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شورس میرکلادبع

،ناگرزاب یلعلادبع داتسا ،ّرسفم قفشم تسود اب »هنالوسر یایؤر« باب رد یراگرپ یوگ و تفگ زا سپ

 رب ار روطس نیا شون هک دیدرگ رشتنم و روطسم ناشیا بناج زا ،هنادقان هتکن هد لماش

 هتفگان متساوخ ملق زا و مدز ایرد هب لد تبقاع ات ،»درک یم ینارَوَد وس ره هب راگرپ وچ لد« دینادرگ هضیرف هّیضرف نآ بحاص

دیازفا تریصب ار نامّلکتم و دیآ راک هب ار نامّلعتم ات دنک ییوگزاب ار اه هتفگ و ،دیوگزاب ار اه

٭٭٭

 درذگ یم »)ص(دّمحم مالک نآرق« حرط زا لاس تسیب نونکا

 رد ،دعب لاس هد سپس و »یوبن هبرجت طسب« باتک رد تسخن

 یوعد ناریا عجارم و خیاشم اب یتابتاکم و ،دنله ویدار اب هبحاصم

 )ص(دّمحم فیلأت و هبرجت نآرق هک دوب نیا اجنآ رد نم یلصا

دّمحم هزجعم نآرق مییوگ یم هک سایق نامه رب تسرد( تسا

 و یقارشا یاه هبرجت و لاّعف لقع و قّالخ لّیخت و )تسا )ص(

 یوعد نیا تسا هدروآ دوجو هب ار نآ هک تسوا یسفنا و یقافآ

درک یم کمک یریسفت و یمالک لضعم دنچ نییبت هب )هیضرف(

 ّلح ،زورما ات ناناملسم کیسالک مالک رد هک نآ زا ییاشگزار و ییادز زار و ناربمایپ اب دنوادخ فگ نخس یگنوگچ فلا

تسا هدیماجنا بیرغ یاه ینز هنامگ عاونا و دنوادخ یسفن و میدق مالک حرط هب و هدرکن ادیپ یبولطم

 بارعا هک یاهنوگ هب یتشهب تامعن فیصوت لثم ،نآ یدنمخیرات و نآرق رسارس رد یلئابق و یبرع گنهرف یوب و گنرب

) و اه همیخ رد هتسشن نایروح( دندیدنسپ یم نارود نآ زاجح

 یاه باهش و ،درم تشپ زا هفطن جورخ و ،هناگتفه یاه نامسآ نوچ ،دنراد راکشآ ضراعت نردم یملع تایرظن اب هک یتایآج

 تافّلکت فانصا هب ،نآ زا ییاهر یارب دیدج ناّرسفم هک  و دننک ییم تباصا نیطایش رکیپ هب هک ییاهریت هلزنم هب ینامسآ

دنا هدوشگن مه یهرگ و دنا هدروآ یور

 یاپ و تسد ندیرب نوچ ،دنهد یم تقاط قوف تنوشخ یوب ای دنراد تافانم یمدآ تمارک و تلادع اب هک یهقف ماکحاد

 و یراد هدرب زاوج ای مشچ ندروآ رد ای نادسفم

 دنروآ یور »هفرص« هب ات درک راداو ار نامّلکتم زا یا هراپ هک یروط هب ،فلتخم روس و تایآ رد نآرق تغالب یدنلب و یتسپ ـه

دنراذگب دنوادخ هدهع هب ار نارساجتم ندرک فرصنم و ،دننادن دیلقت لباقریغ ار نآرق و

(یحیضوتیراتشون
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 و دزرو یم تقفش و دوش یم دونشخ هاگ و ،دریگ یم ماقتنا و دنک یم بضغ هاگ هک نآرق رد دنوادخ یرشب هرهچو

 ار نآرق و میرامشب ضحم لعفنم ،یحو هبرجت رد ار )ص(دّمحم و مینیبب راک رد ًامیقتسم نآرق رد ار دنوادخ تسد هک یمادام

 یناسنا و مینادرگرب ار قرو هک تسا یفاک دش دهاوخن ّلح هاگ چیه تالضعم نیا ،مینادب یلاعت یراب نارکیب ملع لوصحم

 ،دنیب یم و دیوگ یم هچ ره و تسا هتسشن نآرق رد شا»تّیناسنا« همه اب هک مینیبب گرتس رثا نیا قلاخ و لعاف ار یهلا

 و ّلح »یهلا مالک« هلئسم هاگ نآ ؛تسوا مامت و ّمات تّیلعاف اب و ،وا لایخ و درخ تیفرظ روخ رد و وا دید قفا زا یا هبرجت

 و یبرع گنهرف دورو و تغالب یاه یدنلب و یتسپ و تسشن دهاوخ ادخ مالک یاج هب )ص(دّمحم مالک و دش دهاوخ ّلحنم

 نآرق دنا هتفگ هک( دمح هروس نوچ نآرق رد ییاهاعد دورو و ،نآرق رد دنوادخ یرشب هرهچ روهظ و یملع روتف و روصق

 رخاف رتفد نآ فّلؤم ندوب ناسنا یاضتقم اهنیا همه هک دش دهاوخ مولعم و ،تفای دهاوخ لوقعم و عوبطم نییبت ،)تسدعاص

 دیوگ یم مامت ینتورف اب و دنیب یمن دوخ یاپ ریز ات هاگ و دنیشن یم یلعا مراط رب یهاگ و ،دراد رّیغتم یراوطا و لاوحا هک تسا

 ار »مُکُلثِم ٌرشب اَنا« و مینیبب ار »َّیِلا یحوُی« هک تسین طرش ]۱[»موش یم یحو راچد هک امش نوچ متسه یرشب نم« هک

 دراد شیوپ و شزیر نآ یاپارس رد )ص(دّمحم تیدودحم و تیرشب هک تسا یحو ،تسه هک تسا یحو رگا نآرق نیا مینیبن

 یحو ار نآرق دّمحم و درک فیلأت ار دّمحم ادخ ما هدروآ رگید یاج رد هکنانچ و ؛تسا یراج نآ قورع و ماظع رد نوخ نوچ و

 )نآرق حیرصت هب( دریگ یم ارف ار )ص(دّمحم و یسوم ردام و روبنز ات هتفرگ نیمز زا و دراد تاجرد هک تسا یتقیقح هتبلا

 لوصحم ،هدمع دندرک یم مالعا جاهتبا و راختفا اب ار تمعن نآ زا ندرب بیصن و دندز یم مد یحو و ماهلا هبرجت زا زین نافراع

 لوق هب و ،دنسانش یم شا هویم زا ار تخرد )ع(یسیع هدومرف هب اوران ای تساور یتایعّدم نانچ دهد یم ناشن هک تسا یحو

ظفاح

دتفا ریذپلد شمالک دز یمظن شقن وک ره هن

منیهاش تسکالاچ هک مریگ نم هفرط ورذت

 و یتعفر زا )ص(دّمحم مالک هک دنا هتفریذپ ،دیلقت هب ای قیقحت هب ناناملسم تسین )ص(دّمحم تّوبن ماربا و ضقن ماقم اجنیا

 ،زاجح نوچ یگنهرف یریوک رد ًاتداع ینعی دشخب یم هداعلا قراخ تفص نادب هک تسا رادروخرب یرارسا و راونا و یتبالص

 هدناوخ یدّمحم هزجعم ،کیژولوئت نابز رد هچنآ تسا نیمه و تسا رظتنمان و لمتحمان تیاغ هب ،نآرق نوچ یلُگ ندییور

دیامن یم او یهلا و یسدق یباتک ار نآرق و دوش یم

***

 ملق نیا بحاص ریفکت زرم ات و( دوب هتساخرب هک یمیظع یاهاغوغ رابغ و تشذگ »دّمحم مالک نآرق« حرط رب یلاس دنچ

 ایرد نآ لد زا و درگنب تیانع نیع هب ینایح و گرتس رثا نآ رد هرابود ات تفای هزات یلاجم هدنراگن و تسشن ورف ،)دوب هتفر شیپ

»تسبب ور و درک یرگ هولج و دومن وربا« نآ زا یدیدج هرهچ راب نیا دنک دیص هزات یاهرهوگ
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 و نآرق ندوب »یرصب ـ یعمس« هیرظن

 شیپ ،لوسر هبرجت ندوب ییایؤر

 نآرق نابز هرابرد ار یا هزات ضرف

 نآرق مهف یارب هک دهن یم شیپ

تسا هضیرف

 و لّمأت عوضوم ،نیا زا شیپ ات ،نآرق ندوب »یعمس ـ یمالک«

 کبنخ و کمشچ شندوب »یرصب ـ ییایؤر« نونکا ،دوب قیقحت

دّمحم ،هیضرف ود ره رد دومن یم توعد رّبدت و جّرفت هب و دز یم

 رد هاگ و صخش لّوا یاج رد هاگ و ؛لعفنم هن دوب لعاف )ص(

 دیدج هیضرف رد اما تسشن یم صخش موس و صخش مود یاج

 هک تسا )یبلاطم عمتسم هن( یرظانم دهاش وا ،یدراوم رد ییوگ

 ددنب یم تروص ،)توکلم ،ایؤر ،لایخ( ّسح قفا زا رترب یقفا رد

 نانچ نآرق زا ییاه هراپ دنک یم تیاور و تیؤر ار اهنآ وا و

تسا نآ ریبعت نیرتهب )ص(دّمحم ینایح و هبرجت ندوب »یرصب ـ یعمس« هک تسا یریوصت

 زا زیهرپ یارب ،ما هدیمان ایؤر ار نآ نم هک( تفریم قارغتسا و ینتشیوخ یب و یرایشهان تلاح هب یتقو وا ،خیرات یهاوگ هب

