
 ةاىُی فصاکار اغالم

 زٍطا فاظهٌ نادر ه آهرد اغالم کٌ زىی اهلیو ه غلم ه آلٌ ه غلیٌ اللٌ ـلی اغالم پیانتط ٍهػط اهلیو سصیخٌ

 زائصة دستط# فاظهٌ نادرش ه اغص ةو سُیلص پصرش. رفت نی ؽهار ةٌ ذخاز ه غطب تاحط نؾَُر زىان از کٌ

 ظطؼ از سصیخٌ. ؽُد نی نؾتطک ٍاؽهیان، غایط ه اکطم پیغهتط ةا" لُی" از آىَا غلػلٌ کٌ...." ةو اـم ةو

 اؽطاؼ ه اـیل ٍای ساىُادً از اه. رغص نی" کالب ةو كفی" ةٌ ده ٍط ىػب ه غهُزادً سصا، رغُل ةا پصر

 ةا ازدهاج از كتل سصیخٌ ذضطت. اغت ةُدً «الفیل غام» از كتل غال چيصیو ه نکٌ در ىیظ اه تُلص. اغت نکٌ

" " تهیهی.... ةو اةٍُالة#" سُد دهم ؽٍُط از اه ةُدىص رفتٌ دىیا از ده ٍط کٌ ةُد کطدً ؽٍُط ةار ۲ سصا، رغُل

 ةظرگ غلهای از ای غصً. دادىص" ٍيص ام" للب اه ةٌ حَت ٍهیو از کٌ ةُد" ٍيص" ىانؼ کٌ داؽت فطزىصی

 .اغت سُاٍطش ةٌ نطةُط اه، ةٌ نيتػب فطزىصان ه ةُد ىکطدً ازدهاحی كتال سصیخٌ کٌ نػتلصىص

 تخارتؼ ه ذخاز ثطهتهيص ةاىُی ●

 ه نکٌ ثطهتهيصان از کٌ آىخا از ىیظ سصیخٌ کطدىص نی نػاش انطار تخارت راً از نکٌ، نطدم کٌ زنان آن در

 ه نفط ؽام، نثل کؾُرٍایی اظطاؼ در کٌ ةُد اه کارگظاران دغت در ؽتط چيصیو ه کطد نی تخارتی کارٍای

 ه ؽيیص را سصا رغُل سللی سُش ه اناىتصاری ه درغتی آهازً هكتی داؽت، دادهغتص ه آنص ه رفت ذتؾٌ،

 در را"  نرهصانیو" کطد پیغهیط غهُی اةُظالب، ةا کٌ نضاکطاتی پی در دیص، اه از را" انیو نرهص" للب

 دهران در اغالم گطانی پیانتط پع آن از ه کطد اىتشاب دادهغتصٍایؼ ةٌ نطةُط انُر در سُد، تخارتی کارهان

 تخارت ةطای پیغهتط کٌ غفطی در. آهرد ةصغت فطاهاىی غُد سصیخٌ ذضطت ةطای تخارتی غفطٍای در حُاىی

 ه ٍهطاٍی را اه حا، ٍهٌ تا داد دغتُر ه کطد اه ٍهطاً را" نیػطً" سُد غالم سصیخٌ ذضطت رفت، ؽام ةٌ

 آیيصً از غالم، ةٌ اه کٌ کطدىص ةطسُرد" ىػعُرا" ىام ةٌ راٍتی ةٌ ؽام ىظدیکی در ةفطی درؽَط. ىهایص نطاكتت

 اىصازً ایو ةٌ غفطی ٍیچ در نُكع، آن تا کٌ ؽص آىَا غایص ةػیاری غُد ظطفی از ه داد ستط اه ىتُت ه پیغهتط

 نػيُیت ه غظهت از کٌ را نؾاٍصاتؼ ه راٍب گفتار ه غفط اذُاالت نیػطً، ؽام، از ةطگؾت از ةػص. ىتُد

