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یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  همانشناد 

: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

اروشاع یصصخت  هاگیاپ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  86همانشناد 

باتک 86تاصخشم 

86آ

يریگب یلاچخی  دیفس  يدروآ  ار  86اقآ 

تسا نارامج  رد  86اقآ 

قشاق 86شآ و 

متخوس 86خآ 

دنرامش یم  هلمح  87رخآ 

مسیدناپآ خآ  ملد ، 87خآ 

ندیلام مشچ  هب  ناهد  87بآ 

هدولآ 87بآ 

دنزیر یم  اردارب  ار  88شنهآ 

ندچ 88نهآ ،

موشب دیهش  ههبج  ما  88هدمآ 

؟ تسیچ امش  89يوزرآ 

هتبرش يآ  هدب ، رهش  89يآ 

شکرت هلان  89هآ و 

نک كربت  زپشآ  90ياقآ 

ییوگ یم  ورام  90اقآ 

ییاسانش تراک  اب  طقف  90هباتفآ 

میدمآرد 90انشآ 

مدرم 90خآ 
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تسکش مرمک  91خآ 

جنپ يالبرک  91خآ 

نمشد 91یتاراپآ 

وضو 91بادآ 

تعامج 92بادآ 

93یگدوسآ

ماما مالک  اب  نخس  ماجنا  94زاغآ و 

كربتم 94بآ 

ندروخ 94بآ 

نابل هنشت  هب  یناسر  94بآ 

یتوص 94یگدولآ 

نک رادیب  95مدآ 

ینهآ 95مدآ 

95یچاپآ

ندرک یتاق  نغور  95بآ و 

ناغرم 95هلبآ 

یتفن نک  مرگ  95بآ 

یلوگنش 95بآ 

هاکریز 96بآ 

تئیه 96يوربآ 

كدزد 96بآ 

تداهش 96ةدامآ 

روخب 96بآ 

اقآ 96اقآ 
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تسا تفن  ریزو  هداز  97اقآ 

تسا یلاح  لها  97مدآ 

مهدب یج  . یپ . 97رآ

دنتسه تمسق  نیا  رد  اه  بش  یضعب  اه  هراتس  97نآ 

بش همین  98باتفآ 

هدرب روگ  هب  98يوزرآ 

رهام نز  یج . . یپ . 98رآ

کفپ کماک  98يآ 

دوشب هفخ  مَسَفن  ات  مروخ  یم  ردق  99نآ 

دنا هدادن  ار  امش  99رامآ 

هرفس رس  ياه  99هباتفآ 

کشوم 99شآ و 

سالیگ ناج  100خآ 

دننز یم  هراپمخ  اه  100نآ 

دنازوس یم  ار  شتروص  100باتفآ 

شاج اب  100شآ 

مینزب توس  ام  100اقآ 

نادرگ یشکبآ  101نتنآ 

سوناف 101هنییآ و 

روحم مه  ياه  101هنییآ 

101قیچالآ

کسمم 101ۀباتفآ 

ییاوه نک  مرگ  102بآ 

كاخ قیاع  102بآ و 
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هتوب 102بآ و 

یتکاپ 102بآ 

اذغ 102بآ و 

نامزمه 102شتآ 

رخآ 103خآ 

حلسم 103راچآ 

ریگ 103شتآ 

هالک اب  103يآ 

لکد 103کمدآ 

يزاس 103کمدآ 

یندم هللادسا  دیس  هللا  104تیآ 

میکح رقابدمحم  دیس  هّللا  108تیآ 

ییابطابط یضاق  یلع  دمحم  دیس  هللا  113تیآ 

یندم هللادسا  دیس  هللا  118تیآ 

یناهفصا یفرشا  هللاءاطع  هللا  119تیآ 

یقودص دمحم  هللا  121تیآ 

بیغتسد نیسحلادبع  دیس  هللا  126تیآ 

130ترخآ

نایسیدوآ 130نِمرآ 

نایداد هللا  131تربلآ 

يربگ 132درفلآ 

تشذگ هک  يا  هتفه  رد  133هناخزپشآ 

ندز لیئارسا  133مرآ 

133ا
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امیس ادص و  دیهش  رگشرازگ  133نیلوا 

امیس ادص و  دیهش  راگن  ربخ  134نیلوا 

دیهش رکشل  هدنامرف  135نیلوا 

سدقم عافد  رد  سلجم  دیهش  136نیلوا 

رثالا دیواج  یناحور  136نیلوا 

سدقم عافد  دیهش  یناحور  137نیلوا 

یسیلگنا یتایلمع  قطانم  باتک  138نیلوا 

لاس باتک  نیرتهب  باختنا  هرود  138نیلوا 

هدز گنج  ياهرهش  زا  شرازگ  139نیلوا 

اهرهش گنج  ناتساد  139نیلوا 

دیهش داینب  ییامنیس  ملیف  140نیلوا 

نز يادهش  یللملا  نیب  هرگنک  140نیلوا 

سدقم عافد  فراعم  اب  ییانشآ  هرود  140نیلوا 

مالسا ناگدنمزر  شزومآ  هسسوم  141نیلوا 

مالسا ناگدنمزر  تأیه  141نیلوا 

هللاراث ناگدنمزر  تأیه  141نیلوا 

نارگراثیا زا  لیلجت  هرگنک  142نیلوا 

یسامح ياهدورس  هراونشج  142نیلوا 

سدقم عافد  یکینورتکلا  هلجم  142نیلوا 

یسیون هرطاخ  یملع  شیامه  142نیلوا 

رثالا دوقفم  مانمگ و  يادهش  هراودای  143نیلوا 

داباهم رد  گنج  يدرکرنه  هراونشج  143نیلوا 

گنج تاغیلبت  داتس  هیعالطا  143نیلوا 

نیم يزاسکاپ  تکراشم  نوناک  تسشن  144نیلوا 
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راثیا گنهرف  یقیسوم  رثا  144نیلوا 

روشک سدقم  عافد  هزوم  144نیلوا 

تداهش تایبدا  ناگدنسیون  شیامه  145نیلوا 

نازابناج يرنه  هراونشج  145نیلوا 

ههبج نانیرفآ  روش  زا  لیلجت  146نیلوا 

ناریا يامنیس  یگنج  يدمک  ملیف  146نیلوا 

جراخ هب  ییایمیش  نامودصم  مازعا  146نیلوا 

ههبج مدقم  طخ  رد  نیحورجم  هجلاعم  147نیلوا 

لمع قاتا  هب  زهجم  ییارحص  ناتسرامیب  147نیلوا 

ییایمیش دنفادپ  ياهوردوخ  147نیلوا 

للم نامزاس  لک  ریبد  تیموکحم  147نیلوا 

ییایمیش حالس  زا  هدافتسا  شرازگ  148نیلوا 

امیشوریه رد  ییایمیش  نازابناج  روضح  148نیلوا 

ونژ لکتورپ 1925  حیرص  ضقن  مالعا  149نیلوا 

ییایمیش حالس  زا  هدرتسگ  هدافتسا  150نیلوا 

ییایمیش هدش  تبث  هلمح  151نیلوا 

ییایمیش حالس  عنم  رد  ناریا  تیلاعف  151نیلوا 

تشدرس ییایمیش  نارابمب  152نیلوا 

هناب ییایمش  نارابمب  152نیلوا 

ییایمیش نارابمب  153نیلوا 

اه ههبج  هب  یکشزپ  هورگ  مازعا  153نیلوا 

نازابناج هاگشیاسآ  153نیلوا 

یماظن تشادهب  هرگنک  154نیلوا 

اه هناسر  دیهش  راگنربخ  154نیلوا 
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یناریا ریغ  دیهش  155نیلوا 

دیهش نابلخ  155نیلوا 

زومآ شناد  يادهش  يرسارس  هرگنک  155نیلوا 

دیهش نارادرس  هرگنک  155نیلوا 

یلیر تعنص  يادهش  هراودای  156نیلوا 

صحفت دیهش  156نیلوا 

ادهش كاپ  رکیپ  صحفت  تایلمع  156نیلوا 

ینمرا یماظن  دیهش  157نیلوا 

ینمرا یماظنریغ  دیهش  157نیلوا 

دیهش رعاش  158نیلوا 

نارهت ییاوه  نارابمب  نادیهش  158نیلوا 

دیهش ساکع  راگن  ربخ  158نیلوا 

ناهدنامرف 159نیلوا 

بونج یگنج  قطانم  داتس  هدنامرف  159نیلوا 

نارادساپ هاپس  دیهش  ةدنامرف  160نیلوا 

ریدغلا لقتسم 18  پیت  هدنامرف  160نیلوا 

يزاریشدایص نارمچ و  نادیهش  تاقالم  161نیلوا 

نیوخ راد  یعافد  طخ  هدنامرف  161نیلوا 

تایلمع تاعالطا  راذگناینب  هدنامرف و  161نیلوا 

(ع) ادهشلا دیس  هزمح  هاگرارق  هدنامرف  161نیلوا 

(ع) بلاطیبا نب  یلع   17 رکشل هدنامرف  162نیلوا 

گنج رد  هاپس  كرتشم  هدنامرف  162نیلوا 

نادرگ یهدنامرف  یلاع  هرود  163نیلوا 

امیپاوه هحناس  رد  دیهش  ناهدنامرف  163نیلوا 
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مق پیت 17  ةدنامرف  163نیلوا 

هواپ هاپس  هدنامرف  164نیلوا 

هزیوه هاپس  هسلج  164نیلوا 

فلگ رد  گنج  تایلمع  هدنامرف  164نیلوا 

هاپس هدنامرف  165نیلوا 

نرادساپ هاپس  یهدنامرف  ياروش  165نیلوا 

عافد ریزو  166نیلوا 

گنج یکشزپ  تایبرجت  رانیمس  166نیلوا 

یلیر ناتسرامیب  166نیلوا 

ییایمیش نیمودصم  نامرد  متسیس  167نیلوا 

ییایمیش تاحیلستاب  ناملآ  هطبار  اشفا  167نیلوا 

ییایمیش حالس  ایلارتسا و  تسشن  168نیلوا 

ییایمیش حالس  علخ  یللملا  نیب  دنس  168نیلوا 

ییایمیش بمب  دض  ياهوراد  عارتخا  169نیلوا 

ییایمیش ياهزاگ  یکشزپ  هرگنک  169نیلوا 

ناهجرد ییایمیش  حالس  ینابرق  رهش  171نیلوا 

ییایمیش حالس  هدنریگراکب  مان  يروآدای  172نیلوا 

ییایمیش حالس  هدنرب  راک  هب  مان  مالعا  172نیلوا 

172ب

میوش یم  کیدزن  بآ  ریش  172هب 

متشادرب نیتوپ  تفج  کی  طقف  نم  ادخ  173هب 

یلبلب هک  173شیلبلب 

تسا لقع  هب  173یگرزب 

ظفاحادخ 173ردارب ،
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دنتسه لیام  هک  173یناردارب 

ادخ هب  مراپس  یم  ار  174ناردارب 

دنا يزار  174اردارب 

دننک تقد  174اردارب 

الاب 174دیرپب 

نیبب 174نیبب 

دش نافوط  دمآ و  175داب 

دش فیعض  175يرتاب 

نک اعد  مه  ار  ام  هار  175نیب 

ریگن ار  ادخ  تقو  دوخ  175یب 

يورب یتساوخ  175تشهب 

بش زامن  يارب  مدش  176دنلب 

تمدید اجک  بشید  176میوگب 

میحرلا نمحرلا  هللا  176مسب 

دیناوخن بش  زامن  ردق  نیا  اه  177تخبدب 

دنکن دگل  ار  ناتیاپ  دیباوخب  رانک  اه  177هچب 

دیدنبب اه  177هچب 

يرتاب هب  177يرتاب 

يروخن هفاضا  تقو  178اپب 

نات هدوناخ  ناتدوخ و  ياروامس  178يارب 

نام هدنامرف  یتمالس  178يارب 

نانمشد یتمالس  178يارب 

نات هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالس  179يارب 

تاولص ناتدوخ  یتمالس  179يارب 
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اپرس ًاعامجا  ناتدوخ  یتمالس  179يارب 

زمرت 179یب 

اوقتلا 179تیب 

ندرک دروخرب  نیم  نادیم  180هب 

ندز ینش  180هب 

ندرک اج  ار  دوخ  روز  180هب 

تشهب 180يوب 

180رزودلوب

يروح هاگ  180هسوب 

صوصرم 180ناینب 

شک 181یمب 

دهون 181نایجیسب 

ینایاپ 181همانرب 

181يرَبرَب

تاودا ياه  181هچب 

ندمآ هیرگ  182اب 

یتسوپ خرس  182يزاب 

نتفرگ ییوررپ  182اب 

ندمآرد باتفآ  182اب 

نالدرا 182دازهب 

نالدرا 182دازهب 

دوعوم 183تشهب 

هلولگ ياج  183هب 

183هلاغزب
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ردپ 183ردارب 

يدگل یگنل ، یطلغ ، 184يدب ،

شکبآ 184ندب 

(ع) نیسح ماما  ياه  184هچب 

توس هس  184اب 

ودب مه  ار  شا  هیقب  ود  184تسیب و 

ردام نابرهم  يا  185ایب 

185یناتساب

! توراب دنگ  185يوب 

راولش 185دنب 

يرادیب 185ۀمانرب 

186یگدنفاب

دنب نایرش  نیتوپ ، 186دنب 

یتسد 186نزبداب 

همقمق نیتوپ و  186دنب 

بآ 186فرب 

تاجن هناشن و  ياه  يرتیل  186تسیب 

هلت ياه  نیتوپ  187دنب 

اه هکوپ  187تفایزاب 

یعمشم ياه  187نلاب 

یعقاو ریس  187يوب 

یکیناکم 187لیب 

هدنکارپ ياه  188گرب 

فیس تروش  188درُب 
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یتوراب 188دناب 

هدش ادج  188رزودلوب 

188جیسب

188یجیسب

ناهج ناریظن  189یب 

نمهب ود  189تسیب و 

یباجح 189یب 

اهباجح 189یب 

مولظم 189یتشهب 

189نایتشهب

189تشهب

189نایجیسب

يا هغیص  189ردارب 

190پ

تداهش هوحن ي  ناکم و  نامز و  ینیب  190شیپ 

يزات 190شیپ 

یسیون 191هماندنپ 

رخآ 191تسپ 

نطاب رهاظ و  192یگزیکاپ 

193ییاریذپ

اه هتشون  تکاپ  يور  193تشپ و 

يرب 193ماغیپ 

یتاولص 194ییاریذپ 

تداهش دراکالپ  گنر  194هچراپ و 
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تماقتسا يارب  نتسب  195نامیپ 

همه ياج  هب  نداد  195تسپ 

رخآ 195تسپ 

مه هب  رگدادما  نداد  195ساپ 

يردان 196لپ 

196مچرپ

196نکدگلاپ

شک 196هنشاپ 

يریپاب 197زیورپ 

يریما 198نامیپ 

درادن يدوس  199ینامیشپ 

رسپ 199ردپ و 

دیفس 199كالپ 

عاجش 199رسپ 

دنتسه اجک  اه  يروح  199سپ 

دهاوخ یم  هچ  ادخ  زا  200درمریپ 

داقتنا 200داهنشیپ و 

هدنام رد  يال  200میاپ 

بالقنا 200مایپ 

دش ادیپ  201نیتوپ 

تیلست 201دراکالپ 

دیآ یم  رد  مشچ  201ردپ 

یسورخ 201اپ 

دننک یم  تمدخ  ههبج  202تشپ 
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؟ دیوش یم  مدآ  یک  امش  202سپ 

هارمه 202کشزپ 

ندرب یغرم  202اپ 

هدرم 203هنزریپ 

دشن یلگ  203تیاپ 

نیتوپ 203اپ و 

ندشن ریسا  طخ و  203ندرکادیپ 

تاجانم ماگنه  ندیشکرس  يور  203وتپ 

ییامیپ هوک  يور و  203هدایپ 

نانامهیم زا  204ییاریذپ 

هناقشاع 204يوریپ 

مادص تلصخ  205جنپ 

یکلا 205سیلپ 

تام شیک و  205ردوپ 

اه 205هشپ 

زاورپ 205لاشوپ و 

یفقس 206ۀکنپ 

لاچخی رلوک و  206هکنپ ،

یصاوغ 206ردوپ 

ریگ 206هکوپ 

راکشآ 206مایپ 

رپ ياه  207هکوپ 

بشو دیفس  ياه  207نهاریپ 

ناهنپ 207يادیپ 
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ارجامرپ یپ . . ما . 207یپ

مالسا طخ  208ناوریپ 

يزابرس 208نهاریپ 

ینیمخ ماما  ياهدومنهر  208اهمایپ و 

تاهورکم زا  208زیهرپ 

ع)  ) نیسح ماما  208مچرپ 

ردام 208ردپ و 

208يرادساپ

208نارادساپ

نایدِوآ 208كالیاپ 

راک 209نامیپ 

نارپ 209هکوپ 

یپیترس 209رینپ 

طارص 209لپ 

ینهآ هالک  209هشپ 

زکرم 210ینابیتشپ 

رفص هام  تشپ  هب  210تشپ 

210ت

يدنه 210ربمت 

یشوم 210هلت 

یمالسا 210کت 

هاپس ياه  تایلمع  210میوقت 

210راغت

211یقیوشت
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ندنارپ 211کتشت 

یناج نیسح  211شکرت 

ینایاپ 211شکرت 

يرهاوخ اوا  211شکرت 

ندز 211کنات 

211یکیجات

عونمم تبیغ  211يولبات 

212ولبات

212بیرخت

دیور یم  212نارهت 

؟ يروطچ ادخ  ور  212وت 

دینک هجوت  دینک ، 212هجوت 

میورب طخ  کی  هدب  ار  213تحیبست 

داوس یب  213شکرت 

گنج 213بت 

مینزب رود  کی  هدب  ار  213تحیبست 

تداهش 213قیفوت 

راک 214میسقت 

برقع 214نوتوت و 

باسح 214هیوست 

اوقت 214سرت و 

ینک یمن  هزرابم  تسَفن  اب  214وت 

یتکاپ 215کت 

اه هنسرگ  زا  215سرت 
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يراذگ 215هلت 

یگنرس 215ۀلت 

رخآو لوا  215ۀبرجت 

نآ عاونا  يراذگ و  216هلت 

اه حالس  یبیرخت  تردق  216رییغت 

دنب رمک  زا  يا  216همست 

هار رد  تالآ  نیشام  217ریمعت 

راوساکشود راب  217ریت 

ریبدت 217ریبکت و 

ییاسانش 217ریبکت 

نیمخت 217ریبکت 

رهاظت 218ینابت و 

ریات 218کنات و 

رزودلوب 218کنات 

كرتشم 218يولبات 

یتایلمع 218ياهدنفرت 

هبرگ يادص  219دیلقت 

ینیمخ ماما  220ییاهنت 

220ییاهنت

ینیمخ ماما  نتشاذگ  220اهنت 

220اوقت

يولع خرس  220عیشت 

220عیشت

ع)  ) قداص ماما  بتکم  ناگدش  220تیبرت 
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قرام نامهف  جک  ناشیدنا و  220کیرات 

هاش یلع  220غیت 

لجا 221ریت 

ندرک 221پیت 

یکناپ 221اتویوت 

لبنت 221پوت 

يزاب 221هلیت 

221يزابانرت

یگتخاس مارگ  222نفلت 

نادلگ 222حیبست و 

یگنشف 222حیبست 

دیهش نیسح  ای  222يولبات 

راکدوخ خاروس  زا  223سفنت 

روانش ياه  223تلاوت 

یتنس ياه  223تلاوت 

دادما تسپ  ياه  223تلاوت 

یگنرف 223تلاوت 

ییارحص مامح  223تلاوت و 

ظفحلا 224تحت 

فونیرگ 224رابریت و 

كرحتم 224رابریت 

یتسد 224پوت 

روضح هب  224رهاظت 

دایز دادعت  هب  225رهاظت 
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صیخشت 225دیلقت و 

یناویل 225يولبات 

یصالخ 225ریت 

اکشود يارب  225یلیدبت 

هناخ پوت  226روصت 

یکیتسالپ 226گنفت 

ییاکیلوپ هلول  226پوت 

کجنران گنس و  226مهوت 

زورکدنل 226اتویوت 

227پوت 130

ییاپ 227زمرت 

ینیشن بقع  نامز  ياه  227هلت 

227ث

هقطنم تباث  227یتبث 

نک 228شتبث 

همئالا 228نماث 

229هللاراث

230ج

ماما هسوب  230ياج 

يدیلک 230اج 

چیه رگید  گنج و  230ههبج ،

231درمناوج

نیشنب رتروج  231عمج و 

اه توپمک  231دلج 
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نآرق 231تاسلج 

نابرقم 232راوج 

اعد قشع  هب  232ههبج 

نازابناج 232يازابناج 

رگنس 233هیزیهج ي 

ندش رادرهش  هنابلطواد  ندش و  234نکاج 

ندش 234نکاج 

ییاج هب  234اج 

ندرکن دگل  ار  نمشد  235هزانج 

یصخش تامهم  235هبعج 

نادنبانح 235نشج 

مالسا ینارون  235ههبج 

 ( ماما طخ  رد  ) تیناحور زا  235ییادج 

یلخاد 236ههبج 

قح 236ههبج 

لطاب 236ههبج 

مالسا 236ههبج 

236ههبج

نالفاغ 238نالهاج و 

238ناج

نک یلاخ  238بیج 

ینویلیم کی  یخیس  238رگج 

ریت 238ياج 

نتفر یکاخ  239هداج 
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هلاس هدراهچ  239ناوج 

مالسا يارب  239گنج 

يا هدوب  اجک  شود  ناهج  239ناج 

يدمحم 239لامج 

یگنج 239ةریج 

تسا هاگشناد  240ههبج 

راگیس 240هبعج 

ورین 240بذج 

دوش یم  یلاخ  240ههبج 

تروپساپ 240نالعاج 

راپسب ادخ  هب  ار  تا  241هجمج 

نمشد 241گنج و 

میدق 241ناوج 

يزوریپ ات  گنج  242گنج 

برغ 242ههبج 

تسا يزاس  مدآ  هناخراک  242ههبج 

دش هراپ  لمع  242ياج 

هعطق کی  242ياج 

لوا رفن  243ةزیاج 

ینسمم ياه  243گنج 

رلوکو مرگ  گنت و  243ياج 

یبآ 243گنج 

يردول 244کج 

یتاغیلبت 244گنج 
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یمیس یب  244گنج 

244يزاساج

یگنس 244گنج 

رزودلوب 245هداج و 

كاخ ياهرلیام  ورین - ییاج  245هیاج 

درآ ياه  هسیک  ورین - ییاج  245هیاج 

مدرم ياه  کمک  ورین -  ییاج  245هیاج 

! تشوگ لمح  يورین  ییاج  245هباج 

نیشام شاپرهوج  يورین  ییاج  هب  245اج 

هللا بزح  تما  ییادها  يورین  ییاج  246هباج 

تامهم رازبا و  ياج  246هباج 

برغ 246بونج 

246لاگنج

هفرط کی  246ةداج 

247ناراوخناهج

ترخآ 247ناهج 

247ناهج

یگدنزاس 247نارگداهج 

یگدنزاس 247داهج 

247داهج

هنتف لک  عفر  ات  گنج  248گنج 

( ناریا هیلع  قارع  یلیمحت   ) 248گنج

یمالسا 248يروهمج 

248چ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب نم  يداک  حرط  248لیچرچ 

؟ يداتسیا 249ارچ 

رونم 249رتچ 

دوب هدنامن  249يزیچ 

دشک یم  يرجز  249هچ 

دیهاوخ یم  نامناج  زا  250هچ 

رفن هد  هب  رفن  250دنچ 

ناوخب وش  دنلب  تدوخ  روک ! 250تمشچ 

یهدنامرف 250رداچ 

اپ يور  نتخادنا  250هیفچ 

اه یبآ  یب  250هراچ ي 

فقوت لزنم  251لهچ 

تداهش يارب  تدابع  زور  هنابش  251لهچ 

یهدنامرف 251رداچ 

باوخ کی  بش و  251لهچ 

ههبج رد  نآ  تیمها  251هیفچ و 

ندرب اوه  ار  252خرچراهچ 

ندرب اوه  ار  252خرچراهچ 

گرم 252ولچ 

هراپمخ 253ترچ 

نک عمج  253رتچ 

253یپچ

ندرک 253پچ 

هعمج ماما  253ياچ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


253ینشاچ

يرطخ 253ياهرداچ 

نامداخ 254رداچ 

يراجفنا 254رداچ 

نک 254هاچ 

لوا رفن  254راهچ 

دوش یم  نلاب  254رداچ 

؟ يدرک راک  255ردقچ 

؟ دیناوخ یم  بش  زامن  255ارچ 

میباوخب راذگب  نک  شوماخ  ار  255غارچ 

هورگ کی  255هیاپراهچ ، 

ما هتخورف  امش  هب  يرت  مزیه  255هچ 

نتفر اوه  خرچ  256راهچ 

لد 256مشچ 

موش تسار  256روطچ 

هدب ام  هب  مه  شحف  ات  راهچ  يروخ  یم  256ییاچ 

هزوسن هملباق  ام ، زیچ  ام ، 256زیچ 

دنز هار  257راهچ 

یشوم 257غارچ 

تسبرد 257میترکاچ 

لابیلاو 257رداچ 

هدش گنت  نامدوخ  يارب  ناملد  257ردقچ 

كوگ 258بوچ و 

یلک 258بوچ و 
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هالک 258گنچ و 

یتبرش هشیش  259غارچ 

یشوم 259غارچ 

ینیشام 259غارچ 

یتیربک 260غارچ 

هوق 260غارچ 

ییابرم هشیش  260غارچ 

ییانشور 260غارچ 

باوخ 260غارچ 

بوطرم ینوگو  260بوچراهچ 

گنفت ۀلول  260هیفچ و 

رگنس 261ۀیفچ 

261لولراهچ

ولریا 261ینمچ 

رقم 261ۀمکچ 

رزودلوب 261کگنچ 

یتسد ياه  262خرچ 

یلاخ 262ياهرداچ 

کینورتکلا ياه  262مشچ 

کیتسال ریمخ و  262بوچ و 

نمشد اب  هرهچ  هب  262هرهچ 

یهارمگ 263غارچ 

وتپ 263بوچ و 

نارچ 263مشچ 
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263نتفیچ

نتشاد لوبق  مه  ار  یمکی  263لهچ و 

هکت 263لهچ 

دنسپ شکرت  264هرهچ 

264ح

دینکن ینابصع  ار  264یجاح 

هنشور رونم  لثم  264تقیقح 

رایخ هت  264تقیقح 

تیادف اه  ناج  265نیسح !

دورن شیوت  ریگب  ار  تبیج  رد  اقآ ! 265جاح 

هدزناپ دش  265الاح 

دننک یم  شهاگن  دنراد  زیرکاخ  بل  زا  اه  265يروح 

دسر یمن  مروز  هک  266فیح 

هراپمخ 266هلاوح 

هبرگ تیرومأم  266مکح 

تسا زورکدنل  اب  مدقت  266قح 

مشاب تمالغ  هتفگ  مردام  ناج ! 266نیسح 

نزب 267فرح 

تسا یمرگ  تسد  267الاح 

منک کشخ  ومتروص  تا  هیفچ  اب  راب  کی  راذگب  267الاح 

بوجو طیارش  267ظفح 

ندرک تعافش  نتساوخ و  268تیلالح 

یمزر مه  268قح 

بحتسم بجاو و  ياه  لسغ  268مامح و 
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ندرک 269مامح 

ایح 269بجح و 

هدنمزر هدید و  شزومآ  270تاناویح 

يذوم 270تارشح 

کمن نان و  271تمرح 

رتسب رد  یگدامآ  271ظفح 

يرامیب نتشاد  ناهنپ  271تمکح 

يدردمه رد  یسانشن  273دح 

اعد لاح  273ظفح 

273هینیسح

يزاون 274ناویح 

رورپ سفن  ياه  274فرح 

یبالقنادض ياه  275فرح 

يرگرز ياه  275فرح 

نتشاد فیعض  نک  شخپ  275لاح 

الط 275هیشاح 

هللادی 275جاح 

نیسح 275جاح 

يرباص 275نیسح 

یساغآ هللا  277بیبح 

يدارم 278اضردیمح 

رف يدیشر  280نیسح 

رس 283ظفح 

یباوج 283رضاح 
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تسا بوخ  284ملاح 

لیلخ 284جاح 

یتشز ردق  نیا  ارچ  سپ  یتسه ؟ 284يروح 

هیک تسد  ایند  ممهف  یم  284الاح 

يریگ 285لاح 

نوباص فیل و  285تمکح 

هعقاو 285نیعلاروح 

راد هگن  285قح 

تسا 286فیح 

هللا بزح  طقف  286بزح 

میراد زیچ  همه  286الاح 

تسا هناتسود  286الاح 

ریگب رگنس  286یجاح 

دنزب تناج  هب  287نیسح 

دینک 287ناملالح 

مییایب دنتشاذگن  ار  ام  ناج ! 287نیسح 

متفگ شوخ  نابز  اب  287الاح 

یتشپ كال  287تکرح 

نادرگ شود  کی  288مامح 

یمومع 288مامح 

یفرب 288مامح 

یشک هلول  بآ  اب  288مامح 

راتتسا 288لمح و 

گنشف کی  289یتح 
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یلع 289نسح 

289فورح ژ.چ.گ.

یعمشم 289لمح 

يزاس هداج  لقن و  289لمح و 

یصخش لیاسو  يراد  هگن  290ظفح و 

یکاخ یبآ  290ریصح 

يریبکت 290ۀلمح 

داژن حالف  290نسح 

دیهاش 291دیمح 

درف یعراز  291نیسح 

یعراز 292نیسح 

ناسیونشوخ 293نیسح 

هیملع ياه  294هزوح 

تیالو 294تموکح 

نامز 294نیسح 

ع)  ) 294نیسح

سان قحرب  294نامکاح 

ندرک عمج  294يروح 

295هلظنح

يداماد 295مامح 

ناج 295ِظفح 

هلچلچ 295نسح 

یهللا 295بزح 

295خ
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دنک تتمحر  295ادخ 

دشابن تبحص  296اهرهاوخ 

296هراپمخ

مینک یمن  رپ  296باشخ 

يدرک هدنمرش  ار  296دیشروخ 

یسرم 296ایادخ !

نادرگزاب نامیاه  هداوناخ  مرگ  شوغآ  هب  ملاس  حیحص و  ار  ام  297ایادخ ! 

هدب رارق  مالسا  دیشر  نارادرس  ةرمز  رد  ار  ام  297ایادخ !

ایادخ 297ایادخ 

زرمایب شخبب و  يا  هدیزرماین  ار  ام  ات  297ایادخ !

ربم ایند  زا  یتشکن  ار  ام  ات  297ایادخ 

تسا رت  تولخ  شرس  تقو  رخآ  297ادخ 

مالسا هب  297تنایخ 

تکلمم هب  298تنایخ 

هدب یناکت  هی  وت  298دوخ 

گرم 298رطخ 

ندیماشآ 298ندروخ و 

ناریا سراف  299جیلخ 

دش میلست  299شنابلخ 

تلاح هب  299شوخ 

دیفس 300راکدوخ 

هدش دازآ  300رهشمرخ 

تمالس هب  300ظفاحادخ 

دهدب رجا  امش  هب  300ادخ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


متسه تیاپ  301كاخ 

يزاب 301طخ 

هلاخ 301هناخ 

ییافک 301دوخ 

ردارب 301رهاوخ و 

دهدب ناتریخ  302ادخ 

مشخ ياه  302هشوخ 

اه لگشوخ  302لگشوخ 

یهام لاح  هب  302اشوخ 

302كاروخ

یبیج 302هراپمخ 

نکش 302طخ 

بش 303مشخ 

زپشآ 303مشخ 

ییات لهچ  303باشخ 

لحم یب  303سورخ 

ندش ناطیش  303رخ 

کلم جاح  303رخ 

303گنچرخ

تفه 303جرخ 

ندرک دایز  ار  304جرخ 

باوخ 304جرخ 

ياچ 304جرخ 

يدنه 304لاخ 
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نکرپ 304زیرکاخ 

نیسحلا 304مداخ 

يراهب 304هجیدخ 

نیمرآ 305ورسخ 

كاروخ 307باوخ و 

ناطیش 307باوخ 

روار كاپ  307كاخ 

مدقم 307ریخ 

308یطایخ

مارح شندرب  لالح ، 308شندروخ 

يا هدنام  هدنز  308بوخ 

فپورخ 308فپورخ ،

رادیب 309باوخ و 

يزاب 309جرخ 

310لگنمرخ

یگنج 310راکدوخ 

گرم 310قدنخ 

یتشادهب يدادما و  ياه  310تیقالخ 

مزیه بآ و  311ياکنخ 

یفاضا ياه  311باشخ 

یلاخ ياه  311هناخ 

یتسد 311هراپمخ 

حلسم 311یثنخ 

ةراپمخ 60 311جرخ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


نادرگرس ياه  312هراپمخ 

ریات 312هراپمخ و 

غاد 312ربخ 

یناشیپ 312لاخ 

يراهب هللا  312لیلخ 

313نوخ

313ینیمخ

یحو 315طخ 

گنج مدقم  315طخ 

یهلا میقتسم  315طخ 

مالسا نیتسار  315طخ 

يار 315طخ 

ینیمخ ماما  315طخ 

نیتسار مالسا  316طخ 

اکیرمآ 316طخ 

نارسخ 316نالذخ و 

316ادخ

ادهش 316هداوناخ 

316د

دنسیونب مه  ایفارغج  316رد 

(ع) یسوم 317ناتساد 

(ع) یلع ناراد  317تسود 

تسا رذگ  لحم  317ایند 

نکن تکرح  الا  الاب و  اه  317تسد 
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نکب يراک  تنماد  هب  318متسد 

ییوگ یم  318غورد 

تبحم 318یتسود 

زتنارپ لخاد  لک  318رد 

درادن زامن  رگید  هک  ناموت  دصراهچ  رازه و  318ود 

باجتسم 319ياعد 

یناموت دص  319ياعد 

يا هتسب  تشپ  زا  ار  هفیعض  319تسد 

319قََرد

ناقهد 319ناقهد 

باوث مرگ  هاجنپ  320تسیود و 

عاجش 320گید 

مدروخ 320بشید 

ولید 320اید 

تارمه هب  یلع  320تسد 

هزیمت 321تتسد 

درذگ یم  هچ  ههبج  321رد 

ییوسدمص 321دوواد 

مادص 321داماد 

یگداوناخ 321ياوعد 

مرادن یضرع  322رگید 

دوشن رارکت  322رگید 

سروک 322ود 

متشگ یم  زامن  رهم  322لابند 
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یگنج ییوش  322تسد 

یجراخ 323نانمشد 

لد 323درد 

البرک 323هاگشناد 

(ع) نیسحلا هللادبعابا  323هاگشناد 

نازومآ 323شناد 

يدیدن 323يدید ،

واگ 323ندیشود 

يربا 323ییاپمد 

رازآ 323لد 

ندرک ضوع  324روکد 

تارطاخ 324هچرتفد 

اوقت 324رتفد 

نکشرمک 324ياعد 

نکربخ 324نمشد 

تداهش ییادگ  324لامتسد 

ندوب الط  325تسد 

نتشاذگ تسد  رد  325تسد 

325ریگدزد

ندرک اج  ار  دوخ  هفاضا  تقو  325رد 

نداد اج  ییات  لهچ  باشخ  325رد 

منهج 325رد 

ندش گرزب  ههبج  325رد 

ندش هتسب  تشهب  326رد 
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مارگ ياو  326مَدَد 

326د.د.ت

هیاسمه 326رتخد 

مرودلود 326نایاد 

ادخ 326داماد 

تسد هب  326تسد 

یجیسب 326ياوعد 

یلایخ 327نمشد 

يزاب 327زود 

يذوم تارشح  هلابز و  327عفد 

نکمرگ بآ  327گید 

یتشادهب ییوش  327تسد 

لقن لمح و  328ةریگتسد 

یبآ 328عافد 

يا هکوپ  328رد 

طخ 328نابدید 

یمشچ 328نیبرود 

امنهار 329ناتسد 

329لولود

راد 329ناکد 

راگیس شتآ  ییانشور  329رد 

قیاق تیاده  329ۀتسد 

اه هزانج  هانپ  329رد 

راکدوخ 330ياکشود 
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یندرکرواب 330غورد 

حلسم 330ياهراوید 

یتوپمک ریگ  330دزد 

رایشوه 330رد 

راجفنا يادص  331ود 

331نید

331ایند

تیناحور زا  331عافد 

331اعد

کی هرامش  331نمشد 

( اقرع شترا  ) رگزواجت 332نمشد 

یلخاد 332نانمشد 

مالسا راوخنوخ  332نانمشد 

332ذ

ینیمخرد ندش  332بوذ 

نهآ 332بوذ 

درو 332رکذ و 

ینوتس نتفگ  333رکذ 

زامن ادخ و  333رکذ 

البرک هعقاو ي  334رکذ 

تاولص شوخ  334رکذ 

ردام تبیصم  335رکذ 

تاولص شوخ  335رکذ 

335ر
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تشهب مخ  چیپ و  رپ  335هار 

زیمت زیت و  336زیر و 

راگیس درد  336جنر و 

اوقدص 336لاجر 

دش هتسب  دزی  336هار 

دوخ یضار  هب  336یضار 

يرایع 337يدنر و 

تسه یشکدوخ  يارب  مه  يرگید  ياه  337هار 

يدروخ 337وکار 

پوت نودب  338تکار 

هناگیب 338ياهویدار 

رتلیف 338نغور 

يوق هراپمخ  فیعض ، 338هیحور 

هقداص 338يایؤر 

دش یم  ایر  مدروخ  یم  338زور 

لوا 339زور 

قرب 339دعر و 

دنیبن ادخ  زج  هب  هک  ییاج  هب  یمدآ  339دسر 

یشکدوخ رگید  339هار 

نآ رد  ندنامو  ههبج  هب  نتفای  340هار 

تئارق 340یناوخور و 

تایآ ظفح  رد  341تباقر 

نادرگ 341یناحور 

اه یغیلبت  341یمزر 
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یمسج 342تضایر 

رکنم زا  یهن  ياه  343شور 

فورعم هب  رما  ياه  344شور 

تراسا بادآ  344تیاعر 

اقآ هلبق و  هب  345ور 

يرادولج 345مسر 

تقیقح 345هار 

(ع) نیسح 345هار 

ینیمخ ماما  346هار 

نایروطاچاخ 346کیمزار 

نایمارغاب 347دنومیار 

رازال 348تربور 

نایدواد 348کیمزار 

يرمک 349ایر 

نک مک  هام  349يور 

يزوس 350نغور 

یجیسب زمرت  350نغور 

350هیحور

شخب 350حور 

رورپ هدنمزر  350هدنمزر و 

جیسب 350ویدار 

رادیاپ 350نامحر 

ینمهب یلع  353اضر 

ینمهب 354یلعاضر 
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يدشرا 354نامحر 

یناجدیم 355نامحر 

دایمد 356لوسر 

لپ 360شیر و 

تشگرب 360تفر و 

بش 360زمر 

رکف وت  360یتفر 

دوشن 361ایر 

گنس رس  361يزور ز 

لاه وت  361یتفر 

دروایب بآ  نم  يارب  361هتفر 

؟ دش مک  362ناتیور 

362ویدار

ناهد رد  362گیر 

نُت تفاظن  362نغور 

ینابتشد 362شور 

روبع 362زمر 

یتسد 363يامنهار 

راتتسا ناج و  ظفح  ياه  363شور 

تشگزاب یب  363هار 

لپ کیتسال و  363طبار 

نامز بحاص  رکشل  363زمر 

هدازدمحم 364یلعبجر 

یهلا 372نامسیر 
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یهلا نیتسار  372ناربهر 

ینیسح 372شور 

تداهش 372زور 

تیقفوم 373زمر 

يزوریپ 373زمر 

یبتکم 373تیناحور 

مواقم 373تیناحور 

لوئسم دهعتم و  373تیناحور 

زرابم دهعتم و  373تیناحور 

دهعتم 373تیناحور 

زرابم 373تیناحور 

لیصا 374تیناحور 

374تیناحور

374يراگتسر

مالسا 374ناگدنمزر 

نموم 375هار 

تسار 375هار 

ادخ 375هار 

375ز

يا هقطنم  375هناخروز 

یعامتجا 376یگدنز 

توکس 376نابز 

376يراگیسریز

376هناخروز
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یقفاوت 376نابز 

یتات 377نابز 

يراجفنا زپ  377دوز 

هیعالطا نهاریپ و  377ریز 

ایند يدام  378یگدنز 

هنادنمتفارش ریغ  378یگدنز 

378یگدنز

ایند 378یناگدنز 

قمحا 378نادهاز 

نایدارم 378کیروز 

يراولش 380ریز 

ندمآ لاکیدار  380ریز 

نتفرگ زاگ  ار  380نیمز 

380هلزلز

380یقرورز

نمکرت 381ارهز 

نابز 381روز و 

هتعاس کی  382یگدنز 

زبس 382نابز 

مناوخب بش  زامن  مهاوخ  یم  دیباوخب  382دوز 

تسین هک  382روز 

ما هتسشن  باتفآ  382ریز 

تسا نادرگ  رد  383هدنز 

هتفشآ 383فلز 
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دیوشب دیهش  383رتدوز 

ادخ اب  تروشم  ياه  383هنیمز 

مخز رب  384مخز 

یتسود 384ۀنیمز 

385ژ

نایراکبآ مکلم  385تربلیژ 

385تارطاخ

387س

اعد 387يریزارس 

نادرگ 387رپس 

387یکاواس

نادرگ 387كاواس 

راظتنا 387نلاس 

شود 387قاس 

388هچرغاس

388زاس

راد 388هقباس 

يوسوم 388یلعدیس 

ینیوآ یضترم  389دیس 

يدهاش 391دیعس 

رایزاب نامقل  393دیس 

یسالیم 394کمایس 

396يزابرس

نیچ 397نخس 
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رگیج خیس  هس  هس ،  397یس و 

یکشوم باوج  397لاؤس و 

اعد 397ییالابرس 

دیراذگب رانک  ار  ام  397مهس 

تاولص 398دصیس 

تاولص ادخ  398یتمالس 

ماما 398یتمالس 

تایلمع 398یبیشارس 

تاولص 399مالس و 

هباشون 399چیودناس و 

؟ يدشن ما  هتسخ  يدشن ، 399ریس 

399بیس

(ع) نیسح رب  400مالس 

یکاخ 400ةرفس 

رابخا یطوق  400میس و 

مایپ گنز  400میس و 

نای یت  یت  400نامیلس 

یلخاد 401ياهرگنس 

401اهرگنس

401نانیشنرگنس

دجسم 401رگنس 

مالسا 401رگنس 

401نادنمتداعس

يدبا 401تداعس 
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ناراد 401هیامرس 

بالقنا 402هیامرس 

402يزابرس

اهکهورگ 402نارس 

رادساپ 402نایهاپس 

نارادساپ 402هاپس 

نایرلناخ 402نِروس 

ندرک هراپ  رتمولیک  403میس 

ندروآ 403ینومسیس 

یطسق 403دیس 

ندیوجن راهچ  403یس ،

اه هناشن  اه و  403لبیس 

403لبیس

تداهش هار  403هس 

تشهب 403چییوس 

شخب ییاهر  404هروس 

404یتوس

یمالسا دالب  جیار  404هکس 

404اقس

404انرس

يزاب 404هایس 

هشیش 405گنس و 

اه يزاب  406ریاس 

يزود 406نزوس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


وکابنت راگیس و  406ریس ،

شک شوم  یمرم  406گنس 

يروت غارچ  406نزوس 

لیام يروت  406میس 

! لاتنام یتناس  407ۀلوس 

كاخ ياه  قودنص  زا  407يرگنس 

یشکبآ 407فقس 

هاگهانپ زیرکاخ و  407رگنس ،

قلح 407نزوس و 

تیپ وتپ و  408گنس و 

لیب 408رپس 

رُپرس 408حالس 

بور نیم  غالا  408گس و 

ون هب  ون  408ياهرگنس 

رود هار  زا  لرتنک  ای  راکدوخ  ياه  408حالس 

409همتروس

زاس تسد  ياه  409حالس 

یبالق ياه  409حالس 

یلگ 410حالس 

یکجنران خولک  410گنس و 

کجنران 410گنس و 

يا هشیش  410رپس 

لیب 410حالس 

درس 410حالس 
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گنیربلب یطایخ و  411نزوس 

هدنز 411لبیس 

411ش

هدنیآ 411دیهش 

یتبون 411تداهش 

هزانج عییشت  411ياهراعش 

رخآ لوا و  412تبرش 

دوعوم تشهب  412تداهش و 

تاولص هدنیآ  يادهش  حور  412يداش 

دیتسه ینتفر  412امش 

دییامرفب 413امش 

فراع 413رعاش و 

رادرو ونم  ایب  413رادرهش 

مدلب 413انش 

. دیریگ یم  یهام  ار  ناتقوقح  413امش 

رینپ حبص  رینپ ،  414بش 

هچملش 414رمش و 

یج . یپ . رآ دض  414مکش 

دیوشب ینابصع  رگا  414امش 

یکاخ یلع  414دیهش 

نهپ 415تصش 

جارعم حبص  هچملش ، 415بش 

بسا 415ههیش 

دنو 415یلوهش 
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415تعافش

ههبج هام  416شش 

هدیدن ار  شردام  تسا  لاس  416شش 

زامن شیپ  416طیارش 

منیبب باوخ  هب  416دیاش 

تعافش 417ماش 

یسفن 417هتسکش 

418ادهش

تراسا هیوست و  هن  يزوریپ ،  418تداهش و 

هریبک ناهانگ  419رهش 

یلام تشخ  419تروش 

فیلکتالب 419تروش 

يژولوئدیا اب  419تروش 

نادرگ 419همانسانش 

یگنس 419تالکش 

ردنلیس 420شش 

نادرگ 420رش 

نتفگن صوصف  420حرش 

هنیس 420تبرش 

ردق ياه  420بش 

صوصخم 420هکبش 

زاورپ 420بش 

ندز 420یساش 

ناگدنمزر 421رژراش 
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421رژراش

421تداهش

زامن 421تایکش 

دمحم 421خیش 

نیورپ 421الهش و 

ناراب یباتهم و  422بش 

رصع یلو  422كرهش 

هدش 422ییایمیش 

نک راتتسا  لگ  اب  ار  تکنیع  422هشیش 

دنا هدنز  423نادیهش 

تسا نم  لام  423شراولش 

هکیرات ربق  لوا  423بش 

دیدوبن نز  یج . . یپ . رآ ًالبق  423امش 

مک امش  424رش 

یمخز 424دیهش و 

يزاب 424ریشمش 

ناضمر 424نابعش 

راعش 425راولش و 

يراگیسریز 425نادعمش و 

امن بش  425ۀشیش 

شک نیم  425ینش 

. یج . یپ . رآ ظفاحم  اب  ییاه  425عمش 

هدنز 425دیهش 

نمشد غارچ و  426بش ،
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راهچ جرخ  اب  426کیلش 

یبوچ 426گنلیش 

نیزنب ینتنآ  426گنلیش 

اه روانش  426لکش 

ع)  ) یلع 427هعیش 

427هعیش

گرزب 427ناطیش 

رادساپ 427نادیهش 

427نادیهش

428ادهش

429تداهش

تیناحور 430تسکش 

ینیمخ ماما  430تسکش 

يردام 431لغش 

431قرش

هلمح 431بش 

نانکارپ 431هعیاش 

لجا 431خیش 

رهش مولظم  ههبج ، 431دیهش 

ندمآ ایند  هب  431دیهش 

هدنیآ 431دیهش 

432ص

ربمایپ رازه  راهچ  تسیب و  432دص و 

هدروخ 432مادص 
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دیایب هک  432شبحاص 

بقع 432قودنص 

هفیعض 432ادص 

مینز یمن  مه  هب  ار  433هنحص 

دنا هتشاذگ  دیفس  ار  شرخآ  433هحفص 

وضو هن  تسا  مامح  433فص 

هلان هآ و  433يادص 

هدز 434مادص 

هدرک كرت  ار  دادغب  434مادص 

دمآ 434شبحاص 

يزادرپ 434هنحص 

نارامیبو ناحورجم  یتمالس  يارب  435تاولص 

ماما یتمالس  يارب  435تاولص 

نداد 435هقدص 

اشگ لکشم  435تاقدص 

435تاولص

ییوج 436هفرص 

تعانق ییوج و  436هفرص 

ندروخرانا هعمج ،  436حبص 

یتسد 436عیانص 

خن اوقم و  437ۀحفص 

رگنس 437يادص 

نمشد 437دیص 

اه گرب  گرم  437يادص 
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یلاخ ياه  یطوق  437يادص 

طوقس ياه  438هرخص 

438مسینویهص

ینیمخ ماما  438طارص 

شنایماح 438مادص و 

یتیرکت 438مادص 

438مادص

ندیکرت کی  تسیب و  438رفص 

چالک 439هحفص 

439يرَغَص

میقتسم 439طارص 

یمالسا 439ردص 

يرتشوش 439مادص 

نک هفخ  439ادص 

439یفاص

ندش هناخ  440بحاص 

يریصب نیدلا  440حالص 

لابقا يربکا  440روندیص 

تسرفب 442تاولص 

443هاگحبص

یشحف یشرافس ، 443یتبحص ،

دوب نم  رس  443يادص 

443یتاولص

؟ وک ماما  رای  دمحم ، یلع  443لص 
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دمحم یلع  444لص 

444ض

شک 444فیعض 

ندش رفص  هیواز  444بیرض 

لیتر 444دض 

ندز لاح  444دض 

کنات 445دض 

445َمبدض

445عیاض

ییاوه 445دض 

445ط

یشوپ ریز  445بانط 

یطوق 445بانط و 

446هلیوط

لوئسم 446بالط 

مالسا میقتسم  446قیرط 

مالسا 446نابیبط 

یگنلک 446حرط 

یقامچ 446حرط 

هنزریپ 446حرط 

وتپ 447حرط 

ردنکسا 447لبط 

447بلاط

يرانک هاوخنادزی  447یبوط 
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دهاش 448حرط 

دیوگ یم  هچ  نیبب  448قیرط 

نآرق ترصن  449قاط 

نطابو رهاظ  449تراهط 

رگید ییانشآ  449زرط 

ترصن 450قاط 

تایلمع هناتسآ  رد  تریس  تروص و  450تراهط 

سدقلا 450قیرط 

452ظ

یسفن 452ُتمَلَظ 

اقآ 452روهظ 

، یسفن تملظ  یسفن ، 452تملظ 

( مظنمان  ) 452رفظ 4

( مظنمان  ) 453رفظ 3

( مظنمان  ) 454رفظ 5

( مظنمان  ) 455رفظ 1

( مظنمان )6 455رفظ

( مظنمان  ) 456رفظ 2

( ییاذیا  ) 457رفظ 3

( مظنمان  ) 457رفظ 7

( مظنمان  ) 458رفظ 4

( مظنمان  ) 459رفظ 2

ونیم هریزج  460رفظ 1 -

460ع

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


اهراعش رد  اه  نامرآ  اب  نامیپ  460دهع و 

یناگی 460هماندهع ي 

تاولص نداتسرف  يارب  460نتسبدهع 

تداهش زا  سپ  ندمآ  مه  باوخ  هب  تعافش و  يارب  نتسب  461دهع 

دیهش هار  همادارب ي  461دهع 

دوخ يادخ  دوخ و  اب  461دهع 

تداهش ات  یگداتسیا  462دهع 

ناهدنامرف زا  تعاطا  462دهع 

لباقتم ۀقالع  462قشع و 

رخآ فرح  يراگدای و  463سکع 

ینیشن 463بقع 

كاوسم شیارآ و  464رطع و 

تایلمع 464رطع 

نابیرغ ماش  465اروشاع و 

اه شور  ریاس  يرادیب و  466تداع 

مه اب  هیلقن  لئاسو  ندرک  466ضوع 

نمؤم لهچ  تداهش  تعافش و  467هماندهع 

توخا 467دهع 

زورون 467دیع 

وا لاح  تیاعر  رامیب و  468تدایع 

ینادرگ تسد  469تداع 

لوفزد - هخرک روحم  رد  469تایلمع 

4 470ياروشاع

لایناد شوش  روحم  رد  دودحم  471تایلمع 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


اروشاع 471تایلمع 

474ياروشاع 1

( دودحم 474ياروشاع 2(

475ياروشاع 3

ربکا هللا  هیطیحش - روحم  رد  475تایلمع 

( مظنمان  ) حتف 9 476تایلمع 

يا هلجح  476سکع 

لک 476ِلقع 

هایس 477برقع 

نتشاد دایز  477شطع 

477ناتسقشع

يروح 477قشع 

مساج دمحا  477یسورع 

هدرک فک  477شنافرع 

لوا زیرکاخ  478قشاع 

رونم رتچ  478قشاع 

يزابهش اضر  478یلع 

دنودومحم 478یلع 

يرباص 481سابع 

مدقم یگرزب  485میحرلادبع 

یناگرزب رغصا  486یلع 

یماطسب رغصا  487یلع 

يریما 488سابع 

يزاب 488قشع 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


شرسپ ود  (ع ) 489یلع

شاب اه  ییاوه  دض  بظاوم  یتفر ، 489شرع 

میلا 489باذع 

489هولصلاباولجع

اعد 489تدابع و 

یحوتف 490سابع 

تسا یتبسنالب  مدآ  490بجع 

یقیفر ام  اب  ینک  یم  490قشع 

رایزهم نب  490یلع 

ار ام  يدرک  491فالع 

تسا هتسخ  491اطع 

الاب دورب  هک  491نافرع 

فاب ریجنز  491ومع 

لیتر 492برقع و 

يدود 492کنیع 

نیشتآ 492کنیع 

شتآ اه و  492یقارع 

یکیتکات رورم  492روبع و 

ییامنهار ییاسانش و  493میالع 

كرحتم رگنس  بآ - زا  493روبع 

لخن گرب  ربیف و  - بآ زا  493روبع 

چیپ وتپ  قیاق  بآ –  زا  493روبع 

اه قیاق  اهرطاق و   – بآ زا  493روبع 

یلییوزاگ ینیشن  493بقع 
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یناریا اما  494برع 

یمتاح 494یلع 

يدبا یفیس  ربکا  495یلع 

يزوریپ 496لماوع 

496تایلمع

ع)  ) 496یلع

لمع نودب  496ملع 

مالسا نالماع  496ياملع 

هنتفرپ 497رصع 

ههبج 497قشع 

497قشع

497تزع

ینیمخ زا  تیامح  497مدع 

یگدنب 497تدابع و 

ینیسح 497ياروشاع 

البرک 497ناقشاع 

497قشاع

قشاع 497نافراع 

498غ

بور نیم  498کتلغ 

498هناخلسغ

498برغ

498یمولغ

یتشهب 498مالغ 
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يدعُب ود  498لسغ 

تدحو 498ياذغ 

هرامش هس  498ياذغ 

يربکا 499نیسحمالغ 

نایاش 500نیسحمالغ 

نزب تمهت  وگب ، غورد  نک ، 501تبیغ 

اربک ارغص و  502تبیغ 

بایغ روضح و  502تبیغ ،

ههبج 502ياذغ 

هفاضا 502ياذغ 

مروآ یم  تیارب  طخ  مور  یم  روخن  502هصغ 

ادخ اب  تولخ  باتفآ و  503بورغ 

مرحمان هب  تبسن  503تریغ 

تدحو 503ياذغ 

504ف

تایلمع 504تلیضف 

504حتف 5

505حتف 6

506حتف 10

نیبملا 506حتف 

ادخ حور  ینیمخ  اوق -  لک  507هدنامرف 

508حتف 4

509حتف 7

510حتف 8
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1 510حتف

511حتف 2

512حتف 3

512یهدنامرف

خآ 512تصرف 

یناهرش مث  هکف  513هکف 

تسالاب نافرع  513ًالعف 

موش 513تیادف 

یبلط 513تصرف 

تسالاب شیونعم  514هلیتیف 

اج نیمه  514طقف 

تاولصلا عم  514هحتاف 

هللا لیبس  514یف 

يربنامرف 515یهدنامرف و 

هنادرم 515رارف 

نارهت 515حتف 

میتباشخ 515گنشف 

دزوس یم  515ملیف 

لایخ 516رکف و 

تسه نادند  516طقف 

مداد ار  وت  516طقف 

یقشم 516گنشف 

یناشیپ 517طقف 

متسه 517رادنامرف 
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تسا هنزریپ  لام  ترس ، 517يادف 

دروخ یم  جیوه  مه  517سوناف 

هنز یم  دِه  شقاپلاق  518زویف 

میراد راک  518ًالعف 

هنادرم 518رارف 

هدش روک  هدش  ریپ  518هسوناف 

ناحورجم رارق  519رارف و 

اه همان  519ياوحف 

رامیب رکذ  519رکف و 

ینیشام 520لابتوف 

520لابتوف

ییوتپ 521ۀلیتف 

هالکدنب زا  يا  521هلیتف 

یتاولص 521سوناف 

ییانشور غارچو  521سوناف 

دراکنارب زا  522ینوغروف 

ندرک 522سکیف 

ینیب هرذ  522كدنف 

هدز گنز  ياه  522گنشف 

نمشد 522بیرف 

يرادرب كاخ  بش  ياه  523سوناف 

نمشد 523بیرف 

زاس تسد  يزاگ  523گنشف 

یلایخ ياه  524سوناف 
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ملعا لداع  524ياهقف 

تیناحور 524گنهرف 

ینیمخ ماما  524نامرف 

524دنزرف

قلخ 524ییادف 

ندنارپ 524زویف 

كرابم تتداهش  524رتلیف 

525رتلیف

525دراوروف

ندز 525تولف 

چاه ياه  لیماف  525کف و 

( جع ) يدهم بالقنا  ات  525مرف 

ایلوا 525رخف 

هینیسح 525سوناف 

يدابآ موجه  یتفلا  525نیدرف 

526ق

شروخ 526ۀملباق 

يرگشیارآ 526یچیق 

سانش 526ردق 

جراخ هب  مازعا  یعاخن  527عطق 

ماما 527نابرق 

یطوط نهد  راذگب  527دنق 

تیفاع 527ردق 

تمحر 527تونق و 
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میراد راک  میورب  نییاپ  دیایب  ریگب  528بالق 

گنس 528بالق 

رارف 528رهق و 

هناخ مورب  ماش  مداد  528لوق 

غرم دق  528دق 

خاروس 529همقمق 

کشوم 529میاق 

هیلع هللا  هنعل  اکشود  529لاق :

هیلع هللا  هنعل  سکیا » یت   :» 529لاق

اقآ 529نابرق 

نتخادنا فرح  طسو  یلاخ  529یطوق 

تسین تشِک  530لباق 

هتیبآ 530هتزمرق ،

هار ندرک  نیچ  گنس  زامن و  ندشن  530اضق 

یبیج ياه  530نآرق 

ندروخن 531مسق 

هعقاو هروس  531تئارق 

531سدق 1

532سدق 4

533سدق 3

2 534سدق

535رداق

يزاب 536راطق 

کشوم 536میاق 
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گرم شیپ  536ياهرطاق 

سکع 536باق 

لتآ 537قادنق 

وم 537ملق 

کجنران نماض  ینزا و  537یبالق 

امن بش  537یطوق 

یماظن 537هاگرارق 

یتفن 537قیاق 

یلاخ 538یطوق 

هناخدور 538قیاق و 

اه گنس  538بالق 

یج . یپ . رآ ینیزنب  538فیق 

نتفرگ 538فیق 

یتوص 539ياوق 

یبیلص 539ياوق 

یتردق 539ریدق 

هللا 539مایق 

540مایق

540نآرق

540سدق

540ربق

یساسا 540نوناق 

540لیباق

امن 540بطق 
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یترضح هناخ  540هوهق 

هیحور 540یطوق 

541تواسق

همان 541لتق 

541ك

541يالبرک 8

10 543يالبرک

544يالبرک 4

547يالبرک 3

550يالبرک 1

553يالبرک 7

554يالبرک 6

555يالبرک 5

560گ

دییوگن 560دنتفگ 

روآ مرش  560زاگ 

ناهفصا 560زگ 

رمک ات  560لِگ 

هرجنپ 560زاگ و 

نک شوگ  نک  560شوگ 

دونش 561تفگ و 

هدش روگ  هب  561روگ 

زمرت چالک و  561زاگ و 

یتاولص 561يارگ 
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یتشادهب ياه  561هلولگ 

دننکب هراوشوگ  دنا  هدرک  خاروس  ار  562تشوگ 

دییوگن دنا  562هتفگ 

( جع ) نامز ماما  ياه  562هبرگ 

رانک 562متشاذگ 

نانبل بونج  562سالیگ و 

لوسرای 563نادرگ 

هدییاز 563نامواگ 

مه هب  نتسج  لسوت  اعد و  ندرک  563لگ 

ارسا اب  ندرک  يزاب  کچوک  563لگ 

ندش باریس  تلهم  یگنشت و  564امرگ و 

لیتر رش  زا  راولش  ندرک  564رتگ 

بلق تواسق  ندروخ و  564تشوگ 

يزاب 564لگ 

مرب یم  نومیا  565مگرگ و 

يزاب 565ودرگ 

ییاسانش 566هورگ 

نادلگو 566لگ 

رگنس ياه  566نادلگ 

دبس 566نادلگ و 

يا هرقن  ییالط و  566نادلگ 

رگنس غارچ و  566زاگ و 

همقمق قیاع  566ینوگ 

سکیو دامپ  567يامرگ 
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ریگادص 567یشوگ 

یمشچ 567يریگارگ 

رگنس رس و  ياه  567ینوگ 

یتایلمع 567نادرگ 

567یهارمگ

نانفک 568نوگلگ 

ینیمخ ماما  568راتفگ 

دیهش رب  568هیرگ 

قح 568هورگ 

لطاب 568هورگ 

نایسوغوب 568کینراگ 

سنایناموط 568گیگاگ 

نایناموط 569کیگاگ 

تفه هاجنپ و  569ریگ 

569ینوگ

رُب 569شوگ 

یتراپ 569يابدوگ 

ادگ 569لگ 

دون هقیقد  570لگ 

570ل

ندیشوپ راد  هلصو  هنهک و  570سابل 

یهاپس 570سابل 

رت مک  يا  570همقل 

دیهش 571لعل 
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تایلمع بش  571سابل 

یکاخ 571سابل 

ندیشوپ هدرک  وتا  571سابل 

یلاخو رپ  572ناویل 

يزاب 572وپل 

572رتسول

سوناف 572پمال 

امن بش  تشپ  572كال 

یتوص 573ردول 

لدبم 573سابل 

ینارون تشپ  573كال 

راتتسا ياکیلپ  573هلول 

امن مدآ  573ياهکیتسال 

574هللاءاقل

يزابرس 574سابل 

هاپس 574سابل 

مزر 574سابل 

یتاولص ياه  574ناویل 

هرفس 574ردول 

574یشاول

یکاپ 574سابل 

راکزرب 575فیطل 

پوت 575ۀلول 

575زورکدنل
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رصع یلو  576رکشل 

یصخرم دیورب  دینک  رپ  ار  هضبق  576ۀلول 

يریمن 576لال 

دینزن کت  576ًافطل 

تایلمع بش  هنهک  576تنل 

میرم نب  یسیع  577رکشل 28

ادهش مزاول  577سابل و 

نآ تنیز  ون و  577سابل 

نارازگزامن 578سابل 

578م

ص)  ) 578دمحم

578تبحم

578ناحورجم

همئا 578بحم 

لطاب رب  قح  578هزرابم 

578هزرابم

نامیا ياه  579هویم 

ناریا ناملسم  579تلم 

یمالسا 579نهیم 

نانموم 579هاگداعیم 

( جع  ) 579يدهم

یهلا 579یتبهوم 

579نافرحنم

579ناقفانم
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580قفانم

ام 580بتکم 

ع)  ) نیسح 580بتکم 

مالسا 580بتکم 

ناگدننک 580تمواقم 

هیضرم هیضار  580ماقم 

نآرق 580ناملعم 

581یصاعم

یعقاو 581ناملسم 

اهامن 581ناملسم 

یمالسا گنرف  ناگدننک  581خسم 

نایساموط 581چیدرگم 

هدنزغل 582نیم 

يرچات مناخ  582نیم 

هنن 582تیعقوم 

وناب ناطلس  583تیعقوم 

ینیشن بقع  583هرصاحم و 

یتوپمک 583نیم 

یلادپ 583نیم 

یکلا نیم  583نادیم 

یگنس 583عناوم 

اهزادنا 584کشوم 

هراپمخ رد  584رونم 

هلوس ردول  584روتوم و 
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هدننک هارمگ  584رونم 

اوه هب  رس  ياه  585نیشام 

مهالک 585نم و 

يودهم 585دیجم 

یسودق 585نسحدمحم 

یمساق 586دومحم 

يراتخم 587یفطصم 

دنواک 587یضترم 

لضاف 587دمحم 

يداضتعا 588لیعامسادمحم 

دابآ تمعن  یمالسالا  خیش  589اضردمحم 

590نافعضتسم

590فعضتسم

590تابحتسم

590دجاسم

ترخآ نابلاط  590گرم 

ایند ناتسود  590گرم 

بتکم هار  رد  590گرم 

590گرم

خیرات دیلپ  شوماخ و  591ياهدرم 

591ندرم

شلآ و  ص )  ) 591دمحم

591هبحاصم

591هرعاشم
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یتشهب ياه  591هویم 

لهاان قیفر  اب  نتفر  592ناردنزام 

592يزاسرهم

روه ياه  592شوم 

راوخ مه  ياه  592شوم 

592خلم

هلابز عفد  تاناویح و  تارشح و  تافآ ، اب  593هزرابم 

يا هبعج  593بارحم 

رگنس 593نکسم 

سنپ 593لثم 

قامخچ 594یمرم 

ینیم ياه  594یهام 

ینیزنب یتفن و  ياه  594رونم 

زاس تسد  594ياهرونم 

ناج سنج  زا  594ربعم 

يریمعت 594تامهم 

بور نیم  595کشوم 

بور 595نیم 

هلت 595رونم 

رچنپ یگنج  596نیشام 

امن تهج  596رونم 

بش رد  596رونام 

دربن یعرف  یلصا و  596روحم 

یتکاپ 597طولخم 
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یمس 597تامهم 

تیاس 597تکام 

يراکتبا نز  597ینحنم 

توپمک ورسنک و  598نادیم 

598ن

دوش یم  نارگ  كاوسم  598دنخن 

نیسح 598مان ،

راکوج ردارب  598رون 

ینز یم  الاب  599رون 

تئارق اب  599زامن 

یتبون 599ینابهگن 

دیهش 599هناشن 

میزاغ ام  599دینزن 

دنشکب ارم  دوب  600کیدزن 

يداد لوق  ساپاز  هب  وت  کج ! 600ورن 

درادن هرفس  ياعد  رگید  هک  رینپ  600نان و 

روضح عمط  هب  قوقح  لک  600رذن 

يزوریپ ماما و  یتمالس  يارب  هزور  601رذن 

ینکش طخ  يارب  نداد  يراطفا  601رذن 

اضق زامن  601لفاون و 

601زامن

تاولص نداتسرف  اب  ندرک  تبیغ  زا  602یهن 

عمج 603ماظن 

اهرواب 603ینابهگن 
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تبون 604مظن و 

اه نخان  604تفاظن 

باتفآ كاخ و  اب  604تفاظن 

یلایرس ياه  605همان 

اه یعبط  خوش  اه و  605همان 

كرتشم نتشون  605همان 

یسیون همانرد  606همان 

يرهش یصخرم  هب  606نتفرن 

(س) ارهز ای  606ناشن 

مه هب  نداد  وکین  606تبسن 

اذغ زا  لبق  607زامن 

گرزب 607تمعن 

607ناثکان

نایلیناد 607کیرون 

نایناجاباب 609کیرون 

یتایلمع بش  609زامن 

هس رامشب  609زامن 

يرطاق 609نان 

609تینارون

یلاخ 609راون 

مناوخ یمن  بش  610زامن 

دش مامت  ما  610ینابهگن 

ندرک 610تحیصن 

تسا رازه  اباب  610هن 
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هبنش هن  دراد  هعمج  610هن 

اضق 611زامن 

اه ناوخ  بش  611زامن 

ارجام رپ  بش  611زامن 

یبیغ 611ياهورین 

تسا روز  رگم  مناوخ  612یمن 

تشحو 612زامن 

غارچ هاش  612رذن 

منک مد  612هباشون 

یهاگشیامزآ 613ۀنومن 

ندروخ اضق  613زامن 

تسا یمتح  بش  613زامن 

دیشک یم  بآ  بش  613زامن 

نک لو  ار  هیسن  ریگب ، ار  613دقن 

روخن دیوگ  یم  614مسَفن 

ملق 614نان و 

؟ يا هدش  614ینارون 

يا هشیش  614کجنران 

اه هناشن  اه و  614مان 

اه ناوخ  بش  615زامن 

یلصا ربخ  اه و  615همان 

یطایخ نزوس  615خن و 

نغور بلح  615ین و 

یمسا یکمک  615يورین 
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یغورد لاقتنا  616لقن و 

ازوا 616هچوان 

هشام 616خن و 

زادنا 616کجنران 

ةراپمخ 81 616کجنران 

نامک 616کجنران 

یتسد 617کجنران 

کجنران 617دوخن و 

یخن یشک و  617کجنران 

یبانط 617کجنران 

كاب یبسچ و  617کجنران 

هلت 618کجنران 

هیاسمه غارچ  618رون 

میقتسم لوق  618لقن 

راکدوخ 618نانابهگن 

يرتشوش 618یلعرون 

629تبکن

یبالقنا 629ياهداهن 

ناراوخناهج 629نارکون 

بش 629زامن 

هعمج 629زامن 

تعامج 629زامن 

629زامن

629و
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رشع لایع  629و 

شکب یسفن  يدرک  630تقو 

رکشل یناسر  بآ  630دحاو 

رارفلا نکمی  630و ال 

يرادن غارس  قالط  630ماو 

نآرق تئارق  مئاد و  630يوضو 

ندشن ریغ  رظتنم  اعد  631تقو 

یندب هیبنت  631شزرو و 

رخآ مد  رد  ناحورجم  نابز  631درو 

لحم يادهش  اب  632عادو 

بآ يالیو  632او 

یسیون همان  633تیصو 

هقردب 633عادو و 

ناگدناماجو لحم  اب  633عادو 

634يرادافو

ییوج 634تدحو 

634رجفلاو 1

635رجفلاو 2

637رجفلاو 3

5 640رجفلاو

6 641رجفلاو

( هچبلح  ) 642رجفلاو 10

9 646رجفلاو

647رجفلاو 8
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654رجفلاو 4

یتامدقم 655رجفلاو 

659لابیلاو

یگنج رازبا  هراک و  دنچ  659لیاسو 

یشیامن جورخ  660دورو و 

یهرز 660دحاو 

کلهم يرچنپ  660لیاسو 

يدارم حتف  661یلو 

هیقف 662تیالو 

ینیمخ ماما  662تیالو 

662تدحو

تهاقف صلخم  662نایلاو 

نایماهاربآ 662ناطراو 

نایناخاقآ 663ناطراو 

نایمادآ 663نِگزاو 

نایسناوآ 664نگزاو 

نایدرِو َهللا  664ناهاو 

نایراسادغاب 665کیهاو 

نایئاسِی 666کیهاو 

يدورباب روپ  دیشر  666زدناهو 

نایموغاب 667ژرو 

صالخا 668دحاو 

هدیسر 668شتقو 

هیقافتا 669عیاقو 
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یظفاحادخ 669تقو 

يراد 669وضو 

عونمم ناردارب  هیلک  669دورو 

دنوش یم  دنلب  موتناف  ات  ود  669یتقو 

دننک یم  راک  رزودلوب  ات  ود  670یتقو 

یهد یم  لسغ  ارم  ای  يریگ  یم  670وضو 

نیملاعلا بر  ای  نیم  670ياو 

میتسین ام  دمآ  هراپمخ  670یتقو 

671ه

تسین شتقو  671زونه 

دنک یم  هاگن  مشچ  کی  اب  ار  671همه 

میوگ یمن  یچیه  نم  یچ  671ره 

تساوخ ادخ  هچ  671ره 

اه شکشیپ  672ایاده و 

یتسود یتسپ و  672مه 

يراک رهب  یناویح ،  672ره 

مه اب  اج  673همه 

نواعت 673يراکمه و 

گنس 674تفه 

شوم ندعم  674روه ،

675تاهیه

ام 675یتسه 

ینیمخ ماما  675فده 

یلصا 675فده 
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675لیباه

نایسوروط 675چاره 

نایموسرابماه 676چاره 

( نایپسوه  ) یفسوی 677کیرنه 

( نایسناوه  ) ینارابگنس نایسناوآ  678دناره 

ناینوتراه 678کیرنه 

یتدیقع 679لکیه 

یتاکرادت 679لکیه 

گرزب 679فده 

درادن راک  679چیه 

وله دییوگب  679همه 

درکن لمع  دنیوگب  680همه 

میباوخ یم  مه  اب  680همه 

فرط نامه  مه  وت  فرط ، کی  680همه 

میدرک تکوم  میتفرگ  ار  680شلاه 

متسه ظفح  ار  شا  681همه 

یتدوخ ییوگ  یم  هچ  681ره 

681یفاشلاوه

ندوب نید  ریز  681هشیمه 

اتود ود  مه  اب  681همه 

شکرت ریت و  زج  زیچ  681همه 

هزبرخ امرخ و  682هتسه 

ریسا 682هیده 

دراذگب هالک  ادخ  رس  سک  682ره 
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زکرم 682هرابرد 
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یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  همانشناد 

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
اروشاع یصصخت  هاگیاپ  رشان : 

آ

يریگب یلاچخی  دیفس  يدروآ  ار  اقآ 

تـشوگ یـشرت و  ابرم و  دوب . هدروآ  يزیچ  دوخ  اب  یـسک  ره  دـش . یم  ادـیپ  دـندوب  هتفر  یـصخرم  هک  ییاـه  هچب  هلک  رـس و  یکی  یکی 
هدروآ ار  شدوخ  رتکچوک  ردارب  مه  اه  هچب  زا  یکی  دوب . تعاضب  یب  دارفا  طاسب  رد  هچ  ره  تـالقنت و  مناد  یم  هچ  يرذـن و  دنفـسوگ 

نیا زا  هیانک  کلک »؟ يریگب  یلاچخی  دیفـس  يدروآ  ار  اقآ  :» دنتفگ یم  هلمج  نآ  زا  تفگ ؛ یم  يزیچ  دیـسر  یم  سک  ره  زور  نآ  دوب .
!؟ يریگب داینب  زا  دیفس  ناکیپ  نیشام  ینک و  شدیهش  یهاوخ  یم  هک 

تسا نارامج  رد  اقآ 

(ع) یلع دالوا  و  (ع ) یلع ِنآ  زا  ار  ییاقآ  ایر ، نودب  هک  یناسک  تشادـن ؛ فرح  ناشبـصعت  هک  دـندوب  یناردام  دـنزرف  هدـنمزر  ياه  هچب 
یب یب  زینک  ار  ناشنارتخد  و  (ع ) مالغ ار  ناشنارـسپ  لسن  ردـنا  لسن  دـنتفگ ؛ یمن  مناخ  (س ) ارهز همطاف  ترـضح  هب  ءزج  دنتـسناد و  یم 

تزع مه  يوحن  هب  تسا و  ناترسپ  دیوگب  تساوخ  یم  یسک  دنتشاد و  هارمه  هب  ار  ناشرسپ  دنزرف  یتقو  ًالثم  دندرک . یفرعم  (س ) همطاف
هب ار  ناشدوخ  اـت  تسا ؛» هداز  هدـنب  اـی  تسا ، هداز  مـالغ  :» دـنداد یم  خـساپ  هلـصافالب  تسا »؟ هداز  اـقآ  :» تفگ یم  دراذـگب  شردـپ  رس 
اقآ :» دنتفگ یم  دنتشگ  یم  رب  درک ، یم  ناشیادص  اقآ »  » مسا هب  یـسک  ات  هک  دوب  مه  يا  هظحالم  نینچ  هب  دننکن . لوبق  ییاقآ  هب  یـضوع 
رب یسک  یتقو  و  اقآ »!  :» دز یم  داد  یکی  نیا  ای  اقآ ؛» لگ  دیشخبب  :» تفگ یم  باوج  رد  یخوش ، هب  صخش  یهاگ  هک  تسا » نارامج  رد 

بجعت :» درک یم  هفاضا  عبط  خوش  بانج  و  هن » :» تفگ یم  هدز  تلاجخ  وا  هک  دیتسه »؟ اقآ  امـش  :» دیـسرپ یم  تسا  یک  دـنیبب  تشگ  یم 
!« تسا نارامج  رد  اقآ  نوچ  مدرک ،

قشاق شآ و 

دارفا نیا  ندرک  رادیب  دنروخب . اذغ  دندش  یمن  دنلب  یتح  دندیباوخ  یم  یتقو  دندوب ، هدروآرد  ار  شروش  یتسار  یتسار  رگید  اه  یـضعب 
یم ول  دـعب  تسب ، راک  هب  ار  نآ  دـش  یم  راب  کی  طقف  داد و  یم  تسد  زا  ار  شتیـصاخ  تعرـس  هب  یلح  هار  ره  تساوخ . یم  رنه  یلیخ 

وش دنلب  نسح ، نسح  :» دنتفگ یم  دنتـسشن و  یم  صخـش  رـس  يالاب  اه  هچب  هک  دوب  نیا  ماوداب  ياهدنفرت  هلمج  زا  دش . یم  هنهک  تفر و 
عوضوم رگا  دیوگ و  یم  هچ  وا  هک  دمهفب  دولآ  باوخ  درف  ات  دیشک  یم  لوط  یلک  دعب  یتشاذگ »؟ اجک  ار  شقـشاق  يدروخ  شآ  منیبب 

، بیترت نیا  هب  تسا و  هتـشاذگ  اجک  ار  رگید  هلیـسو  ره  ای  قشاق  ًاـعقاو  دـنادب  اـت  دروآ  یم  راـشف  شنهذ  هب  ردـقچ  دـیاب  تشاد  تقیقح 
. دیرپ یم  شرس  زا  یباسح  باوخ 

متخوس خآ 
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. دندش هدنکارپ  همه  نزب ، یک  نزن  الاح  دنتـسب ، هراپمخ  هب  ار  هقطنم  دـندش و  هجوتم  اه  یقارع  میدوب ، يزاسکاپ  لوغـشم  نیم  نادـیم  رد 
ارم دـیایب  یکی  مدُرم ، دیـسرب ، مداد  هب  متخوـس ، خآ  :» ندرک هلاـن  هآ و  هب  درک  عورـش  دوـب ، هدـش  یمخز  شیاـپ  ًارهاـظ  اـه  هـچب  زا  یکی 

تالاح و ندید  اب  تسناوت  یم  هلـصاف  نامه  زا  یـسک  ره  يزاب ! قلعم  یـضاق و  شیپ  تفرن . کیدزن  سک  چـیه  دوب . هدـیاف  یب  درادرب .»
هک دـش  شرواـب  یتـقو  وا  تسا . یحطـس  شمخز  هدـش  رگا  اـی  هدـشن  حورجم  ًالـصا  دـیآ و  یم  ملیف  دراد  هکدـنزب  سدـح  وا  تاـکرح 
یب ادرمان ، مدش ، هراچیب  خآ  :» تفگ یم  هبرض  ره  اب  دز و  یم  ار  اه  نآ  اقفر ، غارس  دمآ  تشاذگ . رارف  هب  اپ  دش و  دنلب  درادن  یـسردایرف 

!« دش عطق  میاپ  اه  تفرعم 

دنرامش یم  هلمح  رخآ 

و دـننزب ، رود  ار  نمـشد  دـنهدب و  تسد  مه  هب  يا  هطقن  رد  دـندوب  هتـسناوتن  اه  ورین  هک  نیا  دوب ؛ رپ  یباسح  یلبق  تایلمع  زا  اـه  هچب  لد 
یفیحن یفیعـض و  زا  هک  ییاه  نآ  یتح  دندوب ، هدرک  شغولـش  یباسح  دننزن . هک  دوبن  یفرح  رگید  دندیـشک . یم  ناشن  طخ و  یه  الاح 

دنت دایز  :» دنتفگ یم  دنتشاذگ و  یم  رگیدمه  رس  هب  رـس  حازم  باب  زا  یـضعب  هک  دوب  نیا  دننک . روج  عمج و  ار  ناشدوخ  دنتـسناوت  یمن 
؛ هن :» دنداد یم  باوج  تساه «؟ هجوج  تروظنم  «؟: دیـسرپ یم  تبحـص  فرط  رگا  و  دنرمـش ». یم  هلمح  رخآ  دوش ..  یم  مولعم  ًادعب  ورن 
هک دـنام  یم  ناـشیزیچ  رگم  تفگ «: یم  دـنام  یمن  بقع  هیقب  زا  یباوج  رـضاح  رد  دـهدب  ناـشن  تساوـخ  یم  هک  وا  و  ار »! اـه  یجیـسب 

!«. دنرب یم  ییوکن  هب  هک  ار  ناشمان  هرآ ؛ هک «: دینش  یم  خساپ  و  دنرامشب »؟

مسیدناپآ خآ  ملد ، خآ 

ره دندرک . یم  عورش  میتسین . شلها  ام  هلب ، ینعی  هک  هار  نآ  هب  دندز  یم  ار  ناشدوخ  یـضعب  دش  یم  هک  تایلمع  بش  ملیف ! میتشاد  ملیف 
. تسین میلاـح  اـه  فرح  نیا  نم  :» تفگ یم  هدـنامرف  هدرک .» دوـع  هک  نیا  لـثم  مسیدـناپآ  مدُرم  خآ . مـلد ، خآ  :» تـفگ یم  يزیچ  سک 

یم مرـس  ياهوم  منک ، تکرـش  تایلمع  وت  منوت  یمن  نم  :» دـنداد یم  همادا  اه  هچب  هراـبود  و  دـیرواین » مک  هک  دـینک  ژـالگر  ار  اـهزمرت 
!« مایم ًادعب  مَت ، هتفرگ  شالک ! جوم  مه  نم  :» یکی نآ  و  هراخ » یم  منت  مامت  متفرن ؛ مامح  هتقو  یلیخ  مه  نم  :» تفگ یم  يرگید  هزیر .»

ندیلام مشچ  هب  ناهد  بآ 

يور ناش . هقردـب  میورب  میتفگ  هقطنم . دـنورب  دنتـساوخ  یم  دوب و  رتهب  ناشلاح  دـندوب ، هدـش  ییایمیـش  ًالبق  هک  لحم  ياه  هچب  زا  ات  ود 
هب داتفا  نام  مشچ  یظفاحادـخ ، راطق و  تکرح  عقوم  میدرک . یم  یفارح  میتشاد  میدوب و  هداتـسیا  نهآ  هار  هاگتـسیا  رد  راطق  رانک  وکس 
یم یظفاحادـخ  دنتـشاد  وکـس ، يور  زا  ام  لثم  مه  رفن  هس  ود  الاب و  زا  اه  نآ  اه ، هپوک  زا  یکی  رد  هک  هقطنم  ياـه  هچب  زا  اـتراهچ  هس ،

ناش و مشچ  کلپ  هب  دندیلام  یم  ناشتـسد و  فک  دندرک  یم  فت  یه  راطق  لخاد  زا  دنتـشاد  نت  هب  یکاخ  سابل  هک  ییاه  هچب  دندرک .
وحن نیا  هب  دندوب  نییاپ  هک  مه  ییاه  نآ  میتحاران ! یلیخ  و  مینک ) یم  هیرگ  میراد  ًالثم  ) هکدندرک یم  كاپ  ار  نآ  ناش  نیتسآ  هبل  اب  دعب 

هب ندرک  ترپ  تلاح  مامت  تدش  اب  دنتـشاد و  یم  رب  گنـس  یکلا  نیمز  يور  دندش  یم  مخ  دنتدنت  یه  هک  دـندرک  یم  تاساسحا  زاربا 
! دندرک یم  كرت  ار  رگیدمه  اسرف  تقاط  تخس و  هچ  بیترت ، نیا  هب  دنتفرگ و  یم  ناشدوخ  هب  ار  نانآ  يوس 

هدولآ بآ 

راتـشک ثعاب  درک و  یم  هدولآ  ار  هقطنم  تعرـس  هب  هک  دوب  ییایمیـش  ياه  بمب  ثحب  دـندرک . هدامآ  ار  شزومآ  لیاسو  ریاس  کسام و 
، تارکذت لیبق  نیا  زا  دینک و  نشور  شتآ  دیریگب ، ینیب  يولج  سیخ  هچراپ  دیورب ، يدنلب  يور  هک  داد  حیـضوت  یبرم  دش . یم  یعمج 
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ناردارب زا  یکی  دیـسر  اـج  نیا  هب  هک  فرح  دـینکن .» هدافتـسا  یمـس  هدوـلآ و  یندـیماشآ  ياـه  بآ  زا  هجو  چـیه  هـب  :» درک هفاـضا  دـعب 
ياچ يارب  :» داد باوج  وا  دندیدنخ و  همه  درادن »؟ یبیع  روطچ ؟ مینک  تسد  ياچ  نآ  اب  میناشوجب و  ار  بآ  رگا  :» تفگ هتسد  يراگیس 

!« دیناشوجن دیناوت  یم  یتح  درادن  بیع 

دنزیر یم  اردارب  ار  شنهآ 

راب کی  تقو  دـنچ  میدوب ، هک  ههبج  رد  هن ! ای  دـش  مامت  شنامتخاس  مدـیمهفن  مه  رخآ  دوب . يزاس  هناـخ  لوغـشم  هک  يا  هدـنمزر  ردارب 
تفگ یم  مدیـسرپ  یم  هک  شراک  تفرـشیپ  زا  تشگ . یم  رب  تشاذگ و  یم  مه  يور  رجآ  ددـع  دـنچ  تفر  یم  تفرگ و  یم  یـصخرم 

هب زونه  هک  لـیاوا  تساوخ . یم  يرگید  زیچ  شیاـنب  داتـسا  درک ، یم  هیهت  هچ  ره  دوب . گـنل  شراـک  ياـپ  کـی  هشیمه  درادـن . یفیرعت 
اب شا  هیقب  فقس ، هب  ناسرب  ار  راک  طقف  وت  نکن ، ار  شنهآ  رکف  میتفگ «: یم  میتشاذگ ، یم  شرس  هب  رس  دوب  هدشن  يدنب  بآ  حالطـصا 
«. دوش یم  دایز  یلیخ  شلوپ  تسا . رانـص  یهاش  کـی  باـسح  رگم  دـییوگ ؛ یم  يزیچ  کـی  مه  امـش  رخآ  تفگ «: یم  بجعت  اـب  اـم .»

راک رد  ناشتـسد  هک  دنتـسه  یمیدـق  ياه  هچب  زا  رفن  هس  ود ، شاب . هتـشادن  شلوپ  هب  يراک  وت   :» هک میداد  یم  یعمج  رطاخ  اـم  هراـبود 
هک نیا  زا  لبق  ات  هصالخ  دـنراد و  ناکد  اجک  تسیچ و  ناشمـسا  دـنیبب  دـش  یم  واکجنک  دـعب  دـنراد ». یـشورف  نهآ  هزاغم  تسا . نهآ 

. میدرک یم  لاح  یلک  تسا . تشرد  زیر و  شکرت  زا  رپ  ناشندب  هک  دنتسه  یناسک  ام  روظنم  هک  دمهفب  وا  دورب و  ول  عوضوم 

ندچ نهآ ،

زا تیعـضو  نامه  اب  تشادن و  ار  ناتـسود  زا  يرود  تقاط  ناشلد  هک  یناحورجم  ای  دندش ، یم  صیخرت  ناتـسرامیب  زا  هک  ییاه  یمخز 
دنداتفا یم  هار  دنراد  ندب  رد  شکرت  ریت و  زونه  اه  نآ  دنتتسناد  یم  هک  ییاه  هچب  دنتشگ . یم  زاب  نادرگ  هب  دندرک و  یم  رارف  هاگتهاقن 

یم ندـچ و ...  نهآ ، دـندز «: یم  داد  دـنلب  يادـص  اب  یـضعب  اـهرخ  فلـس  لـثم  و  يراد »؟ یچ  نهاـم  نهآ  دـنتفگ «:  یم  لابقتـسا و  هب 
!«. میرخ

موشب دیهش  ههبج  ما  هدمآ 

رـس زیچ  ره  هنک  زا  تساوخ  یم  شلد  دوب و  باتک  باسح و  مقر و  ددـع و  لها  يدایز  هک  اه  هچب  زا  یکی  میدوب . هتـسشن  مه  رود  همه 
میدـموا یچ  يارب  مینیبب  دـییایب  اه  هچب  تفگ : دریگب  ار  دوخ  هاوخلد  جـیاتن  مه ، هب  طبر  یب  طبر و  اب  لئاسم  نداد  طابترا  اب  دروایب و  رد 

همه ناشدوخ ـ  صاخ  تایانک  تاراشا و  اه و  یباوج  رضاح  اب  هتبلا  اه ـ  فرح  روج  نیا  يارب  درک  یم  درد  ناشرس  هک  اه  هچب  و  ههبج ؛
دنزادنا و یم  ار  ناشیاپ  دننیـشن و  یم  اه  نآ  الاح  دبال  هک  درک  قوذ  مه  یلک  دـش و  شرواب  ادـخ  هدـنب  رتهب ، نیا  زا  یچ  هشاب ، دـنتفگ :

ینوتسمز هایس  رس  میدوب ؛ هدنوم  یجرخ  یب  هللاو ، :» درک عورش  لوا  رفن  تسار ، تمس  زا  دنیوگ ؛ یم  تسه  هچ  ره  هدنک  تسوپ  فاص و 
اما دندیدنخ  همه  هک  نیا  اب  دعب  میگنجب »! میدمآ  ادخ  رطاخ  هب  میگ  یم  ههبج و  میور  یم  هیک ، هب  یک  میتفگ  دش  یمن  ادیپ  راک  هک  مه 
همه تفگ «: يا  هناموصعم  هفایق  اب  دوب ، يدنت  زیت و  هداعلا  قوف  رسپ  هک  دعب ، رفن  تشون . یم  یچ  دنتدنت  مناد  یمن  دوب و  هدش  شرواب  وا 
یلیخ هدـش ، داشگ  مبلق  هچیرد  متـسه و  مردام  لیفک  هفاص و  ماپ  فک  هک  نیا  زا  ریغ  نم  نوچ  ههبج ؛ ندروآ  روز  هب  ونم  هک  دـننود  یم 

!« مدرک یم  شغ  دـمآ و  یم  نییاـپ  مراـشف  نم  دـندرک  یم  ود  هب  یکی  مه  اـب  اـه  هچب  تقو  ره  نوم  هلحم  رذـگ  رـس  مسرت ! یم  اوـعد  زا 
فاص ار  شیادص  يرگید  دوب . هتفرگ  يدـج  ار  هیـضق  درک و  یم  شوگ  تقد  اب  نانچمه  وا  اما  دـش  دـنلب  اه  هچب  هدـنخ  يادـص  هرابود 
هنوخ زا  منز  ونم  هک  هنیا  شتقیقح  اما  مگب  هش  یمن  مور  :» تفگ تشذـگ  یم  وا  زا  مه  یلاـس  نس و  هک  نیا  اـب  تسـشن و  وناز  ود  درک و 
یمن تارب  وربآ  ههبج  مر  یم  مش  یم  دـنلب  مندرگ و  رود  مدـنب  یم  ومرداـچ  مدوـخ  يدرگرب  دوز  اـی  ههبج  يرن  هگا  تـفگ  درک ، نوریب 
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هچ امـش  زا  :» تفگ تفرگ و  ار  یتسد  لغب  فرح  لابند  دـعب  رفن  متـسه ». امـش  تمدـخ  ـالاح  مدـموا و  مدـش  دـنلب  سرت  زا  منم  مراذـگ .
بانج راگنا  یمهفن  یمهفب  مشب .» ادـخ  داماد  مدـموا  منم  هدـب  مهب  وشرتخد  دـشن  رـضاح  سک  چـیه  مریگب  نز  متـساوخ  یم  نم  نوهنپ ،

اهنآ هب  يرگید  روج  کی  هسلج  رخآ  تشون و  یمن  ار  اه  هچب  ياه  فرح  دـنتدنت  رگید  لوا  لثم  نوچ  دوب ؛ هدرب  ییوب  هیـضق  زا  بتاـک 
ششسرپ باوج  رد  شتخانش  یم  کیدزن  زا  بوخ  هک  وا  یمیمص  ناتسود  زا  یکی  هک  دش  لیدبت  نیقی  هب  یتقو  وا  کش  درک ؛ یم  هاگن 

ملیوحت همه  ات  موشب  دیهـش  هکلب  ههبج  مدـموا  تفرگ ، یمن  ملیوحت  تشاذـگن ، ملحم  یـسک  هنوخ  وت  هگید ، ياه  هچب  لـثم  منم  :» تفگ
!«. نریگب

؟ تسیچ امش  يوزرآ 

هب نتفر  تسیچ - ؟ امش  يوزرآ  نیرت  گرزب  نالا  دندیسرپ - : نادرگ ، نیـشناج  شنم ، ناریا  سابع  ردارب  زا  رجفلاو 10  تایلمع  زا  دعب 
! نتسشن هقیقد  دنچ  ییوش و  تسد 

هتبرش يآ  هدب ، رهش  يآ 

شجنـس هزادنا  یعافد و  هینب  شیازفا  يارب  هک  تایلمع  زا  لبق  ياه  ییامیپ  هار  نآ  زا  میتشگ ؛ یمرب  هنازور  ییامیپهار  زا  هتفوک  هتـسخ و 
هتـسخ یباسح  همه  دربب . کشخ  هریج  شدوخ  اب  ای  شدوخ  اب  ای  دـنک  بآ  ار  شا  همقمق  یـسک  دنتـشاذگ  یمن  اـه  هچب  تماقتـسا  نازیم 

هینیـسح رگنـس  يولج  هک  یگرزب  گید  هب  داتفا  ناممـشچ  میدش  کیدزن  هک  رقم  هب  دندز و  یم  هل  هل  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دـندوب و 
دز یم  گید  لخاد  ار  شا  هقالم  دوب و  هدز  الاب  ار  شنیتسآ  هک  یلاح  رد  مامت  بات  بآ و  اب  نادرگ  ياه  هچب  زا  یکی  دندوب و  هتـشاذگ 
بآ زج  يزیچ  هب  نآ  زا  لبق  دـیاش  هک  ام  و  هتبرـش »! يآ  هتبرـش ، يآ  تفگ : یم  درک ، یم  یلاخ  گید  يوت  راشبآ  لـثم  ـالاب  زا  ار  نآ  و 
يا هشوگ  دـسر  یم  همه  هب  هک  میدوب  عمج  رطاخ  نوچ  میدـش . کیدزن  گید  هب  یفـصولادیاز  باـهتلا  سـشطع و  اـب  میدرک  یمن  رکف 

هک دش  لیدبت  نیقی  هب  یتقو  مکَش  هدب »! رهش  يآ  هدب ، رهش  يا  : » دیوگ یم  هدیزرمآردپ  نیا  مدید  مدرک  شوگ  هک  بوخ  اما  میداتـسیا ،
شتـسد زا  ار  هقالم  یکی  دیـشاپ و  شیور  هب  ار  شبآ  ناویل  هت  یکی  دـنور ؛ یم  هرغ  مشچ  وا  هب  دوب  ناشتـسد  ناویل  هک  ییاه  هچب  مدـید 

همه لاب  تسد و  يروج  نیا  هک  تسین  شلوا  راب  یطولان  نیا  هک  نیرفن  هلان و  دـنخب و  وگب و  هصالخ  دـیود و  یم  شلابند  دوب و  هتفرگ 
! دندمآ رد  شتلاجخ  زا  وتپ » نشج   » اب بش  دندرکن و  يدرمان  همه  اه  هچب  هتبلا  انح . يوت  دراذگ  یم  ار 

شکرت هلان  هآ و 

حورجم و یک  دوش ، یم  دیهـش  یک  هکنیا  ینیب  شیپ  لومعم  قبط  دـمآ و  شیپ  تایلمع  بش  ثحب  دوخ  هب  دوخ  دـش و  فرح  وت  فرح 
یطیارش رد  تسرد  مه  نآ  بقع ، هب  درک  لقتنم  ار  حورجم  دیهـش و  همه  نیا  دوش  یم  يروطچ  هک  اجنیا  هب  دیـشک  تبحـص  ریـسا . یک 

ور یتدیقع » ياه  لکیه   » یتقو دننک  یم  قشع  ارگدادما  تفگ : یکی  دمآ . نایم  هب  نارگدادـما  ياپ  دـعب  تسین . رادرب  تسد  نمـشد  هک 
هک دنسر  یم  ادخ  هب  يدارفنا » ياهرگنـس   » و تبیه » ، » دارفا ییاج  هباج  عقوم  شـضوع  هک : درک  عطق  ار  شفرح  يرگید  نرآ . یم  بقع 

دندوبن ناما  رد  اه  فرح  نیا  شکرت  زا  تقو  چیه  دنتشاد و  نزو  هفاضا  یمک  طقف  هک  ییاه  هچب  ( ؛ دوب هلچ  قاچ و  ياه  هچب  ناشروظنم 
هآ : » درک یم  هفاضا  يرگید  و  هروخیم » اهنیا  هب  هک  یـشکرت  ریت و  هراچیب  : » تفگ یم  یکی  تفر ). یمن  نییاپ  ناـشیولگ  زا  شوخ  بآ  و 

و ینومب » دیاب  اج  نومه  بقع ، تمیرب  یمن  هک  ام  یـشن ، دیهـش  يدوخ  یب  : » هک دنداد  یم  همادا  هش ». یم  دنلب  نومـسآ  هب  شکرت  ریت و 
. دوب تایلمع  زا  لبق  ياهزور  اه و  بش  كاروخ  هک  رگید  ياه  فرح 
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نک كربت  زپشآ  ياقآ 

هبترم کی  لیس  لثم  ورین  همه  نیا  درک  یمن  روصت  یـسک  دندوب . هدش  ریگ  لفاغ  ناراکردنا  تسد  همه  اذغ . يالیواو  دوب و  مدآ  ِتمایق 
هلک دندوب و  هداتسیا  مه  ندرگ  تشپ  مامت ، ياهتشا  اب  کی  نوتـس  هب  همه  دش . رهظ  رـس  دنوشب . ریزارـس  ههبج  يوس  هب  روشک  رـسارس  زا 

هب دوب  هک  مه  یلیخ  اذغ  دوبن . هرذ  ود  هرذ ، کی  تیاکح  دنهد . یم  طایتحا  اب  ردق  نیا  هک  تسه  یچ  رگم  اذغ  دـننیبب  هک  دندیـشک  یم 
ندش ریـس  مه  نآ  ندروخ و  اما  دـیاش  ندرک  هزم  هزم  ندرک و  وب  يارب  دیـسر . یمن  همه  هب  مه  هلاس  جـنپ  راهچ  هچب  کی  ياذـغ  هزادـنا 
يزیچ ماک  ات  مال  هکنیا  تئرج  اما  دینـش  یم  طـقف  مه  زپشآ  هراـچیب  تفگ  یم  يزیچ  ناوخـشیپ  يولج  دیـسر  یم  سک  ره  هکنیا  زگره .

زیرن هسب ، هسب  : » تفگ یم  دزیرب  اذـغ  شفرظ  يوـت  زپـشآ  تساوـخ  یم  اـت  يرگید  مریـس » هک  نم  : » تفگ یم  یکی  تشادـن . ار  دـیوگب 
.« میوشن ضیرم  نک  كربت  زپشآ ، ياقآ  نک  كربت  : » تفگ یم  يرگید  دوش » یم  لیم  فیح و  ادخ  تکرب 

ییوگ یم  ورام  اقآ 

هب ار  همه  هجوت  درک  یم  یعـس  درب  یم  نایاپ  هب  ار  ناتـساد  هک  روط  نیمه  وا  ارجاـم و  هیقب  ندینـش  رظتنم  دـندوب و  شوگ  اپارـس  اـه  هچب 
هچ دعب  دعب ، دعب  : » دنـسرپب دـنتدنت  اه  هچب  هک  دوب  هدـناسر  ییاج  هب  ار  راک  درک ، یم  کیراب  ار  هار  بترم  دـنک . بلج  هیـضق  رخآ  هطقن 
اقآ : » تفگ وا  هک  دـندوب  راک  نایاپ  نارگن  دـندوب و  هدـش  هریخ  وا  هب  ساره  لوه و  اب  همه  هصالخ  بخ ». بخ  ؟ يدرک راـک  هچ  وت  دـش .

!« دنز یم  شین  ییوگ ؟ یم  ورام 

ییاسانش تراک  اب  طقف  هباتفآ 

ار حسم  وش و  تسـش و  عضاوم  یطایتحا  بادآ و  اب  ندیـشک ! هنوتب  لثم  تفرگ  یم  وضو  اما  دش . یم  روخلد  یـساوسو »  » میتفگ یم  رگا 
نآ زا  تشاد ! ار  شکور  رتـسآ و  يزاـس ، هندـب  مکح  بیترت  هب  شنتخیر ، بآ  قـفرم  يـالاب  زا  راـب  هـس  نیبـب . اـیب و  هـک  داد  یم  لـقیص 
رانک هقسوناف ، هب  نوتس و  وت  نکب ! ار  شروصت  تایلمع . عقوم  یتح  درک ، یمن  رود  شدوخ  زا  ار  شا  هباتفآ  هظحل  کی  هک  دوب  یناردارب 
رگا اه  هچب  هک  دوب  یعیبط  دور . یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  مه  بترم  هک  ار  یبآ  هباتفآ  یتسد ، کجنران  گنـشف و  باشخ و  بآ و  همقمق 

یباسح تقو  نآ  دوشب . هتـسب  شدوخ  لاب  تسد و  یهاگ  هک  دوب  هدـش  ثعاـب  رما  نیمه  شغارـس و  دـنتفر  یم  دنتـشاد  یتجاـح  ياـضق 
یم لیوحت  طرـش  اب  تفر ، یم  مه  رگا  دورب ، شفرط  تشادن  تئرج  یـسک  درک ، یم  ادیپ  يرگید  هباتفآ  نآ  زا  دعب  رگا  دش . یم  يرفک 
رگا یتح  تشادن ؛ ییاسانـش  تراک  درک و  یم  ریگ  شراک  نابایب  ِرب  نآ  رد  هک  یـسک  لاح  هب  ادب  ییاسانـش ». تراک  اب  طقف  هباتفآ  : » داد

. دوب شا  يا  هغیص  شاداد  ای  نادرگ  نواعم  صخش  نیا 

میدمآرد انشآ 

يولج دوب  هدروخ  هراـپمخ  نتـشگرب  عقوم  درواـیب . خـی  اـم  يارب  هرد  هت  دوب  هتفر  نادرگ ، ياـه  هچب  زا  یکی  ینیـسح ، نسحدیـس  يزور 
میدید هک  نییاپ  میورب  میدـش  یم  هدامآ  تفرگ . ار  نامیولگ  ضغب  دوبن ، دیـس  زا  يربخ  نوریب ، میدـمآ  رگنـس  زا  همیـسارس  همه  شیاپ ،
ياونان هدازرهاوخ  قانجاب  يومع  نز  هلاخرـسپ  میدمآرد ، انـشآ  : » تفگ دـش » هچ  : » میدیـسرپ دـناکت ، ار  شیاه  سابل  دـش و  دـنلب  نسح 

!« تشاد یم  هگن  ارم  دوب  روط  ره  میایب ، نم  دراذگب  تشادن  ناکما  هنرگو  مشاب ، نم  درک  یمن  رکف  دش ، هدنمرش  یلیخ  دوب . ناملحم 

مدرم خآ 
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هدروخ شکرت  نم  دوشن ، فیعضت  نات  هیحور  مراودیما  اردارب ! : » تفگ یم  دوب ، هدش  حورجم  اه  هچب  زا  یکی  سدقملا  تیب  تایلمع  رد 
!« مدُرم خآ  میوگب  متساوخ  یم  یچیه ، : » تفگ روظنم »؟ بوخ  : » میتفگ ما ».

تسکش مرمک  خآ 

ادخ زا  يراد و  ییوزرآ  هچ  وگب ، ار  شتـسار  رخآ ، تاظحل  نیا  رد  : » مدیـسرپ وا  زا  تایلمع  زا  لبق  ار . يروهمج  ربکا  دنک  تمحر  ادخ 
رـسپ دنزرف  هدزاود  ادـخ  زا  : » تفگ صالخا ». اب  : » متفگ میوگب »؟ صالخا  اب  : » تفگ دوب ، وگ  هلذـب  هداعلا  قوف  هک  وا  یهاوخ »؟ یم  هچ 

اهر نیم  نادـیم  رد  مربب  ار  اهنآ  تایلمع  بش  مشاب . ناش  هتـسد  هدـنامرف  مدوخ  منک و  تسرد  یتایلمع  هتـسد  کی  اهنآ  زا  ات  مهاوخ  یم 
مرمک خآ  میوـگب  مریگب و  ار  متـسد  طـخ  لوا  رادراـخ  ياـه  میـس  تشپ  میاـیب  دـندش  دیهـش  يرگید  زا  سپ  یکی  همه  هـک  دـعب  مـنک ،

!« تسکش

جنپ يالبرک  خآ 

! انعم مامت  هب  شکبآ  تشادـن ؛ شندـب  رد  ملاس  ياـج  ینهآ »! مدآ  : » دـنتفگ یم  شهب  دوب . ینتـشاد  تسود  هزم و  اـب  هداـعلا  قوف  يرـسپ 
بطق  » یتسار یتسار  هک  دوب  ییاه  هچب  نآ  زا  دوب . هدش  شکرت » ریت و  نویـسکلک   » هک دروخ  شکرت  ریت و  گنج  ياه  لاس  یط  ردـقنآ 

تسناد و یمن  یسک  رگا  دوب . هزات  ای  هنهک و  یتحارج  مخز و  ياج  یتشاذگ  یم  هک  شندب  ياج  ره  هب  تسد  دننک » یم  فرحنم  ار  امن 
مـسا یـصاخ  تحالم  اب  هکلب  هدن ، راشف  دمآ ، مدرد  خآ  ًالثم  تفگ  یمن  دمآ ، یم  شدرد  داد و  یم  راشف  ار  شمخز  ياج  مکحم  یمک 

، تفرگ یم  مکحم  یـسک  رگا  ار  شتـسار  فتک  ًالثم  دوب ؛ نآ  هب  طوبرم  ًالامتحا  تحارج  مخز و  نآ  هک  دروآ  یم  ناـبز  هب  ار  یتاـیلمع 
خآ اـی  نیبـملا  حـتف  خآ ، اـی  یتامدـقم  رجفلاو  خآ ، تفگ : یم  دز  یم  تـسد  ار  شرت  نییاـپ  یمک  رگا  سدـقملا ؛ تـیب  خآ ، تـفگ ، یم 

! دننک رورم  ار  تایلمع  میوقت  ات  دندروآ  یم  رد  ار  شیادص  دندرک و  یم  شتیذا  ًادمع  مه  اه  هچب  رخآ . ات  روط  نیمه  يالبرک 5 و 

نمشد یتاراپآ 

زا یکی  اـضق ، رب  تسد  مرواـیب . حورجم  دیهـش و  ولج  متفر  ساـپاز  نودـب  نیـشام  اـب  يزور  هچبلح ؛ طـخ  رد  مدوـب ، سنـالوبمآ  هدـننار 
« ارچ ارچ ، : » تفگ درک و  یثکم  تسین »؟ اه  یکیدزن  نیا  یتاراپآ  : » متفگ يرادهب  دحاو  ناردارب  زا  یکی  هب  متفر  دـش . رچنپ  اه  کیتسال 

یم یهارود  هب  دوب ) یقارع  ياهورین  رارقتـسا  لحم  شروظنم   ) زیرکاخ فرط  نآ  ربب  نک  زاب  ار  کیتسال  : » داد باوج  اـجک »؟ : » مدیـسرپ
دندرکن لوبق  ًانایحا  رگا  تا ! هلاخ  رسپ  هداتسرف ، ینالف  ارم  وگب  اجنآ  ورب  تسا ، یهدنامرف  رگنـس  رتولج  رتم  دص  پچ  تسد  دعب  یـسر ،

«. نکن ارم  هظحالم  شرس و  زغم  هب  بوکب  کیتسال  نامه  اب 

وضو بادآ 

مهللا ترابع " ات  ًاروهط " ءاملا  لعج  يذـلا  هللادـمحلا  ترابع " زا  وضو ، هب  طوبرم  ياهاعد  ندـناوخ  نتفرگ و  وضو  هلبق  هبور  رب  هوـالع 
درـس بآ  نامه  زا  هدافتـسا  رب  اه  هچب  دـیکأت  یلاعت ، قح  تاقالم  بسانم  یگدامآ  یباداش و  مادـقالا "و  هیف  لزت  موی  طارـص  یلع  ینتبث 
نایاش زور  هنابش  تاقوا  مامت  رد  ندوب  وضولا  مئاد  رب  یعس  درس و  ياوه  نآ  رد  وضو  بآ  ندرکن  کشخ  نتفرگ و  وضو  يارب  ناتـسمز 

رارق ادخ  يدونشخ  راصح  رد  هلیـسو  نیا  هب  ار  دوخ  ینعی  کچوک ؛  دنچ  ره  ناهانگ  لباقم  رد  دوب  یعنام  مئاد  نتـشاد  وضو  تسا . رکذ 
. نداد

ود  " تاعافترا نییاـپ  رد  هک  ناـنچ  دوب ، وضو  بادآزا  رگید  یکی  یگنـشت  لـمحت  نتفرگوضو و  هب  دوجوم  یندـیماشآ  بآ  صاـصتخا 
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 ، دوخ یندـیماشآ  بآ  نامه  اب  رگم  تشادـن  ار  بآ  اـب  نتفرگ  وضو  قح  یـسک  و   . تشاد دوجو  ندروخ  ةزادـنا  هب  طـقف  بآ  هک  ازاـپ "
يوضو بآ  هک  نیا  هب  همه  دیقت  . دنداد صاصتخا  وضو  هب  دعب  تصرف  ات  ار  بآ  رادقم  نامه  دندیـشخب و  یلجت  ار  بدا  نیا  ناگدنمزر 
عبنمزا دارفا  هک  دوب  نیارب  تداع   27 رکشل ياه  نادرگزا  يرایـسب  رد  هک  نانچ   . تسا يرگیدرکذ  نایاش  بدا  دورن ، بالـضاف  هب  اه  نآ 

هک يوحن  هب  دندرک ؛ یم  تاعارم  ار  بحتـسم  رما  نیا  دـنتفرگ و  یمن  وضو  تفر ،  یم  تلاوت  بالـضاف  هاچ  هب  نآ  بآ  هک  یبآ  ریـش  ای 
ياه تلاوت  نیب  هک  یبآ  ياهریش  زا  دندرک و  یم  لمحت  بآریش  دوبمک  رطاخ  هب  ار  یغولش  يرایسب   ، ههوکود ناگداپ  رد  تاقوا  یضعب 

. دندرک یمن  هدافتسا  یتولخ  دوجو  اب   ، تفر یم  بالضاف  هب  اهنآ  بآ  دوب و  هدش  بصن  تمه *  جاح  ۀینیسح  يولج 
یکزیکاپ تراهط و  تهج  هب  بجاو ،  نآ  ۀماقا  يارب  تسا و  زامن "  " ینعی بجاو " ۀمدقم   " هک نآ  زا  ریغ  نتشاد ،  وضو  نتفرگ و  وضو 

یم عقاو  هجوت  دروم  رایـسب  دوب ، دوجوم  تسود  ياپ  هب  نداتفا  ناـکما  دـندوب و  نمـشد  شکرتوریت  ضرعم  رد  اـه  هچب  هظحلرهرد  ندـب 
اب دندرک و  یم  هریخذ  وضو  تراهط و  يارب  ار  نآ  دندز و  یم  دوخ  یندیـشون  بآ  لقادـح  زا  ناردارب  زا  یـضعب  هک  يا  هزادـنا  هب  دـش ،
ار یـسک  رت  مک   ، دناوخ یم  زامن  هب  ار  ناگمه  نذؤم  یتقو  تشاد ،  یمنرب  گنج  ههبج و  رـس  زا  تسد  تقو  چیه  هک  یبآ  ۀقیـضم  ۀـمه 

دوب . هدش  هکلم  تداع و  مئاد  يوضو  نتشاد  هک  دنکن ، وضو  دیدجت  دشاب و  هتشادن  وضو  هک  یتفای  یم 
! " وگب ًادعب  وضو  لوا  ، ردارب :" دنتفگ یم  يدج  یخوش و  هب   ، دز یم  فرح  یسک  رگا  نآ  ياهاعد  راکذا و  ۀمزمز  نتفرگ و  وضو  ماگنه 

يرما ره  يارب  هک  یـضعب   . دوشن لیم  فیح و  يزیچ  دندوب  رـصُم  دندرک و  یم  ریزارـس  زاب و  تجاح  عفر  ةزادـنا  هب  ار  بآ  فرظ  ریش و 
یم ار  ... ارجاهم " هتیب  نم  جرخی  نم   " ترابع مه  اب  دـندش  یم  یلاوح  ۀـناخدور  یهار  وضو  يارب  یتقو  دـندرک ، یم  لمع  یعمج  هتـسد 

. دندناوخ

تعامج بادآ 

دوجو اب  برغ  یناتـسهوک  قطانم  ناراب  فرب و  يور  بونج و  نازوس  مرگ و  یباتفآ و  ياهزور  رد  تعامج  هب  هیموی  ياـهزامن  هماـقا ي 
رایـسب هشیمه  لثم  نمـشد  شتآ  هک  یلاحرد  تعامج ، زامن  رگنـس  ای  زاب  ًالماک  طیحم  رد  اشع  حبـص و  زامن  ًاصوصخم  دـیدش ، ياـمرس 

هب ار  زامن  دنوشب و  رفن  هد  ًامتح  ات  دندرک  یم  ربص  تعاس  عبر  کی  زا  شیب  یهاگ  تعامج . رب  دوب  اه  هچب  رارصا  زا  یکاح  دوب ، نیگنس 
. دنتشذگ یمن  تعامج  زا  دندوب  هک  مه  رفن  ود  یطیارش ، رد  هچرگا  دننک . هماقا  تعامج 

رس و کی  تماقتـسا " راثیا و  قالخا و  ملع و  رد  هک  دتـسیاب  یـسک  رانک  درک  یم  یعـس  سکره  تعامج  زامن  فص  رد  نداتـسیا  يارب 
رـضاح یـسک  رت  مک  دـش  یم  بجوم  دوخ  یـصاعم  بیاعم و  رب  دـیکأت  يرت و  کچوک  يرت و  مک  ساسحا  دوب . رتدـنلب " هیقب  زا  ندرگ 

هنیمز ي ندوبن  ایهم  تروص  رد  دندوب ، انتعا  لحم  رت  شیب  هک  ییاه  هچب  تهج ، نیمه  هب  دننک . ادـتقا  وا  هب  نارگید  ات  دتـسیاب  ولج  دوشب 
طیحم رگا  اما  دنک . ادتقا  ای  ددنویپب  ناشیا  هب  دناوتن  یـسک  هک  دـننک  باختنا  زامن  هماقا ي  يارب  ار  ییاج  دـندرک  یم  یعـس  تعامجزامن 

هچب هلک ي  رس و  هک  دوب  تقو  نآ  دندش ؛ یم  تدابع  لوغشم  تحار  دنتشادن و  ار  ساوسو  نیا  دوبن ، يربخ  اه  هچب  دوجو  زا  و  دوب ! نما 
. دندش یم  قحلم  وا  هب  نایوگ  ـه  للا ای  یکی  یکی  دش و  یم  ادیپ  هدرک  نیمک  ياه 

دنتفرگ یم  ناشدوخ  هب  زامن  تلاح  هک  ینعم  نیا  هب  دنتشاذگ . یم  هلت  دنـشاب  هدرک  یحازم  هک  نیا  يارب  اه  نآ  هک  دوب  مه  يدراوم  هتبلا 
یم " لاـق " ار هیقب  دـندرک و  یم  رارف  دـننک ، ادـتقا  وا  هب  اـت  دـندش  یم  عـمج  تسا  زاـمن  لاـح  رد  صخـش  هک  نیا  راـبتعا  هب  همه  یتـقو  و 

يدح ات  دنتفرگ و  یم  ار  شتسد  دنتشاد و  یم  رب  ار  صخش  رهم  هک  دوب  نیا  ناششور  دندوب ، رت  یمیمص  مه  اب  هک  یناتـسود  دنتـشاذگ .
. دندروآ یم  ولج  دنتسیاب ، زامن  هب  وا  رس  تشپ  یتحار  هب  دنناوتب  همه  هک 

یـشیپ يرگیدرب  درک  یم  یعـس  سکرهو  تشاد  يرتشم  یلیخ  تعامج  زامن  رگنـس  ای  هینیـسحرد  ولج  نارازگزاـمن  شفک  ندرک  تفج 
. دوب تعامج  بادآ  رگید  زا  مه  تعامج  زا  دعب  هعقاو  هروس ي  ند  ـ ناوخ دریگی .
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نمشد رـش  زا  تینوصم  يارب  دنداتـسیا و  یم  رگنـس  علـض  راهچرد  ًاضعب  دارفا  زامنزا  دعب  دش  یم  رازگرب  رگنـسرد  هک  یتعامج  زامنرد 
. دندناوخ یم  دیحوت  هروس ي 

رت مک  دوشب ، ضراع  دوب  نکمم  هک  یتلاسک  یحور و  یمـسج و  ياـهراشف  اـهدوبمک و  هیموی ، ياـه  یگدـنود  نیگنـس ، ياـه  شزومآ 
اه تقـشم  هک  دوب  نیا  ناشراعـش  تساک . یم  ناشتدابع  توارط  اهورین و  تبغر  لیم و  زا  دـش و  یم  زامن  رد  یهاتوک  یلهاک و  هب  رجنم 

تقو ندیسر  راظتنا  دنتفر و  یم  تعامج  زام  يرازگرب نـ لحم  هب  ناذازا ، لبق  یتح  یـضعب ، هجیتن ، رد  مینک . یم  لمحت  زامن  رطاخ  هب  ار 
دنتسه یکی  رگا  ات  دندرک  یم  لوغشم  هینیسح  ياه  هتشون  راوید  ندناوخ  اب  ار  دوخ  زامن  تقو  ندش  دراو  زا  دعب  یتح  دندیـشک و  یم  ار 

یم راک  یپ  دنتساخ و  یمرب  هداجـس  رـس  زا  رت  هلـصوح  اب  رترید و  فرط ، نآ  زا  دوش و  رازگرب  تعامج  هب  زامن  دنوشب و  رت  شیب  اتود و 
. دنتفر

ناشزامن دندرک  یم  عورش  عقاوم ، روج  نیا  رد  یضعب  دندرک . یم  ادتقا  وا  هب  هلصافالب  دناوخب ؟ اهنت  ار  زامن  رفن  کی  دنتـشاذگ  یم  رگم 
هک دوب  ییاج  نیا  هتبلا  دنرذگب . تعامجو  زامن  ریخ  زا  حالطصا  هب  دنوشب و  فرـصنم  دننامب و  بقع  اه  نآ  هکلب  ات  ندناوخ ، دنت  دنت  ار 

تماق دوخ  مومأم  رس  تشپ  دمآ  یم  داد  یم  مالـس  هک  ار  لوا  زامن  ماما ، تشاد : هراچ  راک  تروص  نآرد  نوچ  دندوب ، رفن  کی  زا  شیب 
دننک و اهر  دورب و  رس  ناش  هلصوح  ات  دنداد  یم  لیـصفت  لوط و  ار  لاعفا  تارابع و  ردق  نآ  یـا  درک ؛ یم  یفالت  مود  زامن  اب  تسب و  یم 

دوب هدش  ولو  دنسرب ؛ رترید  یمک  یضعب  دوب  یفاک  دو  اپرب بـ تعامجزامن  هک  مه  یتقو  داتفا . یمن  یقافتا  نینچ  تقو  چیه  هچرگا  دنورب ،
تعامج نودب  ار  زامن  تعکر  کی  هک  نیا  هب  دندش  یمن  یـضار  دنراد ، هگن  عوکر  رد  هقیقد  هس  ود ، ار  نادرگ  یناحور  تعامج و  ماما 

نا ای ": نیرباصلا "؛ عم  هللا  نا  ـه ؛ للا ای  ـه  للاای  : " هک دندرک  یم  دنلب  ار  ناشیادص  یخـسرف  کی  زا  دندوب ، هدیـسر  تئارق  هب  رگا  دنناوخب و 
هیقب دناوخ و  یم  یکی  ندناوخ . عرـضت  اب  ار  بوجحم " یبلق  یهلا  نتفر و" هدجـس  هب  دوب  مسر  زامن ، مامتا  زا  دعب  " نیدـهاجملا . عم  هللا 

یـسرکلا ۀیآ  دنداهن و  یم  مشچ  يور  دـندرک  یم  عمج  ار  دوخ  تسد  ناتـشگنا  تابیقعت ، زا  سپ  ناردارب  زا  یـضعب  دـندرک . یم  رارکت 
. دندناوخ یم 

یگدوسآ

درک و یم  تینما  ناما و  ساسحا  نت  دوب ، وا  تمحر  تبحم و  تردـق و  هضبق ي  رد  هک  ناج  تفرگ و  یم  رارق  مارآ و  وا  داـی  هب  هک  لد 
نیا ییوـگ  هک  دوـب  درجم  عزنتم و  ناـنچ  مسج  زا  حور  اورپ و  یب  ناـنچ  وا  يادوـس  رد  رـس  تسب . یم  رب  تـخر  ساره  لوـه و  سر و  تـ

، هدوشگ ناـهد  ناشفـشتآ  نوچ  نیمز  دوب و  فلوپوت  ژاریم و  گـیم و  ياـه  نکفا  بمب  قرق  رد  نامـسآ  تسین . اـه  نآ  هب  قلعتم  دـبلاک 
راک مرگرـس  یـسکره  یباتهم  ياه  بش  یباتفآ و  ياهزور  همه ي  لثم  دوب  اه  نآ  هجوتم  هلمح  ناکیپ  كون  هک  هظحل  نامه  رد  تسرد 

دوب . شیوخ 
کی هاگن و  کی  زا  غیرد  درک ، یم  عیزوت  هماـنزور  هک  يرگید  دـنادرگ و  یمن  رب  ار  شرـس  دوب  هتـسشن  رزودـلوب  اـی  ردول  تشپ  هک  نآ 
يزاب زا  تسد  اـه  هچب  تولخ ، اـی  دوب  غولـش  طـخ  درک ، یمن  ریفوت  کـتاپ  تقو  اـی  تاـیلمع  عقوم  مه . لـثم  همه  فقوت ؛ هجوت و  هظحل 

هب بجو  یتقو  هک  تبیاطم  حازم و  نیا  رد  پوت ! هلولگ ي  اب  یهاگ  و  یبوچ ! ياـپ  کـی  اـب  یتح  دنتـشاد ، یمن  رب  ناـشلابتوف  اـی  لاـبیلاو 
يرگید ياه  يزاب  و  ... نم و " هب  هدـب  هدـب ، ساـپ  نک ، شتوش  هک ": دـندرک  یم  عورـش  دـندز  یم  پوت  اـب  ار  ناشرارقـسا  لـحم  بجو 

. دنیایب هاتوک  دننک و  شیاهر  لباق ! ان  پوت  هلولگ ي  ود  یکی ، رطاخ  هب  دندش  یمن  رضاح  هک  کلود " کلا  " نوچ
شتآ هحوبحب ي  رد  هک  نانچ  دنتـشاد ؛ یمن  رب  ینارپ  هکت  زا  تسد  دنتفر  یمن  شوه  لاح و  زا  ات  یـضعب  دندش ، یم  حورجم  یتقو  یتح 

یب تامهم ، هبعج ي  رد  يور  ای  دنداتـسیا ، یمزامن  هب  دـندرک و  یم  راومه  مدـقم  طخ  رد  ار  زیرکاخ  زا  یتمـسق  اه  یلیخ  مصخ ، يزاـب 
گنج زا  تسد  دندید  یم  راب  کی  نویثعب  رگا  هک  ییاه  هنحص  دندناوخ ؛ یم  زامن  اه  هراپمخ  راجفنا  هب  انتعا 
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زامن شمارآ  لامک  اب  کتاپ  کیدزن  مود و  لوا و  طخرد  نیتوپ  نودب  هک  دـشاب  عمج  رطاخ  شدوخ  زا  ورین  دـیاب  ردـقچ  دندیـشک . یم 
داعم و أدبم و  توکلمو ، حرو  رایتخا ، ربج و  ثحب  اه ، کتاپ  نیرت  نیگنس  رد  حبص  دوخ  ات  داتفا  یم  شیاپ  یتقو  هک  ییاهورین  درازگب ؛

. شلها اب  دندرک ، یم  حرطم  ار  خزود  تشهب و 

ماما مالک  اب  نخس  ماجنا  زاغآ و 

نآ هب  اهنآ  صاخ  تدارا  شترضح و  راثآ  نویزیولت و  ویدار و  اه و  هلجم  اه و  همانزور  قیرط  زا  ماما  مالک  اب  اه  هچب  مئاد  سنا  طابترا و 
ياضف رد  رتمک  دیاش  هک  یترابع  اهنت  دشاب . ریمـض  نشور  ریپ  نآ  زا  لوق  لقن  شا  هملک  ود  فرح ، هملک  هس  زا  دوب  هدش  بجوم  میکح 

 ، اه هچب  ۀـمه  رخآ  لوا و  فرح  اهفرح و  ۀـمه  باوج  دوب . میوگ " یم  نم  " ترابع دیـسر ، یم  اـه  هچب  شوگ  هب  دـش و  یم  هتفگ  ههبج 
. دوب نابز  ياشگ  هدقع  تشاد و  مکح  لاثما و  راصق و  تاملک  مکح  شا  هلمج  هلمج ،  هک  ییاه  فرح  دوب . وا  فرح 

كربتم بآ 

زا یتح  هک  دنتشاد  ییالاو  صالخا  نانچ  لاح ، نامه  رد  دوب و  راکـشآ  مدآ  ملاع و  رب  مامه  ماما  نآ  هب  جیـسب  باحـصا  یگلمج  تدارا 
صاخ يا  هطقن  نتفرگ  طرش  هب  رکیپ ، هام  نآ  رضحم  كرد  عمط  هب  هک  نانچ  دنامن . هدیشوپ  ناهنپ  ادیپ و  نابتاک  برقم و  کیالم  مشچ 

ار نآ  زا  يا  هنامیپ  هک  يرتیل  رازه  دنچ  يرکنات  بآ  ندیشون  يارب  دنداد  یم  ناج  و  دندرک ؛ یم  رپسرـس  نمـشد  تسد  زا  کیژتارتسا  و 
. دندوب هدرک  كربتم  سفن  احیسم  نآ  زا 

ندروخ بآ 

باوص دصق  هب  مه  یخرب  دوب .  نآ  نتشاد  هگن  هلبق  هب  ور  يروخ و  بآ  ماج  نتفرگ  تسار  تسد  اب  نداتسیا و  ندیشون ، بادآ  هلمج  زا 
نآ رب  هلمج  هک  يرما  ار ؛ بل  هنـشت  ناردارب  دـندرک  یم  تیاقـس  دـنداد و  یم  رارق  دوخ  يوـلهپ  يروخاذـغ  هرفـس ي  رـس  ار  بآ  نملک 

دنتفرگ . یم  تقبس  تخس  رگیدکی  زا  نآ  نداد  ماجنا  رد  دندوب و 
اب اه  هنشت  دننک و  یم  بلط  بآ  هک  دنـشابن  یناسک  ـن  یلوا وزج  دنتـشاد  یعـس  همه  ماش  راهان و  تقو  یندیماشا ، بآ  دوبمک  طیارـش  رد 

. دنداد یم  ربخ  دوخ  یگنشت  زا  نآ ، ریظن  روخب "و  بآ  ناویل  کی  "،" یهام لاح  هب  اشوخ  "،" نیسحای :" ریباعت

نابل هنشت  هب  یناسر  بآ 

همه ضوع ، رد  دـنک ، مهارف  خـی  هدز  شتا  اـب  لد  نارفاـسم  يارب  اـت  تشادـن  هدـننار  کـمک  رفوش و  درگاـش  هقطنم  ياـه  سوـبوتا  رگا 
. دندوب ع )  ) هللادبع یبا  اقآ  مرح  جاجح  تیاقس "  " بلطواد

يا هنـشت  تساوخ  یم  ناشلد  همه  دـنتفر . یم  الاب  مه  لوک  رـس و  زا  بآ ، هبد ي  ات  ود  نآ  اب  شطع  يوک  ناکلاس  زا  یگنـشت  عفر  يارب 
(ع) نیـسح اب  هللا  ءاش  نا  ای ": يوشب " باریـس  رثوک  یقاس  تسد  زا  هللاءاش  نا  :" دـیوگب صالخا  اب  لد و  میمـص  زا  وا  ات  دـننک  باریـسار 

لزنم رد  هدننار  یتقو  هک  دوب  قشع  عمط و  نیمه  هب  تسا . کیدزن  نآ  تباجا  دنتشاد  نامیا  هک  اهاعد  نیا  لاثما  يوشب "و  روشحم  دیهش 
دندرک و یم  یضار  ار  وا  دندید و  یم  ار  لوئسم  مد  دنزب ، اه  نآ  هب  دگل  ات  ود  دزادنیب و  یهاگن  شیاه  خرچ  هب  ات  دش  یم  هدایپ  يرقم  و 

. دندروآ یم  بآ  نوریب و  دندز  یم  باتش  اب  دنتشاد و  یم  رب  ار  اه  هبد 

یتوص یگدولآ 
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نآ يور  گنس  اب  تخادنا و  یم  مه  يور  ار  بلح  ياه  قرو  دنک ، تداع  کنات  پوت و  يادص  هب  ناششوگ  اهزابرـس  هکنیا  يارب  مردپ 
يارب يرتشیب  یگدامآ  دندرک و  یم  تداع  دعب  یلو  دندش ، یم  هفالک  اهورین  ادتبا ، تساخ . یمرب  نآ  زا  یکانتـشحو  يادص  دیبوک . یم 

. دمآ یم  دوجو  هب  اهنآ  رد  هقطنم  يادص  رس و  لمحت 

نک رادیب  مدآ 

مه هب  رتسب  نآ  رد  ریزگان  هب  تساخ و  یمرب  ادـخ  اب  زاین  زار و  يارب  ماگنه  بش  رگنـس ، قلطم  یکیراـت  رد  هک  یـسک  ناوخ ؛ بش  زاـمن 
. درک یم  ناشرادیب  باوخ  زا  درک و  یم  دگل  ار  اه  هچب  ياپ  تسد و  دورب  نوریب  نتفرگ  وضو  يارب  تساوخ  یم  یتقو  هدرشف 

ینهآ مدآ 

دوجو اب  اما  دوب ؛ هدش  نهآ  زا  هدیشوپ  هچراپکی  دوب و  هدز  مخش  ار  شنت  نمشد  شکرت  ییوگ  تشادن ، شندب  رد  ملاس  ياج  هک  یسک 
! دبسچ یم  شندب  هب  ابر  نهآ  دنتفگ : یم  یصخش  نینچ  هب  تشاد ، روضح  ههبج  رد  نانچمه  شندب  رد  شکرت  اهدص 

یچاپآ

درک یم  يزاب  لابتوف  هقطنم  رد  هنهرباپ  هک  یسک  تکازن ، مظن و  یب  غولش و  هدنمزر  زا  هیانک  يدج  یخوش و  هب  یجیسب ؛

ندرک یتاق  نغور  بآ و 

سا . سا یشراوگ . عاضوا  نتخیر  مه  هب  جازم و  یمومع  يداع و  عضو  ندروخ  مه  هب  نتشاد ؛ لاهسا 

ناغرم هلبآ 

؟ يداد جاودزا  هب  نت  هرخالاب  هک  ینعم  نیا  هب  ؟ یتفرگ ناغرم  هلبآ  هرخالاب  مه  وت  دـش : یم  هتفگ  ندرک ؛ رایتخا  رـسمه  زا  هیانک  جاودزا ؛
؟ اه غرم  یتاق  یتفر  دنیوگ : یم  ههبج  تشپ  رد  هچنآ  زا  دوب  يرگید  ریبعت 

یتفن نک  مرگ  بآ 

نمشد يداصتقا  یماظن و  تاسیسأت  ندز  يارب  اهرهش و  گنج  رد  هک  يا  يرتم  يرتم و 12  ياه 9  کشوم  ناریا ؛ تخاس  ياه  کشوم 
نیا نآ ، مجح  مک  يزاگ و  عون  اب  هسیاـقم  رد  یتفن  نک  مرگ  بآ  لـثم  تسرد  نآ ! یلکیه  شوخ  هب  تسا  يا  هراـشا  تفر . یم  راـک  هب 
هیانک دندیسر ؛ یم  يزیمآزنط  ریبعت  نینچ  هب  دندرک و  یم  هسیاقم  نمـشد  يولوچوک  روج و  عمج و  ياه  تکار  اب  اه  هچب  ار  اه  کشوم 

کـشوم ناریا  دندیـسرپ : یم  هک  یجراـخ  ياـه  يرازگربخ  هب  یخـساپ  ناـشندوب و  يراـکتبا  اـه و  کـشوم  نیا  ندوب  یـصصختریغ  زا 
؟ تسا هدروآ  اجک  زا  دُربرود 

یلوگنش بآ 

رد ًاصوصخ  مرگ ، ياوه  رد  هک  یعوبطم  کنخ و  تاعیام  هباشون ؛ ولابلآ ؛ سالیگ و  یبـالگ و  بیـس و  توپمک  معط ؛ شوخ  یندیـشون 
راجفنا زا  یشان  ياه  هلوچ  هلاچ  زیرکاخ و  زج  دمآ و  یم  الاب  زور  هک  یتقو  ای  هتعاس  تشه  تفه ، ياه  ییامیپ  هار  تایلمع و  راد  ریگ و 
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دروآ و یم  اج  یباسح  ار  اهورین  لاح  اه ، هچب  جالم  يوت  دروخ  یم  میقتسم  باتفآ  دوبن و  یهانپرس  دیشک  رس  هب  دش  یم  هک  يا  هیفچ  و 
. درک یم  ناشلوگنش  حالطصا  هب 

هاکریز بآ 

ریاس فالخ  رب  درک و  یم  ار  شدوخ  راک  دمآ و  یم  وهایه  نودب  ادص و  رس و  یب  هک  يزرف  زیت و  يذوم  هلولگ  يرتم ؛ یلیم  هراپمخ 60 
. دنریگب هانپ  دنورب و  زیخ  دننک ، روج  عمج و  ار  ناشدوخ  دارفا  ات  دیسر  یمن  شوگ  هب  شدوخ  زا  رتولج  شتوس  اه  هراپمخ 

تئیه يوربآ 

؛ دوب هسلج  عمج و  تلیـضف  بابـسا  هکنآ  دندرک ؛ یم  راختفا  شدوجو  هب  دـندیلاب و  یم  وا  هب  هتـسد  ای  نادرگ  تئیه  ياه  هچب  هک  یـسک 
بجوم هک  دز  یم  یفرح  یعالطا  مک  یگداس و  رس  زا  یسک  رگا  دننک و  ظفح  ار  ناشدوخ  هتسد  هعومجم و  ناش  دندرک  یم  یعس  همه 
يوربآ دنتفگ : یم  دندرک و  یم  يو  هب  ور  شناتـسود  دروآ ، یم  مک  دنام و  یمرد  یباوجرـضاح  ماقم  رد  ای  دـش  یم  نارگید  ندـیدنخ 

. دیدرب ار  تئیه 

كدزد بآ 

نونف اب  ییانشآ  نیرمت و  لوا  ياهزور  رد  نوراک ، هناخدور  زد و  دس  رد  نداتفا  بآ  هب  عقوم  هک  يدرف  یصاوغ ؛ شزومآ  لوغشم  يورین 
. دراد هگن  بآ  يور  ار  دوخ  تسناوت  یم  مک  مک  هکنیا  ات  دروخ  یم  بآ  رتیل  ود  یکی  لقادح  انش ،

تداهش ةدامآ 

طخ :» دیسرپ دمآ . یم  یصخرم  زا  منکن ) هابتشا  رگا  یلنیز  دیهـش  ) دیـسر هار  زا  وا  هک  دوب  مدقم  طخ  فرط  هب  تکرح  ةدامآ  افیا  نیـشام 
»؟ منک راـکچ  ییوـگ  یم  ـالاح  مینک . لـیطعت  ار  هـهبج  وـت  رطاـخ  هـب  یتـساوخ  یم  هموـلعم ، :» داد باوـج  ناتـسود  زا  یکی  دـیور »؟ یم 

: تفگ ایب .» وش  هدامآ  شوپب و  ریگب و  تازیهجت  ورب  :» تفگ
هدامآ ةدامآ  ما ؛ هدامآ  نم   ـ

ندرک هاگن  ةدامآ   ـ
! تداهش ةدامآ  هن ،  ـ

روخب بآ 

تشذگ یم  یخوش  راعش و  هب  یگتسخ  عفر  يارب  مه  ییاه  تصرف  یکشخ ، لثم  دوب و  بآ  رد  یصاوغ  شزومآ  عقوم 
( نمشد دش : یم  شباوج  هک  تسا ؟ هتسخ  یک  راعش  ياج  هب  (؟ تسا هنشت  یک  اردارب   ـ

! نم  ـ
!( تازیهجت زا  رپ  ناهد  اب  مه  نآ  و  برش ! لباق  ریغ  بآ  روظنم  .) روخب ّبآ   ـ

اقآ اقآ 
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هک يرگنس  زا  اشامت . نوریب  میدمآ  دندوب  هدز  رونم  ماسر و  هک  یبش  دندز . یم  بش  مشخ  یلیخ  اج  نآ  ناویرم . هاپس  میدوب  هدیسر  هزات 
یپ رد  یپ  دوب و  هتخود  نامسآ  هب  مشچ  دوب . نامدوخ  ةدیدن  شزومآ  ياه  يرهشمه  زا  دمآ . یم  تاولـص  يادص  دوب  ام  یگیاسمه  رد 

. تساه هدازماما  رون  درک  یم  رکف  ادخ  ةدنب  اقآ ،» اقآ  :» تفگ یم  داتسرف و  یم  تاولص 

تسا تفن  ریزو  هداز  اقآ 

هتفر بش  نآ  روظنم  نیمه  هب  دـننک  دـنب  ار  شلاب  تسد و  دـمآ  ههبج  زا  هک  ناـشلگ  رـسپ  اـت  هک  دـندوب  هدرک  یکی  هب  تسد  مه  اـب  همه 
هراک هچ  هدازاقآ  بوخ   :» دیـسرپ رتخد  ردپ  لومعم  تافراعت  زا  دعب  دوب . بوخ  ًاتبـسن  مه  شا  یلام  عضو  هک  نایاقآ  زا  یکی  لزنم  دندوب 
ردـق نآ  سورع  ةداوناخ  هلب .» :» تفگ نانیمطا  اـب  وا  و  تفن »؟ ریزو  :» دندیـسرپ بجعت  اـب  همه  تفن .» ریزو  :» داد باوج  شردـپ  دنتـسه »؟

ۀتاخ هب  اه  نآ  دش و  مهارف  یسورع  تامدقم  تعرس  هب  دندرکن و  مه  خبطم  جرخ  رهم و  اهبریش و  زا  یتبحـص  رگید  هک  دندش  هدز  قوذ 
کبـس شدوخ  اب  یلیخ  درادـن ، ندـیگنج  نتفر و  ههبج  زا  ریغ  يراک  ییالبرک  رـسپ  راگنا  دـید  اقآ  جاح  تشذـگ . یتدـم  دـنتفر . تخب 

»؟ تسا تفن  ریزو  هدازاـقآ  یتقگن  رگم  ییـالبرک  :» تفگ تشاذـگ و  ناـیم  رد  دجـسم  رد  شردـپ  اـب  ار  بلطم  هرخـالاب  اـت  درک  نیگنس 
....« متفگ مه  نم  تسا  هراک  هچ  تقو ) تفن  تقو  ریزو  ) هدازاقآ يدیسرپ  امش  میوگ . یم  مه  الاح  ارچ . :» تفگ

تسا یلاح  لها  مدآ 

نیمه يارب  نارگید . روضح  رد  شدوخ و  يور  هب  ور  ًاصوصخ  دهدب ؛ دیجمت  فیرعت و  يوب  هک  دونشب  يزیچ  تشادن  شوخ  سک  چیه 
هیبنت گنر  اه  یخوش  هک  ردق  نیا  ینعی  دنتفرگ . یم  نییاپ  مک و  تسد  ار  رگیدمه  دنتـشاذگ و  یم  مه  رـس  هب  رـس  ردـق  نیا  اه  هچب  هک 
رگا ًالثم  تفرگ . یمن  لیوحت  ار  یـسک  رهاظ  بسح  رب  اما  مه ، يارب  دـنداد  یم  ناج  اـه  هچب  هک  نآ  اـب  تشادـن . قیوشت  گـنر  تشاد ،

:» تفگ یم  تشگ  یم  رب  وا  هیلاح .» لها  هچب  یلیخ  یـسانش ؟ یم  ار  ینالف  :» هک داد  یم  ناشن  ار  موس  رفن  درک و  یم  يرگید  هب  ور  یکی 
. درک یم  کتاپ  ار  یلوا  کت  بیترت  نیا  هب  و  هراد »؟ مه  هرجنپ  شا  لاه 

مهدب یج  . یپ . رآ

هک نیمه  دشکب . طسو  ار  باتک  باسح و  ياپ  ای  دنک  تساوخزاب  ار  يزیچ  یـسک  زا  دنک ؛ تبحـص  يدج  یمک  تشادن  تأرج  یـسک 
تفگ و نـحل  تـسا و  يداـعریغ  ناـشندز  فرح  عـضو  یمهفن  یمهفب  هدرخ  کـی  دـنا و  هـتفرگ  رارق  مـه  يور  هـب  ور  رفن  ود  دـید  یم 

تفر یم  يروف  تسین ، یـصاخ  زیچ  چـیه  هک  دنتـسناد  یم  ندوب و  تسود  مه  اـب  مه  ردـقچ  ره  دراد . ریفوـت  هشیمه  هیقب و  اـب  ناـشیوگ 
هحلـسا رگا  تارابع  نیا  نتفگ  ياج  هب  مه  اه  تقو  یـضعب  مروایب »؟ رابریت  « »؟ مدـب یج . . یپ . رآ :» هک درک  یم  عطق  ار  ناشفرح  کیدزن و 

اه هـچب  دوـب و  یج  . یپ . رآ حالـس ، رگا  یمود و  تـسد  رد  یکی  تشاذـگ و  یم  یلوا  تـسد  رد  یکی  تـشاد و  یم  رب  دوـب  شتـسد  مد 
. یج . یپ . رآ کمک  نم  ینعی  دوب ؛ هداد  شتـسد  هب  یج  . یپ . رآ هک  یـسک  ياهاپ  هب  دیبسچ  یم  رـس  تشپ  زا  دندرک ، یم  هعزانم  هداتـسیا 

تیذا هللا ، هلا  ال  اباب ؛ نک  لو  تفگ «: یم  صخـش  هک  هضبق ، هب  ددـنبب  ار  نآ  تساوخ  یم  درک و  یم  هداـمآ  ار  شکـشوم  اـی  متـسه ! نز 
. درک یم  ار  شدوخ  راک  وا  و  مینزب » ار  نومفرح  راذب  نکن 

دنتسه تمسق  نیا  رد  اه  بش  یضعب  اه  هراتس  نآ 

میدش و عمج  يا  هطقن  رد  دوب . اه  بش  نآ  زا  یکی  بش  نآ  هنابـش ؛ مزر  يارب  رقم  هب  فرـشم  تاعافترا  يور  میتفر  یم  اه  بش  یـضعب 
بونج و رد  اه  هراتـس  نآ  هک  نیا  ندرک ؛ تبحـص  بش  رد  ناسمآ  ناگراتـس  قیرط  زا  یبای  تهج  هب  عجار  درک  عورـش  ناردارب  زا  یکی 
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لیبـق نیا  زا  دـنا و  تارایـس  ءزج  رگید  يا  هتـسد  تاـباوث و  ءزج  ياـه  هتـسد  تساتدـنچ ، ناشدادـعت  دنتـسه ، لامـش  رد  اـه  هراتـس  نیا 
ار شتسد  هقیتع ! ناردارب  نامه  زا  یکی  هک  دوب  شدوخ  تامولعم  رد  قرغ  نامـسآ . هب  یهاگن  درک و  یم  اه  هچب  هب  یهاگن  تاحیـضوت .
؛ هدنخ ریز  دندز  همه  تسا ». تمسق  نیا  رد  حبص  ناذا  یلاوح  رد  اه  بش  یضعب  دیتفگ ، هک  زیچ  ةراتس ...  نآ  ردارب ! :» تفگ درک و  دنلب 
ار فرح  نیا  یسک  الاح  مینیب ! یم  ار  اه  هراتـس  نیا  تاعاس  نآ  رد  یعیبط  روط  هب  میناوخ و  یم  بش  زامن  ام  هک  دوب  نیا  شروظنم  نوچ 

یم هطقن  نآ  رد  ار  هراتـس  نیا  بش  دـنچ  يا  هتفه  امـش  ردارب ! :» تفگ یبرم  تسا ! تعکر  دـنچ  بش  زاـمن  تسناد  یمن  یتح  هک  دز  یم 
شرـس و هب  دتفا  یم  یباوخ  یب  هک  ییاه  بش  همولعم ؛ :» تفگ دیوگب  يزیچ  وا  هک  نیا  زا  لبق  شدوخ  ۀگنل  ياه  هچب  زا  یکی  هک  ینیب »؟

!« متسه روط  نیمه  مه  مدوخ  نم  نوچ  درب . یمن  شباوخ 

بش همین  باتفآ 

الاب دوب  يا  هناهب  ره  هب  کیدزن . ناتـسود  ًاصوصخ  دنباوخب ، تحار  میراذـگب  هک  دـمآ  یمن  ناملد  نامرـس ، هب  داتفا  یم  یباوخ  یب  یتقو 
هب متفر  حبـص  ناذا  یلاوح  یبش  دوب . یتسیابردور  یب  كر و  یلیخ  هک  میتشاد  یقیفر  میدرک ؛ یم  دنلب  اج  زا  ار  اهنآ  میتفر و  یم  ناشرس 

تمـشچ اقآ  دز .» باتفآ  وش  دنلب  یه  یه  :» متفگ دنوشن  هجوتم  نارگید  هک  يوحن  هب  هتـسهآ  مداد و  ناکت  راب  دـنچ  ار  شا  هناش  شنیلاب ،
باتفآ دیاش  دنز ، یم  باتفآ  هک  هچ  نم  هب  مباوخب ، راذگب  یباسح  درم  :» تفگ دنلب  يادص  اب  دز و  رانک  ار  وتپ  هبترم  کی  دنیبن ، دـب  زور 

!«. اه میداتفا  يریگ  بجع  موشب . دنلب  بش  همین  دیاب  مه  نم  دیایب ، رد  بش  همین  داوخب 

هدرب روگ  هب  يوزرآ 

ره دوب . دایز  ثیدح  فرح و  دوب . شخاش  ور  اذـغ ! زا  دـعب  لبق و  ياعد  دـندرک  یم  نهپ  هک  ار  هرفـس  دـشاب ، تساوخ  یم  هچ  ره  اذـغ 
ندوـبن يا  هشیلک  تاراـبع و  ندوـبن  تخاوـن  کـی  نیمه  دـندوب . دازآ  تلود  تفه  زا  همه  تفگ ، یم  تساوـخ  یم  شلد  هـچ  ره  سک 

يدایز عقوت  دوب ، نیمه  شیاـعد  رخآ  یلا  دوب و  يرولب  يروح  ةدرم  هتـشک  هشیمه  ناردارب  زا  یگیاـم  رپ  عونت و  همه  نیا  ياـه  عوضوم 
یم باوـج  رد  وا  و  يربـب .» روـگ  هب  دـیاب  ار  وزرآ  نـیا  :» میتـفگ یم  مـیدرک و  یم  شتیذا  اـم  نیعلاروـحلا .» نـم  اـنجوز  مـهللا  :» تشادـن

«. مرب یم  روگ  هب  ًاقافتا  :» تفگ

رهام نز  یج . . یپ . رآ

. اهراعـش نیا  زا  و  منک » یم  لو  زاغ  مریگ  یم  كدرا  نم  :» دیـشک یم  هناـش  هخاـش و  درک و  یم  تروپ  تراـه و  تداـیز  یخوش ، هب  ولو 
مه زا  ار  گـنفت  هت  رـس و  متـسه ! يرهاـم  نز  یج . . یپ . رآ نم  دـیوگ  یم  دـنهدیمن ، هار  تاـیلمع  هب  فرط  :» دـنتفگ یم  مـه  هـب  اـه  هـچب 

«. ددنب یم  گنشف  راطق  ام  يارب  تقو  نآ  دهد  یمن  صیخشت 

کفپ کماک  يآ 

تشد دیسر . یم  شوگ  هب  اه  هچب  ۀلان  هآ و  يادص  فرط  ره  زا  دوب . هدرک  نارابمب  ار  تاعافترا  شک  هنیـس  نارهم و  ۀهبج  ۀبقع  نمـشد 
کی مادک  غارـس  دننک و  شوگ  یک  فرح  هب  دنتـسناد  یمن  اه  یچ  يرادهب  نارگدادما و  هراچیب  دوب . مودصم  حورجم و  دیهـش و  زا  رپ 

حیجرت يرگید  رب  ار  یـسک  یتسناوت  یمن  یتفر  یمن  ناشغارـس  دـندش و  یمن  هنیاعم  ات  دنتـشاد ؛ تیعـضو  کی  ًٌارهاظ  همه  نوچ  دـنورب ،
مخز و لحم  مدرک  عورـش  دوب . هدـیرب  ار  همه  ناما  دوب  ملاس  یتقو  هک  میتفر  نادرگ  ياه  هچب  زا  یکی  رـس  يـالاب  اـنثا  نیمه  رد  یهدـب .

هار داـیرف  داد و  يدوخ  یب  هدـشن ، تیروـط  هک  وـت  متفگ «: دـنک . یم  هیرگ  دراد  یتـسار  یتـسار  مدـید  ندرک . یچیپ  دـناب  ار  شتحارج 
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هک مداتفا  ما  یگچب  دای  نم  متفگن . يزیچ  هک  مه  نم  :» تفگ دوبن . رادرب  تسد  تشاد  هک  یعـضو  لاح و  نامه  اب  یچ »؟ هک  يا  هتخادنا 
.« دیدمآ امش  هک  ینتسب ...  اکسالآ ، کفپ ، کماک ، ي ! ... متفگ آ یم  متشاد  نیمه  يارب  متخورف . یم  یکاروخ  لحم  ۀچوک  رس 

دوشب هفخ  مَسفَن  ات  مروخ  یم  ردق  نآ 

یسک راک  هب  مه  يراک  شیاهمـشچ . يوت  ای  دراذگب  شناهد  يوت  ار  همقل  تسناد  یمن  یلفط  دوب . هدرک  بلج  شدوخ  هب  ار  همه  هجوت 
ییاهنآ زا  اما  درک . یم  راک  رفن  هد  ةزادنا  هب  شیاج  هب  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  دوب . شتایوتحم  هرفس و  هب  شـساوح  گناد  شـش  تشادن .

دوشب هرفس  نویدم  مدآ  تسین  بوخ  تفگ  یم  درک ! یم  مامت  ار  راک  تشاذگ . یمن  مک  شمکش  زا  تشاذگ  یم  مک  هچ  ره  زا  هک  دوب 
فرط هب  دیبنج  یم  شناهد  هک  نانچمه  وا  ریگب ،» ار  تسفَن  يولج  ردارب  :» تفگ یم  وا  هب  رکذت  رـس  زا  ربخ و  یب  اج  همه  زا  یکی  رگا  و 

یم ردـق  نآ  :» داد یم  باوج  يروج »؟ هچ  ًالثم   :» هک تفرگ  یم  ار  شا  یپ  یـصخش  رگا  و  منک » یم  ار  راـک  نیمه  مراد  هک  دـنامهف  یم 
« دوشب هفخ  مسفن  ات  مروخ 

دنا هدادن  ار  امش  رامآ 

یم هک  هملک  ود  میدروآ . یم  ناشرـس  دـندوب  هدروآ  ام  رـس  اهرت  یمیدـق  ًالبق  هک  ار  ییاهالب  مامت  نادرگ !  دراو  هزاـت  ياـهورین  هراـچیب 
هب ار  تمـسا  زونه  یتسین ، رامآ  وزج  نکن ، تبحـص  امـش  :» هک دندش  یم  هرـصاحم  فرط  ره  زا  دنیوگب  يزیچ  دـننزب و  یفرح  دنتـساوخ 

«. ینک یم  هدافتسا  ام  ۀیمهس  زا  عقاو  رد  دنا و  هدادن  هناخزپشآ 

هرفس رس  ياه  هباتفآ 

؟ يدرک دوب  يراک  هچ  نیا  یتفگ  یم  رگا  تسناد ؛ یمن  دـب  ار  يزیچ  چـیه  تفگ  ناوت  یم  دوبن . روما  رهاوظ  تافیرـشت و  دـنب  رد  یلیخ 
یمن مه  يدوخ  هبیرغ و  اه . فرح  لیبق  نیا  زا  و  هشابن » هک  هنوا  دـب  هک : درک  یم  هفاضا  شدوخ  مه  دـعب  هراد ؟ یبیع  هچ  داد  یم  باوج 

ار شدوخ  تایـصوصخ ، نیا  ۀـمه  اب  تقو ، نآ  دز . یم  دـنزب ، تساوخ  یم  یفرح  ره  درک و  یم  دـنکب  تساوخ  یم  يراک  ره  تخانش ،
بآ هب  تشرد  تشرد  ياه  لگ  هتـسد  هصالخ ، دروخن . بآ  وا  ةزاجا  نودب  یـسک  تساوخ  یم  شلد  تسنادیم و  اه  هچب  ۀـمه  رتگرزب 

ًارهاظ هک  تاکرادت  تفر  میتشاد ، مه  نامهم  ات  دـنچ  هک  راهان  عقوم  يزور  يراذـگب . شندرگ  ار  يراک  یتسناوت  یم  لکـشم  داد و  یم 
هتفرگ و هک  میراد ، زیمت  ون و  ياه  هباتفآ  اما  میرادن  چراپ  دوب  هتفگ  هداس ! شدوخ  لثم  مه  ادخ  ةدنب  نآ  دریگب و  بآ  چراپ  ات  ود  یکی ،
ار یکی  دروآ و  ار  خی  بآ  زا  رپ  یلگ  ياه  هباتفآ  نیا  زا  ات  ود  مدـید  هک  میدوب  هتـسشن  هرفـس  رـس  ربخ  یب  اج  همه  زا  مه  ام  دوب . هدروآ 

يروط نم  مییایب . تفگش  هب  وا  راکتبا  نسح  همه  نآ  زا  تشاد  عقوت  دبال  هک  تشاذگ ، نیمز  ور  مکحم  هرفس  رس  نآ  ار  یکی  رـس و  نیا 
هگید زیچ  هک  هنیا  مروظنم  تسا ، هباتفآ  منود  یم  :» متفگ ماباب .» تسا  هباـتفآ  :» تفگ هیچ »؟ هگید  اـنیا  ییـالبک  :» متفگ دوشن  تحاراـن  هک 

یم شاـپ  هی  تشاد  بیع  هگا  تدوخ  لوق  هب  یچیه ؛ :» متفگ یجاـح »؟ هراد  یبـیع  هچ  نیا  هگم  :» تفگ يراـیب »؟ بآ  شوـت  هک  دوـبن  يا 
«. دیگنل

کشوم شآ و 

یم میدوب  تاحیلست  رد  هک  ام  هب  دوب . زپشآ  کمک  يدهدار . لیعامسا  مان  هب  دوب  یجیـسب  يدرمریپ  ناتـسدرک  تدابع  دیهـش  ناگداپ  رد 
هناد کی  کجنران .  :» میداد یم  باوج  مه  ام  دیهد »؟ یم  هچ  نم  هب  امش  متسرف  یم  شآ  امش  يارب  نم  دیتسه . تفرعم  یب  یلیخ  :» تفگ

کـشوم میارب  شدوخ  ناج  مادص  اه ، هسیکون  ناتدوخ  يارب  دیراد  هگن  ار  کجنران  :» تفگ یم  تسا .» رفن  دنچ  كاروخ  ییاهنت  هب  شا 
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!« دتسرف یم 

سالیگ ناج  خآ 

ره زور . هنابـش  تاعاس  ۀـمه  رد  ندرک  هتوتیب  يارب  یتولخ  تشاد ؛ ار  تافرع  يارحـص  مکح  ناتـسمز ، رد  صوصخ  هب  نادرگ ، ۀینیـسح 
هارمه دـندوب . دوخ  يادـخ  اب  زاین  زار و  لاح  رد  هدیـشک و  رـس  هب  ییوتپ  ای  تکروا  اه  هچب  نآ  رانک  هشوگ و  رد  یتفر  یم  اجنآ  هب  تقو 

يدورو رد  هب  تشپ  هدز و  هتابمچ  يا  هشوگ  رد  هک  رفن  کـی  زج  دوب ، تولخ  میدرب . هاـنپ  هینیـسح  هب  امرـس ) زا  هتبلا   ) ناتـسود زا  رفن  ود 
( ام لایخ  هب  ) دهاز دباع و  يوخا  نآ  هبترم  کی  هک  دش  یم  مرگ  تشاد  ناممشچ  هزات  میتسشن . میداد و  یمالس  دوب . رکف  رکذ و  لوغشم 

« هدوبن بیس  رگید  یکی  نیا  سالیگ ! ناج  خآ  :» تفگ ام  روضح  زا  ربخ  یب  دنلب و  يادص  اب  تسج و  اج  زا 

دننز یم  هراپمخ  اه  نآ 

فده میتشاک و  یم  ورـسنک  توپمک و  یلاخ  یطوق  اهوپد  اه و  هپت  يور  دوش ، رتهب  نام  يریگ  ناشن  هک  نیا  يارب  میدش ، یم  هک  راکیب 
هب ار  وت  :» دنتفگ یم  اه  هچب  دـندز . یم  هراپمخ 60  اب  اه  یقارع  ار  هطقن  نامه  يور ، هناشن  زا  لبق  هک  داـتفا  یم  قاـفتا  رایـسب  میتفرگ . یم 
هک نیا  دننک ! یم  يزادناریت  نیرمت  هراپمخ 60  اب  اه  نآ  تقو  نآ  دسرب  همه  هب  تبون  هک  میرادن  ردـق  نآ  شالک  ریت  ام  نک ! هاگن  ادـخ 

!«. نوخ رد  هتشغآ  وج  نان  ار  یکی  تمعن / هنوگ  دص  یهد  یم  ار  یکی  تساج ! نیا  اوه  ود  ماب و  کی  دنیوگ  یم 

دنازوس یم  ار  شتروص  باتفآ 

تسرد لِگ  لوغشم  هک  مدید  ار  ما  یجیسب  تسود  يزور  دوب . ییور  دیفس  یقارع  يرسفا  هزانج  يالبرک 5  تایلمع  ياه  هتشک  نایم  رد 
شتروص مسرت  یم  تسا  غاد  باتفآ  مناـشوپب ، ار  ناـمقیفر  يور  مهاوخ  یم  :» تفگ تسا .» ریخ  يا ، هتفرگ  ّبآ  لـگ  :» متفگ دوب . ندرک 

«. میوشن شا  هدنمرش  میدروخرب  مه  هب  منهج  رد  ادرف  رگا  دوشن . رتدب  لقاال  هدش ، هک  تسا  يراک  الاح  تسا . فیح  دزوسب ،

شاج اب  شآ 

. دـندوب هدـش  يرفک  یباسح  هک  اه  هچب  دز . یم  تسار  پچ و  هراپمخ . ًاصوصخ  تخیر ، یم  شتآ  داـیز  اـم  تیعقوم  رد  یتدـم  نمـشد 
هضبق دنچ  اب  حبص  اه و  یقارع  غارس  دنتفر  هنابلطواد  ناردارب  زا  رفن  هس  ود ، هک  دوب  هتـشذگن  ارجام  نیا  زا  بش  دنچ  دندیـشک . يا  هشقن 

«. دوش یمن  هک  گید  نودب  ولپ  شاج ! اب  شآ  دنتفگ  تسیچ »؟ رگید  اه  نیا  :» میدیسرپ دنتشگرب . زادنا  هراپمخ 

مینزب توس  ام  اقآ 

هیصوت تشاد . يزروراک  نیرمت و  مکح  هنابش  ياه  مزر  ساسح ، عقاوم  ییاسانـش و  تشگ و  نیمک ، هب  نتفر  تایلمع و  ياه  بش  يارب 
چیه دوشب و  ناش  هکلم  يراد  نتـشیوخ  توکـس و  ات  دننکن ، تبحـص  مه  اب  هجو  چیه  هب  اه  هچب  هک  دوب  نیا  اه  بش  نیا  رد  ناهدـنامرف 
ياه هنحص  دندرک ، یم  تاولص  هب  توعد  ار  نارضاح  ای  دندز  یم  ادص  ار  یسک  مسا  هک  یهاگ  نیمه ، يارب  دیاین . رد  یسک  زا  ییادص 

رد یتـح  اـه  هچب  هک  درک  یم  دـیکأت  هک  بش  مزر  لوئـسم  زا  یتـسود  یهیجوت  يا  هسلج  رد  هلمج ، زا  دـمآ . یم  دوـجو  هب  يراد  هدـنخ 
توس میناوت  یم  یچ ؟ توس  هزاجا  اقآ  :» دیسرپ دنک ـ یم  ادیپ  ساکعنا  عیرس  یلیخ  اهادص  بش  رد  نوچ  دننزب ـ فرح  دیابن  مه  یـشوگ 

»!؟ مینزب
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نادرگ یشکبآ  نتنآ 

قارع نویزیولت  ویدار و  زا  اه  نآ  ياه  مایپ  لاسرا  ارـسا و  هب  طوبرم  ياه  همانرب  طبـض  یـسایس  یتدـیقع  تاغیلبت و  ياه  هچب  فیاظو  زا 
حرط هک  دوب  اج  نیازا  درک . یم  جراخ  شدوخ  یلصا  تهج  زا  دناخرچ و  یم  ار  نتنآ  هک  دوب  يدیدش  ياهداب  راک  نیا  لکـشم  اما  دوب .

هک ار  نتنآ  ۀیاپ  دندرک و  بصن  یلومعم  نتنآ  يور  شکبآ  دنچ  ریوصت  تیفیک  ندرب  الاب  يارب  ینعی  دـش . حرطم  نادرگ  یـشکبآ  نتنآ 
زین ار  يدننام  مرها  دش . یم  لصو  باکر  هب  هخرچود  ریجنز  اب  هدند  خرچ  نآ  دنتسب . يا  هدند  خرچ  هب  دش  یم  یهتنم  تاغیلبت  رگنـس  هب 

داب و شزو  ماگنه  دنک و  يریگولج  نآ  ندیخرچ  زا  تفرگرارق  قفاوم  تهجرد  نتنآ  هچنانچ  هک  دندرک  یم  هیبعت  گرزب  ةدند  يال  هبال 
خرچو دننزب  باکر  نییاپ  نیمهزا  دورب ، رگنـس  نامتخاس و  يالاب  یـسک  دشاب  زاین  هک  نیا  نودب  سناکرف  جاوما و  یلامتحا  تهج  رییغت 

ياه خاروس  رد  هک  دش  یم  هدافتـسا  مه  شالک  ۀبمـس  زا  اه  شکبآ  نایمرد  دریگرارق . بسانم  ياج  رد  ات  دنناخرچب  ار  نتنآ  ياه  هدـند 
شالک دازآ  ۀبمسرس  هب  يوالغی  ۀتسد  رگید  رس  هک  یلاح  رد  تشگ  یم  لصتم  شکبآ  ۀیشاح  هب  يوالغی  هتسد  اب  دش و  یم  چیپ  شکبآ 

. دوب لصو 

سوناف هنییآ و 

شیامزآ ار  اه  نیم  عاونا  يزاس  یثنخ  فشک و  ةزات  ياه  هار  نآ  رد  اه  بش  ات  دـندوب  هدرک  داجیا  یهاـگراک  بیرخت  دـحاو  ياـه  هچب 
روتارنژ قرب و  روتوم  زا  نوچ  دـش و  یم  عطق  قرب  بترم  رهـش  صاـخ  تیعقوـم  تلع  هب  تشاد و  رارق  زاوـها  کـیدزن  دـحاو  نیا  دـننک .
سوناف يدادـعت  نآ  لـباقم  هداد و  رارق  هاـگراک  زا  بساـنم  يا  هشوگرد  هدرک و  ادـیپ  ار  یگرزب  ۀـنییآ  ناگدـنمزر  زا  یکی  دوبن ، يربخ 
سوناف دادـعت  نآ  اب  هک  يا  هلومحم  بیترت ، نیا  هبو  دـش  یم  ربارب  دـنچ  هتـسکش و  گرزب  ۀـنییآ  لباقم  رد  اه  سوناـف  رون  دوب . هتـشاذگ 

. دیدرگ یم  راک  بسانم  نشور و  ًالماک  دش ، یمن  نشور  زگره 

روحم مه  ياه  هنییآ 

ییایاوز اب  اه  نآ  هک  لکـش  نیا  هب  میدرک . یم  لح  میتشاد  رایتخا  رد  هک  ییاـه  هنییآ  اـب  ار  اهرگنـس  یکیراـت  لکـشم  هچملـش  طـخ  رد 
. میدرک یم  تیاده  کیرات  طاقن  هب  ار  دیشروخ  رون  هلیسو  نیا  هب  دندش . یم  روحم  مه  صاخ 

قیچالآ

نآ رد  رورم  روبع و  ًالمع  دش و  یم  هدنزغل  نآ  راد  بیش  حطس  یگدنراب  عقاوم  رد  هک  يدنت  یبیـشارس  ةداج  اب  دوب  هوک  يور  ام  هاگیاپ 
ار هلپرقم  دوخ  ات  دندرک و  هلپ  ندز  هب  عورـش  تامهم  یلاخ  ياه  هبعج  ندرکرپ  اب  لکـشم  نیا  عفر  يارب  اه  هچب  دـش . یم  لتخم  ای  دـنک 
اه هبعج  نامه  زا  زین  ار  نآ  ياه  هلپ  هدرک و  تسرد  یکچوک  کقاتا  تامهم  ۀبعج  اب  اه  هچب  مود ، طخ  طاقنزا  یـضعب  رد  دـنداد . همادا 

، رگید ییاج  رد  دنتفرگ . یم  رظن  ردزین  یبسانم  ریگداب  نآ  يارب  هک  دوب  ناشتحارتسا  لحم  ای  اه  نآ  ییاریذـپ  کقاتا  نیا  دـندوب . هتخاس 
. دندرب یم  هانپ  نآ  لخاد  هب  رگنس  يامرگ  تدش  زا  دندرک و  یم  تسرد  قیچالآ  نآ  بوچ  زا  دندرک و  یم  هکت  هکت  ار  اه  هبعج 

کسمم ۀباتفآ 

رد يدح  کی  زا  رت  شیب  هک  دوب  هدرک  داجیا  یخاروس  هباتفآ  ۀـندب  رد  ناردارب  زا  یکی  میدوب  هقیـضم  رد  بآ  تباب  زا  هک  یطیارـش  رد 
. دنوش ییوج  هفرص  هب  زیرگان  دارفا  دریگن و  رارق  بآ  نآ 
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ییاوه نک  مرگ  بآ 

رقتـسم يدنلب  يور  ار  امیپاوه  يولج  ۀغامد  اه  هچب  درک . طوقـس  هقطنم  رد  امیپاوه  کی  هک  نیا  ات  میتشادن  مامح  ههبج  رد  گنج  لیاوا 
. دش ریاد  مامح  نآ  ندرک  مرگ  اب  دنتخیر و  نآ  رد  بآ  يرادقم  دندرک و 

كاخ قیاع  بآ و 

بآ هلیسو  نیا  هب  میدرک و  یم  ورف  كاخ  رد  رگنس  رد  يولج  ار  بآ  يرتیل  تسیب  ياه  نلاگ  کنخ  بآ  نتـشاد  يارب   ، ریفج ۀقطنم  رد 
. دنتفگ یم  مزمز " هاچ  لحم " نیا  هب  اه  هچب  دش . یم  کنخ 

هتوب بآ و 

بآ هلیسو  نیا  هب  میدرک و  یم  ورف  كاخ  رد  رگنس  رد  يولج  ار  بآ  يرتیل  تسیب  ياه  نلاگ  کنخ  بآ  نتـشاد  يارب   ، ریفج ۀقطنم  رد 
. دنتفگ یم  مزمز " هاچ  لحم " نیا  هب  اه  هچب  دش . یم  کنخ 

یتکاپ بآ 

يارب اه  هچب  دوبرفن ؛ راهچ  ۀنازور  ةریج  تکاپ  کی  ره  دنداد .  یم  ام  هب  ریـش  صوصخم  ياه  تکاپ  رد  ار  یندیماشآ  بآ  واف  ۀقطنم  رد 
. دندناسر یم  لقادح  هب  ار  دوخ  بآ  فرصم  دندرک و  یم  داجیا  فورظ  نیا  رد  یکچوک  ياه  خاروس  دننامن  بآ  یب  هک  نیا 

اذغ بآ و 

نآ نورد  فرب  ناراب و  بآ  تیاده  لادوگ و  داجیا  قیمع ، همین  ياه  هاچ  رفح  نآ  يزاس  هریخذ  بآ و  هب  یسرتسد  ياه  هویـش  هلمج  زا 
هلیـسو هب  اه  فرب  ندرک  بآ  سپـس  ریگ و  فرب  یناتـسهوک و  قطانم  رد  فرب  زا  هدافتـسا  اـب  بآ  گرزب  کـچوک و  عباـنم  ندرک  رپ  و 

ذـفانم و داجیا  اب  نآ  فورظ  ندرک  يا  هرطق  لـثم  تفرگ ، یم  تروص  فلتخم  ياـنحنا  هب  فرـصم  رد  يدـج  ییوج  هفرـص  دوب و  شتآ 
. شطع عفر  يارب  ناهد  قازب  حشرت  شیازفا  نتشاذگ و  ناهد  رد  گیر  جرح  رسع و  طیارش  رد  هدش و  هیبعت  کچوک  ياه  خاروس 

یلصف و طیارش  هب  هتـسب  اهنآ ، یتاکرادت  ياهرگنـس  نمـشد و  عضاوم  هب  ذوفن  ندوبن  رـسیم  تالقنت و  یگنج  کشخ  ةریج  ندش  مامت  اب 
. دوب تواـفتم  عضو  یکـشخ  بآ و  رد  نمـشد ، يدوـخ و  طـخ  ود  نیب  هرـصاحم  رد  حورجم و  ناگدـنمزر  عـضو  لاـح و  ییاـیفارغج و 
ناج و ظفح  يارب  هک  دوب  یتامادقا  هنومن  زا  ناشندوب  لوصولا  لهـس  یـسرتسد و  تبـسن  هب  یهایگ  عبانم  تاناویح ، راکـش  یهامدـیص ، 

. تفرگ یم  تروص  يراکتبا  فلتخم و  ياه  شور  هب  هزرابم  طاشن 

نامزمه شتآ 

ار طخ  هک  دوب  رفن  تشه  روحم  نآ  رد  ام  دادعت  میدوب .  رقتـسم  هلکـسا  يور  كرمگ  زرم  رد  رهـشمرخ ،  رد  يالبرک 4  تایلمع  زا  دعب 
زا رتم  یـس  دودـح  ۀلـصاف  اب  مادـک  ره  اه  بش  تسا . رقتـسم  طخ  رد  يدایز  يورین  هک  مینک  دومناو  میدوب ، روبجم  میدرک .  یم  دـنفادپ 

. میدرک یم  تکرح  طخ  ضرع  رد  میتخیر و  یم  شتآ  اه  یقارع  يوس  هب  نامزمه  هس  باشخ ژ- راـهچ  اـب  میتفرگ و  یم  رارق  رگیدـمه 
يا هزات  كرحت  هب  تسد  میهاوخ  یم  ام  دـندرک  یم  لایخ  دـنداتفا و  یم  تشحو  هب  تدـش  هب  ام  ناـمز  مه  شتآ  ةدـهاشم  اـب  اـه  یقارع 

. دنداد یم  اکشود  لول و  راهچ  اب  ار  ام  باوج  هک  دوب  يدح  ات  تشحو  نیا  مینزب . 
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رخآ خآ 

اه یقارع   . مینک راتتـسا  داسجا  نایم  رد  ار  دوخ  میدرک  یعـس  میتفرگ . رارق  نمـشد  ةرـصاحم  رد  هرفن  هدزاود  یهورگ  اب  واف  تاـیلمع  رد 
هب یـصالخ  ریت  مه  اه  نآ  خآ و  تفگ  رایتخا  یب  وا  دـندز  دـگل  اه  هچب  زا  یکی  هب  یتقو  دـندمآ ، اـم  رـس  يـالاب  صـالخ  ریت  ندز  يارب 

. مدش قحلم  يدوخ  ياهورین  هب  متخیرگ و  اه  نآ  نتفر  زا  دعب  مهدن و  ناشن  یشنکاو  مدرک  یعس  نم  اما  دندز . شرس 

حلسم راچآ 

دیوگب متفگ  تشاد  طلـست  یبرع  نابز  هب  هک  اه  هچب  زا  یکی  هب  درک . هدایپ  ار  یقارع  يدادعت  دـمآ و  یقیاق  میدوب ، نمـشد  طخ  کیدزن 
یبرع هب  ما ! هتفرگ  شرس  يور  تلک  درک  رکف  هک  مه  وا  مداد  رارق  اه  نآ  زا  یکی  رـس  تشپ  دوب  متـسد  رد  هک  ار  يراچآ  دنوش . میلـست 

. میدرک لقتنم  بقع  هب  حالـس و  علخ  ار  اه  نآ  اه  هچب  کمک  اب  دـندش . هدایپ  همه  " دـشک . یم  ارم  هنرگو  دـیوش  هداـیپ  دز ": یم  داـیرف 
. دش نادرگ  ياه  هچب  ۀیحور  تیوقت  بجوم  راک  نیا  دوب . رسفا  میدوب  هدرک  شحالس  علخ  راچآ  اب  هک  نآ  هک  نیا  بلاج 

ریگ شتآ 

هحلسا نیا  يارب  میتفرگ  میمـصت  دیآ . یم  نوریب  ینازوس  ۀلعـش  ندرک  کیلـش  ماگنه  اکـشود  ۀحلـسا  ۀناهد  زا  مدوب .  تاودا  نادرگ  رد 
هلول کی  زج  يزیچ  هک  ار  هلیـسو  نیا  میتسناوت  میتشاد  هک  یمک  تاناکما  اب  هتفه ، هس  تدـم  رد  هناتخب  شوخ  مینک .  تسرد  ریگ  شتآ 

رس مینک و  تسرد  دوبن ، نآ  رس  رد  خاروس  يرادقم  ندش  مک  اب  میدنبب .  هحلسا  رـس  مینک و  تسرد  دوبن ، نآرـس  رد  خاروس  يرادقم  اب 
. دنک ییاسانش  ار  هحلسا  ناکم  تسناوت  یمن  نمشد  رگید  اکشود ، ۀناهد  زا  یجورخ  شتآ  رادقم  ندش  مک  اب  میدنبب . هحلسا 

هالک اب  يآ 

درک و یم  بوچ  رس  ار  ینهآ  ياه  هالک  فیدر  هب  زیرکاخ  تشپ  رد  تشاد .  یصاخ  تعاجش  هک  يدنرم  نیـسح  مان  هب  میتشاد  یتسود 
درک و یم  هاگن  رگید  يا  هیواز  زا  دـندرک ، یم  يزادـناریت  هب  عورـش  اـه  یقارع  یتقو  داتـسیا . یم  رت  فرط  نآ  رتم  تسیب  اـی  هد  شدوخ 

. تفرگ یم  فده  ار  هطقن  نامه  تسرد  یج .  . یپ . رآ اب  دعب  تفرگ و  یم  رظن  رد  ار  اهنآ  رابریت  شتآ  ۀناهد 

لکد کمدآ 

دنتشاذگ یم  ینابدید  ياه  لکد  يور  دندرک و  یم  تسد  ار  ییاه  کمدآ  دننک  لوغشم  ار  نمشد  هک  نیا  يارب  اهاج  یضعب  رد  اه  هچب 
. دندرک لکد  نآ  هجوتم  ار  دوخ  ةراپمخ  کنات و  ياه  هلولگ  مامت  یقارع  ياهورین  و 

يزاس کمدآ 

یم رارق  نمـشد  دید  ضرعم  رد  دـندرک و  یم  یحارط  ار  ییاه  کمدآ  دوخ  دـصاقم  هب  یبای  تسد  يارب  ناگدـنمزر  یتایلمع  قطانم  رد 
ای بوچ  يور  يزلف  یهالک  . دوب هدش  تسرد  مدآ  هیبش  هدش و  رپ  كاشاخ  راخ و  زا  هک  دوب  ییاه  سابل  یهاگ  اه ،  کمدآ  نیا  دـنداد . 

شتآ هب  نمشد  نتشاداو  ًاعبط  راک  نیا  زا  فده  تفرگ . یم  رارق  نیمک  ياه  لاناک  رگنس و  ای  زیرکاخ  تشپ  دش و  یم  هتـشاذگ  هحلـسا 
لخاد هب  يروف  اهورین  رظن ، دروم  طاقن  رد  اه  کمدآ  ندادرارق  زا  دـعب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دوب .  تاـمهم  فـالتا  طاـقن و  نآ  رد  يراـب 

ياه حالس  عاونا  شجنس  نیمخت و  هب  مه  هتفر  راک  هب  تامهم  عون  شتآ و  مجح  يور  زا  دنتفرگ . یم  هلصاف  لحم  زا  ای  دنتفر  یم  رگنس 
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. دنتخادرپ یم  دنتشاد  رایتخا  رد  هک  یتامهم  نازیم  اهرگنس و  اهزیرکاخ و  تشپ  رد  نمشد  ياهورین  مجح  هقطنم ،  رد  دوجوم 
يارب كرحت  ناـکما  اـت  دـش  یم  هدافتـسا  صاـخ  يا  هطقن  رد  نمـشد  ندرک  لوغـشم  هجوـت و  بلج  يارب  اـه  کـمدآ  زا  یطیارـش ،  رد 
مهارف دنتـشاد  ار  نمـشد  یچ  هصانق  نداد  رارق  فده  ای  اکـشود  ای  رابریت  رگنـس  مادهنا  دصق  هک  ییاه  یچ  هصانق  ای  اه  نز  یج . . یپ . رآ
ۀناـهد شتآ  هب  هجوت  اـب  دنداتـسیا و  یم  نمـشد  طوطخ  هب  شتآ  عضوم  زا  رترود  يا  هیواز  زا  يدوخ  ياـهورین  تروص ،  نیا  رد  دـیآ . 

. دنداد یم  رارق  فده  ار  اهنآ  يریگ  لفاغ  لصا  زا  هدافتسا  اب  دندرک و  یم  يریگارگ  ییاسانش و  ار  رظن  دروم  عضوم  اه ، حالس 
ره دـندرک و  یم  ضوع  ار  اه  کمدآ  ياج  بوانتم  روط  هب  دوب  طخرد  اهورین  دادـعت  نداد  ناشن  رت  شیب  نمـشد و  ندـناسرت  رب  اـنب  رگا 

دـصق اه  هچب  مه  یهاگ  هتبلا  دوش . داجنا  نهذ  رد  دارفا  ییاـج  هباـج  روصت  اـت  دنتـشاذگ  یم  شیاـمن  هب  ار  نآ  صاـخ  یتمـسق  رد  هظحل 
دـنراد و او  يزادـناریت  هب  دـننک و  شحوتم  ار  اه  نآ  ات  دـنداد  یم  ماجنا  ار  لـمع  نیا  حـیرفت  باـب  زا  دنتـشاد و  ار  نمـشد  رازآ  تیذا و 

بجوم مه  ناـشتامهم  ندرک  فلت  اـهنآ و  هب  تراـسخ  ندز  نمـشد و  ندـناسرت  سفن  نوـچ  دـنوش .  اـهنآ  تاـمهم  نتفر  ردـه  بجوـم 
دب . يداش  تیاضر و 

مک ای  تکاس  یطخ  رد  مصاختم  ياهورین  هک  يدنفادپ  عضاوم  طیارش  لثم  یطیارش  دوب و  يا  هیلوا  مزاول  نتشاد  مزلتسم  کمدآ  نتخاس 
يریگ سپ  زاـب  يارب  نمـشد  کـتاپ  لاـمتحا  هظحل  ره  هک  یطخ  رد  روـضح  هلمح و  بش  کـش  یب  دنتـشاد و  راکورـس  مـه  اـب  كرحت 

هنوگ نیا  رد  دـش . یمن  مهارف  یگداس  هب  زین  راک  لیاسو  دراذـگ و  یمن  یقاب  اـه  تنطیـش  لـیبق  نیا  يارب  یتصرف  تشاد ، دوجو  عضاوم 
رد رییغت  یمک  اب  ار  اه  یقارع  داسجا  دـش ، یم  حرطم  نمـشد  کتاپ  لاـمتحا  دـمآ و  یم  شیپ  طـخ  رد  ورین  دوبمک  ۀلئـسم  رگا  طـیارش ،

بقع کتاپ  نامز  یمک  بیترت  نیا  هب  دندرک و  یم  اهنآ  هجوتم  ار  نمـشد  ياهریت  دنداد و  یم  رارق  زیرکاخ  ياه  هبل  رهاظ  سابل و  عضو 
کتاپ اب  هلباقم  يارب  ار  مکحتـسم  عضاوم  رد  رارقتـسا  ندیـشک و  بقع  تصرف  هدـنام  یقاب  دارفا  ای  دنـسرب  یکمک  ياهورین  ات  داـتفا  یم 

. دنشاب هتشاد 

یندم هللادسا  دیس  هللا  تیآ 

یگدنز ۀصرع  هب  اپ  یکدوک  رهش  رذآ  مرتحم  تاداس  زا  یلعریم  اقآ  يافـصاب  هناخ  رد  1323 ق )  ) یسمش لاس 1292  ياهزور  زا  یکی 
نآ رب  ار  وا  مالسلا ـ  هیلع  یلع ـ  نانمؤم  ریما  هب  شردپ  تدارا  قشع و  درک . نیملـسم  مالـسا و  هب  يردقنارگ  تامدخ  اهدعب  هک  تشاذگ 

دراذگب  مان  ار  هللا » دسا   » ینعی ترضح  نآ  باقلا  زا  یکی  شدنزرف  يارب  ات  تشاد 
ساسح تخـس و  ياهزور  تفای . شرورپ  يرداـمان  ناـماد  رد  ردـپ و  راـنک  رد  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  رداـم  یگلاـس  راـهچ  رد  هللا  دـسا 

تشاذگ . یناوجون  يایند  هب  اپ  یمالسا  یتیبرت  اب  درک و  يرپس  ردپ  راوج  رد  ار  شا  یکدوک 
شناد  ریسم  رد 

رد دنچ  ره  تفرگ . ارف  دزی  ۀیملع  ةزوح  رد  ار  یئادـتبا  سورد  تفای و  هار  لامک  ملع و  نابلاط  کلـس  هب  یناوج  لیاوا  رد  هللا  دـسا  دـیس 
مه اهتدم  تفرگ و  شیپ  ار  مق  ۀیملع  ةزوح  هار  تخاس و  تالکشم  اب  نانچ  مه  اما  داد  تسد  زا  ار  دوخ  ردپ  لیـصحت  نیتسخن  ياهزور 

هموصعم ۀمطاف  هاگراب  راوج  رد  اهلاس  هک  تشاداو  ار  وا  یمالسا  فراعم  هب  فعش  قشع و  زا  زیربل  بلق  دوب . تبرغ  تنحم  جنر و  نیـشن 
رد دوب  رهـش  نیا  رد  هک  ار  یتدم  يو  ددرگ . دنم  هرهب  هفـسلف  لوصا و  هقف ، شناد  ِناگرزب  رـضحم  زا  دوش و  راگدنام  اهیلع ـ  هللا  مالـس   ـ
زا تفای و  روضح  ینیمخ  ماما  رـضحم  رد  لاس  راهچ  يراسناوخ و  یقت  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  يرمک و  هوک  تجح  هللا  تیآ  سرد  ياـپ 
ملع زرم  زا  رترب  رتالاب و  لمع  ماقم  رد  ار  ماما  تشگ  بجوم  زین  سرد  نیمه  درب و  ناوارف  ةرهب  ناـشیا  قـالخا  ناـفرع و  هفـسلف ، سورد 

دبای . ینوزف  ناشیا  هب  تبسن  شقشع  دبایب و 
فجن  رد  راگدنام 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


فجن يوس  هب  گنرد  یب  جح ، مسارم  مامتا  زا  سپ  دش و  فرشم  ادخ  ۀناخ  ترایز  هب  یگلاس ) لهچ   ) لاس 1363 ق رد  یندم  هللا  تیآ 
دومن . دشر  ینامز  كدنا  رد  درتسگ و  ار  یملع  ثحب  سرد و  طاسب  هیملع ، ةزوح  هب  شدورو  ناوا  نامه  زا  تشگ و  هناور  فرشا 

یندم هللا  تیآ  دنتشاد . روضح  نآ  رد  میکح  نسحم  دیس  هللا  تیآ  نوچ  یگرزب  دیتاسا  دوب و  مالسا  گرزب  هاگیاپ  نارود  نآ  رد  فجن 
رب بدا  يوناز  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ماما  یـسدق  هاگراب  لباقم  رد  هک  هنوگ  نامه  دش و  راگدنام  فجن  قنور  رپ  ةزوح  رد  يزارد  نایلاس 

يرگـشالت زین  هیملع  ةزوح  تیونعم  زا  هدنکآ  ياضف  رد  تشامگ ، تمه  سفن  تب  نتـسکش  حور و  شیالاپ  هب  بش  زور و  داهن و  نیمز 
دوب . ریذپان  یگتسخ 

درب یم  هرهب  يزاریش  يداهلادبع  دیس  هللا  تیآ  یناهفصا و  نسحلاوبا  هللا  تیآ  میکح ، هللا  تیآ  نوچ  یناگرزب  فراعم  شناد و  زا  هک  وا 
ماجنارـس دش و  یم  هدوزفا  زین  شیونعم  یملع و  تیـصخش  شـشخرد  رب  زور  هب  زور  داهن ، یم  رـس  تشپ  تعرـس  هب  ار  یملع  جرادـم  و 

. درک بسک  تیونعم  نافرع و  عیفر  هلق  حتف  اب  هارمه  ار  داهتجا  ماقم 
تیوضع اب  مأوت  هدنز  ياهـسرد  هلمج  زا  ناشیا  سرد  تشاد و  لاغتـشا  سیردـت  هب  فجن  هیملع  هزوح  رد  لاس  نیدـنچ  یندـم  هللا  تیآ 

دیوگ : یم  دوب  ناشیا  رضحم  رد  نارود  نآ  رد  هک  یناشاک  یتسار  هللا  تیآ  دوب .
دنتسج  یم  تکرش  ناشیا  سرد  رد  یّصاخ  هقالع  قشع و  کی  اب  ناشنادرگاش  و  دندومن ... یم  هدافتسا  يدایز  نیلصحم  ناشیا  سرد  زا 

تازرابم 
رد لاس 1342  تضهن  زا  شیپ  یندم  هللا  تیآ  دوش . یم  طوبرم  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  زا  شیپ  نارود  هب  یندم  هللا  تیآ  تازرابم 

دوب . زیتس  رد  هارمگ  ياه  هقرف  اب  ناریا 
حالطصا هب  ناشیدنا  جک  نماد  رد  نآ  لاهن  دش و  هدیـشاپ  سیلگنا  رامعتـسا  ۀلیـسو  هب  هک  یمالـسا  ياهروشک  رد  تیئاهب  ماجرف  دب  رذب 

گنهرف دورو  اب  هتفای  جیورت  نیشن  هعیش  هژیو  هب  یمالسا  کلامم  رد  ناهنپ  ياهتسد  طسوت  یتدم  كدنا  رد  دوب . هتفای  شرورپ  رکفنشور 
دیسر . دوخ  جوا  هب  بهذم  دض  شیک  نیا  دوخ ، هاگشرورپ  زا  هدزبرغ  نارکفنشور  تشگزاب  هناگیب و 

يرگ یئاهب  مارم  ناگدننک  جیورت  هب  عیشت  شخب  تایح  بتکم  ًاصوصخ  مالـسا  ندیبوک  يارب  ناریا  رد  برغ  رگید  نالماع  ناخ و  اضر 
دوب . شرتسگ  لاح  رد  عناوم  نودب  ناجیابرذآ  رد  هژیو  هب  ناریا  رسارس  رد  ینید  دض  رکفت  نیا  دندوب و  هداد  نادیم 

زور نآ  زا  دـیدرگ و  راگدـنام  اج  نآ  رد  یتدـم  تشگزاب و  شهاگداز  هب  هیملع  ةزوح  زا  هک  دوب  يراـگزور  نینچ  رد  یندـم  هللا  تیآ 
یتقو ور  نیمه  زا  درک . تمواقم  زین  اه  يورـسک  چوپ  راکفا  لباقم  رد  يوفـص  باون  رانک  رد  يو  تفرگ  لکـش  زین  يو  تازرابم  نارود 

هک دوب  فورعم  یندم  هللا  تیآ  ناتـسود  نیب  رد  فجن  هزوح  رد  درک . يرای  ار  يو  هحلـسا  ۀـیهت  رد  دـش  هزرابم  هب  ممـصم  باون  دـیهش 
دوب  یندم  هللا  تیآ  ياهباتک  لوپ  اب  درک  هیهت  يوفص  باون  هک  يا  هحلسا  »

ینیمخ  ماما  رانک  رد 
تدارا قشع و  بجوم  هب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  یندـم  هللا  تیآ  فجن  رد  تماقا  قارع و  هب  هیکرت  زا  ینیمخ  ماـما  ندرک  چوک  زا  سپ 

ناریا هب  غیلبت  رما  يارب  هک  ییاهزور  رد  هچ  فجن و  رد  هچ  یندـم  هللا  تیآ  دوب . ناـشیا  راـنک  رد  اـهزور  نیرت  تخـس  رد  ماـما  هب  نوزفا 
درک . یم  دزشوگ  ناشیارب  يولهپ  میژر  لباقم  رد  ار  نینمؤم  فیاظو  تلاسر و  تفگ و  یم  نخس  زین  ماما  زا  درک  یم  رفس 

تینما رد  لالخا  مرج  هب  تفرگ و  رارق  تبقارم  تحت  كاواس )  ) روشک تقو  تینما  ناـمزاس  بناـج  زا  ياـهلاس 51ـ50  رد  هک  دوب  نیا  و 
بونج و مرگ  ردانب  هب  ماجنارـس  و  هام ) هدزاـی   ) سوواـک دـبنگ  رد  یناـمز  هاـم ،)  22  ) ینـسمم دابآ  رون  رد  یتدم  دـیدرگ . دـیعبت  هقطنم 

تشگ . يرپس  اههاگدیعبت  رد  شا  یگدنز  راوگرزب  دیس  نیا  نانچ  مه  ناتسدرک ،
بالقنا  رجف 

هللا تیآ  دندیشک ـ  یم  شود  رب  ار  يزوریپ  مچرپ  نونکا  زورید ، نارگدایرف  هک  یمالـسا ـ  بالقنا  رجف  اب  نامزمه  لاس 1357 ش . نمهب 
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رارق نانآ  ةدرپس  رـس  رـصانع  رابکتـسا و  يدایا  اب  هزرابم  مدقم  فص  رد  رگید  زرابم  اهدص  یتشهب و  هللا  تیآ  دیهـش  رانک  رد  زین  یندـم 
دوب . ریذپان  یگتسخ  يرگشالت  یمالسا  تموکح  رارقتسا  یپ  رد  لطاب  رب  قح  يزوریپ  حبص  ات  تفرگ و 

رد سپـس  دـیدرگ و  باختنا  سلجم  نیا  رد  یگدـنیامن  هب  نادـمه  مدرم  فرط  زا  ناـگربخ  سلجم  تاـباختنا  نیلوا  رد  یندـم  هللا  تیآ 
مکح ناوـنع  هب  ینیمخ  ماـما  هک  يا  هماـن  دـش . رهـش  نیا  یهار  ینیمخ  ماـما  روتـسد  هـب  نادـمه  عاـضوا  یگتفـشآ  تالکـشم و  ناروـک 

. دهد یم  تسد  هب  ناشیا  ییاراک  يونعم و  تلزنم  ماقم و  زا  ییابیز  رایسب  ریسفت  هتشاد ، میدقت  ناشیا  هب  تیرومأم 
یلاعت  همسب 

هتاضافا  تماد  یندم ـ  هللا  دسا  دیس  جاح  ياقآ  مالسالا  ۀجح  مالعالا و  ءاملعلا  دیس  باطتسم  بانج  تمدخ 
فرحنم ياههورگ  هک  دور  یم  نآ  میب  دوجوم و  رهـش  حطـس  رد  ییاه  یگتفـشآ  دسر  یم  نادـمه  ناتـسرهش  زا  هک  یتاشرازگ  رارق  هب 

رد هک  نآ  اب  یلاع  بانج  اذـل  دـشاب ، فلاخم  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  تضهن  اب  هک  دـنیامن  یتافارحنا  تافالتخا و  داجیا )  ) یمالـسا
لاوحا دییامن و  یسررب  ار  هقطنم  عاضوا  دیربب و  فیرـشت  نادمه  هب  هتفه  ود  ات  زور  هد  تدم  هب  ًاتلاجع  دیتسه ، هدنیامن  ناگربخ  سلجم 

يارب ینالوط  یتدـم  ناگربخ  سلجم  يرازگرب  زا  سپ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دـیهد و  رارق  تبقارم  تحت  کیدزن  زا  ار  نیفرحنم  ياـهتیلاعف  و 
ۀقطنم رهـش و  يراتفرگ  هیعرـش و  روما  هطوبرم و  لئاسم  هب  هدرب و  فیرـشت  نادـمه  هب  هتفـشآ  عاضوا  هب  نداد  ناماس  عاضوا و  یـسرزاب 

رد هعمج  تماما  هب  بوصنم  دیتسه ، فوصوم  یلمع  یملع و  یگتسیاش  هب  هک  یلاع  بانج  دییامرف . حالـصا  یگدیـسر و  نآ  هب  هطوبرم 
دنک . يدصت  دناوت  یمن  بصن  نودب  یسک  تسا ، رما  ّیلو  هب  طوبرم  بصانم  زا  هعمج  تماما  نوچ  دیشاب و  یم  نادمه  رهش 

هل مظعم  زا  دنا  فظوم  بالقنا  هب  نمؤم  مرتحم و  یلاها  هموح . رهش و  ياههاگداد  يارب  عرش  یضاق  نییعت  رد  دیزاجم  یلاع  بانج  زین  و 
دنرامش . تمینغ  ار  ناشیا  دوجو  هدومن و  عطاق  ینابیتشپ 

ناشیا هب  ار  دوخ  هّیعرـش  هوجو  مرتحم  یلاها  دنتـسه . هرّرقم  دراوم  رد  فرـص  هیعرـش و  هوجو  ذـخا  رد  بناج  نیا  لـیکو  ناـشیا  باـنج 
تسا . لوبق  دروم  هک  دنهدب 

هتاکرب . هللا و  ۀمحر  نیحلاصلا و  هللا  دابع  یلع  مالسلا  و 
ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور 

مارحلا 99 . ةدعقیذ  اب 21  قباطم   21/7/1358
موس  بالقنا 

ریذـپان یگتـسخ  رگـشالت  یـسوساج ) هنال  ریخـست   ) مود و  يولهپ ) تموکح  ینوگنرـس   ) لوا بـالقنا  رد  هک  ناـنچ  مه  یندـم  هللا  تیآ 
زا هک  يو  درک . افیا  ار  دوخ  یساسا  شقن  زین  ردص ) ینب  نوچ  اهارگ  یلم  اهلاربیل و  هئطوت  نتخاس  یثنخ   ) موس بالقنا  رد  دوب  اه  هنحص 

تیآ بیغتسد و  هللا  تیآ  یناهفـصا ، یفرـشا  هللا  تیآ   ) اهناتـسا رگید  رد  ماما  ناگدنیامن  اب  دوب  هتفایرد  ار  هدنزخ  تکرح  نیا  رطخ  ادتبا 
دنتفرگ . شیپ  یتخس  عضوم  هئطوت  نیا  لباقم  رد  هداد ، داحتا  تسد  نیریاس ) یقودص و  هللا 

دوب . یگرزب  رادشه  ناریا  مدرم  يارب  دندرک  رداص  بالقنا  تخس  نارحب  نآ  رد  راوگرزب  نیا  هک  يا  هیعالطا 
زیربت  رد  مالعالادیس 

زا دیدرگ و  بوصنم  زیربت  رهش  هعمج  تماما  هب  ماما  بناج  زا  ییابطابط  یضاق  هللا  تیآ  تداهـش  زا  سپ  یمـسر  روط  هب  یندم  هللا  تیآ 
تفای . تیرومأم  اهرهش  روما  ریاس  هب  یگدیسر  يارب  ناشیا  فرط 

رد يا  هدع  دوب و  هدیدرگ  یهتنم  ناملسم » قلخ  بزح   » هلئاغ هب  ناجیابرذآ  رد  رابکتسا  یبالقنا  دض  ياه  يزاس  ارجام  ۀمه  نامز  نآ  رد 
مه رد  روظنم  هب  ایـس  یـسوساج  نامزاس  ةدـش  هتکید  نیمارف  رابکتـسا و  فادـها  تمدـخ  رد  ًالمع  هدرک ، يریگ  عضوم  بـالقنا  لـباقم 

ار یتینما  یماظتنا و  زکارم  زا  يرایـسب  هتخاس ، نماان  ار  نآ  فارطا  ياهرهـش  زیربت و  اهنآ  دندرک . یم  تکرح  یمالـسا  بالقنا  ندـیبوک 
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تیالو  ) تموکح ساسا  هیلع  یمالـسا  تموکح  هب  مدرم  يأر  دصرد  نتفرگ 2/98  هدیدان  اب  هاگـشناد  رد  دـندروآ و  رد  دوخ  رایتخا  رد 
یقلت ناملـسم  قلخ  ياـه  يزاـس  هثداـح  رد  رابکتـسا  ياهتـسد  روضح  رب  لـیلد  نیرت  نشور  رما  نیا  زور  نآ  دـندرک و  يزاـس  ّوج  هیقف )

ماما و يراشفاپ  و  هیقف » تیالو   » سدـقم هژاو  ندـمآ  نایم  هب  اـب  فلاـخم  ياـهکهورگ  رابکتـسا و  هک  دـندید  اراکـشآ  هب  همه  دـیدرگ و 
ماـجنا بـالقنا  لـباقم  رد  ار  دوخ  ییارآ  فص  نیلوا  هنوگچ  خـیرات  لوط  رد  عیـشت  هدـش  هتفرگ  قح  اـنب  قح  نیا  بیوصت  يارب  شناراـی 

هشقن ندیبوک  مهرد  يارب  ار  دوخ  شالت  بالقنا  نادنزرف  شیپاشیپ  هک  دوب  یـسک  اهنت  تخـس  ياهزور  نینچ  رد  یندم  هللا  تیآ  دنداد .
درب . یم  راک  هب  یناطیش  ياه 

بارحم يزور  دـنزیر و  یم  شا  هناخ  هب  يزور  ناملـسم  قلخ  رـصانع  درخ . یم  ناج  هب  ار  يرامـش  یب  ياـهجنر  اـهدرد و  هار  نیا  رد  وا 
راوگان ۀثداح  ره  رد  وا  اما  دنزادنا ! یم  شتروص  هب  ناهد  بآ  دننک و  یم  ار  وا  ناج  دـصق  رگید  زور  دنـشک و  یم  شتآ  هب  ار  شتدابع 

دیوگ : یم  دشک و  یم  تیاهن  یب  هب  تماق  نانچ  مه  َتِْرمُأ ) امَک  ْمِقَتْساَف   ) ادخ مالک  زا  ماهلا  اب  هداتسیا ، تسار  یتماق  اب 
هتفگ هک  اه  یبزح  عقوت  نیرتمک  خساپ  رد  اهنابایخ ، يریگرد  ماگنه  رد  مناوخ و  یم  ار  هعمج  زامن  متـسه و  ماما  هدنیامن  ما  هدـنز  ات  نم 
نیا بل  ریز  رد  هتفر و  ورف  دوخ  رد  ناـنچ  مه  راوگرزب  دیـس  نیا  دـننیب  یم  يزوـس ، یم  اـم  شتآ  رد  ینک  هماـقا  هعمج  زاـمن  رگا  دـندوب 

يادخ هب  یباوج  هچ  مرادن ، باوج  ادخ  شیپ  نم  ما و  هدرک  ناناملسم  ۀیحور  فیعضت  مورن  دجسم  هب  نم  رگا  : » دنک یم  همزمز  ار  هلمج 
دنتفر و دجـسم  هب  ناشیا  ور  نیا  زا  دوب ». رتزیزع  وت  زا  بالقنا  مالـسا و  دیوگ  یم  دوب . مناج  رطاخ  هب  متفرن  دجـسم  رگا  هک  مهدـب  دوخ 

دندرک . هماقا  ار  تعامج  زامن 
بارحم  رد  تداهش 

نآ دـننامه  هک  تسویپ  عوقو  هب  يا  هثداح  زیربت  رهـش  رد  زور  نیا  رد  دوب . رگید  رهـش  زیربت  رگید و  زور  رویرهش 1360  زور 20  هعمج 
ـ  بلاطیبا نب  یلع  دالوا  زا  يدیـس  جراوخ  نادـنزرف  نیا  لد ، هریت  نیقفانم  دوب . هداتفا  قاـفتا  هفوک  رهـش  دجـسم  رد  شیپ و  نرق  هدراـهچ 

دجسم رد  هک  دنداد  یشاداپ  نامه  دوب  هتخاس  يرپس  ادخ  قلخ  ادخ و  نید  تمدخ  هب  ار  دوخ  شراوگرزب  دج  نوچ  هک  ار  مالـسلا ـ  هیلع 
دندوب . هداد  مالسلا ـ  هیلع  بلاطیبا ـ  نب  یلع  هب  هفوک 

جراوخ لسن  زا  یقفانم  دوش  یم  لوغشم  تدابع  هب  زامن  نیب  رد  هدرب . نایاپ  هب  ار  هعمج  زامن  هک  نآ  زا  سپ  یندم  هللا  تیآ  هعمج  نآ  رد 
رد دوب ، هتفرگ  جوا  توـکلم  ملاـع  رد  دازآ  يرتوـبک  نوـچ  هک  ار  یندـم  هللا  تیآ  هاـتوک  يا  هظحل  زا  سپ  درب و  یم  موـجه  شیوـس  هب 

نینوخ ةداجـس  رد  وا  دنک و  یم  نوخ  رد  قرغ  ار  تدابع  بارحم  بیهم  يراجفنا  يادص  سپـس  هداد ، رارق  دوخ  ۀـنوگ  سکرک  لاگنچ 
دوش . یم  باضخ  نوخ  هب  شدیفس  نساحم  هدیتلغ ،

زوسلد هتـسراو و  ناسنا  نیا  هنامولظم  تداهـش  دوب  هداد  تسد  زا  ار  بالقنا  ياهوزاب  زا  یکی  یندم  هللا  تیآ  تداهـش  اب  هک  ینیمخ  ماما 
دومرف : دناوخ و  رابکتسا  راکشآ  ناهنپ و  ياهتسد  لد و  هریت  نیقفانم  ةدننک  اوسر  یمالسا و  بالقنا  راختفا  دنس  ار 

هللا دسا  دیس  جاح  موحرم  نأشلا  میظع  دیهش  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  تایونعم  قالخا و  ملعم  ردقیلاع و  لداع  ملاع  راوگرزب و  دیـس  »
ندیـسر تداهـش  هب  اب  رگا  دیـسر . تداهـش  هب  یقفانم  تسد  هب  تدابع  بارحم  رد  شراوگرزب  دـج  نوچ  مه  هیلع ـ  هللا  ناوضر  یندـم ـ 

دهاوخ هدروآرب  ار  ناقفانم  يوزرآ  مه  یندم  دیهـش  شزیزع  دنزرف  لاثما  تداهـش  دندش ، دوبان  ناناملـسم  وحم و  مالـسا  نایقتم ، يالوم 
درک ».

يونعم  یحور و  ياه  یگژیو 
داتسیا یم  اوجن  هب  ادخ  اب  زادگ  زوس و  اب  شیاهزامن  تونق  رد  هراومه  تشاد و  یهلا  ضیف  هاگرد  هب  مشچ  لاح  همه  رد  یندم  هللا  تیآ 

هتفرگ مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  شیالوم  زا  تداهـش  ماج  ایؤر  ملاع  رد  نوچ  دومن . یم  بلط  ار  بـالقنا  مالـسا و  هار  رد  تداهـش  وا  زا  و 
دوب . زور  نآ  راظتنا  رد  هناربص  یب  دوب ،
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تفگ : یم  دوخ 
هللا !» دسا  دیس   » دنیوگ یم  نم  هب  هک  نیا  یکی  مدرک . کش  مدوخ  هب  تبسن  عضوم  ود  رد  نم  »

هن ؟ ای  موشب  دیهش  ادخ  هار  رد  هک  مراد  ار  نآ  تقایل  نم  ایآ  هک  نیا  رگید  و  متسه ؟ ربمایپ  دالوا  زا  نم  ًاعقاو  ایآ 
بش کی  یتدم  زا  سپ  دهدب . ار  مباوج  هک  متساوخ  ماما  زا  يراز  هلان و  اب  اج  نآ  رد  متفر و  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماما  مرح  هب  يزور 

« ٌلُوتْقَم َْتنَا  َّیُنب  ای  : » دومرف ار  هلمج  نیا  دیـشک و  مرـس  هب  یتسد  دـمآ و  مرـس  يالاب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماما 
تراشب نم  هب   » رگید و  متـسه ، دیـس  نم  ینعی  مدنزرف ! دومرف : اما  دوب ، نآ  رد  نم  لاؤس  ود  باوج  هک  يوش  یم  هتـشک  مدنزرف  يا  ینعی 

موش . یم  دیهش  نم  هک  داد 
درک هراشا  ناشیا  ندوب  تمدخ  ۀتفیـش  يرادنید و  تعاجـش ، صالخا ، يرادتناما ، دهز ، هب  ناوت  یم  ناشیا  یحور  ياه  یگژیو  رگید  زا 

دوب و مدرم  تمدخ  رد  هراومه  زین  دیعبت  نارود  رد  یتح  شیوخ و  یگدـنز  رد  وا  دوب . صالخا  ةولج  شرابرپ  یگدـنز  رـسارس  قحب  هک 
شالت مدرم  یعامتجا  يدرف و  ياهزاین  عفر  يارب  تفر  یم  هک  ییاتـسور  ای  رهـش  ره  هب  درک  یمن  یگتـسخ  ساسحا  هاگ  چیه  هار  نیا  رد 

زا : دنترابع  ناشیا  تامدخ  زا  يدراوم  درک . یم 
نادمه  رد  هیدهم  ثادحا 
هیدهم  هاگنامرد  ثادحا 

هنسحلا  ضرق  قودنص  يزادنا  هار 
نادمه  کیب  دارم  هّرد  رد  هینیسح  ثادحا 

کیب  دارم  هرد  رد  لامح  ثادحا 
هقطنم  نیمه  رد  هسردم  ثادحا 

نیریش  رصق  رد  هنسحلا  ضرق  قودنص  يزادنا  هار 
. ءارهز نیئوب  ياهاتسور  زا  یکی  رد  هناخ  هاگتسد  هدجیه  ثادحا 

میکح رقابدمحم  دیس  هّللا  تیآ 

تداهش تهاقف و  لسن  زا 
هب زاورپ  یـسُدق ، دوجو  نآ  مانمه  كاپ و  ماما  نآ  رابت  زا  يدنزرف  مالـسلا ،  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دـلوت  زورلاس  رد  رویرهش 1382 ، متفه 

ییامیس نوگمدنگ و  ینساحم  اب  يدیس  دوشگ . رپ  تسود  راید  هب  نئمطم  مارآ و  رجاهم ، ییوتسرپ  ناس  هب  تفرگ و  رس  ار  نامسآ  يوس 
دقرم رانک  رد  كرابم ، زور  نآ  رد  ار  تسود  هار  رد  ترجاـهم  تدـهاجم و  رجا  دیـسر و  شیوخ  ِیهـالا  تیرومأـم  ناـیاپ  هب  هناـحلاص ،
دیهش ینامسآ  جورع  تشگ . شدیهش  ناکاین  ناردارب و  نیشن  مه  شکاپ ، حور  درک و  تفایرد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شیالوم 

. داب یمارگ  میکح  رقاب  دمحم  هّللا  تیآ 
میکح ناتسوب  زا  یلگ 

دمحم هّللا  تیآ  تسا . هدمآ  رامـش  هب  اه  نآ  گرزب  راختفا  ود  تداهـش ، تهاقف و  هک  دنا  هدوب  راگزور  نادرم  کین  زا  میکح ، نادـناخ 
رد 1939م )  ) لاس 1358ق لوالا  يداـمج  رد 25  هک  دوب  میکح  نسحم  دیـس  هّللا  تیآ  مالـسا ، ناهج  گرزب  عجرم  دـنزرف  میکح ، رقاـب 

تعـسو ون ، یتهاقف  شناد  زا  يرادروخرب  رظن  زا  ناشیا ، ردپ  دوشگ . ناهج  هب  هدید  شناد  اوقت و  دهز و  هداوناخ  رد  فجن ، سدقم  رهش 
نارود لوط  رد  میکح  نسحم  دیـس  ناگتـسباو  نادنزرف و  رت  شیب  تشاد . يدایز  ترهـش  یـسایس ، یعامتجا و  ياه  شرگن  تاعالطا و 

زیمآ تنوشخ  ياهراتفر  اب  شرمع ، رخآ  ياه  لاس  رد  زین  ناشیا  دوخ  دـندش و  دـیدپان  ریگتـسد و  قارع ، ثعب  بزح  هلاس  تیمکاح 34 
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راوشد هار  میکح ، رقاب  دـمحم  دیهـش  یلو  دـندش ، نارابریت  میکح ، نادـناخ  زا  نت  اه  هد  تصـش ، ههد  لیاوا  رد  دـیدرگ . هجاوم  اه  یثعب 
. داد همادا  قارع  دضرب  گنج  ياه  ههبج  هب  ندش  قحلم  هب  یقارع  ناناوج  قیوشت  اب  ار ، هزرابم 

میکح نادناخ  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  هجوت 
رودص اب  فلتخم ، ياه  تبـسانم  هب  هتـشاد ، يا  هژیو  تیانع  قارع  رد  نانآ  تازرابم  میکح و  نادناخ  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح 

تداهـش و لآ   » ار میکح  نادـناخ  يا ، هلمج  رد  ناشیا  تشاد . یم  هگن  هدـنز  یمالـسا  هعماج  رد  ار  ناراوگرزب  نآ  مان  دای و  ییاه ، ماـیپ 
هّللا تیآ  موحرم  اب  یثعب ،]  ] دـساف بزح  نیا  هک  میدوب  دـهاش  ام  امـش و  : » دـندومرف اه  مایپ  نیا  زا  رگید  یکی  رد  دـنداد و  بقل  تهاقف »

قحلم شراوگرزب  دادجا  هب  لد  نوخ  هچ  اب  رمع  رخآ  رد  مولظم  راوگرزب و  دیـس  نآ  دندرک و  اه  هچ  ناشیا  مظعم  ياه  هدازاقآ  میکح و 
....» دیدوب ناشیا  مرتحم  نادنزرف  هب  راشف  رجز و  سبح و  دهاش  دش و 

میکح دیهش  یملع  ياه  تیلاعف 
دراو ینآرق ، مولع  لوصا و  هقف ، هتشر  رد  داهتجا  هجرد  بسک  اب  لاس 1385 ق(1965 م ) رد  میکح ، رقاب  دمحم  دیهش  یملع  ياه  شالت 

لاغتشا سیردت  هب  دادغب  تایهالا  هدکشناد  رد  ینآرق  مولع  داتـسا  ناونع  هب  ات 1965 م  ياه 1964  لاس  رد  ناشیا  دش . دیدج  يا  هصرع 
زا شیب  وا ، یملع  داهج  لصاح  تفرگن و  هلـصاف  هشیدـنا  شناد و  زا  هاـگ  چـیه  ناوارف ، یـسایس  تازراـبم  مغر  هب  میکح  دیهـش  تشاد .

طسوت هک  تسا  یسایس  مولع  خیرات و  داصتقا ، یـسانش ، هعماج  ینآرق ، مولع  ریـسفت ، هقف ، فلتخم  ياه  هتـشر  رد  هلاسر  باتک و  تصش 
رقاب دـمحم  دیـس  ییوخ ، مساقلاوبا  دیـس  میکح ، فسوی  دیـس  ماظع  تایآ  هب  ناوت  یم  ناشیا  یمان  ناداتـسا  زا  تسا . هدـش  هتـشون  ناشیا 

. درب مان  فجن  هزوح  ناگرزب  زا  دنچ  ینت  ردص و 
یعامتجا یسایس ـ  ياه  شالت 

ةوعدلا بزح   » يراذـگ ناینب  رد  لاس 1959  رد  درک . زاـغآ  لاس 1957م  زا  ار  شا  یـسایس  تیلاعف  میکح ، رقاب  دـمحم  هّللا  تیآ  دـیهش 
سیلپ هک  نآ  زا  لبق  يدازآ ، زا  سپ  راب  نیرخآ  رد  دش . ریگتسد  راب  ود  لاس 1970  رد  يو  تشاد . تکراشم  شردپ  رظن  ریز  ۀّیمالسالا »

دیهش شمزر ، مه  تداهش  اب  نامز  مه  لاس 1980  رد  دنک . تمیزع  هیروس  هب  هدش و  جراخ  قارع  زا  تسناوت  دوش ، هجوتم  قارع  یفخم 
سپس 29 دندش و  ریگتـسد  قارع  سیلپ  طسوت  شا  هداوناخ  ياضعا  زا  نت   125 لاس 1982 ، رد  دش . هدنهانپ  ناریا  هب  ردص ، رقاب  دـمحم 

تداهش هب  نادوس  رد  مادص ، لماوع  طسوت  لاس 1988  رد  زین ، میکح  دیهش  ردارب  میکح ، يدهم  دیس  دندیـسر . تداهـش  هب  نانآ  زا  نت 
. دیسر

ردب هاپس  العا و  سلجم  لیکشت 
رد ار  قارع  یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  لاس 1362 ش ، رد  شناتـسود ، زا  نت  دنچ  يراکمه  اب  میکح ، رقاب  دـمحم  هّللا  تیآ  دـیهش 

تسایر هب  لاس 1366  رد  دعب ، لاس  راهچ  سپس  دش و  تیلاعف  هب  لوغشم  سلجم  يوگنخـس  ناونع  هب  ادتبا  رد  ناشیا  داد . لیکـشت  ناریا 
، میکح دیهـش  تفرگ . مان  ردب  هاپـس  اهدعب  هک  داد  لیکـشت  یماظن  هخاش  کی  العا ، سلجم  لاس ، نیمه  رد  ابیرقت  دش . هدیزگرب  سلجم 

میژر طسوت  هک  دـصق  ءوس  هثداح  تفه  زا  دـیعبت ، لاس  تدم 22  رد  میکح  هّللا  تیآ  تشاد . هدـهع  رب  ار  ردـب  هاپـس  یهدـنامرف  اصخش 
. درب رد  هب  ملاس  ناج  دوب ، هدش  هداد  بیترت  یثعب 

ملع رگنس  رد  داهج 
دز تسد  یناوارف  ياه  ششوک  هب  زین  شناد  رگنس  رد  شا ، یعامتجا  ياه  تیلاعف  یـسایس و  تازرابم  رانک  رد  میکح ، رقاب  دمحم  دیهش 
هب يرهم ، رقاب  دمحم  مالـسالا  ۀـجح  يوسوم و  سابع  دیـس  دیهـش  میکح ، بحاصلادـبع  دیـس  دیهـش  نوچ  ینادرگاش  شرورپ  نمـض  و 

ریثأت نآرقلا ، مولع  هب  ناوت  یم  یسایس ، یمالـسا و  مولع  هزوح  رد  ناشیا  هدش  پاچ  رثا  نایم 22  زا  تفای . قیفوت  زین  ینوگانوگ  تافیلأت 
. درک هراشا  تیعقاو  يروئت و  نیب  یمالسا  تموکح  مالسا و  رظن  زا  ناسنا  قوقح  یمالسا ، تما  راتخاس  رد  تیب  لها 
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رگید ياه  تیلوؤسم 
یم تیلاعف  یلمع  یملع و  نوگانوگ  ياه  هصرعرد  هک  دوب  انعم  مامت  هب  يدهاجم  شوکتخس و  يدرم  میکح ، رقابدمحم  هّللا  تیآ  دیهش 

یناهج عمجم  یلاع  ياروش  تسایر  هب  ناوت  یم  ردب ، ياهورین  یهدنامرف  قارع و  یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  تسایر  رانک  رد  درک .
یمالـسا و بهاذـم  هاگـشناد  ياـنما  تأـیه  رد  تیوضع  تیبـلها ، یناـهج  عمجم  یلاـع  ياروـش  تنواـعم  یمالـسا ، بهاذـم  نیب  بیرقت 

تکرح  » سیسأت ینامرد ، زکارم  رـشب ، قوقح  دانـسا  زکرم  ردص ، دیهـش  هسـسؤم  داجیا  درک . هراشا  همکحلاراد »  » هسـسؤم یتسرپرـسزین 
. تسا راوگرزب  دیس  نآ  ياه  شالت  زا  يا  هشوگ  تامدخ ، رگید  دیحوت و  ياهورین  یماظن  جیسب  قارع ،» دهاجم  ياملع  تعامج 

نطو  يارب  ییاه  همانرب 
هدنیآ هرابرد  خـیرات 19/2/82 ، رد  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  زا  لـبق  ینارنخـس  رد  ناریا ، رد  شروضح  زازور  نیرخآ  رد  میکح ، هّللا  تیآ 

تیمامت لالقتـسا و  منیب . یم  ار  ینـشور  قفا  روشک ، نیا  هدنیآ  رد  مالـسا  يارب  نم  : » دومرف نینچ  قارع  تلم  يارب  شیاه  همانرب  قارع و 
، لالقتسا رانکرد  میا . هتفرگ  يّدج  میمـصت  نآ  ندرک  یلمع  يارب  هک  تسام  فده  ثحب و  نیرت  يروحم  نیرت و  یلـصا  قارع ، یـضرا 
ره رد  هک  یتلادـع  دوش ؛ یلمع  قارع  رد  تلادـع  دـیاب  مینک . یم  شالت  تیدـج  اب  فلتخم  روما  مامت  رد  قارع  مدرم  هدارا  میکحت  يارب 
اب هطباررد  دوـخ و  يداـع  تلاـح  رد  هّللا  ءاـش  نا  ار  قارع  مینک و  یم  شـالت  قارع  يزاـسزاب  يارب  نآ  زا  دـعب  و  دوـب ، دوـقفم  يا  هنیمز 

». دنک يرای  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مینادرگ و  یم  زاب  دوخ  ناتسود  ناردارب و  هیاسمه ، ياهروشک 
میکح هاگنزا  ناریا 

تارمث هرابرد  نایناریا و  هب  باـطخ  نارهت ، هعمج  زاـمن  ياـه  هبطخ  زا  لـبق  ینارنخـسرد  ناریا ، رد  روضح  زور  نیرخآ  رد  میکح  دـیهش 
؛  مدیشک سفن  ناریا  گرزب  نادیهـش  املع و  سفن  اب  سدقم ، ناکم  نیا  رد  روضح  اب  اه  لاس  نیا  مامت  رد  :» دومرف روشک  نیا  رد  روضح 

ییایند رد  متخومآ و  سرد  ناکم  نیارد  نازیزع و  نیا  دزن  رد  نم  ناریا . گرزب  نازرابم  نادیهـش و  رگید  ینیمخ و  ماما  نوچ  یناگرزب 
يزوریپ یگداتسیا و  ربص و  ینامرهق ، یناشفناج ، زا  رپ  هک  ییایند  منک ؛  ریـسفت  ار  نآ  هاتوک  قیاقد  نیا  رد  مناوت  یمن  هک  مدرک  یگدنز 

ماما و روشک  هیملع ، ياه  هزوح  تیبلها ، مالـسا ، تمارک ، تزع ، روشک  راوگرزب ، روشک  نیا  یگدـنزاس  اب  هک  ییایند  دوب ؛ یهـالا  ياـه 
مدرک یگدنز  ناریا  رد  داهج  ینابرهم و  قشع و  تمارک ، تزع ،  ، يراوگرزب اب  هرود ، نیا  مامت  رد  نم  دوب . هارمه  نیسح  ناقشاع  روشک 

».
كرتشم يراختفا 

يراختفا زا  لاس 1382 ، تشهبیدرا  مهدزون  رد  هعمج  زامن  ياـه  هبطخ  زا  لـبق  ینارنخـس  رد  میکح ، رقاـب  دـمحم  دیـس  هّللا  تیآ  دـیهش 
زا سپ  يا  هراتس  نوچ  ار  نامنادیهش  هک  تسا  نیا  رد  امش  ام و  راختفا  : » دومرف تفگ و  نخس  قارع  نادهاجم  ناریا و  تلم  نیب  كرتشم 

ام و هب  هک  یگرزب  تمعن  نیا  رطاخ  هب  ار  دـنوادخ  میداتـسرف و  تداهـش  يوس  هب  دـنوادخ  هب  یکیدزن  یلاعت و  جوا و  يارب  رگید ، هراتس 
». میرازگرکش درک ، اطع  امش 

ناریا مدرم  زا  رکشت 
هعمج و زامن  رد  روضح  اب  هلاس ، نیدـنچ  ینامهیم  نیا  زا  زور  نیرخآ  رد  میکح ، رقاب  دـمحم  هّللا  تیآ  دیهـش  ناریا ، مدرم  زرابم  ناـمهم 

نیا رد  هک  یقارع  نیدـهاجم  نایقارع و  مامت  ینعی  اـم ، :» دومرف ناریا  زارفارـس  مدرم  هب  باـطخ  زاـمن ، ياـه  هبطخ  زا  لـبق  ینارنخـس  داریا 
ياه تبحم  یمامت  زا  دنراد ، رارق  دوخ  هوسا  ار  نادیهش  نیا  دنتفریذپ و  وگلا  اه  نآ  زا  دندیشک ، سفن  نادیهـش  ياه  سفن  رطعاب  روشک 

ّرُد ياه  کشا  زا  نتفرگ  يرای  اب  درـشف ، یم  ار  شیولگ  ضغب  هک  یلاح  رد  میکح  دیهـش  مینک .» یم  رکـشت  راوگرزب  زیزع و  تلم  اـمش 
نیرخآ نیا  هک  مهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  اما  دـشاب ، هرود  نیا  نایاپ  دـیاب  هک  ما  هدیـسر  يا  هلحرم  هب  زورما  : » تفگ نینچ  شا ، هنوگ 

». منک دیدجت  راوگرزب  زیزع و  تلم  امش  اب  ادّدجم  ار  دهع  نیا  مناوتب  دشابن و  امش  اب  نم  رادید 
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نطو هب  تشگزاب 
هک یلاـح  رد  تشهبیدرا 1382 ، متـسیب  زور  رد  نطو ، زا  يرود  نارجه و  اـه  لاـس  زا  سپ  مـیکح ، رقاـب  دـمحم  دیـس  هـّللا  تـیآ  دـیهش 

لابقتـسا نیرت  هقباس  یب  اب  دـش و  دوخ  نطو  دراو  هرـصب ، قیرط  زا  دـندوب ، هدرک  مالعا  عونمم  قارع  هب  ار  ردـب  هاپـس  دورو  اه  ییاکیرمآ 
زین لابقتـسا و  نیا  دـیدرگ . هجاوم  فرـشا  فجن  اـت  تارف  هلجد و  ياـهدور  يوس  ود  رد  نکاـس  برع  لـیابق  ریاـشع و  يوـس  زا  یمدرم 

ناشیا يوس  زا  هدـش  مالعا  ياه  همانرب  درک و  داجیا  برغ  یـسایس  لفاحم  ناـیم  رد  ار  یـسوملم  ینارگن  فرـشا ، فجن  رد  يو  رارقتـسا 
تماما هب  هک  هعمج  زامن  ياه  فص  رد  نارازگزامن  هوبنا  روضح  دوزفا . نارگلاغـشا  ساره  رب  ناـماس ، نآ  هدیدمتـس  مدرم  قارع و  يارب 

ياه تیمورحم  عفر  يارب  دیهش  نآ  يدج  مزع  يرگنشور و  تضهن  داجیا  دوجوم و  تالکـشم  ییوگزاب  دش و  یم  رازگرب  میکح  دیهش 
. دنامب هدیشوپ  قارع  هزات  نامکاح  نارگن  هاگن  زا  تسناوت  یمن  قارع ، مدرم  یعامتجاو  یسایس 

قارع مدرم  بلقرد  میکح ،
دض ینوناک  هب  ار  یقارع  نایعیش  شا ، هناسانش  نمشد  هاگن  هنادنمشوه و  شیارگ  قارع و  مدرم  نیب  رد  میکح  هّللا  تیآ  ناوارف  تیبوبحم 

تخادنا ناشیا  یکیزیف  فذح  رکف  هب  ار  نانآ  یلخاد  ياهورین  نارگلاغشا و  ور ، نیا  زا  دوب و  هدرک  لیدبت  يرگلاغـشا  دض  ییاکیرمآ و 
يارب مارآ  يا  هشقن  رکف  رد  نمـشد  دوب و  فوطعم  هنازرف  ربهر  نآ  هب  اه  هاگن  همه  دـنوش . هجاوم  يربهر  ألخ  اب  یقارع  نایعیـش  دـیاش  ات 

. رورت
تاظحل نیرخآات  يرادیاپ 

یقیاقد ناشیا  تفاین . هار  هنخر  شنینهآ  هدارارد  يا  هظحل  تسـشنن و  ياپ  زا  تاظحل  نیرخآ  ات  میکح ، رقاب  دمحم  دیـس  هّللا  تیآ  دیهش 
فیاظو هب  رگلاغـشا  ياهورین  : » دومرف تخادرپ و  ضارتعا  يرگاشفا و  هب  فرـشا ، فجن  رهـش  هعمج  زاـمن  نیرخآ  رد  تداهـش ، زا  شیپ 
نادـقف لوؤسم  ار  رگلاغـشا  ياهورین  مینک و  یم  موکحم  ار  هویـش  نیا  اـم  درک و  موکحم  دـیاب  ار  نیا  هک  دـنا  هدرکن  لـمع  دوخ  یقوقح 

نیارد تینما  تیلوؤسم  ناشدوخ  اه  یقارع  دـنراذگبدیاب  رگلاغـشا  ياهورین  هک  میدرک  مالعا  ادـتبا  زا  ام  میناد . یم  روشک  نیا  رد  تینما 
هب ار  قارع  سدـقم  نکاما  زا  تظافح  تیلوؤسم  ات  دوش  لیکـشت  دـیاب  یقارع  نمؤم  يورین  کی  هک  میتفگ  دـنریگب و  هدـهع  هب  ار  روشک 

». دنوش کیدزن  نکاما  نیا  هب  دنناوت  یمن  رگلاغشا  ياهورین  نوچ  دریگب ؛  هدهع 
شرافس نیرخآ 

شروشک مدرم  هب  فجن ، رهـش  هعمج  زامن  رد  نانمؤمریما و  نحـص  رد  ناشکرابم ، رمع  تاظحل  نیرخآرد  میکح ، رقاب  دـمحم  هّللا  تیآ 
هدنیآ ناریزو  باختنا  هرابرد  ناشیا  دننک .» رارقرب  ناشروشک  رد  ار  تینما  حلـص و  دـنناوت  یم  داحتا  یگتـسبمه و  اب  قارع  مدرم  : » دومرف

هب مامت  تیدج  اب  دنوش و  باختنا  اه  هورگ  ماوقا و  همهزا  دـنمناوت و  حـلاص ، يدارفا  قارع ، هدـنیآ  يارزو  دـیاب  :» درک دـیکأت  روشک  نیا 
». دننک یگدیسر  قارع  مدرم  تالکشم 

... زاورپ ماجنارس  و 
. دوب ندوشگرپ  هدامآ  ناشربهر  ادـتقم و  هارمه  هب  نارازگزامن  هتفای  ریهطت  حور  هدـمآ و  نایاپ  هب  هعمج  زامن  دوب . هدیـسر  ارف  زاورپ  نامز 

مرح لباقم  رد  هدش  يراذگ  بمب  يوردوخ  کی  دیدش  راجفنا  رثا  رب  :» دنام یقاب  اهدای  رد  نینچ  نآ  ربخ  دوب و  نتفرگ  جوا  هظحل  هظحل ،
یتمسق دندش . یمخز  رفن  دیهش و 230  نارازگزامن  زا  رفن  میکح و 82  رقاب  دمحم  دیس  هّللا  تیآ  فرشا ، فجنرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ماما هاگراب  یبونج  رد  لباقم  رد  وردوخ ، نیا  دندنام . راوآریز  ْنارازگزامن  زا  يدایز  رامـش  تخیر و  ورف  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دقرم  زا 
». دنتشاد عالطا  رد  نیا  زا  میکح  هّللا  تیآ  جورخ  دورو و  همانرب  زا  اه ، تسیرورت  هک  دیسر  یم  رظن  هب  دوب و  هدش  كراپ 

میکح دیس  اب  عادو 
نارای  عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک  ناراهب  رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب 
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يوتـسرپ چوک  غاد  دنتـسناوت  یم  هنوگچ  کنیا  دـندوب ، هدـش  اریذـپ  ار  ناشربهر  دیـس و  راظتنا ، اه  لاـس  زا  سپ  هک  قارع ، مولظم  مدرم 
همادا رب  ینامیپ  دیدجت  دوب و  مولظمدیس  نآ  ياه  یتخس  اه و  تداشر  تارطاخ و  اب  عادو  میکح ، هّللا  تیآ  اب  عادو  دننک . رواب  ار  رجاهم 

رانک رد  میکح  رقاب  دـمحم  دیـس  هّللا  تیآ  كاـپ  رکیپ  دیهـش . نآ  نارادتـسود  زا  دوب  رپ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  مرح  نحـص  شهار .
رهطم و مرح  رد  فاوـط  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رهطم  مرح  هلبقلا » باـب   » رد میکح  نسحم  دیـس  هّللا  تیآ  شردـپ ، هاـگمارآ 

يرایسب اج ، دوبمک  رثا  رب  هک  ناگدننک  عییـشت  دش . هدرپس  كاخ  هب  دیهـش ، نآ  زا  تباین  هب  ترـضح ، ترایز  صوصخم  ياهاعد  تئارق 
ياهوریندـض رب  قارع و  رد  هعیـش  تیعجرم  زا  تیامح  رد  ییاهراعـش  اب  ادـص  کـی  لد و  کـی  دـنوش ، نحـص  دراو  دنتـسناوتن  ناـنآ  زا 

. دنتسب هرابود  ینامیپ  ماقمالاو  دیهش  نآ  ياه  نامرآ  اب  رگیدراب  اه ، نآ  نایماح  رگلاغشا و 
يربهر مظعم  ماقم  مایپ 

. دـندرک موکحم  ار  میکح  رقاب  دـمحم  دیهـش  ندـناسر  تداهـش  هب  هعجاف  یمایپ ، رد  يا  هنماـخ  هّللا  تیآ  ترـضح  بـالقنا ، مظعم  ربهر 
رد هک  ار  يدنمشزرا  تیصخش  دیرفآ و  گرزب  يا  هعجاف  رابکتـسا ، نارودزم  دیلپ  راکهنگ و  تسد  : » دندومرف مایپ  زا  یتمـسق  رد  ناشیا 

یتوکلم راوج  رد  زورما  درک . ناریو  ار  رگنس  نیا  تفرگ و  قارع  مدرم  زا  دمآ ، یم  رامش  هب  یمکحتـسم  رگنـس  قارع ، نارگلاغـشا  ربارب 
لالز زا  هک  ینامیا  اب  نانز  نادرم و  زا  رفن  اه  هد  هارمه  هب  میکح  رقاب  دـمحم  دیـس  هّللا  تیآ  ءانثلا ـ  ۀـّیحتلا و  فالآ  هیلع  نایقتم ـ  يـالوم 
». دندرک جورع  یهالا  صاخ  ضیف  تمحر و  نما  میرح  هب  دندیشون و  تداهش  تبرش  دندوب ، هدش  دنم  هرهب  هعمج  زامن  عوشخ  رکذ و 
نیا : » دندومرف هتخادرپ و  دیهش  نآ  زاتمم  ياه  یگژیو  نایب  هب  میکح ، هّللا  تیآ  تداهش  تیلست  مایپ  زا  يا  هشوگرد  يربهر ، مظعم  ماقم 

طوقـس زا  سپ  درک و  هزرابم  مادـص  ثیبخ  میژر  اب  قارع  تلم  قح  قاقحا  يارب  يدامتم  ياه  لاس  هک  دوب  يدـهاجم  ملاع  زیزع ، دـیهش 
ياه هشقن  اب  ار  راوشد  يا  هزرابم  داتسیا و  یمکحم  دس  نوچمه  یـسیلگنا  ییاکیرمآ و  نارگلاغـشا  اب  هلباقم  رد  داسف  رـش و  همـسجم  نآ 
رگید میکح و  لآ  مظعم  نادـناخ  نادیهـش  لـیخ  هب  نتـسویپ  گرزب و  داـهج  نیا  هاررد  تداهـش  يارب  ار  دوخ  درک و  زاـغآ  ناـنآ  موـش 

لالقتـسا و نید و  هک  دوب  یتلم  قح  هب  ياه  تساوخ  رهظم  میکح ، هّللا  تیآ  دیهـش  دوب ... هدرک  هدامآ  قارعرد  تلیـضف  ملع و  نادـیهش 
رد دوخ  یلم  ینید و  تیوه  زا  دهاوخ  یم  دنیب و  یم  نارگلاغـشا  همکچ  ریز  رد  ار  دوخ  هناخ  دیدهت و  ضرعم  رد  ار  دوخ  روشک  هدـنیآ 

». دنک عافد  نازواجتم  ربارب 
قارع مدرم  هب  يربهر  مظعم  ماقم  شرافس 

قارع مدرم  مومع  دیهـش و  نآ  نارادتـسود  هب  ار  ییاه  هیـصوت  میکح ، هّللا  تیآ  تداهـش  تیلـست  مایپ  زا  یـشخب  رد  يربهر ، مظعم  ماقم 
كانرطخ ياه  هشقن  ّرـش  زا  روشک  تاـجن  تلم و  يدنلبرـس  هار  اـهنت  هک  منک  یم  يروآداـی  قارع  نمؤم  رویغ و  تلم  هب  . » دنتـشاد ناـیب 

مکحم نامسیر  نیا  هب  کّسمت  اب  دنناوت  یم  اهنآ  زورما  تسا و  مالـسا  راختفارپ  مچرپ  ریز  رد  نانآ  هملک  تدحو  مزینویهـص ، رابکتـسا و 
رد یناشخرد  هراتـس  نوچمه  لقتـسم ، یمالـسا و  قارع  نآ  رد  هک  دننزب  مقر  يدـعب  ياه  لسن  دوخ و  روشک  يارب  ار  يا  هدـنیآ  یهالا ،

هفیظو تسناوت  دنهاوخ  هملک  تدـحو  مالـسا و  هب  کسمت  اب  اهنت  قارع ، یـسایس  ینید و  ناگبخن  ناگرزب و  ددرگ . نایامن  مالـسا  يایند 
.« دنشاب قفوم  مدق و  تباث  هار  نیا  رد  هک  تسا  دیما  دنهد و  ماجنا  دنراد ، هدهع  رب  ییانثتسا  راگزور  نیا  رد  هک  ار  یگرزب 

هجوـتم ار  ناـگمه  لـفحم ، نآ  رد  روـضح  ازع و  سلجم  يرازگرب  اـب  ، میکح هّللا  تیآ  دیهـش  ماـقم  تشادـساپ  رد  يربـهر  مـظعم  ماـقم 
اب قارع  یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  سیئر  دیهـش و  نآ  ردارب  اب  رادـید  رد  ناشیا  نینچمه  دـنتخاس . میکح  دیهـش  يـالاو  تیـصخش 

: دندرک حیرصت  میکح  رقاب  دمحم  دیس  هّللا  تیآ  يرایشوه  وریبدت  تعاجش ، نامیا ، زا  لیلجت  نمض  ناشیا ،
تیآ یتیصخش  ياه  یگژیو  تلع  هب  اما  دروآ ، لابند  هب  یمالسا  تما  قارع و  تلم  يارب  یتراسخ  لیدب ، یب  دیس  نآ  تداهـش  هچ  رگا  «

». تشاد دهاوخ  هتشاد و  صاخ  يریثات  قارع  رد  عاضوا  دنور  رب  زین  وا  تداهش  میکح ، هّللا 
اه  باتزاب 
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عجرم یناتسیس ، هّللا  تیآ  رتفد  دش . رداص  قارع  جراخ  لخاد و  زا  نوگانوگ  ياه  مایپ  میکح ، رقابدمحم  دیس  هّللا  تیآ  تداهـش  زا  سپ 
روشک رد  تینما  تابث و  داجیا  رد  شالت  هب  ار  ناـگمه  درک و  موکحم  ار  گرزب  هعجاـف  نیا  يا  هیناـیب  رودـص  اـب  قارع ، نایعیـش  گرزب 
قارع مدرم  زا  تیانج ، نیا  ندرک  موکحم  اب  ناهج ، یـسایس  ياه  تیـصخش  زا  دـنچ  ینت  للم و  ناـمزاس  لـک  ریبد  نینچمه ، دـناوخارف .

. دننک يراددوخ  ماقتنا  نتفرگ  زا  هک  دنتساوخ 
 ! داش حور 

. يدیرخ ناج  هب  ار  هنامز  ياه  یخلت  يدیشوک و  قارع  نهک  روشک  مدرم و  تاجن  يارب  هرامه  هک  میکح  يا  داب  داش  تا  ینامسآ  حور 
. درب دهاوخن  دای  زا  ار  وت  هاگ  چیه  زرابم ، ياه  ناسنا  يایند  قارع و  خیرات  يدوب و  تتلم  نید و  يارب  يراکادف  زابرس  قح  هب  وت ،

هیلع رقابدمحم  ماما  تیالوم ، زور  داز  رد  ناینامسآ  اب  تکرابم  دنویپ  دوب و  اه  نامز  نیرتهب  تسود ، اب  تتاقالم  ِهاگ  هک  داب  داش  تحور 
. داب ّبر  تمحر  نیرق  هرامه  تحور  يدیشکرپ . وکین  یتسیز و  وکین  وت  دروخ . مقر  مالسلا ، 

ییابطابط یضاق  یلع  دمحم  دیس  هللا  تیآ 

یکدوک نارود  همانیگدنز و 
عولط زیربت  رهش  قفا  زا  رگید  يدیشروخ  هک  دوب  هتـشذگن  لاس 1331 ق  یلوالا  يدامج  مشش  هبنـشکی  زور  باتفآ  عولط  زا  یتعاس  دنچ 

ناغمرا هب  ار  يداش  رورـس و  دوخ ، موصعم  نامـشچ  ندوشگ  اب  تخاس و  نادـنچ  ود  ار  هناخ  يافـص  شیوخ ، دـلوت  اب  هک  يدازون  درک .
راو گرزب  ردپ  دندرک . باختنا  وا  يارب  ار  یلع » دمحم   » يابیز کین و  مان  دازون  نامیا  اب  ردام  ردپ و  زور ، دنچ  تشذـگ  زا  دـعب  دروآ .
ملع هب  روهشم  لیصا و  تاداس  زا  گرزب و  ناملاع  ناشخرد و  ناگراتس  زا  یکی  رقاب » ازریم   » هب روهشم  رقاب ، دیس  جاح  یلع ، دمحم  دیس 

. دوب ناجیابرذآ  رورپ  ملاع  راید  زا  اوقت  و 
بتکم دنمتداعـس  ناگتفای  تیبرت  زا  دوخ  هک  دـش  يرپس  يرداـم  ردـپ و  تبحم  رهم و  رپ  نماد  رد  یلع » دـمحم  دیـس   » یکدوک نارود 

نیا هب  نوگانوگ ، ياهتروشم  یـسررب و  رکفت و  اهتدم  زا  سپ  یلعدـمحم ، دیـس  ردـپ  یـضاق  رقاب  ازریم  جاح  موحرم  دـندوب . مالـسا 
ناملاع زا  ود  ره  هک  دهدب  یـضاق  هّللادسا  ازریم  جاح  دوخ ، دنمجرا  ردارب  نیـسح و  دمحم  ازریم  هب  ار  وا  تیبرت  میلعت و  هک  دیـسر  هجیتن 

رضاح ناراوگرزب  نیا  سرد  هسلج  رد  قایتشا  روش و  اب  یلعدمحمدیس  بیترت ، نیدب  دندوب . یمالسا  قالخا  زوس  لد  نایبرم  هتـسراو و 
. دربیم اههرهب  ناشدوجو  عمش  زا  دشیم و 

رگید راب  تشاد ، ار  یمالسا  تاسدقم  ندرب  نیبزا  ناکما  هظحلره  هک  متس  ملظ و  طاسب  شرتسگ  ناریا و  رب  ناخاضر  تیمکاح  عورش  اب 
زیربت هتـشذگ ، لثم  مه  راب  نیا  دنتـشارفارب و  ار  تفلاخم  مچرپ  روشک ، رـسارس  رد  ْهاگآ  تیناحور  يربهر  هب  رادیب  هشیمه  نازاسهسامح 
ناـمز نـیمه  رد  تخادـنا . هارهـب  ار  ضارتـعا  جوـم  اهرهـش ، ریاـس  اـب  ناـمز  مـه  تـفرگ و  شود  هـب  ار  یمالــسا  تـضهن  مَـلَع  ْناـمرهق 

ناـفلاخم عمج  هب  تخومآیم ، دوخ  راو  گرزب  ردـپ  زا  ار  هزراـبم  شور  هار و  دوـب و  هلاـس  هدزناـش  یناوـجون  هک  یـضاقیلعدمحمدیس 
اهنآ دش . هاگدیعبت  یهار  شایمارگ  ردپ  هارمه  هب  يولهپ  هدناشن  تسد  تموکح  روتـسد  هب  لاس 1347 ق ، رد  بیترت ، نیدب  تسویپ و 
كاپ راید  نآ  رد  ار  دیعبت  زا  لاس  کی  دندش و  دهشم  سدقم  رهش  یهار  اج  نآ  زا  روبجم و  نارهت  رد  يرابجا  تماقا  هب  هام  ود  تدم  هب 

دوخ بلق  رب  ار  يولهپ  تموکح  دادـیب  مخز  شزوس  راب  نیتسخن  يارب  هک  دوب  یلع  دـمحم  دیـس  یتازراـبم  هبرجت  نیلوا  نیا  دـندنارذگ .
. درکیم ساسحا 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  اب  ییانشآ 
مه هک  دوب  میژر  نیا  متس  دهاش  ْکیدزن  زا  دربیپ و  يولهپ  میژر  یبهذم  دض  تیهام  هب  یناوجون  نارود  نامه  زا  یضاقیلعدمحمدیس 
یپ رد  تسب و  تّمه  رمک  يّدـج  هزرابم  يارب  هک  دوب  نیا  دربیم . ناوارف  جـنر  دادـیب  نیا  زا  وا  دـمآیم ، دورف  مدرم  رـس  رب  هنایزات  نوچ 
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یهار يولهپ ، میژر  اب  هزرابم  يارب  نامیا  ملع و  حالس  هب  ندش  حلـسم  ینید و  یملع و  ینابم  لیمکت  يارب  لاس 1359 ق  رد  میمصت  نیا 
نـشور زور  هب  ار  ناروشحلـس  زوسرپ  ياهلد  دیما ، رون  شبات  اب  هک  دوب  مق  هیملع  هزوح  اهنت  نامز ، نآ  رد  هک  ارچ  دش ؛ مق  سدقم  رهش 

، ییانشآ لیاوا  نامه  زا  دش و  انـشآ  ناشیا  سرد  تاسلج  هللاهمحر و  ینیمخ  ماما  اب  یـضاق  یلع  دمحم  دیـس  اتـسار  نیا  رد  دادیم . دیون 
دندوب نادرگاش  زا  یضعب  : » دناهتشون هراب  نیا  رد  درک ، رارقرب  کیدزن  طابترا  ناشیا  اب  هدیدرگ و  ماما  ترضح  هتسجرب  تیـصخش  هتفیش 

ییابطابط یـضاق  هّللا  تیآ  اهنآ  زا  یکی  دـندش . لئان  یلاع  هجرد  هب  دـناهدرک و  هدافتـسا  ماـما  ترـضح  رـضحم  زا  تاـهج  عیمج  زا  هک 
«. دشابیم يزیربت 

فجن  رد  اهتیلاعف  همادا 
. دش فرـشافجن  یهار  گرزب ، دیتاسا  ناملاع و  رـضحم  زا  يریگهرهب  يارب  دوخ ، یملع  ياهشالت  همادا  رد  یـضاق ، یلع  دمحم  دـیس 

يارب یمظنم  قیقد و  همانرب  دروآ و  تسد  هب  یفاک  ياهیهاگآ  قارع  هیملع  ياـههزوح  سرد  عضو  زا  فجن ، هب  تمیزع  زا  شیپ  ناـشیا 
تیالو و نیمزرـس  نیا  فجن ، هب  شدورو  زا  يزور  دـنچ  تهج ، نیمه  هب  درک . میظنت  راید  نآ  ياهب  نارگ  ياـهتصرف  زا  رتهب  هدافتـسا 

تیآ ییوخ ، مساقلاوبا  دیـس  هّللا  تیآ  میکح ، نسحم  دیـس  هّللا  تیآ  نوچ  يدـیتاسا  سرد  زا  يرو  هرهب  قیفوت  هک  دوب  هتـشذگن  تماـما 
تیآ يارب  فجن  دیتاسا  نایم  رد  یضاق  دیهش  دش . شبیـصن  اطغلا  فشاک  نیـسح  دمحم  خیـش  هّللا  تیآ  یتشر و  نیـسحلادبع  خیـش  هّللا 

. تشاد تفلا  سنا و  ناشیا  اب  رتشیب  دوب و  لئاق  یصاخ  مارتحا  اطغلا  فشاک  یمظعلا  هّللا 
ارچ دوب ؛ اج  نآ  هیملع  هزوح  زا  يونعم  یملع و  ياههدافتـسا  فجن و  رد  تماقا  یـضاق ، هّللاتیآ  رمع  ياهزور  نیرتباداش  نیرتهب و  زا 
یلو دیـسر . داهتجا  تهاقف و  یلاع  تاجرد  هب  تخادرپ و  دوخ  يرکف  ینابم  میکحت  هب  یناوارف  قاـیتشا  روش و  اـب  اـهزور ، نآ  رد  وا  هک 

لاس 1331 رد  دش  راچان  یلیالد  هب  انب  فجن ، رد  تماقا  لاس  هس  زا  دـعب  ناشیا  دیـسر و  نایاپ  هب  شوخ  نارود  نیا  هک  تشذـگن  یتدـم 
هلوک اب  دوب ، هتـشذگ  راوگرزب  نآ  رمع  زا  لاـس  هک 42  ناـمز  نیا  رد  ددرگزاـب . زیربـت  هب  هدرک و  كرت  ار  شراوگرزب  ّدـج  مرح  ش 
تایح ینغ و  گنهرف  شرتسگ  هار  رد  دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  میمصت  زیربت ، دوخ  راید  يوس  هب  ندش  راپسهر  اب  تفرعم و  ملع و  زا  يراب 

. تشگ نایامن  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  رد  اهدعب  شدنمدوس ، جیاتن  هک  ياهدنزرا  تامدخ  نامه  تفرگ ؛ یمالسا  شخب 
مایق 1342 رد  دیهش  شقن 

ینیمخ ماما  ترـضح  ناهج  نافعـضتسم  گرزب  ربهر  هک  یلاس  تسا ؛ زیگناهرطاخ  یندنامدای و  هب  یلاس  ناریا ، خیرات  رد  لاس 1342 ش 
. تخادنا خیرات  نادهلابز  هب  ار  یهاش  متـس  ماظن  هشیمه  يارب  هک  تخادنا  هار  هب  ینک  ناینب  جوم  نانچ  دوخ ، نامایب  شورخ  اب  هللاهمحر 

مچرپ داد و  رارق  دوخ  هلمح  كون  رد  ار  راک  تیانج  ياکیرمآ  ْناهج  داسفلا  ما  زاورپ ، زیت  یباقع  نوچ  مه  ناریا ، خـیرات  درمربا  راـب  نیا 
ياهتدهاجم اب  تشاد و  يدایز  مهـس  زین  ییابطابط  یـضاق  هّللاتیآ  هوتـسن ، دهاجم  ْنامایب  هزرابم  نیا  رد  تشارفارب . ار  هزرابم  داهج و 

رگید ندـمآرد  تکرح  هب  بجوم  ْناـجیابرذآ  ماـیق  هک  تسنادیم  بوخ  نمـشد  هک  ارچ  تخاـس ؛ رتناـشیرپ  ار  نمـشد  راز  لاـح  دوخ 
. تشاد تشحو  نآ  زا  نمشد  هک  دوب  یسوباک  نامه  نیا  دش و  دهاوخ  ناریا  ياهرهش 

هب ار  زیربت  مدرم  میژر ، دـض  ياههیمالعا  شخپ  نیـشتآ و  ياهینارنخـس  اب  ییابطابط  یـضاق  هّللا  تیآ  لاس 1342 ش ، مایق  ناـیرج  رد 
ناملسم تما  شورخ  شوج و  یپ  رد  تخادنا . هلعش  نمشد  دوجو  نمرخ  رب  دوخ ، هناعاجش  لمع  نیا  اب  دناشک و  بالقنا  رازراک  هنحص 

خیرات 13 رد  ار  یضاق  هّللا  تیآ  زیربت ، كاواس  سیئر  ناجیابرذآ و  تقو  رادناتسا  یگنهامه  اب  تینما  دض  نامزاس  نانیـشن  زکرم  ناریا ،
رد نادنز ، زور  زا 75  دعب  دنداد . لیوحت  هعلق » لزق   » نادنز هب  ْنآ  زا  دعب  دـندرک و  لقتنم  نارهت  یهرز  ناگداپ  هب  ریگتـسد و  رذآ 1342 

هزوح زا  جورخ  مدع  رب  ینبم  ناشیا  ردارب  تنامـض  اب  دـندرب و  نارهت  دابآ  تنطلـس  هب  هعلق » لزق   » نادـنز زا  ار  ناشیا  ناضمر  كرابم  هام 
. دنتخاس دازآ  ار  ییابطابط  یضاق  هّللا  تیآ  نارهت ، ییاضق 

یندم  هللا  تیآ  بارحم  دیهش  اب  يراکمه 
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نیب هقرفت  داجیا  رد  یعـس  فرحنم  ياه  هورگ  دوب و  دایز  تیلاعف  راک و  مکارت  زیربت ، هژیو  هب  ناجیابرذآ ، رد  بالقنا ، يزوریپ  لـیاوا  رد 
یضاق هللا  تیآ  هب  کمک  راکمه و  ناونع  هب  ار  یندم  دیهـش  هللا  تیآ  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ور  نیا  زا  دنتـشاد . ناجیابرذآ  رویغ  مدرم 

نیا لزنم  دراو  یندم  هللا  تیآ  مردارب  هک  داد  هیمالعا  دنوشب ، رهش  نیا  دراو  یندم  دیهش  هک  نآ  زا  لبق  یضاق  دیهـش  دنداتـسرف . زیربت  هب 
. ددرگ یم  بناج 

نآ یلو  دنزادنیب ، هلصاف  راوگرزب  ود  نآ  نیب  ات  دندرک  یم  تیلاعف  زور  بش و  ضرغم  صاخشا  زیربت  رد  یندم  هللا  تیآ  روضح  زا  سپ 
یفرط دوخ  ياه  تیلاعف  زا  نانمـشد  هک  دندرک  یم  تکرح  هرـس  سدق  ماما  طخ  رد  دندوب و  یمیمـص  بوخ و  مهاب  ردـق  نآ  دیهـش  ود 

. دندش دیماان  سویأم و  ماجنارس  دنتسبن و 
اروشاع زا  یسرد 

لوا زامن  تیمها  هک  دنا  هتـشاد  نایب  ار  یبلاطم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رهظ  زامن  اب  هطبار  رد  ییابطابط  یـضاق  هللا  تیآ  دیهش 
هک عقوم  نآ  رد  نامولظم  دیـس  تسا :  هدـمآ  هدومن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهظ  زاـمن  زا  ناـشیا  هک  يریـسفت  رد  دـناسر . یم  ار  تقو 

كرت تقو  لوا  رد  ار  زامن  دوب ، هداد  رارق  فده  ار  وا  ناراب  تارطق  لثم  اهریت  هدش و  هدیشک  فالغ  زا  فرط  ره  زا  نمـشد  ياهریـشمش 
زا تیعبت  دـیهاوخ  یم  دـیراد و  راوگرزب  نآ  هب  تبحم  دـیتسه و  ترـضح  نآ  هب  دـنم  هقالع  ًاعقاو  رگا  دومرف ... ادا  تعامج  اب  هدومرفن و 
رد اروشاع ، زور  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  هک  دینادب  دیاب  دیراد ، یم  رب  مدق  لقع  مهف و  يور  زا  ناتدوخ  نید  رد  دینک و  نامولظم  دیس 

هدش عمج  شیافواب  نارای  ترضح و  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  تلالض  رفک و  رکـشل  هک  نمـشد  موجه  بل و  هنـشت  اوه و  يامرگ  عقوم  نآ 
: درک ضرع  هک  یسکرب  درکن و  شومارف  ار  زامن  دندوب ،

: دندومرف  - تسالبرک يادهش  زا  هدنهد  رکذت  ِصخش  نآ  هک  نیا  اب  تسا -  زامن  تقو  مالسلا  هیلع  هللا  لوسر  نبای 
، یعقاو نارازگزامن  ماقم  سپ  دـهدب . رارق  ادهـش  زا  ار  وت  ادـخ  هدومرفن  دـهدب . رارق  نارازگزاـمن  زا  ار  وت  ادـخ  يدروآ ، داـی  هب  ار  زاـمن 

شیامرف زا  دهدرارق و  نارازگزامن  زا  دـنوادخ  تسالبرک  يادهـش  زا  هک  ار  صخـش  نآ  هک  دـنک  یم  اعد  ترـضح  نآ  هک  تسا  یماقم 
. تسا نایامن  حضاو و  زامن  تیمها  تمظع و  مالسلا  هیلع  ماما 

تداهش هوحن 
لامآ و زا  نتشذگ  اب  نید  ناگرزب  هک  هنوگنامه  دنـشوکیم ، هناقـشاع  نآ  تفایرد  یپ  رد  ادخ  نادرم  هک  یهلا ، تسا  ياهفحت  تداهش 

لقن دـننک . دوخ  بیـصن  راگدرورپ  يوس  زا  ار  میظع  تبهوم  نیا  تفایرد  قیفوت  دنتـسناوت  راثیا ، يراکادـف و  اب  دوخ و  يویند  ياهوزرآ 
نایفارطا هب  هراومه  دندش و  رثأتم  رایـسب  دندینـش ، ار  هللا  همحر  يرهطم  داتـسا  هنامولظم  تداهـش  ربخ  یتقو  یـضاق  هّللاتیآ  هک  دناهدرک 
تدهاجم يرمع  زا  سپ  هوتسن ، ملاع  نآ  ماجنارس  مسرب .» تداهش  ضیف  هب  يزور  يرهطم ، داتسا  لثم  مه  هدنب  شاک  : » دندومرفیم دوخ 

هب تشگ و  ادخ  نید  ینابرق  نابعش ، دجـسم  رد  اشع  برغم و  زامن  زا  سپ  ماگنه و  بش  هام 1358  نابآ  خیرات 11  رد  تیبرت ، میلعت و  و 
. داب ورهررپ  شهار  یمارگ و  شدای  دیسر . دوخ  يزورآ 

دیهش راثآ 
: تسا هدیسر  پاچ  هب  ناشیا  زا  هک  يا  هناملاع  یقیقحت و  ياه  باتک  هلمج  زا 

نیعبرا زور  قیقحت  . 1
) دلج  4 هینامعنلا (  راونا  رب  تاقیلعت  . 2

یقارن نیدحوملا  سینا  باتک  رب  تاقیلعت  تافاضا و  . 3
هلمج زا  دوب ، مه  رعش  عبط  ياراد  یضاق  دیهش  موحرم  تسا . هتشون  حرش  همدقم و  شیارب  حیحصت و  ار  یـسربط  ریـسفت  ناشیا  نینچ  مه 

: دشاب یم  تیب  ود  نیا  ناشیا  راعشا 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


متسیچ هک  تقیقح  هب  متفاین  رخآ  متسیز  شوه  درخ و  اب  شیب  لاس  لهچ 
متسین تسه و  لگ  بآ و  نایم  رد  نم  یتسین  فراع ز  دیوگ و  تسه  لقاع ز 

تداهش تبسانم  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  مایپ 
. نُوعِجار ِهَیِلا  ّانِا  هّلل و  ّانِا  »

هللا همحر  ییابطابط  یضاق  یلع  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  تجح  دهاجم  ملاع  تداهـش  راوگان  هعیاض  فسأت ، لامک  اب 
تیلست دیعس  ِدیهـش  نیا  ناگدنامزاب  صوصخ  هب  ناجیابرذآ و  دهاجم  رویغ و  مدرم  دهاجم و  مالعَا  ياملع  دهعتم و  ناناملـسم  مومع  هب 

. مراتساوخ مالسا  قح و  هار  نیدهاجم  يارب  یبالقنا  ربص  لاعتم  دنوادخ  زا  و  ضرع ،
هار رد  ام  نیدهاجم  يراکادف  زا  ناملسم  ياهتلم  تساهتلم . يارب  تیاده  غارچ  يدبا و  زیمآراختفا  یگدنز  دنوادخ ، هار  رد  تداهش 

يوس هب  شیپ  دننکشب و  ار  رامثتسا  رابکتـسا و  ّدس  مه ، هب  نتـسویپ  اب  دنریگب و  وگلا  گرزب  مالـسا  هعـسوت  فادها  يدازآ و  لالقتـسا و 
دیعـس دیهـش  قح و  هار  يادهـش  يارب  ترفغم  تمحر و  نیملـسم و  مالـسا و  تمظع  لاعتم  دنوادخ  زا  دنورب . یناسنا  یگدـنز  يدازآ و 

مراتساوخ ». ییابطابط 
ینیمخلا يوسوملا  هّللا  حور 

یندم هللادسا  دیس  هللا  تیآ  دیهش 
( هر  ) ینیمخ ماما 

هللادسا دیـس  جاح  موحرم  ناشلا  میظع  دیهـش  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  تایونعم  قالخا و  ملعم  ردقیلاع و  لداع  ملاع  راوگرزب و  دیس 
. دیسر تداهش  هب  یقفانم  تسد  هب  تدابع  بارحم  رد  شراوگرزب  دج  نوچمه  هیلع  هللا  ناوضر  یندم 

زیربت رهشرذآ  رد  دلوت 
هـصرع هباپ  يدـنزرف  دـندوب ، رهـش  نآ  ردـقلا  لیلج  تاداـس  زا  هک  یلعریم  لزنم  رد  زیربت  عباوت  زا  رهـش  رذآ  رد  یـسمش  لاس 1292  رد 
ییادتبا تالیصحت  ياریذپ  زیربت  هیبلاط  هسردم  دندیمان . هللادسا  ار  وا  ع )  ) یلع نینموملاریما  هب  ناوارف  قشع  زا  ردپ  هک  تشاذگ  یگدنز 

دیـس باختنا  دنداد . حـیجرت  ار  مق  هیملع  هزوح  تالیـصحت  نیا  همادا  يارب  نتـشون  ندـناوخ و  يریگدای  لحارم  یط  زا  دـعب  دوب ،  ناشیا 
نیا اب  دوب . هدش  رـشق  نیا  جـنر  تخـس و  نارود  ثعاب  وا  تیناحور  دـض  تسایـس  ناخ  اضر  يوس  زا  هک  تفرگ  تروص  ینامز  هللادـسا 

هناخاضر هک  ارچ  تسین  رفس  تقو  نونکا  دنتفگ  یم  وا  هب  هک  شناتـسود  لباقم  رد  دندنامنزاب و  فده  رد  تکرح  زا  یندم  دیـس  دوجو 
. موش یم  ظعاو  الم و  مدوخ  يارب  هک  لقادح  دندومرف :  یم  خساپ  رد  دنشاب ،  هتشاد  تاغیلبت  تیلاعف و  املع  دراذگ  یمن 

ینید مولع  يریگارف  هب  دندش و  یم  رضاح  يراسناوخ  یقت  دمحم  دیس  يرمک و  هوک  تجح  ماظع  تایآ  رـضحم  رد  مق  هیملع  هزوح  رد 
هن تدم  نیا  هک  دندرب  اه  هرهب  همحرلا  هیلع  ینیمخ  ماما  ترـضح  قالخا  نافرع و  هفـسلف و  سرد  رد  لاس  راهچ  تدم  هب  دنتخادرپ ،  یم 

. دندرک یم  دای  ماما  ترضح  زا  دیرم  دح  رد  هک  دش  ادیپ  يدرگاش  داتسا و  يا  هطبار  ناشیا  يارب  اهنت 
فرشا فجن  هب  ترجاهم 

ظاحل هب  دنتفر  هعیش  لوصاو  هقف  هلاس  رازه  هاگیاپ  فرشا  فجن  هب  دندوب  هدرب  مق  زا  هک  یناوارف  ياه  هرهب  اب  یندم  هللادسا  دیس  هللا  تیآ 
نسحم دیس  هللا  تیآ  روتسد  هب  دش  عقاو  رهش  نآ  ماظعا  دیتاسا و  هجوت  دروم  نامز  نیرتمک  رد  یتاذ  ياهدادعتـسا  يدرف و  تایـصوصخ 

. دیدرگ رهش  نآ  ناگرزب  وزج  دنتخادرپ  فلتخم  سورد  سیردت  هب  هیلع  هللا  همحر  میکح 
هدرب يدایز  يونعم  ياه  هرهب  شراوگرزب  دـج  ع )  ) یلع ترـضح  هاگراب  زا  یملع  يریگ  هرهب  رب  هوالع  فرـشا  فجن  رد  ناـشیا  روضح 

یم هللا  تیآ  يو  هب  هک  شناتـسود  هب  باطخ  لباقم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـندش . هتـسراو  یقتم و  یملاع  یندـم  هللادـسا  دیـس  هللا  تیآ  هک 
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وا تسا  يونعم  یحور و  یگدنزاس  کی  رگناشن  همه  اهنیا  دییوگ  یم  هللا  تیآ  نم  هب  هک  دیراد  یتجح  هچ  امـش  دندومرف :  یم  دنتفگ ، 
تیآ ترضح  نوچ  یعجرم  هکنیا  يارب  مدرک  تفلاخم  هک  مسیونب  هلاسر  دنتـساوخ  نم  زا  يا  هدع  مدوب  فجن  رد  یتقو   : دیوگ یم  دوخ 

. میدرک یم  دیلقت  ناشیا  زا  همه  دیاب  هک  تشاد  دوجو  ینیمخ  هللا 
یندم  هللا  تیآ  يونعم  ياه  هولج 

اهنآ هب  دنتـشاذگ و  یم  مارتحا  ناناوج  هب  تفر ،  یم  رامـش  هب  یمالـسا  راتفر  یمالـسا و  قالخا  يامن  مامت  یندم  هللادـسا  دیـس  هللا  تیآ 
دـنداد و یم  صاصتخا  ناناوج  هب  ار  زور  زا  ینیعم  تقو  دـش  یم  لقتنم  هک  يرهـش  ره  هب  دـندوب  دـیعبت  هکیناـمز  رد  دـندیزرو  یم  قشع 

اقآ جاح  دوب ،  هدیـسرپ  يو  زا  هک  ناشناکیدزن  زا  یکی  لاوس  هب  خـساپ  رد  ناشیا  دـنتفگ ،  یم  خـساپ  ار  اهنآ  نوگانوگ  تالاوس  اـهتعاس 
 : دندوب هتفگ  دیتسین  رادروخرب  یبوخ  ینامـسج  تیعـضو  زا  هکیلاح  رد  دیهد ؟  یم  صاصتخا  اه  هچب  نیا  هب  ار  دوخ  تقو  ردق  نیا  ارچ 

. دبای یمرد  اراهنیا  هک  تسه  يا  هدننک  نارگن  هدشزاب  ياهشوغآ  ناناوج  اه و  هچب  يارب  منکن  زاب  ار  مشوغآ  نم  رگا 
تکرح نیا  یتسیـسکرام ) یطاقتلا و  تارکفت  دوجو   ) ناـمز يداـصتقا  هب  هک  تسا  راوگرزب  ناـسنا  کـی  زا  هدـنزرا  يا  هنومن  هجوت  نیا 

. دندش لاس 57  رد  نیرفآ  بالقنا  ًادعب  ناناوج  نیمه  دنداد  یم  ماجنا  ار  هدنزاس 
بش اهلاس ،  زا  یکی  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  بش  رد  دندرک :  لقن  ناشیا  داماد  دوب  راوگرزب  دیس  نیا  یگژیو  رگید  صالخا ، 

. دوب هدش  لیکشت  مدرم  الضف و  املع و  زا  یهوکشاب  رایسب  سلجم  فرشا  فجن  رد  هرـس ) سدق   ) يراصنا خیـش  دجـسم  رد  ءایحا  ردق و 
رد ناتناهانگ  زا  دیدمآ  اهامش  رگا  دندومرف  هظعوم  تحیصن و  نمض  رد  دنتخادرپ ، هظعوم  هب  هتفر و  ربنم  يالاب  یندم )  هللا  تیآ   ) ناشیا

نیا مدرک  یم  رکف  اریز  منک  هبوـت  میاـهتدابع  لاـمعا و  زا  ما  هدـمآ  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  ادـخ  نم  یلو  دـینک ،  هبوـت  دـنوادخ  هاگـشیپ 
یم بشما  اذـل  دوب  یلاعت  قح  سدـقم  تاذ  هب  نیهوت  اهنآ  هک  مهف  یم  الاح  اما  تسا ،  هدوب  دـنوادخ  تداـبع  ما  هداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا 

 . تسا هدوب  ناشیا  صولخ  صالخا و  زا  زراب  هنومن  نیا  منک . هبوت  اهنآ  زا  مهاوخ 
یلع ترـضح  شدجما  دج  زا  هک  دوب  راوگرزب  درم  نیا  زراب  تایـصوصخزا  تشاد و  شنیتسار  نامیا  رد  هشیر  یندم  هللا  تیآ  تعاجش 

رد دندز و  نفلت  ناشیا  هب  سانشان  درف  کی  تروص  هب  كاواس  سیئر  دندوب  دیعبت  هکینامز  دبنگ  ناتـسرهش  رد  دندوب .  هدرب  ثرا  هب  (ع )
دوجو اب  دیوگ :  یم  اورپ  یب  تحارـص و  اب  يو  درک ؟  دیلقت  دیاب  یـسک  هچ  زا  زورما  امـش  رظن  هب  هک  دنک  یم  لاوس  وا  زا  دـیلقت  هلئـسم 

 : دتـسرف یم  ماغیپ  ناشیا  هب  ادعب ً  دوب .  هدروخ  هکی  دوخ  هک  كاواس  سیئر  درک ،  دیلقت  ناشیا  زا  دـیاب  هک  تسا  مولعم  ینیمخ  هللا  تیآ 
یم تسه  ما  هدـیقع  هچنآ  نم  دـنیامرف :  یم  دـنوش . یم  علطم  هیـضق  زا  هک  نیمه  یندـم  هللا  تیآ  دـینک . هظحالم  یمک  یندـم  ياقآ  هک 

 . مرادن یک  اب  یسک  زا  میوگ و 
. دشاب یندز  لاثم  دناوت  یم  دادبتسا  قانتخا و  رصع  رد  یندم  هللا  تیآ  تعاجش 

جنر نارود  زیربت و  ناتسرهش  هعمج  تماما  هب  بوصنم 
تخس دندرپس  یندم  دیهـش  هللا  تیآ  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ار  زیربت  هعمج  تماما  هرـس  سدق  ییابطابط  یـضاق  هللا  تیآ  دیهـش  تداهـش  اب 

ياهـشالت دوخ  هناعاجـش  هتفرگ و  رارق  زیربت  بوشآ  نایم  رد  وا  هک  دناوخ  ییاهزور  ناوت  یم  ار  یندم  هللا  تیآ  یگدـنز  ياهزور  نیرت 
هناخ هب  ینز  همق  ناونع  هب  ناملسم ،  قلخ  رصانع  دندرک .  یثنخ  ار  ناملسم  حالطـصا  هب  قلخ  بزح  شـسار  رد  بالقنا و  دض  هناحوبذم 

زا یکی  رد  دندیـشک  شتآ  هب  ار  ردـقلا  لـیلج  دیـس  نـیا  تداـبع  لـحم  بارحم  دـندرک  یم  لـتق  هـب  دـیدهت  دـندروآ و  یم  موـجه  شا 
دج دـننام  هب  هناـتماق  تسار  هثداـح  ره  رد  ناـشیا  اـما  . دـنتخادنا شکراـبم  تروص  هب  ناـهد  بآ  يدرمناوجاـن  يوس  زا  زیربت  ياـهنابایخ 

متـسه و ماما  هدنیامن  ما  هدنز  ات  نم   : دـندومرف دـندوب ،  هدـش  هعمج  زامن  هماقا  عنام  هک  یناسک  دـیدهت  لباقم  رد  دنداتـسیا و  شراوگرزب 
همین میتشاد  ییورایور  ناملـسم  قلخ  بزح  اب  هک  رخاوا  نآ  رد  دندرک :  یم  لقن  ناشیا  داماد  ینیدـلاءاهب  ياقآ  مناوخ  یم  ار  هعمج  زامن 

. دندرک یم  رارکت  راب  نیدنچ  ار  مبلط )  یم  کمک  وت  زا  طقف  ایادخ   ) نیعتسن كایا  دنوش و  یم  دنلب  اقآ  مدیود  یم  نم  اهبش 
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تعاجش تبالص و  اب  ینارحب  طیارش  نیا  رد  دوب  ناملسم  قلخ  بزح  تمدخ  رد  رایتخا و  رد  اهنآ  يات  یس  زیربت  رد  رقتسم  هتیمک  زا 34 
ردقلا لیلج  دیس  نیا  دوجو  تکرب  هب  زیربت  رهش  عاضوا  هکنیا  ات   . درک عافد  هیلع  هللا  همحر  ماما  تمرح  مالـسا و  بالقنا و  میرح  زا  مامت 

. دندید شمارآ  يور  مدرم  تفرگ و  مارآ 

یندم هللادسا  دیس  هللا  تیآ 

ماما ترضح  هزرابم  زاغآ  لاس 1342  زا  لبق  ات  ناشیا  دـندمآ . لئان  یبتارم  تالامک و  بسک  هب  یحور  یملع و  داعبا  زا  یندـم  هللا  تیآ 
تفر یم  رامـش  هب  ناشیا  یتازرابم  ياه  همانربزا  تیئاهب  اب  زیتس  دنتخادرپ .  فرحنم  هلاض و  ياه  هقرف  اب  هزرابم  هب  هیلع  هللا  همحر  ینیمخ 

یلصا هاگداز  هک  دننک  یم  ساسحا  ناشیا  عقوم  کی  دندرک  یم  فیرعت  هل  مظعم  دوخ  هک  يروط  نآ   : دننک یم  دای  نینچ  ناشیا  داماد  . 
هریغ قرب و  دـیلوت  هناخراک  دـننام  رهـش  ساسح  زکارم  هتفرگرارق  تیئاهب  هلـضم  هلاض و  هقرف  يداصتقا  هرـصاحم  رطخ  رد  رهـشرذآ  ناش 

. تساهنآ تسدب 
زا مدرم  دننک و  یم  میرحت  ار  اهنآ  قرب  فرـصم  هک  اجنآ  ات  دننک  یم  جیـسب  نانآ  هیلع  ار  مدرم  دوخ  نیـشتآ  تانایب  اب  دنور و  یم  ناشیا 

کیدزن هک  رهشرذآ  رتالاب  نیا  زا  دش  یم  هضرع  یصوصخ  تروص  هب  تاناکما  نیا  هتشذگ  میژر  رد  دننک . یم  هدافتسا  یتفن  ياهغارچ 
جاـتحیام ناـن و  شورف  زا  مدرم  هل  مظعم  روتـسد  هب  هک  درک  یم  نیماـت  ار  زیربت  ناـن  زا  يداـیز  رادـقم  ناـمز  نآ  رد  هدـش  عقاو  زیربـت  هب 

. دنوش یم  چوک  هب  روبجم  نانآ  دننک و  یم  يراددوخ  هلاض  هقرف  نیا  هب  یگدنز 
فجن رد  هک  ینامز  رد  دننک  یم  دیعبت  نادمه  هب  ار  ناشیا  اذـل  دـنناد  یم  یندـم  هللا  تیآ  ار  تاکیرحت  نیا  یمامت  لماع  تقو  یناب  رهش 

هیملع هزوح  داتسا  دوخ  دنتخادرپ و  یم  یملع  جرادم  یط  هب  فرشا  فجن  هزوح  داتسا  دوخ  دنتخادرپ و  یم  یملع  جرادم  یط  هب  فرشا 
توغاط هیلع  رب  هزرابم  يارب  يوفص  باون  دیهش  موحرم  هک  دنوش  یم  هجوتم  ناشیا  دننک  یم  لقن  شناتـسود  دندمآ  یم  باسحب  فجن 
هحلـسا دیوگ : یم  هک  يا  هنوگ  هب  دراذگ  یم  باون  رایتخا  رد  ار  شلوپ  دشورف و  یم  ار  دوخ  ياهباتک  درادـن ،  ار  هزرابم  ییادـتبا  هنیزه 

. دوب هتخورف  یندم  هللا  تیآ  هک  دوب  ییاهباتک  لوپ  اب  دوب  هدرک  هیهت  باون  هک  يا 
همحرلا هیلع  ینیمخ  ماما  هب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  یندم  هللا  تیآ  تخـس  ياهزور  نآ  رد  دـش  هدز  لاس 42  رد  یمالسا  بالقنا  هقرج 

هک لوا  زا  دوب و  ماما  رد  یناف  یندم  هللا  تیآ  دنیوگ :  یم  نینچ  ناشیا  نارای  زا  یکی  تفر  یم  شیپ  وا  اب  ماگ  هب  ماگ  دیزرو و  یم  قشع 
هب نانچمه  دـندرک ،  عورـش  تضهن  نیا  زا  ینابیتشپ  ناونع  هب  ار  یتکرح  فجن  رد  ناشیا  دـش  عورـش  ماـما  يربهر  هب  تیناـحور  هزراـبم 

تعامج زامن  رد  هشیمه  فجن  رد  یندـم  هللا  تیا  دیهـش  دـندومن . دـیعبت  فجن  هب  دـعب  هیکرت و  هب  ار  ماما  هک  نیا  ات  داد  همادا  شتازرابم 
هب ماما  دامتعا  دنتفرگ :  یم  ار  مزال  ياهدومنهر  ماما  زا  دش و  یم  بایفرش  ماما  تمدخ  فلتخم  ياهتبسانم  هب  دندرک و  یم  تکرـش  ماما 
انب ماما  هک  نیا  اب  . دندرک یم  توعد  یـصوصخ  تاسلج  رد  ارناشیا  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یندـم  دیهـش  هللا  تیآ 
رفن دنچ  زا  داد  یم  هزاجا  دش و  یم  مزال  هک  یهاگ  نکل  دهدن  هزاجا  درک  یم  یعس  رودقملا  یتح  دنریذپب و  ار  یقارع  تاماقم  دنتشادن 

دندرک یم  توعد  تاسلج  نیا  رد  ار  یندم  هللا  تیآ  هلمجنآ  زا  دنهدن  ماما  هب  یئوس  تبـسن  تاماقم  ات  دومن  یم  توعد  زین  دامتعا  دروم 
. دندرک یم  راذگاو  ناشیا  هب  ار  ماما  دمآ  یم  شیپ  هک  یساسح  روما  و 

یکی رد  هنابیرغ  دندروآ و  فیرـشت  نادمه  هب  دندش و  فجن  كرت  هب  روبجم  جلاعم  کشزپ  روتـسد  هب  يرامیب  تهج  هب  یندم  هللا  تیآ 
هللا تیآ  ترـضح  لیلجت  میرکت و  دروم  ناشیا  تخانـش  زا  دعب  دندیزگ ،  ینکـس  ینادمه  یلعالم  دنوخآ  هسردـم  تشپ  ياه  هرجح  زا 

. دنتفرگ رارق  ینادمه  یلع  یلعالم 
تیآ ياههاگ  دیعبت  زا  رگید  یکی  ناگنک  ردنب  دندش . دیعبت  دبنگ  هب  هام  هدزای  تدمب  نآ  زا  دعب  دندوب  دیعبت  دابآ  رون  رد  هام  تدم 22 

دندرب . رسب  ناتسرهش  نیا  رد  لاس  هس  تدم  هب  دندرک  لقتنم  ناتسدرک  داباهم  هب  اجنآ  زا  دوب ، یندم  هللا 
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يوش  یم  هتشک  مدنزرف  يا  ( لوتقم تنا  ینب  ای  )
داتـسیا و یم  اوجن  هب  ادخ  اب  زادگ  زوس و  اب  شیاهزامن  تونق  رد  هراومه  تشاد و  یهلا  ضیف  هاگرد  هب  مشچ  لاح  همه  رد  یندم  دیهش 

یب هتفرگ  ار  ع )  ) نیـسح ماما  شیالوم  زا  تداهـش  ماج  اـیور  ملاـع  رد  نوچ  دومن ،  یم  بلط  ار  بـالقنا  مالـسا و  هار  رد  تداهـش  وا  زا 
: دنتفگ یم  دوخ  ندوب  شیوخ  دوبعم  هب  لاصو  قوش  زور  نآ  راظتنا  رد  هناربص 

و متـسه ؟  ربمایپ  دالوا  زا  نم  ًاعقاو  ایآ  هللادـسا  دیـس  دـییوک  یم  هک  نم  هب  هکنیا  یکی  مدرک ،  کش  مدوخ  هب  تبـسن  عوضوم  ود  رد  نم 
؟  هنای موش  دیهش  ادخ  هار  رد  هک  مراد  ارنآ  تقایل  نم  ایآ  هکنیا  رگید 

نیـسح ماما  بش  کی  یتدم  زا  سپ  دهدب .  مباوج  هک  متـساوخ  ماما  زا  يراز  هلان و  اب  اج  نآ  رد  متفر و  ع )  ) نیـسح ماما  مرح  هب  يزور 
ود باوج  هک  دوش  یم  هتشک  مدنزرف  يا  ینعی  لوتقم  تنا  ینبای  دندومرف  ار  هلمج  نیا  دیـشک و  مرـس  هب  یتسد  مدید و  باوخ  رد  ار  (ع )

 . تخوس یم  تداهش  قایتشا  شتآ  رد  رارق  یب  هناورپ و  نوچ  یندم  هللا  تیا  تهج  نیا  هب  دوب  نآ  رد  نم  لاوس 
یجوم نوچ  ناشناگدید  ولج  رد  نونکا  مه  هک  يدیـس  تسناد  یمن  سک  چیه  زورنآ  دوب ،  رویرهش 1360  هعمج 20  زور  رد  هظحل  نیا 

. دریگ یم  مارآ  تداعس  يایرد  لد  رد  هشیمه  يارب  دنویپ و  یم  ترخآ  دیواج  سونایقا  هب  دعب  یتاظحل  دشورخ  یم  مارآ  ان 
زا ماگنه  نیا  رد  دـش . لوغـشم  تدابع  هب  رـصع  هعمج و  زامن  نیب  رد  یگـشیمه  تداـع  هبو  درب  ناـیاپ  هب  ار  هعمج  زاـمن  یندـم  هللا  تیآ 

نوچ ار  یندـم  هللا  تیآ  هاتوک  يا  هظحل  زا  سپ  درب  موجه  ناـشیا  يوس  هبو  دـش  دـنلب  ناورهن  جراوخ  لـسن  زا  یقفاـنم  زاـمن  موس  فص 
تدابع بارحم  یبیهم  اجفنا ر  يادص  سپسو  داد  رارق  ماشآ  نوخ  یـسکرک  لاگنچ  رد  دوب .  هتفرگ  جوا  توکلم  ملاع  رد  دازآ  يرتوبک 

. درک نوخ  قرغ  ار 
هجح یقودص و  هللا  تیآ  بیغتـسد و  هللا  تیآ  شناتـسود  اب  لاس 60  راهب  رد  ینعی  تداهـش  زا  شیپ  يدنچ  یندـم  هللا  تیآ  دـنیوگ  یم 

زا هدناوخ و  تجاح  زامن  تعکر  ود  مادکره  دندرک  یم  یبور  رابغ  ار  اضر  ماما  حیرـض  یتقو  سدـقم  دهـشم  رد  داژن  یمـشاه  مالـسالا 
رهطم دقرم  راوج  رد  سپس  عییشت و  زیربت  مدرم  کشا  ناراب  نایم  رد  دیهـش  رهطم  رکیپ  دندوب .  هتـساوخ  ار  ادخ  هار  رد  تداهـش  دنوادخ 

دش . هدرپس  كاخ  هب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح 
بارحم دیهش  نیلوا  تداهش  رد  هر )   ) ینیمخ ماما  مایپ  زا  یتمسق 

هنافرحنم تیاـنج  دنـس  ع)  ) نینموملاریما گرزب  دیهـش  ینامـسج  یناـحور و  دـالوا  هللا و  لوسر  هیرذ  زا  رگید  نت  کـی  ندومن  دیهـش  اـب 
دیسر تبث  هب  ناقفانم 

هللادسا دیـس  جاح  موحرم  ناشلا  میظع  دیهـش  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  تایونعم  قالخا و  ملعم  ردقیلاع و  لداع  ملاع  راوگرزب و  دیس 
نینچ ندـناسر  تداهـش  هب  دیـسر ... تداهـش  هب  یقفاـنم  تسد  هب  تداـبع  بارحم  رد  شراوگرزب  دـج  نوچمه  هیلع  هللا  ناوـضر  یندـم 

رد هعمج و  زامن  هاگداعیم  رد  یمالـسا  بالقنا  يافو  اب  نارای  مالـسا و  نادـنزرف  زا  دـنچ  ینت  اب  هارمه  یمالـسا  ینعم  مامت  هب  یتیـصخش 
دنوادخ زا  درادن  یهیجوت  نیملسم  زامن  هعمج و  لیطعت  تعیرش و  راثآ  وحم  هب  نتسب  رمک  مالسا و  اب  دانع  زج  نیملـسم  تعامج  روضح 

. مناهاوخ ار  مظعم  یندم  دیهش  صخالاب  نامریخا و  يادهش  اصوصخ  نادیهش  يارب  تمحر  نیملسم و  مالسا و  تمظع  یلاعت 

یناهفصا یفرشا  هللاءاطع  هللا  تیآ 

ناهفـصا رهـشینیمخ  رد  یناحور  ياهداوناخ  نایم  رد  لاس 1279  رد  بارحم  دیهـش  نیمراهچ  یناهفـصا  یفرـشا  هللاءاطع  هللاتیآ  دیهش 
زا ، رفعج ازریم  نیملسملا  مالسالاتجح و  موحرم  ناشیا  يردپ  دج  ،و  هللادسا ازریم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  موحرم  شردپ  دش . دلوتم 

ترضح دوجو  تکرب  هب  مالسا  ردص  رد  هک  لماع  لبج  ياملع  زا  یکی  هب  اهنآ  تبسن  هک  دنا  هدوب  مظعم  نویناحور  زا  فورعم و  ياملع 
. دسریم هدیزگرب ، ار  مالسا  رذوبا 
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یگلاس هدزاود  نس  رد  سپس  دنارذگ و  یفطـصم  ازریم  دزن  رهـش  ینیمخ  رد  ار  یمالـسا  مولع  یتامدقم  نارود  یناهفـصا  یفرـشا  دیهش 
دزن ار  حطس  تایبدا و  سورد  دش و  لوغشم  یمالسا  مولع  بسک  لیـصحت و  هب  هیزول  هسردم  رد  يو  . دش ناهفـصا  هیملع  هزوح  راپـسهر 

. دومن ضیف  بسک  ، يا هچرد  يدهم  دیس  جاح  موحرم  یکراشف و  موحرم  هللاتیآ  ترضح  ناهفصا ، هیملع  هزوح  فورعم  دیتاسا 
لاس هد  زا  سپ  یمالسا ، مولع  بسکو  لیصحت  همادا  تهج  ناتسود  دایز  رارصا  هب  ، لوصا هقف و  حطس و  سورد  تالیصحت  نایاپ  زا  سپ 

مق هیملع  هزوح  سسؤم  ، يرئاح هللاتیآ  موحرم  رضحم  زا  دش و  مق  هیملع  هزوح  راپسهر  یگلاس  نس 22 رد  ناهفصا ، رد  یلاوتم  لیصحت 
، تجح هللاتیآ  موحرم  ) ثالث تایآ  ماظع  دـیتاسا  رـضحم  زا  لاس  هد  تدـم  هب  يرئاـح  هللاتیآ  موحرم  تاـفو  زا  سپ  دومن . ملع  بسک 

موحرم دنتـشادن و  یلوادتم  هیرهـش  مایا  نیارد  تفرگ . هرهب  يراسناوخ ) یقت  دمحم  دیـس  جاح  هللاتیآ  موحرم  ردـص و  هللاتیآ  موحرم 
يو دندرکیم . کمک  ناشیا  هب  یغلبم  یقودص  دیهـش  هللاتیآ  طسوت  دنتـشاد ، ناشیا  هب  يدـیدش  فطل  هقالع و  هک  يراسناوخ  هللاتیآ 

هللاتیآ موحرم  سورد  زا  ناـشیا  یملع  ياههدافتـسا  رثـکا  دومن و  ملع  بسک  ضیف  هللاتیآ  موـحرم  رـضحم  زا  تدـم  نیا  رد  نینچ  مه 
. دشابیم دوجوم  يو  هناخباتکرد  نآ  تاوزج  همه  دناهتشون و  ار  راوگرزب  ود  نیا  سورد  یمامت  هک  تسا  هدوب  يراسناوخ  تجح و 

هدرک و تکرـش  مق  رد  ناشیا  ياهـسرد  رثکا  رد  دندوب  يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ  فورعم  نادرگاش  زا  یکی  یناهفـصا  یفرـشا  هللاتیآ 
. دنتخومآ ( هر ) ینیمخ ماما  دزن  ار  هفسلف ) ) رافساو تمکح  هموظنم  تشه  نینچمه  دنتفرگ ، هرهب  ناشیا  رضحم  زا  لاس  هدزاود  دودح 

كرت ناشیا  بش  زامن  تدـم ، نیا  مامت  رد  درکیم و  يرپس  يوزوح  مولع  يریگارف  هب  حبـص  اـت  ار  اهبـش  رثکا  یناهفـصا  یفرـشا  دـیهش 
. دشیمن

زا دعب  زور  ره  تخادرپیم ، دّجهت  هب  تفرگیم و  وضو  هتـسکش و  ار  هسردم  ضوح  ياهخی  بش  ياههمین  ناتـسمز  تخـس  يامرـس  رد 
اب مرح  نآ  رد  ار  ریبک  هعماج  ای  ثراو  ترایز  الومعم  دیدرگیم و  فرشم  رهطم  مرح  هب  (س ) هموصعم ترضح  ترایز  يارب  حبـص  زامن 

. دناوخیم هزور  همه  ار  (ع) نیسح ماما  ياروشاع  ترایز  لاس  تصش  تدم  تداهش ، زور  ات  یگلاس  تسیب  نس  زا  . درکیم توالت  افص 
: میناوخیم تداهش  دیهش و  باب  رد  یناهفصا  یفرشا  بارحم  دیهش  هبحاصم  زا  یتمسق  رد 

ربمغیپ هب  باطخ  مدرم و  هب  باطخ  اج  دنچ  رد  ملاع  دنوادخ  نآرق  رد  هکنیا  يارب  . میرادـن رتالاب  یماقم  تداهـش  ماقم  قوفام  مالـسا  رد  »
، هدوب مالـسا  ناشفدـه  دـنا و  هداد  ادـخ  هار  رد  ار  ناشدوخ  ناج  هک  ییاهنآ  ، ادـخ هار  رد  يادهـش  دـیربم  نامگ  دـیامرفیم : (ص) مالـسا

تایح هب  ار  يویند  دودحم  تایح  اهنیا  دندرک و  هلماعم  ادخ  اب  دنداد و  ادخ  هار  رد  ار  ناشدوخ  ناج  نوچ  دـناهدنز ، اهنیا  هکلب  ، دـناهدرم
. دنا هتفرگ  يدبا  تایح  ادخ  زا  دنا و  هداد  ار  دوخ  ناج  دندرک . هلدابم  يدبا 

لاـح نآ  رد  دریذـپب و  اـم  زا  دـنوادخ  میـشاب و  بارحم  دیهـش  نیمراـهچ  اـم  میتسه  راودـیما  نکیلو  میتسه  یهلا  ردـق  اـضق و  میلـست  اـم 
.« دشاب مه  یصالخا 

صاخ هجوت  دروم  هک  يو  دومنیم . سیردت  بالط  يارب  ار  بساکم  لیاسر و  هیافک ، نیدلج  هیلاع ، سورد  یناهفـصا  یفرـشا  دای  هدنز 
هزوح نیسردم  زا  نت  دنچ  اب  هارمه  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  روتسد  هب  دوب  هیملع  هزوح  نادنمشناد  الـضف و  گرزب و  عجارم 
هیملع هزوح  رد  بساکم  لئاسر و  زاتمم  نینحتمم  هلمج  زا  لاس  هس  دـش و  هزوح  نیا  نیلـصحم  بالط و  سورد  هب  یگدیـسر  رومأـم  مق 
يارب يراسناوخ  یقت  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  طسوت  یگلاس  لـهچ  نس  رد  هک  دوب  يدـح  هب  دیهـش  يونعم  یملع و  ماـقم  دوب . مق 

هللا تیآ  ضیف ، هللاتیآ  نوچمه  گرزب  ياـملع  زا  داـهتجا  هزاـجا  هن  اـی  تشه  ناـشیا  نینچمه  دـیدرگ و  رداـص  داـهتجا  یهاوگ  ناـشیا 
هللا تیآ  طـسوت  هاـشنامرک  هـیملع  هزوـح  سیـسأت  لاـبند  هـب  درک . تفاـیرد  ار  يدرجورب  هللا  تـیآ  یناهفـصا و  نـسحلا  وـبا  دیـس  ، ردـص
لبج داوجلادـبع  خیـش  جاـح  یهدـس ، هللا  تیآ  موحرم  یناهفـصا و  دیهـش  هللا  تیآ  موحرم  ناـشیا  روتـسد  هب  ، 1335 لاـس رد  يدرجورب 
نیا رد  یمالسا  فراعم  رشن  هب  هدومن و  تمیزع  هاشنامرک  هب  مق  هزوح  بالط  زا  رگید  رفن  جنپ  تسیب و  یفسلف و  مالـسالاتجح  یلماع ،

دـصق هک  یناهفـصا  یفرـشا  دیهـش  اما  دـندومن ، تمیزع  مق  هب  يو  ناـهارمه  يدرجورب  هللا  تیآ  تاـفو  زا  سپ  دـندرامگ . تمه  هقطنم 
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. دادیم عوجر  تما  ماما  هب  ار  مدرم  دیلقت ، رما  رد  سپ  نیا  زا  دیزگ و  تماقا  هاشنامرک  مدرم  دیدش  تعنامم  اب  تشاد  ار  مق  هب  تعجارم 
. دش بوصنم  هاشنامرک  رد  ماما  هدنیامن  تمس  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  يوس  زا  لااس 1342  رد 

رد يو  دیدش  ذوفن  لیلد  هب  اما  دننک ، دیعبت  ار  ناشیا  ات  تشاد  یعس  دیهش  يزور  هنابـش  ریگیپ و  ياهتیلاعف  لیلد  هب  يولهپ  سوحنم  میژر 
طـسوت راب  نیدنچ  هک  داد  رارق  دـیدهت  دروم  ار  يو  اهراب  نکل  دـشن . دـیعبت  هب  قفوم  هاشنامرک  مدرم  دـیدش  هقالع  نینچمه  مدرم و  نایم 

هب جیـسب ، لیکـشت  يارب  هاشنامرک  ياملع  رگید  اب  هارمه  هر ) ) ماما دـنمورب  دـنزرف  تداهـش  لاـبند  هب  دـش . ریگتـسد  ینابرهـش  كاواـس و 
هب قارع  زا  هر ) ) ماما ترجه  بش  رد  . تخادرپ دشیم  رازگرب  يدرجورب  هللا  تیآ  دجسم  رد  ارثکا  هک  اهیئامیپهار  اهنـصحت و  یهدنامزاس 

هتیمک نادنز  رد  هجنکـش  رازآ و  زور  دنچ  زا  سپ  دـندومن . لقتنم  نارهت  هب  هنابـش  ریگتـسد و  ار  ناشیا  كاواس  نوعلم  نیرومأم  سیراپ ،
. دومن دازآ  ار  ناشیا  راچان  مدرم ، املع و  راشف  نینچمه  راوگرزب و  درم  نیا  تداهش  زا  سرت  يرامیب و  لیلد  هب  ینابرهش ،

زا لابقتـسا  يارب  ناتـسا  نیا  مدرم  زا  يریثک  عمج  هاشنامرک و  ياملع  زا  ياهدع  قافتا  هب  ناشیا  ناریا ، هب  هر ) ) ماما ترـضح  دورو  زا  سپ 
ییامرف فیرشت  زا  وا  تعنامم  رودزم و  رایتخب  طسوت  روشک  ياههاگدورف  ندش  هتسب  زا  سپ  دندرک . تمیزع  نارهت  هب  هر ) ) ماما ترضح 

. دندرک نصحت  هاگشناد  دجسم  رد  ناریا  گرزب  ياملع  زا  يریثک  عمج  قافتا  هب  هر ،) ) ماما
هاشنامرک هعمج  ماما  تمس  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  يوس  زا  یمکح  یط  لاس 1358  رد  یمالسا  بالقنا  دنمهوکش  يزوریپ  زا  سپ 

اب تخادرپ و  هیقف  تیـالو  زا  تیاـمح  یمالـسا و  ماـظن  ياهدرواتـسد  زا  يرادـساپ  هب  ، هعمج زاـمن  رگنـس  رد  سپ  نیا  زا  دـش و  بوصنم 
. تساخرب ریگیپ  هزرابم  هب  یفارحنا  طوطخ  یمامت 

. داد رارق  دـقفت  دروم  ار  ناشیا  درک و  تاقالم  مالـسا  ناگدـنمزر  اب  تفای و  روضح  لطاب  هیلع  قح  ياهههبج  رد  یلیمحت  گنج  زاغآ  اـب 
رد روضح  هب  ار  مدرم  داد و  گـنج  لـئاسم  هب  صاـصتخا  ار  شیاـههبطخ  رثـکا  تدـم  نیا  یماـمت  رد  یناهفـصا  یفرـشا  هللا  تیآ  دـیهش 

نینچمه يو  درک . مان  تبث  يدهملا  پیت  رد  دیشوپ و  هاپس  سابل  اصخش  زین  دوخ  دومن . قیوشت  یمالسا  بالقنا  میرح  زا  عافد  اهههبج و 
زامن مالـسا  ناگدنمزر  اب  هارمه  رهـشمرخ  عماج  دجـسم  رد  دعب  زور  کی  دش و  مزاع  رهـش  نیا  هب  رهـشمرخ  يدازآ  ربخ  ندینـش  زا  سپ 

دیدـهت دروم  ار  يو  اهراب  دـندوب  ساره  رد  هاشنامرک  يزرم  ناتـسا  رد  هللا  تیآ  هطلـس  ذوفن و  زا  هک  لدروک  نیقفانم  دروآ . اـج  هب  رکش 
بارحم رد  نارتخاب ، هعمج  زاـمن  يرازگرب  لـحم  رد  لاس 1361  هامرهم  رد 23  ار  هزوح  نابات  دیـشروخ  ماجنارـس  هک  نیا  ات  دـنداد  رارق 
نیمراهچ تساوخیم  هک  دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  دوب ، هللاءاقل  قاتـشم  هک  ار  وا  بمب ، راجفنا  اب  هداد و  رارق  دوخ  هنیک  ریت  فدـه  تداـبع 

دندناسر . دشاب  بارحم  دیهش 
داب ورهر  رپ  شهار  داش و  شحور 

یقودص دمحم  هللا  تیآ 

مداد و تسد  زا  مدرک  كرد  کیدزن  زا  ار  شمیظع  تایحور  انشآ و  وا  اب  لاس  زا 30  شیب  هک  زیزع  یتسود  بناجنیا  هر :)  ) ینیمخ ماما 
 . داد تسد  زا  ار  دنمشناد  یتسرپرس  دزی  ناتسا  راکادف و  یهیقف  ناریا  دهعتم و  يرازگتمدخ  مالسا 

همدقم 
هداد ناشن  لمع  رد  قحب  هکدوب  مورحم  تلم  روای  ماما و  رای  وا  دوب  تما  ماما  هلاسیـس  افواب و  قیدص و  نارای  زا  یقودص  هللا  تیآ  دیهش 

عمج و يو  رد  ءاحلـص  ءایبنا و  ماما و  ترـضح  داعبا  یحور و  یقالخا و  لئاصخ  همه  دیدرت  نودب  هکدوب  تما  ماما  زا  ياهنومن  يو  دوب 
دیهش دوب  همئا  و  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسحو ع ) یلع ( ترـضح  هار  هدنهد  همادا  يولع و  عیـشت  كاپ  هلالـس  زا  يدرم  وا  دوب  هدش  هصالخ 

 . دوب مواقم  درکیمن و  یگتسخ  ساسحا  چیه  ندوب  مدرم  تمدخ  رد  يزور و  هنابش  راک  زا  دوب  ایریب  يدهاز  صلخم و  يدباع  یقودص 
ناشیا دوخ  نابز  زا  هارث  باط  یقودص  دمحم  خیش  هللا  تیآ  دیهش  همان  یگدنز 
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ازریماقآ موحرم  مردـپ  مدـش  دـلوتم  دزی  رد  یناحور  ياهداوناخ  رد  شیپ ،  لاس   75 يرمق ،  يرجه  لاس 1327  رد  یقودص  دمحم  هدـنب 
 . دوب ناتسا  نیا  فورعم  نویناحور  زا  یکی  بلاطوبا 

يدهم دمحم  الم  دنوخآ  دنزرف  مه  ناشیا  دوب و  ناتـسا  نیا  گرزب  املع و  زا  یکی  یهاشنامرک  اضر  دمحم  ازریم  موحرم  دنزرف  مردـپ ، 
. دندوب یهاشنامرک 

اهنت دـندش .  دـیعبت  دزی  هب  هاشنامرک  زا  هاش  یلعحتف  هلیـسوب  ناشیا  هک  ارچ  تسین  نشور  دزی ،  هب  يدـهم  دـمحم  الم  دـنوخآ  دورو  لاـس 
دج گرزب و  دج  یخیرات  حول  نامه  میـشابیم  گرزب  قودص  موحرم  ياههداون  زا  هکنیا  میراد و  ندوب  یقودـص  يارب  ام  هک  یکردـم 

قدـص و هب  هک  یـسک  قودـصلا »  لسن  نم  وه  فیک و  قوطن  قدـصلاب  ناک  يذـلا   » تسه هلمج  نیا  ناـشربق  حول  رد  هک  تساـم .  مود 
 . دشابیم یقودص  ام  ترهش  زین  تهج  نیا  هب  و  دشابیم .  قودص  لسن  زا  وا  هکنآ  لاح  دشابن و  نینچ  هنوگچ  تفگ  نخس  یئوگتسار 

ناهفصا  هب  ترجاهم 
لوغشم دراد  مان  ع )  ) قداص ماما  هسردم  الاح  هک  غاب  راهچ  هسردم  در  متفر و  ناهفصا  هب  تالیـصحت  همادا  يارب  يرمق ،  لاس 1348  رد 

دش تخس  یلیخ  ام  يارب  فقوت  دمآ و  شیپ  يدرس  رایسب  ناتسمز  کی  هنافسأتم  هک  دوب ،  بوخ  یلیخ  مه  نامتفرشیپ  میدوب و  لیـصحت 
لاغذ لابند  حبـص  زور  ره  دش .  هتفرگ  مدرم  تسد  زا  زیچ  همه  ًابیرقت  راک و  بسک و  دمآ و  نیگنـس  فرب  زور  تسیب  زا  زواجتم  دیاش  . 