 هتسشن لفسا و یلعا توکلم و لصفنم لایخ و لّصتم لایخ و هفشاکم نوچ ییاه هژاو لد رد هک یراوشد و نیگنس کیزیفاتم

 یم و دید یم ییاهزیچ ،)منک انعم مولعم یایؤر اب ار لوهجم یحو هکلب ،منکن نییبت لوهجم اب ار لوهجم هکنیا یارب و ،تسا

 زا سپ لاس تسیب و دندرپس یم هظفاح هب ای و دنتشون یم ار اهنآ نارای درک یم وگزاب نارای یارب ،ندمآزاب زا سپ هک دینش

 تسا یرایشهان ملاع نابز ،)ص(دّمحم فحصم نابز اذل دنداهن نآ رب فحصم مان و دندروآ درگ یرتفد رد ار اهنآ ،شتافو

 جاتحم ًارهق و ،)تسا فحصم ناّرسفم راک رد هلوفغم هتکن و هدوقفم هقلح نامه نیا و تسا یرادیب نابز هب ًارهاظ هچرگا(

تسا یرازگباوخ

 هک دهن یم شیپ نآرق نابز هرابرد ار یا هزات ضرف شیپ ،لوسر هبرجت ندوب ییایؤر و نآرق ندوب »یرصب ـ یعمس« هیرظن

 زا هک ییاهریسفت هتشر کی زج تسین یزیچ مالسا تفگ یم هک تعیرش کیروئت طسب و ضبق تسا هضیرف نآرق مهف یارب

 کنیا ،دننک یم تطاسو و تلاخد م ریسفت و مهف رد ام هنامز تالوبقم و تامولعم و ام یاه  ضرف شیپ و ،تسا هدش مالسا

دبای یم ینابز یاه ضرف شیپ زا یا هزات قادصم ،یحو یسانشرادیدپ رب هوالع ،»هنالوسر یایؤر« یروئت وترپ رد

 قفوم و رت لمتحم ،بیقر تایضرف زا ار نآ هک تسا نادنچ ینآرق یاه هداد هب شا»نداد ششوپ« و هیرظن نیا ینییبت تردق

 رد ،دننک یم لیلد بلط هک ینادقان و تسا هیضرف دییأت ای تّحص رب لیلد نیع هک تساه هداد یریگارف نیمه دیامن یم رت

]۲[دننک یبایزرا اهنآ هب نداد ششوپ یارب ار رگید یاه هیضرف قیفوت و دنرگنب اه هداد نیا

 ات ،)تسلا زور و ّرذ ملاع( ناگچروم ملاع ات هتفرگ یهلا تافص و تاذ زا ،تسا طبترم تعیبطءاروام هب هچنآ فیصوت ۱

 و تمایق ات ،گرم زا سپ ثداوح ات ،یوامس یاه باهش و ّنج و ناطیش و هکئالم دمآ و تفر ات ،مدآ هّصق و تقلخ ناتساد

 همانراک ندرکزاب و ءایلوا و ءایبنا ندش فص هب و تاوما رشح و تشهب و منهج فصو ات ،نآ دوهعمان و بیرغ رظانم هدهاشم

 هناش رب دنوادخ تخت فرگ رارق و ،یهلا شرع یوس هب کئالم هلاس رازه هاجنپ دوعص و لدع یوزارت بصن و ،ناگدنب لامعا

 و اهایرد فرگ شتآ و ،شوحو رشح و روپیش رد ندیمد و ،بآ رب وا تخت سشن و تخت رب ادخ سشن و ،هتشرف تشه یاه

 و ناراکهنگ تسوپ ندش نایرب و ،رادراب نانز نینج طقس و رشحم رد مدرم هناتسم ندروخ ولتولت و ،ناگراتس و دیشروخ فوسک
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 ششوپ« و هیرظن نیا ینییبت تردق

 ینآرق یاه هداد هب شا»نداد

 تایضرف زا ار نآ هک تسا نادنچ

 یم رت قفوم و رت لمتحم ،بیقر

 تساه هداد یریگارف نیمه دیامن

 دییأت ای تّحص رب لیلد نیع هک

 بلط هک ینادقان و تسا هیضرف

 اه هداد نیا رد ،دننک یم لیلد

دنرگنب

 رشح ندوبن ای ندوب ینامسج

 هفسلف تالضعم زا هک ناگدرم

 ییایؤر هیضرف رد ،تسا یمالسا

دبای یم یلوقعم ّلح یحو ندوب

 و ،نایتشهب نایم رد بارش یاه ماج هلدابم و ،نآ هرابود ندییور

 و فیطل ناکرسپ یرازگتمدخ و ،روگنا و زوم و رانا زا رپ یاه غاب

 رب ایؤر ملاع رد ایوگ هک دنا ییامنیس و یرصب و یریوصت نانچ 

 ،مینادب تروص یب ار اهنآ تقیقح رگا یتح دنبات یم لایخ هدرپ

 یب نآ هب ندیشخب تروص رد ار )ص(دّمحم لایخ هّوق تّیلخدم

مینک راکنا میناوت یمن اه تروص

 ربخ و تسا یضام هغیص هب ًاتدمع ،ًالّوا ،نآرق نحل دراوم نیا رد

 )ص(دّمحم اب یسک ییوگ ًایناث ؛دهد یم هتفای نایاپ یرما زا

 دنک یم تیاور و دنیب یم ار یا هنحص وا هکلب ،دیوگ یمن نخس

هک

 هنحص رد ار ادهش و ءایبنا و دندرک زاب ار اه همانراک و دش نشور ادخ رون هب نیمز و دنداتفا شوهیب همه و هدش هدیمد روپیش رد

 یگناب  و دنتفگ دورد نانآ هب نارادنامهم و دندروآرد تشهب هب ار نایاسراپ و دندنار منهج یوس هب ار نارفاک و دندرک رضاح

]۳[)۷۵ ـ ۶۸ /رمزلا( نیملاعلا ّبر هللدمحلا هک تساخرب

 هفسلف تالضعم زا هک ناگدرم رشح ندوبن ای ندوب ینامسج ۲

 دبای یم یلوقعم ّلح یحو ندوب ییایؤر هیضرف رد ،تسا یمالسا

 رد یلو دناد یم ینامسج ار داعم ،یزاریش نیدلاردص وس کی زا

 و یلایخ و ییایؤر مسج هب ار نآ ات دنک یم فّرصت مسج یانعم

 زا و ؛دروآ راگزاس هفسالف قاذم اب و دنک کیدزن »تامانم روص«

 تینامسج رکنم هک دننز یم هنعط وا رب ،ناّرسفم و ناثّدحم ییوس

 مه انیس نبا تسا هدش نید تایرورض زا یکی رکنم اذل و ،داعم

دریذپ یم ار ربمایپ نخس ًادّبعت دیوگ یم و دنک یم توکس ،دبای یمن یفسلف و یلقع هیجوت و لیلحت لباق ار ینامسج داعم هک

 نابز هک میروآ دای هب رگا اّما ،)یفسلف دعاوق فلاخم اذل و( تسا نادبا رشح و داعم تینامسج رب ّلاد ،نآرق تایآ رهاظ ،یلب

 لکشم تسج میهاوخن کّسمت ناهیقف و ناثّدحم نوچمه رهاوظ نآ هب هاگ نآ ،یرازگباوخ جاتحم و تسایؤر نابز ،نآرق

 دیوگ یمن نیا زا شیب نآرق اّما ار شیوخ یفسلف دعاوق مه ،دنک ظفح ار یرادیب نابز دهاوخ یم مه هک تسا نیا نیدلاردص

 ریبعت دیاب و تسین یرادیب رد ندب ینعم هب ًاموزل ایؤر و مسج ندید و ؛دنزیخ یمرب کاخ زا ناگدرم تسا هدید ایؤر رد ربمایپ هک

دوش

هللا نوعب ،دروآ مهاوخ حرش هب ار هلئسم نیا ،»هنالوسر یاهایؤر یوار دّمحم« تالاقم زا متفه هلاقم رد
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 ،دنا لیوأت جاتحم هک هباشتم تایآ