 .ىهُد" انیو نرهص" ةا ٍهػطی نؾتاؽ را اه کٌ ةُد حا ٍهیو از ه کطد تػطیف سصیخٌ ةطای ةُد، نرهص

 سصا رغُل ةا سصیخٌ ازدهاج ●

 سُاغتگاری اه از" نػیط اةی ةو غلتة" ه" ٍؾام ةو اةُحَل" چُن كطیؼ از ثطهتهيصی نطدان کٌ هحُدی ةا

 سُد، ةُد، ؽصً اه نػيُی حَات ه اسالكی نکارم ه اناىتصاری ه درغتکاری ؽیفتٌ کٌ سصیخٌ هلی ةُدىص کطدً

 از زیادی ثطهت ه نال زنان، آن حاٍلی اغطاب نیان در ازدهاج ٍای غيت ةطسالؼ ه داد ازدهاج پیؾيَاد

 غهٍُای ذضُر ةا آىَا غلص نطاغم ه پضیطفت را پیؾيَاد ایو ىیظ نرهصانیو. کطد ٍصیٌ نرهص، ةٌ را دارائیؼ

 تُغط غلص سعتٌ ه اىخام ةُد" ىُفل ةو هركة" اه پػطغهُی نؾَُرتط ٌٍ از کٌ سصیخٌ ةػتگان ه پیانتط

 تاریز ةطسی ىلل ةٌ ةيا ذضطت آن نَطیٌ. ؽص احطا ةُد، پیانتط کفیل ه غهُ ه ٍاؽم ةيی ةظرگ کٌ" اةُظالب"



 راةعٌ نکٌ زىان حطیان ایو غط ةط. ةُد ؽُد، نی درٍم پاىفص کٌ ىیم ه اهكیٌ ۲۲ ةػضی ىلل ةٌ ةيا ه ؽتط ۲۲

 اكُال ةٌ ةيا سصیخٌ ه غال ۲۲ نُكع آن در رغُل ذضطت. گضاؽتيص تيَا را اه ه كعع سصیخٌ ةا را ؽان

 رغُل ٍهػط اهلیو اه. ؽُد نطاحػٌ نطةُظٌ کتب ةٌ کانل اظالع ةطای. اىص ةُدً غالگی ۲۵ تا ۰۲ ةیو نشتلف

 ه كاغم ةيام پػط ده ازدهاج، ایو ثهطً ه ىکطد استیار دیگطی زن ٍیچ داؽت ذیات کٌ هكتی تا ه ةُد سصا

 غالم زٍطا فاظهٌ ه ركیٌ کلثُم، ام زیيب، ةيام دستط ۰ ه رفتيص دىیا از پیانتط ةػثت از كتل ده ٍط کٌ غتصاللٌ

 .آنص دىیا ةٌ ةػثت از ةػص زٍطا، فاظهٌ. ةُد غلیَا الٌ

 سصیخٌ ذضطت از ةػص پیغهتط ●

 از ىلل ةٌ. کطد نی گطیٌ اه ةیاد ةارٍا. کطد نی یاد سُد هفادار یار تيَا از سُةی ةٌ اه نطگ از ةػص غالَا پیانتط

 سصیخٌ دهغتان ةطای را آن ٍای گُؽت: فطنُد نی کطد، نی ذةد را گُغفيصی پیانتط هكت ٍط کٌ غایؾٌ

 دیگطی نؾَُر رهایت در. کطد نی یاد اه از زیاد پیانتط کٌ گفت نی ه ةطد نی رؽک اه ةط غایؾٌ ه ةفطغتیص

 دهغتان از کٌ ةتطیص ةاىُئی فالن ةطای: فطنُد نی گااٍی آهردىص نی ای ٍصیٌ پیغهتط ةطای چُن کٌ اغت

 نو ةٌ اه. اغت ىصادً نو ةٌ را اه از ةَتط سصاهىص: فطنایص نی سصیخٌ درةارً سصا رغُل. اغت ةُدً سصیخٌ