دید دـش و  غاب  راهچ  هسردـم  دراو  زور  کی  يدابآ  فجن  یلع  دیـس  موحرم  هکنیا  ات  میتشگیمرب  یلاخ  تسد  رهظ  میتفریم و  بوچ  و 
میـسقت اههبلط  نیب  دـنزادنایب و  ار  هسردـم  گرزب  ياهرانچ  زا  یکی  ات  داد  روتـسد  دـعب  دنتـسه و  تخوس  دوبمک  راچد  اـههبلط  همه  هک 

 . دننک
دیـشک لوط  زور  بیرق 29  رفـس  نیا  میدرک و  تکرح  دزی  فرطب  هداـبآو  هشمق  قـیرط  زا  تشذـگ  یتخـس  هـب  یلیخ  هـک  یتدـمزا  سپ 

 . میدناسر دزی  هب  ار  نامدوخ  دوب  هک  یتمحزره  اب  هرخالابو 
مق  هب  رفس 

دیماجنا لوطب  لاس  مق 21  رهش  رد  ام  تماقا  میتفر و  مق  فرطب  هداوناخ  اب  تالیـصحت  همادا  يارب  يرمق  لاس 1349  رد  ینعی  دعب  لاسکی 
رارق دوخ  تبحم  فطل و  دروم  دنتخانـش  ار  ام  مق  رد  هک  یتقو  مق  هیملع  هزوح  ریدـم  سـسؤم و  يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  موحرم 
شیپ بالط  يارب  هک  اهیراتفرگزا  یـضعب  دوب و  تابجاو  لـثم  هدـنب  يارب  ناـشیا  تمدـخ  نتفر  هک  دیـسر  یئاـجب  راـک  مک  مک  دـنداد و 

دوب بوخ  یلیخ  تالـصحت  رد  ام  تفرـشیپ  دندومن  ملع  لها  هب  هدنب  طسوت  یئاهکمک  مه  ناشیا  مدرکیم و  ضرع  ناشتمدخ  دمآیم ، 
لها همه  تساوخیم  هک  يولهپ  راشف  رثا  رد  ناشیا  تشذگرد  زا  دعب  دـنتفر .  ایند  راد  زا  يرئاح  هللا  تیآ  يرمق  لاس 1355  رد  هکنیا  ات 

 . داتفا رثؤم  یلیخ  دش و  ملع  لها  زا  یتالسوت  ًادعب  هک  دش  تخس  یلیخ  ملع  لها  رب  عاضوا  دنک  جراخ  یناحور  سابل  زا  ار  ملع 
نـسحلاوبا دیـسآ  موحرم  دـیلقت  عـجرم  هک  ارچ  تشادـن  یعجرم  مق  ناـمز  نآ  رد  هکنیا  تهجب  دوـب  تخـس  یلیخ  هرود  نآرد  لیـصحت 

مه یلیخ  دنتـشاد و  ار  هزوح  یتسرپرـس  هس  نیا  تجح  هللا  تیآ  موحرم  نایاقآ   . دنتـشاد تماقا  فجن  رد  مه  ناشیا  هک  دندوب  یناهفـصا 
زا یضعب  لالخ  نیمهرد  دندش و  يرتسب  يدابآزوریف  ناتسرامیب  رد  تلاسک  تلعب  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  هکیتقو  ات  دندیشک  تمحز 

یـصاخشا دـش و  لاـسرا  ناشتمدـخب  مقزا  یئاـههمان  رطاـخ  نیمه  هب  دـندروایب و  مق  هب  ار  ناـشیا  هک  دـنداتفا  رکفب  نیـسردم  مـق و  لـها 
هللا تیآ  موحرم  هارمه  دعب  میتفر و  ناتـسرامیب  هب  ردص  ياقآ  داماد  قافتا  هب  مه  هدنب   . دـندرک تاقالم  ناشیا  اب  تیناحور  زا  یگدـنیامنب 
دوب ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  هیحان  زا  مق  هب  يدرجورب  ياقآ  ندمآ  يارب  شـشوک  یعـس و  هدمع  میدمآ ،  مق  هب  يدرجورب 

 . دوشب ماجنا  راکنیا  هک  دنتشاد  رارصا  یلیخ  ناشیا  و 
دزی رد  تماقا 

ار ام  ندنام  داهنـشیپ  دزی  سانـشرس  نویناحور  زا  يریزو ،  اقآ  جاح  موحرم  مدمآ ،  دزی  هب  يراک  ماجنا  يارب  هک  یـسمش  لاس 1330  رد 
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ندنام هک  دندوب  هتشون  فارگلت  خساپ  رد  هکنیا  اب  مه  نایاقآ  دش .  مق  هب  مه  یتافارگلت  دومن و  ششوک  یعس و  یلیخ  هراب  نیا  رد  داد و 
میدش .  دزی  دراو  هشیمه  يارب  ام  دنتفریذپ و  فصولا  عم  تسا  رتشیب  شترورض  مقرد  نم 

بارخ یلیخ  ناخ  هسردم  سرادم  ریمعت  هلمج  زا  میدرک  عورـش  ار  اهراک  زا  یـضعب  ثحب  سرد و  رانک  رد  میدـش  یندـنام  هک  اجنیا  رد 
ار یئاهراک  هکنیا  هصالخ  میدومن و  ریمعت  مه  ار  هیدمحم  هضور  دجـسم  دوب و  هدش  رازاب  هلابز  زکرم  مه  ناخ  میحرلادبع  هسردم  دوب و 

 . میدرک عورش  دوشیم  تیناحور  هب  طوبرم  هک 
( هر  ) ینیمخ ماما  اب  ییانشآ 

تـسا هداـعلا  قوـف  درم  کـی  هـکنیا  ناوـنعب  ار  ناـشیا  هـمه  هـک  دـندوب  هزوـح  زربـم  یلیخ  نیــسردم  زا  یکی  ینیمخ  ماـما  تـقو  نآ  رد 
تسه مدای  درک  ادیپ  تیولوا  مق  رد  ناشیا  سیردت  یلو  دندوب  مه  عجارم  نایاقآ  هکنیا  اب  تفرگ و  الاب  یلیخ  مه  ناشسیردت  دنتخانشیم 

ياقآ کی  ناشیا  دشیم و  رپ  ًابیرقت  دجـسم  دـندرکیم و  سیردـت  یـضاق ،  لاچخی  هلحم  کیدزن  یـساملس  دجـسم  رد  ینیمخ  ماما  هک 
دندشیم .  هتخانش  لوا  داتسا  لوصا و  هقف و  نافرع  هفسلف و  هب  رهتشم  یفورعم 

هبو تفرگ  الاب  ام  یئانـشآ  مکمک  مدش و  انـشآ  ینیمخ  ماما  اب  دورو ،  زا  سپ  زور  هسود  مدـش ،  مق  دراو  هک  يرمق  لاس 1349  رد  هدنب 
دوب و ناشیا  اب  هدمع  ام  سنا  میدوب ،  مق  رد  هک  ینالوط  تدم  دشیمن  مدوب و  ناشیا  اب  يزورهنابـش  تدم  مامت  رد  هاگ  دیـشک و  تقافر 
ار تاقبع  باتک  زا  يوشمریط »  » ثیدح ناضمر  هام  کی  هک  دوریمن  مدای  مشابن و  ناشتمدخ  رد  هسلج  هسود  درذگب و  ياهتفه  دشیمن 

هلمج زا  دش .  هدناوخ  ًالصفم  رخآ  ات  لوا  زا  میتشاد  ناتـسود  زا  رگید  نت  دنچ  ناشیا و  اب  هک  یئ  اهینیـشن  بش  رد  ار  باتک  نیا  هرود  و 
 . دندوب ینیمخ  ياقآدرک  دایز  شرافس  دزی  هب  نم  ندمآ  يارب  هک  یناسک 

( هر  ) ماما يربهر  تحت  هزرابم 
تفر و اجنیا  اهیلیخ  میتشاد و  میقتـسم  سامت  ینیمخ  ماما  اب  نم  دـش .  عورـش  یتیالو  یتلایا و  ياـهنمجنا  هیـضق  هک  یـسمش  لاس 1341

قوف سلاجم  دوب .  هدنب  رظن  ریز  ًابیرقت  اهنمجنا  نیا  هب  عجار  ندرک  فارگلت  نویناحور و  نایاقآ  ندرک  عمج  تیریدم  دـندرکیم و  دـمآ 
تلود ینیمخ  ياقآ  راشف  شـشوک و  یعـس و  رثا  رد  هللادمحلا  دشیم و  لیکـشت  یناحور  عامتجا  کی  بش  زور و  ره  ًابیرقت  مه و  هداعلا 

هدش داهنشیپ  هاش  فرطزا  هک  دمآ  شیپ  هدام  شش  نآ  هیـضق  دش  مامت  هیـضق  نیا  هکنیا  زا  دعب  دنک .  وغل  ار  داهنـشیپ  نیا  هک  دش  روبجم 
ینیمخ ياقآ  درک  تفلاخم  نآ  اب  لوا  زا  هک  مه  یـسک  تسا و  یتیالو  یتلایا و  ياـهنمجنا  هیـضق  نآ  زا  رتدـب  نیا  هک  دـندید  همه  دوب و 

رانک هشوگ  دـندش و  روبجم  مه  اهنآ  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  مک  مک  یلو  دـندوبن  يراـکمه  هب  رـضاح  لوا  زا  مه  ناـیاقآزا  یـضعب  دوب 
بقارم رومأم  هک  تفگ  دـمآ و  نم  شیپ  یـسک  کی  كاواس  فرط  زا  عقوم  نآ  رد  دـیدرگ  رداص  یئاههیمالعا  دـندزیم و  یئاـهفارگلت 

اههیعالطا و میتفگ و  میدوب  هداد  ماـجنا  هک  مه  ار  یئاـهراک  میتفگ و  ار  دوخ  شقن  ًاـنلع  مه  اـم  دـیراد ؟  یـشقن  هچ  امـش  متـسه .  اـمش 
ام هب  تبـسن  كاواس  فرط  زا  تسا  رارق  هک  یمادـقاره  میتسه ،  مه  رخآ  ات  اج  نیا  رد  هک  میتفگ  میداد و  شناـشن  ار  همه  ار  تاـفارگلت 

 . دننک بیقعت  ار  ام  دنتسناوتن  دنتشادن  یحیحص  هناهب  نوچ  یلو  دیهدب  ماجنا  دوز  دوشب 
 : دنیوگیم دیهش  رازگتمدخ 

هک لبق  لاس  ات 6-5  ناشیا  هلب  دیـسریم  رظن  هب  تلم  يارب  راوخمغ  يدرف  ًاعقاو  مدوب  ناـشیا  تمدـخ  هدـنب  هک  تسا  لاـس  دودح 10  رد 
زا 5- یلو  دنوش  وربور  مدرم  اب  دنهد و  ماجنا  ًامیقتسم  دوخ  ار  مدرم  ياهراک  هک  دنتشاد  هقالع  دندومنیم و  یعس  دوب  رتدعاسم  ناشلاح 

سپـس دوش و  عوجر  اجنآ  هب  دش  نیگنـس  هک  اهراک  دننک و  زاب  رتفد  دش  رارق  دندرک  ادـیپ  یفعـض  تلاح  ًاتبـسن  هک  فرط  نیا  هب  لاس   6
هک لاس 57  رد  دمآ و  شیپ  بالقنا  هلئسم  هکنیا  ات  دنیامن  لح  ار  مدرم  تالکشم  لئاسم و  دنشاب و  مئاد  سامت  رد  ناشیا  اب  رتفد  لوئـسم 
مه مدرم  دندرکیم و  تبحـص  زامن  هماقا  زا  سپ  هریظح و  دجـسمرد  بش  ره  دعب و  هب  نآ  زا  ناشیا  دـش و  هتفرگ  دزی  رد  اهیزیربت  ملهچ 
ربخ مدرم  اهبـش  رثکا  دندرکیم و  هدافتـسا  يولهپ  روفنم  میژر  هیلع  رب  ناشیا  تانایب  زا  دـندمآیم و  زیچ  همه  يارب  هدامآ  شوگ و  اپارس 
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یگدامآ راک  همه  يارب  نم  دندومرفیم  ناشیا  دنکیم و  نانچ  نینچ و  دـنکیم و  دـیعبت  ددـنبیم و  دریگیم و  كاواس  هک  دـندروآیم 
دزی ناملـسم  یبالقنا و  روشرپ و  ياهناوج  بترم  مایا  نیا  رد  مورب و  موش  دـیعبت  نم  تسا  رارق  رگا  هک  دـینک  هدامآ  ارم  ياهـسابل  مراد و 

یگدامآ حبـص  ات  هللا و  تیآ  ترـضح  ماب  تشپ  دنتفریم  دندمآیم و  نیزنب  هشیـش  بوچ و  گنـس و  لیبق  زا  فلتخم  لیاسو  اب  بش  ره 
 . دنتشاد ار  يدیزی  ناماشآ  نوخ  هلمح  لباقم  رد  عافد  هنوگ  ره 

زامن زا  سپ  زامن و  هماقا  يارب  هریظح  دجسم  ات  دنتفریم  هدایپ  دوب  حبص  ناذا  کیدزن  هک  بش  زامن  زا  دعب  بش  ره  دنتشاد  تداع  ناشیا 
هب عورش  دنتـشگیمرب  لزنم  هب  دجـسم  زا  هکیماگنه  مورب و  ناشیا  لابندب  مدرک  یعـس  مهنم  رخاوا  نیا  هک  لزنم  دنتـشگیمرب  هدایپ  حبص 

. دندیباوخیم تعاس  ود  یکی  دندوب  هتسخ  یلیخ  رگا  دندرکیم و  نآرق  اعد و  ندناوخ 
بارحم دیهش  صوصخرد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخس  زا  ییاهزارف 

هک تسه  نآ  هتـسیاش  ناشیا  يرکف  یحور و  يونعم و  یقالخا و  لـیاضفو  تسا  رایـسب  ینتفگ  یقودـص  دیهـش  هللا  تیآ  موحرم  هراـبرد 
هعومجم زا  دـیاب  هکلب  متـسین  یفاک  ناـشیا  تیـصخش  داـعبا  همه  ناـیب  يارب  مه  رفن  کـی  نم  دوش و  ثحب  یلاوتم  ياـهتعاس  شاهراـبرد 

 . درک میسرت  راوگرزب  نآ  زا  ياهرهچ  ناوتب  ات  دینش  ناشیا  هرابرد  ینانخس  ناشیا  یمیدق  نایانشآ  ناتسود و 
بالقنا رد  هک  دوب  یناسک  زا  راوگرزب  نیا  هک  تسا  نیا  منادیم  مدوخ  یئانـشآ  لاس  دـنچ  لوط  رد  ناـشیا  دروم  رد  نم  هک  هچنآ  اـما  و 
يایاضق هک  تفرگ  جوا  ینامززا  رتشیب  بالقنا  ياهتیلاعف  هب  ناشیا  يدنمقالع  تلاخد و  تشاد و  ياهجوت  لباق  شقن  ام  یمالـسا  گرزب 

رد دزی  رد  زیربت  يادهش  ملهچ  رد  دینادیم  هک  روطنامه  دوب .  هدش  زاغآ  ناریا  رد  ینیمخ  یفطصم  دیس  هللا  تیآ  موحرم  تداهش  زا  دعب 
زا رگید  یکی  هی  مه  هسلج  نآ  ياهدمایپ  هسلج و  نآ  دوخ  دش .  لیکـشت  ناشیا  تیاده  يربهر و  هب  یگرزب  سلجم  کی  ناشیا  دجـسم 

 . دوب یمالسا  گرزب  بالقنا  هدننازیگنارب  ساسح و  عطاقم 
رـسارس هکلب  دزی  طـقف  هن  ياـهتیلاعف  رتشیب  يارب  دوب  يروحم  یقودـص  هللا  تیآ  موحرم  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  لاـس  ود  یکی  لوط  رد 

 . دوب يربتعم  مرتحم و  یناحور  ینیع  تیصخش  یقودص  هللا  تیآ  هک  دوب  نیا  رطاخب  نیا  روشک و 
فرط زا  تسه  هحلـسا  هریظح  دجـسم  رد  دوب  هدـش  عیاـش  نوچ  هک  دوب  لاس 1357  مرحم  رد 13  هکنیا  مراد  ناـشیا  زا  هک  یتارطاـخ  زا 

هک مه  روطنیا  دـنتفگ  دـعبو  دـندرک  لـمأت  لوا  یقودـص  دیهـش  هللا  تیآ  ترـضح  دنتـسب  ار  دجـسم  برد  دـندمآ و  قباـس  روـفنم  میژر 
دنتفر مدرم و  ناتـسود و  زا  رگید  ياهدـع  اب  دـندش  دـنلب  ناـشدوخ  دورن و  دجـسم  هب  سکچیهو  دـشاب  هتـسب  دجـسم  برد  هک  دوشیمن 

ارچ ار  دجسم  برد  دندومرف  راکتیانج  میژر  لامع  هصالخ  ینابرهش و  كاواس و  نیرومأم  هب  دجسم  هب  دندیـسر  هک  ات  دجـسم و  فرطب 
نآ نوچ  نایدیزی  نیا  دیراد و  راکچ  مدرم  هب  دینزب  ماهدامآ  نم  دیراد  يراک  رگا  دنتفگ ،  ولج و  دنتفر  دندرک و  زابار  هنیـس  دـیدنبیم و 

کیلـش یئاوه  ریت  ود  یکی  طـقفو  دـننکب  یمادـنا  ضرع  دنتـسناوتن  رگید  ًالـصا  دـندید  راوـگرزب  دیهـش  نآ  هرهچرد  ار  تمظع  تهبا و 
 . دندرک

راوگرزب دیهش  نآ  هعفنملا  ماع  ياهراک 
. درک رهش  ناتسکات و  مب  ياهرهش  هیملع  ياههزوح  سیسأت 

هریظح دجسم  رد  هناخباتک  ثادحا 
( جع  ) رصعیلو ترضح  هنسحلا  ضرق  قودنص  دزی و  رد  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  سیسأت 

 . میتی تسرپرسیب و  دارفا  یهافر  روما  هب  یگدیسر  يررقم و  نداد  تهج  رد  ع )  ) اضر ماما  هیریخ  قودنص  ثادحا 
. رضخ هجاوخ  داتسا و  تخت  هلحم  رد  ناگدزگنج  ناکسا  يارب  ناگیار  ياههناخ  ثادحا 

: ینامرد یکشزپ و  تامدخ 
هتفرشیپ تازیهجت  هیلک  اب  (ع ) ءادهشلادیس ناتسرامیب  ثادحا  فلا – 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


. قاتشم دابآردیح و  چراز و  ياههاگنامرد  سیسأت  ب – 
 . ناور باصعا و  تاقیقحت  زکرم  یقودص و  هللا  تیآ  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب  سیسأت  ج -

 . دهشم نامرک و  سبط  ياهرهش  هلزلز  زورب  رد  راوگرزب  نآ  رمتسم  روضح  دیهش و  تامدخ  کمک و 
: ینارمع ینید و  راثآ 

مه تفریم و  رامـشب  دزی  ناملـسم  تلم  تازرابم  نایرج  رد  یمالـسا  بالقنا  مهم  هاـگیاپ  ناـکم  نیا  هک  هریظح  دجـسم  ثادـحا  فلا : 
 . دشابیم ناملسم  تما  هاگیاپ  نونکا 

 . تسا هدش  ثادحا  ناشیا  تمه  هب  تسا  هدوب  راوگرزب  نآ  تداهش  ناکم  هعمج و  ياهزامن  يرارقرب  لحم  هک  لیعامساالم  دجسم  ب -
بسامهط  دجاسم  ثادحا  ج -

رگید يانب  اههد  عمجرس و  لضفلاوبا  يراهدنق  یکباتا  رصع  یلو  جع )  ) نامزلا بحاص 
دیهش  نآ  هب  ناکیدزن  نابز  زا  بارحم  دیهش  تداهش  یگنوگچ 

دندومرفیم هک  مدینشیم  بترم  دندناوخیم  هک  ناشیاهاعد  نیب  رد  هک  روطنیا  مدیدیم  ناشیا  رد  هبنـشود  زور  زا  هدنب  ار  تداهـش  راثآ 
يارب تداهـش  دندرک  مالـسا  هب  ناشیا  هک  یتامدخ  نیا  اب  هتبلا  نادرگن  مورحم  ارم  ضیف  نیا  زا  نادرگب و  نم  بیـصن  ار  تداهـش  ایادـخ 
یناسک هک  ار  مالسا  نانمشد  دنک  تنعل  ادخ  یلو  دوب  يرورـض  یلیخ  بالقنا  يارب  ناشیا  دوجو  دوب  دوز  ًالعف  یلو  دوب  اجب  یلیخ  ناشیا 

يارب دندوب و  دزی  رد  هتبلا  هک  دوب  ياهتفه  ود  ناشیاو  دـش  ناشیا  تداهـش  ثعاب  روطنیا  دـندرک و  کیرحت  هایـسور  نوعلم  لتاق  نوچ  ار 
كرابم هام  مهد  هعمج  یلو  دندوب  هتفرن  دنتشاد  هک  فعض  تلعب  هتـشذگ  هتفه  ود  نیا  یلو  دنتفریم  ناشدوخ  رودقملا  یتح  هعمج  زامن 

دودـح دـنورب و  هک  دـندش  مزاع  رگید  هک  دـمآ  بوخ  دـندرک  هراختـسا  مه  نآرق  زا  یتح  هک  دـنورب  ناشدوخ  دنتـساوخیم  ار  ناـضمر 
هب ار  مدوخ  هصـالخ  دـندوب  هتفر  دجـسم  هب  ًاعیرـس  نآ  زا  سپ  هعمج و  لـسغ  يارب  دـنتفر  دـندش و  رادـیب  باوخزا  هک  دوب  تعاس 5/11 
زا ناشیا  هک  میدش  دنلب  اج  زا  متشادن و  هلصاف  راجفنا  لحم  اب  رتشیب  يرتم  دنچ  ًابیرقت  نم  اههبطخ  زامن و  هماقا  زا  سپ  مدناسر و  دجـسم 

هلـصافالب نک و  ملو  خآ  دنتفگ  دش و  دنلب  ناشیا  زا  یخآ  يادص  مدید  هعفدکی  هک  نیـشام  ياپ  ات  میورب  ناشلابندب  دـنوشب و  در  میولج 
ًالماک ناشیا  سابل  نهاریپ و  دـنربیم و  مدرم  ار  ناشیا  هزانج  هلب  مدـید  ناهگان  دوب و  نامزمه  ًابیرقت  هکدیـسر  شوگب  يراـجفنا  يادـص 

هک هدوب  رازگزامن  دارفا  زا  یکی  مه  ربخ  یب  ادخزا  قفانم  نآ  مدرک  رکف  هک  دوب  اجنیا  مدیمهفن و  يزیچ  رگید  ًالـصا  هدـش و  نوخب  قرغ 
نیا رد  مدرکیم  یباتیب  مدز و  هنیس  ورـس  هب  مدرک  عورـش  مه  نم  تسا  هداد  ماجنا  نوعلم  هایـسور  نیمه  ار  تیانج  نیا  هک  مدیمهف  دعب 

هدازاقآ دـعب  هک  دوب  هداد  تسد  نم  هب  یجیگ  تلاـح  مدـیمهفن و  زیچ  چـیه  بش  اـت  رگید  نم  یقودـص و  هللا  تیآ  رتفد  دـندرب  ارم  نیح 
دندروآ و راشفا  ناتـسرامیب  زا  ار  دیهـش  هزانج  سپـس  مدیـسوب  ار  ناشیا  نم  دـندمآ و  یلع  دـمحم  خیـش  اقآ  جاح  ینعی  راوگرزب  دـیهش 

دنداد ممیت  دعب  دنداد و  هریبج  لسغ  کی  دنتـسب  اهزیچ  رگید  بسچ و  راون  اب  ار  هزانج  يرونا  دشار و  ياقآ  بانج  مالـسا  ججح  نایاقآ 
. دندیسر تداهش  عیفر  هجرد  هب  خیرات 11/4/61  رد  ناشیا  دوب .  هدش  هدامآ  نفد  عییشت و  يارب  هک  هبنش  ینعی  ادرف  حبص  تعاس 6  ات 

یقودص  هللا  تیآ  تداهش  تبسانم  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  مایپ  زا  یشخب 
یقودـص تسا .  تداهـش  يارب  ندوب  ایهم  تداهـش و  بالقنا  کی  همزال  تسا .  يراکادـف  بالقنا  کـی  عبط  نوعجار –  هیلا  اـناو  اـنا هللا 

تقوو دوب  نادنمتـسم  ناراتفرگ و  راکددـم  رای و  تشاد و  روضح  بالقنا  ياههنحـص  ماـمت  رد  هک  یگرزب  دیهـش  هیلع  هللا  ناوضر  زیزع 
بناجنیا تخانشیمن .  اپ  زا  رس  بالقنا  قلخ و  هب  تمدخ  ياربو  دشیم  بالقنا  تالکشم  عفر  مالـسا و  يزوریپ  هار  رد  فرـص  شزیزع 

دهعتم يرازگتمدخ  مالسا  مداد و  تسد  زا  مدرک  كرد  کیدزن  زا  ار  شمیظع  تایحور  انـشآ و  وا  اب  لاس  زا 30  شیب  هک  زیزع  یتسود 
کیدزن تسا  نادیهش  نیا  لامآ  هک  یئاهن  فده  هب  نآ  ءازا  رد  داد و  تسد  زا  ار  دنمشناد  یتسرپرس  دزی  ناتـساو  راکادف  یهیقف  ناریا  و 

منکیم . ضرع  تیلست  کیربت و  رتزیزع  مالسا  زیزع و  تلم  هادف و  یحور  مظعالا  هللا  ۀیقب  سدقم  هاگشیپ  هب  نم  دش . 
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ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور 
كرابملا 1042 ناضمر  مهد 

بیغتسد نیسحلادبع  دیس  هللا  تیآ 

: ینیمخ ماما 
تـسد زا  دوب  مالـسا  هب  دـهعت  طقف  شهانگ  هک  لماع  یملاع  گرزب و  یبرم  هک  دنمـشزرا  تیـصخش  کی  نایئاکیرمآ  راـکتیانج  تسد 

 . تفرگ سراف  مرتحم  یلاها  ناریا و  تلم 
دیهش نابز  زا  همانیگدنز 

ياروشاع زور  هدنب  دلوت  بیغتـسد  یقت  دـمحم  دیـسآ  ياقآ  موحرم  ام  ردـپ  بیغتـسد ،  نیـسحلادبع  دیـس  هدـنب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
. یسمش اب 1922  قباطم  مرحم 1332 

ًابیرقت 12-11 هک  دلاو  توف  زا  دعب  مدناوخیم  ناشیا  تمدخ  ار  تامدقم  زا  يرادقم  دـش  موحرم  نامردـپ  هک  ق  هنس 1343 ه .  ات  هدنب 
 .... لوصا هقف و  قطنمو  نایب  وحن  فرص و  زا  دندوب  ترابع  هک  مداد  همادا  زاریش  رد  ار  تالیصحت  مدوب  هلاس 

اب تیدض  تیناحور و  ندرب  نیب  زاو  تیناحور  اب  گنج  نوعلم و  ردلق  ناخ  اضر  تنطلس  لیاوا  اب  دوب  فداصم  هکنیا  تلع  هب  نارود  نآ 
لیصحت دشیم  رضاح  رگید  یسک  رتمک  دندروآیم  هک  يدایز  ياهراشف  اب  و  دنکب ،  ملع  لیصحت  دوش و  هبلط  یسک  دنتـشاذگیمن  نآ 

جلف وضع  یناـحور  دـنتفگیم  هک  دوب  هدرک  تسرد  تیناـحور  هیلع  رب  ار  وج  نوعلم  نیا  يروط  هب  دـیایب .  یگبلط  هتـشر  رد  دـنک و  ملع 
دوب هدرک  تیانع  یقوش  یلاعت  يادخ  لاح  نامه  رد  نکل  دنکن ،  یگبلط  سرد  ندـناوخ  تبغر  شلـصا  یـسک  هجیتن  رد  تسا و  عامتجا 

شود مه  تاقوا  نامه  رد  میداد و  همادا  ار  تالیـصحت  هللادمحب  میدرک و  لمحت  هک  ییاهراشف  همه  اب  میتخاس و  اهیتخـس  همه  هب  ام  هک 
اذل میدوب و  لوغشم  يولهپ  هاگتسد  هیلع  ربو  مالسا  غیلبت  هب  زامن  زا  دعب  زین  اجنآ  ناخرقاب  دجـسم  رد  میدرکیم  هک  تالیـصحت  شود  هب 

تیناحور زا  دیاب  شلـصا  هک  دندروآ  راشف  دـعب  دوب و  دـیعبت  ناشانب  مه  هعفد  کیو  دـندرک  نادـنز  رد  ار  ام  رابدـنچ  مه  تقو  نامه  رد 
راچانب هدنب  مشابن .  يربنم  دجـسم و  مور و  نوریب  تیناحور  زا  منک و  سابل  علخ  ار  دوخ  هدنب  هک  دنداد  تلهم  تعاس  يورب و 24  نوریب 
تمدخ یتدم  اجنآرد  میوش . فرشم  اجنآ  هک  ام  يارب  تساوخیم  يریخ  یلاعت  يادخ  هکدوب  ياهلیسو  مه  نیا  هتبلا  فرـشا  فجن  متفر 
طوقس رویرهش 20 و  زا  دعبات  مدرکیم  هدافتسا  ناگرزب  نیا  تمدخ  یتانابهطصا  هللا  تیآ  موحرم  يزاریش و  مظاک  دمحم  خیش  هللا  تیآ 
دوشب تعامج  هماقا  قیتع  عماج  دجسم  رد  هکنیا  يارب  دندمآ  ناتسود  میدمآ  هک  زاریش  هب  مدرک .  تعجارم  زاریـش  هب  هنس 21  رد  يولهپ 

ار شحلاـصم  ماـمت  هک  دوب  هدـش  هداد  روتـسد  يوـلهپ  فرط  زا  تقو  نآ  رد  قیتـع  عماـج  دجـسم  نیا  اریز  ددرگ .  رارقرب  نآ  رد  ربـنم  و 
عنام یسک  رگید  دوب و  هدش  بارخ  مامت  دجسم  نحص  اهناتسبش و  دننکب  ياهرادا  کی  ار  اجنیا  دوشب  رگا  هک  دندمآ  ناتـسود  دشورفب و 

دشیم و رتدایز  زور  هبزور  اجنآ  رد  نینمؤم  عامتجا  هللادمحلا  هک  میدرک  هدامآ  اههمانرب  ماجنا  يارب  ار  طسو  ناتسبش  میتفر  مه  ام  دشن و 
هب ار  مدرم  میدرک  قیوشت  كرابم  هام  رد  مه  دعب  دوش  هدـناوخ  زامن  دوشب  هک  دـندرکیم  حیطـست  ار  دجـسم  حطـس  زا  يرادـقم  زور  ره 

لاطا ینیمخ  ماما  ترضح  هک  هنس 42  زا  یتقوو  میـشاب  هتـشاد  دعاوق و ...  قالخا و  نایب  دیجم و  نآرق  ریـسفت  تعاس  کی  زامن  زا  هکنیا 
نآ تازرابم و  هب  میدش  لوغـشم  اجنیا  رد  میدرک و  تباجا  مهام  دننک  مایق  همه  هک  دومرف  رما  دومرف و  تضهن  مق  رد  فیرـشلا  هرمع  هللا 

 . دش هک  یئاهدماشیپ 
: زاریش هعمج  تماما  هب  ناشیا  باصتنا  تهج  بیغتسد  هللا  تیآ  دیهش  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  مایپ  نتم 

 . میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . هتاکرب تماد  بیغتسد  نیسحلادبع  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  تجح  باطتسم  ترضح  تمدخ 
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هک دیـسر  همان  لماح  هلیـسوب  زاریـش  مرتحم  یلاها  زا  مه  يراموط  دـیدرگ  لصاو  دوب  فیرـش  جازم  تحـص  زا  یکاـح  هک  مرتحم  موقرم 
هدومرف و مادـقا  یلاعبانج  تسا  بسانم  بیترت  نیدـب  دریذـپب و  هعمجزامن  هماقا  تهج  ار  نایاقآ  توعد  یلاعبانج  دـندوب  هدـش  راتـساوخ 

 . مراتساوخ ار  بناجنآ  یتمالس  تاقیفوت و  همادا  یلاعت  يادخ  زا  دیناوخب ،  زاریش  رد  ار  هعمج  زامن 
هتاکرب هللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو 

. دنداهن رس  تشپ  ار  تالکشم  زا  يراریسب  زاریش  زرابم  رویغ و  مدرم  تدحو  اباهرگنس  نیارد  بیغتسد  دیهش  باصتا  زا  سپ 
تافیلأت  راثآ و 
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تفگش  ياهناتساد 
فلؤم هک  یبلاج  ياهیریگ  هجیتن  اب  یناتـساد  ره  هارمه  تسا و  هدشن  هتـشون  یباتک  چـیه  رد  هک  هدـش  میظنت  ناتـساد  زا 148  باـتک  نیا 

دیازفایم شتامولعم  رب  یشناد  تسا  هدننک  مرگرس  رایسب  هدنناوخ  يارب  هکنیا  رب  هوالع  دناهدومن  بیغتسد  هللا  تیآ  بارحم  دیهش  مرتحم 
 . دیامنیم رتدایز  شراگدرورپ  هب  ار  شدیما  رتشیب و  بیغ  ملاع  ادخ و  هب  ار  شنامیا  و 

هب لسوت  زا  هک  یتاکرب  همئا و  روبق  طسوت  نارامیب  يافـش  تسادـنوادخ و  یتردـق  یملع و  هطاحا  زا  ییاههناشن  هک  یقداص  ياهباوخ  زا 
 . دشخبیم اهناج  هب  ياهزات  طاشن  دنکیم و  يرایبآ  ار  تیب  لها  یتسود  تخرد  دمدیم و  اهلد  رد  ار  تیالو  حور  هدش  لصاح  ناشیا 

نیعشاخلا ةولص 
 . دنشابیم عشاخ  ناشزامنرد  هکنانآ  دندش  راگتسر  نامیا  لها  هنیآ  ره 

دیجم  نآرق 
زامن یلوبق  طیارش  دوشیم و  عورش  هدیـسر  زامن  تلیـضفرد  هک  یتایاور  زا  یـشخب  دیاقع و  لوصا  زا  يرـصتخم  زا  هک  يریظنیب  باتک 

لعفلاب و تافتلا  نآ و  لیصحت  یگنوگچ  بلق و  روضح  زا  درامـشیمرب .  تسا  رترب  ياهقدص  جح و  ره  زا  شتآ و  زا  تاجن  بجوم  هک 
دـسح و دـقح و  يوه  رخف و  ربـک و  زا  یکاـپ  تسا ،  لوبقم  زاـمن  تامدـقم  زا  هک  يونعم  تراـهط  يارب  دـیوگیم و  نخـس  زاـمن  لاوقا 

كولس ریس و  تاروتسد  زا  یـشخب  همتاخ  رد  زامن و  رد  دیما  میب و  زا  نآ  یلوبق  عناوم  زامن و  ینطاب  یناعم  زا  دیوگیم ،  نخـس  توادع 
 . دوشیم روآدای  ار 

( هر  ) ماما يربهر  تحت  بیغتسد  دیهش  تازرابم 
خیرات نآ  زا  درک و  زاغآ  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  تازرابم  ياتـسار  رد  ار  میژر  دض  تیلاعف  لاس 1341  رد  بیغتـسد  هللا  تیآ  دیهش 
لماوع طسوت  لاس 42  دادرخ  تانایرج 15  زا  سپ  دـشیم .  ییامنهار  فلتخم  روما  رد  ناشیا  بناج  زاو  دوب  سامت  رد  ماما  اـب  ًامیقتـسم 

 . دش ینادنز  ریگتسد و  ًاددجم  لاسرد 1342  دیدرگ .  دازآ  ییاسآهزجعم  زرطب  یهاتوک  تدم  زا  سپ  ریگتسد و  هاش  ییاکیرمآ  میژر 
هچ ره  يدرمیاپ  یکریز و  اب  دوب  هدرتسگ  ار  دوخ  موش  هیاس  ناریا  هعماج  رب  ناقفخ  جوم  هک  دعب  هب  خیرات  نیازا  بیغتسد  هللا  تیآ  دیهش 

لوطرد ناشیا  ریذپان  شزاس  یناهنپ و  تازرابم   . درکیم يربهر  ار  سراف  مرتحم  یلاها  صوصخب  ناناملسم  یمیژر  دض  تازرابم  رتمامت 
ریز ار  هاش  میژر  اهینارنخـس  رد  تارک  هب  ناشیا  هر )  ) ینیمخ ماما  دـیعبت  ناـمز  رد  تسین و  هدیـشوپ  سکچیه  هب  توغاـط  میژر  تاـیح 

. دندادیم رارق  لاؤس 
فلتخم راشقا  داشرا  تیاده و  يارب  يزکرم  دیدرگ  انب  دـیدجت  تمرم و  ینالوط  ياهلاس  سپ ا ز  ناشیا  تمه  هب  هک  قیتع  عماج  دجـسم 

داهجو و نامیا  داقتعا و  رذب  رگنس  نیا  زا  لاس   40 دودح رد  بیغتسد  دیهش  دوب و  یمالسا  فراعم  هنشت  قاتشم و  ناناوج  ًاصوصخ  مدرم 
هیاس رد  هک  رمثرپ  روراب و  ياهلاهن  رایـسب  هچ  تشاکیم و  توارطاب  ياهناج  دعتـسم و  ياهلد  رد  یمالـسا  قالخاو  یهاگآ  هزراـبم و 

يرازاب و یهاگشناد و  ناملـسم و  ناناوج  دوب  هدش  هجوتم  هک  میژر  دنتـسشنراب .  هب  هتفرگ و  هشیر  ماقمالاو  فراع  نیا  تبقارم  تیبرت و 
تاقالملا عونمم  لاس 56  رد  ار  بیغتـسد  دیهـش  دنوشیم  تیادـهو  داشرا  زکرم  نیا  زا  هدـش و  عمج  ناشیا  درگ  راشقا  فانـصا و  رگید 

 . تسشن بقع  هناحضتفم  دش و  وربور  مدرم  دیدش  لمعلا  سکع  اب  هلصافالب  اما  دروآرد  دوخ  هرصاحم  تحت  ار  يو  لزنم  درک و 
تادهاجم اب  دوب و  سراف  مدرم  یبالقنا  شورخ  كرحم  ءاشنم و  یمالسا  بالقنا  يریگجوا  ياهلاس  رد  هراومه  بیغتسد  هللا  تیآ  دیهش 

 . دومن افیا  مودعم  هاش  بصاغ  كافس و  میژر  ینوگنرس  رد  یمهم  شقن  دوخ  ياه  يرگنشور  و 
مایا نیمه  رد  درک و  تکرـش  ناگربخ  سلجم  رد  سراف  ناتـسا  مدرم  هدنیامن  ناونع  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  بیغتـسد  هللا  تیآ  دیهش 

 . دیدرگ بوصنم  زاریش  هعمج  ماما  تمس  هب  ماما  نامرفب  یلاها و  یبتک  تساوخرد  هب  انب 
زاریش بارحم  دیهش  تداهش  رد  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ 
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 . یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هیضرم  ًهیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای 
راگزیهرپ زرابم  یناحور  نیا  بیغتـسد  نیـسحلادبع  دیـس  جاح  هللا  تیآ  عاجـش  یبالقنا  نارهاوخ  ناردارب و  سراف و  مواـقم  ریلد و  مدرم 
دنمشزرا منتغم و  تیصخش  وا  هک  دینادیم  سک  ره  زا  شیب  امش  دش و  دیهش  بالقنا  مالسا و  هدروخ  مسق  نانمـشد  راکتیانج و  تسدب 

غیلبت مچرپ  هک  دوب  یناسک  نیتسخن  زا  وا  هک  دـننادیم  دـنهاگآ  راوگرزب  دیهـش  نیا  یناگدـنز  قباوس  زا  هک  نانآ  دوب  مالـسا  ملاـع  يارب 
اب تخاس و  يراج  نابز  رب  ار  تما  ماما  مان  عماجم  رباعمرب و  تشارفارب و  سراـف  ناتـسا  رد  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا 

يویند فراـخز  هب  اـنتعایب  شتکربرپ  رمع  زا  شخب  نیرتـهب  رد  راـگزیهرپ  اـسراپ و  هرهچ  نیا  تساـخرب  هزراـبم  هب  روجو  ملظ  هاگتـسد 
هرهچ بولقلا  نئمطت  هللارکذ  هبـالا  هک  دوب  شوـخ  لد  ادـخ  داـی  هب  درک و  فرـص  هللا  تیمکاـح  رارقتـسا  هار  رد  ار  دوـخ  يورین  تمه و 

حور و دوب  ناریا  رـسارس  رد  مدرم  قیمع  مارتحا  دروم  سراف و  مدرم  ناـیم  رد  هرهچ  نیرتبوبحم  ادـخ  درم  نیا  ینتـشاد  تسود  مظعم و 
نیا يالاو  تیصخش  هب  دنتـشاد  تسود  هنامیمـص  ار  وا  هک  یمدرم  دوب  مدرم  لد  شخب  یمرگ  وا  یناحور  نحلو  نطاب  يافـص  هنیکیب و 

زا بالقنا  مالسا و  هار  رد  رمع  فرـص  اهلاسو  اوقت  تراهط و  اب  هارمه  یگدنز  لاس  داتفه  دنتـشاذگیم  مارتحا  یقتم  زرابم و  یناحور و 
راکادف قداص و  نارازگتمدـخ  زا  ربمایپ و  كاپ  هلالـس  زا  يدرم  نینچ  مدرم  مارتحا  هقالع و  دروم  دوب  هتخاس  ياهرهچ  راوگرزب  درم  نیا 

فرش هب  نآرق  مالسا و  هار  رد  شیوخ  نادرگاش  نارای و  زا  دنچ  ینت  هارمه  زاریـش و  رد  زورما  تما  ماما و  نابرهم  افواب  نارایزاو  مالـسا 
ياقب هک  ینایاوسر  تیهام  حور و  یکاپان  يدیلپ و  رب  تسا  يرگید  دنس  راوگرزب  دیـسو  ینابر  ملاع  نیا  تداهـش  دندمآ .  لئان  تداهش 

. دنیوجیم ادخ  نادرم  يانف  رد  ار  دوخ 
نارگاش ناگدـنامزاب و  نادـنزرف و  سراف و  رویغ  یلاها  هب  ًاصوصخ  ناریا  رورپ  دیهـش  مدرم  هب  ار  هزرابم  اوقت و  نادـیم  درم  نیا  تداهش 

 . میوگیم کیربتو  تیلست  دیهش  نآ 
ياهنماخ  یلع  دیس 

تداهش زا  لبق  بش 
ددرگیم :  لقن  بیغتسد  هللا  تیآ  دیهشرسمه  لوق  زا 

رظنب برطضم  هدش و  هقباس  مک  یتلاح  راچد  تفاتـش  هللاءاقل  هبو  هدش  لئان  تداهـش  فرـش  هب  زورنآ  يادرف  هک  ياهعمج  بش  ناشیا  هک 
هجوت هک  دوب  يدـحب  راوگرزب  دیهـش  نآ  بارطـضا  دـنتفریمن .  باوخب  هدـیطلغ و  باوـختخر  رد  حبـص  اـت  ار  بش  نآ  دندیـسر و  یم 

حبـص ادرف  درادیم  راهظا  شرـسمه  هب  باطخ  بیغتـسد  هللا  تیآ  دیهـش  دوشیم  ایوج  ار  بارطـضا  تلع  هدش و  بلج  يو  هب  شرـسمه 
. تمیوگیم يرس 

وبشوخ و اردوخ  هدومن و  فرصم  يدایز  رطع  لومعم  فالخرب  هعمج  نکـش  نمـشد  زامن  هماقا  يارب  تمیزع  ماگنه  يو  بش  نآ  حبص 
نارادساپ زا  یکی  زا  لقن  هبو  دننکیم  مالعا  ار  دوخ  نتفر  تسد  تمالع  اب  نتفر  ماگنه  شیپ  تاعفد  فالخ  رب  مه  زابو  دنیامنیم  رطعم 

مدق دنچ  زا  شیب  دننکیم و  توالت  ار  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  هفیرـش  هیآ  دنراذگیم  هچوک  نورد  هب  مدق  هناتـسآ  زا  هک  یماگنه  ناشیا 
. دنتسویپ بالقناو  گنج  يادهش  لیخ  هب  بارحم  دیهش  نیموس  نینچنیا  دندرگیم و  دیهش  هثداح و  راچد  هدش  رود  لزنم  زا 

دراباههدید 
دلان  اههنیس 

دیآیمن رگید  دش  هراپ  دص  بیغتسد 
دناوخیمن رگید  ار  هعمج  ياههبطخ 

رون لثم  دوب .  هدـیپس  یکاپ  هب  ام  هعمج  ماما  يراهب ،  ناراب  ینابرهم  هب  يرحـس و  میـسن  تحالم  هب  دوب و  لـگ  تفاـطل  هب  اـم  هعمج  ماـما 
رب دوب  قشع  راسهمشچ  ششوج  ام  هعمج  ماما  حور  ریوک  هتفت  بلقرب  دوب  نارای  ياپ  يادص  وا  نیسح  نیـسح  وا  یهلا  ياوآ  دوب .  يراج 
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 . دیآیمن رگید  ام  هعمج  ماما  دوب  ام  راید  قشاع  دوب  ماما  رگنایامن  دوب  ماما  هدنیامن  دوب  ام  راید  ریپ  ام  هعمج  ماما  لد  تواسق  هراوگنس 
باـتیب قوش  زا  وا  ياـپ  مرن  هزرل  اـب  كاـخ  بلق  رگید  دونـشیمن .  ار  وا  يانـشآ  يادـص  ناـخ  هسردـم  تشپ  کـیراب  ياـههچوک  رگید 

. دنناوخیمن زاوآ  هچوک  گنس  لگ و  رگید  دوشیمن 
اب هک  امش  مدرم  امش  يادف  هب  مناج  مدرم ،  امش  رب  ادخ  مالس  دمحم  حیسم و  دایرف  مسبت و  دوب ،  مشخ  ینابرهم و  هزیمآ  هعمج  ياههبطخ 

ياهئطوت اب  زورره  هک  اکیرمآ  رب  گنن  نیقفانم  همه  رب  نیرفن  گنن و  دـناهدیرفآ .  ار  راـختفا  تزع و  هرمع  هللا  لاـطا  تما  ماـما  زا  تیعبت 
. دناوخیمن رگید  ار  هعمج  ياههبطخ  ام  هعمج  ماما  دناهدمآرب  ام  یهلا  بالقنا  يدوبان  ددص  رد  هزات 

کشا و یمرگ  تسـشنیم  کشا  دنخلگ  شنامـشچ  رب  دشیم  هتخورفارب  شاهرهچ  ام  راید  نابرهم  ریپ  دـشیم  ماما  زا  تبحـص  تقو  ره 
ياـقآ فـطلرپ  تسا و  زغن  هک  دـنراد  ریبـعت  ود  وا  زیزع  نادرگاـش  ناراـی و  زا  نت  ود  دزیم .  شتآ  ار  تناـج  شاهشیمه  مـسبت  تحـالم 

رهش زوسلد  زیزع و  یناحور  بیغتسد  رغصا  یلع  دیس  ياقآ  دوب  ماما  رد  یناف  بیغتـسد  ياقآ  دشاب  تسرد  ریبعت  نیا  رگا  تفگ  يدحوم 
شیالوم هب  تبسن  دوب  دبع  تلاح  لثم  ناشیا  تلاح  ناشیا و  دروخرب  میدیسر  ماما  روضح  هب  هک  بیغتسد  ياقآ  قافتا  هب  تفگیم :  ام 

. دنتفریم بیغتسد  ياقآ  نیدب  دشیم  گنت  ماما  يارب  ناشلد  تقو  ره  اههچب 
 . دندیسر تداهش  هب  لدروک  یقفانم  تسد  هب  هامرذآ 60  هعمج 20  زور  رد  راوگرزب  دیهش  نیا  ماجنارس 

بیغتسد هللا  ۀیآ  ترضح  تداهش  رد  ماما  مایپ 
دونج نداتـسرف  منهج  هبو  ندـنار  بقع  یئاکیرمآ و  رارـشا  یبوکرـس  اب  زور  ره  برغ  بونج و  ياـهههبج  رد  اـم  نامـشچرون  نازیزع و 

 . دنیامنیم قلخ  تمظع  يدنلبرس و  مالسا  يارب  ناطیش 
نانآ ياهیرگیـشحو  نونج و  رب  هدومن و  بلـس  فرحنم  قفانم و  لخاد  جراخ و  نایئاکیرمآ  زا  ار  اهیزوریپ  نیا  لمحت  بات  هک  يروط  هب 

نامورحم و تیبرت  زج  هک  بیغتـسد  دیهـش  یندم و  دیهـش  لثم  رگید  يادهـش  دینادب  راکهانگ  ار  یتشهب  دیهـش  ًاضرف  امـش  تسا  هدوزفا 
 . دینکیم دیهش  هزیگنا  هچ  اب  دناهتشادن  یهانگ  مدرم  تیاده 

تلم تسدزا  دوب  مالسا  هب  دهعت  طقف  شهانگ  هک  لماع  یملاع  گرزب و  یبرم  هک  دنمشزرا  تیصخش  کی  نایئاکیرمآ  راکتیانج  تسد 
جاح دیهش  نیملـسملا  مالـسلا و  ۀجح  ترـضح  دناشن  گوس  هب  ار  ناریا  یلاها  هیملع و  ياههزوح  تفرگ و  سراف  مرتحم  یلاها  ناریا و 

هب شناهارمه  زا  یعمج  اب  دوب  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  هب  دهعتم  سوفن و  بذـهم  قالخا و  ملعم  هک  ار  بیغتـسد  نیـسحلادبع  دـیس 
. دندناسر تداهش 

ترخآ

مـشچود اب  هداتـسرف  هتخاس و  شیپ  زا  ار  هچنآ  دوخ  تسد  ود  اب  ناسنا  هک  يزور  دـسیون .  یم  دوخ  تسد  هب  ناهج  رد  ناسنا  هک  یباتک 
. داد دنهاوخن  يزیچ  وا  تسد  هب  اجنآ  رد  دورب  یلاخ  تسد  اب  هتخاسن و  يزیچ  رگا  دنیب و  یم  دوخ 

نایسیدوآ نِمرآ 

. تشگ يرپس  شهاگداز  رد  وا  یکدوک  نارود  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  ناهفصا  رد  ناتسمز 1338  رد  نایسیدوآ » نِمرآ   » دیهش
عورـش زا  دعب  نمرآ »  » هداوناخ تخادرپ . لیـصحت  هب  بدا »  » هسردـم رد  هدومن و  ناکم  لقن  نادابآ  رهـش  هب  هداوناخ  هارمه  هب  نآ  زا  سپ 

لیـصحتلا غراف  ناینوموقوس »  » هنمارا ناتـسریبد  زا  دوخ  لیـصحت  همادا  اب  زین  نمرآ » . » دـیزگ تنوکـس  نارهت  رد  ًاراـبجا  یلیمحت ، گـنج 
ماظن نامزاس  هب  ار  دوخ  يزابرـس  تمدـخ  ماجنا  يارب  هک  نیا  ات  تفر  رهـشوب  هب  راک  يارب  شردـپ  قافتا  هب  ملپید  ذـخا  زا  سپ  دـیدرگ .

، سنالوبمآ هدـننار  نامزمه  يروتوم  تمـسق  رد  وا  تفای . لاـقتنا  رهـش ،» تفن   » هب سپـس  هتفر و  زاریـش  هب  ادـتبا  يو  دومن . یفرعم  هفیظو 
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هب حورجم ، هدنمزر  رگید  دوخ و  ناملـسم  مزرمه  ود  هارمه  هب  ناتـسرامیب ، هب  حورجم  لاقتنا  لاح  رد  يو  دوب . هدـنامرف …  بآ و  رکنات 
. دوب هداد  هداوناخ  لیکشت  تداهش  زا  شیپ  هام  دنچ  نِمرآ » . » دیسر تداهش 

تارطاخ
: شردام تیاور  هب  دیهش 

هکوش نم  هک  تساوخیمن  اما  دوب ، هدـش  ربخاب  وا  تداهـش  زا  ام  کشزپ  هیاسمه  دـندوب . هدروآ  ام  هناـخ  هب  ار  نمرآ »  » تداهـش هماـن » »»
مهاوخ یگدیـسر  وا  هب  ًاصخـش  مدوخ  مینک . لـقتنم  نارهت  هب  ار  وا  میورب و  یتسیاـب  هدـش و  یمخز  وا  ياـپ  تفگ : نم  هب  ادـتبا  رد  موش .
ناتیارب دیتسه و  نز  امش  دنتفگ : ناشیا  میروایب . نارهت  هب  ار  مرسپ  هتفر و  ناتسرامیب  هب  وا  هارمه  هب  زین  نم  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  درک .

نم هب  نمرآ »  » تداهش ربخ  نداد  زا  اما  هتـشاد ، عالطا  عوضوم  زا  منایفارطا  همه  تفر . مهاوخ  ییاهنت  هب  نم  دینامب . اجنیا  تسا ، لکـشم 
. تفگ ام  هب  ار  عوضوم  مردارب  هرخالاب  دندرکیم . رظن  فرص 

وا عقاورد  دوب . هدـنام  یقاب  شتمدـخ  نایاپ  هب  زور  تسیب  طـقف  دوب  هدـمآ  اـم  ندـید  هب  وا  هک  يراـب  نیرخآ  دوب . اـم  مود  دـنزرف  نمرآ » »
دودح درکیم . تمدخ  بونج  رد  هتفر و  يزابرـس  تمدـخ  هب  نامز  نامه  رد  زین  دـنومرآ »  » شردارب دوب . هدـناسر  نایاپ  هب  ار  شتمدـخ 

ترـضح هک  مدید  باوخ  رد  بشید  ردام ، تفگ : مرـسپ . هدش ؟ هچ  متفگ : . تفرگ سامت  نم  اب  مدنبلد  دـنزرف  تداهـش ، زا  لبق  هام  کی 
ناتلاح منیبب  متفرگ ، سامت  امـش  اب  الاح  درکیم . هاگن  نم  هب  اما  دزن ، یفرح  نم  اب  هتبلا  هدـمآ ، نادابآ  رد  ام  لزنم  هب  ع ) «) حیـسم یـسیع  »

هک دوب  نیا  ریدقت  منیبیم  منکیم ، رکف  هک  الاح  مداتفا . نمرآ »  » رکف هب  هظحل  نامهرد  دیـشاب . هتـشادن  یلکـشم  هک  هللااشنا  تسا . بوخ 
ترـضح زا  ام . هب  هن  تشاد و  قلعت  ادـخ  هب  وا  دـیاش  ادـخ . ياضر  هب  متـسه  یـضار  نم  هربب . ادـخ  شیپ  یـسیع » ترـضح  ، » ارم نمرآ » »

. تسا هتشاد  هاگن  دوخ  شیپ  ار  مدنزرف  هک  متسه  یضار  مه  ع ) «) حیسم یسیع  »
هک ار  شتمدـخ  نایاپ  سکع  دوب . هتفرگ  سکع  شتمدـخ  نایاپ  تراـک  يارب  تفرگ . ار  شدـیدج  همانـسانش  شا ، یـصخرم  نیرخآ  رد 

يزیچ دهاوخیم  هکنیا  لثم  تسا . نم  هب  شیاهمشچ  موریم ، هک  اجره  دنکیم . تبحـص  نم  اب  راگنا  تسا ، هدرک  گرزب  ار  نآ  مردارب 
رد هتـشگرب و  نادابآ  هب  هداوناـخ  هارمه  هب  شتمدـخ  ناـیاپ  زا  دـعب  هک  تشاد  تسود  یلیخ  دوب . یکاـپ  زیمت و  یلیخ  رـسپ  وا  دـیوگب . ار 

ار وا  همه  تشادـن . یتوافت  کچوک  گرزب و  شیارب  تشاذـگیم ، مارتحا  همه  هب  هک  دوب  يرـسپ  دوش . لوغـشم  راـک  هب  شردـپ  هزاـغم 
دنناوتب ای  هدـنامن و  هنـشت  شناتـسود  ات  دروآیم  بآ  همه  يارب  رکنات  اب  دـندوب . یـضار  وا  زا  یلیخ  شمزرمه  ناتـسود  دنتـشاد . تسود 

وا هب  هک  دنتشاد  تسود  ار  وا  شتفاظن  يارب  ردق  نآ  شنامزرمه  دوب . هتخادنا  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  بآ ، ندروآ  يارب  اهراب  دننک . مامح 
زین نونک  ات  شنامزرمه  دنتـسه . بترم  زیمت و  یلیخ  نوچ  ینک ، میـسقت  ام  نیب  ار  تیاهـسابل  تمدخ  نایاپ  زا  دـعب  یتسیاب  دـندوب : هتفگ 

ره زا  دوب . يا  هنادکی  یکی  بوخ و  يرـسپ  تمدخ  رد  نمرآ  هک  دنیوگیم  اهنآ  دنوشیم . نم  لاح  يایوج  هتفرگ و  سامت  نم  اب  ینفلت 
نیا اما  دیـسرپ . ار  ملاح  درک و  تبحـص  نم  اب  ینفلت  شتداهـش  زا  لـبق  زور  هس  تشاد . ياـج  اـم  همه  بلق  رد  هتـسیاش و  يرـسپ  ظاـحل 

 … «. دنکفایم نینط  میاهشوگ  رد  وا  رخآ  ياه  هتفگ  مه  زونه  مدینش و  ار  وا  يادص  هک  دوب  يراب  نیرخآ 
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایداد هللا  تربلآ 

سرادم رد  ار  ییادتبا  تالیصحت  دش . دلوتم  نارهت  رد  راهب 1345  رد  کیمساه »  » و سوئِدات »  » دنزرف نیمود  نایداد ،» هللا  تربلآ   » دیهش
. دنارذگ يریئان »  » و تارارآ »  » هنمارا

يو تفر . ینف  هفرح  يریگارف  لابند  هب  میرم ،) وتیتسنا  « ) سدقم میرم  ترـضح   » یلیـصحت عمتجم  رد  ییامنهار  تالیـصحت  مامتا  زا  دعب 
کیناـکم هب  نکمم  ناـمز  نیرت  هاـتوک  رد  تشاد ، هک  يا  هداـعلا  قوف  یتاذ  شوه  اـب  دوب . زین  تارارآ »  » لاـبتوف میت  وضع  لاـح  نیع  رد 
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هلصافالب تمدخ ، نس  هب  ندیـسر  زا  سپ  دیدرگ . راک  هب  لوغـشم  .و ،» ما ب. ( » 1  ) هرامـش هاگریمعت  رد  هک  يوحن  هب  دش ، لیدـبت  يرهام 
هرود ندـنارذگ  يارب  نآ  زا  دـعب  دـناسر . ناـیاپ  هب  ریـش » بجع   » رد ار  یـشزومآ  هرود  هدوـمن و  یفرعم  هـفیظو  ماـظن  زکرم  هـب  ار  دوـخ 

. دوب هارمه  وا  اب  يرواکت  هرود  یط  رد  زین  ینمرا  دیهـش  رگید  نایریماش ،» نیوِدا   » هک تسا  رکذ  هب  مزال  دیدرگ . لقتنم  جرک  هب  يرواکت 
(. 1) دـیدرگ مازعا  راـموس »  » ههبج هب  يو  هرود ، ماـمتا  زا  سپ  دـمآ . یـصخرم  هب  تبون  ود  هداوناـخ ، زا  رادـید  روـظنم  هب  تدـم ، نیا  رد 
هب راموس »  » یگنج هقطنم  رد  یثعب  نمـشد  پوت  شکرت  تباصا  رثا  رد  نایداد » هللا  تربلآ   » رواـکت تمدـخ ، هاـم  شـش  زا  دـعب  ماـجنارس 

. دیسر تداهش 
تارطاخ

 : شردپ تیاور  هب  نایداد » هللا   » دیهش
هزاورد تسپ  تشاد . شزرو  هب  يدایز  هقالع  دوب . یگنرز  شوهاـب و  رایـسب  رـسپ  وا  ما . هتفگ  مک  میوگب ، تربلآ »  » زا هچ  ره  ردـپ } } نم

رتخد کی  رسپ و  ود  ام  مینک . رواب  ار  هلئسم  نیا  میناوتیمن  مه  زونه  مرـسپ ، تداهـش  زا  لاس  تشذگ 17-16  اب  تشاد . تسود  ار  یناب 
ناشیارب هدومن و  کمک  نارگید  هب  تشاد  تسود  هشیمه  دوب و  يزوسلد  لاعف و  رایسب  دنزرف  وا  دیـسر . تداهـش  هب  تربلآ »  » هک میتشاد 

زا  } يداـیز زیچ  وا  مهدـب . ناماسورــس  ار  دوـخ  یگدـنز  مدرگرب و  يزابرــس و  مورب  دــیاب  نـم  هـک  تـفگیم  تربـلآ » . » دــشاب دــیفم 
هب هک  دندوب  یضار  تربلآ »  » زا ردق  نآ  یـشزومآ  نامز  رد  تسا . بوخ  ام  تیعـضو  تفگیم : طقف  درکیمن . فیرعت  ام  يارب  { تمدخ
وا هب  هک  ار  يزیچ  تشاد  تسود  هدوب و  بترم  سانـش و  هفیظو  رایـسب  يوش . شترا  رداـک  دراو  یناوتیم  یهاوخب ، رگا  دـندوب : هتفگ  وا 

... تشگنرب زگره  رگید  دش ، مازعا  راموس »  » هب تربلآ » » هک يراب  نیرخآ  دهد . ماجنا  یبوخب  هدش ، لوحم 
تاعالطا مریگب . سامت  هرامـش  نیا  اب  ات  تفگ  داد و  ام  هب  ار  ینفلت  هرامـش  رد و  مد  دـمآ  يزابرـس  مدـمآ ، هناـخ  هب  هکنیا  زا  دـعب  یبش ،

ار مرـسپ  رکیپ  نم  دـنا . هدروآ  ینوناق  یکـشزپ  هب  ار  وا  هزانج  هدـش و  دیهـش  تربلآ »  » هک مدـیمهف  متفرگ و  ساـمت  مه  نم  دادـن . یقیقد 
هزانج هنمارا  يرگ  هفیلخ  ياروش  زا  مود  زور  تسا . هدیسر  تداهـش  هب  شکرت  تباصا  رثا  رب  وا  هک  دوب  هدش  هتـشون  تراک  يور  مدیدن .

. دندرب هنمارا  ناتسربق  هناخدرس  هب  ار 
اهنآ نفلت  هرامـش  اب  ار  شناگتـسب  همه  یماسا  تربلآ »  » نآ رد  هک  دـنداد  نم  هب  تربلآ »  » طخ تسد  اـب  يا  هماـن  تربلآ »  » ملهچ زور  رد 

. دشاب هدنز  تربلآ  هک  میراودیما  زونه  شردام  نم و  دوب . هدنام  ملاس  هتخوسن و  وا  همان  فیک و  دوب . مه  شرتشگنا  دوب . هدرک  تشاددای 
...«. ددرگرب يزور  تسا  نکمم 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

يربگ درفلآ 

رد مراهچ ، لاس  ات  يرپس و  يریئان »  » هسردم رد  ار  ییادتبا  تالیـصحت  دمآ . ایند  هب  نارهت  رد  هداوناخ ، دشرا  دنزرف  يربگ » درفلآ   » دیهش
، داد همادا  سرد  هب  ناینوموقوس »  » ناتسریبد

راکشزرو لاح  نیع  رد  دش . لوغشم  يزاس  يرطاب  هفرح  هب  دوخ  ییاد  دزن  نآ  زا  سپ  تفرگ . لیـصحت  كرت  هب  میمـصت  ماجنارـس  نکیل 
هفیظو ماظن  نامزاس  هب  ار  دوخ  هداوناـخ ، عـالطا  نودـب  يو  تشاد . رهاوخ  کـی  ردارب و  ود  وا  دوب . يزومآ » داوس  تضهن   » وضع هدوب و 

برغ نالیگ  ههبج  هب  سپـس  هدـناسر و  ماـمتا  هب  نارهت  رد  ار  یـشزومآ  هرود  دـنوریم .... تمدـخ  هب  مناردارب  زا  همه  نیا  دومن : یفرعم 
زا دـعب  تسا ! هدـیباوخ  وا  هک  دـندرکیم  رکف  وا  ناتـسود  هدوب و  کیـشک  لوغـشم  یناـب  هدـید  تسپ  رد  درفلآ »  » يزور دـیدرگ . لـقتنم 

رهطم رکیپ  (. 1) دوب هدیسر  تداهش  هب  هلولگ  تباصا  رثا  رب  درفلآ » ... » دشابیم نوخ  زا  رپ  وا  ياه  نیتوپ  هک  دندش  هجوتم  ندش ، کیدزن 
ناتسود و زا  رفن  اهدص  روضح  اب  نارهت  رد  هنمارا  ناتسربق  يادهش  هعطق  رد  یبهذم  صاخ  تافیرـشت  ماجنا  زا  سپ  يربگ » درفلآ   » دیهش
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. دش هدرپس  كاخ  هب  لحم  یلاها 
تارطاخ

: شردام تیاور  هب  دیهش 
هناخ هب  يزور  دهد . لیـصحت  همادا  ات  تشاد  وزرآ  ینمرا . ياهباتک  هعلاطم  هب  صوصخ  هب  تشاد ، هعلاطم  هب  يدایز  رایـسب  هقالع  وا  »… 

رد دوب ، هتفر  ناگداپ  هب  یـشترا  ياه  سابل  تفایرد  يارب  وا  هک  يزور  نآ  بش  دورب . يزابرـس  تمدـخ  هب  دـهاوخیم  هک  تفگ  دـمآ و 
هب رـس  يا  هداعلا  قوف  رـسپ  وا  مدرک . هیرگ  یلیخ  زور  نآ  مدش . رادیب  باوخ  زا  هک  حبـص  دـش . شوماخ  ام  هناخ  غارچ  هک  مدـید  باوخ 

سرد ناداوس  یب  هب  يزومآ » داوس  تضهن   » رد درفلآ  دوب . لوغـشم  شدوخ  راک  هب  شرـس  دوب . باـتک  هعلاـطم  طـقف  شراـک  دوب . یهار 
هطاحا یبهذـم  روما  هب  دروآ . تسد  هب  زین  ار  ییاهماقم  مادـنا  ییابیز  رد  دـیمهفیم . شنـس  زا  رتشیب  یلیخ  وا  دوب . زین  راکـشزرو  دادیم .

شردارب دـعب ، هب  درفلآ »  » يراپـسکاخ زور  زا  دیـسر . تداهـش  هب  هک  تشاد  لاس  وا 20  دوب . ینیما  راکتـسرد و  رایـسب  ناوـج  وا  تشاد .
، مدرکیم فرـصم  وراد  هچ  ره  مدوب . هدش  يدیدش  یگدرـسفا  راچد  نم  درفلآ »  » تداهـش زا  دعب  درادـن . یبوخ  هیحور  رگید  تربور » »

یهاوخیم رگا  تفگ : دیشک و  ماهناش  هب  یتسد  دمآ و  يدیس  هک  مدید  باوخ  رد  يزور  سب . هیرگ و  دوب  هدش  مراک  تشادن . يا  هدیاف 
يزور دومن . دنهاوخن  رواب  مدرکیم  رکف  اریز  منک ، فیرعت  یـسک  يارب  متـسناوتیمن  ار  هلئـسم  نیا  وش !- در  مَلَع »  » ریز زا  يوش ، بوخ 

نم یتحاران  دینکن ، رواب  دیاش  مدش . در  مَلَع »  » ریز زا  تشذگیم  يرادازع  تئیه  ام  هچوک  زا  یتقو  اروشاع ، اعوسات و  يراوگوس  مایا  زا 
یلومعم و درف  کی  هب  مه  نآ  زا  دعب  زور  مباوخیم . بوخ  یلیخ  میامن ، فرـصم  صرق  کی  یتح  هکنیا  نودب  بش  نامه  زا  دش و  عفر 
اه هناوید  لثم  مرـسپ  تداهـش  لیاوا  تسا . هداد  خر  يا  هزجعم  تفگیم : مرـسمه  دـندرکیم . بجعت  همه  مدـش . لیدـبت  راد  هناخ  مناخ 

هیرگ نم  تفگیم و  ییاـهزیچ  درکیم . ینارنخـس  یناـحور  کـی  ماهتـسشن و  يدجـسم  رد  هک  مدـید  باوـخ  رد  زین  یبـش  مدوـب . هدـش 
. …  « شابن وا  تحاران  تسا و  ادهش  زا  رتالاب  وت  رسپ  ياج  نکن ، هیرگ  هک  تفگ  نم  هب  دمآ و  نم  فرط  هب  وا  مدرکیم .

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

تشذگ هک  يا  هتفه  رد  هناخزپشآ 

اـه و یکاروـخ  همه  زا  دوـب  یبـیکرت  ییوـگ  تدـحو . ياذـغ  لـثم  شآ ، زا  ریغ  تشاد  ار  زیچ  همه  هزم  وـب و  گـنر و  معط و  هک  یـشآ 
یم ناشتسین  هب  رس  يوحن  هب  دروآ و  یم  ناشرـس  ییالب  دیاب  الاح  دوب و  هدنام  زپشآ  تسد  يور  زور ، تفه  لوط  رد  هک  ییاه  یندروخ 

؟! اه هچب  راوید  زا  رت  هاتوک  يراوید  هچ  و  نیا ؟! زا  رتهب  یهار  هچ  درب و  یم  نیب  زا  ار  مرج  میالع  راثآ و  درک و 

ندز لیئارسا  مرآ 

( نمشد يارب  تسا  فافختسا  بلط  یعون   ) ندش ملتحم 

ا

امیس ادص و  دیهش  رگشرازگ  نیلوا 

رد طقف  هن  ربهر ، دیهـش  تماـخف  رخف و   2. دیـسر تداهـش  هب  سدقم  عافد  رد  هک  تسا  امیـس  ادص و  دیهـش  رگـشرازگ  نیلوا  ربهر  یلع 
زا ام  درخ  ياه  تشادنپ  نکـش  طخ  ًاودب  وا  هکلب  تشاد ، یناشیپ  رب  هک  تسا  ییاروشاع  دنبرـس  يافـص  نایجیـسب و  گنر  یکاخ  هعماج 

. راگن ربخ  مان  هب  تسا  یتلاسر  نالک  درکراک 
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رادولج ماگـشیپ و  شا  ینامـسآ  رکفت  نوچمه  يو  دنـسانش  یمن  ناگدـنمزر  اب  زراب  یماگمه  هب  طـقف  ار  ناـشیا  ربهر  دیهـش  ناـمزرمه 
راک هیامتسد  تسا ، زورما  يربخ  هعماج  نادنورهش  زا  يا  هدع  زور  سابل  هک  يرگاوغا  یتسردان و  ای  ییارآ  هنحـص  قارغا و  . دوب نیریاس 
عافد هک  دوب  یتناید  رب  يراشف  اپ  لوصا و  هب  يدنبیاپ  تیقالخ ، شوه و  قوذ و  زا  ادج  تشذگ ، یم  يو  لایخ  هاگراک  رد  هچنآ  دوبن . وا 

. تفرگ لکش  نآ  ياتسار  رد  یمالسا 
طیارـش نیرتراوشد  رد  ناداـبآ  ياـه  هچوک  ریقف  هچب  دیـسر  یمن  شوـگ  هب  نآرق  زا  يا  هیآ  رکذ  نودـب  ربـهر  دیهـش  زا  یـشرازگ  چـیه 

هنیس سفن  زا  ار  نادابآ  ویدار  دوب ، تعیرش  نیع  هیصوت  رهـش  كرت  هک  تواسق ، تاظحل  هطلـس  رد  زواجت و  ياوه  نیرت  يربا  رد  گنج ،
انه :» تفگ یم  یبرع  ناسل  هب  دنمهفب  ار  وا  ياه  همانرب  لد  زین  ناگشیپ  زواجت  هکنیا  ياربو  تسا ! نادابآ  اجنیا  . داد یم  یمرگ  شا  يراهب 

. دش گنج » ناراگن  نوخ   » مان هب  يرکفت  غولب  دشر و  هب  رجنم  سدقم  عافد  تیاور  يارب  هزات  کبس  هئارا  رد  ربهر  دیهـش  عادبا  نادابآ »!
هراصع و هک  یکیپ  ات  خیرات  تشد  نهپ  هب  يا  هنحص  دوب ، عیشت  تعسو  هب  يا  هلصاف  تیدبا  ات  زنل  زا  تیعقاو ، ات  روزیو  زا  سوماق  نیا  رد 

اروشاع کشا  اب  ندید و  البرک  مشچ  اب  تسا . ینکش  نمشد  يریذپان و  هطلس  یهاوخ ، تلادع  يراکادف ، دایرف ، تیمولظم ، شا  هدیکچ 
درب و شیپ  راکادـف  گرزب و  یتلم  يرادـیاپ  تشهب  زرم  اـت  ار  رـشب  زاـس  تسد  تعنـص  وا  دوب . ربـهر  دیهـش  صلاـخ  تلـصخ  ندـیکچ ،

ياج رب  سدـقم  عافد  ةرمث  ناونع  هب  ملیف  هقلح  اههد  سکع و  هعطق  اهدـص  داهن  دوخ  راکفا  نامرآ و  رـس  رب  رادـقم  رپ  ناج  هک  یماگنه 
دنتـسم نامز  نآ  رد  دندوبن  مک  دوب . هدیمرآ  ناناج  يوک  رد  هدیرد و  یتسرپ  ایند  ياه  هقلح  هدید  خر  سکع  دوخ  هکنیا  لاح  تشاذگ .
دندوب راک  مرگرـس  ناریا  زاون  مشچ  ياهراسهوک  اهراغ و  ای  اه  بادارم  اه و  بالات  رد  فازگ  ياه  هنیزه  اب  نامز  نامه  رد  هک  ینازاـس 

تلاـسر هب  نتخادرپ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دوـب و  هدناتـس  ربـهر  زا  ار  ههبج  تشپ  يراگدـنام  تقاـط  ناوـت و  یـسانش ،  هفیظو  سح  اـما 
زین کیتونم  رنه  هاگدـید  زا  ربهر  دیهـش  راک  يرنه  یبایزرا  دوبن . هدـنمزر  کی  بلاق  رد  يو  ياه  تیلوئـسم  عفار  هاگ  چـیه  يراـگنربخ 

تیـصخش یعون  هب  دنـشاب  هتـشاد  يرنه  شزرا  هکنآ  زا  رتشیب  دـنوش ، یم  تفای  وا  راثآ  رد  هک  ییاه  هناشن  اهدامن و  تسا . تخانـش  لباق 
. تسا یگدنز  دض  ًاتاذ  هک  تشگ  یم  گنج  مان  هب  يا  هدیدپ  رد  یگدنز  ياه  هنحـص  لابند  هب  وا  دنتـسه . يو  تاداقتعا  تبث  ای  يراگن 
هب يدیمون  تقر و  سح  نامز  چیه  وا  ریواصت  بلاق  رد  هک  تسا  يوحن  هب  يو  یعامتجا  ياه  تشادرب  هویش  رداک و  عون  هیواز ، باختنا 

... . دوش یمن  لقتنم  بطاخم 
: هک تسا  هتشون  وا  تسا . یندناوخ  یلیخ  هک  هدنام  اج  هب  يا  هتشونتسد  ربهر  دیهش  زا 

زا نامقلخ  تسا ، (ع ) یلع زا  نامبلق  نامیاه ؛ تسد  رد  ینیـسح  تردـق  تسام و  ياـه  گر  رد  بنیز  تریغ  (ع ) میبنیز لـسن  ناوریپ  اـم 
. درک دنهاوخ  لاوس  ام  زا  تناما  نیا  تباب  يزور  دنتناما و  اه  ملق  نیا  (س . ) همطاف زا  ام  نابز  و  (ص ) دمحم

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

امیس ادص و  دیهش  راگن  ربخ  نیلوا 

. دیسر تداهش  هب  سدقم  عافد  لوا  ياه  هام  رد  هک  دوب  امیس  ادص و  دیهش  راگن  ربخ  نیلوا  یئافطصم  لوسر 
هب ار  دوخ  قیمع  ترفن  مالـسا و  هب  هقـالع  قشع و  یکدوـک  ناوا  ناـمه  زا  . دوـشگ ناـهج  هب  هدـید  ناداـبآ  رهـش  رد  لاـس 1337  رد  يو 
اه باتک  نآ  تخادرپ و  یم  هعونمم  ياه  باتک  ندـناوخ  هب  ناریا  رب  كاواس  راشف  قانتخا و  جوا  رد  داد . یم  ناشن  نایتوغاط  توغاط و 

. تخادرپ یم  يزاس  رگد  يزاسدوخ و  هب  قیقرط  نیدب  داد و  یم  زین  ناتسود  ریاس  هب  ار 
، نارهت ياـهدابآ  یبلح  هب  دوش  انـشآ  رتشیب  فعـضتسم  مدرم  جـنر  درد و  اـبو  دربب  یپ  يولهپ  میژر  تاـیانج  هب  رتـشیب  هکنیا  يارب  لوسر 
. دوب ناریا  فعضتسم  تما  رتشیب  شناتساد  رعش و  ياوتحم  تفگ و  یم  ناتساد  رعش و  هاگ  دز . یم  رـس  روشک  طاقن  ریاس  نادابا و  زاریش ،

انشآ يولهپ  نادناخ  تایانج  اب  يدودح  ات  دوب و  هدرک  ییاهزور  نینچ  هدامآ  ار  دوخ  لبق  زا  هک  لوسر  بالقنا ، يریگ  لکـش  نایرج  رد 
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ناملـسم تما  هب  باطخ  هک  ار  ینیمخ  ماما  ياه  هیمالعا  تفر و  یم  مق  هب  هدرک  زاغآ  بـالقنا  دربشیپ  تهج  ار  يا  هدرتسگ  تیلاـعف  دوب 
. درک یم  شخپ  رهش  حطس  رد  دروآ و  یم  نادابآ  هب  دش  یم  رداص 

تفر گنج  ههبج  هب  یگنج  راگنربخ  ناونع  هب  دش و  راک  هب  لوغـشم  نادابآ  زکرم  يامیـس  ادص و  رد  راگن  ربخ  ناونع  هب  لاس 1359  رد 
. دمآ لیان  تداهش  میظع  زوف  هب  نادابآ  ههبج  رد  رذآ 1359  مهدفه  خیرات  رد  شیربخ  ياهراک  مامتا  را  دعب  ههبج  رد  و 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

دیهش رکشل  هدنامرف  نیلوا 

(ص) هللا لوسر  دمحم  رکـشل 27  هدنامرف  هک  وا  تسا . هاپـس  یمزر  ياه  ناگی  زا  دیهـش  رکـشل  هدنامرف  نیلوا  تمه  میهاربا  جاح  دـیهش 
يا هداعلا  قوف  دادعتـسا  شوهزا و  . دـمآ ایند  هب  نیدـتم  فعـضتسم و  يا  هداوناـخ  اضرهـش و  رد  نیدرورف 1334  مهدزاود  زور  هـب  دوـب .

هب نتفر  زاغآ  زا  هک  دوب  يدح  ات  نآرق  يریگارف  هب  وا  هقالع  تشاذگ .  رـس  تشپار  ناتـسریبد و  نارود  مامت  تیقفوم  اب  دوب و  رادروخرب 
. دنک ظفح  ًالماک  ار  کچوک  ياه  هروس  زا  یخرب  دریگارف و  ًالماک  ار  نآرق  ینامسآ  باتک  تئارق  تسناوت  ناتسبد 

ۀمادا ناهفـصا  يارـسشناد  رد  یلاع  تارمن  اب  ملپید  ذـخا  زا  سپ  تشاذـگ و  رـس  تشپ  تیقفوم  اب  ار  ناتـسریبد  عطقم  لاـس 1352  رد  وا 
وا ةدـهع  هب  ناهفـصا  هناخپوت  رکـشل  رد  هناخزپشآ  تیلوئـسم  تفر و  يزابرـس  هب  یلیـصحت  كردـم  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ ، لیـصحت 

. دش هتشاذگ 
اهنآ اب  تسلاجم  رثا  رب  درک و  ادیپ  طابترا  یبالقنا  دهعتم و  نویناحور  اب  مایا  امه ن  رد  دیزگرب . ار  یملعم  لغـش  يزابرـس  نارود  زا  سپ 

اب ار  نازومآ  شناد  سرد ، سالک  هسردم و  طیحم  رد  ات  درک  یعس  تخانش ، ییانشآ و  نیا  لابند  هب  دش  انشآ  ماما  ترضح  تیصخش  اب 
. دنک انشآ  شنارای  و  هر )  ) ماما ترضح  یبالقنا  ياه  هشیدنا  یمالسا و  فراعم 

هب سپس  رهشمرخ ، هب  لاس 1358  رخاوا  . تشاد یساسا  شقن  اضرهش  هاپس  یمالـسا و  بالقنا  ۀتیمک  لیکـشت  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
. تخادرپ یگنهرف  هدرتسگ  تیلاعف  هب  ودرک  تمیزع  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  رد  كرانک  راهباچ و  ردنب 

تایلمع  25 وا ، هناربدم  یهدـنامرف  اب  يد 1360  اـت  رهم 1359  زا  هواپ  نارادساپ  هاپـس  دـش . مازعا  ناتـسدرک  ۀـقطنم  هب  دادرخ 1359  رد 
. تسا هتشاد  ثعب  شترا  يورین  اب  يریگرد  تاعافترا و  يزاس  دازآ  رارشا ، دوجو  زا  اهاتسور  يزاسکاپ  رد  قفوم 

ههبج رد  دوخ  روضح  نایلاس  یطو  دوب ، هدـش  دراو  رازراک  ۀنحـص  هب  قارع ، زواجتم  میژر  يوس  زا  یلیمحت  گنج  عورـش  زا  لـبق  هک  وا 
. دیرفآ اهراختفا  تشاذگ و  ياج  رب  دوخ  زا  یهجوت  نایاش  تامدخ  دربن ، ياه 

بونج ۀهبج  هب  مازعا  نمض  دنتفای  تیرومأم  هاپس ، لک  یهدنامرف  روتسد  هب  نایلسوتم ، دمحا  جاح  مالـسا  رادرـس  وا و  ناتسمز 1360  رد 
. دنهد لیکشت  ار  (ص ) هللا لسور  دمحم  پیت 

تفر و ناـنبل  بونج  هب  لاس 1361  رد  تشاد . يزیگنارب  نیـسحت  شالت  پیت  نواعم  تمـس  رد  سدـقملا  تیب  نیبملا و  حـتف  تایلمع  رد 
. تشگزاب یمالسا  نهیم  هب  هرابود  هام  ود  زا  دعب 

ياقترا اب  اهدعب  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  لوسر  ترـضح  یهدنامرف 27  هرصب ، قرـش   » ۀطنم رد  ریت 1361  رد 23  ناضمر  تایلمع  عورـش  اب 
. دومن هفیظو  ماجنا  یهدنامرف  تمس  رد  شتداهش  نامز  ات  رکشل ، هب  ناگی  نیا 

. دیسر دوب  تداهش  انامه  هک  دوخ  ۀنیرید  يوزرآ  هب  نونجم  یبونج  ةریزج  رد  دنفسا 1362  مهدزناش  رد  تمه  جاح  دیهش 
دوب و اسرف  ناوت  نمـشد  تالمح  اـه و  کـتاپ  تمه  میهاربا  جاـح  تداهـش  هب  تاـقوا  نیرتکیدزن  ربیخ و  تاـیلمع  ياـهزور  نیرخآ  رد 

نکیل درک ، یم  يزاتکرت  اه  لد  یگنارکیب  رد  مغ  دوب ؛ نارمکح  اه  ناج  کلم  رـسارس  رد  بارطـضا  ینارگن و  هدـننک ، نارگن  تیعـضو 
رد هزات  یقمرو  ون  یتلاح  ییوگ  داد ؛ تسد  رگید  یتلاح  تمه »  » هب « دوش ظفح  نونجم  دـیاب  » دومرف هک  دینـش  ار  ماـما  ماـیپ  هک  هظحل  نآ 
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. تشارفارب دق  سانشن  ادخ  نایمادص  ربارب  رد  راوتسا  ممصم و  درک و  زوس  نمشد  یشرغ  یشهج و  هشیب  ریش  ناسب  دش ؛ هدیمد  وا  دبلاک 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

سدقم عافد  رد  سلجم  دیهش  نیلوا 

دیهـش نیلوا  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  نارهت  مدرم  ةدـنیامن  عاـفد و  یلاـع  ياروش  رد  ماـما  ترـضح  ةدـنیامن  نارمچ  یفطـصم  رتـکد 
اب هلباقم  رد  نانبل و  رد  ار  یکیرچ  هزرابم  ةرود  تشاد و  اکیرمآ  رد  لیـصحت  هقیاس  هک  نارمچ  رتکد  . دوب سدقم  عافد  نارود  رد  سلجم 
ار يرگید  شالت  رپ  زاس و  هسامح  نارود  ناریا ،  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  عورـش  زا  سپ  دوب ، هدـنراذگ  یتسینویهـص  رگ  زواجت  میژر 

. دوب ادخ  يارب  طقف  وهایه و  نودب  موادم  راک  ینتورف و  لاح  نیع  رد  تعاجش و  راثیا ، لماک  ۀنومن  هک  درک  زاغآ  یگدنز  رد 
لیکـشت زاوها  رد  ار  مظنم  ان  ياه  گنج  داتـس  نانآ  یهدنامزاس  تیبرت و  اب  وا  دندش و  عمج  وا  درگ  هب  بلطواد  ناگدـنمزر  زا  یهورگ 

خـلت و ياهارجام  دـهاش  کیدزن  زا  هک  یناسک  اـهنت  داد . ماـجنا  يداـیز  تامدـخ  دـش و  مجـسنم  تفرگ و  توق  مک  مک  هورگ  نیا  داد .
نارمچ رتکد  هک  تامدـخ  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  دـندوب ، نانآ  ياه  يرگراثیا  اه و  تداهـش  اه و  تماهـش  اه ، تسکـش  يزوریپ و  نیریش ،

. دنراد یهاگآ  ، دوبن اهنآ  ییوگزاب  غیلبت و  هب  لیام  ًاصخش 
رد تعرـس  هب  یماظن  ياه  هداج  نآ ، کمک  هب  هک  دوب  اه  همانرب  نیا  زا  یکی  مظنمان  ياه  گنج  داتـس  يارب  لاعف  یـسدنهم  دحاو  داجیا 

ضرع رتمولیک و  تسیب  دودـح  لوط  هب  لاناک  کی  ثادـحا  نوراک و  دور  رانک  رد  بآ  ياه  پمپ  بصن  اب  دـش و  هتخاس  فلتخم  طاقن 
دنچ دـندش  روبجم  اهنآ  هک  يروط  هب  ، تخاس هناور  نمـشد  ياه  کنات  فرط  هب  نوراـک  بآ  هاـم ،  کـی  دودـح  یتدـم  رد  رتم  دـصکی 

. دنراد رود  هب  رس  زا  هشیمه  يارب  ار  زاوها  ریخست  رکف  لمع  نیا  اب  دنزاسب و  دوخ  لباقم  يژد  دننک و  ینیشن  بقع  رتمولیک 
رد هک  دوب  یمدرم  بلطواد  ياهورین  هاپـس و  شترا و  نیب  یگنهامه  داـجیا  لوا ، ياـهزور  ناـمه  زا  وا  یـساسا  مهم و  ياـهراک  زا  یکی 

دازآ ار  ربکا  هللا  ياه  هپت  درگنسوس و  دنک و  يرریگولج  زاوها  طوقس  زا  نمشد  ياه  کنات  هب  هلمح  اب  تسناوت  وا  . دنتشاد روضح  هقطنم 
رگید ياه  شکرت  درک و  تباصا  نارمچ  رتکد  رـس  تشپ  هب  نمـشد  ةراپمخ  شکرت  لاس  هام  دادرخ  مکی  یـس و  زور  رد  ماجنارـس  . دـنک

. تفاکش دندوب ، هداتسیا  شرانک  رد  هک  ار  شرای  ود  ۀنیس  تروص و 
زاوها فرط  هب  سنالوبمآ  . دش ماجنا  هیلوا  ياه  کمک  دش ، هدیمان  نارمچ  رتکد  دیهـش  مان  هب  دـعب  يدـنچ  هک  درگنـسوس  ناتـسرامیب  رد 

دزن هب  نایتوکلم و  راید  هب  دوب ، وا  مزر  سابل  هک  نینوخ  ینفک  اب  لابکبس و  وا  حور  دیـسر و  زاوها  هب  شناج  یب  مسج  طقف  یلو  تفاتش ،
. درک زاورپ  شیوخ  يادخ 

تداهـش هب  ناقفانم  تسد  هب  هک  رگید  دیهـش  هس  رب و  هوالع  یمالـسا  ياروش  سلجم  رگید  يادهـش  زا  لاس  هام  ریت  متفه  ۀـثداح  دـیهش 
زواجتم ياه  هدـنگنج  طسوت  نانآ  ياهامیپاوه  نتفرگ  رارق  فدـه  رثا  رب  یتالحم  دیهـش  هارمه  هب  هک  سلجم  نادیهـش  زا  دـیاب  دندیـسر 

. درک دای  دندیسر  تداهش  هب  قارع 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

رثالا دیواج  یناحور  نیلوا 

يرجه لاس 1336  نابآ  زور  نیمهد  رد  وا  تسا . سدـقم  عافد  نارود  رد  رثـالا  دـیواج  یناـحور  نیلوا  ناـیفیرظ  دـمحا  مالـسالا  تجح 
. دوشگ ناهج  هب  هدید  نادابآ  رهش  رد  یسمش ،

تالیـصحت يو  . درک یم  زیامتم  نارگید  زا  ار  دـمحا » ، » يونعم فرگـش  تایحور  هداعلا و  قوف  هجوت  رایـسب ، دادعتـسا  تیلوفط ، ناوا  زا 
هب هداوناخ  هارمه  هب  تراـیز و  يارب  لاس 1354  رد  هک  يرفـس  رد  دناسر . مامتا  هب  تیقفوم  اب  شیوخ  هاگداز  رد  ار  ناتـسریبد  ییادـتبا و 
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، مق زا  تشگزاب  زا  سپ  هچنانچ  تخاس . دوخ  ۀتفیـش  بوذـجم و  ار  وا  ینید  مولع  بالط  یگدـنز  يونعم  ياـضف  درک ، مق  سدـقم  رهش 
. دش هیریدق  ۀیملع  ۀسردم  سدقم و  رهش  نیا  یهار  ع )  ) تیب لها  مولع  لیـصحت  یمالـسا و  فراعم  بسک  تهج  تخاس و  ایهم  ار  دوخ 

. دش دنم  هرهب  ریسفت  لوصا و  هقف و  راوگرزب  دیتاسا  دوجو  زا  مق  ةزوح  رد 
هک نسح  دمحم  مان  هب  تسا  يدنزرف  كرابم  دنویپ  نیا  ةرمث  هک  دروآ  يور  جاودزا  ۀنسح  تنس  هب  دمحا » ،» لاس 1356 مایا  نیتسخن  رد 

. تسا هدنام  راگدای  هب 
هب لحار  ماما  ياه  هیمالعا  لاقتنا  زا  دیدرگ . يرتدیدج  ۀلحرم  دراو  زین  دهاجم  یناحور  نیا  ياه  تیلاعف  یمالـسا ، تضهن  يریگ  جوا  اب 

صوصخ هب  مدرم  مومع  داشرا  تیاده و  يولهپ و  سوحنم  مِژر  هیلع  هزرابم  ياه  هتسه  لیکشت  ات  نادابآ  رهـش  هژیو  هب  فلتخم  ياهرهش 
تلم ةراب  رگید  شورخ  رد  يو  ساسح  راذگ و  ریثات  شقن  کش  یب  تسوا . راکشآ  ياه  تدهاجم  زا  یـشخب  اهنت  همه  همه و  ناناوج ، 

. دش دهاوخن  وحم  یمالسا  بالقنا  گرتس  خیرات  دنلب  كرات  زا  نادابآ  سکر  امنیس  هعجاف  رد  ینیرفآ  هسامح  مِژر و  هیلع 
وزرم زا  ار  بناجا  تسد  ماما  هنادنمدرخ  يربهر  ۀـیاس  رد  تما  ۀـملک  تدـحو  نامیا و  دیـسر و  رمث  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  هاگنآ 

دوب اجنآ  دز . تسد  موش  يا  هئطوت  هب  ناتـسدرک  هلئاع  یحارط  اب  لکهایـس و  رابدور و  رد  اه  هلموک  کیرحت  اب  نمـشد  درک ، هاتوک  موب 
. دش یسایس  یماظن و  ةزرابم  ۀصرع  دراو  نمشد  رکم  يزاس  یثنخ  هزرابم و  يارب  دهاجم  فراع  نیا  هک 

درک و هلمح  یمالسا  ناریا  هب  یناهج  رابکتسا  تیامح  اب  یثعب  نمشد  هک  دوب  بالقنا  يزوریپ  زا  هام  تسیب  زا  رتمک  تشذگ  زا  سپ  اهنت 
رد ماجنارـس  دـید و  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  نایک  زا  عافد  دربن و  ياه  ههبج  رد  روضح  اب  ار  شیوخ  یبالقنا  ۀـفیظو  یعرـش و  فیلکت  وا 

رد 23 شتدالو  زور  رد  رهـشهام و  نادابآ - ةداج  رد  دوب ، بونج  ۀـهبج  مزاع  راـب  نیمود  يارب  هک  هاـگنآ  یلیمحت  گـنج  زور  نیملهچ 
. دش دیدپان  یگلاس 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

سدقم عافد  دیهش  یناحور  نیلوا 

هقطنم رد  هنیرید  غیلبت  هقباس  هک  یتاونق  دیهـش  تسا . سدقم  عافد  دیهـش  یناحور  نیلوا  فیرـش )  ) یتونق تسح  دـمحم  مالـسالا  تجح 
اب هزرابم  رطاخ  هب  درک ، یم  یگدیـسر  مدرم  تالکـشم  هب  دوب و  کیرـش  نانآ  يداش  مغ و  رد  مدرم  نایم  رد  اه  لاس  تشاد و  ار  سراف 

يرمردـناژ هب  هعجارم  اب  زاریـش  فارطا  ناکدرا و  مدرم  دـش . ینادـنز  ریگتـسد و  زاریـش  كاواس  طـسوت  توغاـط  نارود  رد  متـس  ملظ و 
. دومن ربـنملا  عونمم  هدرک و  دازآ  ار  وا  میژر  دـندرک  مهارف  ار  وا  يدازآ  هنیمز  هقطنم ، رد  بوشآ  نتخادـنا  هار  هب  اـنآ  دـیدهت  ناـکدرا و 

تـسد هب  هرابود  یلو  داد  همادا  دوخ  یـسایس  ياه  تیلاـعف  هب  فیرـش )  ) راعتـسم ماـن  اـب  هتفر و  ناهفـصا  هب  كاواـس  بیقعت  اـب  رگیدراـب 
اب شندرک  مارآ  يارب  نابهگن  رـسفا  اروشاع  زور  رد  تخادرپ . يرگنـشور  هب  دوخ  ياه  ینارنخـس  اب  نادـنز  رد  دـش و  ریگتـسد  كاواـس 

تفگ :  باوج  رد  وا  درک و  لتق  هب  دیدهت  ار  وا  هحلسا 
. درک یهاوخ  کیلش  مشاب  قیال  رگا  متسه ، اروشاع  زور  رد  تداهش  هنشت  ردقچ 

داد . لیکشت  ار  ربکا  هللا  هورگ  دش و  بونج  ياه  ههبج  هناور  یلیمحت  گنج  عورش  اب  دش و  دازآ  نادنز  زا  بالقنا  زوریپ ي  اب 
ناونع هب  رهـش ، نیا  يرتم  لهچ  نابایخ  دش . رداص  رهـشمرخ  يوس  هب  نمـشد  ياه  ناگی  يورـشیپ  روتـسد  هام 1359  رهم  خیرات 24  رد 
هلباقم هب  رهـش  كدـنا  ناعفادـم  یلاح  رد  زور ،  زا  یتاعاس  تشذـگ  اب  تفرگ . رارق  اهروحم  اـهورین و  میـسقت  صخاـش  ، يزکرم ناـبایخ 
هطقن دنچ  رد  رابریت  رارقتسا  اب  دناسر و  يرتم  لهچ  نابایخ  هب  ار  دوخ  مجنپ  نوتس  ییامنهار  اب  نمـشد  ياهورین  زا  یناگی  دندوب  لوغـشم 

ياهورین دمآ  تفر و  ینابیتشپ و  هار  نیرت  یلـصا  يزکرم و  روحم  نابایخ ، رب  طلـسم  ياه  نامتخاس  رد  نازادـنا  ریت  کت  يریگ  عضومو 
ندب هب  هلولگ  تشه  تفه ، تباصا  زا  سپ  داد . رارق  فده  نابایخ  نیا  رد  ار  یتونق  فیرش  دیهش  لماح  نیشام  نمـشد ، . دنتـسب ار  عفادم 
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تداهـش يریگتـسد و  یپ  رد  ادتبا  نامه  زا  هک  نمـشد  دش . نوگژاو  تفه ، یج  یپرآ  ۀـلولگ  تباثا  رثا  رب  وردوخ ، زرابم ، یناحور  نیا 
. دناسر تداهش  هب  ار  وا  ودز  هبرض  وا  هقیقش  هب  فکنیشالک ، هزین  رس  اب  درک و  ریسا  ار  وا  حورجم  رکیپ  دوب ، یتونق  فیرش  دیهش 

تالیصحت دوشگ . ناهج  هب  مشچ  دور  دنورا  رانک  رد  نادابآ و  عباوت  زا  هبصق »  » ناتسهد رد  ناتـسزوخ  نیمزرـس  رد  ریت 1313  موس  يو 
دنچ تفر و  درجورب  هیملع  هزوح  هب  اه  لاس  نامه  رد  دـهد . یهاگآ  مدرم  هب  ملع  هار  زا  ات  درک  زاغآ  مق  هیملع  هزوح  هب  دورو  اب  ار  دوخ 

غیلبت و رب  هوالع  تفر و  هقطنم  ياه  اتـسور  زا  یکی  هب  یناـگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  روتـسد  هب  سپـس  دـناوخ  سرد  اـجنآ  رد  مه  یلاـس 
. تشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  ار  ینایاش  تامدخ  تفر و  رهش  نآ  هب  ناکدرا  مدرم  توعد  هب  سپس  دیزرو . مامتها  مامح  دجسم و  تخاس 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

یسیلگنا یتایلمع  قطانم  باتک  نیلوا 

قطانم یجراخ ، رون  نایهار  ياه  ناوراک  يارب  یـسیلگنا  نابز  هب  سدقم  عافد  یتایلمع  قطانم  يامنهار  باتک  دـلج  راهچ  راب  نیلوا  يارب 
سدقم عافد  لاس  تشه  یتایلمع  قطانم  رد  یجراخ  ياهروشک  عابتا  روضح  تلوهس  يارب  دش . رـشتنم  ناتـسزوخ  سدقم  عافد  یتایلمع 

ناتسب و ، نادابآ هچملـش ، نیوانع  اب  یبیج و  عطق  رد  روشک  سدقم  عافد  ياه  شزرا  رـشن  راثآ و  ظفح  داینب  طسوت  باتک  دلج  راهچ  نیا 
. تسا هدش  پاچ  رهشمرخ 

یثعب نمـشد  تاـیانج  یلیمحت و  گـنج  ناـیرج  رد  قطاـنم  نیا  شقن  اهرهـش و  نیا  رد  سدـقم  عاـفد  تـالوحت  هراـب  رد  اـه  باـتک  نیا 
باتک نیا  . دریگ یم  رارق  یجراخ  نارئاز  اه و  ناوراک  رایتخا  رد  بوتکم  يامنهار  کی  تروص  هب  هدـش و  يروآ  عمج  یلماک  تاعالطا 

ناتـسزوخ سدقم  عافد  نامدای  زا  لاس 1386  یط  ناـهج  روشک  عابتا 63  تسا . هدـش  رـشتنم  دـلج  رازه  هدزاود  ژاریت  اب  عومجم  رد  اـه 
. دنا هدرک  دیدزاب 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

لاس باتک  نیرتهب  باختنا  هرود  نیلوا 

تیب تایلمع  رد  رهـشمرخ  يزاس  دازآ  زورلاس  اب  نامزمه  لاس 1372  دادرخ  موس  سدـقم  عافد  باتک  نیرتهب  باتک  باختنا  هرود  نیلوا 
يروآدرگ و ، ییاسانـش حرط ، نیا  يارجا  زا  فدـه  دـش . رازگرب  سدـقم  عافد  ياـه  شزرا  رـشن  راـثآ و  ظـفح  داـینب  يوس  زا  سدـقملا 
زا لیلجت  ریدـقت و  نوگاـنوگ ، تاـعوضوم  رد  گـنج  رترب  هنومن و  راـثآ  یفرعم  باـختنا و  روظنم  هب  هدـش  رـشتنم  ياـه  باـتک  یـسررب 

مامتها يرنه  یگنهرف و  یملع ، راثآ  قلخ  هب  دربن ، ياه  نادـیم  ناگدـنمزر  اب  ماگمه  هک  ینادـنمرنه  ناـفلوم و  ناـمجرتم ، ناگدنـسیون ،
عافد هوکـش  اب  هسامح  یـسانشزاب  دـصق  هب  هدـنیآ  رد  هک  يراثآ  قلخ  روظنم  هب  هزیگنا  داـجیا  ناگدنـسیون و  بیغرت  قیوشت و  ، دـنا هدرک 

. دوب دش ، دهاوخ  هدوزفا  روشک  یگنهرف  ریاخذ  هعومجم  هب  سدقم 
شیازفا يارب  هیلوا  تاناکما  هتخانشان و  ياه  دادعتسا  ییافوکش  تهج  يونعم  يوق  هناوتشپ  ندروآ  مهارف  دعاسم و  هنیمز  داجیا  نینچمه 

نتخیگنارب یگنهرف ، ثاریم  ناونع  هب  سدقم  عافد  دنمـشزرا  راثآ  ندناسانـش  ییاسانـش و  ، سدقم عافد  عوضوم  رد  دمآ  زور  هزات و  راثآ 
لیمکت تیوقت و  هنیمز ، نیا  رد  يونعم  يداـم و  ياـه  يراذـگ  هیامرـس  روظنم  هب  روـشک  ناراکردـنا  تسد  نیلوئـسم و  ماـمتها  هجوـت و 

. دوب حرط  نیا  فادها  رگید  زا  سدقم ، عافد  هب  طوبرم  ياه  شزرا  رشن  راثآ و  ظفح  داینب  دانسا  زکرم  هناخباتک 
هعماج و رد  سدـقم  عافد  هب  طوبرم  راثآ  رـشن  قیرط  زا  يرادـیاپ  تمواقم و  گنهرف  نتـشاد  هاگن  هدـنز  هساـمح و  حور  نتخاـس  يراـج 

یط رد  هک  هویـش  نامه  هب  گنج  یتفرعم  داعبا  نداد  ناـشن  روظنم  هب  یملع  ياـیوپ  تکرح  داـجیا  یماـظن ، ياـه  ناـگرا  شزومآ  زکارم 
. دش ناونع  حرط  نیا  فادها  زا  هک  تسا  یتاعوضوم  هدیدرگ ،  ققحم  تمواقم  عافد و  لاس  تشه 
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شواـک روظنم  هب  بساـنم  رتسب  داـجیا  جیـسب و  ییاروشاـع  گـنهرف  وترپ  رد  یمالـسا ،  بـالقنا  ماـظن  یتـفرعم  یگنهرف  يامیـس  میـسرت 
نیلوا حرط  فادها  زا  رگید  هلوقم  ود  میظع ، هثداح  نیا  رد  فعض  توق و  داعبا  یسررب  تهج  رد  نادقتنم  نادنمشیدنا و  ناگدنـسیون و 

. دوب سدقم  عافد  باتک  نیرتهب  باختنا  هرود 
هدیسر 32 راثآ  نایم  زا  اه  يرواد  ندیسر  نایاپ  هب  زا  دعب  دندرک و  زاغآ  ار  هدیـسر  راثآ  يرواد  هتیمک ؛  تفه  رد  رواد  ساسا 25  نیا  رب 

. دش باختنا  فلتخم  ياه  هتشر  رد  باتک  ناونع 
تأیه ریدـقت  دروم  زین  يرثا  هناگتفه  تاعوضوم  زا  کـی  ره  رد  دـش و  ادـها  ییاـه  حول  زیاوج و  هرود  نیا  موس  اـت  لوا  ناگدـیزگرب  هب 

. تفرگ رارق  نارواد 
هیلع قارع  میژر  یلیمحت  گنج  رب  یلیلحت  «، » اـیرد يادـص  هکچ  «،» واـفدربن «، » نونج ياوجن  » سدـقم عاـفد  لاـس  باـتک  زا  هرود  نیا  رد 
ياه باقع  «، » یمالسا ناشاقن  اب  لاس  هد  «، » ناگتفای هر  «، » دیشروخ هناخ  هب  يرد  «، » هم يوس  نآ  «، » ههبج گنهرف  « » روه نامرح   «،» ناریا

هدیزگرب راثآ  ناونع  هب  جنپ » يالبرک  ردـق  ياه  بش  « ،» روبع «، » همیهف ياه  همان  «، » ریدـغ رد  ایرد  «، » حلـص گنج و  يربهر و  «، » هپت 60
. دندش باختنا  شهوژپ و ... قیقحت و  هرطاخ ، ناتساد ، ، رعش ياه  هتشر  رد 

عافد ياه  باتک  زا  يدایز  دادعت  دش  رازگرب  هرود  نیلوا  زا  لاس  کی  زا  سپ  هک  هراونشج  نیا  هرود  نیمود  رد  لاس  باتک  هرود  نیمود 
رارق یبایزرا  یسررب و  دروم  يروآ و  عمج  ار  ناونع  هناخریبد 234  هلصاف  نیا  رد  تفرگ  رارق  هراونشج  هناخریبد  ییاسانش  دروم  سدقم 

. دندش یفرعم  راثآ  نیرترب  ناونع  هب  رثا  هدش 22  ماجنا  ياه  يرواد  زا  دعب  تیاهن و  رد  داد و 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

هدز گنج  ياهرهش  زا  شرازگ  نیلوا 

اهرهـش ي زا  یخرب  رب  بلطواد  تروص  هب  هک  تسا  یناریا  رـصان  تدـم  هاتوک  رفـس  کـی  لـصاح  نوخ ، شتآ و  ۀـهبج  زا  ییاهرادـید 
شیپ قطانم  یلاها  ناگدـنمزر و  اب  ارذـگ  ییاه  هبحاصم  يواح  رثا ، نیا  . درک تمیزع  ههبج  مدـقم  طخ  تشپ  ياه  هاگرارق  هدز و  گنج 

هب فرـصم  راب  کی  يا  همانزور  راک  کی  دح  رد  یلعف ، میظنت  اب  هک  دوب  رفـس  نیا  زا  هدنـسیون  ياه  تشاددای  عقاو ، رد  تشاد . ار  هتفگ 
انـشآ مان  هک ، نآ  هصاخ  . دوبن وغل  یلمع  دیاش  یگنج ، ةژیو  طیارـش  نآ  رد  راب ، کی  يارب  باتک  تروص  هب  نآ  پاچ  اما  . دیـسر یم  رظن 

، باتک نیا  نابطاخم  . درک یم  هیجوت  رتشیب  ار  مادـقا  نیا  زین ، ناناوجون ) ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  ) رـشان راـبتعا  هدنـسیون و  ندوب 
ات هنیمز ، نیارد  هدنـسیون ،  کی  زا  ، باتک تروص  هب  هرـشتنم  رثا  نیلوا  نوخ ، شتآ و  ۀهبج  زا  ییاهرادـید  دـندوب . مدرم  مومع  ناناوج و 

. دوب لاس  نیا 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک   : عبنم

اهرهش گنج  ناتساد  نیلوا 

. دوب نایراد  نیسح  ۀتشون  (، 1359) ییاوه هلمح  تفای ، راشتنا  باتک  تروص  هب  يروحم  عوضوم  نیا  اب  هک  یناتساد  نیتسخن 
زا يا  هدع  هداوناخ و  هارمه  هب  دنک ، یم  یگدنز  ینوکسم  عمتجم  کی  رد  شا  هداوناخ  هک  ناتـساد  يوار  ۀچب  رـسپ  زمرق ، ریزآ  شخپ  اب 
یم هار  زا  زین  ردپ  دـعب  یمک  اما  تسوا . ندـماین  و  هناخ ، زا  ردـپ  ندوب  نوریب  اهنآ ، ینارگن  ، درب یم  هانپ  عمتجم  نیمز  ریز  هب  اه ، هیاسمه 

. دراد دوخ  هارمه  هب  نامهیم ، ناونع  هب  ار  يدرم  هک  یلاح  رد  دسر ؛
هب دنک ، یم  رت  کیدزن  رگیدکی  اب  ار  دارفا  هک  دیآ  یم  شیپ  ییاه  ثحب  اه و  تبحص  دنرب ، یم  رس  هب  نیمز  ریز  رد  هک  ینامز  تدم  رد 
یم تیمها  وا  هب  تسا و  هدـش  رتگرزب  هک  دـنک  یم  ساسحا  رطاخ ، نیمه  هب  و  دـنیب ؛ یم  فوطعم  دوخ  هب  ار  همه  هجوت  هشیمه ،  سکع 
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ههبج مزاع  شردپ  نامهم  هک  ادرف ، ، سپ دریگب . هدهع  هب  زواجتم  نمشد  اب  هزرابم  رد  یشقن  زین ، وا  هک  دریگ  یم  میمصت  ، هجیتن رد  دنهد .
. دوش اه  هدز  گنج  جرخ  ات  ، دهد یم  وا  هب  ار  دوخ  کلق  لوپ  مامت  دوش ، یم 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک   : عبنم

دیهش داینب  ییامنیس  ملیف  نیلوا 

دیلک لاس 1385  نابآ  مهدزیـس  رد  نارگراثیا  داهن  هس  عمجت  زا  سپ  نارگراـثیا  روما  دیهـش و  داـینب  يرتم  یلیم  ییامنیس 35  ملیف  نیلوا 
. دروخ

ساسا رب  سدقم و  عافد  نومـضم  اب  ملیف  نیا  دش . هتخاس  یچداجـس  يدهم  همانملیف  ساسا  رب  هک  دراد  مان  موس » زور   » ییامنیـس ملیف  نیا 
نیا رد  دنک . یم  شالت  یثعب  نمشد  لاگنچ  زا  رهاوخ  ییاهر  يارب  شنامزرمه  هارمه  هب  ردارب  هک  تسا  يردارب  رهاوخ و  یعقاو  ناتـساد 

ریوصت هب  رهـش  نیا  طوقـس  رخآ  زور  هس  رد  رهـشمرخ ، ناـناوجون  ناـناوج و  تیمولظم  لاـح  نیع  ردو  تمواـقم  راـثیا ، تعاجـش ،  ملیف 
. تسا هدش  هدیشک 

رد یفطل  نسح  دـمحم  ینادرگراک  یلالج و  اضریلع  یگدـننک  هیهت  نارگراثیا و  روما  دیهـش و  داینب  يراذـگ  هیامرـس  اب  موس » زور  ملیف 
. دروخ دیلک  رهشمرخ  نادابآ و  ۀقطنم 

ریما ، نادرگراـک لوا  راـیتسد  ناونع  هب  یفطل  ساـبع  ریما  ، دـیلوت ریدـم  ناونع  هب  روپـشناد  مارهـش  حرط ، يرجم  ناونع  هب  يدـنوخآدیمح 
یلع سابل ، هنحص و  حارط  ناونع  هب  يزورون  نسحم  هنحـص ،  یـشنم  ناونع  هب  هایـس  هاش  اسوتآ  ، نادرگراک مود  رایتسد  ناونع  هب  يزیزع 

يارجا ناونع  هب  نایکلم  رغاس  یعیبر و  ریما  هژیو ، ياه  هولج  ریدـم  ناونع  هب  یناهبزور  نسحم  يزادرپ ، هرهچ  حارط  ناونع  هب  هاوخ  ماـس 
ناوـنع هـب  يروـخآریم  هللا  حور  تاکرادــت ، ریدــم  ناوـنع  هـب  یناـمیا  يدــیمح  هواـک  زیر ، هماـنرب  ناوـنع  هـب  ییاـشخ  نیریــش  مـیرگ ،

رد سابل  لوئـسم  ناونع  هب  يدومحم  نرتسن  ادـص و  رایتسد  ناونع  هب  یمیرک  ناساس  یماظن ، رواشم  ناونع  هب  دـنووج  گنـشوه  ، ساـکع
. دنراد روضح  ملیف  نیا 

. دنراد روضح  رسای  دیجم  یئابص و  يدهم  يدئاق و  مارهش  دنمجرا ، وزرب  يرثوک ، ناراب  خرسروپ ، ایروپ  دننام  ینارگیزاب  ملیف  نیا  رد 
. دوب رجف  ملیف  هراونشج  نیمجنپ  تسیب و  زا  غرمیس  تفایرد  يادیدناک  موس  زور 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

نز يادهش  یللملا  نیب  هرگنک  نیلوا 

. دش رازگرب  نارهت  رد  لاس 1386  رد  رجف  ۀهد  اب  نامزمه  نز  يادهش  یللملا  نیب  یلم و  هرگنک  نیلوا 
ناوج و لـسن  هژیو  هب  هعماـج ؛ هب  وگلا  ناوـنع  هب  ناـنآ  یفرعم  هوـسا و  صخاـش ، نز ، يادهـش  ییاسانـش  هرگنک  نیا  يرازگرب  زا  فدـه 

. دوب نانآ  يراکادف  اه و  تداشر  هرطاخ  دیدجت 
ياه تیصخش  روضح  اب  داژن و  يدمحا  دومحم  رتکد  روهمج ، سییر  ینارنخس  اب  تدحو  رالات  رد  هام  نمهب  مهدزیـس  زور  هرگنک ، نیا 

. دش رازگرب  ناهج  رسارس  زا  یگنهرف  یملع و 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

سدقم عافد  فراعم  اب  ییانشآ  هرود  نیلوا 

یتفرعم تیاور  ود  تقیقح  كاردا  فدـه  اب  سدـقم  عافد  فراعم  اب  ییانـشآ  هرود  میلوا  (ع ،) قداـص ماـما  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب 
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هرود نیا  رد  تکرـش  هب  نادنم  هقالع  زا  دش و  زاغآ  لاس 1384  هام  رهم  مهدراهچ  خـیرات  زا  هرود  نیا  لوا  هلحرم  . درک رازگرب  ار  گنج 
یگدنز یلمع  هریس  ) یگدنز هار  (، ینیوآ دیهش  ینطاب  هاگن  ) گنج تقیقح  لیبق  زا  یتاعوضوم  یشزومآ  هرود  نیا  رد  هدیدرگ ، مان  تبث 
یسررب ثحب و  دروم  گنج و ... یلک  ریس  سدقم ، عافد  نادنمشیدنا  تیاده  سدقم ، عافد  ياهدرواتسد  نتـشاد ، تس  ود  گنج  ادهش )

. تسا هتفرگ  رارق 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

مالسا ناگدنمزر  شزومآ  هسسوم  نیلوا 

. تشادرب ماگ  ناگدنمزر  تاوزج  فیلأت  هیهت و  هنیمز  رد  هک  تسا  يا  هسسوم  نیلوا  مالسا ، ناگدنمزر  شزومآ  یملع  تامدخ  هسـسوم 
يارب یجیـسب  هدـنمزر و  نازیزع  نابیتشپ  یماح و  روشک ، یـشزومآ  ماـظن  ياـهألخ  ندرک  فرط  رب  نمـض  دوخ  تکرح  اـب  هسـسوم  نیا 

. تسا هدوب  روشک  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد  هب  دورو 
همه رد  هتسناوت  دوخ  تیلاعف  ههد  ود  یط  رد  دوب و  روشک  رد  یـسرد  کمک  یـشزومآ و  کمک  ياه  باتک  فیلات  لمکم  هسـسوم  نیا 

هـسسوم نیا  تکرح  يراکتبا  ياه  هصرع  وزج  ریخا  هلاس  دنچ  رد  هک  یملع  ياهدایپملا  ۀـصرع  رد  دـهد . هئرا  یبوخ  تاراکتبا  اه  هنیمز 
. تسا هدوب 

نویلیم تسیب  ییادها  ۀیامرـس  اب  ياه 68-67 ) لاس   ) سدقم عافد  نارود  رخاوا  رد  مالـسا  ناگدنمزر  یـشزومآ  یملع  تامدخ  هسـسوم 
ياه هصرع  رد  نونکا  مه  دش و  سیـسات  نایجیـسب  نارگراثیا و  ناگدنمزر ،  یملع  هینب  تیوقت  فده  اب  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  لایر 

یشیامزآ ياه  نومزآ  يرازگرب  یلیصحت ، فلتخم  عطاقم  رد  یسرد  کمک  یشزومآ و  کمک  ياه  باتک  رـشن  فیلات و  نوچ  یفلتخم 
رتویپماک و نابز و  ياـه  هدکـشزومآ  سیـسات  یملع و  ياـه  داـیپملا  نینچمه  یملع و  تاـقباسم  هدـش ، يدـنب  هقبط  ياـهروکنک  زا  معا 

. دراد تیلاعف  یجیسب  ناگبخن  ناشخرد و  ياه  دادعتسا  زا  تیامح  یلیصحت و  فلتخم  ياه  هیاپ  عطاقم و  رد  هشیدنا  سرادم 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

مالسا ناگدنمزر  تأیه  نیلوا 

تیآ دیهش  دنزرف  يدیعس  نیسح  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  دیهش  تمه  داهنـشیپ و  اب  لاس 1367  رد  مالسا  ناگدنمزر  تأیه  نیلوا 
نـسح ماما  دجـسم  رد  مق  مالـسا  ناگدنمزر  تأیه  دیدرگ . لیکـشت  مق  رد  سدقم  عافد  راگدایروضح  اب  يدیعـس  اضر  دـمحم  دیـس  هللا 
. دهد یم  هسلج  لیکشت  یمق  ناناوج  ناگدنمزر و  روضح  اب  صاخ  ياه  تبسانم  رد  بش و  هبنش  جنپ  ره  رد  رهش  نیا  (ع ) يرگسع

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

هللاراث ناگدنمزر  تأیه  نیلوا 

. دش لیکشت  زاوها  مظعا  ۀنیسح  رد  لاس 1362  رد  هللاراث » » ناگدنمزر تأیه  نیلوا 
روضح اـب  سدـقم  عاـفد  نارود  رد  فلتخم  ياـه  تبـسانم  هب  هک  دـنوب  تأـیه  نیا  ناراذـگناینب  زا  هداز  بیبـح  جریا  نارگنهآ و  قداـص 

. دندرک یم  مسارم  يرازگرب  هب  مادقا  مالسا  ناگدنمزر 
. دهد یم  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  مالسا  ناگدنمزر  تأیه  ناونع  هب  نونکا  مه  هللاراث  ناگدنمزر  تأیه 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 
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نارگراثیا زا  لیلجت  هرگنک  نیلوا 

تیصخش نیلوئـسم و  روضح  اب  امیـس و  ادص و  ياه  شیامه  زکرم  رد  لاس 1383  هام  نمهب  مهدـجه  نارگراثیا  زا  لیلجت  هرگنک  نیلوا 
يزاس هنیداـهن  هعماـج و  فلتخم  ياـه  هیـال  رد  يرگراـثیا  گـنهرف  قیمعت  هعـسوت و  دـش . رازگرب  يرکـشل  يروشک و  هبتر  یلاـع  ياـه 

. دوب هرگنک  نیا  فادها  زا  نارگراثیا  زا  لیلجت  گنهرف 
گنهرف زا  یجراخ  یلخاد و  نابطاخم  مومع  يریگ  هرهب  ییانـشآ و  ناکما  روشک  نارگراثیا  هعماج  هب  یناـسر  تامدـخ  تیفیک  ياـقترا 

تینما موادـت  ظفح و  رد  نارگراثیا  یتایح  شقن  نارگراثیا ، زا  یـسانشردق  ینادردـق و  حور و  يایحا  تداهـش  تمواقم و  راـثیا ، يـالاو 
رد نارگراثیا  هناصلخم  هنادـهاجم و  ياه  شالت  زا  لیلجت  اب  عیدـب  ون و  یمایپ  هئارا  ناـنآ ، لاـبق  رد  ماـظن  هعماـج و  فیاـظو  نییبت  یلم و 

شالت اب  هک  یناسک  زا  ریدـقت  نارگراثیا و  صخاش  ياـه  هرهچ  ناـگتخیهرف و  فرعم  ، روشک تفرـشیپ  یعاـمتجا و  فلتخم  ياـه  هصرع 
، دنا هداد  هئارا  تداهـش  راثیا و  گنهرف  هب  ار  يا  هدنزرا  تامدـخ  یعامتجا ، یگنهرف و  يرنه ، یملع ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  دوخ  ياه 

. دوب هرگنک  نیا  فادها  رگید  زا 
اب يرکشل  يروشک و  ياه  تیصخش  روضح  اب  نارـس  سنارفنک  نلاس  رد  دادرخ 1385  مود  مه  نارگراثیا  زا  لـیلجت  یلم  هرگنک  نیا  رد 

. دش رازگرب  روهمج  سییر  داژن  يدمحا  دومحم  رتکد  ینارنخس 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

یسامح ياهدورس  هراونشج  نیلوا 

ياهدورـس هراونـشج  نیلوا  دـش . رازگرب  درک  هورگ  تسیب  طـسوت  یقیـسوم  هماـنرب  يارجا 140  اب  یـسامح  ياهدورـس  هراونـشج  نیلوا 
، رنه للم ، يارـسگنهرف  زاـب  ۀـطوحم  رد  بش  ره  لاـس 1383  رد  سدـقم  عاـفد  هتفه  لوط  رد  ینادـیم ، تروص  هب  ناریا ، ماوـقا  یـسامح 

. دش رازگرب  افصاب  گنهرف  هناخ  مولع و  رکفت ، هداوناخ ، ، نمهب يرادیاپ ، وجشناد ،
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

سدقم عافد  یکینورتکلا  هلجم  نیلوا 

لاس 1383 رد  ینامسآ  هلجم  تسا . هدش  رشتنم  كدف  هسسوم  طسوت  هک  تسا  سدقم  عافد  یکینورتکلا  هلجم  نیلوا  ناونع  اه ، ینامـسآ 
هیرشن يریبدرس  يدابآ  دوواد  دیمح  لوئسم و  ریدم  ناونع  هب  هداز  مشاه  اضر  دیس  هدرـشف  حول  نیا  دیلوترد  دش و  رـشتنم  راب  نیلوا  يارب 

هلجم نیا  يزاـس  ینغ  رب  دوـخ  هـبرجت  صـصخت و  زا  يریگ  هرهب  اـب  مـه  یلعریپ  نیـسح  هداز ،  مشاـه  مـثیم  دیـس  دـنتفرگ . هدـهع  هـب  ار 
. دنا هدرک  شالت  یکینورتکلا 

تارطاـخ داـش ، تارطاـخ  زا :  دـنترابع  اـهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  درف  هب  رـصحنم  اوتحم  ظاـحل  زا  سدـقم  عاـفد  یکینورتـکلا  هلجم  نیلوا 
هتشون تسد  راعشا ، یخیرات ، یلیلحت و  تالاقم  گنج ، نامز  ياه  یحادم  اه و  دورس  پولک ، ویدیو  ریواصت ، عونتم  ياه  موبلآ  یکشا ،

... ادهش و
. دوش هدافتسا  راذگریثات  باذج و  بلاطم  زا  تسا  هدش  یعس  حول  نیا  رد 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

یسیون هرطاخ  یملع  شیامه  نیلوا 
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مولع هدکشناد  روشهد  دیهـش  رالات  رد  لاس 1383  هامرهم  مراهچ  زا  زور  ود  تدـم  هب  سدـقم  عافد  یـسیون  هرطاخ  یملع  شیامه  نیلوا 
. درک زاغآ  ار  دوخ  راک  نارهت  هاگشناد 

یـسیون هرطاخ  اب  طابترا  رد  يدرگزیم  نینچمه  دـش . یفرعم  سدـقم  عافد  یـسیون  هرطاخ  ياه  هلاقم  نیرترب  هزور ،  ود  شیاـمه  نیا  رد 
. دش رازگرب  سدقم  عافد 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک   : عبنم

رثالا دوقفم  مانمگ و  يادهش  هراودای  نیلوا 

همطاف ترضح  تداهش  زورلاس  اب  نامزمه  هام 1384  ریت  مهدزون  هبنش  کی  زور  سدقم  عافد  رثالا  دوقفمو  مانمگ  يادهش  هراودای  نیلوا 
. دش رازگرب  روشک  ياه  ناتسا  زکارمرد  ارهز 

هب لیلجت  رثالا  دوقفمو  مانمگ  يادهش  خماش  ماقم  زاو  دش  اپرب  یـصاخ  هوکـش  اب  ارهز  تشهب  هبدن  ياعد  نلاس  رد  نارهت  رد  هراودای  نیا 
 . دمآ لمع 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

داباهم رد  گنج  يدرکرنه  هراونشج  نیلوا 

نازادرپ نخـس  زا  یعمج  ، گنج تاغیلبت  داتـس  تسرپرـس  روضح  ابو  ریزو  تسخن  مایپ  اب  یلیمحت  گنج  رد  يدرک  رنه  هراونـشج  نیلوا 
ناگدـنامزاب زا  یعمجو  هاشنامرکو  ناتـسدرک  ، یبرغ ناجیابرذآ  ياه  ناتـسا  یبهذـمو  یـسایس  ياه  تیـصخش  ، درک بیدا  ناگدـنیوگو 

. دش حاتتفا  داباهم  رد  لاس 1367  دادرخ  مجنپ  خیرات  رد  مدرم  فلتخم  ياهرشقو  هچبلح  يادهش 
تسرپرس يزارخ  لامک  رتکد  سپس   ، دش تئارق  ریزو  تسخن  مایپادتبا  یلیمحت  گنج  رد  يدرک  رنه  هراونـشج  نیلوا  هیحاتتفا  مسارم  رد 

روشک ود  ناملـسم  مدرم  رب   ، راکتیانج مادـص  تسد  هب  یناهج  رابکتـسا  طسوت  هک  یملظ  هب  هراشا  اب  ینانخـس  یط  ، گنج تاغیلبت  داـتس 
. درک توعد  ناریا  تلم  یگداتسیاو  تمواقم  ياه  هسامح  نتخاس  هناداواجو  ملاظم  تبث  هب  ار  نادنمرنه   ، دوش یم  دراو  قارعو  ناریا 

مادص و میژر  تایانج  اب  هطبار  رد  دوخ  راثآ  هئارا  هب  هقطنم  نابزدرک  نادنمرنه  نآ  یطو  دـش ،  رازگرب  بش  هس  تدـم  هب  هراونـشج  نیا 
 . تخادرپ دنهاوخ  مدرم  تمواقم  هسامح 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

گنج تاغیلبت  داتس  هیعالطا  نیلوا 

هیعالطا راشتنا  اب  لاس 1360  هام  تشهبیدرا  رد 26  تسا ، هدـش  لیکـشت  عافد  یلاع  ياروش  راک  نایاپ  لابند  هب  هک  گنج  تاغیلبت  داـتس 
. درک زاغآ  ار  دوخ  راک  يا 

 : تسا حرش  نیا  هب  اوق  لک  یهدنامرف  رتفد  هب  هتسباو  گنج  تاغیلیت  داتس  هیعالطا  نتم 
ربخو تاغیلبت  یگنهامه  همادا  موزلو  تیمهاو  دوخ  قباس  مان  تحت  عافد  یلاع  ياروش  تاـغیلبت  داتـس  راـک  همادا  ینوناـق  عنم  هب  هجوت  اـب 

ياروش تاغیلبت  داتـس  هک  دـیدرگ  ردـقمو  حرط  هلاسم  عافد  یلاع  ياروش  لاس 1360  تشهبیدرا  هسلج 25 رد  گـنج  هب  طوبرم  یناـسر 
ياهورین لک  یهدـنامرف  رتفد  اب  طابترا  رد  قباس  تیلوئـسمو  فیاظو  نامه  اب  گنج  تاغیلبت  داتـس  ناونع  تحت  سپ  نیا  زا  عاـفد  یلاـع 

يروشک ياهنامزاسو  اهداهن  ، یعمج طابترا  لئاسو  همه  زا  گنج  تاغیلبت  داتـس  . دهد همادا  ار  دوخ  راک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  حلـسم 
یگنهامهو دراد  یتایح  هبنج  هک  گنج  تایعقاو  زا  ناریا  ناملـسمو  نامرهق  مدرم  یهاـگآ  اـب  طیارـش  نیا  رد  هک  دـهاوخ  یم  يرکـشلو 
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نیا اب  ار  يراکمه  تیاهن   ، دـشاب هتـشاد  دـناوت  یم  ییاهن  يزوریپ  هب  یبایتسد  رد  ار  یـساسا  شقن  گنج  هب  طوبرم  تاـغیلبتو  تاـعالطا 
. دنهد ماجنا  داتس 

. ددرگ گنهامه  داتس  نیا  قیرط  زاًارصحنم  دیاب  گنج  هب  طوبرم  لئاسمو  رابخاو  تاعالطا  همه  تسا  یهیدب 
رون  نایهار  شیامه  نیلوا 

نارهت رد  سدـقم  عافد  ياه  شزرا  رـشنو  راثآ  ظـفح  داـینب  يوس  زا  لاس 1380  هام  دنفـسا  رد  رون  نایهار  ياه  ناوراـک  شیاـمه  نیلوا 
. تفرگ رارق  یسررب  دروم  ... دوجوم و تالکشم   ، یتایلمع قطانم  زا  هنیهب  هدافتسا  ياه  هار  شیامه  نیا  رد   . دش رازگرب 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

نیم يزاسکاپ  تکراشم  نوناک  تسشن  نیلوا 

قباس ناگدنیامن  زا  یعمج  روضح  اب  هام 1383  ریت  خیرات 28  رد  نیم  يزاسکاپ  تکراشم  سیسات  لاح  رد  نوناک  یمومع  تسشن  نیلوا 
. دش رازگرب  روشک  يداصتقا  یعامتجا و  ، یقوقح ناسانشراک  سلجم و 

يداصتقا و ياه  تراسخ  نامز ، نیرت  هاتوک  رد  دـیاب  ناوت و  یم  هک  رواب  نیا  اب  نیم  يزاسکاپ  ياـضعا  تفگ : نوناـک  نیا  لـماع  ریدـم 
دـصناپ نویلیم و  ود  زا  شیب  ياراد  ناریا  دـش ، حرطم  شیامه  نیا  رد  هچنآ  ساسا  رب  دـننک . یم  تیلاـعف  داد ، شهاـک  ار  نیم  یعاـمتجا 

رد نیم  هب  هدولآ  ياهروشک  نیرت  هدولآ  زا  یکی  ناریا  یلخاد ، یناهج و  ياـه  شرازگ  ساـسا  رب  دراد . نیم  هب  هدولآ  نیمز  راـتکه  رازه 
. دوش یم  بوسحم  ناهج  حطس 

شیامه نیلوا  رد  . تسا دوخ  يزرم  ياهرهش  اهاتـسور و  رد  هدشن  یثنخ  نیم  نویلیم  هدزناش  دودح  ياراد  ناریا  للم ، نامزاس  شرازگ  هب 
. دش ناونع  رفن  ود  هنازور  ًادودح  اه  نیم  نیا  روضح  زا  یشان  تافلت  نیم ، يزاسکاپ  تکراشم  نوناک 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

راثیا گنهرف  یقیسوم  رثا  نیلوا 

كرزب ینوفمس  ییویدتسا  طبض  دش . هتخاس  یماظتنا  دیجم  طسوت  راثیا  ینوفمس  نیلوا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  يوس  زا  داهنـشیپ  اب 
نامووم راهچ  رد  هک  تسا  دوخ  عون  رد  عیدـب  يرثا  ناونع  هب  ینوفمـس  نیا  تفریذـپ . ماجنا  روشک  یگنهرف  نیلوئـسم  روضح  اب  راثیا  اـب 

اب طابترا  داجیا  تسا . یناسنا  ياه  شزرا  نیرتالاو  زا  یکی  ناونع  هب  راـثیا  یلاـعتم  ياـه  هبنج  نییبت  نآ  یلـصا  درکیور  . دـیدرگ نیودـت 
رد يرنه  هعماج  يا  هفرح  تلاسر  یناسنا  یقالخا و  لوصا  جیورت  هعـسوت و  تهج  رد  یقیـسوم  یناهج  نابز  زا  يریگ  هرهب  ناوج و  لسن 

تسا . ینوفمس  نیا  تخاس  فادها  زا  یللملا  تیب  یلم و  حطس 
لاوس تسا . هدش  هدافتسا  هدنناوخ  زا  نآ  ياه  شخب  یخرب  رد  هدیدرگ و  میظنت  راتیگ  ترـسنک و  تروص  هب  ینوفمـس  نیا  مود  نامووم 

نیا تسا . هدـش  هجوـت  نآ  هب  ینوفمـس  نیا  رد  هـک  تـسا  رگید  ياـه  یگژیو  زا  رک  هورگ  زا  يریگ  هرهب  فد و  مارد و  ناـیم  باوـج  و 
نیب ياه  شیامه  نلاـس  رد  لاس 1383  هام  نمهب  مهدزون  خـیرات  رد  هک  نارگراثیا  زا  لـیلجت  یلم  هرگنک  نیتسخن  رد  اـب  نیلوا  ینوفمس 

. دمآرد ارجا  هب  دش  رازگرب  امیس  ادص و  یللملا 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

روشک سدقم  عافد  هزوم  نیلوا 

 ، راثیا یعقاو  دومن  دـناوت  یم  هک  ییاه  ناـکم  زا  یکی  تسا . هعماـج  کـی  دارفا  تیلم  گـنهرف و  تمدـق ، داـمن  یگنهرف و  ثاریم  هزوم 
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، تسا هتفای  تیدوجوم  نامروشک  ياه  ناتسا  زا  يرایـسب  هک  تسا  سدقم  عافد  هزوم  دشاب ، نانمـشد  ربارب  رد  ام  تلم  تمواقم  هسامح و 
. تسا ربکتسم  نانمشد  ربارب  رد  يرابدرب  تمواقم و  هسامح ، لاس  تشه  يایوگ  اهنآ  همه  یلک  روط  هب  یلو 

رد هک  ناتـسا  نیا  سدـقم  عافد  هاگـشیامن  تسا . هدوب  سدـقم  عافد  لوط  رد  ساسح  شالت و  رپ  ياه  ناتـسا  زا  یکی  هاشنامرک ،  ناتـسا 
ناونع هب  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  روضح  اب  یمـسارم  یط  لاس 1374  رد  هدش  عقاو  هاشنامرک  رهـش  نیریـش  كراپ  بنج  دـیوم  نابایخ 

. دش حاتتفا  روشک  گنج  هزوم  نیلوا 
 : لماش هک  تسا  هدش  ثادحا  هقبط  ود  رد  عبرم  رتم  تحاسم 3145  اب  یگنهرف  زکرم  نیا 

رـشن راثآ و  ظـفح  داـینب  يزکرم  رتفد  لوا و  هقبط  رد  هناـخباتک  ادهـش و  رـالات  فکمه ، هقیط  رد  سدـقم  عاـفد  هاگـشیامن  گرزب  نلاـس 
. دشاب یم  مود  هقبط  رد  سدقم  عافد  ياهشزرا 

شیاـمن و يارجا  ، مـلیف شخپ  يارب  مزـال  یـصصخت  ینف و  تازیهجت  هـب  زهجم  نـینچمه  رفن و  تیفرظ 150  اب  زکرم  نیا  يادهـش  رـالات 
. دهد رارق  مدرم  مومع  رایتخا  رد  ناگیار  روط  هب  هرطاخ  رعش و  ياه  بش  ییاپرب 

راثآ هاگـشیامن  میتسه . درگلاب  کی  هشال  هدـش و  مدـهنم  يامیپاوه  کی  زا  یتمـسق  ربرفن و  کنات و  دـنچ  دـهاش  زکرم  ینوریب  ياضفرد 
راـثآ زکرم  نیا  نلاـس  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا . هـفرغ  هدزاود  زا  لکـشتم  تحاـسم و  عـبرم  رتـم  اب 650  رظن  دروم  سدـقم  عاـفد 
نمـض دنوش . یم  يرادهگن  دنا ، هداد  ناشن  ناشیاهولبات  باق  رد  ار  عافد  لاس  تشه  ناورد  دیواج  ياه  هسامح  هک  نامروشک  نادنمرنه 

. تسا هاگشیامن  یلصا  نلاس  شخب  تنیز  نارگراثیا  نازابناج و  ادهش ،  زا  هدنام  ياج  هب  راثآ  هکنآ 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

تداهش تایبدا  ناگدنسیون  شیامه  نیلوا 

مان ناگتخیهرف  ناگدنسیون و  زا  يریثک  عمج  روضح  اب  تداهش  راثیا و  هزوح  رد  یناتساد  تایبدا  ناگدنـسیون  یـصصخت  شیامه  نیلوا 
. دش رازگرب  نارهت  هزیوه  لته  رد  لاس 1384  هامرهم  مراهچ  تداهش  راثیا و  گنهرف  تایبدا  هصرع  يانشآ 

اب نارگراثیا و  روما  دیهـش و  داـینب  یگنهرف  تاـطابترا  شهوژپ و  تنواـعم  یناـسر  عـالطا  تاراـشتنا و  لـک  هرادا  تمه  هب  شیاـمه  نیا 
تایبدا نیققحم  ناگدنـسیون و  زا  نت  دنچ  نینچمه  شیامه  نیا  رد  دش . زاغآ  نارگراثیا  روما  تایبدا و  ناگدنـسیون  زا  رفن  روضح 150 
تداهش راثیا و  تایبدا  یسانش  بسآ  اهزاین و  نوماریپ  نایدورد  دمحم  راجت و  هیـضار  يرگنـس ، اضر  دمحم  رتکد  هلمج  زا  سدقم  عافد 

. دنتفگ نخس 
. رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

نازابناج يرنه  هراونشج  نیلوا 

يرکف یشرورپ  نوناک  يرنه  یگنهرف و  ياه  شنیرفآ  زکرم  رد  روشک  رـسارس  نازابناج  یمـسجت  يرنه و  هاگـشیامن  هراونـشج و  نیلوا 
. دش رازگرب  نارهت  ناناوجون  ناکدوک و 

زا رثا  دودح 120  نآ  رد  دوب و  نارگراثیا  روماو  نازابناج  داینب  دیهـش ، داینب  داهن  هس  عمجت  زا  دـعب  يرنه  هراونـشج  نیلوا  هراونـشج  نیا 
. تفرگ رارق  مومع  دید  ضرعم  رد  زابناج  نادنمرنه  هدیزگرب  راثآ 

هب نانآ  راـثآ  لاـسرا  هدـیزگرب و  دارفا  ییاسانـشو  هعماـج  هب  اـه  نآ  راـثآ  زاـبناج و  نادـنمرنه  یفرعم  هراونـشج  نیا  يرازگرب  زا  فدـه 
. دش مالعا  روشک  زا  جراخ  ياه  هاگشیامن 

ياه ولبات  تبنم ، قرعم ، لماش :  یتسد  عیانـص  شخب  ود  رد  رترب  راثآ  ناونع  هب  يدادعت  هاگـشیامن ،  رد  هدـمآرد  شیامن  هب  راثآ  نایم  زا 
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. دش ادها  يزیاوج  موس  ات  لوا  تارفن  هب  هاگشیامن  نیا  هیماتتخا  مسارم  رد  هدش و  هدیزگرب  بیهذت و ... یحارط ، یشاقن ،   : لماش شرف 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ههبج نانیرفآ  روش  زا  لیلجت  نیلوا 

. دش رازگرب  نارهت  تدحو  رالات  رد  لاس 1384  هام  رهم  مود  سدقم  عافد  نانیرفآ  روش  زا  لیلجت  شیامه  نیلوا 
دمحم شیامه  نیا  رد  . دـمآ لمع  هب  لـیلجت  دـندرک ، راگدـنام  ار  دوخ  هساـمح  هک  نیرفآروش  انـشآ و  هرهچ  هدزیـس  زا  شیاـمه  نیا  رد 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  سییر  روهمج و  سییر  نواعم  ناقهد ، نیسح  رتکد  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ریزو  ، يدنره رافـص  نیـسح 
يولع نامیلس  دیس  ، هوزق اضریلع  ، یناج نیسح  مساقلاوبا  ینسحلاوبا و  ارهز  يدیز ، هاش  يزاریش ، يدیمح  مظاک  دنتخادرپ و  ینارنخـس  هب 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  یقیـسوم  زکرم  رک "  " هورگ . دندرک تئارق  سدقم  عافد  نوماریپ  ار  دوخ  راعـشا  یبسامهط  رداقلادبع  و 
تخد نیمیـس  دـیرف ،) ) یبساـمهط رداـق  لاـیر  ( ینحتمم نیـسح   ) يراوزبـس دـیمح  داتــسا  مـسارم  نـیا  رد  دـنتخادرپ و  هماـنرب  يارجا  هـب 

. دش لیلجت  يدازآ  راهب  هکس  ریدقت و  حول  يادها  اب  سدقم  عافد  نارعاش  هوزق  اضریلع  يدابآ و  بیبح  یگیب ، زیورپ  ، يدیحو
قداص دمحم  نایدادح ، دیعـس ) ) رغـصا یلع  يرمث ، یلع  ، ییاجر یلعمالغ  نارگنهآ ، قداص  ياه  هحون  ارـس ي  هحیدم  یملعم  هللا  بیبح 
ریدقت حول  يادـها  اب  زین  تیب  لها  نایحادـم  نیرکاذ و  یناهبهب  يرخف  نیـسحمالغ  و  روپ ، یتیوک  یلعمالغ  يروصنم ، يدـهم  ، نارگنهآ

. دنتفرگ رارق  لیلجت  دروم 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ناریا يامنیس  یگنج  يدمک  ملیف  نیلوا 

هدنـسیون يدوصقم  اضر  دوب و  ملیف  نیا  نادرگراک  يزیربت  لامک  دوب . ناریا  يامنیـس  یگنج  يدمک  ملیف  نیلوا  تسا ، » نم  اب  یلیل  » ملیف
، یناتـسرل هرهـش  ، يزیزع دومحم  ییوتـسرپ ، زیورپ  دـش و  ارجا  یحطبا  ماـنهب  طـسوت  ملیف  یقیـسوم  دوب . نآ  رادرب  ملیف  یمیحر  یبـتجم  و 

. تفر امنیس  هدرپ  يور  هب  لاس 1375  رد  ملیف  نیا  دندوب  ملیف  نارگیزاب  مدقم  نامحر  هیقف و  يدهم 
یم باوخ  دندرک  نامگ  رجف  ملیف  مهدراهچ  هراونـشج  رد  نآ  ندیداب  يرایـسب  و  دش ، اریذـپ  ار  یگرزب  رطخ  ملیف  نیا  تخاس  اب  يزیربت 
شا هناخ  رهـش و  هب  ملاس  ار  وا  دهاوخب  ادخ  زا  دسرتب و  یجیـسب  دوش  یم  رگم  دنک ؟ ایر  یجیـسب  هک  دـید  مشچ  اب  ناوت  یم  رگم  دـننیب !

صلخم یجیـسب  کی  لاح  هب  ار  شدوخ  دسرت  یم  هلولگ  کجنران و  يادص  زا  هک  لدزب  رادرب  ملیف  کی  دوش  یم  رگم  ًالـصا  ؟ دنادرگرب
؟ دنزب اج 

زا يرایـسب  هک  يزیچ  نامه  دوب ، هتـسکش  ار  ههبج  کشخ  یمـسر و  تلاح  راب  نیلوا  يارب  دوب و  هدـش  راک  هب  تسد  يزیربت  لاح  ره  هب 
ییاضف ، داد یم  ناشن  ناریا  ییامنیـس  ياه  ملیف  زا  يرایـسب  هچنآ  فالخ  رب  یگنج  هقطنم  ياضف  دـندرک . یم  هراشا  نآ  هب  اـه  هتفر  ههبج 

هاگ تیدج و  هک  دوب  یمهـس  هزادنا  هب  یخوش  هدـنخ و  مهـس  دراذـگب . ریثات  یعامتجا  طباور  هب  دوب  هتـسناوت  گنج  ، دوب عونتم  یعقاو و 
. تشاد هودنا 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

جراخ هب  ییایمیش  نامودصم  مازعا  نیلوا 

تهج لاس 1364  هام  نمهب  اب  قباطم  لاس 1986  هیروف  هام  مهدـفه  رد  ناحورجم  زا  نت  لماش 37  ییایمیش  نامدصم  مازعا  هورگ  نیلوا 
. دندش مازعا  دئوس  هب  نامرد  هجلاعم و 
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ناتـسلگنا کیژلب و  سیئوس ، ، یبرغ ناـملآ  ، شیرتا ياـه  ناتـسرامیب  هب  هناگادـج  زاورپ  تفه  رد  رفن  لـماش 107  هورگ  نیمود  نینچمه 
. دندش مازعا 

زا یجوـم  درک و  هاـگآ  قارع  ياـه  تیاـنج  زا  ار  ناـهج  یموـمع  راـکفا  ییایمیـش  ناـحورجم  مازعا  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  مادـقا 
تـسناوتن تامادقا ، نیا  زا  کی  چـیه  نیا  دوجو  اب  دـش . بجوم  قارع  هیلع  ناهج  یهورگ  ياه  هناسر  یمومع و  راکفا  رد  ار  تیموکحم 

. دنک راداو  دربن  ياه  ههبج  رد  ییایمیش  ياه  حالس  يریگراک  هب  زا  يراددوخ  هب  ار  قارع 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ههبج مدقم  طخ  رد  نیحورجم  هجلاعم  نیلوا 

مدـقم طوطخ  ترواجم  رد  سناژروا  هاگنامرد و  داجیا  تفرگ . تروص  نیبملا  حـتف  تایلمع  رد  مدـقم  طخ  رد  نیحورجم  هجلاعم  نیلوا 
لاقتنا ماگنه  رد  نیحورجم  نیمودصم و  لاقتنا  تافلت  شهاک  نآ  زا  فده  تفرگ و  تروص  یگدنزاس  داهج  یسدنهم  ياهورین  طسوت 

زا یکرتشم  ياهدـحاو  تفرگ  تروص  رتم  داعبا 15×8  اب  هک  اه  هاگنامرد  نیا  داـجیا  لوا  هلهو  رد  دوب . ههبج  تشپ  اـهرتمولیک  رد  ناـنآ 
اپرب داهج  یمزر  سدنهم  دحاو  طسوت  اه  هاگنامرد  نیا  دنتشاد . شقن  اه  سناژروا  هرادا  زیهجت و  رد  رمحا  لاله  داهج و  هاپس ،  ياهورین 
ههبج لوا  طخ  زا  ار  یگنج  نیحورجم  هکنآ  ياج  هب  دهد و  عیرـست  ار  نیحورجم  نامرد  دوخ  لمع  راکتبا  نیا  اب  تسناوت  داهج  . دـش یم 

. دزادرپب اهنآ  نامرد  هب  مدقم  طخ  نامه  رد  دهد  لاقتنا  مدقم  طوطخ  تشپ  هب  اهرتمولیک  اهرگنس  اهزیرکاخ و  يالبال  رد  و 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

لمع قاتا  هب  زهجم  ییارحص  ناتسرامیب  نیلوا 

رد راب  نیلوا  يارب  مادـقا  نیا  دـش . هتفرگ  راک  هب  نیدورف 1361  نیبملا  حـتف  تایلمع  رد  لمع  قاتا  هب  زهجم  ییارحـص  ناتـسرامیب  نیلوا 
گرم رطخ  زا  يدایز  ناحورجم  ناتـسرامیب  نیا  رد  هیلوا  ياـه  يریگیپ  تامادـقا و  اـب  دـش  بجوم  تفرگ  لکـش  یلیمحت  گـنج  دـنور 

. دنبای تاجن 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ییایمیش دنفادپ  ياهوردوخ  نیلوا 

، دنیآرب نآ  اب  هلباقم  ددص  رد  ناصصختم  ناحارط و  ات  دش  بجوم  اه  ههبج  رد  ییایمیش  ياه  بمب  زا  قارع  زواجتم  میژر  ررکم  هدافتسا 
قفوم داد و  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  يدج  روط  هب  ار  ییایمیش  دنفادپ  ياهوردوخ  تخاس  حرط و  ناهفـصا  یگدنزاس  داهج  ور ، نیا  زا 

. دنک هضرع  اه  ههبج  هب  هتخاس و  ار  اهوردوخ  نیا  زا  يرس  نیلوا  دش 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

للم نامزاس  لک  ریبد  تیموکحم  نیلوا 

دیدش عطاق و  روط  هب  يروشک  چـیه  زا  ندرب  مان  نودـب  دنفـسا 1362  هدجه  زور  رد  دـحتم  للم  نامزاس  لک  ریبد  رایئاکودزرپ " ریواخ  "

. درک موکحم  ار  ییایمیش  ياه  حالس  زا  هدافتسا 
زا قارع  هدافتـسا  اب  هطبار  رد  نارهت  ماهتا  هک  دـحتم  للم  ناـمزاس  رد  ناریا  ریفـس  یناـسارخ  ییاـجر  دیعـس  اـب  نآ  زا  لـبق  زور  کـی  يو 

یلاح رد  دحتم  للم  نامزاس  يوگنخس  . تشاد تاقالم  درک  رارکت  ار  سراف  جیلخ  ههام  گنج 42  رد  ناریا  ياهورین  هیلع  یمس  ياهزاگ 
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هرابرد لـلم  ناـمزاس  لـک  ریبد  عوضوم  اـب  هطبار  رد  يددـعتم  تـالاوس  تفگ  درک ، یم  تئارق  ناراـگنربخ  هب  ار  راـیئاکود "  " هیناـیب هک 
هب لک  ریبد  هک  دروم  نیا  رد  يدیدرت  عون  چیه  دـیابن  . تسا هدـش  ناونع  لفاحم  ریاس  تاعوبطم و  طسوت  ییایمیـش  ياه  حالـس  لامعتـسا 

. دشاب هتشاد  دوجو  دنک  یم  موکحم  ار  دشاب  اجک  ره  رد  ینامز و  ره  رد  ییایمیش  حالس  زا  هدافتسا  تدش  هب  عطق و  روط 
يد رذآ و  ربماسد 1982  رد  هک  یمومع  همانعطق  رایئاکودزرپ ، اب  دوخ  تاـقالم  رد  ناریا  هدـنیامن  تفگ  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  يوگنخس 

حرطم ار  تسا  هدیسر  بیوصت  هب  گنج  رد  یمـس  ياهزاگ  زا  هدافتـسا  تیعونمم  اب  هطبار  رد  ونژ  لکتورپ 1925  دییأت  ۀـنیمز  رد   1361
. درک

ار عوضوم  رایئاکود  هدـش  دای  يوگنخـس  هتفگ  هب  ات  دـنک  لرتنک  ار  تیعونمم  نیا  ضقن  دوب  هدـش  هتـساوخ  لک  ریبد  زا  هماـنعطق  نیا  رد 
. تسا هدوب  سامت  رد  دحتم  للم  نامزاس  تینما  ياروش  سیئر  اب  رایئاکود  زرپ  هک  درک  هفاضا  نینچمه  يو  دنک . یم  یسررب 

جیلخ گنجرد  دنتـسه  نآ  وضع  روشک  هدزناپ  هک  اروش  نیا  ددـجم  ندـش  ریگرد  اب  هطبار  رد  یمادـقا  نونک  اـت  تفگ : روبزم  يوگنخس 
موکحم ناهاوخ  هک  ناریا  فرط  زا  هرکاذم  سب و  شتآ  کی  تهج  هتـشذگ  لاس  رد  اروش  نیا  تساوخ  رد  تسا . هدماین  لمع  هب  سراف 

. دش در  تسا ، رویرهش 1359  ربماتپس 1980  رد  گنج  عورش  رطاخ  هب  قارع  ندرک 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ییایمیش حالس  زا  هدافتسا  شرازگ  نیلوا 

لک ریبد  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ررکم  ياضاقت  یلیمحت و  گنج  رد  فارع  میژر  فرط  زا  ییایمیـش  ياه  حالـس  دربراـک  لاـبند  هب 
ياهروشک هب  ییایمیـش  ياه  حالـس  ناحورجم  مازعا  یپ  رد  زین  ییایمیـش و  ياه  حالـس  دربراک  راثآ  زا  دیدزاب  يارب  دـحتم  للم  نامزاس 

يدح هب  قارع  تلود  ییاوسر  نازیم  . درک دییأتار  ناریا  تلود  ياه  هتفگ  تحص  یکشزپ  ياه  شیامزآ  ماجنا  و  هیروف 1984 )  ) ییاپورا
دنفسا  29 ات زا 22  تأیه  نیا  تشاد . لیسگ  ناریا  هب  یسررب  يارب  ار  یتأیه  لک ، ریبد  دنامب و  توافت  یب  تسناوتن  للم  نامزاس  هک  دیسر 

هب باـصعا  رب  رثؤم  رـصنع  و  لدرخ » » زاـگ ، ناریا هیلع  قارع  گـنج  رد  هک  دوـمن  مـالعا  دوـخ  شرازگ  رد  درک و  دـیدزاب  ناریا  زا   1362
. تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  نوبات » » مان

زا قارع  هرابود  هدافتسا  یسررب  يارب  ار  للم  نامزاس  یـسانشراک  تأیه  لک ، ریبد  هام 1364  نمهب  رد 23  ناریا  ددجم  تساوخرد  هب  انب 
رب ینبم  ار  دوخ  شرازگ  دیدزاب و  ناریا  زا  دنفـسا  مهدزاود  ات  دنفسا 1364  متفه  زا  تأیه  نیا  درک . مازعا  ناریا  هب  ییایمیـش  ياه  حالس 

میژر يامیپاوه  دنورف  دنچ  درک . لک  ریبد  میلست  دوب ، ناریا  ياهورین  هیلع  ییایمیش  ياه  حالس  زا  هدافتسا  رب  يوق  لیالد  دهاوش و  دوجو 
یتایلمع هقطنم  رد  قارع  ییایمیـش  ياـه  هلمح  راـثآ  زا  دـیدزاب  لاـح  رد  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  یـسانشراک  هورگ  نیا  هک  یماـگنه  یثعب ،

ياـه کـسام  زا  دـندش  روبجم  ناگدـننک  دـیدزاب  هک  دـندرک  ییایمیـش  ناراـبمب  ار  دـیدزاب  لـحم  يرتـمولیک  دـنچ  دـندوب ، " 8 رجفلاو "

. دنیامن هدافتسا  صوصخم 
دــیدزاب و ناریا  زا  تشهبیدرا 1366  مهن  اـت  متفه  خـیرات  زا  دـحتم  لـلم  ناـماس  یـسانشراک  تأـیه  ناریا  تساوخرد  لاـبند  هب  نینچمه 

. دومن للم  نامزاس  لک  ریبد  میلست  ییایمیش ، ياه  حالس  زا  قارع  هدافتسا  موادت  هرابرد  ار  دوخ  شرازگ 
. تسا هدش  دییأت  زین  یماظنریغ  مدرم  هیلع  ییایمیش  حالس  زا  هدافتسا  شرازگ  نیا  رد 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

امیشوریه رد  ییایمیش  نازابناج  روضح  نیلوا 

رد هک  مسارم  نیا  رد  دنتشاد . روضح  ناریا  ییایمیـش  نزابناج  راب  نیلوا  يارب  امیـشوریه  یمتا  نارابمب  درگلاس  نیمهن  هاجنپ و  اب  نامزمه 
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رازه لهچ  زا  شیب  دش ، رازگرب  یمتا  نارابمب  دوبدای  يانب  ترواجم  رد  امیشوریه و  حلص  كراپ  لحم  رد  لاس 1383  هام  دادرم  مهدفه 
. دندرک تکرش  مدرم  زا  رفن 

یم رازگرب  روشک  نیا  رد  هلاس  همه  ناـهج  ياـهروشک  ریاـس  نپاژ و  تاـماقم  ریزو و  تسخن  یموزیوک " ئریچینوج   " روضح اـب  مسارم 
. دوش

یجراخ نانامهیم  نانآ  نایم  رد  هک  ناگدننک  تکرش  دش و  شخپ  یک » . چا . نا  » نپاژ نویزولت  يرسارس  هکبش  زا  میقتـسم  روط  هب  مسارم 
توکس هقیقد  کی  يا  هتسه  هلمح  نیا  ناینابرق  حور  شمارآ  يارب  دیسر  یم  رفن  رازه  لهچ  زا  شیب  هب  نانآ  رامش  دنتـشاد و  روضح  زین 

. دندرک
ياهروشک يدنبیاپ  یعمج  راتشک  ياه  حالس  زا  يراع  یناهج  هب  ندیـسر  يارب  يراودیما  زاربا  نمـض  مسارم  نیا  رد  نپاژ  ریزو  تسخن 

. دش راتساوخ  يا  هتسه  حالس  علخ  یللملا  نیب  تادهاعم  هب  ار  ناهج 
، گنج اب  تفلاخم  رد  ییاهراعش  نداد  رس  هب  قارع  هب  ینپاژ  ياهورین  مازعا  نافلاخم  زا  یهورگ  یموزیوک  وریچینوج و  ینارنخس  ماگنه 

. دندرک موکحم  ار  نپاژ  ریزو  تسخن  میمصت  نیا 
: تسا هدمآ  درک ، تئارق  ار  نآ  حالس  علخ  روما  رد  يو  نواعم  هک  دحتم  للم  نامزاس  لک  ریبد  مایپ  رد  نینچمه 

تسا و یعمج  راتـشک  ياه  حالـس  هب  یبایتسد  يارب  شـالت  دـهاش  ناـهج  زونه  امیـشوریه  یمتا  ناراـبمب  خـلت  هرطاـخ  مغر  هب  هنافـسأتم 
مالعا هدهاعم  نیا  هب  ار  دوخ  يدنبیاپ  ناهج  ياهروشک  همه  كرویوین  رد  يا  هتسه  ياه  حالس  عنم  هدهاعم  هدنیآ  سالجا  رد  میراودیما 

. دننک
تکرـش اـه و  هناـسر  ناگدـنیامن  هجوـت  دروـم  دنتـشاد  تکرـش  مسارم  نیا  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  هک  ناریا  ییایمیـش  نازاـبناج  روـضح 
تایانج هب  نآ  رد  هک  حلـص  مایپ  ناونع  اب  ناریا  ییایمیـش  ياه  حالـس  ناینابرق  زا  تیاـمح  نمجنا  هیناـیب  تفرگ .  رارق  رـضاح  ناگدـننک 

رد ییایمیـش  زابناج  رازه  اه  هد  دوجو  ناریا و  ینوکـسم  قطانم  ناگدنمزر و  دـض  رب  ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگراک  هب  رد  قارع  میژر 
دید ضرعم  رد  ینپاژ  یـسیلگنا و  یـسراف ، نابز  هب  مسارم  يرازگرب  لـحم  رد  ییاـه  هتـشون  هچراـپ  يور  رب  دوب  هدـش  هراـشا  ناـمروشک 

زا امیشوریه  رهش  تاماقم  دش . ادها  هزوم  نیا  هب  امیشوریه  حلص  هزوم  ریدم  اب  رادید  رد  بوتکم  مایپ  نیا  تفرگ . رارق  ناگدننک  تکرش 
رد تکرـش  يارب  یناگدنیامن  دندوب  هدرک  تساوخ  رد  اکیرمآ  هیـسور و  ، ناتـسکاپ دنه ، هسنارف ، نیچ ، سیلگنا ، يا  هتـسه  تردق  تفه 

. دندرک تقفاوم  تساوخرد  نیا  اب  هیسور  ناتسکاپ و  طقف  هک  دننک  مازعا  مسارم  نیا 
تروص اکیرمآ  تقو  روهمج  سییر  نمورت "  " تامرف هب  ییاـکیرمآ  نکفا 29  بمب  ییامیپاوه  دنورف  کی  اب  امیشوریه  يا  هتـسه  ارابمب 

. دندش حورجم  رفن  رازه  دوبان و 66  ًالماک  يرهش  تاسیسأتراجفنا  زکرم  زا  یلیام  راهچ  عاعش  ات  نآ  رثا  رب  هک  تفرگ 
نونک ات  اکیرمآ ، ییاوه  يورین  طسوت  توا 1945  هدزناش  رد  يا  هتسه  نارابمب  نیا  نامز  زا  هک  دهد ، یم  ناشن  هدش  رشتنم  رامآ  نیرخآ 

. دنا هتخاب  ناج  نآ  زا  هدنام  ياج  رب  ویتکا  ویدار  داوم  برخم  راثآ  تلع  هب  رفن  رازه و 62   237
زا دعب  رفن  نارازه  هکنیا  نمـض  تشاذگ  ياج  رب  یمخز  نت  رازه  هتشک و 25  نت  رازه  زین 39  یکازاکان  يردنب  رهش  هب  يا  هتـسه  هلمح 

. دنداد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ویتکا  ویدار  داوم  برخم  راثآ  تلع  هب  هلمح  نیا 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ونژ لکتورپ 1925  حیرص  ضقن  مالعا  نیلوا 

ياه حالـس  يریگ  راکب  رد  قارع  اـب  یللملا  نیب  عماـج  هناـعطاق  دروخرب  راتـساوخ  ونژ  حالـس  علخ  سنارفنک  رد  یتیـالو  ربکا  یلع  رتکد 
، تسا هدیسر  دحتم  للم  نامزاس  ناسانـشراک  دییأت  هب  ًاررکم  ییایمیـش  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  هکنیا  مغر  یلع  دوزفا : يو  دش . ییایمیش 
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نامزاس سیسأت  نامز  زا  هکدرک  مالعا  یتیالو  رتکد  تسا . هدوبن  یفاک  یگنج  تیانج  نیا  زا  يریگولج  يارب  یللملا  نیب  هعماج  تامادقا 
لاـح نیااـب  دوش ، یم  هدرب  ونژ  لکتورپ 1925  دافم  حیرـص  صقان  ناونع  هب  ًامـسر  روشک  کی  ماـن  هک  تسا  راـب  نیلوا  نیا  دـحتم  لـلم 
دحتم للم  نامزاس  ونژ و  سنارفنک  زا  يو  دراد . همادا  روشک  نیا  هب  دنراد ، ار  ییایمیش  حالس  هب  لیدبت  تیلباق  هک  ییایمیـش  داوم  رودص 

: دنیامنب ار  مزال  ياه  يراکمه  راوم  نیا  يارجا  يارب  ات  تساوخ 
ةرابرد یـسررب  . 2 تـسا یگنج  تیانج  کـی  لـمع  نیا  هکنیا  هب  حیرـصت  ییایمیـش و  ياـه  حالـس  دربراـک  ددـجم  تیموکحم  مـالعا  .1

رد هدافتسا  لباق  ییایمیـش  داوم  رودص  میرحت  . 3. قارع هب  هنیمز  نیا  رد  هدافتـسا  لباق  ییایمیـش  داوم  تاحیلـست  هدننک  رداص  ياهروشک 
يروهمج یتساوخرد  دراوم  همه  رد  للم  نامزاس  لک  ریبد  طـسوت  یـسرزاب  میت  مازعا  قارع 4 . هب  هطوبرم  يژولونکت  ییایمیـش و  حالس 

، قارع یناسنا  ریغ  تامادقا  رثا  رب  ونژ  لکتورپ 1925  فیعضت  هب  هجوت  اب  هک  اهروشک  همه  زا  اضاقت  نامز 5 . لقادح  رد  ناریا و  یمالسا 
حالس زا  دودحم  دنچ  ره  هدافتسا  مدع  رب  دهعت  رب  ینبم  قارع  زا  حیرص  تساوخ  رد  . 6 دنیامن . مالعا  لکتورپ  هب  ار  دوخ  دهعت  رگید  راب 

. ییایمیش ياه 
ناریا دنز ، زابرس  دوخ  تادهعت  لمع  زا  ینلع  یمـسر و  روط  هب  قارع  میژر  هک  ینامز  ات  درک  حیرـصت  نینچمه  ناریا  هجراخ  روما  ریزو 

. دراد یم  هاگن  ظوفحم  دوخ  يارب  ار  عافد  قح 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ییایمیش حالس  زا  هدرتسگ  هدافتسا  نیلوا 

ینارگن لیلد  هب  قارع  تفرگ . تروص  هدرتسگ  روطب  نمشد  طسوت  ربیخ  تایلمع  رد  راب  نیلوا  يارب  ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگ  راک  هب 
زا هدافتـسا  اـب  ار  لدرخ - زاـگ  ماـن  هب  هرماـس - هناـخراک  لوصحم  ییایمیـش  ياـه  حالـس  زا  یعون  راـب  نیتـسخن  يارب  تاـیلمع  جـیاتن  زا 

. تفرگ راک  هب  هسنارف –  يوروش و  تخاس  ياهدرگلاب 
هچنآ یلو  . دوب هدرک  هدافتسا  ییایمیش  ياه  حالس  زا  دودحم  تروص  هب  قارع  نارمع ، جاح  هقطنم  رد  رجفلاو 2  تایلمع  رد  نیا  زا  شیپ 

ندـب و تسوپ  يور  گرزب  ياـه  لواـت  داـجیا  اـب  لدرخ  زاـگ  . دوب زیمآ  هعجاـف  هدرتسگ و  رایـسب  تفرگ ، تروص  ربـیخ  تاـیلمع  رد  هک 
تدـم زارد  تدـم و  هاـتوک  تدـم  تروـص  هـب  مالـسا  ناگدـنمزر  رب  یناوارف  یمـسج  یحور و  برخم  راـثآ  ، یـسفنت هاگتــسد  لـالتخا 

ياهزاگ زا  هدافتـسا  يا  هینایب  رودص  اب  لاس 1363  هاـم  نیدرورف  مهد  رد  مادـقا ، نیا  هب  شنکاو  رد  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش  . تشاد
عبانم لیلحت  ربانب  همانعطق ، ياج  هب  هینایب ، رودص  دادن . تبسن  نیفرط  زا  کی  چیه  هب  ار  نآ  زا  هدافتسا  تیلوئسم  اما  درک  موکحم  ار  یمس 

. تسا هدوب  گنج  فرط  ود  زا  کی  ره  هب  هراشا  دیدش و  ثحابم  زا  بانتجا  لیلد  هب  کیتاملپید 
هب دوـب . هدـشن  میظنت  زین  نآ  ناـیز  هب  یلو  دوـبن  ناریا  دوـس  هب  هچرگ  لقادـح  هک  دوـب  لـلم  ناـمزاس  مادـقا  نیتـسخن  نیا  تروـص  ره  رد 

نیا رگید  يوس  زا  دوب و  قارع  شترا  یگدنام  رد  يدـیمون و  یعافد ، فعـض  ةدـنهد  ناشن  وس  کی  زا  ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگراک 
هب ییاپورا  ياهروشک  کمک  اب  ییایمیش  ياه  حالس  دیلوت  هنیمز  رد  دیدج  ياه  تخاس  ریز  داجیا  اب  قارع  هک  درک  یم  نشور  ار  هلأسم 

2. تسا هدیزگرب  ناریا  هدرتسگ  یپ و  رد  یپ  ياه  مجاهت  اب  هلباقم  يارب  ار  يدیدج  يژتارتسا  ناملآ ، هژیو 
رد یللملا  نیب  لفاحم  یهجوت  یب  تفای . همادا  نانچمه  دش و  زاغآ  هدرتسگ  تروص  هب  ربیخ  تایلمع  اب  ییایمیش  حالـس  زا  قارع  هدفتـسا 
رب روشک  نیا  هبلغ  فدـه  اب  قارع  زا  تیامح  يارب  دوجوم  تالیامت  لـیلد  هب  ییایمیـش ، ياـه  حالـس  زا  هدافتـسا  عنم  نیناوق  ضقن  دروم 

هلاسم نیا  زا  هک  یکرد  اب  قارع  دوب . هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناریا  تافلت  عقاو  رد  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  یلمحت  لـباق  هریغ  تیعـضو  ناریا ،
دنفسا ات 27  زا 2  زور  جنپ  لوط  رد  اهنت  دوجوم  رامآ  ربارب  . درک هدافتسا  ییایمیش  ياه  حالـس  زا  هتـشذگ  زا  شیب  ردب  تایلمع  رد  تشاد 

. دنداد رارق  هدافتسا  دروم  ار  ییایمیش  حالس  عاونا  دروم  یس  زا  شیب  اه ، یقارع  لاس 1363 
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ياه حالـس  دیلوت  لاح  رددادـغب  ارماس - هداج  يرتمولیک  دودـح 10  يا  هناخراک  رد  اه  یقارع  هک  دـنتخاس  شاف  یماظن  عباـنم  زا  یخرب 
یم دیلوت  نوبات  لدرخ و  ياهزاگ  هک  ار  هناخراک  تادیلوت  ندرک  ربارب  ود  روتسد  ردب ، تایلمع  يریگ  جوا  اب  نامزمه  دنتسه و  ییایمیش 

. دنا هدرک  رداص  دنک ،
ترازو يوگنخس  درک ، فوطعم  دوخ  هب  ار  یمومع  راکفا  هجوت  جیردت  هب  ییایمیش ، ياه  حالس  زا  قارع  هدافتسا  زا  یشان  هدرتسگ  داعبا 

! تسا هدرک  هدافتسا  ییایمیش  ياه  حالس  زا  قارع  هک  میا  هدش  دعاقتم  یتامدقم  یسررب  رد  درک  مالعا  ًامسر  اکیرمآ  هجراخ 
موکحم ار  ییایمیش  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  قارع ، ناریا و  ناگدنیامن  اب  رادید  زا  سپ  زین  رایئوکد –  زرپ  ریواخ  للم - نامزاس  لک  ریبد 

ياه حالس  دربراک  لیروآ 1985  رد 25  همانعطق ، رودـص  زا  بانتجا  اب  يا  هینایب  یط  تینما  ياروش  ماجنارـس  دـیدج  تیعـضو  رد  درک .
. دندرک موکحم  ار  اه  حالس  نیا  زا  هدافتسا  زین  ییاپورا  ياهروشک  تخاس . موکحم  ار  قارع  يوس  زا  ییایمیش 

رموا ریزو  زیزع  قراط  درک و  ضارتعا  هیناـیب  رودـص  دروم  رد  لـلم  ناـمزاس  هب  یتشادداـی  یط  قارع  لیروآ 1985  رد 28  دـعب  زور  هس 
: درک مالعا  یتاعوبطم  هحباصم  رد  قارع  تقو  هجراخ 

ریخا هیناـیب  نارگ  لـیلحت  زا  یخرب  تفرگ ! دـهاوخ  راـک  هب  دراد  راـیتخا  رد  هک  ار  یحالـس  هنوـگ  ره  دوـخ  كاـخ  زا  عاـفد  يارب  قارع  »
.« دندرک یبایزرا  للم ، نامزاس  رد  حلص  تارکاذم  هرابرد  وگ  تفگ و  يارب  ناریا  بیغرت  قیوشت و  هلزنم  هب  ار  تینما  ياروش 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ییایمیش هدش  تبث  هلمح  نیلوا 

زا دوـخ  تاـفلخت  رب  مالـسا ، ناگدـنمزر  هـیلع  یبورکیم  ییایمیـش و  ياـه  حالــس  زا  ررکم  هدافتــسا  اـب  قارع  یلیمحت  گـنج  لوـط  رد 
ناریا یمالـسا  يروهمج  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  لیاوا  هب  طوبرم  قارع  ییایمیـش  هدـش  تبث  هلمح  نیلوا  دـیازفا : یم   2 ونژ نویسناونک 

ییایمیـش ياـه  هلوـلگ  اـب  مـالیا  برغ  يرتـمولیک  هاـجنپ  رد  رزخ  ین  هلـاله و  نیب  يا  هقطنم  رد  هک  تـسا  هاـم 1359  يد  خـیرات 23  رد 
رد ار  ییایمیش  تالمح  قارع  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  درک و  ییایمیـش  حورجم  ار  يدادعت  داد و  رارق  هلمح  دورم  ار  یناریا  هدنمزر  ياهورین 

مازعا راتـساوخ  تشوـن و  لـک  ریبد  هب  يا  هماـن  یللملا  نیب  فـلخت  نیا  ربارب  ناریا  ربتما 1983  خـیرات 28  رد  داد . رارق  دوخ  راک  روتـسد 
تالمح هب  مادـقا  يا  هقباس  یب  زرط  هب  هک  دوب  نونجم  ریازج  ربیخ و  یتایلمع  هقطنم  رد  قارع  يدـعب  تالمح  دـش . رما  نیا  تهج  یتأیه 

. دومن ییایمیش 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

ییایمیش حالس  عنم  رد  ناریا  تیلاعف  نیلوا 

حالس علخ  هتیمک  یمـس ) ییامیـش و  ياه  حالـس  دربراک  عنم  ) ونژ لـکتورپ 1925  صقاون  ندومن  فرطرب  ياتـسار  رد  لاس 1971 و  رد 
حالس دربراک  تشابنا و  نیلوت و  هعسوت ، عنم  نویسناونک  ییاهن و  نتم  دش ) لیدبت  حالس  علخ  سنارفنک  هب  اهدعب  هک  دحتم ( للم  نامزاس 

ار وضع  ياهروشک  تحارـص  هب  هک  دومن  هدامآ  ار  تسا  فورعم  ییایمیـش  ياه  حالـس  نویـسناونک  هب  هک  یبورکیم ) ) کـیژولویب ياـه 
نامه زا  اذـل  دـنیامن ؛ لابند  ییایمیـش  ياه  حالـس  عنم  يارب  یللملا  نیب  هدـهاعم  کـی  لوصح  اـت  ار  دوخ  تارکاذـم  تخاـس  یم  دـهعتم 

. تفای همادا  لاس  تسیب  دودح  دش و  زاغآ  يدج  تروص  هب  ییایمیش  ياه  حالس  نویسناونک  نتم  ۀیهت  هب  طوبرم  تارکاذم 
ماکحتـسا تارکاذـم و  دربشیپ  يارب  يدایز  ياه  شالت  دنتـشاد و  تکراشم  تارکاذـم  نیا  رد  هنالاعف  دایز  ياـه   NGO تدـم نیا  یط 

. دش ماجنا  هدهاعم  نیا  ینف  یقوقح و  راتخاس 
رد نویـسناونک  نیا  دـیدرگ .  عقاو  اـضعا  قفاوت  دروـم  هداـمآ و  لاس 1992  رد  ییایمیـش  ياه  حالـس  نویـسناونک  هدـهاعم  نتم  ماجنارس 
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للم نامزاس  لک  ریبد  ياضما  هب  ًابقاعتم  دیـسر و  ناهج  روشک  ناگنیامن 130  ياضما  هب  سیراپ  رد  یمـسارم  یط  هیوناژ 1993  مهدزیس 
. دیدرگ ارجالا  مزال  ًامسر  لیروآ 1997  رد 29  نویسناونک  نیا  دیسر . زین 

حلاس عنم  نامزاس  رقم  رد  ههال و  رد  یم 2003  مهن  ات  لیروآ  زا 28  هک  ییایمیش  ياه  حالس  نیسناونک  يرگنزاب 9  سنارفنک  نیلوا  رد 
هنیمز رد  لاـعف  یتـلود  هریغ  ناـمزاس   23 ناـمز ) نآ  اـت   ) نویـسناونک وضع  روشک  ناگدـنیامن 151  رب  هوالعدـش  رازگرب  ییایمیـش  ياه 
ینعی یناریا ، یتلود  ریغ  نامزاس  ود  نآ  هلمج  زا  هک  دـندش . توعد  یخیرات  مهم و  سالجا  نیا  هب  ییایمـش  ياه  حالـس  علخ  تارکاذـم 

. دندوب تشدرس  ییایمیش  نیمودصم  قوقح  زا  عافد  همجنا  ییایمیش و  ياه  حالس  ناینابرق  زا  تیامح  نمجنا 
ییایمیش ياه  حالس  ناینابرق  هب  طوبرم  كرادم  ریواصت و  دانسا ، زا  یهاگشیامن  ندرک  اپ  رب  اب  سالجا  هیشاح  رد  یناریا   NGO ود نیا 

رب نآ  بقاوع  ییایمیش و  ياه  حالس  دربراک  هعجاف  هب  ار  اضعا  ناگدننک و  تکرـش  هجوت  یغیلبت  ياه  تیلاعف  هینایب و  رودص  ناریا و  رد 
. دندرک بلج  تسیز  طیحم  اه و  ناسنا 

رد یناسر  عالطا  تیلاعف  هب  مادقا  حطس  نیا  رد  یـسالجا  رد  یللملا و  نیب  عماجم  حطـس  رد  یناریا  ياه   NGO هک دوب  يراب  نیلوا  نیا 
لکشت نیا  وضع  ییایمیش  ياه  حالس  ناینابرق  زا  نت  دنچ  نامزمه  روضح  دندرک . یم  ییایمیـش  ياه  حالـس  ناینابرق  نیمودصم و  هنیمز 

. دوزفا نآ  تیمها  رب  هاگشیامن  نیا  رد  اه 
سالجا رد  تکرـش  يارب  یناریا   NGO ود نیا  زا  هلاـس  همه  هـصرع  نـیا  رد  ناریا  ياـه   NGO ییاناوت ندـش  راکـشآ  اب  سپ و  نآ  زا 

همادا یللملا  نیب  هصرع  نیا  رد  یناریا ، ياه  NGO لاعف روضح  یلاوتم  لاس  هس  یط  دـیآ و  یم  لمع  هب  توعد  نامزاس 10  نیا  هنایلاس 
. تسا هتشاد 

زین ار  یعیسو  تیلاعف  نامزاس ، نیا  ياه  سالجا  رد  روضح  ییایمیش و  ياه  حالس  نامزاس  اب  رمتسم  طابترا  رب  هوالع  یناریا  ياه  NGO

يارجا ییایمیـش ، ياه  حالـس  ناینابرق  زا  تیامح  یللملا  نیب  هکبـش  داجیا  يزاس ، هاگآ  یناـسر و  عـالطا  هنیمز  رد  یللملا  نیب  هصرع  رد 
تدوارم حلص ، هزوم  سیسأت  ، حلـص رادفرط  ياه   NGO یللملا نیب  هکبـش  اب  لماعت  اهروشک و  ریاس  اب  كرتشم  یگنهرف و  ياه  هماـنرب 

. تسا هدوب  هارمه  يریگمشچ  ياه  تیقفوم  اب  هک  دنا  هدرک  زاغآ  هژیو و ... ياه  تبسانم  رد  یمدرم  ياه  تأیه 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

تشدرس ییایمیش  نارابمب  نیلوا 

. تفرگ تروص  رجفلاو 4  تایلمع  زا  سپ  زور  دنچ  نابآ 1362  موس  رد  تشدرس  ییایمیش  نرابمب  نیلوا 
مالـسا و ناگدـنمزر  زا  يا  هدـع  نآ  رثا  رب  هک  درک  رهـش  نیا  ییایمیـش  ناراـبمب  هب  مادـقا  لدرخ  زاـگ  اـب  زور  نیا  رد  قارع  یثـعب  مـیژر 

. دندیسر تداهش  هب  ای  دندش و  حورجم  ناکدوک ، نانز و  زا  معا  یماظن  ریغ  مدرم  زا  یهورگ 
از و لوات  ياه  بمب  رابغ  درگ و  نایم  رد  هانپ  یب  مدرم  زور  نیا  رد  دش ، ییایمیش  نارابمب  مود  راب  ارب ي  تشدرس  هامریت 1366  متفه  رد 

. دندش راتفرگ  لدرخ  باصعا و 
درک قطانم  اب  دراد و  رارق  ناتـسا  نیا  بونج  رد  هک  تسا  یبرغ  ناجیابزذآ  ناتـسا  يزرم  نیـشندرک و  ياهرهـش  زا  تشدرـس  ناتـسرهش 

. تسا تشدرـس  رهـش  ناتـسرهش ، نیا  زکرم  دنتـسه . ناـبز  درک  ناتـسرهش  نیا  رد  مدرم  رتشیب  تسا . هیاـسمه  قارع  روشک  لامـش  نیـشن 
. تسا هدوب  نت  اب 146/104 ربارب  لاس 1385  يرامشرس  قبط  ناتسرهش  نیا  تیعمج 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

هناب ییایمش  نارابمب  نیلوا 
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عباوت زا  ناجنیاب  ياتسور  نمـشد ، ياهامیپاوه  تفرگ . تروص  هام 1362  نابآ  موس  دادماب  جـنپ  تعاس  رد  هناب  ییایمیـش  نارابمب  نیلوا 
يواح ییایمیش  ياه  بمب  زا  هلمح  نیا  رد  دش . اتسور  یلاهازا  یعمج  ندش  مودصم  دیهش و  هب  رجنم  دندرک و  ییایمیـش  نارابمب  ار  هناب 

. دش هدافتسا  از  لوات  ياه  بمب  هب  موسوم  دراتسوم ، نژرتین  کینسرا و  زا  یبیکرت 
قبط رب  ناتسرهش  نیا  تیعمج  تسا . هناب  رهـش  ناتـسرهش  نیا  زکرم  تسا . ناریا  برغ  رد  ناتـسدرک  ناتـسا  ياه  ناتـسرهش  زا  یکی  هناب 

تسا . هدوب  نت  اب 666/118  ربارب  لاس 1385  يرامشرس 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

ییایمیش نارابمب  نیلوا 

نارابمب قارع  طسوت  لدرخ  زاگ  اـب  ناوریم  يزرم  رهـش  " 4 رجفلاو  " تایلمع زاغآ  زا  سپ  زور  دـنچ  نابآ 1362  موس  رد  ناراـبمب  نیلوا 
نانز و ناناوج  نایم  رد  هک  دش  یماظن  هریغ  مدرم  زا  یهورگ  زین  ناگدنمزر و  زا  يا  هدع  ندش  مودصم  هب  رجنم  هلمح  نیا  دش . ییایمیش 

یسفنت دیدش  ییاسران  رثا  زا  دعب  تعاس   72 مالسا ، ناگدنمزر  زا  يدادعت  ییاتسور و  مدرم  زا  نت   9. دندروخ یم  مشچ  هب  زین  ناکدوک 
. دندیسر تداهش  هب 

ماگنه دندوب و  راک  لوغشم  اتسور  زا  نوریب  رد  ییایمیـش  نارابمب  ماگنه  رد  دنتـشاد  راهظا  ناتـسرامیب  رد  ییاتـسور  نیمودصم  زا  یخرب 
رد يا  هدع  هدش و  يراج  ناشناهد  زا  ینوخ  فک  دـنا و  هدـش  یـسفنت  دـیدش  یتحران  راچد  یلاها  زا  یخرب  دـندومن  هدـهاشم  تشگزاب 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم :  دندوب . هدیسر  تداهش  هب  لاح  نیمه 

اه ههبج  هب  یکشزپ  هورگ  مازعا  نیلوا 

صـصخت قوف  یفـسوی  تمارک  رتکد  اـما  تسین ، تسد  رد  یقیقد  تاـعالطا  اـه  ههبج  هب  یکـشزپ  هورگ  نیلوا  مازعا  خـیرات  زا  دـنچ  ره 
: دیوگ یم  دوخ  تارطاخ  نایب  رد  یمیمرت  یحارج 

تعاـس 2 مدرک . یم  یط  ار  یحارج  یـصصخت  ةرود  مدوب و  شیرجت  يادهـش  ناتـسرامیب  یحارج  تندـیزر  مدـش ، مازعا  هک  راـب  نیلوا 
. درک ار  ناریا  هب  قارع  ۀلمح  نالعا  ویدار  ، میدوب هتسشن  کشزپ  قاتا  تندیزر ، نویواپ  رد  دوب . لاس 59  رویرهش  رهظزادعب 31 

هب مادـقا  مان و  تبث  نارهت  هاگـشناد  قیرط  زا  دـنناوت  یم  کشزپ  نیبلطاود  هکنیا ، مـالعا  ربخ و  ندینـش  اـب  ناورکاـپ  رتکد  متـسود ، نم و 
تشه تعاس  دنتفگ  میتفرگ . سامت  مازعا  يارب  نارهت  هاگشناد  دجـسم  اب  ناتـسرامیب  زا  تعاس  نامه  دنـشاب ، هتـشاد  ار  ههبج  رد  روضح 

یناکشزپ نیلوا  میدوب . هرفن  شش  هورگ  کی  میدرک . هعجارم  میناوت  یم  رگزوریف  ناتـسرامیب  سییر  وج ، تعفر  رتکد  یگنهامه  اب  حبص 
. تسین مدای  اهنآ  یماسا  هک  رگید  رفن  ود  و  یشوهیب ) ) یهانپ رتکد  يدپوترا ) ) ینیما رتکد  ناورکاپ ، رتکد  نم ، . میدش مازعا  هک  میدوب 

. تفرگ لکش  وج  تعفر  رتکد  تریدم  هب  یکشزپ  جیسب  نواعت و  نیلوا  بیترت  نیا  هب 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

نازابناج هاگشیاسآ  نیلوا 

یکی نازابناج  ياه  هاگشیاسآ  داجیا  دش . داجیا  یعاخن  نازابناج  تحارتسا  نامرد و  يارب  هک  تسا  یهاگشیاسآ  نیلوا  هللاراث  هاگشیاسآ 
هک یترورـض  بسح  رب  لاس 1360  مود  همین  رد  هللاراث  هاگـشیاسآ  دوب . یمالـسا  بالقنا  ناردـساپ  هاپـس  يرادـهب  فیاظو  نیرت  مهم  زا 
رد اپ و  ود  ره  نانآ  رثکا  دنوب و  هدید  بیـسآ  عاخن  هیحان  زا  ًامومع  دـندش و  يرتسب  نآ  رد  هک  ینازابناج  دـیدرگ . داجیا  دـشیم  ساسحا 

رارق تبقارم  تحت  تسیاب  یم  صاخ  يا  هنوگ  هب  يراتسرپ  ظاحل  زا  هکنآ  تلع  هب  نازابناج  دوب . تکرح  دقاف  ناشیاهتسد  دراوم  یـضعب 
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هاگ اه و  ناتسرامیب  رد  مامت  هاگشیاسآ  لیکـشت  زا  لبق  تسا  هشیمه  يارب  مه  یهاگ  ینالوط و  رایـسب  اهنآ  ندش  يرتسب  تدم  دنریگب و 
رطاخ هب  درک و  یم  لاغـشا  ار  ناتـسرامیب  تخت  لاس  کی  یهاگ  هک  اهنآ  ندوب  يرتسب  تدـم  هب  هجوت  اب  دـندوب . يرتسب  دوخ  لزاـنم  رد 

نیا اب  دناوتب  ات  دیامن  داجیا  سدقم  عافد  نارود  نازابناج  يارب  یهاگـشیاسآ  دمآ  ددص  رد  هاپـس  يرادـهب  اهتخت ، نیا  هب  ناتـسرامیب  زاین 
رکف نیا  رد  میمصت  نیا  رانک  رد  دربب و  الاب  ار  اه  ناتسرامیب  ییآراک  دنک و  هدامآ  نارامیب  رگید  تهج  ار  اه  ناتـسرامیب  ياه  تخت  راک 

. تفرگ لکـش  اتـسار  نیا  رد  هک  دوب  یتکرح  نیلوا  هللاراث  هاگـشیاسآ  داجیا  دـیامن . سیـسأت  یعاخن  نزابناج  يارب  یهاگـشیاسآ  اـت  دوب 
زیهجت زا  سپ  ناکم  نیا  دوب . هدش  هتخاس  هقبط  هس  رد  هک  دوب  توغاط  میژر  هب  هتسباو  نارس  زا  یکی  لزنم  هاگـشیاسآ  نیا  ینونک  ناکم 
یعاخن نازابناج  رایتخا  رد  تخت  داتفه  تیفرظ  اب  حاـتتفا و  لاس 1360  هام  نمهب  رد  نآ  راتخاس  رد  لوحت  رییغت و  داـجیا  روسناـسآ و  هب 

. تفرگ رارق 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

یماظن تشادهب  هرگنک  نیلوا 

رد هیقف  یلو  هدنیامن  ییافص  مالـسالا  تجح  نایاقآ  روضح  اب  زور  هس  تدم  هب  هام 1368  رویرهش  رد 27  یماظن  تشادهب  هرگنک  نیلوا 
ریهظ رکـشلرس  اوق ، لک  یهدنامرف  داتـس  نامرد  تشادهب و  نواعم  يدنرم  رتکد  ینابیتشپ ، عافد و  ریزو  ناکرت  سدنهم  حلـسم ، ياهورین 

ياروش سلجم  هدـنیامن  ینابیـش  رتـکد  ینابرهـش ، سییر  داژن  کـین  پیترـس  شترا ، ینیمز  يورین  هدـنامرف  يدعـس  نسح  پیترـس  داژن ،
اوق لک  یهدنامرف  داتس  لحم  رد  رما  نیصصختم  روضح  اب  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تشادهب  هورگ  يادهش  هداوناخ  یمالـسا و 

تشادهب و نواعم  يدنرم  اضر  یلع  رتکد  مایپ  دورـس ، شخپ  دـیجم و  نآرق  زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  حاتتفا  مسارم  رد  درک . راک  هب  زاغآ 
تاسلج رد  تفای . نایاپ  هاگشیامن  زا  دیدزاب  اب  حاتتفا  مسارم  دش . تئارق  هرگنک  ریبد  اناوت  یبارهـس  یلع  سدنهم  مایپ  لک و  داتـس  نامرد 

یملع يـالاب  تیفیک  عوـنت و  زا  هدـش  هئارا  تـالاقم  دـش . تئارق  یماـظن  تشادـهب  روـما  نیـصصختم  طـسوت  هدـش  هئارا  تـالاقم  يدـعب 
رامـش یلک  روط  هب  هدـش و  لوذـبم  یـصاخ  هجوت  حلـسم  ياهورین  ینامرد  یتشادـهب  هدـمع  لـئاسم  تالکـشم و  هب  دـندوب و  رادروخرب 

تشادهب لرتنک  نادند ، ناهد و  تشادهب  مالسا ، میلاعت  وترپ  رد  یماظن  تشادهب  ياه  یگژیو  اوتحم و  فیرعت  يرگنزاب  لیبق  زا  یلئاسم 
يریگـشیپ و ناگدنمزر ، رد  یناور  یبصع و  لیاسم  یـسررب  ییاذغ ، ياه  تیمومـسم  یـسررب  ییاذغ ، داوم  عیزوت  خـبط و  هیهت و  زکارم 
، حلـسم ياهورین  رد  نویـسانیسکاو  ترورـض  ییایمیـش ، ياـه  یگدولآ  عضو  یـسررب  سیزاـیم ، یگدـیزگرام و  رد  هیلوا  ياـه  کـمک 
هبنشراهچ 29 یماظن  تشادهب  ةزور  هس  هرگنک  دندوب . مالـسا و ... ناگدنمزر  رد  بت  نوعاط ، هبـصح ، ياه  يرامیب  عویـش  للع  یـسررب 

. داد نایاپ  دوخ  راک  هب  دوبای  حول  ادها  همانعطق و  تئارق  يدنب ، عمج  تالاوس و  هب  خساپ  زا  سپ  رویرهش 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

اه هناسر  دیهش  راگنربخ  نیلوا 

رد نارح » بد   » تایلمع رد  هک  دوب  همانزور  نیا  هیریرحت  وضع  روپ  یحوصن  فسوی  دیهش  سدقم ، عافد  رد  ناهیک  ۀمانزور  دیهش  نیلوا 
. دوب هتشاذگ  دوجو  ۀصرع  هب  اپ  دهشم  رد  لاس 1335  هب  يو  . دیسر تداهش  هب  هام 1359  نابآ  مهدراهچ 

ۀهبج رد  هام 1359  يد  مهدـجیه  خـیرات  رد  هک  دوب  هانپ  دزیا  جریا  دیهـش  سدـقم  عاـفد  رد  تاـعالطا  ۀـمانزور  دیهـش  راـگنربخ  نیلوا 
. دوب هدوشگ  ناهج  هب  هدید  نارهت  رد  تشهبیدرا 1335  موس  رد  يو  . دیسر تداهش  هب  هزیوه » »

هب باهذ » لپرس  » رد لاس 1359  هام  نابآ  مود  رد  هک  دوب  هانپ  نایژ  هللا  حـتف  دیهـش  سدـقم ،  عافد  رد  يروهمج  همانزور  راـگنربخ  نیلوا 
. دمآایند هب  نارهت  رد  نیدرورف 1335  لوا  رد  يو  دیسر  تداهش 
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رد رهم 1359  مـهد  رد  هـک  دوـب  ییاـپهوک  يداــهرف  نیــسح  دیهــش  یمالــسا  يروـهمج  يرازگربـخ  رگــشرازگ  راــگنربخ و  نـیلوا 
. دوب هدرک  لیصحت  بدا  گنهرف و  هتشر  رد  يداهرف  دیهش  دیسر . تداهش  هب  روشک  برغ  رد  نایسوم » » هقطنم

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

یناریا ریغ  دیهش  نیلوا 

دنزرف یجاـفخ  یلع  دیهـش  دیـسر  تداهـش  هب  لـطاب  هیلع  قحدربـن  ياـه  ههبج  رد  یثـعب  نمـشد  فاـصم  رد  هک  یناریا  ریغ  دیهـش  نیلوا 
ياه ههبج  مزاع  مرهج  ناتـسرهش  زا  قارع  یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  يوس  زا  هک  دوب  قارع  ۀعیـش  ناناملـسم  زا  يو  دوب . ریمالادبع 

. دش هدرپس  كاخ  هب  مرهج  يادهش  رازلگ  رد  عییشت  زا  سپ  دیهش  نیا  كاپ  رکیپ  دیسر . تداهش  هب  لاس 1359  رد  دش و  قح  دربن 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

دیهش نابلخ  نیلوا 

ۀطخ زا  نباک  نت  ناتسرهش  رد  لاس 1331  رد  يو  . دوب هزمح  دنزرف  ینسح  خیش  زوریف  دیهش  سدقم ،  هافد  نارود  رد  دیهش  نابلخ  نیلوا 
. دوشگ ناهج  هب  هدید  لامش  زبسرس 

ههبج مزاع  ناهفصا  يراکـش  مراهچ  هاگیاپ  زا  یتیرومأم  یط  رویرهـش 1359، مکی  یـس و  اب  فداصم  یلیمحت  گنج  زور  نیلوا  رد  يو 
. دش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هاگداز  رد  دیسر و  تداهش  هب  نمشد  اب  ییاوه  يریگرد  زا  سپ  زور  نامه  رد  دش و  دربن  ياه 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛  عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

زومآ شناد  يادهش  يرسارس  هرگنک  نیلوا 

نیا دـشرازگرب . لاـس 1384  مرحم  لوا  ههد  رد  ینامـسآ » ياـه  یـسالکمه  » ناوـنع تحت  زوـمآ  شناد  يادهـش  يرـسارس  هرگنک  نیلوا 
. تشاد همادا  هام  کی  تدم  هب  دش  اپرب  روشک  نازومآ  شناد  یمالسا  ياه  نمجنا  هیداحتا  يوس  زا  هک  هرگنک 

هرگنک رد  دـش  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  هرگنک  نیا  دـمآ  رد  نراـقتم  تروص  هب  لاـس  دـنچ  یط  مرحم  ماـیا  رجف و  ههد  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
رد هلاقم  عوضوم  هد  هک  دوب  هلاقم  ناوخرف  هلمج  زا  هک  دـش  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  یفلتخم  تاـعوضومزومآ  شناد  يادهـش  يرـسارس 

رازگرب کشمیدنا )  ) ناتسزوخ ههوکود  ناگداپ  رد  لاس 1384  هام  دنفسا  مجنپ  ات  موس  زا  هرگنک  نیا  . تفرگ رارق  نازومآ  شناد  رایتخا 
. دنتشاد روضح  نآ  رد  یناتسا  یناتسرهش و  ياه  هرگنک  ناگدیزگرب  دش و 

. دوب هرگنک  نیا  ياه  همانرب  رگید  زا  زومآ  شناد  يادهش  یشهوژپ  تشونرس  یشهوژپ و  تشذگرس 
. دش رازگرب  نانآ  دای  تشادساپ  رد  هرگنک  نیا  هک  تسا  زومآ  شناد  دیهش  رازه  ياراد 36  شرورپ  شزومآ و 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

دیهش نارادرس  هرگنک  نیلوا 

رد هام 1373  نابآ  ياهزور 26 و 27  رد  نیدلا  نیز  يدهم  دیهش  رادساپ  رکشلرس  تشادگرزب  روظنم  هب  دیهـش  نارادرـس  هرگنک  نیلوا 
عافد هساـمح  ياـه  لاـس  رد  هک  دوب  (ع ) بلاـص یبا  نب  یلع  رکـشل 17  ةدنامرف  نیدلا  نیز  دیهـش  دش . رازگرب  مق  هاگـشناد  دـیفم  رالات 

هرگنک نایجیـسب ، ناگدـنمزر و  لد  شخب  امرگ  شیاه  هرطاـخ  داـی  تداهـش  زا  سپ  دوب و  نکـش ي  طـخ  صولخ و  راـگزومآ  سدـقم 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  تقو  ةدنامرف  ییاضر  نسحم  رادساپ  رکشلرس  روتسد  هب  نیدلا  نیز  يدهم  رادساپ  رکشلرس  تشادگزرب 
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روضح اب  هرگنک  نیا  دش . رازگرب  زارفارـس  ورـس  نآ  تداهـش  تشگلاس  نیمهد  اب  نامزمه  یلالج  اضرمالغ  پیترـس  هرگنک  لک  ریبد  هب 
، نادنمـشیدنا نایجیـسب ، ، نایـشترا نارادـساپ ، سدـقم ، عافد  نارود  ناراگدای  یماـظن ، ۀـبتر  یلاـع  ناهدـنامرف  مق ، ۀـیملع  ةزوح  دـیتاسا 

. دش اپ  رب  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  ناهدنامرف  یماظن و  ناگتسباو  دهعتم ، نادنمرنه  ، نارعاش ناگدنسیون ،
يریگ لکـش  دشر و  لحارم  گنج ، رد  یهدنامرف  تیریدم و  هزیگنا  مالـسا ، ردص  نارادرـس  قالخا  تایـصوصخ  اه و  یگژیو  یـسررب 

نارادـساپ اپـس  ینیمز  يورین  ياه  ناگی  فلتخم  تاـیلمع  یماـظنو  یتاـیلمع  ياـه  یگژیو  یماـظن ، هدـنامرف  کـی  کیـسالک )  ) یکیزیف
. دوب هرگنک  نیا  رد  هراشا  دروم  تاعوضوم  هلمج  زا  سدقم  عافد  لاس  تشه  رد  یمالسا  بالقنا 

يرازگرب یـشزرو ، یگنهرف  فلتخم  ياـه  هراونـشج  يرازگرب  نیدـلا ،  نیز  دیهـش  هماـن  یگدـنز  تارطاـخ ،  زا  هعوـمجم  دـنچ  پاـچ 
یبنج ياه  همانرب  زا  نیدلا و ... نیز  دیهش  صوصخ  رد  یسامح  دورس  هیهت  فلتخم ، عطاقم  نازومآ  شناد  حطـس  رد  یگنهرف  تاقباسم 

. دوب هرگنک  نیا 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛  عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

یلیر تعنص  يادهش  هراودای  نیلوا 

هراودای نیا  رد  دش . رازگرب  كارا  سراپ  نگاو  هناخراک  یشزرو  نلاس  رد  لاس 1385  هامددادرم  رد  یلیر  تعنص  يادهش  هراودای  نیلوا 
، نارگراثیاروما دیهش و  داینب  نیلوئسم  یمالسا ، ياروش  سلجم  رد  هواس  ناجیمک و  كارا ، مدرم  ناگدنیامن  يزکرم ، ناتسا  رادناتسا  هک 

نسح دمحم  دیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  ، دنتـشاد روضح  ادهـش  مظعم  هداوناخ  كارا و  سراپ  نگاو  هناخراک  نانکراک  نیلوئـسم و 
: تشاد راهظا  ینانخس  یط  یمالسا  ياروش  سلجم  سیئر  بیان  یبارتوبا 

نامز ماما  روهظ  ات  ادهش  نیتسار  ناثراو  تسد  هب  یمالسا  بالقنا  تسا  دیما  دوش و  یم  هرادا  ادهـش  ناثراو  تسد  هب  ناریا  روشک  زورما 
. دوش تیریدم  جع ) )

هلاقم تئارق  دنتخادرپ . حیشاوت  يارجا  هب  ینادمح  هورگ  نخس و  داریا  هب  كارا  سراپ  نگاو  هناخراک  لماع  ریدم  یمثیم  هراودای  نیا  رد 
. دوب هراودای  نیا  يا  همانرب  رگید  زا  تارطاخ  نایب  رعش و  و 

زا يریثک  عمج  دـش و  نارابمب  هنادرمناوجان  قارع ، یثعب  میژر  ياهامیپاوه  طسوت  كارا  سراـپ  نگاو  هناـخراک   1365 لاس دادرم  مجنپ 
. دندش دیهش  حورجم و  هناخراک  نیا  نارگراک 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

صحفت دیهش  نیلوا 

لامش نادرگ  ، راصنا پیت 26  ياهورین  زا  يو  . دوب ادهـش  صحفت  هورگ  دیهـش  نیلوا  دـمحم  دـنزرف  يدـمحملادبع  ییحی  هفیظو ، زاـبرس 
دنفسا مجنپ  تسیب و  خیرات  رد  يدمحملادبع  . درک دوخ  نآ  زا  ادهـش  كاپ  رکیپ  يوج  تسج و  رد  ار  هفیظو  ماجنا  راختفا  هک  دوب  برغ 
. دیشون تداهش  تبرش  نیم ، راجفنا  رثا  رب  هفیظو  ماجنا  نیح  رد  رهشناریپ ، تاعافترا  رد  عقاو  نارمع  جاح  ۀقطنم  رد  لاس 1369  هام 
هدیدرگ زابناج  رگید  رفن  دصشش  زا  شیب  دیهـش و  نیدوقفم  يوج  تسج و  ۀتیمک  تایلمع  لنـسرپ  را  رفن  دادعت 51  لاس 1381  لیاوا  ات 

. دنا
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛  عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ادهش كاپ  رکیپ  صحفت  تایلمع  نیلوا 
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ياه هغدغد  نیرتمهم  زا  یکی  ادهش  كاپ  ياه  رکیپ  نیدوقفم و  يوجو  تسج  راک  همانعطق 598 ، شریذپ  سدقم و  عافد  نتفای  نایاپ  اب 
نیسحت روخ  رد  رثؤم و  ياه  ماگ  سدقم ، عافد  نارود  ناراگدای  شالت  اب  اتسار  نیا  رد  . دش دادملق  گنج  ناهدنامرف  روشک و  نالوئـسم 

. تفرگ تروص 
تروص هب  لاس 1369  ياـهزور  نیرخآ  اـت  زاـغآ و  لاس 1367  زا  سدـقم  عافد  يادهـش  رهطم  كاـپ و  ياـهرکیپ  يوج  تسج و  راـک 

مجنپ رد  ادهش  كاپ  ياهرکیپ  صحفت  یمسر  تایلمع  نیلوا  نیدوقفم ، ادهش و  يوج  تسج و  ۀتیمک  لیکـشت  اب  اما  . تفای همادا  هدنکارپ 
. دش زاغآ  اگنام  یناک  تاعافترا  رد  ( 4 رجفلاو یتایلمع  ۀقطنم  ) نیوجنپ ۀقطنم  رد  لاس 1370 ، هام  نیدرورف 

رهطم رکیپ  یبایدر  نآ  فده  دش و  لیکشت  لاس 1370  هام  رویرهش  رد  یلم  تینما  ياروش  هبوصم  رب  انب  نیدوقفم  يوج  تسج و  ۀتیمک 
، یناور ضراوع  شهاـک  نآ  لیکـشت  هزیگنا  تقیقح  رد  . دوب نیدوـقفم  ییاـهن  تیعـضو  نتخاـس  صخـشم  یتاـیلمع و  قطاـنم  رد  ادـهش 
، دیهـش داینب  رمحا ، لاله  تیعمج  یمالـسا ، يروهمج  شترا  یمالـسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپـس  . دوب هعماج  دارفا  نیب  رد  گنج  یعامتجا 

یـضعب دـنا . هتـشاد  يراکمه  هتیمک  نیا  اب  روشک  ترازوو  ناگدازآ  روما  هب  یگدیـسر  داتـس  تاـعالطا ، ترازو  هجراـخ ، روما  ترازو 
تسا هدمآ  لمع  هب  توعداهنآ  زا  جایتحا  رب  انب  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  ای  داشرا  ترازو  دننام  اهداهن 

 ، هدش ییاسانـش  هقطنم  رد 286  شواـک  تاـیلمع  رد  دیهـش  رکیپ  رازه  هب 48  کـیدزن  لاس 1382  لیاوا  اـت  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
هدش ماجنا  عییشت  نیرتگرزب  رد  دوب .  دیهـش  اب 140  هییالط  يادهـش  هب  طوبرم  هدش  فشک  یعمج  هتـسد  روگ  نیرتگرزب  دیدرگ . فشک 

. دش عییشت  نارهت  رد  دیهش  كاپ 3120  ياه  رکیپ  لاس 73 ، رد 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛  عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ینمرا یماظن  دیهش  نیلوا 

سپ دـنزرف  اهنت  يو  تسا . سدـقم  عافد  لاـس  تشه  نارود  رد  ینمرا  یماـظن  دیهـش  نیلوا  ناـیدارم )  ) یحیـسم يدارم  کـیروز  دـیهش 
ناتـسبد رد  ییادـتبا  نارود  یلیــصحت  ياـه  لاـس  رد  . دوـشگ ناـهج  هـب  مـشچ  نارهت  رد  هاـم 1339  ریت  مـتفه  رد  هـک  دوـب  يا  هداوناــخ 

هرود تالیصحت  . دوب لوا  درگاش  هشیمه  یلو  درک  یم  یگدنز  قاتا  کی  رد  شیوخ  رهاوخ  رهچ  نیدلاو و  قافتا  هب  هکنیااب  نایکاهاس » »
یلوبق دوجو  اب  ناتـسود و  نادنواشیوخ و  يرورابان  نیع  رد  اما  داد  همادا  نایتواد » شـشوک  » هنمارا ناتـسریبد  رد  ار  هطـسوتم  ییامنهار و 
گنج عورـش  زا  شیپ  هام  دـنچ  هنابلطواد  دراذـگ و  مامتان  ار  ناتـسریبد  رخآ  لاس  دادعتـسا  اـب  ناوج  نیا  جراـخ ، هب  مازعا  تاـناحتما  رد 

زا دعب  ماجنارس  دیدرگ . لقتنم  هیمورا  رکشل 64  هب  دورهاش »  » رد یـشزومآ  هرود  هام  هس  یط  زا  سپ  تفر . يزابرـس  تامدخ  هب  یلیمحت 
هدزون ًابیرقت  رهشناریپ ، ههبج  رد  هام 1359  رهم  مهدزون  خیرات  رد  دـیدش  تیحورجم  هراپمخ و  شکرت  تباصا  رثا  رب  تمدـخ  هام  تشه 

. تسویپ تداهش  لیخ  هب  یلیمحت  گنج  عورش  زا  دعب  زور 
هداـج رد  هنمارا  ناتـسروگ  رد  هاـمرهم 1359  رد 24  یبهذـم  مسارم  ماـجنا  زا  سپ  ناـیادرم » کـیروز  » ینمرا یماـظن  دیهـش  نیلوا  رکیپ 

دش هدرپس  كاخ  هب  مدرم  هودنا  نزح و  نایم  رد  ناسارخ 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛  عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

ینمرا یماظنریغ  دیهش  نیلوا 

رد يو  دوب . سایربوا  دـنزرف  نایروطاچاخ » نکباب  » ناریا یمالـسا  يروهمج  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  رد  ینمرا  یماظنریغ  دیهـش  نیلوا 
تداهش ضیف  هب  نادابآ  ینوکسم  قطانم  نارابمب  رد  هام 1359  رهم  مود  خیرات  رد  نکباب  . دوشگ ناهج  هب  هدید  هام 1301  نیدرورف  موس 

. دش لیان 
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رای هماخ  دمحم  سدقم ؛  عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

دیهش رعاش  نیلوا 

رد هام 1324  نمهب  مجنپ  تسیب و  رد  يو  تسا . سدـقم  عفد  دیهـش  رثا  بحاص  رعاـش  نیلوا  اـشخر  هب  صلختم  نالـسرا  نیـسح  دـیهش 
هزیوهلا روه  رد  لاس 64  هام  رذآ  متـسیب  رهظ  نراقم  دـش . ههبج  مزاـع  هام 1364  رذآ  مهدزای  رد  دوشگ . ناـهج  هب  هدـید  دزی  ناتـسرهش 

. تفاتش یلاعت  قح  رادید  هب  تداهش  اب  یناجریس )  يدنب  _ يرافص هللا  ءاشام  دوخ ، مزرمه  رعاش  اب  هارمه 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

نارهت ییاوه  نارابمب  نادیهش  نیلوا 

رد نام  زیزع  ناـنطومه  زا  رفن  9 نارهت ، ياه  ناتـسرامیب  اب  ساـمت  زین  ویرهـش ر 1359 و  مکی  یـس و  دادـماب  کی  تعاس  رامآ  ساسا  رب 
رد رفن  راهچ  زین  دندیسر و  تداهش  هب  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  رد  ادهش  زا  رفن  هس  . دندش دیهش  اه  یقارع  هنادرمناوجان ي  هلمح ي  نایرج 

هرامش یعامتجا  ياه  همیب  ناتسرامیب  رد  نینچمه  دندش  ییاسانش  يدمحم  هاش  يرفـص و  یقت  ياه  مان  هب  رفن  ود  هک  تنمیم  ناتـسرامیب 
دوجو زین  ینوناق  کشزپ  دـش . دیهـش  دوب  هدـیدرگ  حورجم  هاگدورف  یلاوح  رد  روبع  ماگنه  دوب و  شکتفن  رکنات  هدـننار  هک  رفن  کی   2

. دومن دییأت  دوب  ناتابکا  كرهش  رگراک  هک  ار  هثداح  دیهش  کی  هزانج 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

دیهش ساکع  راگن  ربخ  نیلوا 

ناتسرهش عباوت  زا  جانا »  » ياتـسور رد  یـسمش  شرجه  لاس 1325  هاـم  نمهب  خـیرات 25  رد  ایک  يزردوگ  میرک )  ) شویراد جاح  دـیهش 
مـشش سالک  ات  دیـشچ  ار  یتخـس  تیمورحم و  خـلت  معط  یکدوک  نارود  نامه  زا  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  مورحم  يا  هداوناخ  رد  كارا 

لاس رد  ایک  يزردوگ  دیهـش  دش . راک  هب  لوغـشم  تسپ  ترازو  رد  ناسر  همان  ناونع  هب  يدنچ  زا  سپ  ریزگان  هدـناوخ و  سرد  ییادـتبا 
. تاشمگ تمه  دوخ  لیصحت  همادا  رب  نامزمه  دمآرد و  يرازگربخ  مادختسا  هب   1355

تمه بالقنا  ياهدادـیور  تبث  هب  دوخ  نیبرود  اب  یبالقنا ، ياهراک  رد  تکرـش  رب  هوالع  هللا  بزح  تما  اب  ماـگمه  بـالقنا  يزوریپ  اـب 
مزر شوداشود  اجنآ  رد  تفاتش و  یلیمحت  گنج  ياه  ههبج  هب  یمالـسا ،  نهیم  هب  نایمادص  زواجت  زا  يدنچ  تشذگ  زا  سپ  تشامگ .
زین ههبج  رد  دوب و  بلطاود  نیتسخن  ههبج  تاـیلمع  يارب  . درک هیهت  ربخ  سکع و  گـنج  ياـه  هظحل  هظحل  زا  مالـسا ، زیتـس  رفک  ناروآ 
يا هیـالگ  درکن و  داـجیا  شراـک  هاررـس  رد  یعناـم  كدـنا  زیچاـن و  قوقح  هاـگ  چـیه  . درک یم  ادـیپ  روضح  مدـقم  طوطخ  رد  ًارمتـسم 

، مرحم ناضمر ،  سدـقملا ، تیب  نیبملا ، حـتف  تاـیلمع  رد  وا  دـیدرگن . وحم  زگرهدوب  هتـسب  شقن  شناـبل  يور  رب  هک  شمـسبت  . تشادـن
فرب زا  هدیـشوپ  ياه  هلق  اه و  هوک  بونج و  ياه  ههبج  ياج  ياج  تشاد و  لاعف  يروضح  کمیم  شنیرخآ  ربیخ و  اـهرجفلو ، یماـمت 

هـسامح تبث  رب  مدقم  طوطخ  رد  نانآ  اب  هراومه  درب ، دنهاوخن  دای  زا  ار  وا  هاگ  چـیه  مالـسا  ناگدـنمزر  دـیدرون  رد  ار  برغ  ياه  ههبج 
. درامگ یم  تمه 

يزیرکاخ هب  يزیرکاخ  زا  يا ، هقطنم  هب  يا  هقطنم  زا  هشیمه  دـشن  شراک  رد  للعت  ثعاب  دربن  ياـه  ههبج  رد  هفیظو  ینیگنـس  هاـگ  چـیه 
همه رد  وا  غیرد  یب  تبحم  ، شمرگ مسبت  شا ، یمیمـص  يامیـس  . دمآ یم  ههبج  تشپ  هب  شیاه  ملیف  ۀـضرع  يارب  اهنت  وا  تفر  یم  رگید 
دنام یم  اهزور  نانیرفآ  هسامح  رانک  رد  وا  دـندمآ  یم  وا  یب  دـنتفر  یم  گنج  طخ  هب  وا  اب  هک  شناهارمه  ًابلاغ  دوب . ساسحا  لباق  لاح 

یتفگش هشیدنا و  لماکت  دومیپن . هر  ههبج  رد  اهرتمولیک  وا  اب  سک  چیه  دومیپ  یم  ار  روبعلا  بعص  ياه  هار  يا  هسامح  تبث  راظتنا  رد  و 
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، تفر یـصخرم  هب  کمیم  تایلمعزا  لبق  اـیک  يزردوگ  دیهـش  دوب . اـه  ههبج  رد  ندومیپ  هر  اـهنت  نیمه  رد  شدوبعم  دارم و  هب  شناوارف 
ياضاقت دـمآ و  نامزاس  هب  ناباتـش  ورب ، ههبج  هب  دـنیوگب  وا  هب  تشاذـگن  رابکی  یتح  هک  هشیمه  نوچ  تاـیلمع  عورـش  ندینـش  اـب  نکیل 

دیـشخبن و يرثا  رگید  يدوـعوم  هب  نآ  ندـش  لوـکوم  وا و  نتفر  زا  تعناـمم  يارب  نیلوئـسم  دـح  زا  شیب  رارـصا  . درک ههبج  هب  تـمیزع 
. دش برغ  هقطنم  مزاع  هام 1363  رهم  هبنش 26  جنپ  بش  مازعا  نیرخآ  رد  هرخالاب 

قیمع و ابیز ، تسا ، هدـمآرد  هدوب  ینادـنز  نآ  رد  یگدـنز  زاغآ  زا  هک  يراصح  زا  ییوگ  تشاد  يرگید  ساسحا  هاـم  رهم  بش 29  رد 
يروهمج يرازگ  ربخ  ناشخرد  هراتـس  دـش . زین  نینچ  تسا و  تشگزاب  یب  شنتفر  هک  دوب  هتفایرد  درک  یم  هاگن  فارطا  هب  زیمآ  رارـسا 

. تسا هدنام  راگدای  هب  دنزرف  راهچ  يزردوگ  دیهش  زا  2. دماین رگید  درک و  بورغ  هامرهم 1363  خیرات 29  رد  یمالسا 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛  عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ناهدنامرف نیلوا 

. دوب داژن  ریهظ  راسمیت  سدقم  عافد  نارود  رد  یمالسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  ةدنامرف  نیلوا 
. دوب نازورف  یلعنسح  گنهرس  سدقم  عافد  نارود  رد  يرمردناژ  ةدنامرف  نیلوا 

. دوب یلضفا  مارهب  ادخان  سدقم  عافد  نارود  رد  شترا  ییایرد  يورین  هدنامرف  نیلوا 
. دوب يدرشفا ) ) يرقاب نسح  دیهش  هاپس  ینیمز  يورین  ةدنامرف  نیلوا 

. دوب ییالع  نسح  رادرس  هاپس  ییایرد  يورین  هدنامرف  نیلوا 
. دوب نافر  ربکا  هاپس  ییاوه  يورین  ةدنامرف  نیلوا 

رارق هب  دوب و  مکاح  نت  هب  نت  دربن  هک  یلاح  رد  تشاذـگ و  يریگیهام  لاناک  زیرکاخ  هب  مدـق  ناضمر  تاـیلمع  رد  هک  یهدـنامرف  نیلوا 
. دوب يرقاب  نسح  دیهش  رادرس  داد ، یم  شرازگ  هاگ 

. دوب درک  ناملسم  ناگرمشیپ  ةدنامرف  نیلوا  هرایط ، یفطصم  دیهش 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

بونج یگنج  قطانم  داتس  هدنامرف  نیلوا 

. دوب روشک  بونج  رد  داهج  گنج  یسدنهم  یلصا  رامعم  بونج و  یگنج  قطانم  داتس  نیلوا  یچحرط  دمحم  دیهش 
درک و يرپس  ار  هطسوتم  ییادتبا و  یلیصحت  نارود  تیدج  اب  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  سدقم  دهـشم  رد  لاس 1334  رد  یچحرط  دمحم 

. تفر یم  رامش  هب  یهاش  متس  میژر  اب  هزرابمو  یسایس  هصرع  نالاعف  زا  تفای و  هار  نارهت  کینکت  یلپ  هاگشناد  هب 
رد روضح  یلیمحت ،  گنج  زاغآ  اب  دـمآرد و  نارگ  داهج  توسک  رد  یگدـنزاس  داهج  لیکـشت  اـب  یمالـسا و  بـالقنا  زوریپ ي  زا  سپ 

هداج ثادحا  یحارط و  اب  نارگداهج  ریاس  شدیهش و  نامزرمه  رگید  تیعم  رد  يو  تسویپ . مالـسا  ناعفادم  لیخ  هب  دربن  مدقم  طوطخ 
( روک هخرک  يزاس  دازآ  ) حارط اوق ،) لک  هدـنامرف  ) نیوخراد فلتخم  تایلمع  رد  روضح  بونج و  قطاـنم  رد  یماـظن  کـیژتارتسا  ياـه 

یسدنهم ینابیتشپ و  فک  رب  ناج  ياهورین  زا  یچحرط  درک . افیا  مالسا  ناگدنمزر  يزوریپ  رد  یـساسا  شقن   ... نادابآرـصح و تسکش 
، تعاجـش لامک  اب  ینامزاس ، ریطخ  تیلوئـسم  مغر  یلع  روشک ،  بونج  رد  داهج  گنج  یـسدنهم  ینابیتشپ و  لوئـسم  داهج و  گنج و 

دربن ناروک  رد  دوخ  صاخ  تیارد  اب  درک  یم  باجیا  ترورض  هک  اج  ره  دش و  یم  رضاح  دربن  ياه  ههبج  ياج  ياج  رد  نامیا  هدارا و 
. دز یم  دنخبل  گرم  هب  نآ ، يزاس  كاپ  اب  تفر و  یم  نیم  نیدایم  اب  گنج  هب  رزودلب  اب  یتح 

زا هک  ار  داهج  ياهورین  دیشوک  یم  يو  درک . زاغآ  ناتسزوخ  ناتسا  داهج  رد  همانرب » حرط و  » مان اب  يرتفد  لیکشت  اب  ار  شراک  یچحرط 
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يرادا و لکـش  هب  هک  درک  یم  توعد  ناتـسا  ره  داـهج  زا  راـک ، نیا  يارب  دـهد . ناماسورـس  دـندمآ ، یم  ههبج  هب  فلتخم  ياـه  ناتـسا 
داتـس هک  دوب  هورگ  نیا  دـنروایب  دوب ، مزال  گـنج  رد  هک  ار  تازیهجت  تاـناکما و  هنوگره  ناـشهارمه  دـنوش و  دراو  ههبج  هب  یناـمزاس 

. دش لیکشت  بونج  رد  داهج  گنج  ینابیتشپ 
. دش بوصنم  البرک  یمزر  یسدنهم - هاگ  رارق  یهدنامرف  هب  یچحرط  دمحم  سدنهم  هام 1360  رویرهش  مهدزاود 

هدرک تمیزع  ناتسدرک  ناتـسزوخ و  قطانم  هب  گنج ، عورـش  زا  شیپ  زور  دنچ  یتح  یهورگ  ای  هدنکارپ  تروص  هب  نارگداهج  هکنیا  اب 
داهج نالوئـسم  لاس  نآ  زاـغآ  زا  . دنتـشاد هدرتسگ  لاـعف و  يروضح  لاس 1360  زا  ًابیرقت  يداتـس  هتفای و  ناـمزاس  لکـش  هب  اـما  دـندوب .

رتفد رد  ای  دـش  روهـشم  البرک  هاگرارق  مان  اب  هک  زاوها  رهـش  هاگرارق  رد  سراف  ناهفـصا و  ناسارخ ، ناتـسزوخ ، ياـه  ناتـسا  یگدـنزاس 
رب ار  گنج  یمزر  یسدنهم –  ياه  تیلاعف  رت  هدرتسگ  لکش  هب  ات  دنتشاد  هاپس  شترا و  اب  یکرتشم  ياه  تسشن  نارهت  رد  عقاو  يزکرم 

. دنریگب هدهع 
زار لوغشم  هک  یماگنه  ناتسب ، رهش  حتف  يریگ و  سپ  زاب  نایرج  رد  ربکا و  هللا  ياه  ههبج  هب  رفـس  نیرخآ  رد  وا  رارق  یب  حور  ماجنارس 

. دیسر دوب  تداهش  انامه  هک  دوخ  يوزرآ  هب  یثعب  نمشد  کشوم  تباصا  اب  دوب  زامن  هماقا  زاین و  و 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

نارادساپ هاپس  دیهش  ةدنامرف  نیلوا 

دربن رد  ناتسزوخ  زیخ  روالد  هطخ  رد  هک  دوب  سدقم  عافد  رد  نارادساپ  هاپس  دیهش  هدنامرف  نیلوا  نایکروپ  دمحم  سدنهم  دیهش  رادرس 
. دمآ لیان  تداهش  ۀجرد  هب  هام 1359  رهم  خیرات 23  رد  کنات و  اب  نت 

شخب میرک و  نآرق  ظفح  هی  قفوم  دوخ  یلیـصحت  نارود  رد  ناـیکروپ  دـش . دـلوتم  ناتـسزوخ  هیدـیما  ناتـسرهش  رد  لاـس 1338  رد  وا 
یهاشنهاش و میژر  تیهام  ياشفا  هب  يراعـشا  ندورـس  تـالاقم و  نتـشون  اـب  هطـسوتم  لیـصحت  نارود  رد  دـش . هغـالبلا  جـهن  زا  يداـیز 
زا يدازآ  زا  سپ  تفای . تاجن  یعطق  مادعا  زا  نارـسفا  زا  یکی  ۀطـساو  اب  دش و  هجنکـش  نادـنز  رد  تخادرپ و  اکیرمآ  هب  نآ  یگتـسباو 

لوغشم زاوها  هاگشناد  نارمع  ۀتشر  یسدنهم  رد  یهاگشناد ، هتشر  دنچ  رد  یلوبق  لیصحت و  همادا  یـسایس و  ياه  تیلاعف  همادا  نادنز و 
. دوب وا  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ياه  ییامیپهار  تاباصتعا و  رد  روضح  ییوجشناد ، نامزاس  لیکشت  دش . لیصحت 

نارادساپ هاپس  یماقم  مئاق  یهدنامرف و  داتس  تیلوئسم  سپس  درک ؛ ءافیا  هدنزرا  شقن  نارادساپ  هاپس  لیکشت  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
هتـسه لیکـشت  رد  یمهم  شقن  تفر و  اجنآ  هب  هاپـس  سیـسأت  زمرهمار و  ناتـسرهش  ناماسبان  هب  یگدیـسر  يارب  هاگنآ  . تفریذپ ار  زاوها 

ياه هورگ  اب  هاگنآ  دومن . افیا  توغاط  هب  هتسباو  رـصانع  يریگتـسد  قفومان و  رـصانع  جارخا  ناردارب و  نارهاوخ و  جیـسب  تمواقم  ياه 
یفرعم درگنـسوس  هاپـس  هدنامرف  ناونع  هب  یلیمحت  گنج  زاغآ  اب  تساخرب و  هزرابم  دـندوب  ناتـسزوخ  ناتـسا  هیزجت  ددـص  رد  هک  قفانم 

اهنآ لاگنچ  زا  ار  شیاهورین  تسناوت  اما  دمآرد ، نمشد  هرصاحم  هب  رباربان  دربن  کی  یط  هیدیمح  درگنـسوس –  هداج  رد  ماجنارـس  دش .
تداهـش هب  یناشیپ  هب  هلولگ  تباصا  رثا  رب  نمـشد  اب  هلباقم  ماگنه  رد  نایکروپ  دزاس . مدهنم  ار  اهنآ  کنات  هاگتـسد  جـنپ  دـهد و  تاجن 

. دیسر
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

ریدغلا لقتسم 18  پیت  هدنامرف  نیلوا 

دوب . دزی  ریدغلا  لقتسم 18  پیت  هدنامرف  نیلوا  هداز  یصاع  هللا  حیبذ  دیهش  رادرس 
هب قفوم  درک و  يرپس  دوخ  هاگداز  رد  ار  لیـصحت  نارود  دش . دلوتم  دزی  ناکدرا  رد  نیدتم  دـقتعم و  يا  هداوناخ  رد  لاس 1340  رد  يو 
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اب درک . افیا  ار  يا  هدنزرا  شقن  تسویپ و  نیتسار  نازرابم  فص  رد  یمالـسا  بالقنا  يریگ  جوا  اب  دـش . کیتاموتا  هتـشر  رد  ملپید  ذـخا 
، سدـقملا تیب  ددـعتم  تاـیلمع  رد  يو  دـش . دربن  ياـه  ههبج  مزاـع  مازعا  نیلوا  رد  تسویپ و  ناردـساپ  لـیخ  هب  یلیمحت  گـنج  زاـغآ 

راذگناینب دیهش  هدنامرف  نیلوا  ناونع  هب  ار  دوخ  مان  دیگنج و  نمشد  هیلع   4 رجفلاو ،2 رجفلو ، 1 رجفلاو یتامدقم ، رجفلاو ، مرحم ، ناضمر ،
. دومن تبث  ریدغلا  پیت 18 

ریدغلا پیت 18  یهدنامرف  فرشا و  فجن  رکشل 8  یتایلمع  روحم  لوئسم  هکنیا  نمـض  هناب  برغ  هقطنم  رد  لاس 1362  رد  هداز  یصاع 
. دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  پوت  شکرت  تباثا  رثا  رب  تشاد  هدهع  رب  ار 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک   : عبنم

يزاریشدایص نارمچ و  نادیهش  تاقالم  نیلوا 

دوب هتفگ  يزاریش  دایص  دیهـش  تفرگ . تروص  هام 1358  رهم  مهدجه  يزاریش  دایص  دیهـش  اب  نارمچ  دیهـش  تاقالم  ییانـشآ و  نیلوا 
. مدرک فشک  ار  نارمچ 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

نیوخ راد  یعافد  طخ  هدنامرف  نیلوا 

ياه هلحم  زا  یکی  رد  لاس 1336  رد  يو  دوب . يزارخ  نیسح  جاح  دیهش  رادساپ  رکـشلرس  رادرـس  نیوخراد  یعافد  طخ  هدنامرف  نیلوا 
هزرابم تهج  دمآرد و  هاپس  تیوضع  هب  بالقنا  زا  سپ  تسویپ ؛ هزرابم  فص  هب  بالقنا  نارود  رد  دش . دلوتم  ناهفصا  نیشن  فعضتسم 
تایلمع رد  دش و  هدیزگرب  نیوخراد  هقطنم  عافد  طخ  نیلوا  هدنامرف  تمـس  هب  گنج  عورـش  اب  يو  دش . ناتـسدرک  هناور  بالقنا  دض  اب 

تسد کی  ربیخ  تایلمع  رد  دش ؛ (ع ) نیسح ماما  رکشل  سپس  پیت و  هدنامرف  یتدم  زا  سپ  تشاد . یساسا  شقن  نادابآ  رـصح  تسکش 
يالبرک 5 تاـیلمع  رد  وا  دوب . هلمح  رد  زاتـشیپ  حارط و  ناهدـنامرف  زا  یکی  رجفلاو 8  تاـیلمع  رد  دـش و  عطق  شکرت  تباـصا  رثا  رب  وا 

ریخست ياهژد  حتف  هب  هک  اجنآ  ات  داد  ناشن  ار  یهام  لاناک  لکش  یلاله  عناوم  ریخست  رد  ع )  ) نیـسح ماما  رکـشل  يدمآراک  دیـشخرد و 
باتک عبنم :  دیسر . تداهش  هب  يالبرک 5  تایلمع  هچملش و  نیمزرس  رد  دنفسا 1365  متشه  زور  رد  ماجنارس  تفای . تسد  هرـصبریذپان 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا 

تایلمع تاعالطا  راذگناینب  هدنامرف و  نیلوا 

. دوب يدرشفا ) نیسحمالغ  ) يرقاب نسح  دیهش  رادرس  گنج  تایلمع  تاعالطا  هدنامرف  نیلوا 
هدـنز هب  يدـیما  هک  دوب  فیحن  ردـقنآ  تشاذـگ ، یکاخ  مالع  نیا  هب  اپ  یتقو  . دـمآ ایند  هب  نارهت  رد  دنفـسا 1334  مجنپ  تـسیب و  رد  وا 

. دنک کح  خیرات  هنیس  رد  ار  ناریا  نارادرس  نیرتراگدنام  زا  یکی  شقن  دنامب و  دوب  رارق  یلو  تفر ، یمن  شندنام 
نآ زا  یـسایس  ياه  تیلاعف  رطاخ  هب  یتدم  زا  سپ  دـنک . لیـصحت  يرورپماد  هتـشر  رد  ات  دـش  هیمورا  هاگـشناد  دراو  لاـس 1354  رد  يو 
رد تخادرپ و  نارادـساپ  هاپـس  بالقنا و  ياه  هتیمک  دـننامه  ییاهداهن  اب  يراکمه  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دـش . جارخا  هاگـشناد 

. تسویپ نآ  هیریرحت  هب  یمالسا  يروهمج  همانزور  راشتنا  اب  دش و  هتفریذپ  نارهت  هاگشناد  ییاضق  قوقح  هتشر 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

(ع) ادهشلا دیس  هزمح  هاگرارق  هدنامرف  نیلوا 
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هب درجورب  فارطا  ياهاتسور  زا  یکی  رد  لاس 1333  رد  يو  . دوب يدرجورب  دمحم  دیهش  (ع ) ادهشلا دیـس  هزمح  هاگ  رارق  هدنامرف  نیلوا 
فص يدیحوت  هورگ  يولهپ  میژر  هب  ندز  هبرض  فده  اب  لاس 1356  رد  دش ، نارهت  نکاس  هداوناخ  هارمه  هب  یگلاس  تفه  زا  دمآ . ایند 
میژر تایانج  زا  مدرم  ندرک  هاگآ  رومأم  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  فرط  زا  دـیدرگ و  فجن  یهار  لاـس  ناـمه  رد  وا  داد . لیکـشت  ار 

هب هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دورو  ماگنه  هب  يدرجورب  دـمحم  یهدـنامرف  هب  فص  هورگ  . تخادرپ هفیظو  يافیا  هب  رگنـس  نیا  ردو  دـش 
. دش نیوا  نادنز  لوئـسم  يدرجورب  مق ، هب  ماما  تمیزع  اب  تفرگ . هدهع  رب  ار  ماما  ناج  زا  تظافح  تیلوئـسم  نآ  زا  سپ  ياهزور  نهیم 

يو تفر . یم  رامـش  هب  نآ  هیلوا  ناهدنامرف  زا  دوخ  تشاد و  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  لیکـشت  رد  یمهم  شقن  يدرجورب  دیهش 
راید نآ  رد  دوخ  هلاسراهچ  تماـقا  اـب  دـیدرگ و  هقطنم  نیا  یهار  ناتـسدرک  رد  بـالقنا  دـض  بوشآ  ندـناشنورف  يارب  لاـس 1358  رد 

هدنامرف ناونع  هب  لاس 1361  رد  يدرجورب  دیهش  . تفای ترهش  ناتـسدرک  حیـسم  هب  هک  ییاج  ات  داد  ناماسورـس  ار  هقطنم  نیا  تیعـضو 
نیا ماجنارس  دومن . تیاده  ناکم  نآ  زا  ار  یماظن  فلتخم  تایلمع  داد و  لیکشت  ار  (ع ) ادهشلا دیس  هزمح  هاگرارق  روشک  برغ  رد  هاپس 

رد 29 نیم  اب  ناشیا  لماح  وردوخ  دروخرب  رثا  رب  هدقن  ناتـسرهش  یکیدزن  رد  یماظن  ياه  تیرومأم  زا  یکی  یط  راکادف  رویغ و  رادساپ 
. دش هدرپس  كاخ  هب  س )  ) ارهز تشهب  رد  یهوکش  اب  عییشت  زا  سپ  وا  كاپ  رکیپ  درک . میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  یگلاس 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

(ع) بلاطیبا نب  یلع   17 رکشل هدنامرف  نیلوا 

لاس 1338 هام  رهم  زور  نیمهدـجه  رد  يو  دوب . بلاط  یبا  نب  یلع  نکش 17  طخ  رکشل  هدنامرف  نیدلا  نیز  يدهم  مالسا  دیهش  رادرس 
دیـس هللا  تیآ  دیهـش  دیعبت  اب  فداصم  هک  ار  هطـسوتم  تالیـصحت  نارود  دمآ . ایند  هب  یبهذـم  هداوناخ  کی  رد  ناتـسرل و  دابآ  مرخ  رد 

بجوم نیدلا  نیز  يدهم  هب  یندم  هللا  تیآ  لباقتم  هقالع  تشاذـگ . رـس  تشپ  ناشیا  ضیف  رپ  راوج  رد  دوب  دابآ  مرخ  هب  یندـم  هللادـسا 
زا يرسارس  روکنک  ناگدننک  تکرش  مراهچ  هبتر  لاس 1356  رد  يدهم  . دنک يرپس  هنازرف  ملاع  نآ  رانک  رد  ار  تاقوا  رتشیب  وا  هک  دـش 

نیدلا نیز  دیهـش  دندرک . ترجاهم  مق  ناتـسرهش  هب  یمالـسا  بالقنا  لیاوا  رد  نیدلا  نیز  دیهـش  هداوناخ  . دومن ذخا  ار  زاریـش  هاگـشناد 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمسر  تیوضع  هب  سپس  درک و  عورش  یگدنزاس  داهج  زا  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ 
تیلوئسم یلیمحت  گنج  عورش  زا  سپ  دروآ و  لمع  هب  یناوارف  ياه  تیلاعف  بالقنا  دز  هرطیس  زا  ناتسدرک  يزاس  دازآ  رد  يو  دمآرد .