 یاهایؤر نامه هاگدید نیا رد

دنریبعت جاتحم

 ،ایؤر رد )دّمحم ـ یسوم( ناربمایپ

 ردً اتقیقح ار ناسنا و ناهج تقلخ

هرود شش هن ،دنا  هدید زور شش

 و هروس رد هاگ هک نآرق ناشیرپ مظن

 یم ار دوخ دحاو هیآ رد یّتح هاگ

 یم ناشن ار یناسنا عضو ،دنایامن

درگن یم فلتخم رظانم هب هک دهد

 نامه هاگدید نیا رد ،دنا لیوأت جاتحم هک هباشتم تایآ ۳

 یامدق زا یا هراپ هک تسا نآ بلاج و دنریبعت جاتحم یاهایؤر

 زا ار تایآ هیقب و دنا هدرمش مکحم ار ماکحا تایآ طقف ،ناّرسفم

 ریسفت( ار نآرق همه ًابیرقت ینعی ،دنا هتسناد تاهباشتم سنج

 تجاح ناگتشذگ دزن اج ره یّلک روط هب و )۷ /نارمع لآ ،نازیملا

 نیا اب ،میراد ریبعت هب تجاح هک تسنآ هناشن ،دتفایم لیوأت هب

دبای یم نایرج دنمشور هجو رب روما و دیآ یمن مزال فّلکت و تعنص و دوش یمن شچیپ راچد نابز ،باوخ ریبعت رد هک توافت

 )یلیثمت ای( یا هروطسا رب نارصاعم زا یرایسب هک مدآ ناتساد ۴

 وت ،دنناد یمن یخیرات یا هعقاو ار نآ و دنا هدرک قافتا شندوب

 یتیهام و هغبص اراکشآ ،تسا هداد خر خیرات ءاروام رد ییوگ

 هدجس ،شا هعونمم هرجش ،شناطیش و هتشرف دراد ییایؤر

 هروطسا ینعم ًالصا و  و مدآ طوبه ،ناطیش یچیپرس ،کئالم

 نینچمه تسایؤر هبش یاه تریصب زا هدنکآ یاه هّصق نیمه

 ناّرسفم ،هزورما هک تسا تسرد نیمز و نامسآ هزور شش تقلخ تسا نینچمه و ،فهک هروس رد یسوم و رضخ هّصق تسا

 ار نآ هک دنا هدوب مه یناّرسفم ،هدروآ شریسفت رد یزار رخف هکنانچ اّما ،دننک ریسفت هرود شش هب ار زور شش ات دنشوک یم

 ار ناسنا و ناهج تقلخ ،ایؤر رد )دّمحم ـ یسوم( ناربمایپ هک تسانعم نیا دّیؤم نخس نیا دنا هتسناد یموجن زور شش ًاعقاو

هرود شش هن ،دنا  هدید زور شش رد ًاتقیقح

 دوخ دحاو هیآ رد یّتح هاگ و هروس رد هاگ هک نآرق ناشیرپ مظن ۵

 فلتخم رظانم هب هک دهد یم ناشن ار یناسنا عضو ،دنایامن یم ار

 زا یهاگ و دیوگ یم اجنیا زا یهاگ ،سیرگن نیا رد و درگن یم

 مجسنم راتفگ رب ار هار دهاشم و یناعم موجه ییوگ اجنآ

 شمالک رد راجنه هبان و راجنه هب ،اه هدینش و اه هدید و ،دندنب یم

 ،)ربمایپ رب هلزان هروس نیرخآ( هدئام هروس موس هیآ دننیشن یم

 و نوخ و رادرم میرحت زا نخس تسا یناشیرپ نیا هتسجرب هنومن

 مالسا و مدرک لماک ار ناتنید زورما هک دسر یم اجنیا هب ات دوش یم زاغآ  و ناتب یاپ رد هدش ینابرق تاناویح و کوخ تشوگ

 ،درک هدافتسا تامّرحم نآ زا و تفرگ رارق انگنت رد یسک رگا هک دور یم نیتسخن هراپ غارس هب هرابود و ،مدیدنسپ امش یارب ار

 لامک هب طوبرم و ینایم هعطق نایعیش دنا هدنامرد اراکشآ هیآ نیا فلتخم یاه  هراپ نداد طبر رد ناّرسفم تسین یکاب وا رب

 دنا هدوزفا رما لاضعا و ماهبا رب و دنا هدرک قیبطت تفالخ و تیاصو هب )ع(یلع بصن و ریدغ زور هب ار نآ و دنا هتفرگرب ار نید

 نآرق تایآ یناشیرپ )دنادیم ریدغ هعقاو هب قّلعتم ار نآ ،هیآ لد رد یگتسسگ هب فارتعا اب هک نازیملا ریسفت هب دینک هاگن(

 و اهنآ زار فشک هب تّمه و دنهد ربخ اه یگتسسگ رد ناهن یّرس زا و دننیرفایب هزات یملع ات هتشاداو ار یضعب هک تسا نادنچ

دنرامگب اه هتفگان فگ
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 یم دّمحم هب نآرق رد هک یمهم هیآ

 َلَجْعَِتل ََکناِسل ِهِب ْکرَُحت ال دیوگ

 )ص(دّمحم هک دراد نشور تلالد ِِهب

 رد ییایؤر یاه هنحص ندید اب

 طرف زا و هدزباتش لایخ هصرع

 هلصافالب تسا هتساوخ یم ناجیه

دراذگب نایم رد مدرم اب ار اهنآ

 یم باوخ دولآ هم عبط بسانم و یعیبط رایسب ییاه تسسگ نینچ عوقو و روضح ،میروآ نایم هب ار ایؤر یاپ رگا هک یلاح رد

 و تسا ّعطقم و یشنیزگ رایسب هک یخیرات یاه هّصق تیاور رد نآرق کبس تسا روط نیمه درادن یتفگش چیه یاج و دیامن

تسا هدرک لقن و شنیزگ ار اهنآ یا هظفاح هک دنام یم کّرحتم یملیف زا تباث ییاه سکع هب

 باتش نآرق ندناوخ رد و راد هگن ار دوخ نابز( ِهِب َلَجْعَِتل َکَناسِل ِِهب ْکِّرَحُت ال دیوگ یم دّمحم هب نآرق رد هک یمهم هیآ ۶

 ناجیه طرف زا و هدزباتش لایخ هصرع رد ییایؤر یاه هنحص ندید اب )ص(دّمحم هک دراد نشور تلالد )۱۶ /تمایق ،نکم

 یهن ار وا )کیژولوئت نابز هب لیئربج ای ادخ( ینوریب /ینورد یرظان دراذگب نایم رد مدرم اب ار اهنآ هلصافالب تسا هتساوخ یم

 انَْیلَع َّنِإ( ناوخرب مدرم رب ار اهنآ هاگ نآ و میزومایب وت هب ار نآ شرازگ هوحن ام و دسر ماجنا هب ایؤر ات راذگب دیوگ یم و دنک یم

 شیاریو و هتساراین ار اهنآ دوش سیونکاپ راذگب ینعی )۱۹ ـ ۱۷ /تمایق *َُهنایَب انَْیلَع َّنِإ َّمُث *َُهنآْرُق ِْعبَّتاَف ُهاْنأَرَق اِذإَف *َُهنآْرُق َو ُهَعْمَج

مییوگ یم وت هب ار اهنآ یانعم ام سپس نکم تئارق هدشن

 فوخ زا ربمایپ هک دنا هتفرگ انعم نیدب ار نآ ًامومع ناّرسفم

 نایاپ هب یحو و درک یم باتش نآرق ندناوخ رد ،یشومارف

درب یم نایاپ هب ار نآ ،هدیسرن

 زا رتنشور ییاضتقم و انعم ،یحو هبرجت ندوب »یرصب ـ یعمس«

 تاناجیه رب نیدلا لالج انالوم یاه ندز راهم روآدای و درادن نیا

دیوگ یم هک یتقو ،تسا شیوخ یماهلا

راوهاش ّرد وچ یاه نخس نیز

راد روذعم تمرآ رگیکدنا

سفن شوخ فیرح دص منورد زک

سب هک ینعی دننز یم بل رب تسد

 قئاف و بلاغ شبولسا رب ندرک ریوصت هک نآرق و ؛دنباوخ یاهتقیقح ،یرادیب یاهزاجم رتشیب تفگ ناوت یم تأرج هب ۷

 هک میناوخ  یم نآرق رد یتقو تسا یتازاجَم و تالیثمت نانچ زا هدنکآ ،)میرکلا نآرقلا یف ّینفلاریوصتلا بطق دّیس( تسا

 و میداهن نانآ سپ و شیپ یّدس ینعی ،)۹ /سی( َنوُِرصُْبی َال ْمُهَف ْمُهَانْیَشَْغأَف ادَس ْمِهِفْلَخ ْنِمَو ادَس ْمِهیِْدَیأ ِنْیَب نِم َاْنلَعَجَو

 ّدس تقیقح ،یرادیب نابز رد ّدس هراعتسا ینعی تسا هدید باوخ رد ربمایپ ار ّدس نیا »دننیبن ات میدنکفا ناشناگدید رب یا هدرپ

 ُموُقَی اَمَک َّالِإ َنوُموُقَی َال اَبِّرلا َنوُلُکَْأی َنیِذَّلا( دنا لداعتمان ناگدز ّنج نوچ هک ناراوخابر لاح تسا نینچمه تسایؤر ملاع رد

