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هناتسود خساپ

دازهك ىلغا !
 ار ىحرش ،نم ىبدا ىاهيروآ داي فارطا رد ىهاشملاع ىلغا مرتحم دنمشناد ،امش ۀلجم ۷۲ ۀرامش رد

.مدش شوخ ىليخ نآ ندناوخ زا هك ،دنا هتشون
 نم ىاهتشون دراوم زا ىخرب رد مه و دنا  هدومرف توعد رظن راهظاب ارم ًارركم لضاف ۀدنسيون نوچ

 رگد ار هدنسيون دصقم عبطاب ... ىطلغ دروم كي رد مه و ،هدشن هديمهف رتبوخ نآ دصاقم نارب انب و دوب رصتخم
.دشاب هدش مهافت ءوس عفر ات ،ديئامرف رشن ار ليذ روطس تسانمت نآ ربانب ،تسا هتخاس نوگ
: هلدابت .۱

 ىبدا ىاهيروآداي رد هك ،ما هديقع نامهب هدنب )هلدابم اي لدابت( رداصم ىاجب هملك نيا لامعتسا دروم رد
 الثم ،مناديم ىبدا تحلصم فالخ ،دراد جاور نونكا هكيروط ىسراپ مالك رد ارنآ لامعتسا و هدرك راهظا
 دهاوخ رت حيحص راكفا ۀلدابم اي لوپ ۀلدابم نامه دراوم هنوگنيرد هك راكفا ۀلدابت اي ،لوپ ۀلدابت حرش : دنسيونيم
.دوب

 ،دنا هدومرف ليوات تروص ودب ناش دوخ معزب ارنآ و هدومرفن تقد زجاع نيا ۀتشون هب مرتحم ۀدنسيون
: دوبن هدنراگن دصقم تروص ود زا ىكي هكنآ لاح
: فلا

 "... تسين تسرد هتبلا هدشن لامعتسا هلدابم زا ريغ رگيد بابب لدب ۀدام دنيامرف روصت رگا" : دنيامرفيم
 لدابت ،ميربب لعفت اي لعافت بابب ارنآ رگا" : ما هتفگ اجنامه رد نم اريز ،تسا تقد مدع زا ىشان ناش ليوات نيا
."... ددرگيم لدبت و

 روصت هنوگچ ،ما هدروآ لاثم لعفت و لعافت نيباب رد ار "لدب" درجم ۀدام لامعتسا نم دوخ هكيتروص رد
؟ما هتفگن زياج هلعافم باب ريغ رد ارنآ لامعتسا نم هك دنا هدومرف
: ب

 و فرص رد هكيسك  تسا تايهيدپ زا دنا هتشون رداصم رخاوا رد عون اي هرم )ت( تدايز ۀرابرد هچنآ
  هكيرداصم هنوگ نيا دنيامرف تقد لضاف تسود نآ رگا ىلو ،دمهف ىم ار  هلئسم نيا دراد ىتريصب رتمك ىبرع وحن
 رد
 تذخا : دنيوگ : الثم ،تسا ىزات نابز بيكارت صوصخم نآ لامعتسا دوش ىم هفاضا عون اي هرم ءات نآ رخآ
.هيف ديزم رد هقالطنا تقلطنا و - درجم رد هذخا

 قالطنا و ذخا هكلب ،ميئوگيمن )تقالطنا و تذخا( ،ميروايب ىسراپ مالك رد ار رداصم نيمه رگا نونكا
 ىرگيد روطب ىسراپ رد ،هدش هدافا صوصخم بيكارت رد )ت( ۀعيرذ ىزات رد هك عون و هرم دصقم نيا و ميئوگيم
 ىندروخ دروخ ،تخس ىندلام ديلام : الثم ،ميروخيم رب ريباعت نينچ نيزا ىسب هب ميدق بدا رد و ديآ ىم تسدب
.هوكشب تخس ىنداد راب داد راب : دسيونيم ىقهيب .ازسب تخس