 ه کطدىص تکضیب نطا دیگطان کٌ زناىی کطد، نو ىتُت تفصیق داؽتيص، کفط نطدم کٌ ٍيگانی در آهرد ایهان

 نو ةٌ فطزىصاىی اه از نتػال سصاهىص ه کطدىص نرطهم دیگطان کٌ هكتی در گضاؽت نو استیار در را سُد انُال

 اللٌ غالم سصیخٌ نظار کيار از کٌ کطد تيظیم ای گُىٌ ةٌ را ذطکت نػیط پیغهط نکٌ، فتد رهز در ه کطد غعا

 .ىهُد غتُر غلیَا

 :رهایی ه تاریشی نتُن در سصیخٌ ذضطت ٍای هیژگی ةطسی

 .ةُد نػلهان زن اهلیو: سصیخٌ هیژگی ةطتطیو

 نؾطکان اذیت ه آزار از سصا رغُل گاً ٍط ةُد؛ غلم ه آلٌ ه غلیٌ اللٌ ـلی پیانتط ةطای راغتیو یاهری

 آزار ه داؽت نی ةط اه دهش از را نؾکالت غيگیيی ةشؾیص، نی آرانؼ را اه سصیخٌ ؽص، نی اىصهٍياک

 .ىهُد نی آغان اه ىظط در را نطدم

 هحُد زنیو در تو غٌ آن حظ نػلهاىی ٍیچ کٌ زناىی در سُاىص، نی ىهاز اکطم پیانتط ةا غلی ٍهطاً سصیخٌ

 .ىصاؽت

 .ىکطد استیار دیگطی ٍهػط پیانتط ةُد، زىصً اه تا ه ةُد سصا رغُل ٍهػط اهلیو

 ىظد سصاهىص: »... کٌ فطغتاد پیام اه ةطای غلیَاغالم، فاظهٌ ةٌ الػالم غلیٌ سصیخٌ ةارداری از پیؼ پیانتط

 .«کيص نی افتشار تُ ةٌ ةارٍا رهز ٍط سُد، فطؽتگان ةظرگتطیو

 .ىانیصىص نی«  ظاٍطً»  حاٍلیت، دهران در را اه اش، پاکصانيی ه غفت دلیل ةٌ



 .اىصیؾٌ ـاذب ه ؽکیتا ىیکُکار، ه دهراىصیؼ ةُد زىی

 .ةُد ةطسُردار ای هیژً ةظرگی ه ؽطافت از

 .ةُد ةطسُردار ؽطیف ه گطانی ساىصاىی از

 نتهایل غطسی ةٌ اش چَطً رىگ کٌ اغت ایو ةیاىگط غایؾٌ غشيان ةطسی. #ةُد كطیؼ زىان زیتاتطیو از یکی

 ."اغت ةُدً

 .ةُد«  ٍيص ام»  اش کيیٌ

 اغالم ةٌ سصیخٌ ذضطت سصنات ●

 آن ةطای ةػیاری سصنات اغالم، گطانی پیانتط ةا نؾتطک زىصگی غال ۲۰ در غلیَاالػالم سصیخٌ ذضطت

 ، آلٌ ه غلیٌ اللٌ ـلی نرهص ذضطت از غاظفی رهذی، نالی، ٍای ذهایت. داد اىخام اغالم دیو ه ةظرگُار

 نؾطکان، آزار ةطاةط در ایؾان یاری ه کطد ىهی تأییصش کع ٍیچ کٌ رهزگاری در پیانتط تأییص ه تفصیق

 را اش دارایی پیانتط، ةا ازدهاج از پع غلیَاالػالم سصیخٌ ذضطت. اغت ارزؽهيص سصنات ایو از ٍایی گُؽٌ

 ٍیچ: »فطنایص نی زنیيٌ ایو در اغالم گطانی رغُل. کيص نفطؼ سُاٍص نی ٍطگُىٌ را آن تا ةشؾیص ایؾان ةٌ