 ًاعقاو ناراوخابر ،ربمایپ یایؤر رد اّما دیامن  یم هراعتسا یرادیب رد نایب نیا )۲۷۵ /هرقب * ِّسَْملا َنِم ُنَاطْیَّشلا ُُهطَّبَخََتی یِذَّلا

 زا نهآ نداتفا و دنیب یم رضاح تمایق رد ار )ناشیازج هن( نالماع لامعا ربمایپ هکنانچمه اذهیلع سق و دنا هدش هدید نینچ

 ندوب یشتآ و ،ار ناگتشرف هدیدع یاه لاب و ،ار مدآ رب کئالم هدجس و ،ار لیئارسا ینب ندش کوخ و هنیزوب و ،ار نامسآ

  یم ضوع شیاه هراعتسا ،تسیز یم یرگید طیحم رد )ص(دّمحم رگا هک تسادیپ رپ  و ار نایمدآ ندوب یکاخ و ناّینج

دش یم نوگرگد شا یرگریوصت و درک یم قرف شیاه باوخ ینعی ؛تفرگ یم رگید یگنهرف گنر و دش
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  تقیقح ،یرادیب یاهزاجم رتشیب

 ریوصت هک نآرق و ؛دنباوخ یاه

 قئاف و بلاغ شبولسا رب ندرک

 ّینفلاریوصتلا بطق دّیس( تسا

 نانچ زا هدنکآ ،)میرکلا نآرقلا یف

تسا یتازاجَم و تالیثمت

 دراد یمرب نآ ییایؤر نابز زا هدرپ ،نآرق هراعتسارپ و لیثمترپ نابز

 یم نیا زا هیانک ار نآ هلزتعم ،ءایشا حیبست باب رد ،لثملا یف

 ییوگ هک دنهد یم یهاوگ قلاخ یکاپ رب نانچ ءایشا هک دنتسناد

 ،دندوبن لیوأت لها هک هرعاشا و انالوم اّما دنیوگ یم ار وا حیبست

شیب و مک یب تسا حیبست نامه دنتفگ یم

تدیابرن اهلیوأت هسوسوتدیآ تادامج حیبست شاف

 ،تسا هدرک کرد و هدینش ًاتقیقح ار ءایشا حیبست مرکا ربمایپ ینعی

 یمن هتبلا ام و دهد یمن خر لایخ و قارغتسا ملاع رد زج نیا و

 یب ِتعیبطءاروام طقف هک مینیب یم ؟دشابن رگید یاهاج ارچ ،تسا نینچ اجنیا رگا مینک شریبعت دیاب و تسا هدوب هنوگچ میناد

 سپس و دنراد ییایؤر تروص تسخن هک دنا ثداوح و روما زا یسب لب ،دشوپ یم نیلایخ روص هماج باوخ رد هک تسین تروص

؟دراد نیا زا ریغ ییانعم رگم مه نآرق لیزنت و ]۴[دنوش یم رهاظ زاجم تروص هب و دننک یم لّزنت ،مالک رد

هک دندناوخ یم ار هیآ نیا یزور رگا

 سابل رگم دندیسرپ یم و ؛)دناشچ نانآ هب ار سرت و یگنسرگ سابل ادخ( »۱۱۲ /لحن *ِفْوَخْلاَو ِعوُْجلا َساَِبل ُهَّللا اَهَقاََذأَف «

 دعتسم باوخ یاضف هک دننیب یم فّلکت یب و میقتسم نونکا ،دنیاشگب ار نآ هرگ دنتساوخ یم فّلکت هب و ؟تسا یندیشچ

تسا گنرمهان یاه ندز هلصو و اه ندرک اج هباج نیمه

 هدید هراعتسا رگید هک دنا هدش نابز بذج نانچ هک( یدیلقت و هتفخ و هدرم هن ،مینادب قالخ و لیصا رگا ار ینآرق یاه هراعتسا

 هب ار زیچ هچ و تسا هدینش یم و هدید یم هنوگچ ار ملاع هک میرادرب )ص(دّمحم ناهج زا هدرپ میناوت یم هاگ نآ ،)دنوش یمن

 یایؤر ینعی دیسر مه قوذ و سمل و ّمش هب و تفر رتارف مه رصب و عمس زا اجنیا رد ناوت یم تسا هدناشن یم زیچ هچ یاج

دنک یم یّلجت نآ رد تایح فاصوا و دوش یم هدنز و دریگ یم ناج و دور یم رتارف مه امنیس ناجیب هدرپ زا ،یوبن

 ار وت رطع تفاکش ار ممشچ یروک تلالج ،دیرد ار مشوگ ییاونشان هدرپ تیادن« هک دیوگ یم ادخ اب نیتسوگآ تنس یتقو

 و قوذ و رطع و رصب و عمس زا ،]۵[»مزوس یم تمالس و حلص بلط رد و ما هدرک مسمل ما هدیشچ نم ار وت منک یم سفنت

 هدوب رت مرحم و رت شیپ وا زا ماگ دص )ص(دّمحم هک دز نامگ ناوت یمن ایآ دراد یم رب هدرپ دوخ یناحور یاه هبرجت رد سمل

؟تسا

 ماکحا باب رد هک »یگنهرف همجرت« هب و تسا یرازگباوخ یعون دوخ اه هراعتسا همجرت هک منک هفاضا اج نیمه تسبوخ

 مییوگ یم یتقو )۱۳۷۸ ،»نایدا رد یضرع و یتاذ« ،نایادخ قالخا( تسا کیدزن رایسب ،ما هدروآ رگید یاج رد یهقف

 هتفگ تقیقح رد و تسا یرازگباوخ شمان هک تسا یراک ،تسا ندمآ راتفرگ تسب نب هب شیانعم ،سپ و شیپ رد ّدس هراعتسا

 فر هار راوتساان و جیگ مییوگ یم یتقو و یا هدمآ راتفرگ یتسب نب هب هک تسا نیا شریبعت ،یدید باوخ رد ار یّدس رگا میا

 و یراوتساان ندید هک میا هتفگ تقیقح رد ،تسا یگدنز رد تسکش و یریبدت یب شیانعم ،تسا هدمآ نآرق رد هک ناراوخابر
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 یعون دوخ اه هراعتسا همجرت

 همجرت« هب و تسا یرازگباوخ

 یهقف ماکحا باب رد هک »یگنهرف

 رایسب ،ما هدروآ رگید یاج رد

تسا کیدزن

 اب شا ییاونمه و جارعم رفس هبرجت

 هاگدید نیرت هتسجرب ،ینآرق یحو

تسا یحو یراگنا ایؤر

 یب و یتابث یب شریبعت ،یرازگباوخ ماقم رد ،باوخ رد یگدز ّنج

 ینآرق یرازگباوخ مینک هاگن نینچ رگا تسا یرادیب رد یلداعت

 م نیا مهف رد یا هزات باب و تفای دهاوخ فرگش یطسب

 یهلا نوتم همه دش دهاوخ هدوشگ یوبن همانباوخ نیا و ،سّدقم

رت ییایؤر و رت یماهلا همه زا نآرق و دنا نینچ

 دنوادخ باب رد  و ریصب و عیمس و میحر نوچ یراعتسم تافص

 رد ار دنوادخ ربمایپ هک تسنیا ناشانعم و دنراد دوخ یاج هک

 محر نآ زا و فرگ یرادیب ِمیحر ینعم هب ار ایؤر ِمیحر ]۶[تسا هدرک یّلجت نانچ وا رب ادخ ای ،تسا هدید نینچ دوخ یاهایؤر

 ًاعطق هک یهلا لالضا و تیاده تسا روط نیمه دنک یم تیوقت ار ّرش ی ههبش و تساوران ًاعطق ،ندیمهف ار یناسنا فراعتم

درک دنهاوخ رت هبرف ار ربج ههبش و تفای دنهاوخن یمیقتسم و میلس ینعم ،دنوشن یرازگباوخ ات هک دنا یراعتسا

 »هنالوسر یایؤر« هناگجنپ تالاقم رد ار شیاه هنومن هک تّیلع و تعیبط نیناوق ضقن و نامز طسب و ضبق و یشیرپ نامز ۸

تسا یوبن یحو هبرجت ندوب ییایؤر تادّیؤم زا و ایؤر تایضتقم زا ،مه ما هدروآ

 نیرت هتسجرب ،ینآرق یحو اب شا ییاونمه و جارعم رفس هبرجت ۹

 رد انیس نبا ریبعت هب هک جارعم رفس تسا یحو یراگنا ایؤر هاگدید

 ؛دراد ایؤر اب ّمات تهباشم ،دوب یلقع رفس کی ،هّیجارعم هلاسر

 و درکن کرت ار دوخ هناخ ربمایپ هک تسا هدمآ هشیاع زا هک ًاصوصخ

دمآ زاب قارغتسا زا ات دوب شیوخ یاج رب

 هک تسا جارعم هبرجت یاوتحم ،تاروثأم و تایعّدم نیا زا رترب

 و تفر یم شیپ ربمایپ اب مدق هب مدق لیئاربج دنیوگ یم جارعم تایاکح هکنانچ دنا یرازگباوخ جاتحم و ییایؤر و یریوصت همه