 دنا هدومرف زيوجت  ىهاشملاع ىلغا هكيروط و مينك تدايز عون اي هرم أت كي لدابت  ردصم ريخا رد رگا
 روطب ارنآ رگا الاو ،مينك لامعتسا برع مالك دننام تيعون اي و هرم هدافا ىارب ار ردصم نيا دياب ،ميئوگب )تلدابت(
.دوب دهاوخ ميلس قوذ فالخرب ،ميروايب ميشاب هتساوخ هكيئاجره ىسراپ ريباعت فل رد هاوخ رطاخ

 اجنيرد ايآ ... خلا ىناغفا لوپ تلدابت ميئوگب رگا تسا نكمم كناب رد رادلك هب ىناغفا لوپ ۀلدابم : الثم
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؟درك دهاوخ ليدبت تلدابت هب ار هلدابم نيا ميلس قوذ مادك و ؟دوب دهاوخ هدش هدارا ىكي مادك تيعون و هرم زا
: هبلاطم .۲

 ىبولطمان ليوات ناش دوخ معزب ارم مالك لضاف ۀدنسيون ،هلعافم باب هبلاطم ردصم لامعتسا دروم رد
.ما هتسناد رصح لوعفم و لعاف كارتشا ىنعمبار هلعافم باب نم هك دنا هتشون و هدومرف

 هلمج نياب مرتحم  تسودنآ رگا "تسباب نيمه ىاه تيصاخ زا نيفرط كارتشا" : مدوب هتفگ نم هكنآ لاح
.داتفا ىمن مهافت ءوس نينچب دومرفيم تقد

 هلعافم باب هنوگچ سپ مناديم باب نيا ددعتم ىاه تيصاخ زا ىكي ار نيفرط كارتشا نم هكيتروص رد
؟تفگ مهاوخ رصح ىنعم نياب ار

 هديد ار ىربكا لوصف هك هسردم لفط ره تسا ىبرع رمارگ ىئادتبا رايسب ثحابم زا باوبا ىاه تيصاخ
 هبلاطم ردصم لامعتسا دروم رد هچنآ اما دناوت ىمن هدش رصح ىدحاو ىنعم هب باب نيا هك دمهفب دناوتيم دشاب
 اي درك بلط اي دنناديم حيصف ار درك هبلاطم اجنآ رد هك ،مراذگيم ناگدنناوخ ميلس قوذب ار تيمكح ،ما هداد لاثم
؟تساوخ
: رگيد راك .۳

 قلعت ىرد نابز ندمآ دوجوب زا لبق نامزب مه ىكي هك ىوق دنس ود دوجواب نم ۀديقع هب هملك نيا ۀرابرد
 ترواحم رد دنراد تماقا لباكب هكيلاس دنچ رد لضاف ۀدنسيون رگا نآ رب هوالع و ،تسين ىئوگفتگ دروم دراد
.دوب دهاوخ هدينش مه نونكا ار حالطصا نيمه دنشاب هدرك ىتقد ناماس نآ مدرم ىمومع

 نيا و ،دشاب هداد ىور لباك مدرم ىنونك ۀرواحم رد تيدلب مدع تلعب هابتشا نيا ار مرتحم لضاف نآ دياش
 ريغ عينش تعماجم نآ زا دارم هك دوش ىم لامعتسا  دراوم رد ًامومع بكرم حالطصا نيا هك منك تدايز دياب مه ار
 تيب حرش رد لضاف ۀدنسيون نهذب هك ىلكشم نآ و  .دراد تقفاوم زين هجاوخ دوصقم اب نآ رب انب .دشاب عورشم
.ددرگيم عفترم ،دهديم ىور هجاوخ

 لامعتسا تيعون هك مناوت ىم هتفگ دنا هدروآ ءامسا زا ىخرب صيصخت دروم رد هكيا هلثما ۀرابرد اما
 تابكرم هناخليوحت و هناخراك ،تسادج ىفاضا تابكرم اب ،دنكيم اديپ ار تيملع تروص هك ىجازتما تابكرم
 ،دراد هرمزور ترواحم و ىمومع لامعتسا رد هناگادج ماكحا تفاضاب هناخ ليوحت و هناخراك اما تسا ىجازتما
.ديآ ىم رظنب مالك قوس زا رود لاثم روطب نآ ندروآ اجنيرد هك