 .«ىتُد غُدنيص نو ةطای غلیَاالػالم سصیخٌ ثطهت اىصازً ةٌ ثطهتی

 را اه ةلکٌ آهرد، ایهان پیانتط رغالت ةٌ حان غهق از تيَا ىٌ ةظرگُار ةاىُی ایو ، غلیَاالػالم سصیخٌ ذضطت

 ةط نؾطکان ؽکيخٌ ه آزار ىصاد احازً ةُد، زىصً تا. داد یاری ةصسُاٍان ه نؾطکان تکضیب ه ٍا غشتی ةطاةط در

 ه نفیتت از ةاری ةا آلٌ ه غلیٌ اللٌ ـلی اللٌ رغُل کٌ ٍيگانی. آیص غشت آلٌ ه غلیٌ اللٌ ـلی سصا رغُل

 .زدهد نی ساظطش ه ذٍو از را ىگطاىی ه داد نی دلصاری را اه سصیخٌ آنص، نی ساىٌ ةٌ اىصهً

 ظالب اةی ؽػب در سصیخٌ ثطهت ●

 سُد نال ةا ٍهیؾٌ ناىيص ةُد، ظالب اةی ؽػب در پیانتط ةا کٌ غال غٌ نصت در غلیَاالػالم سصیخٌ ذضطت

 از پع ؽُد نی ىلل کٌ حایی تا کطد سطج ؽػب حطیان در را سُد ثطهت تهام اه. ؽتافت پیانتط یاری ةٌ

 از کطد، ـطؼ راً ایو در را سُد ثطهت ایيکٌ ةط افظهن سصیخٌ،. ىصاؽت ثطهتی دیگط اكتفادی، نراـطً

 نلصاری ٍا ؽب ىیهٌ آىان. کييص کهک نػلهاىان ةٌ آنصً پیؼ فطـت ٍط در سُاغت نی ىیظ سُد سُیؾان

 نی گطدىؼ ةط را ؽتط افػار گاً آن ةطدىص، نی ؽػب ىظدیکی تا ه گضاؽتيص نی ؽتطی ةط سطنا ه گيصم

 کٌ کطد ترهل را ؽػب نؾلت ه رىج غال غٌ سصیخٌ،. ةطغص نػلهاىان ةٌ تا کطدىص نی رٍا را آن ه آهیشتيص

 یاد سصیخٌ فصاکاری ایو از ٍهُارً پیانتط. آهرد ؽهار ةٌ اغالم ةٌ سصنت در اه فصاکاری اهج را آن تُان نی

 .غتُد نی سُدگضؽتگی، از ه ایثار ایو دلیل ةٌ را اه ه کطد نی

 سصیخٌ ةط حتطئیل غالم ●



 اه ةط حتطئیل سُیؼ، هذی انیو هغیلٌ ةٌ سصاهىص زیطا هاالغت؛ ةػیار غلیَاالػالم سصیخٌ ذضطت نلام

 از ةازگؾت، نػطاج از آلٌ ه غلیٌ اللٌ ـلی سصا رغُل کٌ ٍيگانی. دارد نی گطانی را اه ه فطغتص نی غالم

 غلیَاالػالم سصیخٌ ةٌ نو غُی از ه سصاهىص ظطؼ از: »فطنُد حتطئیل ٍػت؟ دیگطی کار آیا: پطغیص حتطئیل

! سصیخٌ ای: »فطنُد کطد، نالكات را سصیخٌ آلٌ ه غلیٌ اللٌ ـلی سصا رغُل کٌ ٍيگانی.« ةطغان غالم

 ه اغت غالم سُد، سصاهىص،: فطنُد سصیخٌ.« دارىص نی ات گطانی ه رغاىيص نی غالم تُ ةط فطؽتگان ه سصاهىص

 .ةاد ذق فطؽتٌ حتطئیل ةط غالم ىیظ ه اهغت غُی ةٌ غالم ه اهغت از غالم

 ةَؾت در سصیخٌ نلام ●

 دادً هغصً ایؾان ةٌ سصاهىص غُی از کٌ ةَؾت در اغت نلانی ، غلیَاالػالم سصیخٌ ذضطت ٍای فضیلت از