 ار مدرم لام هک تسا یراوخ مارح ،دتفا یم نیمز رب هک سک نالف لثملا یف هک درک یم ریسفت وا یارب ار ثداوح و رظانم

 َبَذَک اَم هک دنک یم هراشا ربمایپ »تیؤر« هب دیوگ یم زاب ار جارعم هّصق هک مجن هروس رد مه نآرق نآ لاثما و تسا هدروخ

)درکن راکنا لد هب دید مشچ هب ار هچنآ دّمحم( ٰىَأَر اَم ُداَؤُفْلا

 هتخومآ ربمایپ هب هناگ جنپ یاهزامن ًالثم و تفرگ تروص تاعیرشت زا یا  هراپ هک دوب جارعم رفس نیمه رد دنیوگ یم ناّرسفم

 ،هّیتوربج روص و هرهاق و هسداق لوقع و هدّرجم حاورا و کئالم فانصا و نامسآ تاقبط و شرع بتارم و خزود و تشهب دش

 قارغتسا و فرص یتروص یب ماقم هب وا یولِع رفس هتبلا و دندرک هضرع وا هب ار دوخ و دندومن هرهچ ربمایپ رب رفس نیا رد همه

دومن یم محازم مه ناگتشرف سَفن اجنآ رد هک دش متخ ضحم

تسین هار ار اج هک اجنآ ؟اجک ات

تسین هللا هم قربانس زج

رودتاریوصت و ماهوا همه زا
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 نآ تاّیضرع هّتبلا هک نآرق تاّیهقف

 یرگید هنوگ هب دنتسناوت یم و دنا

 تلاصا لیلد نیمه هب و دنشاب

 هلزان یاه هبیصن و دنرادن ینادنچ

دنا توبن

)انالوم( رون رون رون رون رون رون

 دینک عوجر( دنا نآ تاّیضرع هّتبلا هک نآرق تاّیهقف دنام یم ۱۰

 یرگید هنوگ هب دنتسناوت یم و )»نایدا رد یضرع و یتاذ« هب

 هلزان یاه هبیصن و دنرادن ینادنچ تلاصا لیلد نیمه هب و دنشاب

 هب هدنراگن نامگ هب ،نآرق رد بلاطم نیا دورو تّیمها دنا توبن

 توکلم« زا اه یحو نیا اضق زا دهد یم ناشن هک تسا نیا

 روخ رد و ؛)نایلاغ ّولغ مغر یلع( دنا هدیسرن توربج ماقم و »یلعا

 نابز هب ناشنابز و دنا خیرات و ایفارغج دنب هتخت و لایخ و ایؤر ماقم

 و تمایق لاوحا و یراب فاصوا فالخ رب و تسا کیدزن یرادیب

 لّیخم و رّوصم ،لایخ تأشن رد و دنا تروص یب لصا زا و دننآ تایتاذ نیرت یتاذ و نید ناکرا نیرت یناینب هک تقلخ یارجام

دنوش یم

 زا شخب نیا تسا هدرک ییادص ود اراکشآ ار م هک ،)دمح هروس نوچ( منک هراشا نآرق رد ربمایپ یاهاعد هب تسبوخ ۱۱

دیوگ یم نخس هک تسوا اجنیا رد و دزیخ یمرب لوسر نابز زا فّلکت چیه یب نآرق

 هیضرف رد اّما ؛تسا تنیز کی نابیدا دزن ،فر باطخ هب بایغ زا و ،بایغ هب باطخ زا راتفگ رد ینعی تافتلا تعنص ۱۲

 اما ،دنا عیانص ،دنور راک هب هناهاگآ رگا عیانص نیا ،مدروآ نیا زا شیپ هکنانچ و نآ یراوتسا رب تسا تّجح کی ییایؤر یحو

 یم صخش لّوا یاج هب صخش مود هاگ و ،صخش مود یاج هب صخش لّوا هاگ نآرق رد هکنیا دنا قیاقح یرایشهان ملاع رد

 نادب مالک نییزت و نیسحت یارب و هنارگ عنص هکنیا هن ،دتفا یم )ص(دمحم لایخ رد و ریمض رد ًاعقاو هک تسا یقافتا ،دنیشن

 یم هدهاشم یکین هب دراوم نیا رد یرگید یاج هب یکی سشن و رظان و بطاخم و ّملکتم ندش هدینت مه رد دیوج لّسوت

مینک هجوت ،دراد نآرق رد رایسب رئاظن هک هیآ نیا هب ،لاثم باب زا دوش

 ِّلُک نِم ِِهب َانْجَرَْخأَف َءاَْملا ِهِب َاْنلَزَنأَف ٍتِّیَّم ٍَدَلِبل ُهَانْقُس ًالاَقِث ًاباَحَس ْتَّلَقَأ اَذِإ ٰىَّتَح ۖ ِهِتَمْحَر ْیََدی َنَْیب اًُْرشب َحَایِّرلا ُلِسُْری یِذَّلا َوُهَو

 دنشک شود رب ار نیگنس یاهربا ات دنک یم هناور ار تمحر ّرشبم یاهداب هک تسوا( َنوُرَّکََذت ْمُکَّلَعَل َْٰوَمْلا ُجِرُْخن َکِلَٰذَک ۚ ِتاَرَمَّثلا

)۵۷ /فارعالا میتسرف یم هدرم یاه نیمزرس هب ار اهنآ ام و

 ام دیوگ یم و دریگ یم تسد هب ار نخس مامز دوخ ادخ سپس و دتسرف یم ار اهداب ادخ هک دیوگ یم )ربمایپ( یسک ادتبا ییوگ

 ادخ نابز زا ربمایپ هاگ و دتفا یم قافتا) ایؤر( تیعقاو م رد هک ترابع رد هن ،بیاغ و رضاح ییاج هباج نیا مینار یم ار اهربا

 لق فیلکت درک قیدصت و قیقحت ناوت یم اه هنومن نیا رد ار نآرق ندوب ییادص دنچ ربمایپ نابز زا ادخ هاگ و دیوگ یم نخس

دوش یم مولعم هنوگ نیا مه نآرق یاهانلزنا و اه

***
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 ،راعتسم تسا یمالک ای نآرق

 هبرجت لوصحم و نهذ قولخم

 ییایؤرای)لّوا هیضرف( )ص(دّمحم

 قّالخ لایخ قولخم و رادناج تسا

 هیضرف( )ص(دّمحم یرگتروص و

)مود

 و نطاب مشچ یزیت و سفن تّوق زا هدمآرب ،تسشن وا ناج رب هچنآ همه و ،تفر ربمایپ رب هچنآ همه هک مروایب دیکأت هب دیاب

 ات دنداد یم تصخر وا هب و دندوب یناّبر هّصاخ بهاوم زا همه هک دوب وا ریظن یب یلقع ییاناوت و فاّشک هبرجت و قالخ لّیخت

 نمرخ رد شتآ و دروآ تداهش ملاع هب بیغ ملاع زا ییاهرگخا و دنیبب ار تسدرود یاه قفا ،شیوخ یرشب تیفرظ روخ رد

 تّیصخش روحم لوح نید همه و تسا ریذپان راکنا و ریذپان بانتجا یحو هدیدپ رد ربمایپ تّیلخدم و تیروحم دنز خیرات لداعت

 یرگید رطع و گنر مه یدّمحم مالسا ،تشاد یرگید یاه هبرجت )ص(دّمحم رگا ادخ روحم لوح وا و ددرگ یم وا هبرجت و

 یدّمحم مالسا ناناملسم نید و ،یوسیع مالسا و میراد یوسوم مالسا دنا مالسا ،نآرق حیرصت هب ،نایدا همه تفرگ یم

نیعمجا مهیلع هللا مالس ،تسا

 تسا تسرد اذل و ،دهاکب نآ ندوب یدّمحم زا یا هّرذ هکنیا نودب دنک یم یهلا ار وا یایؤر و مالک ،ادخ اب )ص(دّمحم برق

هک

تسا ربمغیپ بل زا نآرق هچرگ

تسا رفاک وا ،تفگن قح دیوگ هک ره

هک تسا تسرد لاح نیع رد و

درک یان ردنا ییان درم هک مد

درم دروخ رد هن تسا یان روخ رد

دّمحم هراوق و تماق هب ادخ و دوش یم رپ ادخ زا )ص(دّمحم ینعی

 رد هن ،تسا دّمحم ملع روخ رد دّمحم نخس اذل و دیآ یمرد )ص(

 گنر و دباتب نیگنر یبابح زا هک گنر یب یرون نوچ ادخ ملع روخ

 یدودحم چیه و تسا ناصقن هدنیاز تیدودحم دریگب ار بابح

 فیلأت رد فلؤم ناصقن و رثا رد رثؤم ناصقن دشاب لماک دناوت یمن

 اّما ،عیفر و عیدب یناسنا فیلأت هک نآرق اذل و ،دوش یم یراج

 لماک دناوت یمن رظن چیه زا و یور چیه هب ،تسا دودحم و صقان

 کِتَفِرعَم ّقَح َکانفَرَع ام هک دوب فرتعم و فقاو دوخ دّمحم دشاب

 هچ اهزیچ رگید زا ،تسا نینچ ،تشاد یو اب هناقشاع برق هک ،ادخ زا شتخانش رگا و )میا هتخانشن دیاب هکنانچ ار وت ایادخ(