 مه ىرگيد دراوم نابز خيرات و بدا و ىمومع ۀرواحم رد هكيتروصب رگيد راك لامعتسا لاح ىا ىلع
! هدش هتفرگ رظن ريز ىرگيد هفيظوب : ميئوگب هك دوشيم هانگ هچ ،دوب دهاوخن نوزوم تسا هتشاد

 حالطصا نيا لامعتسا رگيد دراوم زا و دشاب ىرارصا نآ لامعتساب ار لضاف تسود نآ رگا مه زاب
... دنناوتيم ،دنسرتن
: )هلرب – هيلعرب( تاملك رد  .٤

 و دنا هدومرف اراوگ دوخ رب نآ زاوج هار رد ار ىتمحز و دنا هدرك ىزارد و رود تاعلاطم لضاف ۀدنسيون
 ىم دهاوش روطب ار ىبرع ۀلثما ىلو دننكيم ثحب ىسراپ نابز زا هراومه ناش بانج هك دهديم تسد تريح ارم
.دنروآ

 و راج نيا ىلو ،دنهديم ىزات نابز زا ىلاثم و دناوت ىم هدش رورجم ىمسا تلاح رد )ىلع( دنيامرفيم
 و ميلس قوذ مادك ايآ )هذاش دراوم زا ىخرب رد مهنآ( تسا ىزات نابز صوصخم دشاب اور هكيتروص رهب رورجم
 راج  دعاوق قيبطت هكنآ لاح ،ىزادنيب ىسراپ )رب( ريزب ار ىزات )هيلع( هك ،دهديم تزاجا تحاصف و بدا دعاوق
 ام ناگدنسيون هچنآ و دوب دهاوخ لكشم تسا ىماس ۀنسلا ىاوسام و ىئايرآ نابز كي هك  ىسراپ رد ىزات رورجم و
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.هدياف ىب تسيراك ،دنا هتخاس عوفرم و بوصنم و رورجم و راج ىزات ديلقت هب ىسراپ نابز رد
 رد ىلمع ىبرع ۀراج فورح دننام فرح نيا ايآ ؟ هچ ىنعي ،دنا هتفگ رج فرح ار )رب( مرتحم لضاف

 هنسلا ىملع نيزاوم زا ،دنهديم رارق مان نيا قيبطت رادم ار ىنعم تقباطم رگا الاو ؟دراد دوخ رورجم و لوخدم
.تسا ىزات ىماس نابز ىاوسام تحاصف لوصا و دعاوق رد ،ىئايرآ تسا ىنابز هك ىسراپ نابز و ،تسا رود

.تسين هشقانم تاحلطصم رد و ،تسا ىئاضق تاحالطصا زا هملك ود نيا هك دنيامرفيم لضاف ۀدنسيون
 رب امش ،مينك لوبق ار قوذ فالخ و طلغ تاحالطصا زا ىسب دياب سپ ميدنب راك هيضق نيا ساسا هب رگا

.هموثلك اي همان هميرم دنسيونيم ،دينيبب دوشيم هتشون ام مكاحم رد زورما هك هلابق نارازه ديراد
 هك دنهديمن قح امب ارچ ايآ سپ ،دننكيم ىشغ القا ام لضاف ۀدنسيون ىزيچ نينچ نديد زا هكيلاح رد

 هيلعرب( لامعتسا زاوج ىارب هك دوب دهاوخ مزال هچ و ؟ميسيونب ىرطس قوذ زا رود ىاه تعدب زا ىخرب فالخرب
 ،تسوا فرطب اي تسوا فالخرب همكحم ىأر : تفگ ناوتيم هكيلاح رد ،مينك شواك و دك و فلكت ردقنآ )هلرب -
.تسوا هلرب اي تسوا هيلع رب ميشاب هتفگ هكنيا ضوعب
: طباور و لاعفا فذح هلئسم رد .٥