 در: »فطنُد نی ه داد نی ةؾارت سصیخٌ ةٌ را نػئلٌ ایو ةارٍا ىیظ آلٌ ه غلیٌ اللٌ ـلی پیانتطاکطم. اغت ؽصً

 ٍيگانی: فطنایص نی ىیظ الػالم غلیٌ ـادؽ انام.« ةیيی ىهی غشتی ه رىج آن در کٌ داری ای ساىٌ ةَؾت،

 نی اه از را نادر غطاغ ه گؾت نی پصرش گطد ه کطد نی تاةی ةی سطدغال فاظهٌ یافت، هفات سصیخٌ کٌ

 فاظهٌ. کيص آرام را اه تا ةُد راٍی دىتال ه ؽص نی نرظهن ةیؾتط کُچکؼ دست ذالت ایو از پیانتط. گطفت

 نادرت ةگُ ه ةطغان غالم فاظهٌ ةٌ: »فطنُد ه ؽص ىازل پیانتط ةط حتطئیل ایيکٌ تا کطد نی تاةی ةی ٍهچيان

 ایو فاظهٌ کٌ ٍيگانی.« اغت ىؾػتٌ غهطان دستط نطیم، ه فطغُن ٍهػط آغیٌ، کيار ای ساىٌ ةَؾت در

 .ىکطد تاةی ةی دیگط ه گطفت آرام ؽيیص، را غشو

 كطآن در سصیخٌ ●

 اغت، تُحٌ نُرد پیانتط زىان از یکی غيُان ةٌ نخیص كطآن در کٌ اغت الهؤنيیو ام ىشػتیو سصیخٌ ذضطت

 .اغت گطدیصً اؽارً اه هاهـاؼ ىام ةٌ ٍؾتم آیٌ «ضری» غُرً در ىیظ ؽشفی ظُر هةٌ

 ةُد، الػطب حظیطة ؽشؿ تطیو ثطهتهيص پیانتط ةا ازازدهاج كتل سصیخٌ ذضطت کٌ گطدیص ىؾان ساظط كتال

 در ةالد هغایط هنفط هؽام هیهو ظائف در رهز ه اهؽب تخارتی کارهاىَای ه داؽت ؽتط ٍظار ٍؾتاد هذصهد

 .داؽتيص اؽتغال تخارت ةٌ کٌ داؽت، ةػیار ٍای ةطدً ةُدىص، ذطکت

 ، گضاؽت پیانتط استیار در ، آن از هةػص اغالم از كتل را انُالؼ ٍهٌ پیانتط ةا ازدهاج از پع سصیخٌ ذضطت

 فلیطةُد کٌ پیانتط کٌ ای گُىٌ ةٌ ةطغاىص، نفطؼ ةٌ سصا راً در را انُال آن سُاغت کٌ ٍطگُىٌ ذضطت آن تا

 ۲: فطنایص نی حهلٌ از اکطم پیانتط ةٌ سُد ىػهتَای ةیان درنلام هسصاهىص ، ؽص ىیاز ةی

 ۲«ىهُد ىیاز ةی ه یافت فلیط را تُ سصاهىص ؛ فأغيی غائال هحصک ه»



 هدر ساـٌ ه غانٌ تفػیطٍای در ، گطفتٌ كطار غيایت نُرد نخیص دركطآن نضکُر درآدرس هی ىام کٌ ایو

 سصیخٌ ةشؾؼ ه نال«  پیانتط ىیازغاستو ةی»  از نطاد کٌ اىص کطدً تفطید ه اغت، آنصً ةیت اٍل رهایات

 ۳.داد كطار پیانتط دراستیار اغالم نتیو دیو پیؾطفت هةطای گضاؽتٌ اسالص ظتق در را ٍهٌ کٌ ةُد

 رهایات در سصیخٌ" ج

 ارحهيص هنلام ؽأن در نػفُم هانانان پیانتط اززةان ؽصً، ىلل تػيو هاٍل ؽیػٌ ظطیق از اغالنی رهایت در