رختفم شریذپان  فیصوت  تقایل  ببس  هب  هکنیا  ات  دومن  تکرـش  يددعتم  تایلمع  رد  شتداهـش  نامز  ات  تفرگ و  هدهع  رب  یفلتخم  ياه 
قطانم زا  یکی  رد  دیجم  شردارب  هارمه  هب  نیدلا  نیز  يدـهم  رادرـس  ماجنارـس  . دـیدرگ مق  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  رکـشل 17  یهدنامرف  هب 

یهوکش اب  عییشت  زا  سپ  دندیشون و  تداهش  تبرـش  هام 1363  نابآ  رد 27  دنتفرگ و  رارق  نیمک  دروم  بالقنا  دض  يوس  زا  ناتـسدرک 
. دندش هدرپس  كاخ  هب  مه  رانک  رد  مق  (ع ) رفعج نب  یلع  يادهش  رازلگ  رد 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

گنج رد  هاپس  كرتشم  هدنامرف  نیلوا 

رب زین  ار  جیـسب  تیاده  یهدنامرف و  تیلئوسم  هک  ناراداساپ  هاپـس  . دش هتفرگ  راک  هب  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  هاپـس  كرتشم  هدنامرف  نیلوا 
یمدرم گنج  هرادا  متـسیس  . داد شرتسگ  یفیک  یمک و  رظن  زا  ار  دوخ  نامزاس  ههبج  ياهزاین  اب  بسانتم  ناـمز و  رورم  هب  تشاد  هدـهع 
شرتسگ يا  هدـمع  تارییغت  اـب  نیبملا  حـتف  تاـیلمع  رد  تفرگ و  لکـش  ییادـتبا  تروص  هب  سدـقلا  قیرط  همئـالا و  نماـث  تاـیلمع  رد 

. درک دراو  نادیم  هب  هدامآ و  ار  پیت  هدازود  هک  يا  هنوگ  هب  داد  شرتسگ  ار  دوخ  نامزاس  يریگمشچ  روط  هب  هاپس  تایلمع  نیا  رد  . تفای
زا اهورین  ماغدا  . دـش هتفرگ  راک  هب  یمزر  ياهدـحاو  نیرت  نیاپ  ات  یهدـنامرف  هدر  نیرتـالاب  زا  كرتشم  یهدـنامرف  راـب  نیلوا  يارب  هاـپس 
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فعـض توق و  طاقن  ندرک  لـماک  . دـمآ رد  ارجا  هب  یبولطم  عضو  رد  كرتشم  ياـه  هاـگرارق  لیکـشت  ناهدـنامرف و  هدر  اـت  ناگدـنمزر 
. دوب ماغدا  نیا  رد  مهم  هتکن  رگیدکی  يوس  زا  اهورین 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک   : عبنم

نادرگ یهدنامرف  یلاع  هرود  نیلوا 

هک . دش لیکشت  یقیاقد  لیعامسا  دیهـش  طسوت  لاس 1362  رد  هاپـس  نادرگ  ناهدـنامرف  شزومآ  فدـه  اب  رتشا  کلام  یلاع  هرود  نیلوا 
زا لبق  داد . ءاقترا  ار  نارادساپ  هاپس  ناهدنامرف  یملع  حطس  هکلب  تایبرجت ، اهنت  هن  شناتـسود  تمه  اب  دوب ، هرود  يوجـشناد  نیلوا  دوخ 
طخ ياـه  نادرگ  زا  یکی  هدـنامرف  ناونع  هب  درک و  اـهر  هراـک  همین  ار  هرود  نونجم  ریازج  رد  ربیخ  تاـیلمع  عورـش  هک  دوب  هرود  ناـیاپ 

. دناسر مامتا  هب  ار  نآ  دادرخ 1363  ردو  تشگزاب  هرود  هب  تایلمع  نایاپ  زا  سپ  يو  تفاتش . هقطنم  هب  مدقم 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک   : عبنم

امیپاوه هحناس  رد  دیهش  ناهدنامرف  نیلوا 

كاپ ياـهرکیپ  لـماح  اـمیپاوه  نیا  درک . طوقـس  كزیرهک  یلاوح  رد   130- یـس يامیپاوه  دنورف  کی  لاـس 1360  هاـم  رهم  متفه  رد 
. دوب مالسا  شترا  ياه  هرهچ  نیرت  هتسجرب  زا  يا  هدع  زین  یلیمحت و  گنج  ناحورجم  لطاب ، هیلع  قح  دربن  ياه  ههبج  يادهش  زا  یعمج 

یخیرات حرط  مالـسا ، ناوت  رپ  ناگدنمزر  تسد  هب  اوق و  لک  یهدـنامرف  تما و  ماما  ياهدومنهر  یهلا ، ياهدادـما  اب  شیپ  زور  ود  اهنآ ،
. دندوب نادابآ  حتف  يزوریپ و  مایپ  لماح  هدرک و  ارجا  لماک  تیقفوم  اب  ار  نادابآ  رصح  تسکش 

قباس هدـنامرف  كرتشم و  داتـس  رواشم  يروکف  داوج  پیترـس  كرتشم ، داتـس  سییر  یحـالف  هللا  یلو  رکـشلرس  مالـسا ، دیـشر  نارادرس 
نیا يادهش  هلمج  زا  رهشمرخ  نارادساپ  هاپس  ماقم  مئاق  زودهالک  فسوی  ردارب  عافد ،  ریزو  وجمان  دومحم  دیـس  پیترـس  ییاوه ، يورین 

تمدـخ رد  ار  دوخ  یـصصخت  ینامیا ، ناوت  همه  هک  ردـق  یلاـع  يادهـش  نیا  زا  تما  ماـما  لـیلجت  دـنتفر . یم  رامـش  هب  زادـگناج  هعقاو 
هعقاو نیا  تبـسانم  هب  دوخ  مایپ  رد  تما  ماما  دشاب . نانآ  تامدخ  تمظع  يایوگ  دناوت  یم  دـندراذگ ، رفاک  نازواجتم  مالـسا و  يزوریپ 

: دندومرف راب  فسات 
لاح رد  فده و  هار  رد  تعاجـش  يزارفارـس و  اب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  بالقنا و  رد  هک  دندوب  يدهعتم  دیـشر و  ناراذـگتمدخ  نانیا 

فیرـش تلم  مالـسا و  هب  ار  دوخ  نید  هک  نادیهـش  نیا  دندوب  دنمتداعـس  هچ  دنتفاتـش ... یهلا  تمحر  راوج  هب  یمالـسا  نهیم  هب  تمدخ 
. دنتفاتش مالسا  يادهشو  نیدهاجم  هاگیاج  هب  هدومن  ادا  ناریا 

. دندیسر تداهش  هب  گنج  ۀبتر  یلاع  ناهدنامرف  نآ  رد  دش و  هحناس  راچد  سدقم  عافد  نایرج  رد  هک  دوب  ییامیپاوه  نیلوا  امیپاوه  نیا 
يروشک نیلوئـسم  سلجم و  ناگدنیامن  زا  یعمج  نارادساپ و  هاپـس  رد  ماما  ةدنیامن  یتالحم  دیهـش  هللا  تیآ  لماح  يامیپاوه  ینوگنرس 

. دیآ یم  رامش  هب  گنج  رد  یماظن  ریغ  هدش  طقاس  يامیپاوه  نیمود  قارع  یگنج  ياهامیپاوه  طسوت 
هحناس يامیپاوه  نیلوا   130- یـس يامیپاوه  اما  دوب  هدش  طقاس  يرگید  یماظن  ياهامیپاوه  سدقم  عافد  نارود  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش 

. دوب ناهدنامرف  لماح  هدید 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

مق پیت 17  ةدنامرف  نیلوا 

طخ رد  شوـش و  ههبج  رد  دـش و  لیکـشت  سدـقلا  قـیرط  تاـیلمع  زا  دـعب  پیت  نیا  دوـب . مـق  پیت 17  ةدنامرف  نیلوا  يرافـص  یـضترم 
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. دندش رقتسم  دش  یم  لماش  ار  هپت 107  يور  هبور  ات  نعز  ياتسور  زا  هک  يدنفادپ 
یبا نب  یلع  پیت 17  هب  پیت ، نیا  هام 1361  دادرم  رد  دش و  بوصنم  مق  پیت 17  یهدنامرف  هب  شیورد  نسح  دیهش  رادرس  يو ، زا  سپ 

. درک ادیپ  مان  رییغت  (ع ) بلاط
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

هواپ هاپس  هدنامرف  نیلوا 

دمحم دیهش  رادرس  مکح  اب  دش و  دراو  شرما  تحت  ياهورین  اب  لاس 1358  ناتسمز  رد  وا  دوب . نایلسوتم  دمحا  هواپ ، هاپس  هدنامرف  نیلوا 
. دش بوصنم  هواپ  هاپس  هدنامرف  نیلوا  ناونع  هب  يدورجورب 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

هزیوه هاپس  هسلج  نیلوا 

رد دنتشگزاب و  هزیوه  هب  اه  تداهش  زا  يراب  هلوک  اب  هزیوه  هاپس  ياهورین  نابآ 1359  ۀسامح 25  درگنسوس و  ةرصاحم  تسکش  زا  سپ 
. دندش هزیوه  دراو  يزاوها  ناناوج  زا  يدادعت  هارمه  هب  يدهلا  ملع  نیسح  دیس  زور  نیا  رد  دندش  هاپس  نیلوئسم  میمصت  راظتنا 

ناتـسزوخ و هاپـس  رد  هک  ینیگنـس  ياه  تیلوئـسم  دوجو  اب  يدهلا  ملع  نسح  دیـس  دوب . هزیوه  هاپـس  یهدناماس  هک  هورگ  نیا  تیرومأم 
. دش تیرومأم  نیا  بلطواد  ًاصخش  تشاد  رگید  ياه  ناگرا 

رگا هک  تسا  یمهم  هطقن  هزیوه  هک  دوش  یم  نیا  زا  تبحـص  هسلج ، نیا  رد  دش . لیکـشت  انیـس  نبا  ناتـسریبد  رد  هورگ  نیا  هسلج  نیلوا 
یم يدهلا  ملع  نیسح  دیس  دنک . عطق  ریفج  ناتسب و  رد  ار  یقارع  ياهورین  هطبار  دنک . دیدهت  ار  نمـشد  ۀبقعدناوت  یم  دوش ، تیوقت  رد 

: دیوگ
. دریگب تروص  نمشد  هیلع  ییاذیا  تایلمع  يرس  کی  دیاب  هقطنم ، رد  هاپس  روضح  تیدوجوم و  مالعا  نمشد و  هیحور  فیعضت  يارب 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

فلگ رد  گنج  تایلمع  هدنامرف  نیلوا 

يراذگمان تداهش » نارظتنم  هاگیاپ   » ناهدنامرف يوس  زا  فلگ  دوب . یمیرک  دواد  دیهـش  رادرـس  فلگ  رد  گنج  تایلمع  هدنامرف  نیلوا 
هب دش و  یم  ماجنا  اجنآ  رد  گنج  یتایلمع  ياهراک  همه  ینعی  دش ، یم  هتفگ  بونج  تایلمع » داتـس  نآ « هب  یمـسر  روطب  اما  دوب ، هدـش 

. دش یم  بوسحم  گنج  نمشد و  لباقم  رد  عافد  تایلمع  لرتنک  تیاده و  رد  هاپس  زکرم  نیرت  يوق  ناونع 
هب ار  بونج  ههبج  هب  تایلمع  لرتنک  یهدـنامرف و  ات  درک  باختنا  دوخ  یهدـنامرف  زکرم  ناونع  هب  ار  زاوها  رهـش  گـنج ، زاـغآ  رد  هاـپس 

. دهد ماجنا  تشاد  هک  یتیزکرم  يروحم و  تیعقوم  بسانت  لیلد 
زکرمت هب  ییایفارغج  بسانم  تیعقوم  ببـس  هب  زاوها  رهـش  رد  بونج  تاـیلمع  داتـس  هاپـس و  یهدـنامرف  یلـصا  هاـگیاپ  ناونع  هب  فلگ » »

جنپ رد  یمیرک  دواد  جاح  دیهش  رادرس  دیامن . لرتنک  یتحار  هب  تسناوت  یم  ار  واف  ات  نارهم  زا  هک  ارچ  دیشخب  ماکحتسا  هاپس  یهدنامرف 
هدنامرف ناونع  هب  يوفـص  میحر  دیـس  هاگنآ  دش . نارهت  هاپـس  هدـنامرف  نآ  زا  سپ  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  فلگ  تیلوئـسم  گنج  لوا  هام 

. دندش تیلوئسم  راد  هدهع  فلگ  تایلمع  تاعالطا  لوئسم  يرقاب  نسح  دیهش  يو و  نیشناج  دیشر  یلعمالغ  تایلمع ، 
روضح گنج و  اهدحاو  لیکشت  ورین ،  مازعا  تایلمع ، تاعالطا و  ندش  لاعف  گنج و  قاتا  لیکـشت  دش . لاعف  لاس 1359  رد  داتس  نیا 

یهدـنامرف و هاگیاپ  ناونع  هب  گنج  نایاپ  ات  فلگ  تسا . هدوب  فلگ »  » تداهـش نارظتنم  ناـگداپ  یلـصا  تاصخـشم  زا  ماـظن  نیلوئـسم 
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. تفرگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  گنج  تیاده 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

هاپس هدنامرف  نیلوا 

نیتـسخن رد  هک  تسا  یناـمزاس  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  دوب . ییاـضر  نسحم  یهدـنامرف ، ياروش  زا  سپ  هاپـس  هدـنامرف  نیلوا 
. دش لیکشت  هر )  ) ینیمخ ماما  نامرف  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهزور 

اب بالقنا  ياروش  درک و  مالعا  ار  داهن  نیا  سیـسات  ًامـسر  یمالـسا  بالقنا  ياروش  هب  ینامرف  یط  لاس 1357  تشهبیدرا  مدود  رد  ماـما 
یماظن يداهن  هاپس  تشادرب . داهن  نیا  یهد  نامزاس  تهج  رد  ار  یساسا  ماگ  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یهدنامرف  ياروش  سیـسات 

. تسا یمالسا  يروهمج  ماظن  زا  يرادساپ  يارب  حلسم  يوزاب  و 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

نرادساپ هاپس  یهدنامرف  ياروش  نیلوا 

. دش لیکشت  ماما  نامرف  هب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یمدرم  يورین  یمالسا  بالقنا  ياهزور  نیزاغآ  رد 
یم رطخ  رد  تهج  ره  زا  ناریا  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  دیفـس  خاک  نادمرـس  نانآ  سأر  رد  یبرغ و  نادرمتلود  یمالـسا ، بـالقنا  هعیلط  رد 

زا یخرب  مغر  یلع  زین  بـالقنا  ناراداوه  لاـعف و  ياـهورین  دـنداد . تروص  روشک  رد  نارحب  داـجیا  يارب  ار  يا  هدرتسگ  شـالت  دـندید ،
رد یعـس  دیدج  ماظن  ظفح  يارب  دندرک و  یم  مادقا  هتـشذگ  میژر  راثآ  يایاقب  لماوع و  اب  هلباقم  روظنم  هب  هتـشذگ  لثم  اه ، ینکـشراک 

. دنتشاد یمدرم  حلسم و  ییورین  داجیا 
هچ رگا  دوب . ماظن  نالوئسم  نادرمتلود و  زا  يرایسب  نهذ  رد  همانساسا  ياراد  مجـسنم و  يورین  کی  يریگ  لکـش  ثحب  لبق  اه  تدم  زا 
داد تاعوبطم  هب  ار  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ریگ  لکـش  ربخ  هام 1357  دنفسا  مود  رد  تقوم  تلود  يوگنخـس  ماظتنا  ریما  سابع 

زکارم اه و  خاک  اه ، ناگداپ  یتلود ، نکاما  دـجاسم ، رد  نآ  ياضعا  دوب و  هتفرگ  لکـش  بالقنا  نیزاغآ  ياهزور  زا  ًـالمع  ورین  نیا  اـما 
. دنتشاد روضح  ساسح 

رد یتوهال » نسح  » یهدنامرف تحت  یـسایس  ياهورین  زا  یخرب  دندرک . یم  تیلاعف  نارادـساپ  هاپـس  ناونع  تحت  هورگ  دـنچ  نامز  نآ  ات 
هرادا ) ینابرهش دراگ  زکرم  رد  يدرونجب » يوسوم  مظاک  دمحم  يرظتنم و  دمحم   » یتسرپرس اب  زین  رگید  يا  هدع  دندوب ، رقتـسم  هاش  غاب 
رایتخا رد  ار  هیدیشمج  ناگداپ  دوخ  ياهورین  هارمه  هب  زین  فیرشوبا  هب  فورعم  ینامز  سابع  دندوب . هدرک  ادیپ  رارقتـسا  یلعف ) همانرذگ 

. تشاد
ذوفن هقطنم  نآ  رد  زین  یتوهال  نسح  دـندوب و  گنهامه  يدازآ  تضهن  ياـضعا  اـب  زین  نارادـساپ ) ) داـتآ تنطلـس  رد  رقتـسم  نارادـساپ 

. تشاد
ياهورین هک  دش  هتفرگ  میمصت  بالقنا  ياروش  ریبدت  اب  ، دمآ دوجو  هب  روما  زا  یخرب  رد  هک  یگتفشآ  هلـصاح و  ياهرظن  فالتخا  زا  دعب 

. دوش لیکشت  یمالسا » بالقنا  نارادساپ  هاپس   » ناونع تحت  یمدرم  حلسم 
صوصخ رد  یسررب  ثحب و  يارب  ار  دوخ  ناگدنیامن  نارهت  هقطنم  راهچ  رد  رقتـسم  یهاپـس  ياهورین  دروم  نیا  رد  يریگ  میمـصت  يارب 

. دندرک یفرعم  عوضوم  نیا 
. دندش یفرعم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یهدنامرف  ياروش  ياضعا  ناونع  هب  اهدعب  دندوب  رفن  هدزاود  هک  هدش  یفرعم  دارفا 

يوسوم مظاک  دمحم  زودهالک ، فسوی  يرظتنم ، دمحم  ینازودزود ، سابع  يروصنم ، داوج  ، ینامز سابع  زا «:  دندوب  ترابع  هدـع  نیا 
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زین بالقنا  ياروش  فرط  زا  درفنم » شناد  یلع  تسود و  قیفر  نسحم  ییاـضر ، نسحم  يدرجورب ، دـمحم  يریولا ، یـضترم  يدرونجب ،
. دش یفرعم  هعومجم  نیا  هب  یناجنسفر  یمشاه  ربکا 

هب يروصنم  داوج  تیاهن  رد  هک  دندوب  دزمان  يدرونجب  يوسوم  مظاک  دمحم  ینامز و  سابع  يروصنم ، داوج  هاپـس  هدـنامرف  نییعت  يارب 
. دش نییعت  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدنامرف  نیلوا  ناونع 

: دش رداص  لیذ  حرش  هب  زین  هاپس  یهدنامرف  ياروش  ياضعا  ماکحا  تشهبیدرا 1358  مود  رد  اه  يریگ  میمصت  همادا  رد 
وضع تایلمع و  دحاو  لوئسم  ینامز  سابع  یهدنامرف ، ياروش  وضع  شزومآ و  لوئسم  زودهالک  فسوی  هاپـس ، هدنامرف  يروصنم  داوج 

یـسمش يدواد  لیعامـسا  دیـس  یهدنامرف ، ياروش  وضع  داتـس و  تاقیقحت  تاعالطا و  لوئـسم  یتراشب  دمحم  یلع  یهدـنامرف ، ياروش 
ناونع هب  زین  نتورف  فسوی  یمومع و  طـباور  لوئـسم  يریولا  یـضترم  تاکرادـت ، لوئـسم  تسود  قیفر  نسحم  یلاـم ، يرادا و  لوئـسم 

. دندش بوصنم  یمومع  طباور  نواعم 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

عافد ریزو  نیلوا 

. دوب يروکف  داوج  گنهرس  یمالسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  هدنامرف  عافد و  ریزو  نیلوا 
اب ار  هرود  نیا  دش و  ینابلخ  هدکشناد  دراو  هطسوتم  تالیصحت  مامتا  زا  سپ  دمآ و  ایند  هب  زیربت  رد  لاس 1317  رد  يروکف  داوج  دیهش 

درک . شالت  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ارب ي  دوب و  زوسلد  ناملسم و  ًاعقاو  درف  يروکف  داوج  دیهش  دناسر . نایاپ  هب  تیقفوم 
. درک يرپس  ار  یتخس  ياهزور  شترا  ییاوه  يورین  هدنامرف  نیلوا  ناونع  هب  سدقم  عافد  نارود  رد  يروکف 

یس يامیپاوه  اب  نادابآ  رـصح  تسکـش  زا  سپ  هامرهم 1360  متفه  خـیرات  رد  شترا  هاپـس و  هبتر  یلاـع  ناهدـنامرف  رگید  هارمه  هب  يو 
هارمه هب  كزیرهک  یکیدزن  رد  امیپاوه  طوقـس  اب  هک  دـنک  ماما  میدـقت  ار  همئـالا  نماـث  تاـیلمع  شرازگ  اـت  دوش  یم  نارهت  مزاـع   130

. دیسر تداهش  هب  دوخ  نامزرمه  زا  یعمج 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک   : عبنم

گنج یکشزپ  تایبرجت  رانیمس  نیلوا 

. دش رازگرب  زیربت  زکرم  ناریا  یمالسا  يروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  طسوت  یلیمحت  گنج  یکشزپ  تایبرجت  يرسارس  رانیمس  نیلوا 
رتکد نایاقآ  رانیمس  نیا  رد  دنتشاذگ . ثحب  هب  ار  یفلتخم  دراوم  دنداد و  هئارا  هطبار  نیا  رد  یتالاقم  يددعتم  ناکـشزپ  رانیمـس ، نیا  رد 

 ، یگنج قطانم  ياه  ناتـسرامیب  یهدناماس  . دنتخادرپ ینارنخـس  هب  يدـمحم ، اقآ  رتکد  عاجـش ، رتکد  ، يرهاط يدـهم  سدـنهم  یناساول ،
ویزیف رثا  عیاش و  ینوفع  ياه  يرامیب  اه ، تیل  ورتکلا  بآ و  ثحبم  یتسوپ  ياه  يرامیب  یسررب  هیلوا و  ياه  کمک  نامرد و  یـسررب و 

. دش تئارق  يا  همانعطق  رانیمس  نیا  نایاپ  رد  دوب . رانیمس  نیا  رد  هدش  حرطم  لیاسم  هلمج  زا  نالولعم  رب  یشخبناوت  یپارت و 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

یلیر ناتسرامیب  نیلوا 

رمحا لاله  تیعمج  طسوت  ناتسرامیب  نیا  دش . داجیا  لاس 1361  هام  تشهبیدرا  رد  سدقملا و  تیب  تایلمع  رد  یلیر  ناتـسرامیب  نیلوا 
دش . داجیا  يرب  رفاسم  ياهراطق  زا  هدافتسا  اب  تایلمع  نیا  ناحورجم  عیرس  لاقتنا  هجلاعم و  روظنم  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج 

زا ام  راب  نیلوا  يارب  دـیوگ « :  یم  ناحورجم  دادـعت  ندوب  الاب  سدـقملا و  تیب  تاـیلمع  یگدرتسگ  هب  هراـشا  اـب  ناـیحتف  دـمحم  رادرس 
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قاتا هب  زهجم  یلیر  ناتسرامیب  نیا  دروآ .  ارنآ  رمحا  لاله  هک  دوب  يراطق  رد  ناتـسرامیب  میدرک .  هدافتـسا  رمحا  لاله  یلیر  ناتـسرامیب 
اوادم تحت  نامزمه  الاب  یگدید  بیـسآ  اب  ناحورجم  دوب  هدش  نیگنـس  یلیخ  ام  ناحورجم  مجح  هک  موس  مود و  هلحرم  رد  دوب و  لمع 

دندش . یم  لقتنم  مه  لاح  نامه  رد  هتفرگ و  رارق  یحارج  و 
نیب ام  هک  داد  رارق  ام  راـیتخا  رد  هدـید  شزومآ  رگ  دادـما  رفن  دودـح 1500 درک  یگرزب  کمک  ًافاصنا  رگ  دادـما  نیمات  رد  رمحا  لـاله 

میدرک . عیزوت  یمزر  ياهدحاو 
حطـس ات  نادرگ  حطـس  زا  ام  يدادما  نالوئـسم  میتشاد . ار  نیبملا  حتف  تایلمع  گرزب  ۀبرجت  سدقملا  تیب  تایلمع  رد  هاپـس  عومجم  رد 

. دنتسه یناسک  هچ  هک  دوب  صخشم  هاگ  رارق  رکشل و 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ییایمیش نیمودصم  نامرد  متسیس  نیلوا 

هلمح نیلوا  ییایمیش و  گنج  هلحرم  نیموس  زا  سپ  نامرد  متسیس  نیا  تفرگ . لکش  زاوها  رد  ییایمیش  نیمودصم  نامرد  متسیس  نیلوا 
. دش داجیا  تفرگ ، تروص  هام 1362  دنفسا  موس  خیرات  رد  هک  لدرخ  زاگ  اب  دیدش  هدرتسگ و 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  نتورف  سابع  دیس  رتکد 
طوطخ ياهسناژروا  زا  يداع ، نیحورجم  زا  ازجم  روط  هب  ییایمیش  نیمودصم  لوبق  ناکما  گنج  يداع  ینامرد  متسیس  هکنیا  هب  هجوت  اب 

نیمات یکـشزپ  يراتـسرپ و  يرایهب ، نایوجـشناد  ًابلاغ  ار  هعومجم  نیا  یکـشزپ  ياهزاین  دیدرگ . داجیا  ههبج  تشپ  هاگ  تهاقن  ات  مدـقم 
لمحت اب  ار  اهسناژروا  هدولآ  ًاتبسن  طیحم  رد  یلو  دندوب  لیصحت  ياهلاس  نیتسخن  رد  نایوجشناد  زا  يرایـسب  هکنیا  مغر  یلع  . دندرک یم 

زا هدافتـسا  اب  ًاملـسم  دـندومن و  کمک  ییایمیـش  نیمودـصم  زا  يرایـسب  تاجن  هب  میخو ، نارامیب  یـضعب  اب  سامت  زا  یـشان  تیمومـسم 
رد میتسناوت  نارهت  هاگشناد  رد  نامشخب  سیئر  يراکمه  ادخ و  فطل  اب  تشادن . ناکما  يراک  نینچ  ماجنا  کیسالک ، یکـشزپ  متـسیس 

... میشاب هتشاد  روضح  تایلمع  زا  لبق  یشزومآ  ياه  همتانرب  رد  هقطنم و  رد  تایلمعزا  شیپ  بسانم  نامز 
ام اب  هک  دوب  ینایوجشناد  يزیر  همانرب  شزومآ و  يارب  یتصرف  نامز  نیا  هک  میتشادن  ییایمیش  هثداح  زور  دنچ  ات  تایلمع  عورش  زا  سپ 

تاناکما اهوراد و  اب  رهـشمرخ ، رد  هورگ  کی  ناداـبآ و  رد  هورگ  کـی  میدرک ، میـسقت  هورگ  راـهچ  هب  ار  اـهنآ  دـندرک . یم  يراـکمه 
هارمه هب  فلوم  دـندش . رقتـسم  دوش  هدافتـسا  هاگ  تهاقن  ناونع  هب  دوب  رارق  هک  یتخت  مویداتـسا  رد  موس  هورگ  . دـنتفای رارقتـسا  يرورض 

ام تایلمع ، عورـش  رد  اذـل  تفر و  دوب  هدـش  ثادـحا  ریفج  هقطنم  رد  هک  ءایبنالا  متاخ  ییارحـص  ناتـسرامیب  يرواکیر  هب  مراـهچ  هورگ 
روط هب  ییایمیـش  نیمودصم  هژیو  تاناکما  سناژروا و  زونه  نامز  نیا  رد  میدش . راد  هدـهع  ار  يداع  نیحورجم  لمع  زا  سپ  ياهتبقارم 

رد يدـیدش  بارطـضا  طـقف  میتشادـن  نهذ  رد  قارع  هدـنیآ  ییایمیـش  هلمح  یگنوگچ  زا  يریوصت  زین  اـم  دوـب و  هدـشن  داـجیا  هدرتـسگ 
هقطنم رد  روضح  مه  یکـشزپ و  تیلاعف  ماجنا  روظنم  هب  مه  اذل  دوب ، مکاح  ام  رب  دوب  هتفرگن  تروص  ییایمیـش  هلمح  زونه  هک  ییاهزور 

شالت و رپ  کشزپ  تداهـش  دـهاش  اهزور  نیمه  رد  هنافـساتم  میدرک  یم  تیلاـعف  نآ  فارطا  قطاـنم  ییارحـص و  ناتـسرامیب  رد  یگنج 
. میدوب تشاد  هدهع  رب  زین  ار  ییارحص  ناتسرامیب  تسایر  هک  نومنهر  یلع  دمحم  رتکد  نامزیزع  تسود 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

ییایمیش تاحیلستاب  ناملآ  هطبار  اشفا  نیلوا 

هب انب  دندوب . اه  ییاکیرمآ  دندرک  شاف  ار  قارع  ییایمیش  تاحیلست  اب  یناملآ  ياه  تکرش  هطبار  یللملا  نیب  حطـس  رد  هک  یناسک  نیلوا 
رد ییایمیش  ياه  حالس  شرتسگ  یسررب  رومام  ار  یلم  یتاعالطا  يرازگربخ  کی  ناگیر  تلود  ربماتپس 1980  رد  یس . . یب . یب شرازگ 
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ییایمیـش و داوم  میقتـسم  دـیرخ  موادـم  دـنیارف  هک  دوب  هداد  رادـشه  قارع  دروم  رد  دوخ  شرازگ  رد  يرازگ  ربخ  نیا  . درک موس  ناـهج 
یبرغ ياپورا  زا  رازفا  گنج  نیا  دیلوت  تاناکما  ریاس  دوش و  یم  رپ  هدننک  مومسم  ییایمیـش  هدام  زا  هراپمخ  ای  بمب  هلزنم  هب  هک  یتامهم 

داد رارق  فرط  یناملآ  ياه  تکرـش  راک  زا  ندرکن  يریگولج  رطاـخ  هب  نب "   " تلود زا  صوصخب  شرازگ  نیا  رد  دراد . همادا  رـصم  و 
هدروآ مهارف  باصعا  هدننک  جلف  زاگ  هیهت  رد  ار  ینف  ياه  کمک  یبرغ  ناملآ  هک  دوب  نآ  هدنهد  ناشن  شرازگ  تایئزج  . دوب هدش  داقتنا 

. تسا
كرویوین سرام 1984  رد  هکنآ  اـت  درکن  یهجوت  یـسک  اـما  دـش  دز  شوگ  یبرغ  ناـملآ  تلود  هب  تاـعالطا  نیا  یمـسر  هریغ  روط  هب 

هئارا ارماس  هناخراک  زاس  تخاس و  رد  یناملآ  ياه  تکرش  درکلمع  زا  یلصفم  شرازگ  ایـس ) ) اکیرمآ یتاعالطا  عبانم  هب  دانتـسا  اب  زمیات 
. درب مان  زین  بلوک " لراک   " تکرش زا  نآ  رد  درک و 

هینایب کی  رد  یبرغ  ناملآ  مظعا  ردص  لهوک " تومله   " هلمج زا  دـنهد . ناشن  شنکاو  نآ  هب  یناملآ  تاماقم  ات  دـش  بجوم  هلاقم  نیا 
ود هک  میناد  یم  اـم  تشاد : راـهظا  هطبار  نیا  رد  نوگاـتنپ  هتـسجرب  تاـماقم  زا  یکی  نینچمه  . دـنک یگدیـسر  عوضوم  هب  هک  داد  هدـعو 

دراد و رما  نیا  رد  يا  هتـسجرب  شقن  اهنآ  زا  یکی  دـننک . یم  يرای  ییایمیـش  ياهرازفا  گنج  دـیلوت  رد  ار  قارع  یبرغ ، ناملآ  هناخراک 
لدرخ و زاگ  ًالامتحا   "pesticides ندـیز یـستپ   " هدام رب  هوالع  هناخراک  نیا  دوزفا  ماقم  نیا  دـهد  یم  همادا  دوخ  راک  هب  مه  زونه 

. دنک یم  دیلوت  مه  باصعا 
یفرط زا  و  دش . شخپ  قارع  ییایمیش  تاحیلست  تاج  هناخراکرد  یناملآ  ياه  تکرش  تلاخد  يادص  ورـس  یمارآ  هب  هک  دعب  هب  نیا  زا 

نامزاس یسرزاب  تئیه  مازعا  هب  رجنم  هک  درک  یم  هدافتسا  ناریا  نایماظن  هیلع  ییایمیش  زاگ  زا  يا  هدرتسگ  وحن  هب  نامز  نیا  رد  زین  قارع 
یلع ییایمیـش  داوم  تارداص  رب  يرت  تخـس  یلرتنک  نیناوق  توا 1984  مهدزناش  رد  هک  دـش  ثعاب  لـماوع  نیا  دـش . یم  ناریا  هب  لـلم 

 . دیدرگ عضو  قارع  هب  صوصخلا 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ییایمیش حالس  ایلارتسا و  تسشن  نیلوا 

لیکشت لاس 1984  رد  ایلارتسا  هورگ  هب  موسوم  یهورگ  ایلارتسا ،  روشک  داهنـشیپ  هب  ییایمیـش و  ياه  حالـس  زا  قارع  هدافتـسا  لاـبند  هب 
فالتئا کی  تقیقح  رد  و  دوب . ایلارتسا  نپاژ و  اداناک ، اکیرمآ ، ياهروشک  هارمه  هب  یبرغ  ياپورا  ياـهروشک  لـماش  هورگ  نیا  . دـیدرگ

هدام شیپ  تارداص 35  هورگ  نیا  تسـشن  نیلوا  رد  دوب . روکذـم  ياـه  تلود  ناگدـنیامن  یلم و  عیانـص  زا  هورگ  یـس  ناگدـنیامن  نیب 
یمن تیاعر  ار  للملا  نیب  قوقح  هک  یتسیل  رد  هدـش  هدرب  مان  ياهروشک  هب  ار  یگنج  لماوع  هب  طوبرم  تادـیلوت  تازیهجت و  ییایمیش و 

. دیدرگ مالعا  عونمم  دندرک 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

ییایمیش حالس  علخ  یللملا  نیب  دنس  نیلوا 

راتشک ياه  حالس  زا  لماک  هقبط  کی  ندرب  نیب  زا  نآ  ییاهن  فده  هک  تسا  یحالس  علخ  یللملا  نیب  دنـس  نیلوا  ییایمیـش  نویـسناونک 
اما دیماجنا . لوط  هب  لاس  ییایمیش 24  ياه  حالس  نویـسناونک  نیودت  هیهت و  تسا . یللملا  نیب  هبناج و  همه  ياه  لرتنک  قیرط  زا  یعمج 
نآ يا  همانعطق  یط  یمومع  عمجم  متفه  لهچ و  سالجا  تفای و  نایاپ  ونژ  حالس  علخ  سنارفنک  رد  نئوژ  رد  نیودت  تارکاذم  ماجنارس 

ناریا یمالـسا  يروهمج  زا  دـنناسرب . اضما  هب  سیراـپ  رد  ار  نآ  هیوناژ 93  رد  هک  دـش  هتـساوخ  اـهروشک  زا  بیوصت و  ارآ  قاـفتا  هب  ار 
نیا ياـضما  مسارم  . دومن اـضما  ار  نویـسناونک  قوف  مسارم  رد  تکرـش  اـب  تمیزع و  سیراـپ  هب  هجراـخ  روما  ریزو  یتسرپرـس  هب  یتأـیه 
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اـضما ار  نآ  روشک  زا 130  شیب  تسخن  ياهزور  ناـمه  رد  دـش و  رازگرب  سیراـپ  رد  هام 1371  يد  ات 25 ياهزور 23 یط  نویـسناونک 
. تسا هدیسر  روشک  دودح 182  هب  ءاضعا  دادعت  رضاح  لاح  رد  دندومن .

للم ناـمزاس  لـک  ریبد  هب  روشک  ناملراپ 65  بیوصت  دانـسا  هئارا  هب  جـیاتحا  يدـالیم  لاس 95  رد  ندـش  ارجالا  مزال  تهج  نویـسناونک 
لیروآ 1997 مهدفه  رد  هدهاعم  نیا  نویسناونک  نیما  هب  بیوصت  دنس  نیمجنپ  تصـش و  بیوصت  زا  سپ  هک  تشاد  نویـسناونک ) نیما  )

. دندرک مالعا  ییایمیش  تاهیلست  ياراد  ار  دوخ  هیسور  اکیرمآ و  ياهروشک  هلمج  زا  روشک  شش  دادعت  . دیدرگ ارجالا  مزال 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

ییایمیش بمب  دض  ياهوراد  عارتخا  نیلوا 

رد هک  دیدج  تابیکرت  اهوراد و  زتنس  عون  دصکی  زا  شیب  تخاس  هب  ندش  قفوم  زا  سپ  یکشزپ  ةدکـشناد  داتـسا  قفـشم  ربکا  یلعرتکد 
یتنآ صاوخ  ياراد  هک  تابیکرت  نیا  دـیامن . عادـبا  يزاسوراد  رد  يدـیدج  لصف  تسناوت  تسا  هدـیدرگ  عارتخا  راب  نیلوا  يارب  ناـهج 

مان هب  دـیدج  ییایمیـش  داوم  تاـعارتخا  یللملا  نیب  تبث  رتفد  رد  نرب  رهـش  رد  سیئوس و  روشک  رد  یتبث  هرامـش  جـنپ  رد  تسا  یکیتویب 
. تسا هدیسر  تبث  ناریا  یمالسا  يروهمج 

هک ییاه  شیاـمزآ  اـب  هدرک و  هیهت  دراد  بورکیم  زا  بآ  هیفـصت  رد  يداـیز  رایـسب  تردـق  هک  نژولواـه  صرق  دـش  قفوم  کـشزپ  نیا 
لاسرا اه  ههبج  هب  هدش و  هتخاس  اه  صرق  عون  نیا  زا  نویلیم  دنچ  نونکات  دـنک و  یم  لمع  یجراخ  عون  زا  رت  يوق  یلیخ  هتفرگ  تروص 

. دریگ یم  رارق  ناگدنمزر  هدافتسا  دروم  ًالعف  هک  تسا  هدیدرگ 
لباق هک  هدروآرد  یگتخوس  دـض  دامپ  تروص  هب  ار  اه  کیتویب  یتنآ  عون  نیا  هک  تسا  نیا  تفرگ  تروص  هک  يرگید  مادـقا  نینچمه 

. ییایمیش ياه  بمب  زا  یشان  ياه  یگتخوس  يارب  صوصخ  هب  دشاب  دیآ  یم  دوجو  هب  گنج  رد  هک  ییاه  یگتخوس  يارب  هدافتسا 
عاونا زا  رترادیاپ  یلیخ  تسا  هدرک  زتنس  ار  اهنآ  کشزپ  نیا  هک  یتابیکرت  تسا و  دیفم  یلیخ  از  لوات  ياهزاگ  يارب  ًاصوصخم  دامپ  نیا 

اه یندـعم  رلکوپیه و  تابیکرت  نآ  زا  رترب  بتارم  هب  تسا و  هدـش  تبث  ناهج  رد  دـیدج  ًـالماک  بیکرت  عون  کـی  نیا  تسا و  نآ  رگید 
. تسا هدمآرد  ریمخ  تروص  هب  بیکرت و  نیلزاو  اب  هتفرگ و  تروص  یناوارف  ياه  شیامزآ  تمسق  نیا  رد  دنتسه و 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ییایمیش ياهزاگ  یکشزپ  هرگنک  نیلوا 

ياهزاگ یکـشزپ  تارثا  تاعلاطم  نیرخآ  یجراخ  یلخاد و  ناسانـشراک  یگنج ، ییایمیـش  ياـهزاگ  یکـشزپ  یللملا  نیب  هرگنک  نیلوا 
 . داد رارق  یسررب  دروم  ار  قارع  میژر  ییایمیش  ياه  نارابمب  ییایمیش و 

تارثا دروم  رد  یجراخ  یلخاد و  ناسانشراک  رظن  لدابت  یسررب و  فده  اب  یگنج  ییایمیـش  ياهزاگ  یکـشزپ  یللملا  نیب  هرگنک  نیلوا 
يریگ راکب  رد  قارع  زواجتم  میِژر  هناشنمدد  تایانج  اب  ناهج  یمومع  راـکفا  رتشیب  رتهب و  نتخاـس  انـشآ  ییایمیـش و  ياـهزاگ  یکـشزپ 

2. دش رازگرب  دهشم  ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب  رد  ع )  ) همئالا نماث  تدالو  زورلاس  اب  نامزمه  لاس 1367  هام  ریت  رد  ییایمیش  ياه  حالس 
یـسانش و مس  ناسانـشراک  زا  یعمج  یلاـع و  شزوـمآ  گـنهرف و  یکـشزپ ، شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب و  ناریزو  هک  هرگنک  نـیا  رد 

يا هنماخ  هللا  تیآ  مایپ  دنتشاد ، روضح  حلسم  ياهورین  يرادهب  نالوئسم  زا  یهورگ  یناریا و  یجراخ و  ياهروشک  ناکـشزپ  نیققحم و 
نیا ییاپرب  زا  ریدقت  نمـض  نآ  رد  هک  . دـش تئارق  يروهمج  تسایر  یلاع  رواشم  میلـسریم  یفطـصم  طسوت  تقو - يروهمج  تسایر  – 

: تسا هدمآ  ییایمیش  ياه  حالس  يریگراکب  دیلوت و  ندوب  رابگرم  هب  هراشا  اب  هرگنک و 
. تسا هدرک  ربارب  دنچ  ریگ و  همه  ناهج  حطس  رد  ار  دیدهت  نیا  هدنیازف  تارطخ  اه  حالس  نیا  هیهت  شناد و ف  هب  یبایتسد  تلوهس 
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ياـه حالـس  يریگ  راـکب  رد  یللما  نیب  یناـسنا و  عماـجم  زاـمغا  توکـس و  هک  بلطم  نیا  ناـیب  اـب  يروهمج  تساـیر  ماـیپ  رد  نینچمه 
: تسا هدمآ  دش  دهاوخ  قارع  زورفا  گنج  میژر  هدرتسگ  ياه  يرگ  یشحو  رارکت  بجوم  ییایمیش 

دنا هدش  نآ  بجوم  ییایمیش  ياه  حالـس  يریگراک  هب  بقاوع  هب  ندراذگ  شوپرـس  اب  ایند  يرابکتـسا  ياه  تردق  یغیلبت و  ياه  هناسر 
. دریگن يدج  ار  نآ  شرتسگ  هبور  تارطخ  اب  هبناج  همه  یعقاو و  هلباقم  ترورض  يرشب  هعماج  هک 

دیلوت دـیلپ  ضارغا  عماطم و  هدولآ  ار  دوخ  هک  تسا  هدـش  هتـساوخ  ناـهج  یتاـقیقحت  یکـشزپ و  عماـجم  زا  ماـیپ  نیا  زا  رگید  شخب  رد 
. دننکن ییایمیش  ياه  حالس  ناگدننک 

تسا :  هدمآ  هدشدیکأت و  ییایمیش  ياه  حالس  دربراک  دیلوت و  تیعونمم  رب  ینبم  ونژ  هدهاعم  تاعارم  ترورض  هب  مایپ  نیا  رد  نینچمه 
نیمز رسارس  رد  تریـشب  لک  ریگ  نابیرگ  ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگراک  هب  عیاجف  لابق  رد  یللملا  نیب  عماجم  توکـس  یـشوپ و  مشچ 

. دش دهاوخ 
ییایمیـش ياه  حالـس  دربراک  میخو  بقاوع  نوماریپ  کی  ره  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ناـمرد ،  تشادـهب و  يارزو  هرگنک  نیا  همادا  رد 

. دندرک ینارنخس 
تخاس اب  تشاد  راهظا  دهشم  رد  یگنج  ییایمیش  ياهزاگ  یکشزپ  یللملا  نیب  هرگنک  نیلوا  رد  نرادساپ  هاپس  لک  داتس  يرادهب  لوئسم 

هلباقم يارب  ار  یمزر  نادرگ  زا 10  شیب  تازیهجت  دنرداق  هناوزر  دنا  هدیسر  هوبنا  دیلوت  هب  ًابلاغ  هک  ناریا  رد  ییایمیـش  دنفادپ  هلیـسو   52
. مینک دیلوت  ياه  حالس  اب 

اب ییوگتفگ  رد  تشاد  روـضح  هرگنک  نیا  رد  هک  نب  هاگـشناد  يژولوکاـمراف  يوتیتـسنا  داتـسا  مله » شیرلوا   » روـسفورپ رگید  يوـس  زا 
ره تسا و  هدـمآرد  موس  ناـهج  ياـهروشک  یمتا  بمب  تروص  هب  ییایمیـش  ياـه  حالـس  درک . دـیکأت  یمالـسا  يروهمج  يرازگربـخ 

حالس زا  قارع  دیدرت  نودب  هکنیا  راهظا  بلطم و  نیا  نایب  نمض  يو  . دزاسب ییایمیش  حالـس  لدرخ  زاگ  زا  دناوت  یم  یناسآ  هب  يروشک 
تفگ : هدرک  هدافتسا  ناریا  هیلع  ییایمیش  ياه 

یملع ياهدرواتسد  نینچمه  يو  دریگب . ار  ییایمیـش  ياه  حالـس  دربراک  يولج  تسین  رداق  زین  للم  نامزاس  هک  داد  ناشن  هچبلح  هعجاف 
. درک فیصوت  هقباس  مک  ار  هرگنک 

روآدای وگتفگ  نیا  رد  دوب  هدرک  هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  هچبلح  هعجاـف  دوخ  هک  یللملا  نیب  فورعم  سانـش  مس  سکیردـنه " " روسفورپ
: دش

همه ات  تشاد  نآ  رب  ار  ناهج  یتاقیقحت  زکارم  گنج ،  ياه  ههبج  رد  نایماظن و  هریغ  هیلع  ییایمیـش  حالـس  زا  قارع  راو  هناوید  هدافتـسا 
. دننک عورش  لوا  زا  ار  زیچ 

نایرج رد  نم  هک  اجنآ  ات  تفرگ  هدیدان  ناوت  یمن  ار  هچبلح  گرزب  راتـشک  . دوش هدیـشیدنا  هراچ  ناهج  هدنیآ  يارب  دـیاب  لیلد  نیمه  هب 
زا زگاو  تسا . هدرک  هدافتـسا  لاس 1983  زا  درز  ناراب  نوبات و  ، رونایـس باصعا ، لدرخ ، زاگ  لـثم  یکاـنرطخ  ياـهزاگ  زا  قارع  متـسه 

. دنک یم  دیدهت  ار  یناهج  هعماج  ییایمیش  حالس  رطخ  میرذگب  هچبلح  هعجاف 
، يوالـسگوی ، کیژلب اکیرمآ ، لاردـف ، ناملآ  شیرتا ، ناریا ، نیققحم  ناسانـشراک و  ناکـشزپ و  هرگنک  نیا  يرازگرب  زا  زور  نیمود  رد 

نارـضاح عامتـسا  هـب  ییایمیـش  ياـهزاگ  یناـسنا  دـض  برخم و  تارثا  هـنیمز  رد  ار  دوـخ  یـسانشراک  یملع و  تارظن  کـی  ره  ایناپـسا 
. دندناسر

میژر يا ، همانعطق  یط  ییایمیش  ياهزاگ  یکشزپ  یللملا  نیب  هرگنک  نیتسخن  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  یناریا و  نیققحم  زا  نت  دصتفه 
. دندرک موکحم  ییایمیش  ياه  حالس  دربراک  رطاخ  هب  ار  قارع 

: تسا حرش  نیا  هب  همانعطق  نتم 
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مکاح رودزم  میژر  طسوت  راب  اهدص  نونکات  هدوب و  هناشنمدد  يرشب و  دض  برخم ، یحالس  هک  ار  ییایمیش  ياه  حالس  يریگراک  هب  . 1
تیاـمح زین  هدـش و  هتفرگ  راـک  هب  اهرهـش  عاـفد  یب  مدرم  نینچمه  مالـسا و  ناگدـنمزر  هیلع  یلیمحت  گـنج  تدـم  لوـط  رد  قارع ، رب 

. مینک یم  موکحم  ار  تایانج  نیا  مادت  هب  بلط  گنج  میژر  نیا  قیوشت  رد  قرش  برغ و  ياه  تردق  ربا  یفخم  راکشآ و 
میژر هناشنمدد  لامعا  همادا  رد  ارنآ  هدرک و  حیبقت  ار  یثعب  نمـشد  یگنج  تایانج  لباقم  رد  یللملا  نیب  عماجم  توکـس  هجوت و  مدع  . 2

. میناد یم  رثؤم  قارع  رب  مکاح 
طیحم تیرشب و  تمالس  يارب  نآ  موش  بقاوع  یگنج و  ییایمیش  ياه  حالس  دربراک  زا  هلـصاح  تارطخ  هب  ار  یناهج  یمومع  راکفا  . 3
یعمج تاضارتعا  اب  یللملا  نیب  عماجم  رد  ناشتوکـس  هطـساو  هب  ار  دوخ  تکلمم  نارادمامز  هک  میهاوخ  یم  اهنآ  زا  هدرک  بلج  تسیز 

. دنهد رارق  تساوخزاب  دروم 
یناسنا تیلوئسم  هب  میهاوخ  یم  ناهج  طاقن  ریاس  رد  کشزپ  ناراکمه  زا  هرگنک  نیا  رد  هدننک  تکرش  یکشزپ  هورگ  ناکـشزپ و  ام  . 4

هدومن و نایب  شیوخ  تلم  یهورگ و  ياه  هناسر  يارب  ار  یگنج  ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگراک  هب  راوگاـن  بقاوع  هدرک و  هجوت  دوخ 
. دنناسر ماجنا  هب  اهرهش  عافد  یب  مولظم و  مدرم  اه و  ناسنا  ناج  تاجن  يریگ و  یپ  رد  ار  دوخ  یکشزپ  تلاسر 

ینامرد یکـشزپ و  یمیـش ، فلتخم  داعبا  رد  یفاک  تیعماج  اب  یتاـقیقحت  يزکرم  هک  میهاوخ  یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  زا  . 5
هبنج قیقحت  ياه  هنیمز  رد  ار  دهعتم  یهاگـشناد  ياهورین  مامت  هدوب و  روشک  ياه  هاگـشناد  هیلک  تاناکما  هدـنریگرب  رد  هک  دـنک  داجیا 
يارب دوب  دهاوخ  هارمه  موادم  يریگیپ  اب  هللا  ءاش  نا  هک  تاقیقحت  نیا  جیاتن  ًاققحم  . دنک بلج  دوخ  هب  ییایمیش  ياه  حالس  فلتخم  ياه 

. تسا ناوارف  تیمها  زئاح  ام  یمالسا  هعماج  تمالس 
میهاوخ یم  روشک  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ترازو  یکـشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب  ترازو  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  زا  . 6

تیمومسم و  » یـسرد دحاو  ییایمیـش  زیزع  ناحورجم  نامرد  هب  کمک  یکـشزپ و  هورگ  نایوجـشناد  یهاگآ  حطـس  ندرب  الاب  يارب  هک 
رارق یکشزپ  نایوجشناد  ًاصوصخم  یکشزپ  هورگ  تامیلعت  یمسر  همانرب  رد  ار  یگنج » ياهزاگ  ییایمیـش و  ياه  بمب  رثا  رب  یگتخوس 

. دنهد
تمدخ رد  دوخ  یکـشزپ  ياه  یهاگآ  یملع و  تاناکما  مامت  اب  لد و  ناج و  اب  مینک  یم  مالعا  روشک  یکـشزپ  هورگ  ناکـشزپ و  ام  . 7

بزح مادـص و  اهنآ  رودزم  لماع  مسینویهـص و  قرـش و  برغ و  مسیلایرپما  موش  فادـها  هدوب و  نام  یمالـسا  نهیم  مواـقم  ریلد و  مدرم 
. درک میهاوخ  میقع  دوخ  مهس  هب  یمالسا  نهیم  ناگدنمزر  تمواقم  تسکش  رد  ار  قارع  ثعب  یقلفع 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک   : عبنم

ناهجرد ییایمیش  حالس  ینابرق  رهش  نیلوا 

تشدرس رهش  رد  لاس 1366  هام  ریت  متفه  زور  هدزناش  تعاس  دودح  رد  ینوکـسم  قطنم  هب  قارع  ییایمیـش  هنادرمناوجان  هلمح  هدرتسگ 
تشدرس يرفن  رازه  هدازود  یماظن  ریغ  تیعمج  زا  رفن  رازه  تشه  زا  شیب  هلمح  نیا  رد  هک  دش  ماجنا  یبرغ –  ناجیاب  رذآ  ناتـسارد  – 

دندش و يرتسب  اه  ناتسرامیب  رد  هجلاعم  يارب  نیمودصم  نیا  زا  رفن  دودح 1500  دندش . حورجم  ناوج  وریپ  درم و  نز  كدوک ،  لماش 
. دندمآ لیان  تداهش  عیفر  ۀجرد  هب  رفن   110

رضاح لاح  رد  تسا و  هتشاد  نامروشک  قطانم  هب  ییامیـش  هلمح  قارع 242  میژر  دوجوم  رامآ  رب  انب  سدـقم  عافد  لاـس  تشه  لوط  رد 
هب تسا . هدیـسر  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  تاماقم و  دییأت  هب  شیبو  مک  ماقرا  نیا  دـنراد . دوجو  ییایمیـش  حورجم  رازه  دـصکی  زا  شیب 
رب ییایمیش  دیهـش  رازه  جنپ  مودصم و  رازه  ناریا 45  هیلع  قارع  گنج  يرپسی ) هب  فورعم   ) ملهکتـسا یللملا  نیب  ناـمزاس  سیئر  هتفگ 
یم جنر  ناریا  رد  ییایمیش  حالس  زا  رفن  رازه  یس  زونه  ییایمیش  ياه  حالس  عنم  نامزاس  لک  ریبد  دییأت  هب  نینچمه  . تسا هتـشاذگ  ياج 
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. دنرب
هک تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  ناهج  رد  ییایمیش  ياه  حالس  مسیرورت و  ینابرق  نیرتگرزب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دش  نایب  هچنآرب  انب 

نیا زا  هدافتسا  هتفرـشیپ  تازیهجت  هدننک  رداص  داوم و  هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  دوخ  هک  یتسینویهـص  میژر  ییاکیرمآ و  نالوئـسم  طسوت 
برخم ياهرازفا  گنج  نیا  دربراـک  رد  ار  قارع  زا  يونعم  يداـم و  تیاـمح  نیرتشیب  هلاـس  تشه  گـنج  لوط  رد  دنتـسه و  اـه  حـالس 

هک دنا  هدرک  يراددوخ  اه  حالـس  نیازا  هدافتـسا  رد  قارع  ندومن  موکحم  زا  تینما  ياروش  للم و  نامزاس  رد  دوخ  ذوفن  اب  دـنا و  هدومن 
نیب تادهاعم  مامت  وضع  ناریا  هک  یلاح  رد  دنزاس  یم  دراو  یعمج  راتشک  حالس  هب  یبایتسد  يارب  شالت  ماهتا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

. تسا ییایمیش  ياه  حالس  یللملا 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  عبنم : 

ییایمیش حالس  هدنریگراکب  مان  يروآدای  نیلوا 

روشک مان  يروآدای  اب  راـب  نیلوا  يارب  لاس 1365  هام  نیدرورف  لوا  اب  قباـطم  سرام 1986  هام  ۀینایب 21  رودـص  اب  تینما  ياروش  سییر 
. درک موکحم  تدش  هب  قارع  ناریا و  گنج  رد  ار  اه  حالس  هنوگ  نیا  دربراک  قارع ،)  ) ییایمیش ياه  حالس  ةدنریگراک  هب 

رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ییایمیش حالس  هدنرب  راک  هب  مان  مالعا  نیلوا 

نارودزم ینیـشن  بقع  مالـسا و  ناگدنمزر  زیگنا  باجعا  يورـشیپ  نمهب 1364 و  متـسیب  رد  واـف  هقطنم  رد  رجفلاو 8  تایلمع  عورـش  اب 
اب ناریا  یمالـسا  يروهمج  تفرگ . راک  هب  عیـسو  یحطـس  رد  ار  نآ  دـش و  لسوتم  ییایمیـش  ياه  حالـس  هب  رگید  راب  قارع  میژر  یثعب ،

تأـیه ندـش  لیـسگ  اـب  درک  حرطم  ار  هقطنم  هب  یـسانشراک  تأـیه  مازعا  تساوخ  رد  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  لـک  ریبد  هب  عوـضوم  مـالعا 
راهظا تدش  هب  ییایمیش  ياه  حالـس  دربراک  هدرتسگ  هنماد  زا  هک  دش  هیهت  یـشرازگ  هثداح  نیمودصم  زا  دیدزاب  ناریا و  هب  یـسانشراک 

یط هقطنم  هب  یمازعا  یسانشراک  تأیه  شرازگ  عامتسا  زا  سپ  تینما  ياروش  دندرک . دییأت  ار  اه  حالس  نیا  يریگراک  هب  دش و  ینارگن 
هب ار  لمع  نیا  قیمع  ینارگن  راهظا  اب  ییایمیش  ياه  حالس  زا  قارع  هدرتسگ  هدافتسا  نیدرورف 1365  لوا  اب  ربارب  سرام 1986  هینایب 21 

همادا هدـش و  هتـساوخ  گنج  هب  طوبرم  نیناوق  تیاعر  یلبق  ياه  هینایب  هب  هراشا  اب  هیناـیب  نیا  رگید  ياـه  شخب  رد  درک . موکحم  تدـش 
هلأسم لک  اب  ییایمیـش  ياه  حالـس  هدنرب  راک  هب  ناونع  هب  مان  رکذ  اب  قارع  راب  نیتسخن  يارب  هینایب  نیا  رد  تسا . هدیدرگ  موکحم  گنج 

. تسا هدش  رت  گنر  مک  رت و  فیعض  گنج 
رای هماخ  دمحم  سدقم ؛ عافد  ياه  نیلوا  باتک  عبنم : 

ب

میوش یم  کیدزن  بآ  ریش  هب 

ای يرکذ ، یسک  نوتس  رس  زا  ییامیپهار ، عقاوم  رد  هک  دوب  مسر  دسرب . دصقم  هب  ملاس  حیحص و  مایپ  دشاب و  نوتس  رد  وا  تشادن  ناکما 
نوتـس رـس  هب  نوتـس  هت  زا  سکع ، هب  مه  یهاگ  نوتـس  رخآ  ات  روط  نیمه  يرگید و  هب  وا  دناسر و  یم  دوخ  رـس  تشپ  رفن  هب  ار  یترابع 

وا هب  مایپ  هک  نوتـس  ياجک  ره  اه . نیا  لاثما  و  میوش » یم  کیدزن  نمـشد  هب   » ای هرن » تدای  ادخ  رکذ  :» لثم یتارابع  دندناتـسرف ؛ یم  مایپ 
یمن ار  یسک  هک  یکیرات  ماگنه  بش و  ًاصوصخ  دنک ؛ یم  لقتنم  دعب  رفن  هب  ار  زیچ  هچ  هک  دوب  ادخ  اب  رگید  دعب  هب  اج  نآ  زا  دیسر  یم 
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نک شدر  :» دنتفگ یم  دعب  رفن  هب  دنتخاس و  یم  ار  يزیچ  دندوب  هک  ییاج  نامه  زا  اه  هچب  روج  نیا  هتبلا  مه  یهاگ  تخانش . یمن  دید و 
یم هسوب  چام و  نیا  هتفگ و  شک  نوتس  دبال  هک  درک  یم  لایخ  مه  وا  هراچیب  دندیـسوب و  یم  ار  صخـش  یناشیپ  رکذ  ياج  هب  ًالثم  هرب .»
شک نوتـس  هک  يدـید  یم  تقو  کی  هصالخ  دـنداد و  یم  دـعب  رفن  هب  ار  هزین  رـس  لثم  ئـش  کی  اـی  دیـسر . یم  رفن  نیرخآ  هب  اـت  تفر 
هتفگ ًارهاظ  نوتـس  رـس  دش . روط  نیمه  مه  بش  نآ  هدرک . ار  تنطیـش  نیا  هک  یـسک  لابند  ددرگ  یم  دراد  هدـمآ و  ناساره  تحاران و 
بآ ریـش  هب   :» تراـبع هب  هدوب  هدرک  لیدـبت  ار  نآ  اـه  نینزاـن  نیمه  زا  یکی  میوش و  یم  کـیدزن  هقطنم  نـالف  هب  دـنیوگب  هک  دوب  هدـش 

. درک اپ  هب  لاجنج  راج و  یلک  هلئسم  نیمه  میتشگرب  ییامیپهار  زا  یتقو  هک  میوش » یم  کیدزن 

متشادرب نیتوپ  تفج  کی  طقف  نم  ادخ  هب 

رخآ هک  دز  یم  هلک  رس و  شدوخ  اب  مئاد  دوب ، دربن  ۀهبج  رد  لاس  نس و  نیا  اب  هدنمزر  ياه  هچب  روضح  توهبم  تام و  هک  یقارع  رـسفا 
ینیچ همدقم  یلک  زا  دعب  دنهد ، یم  ناشن  یتخـس  رـس  دوخ  زا  همه  نیا  هک  هزرابم  زا  دـنهاوخ  یم  هچ  گنج و  زا  دـنمهف  یم  هچ  اه  نیا 

یم هک  وا  و  يراد »؟ ههبج  زا  یتشادرب  هچ  یمهف ، یم  هچ  ههبج  زا  وت  ناج  رسپ  رخآ  :» تفگ یمیمص  یلیخ  درک و  ریـسا  یجیـسب  هب  يور 
نیتوپ تفج  کی  طقف  نم  ادخ  هب  یچیه  :» تفگ دـشاب  هدرک  مگ  در  هک  نیا  يارب  دـنرادن و  ار  لئاسم  نیا  كرد  تردـق  اه  نیا  تسناد 

!« یچم تعاس  کی  تکروا و  کی  اب  متشادرب 

یلبلب هک  شیلبلب 

هک وحن  نیا  هب  دناوخب . میرادن  تسود  هک  میدرک  یم  دومناو  اما  میدرب  یم  تذل  دناوخ  یم  یتقو  تشاد . یبوخ  يادص  میرذگن  قح  زا 
رکشان ردقچ  :» تفگ یم  وا  و  ناوخب »! یقارع  ياهزابرس  يارب  زیرکاخ  فرط  نآ  رداچ ، نوریب  ورب  دایم ؟ تشوخ  تادص  زا   :» میتفگ یم 

، یلبلب هک  شیلبلب  :» تفگ یم  شباوج  رد  اه  هچب  زا  یکی  دینز »؟ یم  ار  اه  فرح  نیا  امش  تقو  نآ  مناوخ ، یم  ناتیارب  لبلب  لثم  دیتسه ؛
«. يدرواین رد  رپ  زونه  یلو 

تسا لقع  هب  یگرزب 

درک و یم  لوق  لقن  یگرزب  زا  یکی  دـناوخ ، یم  یعابر  یکی  تفگ ، یم  ثیدـح  یکی  دـناوخ ، یم  هیآ  یکی  تفگ  یم  يزیچ  سک  ره 
هب تبون  دوب  فراعلا » لهاجت   » ناشراک هک  یناسک  هکیت ؛» نادرم   » ناگرزب و یـضعب  هب  دیـسر  یم  اـت  تشگ  یم  تبون  هب  تبون  هصـالخ 

«. دق هب  يزارد  تسا و  لقع  هب  یگرزب   » تفگ يا  هناملاع  تسژ  اب  تسشن و  وناز  ود  دیسر  هک  راوگرزب  نآ 

ظفاحادخ ردارب ،

شب شوخ و  ًاصوصخ  يراک ـ  چـیه  غامد  لد و  دـیمهف و  یمن  ار  شدوخ  زور  لاح و  دوب و  راتفرگ  تخـس  مدآ  هک  یتیعـضو  رد  راـگنا 
دناسرب و ار  یماغیپ  ات  دوب  هدمآ  ار  هار  یلک  هتفشآ . يور  رـس و  نآ  اب  کیپ  هراچیب  دندیچیپ . یم  شیاپ  ورپ  هب  رتشیب  تشادن ، ار  ندرک ـ 
تشگ و یم  رب  وا  و  ردارب »!... :» دز یم  داد  رفن  کـی  هک  دوب  هدـشن  رود  یعاـمتجا  رگنـس  زا  ار  یمدـق  دـنچ  زونه  هک  دورب  مه  زیت  دـنت و 
هک بوخ  تقو  نآ  درگرب ؛ هتفر  هک  ار  یهار  مامت  موصعم  لفط  ات  درک  یم  تسد  تسد  ردـق  نآ  فرط  دـش و  یم  ادـتبم  نیا  ربخ  رظتنم 

!« اعد سامتلا  ظفاحادخ ، :» تفگ یم  درک و  یم  زارد  وا  يوس  هب  ار  شتسد  دش ، یم  کیدزن 

دنتسه لیام  هک  یناردارب 
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زا ییادخ  ةدنب  نیمز ، يور  دندش  یم  ولو »  » حالطصا هب  دننیشنب و  تسرد  دنتسناوت  یمن  یگتفوک  یگتسخ و  تیاهن  رد  اه  هچب  هک  یتقو 
همه دـنا »... لیام  هک  یناردارب  :» تفگ یم  درک و  یم  اـه  هچب  هب  ور  شوخ  يربخ  نتـشاد  زا  یکاـح  یتلاـح  اـب  لـخاد و  دـمآ  یم  نوریب 

!« دننیشنب تسرد  وا ...« ناهد  هب  دنتخود  یم  مشچ  دندرک و  یم  روج  عمج و  ار  ناشدوخ 

ادخ هب  مراپس  یم  ار  ناردارب 

رد بالقنا  دض  ياهورین  هک  میدش  یم  ربخاب  بترم  درک . دمآ  تفر و  رهـش  لخاد  دش  یمن  حالـس  نودـب  زور  هک  دوب  يوحن  هب  عاضوا 
یم نیمأت  هار  رـس  ياه  هاگـساپ  زا  دـیاب  فارطا  ياهرهـش  هب  نتفر  رهـش و  زا  ندـش  جراخ  يارب  دـنا . هدز  نیمک  اه  هچب  هب  فلتخم  طاقن 

. ینارنخـس يارب  دـندوب  هدرک  توعد  ار  ییاقآ  دوب . رادـساپ  زور  میتسویپ . یم  درک  یم  ددرت  راب  کـی  يا  هتفه  هک  نوتـس  هب  اـی  میتفرگ ،
وگب نکن . یتسیابردور  یجاح  :» تفگ اه  هچب  زا  یکی  ادخ .» هب  مراپـس  یم  ار  ناردارب  مورب . دـیاب  نم  :» تفگ یجاح  دـش  مامت  هک  همانرب 

!« بالقنا دض  نیمک  هب  مراپس  یم  ار  امش 

دنا يزار  اردارب 

نانیمطا دنوش و  راک  هب  تسد  رت  طاشن  اب  هچ  ره  هکنیا  يارب  دـندوب . تمیزع  ةدامآ  همه  درک ؛ هیجوت  ار  ناتـسود  بوخ  نادرگ  هدـنامرف 
باوج همه  دـنا »؟ يزار  همه  هک  هللاءاش  نا  ناردارب  :» تفگ درک  اـه  نآ  هب  ور  دنتـسه  یـضار  هلئـسم  حرط  زا  اـه  هچب  هک  دـننک  لـصاح 

«. دیدوب لکلا  فشاک  دیدوب  يزار  رگا  :» درک یم  هفاضا  وا  و  هل » ب ... ـ :» دنداد

دننک تقد  اردارب 

يارب دنک . هچ  تسناد  یمن  سک  چیه  دـندوب . هدـش  هفالک  همه  درک . یم  یتکرح  تفگ ؛ یم  يزیچ  سک  ره  دیـسر  یمن  ادـص  هب  ادـص 
نیشنب و تفگ  شا  یتسد  لغب  هب  تسناد  یم  راک  هار  هک  اه  هچب  زا  یکی  دوب . ریذپان  لمحت  ضیرم  ًانایحا  هلصوح و  لاح و  یب  ياه  هچب 

تکاس همه  دننک »! تقد  اردارب  دننک ! تقد  اردارب  :» تفگ اه  هچب  هب  باطخ  هناشنم  گرزب  هنالوئـسم و  یلیخ  تفر و  وا  شود  يور  دـعب 
زا ار  یتارابع  ای  دننک  مالعا  ار  یندینش  مهم و  ربخ  کی  دندوب  رظتنم  همه  هک  یلاح  رد  دعب  دشابن . اج  نآ  سک  چیه  هک  نیا  لثم  دندش ؛

«. تسا راک  نآ  ۀمزال  يراک  ره  رد  تقد  :» درک هفاضا  شمارآ  اب  يداع و  رایسب  دناسرب ، هیقب  عالطا  هب  یلوئسم  نابز 

الاب دیرپب 

. میدـش یم  هیبـنت  هک  دوب  راـب  نیلوا  دـنکب ؟ تساوخ  یم  هچ  ینعی  طـسو ؛ داتـسیا  شدوـخ  هاگحبـص و  نادـیم  لـخاد  درک  عـمج  ار  همه 
! نم ناـمرف  هب  :» درک یم  ریفوت  یلیخ  هشیمه  اـب  عضو  نوچ  میدوب ، نارگن  دـنک . یم  یخوش  دز  سدـح  دوشب  هک  دوبن  يروط  شدروـخرب 
وا میدید  دش و  زاب  یکی  یکی ،  اه  مخا  هرابود  هک  نییاپ »! دییاین  هس ، متفگن  ات  الاب و  دیرپب  دشن ؛  : » تفگ الاب . میدـیرپ  همه  الاب .» دـیرپب 

. دوش ینابصع  دناوت  یمن  مه  دهاوخب  رگا 

نیبب نیبب 

شدوـخ اـب  تـسیچ ، هیـضق  تـسناد  یمن  یـسک  رگا  هـک  تـفرگ ، یم  شا  هدـنخ  راـیتخا  یب  داـتفا  یم  شیاـه  فرح  داـی  مدآ  تـقو  ره 
یمن ار  وا  زونه  هک  ییاهزور  نآ  زا  تسه ـ  مدای  بوخ  هک  شیاـهراک  زا  یکی  هراد .» رـسک  مک و  ًـالامتحا  هدـب ، شافـش  ادـخ  :» تفگیم

مه ییانتعا  رهاظ  هب  هک  یلاح  رد  دمآ و  یم  تسا ، مرگ  ناشدوخ  راک  هب  ناشرس  يدایز  اه  هچب  دید  یم  یتقو  هک  دوب  نیا  نآ  متخانش و 
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مه ییانتعا  رهاظ  هب  هک  یلاح  رد  دمآ و  یم  تسا ، مرگ  ناشدوخ  راک  هب  ناشرس  يدایز  اه  هچب  دید  یم  یتقو  هک  دوب  نیا  نآ  متخانش و 
ار شتـسد  کی  هک  یلاح  رد  همادا  رد  وا  دنتـشگ و  یم  رب  همه  نیبب »! نیبب ....  :» تفگ یم  دش و  یم  هریخ  يا  هطقن  هب  تشادن  نارگید  هب 

«. مناج نیسح  مناج ، نیسح  مناشیرپ ، لاح  نیبب  مناشیرپ . لاح  نیبب  :» تفگ یم  دز  یم  شا  هنیس  هب  مه 

دش نافوط  دمآ و  داب 

ویدار و ندرک  شوگ  نآرق ، تئارق  هعلاـطم ، زود ، تخود و  وش و ، تسـش  تفاـظن ، هشیمه ، لـثم  دوب . شدوـخ  راـک  لوغـشم  یـسک  ره 
ره سک  ره  دندش و  دنلب  مه  اب  همه  دش . ادـیپ  رگید  نادرگ  زا  یمیدـق  ياه  لحم  هچب  زا  یتسود  ۀـلک  رـس و  هک ،  ندرک  ثحب  هصالخ 

دمآ و داب  دش ؛ نافوط  دمآ و  داب  یتاولص ؛ ردپ  بالگ ، لگ  هب ، هب  :» تفگ یم  يزیچ  یـسک  ره  لابقتـسا . دنتفر  درک و  اهر  تشاد  يراک 
«. دروآ توراب  يوب 

دش فیعض  يرتاب 

دناوت یمن  رگید  تسا و  هدش  هتسخ  هک  دهدن  ناشن  درک  یم  یعس  دوب ؛ هدش  هتسخ  یباسح  دنداد ؛ یم  باوج  اه  هچب  داد و  یم  راعش  وا 
یم باوج  بترم  دـندوب و  هدـناوخ  ار  وا  تسد  هک  اه  هچب  تسا و  سب  دـنیوگب  دـنیایب و  هاتوک  اـه  هچب  تساوخ  یم  شلد  دـهدب . همادا 

عورـش مادـکره  اه  هچب  دـش ؛ عطق  شفرح  راک  طسو  وا  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  هرخـالاب  دـندروآ . یمن  مه  ناـشدوخ  يور  هب  دـنداد و 
ًالامتحا :» درک یم  هفاضا  يرگید  و  تفر » قرب  اباب  هن  :» تفگ یم  يرگید  دـش » فیعـض  يرتاب  :» تفگ یم  یکی  ندرک ؛ یخوش  هب  دـندرک 

«. تسا هدش  هراپ  ای  هدمآ  شک  راون 

نک اعد  مه  ار  ام  هار  نیب 

زا دروخب و  رب  یسک  هب  تسا  نکمم  دنک  رکف  هک  تسین  یسک  وا  هک  دنتسناد  یم  دندوب  انـشآ  وا  يوخ  قلُخ و  اب  شیب  مک و  هک  یناسک 
رفن کی  دـش  یمن  مرواب  تشاد . نم  اـب  هک  يدروخرب  نیلوا  لـثم  دـنزن . راـظنا  رد  ار  یفرح  ره  لـقاال  دـهاوخب  هک  دوشب  ریگلد  وا  تسد 

ینکن تأرج  ماک  ات  مال  ندوب  یخوش  رابتعا  هب  وت  رانچ و  یتفلک  هب  دنزب  یفرح  یتوکلم  ياضف  نآ  ههبج و  رد  مه  نآ  هتخانشن ، هدیدن و 
نزح و اب  کشا . زا  هدرک  فپ  اه  مشچ  مباوخب . هک  مدرک  بترم  ار  مباوخ  ياج  دوب ، هدـش  مامت  هزات  لسوت  ياعد  مسارم  ییوگب ! يزیچ 

هار نیب  ییوش ، تسد  يورب  يدش  رادـیب  بش  همین  رگا  یلو  یتسین  بش  زامن  لها  هک  مناد  یم  :» تفگ نم و  هب  درک  ور  ینافرع  یهودـنا 
«. نک اعد  مه  ار  ام 

ریگن ار  ادخ  تقو  دوخ  یب 

یم فرط  رب  ار  يا  ههبـش  کش و  ره  شا  هتـسب  هنیپ  یناشیپ  هتخادنا و  وناز  راولـش  دوب . زاین  زار و  اعد و  زامن و  لوغـشم  تقو  یب  تقو و 
رس و دنتفر  یم  فاص  هک  دوب  نیا  دنک ؛ یم  هچ  دراد  تساجک و  نالا  هک  دنتـسناد  یم  بوخ  دوبن ، دنتـشاد و  شراک  اه  هچب  یتقو  درک .

لومعم قبط  وا  دـنتفر ، یم  ناشدوخ  ياهرگنـس  هب  هتـسد  هتـسد  اـه  هچب  هک  ینز  هنیـس  يرادازع و  یلک  تعاـمج و  زاـمن  زا  دـعب  شتقو .
؛ تفگ یم  يزیچ  سک  ره  دروآ و  یمن  تقاـط  ناـشلد  دـندید ، یم  ار  عضو  نیا  هک  اـه  هچب  دوب . رکذ  اـعد و  زاـمن و  رد  قرغ  ناـنچمه 

!«. هراد هک  وا  يرادن  يراک  وت  هگا  هسرب ، شراک  هب  راذگب  ریگن  ورادخ  تقو  دوخ  یب  ورب  وش  دنلب  :» تفگ یم  یکی 

يورب یتساوخ  تشهب 
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نآ یهاگ  زیرکاخ . يور  درک  یم  بصن  قامچ  لثم  دروآ و  یم  رد  ار  نآ  یهاگ  دـشاب . هدرکن  گنل  یبوچ و  ياپ  نآ  اب  هک  دوبن  يراک 
نیا يارب  مه  ار  اهراک  نیا  ۀمه  تشاذگ . یم  اج  ییاج  ار  نآ  يدید  یم  مه  تقو  کی  درک ، یم  لابند  ار  اه  هچب  تفرگ و  یم  تسد  ار 
یم زابناج  ياه  هچب  ًالومعم  هک  ییاهراک  میـشاب ؛ زابناج  هک  دـیآ  یمن  اـم  هب  ًـالثم  اـی  تسین ، یمهم  رما  یلیخ  دـهدب  ناـشن  هک  درک  یم 

اب مه  یگندرا  کی  يورب  یتساوخ  تشهب  ینالف  :» میتفگ یم  میدـید  یم  ار  اه  نآ  تقو  ره  ام  دـنوشن ! سول  ناشدوخ  لوق  هب  اـت  دـندرک 
هک ینزب  نانچ  هک  ینکن  يدرمان  :» دنتفگ یم  مه  اه  یـضعب  تشهب .» وت  ناپچب  هدش  هک  مه  روز  هب  ار  ام  نزب و  ام  هب  تیعونـصم  ياپ  نیا 
یم ـالاب  ار  ناشرـس  دنـشاب  هدرک  ماـمت  ار  حازم  فـطل  هک  نیا  يارب  اـه  نآ  و  راوـید »! زا  یکی  دروـخب  وـت  زا  یکی  دوـشن ، دـنلب  نیمز  زا 
نیا تفگ  میاپرگا  تقو  نآ  دنهد ؟ یم  تداهـش  تمایق  زور  رد  صاخـشا  حراوج  اضعا و  ۀمه  دنیوگ  یمن  رگم  :» دنتفگ یم  دـنتخادنا و 

تسا یکتـسار  تسار  ياپ  دهد  یم  یهاوگ  هک  ییاپ  نآ  :» میتفگ یم  مه  ام  دننک »! یم  دروخ  ترـس  وت  ار  میاپ  یچ ؟ هدرک  يزاب  یتراپ 
«. اهاپ نیا  هن 

بش زامن  يارب  مدش  دنلب 

یلیخ میارب  یلو  دـشکب  تلاجخ  ًانایحا  ادابم  هک  مهدـن  شناشن  ار  مدوخ  مدرک  یعـس  هتبلا  میدـید . ار  رگیدـمه  یفداـصت  بآ  عبنم  ياـپ 
. هدیباوخ تخت  هتفر  هتفرگ و  وضو  ًارهاظ  مدید  بجعت  لامک  اب  رداچ ، هب  متـشگرب  یتقو  اما ، دـناوخ . یم  بش  زامن  مه  وا  هک  دوب  بلاج 

مه هب  نامیور  هک  اهدعب  ات  تشذگ  دباوخب . دورب  هدناوخن  زامن  دریگب و  وضو  دعب  بش ، زامن  يارب  دوشب  دنلب  مدآ  هچ ؟ ینعی  مدرک  رکف 
شا یتشم  شاد  نحل  نامه  اب  هرآ .» :» متفگ ییوگ »؟ یم  ار  بآ  عبنم  وضو و  :» تفگ دوب ؟ یچ  هیـضق  بش  نآ  مدیـسرپ  دـش . رتزاب  یمک 

هب تسد  یچ  ره  هک  مه  ام  هرب  یم  هنز  یم  ُرب  میراد  قیفر  تسود و  یچ  ره  هریگ ؛  یم  ار  ام  لاـح  یباـسح  تسا  یتقو  دـنچ  هللاو  :» تفگ
راذـگب متفگ  مه  نم  هنک . یمن  هک  هنک  یمن  شوگ  رایب ، ام  باوخ  هب  ور  ادرمان  نیا  يرب ، یمن  ار  اـم  هک  ـالاح  ًـالقا  هک  میـش  یم  شنماد 

هچب مدیباوخ .» وتپ  ریز  متفر  فاص  متفرگ و  وضو  ندناوخ ؛ بش  زامن  دصق  هب  مدش  دـنلب  بش  کی  هک  دوب  نیا  هبوخ ؟ يریگ  لاح  منیبب 
. هنک یم  يرفک  ومدآ  هخآ  :» تفگ هرآ ؟ یشک  یم  ناشن  طخ و  ادخ  يارب  هک  هدیـسر  ییاج  هب  تراک  رگید  الاح  :» دنتفگ دندیدنخ و  اه 

«. راگنا هن  راگنا  میتمولغ ، میترکون ، میترکاچ ، میگ  یم  یچ  ره 

تمدید اجک  بشید  میوگب 

زامن يارب  نتفرگ  وضو  لاح  رد  ار  یـسک  راب  کی  دوب  یفاک  دـندوب . هدـیرب  ار  اه  ناوخ  بش  زامن  زا  ناـما  رفن  ود  یکی ، اـم ، ۀتـسد  يوت 
دوب هدیـشود  هچ  ره  دورب ! نییاپ  شیولگ  زا  شوخ  بآ  رگید  دنتـشاذگ  یم  رگم  دننیبب ؛ رادیب  حبـص  زامن  زا  لبق  ندرک و  تاجانم  بش ،

يالاب دـنیوگب  رگید  یـسک  ای  اه  نآ  هب  دنتـشادن  تأرج  اه  هراچیب  دـنتخیر . یم  دـندز  یم  اپ  ُکت  کی  اـب  صـالخا ، يراـک و  یفخم  زا 
یم هک  ار  يراک  ای  دوبن  ناشلیم  باب  يزیچ  هک  نیمه  دنتشاد ؛ يا  هقباس  ءوس  ای  هدش  بکترم  عرش  فالخ  راک  راگنا  تسوربا . تمـشچ 

بـشید میوگب  :» هک دندیـشک  یم  ناشن  طخ و  نآ  يارب  يروف  دندروخ ، یمن  دـندروخ  یم  دـیاب  هک  ار  يزیچ  ای  دـندرک  یمن  دنتـساوخ ،
!« روخب هللاای  وگب ! هللا  ای  تمدید ؟ اجک 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

دنلب دیبنج . یم  شبل  دیاب  مئاد  تشادن  مه  یـضرغ  دـصق و  هتبلا ، دوب  شتداع  دـندوبن . روط  نیا  مه  اه  هبلط  یتح  دوب . هدـنارذگ  دـح  زا 
هب يراک  مه  یـسک  هللاابذوعا . دروخب  هللا ، ناحبـس  دنزب  فرح  هللا ، مسب  دناوخب  تساوخ  یم  هللادـمحلا . تسـشن  یم  هللا  لوح  هب  دـش  یم 

ینـالف :» يدیـسرپ یم  رگا  ًـالثم  درک . یم  دـیلقت  وا  زا  لـمع  رد  یلو  تفگ ، یمن  يزیچ  مه  وا  هک  ناتـسود  زا  یکی  زج  تشادـن  شراـک 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ریبکت  ۀـملک  یهاگ  و  رهظ » زا  دـعب  ود  تعاس  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  :» تفگ یم  دوب  مه  ناشیا  هتبلا  هک  ییاج  تسا »؟ دـنچ  تعاس 
. درک یم  هفاضا  نآ  هب  مه 

دیناوخن بش  زامن  ردق  نیا  اه  تخبدب 

زامن یسک  دراذگن  درک  یم  یعـس  تسناوت ، یم  هک  ییاج  ات  دش . یم  اه  هچب  يراد  هدنز  بش  ندناوخ و  بش  زامن  زا  عنام  يدج  يدج 
دش یم  رادیب  حبص  ناذا  زا  لبق  رگا  درک ، یم  یلاخ  دندرک  یم  میاق  رگنس  تشپ  رپ و  بش  رس  هک  ار  ناشیاه  هباتفآ  یهاگ  دناوخب . بش 

تساوخ یم  وا  دنک و  ناشیادص  رتدوز  هک  دندوب  هدرپس  نابهگن  هب  رگا  دیشک ، یم  دندوب  زامن  لاح  رد  هک  ییاه  هچب  رس  يور  زا  ار  وتپ 
یم دش  یم  دنلب  تقو  کی  فصو ، نیا  اب  درک . یمن  یهاتوک  دمآ  یم  رب  شتـسد  زا  يراک  ره  هصالخ  تشاذگ و  یمن  دـنک  ناشرادـیب 

! اه تخبدب  يا  :» ندرک دادیب  داد و  هب  داتسیا  یم  هزماب  یلیخ  هک  دوب  تقو  نآ  اه . ناوخ  بش  زامن  زا  تسا  رپ  هینیـسح  لفاغ ! لد  يا  دید 
زا ار  ناتیاه  هحلـسا  دهاوخ  یم  یک  دیوشب  دیهـش  رگا  ادرف  دراد . جایتحا  امـش  هب  هللاو  مالـسا  دیناوخن .، بش  زامن  ردق  نیا  میوگب  ردقچ 

دندنخن زامن  رس  هک  دندرک  یم  لرتنک  ار  ناشدوخ  یچ  ره  اه  هچب  دیهد »؟ یم  نتـشک  هب  ار  ناتدوخ  يدوخ  یب  ارچ  درادرب ؟ نیمز  يور 
. دش یمن 

دنکن دگل  ار  ناتیاپ  دیباوخب  رانک  اه  هچب 

نم دییوگ  یم  تسار  :» دیوگی دوبن  رضاح  یکی  وا  دنام ! یم  هاش  رـس  لثم  مرـس  ًالثم  متـسه و  یبوخ  مدآ  نم  دنتفگ  یم  رگا  مدآ  ملاع و 
«. نابز هب  هن  تسا  لد  هب  تبحم  نداد ؛ ضرق  نان  یحادـم و  دوش  یم  نیا  :» تفگ یم  داد . یمن  ناکت  مه  ار  شرـس  یتح  مراد .» لوبق  مه 

هدرکن هک  ار  ییاهراک  فیرعت ! هچ  مه  نآ  درک ، یم  فیرعت  نم  زا  تشاد  شدوخ  هک  دمآرد  فرط  مادـک  زا  هام  مناد  یمن  بش  نآ  اما 
یم ادهـش  دای  ارم  شراتفر  تالاح و  هدـش . ضوع  یلیخ  ینالف  :» تفگ یم  دوب . هدـش  مرواب  مه  لد  هداـس  نم  يا . هدرک  تفگ  یم  مدوب 
نیا ناتروظنم  :» تفگ درک و  عطق  ار  شفرح  ناردارب  زا  یکی  دنکن .» دگل  ار  ناتیاپ  دـیباوخب ، رانک  اه  هچب  اه . بش  نیا  ًاصوصخ  دزادـنا ،
دتفا یم  اه  هچب  يور  هجیتن  رد  دنک و  یمن  نشور  ار  غارچ  دوشن ، ایر  هک  نیا  يارب  دبال  و  هتـسرد ؟ رگید ، دناوخ  یم  بش  زامن  هک  تسا 

هار باوخ  رد  اه  یگزات  وا  هک  تسا  نیا  مروظنم  ًاقافتا ، هن  :» تفگ تشادرو  هن  تشاذـگن و  مه  وا  دـنک »! یم  دـگل  ار  ناشیاپ  تسد و  ای 
!«. دور یم 

دیدنبب اه  هچب 

یم هاگن  ناشدوخ  يولج  رفن  تسار  پچ و  هب  یه  دـنداد و  یم  جرخ  هب  ساوسو  مه  اه  هچب  یـضعب  دـیدنبب . نینمؤم ، دـیدنبب  هللاای ؛ هللااـی 
تعامج و هب  ندیسر  بارطضا  باهتلا و  رد  همه  هک  یلاح  رد  دوب . هدیسر  هروس  هب  هدناوخ و  ار  دمح  هرفرف  لثم  هللااشام  مه  اقآ  دندرک .

چیه نودـب  هک  دـش  یم  ادـیپ  مه  رفن  کی  دوب ، دـنلب  دـیدنبب  دـیدنبب  گناب  يا  هشوگ  ره  زا  دـندوب و  هیقب  هب  ندـش  قحلم  نتـسب و  تماق 
نانز دنخبل  اه  هچب  و  یلاخ ! درک : هفاضا  اه  دیدنبب  دیدنبب  نآ  همادا  رد  صاخ  نحل  نزو و  نامه  اب  صاخ  یـشنکاو  يداع و  ریغ  تکرح 

. دندیسر یم  اقآ  هب  دوب  هدش  هک  مه  عوکر  رد  ولو  دنتفگ و  یم  ار  مارحالا  ةریبکت 

يرتاب هب  يرتاب 

وگ تفگ و  ویدار و  هب  نداد  شوگ  هعلاطم و  نآرق و  زامن و  اعد و  هب  يوحن . هب  سک  ره  میدنام ، یم  رادـیب  تقو  رید  ات  اه  بش  یـضعب 
. میتشاد لکـشم  زامن  يادا  يارب  حبـص  دـعب ، نآ . ریغ  یـسر و  باسح  تولخ و  نتـشون و  همان  لیاسو و  ندرک  روج  عمج و  تفاـظن و  و 
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نمشد يرتم  هدزناپ  هد ، ۀلصاف  هب  نیمک ، رد  هک  ییاه  نآ  زا  دندروخ ، یمن  ناکت  يدز  یم  مه  پوت  هک  باوخ  شوخ  ناردارب  ًاصوصخ 
. نک يرتاب  هب  يرتاب  :» دـنتفگ یم  اـه ، هچب  زا  هتـسد  نیا  ندرک  رادـیب  عقوم  دـندش . یم  ولو  اـج  ناـمه  تفرگ و  یم  ار  ناشمـشچ  باوخ 

!«. تسا هدرک  یلاخ  هدوب ، نشور  شیاه  غارچ  سرت  زا  حبص  ات  بشید 

يروخن هفاضا  تقو  اپب 

نأش رـسک  ًادـج  اه  هچب  هک  نیا  لثم  دـندوب . هدرک  مگ  ار  اعد  خاروس  هک  ناقفانم  اب  ییورایور  داصرم و  تایلمع  همانعطق و  لوبق  زا  دـعب 
تهج یب  ار  شکرت  ریت و  دـنوشب و  ور  هب  ور  دنتـسناد  یمن  ار  هزرابم  يابفلا  دـجبا و  هک  اه  ینیـشام  هجوج  نیا  اـب  هک  دنتـسناد  یم  دوخ 

ناشدوجو هک  ههبج  یمیدق  لی »  » ياه هچب  ًاصوصخ  همه  نیمه ، يارب  دـندوب . هدرم  شیپ  اه  لاس  هک  یناسک  يارب  مه  نآ  دـننکب . مارح 
هب هطبغ  ترـسح و  اب  اهدعب  يروخن .» هفاضا  تقو  اپب  :» دـنتفگ یم  دـندش  یم  هجاوم  مه  اب  یتقو  دوب ، عافد » ةرود  ياه  تایلمع  همانراک  »

«. دندرک اج  ونوشدوخ  روز  هب   » هک دنداد  یم  تبسن  دندیشون  تداهش  تبرش  تایلمع  نیمه  رد  هک  ییاه  هچب 

نات هدوناخ  ناتدوخ و  ياروامس  يارب 

هدرب وب  هک  اه  يرتولج  هروخ .» یم  نوتدوخ  درد  هب  تاولص  نیا  دشن ، :» تفگ یم  وا  دنداتـسرف و  یم  تاولـص  دنلب  يادص  اب  اه  هچب  یه 
کی نوت ...  هداوناخ  نوتدوخ  ياروامس  يارب  :» تفگ یم  وا  نوچ  دندیدنخ . یم  دنداتـسرف و  یمن  تاولـص  ًالـصا  تسیچ ، هیـضق  دندوب 

یتمالـس و دـندوب  رود  هک  ییاه  هچب  هک  تفگ  یم  يروط  ار  ییاچ و ...  يروق  کی  اهروامـس و  تاملک  اهتنم  دـینک ؛» مد  ییاـچ  يروق 
تسا نیا  شروظنم  دندرک  یم  لایخ  اه  نآ  اه ، فرح  نیا  دیتسه و  هزور  هگم  ای  دشن ، تفگ  یم  یتقو  هک  دوب  نیا  دندینش ، یم  تاولص 
باوج دـعب  مگ  یم  یچ  دـینیبب  دـینک  شوگ  بوخ  لوا  :» تفگ تشگرب  نداتـسرف  تاولـص  یلک  زا  دـعب  دـیتسرفب . دـنلب  دوب  هتـسهآ  هک 

. هرادن هدیاف  دشن ، تفگ  یم  ارچ  الاح  ات  تقو  نآ  زا  دندیمهف  همه  هک  دوب  اج  نیا  هزات  دیدب .»

نام هدنامرف  یتمالس  يارب 

شیتمالـس يارب  نارگید  هک  دـشاب  نیا  ةدرم  هتـشک و  هک  میتشادـن  هقطنم  ۀـطقن  چـیه  رد  يداش  نامدوخ و  عمج  رد  ار  یـسک  شییادـخ 
يرود يوت  دوب  هتخیر  دوـب و  هدروآ  دوـب  هتـشادرب  تشاد  یچ  ره  یک  ره  دوـبن . اـه  فرح  نیا  ياـج  اـج ، نآ  ًالـصا  دنتـسرفب . تاوـلص 

مه يارب  یهاگ  دمآ  یمن  ناشدب  اهورین  هدـنامرف و  دوب و  زاب  یخوش  باب  فصو ، نیا  اب  دـنک . شجرخ  هک  طسو  دوب  هتـشاذگ  تسود ؛
ار يدوخ  یب  دوخ  زا  طاشن و  دجو و  نیا  دیاب  اه  هچب  دوب و  هدـیچیپ  اج  همه  تایلمع  شوخ  ربخ  دـننکب . یـشب  شوخ و  دنـشکب و  هشقن 
راک و ياپ  دوب  هدماین  زونه  دنک . ینارنخـس  تساوخ  یم  رگید  ۀقیقد  دنچ  ات  هک  پیت  هدنامرف  زا  رتهب  یـسک  هچ  دـنداد ؛ یم  زورب  يروج 

یتمالـس يارب  :» تاـساسحا زاربا  هب  درک  عورـش  دـش و  دـنلب  اـهردارب  زا  یکی  هک  یتسد ، يوگدـنلب  منک  ضرع  هچ  هک  نوفورکیم ، تشپ 
: درک هفاضا  تفرگ و  عمج  تسد  زا  رود  تشاد  تسد  رد  ار  وگدـنلب  الاح  هک  وا  تفر . شدای  ار  شمـسا  لـفاغ  لد  يا  ناـم »... هدـنامرف 

!«. تاولص جع ) ) نامز اقآ  نام  هدنامرف  یتمالس  »

نانمشد یتمالس  يارب 

تسرفب تاولص  هیقف  تیالو  دض  نانمشد ...  یتمالس  يارب 
. دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 
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نات هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالس  يارب 

ناتدوخ یتمالس  يارب  اردارب  تفگ «: تساخرب و  نایم  نآ  زا  یکی  دهدب . سرد  بیرخت  هلئسم  هب  عجار  دیایب و  یبرم  ات  ندوب  هدامآ  همه 
تساـخرب و رگید  ۀـشوگ  زا  دروآ  یمن  مک  دـهدب  ناـشن  هک  نیا  يارب  اـه  هچب  زا  رگید  یکی  دـینک .» هعجارم  رتکد  هب  ناـت ...  هدوناـخ  و 
دش و یم  دنلب  یـسک  ره  درک و  ادیپ  یناوخ  زجر  تروص  راک  نیا  دعب  دـینک .» شزرو  نات ...  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالـس  يارب  تفگ «:

. درک یم  نایب  يرگید  تروص  هب  ار  ترابع  نیمه 

تاولص ناتدوخ  یتمالس  يارب 

ثعبم و دـیع  زا  رتهب  يزور  هچ  اه . نآ  زیاوج  عیزوت  هقباسم و  موس  ات  لوا  ياهرفن  مالعا  زور  دوب و  نآرق  تئارق  ظفح و  تاقباسم  نایاپ 
لومعم قبط  شباوث ! يارب  هتبلا  دوب ؛ هدمآ  دوب و  هتشاذگ  تشاد  يراک  ره  سک  ره  اه ؟ هچب  دوخ  زا  رتهب  یـسک  هچ  ندش  ییاریذپ  يارب 

اب دـیاب  نارـضاح  ًاعبط  دـندناوخ و  یم  نوفورکیم  ياپ  هب  ار  اهنآ  ایادـه  لیوحت  رکـشت و  يارب  دـندرک و  یم  ادـص  ار  اـه  هچب  یکی  یکی 
یم اه  هچب  زا  همانرب  يرجم  یهاگ  هدـیزگرب  دارفا  يارب  تاولـص  هب  توعد  يال  هبال  رد  دـندرک . یم  لابقتـسا  اه  نآ  زا  تاولـص  ریبکت و 

رـضاح اه  هچب  نوچ  دروآ . یم  مک  یباسح  هک  دوب  اج  نیا  دنتـسرفب و  تاولـص  ناشیاه  یتسد  لـغب  ناـشدوخ و  یتمالـس  يارب  تساوخ 
 ... مهللا تاولص ، ادهش  ۀبیط  حاورا  يداش  يارب  دوب : هتخادنا  لگ  هزات  اه  تاولص  دنراذگب ! تزع  ناشدوخ  رس  اه  یلیخ  لثم  دندش  یمن 

يادهش يور  يداش  يارب  شباسح  هب  میراذ  یم  هشاب  تاولص ـ  مه  نوتدوخ  یتسد  لغب  یتمالـس  يارب  مهللا ...  نیقفانم ...  يدوبان  يارب 
! میتسرف یم  هشاب  تاولص ـ  هدنیآ 

اپرس ًاعامجا  ناتدوخ  یتمالس  يارب 

یم ناملد  سح . لاح و  یب  همه  میدوب . همانرب  نالعا  رظتنم  شاب  تحار  لاـح  رد  میدوب و  هتـسشن  همه  هاگحبـص  مسارم  زا  دـعب  زور  نآ 
یم ار  ام  نابز  بوخ  مه  ناهدنامرف  نایبرم و  اما  میداد ! یم  شوگ  اه  فرح  هب  شکزارد  تروص  هب  میدش و  یم  ولو  اج  نامه  تساوخ 

میدش و یم  دنلب  یمسبت  اب  اپرس »! ًاعامجا ...  نوشدوخ  یتمالس  يارب  اردارب  :» دنتفگ یم  اه  هچب  ندرک  دنلب  اب  یعقاوم  نینچ  رد  دنتسناد و 
نامه دنتسرفب و  تاولص  اتدص  ًاعامجا  دندوب  رـضاح  دندوب و  هدرک  شوخ  اج  هک  اه  نآ  یتح  میداتـسیا ؛ یم  میدناکت و  یم  ار  نامدوخ 

. دوبن هک  اه  لکشم  هچ  لالح  شوخ  نابز  اما  دننک . هدافتسا  هاگحبص  ۀمانرب  زا  دننامب و  دندوب  هدیباوخ  منک  ضرع  هچ  هتسشن ،  هک  روط 

زمرت یب 

؛ تسا یمدرم  ياهورین  تیمولظم  تعاجش و  تیاکح  همه  دنتفگ و  یم  مه  لوا  زیرکاخ  قشاع  نکرپ ، لاناک  فرصم ، راب  کی  یجیسب ؛
هب دنتخانش و  یمن  دح  چیه  هکرعم  نیا  رد  دندوب و  داهج  ترجه و  لها  دندرک ، یم  لزنم  شتآ  نایم  رد  دنتفر و  یم  رطخ  ماک  هب  هکنیا 

ناشیا یسک  دندیشیدنا و  یمن  شترضح  اب  سنا  طابترا و  قشع و  زج  زیچ  چیه  هب  دندوبن و  عناق  زین  یتایلمع  هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها 
. تخانش یمن  مسا  هب  ار 

اوقتلا تیب 

يریگ هزادـنا  نآ  رد  تقد  هب  ار  دوخ  تدارا  قشع و  نامیا و  ملع و  دـش  یم  هک  ییاج  كانرطخ ؛ ساـسح و  رایـسب  نیمک و  ياـهرگنس 
. دندرب یم  راک  هب  هینیسح  يارب  ار  ریبعت  نیا  یهاگ  درک .
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ندرک دروخرب  نیم  نادیم  هب 

تفر و یم  یـصخرم  هب  ندرک  جاودزا  يارب  ناردارب  زا  یکی  یتـقو  يا ؛ هناـهب  هب  رارق  لوـق و  ندروـخ  مه  هب  ندـشن و  جاودزا  هب  قـفوم 
هب هیـضق  يدرک ؟ هچ  يوخا  هک  اه  هچب  خساپ  رد  دننک ، تلـصو  وا  اب  دندش  یمن  یـضار  شندوب  ههبج  مئاد  ریظن  يدروم  رطاخ  هب  ًانایحا 

. مدش هجاوم  لکشم  عنام و  تیاهن  اب  ینعی  مدرک ، دروخرب  نیم  نادیم  هب  شتسار  تفگ : یم  دیسر ؟ اجک 

ندز ینش  هب 

فرح و رد  صخـش  هک  دـندرب  یم  راک  هب  ییاج  ار  ترابع  نیا  ندرک ؛ راـکان  ار  یـسک  نتفر ؛ هناـشن  تسرد  ندروخ ؛ ساـسح  ياـج  هب 
یم مه  ندز  کجرب  هب  دنک . فقوتم  ار  نآ  دـنزب و  یج . . یپ . رآ اب  ار  کنات  ینـش  هک  یـسک  لثم  تسرد  دوب . سانـش  عقوم  قیقد و  لمع 

. دوب انعم  نیمه  هب  زین  دندز  ار  شنیدفار  ترابع  دوب . کنات  تیاده  جرب  دارم  دنتفگ و 

ندرک اج  ار  دوخ  روز  هب 

تصرف نیرخآ  زا  هدافتسا  ینعی  ندناسر ؛ دیهش  نارای  هب  ار  دوخ  ندیشون و  تداهـش  تبرـش  گنج  رخآ  ياهزور  تایلمع و  نیرخآ  رد 
هب داصرم  تایلمع  يادهـش  يارب  رتشیب  هک  دوب  يریبعت  دیهـش ؛ نارای  ماما و  هب  يرادافو  يرادبرـس و  تماقتـسا و  نامیا و  تابثا  يارب  اـه 

! درک اج  ار  شدوخ  روز  هب  روطچ  يدید  دنتفگ : یم  دندرب ، یم  راک 

تشهب يوب 

، قلطم یکیرات  رد  يا  هبلک  غارچ  يوسوس  لثم  قیفـش ، ناقیفر  نیرید و  نارای  هب  نتـسویپ  نتفر و  يوب  ندز ؛ طخ  هب  يوب  تاـیلمع ؛ يوب 
، غاب هچوک  یلگ  هاک  راوید  يور  هک  یسای  يوب  كاخ و  زا  يا  هناد  ندز  رس  لثم  یبلق ، شپت  نینط  لثم  توکس ، رد  يراوس  ياپ  يادص 

هچب هلک  رس و  ندش  ادیپ  اه و  هشیـش  تشپ  رب  ناراب  ندز  سرم  ناگدنرپ و  ندیرپ  هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  لثم  دنک . یم  رارکت  ار  راهب 
یندرک سمل  یندـییوب و  یندیـشچ ، تایلمع  ياوه  لاح و  نارگورد ، ساد  هیاس و  میـسن و  باتفآ و  اوه و  لثم  لـحم ، شوگیزاـب  ياـه 
تسنا ؤم  اه ، توکس  اه و  نخـس  اه ، هاگن  اعد ، يرادازع و  بولق ، تقر  لامعا ، زا  تبقارم  تبظاوم و  هام ، رخآ  لوا و  ياه  بش  زا  دوب ،

لوط مه  اه  هچب  نآ ؛ ریاظن  دوب و  اـهنآ  زا  هدـنکآ  ههبج  اوه ، لـثم  هک  ادهـش  داـی  لد و  ياـه  يریگ  هناـهب  اـه ، تولخ  اـه ، يردارب  اـه و 
. تشادن باوج  لا و  ؤس  نالوئسم و  مالعا  هب  زاین  دنتخانش و  یم  بوخ  ار  ناشجاوما 

رزودلوب

دهدب ار  شا  یکیلوردیه  لیب  یتقو  عبت ، هب  و  دراد ! ار  رفن  دنچ  نزو  ییاهنت  هب  هکنآ  دج ، لزه و  هب  دـنمونت ؛ میظع و  هثج ؛ ناج و  شوخ 
همه نتفیچ ، يدارفنا ، رگنس  درب ؛ یم  دبور و  یم  تسه  هک  ار  هچنآ  دایز ، مک و  مرن و  تخـس و  تشرد ، زیر و  شتایوتحم ، هرفـس و  مد 

. تسانعم نیمه  هب  زین  تسا  رفن  کی  لام  شا 

يروح هاگ  هسوب 

ییایمیش زاگ  زا  یشان  لوات 

صوصرم ناینب 
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صوصرم ناینب 

هب ریبعت  نیا  جاور  طابضنا ؛ مظن و  دامن  یتاررقم ؛ ندوب ؛ یماظن  انعم  مامت  هب  تانکس  تاکرح و  شیارآ و  سابل و  رد  بترم ؛ عضو  رس و 
شعـضو رـس و  سک  ره  هک  ییاهزور  دوب . نآ  کیـسالک  ینعم  هب  جیـسب  ياـهورین  ندرک  یماـظن  زا  تبحـص  هک  ددرگ  یمرب  يا  هرود 

: دـنتفگ یم  دـنداد و  یم  ناـشن  مه  هب  ار  وا  هیقب  تشاد  یمن  رب  شرـس  زا  هقطنم  رد  ار  تکـساک  هـالک  اـی  دز  یم  رتـگ  ینعی  دوب ، بترم 
هفیرش هیآ  زا  ذوخأم  دوب و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یطابضنا  همان  نییآ  مان  لاح  نیع  رد  صوصرم  ناینب  تسا . صوصرم  شناینب 

. دنا مدق  تباث  هوک  لثم  نمشد  اب  ههجاوم  رد  هک  وجگنج  نانم  ؤم  هب  باطخ  نآرق 

شک یمب 

رهم هک  اه  نامه  دندیسر ؛ تداهـش  هب  ههبج  هقباساب  دمآراک و  یمیدق و  ياهورین  نآ  رد  هک  داصرم  يالبرک 5 و  تایلمع  لثم  یتایلمع 
دعب رگا  هتبلا  دوب . دوهشم  ناشیوزاب  نت و  ور و  رس و  رب  هتـشذگ  تایلمع  اه و  يریگرد  رد  اه  شکرت  ریت و  زا  يرایـسب  نینوخ  ياضما  و 

. دندرک یمن  ینت  بآ  سابل  اب  مه  يدوبهب  زا 

دهون نایجیسب 

ياهورین هب  نداد  رارقتـسا  تینما و  عضاوم و  میکحت  تاماکحتـسا و  داجیا  يارب  هک  يزاس  هار  لیاسو  ریاس  رزودلوب و  ردول و  ناگدننار 
عقوم ناشلیاسو  يادـص  رـس و  هک  یناردارب  ینعی  نک  دایز  راک  دـنتفگ : یم  اـهنآ  هب  نیمه  يارب  دنتخانـش ، یمن  تقو  یب  تقو و  يدوخ 

دندوب و یثعب  نارودزم  میقتسم  سرریت  رد  هک  اه  هناشن  اه و  لبیس  نامه  دوش ؛ یم  نمشد  شتآ  تدش  ای  عورش  بجوم  راک  نداد  ماجنا 
. دوبن ناشکاب  فصو  نیا  اب 

ینایاپ همانرب 

یمن ار  شنماد  نمـشد  شتآ  رگا  هک  یـسک  درب ، یمن  رد  هب  ملاس  ناج  هکرعم  زا  داد  یم  یهاوگ  شزور  لاح و  هک  يا  هدـنمزر  درمریپ 
. تسوا ینایاپ  هماـنرب  نیا  تسا و  هدیـسر  شا  یگدـنز  هماـنرب  تمـسق  نیرخآ  هب  هک  دوب  ادـیپ  شا  هینب  فعـض  لاـس و  نس و  زا  تفرگ ،

. دوب ادیوه  شتانکس  تالاح و  رد  صولخ  اوقت و  راثآ  هک  دندرب  یم  راک  هب  يدارفا  يارب  ار  ریبعت  نیا  یهاگ 

يرَبرَب

یم دنلب  یسک  ره  داهن  زا  هآ  نآ  تباصا  هک  يا  هدیشارخن  تخـس و  حالطـصا  هب  تشرد و  شکرت  ره  يرتم ؛ یلیم  هراپمخ 120  شکرت 
یم راک  هب  یـشاول  ربارب  رد  يربرب  هملک  ؛ هریغ شخب و  ییاهر  يدوخن و  ریظن  ییاـه  شکرت  اـب  هسیاـقم  رد  يروطاـس  شکرت  لـثم  درک ،

گرب راگنا  يرگید ، نآ و  تایب  درـس و  ًاـصوصخ  یتخـس  تنوشخ و  تیاـهن  رد  یکی  دـندوب ، شاول  ناـن  يربرب و  ناـن  ود  ره  هک  تفر 
یم سک  ره  هک  یـشکرت  دـنتفگ ؛ یم  مـه  یمئاد  یجالعتـسا  شکرت  ار  يربرب  شکرت  یکاروـخ ! شوـخ  یکزاـن و  یکبـس و  زا  ذـغاک 

. شبآ مه  دش و  یم  شنان  مه  دروخ ،

تاودا ياه  هچب 

راک زا  دـش  یمن  بجوم  زیچ  چـیه  دوبن و  ناشرادولج  سک  چـیه  هک  یطاشناب  مواقم و  واکجنک و  ياه  هچب  يژرنااـب ؛ كرحترپ و  دارفا 
دوب رارق  یتقو  هک  یناسک  دنروایب . رد  رس  دنتساوخ  یم  زیچ  همه  زا  دنتشاد و  راک  سک  همه  هب  دنشاب ، هتشاد  رارق  مارآ و  دنـشکب و  رانک 
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هیمـست هجو  دنتفگ . یم  فالخ  ياه  هچب  تافاکم و  تبیـصم ، نادرگ ، رـش  هلزلز ، ناشیا  هب  دنهدب ، ناشن  ار  اهنآ  تردق  تدح  تدش و 
ربارب رد  نهآ  رازبا و  ییاناوت  راجفنا و  بیرخت و  دُرب  شتآ و  ذوفن  هدایپ ، ياهورین  لـباقم  رد  یهرز  ینعی  اـه ، هچب  پیت  نیا  يارب  تاودا 

. نامیا زا  رظن  فرص  هتبلا  دوب ؛ ناوختسا  تسوپ و  تشوگ و  ناسنا و 

ندمآ هیرگ  اب 

ای طخ  رد  لاس  نس و  مک  یجیـسب  ياه  هچب  هلک  رـس و  هکنیا  ضحم  هب  ندـمآ ؛ ههبج  هب  ندیـشارت  هطـساو  يراز و  هیرگ و  سامتلا و  اـب 
زا هیانک  هدمآ ! هیرگ  اب  دنتفگ : یم  دـنداد و  یم  ناشن  ار  وا  تسد  اب  دـندرک ، یم  رگیدـکی  هب  ور  اهرت  گرزب  دـش ، یم  ادـیپ  ههبج  هبقع 

. تسا هدرک  ادیپ  هار  ههبج  هب  سامتلا  يراز و  هیرگ و  یلک  شا و  همانسانش  يراک  تسد  اب  دوبن و  یفاک  شلاس  نس و  هکنیا 

یتسوپ خرس  يزاب 

رد موهفمان و  دایرف  داد و  نتخیوآ و  دوخ  هب  ار  ناتخرد  گرب  خاش و  تروص ، یلاـم  نجل  لـقن ) بسح  ( ؛ ناتـسوپ خرـس  هویـش  هب  هلمح 
یقارع طوطخ  لخاد  هب  ذوفن  نمشد و  هب  هلمح  کت و  عقوم  بونج  رد  راب  کی  يدوخ  ياهورین  هک  یـشور  نتخادنا ؛ هار  داش  لاح  نیع 

. دندناسر تکاله  هب  ار  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  دنتسب و  راک  هب  اه 

نتفرگ ییوررپ  اب 

ییاهراشف همه  ربارب  رد  ندرک  تماقتسا  ندیگنج و  کیـسالک  طباوض  فالخ  ندز و  نمـشد  هب  یکاب  یب  تیاهن  اب  ندش ؛ زوریپ  روز  اب 
. دنتفرگ ار  لحم  نالف )  ) ییوررپ اب  نالف )  ) نادرگ ياه  هچب  دنتفگ : یم  تسا ؛ راک  نداد  ماجنا  عنام  يداع  طیارش  رد  هک 

ندمآرد باتفآ  اب 

هب تسا و  شغ  لغ و  یب  ییاتـسور و  هدمآ و  رد  هوک  تشپ  زا  باتفآ  لثم  صخـش  هکنیا  زا  هیانک  يرابتعا ، هب  ندوب ؛ شیالآ  یب  هداس و 
. تسا راوگرزب  ترشاعم  یتسود و  رد  درادن و  هقیاضم  زیچ  چیه  زا  باتفآ  لثم  تسا ؛ نشور  شتیعضو  زور  لثم  ینعی  رگید  ینعم 

نالدرا دازهب 

دش رپرپ  بالقنا  لاهن  نتسشن  لگ  هب  زا  لبق  هلاس  دیهش 13 
. دش رپرپ  بالقنا  لاهن  نتسشن  لگ  هب  زا  لبق  تشادن  رتشیب  لاس  هک 13  یلاح  رد  نالدرا » دازهب   » دیهش

. دمآ ایند  هب  جدننس  رادمتیالو  هطخ  رد  لاس 1344  رد  نالدرا » دازهب   » زومآشناد دیهش 
. دوب رادمدرم  رادنید و  رایسب  يدرف  دش و  سونأم  نآرق  اب  تخانش  ار  دوخ  هک  ینامز  زا  يو 

نیا تسـشنیم ، لگ  هب  بالقنا  لاهن  هک  یلاح  رد  لاس 57  نمهب  رد 22  هک  نیا  ات  درکیم  تکرـش  لاس 57  تارهاظت  رد  دازهب  دـیهش 
. دش رپرپ  هلولگ  تباصا  اب  تفرگ و  رارق  كاواس  ياهورین  هلمح  دروم  جدننس ، كاواس  زکرم  لباقم  رد  بالقنا  هتفکشون  لگ 
. تسا هدش  يراذگمان  جدننس  رد  نالدرا  دازهب  دیهش  مان  هب  ییامنهار  سرادم  زا  یکی  هلاس  دیهش 13  نیا  دوبدای  يارب  نونکا 

نالدرا دازهب 
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دش رپرپ  بالقنا  لاهن  نتسشن  لگ  هب  زا  لبق  هلاس  دیهش 13 
. دش رپرپ  بالقنا  لاهن  نتسشن  لگ  هب  زا  لبق  تشادن  رتشیب  لاس  هک 13  یلاح  رد  نالدرا » دازهب   » دیهش

. دمآ ایند  هب  جدننس  رادمتیالو  هطخ  رد  لاس 1344  رد  نالدرا » دازهب   » زومآشناد دیهش 
. دوب رادمدرم  رادنید و  رایسب  يدرف  دش و  سونأم  نآرق  اب  تخانش  ار  دوخ  هک  ینامز  زا  يو 

نیا تسـشنیم ، لگ  هب  بالقنا  لاهن  هک  یلاح  رد  لاس 57  نمهب  رد 22  هک  نیا  ات  درکیم  تکرـش  لاس 57  تارهاظت  رد  دازهب  دـیهش 
. دش رپرپ  هلولگ  تباصا  اب  تفرگ و  رارق  كاواس  ياهورین  هلمح  دروم  جدننس ، كاواس  زکرم  لباقم  رد  بالقنا  هتفکشون  لگ 
. تسا هدش  يراذگمان  جدننس  رد  نالدرا  دازهب  دیهش  مان  هب  ییامنهار  سرادم  زا  یکی  هلاس  دیهش 13  نیا  دوبدای  يارب  نونکا 

دوعوم تشهب 

زونت ات  دندرک  یم  یعس  همه  دوب و  غاد  یبلط  تیلالح  یهاوخ و  تعافش  رازاب  دمآ . یم  بابکولچ ! تایلمع و  يوب  دوب ؛ هاگحبـص  تقو 
دوبن . انثتسم  رما  نیا  زا  مه  هدنامرف  دننابسچب . ار  دوخ  نان  هداتفین  سفن  زا 

. دربب تشهب  هب  دوخ  اب  مه  ار  ام  دش ، دیهش  یسک  رگا  اردارب   ـ
؟ يدوب اجک  الاح  ات  تسا . لیمکت  تیفرظ  میرادن  اج  یجاح   ـ

هلولگ ياج  هب 

اب ار  يردارب  یتقو  دـنام . یم  هالک  یب  ًالومعم  اهرتکچوک  رـس  دـندرک و  یم  میـسقت  اهراد  هثج  ناج و  اـهرتگرزب و  نیب  ار  اـه  تیلوئـسم 
وا يارب  ات  دش  یم  وا  ۀمدخ  فیحن  فیعـض و  و  یتدیقع » لکیه   » اب کچوک  يدرم  دبال  دندرک  یم  نز  یج . . یپ . رآ یتاکرادت !» لکیه  »

. دوبن رتمک  وا  تماق  دق و  زا  يزیچ  هک  يا  هلولگ  دنک ، هدامآ  ار  هحلسا  ۀلولگ 
! تسا هدرک  باختنا  یج . . یپ . رآ کمک  يارب  ار  يدنمتردق  يوق و  درم  بجع  هدنامرف   ـ

ارم ینک و  هدافتـسا  هلولگ  ياـج  هب  نم  زا  یناوت  یم  يدروآ  مک  تاـمهم  يداـتفا و  ریگ  یتقو  نوچ  یـشاب ،  لاحـشوخ  مه  یلیخ  دـیاب   ـ
بظاوم یلیخ  دـیاب  اهتنم  منک ، یم  تباصا  کنات  هب  نم  دـشابن  مه  بوخ  تا  يریگ  هناشن  رگا  هک  توافت  نیا  اب  یتسرفب ، کـنات  يولج 

! دروخن تدوخ  هب  نم  شکرت  هک  یشاب 

هلاغزب

رد ار  هیضق  يوت  هت  دنک . یم  وگم  وگب  ناردارب  زا  یکی  اب  شک  نوتس  تسا و  همهمه  نوتس  هت  مدید  هبترم  کی  هنابـش ، مزر  میدوب  هتفر 
ینعی هرب ! دش  دیسر  هک  نوتس  طسو  هب  مایپ  دعب  دیشاب ، بظاوم  تسا  هرد  ام  يور  شیپ  هک  هداد  مایپ  ناشیا  نوتس  رس  دش  مولعم  میدروآ 
دندوب ییالط  ياه  تصرف  رظتنم  هک  ییاه  هچب  نوتـس  رخآ  رد  مه  ار  هرب  نیمه  هک  نیا  رت  بلاـج  دـشاب و  عمج  ناتـساوح  تسا  هرب  ولج 

! هلاغزب هب  دندرک  لیدبت 

ردپ ردارب 

مشچ ولج  تقو  نآ  تسا  نم  رسپ  دور . یمن  ورف  ششوگ  هب  میوگ  یم  هچ  ره  هک  نم  دییوگب ، يزیچ  وا  هب  امـش  لقاال  :» تفگ یم  نم  هب 
مگ ار  شدوخ  ههبج  هدمآ  تسین  رتشیب  زور  دنچ  دنزب . یک  هب  ار  فرح  نیا  مدآ  رخآ  تسین . بیع  نیا  ردارب ! دـیوگ  یم  نم  هب  نارگید 
نم دنز  یمن  مه  هب  ار  يدنزرف  ردپ و  ۀطبار  رگید  هک  گنج  اباب  ربارب . میردارب و  مه  اب  همه  درادـن  رـسپ  ردـپ و  اج  نیا  دـیوگ  یم  هدرک 
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« دروخ یم  رب  متریغ  هب  مرل 

يدگل یگنل ، یطلغ ، يدب ،

حیجرت همه  تشاد  رازآ  تیذا و  سب  زا  دروایب . تسد  هب  ار  اـه  هچب  لد  یفرط  زا  دـنک و  یظفاحادـخ  تساوخ  یم  شدوخ  حالطـصا  هب 
یکی دیوش .» یم  یـضار  نم  زا  امـش  يوحن  هچ  هب  منک و  یهاوخ  رذع  امـش  زا  ینابز  هچ  اب  مناد  یمن  :» تفگ یم  دورب . رتدوز  میداد  یم 

ییوج و لد  هب  هچ  ار  وت  دیآ ، یمن  وت  هب  ًالـصا  هک  يریگب  تدوخ  هب  ار  اه  یباسح  مدآ  ۀفایق  نکن  یعـس  ادـخ  هب  ار  وت  :» تفگ اه  هچب  زا 
ره میوگب  متـساوخ  هصالخ  دـتفیب . یقافتا  دـهاوخ  یم  منک  یم  رکف  تسین . هشیمه  لثم  هعفد  نیا  ادـخ  هب  هن  :» تفگ ندـیبلط .» تیلـالح 

«. یتسین وشب  مدآ  وت  ورب  :» دنتفگ اه  هچب  دینک .» لالح  دیدید  ام  زا  يدگل  یگنل ، یطلغ ، ییدب ،

شکبآ ندب 

یم دیـسر . رقم  هب  رـصع  جنپ  تعاس  یلاوح  دنامب . ام  دزن  دوب  هدمآ  لمآ  زا  یناحور  يدرف  میدوب ، هک  پیت 4  نیسحلا  راصنا  نادرگ  رد 
»؟ تسا روطچ  اجنیا  امـش  عضو  مدرک ، رارف  شیاه  هشپ  تسد  زا  مدوب  (ص ) اـیبنالا متاـخ  هاـگرارق  رد  نم  هک  تسا  نیا  شتقیقح  :» تفگ

هـشپ ةرفـس  یمک  امـش  نوخ  زا  شقوف  میراد . هتبلا  مه  دـنب ) ) ناد هشپ  دنتـسه . نامدوخ  زا  اه  هشپ  دـشاب . عمج  ترطاخ  اقآ  جاح  :» میتفگ
شکبآ ار  مندب  بشید  نوچ  دیدوب ! هدرک  ار  ام  شرافس  دوش  یم  مولعم  :» تفگ یجاح  دش  حبـص  دوش .» یم  نیگنر  ام  فعـضتسم  ياه 

!« دیآ یم  نوریب  دنا  هدرک  داجیا  اه  هشپ  هک  ییاه  هرفح  زا  شا  همه  دیزیرب  نم  قلح  هب  بآ  رتیل  تسیود  رگا  نالا  دندرک 

(ع) نیسح ماما  ياه  هچب 

دش و رداچ  لخاد  هک  یسک  نیلوا  دندوب . هدش  رقتسم  ام  ياهرداچ  رد  (ع ) نیسح ماما  نادرگ  هلصاف ، نیا  رد  میدوب . هتـشگرب  تایلمع  زا 
شاب ناشبظاوم  دنتفگ «: ناردارب  ریاس  دنتسه .» ام  رداچ  رد  نیسح  ماما  ياه  هچب  :» دز ادص  رایتخا  یب  نادرگ ، ياه  هچب  هب  داتفا  شمـشچ 

«. مییایب ات  دنورن 

توس هس  اب 

رد :» دیـسرپ شرداـم  دوب . هرود  مه  نم  اـب  شرـسپ  هک  ماوقا  زا  یکی  لزنم  میتـفر . یـصخرم  هب  مازعا  زا  لـبق  شزومآ و  ةرود  یط  زا  دـعب 
ار هرفس  توس  کی  اب  دیوگ  یم  هتفرگ و  تسد  توس  کی  ام  رـسپ  نیا  :» تفگ رگم »؟ روطچ  :» متفگ دنا »؟ هداد  دای  هچ  امـش  هب  شزومآ 

زیچ امـش  هب  اهنیا  زا  ریغ  یـشاب ! هدرک  نهپ  ار  مکـشت  فاحل  دـیاب  موس  توس  يروآ و  یم  ییاـچ  مدز  هک  ار  رگید  توس  ینک ، یم  نهپ 
!« دنا هدادن  دای  يرگید 

ودب مه  ار  شا  هیقب  ود  تسیب و 

تقو نآ  دندرک . یم  یط  رطاق  اب  رتشیب  ار  هار  نیا  مدرم  هک  دوب  هار  خسرف  دنچ  تفر ، یم  رهش  هب  هک  یلصا ، نابایخ  رس  ات  ام  ياتـسور  زا 
ناـمیتسود قرع  هدیـسرن و  هار  درگ  زا  زوـنه  مه  نآ  تساوـخ ؛ یم  یتـسپ  دـک  مناد  یم  هچ  لزنم و  كـالپ  ةرمن  نـفلت و  هرامـش  نـم  زا 

يا هدنام  امـش  طقف  ما . هتفرگ  یناشن  مسا و  اه  هچب  ۀمه  زا  نم  :» هک درک  یم  زاب  ار  شیاعد  باتک  هدرکن . کیلع  مالـس  هدـشن و  کشخ 
ات مداد ، شدروخ  هب  مدرک و  مه  رس  كولب  راولب و  نابایخ و  هچوک و  ناونع  هب  ار  ییاه  مسا  سیونب . متفگ  مدرکن  يدرمان  مه  نم  وگب .»

! ودب مه  ار  شا  هیقب  مدرک  هفاضا  دعب  ود . تسیب و  تشون  ود . تسیب و  متفگ : نفلت  هرامش  هب  دیسر 
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ردام نابرهم  يا  ایب 

یفرح دنامن و  بقع  هیقب  زا  درک  یم  یعـس  سک  ره  مناشیرپ ،» لاح  نیبب  نیبب ...   » لثم دـش ، یم  باب  یخوش  شور  کی  هک  نیا  زا  دـعب 
یـسک هب  اه  هچب  هدش و  باب  نیبب  نیبب  زا  دعب  هک  ییاه  یخوش  هلمج  زا  دنک . ییامنرنه  شتقو  هب  ات  دشاب  هتـشاد  نیتسآ  رد  ون  دـقن و  ار 

یم ینیزح  یگنهآ  اب  دـش  یم  کیدزن  یتقو  ایب . :» هک دـندز  یم  ادـص  ار  یـصخش  هلـصاف ، اب  ًالثم  هک  دوب  نیا  دـنتفگ  یم  دوب  دراواـن  هک 
«. ردام نابرهم  يا  ایب  :» دنتفگ

یناتساب

: لوا تیاور 
لیم فلتخم  ياه  هزادنا  اه و  هرامش  هب  پوت  ۀکوپ  اب  راب  نیلوا  يارب  ناردارب  ریفجرد  رجفلاو  تایلمعزا  لبق  ناضمر ،  یهرز 20  پیترد 

. تفای هعسوت  هاگرارق  رکشل و  دح  ات  شزرو  نیا  دندرک . تسرد  یناتساب  شزرو 
: مود تیاور 

هک یلاحرد  دندرک  یم  راک  یناتساب  یضعب  تشادن . دومن  یگنج  مزا  ول  ياه  یتساک  دوب  كرحت  هب  زاین  تخس  هک  یلاوحا  عاضوا و  رد 
، میدرک یم  تسرد  لیم  پوت 106  ۀکوپ  زا  ناش . هدابک  یج . . یپ . رآ ۀضبق  ناشیانـش و  هتخت ي  لیم و  گنفت  دوب و  ناشبرـض  اذغ  ۀملباق 

یم لبط  دوب  هدافتـسا  الب  هدش و  شکبآ  ییاوه  دض  شکرت  اب  هک  ار  یبآ  عبنم  دوبن  اذغ  ۀـملباق  رگا  میداد و  یم  شوج  نآ  هب  يا  هتـسد 
. میداد یم  تکرح  ار  نامدوخ  بیترت ، ره  هب  میدرک و 

! توراب دنگ  يوب 

یکچوک ۀـناهب  هب  متـشاد . يزادـناریت  قشع  تخـس  دوب و  هقطنم  رد  مروضح  لیاوا  میدوب .  هتفر  هداج  نیمأـت  يارب  ناتـسدرک  ۀـقطنم  رد 
هچ هک  درک  وج  سرپ و  هب  عورـشو  دـمآ  لحم  هب  دینـش  ار  ریت  يادـص  هک  هدـنامرف  تاـعفد  نآ  زا  یکی  ندرک . کیلـش  مدرک  یم  عورش 

. دنک ییاسانش  ار  یطاخ  لحم  رد  رضاح  دارفا  ۀحلسا  ۀلول  ندرک  وب  اب  تساوخ  دینشن  یباوج  نوچ  تسا و  هدرک  يزادناریت  ارچ  یـسک و 
. مدنام ناما  رد  درک و  هبلغ  توراب  يوب  رب  دوک  يوب  مدرک . ورف  دوب  فارطا  نآ  هک  یناویح  دوک  ار  شالک  ۀلول  هلصافالب  مه  نم 

راولش دنب 

هب ناشتسد  ریزگان  هب  ات  دندرک  یم  یچیق  ار  اه  نآ  راولش  دنب  دندروآ ، یم  طخ  تشپ  ار  یقارع  يارسا  یتقو  یجیسب  ياه  هچب  زا  یـضعب 
. دنشاب هتشادن  ار  ناگدنمزر  هب  هلمح  دوخ و  زا  عافد  تأرج  تصرف و  دشاب و  دنب  ناشراولش 

يرادیب ۀمانرب 

دمتعم صاخشا  ندرامگ  اب  ناهدنامرف  دش  یم  هدز  هداج  نیمأت  ناونع  هب  ناتـسرک  رد  هک  ییاهرگنـس  رد  ًاصوصخ  نیمک  ياهرگنـس  رد 
کیرحت ثداوح  لباقمرد  ار  اه  نآ  تیـساسح  تقد و  میقتـسمریغ  يا  هنوگ  هبو  دـنهد  شیازفا  ار  یمزر  ناوت  دـندرک  یم  یعـس  تپرس 

دوب رهاـم  ادـص  دـیلقترد  هک  اـه  هچبزا  یکی  دربن ، ناـشباوخ  تسپرـس  اـهورین  هک  نآ  يارب  هقطنم  يامرـسو  فرب  ناتـسدرکرد و  دـننک .
. دراد هگن  رایشوه  ار  اه  نآ  ناشرگنس  هب  گنـس  باترپ  اب  ای  دروآ  رد  گرگ  ةزوز  يادص  نانابهگن  ياهرگنـس  کیدزن  دش  یم  فظوم 

. دنتفرگ یم  رظن  رد  یطابضنا  هیبنت  ۀمانرب  یقبام  يارب  دندش و  یم  یقلت  رایشوه  دنداد  یم  شرازگ  عیرس  ار  عوضوم  نیا  هک  یناسک 
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. دنتفرگ یم  رظن  رد  یطابضنا  هیبنت  ۀمانرب  یقبام  يارب  دندش و  یم  یقلت  رایشوه  دنداد  یم  شرازگ  عیرس  ار  عوضوم  نیا  هک  یناسک 

یگدنفاب

رت هلـصوح  اب  هک  یـضعب  دوب . عیاش  یلیخ  ناگدنمزر  نایم  رد  میظعلاروه  ياه  هنالوچ  زا  هدافتـسا  اب  ریـصح  نابیاس و  دبـس و  عاونا  نتفاب 
. دنتخاس یم  نآ  اب  زین  ار  ناگدنرپ  سفق  دندوب 

دنب نایرش  نیتوپ ، دنب 

یم تکینروت ) ياـج  هب   ) نیتوپ دـنب  اـب  ار  تحارج  لـحم  يزیر  نوخ  زا  يریگولج  يارب  نارگدادـما  هک  دـمآ  یم  شیپ  اـهراب  هقطنم  رد 
. دندش یمن  رت  شیب  رتهب و  مزاول  رظتنم  دنتسب و 

یتسد نزبداب 

ار نآ  زا  يا  هنومن  کـشوک  ۀـقطنم  رد  دوب .  ههبج  رد  یتـسد  نزبداـب  عاونا  نیرت  جـیار  زا  تاـمهم  یبوچ  ياـه  قودنـص  رد  زا  هدافتـسا 
دندرک یم  نازیوآ  فقس  هب  ییالول  ياهدنب  نامه  لحم  زا  ار  نآ  ادج و  قودنص  یلصا  ۀنت  نییاپ  هب  لاصتا  لحم  زا  ار  قودنص  رد  . مدید

دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  نزبداب  بانط ،  اب  دوب  هتسشن  رگنـس  فک  هک  یـسک  دندرک . یم  هیبعت  نآ  نداد  تکرح  يارب  مکحم  یبانط  و 
هتـسخ اه  هچب  هک  یهاگ  دش .  یم  هیبعت  نآ  رد  عون  نیا  زا  نزبداب  هس  ، ود دوب  گرزب  رگنـس  رگا  دـش و  یم  هیوهت  رگنـس  لخاد  ياوه  و 
. دنشاب هدرک  یتحارتسا  مه  ناشدوخ  ات  دنداد  یم  ناکت  ار  نآ  هدیباوخ  تلاح  رد  دنتسب و  یم  دوخ  ياپ  ای  تسد  هب  ار  بانط  دندوب 

همقمق نیتوپ و  دنب 

يا هلیـسو  چیه  اما  میدروخرب  یقیمع  هاچ  هب  زیرکاخ  فارطا  رد  یندیماشآ  بآ  يوج  تسج و  رد  میدـش  هجاوم  یبآ  یب  اب  هک  راب  کی 
هب ار  همقمق  میدز و  هرگ  مه  هب  میدرک و  زاب  ار  نامیاه  نیتوپ  ياهدـنب  درک . روطخ  منهذ  هب  يرکف  میتشادـن .  هاچ  زا  بآ  ندیـشک  يارب 

. میتشادرب بآ  هاچ  زا  بیترت  نیا  هب  میتخیوآ و  نآ 

بآ فرب 

ندرک لح  يارب  دوب . اسرف  تقاط  تخـس  یلمع  اپ  راـهچ  زا  هدافتـسا  اـب  یتح  ناتـسمز  رد  بآ  ندروآ  نازیوـالق  یناتـسهوک  طیارـش  رد 
میدرک و تباث  هیاپ  راهچ  لکش  هب  ییوکش  يور  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  زیت  هبل  یفیق  لکش  نارابمب  رد  هک  ار  یبآ  رکنات  ۀنت  مین  بآ  لکشم 
ار اه  بآ  فرب  میداد  یم  ترارح  ار  نآ  سومیرپ  غارچ  اب  سپـس  میدرک و  یم  هتـشابنا  نآ  رد  میدروآ و  یم  فرب  ریگ ، فرب  قطانم  زا 

. میداد یم  رارق  اه  هچب  رایتخا  رد  مامحتسا  تفاظن و  ندیماشآ و  يارب 

تاجن هناشن و  ياه  يرتیل  تسیب 

نیا لاصتا  اب  دندوب . هدرک  يراذگ  هناشن  دـنتفر ، یمن  نآ  ریز  هک  يرتیل ، تسیب  یلاخ  فورظ  اب  ار  ییاهریـسم  روهرد  اه  قیاق  روبع  يارب 
یلاخ فورظ  نیا  دنداد .  می  صیخشت  دوب ، هدش  يراذگ  هلت  ًارثکا  هک  یعرف ، ياه  هار  بآ  اه  قیاق  ریسم  ندش  صخـشم  مه و  هب  میالع 
ۀنایم رد  دندز و  یم  راب  لومعم  دح  زا  رت  شیب  اه  قیاق  یتقو  هک  ینعم  نیا  هب  دـش ، یم  زین  یتاکرادـت  ياه  قیاق  ندـش  قرغ  عنام  یهاگ 
نزو زا  يدایز  رادقم  راک  نیا  اب  دندرک . یم  لصتم  قیاق  هب  ادج و  بانط  زا  ار  فورظ  نیا  زا  ددع  دنچ  دـندش ، یم  هجاوم  لکـشم  اب  هار 
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. درک یم  روانش  بآ  رد  شیپ  زا  شیب  ار  نآ  دش .  یم  هتساک  قیاق 

هلت ياه  نیتوپ  دنب 

نآرد دندوب . ام  طوطخ  يوس  هب  تکرح  لاحرد  نمشد  ياه  کنات  مه  بش  نامه  دوب . هدرک  مگ  ار  هلت  میس  بیرخت  ياه  هچب  زا  یکی 
دندشن و هجوتم  نمـشد  ياهورین  اه و  کنات  دوب  بش  نوچ  هللا  دـمحلا  میدرک و  هدافتـسا  نامیاه  نیتوپ  دـنب  زا  هلت  میـس  ياج  هب  طیارش 

. دندش مدهنم  راتفرگ و  نادیم  لخاد 

اه هکوپ  تفایزاب 

نآ رد  یفاضا  راجفنا  ياه  جرخ  پوت و  ۀلولگ  ۀکوپ  يدایز  رادقم  تشاد و  عضوم  اج  نآ  رد  ۀناخ 105  پوت  ًالبق  هک  دوب  یلحم  واف  رد 
رد سپـس  میدرک .  جرخ  زا  رپ  ار  هکوپ  لخاد  خاروس و  ولهپ  زا  ار  پوت  ياه  هکوپ  میتفر . اج  نآ  هب  اه  هچب  زارفن  دنچ  اب  دوب .  هتخیر  اج 

مارآ ات  میدز  شتآ  میتشاذگ و  هکوپ  يولهپ  خاروس  رد  ار  یج   . یپ . رآ باترپ  جرخ  زا  راون  کی  دوش . هتـسب  مکحم  ات  میدیبوک  ار  هکوپ 
يادص اب  تفرگ و  یم  شتآ  هراب  کی  نآ  لخاد  ياه  جرخ  مامت  هکوپ  لخاد  هب  شتآ  ندیسد  ضحم  هب  دسرب . هکوپ  لخاد  هب  دزوسب و 
پوت هلولگ  کی  راجفنا  ات  میتخیر  یم  هکوپ  يور  كاخ  يرادقم  راجفنا  زا  لبق  هتبلا  دش .  یم  رجفنم  پوت  ۀـلولگ  يادـص  دـننام  یبیهم 

. دوش یعادت  یقیقح 

یعمشم ياه  نلاب 

دض ياه  حالس  نمشد و  ییاناوت  نیمخت  صیخشت و  ياه  هویش  زا  یکی  دوب . فورعم  یعمشم " نلاب  هب "  هک  نشور  یعمشم  ياه  هسیک 
هب رازفا  گنج  ییاج  هباج  اهورین و  كرحت  عون  ییاسانـش و  تهج  بش  رد  هدش  باترپ  ياهرونم  دوب . طخ  رد  رقتاسم  رفندـض  ییاوه و 
نآ تمـس  هب  اهورین  مامت  دش ، یم  نشور  نامـسآ  رد  يرونم  هک  نیمه  اذل  دـندرک . یم  يریگارگ  ار  اه  نآ  اه  نابدـید  تفر و  یم  راک 

زورب دوخ  زا  هنیمز  نیا  رد  يدایز  تیـساسح  ًالومعم  نمـشد  يدوخ و  ياهورین  دوب و  یناور  لماع  رت  شیب  نیا  دندرک و  یم  يزادـناریت 
ای دوب  بشرد  اه  امیپاوه  ینوگنرـس  رد  تراهم  نداد  ناشن  يارب  ییاوه  دـض  اـب  رونم  يریگ  فدـه  هلئـسم  نیا  دومن  نیرتهب  دـنهد . یم 

هدروآ و تسد  هب  ار  مزال  تاعالطا  نمـشد  هک  نآ  زا  لـفاغ  دـندرک . یم  دوخ  نآ  زا  ار  رونم  ینوگنرـس  راـختفا  هک  یفلتخم  ياـهرابریت 
رس زا  دنتشادن  ندیگنجیارب  مه  یفاک  ۀلولگ  یهاگ  هک  ام  ياهورین  ور ، نیا  زا  دوب . هدرک  هبساحم  ار  رازفا  گنج  اوق و  دادعتسا  ییاناوت و 

دوصقم هب  هلیـسو  نیدـب  ات  دنداتـسرف  یم  اضف  هب  ار  ینارون  ياه  عمـشم  نلاب ، کیزیف  زا  هدافتـسا  اب  دـندز و  یم  راکتبا  هب  تسد  يراچان 
. دنبای تسد  دوخ 

یعقاو ریس  يوب 

راجفنا و رثا  رب  دندرک . یم  کیلـش  سپـس  دنتخیر و  یم  ریـس  نآ  لخاد  دندرک و  یم  زاب  ار  یج . . یپ . رآ رـس  اه  هچب  واف ، مدـقم  طخ  رد 
. دنداتفا یم  وپاکت  هب  تسا  هدز  ییایمیش  ناریا  هک  نیا  زا  ناسرت  اه  یقارع  دناشوپ و  یم  ار  اضف  ریس  دنت  يوب  ، امرگ

یکیناکم لیب 

هدز ریگ  شکرت  ناونع  هب  یکچوک  ياه  زیرکاخ  دـیاب  یکیناکم  لیب  اب  هداج  فرط  ود  رد  رـصقلا ، ما  ةداـج  يور  رجفلاو 8  تایلمع  رد 
ناما رد  يارب  يراصنا  ربکا  جاح  مان  هب  داهج  ياهورین  زا  یکی  دوب . یلکـشم  راک  راـک ،  نیا  هقطنم  شتآ  مجح  هب  هجوت  اـب  هک  دـش  یم 
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شراک لحم  زا  ندـمآ  بقع  ماگنه  حبـص  یلاوح  هک  بیترت  نیا  هب  درک . یبلاج  راک  هاگتـسد  لاقتنا  لقن و  ماگنه  اـه  شکرت  زا  ندـنام 
هب باـنط  هکت  ود  سپـس  داد و  یم  رارق  هدـننار  نیباـک  يوـلج  درک و  یم  عـمج  ار  هاگتـسد  کـجوک  لـیب  دـش . یم  دـیدش  شتآ  یتـقو 

ياوه نآ  رد  درک . یم  تیادـه  تسار  پچ و  هب  ار  هاگتـسد  بانط  اب  تسـشن و  یم  تفر و  یم  لیب  نورد  تسب و  یم  ناـمرف  ةریگتـسد 
. دش یمن  هدننار  هاگیاج  هجوتم  ًالصا  دید  یم  ار  هاگتسد  سک  ره  شیم  گرگ و 

هدنکارپ ياه  گرب 

ندـش دراو  ماگنه  ات  میدرک  یم  هدـنکارپ  فلتخم  طاقن  رد  ار  اه  نآ  دـعب  میدرک . یم  کشخ  میدـنک و  یم  ار  امرخ  تخرد  ياه  گرب 
. دسرب شوگ  هب  اه  نآ  ياپ  يادص  نمشد ،

فیس تروش  درُب 

مک نا  جرخ  نوچ  دیـسر ، یمن  یقارع  ياه  نیـشام  فرط  نآ  هب  ام  ةراپمخ 60  میدب .  هدش  رقتـسم  رجفلاو 8  زا  لبق  دور  دـنورا  طخ  رد 
لکیه نوچ  دوب ، ام  نادرگ  هدنامرف  فیـس  دیروایب . ار  فیـس  تروش  دـیورب  تفگ  ناردارب  زا  یکی  هک  مینک  هچ  هک  میدوب  رکف  رد  دوب .
يارب ياه  هسیک  نآ  زا  میدرک و  هراپ  ار  فیـس  تروش  تشاد . یم  هگن  شدوخ  يارب  ساـپاز  تروش  ود  یکی ،  هشیمه  تشاد ،  یتشرد 
یلیخ نآ  دُرب  نوچ  دور ،  یم  اجک  ات  میدید  یمن  میدرک  یم  کیلش  یتقو  میداد .  اج  ةراپمخ 60  رد  میدرک و  تسرد  ةراپمخ 82  جرخ 

 ! قارع تفر  میتفگ :  وک ؟ نم  تروش  تفگ : دمآ  فیس  یتقو  دوب  هدش  دایز 

یتوراب دناب 

لح يارب  دوبن ، سرتسد  رد  اه  نآ  جرخ  اما  میدرک ، ادیپ  ةراپمخ 60  دنج  میدوب .  طخ  دنفادپ  لوئـسم  یتدم  نارهم  نازیوالق –  طخ  رد 
یم کیلـش  هراپمخ  تقو  میدرک .  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هراپمخ  يارب  جرخ  لکـش  هب  رپ و  توراب  اب  ار  مخز  دـناب  لخاد  دـیاب  لکـشم  نیا 

 . دوب هتفای  شیازفا  رایسب  مه  نآ  دُرب  داد و  یم  ةراپمخ 82  يادص  دش ،

هدش ادج  رزودلوب 

هاگتسد يور  نمشد  نیگنس  شتآ  هجوتم  ینکرگ  عافترا  رد  یلق ، یلع  ياقآ  نارهت ،  داهج  یمزر  یسدنهم  هدنامرف  کمیم ، تایلمع  رد 
لـیب و داد و  رارق  هیقب  زا  رترود  رتم  رازه  دودـح  ار  رزودـلوب  هاگتـسد  کـی  دوجوم ، ياـه  هاگتـسد  عومجم  زا  وا  دـش .  یـسدنهم  ياـه 

بلج تمـسق  نآ  هب  شهجوت  مامت  نمـشد  دز . ار  نآ  ةدند  سپـس  درک . دنلب  نیمز  زا  ار  هاگتـسد  داد و  راشف  نیمز  يور  ار  نآ  کگنچ 
. دندنام ملاس  تالآ  نیشام  مه  دش و  ماجنا  راک  مه  بیترت ، نیا  هب  دش و  لفاغ  رگید  ياه  هاگتسد  زا  نآزا ،  سپ  دش و 

جیسب

. تداهش ناقشاع  هسردم  دروآ . یم  ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  هک  یناکم 

یجیسب

. بالقنا یلصا  بحاص  ادهش . نوخ  یقیقح  ثراو  بالقنا و  هناوتشپ  فافع .  مرح  نیشن  هدرپ  بش . دهاز  زور و  ریش 
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ناهج ناریظن  یب 

. زرابم تیناحور  سلجم ،  تلود ،  يوسوم ،  نیسحریم  ياقآ  یناجنسفر ،  مالسالا  تجح  يا ،  هنماخ  هللا  تیآ 

نمهب ود  تسیب و 

نابلط و تردق  ناراد و  هیامرس  نتخاس  دیما  ان  اهتردق و  ربا  تسد  ندرک  عطق  دادبتـسا و  رامثتـسا و  رامعتـسا ،  ياهریجنز  نتـسکش  زور 
. نابلط تصرف  نابلط و  راصحنا 

یباجح یب 

. داسف جیورت  یبرغ و  رهاظم  يافیا  يارب  رابکتسا  بناج  زا  گرزب  يا  هبرح 

اهباجح یب 

. توغاط ياه  هلافت 

مولظم یتشهب 

 . یمالسا بالقنا  يادهشلادیس 

نایتشهب

. میقتسم طارص  ناورهر  قح و  ناگتفای  نالباق ،  نایانیب 

تشهب

. نموم هزیاج 

نایجیسب

مالـسا ادخ و  يارب  هناصلاخ  هک  اعدا  نودـب  كاپ و  نادـنزرف  تسین . ایند  نیا  رد  ناشیاج  هک  ینوخ  هب  هتـشغآ  ناغرم  قح . هار  ناصلخم 
نانیرفآ راختفا  ناروشحلس ؛  نامفکرب ؛  ناج  دنزوس . یم  هللا  بزح  تما  لفحم  ییانشور  يارب  یعمش  نوچمه  گنج  تخس  طیارـش  رد 

. قشاع نایوجگنج  فراع ؛ ناقشاع  بالقنا ؛  هدنیآ  لسن  دیما  مالسا ؛ 
؛ ادـخ هار  رد  ناگداتـسیا  هللا ؛ ایلوا  هصاخ  هللا ،  بزح  یلجت  هللادـنج ،  تقیقح  هللاودـع ؛ ناگدـنبوک  هللا ؛  حور  نارای  هللا ،  یلو  ناـبوبحم 

. تلادع ناگدنراداپرب 

يا هغیص  ردارب 

مه اب  تایلمع ، ياه  بش  صوصخ  هب  گـنج ، لوط  رد  تداهـش  زا  دـعب  تعافـش  يوزرآ  رد  هک  ییاـه  هچب  هتـسب ؛ توخا  دـقع  تسود 
. دروآ اج  هب  ار  يردارب  قح  دنکن و  شومارف  ار  يرگید  درک  كرد  ار  تسود  رضحم  رتدوز  مادک  ره  هک  دنتسب  یم  توخا  دقع  نامیپ و 
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پ

تداهش هوحن ي  ناکم و  نامز و  ینیب  شیپ 

هب مه  یلاعت  قح  دـندوب و  هدرک  دـهع  دوخ  يادـخ  اب  هک  دـندرک  نانچ  دوب و  هدـش  تباجا  ناشتـساوخرد  اـعد و  هک  يدارفا  دـندوبن  مک 
. تسین هلالج  لج  وا  نأش  رد  هدعو  فلخ  هک  درک  لمع  شیوخ  هدعو ي 

هوحن خیرات و  لحم و  زین  اه  هچب  زا  یـضعب  دنداد ، یم  ربخ  ناشدوخ  گرم  زا  هک  میا  هدید  میا و  هدینـش  ایلوا  صاوخ  درومرد  هک  نانچ 
یضعب دنشاب ؛ رثالا  دوقفم  دیهش  هک  دوب  نیا  ناشیاعد  يا  هدع  دش . یم  نامه  تسرد  دنتفگ و  یم  دوخ  ناتـسود  يارب  ار  ناشتداهـش  ي 

؛ دنـسرب تداهـش  هب  اج  نآ  دـننک و  تکرـش  يرگید  تایلمع  رد  دـنناوتب  ات  دـنرب  رد  هب  ملاس  ناج  ور  شیپ  تایلمعرد  دـندرک  یم  دـهع 
؛ دش مه مـی  نینچ  دنـسرب و  تداهـش  هب  دنتـسه  تدابع  زامن و  لوغـشم  هک  یلاحرد  اروشاع یـا  زور  دنتـساوخ  یم  ناشیادخزا  یهورگ 

دعب دـندرک و  یم  مالعا  دوخ  ناتـسود  صاوخ  هب  دـندید و  یم  باوخرد  ار  دوخ  تداهـش  هقیرط ي  اه و  یناشن  اه و  مان  نیمه  یـضع  بـ
یم ار  دـنمجرا  راوگرزب و  يادهـش  نیا  زا  يدادـعت  مادـکره  هک  ادهـش  ناتـسود  ناگدـنمزر و  نایم  رد  نونکا  دنرایـسب  دـش . یم  نامه 

دنتفاتش . اده  را شـ ـ ید هب  دندرک و  هب تـن  تداهش  هماج ي  ناشینیب  شیپ  هتفگ و  هتساوخ و  قباطم  هک  ییادهش  دنسانش .
ما هریشمه  یسورع  دقع و  مسارم  اب  ات  ربب  لزنم  هب  خیرات  نالف  رد  ارم  هزانج ي  ًالثم  دندرک  یم  شرافس  یناردارب  دوب  یقلت  نیا  ساسا  رب 

. لیبق نیا  زا  ییاه  شرافس  دنکن و  دروخرب 

يزات شیپ 

یتـح دوـب . شـشود  يور  راـشف  نیرت  شیب  وـلو  يوـحن ، هب  سک  ره  داد ، یمن  تیاـضر  درک و  یمن  هدنـسب  تشاد ، هچنآ  هب  سک  چـیه 
يداع يورین  کی  نوچ  هک  دوب  نیا  تارطاخم ، ندیرخ  ناج  هب  اه و  یگرم  شیپ  نآ  همه ي  زا  دعب  شا  یبلق  يوزرآ  رکشل ، یهدنامرف 

يریوک و شطع  شتآ ، هنامیپ ي  زا  دـنزب و  نازواجتم  بلق  هب  نوتـس  شیپاشیپ  نکـش  طخ  ياـه  نادرگ  رد  یجیـسب ، ناـشن  ماـن و  یب  و 
. دناشنب ورف  تداهش  هبار  شیوخ  هنهک ي 

طخ هب  ار  ناشدوخ  دـندنام و  یمن  هبقع  رد  حاحلا  رارـصا و  دوجو  اـب  هک  یـصصخت  نف و  هفرح و  بحاـص  داوساـب و  ناردارب  رایـسب  هچ 
دندوب و ناشلابند  هب  رد  هب  رد  دنتشاد ، هک  یـصاخ  ییاراک  عون  عمط  هب  اه  هرادا  هک  تیریدمو و ... قرب  نایوجـشناد  دندناسر ؛ یم  مدقم 

نازیم دندرک و  یمن  ور  ار  ناشتـسد  هک  یناسک  رت  ناوارف  و  دـندرک ؛ یم  يرازگ  تمدـخ  دـندوب و  ای ...  هتـسد  هدـنامرف  ههبج  رد  اه  نآ 
لاقتناو و لقنرد  هک  اه  يریگ  لدو  اه  يروخ  لد  هچ  دندرک . یمن  المرب  ار  دوخ  یفنص  يدنمناوت  تالیصحت و 

دحاو هب  نکـش  طخ  ناهورگ  زا  رارطـضا  هب  نادرگ  هدـنامرف  ار  يا  هدـنمزر  ردارب  هک  نیا  لثم  دـمآ ؛ یمن  دوجو  هب  اهورین  ییاـج  هب  اـج 
هزادنا هچ  لباقتم ، یبلق  تدارا  دوجو  اب  وا  درک ؛ یم  بیـصن  یب  راب  کی  يارب  ولو  تایلمعرد ، تکرـش  زا  ار  وا  داتـسرف و  یم  تاکرادت 

قطاـنمزا رت  مک  هب  هدـشزاب و  ههبج  هب  شیاـپ  ییورین  هک  دـماین  شیپ  دـنک ! ناربـج  ار  يروـخ  لد  ـن  یا هرخـالاب  هک  درک  یم  یعـس  دـیاب 
. دهدب اضر  نکش  طخ  ياه  نادرگ  زا  رت  مک  هب  اه  نادرگرد  دنفادپ و  هب  یتح  دشاب  دنسرخ  یتایلمع 

نیا تفرگ . یم  رارق  هلمح  كون  هک  دنشاب  يا  هتـسد  رد  هک  دوب  نیا  اهورین  همه ي  شالت  یعـس و  مه  نکـش  طخ  ياه  نادرگ  دوخ  رد 
درک یم  راداو  گنج  هحوبحب ي  رد  ار  نارگدادما  تشاد و  یماو  نمشد  اب  دربن  هب  دنار و  یم  ولج  هب  ار  یتدیقع  ياهورین  هک  دوب  یسح 

هتـساوخ ي دـننک و  رپ  ار  ادهـش  یلاـخ  ياـج  دـنریگب و  تسد  هب  کبـس  حالـس  دـنهنب ، نیمز  رب  ار  هیلوا  ياـه  کـمک  یتـشپ  هلوـک  هک 
یمسج طیارش  نیرت  ینارحب  نیرت و  تخـس  رد  اه  نآ  هب  هجوت  رادو ، ریگ  نآ  رد  دندش  یمن  رـضاح  کی  چیه  هک  تباجا ؛ ار  ناحورجم 
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. دوشب نمشد  زا  ندنادرگرب  ور  حالس و  یشوما  ثعاب خـ یحور ، و 
ضوع مه  اب  ار  ناشیاج  هک  دندرک  یم  هیرگ  دـنداتفا و  یم  مه  ياپ  تسد و  هب  دـنداد و  یم  هیآ  مسق و  ار  رگیدـکی  ناگدـنمزر  ردـقچ 

دوب و رت  شیپ  یماگ  هک  ار  يرگید  درک  یم  یعـس  سک  ره  داد . یمن  اضر  مه  رت  بقع  مدق  کی  هب  سک  چیه  درک و  یمن  هقافا  دننک و 
ار تاهیجوت  نیا  درک و  یم  لوبق  یـسک  هچ  اما  تسا . ندوب  شتآ  رد  یـضتقم  رت  شیب  وا  عضو  هک  نیا  هب  دـنک  یـضار  رطخ  ضرعم  رد 

دناوت یمن  تا  هداوناخ  هدش و  دیهش  مه  تردارب  وت  يا  هداوناخ  روآ  نان  اهنت  امش   : نوچ " ییاه  تبسن  سک ؛ چیه  دیدنسپ ؟ یم  دوخرب 
ياه ههبـش  تسد  نیا  زا  تسا "و  هتـشذگ  رگید  ام  زا  یناوج و  زونه  وت  يا  هدرک  جاودزا  هزات  امـش  میدرجم و  اـم  اـی " :  دـنک " لـمحت 

زا يارب  نالوئسم  هک  دوب  یعقاوم  اه  شکمشک  نیا  جوا  دیماجنا  یم  یشک  هعرق  هب  راک  داتفا و  یمن  رگراک  هک  تسرد ، تسار و  عقاورد 
نیم و ياهنادیم  ندرکزاب  يارب  تداهش  نادرگ  لیکـشت  نوچ  دنداد ،  یم  یبلطواد  یگرم و  شیپ  داهنـشیپ  يرما  ندرک  جراخ  تسب  نب 

ياج رگید  هک  دندروآ  یم  موجه  يروط  دوعوم  زور  دنیایب ، نادرگ  ۀینیسح  هب  روظنم  نیا  هب  یـصاخ  دادعت  دش  یم  رارق  رگا  عناوم . عفر 
دندروآ . یم  رد  ار  همه  کشا  دوبن و  نتخادنا  نزوس 

ياـپ تسد و  نارـضاح  هک  داد  یم  خر  زین  هناـبلط  تداهـش  ياـه  تیرومأـم  نیگنـس و  تخـس و  ياـهراک  دروـم  رد  ارجاـم  نـیمه  ریظن 
دیشک . یم  لاف  هعرق و  هب  ماجنارس  راک  دندیسوب و  یم  ار  ناهدنامرف 

یثعب ياهورین  لخاد  هب  هک  بیترت  نیا  هب  دوب ؛ تایلمع  نیح  رد  يدـنب  طرـش  تشاد ، مه  حازم  زا  يا  هیام  هک  هلئـسم ، نیا  رگید  تروص 
نابهگن ۀناش  هب  ًالثم  دندز  یم  تسد  دنتفر و  یم  هک  هک  نیا  رتالاب  دندز و  یم  " کت " اهنآ ۀباتفآ  یتح  بآ و  اذغ و  هب  دندرک و  یم  ذوفن 

هب کنات  ندز و  نیمک  نیم ، ندرک  یثنخ  نمشد  هب  ندرب  هلمح  رد  مه  يارب  ندناوخ  يرک  حالطصا  هب  نآ  ریظن  و  دنتـشگ ! یم  رب  یقارع 
!" يدرکن رگا  يرگید ": منک "؟و  یثنخ  هیناث  کی  فرظ  ار  نیم  نیا  نم  یهاوخ  یم   : هک " نآ  ریظن  نتفرگ و  تمینغ 

لوف اب  دوب ، نمـشد  فرـصت  رد  هک  یـساسح  ۀـطقن  عافترا و  ای  لـپ  ریخـست  نوچ  دـندرک ،  یم  طرـش  ناهدـنامرف  دوخ  هک  رگید  یبیترت 
كاخ و زا  يا  هعطق  يزاسدازآ  هب  دسر  هچ   ، دنراذگب ورگ  ار  دوخ  تسین  تسه و  نآ  يارب  دندوب  رضاح  اه  هچب  هک  لحار  ماما  تاقالم 

هارمه هیقب  اب  دنتسناوت  یمن  دنتشاد و  رذع  تایلمع  رد  تکرش  يارب  هک  ینس  هب  اپ  ناردارب  ندرک  هیرگ  دنلب  دنلب  مه  رخآ  تسد  يرهش / 
. ناشدنروایب دننامب و  ای  دنیایب  دنورب و  اهنآ  ات  دندش  یم  هدنز  دندرم و  یم  دننک .  تباقر  یضعب  اب  ای  دنوشب 

یسیون هماندنپ 

لاـح تعاجـش و" برح و  هب  طوـبرم  ههبج ، موـسر  بادآ و  هدـمع ي  هک  دوـب  دـنفادپ  زور  زور ، ره  تاـیلمع و  بـش  بـش ، ره  ییوـگ 
رفـس هدامآ ي  دـندرک و  یم  رت  عمج  ار  ناشیاپ  تسد و  اهورین  درک ، یم  دوب  شوخ  ار  اضف  تاـیلمع  رطع  یتقو  تسا . راز  راـک  لوحو "
نداد بـیترت  دوـب ، جــیار  تاـیلمع  هاـگ  تاـیلمع و  زا  لـبق  زور  دــنچ  رد  ًاـمومع  هـک  هـهبج  صاـخ  ياــه  تنــس  زا  یکی  دــندش . یم 

يا و هلمج  ای  يا  هملک  نتشون  اب  دنتساوخ  یم  دوخ  ناتسود  زا  دارفا  زا  یـضعب  ینعم ه  نیا  هب  دوب ؛ یـسیون " يراگدای  هماندنپ "و" " رتافد
، یگرزب مالک  یثیدح ، يا ، ـه  یآ تشون : یم  يزیچ  یـسکره  دـننک . دـنم  هرهب  دوخ  تامارک  زا  ار  وا  یـسکع  ًانایحا  یطخ و  تسد  نداد 

مه رایـسب  لوصا ، ادا و  رهاظت و  عنـصت و  عون  ره  زا  رود  هب  صالخا و  یگداس و  تیاـهن  رد  نیگنهآ ، یمـالک  اـی  یبدا  يا  هعطق  يرعش ،
دیفم . رصتخم و  زجوم و 

نامیلس میروم و تـو  ام  هک ": دندرک  یم  اضما  ار  نآ  دوخ  ناتشگنارس  نوخ  اب  دنتـشون و  یم  يا  همان  نامیپ  یعمج  هتـسد  تاقوا  یـضعب 
. دنتشون یمن  يزیچ  دندرک و  یم  عضاوت  بیترت  نیا  هب  رطاش "و  ياقآ  وت  میا و  هنسرگ  ام  رطاق ، راوس  وت  میا و  هدایپ  ام  رطاخ ،

رخآ تسپ 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دـنهدب  يدارفا  هب  ار  رخآ  تسپ  هک  دوب  نیا  رب  مسر  دوب . فاعم  نآ  تاقحلم  هاگحبـص و  مسارم  رد  تکرـشزا  بش ، نابهگن  نیرخآ 
رتشیب هتبلا  دننکرد . هب  نت  زا  ار  هنازور  یگتـسخ  رت ، شیب  تحارتسا  اب  دنناوتب  ات  دندوب  هدش  هتـسخ  هدرک و  راک  نارگید  زا  رتشیب  زور  رد 

تامدـقم ندرک  مهارف  ياچ و  ندرک  هدامآ  هب  تسناوت  یم  ینابهگن  نمـض  صخـش  اریز  تشاد ؛ هناـبلطواد  تلاـح  رخآ  تسپ  اـه  تقو 
هفیظو ماجنا  مه  نانابهگن  عقاو ، رد  دزادرپب ؛ هناحبص  ندروخ  هاگحبـص و  يارجا  ندناوخ و  زامن  نتفرگ و  وضو  يارب  اه  هچب  ندش  رادیب 

. دوخ مزر  مه  ناردارب  هب  یتمدخ  مه  دندرک و  یم 

نطاب رهاظ و  یگزیکاپ 

اضعا و طاشن  تحـص و  ظفح  نودب  دوب ، نآ  رب  ریاد  ههبج  رادـم  گنج و  هلئاغ ي  هک  نطاب  تراهط  ناور و  حور و  تشادـهب  هب  مامتها 
ینبم يا  هقطنم  تاغیلبت  ینید و  میلاعت  زا  ریغ  هک  دوب  نینچ  تسا . هتـسباو  ناج  هب  مسج  یگزیکاپ  سابل ، نت و  لـثم  دوب ، رمث  یب  حراوج 

هبقع ي رد  هچ  ور ، نیازا  یگتـسارآ . تفاظن و  هب  دنتـشاد  یبلق  یلیم  یتشرـس و  یـششک  مه  اـه  هچب  دوخ  ناـمیا ، هب  تفاـظن  یگتـسب  رب 
یمن يدودح  دح و  نآ  يارب  دندوب و  رـصم  يدیلپ  زا  يرود  یکاپ و  زا  يرادروخرب  لقادح  هب  نآ ، دـقاف  طخ  رد  هچ  تاناکما و  ياراد 

نتشادرب و رد  ناردارب  هک  سب  زا  شتبون ـ  رد  سک  چیه  اما  رگنس ، تفاظن  يارب  دنتشاذگ  یم  یگتفه  تبون  هک  دش  یم  رایسب  دنتخانش .
مامت نوچ  دش ، یمن  ور  هبور  هدشن  تفاظن  رگنـس  کی  اب  دـندرک ـ  یم  تیاعر  ار  مظن  یگزیکاپ و  ناشدوخ  ياج  هب  لیاسو  ندـنادرگرب 

یم تمحز  رطخ و  هب  ار  ناشدوخ  روظنم ، نیا  يارب  و  دننک ، لمع  باب  نیا  رد  دوجوم  ثیداحا  تایآ و  همه ي  هب  هک  دوب  نیا  ناششالت 
. دنتسناد یم  تدابع  دوخ  هک  تدابع  بجاو  همدقم ي  هن  ار  تفاظن  نوچ  دنتخادنا ،

تاغیلبت يوگدنلب  دننک ، زیمتو  رت  ار  هلوحم  ای  دنشکب  هینیـسح  شوگ  رـس و  هب  یتسد  دوب  رارق  یتقو  نادرگ  هبقع ي  رد  هک  دوبن  دوخ  یب 
، دنا لیم  هک  یناردارب  تسا . عیزوت  هدامآ ي  دوجوم و  باوث  يدودـعم  دادـعت  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  هدـنمزر ! نازیزع  :" درک یم  مالعا 
هب تاغیلبت  لباقم  نانز ، دـنخبل  دـندوب ، هتفرگ  ار  بلطم  هک  اه  هچب  دـعب ، یتاظحلو  دـننک " هعجارم  نادرگ  تاـغیلبت  هب  نآ  تفاـیرد  يارب 
اه نآزا  يدـج  یخوش و  هب  دـسرب و  اج  نیا  هب  راک  دنتـسناوت  یمن  هک  دـندوب  مه  ییاه  ناهورگ  دنـسرب ! دوخ  قح  هب  ات  دـندش  یم  طخ 

میمصت  هبترم  کی  مه  اب  دندرک و  یم  یتسد  شیپ  ناشدوخ  دنرادرب ؛ يریخ  مدق  هک  دوشب  توعد 
دنتساخ و یمرب  یلع  ای  کی  اب  اه  نآ  دننکب . وراج  زیمت و  ار  هینیـسح  رداچ  ای  دنهدب ، ییافـص  ار  نادرگ  هطوحم ي  ًالثم  هک  دنتفرگ  یم 

یم ناشفاعم  دعب  زور  هاگحبـص  زا  دشاب  هدمآ  رد  ناشتلاجخ  زا  هک  نیا  يارب  یهدـنامرف  و  تفاظن ؛ يارب  دـندش  یم  جیـسب  یعمج  هتـسد 
. درک

همین اه  هچب  زا  یضعب  ار  اه  نلاس  ندرکوراج  اه و  ییوش  تسد  ندرکزیمت  تشت ، رد  ناتسود  سابل  نتـسش  هفاضا ي  هب  اه  تفاظن  نیمه 
نیعم یتعاس  رد  اه  بش  هک  یلاع ، تالیـصحت  اب  یناردارب  هقطنم  رانک  هشوگرد و  دـندوبن  مک  دـنداد . یم  ماجنا  راظنا  زا  رود  اه و  بش 

یم باوج  !" امرفب هیک ؟ : " خساپ رد  دندز و  یم  رد  دندیـشک ، یم  رـس  رداچ  هب  رداچ  رگنـس و  هب  رگنـس  دـنداتفا  یم  هار  تسد  هب  نوغرف 
؛ دندرک یم  نفد  ار  اه  نآ  اه ، هچب  رارقتـسا  لحم  يرتم  دـص  دـنچ  هلـصاف ي  هب  دـندرک و  یم  عمج  ار  اه  هلابز  دـعب  هیلاغـشآ "! :" دـنداد

فک یتایلمع  رد  هرخـالاب  ار  ناـشقح  درک و  یم  تباـجا  ناردارب  زا  ار  ناـشیریخ  هب  تبقاـع  ياـعد  ياـضاقت  هاـگ  دـنوادخ  هک  یناـسک 
رد تاکرادت  عقوم  هب  ندیـسرن  اه و  ییاج  هباج  دوجو  اب  تشاد ؛ دوجو  مه  مدقم  طوطخ  رد  تبغر  لیم و  نیمه  تشاذـگ . یم  ناشناج 

هاچ و ندنک  لابند  هدـشن  کشخ  ناشندـب  قرع  زونه  هتفوک  هتـسخ و  هدیـسرن ، هدیـسر و  صاخ ، لاوحا  عاضوا و  قطانم و  اه و  تیعقوم 
طیحم يزاسابیز  هب  نداد  ناماسو  رس  هلابز و  ندرکرابنا  يارب  ینزخم  لحم و  صیـصخت  مامح و  ندرک  سیر  تسار و  تلاوت و  هیبعت ي 

. نمشد هراپمخ ي  پوت و  شتآ  ریز  ای  يوج  یبآ و  ياه  هقیضم  رد  یتح  دندوب ،
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ییاریذپ

هک دش  یم  عورـش  ییاج  نامه  زا  دوب - راک  رد  يا  هویم  ياچ و  رگا  هتبلا  هویم - ياچ و  عیزوت  نامهم و  صتخم  دوب  ییاج  سلجم  يالاب 
. دوبن حرطم  ًادبا  ًالصا و  تسیک ، نامهم  وا  هک  نیا  دنتشاد . يرازگ  تمدخ  یشیوخ و  ساسحا  همه  نامهم  هب  تبسن  دوب . هتـسشن  نامهم 

نیا دنتـشاذگ . یم  اج  دوب  هدـمآ  وا  ندـید  هب  نامهیم  هک  ار  یـسک  نابزیم و  وا ،  هب  یگدیـسر  تدارا و  زاربا  ییاریذـپ و  رد  نارگید  اسب 
عمج زا  يردارب  یتسود و  ندـید  هب  یـسک  یتـقو  هک  دوب  هداـتفا  رگراـک  ناـنچ  ندوب  یناـمدوخ  سح  تیمیمـص و  زیمآ و  تبحم  راـتفر 
نانچ دنیبب ، ار  نارگید  ات  دوب  هدـمآ  ًالـصا  هک  نیا  لثم  درک ؛ یمن  ییاهنت  یبیرغ و  ساسحا  دوب ، هتفر  ییاج  وا  ًاقافتا  تفر و  یم  ناردارب 
همه زا  رطاخ  نیمه  هب  دنک . ترایز  ار  همه  هک  دوب  هدمآ  تفرگ . یمن  ار  شتسود  غرـس  ییاهنت  هب  نامهیم  رگید  مود ،  لوا و  راب  زج  هک 

. دوبن هک  سک  ره  دیسرپ ،  یم 

اه هتشون  تکاپ  يور  تشپ و 

شقنو و حرط  سکع و  دـش و  یم  هتـشون  ههبج  هب  مدرم  فلتخم  ياهرـشق  ییادـها  ياه  همان  تکاپ  رد  هک  ییاه  تراـبع  زا  رظن  فرص 
همان ي سکره  :" هک (ص ) نأشلا میظع  ربمایپ  فورعم  ترابع  " ماما ، يا  ترمع  هظحل ي  کی  يادـف  مناج  :" نوچ نآ  يابیز  ياه  گنر 

دهاوـخ کیرـش  زابرـس  نآ  اـب  دربـن  باوـث  رد  تسا و  هدرک  دازآ  ار  يا  هدـنب  هک  تسا  ناـنچ  دـناسرب ، شا  هداوناـخ  هـب  ار  زابرـس  کـی 
دنوادـخ تسد  هکار  امـش  دـنمتردق  يوزاب  تسد و  رود  زا  نم  هک " ماما  مالک  اـی  " تسادـخ : هار  رد  داـهج  نمؤم  لـمع  نیرتهب  "،" دوب

اب اهنت  ار  رـش  هک  دینادرگزاب  شأدبم  هب  ار  گنـس  هرا  یـسامح ":پـ هلمج ي  ای  " منک ، یمراختفا  هسوب  نیارب  مسوب و  یم  تسا  نآ  يالاب 
. رگید هنامیکح ي  راصق و  هملک ي  هلمج و  نارازه  هغال و  ـ بلا جهنزا  " دننک ، یم  عفدرش 

هب رپ  تسد  اب  ار  ام  ادـنوادخ ! " زا دـندوب  ترابع  اه  نآ  زا  يا  هراـپ  هک  دنتـشون  یم  تکاـپ  يور  تشپ و  اـه  هچب  دوخ  مه  ار  ییاـهراعش 
ردارب "  ، " مهاوخن ار  نیریـش  ناج  انیـسح ! دـنامب "،" اهنت  ماما  میتسین  هفوک  لها  ام  میا "،" هدـنمزر  میا  هدـنز  ات  "،" نادرگرب نام  هداوناخ 
ترابع ای  امرفب " تیانع  ربص  ادهش  هداوناخ ي  هب  ادنوادخ ! ار "،" مادص  ندرگ  ... دنکشب تتسد  یچتسپ  ردارب  یشابن "،" هتـسخ  یجیـسب 

هقطنم ناتسزوخ ، :" سردآ تسا "و  تداهش  هاپس  دزم  "،" اکیرما رب  گرم  ناگدنمزر  ربمت مـا  یقرب "،" همان  باوج  یبرغ ، هن  یقرـش  هن  "

". دیهش تسد  هب  دسرب  پوت  اشویتاک 74  ، 134 یتسپ قودنص  ناراب ، رونم  ي 

يرب ماغیپ 

اه هچب  زا  دز و  یم  رس  فارطا  ياهرداچ  اهرگنس و  بـه  دورب ، ینالوط  یصخرم  هب  تساوخ  یم  یتیعقوم  ای  رقم  زا  یـسک  یتقو  دوب  مسر 
لبق زور  ود  یکی ، ًالومعم  دشابن  فراعت  دحرد  هک  نیا  يارب  دهد و  ماجنا  لیم  لامکاب  ات  دـنیوگب  وا  هب  دـنراد  يراک  ره  درک  یم  اضاقت 
شیپ دنـشاب . هتـشاد  ار  ناشدوخ  ندرک  روج  عمج و  نتـشون و  تشاددای  ندرکرکف ، تصرف  اه  هچب  ات  دـندرک  یم  ار  راک  نیا  تکرحزا 

رد دعب ، دنریگب . شرافـس  همه  زا  دـنناوتب  ات  دـنتخادنا  یم  ریخأت  هب  ار  ناش  یـصخرم  زور  ود  یکی ، هاگ  ناردارب  زا  یـضعب  هک  دـمآ  یم 
شتـسپ هار  رهـش  نیرت  کـیدزن  رد  دـنتفرگ تـا  یم  ار  نآ  تشاد  یندرک  تسپ  هماـن ي  هک  سک  ره  زا  رقم  زا  ندـش  جراـخ  اـت  هار  لوط 

لوا یـصخرم ، لوط  رد  درک ، یم  مکح  مه  یجیـسب  قالخا  دیـسر . یم  ددع  دصناپ  دصراهچ ، هب  عقاوم  یـضعب  اه  همان  نیا  دادعت  دننک .
نفلت شلزنم ، هب  صخش  همان ي  ندناسر  زا  دوب  ترابع  اه  تساوخرد  نیا  دننک . یگدیسر  نامزر  مه  ياه  شرافس  اه و  تساوخرد  بـه 

ندناسر هداوناخ و  فرطزا  هما  طخ و نـ تسد  لوپ ، ایادـه ، نتفرگ  ًالباقتم  ههبج و  تاغوس  ایادـه و  ندرب  یتفایرد ، ياه  هرامـش  هب  ندز 
. دش یم  يریگ  یپ  نیدهاجملاراصنا " ناونع " اب  هک  يروما  رگید  هقطنم و  رد  ناشدنزرف  بـه 
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یتاولص ییاریذپ 

هنابش تاعاس  مامت  رد  هک  دوب  یتاولص  ياه  هاگیاپ  اه و  هاگتسیا  مدقم ، طخ  هقطنم و  ات  ههبج  هب  کیدزن  رهش  نیرخآ  زا  اه ، هچب  هار  رس 
دوب . اه  هچب  زا  ییاریذپ  هدامآ ي  زور 

ـ رهـش یتاولـص  ياه  هاگیاپ  نهآ . نامیـس و  اب  ار  یمئاد  ياه  هاگیاپ  دـنتخاس و  یم  يزلف  قرو  ای  ریـصح  اب  ًالومعم  ار  تقوم  ياه  هاگیاپ 
باوخ و تحارتسا و  لیاسو  زا  ریغ  هک  ینعم  نیا  هب  دنتشاد ، يرتهب  تاناکما  هاشنامرک ـ  رد  ناکرت  دجـسم  زاوها و  رد  هیبنیز  هاگیاپ  لثم 

اما دوب . گنجرد  اه  یـضعب  يداصتقا  ياه  یبلط  تصرف  يارب  یبوخ  رایـسب  عناـم  اـه  هاـگیاپ  نیا  . دنتـشاد مه  تارباـخم  تفاـظن ، اذـغ و 
ـ  نادابآ هداج ي  رد  نیوخراد ــ  ياه  هاگتـسیا  لثم  تشاد ، زاین  عفر  فافک و  هبنج ي  رت  شیب  يا  ههبج  يرهـش و  نوریب  ياـه  هاگتـسیا 

اه .  نآ  لاثما  بیرقوبا و  هار  هسو  هخرک  لپ  هاگتسیا  ای  دیمح ـ  ناگداپ  زا  رتالاب  هینیسح ـ  یتاولص  هاگتسیاو  زاوها ـ
هفیظو دش و  یم  تیاده  نآ  هب  زین  رهش  نآ  یمدرم  ياه  کمک  تشاد . هدهع  هب  اهرهـش  زا  یکی  ار  یتاولـص  هاگیاپ  ره  هرادا ي  ًالومعم 

. دندوب دروخرب  شوخ  وگ و  هلذب  شاشب و  مه  رایسب  دارفا  نیا  دنتفرگ . یم  هدهع  هب  رهش  نآ  نادرمریپ  ار  اه  هاگتـسیا  نیا  رد  ییاریذپ  ي 
چیه ار  اه  نآ  تینابـصع  دـنتفر و  یم  ناش  هقدـص  نابرق  دـندرک و  یم  کشخ  رت و  ار  اه  هچب  ردـپ ، زا  رتهب  هکلب  ردـپ ، لثم  هک  یناـسک 
یمن تمحز  یـسک  هب  زگره  دنتـشگ ، یم  اه  هچب  رود  هناورپ  لثم  یجیـسب ، ياه  سابل  دیفـس و  نساحم  اب  ناردـپ  نیا  دوب . هدـیدن  سک 
نیمه هب  دنک و  تفایرد  ار  تمدـخ  دزم  تاولـص  اب  هک  دوب  بظاوم  یکی  نآ  درک ، یم  ییاریذـپ  يرگید  درک ، یم  تفاظن  یکی  دـنداد ؛

زا یخرب  رد  دندرک . یم  کمک  مه  هار  رس  مدرم  هب  شترا ـ  هاپس و  جیسب و  زا  معا  یمزر ـ  ياهورین  زا  ریغ  اه  هاگیاپ  نیا  رخآ . ات  بیترت 
ياه هاگیاپ  لاح ، نیا  اب  هریغ . رطع و  مویلادـمو و  ماما  یقاجنـس  سکع  همانزور و  باـتک و  یتح  دـش  یم  ادـیپ  زیچ  همه  اـه  هاـگیاپ  نیا 

مه  ینتسب  روگنا و  بآ  رخاوا  نیا  هچرگا  دندوب ؛ ياچ  تبرش و  نتشاد  هب  فورعم  رظن  دروم 
تالکـش ناشتالقنت  دوب . غرمولچ  بابکولچ و  ًاضعب  ناشیاذغ  دوب . رت " برچ  " ییاریذپ میدش ، یم  رت  کیدزن  طخ  هب  هچره  دـنداد . یم 

تیوکسیب . هتسپ و  و 
رد تشاد و  ناشیا  یتمالـس  ماـما و  ترـضح  هب  صاـصتخا  همه  زا  شیب  هک  دوب  تاولـص  نداتـسرف  تاـمحز ، تامدـخ و  همه ي  ترجا 

يارب دوب  یهاگداعیم  قوتاـپ و  تشاد ، یتامدـخ  هبنج ي  هک  نآ  زا  شیب  دـیاش  یتاولـص  ياـه  هاـگیاپ  ناگدـنمزر . قیفوت  دـعب  هجرد ي 
دوخ هب  دوخ  ناشندوب ، هاررـس  تهج  هب  سدـقم ، نکاما  نیا  دـندوب و  هداتفا  رود  مهزا  یلد  مه  همه ي  اب  هک  ییاه  هچب  مزرمه . ناردارب 

بایا یناسر ، تامدخ  هوحن ي  نیا  زا  ریغ  درک . یم  مهارف  ار  ع )  ) هللاادبع یبا  ـا  قآ نارای  هاتوک  دنچ  ره  رادید  دـیدجت  لاصو و  تابجوم 
دش .  یم  ماجنا  ناگیار  یتاولص و  زین  اه  نآ  هک  دوب  مه  ییاریذپ  ياه  تروص  ریاس  هاگشیارآ و  یطایخ و  مامح و  باهذ و  و 

رد دـنداد . یم  جرخ  هب  يرتـشیب  ساوسو  اـه  تاولـص  رد  یمدرم  يایادـه  زا  ندرک  هدافتـسا  هب  تبـسن  دـندوب  رتریگ  تخـس  هک  یـضعب 
ایادـه نیا  هزادـنا ي  هب  اـم  اـیآ  دندیـسرپ  یم  ناـشدوخ  زا  اـه  نآ  دوـب . رت  سوـسحم  رما  نیا  تشاد  يرت  مک  كرحت  ههبج  هک  یطیارش 

یم یناشیپ  رب  رهم  لثم  ار  اـه  یکاروخ  مه  اـه  یـضعب  هن ؟ اـی  تسه  اـم  قح  توپمک  ورـسنک و  نیا  میا و  هدـش  تمحز  جـنر و  لـمحتم 
. دندییوب یم  دندیسوب و  یم  دنداهن و 

تداهش دراکالپ  گنر  هچراپ و 

زا یکی  ندرک  عناق  اب  ار  شا  هچراپ  دوبن . راک  رد  يدراکالپ  هچراپ و  اما  دش ، یم  رازگرب  ناتسدرک  رد  ناتـسود  زا  یکی  تداهـش  مسارم 
يا هلیسو  هک  میتفر  یم  رهش  هب  دیاب  ای  زین  گنر  يارب  میدرک . هیهت  دوب  هدروآ  دوخ  يارب  هک  يدیفـس  هفحلم  زا  نتـشذگ  رد  هب  ناتـسود 

هک داتفا  رکف  هب  طاطخ  میتشاذگ . یم  رس  تشپ  هدایپ  ار  جدننس  دابآ -  نسح  روحم  یکاخ  هداج  ینالوط  ریسم  دیاب  ای  میتشادن  رایتخا  رد 
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گنر زمرق ، راکدوخ  رهوج  هیلخت  اب  تخاس و  زبس  گنر  ناتخرد ، زبس  غمص  زا  هدافتـسا  اب  دنک . لح  دناوت  یم  روط  ره  ار  دوخ  لکـشم 
. میدرک بصن  هاگیاپ  رد  میتشون و  ار  دوخ  مزر  مه  تداهش  تیلست  کیربت و  ترابع  هلیسو  نیا  هب  درک و  تسرد  زمرق 

تماقتسا يارب  نتسب  نامیپ 

دندش و یم  دحتم  مه  اب  دنتشاذگ و  یم  مه  يور  ار  ناشیاه  تسد  ناگدنمزر  درک ، یم  کتاپ  ای  تشاد  يورشیپ  یثعب  نمـشد  تقو  ره 
بش رد  اه  هچب  ار  رارق  نیمه  دننکن . ینیـشن  بقع  یطیارـش  چیه  رد  دننک و  هلباقم  نمـشد  اب  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  دنتـسب  یم  نامیپ 
رفن نیرخآ  ات  دننارب و  بقع  هدش  نییعت  هطقن  ات  ار  نمشد  دننک و  تماقتـسا  ناوت  دح  ات  هک  دندرک  یم  دهع  دنتـشاذگ ؛ یم  مه  تایلمع 

. دنریگب ار  وا  يورشیپ  يولج 

همه ياج  هب  نداد  تسپ 

يارب هرسکی  تعاس  هدزاود  ات  تشه  تدم  هب  هاگ  ههبج . بادآ  زا  دوب  یبدا  ناردارب ، رگید  ياج  هب  نداتـسیا  تسپ  رـس  نداد و  ینابهگن 
دوب رامیب  هک  يا  یتسپ  مه  هب  ندادن  عالطا  یلوا ، قیرط  هب  دبال ، دعب و  تبون  رفن  ندرکن  رادـیب  طیارـش  نیا  ریغ  رد  ورین و  دوبمک  ناربج 

هتفوک هتـسخ و  هدـمآ و  تایلمع  زا  هزات  ًانایحا  هدرک و  شومارف  ار  تبون  هک  يردارب  هب  تسپ  عقوم  ندرکن  يروآدای  تشاد و  یلـالم  اـی 
يراس جیار و  بادآ  زا  ندمآ  رداچ  هب  نتـشگزاب و  دعوم  زا  رترید  ندش و  رـضاح  تسپ  رـس  ررقم  تقو  زا  رتدوز  هب  دیقت  نینچمه  دوب ؛

. دوب راید  نآ 

رخآ تسپ 

هک دنهدب  يدارفا  هب  ار  رخآ  تسپ  هک  دوب  نیا  رب  مسر  دوب . فاعم  نآ  تاقحلم  هاگحبـص و  مسارم  رد  تکرـش  زا  بش ، نابهگن  نیرخآ 
رتشیب هتبلا  دننک . رد  هب  نت  زا  ار  هنازور  یگتـسخ  رتشیب ، تحارتسا  اب  دنناوتب  ات  دـندوب  هدـش  هتـسخ  هدرک و  راک  نارگید  زا  رتشیب  زور  رد 

تامدـقم ندرک  مهارف  ياچ و  ندرک  هدامآ  هب  تسناوت  یم  ینابهگن  نمـض  صخـش  اریز  تشاد ؛ هناـبلطواد  تلاـح  رخآ  تسپ  اـه  تقو 
هفیظو ماجنا  مه  نانابهگن  عقاو ، رد  دزادرپب ؛ هناحبص  ندروخ  هاگحبـص و  يارجا  ندناوخ و  زامن  نتفرگ و  وضو  يارب  اه  هچب  ندش  رادیب 

. دوخ مزر  مه  ناردارب  هب  یتمدخ  مه  دندرک و  یم 

مه هب  رگدادما  نداد  ساپ 

تسناوت یم  سک  ره  هک  دوب  نآ  تقو  تفرگ ، یم  ارف  ار  اج  همه  توکس  دیباوخ و  یم  هک  ادص  رس و  تسـشن ، یم  ورف  هک  رابغ  درگ و 
، دوب هتخیر  كاخ  رب  ناش  هتخوس  شوپ  رپ و  اهنت  دندوب و  هتفر  و  هدـیرپ »  » هک اهنآ  زا  ریغ  دریگب . ار  اه  هچب  غارـس  دوش و  دـنلب  شیاج  زا 
، ار شرس  یکی  دوب ، هتفرگ  ار  شیولهپ  مکش و  یکی  دندیچیپ . یم  دوخ  هب  درد  تدش  زا  یضعب  شومخ و  یـضعب  هک  دندوب  یناحورجم 

رگا : » دنتفگ یم  دندیشک و  یم  رانک  ار  ناشدوخ  یضعب  دش  یم  کیدزن  اهنآ  هب  یسک  رگا  فصو  نیا  اب  ار ؛ شا  هدش  ادج  ياپ  يرگید 
( نانابدید لثم   ) دندش یم  حورجم  نارگید  مشچ  زا  رود  رگا  و  ریگب » ار  نمـشد  ورب  یهدب ، باوج  دیاب  تمایق  يادرف  ینزب  نم  هب  تسد 
ره تقو  رـس  رگدادما  دـنتخادنا . یم  دوخ  یمخز  شود  يور  دنتـشاد  تکروا  رگا  دـندرک . یم  ناهنپ  ار  دوخ  مخز  نتفر  بقع  سرت  زا 
راک نم  هب  ورب  تهانپ ، تشپ و  ادـخ  تسا . بوخ  ملاح  نم  هک  درک  یم  يراشفاپ  داتـسرف و  یم  يرگید  غارـس  ار  وا  تفر  یم  هک  مادـک 

دنتـسه و يروف  دادما  دنمزاین  نارگراثیا  نآ  کت  کت  تسین و  نینچ  هک  دنتـسناد  یم  نارگدادما  ادخ ، زا  دعب  هکنآ  لاح  شاب . هتـشادن 
بلاق هلصاف  نیمه  رد  ناشدوخ  دنداتسرف ، یم  رگید  ناردارب  نیلاب  هب  ار  وا  یتقو  دش . یم  نینچ  مه  بلغا  هک  دنبنجب .. رید  يا  هظحل  رگا 
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ياه تحارج  اب  تایلمع  بش  اه  هچب  نیمه  دنتـسویپ . یم  ایلوا  ابحا و  عمج  هب  دندنکفا و  یم  شود  زا  ار  یکاخ  هقرخ  دـندرک ، یم  یهت 
یهاگ دوب ، قیمع  ناشتحارج  مخز و  رگا  دربب . بقع  هب  ار  اهنآ  ات  دشکب  راک  زا  تسد  یسک  ای  دننک  كرت  ار  طخ  دندوبن  رـضاح  تخس 

یلیخ ناشلاح  مه  رگا  دنداد . یم  رارق  ناگدنمزر  هیقب  رایتخا  رد  ار  ناکما  تصرف و  نیا  دـنتخادنا و  یم  نیمز  دراکنارب  يور  زا  ار  دوخ 
هب حالـس  ضوع  رد  مه  حورجم  لمح  ياهورین  دـنتفر . یم  بقع  ناشدوخ  حورجم  لمح  ياهورین  زا  نتفرگ  کـمک  نودـب  دوبن ، میخو 

رگید هک  رگدادما  نمـشد ، دیدش  شتآ  گنج و  ناروک  رد  هک  دش  یم  هدید  رایـسب  دـندرک . یم  رپ  ار  ناشیا  ياج  دـنتفرگ و  یم  تسد 
. درک یم  تظفاحم  وا  زا  دوخ  تداهش  تمیق  هب  تخادنا و  یم  حورجم  ناج  همین  ندب  يور  ار  شدوخ  تشادن  کمک  تصرف 

يردان لپ 

 : گنج هدنیآ  يارب  نیگنس  یسرد  يردان ، لپ  تایلمع 
دودـحم هلمح  نیا  یط  تفرگ .  تروص  يردان  لپ  تایلمع  ناریا ،  يزرم  طوطخ  هب  قارع  شترا  يرـسارس  موجه  ياـهزور  نیتسخن  رد 
ناهورگ کی  هدایپ و  پیت  هس  دش ،  زاغآ  يزرم  طخ  تشپ  ات  نمشد  ندنار  بقع  ییورایور و  روظنم  هب  لاس 59  هامرهم  زور 23  رد  هک 

ناهدـنامرف ینیب  شیپ  مغریلع  یلو  دـندش  لمع  دراو  گنج  یبونج  روحم  رد  کشمیدـنا ،  لوفزد و  ياهرهـش  برغ  زا  شترا  زا  یهرز 
درواینراب .  هب  یهجوت  لباق  يزوریپ  شروی  نیا  شترا ،  ینیمز  يورین 

 . ددرگ نیمات  یللملا  نیب  زرم  زا  تظافح  هخرک ،  هناخدور  برغ  زا  نمـشد  ندـنار  نوریب  اب  دوب  هدـش  ینیب  شیپ  يردان  لپ  تاـیلمع  رد 
هتسب درگنسوس  ناتسب و  ياهرهش  قطانم و  نیا  رد  یقارع  ياهورین  هبقع  هبازچ  هییافلح و  هقطنم  يوس  هب  يورـشیپ  اب  دوب  رظن  رد  نینچمه 

تایلمع یحارط  دروآرب و  رد  فعـض  اما  دوش .  جراخ  نمـشد  لاغـشا  زا  زین  روکذـم  قطانم  یلاـمتحا ،  هرـصاحم  نیا  هجیتن  رد  هک  دوش 
دش .  يدوخ  ياهورین  یماکان  ببس 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
يردان  لپ  تایلمع :  مان 

 23/7/1359 ارجا :  نامز 
کشمیدنا  لوفزد و  ياهرهش  برغ  رد  گنج  یبونج  روحم  ارجا :  ناکم 

ا  شترا ج .  ینیمز  يورین  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
یللملا نیب  زرم  نیمات  هخرک و  هناخدور  برغ  زا  نمشد  ندنار  نوریب  تایلمع :  فادها 

مچرپ

هـس هب  اهنآ  گنر  تهابـش  رطاخ  هب  هک  هجوگ  رایخ و  رینپ و  نان و  لـثم  دوب  يا  هداـس  کبـس و  كاروخ  ههبج  رد  اـه  هچب  ماـش  ًـالومعم 
. دوب مچرپ  ياذغ  هب  فورعم  زمرق ) دیفس و  زبس و   ) ناریا مچرپ  گنر 

نکدگلاپ

نک رادیب  مدآ 

شک هنشاپ 

هیحور كرحم ، نیرفآ و  ناجیه  یتاغیلبت  ياه  مایپ  یماظن و  ياه  شراـم  یبـالقنا و  ياـه  گـنهآ  شخپ  اـب  هک  تاـغیلبت  دـحاو  نیـشام 
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هیانک هب  داد ؛ یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  گنج  ریذپان  بانتجا  ياه  جرح  رسع و  اه و  يرسک  مک و  درک و  یم  تیوقت  ار  هدنمزر  ياهورین 
یلهاک یتسس و  ینیشن و  بقع  عنام  تخادنا و  یم  اج  ار  هیضق  ییوررپ  ادصورس و  روز و  برض و  هب  ولو  هک  یـشور  هلیـسو و  هراشا ، و 

! دش یم  هزرابم  رد 

يریپاب زیورپ 

دیراذگن اهنت  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  زومآشناد : دیهش  همانتیصو 
تـسد رـس  رب  ارم  توبات  هک  ینامز  دـیراذگن و  اهنت  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا : هدـمآ  يریپاـب » زیورپ   » زومآشناد دیهـش  همانتیـصو  رد 

. دیهد رارق  متوبات  يور  رب  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  سکع  میرک و  نآرق  دینکیم ، لمح 
ندـنارذگ زا  سپ  يو  دوشگ ؛ ناـهج  هب  هدـید  مـالیا  رهـشهرد  رادـمتیالو  هقطنم  رد  لاـس 1348  رد  يریپاـب » زیورپ   » زومآشناد دـیهش 

هقطنم رد  یگلاس و  رد 18 دنفسا 1366  هکنیا 6  ات  دـش  لطاب  هیلع  قح  ياهههبج  مزاع  تبون ، دـنچ  رد  یگلاـس  رد 17 یکدوـک  نارود 
: تسا هدروآ  دوخ  همانتیصو  رد  زومآشناد  دیهش  نیا  دیسر . تداهش  هب  نازیوالق 

شور هار و  باختنا  هنیمز  رد  شناگدـنب  مامت  هب  ار  يراتخمدوخ  يدازآ و  قیفوت  هک  ییادـخ  مان  هب  شخبیتسه ؛ گرزب و  دـنوادخ  مانب 
ام يارب  رتشیب  هچ  ره  ار  يدازآ  ناکما  هدش و  تیناقح  رادمچرپ  هک  نارامج  ریپ  نیا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  رب  مالس  دورد و  اب  دومرف و  اطع 

. منکیم زاغآ  ار  ماهمانتیصو  مالسا ، ناگدنمزر  يزوریپ  دیما  اب  تسا و  هدرک  مهارف 
گنرد نداتـسیا و  ياج  منیبیم ، ایهم  ار  دوخ  هدرک و  ادـیپ  ماـیتلا  مدوب ، هدروخ  نوبز  نمـشد  زا  ار  ییاـهمخز  ادـخ  فطل  هب  هک  نونکا 
شروی هحلسا و  نتشادرب  اب  موش و  لطاب  هیلع  قح  ههبج  یهار  مالسا  نایهاپس  هارمه  هب  يد  ادرف 5  مازعا  رد  هک  ماهتفرگ  میمصت  تسین و 

. هسردم مرگنس  تسا و  رگنس  ما  هسردم  هک  مهد  ناشن  شنابابرا  رابکتسا و  هب  نمشد  بلق  هب  ندرب 
تـسد اهتردـقربا  هک  یفرط  زا  تسا . روما  مها  زا  گنج  هک  دـیامرفیم  نینچ  مربهر  نوچ  تساهههبج  رد  ام  زیچ  همه  تیعقوم  نیا  رد 
کیبل نارامج  ریپ  ع ،)  ) نیـسح ماما  دنزرف  يادن  هب  هک  تسا  مامت  ام  رب  تجح  دنراد ، ار  مالـسا  وحم  يدوبان و  دصق  دناهدرک و  یکی  هب 
يدازآ اب  مینک و  هرسکی  ار  نایمادص  مادص و  راک  نوخ ، نداد  اب  تیاهن  رد  تداشر و  يراکادف و  اب  میباتـشب و  اهههبج  يوس  هب  هتفگ و 

. میروآرد زازتها  هب  ناهج  رسارس  رد  ار  مالسا  يزوریپ  مچرپ  میوش و  سدق  یهار  البرک 
دهاوخ تئارق  امش  يارب  یتروص  رد  همانتیصو  نیا  نایانشآ  ناتسود و  مزیزع ، ياهیسالکمه  منابرهم ، نارهاوخ  ناردارب و  ردام ، ردپ ،

زا نم  نتفر  اب  هک  دینکن  لایخ  دیـشابن ، تحاران  دیریگن و  متام  نم  تداهـش  يارب  هک  مهاوخیم  امـش  زا  مشاب و  هدش  دیهـش  نم  هک  دش 
ْمِّهِبَر َدـنِع  ءاَیْحَأ  ْلـَب  اـًتاَْومَأ  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْاُوِلُتق  َنیِذـَّلا  َّنَبَـسَْحت  َـالَو   » هیآ هب  ماهدرم ؛ یلک  روط  هب  نم  هتفر و  نیب  زا  زیچ  همه  ناـهج  نیا 

. دینک رود  دوخ  دوجو  زا  ار  متام  دییامرف و  هجوت  َنُوقَزُْری »
اریز دینک  هزرابم  شیوخ  شکرس  سفن  اب  دیشابن ؛ توافتیب  یمالـسا  ینید و  لئاسم  هب  تبـسن  دیریگب و  يدج  ار  ههبج  گنج و  هلئـسم 

رد نم  تداهش  اب  دیراذگن و  اهنت  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا .» ینطاب  ناطیش  اب  داهج  اهداهج ، مامت  أشنمرـس   » دیامرفیم هر )  ) ینیمخ ماما 
. دینک تیلوئسم  ساسحا  دوخ ، هب  تبسن  رتشیب  یمالسا  رئاعش  ظفح 

فادها دربشیپ  رد  نم ، حالس  نتشادرب  اب  ناکما  تروص  رد  دیراذگن و  یلاخ  ارم  رگنس  منکیم  هیصوت  امش  هب  مناردارب  اهیـسالکمه و 
. دیشاب اشوک  مالسا 

نم توبات  هک  ینامز  دیشاب . هنومن  وگلا و  هعماج  نیب  رد  دروم  نیا  رد  هک  دینک  یعـس  دینک و  تیاعر  ار  دوخ  یمالـسا  باجح  نارهاوخ 
نالدروک اهتردقربا و  ات  دیهد  رارق  نم  توبات  يور  رب  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  سکع  میرک و  نآرق  باتک  دینکیم ، لمح  تسد  رس  رب  ار 

. يرگید زیچ  رطاخ  هب  هن  ماهدش  دیهش  متفر و  ههبج  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  هنوگربمایپ  مایپ  میرک و  نآرق  رطاخ  هب  نم  هک  دننادب 
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يریما نامیپ 

درکیمن یهاتوک  ارقف  هب  قافنا  رد  هلاس  دیهش 11 
یهاـتوک ارقف  هب  قاـفنا  رد  هلاـس  دیهـش 11  نیا  تشادـن ، یبوخ  یلام  تیعـضو  يدـشرا » نامحر   » زومآ شناد  دیهـش  هداوناـخ  هکنیا  اـب 

. درکیمن
ینییاپ نس  هکنیا  اب  یکدوک  نارود  رد  يو  دمآ ؛ ایند  هب  فعضتسم  نیدتم و  ياهداوناخ  رد  لاس 52  يدشرا » نامحر   » زومآشناد دیهش 

. دوب رادروخرب  ياهداعلاقوف  كرد  زا  تشاد 
اما درکیمن  یهاـتوک  ارقف  هـب  شـشخب  لذـب و  رد  هلاـس  زومآ 11  شناد  نیا  اما  تشادـن  یبوخ  یلام  تیعـضو  ناـمحر  دیهـش  هداوناـخ 
نآ رد  نامحر  هک  ییوردوخ  زقـس ، هقطنم  رد  نیم  يزاساج  اـب  دنتـشادن و  ار  ینیمز  ناگتـشرف  نیا  ندـید  لـمحت  قفاـنم  ياـهکهورگ 

. دیسر تداهش  عیفر  ماقم  هب  يدشرا » نامحر   » دش و رجفنم  تشاد ، روضح 
. دنتفرگ هدهعرب  ار  زومآشناد  دیهش  نیا  یهوژپتشذگرس  تیلوئسم  هک  دنتسه  ینازومآشناد  یسیو  دازرف  يردیح و  نیدرف 

دوب همه  قشمرس  هلاس  نامحر 11  راتفر  زومآشناد : دیهش  ردپ 
. دوب همه  قشمرس  وا  كولس  راتفر و  هویش  تشاد ، یمک  نس  هکنیا  اب  هلاس  دیهش 11  تفگ : يدشرا » نامحر   » زومآشناد دیهش  ردپ 
عباوت زا  وجهلب  ياتـسور  رد  ام  هناخ  تشاد : راـهظا  يو  زا  یتارطاـخ  ناـیب  اـب  يدـشرا » ناـمحر   » زومآشناد دیهـش  ردـپ  يدـشرا  دـیعس 

. میدرکیم ترجاهم  يزرواشک  تهج  تمعنكاک  ياتسور  هب  ناتسبات  لصف  رد  دوب و  زقس  ناتسرهش 
تالیـصحت هنیزه  نیمأـت  صوـصخ  هب  میتشادـن  یبوـخ  یلاـم  تیعـضو  دادیم ؛ همادا  وـجهلب  رد  ار  مجنپ  سـالک  ناـمحر  داد : همادا  يو 

. دوب لکشم  میارب  رهش  رد  نامحر 
؛ دوب رادروخرب  ییالاب  ناوت  هیحور و  زا  نامحر  میتشاد  هک  ییاهتیمورحم  همه  اب  درک : نایب  يدـشرا » ناـمحر   » زومآشناد دیهـش  ردـپ 

. دوب هسردم  ناوخسرد  بوخ و  نازومآشناد  زا  یکی  دوب و  تدابع  يرادنید و  لها 
شلیصحت هنیزه  يرگراک  اب  لیطعت  مایا  رد  تشاد  یمک  نس  هکنیا  اب  دوب و  همه  قشمرس  وا  كولـس  راتفر و  هویـش  درک : ناشنرطاخ  يو 

. دنارذگب ار  راگزور  دوخ  جنرتسد  زا  ات  دنک  شالت  دشاب و  لقتسم  دیاب  ناسنا  تشاد  داقتعا  يو  درکیم ؛ مهارف  ار 
دیشخب ریقف  کی  هب  ار  دوخ  ون  نهاریپ  نامحر  زومآشناد : دیهش  ردام 

هنهک نهاریپ  دوخ  دیـشخب و  وا  هب  ار  دوخ  وـن  نهاریپ  هنهرب ، ریقف  ندـید  اـب  ناـمحر  تفگ : يدـشرا » ناـمحر   » زوـمآشناد دیهـش  رداـم 
. دیشوپ

رایـسب بلق  نامحر  تشاد : راهظا  يو  ینابرهم  تواخـس و  زا  یتارطاخ  نایب  اب  يدـشرا » نامحر   » زومآشناد دیهـش  ردام  یمیلـس  هیفاص 
. دوب هدیرفاین  قلخ  هب  تمدخ  يارب  زج  ار  وا  دنوادخ  تشاد و  ینابرهم  فوئر و 

وا يارب  نهاریپ  کی  يزور  مراد  داـی  هب  داد : همادا  دوب ، فعـضتسم  مورحم و  مدرم  هب  تمدـخ  رکف  رد  مادـم  ناـمحر  هکنیا  ناـیب  اـب  يو 
. تفر نوریب  دش و  لاحشوخ  یلیخ  وا  مدناشوپ ؛ شنت  رب  مدیرخ و 

نامه تسین و  شنت  رب  وا  نهاریپ  مدش  هجوتم  تشگرب  هناخ  هب  نامحر  هک  ینامز  تشاد : نایب  يدشرا » نامحر   » زومآشناد دیهـش  ردام 
هک مدـید  ار  يریقف  متفر  هک  نوریب   » تفگ يدروآ ؟» رد  تنت  زا  ار  تـنهاریپ  ارچ   » مدیـسرپ وا  زا  تـسا ؛ هدیـشوپ  ار  دوـخ  هـنهک  نـهاریپ 

« مدیشخب وا  هب  مدروآ و  رد  ار  منهاریپ  تشادن ؛ نت  رب  يزیچ 
رگا نزن ؛ ار  فرح  نیا  تقو  چیه  ردام   » تفگ باوج  رد  يو  مدوب ؛ هدـیرخ  تدوخ  يارب  ار  نهاریپ  نم   » متفگ نامحر  هب  داد : همادا  يو 

« دوش دونشخ  یضار و  وت  زا  دنوادخ  ات  هاوخب  مه  نارگید  يارب  یهاوخیم  نم  يارب  ار  بوخ  سابل  ششوپ و 
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درادن يدوس  ینامیشپ 

رد دوب و  هدـش  حورجم  هثداح  دـب  زا  ـالاح  هاـم و  هدزاود  هب  لاـس  دوب ، هقطنم  رد  بترم  شدوخ  درک ؛ یم  بطر  عنم  دوب و  هدروخ  بطر 
. دیسر مداد  هب  شدوخ  نامزرمه  زا  یکی  هک  دنزب  ار  ام  يأر  تساوخ  یم  دنارذگ و  یم  راگزور  جیسب  ياهورین  مازعا  لحم 

! اهدرادن يدوس  ینامیشپ  تقو  نآ  يوش  یم  نامیشپ  نم  لثم  يور  یم  يورب ؟ یهاوخ  یم  اجک  رسپ   ـ
. درادن ینامیشپ  دشاب  ادخ  ياضر  يارب  هک  يراک   ـ

رسپ ردپ و 

تیثیح زا  كرتشم  يا  هزیگنا  اب  مه  زا  رود  يا  هطقن  رد  هاگ  مه و  رانک  رد  هک  دندوبن  مک  هقطنم  رد  عاجش  ردپ  رـسپ  عاجـش و  رـسپ  ردپ 
. دنزب کحم  ار  اه  نآ  زا  یکی  يردپ  تاساسحا  یهاگ  دمآ  یمن  ناشدب  اه  هچب  دندرک . یم  عافد  دوخ  ینامیا  یناسنا و 

! ربخ هچ  هداز  اقآ  زا  یجاح   ـ
ای تسا  نادیم  رد  هتـشک  ای  تسا ، نادرگ  رد  هدنز  ای  تسین : جراخ  لاح  هس  زا  دشاب  اجک  ره  داب . شراد  هگن  رای و  ادخ  تسه  اجک  ره   ـ

. تسا یثعب ) ) نادنز ۀشوگ 

دیفس كالپ 

همه زا  متـساوخ  یم  دوز  دوب . يواکجنک  رـس  زا  همه  میربص  یب  رگید . ياهزیچ  یلیخ  لـثم  تسیچ ، زوسن  كـالپ  متـسنادیمن  شتقیقح 
هلجع دوب . هدش  عورش  هزات  داصرم  تایلمع  دندوب . مزاول  ریاس  كالپ و  ییاسانـش و  تراک  عیزوت  لوغـشم  نالوئـسم  مروایب . رد  رـس  زیچ 
سپ :» مدیـسرپ دوب  هتـسشن  زیم  تشپ  هک  يردارب  زا  دـش ، مامت  كـالپ  دیـسر  هک  نم  هب  تبون  یـسناشدب ، میـسرب . تاـیلمع  هب  هک  میتشاد 

. مدمیهف میتفر  میتفرگ و  هک  دعب  دیوگ  یم  هچ  مدیمهفن  لوا  دیتسه »! دیفـس  كالپ  امـش  دیفـس . كالپ  :» تفگ تسا »؟ مادک  نم  كالپ 
. تسا تداهش  ینعم  هب  زمرق  كالپ  لباقم  رد  دیفس  كالپ 

عاجش رسپ 

هبیرغ يدوخ و  انشآ ، تسود و  متشاد ! یتیاکح  دنتساوخ ، یم  تاصخـشم  یناشن و  مسا و  ههبج  رد  تقو  ره  تسا . عاجـش  نم  ردپ  مسا 
دوشب هجوتم  هدنسیون  لوئسم و  طقف  هک  يوحن  هب  هتسهآ  یلیخ  دیاب  تسا . عاجش  نم  ردپ  مان  هک  دونشب  یسک  دوب  یفاک  تشاد . یمن  رب 

، باوخ تقو  یهاگحبص ، شزرو  عقوم  ییوش ، تسد  فص  رد  مدش . یم  دیفس  یناشیپ  واگ  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  عاجش ، متفگ  یم 
نم فرط  هب  اهرس  ۀمه  دعب  عاجش »! رـسپ  يروطچ  :» دندز یم  ادص  دنلب  متـشادن . شیاسآ  دینکب ، ار  شروصت  هک  اجک  ره  هصالخ  اذغ و 

. تشگ یم  رب 

دنتسه اجک  اه  يروح  سپ 

یم روصت  دش و  یم  هبتـشم  اهنآ  رب  رما  یهاگ  هک  ییاه  هچب  دنتفگ ؛ یمن  هداتفا  امغا  تلاح  هب  حورجم و  ياه  هچب  نابز  زا  هک  اهزیچ  هچ 
باوخ دوب  دایز  ًاتبسن  ادهش  دادعت  هک  يالبرک 4  تایلمع  زا  دعب  اهردارب  زا  یکی  دنتفگ  یم  دنا . هتفر  تشهب  هب  دنا و  هدش  دیهـش  دندرک 

ار شیالاب  نییاپ و  یلاخ . ۀـناخ  لثم  يروح . کـی  زا  غیرد  تخادـنا ، مشچ  هچ  ره  تشهب  لـخاد  رد  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  هک  دـید 
وا و  دنا »؟ هتفر  اجک  ایروم  يروح  نیا  سپ  هنن ، :» دیـسرپ طایتحا  اب  دز . یم  مدـق  یلاوح  نآ  هک  ینزریپ  هب  داتفا  شمـشچ  ات  تشگ  بوخ 
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شدوخ اب  درک و  یثکم  دـنیوگ  یم  نرب .» یم  منم  هنن  یبنجب  رید  دـندرب ، ار  همه  اه  يراـهچ  يـالبرک  نوج ! هنن  :» تفگ دز و  يدـنخزوپ 
. تسین يربخ  چـیه  دـید  دـش و  رادـیب  هک  دوب  اه  لایخ  باوخ و  نیمه  يوت  دـشاب .» رکـشان  ةدـنب  دـیابن  مدآ  دـیوگ ، یم  تسار   :» تفگ

نم رگم  ًالـصا  دنتـسه . اـجک  اـه  يروح  میوگن  رگید  مهد  یم  لوق  :» تفگ تشاذـگ و  مه  ار  شیاـه  مشچ  نیدلارـصنالم  لـثم  هراـبود 
!«. ملوضف

دهاوخ یم  هچ  ادخ  زا  درمریپ 

هد رد  دـنیوگ  یم  هک  یـسک  لـثم  باـتک  باـسح و  یب  هن  هتبلا  دوـبن ، يا  هقیاـضم  تفگ ؛ یم  تساوـخ  یم  شگنت  لد  هـچ  ره  سک  ره 
رد ناتـسود  اب  رادید  ندش ، هتـشک  ناکم  نامز و  تداهـش ، ةوحن  نوچ  ییاهزیچ  تفرگ ! یم  ار  ادخدک  ۀـناخ  غارـس  دـنداد  یمن  شهار 
یم ناکت  يرـس  ًانایحا  درک و  یم  شوگ  طقف  عمج  ریپ  اـما  ندرک . وزرآ  نتـساوخ و  هب  دـیزرا  یم  هک  يزیچ  ره  قح و  تاـقالم  تشهب ،

یمن يزیچ  هدرک و  توکـس  وا  دـید  هک  تقو ! رادرهـش  دـهاوخ .» یم  یچ  تساجک و  تلد  منیبب  وگب ! يزیچ  یجاـح ! متفگ «: وا  هب  داد .
»!؟ یجاح هتسرد  يروق . کی  اب  يروح  کی  دبال  همولعم ؛ دهاوخ  یم  یچ  ادخ  زا  اهدرمریپ  :» تفگ دیوگ 

داقتنا داهنشیپ و 

رد یسک  رگا  تساوخ  اه  هچب  زا  دش  مامت  شا  ینارنخس  هک  نیا  زا  دعب  يزور ، دوب . ینینزان  رسپ  یمظاک . مان  هب  میتشاد  ینادرگ  هدنامرف 
شتـسد هب  درک و  عمج  ار  اه  تشاددای  تساخرب و  یکی  دعب  دـهدب ، وا  هب  دـسیونب و  دراد  يداهنـشیپ  ای  داقتنا  هدـش  حرطم  لئاسم  دروم 

نیا هـب  دـنناوخ  ار  يذـغاک  اـه  لاؤـس  ناـیم  رد  دوـب . هدـنیآ  تاـیلمع  نوـچ  دــنچ و  اـهدوبمک و  ةراـبرد  اـه  فرح  رتـشیب  ًاتدــعاق  داد .
يزبس همروق  هبترم  نیدنچ  دـیاش  تدـم  نیا  فرظ  ما . هدـش  لقتنم  نادرگ  نیا  هب  هدـنب  هک  تسا  لاسکی  بیرق  یمظاک ! ردارب  :» نومـضم
لباقم میهاوخ  یم  روطچ  فصو ، نیا  اب  نیغ . اـی  دنـسیون  یم  فاـق  اـب  ار  همروق  دـنناد  یمن  زونه  اـه  هچب  رثکا  هک  یلاـح  رد  میا  هدروخ 

!«. دیهدب حیضوت  ًافطل  میتسیاب ، تسا  زهجم  رابگرم  ياه  حالس  عاونا  هب  هک  ینمشد 

هدنام رد  يال  میاپ 

. دوب هداد  تسد  زا  تایلمع  رد  ار  شیاپ  کـی  هک  دوب  زبس  هقج  داوج  مدـیدج  ناتـسود  زا  یکی  مدوب ، هتفر  بیرخت  نادرگ  هب  هک  لـیاوا 
ور زا  هرخالاب  ات  تفر  یم  هرفط  هشیمه  دهدب . حیضوت  ار  شندش  حورجم  تاییزج  میارب  متساوخ  وا  زا  میدش  رت  یمیمـص  هک  نیا  زا  دعب 

دیهش دوشب  یمخز  میاپ  هک  نیا  زا  لبق  نم  شتسار ، :» تفگ یم  دوب . هچ  هیضق  مدیمهفن  مه  گنج  نایاپ  ات  دوبن . روط  نیا  ًاعقاو  اما  تفر .
، دنتفر ناتـسود  میتفر ، ینعی  تشهب ، میورب  میتساوخ  دش  شور  نامفیلکت  هک  دعب  ایند . نآ  مدوب  هتفر  ناتـسود  زا  نت  دنچ  قافتا  هب  مدش !

لیمکت ار  ما  هدنورپ  ات  ایند  هب  متـشگرب  راچان  دش ! یچیق  نار  يالاب  زا  رد و  يال  دـنام  میاپ  دنتـسب و  ار  رد  نوشب  لخاد  متـساوخ  هک  نم 
 «. منک

بالقنا مایپ 

ياهدادما هب  عجار  رشحم ـ ! دوب ، رـشحم  دوب ـ ؟ هچ  کی  يالبرک  تایلمع  هرابرد  ناترظن  دیتسه  نکـش  طخ  ناهدنامرف  زا  یکی  هک  امش 
يارب یمایپ  هچ  دروخ ـ یم  ناشدوخ  درد  هب  ناش  يرگدادما  هک  مسانـش  یم  ار  یبیغ  ریغ  نارگدادـما  طقف  نم  دـیراد ـ ؟ يرظن  هچ  یبیغ 

یم دهاوخ  یم  ار  هلجم ) «) بالقنا مایپ   » یـسک رگا  اما  مهدب ، مایپ  هک  متـسه  نآ  زا  رتکچوک  مرادن . یمایپ  دیراد ـ ؟ ام  رورپ  دیهـش  تما 
. دنک هعجارم  هاپس  ياه  یشورف  باتک  هب  دناوت 
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دش ادیپ  نیتوپ 

لاس داتفه  راگنا  نیمز  يور  هتـشاذگن  ار  ناشرـس  دندوب . باوخ  شوخ  ردق  نیا  یـضعب  هک  نیا  زا  دـش  یم  نامیدوسح  یهاگ  شتقیقح 
یم ناشتیذا  مه  ام  دندز . یمن  کلپ  يدرک ، یم  کیلـش  ناشـشوگ  لغب  پوت  دندوب ، نیگنـس  باوخ  دهاوخب  تلد  ات  دنا و  هدیباوخ  دوب 
یم فاص  میدرگب ، ار  اج  همه  بوخ  هک  میدرک  یمن  لطعم  رگید  دـشابن  شیاج  رـس  نامنیتوپ  ای  ییاـپمد  هگنل  ًـالثم  دوب  یفاـک  میدرک .

هک يدیدن »؟ ار  ام  نیتوپ  :» میدوب هدیسرپن  زونه  ندوب ، ظفح  زا  ناشدوخ  رگید  ردارب »! ردارب  :» باوخ شوخ  ناردارب  نیا  رـس  يالاب  میتفر 
ردارب :» هرابود دعب  هقیقد  دنچ  دوبن . ارجام  همه  نیا  اما  دش ، یم  دنلب  ناشفپ  رخ و  هرابود  و  مدیدن » ربمغیپ  رسپ  هب  :» دنتفگ یم  تینابصع  اب 
منیتوپ میوگب  متـساوخ  باوخب  یچیه  :» دینـش یم  باوج  هدش »؟ یچ  رگید  رام  رهز  ردارب و  تسـشن «: یم  هعفد  نیا  دش  یم  دـنلب  ردارب »!

!« دش ادیپ 

تیلست دراکالپ 

یناهگان و توف  :» نومضم نیا  اب  دندرک  هیهت  يدراکالپ  دنتشگ ، یم  هناهب  لابندب  هک  مه  اه  هچب  دوب . هدرک  توف  يردارب  ههام  کی  رسپ 
رگنـس رد  رهظ  زادعب  جـنپ  ات  هس  تعاس  زا  یهوکـشاب  سلجم  تبـسانم  نیمه  هب  مییوگ . یم  تیلـست  ار  ینالف  ردارب  هدازاقآ  زادـگ  ناج 

هب هک  ار  يرگنس  مه  ناگدنمزر  هتسد  هتسد  دینک ، مسجت  الاح  دوب .» دهاوخ  ناگدنامزاب  لد  یلست  بجوم  نارورس  روضح  تسا . دقعنم 
هللاءاش نا  دیا ! هداد  ادخ  هار  رد  هک  رکـش  ار  ادـخ  دیـشابن ، تحاران  دـندز «: یمن  هک  اه  فرح  هچ  دـندمآ و  یم  رگنـس  هب  تیلـست  دـصق 

یمن دینادب . کیرـش  ناتدوخ  مغ  رد  ًادج  ار  ام  دیـشاب . هتـشاد  ربص  دیهدن . هار  ناتلد  هب  مغ  تسا ، گرزب  ادـخ  دـیریگ ! یم  ار  شـضوع 
؟ داتفا قافتا  نیا  هک  دش  روطچ  بوخ  :» دندیسرپ یم  هک  نیا  ای  تسا »! تخس  دالوا  غاد  ًاعقاو  میدرک ، ادیپ  یلاح  هچ  میدینـش  یتقو  دیناد 

هدش هک  تسا  يراک   » ای تسا » هتخوسن  هک  ناشلد  اقآ  دنا ، هدرکن  یگدیـسر  عقوم  هب  ًالامتحا  دنتفگ ؟ هچ  اهرتکد  تشاد ؟ يرامیب  هقباس 
«. دشاب امش  رمع  ياقب  هللاءاش  نا  دوش . یمن  تسرد  هک  نتفرگ  لغب  مغ  يوناز  نتسشن و  اب  تسا 

دیآ یم  رد  مشچ  ردپ 

هناخ اب  سایق  رد  گنج و  ههبج  رد  مه  نآ  نطو ، زا  رود  امرگ ، امرس و  هام  راهچ  تسیب و  تمدخ ! هب  روبجم  لومـشم و  نازابرـس  هراچیب 
لوا هزات  طیارش ، تیبثت  ورین و  میسقت  ههام و  راهچ  هس ، یشزومآ  هرود  زا  دعب  قیفر ! تسود و  ردارب و  رهاوخ و  ردام و  ردپ و  رانک  رد  و 

ام هب  ناشباوج  لاؤس و  اب  دنتـشاد  تمدخ  هقباس  ام  زا  شیب  لاس  زا  لصف  کی  هرود و  کی  هزادنا  هب  طقف  هک  یناسک  یتح  دوب . تبیـصم 
مه يور  مـشچ  نـکن ، مـه  ار  شرکف  تـسین ، يزیچ  :» تـفگ یم  هاـم ،» هـس  :» میتـفگ یم  یتمدـخ »؟ هاـم  دـنچ  يوـخا  :» دـندز یم  كوـن 

يزابرس شکـشوم ! ای  دیآ  یم  شدوخ  ای  روخن  هصغ  دوش . یم  تسرد  زیچ  همه  تسین  يا  هلئـسم  تسا ! هدمآ  رد  مشچ  ردپ  يراذگب ...
«. دوش یم  يداع  دعب  تسا  روط  نیا  شلوا  لاس  دنچ 

یسورخ اپ 

ناهورگ لوئـسم  هدش »؟ یچ  :» مدیـسرپ متفر ، کیدزن  دوب . هدش  شفرح  ناهورگ  دشرا  اب  راگنا  دوب . نامدوخ  ياتـسور  بساک  ییالبک !
بوخ :» مدیـسرپ دندوب . هدرک  هیبنت  ار  ناهورگ  دوب و  هدرک  تنطیـش  یـسک  ًارهاظ  دور .» یمن  وا  اما  دـنا ، هتفر  یغرماپ  همه  :» داد حیـضوت 

هچ ره  اما  مور ، یمن  یغرم  اپ  نم  یغرم ، اپ  :» تفگ يدـنخ  شین  اـب  مورب »؟ تیاـج  هب  نم  یهاوخ  یم  يور ؟ یمن  یغرماـپ  ارچ  ییـالبک 
!« مور یم  یسورخ  اپ  یهاوخب 
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دننک یم  تمدخ  ههبج  تشپ 

یم شا  هرـصاحم  اـه  هچب  دیـسر ، یم  هقطنم  هب  شیاـپ  هک  نیا  ضحم  هب  دـش  یم  ادـیپ  هقطنم  رد  شا  هلک  رـس و  رید  هب  رید  یـسک  یتقو 
درگ زا  هزات  نوچ  مه  یفرط  زا  دننک . تافام  ناربج  هدش  يوحن  ره  هب  دنتـساوخ  یم  مه  دندوب و  لاحـشوخ  مه  هکنیا  شتقیقح  دـندرک ؛
هتقو یلیخ  :» دیوگب یسک  دوب  یفاک  دنتشگ ، یم  هناهب  لابند  رد  هب  رد  هک  دوب  نیا  دننکب ؛ یلوح  لاح و  مه  اب  دنتـشاد  انب  دوب  هدیـسر  هار 
یم هنعط  هب  تفرگ و  یم  ار  وا  فرح  یپ  يرگید  هلـصافالب  يدیـسرتن »؟ يدرک ، مگ  هار  اـه ! فرط  نیا  بجع  هـچ   » اـی تـسین » تیادـیپ 

وا و  هنک »؟ یم  راکچ  بوخ ، هللا ، كراب  ههبج ؟ تش  نفگ «: یم  بجعت  اب  يرگید  نینک .» شلو  هنک  یم  تمدـخ  ههبج  تشپ  اباب  :» تفگ
یشرت هنک ، یم  تسرد  جیوه  يابرم  یـشاب ، امـش  هک  ییاقآ  دعب  هفاب  یم  ینتفاب  هگب ، تارب  منوج  :» تفگ یم  هدرک و  فاص  ار  شیادص 

و هشب »؟ ایر  يدیـسرت  یم  رـسپ . يدوب  هتفگن  الاح  ات  ارچ  سپ  نیرفآ ، نیرفآ  تنـسحا  تنـسحا   :» هک مه  اب  همه  اه  هچب  و  هزادـنیم و .»... 
. دیایب ههبج  نایم  رد  طخ  کی  ای  دورن  یصخرم  رگید  هک  دنک  غاد  ار  شتسد  تشپ  صخش  هک  دندرک  یم  يراک  هصالخ 

؟ دیوش یم  مدآ  یک  امش  سپ 

. درک یم  ینارنخـس  اـهنآ  يارب  یبرع  هب  تشاد  یناتـسزوخ  ناـبز و  برع  نرادارب  زا  یکی  بقع  دـندوب  هدروآ  طـخ  زا  ار  یقارع  يارـسا 
هک ام  يارب  ار  هدـنیوگ  تارابع  زا  یـضعب  هاگ  هگ  هدـنیوگ و  ناهد  ولج  دوب  هتفرگ  نوفورکیم  اـب  ار  یتسد  يوگدـنلب  مه  یناطیـش  ردارب 
هب وا  ات  دـنتفگ  یم  یـسراف  هب  ار  یتارابع  یتحاران ، يور  زا  كوت  کـت و  مه  اـه  هچب  درک . یم  همجرت  ًـالثم  میدوب  هدز  هقلح  ارـسا  رود 

ار امـش  باسح  اج  نیمه  میناوت  یم  نـالا  اـم  وگب  ردارب ! :» تفگ یم  رگید  یکی  دـیدرمان .» یلیخ  وگب  :» تفگ یم  یکی  دـنادرگرب . یبرع 
پمک و دیور  یم  مه  الاح  لیخد ؛ انا  مه  دعب  دـیتخادنا و  دـیتشاد  ریت  هچ  ره  :» وگب تفگ  یم  يرگید  مینک .» یمن  ار  راک  نیا  اما  میـسرب 
زا یکی  نایم  نیا  رد  شیاهرادساپ »! نیا  اب  مورب  مالـسا  نابرق  دییوگ  یم  دـیوش و  یم  هدـنگ  دـیباوخ و  یم  دـیروخ و  یم  ناتدوخ  يارب 

دیاوخ یم  یک  امـش  سپ  دـش ! مد  ویکونیپ آ ... وگب ! ان  يا ...  هب  ردارب  تفگ «: دـش و  دـنلب  تفرگ  یم  یمک  شنابز  هک  یجیـسب  ناردارب 
دوب يا  هداتفا  اج  رـسپ  هک  هدنیوگ  دـندیمهف  یمن  يزیچ  ًاعبط  دـندرک و  هاگن  مه  هب  اه  یقارع  هدـنخریز و  دـندز  همه  دیـش »؟ مدآ ب .... 

«. میوگ یمن  هرادن ، تیبوخ  نک  شلو  تفگ «:  دز و  يدنخبل 

هارمه کشزپ 

هک میدوب  مهم  اه  یجیـسب  ام  ردقچ  رگدادما ! هن  کشزپ  ناشدوخ  لوق  هب  اما  دوب ! یندیـشک  یندید و  مه  تعامج  رگدادـما  هزمغ  زان و 
ام ولج ، دیورب  دیـسرتن ، :» دـنتفگ یم  اه  نآ  دـندوب ! ام  لاح  نارگن  اهرتکد  نیا  مه  ردـقچ  میتشاد ! نام  هارمه  کشزپ  تایلمع  ياه  بش 

اهنآ هب  هقالع ، طرف  زا  ام  درک .» نامسناپ  تسب و  دوشب  ار  ناتمخز  هک  دیروخب  شکرت  ریت و  يروج  دینک  یعس  طقف  میتسه  ناترس  تشپ 
نیگنس ار  امـش  راب  سفن  لتق  اب  میهاوخ  یمن  دوشب  یهتنم  تراسا  ای  تداهـش  هب  هک  میریگ  یم  شیپ  ار  یـشور   : » هک میداد  یم  نانیمطا 

«. میشاب ناتیزروراک  شزومآ و  هلیسو  ای  مینک 

ندرب یغرم  اپ 

رعش و تیب  دنچ  هب  رگم  دوبن  ناشرادولج  مه  رمـش  رگید  داتفا  یم  نوفورکیم  قیالخ و  هب  هک  ناشمـشچ  ناحادم ، یـضعب  تسد  زا  ناما 
نیا يارب  دنداد . یم  (ع ) ناموصعم هب  هتسنادن ، ای  هتـشناد  ییاوران ، اور و  ياه  تبـسن  هچ  هک  دنامب  الاح  دندوب ؟ عناق  هضور  کی  هیثرم و 

ناشیا ناتـسب  ناوخ  همغن  لبلب  تلاسر و  غلبم  اه  نیا  هک  تیب  لها  هراچیب  دندوبن . نادرگ  يور  يراک  چـیه  زا  دـننک  البرک  ار  سلجم  هک 
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یـسک هب  ینالف  تفگ «: یم  وا  هب  دـش  یم  مامت  سلجم  یتقو  یتسیاب  رد  ور  یب  حیرـص و  اـه  حادـم  لـیبق  نیا  لـثم  میتشاد  یتسود  دـنا !
!« يدرب یغرم  اپ  ار  تیب  لها  بوخ  زورما  اه ، ییوگن 

هدرم هنزریپ 

اه فرح  هچ  دوب  هک  مه  یتقو  دـنتفگ  یمن  شندوبن  يارب  هک  اـهزیچ  هچ  دوبن ، یتقو  تشاد ؛ اـه  تیاـکح  ههبج  رد  مه  غرم  مخت  غرم و 
ردام دوبن  مولعم  هدرم » هنزریپ  : » دنتفگ یم  دندیـسر  یم  هک  مه  هب  اه  هچب  دوب ، مک  ای  دوبن  غرم  مخت  رگا  يدینـش . یمن  شندوب  يارب  هک 
يارب دـنتفگ ، یم  ار  ردام  غرم  دوخ  اـی  دوب  هدـش  دزناـبز  داتـسرف و  یم  ههبج  هب  ار  شیاـه  غرم  مخت  هک  دـنیوگ  یم  ار  يدنمتـسم  ریقف و 

!« هشوپ یم  یل  راولش  هک  هنزریپ  نامه  : » دندینش یم  باوج  هنزریپ ، مادک  دندیسرپ : یم  یضعب  رگا  نیمه 

دشن یلگ  تیاپ 

دیاش و  دورب . مدای  تسا  نکمم  منک  ربص  رگا  مدرک  رکف  میوگن . دمآ  مفیح  دیـسر ؛ مرطاخ  هب  يزیچ  هک  دندوب  وگ  تفگ و  مرگ  تخس 
...« هک متفر  یم  ریسم  نامه  زا  متـشاد  يزور  مه  نم  ًاقافتا  : » متفگ یلطعم  نودب  هک  دوب  نیا  دوشن . مامت  اهنآ  فرح  اه  يدوز  نیا  هب  مه 

.« روشب ار  تیاپ  ورب  اه  میدرک  یم  دگل  لگ  میتشاد  هکنیا  لثم  دشن ؟ یلگ  تیاپ  : » دنتفگ دندرک و  عطق  ارم  فرح 

نیتوپ اپ و 

هچ یهاوخ  یم  ار  اپ  نودب  نیتوپ  بارخ  هناخ  رخآ  : » میتفگ یم  تفرگ . یم  ار  شنیتوپ  غارـس  دوب  هدـش  عطق  وناز  زا  شیاپ  دوب . يا  هبقع 
!« مرادن مه  اب  ار  غاد  ات  ود  تقاط  : » تفگ یم  ینک »؟

ندشن ریسا  طخ و  ندرکادیپ 

ییادـج و زا  دـعب  ای  يریگرد  تایلمع و  يانثا  رد  ندرکرذـن  لثم  تشاد ، صاخ  طیارـش  هب  صاـصتخا  هک  دوب  يرگید  ياـهزاین  رذـن و 
هب يارب  دنتشاد  یم  رب  یضعب  هک  یتخس  ياه  تحارجزا  دعب  ای  يدوخ ؛ ياهورین  طخ و  هب  ندیـسر  هار و  ندرکادیپ  يارب  ندش ، هدنکارپ 
رد ندـنامن  طخ و  تشپ  هب  ناشیا  لاقتنا  يارب  نارگدادـما  ندـش  ادـیپ  يدوخ و  هیلقن ي  لیاسو  اب  نتفای  یـسرتسد  ندـماین و  رد  تراـسا 

. نآ لاثما  یگقوذآ و  یب  یکیرات و  ییاهنت و  زا  تاجن  تشد و 

تاجانم ماگنه  ندیشکرس  يور  وتپ 

دـش یم  نتفگ  رکذ  نتفرگ و  مد  نتـسیرگ و  زا  عنام  ایح  بجح و  هک  انـشآ  تسود و  دارفا  نیب  ًاـصوصخ  زاـین ، زار و  صاـخ  تاـقوا  رد 
رـس و يور  هکدـندوب  یناردارب  دندیـشک ، یمرـس  هـب  وـتپ  ندـشن  هتخانـش  يارب  .و  دـندناوخ یم  بشزاـمن  هینیـسحرد  هـک  یناـسک  لـثم  ،

هانپ وا  هب  دننک و  هثاغتـسا  شترـضح  هاگرد  هب  دـنریگب و  طابترا  ادـخ  اب  دـنهاوخ  یم  هک  روط  نآ  دـنناوتب  ات  دـندناشوپ  یمار  ناشتروص 
یناسک هچ  رگنس  رد  اعد  مسارم  هک  نیارـسرب  بلغا  . دندناشوپ یم  ار  ناشتروص  هیفچ  اب  ، دوبن سرتسد  رد  وتپ  رگا  ؛  نیطایـش رـش  زا  دنربب 

. دوب شکمشک  وگو و  تفگ  دشاب 

ییامیپ هوک  يور و  هدایپ 
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هار دـش ؛ یم  دـیکأت  رت  شیب  نآ  هب  تایلمع  ندوب  شیپ  رد  هک بـا  دوب  هقطنم  ياه  همانرب  ریذـپان  ییادـج  ءزج  ییاـمیپ  هوک  يور و  هداـیپ 
محرت فیفخت و  نآ  عبت  هب  فعـض و  هک  اج  نآزا  سک  چیه  دیـسر و  یم  زور  ای  بش  رد  رتمولیک  هاجنپ  دودـح  هب  هاگ  هک  ییاه  ییامیپ 

اپ درک  یم  یعس  دوب  نکمم  هک  اج  نآ  ات  و  دنک ، یناوتان  زاربا  دنک و  حرطم  ار  دوخ  تالکشم  دش  یمن  رـضاح  دیدنـسپ  یمن  دوخ  رب  ار 
. دناسرب دصقم  هب  دناشکب و  ار  دوخ  هیقب  ياپ  هب 

لثم ییاهدورـس  یتح  راعـش ، رعـش و  ندناوخ  اب  اه  هتـسد  نالوئـسم  یتح  ناردارب ، كوت  کت و  دندش ، یم  هتـسخ  یباسح  اه  هچب  یتقو 
میباتهم مـا،" باتفآ و  لثم " ییاهدورـس  دـنن ؛ ـ کب ریگ  عفر  حالطـصا  هب  دـندرک  یم  یعـس  دـش  ار مـی  ـ جا كدوک  ياه  هماـنرب  رد  هچنآ 

. نآ ریاظن  هشیمه "و  میتسه  مهاب  هشیدنا ، راک و  ام  ای ": میدموا " میدموا و  "

تالضع و نداد  زرو  يارب  ار  تاقوا  زا  یشخب  دنتشاد ، یسرتسد  رمک  هوک و  هب  ای  دندش  یم  رقتسم  تاعافترا  رد  اهورین  هک  یطیارش  رد 
یم ای  تفر  یم  یتمـس  هب  یناهورگ  هتـسد و  ره  دندرک . یم  یط  ار  ياه  يدـنلب  یتسپ و  یعمج  هتـسد  هو ، ياوه کـ لاح و  زا  ندرب  هرهب 

. دنتفرگ یم  تسد  هب  رتا  ـ ناوت دارفا  هک  دوب  يرتم  دنچ  یمچرپ  ناشدحاو  هصخشم ي  دیود و 
نآ هب  اه  نآ  زا  دعب  سکره  ات  دنارذگب  ياج  هب  دوخ  زا  يریگدای  دنتشاد  رارصا  اه  هچب  رتروبعلا ، بعص  طاقن  حتف  اه و  ییامیپ  هوک  رد 

یـسیون راعـش  اب  ار  راک  نیا  دـنا ! هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  اج  نآ  نارگید  اه  نآ  زا  لبق  هک  دـنادب  دـنکب و  ناگتـشذگ  زا  يدای  دور ، یم  لحم 
. دنداد یم  ماجنا  نآ  لاثما  نیدامن و  يوحن  هب  رت  کچوک  ياه  گنس  ندیچ  اه و  گنس  هتخ  يور تـ

نانامهیم زا  ییاریذپ 

ةریج تیوکسیب و  اذغ و  نان و  زا  هچنآ  دنتشذگ ، یم  ناشلباقم  زا  یقارع  يارـسا  یتقو  اه  هچب  دوب . هبناج  ود  ینابزیم  ینامهیم و  ساسحا 
تامدخ عقوم  هب  تسناوت  یمن  تاکرادت  هک  یطیارش  رد  دوخ  ۀیمهـس  بآ  زا  یتح  دندرک ، یمن  هقیاضم  دنتـشاد  سرتسد  رد  هک  یگنج 

. دنداد یم  ارسا  هب  دنکب  یناسر 
نامه ییوررپ - لامک  اب  ندـش  ریـسا  ضحم  هب  گنج  رخاوا  رد  دوب ، هدـش  لقتنم  اـهنا  هب  سح  نیا  گـنج  لوط  رد  جـیردت  هب  هک  ارـسا 

اه هچب  هک  دندرک  یم  راگیس  اذغ و  توپمک  بآ و  بلط  دنتخیر - یم  وجالب  ناقـشاع  ماک  هب  باذم  برـس  شیپ  یتاظحل  ات  هک  یناسک 
. رخآ ات  لوا  زا  دوب  بالقنا  ناعفادم  نادهاجم و  ۀـلمج  ةریـس  نیا  دـندرک . یم  شـشخب  لذـب و  هتفگان  دـندرک و  یمن  غیرد  دنتـشاد  رگا 
هک دندیمهف  یم  ًالماک  ییوگ  دما . یم  رد  ناشیـضعب  کشا  دندرک . یم  هیدـه  اهنآ  هب  اه  هچب  ار  ماما  ترـضح  ریوصت  نارق و  هک  اهدـعب 
یم شوـغآ  رد  دندیـسوب و  یم  ار  اـهنآ  دـندید  یم  ار  تمادـن  نیا  هک  ناردارب  تسا .  هتـشاذگ  ناشرـس  يداـشگ  هـالک  هچ  ثعب  بزح 

. دندیشک

هناقشاع يوریپ 

هکلب فرـص ، یماظن  يرورـض  تعاطا  هن  مه  نآ  دنتـسناد ؛  یم  ماما  زا  تعاطا  الاب  اـت  نییاـپ  ةدر  زا  ار  ناـه  هدـنامرف  زا  تعاـطا  اـه  هچب 
دـنک و رارـصا  يرما  رد  یهدـنامرف  داتفا  یمن  قافتا  تقو  چـیه  هک  دوب  نیمه  يارب  هناقـشاع .  هناتـسود و  هناـصلخم و  بجاو و  یتعاـطا 

يارب ای  لیم  فالخ  اضاقت  مکح و  نیا  رگا  یتح  دوب ، ندیودرـس "  هب  نم  زا  هراشا  کی  هب  وت  زا  ًاعقاو "  دـنک . رارکت  راب  ود  ار  ییاضاقت 
 . دوب هدشن  هیجوت  اه  نآ 

رگا هک  دوب  اج  نآ  ات  تسادق  نیا  دنک .  ارچ  نوچ و  يرما  رـس  رب  ای  دنک  تبحـص  دنلب  شا  هدنامرف  اب  یجیـسب  هک  تسا  هدیدن  سکچیه 
یم هدـهع  هب  هک  ار  يراک  اه  هچب  درک .  یم  رافغتـسا  ًاـتقیقح  داد ،  یم  ماـجنا  هارکا  اـب  ًـالثم  ار  یمکح  یـسک  دـمآ و  یم  شیپ  يدروم 

 " گرم شیپ  ار " ناـشدوخ  اـه  هچب  دـننک .  تعرـس  يادـف  ار  تقد  هک  دوـبن  روـط  نیا  دـنداد ؛  یم  ماـجنا  هدیدنـسپ  تسرد و  دـنتفرگ 
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ییاه هچب  دنداد ؛ یم  رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  ار  اه  نآ  دـندرک و  یم  ننیچ  ًاعقاو  مه  یعقاوم  رد  دنتـسناد و  یم  دوخ  ناهدـنامرف 
یم مه  ًاـعقاو  میروخب " و  بآ  اـه  یجیـسب  نیتوپ  رد  میرـضاح  دـنتفگ " :  یم  هک  ینالوئـسم  دنتـساوخ ، یم  لد  میمـص  زا  ًالـصا و  هک 

. ششوک ششک و  نیا  دوب  هبناج  ود  ینعی  دندروخ .

مادص تلصخ  جنپ 

فرح هک  میرامشب  مادص  زا  تلـصخ  جنپ  مادک  ره  دییایب  اه  هچب  میتفگ  یم  میدروآ .  یم  رد  فرح  نامدوخ  زا  میتسـشن و  یم  مه  رود 
لد هچ  ره  سک  ره  بیترت  نیمه  هب  رورپ "و  نت  لثم  تفگ ":ت  یم  يرگید  " وسرت .  لثم  تفگ ":ت  یم  یکی  دوش . یم  عورش  "ت "

. درک یم  اون  یب  مادص  راثن  تساوخ  یم  شگنت 

یکلا سیلپ 

میتشاد و یمرب  ار  اه  هخرچود  رـصع  زور  ره  اه  هچب  اب  دوب . هخرچود  ددع  دـنچ  رهـشابیز  رد  طخ  کیدزن  میدوب  نادابآ  ۀـهبج  رد  یتقو 
، درک یم  همیرج  ار  اه  یـضعب  داد ، یم  تسیا  ام  هب  دز  یم  توس  کحـضم . هال  کـش  اـب  دـش  یم  سیلپ  یکلا  یکی  میدرک .  یم  يزاـب 

 . میدوب مرگرس  هصالخ 

تام شیک و  ردوپ 

نیا هب  میتخیر و  یم  خاروس  نورد  میدرک و  یم  یطاق  ار  ییوش  سابل  ردوپ  بآ و  ناشنتشک ، خاروس و  زا  اه  شوم  ندیـشک  نوریب  يارب 
نآ بوچ  اب  میدرک و  یم  باترپ  اوه  هب  پوت  دننام  ار  نآ  دش  یم  ریگتسد  هدنز  یـشوم  نوچ  و  دندش ! یم  تام  شیک و  اه  نآ  هلیـسو ،

. میدرک یم  عانتما  هب  رگدیما  هب  شندرک  نازیوآ  ای  گنسرب  شندیبوک  ای  نآ  ندنازوس  زا  ناکما  دح  ات  میداتسرف و  یم  تسد  رود  هب  ار 

اه هشپ 

یم نآ  هب  اه  سگم  یتقو  میدرک . یم  نازیوآ  رداـچ  ۀـلیم  زا  یلاـم و  نغور  ار  خـن  رتم  کـی  دوب  داـیز  هشپ  هک  بونج  لـثم  یقطاـنم  رد 
یم شتآ  يراگیـس  دـعب  میداد . یم  رارق  یکیتسالپ  هسیک  طسو  میتشاد و  یم  رب  هتـسهآ  ار  خـن  تشادـن  یلاخ  ياـج  رگید  دـندیبسچ و 
یم لگ  ناش  یخوش  یضعب  تقو  نآ  دندش . یم  توهبمو  تام  جیگ و  یباسح  اه  سگم  میداتـسرف ، یم  هسیک  نورد  ار  شدود  میدز و 

هب هدـش و  مومـسم  صوـصخم  زاـگ  طـسوت  ثعب  بزح  نارودزم  زا  رفن  هک 150  یلاـحرد  مـنک . یم  شرازگ  زاوـها  ۀـهبج  زا  نـم  درک :
! دنتسه يورشیپ  لاح  رد  ام  ياهورین  دنا  هدیسر  تکاله 

دراوم نیا  هب  دودحم  کیژولویب  ةزرابم  هتبلا  میدرک . یم  هدافتسا  مه  دنفسوگ  غرم و  زا  دوب  دایز  هداعلا  قوف  هشپ  فلع و  هک  یطیارشرد 
. دش یمن 

زاورپ لاشوپ و 

یبآ فرظ  دـندوب و  هتخیر  رلوک  صوصخم  لاشوپ  يدایز  رادـقم  هویم  ۀـبعج  نورد  دـنوشب ، کنخ  هک  نیا  يارب  مرگ  ياوه  رد  اـه  هچب 
روتوم ۀـناورپ  کی  مه  هبعج  تشپ  دـعب  تخیر . یم  هکچ  هکچ  شنورد  زا  بآ  هک  دـندوب  هتـشاذگ  نآ  يـالاب  دوب  خاروس  خاروس  هکار 

. درک یم  کنخ  ار  رداچ  لخاد  رلوک  لثم  هلیسو  نیا  هبو  دیخرچ  یم  داب  اب  هک  دندوب  هدادرارق  هضارق  ۀکنپ  ای  نیشام 
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یفقس ۀکنپ 

هار اه  هچب  زا  یکی  دوبن .  رگراک  مه  هیفچ  ندرک  بوطرم  رگید  دوب .  هدنشک  اوه  يامرگ  میدوب . رقتـسم  نادابآ  کیدزن  دابآورـسخ  رد 
لکش بوچ ، هعطق  ود  هب  اه  نآ  لاصتا  اب  هک  درک  تسرد  كود  لثم  لکش  یطورخم  ۀناوتـسا  راهچ  اوقم  ذغاک  اب  درک . ادیپ  یبلاج  لح 

ار نآ  هلصوح  اب  دیرب و  رازین  فارطا  زا  رتم  هس  لوط  هب  یمواقم  بوچ  يو  دش . تسرد  امنداب  هیبش  يزیچ  تیاهن  رد  تخاس و  هوالع  هب 
ینعی بوچ  عافترا  رت  شیب  هک  یقیرط  هب  رگنـس  يالاب  زا  درک و  لصو  مکحم  هدـش  هتخاس  ةوـالع  هب  ناـیم  ار  نآ  درک و  بترم  كاـپ و 

زا یتاعطق  رگنس  لخاد  زا  درک . تباث  ار  نآ  داد و  روبع  يا  هلول  تمحز  اب  دشاب ، رگنـس  لخاد  رتم  کیو  رگنـس  يور  نآ  رتم  ود  دودح 
. درک نازیوآ  یبوچ  ین  هب  دندوب  رت  هزات  رت و  نهپ  هک  ار  لخن  گرب 

درک کمک  تسد  اب  یمک  مه  شدوخ  دروآرد . تکرح  هب  ار  نـی  داب ، دش ، لصو  بوچ  يورو  دش  هدرب  رگنـس  يالاب  هب  هوالع  هب  یتقو 
ياهرگنس دش . دلوتم  بیترت  نیا  هب  یفقس  ۀکنپ  نیلوا  دندرک و  ندیخرچ  هب  عورش  رگنـس  لخاد  رد  اه  لخن  گرب  هوالع ، هب  شخرچ  اب 

. دندرک ار  راک  نیمه  وا  زا  دیلقت  هب  رگید 

لاچخی رلوک و  هکنپ ،

رازبا ندوب  ییادتبا  تهج  هب  تفرگ ، یم  تروص  ههبجرد  اوه  تدورب  شهاک  امرس و  دیلوت  عوبطم و  ۀیوهت  روظنم  هب  هک  ییاه  شـشوک 
نییاپ دوب . نآ  تدورب  شیازفا  اوه و  ترارح  ۀجرد  ییزج  شهاکدح  رد  ًاتدمع  طیحم  اب  يراگزاس  رد  ناگدنمزر  يالاب  تیفرظ  راک و 

نیا ۀلمج  زا  یـشالت  زا  نآ  ظفح  یفرـصم و  خی  یندیماشآ و  بآ  ییاذغ و  داوم  نتـشاد  هگن  کنخ  رداچ  ای  رگنـس  ياوه  يامد  ندروآ 
دوب . اه  شالت 

یـضعب رد  روفو  هب  هک  زره ، فلع  ین و  تاـمهم و  ياـه  هبعج  و  هبد )  ) کـیتسالپ يرتـیل  تسیب  فورظ  يزاـس و  رگنـس  ياـه  ینوگ  زا 
هاردـنتخاس یم  هکنپ  راولا  بوـچ  میخـض و  ياـهاوقم  یطاقـسا و  ۀـیلقن  لـیاسو  هناورپ  زا  لـصاح  داـب  زا  رلوـک و  تشاد ، دوـجو  قطاـنم 

یم دـس  یفاضا  ياه  شـشوپ  داجیا  كاخ و  لدرد  اـه  نآ  نداد  رارق  اـب  ار  ییاذـغ  داوم  یفرـصم و  خـی  یندـیماشآ ،  بآ  هب  اـمرگذوفن 
. دنتخاس یم  مهارف  بولطم  دح  رد  ار  گنج  رد  یگدنز  طیارش  هلیسو  نیا  هب  دندرک و 

یصاوغ ردوپ 

روط هب  ولو  هلیسو ،  نیا  هب  دنتخیر  یم  ناشیاه  نیتوپ  لخاد  یصاوغ  ردوپ  اهاپ ، یگدز  خی  زا  يریگولج  يارب  یضعب  هقطنم ، يامرـس  رد 
. دندش یم  مرگ  تقوم ،

ریگ هکوپ 

هکـشب دیرپ ،  یم  هکوپ  هک  یلحم  اکـشود و  ریز  دنکن ، دـنکن ، تیذا  ار  اه  هچب  دـتفین و  اپ  تسد و  ریز  اکـشود  ياه  هکوپ  هک  نیا  يارب 
. دش یمن  ریگ  اپ  تسد و  داتفا و  یم  نآ  نورد  هکوپ  هک  یمتشاذگ  یم  تامهم  یلخ  ۀبعجای 

راکشآ مایپ 

ياه هچب  دـندرک ،  کتاپ  عیـسو  یمجح  رد  یقارع  ياـه  کـنات  يزور  تشاد .  نز  یج  یپ .  . رآ ياـهورین  زا  یلماـک  نادرگ  رکشل 27 
میـس یب  دونـش  لاح  رد  اه  یقارع  دنتـسناد  یم  هک  یتلاح  رد  زمر  نودـب  راکـشآ و  تروص  هب  ماـیپ  تـالمج  نتفگ  اـب  نز  یج  یپ .  . رآ
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. دندناشک فارحنا  هب  ار  اه  نآ  دنتسه  ناشیاه 

رپ ياه  هکوپ 

یطاقنرد اه  یقارع  يوس  هب  داد و  یم  رارق  دوخ  تخاس  نامک  ریت و  رد  ار  یلاخ  ياه  هکوپ  دوخ ، حالـس  شتآرب  هوالع  اه  هچب  زا  یکی 
تسد ای  نیشام  ای  روتوم  پویت  شک  اب  هک  هناگ  هچب  ياه  نامک  ریت و  اب  هکوپ  باترپ  درک . یم  باترپ  عمس  قارتسا  ای  نیمک  رگنـس  لثم 

. دمآ یم  باسح  هب  اه  یقارع  اب  یخوش  ریذپان  ییادج  ءزج  دوب و  عیاش  رایسب  دش  یم  تسرد  شک 

بشو دیفس  ياه  نهاریپ 

، دنتشاد دیفس  نهاریپ  هک  ییاه  هچب  میدرک . تکرح  يدوخ  طخ  تمس  هب  تامهم  يریگراب  زا  دعب  تشادن . غارچ  ام  نیـشام  دوب و  بش 
. میداد لیوحت  ار  تامهم  میدناسر و  طخ  هب  ار  دوخ  دایز  رسدرد  اب  قیرط و  نیا  هب  دنتفر و  یم  هار  نیشام  يولج 

ناهنپ يادیپ 

نیمه هب  درک ! یم  اه  هچب  ياهرگنـس  ـۀ  ناور ار  يرت  شیب  شتآ  مجح  اهددرت ، زا  عالطا  اـب  نمـشد  دوب  غولـش  طـخ  یتقو  تاـیلمع  عقوم 
هک یـصوصخ  هب  تاعاس  رد  میرادـن  يراک  رگا  یتح  مینک و  یگـشیمه  ار  اه  لاـعفنا  لـعف و  نیا  دوب  هتفگ  اـم  هب  روحم  هدـنامرف  لـیلد ،

. دنشاب ددرت  لاح  رد  مادم  اه  نیشام  مینک و  دمآ  تفر و  دننیبب  ار  روحم  نیبرود  اب  دنتسناوت  یم  بوخ  دوب و  اه  یقارع  رـس  تشپ  باتفآ 
دوب مزال  هچنانچ  دـنداد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیـساسح  دـش و  یم  يداع  ناشیارب  مک  مک  دـندید  یم  ار  هزور  ره  ددرت  نیا  هک  اهیقارع 
یمن جراخ  هنازور  يداع  تلاح  زا  دـمآ  تفر و  اما  دـننکن ، ددرت  هک  دـش  یم  هداد  روتـسد  ناگی  تباث  ياه  هچب  هب  دوش ،  هفاضا  ییورین 

. دش

ارجامرپ یپ . . ما . یپ

لکشم ار  راک  نمشد  هب  ناحورجم  لحم  یکیدزن  دش . یم  هدیشیدنا  يا  هراچ  دیاب  نمـشد  يدوخ و  شتآ  ریز  زا  ناحورجم  لاقتنا  يارب 
هک اروشاع  کی  یـس و  رکـشل  ناگدنمزر  زا  یکی  دننزب .  یـصالخ  ریت  دـنورب و  اهنآ  غارـس  اه  یقارع  دوب  نکمم  هظحل  ره  درک . یم  رت 
اب یگنهامه  زا  دـعب  نمـشد  مچرپ  يدوخ و  ةدـننار  اب  درک و  ادـیپ  ( P.M.P یپ ( . . ما . یپ کی  دوب  همه  دز  ناـبز  شتعاجـش  تراـسج و 

داتفا و رگراک  شدـنفرت  هرخالاب  دزن . ار  وا  تسا  ناشدوخ  یپ . . ما . یپ هک  نیا  لایخ  هب  نمـشد  هدـش  قارع  زیرکاخ  یهار  تاودا  ياهورین 
لوغـشم اه  هچب  دـناسر و  زیرکاخ  تشپ  هب  ار  دوخ  داد و  ریـسم  رییغت  ناهگان  درک  روبع  ناحورجم  يافتخا  لـحم  نیرت  کـیدزن  زا  یتقو 

نشور دوب  زیرکاخ  يور  هک  ار  يزاگ  زا  رپ  ۀکشب  نمـشد  بیرف  يارب  يو  دندش  یپ . . ما . یپ لخاد  هب  ادهـش  ناحورجم و  ندرک  اج  هباج 
دوجوم هاگتسد  دندرک ، روصت  اه  یقارع  دش و  رجفنم  یپ . . ما . یپ يرتم  دنچ  رد  هکشب   . تخادنا نییاپ  ار  نآ  زیرکاخ  یبیـشارس  زا  درک و 
هاگتـسد نارگن  کـی  دـندوب . نارگن  فرط  ود  ره  تسا .  هتفر  نیم  يور  هـک  دـندرک  رکف  يدوـخ  ياـهورین  تـسا و  هـتفرگ  رارق  فدـه 

يدوـخ ياـه  هـچب  نمـشد و  يرواـبان  ناـیم  رد  هدـنام . هـکرعم  رد  يادهـش  ناـحورجم و  نارگن  يرگید  دوـخ و  يرـالد  رازه  دـصدنچ 
ای دـندرک  رکف  اه  یقارع  درک . تکرح  يدوخ  ياهورین  تمـس  هب  مامت  تعرـس  اب  دروآرد و  زیرکاخ  فاکـش  زا  رـس  ناهگان  یپ . . ما . یپ

دنزادنیب و راکزا  ار  نآ  دندرک  یعـس  نیاربانب ،  دنا .  هدش  میلـست  هدرک و  تنایخ  نآ  نانیـشنرس  ای  تسا  هدش  هتفرگ  تمینغ  هب  یپ  . ما . یپ
هب ادهش  ناحورجم و  هک  نیا  ات  دنتفرگ  شتآ  ریز  ار  اه  یقارع  ناما  یب  دندوب ، هدش  فوعـشم  نآ  ندوب  ملاس  زا  هک  زین  يدوخ  ياه  هچب 

. دندش لقتنم  يدوخ  زیرکاخ  تشپ 
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مالسا طخ  ناوریپ 

. ینیمخ ماما  طخ  وری  تیناحور 

يزابرس نهاریپ 

سابل یگدنز  رد  رخاف  هعماج  نیا  دـناشوپ .  یم  لاعف  مرگنوخ و  نادرمناوج  مادـنا  رب  ار  نآ  تریغ  يراکادـف و  تسد  هک  نینیهآ  یهرز 
. دوب دهاوخ  تشهب  ریرح  گرم  زا  سپ  تفارش و 

ینیمخ ماما  ياهدومنهر  اهمایپ و 

. ناگدنمزر فعضتسم و  مدرم  يزور  هنابش  شالت  شخب  مایتلا  تاحارج و  رب  یمهرم 

تاهورکم زا  زیهرپ 

. تامرحم زا  يرود  رب  یتخادرپ  شیپ 

ع)  ) نیسح ماما  مچرپ 

. هیقف تیالو  يربهر و  مچرپ 

ردام ردپ و 

. نیمز رد  هیده  نیرت  تمیق  نارگ 

يرادساپ

. هیقف تیالو  ياول  تحت  تداهش  گنهرف  لوبق 

نارادساپ

. ینیمخ ماما  مالسا و  ناقشاع 

نایدِوآ كالیاپ 

رهـشرد لاـس 1338  تـشهبیدرا  رد  ناـیلِکارآ » ماـشرآ   » شیــشک هوـن  و  نوتاــخ »  » و ساــموُط »  » دــنزرف ناــیدِوآ ،» كــالیاپ   » دــیهش
. تشاذگ دوجو  هصرع  هب  اپ  ناهفصا  ناتسارد  « ندیرف »

هرود مامتا  زا  دعب  تفر . يزابرس  تمدخ  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هلصافالب  هطسوتم و  ییادتبا و  تالیصحت  مامتا  زا  سپ  يو 
سدـقم ياهزرم  هب  یثعب  نیـسح » مادـص   » ياـهورین موجه  یلیمحت و  گـنج  عورـش  اـب  تفاـی . لاـقتنا  ناـسارخ  رگـشل 77  هب  یـشزومآ 

زا هورگ  نیلوا  هرمز  رد  يو  دیدرگ . مازعا  یگنج  قطانم  هب  رگید  یجیـسب  یـشترا و  هدـنمزر  نارازه  هارمه  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج 
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مـسارم ماجنا  نارهت و  هب  لاقتنا  زا  دـعب  نایدِوآ » كالیاپ   » دیهـش كاپ  رکیپ  ددرگیم . بوسحم  یلیمحت  گـنج  ینمرا  یماـظن  يادـهش 
. دش هدرپس  كاخ  هب  یلیمحت  گنج  ینمرا  يادهش  هعطق  رد  نارهت  هنمارا  زا  رفن  نارازه  هقردب  نایم  رد  یبهذم  صاخ 

زور نیلوا  رد  شیوخ  كرابم  هرظتنم و  ریغ  روضح  اب  تقو ) روهمج  سیئر  و   ) یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
كالیاپ  » دیهـش زا  يو ، ناـکیدزن  نیدـلاو و  اـب  وگتفگ  دیهـش و  لزنم  رد  يد 1363 ) هبنـش 11  هس  زور  رـصع   ) يدالیم 1985 ون  لاـس 

. دندومن ریدقت  یلیمحت  گنج  ياه  ههبج  رد  ینمرا  نازابرس  روضحو  نایدوآ »
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

راک نامیپ 

روخاولح هشیمه  تشگ و  یمزاب  هناخ  هب  تمالـس  هب  راب  ره  دش و  یمن  دیهـش  مدـقم  طخ  ههبج و  رد  موادـم  روضح  دوجو  اب  هک  یـسک 
هب شدوخ  دز و  یم  هنیـس  اـهنآ  يازع  رد  دروخ و  یم  ار  شدیهـش  ناتـسود  يازع  غرم  تداهـش و  ياوـلح  بترم  ینعی  نز ؛ هنیـس  دوـب و 
راک دتسیاب و  رخآ  ات  دیاب  دراد و  دادرارق  تسوا ، لیوحت  راک  همه  ییوگ  هک  یسک  دش ! یمن  شیزیچ  چیه  دوب و  مب  ناجمداب  حالطـصا 

. دنک مامت  ار 

نارپ هکوپ 

ار نامسیر  نامسآ و  دوبن ، نخس  ندوب  یقطنم  دنب  رد  تشاد و  عمج  ندرک  عناق  رد  یعس  رتشیب  ثحب  رد  هک  یسک  شیدنا ؛ مک  وگرپ و 
یتیمها شفرح  نتفریذپ  ای  ندرک  در  هب  اه  هچب  تشادـن و  بارعا  زا  یلحم  شنخـس  اما  دـناشنب . یـسرک  هب  ار  شفرح  ات  تفاب  یم  مه  هب 

. دنب یلاخ  دنیوگ : یم  وا  هب  رهش  ههبج و  تشپ  ریبعت  رد  هک  نامه  دنداد . یمن 

یپیترس رینپ 

هجرد هب  دز و  یم  مه  هب  يا  هقباس  ماش ، راهان و  هناحبص و  هرفـس  رد  شموادم  روضح  هطـساو  هب  هک  يرینپ  هیانک ، هنعط و  هب  هقطنم ؛ رینپ 
 . دوب اهاذغ  زا  يرایسب  لدبلا  یلع  رینپ  هکنیا  هب  تسا  يا  هراشا  دیسر ؛ یم  یپیترس  يریما و 

طارص لپ 

رت و کیراب  وم  زا  هدمآ  رابخا  رد  هک  نامه  تمایق ، طارص  لپ  زا  رثأتم  دوب  يریبعت  یتایلمع ؛ قطانم  رد  ینامیـس  يزلف و  یبوچ ، ياه  لپ 
هک دراد  لپ  نیمه  هب  هراشا  هعماج  یعامتجا  یمومع و  گنهرف  رد  زین  دوب  نادـنخ  درذـگب  لپ  زا  هک  ره  لَثَم  تسا ؛ رت  هدـنرب  ریـشمش  زا 

لفـسا منهج و  رعق  هب  تروـص  نیا  ریغ  رد  درذـگ و  یم  تلوهـس  هب  لـپ  نیا  زا  تسا ، حـلاص  لـمع  ياراد  سک  ره  ًـالومعم  دـنیوگ  یم 
ییاه لپ  دوجو  فرط و  کی  زا  دوب  یکلپ  ندز  مه  هب  زا  رتمک  هاگ  هک  تداهش  گرم و  اب  ناگدنمزر  هلـصاف  دنک . یم  طوقـس  نیلفاسلا 

یم دندوب و  هدوشگ  ناهد  اه  لپ  زا  یضعب  ياپ  ریز  اهدژا  لثم  هک  ییاه  هناخدور  اب  دوبن  يزابدنب  هب  تهابش  یب  اهنآ  رب  رورم  روبع و  هک 
. تسا يریبعت  نینچ  قادصم  همه  همه و  دوب ، تمواقم  هیام  ناج  هک  ییاوقت  لکوت و  سفن و  هب  دامتعا  رگید و  فرط  زا  دندیرغ 

ینهآ هالک  هشپ 

زا یضعب  دوب ؛ يراک  هداعلا  قوف  ناششین  دننزب و  شین  دنتسناوت  یم  مه  ششوپ  يور  زا  هک  يا  هتم  شین  حالطـصا  هب  دنلب و  اپ  ياه  هشپ 
یم مه  تکـساک  هـالک  يور  زا  ییوگ  هک  ینهآ  هـالک  تبـسن  دـندرک . یم  بت  اـه  هچب  دـندز ، یم  شین  یتـقو  دـندوب  هدوـلآ  هک  اـهنآ 
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. دندوب هلباقم  هدامآ  زهجم و  هشیمه  زابرس  لثم  هکنیا  ای  دننزب  شین  دنتسناوت 

زکرم ینابیتشپ 

یم اجک  هک : دندرک  یم  لا  ؤس  وا  زا  دوب و  لزنم  یهار  تفر و  یم  یصخرم  یـسک  یتقو  رهـش ؛ ههبج و  تشپ  رد  هداوناخ  لایع و  لها و 
يوق ار  زکرم  ینابیتشپ  مورب  مهاوخ  یم  مور ، یمن  ییاج  تفگ : یم  خـساپ  رد  وا  دـنامب ؟ گنل  گنج  ههبج و  راک  ینک  یمن  رکف  يور ،

زا يراک  اجنیا  ام  دنیایب  هار  دنشابن  لیام  رگا  هک  دنتـسه  اهنآ  هیـضق  فرط  کی  تشاد ؛ مه  ار  اه  هچبورب  ياوه  دیاب  هکنیا  زا  هیانک  منک ؛
. میرب یمن  شیپ 

رفص هام  تشپ  هب  تشپ 

ماما تداهـش  و  (ص ) ربمایپ تلحر  تبیـصم  زا  تسا  يا  هیاـنک  دوب ؛ باذـع  هیاـم  هک  یـسک  لوبقماـن ؛ ینتـشاد و  تسودریغ  هداـعلا  قوف 
. دحاو صخش  رد  نآ  همه  عمج  و  (ع ) اضر ماما  و  (ع ) نسح

ت

يدنه ربمت 

تشاذگ نآ  يور  يدنه  لاخ  درک و  يریگ  هناشن  ار  یناشیپ  طسو  دش  یم  نآ  اب  هک  یگنفت  هصانق ؛ ریت 

یشوم هلت 

محازم اه و  شوم  نیا  زا  یکی  یتقو  دنتفگ . یم  شوم  ار  نمشد  هناخ و  ار  میس  یب  هکبش  تارباخم  رد  یصصخت ؛ ییویدار  ياه  هاگتسیا 
نیا هب  دنتـشاذگ ؛ یم  هلت  دـندش ، یم  كوکـشم  وا  هب  هملاکم  رد  اه  هچب  دـش و  یم  اه  هناخ  اه و  هکبـش  زا  یکی  لخاد  یـسناکرف  ياـه 

دـندرک و یم  ادـص  دربب  یپ  وا  یعقاو  تیوه  هب  صخـش  فرح  ياوحف  نحل و  زا  تسناوت  یم  بوخ  هک  ار  ناردارب  زا  رفن  کی  هک  ینعم 
. تفر یم  اه  شوم  راکش  هب  حالطصا  هب  وا 

یمالسا کت 

, نتشادرب یکاشوپ و ... ای  یکاروخ  ناتسود  رگید  رگنس  رداچ و  هیمهس  زا  حازم  يارب  هاگ  رارطضا و  يور  زا  هزاجا و  نودب 

هاپس ياه  تایلمع  میوقت 

تحارج مخز و  زا  یناشن  شدوخ  اب  گنج  ههبج و  زا  يا  ههرب  تمواقم و  ره  زا  تایلمع و  ره  زا  هک  یـسک  هاپـس  ياه  تایلمع  هماـنراک 
ینیبب و ار  اه  هسامح  اه و  موجه  همه  خـیرات  میوقت  یناوت  یم  يواکب ، ینزب و  قرو  ار  شا  هقطنم  هقباس  رتفد  رگا  هکنیا  زا  هیانک  تشاد ؛

. شکرت ریت و  نویسکلک  زا  يرگید  ریبعت  یناوخب .

راغت

نس و مه  نازابرس  رـس  يارب  هک  يا  هزادنا  کی  ياه  هالک  دوب ؛ هراوق  یب  گرزب و  اه  هچب  زا  يرایـسب  رـس  رب  هک  نامه  تکـساک ؛ هالک 
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هدیـشوپ ار  اهرت  گرزب  سابل  هدرب ، تسد  ناش  همانـسانش  رد  ای  دنـشکب ، دق  ات  دندوب  هدز  سکیفراب  یلک  هک  یناسک  هن  هدش  هتخاس  لاس 
جنرآ و يور  ًاقیقد  ناشیاه  هناشرـس  تفرگ و  یم  رارق  ناش  هقـسوناف  دنبرمک و  ریز  ناشنهاریپ  بیج  هک  ییاه  هچب  دنوش . مازعا  ات  دندوب 

. دندش یم  اج  راولش  نهاریپ و  کی  رد  یبوخ  هب  ناشرفن  ود  ًاضعب  هک  یکچوک  رغال و  ياه  یجیسب  داتفا . یم  ناشقفرم 

یقیوشت

. شهاتوک گنت و  عون  هب  تبسن  نآ  يدنلب  یگرزب و  زا  هیانک  وناز . يور  ات  يدنلب  رد  یتروش  يا ؛ ههبج  داشگ  هچاپ  دنلب و  قاف  تروش 

ندنارپ کتشت 

درپ یم  نآ  کتشت  رد و  يا  هراشا  اب  ندش  مکارتم  تروص  رد  هک  يرادزاگ  هباشون  لثم  ندرک ؛ یلاخ  ار  صخـش  یتمالـس  زاگ  زا  هیانک 
. ندش حورجم  دور ؛ یم  اوه  هب  و 

یناج نیسح  شکرت 

رثا رب  تداهش  هک  یشکرت  دوب ! ششوگ  شگرزب  هکت  دروخ  یم  هک  صخش  ياج  ره  هب  دوبن ؛ میقتـسم  پوت  زا  رتمک  هک  گرزب  شکرت 
هب رجنم  هک  ار  یـشکرت  دراد ، روهظ  (ع ) نیـسح ماما  رد  همه  زا  شیب  هماع  ناـهذا  رد  تداهـش  نوچ  تشادـن و  ارچ  نوچ و  نآ  تباـصا 

. هدننکدیهش شکرت  ینعی  باستحا ، نیا  اب  دش . یم  یناج  نیسح  یقلت  نآ  زا  دش  یم  تداهش 

ینایاپ شکرت 

ینایاپ و تمـس  هب  صخـش  دـنام و  یمن  یقاب  حورجم  يارب  ینادـیم  ههبج و  گنج و  رگید  نآ  زا  دـعب  هک  یـشکرت  رخآ ؛ لوا و  شکرت 
يارب يروخبدرد  هب  ملاس و  ياج  هک  يوحن  هب  شکرت  تباصا  دـش ! یم  یقارع  ناردارب  يوگاعد  رمع  رخآ  ات  تفر و  یم  باسح  هیوست 

. تشاذگ یمن  یقاب  یمخز 

يرهاوخ اوا  شکرت 

دوب تلاجخ  بابسا  نآ  تباصا  داد و  یم  زان  ییوگ  ار  ندب  هک  يزیچان  زیر و  هداعلا  قوف  کشرت 

ندز کنات 

لیئارسا مرآ  توق ! ادخ  يا ، هداد  ماجنا  یتمحزرپ  مهم و  راک  ینعی  دنتخادنا ؛ یم  تسد  ترابع  نیا  اب  دندش  یم  ملتحم  هک  ار  ییاه  هچب 
. ندز

یکیجات

الاب قاس  نوچ  وناز  ات  ار  اه  باروج  نآ و  يور  رمک و  رود  هقسوناف  نتسب  يدرُک و  راولـش  نهاریپ و  ندیـشوپ  ندرک ؛ نت  هب  سابل  یعون 
. ندیچیپ اهنآ  رود  مکحم  ار  اه  نیتوپ  دنب  ندیشک و 

عونمم تبیغ  يولبات 
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یب دنکب ، ار  يردارب  ییوگدب  هک  داتفا  یم  یتسیابردور  هب  صخش  ییوگ  وا  دوجو  اب  دوب . تبیغ  زا  عنم  بابـسا  شندید  یتح  هک  یـسک 
عنام عمج  رد  شا  يراکزیهرپ  راقو و  تهبا و  هک  یـسک  درک . یم  ار  شدوخ  راک  باسح  صخـش  دنکب ، یتکرح  ای  دـیوگب  يزیچ  هکنآ 

. دوب نازیم  نوناق و  همه  يارب  عونمم  دورو  يولبات  لثم  تسرد  دیوگب ، تساوخ  یم  شلد  هچ  ره  سک  ره  هک  دش  یم  نآ  زا 

ولبات

یتاغیلبت و يولباـت  ار  دوخ  درک و  یم  یـسیون  تشپ  ار  شـسابل  هک  یـسک  گـنج ؛ رد  هقباـساب  يورین  هقطنم ؛ رد  هدـش  هتخانـش  هدـنمزر 
قـشاع البرک ، رفاسم  نوچ : ییاهراعـش  دنتخانـش . یم  هدـش  هتـشون  ترابع  ولبات و  نآ  هب  ار  وا  هک  يوحن  هب  داد ، یم  رارق  راعـش  دراکالپ 

. نآ ریاظن  عونمم و  شکرت  ریت و  هنوگره  دورو  ماما ،

بیرخت

! شسرپ سنج  زا  یخساپ  تسا ؛ نداد  یمومع  باوج  ندرک ، یصوصخ  لاؤس  يازس 
! یتسه يراک  هچ  لوغشم  ههبج  رد  امش   ـ

بیرخت  ـ

دیور یم  نارهت 

هب یکی  یکی  دمآ  یم  تفرگ . یم  هیوست  دش و  یم  مامت  شتیرومأم  یتدم  زا  دـعب  ای  دورب  یـصخرم  تساوخ  یم  یـسک  یتقو  دوب  مسر 
يراک ناشرهـش  رد  یـسک  یلحم  مه  يرهـشمه و  ياه  هچب  رگا  ات  درک  یم  یگدامآ  راهظا  دز و  یم  رـس  اه  هچب  ياهرگنـس  ای  اـهرداچ 
تـسد هب  رتدوز  همان  ات  دنک  تسپ  هار  رـس  دربب ، ناشلزنم  رد  هب  دناوت  یمن  رگا  ار  اه  نآ  ۀمان  لقادح  ای  دهدب  ماجنا  شیارب  دـشاب  هتـشاد 

يرت هداشگ  يور  اب  دـنیایب و  ملیف  رگیدـکی  يارب  مه  ار  رخآ  تاظحل  نیمه  هک  تفرگ  یم  ناشریو  هتبلا  مه  اـه  یـضعب  دـسرب . هداوناـخ 
یم هک  يرگید  هب  یکی  ًـالثم  هک  دوـب  نیا  دـندرک  یم  اـه  هچب  یطیارـش  نینچ  رد  هک  ییاـه  یخوـش  هـلمج  زا  دـننک . كرت  ار  رگیدـمه 

يروـج نیمه  یچیه  :» تـفگ یم  هـگم »؟ روـطچ  هرآ ، :» تـفگ یم  باوـج  رد  وا  و  يور »؟ یم  نارهت  :» تـفگ یم  تـسا  ینارهت  تـسناد 
رارصا و اب  مود  راب  هجیتن  رد  هدیشک ؛ تلاجخ  دنکب ، یـشرافس  هتـساوخ  یم  دبال  هک  درک  یم  روصت  دش و  یم  واکجنک  صخـش  متفگ .»