 دروم هكنآ لاح ،دنا هدرمش ىبرع مالك نساحم زا ارنآ و ،دنا هدز ىبرع نمادب ىگنچ مرتحم ۀدنسيون زاب
 و دعاوق و تحاصف لوصا رد هك ۀنسلا ۀدحيلع ۀداوناخ زا و ىئايرآ تسا ىنابز هك ،تسا ىسراپ نابز ام ثحب
 لياسم زا اسب و ،دنك ىمن اديپ ىطبر داژن ىزات و ىماس ۀنسلا اب ًاعطق نابز ىاهيلع ام و اهل ام رگيد و مالك ىايازم
.دوب دهاوخ ىبيع ىسراپ نابز رد نآ ندروآ هكنآ لاح ،دنناد مالك نساحم زا ارنآ ىبرع رد هك .تسا دوجوم

 انب و ،دش دهاوخن قيبطت ىسراپ نابز رد تسا تانسحم زا ىزات ىناعم رد هك هريغ و دنسم فذح ناربانب
  ۀدنسيون رگا هك تسا ىثحبم نيا و دنا هدروآ ىمكح و  ىلعف هلمج ره ىارب ،مينك عوجر ءامدق راثآ هب رگا نارب
 هك ،تشگ دهاوخ راديدپ ناشيارب دنيامرف عوجر ىسراپ نابز ىناتساب ىاه هتشون و بتك و راثآ هب ىراب مرتحم
؟دندروآ دوجوب ار اهتعدب هچ فلخ و دنتشون ىم هنوگچ فلس
 ىليخ و ،تسا رضاح رصع ناتسرپ ون زا ىخرب فالخرب هك مراد ىا هديقع زجاع نيا ءامدق شور بيقعت رد .٦
 ضرع دياب الوا ناربانب و .دنا هداد رارق شودمه فاصو رثن اب ار ىقهيب رثن مرتحم ۀدنسيون نآ هك ،مينكيم سوسفا
.دنيامرفب ىرظن اهكبس فالتخاب و دنوش قيقد ىسراپ رثن ىاهكبس خيرات رد ىمك هدومرف فطل هك منك

 نورق نيرد و تسا دوجوم هلصاف اهنرق هدنسيون ود نيا نيب هكلب ،دركن ضوع ىفشاك ار ىقهيب رثن
 رد ىفشاك و دنا هتشاد ىوق ىتسد نتشون ۀيور رييغت و كبس ليدبت رد هك دنا هتشذگ رگيد ۀدنسيون اهدص ىدامتم
.تسا گرزب ناگ دنسيون نآ ناوخ نارادرب هلز زا ريخا ۀرود

 بدا مامت هدولاش هك دومرف دنهاوخ رواب تسا ىبدا ددجت و سناسنر ۀتخابلد ىليخ هك ام مرتحم ۀدنسيون
 و ىسودرف و ىدعس و جارس جاهنم و ىقهيب و ىمعلب ىاه همان راك رب ىسراپ نابز رد ام ىبدا ىورين و ىنونك
 ىلاع بانج هچنآ ،ميزاتب ناگرزب نيا فيرش رضحم و ىلاع تحاسرب ميناوتيمن ام و دوشيم هداهن مهريغ و ظفاح
 ناراهچ و نايوجشناد مدرم هك دنا هتفگ و هتفرگ هدروخ )ناراهچ اي - نايوجشناد مدرم( تارقف رد انيس نبا ۀتشونرب
 ىسراپ نابز ميدق ناگدنسيون راثآ تلوازم و ۀعلاطم مدع زا ىشان هك تسا ىتأرج ،تسين حيحص ىسراپ ۀدعاقب
 هنوگ نيمه ىسراپ ۀدعاقب هك ديد دنهاوخ دننك عوجر هميدق بتكب ىراب لضاف تسودنآ رگا الاو ،دوب دهاوخ
.تسا هتفرن فازگ رب دوخ ىسيون رثن رد انيس نبا و تسا حيحص تاملك

 هدنب دنرادنپ ىم حيحص ريغ ار انيس نبا دننام ىداتسا هتشون و دنيامرفيم مرتحم ردارب نآ هك ىتأرج نيا
 تارج ارم لاثما و نم هك دوب دهاوخ نازا رتدنلب ناگرزب نآ تحاس بنذ لك نم هلارفغتسا ،دزاسيم ريگلد ىليخ
.دشاب نارب ىروبع
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 هزيكاپ نابز نآ دنهاوخيم و ،دنجنس ىم ىنونك خوسمم نابز رايعمب ار نابز ىناتساب ۀديزگرب راثآ هچنآ اما
.نابز حور رب تسا ىروج مهنيا ،دننزب ميسيونيم اي و مينكيم ملكت نونكا هكينابز كحم رب ار