 . اغت آنصً نیان ةٌ گُىاگُن تػتیطات ةا فطاهان غشو" غلیَا اللٌ غالم# کتطی سصیخٌ ذضطت الهؤنيیو ام

 . کيم نی حلب گفتار ازآن ٍایی ىهُىٌ ةٌ را ىظطؽها درایيخا

 ، اغت سصیخٌ ایو!سصا رغُل ای:  گفت ه آنص نو ىظد حتطئیل: فطنُد" آلٌ ه غلیٌ اللٌ ـلی# پیانتط" ۲

 :ةطغان غالم ، نو ظطؼ هاز پطهردگارش غُی ةطاهاز آنص، تُ ىظد ٍطگاً

 « هالىفب الـشب كفب نو الخية فی ةتیت هةؾطٍا»

 ۰« ةصً نژدً ، ىیػت آرانی هىا رىج آن در کٌ ةَؾت در"  اززةطحص# كعػٌ یک از ای ساىٌ ةٌ را اه ه»

 آن از نلطةان کٌ ةَؾتی چؾهٌ ٍهان ؛ الهلطةُن ةَا یؾطب غیياو" » نعففیو۲۴ آیٌ# درتفػیط اکطم پیانتط" ۲

 «ىُؽيص نی

 :فطنُد

 «؛ نرهص ةيت هفاظهٌ االئهة، ه اةیعالب ةو هغلی ، اللٌ الػاةلُن؛رغُل الهلطةُن»

:  از غتارتيص کٌ زن چَار نگط ىطغیصىص کهال آسط درحٌ ةٌ زىان هاز ، رغیصىص کهال ذص ةٌ ةػیاری نطدان از»

 ۲« فاظهٌ ، سصیخٌ ، ،نطیم آغیٌ

 :فطنُد الػالم غلیٌ غلی نؤنيان انیط" ۳

 ؛ غهطان ةيت هنطیم نظاذم ةيت هآغیٌ نرهص ةيت فاظهٌ ه سُیلص ةيت سصیخٌ: ارةع الػالهیو ىػاء غادات»

» 

 ۶« نطیم ه آغیٌ ، فاظهٌ ، سصیخٌ: از غتارتيص کٌ اغت ةاىُ چَار حَان ده ةاىُان غطهر »

 اهرا ٍای هؽایػتگی ، ةتطیم پی ارحهيص ةاىُی ایو نلام غظهت رازٍای ةٌ کٌ اغت ایو رهایات ایو پیام

 . کيیم پیطهی الگُ، ةطتطیو غيُان ةٌ تکانل درنػیط اه هاز ةؾياغیم،

 آسطت ه دىیا در سصا رغُل ٍهػط سصیخٌ" د



 :فطنُد"  هغلم هآلٌ غلیٌ اللٌ ـلی# پیانتط

 ،فی اليتی زهحة هٍی فطغُن زهحة نظاذم ةيت آغیة ه غهطان ةيت نطیم:  اليػاء نو أرةع إلی الخية اؽتاكت»

 « الخية

 ۴« نرهص ةيت هفاظهٌ هآالسطة الصىیا فی اليتی زهحة سُیلص ةيت سصیخٌ ه»

 : اغت زن چَار نؾتاؽ ةَؾت

 غهطان دستط نطیم" ۲

 . اغت ةَؾت در پیانتط ٍهػط کٌ ، فطغُن ٍهػط ػ نظاذم دستط آغیٌ" ۲

 هآسطت دىیا در سصا رغُل ٍهػط سُیلص دستط سصیخٌ" ۳

 "هغلم هالٌ غلیٌ اللٌ ـل# نرهص دستط فاظهٌ" ۰

 پیانتط نػطاج درآئیيٌ سصیخٌ" ٍػ

 ساىٌ در ىیظ آن گؾت ةاز ه ؽص آغاز" غالم غلیَا# سصیخٌ ساىٌ از پیانتط نػطاج ، ٍا ازىلل ای پارً ظتق