«! مدموا ایند  هب  اج  وا  نم  هخآ  :» تفگ یم  باوج  رد  وا  وگب .» يراد ؟ راکچ  ادخ  ور  وت  :» تفگ یم  يراشفاپ 

؟ يروطچ ادخ  ور  وت 

مه اب  هرس  کی  دش و  یمن  رود  ناشنابل  يور  زا  دنخبل  مه  هظحل  کی  دنداد و  یم  کلغلغ  ار  ناشدوخ  مئاد  راگنا  هک  یـضعب  فالخ  رب 
لایخ مدآ  دندوب  ناشدوخ  كال  وت  سب  زا  دروخ ؛  دش  یمن  مه  لسع  راورخ  کی  اب  مه  ار  اه  یضعب  دندینش ، یم  لگ  دنتفگ و  یم  لگ 

هب ینعی  هن ، هک  تیذا  هتبلا  دننک ، تیذا  ار  دارفا  روج  نیادنتـساوخ  یم  يا  هدع  یتقو  دنهد . یم  یکروز  مه  ار  شمالـس  باوج  درک  یم 
هک »؟ يروطچ ادخ  ور  وت  :» دندیـسرپ یم  دندیـسر  یم  هک  اهنآ  هب  نکن .» لاح  ییاهنت  رپن و  کت  :» دنیوگب ناشدنناشکب و  تعامج  عمج و 

. دنریگب ار  ناشدنخبل  يولج  دنتسناوت  یمن  رگید  مه  اه  نآ 

دینک هجوت  دینک ، هجوت 
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یم هچ  رخآ  تسد  ـالاح  دوب . دـییامرفب » هجوت   » و دـینک » هجوت  «، » دـینک هجوـت   » شا هملک  هس  دـنک ، قـطن  تساوـخ  یم  هک  هملک  راـهچ 
. اهرکذـت هیـصوت و  لیبق  نیا  زا  دـشاب و  ناشراولـش  لخاد  ًامتح  ناـشنهاریپ  دـننک ، سکاو  بترم  ار  ناـشیاه  نیتوپ  اردارب  یچیه  تفگ ؟
؛» دیدوب هتفگن  نم  هب  متـسناد ، یمن  نم  دیوگب  دیاین  دعب  یـسک  دندش ؟ هجوتم  دندیمهف ؟ اردارب  :» درک یم  دیکأت  دیـسرپ و  یم  مه  بترم 
وت ـالاح  دنداتـسیا ؛ یم  دـندش و  یم  دـنلب  دـندید  یم  رود  ار  وا  مشچ  اـت  مه  اـه  هچب  زا  یـضعب  دوـب . هدرک  هفـالک  ار  همه  هـک  ردـق  نآ 

؟ دـینک یم  هجوـت  دـینک ، هجوـت  اـت  دـنچ  اـب  همه  ندرک  تکاـس  زا  دـعب  و  دوـب ، اـجک  ره  شزرو ، نیمز  لـخاد  هـتخت ، ياـپ  هاگـشیاسآ ،
«. میوگب هراب  هد  هراب ، هس  هرابود ، ات  دیوگب  دیمهفن  رگا  یسک  دش ؟ مهف  ریش  دندش ؟ تفتلم  همه  ییاج ! مور  یم  مراد  نم  :» دنتفگیم

میورب طخ  کی  هدب  ار  تحیبست 

کی » دنتفگ یم  ندنادرگ  حیبست  رود  کی  هب  اه  هچب  ًاحالطـصا  دوب . لومعم  رایـسب  نآ  ندنادرگ  هب  تداع  ًاضعب  حـیبست و  اب  نتفگ  رکذ 
یتفر رگا  :» داد باوج  وا  و  میورب » طخ  کی  هدـب  ار  تحیبست  يوخا ،  :» تفگ درک و  شتـسود  هب  ور  اـه  هچب  زا  یکی  يزور  نتفر » طـخ 

»؟ منیبب دیاب  ار  یک  تشگنرب  حیبست  يدرک و  مامت  نیزنب  هار  طسو  طخ  یتفر  رگا  هچ ؟ یتشگنرب  طخ و 

داوس یب  شکرت 

اب اما  عونمم . شکرت  ریت و  هنوگره  دورو  يا  هتشون  تسابل  تشپ  :» تفگ دهدب  نیکـست  ار  وا  درد  هکنیا  يارب  درک و  حورجم  هب  ور  رتکد 
!« هیچ نم  ریصقت  هدوب  داوس  یب  شکرت  رتکد  :» تفگ يا .» هدش  حورجم  لاح ، نیا 

گنج بت 

. درک یم  شراب  يزیچ  سک  ره  دنتـسشن و  یم  شرود  دـندرک . یم  شا  هراچیب  داتفا . یم  اپ  زا  دـش و  یم  ضیرم  هک  یـسک  لاـح  هب  ادـب 
«. هدرک بت  نم  يارب  اـباب  هن  :» تفگ یم  یکی  نآ  تسا .» گـنج  بت  شبت  :» تفگ یم  يرگید  تسا .» یـصخرم  ضیرم  :» تفگ یم  یکی 

وـش دـنلب  ینکب  میهاوخ  یمن  يراک  چـیه  اباب  وش  دـنلب  :» داد یم  همادا  دـعب  تسا » بت 21  تسا . هاگحبـص  بت  :» درک یم  هفاـضا  يرگید 
«. نک عمج  ار  تطاسب 

مینزب رود  کی  هدب  ار  تحیبست 

هناد ياـه  حـیبست  . تخادـنا یم  رود  دوب و  هدروآ  رد  تشاد  حـیبست  یـسک  ره  میدرک . یم  لددرد  شتآ و  راـنک  مهرود  میدوـب  هتـسشن 
مدید هک  مبیج  لخاد  مدرک  تسد  مه  نم  درک . یم  بآ  ار  مدآ  لد  ناشقیرچ  قیرچ  يادص  دنداتفا  یم  مه  يور  یتقو  یگنس  تشرد و 
یتسار تمس  رفن  هب  دیشک  ار  شتسد  هک  مریگب  ار  وا  حیبست  ات  ما  یتسد  لغب  حیبست  فرط  مدرب  ار  متسد  تداع ، يور  زا  تسین . محیبست 

مه وا  متفگ ، يرگید  هب  دنک . یم  یخوش  دیاش  متفگ  يوخا ؛» هرادن  نیزنب  :» تفگ تشگرب  هک  مینزب ،» رود  کی  هدـب  ار  تحیبست  :» متفگ
یم پچ  يرب  یم  تقو  کی  شاداد ، هن  :» تفگ رفن  نیرخآ  هرخالاب  و  مدرک » هداـیپ  روتوم  :» تفگ متفگ ، يرگید  هب  بجع ! هرچنپ ! تفگ 

.« مرادن هعفارم  اوعد و  ۀلصوح  لاح و  ینک ،

تداهش قیفوت 

هچ تساجک و  هچملـش  دنتـسناد  یم  هک  دـندوب  رفن  ود  یکی ، اهنت  ام  ناهورگ  ياه  هچب  زا  مدینـش . یم  ار  هچملـش  مان  هک  دوب  راـب  نیلوا 
دناوخ یم  ار  کلیبس » یف  هداهشلا  قیفوت  انقزرا  مهللا   » ترابع طقف  يزامن  تونق  رد  اه  یلیخ  لثم  هک  اهردارب  زا  یکی  تسا . ییاج  روج 
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هچ زا  عاضوا  دننادب  دنروایب و  رد  رس  هیـضق  زا  دندوب  واکجنک  مه  هیقب  میـسر »؟ یم  یک  تساجک ، هچملـش  :» دیـسرپ ناهورگ  یچدلب  زا 
؛ هچملـش :» تفگ نانز  دنخبل  دناراخ و  ار  شا  هناچ  وا  هک  دیوگ  یم  هچ  ناشتـسود  باوج  رد  دننیبب  هک  دندش  هریخ  وا  هب  اذـل  تسا ؛ رارق 
اج نوا  تقو  هی  شاب  بظاوم  نییاپ ، هدـمآ  هراپمخ 80  ـشلا ....ـ قیفوت  انقزرا  مهللا  ییوگب  ات  تزامن ـ  تونق  رد  هک  تسا ـ  ییاـج  هچملش 

«. ینکن اه  تبحص  نیا  زا 

راک میسقت 

نم هب  يدج  یلیخ  هدازرقاب  اضر  یلع  مان  هب  ناردارب  زا  یکی  میتفر  یم  تایلمع  هب  هک  يزور  متـشاد . نزو  ولیک  جنپ  تسیب  دص و  دودح 
نوچ هیچ ؟ اـم  فیلکت  يدـش  دیهـش  تساوخ و  ادـخ  رگا  منک  یم  رکف  مراد  یچیه ، :» تفگ روطچ »؟ :» مدیـسرپ متـسه .» تنارگن  :» تفگ

نم دوش و  یم  تدوخ  بیـصن  قیفوت  نیا  هللاءاش  نا  ًالوا  :» متفگ میهدـب .» ناکت  تیاـج  زا  ار  وت  میناوتب  مه  يرفن  راـهچ  منک  یمن  ناـمگ 
مادک ره  دینک و  هعطق  هعطق  ار  مندب  مدـش  دیهـش  نم  رگا  درادـن ، هصغ  رگید  هکنیا  ًایناث  بقع ، مربب  ار  وت  مهد  یم  لوق  ییاهنت  هب  مدوخ 

«. موشن نات  هدنمرش  هک  دیربب  دیتسناوت  ردقچ  ره  مادک  ره  دنامب  یقاب  يدایز  زیچ  منکن  رکف  دیرادرب . ولیک  دنچ 

برقع نوتوت و 

هدعاقلا یلع  دیاب  میتشاد و  نوتوت  ۀیمهـس  يذوم ، ناروناج  نیا  رـش  عفد  يارب  تشاد . برقع  رام و  اهرگنـس  میدوب  هک  قارع  تادیبز  رد 
هب هک  یغارچ  :» دنتفگ یم  دندیشک و  یم  ار  اه  نآ  دنتـشاذگ . یمن  اه ، يراگیـس  ًاصوصخ  اه ، هچب  اما  میتخیر ، یم  رگنـس  رود  ار  اه  نآ 

روم راـم و  ناگدـنزخ و  میهدـب  ار  ـالعا  درف  ياـه  نوتوت  هک  میتسه  یتشگنا  شـش  ناـمدوخ  رگم  تسا ! مارح  دجـسم  هب  تساور  هناـخ 
«. دنک یمن  رثا  مه  یعفا  شین  رگید  میوشب  هشئن  هک  ام  دنروخب !

باسح هیوست 

ناملوئـسم هب  دنتـشاد . هگن  ارم  دـنداد و  هیوـست  نـم  مزر  مـه  ناتـسود  زا  یکی  هـب  دـش . ماـمت  ناـمتیرومأم  هـک  میدوـب  هچملـش  طـخ  رد 
رت نیگنر  هیقب  زا  وـت  نوـخ  رگم  :» تفگ رگید .» يداد  یم  ار  اـم  ۀـیوست  يراد ، یمن  رب  مرـس  زا  تسد  یـشکن  ارم  اـت  هک  نیا  لـثم  :» متفگ
وت دنراد ، وت  هب  دیما  مشچ  همه  اه  نآ  يورب ! يراذگب و  اهنت  کت و  توهرب  يارحـص  نیا  رد  ار  تنارگنـسمه  دوش  یم  تیور  وت  تسا !

«. تسا هتخوس  کنات  مروظنم  هتبلا  :» درک هفاضا  دعب  دورب »؟ کنات  ریز  دهاوخ  یم  یسک  هچ  يورب 

اوقت سرت و 

زا یکی  مان  هب  هعرق  صالخا ! تعافـش و  تداهـش و  فراعت  بش  و  لاصو » بش  «، » قشع بش  «، » زاورپ بش  « ؛ دوب تاـیلمع  بش  هراـبود 
قرف هشیمه  اب  شیاه  مشچ  تلاح  تروص و  هک  مینک  اقلا  وا  هب  میدـیرک  یم  یعـس  همه  راکنا ، وا  زا  رارـصا و  اـم  زا  دوب . هداـتفا  اـه  هچب 

هچ زا  هیـضق  تسناد  یمن  هک  وا  دهد . یم  یبیرغ  بیجع و  يوب  تسا و  هدرک  هطاحا  ار  وا  يا  هلاه  دـنز ، یم  قرب  شا  هرهچ  تسا ، هدرک 
. تسا راوید  چگ  گنر  دینک ، هاگن  گرم ، زا  سرت  تسا ، سرت  يدیفس  تسین ، اوقت  رون  رون  نیا  ربمغیپ ، هب  ریپ ، هب  :» تفگ یم  تسا  رارق 

!«. مرزل یم  مراد  دیب  لثم  هیچ ، صالخا  هیچ ، رون  مسرت ، یم  نم 

ینک یمن  هزرابم  تسفَن  اب  وت 

. منک یم  هزرابم  شاهاب  مراد  رمع  کی  مدرک . شتیذا  یلیخ  دـش  هراـچیب  دـش ، تخبدـب  مسفَن  :» تفگ یم  بل  ریز  دروخ و  یم  دـنت  دـنت 
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. منک یم  هزرابم  شاهاب  مراد  رمع  کی  مدرک . شتیذا  یلیخ  دـش  هراـچیب  دـش ، تخبدـب  مسفَن  :» تفگ یم  بل  ریز  دروخ و  یم  دـنت  دـنت 
اب هرابود  دعب  هبوت . » مدرک  هبوت  ایادخ  تسا . مارح  سفن  لتق  دـنیوگ  یمن  رگم  دـیآ . یمن  شوخ  ار  ادـخ  نم ، تسد  زا  تخادـنا  تسوپ 

نیا لثم  وا  و  مدب »؟ وراج  «،»؟ مدب هبمس  :» تفگ یم  يزیچ  سک  ره  اه  هچب  ندیماشآ . ندروخ و  هب  داد  یم  همادا  باتـش  تعرـس و  نامه 
فرح ناونع  هب  ماجنارـس  تفگ . یم  مه  يزیچ  یهاگ  دروخ و  یم  مامت  تردق  تبغر و  اب  نانچمه  دنکب  نادـیم  زا  ار  اهنآ  دـهاوخب  هک 

ار تدوخ  ماجنارس  ینعی  ینک و  یم  هزرابم  تسَفَن  اب  ینک  یمن  هزرابم  تسفَن  اب  عقاو  رد  وت  :» تفگ وا  هب  تشگرب و  اه  هچب  زا  یکی  رخآ 
«. يروآ یم  رد  اپ  زا 

یتکاپ کت 

راکچ دـنراد . متـسناد  یم  هک  یلاح  رد  میرادـن .» :» تفگ تسار  كر و  مدوب . هتفر  نادرگ  تاغیلبت  هب  همان  تکاـپ  دـغاک و  نتفرگ  يارب 
زا نآ  ریمعت  يارب  اه  یچ  تاغیلبت  هک  يا  هلـصاف  رد  میدرک و  عطق  ار  تاغیلبت  يوگدـنلب  میـس  ناتـسود  زا  یکی  اـب  مینکن ، راـکچ  مینک ،

. مبوکب تاغیلبت  ولبات  ۀتخت  هب  دمآ  یـسک  یتقو  دـش  رارق  مداد . کیـشک  رد  ولج  مدوخ  لخاد و  مداتـسرف  ار  متـسود  دـنتفر . نوریب  رداچ 

. دوب شراولش  ۀچاپ  لخاد  اه  تکاپ  نوریب . دمآ  همیسارس  مقیفر  ادخ  ةدنب  هتخت  هب  مدز  نم  دوب  هدش  رید  نوچ  اما  دوب  هدماین  یسک  زونه 
درک ریگ  اه  یکیدزن  نآ  رد  یمیس  هب  شیاپ  هک  میدوب  هدشن  رود  رداچ  زا  رت  شیب  مدق  دنچ  درک . یم  ادص  شخ  شخ  تفر  یم  هک  هار 
سک ره  تفر . ول  هیـضق  نیمز . يور  تخیر  اه  تکاپ  ۀمه  مدرک . دنلب  ار  وا  اه  تکاپ  يور  داتفا  روط  نامه  یلفط  دش . هراپ  شراولـش  و 

. دیسر راد  قح  هب  قح  تشادرب و  دوخ  يارب  تکاپ  دنچ 

اه هنسرگ  زا  سرت 

یمن ناشرـس  هب  رـس  اه  هچب  رگا  دنزیخرب و  دیاب  دندرک  یم  شومارف  دنتـسشن  یم  هک  هرفـس  رـس  دندوب . كاروخ  شوخ  ًادـج  اه  یـضعب 
زا نک  محر  تا  یناوج  هب  ینالف  :» دنتفگ یم  یضعب  دنا . هدرک  ناشلابند  ییوگ  دندروخ ، یم  سفن  کی  دندوبن . هیضق  نک  لو  دنتشاذگ 

!« تندرگ دتفیب  ناشنوخ  دنریمب  یگنسرگ  زا  هیقب  دنامن و  اذغ  هک  سرتب  نیا 

يراذگ هلت 

هبعج اه  نآ  ۀلمج  زا  ینیشن  بقع  هقطنم و  كرت  عقوم  ًاصوصخ  دوب . رامش  یب  دندرک  یم  هلت  اه  نآ  ششوپ  رد  ار  کجنران  هک  یلیاسو 
ۀبعج نمـشد  یتقو  دـنداد . یم  رارق  هدیـشک  نماض  اب  یکجنراـن  نآ  ریز  رد  هک  دـندوب  ورـسنک  توپمک و  یطوق  ساـبل ، تاـمهم ، ياـه 

. دندیسر یم  تکاله  هب  همه  دش و  یمرجفنم  کجنران  داد  یم  تکرح  ار  لیاسو 

یگنرس ۀلت 

هک یعقوم  میدرک . یم  لصو  میس  ود  نآ  كرحتم  تمسق  رـس  گنرـس و  كون  هب  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  نیم  ۀیهت  گنرـس و  زا  هدافتـسا 
نآ يور  ار  شیاپ  یسک  دوب  یفاک  میتشاذگ و  یم  راک  نیمز  رد  ار  گنرس  دش . یم  رجفنم  زاس  تسد  نیم  دروخ  یم  مه  هب  میس  رـسود 

. دش یم  رجفنم  نیم  گنرس  رس  ود  ندش  لصو  رثارب  دهد . رارق 

رخآو لوا  ۀبرجت 

ياه نیمز  رد  هک  دندوب  هتفایرد  رگید  نمشد  يدوخ و  دوب . نیمز  ۀبرجت  اه ، هبرجت  نآ  زا  یکی  دوب . یصاخ  ۀبرجت  ناتسدرکرد  بیرخت 
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نتشاذگ اه  گنس  يور  اپ  رایش و  لخاد  نتفر  هار  روبع ، يارب  اه  لحم  نیرت  نئمطم  تسا و  راوشد  نتشاذگ  راک  نیم  خالگنس  تخس و 
هب ار  رایش  رد  يراذگ  نیم  ياسرف  تقاط  تیلوئسم  وا  تخیر . مه  هب  يراوشد  اب  ار  نمشد  ددرت  لحم  جمس ، ياه  هچب  زا  یکی  یلو  دوب .
زا ناکمادح  ات  هک  دوش  داجیا  شلدرد  هرهلد  ردق  نآ  هک  نآ  ای  دـنکن  روبع  لحم  نآ  زا  نمـشد  رگید  هک  درک  نیمـضت  تفرگ و  هدـهع 
داد یم  حـیجرت  یـسکره  روبع  عقوم  یعون  هب  هک  ییاه  گنـس  مامت  ریز  هدـمآ ، تسد  هب  هبرجت ي  فـالخرب  يو  دـنکنروبع . لـحم  نآ 
هک دش  نامه  رخآ  رد  درک و  يراجفنا  ۀلت  ار  یـضعب  یـششک و  عطق  ار  یـضعب  تشاذگ . راک  نیم  دـنکروبع ، دراذـگب و  مدـق  نآ  يور 

. دروآ يور  رتروبعلا  بعص  ياه  هار  هب  راچان  هب  تافلت ، نداد  ریسم و  نآ  زا  روبع  را  ـ بدنچ زا  دعب  نمشد  دوب . هداد  ار  شلوق 

نآ عاونا  يراذگ و  هلت 

هب هک  ینامز  رد  ناگدنمزر  ندش  رایـشوه  هلت و  اب  نمـشد  دروخرب  ۀطـساو  هب  ادص  داجیا  تشاد : یتوافتم  دصاقم  هقطنم  رد  يراذگ  هلت 
هنابـش تبقارم  ناکما  هک  ییاهریـسم  رد  نمـشد  ددرتزا  يریگولج  دندوب ؛ باوخرد  اهورین  تشادن یـا  دوجو  یفاک  دید  یکیرات  ۀطـساو 

تـشحو بعر و  داجیا  دنا ؛ هدرک  ذوفن  اه  نآ  طخ  رد  اه  یناریا  هک  نیا  روصت  هب  نمـشد  لدرد  هرهلد  ندـنکفا  دوبن ؛ رـسیم  نآزا  يزور 
اب اـه  یقارع  نداد  بـیرف  ناگدـنمزر ؛ ياـه  حالــس  تاودا و  ياهرگنــس  هـب  اـه  نآ  ندـش  کـیدزن  زا  يریگوـلج  يارب  نمــشد  لدرد 
زا تاعالطا  بسک  يارب  نکمم  وحنره  هب  نمـشد  ياهورین  زا  نتفرگ  ریـسا  اه ؛ نآ  یعمج  هتـسد  عمق  علق و  هاـگ و  نیمک  هب  ناشندیـشک 
رد يزوریپ  معط  ندرک  خلتو  فرصت  تحت  قطانم  یضعب  رد  ینیشن  بقع  زا  دعب  اه  نآ  تاوداو  اهورین  هب  ندز  هبرض  ناشدوخ ؛ طوطخ 

ناوت تصرف و  ینیشن  بقع  ماگنه  هک  یکبس  همین  ياه  حالس  عاونا  هراپمخ و  پوت و  ياه  هضبق  اه ، نیشام  ندرک  کلهتـسم  نانآ ؛ ماک 
تاسیـسأت و هب  تاـیلمع  تاـعالطا  ياـهورین  ندز  هبرـض  قـیرط ؛ نیا  هب  ناـنآ  هب  یناـسنا  تاـفلت  ندرک  دراو  دوـبن و  اـه  نآ  ندرب  بقع 

یطوق اب  يراذگ  هلت  تشادن ؛ دوجو  میقتسم  يریگرد  ناکما  یتقو  وا ، فرصت  تحت  ۀقطنمرد  نمـشد  كاخ  هب  هنخر  نامز  رد  ناشتاودا 
نماض کجنرانزا  هدافتـسا  ادـص ؛ رـس و  دـیلوت  يارب  ناهایگ  ناتخرد و  کشخ  گربزینو  رگید  يزلف  ماسجا  اـی  گنـسزا  رپ  يزلف  ياـه 

میس ای  رون  هب  ساسح  کینورتکلا  مشچ  اب  نیم  راجفنا  راکدوخ ؛) کجنران  ) بسچ راون  کمک  اب  هدش  هداد  رارق  هشیـش  نورد  هدیـشک و 
ياهورین لحم  هب  ندش  کیدزنزا  نمـشد  ندـناسرت  يارب  یعقاو  ریغ  یعونـصم و  ياه  هلت  داجیا  نیمز ؛ لخادزا  رگید  نیم  هب  لصتم  ۀـلت 

يراذـگ هلت  هاگیاپ ؛ ياهراوید  فارطا  اـی  ددرت  ياهریـسم  رد  زیت  ماـسجا  اـب  يراذـگ  هلت  ناروناـج ؛ تاـناویح و  اـب  يراذـگ  هلت  يدوخ ؛
. نآ ریاظن  فلتخم و  ياه  هضبقو  یگنج  تاودا  رازبا و  ای  لقن  لمح و  لیاسو  اه و  نیشامرد 

اه حالس  یبیرخت  تردق  رییغت 

یگنچ و ياه  هضبق  تامهم و  يربراک  عون  رد  رییغت  رظن ، دروم  ياه  حالـس  رثؤم  دُرب  شیازفا  فدـه  اب  اه  حالـس  یبیرخت  تردـق  رییغت 
جرخ هب  جرخ  دـنچ  ندرک  هفاضا  زا  دوب  ترابع  راک  نیا  هیای  رب  ام  ياه  هویـش  تفرگ و  تروص  اه  نآ  بیرخت  راجفنا و  تردـق  شیازفا 

اه ي هسیک  يزاساج  رتشیب ،  راجفنا  تردـق  يارب  یج . . یپ . رآ ۀـناهد  هب  هدیـشک  نماض  اب  کجنران  ندرک  هفاضا  پوت  اـی  هراـپمخ  ياـه 
ياهرازفا گـنج  دارفا و  ندـنازوس  فدـه  اـب  هراـپمخ  ۀـناهد  رد  رونم  نداد  رارق  يزوس ،  شتآ  داـجیا  اـیرب  یج  . یپ . رآ هناـهد  رد  نیزنب 

یج . یپ . رآ ۀضبق  ياهتنا  شتآ  تیاده  یج و  . یپ . رآ اب  نمشد  يامیپاوه  ای  رتپوک  یله  يریگ  هناشن  رونم و  ةدننک  لعتشم  داوم  اب  نمـشد 
.

دنب رمک  زا  يا  همست 

هدافتـسا هناورپ  همـست  ياج  هب  يزابرـس  دـنبرمک  زا  ناردارب  زا  یکی  راکتبا  هب  دـش  بارخ  ام  نیـشام  ۀـناورپ  همـست  یتقو  ریـسم ، لوط  رد 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


. میناسرب دصقم  هب  ار  نیشام  میتسناوت  هلیسو  نیا  هب  میدرک و 

هار رد  تالآ  نیشام  ریمعت 

يا  همکچ  تاراپآ 
ود ریسم  لوط  نآ  اب  دیاب  هک  دوب  یگرزب  روتکارت  لیاسو  نیا  زا  یکی  میدرب .  یم  جدننس  هب  زقس  زا  ار  دحاو  يزاس  هار  لیاسو  زا  یشخب 

هنوکچ طیارـش  نآ  رد  مدرک  رکف  دوب . هدز  نوریب  نآ  بویت  هدش و  هراپ  ریات  دـش . رچنپ  روتکارت  خرچ  هار ، نیب  میدرک .  یم  یط  ار  رهش 
نیا هب  مدرک و  هلـصو  ریات  ةدش  ۀـهراپ  تمـسق  هب  مدـیرب و  قاس  زا  هتـشادرب و  ار  نآ  دوب  روتکارت  رد  يا  همکچ  منک . ریمعت  ار  خرچ  نیا 

. میدناسر جدننس  هب  ار  دوخ  بیترت ،
يد 8  رزودلوب 

تلع هب  دوب  يرورض  رایـسب  تایلمع  زور  يارب  نآ  دوجو  هک  وستاموک ،  8- يد رزودلوب  هاگتسد  کی  سدقملا 3 ،  تیب  تایلمع  زا  لبق 
ضوع ار  اه  کشفک  دیاب  دـنک . تکرح  قالتاب  لگرد و  تسناوت  یمن  رگید  هک  يوحن  هب  دـنام  زاب  تکرح  زا  ياه  کشفک  یگدـییاس 

ود يرتم و  یلیم  روتامرآ 24  يرادـقم  مدرک  داهنـشیپ  میدوب .  قارع  كاخ  لخاد  يرتمولیک  داتـشه  رد  نوچ  دـش ،  یمن  اما  میدرک  یم 
ةزادنا هب  میدیرب و  ار  اهروتامرآ  دش . دازآ  رزودلوب  ياه  ینش  میدرک .  دنلب  نشور و  ار  رزودلوب  دعب  دننک .. هیهت  شوج  روتوم  هاگتـسد 

. دش تایلمعرد  تکرش  ةدامآ  رزودلوب  تعاس   24 ضرع رد  میدرک . يراک  شوج  يزاساج و  اه  کشفک 

راوساکشود راب  ریت 

هب عورـش  نمـشد  یتقو  هک  تشاذـگ  یم  رارق  یچرابریت  اب  تایلمعرد  ناش  یچاکـش  ود  دنتـشاد . یبلاج  رایـسب  راـکتبا  تاودا  ياـه  هچب 
رد رابریت  طقف  هک  نیا  نامگ  هب  اه  یقارع  دـننک . کیلـش  اوه  هب  ماسر  ریت  رابریت ، اب  دـننک و  راوس  اکـشود  يـالاب  ار  راـبریت  درک . كرحت 

شتآ طسو  ناریح  جیگ و  اه  نآ  اه و  قارع  ندرک  ورد  هب  درک  یم  عورش  نییاپ  زا  اکـشود  دعب  اما  دندمآ ،  یم  ولج  تسا ، رقتـسم  طخ 
. دندش یم  فلت  دنداتفا و  یم  ریگ 

ریبدت ریبکت و 

هک تفگ  هدـنامرف  میدوب .  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  تامهم  دوبمک  تلع  هب  ام  دوب و  هدرک  کـتاپ  نمـشد  يالبرک 5 ، یتایلمع  ۀـقطنم  رد 
روتسد دننک . یم  فلت  ار  ام  ۀمه  دنریگ و  یم  شتآ  ریز  ار  هقطنم  مامت  اه  یقارع  دوش  نشور  اوه  یتقو  مینک ، ینیشن  بقع  روط  نیا  رگا 

، تسا هدیسر  یناوارف  تامهم  سفن و  هزات  يورین  هک  نیا  روصت  هب  اه  یقارع  دندرک . ار  راک  نیا  همه  دنیوگب . ربکا  هللا  مه  اب  اه  هچب  داد 
. میناسرب تکاله  هب  ای  مینک  ریسا  ار  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  میتسناوت  ام  دنتشاذگ و  رارف  هباپ 

ییاسانش ریبکت 

یطاـبترا ساـمت و  هبقع  اـب  رگید  دـش و  عطق  میـس  یب  میدـش ، در  بآ  زا  یتقو  تفاـسم  اـه  رتمولیک  یط  زا  دـعب  نیبملا  حـتف  تاـیلمعرد 
اجک هناـخ  پوت  میمهفب  هک  نیا  يارب  ریـسم  لوط  رد  دـننک و  تکرح  اـهورین  هک  درک  داهنـشیپ  يدورهاـش  ياـهورین  زا  یکی  میتشادـن . 

 . میورب ریسم  مادک  زا  دیاب  ام  تساجک و  نمشد  میمهفب  ات  میتسرفب  ریبکت  تسه ،

نیمخت ریبکت 
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انب نادرگ  ياه  هچب  دنیوگب .  ربکا  هللا  ادص  کی  دنورب و  زیرکاخ  يور  دـیاب  همه  هک  تفگ  نادرگ  هدـنامرف  مرحم ، تایلمع  زا  لبق  یبش 
هک تفگ  نادرگ  هدنامرف  ًادـعب  دـنتفرگ . شتآ  ریز  ار  طخ  هناخ  پوت  ریت و  اب  مه  اه  یقارع  نتفگ .  ربکا  هللا  هب  دـندرک  عورـش  روتـسد  هب 

يزیر همانرب  تایلمع  رد  ات  دراد  هقطنم  نیا  رد  یماظن  تاودا  يا و  هناخ  پوت  تازیهجت  ورین  ردقچ  نمـشد  میمهفب  هک  دوب  نیا  ام  فده 
. میشاب هتشاد  یبوخ 

رهاظت ینابت و 

ناونع هب  ار  نامگرم  شیپ  ياهورینزا  نت  دنچ  متـشاد .  تکرـش  بالقنادض  یبایدر  بیقعت و  فده  اب  یتایلمع  رد  ناتـسدرک  ۀـقطنم  رد 
هب ینالوط ،  يور  هدایپ  کی  زا  دعب  میدرک . تکرح  اهاتسور  زا  یکی  يوس  هب  میدز و  اج  تارکومد  هلموک و  ناونع  هب  ار  دوخ  رادساپ و 
نآ رود  دندوب  تسد  مه  بالقنا  دض  اب  هک  یلحم  مدرم  دندرک و  ام  زا  ییوجزاب  هب  عورش  اهنآ  اتسور  دجسم  نوریب  میدیسر .  ییاتـسور 

رارقتـسا ناکم  دادـعت و  بالقنا و  دـض  اب  یلاها  طابترا  دروم  رد  ار  مزال  تاعالطا  اـه  گرم  شیپ  راد  وریگ  نیمه  رد  دـندش . عمج  اـج 
هدما تسد  هب  مزال  تاعالطا  رگید  هک  حبـص  دندرک . ینادنز  حبـص  ات  دندرب و  دجـسم  لخاد  هب  ًادعب  ار  ام  هتبلا  دندروآ و  تسد  هب  اهنآ 

. میتشگزاب يدوخ  رقم  هب  دوب ،

ریات کنات و 

طقف درک و  مدهنم  ناوت  یمن  يور  هبور  زا  ار  کنات  عون  نیا  درک . هدافتسا   72 یت ياه  کنات  زا  راب  نیلوا  يارب  نمشد  ربیخ  تایلمع  رد 
، دنا هدش  لمع  دراو  روبزم  ياه  کنات  دندیمهف  اه  هچب  یتقو  دوش . مدـهنم  ات  داد  رارق  یج  . یپ . رآ فدـه  دروم  ار  نآ  فرط  ود  زا  دـیاب 
دـندش و رو  هلمح  يدوخ  ياهزیرکاخ  تمـس  هب  باتـش  اب  اـه  کـنات  دـننک .  هچ  دنتـسناد  یمن  رگید  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ۀـیحور 

ولج تراسج  اب  اورپ و  یب  قارع  ياه  کنات  دید  یتقو  داد . جرخ  هب  يراکتبا  تمه  جاح  دندوب . هدرک  پُک  مه  نز  یج  . یپ . رآ ياهورین 
يدود ةدهاشم  اب  نمـشد  دنتخاس . اهر  دربن  ۀنحـص  رد  دندز و  شتآ  نیزنب  ای  تقن  اب  ار  یطاقـسا  کیتسال  يدادعت  داد  نامرف  دـنیآ ، یم 

بقع سپ  دنا . هتفرگ  رارق  فده  شا  هتفرشیپ  ياه  کنات  درک  روصت  دوب  هتـساخرب  اوه  هب  فلتخم  ياهاج  رد  دربن  ۀنحـص  فارطا  زا  هک 
. دیماجنا تسکش  هب  راکتبا  نیا  اب  شا  هدش  يزیر  همانرب  دیدش و  کت  درک و  ینیشن 

رزودلوب کنات 

هتخوس کنات  اه  هچب  میهد ، تاجن  ار  اهنآ  تحار  لایخ  اـب  میناوتب  هک  نیا  يارب  دـندوب  هدرک  ریگ  زیرکاـخ  تشپ  رد  رزودـلوب  ود  يزور 
. دنتفای تاجن  اهرزودلوب  دندز ، یم  ار  کنات  یقارع  ات  دنداد  رارق  هقطنم  زا  رترود  ار  نآ  دندیشک و  كدی  رگید  یهاگتسد  اب  ار  يا 

كرتشم يولبات 

تاعالطا ياه  هچب  دـندب . هدرک  صخـشم  ولبات  اـب  هتـشاذگ و  دوخ ن 682  روحم  ماـن  اـه  یقارع  غـالا ، وـلقود و  تاـعافترا  رد  لاس 66 
، هویش نیا  اب  دندرک و  مگ  ار  هار  اه  یقارع  تایلمع  ماگنه  دنداد . رارق  دوخ  ریـسم  رد  ار  يولبات ن 682  يور  دـنتفر و  اج  نآ  هب  تایلمع 

. دندش ریسا  یمخز و  هتشک و  اهنآ  زا  يدادعت 

یتایلمع ياهدنفرت 

ار اهورین  تیقالخ  راکتبا و  زا  یعیـسو  مجح  هک  دـنتفرگ  یم  راک  هب  ییاهدـنفرت  گنج  ناـمز  رد  دوخ  فادـها  دربشیپ  يارب  ناگدـنمزر 
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ار اهورین  تیقالخ  راکتبا و  زا  یعیـسو  مجح  هک  دـنتفرگ  یم  راک  هب  ییاهدـنفرت  گنج  ناـمز  رد  دوخ  فادـها  دربشیپ  يارب  ناگدـنمزر 
ياهورین یماظن و  تاودا  شیارآ  شتآ و  زکرمت  دید و  ۀطقن  ندرک  فرحنم  زا : دندوب  ترابع  اهدنفرت  نیا  ةدمع  فادها  دش . یم  لماش 
شـشوپ ندرک و  مگ  در  دنتـشاد ؛ ار  نآ  رد  ناکـسا  ذوفن و  ای  ییاـج  هباـج  كرحت و  عون  ره  دـصق  اـهورین  هک  یطاـقن  زا  نمـشد  یمزر 

، ییاذیا ای  يذوفن  تایلمع  نداد  ماجنا  نمـشد و  سرریت  دید و  زا  ندـنام  ناهنپ  يارب  يدوخ  تاکرحت  اهورین و  تاودا ، تالآ و  بسانم 
ای ییاسانش  ياهامیپاوه  اهرادار و  صیخشت  تردق  ندرک  فیعـضت  ای  روک  طوطخ و  لوط  رد  قارع  عضاوم  قیقد  ییاسانـش  يریگارگ و 

، هیحور فیعـضت  هب  رجنم  هک  نازواجتم  نایم  رد  هرهلد  سرت و  داجیا  يراذـگ و  نیمک  بیرف ، نمـشد ؛ یتاـعالطا  ینابدـید و  ياـهورین 
لوط رد  يدوخ  ياه  نیشام  اهورین و  ۀنازور  ددرت  هب  تبـسن  نمـشد  تیـساسح  ندرب  نیب  زا  دش ؛ یم  نیگنـس  تافلت  نداد  یمگردرس و 
دروم رد  دـندوب . عوـنتم  فادـها  نیا  هب  یباـی  تسد  يارب  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  ياـه  شور  اـهورین  دورو  ناـمز  نداد  شـشوپ  يارب  طـخ 

هدوسرف تازیهجت  تاودا و  ای  دوخ  نداد  ناشن  ریظن  ییاهراک  اهورین  نمـشد ، یماظن  شیارآ  شتآ و  زکرمت  دید و  ۀطقن  ندرک  فرحنم 
یم هطقن  نآ  هب  نازواـجتم  ياـهورین  شتآ و  مجح  ندیـشک  نمـشد و  هجوـت  بلج  رظن و  دروـم  لـحم  زا  رترود  يا  هـطقن  رد  بارخ  اـی 
زاس تخاس و  ناحورجم و  ای  ادهش  داسجا  ندیشک  بقع  دننامه  ییاج  هباج  هنوگ  ره  رظن  دروم  لحم  رد  اهورین  هلـصاف ، نیا  رد  دندرک .

ماجنا شتآ  زا  يرت  مک  مجحریز  ار  ورین  تامهم  تاکرادـت و  ياه  نیـشام  تاودا ، لاقتنا  لـقن و  زین  هداـج و  زیرکاـخ و  هلوس و  رگنس ، 
زا نیگنـس  شتآ  ۀطـساو  هب  كرحت  ناکما  دوب و  نمـشد  دید  لقث  ۀطقنرد  اهورین  زیرکاخ  رگنـس و  هک  زین  دراوم  یـضعب  رد  دـنداد . یم 

تامهم ۀغاز  هک  نیا  ناونع  هب  کیتسال  ندز  شتآو  ورین  زا  یلاخ  ياهرگنـس  نتخاس  دننام  صاخ  يریبدت  اب  دوب  هدش  بلـس  ناگدنمزر 
 ، نیا دش و  یم  هطقن  نآ  تعاس  ره  زور و  ره  ندیبوک  هب  کیرحت  قیوشت و  نمـشد  هتفرگ ،  رارق  فره  هطقن  نآ  رد  ینیـشام  کنات و  ای 

دیدرگ .  یم  اهنآ  تازیهجت  یلصا و  ياهرگنس  رد  اه  هچب  یصالخ  هب  رجنم 
، تشاد ییاه  هویـش  زین  ذوفن  كرحت و  ماگنه  نمـشد  دید  زا  ندنام  ناهنپ  يارب  تاودا  دارفا و  هب  بسانم  شـشوپ  نداد  ندرک و  مگ  در 
هب نداد  یگنج  شیارآ  زین  یعـضوم و  بیرخت  ذوفن و  ای  تایلمع  یلـصا  لحم  زا  رترود  يا  هطقن  رد  ییاذیا  تایلمع  نداد  ماجنا  دننامه 
رد يرگید  روحم  رد  لاح  نامه  رد  نمشد و  رظن  بلج  روظنم  هب  یهرز  يدرف و  ياهرگنس  عاونا  تخاس  اه و  نیـشام  تاودا و  تالآ و 

لدبم و سابل  ندیشوپ  صاخ و  ياه  هویش  لیاسو و  رازبا و  اب  هراب  شتآ  اه و  حالس  ندرک  راتتسا  زین  ندوب و  زاس  تخاس و  ددرت و  لاح 
. يدرک ای  یبرع  نابز  هب  نتفگ  نخس 

هب نمـشد  کیرحت  اـب  يریگارگ  تشاد . ییاهـشور  اـه و  هار  زین  رادار  فیعـضت  اـی  ندرک  روک  نمـشد و  عضاوم  ییاسانـش  يریگارگ و 
زین اهنآ  ياهرادار  ندرک  هارمگ  روک و  صیخشت و  تردق  فیعضت  نداد و  صاخ  میالع  ای  ادص  رس و  داجیا  اب  رونم  باترپ  ای  يزادناریت 

کی تروص  هب  هک  مه  هب  اه  نیـشام  ندرک  لصتم  رادار ،  رارقتـسا  طاقن  ای  اه  تیاس  کیدزن  صاخ  ییادص  جوم و  تیزاراپ و  داجیا  اب 
هب هوبنا  دنت و  عیرـس و  ياه  تکرح  سکع ، هب  دـش و  یمن  سکعنم  رادار  رد  نانآ  ةدرـشف  دـنک و  مارآ و  تکرح  دـندمآ و  یمرد  هدوت 

دش . یم  سکعنم  هچوان  تکرح  تروص  هب  رادار  رد  هک  دایز  تعرس  اب  مه و  رانک  قیاق  يدایز  دادعت  تکرح  یتمس ،
زین دـش و  یم  ماجنا  هدـننک  هارمگ  ياه  هناشن  مایپ و  نداد  قیرط  زا  هک  اهنآ  بیرف  ندز و  نیمک  اب  نمـشد  لد  رد  ندـنکفا  هرهلد  سرت و 

دیماجنا یم  اکشود  ای  هناخ  پوت  شتآ  اب  نمشد  ياهورین  عیـسو  عمق  علق و  هب  هک  صاخ  يا  هطقن  هب  ندش  کیدزن  يارب  ناشیا  کیرحت 
، دوب زیرکاخ  ای  هداج  ندز  يارب  شالت  ینعم  هب  هک  ردول  رزودلوب و  يادص  شخپ  ای  ربکا  هللا  دایرف  ای  تاودا  اب  نتخادنا  هار  ادـص  ورـس  . 

. دش یم  نمشد  یعافد  طوطخ  رییغت  وپاکت و  ثعاب  هک  تایلمع  ندوب  عوقولا  بیرق  نامگ  هب  هناخ  پوت  نیگنس  شتآ  يارجا  زین 

هبرگ يادص  دیلقت 

راب هس  میتشاذگ  رارق  میـشاب  علطم  مه  لاح  زا  مینک و  ادیپ  ار  رگیدـمه  رت  تحار  میناوتب  هک  نآ  يارب  اهورین  زا  نت  دـنچ  اب  تایلمع  بش 
. میگنجب يرت  شییب  نانیمطا  اب  هجیتن  رد  مینک و  ربخ  اب  دوخ  یتمالس  زا  ار  رگیدکی  هلیسو  نیا  هب  مینک و  دیلقت  ار  هبرگ  يادص  دنلب 
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ینیمخ ماما  ییاهنت 

. مالسا ییاهنت 

ییاهنت

. تسا ییانشور  رسارس  رتزاب و  ییایند  هب  یبایتسد  حور و  لماکت  ریسم  رد  ناسنا  ندش  نومنهر  يارب  بولطم  یتصرف  تدابع و  کی 
سفن هیکزت  هار  رد  یمدق  یجک و  یکاپان ،  زا  زغم  هیفـصت  و  هیدیدرگ ؛  هتـشابنا  ناسنا  درخ  رد  هک  یتاینهذ  رد  رظن  دیدجت  يارب  یتصرف 

. نید قطنم  رد  رون  يوس  هب  يا  هنزور  نتفای  يارب  یتمینغ  تسا . 
نیا رد  هک  تسین  نآ  تقایل  ار  یـسک  ره  دزاس و  یم  رح "  " كرـشم رـشب  زا  ییاهنت )  ) تمعن قح .  رکذ  لاس  نیدـنچ  زا  رتـالاب  یتداـبع 

. دبای تسد  گرزب  تمعن  نیا  رب  هدرک و  فقوت  هلحرم 

ینیمخ ماما  نتشاذگ  اهنت 

. تسا يرمق  يرجه  کی  تصش و  لاس  رد  ع )  ) نیسح ماما  نتشاذگ  اهنت 

اوقت

تداعس لامک  هب  دهد و  یم  قوس  یناسنا  تاهج  همه  رد  ار  ناسنا  تسا . مالسا  هدولاش  ناطیش .  لهج و  دونج  لباقم  رد  نیدالوپ  يرپس 
. دوش یم  نارگید  رب  ناسنا  يرترب  هیام  تساهلصو و  اهتداهش و  اهجورع ،  همه  همدقم  دناسر .  یم 

يولع خرس  عیشت 

يا هنوگ  لیباه  ياه  هرهچ  نایم  نیا  رد  دوب .  دهاوخ  هدوب و  نامولظم  قح  بلاط  هراومه  هک  خیرات  ياهتیمولظم  زا  يراب  هلوک  اب  یعیـشت 
قح دـننک و  یم  نوگژاو  ار  ناـیلیباق  قرب  قرز و  رپ  ياـهخاک  اوحلفت " هللا  هلا  ولوق   " راعـش اـب  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ار  اـه  ینیمخ  چ.ن 

. دنا هتسب  نایلیباه  يدوبان  هب  رمک  يوروش و ...  اکیرمآ و  نوچ  نامز ،  نایلباق  هک  منیب  یم  نایم  نیا  رد  دنناتس و  یم  اهنآ  زا  ار  نامولظم 

عیشت

. تداهش نوخ و  بتکم 

ع)  ) قداص ماما  بتکم  ناگدش  تیبرت 

. دنا هدنام  یقاب  دوخ  یمالسا  حیحص  ینابم  رب  هدروخن و  ار  ناتفص  ناطیش  ناطیش و  لوگ  هک  یهورگ  اهنت 

قرام نامهف  جک  ناشیدنا و  کیرات 

. دنور یم  ورف  قافن  بادرم  رد  دسح  بادرگ  زا  ییاهر  يارب  هک  یناسک 

هاش یلع  غیت 
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ار یفرح  هچنانچ  تسا . هتـشذگ  نامز  هب  قلعتم  درادـن و  ساسا  هیاـپ و  هک  ینخـس  هدـش ؛ هنهک  فرح  . 124 هاش یلع  حـتف  نامز  هب  قلعتم 
تسا هاش  یلع  حتف  نامز  تسا ، هاش  یلع  غیت  لام  اه  فرح  نیا  دنیوگ : دنهد  تبسن  نامز  نیا  هب  دنهاوخب 

لجا ریت 

دح نآ  ات  درب  یم  شدوخ  اب  ار  زیچ  همه  دیـسر و  یم  هار  زا  هبترم  کی  تخانـش و  یمن  تقو  یب  تقو و  لـجا ، ریت  لـثم  هک  هراپمخ 60 
رـس عـالطا  یب  ادـص و  یب  تفرگ ؛ یم  صخـش  زا  ار  نداد  ناـشن  شنکاو  تلهم  تشاذـگ و  یم  لد  رب  ار  نتفگ  خآ  ترـسح  یتـح  هـک 

. هاکریز بآ  تشاذگ ؛ یم  شا  یلصا  بحاص  تسد  رد  تفرگ و  یم  ار  يا  هدنمزر  تسد  دمآ و  یم  هاگنزب 

ندرک پیت 

پیت دنتفگ : یم  دندروخ  یمرب  یسک  نینچ  هب  اه  هچب  یتقو  نتفر ؛ مامح  ندرک و  شیارآ  نتشگ ؛ زیمت  رت و  ؛ ندیسر دوخ  عضو  رـس و  هب 
دعب هدوب  نادرگ  دح  رد  لوا  ینعی  هدرک . رکـشل  هللاأشام  دنتفگ : یم  دوصقم  نایب  يارب  قارغا  ماقم  رد  ندش و  پیت  شوخ  زا  هیانک  هدرک 

. تسا هدش  رکشل  الاح  پیت و 

یکناپ اتویوت 

تلاح زا  ییوگ  دـنتفگ ؛ یم  دـندوب ، ویدار  يراخب و  رلوک و  هب  زهجم  هک  ار  ههبج  ياهزورکدـنل  اـتویوت  نشیتسا و  اـتویوت  ياـه  نیـشام 
. رتشیب قرب  قرز و  اب  و  یگنلپ ) ) یکیرچ گنر  هب  ییاهاتویوت  دندوب . هدش  جراخ  یگنج  يوردوخ 

لبنت پوت 

يوسنارف پوت 

يزاب هلیت 

 . میدرک یم  يزاب  هلیت  اهنآ  اب  میدروآ و  یم  رد  ار  اهنآ  ياه  همچاس  میدرک و  یم  زاب  ار  هدرکن  لمع  ياه  تکار  اه و  هراپمخ 

يزابانرت

اب تـسا .  هیوـلیگهک  دـمحاریوب و  سراـف و  ياـه  ناتــسا  ياـهورین  هـب  قـلعتم  ًاـمومع  هـهبج  رد  اـنرت  يراـب  ةراـبرد  نوگاـنوگ  تاـیاور 
رد هک  " يزاب همیخ   " هرخالاب "و  باکر ، ولاـش  "  ، " يزابدـنبرمک " يزاـب ، همـست  "  ، " هنرت " ، " وکلاـش "  ، " اـنرک "،" هنرِد "،" هنرگ " ریباـعت

تسا . فورعم  مه  لخاد " دنب  شیک "و  نم  دنب   " هب نابز 
رازبا و هک  يور  نیا  زا  دنا ، هتـسناد  ربارب  تسا  عیاش  روشک  ياهاتـسور  اه و  رهـش  بلغا  رد  هک  يزاب " ریزو  هاش   " اب یـضعب  ار  يزاب  انرت 

دنکرتشم . هیفچ  ًاریخا  سابرک و  گنل و  ای  دنبرمک  لثم  لیاسو 
دننک و یم  مسر  چگ  ای  گنـس  اب  نیمز  يور  رتم  راهچ  ًادودـح  عاعـش  هب  يا  هریاد  هک  نیا  تسخن  دوش . یم  ماجنا  شور  ود  هب  يزاب  نیا 

رفن زا 5  رت  شیب  رفن و  ود  زا  رت  مک  ناشدادـعت  هک  لـباقم ، هورگ  دریگ و  یم  رارق  طـخ  لـخاد  هـعرق  مـکح  هـب  يزاـب  هورگ  ود  زا  یکی 
هب دنوش  قفوم  هک  یتروص  رد  دننک و  یم  عافد  ندنارپ  دگل  اب  دنراد  رارق  طخ  لخاد  هک  یناسک  دـننک .  یم  هلمح  اهنآ  هب  انرت  اب  تسین ،
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دنک . یم  ادیپ  همادا  يزاب  بیترت ، نیمه  هب  دننک و  یم  ضوع  ناشیا  اب  ار  ناشیاج  دننزب ،  يا  هبرض  تسد  هب  انرت  هورگ  زا  رفن  کی 
یم رارق  نیمز  يور  ینامـسیر  ای  همـست  ای  دـنبرمک  هورگ  دارفا  دادـعت  هب  هدـش  مسر  هریاد  لخاد  هک  تسا  وحن  نیا  هب  يزاب  رگید  بیترت 

. دشاب هریاد  نوریب  رد  لباقم  هورگ  تمس  هب  طخ و  بل  يور  بانط  ای  نامسیر  همست و  هرگ  فرط  ای  دنبرمک  کگس  هک  یلکش  هب  دنهد 
یعس طخ  نوریب  هورگ  دننیشن . یم  نآ  يور  یضعب  دتسیا و  یم  هورگ  ياضعا  زا  رفن  کی  دنبرمک  رمهرس  يالاب  دوش .  یم  عورـش  يزاب 

(. تسا زاجم  نییاپ  هب  وناز  زا  فیرح  هب  هبرض  ندز  هتبلا   ) دنک یم  عافد  دگل  اب  طخ  لخاد  هورگ  درادرب ، نیمز  يور  زا  ار  همست  دنک  یم 
هب دنک  یم  هلمح  طخ  لخاد  دارفا  هب  نآ  اب  دـشکب  نوریب  هریاد  زا  ار  نآ  دوش  قفوم  فیرح  دورب و  ول  اهدـنبرمک  زا  یکی  هک  یتروص  رد 

وحن نامه  هب  هرابود  دنک و  یم  عمج  طخ  لخاد  زا  ار  اهدنب  رمک  رگید  میت  دروخب ، دگل  هریاد  نوریب  میت  شکمشک  نیا  رد  رگا  سکع .
. رخآات لکش  نیمه  هب  دنک و  یم  هلمح  نمشد  هورگ  هب  نییاپ  هب  وناز  زا 

یم يریگرای  سپس  نییعت و  هورگرس  ود  اه ، يزاب  زا  يرایـسب  لثم  ادتبا ، تسا .  تواقتم  یمک  قطانم  ریاس  اب  سراف  ناتـسا  رد  يزاب  نیا 
لخاد هتسد  مادک  هک  نیا  يزاب و  عورش  يارب  هاگ  نآ  دنهد . یم  رارق  دنب  رمک  هدش  مسر  عبرم  لخاد  رد  هورگ  دارفا  دادعت  هب  دعب  دوش . 
اهدنب رمک  رب  هوالع  دـیاب  دـمحاریوب  هیولیگهک و  رد  يزاب  عون  نیا  اب  سایق  رد  عبرم  لخاد  دارفا  دـننک . یم  یـشک  هعرق  دریگب  رارق  طخ 

هورگ ود  تروـص  نیا  رد  هک  دنـشکب  نوریب  طـخ  زا  ار  اـهنآ  لـباقم  هورگ  تسا  نـکمم  نوـچ  دـننک  تظفاـحم  زین  ناـشدوخ  زا  هـنرد ) )
 . دنک هلمح  اه  یلخاد  هب  دناوت  یم  دیابرب  طخ  زا  جراخ  هورگ  ار  دنب  رمک  هچنانچ  دوش و  یم  ضوع  مه  اب  ناشیاج 

یگتخاس مارگ  نفلت 

مغ و رد  همه  دنربخ . یب  دندوب  ههبج  رد  هک  ما  همعرـسپ  ردارب و  زا  ما  همع  ردام و  ردپ و  هک  تسا  یتدم  دـش  مولعم  مدـمآ  هک  ههبج  زا 
دش هعیاش  هک  تشذگن  يزیچ  دیـسرپ . یم  ار  اه  نآ  لاوحا  زیچ  ره  زا  لبق  دمآ  نم  ندید  هب  سکره  ناشیوخ  ماوقا و  زا  دندوب . یتحاران 
ما همعو  نامدوخ  لزنم  یناشن  هب  تشدورم و  متفر  مدش و  اتسور  نیشام  راوس  زور  نآ  يادرف  دز . مرـس  هب  يرکف  دنا . هدش  دیهـش  ود  نآ 

همان هب  هرب  کی  مادکره  هک  دندش  لاحشوخ  ردق  نآ  ما  همع  مدوخ و  ةداوناخ  مدرک . هرباخم  اتسور  هب  زور  کی  خیرات  هب  مارگ  نفلت  ود 
. تسا هدوب  هعیاش  اه  نآ  تداهـش  هک  دش  تباث  همه  هبو  دنتـشگرب  تایلمع  زا  دعب ، هتفه  کی  ما  همعرـسپ  مردارب و  دندرک . هیدـه  ناسر 

. دندرک قیوشت  ارم  همه  متفگ و  ار  مارگ  نفلت  نایرج  نم  هک  دوب  تقو  نآ 

نادلگ حیبست و 

. میدرک یم  تسرد  نادلگ  هراپمخ  و  یج . . یپ . رآ باق  اب  میتخاس و  یم  حیبست  پوت  جرخ  زا 

یگنشف حیبست 

ناهوس ار  اه  نآ  كون  سپس  میدرک ، یم  یلاخ  ار  نآ  برس  مرگ و  ار  اه  گنشف  لوا  میتخاس . یم  حیبست  هدش  هدافتـسا  ياه  گنـشف  اب 
ار یخن  دـعب  دوش . قارب  بوخ  ات  میتسـش  یم  ومیل  بآ  اب  ار  اـه  گنـشف  تقو  نآ  میدرک . یم  هیبعت  نآ  رد  یکچوک  خاروس  میدز و  یم 

. دمآ یم  تسد  هب  یگنر  درز  حیبست  میدرک و  یم  در  گنشف  كون  خاروس  زا  میدوب  هدروآ  تسد  هب  اه  کشوم  زا  هک 

دیهش نیسح  ای  يولبات 

یمیخـض ياهربیف  زا  مداتفا  رکف  هب  نم  میدرک . یم  هیهت  هریغ  دیهـش "و  نیـسح  ای  تارابع " اب  ییاهولبات  دیاب  تاغیلبت  يارب  مرحم  هام  رد 
مدرک و یـسیون  تارابع  نآ  يور  راکدوخرهوج  اب  مداد و  شرب  فلتخم  تاعطق  هب  ار  اهربیف  منک . هدافتـسا  تشاد  دوجو  اـج  نآ  رد  هک 
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. مدرک بصن  رگنس  ریسم  فلتخم  طاقن  رد 

راکدوخ خاروس  زا  سفنت 

سفن یتخـس  هبو  هدـش  نوخ  رپ  شیولگ  دوب . هدروخ  شکرت  ناهد  کف و  ۀـیحان  زا  نامرک ، نادرگ 412  هدنامرف  ییازریم ، دـمحم  جاح 
یحارج لیاسو  ندوبن  دوجو  اب  درک و  خاروس  راکدوخ  اب  ار  شیولگ  هنحص  نیا  ندید  اب  دوب  طخ  کیدزن  هک  يرای  کشزپ  دیـشک . یم 

. دش وا  یگفخ  عنام 

روانش ياه  تلاوت 

مه زا  طسو  رد  ورهار  کی  اـب  اـه ، تلاوت  نیا  تشادـن . هیلخت  هب  جاـیتحا  تفرگ و  یم  رارق  بآ  يور  هک  میدوب  هتخاـس  يروانـش  تلاوت 
رتالاب یمک  ینعی  دش . یم  هدافتـسا  هناخدور  بآ  زا  تلاوت  نامه  لخاد  هک  دوب  نیا  روکذم  ياه  تلاوت  تایـصوصخ  زا  دندش . یم  ادج 

میظعلاروه نونجم و  ةریزج  رد  اه  تلاوت  نیا  زا  دوب . ام  سرتسد  رد  تفاظن  وش و  تسـش و  يارب  هزیکاپ  بآ  تلاوت  بالـضاف  يارجم  زا 
. دوب ناوارف 

یتنس ياه  تلاوت 

یتنس ياه  تلاوت  لثم  یلکـش  یفیق  نگل  تامهم  هبعج  ياه  هتختزا  هدافتـسا  اب  هناخ  پوت  لحم  رد  لاس 65  ییوش ، تسد  نتخاس  يارب 
. دش لابقتسا  نآ  زا  یلیخ  هک  میتخاس  یناریا 

دادما تسپ  ياه  تلاوت 

نارای و کشزپ  نارگدادما ، يرکف  مه  اب  لکـشم . نآ  زا  نتفر  نوریب  دوب و  كانرطخ  یلیخ  هک  میتشاد  يدادـما  تسپ  نونجم  ةریزج  رد 
یلاخ یطوق  کی  میدرک . عارتخا  يزیچ  دنتـشاد  ییوش  تسد  لکـشم  دنورب و  نوریب  دندیـسرت  یم  هک  ییاه  نآ  يارب  دادما  تسپ  رایهب 

. تفای یم  لاقتنا  نوریب  هب  هلول  زا  دندرک و  یم  راردا  مرس  لخاد  اه  هچب  میتشاذگ . نوریب  رگنس  زا  ار  نآ  ۀلول  میدرک و  فصن  ار  مرس 

یگنرف تلاوت 

ندش رپ  زا  دعب  میدرک . یم  هدافتسا  یگنرف ! تلاوت  ناونع  هب  نآ  زاو  میدرک  یم  ورف  نیمز  رد  همین  ات  ار  يرتم  یلیم   130 پوت ياه  هکوپ 
. میداد یم  رارق  نیمز  رد  ار  يدیدج  ۀکوپ  میدناشوپ و  یم  كاخ  اب  ار  نآ  يور 

ییارحص مامح  تلاوت و 

لمع راـکتبا  يارب  یبوـخ  تصرف  یعیبـط ، ياـیفارغج  تواـفتم  طیارـش  هب  هجوـت  اـب  ههبج ، فـلتخم  قطاـنم  رد  ماـمح  تلاوـت و  ثادـحا 
قطانم ةداس  ياه  تلاوت  ات  دوردـنورا  نوراک و  فارطا  نونجم و  ةریزج  میظعلاروه و  رد  زابور  روانـش و  ياه  تلاوت  زا  دوب . ناگدـنمزر 
تلاوت يارب  بآ  ۀیهت  ياه  شور  دش و  یم  هتخاس  نآ  فارطا  راتتسا  گنس و  هتخت  ود  نایم  ۀلصاف  زا  هدافتسا  اب  هک  برغ  رد  یناتسهوک 

. دش یم  هجوت  رایسب  نآ  هب  هک  دوب  یلئاسم  هلمجزا  تسیز  طیحم  تفاظن  تیاعر  بالضاف و  يارجم  و 
ساسا رب  هقطنمره و  رد  دوجوم  تاناکما  لقادـح  زا  هدافتـسا  اب  اه  هچب  هتخاس ،  شیپ  ییارحـص  ياه  مامح  رب  هوالع  یگنج ، قطاـنم  رد 
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زا ینیچ  گنس  شور  هب  ییاه  مامح  تشاد ؛ تازیهجت  تخاس و  لکـشرد  يدایز  عونت  هک  دنتخاس  یم  ییاه  مامح  ییاوه  بآ و  طیارش 
 . ریگ فرب  طاقن  رد  لنوت  تروص  هبو  هوک  فاکشرد  هک  ییاه  مامح  ای  تامهم  ۀبعج  ياه  هتخت 

بآ و ياهرکنات  ریز  شتآ  نتخورفا  اب  دنتشاد و  رایتخا  رد  يزلف ، گرزب  کچوک و  فورظ  اه  هچب  اه ، مامح  نیا  بآ  ندرک  مرگ  يارب 
يرارطـضا عقاوم  يارب  يرتـک  رد  اـی  يزپ  كاروـخ  غارچ  روـلاوزا  رخآ  تسد  دـندرک و  یم  مرگ  بآ  زاـس ، تسد  گرزب  ياـه  هکـشب 

. دش یم  هدافتسا 

ظفحلا تحت 

اب ییوش ، تسد  تفاظن و  يارب  نآ  ندرک  هریخذ  لاح  نیع  رد  رگنـس و  لخاد  هب  ناراب  بآ  ندـش  دراو  زا  يریگولج  يارب  دوب . ناتـسمز 
. دش فرطرب  ام  ۀنازور  بآ  فرصم  لکشم  بیترت ، نیا  هب  میدرک و  داجیا  رگنس  کیدزن  رتم  ود  قمع  هب  یلادوگ  ردول 

فونیرگ رابریت و 

يرابگر راطق  هی  ود ، کیلـش  زا  سپ  تفای ، یمن  ندـشکنخ  لاجم  يا  هقیقد  دـنچ  را  یپ  رد  یپ  يزادـناریت  زا  سپ  فونیرگ  رابریت  ۀـلول 
ۀلول هک  یطیارش  رد  دش و  یم  زاغآ  نمشد  ۀلمح  هک  یعقوم  ازاپود  رد  درک . یم  ریگ  نا  رد  هلولگ  دش و  یم  مخ  نییاپ  تمـس  هب  شرس 

رپ ار  یتامهم  یلاخ  قودنص  دوب  هداد  روتسد  شکمک  هب  یچراب  ریت  دننک ، ضوع  ار  نآ  رابریت  ۀلول  ندش  مخ  تروصرد  ات  دوبن  یساپاز 
دوش کنخ  ات  دلامب  رابریت  غاد  ۀلول  يور  دنک و  تشم  ار  اه  فرب  دنک  یم  يزادناریت  وا  هکیلاح  رد  دراذگب و  تسد  مد  دـنک و  فرب  زا 
طرف زا  هک  ار  هدـش  غاد  ۀـلول  یکمک  درف  گنـشف  راـطق  ضیوعت  ماـگنه  دوب  دوجوم  فونیرگ  ۀـلول  ود  رگا  دـنکن و  ریگ  نآرد  هلولگ  و 
رییغت زین  هلول  هرابود  يدعب  گنـشف  راطق  ضیوعت  رد  سپـس  دوش و  کنخ  ات  تشاذگ  یم  رانک  درک و  یم  زاب  دش  یم  خرـس  يزادـناریت 
. دش یم  هدافتسا  نآ  زا  هدنزاس  روشک  درادناتسا  دح  زا  شیب  تفای و  یم  شیازفا  رابریت  ياه  هلول  دیفم  رمع  بیترت ، نیا  هب  درک . یم 

كرحتم رابریت 

تاکرادـت ناکما  هک  يا  هنوگ  هب  دـنتخیر . ام  عضاوم  يور  ینیگنـس  شتآ  دـندرک و  کتاپ  اه  یقارع  روشک ، برغ  یتاـیلمع  ۀـقطنم  رد 
اب ام  ۀلـصاف  دـندش . حورجم  ناشرثکا  تدـم ، نیا  رد  دـندوب و  هقیـضم  رد  اذـغ  بآ و  رظن  زا  تعاس  راهچ  تسیب و  اه  هچب  دوبن . یناسر 
ره رد  تشادرب و  ار  يراـبریت  داد ، جرخ  هب  يراـکتبا  اـهورین  زا  یکی  دـنک . طوقـس  هپت  تشاد  ناـکما  هظحل  ره  دوب و  مک  یلیخ  نمـشد 
هک نیا  نامگ  هب  نمـشد  میتشادـن . مه  هبقع  شتآ  هک  دوب  یطیارـش  رد  نیا  دوشگ  یم  شتآ  اـه  یقارع  يوس  هب  هپت  زا  یتمـسق  رد  هظحل 

. دندیسر یکمک  ياهورین  ات  دندرک  ظفح  حبص  ات  ار  هپت  هویش  نیمه  هب  اه  هچب  دیشک . بقع  یمک  تسا ، رقتسم  هپت  يور  راب  ریت  نیدنچ 

یتسد پوت 

، دندش یم  کیدزن  ام  هب  ینابدید  يارب  یتقو  دنتـشاد .  يدایز  سرت  نآ  زا  دنتفگ و  یم  یتسد  پوت  هس  ۀحلـسا ژ- هب  ههبج  رد  اه  یقارع 
دش یم  تیوقت  شور  نیا  اب  حالس  يادص  نوچ  میدرک ، یم  کیلـش  ناشفرط  هب  نآ  اب  هلولگ  نیدنچ  میدرک و  یم  زاب  ار  نآ  شوپ  هلعش 

. دنتخیرگ یم  مینک و  یم  کیلش  اکشود  اب  ام  دندرک  یم  نامگ  اه  نا 

روضح هب  رهاظت 

رفن ود  تسیب و  دوب . یلاخ  ورین  زا  ام  پچ  تمـس  رتمولیک  راـهچ  تسار و  تمـس  رتمولیک  هس  دودـح  مدـقم ، طـخ  رد  اـه ، بش  زا  یکی 
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يدادعت اب  دناد و  رارق  نایرج  رد  ارم  تسا و  كوکشم  طخ  زا  تمـسق  کی  نابهگن  دنتفگ  هک  دوب  بش  تعاس 12  دودح  میدوبن . رتشیب 
رد تشگرب  تفر و  تروص  هب  هفقو  نودـب  حبـص  اـت  دـنکن ، ذوفن  نمـشد  مینک و  ظـفح  ار  طـخ  زا  تمـسق  نیا  هک  نیا  يارب  ناردارب  زا 

. دنام ماکان  نمشد  دز و  رس  باتفآ  ات  میدرک  کیلش  هحلسا  اب  میتفر و  هار  طخ  یلاخ  ياه  تمسق 

دایز دادعت  هب  رهاظت 

يولج میدش  قفوم  داز  يادص  ورـس  هدـنکارپ و  يزادـناریت  اب  هک  میدوب  حورجم  يورین  رفن  ام 9  مساـج ،  رهنرد  يالبرک 5  تاـیلمع  رد 
هچ ره  ورین  يدایز  دادـعت  روضح  روصت  هب  اه  نآ   . میوش نامدوخ  ندـمآ  رد  تراسا  هب  طخ و  طوقـس  زا  عناـم  مینک و  تمواـقم  نمـشد 

. دندرک یلاخ  ام  ياهرگنس  يور  دنتشاد  نیگنس  نیگنس و  همین  کبس و  حالس  ۀلولگ 

صیخشت دیلقت و 

يادا ای  میدرک  یم  دیلقت  يرمق  لثم  ناگدنرپ  توص  زا  دنهدب  صیخشت  مه  زا  ار  نمـشدو  يدوخ  ياهورین  نیب  زرم  اهورین  هک  نیا  يارب 
مه زا  میهدب و  صیخـشت  ار  رگیدکی  میوشب و  ییاسانـش  ات  میدناوخ  یم  نآرق  دنلب  توص  اب  ای  میدروآ  یم  رد  ار  هابور  دـغج و  يادـص 

. مینک ادیپ  عالطا 

یناویل يولبات 

دروآ یمرگنس  يرتمولیک  دنچ  ات  یبآ  يریـسمرد  ار  ام  تامهم  هقوذآ و  اذغ و  دیاب  تاکرادت  قیاق  میدوب . رقتـسم  اهرازین  لخاد  روه  رد 
یکیتسالپ ياه  ناویل  اه  هچب  دوب ، مه  هیبشو  چـیپرد  چـیپ  یلیخ  ریـسم  نوچ  دـش . یم  لمح  رگنـس  ات  ملب  اب  لـیاسو  دـعب  هب  اـج  نآ  زا  و 

رـسو دننک  یم  ادیپ  ار  اه  نآ  اه  یتاکرادت  دـنوش ، نئمطم  ات  دـندوب  هدرک  لصو  اه  ین  هب  فلتخم  لصاوف  اب  یبآ  هار  ریـسمرد  ار  يزمرق 
. دنوش یمن  مگرد 

یصالخ ریت 

هک ام  یچ  میس  یب  دندش . دیهش  ًارثکا  دنتفرگ و  رارق  یبسا  لعن  ةرـصاحم  رد  دارفا  زا  یلک  ناهورگ و  یچ  میـس  یب   ، 8 رصن تایلمع  رد 
یقارع تخادنا . دوخ  يور  ار  يدیهش  درک و  یفخم  كاخ  ریز  ار  میـس  یب  زمر  عیرـس  دنا ، هدمآ  یـصالخ  ریت  ندز  يارب  اه  یقارع  دید 

تفگ وا  دمآ و  رد  ادص  هب  میـس  یب  ناهگان  یتدم ،  زا  دعب  دندز . دوب  یملاس  شمان  هک  یچ  میـس  یب  دیهـش و  نآ  هب  صالخ  ریت  ود  اه 
شا ینهآ  هالک  هب  وا  صالخ  ریت  هک  میدش  هجوتم  دعب  میایب . هک  دیهدب  ناشن  نم  هب  ار  هار  دنا ، هدش  دیهش  همه  اه  هچب  ما ،  هدنز  نم  هک 

. تسا هدش  در  ششوگ  رانک  زا  هدروخ و 

اکشود يارب  یلیدبت 

هک بیترت  نیا  هب  تخاس . اکـشود  يارب  یلیدبت  ، هسژ شالک و  لیدـبت  يور  زا  هاپـس  ناراکـشارت  کمک  اب  مئاق  نادرگ  ياهورین  زا  یکی 
رد شالک  هس  يزاگ ژ- گنـشف  نوچمه  ار  نآ  سپـس  دندرک . یم  سرپ  يا  هلیـسو  اب  ار  هکوپ  يور  دـندروآ و  یم  رد  ار  گنـشف  یمرم 

کیلش هضبق  زا  هلصاف  یمک  اب  بانط  ششم  زا  هدافتسا  نمض  پوت و  ای  هراپمخ  لکش  هب  اکشود  ۀلول  میظنت  اب  دنتـشاذگ و  یم  هلول  ناج 
. دندرک یم 
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هناخ پوت  روصت 

رود زا  هعومجم  نیا  دندرک . یم  راتتـسا  ار  شفارطا  دنداد و  یم  رارق  يا  هطقن  رد  یگنج  پوت  تروص  هب  ار  دنلب  بوچ  هعطق  ود  اه  هچب 
یمن کیدزن  رگنس  نیا  هب  سرت  زا  نمشد  ییاسانـش  ياهامیپاوه  اهرتپوک و  یله  هک  يدح  رد  دیـسر ، یم  رظن  هب  هناخ  پوت  رگنـس  لثم 

. دندش

یکیتسالپ گنفت 

هب هباتفآ ، اب  هک  نیا  زج  مدیدن  يا  هراچ  مدوب و  اهنت  مدروخرب  یقارع  ياه  یتشگ  زا  رفن  دنچ  هب  هار  نیب  هک  ییوش  تسد  متفر  یم  متشاد 
. دندرگنرب بقع  هب  دنربب و  الاب  ار  اه  تسد  مدز  دایرف  یبرع  هب  متفرگ و  تسد  ود  اب  ار  نآ  مدرک و  یلاخ  ار  نآ  بآ  منک .  هلمح  اه  نآ 

ارم ۀحلـسا  بقع و  دنتـشگ  یمرب  نآ  رگا  متفگ  ندرکن ، حالـس  علخ  ار  نآ  ارچ  تفگ  یکی  مدرب . اه  هچب  دزن  ار  اه  نآ  تلاح ،  نیمه  اب 
. مدوبن اج  نیا  نالا  نم  هک  دندید  یم 

ییاکیلوپ هلول  پوت 

عیرـس اه  هچبزا  یکی  دـش ، مامت  ام  ۀحلـسا  ریت  تامهم و  دایز ، تامهم  داـیز ، تمواـقم  زا  دـعب  دـندز . کـتاپ  اـه  یقارع  مدـقم  طـخ  رد 
یقارع هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درک . كاخ  باترپ  هب  عورش  رگنس  لخاد  زا  تشاذگ و  رگنـس  يور  ار  نآ  دنک و  ار  ییوش  تسد  ياکیلوپ 

 . تساکیلوپ هکلب  تسین  پوت  هلول  نیا  هک  دـش  یمن  هجوتم  یـسک  دوب ، دایز  کنات  پوت و  يادـص  رـس و  نوچ  دـندش . یم  کیدزن  اـه 
. دنشکب بقع  دنناوتب  هچب  دوش و  لوغشم  نمشد  قیاقد  دش  ثعاب  وا  راکتبا 

کجنران گنس و  مهوت 

تامهم تشاد . همادا  تدش  هب  يریگرد  میدنام . اهنت  ام  دندرک و  ریگ  هار  نیب  اه  نآ  اما  دیایب ، مه  ینابیتشپ  نادرگ  دوب  رارق  . دوب تایلمع 
هک ینعم  نیا  هب  دشاب . هتـشاد  مه  ار  هیقب  ياوه  هک  میدوب  هدرپس  ناردارب  زا  یکی  تسد  هک  دوب  گنـشف  ددع  کجنران و 15  ددع  ود  ام 

مامت میدـش  هجوتم  هک  تشذـگن  يزیچ  میدینـش . ریت  يادـص  ناهگان  هقیقد  دـنچ  زا  دـعب  دـنک .  کیلـش  ریت  کت  دـندمآ  اـه  یقارع  رگا 
، میتخادنا ار  اه  کجنران  زا  یکی  میدروخرب . اه  یقارع  زا  یهورگ  هب  عقوم  نیا  رد  میرادن . يا  هلولگ  رگید  تسا و  هدش  کیلش  ياهریت 

میدرک یم  هدافتسا  هولک  گنس و  زا  دیاب  هک  میدیسر  ییاج  هب  درکن . لمع  مه  نآ  میتخادنا ، ار  مود  کجنران  یتدم  زا  دعب  درکن . لمع 
گنـس و دندیمهف  یتقو  اما  دندش .  رود  یمک  میزادنا  یم  کجنران  مه  زاب  هک  نیا  لایخ  هب  اه  نآ  ادتبا  رد  مدیاد  یم  يرارف  ار  اه  نآ  و 
هب اه  یثعب  ندش  کیدزن  ضحم  هب  دـنک  یقارع  ةزانج  رمک  زا  ار  یکجنران  اه  هچب  زا  یکی  انثا ، نیا  رد  دـندمآ . ام  فرط  هب  تسا  خولک 
ات میتسناوت  قیرط  نیا  هب  دندیـشک  بقع  میراد ، کجنران  ام  دـندرک  رکف  هراـبود  هک  اـه  قارع  دـش و  رجفنم  هک  تخادـنا  اـه  نآ  تمس 

. مینک تمواقم  ینابیتشپ  نادرگ  ندمآ 

زورکدنل اتویوت 

هب مزر  نامزاس  فلتخم  ياه  دـحاورد  هک  دوب  نپاژ  تخاس  ياه  زورکدـنل  ام ، ياـه  ههبجرد  تاکرادـت  لـقن و  لـمح و  یلـصا  وردوخ 
، طخ يارب  یناسر  بآ  نیـشام  لثم  تفرگ .  یم  دوخ  هب  یفلتخم  لاکـشا  هلیـسو  نیا  دـش . یم  هداد  نآ  رد  یتارییغت  ناشتیلوئـسم  بسانت 

یم رارق  راب  ریت  اکـشود و  لثم  نیگنـس  ياه  حالـس  اتویوت  بقع  تروص  نیا  رد  هک  ناتـسدرک  ياه  هداج  رهـشرد و  ییاسانـش  تشگ و 
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دض ياه  پوت  106و  پوت هراپمخ و  لمح  ۀلیسو  درک و  یم  یحارط  نارادساپ  هاپس  ار  نآ  عاونا  هک  ییایمیش  يزاس  یثنخ  نیشام  دنداد ؛
یم ضیوعت  يا  هنوگ  هب  زین  ار  نآ  ياهرازبا  زا  یضعب  یلکش ، یلک و  تارییغت  نیا  رانک  رد  نآ  ریغ  حورجم و  لمح  نیشام  دوب و  ییاوه 

ای دوشن  درُخ  راـجفنا  جوم  رثا  رب  هک  نیـشام  يولج  یقلط  ۀشیـش  ندرک  ضوع  لـثم  دوـش .  قـبطنم  ههبج  رد  ددرت  طیارـش  اـب  هک  دـندرک 
نتخاس ادهش و  ياه  هزانج  نتفای  يارب  يرافح  تازیهجت  بصن  تهج  یتارییغت  ای  زیرکاخ  تشپرد  تکرح  يارب  نیشام  فقس  نتـشادرب 

لثم نآ  زا  یتاغیلبت  ةدافتسا  نیشام و  مرف  هب  ندز  تسد  ای  اه  کیتسال  هب  شکرت  تباصا  زا  يریگولج  يارب  قاپلاق  گنیر و  لحمرد  رپس 
. نآ ریغ  مچرپ و  وگدنلب  بصن  يارب  یلحم  ۀیبعت 

پوت 130

عضوم رد  هک  تشاد ، روحم  ود  اه  پوت  نیا  میدرک . هدافتسا  يا )  هرک  ای  ) یسور  130 پوت ياه  هضبق  زا  نارهم  يزاس  دازآ  تایلمع  رد 
خرچ روحم  هعطق  کی  دش و  هتخیر  هک  یحرط  یط  دننک . عضوم  دراو  ار  اهنآ  دنتـسناوت  یمن  اه  نیـشام  دـنتفر و  یم  بقع  دـیاب  کیلش 

لاسدـنچ اه  پوت  نیا  دـنربب . کیلـش  عضوم  هب  بقع  هدـند  اب  ار  اه  پوت  دنتـسناوت  ات  دـندرک  تباث  بصن و  اـه  نیـشام  بقع  هب  ار  ولج 
. دوب هدشن  هدافتسا  نآ  زا  لکشم  نیا  رطاخ  هب  اما  دوب  شترا  رایتخارد 

ییاپ زمرت 

يور هالک ) لثم   ) سکعرب ار  اذغ  گید  هقطنم  ندوب  ریگ  فرب  یناتسهوک و  رطاخ  هب  ناتسدرک  مدقم  طخ  رد  ناهورگ  تاکرادت  رومأم 
هار رتمولیک  دنچ  بیترت ، نیا  هب  درک و  یم  هدافتـسا  زمرت  ياج  هب  نیتوپ  زا  داد و  یم  رارق  شیاپ  ریز  ار  یکیتسالپ  تشاذـگ و  یم  شرس 

 . دروآ یم  اذغ  درک و  یم  یط  هقیقد  دنچ  ضرع  رد 

ینیشن بقع  نامز  ياه  هلت 

جرخ ًالثم  اکـشود ، گنـشف  صوصخم  درگوگ  ياج  هب  دنتـشاذگ  یم  اج  ینیـشن  بقعرد  ار  اکـشود  ياه  هضبق  راـبجا  هب  اـه  هچب  یتقو 
نآ رس  يروف  دنتفای  یم  ملاس  ار  نآ  دندیسر و  یم  هضبق  هب  اه  یقارع  نوچ  دنتخیر و  یم  گنشف  رد  هدزای  ای  تفه  یج . . یپ . رآ پوت یـا 

، رت شیب  هن  دنک و  یم  لمحت  ار  راجفنا  زا  يزاجم  دح  حالس  ۀندب  هک  اج  نآ  زا  اما  دندرک  یم  يزادناریت  هب  عورـش  دندنادرگ و  یمرب  ار 
کی ره  دندنام  یم  اج  ینیـشن  بقع  رد  هک  ییاهرازفا  گنج  رثکا  يارب  هویـش  نیا  دنتفر . یم  نیب  زا  نآ  ۀمدخ  هضبق و  دـش و  یم  رجفنم 
تلاح نیا  رد  تشاد  ار  نآ  ندرک  حلـسم  دـصق  هک  یـسک  دنتـسب و  یم  اکـشود  ةراوهگ  هب  ار  کجنران  ًالثم  دـش ، یم  ارجا  يا  هنوگ  هب 

یم دوبان  کجنران  راجفنا  رثارب  هضبق  دش  یم  هدیشک  ندگنلگ  یتقو  دندرک . یم  لصتم  ندگنلگ  هب  ار  کجنران  نماض  ای  دش  یم  هتشک 
. دش

ث

هقطنم تباث  یتبث 

هتـسناوتن زیچ  چیه  داتـسیا و  اجرب  اپ  تباث و  طیارـش ، همه  لباقم  رد  دوب و  ههبج  رد  ینالوط  رایـسب  یتدـم  هک  ییورین  هقطنم ؛ تباث  رداک 
یم راک  هب  ههبج  رد  هدنمزر  ياهورین  يدـنب  هقبط  زا  هدافتـسا  اب  ار  ترابع  نیا  دـنک . فرـصنم  ندـیگنج  زا  يا  هظحل  يارب  ولو  ار  وا  دوب 

. هقطنم رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  رداک  ناردارب  هفیظو و  نارادساپ  جیسب ، یمدرم  ياهورین  زا  دوب  ترابع  هک  دندرب 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


نک شتبث 

عضاوم ات  دندش  یم  قفوم  مه  اهنآ  اه و  یچ  هراپمخ  هب  داد  یم  درک و  یم  ادیپ  ار  نمشد  عضاوم  يارگ  نابدید ، هک  یعقاوم  لثم  تسرد 
اه هچب  زا  یکی  هراچیب  هک  نیا  ضحم  هب  دوشب ، تبث  رتفد  رد  ات  دندرک  یم  نالعا  ار  ارگ  نآ  هجیتن  رد  دـننک و  دوبان  ادـخ  تساوخ  هب  ار 
هک داتفا  یم  هار  ییادص  رس و  دید  یمن  ار  شیاپ  ولج  ًانایحا  ای  دروخ  یم  دوب  نازیوآ  رگنس  هاتوک  فقس  هب  هک  یسوناف  هب  شرس  ًافداصت 
ور مک  یمک  ادخ  هدـنب  هک  دوب  یفاک  نک .» شتبث  :» دـنتفگ یم  دـنلب  ییادـص  اب  مهاب  همه  درک ، یم  بلج  ار  رگنـس  ياه  هچب  همه  هجوت 

. درک یمن  هاگن  مه  ار  شتشپ  تفر و  یم  هک  دوب  تقو  نآ  دشاب ؛ هتشاد  یتسیابردور  اه  نآ  اب  ای  دشاب 

همئالا نماث 

 : نادابآ رصح  تسکش  ، همئالا نماث  تایلمع 
تـسکش حرط  یمالـسا ،  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یهدنامرف  تقو  ماقم  مئاق  زودـهالک  فسوی  دیهـش  لاس 1360  ياـه  هاـم  نیتسخن  رد 

اب یگنهامه  حرط و  بیوصت  زا  سپ  داد .  هئارا  عافد  یلاع  ياروش  هب  دوب ،  هدـش  یحارط  يرقاب  نسح  دیهـش  طسوت  هک  ار  نادابآ  رـصح 
مان نینچمه  اـهورین ،  ماـغدا  هوحن  ماجـسنا و  یگنوگچ  نارادـساپ ،  هاپـس  رما  تحت  ياـهورین  یمالـسا و  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین 

دش .  صخشم  نآ  تعاس  زور و  هلمح ، 
هناریگلفاـغ و هلمح  کـی  اـب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  هقطنمرد  قارع  شترا  ياـه  ناـگی  شیارآ  شرتسگ و  زرط  نیمز و  ییاـیفارغج  تیعقوم 

نوراک دور  قرش  رد  لمع  يارب  هک  ییاه  هزیگنا  همه  زا  رتارف  دزاس .  دراو  نمشد  هب  ینکش  رمک  هبرض  تسناوت  یم  اسآ ،  قرب  هرصاحم 
نیا رب  ینبم  ینیمخ  ماما  ینعی  اوق ،  لک  هدنامرف  حیرص  رظن  تشاد ،  دوجو  یماظن  یـسایس و  ظاحل  هب  هقطنم  نآ  رد  نمـشد  يزاسکاپ  و 

دوش .  هتسکش  دیاب  نادابآ  رصح  هک  دوب 
شود رب  تیلوئـسم  کی  تروص  هب  نانچمه  ناداـبآ  یلحاـس  رهـش  هرـصاحم  گـنج و  زاـغآ  زا  لاـس  کـی  تشذـگ  زا  سپ  ناـمرف  نیا 
مجنپ دادماب  تعاس 1  رد  ماجنا  رس  درک .  یم  ینیگنـس  دندوب ،  رقتـسم  هقطنم  نآ  رد  هک  ناسارخ  رکشل 77  نایشترا  هژیوب  ناهدنامرف و 

فرصت روظنم  هب  بیرق  حتف  هللا و  نم  رصن  زمر  اب  همئالا و  نماث  مان  اب  هاپس  شترا و  كرتشم  هدرتسگ و  تایلمع  نیتسخن  هامرهم 1360 ، 
دش .  زاغآ  نادابآ  هدننک  هرصاحم  ياهورین  یطابترا  هقلح  عطق  نوراک و  يور  ياه  لپ 

هب 13 کـیدزن  دـش . یم  بوـسحم  گـنج  روـک  هرگ  ندوـشگ  گـنج و  زا  يا  هزاـت  هلحرم  هب  دورو  ياـنعم  هب  تاـیلمع  نیا  رد  يزوریپ 
ود هک  يا  هنوگ  هب  دوب ،  نمـشد  لاغـشا  رد  نادابآ  رهـشهام –  هداج  بونج  اـت  نوراـک  زا  نازیم  نیمه  نوراـک و  دور  هراـنک  زا  رتمولیک 

دوب .  نمشد  فرصت  رد  زین  نآ  زا  ییاه  تمسق  تشاد و  رارق  هدش  لاغشا  هقطنم  رد  نادابآ  رهشهام –  نادابآ و  زاوها –  هداج 
ماـمت هک  دیـشخب  یم  بلق  توق  اـهنآ  هب  يا  هزادـنا  هب  دوـب ،  هدروآ  دوـجو  هب  هقطنم  نیا  رد  دـنفادپ  يارب  قارع  هک  یمهم  تاماکحتـسا 

دندرک .  یم  ینابیتشپ  كرادت و  رگید  لپ  کی  اب  مه  یهاگ  رافح و  هبصق و  لپ  ود  زا  رطاخ ،  شمارآ  اب  ار  هقطنم 
اب نمـشد  یطابترا  لپ  نیمود  هک  دـش  مالعا  تایلمع  زاغآ  زا  تعاـس  هلـصاف 13  هب  ینعی  هاـمرهم ؛  مجنپ  زور  تعاس 14  دوجو ،  نیا  اـب 

دراد .  همادا  هطقن  نیمه  زا  يورشیپ  تسا و  هدمآ  رد  ناریا  هدنمزر  ياهورین  فرصت  هب  زین  نوراک  برغ 
هلمج زا  تشاد .  روضح  هقطنم  رد  هناخپوت  نادرگ  جنپ  هدایپ و  نادرگ  راهچ  و  یهرز 3 و 111 ،  ياه  رگشل  زا  پیت  هس  دادعتسا  اب  قارع 

هتـشک و یپ و  ما .  یپ .  لپ  ود  وردوخ ،  هاگتـسد   100 ربرفن ،  کنات و  هاگتـسد  مادـهنا 90  تایلمع ،  نیا  رد  نمـشد  تافلت  تاراسخ و 
دوب .  یقارع  ياهورین  زا  نت  زا 3800  شیب  تراسا  ندش و  یمخز 

زا :  دندوب  ترابع  هک  دش  هتفرگ  تمینغ  هب  اهنآ  زا  هتفرشیپ  تازیهجت  یهجوت  لباق  رادقم  نینچمه 
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تامهم  نیگنس و  کبس و  هحلسا  يرادقم 
یناریا ناهدنامرف  دوب .  یناریا  ياهورین  مجاهت  هویش  عیرـس و  هلمح  هطـساو  هب  تایلمع ،  زور  ود  یط  رد  نمـشد  دایز  تاراسخ  تافلت و 

هـس نیا  دز .  هدرتسگ  قفوم و  تایلمع  کـی  هب  تسد  ناوت  یم  راـکتبا  اـب  داد  یم  ناـشن  هک  دـنتفای  تسد  مهم  فدـه  هس  هب  دربن  نیا  رد 
زا : دنترابع  فده 

نمشد  ياهورین  مادهنا  - 1
نمشد  هرصاحم  هقلح  زا  يدوخ  ياهورین  يزاسدازآ  - 2

ییاهن  هدننک  نییعت  هلمح  يارب  ندش  هدامآ  - 3
يرامش لماح  یس – 130  يامیپاوه  ماما ،  هب  نادابآ  رصح  تسکـش  ربخ  کیربت  مالعا  همئالا و  نماث  قفوم  تایلمع  قفوم  ماجنا  زا  سپ 
هدنامرف ارآ  ناهج  دـمحم  داتفا  قافتا  هامرهم  متفه  زور  هک  هحناس  نیا  رد  درک .  طوقـس  نارهت  هب  تشگزاب  ماگنه  گنج  ناهدـنامرف  زا 
یحالف هللا  یلو  نارادساپ ،  هاپـس  یهدـنامرف  ماقم  مئاق  زودـهالک  فسوی  شترا ،  ییاوه  يورین  هدـنامرف  يروکف  داوج  رهـشمرخ ،  هاپس 
تایلمع يارجا  یحارط و  رد  یگمه  هک  عافد  یلاع  ياروش  رد  ماما  هدـنیامن  عاـفد و  ریزو  وجماـن  یـسوم  شترا و  كرتشم  داتـس  سیئر 

دندیسر .  تداهش  هب  ناهارمه  نارسفا و  زا  دنچ  ینت  هارمه  هب  دنتشاد ،  تکرش  نادابآ  رصح  تسکش 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
همئالا  نماث  تایلمع :  مان 

 5/7/1360 ارجا :  نامز 
زور   2 ارجا :  تدم 

نادابآ  نوراک –  دور  قرش  ارجا :  ناکم 
بیرق  حتف  هللا و  نم  رصن  تایلمع :  زمر 

یمخز  ریسا و  هتشک ،   3800 نمشد :  تافلت 
شترا  هاپس و  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 

اب نمـشد  ياهورین  یطابترا  هقلح  عطق  نوراـک و  لـپ  فرـصت 3  اب  نادابآ  رـصح  تسکـش  رب  ینبم  ماما  نامرف  يارجا  تایلمع :  فادـها 
اه یقارع  هرصاحم  هقلح  زا  يدوخ  ياهورین  يزاس  دازآ  گنج و  روک  هرگ  ندوشگ  دیما  هب  رگیدکی 

هللاراث

: دودحم تایلمع  رب  هرابود  يزاغآ  هللاراث ، تایلمع 
بسانم و کیتکات  تسیاب  یم  قارع  يدنفادپ  طوطخ  تاماکحتسا و  هویـش  رییغت  هب  ناریا  ناهدنامرف  ندرب  یپ  ناضمر و  تایلمع  زا  سپ 

دمآرد .  ارجا  هب  نیریش -  رصق  ینایم -  روحم  رد  هللاراث ››  دودحم ‹‹  تایلمع  دش  یم  هتفرگ  شیپ  رد  نمشد  اب  دربن  همادا  يارب  يا  هزات 
نمـشد یتاکرادـت  هداج  دـیدهت  باهذ و  لپ  رـس  نیریـش  رـصق  هداج  لماک  نیماـت  هقطنم  رب  فرـشم  مهم  تاـعافترا  يزاـسدازآ  فدـه 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


دروم عافترا  ود  نآ  یط  دش و  زاغآ  هام 1361  دادرم  همین  رد  هلمح  نیا  دوب . قارع  كاخ  رد  ناخریـشب  هگنت  هب  ناخزوریپ ››  روحمرد ‹‹ 
نیگنـس و حالـس  تامهم و  يرامـش  یهرز و  ربرفن  کنات و  هاگتـسد  اه  هد  فادها  نیا  هب  ندیـسر  رب  هوالع  یناریا  ياهورین  دازآ و  رظن 

شترا ياه  ناگی  يراکمه  اب  قفوم  دودحم و  تایلمع  نیا  دندرک  یمخز  ای  هتـشک و  ار  اهنآ  زا  نت  مدهنم و 290  ار  نمشد  نیگنس  همین 
. دمآرد ارجا  هب  هاپس  و 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
15/5/1361 ارجا :  نامز  دودحم  هللاراث  تایلمع :  مان 

290 ریسا :)  حورجم ،  هتشک ،   ) نمشد تافلت 
ینایم ههبج  نیریش  رصق  هب  فرشم  مهم  تاعافترا  ارجا :  ناکم 

ناریا یمالسا  يروهجم  هاپس  شترا و  زا  ییاهناگرا  هدننک :  لمع  ياهناگرا 
باهذ  لپ  رس  نیریش ،  رصق  هداج  نیمات  هقطنم ،  مهم  تاعافترا  يزاسدازآ  تایلمع :  فادها 

قارع ناخریشب  هگنتهب  ناخ  زوریپ  روحم  رد  نمشد  یتاکرادت  هداج  دیدهت 

ج

ماما هسوب  ياج 

نیب ار  هار  لوط  مامت  ههار . یب  هب  تمحر  دـص  میدوب ! یتایلمع  هقطنم  مزاع  دوب  هداج  شمـسا  طقف  هک  يریـسم  زا  نت  هد  زنب  نویماـک  اـب 
اه نیا  دندرک ، یمن  عمج  ار  ناشدوخ  هتبلا  مه  یضعب  دوب . هدنامن  یسک  يارب  اپ  تسد و  هناش و  رـس و  میدوب . زاورپ  رد  نیمز  نامـسآ و 

ییاج هب  تراک  رگید  الاح  :» دنتفگ یم  تسـشن  یم  كاخ  یمک  ناشنیتوپ  يور  يدش و  یم  در  ناشرانک  زا  رگا  هک  دـندوب  یناسک  وزج 
یجیسب مه  نآ  نیتوپ ، اپ و  هن  دنتفگ . ار  وزاب  تسد و  ماما  هدیزرمآ  ردپ  رخآ  :» میتفگ یم  ینک »؟ یم  دگل  ار  ماما  هسوب  ياج  هک  هدیـسر 

!« لوکشک رادساپ  نم  لثم  روخشآ و  وت  لثم  هن 

يدیلک اج 

دیسر و یم  هار  زا  یسک  ره  مدوب  هدش  هتـسخ  نآ  نیا و  هیانک  هشوگ و  زا  رگید  دوب . هدیاف  یب  موشب ، گرزب  هک  مدروخ  یم  اذغ  هچ  ره 
نم اما  دوب . اهدزد  نابدرن  ناشدق  هللاءاشام  دوب  مک  مه  ناشنـس  رگا  یـضعب  الاح  تفگ . یم  يزیچ  داتفا  یم  نم  هراوق  دـق و  هب  شمـشچ 

وـشن یباتفآ  اج  نیا  ردق  نیا  تفگ «: یم  دید  یم  ارم  یتقو  دوب . رتدـب  همه  زا  نادرگ  هدـنامرف  راوید . زا  مه  مدروخ  یم  رد  زا  مه  هراچیب 
!« قارع دنرب  یم  دنراذگ و  یم  ناشبیج  ای  یتشپ  هلوک  يوت  ار  وت  ای  دننک ، یم  تادیلک  اج  دنریگب  ار  وت  اه  یقارع  رگا 

چیه رگید  گنج و  ههبج ،

یم مه  لاح  نامه  رد  یـضعب  هک  توافت  نیا  اب  دخرچ ، یم  شرـس  رود  قاتا  دـنک  یم  ساسحا  دـنز  یم  خرچ  شدوخ  رود  یتقو  ناسنا 
يایند دراد و  مشچ  هب  يدود  کنیع  هک  یـسک  لثم  تسرد  دنا ؛ لفاغ  تقیقح  نیا  زا  یـضعب  تسا و  شدوخ  ياج  رـس  قاتا  هک  دـنمهف 

یبوچ و عونـصم  کی  رعـش ، گنهآ و  کی  راوید ، ای  موب  يور  یـشاقن  يولبات  کی  هجیتن ، رد  دنیب . یم  هایـس  کیرات و  ار  دوخ  نوماریپ 
تاـیح زا  یهت و  دوخ  یتـسه  اوه و  زا  دـنمرنه  اـت  دراد  همادا  عضو  نیا  تسا و  هیبـش  دوـخ  هدـننیرفآ  هب  زیچ  ره  زا  شیب  يزلف ، یگنس و 
ربمایپ دحاو ، باتک  دحاو ، يادـخ  دوجو  اب  هک  نیا  تمکح  هساک ! نیمه  تسا و  شآ  نیمه  تسا  دوخ  باجح  دوخ  ات  دوش . رپ  تسود 
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دنرادن تهابـش  مه  هب  تروص  زا  رفن  ود  هک  نانچ  تسه و  هار  تقیقح  هب  قیالخ  سفنا  ءانبا و  دادعت  هب  دـحاو  شنیرفآ  لقع و  دـحاو و 
. تسا یناودع  فرصت  نیمه  دنرت ، لثم  یب  بتارم  هب  تریس  رد 

نآرق ریبعت  هب  لـثم ، هب  هلباـقم  صاـصق و  راـبتعا  هب  نادـنمدرخ  يارب  هک  یگنج  ههبج و  تسین ؛ انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  مه  گـنج  ههبج و 
زونه نآ  هدکـشتآ  هک  تداهـش ، هب  یجیـسب  ياه  هچب  دـیواج  قشع  هقالع و  دوبن . تمحر  تحار و  تذـل و  طاشن و  تایح و  زج  يزیچ 

، شتآ نهآ ، دنسیونب : ههبج  گنج و  هملک  يولج  هک  دنراد  رارصا  زونه  یضعب  فصو ، نیا  اب  تسا . راوتسا  رواب  نیمه  رب  تسا ، نشور 
نابز اب  ار  نیا  تمینغ . تراغ و  و  لـتق ، هلمح و  موجه و  اـی  زیرگ  رارف و  سرت و  یناریو ، راـجفنا و  یتسین ، گرم و  نوخ ، نونج ، مشخ ،

، تفارظ تفاطل و  همه  نآ  زا  میا . هدـید  دـنا و  هدومناو  يدـج  یخوش و  يزاب و  رد  ملق ، نابز و  رد  غیلبت ، ریوصت و  رد  نونکات  ینابز  یب 
دوجو و کفنیال  زج و  ییانشور ، یمرگ و  لثم  هک  نتسویپ  ندیسر و  نتفر و  فعش  روعش و  قشع و  رنه و  هفـسلف و  تمکح و  ییابیز و 
ام هک  نآ  زج  ههبج  دنیوگب  هک  دنتـسین  یـضار  نیا  هب  یتح  یـضعب  هک  يدح  رد  تسین ؛ نایم  رد  یفرح  چیه  تسا  ههبج  سمـش  روضح 

«. دشاب دیابن   » هک دننک  یم  يراشفاپ  هکلب  تسا  هدوبن  ای  تسین  میسانش  یم 

درمناوج

نادیم اما  رگید ، بیترت  هب  اهدرمریپ  يارب  يوحن ، هب  ناوجون  ياه  هچب  يارب  دـش . یم  ادـیپ  ندرک  شوخ  تقو  هناهب  دوب  روط  ره  هرخالاب 
! میوگب هبترم  دنچ  مدرمناوج . نم  تسا ، درمریپ  تاباب  تسین - . تادیپ  درمریپ ؟ يروطچ  دنام - . یمن  یلاخ  فیرح  زا 

نیشنب رتروج  عمج و 

کی دوب و  تلاوت  یفصن  ات و  ود  دنتشادن ، مه  يریـصقت  هتبلا  دنتـشاد . یمنرب  نامرـس  زا  تسد  اه  یـضعب  میتفر  یم  هک  مه  ییوش  تسد 
: دش یم  عورش  هللاابذوعن  هللارفغتـسا و  هک  دوب  تقو  نآ  میوش ! اج  مه  ام  نیـشنب  رتروج  عمج و  يوخا  هک  رد  تشپ  دندز  یم  مدآ ! رکـشل 
.« تسین شدوخ  تسد  هدـیرب ، زمرت  يوـخا  : » شکمک هب  دـمآ  یم  یکی  نوریب ». دـیآ  یم  دـیراذگب  رگج  يور  نادـند  هقیقد  دـنچ  اـباب  »

.« تشذگ ریخب  هللادمحلا  تسرفب ، تاولص  : » يرگید تسا »! شدوخ  تسد  ندروخ  عقوم  روطچ  : » باوج

اه توپمک  دلج 

دیراد یماـیپ  رگا  دـینک و  یفرعم  ار  ناـتدوخ  : » تفگ شناـهد و  يوـلج  تفرگ  ار  نـفورکیم  راـگنربخ  دوـب ؛ اـم  یجیـسب  مزرمه  تبوـن 
. دننکن ادج  یطوق  زا  ار  اه  توپمک  رود  ذغاک  نیا  دییوگب  ادخ  هب  ار  امـش  : » تفگ درک و  دـنلب  ار  شیادـص  همدـقم  نودـب  وا  دـییامرفب »
. تسا یبالگ  توپمک  میهاوخ  یم  هجوگ  بر  دیآ . یم  رد  یگنرف  هجوگ  بر  میهاوخ  یم  ولابلآ  میروخ ؟ یم  هچ  مینادـب  دـیابن  ام  رخآ 

شوج صرح و  ار  ام  ردـق  نیا  دـیتسرفب . تسرد  دـیتسرف ، یم  هک  امـش  دـییوگب  رورپدیهـش  تما  نیا  هب  میزیرب . نامرـسرب  یکاخ  هچ  ام 
.« دیهدن

نآرق تاسلج 

نیب نآرق  یناوخ  هرود   ، نآرق ندـناوخ  وکین  دـیوجت و  يریگدای  لـیترت و  نیرمت و  نآ و  حیحـص  یناوخور  ۀـناهب  هب  نآرق  اـب  تسلاـجم 
اه هچب  طابترا  ياه  تروص  زا  همه  همه و  یلاعت ، قح  نخس  تاملک و  عامتسا  زا  ندرب  تذل  نتـسشن و  اه  تعاسو  اه  هورگ  اه و  هتـسد 

. دوب ههبجرد  نآ  رق  اب 
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نابرقم راوج 

یم مه  تسد  هب  تسد  اهدـهج ، دـج و  نآ  همه ي  نتفرگن  يزیچ  هب  ناشیاه و  هدرک  ناشدوخ و  زا  همه  یعمج  رطاـخان  يداـمتعا و  یب 
نشور غارچ  ات  هک  لاحاب  ناگدنمزر  نامه  دندوب ؛ نابرقم  وزج  ناشرظنرد  هک  دنشاب  یناردارب  لابند  رد  هب  رد  هثاغتسا  اعد و  تقو  ات  داد 

اعد رد  اه  نآ  اب  یگیاسمه  ینیشن و  مه  دیاش  ات  دنتفر  یم  ناشتقو  رس  یشوماخ  ضحم  هب  دندرک و  یم  ییاسانش  ار  ناشنتسشن  لحم  دوب 
ار اه  نآ  تخس  لد  هکلب  ناشیدوخ ، یب  دوخ  زا  اعد و  هب  نازیزع  نیا  صاخ  لابقا  صالخا و  دنک و  رت  کبـس  ار  نابلط  برقت  را  ازع بـ و 

یتح ناهورگ و  ای  رداچ  زا  عیرـس  یهاگ  هدـش  ناشن  دارفا  نیمه  فرط ، نآ  زا  دوشب . ناشرت  شیب  هجوت  عرـضت و  ثعاـب  دـنک و  مرن  زین 
یم ییاه  ناوخ  اعد  عمج  هب  دنتـشاد  اعد  هماـنرب ي  ناـشدوخ  اـب  ناـمزمه  هک  يرگید  نادرگ  رداـچ  رد  دـنتفر و  یم  نوریب  دوخ  نادرگ 

ناشلاح دهاوخ و  یم  ناشلد  هک  نانچ  ـ نآ دنتسناوت  یم  دنتشادن و  ار  ناشدسانـشب  یـسک  هک  نیا  هغدغد ي  رگید ، اه  نآ  اب  هک  دنتـسویپ 
. دنشاب شوخ  وا  برق  راوج  رد  ار  یبش  دراد  اضتقا 

هک اعد  تقو  دنوش ، دنلب  دننیشنب و  مه  هناش  هب  هناش ي  فص و  کی  رد  هک  دنتشاد  رارصا  تعامج  زامن  رد  ناردارب  ناتسود و  ردقچ  ره 
هتبلا دنکن . دراو  دنشاب  هتشاد  دنتساوخ  یم  هک  یشوخ  لاح  اعد و  رد  يا  هبئاش  ناشییانشآ  ات  دنتخیرگ  یم  رگیدکی  زا  تعرس  هب  دش  یم 

. دندرگرب مه  اب  هک  دوب  نآ  توخا  طرش  دندوب ، هدمآ  مه  اب  نوچ  هک  دنداتسیا ؛ یم  هینیسح  رد  رانک  اعد ، زا  دعب  هرابود 

اعد قشع  هب  ههبج 

یقیفوت عمط و  دنتفر و  یم  ههبج  هب  وا  اب  طابترا  سنا و  اعد و  قشع  هب  ییاهن  یششک  ششوک و  رد   ، هتسنادن هتسناد و  ، همه همه و  ییوگ 
تاضویف میقتـسم  تفایرد  لحم  جارعم و  دوب و  شترـضح  هب  ندیـسر  هار  نیرت  هاتوک  ۀلزنم  هب  ههبج  دنتـشادن و  وا  هب  ندـش  کیدزن  زج 

. یبوبر
یم ییاحیـسم  یمد  اب  ولو  رفن  کی  هک  فرـص  ياعد  هن   ، میراد لاح  نابز  اـعد و  لـصف  نآ  بادآ  گـنهرف و  ههبج و  رد  ، يور نیمه  زا 
دنچ ار  تارابع  هک  دوب  نیاربانب  مهاـعد  ییاـمتجا  تاـسلج  رد  ! دوب رگید  ياـج  ًاـنایحا  ناشـساوح  دـنداد و  یم  شوگ  مه  هیقب  دـناوخ و 
ِرـس هتـسکش و  لد  کی  رفن  دنچ  نایم  رد  هرخالاب  هکدوب  نیا  شا  هجیتن  نیرت  مک   . دـناوخب نارارب  زا  یکی  ار  شتمـسق  ره  دـننک و  شخب 

. دناشفیب تسود  تمحر  میزا  یمن  نآرب  دنازوسب و  ار  صالخا  تدارا و  نمرخ  هک  دش  یمادیپ  فلکت  یب  نابز  ییادوس و 
دوبعم اـب  ناـنچ  (ع ) یـسوم نوـچمه  ؛ شداد یمن  مهاـیند  گـناد  شـش  هب  هک  يا  هشوـگ  تشاد ؛ یملاوـع  شدوـخ  يارب  سکره  هچرگ 

رد مشچ  تفای و  یمن  ار  وا  تفر و  یمن  لامروک  لامروک  ات  شیاه  هدینش  اه و  هدید  ۀمه  اب  تسپرس  نابهگن  هک  ، درک یم  ملکت  شیوخ 
لاح هبونم  يدوب  هدادـن  لوق  تدوخ  رگم  :" تفگ یم  تشاد  هک  ومه  ؛ سک یب  دـشاب و  اهنت  وا  دـش  یمن  شرواـب  ، تخود یمن  شمـشچ 

. داد یم  ناج  تسیرگ و  یم  دنلب  دنلب  و   ... " نم ارچ  سپ  ؟ يراذگناو مدوخ 

نازابناج يازابناج 

ار وا  ادخ  هک  نیا  زا  داد ، یم  تسدزا  ار  شیاضعا  زا  یکی  ای  دید ، یم  يدج  بیـسآ  شندـب  زا  یتمـسق  دـش و  یم  حورجم  یـسک  یتقو 
نامه رد  دوخ  دیهـش  ناتـسود  زا  یـسکع  ای  هرطاخ  اب  یتقو  اما  دوب  رازگرکـش  لاحـشوخ و  تسا ، هتفریذپ  وا  زا  يا  هیده  هتـسناد و  لباق 

هک تفر  یم  ورف  رکف  هب  دعب  دنک و  تسود  میدقت  ار  دوخ  دوجو  همه ي  تسا  هتـسناوتن  ارچ  هک  دوب  تحاران  دـش ، یم  ور  هبور  تایلمع 
. تسا هدش  دیدجت "  " هک هدرک  یهاتوک  يراک  هچ  نداد  ماجنا  رد  هدز و  رسوا  زا  ییاطخ  هچ 

یم هاگ  تهاقن  هب  رارـصا  اب  هک  نآ  زا  دعب  ار  حورجم  هدـنمزر ي  هک  دوب  تسود  ترـضح  هب  رادـن  راد و  هضرع ي  ینعی  عمط ، نیمه  هب 
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یفاک تساوخ ؛ یم  يا  هناهب  طقف  راک  نیا  دناسر و  یم  هیقب  هب  ار  شدوخ  داد و  یم  حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  تصرف  نیلوا  رد  دنداتـسرف ،
حالطـصا هب  نوریب و  دـنزب  ندوب ، رظن  تحت  موزل  شمخز و  یگزات  مغر  هب  وا  ات  دـشابن  یلاـخ  تخت  دـنروایب و  ار  یلاحدـب  ضیرم  دوب 

". دوش میج  "

كرت ار  ههبج  مه  تحارج  دصرد  داتفه  اب  اذل  دنتـشاد ، هلفاق  زا  ندوب  بقع  ندنام و  اج  ساسحا  دوخ  دیهـش  نارای  هب  تبـسن  ًاعقاو  دارفا 
ات دنتـسب  یم  راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه ي  هوالع ، هب  دنتفر . یمن  زین  ناتـسرامیب  هب  ناحورجم  را  ـ مآ نتفر  الا نـ يار بـ یتح بـ دندرک ؛ یمن 

تمحز و جنر و  راک و  نارگید  شوداشود  دـنناوتب  نانچمه  دـنکن و  فشک  ناشدوجو  رد  ار  دـیدش  دـنچ  ره  یتحارج  ای  صقن  یـسک ،
. دنا هدرک  فداصت  ای  دنا ! هداد  نوخ  هک  دـنداد  یم  حیـضوت  هداوناخ  هب  دـنتفر  یم  یـصخرم  رگا  هلـصاف  ـن  یا رد  دـننک . لوبق  تیلوئـسم 

ملاس صخش  هب  دناد  یم  ادخ  دش ، یم  ور  دنتشادن  يربخ  ناشزور  لاح و  زا  هک  یناردارب  نالوئـسم و  شیپ  اه  هچب  نیا  تسد  هک  یهاگ 
ماجنا رتهب  يارب  ای  دـنا ، هدرک  لوحم  راک  ناشیا  هب  نیگنـس  ًاتبـسن  یعمج و  ياـهراک  تاـیلمع و  بش  حورجم و  لـمح  ییاـمیپ و  هار  رد 

درک یم  باترپ  يا  هشوگ  هب  ار  يردارب  یعونـصم  ياپ  يا  هلولگ  راجفنا  جوم  هک  نیازا  دعب  الاح  دنا و  هداد  رکذت  اه  نآ  هب  يرما  ندـش 
ایاضق ـز  مر زار و  دنتخانش و  یم  ار  رگیدکی  تداهش  زا  دعب  مه  یمیمص  ياه  هچب  یتح  تسا . هدو  رارق بـ هچ  زا  تیعقاو  هک  دنتفای  یمرد 

. دش یم  نشور  ناشیارب 

رگنس هیزیهج ي 

لیاسو تماقا و  لحم  زا  دز و  مد  اه  هچب  راتفر  قالخا و  یگدنز و  زا  دوش  یمن  دنتسه . مه  موزلم  مزال و  هملک ي  ود  یگدنز " هناخ و  "

. درواین نایم  هب  ینخس  ناش  یگدنز 
جورخ عنام  دنتخیوآ و  یم  رگنـس  ياهراوید  هب  هدرپ  رد و  ياج  هب  تسا  فورعم  يزابرـس " وتپ  " هب هک  ار  يا  هداس  يوتپ  امرـس ، لصفرد 

ییاضف رد ، نوریب  دوشن . دراو  شفک  اب  یسک  ًانایحا  ات  دنداد  یم  رارق  دورو  لحم  هناتسآ و  رد  يا  سروارت " . " دندش یم  رگنـس  زا  امرگ 
اب دش . یم  اه  هچب  ياه  شفک  ندش  سیخ  لخاد و  هب  ناراب  بآ  دورو  عنام  هک  دندرک  یم  داجیا  ناویل  کی  دـحرد  عمـشم  ای  تیناریا  اب 

یتح دندرک ، یم  تکوم  هکبـش و  هکبـش  ار  نآ  لخاد  دندرک ؛ یم  تسرد  دـمک  هراپمخ 120 ، هبعج ي  ًاصوصخم  تاـمهم ، ياـه  هبعج 
. دندیشک یم  موینیمولآ  ذغاک  هیال  کی  نآ  يور  صاخ  یتفارظ  نآ بـا  ـل  خاد رابغ بـه  دورو  زا  يریگولج  يارب 

میدـق ياه  هناخ  قودنـص  لثم  رگنـس ـ ای  رداچ  ياـهتنا  رد  دو . صخـشم بـ ندروخ و ... اذـغ  لـیاسو  سکاو ، نادـندریمخ ، نیتوپ ، ياـج 
فورظ و کـشخ و  ياـه  هریج  يراد  هگن  يارب  هفوب "  " هیبش دـش  یم  یلحم  دـندرک و  یم  ادـج  تاـمهم  هبعج ي  ندـیچ  ار بـا  یتمـسق 

. رگنس يرورض  لیاسو 
هفیحصو هغالبلا  جهن  نآرق و  ًاصوصخم  اه ، باتک  فقس ، هب  نآ  نتخیوآ  زا  سپ  دندرک و  یم  تسرد  هناخ  باتک  هسفق ي  نفلت  میـساب 

ـد . نداد رارق مـی  نآ  رد  ار  حیتافم  هیداجس و  ي 
. دندوب هدروآ  دوخ  اب  لزنم  زا  اه  هچب  ار  اه  باتک  نیا  زا  يرایسب 

حالس دوب  فظوم  سکره  دندرک و  یم  تسرد  ییاج  دوخ  هحلسا ي  يارب  بانط  ای  يا  هغابروق  نفلت  میس  اب  رگنـس ، ای  رداچ  ياهتنا  رد 
دع دوب بـ نز  . یج . یپ . رآ کمک  هک  فکنیشالک  دعب  یج . . یپ . رآ لوا  هک  بیترت  نیا  هب  دهدب ؛ رارق  ینامزاس  لحم  رد  بیترت  هب  ار  دوخ 

کت فکنیـشالک  ات  ود  رخآ  رد  هسژ و  ای  فکنیـشالک  یب  یب  مه  دـعب  دـندوب ، یچرابریت  کمک  هک  فکنیـشالک  اتود  هرابود  رابریت و 
تفرگ . یم  رارق  یج . . یپ . رآ يور  هک  دوب  مه  میت  ره  نواعم  لوئسم و  يوشا  فکنیشالک تـ هحلسا ي  ود تـا  هتبلا  زادناریت .

اه تقو  یهاگ  دندرک ؛ یم  عمج  رگنـس  ای  رداچ  ياهتنا  رد  شلاب  زادناور و  زادـناریز و  ياج  هب  دوبن ـ  وتپ  زج  يزیچ  هک  ار ، باوخ  رتسب 
. دندنارتسگ یم  ار  نآ  باوخ  عقوم  دنتشاذگ و  یم  ناشرس  يالاب  ار  ناشیوتپ  اه  هچب  تشادن و  یصاخ  لحم  مه 
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ندش رادرهش  هنابلطواد  ندش و  نکاج 

تعاس تـا ود  زا  دیدج  لحم  رد  ندش  رقتـسم  هاگ  هک  ههبج  زا  رگید  هطقن ي  هب  يا  هطقن  زا  نتفر  ندـش و  نکاج  ییاج و  هباج  عقاوم  رد 
لوط رد  ات  دـندش  یم  بلطواد  يراوگرزب  ناردارب  دوب ، هدـشن  باختنا  ینیـسحلا " مداـخ  رادرهـش "و" " زونه دیـشک و  یم  لوط  زور  ود 

راک رد  ار  بش  مامت  هدع  نیا  دندوب ، باوخ  یگتـسخ  طرف  زا  اهورین  یتقو  دـننک . ییاریذـپ  نادرگزا  راب ، سنج و  هیهت ي  زا  دـعب  ریـسم 
هدهع ي هب  يداع  طیارـشرد  هکار  هک  ار  يراک  ره  دندرک و  یم  مهارف  ار  اه  نآ  شیاسآ  لیاسو  اذـغو و  بآ  دـندوب و  اه  هچب  كرادـت 

. دنداد یم  ماجنا  دوب  رگنس  رداچ و  یتبون  ناراک  تمدخ  نارادرهش و 

ندش نکاج 

نتـشون اب  دوب  هارمه  هاگ  هک  دـش  یم  ماجنا  تکرح  زا  رتدوز  زور  ود  یکی ، اه  كاس  نداد  لیوحت  اـب  تاـیلمع ، دـصق  هب  ندـش  نکاـج 
ناونع هب  یتالکـش  هتـسب ي  ندرک  هارمه  ًانایحا  ای  دمتعم ، يدرف  هب  نآ  ندرپس  ای  كاس ، لخاد  نآ  نتـشاذگ  همان و  تیـصو  ای  تشاددای 

هتسد روط  هب  اه  نآ  ندرک  کچ  تازیهجت و  حالس و  نتفرگ  لیوحت  دعب ، ندوب . ینتفر  یلوبق و  ضرفاب  هدنریگ و  يارب  تداهش  ینیریش 
ذا تیمر  ام  هفیرـش ي "و  ـه ي  یآ همز ي  ـ مز اب  راـبریت  ياـهراون  اـه و  باـشخ  ندرکرپ  تاـیلمع و  ناریپ  هبرجت ي  زا  هدافتـسا  اـب  یعم  جـ

تا و هزادـنا  نت  هب  ار  يداماد  سابل  ییوگ  هک  نانچ  ماـمت ، ساوسو  تقد و  اـب  رگیدـکی  يارب  لـیامح  دـنب  میظنت  مه  دـعب  دوب ، تیمر "
نادیم شیازفا  يارب  دوب ، قرغ  اه  نآ  رد  هک  یمزاول  لیاسو و  هوبنا  نایم  رد  هدنمزر  لاح  هافر  یتحار و  هظحالم ي  دـننک و  یم  ندرکرپ 

لیاسو . ریاس  همقمق و  اه و  باشخ  تسرد  یشک  هرگ  اب  تازیهجت  ییاج  هباجزا  يریگولج  هار و  لوط  رد  تمواقم 
فقس ریز  كاخ و  هرفـس ي  رـس  اذغ  ندروخ  كاخ و  يور  اشع  برغم و  ياهزامن  ندناوخ  ناشندز و  راب  اهرداچ و  ندرک  عمج  سپس 

قه قه  مک  مک  نیـشیپ و  تایلمع  دای  ندرک  هدـنز  شتآرود و  ندـش  هقلح  هقلح ، همانرب  ندـش  فیدر  اه و  نیـشام  ندـمآ  ـا  تو نامـسآ 
نادیهـش يا  دـییاجک  (" (س" ، ارهزلا نبای  ًالهم  ًالهم  :" لـثم ییاهدورـس  ندادرـس  کـشا و  ندـش  يراـج  اـه و  هلا  ندـش نـ دـنلب  هیرگ و 
مادـکرد تیب  لها  حادـم  ناردارب  هک  نیارـس  دـش  یم  اوعد  هک  ندـشراوس  ماگنه  ،"تـا  میتفر میدوب  نارگ  راـب  رگا  " رخآ رد  ییادـخ "و 

لوط رد  هک  یلاح  رکذ و  ییاروشاع و  ترایز  يا ، هضور  اب  مه  ار  اه  تصرف  نیرخآ  دنتـساوخ  یم  همه  نوچ  دـنوشب ، راوس  اـه  نیـشام 
. دنهدن تسد  زا  داد  یم  تسد  هار 

ییاج هب  اج 

عمج ار  ناشلیاسو  اهورین  هتـشذگ ، همین  زا  بش  راظتنا ، زور  هنابـش  دنچ  زا  دـعب  تشاد . ییاوه  لاح و  مه  طخ  هب  نتفر  يارب  ییاج  هباج 
شـش جنپ ، زا  دعب  دنداتفا . یم  هار  هدولآ  باوخ  نامـشچ  اب  دنداد و  یم  اج  نویماک  بقع  ار  اه  نآ  يراذگ  هرامـش  زا  دعب  دندرک و  یم 

زور دنچ  زا  دعب  دندناسر و  یم  حبص  هب  ار  بش  هرفن  هدزاود  رداچ  کی  رد  رفن  یس  دندیـسر و  یم  هدش  نییعت  شیپ  زا  هقطنم  هب  تعاس 
ندیـسر رظتنم  دـندش و  یم  رقتـسم  دـندیرپ و  یم  نییاپ  هس  هرامـش ي  اب  لوا . طخ  هب  دندیـسر  یم  دـندرک تـا  یم  تکرح  هرابود  تماقا 
هدـیچرب الاح  هک  ییاهرداچ  لحم  رد  یکچوک  ياهولبات  دوب  مسر  ندـش  نک  اجو  ییاج  هباجزا  لبق  دـندنام . یم  ندز  طخ  هب  روتـسد و 

يارب يا  هح  ـ تا تئارق فـ ار بـه  ناگدن  ـ یآ نیزگیاج و  ياهورین  دنتـشون ، یم  نآ هـا  يور  یتارابع کـه  اب  دندرک و  یم  بصن  دـندوب  هدـش 
هدافتسا اب  دنتفرگ و  یم  کمک  دوجوم  ياه  گنـس  هتخت  زا  دنتـشادن  یـسرتسد  اهولبات  نیا  هب  رگا  دندرک . یم  توعد  ناشدیهـش  نارا  یـ

نآ رد  دوخ  زا  یمیالع  راثآ و  لحار  ماما  و  (ع ) موصعم ناـماما  زا  یتـالمج  لـق  دنتـشاد یـا بـا نـ یم  هگن  هدـنز  ار  ادهـش  داـی  کـیژامزا 
. دنتشاذگ یم  اج  هب  هرطاخ  رسارس  طیح  مـ
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ندرکن دگل  ار  نمشد  هزانج 

لاناک رد  نمشد ، اب  عقوم  هب  دروخرب  رد  دوب ، لوا  طرش  لمع  تعرس  هک  دربن  هکرعم  ندوب  ریاد  تایلمع و  بلق  لثم  یطیارـش  زا  ریغ  رد 
زا تردن  هب  تفأر  بدا و  هظحالم  هب  اه  هچب  دوبن ، نمـشد  ياه  هزانج  ندرک  لامدـگل  زج  یهار  هک  روبعلا  بعـص  طاقن  اه و  هگنت  اه و 

! میناد یم  هچ  ار ؛ نارودزم  نیا  داسجا  دنتسناد  یمن  ندیبوک  ياپ  لباق  ًالصا  مه  دیاش  دندش ؛ یم  در  نمشد  ياه  هزانج  يور 

یصخش تامهم  هبعج 

همانزور و اب  ار  نآ  هراوید  فک و  هک  يزیمت  ون و  ياه  هبعج  دوبن ؛ تامهم  ياه  هبعج  زج  يزیچ  اه  هچب  لیاسو  قودنـص  وشک و  دمک و 
هب يذوم  تارشح  بآ و  ات  دنتـشاذگ  یم  رـشاو  هخرچود  پویت  کیتسالپ  اب  ار  نآ  ياه  هبل  رود  ات  رود  دندرک و  یم  يدنب  قیاع  عمـشم 

یکجنران یطوق  ای  ابرم  هشیـش  هبعج  نیا  هشوگ  رد  دشاب . صخـشم  نارگید  هبعج  زا  ات  دـندز  یم  گنر  ار  نآ  دـعب  دـنباین . هار  نآ  لخاد 
یم هک  ار  هبعج  ِرد  نآ . ریغ  راـکدوخ و  نزوس و  خـن و  همکد ، دـیلک ، كـالپ ، ریگ ، نخاـن  لـثم  یلیاـسو  اـهزیر و  هدرخ  صوصخم  دوب 

یناشیپ يدـش و  یم  هجاوم  صخـش  هجوت  دروم  ياـهرتسوپ  ماـما و  ترـضح  ریوصت  هبعج ، بحاـص  دیهـش  ناتـسود  سکع  اـب  يدوشگ 
نوچ یتالمج  ای  دوخ  مان  اه  هبعج  نیا  يور  دـندوب . هدنابـسچ  رد  هب  لخاد  زا  هک  يا  هنیآ  هوالع  هب  دـندوب ؛ ادهـش  راـگدای  هک  ییاهدـنب 

اب اه ! گرزبردام  لـثم  ار  نآ  دـیلک  دـندرک و  یم  هیهت  لـفق  تفچ و  ناـشیارب  دنتـشون و  یم  ار  نآ  ریظن  و  يزوریپ » اـت  گـنج  گـنج ، »
. دنتخیوآ یم  ندرگ  هب  كالپ 

نادنبانح نشج 

ياهورین نیب  مه  رتشیب  هک  دوب  ههبج  تشپ  هنسح  تنس  نامه  همادا  رس ، يوم  ناتشگنارس و  اپ و  تسد و  فک  نتسب  انح  تایلمع ، زا  لبق 
اه هچب  دندوب ، هدیباوخ  يا  هدع  یتقو  تایلمع ، زا  لبق  بش  رخآ  دوب . يرگید  زیچ  تایلمع  بش  رد  نتسب  انح  اما  تسا ؛ عیاش  یناتسرهش 

دنتسشن و یم  نآ ، ندش  رت  گنررپ  يارب  ياچ  يرادقم  ندرک  هفاضا  نآ و  رد  انح  ندرک  لح  زا  دعب  دندروآ و  یم  شوج  بآ  يرادقم 
دنناوتب ات  دنتـشاذگ  یم  انح  همه  زا  دعب  دنتفرگ و  یم  وضو  نتـشاذگ  انح  زا  لبق  اه  ناوخ  بش  زامن  دنتـشاذگ . یم  انح  ار  رگیدـکی  رس 

حالطصا هب  ندیسر و  تداهـش  هب  يارب  یگدامآ  مالعا  یعون  عقاو ، رد  تایلمع ، زا  لبق  نادنبانح  دنـسرب . بش  نیرخآ  زامن  هب  هلـصافالب 
یم بآ  تکـساک  هالک  رد  ار  انح  دنتـشادن  فرظ  رگا  هک  دندوب  دنب  ياپ  مسارم  نیا  يارجا  هب  ردق  نآ  یـضعب  دوب . ندـش  ادـخ » داماد  »

درجم و ناگدنمزر  نادنبانح  رد  البرک . ای  و  (ع ) نیـسح ای  (ع ،) لضفلاوبا هب  میدقت  دنتـشون : یم  ناشتـسد  يور  انح  اب  یـضعب  دـنتفرگ و 
نیگنس کبس و  یمزر  ياه  حالس  یهاگ  دوب . مأوت  یناوخدورس  دنوادخ و  رکـش  اب  یهاگ  مسارم  نیا  دندوب . تیولوا  رد  هدرکن  جاودزا 

. دندوبن بیصن  یب  انح  نیا  زا  زین  اشویتاک ) ینیم  )

مالسا ینارون  ههبج 

نایوج قح  تازرابم  رگناـیامن  یگدـنزاس ؛  یهلا و  ياـضر  بسک  هلیـسو  نیرترثوم  اـهنامیا ؛  شجنـس  عضاوم و  مـالعا  هاـگیاج  نیرتهب 
. زرابم

 ( ماما طخ  رد  ) تیناحور زا  ییادج 

. تسا ع )  ) همئا هللا و  لوسر  هب  ندرک  تشپ  مالسا و  ییادج 
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یلخاد ههبج 

. تسا اکیرمآ  طخ  نامه  هک  دننک  یم  لابند  ار  طخ  کی  تیاهن  رد  یگمه  اهلاربیل ؛ اه ، تسینومک  اهارگ ،  یلم  ناقفانم ،  زا  لکشتم 

قح ههبج 

اب هزرابم  ریگرد  میقتسم  طارص  کی  رد  صخـشم و  طخ  کی  اب  هشیمه  هک ) يا  ههبج   . ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  هتـساخاپب  یمالـسا  ناریا 
. هدوب لطاب 

لطاب ههبج 

 – دـحاو دـحتم و  اتیاهن  داضتم و  فلتخم – و  ياه  هرهچ  اب  سیلگنا . يوروش و  اـکیرمآ ،  نوچ  ناراـکتیانجربا ؛  يربهر  هب  رفک  ياـیند 
. تسا هدش  لمع  دراو  راگزور  بسانتم  يا  هلیح  اب  نامز  ره  قح ،  هیلع 

مالسا ههبج 

هزرابم راثیا و  لحم 

ههبج

هنحـص نامیا . لحاس  يوس  هب  یهارمگ  تملظ و  زا  هدـنهد  تاجن  تسا  یملب  یتشک و  مالـسا .  ادـخ و  هب  قشع  هسردـم  سرد و  سالک 
ییاج تداهـش .  قشع و  هسردـم  نیمخریپ .  ناوریپ  ناقـشاع و  هاگلزنم  ع )  ) نیـسح هار  ناورهر  ياج  قشع . هاگدـبعم  البرک .  اروشاع و 

دهد یم  ناحتما  دسانش و  یم  ار  دوخ  ناسنا  هک  ییاج  نامه  ناحتما ؛  يزاسدوخ و  ناکم  دنک . یم  رتکیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  سدقم 
؛  تسا يدرمیاـپ  تعاجـش و  يـالج  شنامـسآ  دراد ؛ دیهـش  نوخ  رطع  شنیمز  هک  اـجنآ  قح . نادرم  راـید  ناـمیا .  قشع و  هاـگداعیم  . 

هنابش ياوآ  هک  اجنآ  تسا .  یگنادواج  يابیز  دورس  منرت  شباتهم  تسا ؛  تورم  يامرگ  شباتفآ  دراد و  قشع  تبحم و  يافص  شمیسن 
ار و هللا  یلا  برق  هبتر  ات  لامک  ریس  ناگدنمزر  هک  ییاج  نامه  دزاس . یم  هدنمرش  ار  فافع  مرح  نانیشن  هدرپ  یجیسب ،  قشاع  نالدایرد 

. دنیامیپ یم  ار  تداهش  عیفر  ماقم 
هداد یکاپ  افص و  رون و  همه  نیا  ناگدنمزر  هب  هک  دنتـسه  عمج  ههبج  رد  ناحلاص  همئا و  ناربمایپ و  همه  راگنا  دنا . كاپ  همه  ههبج  رد 

. دنتـسه ییاهدیـشروخ  هچ  ههبج  رد  دـیناد  یمن  يزاسدوخ .  تدابع و  ناـکم  دـیمهف . دوش  یم  ههبج  رد  ار  تیناـسنا  قشع و  ینعم  دـنا .
هاگنابرق هاگـشناد .  هسردـم و  نیرتهب  درادـن . یموهفم  دارفا  يارب  ماقم  هاـج و  تورث و  لاـم و  هک  ییاـج  اهیگتـسباو . همه  زا  رود  ییاـج 

. تسا نییلع  یلعا  هب  ندیسر  شکردم  هک  لمع  ملع و  هاگشناد  قشاع . 
؛ نتشذگدوخ زا  راثیا و  لحم  يزاسدوخ ؛ هاگـشناد  ادخ . مرح  تسا . لمحت  ربص و  تین و  صولخ  ندوب ، كاپ  شکردم  هک  یهاگـشناد 

. تسا ندش  هنوگ  ادخ  تیاهن و  یب  لامک  يوس  هب  نتفر  قوشعم و  اب  نتسب  قاثیم  لحم 
تکاله هیلع  يدبا  تداعس  تداهش و  تیناویح ؛  هیلع  تیرشب  رفک ؛  هیلع  مالسا  تلالـض ؛ هیلع  تیاده  یکیرات ؛  هیلع  تسا  رون  ههبج ، 

رد و  ادخ ؛  زیزع  ناوریپ  نادهاجم و  نارجاهم ،  نانموم ،  نایاسراپ ، ناگدازآ ،  نادرمدار ، لیخ  فص ،  فرط  کی  رد  دیواج .  باذع  و 
ناوریپ ناـگتفرگ و  رارق  قاـفن  داـحلا و  رفک و  تسد  تلآ  ناگدـش ،  هدیـشک  یهارمگ  هب  ناگدـنامزاب و  هار  زا  ناـهارمگ ،  رگید  فرط 

ربکا و یلع  هک  يرگنس  ع ؛ )  ) نیـسحلا هللادبعابا  رگنـس  دنا . هدیـشک  یهابت  هب  دوخ  تسد  اب  ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  هک  گرزب  ناطیش 
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. هللا ناقشاع  ناگدنمزر  دیحوت ،  نیمزرس  دندیسر . تداهش  هب  نآ  رد  نت  ود  داتفه و  رغصا و  یلع  مساق و 
. یناهج دـحاو  ماـظن  زا  یلبمـس  هللا . ناقـشاع  هاـگداعیم  ادـخ . ناقـشاع  هاگـشناد  یناـسنا .  بلق  هب  دورو  یناویح و  بلق  زا  جورخ  لـحم 

هاگـشیامزآ یهلا .  قـشع  بادرگ  نوناـک  مدآ .  دوـجو  رد  یگنوـگ  ادـخ  حور  یلجت  گرزب  هاگـشناد  اـهناسنا . جورع  گرزب  هاگـشناد 
. اهیگتسبلد يدوبان  لحم  هتخابکاپ . ياهناسنا 

یم نوزفا  ناسنا  یهلا  ياهیهاگآ  صالخا و  اب  هک  دنتسه  (ص ) مرکا لوسر  تما  نابوخ  شناداتـسا  همئا و  شنایماح  هک  البرک  هاگـشناد 
شیوخ لامعا  ندرک  تسرد  رد  یقالخا  یهلا و  ياهیهاگآ  نامه  بسک  اب  دـنک و  یم  كرد  ار  داـعم  دسانـش ،  یم  اـبلق  ار  ادـخ  ددرگ ؛

. دراد دوخ  تانسح  ندرک  رتشیب  هچره  رد  یعس  ناسنا  تسا و  تدابع  نآ  رد  لامعا  مامت  هک  يدجسم  دیامن . یم  ششوک 
 ، مالسا زیتسرپ  ناگدنمر  شنایوجشناد  هک  یهاگشناد  بالقنا ؛  هاگشناد  تلیـضف . قالخا و  ملع ،  هاگـشناد  ع ؛ )  ) نیـسح ماما  هاگـشناد 

و ترجه ؛  صالا و  نامیا ،  يراکادف ،  داهج ،  راثیا ،  شیاهـسرد  هغالبلا ،  جهن  نآرق و  شیاهباتک  ناگدنمزر ،  مکحتـسم  نامیا  شملق 
شکردم دراد . ینیمخ  ماما  شقح  رب  بیان  و  جع )  ) نامزلا بحاص  نوچ  یناداتسا  کنیا  تسا .  هللادبعابا  نادیهش  رورـس  شگرزب  ملعم 

. تسا دهشم  دبعم و  دجسم ،  تساهناسنا . جارعم  دراد . زین  يدودرم  يدیدجت و  تسا و  تداهش 
قح هب  هدیرب و  ادـخ  ریغ  زا  هک  نانآ  لاصو ؛  ناقـشاع  تداهـش و  ناگتفیـش  ناگتخابلد ،  دـندجاس .  ار  ادـخ  هک  تسا  ییاهناسنا  هگلزنم 

لوزن یحو و  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تسامرفمکح  نآ  رد  اسآدعر  ییاهادص  تسا . مالـسا  خیرات  دیدجت  دروآدای  هک  يراید  دـنا . هتـسویپ 
 ، كاپ ياهبلق  هدروخ و  باتفآ  هرهچ  نآ  اب  شمولظم  ياهبرع  یگنهرباپ  هک  نادنمتـسم  نامولـضم و  راید  دزادـنا . یم  هللا  بناـج  زا  هیآ 
 ، ار تارف  هلجد و  شیاهبآ  دـنام و  ار  هنیدـم  شیاهلخن  هک  يراید  دزادـنا . یم  ع )  ) یلع و  ص )  ) دـمحم نامز  ياـهبرع  داـی  هب  ار  ناـسنا 
 . تسا يراـج  ـالبرک  يارحـص  اونین و  تشد  رد  شیاـهنوخ  هک  دـند  یم  زکرمت  يارحـص  رد  ار  هلیخم  نآ ،  یتول  شیاـهنیمز و  تعـسو 

دنهد و یم  رس  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلاال  راعـش  یپ  رد  یپ  دنتلغ و  یم  نوخ  كاخ و  رد  هک  دننام  ار  مالـسا  ردص  نایوجگنج  شناگدنمزر 
. تسا تداهش  شسرد  اوقت و  شسالک  راثیا ،  شروکنک  هک  یهاگشناد  نامیا .  نامیا ،  دنهد : یم  سرد  نادحلم  هب  هلیسو  نیا  هب 
شداتسا هک  یهاگـشناد  یهلا .  تاناحتما  هنحـص  دنک . یم  فشک  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  دسانـش و  یم  ار  دوخ  ناسنا  هک  یـسدقم  ناکم 

چیه لذب  زا  ادخ  هار  رد  هک  دـنرگراثیا  صلخم و  نافکرب  ناج  شنادرگاش  نکـش و  تب  ینیمخ  يو  بیان  و  جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح 
شا هجیتن  دنلوغـشم و  دوخ  هفیظو  ماجنا  هب  هناصلاخ  دـنا و  هتـشذگ  قیفر  تسود و  لام ،  ناج و  هداوناخ ، هناـخ و  زا  دـنرادن . ییاـبا  زیچ 

. دنسر یم  تسا –  زجاع  شفصو  زا  نابز  ملق و  ه  تداهش - هجرد  هب  هک  تسا  یماگنه  نا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یلوبق 
رونرهش و یمالـسا .  بدا  ملع و  گرزب  هاگـشناد  نافراع . ناکم  جع ؛ )  ) نامز ماما  اقآ  هاگیاج  ناگدنمزر ؛ یبلق  ياهنامرآ  شخب  یلجت 

رظن یلاعت  هللا  هجو  هب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  یلحم  هللا . راوج  بتکم ،  کی  درادـن . ناب  رد  يرهـش  درادـن ؛ راصح  هک  يرهـش  الوم ؛  رادـی 
. دنک

 ( هک یلحم  . ) تسا ناـفرع  قـشع و  تیوـنعم ،  تسه  هچنآ  ره  تسین و  يوـیند  يوـب  گـنر و  نآرد  هک  یـسدقم  ناـکم  گرزب ،  دـبعم 
 . قشع هاگشناد  دنراد . یم  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هناقشاع  دنمزر و  یم  هناعاجش  دنراد و  یمرب  حالس  دنا . تفرعم  زا  ییایرد  اهناسنا 

یم رازگرب  قوش  روش و  اب  اهزامن  تسا و  تاولـص  اهفرح  تسادخ . رکذ  نتخیر ،  قرع  تسادـخ . يارب  ندرک  تکرح  تسا . رکذ  ياج 
رد ار  ادخ  نابحم  هک  رن  زا  ییایرد  دنا . هدـش  ایند  ياهیگتـسباو  زا  هدـیرب  لد  ناریپ  اهیلیخ  دـنا و  هدرک  شومارف  ار  یناوج  ناناوج ،  دوش .

. ناسنا مالسا و  يامن  مامت  هنییآ  يزاس .  مدآ  هناخراک  دریگ .  یم  ورف  دوخ 
نامز ماما  شریدم  ینیمخ ،  ماما  شملعم  روش ،  قشع و  هسردم  تساجنآ .  رد  راثیا  افص و  قشع ،  صولخ ، نامیا ،  تیونعم ،  هک  یلحم 
ایوگ هک  یناکم  دنک .  یم  دوبان  ار  قافن  كرش و  رفک ،  راثآ  شیاه  هلولگ  لسلسم ،  رابگر  شا  هسردم  گنز  رگنس ،  شسالک  جع ، ) )

يدهم ع ، )  ) یلع ع ، )  ) میهاربا لیباه ،  نوچ  یناداتـسا  هب  ادخ  تسایر  هب  یهاگـشناد  تسا .  رتریذـپ  ناکما  نآ  رد  یبرجت  یـسانشادخ 
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لدـع و داعم ،  توبن ،  دـیحوت ،  هراصع  هک  راثیا  داهج و  شـسرد  نآرق و  نآ  باتک  ینیمخ . ماـما  بـالقنا  ریبک  ربهر  وا  بیاـن  و  جـع ) )
 ، دوش یم  هتـشون  نوخ  اب  هک  یکردم  دنریگ . یم  یلوبق  هاگـشناد  نیا  زا  دادـعت  دـنبای و  یم  هار  هاگـشناد  هب  يدادـعت  طقف  تسا . تماما 

. تسا دیهش  نآ  هدنریگ  تداهش و  كردم 
زا راـثیا و  تیناـسنا ،  شرد  ناـسنا  تـسا و  مالــسا  هاگــشناد  راـثیا .  ناـفرع و  نارکیب  ياــیرد  یعقاو .  نادرم  هاــگ  تـیبرت  هاگــشناد و 

 . تسا تداهش  شکردم  راثیا و  شسرد  صالخا و  شروکنک  هک  یهاگشناد  دبای . یم  رد  ار  یگتشذگدوخ 
نیسح نارای  خک  ییاج  دزوما .  یم  ناسنا  هب  ار  نمشد  ربارب  رد  مشخ  يرابدرب و  تعاجش ،  تماتسا ، داقتعا ،  نامیا ،  سرد  هک  یـسالک 

ياهیگتـسباو مامت  زا  قح  نادرم  هک  ییاـج  دـننک . یم  مالـسا "  نآرق "و"  هللا "و"   " يادـف ار  دوخ  ناـج  كاـپ  یتین  اـب  هناقـشاع و  (ع )
. دندنویپب قح  هب  ات  دنا  هدش  رود  ردام  ردپ و  هداوناخ ،  دنزرف ، نز ،  زا  دنا ؛ هدرک  یشوپ  مش  ییویند 

نالفاغ نالهاج و 

یتخس تسکـش و  هدید و  ایند  رد  طقف  ار  تایح  دنتـسه .  لفاغ  شیوخ  يادخ  ترخآ و  زا  دننیب و  یم  ایند  رد  ار  ناشزیچ  همه  هک  نانآ 
 . دنرادن يارـس  نآرد  ربص  شاداپ  هب  ینامیا  رون و  هب  دـیدیما  دـیاشگ .  یم  دـنوادخ  تیـشم  هب  ضارتعا  نابز  هدرکن و  لمحت  ار  ایند  رد 

. دننک یم  مهارف  شیوخ  يارب  ار  منهج  شتآ  دنروآ و  یم  مشخ  هب  ار  ادخ 

ناج

. هیامرس نیرتزیزع 

نک یلاخ  بیج 

تسد تشاد  هک  يا  هفیظو  عبت  هب  دوب و  ناشمازعا  لحم  هب  ادهش  لاقتنا  ندرک و  روج  عمج و  جارعم  رد  شراک  هک  یـسک  نواعت ! يورین 
. داتسرف یم  ناشهارمه  ار  اهنآ  لیاسو  درک و  یم  ادهش  بیج  رد 

ینویلیم کی  یخیس  رگج 

یب زمرت  یب  تشادـن . اورپ  زیچ  چـیه  زا  تفر و  یم  رطخ  ماـک  هب  هک  یـسک  كاـب ؛ یب  رادرگج ، لد و  عاجـش ، سرتن و  هداـعلا  قوف  مدآ 
فاـص و نیمز  تشد و  رد  بونج ، ياـه  ههبج  رد  تاـیلمع  بش  حبـص  هک  رزودـلوب  ردول و  ناگدـننار  هب  بوسنم  رتشیب  یتراـبع  زمرت ؛

دوجو هب  تاماکحتـسا  هانپ و  ناج  اهورین  يارب  دندز و  یم  زیرکاخ  دیاب  نمـشد  يورردور  يرگنـس  ظفاح و  عنام و  چیه  نودب  حطـسم ،
تسا لد  یلیخ  تساه . ینویلیم  کی  یخیس  رگج  نآ  زا  دنتفگ : یم  دنهدب ، ناشن  مه  هب  ار  یسک  نینچ  دنتساوخ  یم  یتقو  دندروآ ، یم 

. دنتفگ یم  زین 

ریت ياج 

ياج دنتفگ : یم  يا  هدنمزر  نینچ  هب  دوب ؛ هتسب  هنیپ  شا  یناشیپ  تدابع  طرف  زا  هک  یسک  صخـش ؛ یناشیپ  رب  ینالوط  ياه  هدجـس  راثآ 
اب نمـشد  هک  دـش  عیاش  یتقو  حالطـصا  نیا  دراد . دوجو  هطبار  تداهـش  تداـبع و  نیب  هکنیا  زا  هیاـنک  يا ! هدرک  صخـشم  بوخ  ار  ریت 
رد ِلـحم  عـضوم و  نیلوا  ملـسم  ردـق  دـندوب  مه  يور  رد  ور  نوـچ  داد و  یم  رارق  فدـه  ار  اـهورین  نیبرود  هب  زهجم  فونیمیـس  حـالس 

. دنتفگ یم  ریت  ياج  ور  نیا  زا  درک ، یم  تباصا  صخش  یناشیپ  هب  تسرد  اهریت  دوب  رس  دید ، ضرعم 
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نتفر یکاخ  هداج 

ندز لیئارسا  مرآ 

هلاس هدراهچ  ناوج 

. داد یمن  اضر  یتایلمع  ۀقطنم  مدقم و  طخ  رد  روضح  زا  رت  مک  هب  تیلوئسم  لوبق  رد  اما  هداتفا  ات  کت و  زا  دوب  يدرمریپ 
؟ دوشب هچ  هک  ولج  ییایب  یهاوخ  یم  لاس  نس و  نیا  اب  وت   ـ

! ما هدش  ناوج  هلاس  هدراهچ  ياهرسپ  لثم  رگید  ما  هدوب  ههبج  هک  تدم  نیا  زا  دعب  متسین  لبق  مدآ  رگید  نم   ـ

مالسا يارب  گنج 

هچب زا  یضعب  دوبن . فقوت  ناکما  هار  نیب  میدوب . ناتسدرک  مزاع  رتشوش  زا  هدیـشوپ  رـس  نویماک  اب  رجفلاو 10  تایلمع  رد  تکرش  يارب 
یگدنمرـش ضرع  اب  درک و  ادیپ  یکیتسالپ  يا  هسیک  دوب  هدش  قاط  شتقاط  رگید  هک  اه  نآ  زا  یکی  ییوشتـسد . دنتفر  یم  ًاروف  دـیاب  اه 

حرطم نویماک  زا  نآ  ندرک  جراخ  لکـشم  دـعب  دوب . ارجام  لوا  زونه  نیا  داد . ار  راک  بیترت  یمومع ! راظنا  رد  نویماک  طسو  اج  ناـمه 
ار نیشام  رداچ  ۀشوگ  اقآ ، دنک . باترپ  تشد  هب  ار  نآ  تولخ  يا  هطقن  رد  دش  رارق  ناسانشراک ، تروشم  اب  مینکن . هچ  مینک و  هچ  دش .

دنلب نیـشام و  فقوت  لغب و  ۀـنیآ  اب  نآ  دروخرب  نامه و  تکاپ  نتخادـنا  دروخب ! هرگ  دـهاوخب  يراک  هک  یتقو  نآ  زا  ياو  اـما  ـالاب ، دز 
نیـشام لخاد  ار  شرـس  دمآ ، الاب  نویماک  راوید  زا  هدننار  داتفا ، یقافتا  هچ  هک  دینزب  سدح  ناتدوخ  دیناوت  یم  نامه ! هدننار  ةرعن  ندـش 

»؟ مینک یم  هچ  ام  دیگنج ، یم  مالسا  يارب  امش  دینکن ، یتسیابردور  تسه ، نم  رس  درادن ؟ لکشم  رگید  یسک  :» تفگ درک و 

يا هدوب  اجک  شود  ناهج  ناج 

تفاظن يزیمت و  گنر  دنفادپ  طخ  رد  هام  هب  هام  هک  دش  یم  یهاگ  تشاد . ار  ایمیک  غرمیـس و  مکح  مامحتـسا  يارب  بآ  هک  یعقاوم  رد 
وا هب  یخوش  هب  اه  هچب  دش  یم  لگرو  لگ و  رت  یمک  دیـشک و  یم  شدوخ  يور  رـس و  هب  یتسد  یـسک  رگا  هک  دوب  نیا  میدید . یمن  ار 

»!؟ يا هدوب  اجک  شود  ناهج  ناج  :» دنتفگ یم 

يدمحم لامج 

راجفنا هدشن ، جراخ  شناهد  زا  دمحم  ۀملک  هدـنیوگ  زونه  هک  يا  هرود  دوب  هتـشذگ  دـندوب ! هتخپ  یباسح  اه  هچب  دوبن ، قباس  لثم  رگید 
، فصو نیا  اب  دندوشگ ، یمن  بل  زا  بل  دندرک  یم  اساسحا  لئاق  لوق  هلمج و  رد  یماهبا  نیرت  مک  رگا  تفاکش ، یم  ار  فقـس  تاولص 

یـسک یتقو  نیمه ، يارب  دنتخانـش ، یم  ار  وا  رت  مک  هک  دوب  يردارب  مان  يدمحم  لامج  زاب . ناگربخ  تسد  دوب و  دنلب  اشاح  راوید  زونه 
«. دنا هداد  رفـص  يراوس  ناکیپ  کی  يدم  محم ...  لامج  هب  :» دـیوگب تساوخ  رگا  هک  دوب  زاب  ردـق  نآ  شتـسد  دـنک  تنطیـش  تشاد  انب 

. دنروخب تسدور  دنتسرفب و  تاولص  دارفا  موس  ود  لقادح 

یگنج ةریج 

يور دش  ولو  متشادن  متشاد و  هچ  ره  نیمز  يور  متخادنا  ار  مدوخ  دندز ، هراپمخ  هک  مدوب  یگنج  ةریج  ندروخ  لوغـشم  زیرکاخ  يالاب 
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یم دـنت  دـنت  ما . هتفر  زیرکاخ  يور  نم  دنتـسناد  یم  دـندمآ ، همیـسارس  اـه  هچب  هک  مدـناکت  یم  ار  مدوخ  متـشاد  مدـش  دـنلب  اـه  كاـخ 
رونم ةراـپمخ  هک  اـه  یقارع  رظتنم  مدوب و  هتخود  مشچ  نیمز  هب  مفارطا  هب  هجوت  نودـب  نم  يا »؟ هدـشن  هک  یمخز  هدـش ؟ هچ  :» دندیـسرپ

. منک ادیپ  ار  اه  نآ  مناوتب  ات  دننزب 

تسا هاگشناد  ههبج 

. تسا هاگشناد  ههبج  دنیوگ  یم  هک  دیناد  یم  :» مدیـسرپ اه  هچب  زا  یکی  زا  میدرک . یم  تحارتسا  یهورگ  رگنـس  رد  دوب . لاس 66  مرحم 
ۀمه هک  یلاح  رد  دیا »؟ هتفرگ  دای  زیچ  هچ  تدم  نیا  فرظ  هاگـشناد  نیا  رد  مسرپب  دیتسه  يا  هقباس  اب  ةدنمزر  هک  امـش  زا  تسا  نکمم 

تـشاد تسد  رد  هک  يا  هویم  بآ  تکاپ  هب  دعب  ار .» سفن  کی  ندروخ  سیدـناس  :» داد خـساپ  دوب ، هدـش  بلج  ام  هب  ناش  هجوت  ناردارب 
. دیشک رس  هعرج  کی  ار  نآ  و  يروط » نیا  نیبب  :» تفگ دز و  ین 

راگیس هبعج 

تسناد یم  یبرع  هک  يا  هدنمزر  دوب . ناریسا  يروآ  عمج  تبون  تایلمع  زا  دعب  حبص  دوب . هدش  عورش  ناتسدرک  رد  رجفلاو 10  تایلمع 
زا درک ، بجعت  یلیخ  تسا . هدنز  دید  دنادرگرب و  ار  وا  دوب . هدیباوخ  نیمز  يور  هک  یقارع  زابرس  کی  هب  داتفا  شمـشچ  ناحورجم  نیب 
هک داتفا  مدای  هار  همین  اما  مدرک  رارف  نم  شتقیقح  دوب «: هداد  باوج  يدرکن »؟ رارف  یتشاد  تصرف  هک  الاح  اـت  بشید  زا  ارچ  :» دیـسرپ وا 

!« مرادرب ار  مراگیس  تراک و  متشگرب  ما  هتشاذگ  اج  ار  ما  ییاسانش  تراک  راگیس و  هبعج 

ورین بذج 

یم دوخ  اب  ار  ناردارب  زا  يدادعت  تبون  ره  رد  میتفر و  یم  داتـس  هب  بیرخت  هیمهـس  بذج  يارب  دمآ  یم  رکـشل  يارب  هک  دـیدج  يورین 
لوئـسم ینامزاس  يرادا و  روما  نداد  ماجنا  يارب  یتقو  دشاب  هتـشاد  دیاب  یلاح  هچ  دیدج  یچ  بیرخت  دـینکب  ار  شروصت  الاح  میدروآ .

دعب تسا ، یعونـصم  شیاپ  کی  مه  وا  تاکرادت ، لوئـسم  دزن  دور  یم  اجنآ  زا  درادن . رتشیب  تسد  کی  هک  دـنک  یم  تاقالم  ار  دـحاو 
بیرغ بیجع و  ياه  هنحص  نیا  ندید  اب  موصعم  لفط  هک  میدش  یم  هجوتم  تقو  کی  یعونـصم ، مشچ  اب  تسا  یلنـسرپ  لوئـسم  تبون 

! ودب یک  ودن ، الاح  رارف و  هب  هتشاذگاپ 

دوش یم  یلاخ  ههبج 

یم رکذت  بترم  وا  ینخس و  نخس  يرد  ره  زا  تفگ . یم  يزیچ  یـسک  ره  دوب . یخوش  وا  يارب  هیـضق  تفرگ ، یم  يدج  خیـش  یچ  ره 
هنعط و هب  يردق  هب  ار  ترابع  نیا  میـسرب .» رتدوز  دنکن و  دومن  هار ، ات  دنیوگب ، نآ  نیا و  زا  دننک ، تبیغ  دـنناوت  یم  ات  اهردارب ! :» هک داد 

یچ يارب   :» دیـسرپ طایتحا  اب  دوب  مه  نیگنر  نیگنـس و  هداعلا  قوف  هک  یجاح  دوشب . نامرواب  مه  ام  دوب  هدـنام  مک  هک  تفگ  یم  هیاـنک 
زونه اـما  دـنک  یم  حازم  دراد  هک  دوب  هدرب  وب  یجاـح  میوشن .» دیهـش  هک  نیا  يارب  همولعم «: داد  باوـج  گـنرد  یب  وا  و  دـننک »؟ تبیغ 

»؟ دـننامب رد  تشپ  اه  هچب  هشاب و  لـیطعت  تسا  هعمج  هک  زورما  تشهب ، یـسرت  یم  :» تفگ دز و  يدـنخبل  نیمه  يارب  دوبن . عمج  رطاـخ 
.»؟ دنک باتک  باسح و  مادص  اب  دهاوخ  یم  یک  تقو  نآ  دوش . یم  یلاخ  ههبج  دنوش  دیهش  اردارب  رگا  هک  نیا  يارب  هن ؛ :» تفگ

تروپساپ نالعاج 

! دـننک رامق  نآ  اب  دـبال  ات  دـندزدب  ار  اه  هچب  پاق  هک  دـندرک  یم  يا  هناحوبذـم  یتاغیلبت  شالت  اه  یثعب  میدوب . واـف  یتاـیلمع  هقطنم  رد 
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نیا اب  ار  ناتدوخ  ندش ، هدنهانپ  يارب  هک  دندرک  یم  مالعا  وگدنلب  اب  بترم  دعب  دوب . تروپساپ  تروص  هب  هک  دندرک  شخپ  يا  هیمالعا 
»؟ ینک ریگتسد  تروپساپ  نالعاج  ناونع  هب  ار  ام  یهاوخ  یم  یگنرز ؟ دنتفگ «: یم  دندناوخ و  یم  اه  هچب  دینک . یفرعم  هقرو 

راپسب ادخ  هب  ار  تا  هجمج 

زا نتخات . وا  رب  بلق  نانیمطا  اب  نمشد و  رب  نتفرگ  تخس  هب  توعد  دندرک . یم  تماقتسا  يراوتسا و  ربص و  هب  شرافس  ار  رگیدکی  همه 
« کتمجمج هللارعا  نمشد «: اب  ییورایور  هوحن  رد  هفینح  نب  دمحم  هب  باطخ  دوب  هغالبلا  جهن  رد  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  ترابع  هلمج  نآ 

یعـضاوت هک  نیا  يارب  ترابع . نیمه  هب  دیـسر  ات  درک  یم  ار  اه  هیـصوت  نیا  نادرگ  یناحور  بش  نآ  و  راپـسب ) ادخ  هب  ار  تا  همجمج  )
هب ار  ناتبآ  همقمق  دیراپسب و  ادخ  هب  ار  نات  همجمج  :» تفگ اه  شرافس  نآ  لابند  هب  دشاب ، هتـشاذگ  مه  اه  هچب  رـس  هب  رـس  دشاب و  هدرک 

!«. نم

نمشد گنج و 

. تسود ماک  هب  نمشد ، مان  هب  گنج ،
زا شوماخ و  ادخ ، لیلخ  رهب  هدنزوس . شکرس و  هتخورفا ، یشتآ  هدش . هتشون  لاسنهک  يورس  هنت  يور  هنـشد  اب  راگدای و  هب  یلهاج  مان 

. هداتفا سفن 
. هداهن نمشد  لد  رب  خآ  ترسح  هک  يرجز  مخز و  برض و 

. تسا هدروآ  مهارف  ار  موق  هیفس  ردنا  لقاع  هاگن  قلخ و  يازهتسا  بابسا  هتشگزاب و  شیوخ  هب  هک  يا  هعدخ  مشخ و  نونف و  نونج و 
یناریو و یبارخ و  تنوشخ و  گنج  هن  تشاد . يرگید  يوب  گـنر و  قح  ههبج  رد  اـهزیچ ، یلیخ  لـثم  مه  نمـشد  اـب  هزراـبم  گـنج و 

هدروآ ریجنز  لغ و  اب  نازرابم  هن  و  تراغ ؛ لتق و  زواجت و  نمشد ، اب  هزرابم  هن  توراب و  برـس و  نهآ و  حالـس و  هن  دوب  يرگ  یـشحو 
. دنراد هگن  عیمطت و  دیدهت و  اب  هک  دندوب 

دح و نارادساپ  و  هر )  ) ماما یعامتجا  تایح  حور  هراصع  هک  نایجیسب  دوجو  تشاد . یهلا  هغبـص  گنر و  داد و  یم  قشع  يوب  زیچ  همه 
. دوب هدرک  ضوع  ار  زیچ  همه  ینعم  دندوب ، تزع  نامیا و  تفع ، هدیقع و  زرم 

میدق ناوج 

یم يا  هلیح  ره  دز و  یم  دوب  دـلب  یفرح  ره  تفرگ ؛ یم  هکرعم  درک  یم  ریپ  هدـنمزر  اـت  راـهچ  هک  تقو  ره  دوب ؛ شا  هشیمه  طاـسب  نیا 
دندرک یم  تشذگ  یـضعب  مه  اهدرمریپ  دیایب . رد  ناشیادص  هرخالاب  دنیوگب و  يزیچ  هک  دنک  راداو  ار  اه  نآ  ات  درک  یم  راوس  تسناوت 

، تفگیم یلیخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دوبن . نک  لو  وا  فصو  نیا  اب  دنتـشادن ؛ نداد  باوج  هلـصوح  لاح و  ًالـصا  مه  یـضعب  لـمحت ، و 
هب ام  ینعی  هک  دـندوب  هتفگ  ایوگ  دـندرک و  یم  رارـصا  اه  نآ  هک  نیا  دوب و  گنج  لیاوا  رد  ههبج  هب  نس  هب  اپ  صاخـشا  ندرواـین  هیـضق 

تـسد ناشیارب  ار  هلئـسم  نیمه  وا  الاح  مینک ؟ تظفاحم  نامیاه  هچب  ناج  زا  میوش و  رگنـس  هک  میرادـن  تیـصاخ  مه  نش  هسیک  هزادـنا 
رگا و  دننز »؟ یم  ور  اهرگنـس  میقتـسم  پوت  اب  اه  یقارع  هیتدم  ینود  یم  هک  :« تفگ یم  دـمآ ، یم  تسار  تفر و  یم  پچ  دوب و  هتفرگ 

. اه فرح  لیبق  نیا  زا  و  منک » یمن  رپ  هک  نم  دنشب  یلاخ  اه  هسیک  اه و  ینوگ  هگا  یچیه ، :» داد یم  باوج  یچ »؟ هک  :» دنتفگ یم  اه  نآ 
یم دروخ ، یم  ناکت  شنییاـپ  کـف  هک  یلاـح  رد  درک و  یم  شلاـبند  تشاد و  یم  رب  یخولک  دوب ، اپرـس  زونه  هک  مه  اـم  هتـسد  درمریپ 

ینشاچ یـشب  مه  شیتآ  هچراپ  کی  هگا  وت  مه  الاح  نیمه  هچ  رگا  نکن ، هاگن  الاح  هب  ممیدق ، نووج  زونه  مدوخ  نم  رـسپ ! ورب  :» تفگ
!« ورب نکن ، زاب  ونم  نم  نهد  ورب  ینک ، نشور  ینوت  یمن  ونم 
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يزوریپ ات  گنج  گنج 

هک مامح  زا  دوب . ینوکسم  قطانم  هب  نمـشد  زواجت  نامز  میهدب . ییافـص  نامیور  رـس و  هب  هک  رهـش  میتفر  یم  میدوب و  هتـشگرب  طخ  زا 
. میدناسر هثداح  لحم  هب  ار  نامدوخ  قیالخ  لابند  هب  دیـسر . شوگ  هب  يراجفنا  بیهم  يادص  هلـصافالب  دندیـشک و  ریژآ  میدـمآ  نوریب 
، دنشکب نوریب  كاخ  ریز  زا  دندوب  هدنز  زونه  هک  ار  یناسک  ًانایحا  ادهش و  داسجا  دندرک  یم  شالت  یناسردادما  یناشن و  شتآ  نارومأم 

الاح نک  هاگن   :» تفگاه هچب  زا  یکی  داد . یم  ناکت  ار  شیاپ  تسد و  نداد  ناج  لاح  رد  دوب و  هدـنام  راوآ  ریز  زین  يا  هتـسب  نابز  غـالا 
!«. دهد یم  يزوریپ  ات  گنج  گنج  راعش  هدروآ  نوریب  كاخ  زا  ار  شتسد  دنک ، یمن  لو  غالا  نیا  میا  هدرک  لو  ام  هک 

برغ ههبج 

ناتسب و درگنسوس و  مناد  یم  هچ  يراقفلاوذ و  يوک  نارایماک و  هواپ و  ناتسدرک و  تارطاخ  زا  ام  يارب  دیاب  هک  دندوب  هتفرگ  ار  وا  رود 
دوب یقل  مخت  نیا  گنج . طسو  رخآ و  لوا و  ینونرگنس و  یهام و  لاناک  دیمح ، ناگداپ  نادابآ ، رصح  رهشمرخ ، حتف  زا  ییوگب . هزیوه 

رد اما  دـشاب  هتـشاد  یناشخرد  قباوس  نینچ  هک  دـمآ  یم  شزادـنا  طلغ  هفایق  هب  هتبلا  دـندوب ، هتـسکش  اه  هچب  ناهد  رد  بابان ! ياقفر  هک 
یمن ایر  سرتن  :» تفگ یکی  دـندوب . رظتنم  همه  تسناد . یمن  يزیچ  گـنج  هملک  دوخ  زج  گـنج  زا  دوب و  هقطنم  هب  شمازعا  نیلوا  عقاو 

زا اـباب  :» تفرگ ار  وا  فرح  یپ  يرگید  تلاوت » لـخاد  یتـفر  یقارع  رـسفا  لاـبند  یتشاذـگ و  تشود  يور  ار  اـشویتاک  روطچ  وگب  دوش ،
ول هیـضق  ات  دنتفگ  یم  ردق  نآ  غورد ، تشپ  غورد  هصالخ ، امرخ »! ياهلخن  تشپ  دـیتفر  یم  دـندز ، یم  هراپمخ  هک  وگب  برغ  تارطاخ 

. تفر یم 

تسا يزاس  مدآ  هناخراک  ههبج 

یکی يوت  میدرک . یم  يا  هبتاکم  ًالثم  مه  اب  يا و  هناورپ  لگ و  عمـش و  ياه  قرو  يور  وا  متـشون و  یم  همان  هقطنم  ياهذغاک  يور  نم 
ام دوبن  مولعم  دیدوبن  امش  رگا   :» هک دق  مین  دق و  دیجمت  فیرعت و  یلک  نتخیر و  شتآ  وت  دنفسا  تاولص و  مالس و  زا  دعب  شیاه  همان  زا 

بوـخ اـما  تسا . يزاـس  مدآ  هناـخراک  ههبج  هک  ًاـعقاو  تسامـش . شیپ  مئاد  اـم  رکذ  رکف و  میراد و  هچ  ره  اـم  مـیدرک و  یم  هـچ  ـالاح 
همان باوج  رد  مه  وت  تفگ  یم  اه  هچب  زا  یکی  مدـیدنخ . یم  میدـناوخ و  یم  اه  هچب  اـب  ار  هماـن  میرادـن .» اـم  هک  دـهاوخ  یم  تداـعس 
ردق مه  امـش  دزاس ! یم  یکدی  لیاسو  مه  هبقع  تسا ، يزاس  مدآ  هناخراک  ههبج  رگا  دـینک ، یم  یـسفن  هتـسکش  امـش  هتبلا  هک «: سیونب 

هسردم هک  دراذگن  رهش  رد  شدوخ  روضح  اب  دشاب و  شرس  يالاب  ردام  ردپ و  هیاس  مدآ  هک  دهاوخ  یم  قیفوت  یلیخ  دینادب ! ار  ناتدوخ 
!«. تسا نامناج  نامام  امش و  شیپ  ناملد  میتسه  اج  نیا  یکروز  نالا  هک  مه  ام  دنامب . اهنت  ماما  دوشب و  یلاخ  اه 

دش هراپ  لمع  ياج 

لمع دنداد «: یم  باوج  یضعب  دیدرک »؟ لمع  دندیسرپ «: یم  ام  زا  دنتـشادن  تکرـش  تایلمع  رد  هک  ییاهنآ  میتشگ  یم  رب  هک  هلمح  زا 
!«. دش هراپ  لمع  ياج  اما  میدرک ،

هعطق کی  ياج 

لگ نامتنطیـش  نوریب  میتخیر  یم  ار  شرگج  لد و  هک  بوخ  میتخادرپ .  یم  هحلـسا  ندرک  هتـسب  زاب و  هب  تاقوا  یـضعب  يراک  یب  عقوم 
ار  اج  نآ  میتفگ : یم  دوب  رت  هداس  هیقب  زا  هک  یکی  هب  درک . یم 
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ادـیپ لکـشم  ندرک  عمج  رد  هک  دـعب  میتشاد  یمرب  ار  شا  هحلـسا  زا  هعطق  کی  دـنادرگیمرب  ار  شیور  هک  نیا  ضحم  هب  وا  و  ینیب ؟  یم 
حالـس و ندرک  هتـسب  زابرد و  مه  یهاگ  دهدب . ناشن  شا  هحلـسا  رد  ار  نآ  ياج  میتساوخ  یم  وا  زا  میداد و  یم  شناشن  ار  نآ  درک  یم 

میداد . یم  هقباسم  نتشاد  لمع  تعرس 
. ! دندش یم  اج  نآ  رد  رفن  هس  یتحار  هب  هک  دوب  يزود  نامام  تروش  درک  یم  بسک  ار  لوا  ماقم  هک  یسک  ةزیاج 

لوا رفن  ةزیاج 

 . میتسـشن یم  هداج و  هب  فرـشم  يا  هپت  يالاب  میتفر  یم  اه  هچب  اب  دعب  هب  رهظ  زادـعب  ود  تعاس  اهرـصع  دوب .  رجفلاو 8  تایلمع  زا  لبق 
هب دـندوب  روبع  لاحرد  هک  ییاه  نیـشام  ياهدـننار  يارب  تبون  هب  میتشاذـگ  رارق  مه  اب  دوب  هتفر  رـس  یباسح  نام  هلـصوح  هک  زور  کی 
راک نیمه  تعاس  ود  میریگب .  رظن  رد  زایتما  کی  دنداد  ار  ام  باوج  هک  اه  هدننار  زا  مادک  ره  يارب  میهدب و  ناکت  تسد  مالـس  تمالع 

هزیاج هچ  وا  هب  میدرک  رکف  الاح  دـش . مولعم  لوا  رفن  میدرمـش .  ار  اهزایتما  هلـصاف  نیا  رد  میداد و  تحارتسا  نامدوخ  هب  دـعب  میدرک  ار 
. دوب ام  زور  ره  حیرفت  نیا  رگید  نآ  زا  سپ  میتسرفب . تاولص  وا  یتمالس  يارب  دش  رارق  میهدب .  يا 

ینسمم ياه  گنج 

. دـگل تشم و  اب  هن  هتبلا  دـندرک ، یم  هزرابم  مه  اب  هورگ  هورگ  دـندوب . هتـشاذگ  يزاـب  نیا  يور  راـصنا  نادرگ  ياـه  هچب  هک  دوب  یماـن 
هک ییاج  ات  دنتخادنا و  یم  ناشیور  وتپ  کی  دندرک . یمن  يراتفر  شوخ  مه  ارسا  اب  دنکن . ریسا  ار  يدعب  هورگ  درک . یم  یعـس  هورگره 

. دننک دازآ  رگید  ریسا  لباقم  رد  ار  ریسا  کی  دوب  نکمم  دعب  دندز . یم  ناشکتک  دندروخ  یم 
. دوب نادرگ  نامتخاس  لباقم  بآ  ضوحرد  نمشد  نتخادنا  جیار ، ياه  هیبنت  هلمج  زا 

رلوکو مرگ  گنت و  ياج 

اه نآ  نتفر  اب  مهزاب  اما  دـنداد  یم  ینابهگن  اه  هچبزا  رفنود  تعاس  ودره  مک . نآ  ضرع  هاـتوک و  رگنـس  فقـس  دوب و  مرگ  رایـسب  اوه 
هب ار  نآ  دعب  میدروآ . رد  تباث  یلیطتـسم  لکـش  هب  بوج  يور  ار  ینوگ  کی  يزور ، میتشادـن . ندیـشک  سفن  هار  دوب و  گنت  نامیاج 
هب ار  ینوگ  میدوب  هتـسب  نآ  هب  هک  یخن  اـب  میتخیر و  یم  ینوگ  نورد  ار  خـی  دوخ  اـی  خـی  بآ  میدرک . لـصتم  رگنـس  فقـس  ياـهراولا 

. مینک کنخ  يدودح  ات  ار  رگنس  میتسناوت  قیرط  نیا  هب  میدروآ و  یمرد  تکرح 

یبآ گنج 

ریخأت ای  نمـشد  تسد  هب  نآ  نداتفا  زا  يریگولج  يارب  دننک ، یلاخ  ار  نونجم  ریازج  زا  یکی  دـندوب  روبجم  اه  هچب  یتقو  میظعلا  روه  رد 
زا هدافتـسا  اب  اه  نآ  دوب . بیرخت  ياهورین  لدهع  هب  هفیظو  نیا  دندنبب و  بآ  هب  ار  هریزج  دندش  روبجم  هطقن ، نآ  رد  اه  نآ  رارقتـسا  رد 
اب دندرک . راجفنا  ةدمآ  ار  نآ   C43 جرخ اب  دندرک و  تیمانید  یت و  نا . یت . زا  هتشابنا  ار  یگرزب  رایـسب  لاگنب  ردژا  روطق ،  ياکیلپ  هلول 
هک يژد  تمـس  هب  ار  نآ  دندرک و  روانـش  کلک  ناسب  بآ  يور  ار  هلول  ود  نیا  دش .  نادنچ  ود  نآ  تردـق  مه  هب  اکیلپ  ۀـلول  ود  لصو 
اب دروخرب  اب  هک  دندرک  هداما  نادنچ  ار  نآ  يراشف  يریخأت –  ةروسام  نتـشاذگ  راک  اب  دندرب و  دوب ، هدـش  عمج  دـس  لثم  نآ  تشپ  بآ 

نمـشد ات  درک و  ندش  قرغ  هب  عورـش  هریزج  دش و  دنب  بآ  بیرخت  ثعاب  درک . دروخرب  ژد  اب  لاگنب  ردژا  یتقو  دوش . رجفنم  یعنام  ره 
. دوب هتشذگ  راکزا  راک  دمهفب ،
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يردول کج 

اب پوـت  مینک .  لـقتنم  بقع  هب  دـندوب  هتـشاذگ  اـج  ار  نآ  ینیـشن  بقع  عـقوم  اـه  یقارع  هک  ار  ییاوهدـض 57  پوت  کـی  میتساوخ  یم 
ضوع زاب و  ار  نآ  رچنپ  ياه  خرچ  میدرب و  يرامـسوس  کج  اوه  ندـش  کـیرات  اـب  دوب . هدـش  عقاو  نمـشد  اـم و  نیب  نزو  نت  نیدـنچ 

ار پوت  ردول  کمک  هب  دروآ .  ردول  تفر  اه  هچب  زا  یکی  قلطم  یکیرات  نآرد  دش . بارخ  کج  دـید ، هک  مراهچ  خرچ  تبون  میدرک . 
میدرک . ضوع  زین  ار  مراهچ  خرچ  دنلب و 

تخاسرد و نیا  رب  هوـالع  میدرک .  هدافتـسا  زین  دوب  هتفرگ  شتآ  يالبرک 5  تایلمع  رد  هک  یتامهم  راـبنا  ندرک  شوماـخ  يارب  ردول  زا 
. میتفرگ یم  هرهب  زین  تاکرادت  ادهش و  ناحورجم و  لمح  کنات و  ییاوه و  دض  پوت  هاگیاج  زیرکاخ و  رگنس و  زاس 

یتاغیلبت گنج 

نیا زا  نمـشد  هک  دوب  زین  لامتحا  نیا  دوشن و  ارجا  سب  شتآ  دنک و  تایلمع  نمـشد  تفر  یم  لامتحا  هچملـش  طخ  رد  سب  شتآ  بش 
هار هب  نشور  غارچ  اب  يزرم  ةداجرد  ار  تاغیلبتو  تاکرادت  زا  نیشام  ود  ناهدنامرف  زا  یکی  روظنم  نیا  يارب  دنک . هدافتـسا  ءوس  تصرف 
ود نآ  يادص  رس و  زا  درک . یم  تکرح  درک و  یم  شخپ  شیاهوگدنلب  زا  یبهذم  ياهراون  تاغیلبت  نیشام  حبص  کیدزن  ات  تخادنا و 

. درکن هلمح  مه  نمشد  هتبلا  میباوخب و  میتسناوتن  حبص  ات  نیشام ،

یمیس یب  گنج 

نآ هک  دوب  هدنام  یقاب  رفن  جنپ  یس و  اهنت  نادرگ  لک  زا  دوب . دبرایسب  حورجم ، دیهش و  رظن  زا  نادرگ  تیعـضو  يالبرک 5 ، تایلمع  رد 
دوجوم ياه  میـس  یب  مامت  روظنم  نیا  هب  داتفا . یمیـس  یب  گنج  زا  هدافتـسا  رکف  هب  يرایط  يدـهم  جاح  دـندوب . هدـش  ریگ  نیمز  مه  اـه 

رگید فرط  زا  میراد و  هگنار  اج  نیا  دـیاب  ام  روحم ، نیا  اـیب  عیرـس  ردارب  دـش : عورـش  یـشیامرف  يا  هملاـکم  دـنداتفاراک و  هب  نادرگرد 
دنچ ناـمز  مـه  دیــسر و  یکمک  يورین  مـه  اـم  يارب  داد  یم  هـمادا  یکی  نآ  دندیــسر و  شیاـهورین  دــیجم و  ردارب  دــش : یم  هدــینش 

فلتخم ياه  لاناک  دونش  لاح  رد  هک  نمـشد  دندرک . یم  یج . . یپ . رآ کیلـش  هب  عورـش  دندوب  رقتـسم  طخ  لوط  رد  هک  نز  . یج . یپ . رآ
میتسناوت قیرط ، نیا  هب  دش و  فرـصنم  ییاهن  ۀلمح  زا  میا ، هدش  ینابیتشپ  تامهم  ورین و  رظن  زا  ام  ًاعقاو  هک  نیا  نامگ  هب  مدوب ، میـس  یب 

. میراد هگن  طخ ر ا 

يزاساج

يارب مه  ام  دندوب ، هتـشادرب  ار  نآ  هک  دوب  رقتـسم  يرتم  یلیم  لولود 24  دـنفادپ  کی  ًالبق  ام  طخ  رد  میدوب . برغ  ۀـقطنم  رد  دنفسا 66 
. میدوب هدرک  رقتسم  نآ  ياج  هب  ار  اکشود  هضبق  کی  دنربن ، یپ  رما  نیا  هب  نمشد  ياهامیپاوه  هک  نیا 

یگنس گنج 

ام ات  دندرک  یم  باترپ  گنس  هپت  يوس  هب  دندمآ و  یم  اه  یجیـسب  ندناسرت  يارب  يراگزر  هورگ  اه  بش  میدوب .  ناویرم  تایح  ۀپت  رد 
باترپ ضحم  هب  بش  میدرک و  یم  عمج  گنـس  زور  لوط  رد  میدوب .  رت  گنرز  اه  نآ  زا  اـم  دورب . ول  هپت  میوش و  يزادـناریت  هب  روبجم 

شا هشال  دش و  لصاو  كرد  هب  اه  نا  زا  یکی  یگنس  ياه  گنج  نیا  زا  یکی  رد  میتخیر  یم  ناشرـس  رب  گنـس  زا  یناراب  گنـس  نیلوا 
. دنام هپت  ياپ 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


رزودلوب هداج و 

اهرزودـلوب زا  یکی  دـندوب . هداج  ثادـحا  لاـح  رد  ( چـیپ رازه  هب  فورعم  ناـموچالق ( ۀـناخدور  يور  هب  ور  هوکرد  ناـجنز  نارگداـهج 
شیخ رگید  فرط  زا  لیب و  يولج  فرط  کی  زا  هکلب  درکن  كرت  ار  رزودـلوب  لاح  نیا  اب  هدـننار  دـش . جراخ  هداج  ریـسم  زا  فرحنم و 

. دناشک فاص  حطس  هب  ملاس  درک و  تیاده  نییاپ  هب  اج  نآ  زا  دوب  هک  وحن  ره  هبا  نآ ر  دیبوک و  نیمز  هب  ار  بقع  ياه 

كاخ ياهرلیام  ورین - ییاج  هیاج 

زا لبق  دوب . نمـشد  یتاکرادت  ياه  هداج  ندرک  مدهنم  نآ  فدـه  هک  دـش  ماجنا  نونجم  ةریزج  رد  یتایلمع  يالبرک 4 ، تایلمع  زا  لبق 
هچب يور  قارع  فرط  هس  زا  دوب و  ام  تسد  رد  یبسا  لعن  تروص  هب  نونجم  ةریزج  اریز  دوب ، لکشم  مدقم  طخ  هب  اهورین  ندرب  تایلمع 

اه نآ  اب  ًالومعم  هک  ییاهرلیام  زا  دش  رارق  دیـشیدنا و  يا  هراچ  ام  هدنامرف  دوب . نکمم  ریغ  ًابیرقت  اه  نیـشام  ددرت  تخیر و  یم  شتآ  اه 
لقن لمح و  كاخ  هشیمه  لثم  اهرلیام  درک  یم  رکف  هک  نمـشد  دوش . هدافتـسا  اهورین  ندرک  اج  هباج  يارب  دـش  یم  لقن  لمح و  كاـخ 

. درکن کیلش  اهنآ  فرط  هب  ًالصا  دننک  یم 

درآ ياه  هسیک  ورین - ییاج  هیاج 

یلاخ ياه  هسیک  ریز  هدنامرف  روتسد  هب  ام  دندروآ  هقطنم  هب  ار  درآ  یلاخ  ياه  هسیک  زا  رپ  ینویماک  . دوب تایلمع  يارب  ندش  هدامآ  نامز 
. میدش اج  هباج  تروص  نیا  هب  میتفر و  درآ 

مدرم ياه  کمک  ورین -  ییاج  هیاج 

الاح میدـمآ و  سوبوتا  اب  ار  اج  نیا  ات  ارچ  هک  میدرک  بجعت  دـندرک . نویماـک  راوس  ار  اـم  میورب  طـخ  هب  هناـب  زا  میتساوخ  یم  هک  یبش 
يور میدـید  میدـش  هدایپ  نیـشام  زا  حبـص  یلو  دورب . رتالاب  دـناوت  یمن  رگید  سوبوتا  ًامتح  میتفگ  نامدوخ  اب  میا .  هدـش  نویماک  راوس 

 . میدیمهف ار  زیچ  همه  هک  دوب  تقو  نآ  و  نادمه !  رگراثیا  مدرم  ياه  کمک  هتشون : نآ  يور  هک  دنا  هدز  يا  هچراپ  نیشام 

! تشوگ لمح  يورین  ییاج  هباج 

ثیح زا  رهش  لخاد  رد  هک  دندوب  نانآ  يذوفن  ياهورین  بالقنا و  دض  لماوع  ناتـسدرک  رد  ورین  ییاج  هباج  ددرت و  ةدمع  تالکـشم  زا 
زا یکی  هک  دندز  یم  یتاراکتبا  هب  تسد  اه  نآ  اب  هلباقم  ندرک و  روک  يارب  يدوخ  ياه  هچب  دندرک .  یم  تمدـخ  نمـشد  هب  یتاعالطا 

دندـش یم  اج  هباج  دـنتفرگ و  یم  رارق  نآ  لخاد  اهورین  دوب . روشک  تشوگ  نامزاس  هب  قلعتم  تشوگ  لـمح  نیـشام  زا  هدافتـسا  اـه  نآ 
! داز یمدآ  ای  تسا  تشوگ  اه  نیشام  نیا  تایوتحم  هک  دهدب  صیخشت  نمشد  هک  نیا  نودب 

نیشام شاپرهوج  يورین  ییاج  هب  اج 

نیا دنداتـسیا و  یم  اپرـس  ار  ریـسم  مامت  دندرک و  یمن  هجوت  هدننار  تارکذت  هب  دندش  یم  راوس  زورکدنل  بقع  یتقو  یجیـسب  ياه  هچب 
فرط هب  ار  شاپ  بآ  ۀنزور  هتخیر و  تاود  نیـشام  يوش  هشیـش  ۀسیکرد  اه  هدننار  زا  یکی  يزور  دوب . اه  هدـننار  ینارگن  بجوم  عضو 

درف دز و  یم  ار  شاپ  بآ  ۀـمکد  هلـصافالب  داتـسیا  یم  نیـشام  بقع  رد  یـسک  تکرح  لاـح  رد  یتقو  هجیتن ،  رد  دوب . هدرک  میظنت  ـالاب 
! دنیشنب شیاج  رس  دش  یم  روبجم  ندش  يرهوج  سرت  زا  یطاخ 
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هللا بزح  تما  ییادها  يورین  ییاج  هباج 

نویماک راوس  ار  ام  میتفر ، یم  ناتـسدرک  هب  یـشزومآ  ناگداپ  زا  ام  هک  ینامز  دش ،  یم  هدافتـسا  دـنفرت  نیا  زا  زین  اهورین  ییاج  هباج  رد 
هب لطاب و  اب  قح  دربن  ياه  ههبج  هب  نامیرف  ناتـسرهش  هللا  بزح  تما  ییادها  دوب : هدش  هتـشون  هچراپ  يور  اهنآ  يولج  هک  دـندرک  ییاه 

. دندرب سدقملا 2  تیب  یتایلمع  ۀقطنم  ات  ار  ام  قیرط  نیا 

تامهم رازبا و  ياج  هباج 

نیا هب  میتشون و  یم  يا  دـننک  فرحنم  تارابع  دـش ،  یم  لقتنم  ههبج  هب  یلیرت  اب  هک  تامهم  گرزب  ياه  هبعج  اه و  نیـشام  ۀـندب  يور 
ای رزودـلوب  ردول و  یکدـی  رازبا  دنتـشون : یماه  هبعج  نیا  زا  یـضعب  يور  ًـالثم  میدـش .  یم  نمـشد  يذوفن  ياـهورین  راـک  عناـم  هلیـسو 

: دنتشون یم  شا  هراوق  دق و  اب  بسانتم  اشویتاک  زارد  ۀبعج  يور  هک  نیا  ای  هریغ . يزاس و  هار  تالآ  نیشام  ییایمیـش ، دوک  لثم  یتالمج 
 ! نویماک ای  روتکارت  نادراگ  لیم 

برغ بونج 

هب ناتسزوخ  ناتسا  يرهش  نیب  ياه  هداج  رد  دندرک و  یم  سوبوتا  راوس  ار  اه  یجیـسب  زا  يدایز  دادعت  یهاگ  دش  یم  هک  تایلمع  عقوم 
. دش یم  تایلمع  برغ  رد  هک  یلاحرد  دش  دهاوخ  تایلمع  بونج  رد  ًالثم  دننک  نامگ  اه  یقارع  ات  دندروآ  یم  رد  تکرح 

لاگنج

هتفرشیپ کینورتکلا  لیاسو  زا  نمـشد  دش ، یم  رت  کیدزن  ایرد  هب  طخ  هچ  ره  رهـشوب  ناتـسزوخ و  ناتـسا  لصاف  دح  بونج ، ۀقطنم  رد 
یم رظن  ریز  ار  اـم  یکاـخ  یبآ  ياـهورین  ياـه  لاـعفنا  لـعف و  دـندوب و  يوق  رایـسب  هک  تیزار  ياـهرادار  دـننام  درک . یم  هدافتـسا  يرت 
یم لاگنج  نآ  هب  ًاحالطـصا  هک  کینورتکلا  گنج  تاناکما  زا  نوچ  دندش ، یم  اج  هب  اج  هنایفخم  دـیاب  هک  یعقاوم  رد  اه  هچب  دـنتفرگ .
نابز زا  ... انلعجو " رکذ " تلاح ، نیا  رد  دندرک . یم  لقتنم  اهرادار  هب  ناکم  نیرت  کیدزن  رد  ار  قرب  روتوم  ود  دـندوب  هرهب  یب  دـنیوگ ،

تفرگ یم  ارگ  دمآ  یم  ادص  هک  ییاج  زا  درب و  یپ  دنفرت  نیا  هب  دوز  یلیخ  نمـشد  داتفا  یمن  دندوب  هدرک  ار  هشیدـنا  نیا  هک  ییاه  هچب 
یلاخ و یـضعب  هک  دـندرب  هقطنم  هب  اـفیا  نیـشام  يدادـعت  هک  نیا  نآ  دـندز و  يرگید  راـکتبا  هب  تسد  اـه  هچب  درک . یم  يزاـب  شتآ  و 

. درک یم  تکرحرپ  یضعب 
اهرادار هلیسو ، نیا  هب  تشاد و  یتایلمع  يزیر  همانرب  هک  یتمـس  رد  دوبرپ  هک  نآ  درک و  یم  دندرب  نمـشد  سرریت  رد  دوب  یلاخ  هک  نآ 

. دندرک یم  هابتشا  صیخشت  رد 

هفرط کی  ةداج 

ار نمـشد  يولج  دندش  بلطواد  زابرـس  هد  گنهرـس و  کی  دندوب . هدـمآ  ولج  یهرز  لهچ  تمـسق  ات  اه  یقارع  هک  دـصرم  تایلمع  رد 
کنات یتقو  دندش . یفخم  دنتفرگ و  عضوم  یج . . یپ . رآ دنچ  اب  دراد  یقیمع  ياه  هرد  هک  ناطیـش " ۀگنت   " تمـسق رد  هدع  نیا  دـنریگب .

هب يدایز  ياهورین  دـندرک  رکف  هک  اه  یقارع  . دـندرک هلمح  اه  نآ  هب  . یج . یپ . رآ اب  دـندش ، کیدزن  اهنآ  هب  یفاک  ةزادـنا  هب  یقارع  اه ي 
دنچ هجیتنرد  دنربب . بقع  ار  اه  کنات  دنتـسناوت  یمن  دوب  گنت  یلیخ  هداج  نوچ  یلو  دندرک ، ینیـشن  بقع  دنا ، هدرک  هرـصاحم  ار  اهنآ 

زا تعرـس  هب  یقارع  ياهورین  زا  يدادعت  درک . داجیا  نمـشد  لد  رد  يرتشیب  بعر  اهنآ  ررکم  راجفنا  يادص  درک و  طقـس  هرد  هب  کنات 
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. دندرک لقتنم  هبقع  هب  دنتفرگ و  تمینغ  هب  ار  اه  کنات  نآ  ناگدنمزر  دندرک . رارف  دندش و  هدایپ  اه  کنات 

ناراوخناهج

. رگتراغ برغ  هشیپ و  زواجت  قرش 

ترخآ ناهج 

هار اجنآرد  دنـسر . یم  لامعا  باتک  باسح و  هب  هک  یناـهج  اـقب . لـحم  تسا .  اـجنآ  رد  يدـبا  یگدـنز  هک  یمیاد  هاـگلزنم  رارق و  راد 
. دوش یمن  هتفریذپ  يرذع  اجنآ  رد  میشاب .  دوخ  لامعا  يوگباوج  دیاب  اجنآ  درادن . دوجو  يزیرگ 

ناهج

. دراد یپرد  تالکـشم  اهـشیامزآ و  تسا و  هاگـشیامزآ  دزاس . یم  هدامآ  ناهج  نآ  عیفر  خاـکرب  لوزن  يارب  ار  ناـسنا  هک  يا  هناریو  رید 
رمتسم تکرح  دربن و  نیا  تشاد . دهاوخ  موادت  نانچمه  هدش و  عورش  رشب  یگدنز  زاغآ  زا  هک  يدربن  لطاب ؛  رب  قح  یمیاد  دربن  هصرع 

یم دنب  هب  رصیق  خلسم  ار  ع )  ) یسیع یماگنه  و  دوش ؛ یم  هتشک  لیباق  تسد  هب  لیباه  ینامز  دریگ . یم  لکش  یتروص  هب  زور  ره  خییرات 
راوشاع رد  ینامز  و  دزاس ؛ یم  لدبم  شدهـشم  هب  ار  ع )  ) یلع تدابع  بارحم  یقفانم  قافن  هب  دولآ  ریـشمش  تبرـض  يا  هظحل  و  دنـشک ؛

. دهد یم  رس  ار  نیون  يا  هفسلف  دیون  هتخاس و  رت  ننینوخ  ار  خیرات  هحفص  دهاش –  نادیهش  نیا  ناینیسح –  نوخ 

یگدنزاس نارگداهج 

باجح ناشنوخ  هب  هتـشغآ  ار  كاخ  زا  يا  هپت  هک  نانآ  زرابم . نازاتـشیپ  جـع .)  ) ناـمز ماـما  ماـنمگ  نازابرـس  رگنـس .  یب  نازاـس  رگنس 
و دزاتب .  نمشد  بلق  هب  درذگب و  نآ  زا  یجیسب  ات  دنزاس  یم  هار  هک  نانآ  دنیبن . ار  وا  نمشد  موش  نامـشچ  ات  دننک  یم  یجیـسب  هدنمزر 

دنکفا یم  نمشد  ناج  رد  تشحو  ناشرزودلوب  ردول و  شرغ  هک  نانآ  دننادرگرب . بقع  هب  ار  یجیسب  دیهش  كاپ  رکیپ  ات  دنزاس  یم  هار 
هب ور  ار  ناشرکیپ  دنهد و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناج  هک  نانآ  دنکفا .  یم  نوبز  مصخ  مادنا  رب  هزرل  ناشروهت  تعاجـش و  و 

هدـنرادهاگن ظفاح و  طخ و  هدـننک  تیبثت  هک  نانآ  دـننک . ظفح  ار  یجیـسب  زیزع  ناج  اـت  دـنهد  یم  رارق  نمـشد  میقتـسم  ياـهریت  يور 
. دنتسه یجیسب  زیزع  ياهراثیا  تامحز و 

یگدنزاس داهج 

زا دنزرف و  نز و  زا  هناشاک ،  هناخ و  زا  دنرذگ ؛ یم  دوخ  زیچ  همه  زا  هک  تسا  يا  هتشذگ  دوخ  زا  ياهناسنا  ياج  تسا .  یسدقم  ناکم 
 . تسا دـنوادخ  شیامزآ  نادـیم  دـنرآ . زاب  ار  هعماج  نامورحم  هتفر  تسد  زا  شمارآ  شیاسآ و  اـت  دـنرذگ  یم  اـیند  هزورود  شیاـسآ 
دن کیم  تکرح  یمالسا  بالقنا  لماکت  تهج  رد  هنارایـشوه  هناهاگآ و  هک  يداهن  تسا . راکرپ  عقوت و  یب  دنمتفارـش ، ياهناسنا  ناکم 

. تسا دنمتسم  مورحم و  مدرم  يارب  داهن  نیا  ششوک  شالت و  مامت  تسا .  تما  بلق  زا  هدیشوج  و 

داهج

یم دوخ  يوس  هب  ار  زیچان  هدارب ي  نیا  نم "  " هک يوق  يرایـسب  ییابرنهآ  دوش . یم  زاـب  صاـخ  ناگدـنب  يور  رب  طـقف  هک  یهلا  تمحر 
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یم هگن  كرحترپ  ایوپ و  هراومه  ار  نید  هک  تسا  نید  زا  يرادـساپ  لماع  مالـسا و  يارجا  نماض  هناوتـشپ و  یتاـیح و  رما  کـی  دـشک .
داهج شقن  نیا  دننک . بوکرـس  ار  شخبتایح  نییآ  نیا  دوخ  شروی  اب  مدرم ، ادخدض و  رگتراغ ،  وجدوس ،  لماوع  دراذـگ  یمن  دراد و 

. ندش هنوگ  نیسح  راو و  نیسح  یناسفن ،  قیالع  زا  نتشاذگ  تسا . هدوب  نونک  ات  مالسا  ردص  زا 

هنتف لک  عفر  ات  گنج  گنج 

دنهاوخ یم  هک  یناسک  يارب  هدنهد  تهج  هدننک و  نییعت  يراعش  هنادنمتفارـش .  یگدنز  تقیقح  يایوگ  ملـسا ؛  ناج  اب  هتخیمآ  يراعش 
. دبلط یم  بسانتم  يا  همانرب  خسار ،  هدارا  مزج ،  یمزع  راعش  نیا  عیشت . يدوجو  هفسلف  عیشت ؛  راعش  دشابن . ناهج  رد  یملاظ  یملظ و 

( ناریا هیلع  قارع  یلیمحت   ) گنج

تموکح راد  هیالط  دـهد و  یم  دـیون  یتسه  نارکیب  قفا  زا  ار  نافعـضتسم  تاجن  هعیلط  دراد . یم  او  زیتس  هب  یتسـس  تلاح  زا  ار  اـهناسنا 
. تسا هتشگ  مورحم  ناحلاص 

تلم يارب  دازآ  یهاگـشناد  یهلا .  تمحر  هرفـس  تسا . یمالـسا  بالقنا  ندناسر  رمث  هب  یمالـسا و  تلم  شیامزآ  يارب  تصرف  نیرتهب 
گنج تسادخ . يایلوا  ایبنا و  طخ  نامه  مالسا ؛  زا  عافد  دورن . دای  زا  هک  دزومآ  یم  ناسنا  هب  ار  یشناد  و  لمع ؛  ملع و  هاگـشناد  ناریا ،

؛  تیونعم اب  یهابت  داسف و  ترشع و  شیع و  تالمجت ،  يایند  گنج  یمالسا ؛  يروهمج  ندرک  نوگنرـس  گنج  مالـسا ؛  ریغ  مالـسا و 
دنوش صخشم  نادرم  ات  تسا  کحم  رفک .  رب  مالـسا  ریـشمش ،  رب  نوخ  نیرفآ  راختفا  دربن  یناسنا .  شور  هار و  اب  يدام  يایند  گنج ) )

. اوسر نادرمان  ياه  هرهچ  و 
ثیدـح ادـخ .  فرط  زا  ناملـسم  تما  يارب  ریطخ  گرزب و  سب  یـشیامزآ  اـکیرمآ . مسیلاـیرپما  هئطوت  نیرتگرزب  ـالبرک .  هنحـص  همادا 

نادرگاش هک  هاگـشناد  نیرتهب  تساقب . عناوم  دننک  فرطرب  دروآ . ناغمرا  هب  دوخ  اب  یمالـسا  بالقنا  هک  دوب  یقـشع  شکرـس  نینوخ و 
. دنتسه اه  هلاس  هدزیس  نیمه  نآ 

یمالسا يروهمج 

یهلا تناما  فلتخم .  ياهیراکتفاثک  یباجح و  یب  نارکتحم ،  اهدزد ،  رفک ،  اب  هزرابم  هللا . تموکح  هتسشن  نوخ  هب  لاهن  یهلا .  تبهوم 
(. جع  ) يدهم ترضح  یناهج  روهظ  همدقم  . 

چ

دوب نم  يداک  حرط  لیچرچ 

یم شتروص  کف و  تالـضع  همه  ینادند ، یب  زا  دروخ  یم  اذغ  یتقو  تخادنا . یمن  ات  کت و  زا  ار  شدوخ  اما  دشکب  سفن  تشادن  ان 
دنلب و دق  درک . یم  روج  عمج و  ار  شدوخ  یتخس  هب  هصالخ  درک . هرامـش  ار  شیاه  سفن  دش  یم  یتحار  هب  درک  یم  هک  سفنت  دیبنج .
، ییاذغ یب  یبآ و  یب  رد  امرگ ، امرـس و  رد  دوب . رایع  مامت  یفرب  مدآ  ور  رـس و  يوم  يدیفـس  رظن  زا  تشاد  هدیکت  يا  هرهچ  دوب و  رغال 

ضحم هب  نوچ  دنامن ؛ بقع  دناسرب و  اهرت  ناوج  هب  ار  شدوخ  تسه ، هک  یندنک  ناج  ره  هب  درک . یم  یعـس  یباوخ  یب  يرامیب و  عقوم 
تا یگدنز  هناخ و  زا  رگم  دنا ، هدرک  تنوریب  هناخ  زا  رگم  ناج ! ردپ  رخآ   :» هک دندرک  یم  عورـش  داتفا  یم  هچب  تسد  يا  هناهب  هک  نیا 

یناوت یمن  مه  ار  یلاخ  کـشخ و  شـالک  کـی  وت  گـنج  ههبج و  هب  يا  هدـیبسچ  یتسد  ود  هک  هدـش  تیاوعد  تنز  اـب  اـی  يا  دـش  ریس 
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هضبق کی  هتسب و  تک  ریسا  ات  هد  یشاب و  وت  رگا  وگب ! تدوخ  هن  ندیزرل ، هب  دنک  یم  عورش  تحراوج  اضعا و  همه  يراد . هگن  تتـسد 
، درک یم  رهق  هک  دوب  كزان  لد  ردق  نآ  مینک  رکف  رگا  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید  ياه  یخوش  و  ینکب »؟ یهاوخ  یم  راکچ  ًالثم  اکـشود ،

نیا ندینـش  اـب  زور  نآ  یباوج ! هچ  مه  نآ  داد ، یم  باوج  یهاـگ  میا . هدرک  هابتـشا  دـش  یم  ینابـصع  دروآ و  یم  شدوـخ  يور  هب  اـی 
رواب دوب ! نم  يداک  حرط  شلاپوک  لای و  همه  نآ  اب  لیچرچ  دیدرک ؟ لایخ  یچ  امـش  :» تفگ تشگرب و  يدج  ینحل  هفایق و  اب  اه  فرح 
»؟ یتسه مه  ردنکسا  يرتخد  هون  ییوگب  یهاوخ  یم  دبال  يراد  ییور  بجع   :» هک هدنخ  زا  دندوب  هدرک  شغ  مه  اه  هچب  دینک ؟ یمن 

؟ يداتسیا ارچ 

راک رفن  کی  هک  داتفا  یم  قافتا  مک  ندیگنج . ندز و  رگنـس  ات  ندرک  تسرد  ياچ  زا  دـندرک ، یم  کمک  مه  هب  همه  اهراک  رد  ًالومعم 
رگنـس لوغـشم  يزور  دوب . جیار  یلیخ  یمالـسا ،» ردص   » حالطـصا هب  یمیدق و  ياهورین  نیب  ًاصوصخ  همانرب  نیا  دننک . اشامت  هیقب  دنک .

»؟ يداتـسیا ارچ  يوخا   :» مدیـسرپ وا  زا  درک . یم  زادنارو  ار  ام  شرمک و  هب  دوب  هدز  ار  شتـسد  یجیـسب  ياهورین  زا  یکی  میدوب . ندـیچ 
دش و لش  دیدرت  اب  ادخ  هدنب  وش »! دنلب  هرابود  دـعب  دورب ، رد  تا  یگتـسخ  نیـشنب  ناجاباب ، نیـشنب  :» تفگ ام  قیفر  منک »؟ راکچ   :» تفگ

. میراد يرگید  روظنم  ام  هک  دیمهف  ًالامتحا  تسشن .

رونم رتچ 

یتسود دنتشگ . یم  رب  رپ ! تسد  اب  دنتفر و  یم  یـصخرم  هب  هک  دوب  یناردارب  جاودزا  ربخ  تشاد  هاوخاوه  یلیخ  هک  يا  هزات  ياهربخ  زا 
زاب ار  ثحب  شدوخ  میـسرپب  ار  شردام  ردپ و  لاح  هک  نیا  زا  لبق  هقطنم  دـمآ  یم  هک  راب  ره  دوب و  هداد  یمـشچ  هیـس  هب  لد  هک  میتشاد 

هدیسر اجک  هب  راک  هدرک و  يور  شیپ  اجک  ات  شردام  هک  نیا  داد . یم  حیـضوت  هار  رـس  عناوم  تارکاذم و  تفرـشیپ  هب  عجار  درک و  یم 
هیهت مزاول و  دیرخ  دنک ، مهارف  ار  یسورع  تاس  روس و  هک  دوب  هتفر  دنتشاذگ ، ار  اهرادم  رارق و  دش و  لصاح  قفاوت  هکنیا  زا  دعب  تسا .

، هللاای  :» هک شرسور  همه  هقطنم  تشگرب  یتقو  هرخالاب  دندوب . راک  هجیتن  رظتنم  هناربص  یب  همه  یسورع ! سلجم  يرازگرب  ًانایحا  لزنم و 
يارب  :» هک تفگ  حیضوت  رد  و  مدرک »! ریگ  نیم  نادیم  رد  اما  رونم  رتچ  لابند  متفر  راو  یجیسب   :» تفگ هابور »؟ ای  يریـش  مینیبب  وگب  هللاای 

«. مدروخرب لکشم  هب  یسورع  سابل  ندیرخ 

دوب هدنامن  يزیچ 

یثعب نمشد  هب  هدرک و  یخوش  مه  اب  دندمآ ، یم  بقع  هک  هار  لوط  رد  دندرک . ینیشن  بقع  یکیتکات  تروص  هب  اه  هچب  دوب و  سپ  اوه 
کنات پوت و  ام  ياهورین  لباقم  رد  تشادن و  ار  یهرز  ياهربرفن  زا  ندمآ  نوریب  تئرج  شا  هدایپ  يورین  هک  ینمشد  دنتفگ . یم  کلتم 
نامهب ادخ  ردقچ  يدید ، : » تفگ یم  یکی  تفگ . یم  يزیچ  هنعط  هب  اه  هچب  زا  مادک  ره  زور  نآ  مه  نیمه  يارب  دیـشک . یم  امیپاوه  و 

هرآ : » تفگ یم  يرگید  و  دـننک » نوملابند  نرایب  رد  ور  نوش  هقـسوناف  اـه  یقارع  دوب  هدـنام  مک  هرآ ، : » تفگ یم  يرگید  درک »؟ محر 
!« میدوب هدروخ  ور  یندرگ  سپ  میدوب  هدیبنج  رید  رگا  هللاو ؛

دشک یم  يرجز  هچ 

یکی رگا  ًانایحا  دنشاب . هلچ  وقاچ  ای  دنشاب  هتشاد  مکش  هک  یصاخشا  دندش  یم  ادیپ  تردن  هب  دنتشاد . یطسوتم  تماق  دق و  اه  هچب  بلغا 
عـضو رـس و  نیا  هک  دنتفگ  یم  يزیچ  مادک  ره  اه  هچب  هک  دوب  تقو  نآ  دروخ » یم  مه  هب  شیاینوگ   » حالطـصا هب  یمک  یمهفن  یمهفب 

هب هچ  ادـخ  فوخ  زا  نیبب  : » تفگ یم  يرگید  دـشک ؛» یم  هچ  یلفط  : » تفگ یم  یکی  ینک ! ناـمزاس  دـیدجت  دـیاب  تسین ، يا  ههبج  وت 
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اب وا  اـت  تشاد  همادا  اـه  فرح  نیا  و  دـشک » یم  ار  مالـسا  رجز  «، » دروـخ یم  ار  مالـسا  هصغ  : » درک یم  هفاـضا  يرگید  هدـمآ ؛» شزور 
. درک یم  رغال  ار  شدوخ  دناسر و  یم  يداع  دارفا  هب  ار  شنزو  شزرو  تضایر و 

دیهاوخ یم  نامناج  زا  هچ 

دمآ دـید ، ار  ام  یمیدـق  ناردارب  زا  یکی  هک  میدوب  ناملیاسو  ندرک  هدامآ  لوغـشم  ملیف ، شیامن  غیلبت و  يراب  حـتف  پیت 48  میدوب  هتفر 
زا دیهاوخ ؟ یم  نامناج  زا  هچ  دیراد ؟ یمنرب  ام  رـس  زا  تسد  ارچ  : » ندرک ادص  رـس و  درک  عورـش  همه  يولج  همدـقم  نودـب  کیدزن و 

»؟ دینک یمن  ناملو  مه  زیرکاخ  يور  ادج ، دنزرف  نز و  زا  هراوآ ، هناشاک  هناخ و 

رفن هد  هب  رفن  دنچ 

ار همه  هک  دهدب  ناشن  یفیطل  وحن  هب  هکنیا  يارب  وا  دندرک و  یم  تبحص  دنلب  وا  اب  ای  دندیشک  یم  داد  رفن  کی  رس  مه  اب  رفن  دنچ  یتقو 
یم دوب  هدرک  دـنلب  سرت  میلـست و  هناشن  هب  ار  شیاـه  تسد  دوب و  هداـتفا  نیمز  يور  هک  روط  ناـمه  درادـن ، رـسک  مک و  تسا و  فیرح 

!« رفن هد  هب ...  رفن  دنچ   » رخآ هیزیچ ، بوخ  مه  فاصنا  هیزیچ ، بوخ  مه  محر  اباب  : » تفگ

ناوخب وش  دنلب  تدوخ  روک ! تمشچ 

هچنآ وزج  نکن و  شومارف  اعد  زا  ار  ام  بش  زامن  رد  اقآ  جاح  : » میتفگ یم  وا  هب  یتقو  هک  میتشاد  یناحور  کی  فرـشا  فجن  رکـشل  رد 
!« یگنرز ناوخب ، وش  دنلب  تدوخ  روک  تمشچ  : » تفگ یم  هدنک  تسوپ  فاص و  هدب ». نامرارق  نمؤم  لهچ 

یهدنامرف رداچ 

بـصن نامدوخ  دراچ  يولج  دـنرادرب و  شیاج  زا  بساـنم  یتصرف  رد  ار  یهدـنامرف » رداـچ   » یلوباـت نیا  ـالا  مدرک  یم  ار  زیچ  همه  رکف 
اه هچب  تسد  زا  ربکا  هللا  دوب . نامدوخ  داچ  مدرک ، یمن  هابتـشا  هن  دوبن . یندرکرواب  متفر . یکـسپ  سپ  داـتفا  ولباـت  هب  هک  ممـشچ  دـننک .

، دـندمآ یم  ناشدوخ  لثم  يدارفا  رداـچ  هب  نالوئـسم  لاـبند  هب  هک  ار  یناـسک  دـیدید ، یم  ناـتدوخ  دـیدمآ  یم  دـیاب  اـقآ  لـخاد . متفر 
: داد یم  باوج  تفرگ و  یم  بناج  هب  قح  هفایق  هشوگ  نآ  زا  یکی  مراد » راک  ینالف  ردارب  اـب  : » ار طـیحم  اـب  انـشآان  ياـهورین  ًاـصوصخ 

میتفرگ یم  ار  نامتسد  نییاپ  میتخادنا  یم  ار  اهرـس  تسا . هراک  چیه  دزیم  داد  شا  هفایق  هک  یـسک  مه  نآ  دییامرفب » ردارب  متـسه  مدوخ  »
دنتفرگ یم  غارـس  یلئاسم  هب  عجار  عوجر  بابرا  دوب . اه  فرح  نیا  زا  رت  بارخ  عاضوا  اما  دیاین . رد  نام  هدنخ  يادص  هک  نامناهد  ولج 

! داد یفیک  هچ  اما  دیشک ، لوط  تعاس  ود  یکی ، زور  نآ  ام  یهدنامرف  تساوخ . یم  رنه  یلیخ  اهنآ  هرابرد  نتفگ  غورد  هک 

اپ يور  نتخادنا  هیفچ 

لثم يزیچ  دـنزادنیب ؛ يزیچ  ناشیاپ  يور  ًامتح  هک  دنتـشاد  بدا  تداع و  یـضعب  ماـمه  ماـما  نآ  عبت  هب  هسلج ، عمج و  رد  نتـسشن  عقوم 
یم ار  سابل  یمک  ناربج  مه  هک  دندرک  یم  نت  تکروا  دوب  درس  اوه  مه  رگا  ار . دوخ  راک  نهاریپ  زولب و  دوبن ، سرتسد  رد  رگا  هیفچ و 

. تخاس یم  مهارف  لاح  نامه  رد  ار  ندرک  تکرح  ییاج و  هب  اج  ناکما  مه  دوب و  رت  شیب  یگدیشوپ  فافع و  بجوم  درک و 

اه یبآ  یب  هراچ ي 
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رایـش رد  هریخذ  بآ  زا  هدافتـسا  هاچرفح ، هبقع ، هب  نتفر  ناکما  ناراب ، بآ  نامه  ینعی  تشادـن ، دوجو  مه  اـه  لقادـح  هک  یطیارـش  رد 
درک دنتسناوت  یم  هچ  " هللاانبر ، " دندوب هتفگ  هدروآ و  نامیا  هک  اه  نآ  نآ ، ریظن  یندیشون و  بآ  زا  یتمسق  زا  هدافتسا  اه ، هرد  اه و  هوک 

، ور ورس  يوم  ندیشارت  اب  ار  مامح  بآ و  هب  نتشادن  یسرتسد  اه  هتفه  لکشم  نیا کـه  زج  دهع ، رس  رب  نداتسیا  اوقتـسا "و  مث  " تقو رد 
. دنزادنیبریخأت هب  ار  نآ  یتدم  ای  دنناهرب  یتسوپ  ياه  يرامیب  هب  التبا  زا  ار  دوخ  هلیسو  نیا  هب  ات  دننک  لح  نآ  ندرک  هاتوک  ای 

یگدولآ قرع و  زا  نتفرگ  وب  عنام  دش  یم  هک  ییاج  ات  دندرک و  یم  كاپ  نآ  اب  ار  دوخ  ندـبو  هدرک  سیخ  يا  هچراپ  بترم  اه  یـضعب 
ار طیارش  بآ ، تیعضو  رد  یشیاشگ  ات  فیثک  ياه  سابل  ندرک  رابنلت  ضیوعت و  دندوب ، هقطنم  ياه  هدروخ  كاخ  وزج  رگا  دندش . یم 

. دندرک یم  ریذپ  لمحت  ناشدوخ  يار  بـ

فقوت لزنم  لهچ 

دای نتـشاد  هدـنز  دوبن ، راک  رد  رارطـضا  هلجع و  ياپ  بوخ و  هقطنم  یمومع  عاـضوا  هک  یعقوم  اـه ، نادرگزا  یـضعب  رد  بادا  هلمج  زا 
. دنتسیاب دننک و  فقوت  لزنم  لهچ  رد  تشگرب ، تفر و  ریسم  رد  دندرک  یم  یعس  ناکما  دح  ات  هک  بیترت  نیا  هب  دوب ؛ البرک  هعقاو ي 

تداهش يارب  تدابع  زور  هنابش  لهچ 

زوف هب  ات  دـننک  تدابع  صاخ  يوحن  هب  ار  ناشدوبعم  زور  هنابـش  لـهچ  دـندرک  یم  رذـن  هک  دـندوب  یناـسک  تاـیلمع  ود  نیب  هلـصاف  رد 
هدرک ینیب  شیپ  هک  یلحم  رد  ملهچ و  زور  رد  تسرد  تسویپ ؛ یم  عوـقو  هب  رما  نیا  ًاـعقاو  ناـشیا  زا  يدارفا  دروـم  رد  دنـسرب . تداـهش 
رسپ دنزرف  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دندرک  یم  رذن  بلغا  مه  لهأتم  داماد و  هزات  دارفا  دندیسر . یم  تداهش  هب  دوب  ناش  هقالع  دروم  دندوب و 

. دنشاب هتشاد  لسن  هب  لسن  ار  ادخ  هار  رد  تداهش  قیفوت  ات  دنک  تیانع 

یهدنامرف رداچ 

رداچ دوب . اهرداچ  هیقب  لثم  ثیح  نیا  زا  نوچ  تخانـش  نآ  بصن  لحم  ای  ییاپرب  بیترت  رداـچ و  عون  زا  دـش  یمن  ار  یهدـنامرف  رداـچ 
هتـشون نآ  يور  هک  يدراکالپ  و  نادرگ » نیمداخ  رداچ   » ترابع اب  دوب  هدـش  بصن  شیولج  هک  دنتخانـش  یم  ییولباـت  اـب  ار  یهدـنامرف 

هب يرتم  دـص  هلـصاف  زا  ات  دـش  یم  هتـشون  رت  تشرد  یهدـنامرف »  » هملک اهولبات  نیا  رد  و  تسوت » نآ  زا  یهدـنامرف  (ع ) نیـسح اـی  : » دوب
ای 250. يادنوه 125  روتوم  کی  لقادح  ای  دوب  فقوتم  رداچ  يولج  هک  دوب  يزورکدنل  اتویوت  نآ  رگید  میالع  زا  دوش . هدـناوخ  یبوخ 

رداچ هب  دومن . یم  يرورـض  شتیاعر  هک  يدودح  هظحالم  هب  دشاب ، هتـشاد  هلـصاف  اهرداچ  ریاس  اب  یمک  یهدنامرف  رداچ  دش  یم  یعس 
رد یگدـنز  زرط  نادرگ . یهدـنامرف  رداچ  زا  هیانک  دـنراد » تراک  نادرگ  ورب  : » هک ریبعت  نیا  رد  دـنتفگ و  یم  مه  نادرگ » ، » یهدـنامرف

. شتفاظن ًاصوصخم  همه ، يارب  دوب  وگلا  ثیح  ره  زا  یهدنامرف  رداچ 

باوخ کی  بش و  لهچ 

تیؤر يارب  ناردارب  زا  یـضعب  هک  دوب  یبادآ  لامعا و  هلمج  زا  تدم  نیا  رد  نتفر  رتسب  هب  وضو  اب  بش و  لهچ  تدم  هب  بش  هلفان  هماقا 
تبظاوم و چیه  زا  دوصقم  هب  ندیـسر  ات  دندروآ و  یم  يور  نآ  هب  ای  ؤر  ملاع  رد  جع ) ) نامز ماما  اقآ  (س ،) ارهز ترـضح  دـنزرف  لامج 

. دندرک یمن  راذگورف  یتبقارم 

ههبج رد  نآ  تیمها  هیفچ و 
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داـیز نآ  تبوطر  بذـج  تردـق  هک  رتم  کـی  یبـیرقت  ضرع  لوط و  هب  یخن  تسا  یلامتـسد  دـنتفگ ، یم  مه  یپـچ »  » نآ هب  هک  هیفچ » »
درگ عقوم  دنتسب و  یم  رمک  هب  لاش  لثم  ار  نآ  نیگنس  ياهراک  رد  نان . هرفس  مه  دوب ، مامح  هلوح  مه  مومع  يارب  ههبج  رد  هیفچ  تسا .

ار ناشلیاسو  یتسد ، كاس  هچغب و  نوچمه  دـندیچیپ . یم  تروص  رـس و  هب  دـنت  ياهداب  ندـیزو  و  یلمر -  قطانم  رد  ًاصوصخ  رابغ -  و 
دندرک یم  سیخ  ار  نآ  دوب ، مرگ  هداعلا  قوف  اوه  دیراب و  یم  شتآ  نامسآ  زا  یتقو  دنتفر . یم  دیرخ  مامح و  هب  دنتشاذگ و  یم  نآ  رد 

هب اهتنم  درک ؛ یم  ریذـپلد  عوبطم و  ار  اوه  دـش و  یم  رلوک  هیبش  یمیـسن  ندـیزو  اب  هک  دـنتفرگ  یم  داب  تهج  فـالخ  رد  تروص  ولج  و 
، دنتخادنا یم  هدزامرگ  درف  تروص  هب  دنداد و  یم  داب  دندرک و  یم  سیخ  ار  نآ  یتقو  دـش . یم  کشخ  دوز  یلیخ  امرگ ، تدـش  رطاخ 
اه لاناک  اهروه و  اهدـس ، اه ، هناخدور  رانک  تغارف  تاقوا  رد  هیفچ  تفای . یم  تاجن  یمتح  گرم  زا  هچملـش  هجرد  هاجنپ  ياوه  رد  وا 

ناهدنامرف رداچ  هب  ار  نآ  دنتفر و  یم  ینز » قشاق   » هب نآ  اب  هک  دوب  یلامتسد  یـضعب  يارب  يروس  هبنـشراهچ  بش  دوب . يریگ  یهام  روت 
تاکرادت دنتـشگ و  یمرب  تایلمع  زا  ناگدنمزر  تقو  ره  دندیـشک . یمن  نوریب  ار  نآ  دش  یمن  نیگنـس  ات  دـنتخادنا و  یم  تاکرادـت  و 

رد نیرتـهب و  ناـحورجم  مخز  نتـسب  يارب  تاـیلمع ، رد  دوب . تبرـش  یفاـص  نآ  زیمت  ون و  دـهدب ، تبرـش  اـهنآ  هب  تساوـخ  یم  نادرگ 
هباج رد  دوب . سیخ  هیفچ  هلیـسو ، نیرتهب  زاگ ، دض  کسام  دوبن  رد  ییایمیـش  ياه  کتاپ  عقوم  دوب و  دـنب  نایرـش  دـناب و  نیرت  سرتسد 

هب لاش  لثم  زاـمن  ماـگنه  ار  هیفچ  دوب . هچغب  لـثم  نآ  یتمینغ  عون  زا  ًاـصوصخ  هراپمخ 60  کجنران و  گنـشف و  کبـس ، تامهم  ییاج 
يور دندرک و  یم  شنهپ  هداجس  لثم  ای  دندیچیپ . یم  رس  هب  همامع  دننام  ار  نآ  مه  یضعب  دنتخادنا و  یم  ندرگ  رود  ای  دنتـسب  یم  رمک 

. تیزونیـس زا  يریگولج  يارب  درـس و  ياوه  رد  ًاصوصخم  دوب ؛ نادرگ  راوسروتوم  ياـه  کـیپ  دنبرـس  هیفچ  دنداتـسیا . یم  زاـمن  هب  نآ 
یجیسب سابل  رد  هلیسو  نیرت  صخشم  هیفچ  (ع .) تراهط تمـصع و  تیب  لها  تبیـصم  ازع و  رد  نتـسیرگ  يارب  دوب  یبوخ  هلیـسو  هیفچ 

هک دـشخبب  شمزر  مه  هب  ندیـسر  تداهـش  هب  عقوم  تسناوت  یم  هدـنمزر  هک  يزیچ  اهنت  يو و  تمواقم  مزر و  ياه  لاس  راـگدای  دوب و 
هب دریگ ، یم  رارق  وا  رازم  يولباـت  دیهـش و  هلجح  رد  یتـقو  هک  تسه  دوب و  يا  هلیـسو  نیرتـهب  هیفچ  دوـب . اـه  یناـشن  یب  همه  زا  یناـشن 
اب ار  اه  يدرمیاپ  اه و  تداهـش  اه و  هثاغتـسا  اه و  هبدـن  اه و  هلان  اه ، تیمولظم  اه و  تبرغ  اه و  تعاجـش  نآ  همه  يوب  گنر و  ییاـهنت 

ییادهش هدش  هعطق  هعطق  رکیپ  يارب  نفک  نیرت  سرتسد  رد  دش ، رکذ  رت  شیپ  هچنآ  رب  هوالع  دوب . هراک  همه  يا  هلیسو  هیفچ  دراد . دوخ 
هدننک رود  اه ، ( ناوخ بش  زامن  « ) نکدگل اپ   » هرهچ ندناشوپ  يارب  يا  هلیسو  دنربب . بقع  هب  دوخ  اب  دنتـسناوت  یم  ناشنامزر  مه  هک  دوب 
عقوم اتویوت و  تشپ  رد  هدزامرگ  هتخوس  ياه  هرهچ  ریگ  قرع  راد ، بت  ناردارب  یناشیپ  يارب  بوطرم  لامتسد  يذوم ، جمس و  تارـشح 

گنل و غاد ، ياذغ  فرظ  نتـشادرب  يارب  يا  هریگتـسد  دنداد ، یم  اهدیـس  هچب  هب  ریدغ  دیع  زور  هک  يا  هیدـه  ینالوط ، ياه  ییامیپ  هار 
. دندرک یم  حازم  ادص  داجیا  ولج و  هب  نآ  باترپ  اب  یضعب  هتشذگ  رد  هک  یمشیربا  لامتسد  يارب  ینیزگیاج  هرخالاب  مامح و  هلوح 

ندرب اوه  ار  خرچراهچ 

اوه ندرب  ار  شخرچراهچ  دنتفگ : یم  ندش ؛ دیهش 

ندرب اوه  ار  خرچراهچ 

ندرک علخ  شتیلوئسم  زا  ار  وا  نتفرگ و  ار  یسک  تسپ 

گرم ولچ 

نارای اب  عادو  ياذغ  رخآ ؛ ماش  تایلمع ؛ بش  ماش 
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هراپمخ ترچ 

عمج ار  شیاپ  تسد و  ورین  دوب  تصرف  هیناث  جنپ  هزادنا  هب  نآ ، راجفنا  نامز  ات  هراپمخ ، ای  پوت  هلولگ  توس  يادـص  ندینـش  هلـصاف  رد 
هچب هک  دندرب  یم  راک  هب  رونم  ياه  هراپمخ  دروم  رد  رتشیب  ار  ترابع  نیا  دوش  یم  هتفگ  دنکن ؛ تباصا  وا  هب  هلولگ  ياه  شکرت  ات  دـنک 

هلصاف نیمه  رد  هاگ  دندیشک و  یم  زارد  نیمز  يور  دنتفر  یم  نمـشد  فرط  هب  ینوتـس  هک  یلاح  رد  نامـسآ  ندش  نشور  ضحم  هب  اه 
. درب یم  ناشباوخ  یگتسخ  زا  اه 

نک عمج  رتچ 

ار دوخ  نمشد ، يوس  زا  هدش  باترپ  رونم  ياه  هلولگ  رتچ  لابند  گنج ، لوا  ياه  لاس  رد  هک  یجیسب  لاس  نس و  مک  ناوجون  یجیـسب ؛
شیپ زا  شیب  ار  نارگید  يواکجنک  سح  داد و  یم  ناشن  نایفارطا  هب  درب و  یم  هناخ  هب  ار  نآ  تسناوت  یم  رگا  دز و  یم  شتآ  بآ و  هب 

. تخیگنا یمرب 

یپچ

دناب مه  دوب و  هرفـس  مه  تشاد . یناوارف  دربراک  دوب و  هدـش  اهورین  يدارفنا  تازیهجت  ءزج  هک  یخن  هناـخراهچ  هار و  هار  هچراـپ  هیفچ ؛
... مه بانط و  مه  هلوح ، مه  ییارحص ، رلوک  مه  هانپرس و  مه  مخز ،

ندرک پچ 

زا هیاـنک  دـندرک ؛ یم  هدافتـسا  نآ  زا  مه  نارگید  هک  دوب  يروتوم  دـحاو  ياـه  هدـننار  حالطـصا  ندـش ؛ بنج  باوخ  رد  ندـش ؛ ملتحم 
مرآ دـنتفگ ؛ یم  زین  ندـش  رچنپ  تیعـضو ؛ نیا  عوجر  عفر و  تراـهط و  رد  ملتحم  صخـش  ماـمتها  یکاـپان و  عضو  رد  رارطـضا  تیاـهن 

. ندز لیئارسا 

هعمج ماما  ياچ 

هب دوخ  شـشوپ  تحت  هزوح  زا  يروآدرگ  زا  سپ  تاعامج  هعمج و  همئا  رتافد  ًالومعم  هچنآ  هقطنم ؛ هب  یمدرم  ياه  کمک  تاکرادت و 
فـص تاکرادت  يولج  هیمهـس  نتفرگ  يارب  اهورین  هک  ینامز  دروخب و  هفاضا  ياچ  تساوخ  یم  یـسک  یتقو  دـندرک ؛ یم  لاسرا  ههبج 

. تسا هدیسرن  هعمج  ماما  ياچ  زونه  دنتفگ : یم  دیسر ، یمن  همه  هب  دوبن و  یفاک  ردق  هب  لیاسو  مزاول و  دنتسب و  یم 

ینشاچ

تخادنا و یم  هار  اولب  درک و  یم  غاد  شروتایدار  دیبسچ ، یم  حالطصا  هب  شرپمآ  هدیسرن ، مود  هب  لوا  فرح  هک  یـسک  ینابـصع ؛ مدآ 
. يراجفنا داوم  رد  ینشاچ  لثم  تسرد  تخیر . یم  مه  هب  ار  زیچ  همه  یندز  مه  هب  مشچ  رد 

يرطخ ياهرداچ 

يراجفنا رداچ 
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نامداخ رداچ 

دنتسناد یم  ناگدنمزر  رازگتمدخ  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  نالوئسم ؛ ناهدنامرف و  رارقتسا  لحم  رگنس و 

يراجفنا رداچ 

. دور یم  اوـه  يور  رداـچ  دوز  اـی  رید  هکنیا  زا  هیاـنک  دنتـشاد ؛ لاغتـشا  زاـمن  اـعد و  رکذ و  هـب  هتـسویپ  نآ  ناـنکاس  بـلغا  هـک  يرداـچ 
یمن كرت  ناش  هیعدا  بش و  زامن  هک  یناسک  دنتشاد ؛ یناوارف  صالخا  ینافرع و  یتفرعم و  هینب  نآ  رد  رقتسم  ناگدنمزر  هک  ییاهرداچ 

یم ییاریذپ  هکنیا  زا  دعب  دنتفر  یم  رداچ  نآ  رد  دوخ  ناتسود  غارـس  یتقو  اه  هچب  دوب . هیقب  زا  رتشیب  اهنآ  رد  تداهـش  لوبق  هنیمز  دش و 
هب نمـشد  ار  اجنیا  هکنیا  زا  هیانک  تسا ؛ يرطخ  ياهرداچ  نآ  زا  نیا  میورب ، رتدوز  دیاب  دنتفگ : یم  هدرک  مه  هب  ور  حازم  يور  زا  دندش 

! میزوسن اهنآ  شتآ  هب  مه  ام  هک  میورب  رتدوز  دنز ، یم  رتشیب  صلخم  ياه  هچب  دوجو  رطاخ 

نک هاچ 

رب هچنآ  زج  میشاب ، هتشادن  ییوش  تسد  تقو  چیه  ام  دش  یم  بجوم  ًالمع  نیا  دوب و  هتسشن  نیمز  يور  فرب  رتم  ود  یکی ، ام  ۀقطنم  رد 
ردارب اب  :» دـنتفگ یم  دندیـسرپ و  یم  ناملاوحا  عاضوا و  زا  نارگید  یتقو  دـش  یم  داجیا  مادـص  ةراـپمخ  پوت و  ياـه  هلولگ  تباـصا  رثا 

دعب دشابن . راک  یب  یناتسمز  میتساوخ  دنکب . حارتسم  هاچ  ام  يارب  میا  هداد  روتسد  ًالعف  میتسه ، یضار  :» میتفگ یم  دینک »؟ یم  هچ  مادص 
«. تسا گرزب  ادخ  مه 

لوا رفن  راهچ 

یعقوت نینچ  وا  زا  ًالـصا  هک  مه  اـه  هچب  تسیاـب »! زیرکاـخ  يولج  ودـب  لوا ! رفن  راـهچ  :» تفگ تفرگ و  دوـخ  هب  ار  يدـج  یمدآ  ۀـفایق 
ردـق نیا  ارچ  ًالثم  هک  دـیوگب  تساوخ  یم  راک  نیا  اب  دنداتـسیا . اج  نامه  زیرکاخ  تمـس  هب  دـندیود  زیت ، دـنت و  اـما  هارکا ، اـب  دنتـشادن 

ارچ مناد  یمن  اما  دیوش ؟ یم  عمج  مه  رود  ریخا  زور  دنچ  رد  نمشد  ییاوه  تالمح  دوجو  اب  دینز و  یم  مدق  نادرگ  ۀطوحم  رد  تحار 
. تسد نیا  زا  ییایاضق  يارب  مه  نآ  دنک ، تحاران  شدوخ  زا  ار  یسک  تسناوت  یمن  ینعی  دمآ . یمن  اه  ندرک  هیبنت  عون  نیا  وا  هب  ًالـصا 

لامک رد  هتفـشآ ، يوم  رـس و  اب  نازیمان و  اج و  هب  اج  نهاریپ  ياه  همکد  زاب و  نیتوپ  دـنب  اـپ و  هب  ییاـپ  مد  عضو و  رـس و  ناـمه  اـب  همه 
دوب و ام  هب  ناشتـشپ  هک  لوا  رفن  راهچ  رـس  تشپ  ینعی  شرـس .» تشپ  ودـب  هیقب  :» دـیوگب عمج  ماظن  لومعم  قبط  ات  دـندوب  هدامآ  يروابان 

دنورب مه  هیقب  :» تفگ هتـسهآ  وا  اما  دندوب ؛ لاحـشوخ  یلک  دوب  هیقب  تبون  الاح  دندوب و  هدش  تحار  هدیـسر و  هدیود و  هک  نیا  زا  دـبال 
!« دننک تحارتسا  ناشیاهرداچ  لخاد 

دوش یم  نلاب  رداچ 

نتفگ و کلتم  هب  دندرک  یم  عورش  اه  هچب  دش  یم  ادیپ  رگنس  ای  رداچ  رد  ناجمداب  ای  ایبول  لثم  ییاهورـسنک  ۀلک  رـس و  هکنیا  ضحم  هب 
زاب هک  تساـه  بش  نآ  زا  بشما  :» دـنتفگ یم  دـندوب  ندروخ  لوغـشم  دـندرک و  یم  زاـب  ار  اـه  یطوق  رد  هک  روط  نیمه  ندرک . یخوش 
یم هعفد  کـی  دـش ؛ یم  باوخ  عقوم  یتقو  ًاـصوصخ  دـندنبب .» مکحم  ار  ناشیاهدـنبرمک  اردارب  مینک ، یم  زاورپ  دوش و  یم  نلاـب  رداـچ 

ره زا  ات  دینزب  ار  دوخ  ياه  کسام  ییایمیش  عقاوم  رد  :» درک یم  هفاضا  دعب  ییایمیش »! ییایمیـش  :» دییوگ یم  دنلب  يادص  اب  یـسک  يدید 
!«. دیشاب ناما  رد  یلامتحا  رطخ  هنوگ 
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؟ يدرک راک  ردقچ 

یم ار  وا  سک  ره  دناشنب . یـسرک  هب  ار  شفرح  ات  تخود  یم  نامـسآ  هب  ار  نیمز  نیمز و  هب  ار  نامـسآ  تفگ ، یم  غورد  تسار  پچ و 
!«. هن ای  دوش  یم  ربارب  لخد  جرخ و  يا ؟ هدرک  راک  ردقچ  دهاوخب ، ادخ  الاح ،  ات  حبص  توق ، ادخ  :» تفگ یم  دید 

؟ دیناوخ یم  بش  زامن  ارچ 

هناخپوت و تمه  هب  فرط  ره  زا  دـش و  یم  رو  هلعـش  یهاـگ  هک  نیا  زج  تشادـن . یـشوماخ  دوب  هدـیرفآ  نمـشد  هک  یگنج  منهج  شتآ 
داد درک  یم  عورش  تساخ و  یم  رب  عمج  نایم  زا  یسک  یطیارش ، نینچ  رد  تفرگ . یم  یمخز  هتـشک و  دیـشک و  یم  هنابز  زادنا  هراپمخ 
هب ناتلد  رگا  دیناوخن  بش  زامن  اهرگنـس  نیا  رد  مییوگب  هعفد  دنچ  اباب  دناوخ ؟ بش  زامن  دش  دـنلب  بشید  هرابود  یـسک  :» ندرک دایرف  و 

باجتـسم دیناد  یم  هک  امـش  میروخب ؟ ار  امـش  صالخا  بوچ  دیاب  ام  ارچ  دیـشاب  مدرم  ياه  هچب  رکف  هب  لقاال  دزوس  یمن  ناتدوخ  لاح 
زا ام  رخآ  دیتسه ؟ هاوخدوخ  ردـق  نیا  ارچ  کلیبس ! یف  هداهـشلا  قیفوت  انقزرا  مهللا  دـییوگ  یم  ارچ  دـینک ؟ یم  اعد  ارچ  دـیتسه  هوعدـلا 
نآ دنـصقر ، یم  هدزن  ناشدوخ  هک  اه  بیجنان  نیا  زور . هن  میراد  بش  هن  رگید  دـیا . هتفرگ  ار  همه  رارق  مارآ و  میورب ! اـجک  امـش  تسد 

!«. دییوگ یم  زامن  رس  دیآ  یم  ناتناهد  هب  هچ  ره  دینک و  یم  کیرحت  هدیجنسن  ياه  فرح  اب  ار  اه  نآ  مه  امش  تقو 

میباوخب راذگب  نک  شوماخ  ار  غارچ 

دوب و درـس  رایـسب  اوه  هک  ییاه  بش  ای  تشاد  دوجو  یفاـک  ةزادـنا  هب  اـج  ًاـعبط  دـندیباوخ و  یم  نادرگ  ۀینیـسح  رد  اـهورین  هک  یعقاوم 
زامن زا  دـعب  ای  دنتـساخ  یم  رب  بش  زامن  يارب  هک  ییاه  هچب  درک . تدابع  دـش  یمن  مه  رگنـس  ای  رداچ  رد  دوبن و  نداتـسیا  نوریب  ناکما 

زا دندوب و  ینامدوخ  اه  نآ  اب  هک  یناتـسود  دنتـسشن ، یم  تاجانم  اعد و  هب  دعب  هب  حبـص  ناذا  زا  باتفآ  عولط  ات  دندیباوخ و  یمن  حـبص 
راذگب نک  شوماخ  ار  غارچ  ادخ  ار  وت  :» دنتفگ یم  دـندرک و  یم  ناشیا  نیا  هب  ور  دـننامب  رادـیب  دنتـسناوت  یمن  باوخ  یگتـسخ و  راشف 

«. میباوخب

هورگ کی  هیاپراهچ ، 

تفر یم  يروف  هروطچ . تلاوحا  مییوگب  میتشادـن  تأرج  دـیلان . یم  یلیخ  دوب . یتلود  ياـه  هرادا  زا  یکی  دـنمراک  هک  میتـشاد  یتـسود 
تلاجخ ار  ما  یقوقح  شیف  مراد ، تمدخ  تاونـس  ردقچ  مراد ، هلئاع  رـس  دنچ  :» دنک یم  بآ  ار  گنـس  لد  هک  اهربنم  نآ  زا  ربنم ؛ يالاب 

مناوت یمن  مراچان . منک ! یم  مه  یگدـنز  مهد ، یم  طسق  مهد ، یم  هراجا  غلبم  نیا  اب  نم  هک  دوش  یمن  ناـترواب  مهدـب ، ناـشن  مشک  یم 
هدرک يرادوربآ  لاح  هب  ات  هک  دوب  نیا  شروصت  هشیمه  تفگ و  یم  هرابود  تفگ و  یم  دوبن ، رادرب  تسد  مورب »! الاب  مدرم  راوید  زا  هک 

هک یجیـسب  یتسود  زج  دـنک  تکاـس  ار  وا  تسناوت  یمن  دوبن و  شناـبز  فیرح  سک  چـیه  تسا ! هتـشاذگن  ناـیم  رد  یـسک  اـب  ار  نآ  و 
فرح نیا  ندینـش  اب  دـنهد .» یم  عیفرت  هورگ  کی  هیاپراهچ و  دوشب  دیهـش  هک  سکره  هب  ما  هدینـش  دـشاب . دـب  دـیابن  امـش  عضو  :» تفگ

!«. دنربب ار  عیفرت  نیا  روش  هدرم  :» تفگ یم  شحراوج  اضعا و  ۀمه  اب  راگنا  تقو  نآ  دش . روک  ًاعقاو  شقطن  تفر و  رکف  وت  یباسح 

ما هتخورف  امش  هب  يرت  مزیه  هچ 

تاجن مه  اه  یقارع  تسد  زا  رتمولیک  لهچ  یط  زا  سپ  رگا  یتح  هکنیا  هب  عجار  میدرک ، یم  تبحـص  ناتـسود  اب  ردـب  تاـیلمع  زا  لـبق 
نامگ یکی  وت  دـنربب  رد  هب  ملاس  ناج  همه  رگا  :» متفگ روظنم  یب  يروط  نیمه  ناردارب  زا  یکی  هب  میوش . یم  دیهـش  بآ  رد  مینک ، ادـیپ 
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تینابـصع اب  درک  رثا  وا  رد  نم  فرح  نیا  ردـق  نیا  ارچ  مناد  یمن  دراد .» ریفوت  هشیمه  اـب  راـب  نیا  هک  مراد  متح  یناـمب ، ملاـس  منک  یمن 
ما هدرک  گنت  ار  تیاج  یهدب ؛ نتشک  هب  یهاوخ  یم  یتسد  یتسد  ارم  هک  ما  هتخورف  امـش  هب  يرت  مزیه  هچ  نم  یباسح  درم  رخآ  :» تفگ

. مدید ار  شمسا  تایلمع  يادهش  ورج  ًاقافتا  ما »؟ هتفرگ  تتسد  زا  همقل  ای 

نتفر اوه  خرچ  راهچ 

، دنتـسب یمن  نتفرگ  نداد و  راگدای  نتـشون و  همان  تیـصو  گنل  هب  يدـنب  هک  یناسک  لایخ ، یب  ياه  هچب  هب  باطخ  تایلمع  ياـه  بش 
یم دننک  یقلت  يدج  ار  گرم  یتح  دندوبن  رضاح  دوب و  میور ، یم  نادنخ  هک  ام  دیآ  شوخ  دیآ  شیپ  هچ  ره  ناشراعش  هک  ییاه  نامه 
راهچ مه  وت  دروخ ، یقوت  هب  یقت  تساوخ  ادـخ  تقو  کی  سیونب ، زیچ  طـخ  ود  يرخآ  بش  نیا  اـیب  نکن ، یگریخ  ناجرـسپ ، :» دـنتفگ

«. میسرب یغرم  ۀنیس  نار و  هب  مه  ام  اوه ، تفر  تخرچ 

لد مشچ 

هک مه  اه  یضعب  دنباوخب و  بشرس  دنتساوخ  یم  دبال  دندوب و  رت  باوخ  شوخ  یضعب  میتشاد . یطاسب  دش  یم  هک  باوخ  تقو  بش  ره 
هک یناسک  هب  دنتفر  یم  رتسب  هب  هک  اه  نآ  دـش . یم  لکـشم  یمک  تیعـضو  ود  نیا  عمج  ندز و  فرح  هب  دنتـسشن  یم  باوخ ، یب  ریپ و 

دنتـسه پچ  تمـس  هک  اه  نآ  :» تفگ یم  يرگید  دییاشگب .» لد  مشچ  دیدنبب و  ار  رـس  مشچ  ! اردارب :» دنتفگ یم  دندوب  وگ  تفگ و  مرگ 
«. الوم اب  ناترجا  ُفپ . ُفپ  دنهدب  باوج  دنا  هدیشک  زارد  تسار  تمس  ۀشوگ  رد  هک  اه  نآ  رُخرُخ و  دنهدب  ار  راعش  نیا 

موش تسار  روطچ 

نزوس ياج  لاناک  رد  یندیـشون  یندروخ و  یناوارف  زا  میدوب . هداتـسیا  مدـقم  طـخ  ياـه  لاـناک  رد  لاس 61  کـی ، رجفلاو  تاـیلمع  رد 
دناوت یمن  يروخ  رپ  طرف  زا  دوب  ادـیپ  هداد و  هیکت  راوید  هب  هک  يا  هدـنمزر  درک . یم  دادـیب  لـیجآ  ورـسنک و  توپمک و  دوبن ، نتخادـنا 

، نیریـش شرت و  مرگ ، درـس و  متفگن ، هن  یتـساوخ  نم  زا  هچ  ره  :» تفگ یم  شمکـش و  يور  دیـشک  یم  تسد  دـنک ، عـمج  ار  شدوـخ 
»؟ موشب تسار  روطچ  وگب  تدوخ  لهُد  لثم  يدش  هک  الاح  مرن و  تخس و 

هدب ام  هب  مه  شحف  ات  راهچ  يروخ  یم  ییاچ 

رگا دعب  تخیر و  یم  نارگید  يارب  لوا  درک  یم  تسرد  ییاچ  ای  دروآ  یم  بآ  یـسک  ره  ًالومعم  دوب . دازیمدآ  زا  رود  شیاهراک  ۀـمه 
لوا دـش  یم  هک  ییاچ  عقوم  تشاذـگ . یم  تزع ! شدوخ  رـس  همه  زا  شیب  وا  اـما  دروخ . یم  شدوخ  دـنام  یم  یقاـب  يزیچ  شوت  هت و 

كدب هن ، :» تفگ یم  دنت  دنت  یه  هک  ار  وا  هیقب  ندروخ و  هب  درک  یم  عورش  درک و  یم  ییاچ  زا  رپ  بل  هب  بل  ار  يروخابرم  ۀشیـش  کی 
. دروخیم ییاچ  اه  هچب  اب  رود  کی  هرابود  مه  دـعب  دـش . یم  دـنلب  ناـشداهن  زا  هآ  دـندرک و  یم  اـشامت  شوج »! هزاـت  مد و  هنهک  تسین ،

یم دـندوب ، رت  هتـسباو  ییاچ  هب  هک  اـه  یـضعب  قاـجا  بآ و  يرتک  غارـس  تفر  یم  دـش و  یم  رادرهـش  وا  اـت  رگید  هک  دوب  هدـش  يروط 
!« هدب ام  هب  مه  شحف  ات  راهچ  يروخ  یم  ییاچ  :» دنتفگ

هزوسن هملباق  ام ، زیچ  ام ، زیچ 

هدـنمزر و ار  ناشدوخ  دـنروایب و  رد  يزاب  گنرز  ناشدوخ  لایخ  هب  دـنهاوخ  یم  اه  نآ  هداتفا و  طخ  يور  طخ  هک  میتسناد  یمن  لوا  ام 
 :» هب هکدنتفگ  یم  الپ  ترپ و  دنتشاد  رودزم . ناقفانم  دنتـسه ؛ ناشدوخ  هلب ، هک  دیمهف  اهردارب  زا  یکی  دوز  یلیخ  اما  دننزب . اج  یجیـسب 
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. تالئاطال لیبق  نیا  زا  و  دراد » یم  یمارگ  ار  روالد  نازابرس  امـش  مدقم  شخب  يدزآ  شترآ  دیدنویپب ، ناریا  یلم  شخب  يدازآ  شترآ 
یب یـشوگ  تینابـصع  اب  درواین و  تقاط  نامناهورگ ، نواعم  یقلخ . ياه  یجبآ  نآ  زا  یکی  دز ؟ یم  تشاد  یک  ار  اـه  فرح  نیا  ـالاح 

:» میتفگ مه  اب  همه  دعب  تسین » اه  يریمب  وت  نآ  زا  يریمب  وت  نیا  دیا ، هدناوخ  روک  :» تفگ دـنلب  يادـص  اب  تفرگ و  نم  تسد  زا  ار  میس 
یثکم زا  دعب  تفرگ و  هفیعض  نآ  تسد  زا  ار  میـس  یب  یـشوگ  یـسک  ًارهاظ  فرط  نآ  زا  هک  هزوسب .» ناتزیچ  ات  میگنج  یم  میگنج  یم 

!« هزوسن هملباق  ام ، زیچ  ام ، زیچ  :» تفگ

دنز هار  راهچ 

دندوب هدیدن  ار  ههبج  هک  نامنایفارطا  ناتسود و  هب  میتفر  یم  هقطنم  هب  لزنم  زا  تقو  ره  ام  دوب و  هدمآرد  هدنمزر  ياهورین  فرصت  هب  واف 
دیهاوـخ یم  اـجک   :» هک شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  میتـشگ  یم  رب  بقع  هب  هک  هیمطاـف  اـی  واـف  زا  میراد .» شیپ  رد  جراـخ  رفـس  :» میتـفگ یم 

رهـش ياه  نابایخ  یماسا  هب  انب  دوخ و  لیم  هب  سک  ره  هک  دوب  واف  حطـس  رد  ددرت  نآ  زا  رت  بلاـج  و  ناریا » :» میداد یم  باوج  دـیورب »؟
دنلب تسد  میوشب ، ینیـشام  راوس  میتساوخ  یم  رگا  اه  يزاریـش  ام  دوب . هتـشاذگ  مسا  نآ  ياه  نابایخ  اه و  نادـیم  اه ، عطاـقت  يور  دوخ 

! دنز هارراهچ  يدعس ! امنیس ! هارراهچ  میتفگ  یم  میدرک  یم 

یشوم غارچ 

لاؤس کی  یـسک  دوب  یفاـک  دوب . تبحـص  شوخ  یلیخ  دیـسر . یمن  شدرگ  هب  مه  متـسر  شخر  دـش  یم  مرگ  هک  شا  هناـچ  هللاءاـشام 
یم خـیم  راهچ  هب  درکیم و  لیلحت  هیزجت و  ار  هیـضق  ءزج  ءزج  ساوسو  اب  نوریب ، دروآ  یم  ار  هلئـسم  رگج  لد و  دـنکب ، یلاخ  کشخ و 

رس نآ  زا  دندرکیم . شوماخ  ار  یشوم  غارچ  دنباوخب و  دنتـساوخ  یم  اه  یـضعب  دیـشک  یم  ازارد  هب  فرح  یتقو  رـضاح ! یح و  دیـشک .
!« مییوگ یم  میراد  هچ  دنیبب  نام  مشچ  نک ، نشور  نک ، نشور  ینک ، یم  شوماخ  ارچ  ار  غارچ  دز «: یم  ادص  رداچ 

تسبرد میترکاچ 

لپ يور  اه  سوبوتا  هک  نیا  ات  دندرک ؛ یم  قیوشت  بترم  ار  ناشدوخ  هدننار  یـشزرو ، میت  ات  ود  نراداوه  لثم  نیـشام  اتود  بقع  اه  هچب 
یم نیا  مییامـش ،» يادـگ  اـم  :» تفگ یم  وا  نیا . یکی  تفگ  یم  وا  یکی  دـش  عورـش  اـه  فراـعت  دنداتـسیا ؛ هشیـش  هـب  هشیـش  مـه  راـنک 

شوگ ات  شوگ  تا  هنوخ  هچغاب  بل  راذـگب  ور  ام  رـس  :» تفگ یم  نیا  نک ،» دازآ  رخب و  ار  اـم  :» تفگ یم  وا  میتمرح ،» رتوبک  اـم  :» تفگ
راوس مه  یهار  وت  تسبرد  میترکاچ  ام  :» هک شلابند  نیا  تفر ، تفرگ و  ار  شزاگ  و  رادرب » تسد  میترکون  اـم  :» تفگ وا  هرخـالاب  و  ٌربب »

دنب ار  هار  هک  قوب  قوب  مه ، رـس  تشپ  ياه  نیـشام  دـندرک و  یم  رارکت  رگیدـکی  يارب  دـنتفگ  یم  اه  نآ  یچ  ره  اه  هچب  و  مینک » یمن 
. دیدروآ

لابیلاو رداچ 

میداتفا و شیاپ  تسد و  هب  دنکب  يراک  دناوتب  هک  نآ  زا  لبق  دشدراو . هدـنامرف  هک  میدرک  یم  يزاب  لابیلاو  رداچ ، ریز  هتـسشن  روطنامه 
یم هک  تسا  يراک  هچ  نیا  :» تفگ درک و  اـم  هب  ور  وا  بجعت  لاـمک  رد  اـما  دوشن . رارکت  رگید  هک  میداد  لوق  میدروآ و  هناـهب  رذـع و 

!« مدرک یم  يزاب  لابتوف  رداچ  رد  مدوب  یجیسب  امش  لثم  یتقو  نم  دینک ؟

هدش گنت  نامدوخ  يارب  ناملد  ردقچ 
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افص ار  ناشتروص  رس و  دندش و  یم  رادیب  باوخ  زا  یتقو  اه  هچب  اه . حبص  ًاصوصخ  دوب ! یلاخ  یلیخ  مدقم  طخ  ههبج و  رد  هنییآ  ياج 
«. هدش گنت  نومدوخ  يارب  نوملد  ردقچ  دنتفگ «: یم  ناشدوخ  هب  دنتفر و  یم  هار  رگنس  لخاد  بترم  دنداد ، یم 

كوگ بوچ و 

زا تاناکما ، دوبمک  جرح و  رـسع و  ۀطـساو  هب  ههبج  رد  هک  نیا  زج  تشادـن ؛ نآ  يا  ههبج  تشپ  لکـش  اـب  یتواـفت  هقطنم  رد  يزاـب  نیا 
دش . یم  هیهت  بوچ  تامهم  ياه  قودنص  ۀتخت  زا  پوت و  باروج ، نایجیسب و  ياه  نک  مرگ  هنهک و  ياه  هچراپ 

ییامزآ تخب  يزاب  عورش  يارب  اوه  رد  یتوهام  ای  یمشپ  پوت  هب  رتشیب  ۀبرض  ندز  هلمج  زا  فلتخم –  ياه  شور  هب  نک  يزاب  هورگود 
هک يا  هلصاف  رد  دز .  یم  هبرض  نآ  هب  یتسد  بوچ  اب  يرگید  باترپ و  اوه  هب  ار  پوت  یکی  مجاهم  هورگ  زا  رفن  ود  سپس ،  دندرک . یم 

تـسد زا  دعب  دناسر و  یم  دصقم  هب  ار  شدوخ  تعرـس  هب  دیاب  مجاهم  هورگ  دوب  هدش  باترپ  تسد  رود  رد  عفادم  ۀتـسد  فرط  هب  پوت 
زا یکی  ندـب  هب  ار  نآ  قیقد  يریگ  هناشن  اب  دـیاب  دوب  شرایتخارد  پوت  هک  يا  هتـسد  تشگ . یم  زاـب  أدـبم  هب  عیرـس  عضوم ، نآ  هب  ندز 

دز .  یم  مجاهم  هورگ  رارف  لاح  رد  دارفا 
ار دوخ  ياج  دیاب  تروص ،  نیا  ریغ  رد  دننزب ، هبرض  اوه  رد  قلعم  پوت  هب  هبترم  جنپ  ات  هس  نیب  دنتـشاد  هزاجا  مجاهم )   ) لوا هروگ  دارفا 
اب نا  ندرکن  دروخرب  زا  دـعب  نآ ، نتفرگ  اـب  تسناوت  یم  دوب  هتخادـنا  اوه  هب  ار  پوـت  هک  یـسک  رگید  بیترت  رد  و  دـنداد . یم  بیقر  هب 

. دنزب پوت  اب  ار  نآ  بوچ ،

یلک بوچ و 

هب یلادوگ  دـنلب و  هاتوک و  بوچ  ود  اب  دندیـسر . یم  قفاوت  هب  دـیاب  دـندوب  جوز  ًاـمتح  هک  هتـسد  ود  یلک  بوچ و  يزاـب  يارب  ههبج  رد 
 . دریگب اج  یتحار  هب  نآ  ریز  رت  گرزب  بوچرـس  دنداد  یم  رارق  نآ  يور  ار  کچوک  بوچ  یتقو  هک  ردق  نآ  رتم ، یتناس  راهچ  ةزادـنا 

یم اوه  رد  ار  یلک )  ) کچوک بوچ  رگا  دنتشاد  رارق  نیمز  يوس  نآ  رد  هک  عفادم  هورگ  هبرض ، اب  هن  هتبلا  دندرک ، یم  توش  ار  نآ  دعب 
تلاح هب  ار  گرزب  بوچ  داتفا  یم  نیمز  هب  بوچ  دندش و  یمن  قفوم  رگا  دنداد و  یم  همادا  ار  يزاب  دندمآ و  یم  لادوگ  رس  رب  دنتفرگ 

تخوس و یم  دب  هدرک  عورش  ار  يزاب  هک  یسک  درک ، یم  دروخرب  نآ  اب  کچوک  بوچ  عفادم  ۀتـسد  ات  دنتـشاذگ  یم  نیمز  يور  یقفا 
سپ دورب .  هطقن  نیرترود  هب  ات  دنک  توش  ار  نآ  دوش و  دنلب  ات  دز  یم  کچوک  بوچ  ریز  راب  هس  گرزب  بوچ  اب  دیاب  دروخ  یمن  رگا 

رب نیمز  زا  کچوک  بوچ  هبترم  هس  زا  دعب  رگا  دوب و  زایتما  دش و  یم  هدرمـش  دوب  هداتفا  کچوک  بوچ  هک  ییاج  ات  لادوگ  زا  نآ ،  زا 
هورگ تشپ  ار  ریـسم  لوط  دوب  هدرک  بسک  يرت  شیب  زایتما  هک  یهورگ  اهتنا ، رد  تخوس و  یم  فرط  دـش  یمن  باترپ  تساوخ و  یمن 
يور ار  نیمز  يور  ار  هراوس  صخش  دورب و  رـس  شا  هلـصوح  ییاج  دهد  یم  یلوک  هک  یـسک  دوب  نکمم  دنچ  ره  دش . یم  راوس  لباقم 

! دنک یلاخ  هناش  نداد  يراوس  لصا  زا  يدج  یخوش و  هب  ای  دزادنیب  بآ  رد  دوب  کیدزن  بآ  رگا  نیمز و 

هالک گنچ و 

یـضعب رد  یـشک و  هعرق  شود  هب  عفادـم  مجاهم و  هورگ  نییعت  نآ ، زا  سپ  تسا و  يواسم  هورگ  ود  هب  ناـنک  يزاـب  میـسقت  لوا ، مدـق 
دورب . نوریب  هریاد  زا  یسک  دراذگب  دیابن  هک  راد " هالک   " ای درمرس " باختنا " اهاج ،

مجاهم ۀتسد  دننیشن ، یم  دنراد  رس  هب  یهالک  کی  ره  هک  یلاح  رد  مه  هب  تشپ  رود  اترود  رت  شیب  تسد و  کی  ۀلصاف  هب  عفادم  ۀتـسد 
یم اهنآ  عنام  دوخ  تسد  ًانایحا  اپ و  اب  عفادم  هورگ  دنیابرب .  ار  هتسشن  دارفا  هالک  دننک  یم  شالت  يزاب  عورش  اب  دنتسیا و  یم  نادیم  رود 
یم بیقعت  ار  وا  عفادم  هورگ  زا  یگدـنیامن  هبراد  هالک  ای  میترـس  دود و  یم  رـصقم  فرط  هب  دراد  یم  رب  ار  یهالک  هک  یمجاهم  دـنوش .
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. دننک یم  ضوع  رگیدکی  اب  ار  ناشیاج  میت  ود  دوشن  قفوم  رگا  هک  دنک 
تروص نیا  رد  تسا و  یفاک  دـنزب  یعفادـم  رـس  هب  تسد  ناـمجاهم  زا  یکی  هک  نیمه  تسین  كـالم  هـالک  نتـشادرب  رگید ،  تیاور  هب 
ناشیاپ هب  عفادم  میت  ياپ  دنک  یعـس  دیاب  موجه  عقوم  هدـننک  هلمح  میت  دـنک . یم  رارف  دریگ و  یم  تسا  راد  هالک  لیوحت  هک  ار  یهالک 

دنکن . راک  نیا  هتسشن  تلاح  هب  دیاب  ًامتح  عفادم  میت  هتبلا   . دروخن
هک نیا  نودب  دنک  یط  ار  َكد )  ) هدش نییعت  لحم  ات  نادـیم  يرتم  لهچ  یـس ، ۀلـصاف  هک  دـید  یم  ار  ناوت  نیا  دوخ  رد  رگا  مجاهم  درف 

رگا  درک و  یمن  لطعم  کش  یب  دنریگب  اروا  دنناوتب  ناعفادم 
دنام و یم  وا  تقو  نآ  دنریگب  رایتخا  رد  کی  هب  کی  ار  عفادم  هورگ  دارفا  دنک و  هلمح  شنارای  ات  دـنام  یم  نادـیم  طسو  تسناوت ، یمن 

يزاب وا  ۀتـسد  دش  یم  قفوم  رگا  دناسر . یم  دصقم  هب  ار  شدوخ  درک و  یم  رارف  وا  تسد  زا  نکمم  وحن  ره  هب  دیاب  هک  دازآ  بیقر  اهنت 
ۀتـسد هب  ار  نادـیم  تروص ،  نیا  ریغ  رد  دـندوب و  زات  شیپ  دروخ  یمن  اهنآ  هب  لـباقم  هورگ  دارفا  زا  یکی  ياـپ  هک  یماداـم  درب و  یم  ار 

. دندرک یم  راذگاو  عفادم 
: تیاور دنچ 

اب هورگ  کی  دندش . یم  میسفت  هرفن  راهچ  ۀتـسد  ود  هب  ناردارب  دوب .  يزابانرگ " ههبج " رد  يدمحا  ریوب  ناگدنمزر  ياه  يزاب  زا  یکی 
هورگ رگا  دنتـشاذگ . یم  نیمز  يور  ار  دوخ  ياهدنب  رمک  دنداتـسیا و  یم  طخ  لخاد  میتلاپ " " یجوسای نابز  هب  و  دننب )  ) دـنبرمک راهچ 

. دـش یم  طخ  دراو  لباقم  هورگ  دروخ ،  یم  اه  یطخ  نوریب  ياپ  هب  طخ  لخاد  هورگ  ياپ  رگا  اـی  دزدـب  يدـنب  رمک  تسناوت  یم  لـباقم 
دوب . یم  يواسم  دیاب  ًامتح  هورگ  ود  ياه  نک  يزاب  يدادعت  يزاب  يدادعت  يزاب  نیارد 

قفوم یسک  هریاد  لخاد  زا  هک  نیا  ات  درب  یم  موجه  اهنآ  هب  بانط  اب  رگید  هورگ  داتـسیا و  یم  طخ  لخاد  هورگ  کی  طقف  تاقوا  یهاگ 
دش . یم  ضوع  هورگ  ود  ياج  تقو  نآ  دنرب  مجاهم  هورگ  دارفا  زا  یکی  ياپ  هب  يا  هبرض  دش  یم 

تـساوخ یم  هک  یهورگ  راک  تروص  نیا  رد  هک  دنتـشاذگ  یم  اهنآ  يور  ار  ناشیاپ  ای  دنتـسشن  یم  اه  بانط  يور  دارفا  تاقوا  یهاـگ 
دش . یم  رت  لکشم  دنک ،  جراخ  طخ  زا  ار  اهدنب  رمک  ای  اه  بانط 

ناشیاهاپ دندرک  یم  یعس  یعافد  تیعضو  رد  هورگ  ود  ره  دوب ، نییاپ  هب  وناز  زا  مه  نآ  اهاپ ،  طقف  زاجم  ۀبرض  لحم  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
 . دروخن یسک  هب 

یتبرش هشیش  غارچ 

غارچ هلیـسو  نیرتهب  دوبن . ریذـپ  ناکما  ییانـشور  ياه  غارچ  ریاس  سوناـف و  زا  هدافتـسا  هقطنم  رد  یـشوماخ  تیاـعر  ترورـض  تلع  هب 
نآ يارب  يا  هلیتف  هچراپ  اب  میدرک و  ادـیپ  یتبرـش  هشیـش  میدرک . نآ  نتخاس  هب  مادـقا  دوخ  نیاربانب ، میتشادـن . مه  ار  نآ  هک  دوب  یـشوم 

. دش لح  يدودح  ات  یشوم  غارچ  دوبمک  ۀلئسم  میتخاس و 

یشوم غارچ 

هلیتف ار  ناتـسود  زا  یکی  باروج  دـعب  میتخیر . یم  تفن  مه  نآ  نورد  میدرک و  یم  خاروس  ار  توپمک  یطوق  طـسو  باوخ  غارچ  يارب 
. دش یم  هدامآ  رگنس  بسانم  یشوم  غارچ  میدرک و  یم 

ینیشام غارچ 

زین قرب  دننک و  هدافتـسا  وگدنلب  زا  دنتفرگ  میمـصت  تاغیلبت  ياه  هچب  مینک . رازگرب  ینـشج  اهرداچ  لحم  نادرگ و  ۀینیـسح  رد  دوب  رارق 
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يور نیشام  بقع  ياه  خرچ  میدز . کج  هینیسح  رانک  يرامسوس  کج  اب  ار  ییاتویوت  اه ، نآ  زا  یکی  راکتبا  هیصوت و  هب  دنشاب . هتشاد 
يادـص هک  نیا  يارب  میتفرگ . ار  هینیـسح  يارب  زاین  دروم  قرب  يرتاب  رـس  زاو  میدرک  نیزنب  زا  رپ  زین  ار  نیـشام  كاـب  تفرگ ، رارق  کـج 

رد ار  نیـشام  مانید ، رت  شیب  ژراش  هب  زاین  پمال و  ندرک  هفاضا  اب  میدـناشوپ . وتپ  اب  ار  توپاک  يور  دوشن ، نامیاه  همانرب  محازم  روتوم ،
. دمآ یم  تسد  هب  يرت  شیب  قرب  دیخرچ و  یم  دوب  کج  يور  هک  بقع  ياه  خرچ  میداد . یم  زاگو  هداد  رارق  ود  هدند 

یتیربک غارچ 

یم تسرد  یـشوم  غارچ  دنتـشاذگ و  یم  راک  هلیتف  تبرـش  ۀشیـش  لخاد  اه  هچب  دوبن ، ًالـصا  ای  دوب  مک  یلیخ  تیربک  یتقو  اهرگنـس  رد 
. دش یم  هدافتسا  مه  تیربک  ناونع  هب  ًاتقوم  غارچ  نامه  زا  دندرک و 

هوق غارچ 

. دندرک یم  تسرد  هوق  غارچ  میس ، یب  لمعتسم  ياه  يرطاب  اب  ام  ناتسود  زا  یضعب 

ییابرم هشیش  غارچ 

ۀلیتف کی  اه  نآ  نیب  مدرک و  ژاتنوم  مه  يور  متـشادرب و  ار  یـشرت  ابرم و  ۀشیـش  ددـع  ود  يزور  دوب . مک  سوناـف  هشیمه  اـم  نادرگ  رد 
. دش عفر  يدودح  ات  سوناف  هب  نادرگزاین  دش و  هتخاس  ییابیز  يا  هشیش  سوناف  قیرط ، نیا  هب  مداد و  رارق  سوناف  ربالاب 

ییانشور غارچ 

ۀلیتف کی  اه  نآ  نیب  مدرک و  ژاتنوم  مه  يور  متـشادرب و  ار  یـشرت  ابرم و  ۀشیـش  ددـع  ود  يزور  دوب . مک  سوناـف  هشیمه  اـم  نادرگ  رد 
. دش عفر  يدودح  ات  سوناف  هب  نادرگزاین  دش و  هتخاس  ییابیز  يا  هشیش  سوناف  قیرط ، نیا  هب  مداد و  رارق  سوناف  ربالاب 

باوخ غارچ 

نورد میدروآ و  یم  رد  هلیتف  لکـش  هب  ار  یتشپ  هلوک  ۀـچراپ  زا  هکت  کی  میدرک و  یم  تفن  زا  رپ  ار  یلاخ  يرطب  میتشادـن ، غارچ  یتقو 
ییانشور غارچ  هلیـسو ، نیا  هب  دزیرن و  نوریب  تفن  ات  میدرک  یم  مکحم  هدش  هدیبوک  يامرخ  اب  زین  ار  هشیـش  رـس  میداد و  یم  رارق  هشیش 

. دش یم  هدامآ 

بوطرم ینوگو  بوچراهچ 

یم ناهدنامرف  بیصن  رت  شیب  هتبلا  هک  میتخاس  یم  اهرگنس  يارب  یبوخ  ياه  باوخ  غارچ  میـس ، یب  لمعتـسم  ياه  يرتاب  زا  هدافتـسا  اب 
. دش

گنفت ۀلول  هیفچ و 

سیخ ار  ینوگ  دعب  میتشاذگ  ینوگ  کی  نورد  ار  نآ  میدرک  تسرد  داعبا 50×30  هب  یبوچراهچ  میتشادن . تاناکما  دوب و  امرگ  لصف 
هک تروص  نیا  هب  مداد  جرخ  هب  يراکتبا  تقو ، دنچ  زا  دـعب  میدز . داب  ار  رگیدـمه  تبون  هب  سپـسو  میتخیوآ  هلوس  فقـس  زا  میدرک و 
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هب اـه  ینوگ  مدروآ . دوجو  هب  نآرد  کـچوک  خاروس  کـی  متـشاذگراک و  نآ  يـالاب  مدرک و  بآزا  رپ  ار  یج . . یپ . رآ جرخ  یطوق  رد 
. تشادن ندرک  سیخ  هب  زاین  دنام و  یم  بوطرم  بترم  وحن  نیا 

رگنس ۀیفچ 

يا هراپمخ  هن  ام  دـش ، یم  کیلـش  هاگیاپ  هب  وس  ره  زا  میدـمآ و  یمرد  اه  تارکومد  اه و  لـموک  ةرـصاحم  هب  هک  یعقاوم  ناتـسدرک  رد 
ياه هیفچ  اب  اه  هچب  مینک  کیلش  میناوتب  ات  میتفر  یم  راوید  ۀنیس  رانک  دیاب  مه  یج . . یپ . رآ کیلش  يارب  یگنفت و  کجنران  هن  میتشاد و 

رد اه  کجنران  زا  یکی  يزور  نوچ  دوبن ، يرطخ  مکراک  هتبلا  هک  دندرک  یم  باترپ  رود  یتفاسم  ات  ار  کجنران  گنس  بالق  لثم  دوخ 
هتـشک هاگیاپ و  طوقـس  نوچ   ، دوب یلوقعم  کسیر  نیا  یلو  درک . حورجم  تدـش  هب  اراه  هچب  زا  یکی  داـتفا و  بآ  رکناـت  راـنک  تفر و 

! دوب هتفر  رد  يدوخ  تسد  زا  هک  دوب  یکجنران  اب  ندش  حورجم  زا  رت  تخس  یلیخ  نمشد  تسد  هب  ندش 

لولراهچ

هلول هداد و  رارق  شا  هناش  يور  ار  رگید  يات  ود  هنیـس و  يور  ار  یکی  هتـشادرب ، شالک  ات  هس  تشاد ، یفیعـض  ۀـثج  هک  اه ، هچب  زا  یکی 
راک هب  نامزمه  ار  هحلسا  هس  دوب ، هدادرارق  اه  هحلـسا  ناکچ  هشام  لخاد  هک  يدنب  یناشیپ  اب  دعب  دوب . هتـشاذگ  رگنـس  ۀبل  ار  اه  نآ  ياه 

فیعـض ار  ام  میراد و  نیگنـس  ۀحلـسا  لولراهچ و  مه  ام  دننک  رکف  دوخ  شیپ  دنـسرتب و  اه  یقارع  مهاوخ  یم  :" تفگ یم  تخادنا . یم 
!" دنرادنپن

ولریا ینمچ 

هب درک  هناور  یناریا  ياـهورین  يوـس  هب  قارع  هک  یبآ  دوـب . هدرک  لـمع  جـع )  ) يدـهملا  33 رکـشل هییالط ، روحم  رد  ربیخ ، تاـیلمع  رد 
هیجوت دحاو  یهدنامرف  هک  دوب  هدشن  ینیب  شیپ  يدـک  زمر ، تروص  هب  هلئـسم  نیا  حرط  يارب  تفر و  یم  رکـشل  ياه  هچب  رگنـس  لخاد 

نیا هب  دـنتخاس  يا  هلمج  اـه  هچب  ولریا ، رکـشل  بیرخت  لوئـسم  مسا  دوب و  ینمچ " " یناـسر بآ  دـحاو  لوئـسم  مسا  هک  اـج  نآزا  دوش .
. تخاس مهارف  ار  یضتقم  ریبادت  دش و  روظنم  هجوتم  شیب  مکزکرم و  ولریا "و  لخاد  تفر  ینمچ   : " هک نومضم 

رقم ۀمکچ 

یم یتخـس  هب  یگدنزاس  داهج  ناردارب  دوب و  دایز  اهرقم  دادـعت  یمیـشورتپ ، یلاوح  هچملـشرد ، يالبرک 5  یتاـیلمع  هقطنم  رد   65 لاس
اه هچب  بیترت ، نیدبو  دوب  هداد  رقم  ياهرگنـس  يالاب  هدز و  بوچ  رـسرب  ار  يا  همکچ  اهورین ، زا  یکی  دننک . ادیپ  ار  دوخ  رقم  دنتـسناوت 

. دنداد یم  زیمت  نارگید  زا  ار  دوخ  رقم  یتحار  هب 

رزودلوب کگنچ 

رت گرزب  یعیبط  دـح  زا  هک  ار  يا  خاش  کی  کگنچ  هدروآ و  رد  ار  یگرزب  رزودـلوب  بقع  ۀـخاش  کگنچ  یمزر  یـسدنهم  ياـهورین 
نگاو اـب  هک  دوـب  هدـش  داـجیا  يرایـش  تفر  یم  ورف  نیمز  هب  هک  کـگنچ  زا  یتمـسق  تـشپ  رد  دـندوب . هدرک  بـصن  نآ  ياـج  هـب  دوـب 
ردوپ  " مان هب  ياهرجفنم  هدام  يواح  دـش و  یم  بصن  رزودـلوب  تشپ  هب  دوب ) هدـش  هتخاس  یحراط و  دـحاو  ناـمهرد  هک  یـصوصخم ( 
تفر یم  ورف  نیمز  رد  هرجفنم  ةدام  کگنچ  تشپ  ياهرایـش  هار  زا  هریغ . ) و  یت . . نا . یت لثم  نوگانوگ  ةرجفنم  داوم  زا  یطولخم  ") رذآ
هرفح ای  دوب  ناگدنمزر  ددرت  لاناک  قدنخ  فاکش و  نیا  دش و  یم  داجیا  نیمز  رد  یگرزب  قدنخ  زا  دعب  درک . یم  رجفنم  ار  ریسم  نآ  و 
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. نمشد یطابترا  ياه  هار  ندرک  بارخ  يارب  يا 

یتسد ياه  خرچ 

زین ددع  هد  میتشاد و  تیمانید  هرجفنم و  داوم  يدایز  رادقم   . دراد يورـشیپ  كرحت و  دـصق  قارع  هک  میدـش  هجوتم  تقو  کی  ههبج  رد 
دش کیدزن  هک  بوخ   . زیرکاخ تمس  هب  تکرح  هب  درک  عورـش  نمـشد  بش  میداد . رارق  نآ  يارب  يا  هلیتف  میدرک و  يزاساج  کیتسال 

دارفا و اب  دروخرب  اب  دـش و  اه  نآ  فوفـص  دراو  تعرـس  اب  اه  کیتسال  میدرک ، اهر  اه  یقارع  ریـسم  رد  ار  اه  کیتسال  نشور و  ار  هلیتف 
. دوب ریظن  مک  هقباس و  یب  بش ، نآ  رد  نمشد  تاعیاض  تافلت و  نازیم  دش ،  رجفنم  ناشلیاسو 

یلاخ ياهرداچ 

اه نآ  بیرف  يارب  اه  هچب  دـندمآ ، یم  ییاسانـش  يارب  نمـشد  ياهامیپاوه  نوچ  بونج ، قطانم  زا  یکی  رد  ورین  ندوبن  لیلد  هب  لاس 61 
راتتـسا کنات  تلاح  دـندروآ و  نوریب  اکیلوپ  ۀـلول  اهرداچ  نیا  ةرجنپ  زا  دـندرک .  اپرب  یلحم  رد  هیهت و  مرک  گنر  هب  یگرزب  ياهرداچ 

. دوب هتشاذگ  راک  یحالس  هن  تشاد و  روضح  ورین  رفن  کی  هن  زیرکاخ  نآ  رد  هک  دوب  یطیارشرد  نیا  دنداد و  نآ  هب  ار  هدش 

کینورتکلا ياه  مشچ 

هب هک  دوب  هدرک  هیبعت  اه  نیم  ریز  کینورتکلا  ییاه  مشچ  داژن ،* يروبـص  دـیمح  یچ  بیرخت  کـمیم ، ۀـقطنم  رد  اروشاـع  تاـیلمع  رد 
كاخ يرادقم  اب  ار  کینورتکلا  مشچ  هب  حلـسم  نیم  يور  هک  بیترت  نیا  هب  دـندش . یم  نیم  راجفنا  ثعاب  ساسح و  رون ، ندـید  ضحم 
جراخ ار  نآ  ینـشاچ  ات  درک  یم  دـنلب  ار  نیم  طایتحا  اب  تشاد ، ار  يریـسم  يزاسکاپ  ای  ربعم  ندرکزاب  دـصق  یتقو  نمـشد  دـناشوپ . یم 

. دش یم  رجفنم  ساسح و  دیسر ، یم  مشچ  هب  رون  تفرگ و  یم  هلصاف  نیمز  زا  نیم  هک  نیا  زا  دعب  هلصافالب  اما  دنک .