 ىمن و هتشذگ خسف و ... رد خسن و خسم ۀعيرا بتارم زا هناگيب و شيوخ تسدب اهراب ام ىنونك نابز اريز
.ميهد  رارق ىلك روطب ىبدا تانسحم طانم ار نآ ۀدوجوم رياعم ميناوت

 و كبس خيرات و ناگتشذگ راثآ رب ىروبع ًافطل هك منكيم ضرع دوخ مرتحم تسودب زجاع نيا هراب نيرد
.دش دهاوخ اديپ اهنآ رب دوخب دوخ ىنونك تالكشم زا ىسب ىهگناو ،دنيامرفب نابز تايبدا

 و وجشناد صاخشا و ريلد نادرم هچنانچ ،درادن تقباطم فوصوم اي تفص ىسراف رد دنيامرفيم الثم
.تسا حضاو ىلكب هلئسم نيا و هريغ

 رد فوصوم و تفص اهنت هن هك ،تسا رگيد روط ىسراپ نابز بدا رد حضاو ىلكب هلئسم نيا هكنآ لاح
 ۀدنسيون معزب هكيا هيلك نيا و تشاد تقباطم عمج رد مه دودعم و ددع هكلب ،دنا قباطم مهاب ندوب عمج تروص
.تشادن ىئاور نابز ميدق بدا رد تسا درطم لضاف

)ناتسيس خيرات(    .دندوب ناترح و ناكاپ ناش ناردام همه و : الثم
.تسامدق ىسيون رثن كبس صياصخ زا هك نارهاوخ هس اي نارسپ هد نوچ دودعم و ددع تقباطم اما
 و دنا هداد رارق ىريگ هدروخ دروم انيس نبا هتشون رد )ناراهچ( هب ار راهچ ۀملك عمج  مرتحم ۀدنسيون

 "... ناجنپ ناراهچ دوشيمن هتفگ اريز تسين تسرد نيا هك دنا هتفگ هدومرف تأرج
 رد تسين تسرد دنا هدرك مكح هنوگچ هك منكيم ىقلت بجعت اب ار مرتحم لضاف ۀلمح و تأرج نيا

.تفاي دنهاوخ نابز رد درطم روطب ار هلثما هنوگنيزا ىسب دننك عوجر ميدق بداب رگا هكيلاح
: ديوگ ىسودرف

ناودرــه نمجنا ناز دنتسجب
نابز هريچ درم لد كاپ ىكي

)۱ ج ۸۰ ص( همانهش
: ديوگ ومه

ناود ره ناشورخ ردنت وچ
ناولهپ متــــسر و وداج هش

)۱ ج ۲۹٦ ص( همانهش
 زا ،تسا تسرد زين انيس نبا ناراهچ سپ هتشاد اور ار ناود لامعتسا ىسودرف دننام ىداتسا هكيتروص رد

 .دنرادنپ مرتحم ار ناگتشذگ ماقم و ،دنزاتن ءامدق و ذيتاسا رب هك منكيم شهاوخ مارتحا لامكب دنمشناد ۀدنسيون
.ميناوتب هديسر گرزب ديتاسا نآ ىالعم تحاسب هك تسين ردقنآ ملع ىايند رد ام لاثما هاجزم عاتم اريز
 تسدب دمتعم و ربتعم سيماوق زا ىكي رد ىوق دنس هكيتقو ات ،ىبرع نابز رد ديقنت ردصم  لامعتسا مدع ۀرابرد .۷
.تسين نانيمطا لباق نم ىارب مرتحم ۀدنسيون ىاقآ ۀتشون دياين