 .داد رهی سصیخٌ

 آن در ه آهرد سصیخٌ درساىٌ کيار ؽتاىٌ را ةطاؽ نطکب حتطئیل: »فطنُد"  الػالم غلیٌ# ةاكط انام:  ؽصً رهایت

 ةٌ نکٌ هاز ىهُدً غُار ةطاؽ نطکب ةط ه آهرد ةیطهن ساىٌ از را ذضطت ،آن رغیص سصا رغُل نرضط ةٌ ساىٌ

 ...«داد غیط الهلصس ةیت غُی

 ۵. آنص فطهد سصیخٌ ساىٌ در ىیظ ازنػطاج نطاحػت ٍيگام پیانتط ، هكطایو ؽُاٍص از ای پارً نعاةق

 ةٌ ىظطؽهارا ةتطیم ةیؾتطپی پیانتط نػطاج نػألٌ ةا درراةعٌ سصیخٌ ذضطت درسؾان نلام ةٌ ایيکٌ ةطای

 . کيم نی حلب زیط رهایت

 ةٌ نطا حتطئیل ، نػطاج ؽب در کٌ هكتی: سصافطنُد رغُل: گُیص نی سصری اةُغػیص:  سصیخٌ ةط سصا غالم

 ذاحت: » گفت حتطئیل «داری؟ ذاحتی آیا: » گفتم حتطئیل ةٌ نطاحػت داد،ٍيگام غیط ه ةطد آغهاىَا غُی

 زنیو ةٌ کٌ هكتی" هآلٌ غلیٌ اللٌ ـلی# پیانتط« ةطغاىی سصیخٌ نطاةٌ غالم ه سصا غالم کٌ اغت ایو نو

 الیٌ ، الػالم هفیٌ ، الػالم ٍُ اللٌ ان» گفت سصیخٌ. کطد اةالغ سصیخٌ ةٌ را حتطئیل ه سصا غالم ، رغیص

 ةاز اه غُی ةٌ هغالم ، غالم اغت اه هاز اغت، غالم سصا پاک ذات ٍهاىا ؛ الػالم حتطئیل هغلی ، الػالم

 ۶.«ةاد غالم ةطحتطئیل ه گطدد

 .سصااغت پیؾگاً در سصیخٌ ذضطت نلام اهج ةیاىگط نعلب ایو



 سصیخٌ سصاةطای غُی از کفو آهردن" ه

 کطد، رذلت سصیخٌ ذضطت کٌ ٍيگانی نؾَُر رهایت ظتق:  ؽصً ىلل «الفاظهیٌ الشفائؿ» کتاب در

 ایيکٌ ةط غالهً هایو آهردىص سصا رغُل ىظد سصیخٌ ةطای نشفُـی کفو سصاهىص حاىب از رذهت فطؽتگان

 ظطؼ از حالتی هتخلیل تلصیط غيُان ایو هةٌ. گطدیص سصا ساظطرغُل تػلی ةُد،نایٌ سصیخٌ ةطای ةطکت نایٌ

 .آنص غهل ةٌ سصیخٌ ذضطت سصاهىص؟

 كتطغتان غُی ةٌ ٍهطاٍان ةا را اه حيازً غپع.پُؽاىیص کفو آن ةا را سصیخٌ نعَطذضطت پیکط اکطم پیانتط

 آنادً سصیخٌ ذضطت ةطای كتطی درآىخا.  ةػپارىص ساک ةٌ آنيٌ ذضطت نادرش کيار در تا ةطدىص نػلی

 ساک ةٌ آىخا در را پاک گٍُط هآن آنص ةیطهن غپع ، سُاةیص ه رفت كتط آن درنیان سصا رغُل کطدىص،

 ۲۲.غپطد

 از ه ، فطنا نيص اهةَطً درسؾان غطاغط زىصگی ازؽیًُ را نا"  الػالم غلیَا# سصیخٌ نلام غظهت ةٌ!سصایا

 .گطدان نػطهر كیانت در ؽفاغتؼ