کیتسال ریمخ و  بوچ و 

مریگب يرچنپ  مدـمآ  دـش . رچنپ  نآ  يولج  خرچ  درک و  تباـصا  نیـشام  کـیدزن  یپوت  ۀـلولگ  هک  مدرب  یم  نیـشام  اـب  ار  نادرگ  ياذـغ 
تکرح تسه  يروط  ره  مدوب  روبجم  تسا .  هدـش  جراخ  نآ  زا  يدایز  بآ  هدـش و  خاروس  شکرت  اب  مه  نیـشام  ردنلیـس  مدـش  هجوتم 

لخاد مدیـشارت و  تباصا  لحم  خاروس  ةزادنا  هب  ار  نآ  مدرک و  ادیپ  یبوچ  هعطق  دیـسر . مرطاخ  هب  يرکف  مناسرب . اذـغ  اه  هچب  هب  منک و 
بآ ات  مدنابسچ  بوچ  فارطا  هب  ار  نآ  درک . ادیپ  كانبسچ  تلاح  ات  مدیوج  متشادرب و  ینیشام  نان  يرادقم  دعب  مدیبوک .  ردنلیس  ۀندب 

. مدناسر تاکرادت  دحاو  نیرخآ  ات  ار  دوخ  تیعضو  نیا  اب  مداتفا و  هار  مدرک . ضوع  مه  ار  ولج  کیتسال  دنکن . تشن 

نمشد اب  هرهچ  هب  هرهچ 

لخاد هب  یتقو  دنتشاد . تکرش  هاپس  درب  اوه  ةژیو 66  پیت  ياهورین  دش ، ماجنا  قارع  كاخ  لخاد  رد  هک  ، 1 حتف يزرم  نورب  تایلمع  رد 
هار میدیـشوپ و  يدرک  سابل  نیاربانب ، مینک . هلمح  هینامیلـس )  ) قارع ياه  ناتـسا  زا  یکی  هب  هک  دوب  نیا  فده  میدش  هناور  قارع  كاخ 

عقوم نامه  میدومیپ . یم  ار  ریسم  زا  يرادقم  هداج ، يور  زا  دیاب  میدرک ، يورـشیپ  نمـشد  كاخ  قمعرد  رتمولیک  نیدنچ  یتقو  میداتفا .
نیمه يارب  دندوبن . ام  ةرهچ  صیخشت  هب  رداق  اه  نآ  نیاربانب ، دوب . هدش  کیرات  اوه  دندوب . روبع  لاحرد  یقارع  ياهورین  زا  نوتـس  کی 

رهش تشپ  يور ، هدایپ  اهرتمولیک  زا  دعب  دندرک . هقردب  ار  اه  نآ  يدرک ، نابز  هب  دیـشابن  هتـسخ  نتفگ  تسد و  ندرکدنلب  نمـض  اه  هچب 
هدرک هلمح  اهامیپاوه  درک  لایخ  ادتبا  نمـشد  میداد . ماجنا  دوب - هقطنم  زا  هطقن  دنچ  راجفنا  هک  ار - دوخ  تیرومأم  میدیـسر و  هینامیلس 
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هدرک هلمح  اهامیپاوه  درک  لایخ  ادتبا  نمـشد  میداد . ماجنا  دوب - هقطنم  زا  هطقن  دنچ  راجفنا  هک  ار - دوخ  تیرومأم  میدیـسر و  هینامیلس 
. درک تخس  ار  ددرت  ناکما  تسب و  ار  اهزرم  يروف  دش  هدایپ  تارفن  روضح  هجوتم  یتقو  اما  دنا 

ياقآ اب  اهورین  يارب  یتاقالم  رارق  هاپـس  تشذگ ،  هک  يزور  دـنچ  دـنتخیرگ . اههوک  هب  دـنتفرگ و  رارق  هرـصاحم  رد  ناردارب  زا  يا  هدـع 
یمـشاه ياقآ  اب  هقطنم  رد  هدـننک  لـمع  ياـهورین  هک  دـیمهف  نمـشد  یتقو  دـش . شخپ  نویزیولت  زا  هک  داد  بیترت  یناجنـسفر  یمـشاه 

راون شیاهورین  درک و  کبـس  ار  دوخ  یتینما  تامادـقا  اذـل  دـنا . هدرک  كرت  ار  هقطنم  اه  ناگی  ۀـمه  هک  درک  لاـیخ  دـنا ، هدرک  تقـالم 
. دندش صالخ  دندمآ و  زرم  يوس  نیا  هب  زین  ام  ياهورین  دنفرت  نیا  اب  دندرک و  هیلخت  ار  يزرم 

یهارمگ غارچ 

هچبزا نتدنچ  دننک . تکرح  دنتسناوت  یمن  نمشد  یکیدزن  ۀطساو  هب  دننکروبع و  طخزا  دنتساوخ  یم  شیاهورین  هک  میدوب  يرگنـس  رد 
ربعم ریسم  زا  دارفا  دش ؛ فرط  نآ  هجوتم  نمشد  یتقو  دندرک . نشور  غارچ  تشاد  هلصاف  ربعم  رگنس و  اب  هک  طخ  زا  يرگید  طاقن  رد  اه 

. دنتشذگ تمالس  هب 

وتپ بوچ و 

رارق نمشد  دید  ضرعم  رد  ار  نآ  میدرک و  یم  تسرد  یکمدآ  هالک  وتپ و  بوچ و  زا  هدافتـسا  اب  اهزیرکاخ  يور  اهرگنـس و  یمامت  رد 
. میتشاد هگن  ار  زیرکاخ  قیرط  نیا  هب  زور  هس  دسرب . دیدج  يورین  ات  میداد  یم 

نارچ مشچ 

. دندوب هقطنم  رد  نمشد  لاقتنا  لقن و  بظاوم  یمشچراهچ  هک  یناسک  تایلمع ؛ تاعالطا  يورین  نابدید ؛

نتفیچ

یتـقو بش ، رد  ار  نتفیچ  کـنات  بیهم  يادـص  ییوگ  درک . یم  فپ  رخ و  باوخ  ماـگنه  اـه  بش  هک  یـسک  هبملق ؛  درگ و  قاـچ ، درف 
هیقب زا  ار  شمارآ  تحار و  باوخ و  هک  دوب  يا  هدنهدرازآ  شارخلد و  توص  زا  هیانک  درک . یم  یعادت  هتخادـنا ، هیاس  اج  همه  توکس 
دوجو ههبج  رد  تقو  چـیه  دـیاش  نآ  يا  ههبج  تشپ  ینعم  هب  شمارآ ، تحار و  نوچ  ییوگ ، هفیطل  زا  يا  هیام  هفاضا  هب  درک ؛ یم  بلس 

! يدرک ضغنم  ار  ام  شیع  هک  دنبوشایب  نارگید  دیباوخ ، یم  ادص  رس و  رپ  یمک  یسک  رگا  الاح  هک  تشادن 

نتشاد لوبق  مه  ار  یمکی  لهچ و 

ام میراد ! لوبق  مه  ار  شا  یمکی  لهچ و  ام  دش : یم  هتفگ  ندمآ ؛ دای  هب  یمکی  لهچ و  دشن  رگا  نم و  ؤم  لهچ  وزج  بشزامن  تونق  رد 
. دنتفگ یم  زین  بایرد  ار 

هکت لهچ 

یتاـیلمع و ره  زا  یتیمولظم ؛ یتمواـقم و  یتعاجـش ، زا  يا  هناـشن  یمخز و  یعـضوم ، ره  رد  تشادـن ! شندـب  رد  ملاـس  ياـج  هک  یـسک 
مه هب  هک  میدق  هکت  لهچ  ياه  هرفـس  و  هکیت )  ) هکت لهچ  پوت  لثم  تسرد  یـسردآ ! مسا و  يدـنفادپ  ره  زا  ییاضما و  رهم و  یموجه ،

اپ زا  دوبن ؛ شدوخ  ياج  رـس  زیچ  چیه  ییوگ  هدش ؛ يراک  تسد  دوب ؛ هنیپ  هلـصو  دوب  هچ  ره  یتئیه . یتروص و  دوب  هدش  دندوب و  هدروآ 
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گنر دندروخ و  یمن  مه  هب  مادک  چیه  هک  یکدی  یتاعطق  رگید ؛ ياج  هب  هتفرگ  تسد  زا  دندوب و  هداد  هنـسحلا ! ضرق  تسد ، هب  هتفرگ 
! دوبن مه  ِبلاق  مرف و  و 

دنسپ شکرت  هرهچ 

هرهچ همه  نایم  زا  نمشد  شکرت  هک  يا  هرهچ  ندش ؛ حورجم  ندروخ و  شکرت  يارب  دهد  یم  ناج  هک  ییور  گنر و  ینارون ؛ تروص 
، تسالاب زاف  درپب ، دهاوخ  یم  دنک ، یم  تکرح  الاب  رون  تسا ، دـنلب  شیاه  لاب  تسا ، زبس  شغارچ  ترابع : دـنک ! یم  باختنا  ار  نآ  اه 

مادک ره  زین  نک  مک  هام  يور  دـنز و  یم  رود  یلیخ  ندـش ، یتوکلم  ندز ، لغب  رون  رپ  کت ، رـشالف ، امنهار ، الاب ، هلیتف  تمنیب ، یم  غرم 
. دنتشاد هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  هتسیاش  دربراک  یناعم و  بتارم ،

ح

دینکن ینابصع  ار  یجاح 

دلب یچ  ره  هک  دوب  نیا  دننک . بارخ  شرس  يور  ار  رگنس  رگا  یتح  دنونـش ؛ یمن  وا  زا  رت  كزان  لگ  زا  هک  دوب  عمج  ناشرطاخ  اه  هچب 
ار یجاح  يادص  هک  دوب  نیا  ناشیانب  مه  دیاش  دنتفرگ . یم  دای  رگیدمه  زا  دندوبن  دلب  مه  ار  یچ  ره  دندرک ، یم  دنتـسناد  یم  دـندوب و 
وا زا  دمآ  یم  رد  ادص  راوید  زا  دوب ، روبص  گنس  هک  مه  یجاح  مناد ! یمن  دیوگب ؛ يزیچ  اه  نآ  هب  هک  دمآ  یم  ناششوخ  دنروایب و  رد 
یم تسار  :» دنتفگ یم  اه  یـضعب  دعب  دینکن .».. ینابـصع  ونم  اه  هچب  :» تفگ یم  طقف  دیـسر ، یم  کیراب  ياج  هب  هک  راک  دـمآ . یمن  رد 

!« تسشن هرابود  دش و  دنلب  دیدید  تقو  کی  دینکن ، ینابصع  ار  یجاح  دیوگ ،

هنشور رونم  لثم  تقیقح 

، حازم باب  زا  هتبلا  دیوگب ؛ یـضوع  ار  یباوج  ره  دنک و  حرطم  یـضوع  ار  یلاؤس  ره  هدب . هولج  هنوراو  ار  يزیچ  ره  هک  تشاد  انب  ییوگ 
ًالثم درک ؛ یم  راکنا  ار  نشور  یهیدب و  هداس و  رایـسب  ياه  فرح  دـنروخب . تسدور  هک  دوب  یعیبط  دنتـسناد ، یمن  هک  ییاه  هچب  یهتنم 

تـشگ یم  رب  يدج  یلیخ  دراب ، یم  ناراب  دکرت و  یم  نآ  ضغب  هرخالاب  دوز  ای  رید  هکنیا  دش  یم  نامـسآ  ندوب  يربا  زا  تبحـص  یتقو 
راـبنا نآ  راـجفنا  دود  هک  اـهنیا  ییوگ ؟ یم  ار  اـه  نیا  ربا ؟ وک  تفگ «: یم  دز  یم  فرح  زور  نآ  ندوـبن  یباـتفآ  هب  عـجار  هک  یـسک  هب 

چیه هک  تفگ  یم  ار  يزیچ  ییاهنت  هب  دوب  تعاـس  زور و  هاـم و  لاـس و  خـیرات و  میوقت و  ثحب  یتقو  بیترت  نیمه  هب  و  تسا » تاـمهم 
کش زیچ  همه  هب  تبسن  شتخانش  یمن  یـسک  رگا  هک  تفگ  یم  يدج  تفرگ و  یم  بناج  هب  قح  هفایق  مه  ردق  نآ  تشادن ؛ اعدا  سک 

لثم تقیقح  هک «:  دوب  نیا  شمالک  هیکت  دـناشنب ، یـسرک  هب  ار  شدوخ  فرح  ات  دـیچیپ  یم  شیاـپ  رپ و  رب  یـسک  مه ،  یتقو  درک ؛ یم 
!«. هنشور رونم 

رایخ هت  تقیقح 

ناشدوخ اب  قح  الاح  دنزب ـ  ار  شفرح  دنراذگن  دنناشنب و  شیاج  رـس  ار  فرط  هک  نیا  يارب  دش ، یم  ناشثحب  یکره  اب  دندوب  هتفرگ  دای 
:» دیـسرپ دش  یم  هجوتم  رید  یمک  هک  وا  رایخ .» هت  :» دنداد یم  باوج  دندوب  ارجام  دـهاش  هک  هیقب  و  تقیقح »؟ :» دـنتفگ یم  دوبن ـ  ای  دوب 
هب مه  قح  تسا و  خلت  تقیقح  دنیوگب  دنهاوخ  یم  هک  دیمهف  یم  هزات  تسا .» رت  نیریـش  لسع  زا  ینعی  :» دـنتفگ یم  هنعط  هب  هچ »؟ ینعی 
یم ّالاو  رگید ، نوریب  شدـنزادنا  یم  دـننز و  یم  شزاگ  هک  تسا  نیمه  يارب  تفگ «: یم  دروآ و  یمن  مک  ًالومعم  مه  وا  تسام . بناج 
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، هللا كراب  دنتفگ «: یم  هدش ، دنلب  ناشتـسد  يور  وا  دندید  یم  هک  مه  اه  هچب  دالاس .» وت  دنتخیر  یم  دـندرک  یم  دروخ  ای  شدـندروخ !
.»؟ يا هتشون  قشم  شیور  زا  هعفد  دنچ  يدرک . رضاح  بوخ  ار  تسرد 

تیادف اه  ناج  نیسح !

ار شیور  تفگ  یمن  ار  شیگداوناخ  مان  یسک  ات  رگید  دیسرت . یم  مه  دیفس  هایس و  نامسیر  زا  رگید  هک  دندوب  هدروآ  شرـس  هب  ییالب 
تشگ یم  رب  نیسح »! :» تفگ یم  یـسک  هک  نیا  ضحم  هب  رایتخا  یب  یهاگ  فصو ، نیا  اب  دوب  هدروخ  تسدور  سب  زا  دنادرگ ، یمن  رب 

وت مینوخ ، یم  رعش  میراد  ام  ینعی  تیارب .» زا  مریمب  تیادف ، اه  ناج  :» دندرک یم  هفاضا  اه  هچب  هرابود  و  هلب » :» تفگ یم  ای  درک  یم  هاگن 
، تفگ یم  اه  هچب  زا  رفن  کی  هک  نیـسح  هملک  زا  دعب  دنتـشاد ، راک  مه  ًاعقاو  ار  وا  رگا  هک  دوب  هدـش  يروط  رگید  میدرکن ! ادـص  هک  ار 

« . نیـسح نیـسح  البرک ، ناج ، ای ... «  ـالبرک » میر  یم  میگ  یم  نیـسح  تفگ ...«: یم  نآ  لـیمکت  رد  تفرگ و  یم  شیپ  تسد  شدوخ 
مان هب  ار  وا  دنتـشاد ، شراـک  یتقو  دـندروآ و  یمن  ناـبز  رب  ار  وا  ماـن  مه  یخوش  نودـب  اـه  یـضعب  رگید  هک  دوب  هدرک  يراـک  هصـالخ 

. دندز یم  ادص  شیلیماف 

دورن شیوت  ریگب  ار  تبیج  رد  اقآ ! جاح 

يا هراپمخ  تصشلا !» ما  » میتفگ یم  رصقلا  ما  هب  رگید  ام  هک  ردق  نآ  دندز ؛ یم  هراپمخ 60  هزادنا  یب  یهاگ  اه  یثعب  میدوب  هک  رصقلا  ما 
هب هک  یناحور  ناردارب  يابق  بیج  اما  يا . هرک  ياهراولش  ای  تکروا  بیج  وت  تفر  یم  تحار  ییوتلاپ  یبیج و  عطق  ياه  باتک  لثم  هک 

، تشذـگ یکدـنا  اب  منک  یم  رکف  یکی !  هن  هتبلا  دوب ! هراپمخ  بلاق  تسرد  دوب . يرگید  زیچ  ههبج ، دـندمآ  یم  یغیلبت  یمزر  تیرومأـم 
جاح هب  ناممـشچ  هک  اج  ره  تفرگ ، یم  ندـیراب  هراپمخ 60  ناراب  ات  هک  دوب  نیا  درک ! يزاـساج  اـج  نآ  ار  شیاتدـنچ  دـش  یم  تحار 

زا هچ  ره  هر . یمن  يرود  هار  :» تفگ یم  دـیدنخ و  یم  اقآ  جاح  و  شُوت .» هرن  ریگب  ار  تبیج  رد  اقآ ! جاـح  میتفگ «: یم  داـتفا  یم  ییاـقآ 
، هللاو هرآ  :» دنتفگ یم  اه  هچب  دعب  ریخ .» ببـس  دوش  ودع  :» تفگ یم  نمـشد ،» هن  تسود ، اقآ  جاح  میتفگ «: یم  تسوکین .» دسر  تسود 

ناتریگ منک  یمن  نامگ  مه  غرم  مخت  :» تفگ یم  دـیدنخ و  یم  اقآ  جاح  و  تساه » یلیخ  سورخ  زا  رتهب  هراد ؛ ندروخ  اـقآ ، جاـح  غرم 
«. ام اب  شا  هیقب  ورب ! نک  لوبق  امش  دنداد «: یم  باوج  دندروآ ، یمن  مک  هک  اه  هچب  دیایب .»

هدزناپ دش  الاح 

. رغال هداعلا  قوف  يرگید  قاچ و  هداعلا  قوف  یکی  دوب ؛ هدـنمزر  رفن  ود  دـندش  یم  یهد  نامزاس  تایلمع  کـیدزن  هک  یناردارب  ناـیم  رد 
. - داد یم  رارق  رگیدکی  رانک  دز و  یم  ادص  ار  رفن  ود  نآ  دهدب  اه  هچب  هب  يا  هیحور  دـشاب و  هدرک  یحازم  هکنیا  يارب  نادرگ  هدـنامرف 

! هدزناپ دش  دش - ؟ یچ  الاح  اه  هچب  قاچ .)  ) مود رفن  الاح  دتسیاب و  اجنیا  دیایب  رغال )  ) لوا رفن 

دننک یم  شهاگن  دنراد  زیرکاخ  بل  زا  اه  يروح 

هک ییاهنآ  هب  دسر  هچ  دندش ، یم  هناوید  مه  اه  لقاع  دوبن ؛ شدوخ  لاح  هب  سک  چیه  رگید  دش  یم  هدنکارپ  ههبج  رد  هک  تایلمع  رطع 
ناشن ار  وا  هک  یـسک  لاـح  هب  ياو  دوب . كوک  كوک  ناـشفیک  دـندز . یمن  مه  هب  يدوخ  یب  ملاـع  رد  هک  اـه  فرح  هچ  دـندوب . هناوید 

. هرآ تشهب ؟ هرب  داوخ  یم  هک  هنیا  : » دـندرک یم  شا  هرـصاحم  هک  دوب  تقو  نآ  دوش . یم  دیهـش  تایلمع  نیا  رد  ًامتح  دـنیوگب  دـننک و 
مه ور  ام  تسد  تلاح . هب  شوخ  هرادـن ؛ تلاجخ  رـسپ  هیتلاجخ . مردـقچ  دـننک . یم  شاگین  نراد  زیرکاخ  بل  زا  اه  يروح  اـگین . اـگین 

.« ریگب
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دسر یمن  مروز  هک  فیح 

وا دیوگب و  يزیچ  اه  هچب  زا  یکی  ات  تشگ  یم  هناهب  لابند  رد  هب  رد  اوعد . يارب  درک  یم  درد  شرـس  دوب . هتفرگ  ادخ  ار  شرارق  مارآ و 
هک دنتفگ  یچ  نم  هب  عجار  زور  نآ  مناد  یمن  دننک . شکیرحت  دمآ  یمن  ناشدب  مه  اه  هچب  هتبلا  شناج . هب  دـتفیب  دـنک و  هناهب  ار  نامه 
هب درک  یم  ترپ  وا  و  دنداد . یم  وا  هب  اه  هچب  دوبن  شتسد  مه  یچ  ره  تشادرب و  دوب  شتسد  مد  یچ  ره  مفرط ، دروآ  موجه  هبترم  کی 

مناج هب  داتفا  هرابود  متفگ » ار  نیا  نم  ات  ِالا ».. َو  هسر  یمن  تهب  مروز  هک  فیح  : » متفگ منک  شتـسرد  مدوخ  لایخ  هب  مدـمآ  نم . فرط 
لوا زا  ونیا  دش  الاح  : » تفگ یم  مدروخ ». یم  کتک  تتـسد  زا  الاو  اباب : یچیه  : » متفگ هسپ  یباسح  اوه  مدـید  ِالا »؟ َو  اه  یچ  ِالا  َو  : » هک

.« وگب

هراپمخ هلاوح 

بجعت اب  سیونب » اـم  يارب  هراـپمخ 120  هلاوح  کـی  نک  فطل  : » متفگ دوب  اـجنآ  هک  يردارب  هب  تاـمهم ، نتفرگ  يارب  راـبنا  مدوـب  هتفر 
!« دنهد یم  يا  هلاوح  هچ  اه  هراچیب  ریقف  هب  رگید . تسا  مولعم  رزیرف ؟ لاچخی  هلاوح  سپ  : » متفگ هراپمخ »؟ هلاوح  : » تفگ

هبرگ تیرومأم  مکح 

هبرگ دوب  رقتسم  هچملش  رد  هک  بیرخت  نادرگ  روخ ! هبرگ  هب  فورعم  ییارحص  ياه  شوم  دوب ؛ اه  شوم  رهـش  عقاو ، رد  نونجم ، هریزج 
هب هریزج  رد  تاکرادت  ناردارب  زا  يدیـشروخ  دزادنیب . چم  هقطنم  تفلک  ندرگ  ياه  شوم  اب  دوب  هتـسناوت  هک  درف  هب  رـصحنم  تشاد  يا 
درک تبحص  یهوکـش  اب  هچملـش و  تفر  دنریگب . هیراع  بیرخت  دحاو  زا  یتدم  ار  ییاذک  هبرگ  نآ  هک  دش  نیا  رب  رارق  داتفا . هراچ  رکف 

ام يارب  دوش ، یمن  یتقافر  دیریگب . تیرومأم  مکح  هتفه  کی  شیارب  رکشل  داتس  زا  دیاب  یلو  میرادن  یفرح  ام  : » تفگ يدج  یلیخ  وا  و 
!« دراد تیلوئسم 

تسا زورکدنل  اب  مدقت  قح 

همان نییآ  ياهلاوئـس  هب  روطچ  وا  دـننیبب  تساوخ  یم  ناشلد  یلیخ  دـندوب و  هدز  هقلح  یجیـسب  رود  یگدـننار  ییامنهار و  هرادا  نارـسفا 
نیا يراب و  فرط  نآ  يراـگ ، رگید  فرط  يراوس ، کـی  عطاـقت  رد  رگا  بوخ ، : » تفگ درک و  وا  هب  ور  اـهنآ  زا  یکی  دـهد . یم  خـساپ 
نیا رد  زورکدنل ؟ : » دیـسرپ بجعت  اب  رـسفا  زورکدنل ». : » تفگ یلطعم  نودب  یجیـسب  تسا »؟ مادک  اب  مدـقت  قح  دـشاب  سنالوبمآ  فرط 

.« هنیب یمن  ونوا  سک  چیه  هک  هر  یم  دایم و  يروط  ناورس  بانج  : » داد باوج  وا  و  میرادن » زورکدنل  ام  هک  سکع 

مشاب تمالغ  هتفگ  مردام  ناج ! نیسح 

ار زیچ  چیه  هظحالم  رگید  درک  یم  لگ  ناشیخوش  یتقو  دش ؛ یمن  ناشرـس  اه  فرح  نیا  اه  یـضعب  اما  میدوب . هدرک  ادـیپ  یـشوخ  لاح 
لاح نابز  هحون و  نیا  تشاد  اه  هچب  زا  یکی  میدوب و  هتـشاذگ  بآ  لخاد  امرگ  زا  هدرک و  تخل  ار  نامیاهاپ  هناخدور  بل  دندرک . یمن 
کی هک  مشاب و ».... تهار  هگرد و  مداخ  مشاب ، تمالغ  هتفگ  مردام  ناج ! نیـسح  : » درک یم  همزمز  دوب  هدناوخ  ناحادـم  زا  یکی  هک  ار 

، تفگ یمن  مه  تردام  تفیب ، هار  : » هک درک  شدنلب  تفرگ و  دناوخ  یم  تشاد  هک  ار  یـسک  تسد  همدـقم  نودـب  دـش و  دراو  وا  هبترم 
!« مدرک یم  تلوبق 
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نزب فرح 

دوب و شدوخ  لاـح  هب  یـسک  ره  هک  دـندش  یم  عـقاو  یعمج  ناـیم  رد  یتـقو  دنتـشادن  ار  ییاـهنت  تقاـط  دـندوب و  غولـش  هک  ییاـه  هچب 
دننک و زاب  ار  فرح  رس  دنیوگب و  يزیچ  هکنیا  يارب  دوب ، مرگ  ناشدوخ  راک  هب  ناشرس  دننک  وگ  تفگ و  مه  اب  هکنیا  زا  شیب  صاخـشا 

فرح يزن  ایند  زا  نومیا  یب  لال و  رک و  : » دـنتفگ یم  دنـشاب  هدـش  رورـس  طاشن و  بابـسا  دنـشاب و  هدزن  ییاج  یب  طبر و  یب  فرح  زین 
. ندرک مسبت  نتفگ و  يزیچ  مادک  ره  دندرک  یم  عورش  دنشاب  هتخاب  وا  هب  ار  هیفاق  ییوگ  هک  اه  هچب  و  نزب »

تسا یمرگ  تسد  الاح 

هچب زا  یکی  اب  دوب  یفاک  ًالثم  دنرک . یم  شتیذا  اه  یضعب  مه  نیمه  يارب  دوبن ؛ انـشآ  ههبج  ياه  هچب  قالخا  وخ و  قلخ و  اب  یلیخ  زونه 
مدوخ دش  هقباسم  هیمرگ  تسد  الاح  : » تفگ یم  یکی  دندرک . یم  شا  هرود  دروخب ؛ اذغ  اهتـشا  اب  هدرخ  کی  طقف  دش و  یم  اذغ  مه  اه 

چم يراد  هگم  : » تفگ یم  یموس  و  روخب » تدوخ  دـعب  نش  ریـس  نروخب  تامـشچ  هدـب  لوا  : » درک یم  هفاضا  يرگید  منک ». یم  تربخ 
دیمهف یمن  ار  اه  هیانک  اه و  هراشا  نیا  زا  يرایسب  وا  هک  دوب  نیا  همه  زا  رت  بلاج  و  میورب » مه  اب  وش  هدایپ   » ای ریگن » تخـس  يزادنا ، یم 

رگا دوب و  هتـشذگ  راک  زا  راک  رگید  هک  دیمهف  یم  تفر  یم  رانک  دـش و  یم  ریـس  هکنیا  زا  دـعب  ای  درک ؛ یم  ار  شدوخ  راک  هجیتن  رد  و 
نوا نم  دیتفگ  یم  یچ  : » تفگ یم  درک  یم  زیمت  ار  شناهد  تسد و  هک  یلاح  رد  اذغ  فرص  زا  دعب  دوب ، هدش  داتـسا  هداتفا و  هار  یمک 

!« مدشن هجوتم  عقوم 

منک کشخ  ومتروص  تا  هیفچ  اب  راب  کی  راذگب  الاح 

رایتخا یب  تفگ  یم  یفیطل  ثیدـح  فرح و  یـسک  یتقو  دـننک  یم  فعـض  شغ و  يا  هراشا  اـب  هک  ساـسح  یکلقلق و  ياـه  مدآ  لـثم 
ام هتسد  لاقن  دمآ . یم  رد  شکـشا  هک  دیدنخ  یم  ردق  نآ  دنک . لرتنک  ار  شدوخ  تسناوت  یم  یتخـس  هب  ندیدنخ و  هب  درک  یم  عورش 

: تفگ یم  درک و  یم  اهنآ  هب  ور  دنا  هدش  شصرق  اپ  ورپ  يرتشم  دوز  یلیخ  هک  دید  یم  دش و  یم  ور  هبور  اه  هچب  روج  نیا  اب  یتقو  مه 
!« ًادعب منک  کشخ  ومتروص  تا  هیفچ  اب  راب  کی  راذگب  الاح  »

بوجو طیارش  ظفح 

، نآ هب  ندرک  مایق  يارب  بوجو  طیارـش  زا  تسا و  رکنم  هچنآ  فورعم و  هچنآ  قیقد  تسرد و  تفایرد  كرد و  عالطا و  ملع و  رب  دـیزم 
هب ار  نآ  زگره  دـندوبن  یفورعم  هب  لماع  دوخ  رگا  ناردارب  تشاذـگ و  یمن  یقاب  لمع  یب  لوق  يارب  ییاج  نآ  رطعم  طـیحم  ههبج و  وج 

. دندرک یمن  هیصوت  نارگید 
هچنآ نداد  ماـجنا  هب  قـیوشت  رما و  اـی  تسا  ههبج  نأـش  نود  هچنآ  زا  دوـخ  ياـهورین  یهن  تقو  هـب  هـک  ناهدـنامرف  دـندوب  هـلمج  نآ  زا 

!" دینکب ار  راک  نالف  ادخ  ياضر  ضحم  ای ": !" دینکن ؛ رگید  ار  راک  نالف  ادخرطاخ  هب  دنتفگ ": یم  تسا  نادهاجم  نانمؤم و  تحلـصم 
یم خساپ  عضاوت  لامک  رد  دـینک ، یمن  غالبا  یهدـنامرف  تیلوئـسم  عضوم  زا  ار  یهاون  رماوا و  نیا  ارچ  هک  دندیـسرپ  یم  ناشیازا  رگا  و 

". متسین میوگ  یم  هچنآ  هب  لماع  موادم  بترم و  روط  هب  مدوخ  نوچ   : دنداد "
رگا دـنتخادرپ و  یم  وـج  تسج و  هب  دوـخ  دوـجو  رد  تـسخن  دـننک ، یهن  يرما  زا  ار  رگیدـکی  دنتـساوخ  یم  رگا  زین  ناگدـنمزر  ریاـس 
نیا رب  دنشاب  دونشخ  دنریذپب و  هک  يوحن  هب  دیهمت  لمأت و  رازه  اب  مه  نآ  دنتفر ، یم  نارگید  غارـس  دنتفای  یم  نآ  زا  ياربم  ار  نتـشیوخ 

. هبنت هیبنت و 
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ندرک تعافش  نتساوخ و  تیلالح 

تشپ رد  اعد " سامتلا  لثم " دش ؛ یم  هلدابم  ناگدنمزر  نیب  مئاد  هک  دوب  یتارابع  نیرت  جیار  مه ،  زا  تعافـش  ياضاقت  تیلالح و  بلط 
یم ساـمتلا  مه  هب  ناردارب   ً اـعقاو تفرگ و  یم  دوخ  هب  يرگید  تروـص  تاـیلمع  ياهبـش  رد  زیچ ،  همه  لـثم  مه  راـک  نیا  اـهتنم  ههبج .
قرغ هک  دنتفگ  یم  یلاح  رد  ار  تارابع  نیا  دننکن .  غیرد  اهنآ  تعافش  زا  تداهش ،  ماقم  رد  هک  دنتـساوخ  یم  مه  زا  هنازجاع  دندرک و 

. دنوشب ادج  مه  زا  دنتسناوت  یمن  هدروخ و  هرگ  مه  رد  و  ۀمه ، اب  هداهن و  رگیرکی  ۀناش  هب  رـس  دندوب و  مه  رادید  ترـسح  هآ و  کشا و 
ار يدنـس  هک  یـسک  لـثم  هک  تسا  نیمه  يارب  دـندرک . یم  ییاونیب  يریقف و  ساـسحا  دـننتفرگ و  یمن  يزیچ  هب  ار  دوخ  تلاـح  نیا  رد 
مه تعافـش  زا  يرادروخرب  رگیدکی و  تیاضر  لوصح  يارب  ار  راک  نانچنآ  مه ،  ماقم  هب  نامیا  ملع و  اب  دـنک ، یم  يرـضحم  ینوناق و 

 . ادخ نذا  هب  هتبلا  دنتسناد ؛ یم  لاحم  ار  نآ  فالخ  يراک  مکحم  همه  نآ  ياکتا  هب  هک  دندرک  یم  مکحم 
. دوب لومعم  یخوش  هب  زین  جع )) ) نامز ماما  اقآ  ریشمش  ياج  ندرگ ( نمشد و  ۀصانق  ۀلولگ  ياج  هب  یناشیپ  ندیسوب 

یمزر مه  قح 

یتساک یمک و  هن  ار ،  هنهک  تحارج  مخز و  هن  دندیدنـسپ ؛  یمن  دوخ  رب  تایلمع  رد  ندرکن  تکرـش  يارب  يا  هناـهب  چـیه  دارفا  ًـالوصا 
دننتـسناوت یمن  هک  یـصاخشا  دـندوب  دـنتفر . یم  تایلمع  هب  هنهرب  ياپ  دروخ و  یمن  ناشیاپ  هب  نیتوپ  هک  دـندوب  ییاـه  هچب  ار .  لـیاسو 

يور دـنتفرگ و  یم  شود  هب  ار  نآ  زا  يا  هکت  يا و  هـعطق  مادـک  ره  ناشناتـسود  دـننک و  لـمح  ار  دوـخ  تاـمهم  تازیهجت و  لـیاسو و 
میسقت مه  ار  وا  ياضق  ةزور  زامن و  يزیزع ،  تداهش  زا  سپ  ناردارب  نامه  دنتفاتـش و  یم  مدقم  طخ  يوس  هب  دنداهن و  یم  دوخ  لیاسو 

. دندرک یم  رازگرب  یهورگ  تروص  هب  هدرک و 

بحتسم بجاو و  ياه  لسغ  مامح و 

تعامج دوب و  کیرات  اوه  ات  دـیاب  هک  بجاو  ياه  لـسغ  ًاـصوصخم  ، تشاد یتیاـکح  ههبج  رد  مه  اـه  هچب  ندرک  لـسغ  نتفر و  ماـمح 
ات شـش  دودح  هاگ  ود  کی و  طوطخ  رد  ییارحـص  ياه  مامح  نوچ  يدوز ، نیا  هب  هن  هتبلا  دنتـشگ ، یم  رب  دنتفر و  یم  يدلج  باوخ ، 

دش . یم  یط  تسیاب  یم  هار  نیا  دنتشاد و  هلصاف  رقم  اب  رتمولیک  تشه 
يا ییوش  تسد  ۀشوگ  يرداچ ،  رانک  يرتیل ،  تسیب  اب  تشاد  ساوسو  یلیخ  یـسک  رگا  يرتک و  ود  یکی ،  اب  ناتـسبات  رد  بآ ، هب  زاین 

تشاد ! جرخ  ناتسمز  رد  اما  دش  یم  عفر  ییاج 
ای راگیـس  ییانـشور  دـنیوگ  یم  هک  گنج ،  دوب و  بش  نوچ  دنتـشاد ، ار  مامح  ندرک  ادـیپ  یکیرات و  لکـشم  نتفر  هدایپ  عقوم  اـه  هچب 

ناذا تقو  تشاد .  دوجو  اه  هچب  ریاس  اب  ندـش  ور  هب  ور  لاـمتحا  نیـشام ، اـب  نتفر  تروص  رد  و  دراد ، دُرب  رتمولیک  کـی  تیربک  بوچ 
یم يا  هشوگ  نیـشام  بقع  دنتفر و  یم  یکی  یکی  دوب . اهراد !  مامح  رظتنم  یهدنامرف  ای  تاکرادـت  رداچ  رانک  ییاتویوت  ًالومعم  حـبص 

اب امرس ،  ۀناهب  هب  ای  دندیـشک  یم  ناشرـس  هب  ار  تکروا  هالک  دندوب  یتلاجخ  ای  دنتـشاد  يرت  شیب  يایح  بجح و  هک  یـضعب  دنتـسشن و 
تفرگ یم  ار  ششود  تساخ ، یم  رب  باوخ  زا  رتدوز  هک  دوب  یسک  اه  مامح  نیا  زا  دونشخ  یضار و  دندناشوپ . یم  ار  ناشتروص  هیفچ 

و تبون ،  مان و  تبث  هب  دیـشک  یم  ناشراک  دندوب  هدـیبنج  رید  یمک  هک  اهنآ  اما  يدـیدن )! يدـید  رتش   ) شلوا ياج  رـس  تشگ  یم  رب  و 
دننکب ار  هیضق  لاق  یبآ  هباتفآ  اب  دنزیخرب و  دادماب  يود  کی و  ناتسمز ، لصف  نامه  رد  هک  دوبن  دیعب  دنتشاد  يا  هثج  ناج و  هک  یـضعب 

دنشکن ! ار  ناتسودنه  روج  مرگ ،  بآ  سوواط  يارب  و 
يارب ماـمح ، فص  رد  اـه  هچب  یتـقو  هک  دوب  لوـمعم  تشاد ، دوـجو  بحتـسم  بجاو و  ماـمح  يارب  مرگ  بآ  هب  یـسرتسد  هک  هبقع  رد 
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. دوش یم  اضق  شزامن  بیرق  نع  هک  دندرب  یم  وب  دنک ،  یم  اپ  نا  اپ و  نیا  بترم  تسا و  برطضم  یسک  دندید  یم  بحتسم - ای  تفاظن 
نم تارابع " اب  دندناسر ، یم  ار  بلطم  يروج  کی  ناشدوخ  مه  یضعب  وا . هب  دنداد  یم  ار  ناشتبون  دندرک و  یم  زاب  ار  هار  هک  دوب  نیا 

 ، تفه هک  دـندوب  يدارفا  دنتخانـش ) یم  ار  رگیدـمه  هک  ییاه  هچب  نیب  رتشیب   _ نآ ریاظن  ما "و  یبونج  اـی "  ما " ! هدـمآ  ياـضق  رتفد  زا 
. دندرک یم  یط  هدایپ  تداهش  لسغ  يارب  تایلمع ، زا  لبق  ار  هار  رتمولیک  تشه 

ندرک مامح 

تعامج دوب و  کیرات  اوه  ات  دـیاب  هک  بجاو  ياه  لـسغ  ًاـصوصخم  ، تشاد یتیاـکح  ههبج  رد  مه  اـه  هچب  ندرک  لـسغ  نتفر و  ماـمح 
ات شـش  دودح  هاگ  ود  کی و  طوطخ  رد  ییارحـص  ياه  مامح  نوچ  يدوز ، نیا  هب  هن  هتبلا  دنتـشگ ، یم  رب  دنتفر و  یم  يدلج  باوخ ، 

دش . یم  یط  تسیاب  یم  هار  نیا  دنتشاد و  هلصاف  رقم  اب  رتمولیک  تشه 
يا ییوش  تسد  ۀشوگ  يرداچ ،  رانک  يرتیل ،  تسیب  اب  تشاد  ساوسو  یلیخ  یـسک  رگا  يرتک و  ود  یکی ،  اب  ناتـسبات  رد  بآ ، هب  زاین 

تشاد ! جرخ  ناتسمز  رد  اما  دش  یم  عفر  ییاج 
ای راگیـس  ییانـشور  دـنیوگ  یم  هک  گنج ،  دوب و  بش  نوچ  دنتـشاد ، ار  مامح  ندرک  ادـیپ  یکیرات و  لکـشم  نتفر  هدایپ  عقوم  اـه  هچب 

ناذا تقو  تشاد .  دوجو  اه  هچب  ریاس  اب  ندـش  ور  هب  ور  لاـمتحا  نیـشام ، اـب  نتفر  تروص  رد  و  دراد ، دُرب  رتمولیک  کـی  تیربک  بوچ 
یم يا  هشوگ  نیـشام  بقع  دنتفر و  یم  یکی  یکی  دوب . اهراد !  مامح  رظتنم  یهدنامرف  ای  تاکرادـت  رداچ  رانک  ییاتویوت  ًالومعم  حـبص 

اب امرس ،  ۀناهب  هب  ای  دندیـشک  یم  ناشرـس  هب  ار  تکروا  هالک  دندوب  یتلاجخ  ای  دنتـشاد  يرت  شیب  يایح  بجح و  هک  یـضعب  دنتـسشن و 
تفرگ یم  ار  ششود  تساخ ، یم  رب  باوخ  زا  رتدوز  هک  دوب  یسک  اه  مامح  نیا  زا  دونشخ  یضار و  دندناشوپ . یم  ار  ناشتروص  هیفچ 

و تبون ،  مان و  تبث  هب  دیـشک  یم  ناشراک  دندوب  هدـیبنج  رید  یمک  هک  اهنآ  اما  يدـیدن )! يدـید  رتش   ) شلوا ياج  رـس  تشگ  یم  رب  و 
دننکب ار  هیضق  لاق  یبآ  هباتفآ  اب  دنزیخرب و  دادماب  يود  کی و  ناتسمز ، لصف  نامه  رد  هک  دوبن  دیعب  دنتشاد  يا  هثج  ناج و  هک  یـضعب 

دنشکن ! ار  ناتسودنه  روج  مرگ ،  بآ  سوواط  يارب  و 
يارب ماـمح ، فص  رد  اـه  هچب  یتـقو  هک  دوب  لوـمعم  تشاد ، دوـجو  بحتـسم  بجاو و  ماـمح  يارب  مرگ  بآ  هب  یـسرتسد  هک  هبقع  رد 

. دوش یم  اضق  شزامن  بیرق  نع  هک  دندرب  یم  وب  دنک ،  یم  اپ  نا  اپ و  نیا  بترم  تسا و  برطضم  یسک  دندید  یم  بحتسم - ای  تفاظن 
نم تارابع " اب  دندناسر ، یم  ار  بلطم  يروج  کی  ناشدوخ  مه  یضعب  وا . هب  دنداد  یم  ار  ناشتبون  دندرک و  یم  زاب  ار  هار  هک  دوب  نیا 

 ، تفه هک  دـندوب  يدارفا  دنتخانـش ) یم  ار  رگیدـمه  هک  ییاه  هچب  نیب  رتشیب   _ نآ ریاظن  ما "و  یبونج  اـی "  ما " ! هدـمآ  ياـضق  رتفد  زا 
. دندرک یم  یط  هدایپ  تداهش  لسغ  يارب  تایلمع ، زا  لبق  ار  هار  رتمولیک  تشه 

ایح بجح و 

تردـن هب  يراولـشریز ــ! ای  تسا  تروش  دوبن  مولعم  ًاعقاو  هک  فیلکتالب " يژولوئدـیا "و" اب  تروش  " دـنلب رایـسب  ياه  تروش  دوجو  اب 
يور دـندیچیپ یـا  یم  ناشدوخ  رود  ییوتپ  بلغا  . دـننیبب نارگید  ار  شندـب  دـنک و  ضوع  سابل  عمج  روضح  رد  يردارب  دـش  یم  هدـید 

. سکع هب  دندیشوپ یـا  یم  راک  راولش  دندروآ و  یم  رد  ار  ناشیراولش  ریز  دعب  دنتخادنا ، یم  ناشرس 
کی زا  هک  يا  هچراپ  هکت  تشاد ؛ هنیـس  گرب  ًالومعم  اه  هچب  راک  ياه  نهاریپ  تشادن . دوجو  نآ  ندرک  ضوع  سابل  هوحن ي  نیا  هتبلا 

. دناشوپ یم  ار  هنیـسزا  يرادقم  ولگ و  ریز  ینایرع  دش و  یم  هتـسب  يا  همکد  اب  هقی  ریز  رگید ، فرطزا  دوب و  هدش  هتخود  سابل  هب  فرط 
نامه رد  دندیـشوپ ، یم  تشادن ، ار  هنیـس  گرب  نیا  ًاعبط  هک  ار ، یتمینغ  ياه  سابل  یتقو  هک  دندوب  دـیقم  هلئـسم  نیا  هبردـق  نآ  یـضعب 

یم يریگولج  ناش  هنیـس  يوم  ندـشادیپ  ًانایحا  هقی و  ندوب  زاب  زا  هلیـسو  نیا  هب  دـنتخود و  یم  يا  هملباـق  همکد ي  همکد ـ  کـی  لـحم 
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. دندرک
. سابل قالخا  بادآ و  زا  رگید  یکی  دوب و  لومعم  يداع ، عاضوا  رد  صوصخ  هب  مه ، يدرک ـ  داشگرایسب ـ  دنلب و  ياهراولـش  ندیـشوپ 

رایـسب راک ، كرحت و  رـسارس  طیحم  نآ  رد  مه  دناشوپ و  یم  داد و  یم  ياج  دوخ  رد  ار  ندب  مجح  مهو  دوب  تحار  مه  هک  ییاهراولش 
یکی هک  ییاج  ات  دندوب ، راولـش  عون  نیا  ندیـشوپ  هب  دـیقم  همه  زا  شیب  ههبج ، راد  هقباس  یمیدـق و  ياهورین  . دوب ماوداب  سنج و  شوخ 

. دوب سابل  نیمه  اه  نآ  تاصخشمزا 
لحم رذــگ  هچوکرــس و  لـثم  دــش ، یم  اـپرب  نآ  فارطا  نادرگ  ياـهرداچ  هـک  هـهبجرد  اـهورین  رارقتــسا  لـحم  نادرگ و  هطوـحم ي 

هب اج  نآرد  ار  دوخ  شاب  تحار  يراک و  یب  تغارف و  تاقوا  هصالخ  فقوت و  دـمآ و  تفر و  نیرت  شیب  اـه  هچب  هک  دوب  ییاجرهـشرد 
نهاریپ ریز  ریز و  سابل  اب  یـسک  زگره  دروآ ، هناهب  دـش  یم  دوب و  مرگ  اوه  هک  ییاهزور  رد  صوصخ  هب  فصو ، نیا  اب  دـندرب . یم  رس 

. دش یمن  رهاظ  هطوحم  رد  دمآ و  یمن  نوریب 
نداد ماجنا  نیحرد  ای  هطوحم  رد  ندز  مدق  عقوم  رد  هتبلا  دوب ؛ راولـش  يور  دـنلب  ياه  نهاریپ  نتخادـنا  باب ، نیا  رد  رگید  بدا  تداع و 

نیچ قرع  نتشاذگ  دنلب و  رایسب  دیفس  ياه  سابل  ندیشوپ  اب  مه  یضعب  هژر ، هاگحبص و  مسارم  رد  هن  رداچ ، زا  جراخ  یصخش  ياهراک 
. دنتفرگ یم  دوخ  هب  يا  هنادهاز  هفایق ي  رس  رب 

هدنمزر هدید و  شزومآ  تاناویح 

هدـمآرد هب  یناویح  تئیه  زا  هتفرگ و  مدرم  یپ  دـنچ  يزور  فهک  باحـصا  گس  نوچ  هک  دوب  یتاناویح  شود  رب  گنج  راب  زا  یـشخب 
هلمج ي زا  دنتشاد . اه  نآ  اب  یصاخ  راتفر  اه  هچب  دندوب و  طبترم  هدنمزر  هعماج ي  یناسنا و  يورین  اب  تاناویح  نیا  هاوخان ، هاوخ  . دندوب
هب ادهـش  ناحورجم و  لاقتنا  یتاکرادـت و  روما  تامهم ، ییاج  هباج  دارفا ، لمح  راک  رد  هک  دـندوب  غـالا  بسا و  رطاـق و  تاـناویح ، نیا 

. تشادن ینادنچ  ییاراک  هیلقن ، لیاسو  هک  روشک  برغ  یتایلمع  قطانم  رد  هصاخ  دندوب ، هدش  هتفرگ  تمدخ 
ياه شزومآ  دـندید ، یم  شزومآ  تایلمع  زا  لبق  هک  تشاد  حانجلاوذ  نادرگ  ای  هزیرطاـق  دـحاو  يرقم ك  ره  ًـالومعم  قطاـنم ، نیا  رد 

کیرات هداعلا  قوف  ياه  بش  اه و  حبـص  ار  اهنآ   . دننکن " پک  " سرت زا  نآ  راجفنا  هلولگ و  کیلـش  يادص  ندینـش  ضحم  هب  ات  یمزر ؛
پوت و ۀلولگ  توس  يادص  اب  عقوم  هب  نتفر  زیخ  يارب  دنداد ؛ یم  ناشتکرح  مارآ  نیگنس ،  کبش و  ياه  حالس  رابگر  ریز  دندناود ؛ یم 

دنرادرب . ماگ  هنوگچ  هدولآ  ياه  نیمز  نیم و  ياه  نادیم  رد  هک  دنتخومآ  یم  اهنآ  هب  دندرک و  یم  ناشیانشآ  هراپمخ 
یکباچ و یگرزب ،  رب  هوالع  هک  یتاناویح  ؛ دوب مادـک  ره  تمیق  لصا  زا  رت  شیب  بتارم  هب  هاگ  بسا ، رطاق و  کـی  يارب  روما  نیا  ۀـنیزه 
رد دندش . یم  عقاو  ناگدـنمزر  صاخ  هجوت  دروم  دنتـشاد ، روضح  هقطنم  رد  یتدـم  دـندید و  یم  شزومآ  تروص  نیا  هب  یتقو  یناوج 
هب ار  ناـشیاه  یمخز  دـنداهن ، یم  نیمز  رب  ار  ناـشراب  قارتا ،  تحارتسا و  عقوم  ینعی  دـندرک . یم  ار  ناـش  هظحـالم  لـیلد  نیا  هب  هجیتن ،

دصقم و هب  ندیسر  زا  دعب  دندرک و  یم  هدافتـسا  ناشدوخ  یکـشزپ  يدادما و  لیاسو  زا  اهنآ  نامـسناپ  نامرد و  يارب  دندرب و  یم  بقع 
رد ار  ریـسم  نیرت  بسانم  اه  هار  تیعـضو  زا  عالطا  اب  دندوب و  یچدـلب  یهاگ  هک  ییاهرطاق  دنتـشاذگ ، یمن  مک  ناشرامیت  رد  راک  نایاپ 

. دندرک یم  تکرح  ناشرس  تشپ  اهورین  دنداتفا و  یم  ولج  دنتخانش ، یم  اه  هوک  دنت  یبیشارس  زا  ندمآ  دورف  نتفر و  الاب 

يذوم تارشح 

دندرک و یم  داجیا  تمحازم  یلـصف  تروص  هب  روبنز  بات و  بش  مرک  مرک ، خـلم ، ساس ، هنک ، سگم ، هشپ ، کسوس ، دـننام  یتارـشح 
هجرد ي لهچ  يامرگ  رد  دندروآ و  یم  موجه  لاناک  ندـنک  عقوم  هک  ییاه  هشپ  دـندش ؛ یم  ادـیپ  صاخ  یقطانم  رد  اه  نآ  زا  یهورگ 

. دننزب رانک  ناشیور  زا  ار  وتپ  اه  هچب  دنداد  یمن  هزاجا  بونج 
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هریزج ي نوچ  یقطانم  رد  دنتـشاد و  دوجو  لاـس  ياـه  لـصف  همه ي  رد  بونج ، هقطنم ي  رد  سگم  هشپ و  تارـشح ، همه ي  ناـیم  زا 
هک ییاج  ات  دندش ، یم  رداچ  ای  رگنـس  قاتا ، لخاد  یتقو  همه ، نیا  اب  دوب . اه  نآ  اب  گنج  گنج ، ههبج ي  زا  شخب  کی  واف ، نونجم و 

رگنـسرد و يولج  دـندوب . نادرگ  ور  ناشنتـشک  زا  دـندرک و  یم  نوریب  ار  ناروناج  هیفچ  هفحلم و  نداد  ناکت  اب  ماما  عبت  هب  دوب  رودـقم 
اه هشپ  دندرک . یم  يریگولج  ناشندش  هدنکارپ  زا  تماقا ، لحم  فارطا  رد  دنتخیوآ و  یم  يا  هدرپ  سردـنم  هنهک و  ياه  مچرپ  اب  هلوس 

! تکـساک هالک  نیتوپ و  يور  زا  اه  هچب  لوق  هب  ناش ـ  دنلب " یـساش  " عون دـندوب و  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  میقتـسم  هعاشا ي  لماع  بلغا 
رد ناشنت  زا  ار  سابل  اوادم  يارب  دندرک و  یم  لقتنم  هبقع  ناتـسرامیب و  هب  ار  ناگدنمزر  حورجم  ندب  یتقو  تخیر . یم  ار  دوخ  رهز  مه 

. دندوب يذوم  تارشح  نیا  هدش ي  یبوک  لاخ  همه  ءانثتسا  الب  دندروآ ، یم 

کمن نان و  تمرح 

دیزم هتبلا  دـش . یم  یقلت  يداع  يرما  ههبج  رد  کمن  اب  اذـغ  ندرب  نایاپ  هب  ندرک و  ادـتبا  ههبج ، تشپ  مدرم  زا  يرایـسب  تداـع  مغر  هب 
هک یتسد  دنکشب  :" هک ترابع  نیا  نتفگ  تسد و  فکرب  کمن  نتخیر  لثم  دوب ؛ بحتـسم  لمع  نیا  صاخ  ياه  یخوش  اه و  هزم  نآرب ،
یم هرفـس  هب  اذغ  زا  لبق  نان  یتقو  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نان  هب  تبـسن  بدا  اه . فرح  نیا  لاثما  تسا "و  مک  ادغ  کمن  :" ای درادن " کمن 
همه ندیچ  زا  سپ  دشاب ، هدشن  یتمرح  یب  هک  نیا  يارب  دوب ، مک  نانرگا  ای  دندرک . یم  عورـش  ار  مامعط  نآ  اب  دندنام و  یمن  رظتنم  دمآ 

، درک یم  نینچ  يدرف  مه  رگا  دـنتخیر و  یمن  رود  ار  نآ  هبل ي  ناـن و  رودزگره  هک  نیا  رگید  دـندروآ . یم  ار  نآ  هرفـس  تاـیوتحم  ي 
. دندروخ یم  ار  هرفس  ياه  نان  هدرخ  طقف  یضعب  هک  نیازا  رظن  فرص  دنداد . یم  رارق  یقالخا  هنگنم ي  رد  ار  وا  نآ  ندروخ  اب  نارگید 

رتسب رد  یگدامآ  ظفح 

عقوم هب  يدمآ ،  شیپ  هنوگ  ره  هنابـش و  مزر  تروص  رد  ات  دندرک  یم  یـسراو  ار  ناشلیاسو  اه  هّچب   ، سوناف ۀـلیتف  ندیـشک  نییاپ  زا  لبق 
ـ  دوشن هابتـشا  نارگید  لیاسو  هک  يوحن  هب  بسانم ـ  لحم  رد  ار  ناش  يدارفنا  مزر  لیاسو  اه و  نیتوپ  دنـشاب . نداد  ناشن  شنکاو  ةدامآ 

. دندیباوخ یم  نیتوپ  تازیهجت و  مرف و  سابل  اب  یطیارش  رد  یتح  دنداد . یم  رارق 
ۀمه يرادیب  زا  دـعب  ، دـندوب رادـن  حالطـصا  هب  مه  اب  هک  اج  نآ  دنتـشاذگ و  یم  ناشرـس  يالاب  ار  ناشیاهوتپ  اه  هّچب  اهرداچ ،  بلغا  رد 

ود ره  ناردارب  زا  یـضعب  دندیـشک . یم  نآ  يور  هفحلم  ياـج  هب  ار  ییوتپ  دـندرک و  یم  هتـسد  يا  هشوـگ  رد  هدافتـسا  زا  دـعب  ار  اـهوتپ 
. دش یم  زیامتم  نارگید  يوتپ  زا  یگداس  هب  دمآ ، یم  رد  فاحل  لکـش  هب  هک  نیارب  هوالع  هک  دنتخود  یم  مه  هب  هلـصوح  اب  ار  ناشیوتپ 

رارق يراومهان  تخس و  نیمز  يور  ناشنت  دوبن و  هچ  دوب و  ییوتپ  ناشرس  ریز  هچ  همه ، دوبن ، سرت  زا  یـشان  ناشیگدامآ  لاح ،  نیع  رد 
دندیباوخ . یم  لماک  تینما  نانیمطا و  اب  دوب ، هدش  راومه  شبیشن  زارف و  ییوتپ  اب  هک  تشاد 

. درک یمن  همیسارس  ار  ناشدوخ  هتفشآ و  ار  ناشباوخ  زگره  ، دش یم  رجفنم  یلاوح  نآ  رد  بترم  هک  مه  نمشد  پوت  تکار و  هراپمخ و 

يرامیب نتشاد  ناهنپ  تمکح 

اب دـننک  شالت  اه  هچب  دـش  یم  بجوم  همه  همه و  هللاءابحا ، اب  تبحاصم  ینیـشن و  مه  فطل  لطاب و  اب  هزرابم  تلیـضف  ههبج و  تسادـق 
یمن ییاـنتعا  دنتـشاد ، مه  یتلاـسک  رگا  روظنم  نیا  هب  دنـشاب . هتـشاد  روضح  عمج  نیا  رد  رت  شیب  هچ  ره  دوخ  طاـشن  یتمالـس و  ظـفح 

دننامن . هرهب  یب  یهلا  قیفوت  نیا  زا  ات  دندروآ  یمن  دوخ  يور  هب  دندرک و 
هظحل هداـعلا  قراـخ  صاـخ و  ياـهراک  نداد  ماـج  ـ نا يار  هک بـ دوب  يا  هدـنمزر  نارازه  دوجو  دـش ، یم  بجوـم  ار  تیـساسح  نیا  هچنآ 

جـنر و هفیظو ، نداد  ماـجنا  زا  تیفاـعم  يراـمیب و  نوچ  یتهج ، زا  دنتـشاد . وگم  وگب  رتراوشد  راـک  رـس  رب  مهاـب  دـندرک و  یم  يراـمش 
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عقوم دننیبب ، ار  دوخ  نازیزع  ناتـسود و  جنر  شیوخ و  تحار  دنتـسناوت  یم  ناونع نـ چیه  هب  اه  هچب  تشاد و  لابند  هبار  نارگید  تمحز 
یمن راـنک  ار  ناـشدوخ  دوب  يوحن  ره  هب  دـش  یم  مه  ربـخ  اـب  یـسک  رگا  دوشن و  عـلطم  یـسک  دـندوب  بقارم  ساوـح  ماـمت  اـب  یـضیرم 
تسد " دنداد یمن  هزاجا  ناتسود  تشاد و  تلاسک  شندوب  رادرهش " نیـسحلا "یـا" مداخ  " تقورد یـسک  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  . دندیـشک

ًالومعم هکار  بش  ياذغ  ياه  فرظ  دش و  دنلب مـی  دنتفر ، یم  باوخ  هب  هتسد  دارفا  همه ي  یتقو  درک  یم  ربص  " دنزب ، دیفس  هایـس و  هب 
هاگحبـص يادـتبا  رد  درک  یم  یعـس  دـنک ، تکرـش  ود  شمرن و  همانرب ي  رد  تسناوت  یمنرگا  اـی  تسـش . یم  هنابـش  دنتـسش  یم  حـبص 

دورب . رداچ  هب  دعب  دشاب و  هتشاد  روضح 
دنتفگ یم  دننک ؛ كرت  ار  ههبج  دنورب و  یصخرم  هب  یضیرم  رابتعا  هب  دندش  یمن  رـضاح  اما  دوب  میخو  رایـسب  ناشلاح  هک  دندوب  یناسک 
يداع ههبج  عضو  رگا  اما  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  ناشناکیدزن  ناگتـسب و  زا  یکی  هک  دندوب  مه  يا  هدـع  مینک . یم  تحارتسا  اج  نیمه 

ًاـصوصخ دندرک ، یمن  وا ـ تداهـش  یتح  ای  دـنزرف ـ  ردام و  ردـپ و  توف  ربخ  همان و  هب  ییانتعا  دنتـشاذگ و  یمن  اهنت  ار  ناشناردارب  دوبن 
هب نتفر  يار نـ ار بـ دوخ  يرامیب  دش  یم  مزال  رگا  دوبن و  نتفر  یـصخرم  هب  رـضاح  یـسک  زی  ند نـ ـ ـش راددنزر  ماگنه فـ تایلمع . کیدزن 

درک . یم  هناهب  هناخ  لها  يارب  هناخ 
درد و نتشاد  ناهنپ  ای  تخادنا  یم  هرطاخم  هبار  ندب  یمومع  تیفاع  هچنآ  تشادهب و  هیذغت ، هب  هجوت  رد  یتمالس  تحـص و  ظفح  لصا 

ترـشاعم يراوج و  مه  نآ ، عبت  هب  تایلمع و  رد  تکرـش  هقطنم و  رد  ندنام  یقاب  يارب  همه  همه و  نمزم ، يرامیب  ًانایحا  رجز و  مخز و 
رگا نیاربانب ، دوش . یم  هاـتوک  تمعن  ناوخ  نیا  زا  ناشتـسد  دوز  اـی  رید  دـندرک  یم  سح  ییوگ  دوب ؛ هدـنمزر  نارگنـس  مهو  نازیزع  اـب 

ـ  دندوبن مه  يرخآ  هتبلا  هک  یکی ـ  نامه  ریخ  زا  دندوبنرـضاح  دنتـشاد  تکراشم  تایلمع  نیدن  رد چـ دندو و  ههبجرد بـ يدـیدم  تدـم 
دنرذگب .

ناهدـنامرف هک  یتیعـضو  سکع ، هب  ای  دـنتفر  یم  الا  مازعا بـ ياه  هاگیاپ  رد  نالوئـسم  لوک  رـس و  زا  بلطواد  ياـهورین  هک  یطیارـش  رد 
ییاذغ و میژر  تیاعر  زا  ریزگان  دنتشاد و  يویلک  یتحاران  نوچ  يا  هنهک  يرامیب  رگا  هک  دوب  نیا  دندوب ، هجاوم  ورین  دوبمکاب  هقطنمرد 

یم دوخاب  لزنم  زا  يرهـش  یـصخرم  ماگنه  هک  کـمن  یب  ناـن  زپ ، بآ  غرم  مخت  هتخپ ، ینیمز  بیـس  اـب  دـندوب ، نآ  ياـهروخن  روخب و 
رب هاتوک ، یتدم  ولو  دنناوتب ، هکلب  ات  دنتشاد  یم  هگن  اپرـسار  ناشدوخ  اه  شور  نیا  لاثما  اذغ و  ياج  هب  ینیریـش  يدنق و  نان  دندروآ و 

دنیوگ . کیبل  ار  اقآ  توعد  شیوخ  ریمض  نطاب و  رد  دنیازفیب و  دوخ  تاقیفوت 
زور نآ  فیاظو  هک  دوب  یعیبط  دندش ، یم  هجوتمرگنس  مه  ياه  هچب  دمآ و  یم  یسک  غارس  هب  ندوب  رادرهش "  " تبون رد  يرامیب  یتقو 
دعب شاب "و  رادرهـش  وت  نم ، تبون  هک "  دننک  هیجوت  ار  وا  درک ، یمن  لوبق  رگا  دنکراک و  دنتـشاذگ  یمن  دـنتفرگ و  یم  هدـهع  هب  ار  وا 

یمرـس ناشتمدخ  تبون  ات  دنتـشاد  یم  رود  عمج  مشچ  زا  ار  دوخ  جنرو  درد  بلغا  ور ، نیمه  زا  دـنتفر . یم  هرفط  هدـعو  هب  يافو  زا  مه 
یم دوبن و  يرتسب  رامیب  هک  یمادام  تسا . هدوب  رازگتمدخ  یعـضو  هچ  اب  وا  هک  دش  یم  مولعم  همه  رب  دنداتفا و  یم  اپ  زا  ناشتبون  ندـمآ 

لوحم و وا  هب  ار  شفیاظو  دـهدب  هزاـجا  هک  تساوخ  یمرگنـس  رداـم " رادرهـش "و" " زا دـشاب ، اپرـس  تجاـح  عفر  هزادـنا ي  هب  تسناوت 
رب زیچ  همه  هدامآ و  هناحبص  ییاچ و  هاگحبص  زا  اه  هچب  نتشگرب  اترما  نیا  اب  تقفاوم  تروص  رد  هک  دنک  تکرش  هاگحبص  رد  شدوخ 

دوب . دارم  قفو 
هب دش و  یم  دنلب  ناتسود  رارصا  هب  انتعا  نودب  دوب  عمج  نایمرد  یـضیرم  رگا  دش ، یم  هعقاو  هروس ي  تئارق  تقو  هک  باوخ  عقوم  بش 

. درک یم  همزمز  هیقب  اب  ار  تایآ  تسناوت  یم  رگا  تسشن و  یم  نآرق  مارتحا 
تایلمع رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  رگـشل  نادرگ و  هک  دوب  یتقو  تلاسک  ندرکن  رازبا  يرامیب و  رد  يراددوخ  يراک و  ناهنپ  نیرت  شیب 
ناشتسد دننا و  ـ ـسرب هیقب  هب  ار  ناشدوخ  اه  ییامیپ  هار  رد  دندرک  یم  یعـس  بسانم  ياود  اذغ و  يرـصتخم  تاکرادت  اب  درک . یم  هدامآ 

دنا هدش  بکترم  ًالامتحا  هک  یهانگ  مرج و  هطـساو ي  هب  ار  اه  نآ  ادـخ  دـندرک  یمروصت  طخ ، هب  نتفاین  هار  تروصرد  نوچ  دوشن ؛ ور 
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تعیاشم ییادـج و  رد  دـندنام ، یم  رگا  هک  دوب  یتفایرد  كرد و  نینچ  اب  تسین . شیب  يا  هناهب  ناشیرامیب  ندـش  داـح  دـنک و  یم  هیبنت 
. دندرک یم  یبات  یب  دنتسیرگ و  یم  تخس  نامزرمه 

يدردمه رد  یسانشن  دح 

هدنامرف زا  نارگید  هودنا  جنر و  تمحز و  لوبق  رد  نتخانـشن  هزادنا  ندراذگ و  نوریب  شیوخ  دودـحمان  دـنچره  تیلوئـسم  دـح  زا  ار  اپ 
نورب ياه  هاگیاپ  ثادـحا  یعاـمتجا و  ياهرگنـس  ماـمح و  تلاوت و  نتخاـس  رد  هک  یناـه  هدـنامرف  دوب . هدرک  تیارـس  نارگید  هب  ناـه 

! لد نوخرد  ناج  دنتـشاد و  لگرد  اپ  بآ و  رد  تسد  اهورین  ياپ  هب  اپ  دـندش ، یم  ضیوعت  راب  کی  زور  دـنچ  ره  ریزگان  هب  هک  يزرم ،
دادما لیاسو  حورجم  لماح  رگدادما و  درک و  یم  رپ  ار  شدیهش  مزر  مه  یلاخ  ياج  دناسر و  یم  اکشود  هب  ار  شدوخ  نز  . یج . یپ . رآ

تفر یم  هراپمخ  هضبق ي  ياپ  دوب  هتـسشن  ییاوه  دض  تشپ  هک  نآ  دش . یم  لوغـشم  يزادناریت  کت  هب  تشاذـگ و  یم  نیمز  ار  یناسر 
ناج هب  تفرگ و  یم  شود  هب  ار  وا  تسناوت  یم  هک  سکره  دش ، یم  حورجم  یچرزودلوب  هچنانچ  تسشن و  یم  یتمینغ  کنات  تشپ  ای 

نس و مک  ياه  یجیسب  کمک  هب  ینابهگن  تسپرد و  يا  هلاس  تصش  درمریپ  هک  دوب  نینچ  دش . یمن  رگدادما  رظتنم  دناسر و  یم  یهانپ 
. درک یم  يردپ  ناشیارب  تفرگ و  یم  وناز  هب  ار  نانآرس  يراتسرپ  نوچ  تفر و  یم  لاس 

سیسأت لثم  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  رت  شیبرما  نیا  دوب ، رت  مک  رقتسم  تالیکشت  تاسیـسأت و  هک  (، 1361-1359  ) گنج لوا  هلحرم ي  رد 
ناتـسود زا  یکی  هب  نآ  زا  شیپ  اـت  دـندرپس و  یم  نآ  هب  تاـیلمع  هب  نتفر  عـقوم  ار  ناـشلیاسو  ناگدـنمزر  رخاوا  نیا  هـک  نواـعت  دـحاو 

اب زین  هیقب  دوبن  مه  نآ  هیهت ي  ناکما  دیـسر و  یمن  قشاق  ندروخ  اذغ  ماگنه  یـسک  هب  رگا  روما . ریاس  رد  بیترت  نیمه  هب  و  یتاکرادت ،
یم ریزگان  رگنـس  رداچ و  رد  وتپ  ندوبن  رطاـخ  هب  رفنرد  یکی ، یتقو  دوب  نینچ  دـندروخ . یم  اذـغ  تسد  اـب  دـندش و  یم  ناتـساد  مه  وا 

. دنتسویپ یم  اه  نآ  هب  دندرک و  یم  عمج  ار  اهوتپ  مه  هیقب  دروخب ، اذغ  دنیشنب و  نیمز  يور  دندش 

اعد لاح  ظفح 

ریباعت یناعم و  ندوب  روظنم  موهفم و  اعد و  بحاص  لاح  اب  سناجت  ورگ  رد  هک  اه  ترایز  تاجانم و  هب  لـیم  هیعدا و  ندـناوخ  هب  تبغر 
چیه هک  مه  ناشیادخ  دوخ و  نیب  دنـشابن . لفاغ  تبهوم  نیا  زا  یعـضو  چیه  رد  اعد  لد و  لها  دش  یم  ثعاب  دوب ، ظافلا  رد  هدـش  هیبعت 

( هکیراب بآ  دح  رد  ولو   ) اعد زا  نیاربانب  دـنهدب . جرخ  هب  یتهارک  دـننک و  تاعارم  هظحالم و  دـنهاوخب  ات  دوبن  لیاح  سک  چـیه  زیچ و 
ترایز ندناوخ  عنام  امرـس  ناراب و  هک  نانچ  دنریگب ؛ يدج  تشاذگ  یمن  ناشتـسناؤم  دنتـشاد  يرذع  مه  رگا  دـندوب . دـنم  هرهب  هشیمه 

هب نتفر  تقو  ای  دندرک  یم  رازگرب  ناشرداچ  هلوس و  رگنـس و  رد  ار  ترایز  یعقاوم ، نینچ  رد  دش . یمن  هینیـسح  رد  يرایـسب  ياروشاع 
یم رت  عیرس  رت و  هداس  هک  دوب  نیا  شتیاهن  ناشبوطرم . لحم  زادناریز  مه  دش  یم  ناشیابع  مه  هک  دندرب  یم  ییوتپ  ناشدوخ  اب  هینیـسح 

لیطعت ار  ترایز  اعد و  اما  دنتـشاذگ ، یم  شریز  یچراپ  نگل و  يرتک و  دمآ  یم  لخاد  هب  ناراب  هینیـسح  خاروس  زا  رگا  یتح  دندناوخ .
نایب هب  میراد ، میتشاد و  دوبن و  دوب و  هچ  ره  هک  اه ؛ نیسح  نیـسح  اهادخ و  ادخ  نیمه  تاطابترا ، نیمه  دوب و  ههبج  نوچ  دندرک ، یمن 

، یتاکرادـت یعیبط و  صاخ  تیعـضو  ای  نمـشد  شتآ  تدـش  هقطنم و  ندوبن  مارآ  تاـقوا ، یـضعب  ًاـقافتا  تسا . هدوب  مرحم  نیا  زا  اـقآ ،
. هطبار نیا  هب  دندرک  یم  يرتشیب  زاین  ساسحا  ییوگ  هک  تشاد  یماو  اعد  هب  ار  یناردارب 

هینیسح

رد هزرابم ، ناروک  رد  ًاصوصخم  یـشیوخ  یلد و  مه  تفلا و  سنا و  هب  زاین  تدـحو و  ظفح  داجیا و  تعامج و  عمج و  هب  نداد  تیمها 
. دندرک یم  ریفوت  دندوب  رت  کیدزن  مدقم  طخ  هب  ردقچ  ره  اه  هینیـسح  هینیـسح . لثم  تساوخ  یم  یتیعقوم  ناکم و  اج ، همه  لاح و  همه 
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هطوحم طسو  اهنآ  لحم  ًالومعم  اما  طیحم ، اوتحم و  همانرب و  رظن  زا  هچ  تاسیـسأت و  نامتخاس و  انب و  زرط  حـلاصم و  داوم و  ثیح  زا  هچ 
هدیبوک ای  حطسم  نیمز  رد  ار  هینیسح  درک . تظفاحم  اهنآ  زا  ناوتب  مه  دشاب و  رت  کیدزن  هداج  ییوش و  تسد  بآ و  عبانم  هب  مه  ات  دوب 

ای رت  گرزب  ًاتبسن  رداچ  ای  رگنـس  کی  زا  طیارـش ، نیا  زا  ریغ  دنـشاب ؛ مه  رانک  یتدم  نادرگ  دنچ  دوب  رارق  رگا  هتبلا  دندرک ؛ یم  انب  هدش 
هوحن حلاصم و  ثیح  زا  انب  نیرتمکحم  هشیمه  انثتسا ، نودب  يوحن  ره  هب  هطقن و  ره  رد  اما  دندرک . یم  هدافتسا  هینیـسح  مکح  رد  هلوس » »

. دوب مکاح  عضو  نیا  لباقم  هطقن  هک  نمشد  ههبج  فالخ  رب  تسرد  ناهدنامرف ، تماقا  لحم  رگنس و  هن  دوب ، اه  هینیسح  يانب  نامتخاس ،
نادیهش رالاس  مان  رابتعا  هب  یکی  دنتفگ . یم  هینیسح  رابتعا  دنچ  هب  ار  هینیسح » . » تسا لمأت  روخرد  رگید  لئاسم  يرایسب  لثم  هلئـسم  نیا 

هدش اپرب  راوگرزب  نآ  مان  هب  هک  یلحم  ینعی  دوب . اقآ  هب  ناگدنمزر  یگتسباو  تدارا و  قشع و  ناکم  نیا  هیمست  هجو  (ع ؛) هللادبع یبا  اقآ 
يرادازع تایلمع و  يارب  ندش  زهجم  ثحب و  فرح و  كاروخ و  باوخ و  مه  ًاعقاو  دنک . هزات  هشیمه  ار  شترضح  ياروشاع  هسامح  ات 

اقآ مان  اب  هک  ییاه  هچب  يارب  تشاد . يرگید  يوب  گنر و  سدـقم  مان  نیا  هب  انتعا  اب  تشذـگ ، یم  فقـس  ریز  اجنآ  رد  هچنآ  هصالخ  و 
ینیسح ياه  همیخ  نوچمه  هینیسح  نیا  یتقو  ًاصوصخم  دندوب ، هدرک  نیگآ  رطع  مولظم  دیهـش  نآ  تبرت  اب  ار  دوخ  مدق  هتـشادرب و  ماگ 
دندرک یم  ساسحا  اه  هچب  دش و  یم  یعادت  اج  کی  تداهـش  ترجه و  تیمولظم و  تبرغ و  نآ  همه  دش ، یم  اپرب  ارحـص  تشد و  رد 

رد هینیسح  لباقم . رد  ار  نمـشد  دندید و  یم  دوخ  رانک  ار  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ًاعقاو  دنتـسه و  ناشیا  باحـصا  اقآ و  باکر  رد 
یهد و نامزاس  لحم  مه  رارطضا ) تروص  رد   ) هاگباوخ يروخاذغ و  مه  دوب ، هسردم  دجـسم و  مه  دوب ؛ زیچ  همه  اهورین  يارب  ناگداپ 

یم هنیـس  مه  نآ  رد  یملع ؛ یقالخا و  یمزر و  یتدیقع و  ياه  سالک  تاسلج و  يرازگرب  لحم  مه  طخ ، هب  ورین  مازعا  نادرگ و  نییعت 
ههوکود ناگداپ  رد  تمه  میهاربا  جاح  هینیـسح  لثم  هناخ ؛ باتک  مه  تشاد ، بارحم  مه  يدولوم ؛ مه  دندناوخ ، یم  هیثرم  مه  دـندز و 

طاشن روش و  زجر . راعـش و  و  (ع ) همئا راصق  تاملک  زا  دوب  هدیـشوپ  هینیـسح ، راوید  رد و  رفن . رازه  تشه  یبیرقت  تیفرظ  اب  کشمیدنا ،
یتسه هینیسح  اهنآ  روضح  اب  تشاد ؛ ناگدنمزر  یگدنزرس  توارط و  هب  یگتسب  دندوب ، هدش  هتخاس  تاولص  طالم  اب  هک  ییاه  هینیـسح 

لحم و ناکم و  ره  زا  شیب  اه  هینیـسح  داد . یم  ناـج  تفرگ و  یم  ناـج  هینیـسح  تاـیلمع  ره  ماـجنا  زاـغآ و  مازعا و  ره  اـب  تفرگ ؛ یم 
ناج مرگ و  ياه  هیرگ  اه و  هبدـن  اه و  هلان  نآ  همه  یچاشامت  اه  هینیـسح  . دـندوب اه  هچب  روضح  قداص  دـهاش  رارـسا و  مرحم  یتیعقوم ،

داد و هیکت  اهراوید  هب  تسـشن ، اه  نوتـس  رانک  ناوت  یم  مه  زونه  دندوب . ینتـسسگرید  دـنویپ و  دوز  ياه  يردارب  اه و  یتسود  زادـگ و 
ار ناشیادخ  روضح  زا  راشرـس  ياه  ییاهنت  تولخ و  دینـش و  ار  اه  ناوخ  بش  زامن  رانلا » نم  کب  ذئاعلا  ماقم  اذه   » نینط ادهـش و  ياوآ 
تفر و تفرگ و  ار  ناشیاپدر  درک و  ییاسانش  دننک  مین  ود  هب  ار  نمشد  قرف  اصع  اب  دندوب  هدمآ  هک  ار  اه  هچب  یبوچ »  » ياپ ياج  دییاپ .

. دنتخوس دندش و  هتخپ  یماخ ، زا  دعب  دنتفر و  اجنآ  هب  تما  نیا  ياه  هشوگرگج  هک  تسا  ییاج  هینیسح  دیسر .

يزاون ناویح 

دامپ زا  هک  دوب  يا  یقلت  نینچ  هب  هجوت  اب  دنتـشاد . ار  تایح  قوقح  ياراد  تادوجوم  نأـش  ناگدـنمزر  هبطاـق  دزن  تارـشح  تاـناویح و 
ینوفعدـض ناسنا  لثم  ار  هقطنم  رد  هدروخ  شکرت  هبرگ  کی  تحارج  دـندرک . یم  هدافتـسا  زین  رطاق  حورجم  يارب  ناشدوخ  ياـپ  مخز 

هدنرپ دصق  يا  هدنمزر  ناوج  تنطیش ، رـس  زا  هک  دمآ  یم  شیپ  رایـسب  دنتـسب . یم  ار  هدید  همدص  ناویح  هلـصوح  نامه  اب  دندرک و  یم 
رد ینیریش  نان و  هدرخ  ندیشاپ  هرفس و  هت  ندناکت  زا  ریغ  نیا  و  نزب » ارم  : » هک درک  یم  رپس  ار  شا  هنیـس  رگید  هدنمزر  درک و  یم  ار  يا 

یفذـح دروـخرب  هشپ ) لـثم   ) يذوـم تارـشح  اـب  اـهنآ  دراد . جاور  زین  ههبج  تشپ  رد  هک  يرما  دوـب . نارتوـبک  ناـگچروم و  ددرت  ریـسم 
. دنوشب رود  ناشنوماریپ  زا  هک  دندرک  یم  مهارف  ار  یطیارش  هکلب  دنتشادن 

رورپ سفن  ياه  فرح 
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یبالقنادض ياه  فرح 

یبالقنادض ياه  فرح 

تقایل زا  هدرپ  عمج  روضح  رد  یسک  یتقو  درب ؛ یم  تذل  شندینش  زا  هراما  سفن  هک  ییاه  فرح  شدوخ ؛ روضح  رد  یـسک  زا  فیرعت 
، دشاب هدرک  ریخ  هب  تلالد  ار  نارگید  ات  دروآ  یم  نابز  هب  دوب  هدـید  مشچ  هب  ًاصخـش  ار  هچنآ  تشاد و  یمرب  یتسود  ياه  تیافک  اه و 
هک وگب  تفگ : یم  هنعط  هب  ای  نزن و  رورپ  سفن  فرح  ای  ینز  یم  یبالقنادـض  ياـه  فرح  تفگ : یم  درک و  یم  يو  هب  ور  تسود  نآ 

! دیآ یم  لاح  مسفن 

يرگرز ياه  فرح 

یتعاـس و ره  هک  سروب ! ياـه  فرح  هناراـک ؛ بساـک  و  ییـالط ! ياـه  فرح  هرقن ؛ ـالط و  هکـس و  لوپ و  هب  عجار  وگ  تفگ و  ثحب و 
هک ییاه  فرح  دـنور ؛ یم  نییاپ  الاب و  بترم  دنتـسین . مه  لثم  تقو  چـیه  هک  ییاـه  فرح  يرتشم ؛ کـی  دراد و  تمیق  کـی  يا  هظحل 

درخ و یئزج و  ياه  فرح  هب  دنوش ! یم  لیدـبت  فرـص و  مئاد  هک  ییاه  فرح  دـنروآ ، یم  رد  رـس  نآ  زا  یـصاخ  فنـص  پیت و  طقف 
. دنتفگ یم  يرگرز  فرح  زین  تیمها  مک  زیچان و 

نتشاد فیعض  نک  شخپ  لاح 

نینچ یتقو  ندادن ؛ ناشن  شوخ  يور  نارگید  هبیاطم  هب  ندرکن و  حازم  دروخرب ؛ رد  حیرـص  يدج و  ندوبن . دـنخب  وگب و  یخوش و  لها 
فیعـض شنک  شخپ  لاح  اباب ، نک  شلو  دـنتفگ : یم  داد ، یمن  ناشن  دوخ  زا  ندرک  شوخ  تقو  يارب  یبسانم  شنکاو  عمج  رد  یـسک 

! تسا

الط هیشاح 

. دنتفگ یم  دناوخ ، یم  باتفآ  عولط  کیدزن  ار  شحبص  زامن  هک  یسک  هب  هنعط  يور  زا  باتفآ ؛ کیدزن  حبص  زامن 

هللادی جاح 

هللادی جاح  راک  تسار  هک  ییاهزیچ  نامه  زا  میراد ، حورجم  دیهش و  هکنیا  زا  هیانک  یمیـس ؛ یب  تاملاکم  رد  زمر  دک  حورجم ؛ دیهش و 
.! تسا

نیسح جاح 

یمیدق لی و  ناگدنمزر  نیب  رتشیب  نیـسح  جاح  ریبعت  تایلمع . تاعالطا  دـحاو  ياهورین  يارب  يراعتـسم  مسا  تایلمع ؛ تاعالطا  يورین 
ماغدا زا  سپ  هکنیا  امک  دنتـشاد ، ار  یمزر  نادرگ  کی  یهدـنامرف  تیافک  تقایل و  ییاهنت  هب  مادـک  ره  هک  ییاـه  هچب  دوب ، جـیار  ههبج 

. دندیسر تیلوئسم  هب  اهنآ  رثکا  رگید  ياهرکشل  و  (ص ) لوسر ترضح  رکشل  رد  (س ) ارهزلا رکشل 

يرباص نیسح 
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هدرک نت  رب  متام  تعلخ  س )  ) همطاف ترضح  رـسپ  نیمود  تداهـش  بش  نیملهچ  رد  يراهب  ياههفوکـش  هک  لاس 1347  هام  تشهبیدرا 
هارمه تبحم  رپ  ياهداوناخ  رد  ار  یکدوک  نارود  وا  دـیچیپ ، هناـخ  ياـضف  رد  نیـسح »  » ماـن هب  ياهتفکـشون  هچنغ  هیرگ  يادـص  دـندوب ،

ابوا تشاد . يدایز  هقالع  ملع  يریگارف  هب  دوب و  شوه  زیت  رایـسب  بدوم و  هشیمه  يرباـص  درک . يرپس  هناـکدوک  ياـهیزاب  اـب  شناردارب 
روضح ینیمخ  ماما  هب  قشع  اب  اهیئامیپهار  تارهاـظت و  رد  مدرم  راـشقا  رگید  ياـپمه  یهاشمتـس  میژر  هیلع  یمدرم  تازراـبم  يریگ  جوا 

رگنس رد  اهبش  دمآرد .  ع )  ) نیسح ماما  دجـسم  هاگیاپ  جیـسب  تیوضع  هب  یگلاس  رد 14  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  درکیم . ادیپ 
دـیدهت و دروم  نیقفانم  طسوت  راب  دـنچ  هک  ییاج  ات  تشاد  ریگمـشچ  يروضح  یهلا  هاگیاپ  نیا  رد  دوب و  لوغـشم  يرادـساپ  هب  دجـسم 
ار یشزومآ  هرود  هام  تدم 3  یلیمحت ، گنج  عورـش  اب  دـنک . داجیا  وا  تکرح  رد  یعنام  تسناوت  یمن  رما  نیا  یلو  تفرگ  رارق  بیقعت 
زا سپ  دـش و  حورجم  رـس  هیحان  زا  رارـشا  اب  هزرابم  ماـگنه  هواـپ  رد  شتیروماـم  نیلوا  رد  دـش  ناتـسدرک  یهار  دـنارذگ و  ناـگداپ  رد 

هقطنم رد  يالبرک 8  يالبرک 5 و  هلمج  زا  فلتخم  ياهتایلمع  رد  تکرـش  اب  نیـسح  دومن . تسود  راید  هب  رفـس  يادوس  هرابود  يدوبهب 
ياهتمـسق رد  یچبیرخت و  زادـناریت ، کـت  یچراـبریت ،  ناونع  هب  سدـقم  عاـفد  نارود  رد  وا  تسویپ  ییایمیـش  نازاـبناج  لـیخ  هب  هچبلح 

زا یکی  هک  سابع  شردارب  نیمود  تداهـش  زا  دعب  گنج و  زا  سپ  تشاد . ياهناقـشاع  يروضح  دنفادپ  و  پوت 106 )  ) هناخبوت فلتخم 
هدزای زونه  دش . تمدـخ  هب  لوغـشم  هاگرارق  یلخاد  تیریدـم  ناونع  هب  بونج  نیدوقفم  يوجتـسج  هتیمک  رد  دوب  صحفت  هورگ  ءاضعا 

بـش هب  زور  هک 7  یماـگنه  شردارب  نینوـخ  جورع  زا  سپ  لاـسکی  اـقیقد  خـیرات 28/3/76  رد  هک  تشذـگیمن  شتیلاعف  زا  رتشیب  هاـم 
تفایرد ار  نارباص  رجا  هکف »  » هقطنم رد  يرملاو »  » نیم راجفنا  رثا  رب  تسب و  رب  راب  رفـص ، هام  رد  دوب ، هدـنام  شدـلوت  درگلاـس  نیعبرا و 

. دش ناگدازآ  يافشلاراد  ارهز » تشهب   40  » هعطق رد  شرازم  درک و 
يدیع  سابل 

زور نامه  منک  یگدیـسر  نیـسح  ياهـسابل  تیعـضو  هب  ات  دنتـساوخ  هدرک ، توعد  ارم  هسردم  فرط  زا  هک  دوب  زورون  دیع  مایا  کیدزن 
زا يربخ  دنتشگرب  یتقو  یلو  دنتفر  نوریب  دیرخ  يارب  شردام  هارمه  نیسح  حبـص  ادرف  دنک . هیهت  سابل  ات  مداد  شردام  هب  ناموت  دصناپ 

مدرم ات  دنتـشاذگیم  ییاهقودنـص  اههلحم  دـجاسم و  رد  دوب و  گنج  مایا  اـهزور  نآ  مدیـسرپ .  ار  ناـیرج  بجعت  اـب  دوبن ، ون  ياهـسابل 
هب وگ  دنلب  يادص  ندینـش  دجـسم و  رانک  زا  روبع  اب  مه  نیـسح  دنزیرب . اهنآ  رد  ناگدنمزر  يارب  ار  دوخ  يدـقن  ریغ  يدـقن و  ياهکمک 

رظتنم اجنامه  و  دـیزادنایب » قودنـص  هب  ار  نم  سابل  لوپ  مه  امـش  مشوپیم  ار  نیمه  نم  هراد ؟ یبیع  هچ  نم  راولـش  : » دوب هتفگ  شرداـم 
دوب . لاس  ره  زا  رتابیز  نیسح  يدیع  سابل  لاس  نآ  دندرگرب . هناخ  هب  مه  اب  دنک و  تفایرد  ار  لوپ  دیسر  ضبق  شردام  ات  دوب  هدنام 

دیهش  ردپ  : يوار
ییوجهفرص 

هب اوادـم  تهج  ات  میدرک  رارـصا  هچ  ره  دـش  حورجم  رـس  هیحان  زا  رارـشا  اب  يریگرد  رد  دـنام و  هواپ  رد  هام  راهچ  شتیرومام  نیلوا  رد 
، درادیمرب جرخ  هاپـس  يارب  راک  نیا  تفگیم : هک  تشاد  تقد  لاملا  تیب  زا  هدافتـسا  رد  ردـقنآ  درکیمن . لوبق  دورب  هاپـس  ناتـسرامیب 

اههنیزه رد  اـت  دـشیم  لـبقتم  ار  نآ  هنیزه  هار و  تمحز  درکیم و  هعجارم  رتـکد  هب  نامـسناپ  تهج  هتفه  هس  دودـح  و  تـسین » تـسرد 
مزاع هرابود  تشاد  يدایز  هقالع  نسح  شردارب  هب  هک  اـجنآ  زا  يدوبهب  زا  سپ  دوش و  هنیزه  ههبج  يارب  غلاـبم  نیا  هدرک و  ییوجهفرص 

نیـسح رقم ، هب  تعجارم  ماگنه  ددرگ ، زاب  نارهت  هب  ات  دروآیم  لانیمرت  هب  ار  وا  نسح  هک  راب  ره  دنام و  اجنامه  هامکی  دـش و  ناتـسدرک 
دوب . هتخاس  توهبم  تام و  ار  همه  اهههبج  رد  روضح  هب  نیسح  قشع  دیدیم . اجنآ  رد  دوخ  زا  رتدوز  ار 

دیهش  هداوناخ  : يوار
دش  ینیسح  نیسح ،

شتروص ياهوم  دش  رهاظ  نآ  ضراوع  مک  مک  تشادن  ربخ  عوضوم  نیا  زا  سک  چیه  اما  دوب  هدـش  ییایمیـش  هچبلح  هقطنم  رد  نیـسح 
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لاس رد  دش و  راک  هب  لوغـشم  صحفت  هورگ  رد  سابع  گنج  زا  سپ  میدرکیم . تبقارم  وا  زا  رتشیب  میدوب و  شلاح  نارگن  تخیریم ، 
ات تفرگ  میمصت  هرخالاب  درکیم  يرامش  هظحل  نتفر  يارب  درک و  یم  ینیگنس  شبلق  رب  ردارب  غاد 2  هک  نیسح  دیسر . تداهش  هب   1375

نیا :» میتفگ میدرک و  تفلاخم  ام  دـهد . همادا  ار  سابع  راک  درب و  ضیف  ناشیاه  هداوناخ  هب  ادهـش  ندـنادرگزاب  رجا  زا  صحفت  هورگ  رد 
. درک تکرح  مزج و  ار  دوخ  مزع  دوشیم ، لوغشم  صحفت  يرادا  ياهراک  رد  هک  هتکن  نیا  نایب  اب  دوب و  ممصم  وا  یلو  دراد » رطخ  راک 
هب يربعم  لاـبند  هب  همه  « 1 رجفلاو  » یتایلمع هقطنم  هب  دورو  اب  دـش  یم  رتدـنت  شبلق  نابرـض  هظحل  ره  تفریم  هقطنم  هب  هک  راـب  نیرخآ 

, دندش عطق  نیسح  ياهاپ  دوشگ و  نامسآ  هب  نیمز  زا  یهار  اهکاخ  ریز  رد  هدش  راتتسا  يرملاو  نیم  کی  هک  دندوب  هتخود  مشچ  نامسآ 
دش . ینیسح  نیسح  درک و  يرگید  نوخ  زار  مرحم  ار  هکف  هقطنم  رئاز  رگیدرابکی  نیسحای » يادص « 

دیهش هداوناخ  : يوار

یساغآ هللا  بیبح 

دیشک شیاهوزرآ  رب  نالطب  طخ  یگلاس  رد 16 یساغآ  دیهش 
. دیشک شیاهوزرآ  رب  نالطب  طخ  تشادن ، رتشیب  لاس  هک 16 یلاح  رد  اهوزرآ ، جوا  نامز  رد  یساغآ » هللابیبح   » دیهش

رارـصا ینید  ماـکحا  يارجا  رب  یکدوـک  ناـمه  زا  يو  دوـشگ ؛ ناـهج  هـب  مـشچ  لاـس 1349  رد  یـساغآ » هللابیبح   » زومآشناد دـیهش 
. دیزرویم

تایلمع رد  برغ  ياهههبج  رد  ههام  روضح 3  اب  دش و  لطاب  هیلع  قح  ياهههبج  دراو  هنابلطواد  یصاخ  هقالع  اب  یگلاس  16 رد هللابیبح 
. دمآ لئان  تداهش  عیفر  ماقم  هب  لاس 64  يد  رد 4  تشاد ، هدهع  رب  ار  نادرگ  تاکرادت  تیلوئسم  هک  یلاح  رد  يالبرک 4 

دوب هسردم  رد  ینید  تابجاو  ماجنا  نارگن  هللابیبح  زومآشناد : دیهش  ردام 
دیهـش و ینید  تابجاو  ماجنا  يارب  یبسانمان  طیارـش  هسردـم  رد  هک  تاـقوا  یهاـگ  تفگ : یـساغآ » هللابیبح   » زومآشناد دیهـش  رداـم 

. دشیم نارگن  برطضم و  تیعضو  نیا  زا  وا  دوب ، شناتسود 
زا هللابیبح  زور  کی  تشاد : راهظا  زامن ، هب  دیهـش  نیا  هجوت  صوصخ  رد  یتارطاخ  نایب  اب  یـساغآ » هللابیبح   » زومآشناد دیهـش  ردام 

یگزیکاپ لوئـسم  هک  هسردم  رادیارـس   » تفگ باوج  رد  یتحاران » ردـق  نیا  ارچ   » مدیـسرپ وا  زا  دوب ؛ تحاران  یلیخ  تشگرب و  هسردـم 
هدولآ ردقنیا  هناخوضو  ارچ  متفگ  وا  هب  هک  ینامز  تسا ؛ هدولآ  یلیخ  اجنآ  ياضف  دنکیمن و  زیمت  ار  هناخوضو  تسا ، هسردم  هناخوضو 

«. نکن تلاخد  اهراک  نیا  رد  هچب  تفگ  نم  هب  تسا 
تـسرد امـش  فرح  ردام   » تفگ دیهـش  تسا » رتگرزب  وت  زا  نوچ  ینک  راتفر  هنوگنیا  رادیارـس  اـب  دـیابن   » متفگ مرـسپ  هب  داد : همادا  يو 

« دوشیم اضق  زامن  دنسرب ، ناشهناخ  هب  ات  دنناوخن  زامن  هسردم  رد  اههچب  رگا  یلو  تسا 
ياهظحل نارگید  هب  ندرک  کـمک  رد  دوب و  ناـبرهم  زوسلد و  روما  همه  رد  بیبـح  تفگ : یـساغآ » هللابیبـح   » زومآشناد دیهـش  رداـم 

. درکیمن غیرد 
تفگ کیبل  ادخ  نامرف  هب  هللابیبح  زومآشناد : دیهش  يومعرسپ 

هفیظو کی  ار  ههبج  هب  مازعا  تفگ و  کیبل  دـنوادخ  ناـمرف  هب  هلاـس  دیهش 16  تفگ : یساغآ » هللابیبح   » زومآشناد دیهش  يومعرـسپ 
. تسنادیم

دوب روبص  رایسب  یناوجون  بیبح  تشاد : راهظا  يو ، زا  یتارطاخ  نایب  اب  یساغآ » هللابیبح   » زومآشناد دیهش  يومعرـسپ  يریـصن  زورون 
. دروآیمن مک  تالکشم  اهیتخس و  لمحت  رد  هشیمه  و 

. دوب ینتشاد  تسود  یمیمص و  رایسب  درف  درکیم ؛ قرف  میومع  نز  نادنزرف  رگید  اب  وا  داد : همادا  يو 
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تفگیم باوج  رد  وا  ینک ، لیصحت  دیاب  دنکیمن و  اضتقا  وت  نس  نوچ  ورن  ههبج  هب  متفگیم  بیبح  هب  هک  ینامز  تشاد : نایب  يریـصن 
«. مینک ادا  ار  نامنید  هدرک و  هفیظو  ماجنا  دیاب  هداد و  ار  داهج  نامرف  دنوادخ  »

دیهد همادا  ار  مهار  هلاس : دیهش 16  همانتیصو 
مالسا هب  دیهد و  همادا  ار  مهار  متفر ؛ ههبج  هب  رافک  ندرب  نیب  زا  يارب  تسا : هدمآ  یساغآ » هللابیبح   » زومآشناد دیهـش  همانتیـصو  رد 

. دینک تمدخ 
: تسا هدروآ  دوخ  همانتیصو  رد  یساغآ » هللابیبح   » زومآشناد دیهش 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
متـسه و تمالـس  دیـشاب ، هتـساوخ  هللابیبـح  ناتدـنزرف  تـالاوحا  زا  رگا  دیـشاب  دنلبرـس  تمالـس و  هـک  مراودـیما  مالـس  ضرع  زا  سپ 

. دوش فرطرب  يدوز  هب  مراودیما  امش و  يرود  زج  هب  مرادن  یتحاران  هنوگچیه 
، مناردارب هلاـخرهوش ، هلاـخ و  اـهییاد ، تمدـخ  ارم  صوصخم  مالـس  دـیناسرب ؛ ارم  صوصخم  مالـس  منامـشچ  رون  زیزع  رداـم  تمدـخ 

. دیبلطب تیلالح  نم  فرط  زا  اهنآ  همه  زا  دیناسرب و  ماوقا  یمامت  منارهاوخ و 
نانمـشد رافک و  ندرب  نیب  زا  یثعب و  نمـشد  اب  دربن  يارب  هدـنب  میوشیم ؛ مازعا  رهـشمرخ  هریزج  هب  ینارقیاق  شزومآ و  يارب  نونکا  اـم 

. دینک تمدخ  مالسا  هب  دیهد و  همادا  ار  مهار  مرادن ، مه  تداعس  هک  مدش  دیهش  نم  رگا  مزیزع ، ردام  متفر ؛ ههبج  هب  مالسا 
. دینک لالح  ارم  مردپ  مردام و 

رذآ 1365 هبنش 30  یساقآ  هللا  بیبح 

يدارم اضردیمح 

. دوب هاشنامرک  هعمج  ماما  ظفاحم  یگلاس  رد 17 يدارم » اضردیمح   » دیهش
رد ار  دوخ  یکدوک  نارود  وا  دوشگ ؛ ناهج  هب  هدید  هاشنامرک  رهـش  رد  لاس 1343  رد  يدابآرظن » يدارم  اضردیمح   » زومآشناد دیهش 

. داد همادا  ناتسریبد  مراهچ  ات  ار  یلیصحت  نارود  هدنارذگ و  یبهذم  نمؤم و  ياهداوناخ  رهمرپ  مرگ و  شوغآ 
هنابلطواد یماظن ، یشزومآ ـ  فلتخم  ياههرود  نتشاذگ  رس  تشپ  اب  هدمآرد و  نارادساپ  هاپس  تیوضع  هب  ملپید  ذخا  زا  سپ  اضردیمح 

. دش لطاب  هیلع  قح  ياهههبج  مزاع 
هلوـگنچ هقطنم  رد  رجفلاو 5 »   » تاـیلمع رد  نمهب 1362  خـیرات 30  رد  هکنیا  اـت  داد  ناـشن  دوخ  زا  یناوارف  ياـهتداشر  ههبج ، رد  يو 

. دمآ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  راجفنا  جوم  نتفرگ  رثا  رب  یقارع  یثعب  نارودزم  اب  دربن  ماگنه 
. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  هاشنامرک  رهش  سودرف  غاب  يادهش  رازلگ  رد  دش و  لقتنم  هاشنامرک  هب  هلاس  رادساپ 19 دیهش  نیا  كاپ  رکیپ 

ياهباتک ندناوخ  هب  یـصاخ  هقالع  نینچمه  دوشن ؛ لفاغ  تمایق  زا  ات  درکیم  تموادـم  هعقاو  هروس  ندـناوخ  رب  زومآشناد  دیهـش  نیا 
. تشاد يرهطم  داتسا 

دوب داهج  تداهش و  بلاط  اضردیمح  زومآشناد : دیهش  ردام 
، دوش مامت  یلیمحت  گنج  رگا   » تفگیم درک و  یم  هیرگ  تداهـش  يارب  اضردیمح  تفگ : يدارم » اضردیمح   » زومآشناد دیهـش  ردام 

. دورب نانبل  هب  مالسا  زا  عافد  يارب  یلیمحت ، گنج  زا  دعب  تشاد  وزرآ  وا  دش » دهاوخن  مامت  ادخ  هار  رد  داهج 
راک و دوب ، هلاـس  اضردـیمح 5  هک  ینامز  تفگ : يو  زا  یتارطاخ  نایب  اب  يدارم » اضردـیمح   » زومآشناد دیهـش  رداـم  مقرهب » زیگنارهم  »

. تخادنایم یطوق  لخاد  ار  اههچروم  دربیم و  هچوک  هب  تیربک  یطوق  کی  هک  دوب  نیا  شايزاب 
هچوک رد  مدرم  منک ؛ تیذا  ار  اهنآ  مهاوخیمن   » تفگیم نکن » ناشتیذا  دنراد ، هانگ  اههچروم   » متفگیم وا  هب  هک  ینامز  داد : همادا  يو 
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«. دراذگن اهنآ  يور  اپ  یسک  هک  مراذگیم  طایح  هچغاب  يوت  ار  اهنآ  دنریمیم ؛ ناشیاپ  ریز  اههچروم  هدرک و  ددرت 
يور یکـشم  رداچ  کی  هدرک و  عمج  ار  شلاس  نس و  مه  ياههچب  هلاـس  ياضردیمح 6  تاقوا  یـضعب  درک : نایب  هلاس  دیهش 17  ردام 

. دناوخیم ار  ع )  ) نیسح ماما  هضور  سپس  تشاذگیم ، شرس  يور  همامع  کی  تخادنایم و  ششود 
؛ دیروایب رد  ار  اهنکهیرگ  يادا  لقاال  دیآیمن ، ناتهیرگ  رگا   » تفگیم اههچب  هیقب  هب  يو  درکیم ؛ هیرگ  دناوخیم و  هضور  اضردیمح 

«. دراد باوث  مه  يروط  نآ 
یـضترم دیهـش  ناتـسار  ناتـساد  باتک  هدرک و  عمج  ار  اههچب  همه  يو  دـمآیم ، ناـمهناخ  هب  ناـمهم  هک  یتقو  درک : ناـشنرطاخ  مقرهب 

. دناوخیم ار  اهباتک  نآ  تغارف  تاقوا  رد  دوب و  يرهطم  داتسا  ياهباتک  قشاع  وا  دادیم ؛ حیضوت  دناوخیم و  ناشیارب  ار  يرهطم 
جایتحا هدش و  هلمح  نیریشرصق  هب  هک  دندرک  مالعا  اجنامه  تفر ؛ یماظن  شزومآ  يارب  وا  هسردم ، جیـسب  فرط  زا  ناتـسریبد  موس  لاس 

هاپس یمسر  دنمراک  یگلاس  رد 17  هدش و  دنمهقالع  ریسم  نیا  هب  وا  تفر ؛ نیریشرصق  ههبج  هب  هدرک و  مانتبث  اضردیمح  میراد ؛ ورین  هب 
. دش

تسرد اذغ  عون  دنچ  نم  میتشاد و  نامهم  رگا  اضردیمح  یصخرم  نارود  رد  درک : حیرـصت  يدارم » اضردیمح   » زومآشناد دیهـش  ردام 
امـش دندروخیم و  کشخ  نان  دنروخب ، هک  دـنرادن  اذـغ  اهزور  یـضعب  هدـنمزر  ياههچب  تسا ؛ فارـسا  نیا  ردام   » تفگیم مدرکیم ،

«. دیزیریم رود  ار  نآ  هفاضا  دیروخیم و  نادنخ  لاحشوخ و  هدرک و  تسرد  اذغ  عون  دنچ  تحار  لایخ  اب  ههبج  تشپ 
امـش رگا  دنوش ؛ تحاران  هک  ماهدزن  يدب  فرح   » تفگ وا  دنوشیم » تحاران  دنونـشیم و  اهنامهم  شاب ؛ مارآ  ناج ، دیمح   » متفگ وا  هب 

« دننکیم تسرد  اذغ  عون  کی  مه  اهنآ  دیوشیم و  وگلا  اهنآ  يارب  دینک ، تسرد  اذغ  عون  کی 
مامح و يوت  تشاذـگ  ار  شیاهـسابل  كاـس  تفر  دوب ؛ تحاراـن  یلیخ  دوب ، هدـمآ  یـصخرم  هب  اضردـیمح  هک  زور  کـی  تفگ : مقرهب 
« یتسـشن هک  ار  میاهـسابل  ردام   » تفگ نم  هب  تشگرب ؛ بورغ  کیدزن  يوشن » ار  اهسابل  نزن و  تسد  مکاس  هب  ردام   » هک درک  شراـفس 

نیا دـیمح   » متفگ درک ؛ شوماخ  ار  قرب  اضردـیمح  مییوشب ؛ ار  اهسابل  ات  میتفر  مهاب  هرخالاب  میوشن » هک  یتفگ  تدوخ  ردام ، هن   » متفگ
مامت مدـید  دـش  نشور  ار  قرب  یتقو  نک » نشور  ار  قرب  موشیمن  تحاران   » متفگ يوشیم » تحاران  ینیبب  رگا  ردام   » تفگ هیراـک » هچ 

. تسا هدش  کشخ  نوخ  شنیتوپ  لخاد  رد  تسا و  ینوخ  اهسابل 
و يزابهش » دوعسم   » مناتسود یلو  مملاس  نم  ردام  هن   » تفگ هدش » يروط  دیمح   » متفگ يو  هب  ینارگن  اب  تفگ : زومآشناد  دیهـش  ردام 

بقع هب  هدیـشک و  شود  هب  ار  ره 2  نم  دندش و  دیهـش  اهنآ  یلو  مینک  زاب  ربعم  هک  میدرکیم  یثنخ  نیم  دندش ؛ دیهـش  ییاضر » دـیحو  »
«. مدروآ

ناشلاح هب  شوخ  دندادیم ؛ مالـس  دیآیم و  یبوخ  يوب  هچ  دنتفگیم  تداهـش  عقوم  ردام   » تفگیم هدرک و  هیرگ  تدش  اب  اضردیمح 
. تفر هقطنم  هب  مه  دوز  حبص  درک ؛ هیرگ  دناوخ و  زامن  حبص  ات  تشادن  یبوخ  لاح  اضردیمح  بش  نآ  متشادن » تداهش  تقایل  نم 

« ینک تمدخ  یمالـسا  تکلمم  هب  دیاب  وت  هنکن  ادخ  مرـسپ   » متفگیم موش ؛» دیهـش  نک  اعد  ردام   » تفگیم دمآیم و  مدوب  هک  زامن  رس 
ماـمت هک  داـهج  دوش ؛ ماـمت  گـنج  رگا  مدروخ ؛ رتـشیب  درآ ، ینوگ  کـی  مدـنام و  هک  مریگ  تسا ؛ يرگید  زیچ  تداهـش  هن ،  » تفگیم

. دوب نانبل  هب  ات  دوش  مامت  دوز  گنج  تشاد ؛ وزرآ  هشیمه  اضردیمح  دوشیمن »
علطم شتمس  زا  نارگید  هک  تشادن  تسود  تقو  چیه  تسا و  یهاپس  وا  دنتـسنادیمن  اضردیمح  تداهـش  عقوم  ات  اههیاسمه  دوزفا : يو 

. دنامب مانمگ  تشاد  تسود  مرسپ  دنوش ؛
وحم يدرف  تشادن  ناکما  درکیم ، توالت  ار  میرک  نآرق  یتقو  تشاد ؛ ییابیز  تروص  اضردـیمح  تشاد : نایب  زومآشناد  دیهـش  ردام 
هیرگ ارچ  دـهدیم ؛ هزات  تایح  ار  ناسنا  حور  ندـناوخ  نآرق   » تفگیم دـندرکیم و  هیرگ  همه  هک  دوب  ابیز  ردـقنآ  شیادـص  دوشن ؛ وا 

. دوشن لفاغ  تمایق  زا  ات  درکیم  همزمز  ار  هعقاو  هروس  هشیمه  وا  دینکیم ؛»
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رف يدیشر  نیسح 

تشاد رس  رد  ههبج  ياوه  یگلاس  زا 10  رفيدیشر  نیسح 
. تفرگ ار  ههبج  هب  مازعا  همانتیاضر  یگلاس ، رد 13 هکنیا  ات  دنارورپیم  رس  رد  ار  ههبج  ياوه  یگلاس  زا 10  رفيدیشر » نیسح   » دیهش

رد 18 دوـشگ و  ناـهج  هب  مـشچ  نارهت  ناتـسا  رد  لاس 1390  مرحم  لوا  اـب  قباـطم  لاس 1349  دنفـسا  رد 20  رفيدیـشر  نیـسح  دیهش 
. تفر دزی  هب  هداوناخ  هارمه  هب  یگهام 

جوا لاس 57  رد  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  هک  تشذگیمن  شلیـصحت  نارود  زا  لاس  زونه 2  دش ، ناتـسبد  دراو  لاـس 55  رهم  رد  وا 
مه اب  هچوک  رـسارس  رد  درک و  جیـسب  ار  دوخ  لاس  نسمه و  ياـههچب  تارهاـظت ، ماـمت  رد  تشادـن  رتشیب  لاـس  هکنیا 8  اـب  يو  تفرگ .

دندادیم . رس  هاش  تموکح  هیلع  ییاهراعش 
دنچ لاس و  هکنیا 10  اب  نایثعب ، مادص و  تیانج  زا  يرابخا  ندینش  اب  رفيدیشر  نیسح  دیهـش  ناریا ، هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  عورـش  اب 

. دنارورپیم رس  رد  ار  ههبج  ياوه  تشادن ، شیب  هام 
لیصحت هب  عورـش  سردم »  » ییامنهار هسردم  رد  لاس 60  رهم  رد  لیـصحت  همادا  يارب  ییادـتبا ، عطقم  یلیـصحت  هرود  نایاپ  زا  سپ  يو 

. درکیم تکرش  زین  یماظن  شزومآ  ياهسالک  رد  نامز  نیا  رد  درک و 
يد رد 20  تسناوت  یماظن  ياهسالک  زا  هام  دودح 4  ندنارذگ  زا  سپ  ییامنهار  مود  لاس  رد  رفيدیشر  دیهـش  شرازگ ، نیا  ساسارب 

. دریگب ار  ههبج  هب  مازعا  همانتیاضر  شردام  زا  لاس 62 
قح ياهههبج  یهار  يزومآشناد  جیسب  اب  درک و  لیدبت  لاس 45  هب  هک  دوب  هدش  دیق  لاس 49  همانسانش  رد  رفيدیشر  دیهش  دلوت  خیرات 

. دش لطاب  هیلع 
يارب ناگدنمزر  هسردم  رد  لاس 63  دنام . دزی  ناتسا  رد  یلیـصحت  لاس  نایاپ  ات  تشگزاب و  لزنم  هب  ههبج  رد  تمدخ  هام  زا 2  سپ  يو 

ههبج مزاع  هرابود  هکنیا  ات  تسا ». ههبج  رد  هام  یلاس 3  روضح  ام ، مسج  تاکز   » تفگیم ًامئاد  اما  درک  مانتبث  ییامنهار  موس  سالک 
. دمآ لئان  تداهش  هجرد  هب  میظعلاروه  هقطنم  رد  سدق 5  تایلمع  رد  لاس 64  دادرم  رد 15  دش و 

دنتسه رفيدیشر "  نیسح   " زومآشناد دیهـش  هوژپ  تشذگرـس  ناققحم  هیمـشاه ، تاداسلا  هثدحم  شکتمحز و  ههلا  شرازگ ، نیاربانب 
. دوشیم ماجنا  ینامسآ  یسالکمه  حرط  ناونع  اب  نازومآشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا  تمه  اب  هک 

تشاد ار  هلاس  يدرم 40  هیحور  یگلاس  رد 16  رفيدیشر  دیهش 
، یگلاس رد 16  وا  درکیم ؛ لمع  يدـج  یلیخ  اهراک  رد  نییاـپ  نس  هب  هجوت  اـب  رفيدیـشر "  نیـسح  : " تفگ زومآشناد  دیهـش  مزرمه 

. تشاد ار  هلاس  يدرم 40  راقو  هیحور و 
رفيدیشر دیهش   " تکرب اب  رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  وا  تسا ؛ رف "  يدیشر  نیسح   " زومآشناد دیهـش  نامزرمه  زا  یـشرف "  دمحمیلع  "

. دنکیم ناونع  يو  هدیزگرب  هتسجرب و  تایصوصخ  زا  ار  زومآشناد  دیهش  نیا  عضاوت  ظیغ و  مظک  تسا و  هدوب  وا  هارمه  " 
: دیناوخب ار  وگوتفگ  نیا 

؟ دوب هنوگچ  رف "  يدیشر  نیسح   " اب امش  ییانشآ  هوحن  * 
رد سدق 5 ، ياهریجنز  تایلمع  یگدامآ  يارب  مدـش ؛ انـشآ  میظعلاروه  هقطنم  رد  رفيدیـشر "  نیـسح  دیهـش   " اب لاـس 64  دادرخ  رخاوا 

دیهش  ) هتسد هدنامرف  و  یحرف ) رفعج  دیهـش   ) ناهورگ هدنامرف  یعیفـش ،) ناضمر  دیهـش   ) نادرگ نواعم  تیلوئـسم  اب  (ع ) یلعماما نادرگ 
. میدش هیجوت  یتاداس ) لیلج 

؟ دیدوب مزرمه  رفيدیشر  دیهش  اب  یتدم  هچ  * 
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تلع هب  دـش ؛ هتخاس  نیمز ، تسـشن  زا  يریگولج  فدـه  اـب  ییاـهلپ  میظعلاروه ، هقطنم  رد  میدوب ؛ مه  اـب  رمتـسم  روط  هب  هاـم  دودح 2 
. میدش رقتسم  زور  تدم 45  هب  اهرداچ  رد  راچان  هب  ام  همه  تشادن و  دوجو  رونام  ياضف  هقطنم ، ندوب  یقالتاب 

؟ دش زاغآ  هنوگچ  سدق 5  تایلمع  * 
؛ میدـش رقتـسم  ملب  ره  رد  رفن   4 هطوبرم ، تالکـشم  یتاـیلمع و  روحم  ندوـب  کـیراب  تلع  هب  یلو  دوـب  رفن  تیفرظ 2  اـب  ملب  دودح 35 

ياهورین میدـش  هجوتم  یناهگان  روط  هب  میدیـسر ؛ یتایلمعروحم  هب  بش  تعاس 11  میدرک و  تکرح  اـهرازین  فرط  هب  رـصع  تعاس 4 
؛ دناهدیرب ار  دوب  اجنآ  رد  ندش  ناهنپ  ناکما  هک  ییاهرازین  قارع  شترا 

. دش عورش   " هیفوبلا  " قرشرد سدق 1 و 2  تایلمع  فادها  لیمکت  روظنم  هب  ینکردا » یلع  ای   » زمر اب  تایلمع  بش ، نامه  تعاس 11 
دیهش ناقهد و  دیهش  دوب ، هتـسشن  رفيدیـشر  نیـسح  دیهـش  ملب ، يولج  تمـسقرد  میتشاد ؛ هلـصاف  رتم  ات 150  دودح 100  نمـشد  اب  ام 

. مدوب هتسشن  ملب  بقع  تمسق  هک  مدوب  نزیچیپرآ  مه  نم  ملب و  طسو  رد  يرفعج 
ياـهورین زا  ملب   10 میاهدـش ؛ کیدزن  اهنآ  هب  دـح  نیا  ات  اـم  درکیمن  رواـب  قارع  شترا  هک  يروطهب  میتشاد ، اـهیقارع  اـب  یمک  هلـصاف 

. دندرک هرصاحم  ار  هقطنم  یلاله  تروص  هب  رگید  ملب  هدرک و 25  هرصاحم  ار  نمشد  وربور  زا  ام ، ناهورگ 
مامت اب  اهیقارع  دوب و  تکرح  لاح  رد  جیلا "   " هاگساپ اهیقارع ، فرط  هب  بآ  نایرج  اب  دوخهبدوخ  ام  ملب  درک ، هلمح  وربور  زا  نمشد 

. دنتخیر اههچب  رس  رب  شتآ  ناوت 
. دوب رتشیب  ام  ناتسد  تردق  زا  بآ  نایرج  تردق  میدزیم ، وراپ  تسد  اب  بآ  يور  ام  هک  دوب  يرارطضا  يردق  هب  تیعضو 

؟ دیسر تداهش  هب  هظحل  نآ  رد  رفيدیشر  دیهش  *
هب دز و  ادـص  ار  روفغلادـبع  مان  هب  يدرف  یقارع  نازابرـس  زا  یکی  میدـش ، ییادـص  هجوتم  هظحل  کی  میتشاد  هلـصاف  اهیقارع  اـب  رتم   10
ملب راجفنا  زا  سپ  درک و  ریگ  ملب  هراوید  هب  کجنران  هریگتـسد  درک و  باترپ  ام  فرط  هب  ار  یکجنران  روفغلادـبع  درک ؛ هراشا  ام  فرط 

. دش درخ 
یتحار هب  مناوتب  ات  مدـناسر  اهرازین  هشیر  فرط  هب  ار  مدوخ  ماهدـش ؛ یمخز  مدرک  ساسحا  مه  نم  میتفر ، بآ  يرتم  قمع 2  هب  رفن  ام 4 

. دندشن مروضح  هجوتم  اهنآ  مدوب و  اهیقارع  ياپ  ریز  اقیقد  نم  مدناسر  جیلا »  » هاگساپ فرطهب  ار  دوخ  هتسهآ  هظحل  نآ  منک . سفنت 
هب ار  ناشدوخ  هکنیا  ای  دنیایب  بآ  يور  رفيدیـشر  نیـسح  يرفعج و  میهاربادمحم  ناقهد ، رـصان  مدوب ، رظتنم  مدرک ؛ هاگن  هقطنم  نآ  زا 

. دناهدش دیهش  اهنآ  هک  مدش  نئمطم  لمأت ، یتدم  زا  دعب  دنناسرب ؛ اهرازین  فرط 
؟ دینک ادیپ  تسد  تایلمع  فادها  هب  دیتسناوت  ناتسود ، تداهش  زا  دعب  *

ریسا ار  یقارع  نایماظن  زا  رفن   18 دندرک ؛ هلمح  جیلا »  » هاگساپ هب  رگید  روحم  زا 2  مالسا  ناگدنمزر  مناتسود ، تداهـش  زا  دعب  عبر  کی 
. تفای نایاپ  میظعلاروه  زا  عبرم  رتمولیک  فرصت 20  اب  تایلمع  نیا  هجیتن  رد  هدرک و 

؟ دوب تروص  هچ  هب  دیهش  نیا 3  صحفت  *
نیا دنتسناوت  اهنآ  دش ؛ صحفت  ناصاوغ  طسوت  دنتفر  بآ  ریز  هب  اجنآ  رد  راوگرزب  دیهش  نیا 3  هک  ياهقطنم  جیلا ،»  » هاگساپ حتف  زا  دعب 

. دنروایب الاب  بآ  ریز  زا  ار  نازیزع 
؟ دوب بلاج  امش  يارب  دربن  تخس  مایا  رد  ًاصوصخم   " رفيدیشر نیسح   " دیهش یقالخا  ياهتیصوصخزا  کیمادک  *

رد درکیم و  لمع  يدـج  یلیخ  اهراک  روما و  رد  نییاپ  نس  هب  هجوت  اب  وا  تشادـن ؛ رتشیب  لاـس  رفيدیشر " 16  نیـسح  لاس و"  نم 19 
. تشاد ار  هلاس  يدرم 40  راقو  هیحور و  یگلاس ،  16

میدیباوخ ام  یتقو  » متفگ وا  هب  حازم  يور  زا  زور  کی  درکیم ؛ تاجانم  دناوخیم و  زامن  دندوب ، باوخ  همه  یتقو  اهبش  رتشیب  نیـسح 
.( دوب روبص  یلیخ  نیسح  . ) داد ار  نم  باوج  شدنخبل  اب  رفيدیشر  نیسح  دیهش  میوشیم » باوخیب  امش ، تاجانم  اعد و  يادص  اب 
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رخآ فرح  *
یبهذم یقالخا و  تایـصوصخرد  يریبدـت  اب  لسن  نیا  ناناوج  مدـنموزرآ ؛ منک و  لمع  رفيدیـشر "   " دیهـش دـننام  مدرک  یعـس  هشیمه 

. دنوش دنمتداعس  ات  دننک  يرادربوگلا  نازیزع  نیا  زا  نارگراثیا ، ادهش و 
درکیم راتفر  هناعاجش  قارع  ياهورین  تالمح  رد  هلاس  نیسح 16 

توق درکیم و  راتفر  هناعاجـش  یقارع ، ياهورین  تالمح  نارابمب و  رد  نیـسح  تفگ : رف "  يدیـشر  نیـسح   " زومآشناد دیهـش  مزرمه 
. دوب اهورین  رگید  يارب  بلق 

نیسح  " دیهش اب  بالقنا  لیاوا  زا  تشاد : راهظا  اناوت »  » سراف يربخ  هاگـشاب  تداهـش  راثیا و  راگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  داژن  وکین  قداص 
تیلاـعف گـنج  هصرع  رد  رتـشیب  دوخ ، ییاد  تداهـش  زا  دـعب  نیـسح  مدـش ؛ انـشآ  دوب ، شورخ  شوـجرپ و  یناوـجون  هک  رف "  يدیـشر 

. درکیم
فده اب  درکیم و  یشاقن  هشیش  يور  ار  اهنآ  سکع  مالسا ، ناگدنمزر  تداهش  ربخ  ندینش  اب   " رفيدیشر نیسح   " دیهش داد : همادا  يو 

. دادیم هیده  دزی  جیسب  تمواقم  هیحان 2  هب  راوگرزب ، يادهش  نیا  دوبدای 
هب کمک  زا  درکیمن و  یهاتوک  نامزرمه  ناتسود و  هب  کمک  رد  زومآشناد  دیهش  نیا  تشاد : نایب  دزی  ناتـسا  هیحان 2  جیسب  هدنامرف 

. تشاد يدنسرخ  تیاضر و  ساسحا  اهنآ 
اب يو  میدوب ؛ رقتسم  میظعلاروه  هقطنم  رد  ناکسا  ياهرداچ  رد  هک  يزور  دودح 45   " سدق 5 ،  " تایلمع رد  درک : ناشنرطاخ  داژنوکین 

راتفر هناعاجـش  قارع  ياهورین  تالمح  ناراـبمب و  رد  یتح  وا  دادیم ؛ هولج  ناـسآ  اـم  يارب  ار  هقطنم  ياهیتخـس  شوخ ، اویـش و  یناـیب 
. دوب اهورین  رگید  رب  یبلق  توق  درکیم و 

زا زوـمآشناد  دیهـش  نـیا  زیگنارب  نیــسحت  یقـالخا و  تاـیحور  مدوـب ؛ هارمه  رفيدیــشر "  دیهــش   " اـب لاـس  دودــحرد 4  دوزفا : يو 
. تسوا هدیزگرب  هتسجرب و  تایصوصخ 

دوب هدرک  مزج  ههبج  هب  نتفر  يارب  ار  دوخ  مزع  هلاس  نیسح 16 
. دوب هدرک  مزج  ههبج  هب  نتفر  يارب  ار  دوخ  مزع  هلاس  نیسح 16  تفگ : رفيدیشر "  نیسح   " زومآ شناد  دیهش  هلاخ 

تفرگ میمصت  نیسح  هک  نامز  نآ  تفگ : اناوت »  » سراف يربخ  هاگـشاب  تداهـش  راثیا و  راگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  یکدانب  ناقهد  هناسفا 
يروط هب  میتشاد  رگیدکی  هب  یصاخ  هقالع  لاس ، دودح 2  ینس  توافت  اب  وا  نم و  مدرکیم ؛ لیصحت  ییامنهار  عطقم  رد  دورب ، ههبج  هب 

. میدرکیم تروشم  مه  اب  روما  همه  رد  هک 
نم يارب  ار  ههبج  هب  مازعا  عوضوم  وا  هک  میدوب  هتسشن  لزنم  طایح  رد  تشاد ؛ ههبج  هب  مازعا  يارب  یـصاخ  هقالع  نیـسح  داد : همادا  يو 

هاگن و اب  اهنت  نیـسح  يدرک »؟ مزج  ههبج  هب  نتفر  يارب  ار  دوخ  مزع  هک  یتسه  زابرـس  اـی  یهاپـس  رگم   » متفگ باوج  رد  نم  درک ، ناـیب 
. داد ار  مباوج  توکس 

لاوس هچ  منکیم  رکف  مدوخ  اب  درذـگیم ؛ نامز  نآ  زا  لاـس  هک 24  نونکا  درک : هفاضا  رفيدیـشر "  نیـسح   " زومآ شناد  دیهـش  هلاخ 
. دوش مازعا  ههبج  هب  تساوخیم  ییالاب  فادها  اب  وا  اریز  مدیسرپ  نیسح  زا  ییانعمیب 

تداهـش ربخ  هک  زور  نآ  يادرف  دوب ؛ هتفرگ  ارف  ار  مدوجو  مامت  يدرد  متـشاد و  یبیجع  لاـح  نیـسح ، تداهـش  زور  تشاد : راـهظا  يو 
. دوب هدش  هطاحا  نم  رب  هک  تسا  نیسح  قارف  درد  درد ، نآ  مدش  هجوتم  دندرک ؛ مالعا  ام  هب  ار  نیسح 

مینکیم اضما  دوخ  نوخ  اب  ار  يروهمجتسایر  تاباختنا  يأر  ياههگرب  هلاس : دیهش 16
نوخ اب  ار  يروهمج  تسایر  تاباختنا  يأر  ياههگرب  ياپ  مالسا  ناگدنمزر  ام  تسا : هدروآ  شاهمانتیصو  رد  رفيدیشر » نیـسح   » دیهش

. دیشاب هتشاد  هدرتسگ  تکرش  تاباختنا  رد  هک  میهاوخیم  امش  زا  مینکیم و  اضما  شیوخ 
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: تسا هدمآ  رف » يدیشر  نیسح   » دیهش هلاس  درمگرزب 16  همان  تیصو  رد 
میحرلا نمحرلا  هللامسب 

(ص) دمحم لآ  و  (ص ) دمحم تامم  یتامم  و  (ص ) دمحم لآ  و  ص )  ) دمحم ایحم  يایحم  لعجا  مهللا 
اب و  هر )  ) ینیمخ ماما  شقح  رب  بیان  رب  دورد  مالـس و  اب  ههبج و  رد  ناگدـنمزر  هدـننک  يرای  جـع ،)  ) نامز ماما  اقآ  رب  دورد  مالـس و  اـب 

. هللاحور ردب  ات  ص )  ) هللالوسر ردب  زا  ادهش  كاپ  هبیط  حاورا  رب  دورد  مالس و 
. منکیم زاغآ  ادخ  مان  اب  ار  دوخ  همانتیصو  دسیونب ، همانتیصو  دیاب  ناملسم  درف  ره  هک  یعرش  هفیظو  ناونع  هب 

دوخ نامز  نیـسح  هدش و  رادیب  ناگتفخ  هک  دشاب  ات  دننک  اپرب  رگید  ییاروشاع  ات  دـنوریم  ع )  ) ینیـسح قاشع  راصنا و  رگید  راب  کنیا 
. دنیوگ کیبل  شاینورصنی » رصان  نم  له   » زارف هب  دنبایرد و  ار 

. دننک هناگیب  مالسا  اب  ار  امش  دنهاوخیم  دنتسه و  امش  نیمک  رد  مالسا  نانمشد  هک  دیشاب  رایشوه  ناریا  ناملسم  تلم  يا 
مینکیم اضما  شیوخ  نوخ  اب  ار  يروهمج  تسایر  تاباختنا  يأر  ياههگرب  ياپ  مالسا  ناگدنمزر  ام  هک  دینادب  ناریا  ناملـسم  تلم  يا 

. تسا مالسا  نانمشد  ناهد  رب  یتشم  امش  يأر  هناد  ره  دییامن ؛ هدرتسگ  تکرش  تاباختنا  رد  هک  میهاوخیم  امش  زا  و 
هفوک مدرم  دـننام  دـیراذگن و  اهنت  ار  دوخ  نامز  ع )  ) نیـسح ماما  ناـمرهق ، تلم  يا  دـینکن . شومارف  ار  گـنج  هلئـسم  ناملـسم  تلم  يا 

. دیشابن
یثعب نارفاک  هیلع  رب  دییایب و  اهههبج  هب  دیتشاد  ار  نتفر  ههبج  ییاناوت  رگا  دینکن و  شومارف  ار  دوخ  سرد  هلئـسم  زیزع  نازومآشناد  يا 

. دیگنجب
. دینک لالح  ار  شیوخ  ریقح  دنزرف  هک  مراد  شهاوخ  امش  زا  مزیزع  ردام  يا 

، منک ناربج  ار  امـش  تاـمحز  مشاـب  هتـساوخ  رمع  رخآ  اـت  رگا  دیاهدیـشک و  نم  يارب  ییاـهتمحز  هچ  هک  منادیم  یمارگ  ناـج  رداـم 
. مناوتیمن

دراد نم  زا  ار  یبلط  یسک  ره  دیبلط و  تیلالح  شیوخ  راکهانگ  دنزرف  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  یشهاوخ  امش  زا  مزیزع  ناج  ردام 
. دننک لالح  ار  راکهانگ  نم  دیهاوخب  اهنآ  زا  دیشابن و  تحاران  هنوگچیه  هک  دییوگب  ناتسود  لیماف و  مامت  هب  دیزادرپب و  وا  هب 

. دیامرفب اطع  امش  هب  لیلج  يریسم  هک  مهاوخیم  نانم  دنوادخ  زا  نایاپ  رد 
. مالسلاو

دادرم 64 هبنشهس 15  زور 

رس ظفح 

. دراد رادفرط  یلیخ  ریگ  نادند  تاعالطا  رابخا و  یسرپلاوحا ، مالس و  زا  دعب  يواکجنک  رس  زا  ههبج  تشپ  لثم 
؟ ربخ هچ  هزات   ـ

(. ندرک یثنخ  نیم  نتشاک و  نیم  لوغشم  متسه و  بیرخت  دحاو  رد  ینعی  تسا  هیروت  یعون  !) دییوگب دنتفگن   ـ

یباوج رضاح 

: هراشا
رد ًاساسا  تسا  هتفای  میدق  يا  هقباس  دراد و  راهتـشا  تفگ » متفگ ،  » یعون هب  رعـش  بوتکم و  تایبدا  رد  هک  یباوج  رـضاح  و  هرـضاحم » »
زا هدافتـسا  ندوبن و  حیرـص  رد  اـما  تسا  تواـفتم  هتبلا  نآ  عوضوم  وگ و  تفگ و  حطـس  هب  هتـسب  دریگ و  یم  رارق  هبیاـطم  زنط و  ۀـطیح 
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تسا . دزنابز  تایانم  تاحالطصا و  تاراشا و 
مات یباتک  باصن  دح  دهج  دج و  ۀمه  اب  نآ  تایاکح  تایاور و  تساه و  یعبط  خوش  عوضوم  همیمض  اه » یباوجرضاح   » ناونع اب  هچنآ 

، لاح نیا  اب  دـشن . رـسیم  رگید  ياه  عوضوم  اب  نآ  قیلعت  قیفلت و  ناکما  هک  تسا  ینتم  راـتخاس و  بحاـص  دوخ  عون  رد  تفاـین ، ماـمت  و 
نیا نوماریپ  طیحم  نداد  ناشن  رد  هک  تسا  یلوا  غارچ  تسا و  هتفای  نیعت  دوخ  لصف  سنج و  رد  همان ، گـنهرف  ياـه  ناونع  ریاـس  نوچ 
قلخ هزات و  خساپ  تارابع و  هئارا  رد  هبحاصم  نیفرط  ماقم ، لاح و  ياضتقا  هب  اه  یباوج  رـضاح  رد  دراد . درف  هب  رـصحنم  یـشقن  گنهرف 

، يوشب ینابصع  رگا  امش  :» لاثم دهاش  رد  فیرح  نتخادنا  مهوت  هب  ماهیا و  تعنص  رد  ٌاصوصخ  دنراد ، غیلب  یعس  لیدب  یب  موهفم  انعم و 
!« اکیرمآ رب  گرم  یشحف ـ ؟ هچ  هلب ـ  یهد ـ ؟ یم  مه  شحف 

نیا رد  نتم  مالک و  تایئزج  قیاقد و  فیارظ و  هب  فوقو  هناقالخ و  نایب  تردق  یجنـس و  نخـس  تواکذ و  شوه و  هک  تسین  يدـیدرت 
مه اب  نیماضم  لقن  تابیکرت و  ینیرفآ  شقن  حرط و  رنه  رانک  رد  ار  لضف  لقع و  ملع و  مهم ، نیا  دراد . يا  هتسیاب  هتـسیاش و  شقن  نایم 

. تسا زیگنارب  نیسحت  گنج ، یگدنز و  ةرتسگ  رد  نارونخس ) اغلب و  املع و  ًامازلا  هن  و   ) ناگدنمزر مدرم و  داحآ  حطس  رد  دهاوخ و  یم 

تسا بوخ  ملاح 

سیسخ مدآ  دوب . شا  هداوناخ  يارب  وا  ۀمان  همه  نیا  طسو . تسا  بوخ  ملاح  ناجردام  کی  رخآ و  مالسلاو  کی  لوا ، یلاعت  همسب  کی 
، تشادـن یبجعت  تشون  یم  ناتـسود  يارب  رگا  هبتاـکم . اـت  دوب  رت  هیبش  یخوش  هب  دـنک . غیرد  تاـملک  زا  هک  یـسک  هن  اـما  میدوب  هدـید 
وا هـب  راـب  کـی  تشوـن ، یم  شرداـم  يارب  وا  یلو  مزر . مـه  ود  نـیب  ًاـصوصخ  دوـب ، جــیار  شیب  مـک و  يراکرــس  ياـه  هماـن  لاــسرا 

یتمالـس ان  سیونب . تسرد  یـسیون  یم  رگا  ای  سیونن  هماـن  یباـسح  درم  بوخ  ار ؟ تا  هداوناـخ  اـی  يا  هدرک  هرخـسم  ار  تدوخ  :» متفگ
کی هچ  مسیون ، یم  وا  يارب  هک  ار  ییاه  همان  ماـمت  درادـن . داوس  نم  رداـم  دـیناد . یمن  ار  ناـیرج  امـش  رخآ  :» تفگ یم  تسا »! ترداـم 
يراک مناوخ  یم  مه  یتقو  مناوخب ! شیارب  ار  اه  نآ  یصخرم و  مورب  مدوخ  ات  دمک  يور  دراذگ  یم  دنک و  یم  هاگن  رطس ، هد  هچ  رطس 
باسح هب  مه  ار  یپاچ  ياه  تکاپ  ذغاک  يور  ۀتـشون  ادخ  ةدـنب  میوگ ! یم  مدوخ  زا  ای  هدـش  هتـشون  يزیچ  اجنآ  ًاعقاو  هک  درادـن  نیا  هب 

!« ما هتشون  نم  ار  اه  نآ  دنک  یم  لایخ  دروآ و  یم 

لیلخ جاح 

. دوب يرگید  زیچ  وا  اما  دشاب . رتایوگ  یحیـضوت  ره  زا  یچتاکرادت  ناونع  منک  یم  رکف  دوب . یچتاکرادت  لیلخ  جاح  هللا ، هیقب  نادرگ  رد 
غارـس دوب و  هنهرباپ  یتقو  مرادن ،» مه  نم  نیبب  :» تفگ یم  مهدب  مرادن  هزاجا  تسه و  ای  میرادن  هچ  میراد و  هچ  دـیوگب  هک  نیا  ياج  هب 

رد مرادـن .» غارچ  مه  نم  نیبب  :» تفگ یم  هدـب » غارچ  :» یتـفگ یم  متـسه .» تخل  اـپ  مدوخ  نم  نیبـب ، :» تفگ یم  یتـفرگ  یم  ار  باروج 
. تشادن هلیسو  نآ  هب  يزاین  ًالصا  هک  یلاح 

یتشز ردق  نیا  ارچ  سپ  یتسه ؟ يروح 

هب تسا . تشهب  رد  هدش و  دیهش  درک  روصت  هظحل  کی  زیمت . دیفس و  زیچ  همه  دید  ناتـسرامیب  تخت  يور  ار  شدوخ  درکزاب  هک  مشچ 
هب تسا و  هدش  یجوم  ادـخ  ةدـنب  نیا  دوب  هدینـش  هک  وا  و  یتسه »؟ يروح  وت  :» تفگ درک و  دوخ  تخت  رانک  راتـسرپ  هب  ور  رطاخ  نیمه 

.»؟ یتشز ردق  نیا  ارچ  سپ  :» دیسرپ بجعت  اب  وا  دعب  هلب .» :» تفگ تسین  شدوخ  لاح 

هیک تسد  ایند  ممهف  یم  الاح 
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هچ دنتـسشن  یم  دنتـشگ و  یمرب  هک  یعقوم  اـت  دـنتفر  یم  یتـقو  زا  تشاد . یتیاـکح  اـه  تقو  یـضعب  مه  اـه  هچب  ندـمآ  نتفر و  تلاوت 
یگدنز :» تفگ یم  تشگ  یم  رب  هدرک  کبس  يرس  یتقو  صخش  دوخ  دندیشارت . یم  دق  مین  دق و  تاملک  یلک  نارگید  هچ  ناشدوخ و 

ردقچ ایند  ممهف  یم  الاح   » ای هیک »  تسد  ایند  ممهف  یم  الاح  هزات  :» تفگ یم  دش » تحار  تنادجو  میتفگ «:  یم  تسابیز .» ردـقچ  الاح 
!«. يدیشخب هرابود  يانعم  ار  یگدنز  هک  یتسار  یتسار  دش ، زاب  تامشچ  ًاعقاو   :» میتفگ یم  تسا .» شزرا  یب 

يریگ لاح 

. میدرک یم  ثحب  میدیـشک و  یم  شیپ  تیمها  یب  دـنچ  ره  ار  یعوضوم  يرفن  ود  یلبق  ۀـشقن  اـب  میدـش و  یم  عـمج  مه  رود  رداـچ  رد 
یم فرح  يرگید  عوضوم  زا  ام  تفرگ  یم  عضوم  دراو  هزات  هک  نیا  ضحم  هب  اما  دـندش ، یم  لخاد  مه  نارگید  دـش  یم  غاد  هک  ثحب 

فرح ههادبلا  یف  میدش و  یم  يدعب  ۀیـضق  دراو  دنتفرگ  یم  ار  شرانک  هشوگ و  هیقب  تخادـنا و  یم  لگ  تبحـص  یتقو  هرابود  میدز و 
یم میداد و  یم  ناتـسود  تسد  ار  یـشوگ  تقو  نآ  دیـسر  یم  دروم  هدزاود  هد ، هب  اه  عوضوم  دادـعت  یهاگ  میدز . یم  يدـیدج  ياـه 

. دش یم  يریگ  لاح  یباسح  هک  تسا ، هدوب  ام  نهذ  ۀتخادرپ  هتخاس و  نب  خیب و  زا  بلطم  میتفگ 

نوباص فیل و  تمکح 

لگرت ياه  هچب  رب و  هب  داتفا  یم  هک  ممـشچ  میدز ، یم  مدق  نادرگ  ۀطوحم  رد  مه  اب  مدوب و  رتکچوک  نم  هک  اه  تقو  نآ  ریخ  هب  شدای 
یم ساملا  لثم  دـنا ، هداد  تروق  نکفارون  راـگنا  هللاءاـشام  اـه  یـضعب  هک  تسا  یتمکح  هچ  نیا  :» مدـسرپ یم  وا  زا  ینارون ، لـگرو و  و 

تـسا نوباص  فیل و  تمکح  :» تفگ یم  وا  و  دـنک » یم  یهت  بلاق  دـنیایب  یـسک  باوخ  هب  بش  رگا  وت  لـثم  مه  اـه  یـضعب  دنـشخرد ،
ار فرح  نیا  دنور  یم  مامح  هعفد  دنچ  هتفه  ضرع  رد  ای  دنـشک ، یم  هسیک  فیل و  مامح  رد  ار  ناشدوخ  ردـقچ  یتسناد  یم  رگا  ردارب .

«. دهاوخ یمن  هفسلف  رگید  نیا  یتفا . یم  قرب  رتشیب  ینزب  رتشیب  یچ  ره  رگید ، نوباص  بآ و  تسا و  تسوپ  تشوگ و  دز ، یمن 

هعقاو نیعلاروح 

قیفر یلیخ  مه  اب  اهدـعب  رایرهـش . هُکب  زا  یمازعا  دوب ، یقادره  اضر  شمـسا  مدـش . انـشآ  يا  هفیظو  رادـساپ  اـب  هقطنم  هب  دورو  لوا  بش 
هب درک  یم  دـنب  اـقآ  دوبن . رادرب  تسد  دـنادنخ  یمن  ار  اـم  یلک  اـت  هعقاو  ةروس  ندـناوخ  عـقوم  بش  ره  تشاد . یبـیجع  ۀـیحور  میدـش .
درک یم  يأر  هب  ریسفت  شدوخ  دعب  دنراد »؟ بل  رب  دنخبل  تاظحل  نیرخآ  رد  ادهش  ارچ  دیا  هدرک  رکف  چیه  امـش  :» تفگ یم  نیعلاروح ،
ۀیقب ندناوخ  زا  رگید  ام  هک  تفگ  یم  ردق  نآ  هصالخ  دننک و  یم  فیرعت  یتشهب  ياه  كوج  ناشیارب  دنهد ، یم  کلغلغ  ار  اه  نآ  هک 

هکنیا ضحم  هب  میدرک  یم  رکف  هک  ردـق  نآ  یندرکرواـب  رایـسب  درک و  یم  فیرعت  مه  يرـصب  یعمـس ـ  میدرک . یم  رظن  فرـص  هروس 
! دننک یم  يرامش  هظحل  ام  لاصو  يارب  هناربص  یب  دنتسه و  ام  رظتنم  تشهب  رد  يولج  نامنامام  لثم  اه  نآ  میوشب  دیهش 

راد هگن  قح 

« یصخرم میورب  ییایب  یهاوخ  یمن  نسح  :» مدیسرپ مدید ، ار  رثالادیواج ) دیهش  ) راد هگن  قح  نسح  سدقملا  تیب  تایلمع  زا  دعب  يزور 
عـضو زا  رخآ  وت  :» تفگ میدرگ .» یم  رب  تایلمع  يارب  میور ، یم  يا ،  هتفرن  یـصخرم  تسا  تقو  یلیخ  هک  وت  ارچ ؟ :» متفگ هن ، » :» تفگ

نم هب  هک  ناشمـشچ  دـنا . هداتـسیا  رد  ولج  ییاپمد  هگنل  شفک و  اب  مردام  ردـپ و  هک  مناد  یم  هناخ  مورب  نـالا  رگا  نم  يرادـن ، ربخ  نم 
نیا ما  هداد  لوق  نم  رخآ  ما ! هدنز  نوچ  یچیه ، :» تفگ يدرک »؟ هچ  وت  رگم  هچ ، يارب   :» مدیـسرپ دنراذگ .» یمن  میارب  ملاس  ياج  دـتفیب 

«. دنتسین عناق  ندش  دیهش  ةداوناخ  زا  رتمک  هب  یناد  یم  هک  مه  اه  نآ  مورب ، رپ  تسد  اب  هعفد 
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تسا فیح 

مدآ ياه  مشچ  هب  فاص  یـسک  هک  نیا  اما  میدوب ، هدـید  ار  شروج  همه  ـالقان ! ردـق  نیا  یچ  تاکرادـت  دوب . شدوخ  رت  سنجدـب  وا  زا 
میتفگ یم  هچ  ره  دـینک »؟ هچ  دـیهاوخ  یم  دـیتسین ، هدـنز  رتشیب  زور  ود  یکی ، هک  امـش  تسا ، فیح  اه  یکاروخ  :» دـیوگب دـنک و  هاگن 

ار شیاهوزرآ  ۀـمه  هدـنام  یقاب  تصرف  نآ  رد  دـننک  یم  یعـس  تسا  ینتفر  یـسک  یتقو  ایند  ۀـمه  رد  ییوگ ؟ یم  سکعرب  ارچ  اـباب ، :»
نوناـق نیا  یهدـب ! دـیآ  یم  تروز  تساـم  ملـسم  قح  هک  مه  ار  لـیجآ  ریـس  کـی  توپمک و  اـت  ود  ناـمه  وت  تقو  نآ  دـننک . هدروآرب 

»؟ تسامش تکلمم 

هللا بزح  طقف  بزح 

فرط زا  یگدنیامن  هب  رفن  کی  دنتشاد  يراک  ای  دنداد  یم  يزیچ  یتقو  دوب . مه  اب  نامتاروما  ریاس  كاروخ و  باوخ و  هک  میدوب  رفن  هد 
. مدرک تکرح  متـشادرب و  ار  اـه  فرظ  مریگب . ار  هورگ  ياذـغ  مورب  هک  دوـب  نم  تبوـن  دـندوب ، هدروآ  اذـغ  تفر . یم  نادرگ  هـب  عـمج 
ار مثیم  هورگ  ياذغ  ما  هدمآ  :» متفگ هلب »؟  :» تفگ نم و  هب  درک  ور  مدوب . هتفرگ  یلاقتنا  هزات  نوچ  تخانـش ، یمن  ارم  اذغ  شخپ  لوئـسم 

طقف بزح  تسا . ههبج  اج  نیا  اباب  دـیرادرب ؟ اه  يزاب  هورگ  نیا  زا  تسد  دـیهاوخ  یم  یک  امـش  :» تفگ يدـج  یلیخ  هبترم  کـی  مربب .»
!« یمهف یم  هللا  بزح 

میراد زیچ  همه  الاح 

دنیایب و تسار  دنورن  پچ  روط  نیا  هک  مروایب  اه  هچب  رس  ییالب  هچ  هک  دوب  هدرک  رکف  شدوخ  اب  اهراب  داد . یمن  دق  شلقع  يروج  چیه 
يارب دنتسشن و  یم  هرابود  تفر و  یمن  اه  هچب  جرخ  هب  هریگ ،» یمن  قلعت  تسین ، میرادن ، اباب ، :» تفگ یم  هچ  ره  نوچ  دنهاوخب .  يزیچ 

یمالسا کت  ناشدوخ  لوق  هب  دندرک و  غولش  رگنس و  وت  دنتخیر  يدید  یم  هعفد  کی  دندیـشک و  یم  هشقن  یچ  تاکرادت  تاکرادت و 
ةزانج هب  شمـشچ  رگنـس  یلاوح  يزور  هک  نیا  ات  تدوخ . ياه  مشچ  يولج  مه  نآ  دندرب ، هقوذآ ، لیاسو و  زا  یتشاد ، یچ  ره  دندز و 

تاکرادت رگنـس  يور  هب  ور  درب  ار  هزانج  دوب  یندـنک  ناج  ره  هب  دوب . لح  هار  اهنت  نیا  دـش . در  شنهذ  زا  يزیچ  قرب  لثم  داتفا . یقارع 
دایب دـهاوخ  یم  يزیچ  سک  ره  دـندروآ ، زیچ  همه  :» هک تشادرب  ار  یتسد  يوگدـنلب  دـعب  دـناباوخ و  زارد  هب  زارد  هناخلاسغ  فک  لـثم 

دیدرت اب  دـهد ، یمن  مه  لیئارزع  هب  ناج  دـشابن  روبجم  رگا  دنتـسناد  یم  دنتخانـش و  یم  بوخ  ار  وا  هک  اـه  هچب  هدـشن .» ماـمت  اـت  هریگب 
یمن مه  ار  شروصت  هک  هدرک  يراک  دـندیمهف  دوب  هدـیچیپ  اضف  رد  هک  ینفعت  يوب  زا  نوریب و  دـنتفر  فارطا  ياهرگنـس  زا  یکی  یکی ،

. دندرک

تسا هناتسود  الاح 

دنت هک  نانچمه  دروخ ، یم  دـنت  یکی  دـندروخ . یم  اذـغ  هساک  کی  رد  رفن  ود  هب  رفن  ود  ناردارب  تاـقوا  بلغا  لـثم  دوبن و  اذـغ  فرظ 
یم رگا  هک  وا  درب . یم  ورف  دـیوج و  یم  تفرگ و  یم  همقل  هلـصوح  اـب  رایـسب  وا  فـالخ  رب  يرگید  تـفر . یم  هار  دـنت  دز و  یم  فرح 

؛ تسین هقباـسم  تسا ، هناتـسود  يوخا ،  :» تفگ درک و  شتـسود  هب  ور  دـسرب  شتـسود  درگ  هب  ندروـخ  رد  تسناوـت  یمن  مه  تساوـخ 
«. روخب روط  نامه  مروخ  یم  روطچ  نم  نیبب  نک  هاگن  تسا . یشزومآ  نالا  منک . یم  تربخ  دش  هقباسم 

ریگب رگنس  یجاح 
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نیا ار  وا  هک  مه  هتـسد  ياه  هچب  دوب . نتـشگرب  لاح  رد  هتفرگ و  يزیچ  ای  دریگب  يزیچ  تفر  یم  ای  دوب ؛ تاکرادت  هار  رد  ادـخ  ۀـشیمه 
دنیبب دوب  گنز  هب  شوگ  بش  ات  حبـص  زا  وا  شدوخ و  تسد  دندوب  هداد  ار  یچیق  شیر و  ندـید ، یم  لیبق  نیا  زا  يروما  هب  بغار  همه 
نادند رداچ ، هب  دناسرب  ات  تفرگ ، یم  ار  هیمهس  هک  مه  دعب  اجنآ . دناسرب  ار  شدوخ  قرب  داب و  لثم  ات  دهد ، یم  ردقچ  یچ و  تاکرادت 

هک میتشگ  یم  رب  تاکرادت  ۀـنب  زا  مه  اب  میتشاد  يرـصع  زور  کی  درک . یم  ناش  همروق  همیق و  دنتـشادن ؛ ندـب  رد  ملاس  ياج  شاهریگ 
. دوب فارطا  نآ  هک  يا  هراپمخ  ۀلاچ  وت  متفر  نیمز و  ور  متخادنا  عیرس  ار  مدوخ  نم  ناش ، هیموی  شتآ  نتخیر  هب  دندرک  عورـش  اه  یثعب 
هک شـشوگ  تشپ  ار  شپچ  تسد  هداتـسیا و  تسار  تسار  یجاح  و  ریگب » رگنـس  یجاح  ریگب ، رگنـس  یجاـح   :» مدز یم  داد  یه  ـالاح 

نالا ریگب  رگنـس  رگنـس ، یجاح ؟ هیچ  کگنـس  :» مدز داد  هرابود  نم  و  کگنـس »؟ یچ ؟ :» تفگ یم  دوب و  هتفرگ  دوب  نیگنـس  مه  يردق 
»؟ کگنس :» دیوگ یم  زونه  مدید  دعب  میدزد و  ار  مرس  درک  عطق  ار  مفرح  هراپمخ  توس  اردام »..  ردپ و  یب  نیا 

دنزب تناج  هب  نیسح 

لامک رد  هتبلا  بیرغ و  بیجع و  دندرک  یم  ییاهراک  میتشاد . یطاسب  نآ ، زا  دـعب  تایلمع و  زا  لبق  یجیـسب ، رتمولیک  رفـص  ياهورین  اب 
زمرت یب  یجیسب  کی  هپت  نییاپ  مدیشک . یم  سفن  روز  هب  هنشت ، هتسخ و  میدوب ؛ عصاوم  فرصت  نمشد و  ندنار  بقع  لوغـشم  صالخا .

هچ نیا  دنزب ، ترمک  هب  نیسح  :» متفگ نیسح »! ای  :» تفگ یم  دنت  دنت  دنک  یهاوخ  رذع  هک  نیا  ياج  هب  نم و  يور  داتفا  ندیود  لاح  رد 
«. تسا نتفر  هار  زرط 

دینک ناملالح 

«. درم مادص  مداتفا و  نم  دیدید  تقو  کی  دینک  ناملالح  :» تفگ یم  درک و  یم  یسوبور  اه  هچب  اب  يدج  یلیخ  دنت و  دنت 

مییایب دنتشاذگن  ار  ام  ناج ! نیسح 

لابند ورب  اباب  هک  درک  شیـضار  دش  یمن  ینابز  چیه  اب  تسا . ملاع  ادخ  هقطنم  دوب  هدمآ  هدروخُرب و  يروج  هچ  الاح  دوبن . گنج  سنج 
ههبج هدش  روط  ره  دوب  هدروخ  مسق  هک  نیا  لثم  تشکـشیپ . ندیگنج  روخب ، تا  هچب  نز و  اب  نک و  ادیپ  نان  همقل  کی  تیبساک ، راک و 

هت نامه  اب  دوبن . شیور  هب  گنر  ادخ  هدنب  تفر . یم  طخ  تشپ  هب  هک  ینیـشام  يالاب  شنتخادنا  دنتفرگ  اه  هچب  روز ، هب  هصالخ  دـنامب .
!« میسر یم  تمدخ  تصرف  رس  ًادعب  هللااشیا  مییایب . دنتشاذگن  ور  ام  نوج ! نیسح  :» تفگ یم  شا  هتسب  هتسکش  نابز  هجهل و 

متفگ شوخ  نابز  اب  الاح 

. دننک ینابصع  ار  وا  هدش  روط  ره  هک  دندوب  هدرک  یکی  هب  تسد  مه  اب  دنتـسناد  یم  ار  وا  هقباس  هک  مه  اه  هچب  دوب . هدش  هتـسخ  یباسح 
شربص ادخ  هدنب  دـنداد . ماجنا  ار  نآ  فلاخم  اه  هچب  تفگ  وا  یچ  ره  زور  نآ  دوب . هدینـشن  هدـیدن و  وا  زا  سک  چـیه  زگره  هک  يزیچ 

درک و اه  هچب  هب  ور  يدنت  اب  تجح ، مامتا  ندرک و  تبحص  یلک  زا  دعب  درک و  عمج  ار  اه  هچب  داتسرف و  کیپ  دش . قاط  شتقاط  مامت و 
زا لاحـشوخ  دش و  یم  بآ  ناشلد  رد  دنق  اه  هچب   ...) دعب هعفد  اما  میوگ  یم  شوخ  نابز  اب  الاح  ار  بلطم  نیا  هک  دناد  یم  ادـخ  :» تفگ

«. منک شهاوخ  مروبجم  دعب ...  هعفد  دنک ) ینابصع  ار  وا  دنا  هتسناوت  هرخالاب  هک  نیا 

یتشپ كال  تکرح 

زیرکاخ و ود  نیب  میدوب  هتسناوتن  هجیتن  رد  دندرک . یم  راکان  ار  يا  هدنبنج  ره  اه  یقارع  اما  میشکب . يا  هغابروق  نفلت  میـس  میتساوخ  یم 
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بلطواد يزور  اه  کیپ  زا  یکی  درک . یم  لدبو  در  ماغیپ  تفرگ و  یم  فکرب  ناج  ام  کیپ  دیاب  زونه  مینک و  رارقرب  طابترا  یهدـنامرف 
رد یلو  درک  مه  ار  راک  نیا  دنک و  لقتنم  زیرکاخ  ود  هب  ار  میس  دنک و  تکرح  مامت  تعرس  اب  ددنبب و  شدوخ  روتوم  تشپ  ار  میـس  دش 

نیا دناسر . دصقم  هب  ار  نآ  هک  میتسب  یتشپ  كال  ياپ  هب  ام  ار  میـس  یقبام  درک . زاورپ  اوه  هب  روتوم  اب  دادن و  شتلهم  لجا  مود  زیرکاخ 
. دوب اه  هچب  تداهش  ندشن و  ماجنا  زا  رتهب  یلو  دش  ماجنا  ریخأت  اب  راک 

نادرگ شود  کی  مامح 

بوچ زا  هدرک و  راوس  مه  يور  راوید  ناونع  هب  ار  كولب  دـنچ  دوب . بلاج  دوخ  عونرد  هک  دـنتخاس  شود  کی  اب  یمامح  ام  نادرگ  رد 
دندوب هدیـشک  مامح  لخاد  ات  بآ  ۀکـشب  زا  دوب  لصتم  نآ  هب  هکلفریـش  کی  هک  ار  یبآ  ۀـلول  دـندوب . هتخاس  رد  کی  هراپمخ  ياه  هبعج 

. دنتشاد مامحتسا  يارب  مرگ  بآ  هکلف  ریش  ندرک  زاب  اب  اه  هچب  هک  دندوب  هدرک  هدافتسا  هکشب  هب  هلول  لاصتا  يارب  کیتسال  زاو 

یمومع مامح 

نوچ دوب . شتآ  يور  یتابن  نغور  ییولیک  هدـفه  یلاخ  تیپ  ای  هکـشب  نداد  رارق  هقطنم  رد  اه  هچب  يراـکتبا  ياـه  ماـمح  نیرت  عیاـش  زا 
. دوب رت  تحار  زین  نآ  لقن  لمح و  دـیآ و  شوج  نآ  رد  بآ  يرت  هاتوک  نامز  رد  رت و  مک  ترارح  اب  دـش  یم  ثعاب  نآ  كزاـن  ةرادـج 
اه هچب  اب  اهرتمولیک  ییارحص  مامح  هک  ییاهاج  ًاصوصخ  دوب .  جیار  ههبج  ۀطقن  نیرت  یبونج  ات  نیرت  یبرغ  زا  مامح  عون  نیا  زا  هدافتسا 

. دوبن هفرص  هب  نورقم  لحم  نآ  ات  دمآ  تفر و  تشاد و  هلصاف 

یفرب مامح 

ياـه ماـمح  زا  اـم  ۀلـصاف  دوب .  رتم  هس  ود ، دودـح  نآ  فرب  عاـفترا  هک  میدوب  رقتـسم  يا  هلق  يور  ناویرم ، فارطا  لاس 64  راهب  لـیاوا 
دوب يا  هتفه  هس  ود ، میزاسب . مامح  میتسناوت  یمن  نمشد  میقتـسم  دید  تلع  هب  زین  هوک  حطـس  رد  دوب و  دایز  هقطنم  رد  دوجوم  ییارحص 

فرب زا  هدیـشوپ  نیمز  رفح  هب  عورـش  هتخت  دنچ  اب  ناتـسود  زا  یکی  اب  دیـسر . منهذ  هب  يرکف  هعفد  کی  مدوب . هفالک  هدرکن و  مامح  هک 
ماـمح بیترت  نیا  هب   . میدرک هفاـضا  نآ  هب  يرتم  کـی  یلنوت  سپـس  میورب ، شیپ  يرتم  هس  ود ، میتسناوت  تعاـس  دـنچ  زا  دـعب  میدرک و 

ياه گید  تشادـن . يریثأت  نآ  رد  هقطنم  دـیدش  ياه  ناروب  داب و  مه  دوب  رود  اـه  یقارع  سرریت  زا  مه  هک  دـش  هتخاـس  یبلاـج  رایـسب 
نآ اه  نآ  دـندرک . یم  مامح  بیترت  هب  اـه  هچب  دـش ، یم  غاد  بآ  یتقو  میتشاذـگ . یم  رولاو  يور  میدرک و  یمرپ  فرب  زا  ار  کـچوک 

. میدیشک یم  تلاجخ  نامدوخ  هک  دندوب  رازگ  ساپس  ام  زا  ردق 

یشک هلول  بآ  اب  مامح 

میتشاذگ هلاچ  يور  ار  يا  هنهک  رکنات  میدنک و  يا  هلاچ  دوب  یتمحز  ره  هب  ناتسودزا  نت  دنچ  اب  هدنب  میتشادن . مامح  تووام ، ۀقطنم  رد 
تقو ره  میتخاس و  مامح  میدرک و  یـشک  هلول  رکنات  نآ  هب  رداچ  ياـه  هلول  زا  هدافتـسا  اـب  همـشچ  زا  میدـناشوپ . وتپ  اـب  ار  نآ  فارطا  و 

. تشادن مک  يزیچ  ام  مامح  دش  یم  مرگ  هک  بآ  میدرک و  یم  نشور  ار  کنات  ریز  میتشاد  تفاظن  بآ و  هب  جایتحا 

راتتسا لمح و 

هدـنامرف ناـهگان  دـنلب  ياـه  هـپتزا  روـبع  لاـح  رد  . میدوـب هـتفر  يدروـنهوک  هـب  ناـهورگ  ياـهورین  هارمه  ناوـیرم ، کـمرگ  ۀـقطنم  رد 
تشپ زا  دندوب  هتسشن  ام  نیمک  هب  هک  بالقنا  دض  دارفا  زا  رفن  شـش  میدش  هجوتم  هدنامرف  ناهدزا  هملک  نیا  ندینـش  اب  " فده . :" تفگ
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تشپ زا  دندوب  هتسشن  ام  نیمک  هب  هک  بالقنا  دض  دارفا  زا  رفن  شـش  میدش  هجوتم  هدنامرف  ناهدزا  هملک  نیا  ندینـش  اب  " فده . :" تفگ
هک دش  ام  فسأت  ثعاب  هتبلا  درکن و  تقفاوم  نام  هدـنامرف  هک  مینک  لابند  ار  اه  نآ  میتساوخ  هزاجا  ام  دـنتخیرگ . دنتـساخرب و  اه  گنس 

. میدرک ناشیاهر  یناجم  تفم و  ارچ 

گنشف کی  یتح 

هدـنامرف ناـهگان  دـنلب  ياـه  هـپتزا  روـبع  لاـح  رد  . میدوـب هـتفر  يدروـنهوک  هـب  ناـهورگ  ياـهورین  هارمه  ناوـیرم ، کـمرگ  ۀـقطنم  رد 
تشپ زا  دندوب  هتسشن  ام  نیمک  هب  هک  بالقنا  دض  دارفا  زا  رفن  شـش  میدش  هجوتم  هدنامرف  ناهدزا  هملک  نیا  ندینـش  اب  " فده . :" تفگ

هک دش  ام  فسأت  ثعاب  هتبلا  درکن و  تقفاوم  نام  هدـنامرف  هک  مینک  لابند  ار  اه  نآ  میتساوخ  هزاجا  ام  دـنتخیرگ . دنتـساخرب و  اه  گنس 
. میدرک ناشیاهر  یناجم  تفم و  ارچ 

یلع نسح 

یم میتشاد  زاس  يرتاب  نداتـسرف  تساوخرد  یتقو  میـس  یب  رد  یلع ، هاـگریمعت  لوئـسم  مسا  دوب و  نسح  اـم  هاـگریمعت  زاـس  يرتاـب  مسا 
!" دیتسرفب ام  يارب  یلع  زا  نسح  کی  میتفگ ":

فورح ژ.چ.گ.

نمـشد دوب و  نآ  رد  فورح ژ.چ.گ . هک  دـندرک  یم  باختنا  ییاـه  بش  زمر  اـه ،  یقارع  زا  يدوخ  ياـهورین  ییاسانـش  يارب  اـه  هچب 
". چگ نایژ ، هلاژ ،  : لیبقزا " يزمر  تاملک  دوبن ؛ نآ  حیحص  ظفلت  هب  رداق  نابز  برع 

یعمشم لمح 

اب میراذـگب و  یکیتسالپ  هکت  يور  ار  كاشوپ  یتخوس و  داوم  اذـغ و  هک  نیا  زج  دوبن  يا  هراچ  دوب . هدـناشوپ  فرب  ار  یتاکرادـت  ةداج 
. میشکب فرب  يور  ار  نآ  میدنبب و  دوخ  رمک  هب  نفلت  میس 

يزاس هداج  لقن و  لمح و 

دوب دربن  ینابیتشپ  تاکرادت و  ياه  هبنج  نیرت  یساسا  زا  لقن  لمح و  هب  طوبرم  روما  يزاس و  هار  تالآ  نیشام  اهوردوخ و  هب  یـسرتسد 
تازیهجت و راتتـسا  ًالثم  تفرگ . یم  تروص  تفارظ  یگدـیچیپ و  اب  ( یعیبط ضراوع  عناوم و  ، ) یگنج ۀـقطنم  صاخ  طیارـش  تلع  هب  هک 

نمـشد ياه  نابدـید  نوتـس  اه و  نیچربخ  دوجو  هب  هجوت  اـب  دـندش (  یم  اـج  هباـج  دـنفادپ  اـی  دـنفآ  يارب  دـیاب  هک  ییاـهورین  تاودا و 
بـصن تخاـس و  يزاـس ،  هار  تـالآ  نیـشام  اـهوردوخ و  ینمیا  بیرـض  شیازفا  تهج  رد  يدـبلاک  تارییغت  داـجیا  مدـقم ،) طوطخرد 

تاراکتبا یضتقم  کش  یب  نمـشد ) شتآ  يالاب  مجح  هب  هجوت  اب  اه (  نآ  تماقتـسا  درکراک و  نازیم  شیازفا  يارب  یتاعطق  تازیهجت و 
دنداد . یم  ناشن  دوخ  زا  اج  نآ  اج و  نیا  یمزر  یسدنهم  ياه  هچب  هک  دوب  يا  هداعلا  قراخ  يدنمشوه  و 

تاناویح یتح  روتوم و  نیـشام و  زا  هدافتـسا  ناکما  هکریگ  فرب  یناتـسهوک و  قطانم  رد  دمآ  تفر و  یبآ و  ياهریـسم  رد  لقن  لمح و 
تامهم و لاقتنا  ددرت و  هب  ندیـشخب  تعرـس  رد  ییاـه  هویـش  ذاـختا  تمـس  هب  ار  یمزر  ياـهورین  دوخ  هب  دوخ  دوبن ،  اـپ  راـهچ  ربراـب و 

ياه هتخت  زا  هدافتـسا  اب  یکـسا  همتروس و  هباشم  يدرکراـک  اـب  يرازبا  عادـبا  لـثم  داد ، یم  قوس  نکمم  ناـمز  نیرت  مک  رد  تاکرادـت 
مزاول . لاقتنا  لقن و  فرب و  يور  ندروخ  رُس  يارب  میخض  ياه  کیتسالپ  ای  نغور  هب  هتشغآ  یلقیص و  فاص و 
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نا ناتسهوک  دنت  ياه  بیش  یقالتاب و  یلمر ، ياه  نیمز  رد  ًاصوصخ  زیرکاخ  رگنی ،  هداج ،  داجیا  يارب  يزاس  هار  تالآ  نیـشام  اب  راک 
رطخ کسیر  يراک و  تیفرظ  رثکادـح  اب  دوب ، یـصاخ  ياـه  تراـهم  یگدـیچیپ و  مزلتـسم  نمـشد  سرریترد  یگنج و  طزارـش  رد  مه 

 . يریذپ
زا تفر ، یم  رامش  هب  اه  نآ  تیلاعف  نامز  نیرت  یلصا  هک  بشرد  يزاس  هار  تاودا  اه و  نیشام  ناگدننار  دید  يارب  زاین  دروم  رون  نیمأت 

تشاد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  یتوافتم  عونتم و  ياه  لح  هار  دوب و  يرگید  یلصا  لئاسم 
هباج ناکما  هک  یطیارش  رد  وردوخ و  نانیشنرس  ای  ناگدننار  دوخ  تسد  هب  یتاریمعت  ياه  هاگتسیا  زا  جراخ  تالآ  نیشام  ریمعت  ياضتقا 

هدنکارپ فانکا  فارطا و  رد  هچنآ  یطاقـسا و  تاعطق  زا  هدافتـسا  اب  زاین و  دروم  مزاول  رازبا و  لقادح  اب  مه  نآ  دوبن ، هیلقن  لیاسو  ییاج 
تحت امرگ و  امرـس و  رد  نکمم ، تصرف  لقادـح  اـب  اـهراک  نیا  ۀـمه  دـش . یم  یعطق  یلـصا و  مزاول  نیرگیاـج  دـیاب  يوحن  هب  هک  دوب 

زیچ همه  چیه  زا  دیسر و  یم  جوا  هب  اه  یضعب  لمع  تقد  هقالخ و  رکف  هک  دوب  اهاطخ  نومزآ  نیا  رد  تفرگ و  یم  تروص  دیاب  بیقعت 
 . دمآ یم  دوجو  هب 

یصخش لیاسو  يراد  هگن  ظفح و 

کی يور  هدرک و  نفد  نیمک  رد  ار  ناشلیاسو  اه  نآ  دـنداتفا . اه  یقارع  ةرـصاحم  هب  اه  هچبزا  یعمج  نونجم  ةریزجرد  لاس 66  ناتسبات 
نآ يدوخ  ياهورین  یتدم  زا  دعب  دننک . ادیپ  ار  لیاسو  تشگزاب  زا  دعب  هک  دشاب  يا  هناشن  ات  ینالفردارب ، هاگمارآ  دندوب " هتـشون  گنس 

. دیسر ناشتسد  هب  دندوب  هدرک  ینیب  شیپ  هک  ییاه  یناشن  مان و  اب  اه  هچب  لیاسو  دنتفرگ و  سپ  اه  یقارع  تسد  زا  ار  لحم 

یکاخ یبآ  ریصح 

. میورن ورف  نجل  لخاد  ات  میتفر  یم  هار  نآ  يور  میدرب و  یم  ریصح  دوخ  اب  رجفلاو 8 ، لثم  یکاخ ،  یبآ  ياه  تایلمع  رد 

يریبکت ۀلمح 

قبط دنیوگب .  ربکا  هللا  تعاس  عبر  کی  ادـص  کی  دـنیایب و  نوریب  رگنـس  زا  همه  تعاس 20:30  سأر  هک  دندادربخ  رکـشل  یهدنامرف  زا 
هب دندرک  عورش  ررقم  تعاس  رد  همه  اه  هچب  روتسد  قبط  دنیوگب .  ربکا  هللا  نتفگ  هب  دندرک  عورـش  ررقم  تعاس  رد  همه  اه  هچب  روتـسد 
هللا ندش  مامت  زا  دعب  یلو  هدش  عورـش  تایلمع  هک  دوب  هدک  رکف  دش و  یمن  هدینـش  نمـشد  زا  ییادص  چیه  تدم  نیا  رد  ربک  هللا  نتفگ 

 . دوب هدرک  گنت  ار  اه  هچب  سفن  توراب  زاگ و  يوب  هک  درک  عورش  ار  ینیگنس  شتآ  نانچ  ربکا 

داژن حالف  نسح 

داژن : حالف  نسح  دیهش  رادساپ  همان  تیصو 
هوتسن دهاجم  مظعا و  دئام  يربهر  هبیمالسا  بالقنا  هک  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  هب  ناوارف  دورد  اب 

نیملـسم دـبوک و  مه  رد  ار  رـصع  خـیرات و  نیربکتـسم  نارگمتـس و  ملظ  خاک   , يولع نیتسار  مالـسا  هک  دوریم  ریبک  ینیمخ  تما  ماـما  ,
هک دوخ  یعرـش  فیلکت  هب  هک  تسا  بجاو  نیملـسم  همه  رب  تسا و  هدـش  عورـش  یلیمحت  گنج  دنـسرب  ناشدوخ  قح  هب  نیفعـضتسمو 

رافک و اب  ات  هتفر  لطاب  قح و  ههبج  هب  هک  متـسناد  بجاو  ناملـسم  درف  کی  ناونع  هب  نم  دـنیامن و  لمع  تسا  هللا  لیبس  یف  داهج  ناـمه 
مورب و گنج  هب  هتفگ و  کیبل  نکش  تب  ینیمخ   , نامز نیسح  هنوگ  قح  يادن  هب  مبوک و  مه  رد  ار  نارگمتس  هزوپ  مگنجب و  نارگمتس 
رد ریبک  ینیمخ  تماما  هب  ناملـسم  ناگدـنمزر  مامت  اب  مینک و  زاب  ار  البرک  هار  میوش و  زوریپ  هللا  ءاشنا  هک  مراد  وزرآ  مگنجب و  رافک  اـب 
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میرذگب دوخ  لام  ناج و  زا  نید  قح و  هار  رد  هک  تسا  نم  نیرید  يوزرآ  دش  مبیصن  تداهش  رگا  مینک و  هماقا  ار  تعامج  زامن  البرک 
شوگ هک  منکیم  تیـصو  مراد و  تیلح  ياضاقت  ناردارب  ناتـسود و  مامت  زا  درادـن و  یـشزرا  یـسک  رب   , مالـسا لباقم  رد  ناـج  نوچ  و 

متداهـش زا  سپ  هک  مراتـساوخ  دنهدن و  تصرف  مالـسا  نید  نانمـشد  هب  تقو  چـیه  دـننک و  لابند  ار  ماما  طخ  دنـشاب و  هللا  حور  نامرفب 
 : دنهد ماجنا  ار  لامعا  نیا  نفد  زا  لبق  مدش  دیهش  هعمج  زور  رد  رگا  دننکن و  يراز  هیرگ و  دنوشن و  تحاران  الصا  ما  هداوناخ 

 . دنناوخب هبدن  ياعد  -1
 . دننک رکذ  راب  دنچ  ار  نامز  ماما  كرابم  مان  -2

لاعتم دنوادخ  زا  دینک و  نفد  هعمج  زور  رد  هتـشاد  هگن  هناخدرـس  رد  ار  مدـسج  دـشن  هعمج  زور  رد  رگا  دـننک و  نفد  هایـس  سابل  اب  -3
هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  درذگب . ام  ناهانگ  زا  هک  مهاوخیم 

داب  ورهر  رپ  شهار  داش و  شحور 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

دیهاش دیمح 

دیمح مان : 
دیهاش یگداوناخ :  مان 

يدهم ردپ :  مان 
270 همانسانش :  هرامش 

یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 
ههبجردنمشد طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 

يوضر ناسارخ  ناتسا :  داینب 
دهشم رهش :  داینب 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

درف یعراز  نیسح 

نیسح  : مان
درفیعراز  : یگداوناخ مان 

یلعدمحم  : ردپ مان 
01/08/1346  : دلوتخیرات

1071  : ش.ش
دابازوریف  : همانسانشرودصلحم

 22/01/62  : تداهش خیرات 
یلیمحتگنجهب طوبرمثداوح   : هثداح عون 

ههبجردنمشد طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 
سرافناتسادیهشداینب  : ناتسا
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دابآزوریفدیهشداینبهرادا  : رهش
همانتیصو : 

ربهر هب  دورد  ع )   ) یلع دشاب  ناتندب  نوخ  هب  هتـشغا  امـش  نفک  نماد و  گنن  تلذ و  ياج  هب  دیراذگب  قح و  ضارحا  يارب  دـینک  راکیپ 
دنتـسرف و یم  هیلع  قـح  ياـه  ههبج  هب  ار  دوـخ  ماـکان  ناـناوج  هک  یناردـپ  هتفخ و  نوـخ  هـب  نادیهـش  یماـمت  یمالـسا و  بـالقنا  ریبـک 

. منک یم  زاغآ  ار  دوخ  همان  تیصو  دننک  یم  اضما  اهنا  همان  تداهشریز 
بلق تفاطل  هب  ریدـقت  نیا  هک  تسابیز  هچ  اما  دـیوگ  عادو  ار  ایند  یناسنا  هک  دـهاوخ  ادـخ  هاگنآ  دـنک  یم  بورغ  دوز  هچ  باتفآ  يرآ 

ادخ و  هار  رد  تداهش  اب  رگم  دشابن  رسیم  راک  نیا  ودریگ  شوغآ  رد  ار  شدنبلد  دنزرف  هک  دشاب  يردام 
... نطو و بتکم و 

دشاب یم  مبالقنا  موادت  منید و و  ءایحا  راک  نیا  زا  مفده  اهنت  هکلب  تسا  نانمشد  زا  ماقتنا  يارب  هن  مور  یم  ههبج  هب  ادخ  دای  اب  هک  کنیا 
هللا حور  مدارم  مالـسا و  مبتکم  ادخ و  مفدـه  هک  اریز  مبلط  یم  يرای  هبار  ادـخ  منک و  یم  همکچ  رد  ياپ  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  و 

ینیمخ نامماما  هتفگ  هب  ات  مور  یم  مهد و  تبثم  خساپ  ع )   ) نیسح نامدیهش  ماما  ینرـصنی  رـصان  نم  له  يادن  هب  ات  مور  یم  يرا  تسا 
مدوب تداهش  رظتنم  مدرک و  باختنا  ار  تداهش  هنادازآ  دوخ  نم  مزیزعردام  مزوریپ  لاح  ودرد  نوچ  مشکب  ای  موش و  هتشک  ای  نکش  تب 

 . مدیسر نا  هب  هک 
نوچ تخیرن  کشا  شدـنزرف  گوس  رد  نامراوگرزب  ماما  اریز  ییرگب  نم  گرمرب  اداـبم  هک  تسا  نیا  مراد  وت  زا  هک  یـشهاوخ  مرداـم 

دیئوگن ام  هب  دشدهاوخ و  نامبالقنا  نانمـشد  یلاحـشوخ  ثعاب  امـش  هیرگ  نینچمه  دشاب و  یم  رما  نیا  رد  ادـخ  ياضر  هک  تسناد  یم 
. میدیسر نآ  هب  هک  دوب  تداهش  نامماک  میتشاد و  ماک  ایند  نیا  ردام  اریز  ماکان  ناوج 

یماـمت نوچمه  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  مزیزع  نارهاوخ  يا  امـش  نک و  راوس  زبس  ملع  ناـم  هناـخ  رـس  رب  مدـش  دیهـش  نم  یتـقو  مرداـم 
ادخ هار  مزیزع  ردارب  دـینزب و  نیقفانم  نایوگ و  هوای  ناهد  رب  یمکحم  تشم  دوخ  هبطخ  اب  بنیزنوچمه  هتـشذگ  همه  زا  ادهـش  هداوناخ 

هک مهاوخ  یم  رورپ  دیهـش  تما  زا  رخا  رد  نک و  ادـخرب  لـکوت  هشیمه  شاـب و  هار  نیا  هدنـشوک  هدـنیوپ و  تساـههار  نیرترب  نیرتهب و 
 . رفکرب مالسا  رکشل  يزوریپ  دیما  هب  مالسلاو  دننک .  ظفح  ار  دوخ  تدحو 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

یعراز نیسح 

نیسح   : مان
یعراز   : یگداوناخ مان 

یلعجارعم   : ردپ مان 
 05/09/1332  : دلوتخیرات

 799  : ش.ش
نادمه   : همانسانشرودصلحم

 16/10/59  : تداهش خیرات 
یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 

ههبجردنمشد  طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 
نارهتناتسادیهشداینب   : ناتسا
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( بونج  ) 7 هقطنمدیهشداینبهراد  : رهش
 : همانتیصو

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یعراز  نیسح  دیهش  همانتیصو 

زا منک و  تمدـخ  امـش  هب  نم  هک  دوب  هدرک  هیدـه  امـش  هب  ادـخ  فرط  زا  ارم  هک  مناج  زا  رتهب  مناـبرهم و  زیزع و  رداـم  ردـپ و  رب  مـالس 
سپ دریگ و  یم  مه  زور  کی  دهد و  یم  یسک  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  ناج  ردام  ناج و  ردپ  سپ  تسادخ  زا  یتمعن  امـش  هب  نم  تمدخ 

نانچمه نوخ  اب  مالسا  ات  داد  دیهش  دیاب  تشاد  ربص  دیاب  مالـسا  هب  ندیـسر  مالـسا و  هار  رد  دینک و  ار ؟؟؟  نابرهم  هدنـشخب  يادخ  امش 
امـش سپ  هدنام  راوتـسا  نانچمه  هداد و  نوخ  بنیز  ات  همطاف  زا  نیـسح و  ات  یلع  متاخ و  ات  مدآ  زا  مالـسا  نوچ  دنامب  ناشخرد  هدنیاپ و 

وا هار  رد  هکیناسک  دنوادخ  هک  دینک  هزرابم  ناطیش  رفک و  اب  دیهد و  همادا  ار  بنیز  هار  دیریگب و  دای  بنیز  زا  ار  ربص  یتسه  ناملسم  هک 
دراد .  تسود  دننک  یم  هزرابم 

یم دنوادخ  زا  شخبب و  ارم  ياه  يدب  ناج  ردپ  يراب  مراپس  یم  ادخ  هب  ار  امش  مور و  یم  امـش  شیپ  زا  نم  الاح  ناج  ردام  ناج و  ردپ 
دیشاب .  قفوم  تیاهراک  مامت  رد  دیامرف و  تیانع  ربص  یتمالس و  امش  هب  هک  مهاوخ 

مراد و تتـسود  رتشیب  مناج  زا  هک  ردام  یتسه  رکفب  هشیمه  هکیردام  نم و  رادـیب  هشیمه  ردام  نم و  راوخمغ  هشیمه  ردام  مزیزع و  ردام 
وت رب  دورد  یتسار  یتساوخ  یم  ارم  یتمالـس  ادـخ  زا  هشیمه  دـیدنام و  یم  رادـیب  نم  حبـص  ات  نم  ندرک  مارآ  يارب  اهبـش  هک  زیزع  ردام 

ادـخ تساوخ  نیقی  منک  تمدـخ  امـش  هب  مناوتب  رتشیب  نم  هک  نتـشاذگن  قارع  نارفاک  رافک و  نیا  هک  دیـشخبب  ناج  ردام  نابرهم ،  ردام 
هانگ هک  هاوخب  ادخ  زا  شخبب و  ارم  ناهانگ  نک و  لالح  ارم  ناج  ردام  مینک  تمدخ  امش  هب  زیزع  مالسا  رگنـس  رد  دام  هک  ات  تسا  هدوب 
ماما طقف  رنوس  رل  نمـشد  ناچ  هنن  امالغآ  نک  هیرگ  نیـسح  ماما  هب  اهنت  شاب و  لاحـشوخ  نکن و  هیرگ  نم  يارب  زیزع  رداـم  دـشخبب  ارم 

الغآ .  نیسح 
ظفاحادخ .  دهد  یتمالس  امش  هب  دنوادخ  دینکن  هیرگ  نم  يارب  دیشخب و  ارم  منارهاوخ  رب  مالس 

متشون .  یعارز  یلع  هب  ار  میاهفرح  هیقب  مالسو و  دشاب  امش  روای  رای و 
یعراز  نیسح 

 11/9/59
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

ناسیونشوخ نیسح 

نیسح   : مان
ناسیونشوخ   : یگداوناخ مان 

یلعسابع   : ردپ مان 
 27/07/1334  : دلوتخیرات

 3108  : ش.ش
نارهت   : همانسانشرودصلحم
 16/10/59  : تداهش خیرات 

یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 
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ههبجردنمشد  طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 
نارهتناتسادیهشداینب   : ناتسا

( قرش  ) 4 هقطنمدیهشداینبهرادا  : رهش
 : همانتیصو

دییامن . لمع  شرماوا  هب  دینک و  تقد  ماما  نانخس  هب  تفگ : یم  هراومه 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

هیملع ياه  هزوح 

يزاس ناسنا  ياهلحم 

تیالو تموکح 

دیاب یجراخ  یلخاد و  تسایـس  يارب  و  نآ ؛ ریغ  بصغ و  لالح ،  مارح و  دوش و  تیاعر  اـت  دـشاب  روما  هیلک  سار  رد  یلداـع  هیقف  ینعی 
. دشاب ناسنا  يارب  دیاب  بلق  هک  روط  نامه  دشاب ، هیقف  تیالو 

نامز نیسح 

. ریبک ینیمخ 

ع)  ) نیسح

هک مالـسا  رـس  یب  رادرـس  درک . اـضما  ار  یگدازآ  رتـفد  شتیبـلها  دوخ و  نوخ  اـب  هک  ـالبرک  نینوخ  بـالقنا  راذـگناینب  تلیـضف .  رهظم 
هدننک تیبثت  هک  دنارورپ  ار  ینادیهش  شرورپ ،  دیهـش  ناماد  رد  هک  خرـس  عیـشت  راذگناینب  دیـسر . تداهـش  هب  البرک  تشد  رد  هنامولظم 

. اه لسن  همه  اهرصع و  همه  خیرات  هرانم  رب  نازورف  غارچ  نامز . نیمز و  رد  تیناسنا  ینعم  دیوا . سدقم  فده 
راثیا و حور  هک  یـسک  دروآ . دوجوب  قشاـع  هدادـلد  نارازه  لد  رد  ار  راـثیا  یبلط و  تداهـش  حور  هک  یـسک  تداهـش .  ملعم  نیرتملعم 

ياه هنیـسرب  دبا  ات  ناشمان  وا  نوچمه  هک  دومن  تیبرت  ار  یناسک  دوخ  بتکم  رد  دیمد و  یبلط  اوزنا  یتوافت و  یب  دبلاک  رد  ار  يراکادـف 
. ناملاظ ربارب  رد  تمواقم  لبمس  دش . دهاوخ  کح  قاشع 

سان قحرب  نامکاح 

. تهاقف سلخم  نایلاو 

ندرک عمج  يروح 

؛ اهنآ نتـشادرب  اپ  تسد و  ریز  زا  ای  ندروخ  هرفـس و  هیـشاح  اذـغ و  فرظ  رانک  هدـش  هتخیر  ياذـغ  اـه و  ناـن  هدرخ  ندرک  روج  عمج و 
يروآ عمج  عقوم  صخش  دشاب ، روصق و ... روح و  تشهب و  ییوکین ، لمع  يازج  یتقو  هک  دوب  نیا  زا  هیانک  ندرک  عمج  يروح  ترابع 

. دنک یم  عمج  يروح  دراد  عقاو  رد  هک  تسا  نیا  لثم  اهاذغ  اه و  نان  هدرخ  نیا 
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هلظنح

مولظم مدرم  زا  عافد  یهاوخداد و  هب  هدش و  ههبج  یهار  جاودزا  زا  دـعب  هلـصافالب  هدرک و  تولخ  باوخ و  كرت  هک  يداماد  هزات  ناوج 
هک ربمایپ ، دهع  مالـسا و  ردـص  بلط  تداهـش  ناناوج  زا  یکی  هلظنح  لثم  دوب ؛ هدـمآ  موجه  دروم  یهلا  ياه  نامرآ  لوصا و  شیوخ و 

هلظنح دومرف : وا  هرابرد  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  یسک  دیشک ؛ شوغآ  رد  ار  تداهش  سورع  تفاتش و  ههبج  هب  فافز ، جاودزا و  بش  حبص 
. تفرگ بقل  هکئالملا  لیسغ  رابتعا ، نیمه  هب  و  دنهد . یم  لسغ  ناگتشرف  ار 

يداماد مامح 

بوبحم أقل  ضیف  كرد  يارب  دوخ  نتساریپ  نتسارآ و  تایلمع ؛ کیدزن  تفاظن  حالطصا و  مامح ،

ناج ِظفح 

وا دندوب  راچان  ههبج ، رد  یگدنز  ندوب  یعمج  تهج  هب  نارگید  داد و  یمن  ماجنا  ار  دوخ  یـصخش  فیاظو  هدیدع ! لیالد  هب  هک  یـسک 
یم راک  هب  یعرـشتم  رهاظ  هب  دارفا  یجیـسب ، ریغ  ياه  هچب  دروم  رد  رتشیب  هک  دوب  يریبعت  دـننک . ییاریذـپ  وا  زا  نامهم  لـثم  لـمحت و  ار 

امرـس و رد  دنتـشاد و  يرذع  ندرکن  راک  يارب  هشیمه  دندوب و  هدـمآ  ههبج  هب  ندرک  عمج  باوث  تحایـس و  ریـس و  يارب  رتشیب  هک  تفر 
. دوب تسا ، تابجاو  بجوا  زا  ناج  ظفح  ثیدح : ناشنابز  درو  نایز  ررض و  لامتحا  رطخ و  عقاوم  امرگ و 

هلچلچ نسح 

، هن ای  دیآ  یم  شـشوخ  یـسک  هکنیا  هب  تشادـن  يراک  دـمآ ؛ یم  شیادـص  اج  ره  زور و  ره  دوب و  ندـناوخ  زاوآ  لاح  رد  هشیمه  هکنآ 
ناتسود دمآ . یم  شـشوخ  شدوخ  يادص  زا  زاوآ ؛ ریز  دز  یم  تساوخ  یم  شلد  تقوره  تخانـش ، یمن  مه  صوصخ  هب  ياج  تقو و 

هلچلچ دنتفگ ...: یم  شدوخ  مسا  ياج  هب  دننک ، ادص  ار  وا  دنتساوخ  یم  یتقو  یسک  نینچ 

یهللا بزح 

رد عقوم ؛ هب  زاـمن  اـعد و  بظاوم  وضولا ؛ مئاد  دز ؛ یم  رـس  وا  زا  یهورکم  تردـن  هب  تشاد و  دـیقت  بحتـسم  روـما  يارجا  هب  هک  یـسک 
نتشاد هگن  هزادنا  لها  كاروخ  باوخ و 

خ

دنک تتمحر  ادخ 

نآ زا  یکی  دندرک . عورـش  ار  راک  دندوب  هدرک  گنهامه  مه  اب  ًالبق  هک  اه  هچب  تسیچ . هیـضق  تسناد  یمن  ربخ  یب  اج  همه  زا  ادخ  ةدنب 
. ندناوخ هللاوه  لق  دمح و  دندرک  عورـش  دنداتـسرف و  تاولـص  همه  دعب  هحتاف . تفگ : دنلب  يادص  اب  وا و  ياپ  يور  تشاذـگ  تسد  اه 

یعاجـش رـسپ  بجع  دنک  شتمحر  ادخ  :» تفگ یم  یکی  دیوگب . هچ  دوب  هدنام  هراچیب  دنک . ییاریذپ  اه  هچب  زا  ات  دـش  دـنلب  رگید  یکی 
ارچ :» تفگ دوب  هتسشن  رگنـس  مد  هک  اه  هچب  زا  رگید  یکی  هرابب .» شربق  هب  رون  یهلا  دوب . صلخم  یلیخ  :» تفگ یم  رثأت  اب  يرگید  دوب .»
هک دـندوب  هتفرگ  يدـج  ردـق  نآ  هصالخ  دوشب »؟ هریخ  نآ  رد  تسناوت  یمن  مدآ  هک  ییوگ  یمن  شذـفان  ياـه  مشچ  خارف و  یناـشیپ  زا 

! هدش دیهش  هک  دش  یم  شرواب  تشاد  مک  مک  مه  شدوخ 
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! هدش دیهش  هک  دش  یم  شرواب  تشاد  مک  مک  مه  شدوخ 

دشابن تبحص  اهرهاوخ 

میدوب وگ  تفگ و  مرگ  نامدوخ . ثحب  رـس  میتفر  مه  ام  ندرک  تبحـص  هب  درک  عورـش  وا  یتقو  میدوب . هدـشن  تسود  مه  اب  یلیخ  زونه 
دح نیا  ات  هک  میدرک  یمن  مه  ار  شروصت  دیرپ . نامکجرب  یباسح  دشابن »! فرح  ارهاوخ  هشوگ ، نآ  :» تفگ داد و  رارق  بطاخم  ارم  هک 

. دروآ رد  ناملد  زا  هسلج  زا  دـعب  هتبلا  دراد . هللاویا  دـنتفگ  یم  همه  دـش . عمج  ناـمیاپ  تسد و  ًاـتقیقح  دـشاب . نارپ  هکت  دـقن و  هب  تسد 
زا یکی  هلـصافالب  مه  اج  نامه  دنچ  ره  دوشب ! بارخ  میتساوخن  دوب و  لوا  هسلج  میدـمآ . رد  شتلاجخ  زا  ًادـعب  مه  ام  هک  دـنامن  هتفگان 

!« اقآ جاح  هب  دیهدب  تابن  ییاچ  :» داد نینچ  ار  شباوج  اقفر 

هراپمخ

یم دنتـشادن . اـهراک  نیا  اـب  يراـک  اـه  یـضعب  اـما  میتشادـن  مه  ندـیدنخ  لاـح  یتـح  هدـنام ؛ هتـسخ و  میتـشگ ، یم  رب  هـک  تاـیلمع  زا 
یم یکی  دـندنام . یمن  باوـج  یب  هـتبلا  دـشاب .» هداـتفین  نآ  رد  هراپمخ 60  تقو  کـی  دـندرگب  ار  ناـشیاه  بیج  بوخ  اردارب ، :» دـنتفگ
ياه بیج  یموس «: و  دوب » مبیج  رد  میاه  تسد  تایلمع  لوط  رد  نم  :» درک یم  هفاـضا  يرگید  ما .» هتخود  ار  میاـه  بیج  رد  نم  :» تفگ

! « تسا لیف  ترضح  راک  شندرک  ادیپ  دتفیب  نآ  رد  رگا  هک  تسا  گرزب  ردق  نآ  نم 

مینک یمن  رپ  باشخ 

یم شنهذ  هب  يزیچ  تساوخ و  یم  شلد  هک  تقو  ره  اج و  ره  يدوخ . هن  تخانش  یم  بیرغ  هن  رتکچوک . هن  دش  یم  شرـس  رتگرزب  هن 
زا دروخ . یمن  رب  ییاج  هب  ًانئمطم  تفگ  یمن  رگا  هک  ییاـه  فرح  مه  نآ  تفگ  یم  دوب  لـیام  یچ  ره  درک و  یم  زاـب  ار  شناـهد  دـمآ 
نام هناچ  هزات  اه  هچب  زا  یکی  اب  دوشب ! هجوتم  هک  درک  یمن  فرـص  ای  دش  یمن  هجوتم  ًاعقاو  الاح  دـمآ . یمن  رب  يراک  مه  هیانک  هراشا و 

و مینک » یمن  رپ  هک  باشخ   :» متفگ مدرک و  عطق  ار  شفرح  اه .»... تقو  یهاگ  منم  ًاقافتا  هک «: نام  فرح  طسو  دـمآ  هک  دوب  هدـش  مرگ 
، يدک مالعا  يا ،  هللا  ای  يا ، هفرس  اباب  هخآ  میدز . یم  فرح  میتشاد  هک  نیا  لثم  یتمالـسان  مینز . یمن  هک  زیرکاخ  درک «: هفاضا  متـسود 

»؟ شِمسَر دش  منیا 

يدرک هدنمرش  ار  دیشروخ 

رگا میتشادـن . یمهم  راک  اهزور  نآ  هتبلا  باتفآ . بورغ  ات  مه  یهاگ  دـیباوخ ؛ یم  رهظ  گـنل  اـت  حالطـصا  هب  درک و  یم  هناـهب  ار  هزور 
باوخ دیوگب  تساوخ  یم  ینعی  منک »؟ یم  تدابع  مراد  ینیب  یمن  هگم  :» تفگ یم  شرـس و  دیـشک  یم  ار  وتپ  درک  یم  شیادص  یـسک 

»؟ ینک یم  تدابع  ردقچ  يدرک  هدنمرش  ار  دیشروخ  هگید ! هسب  :» دنتفگ یم  باوج  رد  اه  هچب  تسا ! تدابع  راد  هزور 

یسرم ایادخ !

يا هنحـص  اج  نآ  میدناسر . يرادـهب  هب  ار  نامدوخ  هتفـشآ ، عضو  رـس و  نامه  اب  هتفوک  هتـسخ و  نارهم . میدیـسر  باتفآ  بورغ  زا  لبق 
، سناژروا رد  وـلج  زور ، نآ  تشاد . یملاوـع  شدوـخ  يارب  دوـب و  هدرک  ادـیپ  یجند  ۀـشوگ  سک  ره  دور ، یمن  مداـی  زگره  هک  مدـید 

ارم هک  یـسرم  ایادخ ! تفگ «: یم  هک  میدیـسر  شرخآ  ۀـلمج  نیا  هب  ام  دوب . زاین  زار و  لوغـشم  دوخ  فارطا  زا  غراف  هتـسشن و  يدـیز » »
!« يدرک ما  هدنمرش  دنکن ، درد  تتسد  يدیرفآ !
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نادرگزاب نامیاه  هداوناخ  مرگ  شوغآ  هب  ملاس  حیحص و  ار  ام  ایادخ ! 

. دندرک یم  ار  اعد  نیا  دندروخ ، یم  ناکت  لوه و  اب  ار  اذغ  اه  هچب  دش و  یم  نیگنس  هک  یلیخ  نمشد  شتآ 

هدب رارق  مالسا  دیشر  نارادرس  ةرمز  رد  ار  ام  ایادخ !

ۀـضرع ناکما  ات  نک  هدنامرف  مه  ار  ام  ایادخ  هک  نیا  یکی  ینعم  ود  هب  دـندرک ؛ یم  ناشدوخ  يارب  اه  هچب  هک  دوب  ییاعد  اهنت  نیا  دـیاش 
بلاط میناوت  یم  مه  ام  ًالثم  هک  نیا  زا  هیانک  رگید  دوش و  ناملاح  لماش  يرت  گرزب  تمدـخ  قیفوت  میـشاب و  هتـشاد  ار  نامییاناوت  رتشیب 

. دندیدنخ یم  نیمه  يارب  دنداد و  یم  تبسن  ناشدوخ  هب  رتشیب  ار  مود  ینعم  اه  هچب  هک  میشاب ! تسایر 

ایادخ ایادخ 

يوحن هب  يا  هیناث  دنچ  ثکم  یمک  زا  دعب  ) ایادخ :» تفگ یم  دنراد  يرتشیب  راظتنا  وا  زا  اه  هچب  ًالومعم  هک  یتبون  ياعد  عقوم  رفن  نیرخآ 
!«. راد هگن  ار  ینیمخ  يدهم  بالقنا  ات  ایادخ  داد ) یم  همادا  هتفر  شدای  اعد  هیقب  دندرک  یم  رکف  همه  هک 

زرمایب شخبب و  يا  هدیزرماین  ار  ام  ات  ایادخ !

لثم دش و  یم  هتفگ  ربم » ایند  زا  يا  هدیزرماین  ار  ام  ات  » ترابع ياج  هب  مینزب و  فرح  میتسین  دلب  مینک ! اعد  میتسین  دلب  ام  هک  نیا  زا  هیانک 
. دیوگب یترابع  دنک و  اعد  دندرک  یم  رارصا  صخش  هب  هک  تفر  یم  راک  هب  یعقوم  یخوش و  بلاق  رد  اه  اعد  ۀیقب 

ربم ایند  زا  یتشکن  ار  ام  ات  ایادخ 

هک نیا  یکی  درک . نآ  زا  تشادرب  ود  دش  یم  دنتفگ و  یم  دنـشاب  هدرک  یحازم  هک  نیا  يارب  بلغا  دوب و  اذغ  زا  دعب  ياهاعد  ۀـیقب  لثم 
ياپ هب  اه  هچب  رگا  هک  يرگید  ینعم  یکی  دـندیدنخ . یم  اه  هچب  اـنعم  نیمه  هب  دور و  یمن  اـیند  زا  هک  دریمن  مدآ  اـت  تسا  مولعم  بوخ 
بناج هب  قح  ۀفایق  وا  تقو  نآ  بآ » وت  دزیرب  ای  دنک  دود  تیارب  دنفسا  تشم  کی  تردام  وگب  یـصخرم  یتفر  » هک دندیچیپ  یم  صخش 

!«. ناریمن رتسب  رد  نک و  دیهش  شکب و  ار  ام  هک  تسا  نیا  نم  روظنم  :» تفگ یم  تفرگ و و  یم 

تسا رت  تولخ  شرس  تقو  رخآ  ادخ 

ياه هچب  نتـساخرب  نایم  نیا  رد  دـندرک  یم  هدامآ  ار  دوخ  زامن  ۀـماقا  يارب  دـندش و  یم  رادـیب  اه  هچب  یکی  یکی  دوب  حبـص  زامن  تقو 
! دنباوخب رسدرد  یب  ریس و  دنتشاذگ  یمن  دندرک و  یم  رادیب  يدج  یخوش و  هب  ناشناتسود  ار  اه  یـضعب  تشاد . یتیاکح  باوخ  شوخ 

یمن بنج  دـندرک  یم  رجفنم  مه  ار  رگنـس  رگا  مه  یـضعب  دوب . تقو  دایز  باـتفآ  عولط  اـت  اـی  دـندوب  رادـیب  تقو  رید  اـت  بش  دـنچ  ره 
یم بوخ  ار  اه  نآ  هک  ناشیاه  یتسد  لـغب  دـنک ، ادـص  ار  اـه  هچب  نیا  هک  تشاد  رارـصا  یـسک  یتقو  دوبن . ناـشدوخ  تسد  دـندروخ ؛
هرت تولخ  شرس  ادخ  تقو  رخآ  هگ  یم  شدوخ  هنوخ ؛ یم  تقو  رخآ  ار  شزامن  هشیمه  وا  شاب ، هتشادن  شیراک  :» دنتفگ یم  دنتخانش ،

!«. هریگ یم  لیوحت  ومدآ  رتشیب 

مالسا هب  تنایخ 

یتسیابردور تباجن و  یگداتفا ، تافـص ، نیا  رانک  دوب  یفاک  ایر ! یب  صلخم  هدـمآرد ،» باتفآ  اب   » ياـهورین لاـبند  تشگ  یم  رد  هب  رد 
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دنیب یم  هک  ار  ینالف  مدآ  :» درک یم  زاب  ار  فرح  رـس  يا  هناـهب  هب  روج . روج  دوب ، روج  اـم  قیفر  سنج  هک  دوب  تقو  نآ  تشاد . یم  مه 
تریغ و تسا و  صلخم  عاجـش و  هدـنمزر و  وا  رگا  دوش . یم  هچ  ام  لاثما  فیلکت  تسا  ناملـسم  وا  رگا  دـشک ، یم  تلاجخ  شدوخ  زا 

تفگ یم  تفگ و  یم  مینکن .» دنلب  تلاجخ  زا  تمایق  ات  ار  نامرـس  دیاب  ام  حلاص ، دبع و  تسادخ و  ةدـنب  هملک ، کی  رد  دراد و  تیمح 
هک وا  تسـشن و  یم  شا  یناشیپ  رب  مرـش  قرع  تفرگ . یم  گنر  داد و  یم  گـنر  دـش ، یم  دیفـس  خرـس و  بوخ  فرط  اـت  تفگ  یم  و 

ياپ كاخ  ام  هدن ، نامتلاجخ  رادرب ، تسد  ادخ  ار  وت  منک ، یم  شهاوخ   :» هب درک  یم  عورـش  دنک  یمن  اهر  تسین و  رادرب  تسد  دـیدیم 
یم صخش  ۀشیر  گر و  هب  نانچ  شا ! يوسنارف  عون  زا  لاح  دض  کی  اب  رخآ  رد  ندرک و  هراپ  فراعت  هصالخ  و  میوش » یمن  مه  اردارب 
یم درک و  یم  یلمأـت  ناونع  فاـصوا و  باـقلا و  همه  نآ  رخآ  رد  هک  بیترت  نیا  هب  روـطچ ؟ دـنام ، یمن  یقاـب  شیارب  زیچ  چـیه  هک  دز 

هتـشاد بالقنا  مالـسا و  هب  تنایخ  زج ...  یفدـه  تامدـخ  اه و  ییاناوت  تایـصوصخ و  نیا  ۀـمه  اب  ناـشیا  هک  مرادـن  کـش  هتبلا  :» تفگ
!«. دشاب

تکلمم هب  تنایخ 

. دیسر یم  رید  اذغ  رگا  صوصخ  هب  دوبن . نامراد  ولج  مه  رمش  دش ، یم  دنلب  هک  نامیا  نید و  یب  مکش  نیا  يادص  رس و  میدوب ، هنسرگ 
تکلمم هب  تناـیخ  نآ  هب  تناـیخ  دـیریگن . مک  تسد  ار  مکـش  :» دـنتفگ یم  ناردارب  زا  یـضعب  میدرک . یم  ـالبرک  ًاـعقاو  رگید  تقو  نآ 

« دوش یمن  دنب  گنس  يور  گنس  تسین . زیچ  چیه  دشابن  مکش  رگا  تسا . بالقنا  مالسا و  هب  تنایخ  تسا .

هدب یناکت  هی  وت  دوخ 

هک ییاه  هچب  ۀـمه  لثم  هراچیب ، مه  شدوخ  تسا ! یکی  شـضرع  لوط و  میدرک  یم  رکف  یهاگ  هک  دوب  هبملق  درگ و  ردـق  نآ  هللاءاشام 
، لیاوا نآ  هتبلا  هیرگ ؛ ریز  دز  یم  یقپ  ییوگب ؛ وا  هب  دش  یمن  لگ  زا  رت  كزان  دوب . باذع  جنر و  رد  هتسویپ  دنتـشاد  یتاکرادت » لکیه  »

ًالصا تسشن  یم  هک  هرفس  رـس  مناد ؛ یمن  ار  شندروخ  دایز  مک و  دش . تفلک  ندگرک  تسوپ  لثم  شتـسوپ  شدوخ  لوق  هب  اهدعب  الاو 
دندش دنلب  یکی  یکی  ناگدنونش  مدرم و  ۀمه  هک  دماین  نییاپ  ربنم  زا  ردق  نآ  هک  دوب  یخیش  نآ  تیاکح  دوش . دنلب  تساوخ  یمن  شلد 

«. دیورب دـیدنبب  ار  اهرد  نتفر  عقوم  ناتدوخ  تمحز  یب  اقآ ! جاح   :» هک دروآ  ار  دـیلک  دجـسم  مداخ  رخآ ، تسد  ناشراک و  یپ  دـنتفر  و 
«. یشاب هدش  ریس  دیاش  هدب  نوکت  هی  وتدوخ  :» دنتفگ یم  تسین  رادرب  تسد  هجو  چیه  هب  وا  دندید  یم  یتقو  اه  هچب 

گرم رطخ 

شلخد هعفد  کی  میتسناوتن  دیـسر و  نامتـسد  يریگ  نادند  زیچ  رگا  ات  میتشادـن  ناوخ  سپ  ناوخ و  شیپ  قودنـص و  رزیرف و  لاچخی و 
رد یندیشون  تقو  چیه  ات  دوب  تلع  رب  دیزم  مه  شطع  تدش  بونج و  ناتسبات  يامرگ  میسرب . شباسح  هب  دعب  ات  میارذگب  رانک  میروایب 

يوحن ره  هب  دیاب  دندوب و  بیاغ  اهردارب  زا  یـضعب  دنداد ، یم  هک  ار  هتـسد  توپمک  هویم و  ۀیمهـس  فصو ، نیا  اب  میـشاب . هتـشادن  طاسب 
« يرگنـسردام «.» یک ره  نامهم  یچ ، ره  هناخ  رد  « ؛ دـندوبن اه  فرح  نیا  دـنبرد  اـه  هچب  هچ  رگا  میدـناسر ! یم  راد  قح  هب  ار  قح  هدـش 

یـشاقن دوب ؛ هدرک  یـشاقن  راکدوخ  اب  ار  نآ  يور  هدنک و  ار  یطوق  رود  ذـغاک  هک  تسه  مدای  تقو  کی  اه . تسرد  راک  نآ  زا  میتشاد 
کیدزن ًاـفطل  راـجفنا !  گرم !  رطخ  :» دوب هتـشون  نآ  يـالاب  هدیـشک و  ار  ناوختـسا  هعطقود  همجمج و  کـی  سکع  منک ، ضرع  هچ  هک 

«. دیوشن

ندیماشآ ندروخ و 
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، مرادـن دـنهاوخ . یم  دـننیبب  هک  ره  تسد  هک  ره  هچ  ره  دـنرادن . رارق  مارآ و  تقاط و  ربص و  دریگ . یم  هناهب  مئاد  ناـشلد  اـه  هچب  لـثم 
هراپمخ هشاب ، تفم  دنیوگ : یم  تشک ! دصق  هب  دـنروخ  یم  اهرت  گرزب  دـننام  دـبنجب . دـیاب  بترم  ناشناهد  دوش . یمن  ناشرـس  تسین ،

تسود و شیپ  دنـسانش . یمن  يدوخ  هبیرغ و  دنا ! هدمآ  یطحق  لاس  زا  راگنا  دـنروآ ، یم  رد  مشچ  دـننز . یم  صرح  هشاب ! تفج  تفج 
. دنرب یم  ار  مدآ  يوربآ  كاپ  نمشد 

یمن دوبن ، هچنآ  هب  رهاظت  زج  درک  دنتـسناوت  یم  هچ  يداهج ، اوقت و  ياوه  لاح و  گـنج و  تاکرادـت »  » کـچوک و ناد  هنیچ  نآ  اـب  ... 
!؟ دش یمن  دنتساوخ و 

تـصرف دولآ ، كاخ  هتـسخ و  هنـسرگ و  تسا . هدش  غراف  هاتوک و  زیچ  همه  زا  اه  هچب  لد  تسد و  هک  یتقو  ندـیماشآ ، ندروخ و  عقوم 
ناور . نت و  طاشن  اب  ۀیذغت  يارب  نطاب ، رهاظ و  ياوق  ساوح و  جیسب  اب  نارگید : روضح  زا  ندرب  تذل  رتشیب  هچ  ره  يارب  تسا  یبوخ 

تارابع و هراـبود  دـشاب . هتـشاد  يرتشیب  مهـس  ناتـسود ، هقئاذ  هب  تسه  هچنآ  ندرک  ناـج  شون  ییاراوگ و  رد  دـنک  یم  یعـس  سکره 
هب دوخ ؛ هب  نداد  اوران  ياه  تبسن  اب  تایانک ، تراشا و  اب  تسا ؛ نروخ  اذغ  ماگنه  نتشاد  هگن  هزادنا  رس  رب  هکیت » نادرم   » راصق تاملک 

. ندینش راوید  نتفگ و  رد 

ناریا سراف  جیلخ 

تفگ یم  وا  هچ  ره  هب  یفـصولادیاز  قایتشا  روش و  اب  دـندیود و  یم  اـه  هچب  ینعی  دوب . هتفرگ  یباـسح  شراعـش  هک  دوب  اـه  تقو  نآ  زا 
دوبن دیعب  چیه  تفرگ و  یم  الاب  شراک  دندز  یمن  شقوذ  يوت  دندمآ و  یمن  هکیت  یضعب  رگا  دیاش  دنداد . یم  باوج  هدنبوک  مکحم و 

، تخیر یم  مه  هب  زیچ  همه  دنداتـسرف  یم  وا  راعـش  جوم  يور  هک  عقوم  هب  تیزاراپ  کی  اب  دنتـشاذگ ؟ یم  رگم  اما  دـسرب  ییاـج  هب  هک 
اج :» دنتفگ یم  یگتـسخ  عفر  يارب  یـضعب  ناگیر » نفد  لحم  :» دنداد یم  باوج  هیقب  و  ناریا » سراف  جیلخ  :» تفگ یم  یتقو  هک  نیا  لثم 

«. نکن لوبق  میرادن ،

دش میلست  شنابلخ 

ریز اه  بمب  هک  تاـقوا  یـضعب  تخیر . یم  يا  هشوخ  بمب  بترم  نمـشد  میدوب . برغ  رد  راـگدای  اـباب  تاـعافترا  يور  گـنج  لـیاوا 
دآ یم  هراد  شنابلخ  اگین ، اگین  :» میتفگ یم  میداد و  یم  ناشن  دیدج  ياهورین  هب  اوه  رد  ار  اه  نآ  دندرک ، یمن  لمع  دندز و  یم  ناشلوق 

«. هنک میلست  وشدوخ  نییاپ 

تلاح هب  شوخ 

زا نتفر  نوریب  ییاسانـش و  تشگ و  ییاج ، هباج  عقوم  هک  هشیمه  لثم  لزنم . میتشگ  یم  رب  میدوب و  هتفرگ  هیوست  دوب و  تاـیلمع  زا  دـعب 
دندرک یم  یـشب  شوخ و  دناوخ و  یم  رفـس  ثیدح  ًارهاظ  اه  نآ  شوگ  هب  وا  نادرگ و  یناحور  شیپ  دنتفر  یم  یکی  یکی  اه  هچب  رقم ،

نید و رگم  مرادـن ، يراک  ایب ، هک «: درک  رارـصا  اقآ  جاـح  یچ  ره  هک  اـه  هچب  زا  یکی  ـالا  میتفر ؛ مه  زور  نآ  دـندش ، یم  ادـج  مه  زا  و 
یتفرن و ارچ  ییوگب  دیاب  هک «:  دندوب  هتفرگ  دِج  میتفر  یم  هک  هار  يوت  دندوب و  هدـش  كوکـشم  مه  اه  هچب  تفرن . رـسپ »! يرادـن  نامیا 
؛ یچیه :» تفگ هتسهآ  دمآ و  نابز  هب  هرخالاب  ات  میدرکن ، لو  تسین »، یمهم  زیچ  هللااب  هللاو  اباب  :» تفگ وا  هچ  ره  دیدیدنخ .» یم  هچ  يارب 

زورما مه  نم  تلایع ! شیپ  يریم  زورما  تلاح ، هب  اشوخ  تفگ  مشوگ  رد  هار ، ثیدـح  اعد و  ياـج  هب  یـصخرم  متفر  یم  هک  لـبق  هعفد 
«. دنزب اه  فرح  نامه  زا  دهاوخ  یم  مه  زاب  دیاش  متفگ  ششیپ ، متفرن 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


دیفس راکدوخ 

هب دندرب  یم  ملق  هب  تسد  رگا  دندرک و  یم  هدنسب  فارگلت  نفلت و  هب  دنتشادن و  ار  نتـشون  همان  هلـصوح  لاح و  اه  یـضعب  گنج  رخاوا 
ًالثم دندرک ، یم  راوس  ییاه  هقح  هچ  هک  دنامب  دـندز . یم  ار  شا  هت  رـس و  دنتـسناوت  یم  ات  دـمآ . یم  رد  راک  زا  همان  هیبش  يزیچ  تردـن 

. رگید ییاهزیچ  و  ظفاحادخ ! مالس ، ای : دوشن ، ات  تسا ، سکع  يوتحم  دنتشون : یم  دنتشاذگ و  یم  تکاپ  لخاد  یلاخ  کشخ و  ياوقم 
اب دوشگ و  یم  ار  تکاپ  ذغاک  یطایتحا  بات و  بآ و  هچ  اب  كولفم ! هدنناوخ  ربخ  یب  دوب ! دیفـس  راکدوخ  هیـضق  نیمه  اه  نآ  هلمج  زا 

نوچ ما ، هتـشون  دیفـس  راکدوخ  اب  یناد  یم  هک  روطنامه  ار  دعب  هب  اجنیا  زا  یبوخ ؟ مالـس ، :» تفر یم  او  جنرب  ریـش  لثم  نآ  نطاب  ندـید 
!« یناوخب لوا  زا  ار  نآ  راب  دنچ  دهاوخ  یم  ملد  تسا و  مهم  یلیخ  میارب 

هدش دازآ  رهشمرخ 

هچ هزات  :» دندیـسرپ یم  لومعم  قباطم  دندیـسر  یم  مه  هب  اه  هچب  یتقو  اـج  همه  هشیمه و  لـثم  تشذـگ . یم  رهـشمرخ  حـتف  زا  اـه  لاـس 
فاص رواب و  شوخ  دارفا  هب  ًاصوصخ  اه  هچب  ربخ  هچ  هزات  شسرپ  باوج  رد  ناتسود  زا  یکی  داد . یم  یباوج  یـسک  ره  عبطلاب  و  ربخ »؟

یتسارور هب  اه  هراچیب  و  هتـسرد »؟ هدـش ، دازآ  رهـشمرخ  نگ  یم  :» تفگ یم  لاح  روش و  اب  لاح  نیع  رد  یلدود و  هب  رهاـظت  اـب  هداـس  و 
ًاعقاو یتسنود »؟ یمن  يدج  اباب . هدش  دازآ  هتقو  یلیخ  یتسنود ؟ یمن  دنتفگ «: یم  دندیدنخ و  یم  هجیتن  رد  دـندرک و  یم  هاگن  ناشدوخ 
نیمه هک  يزور  ات  دوب  راوگرزب  نآ  یگـشیمه  راک  نیا  دندیدنخ . یم  وا  هب  ناشلد  هت  زا  يداش  اب  هتـسناد و  یمن  وا  هک  دـندرک  یم  رکف 

نامتسود ربخ »؟ هزات  اه  هچب  :» تفگ درک و  ام  عمج  هب  ور  وا  یتقو  هک  بیترت  نیا  هب  دوب ؛ رت  شوهاب  رایـسب  هک  تفگ  یـسک  هب  ار  فرح 
»!؟ ندوب هتفرگ  ار  رهشمرخ  رگم  داد «: باوج  هلصافالب  وا  و  دیدینشن »؟ امش  هدش ، دازآ  رهشمرخ  نگ  یم  :» تفگ درک و  یتسد  شیپ 

تمالس هب  ظفاحادخ 

تبحـص و دـندز ، یم  هیانک  هراشا و  اه  هچب  سب  زا  دیـشک . یم  لوط  مازعا  ات  ود  یکی ، لقادـح  دـمآ  یم  مدآ  تسد  راـک  مخ  مچ و  اـت 
نودـب اه  یـضعب  مدـید  یم  لیاوا  نآ  ًالثم  میدوب . هیقب  زا  رت  هداس  هک  ام  لاثما  يارب  ٌاصوصخ  دوب . زار  زمر و  زا  رپ  ناشتاکرح  تـالاح و 

یم اـی  دـنداد  یم  ناـکت  تـسد  دــندیود و  یم  یفرط  هـب  مدــق  دــنچ  نوریب و  دــندمآ  یم  رداـچ  زا  دــشاب  نامــسآ  رد  يزیچ  هـک  نآ 
. دننک یم  ار  راک  نیا  دنونـش  یم  ار  هراپمخ  توس  یتقو  مدید  یم  مدرک  یم  تقد  یمک  يدـمآ .» شوخ  تمالـس  هب  ظفاحادـخ  :» دـنتفگ

. دننک یم  عادو  هراپمخ  اب  عقاو  رد  هک  دنتفگ  دعب 

دهدب رجا  امش  هب  ادخ 

یم تعاس  مین  تفر ، یم  هار  مدـق  ود  دـهدب . یمرگلد  اه  هچب  هب  اـت  هقطنم  دوب  هدـمآ  ار  هار  یلک  هدـش  دـنلب  شرازن  لاـح  نآ  اـب  درمریپ 
رب رگید  اـجنیا  زا  اـیب  يدرب ، ار  شباوـث  اـباب  :» میتـفگ یم  وا  هب  یچ  ره  دراد . مـه  سفن  یگنت  دوـب  موـلعم  درک . یم  رد  یگتـسخ  تسـشن 

همه میدوب و  هدـش  نک  اـج  هزاـت  دـهدب . نامتـسد  راـک  دوشب و  شیروط  میدیـسرت  یم  شتقیقح  درک . یمن  هک  درک  یمن  لوبق  میدرگ .»
یم توـق  ادـخ  شب و  شوـخ و  کـیلع و  مالـس و  زا  دـعب  میدیـسر ، یم  سک  ره  هـب  دـندوب . ناـشلیاسو  ندرک  روـج  عـمج و  لوغــشم 

هب دوب  هدینـش  هک  وا  هدب ، ترجا  ادخ  دیوگب  دمآ  ات  میدروخ . رب  نام  هدنامرف  هب  هک  نیا  ات  هدـب ،»، تریخ  ادـخ  هدـب ، ترجا  ادـخ  :» تفگ
هار رجم  - رجا زورما  هراذگب ! يرادرهـش  رگا  يزاسب ، هنوخ  شاهاب  ات  هدب  تهب  رجآ  ادـخ  وگب  اباب  تفگ «: تسا  هدز  ار  فرح  نیمه  هیقب 

«. هربیمن ییاج  هب 
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متسه تیاپ  كاخ 

بادآ و ناـبز و  ندروخ و  اذـغ  ندیـشوپ و  ساـبل  زرط  دنتـشاد . یملاوع  ناـشدوخ  يارب  مه  اـه  بوـجحم » یبـلق  لدـم  هـالک  » ناـنچمه
نف همه  هربـخ و  همه  دـندوب ؛ یندـید  ًادـج  دـندش  یم  عـمج  هک  مه  رود  دـنداتفا و  یم  هک  مه  هب  تـشاد . قرف  هـیقب  اـب  یلک  ناـشقالخا 

زا دننک ؛ پاچ  تاتشلا  عماج  گنُج و  کی  يور  دنتسناوت  یم  دنتشاد  سیونب  ازریم  رگا  هک  وگ  ههیدب  باوج و  رـضاح  ردق  نآ  فیرح ؛
هب تسبرد  میترکاچ  ام  میتلوش ، لش و  ام  میتروک ، رک و  ام  میـش ، یم  لِگ  ینک  فت  میتاپ ، كاخ  :» ریظن هیقب ، ات  هتفرگ  ناشکیلع  مـالس و 

«. هرادن مه  لباق  دنتسه ؛ امش  مالغ  هیقب  میرادن ، لباق  نومدوخ  هک  ام  ایند ، طاقن  همه 

يزاب طخ 

، دـیوشب طخ  هب  دـییایب و  نوریب  رتدوز  هچ  ره  :» تفگ دز و  الاب  ار  هدرپ  دـمآ ، هدـنامرف  رـصع  کیدزن  میدرک ، یم  تحارتسا  رداچ  لخاد 
زا وا  زونه  تفر . یمن  شیپ  نامیاپ  میدوب ، دولآ  باوخ  هتـسخ و  یباسح  هک  مه  ام  مراذـگب .» نایم  رد  امـش  اب  دـیاب  هک  تسه  يا  هلئـسم 

نیارد مه  نآ  دیآ ، یمن  نامشوخ  اه  يزاب  طخ  طخ و  نیا  زا  ًالصا  ام  هک  دیناد  یم  :» تفگ اقفر  زا  یکی  هک  دوب  هدشن  رود  رداچ  هاگرد 
« . مرگ ياوه 

هلاخ هناخ 

يدج یلیخ  لومعم ، قبط  اه ، یضعب  دوب و  رظن  دروم  لحم  تاییزج  هیجوت  لوغشم  هدنامرف  میدش . یم  هدامآ  نیمک  رگنـس  هب  نتفر  يارب 
نآ دیناد  یم  چـیه  :» تفگ ناتـسود  رتشیب  هیجوت  دـیکأت و  يارب  ام  لوئـسم  هزاورد . رگید  شوگ  دوب و  رد  ناشـشوگ  کی  دـنتفرگ ؛ یمن 

ام اقآ  :» تفگ درک و  دنلب  ار  شتسد  عمج  نایم  زا  یکی  تحبص ، همادا  يارب  وا  ثکم  هلـصاف  رد  تساجک »؟ میورب  میهاوخ  یم  هک  ییاج 
هلاخ هناخ  ًاعقاو  هدب ، همادا   :» دیـسرپ يدرـس  نوخ  اب  هدنامرف  دـندیدنخ و  همه  هلاخ .» هناخ  :» تفگ دـییامرفب . درک  هراشا  رـس  اب  مییوگب »؟
هناـخ لـثم  ههبج  تفگ  یم  تشوـن  یم  هماـن  اـم  يارب  هقطنم  زا  یتـقو  هک  مراد  يا  هلاخرـسپ  نم  :» داد حیـضوت  دـعب  هلب .» :» تفگ تـسا »؟

«. تسام

ییافک دوخ 

یجراخ عون  یللملا و  نیب  ياهدرادناتـسا  اب  هک  نآ  تامهم  ًاصوصخ  تشاد ، ندید  ًاعقاو  ییافکدوخ  عیانـص  تادیلوت  دوب . گنج  لیاوا 
. دنام یمن  رود  باوج ، رضاح  دارفا  ًاصوصخ  ناگدنمزر ، هبطاق  داقو  نهذ  نیبزیت و  مشچ  زا  ًاتعیبط  عضو  نیا  تشاد و  یـساسا  ریفوت  شا 
اب مناد . یم  «... » ار نمـشد  طخ  همولعم  « »؟ ینزب یهاوخ  یم  ار  اجک  تسا «: هلمج  نیا  زا  دراو  هزات  راک و  هنهک  ناـب  هدـید  يوگ  تفگ و 

.. »؟ هک ینک  راکچ  دـیاب  یناد  یم  هلب «.. » «.. »؟ تسا ییافک  دوخ  عیانـص  تادـیلوت  تروظنم  ینطو «.. » «.. »؟ ینک یم  راک  يا  هلولگ  هچ 
تسا نیا  مروظنم  «..»؟ هیچ تروظنم  « ..» دنک تباصا  ناش  یعافد  طوطخ  هب  ات  يریگ  یم  هناشن  ار  یقارع  ناردارب  هُنب  دییامرفب « » امـش  هن  »

!«. دروخن نیمز  تدوخ  کیدزن  ات  ریگب  رظن  رد  ار  رترود 

ردارب رهاوخ و 

رد همه  مالک  هیکت  دمآ  یم  شیپ  یثحب  رگا  نانچ . ردارب  نینچ  ردارب  دنتفگ  یم  هروطچ ؟ تلاح  یتفگ  یم  ات  هک  دوب  هدش  باب  اه  تدم 
هملک راهچ  ره  زا  هصالخ ، دـشاب . ام  نیب  اـه  فرح  نیا  دـیابن  میردارب و  مه  اـب  اـم  اـی  دـیردارب  همه  امـش  هک  دوب  نیا  زردـنا  تحیـصن و 
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همه ام  ینالف  لوق  هب  هلب  دنتفگ «: یم  دنهدب  ناشن  طارفا  نیا  هب  تبسن  ار  دوخ  تهارک  هکنیا  يارب  اه  یضعب  دوب . ردارب  هملک  هس  فرح ،
!«. میشاب هتشاد  ار  مه  ياوه  دیاب  درادن . تیبوخ  میرهاوخ ، ردارب و 

دهدب ناتریخ  ادخ 

ویدار زا  اهراب  یمیرک  سابع  مرگ  سفن  اسر و  يادص  اب  همه  ار  ههبج  فلتخم  قطانم  رد  تایلمع  زا  یشان  ناجیه  روش و  يزوریپ و  ربخ 
:» دـنتفگ یم  نیبب ، ایب  هک  دـنروآ  یم  رد  بات  بآ و  نامه  اب  ار  وا  يادا  نانچ  اـه  هچب  زا  یـضعب  ینیـشن ، بقع  عقاوم  رد  دـندوب . هدـینش 
ریغ رت  عیرس  نیا  زا  ینیـشن  بقع  دیدرک . رـشحم  دنکن ، درد  ناتتـسد  رگید ، يا  هسامح  هللاءاش  نا  دهدب  ناتریخ  ادخ  مالـسا ، ناگدنمزر 

!«. تسا ینامیشپ  بجوم  تلفغ  دیباتشب ، تسا . نکمم 

مشخ ياه  هشوخ 

لمع اهنآ  موس  ود  زا  شیب  هاگ  هک  ییاه  بمب  دـنتخیر ؛ یم  هدـنمزر  ياـهورین  رـس  رب  هقطنم  رد  یثعب  ناـنابلخ  هک  يا  هشوخ  ياـه  بمب 
. تخیگنا یمرب  ار  نمشد  تینابصع  مشخ و  دش و  یمن  رجفنم  درک و  یمن 

اه لگشوخ  لگشوخ 

یمیس یب  تاملاکم  رد  زمر  دک  هراپمخ 120 ؛

یهام لاح  هب  اشوخ 

نیسحای ما ! هنشت  نم  هکنآ  زا  هیانک  تسا ؛ بآ  رد  هک  یهام  لاح  هب  اشوخ 

كاروخ

تایلمع ره  یپ  رد  دوب ؛ ارسا  اب  ندوب  گنج ، رد  یگدنز  نیریش  تاظحل  زا  تیلوغشم ؛ یمرگرـس و  هلیـسو  نمـشد ؛ یناسنا  يورین  ریـسا ؛
دش و یم  عطق  هریج  نیا  یتدم  یتقو  دـننک . شب  شوخ و  اهنآ  اب  دنتـشاد  تصرف  تایلمع  تاعالطا  ياهورین  ًاصوصخم  اه  هچب  زا  یخرب 

. دیسر كاروخ  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  مه  هب  ور  اه  هچب  دش ، یم  ادیپ  يریسا  هلک  رس و  انثا  نیمه  رد  تفر و  یم  رس  اه  هچب  هلصوح 

یبیج هراپمخ 

؛ درک لمح  دوخ  اب  داد و  ياج  بیج  رد  ار  نآ  ناوت  یم  ییوتلاپ  یبیج و  عطق  باتک  یتسد و  کجنران  لثم  هک  يا  هراـپمخ  هراپمخ 60 ؛
بآ تساـنعم ؛ نیمه  هب  زین  روک  شوم  هاگنزبرـس و  لـجا ، ریت  ریباـعت  دـنتفگ . یم  زین  یتـفرگ  وـنم  رگا  لـیئارزع و  درماـن ، ار  هراپمخ 60 

. هاکریز

نکش طخ 

هب دنتخانـش ؛ یمن  زرم  دـح و  نمـشد  اب  دروخرب  ینیرفآ و  هساـمح  عقوم  دـنتفر و  یم  رطخ  ماـک  هب  رطخ  عفد  يارب  هک  یناـسک  یجیـسب ؛
یم زاـب  هیقب  يارب  ار  هار  دنتـسکش و  یم  ار  نمـشد  زیرکاـخ  طـخ و  تاـیلمع ، هلحرم  نیلوا  رد  هک  دـش  یم  هتفگ  ییاـهورین  هب  صوصخ 
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. زمرت یب  دندرک ؛

بش مشخ 

يارب نادرگ  رکـشل و  ياه  هبقع  رد  اهدعب  اه و  ناگداپ  یـشزومآ  ياه  هرود  رد  ناهدنامرف  دوب و  هارمه  تقـشم  جـنر و  اب  هک  یبش  مزر 
بـش مزر  دندرک ؛ یمن  راذگورف  نآ  رد  يریگ  تخـس  زا  اه  هچب  یعافد  ناوت  ندز  کحم  یمزر و  یگدامآ  ظفح  یماظن و  هینب  تیوقت 
زیرب قرع  شزومآ  رد  هک  راعش  نیا  ققحت  يارب  شالت  دوب و  ریذپان  بانتجا  یهاگ  نیا  تشاذگ و  یم  اج  هب  مه  حورجم  دیهش و  هاگ  اه 

. دزیرب نوخ  رتمک  ههبج  رد  ات 

زپشآ مشخ 

تالکـشم همه  دوب  هتـساوخ  زپشآ  ایوگ  هدش و  هیهت  یگمانرب  یب  تیاهن  رد  هک  ییاذغ  وب ! معط و  گنر و  ثیح  زا  ریذپان  لمحت  ییاذغ 
هک يا  هتفه  رد  هناـخزپشآ  دـش ؛ یم  یقلت  دوجوم  عـضو  زا  یتیاـضران  مـالعا  یعوـن  هب  و  دـنک ! لـح  اذـغ  نتخپ  رد  ار  نارگید  اـب  دوـخ 

. تشذگ

ییات لهچ  باشخ 

اعد و سامتلا  دنیوگب  یسک  هب  دنتـساوخ  یم  یتقو  اه  هچب  نم ؛ ؤم  لهچ  يارب  اعد  رکذ و  نآ  رد  تسا  بحتـسم  هک  شتونق  بش و  زامن 
. نک اج  ییات  لهچ  باشخ  رد  مه  ار  ام  دنتفگ  یم  دنکن ، شومارف  ریخ  ياعد  زا  زین  ار  وا  بش  زامن  رد  هک  دنهاوخب  وا  زا 

لحم یب  سورخ 

رس و اب  ات  درک  یم  زاین  زار و  دوخ  تحارتسا  باوخ و  لوغـشم  ناتـسود  عمج  رد  دنلب  يادص  اب  هک  یـسک  هظحالم ؛ یب  ناوخ  بش  زامن 
. دنزیخرب زامن  هماقا  يارب  دنک  روبجم  مه  ار  هیقب  سوناف ، ندش  نشور  ًانایحا  شیادص و 

ندش ناطیش  رخ 

. دوش یمن  رید  تسه و  تقو  زونه  هکنیا  ضرف  اب  باتفآ  عولط  ات  ندیباوخ  ندروخ و  ار  ناطیش  لوگ  حبص ؛ زامن  ندش  اضق 

کلم جاح  رخ 

یمیس یب  تاملاکم  رد  زمر  دک  سنالوبمآ ؛

گنچرخ

دوب دُک  مسا  ود  ره  دنتفگ و  یم  مه  تشپ  كال  نمشد ؛ یهرز  يوردوخ  و  یپ . . ما . یپ کنات و 

تفه جرخ 

زایپ جیوه و  هاگ  وهاک و  هجوگ و  رایخ و  بیکرت  وهاک ؛ دالاس 
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ندرک دایز  ار  جرخ 

رد تعرـس  تیاهن  زا  هیانک  دنتفگ و  یم  مه  درگرب  دوز  ورب  هس ، جرخ  هلوحم ؛ روما  نداد  ماجنا  رد  ندرک  لیجعت  راک ؛ نتفرگ  رت  يدـج 
. دوب نکمم  جرخ  نیرتشیب  جرخ  هس  جرخ و  ود  ًاضعب  دنتشاد و  جرخ  کی  بلغا  اه  حالس  هلولگ  نوچ  دوب ، لمع 

باوخ جرخ 

تسا تاینبل  ندوب  روآ  باوخ  زا  هیانک  غود ؛ تسام و 

ياچ جرخ 

دوب ياچ  هارمه  هک  يا  هبح  هدش و  درخ  دنق 

يدنه لاخ 

یناشیپ رب  ندش  سورع  عقوم  ًاعون  هک  يدـنه  لاخ  هب  ریت  نیا  تباصا  لحم  هیبشت  یناشیپ ؛ رب  هصانق ) گنفت   ) فونیمیـس حالـس  ریت  ياج 
. تسا تداهش  عون  نیا  ندرک  یقلت  ابیز  نتفرگ و  کین  لاف  هب  زا  تیاکح  دننک ؛ یم  شقن  ناکلسمودنه 

نکرپ زیرکاخ 

نیسحلا مداخ 

دوب و هورگ  یعمج  ياهراک  فورظ و  يوش  تسـش و  اذغ ، هیهت  تفاظن ، راد  هدـهع  هک  یـسک  رداچ ؛ رگنـس و  روما  یگـشیمه  بلطواد 
. دنتفگ یم  مه  رادرهش  درک . یم  لوبق  زین  ار  نارگید  تبون  تیلوئسم  دوخ ، تبون  رب  هوالع 

يراهب هجیدخ 

تشاد ندش  ملعم  يوزرآ  هک  هلاس  هجیدخ 7  تداهش  سرد 
اب یلو  دـنک  سیردـت  سرد  ياـهسالک  رد  تسناوـتن  هچرگ  دوـش ؛ ملعم  تشاد  تـسود  هـشیمه  يراـهب » هجیدـخ   » زوـمآشناد دـیهش 

. درک هنادواج  ار  اهیبوخ  مامت  شتداهش 
. دوشگ ناهج  هب  هدید  تسشنیم  رمث  هب  تشاد  یمالسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  يراهب » هجیدخ   » زومآشناد دیهش 

. دوب شنایفارطا  لاح  لماش  شاینابرهم  فطل و  تشاد ، یمک  نس  هکنیا  اب  تشاد و  هقالع  نآرق  زامن و  هب  یلاسدرخ  زا  يو 
، بالقنا لگون  نیا  رـس  هیحان  هب  شکرت  تباصا  ییاوه و  نارابمب  رثا  رب  ناضمر  كرابم  هام  ياـهبش  زا  یبش  رد  لاس 1364  دادرخ   15

. دیسر تداهش  هب  ناتسرامیب  ریسم  رد  دش ، یم  لقتنم  ناتسرامیب  هب  هک  یلاح  رد  دش و  حورجم 
اب یلو  دـنک  سیردـت  سرد  ياـهسالک  رد  تسناوـتن  هچرگ  دوـش ؛ ملعم  تشاد  تـسود  هـشیمه  يراـهب » هجیدـخ   » زوـمآشناد دـیهش 

. تخومآ ار  اهیبوخ  مامت  شتداهش 
هب ار  راوگرزب  دیهش  نیا  راب  رپ  هاتوک و  یگدنز  هک  دنتسه  ینازومآشناد  حودمم  ابص  يرگسع و  بنیز  ینامیلس ، ابص  یناطلـس ، نسح 

. دندیشک ریرحت 
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نیمرآ ورسخ 

تفرگ تقبس  ام  زا  تداهش  رد  ورسخ  زومآشناد : دیهش  ردارب 
. تفرگ تقبس  ام  زا  ورسخ  هک  میتشاد  هقباسم  مه  اب  تداهش  يارب  ردارب  ام 3  تفگ : نیمرآ » ورسخ   » زومآشناد دیهش  ردارب 

هک اـهبش  زا  یکی  تشاد : راـهظا  ههبج ، رد  يو  روضح  زا  یتارطاـخ  ناـیب  اـب  نیمرآ » ورـسخ   » زوـمآشناد دیهـش  ردارب  نیمرآ  بارهس 
ردارب نیمرآ  نمهب  دیهـش  هک  میدوب  هتـسشن  رگنـس  رد  یـسیوهاش  اضر  رادرـس  هارمه  هب  ردارب  اـم 3  دوب ، يالبرک 5 »   » تایلمع کـیدزن 

. درک حرطم  ار  تداهش  ثحب  نامرتگرزب ،
لامتحا هب   » متفگ هدنب  دوشیم ؛ دیهـش  رتدوز  یـسک  هچ  ردارب ، ام 3  نیب  هک  درک  لاؤس  یسیوهاش  رادرـس  زا  نمهب  دیهـش  داد : همادا  يو 

«. دنکیم دیدهت  ارم  يرتشیب  رطخ  تسا و  يرادربملیف  هب  مساوح  مامت  متسه و  رادربملیف  نوچ  موشیم ، دیهش  رتدوز  همه  زا  نم  دایز 
«. موشیم دیهش  رتدوز  منکیم ، ینکشطخ  متسه و  نادرگ  رد  نوچ  هدنب   » تفگ ورسخ  دوزفا : نیمرآ » ورسخ   » زومآشناد دیهش  ردارب 

موریم نانمـشد  نیب  ییاسانـش  يارب  تاـیلمع  زا  لـبق  مرتگرزب و  نم  نوـچ  یلو  تسرد  همه  اـهنیا   » تفگ نمهب  درک : ناـشنرطاخ  يو 
. مدش حورجم  نم  زور  زا 15  دعب  هکنیا  ات  میدنارذگ  ثحب  نیا  اب  ار  بش  نآ  موشیم ؛» دیهش  رتدوز 

. دش لئان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  نمهب  دعب  لاس  دیسر و 2  تداهش  هب  ورسخ  دعب  هام   2 درک : هفاضا  نیمرآ 
دوب مدقشیپ  یبهذم  ياهمسارم  رد  هلاس  دیهش 17 

تسد تداهش  ماقم  هب  ریـسم  نیا  زا  هک  دوب  مدقـشیپ  یبهذم  مسارم  رد  هلاس  دیهش 17  تفگ : نیمرآ » ورسخ   » زومآشناد دیهـش  تسود 
. تفای

دیهش اب  نم  ییانشآ  تشاد : راهظا  يو ، يزومآشناد  نارود  زا  یتارطاخ  نایب  اب  نیمرآ » ورسخ   » زومآشناد دیهش  تسود  يدمحم  ریما 
. دش زاغآ  دابآرطاش  یمالسا  نمجنا  هناخباتک  رد  يو  تیوضع  اب  لاس 1360  زا  ورسخ 

. تشاد یلاعف  روضح  مرحم  مایا  ياهمسارم  هعمج و  ياهبش  لیمک  ياعد  لیبق  زا  یمالسا  نمجنا  مسارم  رثکا  رد  ورسخ  داد : همادا  يو 
رد درک  اضاقت  نم  زا  ورـسخ  مدوب ، هاشنامرک  دادما  هتیمک  دـنمراک  هدـنب  هک  لاس 63  رد  اهتیلاعف ، نیا  رب  هوالع  تشاد : ناـیب  يدـمحم 

. دبای روضح  تسیپیات  زومآراک  ناونع  هب  پیات  نیشام  زا  هدافتسا  يریگارف و  تهج  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک 
؛ مدش لقتنم  هاشنامرک  یناقلاط  ناتسرامیب  هب  یتایلمع  هقطنم  رد  تیحورجم  زا  سپ  مدرک و  تمیزع  ههبج  هب  لاس 64  رد  هدنب  دوزفا : يو 

. دوب مرانک  رد  يراتسرپ  يارب  قاتا  رد  ار  بش  دمآ و  متدایع  هب  ورسخ  مدوب ، ناتسرامیب  رد  هک  تسخن  زور 
یتحاران و ات  دنادنخب  ارم  درکیم  یعـس  زیمآزنط  ياهتبحـص  اب  ورـسخ  دیهـش  تشاد : نایب  نیمرآ » ورـسخ   » زومآ شناد  دیهـش  تسود 

. منک شومارف  ار  تیحورجم  درد 
. منک لیمکت  ار  جیـسب  فرعم  مرف  ات  تساوخ  هدنب  زا  عضاوت  اب  درک و  ار  ههبج  هب  تمیزع  دـصق  لاس  نامه  رد  ورـسخ  دیهـش  دوزفا : يو 

. دیسر تداهش  هب  رجفلاو 9 »   » تایلمع رد  دش و  ههبج  یهار  سپس 
دیرخ ناج  هب  ار  امرس  دوخ  تشذگ  اب  هلاس  دیهش 17 زومآشناد : دیهش  مزرمه 

دیهش میدش ؛ هجاوم  باوخ  هسیک  دوبمک  اب  قارع  هینامیلس  تاعافترا  دیدش  يامرس  رد  تفگ : نیمرآ » ورسخ   » زومآشناد دیهـش  مزرمه 
. دیرخ ناج  هب  ار  امرس  تشذگ ، اب  هلاس   17

تایلمع هک  ینامز  تشاد : راهظا  ههبج ، رد  يو  روضح  زا  یتارطاخ  نایب  اب  نیمرآ » ورـسخ   » زومآشناد دیهـش  مزرمه  یمـساق  هللاتجح 
. دوب هدناشوپ  ار  اج  همه  يدایز  قمع  اب  فرب  میدوب ؛ قارع  كاخ  رد  هینامیلس و  تاعافترا  رد  ام  دش ، فقوتم  تفر و  ول  رجفلاو 9 » »

، تشگرب یتقو  درک ؛ عیزوت  ناگدنمزر  نیب  ار  اهباوخ  هسیک  ورسخ  دوب ؛ هداتـسرف  باوخ  هسیک  ناگدنمزر  يارب  هدنامرف  داد : همادا  يو 
«. تسا مک  باوخ  هسیک   2 تفگ «  هدز  تام 
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ات میتفر  رگنس  زا  نوریب  هب  تشادن ؛ ياهدیاف  یلو  میتسشن  یمک  دیدش  يامرس  رد  تشاد : نایب  نیمرآ » ورسخ   » زومآشناد دیهـش  مزرمه 
یناـمز هچ  هک  میدـشن  هجوتم  میتسـشن و  نآ  راـنک  رد  دوب ؛ اـجنآ  رد  گنـس  هعطق   2 مینک ؛ ساسحا  ار  امرـس  رتمک  اـت  میدز  مدـق  حـبص 

. درب نامباوخ 
شالت اب  میدوب ؛ هدزخی  ًالماک  میدش ؛ رادیب  باوخ  زا  ام  درک و  تباصا  ام  فارطا  هب  ياهراپمخ  ناهگان  حبص  یکیدزن  تشاد : راهظا  يو 
يادص رگا  دش ؛ رادیب  نم  يادـص  اب  ورـسخ  مدـمآ ؛ مدوخ  هب  یمک  نیمز  يور  ندـیطلغ  اب  مزادـنیب ؛ نیمز  يور  ار  دوخ  متـسناوت  ناوارف 

. میدشیم دیهش  اجنآ  رد  نامرفن  ره 2  درکیمن ، مرادیب  هراپمخ 
تـشپ هب  اهیقارع  رگنـس  ریز  زا  میدرکیم  یعـس  دوب ؛ نم  زا  دـعب  رفن  نیمراهچ  ورـسخ  دـش ؛ عورـش  تایلمع  دـعب ، بش  دوزفا : یمـساق 

اهیقارع درک و  هفرس  دوب ، ام  هارمه  هک  يدرمریپ  ناهگان  اهیقارع  رگنس  ریز  زا  روبع  ماگنه  دش ؛ مه  روط  نیمه  میسرب و  نمشد  عضاوم 
. دنتسب هلولگ  هب  ار  اهرگنس  ریز 

لاح رد  هک  دشاب  اهیقارع  هب  ناتـساوح  هک  متفگ  ناناوجون  زا  یکی  هب  دندز ؛ کتاپ  ورـسخ  دیهـش  هب  یقارع  ياهودنامک  داد : همادا  يو 
. دندرک طقاس  ار  اهنآ  هدز و  یقارع  شوپ  هرز  طسو 20  هب  یجیپرآ  رفن  نیا 2  دنریگب ؛ ار  اهنآ  يولج  دنتسه ، ندمآ 

تباصا متروص  يولج  هب  ياهراپمخ  دوش ، هتفرگ  تایلمع  يولج  هکنیا  زا  لـبق  درک : حیرـصت  نیمرآ » ورـسخ   » زومآشناد دیهـش  مزرمه 
. مدید ار  هلاس  دیهش 17  اج  نامه  راب  نیرخآ  مدش ؛ لمحتم  ار  یتخس  تحارج  رس  مشچ و  هیحان  زا  درک و 

رد درمگرزب  ناوجون  هارمه  هب  ورـسخ  دیهـش  دـندش ؛ دراو  اج  نامه  زا  هدز و  هراپمخ  اب  ار  عافترا  نامه  اهیقارع  درک : ناـشنرطاخ  يو 
. دندیسر تداهش  هب  بیرغ  اهنت و  تاعافترا  نامه 

دنک دوبان  ار  بالقنا  هب  ناگدننز  هبرض  ادخ  هلاس : دیهش 17  همانتیصو 
دنتیاده لباق  رگا  دننزب  هبرض  بالقنا  نیا  هب  دنهاوخیم  هک  نانآ  مراودیما  تسا : هدمآ  نیمرآ » ورسخ   » زومآشناد دیهش  همانتیصو  رد 

: تسا هدروآ  دوخ  همانتیصو  رد  نیمرآ » ورسخ   » زومآشناد دیهش  دنادرگب . ناشدوبان  ادخ  دنتسین ، رگا  دنوش و  تیاده  هک 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نوعجار هیلا  انا  هللاانا و 
. تسا هدیسر  ام  تسد  هب  ایند  زا  هک  تسا  یثرا  تداهش 

ات ع )  ) ینیـسح يـالبرک  يادهـش  هبیط  حاورا  راـثن  مرگ  یمالـس  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  بـالقنا و  ریبک  ربـهر  هب  دورد  اـب 
(. هر  ) ینیمخ يالبرک 

. منکیم میدقت  هر )  ) ینیمخ ماما  تما و  ياه  هداوناخ  هب  ار  دوخ  همانتیصو  نیمرآ  ورسخ  ریقح  بناجنیا 
شـشوک اـم  هار  رد  هک  ناـنآ   » دـیامرفیم میرک  نآرق  میاهدرک . باـختنا  اـم  هک  تسا  یهار  رد  ندـش  هتـشک  رکذ ، لـباق  بلطم  نیتسخن 

«. مینایامنیم اهنآ  هب  ار  دوخ  ياههار  ام  دننکیم 
ظفح مالـسا و  ندرک  هدایپ  رطاخ  هب  هک  یناسک  تفرگ و  دـنهاوخ  هبترم  گرزب  یلاعت و  يراب  دـنوادخ  زا  ار  شیوخ  شاداپ  ادهـش  سپ 
چیه دش . دنهاوخ  هارمه  البرک  يادهـش  اب  بیغ  ملاع  رد  هدش و  راگتـسر  ًاعقاو  دنگنجیم ، قح  ندرک  اپرب  ملظ و  زا  يریگولج  سومان و 

. تسین ع )  ) راهطا همئا  و  ع )  ) نیسح ماما  ندید  زا  رتشزرا  اب  ام  يارب  زیچ 
مظعالا هللاۀیقب  هیاس  ریز  هانپ و  رد  هشیمه  مراودـیما  مالـسا . زوریپ  هشیمه  يوگلا  يا  اهناسنا و  هدـنهدتاجن  يا  زیزع ، هر )  ) ینیمخ ماما 

باوخ رد  ياهناسنا  تیاده  هب  تاروتسد  قیرط  زا  دیشاب و  جع )  ) يدهم ترضح  تیرشب ، ملاع  دیشروخ  تلادع و  قح و  یجنم  جع ،) )
. دیزادرپب تلفغ 

. دنادرگب ناشدوبان  ادخ  دنتسین ، رگا  تیاده و  هک  دنتیاده  لباق  رگا  دننزب  هبرض  بالقنا  نیا  هب  دنهاوخیم  هک  نانآ  مراودیما 
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رفظ حتف و  دیما  دوب . دیهاوخ  هدوب و  جع )  ) دوعوم يدهم  رظتنم  نازابرس  زا  و  جع )  ) نامز ماما  رکشل  نیتسخن  امـش  رورپ ، دیهـش  تما  يا 
. مراتساوخ مالسا  ناگدنمزر  راکیپ  رد  امش  يارب  ار 

رظنریز ورـشیپ و  شیوـخ  تاـبجاو  ضیارف و  ماـجنا  رد  هـشیمه  هـک  مهاوـخیم  امـش  زا  مـبلطیم و  تیلـالح  امـش  زا  زیزع  رداـم  ردـپ و 
دشاب و هک  اجک  ره  رد  دهاوخب  هچ  ره  دنوادخ  اریز  دیـشابن  تحاران  چیه  دـیهد و  همادا  یگدـنز  هب  زیزع  هر )  ) ینیمخ ماما  ياهدومنهر 

. دربیم دوخ  شیپ  دشاب ، هتشاد  تسود  رگا  یسابل  ره  رد  ار  دشاب  هک  یسک  ره 
دیدوب هک  اجک  ره  ار  دربن  هنحص  دیتحاران و  امش  هک  دنمهفب  نانمـشد  دیراذگن  هک  مهاوخیم  امـش  زا  اهرغـصایلع  اهربکایلع و  مردارب 

. دینکن كرت 
هک مراودـیما  ینزب و  برغ  قرـش و  ناـیوگهوای  ناـهد  هب  یمکحم  تشم  یناوتب  شیوخ  باـجح  اـب  راو  بنیز  مراودـیما  مزیزع ، رهاوـخ 

. یشاب رادیاپ  روسج و  لئاسم  همه  رد  هشیمه 
یتـشک رد  ار  اـهناوج  دـنناوتب  مالـسا  هاـنپ  رد  هشیمه  هک  مراودـیما  دـیبلطب و  تیلـالح  داـبآرطاش  یمالـسا  نمجنا  ناردارب  زا  نمـض  رد 

. متسه اعد  جاتحم  نوچ  اعد  سامتلا  طقف  دیبلطب و  تیلالح  ناگتسب  همه  زا  رخآ  رد  دنهد . ياج  یمالسا 
يدهلا عبتلا  نم  یلع  مالسلاو 

كاروخ باوخ و 

. تسا لاوحا  عاضوا و  زا  وج  سرپ و  راب و  راک و  هب  تبون  دشاب  رارقرب  یتمالس  تحص و  میرذگب ، هک  یسرپلاوحا  زا 
؟ دینک یم  راک  هچ  ههبج  رد  امش   ـ

!( ندش دیهش  ینعی  نتفر ، ورف  يدبا  باوخ  هب  نداتفا و  تسا و  شکرت  ریت و  روظنم  هتبلا  .) میباوخ یم  میروخ و  یم  لومعم  قبط  یچیه ؛  ـ

ناطیش باوخ 

فاصنالاو قحلا  دنـسرب . عقوم  هب  هک  دندرک  یم  ودب  ودـب  لغب  هب  هچقب  هاگحبـص  مسارم  زا  لبق  دـش . یمن  كرت  اه  یـضعب  حبـص  مامح 
دوبن . دیشاب » تیفاع   » ترابع روظنم ، هتبلا  تشادن ، تیبوخ  راگنا  تفگن . يزیچ  دش و  در  ناشرانک  زا  دش  یمن 

؟ دریگ یمن  ار  ام  غارس  ارچ  دیآ ؟ یم  تباوخ  هب  ردق  نیا  هک  يا  هدرک  اضما  دادرارق  ناطیش  اب  رسپ !  ـ
! تسا ضرغ  ضقن  هک  نیا  دیایب ! ناطیش  باوخ  هب  ناطیش  دوش  یم  رگم   ـ

روار كاپ  كاخ 

: تفگ یخوش  هب  دش  دسجلادوقفم  اهدعب  هک  روار  لها  یجیسب  ناردارب  زا  يوضترم ، ردارب  هب  نادرگ 414  یهدنامرف  لاس 65 
؟ یعاجش ردق  نیا  ییاجک  لها  يوضترم   ـ

. مروار كاپ  كاخ  ۀچب  مروالد ، ینیب  یم  رگا   ـ

مدقم ریخ 

ار شروصت  يا ! هرهم  چیپ و  ندب  كانتـشحو و  عضو  رـس و  نامه  اب  لابقتـسا ، میتفر  یم  دمآ ، یم  بیرخت  نادرگ  هب  هک  يدیدج  يورین 
یکی نآ  دوب ، مورحم  اپ  تفج  زا  رگید  تشادن ، تسد  یکی  درک  یم  یـسرپ  لاوحا  کیلع و  مالـس و  رفن  راهچ  اب  رگا  ادخ  ةدنب  دینکب ،
يور تمدق  يدروآ ، افـص  يدـمآ ، شوخ  بجع ، هچ  :» دـنتفگ یمی  مدـقم  ریخ  يارب  اه  هچب  دـعب  دوب ، روج  نامـسنج  هصالخ  مشچ . زا 
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«. نشور نمشد  مشچ  نیم !