 )لاعفا اب لاقتنا( طولغم تارابع )لاعتفا باب داقتنا( ىاجب هنافساتم نم تلاقم هعوبطم روطس رد اما
 زا ار داقتنا ردصم نم ايوگ هك دنكيم دومناو نينچ هداد ىور تلاقم ضيئبت اي عبط رد هك ىطلغ نيا و ،هدش عبط
 نيا و لاعفنا باب زا هن لاعتفا باب زا داقتنا هك دوش ىم حضاو لمأت كدناب هكنآ لاح ،مرامش ىم لاعفنا باب
.تسا هتشاداو دنچ ىرطس نتشونب ار مرتحم ۀدنسيون عبط ىطلغ

 ۀظفاح هكيئاج ات تسين لمعتسم برع مالك رد و دوش ىمن هدرب ليعفت باب هب دقن درجم ۀدام هكنيرد اما
 كي رد نم نونكا نوچ .تسا هدرواين ار ليعفت باب ديقنت ىزات نابز ربتعم سيماوق زا ىكي چيه دنكيم كمك نم
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 ناربانب ،مرادن غارس ۀناخبتك و ىباتك زين ليم اهدص ۀلصاف رد و ،مراد ىناگدنز باتك و ملع زا رود هدكهد
 نابز فورعم سيماوق ايآ هك دنيامرفب وجتسج لباك ىاهناخ بتك زا ىكي رد هدومرف  تمحز لوبق لضاف تسودنآ
 ليعفت باب تاقتشم دقن ۀدام رد مهريغ و ىدابآ زوريف و ىرهوج حاحص و ،روظنم نبا برعلا ناسل ليبق زا ىبرع
؟ هن اي دنا هدروآ

 مالك رد دقن ۀدام ليعفت باب هك ديئامرفب رواب سپ دشاب شوماخ نآ ركذ زا فورعم سيماوق مامت رگا
.ميهدب تحص ۀبنج لالدتسا روزب ارنآ هك ديابن مه ار ام و دوبن لمعتسم برع

 زاوج ىبدا ىاه ىروآداي رد نم ىاه هتشون فده هراومه هك  منكيم تدايز ار هتكن نيا مالك ناياپ رد
 و( دريگيم رارق ضحم زاوج ۀجردب هچنآ تسا هدوب ىبدا دهز دياهن هكلب و اوقت ۀجرد  نم دصقم و هدوبن ضحم
 و راك رادم ار ىنونك ترهش و فرع و  حالطصا رگا هنر و تسين نم ثحب دروم ًاعطق )تسا سانلا ماوع تبترم
 نيب رد  ردقنآ هملك نيا اريز ،دوب دهاوخن مزال ىرثات زين تاراك نتشون لباقم رد سپ ميهد رارق رابتعا طانم
.دنراد لماك ناميا نآ تحصب نونكا هك هدش جورم و حلطصم ام نايازريم

 زا نتشون تاريخ و ملع  اجنيرد ديآ ىم شيپ زور ره تاراك هنوگنيا ،منكيم راك نم  نونكا هك ىرتفد رد
 حلطصم ردقنآ ار بيجع ناونع نيا و "ىگراجتلا ليكو" ،دنا هدرك عبط ىمسر ذغاك رب و ،تسام ۀرمزور تاراك
.موش ىمن قفوم نآ حالصا القا اي و ليدبت هب مه نم ىتح هك دنا هتخاس

 ديآ ىم رب نيرومام ىنعي تما صاوخ ملق زا هك ام رياود ىمسر بتاكمب ىراب مرتحم ۀدنسيون ىاقآ رگا
 رد  ىصحت ال و دعت ال دادعتب دننك ىشغ دياب نآ  لباقم رد هك ىبدا طالغا هنوگنيا هك ديد دنهاوخ ،دنيامرف ىرظن
.درك دنهاوخن و دنكيمن و تسا هدركن ىريگ هدروخ ارنآ ىسك چيه و ،ددرگيم لدب و در ام رياود ىاضف

 ماوع هن رو ،دنا هديسر ىبدا ىاوقت تياغ ۀجردب هك دنا ىناسك و صاوخلا صخا نم ىاهتشون فده سپ
.)1(تسين ىهار و ىترورض نانخس نياب ار

.٦ - ۱ ص ،٤ ۀرامش ،ش ۱۳۲۸ لاس ،انايرآ ۀلجم )1(