 فرح زونه ادخ و )ًاملع یندز ّبر ( درادن یتفگش چیه یاج نآرق رد یفسلف و یملع یاه ناصقن دورو سپ ؟دوب تسناوت یم

 ادخ یارب یا هزات فرح و تفریذپ نایاپ ماهلا و یحو ،ربمایپ نیرخآ و نآرق ندمآ اب تفگ ناوت یمن و ؛تسا هتفگن هک دراد اه

تسا نکمم یوبن هبرجت طسب اذل و تسا هدنام یلب ؛تسا هدنامن

ِبَر ِتاَمِلَکِل ًاداَدِم ُرْحَْبلا َناَک َْول ْلُق ِبَر ُتاَمِلَک َدَفْنَت ْنَأ َلْبَق ُرْحَْبلا َدِفََنل یّ َِنإ ْلُق * ًادَدَم ِِهلْثِمِب َانْئِج ْوَلَو یّ  ََّیلِإ ىَحوُی ْمُکُلْثِم ٌَرشَب َاَنأ اَمّ

ََنأ ِبَر َءاَقِل اوُجَْری َناَک ْنَمَف ٌدِحاَو ٌَهلِإ ْمُکُهَلِإ اَمّ )۱۱۰ ـ۱۰۹ /فهک( ًادََحأ ِهِّبَر ِهَدَابِعِب ْکُِْرشی َالَو ًاحِلاَص ًالَمَع ْلَمْعَْیلَف ِهّ
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 و رادناج تسا ییایؤرای)لّوا هیضرف( )ص(دّمحم هبرجت لوصحم و نهذ قولخم ،راعتسم تسا یمالک ای نآرقهکنآ هجیتن و

)مود هیضرف( )ص(دّمحم یرگتروص و قّالخ لایخ قولخم

 و ضبق« هژورپ رد اذل و ،نآرق م مهف یارب دنا ضرف شیپ ود ،)دراد دوخ نطب رد مه ار یلّوا ،یمود هک( هیضرف ود نیا

 و یگنهامه لامک لب )نادقان زا یا هراپ رادنپ فالخرب( تسین یضراعت ناشنایم اهنت هن و دنجنگ یم یتسرد هب »طسب

( تسا یگتسبمه

ناگرزاب بانج اب ینخس

مروایب حرش هب ار ناگرزاب یلعلادبع یاقآ بانج قفشم تسود یاهشسرپ خساپ هک تسا هدیسر نآ تبون لاح

 و نّیب غالب« نآرق درادن »یدیحوت راکشآ تلاسر غالبا هب یطبر« هک »تسا لیوأت و زمر نابز ،ایؤر نابز« دنیوگ یم مکی

؟اجک ایؤر و زمر نابز و اجک نابز نیا و تسا »نیبم یبرع ناسل هب و نیبم راذنا

 نآرق نیا هک تسنیا نم لاؤس اّما هدیچیپ یاه باوخ و میراد هداس یاه باوخ و تسا یرازگباوخ جاتحم ایؤر نابز ،یلب

ارچ سپ ،دشاب هتشاد راکشآ رایسب ییاه مایپ دیاب مرجال هک ،نیبم

؟تسا هدش ریسفت و لیوأت جاتحم همه نیا ـ

؟تسا هدش ادیپ نآ یناعم رس رب فالتخا همه نیا و ؟دنشوک یم نآ یانعم و دارم زا یرادرب هدرپ رد ناّرسفم تسا نرق هدراهچ ـ

 کی هیآ نیا دسیون یم »۱۰۲ /هرقبلا َناَمَْیلُس ِکْلُم َىلَع ُنیِطاَیَّشلا ْاوُلْتَت اَم ْاوُعَبَّتاَو « هیآ ریسفت رد نازیملا ریسفت بحاص ـ

 ُباتِک ِِهْلبَق ْنِم َو ُْهنِم ٌدِهاش ُهوُلَْتی َو ِهِّبَر ْنِم ٍَهنِّیَب  یلَع َناک ْنَمَف َأ « هیآ تسا نینچمه ؟دراد یمرب انعم رازه تسیود و نویلیم

»۱۷ /دوه ًهَمْحَر َو ًاماِمإ  یسوُم

؟دنراد »نیبم« نآرق رد ییاج هچ ،تسین راکشآ سک رب ناشلیوأت هک تاهباشتم ـ

؟»نیبم« نآرق هب دانتسا هب ود ره و یربج یرگید و هدش یرایتخا یکی هرعاشا و هلزتعم زا ـ

؟دنوش ادج تایآ هیقب زا یتحار هب هک تسا مولعم ناشدادعت و عون رگم و ؟دنراد تمالع رگم هباشتم تایآ ـ

 هدرک کیدزن تاهباشتم هب ،دیوگ یم یدنب میسقت نآ زا نخس هک ار یا هیآ دوخ یتح هک تسا نادنچ تایآ نآ رس رب فالتخا

 و درادن نآرق هب صاصتخا هباشتم و مکحم ،میرگنب کین رگا و دنناد یم هباشتم ار نآرق تایآ رتشیب هک یناّرسفم دنتسه تسا

 ار یضعب و هباشتم ار تایآ یضعب ًادمع ادخ هکنیا هن ،دراد ییاضتقا نینچ تاّذلاب نابز هک تسنیا شّرس و ،تسه نوتم همه رد

دنریگ رارق ریبعت دروم دیاب ناسکی روط هب همه اذل و تسا هدروآ مکحم

)http://zeitoons.com/8723()۱۳۹۵ تشهبیدرا ،نوتیز ،یروکشا یاقآ
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 یرما ندوب »نیبم« زا ،)ریسفت یروئت( کیتونمره شناد و نابز هفسلف جوا نارود رد هک مبجع رد مّرکم قفشم تسود زا

 ناشیا نخس اب سایق هب مرجال تسا فاّفشان ًاتاذ هک تسنیا ّنف نایاناد دزن شفصو نیلوا هزورما هک دیوگ یم نخس )نابز(

 یوهایه و دنا هدومیپ لابرغ هب بآ و دنا هدرک قیفوت یب دهج و دنا هتخپ هدوهیب غامد ناّرسفم هک تسا لاس ۱۴۰۰ تفگ دیاب

 نآرق ندوب »نیبم« زار و دنا هدرک دولآدرُد ار نآرق یفاص بارش و دنا هدیشک تقیقح فاّفش هرهچ رب هدرپ و دنا هتخادنارد فازگ

دنا هتفاینرد ار

 نآرق اب هن نک جاجتحا ربمایپ راتفگ هب نانآ اب هک درک هیصوت وا هب ،داتسرف جراوخ اب هّجاحم هب ار ساّبع نبا هک )ع(یلع ماما

 هب و دنیوگ یم مه اهنآ و ییوگ یم وت« نولوقی و لوقت دور یم نآ رد رایسب تالامتحا ینعی ،تسا »هوجو وذ لاّمح« نآرق نوچ

 دافتسم »دراد مزال مجرتم و دیوگ یمن نخس دوخ نآرق« نامجرت نم هلّدبال و ناسلب قطنیال نآرق تفگ و »دیسر یمن ییاج

ظفاح لوق هب دوش نییبت دیاب و تسین نیبم نادنچ دوخ »نیبم« هک تسنیا تامدقم نیزا

ما هدوب نم ات هّرط ناز ما هدوشگن هرگ متفگ

دنک یراّرط وت اب ات ما هدومرف شنم اتفگ

 غارس دیاب کنیا هک دندینش راذنا نآ زا یرادیب گناب هچ« ،نوخ هب هتفخ دیهش نارازه هک تسنیا ناشیا مود هتکن مود

»؟میدرگب )؟( نادرگباوخ

 حیرصت هب هک دنتشاد رایتخا رد مه ار ربمایپ تاملک ،نآرق رب نوزفا،نوخ هب هتفخ نادیهش هوالع هب دمآ هک تسنامه خساپ

درب یم قبس نآرق زا مهف تلوهس رد ،یلع ماما

 یروئت رد تایآ نیا هاگیاج دید دیاب« دنروایب باتک نیا هباشم یا هروس ات دبلطیم هزرابم هب ار نارکنم نآرق دنا هدومرف موس

؟دوش یم نییبت هنوگچ »هنالوسر یایؤر«

 نوچ یباتک و دنریگب کمک دنورب دنناوت یم هک نارادیب و ناگتفخ زا ،سک ره و اجک ره زا نارکنم تسا هدامآ و هداس خساپ

 و دورب دناوت یم یسک رگا مییوگب هکنآ هیبش تسرد ،تسا ّنف لها اب ناشندوبن ای ندوب قفوم رد یرواد دننک فیلأت نآرق