یطایخ

هناخ طایخ  ار  اج  نآ  درک . یم  ریفوت  راگنا  راب  نیا  اما  تساجک ، متسناد  یم  مدوب و  هتفر  راب  دنچ  لاح  هب  ات  یناملـس ، مورب  متـساوخ  یم 
هرخالاب ات  مدمآ  متفر و  ردق  نآ  هصالخ  لوا ، زا  هرابود  دوبن . یناملـس  اما  دوب  تسرد  یناشن  مدیـسرپ ، اه  هچب  زا  متـشگرب  دـندوب ! هدرک 

تـشپ ار  رد  متفر و  نوریب  هن . هن . يراک ـ  دـیتشاد ؟ يراک  ردارب  یطایخ ! خرچ  مدـش . لخاد  دوب . شدوخ  یتاولـص ! یناملـس  مدرک  ادـیپ 
اج هب  اج  یناملـس  اب  ار  یطایخ  يولبات  بارخ  سنج  ياه  هچب  اه ، کلومرام  دوب . تسرد  مسدـح  متخادـنا ، راـک  هب  ار  مزغم  متـسب . مرس 

. دندوب هدرک 

مارح شندرب  لالح ، شندروخ 

. ینابژد مدمآ  متفرگ و  ار  ما  یصخرم  گرب  لزنم . مربب  مدوخ  اب  راگدای  اب  هک  مدوب  هتـشادرب  هراپمخ  شکرت  هکت  ود  نایجیـسب  ۀمه  لثم 

. درک شیادـیپ  یلو  دیـسر  یمن  مه  نج  لـقع  هب  هک  مدوـب  هدرک  يزاـساج  يروـط  ار  اـه  شکرت  نوریب ، تـخیر  ار  ملیاـسو  رگج  لد و 
شندرب تسا  لالح  شندروخ  شکرت ، یناد  یمن  زونه  امـش  :» تفگ تسین » تقو  یلیخ  :» متفگ يراد »؟ هقطنم  هقباس  هاـم  دـنچ  دیـسرپ «:

!« میربب یهدب  میا  هدروخن  الاح  هک  ار  ام  مهس  ینک و  باسح  کشخ  ةریج  دوش  یمن  :» متفگ مارح »؟

يا هدنام  هدنز  بوخ 

هب دمآ  یم  هک  يدیدج  يورین  ًالومعم  یمیمـص . هداعلا  قوف  يرـسپ  هتـسد ؛ هدنامرف  دوب و  زرودلوب  ةدـننار  داهج  یمزر ـ  یـسدنهم ـ  رد 
تبحص مه  اب  دنتفر  یم  هک  اهردارب  نیا  زا  مادک  ره  ًارهاظ  درک . یم  شا  هیجوت  هقطنم  راک و  هب  تبسن  وا و  شیپ  تفر  یم  دیاب  ام ، ۀتسد 

هب یتقو  درک ، یم  فیرعت  شدوخ  روط  نیا  دیتسه »!؟ هقطنم  تقو  دنچ  دیراد و  ههبج  ۀقباس  ردقچ  هک  :» دندیسرپ یم  تداع  بسح  دننک 
الاح يا » هدنام  هدـنز  بوخ  هام ؟  20 :» تفگ بجعت  اب  یلمأت  زا  دـعب  وا  متـسه ، طخ  وت  هک  تسا  هاـم  دوـب 20  هتفگ  اـه  هچب  نیا  زا  یکی 

!« مدنوم هک  مدنوم  هدنز  بوخ  هشاباب ! لام  فاصنا ، یب  :» تفگ یم  یصاخ  نحل  اب  يدج و  یخوش و  هب  وا  اما  تشادن  مه  يروظنم  دیاش 

فپورخ فپورخ ،

:» تفگ یم  درک . یمن  هک  درک  یمن  لوبق  دـنتفگ ، یم  نارگید  میتـفگ و  یم  اـم  یچ  ره  تفرگ . یمن  ندرگ  يروج  چـیه  ادـخ ؛ رب  هاـنپ 
رب تسد  دیـشک . یم  هسانرخ  تخـس  هدیباوخ و  يزور  فپورخ »؟ نم و  مشک ؛ یمن  باوخ  وت  مه  دـنلب  سفن  نم  تسا . نکمم  ریغ  نم ؟

ياه هچب  اـب  میدرک . طبـض  ار  شفپورخ  يادـص  تعاـس ، عبر  کـی  دودـح  يزیچ  دوب . اـه  هچب  تسد  مه  تاـغیلبت  توص  طبـض  اـضق ،
يرتاـئت ۀـمانرب  هک  دـیع  زور  اـت  میدرک . گـنهامه  دـندوب  وگدـنلب  زا  ینارنخـس  نآرق و  تاـجانم و  راون  شخپ  لوئـسم  هک  مه  تاـغلیبت 

زا یتمـسق  تسا ، یتدابع  هنوگچ  نمؤم  باوخ  میمهفب  هک  نیا  يارب  کنیا   :» درک مالعا  يرجم  دندوب و  عمج  همه  میدوب . هدید  كرادـت 
دیخرچ و راون  میور .» یم  همانرب  ۀمادا  لابقتسا  هب  نآ  شخپ  اب  هک  میا  هدرک  طبـض  رهظ  زامن  زا  لبق  ار  زیزع  ناگدنمزر  زا  یکی  تاجانم 
! ینالف هک  دندرک  یم  ادص  ار  شمـسا  اج  هب  اج  اه  هچب  وا  ندرک  عمج  رطاخ  يارب  هدنخ ؛ زا  دـندش  رب  هدور  تیعمج  درک و  رخ  رخ و  وا 

ارجام یچاشامت  مه  شدوخ  ادخ  ةدنب  دـش . یم  رتدـنلب  اه  هچب  ةدـنخ  يادـص  دیـسر  یم  هک  وا  مسا  هب  تسا . زامن  عقوم  وش  دـنلب  ینالف !
«. دیتفرعم یب  یلیخ  دوب «: نیا  تفگ  یم  زور  نآ  هک  یترابع  اهنت  دوب .
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رادیب باوخ و 

، دمآ یم  مه  يور  اه  کلپ  دش و  یم  مرگ  يرگید  زا  سپ  یکی  ناشنامـشچ  دندز و  یم  ترچ  همه  شیب  مک و  دوب . یمرگ  رهظ  زا  دعب 
زورما ار  وت  نم  یلو  تفگ ": داوج  مان  هب  لاحاب  ياه  هچب  زا  یکی  " مباوخب اهرـصع  مرادن  تداع  تفگ ": یم  ام . یناهفـصا  تسود  رگم 

دنلب تفگ ": ناردارب  زا  یکی  هب  دـعب  ". مینک یم  ناـحتما  تفگ ": داوج  یناوت "  یمن  :" داد باوج  ناـم  دـیدج  تسود  منک " یم  باوخ 
ناویل و دـش . هدامآ  لیاسو  تسا .  رارق  هچ  زا  هیـضق  هک  دـش  رادربخ  نامتـسش  " روایب . رادرب  ناویل  کی  ومیل و  بآ  هشیـش  کـی  ورب  وش 
وا تسد  هب  هک  یلاـحرد  دـهدب و  رارق  نآ  ریز  ار  ناویل  هت  ـالاب و  دـنزب  ار  شنهاریپ  ریز  دـش  رارق  موصعم .  لـفط  نآ  تسد  داد  ار  هشیش 

تعرس كالپ  جیردت  هب  دش . عورش  يزاب  دنزب . شریگ  قرع  يور  ومیل  بآ  ۀشیش  اب  دنک  یم  هاگن  اضف  رد  كالپ  ۀنوگ  گنوآ  تکرح 
هقیقد هد  ًادودـح  هیـضق  نیا  دز . یم  ناویل  نهاریپ و  ریز  يور  يرت  مکحم  تابرـض  ام  یناهفـصا  تسود  دـیاب  نآ  بقاـعتم  تفرگ و  یم 
ًاقافتا  ، هن تفگ ": يدج  یلیخ  ربخ  یب  اج  همه  زا  وا  یتسه "و  باوخ  الاح  وت  هک  هک :  درک  وا  هب  ور  داوج  هقیقد  هد  زادـعب  دیـشک . لوط 

یم رکف  رگا  يا .  هدـیباوخ  وت  هک  مروخ  یم  مسق  تفگ ": يرت  شیب  دـیکأت  اب  هرابود  داوج  تسا " زاب  میاه  مشچ  متـسه و  رادـیب  ًالماک 
رابنا زا  هزاـت  هک  یمرف  شوخ  ون و  نهاریپ  ریز  دـنیبن ! دـب  زور  تمـشچ  اـقآ  " هدـب ناـشن  هچب  هب  ار  تنهاریپ  ریز  يرادـیب  زونه  ًاـعقاو  ینک 

یهالک هک  دید  یمن  مه  باوخ  يوت  دنک . هیرگ  ای  ددنخب  تسناد  یمن  هراچیب  دوب . هدـش  خراوس  ناویل  رطق  ةزادـنا  هب  دوب  هتفرگ  لیوحت 
. دورب شرس  يداشگ  نیا  هب 

يزاب جرخ 

جرخ اب  يزاب  دنتشاد . توافت  مه  اب  اه  يزاب  فلتخم  یناکم  طیارش  اه و  ناگی  هب  هتسب  دوب و  لومعم  جرخ  اب  يزاب  عون  هس  ود ، ههبج  رد 
عون هس  ود ، هناخ  پوترد  هناخ . پوت  لثم  ییاج  دوب ؛ اه  هچب  سرتسدرد  یناسآ  هب  جرخ  هک  تفرگ  یم  تروص  ییاـه  ناـگی  رد  ًـالوصا 

یم نشور  اه  هچب  ار  اـه  جرخ  نیا  دـش . یم  هدافتـسا  يرتم  یلیم  پوت 130  يارب  هک  لکـش  ینوراـکام  جرخ  یکی  تشاد ؛ دوجو  جرخ 
یهاتوک تدـم  زا  دـعب  تخوس و  یم  نورد  زا  یلو  دـش . یم  شوماخ  جرخ  هلعـش ي  ات  دنتـشاذگ  یم  اه  نآ  يور  ار  ناـشیاپ  دـندرک و 

هب زین  ار  اه  جرخ  نیا  رتروطق . اهتنم  ینوراکام  هیبش  لکـش  يا  هلول  يا ، هوهق  گنر  هب  دوب  يرگید  جرخ  درک . یم  ادص  دش و  یم  رجفنم 
دیشک یم  یتوس  هک  تشذگ  یمن  يزیچ  اما  دش  یم  شوماخ  ًارهاظ  دنتشاذگ و  یم  كاخریز  ار  نآ  هت  دندرک . یم  نشور  لکـش  نامه 

. دوب ییاشامت  هک  دش  یم  دعاصتم  نآ  زا  يدایز  دود  درک . یم  تکرح  ولج  هب  و 
کی دـنتخیر . یم  هویم  بآ  یلاخ  ياـه  یطوق  لـخاد  ار  جرخ  عون  نیا  رت . گرزب  یمک  حـیبست ؛ ياـه  هناد  لـثم  دوب  یجرخ  موس  جرخ 
توس يادص  اب  دـنتفرگ و  یم  شتآ  اه  جرخ  هیناث  دـنچ  فرظ  دـنتفر .  یم  رانک  ناشدوخو  دنتـشاذگ  یم  شیارب  لبق  جرخ  عون  زا  هلیتف 

. دندروآ یم  دوجوب  ار  یندید  بلاج و  يا  هنحصو  دندیرپ  یم  اوه  هب  یطوق  لخاد  زا  ناهگان  دندش و  یم  رو  هلعش  يدننام 
یم دوجوب  هلیتف  ندـش  در  ةزادـنا  هب  یخاروس  نآ  زا  يا  هشوگ  رد  دـندرک و  یم  عمج  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  اه  هچب  ار  اه  یطوق  نیا 
یم باترپ  اوه  هب  کشوم  لثم  یطوق  هک  دوب  یبیترت  نینچ  اب  دنتـسب و  یم  مکحم  ار  شرد  نآ ، لخاد  جرخ  ندادرارق  زا  دـعب  دـندروآ و 

. دش
ار ۀـلولگ  خـکوپ  کـی  دـندرک ، یم  دوگ  ار  نیمز  اـه  هچب  يراـک  یب  عقوم  هک  دوب  وحن  نیا  هب  جرخ  اـب  يزاـب  ندز و  شتآ  رگید  شور 

یم ار  شیور  دـعب  دـنداد و  یم  رارق  نآ  لخاد  دـندوب  هدروآ  رانک  هشوگ و  زا  نوغرف  اب  هک  ار  اه  جرخ  سپـس  دـنداد ، یم  هرفح  لـخاد 
. دنتخادنا یم  هار  يزاب  شتآ  اه  جرخ  لحم  هب  شتآ  تیارسو  لخن  گرب  ندز  شتآ  اب  دندناشوپ و 

یم یـسیون  شوخ  بوچ  هعطق  کی  يور  ار  ناشناتـسود  دوخ و  یماسا  اه  یـضعب  دوبن . مه  روظنم  یب  نادـنچ  یهاگ  اه  جرخ  اـب  يزاـب 
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. دنتشاد یم  هگن  رود  یشومارف  ضرعم  زا  تباث و  بوچ  يور  ار  نآ  توراب  ندنازوس  اب  دندرک و 
ياجو دندز  یم  شتآ  هراپمخ  جرخ  اب  ار  مادص  رب  گرم  اکیرما ، رب  گرم  ياهراعش  یلقیص  فاص و  ياه  گنسو  نیمز  يور  هک  نانچ 

. دش یم  کح  گنس  يور  نآ 
ناتسهوک و لد  رد  هریخذ  ياه  بآ  همـشچ و  نتخاس  يراج  يارب  اه  نآ  ندربراک  هب  لثم  دش  یم  مه  يرگید  ياه  هدافتـسا  اه  جرخ  زا 

. نآ لاثما  عناوم و  بیرخت 
: تیاور کی 

مه يزاـس  تسد  ۀـلیتف  متخیر . ومیل  بآ  ۀشیـش  ود  لـخاد  دوب  داـیز  مه  یلیخ  مدوـب و  هدرک  عـمج  جـیردت  هب  هک  ار  ییاـه  جرخ  يزور 
هب ار  اه  هشیـش  دیزو . یم  دوب  زاب  هک  رداچ  فرط  ود  زا  یکنخ  میـسنو  دندوب  هدـیباوخ  رداچ  رد  اه  هچب  دوب . رهظ  زا  دـعب  مدرک . تسرد 

ۀشیش میدش . ناهنپ  رگنـس  تشپ  نامدوخ  مدرک و  نشور  ار  اه  هلیتف  میداد . رارق  رداچ  کیدزن  بیرا  تروص  هب  ناتـسودزا  یکی  کمک 
ةرظنم ندـش . جراخ  ۀشیـش  ۀـناهد  زا  نتخوس و  هب  درک  عورـش  دیـسر  اه  جرخ  هب  هک  شتآ  اـما  دـشن  رجفنم  یمود  تسکـش ، يروف  لوا 

! دنتفرگ مه  ار  ام  لاح  دعب  هتبلا  نوریب و  دنتخیر  رداچ  زا  همیسارس  همه  دوب . یبلاج 

لگنمرخ

رتم ود  ات  مین  کی و  ۀلصاف  رد  بیترت  هب  نک  يزاب  هتسد  کی  زا  رفن  دنچ  هک  نیا  یکی  دش ،  یم  ارجا  هقطنم  رد  لکـش  دنچ  هب  يزاب  نیا 
ناشرـس يور  زا  ینعی  دندیرپ ، یم  اهنآ  تشپ  يور  زا  دیاب  تبون  هب  رگید  هورگ  و  هجرد ) زا 90  رت  شیب  يانحنا  اب   ) دنداتـسیا یم  مه  زا 

تشپ رب  نتسشن  ندیرپ و  رگید ،  بیترت  دوب . مخ  ناشرس  طقف  هک  ییاج  ات  دندرک  یم  دایز  عافترا  عفادم  هورگ  جیردت  هب  دندش ، یم  در 
يور زا  صخـش  هک  نیا  ضحم  هب  اهاج  یـضعب  رد  ندرک ! ظفح  تسیب  ات  کـی  شرامـش  ةزادـنا  هب  ار  دوخ  لداـعت  دوب و  دارفا  راومهاـن 

يراوس لگنمرخ ، ياه  هدنرب  شاداپ  دنرپب .  تسج  وا  يور  زا  هیقب  ات  دـش  یم  الود  وحن  نامه  هب  وا  يولج  شدوخ  دـیرپ  یم  رفن  نیرخا 
. دوب اه  هدنزاب  تشپ 

یگنج راکدوخ 

نآ ۀـکوپ  عقاو  رد  هک  هصانق  رابریت و  گنـشف  صوصخ  هب  دوب ، گنـشف  ۀـکوپ  اب  راکدوخ  نتخاس  اه  هچب  یقوذ  ياهراک  تاراـکتبا و  زا 
. درک یم  ار  نآ  ةریگتسد  راکدوخ و  ۀندب  راک 

گرم قدنخ 

ياج پوت 130  گنشف  هکوپ  ددع  ود  میدنک و  ار  نامرگنـس  رد  هک  دوب  يدح  هب  اه  شوم  رازآ  تیذا و  قارع ، دیز  هاگـساپ  رد  بونج ،
ار رگنس  هب  ندش  لخاد  دصق  تعرس  هب  هک  یلاحرد  اه  شوم  دوب و  حطس  مه  رگنس  فک  اب  اه  نآ  ۀناهد  هک  يا  هنوگ  هب  میداد  رارق  نآ 

. میدرک یم  نفد  ار  اه  نآ  میدروآ و  یم  رد  ار  اه  هکوپ  راب  کی  زور  دنچره  دنداتفا . یم  اه  هکوپ  يور  دنتشاد 

یتشادهب يدادما و  ياه  تیقالخ 

حورجم هتشک و  ثعاب  یتایلمع ، طیارش  رد  ًاصوصخ  نمشد  اب  ور  رد  ور  میقتسم و  دروخرب  عافد و  ندوب  یـضرا  دربن ، نادیم  یگدرتسگ 
يروف ياهزاین  نازیم  اب  یتبـسن  چیه  هیلوا  تاموزلم  ناسر و  دادما  ياهورین  یکـشزپ و  رداک  دش و  یم  ناگدنمزر  زا  يدایز  دادعت  ندش 

ياج هک  دوب  یتیعـضو  نینچ  رد  تشادـن و  نازواجتم  سرریت  زا  ناحورجم  ندرک  رود  قیمع و  زاب و  ياه  مخز  نتـسب  لاقتنا ، لـقن و  رد 
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ناونع هب  نیتوپ  دنب  زا  هتسکش ، ناوختسا  نتشاد  هگن  تباث  يارب  لتآ  ياج  هب  گنفت  زا  هک  يدح  رد  تفرگ ؛ یم  تروص  لیاسو  ینیزگ 
نیا هبو  دـش  یم  هدافتـسا  مخز  ندز  هیخب  يارب  زود  تخود و  یطاـیخ و  خـنزا  سفنت و  يارجم  ياـج  هب  راـکدوخ  ۀـلول  زا  دـنب ، ناـیرش 

تایح میالع  یگدنز و  ظفح  ناکما  دش و  یم  هاتوک  مک و  ییارحص  ياه  ناتـسرامیب  يدادما و  ياه  تسپ  اب  اه  یمخز  ۀلـصاف  بیترت ،
. تفرگ یم  توق  يدودح  ات  ناحورجم 

مزیه بآ و  ياکنخ 

ار نآ  میتخاس و  يا  هبوچراهچ  میداتفا . کنخ  هاگتحارتسا  کی  نتخاس  رکف  هب  دش . یم  رتدیدش  زور  هب  زور  امرگ  میدوب . درگنسوس  رد 
مزیه يور  مه  تبون  هب  میتشاذگ ، مزیه  يرادـقم  دـش  یم  بوچراهچ  لخاد  رت  شیب  مرگ  داب  هک  يا  هیواز  رد  میدرک . رقتـسم  یلحم  رد 

. میبای تاجن  امرگ  زا  ام  دوش و  کنخ  یمک  اه  مزیه  تبوطر  هلیسو  هب  دیزو  یم  هک  یمرگ  داب  ات  میتخیر  یم  بآ  اه 

یفاضا ياه  باشخ 

را نآ  نیتوپ  دـنب  اب  دنتـسب و  یم  مه  هب  تسار  پچ و  تروص  هب  ار  اه  باشخ  هفاضا ، تامهم  لمح  رتشیب و  لمع  تعرـس  يارب  اـه  هچب 
سامتلا ياج  مه  اه  بسچ  نیا  يور  دـندرک . یم  هدافتـسا  راک  نیا  يارب  يذـغاک  بسچ  يراون و  ياه  بسچ  زا  اـی  دـندرک  یم  مکحم 

. دوب رگید  ياه  هچب  ياعد 

یلاخ ياه  هناخ 

، زمر ياه  همانزور  نورد  زا  دـندمآ  یم  ام  میـس  یب  طوطخ  يور  اه  نآ  یتقو  دـننک ، تیذا  ار  نمـشد  هک  نیا  يارب  تارباخم  ياـه  هچب 
لدب در و  یمهم  ياه  مایپ  دنک  روصت  نمـشد  ات  دندرک  یم  موهفم  یب  ياهزمر  ندناوخ  هب  عورـش  دندرک و  یم  ادـیپ  ار  یلاخ  ياه  هناخ 

. دنک يریگ  یپ  شالت و  هب  عورش  هجیتن ، رد  دوش و  یم 

یتسد هراپمخ 

میدرک و یم  خاروس  يزاوم  بترم و  تروص  هب  ار  توپمک  یطوق  رود  رود  هک  لکش  نیا  هب  میدوب ، هدرک  عادبا  یتسد  هراپمخ  یعون  ام 
نمشد يوس  هب  نشور و  ار  هلیتف  دوب  مزال  هک  نامز  ره  دش . یم  هیبعت  يا  هلیتف  مه  اه  خاروس  زا  یکی  رد  میداد . یم  رارق  جرخ  نآ  نورد 

. دش یم  رجفنم  هتفر و  یقارع  ياهورین  تمس  هب  هراپمخ !؟  يادص  نوچمه  ییادص  اب  یطوق  میدرک . یم  باترپ 

حلسم یثنخ 

زا لباقم  فرط  هک  مینک  هلت  دنتـشاد ، ندرک  هل  شزرا تـ هک  ار  ییاه  نیم  ییاه  تیقالخ  اب  میدرک  یم  یعـس  یعون  هب  راب  ره  ام  نمـشد و 
هک بیترت  نیا  هب  دوب . شدوخ  ۀـلاچ  نیمز  هب  ریز  زا  نیم  ندرک  هلت  نیم و  يرازگراک  رد  اـه  تیقـالخ  نیا  زا  یکی  . دـشاب زجاـع  نآ  مهف 

هنارورغم فرط  دـش ، یم  یثنخ  لوا  نیم  یتقو  دـندرک . یم  طبترم  رفن  دـض  نیم  هب  يا  هلت  میـس  ندرک  لصو  اب  ًاضرف  ار  کنات  دـض  نیم 
درک و یم  لمع  زین  کناتدض  نیم  نآ  لابند  هبو  دوش  رجفنم  هدش  هلت  رفندض  نیم  دش  یم  ثعاب  دیـشک و  یم  نوریب  نیمز  لد  زا  ار  نآ 

. دنام یمن  یقاب  يرثا  چیه  دوب  هدرک  یثنخ  ار  نیم  هک  یسکزا 

ةراپمخ 60 جرخ 
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. تشاد يدایز  بیرخت  تردق  هک  میدرب  راک  هب  ةراپمخ 80  ياج  ار  نآ  میدرک و  هفاضا  ةراپمخ 60  هب  جرخ  دنچ  ام 

نادرگرس ياه  هراپمخ 

مان هب  يا  هلیـسو  زا  هداج  ندز  يارب  دننک . دوبان  جرخ  اب  ار  نمـشد  یتاکرادت  ةداج  دنتـشاد  دصق  بیرخت  ياهورین  اهروحم ، زا  یکی  رد 
یم تروص  عون  نیا  زا  راجفنا  نیدنچ  هداج ، یعطق  بیرخت  يارب  دیاب  دراد و  یبیهم  راجفنا  ادـص و  هک  دـندرک  یم  هدافتـسا  دوگ  جرخ 
هداج يور  اه  هچب  روضح  هجوتم  ار  نمـشد  ات  دوب  یفاک  راجفنا  نیلوا  دوش . بارخ  هداج  ًـالمع  اـت  فلتخم  لـصاوف  رد  مه  نآ  تفرگ ، 

ندیسر ضحم  هب   ، ياه 60 و 80 و 120 هراپمخ  تاودا  دحاو  عالطا  اب  اهورین و  زا  یکی  راکتبا  هب  دوش . اهنآ  لمعلا  سکع  ثعاب  دنک و 
ياهراجفنا يادص  . دش عورش  مه  اه  یقارع  لباقتم  شتآ  هک  دنداد  رارق  شتآ  ریز  هراپمخ  عاونا  اب  ار  نمـشد  طوطخ  هداج  ۀبل  هب  اه  هچب 

يادـص نمـشد  یتقو  درک و  راومه  هداـج  بیرخت  تیرومأـم  نداد  ماـجنا  يارب  ار  تیعقوم  شتآ ، ندـش  لدـب  در و  ددـعتم و  فلتخم و 
داد و همادا  شتآ  لدابت  هب  هداج ،  هب  تیـساسح  نودـب  دـنتفا ، یم  هداج  رد  نادگرـس  ياـه  هراـپمخ  هک  نیا  روصت  هب  دینـش  ار  اـهراجفنا 

دندمآرب دوخ  تخس  تیرومأم  ةدهع  زا  یتحار  هب  اهورین 

ریات هراپمخ و 

رد میدوب ،  هدرک  هیهت  ًالبق  هک  ار  ریات  دنچ  نمشد  ياه  هراپمخ  رـش  زا  ندوب  ناما  رد  يارب  تقوا  یهاگ  کمیم ، نیریـش  روش و  ۀهبج  رد 
. دننک اج  نآ  فقو  ار  دوخ  ياه  هراپمخ  ات  میهد  بیرف  ار  نمشد  ات  میدز  یم  شتآ  يدوخ  عضاوم  زا  رترود  يا  هیحان 

غاد ربخ 

هک ار  لمعتسم  کیتسال  شـش  جنپ ، درک  داهنـشیپ  ناتـسود  زا  یکی  تخیر .  یم  ام  يور  يدایز  شتآ  نمـشد  میدوب و  نارهم  ۀقطنم  رد 
رمه رورم  هب  ات  میدـیچ  مه  رانک  هکلب  میتشاذـگن  مه  يور  ار  اه  کـیتسال  مینزب . شتآ  ورین  زا  یلاـخ  يا  هطقن  رد  دوب ، ناوارف  هقطنم  رد 
ویدار هب  یتقو  دعب ، زور  دنچ  تخیر . یم  شتآ  اج  نآ  بترم  قارع  دعب ، هب  زور  نآ  زا  دشاب . هتـشاد  همادا  شتآ  دـنوش و  لعتـشم  مادـک 

هتفرگ و رارق  فادـه  نالف  خـیرات  رد  نارهم  ۀـقطنم  رد  اـه  یناریا  تاـمهم  ياـهرابنا  زا  یکی  هک  تفگ  ربخ  ةدـنیوگ  میداد  شوگ  قارع 
! تسا هدش  رجفنم 

یناشیپ لاخ 

دهد رارق  فده  ار  اهنآ  یقارع  نز  فونیمیـس  ات  دندرک  یم  دنلب  دنتـشاذگ و  یم  بوچ  يور  ار  ییاه  دوخهالک  اه  هچب  ونیم ، ةریزج  رد 
. دراذگب شا  یناشیپ  يور  یلاخ  ات  دوب  هتشگرب  تخب  نآ  تیؤر  رظتنم  يا  هشوگ  تسد  هب  فونیمیس  رگید  رفن  هظحل  نامه  و 

يراهب هللا  لیلخ 

 : همانتیصو
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( ینیمخ ماما  .) دنک یم  رادیب  دنازرل و  یم  ار  ناسنا  اه  همان  تیصو  نیا 
لوا دنناوخب .  حور  هب  هحتاف  هک  مراودیما  همان  تیصو  نیا  هدنونش  هدنناوخ و  زا  مسیون و  یم  تداهش  خرس  طخ  اب  ار  مدوخ  همان  تیصو 
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يادهش رب  مالـس  ینیمخ  ماما  ترـضح  يدهم  ترـضح  قح  رب  بیان  رب  ناوارف  دورد  مالـس و  دوعوم و  يدهم  رب  نایاپ  یب  دورد  مالس و 
ههبج ناگدنمزر  رب  مالس  اهنآ ، يارب  ربص  يوزرآ  اب  ادهـش و  مرتحم  هداوناخ  ناردام و  ناردپ و  رب  لاح  ات  مالـسا  ردص  زا  نفک  نوگلگ 

قیفوت تلم  امش  هب  ادخ  هک  مراودیما  ناریا  فیرش  تلم  هب  نم  تیصو  زرابم . تیناحور  رب  نایاپ  یب  دورد  مالـس و  لطاب و  هیلع  قح  ياه 
ماما بوبحم  رای  زین  دیـشاب و  اشوک  یمالـسا  يروهمج  رتشیب  هچ  ره  ندرک  افوکـش  هار  رد  یهلا و  ناـمرآ  هار  رد  نیا  زا  رتشیب  هک  دـهدب 

يروهمج تیثیح  هب  دیراذگنو  دییامن  بوکرس  ار  بالقنا  دضو  دیزروب  تماقتسا  يویند  ثداوح  رباربردو   . دیراذگن اهنت  ار  ماما  ودیشاب 
مالسا يزوریپ  هک  دیرادن  رب  اعد  زا  تسد  زین  دنک و  تمواقم  دتسیاب و  مالسا  لباقم  رد  دناوتیمن  یتردق  چیه  هچ  رگا  دنزب  همطل  یمالسا 

ادخ زا  دیزاس و  دوخ  هشیپ  ار  اوقت  ع)  ) یلع نوچمه  زین  دـینکن و  شومارف  ار  ناربهرو  مالـسا  هب  اعد  دراد  یگتـسب  اهبـش  زامن  اهاعد و  هب 
مـشچ ایند  لام  تایدام و  زا  دـینکن و  شومارف  جـع  نسحلا  نبای  يادـص  بش  ياـه  همین  رد  ار و  نیفعـضتسم  مالـسا ، يزوریپ  دـیهاوخب 

مینک و یم  يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اهناج و  نانموم  زا  ام  تسا  هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دینک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لامو  دیـشوپب 
.112 هیآ 111 ـ  هبوت  هروس  مهدیم  اهنآ  هب  نیرب  تشهب  نآ  ياج  هب 

هوک نوچمه  نمـشد  ربارب  رد  دـهدن  هار  لد  هب  سرت  الـصا  دیـشاب  راوتـسا  هوک و  نوچمه  نمـشد  ربارب  رد  دـینک  ینابیتشپ  تیناـحور  زا 
اب گرم  تسا . نموم  کی  ناغمرا  گرم  نوچ  دیـسرتن  ادـخ  هار  رد  گرم  زا  دـیهدن و  هار  لد  هب  سرت  الـصا  ناـنموم  يا  دیـشاب  راوتـسا 
زا دـیاب  مه  ام  سپ  مهد  یمن  تلذ  هب  نت  یلو  میوشیم  دیهـش  مینکیم  گنج  دـندومرف  هللادـبع  ابا  راب و  تلذ  یگدـنز  زا  تسا  رتهب  تزع 

یلو میوگ  کیبل  وت  ینرصنی  رصان  نم  له  يادن  هب  هک  میدوبن  زور  نآ  رگا  ارهز  نیسح  ای  مینک  تعاطا  ع )  ) نیسح راب  رهوگ  مالک  نیا 
. دنهدیم ناج  مالسا  هار  رد  هناقش  اع  دنیوگ و  یم  کیبل  ریبک  ینیمخ  تدنزرف  يادن  هب  هللا  حور  كاپ  نادنزرف  نیا  هنوگچ  هک  نیبب  نآلا 
دنهدب و داب  ار  مندب  رتسکاخ  دننازوسب و  ارم  هبترم  داتفه  رگا  مسق  ادخ  هب  یلو  ینک  لوبق  نم  زا  مه  ار  لباقان  تمدـخ  نیا  هک  مراودـیما 

مرح يارب  نینوخ و  يالبرک  يارب  ملد  ادخ  هب  تشاد  مهاوخن  رب  هللا  حور  تدنزرف  وت و  زا  تسد  مریگب  ناج  دوش و  قحلم  مه  هب  هرابود 
اهگرم نیرتدنمتفارـش  ادـخ  هناخ  رد  نک  مدیفـس  ور  وت  مهایـس  ور  نم  ناج  نیـسح  امرفب . تیانع  فطل  رظن  هدـش  گنت  تاهشوگ  شش 

رد ادابم  یمارگ  ردام  ردـپ و  يا  هک  مزیزع  ردام  ردـپ و  هب  متیـصو  مسرب  تداهـش  هب  ات  مگنج  یم  رافکاب  ردـقنآ  مه  نم  تسا  تداـهش 
دیتساوخ رگا  دیاهداد  ادخ  هار  رد  دیاهتشاد و  يدنزرف  نینچ  هک  دینک  رخف  دیاب  امـش  دینک  تماقتـسا  ربص و  دیهد  رـس  هیرگ  نم  تداهش 

. دندش نایدیزی  ریسا  هک  ع )  ) نیسح موصعم  تیب  لها  دینک و  هیرگ  ع )  ) نیسح یبیرغ  يارب  دینک  هیرگ  تقو  کی 
مه امش  منک  یم  شیادف  ار  مناج  موش  یمن  مه  رغصا  یلع  ربکا و  یلع  ياپ  فک  كاخ  نم  يارب  هن  دینک  هیرگ  نیـسح  ربکا  یلع  دای  هب 

یتولخ هشوگ  کی  رد  ارم  مشاب  بیرغ  نیـسح  ماما  لثم  مهاوخ  یم  نمو  دیریگب  هزورودیناوخبزامن  میاربو  دینک  هیرگ  وا  تداهـش  يارب 
. دیرادرب ار  هحلسا  دهد  قیفوت  امش  ادخ  هللا  ءاشنا  مناردارب  دیراپسب  كاخ  هب 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

نوخ

(. یسورع  ) يانح

ینیمخ

هب ار  ام  هدرم  بلق  هک  یسک  درک . رادیب  رامثتسا  رامعتسا و  زا  ییاهر  يارب  ار  تیرشب  ناهج  هک  متسیب  نرق  رد  یمالـسا  بالقنا  درمگرزب 
شقن اب  نرق  هدراهچ  زا  دعب  هک  نیمز  قرش  تیاده  دیشروخ  تخادنا . ورف  دیلـسگب و  یتما  ندرگ  زا  ار  لالغا  درک و  تیاده  ایحا  ریـسم 

رب نالطب  طخ  درک و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نانآ  دیمد و  ناهج  فعـضتسم  ناملـسم و  اهنویلیم  هدرمژپ  دبلاک  رد  یحور  شا  يدیحوت 
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یهاشنهاش و ياهتملظ  رد  دوب  يرون  داتـسرف . خـیرات  ناد  هلابز  هب  ار  ناشنیگنن  رکیپ  دیـشک و  یهاشنهاش  هلاس  دـصناپ  رازهود و  همانراک 
زراـب یلجت  مالـسا .  همه  درک . نوـمنهر  حالـص  هب  تارکنم  اـشحف و  ياـه  هطرو  زا  ار  اـم  همه  هک  وا  اـهنرق ؛ توکـس  رد  دوـب  يراـجفنا 

. هنامز رصع و  نیا  رد  دنوادخ  گرزب  تمعن  مالسا . نیتسار  تیناحور 
لاح و نامز  رد  ناملـسم  روای  هناگی  ؛  تمواقم هنومن  رـصع و  يزاسدوخ  هوسا  دراد . ياج  اـم  بلق  نوخ و  تسوپ ،  گر ،  رد  هک  یماـن 

. تسا هداتسیا  یمکحم  ژد  دننام  ناهج  ناملاظ  ربارب  رد  لاح  ات  هک  يدرم  هناگی 
اهیهارمگ اه و  یهاگآان  زا  ار  ام  تلم  درک و  مایق  هک  يدـئاق  توبن . ثراو  تقلخ ؛  هراصع  ناهج .  نایعیـش  ربهر  ربمغیپ ،  دیـشر  دـنزرف 

لباقم رد  ار  زاین  دوخ  نشور  عطاق و  يرهر  اب  هک  یـسک  مالـسا . یقیقح  هرهچ  دز . اهتردـق  ربا  مامت  ناهدرب  یمکحم  تشم  داد و  تاجن 
مالسا ماکحا  هک  وا  دومن . هدنز  روشک  نیا  رد  ار  مالسا  دینادرگزاب و  ناریا  تلم  هب  ار  یمالسا  تفارش  راختفا و  دروآرد و  وناز  هب  مالـسا 

. دش تیناسنا  ندش  هدنز  بجوم  شمایق  هک  ووا  دومرف .  تیاده  ادخ  ایلوا  ایبنا و  هار  هب  ار  ام  دومن و  ایحا  ار 
نید هدننک  ایحا  نافعـضتسم و  یجان  ایبنا ؛ ادهـش و  هار  هدنهد  همادا  نامیا .  يدانم  ع )  ) نیـسح لسنزا  كاپ  يدیـس  مالـسا .  همیخ  روحم 

هدیکچ و حتف . دیلک  تیاده و  غارچ  تسا .  هوسا  وگلا و  فراعم  نیا  همه  رد  هک  یمالـسا  فراعم  زا  يا  هعومجم  تسا . ص )  ) يدمحم
مالسا هک  یسک  ناگشیپ . اوقت  دمآرس  هتفخ . ياهناسنا  ینحنم  مسجم . ياوقت  نآرق و  قطان . مالسا  نادیهـش . ربمایپ  (ص ؛ ) دمحم هدرورپ 

. دـنادرگ زاـب  نآرق  مالـسا و  نماد  هب  یهلا  هوق  لوح و  هب  رگید  راـب  ار  ناناملـسم  هتفر  تسد  زا  يوربآ  ثیح و  دروآ و  نوریب  اوزنا  زا  ار 
 ، یهلا هاگرد  باجتسم  شیاعد  نیرفآ ، دیما  شهاگن  رون ، شمالک  هک  يریپ  تسایـس .  نید و  درم  ناگدشمگ ؛  يداه  لالقتـسا ؛  یناب 
زا یتمعن  دنتـسیا . یم  شورخ  زا  اهایرد  شـشورخ  رد  هک  سک  نآ  جع . )  ) يدهم قاشع  شهار  ناگدـنیوپ  ادـخ ، هار  یهار  شنازابرس 

. نموم نز  درم و  رما  یلو  تیناسنا و  ناـسنا و  ملاـع  رادـمچرپ  ناریا .  مدرم  صوصخ  هب  نافعـضتسم  همه  يارب  لاـعتم  راـگدرورپ  فرط 
 . خـیرات هوـسا  تمواـقم و  هروطـسا  هللا .  لـبح  دـنک  یم  زور  ادـخ  داـی  هـب  اـهنت  ار  اهبـش  هـک  يربـهر  ناـهج . نایعیــش  ياـشگ  لکــشم 

ناماما ناربمایپ و  زا  دعب  اهناسنا  همه  يوگلا  هوسا و  تسا .  هدیبات  ام  نیمز  رب  هک  یهلا  يرون  یمالـسا  بالقنا  نابهگنی  ربهر و  ، راذگناینب
تواضق و تهاقف ، تلادـع ،  تلیـضف ،  تیالو ،  تسایـس ،  تغالب ،  تعاجـش ،  هوسا  یعقاو .  مالـسا  هنومن  ناریا .  یجان  نیمز . يور  رب 
زا یقح  نیرتکچوک  ات  دهد  یم  جرخ  هب  تارج  مالسا  تما  رب  تموکح  اب  هک  یتیصخش  جع . )  ) نامز ماما  زا  راکـشآ  یلیلد  و  بمحم ؛ 

. دوشن عیاض  یسک 
نرق رد  ادـخ  هرجعم  ناماما . ایبنا و  هار  هدـنهد  همادا  یهلا .  نیتملا  لبح  نامز و  ياـقثولا  هورع  ع .)  ) نیـسح ماـما  تضهن  هدـنهد  تکرح 

هللا و قح  هب  فراع  ادخ . هیده  تلیـضف .  ناوارک  راد  هیالط  تقیقح و  طارـص  رادلعـشم  ناناملـسم .  هدـنهد  تاجن  قح ؛  تیآ  رـضاح . 
يالو ماقم  هک  یسک   . يدازآ همغن  دیما و  هراتـس  دخرچ .  یم  دوخ  قوشعم  رود  راو  هناورپ  هک  مالـسا  نازوس  عمـش  هللا . قیرط  هب  کلاس 

راذـگناینب یهلا و  نیناوق  هدـننک  ارجا  یهلا .  يدوجوم  دـناکچ .  اهماک  رد  ار  يدازآ  نیریـش  معط  دناسانـش و  ناهج  مدرم  هب  ار  تیناـسنا 
قح رب  بیان  بتکم ؛  نآرق و  تلاصا  هدـننک  اـیحا  تسا .  هدـیدن  ار  وا  ریظن  ع )  ) همئا زا  دـعب  سک  چـیه  نونک  اـت  هک  یمالـسا  يروهمج 

( . جع  ) يدهم ترضح 
. نرق هملک  نیرتابیز  (ع . ) نیـسح هراصع  یبوبر .  تاعـشعشت  زا  نیتسار  يا  هولج  یلاعتم و  حور  هتفاـی . لـماکت  یناـسنا  اوقت ؛ زراـب  هنومن 

. یمالسا تما  تدحو  لبمس  نیتسار .  مالسا  ناسر  مایپ  دنکفا .  یم  هزرل  هب  ار  متس  ملظ و  ياهخاک  یمامت  شمالک  اب  هک  یسک 
دننک فیصوت  ار  ینیمخ  دنناوت  مین  دنوش ،  ملق  اهتخرد  ياه  هخاش  ذغاک و  یتیگ  تافص  بکرم و  اهایرد  مامت  بآ  رگا  ینامـسآ .  درم 

. موصعم هدراهچ  دنک و  فیصوت  دناوت  می  نانم  دنوادخ  هنت  ار  گرزب  درم  نیا  . 
هک یـسک  تیناـسنا .  بتکم و  یلاـع  هنومن  فعـضتسم .  مورحم و  لـلم  همه  بوـبحم  تمواـقم ،  يوـگلا  هللا .  امـسا  رهظم  قـح ،  هوـلج 
هب یهلا  ياهتکرح  ياهرایعم  اب  ار  اهناسنا  تلاصا  تخیر و  مهب  اهلاس  زا  دـعب  ار  یتسیـسکرام  رفک  هتخورف  دوخ  نارکفتم  طلغ  ياهرایعم 
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فاعـضتسا زا  ار  نافعـضتسم  تخاس . رو  هلعـش  دومن و  دنت  ندش ،  شکورف  زا  دعب  ار  ناناملـسم  دـنک  تکرح  و  دـینادرگزاب ؛  ناشدوخ 
درم ربا  تسا . يرطف  هک  یبهذـم  تسا  یلیم  اهناسنا  رد  میحر و  نامحر و  تسا  يراگدرورپ  ار  ناهج  هک  درک  تباث  داد و  تاجن  يرکف 

(. (ع نیسح ماما  زا  دعب  خیرات 

یحو طخ 

تسا و ترخآ  رد  يراگتـسر  شفده  هک  یطخ  دناد . یم  رظان  شیاهراک  همهرب  ار  ادخ  ناسنا  هک  یطخ  یتسرپاتکی .  ینینب و  ادخ  طخ 
 . تسا (ص ) دمحم شربهر  هک  یطخ  تسا . دوبعم  فده و  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  طقف  ایند 

گنج مدقم  طخ 

ار ناطیش  یتقو  تسا  شخبتذل  هچ  دوش و  یم  رهاظ  وت  لباقم  رد  تردق  مامت  اب  ناطیش  یتسه ،  راپـسهر  یتقو  هک  یگرزب  ینافرع  ناکم 
. يوش یم  رازراک  نادیم  دراو  هناقشاع  ینک و  یم  رد  هب  نادیم  زا 

یهلا میقتسم  طخ 

. ینیمخ ماما  یهلا  ریسم 

مالسا نیتسار  طخ 

. دهعتم تیناحور  ینیمخ و  ماما  طخ 

يار طخ 

يولج ار  تایدام  دریگ و  یم  ار  تیونعم  درب ، یم  ناسنا  دای  زا  ار  ادخ  هک  یطخ  تساهترارـش . اهینیب و  گرزب  دوخ  اهیهاوخدوخ و  طخ 
. دنک یم  تیاده  ار  وا  ناطیش  و  دزاس ؛  یم  رهاظ  مشچ 

ینیمخ ماما  طخ 

. تداهش یگژیو  اب  ناسنا  يوج  ادخ  طرف  طخ 
هب هک  یطخ  دراد . دوخ  راصحنا  رد  ار  كرش  اب  زهرابم  هک  یطخ  ترخآ . ایند و  ریخ  يراگتـسر و  تداعـس ،  تیعجرم . هار  تیالو و  هار 

. دهد تاجن  ار  سدق )  ) دناوت یم  طخ  نیا  اهنت  و  تسا . یمالسا  ياهتکرح  ناهج و  نافعضتسم  دیما  اهنت  هدناسر  تابثا 
ات دیـسر  تما  ماما  روشرپ  بلق  هب  ع )  ) یلع و  ص )  ) دـمحم كاپ  ياهتـسد  اب  شیوخ  خرـس  موادـت  رد  دـش و  زاـغآ  میهاربا  زا  هک  یطخ 

هیلع رب  نافعـضتسم  نایـصع  هراـصع  ناراـبج ،  هیلع  رب  تیعطاـق  روـلبت  هک  یطخ  دـناهرب . ناـیلیباق  تموـکح  روـج  زا  ار  نـیمز  ناربـجنر 
ياـپ تـسد و  زا  تراـسا  ياـهریجنز  نتــسسگ  تلاـسر  هـک  یطخ  تـسا . ناـمورحم  زوریپ  هار  ناـمولظم و  هـشیمه  داـیرف  ناربکتــسم ، 

نادالج فیثک  هزوپ  تشاد و  دهاوخ  خیرات  كرات  رب  ار  نافعـضتسم  دنمزوریپ و  مایق  مایپ  هک  یطخ  دراد . هدـهع  رب  ار  نیمز  نامورحم ) )
رود ات  ار  مایق  هسامح  هک  دیاب  تسا و  ناریا  روالد  قلخ  یمالـسا  ریبک  بالقنا  زوریپ  هار  هک  یطخ  دیلام . دـیهاوخ  كاخ  هب  ماجنا  رـس  ار 
دیون يراکمتـس ،  يراکـشزاس و  هنوگره  یفن  اب  هک  یطخ  دـناشنب . ناهج  هدیدمتـس  ياهقلخ  لد  رد  ار  بالقنا  لاهن  دـناشکب و  اهتـسد 
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نامرهق تما  هتفخ  نوخ  هب  نادیهش  ریلد و  ناگدنمزر  نوخ  رادساپ  هک  یطخ  تشاد . هارمه  دوخ  ابا  ار  ناراکمتس  نارگـشزاس و  يدوبان 
رد ار  دیحوت  مکحتسم  ژد  هتخاس و  نایامن  ملاع  هلق  رب  نونکا  مه  ار  یبنجا  نارگ  هطلس  مسیلایرپما و  موش  ماجنارس  هک  یطخ  تسا . ناریا 

. تشاد دهاوخ  اپرب  هدکمتس  ره  ياهتسد  رود 
مالـسا رولبت  . دـندرک هلماعم  دوخ  ناج  اب  هار  نیا  رد  شنارای  زا  نت  ود  داتفه و  اـب  ع )  ) نیـسح هک  یطخ  تسا . مالـسا  و  (ع ) نیـسح طـخ 

(. ص  ) دمحم ترضح 
مالسا نامه  هک  یطخ  دنسرت ؛  یم  نآ  زا  اهتردقربا  مامت  هک  یطخ  تسا .  میقتـسم  طارـص  لیـصا و  طخ  راهطا .  همئا  ادخ و  لوسر  طخ 

. بالقنا لیصا  طخ  تسا .  نیتسار 

نیتسار مالسا  طخ 

. تسا هدرک  یلجت  ینیمخ  ماما  طخ  رد  نامز  نیارد  و  تسایند . نیا  میقتسم  طارص 

اکیرمآ طخ 

. اهلاربیل اهتسینومک و  اهارگ ،  یلم  ناقفانم ،  زا  لکشتم 

نارسخ نالذخ و 

. ینیمخ ماما  رما  زا  یچیپرس  للعت و 

ادخ

اهنت تسا . هدروآ  دوجوب  نآ  رد  تایح  هناـشن  هدـیرفآ و  ار  ناـیناهج  هک  یقلاـخ  زیزع و  تسا . راـهق  ناـمحر و  تسا ، میحر  هک  یقلاـخ 
. هتسسگ دنب  زا  نایجار  نافئاخ و  اهنت  هدیهر ؛ دیرم  زا  نازابناج  دارم  اهنت  هتسر ؛  دوخ  زا  ناقشاع  قوشعم 

ادهش هداوناخ 

ناگدنب اهنادـیم . اه و  هنحـص  هیلک  رد  مالـسا  عفادـم  ناروالد  نایابیکـش ، ناروبـص ،  بالقنا .  یلـصا  ناکلام  نرایا . تلم  غارچ  مشچ و 
. اهلام اهناج و  زا  هتشذگ  اه . ههبج  يوس  هب  ناگدنمزر )  ) ناگدننک یهار  هللا .  حور  راصنا  ادخ . صلخم 

د

دنسیونب مه  ایفارغج  رد 

ام ناهورگ ، لوئسم  ییابدرف ، نسح  دیس  ردارب  میدوب ، هتـسشن  مه  رود  یبش  میدوب ، رقتـسم  برغ  دابآ  مالـسا  یلاوح  داصرم  تایلمع  رد 
زا یکی  دنا . هدمآ  نادیم  هب  یعمط  هچ  اب  اه  نآ  هکنیا  تفگ و  یم  ناقفانم  قباوس  زا  درک ؛ یم  هیجوت  هقطنم  لاوحا  عاضوا و  هب  تبسن  ار 

دیـس ردارب  دنـسیونب .» خیرات  رد  هک  میهدب  اهنآ  هب  یـسرد  :» تفگ دنلب  يادص  اب  تساخرب و  دوب  هدش  هتخیگنارب  شتاساسحا  هک  نرادارب 
ایفارغج رد  تسا ، لهس  هک  خیرات  رد  هک  میهدب  اهنآ  هب  یسرد  دیاب  ناردارب  لوق  هب  هک  داد  حیـضوت  دعب  دنیـشنب  هک  تساوخ  وا  زا  نسح 

!« دنسیونب مه 
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(ع) یسوم ناتساد 

ۀصق اعد ، ندناوخ  نمض  (س ) ارهز ای  نادرگ  هدنامرف  هداز ، یجروت  دیهـش  دوب . اپ  رب  لیمک  ياعد  مسارم  نیوخراد  كرهـش  دجـسم  رد 
يدرف دش  مولعم  دندش  ایوج  ار  تلع  هک  دعب  دوب . هدشن  لزان  ناراب  هدرک و  ناراب  بلط  دـنوادخ  زا  هک  درک  لقن  ار  (ع ) یـسوم ترـضح 

عنام هک  دوب  هتساوخ  یصاع  صخش  زا  درادرب  هثاغتسا  هب  تسد  هرابود  هک  نآ  زا  لبق  (ع ) یسوم ترـضح  تسا . عمج  نایم  رد  راک  هانگ 
هدیسر هبوت  قیفوت  هب  هدرک  تیصعم  ایوگ  دش . باجتسم  ترضح  ياعد  دیراب و  ناراب  انثا ، نامه  رد  دنک . كرت  ار  عمج  دوشن و  تمحر 

هب دیاش  دورب  دزیخرب و  هنایم  زا  دـناد  یم  یندوشخبان  یهانگ  بحاص  ار  دوخ  هک  يدرف  درک  اعدتـسا  بیترت  نامه  هب  هداز  یجیروت  دوب .
یجروت دیهش  مالک  رد  صالخا  ینیگنس  لاح و  لها  توکـس  تبالـص  دسرب . هجیتن  هب  سلجم  رد  بلقنم  نارـضاح  ۀتـساوخ  هلیـسو  نیا 

اعد و تدم  لوط  رد  ًارهاظ  هک  هتشگرب  تخب  رفن  کی  یطیارـش  نینچ  رد  دنتفر . ورف  هسلخ  تلاح  رد  همه  داد و  هسلج  هب  يزکرمت  هداز 
نامه رد  تشگرب . وا  يوس  هب  اهرس  ۀمه  هبترم  کی  تساخرب ! تیعمج  بلق  زا  دوب  دوخ  هب  طوبرم  روما  عمج  ًالماک  شساوح  زاین  زار و 

، ندز مه  هب  مشچ  کی  رد  درک ، رتدـب  ار  عضو  نیا  تسا و  هعومجم  نآ  درف  نیرت  هانگ  یب  ًالامتحا  وا  هک  دنتـسناد  یم  همه  تسخن  هاگن 
هچ ار  تنطیـش  زا  رپ  هاـگن  همه  نآ  باوج  دنیـشنب  دـنامب و  دورب ؟ هنوگچ  دورب ،  شیپ ، هار  هن  تشاد  سپ  هار  هن  ـالاح  دـمآ ، شدوـخ  هب 

. دندش رجفنم  قیالخ  نیمز و  يور  درک  لش  ار  شدوخ  دهدب ؟

(ع) یلع ناراد  تسود 

متسناوت یم  یتخس  هب  هدرک و  لمع  ار  میاپ  هزات  ینتـشاد . تسود  هداعلا  قوف  دوب و  نابلخ  ار ؛ یتفارظ  لضفلاوبا  دیهـش  دنک  تمحر  ادخ 
مدنام ههبج . ریپ  نسم و  هللاءاشام  مه  همه  موشب . ینامدوخ  میدوب  هدش  انشآ  هزات  هک  یعمج  اب  تعرس  هب  متسناوت  یمن  منیشنب . وناز  راهچ 

قبط يا  هظحالم  چیه  یب  نیگنر ، نیگنـس و  ۀـسلج  نآ  يوت  دیـسر . هار  زا  یتفارظ  دیهـش  هک  منک  راوس  یکلک  هچ  منک و  هچ  هک  لطعم 
. درک زارد  ار  شیاپ  ات  ود  شدوخ  نآ  لابند  هب  و  دننک » زارد  ار  ناشیاپ  (ع ) یلع نارادتسود  :» تفگ تداع 

تسا رذگ  لحم  ایند 

ایند هزرا ، مین  نزرا  کی  هب  یناف  ملاع  نیا  هزور ، ود  ایند  هرادن . شزرا  ایند  درک . یم  ار  ایند  ییوگدب  دـش  یم  دـنلب  تسـشن و  یم  اج  ره 
هرابود اباب  نیا  دـید  یم  هک  نیا  ضحم  هب  دوب ، وا  فیرح  هک  اه  هچب  زا  یکی  دوب . تالمج  نیا  لاثما  هترخا و  ملاع  لـصا  هرذـگ ، لـحم 

دعب داد . یم  شوگ  بوخ  تسشن و  یم  هیقب  رانک  وناز  ود  دمآ  یم  هتفر ، ربنم  هراچیب  يایند  يارب  هدرک و  عمج  شدوخ  رود  ار  رفن  راهچ 
وگب ادـخ  ار  وت  هرذـگ ، لحم  ایند  :» تفگ یم  ًالثم  دز ؛ یم  مه  هب  ار  اقآ  طاـسب  دـمآ و  یم  هکیت  کـی  دیـسر  یم  هک  شـساسح  ياـج  هب 

«. مش هدایپ  ماوخ  یم  هرادهگن 

نکن تکرح  الا  الاب و  اه  تسد 

اه نآ  هب  دندرک  یم  یلقلقدب  رگا  دنوش . ور  هب  ور  تنوشخ  اب  اه  نآ  اب  دنتـسناوت  یمن  تقو  چـیه  دوب . ییاشامت  مه  ارـسا  اب  اه  هچب  راتفر 
يور ار  ناـشیاه  تسد  دـیاب  ًاتدـعاق  دـندمآ ، یم  بقع  هب  کـی  نوتـس  هب  هک  یعقوم  مینک . یم  نوت  هفخ  اـی  نوتمیـشک  یم  دـنتفگ  یمن 

الاب و اه  تسد  :» دنتفگ یم  درک  یم  ینابـصع  ار  اه  نآ  دمآ و  یمن  هار  اه  هچب  اب  دش  یم  ادـیپ  رفن  کی  رگا  الاح  دنتـشاذگ ، یم  ناشرس 
«. نکن تکرح  الا .... 
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نکب يراک  تنماد  هب  متسد 

ياه مشچ  تشپ  زا  بترم  دوب . هتخاب  ار  شدوخ  كاـپ  دوب . هتـشادرب  یحطـس  یمخز  ولهپ  اـپ و  زا  تسه . شیا  هغیـص  شاداد  دوب  مولعم 
لوغـشم هک  مه  ام  رای  کشزپ  تسود  نکب .» يراک  تنماد ، هب  متـسد  نوج ، رتکد  تفگ «: یم  درک و  یم  زیمت  ار  راـبغ  درگ و  شتـسود 

 ، ِا :» تفگ یم  تشاذگ . یم  شرـس  هب  رـس  تسین ، يزیچ  دیوگب  دنک و  مک  ار  وا  باهتلا  هک  نیا  ياج  هب  دوب ، مخز  لحم  يوش  تسش و 
شباوجرد رتکد  و  نکن » یخوش  رتکد  :» هک دیبوک  یم  نیمز  ار  شیاپ  هرابود  وا  مرتکد .» مناخ  نم  هگم  هیچ . هگید  تنماد  هب  متـسد  هَدب .
تینابـصع اـب  دوبن  شدوخ  لاـح  هب  رگید  هک  وا  مرادـن .» نماد  هک  نم  دوشب ؛ هک  وگب  يزیچ  ینک . یم  یخوش  وت  نمؤـم  درم  :» تفگ یم 

«. تاج همه  هب  تا ، هقسوناف  هب  تدنبرمک ، هب  تراولش ، هب  اجک ، ره  هب  منود ؛ یم  هچ  :» تفگ

ییوگ یم  غورد 

ۀمه زا  دراک . یم  لگ  روطچ  هعفد  نیا  دـننیبب  دـندوب  رظتنم  دنتخانـش و  یم  ار  وا  بوخ  اه  هچب  نادرگ ،» رـش  » دیـسر وا  هب  تبون  هرخـالاب 
یعنـصت تفطالم  يردق  مامت و  بات  بآ و  اب  دوب . تایلمع  يارـسا  يور  تردـق  رونام  عقاو ، رد  هبحاصم و  يارب  دـندوب  هدـمآ  اه  هناسر 

اجک لـها  :» دیـسرپ يرگید  ساـبع » :» تفگ باوج  رد  نادرگرـش » « »؟ هیچ تمـسا  ناجرـسپ  دیـسرپ «: یکی  ندرک . لاؤس  هب  ندرک  عورش 
«. سابع لک  دـنیوگ  یم  وا  هب  : » تفگ يداع  یلیخ  هیچ »؟ تردـپ  مسا   :» دیـسرپ دـیدرت  بجعت و  اـب  یموس  سابعردـنب .» :» تفگ یتسه »؟

فرط دوب  هدش  نئمطم  رگید  هک  یقارع  رسفا  سابع » تشد  :» تفگ يدش »؟ ریسا  اجک  :» تفگ دوب  هدرب  هیضق  زا  ییوب  ییوگ  هک  یمراهچ 
شوم هب  ار  شدوخ  هک  وا  و  ردـپ »؟... ییوگ  یم  غورد  :» تفگ دز و  شیاپ  قاس  هب  هجنپ  اب  دـنزب  فرح  دـهاوخ  یمن  هتخادـنا و  شتـسد 

«. سابع ترضح  هب  هن  :» تفگ ندرک  هیرگ  هب  رهاظت  اب  دوب  هدز  یگدرم 

تبحم یتسود 

، صلخم میرکاچ ، مالس ، تفگ  یم  دید ، یم  ار  نارگید  هک  رود  زا  یتح  دمآ ، تفر و  یـسرپ و  لاوحا  عقوم  هک  هقطنم  رد  دوب  یـصخش 
، نیمه يارب  دنام . یمن  باوج  رظتنم  تفگ و  یم  مه  رس  تشپ  ترپ ! ترز و  رخآ ، تسد  تعاجش و  یگنر ، کی  افص  تبحم ، یتسود ،

لثم دندیبنج  یم  رید  رگا  نوچ  دندز . یم  شدوخ  هب  ار  اه  فرح  نیا  نیع  دـندرک و  یم  یتسد  شیپ  دندیـسر  یم  وا  هب  یتقو  اه  یـضعب 
. درک یم  عورش  هدش  طبض  تساک 

زتنارپ لخاد  لک  رد 

ندرک هصالخ  ثحب و  رد  يریگ  هجیتن  يارب  درک . یم  هدافتـسا  یلیخ  زتنارپ » رد   » و لک » رد   » مـالک هیکت  زا  هک  میتشاد  ینادرگ  هدـنامرف 
. دـش ناـشثحب  یعوـضوم  رـس  رب  هتـسد  هدـنامرف  اـب  یجیـسب  ناردارب  زا  یکی  یمود . زا  ییزج  یعرف و  لـئاسم  حرط  يارب  یلوا و  زا  نآ ،
زا یباسح  هتسد  لوئـسم  درک . یم  دانتـسا  نادرگ  هدنامرف  نخـس  هب  یجیـسب  تسا و  تسرد  وا  فرح  هک  درک  یم  رارـصا  هتـسد  لوئـسم 

، زور نآ  :» تفگ دشاب  هتـشاد  يدـصق  هک  نآ  نودـب  مه  یجیـسب  مینکب ؟ يراک  نینچ  دـیاب  هتفگ  یک  هک  دز  یم  داد  دوب ، هتفر  رد  هروک 
!«. دینک یم  اوعد  امش  مییوگ  یم  زتنارپ  رد  ام  الاح  میسرپب ، میراد  یلاؤس  ره  دیاب  تفگ  لک  رد  شدوخ  نادرگ  هدنامرف 

درادن زامن  رگید  هک  ناموت  دصراهچ  رازه و  ود 

دوب و دـلب  هچ  ره  مه  ناذا  نتفگ  زا  دـعب  دـنامب ، تشاذـگ  یم  تاجانم  اعد و  نآرق  راون  یلک  هک  ناذا  زامن و  تقو  ندـش  لخاد  زا  لـبق 
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 » فورعم ۀلمج  رخآ : تسد  و  توفلا ؛ لبق  مناد : یم  هچ  ای  توملا ، لبق  هاولصلاب  اولجع  نوچ : یتارابع  تفگ ؛ یم  نوفورکیم  تشپ  دوبن 
همانرب شدوخ  يارب  درمریپ  هصـالخ ، تارخؤم . تامدـقم و  لـیبق  نیا  زا  و  تاولـص » وا  لآ  دـمحم  رب  تاـصرع ، رد  عیفـش  ار  اـم  هک  نآ 

و يدرک »؟ شغولش  درمریپ  هیچ  :» دنتفگ یم  هینیسح  دندمآ  یم  یتقو  نوچ  دنتشاذگ ! یم  ناطیش  ياه  هچب  زا  یـضعب  رگا  یهتنم  تشاد ،
تعامج هب  دجـسم و  رد  ندنوخ  زامن  دینود  یم  هزات  هشب . غیلبت  دیاب  هنید ، نوتـس  زامن  نوجاباب ، :» تفگ یم  یگداس  فاص و  يور  زا  وا 

هب هراشا  ) ناموت دصراهچ  رازه و  ود  هخآ  :»/ دـنتفگ یم  دـنروایب  رد  ار  شیادـص  رتشیب  دنتـساوخ  یم  هک  مه  اه  هچب  هراد »؟ باوث  ردـقچ 
«. اباب هرادن  زامن  رگید  هک  ههبج ) رد  نایجیسب  ۀناهام  قوقح 

باجتسم ياعد 

اب هنک ، اعد  ام  قح  رد  میتساوخ  یم  وا  زا  تقو  ره  تشاد . رثا  ناشـسفن  دندوب و  لصاو  قشاع و  هک  یناسک  ۀمه  لثم  تفرگ ، یمن  ندرگ 
یم رب  هرابود  دـسرب  هک  مه  نامـسآ  فقـس  هب  نم  ياعد  نم ، هن  تسامـش  ياعد  دورب  ـالاب  هک  دـشاب  مه  ییاـعد  رگا  :» تفگ یم  عرـضت 

هب دروخ  یم  ددرگ  یم  رب  شیاعد  نالا  میورب  دیوش  دنلب  :» دـنتفگ یم  اه  هچب  دز  یم  ار  فرح  نیا  یتقو  مرـس .» يوت  دروخ  یم  ددرگ و 
! « ام ندرگ  دتفا  یم  شنوخ  دعب  دریم  یم  شرس 

یناموت دص  ياعد 

ردارب میباوخب  میتـساوخ  یم  اـعد ، ساـمتلا  ردارب  میتـفر ، یم  ییوـش  تسد  دـش . یم  هدینـش  هتفگ و  هک  دوـب  اـعد  ساـمتلا  تسار  پچ و 
شا هملک  راهچ  یـسرپ  لاوحا  مالـس و  ۀـملک  هس  ود ، ره  زا  هصالخ  مییوشب ، سابل  مینک ، مامح  میورب ، هار  میروخب ، اذـغ  اـعد ، ساـمتلا 

ندرک اعد  هدـش  نامراک  بش  ات  حبـص  یناجم  تفم و  دوش . یمن  يروط  نیا  میتفگ  میدرک ، يرکف  اه  هچب  اب  میتسـشن  دوب ! اعد  ساـمتلا 
یم سک  ره  سپ ، نآ  زا  رتــالاب . یناــموت و  دــص  یناــموت ، تـسیب  یناــموت ، هد  مـیدرک ! يراذــگ  تـمیق  ار  اــهاعد  نآ . نــیا و  يارب 

!« یهاوخ یم  یناموت  دنچ  ياعد  :» میتفگ یم  اعد » سامتلا  :» تفگ

يا هتسب  تشپ  زا  ار  هفیعض  تسد 

درد هب  رگید  هک  داد  یم  سوق  شک و  نآ  هب  درک و  یم  فیعـض  كزان و  ار  شیادـص  ردـق  نآ  شاباب ! حاورا  دـناوخ  یم  لسوت  ياـعد 
هری :» تفگ یم  يدهشم  ۀجهل  نامه  اب  دنتشاذگ ، یم  شرـس  هب  رـس  اه  هچب  یهاگ  شلـسوت ! عون  زا  مه  نآ  اعد ، زج  دروخ  یم  زیچ  همه 

ام لد  تقو  نآ  يراد  عقوت  دبال  دـندروآ ) یم  ار  بالقنا  زا  لبق  ناگدـنناوخ  زا  یکی  مسا  !) يا هتـسب  تشپ  زا  ار  هفیعـض  وا  تسد  هک  وت 
!«. مینک ادیپ  یلاح  هنکشب و  مه 

قَرَد

همه هک  ام  نادرگ  زا  تسا . هدرک  بالقنا  میدقت  گنج  رد  يدایز  يادهـش  اتـسور  نیا  قَرَد . مان  هب  تسا  ییاتـسور  تشدهام ، راوج  مه 
ياهورین اه ، هچب  میدینـش  یم  ار  نآ  توس  يادص  دمآ و  یم  هراپمخ  یتقو  ههبج  رد  فصو  نیا  اب  دوب ، هدنامن  یقاب  يزیچ  دندوب  یقرد 

«. رت فرط  نآ  مک  کی  تساج ، نآ  يدرگ  یم  یقرد  لابند  رگا  اج ، نآ  :» دنتفگ یم  دنداد و  یم  ناشن  تسد  اب  ار  ام  نادرگ 

ناقهد ناقهد 

وا يرادرب  كاخ  نیح  رد  مینک ، جراخ  راوآ  ریز  زا  ار  وا  ات  میدرک  کمک  دش . بارخ  اه  هچب  زا  یکی  رـس  يور  رگنـس  دـندز و  هراپمخ 
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میدز و رانک  دوب  روط  ره  ار  اه  كاـخ  ناـقهد »! ناـقهد  :» دز یم  ادـص  ماـن  هب  ار  ناـقهد  نامتـسود  دینـش  یم  ار  اـم  لاـق  داد و  ـالاح  هک 
سابل هک  دعب  تفگ ، یم  جع ) ) نامز ماما  ای  جـع ،) ) نامز ماما  ای  بترم  دوب ، هدـماین  اج  یباسح  تسرد و  شلاح  زونه  میدیـشک . شنوریب 

الاح يدز  یم  ادص  ار  ناقهد  يدوب  راوآ  ریز  ات  دش  روطچ  :» دیسرپ وا  زا  یتسود  دش ، يداع  عاضوا  دروخ و  اذغ  درک و  ضوع  ار  شیاه 
!« یناوخ یم  ار  اقآ  هتشذگ  ترس  زا  رطخ  رگید  هک  دش  عمج  ترطاخ  هک 

باوث مرگ  هاجنپ  تسیود و 

، میتفر یم  رهش  فرط  هب  وا  اب  روحم  زا  تقو  ره  درک . یم  راک  سنالوبمآ  يور  هک  يوکدرک  ۀچب  یسبط ، هللا  نیما  مان  هب  میتشاد  يردارب 
یم صیخشت  هن ، ای  دنشاب  هدرک  دنلب  تسد  هک  درک  یمن  قرف  دوبن . ندیـشک  سفن  ياج  رگید  هک  درک  یم  راوس  یجیـسب  ردقنآ  هار  نیب 
یم راوس  یجیـسب  ردـق  نیا  ارچ  دـیناد  یم  چـیه  :» تفگ یم  ام  هب  دـعب  درک . یم  راوس  تشاد و  یم  هگن  دز و  یم  قوب  تسا  هدـنمزر  داد 

!« دراد باوث  مرگ  هاجنپ  تسیود و  یجیسب  ره  هک  لیلد  نیا  هب  منک ؟

عاجش گید 

هدروخ تسرد  هراپمخ  مدـید  میتشگرب  یتقو  میدرک . رارف  ییوس  هب  کی  ره  دـندز ، هراپمخ  اذـغ ! میقتـسم  شخپ  رـصع و  ماـگنه  يزور 
ور اما  زا  یهایـس  ۀـمه  اب  گید ! تعاجـش  تریغ و  هب  مه  زاب  هللاویا ، :» تفگ يا  هدـنمزر  تسود  تیا . هدرکن  لمع  اما  اذـغ  گـید  راـنک 

خاروس لابند  دیآ  یم  هراپمخ  هک  نیا  ضحم  هب  دنریگب و  دای  تسا  بوخ  اهردارب  نیرفآ . تسا ، هدروخن  ناکت  شیاج  زا  تسا . رتدیفس 
!« دندرگن شوم 

مدروخ بشید 

نیا هناحبص ؛ مه  ماش  دوب  هناحبص  هک  هناحبص  تشادن ، یفیرعت  اذغ  عضو  مدرک . یم  تمدخ  (ع ) نیسح ماما  رگـشل  رد  لاس 63  ناتسمز 
دنلب قداص  :» متفگ دوب  رادیب  تقو  رید  ات  بش  هک  امنهار  قداص  متسود  هب  حبـص  يزور  دوب . ردب  تایلمع  زا  لبق  هامکی  هب  طوبرم  هیـضق 

«. ما هدروخ  بشید  نونمم  یلیخ  :» تفگ روخب . » هناحبص  وش 

ولید اید 

درم  :» هک ندرک  دایرف  داد و  هب  درک  عورـش  همدقم  نودب  دمآ . هللادبع  متـسود  هک  مدرک  یم  بترم  ار  ملیاسو  رگنـس  لخاد  مدوب  هتـسشن 
يراد و یم  رب  ار  تناتسود  یکاروخ  ارچ  هتـشون  میارب  ماباب  :» تفگ رگم »؟ روطچ  :» مدیـسرپ یتفگ »؟ یچ  تا  هنن  هب  نم  هب  عجار  یباسح ،

شغولـش بوخ  یلیخ  :» متفگ مدروخ ، اـج  یباـسح  وت »؟ قـح  رد  مدرک  هچ  نم  ینک ، یم  تیذا  ار  مدرم  ياـه  هچب  یهد و  یمن  اـهنآ  هب 
(، يرهشوب نابز  هب  ردام  ) ولید اید  :» هک مدوب  هتشون  مردام  يارب  یخوش  هب  يرخآ  ۀمان  رد  هک  دمآ  مدای  دعب  هدش ،» یچ  منیبب  نیشنب  نکن ،

هدرک لاق  داد و  هللادبع و  ۀنن  ۀناخ  هب  دوب  هتفر  ربخ  یب  اج  همه  زا  مه  ادخ  ةدنب  نآ  دهد .» یمن  اذغ  نم  هب  تسام و  ياذغ  لوئسم  هللادبع 
»؟ دهد یمن  اذغ  نم  ۀچب  هب  وت  رسپ  هچ  يارب  هک « :

تارمه هب  یلع  تسد 

رس زونه  هک  یسک  تشپ  هب  تسد  اب  هتسخ و  ای  دندش  یم  ریس  ای  هرخالاب  دنتفگ ، یم  رکش  یهلا  دندیشک و  یم  اذغ  زا  تسد  یکی  یکی 
نیا زا  و  هتسویپ » هتسهآ و  دنا  هتفگ  میدق  زا  نکن ، هلجع  شاب . تدوخ  بظاوم  تارمه ، هب  یلع  تسد   :» دنتفگ یم  دندز و  یم  دوب  هرفس 
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نیا زا  و  هتسویپ » هتسهآ و  دنا  هتفگ  میدق  زا  نکن ، هلجع  شاب . تدوخ  بظاوم  تارمه ، هب  یلع  تسد   :» دنتفگ یم  دندز و  یم  دوب  هرفس 
. شضوح دنام و  یم  یلع  دندرک و  یم  كرت  ار  رگنس  ای  رداچ  دعب  اه ، فرح 

هزیمت تتسد 

اذـغ فرـص  يارب  اه  هچب  شرود  ات  رود  هدرک و  نهپ  دوب  دـجاسم  رد  میدـق  ياه  میجاج  اـهولیز و  هب  تهابـش  هب  لوط ، رد  هک  ار  هرفس 
هب ور  دوبن  سرتسد  رد  تساوخ و  یم  بآ  یـسک  یتقو  دـندوب . هدـیچ  نآ  يور  ار  بآ  ياه  چراپ  دایز  ياه  هلـصاف  اـب  دـندوب و  هتـسشن 
یم باوـج  يراد »؟ وـضو  :» داد یم  همادا  هلب .» :» تفگ یم  وا  و  هزیمت »؟ تتـسد  ردارب ! :» دیـسرپ یم  هدرک و  بآ  چراـپ  هب  رفن  نیرتـکیدزن 

«. دایم شدوخ  نزب  بآ  چراپ  نآ  هب  تسد  کی  :» درک یم  هفاضا  یلمأت  زا  دعب  هلب .» :» داد

درذگ یم  هچ  ههبج  رد 

هچ ههبج !...  رد  تفگ  یم  جیهم  یگنهآ  گنر و  بات و  بآ و  اب  هدنیوگ  میدروخ . یم  هناحبـص  میتشاد  میدوب و  هدرک  نشور  ار  ویدار 
درک یم  روصت  دبال  دوبن  ههبج  هک  یـسک  هک  يوحن  هب  دوش ؛ بلج  همه  هجوت  یباسح  ات  درک  یم  غولپ  غولـش  هرابود  دعب  و  درذـگ ! یم 
عطق مه  هظحل  کی  فلوپوت  کنات و  پوت و  يادص  تسا و  دنبب  ریگب و  دروخ و  دز و  هعفارم و  اوعد و  هرسکی  اج  نآ  بش ، ات  حبـص  زا 

رُگ هجیتن  رد  دزیر و  یم  اه  هچب  يور  رس و  رب  دراب و  یم  نامـسآ  نامز و  نیمز و  زا  تابن  لقن و  دننام  هک  تسا  شکرت  ریت و  دوش و  مین 
حبـص هلمج ، زا  میدـیدنخ . یم  اه  فرح  نیا  هب  یلک  میدوب  هنحـص  رد  رظان  رـضاح و  نامدوخ  هک  اـم  دـنوش و  یم  دیهـش  ناردارب  رُگ  و 

یم هچ  ههبج  رد  هک «:  يرجم  صاخ  گنهآ  نحل و  خساپ  رد  میتشاد ، لسع  هرک و  مه  هناحبـص  ًاقافتا  دـش و  یم  شخپ  همانرب  نیا  یتقو 
رواب یهاوخ  یم  میروخ ، یم  هناحبـص  میراد  سابع  ترـضح  هب  هللاو  یچیه ، :» دنتفگ یم  دنلب  ادصکی و  نایب و  نابز و  نامه  اب  درذـگ »؟

!« دوشن ایر  رگا  ادخ  ياضر  يارب  میوگب ، غورد  ارچ  هتبلا  :» درک یم  هفاضا  اه  هچب  زا  یکی  دعب  و  نکن » رواب  یهاوخ  یم  نک ،

ییوسدمص دوواد 

راپ تل و  همه  هیقب  دوبن . يا  هرهم  چـیپ و  یعونـصم و  شا  هدور  لد و  اپ و  تسد و  ناتـسود  عمج  رد  هک  دوب  یـسک  اـهنت  ییوسدـمص *
یم نوریب  ام  نایم  زا  لماک  یباسح و  مدآ  اتود  یکی ، میتشاذـگ  یم  مه  يور  میتشاد  هچ  ره  همه  رگا  دـیاش  یقاروا ! یفداـصت و  دـندوب ،
تفر یم  ههبج  هب  راـب  نیلوا  یتـقو  دمـص  دوـب . روـج  نامـسنج  هصـالخ  میتشادـن ، مک  حورجم  ناـهد  مـشچ و  دـبک ، اـپ ، تـسد ، دـمآ .

منک و یم  ادیپ  راد  هثج  ناج و  یقارع  ات  ود  یکی  هک  نیا  ای  مزاول . نیجود  کی  اب  ما ، هدمآ  دیراذگب  مه  هب  مشچ  دیروخن ، هصغ  :» تفگ
وا یسر ، یم  تا  هدور  رتم  کی  هب  وت  درادرب . تشاد  رـسک  مک و  هچ  ره  یـسک  ره  مینک و  یم  درخ  ار  اه  نآ  تقو  نآ  بقع ، مروآ  یم 

«. ناشیاهزاین هب  ناتسود  هیقب  روط  نیمه  شیاپ و  تسد و  هب  يرگید  شتشگنا و  دنب  ود  هب 

مادص داماد 

باوج متـسه »! مادص  داماد  نم  هک  دـیتسناد  یم  چـیه  اه  هچب  :» تفگ یم  يدـج  یلیخ  اه  هدـنمزر  زا  یکی  دوب . رجفلاو 9  تاـیلمع  بش 
مناتسود هک  امش  نم و  رس  تسا  رارق  بشما  يدایز  تابن  لقن و  هدش ! هداد  بیترت  دنویپ  نیمه  رطاخ  هب  بشما  نشج  :» تفگ هن ،» :» میداد

!« يراد يزابلد  تسد و  نز  ردپ  بجع  :» میتفگ وا  هب  دوب . نیگنس  یلیخ  شتآ  ًاقافتا  ولج ، میتفر  دزیرب .» دیتسه 

یگداوناخ ياوعد 
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هچب اب  ردـپ  دـندیگنج . یم  نمـشد  اب  طخ  کی  رد  دنتـشاد و  روضح  ههبج  رد  مه  اب  هداوناـخ  کـی  زا  رفن  دـنچ  داـتفا  یم  قاـفتا  یهاـگ 
، دندرک یم  دروخرب  هورگ  نیا  اب  ناگدنمزر  یتقو  هقطنم  رد  نآ . لاثما  همع و  رسپ  ییاد و  رـسپ  بیترت  نیمه  هب  مه و  اب  ناردارب  شیاه ،

!« دنا هدروآ  مه  ار  ناشراک  سک و  همه  اوعد ، دنا  هدمآ  دنتسه ، جل  مادص  اب  یگداوناخ  هک  نیا  لثم  اه  نیا  :» دنتفگ یم  اوجن  هب 

مرادن یضرع  رگید 

یمن هک  مدآ  لـثم  دـنک ، یملق  يذـغاک  دـش  یم  کـیرحت  ناتـسود  هیـصوت  هب  مه  یتقو  تشون . یم  هماـن  درب و  یم  ملق  هب  تسد  رت  مک 
ما هتساوخ  هک  ییاهراک  دیزادنین و  شوگ  تشپ  ارم  ياه  شرافس  مراودیما  مرادن ، یضرع  رگید  بوخ  :» تشون یم  هحفـص  لوا  تشون .

نتـشون همان  یتقو  :» تفگ یم  درادـن .» تیبوخ  :» هک مدـش  یم  ضرتعم  رگا  دوب . شا  همان  رخآ  لوا و  نیا  نایاپ .» دـیهدب .  ماـجنا  وم  هب  وم 
«. دوش یمن  نیا  زا  رتهب  دشاب  يروز 

دوشن رارکت  رگید 

رارکت رگید  اردارب ! :» تفگ یم  تشاد  نتفر  ربـنم  ندـیچ و  اربـک  ارغـص و  یلک  زا  دـعب  ناـش  هدـنامرف  هک  دـندوب  هدرک  راـکچ  مـناد  یمن 
رگا یجاح ! :» دیـسرپ دـنلب  يادـص  اب  دـندز ، یم  ار  ناشدوخ  فرح  دنتـشاد و  روضح  اج  همه  هللادـمح  هب  هک  اه  هچب  نآ  زا  یکی  دوشن .»
!« هعفد ود  دوش  یم  هعفد  نیا  اب  یچیه ؛ » داد باوج  دورب ، رد  هروک  زا  دندرک  یم  روصت  همه  هک  یجاح ، و  دوش »؟ یم  هچ  دوشب  رارکت 

سروک ود 

هب نامدوخ  نادرگ  زا  مامح و  هب  هاگیاپ  زا  هنب ،  نآ  هب  هنب  نیا  زا  میدرک ، یم  ددرت  هداـج  هیـشاح  رد  هیلقن  لـیاسو  دـمآ  تفر و  ریـسم  رد 
یم میدرک و  یم  دنلب  تسد  دندز ، یم  قوب  ای  دندش  یم  در  نامرانک  زا  اتویوت  ياه  نیـشام  یتقو  هار  نیب  میتفر . یم  نامناتـسود  نادرگ 

هراشا ای  مرب ! یمن  رتمک  غلبم  نالف  دنتفگ  یم  ًالثم  دنتشاد و  یم  هگن  یهاگ  مه  اه  نآ  میقتـسم . هار ، راهچ  یـسکات  ای  سروک ! ود  میتفگ 
! لزنم مور  یم  ما  هتسخ  ای  دروخ ، یمن  ام  ریسم  هب  هک  دندرک  یم 

متشگ یم  زامن  رهم  لابند 

یباوخ یب  ثعاب  دنباوخب ، دنتسناوت  یمن  هک  ناشدوخ  دوب . تبیصم  اه  یضعب  يارب  مه  حبص  زامن  کیدزن  رخآ و  ياه  ساپ  رد  ینابهگن 
هتفر رتـسب  هب  رید  میدوب و  هتـسخ  هداـعلا  قوف  هک  دوب  یعقوم  نآ  دـندروآ و  یم  رد  ار  اـه  هچب  کـشا  ًاـعقاو  یهاـگ  دـندش . یم  مه  هیقب 
یم دــنلب  همیــسارس  دــنک ، یم  واـک  دــنک و  شوـم  لـثم  دراد  ترــس  يـالاب  یــسک  يدــید  یم  دــش  یم  مرگ  هـک  تمــشچ  میدوـب .

!« دشاب امش  رس  ریز  دیاش  متفگ  متشگ  یم  زامن  رهم  لابند  يوخا ، باوخب  یچیه  یچیه  « ،»؟ هیچ ؟ هیک :» میدش

یگنج ییوش  تسد 

اه هچب  خلم  روم و  لثم  یندز  مهب  مشچ  هزادنا  هب  يدش  یم  لفاغ  رگا  دوب ! یفاک  اه  ییوشتسد  ندوب  تولخ  نازیخرحس  ییاورماک  يارب 
تبون ات  يدرک  یم  هتوتیب  ییوشتـسد  فص  رد  دیاب  يراک  تفیـش  کی  دوب  ردنلق  لهچ  زیوم  کی  تیاکح  نوریب . دنتخیر  یم  رگنـس  زا 

ایب تسا  غولش  هک  ینیب  یم  بنجب  شاب ، دوز  ردارب  :» هک رد  تشپ  دندز  یم  يدوب  هدرکن  لش  ار  تدنبرمک  زونه  مه  دعب  دیسر  یم  وت  هب 
!« شاب هتشادن  ساوسو  ردق  نیا  ریگب ! تراهط  نوریب 
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یجراخ نانمشد 

. هسنارف سیلگنا و  لیئارسا ،  يوروش ،  اکیرمآ ،

لد درد 

هجوتم ار  ناسنا  درب ، یم  نیب  زا  ار  یـشومارف  توخن و  دنک ، یم  دوبان  ار  نوخ  رورغ و  دهد ، یم  افـص  ار  حور  دنک ، یم  رادـیب  ار  یمدآ 
یم كرد  ار  دوخ  تلذ  لاوز و  فعـض و  دـنامهف و  یم  وا  هب  ار  شدوجو  تقیقح  دروآ ،  یم  دوخ  هب  ار  یمدآ  دـنک ،  یم  دوـخ  دوـجو 

. دنک یمن  هیجوت  ار  نآ  دمهف و  یم  ار  رورغ  یبلط و  تحلصم  یهاوخدوخ و  ینعم  دراد و  یمرب  ییایربک  رورغ  زا  تسد  دنک و 

البرک هاگشناد 

. ادهش نایوجشناد ،  تداهش ؛  سرد ،  ع ؛ )  ) یلع نب  نیسح  داتسا ،

(ع) نیسحلا هللادبعابا  هاگشناد 

. ینیمخ ماما  نآ  ملعم  تسا و  دنوادخ  هاگشناد  تسرپرس 

نازومآ شناد 

. بالقنا نازاس  هدنیآ 

يدیدن يدید ،

شنتفرگن يدج  نآ و  هب  یهجوت  یب  هراپمخ 120 و  توس  پوت ، يادص 

واگ ندیشود 

. دیزیرب شتآ  نمشد  عضاوم  يور  هکنیا  زا  هیانک  دیشودب ، ار  ناتواگ  دش : یم  هتفگ  یمیس ؛ یب  تاملاکم  رد  زمر  دُک  هلولگ ؛ کیلش 

يربا ییاپمد 

عفر رس  زا  يرارطضا و  طیارش  رد  رتشیب  هک  ییاذغ  شا ، یتخس  یتفس و  نآ و  رد  ینیمز  بیـس  یناوارف  تشوگ و  یمک  زا  هیانک  تلتک ،
! دنداد یم  فیلکت 

رازآ لد 

راطق ینعم  هب  یلوا  دنتفگ ؛ یم  روآ  لد  رب و  لد  لباقم  رد  ار  رازآ  لد  دوب . ددرت  رد  رهشمرخ ) نارهت -   ) ههبج ریـسم  رد  هک  يربراب  راطق 
تیوقت بجوم  دروآ و  یم  ههبج  هب  دوخ  اـب  ار  سفن  هزاـت  ياـهورین  هک  يراـطق  یمود  هناـخ و  يوس  هب  دوب  ههبج  زا  ناگدـنمزر  لـماح 

ادص هرامش  اب  ار  اهنآ  دنتـشاد  هرامـش  هک  دندوب  ینواعت  ياه  تکرـش  ياه  سوبوتا  لیاسو  نیا  رگا  دش ؛ یم  ناگدنمزر  طاشن  هیحور و 
دش و یم  اه  هچب  رطاخ  یگدرزآ  بجوم  ًالومعم  دوبن  يربرفاسم  هک  يربراب  راطق  راهچ . روآ  لد  ای  ود  رب  لد  دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم 
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. دنتفگ یم  رازآ  لد  نآ  هب  ور ، نیا  زا 

ندرک ضوع  روکد 

هدراو تحارج  شکرت و  ریت و  تباصا  رثا  رب  صخش  رهاظ  عضو  ندش  ضوع  نداد ؛ تروص  رییغت 

تارطاخ هچرتفد 

ینعی درک ، هدهاشم  نآ  رد  دش  یم  ار  هتفه  ياهزور  هدعو  هس  ياهاذـغ  همه  راثآ  اپ و  ياج  يدرک  یم  شزاب  یتقو  هک  ور  نآ  زا  هرفس ،
! یلگ یناتسلگ  ره  زا 

اوقت رتفد 

نوخ هب  هتشغآ  ياضما  تشگنا و  رثا  هک  تشاد  ار  يا  هماندنپ  مکح  دش و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  یـسیون  يراگدای  يارب  هک  یکچوک  رتفد 
يا هدنمزر  رتمک  زامن ، رهم  هیفچ و  قیقع و  رتشگنا  لثم  دوب ؛ دوهشم  نآ  رد  تداهش  نارظتنم  نازابناج و  نادوقفم و  ادهـش و  زا  يرایـسب 

هب هعجارم  هبـساحم و  يارب  دوب  اه  هچب  هیام  تسد  همه  موصعم  نخـس  ادـخ و  مـالک  زا  دـعب  هک  يرتفد  دـشاب ؛ هتـشادن  اوقت  رتفد  هک  دوب 
داقتعا و لامک  رد  یگیاریپ و  یب  یگداـس و  تیاـهن  رد  هک  دوب  نادیهـش  شکرت  ریت  نیرخآ  ًاـضعب  هک  يراـصق  تاـملک  هعومجم  دوخ ؛

. دندوب هدرک  اشن  ناردارب  تدارا  هچغاب  رد  ملق  اب  دندوب و  هدناشن  لد  هلچ  هب  صالخا 

نکشرمک ياعد 

یم رپ  اعد  لصا  هب  طبر  یب  طبراب و  ییاهزیچ  اب  هاگ  ار  شراـنک  هشوگ و  داد و  یم  لوط  یلیخ  ار  نآ  حادـم  هک  ییاـعد  لـیمک ؛ ياـعد 
. دروآ یمرد  اپ  زا  ار  هدولآ  باوخ  هتسخ و  يورین  هجیتن ، رد  درک و 

نکربخ نمشد 

ساسح یتیعقوم  رد  ای  دـش ، یم  تایلمع  زاغآ  رد  همانرب  حرط و  نتفر  ول  بجوم  ادـص  رـس و  داجیا  اج و  هبان  یتکرح  اـب  هک  يا  هدـنمزر 
يرگید هالک  هب  ینوتس  ییامیپ  هار  رد  شتکساک  هالک  هک  یسک  لثم  درک ، یم  علطم  يدوخ  ياهورین  دوجو  زا  یطایتحا  یب  اب  ار  نمشد 

. داتفا یم  نیمز  هب  دش و  یم  زاب  دوب ، هتسب  لش  ار  نآ  ًانایحا  هک  شا ، هقسوناف  ای  دروخ ، یم 

تداهش ییادگ  لامتسد 

هک یلامتسد  دندرک ؛ یمن  رود  دوخ  زا  يا  هظحل  ار  نآ  ناگدنمزر  هک  ینشور  یـسوط  هناخراهچ  هار و  هار  یخن  لامتـسد  یپچ ؛)  ) هیفچ
رد حالس  هزادنا  هب  شنتشاد  تشاد ؛ یصاخ  شزرا  يدارفنا  یمزر  یصخش و  لیاسو  نایم  رد  دوب و  درد  ره  ياود  دمآ ، یم  راک  همه  هب 

تجاح هربوت  ییوگ  هک  یلامتـسد  دوب ! هدید  ار  ناردارب  ییوجادخ  ياه  هیواز  تولخ و  یـسک ، ره  زا  شیب  دوب و  يرورـض  دربن  نادـیم 
تدارا و قشع و  تماـق  ياـبع  مه  دـش ؛ یم  هدیـشک  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ناگدـنمزر  ریغ  زا  یلاـخ  ناتـسد  شود و  رب  هک  دوـب  تداـهش 

دوب تحارج  مخز و  يور  دناب  تعاجـش  برح و  عقوم  دد ؛ وید و  ماد  زا  هتخیرگ  ناگدنب  ياجتلا  يراسکاخ و  هداجـس  مه  دوب و  تدابع 
یم شبوطرم  رگا  نابیاس و  ناتسبات  يامرگ  رد  دوب و  هالک  رمک و  لاش  ندرگ و  لاش  ناتسمز  يامرس  يارب  مامح ؛ هلوح  تفاظن ، تقو  و 
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یفاص يریگ و  یهام  روت  لاح  نیع  رد  تشادـن ، مک  يزیچ  ندوب  ناـن  هرفـس  يارب  یبآ ! رلوک  يداد  یم  شرارق  داـب  تهج  رد  يدرک و 
ثاریم و كرتام و  تداهـش ، زا  دـعب  دوب و  اه  هچب  شود  يور  يابع  زامن  هماقا  ماگنه  کـشا و  لامتـسد  ازع  سلجم  رد  دوب ؛ مه  تبرش 
طوطخ و رد  تشاد و  ار  ادـخ  اب  اهنآ  تولج  تولخ و  رطع  هک  يراگدای  رمع  کـی  دـنام و  یم  یقاـب  هدـنمزر  زا  هک  یلاـنم  لاـم و  همه 

. دنتفگ یم  مه  فیرح  نف  همه  لامتسد  درک ؛ كرد  ار  ناشرضحم  ساوح  همه  اب  دش  یم  نآ  شوقن 

ندوب الط  تسد 

ره دنک و  یم  راک  یتمیق  تسرد و  قیقد و  رایسب  هملک  نیا  زا  هیانک  هتسرد  شتسد  ریظن  تسالط ؛ شتسد  دنتفگ : یم  نتشاد ؛ ریخ  تسد 
. دراد شزرا  دنزب  رس  وا  زا  هچ 

نتشاذگ تسد  رد  تسد 

دیهش رگا  صوصخ  هب  دنناسرب ، مه  عالطا  هب  ینفلت  ار  ییورین  تداهش  دنتساوخ  یم  یتقو  نتسویپ ؛ دوخ  دیهـش  تسود  هب  ندش و  دیهش 
نیسح جاح  دنیوگب  دنتـساوخ  یم  رگا  بیترت  نیا  هب  دندرک ؛ یم  هدافتـسا  ترابع  نیا  زا  دش ، یم  علطم  دیابن  نمـشد  دوب و  نالوئـسم  زا 

. تسویپ تمه  جاح  هب  دش و  دیهش  مه  وا  ینعی  تشاذگ ؛ تمه  جاح  تسد  رد  تسد  يزارخ  دنتفگ : یم  دش ، دیهش  يزارخ 

ریگدزد

یم دس  اهنآ  يور  هب  بیترت  نیا  هب  ار  يذوفن  ياهربعم  دـنتخیر و  یم  نمـشد  ددرت  ریـسم  رد  هک  يورـسنک  توپمک و  یلاخ  ياه  یطوق 
طاقن نیا  رد  نمشد  تفر  دمآ و  زا  دنتسناوت  یم  اه  هچب  اه  یطوق  نیا  اب  دروخرب  زا  یـشان  يادصورـس  داجیا  اب  هک  ینعم  نیا  هب  دندرک ؛

. دنوشب علطم 

ندرک اج  ار  دوخ  هفاضا  تقو  رد 

تایلمع رد  اما  دندوب ؛ ههبج  عافد  نایلاس  لوط  رد  هک  یناسک  داصرم ؛ تایلمع  يادهش  يارب  دوب  یتبسن  ندش ؛ دیهـش  داصرم  تایلمع  رد 
تقو رد  دنربب ، ار  يزاب  دندوب  هتسناوتن  گنج ! يزاب  یلـصا  تقو  رد  رگا  هکنیا  زا  هیانک  دوب ؛ هدش  ناشبیـصن  تداهـش  میظع  زوف  داصرم 

. دنتسویپ اهنآ  هب  دندرک و  اج  ادهش  عمج  فص و  رد  ار  ناشدوخ  هدش ، هک  مه  روز  هب  داصرم -  تایلمع  هفاضا - 

نداد اج  ییات  لهچ  باشخ  رد 

نتفرگ رظن  رد  تسا  بحتسم  ناشیارب  اعد  بش  زامن  تونق  رد  هک  ینم  ؤم  لهچ  نآ  وزج  ار  یصخش 

منهج رد 

رد یـضعب  تسا و  منهج  رد  تسین  تشهب  رد  زوسن ، كـالپ  نیا  بحاـص  ینعی  یخوش  هب  دوـب ؛ ( D.J) یج . يد شلوا  هک  ییاه  كـالپ 
! تسا تنج  رد  دندرک : یم  ینعم  خساپ 

ندش گرزب  ههبج  رد 
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هچب هب  ندرک ، تماقتسا  نداتسیا و  راک  ياپ  داصرم  تایلمع  ات  هواپ  تشدرـس و  هناب و  زا  نتـشاد ؛ روضح  ههبج  رد  گنج  رخآ  ات  لوا  زا 
. دندوب ههبج  هدش  گرزب  هدیسر و  فیلکت  هب  هدش و  غلاب  اج  نامه  هدمآ و  ههبج  هب  مک  لاس  نس و  اب  هک  دنتفگ  یم  ییاه 

ندش هتسب  تشهب  رد 

اه هچب  همان ، عطق  لوبق  سب و  شتآ  زا  دعب  رخاوا  نیا  تایلمع و  ره  زا  دـعب  تایلمع ؛ ندیـسر  نایاپ  هب  گنج و  زا  يا  هلحرم  ندـش  مامت 
؟ میدنویپب ادهش  عمج  هب  مینک و  هدافتسا  تصرف  زا  میتسناوتن  دش و  هتسب  تشهب  رد  يدید  هک : دندز  یم  بیهن  ترسح  اب  دوخ  هب  بترم 

مارگ ياو  َمَدد 

! گنج رد  نالان  یلاخ و  تسد  لصأتسم و  هشیمه  دحاو  تاکرادت ؛

د.د.ت

. درک یم  نوگنرس  ناوتان  يا  هرشح  نوچ  ار  اهنآ  داد و  یم  رارق  فده  ار  نمشد  ياه  ( سگم  ) امیپاوه هک  ییورین  يدوخ ؛ دنفادپ 

هیاسمه رتخد 

نابرهمان ریگ و  تخس  یجیسب  درمریپ 

مرودلود نایاد 

لـسلسم ریغ  دوش و  یم  هدیـشک  اهنآ  ندگنلگ  کیلـش  راب  ره  اب  هک  يریگاپ  تسد و  یمیدق و  راکدوخریغ  ياه  گنفت  ونرب ، و  کی . . ما
. دنتسه

ادخ داماد 

اب تداهـش  تبارق  یتـشهب و  ياـه  يروح  اـب  دیهـش  جـیوزت  ینعی  دـش ، یم  هتفگ   130 نآرق رد  یلاعت  قح  ياـه  هدـعو  راـبتعا  هب  دـیهش ؛
. قح هدعو  هب  ندیسر  ینعی  يداماد ،

تسد هب  تسد 

بقع عقوم  دندوب . هتسب  ار  هدید  بیسآ  لحم  اهرگدادما  دوب ، هدش  عطق  جنرآ  زا  شتسد  شکرت  تباصا  رثا  رب  سدقملا  تیب  تایلمع  رد 
. درب یم  بقع  هب  دوخ  اب  دوب و  هتشادرب  ار  شتسد  ینیشن 

نیمز . شزادنیب  يروآ ؟ یم  اجک  تدوخ  اب  رگید  ار  هفحت  نیا   ـ
! دننادرگ یم  ناشدوخ  نیب  تسد  هب  تسد  دنریگ و  یم  هیحور  دننیبب  ار  نیا  اه  یقارع  یتقو  مروآ ، یم   ـ

یجیسب ياوعد 

: مدیـسرپ دـندرک . یم  اوعد  مه  اب  اـه  هچب  زا  رفن  هس  میدوب . هتفر  يالبرک 5  تایلمع  يدنفادپ  ۀقطنم  رد  ینابدـید  ياهرگنـس  زا  یکی  هب 
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رت ینابصع  همه  زا  هک  ییاباب * اقآ  دوعسم  دیتسه .» هدنمزر  یتمالسان  امش  دراد ، تحابق  دینک ، لو  دیا ، هتفرگ  ار  مه  ۀقی  ارچ  هدش ، یچ  »
ایب میوگ  یم  :» تفگ دـیود و  شفرح  نایم  يدرو  قح  اه .» یقارع  تمـس  زیرکاخ ، فرط  نآ  هتخادـنا  ار  يا  هنییآ  يدرو  قح  :» تفگ دوب 

!«. دنک یمن  لوبق  روایب  ورب  مزیرب  هیهت  شتآ 

یلایخ نمشد 

یم هتسد  ود  میتشاد و  یم  رب  ار  دوخ  یلاخ  فکنیشالک  ياه  حالس  ناردارب  زا  رفن  دنچ  اب  هک  دوب  نیا  ام  ياه  یمرگرـس  تاحیرفت و  زا 
مادـعا نیـسح  مادـص  ناوـنع  هب  ار  اـه  هچب  زا  یکی  رخآ ،  رد  میدرک و  یم  هزراـبم  مه  اـب  یقارع  یناریا و  يورین  مسا  هـب  ًـالثم  میدـش و 

. دندمآ یم  قوش  روش و  هب  همه  میدرک و  یم  یبالقنا 

يزاب زود 

طخ کی  اب  سپـس  دننک .  یم  مسر  رتم  یتناس   50 داعبا 40 ، هب  ذـغاک  يا  هعطق  يور  ای  نیمز  يور  یعبرم  تسا .  هرفن  ود  ياه  يزاـب  زا 
یم دوجو  هب  عبرم  رد  عطاقت  لحم   9 بیرا ، طخ  ود  اب  تسار  پچ و  ۀشوگ  زا  نآ ، زا  دعبو  دننک  یم  شخب  راهچ  ار  نآ  يدومع  یقفا و 

زا زیامتم  ودک و  ای  هناودنه  ۀـمخت  لافـس ، گنـشف ، امرخ ، ۀتـسه  سنج  زا  کچوک  یـش  هعطق  هس  طیارـش  هب  انب  نک  يزاب  ره  دـندروآ .
عطاقم يور  ار  دوخ  ۀـناشن  هعطق  هس  زا  یکی  تبون  هب  نک  يزاـب  ره  دوش . یم  عورـش  يزاـب  دراد و  یمرب  هدرک  باـختنا  وا  فیرح  هچنآ 

يزاب رگید  فرط  هتبلا  دنهد و  رارق  رگیدکی  لوط  رد  عنام  نودب  ار  دوخ  ۀعطق  هس  دننک  یم  یعس  نانک  يزاب  زا  مادک  ره  دهد . یم  رارق 
 . دوش راک  نیا  عنام  وا  هار  رس  دوخ  ناشن ، نداد  رارق  اب  دنک  یم  یعس  مه 

يذوم تارشح  هلابز و  عفد 

يرادقم میدرک و  یم  بآزارپ  ار  لادوگ  دوب . رداچ  فارطا  کچوک  یلاناک  ندـنک  اه  شور  زا  یکی  هلابز  عفد  طیحم و  تشادـهب  يارب 
تارـشح هچروم و  دورو  عناـم  بیترت ، نیا  هب  میتـخیر و  یم  لاـناک  نورد  دـناشوپب  ار  بآ  يور  هک  يا  هیـال  دـحرد  یلییوزاـگ  اـی  تفن 

تفرگ و یم  رارق  بآ  ریز  هلابز  دش . یم  هافتسا  نآزا  زین  هلابز  عفد  يارب  اه  هلاچ  نیا  ندرک  قیمع  اب  میدش . یم  بورکیم  لقان  هدنزگ و 
. درک یم  ادیپ  ار  ظافح  شقن  برچ  ۀیال 

نکمرگ بآ  گید 

يدـنلب تشاد و  یگرزب  رطق  هک  میتخاس  یم  یگید  اه  نآ  زا  میداد و  یم  شربو  میدرک  یم  هراپ  ار  يدالوف ) ای  ینهآ  يزلف ( ياـه  قرو 
یم مرگ  ار  نآ  گرزب  ياه  قاجا  ۀلعـش  شتآ و  زا  هدافتـسا  اب  و  دـندوب ! نکمرگ  بآ  ًالثم  اـه  گـید  نیا  دـش . یم  رتم  ود  اـت  کـی  نآ 

. میتفرگ یم  شود  میدرک و 

یتشادهب ییوش  تسد 

زارد و ًاتبـسن  لاناک  ناتـسود  کمک  اـب  دوب . یتشادـهب  ریغ  فیثک و  هداـعلا  قوف  يرارطـضا ، ییارحـص و  ياـه  ییوش  تسد  هچملـش  رد 
تامهم و هبعج  کچوک  ياـه  هتخت  اـب  ار  نآ  يور  دـش  یم  یتحار  هب  هک  میتخاـس  بالـضاف  هاـچ  کـی  بیترت ، نیا  هب  میدـنک . یقیمع 

یتشادهب ًالماک  ییوش  تسد  کی  هجیتنرد ، میداد . رارق  شیور  ار  بآ  رکنات  دنورن ، نآ  يور  اه  نیشام  هک  نیا  يارب  دناشوپ . کیتسالپ 
ارجا ار  حرط  نیا  مه  رگید  ياه  ههبجرد  هک  تشذگن  يزیچ  دش .  هتخاس  يذوم  محازم و  ياه  سگم  تارـشح و  نفعت و  يوب  نودـب  و 
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. میدرک

لقن لمح و  ةریگتسد 

هب ار  اه  هچب  ابرم . ۀشیش  رطق  هب  دیلک ، هتسد  ۀقلح  هیبش  دراد  يا  هقلح  دوش  یم  هتـسب  اشویتاک  ياه  کشوم  رـس  رب  هک  يراجفنا  ینـشاچ 
ناکما تسد  اب  ار  فورظ  زا  يدایز  دادعت  لقن  لمح و  بیترت ، نیا  هب  دندرک و  یم  راد  هتسد  ار  اه  نآ  دنتخادنا و  یم  ابرم  هشیـش  ندرگ 

. دنتخاس یم  ریذپ 

یبآ عافد 

هک دوب  نیا  بسانم ، يامد  رد  اه  نآ  ظفح  زین  اه و  شوم  رش  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  رینپ  ياه  هتسب  يرادهگن  رد  يراکتبا  ياه  هویش  زا 
رینپ هنازور ، فرـصم  ةزادـنا  هب  زور  ره  دـنداد و  یم  رارق  بآ  لخاد  روانـش  ياهرگنـس  تشپ  یـصاخ  ياه  يروت  رد  ار  رینپ  ياـه  هتـسب 

. دنتشاد یمرب  بآ  زا  ار  هزات  کنخ و 

يا هکوپ  رد 

ار هکوپ  رد  اه  هچب  تشاد . چییوس  لفق و  شرد  هک  دوب  لکش  يا  هناوتسا  نآ ،  عون  کی  تشاد . یفلتخم  عاونا  نیگنـس  ياه  پوت  ۀکوپ 
اهرکنات لخاد  رابغ  درگ و  يذوم و  ناروناج  تارـشح و  ات  دنداد  یم  رارق  تبرـش  یندیماشآ و  بآ  ياهرکنات  يور  دـندرک و  یم  ادـج 

. دوشن

طخ نابدید 

ریت کت  دـندز . ار  وا  لـکد  ینابدـید  طـخ  رد  يزور  تشاد . یـصاخ  تراـهم  شراـک  رد  یـسیئر  ردارب  رکـشل 27  نابدـید  ياهورین  رد 
یتقو دـندوب . روحم  طـخ و  مشچ  نابدـید  نوچ  دـشاب  نابدـید  ناشراکـش  نیلوا  دـندرک  یم  یعـس  هشیمه  نمـشد  تسد  ربز  ياهزادـنا 

یسیئر ردارب  ةدهع  هب  نمـشد  طخ  يور  يدوخ  شتآ  تیاده  هقطنم  نآ  رد  میدش . روک  دنتفگ  یم  ًاحالطـصا  هچب  دندز ، یم  ار  نابدید 
لوا بلطم  داد . یم  ششوپ  اراج  همه  دیاب  هک  نت  کی  وا  دوب و  طخ  یهام ، لاناک  هچملشرد و  دوب . هدش  دیهـش  مه  رگید  نابدید  دوب و 

، لیلد نیمه  هب  دننک . یم  یـشالتم  ار  شا  یناشیپ  نمـشد  ياه  یچ  هصانق  دنک  دـنلب  رـس  رگا  هک  تسناد  یم  وا  دوب . شدوخ  ناج  ظفح 
ترارحاب ار  هلول  رـس  دـنراذگب و  راک  زیرکاخ  لخاد  رد  اکیلپ  ياه  هلول  دوب  هتـساوخ  اه  هچب  زا  فلتخم  لـصاوف  رد  دیـشیدنا . يا  هراـچ 

تخیر و یم  شتآ  تفرگ و  یم  ارگ  لوا  هلول  لخاد  زا  دیود و  یم  وا  دهد . رارق  شـشوپ  تحت  ار  يرت  شیب  ۀـطوحم  وا  ات  دـننک  داشگ 
شتآ زا  تحاران  اه ،  یقارع  درک . یم  تکرح  شلابند  مه  یچ  میـس  یب  درک . یم  ناشیراذـگ  مان  ادهـش  مسا  هب  درکیم و  تبث  ار  اهارگ 

. دیـشک یمن  كرـس  زیرکاخ  يور  زا  یـسک  دنتخادنا  یم  مشچ  هچ  ره  یلو  دراد ، دوجو  طخ  رد  ینابدید  هک  دنتـسناد  یم  هدش  تیاده 
وا دنزادنیب . راک  زا  ار  نابدید  دیاش  ات  منهج  هب  دندرک  لیدبت  هقیقد  ضرع 15  رد  ار  طخ  لک  دندوب ، هدش  سویأم  وا  راکش  زا  هک  اه  نآ 

نادرگرـس و ار  اه  یقارع  بش  ات  قیرط ،  نیا  هب  تفرگ .  یم  رظن  ریز  ار  هنحـص  اه  هلول  ناـیم  زا  یهاـگ  دـنچ  زا  ره  دوب و  هتفر  رگنـس  هب 
. دندرک تیبثت  ار  طخ  داهج  ياه  هچب  دندشن و  کتاپ  هب  قفوم  زور  نآ  رد  اه  نآ  درک و  دوخ  فالع 

یمشچ نیبرود 

مه اب  مییایب .  نوریب  اهرگنـس  زا  هکداد  یمن  ناـما  مه  هظحل  کـی  دز . یم  میقتـسم  ریت  پوت و  هراـپمخ و  اـب  ار  هقطنم  نمـشد  بونج  رد 
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مه اب  مییایب .  نوریب  اهرگنـس  زا  هکداد  یمن  ناـما  مه  هظحل  کـی  دز . یم  میقتـسم  ریت  پوت و  هراـپمخ و  اـب  ار  هقطنم  نمـشد  بونج  رد 
تراـسا هب  لـقاال  میوشب و  اـه  نآ  ییاـج  هب  اـج  كرحت و  هجوتم  اـت  دـنک  رتـمک  ار  نمـشد  شتآ  هک  میتـخیر  یحرط  میدرک . تروـشم 

ادیپ هلول  ات  ود  تفرگ و  ار  اه  هنییآ  دهدب ". نم  هب  دراد  هنییآ  یـسک  ره  اه  هچب  تفگدش ": دوقفم  ًادـعب  هک  ناتـسود  زا  یکی  مییاینرد . 
نیبرود نیا  اب  الاح  تفگو  تشاذـگ  هلول  نییاپ  نآ  يزاوم  ار  يرگید  داد و  رارق  ینحنم  تروص  هب  هلول  يالاب  ار  اه  هنییآ  زا  یکی  درک ،

نوچ میربب  نوریب  رگنـس  زا  ار  هلول  رـس  رگا  تفگ : ؟ تسا نکمم  راـک  نیا  روطچ  دندیـسرپ  اـه  هچب  مینیبب . ار  نمـشد  كرحت  میناوت  یم 
یم حضاو  یلیخ  دنک و  یم  لقتنم  نییاپ  ۀنییآ  هب  ًانیع  ددنبب ، شقن  نآ  يور  هک  ار  يریوصت  ره  الاب  ۀنییآ  دنراد ، رارق  مه  يزاوم  اه  هنییآ 

. درک ام  هب  یگرزب  کمک  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  یلیخ  رکف  نیا  دید .  ار  نوریب  ناوت 

امنهار ناتسد 

یناتسهوک هداج  میتفرگ . تمینغ  دوب  هدنام  اج  اه  یقارع  ام و  نیب  هک  ار  ییاوه  دض  ياه  پوت  نمشد ، ۀقطنم  هب  ذوفن  اب  راموس  ههبج  رد 
هب ناشیاه  تسد  ندرک  زاب  اب  دندیود و  یم  نیـشام  يولج  رفن  ود  راچان  درک . نشور  ار  نیـشام  غارچ  دـش  یمن  یتح  دوب . هاگترپ  زارپ  و 

 . میدرک لقتنم  ار  اه  پوت  قیرط ، نیا  هب  دنداد . یم  تمالع  هدننار  هب  فرط  ود 

لولود

یم کیلش  ام  فرط  هب  لولود  ییاوهدض  ینابهگن ، عقوم  میدنارذگ . یم  ار  نامتیرومأم  بش  نیرخآ  واف  رد  منارگنـس  مه  زا  یکی  نم و 
مه رانک  ار  شالک  هحلـسا  ات  ود  میدروآ و  تسد  هب  ماسر  ریت  يدادـعت  تمحز  اب  هلباـقم ، يارب  مه  اـم  دوب .  ماـسر  مه  شیاـهریت  درک و 

ار يزاب  شتآ  اه  نآ  ییاوه  دض  دش  ثعاب  راک  نیا  هتبلا  میراد . لولود  مه  ام  دننک  روصت  اه  نآ  ات  میدرک  کیلش  نامزمه  میدادرارق و 
. دریگب رس  زا 

راد ناکد 

یم راک  هب  میدرک و  یم  باختنا  نالوئسم  يارب  لداعم  راعتسم و  ياه  مسا  دوش  لدب  در و  رتدوز  لئاسم  هک  نیا  يارب  مدوب . یچ  میس  یب 
! راد ناکد  ياقآ  متفگ  یم  دوب  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  رکشل 17  داتس  لوئسم  هک  يا  هزاغم  ردارب  هب  ًالثم  میدرب .

راگیس شتآ  ییانشور  رد 

نکممریغ ار  راک  رما  نیا  میتشادن و  دید  تاملظ  نآ  رد  نوچ  میدرک . یم  يزاس  هداج  قلطم  یکیرات  رد  دیاب  اه  بش  کمیم  ۀـقطنم  رد 
شتآ ییانشور  اب  مناوتب  ات  دتسیاب  نم  هب  ور  نمـشد  هب  تشپ  دنک و  نشور  راگیـس  خن  کی  میداد  داهنـشیپ  ناتـسود  زا  یکی  هب  درک  یم 

. دوشب ام  هجوتم  نمشد  هک  نیا  نودب  دش  هدز  قیرط  نیا  هب  هداج  زا  رتمولیک  ود  دودح  مهد . ماجنا  ار  راک  منیبب و  ار  میولج  راگیس 

قیاق تیاده  ۀتسد 

ای بانط  اب  ار  دوخ  تسار  تسد  اهراد  ناکـس  دوب ، دایز  قیاق  زا  ندش  ترپ  لامتحا  تخادـنا و  یم  مطالت  هب  ار  بآ  نمـشد  شتآ  یتقو 
زا یشان  ساره  زین  قیاق و  فارطا  رد  راجفنا  داجیا  هراپمخ و  تباصا  عقوم  ات  دنتـسب  یم  قیاق  روتوم  ةدننک  تیاده  ۀتـسد  هب  مکحم  هیفچ 

. دنتفین بآ  نورد  مه  رانک  زا  قیاق  ود  عیرس  روبع 

اه هزانج  هانپ  رد 
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سنالوبمآ ةدننار  کی  رزودلوب و  ةدننار  ود  طخ و  طبار  یچ و  میـس  یب  کی  نم و  يور  مدوب . رگدادما  هچملـش  ۀقطنم  رد  لاس 66  رد 
ياه هزانج  زا  رپ  ام  فارطا  دـیوش . قرفتم  دز  دایرف  طـخ  طـبار  ناـهگان  میدـش .  هجاوم  یقارع  ياـه  یتشگ  اـب  گرم  هار  هس  ۀـقطنم  رد 

. میدش یفخم  اه  نآ  دید  زا  هلیسو  نیا  هب  میداتفا و  يا  هزانج  رانک  يا  هشوگ  رد  مادک  ره  دوب ، یقارع 

راکدوخ ياکشود 

هب هک  یبانط  اب  میتشاذگ و  یم  دازآ  ار  يدعب  لفق  دعب  میدرک و  یم  تهج ) مه  لفق (  زیرکاخ  ۀبل  دادتمارد  ار  اکشود  بونج ، ۀقطنم  رد 
دیخرچ یم  تسار  پچ و  هب  دوخ  قادنق  ۀبرض  اب  اکشود  میدناکچ و  یم  ار  هشام  دوب ، هدش  هدیشک  رگنـس  ات  میتسب و  یم  اکـشود  ۀشام 

. تفرگ یم  رارق  فده  تفر  یم  زیرکاخ  يالاب  طیارش  نآرد  یسک  رگا  و 

یندرکرواب غورد 

ار دوخ  يورـشیپ  مه  اه  یقارع  عقوم  نامه  دمآ . ینیـشن  بقع  روتـسد  دنتـشادن  هیحور  اه  هچب  رگید  میدـش . هرـصاحم  ربیخ  تایلمع  رد 
هک دندوب  هتفگ  میس  یب  تشپزا  " دش . هتـشک  مادص  ربکا  ... ،ا ربکا ... ":ا دز دایرف  اه  یچ  میـس  یب  زا  یکی  طیارـش ، نیمه  رد  دندرک . زاغآ 

ار اه  یقارع  دندرک و  تمواقم  نآ  زا  دعب  یبیجع  ۀیحور  اب  دندش و  لاحشوخ  اه  هچب  مامت  تسا . هدش  هتـشک  نیـسح  مادص  هدیـسر  ربخ 
ۀیحور ظفح  يارب  تاظحل  نآ  رد  یچ  میـس  یب  هک  میدش  هجوتم  میتفر و  بقع  ام  دـندمآ و  سفن  هزات  ياهورین  هک  نیا  ات  دـندز . بقع 

. تسا هدش  غورد  ربخ  نیا  نداد  هب  روبجم  اهورین 

حلسم ياهراوید 

اب ًاـمامت  ار  هاـگیاپ  فارطا  ياـهراوید  دوب ، تخـس  ًاـعقاو  هلموک  تارکومد و  ذوفن  هک  میدوب  هدرک  تسرد  يروط  ار  ناـمهاگیاپ  فارطا 
راوید ۀـبل  سمل  ضحم  هب  تشاد  ار  راوید  زا  ندـمآ  الاب  دـصق  یـسک  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  میدـناشوپ  یم  هتـسکش  یلاخ و  ياـه  يرطب 

یم ثعاب  دندوبن  ریگ  ییاج  هب  اه  يرطب  نیا  نوچ  دـنتفر و  یم  ورف  شتـسد  رد  دنتـشاد  رارق  راوید  يور  هک  ینازرل  هتـسکش و  اه  يرطب 
. دننک طوقس  نییاپ  هب  هدروخ و  مه  هب  دارفا  لداعت  دندش 

یتوپمک ریگ  دزد 

ینابهگن تقاط  رگید  بش  هک  میدش  هتسخ  ردق  نآ  زور  لوط  رد  میدوب .  رقتسم  هلوس  کی  رد  ناتـسود  زا  رفن  هد  رحفلاو 8  تایلمع  رد 
دراو دنتـساوخ  دندمآ و  یقارع  ياه  یتشگ  رکا  هک  میدیچ  دوب ، هلوس  رد  هک  ییوتپ  تشپ  ار  توپمک  یلاخ  یطوق  ددـع  جـنپ   .. میتشادـن

 . میوش رادیب  باوخ  زا  اه  نآ  يادص  اب  ام  دتفیب و  نیمز  هب  اه  یطوق  دننزب  رانک  ار  وتپ  هک  نیمه  دنوش  هلوس 

رایشوه رد 

نیا يارب  دش . یم  زاب  هناخدور  يوس  هب  نآ  رد  دوب و  هلکـسا  رانک  طایح  تشاد و  رارق  یطایح  رد  ام  نیمک  رگنـس  دور  دـنورا  ۀـهبج  رد 
یم رد  يور  ار  شیاپ  یـسک  هک  یماگنه  میدـناباوخ . نیمز  يور  میدـنک و  ار  طایحرد  میـشاب ، نمـشد  تاکرح  ناـیرج  رد  رت  شیب  هک 

نیمک رگنس  هب  ندش  کیدزن  طایح و  هب  دورو  لاح  رد  نمـشد  هک  میدش  یم  رادربخو  تساخ  یمرب  نآ  زا  يراجنهان  يادص  تشاذگ ،
. تسام
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راجفنا يادص  ود 

بـسچ ای  شک  ای  خن  اب  هدیـشک و  ار  نآ  نماض  هک  کجنران  ددع  کی  هدرک و  زاب  ار  یج . . یپ . رآ ۀلولگ  يولج  شوپ  رـس  نارگنـس  مه 
زا ادص  ود  راجفنا ، زا  سپ  دندرک . کیلـش  سپـس  هتـسب و  ار  هناهد  هرابود  دـنداد . رارق  یج  . یپ . رآ ۀـناهد  رد  دـندوب  هدـیچیپ  ار  نآ  رود 

. تشاد یناوارف  یبیرخت  تردق  هویش  نیا  کجنران و  زا  يرگید  دوب و  یج  . یپ . رآ کیلش  زا  یکی  هک  تساخرب  راجفنا  لحم 

نید

. ادخ يوس  هب  ناسنا  هار  هدننک  نشور 

ایند

رد ام  هک  ییارـس  دنک .  یم  شیامزآ  ار  همه  دنوادخ  هک  یهاگـشیامزآ  ناحتماراد . یتقوم .  هناخرفاسم  ناحتما .  ندـیچرب و  هشوت  لحم 
یم قرغ  نآ  رد  دوز  ناسنا  هک  یکانرطخ  يایرد  تسا . چوپ  ياهیگتـسبلد  اهگنرین و  اهگنر ئ  زارپ  انید ،  میتسین .  شیب  يزور  دـنچ  نآ 

. تشذگ نآ  زا  دیاب  هک  تسا  ینابایخ  هچوک و  دننام  هکلب  تسین  تنوکس  رارق و  ياج  دوش .
یقاب هک  يزیچ  اهنت  ودنوش  یم  يرگید  يارسناوراک  یهار  دعب  دننک و  یم  لزنم  يزور  دنچ  نآ و  رد  دنیآ  یم  اهناسنا  هک  ییارسناوراک 

یم لوغـشم  دوخ  هب  يوحن  هب  ار  سکره  تسا و  نینچ  نیا  دوش . یم  ماـمت  زیچ  همه  يدـنچ  زا  سپ  تسا و  دوـخ  ياـپ  در  دـنراذگ  یم 
مخز تسا و  تماقتسا  یب  یطاسب  تماقا و  یب  یطابر  رورـس . ناتـسرهش  هن  روبع ، ياج  درادنپ . یمن  یهاک  هب  ار  لامآ  اهوزرآ و  دراد و 
يارب ار  دوخ  یهاگ  زاره  هک  يا  هزوجع  نتـشذگ .  يرب  هک  ندنام  يارب  هن  یلپ  تسا و  لیلذ  دشاب  نآ  بلاط  سکره  مهرم . یب  شـشین 
ناسنا رخآ  ات  يوش  یم  هنـشت  رتشیب  یماشایب  رتشیب  نآ  زا  هچره  هک  تسایرد  بآ  نوچ  ایند ، تسین . شیب  یبارـس  هدرک و  شیارآ  یـسک 

. تسا نموم  هقباسم  هاگدامآ  دناسر . یم  تکاله  هب  ار 
يا هیاس  دننام  راک . تشک و  يارب  هعرزم  هاگشیامزآ و  هدکتملظ . دوش . یم  هدایپ  هاگتسیا  کی  رد  سکره  هک  یـسوبوتا  تراجت .  لحم 

هب ایند  نیا  رد  سک  چـیه  ینعی  دوش ؛  یمن  لگ  سک  چـیه  يارب  هک  يا  هچنغ  دـننام  ددرگ . یم  وحم  یتاعاس  ای  قیاـقد  زا  دـعب  هک  تسا 
یقاب و نآ  رد  سک  چـیه  هک  ریذـپانف  ياراد  يدـبا . ناهج  يارب  ناحتما  هصرع  شیامزآ و  لـحم  دیـسر . دـهاوخن  دوخ  ياـهوزرآ  ماـمت 

قفوم یسک  و  دنور ؛ یم  رگید  رد  زا  دنیآ و  یم  رد  کی  زا  شنانکاس  اک  رادیاپان  ییارس  تیدحا .  سدقم  تاذ  زج  دنام  دهاوخن  رارقرب 
 . دهد یم  قوس  منهج  فرط  هب  ار  ناسنا  هظحلره  تسا و  ناطیش  قرب  قرز و  . دور نوریب  ترخآ  هشوت  اب  هک  تسا 

یم نـیچلگ  نارباـص  ناـحتما و  دادـضا ،  لـصتم  جاوـما  ریز  رد  اـهنامیا  نآ  رد  هـک  تقوـم  يا  هدـکنومزآ  تـسین ؛ شیب  يا  هدـکنومزآ 
. تفر نامیا  اب  دنام و  میقتسم  درک ، داهج  تفای ، هدیقع  دش ، كاپ  نآ  رد  دیاب  هک  هاگفقوت  يرآ ،  . دنوش

تیناحور زا  عافد 

. مالسا زا  عافد 

اعد

. اهدرد نیکست  ادخ .  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو 

کی هرامش  نمشد 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 331 

http://www.ghaemiyeh.com


 . راکتیانج ياکیرمآ 

( اقرع شترا  ) رگزواجت نمشد 

. اکیرمآ مسیلایرپما  فیثک  ياه  هرهم  زا  یکی 

یلخاد نانمشد 

 . نابلط تصرف  نازابلغد و  ناشورفنارگ ،  نارکتحم ،  اهیا ،  هدوت  ناقفانم ،

مالسا راوخنوخ  نانمشد 

. لیئارسا يوروش و  اکیرمآ ، 

ذ

ینیمخرد ندش  بوذ 

. تسا نآرق  ربمایپ و  رد  ندش  بوذ 

نهآ بوذ 

درواینرب مد  دروخب و  ار  خولک  زا  رت  مرن  گنس و  زا  رت  تخس  دوب  راچان  یطیارش  رد  هک  ومه  یگنج ؛ درم  هدعم 

درو رکذ و 

راکذا زا  ریغ  درک . یمن  هدنسب  یمومع  ضیارف  نداد  ماجنا  تارابع و  هب  سک  چیه  دوب . رکذ  هب  لاغتشا  رد  یصاخ  تافتلا  نایجیـسب ، نیب 
هب اه  نآ  نتفگ  رـس  رب  یتیعقوم  رد  مه  اب  ناگدنمزر  دوخ  ای  دـندرک ، یم  داهنـشیپ  هقطنم  عاضوا  ياضتقا  هب  انب  ناهدـنامرف  هک  يداروا  و 

یتقو هک  دوب  عیاش  رما  نیا  ردـق  نآ  تشاد . هنیرید  یتفلا  سنا و  نآ  اـب  دوب و  هدادرارق  يرکذ  شدوخ  يارب  سکره  دندیـسر ، یم  قفاوت 
دیعب بیرغ و  یلیخ  دندیسرپ . یم  رگیدکی  همزمزورکذ ي  زا  لاؤس  نیلوا  ناونع  هب  دندیـسر ، یم  تیمیمـص  زا  يا  هجرد  هب  مهاب  رفن  ود 

، ناشن یب  میـالم و  مارآ و  ینعی  یفخ ، تروص  هب  هن  یلج و  تروص  هب  هن  درادـن ، تداـع  یـصاخ  تراـبع  هب  دـیوگب  یـسک  هک  دوب  مه 
ییاهرکذ دـندرک ، یم  يرا  لد جـ رد  دـندروآ و  یم  نابز  هب  هچنآ  رب  هوالع  هک  دـندوب  مه  یناردارب  ریغ ، هظحـالم ي  اورپ و  یب  یـضعب 

هب ییاه  هچراپ  هعطق  يور  هک  ار  " نیثیغتـسملا ثایغ  ای  نیـسحلا "و" رح  انا  نوچ " یتارابع  ـه "و  للاادـبع ابا  ای  ارهزلا "،" همطاـف  اـی  " نوچ
اه نآ  هب  هعجارم  اب  دـندوب و  هدادرارق  ناشیاه  همان  تیـصو  ای  یبیج  ياهزامن  اـج  رد  دوب ، هدـش  هتـشون  رتم  یتناـس  ضرع 5×10  لوـط و 

بلق هنیس و  يور  ار  اه  هتشون  نیا  ناشتداهش  زا  دعب  هک  دندرک  یم  شرافس  نایانشآ  ناتسود و  هب  مه  دعب  دنتشاد . یمنرت  ناشدوخ  يارب 
. یتیانع تعافش و  دیما  هب  دنهدب ، رارق  ناشیناشیپ  رب  ای 

يزور ره  يارب  یـضعب  تشاد . یقنور  زین  دش ، یم  مهارف  ندش  عمج  مهرود  تصرف  هک  یطیارـش  رد  زامنزا و  دعب  یلعای " یلعای   " درو
. راکذا ریاس  بیترت  نیمه  هب  ـه "و  للا ناحبس  " زور " ربکا ، ـه  للا  " زور دندوب .  هدرک  نیعم  يرکذ 
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ینوتس نتفگ  رکذ 

دیاب دـندوب ، تکرحرد  مدـقم  طخ  فرط  هب  تایلمع  يارب  اـی  هنابـش ، مزر  ییاـمیپ و  هار  يارب  ود ، اـی  کـی  نوتـس  هب  اـه  هچب  هک  یعقوم 
لمع نامیا و  ملع و  هب  حلـسم  ناشحراوج  اضعا و  ۀـمه  هک  یلاحرد  ضحم ، توکـس  قلطم و  تاملظ  نآ  رد  دـنتفر ،  یم  هار  اهرتمولیک 

هب دش و  یم  نییعت  يرکذ  دشاب ، تمحر  تردق و  نوناک  نآ  عمج  ناشـساوح  همه  هکنیا  يارب  دنتـشاد ، تسود  يوک  يوس  هب  ور  دوب و 
زا هعبرا  تاحیبست  ـه و  للادمحلا هللا و  ناحبس  رکذ  ای  ریبکت  تاولص ، تفگ ؛ یم  ار  نآ  شیرس  تشپ  هب  رفن  ره  هت ، ات  نوتس  رـس  زا  بیترت 
هار رد  اه  ماگ  مارآ و  وا  دای  هب  اه  لد  بیترت  نیا  هب  ادص  یب  مارآ و  ًالماک  هتبلا  نآرق  کچوک  ياه  هروس  مه  هاگ  دوب . لومعم  ياهرکذ 
یم عونت  يارب  ناهورگ  ای  نادرگ  لوئسم  مه  اه  تقو  هراپ  دش . یم  رارقرب  اه  هچب  نیب  طابترا  مظن و  تدحو و  تفرگ و  یم  يراوتـسا  وا 
یم دیـسوب و  یم  ار  شیرـس  تشپ  یناـشیپ  یخوش  هب  اـه  هچب  زا  یکی  اـی  هرن " تداـی  ادـخ  رکذ  هربن ، تباوخ  یهاوخ  یم  رگا  تفگ " :

اه هچب  دوخ  ای  نادرگ  یناحور  هک  دوب  ناگدنمزر  شوگ  رد  مازعا  تقو  یـسرکلاۀیآ "  " ندـناوخ رگید  ياهراک  زا  "  . هرب نکدر  تفگ :
ای نتفگ " زین  دندناوخ و  یم  دز  یم  رونم  نمشد  یتقو  ذغاک  يور  زا  یـضعب  دندناوخ و  یم  دندوبن  ظفح  ار  هیآ  هک  یناسک  زا  تباین  هب 
اب دربن  نیح  رد  لبق و  موصعم  رب 14  تاولـص  تایلمع و  مرگ  امرگ  رد  رکـشل و  ره  صاخ  تاملک  ندنار  نابز  رب  هلمح و  عقوم  انظیفح "

. بلق توق  يرایشه و  يرادیب و  يارب  رازه  دنچ  ماقرا 

زامن ادخ و  رکذ 

تایلمع رد  دـشابن . يراس  يراج و  اه  هچب  لد  ناـبز و  نهذ و  رب  دوبن  نکمم  دوب ، هدـش  کـح  ههبج  تسین  تسه و  رب  هک  وا  داـی  ماـن و 
ادابم هک  نیا  هب  دـندرک  یم  شرافـس  ار  رگیدـمه  ناردارب  درک . ادـیپ  یلجت  صاخ  يوحن  هب  رما  نیا  ناقفانم ، اب  ههجاوم  ماگنه  داصرم و 

رد یهلاریغ  ضغب  بح و  زا  يا  هبئاـش  اـت  دـنیوگب ، میحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب  هـک  نآ  زا  لـبق  دـننک ، لـصاو  َكرَد  هـب  ار  یقفاـنم  رودزم 
هک يزادـناریت ، تقو  رد  .... تیمر " ذا  تیمر  ام  ۀفیرـش " و  ۀـیآ  رکذ  دوب و  یهللا  یلا  ۀـبرق  تین  نیا  رطاـخ  هب  دـنکن ، ادـیپ  هار  ناـشلمع 

زین  ار  هلولگ  هیآ ، توالت  زا  دعب  زادنا ، هراپمخ  ۀضبق  ياپ  یضعب 
دتسرفب . اوه  هب  ار  کنات  کی  ادخ  ياضر  ضحم  هک  دندناوخ  یم  ششوگ  هب  دندیسوب و  یم 

یمن نیم  نادـیم  هب  اـپ  وـضو  نودـب  یچ  بیرخت  ياـه  هچب  ًـالثم  تـشاد . یتروـص  رکذ  رکف و  هـب  لاغتـشا  نـیا  یهورگ  هتـسد و  ره  دزن 
یم رـس  ناذا  دنلب  يادص  اب  داح ، طیارـش  رد  دوب . ناذا  اهاعد ،  ياهرکذ و  نیا  ۀـلمج  زا  دـندوبن . لفاغ  الع  لج و  وا  زا  ینآ  دنتـشاذگ و 

دـیدش و شتآ  ریز  يدـنفادپ و  طوطخ  رد  یـسرکلا  ۀـیآ  ندـناوخ  دوب . بلق  توق  لد و  نتفرگ  مارآ  هیحور و  تیوقت  ثعاـب  هک  دـنداد 
مرگ اـمرگ  رد  نآرق  کـچوک  ياـه  هروس  تاـیآ و  تئارق  هروش ،  لد  ینارگن و  رطخ و  عفر  يارب  پوت ،  ياـه  هلوـلگ  ۀـهفقو  یب  ناراـب 

دوب . باب  رایسب  زین  عافد  هزرابم و 
رادغ نمشد  موجه  اب  زامن  تقو  هک  ییاج  ییاشامت ، تسا و  یلاعت  يراب  اب  سنا  طابترا و  ۀتـسجرب  ۀطقن  هک  دوب  زامن  نتـشاداپرب  رگید ، 
دوشب اهکنات  يورشیپ  عنام  ات  درامگ  یم  دوخ  ياج  هب  ار  یکمک  نز  یج .  یپ .  رآ . ًالثم  اروشاع ، ةدش  يزاسزاب  ۀنحص  درک ؛ یم  یقالت 
ناشیا دعب  دنـسرب و  زامن  هب  ناردارب  زا  يدادعت  ات  دنادیم  شتا  شـشوپ  يا  هدع  هک  نیا  رت ، یندـید  دـعب  داتـسیا و  یم  زامن  هب  شدوخ  و 

دنناوخب . زامن  اهنآ  ات  دنهدب  ششوپ 
تایلمع رگا  تسا . قلطم  شمارآ  رد  هقطنم  تسین و  راک  رد  یگنج  ایوگ  هک  دنداد  یم  ناشن  تیمیمـص  دـندش و  یم  زامن  مرگ  نانچنآ 

یم زاـمن  هلباـقم  ساره  لوه و  ندـیود و  لاـح  رد  دـنناوخب ، دـندوب  هتـسناوتن  ار  ناـشزامن  هک  یناردارب  دـش  یم  ور  هب  ور  رجف  عوـلط  اـب 
رد تکرـش  ۀنارکـش  هب  اه  هچب  هک  دوب  يزاـمن  زا  ریغ  نیا  دـندوبن . زاـمن  ندـش  اـضق  رد  دوخ  دوبعم  اـب  هطبار  عطق  هب  یـضار  دـندناوخ و 
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دندروآ . یم  اج  هب  یضتقم  تصرف  رد  دیدج  عضاوم  فرصت  نمشد و  ربارب  رد  تمواقم  تایلمع ، 
رس رب  دنورب و  یلاعت  قح  ینامهیم  هب  هزور  نابز  اب  هک  دندرک  یم  تین  تایلمع  بش  ناردارب  زا  یـضعب  دوب ، هزور  هب  مامتها  زامن ، زا  دعب 

. دننیشنب تداهش  اب  وا  تمحر  تمعن و  ناوخ 

البرک هعقاو ي  رکذ 

تفرگ و یم  رهـشرد  ار  ناگتـسب  نماد  شـشکرت ، دش و  یم  دایز  ناحورجم  ارـسا و  نادوقفم و  ادهـش و  دادعت  هک  گنج  زا  یعطاقم  رد 
رالاس رب  هچنآ  البرک و  هعقاو ي  رکذ  اب  اـه  هچب  دـندرک ، یم  فطاوع  زاربا  یباـت و  یب  ناـشدوخ  ياـه  هماـن  رد  اـه  نآ  زا  یـضعب  ًاـنایحا 

" مالـسالا یف  اهتبیـصم  مظعا  ام   " هک یبئاصم  زا  یتایئزج  ییوگزاب  دوب و  هتفر  ترـضح  مرکم  هداوناخ ي  ناگدازآ و  رورـس  نادـیهش و 
. دنداد یم  هولج  کچوک  مک و  دوب  ناشراظتنا  رد  هک  ار  هچنآ  دندناوخ و  یم  ربص  هب  ار  اه  نآ  دوش  یم  یقلت 

تاولص شوخ  رکذ 

جنر و رد  دش ، یم  هدینـش  هتفگ و  ههبج  رد  ادخ  مان  دای و  زا  دعب  هک  دوب  يرکذ  نیرت  یناگمه  نیرت و  ییاج  همه  نیرتررکم ، تاولص ، 
دیاش هک  يدنب  ياپ  نازیم  سایقم و  نآرد  ؛ راکشآ ناهنپ و  ورـضح  ورفـس  ازع ، دیع و  ینیـشن ، بقع  يورـشیپ و  تولخ ،  عمج و  تحار ،

دشاب . هدشن  هداتسرف  تیحت  دورد و  شا  یسدق  ناور  هب  هدش  يراج  نابز  رب  دمحا  مسا  هک  هدینشن  هدیدن و  یسک  تفگ  ناوتب 
ترـضح  " ترورـض هب  ار  رکـشل  مان  دوب  كربتم  شترـضح  مان  هب  هک  هللا  لوسر  دمحم  ترـضح  رکـشل 27  رد  شناراثن  ناج  هک  ناـنچ 
دنشاب . هدرکن  بدا  ۀئاسا  ربمایپ  تحاس  هب  تاولص  نداتسرفن  اب  نایسن  وهس و  يور  زا  ًانایحا  هدنونش  دوخ و  ات  دنتفگ  یم  لوسر " 
دندیجنگ یمن  دوخ  تسوپ  رد  قوذ  زا  دندوب و  طخ  مزاع  سوبوتا  اب  اه  هچب  هک  یتقو  نوچ  تسیاب ، یم  يا  هناهب  ار  تاولص  شوخ  رکذ 

ۀطقن ات  يا  هطقن  زا  دندرک  یم  عورش  میتسرفب "و  تاولص  اج  هب  اج  هداج  ریسم  رد  مییایب  دنتفگ " : یم  دندرک ، یمادص  رـس و  هتـسویپ  و 
یتح دنا . هدش  هتـسخ  رگید  دوشب  مولعم  هک  ییاج  ای  دصقم  ات  روط  نیمه  دـعب و  ۀـطقن  ات  اج  نآ  زا  نداتـسرف ، تاولـص  مه  اب  همه  رگید 

دوب . یفاک  یعمج  هتسد  دنسپ  يدمحم  تاولص  کی  يارب  یناکتسا  ناویل و  نتسکش  نداتفا و 
نآ لاثما  یکاروخ و  سابل و  نتـشاذگ  هدـیازم  هب  رگید ،  تلاـح  ثحب ،  هب  نداد  هلـصیف  یباوج و  یب  يارب  دـش  یم  عقاو  یباوج  یهاـگ 

" تاولـص تسیود  هب  گرزب  راـنا  تفگ " : یم  هدـننک  شخپ  تشرد ، وزیر  دوب و  مهرد  ًاـعون  هک  هویم  شخپ  عقوم  هک  رارق  نیا  زا  دوب ؛
اهربنم رد  هک  ياهتاولص  هرخالاب  رخآ و  ات  تفگ ، یم  يرتالاب  مقر  يرگید  متسرف "و  یم  تاولص  دصیـس  نم  هک " :  ولج  دمآ  یم  یکی 

داد . یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  تبحص  لصا  هاگ  هک  ییاج  ات  دش ،  یم  باب  نادرگ  یناحور  ینارنخس  عقوم  رکشل  ۀینیسح  و 
نخس  رد  یتسرد  یتسار و 

نابز و یگزیکاپ  بجوم  زیچ  ره  زا  شب  تشاد ، نایرج  گنج  ههبج و  رد  یگدـنز  تایح و  گر  رد  هک  تیمیمـص  تقادـص  یگداـس ، 
یقاب  باوصان  تساران و  فرح  هلمج  نآ  زا  وغل و  يارب  ییاج  هک  یتمحر  تمکح و  همه  نآ  دوب و  نخس  يافص 

هک نانچ  یـسانش  عقوم  یتاعالطا و  یقالخا ،  ثیح  زا  ، دننکن لقن  زین  ار  یتسار  لوق  ره  هک  يرایـشوه  زا  يدـح  رب  دـیزم  تشاذـگ  یمن 
: دنتفگ یم  ناتسود  یسرپ  لاوحا  خساپ  رد  حازم  یکدنا  صالخا و  هب  ناحورجم 

ندرک و مگ  در  يا  هوحن  و  هثداح : تایئزج  یگدید و  بیسآ  عون  شکرت و  ریت و  حیضوت  ياج  هب  هدروخ " نهآ  هب   " ای " هدروخ برض  "

زا هیانک  دوب ، دییوگب " دنتفگن   " نآ رت  تسار  رت و  تسرد  هک  دیوگن " دنتفگ   " مالک هیکت  نوچ  ندـشن ، غورد  هب  لسوتم  لاح ، نیع  رد 
یم نابز  هب  دیابن  هچنآ  نایب  زا  نتفر  هرفط  بیترت ،  نیا  هب  منک ،  وگزاب  امـش  يارب  ار  بلطم  هک  تسا  هتفگن  نم  هب  ربخ  ةدـنیوگ   : هک نیا 

دمآ .
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هک ّتقر  زا  هزادنا  نآ  رد  هاتوک ،  تسد  نتـشاد و  زارد  نابز  زا  بانتجا  لمع و  لوق و  قابطنا  دوب و  یتسرد  یتسار و  تیاغ  هک  تقادص 
تخـس دندوب و  نآ  قداص  دهاش  قادصم و  هک  دـندرک  یم  یناوخ  مه  هیقت  اب  ار  یتارابع  اهنت  یعمج  هتـسد  ياهراعـش  هحون و  رد  یتح 
هزرابم رد  يرادیاپ  تبالص و  تمه و  جوا  رد  هک  نانچ  دنشاب ، نولعفت " ام ال  نولوقت  مل  ۀفیرـش "  ۀیآ  بطاخم  ادابم  هک  دنتـشاد  ساره 

، دندرک یم  رارکت  ار  اهنآ  تردـن  هب  دـنتفر و  یم  هرفط  مگنج " درم  نم  راعـش "  ای  يزوریپ " ات  گنج  گنج ،  راعـش "  نداد  زا  یـضعب 
. دوبن ناشدوخ  زج  دوب  مه  یگنج  درم  رگا  هک  ياه  نامه 

ردام تبیصم  رکذ 

یم يرادازع  هب  زور  هنابـش  رد  ار  یتاـقوا  هـتفه و  رد  ییاهبـش  بواـنت ،  هـب  هـک  دـندوب  ییاـه  هتـسد  يرادازع ،  ماـیا  مرحم و  هاـم  ریغ  رد 
يور هک  ار  يدیفـس  ۀـچراپ  هعطق  اه  نیا  دوب . ارهز  ای  صاخ  روط  هب  ناشرکذ  زور  مامت  رد  هک  ییاه  هچب  دـندوب  هلمج  نآ  زا  دـنتخادرپ .

 : دوب ناشرکذ  تارابع  نیا  ینز  هنیس  عقوم  دنتشاد و  هارمه  هشیمه  دوب  هدش  هتشون  ارهزای " ترابع " نآ 
راوید ۀیاس  رگنب  نونکا  یناهج  هب  شفطل  ۀیاس  دوب  هک  سک  نآ  درادن  راب  نوخ  ةدید  مغ و  کشا  زج  درادن  راوخ  مغ  همطاف  ردپ  دعب  زا 

ناشعامتجا لحم  هاگحبـص  نادیم  دندوب  هک  ناگداپ  رد  يرادازع  يارب  دنتفگ  یم  ار  رکذ  نیا  بش  هدزاود  تعاس  دودـح  ات  هاگ  درادـن 
. دنتفرگ یم  رظن  رد  ار  رگنس  نیرتگرزب  طخ ،  رد  دوب و 

تاولص شوخ  رکذ 

جنر و رد  دش ، یم  هدینـش  هتفگ و  ههبج  رد  ادخ  مان  دای و  زا  دـعب  هک  دوب  يرکذ  نیرت  یناگمه  نیرت و  ییاج  همه  نیرتررکم ، تاولص ،
دیاش هک  يدنب  ياپ  نازیم  سایقم و  نآ  رد  راکشآ ؛ ناهنپ و  رضح و  رفس و  ازع ، دیع و  ینیشن ، بقع  يورـشیپ و  تولخ ، عمج و  تحار ،

. دشاب هدشن  هداتـسرف  تیحت  دورد و  شا  یـسدق  ناور  هب  هدش و  يراج  نابز  رب  (ص ) دمحا مسا  هک  هدینـشن  هدیدن و  یـسک  تفگ  ناوتب 
ترـضح  » ترورـض هب  ار  رکـشل  مان  دوب ، كربتم  شترـضح  ماـن  هب  هک  (ص ) هللا لوسر  ترـضح  رکـشل 27  رد  شناراثن  ناج  هک  ناـنچ 

رکذ دنشاب . هدرکن  بدا  هئاسا  ربمایپ  تحاس  هب  تاولص  نداتـسرفن  اب  نایـسن ، وهـس و  يور  زا  ًانایحا  هدنونـش  دوخ و  ات  دنتفگ  یم  لوسر »
دـندیجنگ و یمن  دوخ  تسوپ  رد  قوذ  زا  دـندوب و  طخ  مزاع  سوبوتا  اب  اه  هچب  هک  یتقو  نوچ  تسیاب ، یم  يا  هناـهب  ار  تاولـص  شوخ 

رگید هطقن  ات  يا  هطقن  زا  دندرک  یم  عورش  میتسرفب ». تاولص  اج  هباج  هداج  ریـسم  رد  مییایب  : » دنتفگ یم  دندرک ، یم  ادصورـس  هتـسویپ 
نداتفا و یتح  دنا ، هدش  هتـسخ  رگید  دوشب  مولعم  هک  ییاج  ای  دصقم  ات  روط  نیمه  دعب و  هطقن  ات  اجنآ  زا  نداتـسرف ، تاولـص  مه  اب  همه 
یباوج و یب  يارب  دش  یم  عقاو  یباوج  یهاگ  دوب . یفاک  یعمج  هتسد  دنسپ  (ص ) يدمحم تاولص  کی  يارب  یناکتسا  ناویل و  نتسکش 
رد ًاعون  هک  هویم ، شخپ  عقوم  هک  رارق  نیا  زا  دوب ؛ نآ  لاثما  یکاروخ و  سابل و  نتـشاذگ  هدیازم  هب  رگید ، تلاح  ثحب . هب  نداد  هلـصیف 
یم تاولـص  دصیـس  نم  : » هک ولج  دـمآ  یم  یکی  تاولـص » تسیود  هب  گرزب  راـنا  : » تفگ یم  هدـننک  شخپ  تشرد ، زیر و  دوـب و  مه 

نادرگ یناحور  ینارنخس  عقوم  رکشل  هینیسح  اهربنم و  رب  هک  ییاه  تاولص  هرخالاب  و  رخآ ؛ ات  تفگ  یم  يرتالاب  مقر  يرگید  و  متـسرف »
. داد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  تبحص  لصا  هاگ  هک  ییاج  ات  دش ، یم  باب 

ر

تشهب مخ  چیپ و  رپ  هار 

ناردارب يارب  راوزبس ،  ۀـعمج  ماما  ود ، ناملـس  هاگیاپ  (ع ) همئالاداوج نادرگ  گرزب  دجـسم  هچملـش ، رد  دوب . يالبرک 5  تاـیلمع  عقوم 
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دوخ زا  درک و  راثیا  دـیاب  روطچ  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هناهب و  هب  هن  دـنهد  یم  اهب  هب  تشهب  هک  نیا  زا  درک . یم  تبحـص  یمزر  یـسدنهم 
ینارهت یلع  اقآ  مان  هب  میتساد  یتسود  دـسر ! یم  ات  دـنچ  دیهـش  ره  هب  دنتـسه و  نانچ  نینچ و  اه  يروح  هصالخ  داد و  ناشن  یگتـشذگ 

چیپ و گنف و  گند و  همه  نآ  اب  ار  تشهب  نآ  ام  ناتفرح ، نایم  رکـش  اقآ ، جاح  :» تفگ دـش و  دـنلب  عمج  نایم  زا  دوب  یـسرپمک  ةدـننار 
منهج رعق  هب  دـنهدب و  اـم  هب  ار  ناـمه  میراد  يروح  کـی  اـم  میتـساوخن ، امـش ، هب  میهد  یم  شیاهارـس  مرح  اـه و  يروـح  ۀـمه  اـب  مخ 

«. میتسه یضار  نامدنتسرفب 

زیمت زیت و  زیر و 

هن دیهـش و  هن  یـشکرت ، ریت و  هن  تفر . یم  رـس  يراک  یب  زا  نام  هلـصوح  تفرگ ، یمن  تروص  هک  ییاج  هباج  ای  دـش  یمن  هک  تاـیلمع 
یگنج روج  هچ  نیا  میدرگ ، یم  رب  بقع  هن  میور  یم  ولج  هن  :» دمآ یم  رد  همه  يادص  مارآ  تخاونکی و  ییادـص ، رـس و  هن  یحورجم ،

سنالوبمآ يزیر ، شکرت  انقزرا  مهللا  تمرک ! هب  اشاح  یهللا  :» دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  اه  یـضعب  تسا »؟
«. يذیذل ياه  توپمک  اهاذغ و  يزیمت و  ناتسرامیب  يزیت ،

راگیس درد  جنر و 

. دوب هدـش  دوقفم  ندز  زیرکاخ  يرادربکاخ و  تایلمع  رد  ام  مزرمه  ناردارب  زا  یکی  میدوب . کـشوک  ۀـهبج  رد  رجف  رکـشل  اـب  لاس 63 
حورجم هک  یلاح  رد  میدرک ، ادیپ  ار  وا  دوب  هدروخ  شیاپ  هب  ریت  دـنچ  هک  یلاح  رد  تعاس  راهچ  تسیب و  زا  سپ  میدوب . شنارگن  یلیخ 

درد مرس  يراگیس  یب  رطاخ  هب  رتشیب  متـشادن  اپ  درد  :» تفگ يدیـشک »؟ درد  دایز   :» مدیـسرپ وا  زا  میداد . لاقتنا  بقع  هب  ار  وا  دوب . هدش 
!«. دوب هدش  قاط  متقاط  درک و  یم 

اوقدص لاجر 

تارطاخ تایلمع  دنچ  رد  لقادح  مادک  ره  هک  دندوب  یمیدق  ياقفر  همه  دندینـش . یم  لگ  دنتفگ و  یم  لگ  دـندوب و  هتفرگ  مرگ  مه  اب 
اه تقو  یـضعب  راکمه و  سرد ، مه  لحم ، هچب  دـندمآ و  یم  رد  بآ  زا  انـشآ  دـش ، یم  هک  یناشن  مسا و  زا  تبحـص  دنتـشاد . كرتشم 

شرود اه  هچب  هک  ییاقآ  جاح  هب  يدج  یلیخ  دیسر ، مرظن  هب  يرکف  منکن ، هچ  منک  راک  هچ  مدرک ، یم  یبیرغ  ساسحا  نم  رود و  لیماف 
اب :» تفگ زیمآ  تبحم  يدـنخبل  درک و  یهاگن  ارم  تشگرب  بجعت  اب  ادـخ  ةدـنب  دیـسانش »؟ یمن  ارم  اـقآ  جاـح  :» دـنتفگ دـندوب  هدز  هقلح 

یمن اـج  هب  ارم  روطچ  :» متفگ رت  یمیمـص  ینحل  اـب  لاوـحا .» عاـضوا و  نیا  رد  دـنام  یمن  مدآ  يارب  ساوـح  رگید  هن ، یگدنمرـش  لاـمک 
!«. رگید میتسه  اوقدص  لاجر  نامه  ام  رظتنی ! نم  مهنم  و  هبحن ! یضق  نم  مهنم  و  هیلع ! هللاودهاع  ام  اوقدص ! لاجر  دیروآ ؟

دش هتسب  دزی  هار 

ةرود نایاپ  یهاگ  اما  ددـجم . مازعا  ندرک و  هزات  سفن  تیرومأـم ، ةرود  ندـش  ماـمت  دوب و  یناـیاپ  هب  نامدـیما  ۀـمه  میدوب  هک  ههبج  رد 
نینچ رد  دـش . یم  وغل  اه  یـصخرم  دوخ  هب  دوخ  دـنداد و  یم  شاب  هدامآ  هک  دوب  اـجنآ  تاـیلمع . عورـش  اـب  دـش  یم  فداـصم  تمدـخ 

مه نامدوخ  دزی  هار  مینک ، دازآ  ار  سدق  میریگب ، ار  البرک  میدمآ  دش ؟ یچ  يدـید  :» دـنتفگ یم  ام  ياه  يرهـشمه  زا  یـضعب  یطیارش ،
!« دش هتسب 

دوخ یضار  هب  یضار 
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نیا زا  منیشن و  یمن  اپ  زا  مریگن  ار  نادیهش  ماقتنا ، ات  نک ؛ كاخ  نک ، كاپ  ار  ام  ایادخ  دوب . تداهش  ام  رکذ  رکف و  ۀمه  تایلمع  بش  ات 
اهنت رگید  اج  نآ  میدرک ، یم  پُک  دروخ  یم  نامتـسار  پچ و  هک  هراپمخ  ات  ود  میدیـسر ، یم  هک  راک  ياپ  اما  اه ، فراـعت  اـه و  فرح 

! میرادـن ار  شا  یگداـمآ  زونه  اـم  هک  یناد  یم  بوخ  تدوخ  میتفگ : یم  دوب ! متـسه  وت  ياـضر  هب  یـضار  یهلا  میتفگ  یمن  هک  يزیچ 
بقع ملاس  حیحـص و  بیترت  يروج  کی  تدوخ  دـنروایب ، رد  فرح  نامیارب  انـشآ  تسود و  راذـگن  نک ، ظفح  ار  اـم  يوربآ  ًاـتریغالاب 

یم میوشب  هتشک  رگا  تسا و  سپ  اوه  ًالعف  مینک . یم  ناربج  میدرک  ادیپ  هک  ار  تداهش  تداعس  دعب  ۀعفد  هللاءاش  نا  هدب . ار  ام  نتـشگرب 
هب یضار  زورما  هدب  هزاجا  میوشب ، هرخالاو  ایندلارسخ و  ام  یهاوخ  یمن  رگا  میراد ، يرـسک  مک و  تسین ، روج  نامراب  سنج و  هک  یناد 

. میشاب دوخ  ياضر 

يرایع يدنر و 

چوپ هب  ار  چیه  نداد و  چیه  هب  ار  همه  ندیـسر . ادخ  هب  ندیمر و  قلخ  زا  ندیدنخ و  دوخ  هب  ندرتسگ  یگدول  طاسب  نتـسب و  لغد  ۀـکد 
هولج تیاکح . رورک  رورک  تیاور و  کی  دوخ . تساوخ  ثیدـح  تسار و  فرح  گنچ  زا  نتـسب  کلف  يانهپ  هب  ناهد  کی  ندیـشخب .

، بیاغ رضاح و  یلاخ ، زا  رپ  تسین ، ِتسه  ریـشمش ، رکـش و  ریـش و  درد ، زا  رت  گرتس  ربص ، زا  رتروبـص  سپ . رد  یناهج  شیپ و  رد  يا 
. ادج مه  زا  یناج  نمشد  ای  اوس و  مه  زا  شرس  تسود  اب  اهنت ، ياه  نت 

تسه یشکدوخ  يارب  مه  يرگید  ياه  هار 

لثم مدیدید ؛ یم  کیدزن  زا  هک  دوب  يراب  نیلوا  ار  ندروخ  تشُک  دصق  هب  اما  میدوب  هدینـش  لقاال  ای  هدید  ار  یـسک  ِندز  تشُک  دصق  هب 
شدوخ هب  مدآ  هک  يدح  ات  ندرک  يدنب  مه  رس  ورب و  نزب و  ندرک و  راک  یتارتنک  نتفر ، هار  هلجع  باتش و  اب  ندز ، فرح  تینابصع  اب 

ات دزادـنا  یم  الاب  اـنب  يارب  هلمع  هک  يا  هدروخ  سیخ  رجآ  نیع  ار  همقل  درک ! یم  لـمع  روط  نیمه  تسرد  ااـم  تسود  دـنکن ؛ محر  مه 
تفر یم  هدیوجن  هدیوج و  دـعب  دور . یم  اجک  همقل  هک  درک  یمن  باسح  چـیه  تخادـنا و  یم  الاب  نایوگ  یلع  ای  دراذـگب ، راوید  يور 
هکت اب  دنتـسشن و  یم  شوگ  ات  شوگ  رود و  ات  رود  میت  کی  ناراداوه  لثم  اـه  هچب  دروخ  یم  هویم  اـی  اذـغ  وا  یتقو  يدـعب . ۀـمقل  غارس 

یهجوت دننیب و  یم  ار  فیرح  پوت و  نیمز و  طقف  هک  ینانکیزاب  نوچ  تسرد  وا ، دـندرک و  یم  دـیدهت  ای  قیوشت  ار  وا  دوخ  ياه  ینارپ 
يارب مه  يرگید  ياـه  هار  :» تفگ یم  یکی  یعقاوم  نینچ  رد  دوب . مکـش  همقل و  هرفـس و  عمج  شـساوح  ۀـمه  دـنرادن ، دوـخ  فارطا  هب 
یکی هرت .» نردـم  هک  قرب  زیرپ  یتـسه ؛ عجترم  وت  ردـقچ  :» یموـس و  راد » باـنط  بوـچ و  :» درک یم  هفاـضا  يرگید  تسه .» یـشکدوخ 

نم دوخ  یلفط ؛ دوش  یم  دایز  شجرخ  :» تفگ یم  دـشیم  اپ  یکی  نآ  و  هرت » يا  ههبج  تلک  دـینز . یم  هناگچب  ياه  فرح  :» هک ضارتعا 
یمن از  ِرس  دینیبب  الاح  :» يدعب و  یگدنـسبدوخ » دیـشخبب  ینادرگدوخ ، دنیوگ  یم  نیا  هب  نیرفآ ؛ :» تفگ یم  يرگید  منک .» یم  شا  هفخ 
یمن شدوخ  يور  هب  ًالـصا  نوریب ، دوب  هدز  شیاج  تفه  زا  قرع  هک  وا  اـما  هن .» اـی  درب  یم  رد  هب  ملاـس  ناـج  هرفـس  نیا  رـس  زا  و  دور ؟

. هن هن  هتفگ  یم  اه  هن  نییاپ ، دوب  هتخادنا  ار  شرس  دیتسه . یک  اب  هک  دروآ 

يدروخ وکار 

بـش همین  دوب ، هدـش  باوخ  دـب  ًارهاظ  هک  ناتـسود  زا  یکی  ادابم . زور  يارب  میتشاد  راـنا  هسیک  ود  نادرگ ، رقم  رد  مـالیا  هاگـشیاسآ  رد 
رادشه میالع  دش و  رادیب  دوب ، رت  رایشوه  هیقب  زا  هک  يردارب  ندرک ، ترک  ترک  درک  عورش  شوم  لثم  توکس  رد  اهرانا و  غارس  تفر 

ینامدوخ سانـش و  باوخب ، ینعی  يدروخ ،» وکار  :» تفگ خساپ  رد  دوب  هدش  مایپ  هجوتم  هک  ام  قیفر  هفرـس ، تشپ  هفرـس  داتـسرف : هدنهد 
. تسا
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پوت نودب  تکار 

تهج رد  نامسآ و  هب  ور  ار  ناشرـس  اه  هچب  دز ، یم  ار  ینوکـسم  ریغ  ینوکـسم و  قطانم  تکار  اب  نمـشد  دش و  یم  هک  ییاوه  نارابمب 
هچ هب  پوت  نودب  تکار  ام  رخآ  تسین ، مادص  نیا  هلک  هب  لقع  لاقثم  کی  نک  هاگن  دنتفگ «: یم  دندرک و  یم  دـنلب  یقارع  ياهامیپاوه 
راک شزرو  شا  هنن  دوب ، راک  شزرو  شاباب  هیچ ؟ سینت  دـناد  یم  هچ  اـباب  نک  شلو  :» دـندرک یم  هفاـضا  یـضعب  و  دروخ »! یم  ناـمدرد 

«. دتفا یم  غارفتسا  لاهسا و  هب  يدب  وشاپ  نیشب و  هعفد  ود  نکن ، هاگن  شلکیه  هب  هدوب ؟

هناگیب ياهویدار 

مالسا ناگدنمزر  درک . ینیشن  بقع  هتشاذگ و  ياج  هب  يدایز  يارـسا  نمـشد  دوب . هدمآ  نوریب  یقارع  ياهورین  گنچ  زا  دیمح  ناگداپ 
ار ناگداپ  امش  هک  يا  هظحل  نامه  رد  تسرد  :» تفگ ناردارب  زا  یکی  هب  راگنربخ  دندوب . يزرم  ياهرهش  هب  اه  نآ  لاقتنا  لقن و  لوغشم 

مالعا هناگیب  ياهویدار  زا  یخرب  قارع و  ویدار  دـیتفرگ ، تراـسا  هب  ار  یـضعب  دـیدنار و  بقع  ار  زواـجتم  نمـشد  دـیا و  هدرک  فرـصت 
یجیـسب يا  هدنمزر  میهدب »؟ اه  نآ  هب  امـش  لوق  زا  یباوج  هچ  ام  دنتـسه  زیرگ  گنج و  رد  امـش  اب  هیدـیمح  ناگداپ  یلاوح  هک  دـندرک 

یم تنعل  ار  اه  نآ  مدرم  دنسر و  یم  زاوها  هب  يدوز  هب  دنتـسه و  زاوها  يرتمولیک  دنچ  رد  نالا  اه  نآ  نازابرـس  تساهنآ ، اب  قح  :» تفگ
!« دتسرفب اه  نآ  يارب  رتدوز  هچ  ره  ار  تامهم  هیقب  هک  دیهد  عالطا  مادص  هب  دیناوت  یم  روط  ره  دننک .

رتلیف نغور 

ظفاحم ياه  کسام  زا  هدافتسا  زرط  میدوب . ش.م.ر )  ) ییایمیش شزومآ  لوغشم  دوب . هدنامن  یقاب  رجفلاو 8  تایلمع  هب  زور  دنچ  زا  شیب 
ضیوعت هار  رـس  مینک ؟ راکچ  رتلیف  نغور  ندرک  هفاضا  ضیوعت و  يارب  حالف  ردارب  :» دیـسرپ ام  یجیـسب  تسود  هک  نداد  یم  حیـضوت  ار 

»؟ اه یقارع  یتاراپآ  زیرکاخ ، فرط  نآ  میورب  دیاب  ای  تسه ؟ ینغور 

يوق هراپمخ  فیعض ، هیحور 

حورجم تخـس  یموس  دـندش و  دیهـش  ناشرفن  ود  دـندز . ار  اهنآ  هراپمخ  اب  هک  دـندوب  ولبات  بصن  لوغـشم  تاغیلبت  نالوئـسم  زا  رفن  هس 
هدنب میدید  هک  داتس  ناشمیربب  میدرک  یم  ناشروج  عمج و  میتشاد  دنتـشاد ، ناشتـسود  ًاعقاو  نوچ  دندش ، تحاران  یلیخ  اه  هچب  دندش ،

«. دوب يوق  ناش  هراپمخ  ضوع  رد  اما  دوب ، فیعض  ناش  هیحور  :» تفگ یم  شدوخ  اب  دنتدنت  ییادخ 

هقداص يایؤر 

هدامآ ار  نامدوخ  اـم  هک  یتقو  تسرد  نمرخرـس ، هدـعو  ادرف . ادرف ، ادرف ، درک . لـمحت  دـش  یمن  رگید  میدوب . تاـیلمع  رظتنم  هاـم  دـنچ 
هک يزور  يادرف  دوبن . تایلمع  عورـش  ندز و  طخ  هب  زج  يزیچ  نآ  ینعم  و  دـنداد ! شاب  هدامآ  هناـخ ، هب  نتفر  یـصخرم و  يارب  میدرک 

« مدید ار  (ع ) نیـسح ماما  اقآ  باوخ  بشید  نم  اه  هچب  : » تفگ تساخرب  باوخ  زا  یتقو  حبـص  ام  مزر  مه  تسود  دش  وغل  اه  یـصخرم 
، یـصخرم ورب  نک و  عمج  ار  تا  هنب  راب و  رتدوز  هچ  ره  ینالف  تفگ  نم  هب  اقآ  : » تفگ شدـعب » بوخ  بوخ  : » میدز هقلح  وا  رود  همه 

!« تسا فیلکت  کی  نیا 

دش یم  ایر  مدروخ  یم  زور 
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ییاهنآ فپ  رخ و  تشذگ ؛ یم  بش  همین  زا  تعاس  هس  ود  ًابیرقت  دـمیهف . یم  دروخ  یم  ناکت  یـسک  رگا  دوب . کبـس  یلیخ  سـشباوخ 
بوخ اما  اه  فرظ  غارس  هتفر  هرابود  شوم  مدرک  لایخ  لوا  درک . بلج  ار  مهجوت  يزیچ  ترک  ترک  يادص  دش . دنلب  دندوب  هتـسخ  هک 

؛ دوب هتـسد  ياه  هچب  زا  یکی  مدوب . هداد  صیخـشت  تسرد  هلب  تساپود ! روناج  ندروخ  زیچ  يادـص  هکنیا  لثم  هن  مدـید  مدرک  تقد  هک 
شدوخ طقف  هک  يروط  هتسهآ  مداد ؛ یمن  صیخشت  ار  شسالیگ  ای  ولابلآ  دوب ؛ يا » هتسه  گنج   » لوغشم هتسهآ  شمتخانـش ؛ یم  بوخ 

دوب هدـیمهف  بوخ  هک  وا  و  ینک »؟ یم  هزراـبم  تسفَن  اـب  یبـش  فـصن  هک  هتفرگ  تزا  ار  زور  ادـخ  هگم  يوـخا ! يوـخا  : » متفگ دـمهفب 
.« هشب ایر  مروخب  زور  مدیسرت  : » تفگ تشادرو  هن  تشاذگ و  هن  هیچ  مروظنم 

لوا زور 

هچ ات  ام  تسناد  یم  هک  هدـننار  میدـش . زنب  نویماـک  راوس  میتفر . یم  مدـقم  طـخ  تمـس  هب  هک  دوب  يزور  نیلوا  تاـیلمع . میورب  دوباـنب 
« نیـشام فک  دـیباوخیم  دیدینـش  هراپمخ  ای  پوت  هلولگ  يادـص  هکنیا  ضحم  هب  : » تفگ باکر و  يور  دـمآ  یـشان ، میا و  هداـیپ  هزادـنا 
مه و هلک  رس و  يور  میداتفا  یم  میتفر . یم  زیخ  همه  دیسر  یم  شوگ  هب  هک  يرتمولیک  ود  هلصاف  زا  پوت  کیلـش  يادص  درک . تکرح 
هب تفگ  یم  هچ  ره  يدلبان  لیلد  هب  هکنیا  ام و  سرت  هب  شلد  رد  دنک . هاگن  الاب  نآ  زا  یمـشچریز  ار  ام  ات  تشاد  یم  هگن  هدـننار  یهاگ 

. دیدنخ یم  میدرک  یم  شوگ  شفرح 

قرب دعر و 

یم ورف  كاخ  درگ و  دـیزرل و  یم  رگنـس  فقـس  اهراوید و  یعقاوم  نینچ  رد  دـندز . ام  رگنـس  تشپ  پوت  اـب  یبش  میدوب  هک  ناتـسدرک 
عقوت پوت . : » متفگ دوب »؟ هچ  يادص  : » تفگ دش و  رادـیب  هدز  ناجیه  دوب  هدـیباوخ  هک  یتسود  میدز . یم  پگ  میدوب و  هتـسشن  تخیر .

!« مسرت یم  قرب  دعر و  زا  نوچ  تسا . قرب  دعر و  مدرک  رکف  : » تفگ دشاب »؟ هچ  یتشاد 

دنیبن ادخ  زج  هب  هک  ییاج  هب  یمدآ  دسر 

نزوس ياج  هک  ردق  نآ  دوب . هدیباوخ  هدرک و  طاسب  ییاج  یسک  ره  رداچ . فک  دندوب  هدش  ولو  همه  بونج ؛ يامرگ  دوب و  رهظ  زا  دعب 
زاورپ اه  هچب  يور  زا  يدروآ و  یم  رد  لاب  دیاب  يورب  تلیاسو  غارـس  رداچ  رـس  نآ  هب  رداچ  رـس  نیا  زا  یتساوخ  یم  رگا  دوبن . نتخادنا 
یهاگ اپ و  تسد و  دندش و  یم  در  تیعمج  طسو  زا  يدج  يدج  نییاپ و  دـنتخادنا  یم  ار  ناشرـس  اه  یـضعب  فصو  نیا  اب  يدرک . یم 

یم دنتـشگ و  یمرب  دنک  یم  راکچ  دراد  تسیک و  دنیبب  هک  دش  یم  دنلب  تشاد و  ار  شلاح  یـسک  رگا  دندرک و  یم  دـگل  ار  هیقب  مکش 
نانز دنخبل  دندیـشک و  یم  ناشتروص  يور  ار  هیفچ )  )= زادناور هرابود  مه  اهنآ  و  دـنیبن » ادـخ  زج  هب  هک  ییاج  هب  یمدآ  دـسر  : » دـنتفگ

ار شنهاریپ  یهاگ  دنتفرگ و  یم  ار  شنهاریپ  هشوگ  دنداتفا و  یم  هار  صخـش  لابند  دندش و  یم  دنلب  ناتـسود  یهاگ  اما  دـندیباوخ . یم 
!« تیمدآ ناشن  تسابیز  سابل  نیمه  هن  منیب  اسیاو  : » هک دندروآ  یم  رد 

یشکدوخ رگید  هار 

توپمک یهام و  نت  ندروخ  لوغـشم  بش  ات  حبـص  ام  دندرک  یم  رکف  همه  ارچ  مدیمهفن  تقو  چیه  مدوب . ینابیتشپ  لوئـسم  یتدـم  هدـنب 
ردارب ! » میتشگ یمنرب  ناتـسود  دزن  زا  یلاخ  تسد  تقو  چیه  درک ، یم  نامراب  يزیچ  دیـسر  یم  هار  زا  سک  ره  میتسه . ولابلآ  سالیگ و 

مدآ رگا  يدرک  قرف  لوا  ياهزور  اب  یلیخ  هتخت  هب  منزب  هللاأشام  هلب . یناحبـس ؟ ردارب  دراد ! مه  رگید  ياه  هار  یـشکدوخ  هلب . یناحبس ؟
!« ناتدسانش یمن  دنیبن  ار  امش  بترم 
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نآ رد  ندنامو  ههبج  هب  نتفای  هار 

فلخو دوش  یم  متخ  وا  هب  اه  هار  همه ي  هاگ و  هیکت  أجلم و  نیلوا  تسا و  راک  بحاص  هک  ادـخ ، اب  ندرک  دـهع  طرـش و  زاـین و  رذـن و 
، رطاخ نیمه  هب  دیسر . یم  نآ  هب  همه  تسد  هک  دوب  یهاتوک  راوید  دروایب ، دناوت  یمن  شفرح  يور  فرح  سک  چیه  دنک و  یمن  هدعو 
ههبج و هب  نتفر  يارب  دـندرک . یم  مامت  ار  راک  شدوخ  اب  وا و  شیپ  دـنتفر  یم  تسار  کی  دـندرک ، یمریگ  هک  راـک  ياـجک  ره  اـهورین 

شسفن ياوه  زا  شرطاخ  دندرک ، یم  تفلاخم  شردام  ردپ و  ، دوب هاتوک  شدق  دوب ، مک  شنس  سک  ره  ایلوا  ابحا و  عمج  هب  ندش  قحلم 
هک دعب  دتـسرفب و  تاولـص  ردقچ  دنربب  ههبج  هبو  دننک  لوبق  ار  وا  رگا  هک  درک  یم  رذن  دوب ، هتـسب  شیور  هب  اهرد  هصالخ  دوبن و  عمج 
درک یم  ههبجرذن  دیرخ و  یم  دنتشاد ، یم  هگن  هبقع  رد  ًالومعم  نادرگ هـا  هک  ینادنفسوگ  زا  ار  يدنفـسوگ  دش  یم  زاب  ههبج  هب  شیاپ 
هیلقن لیاسو  ندمآرد  يارب  ددرگزاب ؛ هقطنم  هب  هرابود  تصرف  نیلوا  رد  دناوتب  هیوستزا  دعب  هک  نیا  ای  دنامب ، ههبج  رد  ار  ینیعم  تدـم  ات 

قوـقح هیدـه ي  هعقاو و  هروـس ي  ندـناوخ  هبترم  يازا 1000  رد  نمـشد  يامیپاوه  طوقـس  ای  ینیـشن  بقع  لاـحرد  هدـنام  لـگ  رد  ي 
. نآ ریغ  و  ع )  ) متشه ماما  هب  دوخ  يزابرس 

تئارق یناوخور و 

جاح دندرک و  یم  توالت  ار  یتایآ  ناردارب  زا  مادـک  ره  دـش ، یم  لیکـشت  اشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  مه  ًالومعم  هک  ینآرق  تاسلج  رد 
رد یتاحیـضوت  تیاهن ،  رد  تفرگ و  یم  ار  ناردارب  داریا  دوب ، رتهب  هیقب  زا  شعـضو  هک  یکی  دندوبن  ناشیا  رگا  نادرگ و  یناحور  ياقآ 
اب مه  رخآ  رد  دـنیوگب . شا  ینعماب  ار  (ع ) موصعم زا  یثیدـح  مادـک  ره  دـندوب  فظوم  نارـضاح  دـعب  داد . یم  هدـش  هدـناوخ  تایآ  ةراب 

دیسر . یم  مامتا  هب  هسلج  يرادازع 
. دـنتخادنا یم  هار  ار  هسلج  نیا  هلـصافالب  دـنوشب ، عـمج  مه  رود  دنتـسناوت  یم  رت  شیب  اـه  هچب  تشگ و  یم  رب  هبقع  هب  نادرگ  تقو  ره 
رد دنـشاب ، هتـشاد  یعانتما  دـننکب و  یتسیابرد  ور  هک  نیا  نودـب  . دـنناوخب تئارق  اب  ار  نآرق  تاـسلج  نیا  رد  دـندرک  یم  یعـس  مه  ًارثکا 

. دندرک یم  هئارا  اورپ  یب  دوب  ناشناوت  رد  هکار  هچنآ  صالخا  لامک 
رد دـندش . یم  مازعا  ههبج  هب  روظنم  نیا  هب  مه  یناردارب  هک  تشاد  دوجو  نآرق  شزومآ  يارب  ییاه  سالک  روکذـم ، تاسلج  رب  هوـالع 

فرظ اه  سایک  نیا  رد  اما  دنتسناد  یمن  ندناوخ  ًالصا  هک  یناردارب  دندوب  دنتشاد . هدهع  هب  ار  تیلوئـسم  نیا  يدوخ  دارفا  ناشیا ،  بایغ 
یتفگ یم  تلد  يوت  يدید ، یم  ادهش  وزج  ار  اه  نآ  زا  یـضعب  مسا  هک  دعب  دوب . شیپ  رد  یتایلمع  رگا  ًاصوصخم  دنداتفا ، یم  هام  کی 

". دورب تساوخ  یم  دوز  هدمآرید  ارچ  ممهف  یم  الاح  :" 
زا دعب  دـشابن و  شهارمه  نآرق  یـسک  دـمآ  یم  شیپ  تردـن  هب  هناگ  جـنپ  ياهزامن  رد  دوب . موسرم  یلیخ  مه  زامن  زا  دـعب  نآرق  تئارق 

. زیرکاخ تمس  هب  نوریب ، دندز  یم  دنتشاد و  یمرب  ار  نآرق  باتفآ  بورغ  تقو  دوب ؛ نشور  ناشفیلکت  هک  مه  نایراق  دناوخن . نآرق  زامن 
یم ناشدوخ  هب  تقو  کی  تفر و  یم  الاب  دش و  یم  دنلب  ناشیادص  هتـسهآ  هتـسهآ  ندرک و  همزمز  هب  دـندرک  یم  عورـش  یلمأت  زا  دـعب 

رپ و نایرتشم  دندز ، یم  مه  هب  یتیمیمص  مهاب  هک  اهدعب  دوب . هتشذگ  راکزا  راک  هتفرگ و  نادرگ  ياه  هچب  ار  ناشتمـس  راهچ  هک  دندمآ 
یم شغارـس  هب  درک  یم  ریخأت  یکدـنا  ناشزیزع  رگا  و  دـندناسر ، یم  هاگ  هدـعو  هبار  ناشدوخ  توعد  یب  ، دـش یم  هک  شتقو  صرق  اپ 
یم ناعمتـسم  عـمج  هب  مک  مک  مه  نادرگ  تاـغیلبت  اـت  دـندرک ، یم  ور  ریز و و  شندرکادـیپ  يارب  یکی  یکی  ار  اـهرداچ  هـمه  دـنتفر و 

نآرق تفرگ و  یم  دوخ  هب  یمـسر  تروص  هیـضق  تخاـس و  یم  هداـمآ  ییوگدـنلب  درک و  یم  نهپ  یتـکوم  ییوراـج و  بآ و  تسویپ ،
دـش و یم  فاـص  هک  نامـسآ  ۀنیـس  یناتـسهوک ، قطاـنم  برغ و  رد  بیترت ، نیمه  هـب  تعاـمج ؛ زاـمن  برغم و  ناذا  هـب  دـش  یم  لـصو 
هک یمالک  دیاش  ات   ، دنلب يادصاب  نآرق  توالت  هب  دندرک  یم  عورش  نوریب و  دندز  یم  اه  هچب  درک ، یم  زاب  ار  شیاه  مخا  هک  دیـشروخ 
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اب باختنا و  ار  یصاخ  تایآ  ًاضعب  دنک . ریثأت  رارشا  ناقفانم و  نارودزم و  دالوف  زا  رت  تخـس  لد  رد  دنک  یم  عضاوتم  یـشالتم و  ار  هوک 
دنتخادنا . یم  نمشد  لد  رد  بعر  دندرک و  یم  شخپ  نادرگ  يوگدنلب  زا  همجرت 

یم عورـش  هدـعاق  نامه  هب  ینعی  دـنتخادنا . یم  هار  هئراقم  ۀـسلج  اه  بش  ناـشدوخ  لوق  هب  دـندوب ، ظـفح  ار  یتاـیآ  هک  مه  اـهرت  ناوج 
ظفح زا  ار  يرت  شیب  تایآ  دادـعت  هک  دـنام  یم  تئارق  نادـیم  رد  یـسک  ًاعبط  نیا و  یکی  ، تفگ یم  وا  یکی  تاـیآ . توـالت  هب  دـندرک 

. تشاد

تایآ ظفح  رد  تباقر 

تاقوا یهاگ  نیعم ؛  ینامز  فرظ  رد  یـصوصخ  هب  ياه  هروس  تایآ و  ظفح  يارب  دنتـشاذگ  یم  رارق  مه  اب  اتدنچ ، اتدـنچ  اتود و  اتود 
. ندش رادرهش  نداتسرف و  تاولص  لثم  دنداد ؛ یم  رارق  مه  يا  همیرجو  ایاده  رکذتای ، قیوشت  يارب 

هب راداو  ار  یعمج  هک  نآرق  رد  هللا "  الا  هلا  ترابع " ال  ندرکادیپ  ۀقباسم  ًالثم  دنداد ؛ یم  جرخ  هب  يراکتبا  نآرق  ۀـعلاطم  يارب  يا  هدـع 
. درک یم  نآرق  مامت  تئارق 

نادرگ یناحور 

نادرگ يارب  یناحور  دوجو  دوب  هدـش  بجوم  تعامج  زامن  صوصخ  هب  زامن ،  همه  شیپاـشیپ  ینید و  فراـعم  یهلا و  ماـکحا  هب  هجوت 
یم هقلح  ناشیا  دوجو  عمـش  رود  ، دـندرک یمادـیپ  یتغارف  تصرف و  هک  نیا  ضحم  هب  ناگدـنمزر  دوش . بوسحم  يدـج  يزایتما  یمزر 
ياه هبلط  هب  نادرگ  ياهورین  دـندرک . یم  تبحـص  فلتخم  لئاسم  رـسرب  ناشنادرگ  یناحور  اب  بش  ياه  همین  اـت  دـش  یم  هاـگ  دـندز و 

يوگلا ناگدـنمزر  يارب  یناحور  دنتـشاذگ . یم  ناوارف  مارتحا  درمریپ  دیفـس و  نساحم  نویناحور  هب  دنتـشاد و  صاـخ  يا  هقـالع  ناوج 
سبل نودب  ودننک  عضاوت  ناراوگرزب  نیا  زا  يا  هدع  هک  دوب  هدـش  ثعابرما  نیا  دوب . رظن  ریز  شتانکـس  تاکرح و  ۀـمه  دوب . رایع  مامت 

. دنوش رضاح  رازراک  ۀکرعم  رد 
نخـس یثیدـح و  نادرگ  یناـحور  ، دـندوب قح  شریذـپ  دعتـسم  هداـمآ و  سوفن  ۀـمه  یتـقو  یهاگحبـص ،  مسارم  رد  هک  دوب  نیارب  مسر 
نوبغم وهف  هاموی  يوتسا  نم  " ، " نمؤملا ةارم  نمؤملا  " لاقی ، ملعی  ام  لک  سیل  " ، " ملکت مثرکف   : تارابع " ریظن  ع )  ) موصعم زا  یهاتوک 

دنراپسب . رطاخ  هب  ار  نآ  بوخ  همه  اتدرک  یم  رارکت  راب  دنچ  حرطم و  ار  " 
يردارب و توخا و  ۀغیـص  ندـناوخ  ات  همان  تیـصو  همان و  نتـشون  زا  . دوب منتغم  نادرگ  یناحور  دوجو  هشیمه  زا  شیبی  تاـیلمع ، ماـگنه 

. دنورب يرگید  غارس  دارفا  دندوب  ناشیا  هک  دوبن  يزیچ  همه  همه و  ترفغم ،  بلط  ششخب و  ۀیآ  تئارق 
یمن هزاـجا  دـنتفرگ و  یم  تقبـس  مه  زا  وا  ةداجـس  ندرک  عـمج  نتخادـنا و  رـسرب  هکدوـب  يدـحرد  نادرگ  یناـحور  هـب  اـهورین  تدارا 

. دوب روآ  شمارآ  شخب و  حور  تایلمع  رد  نادرگ  یناحور  دوجو  . دنکب ار  راک  نیا  شدوخ  راب  کی  یتحدنداد 
تـشاد يدوگ  هلپ  کی  دودح  هک  يا  هلاچ  ؛ دندرک یم  تسرد  بارحم  هقطنم  ۀینیـسح  رد  ، دجـسم لثم  نادرگ  یناحور  يارب  ناگدنمزر 

یـصخش لئاسو  وزج  هک  اقآ ، جاح  يامن  هلبق  . دـندوب هتفای  لاقتنا  دـیدج  لحم  هب  هزاـت  اـی  هدوب  رود  هناـخزامن  زا  اـه  هچب  هک  یعقاوم  رد  .
. دوب زاس  هراچ  اشگ و  هار  همه  يارب  . دوب ناشیا 

اه یغیلبت  یمزر 

ناشیا زا  یناسک  ًاصوصخ  دنتـشاد ، یناوارف  تیبوبحم  ناردارب  نیب  دـنتفر ، یم  ههبج  هب  یمزر  یغیلبت –  ياهورین  تئیه  رد  هک  ییاه  هبلط 
یکاخ و شناد ، زا  مرگ  ایوگ و  نا  ـ بز را ، ـ کرد قسن  مظن و  تشادـهب ، یگزیکاپ و  نوچ  دنتـشاد ، اج  کی  دنتـشاد  نابوخ  همه  هچنآ  هک 
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نتساخربو نتسشن  ندیود و  ندش ، روتوم  راوس  رداچ ، بصن  رگنس و  نتخاس  رد  تیناحور  سابل  ندرمـشن  عنام  عمج ، اب  ندوب  ینامدوخ 
ود دـنناوتن  دـش  یم  بجوم  هک  يزیچ  دـندوب ؛ شا  هدرم  هتـشک و  همه  هک  یتیناحور  زا  يرادروخرب  اـه  نیا  همه ي  سأر  رد  مومع و  اـب 
رب ندوزفا  هک  ییاه  هبلط  دندروآ ؛ یم  تسد  هب  ار  یملاع  لد  دندش و  یم  اج  هب  اج  دیاب  بترم  دننامب ، يرگنس  رد  اذغ  هدعو  ود  ای  بش 

رایـسب یـضعب  دندرک و  یم  شخپ  مویلادم  یبیج و  کچوک  ياه  نآرق  حیتافم و  بختنم  حـیبست ، رطع و  ناردارب  نیب  ناشفیاظو  همه ي 
یندـید و نایم  نیا  زا  هک  اـه  نآ  ندز  هناـچ  دـنداد و  یم  فرط  هب  تاولـص  نویلیم  کـی  نداتـسرف  يازا  رد  ار  یحیبست  هک  ریگ ، تخس 

. دوب یندینش 

یمسج تضایر 

ناج و دوعوم  عقوم  رد  دناوتب  ات  دـنکن  اهر  ار  دوخ   ، شیوخ مسج  زا  ندیـشک  راک  اب  درک  یم  شالت  تشاد  هک  یتیعـضو  هب  انب  سک  ره 
تخـس و ياه  نتفرگ  بحتـسم  اـضق و  ةزور  وررکم  ياـهزامن  ندـناوخ  اـب  یکی  دریگ ، راـک  هب  یهلا  دـصاقم  تمدـخ  رد  ار  دوخ  ناور 
هتخوس و نیمز  كاشاخ و  راخ و  يور  ندب  ندیشک  نتفر و  زیخ  هنیس  اب  یکی  دوخ ، هب  نداد  یگنـشت  یگنـسرگ و  اب  یکی  اسرف ، تقاص 

مه نآ  بونج  يامرگ  لصف  رد  نتفگ  رکذ  رگید و  لحم  هب  یلحم  زا  نتفر  هنهرباپ  هداـیپ و  اـب  یکی  برغ ، نادـنب  خـی  اـی  بونج  ةدـیتفت 
هصالخ هنابلطواد ، ياه  ییامیپهوک  اب  یکی  نتساخرب و  نتـسشن و  ای  تسد  يور  نتفر  انـش  راب  دنچ  يزور  اب  يرگید  رهظ و  رـس  تسرد 

دوخ یلخاد  نمشد  هراما و  سفن  ندرک  ریگ  نیمز  ندرک و  دعاقتم  یجراخ و  نمشد  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دنتشاد  یعـس  همه 
ناشدوخ يور  هب  ور  ار  ناشسابل  ای  دندرک  یم  خیبوت  ار  دوخ  سفن  دندز و  یم  بوچ  اب  ار  دوخ  تولخ  رد  هک  دندوب  يدارفا  دننک  ظفح 

دندرک . یم  هظعوم  دوخ  رب  دنتفرگ و  یم  ضرف  سابل  نآ  رد  ار  ناشدوخ  دنداد و  یم  رارق 
باوخ هب  ات  دنداد  یم  رارق  کچوک  گنـس  هعطق  دنچ  دوخ  رتسب  وتپ و  ریز  حبـص  زامن  ۀـماقا  نتـساخرب و  تقو  هب  دـجهت و  يارب  یـضعب 
ینعی وا ، يرمتـسم  هریج و  عطق  اب  نت  نتخادنا  تمحز  جـنر و  هب  هافر و  تحار  هب  ندرک  تشپ  شور  هب  سفن  اب  هزرابم  دـنورن  ورف  قیمع 
يارب اه  شـالت  نیرت  یمومع  نیرت و  یهیدـب  وزج  هقطنم ، ریغ  هبقع و  رد  تحارتسا  تولخ و  كاروخ و  باوخ و  فراـعتم  دـح  فذـح 

: يراتفر ياه  هنومن  نیارد  دوب ، ههبج  قالخا  بادآ و  زا  يزاسدوخ و 
باوخ هب  ندناتلغ و  حبص  ات  تشرد  زیر و  ياهخولک  گنس و  يور  نت  نداهن و  كاخ  نیلاب  هب  رس  رگنـس  مه  باذع  روگ و  جنر  دای  هب 

. نتفرن
مک ربق  راـشف  زا  يزیچ  دوب و  میلا  باذـع  هک  نتفر ، نآ  نورد  لـکیه  یتـشرد  نزو و  ینیگنـس  ۀـمه  اـب  يدارفنا و  رگنـس  نتخاـس  ِلـبقت 

ار قیفوت  نیا  باوخ  هک  نیا  اب  دندیـسر ، یمن  تداهـش  زوف  هب  ندرک  رطخ  تایلمع و  رد  تکرـش  اب  هک  دوب  یناسک  شور  نیا ، تشادـن .
یم راک  ياج  کی  دبال  هک  دنام  یمن  یقاب  ناشیارب  يدـیدرت  لاح  ینآ  رد   10 رجفلاو تایلمع  رد  اهورین  زا  یـضعب  لثم  دندوب ، هدید  مه 

. دندرب یمن  اجتلا  ناشبحاص  هاگرد  هب  دندیشک و  یمن  لد  زا  هک  یشارخ  رگج  زوسناج و  ياه  هلان  هچ  دگنل و 
يارب یمسج  یلام  شوگ  ندب و  هیبنت  رد  ندیشک  دوخ  ةدرگ  زا  همست   ، عقاو رد  یمزر و  یگدامآ  ۀناهب  هب  گنـس  زا  یتشپ  هلوک  نتـشابنا 

راـب یـضعب  هک  ییاـه  ییاـمیپ  هار  رد  ندـش  نارگید  لـیاسو  لـمح  بلطواد  زین  دوب  ادـخ  ناـشدوخ و  نیب  هچنآ  هدرکاـن و  ياـه  هدومرف 
مـشچ زا  رود  افخ و  رد  ناردارب  شفک  ندز  سکاو  فورظ  ساـبل و  يوش  تسـش و  نوچ  اـهنیا  ریظن  دنـشک و  یم  یکروز  ار  ناـشدوخ 

نس و هب  اپ  ردارب  ندرک  دـهع  نوچ  ینینثالا  نیب  یعمج و  ياـه  ناـمیپ  نآ  ریظن  بش و  رد  ماـش  ندروخن  تشذـگ و  نآ  رکذ  هک  ناـشیا 
رجنم هیلوا ، ياهراشف  لمحت  اب  ولو  رما  نیمه  هک  مادـص ، ینوگنرـس  گرم و  ات  تایناخد  كرت  رب  ینبم  رگید  يردارب  اب  راگیـس  هب  داتعم 
كاپ نوچ  دوب ، هارمه  نت  یناریو  همدـص و  حرج و  اب  هک  صاخ  يدارفا  هب  رـصحنم  ياهتـضایر  دـش  یم  تمالـس  تحـص و  نتفای  زاب  هب 
دندرک یم  وزرآ  هک  مه  تیاهن  رد  رقم ، يرادـهب  هب  هعجارم  اب  حراوج  اضعا و  يور  هدـش  یبوک  لاخ  ریواصت  طوطخ و  شوقن و  ندرک 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 342 

http://www.ghaemiyeh.com


. دریگنرب هدیشوپ  بیع  نیا  زا  یسک  ات  دنامن  چیه  نیمز  يور  ناشدوپ  رات و  زا  دنتلغ  یم  نوخ  كاخ و  هب  یتقو 

رکنم زا  یهن  ياه  شور 

رید دوب  نکمم  شا  هناهب  دوب .  دوس  عفن و  نیع  هک  ینایز ! همیرج و  دوب ! نداتـسرف  اـب  هیبنت  اـه  نآ  نیرت  نکمم  هیبنت و  شور  نیرت  جـیار 
، ررقم یتلهم  دش و  یم  رکذ  تاولـص  يدادـعت  تلاح ، نیا  رد  دـشاب . نآ  لاثما  عضو و  رـس و  ندوب  بترمان  ای  هاگحبـص  لحم  هب  ندـمآ 

یم مولعم  دوعوم  زور  رد  درک و  یم  رد  شوگ  نآ  زا  دینش و  یم  شوگ  نیا  زا  یصاخ  رگا  هک  قوف  دروم  يارب  تاولص  دص  یـس  نوچ 
تروص هب  دـش ، یم  کیدزن  تبیغ  هب  هک  یفرح  طـسو  تاولـص  مالـس و  رگید ، دـش و  یم  ربارب  ود  دادـعت  نیا  هدرک ، یهاـتوک  هک  دـش 

. دوب رتاراک  هنایوج  یفالت  يدروخرب  زا  بتارم  هب  هک  دوب  ییاه  شور  همزمز ي  رد  هجوتم  رصقم  نتشاذگ  او  شیوخ  هب  يدرف . ای  یعمج 
ناهورگ دیهـش  کنیا  هدنامرف  خـساپ  رد  دوب و  هدرک  دـنک و  يزادـناریت  اه  هلوس  تشپ  دـیابن  تسناد  یم  ناردارب  زا  یکی  يا ، هنومن  رد 
تلاجخ هزادنا  یب  وا  دوب و  هتفگن  چیه  هدرب و  یپ  هدرک و  وب  ار  شا  هحلـسا  هدنامرف  !" هن : " دوب هتفگ  دـیا "؟ هدرک  يزادـناریت  امـش  هک ":

هیبنت تاولص  رازه  نداتسرف  هب  ار  ناشیا  گنشف ، دنچ  رد  فارـسا  حالـس و  زا  زاجم  ریغ  هدافتـسا ي  مرج  هب  دعب ، زور  هتبلا  دوب . هدش  هدز 
. دندرک

هک ههبج  موسر  بادآ و  رد  رکنم  زا  یهن  رد  دوب  یقیرط  وا ، لزنت  دـییأت  ینعم  هب  دیدنـسپ  یم  دوـخرب  ًاـتلفغ  وـلو  يدرف  هچنآ  ندیدنـسپ 
ریغ لومـشم و  يورین  هس  ود ، زا  مادـکره  هب  جدننـس  نوریب  یهاگودرا  رد  يا  هتـسد  هدـنامرف  هک  نانچ  تسـشن ؛ یم  لها  ناـجرب  تخس 

کی لماک ، تازیهجت  اب  لصفم  ییامیپ  هار  کی  زا  دـعب  دـندوب  هدز  زاب  رـس  ینمیا  رگنـس  ندـنک  زا  صاخ ، طیارـش  نآ  رد  هک  یلومـشم 
مه نم  تسا ، نیمه  امـش  نأش  رگا  هک  نیا  زا  هیاـنک  " دـینک ؛ يزادـناریت  تسا  نا  ـ تقـشع یفرط کـه  ره  هب  دوب ": هتفگ  هداد و  رپ  باـشخ 

. دندمآ یم  باسح  هب  هتسد  ياهورین  نیرتهب  وزج  اهدعب  دندوب و  هدش  هدنمرش  یباسح  هک  مرادن ! عقوت  امش  زا  نیا  زا  شیب 
هب ای  دمع  هب  هک  یـسک  اب  دروخرب  رد  يروخن "! امرـس  نوچ ": دمآ ، فورعم  هب  رما  بادآ  رد  هک  نانچ  حازم ، راد  شین  نابز  زا  هدافتـسا 

يدارفا هب  باطخ  هرفس  ندرک  عمج  عقوم  دنرادن "؟ یتبحـص  رگید  اهردارب  زیمآ ": هیانک  ترابع  نتفگ  دوب و  زاب  شا  هقی  همکد ي  وهس 
هـسطع دوب و  هدش  ناشیوگم  وگب  مه  اب  هک  رفنود  يارب  دـنرگیدکی " ياضعا  مدآ  ینب   " عارـصم ندـناوخو  دـندز  یم  فرح  اذغرـس  هک 

یتح ضارتعا و  هب  ینخس ، چیه  یب  رگنس  كرت  زین  تفر و  یم  شیاه  تبحص  رد  تبیغ  لامتحا  هک  یـصخش  ياه  تبحـص  نایم  ندرک 
نامگ هک  یسک  فرح  طسو  تسا " غورد  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  ترابع " نتفگ  ای  تیصعم ؛ زا  يریگ  شیپ  يارب  حازم ، ضحم  یهاگ 

. تفر یم  شنخس  رد  وغل 
رپ يورین  ای  يردـپ  زا  رگا  هک  نیا  دوب ؛ سدـقمو  عافد  هرود ي  رد  یهن  رما و  بادآ  فیارظ  قیاـقد و  زا  ینأـش  مه  ندوب و  وفک  تیاـعر 

. دنتشاد یم  هگن  ار  رابک  تمرحو  دنداتسرف  یم  رکذت  يارب  ار  رگنس  دیفس  شیر  دز ، رس  يوهس  یلاس  نس و 
رس وا  زا  يدروم  ینعی  دش ، یم  نآ  یناب  رفن  کی  هشیمه  لثم  هک  عمج  رد  یعوضوم  میقتسمریغ  حرط  يارب  لمحم  ناتساد و  زا  هدافتـسا 
رد شخب  سا  پـ تحیـصن ، لقن و  رد  دش و  یم  هدید  ینابهگن  عقوم  يا  هدنمزر  زا  هابتـشا  هب  هچنآ  لثم  تفر ؛ یم  نآ  رارکت  میب  دز و  یم 
ءوس بجوم  هک  یناـبهگن ... تفگ ": یم  درک و  یم  هرکن  ار  هفرعم  حالطـصا  هب  هتـشذگ و  لاـس  هب  درب  یم  ار  هعقاو  ناـمه  ناردارب  عمج 

". دش عضوم . ..  رد  هنخر  نمشد و  هدافتسا ي 
هلوس دروم  رد  ناردارب  زا  یکی  ًالثم  داد ؛ یم  خر  رایتخا  قافتا و  رادم و  رارق و  اب  يردارب و  یتسود و  يور  زا  ًاملـسم  رت  شیب  یندب  هیبنت 

. میدز یم  قالـش  هبرـض  تسیب  میتسب و  یم  ار  وا  هیفچ  اب  اج  نامه  رکنم  زا  یهن  يارب  درک ، یم  تبیغ  یـسکرگا  هک :  دـنک  یم  لـقن  يا 

. دندرک یم  یلاخ  شیور  مه  درس  بآ  چراپ  کی  قالش  تابرض  ندروآ  دورف  زا  دعب  دوبرداچ : فقسزا  یطاخ  نتخیوآ  رگید ، هوحن ي 
هب موکحم  دوب ، هدروخن  ار  دوخ  فرظ  ياذـغ  همه ي  هک  نآ  دـندز ! یم  ار  وا  دروخ  یم  هک  اج  نآ  اـتو  شرـس  دـنتخیر  یم  ناـهگان  اـی 
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مالـس يارب  دوب  بیترت  نیمه  هب  دوب و  نیگنـسرس  اـی  رهق  شا  هدـنمزر  ردارب  اـب  زور  هس  زا  شیب  یـسک  اـی  دوب ؛ قالـش  هبرـض  هد  لـمحت 
. فراعتم دودح  نیا  زا  دوب  لجا  ههبج  رد  تکازن  بدا و  الاو  دوب ، حازم  باب  نم  رت  شیب  هک  نآ  ریاظن  یمارتحا و  یب  ندرکن ،

نیا رد  لـخاد  دـش  یم  ارجا  رکنم  زا  یهن  هناـهب ي  هب  نوچ  اـهتنم  دوب ! ندز  راد  تشاد ، هبلغ  نآ  رد  حازم  هک  عضو  نیا  نوداـم  هبترم ي 
نوچ يا  هناـهب  هب  دـندرک و  یم  نازیوآ  هدـش  هقلح  راد  باـنط  تئیه  هب  هلوس  اـی  رگنـس  فقـس  زا  یباـنط  هک  لاونم  نیا  هب  تسا ؛ لـصف 

ار  یصخش  تیاهنم ، لیبق  نیا  زا  فارسا و  رگید ، يا  هدنمزر  نتشادن بـا  وکین  دروخرب  تایناخد ، لامعتسا 
هک دـمآ  یم  شیپ  ًاضعب  دـنتخیوآ . یم  فقـس  زا  یعون  هب  ار  وا  دـنیبن ، بیـسآ  هک  یـشور  اب  راد و  بانط  ياـپ  دـندرب  یم  دـنتفرگ و  یم 

عـضو نآ  زا  ار  وا  دندمآ و  یم  هوتـس  هب  اه  هچب  دوخ  هک  نیا  ات  دمآ  یمن  نییاپ  ردـق  نآ  شدوخ  عضوم  زا  درک و  یم  تمواقم  هتخیوآ !
. دندرک یم  صالخ 

فورعم هب  رما  ياه  شور 

هب تیانک  هب  رت  شیب  دوب ، ياـه  هویـش  مهم  نیا  هب  ماـمت  هجوت  تعاـمج و  هب  نآ  نتـشاد  اـپرب  تقو و  لوا  زاـمن  ندـناوخ  هب  توعد  يارب 
کی دنکن  میا . هدمآ  اج  نیا  هب  زامن  نتـشاد  اپرب  نید و  يرادیاپ  ادـخ و  يارب  ام  هک  دنـشاب  نایرج  رد  ناردارب  ترابع ": نوچ  تحارص ،

دـش یم  يا  هناهب  نیمه  دـنکن . تئارق  تسا  هتـسیاش  هک  نانچ  ار  شزامن  يردارب  دوب  یفاک  اـی  " دورب . ردـه  ناردارب  تمحز  ماـمت  تقو 
هب رظن  دروم  ردارب  زا  اـت  دـش  یم  رارکت  هملک  هب  هملک  هروس  ود  نیا  ردـق  نآ  هروس و  دـمح و  حالـصا  ناوـنع  اـب  يا  هسلج  نتـشاد  يارب 

يوت دیاب  نتفر  تشهب  يارب  دورن ، تعامج  زامن  هک  یـسک  ریظن ": دـندش ، یم  دراو  حازم  رد  زا  مه  یـضعب  دوشب . ریگ " عفر  حالطـصا "
یم تعامج  زامن  هب  باتـش  اب  ار  شدوخ  هک  نآ  رین  دـیتسرفب "!و  تاولـص  کی  دوشن  اضق  ناتزامن  دـیهاوخ  یم  رگا  " اـی دتـسیاب " فص 

"؟ دیآ یمن  تشهب  یسک  اردارب  :" تفگ یم  دروخ  یمرب  سکره  هب  هار  رس  دناسر ،
نآ و ریظن  تفاظن و  لیاسو ، ندرک  روج  عمج و  نتخاس ، رگنس  لثم  دندوب  يراک  لوغشم  یعمج  هک  ییاج  نوچ  زامن ، هضیرف ي  ریغ  رد 

نمض وحن  نیا  هب  یننیعی "؟و  نیعم  نم  له  ای ": ینرصنی "؟ رـصان  نم  له  تفگ ": یم  دنلب  يادص  اب  یکی  دنتـشادن ، ییانتعا  ًانایحا  هیقب 
. دنشاب هدرک  یمکحت  هک  نآ  یب  دندناوخ ، یم  يرای  هب  ار  اه  نآ  (ع ) هللادبع یبا  اقآ  تیمولظم  رکذ 

. تشاد یصاخ  ریثأت  شترضح  ياه  هدومرف  ریاس  نوچ  " تسا ، هاگشناد  ههبج  دنا ": هدومرف  ماما  هک  ترابع  نیا  رکذت  روما ، همه ي  رد 
ياج ار  ناشدوخ  دنناوتب  اه  هچب  هک  یقیرط  هب  دوب ، تیاکح  تارطاخ و  هلاه ي  رد  تالکشم  ندیچیپ  ندش ، رکذتم  رگید  ياه  شور  زا 

. دنهدب رارق  ناشدوخ  لدب  ار  اه  نآ  دنراذگب و  صاخشا  نآ 
نتخادرپ روما  حالـصا  کح و  هب  طیارـش  ياضتقا  هب  ندز و  پگ  ندرک ، تولخ  هناخدور  راـنک  تشدو و  هوکرد  رقم ، زا  نوریب  هب  نتفر 

زا یکی  رگا  هک  رارق  نیا  هب  دوب  مه  اب  ناردارب  زا  یخرب  نتسب  دهع  مه  نآ  بولطم  تروص  دوب . قح  هب  توعد  رگید  ياه  مسر  هار و  زا 
ار وا  ضغب  بح و  نودب  صالخا و  اب  نارگید  زیچا ، درخ و نـ دـنچ  ره  داتفا ، یتیـصعم  هب  هدرکان  يادـخ  دـش و  یهابتـشا  بکترم  ناشیا 

. دندنام یم  رادافو  نامیپ  نیا  رب  دندرک و  یم  دای  زین  مسق  دشاب . هتشاد  هیجوت  ضارتعا و  قح  وا  هک  نآ  یب  دننک ، هبنتم 

تراسا بادآ  تیاعر 

رید ندناراخ  رـس  تصرف  ةزادنا  هب  دز و  یم  ار  رخآ  لوا و  فرح  شتآ  يرترب  تردق و  هک  دربن ، ۀـحوبحب  رد  تراسا  بادآ  تیاعر  رد 
یسک درک . ناشدیهش  بورضم و  مولظم و  يالوم  هک  دندرک  یم  نآ  ریـسا  نمـشد  اب  یلع  ناوریپ  دوب ، هکرعم  سپ  تهالک  يدیبنج  یم 
َارهاظ ار  هزانج  نآ   : هک " درک  یم  تساوخزاب  تفر  یم  نمشد  ياه  هزانج  رس  يالاب  تایلمع  زا  دعب  یتقو  دندوب ، هتـشک  ار  شردارب  هک 

هب دربن  نیح  رد  هک  دنروایب  كرادم  دـهاوش و  نارگید  دـیاب  و  تسا " ؟ هدرک  ار  راک  نیا  یـسک  هچ  دـنا !  هدز  يریگرد  ۀـمتاخ  زا  دـعب 
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تثابخ و زا  هک  یناسک  دوب ، تقاـط  قوف  هک  دنتـشاد  قفاـنم  ناریـسا  هب  تبـسن  ار  ساـسحا  هیحور و  نیمه  تسا  هدـیدرگ  لـصاو  كرد 
دعب یتح  دنداتـسرف و  یم  بقع  هب  دندرک و  یم  کشخ  رت و  دنتفرگ  یم  بآ  زا  رارف  لاح  رد  ار  اه  نیمه  اما  دندوب . العا  دح  رد  تنایخ 
. دنا هتشک  هنانئاخ  ار  یجیسب  ياه  هچب  يوحن  هچ  هب  دادعت و  هچ  هک  دندرک  یم  فارتعا  رارقا و  ییور  رپ  تحاقو و  لامک  اب  هک  نآ  زا 
يارب ولو  ار  اهنآ  هک  نمـشد  يرـسا  اب  دروخرب  رد  دوب  عیاقو  نیا  مه  رت  هداتفاج  ياهورین  اب  اه  رت  ناوج  يروخلد  للع  بابـسا و  هلمج  زا 

یضغب بح و  ندوبن و  نت  رومأم  ندوب و  قح  ةدنب  سوه  اوه و  زا  يرود  زج  دوبن  همه  نیا  داد و  یم  رارق  رگیدکی  يور  رد  ور  ياهظحل 
. ترفن هنیک و  مشخ و  هب  عافد  نتخیماین  نتشادن و  نمشد  هب  تبسن  یهلا  ریغ 

اقآ هلبق و  هب  ور 

هداتفین اپ  زا  ًـالماک  زونه  تشاد و  ندـبرد  ناـج  هک  یتصرفرد  تفرگ ، یم  رارق  نارودزم  شکرت  ریت و  فدـه  يردارب  هک  نیا  ضحم  هب 
ولو ندیشک ؛ زارد  (ع ) هللادبع یبا  اقآ  مرح  يوس  هب  ور  ای  دوب  نداتفا  ای  ندیباوخ  هلبق  هب  ور  درک  یم  هک  يراک  نیرخآ  دیاش  نیلوا و  دوب 

رس نادیهش و  رالاس  هب  راب  نیرخآ  يارب  ندرک  تدارا  راهظا  نداتسرف و  درود  مالس و  دوخ و  هب  نیتداهـش  ترابع  نیقلت  اب  یتخـس و  بـه 
هنازجاع دنتشاد  یسرتسد  اه  نآ  هب  هک  یناتسود  زا  دندوبن ، راک  نیا  نداد  ماجنا  هب  رداق  دوب و  ناشنیسپاو  مد  هچنانچ  نامولظم . هلسلس ي 

یضعب دنریمب . دننیبب و  ار  ناشیالوم  هکلب  دنراد ، هگن  الاب  یکدنا  ار  ناشرـس  دننک و  البرک  يوس  ور  ات  دننک  ناشکمک  هک  دنتـساوخ  یم 
هب ار  نآ  دـیای و  اـقآ بـ دـیاش  راذـگب ! نیمز  يور  ار  مرـس  دـنتفگ ": یم  دوب  هتفرگ  دوخ  يوناز  يور  هب  ار  وا  رـس  هک  یـسک  هب  سکع  هب 
اه نآ  هک  دوب  نیا  ناشیاضاقت  دنتسه  ینتفر  دندرک  یم  سح  هک  ردق  نیمه  دنتـشاد ، يرتهب  زور  لاح و  هک  اه  نآ  " دهن . شیوخ  ـن  ماد

. دنشاب رت  کیدزن  اقآ  هب  یکدنا  دننک و  مامشتسا  رتهب  ار  العم  يالبرک  يوب  ات  دنربب  زیرکاخ  يور  ناکما  دح  ات  ار 

يرادولج مسر 

هب دندرک و  هلباقم  دندنام و  میخو  دص  رد  دص  یمـسج  عضو  اب  توسک  شیپ  ياه  هچب  ناهدنامرف و  زا  دادعت  هچ  هک  دناد  یم  ادخ  اهنت 
بآ دندیسر و « تداهش  هب  ینامرد  یب  ییوراد و  یب  زا   ، هجیتن رد  . دنداد حیجرت  دوخ  رب  ار  نارگید  يزیر ،  نوخ  تحارج و  تدش  مغر 

« . دروخن ناکت  بآ  زا 
ار دوخ  يور  هداتفا و  نیمز  هب  هک  یلوئسم  دوب ؛ هداد  همادا  هزرابم  هب  درک و  نهنپ  بیج  رد  ار  نآ  دش و  عطق  چم  زا  شتسد  هک  یهدنامرف 

قیمع مخز  هک  یهدنامرف  دیاین ؛ دوجو  هب  يورشیپ  رد  یللخ  دنوشب و  در  دننیبن و  ار  وا  اه  هچب  ات  دوب  هدیباوخ  هنیـس  هب  ای  دناشوپ  تسد  اب 
یم يرفسف  ار  شسابل  تشپ  دشاب ،  صخاش  هک  نآ  يارب  تایلمع  بش  هک  یلوئسم  درک ؛ یم  یتمالـس  هب  رهاظت  دادیمن و  ناشن  تشاد و 
رارق نمـشد  میقتـسم  ریت  فده  اه  گنر  بش  رون  ساکعنا  رثارب  یهاگ  هجیتن  رد  دنورن و  عناوم  يور  دـننکن و  مگار  هار  نارگید  ات  درک 

. تفرگ یم 
يارب هار  ات  دـیباوخ  اـه  نیم  اـهرادراخ و  میـس  يور  هناـبلطواد  دوخ  نیم ،  نادـیم  رد  ربعم  ندرک  زاـب  يارب  تاـیلمع  بش  هک  یهدـنامرف 

... . دیاین و شیپ  تایلمع  رد  یلاکشا  دوش و  زاب  نارگید 

تقیقح هار 

. تسا لصو  ناوضر  رون ، شیاهتنا  ددرگ  نیزم  دهز  گنر  اب  صالخا و  هرهوج  اب  شلمع  رگا  هک  یهار 

(ع) نیسح هار 
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. دنک یم  عافد  نافعضتسم  نامولظم و  قح  زا  هک  یهار 

ینیمخ ماما  هار 

. هللا يوس  هشیمه  نآ  موادت  هک  یهار  دیحوت .  هار  هللا . يوس  هب  میقتسم  طارص  مالسا . و  جع )  ) نامز ماما  هار 

نایروطاچاخ کیمزار 

هب مشچ  نارهت  رد  نمهب 1343  رد  نایروطاچاخ ، شوناریـس »  » و سِـسِرن »  » يرگراک هداوناخ  مود  دنزرف  نایروطاچاخ ،» کیمزار   » دیهش
، دومن يرپس  يریئان »  » هنمارا ناتسبد  رد  مراهچ  سالک  ات  ار  ییادتبا  تالیصحت  دوشگ . ناهج 

لاح کمک  یناوجون ، نارود  نامه  زا  شیوخ ، راک  اـب  اـت  هتـشگ  لیـصحت  كرت  هب  روبجم  هداوناـخ ، يداـصتقا  دـب  عاـضوا  تلع  هب  اـما 
هب تشاد  هک  يراکتـشپ  تیدـج و  اب  درکیم . راک  يزاس  کیتسالپ  هاگراک  رد  یگلاـس  ات 18  زاس  يرطاب  ناونع  هب  يو  دـشاب . هداوناـخ 

سپ هدنارذگ و  نارهت  رد  ار  یشزومآ  هرود  دیدرگ . شترا  دراو  هفیظو ، ماظن  نامزاس  هب  دوخ  یفرعم  اب  دش . هدرامگ  هاگراک  یتسرپرس 
هام  18  ) ههبج رد  روضح  هام  زا 8  دـعب  مازعا و  بونج  ههبج ي  هب  خـیرات 1/4/1366  رد  داد . همادا  شتمدـخ  هب  ییاوه  يورین  رد  نآ  زا 

هدش و يزغم  هبرـض  راچد  هیدیما ، - زاوها هداج  رد  يو  لماح  پیج  ندـش  نوگژاو  تلع  هب  دنفـسا 1366  مهدراهچ  خیرات  رد  تمدخ ،)
ماجنا نارهت و  هب  لاقتنا  زا  دـعب  ناـیروطاچاخ » کـیمزار   » دیهـش كاـپ  رکیپ  دیـسر . تداهـش  هب  زاوها  ناتـسرامیب  رد  هتفه  کـی  زا  سپ 
كاخ هب  نارهت  رد  یلیمحت  گنج  ینمرا  يادهش  هعطق  رد  ناملـسم  یحیـسم و  نانطومه  زا  يریثک  تیعمج  روضح  اب  یبهذم  تافیرـشت 

دش . هدرپس 
تارطاخ

: شردام تیاور  هب  دیهش 
ینهیم هفیظو  هب  مه  یـصخش و  هفیظو  هب  مه  ات  تفرگ  میمـصت  دوب . ردپ  هداوناخ و  ردام و  يارب  زوسلد  راک و  رد  يدج  ناوج  کیمزار 

هب يزابرـس  زا  دعب  دیاب  هک  تفگیم  هشیمه  وا  دـیامن . لمع  دـشابیم ، نمـشد  زواجت  مجاهت و  لباقم  رد  شکاخ  بآ و  زا  عافد  هک  شا 
دوب هتفگ  شگرزب  ردارب  هب  وا  درک . یفرعم  هفیظو  ماظن  هزوح  هب  ار  دوخ  وا  هداوناخ ، تفلاخم  مغریلع  دهد . یناماس  رـس و  دوخ  یگدـنز 
هدرک باختنا  هک  داهن  یهار  هب  مدـق  يو  یتسه . هداوناخ  روآ  ناـن  گرزب و  ردارب  وت  نوچ  نم ، هب  اـت  دراد  زاـین  رتشیب  وت  هب  هداوناـخ  هک 

رورـسم لاحـشوخ و  يردق  هب  دوب  هتفر  تمدـخ  هب  هدامآ  هچرتفد  نتفرگ  يارب  هک  يزور  تشاد . ندوب » مهم  یگرزب و   » ساسحا وا  دوب .
ندوب مهم  دـیفم و  ساسحا  اریز  دوشیم ، بوسحم  مرمع  یگدـنز  ياهزور  نیرتاـبیز  زا  یکی  زورما  تفگیم : وا  تشادـن . ّدـح  هک  دوب 

تمدـخ رورغ  اب  مروشک ، مچرپ  ریز  رد  ما  یحیـسم  ناـنطومه  يارب  هدـناوخ و  ارف  ناریا  مزیزع  نیمزرـس  زا  عاـفد  يارب  هک  ارچ  منکیم ،
افص و حلص و  رد  دنناوتب  مروشک  مدرم  ات  موش  عقاو  رمثرمثم  دیفم و  مزیزع  روشک  قوقح  زا  عافد  رد  ات  مهد  ماجنا  ار  ما  يزابرس  سدقم 

هـشیمه وا  دیدرگ . لقتنم  زاوها  رد  رقتـسم  ییاوه  يورین  نادرگ  هب  لاس  کی  زا  دعب  وا  دـنهد . همادا  دوخ  یگدـنز  هب  شیاسآ  شمارآ و 
رـس و دوخ  یگدنز  هب  هدناسر و  مامتا  هب  ار  ما  يزابرـس  يدوز  هب  هللااشنا  دنوادخ ، کمک  هب  هداد و  ماجنا  ار  مدوخ  هفیظو  نم  تفگیم :
هک یقوـقح  اـب  دورب ، يزابرـس  هب  هکنیا  زا  لـبق  اـت  یکدوـک ، نارود  ناـمه  زا  مـنکیم . يرادـهگن  دیهـش ،} رداـم  } وـت زا  هداد و  ناـماس 
ام رکف  لد و  رد  تسا  یقاب  ایند  ات  يو  یندـشن  شومارف  هرطاخ  دوب . یتریغ  روعـش و  اب  يرـسپ  وا  دوب . هداوناـخ  جرخ  کـمک  تفرگیم ،

دهاوخن مدای  زا  شداش  ممصم و  هرهچ  هاگچیه  دمآیم . یصخرم  هب  هدننک  ریگلفاغ  ربخ و  یب  دنلبرس . داش و  شحور  دنام . دهاوخ  یقاب 
زا ار  یـسک  تقو  چیه  تشاذگیم . مارتحا  دوخ  ردام  ردپ و  هب  هشیمه  راک . رپ  هار و  هب  رـس  ور ، شوخ  دوب . داش  رایـسب  يرـسپ  وا  تفر .

. میرادیم یمارگ  هشیمه  ار  شدای  تسام . لد  رد  هشیمه  شکین  راتفر  هرطاخ و  دای و  درکیمن . ریگلد  دوخ 
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1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

هدازدیشر کیفار 
، لاس دنچ  زا  سپ  يو  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هیمورا  رد  شکتمحز  يا  هداوناخ  رد  لاس 1337  زییاپ  رد  هدازدیشر » کیفار   » دیهش زابرس 

. دیزگ تنوکس  نارهت  رد  هداوناخ  قافتا  هب 
هب قفوم  نمهب ،»  » و یسودرف »  » ياه ناتسریبد  رد  لیصحت  همادا  اب  سپـس  هدناسر ، نایاپ  هب  تخدناس »  » هنمارا هسردم  رد  ار  ییادتبا  عطقم 
هب یـشزومآ ، هرود  یط  زا  سپ  مازعا و  مچرپ  ریز  تمدـخ  هب  ناتـسبات 1360  رد  هفیظو  ماظن  هرادا  هب  دوخ  یفرعم  اب  دیدرگ . ملپید  ذـخا 

ناـگداپ هب  دوخ  یفرعم  زا  سپ  هداز » دیـشر  کـیفار   » دیهـش تسویپ . لـطاب  هیلع  قح  دربـن  ياـه  ههبج  رد  هزمح »  » رگشل 21 ناگدنمزر 
رد تداهـش  اب  هناروالد  تمدخ  هام  تفه  زا  دعب  يو  دباتـشب . ههبج  هب  هک  تفرگ  میمـصت  يو  نکیل  تسا ، هدـش  فاعم  هک  تفای  عالطا 

. تسویپ یلعا  توکلم  هب  لاس 1361 ، زورون  رد  يالبرک 1 »  » تایلمع
زا نت  اهدـص  هقردـب  ناـیم  رد  یبهذـم  صوـصخم  تافیرـشت  ماـجنا  نارهت و  هـب  لاـقتنا  زا  سپ  هداز » دیـشر  کـیفار   » دیهـش كاـپ  رکیپ 

كاخ هب  نارهت  ینمرا  يادهش  هعطق  لحم  رد  نیدرورف 1361  مهدزیس  هعمج  زور  رد  یمسارم  یط  نارهت  ناملسم  یحیـسم و  نادنورهش 
. دش هدرپس 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایمارغاب دنومیار 

هب هداوناخ  قافتا  هب  یگلاس  شش  رد  دیدرگ . دلوتم  نارهت  رهش  رد  هام 1342  ریت  خیرات 26  رد  داژن ) نوتاخ  « ) نایمارغاب دنومیار   » دیهش
. دومن ناکم  لقن  ناهفصا  ناتسرهش 

رد ناهفـصا  رذوبا »  » ناتـسریبد رد  نآ  زا  سپ  هدـنارذگ و  ناینیراتاک »  » و نمرآ »  » هنمارا سرادـم  رد  ار  ییامنهار  یئادـتبا و  تالیـصحت 
هرود ماـمتا  زا  سپ  تفر . يزابرـس  تمدـخ  هب  دوخ ، ناتـسود  قاـفتا  هب  لاس 1364  رد  دیدرگ . لیـصحت  هب  لوغـشم  يزلف  عیانـص  هتـشر 

« رهشناریپ  » ناتسرهش هب  تمدخ ، نیح  رد  تسویپ . هناخپوت ) تمـسق   ) هیمورا رگشل 64  هب  يو  نامرک ، ( 05  ) شزومآ زکرم  رد  یشزومآ 
هجرد هب  یثعب ، نمـشد  ییاوه  کت  نامز  رد  راجفنا  زا  یـشان  دـیدش  جوم  رثا  رب  نارمع » جاح   » هقطنم رد  خیرات 29/2/1365  رد  مازعا و 

. دمآ لئان  تداهش  عیفر 
رد ناهفصا ،»  » و رهش » نیهاش   » هنمارا زا  رفن  اهدص  روشرپ  روضح  اب  یبهذم ، مسارم  ماجنا  زا  سپ  نایمارغاب » دنومیار   » دیهـش رهطم  رکیپ 

هارمه نانآ  یناهج  نایماح  و  لیئارسا )  ) یلاغشا نیطـسلف  تلود  نیـسح ،» مادص   » یثعب تموکح  هیلع  رب  ییامیپهار  يرازگرب  اب  هک  یلاح 
، زورما درک : مالعا  روشرپ  یقطن  رد  نانارنخس  زا  یکی  دش . هدرپس  كاخ  هب  ناهفصا  هنمارا  ناتـسروگ  رد  هودنا  مغ و  زا  ییاضف  رد  دوب ،

ثعاب ناریا ، تلم  یتخبـشوخ  يدازآ و  هار  رد  دوخ  یگدـنز  راثن  اب  هک  دریگیم  رارق  یناینمرا  یماسا  راـنک  رد  ناـمزیزع  دـنومیار »  » ماـن
كاـخ هب  ار  وا  ناوج  رکیپ  هک  هظحل  نیا  رد  دـنا . هتـشگ  سانـش  هفیظو  فیرـش و  نادنورهـش  ناونع  هب  ینمرا  هعماـج  تزع  يدـنلبرس و 

. دروآ مهارف  ار  شیوخ  ناملسم  نانطومه  ریاس  اب  ناینمرا  طباور  رتشیب  میکحت  تابجوم  يو ، هدش  هتخیر  نوخ  ات  میراد  دیما  میراپسیم ،
تارطاخ

: شردارب تیاور  هب  نایمارغاب » دنومیار   » دیهش
يو هداوناخ  دوب . تسود  هداوناخ  قالخا و  شوخ  رایـسب  تشاد و  ینتـشاد  تسود  شیدنارود و  یتیـصخش  نایمارغاب » دـنومیار   » دـیهش
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تایح نامز  رد  هک  تسا  ینتفگ  انیبور .)  ) رهاوخ کـی  و  کـیفار )  ) رتکچوک ردارب  کـیمزار ،)  ) رتگرزب ردارب  رداـم ، زا : دـندوب  تراـبع 
هب ناوارف  شالت  راک و  اب  ار  شا  هداوناخ  یتسرپرـس  يو  ردپ ، توف  زا  سپ  دندوب . هدومن  تافو  لاس 1361  رد  ناشیا  مرتحم  ردپ  دیهش ،

« تارارآ  » لابتوف میت  رد  یمسر  تروص  هب  تداهش ، زا  شیپ  تشاد . لابتوف  هتشر  ًاصوصخ  شزرو ، هب  يدایز  رایسب  هقالع  تفرگ . هدهع 
. تشگ هدوزفا  شتاراختفا  هب  ناهفصا  یهاگشاب  حطس  رد  هک  دوب  تیلاعف  هب  لوغـشم  تفای ، رییغت  ناوِس »  » مان هب  ًادعب  هک  ناهفـصا  فلا ) )

. تشاد ینادنخ  هرهچ  هشیمه  هدوب و  زین  ناهفصا  ناناوج  لابتوف  میت  وضع  يو  لاح ، نیع  رد 
دهاوخ ما  یـصخرم  نیرخآ  نیا  تشاد : راهظا  نادـنخ  يا  هرهچ  اب  هداوناخ  شوغآ  رد  روضح  ماگنه  هب  شا ، یـصخرم  نیرخآ  نامز  رد 

. دیشون مهاوخ  ار  تداهش  تبرش  راب ، نیا  دوب و 
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

رازال تربور 

هتـشگ و مازعا  يزابرـس  تمدخ  هب  هسردم ، تالیـصحت  ندنام  مامتان  زا  سپ  دش . دـلوتم  نارهت  رد  لاس 1345  هب  رازال » تربور   » دـیهش
. دنارذگ ناتسرل  رگشل 84  رد  مین  هام و  کی  تدم  هب  ار  یشزومآ  نارود 

يو تخادرپ . شروشک  زا  يرادساپ  هب  نارهم »  » و راموس »  » نوچمه یقطانم  رد  دش و  لقتنم  برغ  ههبج  هب  يو  یـشزومآ ، هرود  مامتا  اب 
. دوب رقتـسم  کمیم »  » یتایلمع هقطنم  رد  يو  راب  نیرخآ  شردارب ، تیاور  هب  انب  دیـسر . تداهـش  هب  يزابرـس  تمدـخ  رخآ  ياـهزور  رد 

تسین مزال  هدنامن و  یقاب  شتمدخ  نایاپ  هب  زور  دنچ  زا  شیب  دییوگب : تربور »  » هب دوب : هتفگ  شردارب  هب  رازال » تربور   » دیهـش هدنامرف 
ات تسا : هتفگ  وا  هک  دـنکیم  لقن  رازال » تربور   » دیهـش هدـنامرف  تفریذـپن . يو  نکیل  ددرگزاب . طخ  تشپ  هب  دـناوتیم  دـنامب و  اـجنیا 

هرخالاب درک و  مه  ار  راک  نیمه  دـتفیب . اه  یقارع  تسد  هب  هپت  مراذـگیمن  تسا و  نم  لام  لسلـسم  نیا  متـسه ، اجنیا  هک  يزور  نیرخآ 
... دش دیهش 

هب ارم  دروخ و  ریت  اجنآ  تربور  هک  دنکیم  لقن  هدوب و  وا  رانک  رد  تداهش  عقوم  تربور »  » مزرمه یچ  میسیب  دیهـش ، ردام  تیاور  هب  انب 
. مگنجیم اه  یقارع  اب  منوخ  هرطق  نیرخآ  ات  نم  دوب : هتفگ  وا  هب  تربور » . » دنتفرگ تراسا 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایدواد کیمزار 

ناتـسا رد  ندیرف »  » رهـش عباوت  زا  درگالیم »  » ياتـسور رد  ناتـسبات 1339  رد  هداوناخ  هداوناخ  مراهچ  دـنزرف  نایدواد ،» کیمزار   » دـیهش
. دوشگ ناهج  هب  مشچ  ناهفصا 

سپـس وا  تشگ . يرپس  نارهت  ناینوت »  » هنمارا هسردـم  رد  کیمزار »  » ییادـتبا تالیـصحت  تشذـگ . شهاـگداز  رد  يو  تیلوفط  نارود 
راک هب  يرگنهآ  هاـگراک  کـی  رد  هدیـشک و  تالیـصحت  زا  تسد  راـک ، هب  دـیدش  هقـالع  تلع  هب  نکیل  دـیدرگ ، ییاـمنهار  عطقم  دراو 

هب هام  هدزناپ  رادساپ ، ناونع  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تشاد و  تکرش  یمالسا  گرزب  یمالسا  بالقنا  رد  کیمزار » . » دیدرگ لوغـشم 
هس تدم  لقتنم و  نارهت  هب  دنجریب ،»  » رد یشزومآ  هرود  هام  هس  یط  زا  دعب  تفر . تمدخ  هب  لاس 1359  يادتبا  رد  وا  تخادرپ . تمدخ 
زور رد  تخادرپ . یثعب  زواجتم  ياهورین  اب  دربن  هب  هدش و  لقتنم  نادابآ »  » و رهـشمرخ »  » هب نآ  زا  سپ  دومن . تمدـخ  نارهت  رد  زین  ار  هام 

عاجـش زابرـس  نیا  هدرک و  تباصا  شا  هنیـس  ولهپ و  هب  هلولگ  دنچ  نمـشد  نازابرـس  اب  دیدش  يریگرد  نیح  تشهبیدرا 1360 ، هبنش 26 
هب لاقتنا  زا  دعب  نایدواد » کیمزار   » دیهـش رهطم  رکیپ  دیـسر . تداهـش  هب  دیدش  يزیرنوخ  هدراو و  تحارج  تدش  رثا  رب  مالـسا » هاپـس  »

یتلود ياه  داهن  ریاس  شترا و  ناگدنیامن  ناملسم ، نانطومه  ریاس  نارهت ، هنمارا  زا  رفن  نارازه  هقردب  اب  یبهذم  تافیرشت  ماجنا  نارهت و 
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. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  رد  یلیمحت  گنج  ینمرا  يادهش  هعطق  رد 
تارطاخ

ردارب ش: تیاور  هب  دیهش 
« كاپ دـیع   » هب کـیدزن  میدـناسریم ، نهآ  هار  نادـیم  هب  ار  وا  مرگید  ردارب  ود  هارمه  هب  هک  رخآ  زور  مدوب . وا  رتکچوک  ردارب  نم  »… 

رظتنم منامزرمه  تفگیم : دومن و  نتفر  هب  رارصا  وا  اما  دشاب . هداوناخ  هارمه  دنامب و  کیمزار »  » هک تشاد  رارصا  مردام  دوب و  یحیـسم 
هکنیا سرت  زا  دوب  تحاران  ردـقچ  هک  مراد  رطاخ  هب  تیعمج . زا  ّولمم  اه  نابایخ  دوب و  اروشاع  زور  مدرگرب . یتسیاب  ًامتح  دنتـسه و  نم 

رهاوخوردارب هک  اـم  هب  وا  هیـصوت  دـناسرب . راـطق  هب  عقوم  هب  ار  دوخ  تسناوـت  اـه  هچوـک  سپ  هچوـک  زا  ماجنارـس  دـسرن . راـطق  هب  اداـبم 
دوب هتـسناوتن  وا  هک  ار  يزیچ  نآ  ات  تساوخیم  ام  زا  دادیم و  تیمها  تالیـصحت  هب  يو  میناوخب . سرد  هک  دوب  نیا  میدوب  شرتکچوک 

وا زا  همه  هک  دوب  يرـسپ  ًادـج  دـشاب . تحاران  ای  ریگلد  کـیمزار »  » زا هک  دومن  ادـیپ  ار  يدرف  ناوتیمن  میروآ . تسدـب  دروآ ، تسد  هب 
فیرعت دنارذگیم ، رگنـس  رد  شنامزرمه  اب  هک  ییاهبـش  زا  تفگیمن . يزیچ  نامیارب  ههبج  ياه  یتخـس  زا  هاگچیه  وا  دـندوب . یـضار 

نت هب  ار  يزابرـس  راختفا  رپ  سابل  هک  نیا  زا  وا  منکیم . راختفا  ما  يزابرـس  سدـقم  ساـبل  هب  نم  تفگیم : هشیمه  کـیمزار » . » دومنیم
منیبب ات  منک  زاب  ار  تسپ  هبعج  برد  متشگیم ، زاب  هناخ  هب  هسردم  زا  هاگره  هک  دوب  نیا  نم  یگـشیمه  راک  دوب . دنـسرخ  رایـسب  تشاد ،

؟ ریخ ای  هدمآ  يا  همان  کیمزار »  » زا
هانگ دادیم : باوج  میدیـسرپیم ، ار  راک  نیا  لـیلد  وا  زا  یتقو  دروآیم . هناـخ  هب  ار  وا  هشیمه  کـیمزار »  » هک میتشاد  يا  هیاـسمه  رـسپ 

هدش و گرزب  کچوک  رـسپ  نآ  الاح   … دـشاب . هتـشادن  ردـپ  يا  هچب  رـسپ  یتقو  تسا  تخـس  ردـقچ  دـینادیمن  درادـن . ردـپ  وا  دراد ،
… «. دنزیم رس  مردام  هب  ًابترم  تسا و  یگدنز  هناخ و  بحاص 

، اه سابل  نیا  اب  تفگیم : وا  دروآیم . نوریب  شنت  زا  ار  شیاه  شفک  اه و  سابل  روز  هب  مردام  دـمآیم ، یـصخرم  هب  مردارب  یتقو  »… 
...«. دندوب ههبج  رد  شناتسود  شرکذ ، رکف و  مامت  اما  دمآیم ، یصخرم  هب  وا  مراد . يرگید  ساسحا 

همان  تیصو 
هار رد  يزابناج  بالقنا ، ودـب  زا  اریز  دـینکن ، یتحاران  متداهـش  رد  ناتـسود ، متخاب . ناج  نطو  لالقتـسا  هار  رد  مه  نم  زیزع ، نانطومه 

تبث ناتـسود  نطو  هرمز  رد  ممان  اـت  مدیـسر  راـختفا  نیا  هب  يزابرـس  ساـبل  رد  دوب . نم  ییاـهن  فدـه  كاـخ ، بآ و  نیا  ظـفح  نطو و 
...« دوش

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

يرمک ایر 

فیرعت هب  درک  یم  عورش  یـسک  یتقو  مینزب . ار  یفرح  نینچ  هک  تسا  زیاج  دنتفگ  یم  نتـسکش ؛ ار  ایر  رمک  ایر ؛ زا  يراع  یفرح  نتفگ 
هن هکنیا  زا  هیانک  تسا . يرمک  ایر  سرتن  دـنتفگ : یم  وا  هب  نارگید  دوشب ، ایر  ادابم  هک  داد  یم  جرخ  هب  ساوسو  يا و  هعقاو  يا و  هنحص 

. ینکش یم  اه  فرح  نیا  اب  مه  ار  ایر  رمک  هکلب  ینک ، یمن  ایر  وت  اهنت 

نک مک  هام  يور 

رگید وا  دوجو  اب  ییوگ  مه  هام  دوب ؛ هدرک  مک  تسا  نامـسآ  رد  هشیمه  هک  مه  ار  هام  يور  هک  دوب  هدـنام  ههبج  رد  ردـق  نآ  هک  یـسک 
ًاعبط دوب و  هام  رخاوا  ای  لـیاوا  هک  دـنداد  یم  تبـسن  یتقو  ههبج  یمیدـق  ياـهورین  هب  ار  تراـبع  نیا  دـهدب ؛ ناـشن  يدوخ  تسناوت  یمن 

. ییوگ هلذب  هب  دندرک  یم  عورش  اه  هچب  تقو  نآ  دید ! ار  هام  دش  یم  لکشم 
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يزوس نغور 

ندز لیئارسا  مرآ 

یجیسب زمرت  نغور 

هقطنم جرح  رسع و  زا  رپ  یگدنز  دربن و  مرگامرگ  رد  ياچ  یندیشون و  شقن  تیمها و  زا  هیانک  ولهپ ؛ دنق  ياچ 

هیحور

دش یم  صخش  یناور  تینما  طاشن و  شیازفا  ثعاب  دیسر و  یم  هقطنم  هب  هداوناخ  زا  هک  يا  همان  نینچمه  یگنج ؛ هریج  هویم ؛ توپمک 

شخب حور 

هیحور تیوقت  یمرگلد و  بجوم  دندمآ و  یم  اما  تفر ، یمن  اهنآ  زا  ههبج  رد  روضح  راظتنا  هک  یناسک  نس ؛ هب  اپ  درمریپ و  ناگدـنمزر 
. دندش یم  اهرت  کچوک 

رورپ هدنمزر  هدنمزر و 

یتقو دهدب ؛) شرورپ  دوخ  نماد  رد  يا  هدنمزر  دناوت  یم  هک  یـسک   ) رتخد دازون  و  دگنجب ) نمـشد  اب  دناوت  یم  هک  یـسک   ) رـسپ دازون 
دندیـسرپ یم  وا  زا  ناتـسود  تسا ، هداد  يدنزرف  وا  هب  دنوادخ  هک  دـنداد  یم  ربخ  وا  هب  ینفلت  ای  دـمآ  یم  همان  ناگدـنمزر  زا  یکی  يارب 

. دوب ینعم  نیمه  هب  مه  رورپدیهش  ای  تسا  دیهش  رورپ ؛ هدنمزر  ای  تسا  هدنمزر 

جیسب ویدار 

هک یـسک  باوج  رد  تشادن ؛ یمولعم  نیعم و  عبنم  تفای و  یم  راشتنا  تشگ و  یم  ناگدـنمزر  نیب  ناهد  هب  ناهد  هک  یتاعالطا  رابخا و 
. جیسب ویدار  دنتفگ : یم  هدرک  مالعا  یسک  هچ  ار  اهربخ  روج  نیا  ای  اه  فرح  نیا  دیسرپ  یم 

رادیاپ نامحر 

درکیم دروخرب  یمالسا  ماظن  دض  نادقتنم  اب  نامحر 
نایب یتارظن  اههدیقع و  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  هیلع  هک  یلفاحم  رد  زگره  نامحر  تفگ : رادیاپ » نامحر   » زومآشناد دیهش  ردارب 

. درکیم دروخرب  دارفا  نآ  اب  تدش  هب  تفاییمن و  روضح  دشیم ،
ربمایپ هب  هک  یصاخ  هقالع  رطاخ  هب  نامحر  تشاد : راهظا  يو ، زا  یتارطاخ  نایب  اب  رادیاپ » نامحر   » زومآشناد دیهش  ردارب  رادیاپ  مساج 

. درکیم تکرش  یبهذم  ياهتئیه  سلاجم و  رثکا  رد  تشاد  ع )  ) تیب لها  و  (ص )
يو یسرد  ياهتفرشیپ  رطاخ  هب  هسردم  نالوئسم  هک  يدح  رد  دوب  قفوم  رایسب  هطـسوتم  هرود  یـضایر  هتـشر  رد  مردارب  داد : همادا  يو 

. درکیم کمک  ناشیاهسرد  رد  شناردارب  نارهاوخ و  هب  یتح  نامحر  دندرکیم ؛ رکشت  مردام  ردپ و  زا 
يروهمج ماظن  هیلع  هک  یلفاحم  دراو  زگره  دوب و  یبهذم  يدرف  نامحر  دیهش  درک : ناشنرطاخ  رادیاپ » نامحر   » زومآشناد دیهش  ردارب 

لیالد اهنآ  ياهفرح  لباقم  رد  درکیم و  دروخرب  اهنآ  اب  تدش  هب  تفاییمن و  روضح  دـشیم ، نایب  یتارظن  اههدـیقع و  ناریا  یمالـسا 
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. تشاد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ییامنهار و  رد  یعس  درکیم و  نایب  یقطنم 
تالکـشم اب  ییورایور  رد  درکیم و  یگداتـسیا  تسـشنیمن و  تکاس  اهمتـس  ملظ و  اهیتلادـعان ، ربارب  رد  مردارب  تشاد : ناـیب  رادـیاپ 

. درکیم هزرابم  اهیتخس  نیا  اب  دوخ  شالت  یهلا و  تیانع  هب  هیکت  اب  راگزور 
هدنیآ رد  تشاد  تسود  هشیمه  درکیم و  رکف  ههبج  هب  مازعا  هب  طقف  درکیم  لیـصحت  ناتـسریبد  هرود  رد  نامحر  هک  ینامز  دوزفا : يو 

. دنیرفآ راختفا  شتلم  يارب  دشاب و  دوخ  هعماج  يارب  دیفم  يدرف 
هک یماگنه  تسیزیم و  هداس  هراومه  تاناکما  دوبمک  یطیحم و  طیارش  هب  هجوت  اب  يو  تفگ : رادیاپ » نامحر   » زومآشناد دیهش  ردارب 

ار يزوسلد  لامک  ریقف  دارفا  هب  تبـسن  درکیم ، یگدـنز  يریقف  هداوناخ  رد  دیهـش  هکنیا  اـب  درکیم و  لـمع  شاهدـعو  هب  دادیم  هدـعو 
. تشاد

هب تبـسن  مردارب  تشاد : راـهظا  درکیم ، توـعد  یتلادـعیب  ملظ و  اـب  هزراـبم  هب  ار  ناتـسود  ناـمحر  دیهـش  هکنیا  هـب  هراـشا  اـب  رادـیاپ 
نابرهم و قلخشوخ ، هراومه  تشاد و  یـصاخ  يدـنبیاپ  بالقنا  ياـهنامرآ  و  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  هلمج  زا  ینید  ياهتیـصخش 

. درکیم هیصوت  رما  نیا  هب  ار  ناتسود  دوب و  قداص 
دوب هوسا  (ع ) تیب لها  هب  هقالع  هطساو  هب  هلاس  دیهش 17 

هک يروط  هب  درکیم  يراتفرشوخ  نایفارطا  اب  (ع ) تیب لها  هب  هقالع  هطـساو  هب  مرـسپ  تفگ : رادـیاپ » ناـمحر   » زومآشناد دیهـش  ردـپ 
. دوب نایانشآ  نادنزرف  يارب  یقالخا  هوسا  يو  راتفر 

هب دنبیاپ  دقتعم و  ياهداوناخ  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  هاشنامرک  ناتسا  دابآمالسا  رد  لاس 1350  رد  رادیاپ » نامحر   » زومآشناد دیهش 
. تفای دشر  یتیبرت  یبهذم و  لوصا 

حیجرت دید ، ار  قارع  ثعب  میژر  تازواجت  هک  ینامز  درکیم و  لیصحت  یضایر  هتـشر  رد  هطـسوتم  موس  لاس  رد  زومآشناد  دیهـش  نیا 
دادرخ هکنیا 27  ات  تشاد  روضح  هاـشنامرک  ههبج  رد  هاـم  لاس و 8  کی  دودـح  يو  دورب . ههبج  هب  یمالـسا  نهیم  زا  عاـفد  يارب  اـت  داد 

. دیسر تداهش  هب  هچبلح  هقطنم  رد  یگلاس  رد 17   1367
ماما نادیهـش  رالاس  رورـس و  رادتـسود  نامحر  درادیم : راهظا  شدـنزرف  زا  یتارطاخ  ناـیب  اـب  رادـیاپ » ناـمحر   » زومآشناد دیهـش  ردـپ 
يارب یقالخا  هوسا  يو  راتفر  هک  يروط  هب  درکیم  يراتفرشوخ  نایفارطا  اب  (ص ) ربمایپ تیب  لها  هب  داـقتعا  هطـساو  هب  دوب و  (ع ) نیـسح

. دوب نایانشآ  ناتسود و  نادنزرف 
. درکیم تیلاعف  اههتشر  نیا  رد  تشاد و  هقالع  لابتوف  یمزر و  ياهشزرو  هب  مرسپ  دهدیم : همادا  يو 

لطاب هیلع  قح  ياهههبج  هب  یلیمحت  گـنج  زاـغآ  اـب  هکنیا  اـت  تشاد  روضح  اـهییامیپهار  همه  رد  ناـمحر  دیهـش  دـنکیم : نایبرادـیاپ 
. دیسر تداهش  عیفر  هجرد  هب  هچبلح  رد  یتایلمع  رد  تفاتش و 

دیهش نیا  یگدنز  رد  شهوژپ  اب  نازومآشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا  وضع  یمیرک  نیسح  روپیمارهب و  داجس  درفيدمحا ، دیحو 
. دندرک تبث  مالسا  خیرات  رب  ار  رگید  ياهراتس  مان 

ییوج هلک  یهانپ  فیطل 
مریمب مربهر  يرای  يارب  یناوج  رد  مهاوخیم 

؛ مریمب رخآ  هک  دـشاب  رارق  رگا   » دیـسیونب مربـق  گنـس  يور  رب  تسا : هدـمآ  ییوجهلک » یهاـنپ  فیطل   » زوـمآشناد دیهـش  همانتیـصو  رد 
«. مریمب ربهر  يرای  يارب  یناوج  لصف  رد  هک  مهاوخیم  مریمب ؛ رتسب  رد  هک  مهاوخیمن 

يو درک ؛ لیـصحت  ییادتبا  عطقم  ات  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  هاشنامرک  رد  خیرات 1344  رد  ییوجهلک » یهانپ  فیطل   » زومآشناد دـیهش 
. درک یم  میسقت  ارقف  نیب  ار  شدمآرد  درک و  راک  هب  عورش  یناوجون  نینس  رد 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


دش مازعا  هاشنامرک  ههبج  هب  سپ  درکیم و  يروآعمج  ار  اهههبج  هب  یمدرم  ياهکمک  یلیمحت  گنج  زاغآ  زا  یجیسب  زومآشناد  نیا 
عیفر ماقم  هب  دـش و  یبلق  تسیا  راـچد  هراـپمخ  جوم  رثا  رب  هلوگنچ  هقطنم  رد  نیدرورف 1363  رد 15  ههبج  رد  روضح  هاـم  زا 7  سپ  هک 

. دیسر تداهش 
تسا : هدمآزومآشناد  دیهش  نیا  همانتیصو  رد 

ادخ مان  هب 
ار نم  هک  منکیم  رکـشت  یلیخ  امـش  زا  نم  مزیزع ، ردام  ردـپ و  تمدـخ  هب  مالـس  اب  و  هر )  ) ینیمخ ماما  بالقنا  ریبک  ربهر  هب  مالـس  اـب  »

. دیداد هعماج  لیوحت  دیدرک و  گرزب 
ادخ هب  منکیم ؛ یتمدخ  بالقنا  نیا  هب  تبـسن  ماقم ، رطاخ  هب  ای  مدوخ  هدنیآ  رطاخ  هب  نم  هک  دننک  رکف  دیاش  مدرم  یمارگ ، ردام  ردپ و 

. منک ادا  ار  دوخ  هفیظو  ات  منک  یتمدخ  هعماج  هب  مهاوخیم  نم  هک  مسق 
کیدزن يزوریپ  میاهداد و  تسد  زا  ار  يدایز  نازیزع  ادهـش ، ام  دـیروخم ؛ مغ  دیـسرن ، امـش  تسد  هب  ماهزانج  رگا  مزیزع ، رداـم  ردـپ و 

. تسا
، یبسامهط مرک  مردارب  هلمج  زا  یمالسا  بالقنا  نادیهش  زا  نم  رگم  دیشابن ، تحاران  دیـسرن ، امـش  تسد  هب  تفر و  نیب  زا  ماهزانج  رگا 

. ادخ هب  هن  مرتهب ؛ يزیزع  یلعتاجن 
يارب فیطل  هک  دـییوگب  اهنآ  هب  دـیهد و  لیوحت  هعماج  هب  دـیهد و  شرورپ  بوخ  ار  میاـههدازرهاوخ  اـههدازردارب و  مهاوخیم  امـش  زا 

. دش دیهش  تفر و  ههبج  هب  دوخ  هعماج  يدازآ 
دیتساوخ رگا  دیسیونب و  ار  نآرق  هیآ  ینعم  طقف  دیسیونب  يزیچ  مرازم  گنـس  يارب  هک  دیتساوخ  رگا  لوسر  ریگناهج و  ورـسخ ، مناردارب 

رد هک  مهاوخیم  مریمب ؛ رتسب  رد  هک  مهاوخیمن  مریمب ؛ رخآ  هک  دـشاب  رارق  رگا   » دیـسیونب ار  نیا  دیـسیونب  يرعـش  مربـق  گنـس  يور  رب 
«. رادهگن ار  هر )  ) ینیمخ جع ،)  ) يدهم رانک  یتح  جع )  ) يدهم بالقنا  ات  ایادخ  ایادخ  مریمب ؛ ربهر  يرای  يارب  یناوج  لصف 

.« دشاب نایانشآ  ناتسود و  همه  رادهگن  دنوادخ 
درکیم میسقت  نامیتی  اب  ار  زورون  يداش  هلاس  دیهش 17 

ون ساـبل  شدوـخ  يارب  فـیطل  دیهـش  دـشیم ، زوروـن  دـیع  هـک  یماـگنه  تـفگ : ییوـجهلک » یهاـنپ  فـیطل   » زوـمآشناد دیهـش  ردارب 
سابل نامیتی  یلو  مورب  هار  هچوک  رد  مشوپب و  ون  سابل  نم  دیآیم  شوخ  ار  ادخ  ایآ   » تفگیم درکیم و  دیرخ  نامیتی  يارب  دیرخیمن ،

«. دنشاب هتشادن  ون 
. درک لیصحت  ییادتبا  عطقم  ات  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  هاشنامرک  رد  خیرات 1344  رد  ییوجهلک » یهانپ  فیطل   » زومآشناد دیهش 
یلیمحت گـنج  زاـغآ  زا  یجیـسب  زومآشناد  نیا  درکیم . میـسقت  ارقف  نیب  ار  شدـمآرد  درک و  راـک  هب  عورـش  یناوـجون  نینـس  رد  يو 

هک دـش  مازعا  هاـشنامرک  ههبج  هب  تشاد و  رـس  رد  ار  ههبج  هب  مازعا  نآ  زا  سپ  درکیم و  يروآعمج  ار  اـهههبج  هب  یمدرم  ياـهکمک 
عیفر ماـقم  هب  دـش و  یبـلق  تسیا  راـچد  هراـپمخ  جوم  رثا  رب  هلوـگنچ  هقطنم  رد  نیدرورف 1363  رد 15  ههبج  رد  روـضح  هاـم  زا 7  سپ 

. دیسر تداهش 
هب دـمآیم و  ام  هناخ  رد  هشیمه  دیهـش  میدوب ؛ هچب  ام  درادیم : راهظا  يو  زا  یتارطاخ  نایب  اـب  زومآشناد  دیهـش  هیاـسمه  يدـبع  لوسر 

«. مهدیم ماجنا  ار  ناتراک  نم  تسرفن ، هاگشورف  هب  ار  تیاهرتخد  یتشاد ، دیرخ  لزنم  زا  نوریب  رگا   » تفگیم مردام 
دور مابتشپ  هب  اهفرب  ندرک  وراپ  يارب  مردام  هک  دادیمن  هزاجا  فیطل  دیهـش  دیرابیم ، نیگنـس  فرب  هک  یماگنه  دهدیم : همادا  يو 

« منکیم وراپ  ار  ناتیاهفرب  نم  تسا ، تخس  امش  يارب  ماب  تشپ  هب  ندمآ  تسالاب و  امش  نس   » تفگیم و 
راـک فیطل  درادیم : راـهظا  يو  زا  یتارطاـخ  ناـیب  اـب  زین  ییوجهلک » یهاـنپ  فیطل   » زومآشناد دیهـش  ردارب  ییوـجهلک  یهاـنپ  لوـسر 
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. دیشخبیم نامیتی  هب  ار  يرگید  شخب  درکیم و  لزنم  شاعم  رارما و  جرخ ، ار  شدمآرد  زا  یشخب  درکیم و 
یگیاسمه رد  هک  یمیتی  ياههچب  يارب  دیرخیمن و  ون  سابل  شدوخ  يارب  دیهـش  نیا  دشیم ، زورون  دیع  هک  یماگنه  درادیم : نایب  يو 

هتـشادن ون  سابل  نامیتی  یلو  مورب  هار  هچوک  رد  مشوپب و  ون  سابل  نم  دـیآیم  شوخ  ار  ادـخ  ایآ   » تفگیم درکیم و  دـیرخ  دـندوب ، ام 
«. دنشاب

تفایرد نارگراثیا  روما  دیهـش و  داینب  زا  هک  یلوپ  شدیهـش  دـنزرف  زا  تیعبت  هب  دوب  هدـنز  ات  مرداـم  دـیازفایم : زومآشناد  دیهـش  ردارب 
. دیشخبیم نامیتی  ارقف و  هب  درکیم ،

ینمهب یلع  اضر 

دیشوکب هناصلاخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  میکحت  يارب 
ماـمت رد  ینید  ناربـهر  زا  يوریپ  هب  مناـبرهم ! نارهاوـخ  ناردارب و  تـسا : هدـمآ  ینمهب » یلع  اـضر   » زوـمآ شناد  دیهـش  همانتیـصو  رد 

. دیشوکب هناصلاخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  میکحت  يارب  دیشاب و  هتشاد  هدرتسگ  لاعف و  روضح  یمالسا  بالقنا  ياههنحص 
تداهـش هب  بالقنادـض  ياهکهورگ  هلولگ  تباـصا  رثا  رب  یگلاـس  رد 14  هک  ینمهب » یلع  اـضر   » زوـمآ شناد  دیهـش  همانتیـصو  رد 

: تسا هدمآ  دیسر ،
نیکست ناناملسم  ام  یگدنز  رد  نآرق  تسا و  نید  نوتـس  زامن  هک  دینادب  دیناوخب ، نآرق  هراومه  دیراد و  ایحا  زامن  منارهاوخ ! ناردارب و 

. تسا مالآ  اهدرد و  هدنهد 
دـینزب و گـنچ  ادـخ  نید  هب  تسادـخ ؛ شمارآ  شیاـسآ و  نید  تسا ، يراگتـسر  تداعـس و  نید  مالـسا  مناـبرهم ! نارهاوخ  ناردارب و 

ياههنحـص ماـمت  رد  ینید  ناربهر  زا  يوریپ  هب  دوخ و  هدرک  هرگ  ياـهتشم  اـب  بـالقنا  لوا  ياـهزور  نوچمه  هشیمه  دـیوشن و  قرفتم 
. دیشوکب هناصلاخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  سدقم  میکحت  يارب  دیشاب و  هتشاد  هدرتسگ  لاعف و  روضح  یمالسا  بالقنا 

یکدوک و نامه  زا  دنوادخ  فطل  هب  نم  تسا و  بالقنا  زا  عافد  ادخ و  نید  تماقتـسا  رطاخ  هب  طقف  تداهـش  نیا  مدـش  دیهـش  نم  رگا 
تداهش هدامآ  ار  دوخ  مدیزگرب و  ار  دوخ  هار  سپس  متفرگ و  رارق  نمشد  يریگچم  در و  نایرج  رد  هسردم  تکمین  تشپ  رد  نآ  زا  دعب 

. ماهدرک
تفگ ار  یظفاحادخ  نیرخآ  نمهب 60  بش  یلعاضر 

اب نمهب  بش 22  تفر و  ییامیپهار  هب  هفیظو  قشع و  مکح  هب  نمهب 1360   22 مردارب ، تفگ : ینمهب » یلعاضر   » زومآشناد دیهش  ردارب 
. تفاتش قح  رادید  هب  یظفاحادخ  نیرخآ  اب  دیتلغ و  دوخ  نوخ  رد  بالقنا  دض  ياهگهورگ  هلمح 

مکح هب  نمهب 1360   22 تشاد : راهظا  يو  تداهش  هوحن  زا  یتارطاخ  نایب  اب  ینمهب » یلعاضر   » زومآشناد دیهـش  ردارب  ینمهب  یلعتارب 
. تشاد هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  یمالسا و  بالقنا  هب  يرفاو  هقالع  قشع و  یلعاضر  میتفر ، ییامیپهار  هب  هفیظو  قشع و 

ییامیپهار رد  تکرـش  يارب  حبـص  يادتبا  نامه  زا  زین  نمهب   22 درکیم ؛ تکرـش  اـهمسارم  اـهتیلاعف و  همه  رد  مردارب  داد : همادا  يو 
. دوب يرگشالت  زومآشناد  دیهش  دوب ؛ يداع  زیچ  همه  تفر ؛ نوریب 

یتاعاس دوب ؛ هسردـم  فیلاکت  ماجنا  لوغـشم  بورغ  ات  رهظ  یکیدزن  مردارب  درک : ناشنرطاخ  ینمهب » یلعاضر   » زومآشناد دیهـش  ردارب 
. تفر باوخ  هب  هداوناخ  ياضعا  رگید  هارمه  مه  یلعاضر  هک  دوب  هتشذگ  بش  زا 

رد تشپ  هیک »؟  » دیسرپ هتـسهآ  تفر و  طایح  هب  تعرـس  اب  یلعاضر  دندیبوک ؛ ناوت  مامت  اب  ار  لزنم  رد  بش ، ياههمین  تشاد : نایب  يو 
هب یظفاحادـخ  نیرخآ  اب  دـیتلغ و  دوخ  نوخ  رد  اج  نامه  یلعاضر  دنتـسب و  رابگر  هب  ار  لزنم  رد  ناـهگان  هک  دوب  خـساپ  ندینـش  رظتنم 

. تفاتش قح  رادید 
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ینمهب یلعاضر 

دوب هتخادنا  ساره  هب  ار  بالقنا  دض  ياه  کهورگ  هلاس  دیهش 14  تعاجش 
هتفکشن هچنغ  نیا  دندمآ و  ساره  هب  ینمهب » یلعاضر   » زومآشناد دیهش  تعاجـش  زا  بالقنا  دض  ياهکهورگ  لاس 60  نمهب  رد 22 

. دندناسر تداهش  هب  ار  بالقنا 
. دوشگ ناهج  هب  مشچ  جدننس  رد  لاس 1346  رد  ینمهب » یلعاضر   » زومآشناد دیهش 

زور 22 ییامیپهار  رد  يو  درک ؛ تیامح  یمالـسا  بالقنا  زا  لد  ناج و  اب  تشاذگ و  یمالـسا  بالقنا  ریـسم  رد  مدق  ادـتبا  نامه  زا  يو 
رد لاس 60  نمهب  بش 22  بالقنادض ، ياهکهورگ  ییاسانـش  اب  درک و  تکرـش  تشادن ، رتشیب  لاس  هک 14  یلاح  رد  لاس 60  نمهب 

. دیسر تداهش  عیفر  هجرد  هب  دیتلغ و  دوخ  نوخ  رد  نالدروک  رابگر  شتآ 
زومآشناد دیهش  نیا  رابرپ  یگدنز  هرابرد  هک  دنتسه  ینازومآشناد  یمشاه  دازهب  یسمش و  هنامس  ینیسح ، یمالس  هیزوف  يدسا ، ایدان 

. دناهدرک شهوژپ 

يدشرا نامحر 

درکیمن یهاتوک  ارقف  هب  قافنا  رد  هلاس  دیهش 11 
یهاـتوک ارقف  هب  قاـفنا  رد  هلاـس  دیهـش 11  نیا  تشادـن ، یبوخ  یلام  تیعـضو  يدـشرا » نامحر   » زومآ شناد  دیهـش  هداوناـخ  هکنیا  اـب 

. درکیمن
ینییاپ نس  هکنیا  اب  یکدوک  نارود  رد  يو  دمآ ؛ ایند  هب  فعضتسم  نیدتم و  ياهداوناخ  رد  لاس 52  يدشرا » نامحر   » زومآشناد دیهش 

. دوب رادروخرب  ياهداعلاقوف  كرد  زا  تشاد 
اما درکیمن  یهاـتوک  ارقف  هـب  شـشخب  لذـب و  رد  هلاـس  زومآ 11  شناد  نیا  اما  تشادـن  یبوخ  یلام  تیعـضو  ناـمحر  دیهـش  هداوناـخ 
نآ رد  نامحر  هک  ییوردوخ  زقـس ، هقطنم  رد  نیم  يزاساج  اـب  دنتـشادن و  ار  ینیمز  ناگتـشرف  نیا  ندـید  لـمحت  قفاـنم  ياـهکهورگ 

. دیسر تداهش  عیفر  ماقم  هب  يدشرا » نامحر   » دش و رجفنم  تشاد ، روضح 
. دنتفرگ هدهعرب  ار  زومآشناد  دیهش  نیا  یهوژپتشذگرس  تیلوئسم  هک  دنتسه  ینازومآشناد  یسیو  دازرف  يردیح و  نیدرف 

دوب همه  قشمرس  هلاس  نامحر 11  راتفر  زومآشناد : دیهش  ردپ 
. دوب همه  قشمرس  وا  كولس  راتفر و  هویش  تشاد ، یمک  نس  هکنیا  اب  هلاس  دیهش 11  تفگ : يدشرا » نامحر   » زومآشناد دیهش  ردپ 
عباوت زا  وجهلب  ياتـسور  رد  ام  هناخ  تشاد : راـهظا  يو  زا  یتارطاـخ  ناـیب  اـب  يدـشرا » ناـمحر   » زومآشناد دیهـش  ردـپ  يدـشرا  دـیعس 

. میدرکیم ترجاهم  يزرواشک  تهج  تمعنكاک  ياتسور  هب  ناتسبات  لصف  رد  دوب و  زقس  ناتسرهش 
تالیـصحت هنیزه  نیمأـت  صوـصخ  هب  میتشادـن  یبوـخ  یلاـم  تیعـضو  دادیم ؛ همادا  وـجهلب  رد  ار  مجنپ  سـالک  ناـمحر  داد : همادا  يو 

. دوب لکشم  میارب  رهش  رد  نامحر 
؛ دوب رادروخرب  ییالاب  ناوت  هیحور و  زا  نامحر  میتشاد  هک  ییاهتیمورحم  همه  اب  درک : نایب  يدـشرا » ناـمحر   » زومآشناد دیهـش  ردـپ 

. دوب هسردم  ناوخسرد  بوخ و  نازومآشناد  زا  یکی  دوب و  تدابع  يرادنید و  لها 
شلیصحت هنیزه  يرگراک  اب  لیطعت  مایا  رد  تشاد  یمک  نس  هکنیا  اب  دوب و  همه  قشمرس  وا  كولـس  راتفر و  هویـش  درک : ناشنرطاخ  يو 

. دنارذگب ار  راگزور  دوخ  جنرتسد  زا  ات  دنک  شالت  دشاب و  لقتسم  دیاب  ناسنا  تشاد  داقتعا  يو  درکیم ؛ مهارف  ار 
دیشخب ریقف  کی  هب  ار  دوخ  ون  نهاریپ  نامحر  زومآشناد : دیهش  ردام 
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هنهک نهاریپ  دوخ  دیـشخب و  وا  هب  ار  دوخ  وـن  نهاریپ  هنهرب ، ریقف  ندـید  اـب  ناـمحر  تفگ : يدـشرا » ناـمحر   » زوـمآشناد دیهـش  رداـم 
. دیشوپ

رایـسب بلق  نامحر  تشاد : راهظا  يو  ینابرهم  تواخـس و  زا  یتارطاخ  نایب  اب  يدـشرا » نامحر   » زومآشناد دیهـش  ردام  یمیلـس  هیفاص 
. دوب هدیرفاین  قلخ  هب  تمدخ  يارب  زج  ار  وا  دنوادخ  تشاد و  ینابرهم  فوئر و 

وا يارب  نهاریپ  کی  يزور  مراد  داـی  هب  داد : همادا  دوب ، فعـضتسم  مورحم و  مدرم  هب  تمدـخ  رکف  رد  مادـم  ناـمحر  هکنیا  ناـیب  اـب  يو 
. تفر نوریب  دش و  لاحشوخ  یلیخ  وا  مدناشوپ ؛ شنت  رب  مدیرخ و 

نامه تسین و  شنت  رب  وا  نهاریپ  مدش  هجوتم  تشگرب  هناخ  هب  نامحر  هک  ینامز  تشاد : نایب  يدشرا » نامحر   » زومآشناد دیهـش  ردام 
هک مدـید  ار  يریقف  متفر  هک  نوریب   » تفگ يدروآ ؟» رد  تنت  زا  ار  تـنهاریپ  ارچ   » مدیـسرپ وا  زا  تـسا ؛ هدیـشوپ  ار  دوـخ  هـنهک  نـهاریپ 

«. مدیشخب وا  هب  مدروآ و  رد  ار  منهاریپ  تشادن ؛ نت  رب  يزیچ 
رگا نزن ؛ ار  فرح  نیا  تقو  چیه  ردام   » تفگ باوج  رد  يو  مدوب ؛ هدـیرخ  تدوخ  يارب  ار  نهاریپ  نم   » متفگ نامحر  هب  داد : همادا  يو 

«. دوش دونشخ  یضار و  وت  زا  دنوادخ  ات  هاوخب  مه  نارگید  يارب  یهاوخیم  نم  يارب  ار  بوخ  سابل  ششوپ و 

یناجدیم نامحر 

. دوب ناهنپ  اهرظن  زا  تداهش ، زا  سپ  لاس  ات 12  هلاس ، یناجدیم 17  نامحر  دیهش  رهطم  رکیپ 
. دش دلوتم  ناجدیم  ياتسور  رد  لاس 1347  رد  یناجدیم » نامحر   » زومآشناد دیهش 

. تشاد هر ) ) ینیمخ ماما  هب  يرایسب  هقالع  درکیم و  تکرش  اهییامیپهار  رد  دوخ  نیدلاو  هارمه  هب  یمالسا  بالقنا  نارود  رد  يو 
همادا يارب  اتـسور ، رد  ییاـمنهار  هسردـم  ندوـبن  تلع  هب  نآ  زا  سپ  دـناسر و  ناـیاپ  هب  تیقفوـم  اـب  ار  ییادـتبا  نارود  یناجدـیم  دـیهش 

. تفر رهش  هب  لیصحت 
زا 3 دـعب  تفر و  ههبج  هب  ناتـسبات 1362  رد  ییامنهار ، هرود  نایاپ  زا  سپ  تشاد ، شروشک  و  هر ) ) ماما هب  هک  ياهقـالع  هب  هجوت  اـب  يو 

. دوب هارمه  وا  اب  ههبج  رکف  نانچمه  یلو  تشگرب  دوخ  راید  هب  ههبج ، رد  یناشفناج  تیلاعف و  هام 
زور هک 19  یلاـح  رد  دـش و  مازعا  ههبج  هب  دوـب  ناتـسریبد  مود  هیاـپ  رد  هک  یناـمز  ینعی  لاس 1364  رد  مود  راب  يارب  یناجدـیم  دـیهش 

. دش لیان  تداهش  عیفر  ماقم  هب  دوب ، هتشذگن  ههبج  هب  يو  مازعا  زا  رتشیب 
رکیپ لاس 1376 رد  هک  نیا  ات  دوب  دوقفم  شتداهـش ، خیرات  زا  دـعب  لاس  ات 12  زومآشناد  دیهـش  نیا  رهطم  رکیپ  شرازگ ، نیا  ساسا  رب 

. دش لقتنم  جوسای  رهش  هب  ادیپ و  يو 
. دندرپس كاخ  هب  جوسای  يادهش  رازلگ  رد  ردقنارگ  رهوگ  نیا  زین  هطخ  نیا  رورپ  دیهش  مدرم 

هوژپ تشذگرـس  ناققحم  هدازنسح ، دیعـس  یلوسر و  دوعـسم  ینایک ، یلعدمحم  يراگدای ، یبتجم  رورپنید ، دومحم  شرازگ ، نیاربانب 
. دنتسه یناجدیم » نامحر   » زومآشناد دیهش 

موریم ههبج  هب  مزیزع  ربهر  نامرف  هب  یناجدیم : زومآشناد  دیهش 
ههبج هب  هک  تسا  بجاو  نم  رب  مزیزع  ربهر  نامرف  ماجنا  يارب  » تفگ ههبج  هب  نتفر  ماـگنه  مردارب  تشاد : راـهظا  یناجدـیم  دیهـش  ردارب 

.« مورب
هتبلا دوب  هدش  رتهب  شراتفر  یلیخ  تشگرب ، ههبج  زا  مردارب  هک  یتقو  تفگ : یناجدیم » نامحر   » زومآشناد دیهش  ردارب  یناجدیم  دمحم 

. دوب هدش  لبق  زا  رتهب  میوگب  دیاب  دوب  هک  رتهب 
. مدروآ اج  هب  تقو  لوا  ار  مزامن  هک  درکیم  شرافس  زین  نم  هب  دناوخیم و  عقوم  هب  ار  شزامن  هشیمه  نامحر  دیهش  داد : همادا  يو 
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هدرک رییغت  شاهرهچ  دورب ، ههبج  هب  تفرگ  میمصت  هرابود  لاس  ود  زا  دعب  نامحر  دیهش  یتقو  درک : هفاضا  یناجدیم  نامحر  دیهش  ردارب 
. دورب ههبج  هب  دهاوخیم  هک  تسنادیمن  مه  یسک  دوب و 

ضغب راگنا  درک  یظفاحادـخ  رگید  روج  کی  دوب . توافتم  هشیمه  اـب  شراـتفر  دوب ، هدرک  نتفر  دـصق  هک  رخآ  زور  تشاد : راـهظا  يو 
ردارب  » تفگ مباوج  رد  و  یناـمب »؟ اـم  شیپ  راـب  نیا  دوشیمن  ردارب   » متفگ مداـتفآ و  هیرگ  هب  نم  هک  دوب  يروط  دوب . هتفرگ  ار  شیوـلگ 
يروط ار  هلمج  نیا  اما  مدرگیم ». رب  يدوزب  شابن ، منارگن  موش . ههبج  مزاع  هک  تسا  بجاو  نم  رب  مزیزع  ربهر  نامرف  ماجنا  يارب  ناـج 

. دش مه  روط  نیمه  ددرگیمن و  رب  رگید  زگره  راگنا  هک  تفگ 
نامرف هب  شوگ  دـیروآ و  اجب  ار  تقو  لوا  زامن   » تفگ ام  هب  نتفر  ماگنه  هب  نامحر  دیهـش  درک : هفاـضا  یناجدـیم  ناـمحر  دیهـش  ردارب 

«. منکیم اعد  امش  يارب  مه  نم  دینک و  اعد  مه  نم  يارب  دیشاب . ربهر 
دوب هلاس  دیهش 17  يوگلا  يرهطم 

. دوب هلاس  نامحر 17  دیهش  يوگلا  يرهطم  دیهش  تفگ : یناجدیم » نامحر   » دیهش هدازرهاوخ 
گنرز و نازومآ  شناد  زا  یکی  هسردـم ، نارود  رد  نامحر  دیهـش  تفگ : یناجدـیم » نامحر   » دیهـش هدازرهاوخ  رهم ، یمالـسا  بوقعی 

. دنتشاد شتسود  زومآشناد  ناملعم و  همه  دوب و  شوهاب 
زین یبناج  ياـهباتک  تغارف ، تاـقوا  رد  هکلب  درکیمن  اـفتکا  دوخ  یـسرد  ياـهباتک  ندـناوخ  هب  طـقف  ناـمحر  دیهـش  داد : همادا  يو 

. درکیم هعلاطم 
باتک  » تفگ وا  مدیـسرپ و  ار  باتک  مان  تسا . شتـسد  رد  یباتک  مدید  دمآ ، ام  هناخ  هب  نامحر  دیهـش  هک  زور  کی  دوزفا : رهمیمالـسا 

. دناوخ ام  يارب  ار  باتک  زا  طخ  دنچ  سپس  و  تسا ». یبوخ  یلیخ  باتک  تسا ؛ يرهطم  دیهش 
نامحر دیهـش  دیـسرپ و  يرهطم  دیهـش  دروم  رد  ار  وا  رظن  دادیم ، شوگ  نامحر  دیهـش  نانخـس  هب  هک  مردـپ  درک : هفاـضا  رهمیمالـسا 
دننامه دهاوخیم  ملد  تسا . لامک  اب  گرزب و  ناسنا  کی  يرهطم  دیهش  مدیزگرب . دوخ  يارب  يوگلا  کی  ار  يرهطم  دیهش  نم   » تفگ

. موش يرهطم  دیهش 

دایمد لوسر 

دوب تداهش  ناهورگ  تارباخم  لوئسم  مک ، نس  دوجو  اب  لوسر "  "

دراو هکینامز  دوب و  هتفای  شرورپ  شنـس  ربارب  نیدـنچ  یگلاس  نس 17  رد  يو  دـیاقع  راکفا و  لوسر ، ناـمزرمه  ناتـسود و  فارتعا  هب 
لوئـسم مک ، نس  دوجو  اب  هک  دوب  اهتیلباق  نیمه  لیلد  هب  دوب . ناگدنمزر  رگید  يارب  یلاؤس  تمالع  شیاهتیلباق  ییاناوت و  دش ، ههبج 

دش . تداهش  ناهورگ  تارباخم 
نامه زا  ار  وا  راگزور  هک  نیا  لثم  دش . دلوتم  هاشنامرک  رد  لاس 1345  رد  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  تدالو  زور  رد  دایمد » هللالوسر  »

. دشخردب شراید  هراسخر  رد  ینیگن  نوچمه  ات  دوب  هدرک  باختنا  دوخ  هحفص  يارب  ادتبا 
رد شلامعا  دیاقع و  رطاخ  هب  یکدوک  نارود  نامه  زا  لیلد  نیمه  هب  دنارذگ  دوخ  تلیضف  اب  هداوناخ  نایم  رد  ار  یکدوک  نارود  لوسر 

. دوب زاتمم  نالاسمه  نیب 
( هر  ) ینیمخ ماما  هب  قشع  درکیم و  تکرش  یهاشنهاش  ماظن  هیلع  ياهییامیپهار  رد  شردارب  ردپ و  هارمه  هب  ناتـسبد  نارود  نامه  زا  وا 

. دوب یبهذم  ياهتیلاعف  رد  يو  قوشم  نیرترثوم  زین  لوسر  ردام  ییوس  زا  دنارورپیم . شیوخ  ناج  حور و  رد  ار 
نسمه و زا  رتشیب  تفرگیم و  یـشیپ  نامز  زا  هک  دوب  لوسر  نیا  دـش و  يرپس  دوخ  نیریـش  خـلت و  تاقافتا  مامت  اـب  بـالقنا  ياـهزور 

. دوش هسردم  هلحم و  جیسب  دراو  یگلاس  نس 13  رد  ات  دش  ثعاب  الاب  كرد  نیمه  درکیم و  كرد  ار  لئاسم  شنالاس ،
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ریقف ياههداوناخ  هب  ندرک  کمک 
نامه رد  دـنمزاین  ریقف و  ياههداوناخ  هب  ندرک  کـمک  لـماش  دـندادیم  ماـجنا  جیـسب  رد  شناتـسود  لوسر و  هک  ییاـهتیلاعف  هلمج  زا 

رد يزورهنابـش  یـسرزاب  تشگ و  جیـسب ، ياـههاگیاپ  رد  رمتـسم  لاـعف و  تیوـضع  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  نادـنزرف  مسا  هب  بـالقنا  لـیاوا 
رد تکرـش  ههبج ، رد  ناگدـنمزر  يارب  يدـقنریغ  يدـقن و  ياـهکمک  يروآعمج  تشاد ، جیـسب  رد  هک  یتیلوئـسم  هطـساوب  اـهنابایخ 
رد هسردـم  رد  یگنهرف  ياهراک  نداد  ماجنا  اروشاع و  ترایز  هبدـن و  لیمک ، ياهاعد  تعامج ، زامن  هلمج  زا  ینید  سلاـجم  لـفاحم و 

. دوب بالقنا  فادها  ياتسار 
ههبج هب  مازعا  يارب  شیمارگ  ردام  صوصخ  هب  هداوناخ  تیاضر  بلج  اب  لاس 62  رد  ینعی  لکیس  كردم  نتفرگ  زا  سپ  لاس  لوسر 2 
دراو تداهـش  ناهورگ  ربیخ ، نادرگ  ص ،)  ) مرکایبن پیت  رد  دش و  مازعا  مدقم  طخ  هب  شزومآ  هام  دـنچ  ندـید  زا  سپ  درک و  مانتبث 

. دش
تفر و لاح  رد  مادم  دـیاب  تشاد و  هدـهع  رب  هک  یتیلوئـسم  دوجو  اب  یلو  دوب  هدـید  بیـسآ  پچ  ياپ  هیحان  زا  یناوج  نارود  رد  لوسر 

. درکن داجیا  شیاهراک  رد  یللخ  نیرتکچوک  شلکشم  اما  دشاب  دمآ 
اب درکیم  تیلاـعف  یچمیـسیب  ناوـنع  هب  هک  رجفلاو 5  تاـیلمع  رد  هلوـگنچ  تاـعافترا  رد  نـمهب 62  رد 29  داـیمد » هللالوسر   » ماـجنارس

. تسویپ هللالوسر  هب  تیرومأم  ماجنا  نیح  رد  رگنس  رانک  هب  هراپمخ  تباصا 
یمخز ياپ  اب 

رد دوش و  جراخ  هقطنم  زا  دـشن  رـضاح  اپ  یگتـسکش  تحارج  اب  هلاـس  لوـسر 17  درک . ریـسا  ار  رفن   5 یمخز ، ياپ  اـب  هلاـس  لوسر 17 
. درک ریسا  زین  ار  یقارع  جنپ  هتسکش ، ياپ  نامه  اب  تیاهن 

رد لوسر  دـیوگیم : دزادرپیم و  ياهرطاخ  رکذ  هب  يو  صوصخ  رد  داـیمد ،» هللالوسر   » دیهـش تسود  مزرمه و  يربنق ، نیـسح  دـمحم 
. دش يو  ياپ  یگتسکش  ثعاب  هک  درک  باترپ  رگنس  زا  نوریب  هب  ار  وا  راجفنا  جوم  دروخ و  رگنس  رانک  ياهراپمخ  هک  دوب  رگنس 

هفیظو رطاخ  هب  لوسر  درک . تعنامم  وا  اـما  دـننک  لـقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  لوسر  دنتـساوخیم  نارگدادـما  اـههچب و  دـهدیم : همادا  يو 
ار شیاپ  اجنامه  رابجالاب  لیلد  نیمه  هب  دوش  جراخ  هقطنم  زا  دوبن  رضاح  تداهش ، ناهورگ  تارباخم  لوئسم  ینعی  تشاد  هک  یـساسح 

. دندرک يدنبلتآ 
. درک ریسا  زین  ار  رفن  جنپ  هکنیا  رتبلاج  هتکن  دنام و  هقطنم  رد  هدش  يدنبلتآ  ياپ  نامه  اب  لوسر  دیازفایم : يربنق 

دیقم تشاد و  زامن  رد  یبیجع  بلق  روضح  هجوت و  مک ، نس  دوجو  اب  لوسر  دـیوگیم : دـنکیم و  هراشا  دایمد » هللالوسر   » نیدـت هب  يو 
. دوب هیموی  ياهزامن  نوچمه  بش  زامن  هب 

هک دوشن  ییاطخ  بکترم  درکیم  یعـس  هشیمه  دوب و  ینابرهم  عبط و  خوش  هچب  لوسر  درادیم : راـهظا  داـیمد » هللالوسر   » دیهـش مزرمه 
. دنوش ریگلد  نایفارطا 

فرظ هشیمه  لثم  اذغ  زا  دعب  نم  زین  زور  کی  دهد . ماجنا  ار  دوخ  یصخش  ياهراک  دوب  فظوم  یـسک  ره  ههبج  رد  دهدیم : همادا  يو 
فرظ امش  مهدیمن  هزاجا   » تفگ تفرگ و  تشپ  زا  ار  مناتسد  رفن  کی  هک  میوشب  ار  نآ  ات  متفر  بآ  ریـش  رانک  هب  متـشادرب و  ار  میاذغ 

اما مرتگرزب  وت  زا  نم  هک  تسا  تسرد   » متفگ لوسر  هب  میوشیم .» مه  ار  امـش  فرظ  میوشب ، ار  دوخ  فرظ  مهاوخیم  هک  نم  دـییوشب ،
راک مه  رـس  رخآ  دوشب و  ار  اهفرظ  راب  نیا  دراد  تسود  هک  تفگ  دـشن و  عناق  لوسر  یهد » ماجنا  ارم  ياهراک  هک  دوشیمن  لـیلد  نیا 

. درک ار  دوخ 
ینیمخ ماما  تیاضر  ات  دوب  نامرف  هب  شوگ  زابرـس  کـی  تشاد و  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  هب  یبیجع  هقـالع  لوسر  دـیوگیم : يربنق 

. درک عافد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  ياهنامرآ  زا  شتداهش  اب  تیاهن  رد  و  دنک ، بلج  ار  هر ) )
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ددرگیمن  رب  هک  تسنادیم  وا 
هاگن يدرگیم ،»؟ رب  یک   » مدیسرپ لوسر  زا  رجفلاو 5 »   » تایلمع زا  لبق  ددرگیمن . رب  هک  تسنادیم  رجفلاو 5 »  » تایلمع زا  لبق  لوسر 
هراشا يو  تیونعم  هب  دایمد ،» هللالوسر   » دیهـش تسود  مزرمه و  رفيردـیح ، نمهب  مدرگیمن .» رب  هگید  » تفگ درک و  نم  هب  يراد  اـنعم 
تبرـش هک  دوب  يو  تایلمع  نیرخآ  رجفلاو 5 ، تایلمع  دوب و  تداهـش  ناهورگ  تارباخم  لوئـسم  هللالوسر  دیهـش  دیوگیم : دنکیم و 

. دیشون ار  تداهش 
لوسر زا  رجفلاو 5 »  » تایلمع زا  لبق  نوچ  دیـسر  دـهاوخ  شیوزرآ  هب  تایلمع  نآ  رد  هک  تسنادیم  شدوخ  راگنا  دـهدیم : همادا  يو 

«. مدرگیمن رب  هگید   » تفگ درک و  نم  هب  يراد  انعم  هاگن  يدرگیم ،»؟ رب  یک   » مدیسرپ
کی هب  رابکی  میهد . ماجنا  ار  اهلیبموتا  یـسرزاب  میدوب  فظوم  جیـسب ، رد  تیوضع  نامز  رد  لوسر  نم و  درادیم : راـهظا  رفيردـیح 

. داد همادا  دوخ  تکرح  هب  درکن و  فقوت  نیشام  هدننار  اما  میداد  تسیا  ینیشام 
یشاحف هب  عورش  دش ، هدایپ  نیـشام  زا  هدننار  یتقو  درک . فقوت  هدننار  ات  داد  تسیا  نیـشام  هب  دنلب  یلیخ  يادص  اب  لوسر  دیازفایم : يو 

. درک
هدننار يدرکن »؟ فقوتم  ار  نیـشام  دنداد ، تسیا  اههچب  یتقو  ارچ   » تفگ هدننار  هب  بیجع  یـشمارآ  اب  لوسر  دهدیم : همادا  رفيردـیح 

داد خساپ 
فقوـتم ار  نیـشام  دوـب ، تدوـخ  رهاوـخ  رگا  مناـسرب . ناتـسرامیب  هـب  ار  وا  مهاوـخیم  تـسا و  رادراـب  هتـسشن  منیـشام  رد  هـک  یمناـخ  »

»؟ يدرکیم
اهیتحاران اهتبحـص و  نیا  ياج  هب  هکارچ  مدرکیم  فقوتم  ار  نیـشام  هلب  » داد باوج  یبیجع  سفن  هب  دامتعا  اـب  لوسر  دـیوگیم : يو 

«. مدادیم همادا  ار  مریسم  دوب و  هدش  ماجنا  مراک 
هیفچ اب  ار  دوخ  تروص  تفریم ، ارقف  هناخ  رد  هب  هاگ  ره  لوسر  دیهـش  مناسرب . امـش  هب  اـت  دـناهداد  نم  هب  ماـما  نادـنزرف  ار  اـهلوپ  نیا 

«. مناسرب امش  هب  ات  دناهداد  نم  هب  ماما  نادنزرف  ار  اهلوپ  نیا  : » تفگیم دوشن و  هتخانش  ات  دناشوپیم 
لد رطاخ  هب  متفرگ  میمصت  لوسر ، دیهش  هزانج  عییـشت  نامز  رد  دیوگیم : دایمد » هللالوسر   » دیهـش تسود  مزرمه و  زابناخلق  اضرمالغ 

. مریگب سکع  مسارم  نیا  زا  يو ، زا  يراگدای  نتشاد  نینچمه  مدوخ و  وا و  هداوناخ 
، نآ اب  مدرک و  هیهت  لوپ  يرادـقم  دوب  هک  یتمحز  ره  اب  لیلد  نیمه  هب  متـشادن  یبوخ  نادـنچ  یلاـم  عضو  ناـمزنآ  دـهدیم : همادا  يو 

. دوبن يزهجم  نیبرود  هتبلا  هک  مدرک  هیارک  یساکع  نیبرود  کی 
یـساکع و مسارم ، زا  دـندرکیم و  رازگرب  یماـظن  مـسارم  هاپـس ، يادهـش  صوـصخ  هـب  ادهـش  يارب  ناـمز  نآ  رد  دـیازفایم : زاـبناخلق 

. منک یساکع  مدوخ  متشاد  تسود  اما  دشیم  يرادربملیف 
درک و نم  هب  ور  مسارم  یـساکع  لوئـسم  ناردارب  زا  یکی  مدوب ، لوسر  دیهـش  رکیپ  زا  یـساکع  لاح  رد  هک  ینامز  دـنکیم : هفاـضا  يو 

يولج زا  سپ  دوشیمن . رهاظ  یتح  يریگیم  هک  ییاهسکع  منئمطم  تفرگ ، سکع  دوشیمن  هک  یمیدـق  نیبرود  نیا  اـب  ردارب   » تفگ
. درشف ار  میولگ  ضغب  تفرگ و  ملد  یلیخ  هظحل  نآ  رد  میهد » ماجنا  ار  نامراک  ات  هدب  هزاجا  ورب و  رانک  ام  نیبرود  دید 

هک وت  تفرعم  اب   » متفگ وا  هب  مدرک و  هاگن  لوسر  دیهش  هزانج  هب  هتـسکش  یلد  رابکـشا و  ینامـشچ  اب  دیوگیم : هللالوسر  دیهـش  مزرمه 
دوـب و بلاـج  همه  يارب  هچنآ  یلو  متفرگ  سکع  يدادـعت  مداد و  همادا  مراـک  هب  نم  هتبلا  مهدیم .» ماـجنا  ار  راـک  نیا  ارچ  نم  ینادیم 

فرط نیا  زا  هتخوس و  همه  هاپـس  یگنهرف  دحاو  ناردارب  ياهملیف  اهسکع و  مامت  هک  دوب  نیا  دوب ، هتخیگنارب  ار  همه  بجعت  یتفگش و 
. دوب هدش  رهاظ  یلاع  یتیفیک  اب  نم  ياهسکع  مامت 

نامیاهلوپ هک  داد  داهنشیپ  نم  هب  لوسر  دیهش  يزور  درادیم : راهظا  دزادرپیم و  دایمد  هللالوسر  دیهـش  زا  رگید  ياهرطاخ  رکذ  هب  يو 
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دندرک تقفاوم  اهنآ  میدرک و  حرطم  زین  نامرگید  ناتسود  اب  ار  داهنـشیپ  نیا  میراذگب . ارقف  هداوناخ  رایتخا  رد  ار  اهنآ  مینک و  عمج  ار 
. دراذگب ارقف  هداوناخ  رایتخا  رد  ار  اهلوپ  ناتسود ، زا  یگدنیامن  هب  لوسر  دیهش  ات  دش  رارق  و 

دوشن هتخانش  ات  دناشوپیم  هیفچ  اب  ار  دوخ  تروص  تفریم ، شرظن  دروم  ياههناخ  رد  هب  هاگ  ره  لوسر  دیهش  دهدیم : همادا  زاب  ناخلق 
ار لوسر  هرهچ  ات  دندرکیم  رارـصا  اههداوناخ  مه  ردق  ره  مناسرب و  امـش  هب  ات  دناهداد  نم  هب  ماما  نادنزرف  ار  اهلوپ  نیا  هک  تفگیم  و 

. درکیم یفرعم  ماما  نادنزرف  زا  یکی  ار  دوخ  اهنت  وا  دننادب ، ار  وا  مان  ای  دننیبب 
تشادن ندب  رد  رس  هک  مدید  هرفس  رس  ار  لوسر 

تشادن ندب  رد  رس  هک  مدید  هرفس  رس  ار  لوسر  دیهش : ردام 
ندب رد  رـس  دوب و  هتـسشن  هرفـس  رـس  مدـید . ار  لوسر  نم  هک  میدوب  هتـسشن  هرفـس  رـس  یگمه  دـیوگیم : دایمد » هللالوسر   » دیهـش ردام 

«. هتسشن اجنیمه  هروخیم . اذغ  هراد  لوسر   » مدز دایرف  تشادن .
نم زا  دـیآیم و  بشما  هک  هداتـسرف  ماغیپ  لوسر  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  لوسر  نامزرمه  يزور  دـیوگیم : دایمد » هللالوسر  » دیهـش رداـم 

. منک تسرد  ار  شاهقالع  دروم  ياذغ  ات  هتساوخ 
. دوبن يربخ  لوسر  زا  اما  دندوب  هدمآ  همه  مدرک . توعد  زین  ار  ماوقا  مدرک و  ار  راک  نیمه  زین  نم  دهدیم : همادا  يو 

لوسر رگا  میزادـنیب و  هرفـس  میتفرگ  میمـصت  هرخالاب  دـمآیمن . رب  متـسد  زا  يراک  اما  مدوب  نارگن  یلیخ  دـیازفایم : لوسر  دیهـش  ردام 
. دروخب اذغ  ادج  دمآ ،

لوسر  » مدز دایرف  تشادن . ندب  رد  رس  دوب و  هتسشن  هرفس  رس  مدید . ار  لوسر  نم  هک  دندوب  هتسشن  هرفس  رس  یگمه  دنکیم : هفاصا  يو 
«. هتسشن اجنیمه  هروخیم . اذغ  هراد 

ار ملوسر  نم  یلو  دـسریم  ترظن  هب  روطنیا  یتـسه  لوـسر  رکف  رد  نوـچ  يدـش و  یتـالایخ  دـنتفگ  همه  دـیوگیم : دیهـش  رداـم  نیا 
. دربیم ورف  دوخ  ناهد  تمس  هب  ار  اذغ  ياههمقل  تشادن و  ندب  رد  رس  دوب . هتسشن  هرفس  رس  هک  مدیدیم 

يارب یتقو  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  لوسر  هک  دـنداد  ربخ  اـم  هب  دـعب  زور  دـماین ، بش  نآ  یلو  مدـش  رظتنم  یلیخ  درادیم : راـهظا  يو 
. تشادن ندب  رد  رس  متفر ، لوسر  ییاسانش 

دیوشن ادج  وا  زا  دینادب و  ار  ماما  ردق 
دیوشن ادج  وا  زا  دینادب و  ار  ماما  ردق  : هلاس دیهش 17  همانتیصو 

. دیراذگن اهنت  ار  وا  دینادب و  ار  ینیمخ  ماما  ردق  تسا : هدمآ  هلاس ، دایمد 17  هللالوسر  دیهش ، زومآشناد  همانتیصو  رد 
. تسا رفاک  تشهب  نموم و  نادنز  ایند  رفاکلا » ۀنج  نموملا و  نجُس  ایندلا  : » تسا لیذ  حرش  هب  دایمد » هللاوسر   » دیهش همانتیصو  نتم 

ینیمخ ماما  شقح  رب  بیان  و  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللالجع   » نامز ماما  هب  مالس  دورد و  اب 
، دشابیم ینیمخ  ماما  نامز  نیـسح  یهلارون  نیمه  تسا  هداد  ام  هب  دـنوادخ  هک  یتمعن  نیرتگرزب  رادـساپ ، ناردارب  نامرهق و  مدرم  - 1

. دیتشاذگ اهنت  ار  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللالجع   » نامز ماما  هک  دیراذگن  اهنت  ار  وا  دینادب و  ار  وا  ردق 
. دنوشیم لاحشوخ  نانمشد  هک  دیوشن  ادج  اهنآ  زا  دیشاب و  سامت  رد  زرابم  نویناحور  اب  - 2

ماجنا ار  تابحتسم  دیشاب و  مدرم  نیرتراگتسر  ات  دیزیهرپب  ادخ  تامرحم  زا  دیـشاب و  مدرم  نیرتدباع  ات  دیروآ  اج  هب  ار  ادخ  تابجاو  - 3
. دیوش رتکیدزن  ادخ  هب  ات  دیهد 

ناردارب و زا  دنکیم و  باجتسم  ار  امش  ياعد  دنوادخ  هک  دینادب  دینک و  نیقی  ادخ  ياعد  تباجا  هب  دیناوخب ، ار  ادخ  اعد  رد  هشیمه  - 4
. دینک اعد  ارم  مدنمشهاوخ  نایانشآ  ناتسود و 

دنوادخ رگا  مهاوخیم  اهنآ  زا  ماهداد و  جنر  اهنآ  هب  رایـسب  میگدنز  تدم  نیا  رد  اریز  دننک . لالح  ارم  مدنمـشهاوخ  ماهداوناخ  زا  - 5
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. میوشب دیهش  ادخ  هار  رد  هک  رتهب  هچ  دیشچ  دنهاوخ  ار  گرم  هزم  همه  دننادب  دنشابن و  تحاران  درک ، مبیصن  ار  تداهش 
« نوقزُری مهبَر  دنِع  ءایحأ  َلب  ًاتاوما  ِهللالیبَس  یف  ولُتق  نیذلا  َنبسَحت  الو  »

راد هگن  ار  ینیمخ  يدهم ،  بالقنا  ات  ایادخ 
. دینک نفد  رفيردیح  دوعسم  دیهش  فیدر  رد  ارم  مدنمشهاوخ  امش  زا  نایاپ  رد 

. دنک ارم  تعافش  ترخآ  ایند و  رد  دنک  اعد  ارم  دناوخیم  ار  همانتیصو  نیا  سک  ره 
البرک  ترایز  دیما  هب  مالس  و 

. دایمد لوسر 

لپ شیر و 

! هضبق کی  دیاش  دوب . هدش  دنلب  یباسح  ششیر  رخاوا  نیا  دندز . یم  ادص  ییاد  اه  هچب  ار  ینسحلاوبا  دیهش 
! يا هدرک  دنلب  یشیر  هچ  هللاءاشام  ییاد !  ـ

! تسین مه  مشپ  الاو  تسا  شیر  درذگب  لپ  زا  رگا   ـ

تشگرب تفر و 

. يردام ریغ  نابز  رد  مه  نآ  دیآ ، نایم  هب  تایئزج  ياپ  هک  یتقو  هب  ياو  دروخ ، یمن  رب  ییاج  هب  تایلک  رد  دیلقت 
! ام میداتفا  یمدآ  بجع  ریگ   ـ

! يداتفا یمدآ  بجع  ریگ  تدوخ   ـ

بش زمر 

. دـیآ یم  مفرط  هب  دراد  رود  زا  رفن  کی  مدرک  ساسحا  هک  مدرک  یم  همزمز  يزیچ  مدوخ  اب  متـشاد  مدوب و  ندز  مدـق  لوغـشم  تسپ  رس 
لومعم قبط  دوشب . دوشب  دیابن  هک  يراک  نآ  منک و  جراخ  نماض  زا  ار  نآ  دوب  یفاک  مدیـشک . ار  گنفت  ندگ  نلگ  مدـش و  وناز  هب  دوز 
نکمم یک  هک  مدز  سدح  ًابیرقت  نم .» :» تفگ تسیک »؟  :» متفگ دش . تحار  ملایخ  یمک  داتـسیا  اج  رد  وا  تسیا .» :» متفگ دنلب  يادص  اب 

یم ایر  مگ  یمن  :» تفگ شناـهد و  رود  درک  هقلح  ار  شتـسد  بش »؟ زمر  تسا ؛ ناطیـش  نم  :» متفگ شباوج  رد  نیمه  يارب  دـشاب . تسا 
اب مه  یلک  مدید  کیدزن و  مدمآ  نانک  هدنخ  مدش و  دنلب  تشادـن . تسد  ور  شاه  هکیت  دوب . شدوخ  مدوب  هدز  سدـح  تسرد  هلب  هش .»

. هدروآ ترپ  ترخ و  شدوخ 

رکف وت  یتفر 

ياج شلد  دوب و  عمج  نایم  رد  دز . یمن  فرح  درک  یم  رکف  هک  ردق  نآ  تقو  چـیه  دـیاش  دوب . یلمأت  تولخ و  لها  ریگ و  هشوگ  ۀـچب 
دـندرک و یم  ار  شلاوحا  تاعارم  ًالومعم  مه  اه  هچب  تفر . یم  ورف  شدوخ  رد  یِک  اـت  یِک  اـی  دـش  یم  هریخ  يا  هطقن  هب  یهاـگ  رگید .

لاح رد  وا  دندید  یم  هک  نیا  ضحم  هب  دش . یمن  ناشفیرح  یسک  هک  اهنآ  زا  ات  ود  یکی ، رگم  دندز ؛ یمن  مه  رب  ار  شتوکـس  ییاهنت و 
اج همه  زا  هداس و  یلیخ  دوب ، شدوخ  هب  شـساوح  هظحل  نآ  رد  هک  وا  و  یتفر »؟ هرابود   :» هک دندرک  یم  شیادص  مسا  هب  تسا  شدوخ 

!«. رکف وت  هگید ...  یچیه  :» دنتفگ یم  دعب  اجک »؟ :» دیسرپ یم  ربخ  یب 
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دوشن ایر 

فرح رد  هن  مه  نآ  دوشن . ایر  هک  هللاءاش  نا  : تفگ یم  سب  زا  دـناسر ، یم  ناشبل  هب  ار  همه  ناـج  دـنزب  تساوخ  یم  هک  فرح  هملک  ود 
هکلب ادخ ، اب  هدنب  ۀـطبار  رد  دوش  یم  کیراب  هداج  هک  ییاهاج  نآ  ییاهاج و  نآ  یقالخا و  لیاضف  تامارک و  هب  عجار  ًالثم  صاخ  ياه 

يا هعقاو  تساوخ  یم  رگا  ًالثم  رگید . زیچ  ره  هچ  شتعاجـش و  هچ  شتدابع  هچ  يداع ، یگدنز  وزج  هداتفا و  اپ  شیپ  یلیخ  ياهزیچ  رد 
نیا زا  یمتح و  گرم  زا  ندرک  ادـیپ  تاجن  ای  نیم  نادـیم  يزاسکاپ  ریظن  تشاد ، یتلاخد  نآ  رد  مه  شدوخ  يوحن  هب  هک  دـنک  ناـیب  ار 

يزیچ مه  نتسش  سابل  ندیباوخ و  ندروخ و  هب  عجار  رگا  رگید  هک  دوب  هدش  يروط  هشن .» ایر  هللاءاش  نا  :» تفگ یم  بترم  لئاسم ، لیبق 
هایس نزب  هدابمس  :» دنتفگ یم  شفرح  لیمکت  رد  رگید  یضعب  و  هشن » ایر  ردارب  :» دنتفگ یم  هیانک  هب  اه  هچب  زا  یضعب  دیوگب  تساوخ  یم 

«. هشن

گنس رس  يزور ز 

هک ردـق  نیا  میتفگ ، یم  دیـسر  یم  نامناهد  هب  هچ  ره  منک ، ضرع  هچ  هک  هرعاـشم  میدرک ، یم  هرعاـشم  دـش  یم  ادـیپ  یتصرف  تقو  ره 
رگا تفم . فرح  نزو ، یب  نزو و  اـب  هگنل ، هب  هگنل  بـالقنا ، ياهراعـش  زا  ناـمدوخ ، زا  هسردـم ، یـسرد  باـتک  زا  میـشاب ، هتفگ  يزیچ 

یم یکی  دنتـساوخ ! یم  هـک  روـط  ره  هـتبلا  دـندرک ، یم  شلیمکت  نارگید  هلـصافالب  دـنام ، یم  رد  هـمادا  رد  تـفگ و  یم  يزیچ  یـسک 
یم یکی  تساوـخ ،» اـمه  راگیــس  ود  یقارع  درم  زا  :» درک یم  هفاـضا  يرگید  تساــخ ،» اوـه  هـب  یباــقع  گنــس  رــس  يزور ز  :» تـفگ

«. منک تداب  مریگب ، هبملت  :» تفرگ یم  ار  شا  یپ  دعب  رفن  منک ،» تدای  هک  ییاجک  یناوج  :» تفگ

لاه وت  یتفر 

زاین زار و  لوغشم  سک  ره  دنلب و  همه  ۀبدن  هلان و  يادص  هک  اعد  تقو  اهراک . نیمه  يارب  دوب  هدیرفآ  ار  وا  ادخ  راگنا  دوب . یبیجع  مدآ 
هار مه  زاـب  وا  دـنکب ، ار  هدافتـسا  نیرت  شیب  دوب  هدرک  ادـیپ  هک  یـشوخ  لاـح  تقو و  زا  درک  یم  یعـس  شدوخ و  يادـخ  اـب  هثاغتـسا  و 
یم هک  ییاـه  هچب  نیمه ، يارب  درک . یمن  سک  چـیه  هک  دـنکب  يراـک  درک  یم  یعـس  تشاد . ار  شدوخ  طاـسب  تفر و  یم  ار  شدوـخ 

هک ینم  دوب ؛ هتـسشن  نم  رانک  بش  نآ  اضق  رب  تسد  دنریگب . هلـصاف  وا  زا  اعد  مسارم  رد  اه و  بش  لقاال  دندرک  یم  یعـس  شدنتخانش ،
لثم مه  نم  دـید  یم  هک  وا  دوب و  دـنلب  همه  وفعلا  یهلا  وفعلا  یهلا  يادـص  منکب . هدافتـسا  اعد  زا  متـسناوت  یمن  مه  شیاـعد  طیارـش  رد 
یعس نم  دیوگب و  يزیچ  دعب  ات  دنک  بلج  شدوخ  هب  ار  نم  هجوت  هک  دز  یم  نم  يولهپ  هب  جنرآ  اب  بترم  ما ، هدرکن  ادیپ  یلاح  شدوخ 
مدوخ طـقف  هکیروط  مشوگ و  کـیدزن  دروآ  ار  شرـس  یگ »؟ یم  یچ  اـباب  هیچ  :» متفگ يدـنت  اـب  دوبن  نکلو  اـما  منکن ، اـنتعا  مدرک  یم 

!« روایب ونم  ییاپمد  هگنل  :» تفگ درک و  یثکم  دعب  لاه ») )= لاح وت  یتفر  ادخ  ور  وت  :» تفگ ممهفب 

دروایب بآ  نم  يارب  هتفر 

نآ زا  یکی  هک  دوشب  مرگ  تساوخ  یم  ناممـشچ  هزات  میتشادن . شیاسآ  ناردارب  زا  یـضعب  تسد  زا  مه  بش  دراد ، دوخ  ياج  هک  زور 
تا هدـند  مناوخب ، بش  زامن  مهاوخ  یم  :» داد یم  باوج  يرگید  نک »! هاگن  ار  تیاـپ  يولج  يروک ، رگم  هخآ  :» دز یم  داـیرف  رداـچ  رس 
یم یکروز  مه  ار  شحبـص  زامن  دروایب  بآ  نم  يارب  هتفر  دـیوگ ، یم  غورد  :» تفگ یم  یلوا  و  منکن »! دـگل  ات  نک  عمج  ار  تیاپ  مرن ،
وگب ردق  نآ  میتشاد ، یطاسب  هصالخ  مسانش »! یمن  ار  وت  ًالصا  نم  وگن . طبر  یب  :» داد یم  حیضوت  وا  خساپ  رد  یمود  بش »! زامن  دناوخ ،

. دنوشب رادیب  ًالماک  اه  هچب  ۀمه  ات  دندرک  یم  وگم 
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؟ دش مک  ناتیور 

اب صاخـشا  تسا ! هدرکن  وب  ار  هفطاع  ساسحا و  ًالـصا  مدآ  نیا  میدرک  یم  رکف  یهاگ  تشاد . یبیجع  ۀـیحور  دوب ، اـم  نادرگ  هدـنامرف 
دیاب رهاظ  بسح  تسا و  ردـپ  مکح  رد  شیاهورین  يارب  هک  يا  هدـنامرف  دوب . ربون  یکی  نیا  اما  دـندوبن  مک  ههبج  رد  الاب  ۀـیحور  هبنج و 

ار شتسد  ناشرس  يالاب  تفر  یم  درکیم ؟ هچ  دیناد  یم  دندش  یم  دیهـش  اه  هچب  یتقو  دروخب . ار  اهنآ  دایز  مک و  مغ  یـسک  ره  زا  شیب 
!«. دش کنخ  ملد  دینک ؟ یم  ییوررپ  مه  زاب  دش ؟ مک  ناتیور  تفگ : یم  شرمک و  هب  دز  یم 

ویدار

زا یکی  مینک . هیهت  ییویدار  ناهج  ناریا و  ثداوح  زا  يربخ  یب  لکـشم  لح  يارب  میداتفا  رکف  هب  میدوب  مدقم  طخ  رد  هک  یتدم  زا  دعب 
. درک ادیپ  یقارع  ۀتخوس  مین  کنات  کیرد  ار  يا  هدروخ  شکرت  میس  یب  تشاد  هتشر  رـس  کینورتکلا  ياهراک  ۀنیمز  رد  هک  ناگدنمزر 
. دزاسب ییویدار  نآ  زا  ناکما  تروص  رد  درک  لوبق  دـعب  یلو  دراد  هگن  رگید  ياه  میـس  یب  ریمعت  يارب  ار  نآ  تاعطق  تشاد  دـصق  لوا 

هلولگ یمرم  لخاد  برسزا  دش  رارق   . دنک لصو  مه  هب  ار  هطوبرم  تاعطق  اه و  میس  ات  میتشادن  هیوه  يراک و  میحل  ۀلیسو  طخرد  ام  هتبلا 
هدرک زیت  كون  رگنس  ینامیس  ياه  كولب  هب  ندیشکو  اه  گنـسرب  ندیلام  اب  ار  شالک  ۀبمـس  هیوه  ياج  هب  دنک و  هدافتـسا  علق  ياج  هب 
قفوم تامدقم  ندـش  مهارف  يزور و  هنابـش  راکزور  هس  ود ، زا  سپ  هرخالاب ، دریگ . یمراک  هب  دـنک و  غاد  ار  نآ  شتآ  ندرک  نشور  ابو 

دعب دوبن . رگنس  تیلپ  هب  میـس  لاصتا  زج  يزیچ  نآ  نتنآ  دش و  یم  هدینـش  یـشوگ  اب  طقف  ادص  نیا  اما  دروآ  رد  ار  میـس  یب  يادص  دش 
. دندینش ار  ناریا  يویدار  يادص  اه  هچب  قیرط ، نیا  هب  میدرک و  لح  يا  هنهک  يوگدنلب  بصن  اب  ار  ادص  لکشم 

ناهد رد  گیر 

ناکما هک  یتیعضو  رد  ای  تایلمع  نیح  رد  ًالثم  میدمآ ، یم  رانک  یبآ  یب  یگنشت و  اب  وحن  ره  هب  دیاب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  عاضوا  یهاگ 
یم هبرجت  ار  یگنشت  ًامازلا  دیاب  مینک و  هدافتسا  بآ  زا  میدوبن  زاجم  هک  ینالوط  ياه  ییامیپ  هار  رد  نینچمه  دوبن و  طخ  هب  بآ  ندیسر 

. میدش یم  نامناهد  ندز  کفرب  اه و  بل  ندش  کشخ  عنام  میتشاذگ و  یم  ناهدرد  گیر  میدرک ،

نُت تفاظن  نغور 

راچان هب  دش . یمن  ادیپ  هحلـسا  ندرک  كاپ  يارب  ینغور  عون  چـیه  طخ  رد  میتفر . ناریمـش  خاش  طخ  هب  سدقملا 4  تیب  تایلمع  زا  دعب 
. میدرک هدافتسا  یهام  ُنت  نغور  زا  هحلسا  ریمعت  تفاظن و  يارب 

ینابتشد شور 

دندوب مه  یمک  دادـعت  هک  ام  نادرگ  ياه  هچب  بصعت  طیارـش  نیا  رد  دوب . هدرک  لمع  اـم  راوج  مه  نادرگو  دوب  هدـش  عورـش  يریگرد 
هب هرعن  ریبکت و  ادص و  ورـس  داجیا  اب  نت  هب  نت  يریگرد  ینابتـشد و  تروص  هب  كدنا  دادعت  نامه  اب  میتفرگ  میمـصت  دش . یم  رت  تخس 

، دش هک  حبـص  میدرک . حتف  ناردارب  تمه  اب  ار  رظن  دروم  قطانمزا  دصرد  جنپو  داتفه  ادخ  يرای  هب  شور و  نیمه  اب  مینزب . نمـشد  بلق 
قیوشت ار  ام  هقطنم  ناهدـنامرف  هعقاو ، نیا  زا  دـعب  دوب . هتفرگ  دـندوب ، هدز  هرعن  اه  یقارع  ندـناسرت  يارب  هک  سبزا  اه  هچب  ماـمت  يادـص 

. دندرک

روبع زمر 
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زا هدافتـسا  اب  هک  دوب  هدـش  هیبعت  صاخ  دارفا  یماظن و  ياه  نیـشام  يارب  یطـسو  هار  ناتـسدرک  ياـه  هداـجرد  رقتـسم  ياـه  یناـبژد  رد 
. دـندرک یم  روبع  لحم  زا  یـسرزاب ، تافیرـشت  نودـب  تعرـس و  هب  امنهار  غارچ  ندرک  نشور  ای  ندز  قوب  لثم  یـصوصخ ، هب  ياهزمر 
زا نآ  لاثما  اه و  غارچ  زا  یکی  ندرک  شوماخ  نشور و  راب  هس  ای  امنهار  کی  قوب و  ود  دوب . توافتم  فلتخم  ياـهزور  رد  اـهزمر  ـن  یا

. دوب رذگ  نآ  میالع 

یتسد يامنهار 

نوچ میتفرگ . تمینغ  دندوب  هدناماج  اه  یقارع  ام و  نیب  هکار  ییاوهدض  ياه  پوت  زا  يدادعت  نمـشد  ۀقطنم  هب  ذوفن  اب  راموس  ۀهبج  رد 
ات میدیود  یم  نیشام  يولج  میدرک و  یم  زاب  ار  نامیاه  تسد  میتفر و  یم  نیشام  يولج  تبون  هب  رفن  ود  دوب  هاگترپ  یناتسهوک و  هداج 

. دوشن فرحنم  نیشام  دیایب و  ام  لابند  هدننار 

راتتسا ناج و  ظفح  ياه  شور 

هدـنام نیمز  يور  هدـش  فرـصت  ۀـقطنم  طخ و  رد  هک  یحورجم  یهاگ  تفرگ . یم  تروص  توافتم  للع  فلتخم و  قرط  هب  ناج  ظفح 
تاجن وا  دمآ  یم  رد  يدوخ  ياهورین  فرـصت  هب  لحم  نآ  ای  دش  یم  لفاغ  وا  زا  نمـشد  هک  نیا  زا  دـعب  دز و  یم  ندرم  هب  ار  دوخ  دوب ،

اب صاخـشا  طیارـش ، نیا  رد  دنا . هتفرگ  رارق  هرـصاحم  رد  دـندش  یم  هجوتم  ناهگان  تایلمع  ای  نیمک  نایرجرد  اهورین  یهاگ  تفای . یم 
تعرـس هب  دنتـشاد  تصرف  رگا  دـندز و  یم  ندرم  ار  دوخ  یقارع  ياه  هتـشک  اـی  ادهـش  داـسجا  نوخ  هب  دوخ  تروص  نت و  ندرک  هدولآ 

رد دـنتفای . یم  تاجن  دز  یم  اه  یناریا  ةزانج  هب  ًالومعم  نمـشد  هک  یـصالخ  ریت  زا  بیترت  نیدـب  دندیـشوپ و  یم  ار  یقارع  داسجا  سابل 
نامز زا  هقیقد  ود  یکی ، فرظ  اـهراک  نیا  ماـمت  دـندرک . یم  ناـهنپ  نمـشد  يدوخ و  ياـه  هزاـنج  زا  یلت  ریز  ار  دوخ  زین  دراوم  یـضعب 

. تفرگ یم  تروص  نیمک  ای  هرصاحم  رد  نتفرگ  رارق  زا  عالطا 

تشگزاب یب  هار 

هدرک روبع  لحم  زا  رگا  ای  دننک  دس  ار  شروبع  هار  هک  نیا  يارب  درک ، یم  روبع  تفای و  یم  يذوفن  هار  نمشد  هک  ییاه  هاربآ  روه و  رد 
دندش یم  روبجم  نمـشد  ياه  صاوغ  هلیـسو  نیا  هب  دندز . یم  شتآ  ار  بآ  حطـس  نیزنب  زا  هدافتـسا  اب  دنـشاب  هتـشادن  تشگزاب  هار  دنا 

رس هک  يدیشروخ  هب  ای  دندیشک  یم  ار  ناشراظتنا  يدوخ  ياه  صاوغ  نآ  رد  هک  دنتفر  یم  ییاهریسم  فرط  هب  ای  هک  دنهدب  ریسم  رییغت 
. دندیسر یم  تکاله  هب  دندروخ و  یم  رب  دوب  هدش  هیبعت  ناشهار 

لپ کیتسال و  طبار 

، لـپ نتخاـس  لـحم  زا  رترود  رتـمولیک  هـس  دودـح  میتـسه ، ندز  لـپ  لوغــشم  روـحم  رد  دـنوشن  هجوـتم  یقارع  ياـهورین  هـک  نـیا  يارب 
 . میداد ماجنا  ار  نامیاهراک  رت  شیب  بش ، یکیرات  زا  هدافتسا  اب  میدرک و  هطقن  نآ  لوغشم  اهنآ  میدز و  شتآ  ار  ییاهکیتسال 

نامز بحاص  رکشل  زمر 

ار نارگنهآ  قداص  جاح  راون  دنهدب ، شاب  هدامآ  دنتساوخ  یم  تقو  ره  هک  دندوب  هتـشاذگ  رارق  هللا  دنج  نادرگ  ياه  هچب  ناتـسدرک  رد 
يداع و ریغ  تیعـضو  هجوتم  هلـصافالب  اه  هچب  هک  دـندرک  یم  شخپ  شاب " هدامآ  شاب  هدامآ   ، ناـمز بحاـص  رکـشل  يا  نومـضم "  اـب 
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. دندش یم  هلباقم  ةدامآ 

هدازدمحم یلعبجر 

ربهر و تیـالو و  روشک ، نیا  يادـف  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  دوب  یـصلخم  شک و  تمحز  ماـنمگ ، نارادرـس  زا  هدازدـمحم  یلعبجر  دـیهش 
. درک مالسا 

رد يزور  عافد ، رد  يزور  درک  یم  مادقا  عقوم  هب  مه  تخانش و  یم  ار  هنامز  زاین  مه  تخانش ، یم  بوخ  ار  نمشد  مه  هک  دوب  يدرف  وا 
هب ینـس ، هعیـش و  نیب  تدـحو  عوضوم  هب  دـندرک  يزادـنا  هار  یمالـسا  يروـهمج  هیلع  ار  مرن  گـنج  نانمـشد  هک  مه  يزور  هعـسوت و 

هداتفا ناشیا  رگید  دنمشزرا  ياه  یگژیو  زا  درک . انتعا  هجوت و  مدرم  نیب  رتشیب  سنا  تفلا و  داجیا  هب  روشک و  قرـش  رد  هعـسوت  عوضوم 
اه ناحتما  تخـس ، ياه  هرود  رد  هک  تسا  ییادخ  نادرم  هدنبیز  تداهـش  دوب . يرتشوش  هدنبیز  تداهـش  دوب . ندوب و ...  اعدا  یب  ندوب ،

بالقنا دـض  اب  هلباقم  زا  بـالقنا ، فلتخم  ياـه  هندرگ  رد  اـه و  يراوشد  رد  هک  دوب  ییاـه  نآ  وزج  يرتشوش  دیهـش  دـنا . هدـنارذگ  ار 
يادهـش روبق  هعومجم  حرط  دوبن  يرتشوش  رگا  میوگب  هناقداص  دش . رهاظ  هتـسیاش  مرن ، گنج  ات  یگدنزاس و  ات  سدـقم ، عافد  ات  هتفرگ 
يرتشوش دوجو  تکرب  زا  داصتقا  عامتجا و  گنهرف ، ياه  هزوح  رد  گرزب  تامدخ  زا  يرایـسب  دـش . یمن  ققحم  یگنـسهوک  رد  مانمگ 

. دوب
تشاذگ ياج  رب  دوخ  زا  یناشخرد  اعقاو  درکلمع  هداز  دمحم  دیهش 

لاثما 4 و 5 و  يالبرک 1 ، ياه  تایلمع  نوچ  مه  ییاه  تایلمع  رد  تسا و  ناسارخ  ناتـسا  گرزب  نارادرـس  زا  یکی  هداز  دمحم  دـیهش 
یعس دش ، یم  لوحم  يو  هب  يراک  یتقو  دوب . تماقتسا  ياراد  رایسب  نکش و  طخ  عاجش ، رایسب  ناهدنامرف  زا  یکی  رصن  رکشل 5  رد  نآ 

ناتسا هب  قلعتم  هک  رـصن  زوریپ 5  رکـشل  رد  تسناوت  هک  دوب  روط  نیمه  دـهد و  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  راـک  نآ  دوجو  ماـمت  اـب  درک  یم 
هب يو  هک  دش  ثعاب  یتایـصوصخ  نینچ  اب  یتیـصخش  نینچ  نتـشاد  . دراذـگب راگدای  هب  دوخ  زا  یناشخرد  اعقاو  درکلمع  تسا ، ناسارخ 

صالخا و رطاخ  هب  تشاد و  هک  یبوخ  ياه  يدـنم  ناوت  نیمه  رطاـخ  هب  مه  زاـب  دـعب  دوش و  یفرعم  رکـشل  نیا  رد  پیت  هدـنامرف  ناونع 
رب ار  اج  نآ  تیلوئـسم  هک  ینارود  رد  قح  هب  دش و  بوصنم  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  هاپـس  یهدنامرف  هب  یهدنامرف ، تردق  نتـشاد 

يرتشوش یلعرون  جاح  دیهـش  رکـشلرس  رادرـس  تسار  تسد  اعقاو  وا  رظن ، نیا  زا  . داد ماجنا  ار  يا  هدنزرا  رایـسب  تامدخ  تشاد ، هدـهع 
. دندیتلغ نوخ  هب  مه  رانک  رد  دندرک و  داهج  مه  اب  دندرک و  مزر  مه  اب  دندوب ، ههبج  رد  مه  اب  دیهش  ود  نیا  دوب .

درک مالسا  يادف  ار  دوخ  زیچ  همه  هداز  دمحم  دیهش 
رایـسب ناتـسا  نآ  رد  تیلوئـسم  هناقـشاع  سدقم  عافد  نارود  ندرک  يرپس  زا  سپ  هک  دوب  یـصلخم  نارادرـس  زا  یکی  هداز  دمحم  دیهش 

ربهر تیالو و  روشک ، نیا  يادف  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  دوب  یصلخم  شک و  تمحز  مانمگ ، نارادرـس  زا  وا  اذل  . تفریذپ ار  يزرم  ساسح 
. درک مالسا  و 

هدازدمحم یلعبجر  رادرس  هب  يربهر  باصتنا  مایپ 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یخرب یـسوساج  ياهنامزاس  يوس  زا  هک  ار  تدـحو  تینما و  نانمـشد  ینمیرها  يهرهچ  ناتـسچولب  رد  راوخنوخ  ياهتـسیرورت  تیاـنج 
. تخاس راکشآ  شیپ  زا  شیب  دنوشیم ، تیامح  يرابکتسا  ياهتلود 

زا شخب  نآ  ناهدـنامرف  رگید  يرتشوش و  یلعرون  دیهـش  صالخا  اب  عاجـش و  رادرـس  نوچمه  يراکادـف  ناـنمؤم  ندـناسر  تداهـش  هب 
نیا هک  تسا  ناتـسچولب  يهقطنم  صوصخب  ناریا و  تلم  قح  رد  یتیانج  چولب ، سراـف و  یّنـس و  هعیـش و  ناردارب  زا  رفن  اـههد  روشک و 

. دندرکیم شالت  نآ  يارب  هناصلخم  هداهن و  نآ  يدابآ  تینما و  رب  ار  دوخ  تمه  فیرش ، ياهناسنا 
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مالسا و هار  نامه  هک  راختفا  تزع و  هار  ندومیپ  رد  ار  نالوئسم  تلم و  خسار  مزع  تسناوت  دهاوخن  اهیـشنمدد  نیا  هک  دننادب  نانمـشد 
. دزاس دراو  هشدخ  یناریا  ماوقا  بهاذم و  یلدمه  تدحو و  هب  دنک و  تسس  تسا ، ناطیش  دونج  اب  هزرابم 

مدرم نآ  مولظم و  يهقطنم  نآ  تینما  زا  عافد  رد  یمالسا  ماظن  دنمتردق  تسد  هک  دنشاب  هتـشاد  نیقی  زین  رابکتـسا  دیلپ  ریقح و  نارودزم 
. دیناسر دهاوخ  هناراکتنایخ  لامعا  يازس  هب  ار  مدرم  تینما  لام و  ناج و  هب  نازواجتم  درک و  دهاوخن  یهاتوک  یئهظحل  رادافو ،

ياه هداوناخ  هب  ار  زیزع  نارادـساپ  رگید  هدازدـمحم و  يرتشوش و  دیهـش  نارادرـس  هژیوب  هثداح  نیا  ناـگتخاب  ناـج  تداهـش  بناـجنیا 
. میامنیم تلأسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناگدید  بیسآ  لجاع  يافش  نانآ و  تاجرد  ّولع  هتفگ ، تیلست  کیربت و  نانآ  مرتحم 

ياهنماخ یلعدّیس 
1388/ رهم /27

4 يالبرک تایلمع  دروم  رد  يرومیت  سابع  ردارب  زا  يا  هرطاخ 
ییاضر رادرـس  میتفر . متاخ  هاگرارق  هب  اه  پیت  اهرکـشل و  یتایلمع  ياهراکهار  حیـضوت  هشقن و  هیجوت  يارب  يالبرک 4  تایلمع  زا  لبق 

هقطنم رد  دوـب  رارق  يالبرک 4  تایلمع  درک . عورـش  ار  دوخ  هیجوت  رکـشل  هدـنامرف  ناونع  هب  فابیلاق  رقاـب  جاـح  دنتـشاد و  فیرـشت  مه 
ییاـهن تاـیلمع  ياـه  همزمز  دوب و  هدـشن  تاـیلمع  اـه  ههبج  رد  هک  دوب  یتدـم  دوش . ماـجنا  هرـصب  فرـصت  روـظنم  هب  هرـصب و  یموـمع 

ار دوخ  نیمه  يارب  مینک و  تاـیلمع  هقطنم  نیا  رد  میهاوخ  یم  اـم  هک  دوب  علطم  شیب  مک و  مه  نمـشد  دوـب . اـهنابز  رـس  رب  ناگدـنمزر 
تیلک هب  رکـشل  ندرک  لمع  دـب  بوخ و  دوب و  هدرک  باـختنا  رکـشل  يارب  ار  تاـیلمع  هقطنم  نیرت  تخـس  رقاـب  جاـح  دوب . هدرک  هداـمآ 

. دوب یساسح  هقطنم  دندرک و  یم  ینیشن  بقع  یتسیاب  مه  نارگید  میـسرب  نامفادها  هب  میتسناوت  یمن  رگا  ینعی  تشاد . یگتـسب  تایلمع 
هدوتس و نسح  یهدنامرف  هب  اراث ... نادرگ  ادتبا  دندش . صخشم  نکش  طخ  ياه  نادرگ  دنتـسناد . یم  تایلمع  بلق  ار  هقطنم  نآ  اه  هچب 
هک موس  نادرگ  دـندوب و  گـنج  هقباـساب  دـمآراک و  ناهدـنامرف  زا  رفن  ود  ره  بوبحم . میهاربا  یهدـنامرف  هب  بزح ا ... نادرگ  مه  دـعب 
هب ییاضر  نسحم  جاح  دنتـسه . مود  پیت  هدنامرف  نالا  هک  دوب  هدازدمحم  بجر  ردارب  یهدـنامرف  هب  ارـصن ... نادرگ  تشاد و  تیرومأم 

هیجوت بیترت  هب  میهاربا  نسح و  دنهد . حیضوت  ار  رونام  حرط  ات  تساوخ  بوبحم  میهاربا  هدوتس و  نسح  زا  ًاصخش  دشرا  هدنامرف  ناونع 
نکـش طخ  ياهورین  نادرگ  میقتـسم  شتآ  اب  دز و  دنهاوخ  ار  ینیمک  ياهرگنـس  فرط  ود  زا  صاوغ  ناهورگ  ادتبا  هک  دندرک  یتایلمع 
دیدـش روبجم  دـندشن و  قفوم  اـه  صاوـغ  لـیلد  ره  هب  رگا  تفگ : رفن  ود  ره  هب  ییاـضر  ردارب  درک . دـنهاوخ  ریخـست  ار  نمـشد  لـحاس 

جاح هک  تسه  مدای  تسکـش . دنهاوخ  ار  طخ  نکمم  وحن  ره  هب  هک  دـنداد  لوق  رفن  ود  ره  دـینک . یم  راکچ  دـیوش  لمع  دراو  ناتدوخ 
دوب و علطم  ًالماک  ام  لمع  هطقن  زا  نمشد  تایلمع . بش  ات  دوب  هیضق  نیا  میناوت . یم  هلب ، دنتفگ : دیناوت ؟ یم  تفگ : هعفد  نیدنچ  نسحم 

ایوگ دنتخیر . یم  شتآ  هقطنم  يور  ًالماک  تایلمع  عورش  زا  لبق  نمشد  ياهکنات  اهرتپوک و  یله  دوب . هدرک  عورش  ار  شتآ  بش  رس  زا 
شتآ زا  يربخ  تایلمع  عورش  زا  لبق  ًالومعم  نوچ  میدید . یم  ار  هنحـص  نیا  هعفد  نیلوا  يارب  دهد . ماجنا  تایلمع  تساوخ  یم  نمـشد 

ود هک  دنلب  ژد  عناوم و  زا  رپ  نیخ  رهن  نیم ، ياهنادیم  عاونا  يدیـشروخ ، عناوم  رادراخ ، میـس  رتمولیک  نیدـنچ  نمـشد  ییازیا  عناوم  دوبن .
شتآ نودب  مه  نآ  لیاسو  مامت  اب  نشور  زور  رد  یچ  بیرخت  رفن  کی  رگا  هک  مدیمهف  ًاعقاو  دنتشاد . عضوم  نآ  تشپ  اهکنات  اه و  لول 
ناندع موس  هاپـس  هدنامرف  هک  میدیمهف  ًادعب  دـسرب . اجنآ  هب  هک  تشاد  زاین  تعاس  هد  لقادـح  دـسرب  نمـشد  مدـقم  طخ  هب  تساوخ  یم 
دندوـب روـبجم  ناهدـنامرف  دـندوب و  هدرک  ریگ  عـناوم  رد  صاوـغ  نانکـش  طـخ  تسا . هدوـب  ناگدـنمزر  رظتنم  فرط  نآ  ًاصخـش  اریخ ...

: تفگ تفرگ و  سامت  میـس  یب  اب  هدوتـس  نسح  دنداد . یمن  هزاجا  اه  شتآ  دنـسرب . نمـشد  هب  دوب  هشیـش  هداج  هک  هار  اهنت  زا  ناشدوخ 
میهاربا نسح ، تفگ : رقاـب  جاـح  داد . ار  ماـیپ  نیمه  مه  میهاربا  دـنهد و  یم  يداـیز  تاـفلت  اـه  هچب  تفر . ولج  دوش  یمن  اـجنیا  یجاـح 

رد عناوم  نیا  مامت  اب  دنتخات و  نمـشد  رب  دـندرک و  شوماخ  ار  میـس  یب  رفن  ود  ره  دـیتفگ ؟ یم  هچ  نسحم  اقآ  هب  بش  نآ  تسه  ناتدای 
. دنتفاتش قح  رادید  هب  نیخ  رهن  طسو 
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: حیضوت
دایرف نانچمه  اما  دش  عطق  شیاپ  کی  زا  یمین  هتفر و  نیم  يور  تایلمع  نیا  رد  هللارـصن  نادرگ  تقو  هدنامرف  هدازدمحم  یلعبجر  دیهش 

... دیورب و ولج  دیئوگب و  ارهز  ای  هک  دز  یم 
الاح نیمه  ظفاح  ادخ 

هدنز نامدوجو  رد  ادهش  هیقب  يرون و  دیهش  یناضمر و  دیهش  دای  میدید  یم  ار  وت  تقوره  يدز .  ام  لد  رب  شتآ  یتفر و  زیزع  بجر  اقا 
میتی ام  الاح  يراذگب ؟  اهنت  ار  ام  دـمآ  تلد  روطچ  يدوب  دـنورا  تووام و  هچلمـش و  نیراوب و  راگدای  وت  يدوب  ماما  راگدای  وت  دـش  یم 
دوخ هک  وت  دشاب  ام  راوخمغ  هک  تسیک  میئوجب  ددم  یک  زا  مینک  راختفا  یک  هب  رگید  دنا  هدش  هدنامرف  یب  هک  میتسه  ینایجیـسب  میدـش 

باوخ رد  نامیاپ  تسیچ  نامهانگ  مینک  هچ  ام  اما  يا  هدـش  لصو  ياه  هدـنخ  رد  قرغ  یتسویپ و  ادهـش  هناتـسم  عمج  هب  اـنئمطم  یتفر و 
 . تسا

اه ام  زا  یـضعب  زا  تلد  مینادیم  هچ ؟  الاح  اما  دوب  نامیاهلفحم  شخبافـص  تیاه  يروالد  هرطاخ  دوب  تدای  اما  يدوبن  رهـش  رد  دـنچره 
هچملش و هب  رگید  دندوب  هدنار  نوریب  اهرگنس  زا  ار  ام  مینک  هچ  اما  يدوب  تحاران  میا  هدش  اهناطیش  همعط  نام  یخرب  هکنیا  زا  دوب  هتفرگ 

يال ياهربق  دز  یم  نامشیتآ  رتشیب  ادهش  امـش و  یلاخ  ياج  میتفریم  هک  مه  اهزرون  رد  رون  نایهار  اب  دندادیمن  نامهار  میظعلاروه  واف و 
 . دوبن کشوم  هراپمخ و  توص  يادص  دوبن  اهتاجانم  اه و  بشزامن  يارب  ییاج  دندوب و  هدشرپ  رگید  رانکدنورا  ياهناتسلخن 

رادرـس وا  دـنچره  مینزب  گنز  شلیابوم  هب  میناوتیم  دریگب  ناملد  تقوره  میتفگیم  دوخ  اب  تسه  بجر  اقا  هک  میدوب  شوخلد  مهزاب  اـما 
.... الاح اما  تسا  راک  ياپ  مه  شنایجیسب  اب  یلو  تسا 

 ... یهدب دنویپ  ترخآ  هب  ایند  هلت  زا  ارام  ینزب و  دنخبل  مهزاب  وت  میریگ و  تشوغآ  رد  رگیدراب  دش  یم  شاکیا 
لبق هام  دنچ  يدش  یم  تحاران  يدیدیم  ار  يرون و ... یناضمر و  هداوناخ  يدرونجب و  مظن  نادیهـشردپ  یتقو  مینادیم  يورب  یتشاد  قح 

دوب هدش  تحار  تلایخ  رگید  دیاش  تسویپ و ...  شیادهش  هب  مه  مظندیهش  ردپ 
؟  یسرب ناسارخ  دیهش  نارادرس  هرگنک  هب  یتساوخیم  یتفر  هک  دوب  هامرهم 1388  رد 26  يرس  هچ 

امـش دزن  مهام  هک  نکاعد  اما  دـیدرم  یم  يداع  گرم  هب  هک  دوب  فیح  نامزیزع  ربهر  لوق  هب  یتفرگ  ار  تیاهـشالت  دزم  وت  زیزع  رادرس 
 ... میوش دیفسور  ادهش 

هللارصن نادرگ  هدنامرف  هب  ياهمان 
يرتشوش یلعرون  هدازدمحم و  یلعبجر  دیهش  نارادرس  هاگشیپ  هب  یمارتحا  يادا 

نادرگ هک  دوب  ییاهزور  نیلوا  ناسارخ . رصن  رکشل 5  رقم  زاوها ، یهرز  ناگداپ 92  لبق  لاس   23 هن ، ای  يروآیم  رطاخ  هب  ارم  منادیمن 
ورـس نادرگ  رتدوز  هچره  ات  دـیتشادن  رارق  مارآ و  يرون ، یلع  دیهـش  تا  یگـشیمه  هارمه  راـی و  وت و  يدوب ، هتفرگ  لـیوحت  ار  هللارـصن 

. دریگب ناماس 
هک سب  زا  مدرک ، ترایز  يرآ  مدرک ، ترایز  ارت  نادـنخ  بوجحم و  هرهچ  هک  دوب  يراب  نیلوا  زاوها ، یهرز  ناگداپ 92  لبق ، لاس   23

. تسا هدش  بایان  هکلب  بایمک ، اهمدآ  ام  نیب  اهزور  نیا  هک  يزیچ  ربکتیب ، ایریب ، يدوب ، صلخم 
«. بجر ردارب   » دندرکیم تیادص  مدش ، انشآ  راب  نیلوا  يارب  تمان  اب  لبق  لاس   23

هناخ تدوجو  رد  نویبجر  يوکین  يوخ  يدوب ، هدروآ  اجب  هام  لوا  لسغ  يدوب و  هزور  وت  دوب و  بجر » هاـم   » لوا مه  اـم  ییانـشآ  زاـغآ 
«! ءامسلا نم  لزنت  ءامسالا  : » هکنیا هن  رگم  تشاد و 

رارق مارآ و  دـناهدرک . فرـصت  ار  نارهم  رهـش  هراـبود  قارع  یثعب  شترا  ياـهورین  دـمآ ، ربخ  هک  دوب  لاـس  لوا  ياـههام  لـبق ، لاـس   23
رد نآ  روالد  نایجیـسب  هک  یتخاس  ینادرگ  نانچ  وت  و  ینک . رقتـسم  یتایلمع  هقطنم  رد  رتدوز  ار  هتفرگ  ناـماس  هزاـت  نادرگ  اـت  یتشادـن 
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. دنهد هار  لد  هب  فوخ  ياهرذ  هکنآیب  دنتفر ، نمشد  ياهکنات  راکش  هب  نارهم  تشد  رد  نمشد ، نامایب  موجه 
ياههچب هناعاجـش  هلمح  اـب  دـندرک  ریگ  هناـخدور  هراوید  تشپ  نمـشد  ياـهکنات  یتقو  هک  میوگیم  ار  مچناـجنک  هناـخدور  تشپ  دربن 

. دنداد حیجرت  رارقرب  ار  رارف  رگید  ياهکنات  کنات ، نیلوا  ندش  هدیشک  شتآ  هب  نادرگ و 
ياههچب يالبرک 4 و 5  تایلمع  رد  شاینایاپ  ياههام  دوب و  نینچنیا  شنیزاغآ  ياههام  لاس 1365 ، دوب  یگنشق  لاس  هچ  لبق ، لاس   23

ار ناج  رهوگ  اهنآ  کت  کت  غارف  رد  وت  دندیـشک و  رپ  کـی  هب  کـی  تناراـی  دـندرک . اـپب  هچملـش  رد  یتماـیق  دوخ  نوخ  اـب  وت ، نادرگ 
دای نادرگ  نادیهش  زا  یترـسح  هچ  اب  هک  مروآیم  رطاخ  هب  ار  تا  ضغب  میدنام . رد  تشپ  ام  دنتـسب و  ار  تداهـش  غاب  رد  هک  یتفـسیم ،
! يزابب رس  هک  یتساوخیم  درکن  یضار  ارت  يزابناج  يدناشفیم . نازیزع  نآ  نارجه  رد  زادگ  زوس و  اب  هک  یکشا  تارطق  يدرکیم و 
لاس مه 23  نآ  بان  رهوگ  نیا  نتـشاد  هگن  اما  دوب ، موسرم  شیب  مک و  گنج  ياـههچب  نیب  هتبلا  تاـیحور  تـالاح و  نیا  اـهزور و  نآ 

يادهـش لاحهباشوخ  یتخوسیم . ناـشقارف  رد  هک  یتسویپ  ینازیزع  لـیخ  هب  مه  وت  لاـس  همه  نیا  زا  سپ  ـالاح  و  تسین . یـسکره  راـک 
! دناهتفای ار  دوخ  هدنامرف  زورما  زا  هک  هللارصن  نادرگ 

هگن یقاب  لالز  نانچنآ  دزیم  جوم  تدوجو  رد  لبق  لاس  هک 23  یبان  ترسح  نآ  هکنیا  يارب  میوگب  کیربت  وت  هب  راذگب  بجر !» ردارب  »
. يدرک دیص  ار  تداهش  يابیز  رهوگ  هکنیا  ات  دناریمب  ارنآ  مایا  رذگ  يدادن  هزاجا  یتشاد و 

يدش زارفارس  دنلبرـس و  نانچنآ  ربکا  داهج  رغـصا و  داهج  هنحـص  رد  راگزور و  تاناحتما  رد  وت  منک ، حالـصا  ار  ماهلمج  راذگب  هن ؛ هن ،
. مشاب هدرک  ادا  رتهب  ار  بلطم  قح  الاح  منک  رکف  يرآ  درک . راکش  ارت  نوچمه  یبان  رهوگ  تداهش  هک 

کی هنومن  وت  ماهدرکن . شومارف  هاگچیه  ارت  دنخبلرپ  هرهچ  میوگب  هناقداص  اما  مدـیدن  رگید  اروت  هچرگ  لاس  نیا 23  رد  بجر !» ردارب  »
تکرب هب  نم  زورما  هدب  هزاجا  سپ  يدیسر  جوا  هب  يدش و  تیبرت  یتفای ، دشر  زیزع  ماما  بتکم  رد  هک  يدوب  فلکتیب  صلاخ و  ناسنا 

. ینک اعد  ام  همه  تبقاع  نسح  يارب  ینکن و  شومارف  ار  ام  مه  وت  هک  مهاوخب  وت  زا  نیرید  ییانشآ  نآ 
ار رگیدـکی  دارفا  هک  تساهلاس  رگید  میوگیم . ار  ردارب » ! » تسا هدـش  راوشد  ترابع  نیا  ندروآ  نابز  هب  ردـقچ  یتسار  بجر !» ردارب  »
. دریگیم رارق  رخـسمت  دروم  ای  تسا  رخـسمت  یخوش و  هب  اب  دـنکیم  باطخ  ردارب  ار  يرگید  مه  یـسک  رگا  دـننکیمن و  باطخ  ردارب 

شیر يرتگرزب و  ياعدا  اب  یناردارب  يدوب  دهاش  اهزور  نیا  هک  تدوخ  یتح  درادـن . هناردارب  يانبم  رگید  نامیگدـنز  تالداعم  هک  ارچ 
ددـم هب  اما  دـنزادنیب ، هاچ  هب  ار  بالقنا » فسوی   » دنتـشاد دـصق  هک  دـندش  هارمه  یناگرگ  اب  ماما و ... يوریپ  هزرابم و  هقباـس  يدـیفس و 

. تسا راگدنام  تزع  جوا  رد  نانچمه  بالقنا  فسوی  وت ، نوچمه  یصلخم  نازابرس  نارای و  یهارمه 
نامه یعقاو  نایجیسب  هکنیاوگ  يرکاب » دوب و  تمه  یعقاو  یجیسب   » دنداد راعش  اهزور  نیا  كاخ  بآ و  نیا  زا  یناردارب  بجر !» ردارب  »

، نایهاپـس نایجیـسب و  همه  هک  دیدرک  تابثا  دوخ  نوخ  اب  يرتشوش  یلعرون  صلخم  رادرـس  وت و  اما  ناگدـش ؛ نفد  رهاظ  هب  دـنناگتفر و 
. دنزابیمرس دوخ  رما  یلو  نامرف  يارب  هک  دنتسه  دوخ  نامز  ياهيرکاب  اهتمه و 

يدنمشزرا رهوگ  تداهش  فدص  يدناتس و  ار  تیدرمیاپ  تدهاجم و  دزم  لاس ، زا 23  سپ  هک  تلاوحا  هب  اشوخ  اذبح ! بجر ؛» ردارب  »
کل ًاینه  يدرپسن . ایند  هب  لد  یتفای و  ار  لد  دارم  هک  وت  رب  نیرفآ  درک . دیص  ارت  نوچ 

يوکرس  رب  نم  دراد و  هروت  ماب  رب  غرم 
دراد یلاب  رپ و  رخآ  هک  غرم  اذبح 

رصن رگشل 5  هللارصن -  نادرگ  يورین 
هامرهم 88

نیالنآ ربخ  عبنم : / یسدقم اضر  هدنسیون :
مولع هتـشر  زومآ  شناد  هک  نیا  اب  بالقنا  هیلوا  ياهلاس  تشادـن  رارق  مارآ و  هاگچیه  وا  هک  دـننادیم  دنـسانش  یم  ار  بجر  اقآ  هک  اـهنآ 
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رب اعیرـس  تشاد  هک  یلاعتم  باذـج و  هیحور  اب  تفر و  یم  درونجب  جیـسب  هب  امیقتـسم  شیاهـسالک  مامتا  اب  دوب  تمه  ناتـسریبد  یبرجت 
رد ادتبا  تفاتش  ههبج  هب  تصرف  نیلوا  رد  تفرگن  تقاط  مهزاب  اما  دش  تیلاعف  لوغشم  جیـسب  یماظن  شزومآ  تمـسق  رد  تسـشن و  اهلد 

یتایلمع نادرگ  هب  لاس 1362  رد  درک  هک  ییاهیریگیپ  اب  تشادن و  رارق  مارآ و  مه  اجنآ  یلو  دش  یهدنامزاس  همئالاداوج  پیت  یلنـسرپ 
تفرگ هدهع  هب  ار  رصن  رگشل 5  ییایرد  ناگی  تیلوئسم  رجفلاو 8  تایلمع  يارب  ردب  ربیخ و  ياهتایلمع  رد  تکرـش  زا  دعب  دش و  لقتنم 

الاح دش  بوصنم  رصن  رگشل 5  نکش  طخ  نادرگ  ناونعب  هللارـصن  نادرگ  یهدنامرف  هب  هک  دوب  رتشیب  يرگراثیا  رطخ و  لابندب  مهزاب  اما 
ات تیلوئسم  نیا  رد  دنک  ادخ  هار  بذج  عقاو  رد  ماما و  تداهش و  داهج و  بذج  ار  دوخ  یناتـسا  مه  يرـشمه و  ناناوج  تسناوت  یم  وا 
دش یم  متخ  تشهب  زاورپ و  هب  هک  دوب  هدش  داجیا  یفصو  لباق  ریغ  يردارب  هطبار  شنای  یجیـسب  وا و  نیب  نوچ  تشاد  شمارآ  يدودح 

يارب ار  نانآ  تشاد و  ربخ  ناشتالکـشم  زا  تشاد  یم  تسود  ار  شنادرگ  ياهورین  کت  کـت  مه  وا  دنتـشاد و  تسود  اـعقاو  ار  وا  همه 
هب سدقملا 2 و 3 و ... تیب  يالبرک 4 و 5 و  هلمج  زا  نیگنس  ياهتایلمع  رد  تکرش  زا  دعب  دادیم  شورپ  رتشیب  ياهتدهاجم  تیلوئـسم و 
هب نانچمه  دوش و  ادج  اهنآ  زا  تسناوتن  دوب و  هدروخ  دنویپ  شنایجیسباب  شلد  اما  دش  داهنشیپ  پیت )   ) روحم یهدنامرف  تیلوئسم  ناشیا 

 .... دیابرب ار  یندشن  رهاظ  هب  تخس و  ياهتایلمع  درک  یعس  ضوع  رد  داد و  همادا  صالخا  ناهورگ  هللارصن و  نادرگ  تیوقت 
همئالاداوج و پیت  تیلوئسم  ناتسدرک و  هب  داد  همادا  شیاهتیلاعف  هب  مهزاب  هدشن  مامت  هک  ادهـش  ماما و  هار  هک  تفگ  دش  مامت  هک  گنج 

صالخا تیمولظم و  یمانمگ و  اهنارود  نیا  یمامت  رد  ناشیا  هصخاش  تفر  ناتسچولب  ناتسیس و  دعب  یلامـش و  ناسارخ  هاپـس  یهدنامرف 
 " تسا مادک  ورین  تسیک و  هدنامرف  هک  دهد  صیخشت  تسناوت  یمن  دش  یم  دراو  امش  عمج  هب  يا  هبیرغ  رگا   " اعقاو دوب ...  دح  زا  شیب 

يوگلا هکنیا  رب  هوالع  بجر  اقآ  هک  درک  تباث  شراکنیا  اـب  تفگ و  بجر  اـقآ  هزاـنج  عیـشت  رد  يا  هلاـقم  رد  اـب  شرتخد  ار  نخـس  نیا 
نیع رد  بجر  اقآ  تسا .  هدرک  هدامآ  البرک  زا  دعب  يارب  مه  ییاه  بنیز  هدرک  تیبرت  هدنمزر  نارازه  هدوب و  ع )  ) نیـسح ماما  هار  یلمع 
رارق شیاهورین  نیرت  یلومعم  زا  رت  نیئاپ  ار  دوخ  امئاد  تشاد و  رارق  يونعم  صئاـصخ  جوا  رد  تدـش  هب  شـالت  تماهـش و  تعاـجش و 

تشاد همادا  مه  شتداهش  زا  دعب  هلئسم  نیا   ... درکیم یفرعم  رتالاب  رتگرزب و  ار  اهنآ  سکعرب  دادیم و 
چیه رد  نآ  زا  لبق  دـندرک  تکرـش  ناشیا  رهطم  هزاـنج  عییـشت  رد  يا  هقباـس  یب  لکـش  هب  مدرم  میظع  لـیخ  راـنک  رد  درونجب  نایجیـسب 

هب ار  دوخ  روشک  رـسارس  زا  هللارـصن  نادرگ  ياهورین  زا  یخرب  یتح  دوب  هدشن  هدهاشم  تیونعم  مظن و  نیا  اب  تیعمج و  ردقنیا  یمـسارم 
نادرگ يادهـش  عمج  رد  درونجب  رد  بجر  اقآ  دنتـشاد  تسود  همه  دهـشم و ... دابانگ و  زیزع  ياه  هچب  هلمج  زا  دندوب  هدـناسر  درونجب 

 ... دوش لیمکت  هدنامرف  روضح  اب  نادرگ  رداک  ات  دوش  نفد 
دوب شناقـشاع  سرتسد  رد  هشیمه  یلامـش  ناسارخ  رادرـس  نیرتگرزب  نیرت و  صخاش  ناونعب  بجر  اقآ  دش  یم  یلمع  هتـساوخ  نیا  رگا 

هدرپس كاخ  هب  دهشم  رد  هک  دوب  هتساوخ  دوب و  هدرک  مه  ار  اجنیا  رکف  دوب  هدرک  ناش  یمارگ  رسمه  هب  هک  یتیـصو  اب  وا  هک  سوسفا  اما 
دننادیم یبیغ  دادـما  ارنآ  نوخ  هک  دـنز  یبلاجرایـسب  راکتبا  هب  تسد  هدرکن و  لوبق  ار  تسکـش  یتحار  نیا  هب  مه  شیاهورین  اما  دـنوش ، 

رازلگ رد  ار  تداهـش  هنحـص  زا  هتـشگزاب  توباـت  نیا  دـندرک و  ضوع  ون  توباـت  کـی  اـب  ار  بجر  اـقآ  ینوخ  توباـت  درونجب  رد  اـهنآ 
 . دش لقتنم  دهشم  هب  نیفدت  يارب  دیهش  هزانج  دندرک و  نفد  درونجب  يادهش 

دنک عادو  شنارای  اب  ات  دز  رس  اهرهش  کت  کت  هب  وا  كاپ  مسج  دوب  افواب  رارقیب و  وا  دوخ  لثم  مه  هدازدمحم  دیهـش  كاپ  رکیپ  ییوگ 
درک و یط  ار  قـشع  ناـخ  اقیقد 7  دش  عییـشت  دهـشم  ناچوق و  جوراف -  ناوریـش -  درونجب -  نارهت -  دـعب  نادـهاز  رد  ادـتبا  دیهـش  نیا 

. دنازوس ار  اهلد  يراج و  ار  اهکشا 
بجر اقآ  توبات  مسارم  عورش  اب  دوب  كرتشم  تروصب  تسودهش  هللادعس  دیهـش  يرتشوش و  یلعرون  دیهـش  هارمه  دهـشم  هزانج  عیـشت 

یتح مان و  سکع و  زا  يا  هعطق  درکیم  یعس  سکره  دوب  ریظن  مک  اعقاو  هدننک  تعیاشم  تیعمج  مه  اجنیا  تفرگ  رارق  جوا  رد  هلصافالب 
تعنامم رگا  دـنامن و  یقاب  يزیچ  توباـت  يور  رب  بجر  اـقآ  سکع  ماـن و  زا  هک  دوب  نیا  درادرب  كربت  ناونعب  ار  توباـت  شکور  مچرپ 
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هدرک ار  راک  نیمه  مه  يرتشوش  دیهش  توبات  اب  نایجیسب  ناقاتشم و  میظع  لیخ  دش  یم  هدنک  مه  اهمچرپ  دوبن  شنارای  زا  رگید  یـضعب 
هک دش  یم  طقف  تسا  يرتشوش  دیهش  توبات  مادک  هدازدمحم و  دیهش  توبات  مادک  دهد  صیخـشت  تسناوتیمن  یـسک  رگید  الاح  دندوب 

دندوب توبات  ریز  رد  هک  هدازیداه و )... نیـسحمالغ  یفـسوی ،  رهچونم  روصنم ،  اـقآ  شردارب  لـثم   ) بجراـقآ ناقـشاع  یخرب  روضح  زا 
مهدـیاش دـنک ....  يراددوخ  دوجو  زاربا  هنوگره  زا  صالخا  اب  تساوخیم  بجر  اقآ  مه  هزاـنج  عیـشت  لوط  رد  ینعی  دوش ،  هدز  سدـح 

هاپس هدنامرف  هاپس و  ینیمز  يورین  نیشناج  دنادرگرب و  ناشیا  هب  ار  بجر  اقآ  ياهصالخا  دزم  ات  تساوخیم  نینچ  مه  يرتشوش  رگـشلرس 
رد هتساوخیم  تشاد  هک  یصالخا  اب  بجر  اقا  دنیوگیم  مه  نادرگ  زیزع  نایجیسب  زا  یخرب  دنشابن .  زیامت  لباق  مه  زا  ناتسچولب  ناتـسیس 

هطبار اهنت  يرتشوش  یلعرون  بجر و  اقآ  هطبار  دـندقتعم  اه  یلیخ  اـما  دریگ  رارق  ناـشیا  عاعـش  تحت  اـت  دوش  دیهـش  قوفاـم  ماـقم  راـنک 
دنا هدرک  میسقت  مه  اب  ار  ناشصالخا  ود  ره  لکـش  نیا  هب  الاح  دندوب و  رگیدمه  قوشعم  قشاع و  نیرید و  رای  ود  اهنآ  هکلب  دوبن  یماظن 

تسا هدوب  رادرس  ود  نآ  هداس  يورین  ربیخ  تایلمع  رد  هک  دنداد  رارق  تسودهـش  هللادعـس  یجیـسب  دیهـش  عاعـش  تحت  ار  دوخ  ود  ره  و 
درک دهاوخ  روشحم  ادهش  ماما  ربمایپ ص و  نیسح ع و  ماما  اب  ار  ادهـش  یمامت  دنوادخ  اعطق  تساه و  ییایند  ام  تابـساحم  اهنیا  دنچره 

 . دنریگب ار  ناش  صالخا  دزم  ات 
سدق و زور  دننام  یگرزب  ياه  ییامیپ  هار  رد  یتح  هک  سدق  ناتـسا  لیوط  ضیرع و  تالیکـشت  اضر ع  ماما  رهطم  مرح  هب  دورو  ماگنه 

بجراقآ نالتاق  سنج  زا  ياهتـسیرورت  تیانج  لیلدب  مه  نآ  هک   ) دوش مرح  دراو  یـسرزاب  نودب  دـهدیمن  هزاجا  سکچیه  هب  نمهب   22
دندزیم رانک  ار  رادراخ  میـس  نیم و  عناوم  يزور  هک  نکـش  طخ  نایجیـسب  دـندش و  هدـنار  هیـشاح  هب  ـالماک  هزاـنج  عیـشت  نیا  رد   ( تسا

 ... دندش اضر ع  ماما  رهطم  مرح  دراو  لکشم  نودب  نیبرود و  اب  همه  دنتشاذگ و  رانک  ار  یسرزاب  تالیکشت 
نادرگ زیزع  يادهشرانک  رد  درونجب  رد  یکی  تسا  هدش  هربقم  ود  ياراد  یبیغ  دادما  کی  اب  تسا  هدرک  ادیپ  رارق  مارآ و  بجر  اقا  الاح 
اضر ع ماما  رصن و 21  رگشل 5  ياهورین  هیقب  هواک و  دیهش  رانک  رد  اضر  تشهب  يادهش  رانک  رد  دهشم  رد  یکی  هداز و  موصعم  رد 

مسج يواح  هربقم  ای  درونجب  رد  هیلوا  توبات  يواح  رازم  رس  رب  دنناوتیم  دوش  گنت  بجر  اقآ  يارب  ناشلد  اه  یصالخا  هک  تقوره  الاح 
 . دننک اوجن  ناشیا  اب  دنوش و  عمج  اضر ع  تشهب  رد  شرهطم 

رد ات  هدرک  رارقیب  ار  هتخابلد  قشاع  رازه  نارازه  لد  اما  درک  اهر  ار  ناتـسچولب  ناتـسدرک و  ياههوک  تفرگ و  رارق  مارا و  بجر  اـقا  هلب 
هک دـندرکیم  اعد  یگمه  شا  هزانج  عیـشت  رد  ابیز  هچ  دـنهد و  همادا  ار  هدرک  رفـس  زیزع  نآ  هار  دـنناوتب  هک  دنـشاب  ییاـههار  يوجتـسج 

هللاءاشنا  ... دوش ریخ  هب  متخ  بجر  اقآ  دننام  تداهش  هب  ناشرمع  تبقاع 
يا هقالع  تفلا و  سنا ، سدـقم  عافد  نارود  رد  هک  دوب  يدارفا  زا  هدازدـمحم  یلع  بجر  دیهـش  یتسیرورت  هثداـح  نیا  يادهـش  نیب  رد 

نارود رد  ارـصن ... نادرگ  هدـنامرف  يدرونجب و  اتلاصا  وا  دـنیوگ  یم  شناـمزرمه  هک  يروط  هب  تشاد ، يداـبانگ  ناگدـنمزر  هب  صاـخ 
. دنراد هرطاخ  وا  اب  يدابانگ  ناگدنمزر  زا  یلیخ  هک  دوب  گنج 

ناتـسیس و یتسیرورت  هثداح  رد  دـش و  زاسربخ  هرابود  بجر  اقآ  تبقاع  اما  . دنتـشادن يربخ  بجر  اقآ  زا  اه  نآ  زا  یلیخ  گـنج  زا  دـعب 
. درک رادغاد  ار  شنامزرمه  رگید  تفر و  شدیهش  نارگنس  مه  عمج  هب  ناتسچولب 

یم ار  بجر  اقآ  هک  سک  ره  گنج  رد  دـیوگ : یم  سدـقم  عافد  نارود  رد  تمواقم  ربص و  هوسا  نیا  نادرگاـش  زا  یکی  يدزیا  قداـص 
دنیـشنب و گرم  راظتنا  رد  باوخ  تخر  رد  مدآ  نیا  تسین  فیح  تفگ  یم  درک ، یم  شالت  زیر  كاخ  تشپ  هدـش  عطق  ياپ  اب  هک  دـید 

. دوش کمک  جاتحم  دنک و  مخ  وناز  گرم  ربارب  رد 
زا ادـج  اه  هژاو  نیا  تسا و  مارتحا  لباق  راثیا  تقادـص و  تعاجـش ، هک  نیا  لـیلد  هب  دـنا  مارتحا  هتـسیاش  هدازدـمحم  بجر  لـثم  يدارفا 

بجر تعاجـش  زا  دـیوگ : یم  نینچ  رگید  يا  هدـنمزر  . دـنرادروخرب یـصاخ  رابتعا  شزرا و  زا  هدـیقع  حانج و  هقطنم و  گـنر  هنوگره 
هب هنت  کی  تفرگ و  ار  نم  یج  یپرآ  تشاد ، هدـهعرب  ار  نادرگ  یهدـنامرف  يو  نارهم  هب  اه  یقارع  کت  رد  هک  سب  نیمه  هدازدـمحم 
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ادـیپ تاجن  نارهم  دـنتفرگ و  هیحور  همه  هک  درک  يراک  ییاهنت  هب  بجراـقآ  دـیوگ : یم  هزبس  نسح  . تفر یقارع  ياـه  کـنات  فاـصم 
یملاس مدآ  ره  زا  رتهب  درکن و  اهر  ار  گنج  هناهب  نیا  هب  اـما  داد  تسد  زا  ار  دوخ  ياـپ  يالبرک 4  تاـیلمع  رد  بجر  داد : همادا  وا  . درک

نیا دبلطب و  ار  تیفاع  زا  ینما  هشوگ  تسناوت  یم  هک  یتروص  رد  تسـشنن ، مارآ  زین  گنج  زا  دعب  بجر  اقآ  دـیوگ : یم  يدزیا  . دـیگنج
. دنارذگب ار  ایند  حابص  دنچ 

رد هک  یلاس  دـنچ  لوط  رد  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  ادـخ  دـیوگ : یم  گنج ، نارود  رد  (ع ) قداص ماما  نادرگ  هدـنامرف  ینارماـک ، نسح 
یلیخ هیحور  نیمه  اب  وا  دیازفا : یم  گنج  نارود  هدنامرف  نیا  . مدیدن ار  یـسک  ناشیا  ییور  هدنخ  یقلخ و  شوخ  هب  مدوب  یگنج  قطانم 

یلو تشاد  یلقتسم  نادرگ  درونجب  ناتـسرهش  ینامز  عطقم  کی  رد  دیوگ : یم  ینارماک  درک . یم  بلج  دوخ  هب  ار  نایجیـسب  هجوت  دوز 
. درب یم  گنج  نادیم  هب  دوخ  اب  درک و  یم  بذج  ار  دابانگ  ناگدنمزر  بجراقآ  دوجو  نیا  اب 

یم ارف  ار  اـه  نآ  دـش  یم  تاـیلمع  هک  عقوم  ره  داد و  یم  یـصخرم  اـه  نآ  هب  هکلب  داد  یمن  یـصیخرت  اـه  هچب  نیا  هب  هک  تسا  بلاـج 
. دش رقتسم  زاوها  رد  مه  ادهش  هژیو  رکشل   4 يالبرک تایلمع  کیدزن  دهد : یم  همادا  يا  هرطاخ  لقن  اب  ینارماک  نسح  . دناوخ

راکـش ار  ام  بوخ  ياهورین  دابانگ و  ییآ  یم  بوخ  یلعبجر  متفگ  مدید . یگـشیمه  دنخبل  نامه  اب  ار  رادرـس  تایلمع  زا  لبق  زور  کی 
. ینک یم  راکش  ار  اه  نآ  وت  منک  صیخرت  رگا  تفگ : دنخبل  اب  ینک . یمن  صیخرت  ار  اه  نآ  ارچ  وگب  الاح  يرب ، یم  دوخ  اب  ینک و  یم 

رخآ ات  اهورین  نیا  هک  تسا  بلاـج  هنز و  یم  گـنل  ارـصن ... نادرگ  راـک  دنـشابن ، داـبانگ  ياـه  هچب  رگا  نک  رواـب  داد : همادا  مه  دـعب  و 
نیا امـش  هک  تسا  دابانگ  راختفا  ثعاب  نیا  هک  متفگ  بجراقآ  هب  راب  دنچ  نم  تشاد و  هقالع  اهورین  نیا  هب  تخـس  دـندوب و  وا  اب  گنج 

. دیا هتسباو  اهورین  نیا  هب  ردق 
لاس 1364 رد  دیوگ : یم  دـناد و  یم  یندینـش  ار  نآ  هک  دراد  دوخ  نهذ  رد  يا  هرطاخ  هدازدـمحم  یلعبجر  یجنامرک  هجهل  زا  ینارماک 

مالک مه  وا  اب  ارـصن ... نادرگ  يارب  ورین  لیوحت  تهج  راـب  نیلوا  يارب  دوب ، لوغـشم  رـصن  رکـشل 5  یهد  نامزاس  تمـسق  رد  بجر  اقآ 
، دـمآ یم  هینامحر  هاگودرا  هب  یهاگ  دـعب  هب  زور  نآ  زا  درک  یم  شتیـصخش  بوذـجم  ار  مدآ  تشاد  بل  رب  هک  ینیریـش  دـنخبل  مدـش .

. دندوب درونجب  لها  همه  اه  هچب  نوچ 
ناهورگ هدـنامرف  مه  نم  دنتـشاد . روضح  مه  يرون  یلع  دیهـش  نادرگ و  هدـنامرف  ینمچ  یلع  میدوب  عمج  مه  رود  نادرگ  رداک  يزور 

دوخ نایرهـشمه  اب  یجنامرک  هجهل  اب  دـش و  رداچ  دراو  یلعبجر  هک  میدرک  یم  راـک  هباـشم  تاـیلمع  کـی  يور  میتشاد  یگمه  مدوب و 
. درک تبحص  هب  عورش 

زاوها زا  هار  همه  نیا  تفگ : هدـنخ و  ریز  دز  ناشیا  میمهفب . مه  ام  نک  تبحـص  کـی  لاـناک  ادـخ  هب  ار  وت  بجر  متفگ  یخوش  هب  هدـنب 
نـسح . کـی لاـناک  ماـیب  منزب  يا  هزاـت  فرح  متـساوخ  تقو  ره  مهد  یم  لوق  وت  هب  یلو  منزب  فرح  یـسراف  منایرهـشمه  اـب  هک  مدـماین 
ذوفن بجر  اقآ  دیوگ : یم  دناد و  یم  لماک  رظن  ره  زا  ار  هدازدـمحم  یلعبجر  دابانگ ، رد  اروشاع  نادرگ 269  ینونک  هدنامرف  يرهمرذآ 
ربدـت اـب  تشاد و  رادرک  راـتفگ و  رد  تقادـص  دـنک . دوخ  مـالک  بوذـجم  ار  ینادرگ  تسناوت  یم  هظحل  ره  رد  تشاد و  یبیجع  مـالک 

. درک یم  هرادا  ار  نادرگ  یصاخ 
همادا تشاد ، طابترا  هدازدمحم  بجر  اب  ناتسچولب  ناتسیس و  یتسیرورت  هثداح  زا  لبق  زور  تسیب  ات  هک  سدقم  عافد  نارود  هدنمزر  نیا 

هدازدمحم یلعبجر  هطبار  يرهمرذآ  دوب . نکـش  طخ  هشیمه  ارـصن ... نادرگ  دوب و  لئاق  شزرا  دوخ  ياهورین  يارب  بجر  اقآ  دـهد : یم 
ياهرهـش فلتخم  ياهورین  نیب  تسناد  یم  هک  دوب  نیا  رد  بجر  اقآ  رنه  دیوگ : یم  دناد و  یم  يونعم  هطبار  کی  دابانگ  ياه  هچب  اب  ار 

تـسپ رد  ار  دابانگ  ياه  هچب  زا  يرایـسب  اما  دـندوب  درونجب  زا  نادرگ  ياه  هچب  رتشیب  هک  نیا  اب  دـنک و  رارقرب  طابترا  هنوگچ  نوگانوگ 
. دندرک یم  تعاطا  مه  همه  دوب و  هدرامگ  يدیلک  ياه 

نفلت مدز ؛ گنز  وا  هب  راب  کی  تشاد ، همادا  شتداهـش  نامز  ات  بجر  اقآ  اب  نم  طابترا  دنک : یم  هفاضا  سدقم  عافد  نارود  هدنمزر  نیا 
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دش ینارنخس  هب  توعد  يرجم  طسوت  هک  دراد  روضح  ینارنخس  هسلج  رد  هک  مدیمهف  نم  تشاد و  هگن  طابترا  تلاح  رد  ار  دوخ  هارمه 
یم يدای  دابانگ  رد  مه  ارصن ... نادرگ  نآرق  هسلج  زا  يو  . مدرب تذل  مه  یلیخ  مدینـش و  ار  ناشیا  ینارنخـس  هارمه  نفلت  قیرط  زا  نم  و 

رد هک  درک  یم  وزرآ  اهراب  تشاد و  عالطا  بجر  اقآ  هسلج  نیا  زا  هک  میراد  یگتفه  نآرق  هسلج  کی  دابانگ  رد  اـم  دـیوگ : یم  دـنک و 
. دنک تکرش  هسلج  نیا 

هسلج نیا  رد  هک  دوب  هدش  گنهامه  بجر  اقآ  اب  میتفر  درونجب  هب  نآرق  هسلج  نیا  ياه  هچب  زا  یضعب  اب  راب  کی  ام  دهد : یم  همادا  يو 
. دنکن تکرش  هسلج  نیا  رد  هک  دش  ثعاب  دمآ و  شیپ  شیارب  ینیب  شیپ  لباقریغ  تیرومام  کی  اما  دنک  تکرش 

ار مادک  ره  اب  طوبرم  تارطاخ  مامت  هک  تسا  بلاج  درک و  تبحص  نفلت  قیرط  زا  اه  هچب  کی  کی  اب  نآرق  هسلج  نامه  رد  لاح  نیا  اب 
هناقـشاع همه  هک  دوب  هدازدـمحم  دیهـش  ياه  تلـصخ  نیمه  تخانـش . یم  لیماف  مسا و  اب  ار  اه  هچب  درک و  يروآدای  گـنج  نارود  رد 

. دنتشاد شتسود 
دیهـش دـناد  یم  یندوتـس  دارفا ، لاـسو  نـس  نـتفرگ  رظن  رد  نودـب  تیلوئـسم  ندرپـس  اـب  طاـبترا  رد  ار  هدازدـمحم  تراـسج  يرهمرذآ 

نیا اقافتا  درپس . یم  نیگنس  ياه  تیلوئـسم  لاس  ای 17  نس 16  اب  يدارفا  هب  تشادـن و  دارفا  لاسو  نس  هب  يراک  گـنج  رد  هدازدـمحم 
ام دنک : یم  فیرعت  ار  هرطاخ  نیا  سدقملا 2 ، تیب  تایلمع  رد  هدازدمحم  ندش  حورجم  هرابرد  يو  . دـندوب قفوم  دوخ  راک  رد  مه  دارفا 
هب نادرگ  نواـعم  یناـضمر  دـش و  حورجم  تدـش  هب  هدازدـمحم  درک و  تباـصا  يا  هراـپمخ  عاـفترا  يـالاب  رد  هک  میدوب  عاـفترا  نییاـپ 

. دش حورجم  دابانگ  ياه  هچب  زا  مه  ریدخ  نیسح  دیسر . تداهش 
دندرب . رد  هب  ملاس  ناج  هک  دنتشاد  روضح  هلولگ  تباصا  لحم  رد  زین  يروشاع  اضر  نایغابص و  یلع 

درونجب رد  دیهش  نیا  يارب  هک  یمسارم  رد  دیوگ : یم  دوش و  یم  روآدای  ایند  ياه  ماقم  تسپ و  هب  ار  هدازدمحم  یگقالع  یب  يرهمرذآ 
ار یلامـش  ناسارخ  يرادناتـسا  ما  هدینـش  متفگ  مدز و  گنز  بجر  اقآ  هب  تفگ  یم  دیهـش  نیا  نامزرمه  زا  یکی  نتلیپ  ياـقآ  دـش  اـپرب 

. منک یمن  ضوع  تداهش  زج  يزیچ  چیه  اب  ار  هیقف  یلو  تمدخ  رد  هاپس  سابل  نم  تفگ : دش و  تحاران  تدش  هب  هک  دیا  هتفریذپ 
، یهلادبع يدهم  شخبحور ، يدهم  یقداص ، دـماح  ییادر ، تجح  يزامن ، یلع  دراد ؛ یتارطاخ  دیهـش  اب  ارـصن ... نادرگ  رد  يرهمرذآ 
زا يریـصن  اضر  يریـصن و  رغـصا  یلع  ینامز ، یلع  یناریا ، نسح  يدابع ، سابع  يراـفغ ، دـمحم  ربجنر ، اضردـمحم  يرهمرذآ ، دـیمح 

دنراد يرایسب  ياه  هتفگان  راوگرزب  دیهش  نیا  زا  هک  دنتسه  یناسک  رگید 
راشتنا 880820 خیرات  ناسارخ  همانزور  زا  هتفرگرب 

: تاحیضوت
مادـکره دـندرک و  تکرـش  دهـشم  درونجب و  رد  دیهـش  نآ  ملهچ  هزاـنج و  عیـشت  مسارم  رد  بجر  اـقآ  قشع  هب  داـبانگ  ياـه  هچب  رثـکا 

دش دهاوخ  سکعنم  جیردت  هب  هللا  ءاشنا  هک  دنتشاد  گرزب  رادرس  نیا  زا  یناوارف  تارطاخ 
تداهش زا  لبق  هام  دنچ  هدازدمحم  یلعبجر  دیهش  رادرس 

قارع نالیگ  رد  هدازدمحم  دیهش 
اه یصالخا  نیب  رد  سدقملا 2  تیب  تایلمع  زا  لبق  قارع  توام  هقطنم  لاس 1366  رد  هدازدمحم  دیهش 

 : سدقملا 2 تیب  زا  ناسارخ  دیهش  نارادرس  هرگنک  تیاس  زا  يا  هرطاخ 
ماـجنا هب  تیقفوم  اـب  ار  تاـیلمع  نیا  هکنیا  زا  دـعب  مینک  فرـصت  ار  ینزوس  هپت  ماـنب  یعاـفترا  هک  دوب  رارق  سدـقملا 2  تیب  تایلمع  رد 

هنوگچیه اجنآ  رد  میدوب و  عافترا  يالاب  رد  نوچ  و  دز .  یم  ینامز  هراپمخ  مه  رس  تشپ  نمشد  هک  دوب  حبص  تعاس 8  دودح  میدناسر 
زا دـعب  یلو  میدوب  هدادـن  دیهـش  تایلمع  نا  رد  نامز  نآ  اـت  اـم  دـش  یم  اـه  هچب  تداهـش  تیحورجم و  ثعاـب  دوبن  یهاـگهانپ  رگنس و 
مه يدادعت  دیهش و  اه  هچب  زا  يدادعت  نمشد  فرط  زا  ینامز  ياه  هراپمخ  کیلش  اب  هک  دوب  دعب  هب  تعاس 8  ینعی  تایلمع  رد  تیقفوم 
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ار ینامز  ياه  هراپمخ  اب  اه  هچب  تیحورجم  تداهش و  ناشیا  یتقو  دوب  ام  هدنامرف  هدازدمحم  بجر  ياقآ  تایلمع  نآ  رد  . دندش حورجم 
يا هراچ  ات  دیآ  یم  ریـسم  مادک  زا  اه  هراپمخ  نیا  هک  مینیبب  مینک و  یـسررب  دییایب  : تفگ دـناوخ و  ارف  ار  یناضمر  یلع  ياقآ  نم و  دـید 

تسار تمس  هدازدمحم  ياقآ  ینعی  مدوب  هتسشن  راوگرزب  ود  نیا  طسو  رد  نم  هک  دش  رازگرب  هرخـص  کی  رانک  ردام  هسلج  میـشیدنیب . 
تشاد و دـید  نمـشد  اجنآ  هک  میدرک  یم  تبحـص  مه  اـب  میدرک و  یم  هاـگن  ولغـالا  عاـفترا  فرط  هب  . نم پچ  تمـس  رد  ناـشیا  نم و 

دنتسه رادروخرب  ییالاب  هیحور  زا  دنتـسین و  هتـسخ  هک  ییاه  هچب  نآ  هک  میتشاذگ  رارق  یناضمر  ياقآ  اب  . دز یم  هراپمخ  اجنآ  زا  الامتحا 
لاح نیمه  رد  . میدرگرب هدرک و  مدهنم  ار  دـنک  یم  کیلـش  هراپمخ  ام  تمـس  هب  هک  يرگنـس  نآ  میورب و  ولغالا  عافترا  هب  میرادرب و  ار 

هراپمخ کی  هک  میربب  ار  اه  هچب  زا  کیمادک  هتسد  ره  زا  ای  میربب  ار  هتسد  مادک  میربب  ار  یناسک  هچ  هک  میدرک  یم  تبحـص  میتشاد  هک 
هب هدازدمحم )  دیهـش  نواعم   ) یناضمر ياقآ  دش و  حورجم  هدازدمحم  ياقآ  راجفنا  نآ  رثا  رد  هک  دشرجفنم  ام  رـس  يالاب  دمآ و  ینامز 

. دیسر تداهش 
 : تایلمع نیمه  زا  رگید  يا  هرطاخ 

رارق شر  هدرگ  ولغالا و  تاعافترا  نیب  عافترا  نیا  دندوب  هتـشاذگ  ام  هدهعرب  ار  ینزوس  هپت  عافترا  فرـصت  سدقملا 2  تیب  تایلمع  رد 
رد هک  هللا  لوسر  دـمحم  رکـشل  میدـش  یمن  نآ  فرـصت  هب  قفوم  اـم  هچناـنچ  رگا  هک  دوب  رادوخرب  یـشیجلا  قوس  تیعقوـم  زا  تشاد و 
یم راـمورات  ناـشیاهورین  وربور و  تسکـش  اـب  دوـب  هتفرگ  رارق  اـم  پـچ  تمـس  رد  هـک  يرگید  رکـشلو  تـشاد  رارق  اـم  تـسار  تـمس 

ضحم هب  دـشاب  هجوتم  یتافلت  هکنآ  یب  میروآرد  دوخ  فرـصت  هب  ار  عافترا  نآ  میتسناوتن  ام  دـش و  لصاح  تیقفوم  نیا  هرخالاب  . دـندش
درک و رکش  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  هب  عورش  دروآرد و  شیاپ  زا  ار  شیاهشفک  یناضمر  ياقآ  هک  میدید  میدش  طلسم  عافترا  رب  هکنیا 

. دوب هتسشن  نیمز  يورب  رتم  مین  دودح  دوب و  فرب  زا  رپ  یتایلمع  هقطنم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دروآ و  اج  هب  رکش  هدجس 
: حیضوت

لیلدب اما  دندوب  هدرک  تکرش  يالبرک 5  تایلمع  رد  لبق  لاس  تمس  نیمه  اب  دندوب و  نادرگ  هدنامرف  دوخ  یناضمر  یلع  دیهش  هکنیا  اب 
زا اهراب  هک  يا  هبحاصم  رد  زین  هدازدـمحم  دیهـش  دـندمآ و  هللارـصن  نادرگ  هب  تایلمع  زا  ندـش  راد  ربخ  هدازدـمحم و  دیهـش  هب  هقـالع 

لباق ریغ  مه  هب  دیهـش  ود  نیا  هقالع  دـندرک  یفرعم  نادرگ  هدـنامرف  ناونعب  ار  یناضمر  دیهـش  دـش  شخپ  زین  یمالـسا  يروهمج  يامیس 
دندیسر مه  هب  مهزاب  الاح  تسا و  فیصوت 

یهلا نامسیر 

. ربمایپ تیب  لها  نآرق و 

یهلا نیتسار  ناربهر 

ناشمزر دای  و  ناگتفخ ؛  يارب  یـششوج  شزیخ و  ناشمان  دـشخرد و  یم  نانچمه  خـیرات  كرات  رب  ناشتمایق  تکرح و  قح  هب  هک  ناـنآ 
. نادعاق رب  تسا  یتجح  ناشمالک  و  ناربکتسم ؛  رب  تسا  یتمایق  ناشدایرف  و  ناگدرب ؛ دای  زا  يارب  تساونین  خیرات  رارکت  نایب 

ینیسح شور 

. تسا نداد  حیجرت  نیگنن  یگدنز  رب  ار  خرس  گرم  و  رفک ؛ اب  هزرابم  تسا . یقیقح  قشع  کی 

تداهش زور 
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. یسورع زور 

تیقفوم زمر 

. مهیلع هللا  مالس  تیب  لها  هب  کسمت  دنوادخ و  ياضر  تهج  رد  تکرح 

يزوریپ زمر 

. نآرق طخ  رد  تیناحور  زا  يوریپ  هملک و  تدحو  ادخ ، هب  لکوت 

یبتکم تیناحور 

. دنتسه نآ  یعقاو  رادمچرپ  هدرک و  ظفح  لسن  هب  لسن  ار  مالسا 

مواقم تیناحور 

ناثراو دـندرک .  يرای  ار  نآرق  مالـسا و  دـنتخادرپ و  هزرابم  هب  رابکتـسا  رفک و  اب  زارد  ناـیلاس  یط  رد  دوخ  نینوخ  هزراـبم  اـب  هک  ناـنآ 
. ناماما

لوئسم دهعتم و  تیناحور 

. دنبالقنا هدنهد  اذغ  یماح و  هدننک  عورش 

زرابم دهعتم و  تیناحور 

مالسا ییایوپ  بتک  نایامنهار 

دهعتم تیناحور 

افو ادخ  اب  نامیپ  هب  دندیخرچ و  یتسه  عمش  رود  رام  هناورپ  هک  اهنآ  دنزاس .  یم  رتکیدزن  فده  هب  ار  ام  هک  دنتـسه  ییامنهار  ياهغارچ 
. دندرک

زرابم تیناحور 

هتـشادن و غیرد  یناـشفناج  هنوگ  چـهی  زا  تساـهمایق و  مدـق  شیپ  هشیمه  ولج  فص  رد  هدوب و  اهتـضهن  اـهبالقنا و  ماـهلا و  عـبنم  هشیمه 
رای هشیمه  دزادرپ و  یم  يرگاشفا  هزرابم ي  هب  ناـشورخ  ناـشوج و  دـنک ،  یم  سح  بـالقنا  يارب  ار  نانمـشد  ناـقفانم و  رطخ  هاـگره 

كافس میژر  فوخم  ياهنادنز  رد  دنا و  هدید  هجنکش  رجز و  هدیـشک و  تمحز  بالقنا  نیا  يزوریپ  يارب  اهلاس  هک  نانآ  هدوب .  مالـسا 
، اه سردـم " " نوچ ناشکاپ  نوخ  دـندوب و  مورحم  مدرم  ییامنهار  رکف  هب  هشیمه  هک  یتیناحور  دـنا . هدومن  يرادـیاپ  تمواقم و  يولهپ 

یمالسا يروهمج  يدازآ ،  لالقتـسا ،  دنداد :  ام  هب  ار  مایپ  نیا  ناشنوخ  اب  و  تخیر ؛  نیمز  هب  اه  رنهاب " اه و" " یتشهب " ؛ اه وگزردنا " "

.
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لیصا تیناحور 

. هعماج نازاتشیپ 

تیناحور

دنتسه نید  نایامنهار  ناناملسم .  مالسا و  یعقاو  نازابرس  مالسا . نایدانم  نآرق .  مالسا و  ناروای  يدازآ . لالقتسا و  رهظم  مالسا . نابیبط 
. مالسا ناجورم  ناوریپ و  دننام . یم  دننک  یم  نشور  ار  اج  همه  کیرات  ياهبش  رد  هک  ییاهنکفا  رون  ناسب  و 

نایلاس زا  هک  يرشق  اهنت  دنبالقنا . ياهنوتس  مالسا . ظفح  ياهنوتـس  نافعـضتسم .  یماح  تلادع و  يدازآ و  رگنـس  مالـسا . هنومن  هوسا و 
یتموکح دناوت  یم  هک  تسا  رشق  نیمه  هلیـسو  هب  اهنت  دنک .  ظفح  ار  سدقم  عرـش  هیلاع  ماکحا  دنامب و  مالـسا  رگنـس  رد  هتـسناوت  لاس 

اب دندیمد و  مالـسا  دلاک  رد  هزات  حور  هکنانآ  یمالـسا .  بالقنا  نارادمچرپ  دتـسیاب . دوخ  ياپ  يور  برغ  قرـش و  هب  یگتـسباو  نودـب 
. مالسا بتکم  نادرگاش  دنتخومآ .  ام  هب  ار  تداهش  نارگزواجت و  اب  هزرابم  سرد  هک  نانآ  دندرک . رواب  ار  مالسا  تخرد  دوخ  نوخ 

يراگتسر

تیعبت و ورگ  رد  نداد . ماجنا  هللا  لـیبس  یف  ار  يراـکره  نتـساوخ . ادـخ  يارب  ار  زیچ  همه  ندوب و  ادـخ  بزح  رد  تسادـخ . ياـضر  رد 
. تسا راهطا ) همئا   ) شلآ و  (ص ) دمحم ترضح  زا  تعاطا 

مالسا ناگدنمزر 

ماما نازابرـس  نآرق .  ناروای  اه . هتـسویپ  ادخ  هب  اه و  هتـسر  دوخ  زا  ادخ .  حور  ناگرمـشیپ  ع . )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  اقآ  يافو  اب  ناروای 
ملاسا و زا  تنایـص  رگنـس  رد  هک  تداهـش  ناییادیـش  هدز . رانک  ار  اهیگتـسباو  مامت  هک  ییاهنآ  هتخابدوخ .  نافکرب  ناـج  جـع . )  ) ناـمز
رد ناش ،  ياعد  اهبش و  همین  ياه  هلان  رد  دنا . هدش  رفک  همه  ربارب  رد  نامیا  همه  ییورایور  شخب  ققحت  رگید  راب  یمالسا  زیزع  بالقنا 

یلجت ناشدولآ  كاخ  هتـسخ و  ياه  هرهچ  رد  ناش و  نیـسح  نیـسح  دولآ  ضغب  منرت  رد  ناش ،  ياهماگ  تبالـص  رد  ناش ، هاـگن  رورغ 
. تساهحور نیرتابیز 

ناج زا  نترب . ع )  ) نیـسح نینوخ  هماج  دـنراد و  بل  رب  هللا "  " رکذ هک  قاتـسم  بولق  راوتـسا ،  ياهتماق  ینارون ،  ياه  هرهچ  اب  ییاهناسنا 
رد هک  یناسک  دندرک . دازآ  ناشنوخ  اب  ار  بونج  ياهتشد  ار و  برغ  هدیشک  کلف  هب  رـس  ياههوک  هک  ییاهنآ  ادخ . هار  رد  ناگتـشذگ 

چیه رد  اهیزوریپ ،  رد  هن  اهیتخـس و  رد  هن  دـنزات . یم  شیپ  هب  وا  رب  لکوت  اب  و  دـنیامن . یم  لاـکتا  ادـخ  هب  دـنناتماق ؛ تسار  دربن ،  هنحص 
. دنروآ یمرد  ياپ  زا  ار  نمشد  دنتسیا و  یم  هوک  نوچ  مواقم  مکحم و  دنوش و  یمن  لفاغ  وا  دای  زا  اجک 

شنانخـس اب  دنز و  یم  فرح  اهنیا  اب  هشیمه  ماما  دـهد . یم  ماجنا  ینیمخ  تما  ماما  ار  اهلگ  نیا  يرایبآ  دنتـسه . (ع ) نیـسح ماما  ياهلگ 
هک یناسک  دـنوش . غلاب  اهلگ  نیا  ات  دـنک  یم  عطق  تسا - ییایند  تاقلعت  نامه  هک  ار –  اهنآ  يدایز  ياه  هخاش  ینابغاب  یچیق  کی  لـثم 

ناقـشاع دنتداهـش و  ناگتفیـش  هک  يا  هتخابلد  ياهناسنا  دباع .  دجاس و  ياهناسنا  دنـسر . یم  تداهـش  هب  هناقـشاع  دـنگنج و  یم  هنادرم 
صلخم و اـفکرب  ناـج  زور . روـالد  ناریـش  بش و  نادـهاز  دـنا . هتـسویپ  قـح  هبو  دـنا  هدـیرب  تسادـخ  ریغ  هچره  زا  هک  ناـنآ  لاـصو ، 
هب هناصلاخ  دـنا و  هتـشذگ  یقفر  تسود و  لام ، ناج و  هداوناخ ،  هناخ و  زا  درادـن . ییاـبا  زیچ  چـیه  لذـب  زا  ادـخ  هار  رد  هک  دـنرگراثیا 

قرش و ناراوخناهج  مادنا  رب  هزرل  نیسحای " ربکا "و"  هللا   " دایرف اب  هک  ع )  ) دیهش نیسح  ناقشاع  نازرابم و  دنلوغشم . دوخ  هفیظو  ماجنا 
دروآ . رد  هزرل  هب  ار  ناهج  هیقف  یلو  ياوتف  نامیا و  یلاخ و  تسد  اب  دناوت  یم  مالسا  هک  دندرک  تباث  دنتخادنا و  برغ 
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و ع )  ) نیـسح هار  ناگدـنیوپ  دـننک . یم  اهنویـش  دـنزیر و  یم  اهکـشا  نتفر  ههبج  رد  تقبـس  رطاخ  هب  هک  ییاـهنآ  دنتـسه ؛ قوشعم  ریـسا 
. دنتسه هللا "  " ار ناگدنیوج 

هب دنا  هتخومآ  تداهش  داهج و  راثیا ،  هرابرد  (ع ) نیسح نوچمه  یملعم  اب  نرایا  تعسو  هب  يا  هسردم  رد  هک  ار  یسرد  دنراد  دصق  اهنیا 
. دننک وگزاب  ناهج  نیا  مظان 

دـش یلحم  هک  دـنتخاس  لدـبم  یناکم  هب  ار  تسپ  یند و  يایند  هک  یناسک  كاپ .  ناصلاخ  نامز ؛  ياـهزاجعا  ینیـسح ؛  قیرط  ناقـشاع 
. وا هب  برق  یکیدزن و  هللا "و   " اب ناش  طابترا  يارب 

یم ریـسفت  ار  ینآرق  تایآ  دوخ  نوخ  راثیا  اب  نارگراثیا  نیا  دنمزر . یم  هناعاجـش  دنراد و  یم  رب  حالـس  هناصلاخ  . دـنا تفرعم  زا  ییایرد 
رالاس ناثراو  اهنیا  دـیآ . یم  دورف  اهیثعب  رـسرب  یکتپ  نوچم  نانآ  برای " برای  هدرک و"  رک  ار  ناش  نانمـشد  شوگ  ناـشیاهاعد  دـننک .

نادوقفم ارسا و  ياه  هداوناخ  زا  زین  يا  هدع  ادهش و  ناردارب  اهنیا  زا  يا  هدع  دنتـسه .  وا  هار  هدنهد  همادا  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نادیهش 
باهتلا رد  هدومن و  بات  یب  ار  نانآ  قح  لاصو  يزورآ  هک  یقـشاع  نـالد  هتخوس  دنـشک . یم  شود  هب  ار  ناـشردارب  حالـس  هک  دنتـسه 

. دنناریح شیوخ  زادگناج 
غارـس ار  شریظن  تیرـشب  خـیرات  مالـسا ،  ردـص  زا  هاتوک  یعطقم  زج  هب  هک  دـندیرفآ  ییاه  هسامح  هنارگراثیا  ياـهیزابناج  اـب  هک  ناـنآ 
یمزع اب  هک  یناسک  هیقف .  تیالو  حلـسم  ياهوزاب  تسا . ناسربهار  رادـتقم و  مالـسا - يـالاو  رادـمچرپ  ینیمخ - ماـما  هک  ناـنآ  درادـن .
نمـشد بوکرـس  اـب  هداتـسیا و  ینینهآ  يدـس  نوچ  نایمادـص  ربارب  رد  ناـمروشک  برغ  يامرـس  بونج و  ياـمرگ  رد  راوتـسا  خـسار و 

. دنزات یم  شیپ  هب  ناروالد 

نموم هار 

 ، یبلط تردق  يدام ،  ياهکالم  نآرد  هک  یهار  درادـن . انعم  تراسا  درادـن ؛ انعم  يراوخ  تلذ و  درادـن ؛ انعم  تسکـش  نآرد  هک  یهار 
شا یلماکت  ریس  ياهتنم  هک  یهار  میشاب . ادخ  يارب  میـشاب و  ام "  " همه دشابن ؛ نم " " ؛ دشابن ینیب  دوخ  و  يروحم ،  دوخ  یهاوخ ،  دوخ 

. تسا دنوادخ  ینعی  یته  ياهتنم  یب  قلطم و  دوجو 

تسار هار 

. ادهش ایبنا و  هار 

ادخ هار 

. ینیمخ مارم  ینیمخ و  هار  ینیمخ ،  بتکم 

ز

يا هقطنم  هناخروز 

. میتخادرپ یم  یناتساب  شزرو  هب  میدوب  هدنک  رگنـس  رانک  رد  هک  يا  هلاچ  رد  هناخروز  دوگ  رد  دوب و  انـش  هتخت  تفه  یج . . یپ . رآ هضبق 
گنس هنزو و  میدرک ، یم  رپ  ار  نآ  گنـس  اب  هک  سردنم  ياهراولـش  هدشادج  نییاپ و  تمـسق  زا  لتراه و  لیم  ناونع  هب  اهرداچ  هلیم  زا 

. میدش يا  ههبج  هناخروز  بحاص  بیترت ، نیا  هب  میتسب و  یم  رداچ  هلول  رس  ود  هب  میتخاس و  یم  لتراه 
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یعامتجا یگدنز 

کی رد  مه  اب  دندروخ ، یم  اذغ  اه  هچب  اب  ناهدنامرف  تسا . مادـک  ربنامرف  تسیک و  هدـنامرف  تسناد  یمن  سک  چـیه  دـندوب . مه  اب  همه 
یم سابل  همه  لثم  دـندرک . یم  هبیاطم  حازم و  دـندرک ، یم  لابتوف  دـندرک ، یم  انـش  دـنتفرگ ، یم  یتشک  دـندیباوخ . یم  رداـچ  رگنس و 
یم اذغ  رگنس  ياه  هچب  هیقب  يارب  دندش و  یم  رادرهش ) « ) نیسحلا مداخ   » دش یم  هک  ناشتبون  دنتفر . یم  هار  دندز ، یم  فرح  دندیشوپ ،

ماغیپ دندرک ، یم  یگدننار  ناشدوخ  دنتسش ، یم  دندناکت و  یم  وتپ  دندرک ، یم  وراج  ار  رگنس  دنتـسش ، یم  ار  ناشیاذغ  فرظ  دنتفرگ ،
یم یفرعم  دنتخانـش ) یم  ار  اهنآ  نواعم  مان  هب  ًامومع  اه  هچب  هک  یـصاخشا   ) نواعم يورین  هشیمه  ار  دوخ  و  دندروآ ... یم  دـندرب و  یم 

. دنتخانش یمن  ار  ناشیا  تسا و  پیت  هدنامرف  وا  دنتسناد  یمن  ناش  هداوناخ  زونه  دندش  یم  مه  دیهش  مه  یتقو  هجیتن  رد  دندرک و 

توکس نابز 

نیا دوشب ، زاب  نخـس  باب  دوب  انب  رگا  دنتـسناد و  یم  نمؤم  لامج  ار  توکـس  هک  عمج  رد  هژیو  هب  دوب ، حجرم  همه  يارب  ندرک  توکس 
. دننک هدافتسا  تصرف  نیا  زا  هک  دش  یم  نآ  زا  عنام  مه  یجیسب  ناناوج  هب  ناشیا  مارتحا  دنچ  ره  دوب ، اهرت  گرزب  نادیفـس و  شیر  قح 

نخس دنداد و  یمن  یباوج  دش  یمن  یلاؤس  ات  هک  دوب  نآ  ملـسم  لصا  دنتـشادن . غیرد  هیـصوت  زردنا و  دنپ و  زا  رارـصا ، تروص  رد  هتبلا 
رد ار  هدنیآ  تایلمع  يادهش  دش  یم  بوخ  هچ  و  تسکش . یمن  لد  رد  وا  دای  رکذ و  همزمز  زج  ار  توکس  نیا  دندش . یمن  هسلج  يوگ 

یمن نانیمطا  ات  هک  یناسک  نتـشادن ؛ وهایه  دوب و  یناشن  یب  ناشناشن  نیرتمک  هک  درک ! ادـیپ  هدرب  ورف  رکفت  بیج  هب  رـس  لیخ  نیا  ناـیم 
. درپب يرگید  لقن  فرح و  طـسو  یـسک  دوب  دـیعب  رایـسب  دـندوشگ . یمن  بل  زا  بل  تسا  ناشتوکـس  زا  شیب  ناشنخـس  دوس  هک  دـنتفای 

ياه بش  رد  ًاصوصخم  دـندوب ، نوبرقم  وزج  صالخا  لمع و  ملع و  رد  هک  دوب  یناردارب  ندـمآ  نابز  هب  ینابز ، یب  نیا  لصاح  نیرتمک 
. دوب رمث  رمثم  یلیخ  هک  تایلمع 

يراگیسریز

فلتخم داعبا  رد  هدننک  فیدر  ۀناش  اب  ار  یلاخ  ياه  هکوپ  میتخاس . یم  يراگیـس  ریز  هراپمخ ، ياج  هت  رابریت و  یلاخ  راون  زا  هدافتـسا  اب 
. دوب مامت  راک  میدرک و  یم  بصن  هقلح و  هراپمخ  ياج  رود 

هناخروز

اب شفارطا  دـندوب و  هتخاس  دوخ  هک  يا  هناخروز  دوگ  هب  یناگمه  شزرو  يارب  زاـمن ، زا  دـعب  حبـص  زور  ره  ینابدـید  دـحاو  ياـه  هچب 
لیم پوت 106  ياه  هلولگ  اب  اـه  نآ  دـنتخادرپ . یم  شزرو  هب  ادخریـش  ساـبع  يادـص  شخپ  اـب  دـنتفر و  یم  دوب  هدـش  روصحم  ینوگ 
یم كاـخ  چـگ و  ار  نآ  فارطاو  دــنداد  یمرارق  يا  هـلیم  ، 106 پوت یلاخ  ۀـکوپ  لخاد  رد  هک  نیا  حیـضوت  دـندوب .  هتخاـس  هناـخروز 

تیلپ زا  ار  هدابک  دوب . تامهم  ياه  هبعج  بوچ  سنج  زا  ناشیانـش  هتخت  درک . يرادرب  هرهب  نآزا  ناوتب  ندش  کشخزا  دعب  هک  دـنتخیر 
لـصتم یتسد  بوچ  هب  ریجنزرـس  ود  دنتـسب و  یم  مه  هب  ریجنز  ای  بانط  اب  ار  كاخ  چـگزارپ و  توپمک  ياه  یطوق  دـنتخاس . یم  ینهآ 

طسو رگید  تسد  دش و  یم  دنب  ریجنز 141  طسو  هب  ناولهپ  تسد  کی  هک  دنداد  یم  رارق  يا  هلـصاف  بانط  ای  ریجنز  طسو  زاب  دش . یم 
نآ یغابد  زا  دعب  هک  دوب  هدش  هیدـه  هقطنم  هب  ینابرق  يارب  هک  دوب  يدنفـسوگ  تسوپ  هناخروز  نیا  برـض  تفرگ . یم  ار  یتسد  بوچ 

. دش هدامآ  یقیقح  هناخروز  کی  رازبا  ۀمه  بیترت ، نیا  هب  دندوب و  هدیشک  يا  هکشب  يور  ار 

یقفاوت نابز 
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عادـبا دوخ  هک  ییاه  نابز  زا  اه  هچب  دـش ، یم  لدـب  در و  میـس  یب  اب  هک  ییاه  مایپ  كرد  زا  نمـشد  نتـشاذگ  ماکان  مگرد و  رـس  يارب 
فرح هملکره ، يادتبارد  هک  دنتـشاد  يدادرارق  ینابز  اه  یچ  میـس  یب  ًاصوصخ  يدزی ، ياهورین  ًالثم  دندرک ، یم  هدافتـسا  دندوب  هدرک 

هب دندرک . یم  هفاضا  ار  يدم »  دنوسپ «  زین  هملک  نآ  رخآ  رد  دندرب و  یم  راک  هب  ار  س »  » فرح نآ  ياج  هب  دندرک و  یم  فذح  ار  لوا 
دندوب هدش  هرصاحم  اه  هچب  دوب و  هتفر  ول  میـس  یب  زمر  هک  سدقملا  تیب  يالبرک 5 و  تایلمعرد  دنتفگ . یم  يدم " مگ  هس   " نابز نیا 

لوا هب  هک  تروص  نیا  هب  دندوب  هدرک  عادبا  یصاخ  نابز  اه  هچبزین  ناتـسدرکرد  دنبای . تاجن  دننک و  لقتنم  ار  مایپ  دنتـسناوت  اه  یـضعب 
. دنتفگ یم  نخس  هدرک و  لصو  روحل "  " ظفل هملکره 

نیا هبو  روحلم " روحلج  روحلیا  روـحلب  روـحلگ  روـحلا  دـنتفگ "  یم  دـنیآ  یم  اـج  نیا  هب  نادرگ  زا  دـنیوگب  دنتـساوخ  یم  یتـقو  ًـالثم 
دندز . یم  فرح  تروص 

ار " ق " فرح نآ  ياج  هب  دنتـشاد و  یم  رب  ار  " س " فرحزاریغ تاملک  ۀمه  لوا  فرح  دنتـشاد . یـصاخ  نابز  زین  تارباخم  ياه  هچب 
. دندرک یم  هفاضا  يدی "  " هب دوب  هدش  فذـح  هک  ار  هملک  لوا  فرح  اهتنا  رد  دـندرک و  یم  هدافتـسا  اب "  زا " طسو  رد  دنتـشاذگ و  یم 

 ! " يدیس اب  مالق   " دش یم  مالس "  " ای يدیچ " اب  يروطیس   " دش یم  يروطچ "  " ًالثم

یتات نابز 

مایپ لاقتنا  تسپرد  بلغا  ببـس  نیا  هب  دراهتـشا  ياه  هچب  تشاد . دربراک  رایـسب  تاـیلمع  رد  تسا  یتاـت  ناـبز  هک  دراهتـشا  مدرم  ناـبز 
هب دـنیوگب  هک  نیا  ياج  هب  ًالثم  دـندز . یم  فرح  دوخ  نابز  هب  زمر  ياـج  هب  دـندرک و  یمن  هدافتـسا  زمر  دـک  زا  دـندرک و  یم  تمدـخ 

. میدیسر راج  نوس  هب  دنتفگ  یم  میدیسر ، نیم  نادیم 

يراجفنا زپ  دوز 

زا نمـشد  تکرح  ریـسم  رد  نآ  يراذـگ  راک  نیم و  نتخاس  يارب  ات  تشاداو  ار  ناتـسود  زا  یکی  برغ  رد  يراـجفنا ،  تاـناکما  دوبمک 
هک یبوک  تشوگ  نیم  ةروسام  جرخ و  زا  هدافتسا  اب  تسب و  مکحم  ار  نآ  رد  درک و  تیمانید  زا  رپ  ار  زپدوز  نیا  وا  دنک . هدافتسا  زپدوز 

شکرت راک  زپدوز  یندچ  ۀندب  دش  ثعاب  راک  نیا  درک . هدامآ  ار  نآ  دوش ، یم  راجفنا  ةدامآ  حلـسم و  هقیقد  دنچ  زا  دعب  تسا و  يریخأت 
گنج لیاوا  رد  ایوگ  هتبلا  دنک . دراو  نمـشد  هب  یتافلت  زین  هندب  ياه  هکت  بیهم ،  ییادص  دیلوت  رب  هوالع  راجفنا  ماگنه  دهد و  ماجنا  ار 

زا يرادقم  یبیرخت  ۀلیـسو  نیا  اب  دـنناوتب  دنـسر  یم  يریگرد  ۀـقطنم  هب  یتقو  ات  دـندوب  هدز  راکتبا  نیا  هب  تسد  هاپـس  ناردارب  زا  یـضعب 
دوب لصتم  هندـب  هب  زپدوز  يریگاوه  خاروس  لخاد  زا  هک  راولـش  شک  زا  يراجفنا  نیم  نیا  ۀـلیتف  يارب  دـنهاکب . نمـشد  تکرح  تعرس 

. دندوب هدرک  هدافتسا 

هیعالطا نهاریپ و  ریز 

. میرذگب دندوب  رقتسم  شلباقم  ۀنماد  رد  اه  یقارع  هک  يدنلب  ۀپت  يور  زا  دوب  رارق  دوب . تاکرادت  لوئسم  هک  ردیح  مان  هب  میتشاد  یتسود 
هک دوـب  هیعـالطا  دـنچ  شرگید  تـسد  رد  داد . ناـکت  اوـه  رد  ار  شنهاریپ  ریز  دـش و  تـخل  ردـیح  میتـشاد .  يدــج  يریبدــت  هـب  زاـین 
یم اـهورین  هک  نیا  روصت  هب  اـهیقارع  میدرک .  تکرح  میوشب . میلـست  دـندوب  هتـساوخ  اـم  زا  نآ  رد  دـندوب و  هتخیر  نمـشد  ياـهامیپاوه 

اب مه  وا  میدرک .  روبع  هپت  زا  عیرس  ام  درک ، مرگرس  هویش  نیا  اب  ار  اهنآ  ردیح  هک  یماگنه  دندادن . ناشن  یکرحت  دنوش ، میلـست  دنهاوخ 
. دش قحلم  ام  هب  يا  هلولگ  ندرک  ناج  شون 
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ایند يدام  یگدنز 

. یقاب ناهج  هب  دورو  يارب  يا  هلیسو  تسا ، یناف 

هنادنمتفارش ریغ  یگدنز 

. نتسیز هزینرس  هایس  ریز  ندیود ؛ مکش  يارب  زور  هنابش  ندرک ؛  ناریو  نتخاس و  ندیباوخ ،  ندروخ و 

یگدنز

نایاپ رد  هک  تسابیز  اچ  ینایاپ .  هطقن  دراد و  زاغآرـس  تسا ؛ يا  هنحـص  یتسین . راید  هب  نتفاتـش  رمع و  مایا  تشذـگ  گرم ، هاـگنالوج 
ار كرـش  رفک و  دنا  هتـسناوت  راقفلاوذ ،  نوچ  هتخآ  ياهریـشمش  اب  نارگراکیپ  نآرد  هک  يا  هنحـص  دـنک .  یلجت  قح  یگدـنز ،  هنحص 

. دنناشن ياج  رب  تسا  هدوشگ  نخس  هب  نابز  شقولخم  اب  قلاخ  نآرد  هک  ار  ینامسآ  باتک  نآ  قح ،  باتک  دننک و  وحم 
 . تسا هدرک  مضه  دوخ  رد  ار  ناـسنا  هک  مه  چـیپ و  رپ  يا  هداـج  تسا .  هدرک  مضه  دوـخ  رد  ار  ناـسنا  هک  بیـشن  زارفرپ و  یناتـسهوک 

کیرات گنت و  ياه  هرد  رعق  هب  ار  وا  ات  تسا  یفاک  کـچوک  هابتـشا  کـی  اـهنت  هداـهن و  ماـگ  نا  رد  ناـسنا  هک  مخ  چـیپ و  رپ  يا  هداـج 
مـشچ اب  ار  نآ  اجرباپ  راوتـسا و  ناسنا  هک  كانرطخ  ياههاگترپ  اب  زارد  رود و  سب  یهوک  دزاس .  اـنف  ار  واو  دـناشکب  تبکن  تلـالض و 

 ، رفک هیلع  گنج  تسا ؛  گنج  شیور . دزاس . ایهم  دیواج  یناهج  يارب  ار  دوخ  دبای و  تسد  لامک  تمظع و  هلق  هب  ات  دیامیپ  یم  زادـنا 
. تساهنآ نیرتمهم  هک  سفن  ياوه  طحنم و  کشخ و  تابصعت  تافارخ ، ینادان ،  لهج و  يداوسیب ،  رقف ، 

قوشعم ياـقل  هب  ندورـس و  هناقـشاع  همزمز  شیوخ  نوخ  رد  ندرکادـف و  قوـشعمهار  ردرـس  نتـسیز .  دازآ  يدازآ و  رطاـخ  اـب  هزراـبم 
 . دـنوادخ هب  ندیـسر  يارب  یلپ  هدـیقع .  هار  رد  داهج  دـهدب . سپ  ناحتما  دوزیا  رید  دـیاب  ناسنا  هک  تسین  شیب  سـالک  کـی  نتفاـتش . 

ادخ و رانک  رد  ادخ ،  تهج  رد  ادخ ، يارب  هک  دنک  یم  ادیپ  انعم  نامز  نآ  و  تسا .  ندش  يراج  تکرح و  تسین ؛  ندـیباوخ  ندروخ و 
. تسا هلضاف  هنیدم  نتخاس  نتسیز و  رتهب  لماکت و  يارب  هزرابم  ششوک و  دشاب .  ادخ  يایلوا  اب  هارمه 

ایند یناگدنز 

. ینکارپ نخس  فرح و  هن  صالخا ؛  تقادص و  تابثا  لمع ، هنحص  تسا ؛ ناحتما 

قمحا نادهاز 

هانگ زا  رود  دـیورب و  اوقت  لابند  هک  بلطم  نیا  ناونع  اب  نایرج  نیا  هعماج . رد  يریگ  هشوگ  دـهز و  هدـنبیرف  رهاظ  اب  یکانرطخ  ناـیرج 
هب تبـسن  ار  قداص  كاپ و  ناناوج  تینهذ  دـنکن . تکرـش  ناهج  یـسایس  لیاسم  يوهایه  رد  هک  دـنک  یم  توعد  ار  ام  ناناوج  دیـشاب ،

. دننک یم  نیبدب  دنا ،  هتشاذگ  هعیدو  مالسا  رد  فارحنا  زا  يریگولج  يارب  ار  ناشدوجو  مامت  هک  يرازگتمدخ  نیلوئسم 

نایدارم کیروز 

. دوشگ ناهج  هب  مشچ  نارهت  رد  هامریت 1339  متفه  رد  يراتاک »  » و ناهاو »  » شکتمحز جوز  روکذ  دنزرف  اهنت  نایدارم » کیروز   » دیهش
و تناژ » «، » کیُفا «، » اناید :» شیوخ رهاوخ  راهچ  نیدلاو و  قافتا  هب  هکنیا  اب  «، نایکاهاس  » ناتسبد رد  ییادتبا  نارود  لیصحت  ياه  لاس  رد 

هنمارا ناتـسریبد  رد  ار  هطـسوتم  ییامنهار و  هرود  تالیـصحت  دوب . لوا  درگاـش  هشیمه  نکیل  درکیم ، یگدـنز  قاـطا  کـی  رد  اـنیبور » »
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اب ناوج  نیا  جراخ ، هب  مازعا  تاناحتما  رد  یلوبق  دوجو  اب  ناتـسود و  نادـنواشیوخ و  يروابان  نیع  رد  اما  داد ، همادا  ناـیتواد » شـشوک  »
يزابرس تمدخ  هب  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  عورش  زا  شیپ  هام  دنچ  هنابلطواد  هدراذگ و  مامتان  ار  ناتـسریبد  رخآ  لاس  دادعتـسا ،

رد تمدـخ و  هام  تشه  زا  دـعب  ماجنا  رـس  دـیدرگ . لقتنم  هیمورا  رگـشل 64  هب  دورهاـش »  » رد یـشزومآ  هرود  هاـم  هس  یط  زا  سپ  تفر .
رد ار  وا  دـلوت  نشج  هدرک و  هدامآ  کیک  شیارب  تیربک ، بوچ  ولپ و  هدـنامیقاب  زا  هدافتـسا  اب  شنامزرمه  هکنیا  زا  سپ  هام  هس  دودـح 

میظع لـیخ  هب  یلیمحت  گـنج  عورـش  زا  دـعب  زور  ًاـبیرقت 19  دـیدش ، تحارج  هراـپمخ و  شکرت  تباـصا  رثا  رب  دـندومن ، رازگرب  رگنس 
بوـسحم ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  خـیرات  ینمرا  یماـظن  دیهـش  نیلوا  يو  تسوـیپ . سدـقم  عاـفد  لاـس  تـشه  نارود  يادـهش 
ناگیاسمه تفر . ورف  گوس  رد  دوب ، نکاس  نآ  رد  دابآرادرس ) « ) هیتمشح  » هلحم رد  يو  هک  يا  هچوک  کیروز »  » تداهـش اب  ددرگیم .

دیهـش يارب  زین  هلجح  ود  اه ، نآ  دـندرکیم . مـالعا  ار  دوخ  يدردـمه  هیرگ  اـب  هتـسد  هتـسد  ناـیدارم »  » هداوناـخ لزنم  فارطا  ناملـسم 
. دنداد رارق  هچوک  رس  رد  نایدارم » »

هنمارا ناتسروگ  رد  رهم 1359  مراهچ  تسیب و  زور  رد  یبهذم  مسارم  ماجنا  زا  سپ  «، نایدارم کیروز   » ینمرا یماظن  دیهـش  نیلوا  رکیپ 
. دش هدرپس  كاخ  هب  يریثک  تیعمج  هودنا  نزح و  نایم  رد  ناسارخ ) هداج  رد  )

تارطاخ
ردام ش: تیاور  هب  نایدارم » کیروز   » دیهش

مرتخد هب  کیروز } } وا هک  دوب  راهب  کیدزن  دش . دهاوخ  عورـش  گنج  هک  میتسنادیمن  ام  کیروز ) تمدـخ  عورـش  زا   ) هام هس  زا  دـعب 
، میدش عمج  مه  ام  دنربیم . ار  ام  راطق  اب  هک  تفگ  دوب و  كاپ » دیع   » مایا هیمورا . فارطا  دـنربب  ار  ام  دـنهاوخیم  هک  تفگ  دز و  گنز 

عقوم نآ  اـم  دـشابیم . شاـب  هداـمآ  دـنتفگ : کـیروز .»  » شیپ میتـفر  میدرب . دوـخ  اـب  رگید  ياـهزیچ  هدـش و  گـنر  غرم  مخت  لـیجآ و 
هک ییاهزیچ  زا  مناتـسود  مامت  ناجردام  هک  دوب  هتـشون  همان  رد  دندرب . اجنآ  زا  ار  اه  نآ  هرخالاب  هچ ؟ ینعی  شاب  هدامآ  هک  میدیمهفیمن 
هب ار  ام  هک  دنداد  ربخ  هکنیا  ات  دنتـسه  بوخ  هک  دادیم  همان  هشیمه  روط . نیمه  زین  ار  هدش  گنر  ياه  غرم  مخت  دـندروخ ، يدوب ، هداد 

( یلـصا ياضعا  ، ) دنراد تسود  یلیخ  ارم  شابن ، نم  نارگن  ناج ، ردام  تفگیم : دمآیم  یـصخرم  هب  هک  تقو  ره  دنربیم . رهـشناریپ » »
تمدخ هام  وا 9  شاب . تدوخ  بظاوم  یلیخ  ناج  کیروز » : » متفگیم دـشیم ، ماهلا  نم  هب  هکنیا  لثم  یلو  دنتـسه . اجنیا  همه  هداوناخ ،

باوخ بش  متـسه . سپاولد  نارگن و  یلیخ  متفگ : شردـپ  هب  مدـش  رادـیب  حبـص  زور  کی  درکیم . راک  یلیرت  يور  شردـپ  دوب . هدرک 
تفگ شیاپ و  يور  تشاذـگ  تسد  کیروز »  » یلو مدیـشک ، غیج  دوب . هدـش  ینوخ  هدروخ و  ریت  کـیروز »  » يوناز هکنیا  لـثم  مدـید ،

. دنشاب یـسردآ  لابند  هکنیا  لثم  دندرکیم ، هاگن  ام  برد  هب  روط  نیمه  هک  مدید  ار  زابرـس  ود  هچوک  يوت  دعب  زور  تسا . هدشن  يزیچ 
رد ام  دندوب . ناملـسم  همه  ام  ياه  هیاسمه  مداتـسیا . زاب  هتفرن ، مدق  دنچ  دنتـسه .؟ یک  اهنیا  ایادخ  ناتیادف ، هب  ردام  متفگ : مدرک و  هاگن 

زابرـس مدینـش : ار  يدارم »  » مان طقف  اهزابرـس  نابز  زا  دمآ . فرط  نآزا  ام  ییوربور  هیاسمه  عقوم  نآرد  میدرکیم و  یگدنز  هیتمـشح » »
کی دیتسه .؟ کیروز »  » ناتسود امش  هیچ ، متسه . شردام  نم  تسا ، مرسپ  هلب  متفگ : متشگرب ، تساجک ؟  ناش  هناخ  يدارم » کیروز  »

غیج نم  تفگ ، هک  ار  نیا  تسه .؟ درم  نوتنوخ  وت  ردام ، تفگ : درکیم . عمج  شتـسد  يوت  ار  ذـغاک  نآ  یه  دوب و  شتـسد  رد  ذـغاک 
مرـسپ هک  مدـیمهف  دـنا . هدـش  عمج  لیماف  اه و  هیاسمه  مامت  مدـید  مدرک و  زاب  مشچ  مدـیمهفن . يزیچ  رگید  متفر و  شوه  زا  هدیـشک و 

. تسا هدش  دیهش 
ناملـسم ناتـسود  دورب . راـک  رـس  تسناوتن  وا  تسا . هدـش  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  تبون  طـقف 9  دـش . ریگنیمز  مرهوـش  دـعب  هب  زور  نآزا 

« کیروز  » يارب دندرک . تبحم  زاربا  ام  هب  تبـسن  يدردـمه و  ام  اب  دایز  یلیخ  هچوک و  نیئاپ  الاب و  دنتـشاذگ ، هلجح  شیارب  کیروز » »
نوچ دـنتفگ  ام  هب  دیـسر . تداهـش  هب  اـم  هچوک  رد  زین  وا  ناملـسم  ناتـسود  زا  یکی  کـیروز »  » ملهچ زا  دـعب  دـنتفرگ . متخ  دجـسم  رد 

« کیروز  » ناتسود زا  زین  نیسح » : » تفریذپن مرهوش  یلو  میراذگ ، یم  « يدارم کیروز   » مان هب  ار  هچوک  مسا  هدش ، دیهش  لوا  کیروز » »
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. دندومن يراذگمان  یمارگ ،» نیسح   » مان هب  ار  هچوک  مسا  و  دیراذگب . نیسح »  » مان هب  ار  هچوک  مسا  دنا . هدوب  يزابمه  ود  نآ  هدوب و 
لزنم هب  کیروز »  » ردپ توف  ملهچ  متفه و  يارب  یمالسا  ياروش  سلجم  لامش  نارهت و  هنمارا  قباس  هدنیامن  نایناطراو ،»  » سدنهم ياقآ 

دنا و هدرک  کمک  ام  هب  اه  نآ  یمک ، متفر . دیهش  داینب  هب  دندرک . کمک  ام  هب  نایناطراو »  » ياقآ مه ، هناخ  نیا  دیرخ  يارب  دنا . هدمآ  ام 
ندـید هب  راب  کی  زور  ای 15  هام  ره  نایناطراو »  » سدـنهم ياقآ  مرهوش ، يراـمیب  عقوم  میدـیرخ . ار  هناـخ  نیا  میتشاذـگ و  اـم  مه  یمک 

. دمآیم مرهوش 
بوخ کیروز » . » تفریم اـهنآ  ندـید  هب  دـمآیم  یـصخرم  هب  هک  تقوره  تشاد و  شرهاوخ  ياـه  هچب  هب  یـصاخ  هقـالع  کـیروز » »

هک میتـسنادیمن  ًالـصا  میدوب ، اـهنت  اـم  رگا  تسا . بوخ  یلیخ  تفگیم : هدرک و  داـی  یبوـخ  هب  يزابرـس  نارود  زا  وا  درکیم . تمدـخ 
شردـپ مینک . لمحت  ار  دوخ  دـنزرف  نداد  تسد  زا  غاد  میتسناوتیمن  ام  دوبن ، مدرم  کمک  يدردـمه و  نیا  رگا  میدرکیم . دـیاب  راکچ 

: تفگ شردپ  يا ؟ هداتـسیا  اجنیا  ارچ  ردپ  دـیوگیم : هدـش و  کیدزن  شردـپ  هب  کیروز » : » تسا هدـید  باوخ  رد  ار  کیروز »  » راب ود 
. تسا زمرق  بیـس  تخرد  نآ ، طسو  تسا ، یغاب  هچ  نیبب  ما ، هدـیرخ  یگرزب  غاب  هچ  نیبب  نم ، شیپ  اج  نیا  ایب  تفگ : منک ؟ راکچ  سپ 

ظفح ار  کیروز »  » لیاسو مامت  اـم  دـیدرگ . راـچد   M.S هب زین  مرتـخد  درک و  توف  دـش و  ضیرم  کـیروز »  » تداهـش زا  دـعب  شردـپ 
. تسا هتشاد  نت  هب  راب  نیرخآ  هک  ار  یسابل  یتح  مینکیم ،

هک تسا  اهلاس  هدوب و  تسود  تسا ، ناملسم  هدش و  دیهش  مه  وا  هک  کیروز »  » یکدوک نارود  تسود  یمارگ ،» نیسح   » دیهـش ردام  اب 
. میراد تقافر  مه  اب 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

يراولش ریز 

یقیوشت هاتوک  نیتسآ 

ندمآ لاکیدار  ریز 

دنتشادن و یهجوت  نمـشد  دونـش  هب  هک  دوب  طاتحمریغ  ياه  یچ  میـس  یب  هب  رکذت  یعون  یمیـس ؛ یب  تاملاکم  رد  زمر  ياهدک  تیاعر 
. دندرک یم  هرباخم  يدج ، یخوش و  هب  تحارص ، اب  ار  اه  فرح  یضعب 

نتفرگ زاگ  ار  نیمز 

لکش هب  گنس  هتخت  لثم  تشادن ؛ دوجو  یکرحت  نیرتمک  ناکما  هک  يوحن  هب  اوه ، نیمز و  زا  نمشد  نیگنس  تالمح  عقوم  ندرک  پک 
. ندیبسچ نیمز  هب  مکحم  شتآ  تدش  زا  نداتفا و  يا  هشوگ  رد  ناسکی  یتلاح  و 

هلزلز

چیه درک . یم  یعادت  ار  هلزلز  لمع  تعرـس  تردق و  تدش و  رد  طیارـش  ندرک  ضوع  عاضوا و  نتخیر  مه  هب  یکباچ و  رد  هک  یـسک 
تاودا ياه  هچب  فالخ ، ياه  هچب  ریباعت : نامه  دش  یم  ناشعمج  دیـسر . یمن  شدرگ  هب  اهورین  رارق  مارآ و  نتفرگ  یغولـش و  رد  سک 

. دنتفگ یم  زین  بمب  دوب ؛ تافاکم  تبیصم و  نادرگ ، رش  فدارتم  یصخش ، يدرف و  تلاح  رد  و 

یقرورز
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یم هگن  ار  طاـیتحا  بناـج  درک و  یم  هراختـسا  نتفر  ییاسانـش  تشگ و  يارب  یتح  هک  یـسک  یعرـش ؛ يداـبع و  روما  رد  دـیقم  صخش 
نوریب يدنب  هتـسب  زا  ندوب و  ون  هجیتن  رد  ندرکن و  لودع  هیلوا  ترطف  زا  ندشن و  هدولآ  زا  هیانک  ریگ ؛ تخـس  نیدتم و  هدـنمزر  تشاد ؛

. ندماین

نمکرت ارهز 

درکیم يرادهگن  شرتفد  رد  ار  يدمحم  گربلگ  کی  و  هر )  ) ماما سکع  ارهز 
هحفص ره  رد  يدمحم  گربلگ  کی  هارمه  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  ياهسکع  هشیمه  ارهز  تفگ : نمکرت » ارهز   » زومآشناد دیهش  رهاوخ 

. ممهفب ار  وا  راک  نیا  زار  متسناوتن  تقو  چیه  نم  اما  درکیم  يرادهگن  شرتفد  زا 
یبهذم هداوناخ  نیا  ردام  ردپ و  دوشگ ؛ ناهج  هب  هدـید  هاشنامرک  دابآمالـسا  رد  لاس 1348  رد  نمکرت  دومحم  هداوناخ  دـنزرف  نیمتفه 

اب دیفـس  يرداچ  وا  يارب  شردام  درک ، كرد  ار  شرمع  زا  راـهب   9 ارهز »  » هک ینامز  دـنداهن . رتخد  نیا  رب  ار  ارهز »  » ینعی مان  نیرتاـبیز 
ياهتـشرف دـننام  درکیم و  رـس  رب  ار  یتروص  رادـلگ  رداچ  وا  دـمآیم ، ارهز  هناخ  هب  مرحمان  هبیرغ و  نامهم  تخود و  یتروص  ياهلگ 

. تفریم نانامهم  لابقتسا  هب  کچوک 
شوـه ياراد  ارهز  درادیم : راـهظا  شرتـکچوک  رهاوـخ  تارطاـخ  ناـیب  اـب  نـمکرت » ارهز   » زوـمآشناد دیهــش  رهاوـخ  نـمکرت  همطاـف 

نس و مه  ناـکدوک  هب  تبـسن  هک  درکیم  تکرـش  نآرق  تاـسلج  رد  تشاد و  رارـصا  ینید  تاـبجاو  ماـجنا  رد  يو  دوـب ؛ ياهداـعلاقوف 
. تفرگ ارف  ار  نآرق  همه  زا  رتدوز  شلاس 

رارـصا رب  انب  هک  دنک  رازگرب  لزنم  رد  یناوخهضور  مسارم  هک  درکیم  رارـصا  شردام  هب  مرحم  مایا  رد  نمکرت  ارهز  دهدیم : همادا  يو 
. دوب لزنم  رد  ع )  ) نیسح ماما  مداخ  ارهز  تساخیم و  رب  ام  لزنم  زا  ع »)  ) نیسح ای   » يادن مرحم  مایا  رد  هشیمه  ارهز 

اب ار  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  چـیه  دوشگ  نخـس  هب  ناـبز  هک  یناـمز  زا  مرهاوخ  درادیم : ناـیب  نمکرت » ارهز   » زومآشناد دیهـش  رهاوخ 
ساـسحا تشاد  هک  یمک  نس  اـب  ارهز  دوش . یهاوخ  ترذـعم  هب  روبجم  هک  درکیمن  يراـک  هاـگ  چـیه  وا  درکیمن . باـطخ  وـت »  » هملک

. دنیبب ار  شمشچ  زا  هدش  يراج  ياهدیراورم  یسک  دادیمن ، هزاجا  تالکشم  اب  ههجاوم  رد  درکیم و  تیلوئسم 
. درکیم یخوش  ام  اب  رتگرزب  رهاوخ  کی  لثم  میدشیم ، ینابصع  ام  هک  ینامز  تشادن و  ییانعم  وا  يارب  تینابصع  دیازفایم : يو 

زا هحفـص  ره  رد  يدـمحم  گربلگ  کی  اب  هارمه  درکیم و  عمج  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  ياـهسکع  هشیمه  ارهز  دـنکیم : هفاـضا  نمکرت 
ار راـک  نیا  ارچ  مدیـسرپیم  ارهز  زا  تقو  ره  ممهفب . ار  ارهز  راـک  نیا  زار  متـسناوتن  تقو  چـیه  نـم  اـما  درکیم  يرادـهگن  رتـفد  کـی 

«. تسا يدمحم  لگ  نم و  نیب  زار  کی  نیا   » تفگیم شنیریش  هناکدوک و  نابز  نامه  اب  ینکیم 
رداچ اب  ارهز  دیسر . هار  زا  رویرهش 59  زور 31  هرخالاب  تسا . ینامـسآ  ارهز ، هک  دوب  هدـش  ناشرواب  همه  مارآ  مارآ  دراد : یم  نایب  يو 
تفگ درکن و  شوگ  دوشن ، جراخ  لزنم  زا  هک  میدرک  رارصا  ارهز  هب  ردقچ  ره  دش . جراخ  ردپ  هزاغم  هب  نتفر  دصق  هب  لزنم  زا  شدیفس 

بوشآ زا  رپ  مردارب  ردام و  نم و  لد  یلو  تفر  ارهز  مروایب » لزنم  هب  ار  ردـپ  مورب و  هزاغم  هب  مهدیم  لوق  تسا ؛ هزاـغم  رد  نـالا  ردـپ  »
. دیسر تداهش  هب  دیشکرپ و  نامسآ  هب  یگلاس  رد 11  ییاوه و  نارابمب  رد  ینیمز  هتشرف  نیا  هکنیا  ات  دوب .

دیهـش نیا  یگدـنز  رد  نازومآشناد  یمالـسا  ياهنمجنا  هیداحتا  وضع  یمرک  انـسح  شبات و  ثیدـح  ماتـسب ، همطاف  اـناوت ، شرازگ  هب 
. دنتشون راگزور  هحفص  رب  ار  يو  یتریس  کین  دندرک و  شهوژپ  زومآشناد 

نازومآ شناد  یمالسا  نمجنا  يراکمه  اب  سراف  يرازگربخ  عبنم :

نابز روز و 
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یم مشچ  هب  رایسب  دنتشاد  یقطن  تردق  نایب و  نابز و  هک  یضعب  دندوب ، دوخ  كال  رد  رـس  مارآ  تکاس و  ًاعبط  هک  يدارفا  اب  هسیاقم  رد 
یم نوریب  خاروس  زا  ار  رام  دنیوگ  یم  هک  یشوخ  نابز  هب  مهنآ  دوب . لئاسم  هیجوت  حرط و  ناشفیاظو  يراج  روما  زا  یشخب  نوچ  دندمآ 

دشک .
؟ يدرک یم  راک  هچ  یتشادن  ار  نابز  نیا  رگا  امش   ـ

! منک هدافتسا  مروز  زا  مدوب  روبجم  تقو  نآ  یچیه ،  ـ

هتعاس کی  یگدنز 

: متفگ دیوج  یم  تخس  تسوپ  اب  ار  یهوک ) ۀتسپ  ) هنب هک  یهاپس  ناردارب  زا  یکی  هب  يالبرک 4  تایلمع  رد 
. دوش یم  بارخ  تیاه  نادند  يرغصا   ـ

! تسرد هچ  بارخ ، هچ  نآ  زا  دعب  مرادن . راک  اهنآ  اب  رتشیب  تعاس  کی   ـ

زبس نابز 

تایونم ةدنیامن  دمآ  نوریب  توکـس  ربص و  فالغ  زا  یتقو  هیانک  هراشا و  اب  حیرـص و  اباهم ، یب  دـنت و  ای  مرن  خرـس ، هچ  زبس و  هچ  نابز 
تسا . هدنیوگ  یبلق 

؟ يا هدش  ینابصع  لاح  هب  ات  امش   ـ
. هن مک   ـ

؟ ینک یم  مه  یناهدب  يورب  رد  هروک  زا  یتقو   ـ
. داوخب تلد  ات   ـ

؟ ییوگ یم  هچ  ًالثم   ـ
! اکیرمآ رب  گرم   ـ

مناوخب بش  زامن  مهاوخ  یم  دیباوخب  دوز 

ای درواین  رد  ناشراک  زا  رـس  یـسک  ات  دنورب  هتـسهآ  دنیایب ، هتـسهآ  دننک ، يراک  هظفاحم  دنتـسه  ناوخ  بش  زامن  هک  يدارفا  مدوب  هدید 
رـس يالاب  دیایب  یـسک  هک  نیا  اما  دـنهدب ، هولج  تیمها  یب  دـننک و  یلام  تسام  ار  هلئـسم  ماهبا  هیانک و  یخوش و  هب  تفر  ول  هیـضق  رگا 

! دمآ یم  رب  وا  لاثما  زا  طقف  هک  دوب  يراک  مناوخب .» بش  زامن  مهاوخ  یم  نم  دیباوخب  دیشاب  دوز  :» دیوگب دتسیاب و  نارگید 

تسین هک  روز 

زا یحطـس ، یلیخ  هتبلا  تسا . حورجم  مدـید  مدرک  هاگن  تفرگ . مکحم  ارم  ياپ  یـسک  هک  میدوب  نتفر  ولج  لاـح  رد  تاـیلمع  ۀـمادا  رد 
«. یـشک یم  تدوخ  لابند  ارچ  ارم  ورب ، يورب  یهاوخ  یم  تدوخ  یتفرگ ، ارچ  ارم  ياپ  :» متفگ دـنک ، یخوش  ام  اب  تساوخ  یم  دوب ، اقفر 
»؟ ینک یم  دص  رـس و  ارچ  هدش  یچ  :» دندیـسرپ دندش و  عمج  اه  هچب  زا  رفن  هس  ود ، دـنلب  یلیخ  هن  هتبلا  ندرک ، ادـص  رـس و  مدرک  عورش 

!« تسین هک  روز  موشب ، دیهش  دهاوخ  یمن  ملد  نم  دهدب . نتشک  هب  ارم  دهاوخ  یم  روز  هب  دیسرپب ، اقآ  زا  :» متفگ

ما هتسشن  باتفآ  ریز 
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«، یتسـشن دـناب  يور   » و هدـش » دـنلب  تیاهلاب   :» ای يدـش » ینارون  » میوگب وا  هب  ًالثم  رگا  هک  تساه  ناـمه  زا  یکی  مه  وا  مدرک  یم  روصت 
هبـسچ و یمن  ام  هب  اه  هلـصو  نیا   :» ای دیراد » رایتخا   :» هک دوش  یم  دیفـس  خرـس و  دبال  نییاپ ، دزادنا  یم  ار  شرـس  یـشن » دنلب  » ای يرپن » »

هتـسشن باتفآ  ریز  :» داد باوج  وا  يدش  ینارون  متفگ  یتقو  اما  اه . فرح  روج  نیا  و  ینز » یم  رورپ  سفن  ياه  فرح  هدـن و  نومتلاجخ 
«. هنشور مه  مرس  يالاب  یباتهم  مدوب .

تسا نادرگ  رد  هدنز 

رد اه  نآ  رامـش  یب  لیخ  زا  دـندرک . یم  عافد  ناشـسومان  لام و  ناـج و  كاـخ و  بآ و  زا  مه  راـنک  هک  ینارـسپ  ناردـپ و  دـندوبن  مک 
یم یلاؤس  شا  هیحور  شجنـس  يارب  ای  تفرگ  یم  ار  شرـسپ  غارـس  یـسک  یتقو  لاحرـس . هیحور و  اب  هداعلا  قوف  دوب  يردـپ  ام  نادرگ 

ریـسا ای  تسا ، نادـیم  رد  هتـشک  ای  تسین ، جراخ  لاح  هس  نیا  زا  ًاعطق  دـشاب  اجک  ره  نم  رـسپ  شاب . تدوخ  بظاوم  وت  :» تفگ یم  درک ،
یم دـندنام  یمن  رد  باوج  زا  هک  یـضعب  تشاذـگ . یمن  یقاب  یفرح  بیترت  نیا  هب  و  تسا .» نادرگ  رد  یمخز  هدـنز و  اـی  تسا  نادـنز 

!« شیات هس  ره  ای  یجاح  :» دنتفگ

هتفشآ فلز 

يارب اه  نیا  دنوش و  یم  طخ  هب  رفن  هس  ًاتیاهن  رفن و  ود  رفن ، کی  يا  هتـسد  ره  زا  دوش ؛ یمن  يروج  نیا  هن ، مدید  تشذگ  هک  تقو  دنچ 
هعفد اشامت . مه  دوب  لاف  مه  تشادـن ؛ يررـض  شناحتما  هلب ، دز  مرـس  هب  يرکف  منکن ، راکچ  منک  راکچ  دنتـسه  مک  یلیخ  همانرب  يارجا 

ناشرداچ و هب  دنورب  هک  مدرک  رومأم  ار  نارضاح  دندش ، طخ  هب  هدروخ  تسکـش  رکـشل  لثم  راپ  تل و  روط  نامه  مدز و  توس  هک  دعب 
نهاریپ ریز  هتفـشآ ، فلز  دندمآ  یم  اه  هچب  مدوب . هدیدن  یناشیرپ  نیا  هب  یتیعمج  تقو  چیه  اجنآ . دنروایب  یبیترت  ره  هب  ار  ناردارب  هیقب 
ناشدوخ هب  یهاگن  دندش . طخ  هب  مظنم  بترم و  عضو  رـس  اب  یناسک  رانک  هتـسبن ، هتـسب و  نیتوپ  دـنب  يراولـش ، ریز  ییاپ و  مد  اب  نت ، هب 

! دناد یم  ادخ  دنتفگ  یم  هچ  ناشلد  رد  الاح  مدوب ؛ هدرک  ناشریگلفاغ  هک  نم  هب  مه  یهاگن  اه ، نآ  هب  یهاگن  دندرک  یم 

دیوشب دیهش  رتدوز 

، دـیبنجب اه ، هچب  : » تفگ یم  ریخب ، شدای  يربنق  میدـنارذگ . یم  راگزور  رگنـس  لخاد  دوردـنورا ، رانک  میدوب . واـف  یتاـیلمع  هقطنم  رد 
. درادرب نیمز  يور  زا  ار  امـش  هزانج  دناوتب  یـسک  ادرف  تسین  مولعم  دیـسرن  تداهـش  هب  میوشن و  راک  هب  تسد  رتدوز  رگا  دینکب . يرکف 

.!« مشاب هتفگ  هصالخ  دنسر . یم  تداهش  هب  دنراد  تعرس  هب  ناناوج  نوچ 

ادخ اب  تروشم  ياه  هنیمز 

طخ نتسکش  تایلمع و  عقوم  ینعی  تاظحل ، نیرت  ساسحرد  تامهم  هیهت ي  تاکرادت و  يزاس  هدامآ  نمشد ، ییاسانـش  لحارم  زا  سپ 
نیح رد  ندـش  مگ  " دـشاب . هک  هب  شلیم  دـهاوخ و  ار  هک  رای  ات  وا " هب  دوخ  رما  ضیوفت  دوب و  ادـخ  اـب  تروشم  عقوم  رودزم ، ياـهورین 

دـیحوت و هروس ي  ندـناوخ  یتمالع ، رثا و  هناشن و  امنهار و  چـیه  یب  خارف  یطیحم  دربن و  هکرعم ي  رد  ینادرگرـس  یناریح و  تاـیلمع ،
ینیب شیپ  صاخ  تالکشم  اب  ندش  ور  هب  ور  ینز ، تشگ  تاقوا  رد  نتفر ؛ یفرط  هب  لکوت  میلسترس و  زا  يا و  هراختسا  سپس  صالخا ،

یـصخرم و تقو  نیرت ؛ گرزب  نیرت تـا  کچوک  زا  متخلا ، یلا  ود  ـ بلا نم  دوب ، باـب  روما  همهرد ي  هراختـسا  تاـیلمع . لوط  رد  هدـشن 
دـننامب و ای  دـنورب  هک  دـندنام  یم  رد  اه  هچب  داتفا و  یم  بقع  يا  هطقنرد  تایلمع  یتلع  هب  انب  هک  یطیارـش  رد  ًاصوصخ  هیوست ، نتفرگ 

حیبست ای  نآرق  اب  هراختسا  دراوم  نیا  همه ي  رد  دوب و  هدنام  ناشلدرب  وحن  نیمه  هب  تایلمع  زا  یضعب  غاد  هک  ارچ  دنتشاد ؛ ساره  تخس 
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دـندنا و بـه مـ اـه ، هاـمزا  سپ  یـصخرم  لزنم و  هب  نتفر  يارب  هراختـسا  ندـمآ  زا بـد  دـعب  هک  یناردارب  رایـسب  هچ  دوـب .  راـچ  هار  هناـگی 
. دندیسر اج  کی  نآ  تداهش  تایلمع و 

مخز رب  مخز 

رگم دـندرک ؛ یم  تکرـش  تاـیلمع  رد  لـماک  تمالـس  اـب  دنتـشاد و  یگتخوس  شکرت و  ریت و  زا  ملاـس  نت  هک  یـصاخشا  دـندوبن  داـیز 
رد واپ  يرگید  تشادن و  تسد  یکی  دندوب . حورجم  نطاب  رهاظ  هیقب ، دـندرک . یم  هبرجت  هزات  ار  گنج  ههبج و  هک  دراو  هزات  صاخـشا 

هدروآ شکرت  ریت و  هتـشذگ  تایلمع  زا  دوخ  اب  مه  یکی  هیلک و ... يرگید  تشادـن و  لاـحط  یکی  دوب ؛  نز  یج . یپ .  رآ . لاـح ،  نیع 
. دوب

یم رب  دـندرک و  یم  رارف  ناتـسرامیب  زا  یحارج  لمع  نودـب  دنداتـسرف ، یم  بقع  روز  هب  ار  اه  نآ  هک  نیا  زا  دـعب  هک  دـندوب  ییاه  هچب 
یمن مود  طخ  هبقع و  رد  لماک  تیفاع  ات  سک  چـیه  دوب . يداـع  يرما  نتخوس  ار  هتخوس  ياـج  دنتـشاد و  مخز  رب  مخز  اـه  نآ  . دنتـشگ
يادخ نمشد و  نونج  نوخ  شتآ و  نایم  ناشنازیزعو  دنشاب  هاگشیاسآ  شیاسآردو و  دنـشکب  سفن  هک  دروآ  یمن  تقاط  ناشلد  دنام . 
تسا ربخ  هچ  اج  نآ  هک  دندیمهف  یم  بوخ  دندوبن ، نادیم  رد  مه  رگا  تمواقم ،  زیتس و  اه  لاس  زا  سپ  اه  نآ  دنمزاین . اهنت و  هتساوخان 

. دنک یم  هچ  ـه  للادنج و 

یتسود ۀنیمز 

یم عـمج  رقم  ۀــطوحم  رد  بآ  ياــهرکنات  راــنک  ساــبل  فرظ و  يوـش  تســش و  ندز و  كاوـسم  نـتفرگ و  وـضو  يارب  هـمه  یتــقو 
یفطاع و قیمع  ياهدـنویپ  هب  هاگ  هک  يرـصتخم  یـسرپ  لاوحا  اه و  تیمیمـص  اه و  یتسود  زا  يرایـسب  يارب  دوب  یبوخ  تصرف  ، دـندش
یلاس و نس و  مک  یکچوک و  تهج  هب  تسویپ و  یم  ههبج  یمیدق  ياهورین  عمج  هب  یسک  یتقو  دیماجنا . یم  هناردارب  هنادواج و  طباور 
اب  » نتفگ اب  دنداد و  یم  هار  ناشعمج  هب  ار  وا  تحار  دوز و  یلیخ  اه  یمیدق  ، درک یم  یبیرغ  ساسحا   ، هقطنم رد  روضح  ۀـقباس  نتـشادن 

. درک یم  ندوب  ینامدوخ  ساسحا  ًاعقاو  وا  هک  دندروآ  یم  دوجو  هب  ار  یطیحم  وا  اب  ندش  یطاق  جرخ و  مه  و  شاب »  ام 
تغارف و اب  دـندوب و  مه  اب  يدایز  ًاتبـسن  تّدـم  اه  هچب  مرجال  هک  دوب  سوبوتا  راطق و  اب  ترفاسم  ، يردارب یتسود و  رگید  ياـه  هنیمز  زا 

زیزع دـنبایب و  مه  رد  ار  شیوخ  ياه  هدـشمگ  دـننک و  یلد  مه  ، دـننزب فرح  مه  اب  اـه  تعاـس  دنتـسناوت  یم  دـش  یم  ادـیپ  هک  یتیعقوم 
. درک یم  ادیپ  ار  شیوخ  ياتمه  هارمه و  سکره  هک  دوب  ... لابتوف و ینت و  بآ  شیاین ،  اعد و  مسارم  رد  ، دعب . دنرادب

« وتپ نشج   » يارجا ای  ماهیا  زارپ  راد و  هیانک  فیطل و  یترابع  نتفگ  دوب ؛ هبیاطم  حازم و  اه  يردارب  اه و  یتسود  بلغا  ۀـناهب  ، همه نیا  اـب 
يریگلفاغ لصا  زا  هدافتـسا  اب  دندز و  یم  هقلح  صخـش  رود  هک  دوب  نیا  بیترت  دراد  فلتخم  تایاور  هک   ، دراو هزات  دورو  لوا  بش  رد 

شتسد هک  اجک  ره  هب  تساوخ و  یم  شلد  ردقچره  سکره  دنتخادنا و  یم  شرـس  يور  ییوتپ  ادص  رـس و  نودب  قلطم و  یکیرات  رد  ،
. تسا هدروخ  اجک  هک و  زا  ارچ و  تسناوت  یمن  هراچیب  دندرک و  یم  اهر  ار  وا  لاح  نامه  هب  دعب  تسد .  اب  مه  بلغا  دز ، یم  دیـسر  یم 

رابغ تروص ،  نیا  هب  دسانـش . یمن  يدوخ  هبیرغ و  اوزنا و  يریگ و  هشوگ  . دراد یمن  رب  عنـصت  فلکت و  ههبج  هک  دـیمهف  یم  ار  نیا  اـما 
. دنداد یم  لام  تشم و  ههبج  كولس  افص و  یگنرکی و  تبحم و  اب  ار  شندب  دندناکت و  یم  وا  ياه  هناش  زا  ار  ههبج  تشپ  رهش و 

زا عنام  هلیسو ، نیا  هب  دندز و  یم  شتشپ  هب  مکحم  نادنچ  هن  دنتفرگ و  یم  کتک  هب  ار  دراو  هزات  صخـش  دوب . یبوک " نار  " رگید شور 
یم یتاـکرح  دـندز و  یم  هقلح  اـهنت  هتفرگ و  هشوـگ  درف  درگادرگ  هک  دوـب  نیا  رگید  بـیترت  دـندش . یم  وا  یتسیاـب  رد  ور  تلاـجخ و 

! ندز مه  هب  ییانشآ  رد  دوب  يرگید  هار  مه  دارفا  لیبق  نیا  ندرک  هایس  دندنادنخ . یم  ماجنارس  ار  وا  دندرک و 
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ژ

نایراکبآ مکلم  تربلیژ 

رد ار  هطـسوتم  ییادتبا و  تالیـصحت  دمآ . ایند  هب  نادابآ  رد  لاس 1339  رد  هداوناخ  روکذ  دـنزرف  اهنت  «، نایراکبآ مکلم  تربلیژ   » دـیهش
. درک يرپس  شهاگداز 

گنج عورـش  اب  دـیدرگ . مازعا  يزابرـس  سدـقم  تمدـخ  هب  لاس  نامه  تشهبیدرا  رد  یفرعم و  هفیظو  ماظن  هرادا  هب  ار  دوخ  نآ  زا  سپ 
دربن ياه  هنحـص  هب  یمدرم  یماظن و  ياهورین  ریاس  هارمه  هب  ناریا ، سدقم  نیمزرـس  هب  یثعب  حلـسم  نادند  ات  ياهورین  موجه  یلیمحت و 

يادهـش زا  هورگ  نیلوا  هرمز  رد  نایراکبآ » تربلیژ   » دیهـش دیـسر . تداهـش  هب  گنج  هام  نیلوا  میقتـسم  ياه  يریگرد  رد  يو  تفاـتش .
لاقتنا زا  دعب  تربلیژ »  » نوخ هب  هقرغ  كاپ  رکیپ  دوریم . رامـش  هب  سدقم  عافد  لاس  نارود 8  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ینمرا  یماظن 

يارب نارهت  رد  هنمارا  يادهش  هعطق  رد  ناملسم  یحیـسم و  نانطومه  زا  رفن  اهدص  هقردب  نایم  رد  یبهذم  صاخ  مسارم  ماجنا  نارهت و  هب 
. دش هدرپس  كاخ  هب  هشیمه 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :
یهاش فزوژ 

. دوب هسردم  مدختسم  شردام ، رگراک و  يو  ردپ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  نارهت  رد  لاس 1341  رد  ناینیهاش ) « ) یهاش فزوژ   » دیهش
ات زین ، نآ  زا  سپ  دـناوخ . سرد  رهوگ »  » هنمارا هسردـم  رد  ییادـتبا  موس  سـالک  اـت  يو  دوب . زین  رهاوـخ  ود  ردارب و  ود  ياراد  فزوژ » »

یکی رد  ار  ناتـسریبد  تالیـصحت  ینف ، روما  هب  دح  زا  شیب  هقالع  تلع  هب  دناوخ . سرد  ناینوت »  » هنمارا هسردم  رد  ییامنهار  هرود  نایاپ 
يوزرآ دزیم . پوت  سیـسام »  » و زیزع » هاش   » لابتوف ياه  میت  عافد  تسپ  رد  دـناسر . مامتا  هب  سراپنارهت »  » هقطنم ینف  ياـه  ناتـسرنه  زا 
شزومآ هرود  یط  زا  دعب  يو  دوب . ناریا  یمالسا  يروهمج  لابتوف  یلم  میت  رد  تیوضع  شزرو و  رد  تفرشیپ  ناینیهاش ،»  » دیهش گرزب 

رادـیب باوخ  زا  زین  ار  شردام  یتح  ههبج ، هب  مازعا  ناـمز  رد  هک  دوب  نیتم  بوجحم و  ردـق  نآ  فزوژ » . » دـش مازعا  ههبج  هب  ههاـم ، هس 
رد هام  کی  مدرگیم . رب  داد : باوج  يوریم ،؟ اجک  يدوز  نیا  هب  حبـص  ناج ، رـسپ  دیـسرپ : وا  زا  هک  شردپ  لاؤس  باوج  رد  و  درکن ،

. دیدرگ لئان  تداهش  ضیف  هب  هک  دوب  ههبج 
 . دیسر تداهش  هب  قارع  ثعب  میژر  ياهورین  تسد  هب  هینیسح  یتایلمع  ههبج  رد  خیرات 25/06/1364  رد  فزوژ 

، ردـقنارگ دیهـش  هداوناخ  عمج  رد  دوخ  روضح  اب  ناینیهاش » فزوژ   » تداهـش زا  سپ  بـالقنا  مظعم  ربهر  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح 
. دنداد رارق  صاخ  دقفت  دروم  ار  ناینیهاش »  » شکتمحز هتخوس و  لد  هداوناخ 

تارطاخ

: شرداموردپ تیاور  هب  ناینیهاش »  » دیهش
زاب رس  دشیم ، هتـشاذگ  وا  هدهع  هب  هک  يراک  چیه  يادا  زا  هک  يروط  هب  دوب ، بیجع  يراکتـشپ  يوق و  يا  هدارا  ياراد  زیزع  فزوژ » »»

تشاد هرهچ  رد  یگشیمه  يدنخبل  اب  هارمه  ار  تردق  تیعطاق و  اذل  يراکشزرو ، هیحور  ياراد  هدوب و  مه  راکشزرو  یفرط ، زا  دزیمن .
رارق اج  نامه  رد  هدروخ و  شکرت  ههبج  رد  ناشیا  دیـشخبیم . بلق  توق  نم  هب  وا  هدارا  هرهچ و  نیا  تاـقوا ، يرایـسب  رد  هک  ییاـج  اـت 

تروص ار  راک  نیا  یـشوه ، یب  نودـب  زاب و  مشچ  اـب  هک  هدوب  نیا  دیهـش  رارـصا  دریگ . تروص  یحارج  لـمع  ناـشیا  يور  هک  دوشیم 
...«. تشاد سفن  هب  دامتعا  شدوخ  هب  ردق  نیا  ینعی  دریگ .

ياهراک مامت  درکیم . کمک  ردام } } نم هب  یلیخ  اهراک  رد  تشادـن . ندرک  رهق  دوب . يا  هلیپ  هلیـش و  یب  یکاـخ و  گـنرز ، رـسپ  يو  »
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هک دادیمن  هزاجا  هداد و  ماجنا  درادـن ، ار  نتفر  هار  ناوت  هدوب و  جـلف  شیاهاپ  هیحاـن  زا  هک  ار  کـیریژ »  » شردارب دوخ و  زود  تخود و 
شکچ و دننام  یلیاسو  تشاد و  رازبا  نتخاس  هب  یـصاخ  هقالع  فزوژ » . » دـهد ماجنا  ار  اهراک  نیا  هتـشگرب ، راک  زا  هزات  هتـسخ و  ردام 
ام هب  دمآ و  یـصخرم  هب  زور  کی  درکیم . ریمعت  ار  ام  ياه  شفک  نآ ، يور  هدیرخ و  نادنـس  کی  وا  دوب . هدرک  تسرد  یتشوگ  چـیپ 

یصاخ زیچ  دمآیم ، هناخ  هب  یصخرم  زا  یتقو  فزوژ » . » شاب تدوخ  بظاوم  یتفر ، رگا  میتفگ : وا  هب  دنربب . ههبج  هب  ار  ام  دیاش  تفگ :
هدوب لوا  رفن  هشیمه  يزادناریت ، رد  هک  تفگیم  هدرک و  تبحص  دوخ  هرمزور  ياهراک  يزادناریت و  زا  طقف  درکیمن . فیرعت  اج  نآزا 

هداد و ماجنا  دوش ، هتساوخ  وا  زا  هکنیازا  لبق  ار  اهراک  هشیمه  فزوژ » : » دنتفگیم هدوب و  یـضار  وا  زا  یلیخ  فزوژ »  » ناهدنامرف تسا .
.« دنامیمن روتسد  رظتنم 

! ددنبیم ار  اه  نآ  هناخ  برد  یصخش  هک  دید  باوخ  رد  يو  فزوژ ،»  » ندیسر تداهـش  هب  زا  لبق  بش  دنچ  دیهـش ، ردام  تیاور  هب  انب 
هناخ غارچ  نآ ، اب  دروآ و  يدنلب  بوچ  هتفر و  درم  نآ  دـعب ، مدرک ، زاب  ار  رد  مدـنار . ار  وا  متفر و  متـشاذگن ، دـیوگیم : فزوژ »  » ردام
رهاظ نم  يولج  رد  يزابرس  عقوم  نیمه  رد  متشادن . رارق  مارآ و  مدوب . سپاولد  مادم  مدش ، رادیب  باوخ  زا  هک  حبـص  درک . شوماخ  ارم 

« فزوژ : » دنتفگ اه  نآ  دمآ . مرهوش  دـنا . هدروآ  ربخ  فزوژ »  » زا هک  متفگ  شردـپ و  لابند  متفر  یهاش .؟» فزوژ   » ردام تفگ : دـش و 
... دوب هدش  دیهش  نم  فزوژ » . » وا شیپ  میورب  دیایب  دشابیم . ناتسرامیب  رد  هدش و  یمخز 

ناملسم رفن  اهدص  ناتـسد  يور  سپـس  لقتنم و  لحم  دجـسم  هب  ینوناق  یکـشزپ  زا  ادتبا  ناینیهاش »  » دیهـش رهطم  رکیپ  هک  دنامن  هتفگان 
. دیدرگ لمح  يو  يردپ  هناخ  هب  هقطنم ، لها  یحیسمو 

لزنم هب  ینز  هنیـس  ياه  تئیه  هعجارم  اب  دندوب . هتـشاذگ  نایم  رد  نامداماد  اب  لوا  هکلب  دنتفگن ، ردـپ } } ام هب  ادـتبا  ار  شتداهـش  هیـضق  »
رکیپ زا  یبوخ  هقردب  لابقتسا و  ناملـسم ، مدرم  ًافاصنا  مدش . هیـضق  هجوتم  دندوب ، يرادازع  مسارم  لوغـشم  مرحم  مایا  تبـسانم  هب  هک  ، ام
قوفام رما ، نیا  هدوب و  یهلا  تلزنم  ماقم و  هب  مارتحا  دیهـش ، هب  ناناملـسم } } اه نآ  مارتحا  هک  دندرک  تباث  دندروآ و  لمع  هب  نامدـیهش 

. تسا يداع  تاروصت 
ام یتقو  دوب . دـهاوخن  یتشگرب  ار ، مازعا  نیا  تفگیم : یـصاخ  نانیمطا  اب  تفریم ، ههبج  هب  { ناینیهاش دیهـش  } ناشیا هک  يراـب  نیرخآ 

ياـه تبحـص  نیرت  مهم  زا  تسادهـش . رگید  زا  رت  نیگنر  نم  نوـخ  رگم  تفگیم : ییوـگیم ،؟ هک  تـسا  یفرح  هـچ  نـیا  میتـفگیم :
. دـندوب هدومرف  حرطم  هر ) « ) ینیمخ ماـما   » هک دوـب  ینوـیلیم  شترا 20  ندوـب  یعقاو  رب  يو  دـیکأت  تسا ، مـنهذ  رد  هراوـمه  هـک  ناـشیا ،

دید دهاوخ  نمشد  تسا و  ینویلیم  شترا 20  نآ  زا  یکدنا  دـنراد ، روضح  گنج  رد  ًامیقتـسم  هک  يدارفا  نیا  نالا  تفگیم : فزوژ » »
دیاش درکیم . راختفا  گرزب  هناوتـشپ  نیا  هب  هشیمه  اذل  دـش . دـنهاوخ  ادـیپ  نیزگیاج  رفن  دـص  یناریا ، هدـنمزر  ره  تداهـش  يازا  هب  هک 

، اجنآ رد  هتفر و  هر ) « ) ینیمخ ماما   » رهطم مرح  هب  ناتـسود ، زا  یکی  قافتا  هب  هتفه  ره  دیهـش ،} ردـپ  } نم هک  دـشاب  هجوت  بلاج  ناـتیارب 
، مینکیم دای  كاتاهان »  » ناونع اب  دیهـش  زا  ینمرا } } نامدوخ نابز  رد  هنمارا ،)  ) ام مراذـگیم . ناـیم  رد  ناـشیا  اـب  ار  میاـه  یگنتلد  همه 
، ار تداهش  اذل  ار ،» میلـست  هن  دریذپیم و  ار  شزاس  هن   » تیاهن رد  هدومن و  هزرابم  ملظ  ربارب  رد  هنادرم  هظحل ، نیرخآ  ات  هک  یـسک  ینعی 

. دنکیم باختنا  تسا ، گرم  عون  نیرتهب  هک 
ار وا  دوب ، هچب  فزوژ »  » هک یتقو  درک . نارگن  یلیخ  ارم  فزوژ »  » راب کی  هک  مراد  دای  هب  درذگیم . مدنزرف  تداهـش  زا  يدایز  ياهلاس 

اوعد وا  اب  درکیم . تیذا  ارم  یلیخ  فزوژ » . » مدرکیم راک  ینامتخاس  رس  یلعف ، نارادساپ »  » نابایخ رد  مدرب . مراک  رس  هب  دوخ  اب  يزور 
لزنم هب  هتفرگ و  نیشام  کی  مدرکن . ادیپ  ار  وا  متشگ ، اجره  تسین . يربخ  وا  زا  هک  مدید  راهان  ماگنه  رهظ  رـس  دشاب . تکاس  هک  مدرک 
لزنم ات  نارادـساپ »  » نابایخ رد  مراک  لـحم  زا  وا  هنوگچ  منادیمن  طـقف  هدـش . یفخم  سرت ، زا  طاـیح و  هت  هتفر  فزوژ »  » مدـید مدـمآ .

!«. دوب هدمآ  هدایپ  ار  شِکرَز )»  » نابایخ رد  عقاو  )
ياهفرح هب  نک و  کمک  ردام  هب  اتیزُر ،» : » تسا هتـشون  شرهاوخ  هب  باطخ  يو  هدـنام ، یقاب  هداوناـخ  يارب  فزوژ »  » زا هک  يا  هماـن  رد 
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: دوب هتشون  همان  رد  تسا . هتشون  هدوب ، یمخز  فزوژ »  » هک ینامز  ار  همان  هک  دنکیم  رکف  شردام  شاب . وا  لاح  کمک  هدب و  شوگ  وا ،
. دمآ مهاوخ  يدوزب  نم 

ایب نم  اـب  مهوت  یهاوخیم ، رگا  هتفگ : نم  هب  باوخ  رد  راـب  کـی  مدیهـش  ردارب  : » دـنیبیم باوخ  رد  ار  فزوژ »  » ًاـبترم يو  راـمیب  ردارب 
.« لگ زارپ  تسا ، ییابیز  زبس و  ياج  ، اج نآ  ، میرب

دناوتب يو  هک  دوب  هدرک  هیهت  ار  یکچوک  هزاورد  دوخ ، جـلف  ردارب  يارب  يو  درکیم . يزاب  هتـسشن » لابتوف   » شراـمیب ردارب  اـب  فزوژ » »
ياه هاگشزرو  و  هیدجما ) « ) يدوریش دیهـش   » هاگـشزرو هب  لابتوف  يزاب  ياشامت  يارب  ار  شردارب  رچلیو ،»  » اب وا   … دنک ، یناب » هزاورد  »

. دوب هدرب  رگید 
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

س

اعد يریزارس 

رب هکنآ  اعد ) ییالابرـس   ) ییاهتنا ياه  شخب  اب  سایق  رد  دنا ، سفن  هزات  نآ  نابطاخم  هدنیوگ و  زونه  هک  لیمک  ياعد  لوا  ياه  تمـسق 
. دنتسه اعد  رتدوز  هچره  مامتا  رظتنم  دنتفا و  یم  يزوس  نغور  هب  حالطصا ، هب  بلغا  هیلوا  ياه  هبدن  هلان و  رثا 

نادرگ رپس 

. دوب نادرگ  هورگ و  کی  يالب  رپس  بسانم  ناکم  عقوم و  رد  رارقتسا  اب  هک  اکشود  تردقرپ  هحلسا  همدخ  یچاکشود ؛

یکاواس

. درک یم  لمع  نارگید  زا  رتزومرم  رت و  هدیچیپ  یتینما  تاظحالم  هب  هک  یسک  هقطنم ؛ رد  تایلمع  تاعالطا  يورین 

نادرگ كاواس 

، نتـساخرب نتـسشن و  رد  نارگید  اب  ار  شدوخ  تشاد و  ار  يداع  ياهورین  عضو  رـس و  رکـشل  رد  الاب  تیلوئـسم  نتـشاد  اـب  هک  یـصخش 
. داد یم  قیبطت  ترشاعم  ندیباوخ و  ندروخ و 

راظتنا نلاس 

نارای فص  هب  ندـش  قحلم  تکرح و  نامرف  گنز  هب  شوگ  همه  هک  ییاج  تایلمع ؛ زاـغآ  زا  لـبق  ورین  عمجت  لـحم  دجـسم ؛ هینیـسح و 
. دندوب دوخ  دیهش 

شود قاس 

دنربب ار  اهداماد  اه  شود  قاس  دش : یم  هتفگ  دشاب . دیهش  هک  ادخ  داماد  يارب  دوب  زمر  دُک  میـس  یب  تاملاکم  رد  حورجم ؛ لمح  يورین 
. دنربب نما  ياج  هب  دننکرود و  هقطنم  زا  ار  اهنآ  ناحورجم ، ادهش و  لمح  نالوئسم  هکنیا  زا  هیانک  بقع .
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هچرغاس

. دنک لوبق  ار  نآ  دناوت  یمن  یتعاضب  یب  تیاهن  رد  مه  هدنامرد  صخش  هک  ییاذغ  عوبطمان ؛ اما  هتخپ  ینیمز  بیس  یسدع و 

زاس

برط نتخاوـن و  ینعم  هب  ندرک ) کیلـش   ) ندروآرد ادـص  هب  ندز و  ینعم  ضرف  اـب  نآ  هـضبق  لکـش  يروپیـش  هـت  تـفه و  . یج . یپ . رآ
. زاس یطول  زاس  . بصاغ نمشد  دوجو  زا  یشان  هودنا  جنر و  عفر  فده و  هب  تباصا  اب  نآ  يزیگنا 

راد هقباس 

همیرج مرج و  ینعم  هب  هقباس  لوا غ  هاگن  رد  ضقانتم ؛ ینعم  ود  اب  ماهیا ، ياراد  يریبعت  یمیدـق ؛ هدـنمزر  ندـیگنج ؛ ههبج و  لـها  رایـسب 
. بولطم روظنم  مود ، هاگن  رد  راد و 

يوسوم یلعدیس 

ۀلالـس زا  یکدوک  دـلوت  راـظتنا  رد  جرک  سیدرف  هلحم  رد  يوسوم  هداوناـخ  دوب ، هدرک  رپ  ار  هناـخ  ياـضف  ساـی  رطع  دوـب ، لاس 1364 
ياهيداش زا  راشرـس  یلع  دیـس  يارب  یکدوک  نارود  دـندش . يداش  رد  قرغ  نایانـشآ  دوشگ ، مشچ  هک  یلعدیـس  دـندوب ، رهطا  يارهز 

ردارب همانسانش  يراکتسد  اب  هک  تفرگ ، رب  رد  ار  شقاتـشم  دوجو  نانچ  ماما  قشع  هک  دوب  ییامنهار  مود  لاس  زومآشناد  دوب . هناکدوک 
. تفاتـش ههبج  يوس  هب  و  دوـمن . تفاـیرد  ار  ههبج  هب  مازعا  هگرب  یگلاـس  ای 14  رد 13  دوب ، هدرپس  ناـج  وا  دـلوت  زا  لـبق  هک  شرتگرزب 
و درک ، نت  رب  ار  نارادساپ  هاپس  زبس  سابل  لاس 1363-64  زا  یلع  دیس  دناوخیم  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  شدوجو  هرذ  هرذ  هک  یهاگداعیم 

راـجفنا رثا  رب  نیم  نادـیم  يزاـسكاپ  ماـگنه  زین  نادرگ  ناـمه  رد  دـش ، لوغـشم  ص )  ) هللالوسر دـمحم  رگـشل 27  بـیرخت  نادرگ  رد 
ار یلع  دیس  نورد  بوشآ  اما  دوب ، هدیسر  نایاپ  هب  گنج  تشاد . راگدای  شیاپ  رد  زین  یشکرت  و  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  تصـش  تشگنا 

هتـشر رد  ار  شملپید  لیـصحت  لاسود  یط  رد  ینوریب  ناـحیروبا  ناتـسریبد  رد  سپـس  درکیم ، ناربج  ار  اـهدوبمک  دـیاب  دوبن ، یـشمارآ 
جاودزا لاس 1370  رد  یلعدیـس  دـندوب . وا  تیلاعف  زکارم  زا  س )  ) ارهزلاناـبحم تئیه  هللاهیقب و  دجـسم  تفرگ . یناـسنا  مولع  تاـیبدا و 

1 رجفلاو یتایلمع  هقطنم  رد  هکف  تاعافترا 146 فارطا  هب  تسویپ و  هورگ  نیا  هب  دش و  انـشآ  صحفت  هورگ  اب  زین  لاس  نامه  رد  و  درک ،
يوجتسج ماگنه  یگلاس  نس 25  رد  ناضمر  كرابم  هام  ماـیا  رد  لاس 1371  هام  نیدرورف  زا  زور  نیمهن  رد  زین  ماجنارـس  و  دـش ، مازعا 

رد ار  وا  كاـپ  رکیپ  دوـشگ . رپ  نامـسآ  هـب  دیــسر و  شاهـنیرید  يوزرآ  هـب  هـیر  هـب  شکرت  تباـصا  نـیم و  راـجفنا  رثا  رب  ادهــش  رکیپ 
. دندرپس كاخ  هب  هعطق 53  رد  نارهت  يارهزتشهب 

صالخا  کشا 
همزمز دیس  هار  رد  میورب ، اعد  مسارم  هب  مه  اب  ات  متسشن  شروتوم  تشپ  هفرع ، زور  رد  دیآیم  مدای  دوب ، تداهش  يورگ  رد  یلع  دیـس  لد 

ام :» داد خساپ  مارآ  وا  یلو  تفر » دش و  مامت  رگید  اهرعش  نیا  هرود  دیس  نک  سب  :» متفگ یخوش  هب  ییادخ ، نادیهش  يا  دییاجک  درکیم ،
هب بآ  یتارطق  مدرک  سح  دـعب  یتاظحل  تشادـن ، يدـعاسم  لاح  دیـس  بش  نآ  دـنتفر » اـجک  و  دـندوب ، یناـسک  هچ  اـهنیا  میمهفیم  هچ 

. دزیریم کشا  مارآ  مارآ ، ییادخ »... نادیهش  يا  دییاجک  :» دنکیم همزمز  هک  یلاح  رد  دیس  مدید  مدرک  تقد  هک  بوخ  دروخیم ، متروص 
يدویه  ياقآ  : يوار

تداهش 
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اهههبج يوس  هب  ار  یلع  دیـس  یبیرغ  سح  هک  دشیم  اهتدـم  دوب ، یظفاحادـخ  نیرخآ  رادـید و  نیرخآ  نامز  دوب  لاس 1370  دنفسا   22
تاعافترا 146 فارطا  رد  ياههام  ود  تایلمع  هب  ص )  ) هللا لوسردمحم  رگشل 27  قیرطزا  صحفت  یمازعا  هورگ  نیلوا  زج  وا  دناشکیم ،

دیس رارـصا  هب  هورگ  ناضمر ، كرابم  هام  ياهزور  رد  لاس 1371  نیدرورف  زا  زور  نیمهن  رد  دوب ، کی  رجفلاو  یتاـیلمع  هقطنم  رد  هکف 
رکیپ پچ  تمـس  هب  دیـس  دنتفای ، ار  دیهـش  دنچ  رکیپ  نیم  نادیم  هب  دورو  ضحم  هب  دنتفر ، رایـش 146  هب  دوب ، نیم  یچبیرخت  هک  یلع 

يراجفنا يادص  ناهگان  دش ، رود  یمک  دیس  زا  يدیهش  رکیپ  هدهاشم  اب  وا  راکمه  يردیح  اضریلع  تفر ، اهنآ  كالپ  نتفای  يارب  ادهش 
چیه یب  یلعدیـس  رتفرطنآ  یمک  دیـسر و  تداهـش  هب  هدـش و  یـشالتم  شیاهاپ  نیم  هب  دروخرب  اب  يردـیح  تفرگ ، رب  رد  ار  اضف  مامت 

و دوب ، هدـیدن  يدـج  همدـص  یلعدیـس  رهاـظ  رد  دـندرک ، لـقتنم  هکف  سناژروا  هب  سنـالوبمآ  اـب  ار  ودره  دوب ، هداـتفا  نیمز  رب  یتـکرح 
هیر هب  هدـش و  دراو  وا  رمک  زا  هک  دوب  یـشکرت  تداهـش  لماع  هک  دـنداد  صیخـشت  ناکـشزپ  اما  دـشیمن ، هدـید  وا  رد  یقیمع  تاـحارج 

. تسا هدش  وا  تداهش  هب  رجنم  و  هدرک ، دراو  همدص 
يدویه  ياقآ  : يوار

بیجع  ياههتفگ 
« دنراد راک  امش  اب  لزنم  لخاد  :» تفگ و  دمآ ، یلع  دیـس  هک  مدرکیم  تبحـص  وا  اب  هناخ  رد  يولج  یبش  تشاد ، دایتعا  ام  هلحم  رد  يدرف 

ترذـعم وا  زا  :» تفگ دز و  ماهناـش  يور  دـید  هک  ارم  دزیم ، فرح  درف  نآ  اـب  تشاد  دیـس  تدـم  نیا  رد  دیـشک  لوط  ياهقیقد  هد  مراـک 
نآ متـشگرب ، رد  يولج  هب  یتـقو  تسا ، هتفگ  هچ  هک  تفگن  مدرک  رارـصا  هچره  دوشن ، تحاراـن  مدز  هک  یفرح  زا  دـییوگب  دـیهاوخب و 

ریثأت ملد  رد  وا  دننام  هتـسناوتن  سک  چـیه  مراد  دایتعا  هک  یلاس  لوط 15-16  رد  تسا ، یمدآ  بجع  دوب ؟ یـسک  هچ  وا  :» دیـسرپ صخش 
. درک كرت  ار  شدایتعا  بش  نآ  يادرف  زا  هک  دوب ، هتفگ  هچ  وا  هب  یلع  دیس  دودحم  قیاقد  نآ  رد  منادیمن  دراذگب ،

يدویه  ياقآ  : يوار
ینیوآ يرنه  یگنهرف  هسسوم  طسوت  هدش  رشتنم  یکاخ  ياه  رنه  رازفا  مرن  عبنم :

ینیوآ یضترم  دیس 

ناجنز ياهرهش  رد  ار  دوخ  هطسوتم ي  ییادتبا و  تالیصحت  دش .  دلوتم  ير  رهش  رد  لاس 1326  رویرهش  رد  ینیوآ  یضترم  دیس  دیهش 
یکدوک زا  وا  دش .  نارهت  هاگشناد  يابیز  ياهرنه  هدکشناد  دراو  يرامعم  يوجشناد  ناونع  هب  سپس  دناسر و  نایاپ  هب  نارهت  نامرک و  ، 

هب يا  هتشر  رد  زین  ار  شا  یهاگشناد  تالیـصحت  درک .  یم  یـشاقن  تشون و  یم  هلاقم  ناتـساد و  دورـس ،  یم  رعـش  تشاد :  سنا  رنه  اب 
ياه تورض  ياضتقا  هب  تشاذگ و  رانک  ار  يرامعم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  یلو  دوبراگزاس ،  وا  يرنه  عبط  اب  هک  دناسر  ماجنا 

تخادرپ : يزاسملیف  هب  بالقنا 
طوبرم متالیـصحت  اب  دیابن  مهد  یم  ماجنا  نونکا  هک  ار  يراک  اما  متـسه  ابیز  ياهرنه  هدکـشنادزا ي  يرامعم  سناسیل  قوف  ياراد  ریقح 

هب یمالسا  دهعت  هیاس  رد  یقیقح  صـصخت  هک  میوگ  یم  لماک  نیقی  اب  هدنب  تسا .  هاگـشناد  جراخ  زا  ما  هتخومآ  هچ  ره  ریقح  تسناد . 
زا لبق  ریقح  یـساسا  لاغتـشا  ما .  هتـشاد  ییانـشآ  امنیـس  اب  هچ  رگا  ما .  هتخاس  یمن  ملیف  هدـنب  بالقنا  زا  لـبق  ریغ .  ـال  دـیآ و  یم  تسد 

 …  - راعشا و هاتوک ،  ياه  ناتساد   ، یفسلف تاشوارت  زا  معا  ار –  شیوخ  هتشون  مامت  بالقنا  عورش  اب  تسا …  هدوب  تایبدا  رد  بالقنا 
مرواین نایم  هب  ینخـس  مدوخ » » زا رگید  مسیونن و  دشاب  سفن » ثیدح  هک «  يزیچ  رگید  هک  میمـصت  مدنازوس و  متخیر و  ینوگ  دنچ  رد 

هک هچنآ  هتبلا  ما .  هدنام  راداف  میمصت و  نیا  رب  رکش  ار  ادخ  و  دشاب .  ادخ  تسه  هچ  ره  ات  مرادرب  نایم  زا  ار  مدوخ »  » هک مدرک  یعس  … 
وا راثآ  رد  هک  تسادـخ  نیا  هاگنآ  دـنک ،  یناف  ادـخ  رد  ار  دوخ  ناسنا  رگا  اما  تسوا .  دوخ  ینورد  تاشوارت  هشیمه  دـسیون  یم  ناسنا 

 . تسا هدوب  نیا  رب  میعس  یلو  مرادن  ییاعدا  نینچنیا  ریقح  دوش .  یم  رگ  هولج 
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نمکرت رد  زور  شـش  هعومجم  دـبنگ (  هلئاغ  هراب ي  رد  هعوجم  دـنچ  نتخاس  اب  بـالقنا  يزوریپ  لـیاوا  رد  ار  يزاـسملیف  ینیوآ  دـیهش 
 : درک زاغآ  اه )  هدیزگ  ناخ  دنتسم  هعوجم  نیناوخ (  ملظ  ناتسزوخ و  لیس  ارحص )

يارب ار  ام  هتفر  هتفر  دوجوم  ترورـض  اه  دـعب  مینزب .  لـیب  ادـخ  يارب  هک  میتفر  اهاتـسور  هب  لاس 58  رد  یگدـنزاس  داهج  راک  عورـش  اب 
هورگ رد  نام  ياهراک  نیلوا  وزج  عقاو  رد  هک  ناتـسزوخ  لیـس  ًالثم  میهدـب .  ناشن  لمعلا  سکع  دـیآ  یم  شیپ  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 

رد دابآزوریف  یتقو  میتفر … يریگ  رد  قطانم  هدابآ و  دابآ ،  زوریف  هب  اـم  دـمآ و  شیپ  یئاقـشق  رـصان  ورـسخ و  هلئاـغ  دـعب ،  دوب .  داـهج 
گنج ياه  هنحص  نیلوا  عقاو  رد  میدناسر .  دابآزوریف  هب  ار  نامدوخ  میتشذگ و  هرصاحم  طخ  زا  يدایز  تالکـشم  اب  ام  دوب ،  هرـصاحم 

 . میتفرگ نیناوخ  اب  گنج  رد  اجنآ ،  ام  ار 
گنج لوا  ياهزور  نامه  رد  هورگ  ياضعا  زا  نت  ود  تفر .  ههبج  هب  گنج  عورـش  زا  دـعب  هصافالب  هک  دوب  یهورگ  نیلوا  داـهج  هورگ 
لکشت رگید  راب  هورگ  تخیرگ ،  هرصاحم  هقلح ي  زا  دوب  هدروخ  شا  هناش  هب  ریت  هک  یلاح  رد  موس ،  رفن  دندش و  ریسا  نیریش  رـصق  رد 

دش :  رهش  نیا  دراو  ملیف  هیهت  يارب  رهشمرخ  هرصاحم  ياهزور  رد  تفای و 
دشاب ماود  رپ  دایز  تلاح  نیا  رد  هک  دش  یمن  ساسحا  هچ  رگا  دوب ،  اپ  رس  زونه  رهش   . دوب رهش  نینوخ  زونه  میدیـسر  رهـشمرخ  هب  یتقو 

رهشمرخ هراب ي  رد  یگنج  دنتسم  ملیف  نیلوا  ات  میدرک  راک  الیووم  زیم  ياپ  زور  هنابش  میتشگ و  زاب  نارهت  هب  ام  درواین .  ماود  مه  دایز  و 
 . نوخ حتف  دش ؛  شخپ  نویزولت  زا 

 : دوب رهشمرخ  طوقس  للع  میسرت  نآ  فادها  زا  یکی  هک  دش  یم  بوسحم  هورگ  يدعب  راک  تقیقح »  » یتمسق هدزای  هعومجم 
دیلوت دوب .  هرصاحم  رد  تخس  هک  میتفر  نادابآ  هب  ارجام  تقیقح »  » وجتـسج رد  ام  درک و  طوقـس  رهـشمرخ  هک  دوب  هتـشذگن  هتفه  کی 

 . دش زاغآ  هنوگ  نیا  تقیقح  هعومجم 
زاغآ درک .  ادیپ  يا  هتـسویپ  مه  هب  مجـسنم و  الماک  لکـش  تشه ،  رجفلاو  تایلمع  عورـش  اب  تفای و  همادا  اه  ههبج  رد  داهج  هورگ  راک 
مایا نیمه  هب  دـش  شخپ  نویزیولت  زا  مظنم  روط  هب  گنج  نایاپ  ات  تایلمع  نیا  زا  دـعب  هک  حـتف  تیاور  راگدـنام  ابیز و  هعومجم  هیهت ي 

یم نینچ  تسا  همانرب  داتفه  زا  شیب  لماش  هک  هعومجم  نیا  نتخاـس  رد  داـهج  هورگ  هزیگنا ي  هراـب ي  رد  ینیوآ  دیهـش  ددرگ . یم  زاـب 
 : دیوگ

هن دناشک  یم  سدقم  عافد  ياه  ههبج  هب  ار  اهنآ  دندوب  هدمآ  عمج  یگدنزاس  داهج  ینویزیولت  دـحاو  رد  هک  ینادـنمرنه  ینورد  شزیگنا 
هزیگنا نامه  اب  ام  يرادربملیف  ياه  هورگ  دـشاب .  رثا  لعف و  اشنم  هصرع  نیا  رد  تسناوت  یمن  دـنمراک  حور  يرادا ،  تادـهعت  فیاظو و 

تعاجـشو و تعاتق  لامک  رد  یلام ،  تشادمـشچ  نودـب  هناـبلطواد و  دـندرک ،  یم  راـک  دوب  هدـناشک  ههبج  هب  ار  ناروآ  مزر  هک  ییاـه 
میلست ریزگانب  هک  لاس 1367  ات  ام  ياه  هچب  دـشاب … نایم  رد  رنه  ای  کینکت و  ياپ  طقف  هکدوبن  يا  هصرع  اجنیا  تداهـش ،  يارب  هدامآ 
رتالاب ناموت  رازه  تفه  زا  هک  نارادساپ  هاپـس  ای  یگدـنزاس و  داهج  هنایهام  قوقح  زج  میدـش  نویزیولت  ینف  یلام و  دروآرب  ياهمتـسیس 

دوب و هداتفا  ام  دای  هب  یباراف  داینب   ، لاس 1366 ینعی  رخاوا ،  نیا  هک  دوب  هدش  روطچ  مناد  یمن   . دندرک یمن  تفایرد  يزیچ  دیـشک ،  یمن 
هیدـه نامیادیهـش  هداوناخ ي  هب  ًابلاغ  اه  هچب  زینار  رـصتخم  نیمه  . دوب هدرک  هیدـه  یگدـنزاس  داهج  نویزیولت  دـحاو  هب  ناموت  رازه  دون 

 . دندرک
رد هک  تسا  روپ  تحالف  يدهم  ناشنیرخآ  دیـسر و  تداهـش  هب  سدـقلا  قیرط  تایلمع  رد  هک  دوب  یبلاط  یلع  میداد  هک  يدیهـش  نیلوا 
هک دیایب  شیپ  یگنج  مه  زاب  رگا  میا و  هدشن  هتـسخ  ام  هکنیا  زج  تسا ،  هدـنامن  نتفگ  يارب  يزیچ  رگید  بوخ ،  دـش …و  دیهـش  نانبل 

هزرابم رد  هک  تسا  یی  اهزور  نآ  درم »  » کی یگدنز  ياهزور  نیرت  هدنز  دـیناد !  یم  میرظاح .  ام  دـشاب  نایم  رد  یمالـسا  بالقنا  ياپ 
 . دهد یم  ناشن  ار  شدوخ  هک  تسا  گرم  اب  لباقت  رد  یگدنز  دنارذگیم و 

رد ییامنیس  دنتسم و  يزاسملیف  راک  هب  ات  دش  سیسات  يربهر  مظعم  ماقم  نامرف  هب  حتف »  تیاور  یگنهرف  هسسوم ي   » لاس 1370 رخاوا  )
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هورگ ینیوآ و  دیهـش  دهد .  همادا  دوب  هدش  اهر  همانعطق  شریذـپ  زا  دـعب  هک  ار  حـتف  تیاور  هعوجم  هیهت ي  دزادرپب و  سدـقم  عافد  هراب 
هد هعومجم  زا  همانرب  شـش  هیهت  راک  لاس  کی  زا  رتمک  یتدـم  یط  دـنتفرگ و  رـس  زا  ار  یگنج  قطاـنم  هب  رفـس  حـتف  تیاور  نارادربملیف 

هکف هزیوه و  رگنسوس ،  نادابآ ،  هرابرد ي  ار  يرگید  ياه  هعومجم  هیهت ي  تامدقم  دندناسر و  نایاپ  هب  ار  نامسآ  رد  يرهـش  یتمـسق 
تایح رخآ  ياه  هام  رد  تخادرپ  یم  رهـشمرخ  يریگ  سپ  زاـب  طوقـس و  هرـصاحم ،  هعقاو  هب  هک  نامـسآ  رد  يرهـش  دـندید .  كرادـت 

زور رد  شتداهـش  اب  رگید  هعومجم  نتخاـس  هعومجم و  نیا  لـیمکت  يارب  يو  هماـنرب  اـما  دـش .  شخپ  نویزیولت  زا  ینیوآ  دیهـش  ینیمز 
( دنام مامت  ان  هکف  هاگلتق  رد  نیدرورف 1372  متسیب  هعمج 

يدهاش دیعس 

ردام دشراچد . یتخس  يرامیب  هب  هک  دوب  لاسدرخ  دیشخب . امرگ  ار  هداوناخ  رهم  رپ  نوناک  دیعس  مان  هب  يدازون  لاس 1347  هام  دنفسا  رد 
مارآ و یکدوک  دیعـس  دیبلط . ار  دـنزرف  يافـش  تفای و  لسوت  (ع ) رغـصا یلع  ترـضح  تیب  لها  هتفکـشن  هچنغ  هب  دوب  هدـش  باتیب  هک 
هب تشادـن و  یلیامت  نآ  رهاوظ  ایند و  هب  دیـسر . مارآ  یلحاس  هب  تفرگ و  رارق  بالقنا  ناشورخ  جاوما  رد  شمطالترپ  حور  دوب . باداش 

هاگیاپ وضع  لاس 1361  رد  دیعس  تسنادیم . ضرف  دوخ  رب  ار  ادهش  هزانج  عییشت  رد  روضح  دوب و  دنمقالع  یبهذم  سلاجم  رد  تکرش 
تاحیلست رد  لاس 1367  ات  وا  تشگ . قشع  هسردـم  زومآشناد  هدرک و  اـهر  ار  لیـصحت  تکمین  ناـمزمه  دـش و  يرهطم  دیهـش  جیـسب 

تشاد روضح  اهتایلمع  رثکا  رد  يدهاش  دوب . لوغشم  نمشد  اب  دربن  هب  ادهشلادیس  هزمح  نادرگ  رد  سپس  هللالوسر و  دمحم  رگشل 27 
گنج مامتا  زا  سپ  تشادرب . يدیدش  تاحارج  اپ  مکـش و  وزاب و  هیحان  زا  داصرم  5 و  يالبرک تایلمع  نایرج  رد  دش . حورجم  راب  و 5 

رب ار  نآ  هرادا  دوخ  درک و  سیسأت  ار  ینیمخلاقاشع  تئیه  لاس 1369  (ع ) یلع نایقتم  يالوم  تدالو  بشرد  دومن . زاغآ  ار  ربکا  داهج 
دیعـس دش . نابرهم  يردپ  ینمؤم ) اضریلع   ) ینمؤم اضر  دیهـش  دـنزرف  يارب  درک و  جاودزا  يوبن  تنـس  قبط  دـعب  لاس  ود  تفرگ . هدـهع 

مود زور  رد  ماجنارـس  تخادرپ . ادهـش  كاپ  رکیپ  يوجتـسج  هب  یچبیرخت  ناونع  اب  دـش و  صحفت  هتیمک  دراو  لاس  ناـمه  رد  يدـهاش 
قداص دـمحم  شدـنزرف  هرهچ  رب  یمیتی  درگ  دیـشون و  ار  تداهـش  ماـج  نیم  راـجفنا  رثا  رب  هکف  تاـعافترا 112 رد  لاس 1374 ، هاـميد 

. تشگ مورحم  ردپ  رهم  رپ  هیاس  زا  رگید  راب  ینمؤم  اضریلع  تسشن و 
هکم ای  هکف 

رد هک  دـنتفگ  نم  هب  راـک و  رـس  متفر  یتـقو  میورب . هکف  هب  صحفت  يارب  مه  اـب  دوـب  رارق  میدوـب و  مه  اـب  تاـظحل  همه  رد  دیعـس  نم و 
اب دیعس  میآیم . هکف  هب  ًامتح  متشگرب  هک  اجنآ  زا  مورب . هکم  هب  تسا  رارق  هک  متفگ  دیعس  هب  تسا  هدمآرد  هکم  يارب  ممسا  یـشکهعرق 

میسر ؟ یم  ادخ  هب  رتدوز  ام  زا  کیمادک  مینیبب  هکف ، موریم  مه  نم  هکم  ورب  وت  داد : خساپ  یگشیمه  دنخبل 
میارب شندرک  رواب  دوب . هکف  زا  یلدـگیب  ياقآ  دز . گـنز  نفلت  هک  مدوب  جیـسب  ناـمتخاس  ریمعت  لوغـشم  مدوب و  هتـشگزاب  جـح  زا  هزاـت 

ار وا  ادخ  هک  میدوب  مه  اب  يراک  هچ  اجک و  رد  ام  : » متفگ دوخ  اب  دز  هقلح  منامـشچ  رد  کشا  دوب . هدیـسر  ادـخ  هب  دیعـس  دوب . لکـشم 
: مدرک همزمز  دوخ  اب  رایتخایب  درکن ». ار  نم  درک و  باختنا 

دیئاجک دیئاجک  هتفر  جح  هب  موق  يا 
دیئایب دیئایب  تساجنیمه  قوشعم 

راوید هب  راوید  هیاسمه و  وت  قوشعم 
؟ دییاوه هچ  رد  امش  هتشگرس  هیداب  رد 

دینیبب قوشعم  تروص  یب  تروص  رگ 
دییامش هبعک  مه  هناخ و  مه  هجاوخ و  مه 
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دیتفرب هناخ  نادب  هار  نآ  زا  رابهد 
دییآرب ماب  نیا  رب  هناخ  نیا  زا  رابکی 

دیتفگب شاهناشن  تسا  فیطل  هناخ  نآ 
دییامنب یناشن  هناخ  نآ  هجاوخ  زا 

؟ تیدیدب غاب  نآ  رگا  وک ، لگ  هتسد  کی 
؟ دییادخ رحب  زا  رگا  وک ، ناج  رهوگ  کی 

داب امش  جنگ  امش  جنر  نآ  همهنیا  اب 
دییامش هدرپ  امش  جنگ  رب  هک  سوسفا 

نارهت  هچملش 
هداتسیا رد  يولج  روتوم  اب  هک  مدید  ار  دیعس  مدرک  زاب  ار  رد  یتقو  درک . رادیب  ارم  لزنم  برد  گنز  يادص  هک  دوب  بشهمین  ود  تعاس 
تـشهب کیدزن  مکمک  منکن . تبحـص  یـسک  اب  بش  نآ  نوماریپ  تسا  هدـنز  هک  یناـمز  اـت  مورب و  وا  هارمه  هک  تساوخ  نم  زا  تسا و 

رازم هب  هرخـالاب  دوش . ارهز  تشهب  دراو  دـندادیمن  هزاـجا  یـسک  هب  بش  همین  ماـگنه  نوچ  تفریم . یفخم  ياـههار  زا  وا  میدـش  ارهز 
ره اب  تشاد . يرگید  ياوه  لاح و  دیعس  دندوب . هیرگ  یحادم و  لوغـشم  مه  گنج  نامز  ياههچب  زا  رفن   6 میدیسر .  5 يالبرک يادهش 

اروشاع ترایز  دادیم . رارق  انعم  ملاع  هب  شلاصتا  هطساو  ار  يدیهـش  یـسکره  دوب و  هدش  هچملـش  اجنآ  تشاد . صاخ  ییاوجن  يدیهش 
تریح و رد  مه  زونه  نم  هچرگ  دنتفرگ  ار  ناشتداهش  زاوج  بشنآ  اهنآ  همه  دوب . هدرک  دوخیب  دوخ  زا  ار  اههچب  همه  ادهشرون  دندناوخ 

. ماهدنام ياج  رب  تیمورحم 
یمغیض  هللادبع  : يوار

نتفر يارب  ياهناهب 
دشاب حالص  دیاش  دیعس  متفگ : وا  هب  مشکیم » تلاجخ  ادهش  هداوناخ  زا  نم  موشب  دیهـش  نک  اعد  نامام  تفگ «: نم  هب  دیعـس  بش  کی 

رد دعب  زور  تفر و 4  ههبج  هب  زور  نآ  يادرف  داد . ناکت  يرس  یتیاضران  اب  دیهد . ماجنا  يرتشیب  تامدخ  دیشاب و  هتشاد  روضح  امش  هک 
تشاد و يداش  هیحور  مینک . تاقالم  ناتـسرامیب  رد  ار  دیعـس  ات  میتفر  دابآمرخ  هب  دعب  زور  ود  دـش . حورجم  اپ  هیحان  زا  داصرم  تایلمع 

دیعـس اقآ  :» تفگ یخوش  هب  لیماف  دارفا  زا  یکی  دوب . یـضاران  دشاب  ناتـسرامیب  رد  دوب  روبجم  هکنیا  زا  لاح  نیا  اب  یلو  درک  یم  یخوش 
تشگزاب هناخ  هب  دش  صخرم  هک  ناتسامیبزا  مینکب » تیارب  يرکف  کی  مینزب و  الاب  ار  اه  نیتسآ  دیاب  دیدش  صخرم  ناتسرامیب  زا  یتقو 

.« ههبج موریم  هرابود  نم  سپ  تسا ، نیئاپ  تیاهنیتسآ  هک  زونه  ردام  : » تفگ و 
دیهش  ردام  : يوار

رون  دهاش 
اب دوب . هتخادنا  هناش  يور  ار  شتکروا  هشیمه  لثم  دیعـس  رداچ  هشوگ  رد  درکیم  ادیپ  الج  یمدآ  حور  ناج و  دیزویم و  يدرـس  میـسن 
ار شیاـهکشا  عیرـس  دـید  هک  ار  نم  متفر  دیعـس  فرط  هب  درکیم  زاـین  زار و  ادـخ  اـب  شیوخ  تولخ  رد  درک و  یم  همزمز  نآرق  دوخ 

هیآ دنچ  توالت  اوه  نیا  يوت  تفگ : نم  هب  تسا . لبق  بش  یباوخیب  زا  شیاهمشچ  یخرس  هک  دنالوبقب  نم  هب  تشاد  یعس  درک . كاپ 
هکف عافترا 112  هب  میتسـشن . تناو  تشپ  هیقب  هارمه  متـشادرب و  ار  مراک  لیاسو  منکن . عطق  ار  شلاصتا  ات  متـشگرب  دهد . یم  لاح  یلیخ 

فارطا میبایب . دناهدنام  اج  هنابیرغ  هک  ینادیهش  ات  میدرکیم  ریز و و  ار  نیمز  بجو  هب  بجو  دیاب  دوب  لاس 1374  هاميد  مود  میدیسر .
اب رعـش  ندـناوخ  زا  سپ  مدز  ظـفاح  ناوید  هب  یلأـفت  دومحم  دیعـس و  يارب  هار  رد  دوـب . دـنلب  زره  ياـهفلع  نیم و  نادـیم  زا  رپ  لاـناک 

. متشگرب مدرک و  هیجوت  هقطنم  هب  تبسن  ار  اهنآ  میدیسر . لاناک  ياهتنا  هب  دندیدنخ  دیوشیم . دیهش  ات  ود  امـش  متفگ : ود  نآ  هب  یخوش 
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تباصا دیعـس  هنتالاب  هنیـس و  هب  شکرت  دندوب . هدش  باترپ  ودره  دـناشک . اجنآ  هب  ار  نم  یبیهم  راجفنا  يادـص  هک  دوب  هتـشذگن  یقیاقد 
رون نادـهاش  نامهیم  تسدرود  قفا  رد  رادهزور  ياهبل  اب  هدـش و  هریخ  وس  کـی  هب  شنامـشچ  دوب . هدـش  خاروس  شیولگ  دوب و  هدرک 

. دوب هتشگ 
دیهش  تسود  : يوار

دیهش  ود  يارب  دنزرف  کی 
اباب  مالس 

دنلب ارچ  ـالاح  اـما  يدوب . داـش  نامیاههدـنخ  اـب  يدیـسوبیم و  يدیـشکیم و  شوغآرد  ار  قداـص  نم و  يدـمآیم  هناـخ  هب  هک  هشیمه 
؟ يوشیمن

. مشاب هدش  میتی  هرابود  دنکن  متفگ : مدوخ  اب  دیزرل و  ملد  دشاب . هداتفا  یقافتا  دیاب  مدز  سدح  دندروآ  هناخ  هب  هسردـم  زا  ارم  هک  ینامز 
دندادـن هزاجا  مدرک  رارـصا  اهنآ  هب  هچره  تخیر . ملد  رد  یگرزب  مغ  دـندادیم  لسغ  ار  تخاروس  ندـب  رذاـبا  نوناـک  رد  هک  هظحل  نآ 

کی منیبب . ار  شاهرهچ  یمیتی  ياهلاس  مامت  هزادنا  هب  دیاب  دراد . تسود  رتشیب  مه  شدوخ  رسپ  زا  ارم  مدیعـس  اباب  متفگ  اهنآ  هب  تمنیبب .
یلو مرادـن  رطاخ  هب  ار  مردـپ  داد . داـی  نم  هب  ار  اـهزیچ  یلیخ  هک  يرهم  رپ  ناتـسد  مشکب . دوخرـس  رب  منک و  دـنلب  ار  شتـسد  رگید  راـب 

دمحم ياهيریگهناهب  رگید  زور  دـنچ  زا  منادیم  میدـناوخیم . زامن  مه  اب  هکینامز  ًاـصوصخ  منکیمن . شومارف  ار  دیعـس  اـباب  هاـگچیه 
دهاوخ دش و  دـهاوخ  گرزب  زین  وا  ماجنارـس  دـیوگیم . اباب  اباب  ینابز  نیریـش  اب  دوش و  یم  هریخ  اباب  سکع  هب  دوش . یم  عورـش  قداص 

. تسا هتفر  اجک  هب  هچ و  يارب  شردپ  هک  دیمهف 
اهیگدرملد اهیگتـسخ و  اهتلفغ ، باجح  زا  هدرپ  ام  یقیقح  دوجو  دچیپیم  نامیگراوآ  زبس  ياضف  رد  دیعـس  نیـشنلد  يادص  یتقو  »

(1 .«) میتسه (ع ) نیسح يوک  هراوآ  هک  میباییمرد  دراد . یمرب 
ینیوآ یضترم  دیس  ملق  لها  نادیهش  دیس  - 1

دیهش  دنزرف  : يوار
دیهش  هتشونتسد 

نادیهش  دهشم  يا  هچملش ، يا  وت  رب  مالس 
قشع و نیمزرـس  وت  دنراد . رظن  نآرب  نیموصعم  دـناهدرب و  شرع  ات  ار  شکاخ  کئالم  هک  ییاج  نامه  میدـمآ . وت  راید  هب  ام  هچملـش  ...

ینامیا ... 
ار ییاههچب  دای  ات  میاهدمآ  میا . هدمآ  شورفیم  ریپ  درگلاس  رد  هتسخلد  نیگمغ و  میاهدمآ . هتشذگ  زا  رتنوزحم  راب  نیا  ام  هچملـش ! اما 

. میراد هگن  هدنز  دندیشون  ار  تداهش  نیریش  دهش  مانمگ  دندیگنج و  تیاهزیرکاخ  يور  رب  هنادرم  هک 
ههبج  ياضف 

اجنآ هب  راک  يارب  تبون  هب  میتشاد و  جنرتسد  رد  یندـعم  دـهد . ماجنا  يداصتقا  ياهراک  يرـسکی  تفرگ  میمـصت  جاودزا  زا  دـعب  دـیعس 
اجنیا دیوگب  هکنیا  ياج  هب  دیشیدنا . یم  دوب  تدابع  هک  دوخ  يالاو  فده  هب  دنکرکف  شدمآرد  اجنآراک و  هب  هکنیازا  لبق  وا  میتفریم .

ار گنج  نامز  يوخ  قلخ و  دیعـس  دتفایم . بونج  ههبج  تبرغ  برغ و  ياههوک  دای  دـیآ  یم  اجنیا  مدآ  تفگیم : دراد  یگنـس  بجع 
هب مه  اجنیا  دـینک  یعـس  تسا  ههبج  اجنیا  تفگیم : همه  هب  تخادـنا و  هار  هب  تعامج  زامن  دادیم . لاقتنا  مه  هیقب  هب  دوب و  هدرک  ظفح 

. دینک راک  ادخ  رطاخ 

رایزاب نامقل  دیس 
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دوش نآرق  ظفاح  يزور  تشاد  وزرآ  هلاس  دیهش 11 
هب نیم  راـجفنا  اـب  نارلهد  هقطنم  رد  لاس 1378  رد  هکنیا  ات  دـسرب  تداهـش  هب  ای  دوش  نآرق  ظـفاح  اـی  تشاد  وزرآ  راـیزاب » نامقلدیـس  »

. دیسر تداهش  يوزرآ 
ادیپ دشر  نیدتم  ياهداوناخ  رد  يو  دوشگ ؛ ناهج  هب  هدید  مالیا  ناتـسا  نارلهد  رد  لاس 1367  رد  رایزاب » نامقل  دیس   » زومآشناد دیهش 

. درکیم تیلاعف  دجسم  یگنهرف  روما  رد  لاس  کی  تدم  هب  یگلاس  زا 9  هک  يروط  هب  درک 
خـیرات 14 رد  دـندش و  قارع  ناریا و  یلیمحت  گنج  زا  دـعب  برخم  راثآ  همعط  شیاهیـسالکمه  زا  نت  هارمه 2  هب  هلاس  دیهش 10  نیا 

. دندیسر تداهش  هب  نمهب 1378 
. تسشن شنیریش  ماک  رب  تداهش  تبرش  هک  تشاد  تین  صولخ  يردق  هب  دجسم ، کچوک  مداخ  نیا 

يارب نامقلدیس  دوب ؛ رهم  لوا  درادیم : راهظا  رایزاب » نامقلدیس   » زومآشناد دیهش  زا  یتارطاخ  نایب  اب  نامقل  دیس  هلاخ  رسپ  میهاربادیس ،
نامقلدیس دنورب و  رویرهش "   17 " هسردم هب  مهاب  ات  دندمآ  وا  لابند  هب  میهاربا  دیهش  یـضترم و  دیهـش  تشادن ؛ فیک  هسردم  هب  نتفر 

«. دیورب امش  میایب ؛ هسردم  هب  مرادن  فیک  نم  اههچب   » تفگ اهنآ  هب 
نودب زور  نآ  درکن و  لوبق  نامقلدیس  یلو  دنداد  وا  هب  دندرک  وداک  ار  دوخ  فیک  دنتشگرب و  هناخ  هب  دیهش  ناتسود  دهدیم : همادا  يو 

. دیرخ فیک  کی  شدوخ  يارب  درک و  راک  هب  عورش  يو  هکنیا  ات  تفر  هسردم  هب  فیک 
نآرق ظفاح  ای  دیهش  تشاد ، تسود  یلیخ  مرـسپ  درادیم : راهظا  يو  زا  یتارطاخ  نایب  اب  زین  رایزاب » نامقلدیـس   » زومآشناد دیهـش  ردام 
يارب تسا و  هدش  مامت  رگید  گنج   » دـنتفگیم وا  هب  باطخ  دـندیدنخ و  یم  وا  هب  همه  دز ، یم  ار  اهفرح  نیا  تقو  ره  اما  دوش  میرک 

«. یتسه هچب  زونه  وت  میرک  نآرق  ندرک  ظفح 
دیرخ لبق  لاس  کی  درخب ؛ ار  مزال  لیاسو  هسردـم  هب  نتفر  يارب  اـت  درکیم  یـشورفتسد  تاـقوا  یهاـگ  نامقلدیـس  دـهدیم : همادا  يو 
يارب هداس  شفک  تفج  کی  شرهاوخ و  يارب  ابیز  شفک  تفج  کی  هجیتن  رد  تسا  هدـش  هراپ  شرهاوخ  شفک  هک  دـش  هجوتم  شفک 

. دیرخ شدوخ 
تشاد میرک  نآرق  ندرک  ظفح  هب  یبیجع  هقالع  نامقلدیس  تشاد : نایب  مه  رایزاب » نامقلدیس   » زومآشناد دیهش  ردارب  رایزاب  نسحدیس 

بوخ مناوتیمن  مریگن ، دای  بوخ  رگا   » تفگیم درکیم و  هیرگ  دناوخیم ، هابتـشا  رگا  درکیم ، توالت  نآرق  هک  یماگنه  نیمه  يارب 
«. مهد دای 

خیراـت رد  ار  زومآشناد  دیهـش  نیا  تشذگرـس  نازوـمآشناد  یمالـسا  ياـهنمجنا  هیداـحتا  وـضع  ناـیوسوم  اراـس  شرازگ ، نیارباـنب 
. تسا هدرک  تبث  سدقم  عافد  ناشخرد 

یسالیم کمایس 

... تسا نتفرگ  تربع  گنت  ملد 
یب صوـلخ  نآ  زا  يا  هرذ  هـب  نارک ، یب  دـیپس  نآ  هراـنک ي  هـب  نزب ، هرگ  تـلد ،  ینامــسآ  نآ  هشوـگ  هـب  مـکحم  ار ، مـلد  نزب ... هرگ 

.. نتشاد اوقت  ياهتنم  هب  ییادخ و  ياه  هظحل  نآ  تیمیمص  هب  ، فصو
... تسا نتفرگ  تربع  گنت  ملد  نزب ، هرگ  تیاوقت  هشوگ  هب  ار  ملد 

. یلیخ درک ،  ناسآ  ار  ادخ  راک 
شدوخ يارب  ... یهاوخدوخ و ، یقلخدـب ، رورغ ، ایر ، تمهت ، فارـسا ، غورد ، تبیغ رانک  زور  ره  یتقو  . تخاس هماـنراک  شلاـمعا  يارب  یتقو 

رپ شدوخ  يارب  تذل  اب  ار  نتفر  تئیه  وضو  اب  همئا و  ترایز  ، اعد يزاون و  میتی  زامن ، ندناوخ و  نارق  لودـج  زور  ره  یتقو  ، تشون هیبنت 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 394 

http://www.ghaemiyeh.com


. شدوبعم دنخبل  زا  دوب  دونشخ  درک و  یم 
شیاه یگتـسبلد  ینارگن و  شتاقلعتم ، ایند و  مامت  شفیحن  هسج  نآ  اب  یتقو  دز ، هرگ  هار  دلب  کی  هار  هب  ار  شیاه  مدق  هک  دوب  هلاس   16

مان دوش  یم  ، شنیزگ یب  توعد  دوش  یم  شیاهتنم  هک  یهار  تسین  رود  دایز  تسناد  یم  راـگنا  تشاذـگ  اـج  شیاـه  مدـق  هیاـس  رد  ار 
... تداهش ياهتنم  یب  شزرا  هدنمزر و  یمان 

درگاش ، دوب ناتـسریبد  موس  لاس  زومآ  شناد  نتفر  ههبج  تقو  . ناتـسزوخ هیدـیما  رد  دلوتم 1345  ، یسالیم کمایس  ، دوب کمایـس  شمان 
. طایخ دیجم  هسردم 

ماـما زا  يوریپ  شیاـیند  ماـمت  . ناـشلحم جیـسب  هاـگیاپ  دجـسم و  دـش  یم  شا  یـشوخلد  حـیرفت و  ماـمت  دوـب  لاـس  نس و  مک  هک  نیا  اـب 
. دوب مدرم  يدونشخو 

ینویناحور ناملاع و  ینارنخس  ياه  راون   ، ماما ، ادهش زا  شدنزرف  یشاقن  ، نموم ، روبص يدنزرف  هرطاخ  کمایـس  ردام  ياه  يراگدای  مامت 
. نیمه . تسا یناقلاط  يرهطم و  ، بیغتسد هللا  تیآ  دننام 

ارچ هک  تسا  نیا  زا  ینارگن   ، حیرفت لیصحت و  ياج  هب  شمغ  مه و  اه  هچب  زا  یلیخ  ياوس  هک  یناوجون  فصو  دشابن  یناسآ  راک  دیاش 
هکنیا ، دـنیوج کـسمت  باـجح  نامـسیر  هب  طـقف  ندوب  یبـنیز  يارب  دوـش  روآ  داـی  شنارهاوـخ  هب  هکنیا  دنتـشاذگن ، هللا  دـبع  ار  شماـن 

. دنشابن لفاغ  يا  هظحل  نآ  زا  يرادساپ  بالقنا و  زا  وا ، زا  تعاطا  مامازا و  شناردارب 
 . كرد صولخ و  نآ  زا  يا  هشوگ  زا  دـشاب  يا  همزمز  دـناوتب  شا  همان  تیـصو  يریگارف  هب  یهاگن  دـیاش  دیهـش  نیا  تمظع  فصو  رد 

؛ هتشون شا  همان  تیصو  رد  یسالیم 
ندید ار  وت  نتفر و  ندش و  يوس  هب  ندـیدنگ ،  ندوب و  زا  درک و  نامتیادـه  یهار  نینچ  هب  هک  ار  یتوکلم  سدـقا  تاذ  ساپـس  دـمح و 

. دش نامیامنهار 
ار راز  هلال  نیا  يراج  ياه  رهن  لاـب ، هتخوس  ياـه  هناورپ  مشچ  کـشا  دوش و  یم  هتـشاک  يا  هلـال  زور  ره  نادیهـش  راز  هلـال  نارکیب  رد 

. دنبالقنا موادت  تایح و  هیام  دوخ  دنور و  یم  جوا  هب  تیاهن  ات  تلالذ  زا  هک  دنهد  یم  لیکشت 
یم دراو  دـیدج  نوخ  تسا  ینوخ  مک  راچد  هک  یعامتجا  رکیپ  هب  هک  دنتـسه  نادیهـش  نیا  ، عاـمتجا رکیپ  رب  تسا  نوخ  قیرزت  تداـهش 

. دننک
یگچراـپکی تدـحو و  یمالـسا و  ردـتقم  تموکح  کـی  ندـمآ  دوجو  هب  ع )  ) قداـص ماـما  ادـخ و  لوسر  يوزرآ  ناـمرآ و  نیرتگرزب 

هچنانچ . دنک یگداتسیا  دنناوت  یمن  اهنآ  لباقم  رد  سک  چیه  هک  دوب  دنهاوخ  یتردق  دنـشاب  دحتم  مه  اب  نیملـسم  مامت  رگا  . دوب نیملـسم 
ضیرم و اــی  تـسا  لــهاج  اــی  دــنک  يدــیدرت  نیرتـکچوک   ، ماــما ترــضح  صخــش  رد  یلجتم  هـیقف  تیــالو  رد  هـک  یــسک  زورما 
. تساهنآ هب  ندرک  یهاتوک  ماما  هب  ندرک  یهاتوک  تسا و  نیرهاط  همئا  یمارگ و  ایصوا  ایلوا و  زا  ماما  ترضح  تیامح  . رامعتسارودزم

مالـسا رطاخ  هب  دیوش و  عمج  هللا  روحم  لوح  همه  . دیوش یم  كاله  هک  دـینامن  بقع  وا  زا  دـیوش و  یم  هارمگ  هک  دـیورن  رتولج  ماما  زا 
. دیوش زوریپ  ات  دینک  ظفح  ار  هملک  تدحو  دینک و  شالت 

یناطیش ياهتردق  لباقم  رد  هنوگچ  ات  داد  میهاوخ  دای  رگید  للم  هب  دروآ و  میهاوخ  ناغمرا  هب  هقطنم  رد  ار  هنادنمتردق  رادیاپ و  حلص  ام 
. دنتسیاب

زارتمک یتح  مشاـب  هدـنز  هک  تسا  نیارد  وت  تیاـضر  ! هن رگا  ریذـپب و  شزرمآ  زا  دـعب  ارم  ، تسا نم  نتفر  رد  وت  تیاـضر  رگا  یهلا  راـب 
. راذگم او  مدوخ  هب  ارم  يا  هظحل 

ات نادرگب  ملاـح  لـماش  ار  تشزرمآ  سپ  تسا ، رتداـیز  یلیخ  وـت  وـفع  تشذـگ و  تمحر ،  یلو  تسا ،  داـیز  نـم  ناـهانگ  ادـنوادخ ! 
ههبج رد  طقف  گرم  هک  دینادبو  مشاب  نیرتکیدزن  وت  هب  نیرتاسراپ و  نیرتدباع ،  ات  . مزیهرپب تامرحم  زا  ماجنا و  ار  تابحتـسم  تابجاو و 
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ار باجح  رگنس  هک  منک  یم  ضرع  منارهاوخ  هب  دشاب . ادخ  هار  رد  هک  رتهب  هچ  سپ  ، دیشچ دنهاوخ  ار  گرم  هزم  همه  ، ایند رد  ، تسین اه 
يارهز دـهاوخ  یم  هک  ره  دـیهد ، رارق  دوخ  يوگلا  ار  ع )  ) همطاف تسا . نم  حالـس  زا  رت  هدـنبوک  امـش  باجح  اریز  . دـینک ظفح  مکحم 

. دنک وجتسج  بنیز  دوجو  هنیئآ  رد  ار  وا  دیاب  دسانشب  ار  رهطا 
لمحت هک  دـیهدب  ار  بنیز  باوج  دـیناوت  یمن  ادـخ  رـضحم  رد  ادرف  هک  ، دـینک يریگولج  ههبج  هب  ناتنادـنزرف  نتفر  زا  ادابم  ؛  ناردام يا 

. درک ار  دیهش  تداهش 72 
یم ضرع  منارهاوخ  مناردارب و  هب  . دراد تسود  ار  نارباص  دـنوادخ  هک  دـننک  ربص  مدوبن  رد  هک  منک  یم  تیـصو  مزیزعرداـم  ردـپ و  هب 

اب  ، دـنا فلاخم  ماما  اب   ، دـنفلاخم مالـسا  اب  هک  يدارفا  اب  ندرک  جاودزا  اب  دـیهدب و  همادا  ار  تسا  نادیهـش  هار  نامیپ  مه  هک  نم  هار  منک 
مـسا . دیزیهرپب تامرحم  زا  دـیهدب و  ماجنا  ار  رگید  تابجاو  جـح و  تاکز و  سمخ و  . دـینک يریگولج  ادـج  دنتـسه  فلاخم  تیناحور 

دیـشخبب و ارم  مدرک  يدـب  هریغ  منارهاوخ و  ناردارب و  ردام و  ردـپ و  هب  تبـسن  رگا  . دـیهد رارق  همئا  ربمایپ و  مسا  ار  دوخ  ياه  هچب  ياه 
. دینک ملالح 

تاجرد ات  شناد  ملع و  بسک  هب  ار  ناتسود  . متسه امش  رکف  هب  دوش و  یم  گنت  امش  يارب  ملد  مشاب و  یم  تحاران  اعقاو  امـش  يرود  زا 
. دراد تسود  ار  ملع  ناگدنیوج  ادخ  هک  منک  یم  توعد  الاب 

دینک اعد  ار  ماما 
راگنا اما  . درک اضما  يالبرک 4  تایلمع  لیهس و  هریزج  رد  ار  شا  همانتوعد  ادخ  . دوب نز  یجیپرآ  گنج  رد  . دوب شلاس  دش 20  هک  دیهش 

دیما زونه  شا  هداوناخ  دـندروآ  ار  شا  هزانج  یتقو  . لاس مه 12  نآ  ، درک یم  هزم  هزم  ار  ندوب  روبـص  شدنزرف  رادید  يارب  دیاب  شردام 
. ناشنیرت زیزع  رادید  هب  دنتشاد 

هظحل ي مه  داـیز  يوش  شمـشچ  رد  مشچ  رد  باـق  راـنک  هک  یتسه  يا  هیناـث  نآ  باـت  یبزونه  یتـقو  تزیزع  ياـه  ناوختـسا  ندروآ 
. تسین یناسآ 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  یبلاج  دـنفرت  ، زامن هب  یهجوت  هچ  ، تشاد تاداـس  هب  يا  هقـالع  هچ  میوگب  اـت  داد  یم  فاـفک  هملک  شاـک 
.... میتی يارب  ، هیاسمه يارب  ، تسود يارب   ، هشیمه ، دوب نارگن  ، دوش هدنمرش  ای  هتسکش و  یسک  لد  ادابم  ات  تشاد  رکنم 

کچوک هاگداد  رد  قح  هاگـشیپ  رد  یگدنمرـش  زا  شیپ  اـت  داد  یم  هرمن  ار  شزور  ماـمت  بش  ره  ، دوب هتـشون  لاـمعا  هماـن  شدوخ  يارب 
. دشاب هداد  ار  شلامعا  باسح  شدوخ 

مدآ و همه  نیا  نیب  . دشن شا  یهجوت  یب  یمگ و  ردرس  يارب  يا  هناهب  شمک  نس  اما  ناوجون ، کی  ، دوب زومآ  شناد  کی  یسالیم  دیهش 
. دشن مگ  اه  قرب  قرز و  مامت 

دوب هطقن  کی  هب  طقف  شهاگن  وا  منیب  یم  منک  یم  هک  ار  شرکف 
... ربهر کی  ... الوم کی   ... دلب هار  درم  کی  مشچ  هشوگ  هب 

. ندش یکی  بات  یب  دوب و  تدحو  هتسبلد 
... نالف ، نایرج نالف  ، تسود نالف  هب  ، مدآ نالف  هب  ... دخرچ یم  نامهاگن  ام  زورما  اما 

. غولش هار  نیا  رد  میدش  یگتفشآ  ترثک و  راچد 
... تسا نتفرگ  تربع  گنت  ناملد  ... نزب هرگ  تیاوقت  هشوگ  هب  ار  ناملد 

يزابرس

زا هدنمزر  هک  دوش  حرطم  شسرپ  نیا  دش  یم  دندرک  یم  تکرش  تایلمع  رد  یشترا  ياهورین  نایهاپس و  هارمه  یجیـسب  ياه  هچب  یتقو 
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. تسا هدمآ  ههبج  هب  یششوپ  هچ  تحت  ینامزاس  ثیح 
؟ يا هراک  هچ  اجنیا  وت  تسا  مولعم   ـ

اب هک  دنک  یم  یقیفوت  هچ  رگید  تروص  نیا  رد  متسه و  جع ) ) نامز ماما  زابرس  هک  نیا  زا  هیانک  یکشوم ؛ حالطصا  هب  یباوج  !) مزابرـس  ـ
(. مشاب عافد  لوغشم  یناونع  هچ 

نیچ نخس 

یم هفاـضا  يرگید  لوضف »! نزن ، فرح  رگید  وت  ورب ، :» میتفگ یم  مینک  يرفک  ار  وا  میتساوخ  یم  یتـقو  هک  میتـشاد  یچ  میـس  یب  کـی 
! ینتنآ وت  متسه  لوضف  نم  رگا  یچ ؟ تدوخ  :» تفگ یم  وا  دعب  تسا »؟ شک  مزیه  تخبدب  نیچ  نخس  یناد  یم  چیه  نیچ ، نخس  :» درک

!«. هایس تیور  دیوگ  یم  گید  هب  گید  هدش ، يا  هنامز  هچ  نیبب  ادخ  هب  ار  وت  تسا . راز  ناتراک  مشابن  نم 

رگیج خیس  هس  هس ،  یس و 

خیس هس  هس  یس و  :» تفگ هدننار  نیشام »؟ هرامش   :» دیـسرپ ذغاک  ور  شملق  دوب و  نییاپ  شرـس  هک  روط  نیمه  نیـشام . ةرجنپ  رانک  دمآ 
یب هب  رهاظت  اب  ار  شرـس  هدـننار  یچ »؟ هس  یـس و  :» دیـسرپ بجعت  اب  هتـشونن . هتـشون و  ار  هس  یـس و  ادـخ  ةدـنب  شور .» هجوگ  هی  رگیج 

ار شا  هناش  داد و  ناکت  ار  شا  هلک  وا  و  يدیمهف »؟ وت  :» هک درک  شتسود  هب  ور  هراچیب  میوگب . هعفد  دنچ  ینعی  هک  دنادرگرب  یگلـصوح 
ولج تفر  وا  و  يرادن »! لوبق  ارم  فرح  هک  وت  یـسرپ ؟ یم  نم  زا  ارچ  ناوخب ، ورب  تدوخ  ًالـصا  :» تفگ هدننار  دعب  هن ! هک  تخادـنا  الاب 

! اه ینارهت  امش  تسد  زا  ناما  :» هک داد  ناکت  فسأت  تمالع  هب  ار  شرس  ام ، هب  یهاگن  كالپ ، هب  یهاگن  نیشام ،

یکشوم باوج  لاؤس و 

دیا هدرک  رکف  چیه  :» تفگ درک و  ناردارب  هب  ور  اقآ  جاح  میدوب . هتـسشن  دور  دنورا  ۀیـشاح  یناحور  کی  اب  هک  میدوب  یجیـسب  رفن  دنچ 
نینچ رد  دـیوگب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  دوش ؟ یم  هچ  دـیایب  ام  فرط  هب  يا  هراپمخ  ای  دـننزب  کشوم  اب  ار  اج  نآ  میـشاب و  تلاوت  رد  رگا 

یم هفرـس  ام  تقو  نآ  دنز  یم  ییادص  یتوس ، دبال  ندـمآ  زا  لبق  :» تفگ همدـقم  نودـب  یعبط  خوش  یجیـسب  مینکب »؟ دـیاب  هچ  یطیارش 
«. دور یم  تسا ، لخاد  یسک  دمهف  یم  مینک ،

اعد ییالابرس 

زا دشاب  زاین  هکنیا  نودب  درک  یم  البرک  ار  سلجم  دمآ . یم  رب  راک  ةدهع  زا  بوخ  اقآ  جاح  فاصنالا ، قحلا و  دوب . لیمک  ياعد  مسارم 
يروط ار  اعد  فیرـش  ترابع  تاملک و  دـهدب . تبـسن  تیب  لها  هب  اوران  طوبرم و  ان  ياه  فرح  دـنکب و  شا  یطاق  اه  يرامرامرهز  نآ 

تشاد و بیع  کی  طقف  یجاح  دندز . یم  هجض  هدرم  ردام  لفط  راهب و  ربا  لثم  اه  هچب  تخادنا . یم  هیرگ  هب  ار  گنـس  هک  درک  یم  ادا 
يور ار  باتک  دنتشادن . ندیـشک  سفن  يان  ناعمتـسم  رگید  هک  یتقو  ینعی  داد . یم  ام  لیوحت  دعب  تفرگ  یم  ار  هسلج  ناج  هک  نیا  نآ 

ار شیاه  ییالاب  رـس  يور و  یم  زاگ  هتخت  ار  اعد  ياه  يریزارـس  بوخ  یجاـح ، :» متفگ یم  وا  هب  یخوش  هب  هشیمه  تشاذـگ . یم  نیمز 
!«. دیمهفن فرط  ییوگن  تقو  کی  ام ! هب  يراپس  یم 

دیراذگب رانک  ار  ام  مهس 

هب ار  ناحورجم  دندش و  یم  لقتنم  جارعم  هب  نادیهش  تسشن ، یم  ورف  تایلمع  رابغ  درگ و  داتفا و  یم  بایـسآ  زا  اه  بآ  هک  نیا  زا  دعب 
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تدایع فرص  یتایلمع  طوطخ  کیدزن  يزرم  ياهرهـش  رد  ًاصوصخ  ام  تغارف  تاقوا  زا  یهجوت  روخ  رد  شخب  دندرب ، یم  ناتـسرامیب 
ره دوبن  رارق  رگم  دیتسه ، ییاهدرمان  بجع  دنتفگ «: یم  اه  نآ  هب  ناتسود  زا  یضعب  میتفر  یم  هک  اه  یمخز  تاقالم  دش . یم  نارامیب  زا 

!« تشرد يارس  مسر  تسا  نینچ  دیروخ ؟ یم  اهنت  اهنت  دینیب ، یم  رود  هک  ار  ام  مشچ  رگید  الاح  مینک ؟ میسقت  مه  اب  دمآ  ناتریگ  هچ 

تاولص دصیس 

ماجنا يا  هدوهیب  راک  دـندرک  یم  یعـس  نالوئـسم  ًـالومعم  تشاد . ریفوت  ههبج  تشپ  اـب  نآ ، تاروما  ۀـمه  لـثم  مه ، ههبج  قیوشت  هیبنت و 
اهزور زا  يزور  دوب . تاولـص  ۀـمیرج  اهرکذـت  اه و  هیبنت  هلمج  زا  دـندرک . یمن  وغل  هب  توعد  زین  ار  نارگید  تبـسن  ناـمه  هب  دـنهدن و 
همیرج تاولص  دصیـس  نداتـسرف  اب  مدوب  هتخادنا  شوگ  تشپ  ار  نآ  مدرک و  یم  يریگیپ  دیاب  هک  يا  هیـضق  ببـس  هب  ارم  هتـسد  لوئـسم 
دـصیس ًابیرقت  نارـضاح  دمحم .» لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  تاولـص . دمحم  ایبنا  متاخ  : » متفگ اه  هچب  هب  منکن  راکچ  منک  راکچ  درک .

! تاولص دصیس  مه  نیا  متفگ  هتسد و  هدنامرف  هب  مدرک  ور  دندش  یم  يرفن 

تاولص ادخ  یتمالس 

مه ام  داد  یم  تاولـص  درُوا  هار  هب  هار  دوب ؛ يا  هقیتع  ما . ینیمخ  تال  نم  تفگ  یم  شدوخ  یتال ! نیـسح  دـندرک  یم  شیادـص  اه  هچب 
زا دوب . ههبج  صرق  اپ  رپ و  يرتشم  درذگب . دب  ام  هب  تشاذگ  یمن  دوب  هک  مه  يرگ  یطول  رـس  زا  تشاد . یـسرتن  رـس  میتشاد . شتـسود 
راب کی  يا  هتفه  هک  دوب  شمـسا  تشاد . یلیخ  ار  فیحن  فیعـض و  لاس و  نس و  مک  ياه  هچب  رب و  ياوه  دوبن  نادرگور  يراـک  چـیه 

شمالک هیکت  تفرگ  یم  ماـجنا  دارم  قفو  رب  زیچ  همه  دوب و  بوخ  ناـملاوحا  عاـضوا و  یتقو  دوب . هار  هب  هشیمه  عقاو ، رد  اـما  هرادرهش ،
الوم هب  هللاو ؛ يا  :» داد یم  همادا  شدوخ  میتسرفن و  ای  میتسرفب  تاولص  دیاب  هک  میدنام  یم  ام  و  تاولص »! ادخ  یتمالس  يارب   » هک دوب  نیا 

«. هباسح ور  شاه  همانرب  ۀمه  تساقآ ؛ یلیخ  هرادن . فرح 

ماما یتمالس 

اب ار  شیزیزع  هرطاخ  دای و  دننک و  وبشوخ  وا  يارب  تاولص  مالـس و  رطع  هب  ار  ناشناج  ماشم  اه  هچب  ات  دوب  یفاک  ییاهنت  هب  ماما  مان  رکذ 
یمن هدنیوگ  ترابع  ۀیقب  رظتنم  یـسک  دمآ  یم  هک  ناشیا  كرابم  مسا  نیمه ، يارب  دـنرادب . یمارگ  دنـسپ  جـع ) ) نامز ماما  ِتاولـص  هس 

یم راک  هب  ار  اهدنفرت  ماسقا  عاونا و  هدرک و  هدافتسا  تیساسح  نیا  زا  مه  اه  هچب  زا  یـضعب  دراد . يدنوسپ  و  دنب ! شیپ  هچ  دنیبب  هک  دش 
يارب  » ای ماما » یتمالـس   » ترابع زا  دعب  هلمج  زا  دـندرک ؛ یم  ایهم  ار  ناتـسود  ترـسم  بابـسا  ییوگ ، عیدـب  ییامنرنه و  نمـض  دنتـسب و 
ارجام هجوتم  هزات  هداتسرف و  تاولـص  هک  ار  یناسک  ةرهچ  هک  دندوزفا : یم  نم » و   » کی تسرفب » تاولـص   » ۀلمج زا  لبق  و  ماما » یتمالس 

.»؟ هرآ ، نم ماما و  یتمالس   » هک فرط  ناج  رس و  هب  دنداتفا  یم  دندش و  یم  دنلب  هک  ییاه  نآ  زا  ریغ  درک ؛ یم  ییاشامت  دنوب  هدش 

تایلمع یبیشارس 

هرخالاب دـننیبب  دـندوب  بظاوم  یمـشچراهچ  همه  هاگترپ . تساوخ  یم  تلد  ات  نییاپ  دوب و  تاـعافترا  درک  یم  راـک  مشچ  اـت  رـس  يـالاب 
ییاج هباج  یمک  هک  دندوب  هدز  راب  ورین  ردق  نآ  تکرب ، دهدب  ادخ  هک  مه  اتویوت  بقع  دنکب . شرـس  هب  دـهاوخ  یم  یکاخ  هچ  هدـننار 
ثعاب ساره  سرت و  کیرات و  دنت و  ياه  مخ  چـیپ و  تشهب ! يوت  دـنروخب  رُـس  دـندوب  هتـسشن  اه  هراوید  يور  هک  یـضعب  ات  دوب  یفاک 

دنلب هدـننار  ياقآ  نوتدوخ و  یتمالـس  يارب  اردارب  :» تشادـن اه  فرح  نیا  هب  يراک  وا  اـما  دنـشاب  تکاـس  همه  یتاـظحل  يارب  دوب  هدـش 
یبیشارس :» تفگ تفرگ و  شتـسد  زا  ار  رود  اه  هچب  زا  یکی  هک  دوب  موس  تاولـص  دراد ؛ شرافـس  ار  یمود  دعب  لص ...  مهللا  تاولص .»
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ود زا  دعب  مه و  وت  دوب  هتفر  هک  یتاولـص  یجاح  زا  ریغ  دـندیدنخ  همه  دـنبب .» مکحم  ور  تنیتوپ  دـنب  هنومن ...  اج  تشفک  هگنل  تایلمع 
هک نوجاباب  وگب  يزیچ  هی  هشیمه  يدوبن ؟ دلب  يا  هگید  فرح  فرح ؟ دـش  منیا  نوج  هچب  هخآ  :» تفگ رییغت  اب  نتفگ  هللا  الا  هلا  ات ال  هس 
مه اب  همه  دنریگب  ار  ادخ  ةدنب  نآ  بناج  ات  دندوب  تصرف  رظتنم  تقو  نآ  ات  هک  اه  هچب  هزرمایب .» وشردام  ردپ و  ادـخ  نگب  ترـس  تشپ 

«. دوب یلاح  اب  رسپ  بجع  هزرمایب  وشردام  ردپ و  ادخ  :» دنتفگ

تاولص مالس و 

 . رت یلج  ار  شیموس  نکن ، ربکت  نک . وبشوخ  ار  تناهد 
. تاولص مالس و  رورک  رورک  مالسا ، زا  ناگتشذگ  حاورا  راثن  ادهش ، حور  يداش  تا ، هداوناخ  تدوخ و  یتمالرس  يارب 

تاولص کی  دسرب ، تدایرف  هب  (ع ) یلع ربق ، يریزارس  ینک ، ترایز  تفرعم  اب  ار  (ع ) متـشه ماما  ربق  يورن ، ایند  زا  نامیا  یب  لال و  رک و 
: تسرفب دنسپ  نامز  ماما  يدمحم و 

دمحم لآ  دمحم و  یلع  یلص  مهللا 
هعرزم هسردم و  هناخ و  رد  هک  یتاملک  نیلوا  لد . نابز  يابفلا  هناقشاع . انشآ و  یمیمص ، هداس و  ۀملک  هس  تاولـص ، یتمالـس و  مالس و 

یم ناج  میوش و  یم  مرگ  نآ  ندینـش  نتفگ و  اب  مینآ . جاتحم  اود  اذغ و  اوه و  لثم  هچنآ  منیک . یم  رارکت  ادخ  مان  زا  دعب  میونـش و  یم 
. میریگ

؛ اه نیدتم  ارقف و  ۀیامرـس  ۀـمه  اه ؛ یلد  مه  اه ، یگنر  کی  اه ، یبوخ  ۀـمه  ۀـمجرت  قشع ؛ صالخا و  ۀـصالخ  یگداتفا ؛ تدارا و  ینعم 
فراعت و هک  یترابع  دوش ؛ یمن  مامت  یناوخب  هچ  ره  هک  يا  هملک  هس  نیملـسم ؛ دالب  جـیار  اه  هکـس  ناصاخم ؛ ۀـناشن  نانمؤم و  تاغوس 

تولخ جیسب  ياه  هچب  دوب و  گنج  رد  یگدنز  گنهآ  ملق و  نابز و  درو  هچنآ  دنیـشن . یمن  لد  رب  دیاین  رب  لد  زا  ات  دراد ؛ مین  رب  رهاظت 
 . دوب اه  يدج  اه و  یخوش  ۀمه  مالک  ۀیکت  دندرک و  یم  رپ  نآ  اب  ار  دوخ  ِتولج  و 

هباشون چیودناس و 

لوغشم طخ  هک  طیارـش  نامه  رد  يوحن ؛ هب  سک  ره  میدوب . نآ  عفد  لوغـشم  ام  فورعم و  ياه  کتاپ  نامه  زا  دوب ؛ هدرک  کتاپ  قارع 
دهاوخ یم  میدرک  رکف  وا ، فرط  هب  تشگرب  اهرس  همه  اه ،» هچب  اه  هچب  :» تفگ دش و  دنلب  ناهورگ  هدنامرف  دوبن  یسک  هب  یـسک  دوب و 

!« هباشون چیودناس و  دبسچ ؟ یم  یچ  نالا  دیتفگ  رگا  :» تفگ دراذگب ، نایم  رد  ام  اب  ار  یمهم  بلطم 

؟ يدشن ما  هتسخ  يدشن ، ریس 

مه شندز  فرح  نتفر و  هار  تسا . ضرم  بجوم  هک  مه  تداـع  كرت  ندروخ . دـنت  هب  تشاد  تداـع  دوـبن ؛ شدوـخ  تسد  ادـخ  ةدـنب 
هک میدرک  یم  يراک  ره  ام  دوب . شرس  تشپ  راوس  راگنا  ما  هنن  لوق  هب  هک  دروخ  یم  اذغ  يروط  تشادن . شندروخ  اذغ  زا  یمک  تسد 

بـش ات  حبـص  زا  همه  نیا  هک  لفـسا  کف  نیا  هب  دوب  هتـسب  یچ  مناد  یمن  میتسناوت . یمن  میروایب  رد  ار  شندروخ  يادا  هظحل  دنچ  یتح 
هلک اب  طقف  وا  »؟ يدشن مه  هتسخ  یتسار  یتسار  يدشن ، ریس  وت  رسپ  :» هک میتشاذگ  یم  شرـس  هب  رـس  یهاگ  تفگ . یمن  خآ  دیبنج و  یم 

! هن درک  یم  هراشا 

بیس

. تفگ یم  طلغ ، تسرد و  دایز ، مک و  تسناد ،  یم  هچ  ره  سک  ره  اـه . هویم  صاوخ  هلمج  زا  دوب ، اـه  یکاروخ  دـیاوف  باـب  رد  نخس 
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هدینش دراد . ریفوت  یلیخ  ولآدرز  مناد  یم  هچ  هناودنه و  سالیگ و  ولابلآ و  اب  بیس  بیس ، :» متفگ مشاب  هدرواین  مک  هک  نیا  يارب  مه  نم 
:» مداد همادا  مدرک و  یثـکم  یکی .» مه  باوخ  زا  لـبق  بش  رخآ  یکی و  اذـغ  زا  دـعب  رهظ  دروـخب ، بیـس  کـی  اتـشان  حبـص  سک  ره  ما 

!« تسا هدروخ  بیس  ات  هس  تعاس  راهچ  تسیب و  زا  رتمک  فرظ  تقونآ 

(ع) نیسح رب  مالس 

تنعل (ع ) نیسح رب  مالس  :» ترابع لثم  میوگب  يزیچ  مییتشاد  رارصا  میداد و  یم  اقـس  هب  ار  یلاخ  ناویل  بآ ، ندیـشون  زا  دعب  یکی  یکی 
:» تفگ یم  يرگید  دیزی » رب  دـگل ) تقل =( (ع ) نیـسح رب  مالـس  :» تفگ یم  یکی  دـشاب . هتفگن  یـسک  الاح  ات  هک  يزیچ  اهتنم  دـیزی .» رب 
یم ار  نیمه  هشیمه  اه  یضعب  هک  دوب  دیزی » رب  کتفج  نیسح  رب  مالس  ترابع «: رت  هزماب  همه  زا  اما  مادص » رب  تنعل  (ع ) نیـسح رب  مالس 

. دنتفگ

یکاخ ةرفس 

ات نیـشام  ۀلـصاف  رد  میتفرگ . ار  اذغ  میتفر  ناردارب  زا  یکی  قافتا  هب  دندروآ . راهان  نیـشام  اب  هک  میدوب  مدقم  طخ  رد  رانوس ، ۀـقطنم  رد 
اه جنرب  مامت  هتـشگرب و  لطـس  لفاغ ! لد  يا  میدید  میتساخرب  میدیـشکزارد ، نیمز و  يور  میتشاذگ  ار  اذغ  لطـس  دندز . هراپمخ  رگنس 

فیرـشت میا ، هتخادنا  هرفـس  اج  نیا  زورما  ترذعم  ضرع  اب  :» میتفگ میدز و  ادـص  ار  اه  هچب  مه  اب  اج  نامه  زا  تسا ! هدـش  كاخ  شقن 
!« دینک ناج  شون  هدشن  درس  هداتفین و  ناهد  زا  راهن  ات  هرفس  رس  دیروایب 

رابخا یطوق  میس و 

میس ندیشک  اب  دیسر  یم  تارباخم  رگنـس  هب  یمهم  مایپ  تقو  ره  دندوب . هدرک  لصو  یطوق  میـس و  کی  اهرگنـس  هب  تارباخم  رگنـس  زا 
یـشکرس اهرگنـس  ۀمه  هب  دشاب  جایتحا  هک  نیا  نودب  دـندرک . یم  یگداما  مالعا  دـندش و  یم  علطم  مه  رگید  ياهرگنـس  ياه  هچب  اه ،

. دوب اه  هچب  يارب  یناج  ياهرطخ  نامز و  نداد  تسد  زا  ثعاب  رما  نیا  نوچ  دوش 

مایپ گنز  میس و 

یم ار  میـس  مهدـب  یمایپ  متـسود  هب  متـساوخ  یم  یتقو  نم  هک  دوب  لصو  یگنز  نآ  ياـهتنا  هب  هک  میدوب  هدیـشک  یمیـس  زیرکاـخ  تشپ 
. دناسر یم  نم  هب  ار  شدوخ  دش و  یم  رادیب  دوب  باوخ  رگا  وا  مدیشک و 

نای یت  یت  نامیلس 

نامیلس   : مان
ناییتیت   : یگداوناخ مان 

نسح   : ردپ مان 
 26/05/1324  : دلوتخیرات

 540  : ش.ش
نانمس   : همانسانشرودصلحم

 16/10/59  : تداهش خیرات 
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یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 
ههبجردنمشد  طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 

نانمسناتسادیهشداینب   : ناتسا
نانمسدیهشداینبهرادا   : رهش

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

یلخاد ياهرگنس 

. لیمک ياعد  هعمج و  زامن  دجسم ، 

اهرگنس

. لیمک ياعد  سرادم و  دجاسم ، هعمج ، زامن 

نانیشنرگنس

نوخ و نیمزرـس  رد  دـیحوت  مچرپ  نتـشارفا  یپ  رد  دـننک و  یم  يرایبآ  دوخ  نوخ  اب  ار  قح  روانت  تخرد  هک  ادـخ  هار  رد  ناگتخابدوخ 
. دنتداهش

دجسم رگنس 

. ندیمهف ار  رگیدمه  لد  درد  رگیدکی و  اب  مدرم  ندش  دحتم  يارب  يرگنس 

مالسا رگنس 

. دجسم

نادنمتداعس

رد نیـسحلا  يدحا  لابند  هب  دندومنن و  غیرد  ناج  لام و  لذب  زا  يو  يالاو  فده  ققحت  هار  رد  دندیزگرب و  ار  ینیمخ  ماما  هار  هک  نانآ 
. دنداهن ماگ  ههبج  هگرج  نیا 

يدبا تداعس 

. ینیمخ ماما  رماوا  زا  تاعاطا 

ناراد هیامرس 

یتوغاظ زیمآ  حاضتفا  همانرب  اهدـص  یمومع و  قازرا  يافتخا  یـشورفنارگ و  راکتحا ؛ اب  دنتـسه و  ناـشبیج  ندرکرپ  ددـص  رد  هک  ناـنآ 
دیفس و ياهبوخ  دنـشک و  یم  هزایمخ  اهنامتراپآ  نیرتهب  رد  نانآ  دنیابر .  یم  ار  تقبـس  يوگ  یمالـسا  بالقنا  ندرک  راد  هحیرج  يارب 
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یجک ناهد  یناهج و  رابکتسا  هب  يرکون  تلذ و  مچرپ  ناونع  هب  برغ  لدم  ياهـسابل  نیرت  سکول  ندیـشوپ  اب  هک  نانآ  دننیب . یم  خرس 
بالقنا هرفس  زا  هدیدجنر ، مدرم  جنرتسد  زا  دنراید . نیا  ناناوج  ندرک  هدولآ  ماظن و  نیا  ندرک  ماندب  ددصرد  زونه  یمالـسا  بالقنا  هب 
نیرتشیب عقاو  رد  دنا . هدروآ  ایلارتسا  عتارم  زا  ار  ناشمکـش  تسا و  ییاکیرمآ  ناش  هلک  الـصا  دـننک . یم  راک  هناگیب  يارب  دـنروخ و  یم 

برغ زا  ار  یناویح  یگدنز  دننک . یم  شخپ  هعماج  رد  اهنیمه  ار  یباجح  یب  دننک . یم  لیم  فیح و  اهنیمه  ار  یمالسا  بالقنا  تاناکما 
. تسا بالقنا  دس  راد ، هیامرس  دننک .  یم  نیرمت  اجینا  رد  نریگ و  یم  قشم 

نیرتـگرزب بلط  تصرف  راد و  هیامرـس  دارفا  دوش . یم  هرادا  اـهنیمه  رـالد  اـب  روشک  جراـخ  لـخاد و  رد  یبـالقنا  دـض  ياـهتکرح  زورما 
دندروخ و دندنام و  اهنیا  دنتـشابنا . اهقودنـصواگ  رد  راکتحا  یـشورفنارگ و  اب  ار  اهلوپ  نیرتشیب  دنتخاس و  گنج  لوط  رد  ار  اهنامتخاس 

. دورب بالقنا  ات  دندرک  بارخ 

بالقنا هیامرس 

. تیناحور هیقف و  تیالو 

يزابرس

. مدرم مالسا و  هب  يرازگتمدخ 

اهکهورگ نارس 

. اهتردقربا ياهرکون 

رادساپ نایهاپس 

. نامیا اب  ياهناوج  مالسا ، هاپس 

نارادساپ هاپس 

(. جع  ) نامز ماما  یعقاو  نازابرس  هللا و  ناقشاع  ياج 

نایرلناخ نِروس 

ششوک  » هنمارا ناتسریبد  رد  ییادتبا ، تالیـصحت  مامتا  زا  سپ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  نارهت  رد  لاس 1338  رد  نایرلناخ » نِروس   » دیهش
. دیدرگ ملپید  ذخا  هب  قفوم  یبرجت  مولع  هتشر  رد  هداد و  همادا  شتالیصحت  هب  میرم »

رد ادـتبا  تسویپ . یهرز  پیت 37  نامرف  تحت  ياهورین  هب  یـشزومآ  هرود  نایاپ  زا  دـعب  هتفر و  يزابرـس  تمدـخ  هب  لاـس 1359  رد  يو 
هام زا 20  سپ  ناـیرلناخ » نِروس  . » تخادرپ دربـن  هب  ًامیقتـسم  یثـعب  نانمـشد  اـب  رهـش » نینوخ   » ههبج رد  سپـس  و  برغ » نـالیگ   » هقطنم
دزن هب  كاپ  دیع  مسارم  يرازگرب  يارب  راب ، نیرخآ  يو  دیـسر . تداهـش  هب  دربن  نادـیم  رد  تشهبیدرا 1361  مهدزیـس  زور  رد  تمدخ ،

بوسحم میرم » شـشوک   » ناتـسریبد دیهـش  لیـصحتلا  غراف  نیمود  يو  نایدارم ،» کیروز   » دیهـش زا  سپ  دوب . هدـمآ  نارهت  رد  هداوناخ 
نارهت و هنمارا  زا  یهوـبنا  روـضح  اـب  یبهذـم  صاـخ  مـسارم  ماـجنا  نارهت و  هـب  لاـقتنا  زا  دـعب  ناـیرلناخ »  » دیهـش رهطم  رکیپ  ددرگیم .
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. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  رد  ینمرا  يادهش  هعطق  رد  فلتخم  ياهداهن  ناگدنیامن 
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

ندرک هراپ  رتمولیک  میس 

ًاتبـسن هار  دوخ  تماقتـسا  نازیم  شیازفا  يارب  اذـغ  بآ و  نودـب  اهورین  یتقو  ندروآ ؛ مک  ندـیرب و  حالطـصا  هب  ینالوط  ییاـمیپ  هار  رد 
راشف دایز و  تعرس  اب  نتفر  زا  هیانک  دییوگن ! یسک  هب  میدرک ، هراپ  رتمولیک  میس  دنتفگ : یم  مه  هب  یخوش  هب  دنتفر ، یم  هدایپ  ار  يدایز 

. ییامیپ هار  رد  تعرس  ندش  جراخ  لرتنک  زا  دوخ و  هب  ندروآ  هزادنا  زا  شیب 

ندروآ ینومسیس 

یمن ینومسیس  دنتفگ : یم  درک ، یم  تسد  تسد  حالطـصا  هب  هاگحبـص  مسارم  هب  نتفر  يارب  یـسک  یتقو  ندنام ؛ باوختخر  رد  رایـسب 
. نوریب ورب  وش  دنلب  زادنین ، هام  هب  اپ  وئاز و  نز  لثم  ار  تدوخ  هکنیا  زا  هیانک  یباوخ ؛ یم  ردقچ  هاگحبص ، ورب  وش  دنلب  دنروآ ،

یطسق دیس 

زا تخادنا ! یم  ندرگ  هب  ار  تاداس  زبس  لاش  ههبج ، مسر  هب  دوب و  دیس  هبنش  جنپ  ياهزور  طقف  لوق ، هب  انب  دوب و  دیس  شردام  هک  یسک 
. دنتفگ یم  یطسق  دیس  ار  وا  ور ، نیمه 

ندیوجن راهچ  یس ،

زا تخادنا ! یم  ندرگ  هب  ار  تاداس  زبس  لاش  ههبج ، مسر  هب  دوب و  دیس  هبنش  جنپ  ياهزور  طقف  لوق ، هب  انب  دوب و  دیس  شردام  هک  یسک 
. دنتفگ یم  یطسق  دیس  ار  وا  ور ، نیمه 

اه هناشن  اه و  لبیس 

یتساوخ هچره  دـعب  مینزب ، ار  نامفرح  راذـگب  هکنیا  ندـیودن و  یـسک  فرح  طسو  زا  هیانک  ندرکن . دـگل  لـگ  ریظن  ندزن ؛ تفم  فرح 
. وگ تفگ و  مرگامرگ  رد  یسک  نخس  هب  یهجوت  یب  وگب !

لبیس

ياه هناشن  مزر  طیحم  يزاس  هدامآ  يزاسرگنس و  ماگنه  هک  کتلغ  رزودلوب و  ردول و  لثم  ههبج  نیگنس  لیاسو  ناگدننار  نارگداهج و 
. داد یم  رارق  فده  دید و  یم  ار  اهنآ  لبیس  ینشور  هب  نمشد  هک  يدح  رد  دندوب ، نمشد  سرریت  رد  میقتسم و 

تداهش هار  هس 

تشاد ار  نآ  يارگ  ًالومعم  نمشد  هک  طاقن  نیا  هب  تفرگ ؛ یم  دیهش  دایز  ندوب ، سرریت  رد  هطـساو  هب  هک  یتایلمع  هقطنم  رد  یهار  هس 
. دنتفگ یم  تداهش  هار  هس  تخیر  یم  شتآ  نآ  يور  مادم  و 

تشهب چییوس 
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. دنتخیوآ یم  ندرگ  هب  ناگدنمزر  هک  يزوسن  كالپ 

شخب ییاهر  هروس 

، هاگماش ًاضعب  هاگحبـص و  ییامیپ ، هوک  ییاـمیپ و  هار  عمج ، ماـظن  زا  دوب  یـصالخ  ییاـهر و  ناـشن  گـنهآ و  مرآ و  هک  رـصعلاو  هروس 
اب همه  ار  هروس  نیا  تایآ  یحور ؛ یمـسج و  ياه  ییابیکـش  ربص و  مالآ و  جنر و  همه  ماتخ  نسح  یهیجوت و  يداشرا و  ياه  ینارنخس 
هک نمحرلا  هروس  لثم  هک  دوب  جـیار  ردـق  نآ  رـصعلاو  هروس  ندـناوخ  اـب  روما  ندرب  رخآ  هب  دـندرک ؛ یم  تئارق  ینیـشن  لد  نحل  اـب  مه 

ناـبز رب  هک  شا  هللا  مسب  ياـب  دوـش ، یم  تئارق  سلجم  متخ  نـالعا  يارب  ًـالومعم  دراد و  صاـصتخا  میحرت  رکذـت و  سلاـجم  هب  ییوـگ 
کنخ و مک  مک  زیچ  همه  دنراپسب ، راشبآ  هب  هک  يا  هدزامرگ  دولآرابغ و  هتـسخ و  نت  ای  دنزیرب  شتآ  يور  هک  یبآ  لثم  دش  یم  يراج 
رد هب  هزادنا  زا  اه و  يریگ  تخـس  زا  یـضعب  تسد  تسه ، ریبعت  نیا  رد  هک  یفیرظ  هراشا  تشاذگ . یم  شمارآ  هب  ور  دش و  یم  عوبطم 

. دنک یم  ور  ار  اه  ندرب 

یتوس

ناشیاه كاس  هک  يدارفا  دـندناسر . یم  مه  هب  روضح  هقطنم  رد  تایلمع  ياه  بش  هک  یکـشزپ  يرارطـضا  ياـه  میت  یتوس ؛ ياـهورین 
یخادگ ياهورین  دننک . هفیظو  ماجنا  یمزر  يرادهب  رد  دنوشب و  رضاح  هقطنم  رد  يا  هراشا  هرخالاب  یمایپ و  ینفلت ، اب  ات  دوب  ایهم  هتسب و 

رکشل 27 یمزر  يرادهب  نالوئسم  زا  یناقمم  دیهش  نابز  رد  انعم  نیمه  هب  دوب  يرگید  ریبعت 

یمالسا دالب  جیار  هکس 

. دوب ههبج  رد  یناملس  مامحتسا و  اود ، اذغ ، يارب  دتس  داد و  هیامرس و  همه  هک  یتاملک  دمحم ؛ لآ  دمحم و  رب  تاولص 

اقس

. تشاد هدهع  هب  ههبج  لوط  رد  ار  ناگدنمزر  هب  یناسر  بآ  راک  هک  یسک  رکنات ؛ هدننار 

انرس

. دنتفگ یم  مه  روپیش  تفه ؛ . یج . یپ . رآ

يزاب هایس 

یهاگ نآ ، مایا  اعد و  صوصخم  ياه  بش  ای  نآرق  سلاجم  يراوگوس و  مسارم  رخآ  رد  اذغ و  زا  دـعب  لبق و  اعد  ندـناوخ  مسر  زا  ریغ 
ار يا  هتـساوخ  اعد و  درک و  یم  دنلب  نامـسآ  هبور  ار  شتـسد  سک  ره  راو  هریاد  دـندوب  عمج  مه  رود  همه  داد و  یم  تسد  یتصرف  هک 
اه هچب  نایم  رد  دـنک . اعد  هک  دوب  وا  تبون  بیترت ، نیا  هب  دیـشک و  یم  دوخ  یتسد  لـغب  تروص  هب  ار  شتـسد  دـعب  دروآ و  یم  ناـبزرب 
نآ دسرب . اهنآ  هب  تبون  ات  دندوب  رظتنم  دندوب و  هدرک  هایـس  رگید  لیاسو  ای  ياچ  يرتک  هت  ةدود  اب  ار  دوخ  ياه  تسد  شیپاشیپ  یـضعب 
مه هب  اعد  ياضف  لاح و  نآ  یلک  هب  تشاد !  ندید  دندوب  هدیـشک  شتروص  هب  ار  اه  تسد  اه  هچب  انمیت !ً  ًاکربت و  هک  یـسک  ةرهچ  تقو 

. دش یم  دوشب  دیابن  هچنآ  تخیر و  یم 
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هشیش گنس و 

دوخ رد  ار  هدامآ  يورین  رفن  دودح 600 هک  یهاگیاپ  میدوب ،  ( هنومن هاگیاپ   ) روپاش يدنج  هاگـشناد  رد  زونه  دوب ، هبنـش  هس  رهظ  زا  دـعب 
. درک بلج  ار  ما  هجوت  هلاس   13 ۀچب 12 ، رـسپ  ود  يادص  ورـس  هک  مدوب  باتک  ندناوخ  لوغـشم  نم  دوب و  بورغ  کیدزن  دوب . هداد  اج 

متشاذگ مباتک  ۀحفص  يال  ار  متشگنا  تسا .  دق  مین  دق و  ۀشیـش  ات  دنچ  يرگید  تسد  گنـس و  زا  رپ  ناش  یکی  نماد  مدید  مدرک  هاگن 
ار ناشیاه  تکـساک  هالک  لودج ، یگدمآرب  يور  اه  هشیـش  نتـشاک  زا  دعب  دـنتخیر و  نیمز  هب  ار  اه  گنـس  رت ، فرط  نآ  یمک  مدـید 
، اهرت کچوک  سپ  : " تفگ يرگید  تسا ". راک  تیانج  ياکیرما  ًالثم  گرزب  هایس  هشیش  تفگ ": درک و  یمود  هب  ور  یلوا  دنتشادرب و 

يزاب دـندرک و  رگیدـمه  هب  تیاـضر  رـس  زا  یهاـگن  دـعب  لییارـسا "! تسا ،  رت  فیثک  همه  زا  هک  یکی  نآ  هقطنم و  عجترم  ياـهروشک 
يزاب ًالـصا  ییوگ  هک  دوب  هدش  هتخورفا  مشخ  زا  ناشیاه  هرهچ  دـندرک و  یم  باترپ  ار  اه  گنـس  علو ، صرح و  اب  نانچنآ  دـش .  عورش 
يازس هب  درم ، مادص  درک ، طوقس  مادص  مادص ، دندروآرب : دایرف  هک  دوب  يزاب  لوا  زونه  دنتسین . هشیش  گنـس و  مه  اه  نیا  دننک و  یمن 

تلاجخ یمک  دـنا . هتفرگ  هاگیاپ  لخاد  ياهردارب  ار  اهنآ  رود  ات  رود  دـندید  دـندمآ و  ناشدوخ  هب  هبترم  کی  اـه  هچب  دیـسر . شتناـیخ 
:" تفگ دوب  رت  کچوک  ًارهاظ  هک  یتسار  تسد  دـنداد . همادا  ناشدوخ  يزاب  هب  دـندش  هجاوم  اهرت  گرزب  رارـصا  اب  یتقو  اما  دندیـشک .
ار اهنآ  باسح  ناشدوخ  ناشنامدرم  دنتسین ، مدآ  لخاد  اهنآ  تشاذگ ، لحم  دیابن  هقطنم  عجترم  ياهروشک  هب  مینزب ، ار  لییارـسا  ایب  یلع 

هدش هدز  ناجیه  اه  هچب  ردق  نآ  دش و  عورش  اه  یچاشامت  لییارسا  رب  گرم  راعش  اب  اه  گنـس  باترپ  دندرک .  قفاوت  مه  اب  دنـسر " یم 
لییارـسا رـس  رب  اه  گنـس  تسا .  هتفرگن  تروص  لییارـسا  هیلع  تعـسو  نیا  هب  یتارهاظت  خـیرات  لوط  رد  مدرک  یم  ساـسحا  هک  دـندوب 

هک دوب  اجرباپ  لییارسا  زونه  دروخ .  یم  هقطنم  عاجترا  دامن  ياه  هشیش  هب  تفر ، یم  اطخ  هب  هک  اه  گنـس  زا  مادک  ره  تفرگ ،  ندیراب 
رب گرم  راعـش  هرابود  دـندیجنگ . یمن  دوخ  تسوپرد  اه  هچب  دـش . رتدـنلب  راضح  ۀـلهله  داـیرف و  دـش . لـصاو  كرد  هب  هقطنم  عاـجترا 

کی اهرت ، گرزب  يرارق  یب  اه و  هچب  قوش  کـشا  ناـیم  رد  دوب . هدیـسر  ارف  سدـقملا  تیب  يزاـس  دازآ  عقوم  تفرگ .  جوا  مسینویهص 
درک . رجفنم  ار  هاگیاپ  بمب  لثم  دش ، دوبان  لییارسا  ربکا ،  هللا  نینط  هبترم 

اه هچب  هک  دـندش  یم  قرفتم  دنتـشاد  یبوـک  ياـپ  لاـح  رد  دندیـسوب ، دـندرک و  لـغب  ار  رگیدـکی  دـندیرپ ،  اوـه  هب  گرزب  کـچوک و 
اجک  تساکیرما  راک  لصا  تسا ، هدنام  زونه  گرزب  ناطیش  اه  ردارب  :" دنتفگ

یم داد  اهرت  گرزب  شود  يور  اه  یـضعب  ماب ،  تشپ  اه و  تخرد  يور  اه  یـضعب  دندوب  هدمآ  همه  نانابهگن  زج  راب  نیا   " دـیور . یم 
يزاس تشونرـس  ساسح و  تاظحل  دش . عورـش  هرابود  يزاب  " دینک . مک  ار  شرـش  اه  هچب  دنکب ، دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ  دندز ":

. دندرک یم  باترپ  ار  اه  گنس  رت  طایتحا  اب  اه  هچب  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  هاگیاپ  ینیگنس  توکـس  دوب ، مامتا  هب  ور  مک  مک  اه  گنـس  دوب ،
هتفرگ ار  ام  يولوچوک  نانامرهق  يولگ  ضغب  دـندرک . یم  اعد  مه  دـیاش  دـنتفگ و  یم  يزیچ  بل  ریز  مادـک  ره  یچاشامت  ناردارب  الاح 
هظحل کی  نسح  دوب . هدـش  قرع  سیخ  نسح  ةدرگ  هرگ  تشم  رد  گنـس  نیرخآ  دیـسر . یم  شوگ  هب  نانآ  سفن  سفن  يادـص  دوب ، 

ار شرـس  دـعب  درک و  باترپ  اکیرما )   ) گرزب ۀشیـش  يوس  هب  ار  گنـس  مامت  تأرج  اب  سپـس  درک و  يا  همزمز  تسب و  ار  شیاه  مشچ 
تفر و رتولج  مدق  دنچ  درشف  یم  مه  هب  ار  شیاه  نادند  هک  یلاحرد  نسح  تسکشن .  اما  دروخ ، ناکت  شیاج  زا  هشیش  نییاپ . تخادنا 

یقافتا هچ  تسناد  یمن  سک  چـیه  دـنداتفا . هار  دوب  نانآ  يرتم  دـنچ  رد  هک  هشیـش  فرط  هب  همه  ". دـییایب نم  لابند  : " تفگ همه  هب  ورب 
باتش اب  دش و  هدنک  اج  زا  هبترم  کی  دوب ،  هدش  هریخ  هشیـش  هب  هک  روط  نیمه  درک و  یثکم  نسح  دندیـسر ، هک  هشیـش  هب  داتفا . دهاوخ 

زونه ناردارب  نیسح  ای  گناب  دیبوک . دوب  هدش  عمج  اج  نآ  هک  ییاه  گنـس  هوبنا  يور  تدش  اب  ار  نآ  تشادرب و  ار  هشیـش  تفر و  ولج 
رت عیرـس  هچ  ره  یمازعا  ناردارب  دـندرک ": مالعا  وگ  دـنلب  اب  هک  دوب  قلعم  راوخ ، ناهج  ياکیرما  مظعا ، تب  رکیپ  راجفنا  نینط  ناـیم  رد 

 . دنوش طخ  هب  رتفد  يولج  تازیهجت  نتفرگ  يارب 
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اه يزاب  ریاس 

"، وقالـش تسا ": رارق  نیا  زا  تسا  هدوب  لومعم  ههبج  رد  دشن و  رـسیم  اهنآ  لیـصفت  قیقحت و  ناکما  هک  حیـضوت  نودب  یموب  ياه  يزاب 
یتشد يزاب "،" گنـس  هن  ریگب "،" ار  دزدرخ  "،" بوچ هبوگ  "،" وپت پت  "،" راوس كدـنب  "،" يزاب تل  "،" قتاقت " ، " وگلتاـپ "،" ولپترخ "

هاـم "،" يزاـبوگ یلپ "،" یلپ  یلپ  بوـچ  تفجروـگ "،" هـمرگ "،" روـنت  "،" نمـسرق یلوـشآ  یــش "،" یــشرت  "،" شیکنم هرک  "،" یت
کنخ "،" هیبــت روــش  هــلگ  هــلگ  "،" وــگلوچ "  ، " کــلاروگ هــس  يزاــب "،" لوــتق  حـــصم "،" سآ  کــسام "،" یلیک  ســالچ "،"

هاـش هـتفچ "،" لـپ  هلاـچ "،" هـب  تـسد  هموـکود "،" يزاـب "،" هـلی  بوـچ  یگنج "،"  هـعلق  "  ، لـگ " قرع  "،" یکـشخهقاقرت "،" کـپت
". يزاب كرت  يزاب " و"  هرس  "،" یلوبا

يزود نزوس 

رت شیب  هک  ار  یتارابع  یگنر ، نلبوک  ياه  خـن  اب  يزود  نزوس  شور  هب  دوبن ، رودـقم  رداچ  رد  ولبات  بصن  هتـشون و  تراـبع  ندنابـسچ 
. دنتشون یم  رداچ  فقس  هندب و  يور  دوب  یسامح  راعش  یقالخا و  تارکذت 

وکابنت راگیس و  ریس ،

اب دوب .  اه  لیتر  اـه و  برقع  دـنمتردق  ییاورناـمرف  ورملق  مه  رداـچ  نوریب  میباوخب ، رداـچ  رد  میتسناوت  یمن  هک  دوب  مرگ  يردـق  هب  اوه 
. متشگرب میدز و  راب  ار  پوت  گنر  ییالط  ۀکوپ  دودح 30  ۀناخ 135 ، پوت  دحاو  ۀبقع  رد  میتفر و  ههوک  ود  ناگداپ  هب  نادرگ  نیـشام 

عافترا هبو  رفن  تیفرظ 12  اب  گرزب  تخت  کی  تامهم  هبعج  ياه  هتخت  اب  دـعب  میدرک  ورف  نیمز  لخاد  رـس  اب  مظنم  لـصاوف  هب  ار  هکوپ 
. میدرک یم  هدافتسا  نآزا  اه  بش  تحارتسا  يارب  میتخاس و  نیمز  زا  رتم  یتناس   75

بانط ای  دنتفرگ  یم  کمک  نآ  دود  وکابنت و  راگیس و  ریس ، زا  هک  دوب  نیا  رداچ  هب  لیتر  برقع و  دورو  زا  يریگولج  يارب  رگید  شور 
. دنورب الاب  نآ  زا  دنناوت  یمن  اه  برقع  هک  دوب  فورعم  نوچ  دندیشک  یم  یضیب  يا و  هقلح  تروص  هب  ار  تفلک  ياه 

شک شوم  یمرم  گنس 

مه یضعب  ندرک . کیلش  نآ و  ياج  هب  هبنپ  ای  گنس  نتشاذگ  دوب و  هلولگ  یمرم  ندروآ  رد  اه  شوم  اب  هناحلـسم  ةزرابم  ياه  هویـش  زا 
. دندرک یم  راکش  ار  ومکش  ياه  شوم  دنداد و  یم  رارق  رینپ  یج . . یپ . رآ ۀلولگ  دلج  لخاد 

يروت غارچ  نزوس 

هب نفلت  میـس  زا  هتـشر  کی  نم  مینک .  ریمعت  ار  هتـسکش  نزوس  ات  میتشادـن  یتاناکما  هلیـسو و  دـش ، بارخ  ام  يروت  غارچ  نزوس  يزور 
مکحم ار  نآ  تسد  ربنا  اب  دعب  مداد . رارق  هتسکش  نزوس  ياج  هب  ار  میسو  مدروآ  رد  ار  هتسکش  نزوس  مدرک و  ادج  رتم  یتناس  لوط 5/0 

. درک یم  راک  مه  رتهب  یلصا  نزوسزا  دیدج  نزوس  مدرک .