دروایب و دیارسب ظفاح راعشا نوچ یراعشا

 هب ار یقیاقح دنوادخ هک تسانعم نیدب نیا و هدرک هدافتسا لیزنت و لوزن یاه هژاو زا راب۳۰۰ کیدزن نآرق« دنا هدومرف مراهچ

»تسا هدرک لزان رشب تیاده یارب صلاخ روط

 یلوزن هکلب ،تسین نییاپ هب الاب زا ،تسین ینامز و یناکم لوزن نیا تسا »تروص« رد تروص یب لوزن نیع مه ایؤر و لایخ

 یبرع نابز ؛تسا نکممان ،دشاب هتخیماین مه یبرع نابز اب یّتح هک انعم نیدب یحو ندوب صلاخ اّما راعتسم و یزاجم تسا

 نیرفآ هراّوف دنوادخ لعف نیع مه ربمایپ نهذ ششوج و ناروف هوالع هب دراذگ یم انعم رب دیق نارازه و دراد انگنت رازه هک

تسا

تسه یا هدنناد ره عبط رد یلب
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تسه یا هدننادرگ هدندرگ اب هک

 تسا هداد خساپ تحارص هب ،دندرک یم هبلاطم ار تایآ ییاج هباج ای رییغت هک یناسک باوج رد اهراب ربمایپ« دنا هدومرف مجنپ

»مرادن یرییغت چیه ناوت شیوخ بناج زا نم

 تبیغ و یرایشهان هلحرم هب قّلعتم تایآ لوزن تشادن ار تایآ رییغت ّقح و تأرج و ناوت و رایتخا هناهاگآ ربمایپ تسا تسرد

یرادیب رد هن ،دوب ایؤر رد ،تفرگ یم تروص هک مه تایآ خسن دوب یو یرهاظ ساوح

»میدرک لزان وت رب مدرم رطاخ هب )لایخ و باوخ هن( قح هب ار باتک نیا ام هدش هتفگ ربمایپ هب« دنا هدومرف مشش

 ًایناث ؟دشاب قح دناوت یمن ایؤر رگم دراد هلگ و یتفگش یاج ،تسا همیرک هیآ رب ناشیا هدوزفا هک »لایخ و باوخ« هژاو ود

 ءایبنا یایؤر« هک هدیسرن یلع ماما زا رگم ؟ارچ ،ندرک نیرق )ناشیرپ و هتفشآ دبال( لایخ اب ار نآ و باوخ فیفخت همه نیا

تفگن یسودرف رگم ؟»تسا یحو

یرمشن هدهیب ار باوخ رم وت

یربمغیپ ز یناد هرهب یکی

 فلتخم یاهایؤر باب رد همه نیا نارگید و قارشا خیش رگم ؟تسا تّوبن ءزج ۴۶ زا ءزج کی باوخ هک تفگن ربمایپ رگم

 هناگیب همه نیا باوخ ملاع اب دیاب ارچ ؟میرادن یکَلَم و هحلاص و هقداص یاه باوخ رگم دنا هدرکن ینادرگ ملق و یزرو هفسلف

 زا نامیکح و ناّرسفم زا یی هراپ ار ربمایپ جارعم رگم ؟میریگب یکی هتفشآ و ییایلوخیلام ماهوا اب ار نآ رایتخا یب هک میشاب

؟دوبن ّقح و دوب ناشیرپ و لطاب باوخ ،میهاربا و فسوی یایؤر رگم ؟دنا هتسنادن ایؤر سنج

 هک تسا هدرک راکشآ ار یروآ تفگش قیاقحنآرق فورح و ظافلا رد یددع رظن زا ریخا ههد دنچ تایفشک« دنا هدروآ متفه

»داد حیضوت یرادنپایؤر یروئت اب ار نآ ناوت یمن ًاقلطم

 زا )دناوخ قاثیم ربمایپ ًاتیاهن ار دوخ هک هفیلخ داشر تایعّدم( تسا نآرق رد نآ هدیدع براضم و ۱۹ ددع ناشروظنم مرجال

 براضم نآ ندمآ رگا تسین راگزاس ایؤر یروئت اب ارچ هک تسین راکشآ نم رب ،میرذگب هک »تاّیفشک« نآ مقس و تّحص

 و تسا یحو مزیناکم نایب ایؤر ؟دشاب »هزجعم« نآ هدنیاز دناوتن ارچ و تسا یحو نامه مه ایؤر ،تسا یحو لوصحم یددع

سب

 رد نآرق نابزتسا تمایق عوضوم اب طبترم ،نآرق یرادنپایؤر یروئت مرتحم رکتبم یدانتسا تایآ هدمع« دنا هدروآ متشه

»تسا هیبشت نابز روما نیا نایب

منیب یمن رارکت هب تجاح و مدومن زاب ار ینآرق یاهایؤر هریاد تعسو ،راتشون نیا طوسبم همدقم رد

 ییاغ تّلع ای هجیتن و ربخ کی یجراخ عوقو یانعم هک تسا هدرب راک هب ار لیوأت هژاو ایؤر دروم رد هراومه نآرق« دنا هدروآ مهن

»؟تسین نید رد یتعدب نآرق یرازگباوخ ای م لیوأت حالطصا ایآ دراد
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 یم نیا هب ناشیا نخس ،میرذگب هک نیا زا منادن قفشم تسود نآ ملق هراوق ار نآ و منک هلگ »نید رد تعدب« ریبعت زا دیاب

 هجیتن هب یلیالد اب هیضرف نآ بحاص تسه هچره میرب راک هب ار نآ دیابن ،هدماین کیتونمره هژاو نآرق رد نوچ مییوگب هک دنام

 ؟تسا هدرک عنم رگم یلو ،هدرواین م مهف یارب ار نآ نآرق ،یلب دناد یم یرازگباوخ ار نآ یارب ریبعت نیرتهب هک هدیسر یا

ددرگ یّقلت ینید یتعدب هک دشاب روآ مرش نانچ ای دوش تفای نآ یارب یقالخا و یلقع و یعرش عنم چیه مرادن نامگ

»دناد یم ادخ طقف ار ینآرق تاهباشتم لیوأت« هک تسا هتفگ حوضو هب نآرق دنا هدومرف مهد

 تسا یهار »هنالوسر یایؤر« هیرظن ؟تسا تاهباشتم لیوأت فای لابند هب »هنالوسر یایؤر« هیرظن رگم یلو تسا تسرد

 اب نیا و نآ یرازگباوخ موزل و نآرق نابز ندوب ییایؤر ضرف شیپ اب ،یحو مزیناکم مهف قیرط زا نآرق تایآ یناعم مهف یارب

 نایاپ و رمتسم تاشقانم زا عونمم و زاجم لیوأت هّصق هکنیا زا میرذگب درادن تسناجم و تقباطم ور چیه هب »عونمم لیوأت«

تسه و هدوب ناّرسفم هتفایان

 و رظتنم لاس ۱۴۰۰ دیاب نانمؤم ایآ هک دنا هدرک هراشا انعم نیا هب دوخ هتشون یاج یاج رد ،ناگرزاب یاقآ ،مرتحم داتسا

؟دهد میلعت نانآ هب ار نآرق مهف تسرد هار و دسرب هار زا یا هبیرغ ات دندنام یم بل هنشت و مورحم ،لّطعم

 کدنا نابز نافوسلیف ،یرشب نّدمت لاس رازه جنپ زا سپ هزورما تسین نآرق هب رصحنم هّصق نیا هک تسا نیا نم حیضوت

 باب رد رگا بجع هچ دننک یم فشک ون زا ار نآ و دنوش یم کیدزن نابز مخ و چیپرپ یاهزار و رگنوسفا تیصخش هب کدنا

 ره هکنیا درک دهاوخ رتدنمشور ار نآرق مهف هزات تالمأت نیا دوش زاب نآ مهف رب ینیون هچیرد و دورب هزات یلّمات مه نآرق نابز

 هدرک ناّرسفم مومع نونک ات هک یراک( میرامشب یلیثمت و ییانک و هباشتم ار نآ دوخ جازم و هقیلس هب میتفای راوشد ار م اج

 لیمحت و عونصم و ینییزت هراعتسا و هیانک چیه نآ رد هک دنیشن یم تسدکی ینابز و شور نآ یاج هب و ددنب یمرب تخر ،)دنا

 یرازگباوخ هب و دوش یم لیوحت ایؤر نابز هب نونکا ،دش یم هدناوخ لیثمت و هراعتسا ًالبق هچنآ همه لب تسین نابز رب هدش

دتفا یم تجاح

 دوخ و ینادرگ یمن یملق و ینابنج یمن یتسد ارچ هک تسا نیا ،دنریگ یم ناگرزب مداخ نیا رب ناگرزاب داتسا هک رگید ی هدرخ

؟ینادرگ یمن داش ار ناقاتشم لد و یریگ یمنرب روهظون سورع نیا هرهچ زا باجح و ینک یمن یرازگباوخ ار هیآ دنچ

 تسا رارق ییوگ هک دنیوگ یم نخس م یرازگباوخ زا نانچ ناضرتعم و نادقان زا یا هراپ اّما ،تسرود هب ناشیا نأش زا

دوش نایچاشامت تجهب و تریح بجوم و دیآرد زاورپ هب یلامتسد نایم زا ناهگان یرتوبک و دریگ تروص یا هدبعش

هک تسنیا نم نخس

 یاه تشادرب مک تسد و تسا ییایؤر ،داعم تایآ همه هک دنیوگب دنناوت یم فّسعت و فّلکت یب نونکا هک تسین یفاک ایآ ـ

؟تسا کوکشم ،هدش یم اهنآ زا نونکات هک یا هداس

 نیمی هب نآ مهف و کرد یارب و دننادب )ص(دّمحم هبرجت نیع ار ادخ ندوب رون و یهلا تخت و ءایشا حیبست هک تسین یفاک ایآ ـ

؟دنورن راسی و

؟دننک یم بیذهت و حیقنت ار دوخ یسانشادخ و دنناد یم )یزاجم( ییایؤر ار یهلا فاصوا همه نونکا هک تسین یفاک ـ
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 هبرجت نیع ار نآ و دننک یم ادیپ نآ یغالب و یبدا عیانص و نآرق یراعتسا ـ ییانک نابز زا یا هزات کرد نونکا هک تسین یفاک ـ

؟دنرامش یم )ص(دّمحم ییایؤر

 ار ّمش و سمل و قوذ و تیؤر رصنع و دنناد یمن مالک و عمس هب رصحنم ار )ص(دّمحم ینایحو هبرجت رگید هک تسین یفاک ایآ ـ

؟میراد یلیلد ؟درک دودحم ییاونش سح هب طقف ار یحو دیاب ارچ ؟دننک یم لخاد نآ رد مه

 هبرجت رد ییایؤر یروص ار نآ و تسین یمّسجت و هنایماع یکرد رگید  و ناطیش و کَلَم و ّنج زا ناشکرد هک تسین یفاک ایآ ـ

؟دنناد یم یدّمحم

 ربمایپ هک تسا یباوخ نیا هک دنناد یم نونکا ،دننک انعم هنوگچ ار نیطایش هب باهش تباصا هک دندز یم اپ و تسد یزور رگا ـ

؟تسا هدرواین رد یاپ زا ار یوید چیه یگنس باهش چیه جراخ ناهج رد و هدید

 باحس زا تقیقح باتفآ هک یتقو ات مییادز یم دوخ زا ًاتلاجع ار بّکرم لهج ،میباین هار روما نآ تقیقح هب مه رگا یراب

دنک ینارون ار لوقع و سوفن و دیآرد هب باجتحا

 میوش ملع راتساوخ ملع فوسلیف کی زا هک تسنآ دننام »هنالوسر یایؤر« هیضرف بحاص زا تایآ یرازگباوخ ساوخ

 ناملاع راک نیناوق فشک نک فشک ام یارب تدوخ ار نوناق دنچ ،دراد ینیناوق تعیبط ییوگ یم رگا تفگ فوسلیف هب ناوت یمن

تشاد راظتنا دیاب نارازگباوخ و ناّرسفم زا ار ریسفت دوخ ،تسا ریسفت یروئت اب هدنراگن راک و رس تسا

 یعد و یعوف عمس نم یلع مالسلا و

 یجنف داه هزجحب ذخا و یدهف داشر یلا

دنا هدیشک تمالم نامک یسب ام رب

میا هداشگ ناناج یوربا زا دوخ راک ات

دش لولم رگ ام »هتفگ« ز ناغم ریپ

میا هداتسیا رذع هب هک نک فاص هداب وگ

۱۳۹۵هام دادرخ موس / شورس میرکلادبع

اه تشوناپ و عبانم

————————–

َِنإ ْلُق  ]۱[ )۱۰۹ /فهک( ََّیِلإ ىَحوُی ْمُکُلْثِم ٌََرشب َاَنأ اَمّ

۱۳۹۵ تشهبیدرا ،نوتیز ،»ییایؤر یحو باب رد ییاه شسرپ« رد یروکشا یفسوی یاقآدنمجرا ققحم هلمج زا  ]۲[
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تسا هدرک ریرحت و ریرقت یکین هب ار ییایؤر یحو هّلدا هک غاّبد شورس زا ریز هلاقم هب دینک هاگن زین

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/۲۳۳.pdf

 َنِّم نُکَو ُْدبْعاَف َهَّللا ِلَب )۶۵( َنیِِرساَخْلا َنِم ََّننوُکََتلَو َکُلَمَع ََّنَطبْحََیل َتْکََْرشأ َِْنئل َکِْلبَق نِم َنیِذَّلا َىلِإَو َکَْیِلإ َیِحُوأ ْدَقَلَو  ]۳[

 اَّمَع َٰىلاَعَتَو َُهناَحْبُس ۚ ِهِنیِمَیِب ٌتاَّیِْوطَم ُتاَواَمَّسلاَو ِهَمَایِقْلا َمْوَی ُُهتَْضبَق اًعیِمَج ُضَْرْألاَو ِهِرْدَق َّقَح َهَّللا اوُرَدَق اَمَو )۶۶( َنیِرِکاَّشلا

 ٌماَیِق ْمُه اَِذإَف ٰىَرُْخأ ِهیِف َخُِفن َّمُث ۖ ُهَّللا َءاَش نَم َّالِإ ِضَْرْألا یِف نَمَو ِتاَواَمَّسلا یِف نَم َقِعَصَف ِروُّصلا یِف َخُِفنَو )۶۷( َنوُکُِْرشی

 )۶۹( َنوُمَْلُظی َال ْمُهَو ِّقَحْلاِب مَُهنْیَب َیِضُقَو ِءاَدَهُّشلاَو َنیِّیِبَّنلاِب َءیِجَو ُبَاتِکْلا َعِضُوَو اَهِّبَر ِرُونِب ُضَْرْألا ِتَقََْرشأَو )۶۸( َنوُُرظَنی

 َلاَقَو اَهُباَوَْبأ ْتَحِتُف اَهوُءاَج اَِذإ ٰىَّتَح ۖ اًرَمُز َمَّنَهَج َٰىلِإ اوُرَفَک َنیِذَّلا َقیِسَو )۷۰( َنوُلَعْفَی اَمِب َُملْعَأ َوُهَو َْتلِمَع اَّم ٍسْفَن ُّلُک ْتَیِّفُوَو

 َىلَع ِباَذَْعلا ُهَمِلَک ْتَّقَح ْنِکَٰلَو َٰىلَب اوُلاَق ۚ اَذَٰه ْمُکِمْوَی َءاَقِل ْمُکَنوُرِذُنیَو ْمُکِّبَر ِتَایآ ْمُکَْیلَع َنوُلَْتی ْمُکنِّم ٌلُسُر ْمُکِْتَأی َْمَلأ اَهَُتنَزَخ ْمُهَل

ۖ اًرَمُز ِهَّنَْجلا َىلِإ ْمُهَّبَر اْوَقَّتا َنیِذَّلا َقیِسَو )۷۲( َنیِِّربَکَتُمْلا ىَوْثَم َسْئِبَف ۖ اَهیِف َنیِِدلاَخ َمَّنَهَج َباَوَْبأ اوُلُخْدا َلیِق )۷۱( َنیِرِفاَکْلا

 ُهَدْعَو َانَقَدَص یِذَّلا ِهَِّلل ُدْمَحْلا اوُلاَقَو )۷۳( َنیِِدلاَخ اَهوُلُخْداَف ْمُتْبِط ْمُکَْیلَع ٌمَالَس اَهَُتنَزَخ ْمَُهل َلاَقَو اَهُباَوَْبأ ْتَحِتُفَو اَهوُءاَج اَذِإ ٰىَّتَح

ۖ ْمِهِّبَر ِدْمَحِب َنوُحِّبَسُی ِشْرَْعلا ِلْوَح ْنِم َنیِّفاَح َهَکِئَالَمْلا ىَرَتَو )۷۴( َنِیلِماَْعلا ُرَْجأ َمْعِنَف ۖ ُءاَشَن ُثْیَح ِهَّنَجْلا َنِم ُأَّوََبَتن َضَْرْألا َانَثَرَْوأَو

)۷۵( َنیِمَلاَْعلا ِّبَر ِهَِّلل ُدْمَْحلا َلیِقَو ِّقَحْلاِب مُهَنَْیب َیِضُقَو

ریز ی هلاقم رد نسدیوید یأر اب تسا کیدزن یسب مدروآ هراعتسا باب رد هک ینخس  ]۴[

D. Davidson, “What Metaphors Mean,” in: Inquiries into Truth and Interpretation, ۱۹۷۸

مهد باب ،۲۷ لصف ،یتاجن هناسفا همجرت ،تافارتعا ،نیتسوگآ تنس  ]۵[

 دمحا دنسم )مدید هرهچ نیرتابیز رد ار دوخ یادخ( هروص نسحا یف یّبر تیأر دومرف ربمایپ ،دنا هدروآ ناثّدحم هکنانچ  ]۶[
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