لیام يروت  میس 

زا مه  میالم  دـنچره  جاوما  نامز  رورم  هب  دنتـشاد و  یمک  تمواقم  بآ  لباقم  رد  دـندوبن  هدـش  هدرـشف  ناشکاخ  نوچ  اـم  ياـهزیرکاخ 
فلتخم ثعاب  رما  نیا  درک . یم  ذوفن  نآ  تشپ  هب  بآ  دوب و  هدرک  شزیر  یناـکم  زا  زیرکاـخ  لـصا  يزور  دز . یم  اـم  هب  تشپ  ةرادـج 
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میهاکب نآ  يورـشیپ  تعرـس  زا  لقادح  ای  مینک  يریگولج  زیرکاخ  یجیردت  شزیر  زا  هک  نیا  يارب  اذل  دش . یم  ناگدـنمزر  راک  ندـش 
دش یم  اه  نآ  هب  كاخ  لگ و  یگدنبسچ  بجوم  ًالمع  هک  میداد  یمرارق  يروت  میس  كاخ ، ياه  هیال  طسو  رد  زیرکاخ  نتخاس  ماگنه 

. دنتفرگ راک  هب  ناشیاهزیر  ـ کاخ تخاسرد  ار  ام  شور  نیمه  اهدعب  اه  یقارع  دنداد . یم  شیازفا  ار  رادج  تمواقم  و 

! لاتنام یتناس  ۀلوس 

ۀلوس دوب . ینحنم  شیاه  نهآ  مه  اه  یقارع  زا  یتمینغ  ياه  هلوس  دوب . لکش  یعلض  جنپ  ياه  نهآ  ریت  شتلکـسا  میتشاد  هک  ییاه  هلوس 
يراک هتخت  ار  نآ  رتم  یتناس  ضرع 25  رتم و  هس  لوط  هب  اشویتاک  کشوم  ۀبعج  زا  هدمآ  تسد  هب  ياه  هتخت  اب  هک  دوب  يرادهب  ۀلوس  ام 

، کیـش يدورو  رد  ابیز ، يراکامن  اب  دوب  هدش  يا  هلوس  عومجم ، رد  مدوب . هدیـشک  قرب  میـس  هلوس  ياج  همه  هب  اه  هتخت  ریز  زا  هدرک و 
. اه ترپ  ترخ و  ییزج و  لیاسو  يارب  ابیز  روشک  دنچ  وتپ و  يارب  هسفق  فورظ ، يارب  هسفق  نآرق ، باتک و  ۀسفق  قاجا ، مامح ،

كاخ ياه  قودنص  زا  يرگنس 

رگنـس راوید  تفر ، یم  رانک  دوب  زیرکاخ  نامه  تقیقح  رد  هک  نآ  تشپ  كاخ  رگا  تشاد و  رارق  زیرکاـخ  طـسو  ًـالوصا  راـب  ریت  رگنس 
هک تامهم  ياه  قودنص  ینوگ و  اب  ار  رگنس  میدرک . یم  مکحم  تقد  هب  ار  نآ  دیاب  ندش  بارخ  زا  يریگولج  يارب  سپ  دش . یم  راوآ 

رادراخ میـس  رگنـس  فارطا  میتفرگ و  لکـش  يوقلح  رادراخ  میـس  يرادـقم  بیرخت  دـحاوزا  دـعب ، میتخاـس . یم  دوب  هدـش  رپ  كاـخزا 
رگنس ماکحتسا  زونه  همه ، نیا  اب  دوش . مکحم  نآ  ياج  ات  میداد  شرارق  رادراخ  میس  تشپ  میدرک و  ادیپ  يدیشروخ  سپـس  میدیـشک .

گرزب ياه  هبعج  زا  یکی  رد  يور  روظنم  نیا  يارب  دش . یمن  دگل  زیرکاخ  درک و  یمن  روبع  نآ  تشپ  زا  یـسک  دـیاب  هک  دوب  يدـحرد 
. میدرک یم  بصن  رگنس  رانک  ار  ولبات  نیا  دیوشن "!و  کیدزن  رادراخ  میس  هب  گرم ! رطخ  میتشون ": یم  تامهم 

یشکبآ فقس 

يددـعتم ياـه  خاروس  اـه  تیلپ  نیا  میدوب . هتخیر  ناوارف  كاـخ  نآ  يور  هک  دوب  تیلپ  سنج  زا  برغ  ۀـطقن  رد  اـم  ياهرگنـس  فـقس 
اه خاروس  نیا  زا  بآ  دـندوب ، باوخ  اه  هچب  دـیراب و  یم  ناراـب  هک  یماـگنه  گنـس ر ! فقـس  اـت  دوب  هیبش  شکبآ  هب  رت  شیب  تشاد و 

جنپ راهچ ، اب  ار  اه  خاروس  یتدم  زا  دعب  میتشادن . سرتسد  رد  ناراب  بآ  عفد  يارب  مه  يزیچ  چیه  تخیر . یم  رس  يور  درک و  یم  ذوفن 
نآ دش  یم  رپ  تشت  هک  یماگنه  میداد . رارق  یتشت  رد  دیکچ  یم  نآ  زا  بآ  هک  ار  خنرس  میدرک و  لصو  رگیدمه  هب  يا  هبنپ  خن  هتـشر 
زیچ همه  تخیر و  یم  اهوتپ  يور  دش و  یم  زیربل  تشت  زا  بآ  میدنام و  یم  باوخ  هک  دـمآ  یم  شیپ  یهاگ  هتبلا  میدرک . یم  یلاخ  ار 

. درک یم  سیخ  ار 

هاگهانپ زیرکاخ و  رگنس ،

ربارب رد  کیرات و  گنت و  ًامومع  يدارفنا ) ) اهرگنس تشادن . یبسانم  عضو  ههبج  رد  نمشد  هب  تبسن  ام  یعافد  تاماکحتسا  تاسیسأت و 
كاخ ندش  هتسش  یگتفرگ و  بآ  رطخ  هچملش ، هزیوهلاروه و  نوچ  یقطانم  بونج و  یحاون  رد  دندوب . ریذپ  بیسآ  امرس  امرگ و  ذوفن 

شیاسآ تینما و  لقادح  ندرک  مهارف  يارب  شالت  تخاس . یم  مهارف  ار  ناهدنامرف  ناگدنمزر و  ینارگن  تابجوم  مئاد  رگنس  زیرکاخ و 
. درک یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  اه  هچب  يرکف  ینهذ و  ناوت  زا  یهجوت  روخرد  شخب  یشیدنا  هراچ  و 

قلح نزوس و 
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يرادهب دندرب  ار  وا  تفر . شقلح  هب  نزوس  هک  درک  یم  هدافتـسا  نادند  لالخ  ياج  هب  یطایخ  نزوس  زا  ییاوه  دنفادپ  ياهورین  زا  یکی 
داهنـشیپ دید و  ار  وا  يربارت  زا  يدرمریپ  انثا  نیمهرد  دـننک . یحارج  ار  وا  دـش  انب  لحم ، صیخـشت  زا  دـعب  زاوها . دنداتـسرف  اج  نآ  زا  و 

شراوگ يارجم  زا  اه  هبنپ  هارمه  نزوس  تعاس  دـنچ  زا  دـعب  هک  ناـشن  نآ  هب  ناـشن  دـعلبب . دـنک و  هتـشغآ  نوتیز  نغور  هب  يا  هبنپ  درک 
. دش عفد  تشذگ و 

تیپ وتپ و  گنس و 

زا هدافتـسا  اب  یبلح و  ییولیک  هدفه  ياه  تیلپ  ار بـا  بآ  میدناشوپ . وتپ  اب  ار  نآ  يور  میتخاس و  ینیچ  گنـس  راوید  ندرک ، مامح  يارب 
. میتفرگ یم  مامح  میدرک و  یم  غاد  مزیه 

لیب رپس 

نآ لیب  درک و  نشور  ار  یقارع  بارخ  رزودلوب  کی  يدوخ  ياهورین  زا  یکی  تسکـشن  نمـشد  طخ  یتقو  موس ،  بش  ردب ، تایلمع  رد 
راک زا  ات  دروخ  یمن  نآ  ینش  هب  دندرک  کیلش  شتمس  هب  یج  . یپ . رآ هچ  ره  اهیقارع  ، نمشد ياهرگنـس  تمـس  هب  داتفا  هار  درب و  الاب  ار 

هیلخت ار  اهرگنس  سرت  زا  نمـشد  تخادرپ . اه  نآ  ندرک  بارخ  هب  ینـش  لیب و  اب  دناسر و  اه  یقارع  ياهرگنـس  هب  ار  دوخ  هدننار  دتفیب ،
. تخیرگ قدنخ  ةداج  تمس  هب  درک و 

رُپرس حالس 

رثا رب  هک  تشاد  دوجو  ناـکما  نیا  میدـش و  یم  در  يداـیز  عـناوم  زا  تسیاـب  یم  يریگرد  ۀـطقن  هب  ندیـسر  اـت  تکرح  ریـسم  لوـط  رد 
لخاد تکرح  زاغآ  رد  اذل  دیاین و  راک  هب  يریگرد  عقوم  دوش و  كاخ  زا  رپ  هحلسا  ۀلول  عیرس ،  ياه  نتفر  زیخ  ای  اهزیرکاخ  زا  نتفرالاب 

. میدرک یم  رپ  هدرشف  ذغاک  اب  ار  هلول 

بور نیم  غالا  گس و 

نآ زا  هلمح  يارب  اهورین  دوشزاب و  روبع  ریـسم  ات  میدنار  یم  نادیم  رد  ار  رخ  غالا و  گس ، يدادعت  بش  نیم ، نادیم  رد  ندز  ربعم  يارب 
. دننک ددرت  لحم 

ون هب  ون  ياهرگنس 

، دنغز ۀهبج  رد  دندناوخارف ، ههبج  هب  ار  لاس 56  ياه  تمدخ  یضقنم  هک  یماگنهو  ههبج  هب  نایجیسب  عیـسو  دورو  زا  لبق  گنج ، لیاوا 
ار دوخ  يا  هیواز  زا  يا و  هطقن  رد  زور  ره  ورین  دوبمک  رطاخ  هب  دندرک و  یم  یگداتـسیا  قارع  شترا  لباقم  رد  هرفن  ناهورگ 125  کی 

دیدج رگنـس  ندنک  لوئـسم  زور  ره  ام  قیرط ، نیدـب  دراد و  دوجو  ورین  طاقن  مامت  رد  دـننک  لایخ  اه  نآ  ات  دـنداد ، یم  ناشن  نمـشد  هب 
. میدوب

رود هار  زا  لرتنک  ای  راکدوخ  ياه  حالس 

یم تروص  زیرکاخ  يور  زا  دـیاب  نآ  کیلـش  هک  رابریت  اکـشود و  اب  يزادـناریت  ماگنه  نمـشد  ياهورین  شتآ  زا  ندـنام  ناـما  رد  يارب 
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یتارییغت اب  ار  اه  حالـس  نیا  دندیـشیدنا . يا  هراچ  اـه  هچب  نآ ، ریظن  یطیارـش  و  دـش - یم  رقتـسم  یعفترم  عضوم  رد  دـیاب  ورین  تفرگ و 
راب شتآ  ۀمدخ  تسناوت  یمن  نمـشد  بیترت  نیا  هب  دندرک . یحارط  رود  هار  زا  لرتنک  تروص  هب  دیدج  يرازبا  ندرک  هفاضا  کچوک و 
یم بجوم  یطیارـش  رد  زین  اهراب  شتآ  يارب  یفاک  ۀمدخ  نتـشادن  رایتخا  رد  طخ و  رد  ورین  دوبمک  دریگب .  فدـه  دـنک و  ییاسانـش  ار 

رثکادح طخرد  دوجوم  تیفرظ  زا  هک  دش  یم  ذاختا  یبیترت  زین  رما ،  نیا  يارب  دنک . نشور  ار  راب  شتآ  نیدنچ  دحاو  نامزرد  يدرف  دش 
. دوشب هدافتسا 

همتروس

میدرک و یم  تسرد  همتروس  دوب  هدش  هتشغآ  هتخوس  نغور  هب  هتفای و  لقیص  هدروخ و  هدابمس  بوخ  هک  یتامهم  ۀبعج  اب  ناتسدرک  رد 
 . میدناسر یم  تامهم  هقوذآ و  فارطا  ياه  هاگیاپ  اهرگنس و  هب  شور  نیا  اب 

زاس تسد  ياه  حالس 

یتساک مک و  . 1 دوب توافتم  اه  هچب  سرتسد  رد  لیاسو  عون  یناکم و  ینامز و  طیارش  هب  هتسب  زاستسد ، ياه  حالس  زا  هدافتسا  تخاس و 
یقارتحا ياه  حالس  زا  یضعب  هک  دوب  سپ  نآ  زا  تشاد  یم  اوراکتبا  نسح  هب  ار  اه  هچب  هک  دوب  یطیارش  زا  یکی  تامهم  حالـس و  ياه 

رازبا زا  هدافتـسا  نسح  . 3 دوب رما  لـیالد  زا  گرید  یکی  زین  دوجوم  تاـمهم  زا  هدافتـسا  رد  ییوج  هفرـص  . 2 دـش یم  هتخاس  يراجفنا  و 
هک رازفا  گنج  دـیدج  لاکـشا  هب  صاخ  عقاوم  رد  اـهورین  جاـیتحا  . 4 نمـشد ! زا  شتآ  ۀلعـش  کی  یتح  ندرکن  غیرد  تاـمهم و  تـالآ 

حالس یبیرخت  تردق  زا  رت  نیگمهس  هک  يوحن  هب  نمـشد  هب  ندز  هبرـض  رد  لمع  راکتبا  دوبن و  هقباس  هب  قوبـسم  نآ  تخاس  یحارط و 
دوب و هتخانـشان  ناشیارب  هک  ییاه  حالـس  يریگراک  هب  رد  اهنآ  دارفا  نایم  رد  شیوشت  هرهلد و  داجیا  زین  دـشاب و  مک  درب  اب  دوجوم  ياه 

داوم تفن و  نیزنب و  زا  هدافتـسا  هب  ناوت  یم  زاس  تسد  ياـه  حالـس  زا  داد . یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  اـه  نآ  یگنج  تامیمـصت  حرط و 
تروص دوجوم  ياه  حالس  ۀندب  جرخ و  زا  هدافتسا  اب  يراجفنا  ياهحالـس  تخاس  درک . هراشا  راجفنا  يزوس و  شتآ  داجیا  يارب  هباشم 

اه جرخ  عاونا  يزاساج  زین  دوجوم و  ياه  حالس  قیفلت  رییغت و  اب  رتالاب  يراجفنا  تردق  رت و  شیب  دُرب  اب  ياه  حالس  نتخاس  تفرگ . یم 
یبیرخت ياه  تردـق  اب  اه  بمب  عاونا  هب  نآ  لیدـبت  و  یطوق و ...  کیتسالپ  هکـشب و  لـثم  فلتخم  لـیاسو  رد  هقرتحم  هرجفنم و  داوم  و 

رام و لثم  یمس  تاناویح  زا  هدافتـسا  رازبا و  نآ  دوبن  رد  ینیزگ  ياج  ای  رتشیب  دُرب  اب  هراپمخ  کجنران و  باترپ  رازبا  نینچمه  توافتم . 
. یثعب ياوق  میژر  ناوت  ندرک  جلف  يارب  لیتر  برقع و 

یبالق ياه  حالس 

رد تامهم  حالس و  دوبن . رارطظا  هب  ای  هشقن  یلبق و  دصق  اب  دندوب  روبجم  اهورین  هک  دمآ  یم  شیپ  يدراوم  هقطنم  رد  زور  هنابـش  یط  رد 
هتخت بوچ و  راولا و  يزلف ، ياه  هلول  ای  اکیلوپ  ۀلول  نتـشاذگ  راک  لثم  دنننک ، هدافتـسا  یبالق  ياه  حالـس  زا  نمـشد ، ياه  يریگ  لفاغ 

لعتشم یکیتسالپ  ياه  نلاب  نداتسرف  اوه  ای  دوب  هدش  هتخاس  یحارط و  کنات  رارقتسا  ای  پوت  باترپ  يارب  هک  ییاه  وکس  ای  اهرگنـسرد 
، بوچ نتفرگ  تسد  هب  نمـشد  ددرت  ياه  هار  ای  زیرکاخ  اهرگنـس و  يوس  هب  گنـشف  ياه  هکوپ  گنـس و  خولک ، باترپ  رونم ،  ياج  هب 

ریـسا اهورین و  ناج  ظفح  هب  دوب  نکمم  هک  نمـشد  زا  يدارفا  اب  یناهگان ،  ۀهجاوم  رد  کجنران  هحلـسا و  ياج  هب  يرگید  زیچ  ره  ای  زلف 
یم قرف  ناکم  نامز و  رابتعا  هب  دنتـشاد  یبالق  ياه  حالـس  ندرب  راک  هب  رد  اهورین  هک  یفادها  دوش  رجنم  نمـشد  نداد  يرارف  ای  نتفرگ 

درک .
؛ دوش بلـس  وا  زا  اـه  نآ  رارقتـسا  لـحم  اـی  يدوخ  طوطخ  هب  ندـش  کـیدزن  تأرج  هک  يوحن  هب  نمـشد  لدرد  تشحو  سرت و  داـجیا 
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هارمگ نمـشد ؛  کتاپ  ای  هلمح  نامز  نتخادـنا  ریخأت  هب  دایز و  مجح  اب  طخ  رد  دوجوم  ياهرازفا  گنج  تاـمهم و  نداد  ناـشن  هتفرـشیپ 
نآ رد  هلمح  روصت  زا  یشان  ةرهلد  داجیا  ناگدنمزر ؛  طوطخ  تاناکما  یبایزرا  رد  نمـشد  ياه  یتشگ  ییاسانـش و  ياه  امیپاوه  ندرک 

لحم يدـنفادپ و  عضاوم  ییاسانـش  دـیدرگ ؛، یم  اه  نآ  یماظن  تاناکما  فـالتا  تاـمهم و  زا  یعیـسو  مجح  زا  هدافتـسا  بجوم  هک  اـه 
ندش مامت  دنوش ، ییاسانش  ناشیاه  حالس  شتآ  ۀناهد  ندش  هدید  اب  دوب  نکمم  هک  اه  نآ  عضاوم  اهرگنس و  يدوخ و  ياهورین  رارقتـسا 
یناور رازآ  يارب  یخوش  یعون  یتح  ای  هحلسا  نتشادن  هارمه  يریگ و  لفاغ  تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  نآ ؛ هب  نتشادن  یـسرتسد  ای  تامهم 

. دوخ ياهورین  ۀیحور  تیوقت  طاشن و  داجیا  نمشد و 

یلگ حالس 

. متشادن يا  هحلسا  دندمآ . یم  میوس  هب  هک  مدید  ار  یقارع  یتشگود  مدز . یم  مدق  طخ  لوط  رد  مدوب و  هدمآ  نوریب  رگنس  زا  دوب . بش 
تردـق سرتزا ، هک  ار  لـباقم  رفن  درک . رارف  يرگید  نآو  مدـش  ریگرد  یکی  اـب  مدرک ، هلمح  اـه  نآ  هب  متـشادرب و  نیمز  زا  ار  یلگ  هکت 

ار ییاسانـش  راک  دارفا  نیا  تشاد و  هقطنمرد  ار  یتاکرحت  دصق  نمـشد  هک  دش  صخـشم  ییوجزاب  زا  دعب  مدرک و  ریـسا  تشادـن  هلباقم 
. دنداد یم  ماجنا 

یکجنران خولک  گنس و 

صالخ ریت  ای  موش  ریـسا  دوب  نکمم  هظحل  ره  متـشاد . رارق  نمـشد  یمدـق  دـنچ  رد  دوب و  هداـتفا  راـک  زا  ما  هحلـسا  مدوب و  هدـش  یمخز 
کجنران هک  نیا  روصت  هب  اه  یقارع  مدرک . ترپ  اه  نآ  تمـس  هب  عمج و  ار  مفارطا  خولک  گنـس و  مدوب . اه  یقارع  ژد  کیدزن  مروخب .

. مهدب تاجن  ار  مدوخ  متسناوت  نم  دندرک و  ترپ  نییاپ  هب  ژد  يالاب  زا  ار  دوخ  تسا 

کجنران گنس و 

یم نمـشد  فرط  هب  هک  یکجنران  ره  هارمه  هلباقم  عافد و  يارب  اه  هچب  دندرک . تاعافترا  رد  يا  هدرتسگ  کت  هب  مادـقا  یقارع  ياهورین 
یثنخ اه  نآ  کت  دـندش و  ریگ  نیمز  اه  هپت  نییاپ  حبـص  ات  اه  یقارع  راک  نیا  اب  دـندرک . یم  ترپ  مه  گنـس  هولق  راـهچ  هس  دـنتخادنا ،

. دش

يا هشیش  رپس 

ره دندش و  یم  مکحم  مه  اه  هشیش  دش ، یم  مکحم  نامیس  یتقو  میداد .  یم  رارق  نامیـس  لخاد  رد  راوید  يالاب  ار  هتـسکش  ياه  يرطب 
. تشگ یم  زاب  هدیرب  ییاپ  تسد و  اب  دیایب ، هاگیاپ  لخاد  هب  راوید  ۀبل  نتفرگ  ای  ندیرپ  اب  درک  یم  تین  هک  یسک 

لیب حالس 

. دنک ریـسا  ار  ام  دوش و  طخ  دراو  نمـشد  دنکن  مدرک  رکف  میتشاد .  هلـصاف  نمـشد  اب  رتم  دصتـشه  ات  دصتفه  دودح  مدوب و  شخب  ساپ 
نمشد فرط  هب  هتسد  هک  يروط  متشاذگ ، لیب  هتسد  کی  دوخ و  هالک  کی  یلاخ  ياهرگنس  يور  هک  بیترت  نیا  هب   . مدیشیدنا يا  هلیح 

. تسا هتسشن  رگنس  يالاب  یسک  درک  یم  روصت  دز  یم  رونم  نمشد  یتقو  دیسر . یم  رظن  هب  هحلسا  لثم  دوب و 

درس حالس 
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ار ینهآ  هـالک  کـی  دیـسر . مرظن  هب  يرکف  دـندرک . یم  تیذا  یلیخ  ار  اـه  هـچب  یقارع  ياهزادـناریت  کـت  ناداـبآ ، رـصح  تاـیلمع  رد 
. مدرک هفالک  یباسح  ار  نمشد  زادناریت  کت  قیرط ، نیا  هب  مدرک .  یم  اج  هباج  بترم  ار  نآ  مداد و  رارق  یلیب  هتسدرس 

گنیربلب یطایخ و  نزوس 

يراک دـیاش  ات  متفرگ  ار  گنیربلب  دوب . دـنام  گنل  مه  ام  راک  دوب و  هتـسکش  نآ  ۀـمچاس  کی  ینعی  دوب . هتـسکش  دـحاو  ردول  گنیربلب 
هب مدرک و  رکف  یمک  تسا . یکچوک  يا  هناوتسا  لوتقم  تروص  هب  هکلب  تسین ، يا  هرک  نآ  ياه  همچاس  مدش  هجوتم  مهد . ماجنا  مناوتب 

لوتفم ياج  هب  ار  نآ  طسو  تمسق  متسکش و  ار  نزوس  فرط  ود  هک  بیترت  نیا  هب  منک ؛ هدافتسا  یطایخ  خرچ  نزوس  زا  هک  دیسر  مرظن 
. درک راک  هب  عورش  هرابود  ردول  دش و  ریمعت  گنیربلب  میتسب و  راک  هب  ار  هویش  نیا  مداد .  رارق  يا  هناوتسا 

هدنز لبیس 

رزودـلوب ردول و  ناگدـننار  زا  كرحت  هنوگ  ره  ناکما  هک  يوحن  هب  میدـش  هجاوم  نمـشد  شتآ  نیگنـس  مجح  اب  هرـصب ،  کیدزن  بش 
دـش و وا  هجوتم  اه  کیلـش  داد . رارق  اه  یقارع  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  تفر و  ژد  يـالاب  یـصاخ  روهت  اـب  اـه  هچب  زا  یکی  دـش . هتفرگ 

. دنداد ماجنا  ار  دوخ  راک  هدما ، تسد  هب  تصرف  زا  هدافتسا  اب  ناگدننار 

ش

هدنیآ دیهش 

راد قح  هب  قح  تعرس  هب  دوب و  تسرد  ناش  صیخشت  مه  بلغا  هک  دنامب  دنداد . یم  هدنیآ  دیهش  تبسن  یکی  هب  اه  هچب  اه  تقو  یهاگ 
. دوب هدناوخ  شا  هحتاف  دروخ  یم  صخـش  مان  هب  هک  لاف  ۀعرق  تسا . لاح  سح و  نیا  تاموزلم  تامدقم و  رـس  رب  فرح  اما  دیـسر ! یم 
، يرادـن تلیاسو  هب  يزاین  يوش و  یم  دیهـش  رگید  وت  هک  نیا  ۀـناهب  هب  دـندرب  یم  ار  شرادـن  راد و  شرـس . دـنتخیر  یم  راتات  موق  لـثم 

روطچ هصق  الاح  دـندرک . یمن  محر  مه  موصعم  لفط  نت  نهاریپ  هب  یهاـگ  نآ . ریغ  تعافـش و  ییورگ  یمزر ، مه  ياـهزور  يراـگدای 
شا هرقف  کی  هک  نآ  لاثما  و  ما » هدید  نانچ  نینچ و  ار  ینالف  باوخ  رد  نم  ای  يا ، هدش  ینارون  ردـقچ  :» هک يروط  نیا  دـش ، یم  عورش 

تراـغ يارب  دنتـساوخ  یم  يا  هناـهب  تشادـن ، يدـج  اـی  تسا  یخوش  هک  نیا  هب  یـسک  رگید  دـننکب . ار  صخـش  تسوپ  هک  دوب  یفاـک 
. دشاب یسک  هچ  درک  یمن  مه  ریفوت  وا ! متش  برض  رد  ندروآ  رد  ازع  زا  یلد  صخش و  کلمیام 

یتبون تداهش 

! دـندید یمن  مه  يارب  ناردارب  هک  ییاـه  لاـیخ  باوـخ و  هچ  دوـب و  هدـنیآ  يادهـش  هب  طوـبرم  هشیمه  اـه  ثحب  اـه و  فرح  زا  یـشخب 
رد صالخا  تمدخ ، ۀقباس  تبون ، تیاعر  دراد و  یطیارش  تیعقوم و  هچ  یسک  ره  هک  نیا  دندرک . یم  یسانشراک  ار  صاخشا  تیعضو 

نـسح تبون  دـشاب  هک  مه  یتبون  : » تشاد تیلخدـم  نف  لها  رظن  رد  صاخـشا  تداهـش  رد  هک  دوب  یلماوع  هلمج  زا  رهاظ  عضو  لـمع و 
!«. تسا رت  تفلک  ندرگ  همه  زا  مادص  زا ...  دعب  هک  تسا  مولعم  دشاب  یتفلک  ندرگ  هب  رگا  تسا و 

هزانج عییشت  ياهراعش 

رد هک  ییاه  تایلمع  دادعت  ههبج و  رد  شروضح  ۀقباس  داتفا . یمن  رگراک  وا  هب  مه  مب  دض  هک  دوب  ییاه  یمب  نآ  زا  میدوب ، رادـن  مه  اب 
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کچوک تشگنا  هب  هک  لباقان  ییالط » شکرت   » کی زا  غیرد  اما  دهدب . داب  هب  ار  وا  لثم  رفن  اهدص  رس  دوب  یفاک  دوب  هدرک  تکرـش  اهنآ 
روج راعـش  یلک  تا  هزانج  عییـشت  تداهـش و  يارب  تسین ، میلاـح  اـه  فرح  نیا  نم  :» متفگ یم  وا  هب  دـشاب ! هدرک  تباـصا  شپچ  تسد 
رسپ منک ! بآ  ریز  ار  ترـس  يروج  کی  منزب و  الاب  نیتسآ  مدوخ  مراچان  يراذگب  تسد  يور  تسد  روط  نیمه  یهاوخب  رگا  ما ، هدرک 

دـصقم هب  ار  امـش  ات  مراد ، تیلوئـسم  امـش  لابق  رد  نم  :» دادـیم ار  یگـشیمه  باوج  ناـمه  وا  دوش » یم  ماـمت  دراد  گـنج  رگید ، بنجب 
هچ دـنیاجک  یلو  یلع و  یقن و  یقت و  نیـسح و  نسح و  دـننک  لاؤس  نم  زا  رگا  مورب ، مدوخ  مناوتیمن  هک  مهدـن  اـقآ  لـیوحت  مناـسرن و 

!«. مهدب یباوج 

رخآ لوا و  تبرش 

یم فیرعت  تشاد ، اهزیچ  روج  نیا  لوا و  طـخ  تداهـش و  گـنج و  زا  يروصت  هچ  هک  نیا  ههبج و  هب  شمازعا  نیلوا  زا  دوب و  اـم  قیفر 
دیشون تداهش  تبرـش  دش و  دیهـش  ینالف  دنتفگ  یم  یتقو  متـسناد  یمن  مدمآ  هقطنم  هب  یتقو  ینکن ، رواب  تسا  نکمم  تفگ : یم  درک .

داد يا  هکشب  رـس  يالاب  يدرمریپ  میداتـسیا ، ییاج  هار  نیب  :» تفگ یم  مدوب . هلاس  هدراهچ  هدزیـس ، متـشادن ، یلاس  نس و  هتبلا  هچ ؟ ینعی 
:» متفگ مدوخ  اب  هظحل  نآ  نم  درک . یم  رپ  ار  ناگدنمزر  ياه  ناویل  تشاد  تسد  رد  هک  یبآ  چراپ  اب  تداهش و  تبرش  تبرـش ، دز : یم 

! موشب دیهش  هتشکن  ار  یقارع  رفن  دنچ  لقادح  هدیسرن و  هار  درگ  زا  زونه  مروخب ، رگا  هک  دشاب  فورعم  تداهش  تبرـش  نامه  نیا  دنکن 
!« مدنخ یم  مدوخ  هب  لد  هت  زا  مدروخ  یم  تبرش  تقو  ره  الاح  مدروخن و  تبرش  نآ  زا  ًاعقاو 

دوعوم تشهب  تداهش و 

رکف و تداهـش و  نیرکـش  دهـش  قوش  دوب و  هتـشرس  ناش  يوخ  قلُخ و  اب  تشخ  ات  تشخ  زا  الاب ، دنلب  ورـس  انعر و  رای  نآ  ِتشهب  يوب 
هاـگن رد  گرم  ۀـنیک  نیمک  هک  دوـب  هتـسشن  ناـشناج  لد و  رب  ناـنچ  یترودـک ، تهارک و  چـیه  یب  تحـالم ، نادـند و  بـل و  نآ  رکذ 

تشم و رد  رمع  بکرم  نانع  دنریگ و  شا  هرخـس  هب  دنوش و  ریلد  نآ  رب  هک  ردـق  نآ  دومن . یم  رازآ  یب  فیحن و  رازن و  راز و  ناشذـفان 
تقالخ تراما و  یعدـم  كولم و  یب  کـلم  كولـس و  یب  ریـس  راوس  کـت  شوشم  تشد  نآ  رد  تشپ ، رب  سوه  اوه و  زا  یهت  شکرت 

. دنشاب

تاولص هدنیآ  يادهش  حور  يداش 

اه یخوش  زا  یضعب  هب  تبـسن  ندرک ، رطخ  همه  نآ  لابند  هب  هقطنم و  ههبج و  رد  روضح  ۀقباس  همه  نآ  دوجو  اب  وا  هک  دوبن  یندرکرواب 
هلمج اه ، هچب  زا  یـضعب  میدوب . شدـهاش  اج  نآ  اج و  نیا  تعاس  ره  زور و  ره  هک  ندـش  دیهـش  يارب  مه  نآ  دـهدب ؛ ناـشن  تیـساسح 

: دوب هتشون  شرتفد  وت  شیاه  یتسپ  مه  زا  یکی  هک  نیا  لثم  راب  کی  میتشاد . یطاسب  هصالخ  دندرک . یم  شتیذا  رت  شیب  ار  طخ  لوئسم 
اب ار  شتـشاددای  ۀچرتفد  دوب  هدرک  باترپ  نوریب  هب  کنات  لخاد  زا  ار  وا  راجفنا  جوم  هک  يزور  ار ـ  شمـسا  ینعی  ینالف ـ  دیهـش  رادرس 
رب مرـس  زا  تسد  ارچ  منک . راکچ  امـش  تسد  زا  نم  هخآ  ابـصمال ! :» نیمز يور  دوب  هدیبوک  مکحم  دوب و  هدروآرد  شبیج  زا  تینابـصع 
وت :» هک درک  یم  سامتلا  اه  هچب  هب  تاولـص »! هدنیآ  يادهـش  حور  يداش  يارب  :» تفگ یم  تشاد  اهردارب  زا  یکی  مه  الاح  دیراد »؟ یمن 

!«. منامب هدنز  مهاوخ  یم  هملیف  نآ  رگیزاب  لوق  هب  مراد . هچب  نز و  نم  دیتسرفن ؛ نم  ۀساو  ادخ  ور 

دیتسه ینتفر  امش 

نآ تاعبت  یلاس و  نس و  مک  یگچب و  فرط ، کی  تامهم  كاروخ و  سابل و  باوخ و  ياج  عضو  تبرغ و  نمـشد و  شتآ و  گنج و 
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ياه کلتم  زا  مه  نیا  رارف ، هرخالاب  هداوناخ و  اب  هعفارم  اوعد و  ماـن و  تبث  ياـه  کـلک  زود  مازعا و  زا  نآ  فرط ! ناـمه  نم ، يارب  مه 
مدید دعب  مدروآ  یمن  مدوخ  يور  هب  لیاوا  يدج . یخوش و  هب  تفگ ، یم  يزیچ  دیسر  یم  نم  هب  سک  ره  هقطنم ! رد  مزر  مه  ناتـسود 
مرـس هب  رـس  هیقب  زا  رتشیب  هک  اـهدرمریپ  هب  ًاـصوصخ  مداد ، یم  باوج  تفگ  یم  يزیچ  یـسک  رگا  سپ ، نآ  زا  دوش ، یمن  يروط  نیا  هن 

یم دننابـسچب  نآ  رخآ  اـی  لوا  هـب  ار  هـچب »  » ۀـملک دـننزب  دـنهاوخ  یم  مـه  یلوـمعم  فرح  رگا  یتـح  دنتـشاد  رارــصا  دنتــشاذگ و  یم 
امش هحلسا  هک  ما  هدمآ  دیتسه  ینتفر  دوز  ای  رید  امـش  نوچ  :» مداد یم  خساپ  مه  نم  راک »؟ هچ  اجنیا  يا  هدمآ  ارچ  رگید  وت  هچب ! :» دنتفگ

!« دنامن نیمز  يور 

دییامرفب امش 

دنا هتفگ  يرتـگرزب  اـباب  تسا . یبدا  یب  مورب ، رگا  ادـخ  هب  درادـن ، ناـکما  امـش  ناـج  هن  :» رارـصا تشپ  رارـصا  فراـعت و  تشپ  فراـعت 
هاتوک مادک  چیه  ریخن  مور .» یمن  هک  متفگ  رگید  دییامرفب  دـینک ، یم  فراعت  ردـقچ  دوش ، یمن  دریمب  نت  نیا  دـنا ، هتفگ  يرت  کچوک 
يولج رفن  دض  نیم  کی  سرپب . اقآ  زا  :» تفگ اهنآ  زا  یکی  هدش »؟ هچ  :» مدیـسرپ لخاد . دنیآ  یمن  ارچ  منیبب  مورب  متـساخرب  دندمآ . یمن 

«. نآ يور  دتسرفب  ار  ام  دهاوخ  یم  تسا  يدورو  رد 

فراع رعاش و 

یلیخ میتسناد ، یمن  ام  تسا و  رعاش  حادـم و  اـپ  کـی  شدوخ  يارب  هللاءاـشام  ینـالف  :» متفگ ما  یتسد  لـغب  هب  میتشگ . یم  رب  هینیـسح  زا 
!« میفراع نامدوخ  يارب  مه  ام  بوخ  هرآ ، :» تفگ دناراخ و  تشگنا  اب  ار  شندرگ  سپ  دـهد .» یم  تسب  تفچ و  مه  اب  ار  تارابع  بوخ 

!« دننک یم  هچ  نیبب  ایب  دعب  تسین ، مولعم  شردق  تسا  هدنز  ات  مدآ  رگید . تسا  راگزور  :» داد همادا  دعب 

رادرو ونم  ایب  رادرهش 

دوب و هناـخ  لـثم  رداـچ  رگنـس و  رب . سفن  ياـه  هماـنرب  یهاگحبـص و  مسارم  زا  هنابـش ، مزر  زا  دـندوب ؛ هدیـسر  هار  درگ  زا  اـهورین  هزاـت 
یگدیـسر ییاریذپ و  دـنمزاین  سح و  لاح  یب  هزادـنا  هچ  هک  دـنهدب  ناشن  دنتـساوخ  یم  یتقو  ردام . (ع ،») نیـسحلا مداخ   » ای رادرهـش » »

«. رادرو ونم  ایب  رادرهش ! :» دنتفگ یم  دندرک و  یم  رادرهش  هب  ور  دنتسه 

مدلب انش 

راوس :» مدیسرپ دریگب . شتسد  زا  ار  همقل  تساوخ  یم  یسک  راگنا  دروخ . یم  اذغ  مامت  ياهتـشا  علو و  اب  تسا . هنـسرگ  یلیخ  دوب  مولعم 
«. مدلب انش  نم  روخب ،  ار  تدوخ  ۀصغ  وت  :» تفگ دوش .» یم  هفخ  نالا  هتربخ ! هچ  تسا »؟ ترس  تشپ 

. دیریگ یم  یهام  ار  ناتقوقح  امش 

یم دندش ! یمن  ینامدوخ  یسک  اب  دوز  اه  هچب  هکنآ  زا  لفاغ  دروایب ؛ رد  رس  تساوخ  یم  زیچ  همه  زا  هدماین  دوب . واکجنک  اما  هن ، لوضف 
یـضعب زا  ًاصوصخ  ادخ ـ  ةدنب  تشاد . همادا  عضو  نیا  اه  تدم  ات  ًادعب .» مینک  کشخ  ار  نامتروص  تا  هیفچ  اب  راب  کی  راذگب  :» دـنتفگ

ههبج هعفد  دنچ  یصاع ـ  یلیماف ـ ؟ دمصلادبع ـ  مسا ـ ؟ ًالثم ـ  حازم ؛ يور  زا  هتبلا  دینش ؛ یم  الابرس  باوج  دیسرپ  یم  یفرح  ره  اه ـ  هچب 
بالقنا ات  دینامب ـ ؟ هقطنم  رد  دیراد  دصق  یک  ات  نارمع ـ  نب  یسوم  هد  یتسه ـ ؟ رکـشل  مادک  رد  تسا ـ . لوا  راب  راب  نیا  اب  دیا ـ ؟ هدمآ 

یم یهام  ار  ناتقوقح  سالیگ ـ  شکرت  ولابلآ ،  شکرت  ناوارف  دـیا ـ ؟ هدـش  حورجم  دـیا و  هدروخ  شکرت  ریت و  الاح  اـت  جـع ـ ) ) يدـهم
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رد اج  نامه  دنراذگن ، اهنت  ار  ماما  دییوگب  مدرم  هب  دیراد ـ ؟ مدرم  يارب  یمایپ  هچ  دـنرادن ـ . تسود  یهام  ام  ياه  هچب  اقآ  هن  دـیریگ ـ ؟
نینچ ریگ  ات  دوشن !!! او  هدش  بارخ  نیا  هب  ناشیاپ  دننک  یعـس  ههبج و  هب  مازعا  يارب  ءوس  تاغیلبت  لباقم  رد  دننک  تمواقم  دننامب و  رهش 

. دنتفین یمدآ 

رینپ حبص  رینپ ،  بش 

هچب دندوب  هداد  رینپ  ام  هب  بش  رهظ و  حبـص و  لاس  دنچ  یط  سب  زا  دش . یم  دـب  ناملاح  داتفا  یم  رینپ  هب  هک  ناممـشچ  رگید  رخاوا  نیا 
ربخ يزور  تسا . نفد  اج  نآ  هدنمزر  یجیـسب و  کی  دینادب  دوب  راز  هروش  شکاخ  يربق  ره  ادهـش  رازم  دیورب  دـنتفگ  یم  یخوش  هب  اه 
رینپ سب  زا  میدرم  دـندز ، یم  ار  رینپ  یتشک  یکـشاک  :» دـنتفگ ادـصکی  همه  دـنا ، هدز  کـشوم  اـب  اـیرد  رد  ار  جـنرب  یتشک  هک  دـندروآ 

!« مدیروخ

هچملش رمش و 

وا هک  نیا  ندـید  ندینـش و  الب . قرب  لثم  دوبن ؛ رگراک  وا  هب  مه  مب ! دـض  يوسنارف  پوت  ياـه  هلولگ  هک  دوب  یمب  ياـه  ناـجمداب  نآ  زا 
یک ره  دشاب . هدمآرد  اپ  زا  وا  هک  درک  یم  رواب  یسک  رگم  هدروخ . ریت  ریت  ای  هتفرگ ، شتآ  شتآ  دنیوگب  هک  دوب  نیا  لثم  هدش ، حورجم 
هتفر شهارمه  هک  اه  هچب  زا  یکی  اـه . فرح  نیا  زا  شکرت و  فیح  ریت ، فیح  دوب ؟ یطحق  مدآ  ارچ ؟ هگید  وت  دیـسرپ  یم  شدـید  یم 

! نیا هب  هسرب  هچ  هروخ ، یم  ریت  اج  نوا  هرب  مرمش  تسین ؛ اه  فرح  نیا  هچملش  :» تفگ یم  بقع ، دوب 

یج . یپ . رآ دض  مکش 

شیپاشیپ هشیمه  نس  لاس  داتفه  دودـح  اب  شدوخ  داد و  یم  شزرو  هاگحبـص  نادـیم  رود  ار  ام  مامت  مین  تعاس و  کی  حبـص  هب  حـبص 
ًالصا و دش . یم  يراج  شیور  ورس  زا  قرع  ام  لثم  داتفا ، یم  هرامش  هب  شسفن  دش . یم  هتسخ  ییوگب  هللاءاشام  درک . یم  تکرح  اه  هچب 

هلوـلگ رگا  هک  دوـشب  مکحم  تفـس و  دـیاب  ردـق  نآ  دـینیب ؟ یم  ار  نـیا  :» تـفگ یم  دز  یم  شمکـش  تالـضع  يور  شمرن  عـقوم  ًادـبا 
!« ددرگرب دنک و  هنامک  درک ، تباصا  نآ  هب  یج ، . یپ . رآ

دیوشب ینابصع  رگا  امش 

لثم ناردارب  زا  رگید  رفن  دـنچ  قافتا  هب  ناـگداپ  شنیزگ  لـحم  رد  دـندرک . یم  يریگتخـس  ههبج  هب  مازعا  يارب  هک  دوب  ییاـه  تقو  نآ 
دندرک یم  لاؤس  هک  ام  زا  دنک . شتمحر  ادخ  متخانـش . ار  وا  هک  دوب  اج  نآ  دننک . هبحاصم  ام  اب  ات  میدوب  هتـسشن  لاس  نس و  مک  مدوخ 

ددرگرب و هدـننک  هبحاصم  رظن  ادابم  ات  میداد ، یم  باوج  طایتحا  زرل و  سرت و  اـب  بدؤم و  یلیخ  میدرک و  یم  عمج  ار  ناـمیاپ  تسد و 
مدای هزم . شوخ  باوج و  رـضاح  هداعلا  قوف  دوبن ؛ روط  نیا  وا  اما  دوشب . بارخ  میدوب  هتخاس  هچنآ  همه  نآ ، لابند  دیوگب و  دوش » یمن  »

یم هبحاصم  هک  يردارب  هلب .» :» تفگ همه  روصت  فالخ  رب  دیهد »؟ یم  شحف  دیوشب  ینابصع  امـش  رگا  :» دندیـسرپ وا  زا  یتقو  هک  تسه 
؟ دیناوخ یم  زامن  امـش  لاؤس  خساپ  رد  ای  اکیرمآ » ! رب  گرم  :» داد خساپ  وا  و  ییوگ »؟ یم  یچ  یـشحف ؟ هچ  هلب ؟ :» دیـسرپ بجعت  اب  درک 

«. مراد یم  اپ  هب  :» درک شلیمکت  شدوخ  دعب  و  هن » :» تفگ مکحم  یلیخ 

یکاخ یلع  دیهش 

هناخدور دینکب . يرکف  دیـش  دنلب  دیباوخ  یم  ردقچ  درب ، بآ  ار  ناوراک  :» تفگ یم  اه  هچب  ندرک  رادـیب  يارب  ار . یکاخ * دزرمایب  ادـخ 
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هناخدور دینکب . يرکف  دیـش  دنلب  دیباوخ  یم  ردقچ  درب ، بآ  ار  ناوراک  :» تفگ یم  اه  هچب  ندرک  رادـیب  يارب  ار . یکاخ * دزرمایب  ادـخ 
«. تخوس مدرم  رادن  راد و  هتفر ؟ اجک  ناتتریغ  رخآ  تفرگ ، شتآ 

نهپ تصش 

. مینک ذوفن  اه  نآ  تیعقوم  بلق  رد  میناوتب  ات  میروآرد  نمـشد  هفاـیق  تخیر و  هب  بساـنم  عقوم  رد  ار  ناـمدوخ  روطچ  هک  دوب  نیا  ثحب 

. دور یم  ول  لوا  هاگن  نامه  رد  تسولبات . ینک  شناج  هب  ناج  ار  یجیسب  :» دنتفگ یم  دندوب ، دیماان  مه  اه  یضعب  دوب . توافتم  اهداهنشیپ 
، دینک تسرد  ار  شیاجک  ره  :» دنتفگ یم  یخوش  هب  یـضعب  و  تسا » صخـشم  یخـسرف  لهچ  زا  دـنزب ، فرح  یبرع  لبلب ، لثم  رگا  یتح 

!«. درادن رتشیب  حیضوت  هب  زاین  رگید  دنک  زاب  هک  ار  شتسد  دیناشوپب . دیناوت  یمن  تسا  ندیلام  نان  يور  رینپ  هناشن  هک  ار  شنهپ  تصش 

جارعم حبص  هچملش ، بش 

رکذ اب  دنتسیا و  یم  سوبوتا  باکر  ياپ  هک  ییاهرفوش  درگاش  تبیه  هب  رفن  کی  تکرح  زا  لبق  میدش . يالبرک 5  یتایلمع  هقطنم  مزاع 
هچملش ادهش ، جارعم  حبص  شش  هچملش ، بش  نارفاسم ، :» درک یم  دایرف  داد و  دننک  یم  ندش  راوس  هب  توعد  ار  نارفاسم  دصقم  أدبم و 

ردـق نیا  ارچ  رگید  الاب  اـیب  جارعم ؟ جارعم ، بنجب ، اـقآ  بنجب  میدرک ، تکرح  هک  دـننامن  اـج  دـنوش . راوس  دـنیایب  رتدوز  هچره  جارعم ،
!« ینک یم  تسد  تسد 

بسا ههیش 

زیرگ دوب ، يداش  سلجم  رگا  یتح  اروشاع ! ترایز  تقو . یب  تقو و  تسار ، پچ و  دنتشاد . یمنرب  نامرـس  زا  تسد  مه  سوبوتا  لخاد 
لد مینک و  مسجم  دوخ  مشچ  شیپ  ار  هعقاو  هک  تساوخ  یم  ام  زا  دـش . یم  ییارآ  هنحـص  لوغـشم  حادـم  البرک ! يارحـص  هب  دـندز  یم 

: دتفین ملق  زا  يزیچ  دهدب و  حیضوت  ءزج  هب  ءزج  تساوخ  یم  يرصب  یعمـس  تروص  هب  دینکب  ار  شروصت  الاح  نادیم ، هناور  ار  نامیاه 
ار بسا  ههیش  يادص  وک  تیالوم  بحاص و  دندیـسرپ  تیب  لها  دیوگب  هکنیا  زا  لبق  » دمآ حانجلاوذ  دنرظتنم ، همیخ  رانک  تیب  لها  همه  »

. دینزب سدح  ناتدوخ  ار  ارجام  هیقب  دعب  هدنخ و  ریز  دز  یقپ  رفن  کی  سوبوتا  هت  زا  هضور  طسو  دروآرد ،

دنو یلوهش 

دیدج ياهورین  هب  ددجم  مازعا  یمیدق و  ياهورین  هلمج  نآ  زا  دنتشاد . ییاهزمر  زار و  ریباعت و  ناشدوخ  نیب  هذیا  ناتـسرهش  ناگدنمزر 
حیضوت اهنآ  یتقو  دنو » یلوهش  : » دنتشون یم  اهنآ  یکاخ  نهاریپ  تشپ  دعب   » مینک یسیون  شوخ  ار  ناتیاه  سابل  يور  دییایب  : » دنتفگ یم 

یم گرم  یب  دینک . یم  تکرـش  تایلمع  همه  رد  دینام و  یم  یقاب  هدنمزر  هشیمه  امـش  بیترت  نیا  هب  : » دـنداد یم  باوج  دنتـساوخ  یم 
رد لاس 66  ات  هکنیا  اب  دنا ! هدرک  رظن  دنو  یلوهـش  هفیاط  : » هک دنتفگ  یم  دندرک ، یم  يواکجنک  رتشیب  اه  هچب  رگا  هلولگدـض » دـیوش و 
مه رفن  کی  یتح  تسا و  هدـماین  یـسک  ینیب  زا  نوخ  لاح ، هب  اـت  دـنا ، هدرک  دربن  ياـه  نادـیم  هناور  یجیـسب  تسیود  لقادـح  هرود  ره 

!« دنا هدادن  دیهش 

تعافش

یتسود دوب . مرگ  تیـصو  تعافـش و  زاین و  زار و  هثاغتـسا و  رازاـب  میورب . یتاـیلمع  هقطنم  هب  هک  میدـش  یم  هداـمآ  مرحم  تاـیلمع  بش 
تفرگ ارم  تسد  چـم  عمج  نایم  زا  بش  نآ  درک . یم  راتفر  اه  لوغم  لثم  تاقوا  یهاگ  ًاعقاو  يزیگنچ ؛ نسحلاوبا  مان  هب  قامچلق  میتشاد 
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رایتخا : » متفگ منک »! یشالتم  ار  تزغم  اج  نیمه  ای  ینک  یم  تعافـش  ارم  : » تفگ درب و  ما  هقی  هب  تسد  دعب  تولخ . يا  هطقن  هب  دروآ  و 
!« نابرق دنزب ، فرح  امش  فرح  يور  دراد  تئرج  یک  دیراد 

ههبج هام  شش 

وا نالهأتم  درجم . الاب و  لاس  نس و  اب  يردارب  هلمج  زا  میتشاد . قیفر  روج  همه  میدوب ، هدـش  مازعا  مه  اب  هک  لحم  لها  ناتـسود  نایم  رد 
یم ینز  نم  : » هک دوب  نیا  شباوج  هشیمه  وا  دنـشاب . هدزن  ناـشیا  هب  هک  دوـبن  یفرح  يوـحن . هب  اـهدرجم  دـندرک ، یم  تیذا  يوـحن  هب  ار 
نینچ تقو  ره  هیمهس ! هاگـشناد و  عمط  حرط و  اب  هن  بلطواد ! مه  نآ  دشاب . هتـشاد  ههبج  رد  روضح  هقباس  هام  شـش  لقادح  هک  مهاوخ 

.« دروخ یمن  درد  هب  دهدن  صیخشت  زا 120  ار  هراپمخ 80  توس  يادص  هک  ینز  دینک . ربخ  ارم  دیدرک  ادیپ  ار  یسک 

هدیدن ار  شردام  تسا  لاس  شش 

نایاپ هب  هقطنم  رد  ناشدهعت  هام  هس  ای  دوش  یم  مامت  تایلمع  ات  دـننک  یم  رکف  اه  یـضعب  : » هک اجنیا  هب  دیـسر  ات  تفگ  تفگ و  تفگ و 
لاقتنا لقن و  اهدمآ و  تفر و  همه  نمشد  میراد و  ام  هک  یساسح  طیارـش  رد  مه  نآ  دنورب ؛ یـصخرم  ای  دنریگب و  هیوست  دیاب  دسر  یم 

دنک عورش  ات  میراد  مک  یتایلمع  يورین  ام  اهاجک  دنک ، ذوفن  طخ  زا  هطقن  مادک  هب  دنیبب  هک  تسا  هدناباوخ  شوگ  دراد و  رظن  ریز  ار  اه 
ریسا هدرکان  يادخ  دینک  رکف  امش  ًالصا  نم . رس  هب  یکی  دینزب و  ناتدوخ  رس  هب  یکی  هقطنم  دیدرگرب  دیورب و  امش  تقو  نآ  تنطیش . هب 
یمرب دوز  مینز و  یم  رس  نام  هداوناخ  هب  میور  یم  زور  ود  طقف  هیسداق ! رادرس  ياقآ  دیتفگ  یم  دبال  دینکب ؟ دیتساوخ  یم  هچ  دیا . هدش 

هک تسا  لاس  شـش  نالا  نسحم . جاح  لاثما  هب  دـینک ! هاگن  ناتدوخ  ناردارب  زا  یـضعب  هب  امـش  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا  هاـگودرا ، میدرگ 
هاگن رگیدکی  هب  دندرک  انب  اهرت  هقباس  مک  دنتخادنا و  نییاپ  ار  ناشرس  اه  هچب  یکی  یکی ، دیسر  هک  اجنیا  هب  تبحص  هدیدن ». ار  شردام 

نسحم جاح  : » تفگ دش و  دنلب  نسم  ًاتبـسن  یمیدق و  ناردارب  زا  یکی  هک  اه ! تسا  یلیخ  لاس ! شـش  بجع ! هک  ندرک  چپ  چپ  ندرک و 
رپ اه  هچب  هدنخ  زا  نلاس  دیوگ ، یم  تسار  درمریپ  داد  یم  ناشن  هک  رکشل  هدنامرف  توکس  اب  اه »!؟ یتفرگ  ور  ام  یجاح  هرادن ؛ ردام  هک 
هب درک  ور  دعب  دورب » درک  یمن  لو  تشاد  مه  ردام  رگا  نسحم  جاح  دنک  یمن  یقرف  : » درک هفاضا  تخابن و  ار  شدوخ  هدنامرف  هتبلا  دش .

!« دیناد یم  رتهب  دبال  امش  : » تفگ مه  يراعش  نید  دیهش  یجاح »؟ هتسرد  : » تفگ دوب و  هداتسیا  وا  رانک  هک  نسحم  جاح 

زامن شیپ  طیارش 

یم دوبن  مه  یـضار  رگا  الاح  دشن . هک  دـشن  يربخ  دـیآ ، یم  اقآ  جاح  ادرف  دـیآ  یم  اقآ  جاح  زورما  ولج . شتخادـنا  دوب  يا  هلیح  ره  هب 
زامن امـش  زورما  دوش  یم  رگا  مراد ، رذـع  نم  ! ینـالف : » هک نم  شیپ  دـمآ  يزور  هکنیا  اـت  تخادـنا . یمن  نیمز  ار  اـه  هچب  يور  داتـسیا ؛

ییوگب هک  یطرـش  هب  ولج  مور  یم  : » متفگ مراد » رذع  مه  زورما  نم  هرآ  : » هک دـمآ  هرابود  ادرف  تسین » يا  هلئـسم  هشاب  : » متفگ ناوخب ».
هتـسهآ مشوگ و  کیدزن  دروآ  ار  شرـس  دـش ؛ دیفـس  خرـس و  یمک  دوش  یمن  هک  نم  زا  دوش  یمن  هک  وا  زا  هیچ »؟ ترذـع  هدـش و  هچ 

هب نآ  زا  ناشتسد . فک  متشاذگ  فاص  مه  نم  هیچ ؟ هیضق  هک  دنتفرگ  ار  مرود  اه  هچب  مرادن »! تروش  نم  هک  تسا  نیا  هلئـسم  : » تفگ
تروش الاح  : » دنتفگ یم  دنلب  اهردارب  دوب ، تعامج  ماما  سک  ره  تقو  ره  ندش . زامن  شیپ  طیارش  زا  یکی  دش  مه  نتـشاد  تروش  دعب 

»!؟ يراد

منیبب باوخ  هب  دیاش 

. مدـش ساسح  دیـسرن . ییاج  هب  ملقع  مدرک  رکف  هچ  ره  تسپ . رـس  مورب  وا  ياج  هب  نم  هک  تشاد  رارـصا  بش  نآ  اـما  دوبن ، یلبنت  رـسپ 
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!« تسا یگداوناـخ  رخآ  : » تفگ مهدـب » یناـبهگن  تیاـج  هب  مدرک  لوبق  هک  نم  منادـب ،؟ نم  یهاوخ  یمن  هک  هیچ  هیـضق  ینـالف  : » متفگ
متسین رادرب  تسد  دید  هک  دعب  مدوخ ،» ناج  هب  هن  : » تفگ یتفرگ »؟ ار  ام  : » متفگ اجک ؟ اجنیا  اجک ؟ هناخ  مدرک  کش  رتشیب  یگداوناخ ؟

!« درادن تیبوخ  مشابن  نم  دیایب  مباوخ  هب  مه  بشما  دیاش  متفگ  مدید ، ار  مدزمان  باوخ  بشید  نم  هیچ ؟ یناد  یم  : » تفگ

تعافش ماش 

»؟ یهدـب ماش  ام  هب  یهاوخ  یمن  وت  : » تفگ نم  هب  اشع  زاـمن  زا  دـعب  میدوب . یـصخرم  رد  نادرگ ، یناـحور  يدـحا ، ردارب  یکـالما و  اـب 
دیتسه ینتفر  امش  هک  مناد  یم  نم  دینک  تعافش  ارم  هکنیا  : » متفگ یطرش »؟ هچ  : » دندیسرپ دراد » طرش  کی  طقف  مهد  یمن  ارچ  : » متفگ

ماش : » دنتفگ دیـسیونب » : » متفگ ناشتـسد و  مداد  مدروآ و  ملق  ذغاک و  دندرک ، لوبق  مهدـب ». تسد  زا  ار  تصرف  نیا  دـهاوخ  یمن  ملد  و 
هدعولا : » متفگ ماش  زا  دعب  متـشاذگ . مامت  گنـس  تافلخم ، عیمج  اب  متخادنا  ار  هرفـس  ماش » لوا  یگنرز  ردق  نیا  یگنج ، هچب  هدروخن ؟

؟ ماش میمهف ، یمن  ور  تروظنم  اجک ؟ یک ؟ تعافش  تعافش ؟ ینک ؟ یم  تبحص  زیچ  هچ  هب  عجار  : » يربخ یب  هب  دندز  ار  ناشدوخ  افو »
درم : » دـنتفگ يدـج  یلیخ  متـسین  رادرب  تسد  دـندید  دـعب  مدرک و  يراشفاپ  یگداس  يور  زا  مه  نم  دـیآ »! یمن  نامرطاخ  هب  يزیچ  اـم 
عقوت الاح  يراذگب ، ام  يولج  ار  اذـغ  نیا  دـش  تور  تدوخ  یچیه  ام  الاح  يدیـشکن ؟ تلاجخ  يداد ؟ ام  هب  دوب  یماش  هچ  نیا  یباسح 

!« هللاویا اباب  يراد ؟ مه  تعافش 

یسفن هتسکش 

سفن ياوه  هک  یهار  ره  درک و  یم  كوک  شکرـس  سفن  هک  يزاـس  ره  هب  اـه  نآ  دوـب . هدارا  اـب  ناگدـنمزر  تسد  بلغا  هدـنرب  گرب 
ار رورغ  بالـضاف  يراجم  ندرک  زیمت  اهتلاوت  نتـسش  اب  یهاگ  دنتفر  یم  ار  ناشدوخ  هار  دـندوب و  انتعا  یب  تشاذـگ ، یم  ناشیاپ  يولج 

نتفر تلاوت  يارب  بآ  ۀباتفآ  ندرک  رپ  اه و  هباتفآ  يارب  بآ  ۀیهت  تسد و  رود  هب  نتفر  اب  بش  همین  رد  یهاگ  دـندناشن و  یم  شیاج  رس 
هجوتم هک  يوحن  هب  نارگید ،  ياذـغ  فورظ  نتـسش  رگنـس و  رداچ و  ندرک  وراج  اب  یهاگ  دـندش . یم  زبس  يرورپ  نت  هار  رـس  اه  هچب 
نارگید هک  تشت  رد  هدـش  عمج  ياهـسابل  نتـسش  اب  یهاگ  دـندوب و  هدـیباوخ  همه  یتقو  ياه  هچب  نیتوپ  ندز  سکاو  اب  یهاگ  دـنوشن ،
هصالخ بش ، همین  ياه  تعاس  درس و  ياوه  رد  ناتسود  ياج  هب  نداد  ینابهگن  اب  اه  تقو  یـضعب  دنیوشب و  حبـص  اتدندوب  هدرک  سیخ 

دلب مه  ار  اه  هار  ۀـمه  دراد و  گنر  رازه  هک  یناطیـش  سفن  ياه  هدـند  ندرک  درخ  يارب  تشاد  یـشور  هار و  دوخ  نأش  رب  اـنب  سک  ره 
ناتـسود نیا  دش . یم  دنلب  ناشتوص  رـس و  ياهوم  یتقو  ًاصوصخ  دـندوب ، ور  شوخ  نساحم و  شوخ  یلیخ  هک  دـندوب  ییاه  هچب  تسا . 

یلیخ دنـشاب ، هتـشاد  ار  ناـشیا  عضو  رـس و  دـننک  یم  وزرآ  مه  نارگید  ًاـنایحا  دـنوش و  یم  صخاـش  دـنراد  دـندرک  یم  ساـسحا  یتقو 
اب هک  دوب  نیا  ناشـشور  مه  ماقم  بحاص  صاخـشا  اهرت و  گرزب  دندرک  یم  حالـصا  راهچ  ةرمن  اب  ار  دوخ  يور  رـس و  هنادنم  تواخس 

مدآ نادنچ  دـندرک  یم  یعـس  هتـسیاش  ياه  یعبط  خوش  هفیطل و  نتفگ  اب  دـندش و  یم  یطاق  دـنتفرگ و  یم  مرگ  دوخ  تسد  نییاپ  دارفا 
لثم نک " و  تعافـش  ار  ام  ادخ  هب  ار  وت  " ای  " اعد .  سامتلا  ردارب  دـیوگب " :  عضاوت  اب  دـسر  یم  ناشیا  هب  سکره  ات  دنـشابن .  یـسدقم 

دادعت هچ  بش  نآ  دنتسناد  یمن  نوچ  نارگید  دنرادرب  وتپ  دنور  یم  هک  دنشاب  یتارفن  نیرخآ  وزج  دندرک  یم  یعس  یضعب  تاملک . نیا 
ار رتون  رت و  ملاس  ياهوتپ  تسه ،  وتپ  یفاک  ردق  هبدندرک  یم  رکف  و  دوب ) رییغت  رد  مئاد  دارفا  دادعت  دنتـسه ( اهرداچ  رد  ندـیباوخ  يارب 
ای دمهفن )  هتبلا  مه  یـسکو  دسرن (  وتپای  اه ،  يزاسدوخ  نیا  هب  دنتـشاد  دیقت  دمعت و  هک  یناردارب  هب  دوب  نکمم  هجیتنرد   . دنتـشاد یمرب 

. دندوب نآ  قاتشم  بلاط و  ناشدوخ  هک  دسرب  سردنم  هراپ و  هنهک و  ییوتپ 
یم هک  ار  یی  اه  هچب  مشچ  ات  دندز و  یم  نیمک  ناتـسودزا  یـضعب  هک  دوب  يرادفرطرپ  رومازا  مه  باوخ  تخر  ندرک  عمج  نتخادـنا و 

. دندرک یم  عمج  ار  اه  باوختخر  دندش و  یم  راک  هب  تسد  دندید  یم  رود  دننک  وضو  دیدجت  ای  دننزب  كاوسم  دنتفر 
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ادهش

ییاج لمع . لقع و  رد  عنتمم  هدارا و  قشع و  دزن  لهس  يراک  دوب ، ادهـش  ندرب  بقع  تبون  عاضوا ، یبسن  ندش  يداع  تایلمع و  زا  دعب 
بقع هب  دوخ  اب  مه  ار  يدیهـش  مزر  مه  كاپ  رکیپ  هک  دـندرک  یم  مزج  مه  اب  ار  ناـشمزع  دوبن ، رـسدرد  یب  ناردارب  دوخ  نتـشگرب  هک 

مزلتـسم لقادـح  راک  نیا  تشادـن و  یـشوماخ  نمـشد  تموصخ  شتآ  نوچ  دـش ، یم  مامت  ناـشدوخ  تداهـش  تمیق  هب  هاـگ  هک  دـنربب 
يدونـشخ عمط  هب  لد  نوخ  همه  نیا  اب  هاگ  هک  ییادهـش  يورایور ؛ هلباقم ي  زا  رت  مک  هن  یترارم  جـنر و  دوب و  تقو  فرـص  تعاس  ، ود

ار ناشیاه  بیج  یناشن  مسا و  يوج  تسج و  رد  يدیـشک و  یم  ناشنوریب  دربن  هکرعم ي  زا  یتقو  یتسود ، قح  نتـشاد  ساـپ  هداوناـخ و 
یـسک يا  سپ  مشاب . مانمگ  مریمب و  مان  مگ  (س ) همطاف مردام  نوچ  متـشاد  تسود  :" ترابع اـب  يدـش  یم  هجاوم  يدرک ، یم  ور  ریز و 

!" راپسب مکاخ  هب  لحم  نیمهرد  یبای ، یم  ارم  هک 
هب هک  نآ  زج  دـننکب  دنتـسناوت  یم  هچ  هتخوس  لد  ناتـسود  دوب ، ناشند نـ ـ نادرگزاب ناکما  يور  چـیه  هب  دـندنام و  یم  ياجرب  هک  ادـهش 

مـسج نمـشد  شتآ  ـر  ثا رب  اداـبم  هک  دـننک  زاـب  ناـش  هقـسوناف  زا  کـجنران  دـنیاشگب ، ار  ناـشراک  نهاریپ  ياـه  همکد  یتـحار ، روـصت 
يوزرآ هب  كربـت ، نمیت و  هب  ندیـشون  ناـشومیل  بآ  تبرـش  عـقاو  رد  همقمق و  بآ  زا  و  دوـشب ، تسه  هچنآ  زا  رت  یـشالتم  ناـشنینزا  نـ

همیمـض ي هب  دـندوب ، هدرک  هیهت  ًـالبق  تداهـش  ینیریـش  ناونع  هب  ناردارب  زا  یـضعب  هک  یتالکـش  زا  ندروخ  اـه و  نآ  هب  ندـش  قـحلم 
نیا رد  زین  امش  مشاب و  هداد  همه  هب  مدوخ  ار  متداهش  ینیریش  متساوخ  هک  نیا  ضرغ  مکیلع . مالس  نومـضم ": نیا  هب  یکیربت  تشاددای 

رت قیقد  يوج  تسجرد و  نواعت و  رد  هچنآ  زا  ریغ  دوب ؛ هدش  يزاساج  سابل  رد  هدش و  قاصلا  نآ  هب  هک  دیشاب " کیرـش  نم  اب  توالح 
یتشد و یلحم  راعـشا  رهاط و  اباب  ياه  یتیبود  دندرک و  یم  لأفت  نآ  اب  اه  هچب  هک  ظفاح  ناوید  نوچ  دمآ ، یم  تسد  ادهـش بـه  ندب  زا 

. نآ ریظن 
قح هب  تایلمع  نآ  رد  هک  دوب  ییادهش  یماسا  نتشون  ربق و  هیبش  يزیچ  نتخاس  نسحتـسم ، دوب و  لومعم  تایلمع  زا  سپ  هچنآ  هلمج  زا 

زامن ندناوخ  تداع  رگید ، ندرک ؛ يرادازع  ندناوخ و  لیمک  ياعد  ربق و  نآرـس  ندش  عمج  هعمج  ياه  بش  دندوب و  هدیـسر  ناشدوخ 
تداهش بـا زا  دعب  دندوب  هتفرگ  لوق  مهزا  یضعب  هک  دوب  هحتاف  تئارق  رفن و  کی  هب  دیهشره  زامن  تیلوئسم  نداد  اب  ادهـش  يارب  تشحو 
، هبقع هب  يدـنفادپ  طخ  ای  تایلمع  زا  نادرگ  هک  نیا  زا  دـعب  تشاد  گرزب  مسارم  نتـشاد  اـپ  رب  تیاـهن  رد  و  دـننک ؛ دا هـم  يدـم یـ ـ حلا
زا راشرـس  ییاضفرد  ادهـش ، اب  دوب  دـهع  دـیدجت  یعون  هک  نآ  رد  تکرـش  هب  اه  هچب  همه ي  دـیقت  تشگ و  یمرب  ناگداپ  اـی  هاـگودرا 

. دوخ ندنام  نآ ، زا  شیب  دیاش  نارای و  نتفر  هناهب ي  هب  متام  تبیصم و 
هب دوب  رت  شیب  نآ  يادهـش  دادـعت  هک  یمـسا  ره  دـندرک و  یم  رورم  ار  تایلمع  يادهـش  یماسا  دنتـسشن و  یم  مه  رود  اـه  هچب  یهاـگ 

. دنداهن یم  دوخرب  كربت  تنمیم و 

تراسا هیوست و  هن  يزوریپ ،  تداهش و 

هب دـنردب و  نت  رب  هماج  ناشیمرگ و  یـشمشک  اب  هک  دـندوبن  یناسک  یتراـبع ،  هب  دـنورب . »  دوز  هک  دـندوب  هدـماین  رید  ًاـعقاو «  يرایـسب 
دندرک و یم  یگدنز  گنج  اب   . دروخب مه  هب  امرـس  زا  ناشیاه  نادـند  دـننک و  زک  يا  هشوگ  رد  لغب  هب  وناز  دـنک و  ناشیدرـس  ياهروغ 
ار اهدنبرمک  هک « : دوب  هداد  شاب  هدامآ  هدیشون و  ار  رهز  ماج  ماما  هک  تقو  نآ  ًاصوصخ  تشادن ؛  ینعم  ناشیارب  زیچ  چیه  گنج  نودب 
؛  دوب مکاح  رکف  کی  طقف  اهنآ  نایم  رد  تشاد و  دوجو  لح  هار  کی  طقف  اـه  هچب  يارب  تسا ».  هدرکن  رییغتزیچ  چـیه  دـیدنبب ،  مکحم 

دنزب هیشاح  روتسد  نیا  نتم  رب  هک  دش  یمن  ادیپ  رفن  کی  گنس . هب  مصخ  رس  ندیبوک  تداهش و  دح  رس  ات  ندرک  تماقتـسا  ندیگنج و 
ورین مازعا  مرف  رد  اه  هچب  هک  ییانعم  نآ  دنک  یم  ادـیپ  ینعم  رتشیب  اج  نیا   . دـشیدنیب تراسا  ای  ههبج  گنج و  اب  هیوست  هب  دوخ  لد  رد  و 
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ار باسح  هیوست  ًادج  نانآ  تداهـش . »  ات  يدهم « ، »  بالقنا  ات  دنتـشون «  یم  تیرومأم  تدم  شـسرپ  خساپ  رد  هک  نیا  دندرکیم ،  اقلا 
قاتا رد  يور  لصا ،  نیمه  هب  انب  دندش .  یم  هدنمرـش  دنتفرگ  یم  هیوست  یتقو  دنورب و  نآ  لابند  دنتـشاد  راع  دنتـسناد و  یم  حیبق  یلمع 

. « مسیلایرپما راعش  هیوست ،  دندوب « :  هتشون  اهرقم  زا  یکی  رد  یلنسرپ 

هریبک ناهانگ  رهش 

رپ ياه  نابایخ  قطانم و  زا  یخرب  رد  نانز  یباجحدـب  یباجح و  یب  نآ  هیمـست  هجو  دوب و  جـیار  نارهت  ياـه  هچب  نیب  هک  يریبعت  نارهت ؛
سپ ياه  لاس  رد  مه  نآ  دندرک  یم  هسیاقم  ههبج  تشهب  اب  ار  رهـش  هک  ینایجیـسب  يارب  هک  دوب  ناگمه  دید  ضرعم  رد  دـمآ و  تفر و 

دوب نیگنس  رایسب  بالقنا ، زا 

یلام تشخ  تروش 

هب دنـشوپ و  یم  رجآ  دـیلوت  قطانم  اه و  هناخزپ  هروک  رد  نز  تشخ  نکدـگل و  لِگ  نارگراک  هک  تسا  ییاه  تروش  هب  نتـسج  تهابش 
. یقیوشت تسا ؛ داشگ  هزادنا  یب  وناز و  رس  ات  تسا ، صوصخ  هب  طیارش  راک و  نآ  همزال  هک  یکرحت  ندرک  مهارف  ياضتقا 

فیلکتالب تروش 

! گنز یگنز  هن  مور ، یمور  هن  تساوه . رد  اپ  فیلکتالب و  يراولشریز ! هن  تسا ، تروش  هن  رگید  هک  وناز  رس  ات  داشگ و  دنلب و  تروش 
. دندوب یمدرم  ياه  کمک  مالقا  وزج  تحار  ياه  تروش  نیا 

يژولوئدیا اب  تروش 

رد تسانعم و  نیمه  هب  زین  دنلب  نیتسآ  تروش  زود و  نامام  تروش  كراولـش ، بآم . یبهذم  دـنلب و  رایـسب  ياه  هچراپ  قاف و  اب  یتروش 
؛ دـنتفگ یم  ویام  نآ  هب  یخوش  هب  اه  هچب  هک  دوب  تفه  هقی  تروش  یکناپ و  تروش  ندـب ، هب  یگدنبـسچ  یهاتوک و  ثیح  زا  نآ  لباقم 

. یقیوشت

نادرگ همانسانش 

نادرگ تشرد  زیر و  لئاسم  ههمه  تشاد و  روضح  ههبج  رد  نآ  ياه  هچب  رثکا  تداهش ، ات  نادرگ  يریگ  لکـش  لوا  زور  زا  هک  ییورین 
هب ار  يرایسب  ناهدنامرف  هدیشچ و  ار  راک  مرگ  درس و  دوب ؛ هدرک  گرزب  ار  اهنآ  ییوگ  هک  تخانـش  یم  يروج  ار  همه  تسناد و  یم  ار 

. دوب نادرگ  تاصخشم  یناشن و  مسا و  همانسانش ، لثم  هک  یسک  دندوب . هدش  دیهـش  هدنام و  اج  یتایلمع  رد  مادک  ره  هک  دوب  هدید  دوخ 
دش یم  ار  سک  همه  زیچ و  همه  غارـس  دوب و  مسجم  نادرگ  کی  شدوخ  دشاب ؛ هدید  ار  نادرگ  هک  دوب  نیا  لثم  دید  یم  ار  وا  سک  ره 

. تفرگ وا  زا 

یگنس تالکش 

یچ ره  خولک ! گنس و  هب  تمحر  دص  تفگ  دیاب  هک  ییاه  تالکش  ندروخ ؛ رد  تخس  ناج  یتالکش  یگنج ؛ تالکـش  یگنج ؛ هریج 
لد هب  مه  ار  خآ  کی  نتفگ  ترـسح  يداد ، یم  ناشزرو  لام و  تشم و  بایـسآ  شین و  ياه  نادـند  اب  ناشیور و  یتسب  یم  ناـهد  بآ 
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! درک یمن  مه  رت  ار  اه  تالکـش  نیا  بل  دـنک ، یم  ریمخ  درخ و  ار  اهاذـغ  نیرت  تخـس  دیـسا  لـثم  هک  ناـهد  قازب  دنتـشاذگ ؛ یم  مدآ 
. تراک یپ  یتفر  یم  پل و  هشوگ  یتشاذگ  یم  شدوخ  لاح  هب  ار  نآ  هک  دیسر  یم  ییاج  هب  راک  هصالخ ،

ردنلیس شش 

تشاد يرتشیب  شوج  بنج و  يژرنا و  دوخ  نامزرمه  ریاس  هب  تبسن  هک  يدرف  طاشناب ؛ كرحترپ و  يوق ، گنرز ،

نادرگ رش 

تیـصخش تشادن ؛ یمود  دوب و  لوا  درم  اهراک  همه  رد  هک  یـسک  ؛ الاب یملع  تردق  اب  باوجرـضاح  كاب و  یب  عاجـش و  یمزر  يورین 
دزنابز غولـش و  دوب و  اه  هچب  غارچ  مشچ و  دندیلاب و  یم  وا  هب  همه  هک  یـسک  دمآ ؛ یم  رب  وا  زا  يراک  ره  هکنآ  نادرگ ؛ درف  هب  رـصحنم 

. ناتسود عمج 

نتفگن صوصف  حرش 

نیدنچ یضعب  يارب  دوب  نشور  مولعم و  رایسب  شدوخ  رظن  زا  هک  ار  یفرح  دش  یم  روبجم  یسک  یتقو  ندز ؛ كرد  لباق  موهفم و  فرح 
. یمهفن هک  میوگ  یمن  صوصف  حرش  تفگ : یم  درک و  یم  بطاخم  صخش  هب  ور  رخآ  راب  دنک ، رارکت  هبترم 

هنیس تبرش 

هقالع اه  توپمک  ریاس  نایم  رد  اه  هچب  هک  تناروتکپـسکا  هنیـس  تبرـش  هب  اهنآ  بآ  گنر  هباشت  هظحـالم  هب  ولاـبلآ  سـالیگ و  توپمک 
! نامرد یب  درد  ره  يوراد  دوب و  هنیس  مهرم  هک  دنتشاد  نآ  هب  یصاخ 

ردق ياه  بش 

ات كاـخ  زا  نتفر  يارب  منتغم  یتصرف  یجراـخ ؛ نمـشد  سفن و  ياوه  بح و  یلخاد و  نمـشد  هب  هلمح  ياـه  بش  تاـیلمع ؛ ياـه  بش 
. زاورپ بش  تایلمع ؛ بش  زا  دندوب  يرگید  ریباعت  زین  عادو  بش  قشع و  بش  يزوریپ . بش  كالفا ،

صوصخم هکبش 

یم اهنآ  هب  دـندز ، یم  فرح  یکرت  نابز  هب  اـه  هچب  عمج  رد  مه  اـب  هک  رفن  ود  ناـنابز ؛ یـسراف  عمج  رد  ندرک  تبحـص  یکرت  ناـبز  هب 
. دنتفگ یم  مه  ندز  ود  لاناک  صوصخم ! هکبش  يدز  دنتفگ :

زاورپ بش 

بـش تسود ؛ رادید  قوش  زا  دندروآ  یم  رد  لاب  اه  هچب  هک  یبش  تسود ؛ أقل  تداهـش و  بش  ندش ؛ دـیدپان  رظن  زا  نتفرگ و  جوا  هطقن 
هک یبـش  دوب ؛ اـه  بش  ریاـس  زا  رتـشیب  نآ  رد  قح  هب  برقت  قیفوت  هک  یبـش  بلاـط ؛ لاـصو  بش  لوصحم ؛ تشادرب  بش  يریگ ؛ هجیتـن 

. دوب اه  بش  ریاس  زا  رتشیب  الوم  اقآ و  تیؤر  ناکما  تفر و  یم  رانک  اه  باجح  دش و  یم  لصاح  عاطقنا  لامک 

ندز یساش 
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یم یتـقو  ناـشتاملاکم  رد  هک  یچ  میـس  یب  ياـه  هچب  نیب  جـیار  دوب  يریبـعت  ندـیمهف ؛ ار  روظنم  ندـش و  هجوـتم  نداد ؛ ناـشن  شنکاو 
هدنریگ لباقم و  فرط  میس  یب  رد  ناشمایپ  هلیسو ، نیا  هب  دنداد و  یم  راشف  ار  سرم  یـساش )  ) یتسـش دننک ، تفایرد  ار  یمایپ  دنتـساوخ 

. تفای هار  دنتشادن  راک  رس و  میس  یب  اب  هک  نانآ  یتح  اه و  هچب  يداع  تاملاکم  هب  جیردت  هب  ریبعت  نیا  دش ؛ یم  سکعنم  مایپ 

ناگدنمزر رژراش 

راثیا و تعاجش ، تمه ، تریغ ، دوب ، هتفر  تراهط  تمصع و  هداوناخ  رب  هک  یبیاصم  رکذ  البرک و  هعقاو  يروآدای  اب  هک  تیب  لها  حادم 
یلد گنس  تواسق و  زا  تشاد و  یم  هگن  هدنز  ادهش  هرطاخ  اب  ار  ادخ  ناتسود  ياه  لد  تخیگنا . یمرب  اهورین  رد  ار  یگتشذگ  دوخ  زا 

زا يرایـسب  ساسا  دوخ  هک  درک  یم  کیرحت  ار  يدوخ  ياهورین  فطاوع  تاساسحا و  هلیـسو  نیا  هب  دز و  یم  فرح  نانمـشد  تثابخ  و 
. دوب گنج  رد  نتخاس  نتخوس و  اه و  يراوشد  ندرک  ناسآ  اه و  یگداتسیا 

رژراش

. دش یم  راب  تلاسک  ینارنخس  ای  سرد  هسلج  هک  یعقاوم  رد  یعمج  هتسد  ریبکت  ربکا ؛ هللا 

تداهش

ادـیپ یـصالخ  اهرت  گرزب  ياه  شیامرف  هدرُخ  رـش  زا  دـنوش و  گرزب  رتدوز  دـهاوخ  یم  ناشلد  اه  هچب  ردـق  نیا  هک  تسین  يدوخ  یب 
. دنا هتشاد  يراگزور  هچ  اهرت  کجوک  ههبج  رد  دنناد  یم  هکنیا  لثم  دننک ،

؟ يا هدمآ  ههبج  هچ  يارب  رگید  وت   ـ
دناد یم  ورین  مازعا  نالوئسم  هب  گنج  لیاوا  رد  درمریپ  نس و  هب  اپ  بلطواد  یجیسب و  دارفا  بلغا  هک  یباوج  !) موشب دیهش  هک  نیا  يارب   ـ
یمن درد  هب  میرادـن و  دوـجو  اـم  مه  تسا  ریگ  شکرت  هک  رگنـس  وـلج  ینوـگ  ةزادـنا  هب  دـنتفگ : یم  دـنوشن  اـه  نآ  عناـم  هکنیا  يارب  و 

!( تسین اهرتگرزب  قلطم  کلم  تداهش  دنیوگب  دنتساوخ  یم  لیدب  یب  خساپ  نیا  اب  اهرتکچوک  و  میروخ ؟

زامن تایکش 

هلمج زا  دوب و  هکـس  ناشراب  راک و  یتدـیقع  ياه  سالک  دوب ، مارآ  ًاتبـسن  هقطنم  یتقو  تغارف ، تاـقوا  رد  تاـیلمع و  ود  نیب  ۀلـصاف  رد 
دوب . زامن  تایکش  وج  سرپ و  دروم  لومعم و  لئاسم  ثحابم و 

ردارب . منیبب  وگب  ار  تزامن  تایکش  امش   ـ
. مریگب دای  ار  زامن  تایکش  مهاوخ  یم  هن  منک و  یم  کش  زامن  رد  هن  نم  اقآ . جاح   ـ

دمحم خیش 

دـید و یم  رود  زا  ار  وا  یـسک  یتـقو  ماـن . نیمه  هـب  میتـشاد  يردارب  نادرگ  تاـغیلبت  رد  دوـب . هدرک  فرـصت  ار  دـمحم  خیـش  ۀـلق  قارع 
تسا ، قارع  تسد  :» تفگ یم  دینش  یم  سک  ره  دز ، یم  شیادص 

!« نکن دایرف  داد و 

نیورپ الهش و 
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دَر يارب  دوب ، هدرک  باختنا  هنانز  یماسا  زا  ار  تاودا  اه و  ناهورگ  اه و  نادرگ  فورعم  ياهدُک  دوب ، روحم  لوئسم  ام  زا  لبق  هک  یسک 
هناخ پوت  تاودا و  تساوخ  نم  زا  روحم  لوئسم  دوب ، هدش  نیگنس  شتآ  یبش  تسا . طخ  رد  هاپـس  دنکن  روصت  نمـشد  هک  ندرک ، مگ 

هک تاکرادـت  دـنتفرگن . ار  ام  يادـص  فرط  نآ  مدرک ، یعـس  هچ  ره  نیورپ . هناـخپوت  فرعم  دوب و  الهـش  توادا  فرعم  منک . شوگ  ار 
فرع تداـع و  بسح  دـنک  هجوـت  هلمج  موـهفم  هب  هک  نیا  نودـب  روـحم  لوئـسم  تـفرگ . ار  اـم  طـخ و  يور  دـمآ  دوـب  رغـصا  شفرعم 

شدوخ هب  هلمج  نیا  نتفگ  زا  دعب  و  ام » تسد  رد  راذگب  ریگب  ار  نیورپ  الهش و  تسد  يونش  یم  ار  ام  يادص  رگا  رغـصا ، رغـصا  :» تفگ
. مینک ضوع  ار  اه  فرعم  هظحل  نامه  هک  داد  روتسد  مدز ! دوب  یفرح  هچ  نیا  هک  نیمز  يور  دش  ولو  هدنخ  طرف  زا  دمآ و 

ناراب یباتهم و  بش 

دنب تسین ، یـسک  جرب  نییاپ  هک  نیا  رب  ضرف  اب  الاب  نامه  زا  دیایب . نییاپ  تجاح  ياضق  يارب  دوب  هدرکن  ادیپ  تصرف  جرب  نابهگن  ًارهاظ 
سجن اپ  ات  رـس  روطچ  هک  درک  یم  لقن  نم  يارب  دوب . نتفرگ  وضو  لوغـشم  اج  نآ  ام  تسود  اـضق ، رب  تسد  دوب . هدرک  زاـب  ار  شناـبنت 

یم دب  تلد  هب  ارچ  هک  مداد  شا  يرادلد  متـشادن  ربخ  ارجام  هنک  زا  هک  نم  دنک . مامح  دورب  دوب  هدش  روبجم  درـس  ياوه  نآ  رد  هدش و 
، دوبن فاص  ردق  نیا  نامـسآ  تقو  چیه  ناراب ! باتهم و  یباسح ، درم  :» تفگ تینابـصع  اب  دیراب ، هعطق  نآ  رد  هک  دوب  يربا  دیاش  يروآ 

!«. ناراب ییوگ  یم  تقو  نآ  درمش ، ار  اه  هراتس  دش  یم  هناد  هناد 

رصع یلو  كرهش 

زمرت شیاپ  يولج  بش . همین  یک ؟ الاح  دش . یم  رترود  تفر ، یم  هک  فرط  ره  زا  یکلفط  عیـسو ، یتایلمع  ۀقطنم  دوب . هدرک  مگ  ار  هار 
هابتـشا :» تفگ درک و  یلمأت  ام  ةدـننار  رـصع .» یلو  كرهـش  مورب  مهاوخ  یم  ما ، هدرک  مگ  ار  هار  ردارب ! :» هک ولج  دـمآ  ناـساره  میدرک .

یم ناموت  ود  تسه ، سوب  ینیم  كرهـش  يارب  اج  نآ  زا  يریـشمش ، نادیم  هدش  نالا  هک  يرذآ  هار  هس  يورب  دیاب  امـش  ناجاباب ! يدمآ 
«. كرهش تدنرب  یم  فاص  یهد 

هدش ییایمیش 

. مینک راوس  يا  هقح  ات  میتخیر  یم  مه  يور  ار  ناملقع  میتسـشن  یم  درک ؛ یم  لـگ  نامتنطیـش  یخوش و  میدـش  یم  هک  راـک  یب  یهاـگ 
مه ام  دوب ، دلب  هک  ییاه  کلک  زود و  نامه  اب  يدوخ و  یب  دوخ  زا  تلاح  هب  نیمز  يور  داتفا  حورجم و  دش  یکی  يدـید  یم  هعفد  کی 
زا میدرک  یم  یعـس  هک  يا  هرهلد  سرت و  اب  يرادهب . شمیدرب  یم  میتفرگ و  یم  ار  شمخ  ود  ریز  میتفر  یم  دعب  شناکیدزن . میدش  یم 
وا نوچ  اهتنم  تسین . شزیچ  چـیه  هن  هک  دـش  یم  مولعم  هنیاـعم  زا  دـعب  ًاـتعیبط ، اـما  دـش  یم  هچاپتـسد  رتکد  لوا  میهدـب ، زورب  ناـمدوخ 

ًالاـمتحا ا .. :» میتفگ یم  مدـیرک و  یم  هاـگن  مه  هب  اـم  هدـش »؟ شا  هچ   :» هک درک  یم  اـم  هب  ور  رتـکد  داد ، یم  ناـشن  لاـح  یب  ار  شدوخ 
، هن هن  :» هک میدنادرگ  یم  رب  ار  فرح  يروف  ییایمیـش »؟ :» دیـسرپ یم  ییایمیـش  میالع  ندیدن  زا  یـشان  بجعت  اب  وا  رگا  و  هدش » ییایمیش 
هک تسا » رویلاگ  وا  ًالـصا  دراد . لاگ  هلب  دراد . لاگ  ًالامتحا  :» میتفگ یم  درک ، یم  بجعت  اـم  فرح  زا  هراـبود  وا  رگا  و  هتیویتکا » ویدار 
هب میتشاذـگ  یم  اـپ  هس ، ره  دـمآ و  یم  شوه  هب  دوخ  هب  دوخ  حورجم  هک  دوـب  اـج  نیا  دـیگ »؟ یم  هک  هیچ  اـه  فرخزم  نیا  :» تفگ یم 

. رارف

نک راتتسا  لگ  اب  ار  تکنیع  هشیش 
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. دجنگ یمن  دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  هک  دـهدب  ناشن  يوحن  هب  درک  یم  یعـس  سکره  دیـسر . یم  جوا  هب  اه  یعبط  خوش  تایلمع  بش 
ۀـشیش يوخا  :» دنتفگ یم  یکنیع  ياه  هچب  هب  دندرک . یم  شب  شوخ و  مه  اب  دندوب و  هدرک  شیارآ  هدز و  رطع  هدیـشوپ و  ون  سابل  همه 

«. دورن ول  تایلمع  نک  راتتسا  لگ  اب  ار  تکنیع 

دنا هدنز  نادیهش 

تیذا دصق  نم  شتسار  دوب  هداتفا  هابتشا  هرامش  هلب ، دییامرفب .» ارهز  تشهب  :» تفگ هفرس  ود  یکی ، زا  دعب  تشادرب و  ار  یشوگ  يدرمریپ 
رس هب  رس  هدرخ  کی  راذگب  متفگ  دوخ  اب  مداتفا و  ههبج  ياه  هچب  یگزمشوخ  دای  هعفد  کی  هب  هک  دش  یچ  مناد  یمن  اما  متشادن  ندرک 

سپ :» متفگ تنعل .» شرکنم  رب  دنا ، هدنز  نادیهـش  هک  همولعم  هچ ؟ ینعی  :» دیـسرپ بجعت  اب  دنا »؟ هدـنز  نادیهـش  :» متفگ مراذـگب . درمریپ 
«. هس تسیب و  هعطق  دینک  لصو  ًافطل 

تسا نم  لام  شراولش 

دیایب رد  شناهد  زا  یکی  دوب  یفاک  نواعت  هب  اه  نآ  لیوحت  لیاسو و  ندرک  روج  عمج و  تایلمع و  يارب  ندـش  هداـمآ  ياوه  لاـح و  رد 
دنراذگ و یم  اج  هقطنم  رد  ار  وا  هک  دنتسه  اه  هچب  هعفد  نیا  درادن و  مه  درگرب  ورب  دوش و  یم  دیهش  هتـسه ـ  هدنامرف  ینالف ـ  ردارب  هک 

رگنس میدروآ و  یم  رد  ار  شکاس  فیک و  هلوک و  ةدور  لد و  هتسد و  هدنامرف  لیاسو  رـس  میتخیر  یم  یعمج  هتـسد  تقو  نآ  دنیآ . یم 
راولـش يا ؛ هرک  نهاریپ  :» هک دـنتفرگ  یم  تسد  يور  نوریب و  دندیـشک  یم  تشاد  هچ  ره  اـه  هچب  اـه . شورف  هنهک  رازاـب  نـیع  دـش  یم 

یم اـنب  و  مداد »! یمن  تمیق  نیا  ـالا  هبحاـص و  یب  لاـم  تفم ؛ تفم  دـیرخ ؛ تمیق  ریز  ریظن ؛ یب  یجارح  رد  یقارع ، ۀقـسوناف  یلییارـسا ؛
شاداد لام  شا  هیفچ  : » يرگید و  نم ؛» هب  هدیشخب  ًالبق  ار  شتکروا   :» ای متـشادرب ؛» لوا  نم  ار  شنآرق  :» هک ندیـشک  مه  تسد  زا  دندرک 

. درک یم  یهت  بلاق  اسب  هچ  دوب  هدرکن  دیفس  ههبج  يوت  ار  ششیر  صخش  رگا  هک  هشیا ؛» هغیص 

هکیرات ربق  لوا  بش 

، همه زا  هن  هتبلا  دنک ؛ لاؤس  اه  هچب  زا  دوب  هتفگ  لبق  ۀعفد  هک  یبلطم  هب  عجار  يا  هسلج  ره  رد  تشاد  تداع  دوب . نامدـیاقع  لوصا  ملعم 
نیا رکنم و  ریکن و  ياه  لاؤس  ربق و و  لوا  بش  توم و  خزرب و  تمایق و  ثحب  لبق ، ۀسلج  تشاد . یتیانع  ناشهب  ناشدوخ  هک  یضعب  زا 

دنداد و یم  ناشدوخ  هک  يا  هرمن  دوب ، تسیب  شطابضنا  ةرمن  طقف  هک  یسک  زا  دسرپ ؛ نم  زا  راب  نیا  اضق ، رب  تسد  دش . اه  فرح  روج 
دنک لایخ  هک  تفرگ  الاب  ار  رـس  ای  تسا ! ما  یتسد  لغب  اب  ینعی  هک  تخادنا  نییاپ  ار  رـس  دش  یمن  رگید  دز . ادص  ارم  مسا  دوبن . ینتفرگ 

ات دماین . مدای  یچیه  مدرک  رکف  یچ  ره  متفگ »؟ یچ  ربق  لوا  بش  هب  عجار  زورید  یناد  یم  :» دیسرپ متشادن  یگدامآ  ًالـصا  مه  نم  مدلب .
»؟ متفگ یچ  ربـق  لوا  بش  هب  عـجار  دـناد  یم  یـسک  اـهردارب  زا  :» هک درک  نارگید  هب  ور  لوـمعم  قـبط  ندرک . نـِم  نـِم  هـب  مدرک  عورش 
 ... دیتفگ :» هک تفرگ  شدوخ  هب  ار  اه  لبنت  درگاش  ۀـفایق  درک و  الاب  ار  شتـسد  داد  یم  سرد  ار  ناطیـش  هک  اه ، هچب  زا  یکی  هلـصافالب ،
مه یجاح  هدـنخ . ریز  دـندز  همه  دـنربب »! ناشدوخ  هارمه  سوناف  ًامتح  اردارب  هکیرات ، ربق  لوا  بش  دـیتفگ  دـمآ  مداـی  ناـهآ  دـیتفگ ....

»؟ دنک شلماک  دناوت  یم  یسک  اردارب ! دیداد ؛ باوج  تسرد  ًاتبسن  :» تفگ دز و  يدنخزوپ 

دیدوبن نز  یج . . یپ . رآ ًالبق  امش 

یمن یچیه  ماک  ات  مال  دمآ . یمن  رد  شکیج  دـندوب  تکاس  همه  یتقو  ات  دـش . یمن  هک  دـش  یمن  شا  هراچ  تفگ ، یم  یچ  ره  یک ، ره 
فرح یکی  یکی  هزات  دـش ؛ یم  زاب  شنابز  دـننکب  یطالتخا  مه  اـب  دـندمآ  یم  وا  روضح  رد  هتـشگرب  تخب  اـت  ود  هک  نیمه  اـما  تفگ .
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یتسود مه » ...  ماباب  يومع  ییاد  رـسپ  قانجاب  ۀـمع  رهوش  ًاقافتا  هرآ ، :» بانط يور  دـیچ  یم  طبر  یب  طبر و  اب  داتفا . یم  شداـی  شیاـه 
امـش ردارب ! :» تفگ یم  یلمأت  اب  دـناراخ و  یم  ار  شا  هلک  سپ  یمک  دـیوگب ، يزیچ  درک  یم  عورـش  وا  ات  دـنک ، شتمحر  ادـخ  میتشاد ،

»؟ دیدوبن نز  . یج . یپ . رآ

مک امش  رش 

سامتلا » ترابع تشاد . یگتـسب  رت ! نیگنـس  قامچ  زا  رت  کیراب  وم  زا  دوب ، فرح  رپ  مدآ  مـالک  ندرک  هاـتوک  يارب  يداـیز  ياـه  هویش 
! تفر یم  بطاخم  كاله  میب  دوبن و  تاجن  دیما  چیه  رگید  هک  دوب  یعقاوم  يارب  مک ، امش  رش  ینعم  هب  صوصخم » ياعد 

یمخز دیهش و 

هب مشچ  هک  ییاج  تفر  دـش ، دیهـش  :» تفگ دـش »؟ یچ  تقیفر  :» مدیـسرپ دوب ، هدـش  حورجم  نم  لـثم  مه  وا  میتشگ ، یم  رب  تاـیلمع  زا 
ات دنک  بترم  زیمت و  ار  اج  نآ  دورب  ما  هداد  ار  هناخ  دیلک  هن ، :» داد باوج  درک »! یتفرعم  یب  تشاذـگ ، اهنت  ار  وت  :» متفگ دـندوب ،» شهار 

، شتـسار :» متفگ یـشاب »! رازیب  ام  ندوب  زا  امـش  ردق  نیا  مدرک  یمن  رکف  اما  يدوز ، هب  :» تفگ دـهاوخب »؟ ادـخ  یک  :» مدیـسرپ مورب ،» نم 
ریز تدوخ  اب  ار  اـه  نآ  یهاوخ  یم  ارچ  ـالاح  یتسه  ینتفر  هک  وت  متـسه ، تیون  ياـه  ساـبل  نیتوپ و  نآ  لاـبند  متـسین ، تدوخ  نارگن 

»؟ يربب كاح 

يزاب ریشمش 

. میدرک یم  يزاب  ریشمش  یلحم  مه  ياه  هچب  اب  دنراد  انحنا  ریشمش  نوچ  هک  لخن  ناتخرد  هخاش ي  اب 
: تیاور دنچ 

اب وت  رد  وت  عـبرم  هس  نآ  لـخاد  میدرک و  یم  هیهت  رتـم  یتناـس  ییاوقم 50×50  هحفـص ي  کی  فکنیـشالک  گنـشف  اب  يزاب  هناخ  يارب 
یم تسد  هب  یعطاقتم  طوطخ  هجیتنرد  دـندوب . لصو  رگیدـکی  هب  عبرم  هس  عالـضا  طسو  هک  یلکـش  هب  میدیـشک  یم  لاغز  ای  راـکدوخ 
یم هحفـص  يور  ار  اه  گنـشف  مامت  تشاد . یمرب  ربیلاک  ای  حالـس  عون  کیزا  گنـشف  هدزا  ود  مادکره  رفن  ود  يزاب  عورـش  يارب  دـمآ .
هـس دنناوتب  ات  دنداد  یم  همادا  ردق  نآ  ار  راک  نیا  دوخ و  ياه  گنـشف  ندرک  اج  هباج  هب  دندرک  یم  عورـش  مادـکره  بیترت  هب  دـندیچ .

دوب . فیرح  ياه  گنشف  نتشادرب  مزلتسم  راک  نیا  دنهدب و  رارق  يدومع  ای  یقفا  طخ  کیرد  ار  دوخ  گنشف 
يزاب ره  هک  نیاو  دنا  هدرک  رکذ  زین  دریگب  رارق  نآ  يور  هرهم  هک 24  یلودجو  لیطتسم  ای  عبرم  راهچ  ار  يزاب  طیحم  رگید ، تیاور  رد 

هدش هدرب  مان  بوچو  گنـس  ددـع  يزاب 18  فرطره  يارب  هعلق ) يزابرـس   ) رگید ياـج  تشاد . راـیتخارد  گنـس  هعطق  اـی  هرهم  نک 12 
. تسا

ناضمر نابعش 

رارق دوب  هدش  مسر  ًالبق  نیمز  يور  هک  يا  هریاد  رد  دـندش و  یم  باختنا  اهورین  نایم  زا  ندرک  کشخ  رت و  شور  هعرق و  دـیق  هب  رفن  ود 
دنبرمک دعب ، دنتسب . یم  يا  هچراپ  اب  مکحم  را  رفن  ود  نیا  ياه  مشچ  اه  هچب  نوضمر . يرگید  نوبعـش و  دش  یم  یکی  مسا  دنتفرگ . یم 

دنشاب هتشاد  هجوت  لاح  نامه  رد  دنننک و  ادیپ  ار  همـست  دنتـساوخ  یم  ود  نآ  زا  دنداد و  یم  رارق  نادیم  زا  يا  هشوگ  رد  ار  يا  همـست  ای 
لحم دـندرک  یم  یعـس  طایتحا  اب  لوا  رفن  ود  نیا  زا  کی  ره  دـنتخوس . یم  تروص  نآرد  نوچ  دـنراذگن  نوریب  هریاد  زا  ار  ناـشیاپ  هک 

یم ادص  لابند  هب  وا  نداد  باوج  اب  دز و  یم  ادص  مسا  هب  ار  يرگید  یکی  نا  نتشادرب  ندرک و  ادیپ  زا  دعب  دنهدب و  صیخـشت  ار  همـست 
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دـناخرچ و یم  ادـص  بحاص  يوس  هب  ار  نآ  داد  یم  بات  دوخ  تسد  رد  دـیدهت  تمالع  هب  ار  دـنب  رمک  اـی  همـست  هک  یلاـح  رد  تفر و 
يدـعب رفن  ود  يزاب  تبون  تقو  نآ  دـنک  تباصا  شندـب  هب  قالـش  ای  تفر  یم  نوریب  طخ  زا  یکی  ياپ  ات  تشاد  همادا  يزاـب  روط  نیمه 

. دوب

راعش راولش و 

یم رارف  دهدب  تسد  یتصرف  رگا  هک  دوب  مولعم  ناشتالاوحا  زا  یلو  ملسم  انا  ینیمخ و  ای  لیخد  هک  دنداد  یم  راعـش  دنلب  يادص  اب  ارـسا 
دعب دنروآرد . ار  ناشیاهدنبرمک  همه  داد  روتسد  دوب  هیضق  نیا  هجوتم  هک  یکریز  یجیسب  دننک . یم  حالـس  علخ  ار  دوخ  بقارم  ای  دننک 

دندرب یپ  هیـضق  هنک  هب  یتقو  اه  یقارع  دـتفین . نییاـپ  ناشراولـش  اـت  دوب  ناـشرمک  هب  ناشتـسد  همه  دـعب  هب  نآزا  داد . تکرح  ار  اـه  نآ 
. دنتفر بقع  طخ  تشپ  ات  يا  هتفشآ  لاح  اب  دندادن و  راعش  رگید  دش . هتفرگ  ناشلاح  یباسح 

يراگیسریز نادعمش و 

هب دوش و  یم  ادـج  نآ  زا  کشوم  کیلـش  زا  دـعب  هک  دراد  دوجو  ییابیز  گنر  يا  هوهق  درگ  ۀحفـص  اشویتاک  ياه  کشوم  ياـهتنا  رد 
. دندرک یم  نادعمش  یکبلعن و  يراگیسریز ، ار  نآ  ملاس  ياه  هنومن  اه  یضعب  دتفا . یم  نیمز 

امن بش  ۀشیش 

یطوق زا  دنتـشادن  امن  بش  صرق  یتقو  هداج  ندوب  هفرط  کی  نداد  ناشن  دـمآ و  تفر و  ریـسم  ندرکادـیپ  بش و  رد  ددرت  يارب  اه  هچب 
. دندرک یم  هدافتسا  عمش  ظافح  يارب  ومیل  بآ  ای  اب  ارم  هشیش  ییوشفرظ و  عیام  یلاخ  ياه 

شک نیم  ینش 

کنات ةراپ  ینـش  اه  هچب  دندوبن ؛ سرتسد  رد  يزاس  یثنخ  يارب  اه  یچ  بیرخت  میدرک و  یم  روبع  ربعم  ضرع  زا  دـیاب  هک  اهاج  یـضعب 
زیرکاخ تشپ  دوخ  دـنداد و  یم  رارق  يا  هقلح  لکـش  هب  روبع  لحم  رد  دـندرک و  یم  لمح  تمحز  هب  تسا  نیگنـس  مهرایـسب  هک  ار  اه 

، هجیتنرد درک . یمرجفنم  دوخ  هار  رس  ار  يدایز  ياه  نیم  تشاد  هک  ینزو  اب  ندشزاب  نیحرد  دعب  یتاظحل  کنات  ینش  دندش . یم  ناهنپ 
يور زا  طقف  دوب ": هتـشون  نآ  يور  هک  دش  یم  بصن  لحمرد  ییولبات  دعب  دـش . زاب  همه  يارب  یبوخ  روبع  هار  ینـش  هتـشر  ود  لاصتا  اب 

". تسا نیم  هب  هدولآ  هقطنم  دینکروبع ، اه  ینش 

. یج . یپ . رآ ظفاحم  اب  ییاه  عمش 

دندیرب یم  رتم  یتناس  ةزادنا 20  هب  ار  پوت  ۀـلولگ  و  یج . . یپ . رآ ظفاحم  یـششوپ و  ياه  کیتسالپ  اه  هچب  بش ، رد  رورم  روبع و  يارب 
یم میظنت  يدوخ  ياهورین  ریـسم  رد  دـنداد و  یم  رارق  عمـش  نآ  لخاد  دـندز و  یم  شرب  ار  نآ  يوس  کی  دـعب  دـش  یم  ناویل  هیبش  هک 

ۀقطنم بیترت  نیا  هب  هس و  هب  هس  ناهورگ  ریسم  رد  ود و  هبود  ناهورگ  ریسم  رد  دننکن . مگ  ار  هار  اه  هدننار  ات  دنداد  یم  شرارق  دندرک ،
. دش یم  صخشم  هدننار  يارب  هورگره  رارقتسا 

هدنز دیهش 
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. دـش مامت  زین  ام  تاـمهم  تیعـضو  نیمه  رد  مییاـیب . نوریب  میتسناوت  یمن  دوب و  دـیدش  نمـشد  شتآ  هک  میدوب  ییاـج  رد  هلمح  زا  دـعب 
هب ار  مناتسود  اه  نآ   . مدرک ینوخ  ار  متروص  رـس و  مداتفا و  ادهـش  نایم  رد  ًاروف  نم  دننک ، ریگتـسد  ار  ام  ات  دندمآ  ام  غارـس  هب  یهورگ 
لاس جـنپ  زا  دـعب  مناتـسود  مدـش ، صالخ  نم  دـنتفر و  هرخالاب  مدروخن  ناکت  دـندز  نم  هنیـس  رـس و  رب  دـگل  هچ  ره  اما  دـندرب ، تراسا 

. دنتشگرب تراسا 

نمشد غارچ و  بش ،

رد ًامتح  دـیاب  دـتفیب . راک  زا  نیـشام  یـشک  میـس  دوب  هدـش  ثعاب  لبق  بش  دـیدش  ناراب  میربب . زقـس  هب  جدننـس  زا  ار  ییاتویوت  دوب  رارق 
اب دننیبن . ار  نآ  هداجرد  تکرح  لاح  رد  ياه  نیشام  دش  یم  ثعاب  هک  دوب  غارچ  نتشادن  ، لوا لکشم  میدرک . یم  تکرح  بش  یکیرات 

فرب هب  یبانط  ندیراب . هب  درک  عورـش  هرابود  ناراب  میتفر . رتولج  هک  یمک  دش . فرطرب  لوا  لکـشم  اتویوت ، لغب  ۀـنییآ  هب  سوناف  بصن 
ۀـشیش هک  تشذـگن  يزیچ  میدرک . یم  كاپ  هشیـش  يور  زا  ار  ناراب  میدیـشک و  یم  ار  بانطراب  کی  هقیقد  دـنچ  ره  میتسب ، نک  كاـپ 
. دنیبب ار  ام  لباقم  هدننار  ات  میتشاذگ  هشیش  يولج  میدروآ و  نیشام  لخاد  هب  ار  سوناف  دیکرت . ناراب  تدش  رثا  رب  اه  سوناف  زا  یکی 

راهچ جرخ  اب  کیلش 

نآ لخاد  ساسح  توراب  يرادقم  مدرک و  زاب  ار  هراپمخ 82  ةروسام  نم  دنتفر . یم  هجریـش  بترم  یقارع  ياهامیپاوه  ام  ۀقطنم  يور  زا 
ةراپمخ جرخ  نیرخآ  مداد و  رارق  اهامیپاوه  ریـسم  رد  مدرک و  هجرد  ار 90  هضبق  دعب  متـسب ، هراپمخ  يور  ار  پوت 57  ةروسام  متخیر و 
امیپاوه رانک  رد  هراپمخ  یتقو  مدرک . کلـش  ار  هراپمخ  راهچ ،  جرخ  اب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  مه  گرید  جرخ  کی  نم  هک  تسا  هس   82

. دوش ضوع  ناشریسم  دروخب و  مه  هب  ناششیارآ  دش  ثعاب  دش ، رجفنم  اه 

یبوچ گنلیش 

يراچان رس  زا  تسا .  هدش  هراپ  نآ  شک  نیزنب  گنلیـش  هک  میدش  هجوتم  دش . یمن  تسرد  میدرک  يراک  ره  دش . بارخ  ام  قیاق  يزور 
 . میداد رارق  نیزنب  گنلیـش  ياج  هب  ار  نآ  میدـیچ و  ین  کـی  دیـسر . اـه  هچب  نهذ  هب  يرکف  میدوب .  هداتـسیا  يرطخ  رپ  هار  بآ  طـسو 

. میدیسر دصقم  هب  تعاس  دنچ  زا  دعب  راک  نیا  اب  دش و  نشور  روتوم 

نیزنب ینتنآ  گنلیش 

تسا هدش  عطق  روتاربراک  هب  كاب  زا  نیزنب  گنلیش  دش  هجوتم  درک ، یم  لقتنم  طخ  تشپ  هب  ار  یحورجم  هلجع  اب  هک  سنالوبمآ  هدننار 
تشادرب و تفر  یم  راک  هب  گر  ندرک  ادیپ  نوخراشف و  نتفرگ  يارب  هک  ار  یکیتسال  سنالوبمآ  لخاد  زا  . دیـشیدنا یم  يا  هراچ  دـیاب  . 
 ، گنلیـش تمواقم  شیازفا  يارب  درک . شا  هراپ  مرن و  دادـن و  ناما  نآ  هب  نیزنب  یلو  درک . هدافتـسا  نآ  زا  نیزنب  لماح  گنلیـش  ياـج  هب 

نیزنب تسب . میس  اب  درک و  لصو  دش ، یم  لصو  دیاب  هک  یطاقن  هب  ار  نآ  رـس  ود  درک و  ورف  کیتسال  رد  تسکـش و  ار  سنالوبمآ  نتنآ 
. دناسر ایبنالا  متاخ  ییارحص  ناتسرامیب  هب  ار  حورجم  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  رت  مارآ  یمک  زین  وا  داتفا و  نایرج  هب 

اه روانش  لکش 

اب هک  درک  یم  ذوفن  اه  نآ  لخاد  هب  بآ  يرادـقم  هاوخان  هاوخ  اهروانـش  ندرک  راک  ماگنه  مدرک ، یم  تمدـخ  ییایرد  ناـگی  دـحاو  رد 
هناورپ رانک  زا  درک . لح  ناوت  یم  هنوگچ  ار  لکـشم  نیا  مدرک  رکف   . تشاد يدایز  ۀـنیزه  راب  ره  رما  نیا  دـش و  یم  هیلخت  پمپ  کـمک 
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. دش یم  جراخ  روانـش  لخاد  زا  راکدوخ  تروص  هب  بآ  هناورپ  شخرچ  اب  تکرح ، لاحرد  مدیـشک . روانـش  لخاد  هب  گنلیـش  رتم  کی 
. مدرک هدایپ  اه  روانش  ۀمه  رد  ار  حرط  نیا 

ع)  ) یلع هعیش 

. دنک یم  لمع  وا  هار  رد  دوش و  یم  شقشاع  تخانش  ار  ع )  ) یلع سکره  هک  دسانشب ؛  ار  ع )  ) یلع هک  یسک 

هعیش

(. (ع راهطا همئا  یعقاو  وریپ 

گرزب ناطیش 

. تسا هتسشن  مناوختسا  نوخ و  رد  وا  ینمشد  هک  ینمشد 

رادساپ نادیهش 

. دننک یم  يرایبآ  ار  بالقنا  لاهن  دنوش و  یم  دیهش  وا  ناسب  دنگنج و  یم  وا  دننام  هک  ع )  ) نیسح نامدود  نایماح 

نادیهش

نانآ ناگدیسر .  هللاءاقل  هب  یهلا .  نوخ  ناگدنروخ  يزور  (ع .) نیسح البرک  رترب  دیهش  نادیرم  خیرات . رظان  دنرضاح و  هشیمه  ناگدنز 
ار یمالـسا  يروهمج  ياپون  لاهن  هدومن و  يرای  ار  زیزع  مالـسا  يروهمج  ياپ  ون  لاـهن  هدومن و  يراـی  ار  زیزع  مالـسا  دوخ  نوخ  اـب  هک 

. دندومن يرایبآ 
دهع هب  هکنانآ  تسا . بجعت  رد  ناشبرق  روصت  زا  لقع  زجاع و  ناشماقم  فیـصوت  زا  نابز  ناش و  تافـص  شراـگن  زا  ملق  هک  ینادرمدار 
رون هب  ار  شیوخ  لد  هک  نانآ  تسا . ناشنامیپ  تقادـص  هاوگ  ناشنوخ  یخرـس  دـندنام و  راوتـسا  هظحل  نیرخآ  ات  دـندرک و  افو  شیوخ 

نآ دنروخ .  یم  يزور  شیوخ  يادخ  دزن  دنا و  هدنز  هشیمه  يارب  هک  نانآ  دندش . هنادواج  دنداد و  ناج  هناقـشاع  دندرک و  هدـنز  قشع 
دوخ دوبعم  قشاـع  تبحم ، زا  زیربل  دـندیزرو و  تبحم  وا  هب  دـنتفای و  ار  وا  نتـساخرب و  شیوخ  راـگدرورپ  يوجتـسج  هب  هک  ینالدـکاپ 

زا هک  نانآ  دـش . ناش  ياهبنوخ  دوخ  تشادرب و  نایمزا  دوب –  ناج  هرهچ  باـجح  ار –  ناـش  نت  دـش و  ناـش  قشاـع  مه  ادـخ  دـندش و 
. دندش نآ  دیاین  مهو  رد  هک  هچنآ  دندش و  رتالاب  مه  توکلم 

يدادادـخ يروهمج  نیا  يرادـیاپ  تابث و  هار  رد  ناش  نوخ  هرطق  هرطق  راـثن  اـب  هک  ناـنآ  دـیحوت .  ههبج  نارکیپ  هراـپو  هاـگماج  نینوخ 
مالـسا و زا  تسد  یلو  دـندرگ ، یم  هکت  هکت  دـنوش ،  یم  هتـشک  دـنرب و  یم  هلمح  نوبز  نمـشد  رب  اباحم  یب  هک  ییاـهناسنا  دندیـشوک .

. دنتفر دندرک و  ادتقا  (ع ) نیسح ناش  يالوم  هب  نانآ  دنراد . یمنرب  ینیمخ 
یباداش لامک  رد  هک  یلاح  رد  ار  نانآ  غاب  نیا  نابغاب  هک  تقلخ  هوکـشرپ  ابیز و  غاب  توارط  اب  هدیـسر و  ياـه  هویم  خـیرات . نادرمدازآ 

. دیچ دندوب ،
نازابکاپ هزرابم و  نازاتـشیپ  یمالـسا  بالقنا  رابنوخ  ياه  هظحل  رد  هک  تداـشر  تماهـش و  ياـهوگلا  تمواـقم ، راـثیا و  ياـه  هروطـسا 
یتحاران یتخـس و  هنوگره  لمحت  زا  یناهج  رفک  اب  هلباقم  یمالـسا و  بالقنا  دـندناسر  رمث  هب  هار  رد  دـندوب و  یمالـسا  نیتسار  بالقنا 
. دندرک دوبان  ار  نانآ  دندرب و  شروی  رافک  ياهورین  رب  رتمامت  هچره  تعاجش  ادخ و  هب  لکوت  اب  بش  یکیرات  رد  دندرکن و  غیرد 
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. دندرک دوبان  ار  نانآ  دندرب و  شروی  رافک  ياهورین  رب  رتمامت  هچره  تعاجش  ادخ و  هب  لکوت  اب  بش  یکیرات  رد  دندرکن و  غیرد 
هزرل هب  ار  نوبز  مصخ  تشپ  ناش  ياهبـش  همین  بش و  ینافرع  تاجانم  اب  یبرـس و  خرـس و  ياه  هلولگ  اب  اسر و  ياـهریبکت  اـب  هک  ناـنآ 

ناتـسمز يامرـس  هک  اهنآ  دـندیگنج . لطاب  هیلع  قح  رگنـس  رد  زور  هنابـش  هک  اهنآ  دـندیرفآ . راـختفا  نآرق  مالـسا و  يارب  دـندروآرد و 
ار ناتسزوخ  دیدش  نازوس و  يامرگ  هک  ییاهنآ  دندیرخ . لد  نوخ  اب  هدش  هتخیر  ام  ياهلگ  زا  یناوج  نوخ  شمدق  ره  هک  ار  ناتـسدرک 
رد ار  ناشدوجو  مامت  دنتـشاذگن و  ياجرب  دوخ  زا  يراثآ  دـندنام و  مانمگ  هک  ییاهنآ  . دـش هتخیر  ناشنوخ  ات  دـندرک  لـمحت  رگنـس  رد 

. دنداهن صالخا  فک 
قوشعم رانک  رد  ناشلابورپ  هک  دندرک  شالت  ناقـشاع  ردقنآ  دـندیزرو . قشع  بالقنا  نیا  هب  هک  دـندوب  یناسک  نیرت  نموم  نیرتهب و  زا 

راتفگ دنتـسه .  اهناسنا  یلاعتم  دشر  لامک و  ياهوسا  دـندناوخ . مایق  هب  ار  خـیرات  ناگتـسشن  مامت  تخیر و  نیمزرب  ناش  نوخ  تخوس و 
قلعت گنر  هچره  زا  دنزادگ و  یم  دنزادگ و  یم  نانآ  دزاس .  یم  هتفیش  ار  همه  نانآ  یقالخا  يایاجس  رگید  ناشایر و  نودب  هناقداص و 

. نامماما تیمولظم  رب  ناگدنهد  هاوگ  خیرات و  نادهاش  دندازآ .  ریذپ 

ادهش

ندوب و اب  هک  ییاهنآ  خـیرات .  هتخابلد  نادـهاش  تسا . نایامن  ناش  نیبج  زا  تقیقح  رون  هک  ییاهنآ  تیـالو .  عمـش  دـیواج  ياـه  هناورپ 
هک ییاهوگلا  دنتـسه ؛ وگلا  دنتخومآ . ام  هب  قشع  سرد  ناش  نتفر  اب  تمواقم و  سرد  ناشداهج  اب  دنداد ؛ راثیا  سرد  ام  هب  ناش  یگدنز 

. دنشاب نارگید  تیاده  غارچ  هکنیا  يارب  دنوش  یم  باختنا 
ياهوگلا دنتفر . ههبج  هب  هتشذگ و  دوخ  یتسه  زا  شیوخ  یمالسا  ناهیم  زا  عافد  قوشعم و  هب  ندیـسر  يارب  مالـسا و  هار  رد  هک  یناسک 

شیوخ لصا  هبو  دـنتخوس  ات  دـندنارذگ  يزاب  قشع  هب  دـنداد و  رارق  دوبعم  اب  دوخ  هاـگ  قشع  ار  اـیند  هک  ناـنآ  یمالـسا .  هعماـج  کـی 
. دنتشگزاب

. دبا کلم  حتاف  اقب و  ملاع  ریاخذ  دـندرکرارکت . ناریا  يالبرک  رد  ار  اروشاع  هسامح  هدرک و  يرایبآ  دوخ  نوخ  هب  ار  مالـسا  هک  یناسک 
به دنیوش و  یم  یناف  يایند  نیا  زا  تسد  دنا ؛ هدرب  يدـبا  يایند  نآ  یگرزب  تمظع و  هب  یپ  هک  راگدرورپ  صلخم  هتـسیاش و  ناگدـنب 

هک یلمع  ره  يارب  دنرادرب و  یم  مدق  قح  ياضر  يارب  طقف  هک  یناگنب  دنور . یم  بآ  همشچرس  لابند  هب  دنور ؛ یم  یلـصا  تایج  لابند 
هب دـننیب و  یم  ار  يزیچ  نانآ  دنتـسین . لیاق  يدام  یناـف و  ياـیند  نیا  ياـضر  يارب  طـقف  هتـشاد و  رظن  رد  ار  وا  دـنراد  ار  شماـجنا  دـصق 
 ، ادـخ هار  رد  هک  دـننک  یم  ادـیپ  ار  گرزب  تقایل  نانآ  میتسه .  نآ  ندـید  زا  زجاع  ییایند  مشچ  نیا  اب  ام  هک  دـننک  یم  تکرح  شفرط 

. دننک نآرق  مالسا و  ظفح  يادف  ار  دوخ  ناج  دنباتشب و  شرادید  هب  نینوخ  يرکیپ  اب  ادخ  رطاخ  هب  ادخ و  يارب 
ره رد  هک  تسام  بالقنا  ناشخرد  گنر  نوخ  هژاولگ  یناز .  ینرق و  يرـصع ،  ره  رد  دـهاش  رظان و  رـضاح ، یهلا .  کـچوک  ناربماـیپ 

همطاف کچو  هناخ ك. زا  هک  یلاب  ینینوخ  رتوبک  كاخ . ملاـع  رد  بیغ  ملاـع  هدـنیامن  دوش . یم  رارکت  راـب  نیدـنچ  يا  هحفـص  رطس و 
دمحم لآ  و  ص )  ) دمحم طخ  نامه  هک  ار  یخرس  طخ  اهلسن  همه  يارب  اهرصع و  همه  رد  خیرات  لوط  رد  هدمآرد و  زاورپ  هب  (س ) ارهز

. هدومن میسرت  تسا  (ص )
، شکرـس سفن  رب  دیهـش  تسا . یهاگآ  لامک  يور  زا  هک  دنک  یم  هک  یلمع  ره  تسا . لوئـسم  هاگآ و  دوخ  نامز  هب  تبـسن  هک  یـسک 
زا هنحص  رد  هدنز و  زین  گرم  زا  دعب  هک  یسک  دنک . یم  تعافـش  دراد و  تواخـس  تعاجـش و  تسا . بلاغ  دوخ  چوپ  ياهـساوه  اوه و 

. تسا رهطم  كاپ و  هاگآ ، هدنز ،  ددنویپ . یم  شدوبعم  هب  هک  یناحور  یقشاع  تسا . ناهنپ  مدرم  هیقب  دید 
اهتنا و یب  يا  هرذ  ار  دوخ  سکع  هب  هکلب  دـبای ،  یمن  شزرا  یب  چوپب و  اـی  نادرگرـس  هاـنپ و  یب  اـهنت و  ار  دوخ  زگره  هک  یـسک  هاوگ .

يدوبان هب  زگره  دبای و  یم  ینتـشاد  تسود  تیاهن  یب  تیاغ و  یب  یلامک  هوکـش و  اب  یتمظع  هب  هنادواج  نایاپ و  یب  یتیدـبا  هب  هتـسباو 
. تسا تایح  زا  يدیدج  هرود  زاغآ  تقیقح  رد  وا  گرم  یتح  دوش ؛ یمن  هدیشک  قلطم 
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هاگرذـگ زا  دـنامهفب و  ار  مالـسا  شزرا  شلمع  اب  اـت  دـنیزگ  یم  رب  هناـهاگآ  شیوخ  ناـمز  زاـین  ياـنبم  رب  ار  تداهـش  هک  يرگـشنیزگ 
همتاخ ناتفصوید  نایتیرفع و  تملظ  هب  دوخ  وترپ  ابو  دزوس  یم  هک  یعمـش  خیرات ، عمـش  دسرب . قوشعم  لاصو  هب  ات  درذگ  یم  تداهش 
. مدر ریاس  يارب  ندوب  دبع  هدنب و  يوگلا  دراد . یم  او  نایرج  هب  ار  نوخ  دمد و  یم  خیرات  نایرش  رد  هک  تسا  خیرات  بلق  دهد . یم 

دزوـس و یم  هک  یعمـش  دـشخب . یم  حور  دروآ و  یم  ناـغمرا  يرـشب  عاـمتجا  يراـب  ار  تاـیح  بآ  هـک  يرـضح  رـشب . ياـمنهار  غارچ 
قـشع يدازآ و  اب  هک  یهاگآ  ناسنا  درادن . گرم  اما  دراد ، دلوت  هک  يدوجوم  دزاس . نشور  نارگید  يارب  ار  هار  ات  دشخب  یم  ییانـشور 
شیوخ نوخ  ناروف  رد  هاگنآ  دزات و  یم  رفک  رکـشل  هب  نایژریـش  نوچ  هناخاتـسگ  دزیخ و  یم  رب  ملظ  اـب  دربن  هب  نوخ  حالـس  اـب  رخآ  و 

. ددرگ یم  رو  هطوغ 
تیآ تسا . تیرـشب  نانمـشد  اب  ادـخ  رهق  رهظم  و  قافن ؛  رفک و  ربارب  رد  دازآ  مالـسا  تمواقم  لبمـس  یمالـسا ؛  بالقنا  تیمولظم  هوسا 

زا يا  هناورپ  يزوریپ .  سیدـنت  تسا . ناتـسرپ  تب  دوجو  قیمع  تاملظ  رد  قح  رون  شزورف  ردـصم  اـنید و  هناـختب  ردراـگدرک  راکـشآ 
تیلـضف و رهظم  تیناسنا و  يوگلا  تشهب . عیفـش  شنیرفآ . ضبن  تایح .  هزات  حور  . تاـجن ناوراـک  رادـملع  قشع . حـیبذ  شتآ ، سنج 

. اهییالاو

تداهش

قح و تینادحو  هب  داقتعا  مالعا  يارب  يا  هلیسو  نایورود . ناقفانم و  يورشیپ  هاردس  عیسو . ییایند  يوس  هب  کچوک  یناف و  هناخ  زا  یلپ 
هک یکاخ  مسج  لابق  رد  ات  دنوادخ  اب  یتراجت  هلماعم و  يونعم .  ناهج  هب  يدام  ناهج  زا  رذـگ  لوحت ،  تامیال .  مان  ربارب  رد  تماقتـسا 

. میروخ يزور  دنوادخ  تشهب  رد  هشیمه  يارب  میناتسب و  ار  نادیواج  تشهب  تسام ،  دزن  تناما  هب 
يانف دبای و  رارق  ناکم  نآ  رد  شرارق  یب  حور  دـنک و  زاورپ  دـنوادخ  ات  نآ  اب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  یهار  اهنت  بارحم .  رد  خرـس  گرم 

. درک توعد  هزراـبم  هب  ار  ناـنآ  درک و  خوـسر  ملاـع  هریت  هتفخ و  ياـهبلق  رد  نآ  اـب  ناوـت  یم  هک  یحالـس  نیرتـهب  دوـش . هللا  لـیبس  یف 
لامج هب  یکاخ  هدنب  دسر و  یم  قوشعم  لاصو  هب  قشاع  دنسر و  یم  مه  هب  هدادلد  ود  هک  هاگنآ  دوش . یمن  سکره  بیصن  هک  یتداعس 

هب کئالم  دور و  یم  قح  نمـشد  يوس  هب  دهاجم  يا  هدنمزر  هک  ماگنه  نآ  دوش ؛ یم  رای  خر  ياشامت  وحم  دنکفا و  یم  رظن  قح  يابیز 
. قوشعم قشاع و  تولخ  دفکش .  یم  يا  هچنغ  ناهگان  دراذگ ،  یم  رارف  هب  اپ  دروآ و  یمرب  هلان  ناطیشو  دننیشن  یم  وا  مزر  ياشامت 

هار رد  ینایاپ  تسا . هللا  دوخ  قوشعم  اب  ناقشاع  نایقتم و  زمر  دیلک  ناسنا . کی  يایفارغج  رد  دالیم "ي   " ترجه خیرات و  رد  يدالیم " "

يا همـشچ  تیناسنا .  عیفر  هجرد  تساوقت .  یکاـپ و  صولخ ،  مزلتـسم  باتـش  نیا  و  قوشعم ؛  يوس  هب  رادباتـش  یتکرح  هفیظو .  ماـجنا 
. تسا یتخبشوخ  تداعس و  لامک  هب  ندیسر  يارب  هار  نیرت  هاتوک  دشخب و  یم  یصاخ  طاشن  توارط و  یگدنز  هب  هک  ناشورخ 

 ، نکمم هظحل  ره  زا  رتدوز  هک  یعیرـس  دنلب و  ياهماگ  دهد . یم  دیون  ار  يدیدج  رابرپ و  یگدنز  ندـیزاغآ  هک  يزیمآ  تداعـس  گرم 
. تسا وبـشوخ  لـگ  دـننام  ادـخ .  هب  ندیـسر  هار  نیرتـکیدزن  نیرتـهب و  میظع .  زوف  دـنک . یم  رتـکیدزن  شقوـشعم  دوـبعم و  هب  ار  ناـسنا 

هار هب  هزاـت  ناـگتفخ و  هب  دـنکیم و  ییاـمن  دوخ  هدـش  روـلبتم  هتفاـی و  يرگید  برق  جنـس و  اـهزور  نیا  هک  یـسدقم  هملک  یگنادواـج . 
ناگتـساخ اپب  نافعـضتسم و  ناـمورحم ،  ناگتـسکشلد ،  لد  غورف  هک  یـسدقم  هملک  دـهد . یم  یعطق  یمتح و  يزوریپ  دـیون  ناـگداتفا 

. تسا روج  ملظ و  لباقمرد 
یب ياهتراسا  زا  ییاهر  قیرط  هناگی  دنوادخ .  يوس  هب  زاورپ  تسا . يولع  خرـس  عیـشت  بتکم  رترب  نامرآ  ققحت  راثیا و  هطقن  هب  ندیـسر 

رد تداهـش ،  دن . کیم  باختنا  شیوخ  ییانیب  يرادیب و  روعـش ،  قطنم ،  یهاگآ ،  همه  اب  دـهاجم  رب  نمـشد  هک  تسین  یگرم  راصح . 
جوا اسنا .  لماکت  تیاهن  تسا . لماکت  تلاصا و  تسا .  فدـه  کی  دوخ  تسین ، هلیـسو  تسا ؛ هجرد  کی  اـم  بتکم  رد  اـم و  گـنهرف 

هلحرم هب  ندـش  دراو  يارب  يا  هلیـسو  ماقم .  نیرتگرزب  نیرت و  عیفر  ابیز . سورع  ایند . زا  يدازآ  هچیرد  لـطاب .  قح و  نیب  زرم  یگدـنز .
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زیرگ رد  یتکرح  ناقـشاع .  نافراع و  بولق  يوزرآ  تیاهن  ادخ . هار  رد  ناگدش  تیاده  مامت  هب  یتوعد  تسا . تداعـس  رگید .  یلماکت 
زا ندـش  هاگآ  تیناسنا و  هجرد  نیرتالاب  دریگ . رارق  فطل  دروم  دـنک و  تحار  هزیکاـپ و  ییاـج  هب  ناـسنا  هک  یترفاـسم  یگدیـسوپ .  زا 

. تسا تایح  تسین ،  گرم  تسا .  باختنا  کی  فده . هب  ندیسر  يارب  یهار  شیوخ . 
 . يزوریپ کـی  دـنوادخ . تمعن  نیرتهب  تساربـم . لـطاب  ياـه  هزیگنا  هنوگره  زا  هک  سدـقم  فدـه  هار  رد  يراـیتخا  هناـهاگآ و  گرم 

ياهتنم هک  قح - تاقالم  هب  دـناوتب  ات  دـیآ  یم  رد  ینوبز  نایغط و  زا  ددـنویپ و  یم  قلطم  دوجو  هب  ناسنا  هک  یلماکت  تکرح  زا  یعطقم 
ار نآ  لماک  كرد  ناوت  یسک  دیهـش  ادخ و  زج  هک  ییاه  هژاو  زا  یناسنا .  لامک  هلحرم  نیرخآ  ددرگ . لیان  تسوا - شـشوک  شالت و 
. دنک یم  هدنز  ار  ناگدرم  رادیب و  ار  ناگتفخ  دزاس و  یم  نشور  ار  کیرات  ياهلد  هک  يرون  دوش . یم  ضیوفت  ادخ  هناقشاعرفس  درادن .
زا (ع . ) راهطا همئا  تنـس  تشهب و  هب  ندیـسر  ياههار  زا  تیناسنا .  عیفر  هلق  هللا .  يوس  هب  فدـه  اـب  یتعجر  تسا . تیرـشب  تاـیح  بآ 

. هدیقع ياپ  رد  نوخ  راثیا  هدیقع ؛  ظفح  يرادیاپ و  يارب  نتشذگ  ناج 
ياهناسنا تایح  زا  يدیدج  هرود  هدیچیپ .  قیمع و  تمکح  کی  هدنزادگ و  قشع  کی  زا  يا  هدـنیآ  قوشعم .  هب  ندیـسر  يارب  يربنایم 

. تسادخ صلخم 
ود تداهش .  ادخ . اب  دنمدوس  رایـسب  گرزب و  هلماعم  دنق .  زا  رت  نیریـش  یهلا .  شرع  ندرک  نیگآ  رطع  يارب  ادخ  تسد  هب  اهلگ  ندیچ 
هک یتداعـس  دیامن .  یم  لابند  سدقم  صخـشم و  فده  اب  هکنآ  يرگید  دنک ، یم  باختنا  ار  نآ  هناهاگآ  بلاط  هکنآ  یکی  دراد  نکر 

يارب یفطع  هطقن  هتسراو .  ياهناسنا  رد  اهبنارگ  یثرا  یهلا .  كاپ و  ياهناسنا  جورع  ندرم  هویـش  نیرتهب  متـسه .  نآ  لابند  هب  ام  یمامت 
. یهلا گرزب  فادها  هب  ندیسر 

نامولظم تسد  رد  رابکتـسا  هدیـسوپ و  ياهمیژر  يدوبان  تهج  رد  هدـنبوک  يوق و  هبرح  ناونع  هب  دنتـساوتن  رـصع  رد  هک  یحالـس  اـهنت 
ثرا هب  تنـس  دور . یم  هتفر و  راک  هب  ینیمخ و ...  ات  و  ص )  ) دـمحم ات  میهاربا و  اـت  لـیباه  زا  خـیرات  لوط  رد  نافعـضتسم  هدـیدمتس و 

هناهاگآ یباختنا  ادخ .  هب  هدش  کیدزن  زمر  تسین . نآ  اب  هلباقم  ناوت  ار  نمـشد  هک  یحالـس  اهنت  هعیـش . نیتسار  ناماما  ایبنا و  زا  هدیـسر 
وا تیاضر  دنک و  داش  ار  قوشعم  ششوخ  يوب  زا  هتسناوت  هک  یلگ  نآ  غاب ؛  زا  اهلگ  نیرتهب  ندرک  نیچلگ  . تسا نآ  راتساوخ  دیهش  هک 
 . هدیقع ظفح  بتکم و  يرادیاپ  يارب  نتـشذگ  ناج  زا  اهگرم .  نیرت  هنادنمتفارـش  دنک . ادـیپ  ار  وا  ینیـشنمه  تقایل  دروآ و  تسد  هب  ار 

دایرف تسین ؛ نداد  ناـج  تسا ؛  تلاـسر  تسین ،  گرم  هعماـج .  ناـج  همین  رکیپ  رب  نوخ  قیرزت  و  هدـیقع ؛  تخرد  ياـپ  رد  نوخ  راـثیا 
. تسا قشع  تسین ، ترفن  تسا ؛  دایرف  تسین ، توکس  تسا ؛  دلوت  تسین ،  ندرم  تسا ؛

هرابود يدلوت  دوش . یم  ادخ  صلخم  صلاخ و  ناگدنب  بیصن  طقف  هک  یلاع  رایـسب  یماک  اهنامـسآ . يوس  هب  یلاخ  يایند  زا  يا  هچیرد 
يا هژاو  نآ  رد  گرم  هک  یمالک  دوبعم .  هب  قشع  ام .  نیغورد  انـشآ و  ان  رـس و  يایند  رد  تقیقح  روهظ  یلجت  هنادواـج . یگدـنز  يارب 
افو نآهب  ددـنب و  یم  شیوخ  يادـخ  اب  ناسنا  هک  ینامیپ  گرم . تروص  نیرتابیز  یهلا ،  تیانع  تحت  ابیز  یلاقتنا  تساـنعم .  یب  یهت و 
( . ص  ) دمحم تما  يوزرآ  سای . بش  یهایس  رد  يدیما  غارچ  تملظ و  رد  يرون  توکـس ؛  رد  يدایرف  هللاراث  هب  نتفگ  کیبل  دنک . یم 

. هللا ایلوا  اب  ندوب  روشحم  دیواج و  تایح 

تیناحور تسکش 

ینیمخ ماما  تسکش 

ینیمخ ماما  تسکش 

. لیصا مالسا  زا  ندش  فرحنم  ندش و  جراخ 
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يردام لغش 

. تسایبنا لغش 

قرش

. تسا لوغشم  تموکح  هب  اهروشک  ندروآرد  هطلس  ریز  هب  ییاشگناهج و  هب  ایراتلورپ  تقوم  يروتاتکید  ياول  تحت  ناقفخ و  اب 

هلمح بش 

هیرگ زاـین و  زار و  بش  قشع ؛ بش  ناراـی ؛  عادو  بش  رفک . ینوگنرـس  تملظ و  رب  روـن  هبلغ  بش  يرادـیب ،  بش  تمحر ،  روـن و  بش 
 – تمایق زور  رد  رگیدکی –  زا  دننک . یم  تیـصو  رگیدـکی  هب  دنـسوب و  یم  دـنریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  رگیدـمه  ناردارب  هنابـش . ياه 

لوغـشم مه  يا  هدـع  دـنناوخ .  یم  زامن  يا  هدـع  دـهد . یم  شزاون  ار  نامز  شوگ  ار  اهنآ  هناصلاخ  ياـهاعد  دـننک . یم  تعافـش  بلط 
. دنتسه همان  تیصو  نتشون 

یم هقلح  همه  نامـشچ  رد  کشا  شنینزان . رتخد  یناـبز  نیریـش  هب  يرگید  شرـسپ و  هنادرد  هب  يرگید  دـشیدنا ، یم  شرـسمه  هب  یکی 
. دهد یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  اهقشع  رگید  ادخ  قشع  دنک . یم  كاپ  وا  نهذ  زا  ار  اهنیا  همه  ادخ  دای  اما  دنز ،

نانکارپ هعیاش 

. یمالسا بالقنا  نانمشد 

لجا خیش 

زج سک  چـیه  زا  هک  نامه  دوب ؛ هیبش  لیئارزع  حور ، ضبق  گرم و  رومأم  هب  يرگید  حالـس  ره  زا  شیب  هک  يرازفا  گـنج  هراپمخ 60 ؛
. هاکریز بآ  تفرگن ؛ لوخد  نذا  (ص ) ادخ لوسر 

رهش مولظم  ههبج ، دیهش 

ار دوخ  رادن  راد و  دندرکن و  هقیاضم  دنتشاد  هچنآ  لذب  زا  گنج  رد  هک  ییاه  هچب  هقطنم ؛ رد  ناوارف  ياه  هتشونولبات  اب  يریبعت  یجیسب ؛
رد دننک ، یم  هناگیب  اب  هک  دندرک  هلماعم  نانچ  ناشیا  اب  دشن و  مولعم  اهنآ  تمیق  ردق و  هنافـسأتم  رهـش  رد  دنتخاب و  سدقم  عافد  راک  رد 

. دندز ناج  سنج  زا  زیرکاخ  بالقنا  لوصا  زا  يرادساپ  تمواقم و  رد  ناشیا  هک  یلاح 

ندمآ ایند  هب  دیهش 

دراد دوز  رید و  حالطصا  هب  تسا و  یمتح  ام  تداهش  دنیوگب  دنتساوخ  یم  هغلابم  ماقم  رد  یتقو  ندش ؛ دیهـش  دوز  ای  رید  هاوخان و  هاوخ 
لوا زا  ام  یناشیپ  يور  هثداح و  هن  تسا  تنـس  ام  يارب  تداهـش  ینعی  میا ، هدمآ  ایند  هب  دیهـش  ام  دنتفگ : یم  درادن  زوس  تخوس و  یلو 

! دیهش دنا  هتشون 

هدنیآ دیهش 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 431 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یتوترف  ریپ  نس و  هب  اپ  صخـش  لثم  تسرد  يرابتعا ، هب  تفر ؛ یم  دـیرپ و  یم  دوز  ای  رید  دوب و  تداهـش  ماـب  بل  باـتفآ  هک  یـسک 
یم يدارفا  هب  نآ ، حازم  هجو  زا  رظن  فرـص  ار ، هدنیآ  دیهـش  تبـسن  دنـسرب ؛ شباسح  هب  رتدوز  ات  دـنا  هتـشاذگ  ور  ییوگ  ار  وا  هدـنورپ 

. لاعتم قح  راوج  دیهش و  نارای  هب  ندش  قحلم  نتفر و  يارب  دنتشاد  هلجع  مه  ناشدوخ  ییوگ  هک  دنداد 

ص

ربمایپ رازه  راهچ  تسیب و  دص و 

هن نم  هک  دـیناد  یم  :» درک یم  تبحـص  دوخ  نامزرمه  يارب  يروباشین  ۀـجهل  هب  یجیـسب  يردارب  کی ، رجفلاو  تایلمع  يالو  لوه و  رد 
ماما هدزاود  ربمایپ و  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  ـالاح  اـت  نآرق  نیا  هک  ما  هدـیمهف  ردـقنآ  یلو  منزب ، فرح  بوخ  مناوت  یم  هن  منارنخس 

دص و نآ  تشونرس  هب  دهاوخ  یم  سکره  الاح  دنکب . محر  امش  نم و  لاثما  هب  هک  دیـشاب  هتـشادن  عقوت  سپ  هداد ، نتـشک  هب  ار  موصعم 
هتفگ هصالخ  . دـنک رارف  درادرب و  ار  شناج  هدـشن  رید  ات  دـهاوخ  یمن  سک  ره  دـنامب و  دوش ، راچد  رفن  هدزاود  نآ  ات و  راـهچ  تسیب و 

«. مشاب

هدروخ مادص 

ار هناودـنه  نم  تسود  دیـسر . یم  هناودـنه  کی  رفن  ود  ره  هب  دوب . هدروآ  مدـقم  طـخ  هب  هناودـنه  يرادـقم  هاپـس  ياـه  نیـشام  زا  یکی 
رگا یتح  نوریب ، مشک  یم  تموقلح  زا  :» متفگ مدرک ، شلابند  دروخب . ییاهنت  را  نآ  تساوخ  یم  شدوخ  لاـیخ  هب  درک . رارف  تشادرب و 

دنک و اهر  ار  هناودنه  دش  راچان  مقیفر  نتخیر ، شتآ  هب  درک  عورش  نمـشد  ۀناخپوت  لاح ، نیمه  رد  ودب . وا  ودب ، نم  مروخن » مه  مدوخ 
يرثا متفر . هثداح  لحم  هب  میروخب .» مه  اب  روایب  ار  هناودنه  ورب  دوش  دنلب  تفگ «: نم  هب  دش  يداع  هک  عاضوا  دناسرب . رگنـس  هب  شدوخ 

!« تسا هدروخ  ار  نآ  ییاهنت  هداد و  ار  شبیترت  مادص  ردارب  هک  نیا  لثم  :» متفگ دش ؟ یچ  هناودنه  دیسرپ  متشگرب  دوبن ! هناودنه  زا 

دیایب هک  شبحاص 

یم یخوـش  هب  اـه  هچب  تشادـن . رگید  ملاـس  ياـج  دز ، یم  هناـخپوت  اـب  بـترم  قارع  ار  نآ  فارطا  ياـه  هوـک  میدوـب . ریبـج  هـقطنم  رد 
!« دیدادن عالطا  ام  هب  دییوگن  دنک ، یم  اوعد  امش  اب  دیایب  شبحاص  هک  ادرف  دینکب  داوخ  یم  ناتلد  يراک  ره  الاح  :» دنتفگ

بقع قودنص 

یقارع هرـسکی  سابل  يراچان  يور  زا  دوب و  هدرک  نهپ  باـتفآ  رد  هتـسش و  ار  شیاـه  ساـبل  اـم  رگنـسمه  رجفلاو 8  تایلمع  اب  ناـمزمه 
تسد يارب  نآ  زا  دش  یم  تشاد و  پیز  مه  تشپ  زا  سابل  نیا  دنشوپ . یم  اهراکریمعت  اه و  کیناکم  ًالومعم  هک  اه  نامه  دوب ، هدیشوپ 

رد :» دـنتفگ یم  یخوش  هب  دـندش  یم  ور  هبور  اج  لکـشم  اب  دنتـشاد و  یفاضا  لـیاسو  تقو  ره  اـه  هچب  درک . هدافتـسا  يرارطـضا  ییوش 
!« میراذگب نآ  لخاد  ار  لیاسو  نیا  نک  زاب  ار  بقع  قودنص 

هفیعض ادص 

روط نیا  دندوب ، رادن  مه  اب  هتبلا  اه  هچب  دوب . دایز  ناگدننک  هعجارم  دادعت  زور  هنابـش  زا  یتاعاس  رد  مک و  اه  تلاوت  دادـعت  اج  همه  لثم 
هدییاز عضو  نیا  زا  یـشخب  دوشب . هدنمرـش  شهابتـشا  ببـس  هب  وا  دوخ  ای  دـنروایب  شیور  هب  دز  رـس  یـسک  زا  ییاطخ  رگا  الاح  هک  دوبن 
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اب دیاب  دـنتفیب  اج  عمج  رد  ات  هک  دـندوب  دـیدج  ياهورین  رتشیب  دـیاش  طسو  نیا  دنتـشاد . راک  رـس و  نآ  اب  ههبج  رد  همه  هک  دوب  یطیارش 
هک ییاهورین  نیمه  زا  یکی  دینکب ، ار  شروصت  الاح  دنداد . یم  قفو  تحارـص  تیمیمـص و  نآ  اب  ار  ناشدوخ  دندمآ و  یم  رانک  لئاسم 

شدوخ ردقچ  ره  ادخ  هدنب  دنا ، هداتـسیا  تبون  هب  قیالخ  شوگ  ات  شوگ  رد  تشپ  ییوشتـسد . دشاب  هتفر  دنک  یم  یبیرغ  ساسحا  زونه 
نوریب دیایب  یتقو  دیوگن  يزیچ  هک  مه  سک  چیه  دیآ و  یم  رد  وا  زا  ییادص  دور و  یم  رد  شتـسد  زا  هرخالاب  دنک  یم  روج  عمج و  ار 

مایپ توقادخ ! ای  هفیعض ! ادص  :» دنیوگب اه  یضعب  تلاوت  نوریب  زا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دشک  یم  تلاجخ  دتفایب  دارفا  مشچ  هب  شمـشچ  و 
!« دش تفایرد 

مینز یمن  مه  هب  ار  هنحص 

یطاق هیلقن  لیاسو  اب  ار  دارفا  هک  یجیسب  يردارب  دراذگب . مارتحا  یسک  هچ  هب  دیاب  یـسک  هچ  هک  نیا  دوب و  شترا  رد  هجرد  عاونا  ثحب 
مارتحا يادا  دتـسیاب و  دیاب  کی  مادک  دنـسرب  مه  هب  تسار  پچ و  زا  دنراد  يدحاو  هجرد  هک  رـسفا  رفن  ود  رگا  ًالثم  :» دیـسرپ دوب  هدرک 

!«. دهدب صیخشت  دیایب و  سیلپ  مینک  یم  ربص  مینز ، یمن  مه  هب  ار  هنحص  :» تفگ دوب  حازم  لها  شیب  مک و  هک  هدنامرف  دنکب »؟

دنا هتشاذگ  دیفس  ار  شرخآ  هحفص 

هراشا و امیا و  هدیـسرن ، مود  هب  لوا  فرح  زونه  دـنک ؟ ریـسفت  ای  دـهدب  حیـضوت  دـناد  یم  هک  يزیچ  هب  عجار  تشاد  تأرج  یـسک  رگم 
ار تبحص  رـس  هک  نیا  ضحم  هب  دش . یم  یقلت  هظعوم  ربنم و  مه  شا  هیموی  فرح  رگید  وا  دندرک ؛ یم  شراثن  هک  دوب  ثیدح  فرح و 

دندـمآ یم  دـندرک ؛ نیمک  یـضعب  هک  دوـب  اـج  نیا  دـندش . یم  مـشچ  شوـگ و  اپارـس  دـندز و  یم  هـقلح  شرود  نارگید  درک  یم  زاـب 
لئاسملا حیضوت   » باتک هقردب » رتسآ   » هحفص ناشروظنم  یسیونب .» وت  هک  دنا  هتـشاذگ  یلاخ  ار  شرخآ  هحفـص  دنتفگ «: یم  شکیدزن و 

هیـشاح اه  نآ  باتک  هب  دـنهاوخب  رگا  هک  وت  لثم  دـنوش  یم  ادـیپ  یـصاخشا  هک  هتـسناد  یم  هلاسر ، بحاـص  دـهتجم  ییوگ  ینعی  دوب . « 
. دنهاوخ یم  دیفس  يا  هحفص  دننزب ،

وضو هن  تسا  مامح  فص 

. تشادن هت  رـس و  یفـص . بجع  تکرب ، دهدب  ادخ  میدـید  میتساخرب  باوخ  زا  هک  حبـص  میدوب . ناتـسدرک  رد  دوب ، رجفلاو 4  تایلمع 
سَفَن ریثأت  ینیب  یم  ینالف ! : » تفگ نم  هب  عبط . خوش  نمؤم و  رایـسب  میتشاد  ینادرگ  یناحور  دوب . مه  رانک  مامح  اه و  ییوشتـسد  لحم 

وضو نتفر و  تلاوت  يارب  اهنآ  درک  یم  رکف  درک » رادیب  باوخ  زا  دش  یم  حبص  زامن  يارب  ار  تیعمج  همه  نیا  اجک  لوا  ياهزور  ار ؟ ام 
لخاد هدمآ  ناطیـش  هدوب  باوخ  نابهگن  ًارهاظ  بشید  وضو ! هن  تسا  مامح  فص  نیا  هدـیزرمآ ! ردـپ  : » متفگ دنـشک . یم  راظتنا  نتفرگ 

.« تسا هتخاس  ار  همه  راک  رقم و 

هلان هآ و  يادص 

زامناج نامدوخ  لوق  هب  درک و  یمن  خرـس  نغور  یب  دایز  اهتنم  رگید ، ياه  هچب  زا  یلیخ  لثم  دوب . یلاح  لـها  رـسپ  شرهاـظ  فـالخ  رب 
. دوب یباوخدـب  یباوخ و  مک  یباوخ و  یب  تبحـص  دـندوب ) هتبلا  مه  اه  ناوخ  بش  زامن   ) میدوب عمج  مه  رود  بش  نآ  دیـشک . یمن  بآ 

حبـص دوخ  ات  هک  هتخورف  ادـخ  هب  يرت  مزیه  هچ  مناد  یمن  میباوخب ؛ هک  تشاذـگ  ینالف )  ) رگم میدـیباوخن ؛ ًالـصا  بشید  ام  : » متفگ نم 
: تفگ تفرگ و  ارم  فرح  لابند  اه  هچب  زا  رگید  یکی  هراد » يدح  مه  هجـض  هبدن و  هلان و  هخآ  وفعلا . یهلا  وفعلا  یهلا  : » تفگ یم  یه 

دعب دنتفگ ) یمن  يزیچ  نییاپ و  دـندوب  هتخادـنا  ار  ناشرـس  مه  اه  ناوخ  بش  زامن  « ) دربن مباوخ  هگید  مدـش  رادـیب  یتقو  امـش  لثم  منم  »
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زامن درک  یم  روصت  شتخانش  یمن  سک  ره  هک  دوب  يروط  شرهاظ  دبـسچ و  یمن  وا  هب  اه  هلـصو  نیا  ًادبا  متفگ  هک  ییادخ  هدنب  نامه 
شیتـشم شاد  نحل  ناـمه  اـب  دوـب  نـتفر  لاـح  رد  هدز و  ـالاب  ار  رداـچ  هـبل  هـک  روـط  نـیمه  دـش و  دـنلب  دـناوخ  یمن  مـه  ار  شا  هیموـی 

.« دننک يراذگ  هلگ  هرابود  ناین  دنشن . روخلد  میتسه ، ام  ندینش  هلان  هآ و  يادص  هگا  اردارب  بش  فصن  :» تفگ

هدز مادص 

ویدار ياپ  اه  هچب  رابخا  عقوم  دوب ؛ وا  نیمز  هب  نیمز  ياه  کشوم  نمشد و  ياهامیپاوه  طسوت  روشک  ياهاتـسور  اهرهـش و  نارابمب  جوا 
اهر ادـخ  ناما  هب  ار  اهنآ  اه  هچب  هک  ییاه  هداوناخ  ًاصوصخ  اه  هداوناخ  يارب  ینارگن  دـنداد ؛ یم  شوگ  راـبخا  هب  هدز و  وناز  نویزیولت  و 

یمدرم تارباخم  رازاب  درک ؛ یمن  افتکا  اه  هناسر  یمـسر  ياـهربخ  هب  سک  چـیه  مه  نیمه  يارب  دوب ، باـسح  یب  دـندوب  هدـمآ  هدرک و 
صاخ شور  هب  اـنب  یـضعب  دوب و  مصخ  ینوبز  تراـقح و  دـش  یم  ساـسحا  همه  زا  شیب  هچنآ  دوب . مه  ناـهد  هب  اـه  مشچ  همه  مرگ و 

هب عجار  يرتشیب  تاعالطا  دمآ  یم  رظن  هب  هک  یـسک  زا  اه  هچب  یتقو  هک  تروص  نیا  هب  دندرک ؛ یم  نایب  یخوش  اب  ار  انعم  نیا  ناشدوخ 
یم رارـصا  تبغر و  اـب  اـهنآ  دـعب  هدز ؛» مادـص  هراـبود  نگ  یم  : » تفگ یم  باوـج  رد  وا  ربـخ »؟ هچ  هزاـت  : » دندیـسرپ یم  دراد  عاـضوا 

!« ور شلیبس  منک  یم  رکف  : » درک یم  هفاضا  وا  و  هدز »؟ وراجک  اه ، وراجک ، : » دندیسرپ

هدرک كرت  ار  دادغب  مادص 

دز و الاب  ار  رگنـس  يوتپ  تشادن ؛ راظتنا  سک  چیه  وا  زا  اما  دندز . یم  اه  فرح  یلیخ  دوب . هتفرگ  توق  دادغب  زا  مادـص  رارف  هعیاش  هزات 
وا و  یگ »؟ یم  تسار  : » هک ادـص  کی  اه  هچب  همه  هدرک »؟ كرت  ور  دادـغب  مادـص  دـیراد ، ربخ  : » تفگ صاخ  یباتـش  لاح و  روش و  اب 

هدـنهانپ رگید  ياج  ای  اکیرما  هب  دـیوگب  ًـالثم  هک  دـندوب  مشچ  شوگ و  اپارـس  همه  ...« ) هدرک كرت  ور  دادـغب  نگ  یم  هرآ  : » داد باوج 
!« هشک یم  ریت  : » درک هفاضا  هک  هدش )

دمآ شبحاص 

ياه هچب  هب  هک  دارفا  مشچ  دوب . ههبج  ياه  لقن  نیلوا  وزج  دشاب . هدینشن  ای  هتفگن  تیاکح  نیا  هک  دوب  یسک  رتمک  هقطنم  رد  اهزور  نآ 
رثا رب  نمـشد  ياهامیپاوه  زا  یکی  یتقو  رجفلاو 8  تایلمع  رد  دنیوگ  یم  هک  يا  هدینـش  يوخا  : » دـنتفگ یم  داتفا  یم  دراو  هزات  یجیـسب 
دعب درک ؟ اه  هچب  لابند  دروآرد و  ار  شا  هقـسوناف  دمآ  دورف  رتچ  اب  دوب  هدرک  ادیپ  تاجن  هک  شنابلخ  درک ، طوقـس  ییاوه  دض  تباصا 

ناهنپ ییاج  دیورب  دمآ ، شبحاص  دمآ ، شبحاص  تفگ  یم  نارگید  هب  رارف و  هب  دوب  هتـشاذگ  اپ  دوب  ییاوهدض  تشپ  هک  يردارب  ًارهاظ 
!« دسر یم  ار  نامباسح  دیآ  یم  نالا  دیوش ،

يزادرپ هنحص 

نیا يارب  ًالثم  دندرک . یم  يا  هدننک  هارمگ  يزادرپ  هنحص  دنبیرفب  ار  نمشد  یتشگ  ییاسانش و  ياهورین  هک  نیا  يارب  بونج  رد  اه  هچب 
ای دنتشاذگ  یم  بلح و ...  رینپ و  ياه  هتسب  ورسنک و  یطوق  ومیل و  بآ  هشیش  نآ  فارطا  دوشن ، ییاسانش  ناهدنامرف  رداچ  رگنـس و  هک 

یلاخ ياه  هبعج  دوش ! یقلت  تامهم  رابنا  اج  نآ  هکدـندرک  یم  لمع  يا  هنوگ  هب  تشادـن  روضح  نآ  رد  یـسک  هک  یلاـخ  رگنـس  راـنک 
رجفنم تالایخ  نمشد  رگا  هک  دنداد  یم  رارق  اج  نآرد  ار  کبس  ياه  هحلسا  کنات و  پوت و  ةدش  فرصم  یلاخ و  ياه  هکوپ  تامهم ،

. تسا هدرک  مدهنم  فشک و  ار  یتامهم  ۀغاز  هک  دنک  روصت  دشاب  هتشاد  مه  ار  نآ  ندرک 
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نارامیبو ناحورجم  یتمالس  يارب  تاولص 

هتسد اه  حبص  دندرک و  یم  رذن  تاولص  ههبج ، رد  نارامیب  ناحورجم و  ریاس  ناشدوخ و  تحـص  یتمالـس و  يارب  ناردارب  هک  دوب  مسر 
عفر يارب  دوب  سدقم  دهشم  هب  تمیزع  رذن  اهرذن ، لیبق  نیا  زا  رگید  یکی  ار . ... بیجی " نما  ۀیآ " اب  دندناوخ ، یم  یـسرکلاۀیآ  یعمج 

. دنمدرد راتفرگ و  نازیزع  ناتسود و  لجاع  يافش  تالکشم و 

ماما یتمالس  يارب  تاولص 

رمع لوط  یتمالس و  ظفح  يارب  يدرف  یعمج و  تروص  هب  دوب  تاولـص  نداتـسرف  رذن  اه ، هچب  نیب  یگـشیمه  جیار و  ياهرذن  هلمج  زا 
. دندید یم  وا  يامیس  رد  هودنا  زا  يا  هلاه  اه  هچب  ای  دش  یم  ضراع  یتلاسک  ار  ناشیا  یتقو  ًاصوصخم  ماما  ترضح 

نداد هقدص 

. درب یم  رهش  هب  درک و  یم  عمج  ار  نارگید  هقدص ي  دش و  یم  بلطواد  یکی  ًالومعم  مدقم  طخ  هب  نتفر  تقو  ای  تایلمع  هب  مازعا  عقوم 
رد دارفا  هک  دوب  يا  هقدص  زا  ریغ  نیا  دنتـشاذگ و  یم  رانک  هقدـص  يارب  هناهام  ای  هنازور  ار  یغلبم  یـضعب  نداد ، هقدـص  وحن  نیا  زا  ریغ 

! دوبن ورسنک  توپمک و  هدش ي  خارس  یطوق  زج  يزیچ  هک  دنتخیر  یم  دوب  بصن  اهرگنس  اهرداچ و  دوخرد  هک  یناقدص  قودنص 
ناتدای هقدص  دینک ، همیب  ار  ناتدوخ  اه  هچب  : " هکرگنس هب  رگنـس  داتفا  یم  هار  تشاد و  یم  رب  یطوق  کی  رفن  کی  زین  يداع  طیارـش  رد 

". دورن

اشگ لکشم  تاقدص 

یم هدهاشم  ههبج  گنج و  رـصانع  همه ي  ناگدـنمزر و  هبطاق ي  لمع  لوقرد و  (ع ،) موصعم نخـس  هب  ندـش  لئاق  رابتعا  ندرک و  انتعا 
ییاجرد الب  عفد  عفر و  نداد  هقدص  هب  دوب . تامیمـصت  تاهجوت و  هلمج ي  سأر  رد  (ع ) همئا هب  لسوت  یلاعت ، قح  هب  لکوت  زا  دعب  دش .

تقو تاـیلمع و  زا  دـعب  لـبق و  نوچ  یعقاوم  رد  صوـصخ  هب  دـش . یمن  يرهم  یب  دوـب  اـضق  ـالب و  تاـئالتبا و  نوناـک  هک  هقطنم  نوـچ 
هانپ نآ  هب  همه  کش  یب  دوبن ، اشگ  هار  يا  هلیـسو  چیه  دندش و  یم  یلکـشم  راچد  اهورین  هک  یطیارـش  رد  نیم و  ياه  نادـیم  يزاسکاپ 

قودنص نیارد  هنارکش  هب  ندمآزا  سپو  نادرگ  الب  ناونع  هب  ندرکرطخ ، تایلمع و  هب  نتفر  ماگنه  يداع و  طیارش  رد  هچنآ  دندرب . یم 
هاگ نآ  زا  یکدنا  اب  دش و  یم  تخادرپ  تعاضب  یب  دارفا  هب  تاربم  تاریخ و  هب  گنج  زا  هدـید  بیـسآ  ياهرهـش  رد  دـش ، یم  عمج  اه 

یتاولص هب  ار  نارذگهر  دنتشاذگ و  یم  دوخ  رارقتـسا  لحم  هاگیاپ و  لباقم  هار و  رـس  نآریغ  هعمج و  ياه  بشو  دندرک  یم  هیهت  امرخ 
همقل ود  یکی ، اب  یتح  یهاگ  هقدص  دندرک . یم  توعد  ناشیادهـش  هبیط ي  حاورا  يارب  يا  هحتاف  تئارق  ماما و  ترـضح  یتمالـس  يارب 

. جیاوح ریاس  ندیدن و  دب  باوخ  يارب  دش ، یم  ادا  مه  ندروخ  رت  مک  ياذغ 

تاولص

تاولص تشادن ، صاصتخا  یـصاخ  طیارـش  هب  دندرک و  یم  توعد  نآ  هب  ار  رگیدکی  همه  هک  ياعد  نیرت  لوادتم  دج ، هب  یخوش و  هب 
دمحم راسخر  لگ  رب  مرگ ، همه  مد  مد ، همه  رد  مد ، هب  مد  دوب ": فلتخم  اعد  نیا  هب  توعد  ياـه  تروص  دـمحم ، لآ  دـمحم و  رب  دوب 
نأشرد تفگ ، ادـخ  ار  تاولـص  تاولـص "؛" ،.... هدـنیا ما پـ ـ ما هدـنفوت ، جیـسب  هدـنزاس ، داهج  هدـنبوک ، هاپـس  یتمالـس  يارب  " " ؛ تاولص

، هسرب تدایرف  هب  درک ) یم  صخـشم  ار  هدـش  يزاسکاپ  هار  هک  بانط   ) باـنط تاـیلمع  بش  :" لـثم ییاـه  یخوش  و  ... تفگ " یفطـصم 
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. نآ لاثما  نک "و  متخ  تاولص 

ییوج هفرص 

لقن و اه و  ییاج  هباج  رد  گنج  ریزگان  شاـپ  تخیر و  عاـفد و  يرتمولیک  دـص  دـنچ  رازه و  ياـیفارغج  هزراـبم و  عیـسو  نادـیم  نآ  رد 
شیادـیپ بجوم  هچنآ  لـمع و  تعرـس  تدـش و  اوه ،  بآ و  عـضو  هدـنمزر ،  ياـهورین  ددـعت  عوـنت و  هدـشن و  ینیب  شیپ  ياـه  لاـقتنا 

نمشد يوس  هب  ترورض  ریغ  هب  هک  يریت  رس  رب  دندرک  یم  هعزانم  هک  ینامزرمه  ناردارب و  دندوب  دش ،  یم  ییانثتسا  صاخ و  یتیعـضو 
شیپ باهتلا  قوذ و  قوش و  تایلمع و  راد  ریگ و  رد  هک  ینازیزع  و  دوب ؛  هدش  لصاو  كرد  هب  لوا  ۀـلولگ  نامه  اب  وا  نوچ  هدـش ،  اهر 

لیوحت تاحیلـست  هب  ار  نآ  دعب ، دـندرک و  یم  زیمت  لییوزاگ  ای  تفن  اب  ار  يا  هدز  گنز  گنـشف  راون  تصرفرـس  دنتـسشن و  یم  نآ ،  زا 
يا هدع  دنتشذگ و  یمن  هدنام  ياج  هب  تامهم  ریخ  زا  اه  ینیـشن  بقع  رد  هک  نانچ  دندرک ؛  یمن  هلاوح  ادرف  هب  ار  زورما  راک  دندادیم و 
. دندرک یمن  یشوپ  مشچ  اه  نآ  ۀبعج  کی  زا  هک  یلکش  هب  دننادرگرب ،  بقع  هب  ار  اه  نآ  هدش  هک  تمیق  ره  هب  ات  دندش  یم  بلطواد 

تعانق ییوج و  هفرص 

هناـهب ي هب  یـضعب  دـندروخ . یم  ار  مه  ياذـغ  هدروـخ ي  مین  یـضعب  راـک ، نـیا  يارب  دوـشن . لـیم  فـیح و  يزیچ  دـندرک  یم  شـالت 
فرص زا  ریغ  نیا  دندروخ و  یم  دندرک و  یم  عمج  دوب ، هتخیر  هرفس  هب  اذغ  ندیشک  ای  ندرک  هکت  عقوم  هک  ار  ییاذغ  نان و  بابحتـسا ،

هدنام ي یقاب  هک  دـنتفگ  یم  رگید  ریباعت  تدـحو "و  ياذـغ  " نآ هب  داد و  یم  ناشیا  هب  زپشآ  هک  دوب  يا  هتفه  رخآ  یبیکرت " " ياهاذـغ
دوب . زور  دنچ  ياهاذغ  همه ي 

هدافتسا بجوم  ًادبا  مالقا  نیا  یناوارف  دش و  یم  ییوج  هفرص  ًادج  دندوب ، ینپوک  سانجا  وزج  هک  رینپ ، هرک و  رکش و  دنق و  فرـصم  رد 
. دش یمن  اه  نآ  زا  دازآ  هیور و  یب  ي 

، ات ود  اه  هچب  ًالومعم  اذـغ ، فرظ  ندـش  فیثکرت  مک  هناهب ي  هب  رت و  شیب  مهافت  يردارب و  یتسود و  يارب  اذـغ ، فورظ  زا  هدافتـسارد 
وا نوچ  دـندرک ؛ یم  کمک  ییاریذـپ  لوئـسم  رادرهـش "و   " هب بیترت ، نیا  هب  دـندروخ و  یم  اذـغ  فرظ  کی  رد  ات  هس  ات ، هس  ای  اـت  ود 

. دیوشب فرظ  يدایز  دادعت  دوبن  روبجمرگید 

ندروخرانا هعمج ،  حبص 

یم نهپ  ار  ناشیاه  هیفچ  ناردارب  زا  يدادعت  دش  یم  هک  حبص  هعمج  هویم ، نیا  لصف  رد  دش . یم  كرت  رت  مک  هعمج  حبـص  ندروخ  رانا 
اه هچب  تساه ـ  یندروخ  بادآ  رد  هچنانچ  داتفا ـ . یمن  نیمز  مه  شا  هناد  کی  هک  يوحن  هب  ندروخرانا ؛ هب  دنتسشن  یم  اتـشان  دندرک و 

ناشبلق هجیتن ، رد  دنک و  یم  يرود  اه  نآ  زا  لقن ) بسحرب   ) زور لهچ  ات  ناطیش  دنیآرب ، راک  نیا  هدهع ي  زا  دنناوتب  رگا  دنتشاد  داقتعا 
اه هناد  نیا  زا  یکی  هک  دش  یم  یشان  اج  نیا  زا  دتفین  نیمز  هب  مه  رانا  نیا  ياه  هناد  زا  یک  یتح یـ هک  نیا  يارب  شالت  دوش . یم  ینارون 

ًاـصوصخ هتفه ، رخاوا  هک  دوب  يرواب  نینچ  اب  دوشن . هدروخ  هناد  ناـمه  ًاـنایحا  هک  دنتـشاد  نآ  میب  دنتـسناد و  یم  یتشهب  راـنا  هناد ي  ار 
. دهدب اه  نآ  هب  مه  یکی  دندرک  یم  اضاقت  نآ  هدنراد ي  بحاص و  زا  دندوب و  نآ  بلاط  دش  یم  ادیپ  رانا  هلکو ي  رس  رگا  هعمج ، بش 

یتسد عیانص 

ات هکوپ  زا  دوجوم  تامهم  اـه و  حالـس  فلتخم  تاـعطق  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یتسد  عیانـص  اـی  يرنه  ياـهراک  يارب  هیلوا  مزاول  رازبا و 
يارب يا  هیام  تسد  هک  دوب  نآ  لاثما  کبس و  ياه  حالس  ۀلولگ  برس  توراب و  نیگنـس و  ياه  هلولگ  یکیتسالپ  ياه  شـشوپ  جرخ و 
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عاونا تامهم ، یلاخ  ياه  هبعج  نفلت ، ياه  میس  ریظن  دوب  لوصولا  لهـس  هقطنمرد  هک  يا  هیلوا  داوم  نآ ، زا  دعب  دیدرگ و  یم  يرثا  قلخ 
ناونع هب  هقطنم  ياهرازین  رد  دوجوم  ياه  ین  میخـض ، ياهاوقم  ییوشفرظ ، عیام  ورـسنک و  توپمک ، یلاخ  ياه  یطوق  اـی  نآ  ریغ  ربیف و 

هبعج هناخ  پوترد  دوب . توافتم  دوجوم  تاناکما  ياضتقم  هب  راک  رازبا  هیلوا و  داوم  يدـحاو  ره  رد  راـک . رـصانع  يازجاو  مزاول  رازبا و 
نیم بیرخت  رد  يرتاب و  میس و  تارباخم  رد  دش و  یم  هدافتـسا  رت  شیب  لیاسو  نیا  زا  ًاعبطو  دوب  دایز  گرزب  ياه  هکوپ  تامهم و  ياه 

. دنتشاد دربراک  رونم  رتچو  کچوک  ةدش  یثنخ  ياه 

خن اوقم و  ۀحفص 

ار ییاوقم  ۀحفـص  کی  هک  بانط  ای  خن  هکت  ودزج  يزیچ  هک  دـندوب  هتخاس  نزبداب  یعون  نیدـجاس  نادرگ  ياه  هچب  نونجم ، ةریزج  رد 
لصو  نییاپ  تمس  هب  هحفص  زا  هک  خن  کی  درک و  یم  لصو  فقس  هب 

. دوبن دنداد  یم  ناکتو  دنتفرگ  یم  تسدرد  ار  نآ  ندزبداب  يارب  دش و  یم 

رگنس يادص 

واف دناوتب  هیلوا  تاعاس  رد  تشاد  راظتنا  دوب و  هدمآ  شتازیهجت  اوق و  ۀمه  اب  واف  يریگ  سپزاب  يارب  نمشد  نیدرورف 65 ، کتاپ 30  رد 
نآ هب  لیلد  نیمه  هبو  دوب  رتولج  یلصا  زیرکاخ  زا  رتم  دنچ  هک  یناشیپ  رگنـس  رد  کمن  ۀناخراک  تمـس  هب  يزیرکاخ  رد  دریگب . سپ  ار 

نمـشد هک  نآ  يارب  دوب و  هتخادـنا  راک  زا  ار  نآ  نمـشد  زادـنا  هراپمخ  ياه  حالـس  هک  دوب  رقتـسم  يراـبریت  دـنتفگ  یم  یناـشیپ  رگنس 
ریت يادص  تشاد  یعسو  درک  يرابگر  يزادناریت  شالک ، حالس  ود  زا  هدافتسا  اب  یچرابریت  کمک  دونـشبرگنس ، نآزا  ار  رابگر  يادص 

نمشد دندرک  یم  نامگ  درک و  تیوقت  ار  زیرکاخ  رد  رقتسم  ياه  هچب  ۀیحور  موادم  شتآ  نتخیر  رد  وا  تجامـس  دوشن . عطق  يا  هظحل 
زیرکاخ ندز  رود  تیعقوم و  بلق  زا  نمشد  روبع  زا  عنام  نینچمه  دنک و  هفخ  ار  نآ  تسا  هتسناوتن  هدیسرن و  نیمک  رگنـس  هب  زونه  یتح 

. دندوب هدش  ور  هبور  زا  زیرکاخ  نتفاکش  ای 

نمشد دیص 

ياه صاوغ  دـنروآ ،  تسد  هب  نآ  یمزر  ناوت  قارع و  شترا  عضو  زا  یتاعالطا  وا  زا  ات  دـش  یم  ریـسا  ملاس  نمـشد  دـیاب  یتقو  روه  رد 
هب ار  اه  نآ  ًالمع  رگید  ياه  هار  نتـسب  اب  دـنتخادنا و  یم  روت  تشاد ، دوجو  نآ  زا  اه  یقارع  روبع  لامتحا  هک  ییاه  لـحم  رد  ییاـسانش 
هک دندش  یم  هیـضق  هجوتم  یتقو  داتفا و  یم  روت  رد  دیـسر  یم  هطقن  نآ  هب  نمـشد  یتقو  دوب .  هدش  يراذگ  هلت  هک  دندناشک  یم  یتمس 

. دوبن هتخاس  ناشتسد  زا  يراک  رگید 

اه گرب  گرم  يادص 

رود ات  رود  دوش ، یم  کیدزن  ام  هب  بالقنا  دـض  ینامز  هچ  مینادـب  هک  نیا  يارب  . دوب ناتـسدرک  رد  يزرم  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  رد  ام  رقم 
هلصافالب دش  یم  ثعاب  نآ  شخ  شخ  يادص  تشاذگ  یم  اه  گرب  يور  ار  شیاپ  یسک  یتقو  بش  میتخیر .  یم  کشخ  گرب  هاگیاپ 

. میوش حلسم 

یلاخ ياه  یطوق  يادص 

رقتسم اتسور  هب  فرشم  یهوک  يور  ام  دوب و  هدش  دازآ  ناویرم  میدوب .  هدش  رقتـسم  ناروناج  روحم  ناخیـش ، هعلق  ياتـسور  رد  لاس 62 
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هک میتشادن  ینیم  ام  دندش .  یم  اه  هچب  رازآ  تیذا و  ثعاب  دندمآ و  یم  هاگیاپ  فارطا  هلموک  تارکومد و  ياهورین  اهبـش  میدوب .  هدش 
هب ناـکما  تشاد  يرورپ  ماد  ییاتـسور و  تفاـب  هک  هقطنم  ییاـیفارغج  یطیحم و  طیارـش  رطاـخ  هب  دوـب  مه  رگا  میراذـگب  راـک  هـپت  ياـپ 

روصحم ار  هپت  فرط  راهچ  توپمک ، ورـسنک و  یلاخ  ياـه  یطوق  میـس و  کـمک  هب  میدز و  لـمع  راـکتبا  هب  تسد  دوبن  نآ  يریگراـک 
هب عورـش  هلـصافالب  اـه  هچب  تساـخ و  یمرب  اـه  یطوق  گـنیریج  گـنیریج  يادـص  یتکرح ،  نیرت  کـچوک  اـب  هک  یبیترت  هب  میدرک ، 

دوب نانآ  يرایشوه  نابهگن و  ترچ  ندش  هراپ  راک  نیا  ۀجیتن  نیرت  مک  دندرک و  یم  يزادناریت 

طوقس ياه  هرخص 

. دنتفر یم  الاب  زب  لثم  هوک  یگنس  ياه  هراوید  زا  تشاد . يدایز  تراهم  روبعلا  بعص  ياه  هرخص  ندومیپ  رد  ناتسدرک  رد  بالقنا  دض 
دندرک یم  رکف  هک  ار  ییاه  لحم  مه  اه  هچب  دوب . ناش  ییاناوت  نیمه  اه ،  هوک  رد  ناگدـنمزر  اب  يریگرد  هب  اهنآ  ۀـقالع  لیالد  زا  یکی 

. دننک طوقس  یگدنزغل  تلع  هب  اه  نآ  ات  دندرک  یم  هتشغآ  هتخوس  نغور  لییوزاگ و  هب  تساهنآ  روبع  لحم 

مسینویهص

. خیرات داسف  هموثرج 

ینیمخ ماما  طارص 

. هدشن هدید  شریظن  نیرهاط  همئا  زا  دعب  نونک  ات  مالسا  لوا  زا  هک  میقتسم  یطارص 

شنایماح مادص و 

. تملظ یکیرات و  نمیرها  نانابهگن  بش و  نارادساپ 

یتیرکت مادص 

. قارع دیزی 

مادص

. تسا رویز  ناگرهچرازه  رز و  نانابهگن  زور و  نامکاح  هرمز  زا 

ندیکرت کی  تسیب و  رفص 

هک نارهت  دک  زا  هیانک  دنتفگ و  یم  مه  ندرک  دازآ  کی  تسیب و  رفص  ندش ؛ راگدنام  دوخ  راید  رهـش و  رد  هقطنم و  زا  نتفر  یـصخرم 
یم تبـسن  یـصاخشا  هب  ار  ریباعت  نیا  دوب و  هدرک  دوع  ریبعت  نآ  لزان  هبترم  تسا . هدیکرت  شکی  تسیب و  رفـص  دـنتفگ : یم  تسا .  021

تدم هک  یناسک  رظن  رد  ندوبن  ههبج  رد  نتفر و  یـصخرم  لصا  نارهت . دنورب  یـصخرم  يارب  ات  دندوب  یتصرف  دصرتم  هشیمه  هک  دنداد 
درک یم  دوع  يدنچ  زا  ره  ایوگ  هک  دوب  ضرم  يرامیب و  یعون  دندرک ، یم  رکذ  تداهـش  ات  ای  جع ) ) يدهم بالقنا  ات  ار  دوخ  تیرومأم 

تخادـنا و یم  رگنل  دروخ و  یم  رگنک  حالطـصا  هب  یـصخرم  رد  صخـش  هک  دوب  یتقو  نآ ، دـش و  یم  جالعال  دـیکرت و  یم  یهاـگ  و 
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! ههبج ددرگرب  تساوخ  یمن  شلد 

چالک هحفص 

! دش یم  هکت  ود  ات  درک  یم  درخ  ار  کف  دوب و  یتفس  یتخس و  تیاهن  رد  نوچ  دنداد ، یم  هقطنم  رد  هک  ییاهرگربمه  يارب  دوب  يریبعت 
یم زین  نآ  درـس  ًاـصوصخم  ینیمز ، بیـس  يوکوک  هب  دوـبن ! چـالک  هحفـص  هب  تهابـش  یب  مه  عـطق  یکزاـن و  یفاـص و  ثیح  زا  هتبلا  و 

. چالک هحفص  هلاقن و  همست  هب  تمحر  دص  شتکرب ، زا  رود  هکنیا  زا  هیانک  تخمز  تفس و  ییاذغ  دنتفگ ؛

يرَغَص

ربارب رد  ار  حالطصا  نیا  تشادن ؛ ار  ههبج  راوشد  تخـس و  ياهراک  لمحت  هک  هدومزاین  دراو و  هزات  لاس و  نس و  مک  کچوک و  يورین 
. دوب گنج  روما  رد  یفاک  هبرجت  بحاص  هک  دندرب  یم  راک  هب  ههبج  یمیدق  رداک  يورین  ینعی  يربک 

میقتسم طارص 

ياه هلت  اب  یقالت  طوقس و  هب  رجنم  طیارش  یـضعب  رد  تسد ، فک  هزادنا  هب  ولو  نآ  سپ  شیپ و  زا  فارحنا  هک  یطاقن  نیم ؛ نادیم  ربعم 
. دوب يراجفنا 

یمالسا ردص 

رخآ ياهزور  ات  گنج  لوا  زور  زا  هک  یناسک  راصنا ؛ هب  تبسن  نارجاهم  مالسا و  ردص  رد  نویردب  ریظن  ههبج ، هقباساب  یمیدق و  يورین 
نآ ینعی  تسا ، یمالسا  ردص  ياهورین  نآ  زا  دنتفگ : یم  دش  یم  دیدج  میدق و  ياه  هچب  زا  تبحص  یتقو  دنتشاد . روضح  ههبج  رد  نآ 

دنتـساوخ یم  دوب ! مدـقم  طـخ  رد  وا  دـندوب  هدیـسرن  غولب  هب  يرایـسب  زونه  دوبن و  نادـیم  رد  زراـبم  ممـصم و  يورین  همه  نیا  هک  تقو 
. تسا نوبرقم  نوقباس و  قادصم  وا  هک  دنیوگب 

يرتشوش مادص 

نالف مادـص  دـنتفگ  یم  رهـش  نآ  لها  ناگدـنمزر  هب  یخوش  هب  اه  هچب  درک ، یمن  نارابمب  مادـص  هک  ار  يرهـش  ره  رتشوش ! لها  مادـص 
! دنز یمن  ار  اجنآ  هک  تسا  يرهش 

نک هفخ  ادص 

گنج نادیم  زات  هکی  دربراک ؛ تردق و  تیاهن  رد  یحالس  اکشود ؛

یفاص

هداـفا يارب  يرگید  ریبعت  هک  شکبآ  لـثم  تسرد  دوب ، هدـش  خاروس  خاروس  شکرت  ریت و  ترثک  تحارج و  زا  شندـب ، ماـمت  هک  یـسک 
وا رد  رگید  ییالط -  شکرت  يدوخن و  شکرت  شخب ، ییاهر  شکرت  کـچوک -  ياـه  شکرت  هکنآ  رگید ، ناـیب  هب  تسا ؛ ینعم  نیمه 

باـشخ و دریگب ؛ يزیچ  هب  ار  اـهنآ  درواـیب و  دوـخ  يور  هب  وا  هکنآ  یب  درک ، یم  روـبع  یفاـص  لـثم  شندـب  زا  ییوـگ  درک ، یمن  ریثأـت 
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. دنتفر یم  راک  هب  روظنم  نیمه  هب  لصا  رد  رگید ، ریباعت  يرایسب  تازلف و  نویسکلک 

ندش هناخ  بحاص 

! ندش کلم  بحاص  يراجیتسا ، لزنم  رد  یگدنز  اه  لاس  زا  دعب  هرخالاب  ندیزگ و  اوأم  لزنم و  كاخ  لد  رد  ندیسر و  تداهش  زوف  هب 

يریصب نیدلا  حالص 

تساخرب هاش  میژر  هیلع  هر )  ) ماما نآرق و  هب  قشع  اب  هلاس  دیهش 15
رد تساخرب و  یهاشنهاش  میژر  هیلع  تشاد  هر )  ) ینیمخ ماما  میرک و  نآرق  هب  هک  یقـشع  اب  يریـصب » نیدلاحالـص   » زومآشناد دـیهش 

. دیسر تداهش  هب  يد 57  تارهاظت 5 
ناهج هب  هدـید  طسوتم  ياهداوناـخ  رد  جدننـس و  ناتـسدرک  هقطنم  رد  لاس 1342  ناـبآ  رد 7  يریـصب » نیدلاحالـص   » زومآشناد دیهش 

ناگناگیب جارح  هب  ار  ام  نهیم  هاش  میژر  هک  یناـمز  ناتـسریبد  لوا  لاـس  رد  هکنیا  اـت  داد  همادا  ناتـسرنه  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  دوشگ ؛
لاس رد  يولهپ  سوحنم  نامیخژد  هلولگ  تباصا  رثا  رب  یگلاـس  نس 15  رد  هکنیا  ات  تشاد  روضح  میژر  دض  تارهاظت  رد  دوب  هتـشاذگ 

. دمآ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  يد 57   5
خیرات رد  ار  زومآ  شناد  دیهـش  نیا  همانیگدـنز  هک  دنتـسه  ینازومآشناد  یـسمش  هنامـس  نایریما و  دـماح  يدـسا ، ایدان  نـالدرا ، دازهب 

. دناهدرک تبث  مالسا  نشور 
دوب مرسپ  یگشیمه  هارمه  هر ) ) ماما سکع  نآرق و  زومآشناد : دیهش  ردام 

ینامز تداهش و  ماگنه  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  سکع  میرک و  نآرق  دلج  کی  مرسپ  تفگ : يریصب » نیدلاحالص   » زومآشناد دیهـش  ردام 
. تشاد هارمه  هب  دش ، ترخآ  لزنم  مزاع  هک 

زا لبق  بش  کـی  نیدلاحالـص  تشاد : راـهظا  يو  زا  یتارطاـخ  ناـیب  اـب  يریـصب » نیدلاحالـص   » زومآشناد دیهـش  رداـم  يرکـشت  هنمآ 
« موشیم دیهش  ادرف   » تفگیم درکیم و  یخوش  شرهاوخ  اب  شتداهش 

هب هاش  میژر  ياهورین  هلولگ  تباصا  رثا  رب  نیدلاحالـص  زور  نامه  يادرف  دـش و  دوب ، هاـگآ  دوخ  هک  روط  ناـمه  تسرد  داد : همادا  يو 
. دیسر تداهش 

لبق هام  دودح 2  هک  دوب  مرسپ  یمیمص  ناتسود  زا  يدمحم  دیمح  دیهش  درک : ناشنرطاخ  يریصب » نیدلاحالص   » زومآشناد دیهش  ردام 
هب دوب  نیگهودنا  رایـسب  دـیمح  قارف  زا  وا  دوب و  هتـشاذگ  وا  هیحور  رب  یبیجع  ریثأت  دـیمح  تداهـش  دیـسر ؛ تداهـش  هب  نیدلاحالـص  زا 

«. دمآ مهاوخ  وت  شیپ  مه  نم  مرادن  ار  وت  يرود  تقاط   » تفگیم تفریم و  دیمح  دیهش  رازم  رس  هب  نیدلاحالص  هک  يروط 
دوب شهارمه  مه  تداهش  ماگنه  دوب ؛ شبیج  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  سکع  میرک و  نآرق  دلج  کی  هشیمه  نیدلاحالص  تشاد : نایب  يو 

. میدرک نفد  ار  وا  هر )  ) ینیمخ ماما  سکع  میرک و  نآرق  نامه  اب  و 
ردام  » تفگ نم  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  وا  نیدلاحالص ، تداهش  زا  دعب  زور  دنچ  دوزفا : يریصب » نیدلاحالص   » زومآشناد دیهـش  ردام 

«. شابن نارگن  سپ  ماهدنز  هکلب  ماهدرمن  نم  یتحاران ؟ ارچ 

لابقا يربکا  روندیص 

دیزگرب لیصحت  ياج  هب  ار  نهیم  میرح  زا  تسارح  هلاس  دیهش 17 
هب نطو  هب  هقالع  روش و  اب  درکیم  لیصحت  هطـسوتم  موس  لاس  رد  دیاب  هک  یلاح  رد  رهم  لوا  لابقا » يربکا  روندیـص   » زومآ شناد  دیهش 
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. دش مازعا  ههبج 
. دوشگ ناهج  هب  مشچ  مالیا  ناتسا  رهش  هرد  رد  لاس 1348  رد  لابقايربکا » روندیص   » زومآ شناد  دیهش 

میرح زا  تسارح  ههبج و  هب  مازعا  هسردـم  هب  نتفر  ياـج  هـب  لاس 65  رهم  لوا  زا  هکنیا  ات  دوب  هلحم  جیـسب  وضع  هام  کـی  تدـم  هب  يو 
. دیزگرب ار  یمالسا  نهیم 

میژر يرتمیلیم  هراپمخ 60  شکرت  تباصا  تلع  هب  نازیوالق  هقطنم  رد  تشاد ، روضح  ههبج  رد  هاـم  تدم 4  هب  هک  لابقايربکا  روندیص 
. دیسر تداهش  هب  يد 65  خیرات 26  رد  بلق  ولهپ و  هیحان  هب  قارع  یثعب 

. تسا هتفرگ  هدهع  رب  ار  زومآشناد  دیهش  نیا  یگدنز  رد  شهوژپ  هک  تسا  یهوژپ  تشذگرس  ققحم  يردنکسا  بنیز 
دوب روندیص  دننام  يدرمناوج  قح  تداهش ،

لثم يدرمناوج  قح  تداهش  یلو  میدرک  هدمآ  تداهش  يارب  ار  دوخ  روندیص  هدنب و  تفگ : يربکا » روندیص   » زومآشناد دیهش  مزرمه 
. دوب روندیص 

هب نامنادرگ  هتسد  لوئسم  هکنیا  زا  تشاد : راهظا  يو  زا  یتارطاخ  نایب  اب  يربکا » روندیص   » زومآشناد دیهـش  مزرمه  روپدسا ، نامزیلع 
. میدوب تحاران  یلیخ  دوب ، هدیسر  تداهش 

هقطنم هب  مکاح  طیارـش  ندـید  اب  دـعب  زور  حبـص  دوب ؛ یمارآ  رهظ  زا  دـعب  هک  میدـمآ  ناگداپ  هب  زور  ناـمه  رهظ  زا  دـعب  داد : همادا  يو 
تداهـش هب  زیزع  تسود  نیا  درک و  تباصا  روندیـص  يولهپ  هب  هلولگ  شکرت  ناهگان  هک  میدوب  هدرک  هدامآ  تداهـش  يارب  ار  ناـمدوخ 

. دیسر
يدرمناوج قح  تداهـش  عقاو  رد  دیـسر  شیوزرآ  هب  تایلمع  نیا  رد  يو  درک : ناشنرطاخ  يربکا » روندیـص   » زومآشناد دیهـش  مزرمه 

. دوب يو  لثم 
دناشک ههبج  هب  ار  روندیص  نطو  هب  قشع  زومآشناد : دیهش  ردارب 

هداوناخ ياضعا  زا  کی  جیه  هک  يروط  هب  دناشک  ههبج  هب  ار  روندیص  نطو  هب  قشع  تفگ : يربکا » رون  دیـص   » زومآشناد دیهـش  ردارب 
. دننادرگرب میمصت  نیا  زا  ار  وا  دنتسناوتن 

اب مدوب ؛ روندیـص  رتگرزب  ردارب  هدـنب  تشاد : راهظا  يو  زا  یتارطاخ  ناـیب  اـب  يربکا » روندیـص   » زومآشناد دیهـش  ردارب  يردنکـسا  یبن 
. دناشک ههبج  هب  ار  وا  نطو  قشع و  روش و  تشادن ، رتشیب  لاس  روندیص 17  هکنیا 

کمک هعرزم  ياهراک  رد  ار  اـم  هک  دوبن  یـسک  رگید  یفرط  زا  تشادـن و  ار  شدـنزرف  زا  يرود  تقاـط  ییوس  زا  مرداـم  داد : همادا  يو 
. دنک

دش و رادیب  دوز  حبـص  دوش  مازعا  ههبج  هب  تساوخیم  روندیـص  هک  يزور  درک : ناشنرطاخ  يربکا » روندیـص   » زومآشناد دیهـش  ردارب 
هک ینتفر  تفر ، ههبج  هب  دوب و  هتفرگ  ار  شمیمـصت  وا  دوش . فرـصنم  نتفر  زا  ددرگرب و  شرظن  هک  دـشن  بجوـم  مرداـم  ياـهتبحص 

. تشادن یتشگزاب 
ياهزور نیرتدـب  زا  یکی  زور  نآ  میدـشن ؛ قفوم  یلو  مینادرگرب  ار  وا  میناوتب  ات  میتفر  مالیا  هب  مرداـم  هارمه  دـعب  زور  تشاد : ناـیب  يو 

. دید دهاوخن  ار  شرسپ  رگید  هک  تسنادیم  مردام  راگنا  دوب  مرمع 
ات دش  مردام  یمرگلد  ثعاب  دیسر  نامتـسد  هب  دیهـش  همان  هک  راب  ود  یکی  تشادن  رارق  مارآ و  هام  دنچ  نیا  لوط  رد  مردام  يردنکـسا : 

. دندروآ ار  شتداهش  ربخ  هک  نیا 
تسنادیم نتفر  ههبج  هب  فظوم  ار  دوخ  روندیص  دیهش 

ههبج هب  نم  رگا   » تفگیم تسنادیم و  ههبج  هب  مازعا  هب  فظوم  ار  دوخ  روندیـص  تفگ : يربـکا » روندیـص   » زومآشناد دیهـش  رهاوخ 
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« دورب یسک  هچ  سپ  مورن 
هب تساوخیم  مردارب  هک  ینامز  تشاد : راهظا  يو  زا  یتارطاـخ  ناـیب  اـب  يربکا » روندیـص   » زومآشناد دیهـش  رهاوخ  يردنکـسا  همطاـف 

سب ینامب  ههبج  رد  یهاوخیم  لاس  دنچ  مرـسپ   » تفگ یتحاران  اب  مردام  میدوب و  هدش  عمج  وا  رود  همه  دوب  رهم  لوا  دوش ، مازعا  ههبج 
«. ورن ههبج  هب  نک و  محر  تریپ  ردپ  نم و  هب  ایب  تسا 

ههبج هب  نم  رگا  مدرگیم ؛ رب  نم  دوشیم و  مامت  گنج  هللاءاشنا  ناجردام ، روخن  هصغ   » تفگ ردام  باوج  رد  روندیـص  داد : همادا  يو 
یـضار شلد  یلو  تشاد  لوبق  ار  روندیـص  ياهفرح  مامت  دیوگب  هچ  تسنادیمن  روندیـص  خساپ  رد  مردام  دورب » یـسک  هچ  سپ  مورن 

. دشیمن
هک تسنادیم  نوچ  دوب  مردام  يارب  یتخـس  یلیخ  زور  ههبج  هب  روندیـص  مازعا  زور  دوزفا : يربکا » روندیـص   » زومآشناد دیهـش  رهاوخ 

. ددرگیمنرب رگید  شدنزرف 
. دندادیم يرادلد  ار  يو  یعون  هب  مادک  ره  دندمآیم و  مردام  ندید  هب  ماوقا  هک  دوب  يدح  رد  مردام  یتحاران  درک : ناشنرطاخ  يو 

هب نداد  يرادلد  نامراک  درکیم ؛ تشحو  مردام  درکیم ، روبع  نامرس  يالاب  زا  نمـشد  ياهامیپاوه  تقو  ره  درک : حیرـصت  يردنکـسا 
. دندروآ نامیارب  ار  روندیص  تداهش  ربخ  هکنیا  ات  دوب  هدش  ردام 

دوش هتشادرب  يرامعتسا  هدش  هتخاس  ياهزرم  هک  يزور  داب  كرابم  زومآشناد : دیهش 
نیب هک  يرامعتسا  هدش  هتخاس  ياهزرم  هک  يزور  امـش  رب  داب  كرابم  تسا : هدمآ  يربکا » روندیـص   » زومآشناد دیهـش  همانتیـصو  رد 

. دوش هتشادرب  دوب  هتخادنا  ییادج  ناریا  قارع و 
هب بلق  ولهپ و  هیحان  هب  شکرت  تباصا  رثا  رب  نازیوـالق  هقطنم  رد  یگلاـس  رد 17 هک  يربکا » روندیص   » زومآشناد دیهش  همانتیـصو  رد 

: تسا هدمآ  دیسر ، تداهش  عیفر  هجرد 
ادخ مان  هب 

هار هب  مشچ  قارع  ناینادـنز  هک  يزور  رطاخ  هب  ناتلاح  هب  اشوخ  ددرگ ؛ زاب  يرود  زا  دـعب  قارع  نیمزرـس  هک  يزور  امـش  رب  داب  كرابم 
. دیزاس اهر  مادص  رش  زا  ار  اهنآ  هک  دنشاب  امش 

یحارط مالـسا  هیلع  رب  هک  ییاهنیم  اهبمب و  اهکنات ، نآ  دـشاب و  امـش  تسد  رد  یتاغیلبت  ياهقوب  هک  يزور  يارب  ناـتلاح  هب  اـشوخ 
. دیزاس یثنخ  هدرب و  نیب  زا  دوب  هدش 

امـش هب  ادهـش  دوش ؛ هتـشادرب  دوب ، هتخادنا  ییادج  ناریا  قارع و  نیب  هک  يرامعتـسا  هدش  هتخاس  ياهزرم  هک  يزور  امـش  رب  داب  كرابم 
. دناهدرک میسرت  ناتیارب  ار  هار  هک  ییادهش  نآ  دنیوگیم ؛ کیربت 

زا يزابرس  ارم  دیدرک و  لمحت  یگتسخ  تیذا و  متیبرت  هار  رد  هک  یناسک  دیدنام ، رادیب  اهزور  اهبش و  هک  یناسک  منیدلاو ، هب  متیصو 
نم رایتخا  دینک ، ینابرق  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  تمحز  دشر و  لصاح  هکنآ  زا  رتهب  یتمحز  هچ  مردپ  تسا ؛ نیا  دیداد ، رارق  ادـخ  نازابرس 

. تسا یلاعت  قح  ياضر  هار  نیا  رد 
ارچ مردام  تسا ، یگرزب  هانگ  نیا  هک  نکن  هراپ  ار  دوخ  ياهوم  مردام  دـینک ؛ راختفا  نم  رب  هکلب  دـینکن  هیرگ  نم  رب  مزیزع  ردام  ردـپ و 

. منیبب نیشنمه  ع )  ) نیسح رانک  رد  مردپ  و  س )  ) بنیز رانک  رد  وت  تمایق  زور  رد  میشاب و  عیفش  امش  يارب  هک  یماگنه  یتسین  داش 
هتاکرب هللاۀمحر و  مکیلع و  مالسلاو 

تسرفب تاولص 

: دیسرپ وا  زا  تشادن . یبوخ  زور  لاح و  دوب و  هدید  همدص  شا  هضیب  هک  دوب  يا  هدنمزر  ياوادم  لوغشم  رگدادما 
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؟ يدروخ شکرت  روطچ  يوخا   ـ
ترابع هب  مهدـب . حیـضوت  مهاوخب  هک  تسین  اه  فرح  نیا  لباق  ریگن . يدـج  هک  نیا  زا  هیاـنک  .) ماـما یتمالـس  يارب  تسرفب ، تاولـص   ـ

( هدن همادا  ار  ثحب  نک  شمامت  ینعی  رگید 

هاگحبص

. دندوبن مک  نم  لثم  اما  تشاد . روز  میارب  ردق  نیا  ارچ  منادیمن  هاگحبص . ایب  دنیوگن  نم  هب  اما  موشب  دیهـش  هبترم  هد  يزور  مدوب  رـضاح 
یم اـی  يراد  بجاو  ماـمح  هراـبود  هیچ ، :» تفگ یم  داـتفا  یم  نم  هب  هک  شمـشچ  مدروآ ، یم  هناـهب  رذـع و  هدـنامرف  يارب  سب  زا  رگید 

»؟ ینک نفلت  ترهاوخ  داماد  ۀلاخرسپ  هب  يورب  یهاوخ 

یشحف یشرافس ، یتبحص ،

لئاـسم هب  عـجار  هن  دـننز ، یم  ییاـه  فرح  شرـس  تشپ  اـه  هچب  ناراکردـنا ، تسد  ۀـمه  لـثم  هک  تسناد  یم  دـیدحلا  نادرگ  نواـعم 
يور دـش و  یم  طوبرم  اـهنآ  هب  هک  یلئاـسم  ورین و  ندیـسرن  عقوم  هب  تاـناکما و  يرـسک  مک و  تاـیلمع ، ةوحن  هب  عجار  هکلب  یـصخش ،
نایاپ رد  هشیمه  درک و  یم  یتسد  شیپ  دوب  تاـعالطا  راـبخا و  ناـیرج  رد  يدودـح  اـت  هک  وا  تشاذـگ . یم  ریثأـت  ناـشلاوحا  عاـضوا و 

«. میتمدخ رد  ام  دنیامرفب ، دنراد  رگا  یشحف  یشرافس ، یتبحص ، ناردارب ،  :» تفگ یم  شیاه  تبحص 

دوب نم  رس  يادص 

حبص ات  بشید  دوب . یبش  بجع  :» تفگ دوب  هتـسویپ  ام  عمج  هب  ًاریخا  هک  نامرگنـس  يولوچوک  یجیـسب  میدش ، رادیب  باوخ  زا  هک  حبص 
یـسک رت  مک  شیاه  یخوش  شکرت  زا  هک  یتسود  هتخیر »؟ یب  عاضوا  هشیمه  اـجنیا  میراذـگب ، مه  رب  مشچ  تشاذـگن  هراـپمخ  يادـص 

رد ادـخ  فوخ  زا  هک  تسا  ینالف  نیا  منک ، ضرع  هچ  هک  هراپمخ  :» تفگ داد و  ناشن  ارم  درک و  هراشا  رـس  اب  درب ، یم  رد  هب  ملاس  ناـج 
نم هب  یمشچ  ریز  مزیخ  یم  رب  اج  زا  تخس  ردقچ  نم  زامن  يارب  اه  حبص  دنتسناد  یم  هک  اه  هچب  دنز »! یم  رگنس  هب  ار  شرس  بش  زامن 

. تفر ول  دش ، یم  يدج  تشاد  هزات  هک  هیضق  هدنخ و  ریز  دندز  دنلب  مه  اب  همه  هبترم  کی  دنتخادنا و  یهاگن 

یتاولص

لثم ییاـج  مـه  هـهبج  درک  یم  رکف  دـنک . عـمج  باوـث  تساوـخ  یم  شدوـخ  لاـیخ  هـب  دوـب . هدرب  رد  هـب  دــح  زا  ار  راـک  رگید  درمریپ 
دنچ ره  تخانـش . یمن  ار  ههبج  ۀـظحالم  یب  ياـه  هچب  زونه  دـنهدب . ماـجنا  ارچ  نوـچ و  یب  مدرم  ییوـگب  هچ  ره  هک  تسا  ناشیاتـسور 
هدمآ ناشتسد  شقلق  طقف  هن ، دننک ، یتمرح  یب  وا  هب  ای  دننزب  شقوذ  يوت  الاح  هک  نیا  هن  هتبلا  دندوبن . حیرص  ردق  نیا  وا  اب  اه  نآ  لیاوا 

هک اه  فرح  نیا  زا  مد و  همه  رب  مد  هب  مد  ای  یتمالـس ...  يارب  هک  دـنک  ینیچ  همدـقم  دوش و  دـنلب  تساوخ  یم  راب  ره  رگید  ًالثم  تسا .
ار تاولـص  ناردارب  درک ، یم  زاب  هک  ار  شناهد  تاولـص ، لصا  هب  ندیـسر  اه و  ترابع  نیا  ندرمـش  رب  زا  لبق  دـیناد ، یم  رتهب  ناـتدوخ 
هب یتدم  دندوب . هداتسرف  ار  تاولص  نوچ  دیوگب  تسناوتیمن  مه  يزیچ  تسشن . یم  شیاج  رس  دوز  یلیخ  راچان  درمریپ  دندوب و  داتـسرف 
یم ناهگان  دوب  اجک  ره  شیاج  رس  روط  نامه  هک  بیترت  نیا  هب  روطچ ؟ دش ! دنلب  اه  هچب  تسد  يور  وا  هک  نیا  ات  تشذگ  لاونم  نیمه 

. درک ظفح  دوخ  يارب  ار  یتاولص »  » تبسن ریدقت  ره  هب  تاولص . تفگ 

؟ وک ماما  رای  دمحم ، یلع  لص 
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نادرگ هدنامرف  رگم  اما  دیلام . هریش  ار  ناشرس  اه  یتفم  نیا  هب  دوش  یمن  هک  متـسناد  یم  دوب . متـسد  نامدوخ  ناهورگ  قالخا  مخ  مچ و 
دیـشکب و ار  ناشروج  امـش  دندرواین  فیرـشت  ماما  ترـضح  ةدنیامن  هک  الاح  اقآ ! جاح  :» تفگ شنواعم  مالک  کی  تشاد ؛ یم  رب  تسد 

دوب یلاح  رد  نیا  ولج ، دنتخادنا  ار  ام  ام و  مخ  ود  ریز  دنتفر  يرفن  هس  ود ، فرح و  نیمه  هب  دیبسچ  مه  وا  دیناسرب .» ضیف  هب  ار  ناردارب 
هچب مه  رگید  ناه  هورگ  زا  دوب  هدش  بجوم  هک  اه  فرح  نیا  زا  دنتسه و  ماما  مایپ  لماح  اقآ  ةدنیامن  هک  دندوب  هدرک  غیلبت  حبـص  زا  هک 
لثم میدش  لخاد  ام  ات  اقآ ، دنیبن  دب  زور  تمشچ  يدورو  رد  هجوتم  یمشچراهچ  مه  همه  دوب . یجیسب  زا  رپ  هینیـسح  دنیایب . ام  رقم  هب  اه 

»؟ وک ماما  رای  دمحم ، یلع  لص  :» دندرک عورش  دنیآ ؛ یمن  ناشیا  هک  دنتسناد  یم  شیپاشیپ  هک  نیا 

دمحم یلع  لص 

دنروایبرد اه  هچب  لد  زا  يوحن  هب  دنتـشاد  رظن  رد  اقآ  جاح  هتبلا  تعاس ! کـی  دودـح  رد  يزیچ  هلب . دوب . هدـش  رید  یمک  یمهفن  یمهفب 
روط نامه  ناتـسود  دنتـشاذگن ! یقاب  ییوج  لد  يارب  ییاج  دندمآرد و  ناشیا  يولج  زا  ناشدوخ  اه  هچب  ینعی  دـشن ؛ تمـسق  بوخ  هک 

اه ییولج  ینداد ! راعـش  هچ  نداد و  راعـش  دندرک  عورـش  دندش و  دنلب  اج  زا  لوا  فص  لابند  هب  دـندوب  هدرک  گنهامه  مه  اب  لبق  زا  هک 
ًالومعم هک   » دمآ شوخ  ماما  رای  :» ترابع زا  يربخ  چیه  دمحم !» لآ  و  دندرک : یم  هفاضا  اه  يرـس  تشپ  و  دمحم » یلع  لص  :» دنتفگ یم 
تـشاد هتفرگ و  شناهد  يولج  ار  شتـسد  تخانـش ، یم  ار  اه  هچب  بوخ  هک  مه  اقآ  جاح  دوبن . دـنتفگ  یم  دـمحم  یلع  لـص  ۀـمادا  رد 

نخـس هب  درک  عورـش  اقآ  جاح  دنتـسشن و  اه  هچب  دینیـشنب . دـییامرفب  منونمم  بوخ ، یلیخ  ًالثم  هک  درک  یم  هراشا  دـیدنخ و  یم  یباسح 
«. تسا رتهب  يروج  نیا  دمحم . لآ  دمحم و  یلع  لص  هلب ، هک «:

ض

شک فیعض 

! دیآ یمن  رب  اهرت  گرزب  سپ  زا  دـسر و  یم  ناوتان  صاخـشا  افعـض و  هب  شروز  ییوگ  هک  يا  هحلـسا  نک ؛ شیک  غالک  فکنیـشالک ؛
. گنج رد  اه  حالس  ریاس  لباقم  رد  حالس  نیا  زیچان  تردق  مک و  درب  زا  هیانک 

ندش رفص  هیواز  بیرض 

هب نتشگرب  یقفا  ریبعت  زا  تلاح  نیا  دریگ . یم  رارق  نیمز  حطس  قفا و  يزاوم  نآ  هلول  دوش ، رفص  پوت  هیواز  بیرـض  یتقو  ندش ؛ دیهش 
. تسا هدش  هتفرگ  ندیسر  تداهش  هب  ینعم 

لیتر دض 

رگنس نلکودا 

ندز لاح  دض 

؛ وگ تفگ و  ثحب و  نتخادـنا  یتـسرد  تیدـج و  زا  نتخیمآ و  يرگید  زیچ  هب  ار  يزیچ  طاـبترا  نودـب  نتفگ ؛ اـنبم  ساـسا و  یب  فرح 
. رگنس نلکودا 
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کنات دض 

اج رد  ار  نآ  یج . . یپ . رآ هلولگ  لثم  داتسیا و  یم  نمشد  کنات  يولج  هنت  کی  هک  كاب  یب  روبـص و  هدنمزر  نز ؛ . یج . یپ . رآ یجیـسب ؛
. درک یم  فقوتم 

مَبدض

هب ورین  دوب  هدش  ناشراک  هک  دـنداد  یم  ییاهورین  هب  هقطنم  رد  هک  دوب  یتبـسن  یمب  مب و  رتمولیک ؛ دودـح 65  رد  يدرب  اب  يوسنارف  پوت 
لثم هکنآ  اب  دندش ! یم  حورجم  تردن  هب  یتح  دش ، یمن  ناشزیچ  چـیه  تقو ، چـیه  ناشدوخ  ینعی  ندـمآ . نتـشاذگ و  اج  ندرب و  طخ 
نابز رس  ار  حالطـصا  نیا  دوخ  دارفا  مه  تاقوا  یهاگ  نز ؛ هنیـس  روخاولح ، ریظن  دوب  يریبعت  دندوب ؛ هکرعم  لد  رد  شتآ و  نایم  رد  همه 
تفآ میتسه ، یمب  ام  دنتفگ : یم  اهنآ  دیا ؟ هدـیدن  يا  همدـص  امـش  ًالثم  هک  دـندرک  یم  ناش  هرود  اه  هچب  یتقو  دـنتخادنا و  یم  نارگید 
رگا ینعی  دنا ، هدروآ  مبدض  روخن ، هصغ  دنتفگ : یم  ناشباوج  رد  یـضعب  دوب ، هدمآ  يوسنارف  دربرود  ياه  پوت  هک  رخاوا  نیا  میرادـن .
. دسر یم  امش  هب  دربرود  ياه  پوت  نیا  دیشاب ، هک  اجک  ره  الاح  اما  دیدوب  بقع  طخ  زا  هک  دوب  نیا  يارب  تسا ، هدشن  يزیچ  الاح  ات 

عیاض

یم اه  هچب  هک  دش  یم  قالطا  یسک  هب  یهاگ  تشادن ؛ هجوت  تایئزج  زا  یلیخ  هب  دوبن و  دیقم  یعرش  نیزاوم  لماک  تیاعر  هب  هک  یسک 
: دـنتفگ یم  دنـشاب ، هدرکن  ییوج  بیع  قادـصم  دروم و  رکذ  اب  لاح  نیع  رد  ات  دـنهدب  ناشن  وا  هب  ار  ناـشدوخ  يداـمتعا  یب  دنتـساوخ 

. تسین يراک  وا  اب  ار  ام  تسا و  رمث  یب  ششالت  تسا ، عیاض 

ییاوه دض 

دش دراو  قرشم  زا  يربنم ! هچ  مه  نآ  ربنم ، يالاب  تفر  تعامج  ماما  زامن  ود  نیب  دوب . هدمآ  هقطنم  هب  ناتـسا  شرورپ  شزومآ و  لوئـسم 
دنفادپ 57 تشپ  تفر  تخیر ، یم  مه  هب  شیاه  همانرب  مامت  اقآ  جاح  ینارنخـس  ندش  ینالوط  اب  هک  نادرگ  هدنامرف  دـمآرد ، برغم  زا  و 

دعب رقم ، یناحور  همه  زا  رتولج  میدش و  قرفتم  همه  امیپاوه ! امیپاوه  :» نتخادنا هار  دایرف  داد و  ندرک و  کیلش  نامسآ  هب  درک  عورش  و 
. دوب هدش  رید  رگید  ثحب  همادا  يارب  اما  تسا . هدوبن  راک  رد  ینمشد  هدرک و  یخوش  دش  مولعم 

ط

یشوپ ریز  بانط 

روبع تازیهجت  لماح  ياه  نویماک  اهرکنات و  دوب  رارق   . میدروآ مک  ربعم  بانط  هک  میدز  یم  ربعم  کمیم  ۀقطنم  رد  اروشاع  تایلمع  رد 
شوپریز  ، یمزر نادرگ  ياه  هچب  مامت  دش . هدیـشیدنا  يا  هراچ  دنوشن . نیم  نادیم  دراو  ات  دشیم  صخـشم  رتدوز  هچ  ره  هار  دـیاب  دـننک 

يوحن هب  تفرگ . رارق  ربعم  فرط  ود  رد  هک  دـمآ  دوجو  هب  يدـنلب  بانط  مه  هب  اه  نآ  نتـسب  نرک و  هراپ  اب  دـندروآ و  رد  ار  ناشی  ياه 
هدرک عورش  ار  هلمح  شیپ  یتعاس  زا  طخ  رد  هک  دیسر  ییاه  هچب  هب  تازیهجت  فبیترتنیا  هب  . دوب صخشم  یبوخ  هب  مه  رود  ۀلصاف  زا  هک 

. دندوب

یطوق بانط و 
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توپمک ورـسنک و  یطوق  نآ  هب  میدرک و  هیهت  بانط  رتم  تصـش  دودـح  هاـگیاپ  هب  بـالقنا  دـض  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  ناتـسدرک  رد 
 . تسا هاگیاپ  اب  هنخر  لاح  رد  یسک  میدیمهف  یم  درک  یم  ادص  اه  یطوق  تقو  ره  میدیشک  هاگیاپ  رود  ات  رود  میتسب و  هدش  راتتسا 

هلیوط

هدنامرف دنک ، نامیادیپ  نمشد  دوب  نکمم  میدرک  یم  قارطا  اج  ره  دوبن  افتخا  يارب  ییاج  میدیـسر .  دابآ  مالـسا  هب  داصرم ، تایلمع  رد 
دعب ". دینک ادیپ  ار  يا  هلیوط  فارطا  نیا  دیدرگب و  تفگ ": اه  هدنمزر  زا  رفنود  یکی ، هب  دـنک ، یفخم  اجک  ار  شیاهورین  دوب  هدـنام  هک 

یچ میـس  یب  میتفر .  اجنآ  هب  دوب .  نوگانوگ  ماشحا  زارپ  هک  دوب  هدرک  ادیپ  يزاس  خـی  ۀـناخراک  بنج  يا  هلیوط  تشگرب . وا  یقیاقد  زا 
رهش اجک و  دابآ  مالسا  هکنیا  زا  بجفتم  داتس  میتسه و  هلیَوُط "  " رد ام  تفگ  یم  دنک  مالعا  رکـشل  داتـس  هب  ار  تیعقوم  تساوخ  یم  هک 
ۀمه ناج  هلیوط  باختنا  هدنامرف و  صیخـشت  درک . میهفت  اهنآ  هب  ار  هیـضق  ام  یچ  میـس  یب  تمحز  رازه  اب  هرخالاب  هک  اچک  قارع  ۀلیوط 
یم قارطا  هنکـس  نودـب  هکورتم و  ياه  هناخ  رد  ًامتح  دـنیآ و  یم  هداـج  زا  اـهورین  درک  یم  رکف  نمـشد  نوچ  فداد  تاـجن  ار  اـه  هچب 

رد ار  نیقفانم  حبـص  ات  دـنوش ، رقتـسم  هلیوط  رد  دـنیایب و  هوک  قیرط  زا  هکلب  هداـج ،  قیرط  زا  هن  اـهورین  هک  درک  یمن  روصت  یلو  دـننک .
. دنراذگن یقاب  شیارب  يزیرگ  هار  دننک و  ریگ  لفاغ  دوخ  هاگنیمک 

لوئسم بالط 

. دننک یم  هاگآ  موش  ياه  هموثرج  زا  ار  مدرم  دنناسر و  یم  ار  نادیهش  مایپ  وسره  هب  هک  نامرصع  ناروآ  مایپ 

مالسا میقتسم  قیرط 

. ناش نادنزرف  و  (س ) ارهز ترضح  ع ، )  ) یلع (ص ،) دمحم هار 

مالسا نابیبط 

. دهعتم زرابم و  ورشیپ و  تیناحور 

یگنلک حرط 

يارجا هب  مه  ار  نارگید  يدج  یلیخ  داد و  یم  ییاه  حرط  نینچ  هک  یـسک  هب  ییولیک ! باسح و  یب  راک  یندشن ؛ همانرب  یقامچ ؛  حرط 
! دنام یم  گنل  گنج  راک  هک  تدنریگن  نمشد  ياه  هراوهام  ات  رداچ  لخاد  ورب  دوز  دنتفگ : یم  یخوش  هب  درک  یم  هیصوت  نآ 

یقامچ حرط 

يارجا هب  مه  ار  نارگید  يدج  یلیخ  داد و  یم  ییاه  حرط  نینچ  هک  یـسک  هب  ییولیک ! باسح و  یب  راک  یندشن ؛ همانرب  یگنلک ؛  حرط 
! دنام یم  گنل  گنج  راک  هک  تدنریگن  نمشد  ياه  هراوهام  ات  رداچ  لخاد  ورب  دوز  دنتفگ : یم  یخوش  هب  درک  یم  هیصوت  نآ 

هنزریپ حرط 

یم حازم  هب  دـندرک ؛ یم  هئارا  ناگدـنمزر  هب  گـنج  زا  رود  نسم و  ياـهردام  هک  یلیلحت  حرط و  تقد ؛ هعلاـطم و  زا  يراـع  ياـه  حرط 
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دنتشاد یم  همانرب  حرط و  تایلمع  يارب  مه  اه  هچب  ياه  هنن  حالطـصا  هب  هک  دش  یم  یقلت  يداع  گنج  روما  ردق  نآ  یتایلمع  رد  دنتفگ 
هلمح بونج  زا  تسین  رتـهب  تسا  درـس  اوه  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هنن  ًـالثم : هک  دـندرک  یم  هیـصوت  دوـخ  ياـه  هچب  هب  يروـضح  اـی  ینفلت  و 

!؟ دینک

وتپ حرط 

. دش یم  ارجا  هیقب  اب  وا  ندش  ینامدوخ  عیرست  يارب  هک  يدراو  هزات  هناریگلفاغ  دنبب  ریگب و  مسارم  وتپ ؛ نشج 

ردنکسا لبط 

یم هتخاون  مد  هب  مد  هک  تسنام  یم  ار  یلبط  يادص  دز ، یم  رابگر  دـش و  یم  کیلـش  رود  ًاتبـسن  يا  هلـصاف  رد  هک  یتقو  اشویتاک  هضبق 
. دش

بلاط

يرـس رد ، نآ  زا  ات  دبوک  یم  ار  قوشعم  يارـس  ِرد  هقلح  ردق  نآ  هک  یـسک  قشع ؛ رازاب  يرتشم  قح ؛ هب  لصاو  تداهـش ؛ هتفیـش  دیهش ؛
. دهدب ار  يو  خساپ  دیایب و  نوریب 

يرانک هاوخنادزی  یبوط 

دش دیهش  دوب  هتسب  شتشپ  ار  شکچوک  رهاوخ  یتقو  یبوط 
نازابرس هلولگ  اب  دوب  هتـسب  شتـشپ  هب  ار  شاهلاس  رهاوخ 3  هک  یلاـح  رد  رذآ 57  مهن  رد  یتارهاـظت  رد  تشاد  لاـس  اـهنت 10  هک  یبوط 

. دندیسر تداهش  هب  ود  ره  یهاشنهاش  میژر 
. دش دلوتم  یبهذم  ياهداوناخ  رد  رویرهش 1347  يرانک 23  هاوخنادزی  یبوط 

اب هک  تفر  راکنودیرف  رهش  سومان  ناتسبد  هب  ییادتبا  مراهچ  هیاپ  دنارذگ و  تشهب  ناتـسبد  رد  ییادتبا  موس  هیاپ  ات  ار  شتالیـصحت  يو 
. دنام مامتان  ییادتبا  مراهچ  هیاپ  رد  لیصحت  شتداهش ،

تفرگیم و شـشود  رب  ار  وا  هشیمه  هک  تشاد  هجیدـخ  مان  هب  رتکچوک  يرهاوخ  دوب و  هداوناخ  مجنپ  دـنزرف  یبوط  شرازگ ، نیاربانب 
. دناوخیم سرد 

هب هک  هلاس  هجیدخ 3  اب  تفرگ و  رارق  تشپ  زا  یهاشنهاش  میژر  نازابرـس  هلولگ  تباصا  دروم  تارهاظت  کی  رد  رذآ 57  مهن  رد  یبوط 
. دش لئان  تداهش  عیفر  ماقم  هب  دوب ، هتسب  شتشپ 

یماما و هرماس  روپمیهاربا ، همطاف  یهالک ، نسحلاوبا  ینـسح  هموصعمهدیـس  لماش  يرانک  هاوخنادزی  یبوط  هدیهـش  ناـهوژپ  تشذـگرس 
. دنتسه یمیلس  میرم 

دناسریم ار  ام  يزور  ادخ  هلاس : یبوط 10 
دیـشخبیم و هب  ار  دوخ  يادرف  هناحبـص  تاـقوا  یهاـگ  یتـح  دوب . ياهدنـشخب  رتـخد  یبوط  دـیوگیم : هاوخنادزی  یبوط  هدیهـش  رهاوـخ 

«. دناسریم ار  ام  يزور  ادخ   » تفگیم
زمرق ياهشفک  شیارب  یبوط  ردپ  هک  دوب  هدنام  زورون  دـیع  هب  یهام  دـنچ  دـیوگیم : هاوخنادزی » یبوط   » هدیهـش ردام  ینمث » ونابرهـش  »

. دیرخ یگنر 
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کی اب  تشگرب  هسردـم  زا  یتقو  مدـید  زور  کـی  اـما  درک  اـپ  هب  هسردـم  رد  ار  اـهشفک  نآ  زور  دـنچ  يارب  یبوط  دـهدیم : همادا  يو 
. تشاذگ هبعج  رد  درک و  زیمت  ار  دوخ  ون  ياهشفک  لامتسد 

نیا نم  درادـن ، يدایز  لوپ  اـباب   » تفگ یبوط  يدرک »؟ ار  راـک  نیا  ارچ   » مدیـسرپ یبوط  زا  دـیازفا : یم  هاوخنادزی » یبوط  هدیهـش   » رداـم
«. منک اپ  هب  ار  اهنآ  دیع  ات  مرادیم  هگن  ار  اهشفک 

مادک ره  هب  مردام  بش  ماگنه  دوب . مک  ام  هداوناخ  دمآرد  نامز  نآ  دراد : یم  راهظا  هاوخنادزی  یبوط  هدیهـش  رهاوخ  هاوخنادزی ،» يربک  »
. میروخب ات  داد  یم  نان  تسد  فک  کی  هزادنا  هب  ودرگ و  ات  اههچب 2  زا 

تشاذگیم و شفیک  لخاد  دیچیپیم و  همانزور  کی  يال  ار  هیقب  دروخیم و  نان  یمک  اب  ار  اهودرگ  نآ  زا  یکی  یبوط  دـیازفایم : يو 
«. دوشیم نم  هناحبص  نیا  تقو  نآ  میشاب . هتشادن  نان  هناحبص  يارب  ادرف  دیاش   » تفگیم

ار شحبص  ياذغ  هشیمه  یبوط  دیـسریمن . اهنآ  هب  اذغ  دندمآیم  یتقو  دندوبن و  لزنم  ماش  عقوم  مناردارب  تاقوا  یهاگ  دیازفایم : يو 
«. دناسریم ار  ام  يزور  ادخ  » تفگیم يروخیم »؟ هچ  ادرف  تدوخ  سپ   » میدیسرپیم یتقو  دادیم و  نامناردارب  هب 

دوب هجیدخ  بلق  رد  ریت  نآ 
هظحل نامه  رد  دوبن . شندب  رد  یلو  هدروخ  ریت  دوب  صخشم  دندروآ ، نوریب  ربق  زا  هک  ار  یبوط  دیوگیم : هاوخنادزی  یبوط  هدیهش  ردام 

. تسا هجیدخ  بلق  رد  ریت  نآ  دندید  هک  دنروآ  نوریب  ربق  زا  مه  زا  ار  هجیدخ  دناوخب . رکش  زامن  ات  تفرگ  وضو  ناشردپ 
نودب لیلد  نیمه  هب  دوبن . ياهزاجا  یمومع  هزانج  عییـشت  يارب  نامز  نآ  رد  دـیوگیم : هاوخنادزی » یبوط   » هدیهـش ردام  ینمث » ونابرهـش  »

. میدرپس كاخ  هب  ع )  ) داجس ماما  دجسم  طایح  رد  ار  اهنآ  ناوارف  تالکشم  اب  میدرک و  عییشت  ار  هجیدخ  یبوط و  مسارم ،
وا دنتفرگ . ار  وا  يولج  مدرم  هک  تشاد  رارف  دصق  دوب ، هدناسر  تداهش  هب  ار  هجیدخ  یبوط و  هک  يزابرـس  ییوس  زا  دهدیم : همادا  يو 

. دندرک هتکس  سرت  زا  اههچب  تسا و  هتشکن  ار  هجیدخ  یبوط و  درکیم  اعدا  دوخ  تافارتعا  رد 
هک دنک  صخشم  ربق  شبن  زا  دعب  ات  دمآ  یکـشزپ  اههچب ، تداهـش  موس  زور  رد  زابرـس ، نیا  ياهفرح  زا  دعب  دیازفایم : ینمث  ونابرهش 

. دناهدرک هتکس  ای  دناهدیسر  تداهش  هب  ریت  تباصا  رثا  رب  اهنآ 
وـضو شردپ  هظحل  نامه  رد  دوبن  شندب  رد  ریت  یلو  تسا  هدروخ  ریت  هک  دندید  دندروآ ، نوریب  ربق  زا  هک  ار  یبوط  دنکیم : هفاضا  يو 

. تسا هجیدخ  بلق  رد  ریت  دندید  هک  دنروآ  نوریب  ربق  زا  مه  زا  ار  هجیدخ  دناوخب . رکش  زامن  ات  تفرگ 
دناوخ و رکش  زامن  نامز  نآ  ارچ  هک  دندیسرپ  ناشردپ  زا  نایانـشآ  یخرب  دعب ، هام  دنچ  درادیم : راهظا  هاوخنادزی » یبوط   » هدیهـش ردام 
هب عجار  زابرـس  نآ  ياـعدا  هکنیا  رطاـخ  هب  دـندربن و  يرگید  ياـج  هب  ار  اـهنآ  هزاـنج  دنتـسه و  مکیدزن  میاـههچب  اریز   » داد خـساپ  وا 

«. مدرکیم رکش  ار  ادخ  دیاب  سپ  دمآرد  بآ  زا  طلغ  اههچب  ندیسرت 

دهاش حرط 

هدروآ لاس  نس و  نیا  اب  ار  ادخ  ةدنب  نیا  دنتفگ «: یم  وا  هب  اه  هچب  ههبج . دوب  هدروآ  شدوخ  اب  ار  شردـپ  رخاوا  نیا  هک  میتشاد  یتسود 
بیترت نیا  هب  دـنک ، یم  تیذا  ار  مردام  دـشاب  هک  هناخ  ادـخ ! ياضر  يارب  :» تفگ یم  دوشب »؟ هچ  هک  فلع  بآ و  یب  ناـبایب  نیا  رد  يا 

يارب طقف  هن  هتبلا  :» تفگ نیمه »؟ يارب  طقف  :» مدیسرپ تسا ، یلبز  رسپ  میتسناد  یم  دشاب .» نم  ۀنن  هک  ادخ  ةدنب  مه  تسا  یضار  ادخ  مه 
!« مشابن راک  یب  هاگشناد  مورب  منک و  هدافتسا  دهاش  حرط  زا  مناوتب  نم  دوشب و  دیهش  دهاوخب و  ادخ  هکلب  متفگ  شتسار  نیا 

دیوگ یم  هچ  نیبب  قیرط 

میقتسم ریغ  شور  هب  مه  نآ  دوب ، هدنیوگ "  " هن هتفگ "  " هب نداد  هجوت  قیرط  زا  ندرب  هرهب  رکنمزا ، یهن  فورعم و  هب  رما  بادآ  هلمج  زا 
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تلادـع هب  داـمتعا  شریذـپ ، لوبق و  رد  هدنونـش  هن  تسناد و  یم  یهنورما  رد  ضغبو  بح  زا  نوصم  ار  دوخ  هدـنیوگ  هن  هک  بوـتکم ، و 
لباقتم رکذت  تنس  یضعب  دزن  ات  دش  یم  ثعاب  ناسنا  یتخانـش  ناور  يایاوز  یتسود و  قیاقد  تاظحالم و  نیا  هب  تیانع  تشاد . شیوخ 

رگیدـکی راتفر  وخ و  قلخ و  رد  یـصاخ  هتکن ي  هچنانچ  ناـهورگ  اـی  هتـسد  کـی  ياـه  هچب  هک  رارق  نیدـب  دـیایب ، دوجو  هب  يا  هبتاـکم 
يارب یتقو  صخش  ًاعبط  دنداهن و  یم  فرط  تکـساک  هالک  رد  بش  همین  دنتـشون و  یم  ذغاک  يا  هعطق  يور  ار  نآ  دندرک ، یم  هدهاشم 

یتیـساسح ًانایحا  هک  نآ  یب  دینـش ، یم  ناج  شوگ  هب  ار  نآ  یـشنکاو  چـیه  یب  دـش و  یم  رما  هجوتم  درک ، یم  هدامآ  ار  دوخ  هاـگحبص 
هک نیازا  دعب  رایتخا ، یب  ناردارب  زا  یـضعب  هک  دوب  لوبقم  كرابم و  طابترا  نیا  ردق  نآ  تشاددای . هدنـسیون ي  نتخانـش  هب  دهدب  ناشن 

تبحم و رهم و  يور  زا  یتـسرد و  یتـسار و  هب  ینخـس  يردارب  هک  دـیما  نیا  هب  دنتـسج ، یم  ار  دوخ  لـیاسو  دنتـساخ ، یم  رب  باوـخ  زا 
. دشاب هدرک  هیده  يو  هب  تحلصم 

نآرق ترصن  قاط 

یم كرت  ار  نآ  رفاـسم  هک  يزیچ  نیرخآ  دـنتخادنا ؛  یم  نآ  هب  ار  هاـگن  نیرخآ  دـندز و  یم  نآرق  رب  دوهعم ،  مسر  هب  ار  هسوـب  نیرخآ 
زا سپ  دندرک و  یم  وا  باتک  دوخ و  يادخ  اب  اه  هچب  هک  دوب  یتعیب  قاثیم و  دیدجت  نیرخآ  تایلمع ،  عقوم  ههبج و  رد  بدا  نیا  دـنک . 
رس يالاب  ار  نآرق  یمزر  یغیلبت  ياهورین  ینعی  نادرگ ،  یناحور  ًالومعم  دنهن . دوخ  نیرخآ  نیلوا و  نامیپ  رـس  رب  ناج  هک  دنتفر  یم  نآ 
انب نآرق  زا  یترصن  قاط  دوب ،  دایز  ترورـض  هب  انب  یتیعقوم  حانج و  رد  هدنمزر  ياه  هچب  دادعت  هک  یعقاوم  رد  دنتفرگ و  یم  ناگدنمزر 

. دنتفر یم  اه » لد  یبر  نهآ  نآ «  يوس  هب  دندرک و  یم  روبع  نآ  ریز  زا  تعرس  هب  اه  هچب  هکدندرک  یم 

نطابو رهاظ  تراهط 

دنداد یم  مالس  (ع ) نیـسح ماما  ناشیالوم  هب  دنداتـسیا و  یم  یلعم  يالبرک  هب  ور  هاگ  نآ  . دنتفرگ یم  وضو  ینابهگن  لحم  هب  نتفر  يارب 
. دندش یم  ینابهگن  لوغشم  دعب  دندرک و  یم  بدا  راهظا  و 

ار اه  هچب  تولخ  هک  رکفت  زا  دعب  دوب  يا  هدنزاس  لاغتشا  لحم ، ماقم و  لاح و  بسانم  هیعدا ي  نآرق و  ياه  هروس  ندناوخ  نتفگرکذ و 
نآرق و لک  هک  دندوب  یصاخشا  . دنراذگب تلاطب  هبو  دهدب  تسدزا  تفم  ار  صاخ  تاقوا  نیا  یـسک  داتفا  یم  قافتارت  مک  درک و  یمرپ 

. دندوب هدرک  ظفح  هلوس  لخاد  تسپرس و  ار  لسوت  لیمک و  ياهاعد  لثم  روهشم  هیعدا 
ناتـسمز و يامرگ  امرـس و  اه  هچب  ادـخ . زا  رپ  ریغ و  زا  یلاخ  تولخ و  تاقوا  نآرد  دـندرک  یم  هماقا  بش  هلفان ي  يرایـشوه  ظـفح  اـب 

تذل ییاشگ و  هدقعو  لد  درد  هب  هرفنود  تسپردو  دندز  یمن  مدو  دندروآ  یم  بات  شترضح  تیاضر  بلج  عقوت  عمط و  هب  ار  ناتسبات 
. دنتخادرپ یم  تسناؤم  نیا  زا  لصاح  لاح  مه و  روضح  زا  ندرب 

هزادنا نآ  رد  هدـنیآ ؛ لاح و  هتـشذگ ، هبـساحم ي  رورم و  شیوخ ، هب  تشگزاب  يارب  دوب  یتبهوم  ینابهگن  رایغا  زا  یلاخ  تولخ  نآ  رد 
. هعفارم دوب و  اوعد  نآرسرب  هشیمه  هک  تبغر  ییاراوگ و  تذل و  زا 

رگید ییانشآ  زرط 

یم يا  هشوگ  تلاجخ  ییور و  مک  رـس  زا  هنامولظم  تسویپ و  یم  یمیدـق  ياهورین  عمج  هب  دـش و  یم  يرداچ  لخاد  يدراو  هزات  یتقو 
اج نآ  هلاـس  دـنچ  لـحم ؟ مادـک  ؟ ییاـجک هچب ي  :" ندرک لاؤـس  هب  دـندرک  یم  عورـش  وا  ندـش  یناـمدوخ  دوز  يارب  نارگید  تسـشن ،

تشاد  هلصاف  اه  نآ  یگدنز  هناخ و  اب  مه  رتمولیک  لهچ  یس ، رگا  یتح  هک  رخآ ، ات  بیترت ، نیمه  هب  و  ؟... نابایخ " ؟ دیتسه
. دش یم  ریخ  هب  متخ  هیضق  دندیدنخ و  یم  همه  میتسه "و  لحم  هچب  سپ  :" دنتفگ یم 
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یخوش هب  هتخیمآ  بلغا  یفرعم  نیا  هتبلا  ندرک ــ  یفرعم  ار  ناش  یتسد  لغب  ای  ناشدوخ  دندرک  یم  عورـش  همه  هک  دوب  نیا  رگید  شور 
یم ار  دوخ  لاح  حرش  دیاب  دبال  مه  وا  رخآ ، تسد  دندناسانـش و  یم  وا  هب  ار  ناشدوخ  هلیـسو ، نیدب  و  دوب ــ  رما  عقاو  دایز  مک و  لقن  و 

داجیا ار  تمیمـص  نیا  ینامدوخ  حیرـص و  هداس و  ياه  فرح  تاکرح و  تالاح و  اب  میقتـسم  ریغ  یهاگ  دوشب . لماک  هفراعم  اـت  تفگ 
ياضعا زا  یکی  رایتخا  یب  ار  شدوخ  دراو  هزات  دـش و  یم  نامهیم  تسود و  رطاخ  طاسبنا  شیاشگ و  بجوم  هک  يوحن  هب  دـندرک ، یم 

. درک یم  ساسحا  عمج  هورگ و 
یندیشون یندروخ و  زا  تشاد  هچره  هکره  دنراذگب ، مامت  گنس  دراو ، هزات  نامهیم و  يارب  دنتـساوخ  یم  دحاو  ای  هتـسد  ياه  هچب  رگا 

وا هب  ار  ناـشدوخ  یکی  یکی ، نارـضاح  دـعب  دـنداد . یم  بیترت  وا  یفرعم  يارب  ینـشج  دـنتخیر و  یم  مـه  يور  دروآ و  یم  تـالقنت  و 
يارب مه  يرگید  بیترت  ناطلـس ...  فونیرگ ، دـمحا  لثم : دـنتفگ ، یم  ار  رگیدکیراعتـسم  یماساو  باـقلا  یـضعب  دـندرک و  یم  یفرعم 

رادرهش حبص ، زور  کی  هک  دوب  قیرط  نیا  هب  رگید  تیاور  هب  هک  وتپ ) نشج  ") وتپ ریش   " لثم دوب  لومعم  یتسود  هنیمز ي  هقالع و  داجیا 
رایـسب ربخ ، یب  اج  همه  زا  وا  هدـب "!و  نم  هب  ار  رداچ  طسو ! راـکدوخ  نآ  تمحز  یب  ردارب   " اـی شیپ "! هب  دراو  هزاـت  : " تفگ یم  تقو 

یم شرس  هب  ییوتپ  هدش ، هدید  كرادت  شیپ  زا  يا  همانرب  رد  اه  هچب  هک  دورب  رادرهش  تمس  هب  ات  تساخ  یم  رب  اج  زا  نیگنس  بدؤم و 
یم ناشیاجرـس  دشاب  هداتفین  یقافتا  چیه  هک  نیا  لثم  دندرک و  یم  شیاهر  دعب  دندز و  یم  ار  وا  دروخ  یم  هک  ییاج  نآ  ات  دـنتخادنا و 

. دنتسشن

ترصن قاط 

، دراد لوط  رتم  یتناس  رطق و 40  رتم  یتناس  ًادودح 10  هک  ار  ییاوهدض 57  پوت  هکوپ  تشاد . یناوارف  هدافتـسا  دراوم  پوت  ياه  هکوپ 
، هقطنم نییزت  ترصن ، قاط  تخاس  يارب  پوت 130  ییالط  ياه  هکوپ  زا  دندرب . یم  راک  هب  نادلگ  ياج  هب  ادهش  ماقم  تشادگرزب  يارب 

. دندرک یم  هدافتسا  امنهار و ... میالع  یشک ، هدرن 

تایلمع هناتسآ  رد  تریس  تروص و  تراهط 

جورع یناـحور و  رفـس  نآ  تامدـقم  دوخ ، لاـح  لـعف و  لوق و  زا  تبظاوم  اـب  هک  دوـب  نیا  تاـیلمع  نیب  تصرف  رد  دارفا  مغ  مه و  همه 
دراوم مامت  دوصقم ، دصقم و  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دنـشاب . شترـضح  لوبقم  دنباتـش ، یم  تسود  رادید  هب  یتقو  ات  دـننک  مهارف  ار  ینابر 
نودب مدقم  طخ  رد  زاین ، زار و  يارب  نتـشاد  هگن  یلاخ  ماعط  زا  نوردنا  دوب  هلمج  نآ  زا  دـندرک و  یم  تیاعر  زین  ار  هورکم  بحتـسم و 
ینتفر اهنآ  هک  درک  یم  ملـسم  مولعم و  صاـخ  ماـع و  رب  راـتفر  نیا  هبقارم و  هبـساحم و  نتـشاد و  يزاـسدوخ  هماـنرب  ندرکن ، ددرت  وضو 

هک دوبن  نکمم  لوقعم و  دندوب . هتخاسدوخ  دارفا  نیمه  زا  ناحورجم  ادهـش و  نیرتشیب  انثتـسا  نودب  هشیمه و  تفگ  ناوتب  دیاش  دنتـسه .
تبیغ : » دنتفگ یم  مه  هب  یخوش  هب  اه  هچب  دش ، یم  نیگنـس  شتآ  یتقو  هک  دوب  ررکم  هبرجت  نیمه  رثا  رب  دوشب . دیهـش  یـسک  ًافداصت » »
هتکن سب  :» ظفاح لوق  هب  دریذپ و  یمن  روضح  هب  ار  یسک  ادخ  یطیارـش  نینچ  اب  هک  دوب  نیا  ناشروظنم  و  نزب »! تمهت  وگب ، غورد  نک ،

یم قیوعت  هب  تایلمع  یتدـم  لـیلد ، ره  هب  اـنب  یتقو  تهج ، نیمه  هب  دوش « رظن  بحاـص  مدرم  عبط  لوبقم  یـسک  اـت  هک  دـیابب  نسح  ریغ 
میا هدرک  هچ  دینیبب  اه  هچب  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  هثاغتسا  هلان و  مه  اب  دنتشاذگ و  یم  نابایب  هب  رس  یناهورگ  ای  يا  هتسد  اه  هچب  داتفا ،

هب اجنآ  اجنیا و  هک  دوب  بش  زامن  ییاپرب  جاور  تایلمع  ندش  کیدزن  یعطق  ياه  هناشن  زا  . تسا هدرک  بلـس  ام  زا  ار  تمعن  نیا  ادخ  هک 
. درک یم  هدامآ  فیطلت و  شیپ  زا  شیب  ار  اضف  دروخ و  یم  مشچ 

سدقلا قیرط 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 450 

http://www.ghaemiyeh.com


ناتسب  حتف  سدقلا ؛  قیرط  تایلمع 
ینیمز يورین  یهدنامرف  هب  ( يزاریش دایص  یلع  دبهپـس  ریما   ) يزاریـش دایـص  گنهرـس  باصتنا  اوق و  لک  یهدنامرف  زا  ردص  ینب  لزع  اب 

نیا ناهدنامرف  طابترا  رتشیب و  شترا  هاپـس و  یگنهامه  دش ،  فورعم  نادابآ  رـصح  تسکـش  هب  هک  همئالا  نماث  تایلمع  ماجنا  شترا و 
مهارف نمشد  لاغـشا  تحت  قطانم  يزاسدازآ  فده  اب  گنج  رد  دیدج  يژتارتسا  نییبت  ییاه  هنیمز  دیدرگ و  رتمکحم  رت و  گنت  اوق  ود 

هبازچ و هگنت  يزاس  دازآ  اب  بونج  هب  لامش  زا  نمشد  طابترا  عطق  حرط  دوب ،  حرطم  عافد  یلاع  ياروش  رد  هک  ییاه  حرط  نایم  زا  دش . 
اب سدقلا  قیرط  تایلمع  رذآ 1360  دادماب 8  رد  نیاربانب  تشاد .  دوجو  زین  یللملا  نیب  زرم  راون  هب  ندیسر  يارب  ناتسب  رهش  يزاس  دازآ 
 . دش زاغآ  هبازچ  رد  يزرم  طوطخ  هب  ندیسر  ناتسب و  رهش  يزاس  دازآ  فده  اب  روحم و  دنچ  رد  نامزمه  روط  هب  نیسح  ای  سدقم  زمر 
زا نادرگ  هاپس و 9  زا  نادرگ   23 تشاد ،  هدهع  رب  نارادساپ  هاپس  ار  نآ  یهدنامرف  هدوب و  يرقاب  نسح  دیهـش  نآ  حارط  هک  دربن  نیا  رد 

 . دندرک زاغآ  ار  دربن  روحم ،  دنچ  زا  نمشد  زهجم  نادرگ  اب 60  فاصم  رد  شترا 
بعص یلمر  ياه  نیمز  زا  روبع  دندرک .  حتف  ار  ناتسب  هدز و  رود  ار  نمشد  ناتسب ،  لامش  رد  یلمر  هقطنم  زا  روبع  اب  مالـسا  ناگدنمزر 

دمآ .  تسد  هب  هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها  همه  بیترت  نیدب  دیدرگ و  نمشد  يریگلفاغ  ببس  روبعلا 
جنپ اتـسور و   70 هبازچ ،  کـیژتارتسا  هگنت  ناتـسب ،  رهـش  لامـش  عبرم  رتمولیک  هرتـسگ 650  هب  يا  هقطنم  تاـیلمع ،  هـتفه  کـی  یط  رد 

ناتسب درگنسوس و  یمومع  هقطنم  رد  دنتسناوت  ناگدنمزر  یلیمحت ،  گنج  زاغآ  زا  زور  تشذگ 420  زا  سپ  دش و  دازآ  يزرم  هاگساپ 
دنوش .  رقتسم  یللملا  نیب  زرم  رد  ، 

مراهچ موس و  هاپـس  ياوق  ناوت  هدش و  هتـسسگ  نوراک  برغ  هخرک و  برغ  رد  نمـشد  ياوق  لاصتا  ات  دـش  بجوم  هبازچ  حـتف  نینچمه 
ددرگ .  هیزجت  بونج  رد  قارع  شترا 

 ، ربرفن کنات و  هاگتـسد  تایلمع 180  نیا  رد  دوش .  یم  یقلت  نیبملا  حـتف  گرزب  تاـیلمع  رد  يزوریپ  يارب  هنیمز  نیرتهب  تاـیلمع  نیا 
رگشل 5 ییودنامک  ياهورین  پیت و  زا 12  ناهورگ  نادرگ و  مدهنم و 45  رتپوکیله  دنورف  امیپاوه و 4  دنورف   13 وردوخ ،  هاگتسد   200

دندش .  ریسا  یمخز و  هتشک ،  نمشد  ياهورین  زا  نت  هتفر و 4046  نیب  زا  قارع  شترا  هزیناکم 
تسا :  هدش  شرازگ  بیترت  نیا  هب  هک  تسا  هدمآ  تسد  هب  نمشد  زا  زین  یمیانغ  سدقلا ،  قیرط  تایلمع  یط 

کنات  هاگتسد   100 - 1
یمزر  یسدنهم –  ياه  نیشام  رزودلوب و  هاگتسد   150 - 2

يرتمیلیم  پوت 152  هضبق   19 - 3
ربرفن  هاگتسد   70 - 4

وردوخ  هاگتسد   250 - 5
وردوخ  اب  اکشود  نیگنس  رابریت  هضبق   2 - 6

تامهم  حالس  یهجوت  لباق  نازیم  - 7
زا یغورف  دـحا  يداـبآ و  درک  ساـبع  تاـیلمع  نیا  رد  دوب .  ـالبرک  هار  هب  موسوم  يژتارتـسا  زا  هلحرم  نیتـسخن  سدـقلا  قـیرط  تاـیلمع 

دندیسر . تداهش  هب  نارادساپ  هاپس  ناهدنامرف 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

 ( ناتسب حتف  سدقلا (  قیرط  تایلمع :  مان 
 8/9/1360 ارجا :  نامز 

زور   14 ارجا :  تدم 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 451 

http://www.ghaemiyeh.com


ناتسب  رهش  لامش  هبازچ –  یتایلمع  هقطنم  ارجا :  ناکم 
نیسح  ای  تایلمع :  زمر 

ریسا  یمخز و  هتشک ،   4046 نمشد :  تافلت 
شترا  هاپس و  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 

نیب زرم  راون  ندیسر  هبازچ و  هگنت  ناتـسب و  رهـش  يزاس  دازآ  اب  ناریا  كاخ  رد  نمـشد  بونج  هب  لامـش  طابترا  عطق  تایلمع :  فادها 
یللملا

ظ

یسفن ُتمَلَظ 

عقوم يدج  ای  یخوش  هب  یسک  یتقو  دندوب . مجح  مک  کبس و  رایـسب  دنتـشاد و  دوخ  هنیمز  رب  گنلپ  شقن  بلغا  هک  یمرن  ون و  ياهوتپ 
زا دنتفگ : یم  تشاد  یمرب  ار  تاصخـشم  نیا  اب  ییوتپ  دوب  هدش  هدیچ  مه  يور  هک  ییاهوتپ  نایم  زا  زادـناریز  ای  زادـناور  يارب  باوخ و 

. تشادرب اه  یسفن  تملظ  نآ 

اقآ روهظ 

یم هیوست  ای  یناـیاپ  تقو  هچ  یتسه ؟ هقطنم  یکاـت  :» هک دوب  نیا  دـندرک  یم  هک  یلاؤس  نیلوا  دندیـسر  یم  مه  هب  رفن  ود  یتقو  دوب  مسر 
ههبج رد  ددع  دح و  یب  تساوخ  یم  ًاعقاو  ای  دنک  نادرگرـس  ار  فرط  تساوخ  یم  دـهدب و  باوج  تشادـن  انب  صخـش  رگا  و  يریگ »؟
روهظ دیع  ات  رگا  هتبلا  :» دز یم  هرصبت  ناردارب ، دوخ  سنج  زا  دوب و  غلاب  لقاع و  رگا  هدنونش  و  جع ») ) يدهم بالقنا  ات  :» تفگ یم  دنامب 

«. ًاملسم :» دینش یم  باوج  و  دنک »؟

، یسفن تملظ  یسفن ، تملظ 

لها یلیخ  دنوش . یمن  بوخ  وا  اب  مه  نامیاه  هچب  ام  دـنتفگ  یم  ناهورگ  همه  هک  ییاه  یتاکرادـت  نآ  زا  اهتنم  دوب ؛ تاکرادـت  لوئـسم 
همه زا  تفگ : یم  درک و  یم  فیرعت  شدوخ  دنک . یم  لعن  اوه  يور  ار  هشپ  هک  ییاه  گنرز  نآ  زا  قیقد ؛ تسرد و  باتک و  باسح و 
هچب وگن  الاح  دیآ . یم  هبدن  هلان و  يادـص  رداچ  تشپ  هناخدور  يوت  نییاپ ، نآ  زا  مدـید  هک  هسلج  نادرگ  متفر  یم  متـشاد  ربخ  یب  اج 
ًارهاظ دنتـشاد  مامت  عرـضت  اب  رفن  دنچ  مدرک . شوگ  بوخ  دننک . بلج  ارم  هجوت  هک  دنا  هدرک  دنلب  ار  ناشیادص  ًادمع  دنا و  هدید  ارم  اه 

متفر نیچرواـپ  نیچرواـپ  زور ؟! عـقوم  نیا  ارچ  اـما  یـسف . ... ن ... تملظ یـسف ، ... ن ... تملظ دـندرک : یم  زاـین  زار و  ناـشدوخ  يادـخ  اـب 
دندیدنخ و یم  دـندروخ و  یم  طسو ؛ دـندوب  هتخیر  ار  تالقنت  یلاح . هچ  يروش ، هچ  ییاعد ، هچ  دـنیبن ؛ دـب  زور  تمـشچ  اقآ  کیدزن .

. دنتفگ یم  یسفن » تملظ  »

( مظنمان  ) رفظ 4

زور 28 رد  یقارع ، درک  ناضراعم  يراکمه  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ینیمز  يورین  ناضمر »  » يزرم نورب  یتایلمع و  هاگرارق 
. داد بیترت  قارع  ناتسدرک  كوهد »  » ناتسا رد  ار  « 4 رفظ  » مظنمان تایلمع  هام 1366  نابآ 

تاسیـسأت مادهنا  فدـه  اب  نمـشد و  یلامـش  ههبج  هیلا  یهتنم  قمع  رد  رفظ و  مظنمان  ياهتایلمع  هلـسلس  رامـش  رد  هک  تایلمع  نیا  رد 
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رهش رد  رقتسم  قارع  شترا  هدایپ   119 رکشل رقم  هب  (ص ») هللا لوسر  ای   » زمر اب  يدوخ  ياهورین  تفرگ ، تروص  قارع  يداصتقا  یماظن -
پمپ فارگلت ، تسپ و  زکرم  دصرد و   60 نازیم هب  رهش  نیا  دس  قرب  لاقتنا  تاسیسأت  بیرخت  هب  نآ ، مادهنا  نمض  هدرب و  هلمح  كوهد 

. دنتخادرپ دصرد   40 نازیم هب  تارباخم  سیلپ و  رقم  نیزنب ،
هتخاس مدهنم  ار  ریسم  نیا  یتظافح  هاگیاپ   10، هیکرت قارع - یتیزنارت  هار  تقوم  ندرک  دودسماب  دنتسناوت  هدننک  لمع  ياهورین  نینچمه 

. دنراذگ ياج  رب  نمشد  زا  یمخز  هتشک و  و400 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

( مظنمان  ) رفظ 4 تایلمع : مان 
28/8/1366 ارجا : نامز 

400 (: یمخز هتشک و   ) نمشد تافلت 
ص)  ) هللا لوسر  ای  تایلمع : زمر 

نمشد ههبج  یلامش  روحم  يرتمولیک   250 قارع ، كوهد  ناتسا  ارجا : ناکم 
قارع درک  ناضراعم  ناضمر و  يزرم  نورب  هاگرارق  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 

كوکرک رهش  دس  تاسیسأت  يداصتقا و  یماظن -  تاسیسأت  مادهنا  تایلمع : فادها 

( مظنمان  ) رفظ 3

: یقارع درک  ناضراعم  اب  گرزب  يراکمه  مظنمان ،)  ) رفظ 3 تایلمع 
مادهنا روظنم  هب  ار   3 رفظ مظنمان  تایلمع   66 لاس هام  نابآ   25 خیرات رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ینیمز  يورین  ناضمر »  » هاگرارق

یتاـیلمع هقطنم  رد  تاـیلمع  نـیا  درک . ارجا  يزیرحرط و  نمـشد  یلامـش  هـهبج  قـمع  رد  نمـشد  يداـصتقا  تاسیـسأت  یماـظن و  زکارم 
. دش زاغآ  هللا » لوسر  ای   » زمر اب  كوکرک و  ناتسا  زا  واگنس »  » شخب و  هینامیلس »  » ناتسا بونج  رد  عقاو  ناخیدنبرد » »

: دیدرگ مدهنم  هقطنم  رد  حرش  نیا  هب  نمشد  تاودا  واهحالس  تاسیسأت و  اههاگیاپ و  زا  يرامش  تایلمع ، نیا  یط 
. هدایپ  36 رکشل یهدنامرف  رقم  ینابیتشپ و  زکرم  - 

. ناخیدنبرد دس  هاگورین  تاسیسأت  - 
. ناخیدنبرد فارطا  رد  نمشد  یتظافح  هاگیاپ  - 

هینامیلس هداج  تقوم  لرتنک  - 
«. لالخ یناب   » هقطنم رد  دادغب  - 
یماظن وردوخ  عاونا  هاگتسد   105 - 

. لابخرچ دنورف  کی  - 
. ربرفن کنات و  هاگتسد  نیدنچ  - 

. دندش ریسا  یمخز و  هتشک ، نمشد  ياهورین  زا  نت   750 دادعت نینچمه 
يدوخ ياهورین  تمینغ  هب  تامهم  حالـس و  یناوارف  رادـقم  دیـسر ، ماـجنا  هب  یقارع  درک  ناـضراعم  يراـکمه  اـب  هک   3 رفظ تایلمع  رد 

. دمآرد
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

( مظنمان  ) رفظ 3 تایلمع : مان 
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25/8/1366 ارجا : نامز 
750 (: ریسا یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

( هللا لوسر  ای  : ) تایلمع زمر 
قارع هینامیلس  ناتسا  بونج  رد  ناخیدنبرد  یتایلمع  هقطنم  ارجا : ناکم 

قارع درک  ناضراعم  ناضمر و  يزرم  نورب  هاگرارق  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 
نمشد يداصتقا  تاسیسأت  یماظن و  زکارم  هب  هلمح  تایلمع : فادها 

( مظنمان  ) رفظ 5

 : نمشد ههبج  يرتمولیک   200 قمع هب  ذوفن  مظنمان ،)  ) رفظ 5 تایلمع 
رد ار  نمـشد  يذوفن ، یپردیپ و  تایلمع  هتـشر  دـنچ  يارجا  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ناضمر »  » هاـگرارق  1366 لاـس یط  رد 

فوطعم قارع  ناتسدرک  یناتسهوک  ياهروحم  هب  ار  قارع  شترا  ناهدنامرف  زا  ییالاب  ناوت  هدومن و  رطـضم  گنج  ههبج  یلامـش  روحم 
درک .

یمگ رد  رـس  داجیا  يارب  ار  یناوارف  ياهيزوریپ  ناشیا ، اب  يراـکمه  دوب و  اـشگراک  یبوخب  یقارع  درک  ناـضراعم  شقن  ناـیم ، نیا  رد 
تروص هب  اتـسار و  نیمه  رد   5 رفظ تایلمع  تشاد . هارمه  هب  یلامـش  ههبج  يدـنفادپ  طوطخ  رد  يدوخ  ياهورین  يرادربهرهب  نمـشد و 

ای  » زمر ندینـش  اب  يدوخ  ياـهورین  دـش . زاـغآ  مظنماـن  دودـحم و  تروص  هب   1366 هاـم يد   22 هاـگماش رد  شتآ  يارجا  اـب  یمجاـهت و 
هب هلاـید »  » و كوکرک » «، » كوهد  » ياهناتـسا رد  عقاو  نمـشد ، عضاوم  تشپ  رد  يرتمولیک   200 قمع هب  ذوفن  اب  اهیلع ») هللا  مالـس  ) ارهز

دنتخادرپ . قارع  شترا  یماظن  زکرم  نیدنچ  مادهنا 
یهدنامرف زکرم  كولرید ،»  » رهش رب  فرشم  ياهيدنلب  رب  نمشد  یتظافح  هاگیاپ   36 دندش قفوم  هدننک  لمع  ياهورین  تایلمع  نیا  یط 

زکارم و  هیدامع »  » و هزیدالیـش »  » ياهرهـش ریـسم  رد  نمـشد  ياههاگـساپ  هاگیاپ و  قارع ، رکـشل  یتارباخم  یـسدنهم و  يربارت - داتـس  و 
نیا هب  نمشد  تاودا  تازیهجت و  زا  يدادعت  هتخاس و  مدهنم  ار  هقطنم  رد  ثعب  بزح  تارابختسا  زکرم  هلمج  زا  نمـشد  یماظن  یتلود و 

دنزاس : دوبان  ار  حرش 
امیپاوه . دنورف  کی  - 

نیگنس . کبس و  وردوخ  هاگتسد   46 - 
رزودلوب . ردول و  هاگتسد   7 - 

تامهم . رابنا  کی  - 
ریسا یمخز و  هتـشک و  نمـشد  ياهورین  زا  نت  هدش و 2000  یـشالتم  قارع  كولرید  رهـش  یتظافح  نادرگ  تاـیلمع 4  نیا  رد  نینچمه 

تامهم یناوارف  رادـقم  کبـس و  حالـس  هضبق  اهدـص  زادـناهراپمخ ، هضبق  ود  ییاوهدـض ، هضبق  کـی  یهرز ، ربرفن  هاگتـسد   3 دـندش . 
داتفا . يدوخ  ياهورین  تسد  هب  زین  نمشد 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
( مظنمان دودحم و   ) رفظ 5 تایلمع : مان 

22/10/1366 ارجا : نامز 
( ریسا یمخز و  هتشک ،  ) 2000 نمشد : تافلت 
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( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ای  تایلمع : زمر 
قارع  كاخ  یلامش  ياهناتسا  رد  نمشد  عضاوم  تشپ  رد  يرتمولیک   200 قمع ارجا : ناکم 

قارع  درک  ناضراعم  ناضمر و  يزرم  نورب  هاگرارق  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 
قارع شترا  یماظن  زکرم  نیدنچ  مادهنا  تایلمع : فادها 

( مظنمان  ) رفظ 1

: قارع ناتسدرک  یمومع  هقطنم  رد  یسام » یناک   » رهش يدازآ  مظنمان ،)  ) رفظ 1 تایلمع 
یهدـنامرف تیادـه و  اب  یمالـسا و  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ینیمز  يورین  طـسوت  هک   1366 لاس رد  مظنماـن  ياـهتایلمع  زا  رگید  یکی 

ناتـسا و  كوـهد »  » ناتـسا یتاـیلمع  هقطنم  رد  « 1 رفظ  » تاـیلمع دـمآرد ، ارجا  هب  یقارع  درک  ناـضراعم  يراـکمه  و  ناـضمر »  » هاـگرارق
200 قمع رد  عـبرم و  رتـمولیک   30 تعـسو هب  ياهرتـسگ  رد   1366 هام رویرهـش   27 زور رد  تاـیلمع  نیا  دوب . قارع  ناتـسدرک  هینامیلـس » »

دش . ماجنا  قارع  كاخ  يرتمولیک 
یتظافح هاگیاپ  هدرک و60  دازآ  ار  هیدامع »  » يرادنامرف عباوت  زا  یسام » یناک   » رهش نمشد ، یماظن  زکارم  مادهنا  نمـض  يدوخ  ياهورین 

پیت زا  هقطنم  رد  رقتـسم  نادرگ  زکارم  نـینچمه  دـندرب . ناـیم  زا  ار  وـخاز »  » و هفوتاـب »  » یطاـبترا روـحم  رهـش و  نـیا  فارطا  رد  نمـشد 
اههد هدـش و  یـشالتم  هـفیفخ   19 نادرگ رقم  هینامیلـس و  هدرز » هـلیگ   » هـقطنم رد  نمـشد  یتظاـفح  ياـههاگیاپ  نمـشد ، شترا  هراـگیب » »

یمخز و هتشک ، رامش  دیدرگ . دوبان  تامهم  رابنا  نیدنچ  نیگنس و  همین  کبس و  حالس  عاونا  وردوخ ، يرامـش  ربرفن ، کنات و  هاگتـسد 
تسا . هدش  شرازگ  رفن   1500 تایلمع نیا  رد  نمشد  يارسا 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
( مظنمان  ) رفظ 1 تایلمع : مان 

27/6/1366 ارجا : نامز 
 1500 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

گنج  یلامش  روحم  قارع -  هینامیلس  ناتسا  رد  كوهد  یتایلمع  هقطنم  ارجا : ناکم 
قارع  درک  ناضراعم  ناضمر و  يزرم  نورب  هاگرارق  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 

قارع هیدامع  يرادنامرف  عباوت  زا  یسامیناک  رهش  رد  نمشد  یماظن  زکارم  مادهنا  تایلمع : فادها 

( مظنمان )6 رفظ

 : نمشد طوطخ  تشپ  هب  هناریگلفاغ  ياهلمح  (، مظنمان )6 رفظ تایلمع 
ناتـسدرک كوکرک »  » ناتـسا قرـش  رد  واگنـس »  » یمومع هقطنم  ياهيدنلب  يزاسدازآ  فدـه  اب  هام 1366  دنفـسا  رد 5   6 رفظ تایلمع 

زا يدادـعت  هناریگلفاغ  هلمح  نیا  یط  دیـسر . ماـجنا  هب  ناتـسهوک  ناتـسمز  فرب  امرـس و  جوا  رد  نمـشد و  یلامـش  ههبج  قمع  رد  قارع 
زا : دوب  ترابع  هک  دمآ  نوریب  نمشد  تسد  زا  يدربراک  تاسیسأت  مهم و  ياهيدنلب 

606 يدنلب و  یلاقهدرگ » «، » وسهدرگ «، » هربقمهدرگ «، » رصانهدرگ  » ياهيدنلب - 
هقطنم . ياتسور  نیدنچ  و  هرصاب »  » رهش مهم  لپ  - 

هینامیلس و غادهرق - مرکرداق -  واگنـسو - كوکرک  لاچمچ - واگنـس - ياهرهـش  مهم  یطابترا و  ياههار  رب  مالـسا  ناگدنمزر  نینچمه 
دندش . طلسم  ناخیدنبرد  واگنس  یعرف  هار  نینچمه 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com


نمشد هاگیاپ  هیفخ و14   25 نادرگ 135 و  نادرگ رارقتسا  لحم  ناگداپ  مکی ، هاپس  زا  هزیناکم  هدایپ  لقتسم  نادرگ  ناگداپ  نآ ، رب  هوالع 
. دندمآ رد  ناگدنمزر  تراسا  هب  ای  هدش و  یمخز  هتشک و  قارع  یثعب  ياوق  زا  رفن   570 دادعت مدهنم و  هقطنم  رد 

. ییاوهدض پوت  هضبق  2 ربرفن . کنات و  هاگتسد  6 دیدرگ : مدهنم  حرش  نیا  هب  نمشد  شترا  تازیهجت  زا  يرامـش  اهيزوریپ ، نیا  یپ  رد 
تامهم . رابنا  اههد  . رابریت هضبق  نیدنچ  يرتمیلیم .  82 زادنا هراپمخ  هضبق  8

حالـس يرامـش  زادنا و  هراپمخ  هضبق  نیدـنچ  میـسیب ، عاونا  هاگتـسد   60  ، یهرز ربرفن  هاگتــسد   2 نتفرگ تمینغ  هـب  اـب   6 رفظ تایلمع 
دیسر . نایاپ  هب  نمشدزا  يدارفنا 

تشاذگ . ارجا  هب  قارع  درک  ناضراعم  يراکمه  اب  یحارط و  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  ناضمر »  » هاگرارق ار  تایلمع  نیا 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

( مظنمان  ) رفظ 6 تایلمع : مان 
5/12/1366 ارجا : نامز 

570 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
نمشد  یلامش  ههبج  قمع  قارع -  كوکرک  ناتسا  قرش  رد  واگنس  یمومع  هقطنم  ارجا : ناکم 

قارع  درک  ناضراعم  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  ناضمر  هاگرارق  هدننکلمع : ياهناگرا 
نمشد یمزر  ناوت  مادهنا  واگنس و  هقطنم  ياهيدنلب  يزاسدازآ  تایلمع : فادها 

( مظنمان  ) رفظ 2

روظنم هب  كوکرک ، ناتـسا  زا  يرفک  رهـش  یتایلمع  هقطنم  رد  (ع ») نیـسح اـی  کـیبل   » كراـبم زمر  اـب  خـیرات 66/7/12  رد  تاـیلمع  نیا 
فده اب  زین  قارع و  یلامش  ياهناتسا  نیشندرک  ياهاتسور  نتخاس  ناریو  ییایمیش و  نارابمب  رد  ثعب  میژر  ياهترارش  هب  ییوگخساپ 

. دش زاغآ  قارع  يداصتقا  یماظن و  تاسیسأت  مادهنا 
تاـعاس نیتـسخن  رد  رکـشل 9 ،  یمالـسا و  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ینیمز  يورین  زا  لکـشتم  ناـضمر ، هاـگرارق  رما  تحت  ناگدـنمزر 

. دنروآیمرد دوخ  فرصتو  لرتنک  تحت  نمشد  ياهورین  مادهنا  زا  سپ  ار  غاد  يرفک  مهم  تاعافترا  هلسلس  تایلمع ،
فرـصت هب  ار  نمـشد  ياههاگرارق  نیگنـس ، تاراسخ  تافلت و  ندروآ  دراو  زا  سپ  كرحترپ ، روناـم  کـی  اـب  ردـب  رکشل 9  ناگدنمزر 

مهارف يرفک  رهش  تاسیـسأت  مادهنا  همدقم  بیترت  نیدب  هک  دنریگیم  تمینغ  هب  ار  یگنج  لیاسو  زا  یهجوت  لباق  رادقم  دنروآیمرد و 
. دوشیم

هلمح اب  هک  دروآ  لمع  هب  يریگشیپ  مالسا  ياوق  يورشیپ  همادا  زا  ات  دنکیم  شالت  یمخز ، هتـشک و  ندش 300  لمحتم  زا  سپ  نمشد 
ناملـسم ناگدـنمزر  لرتـنک  هـب  زین  يرفک  رهــش  فارطا  یناـبژد  سیلپ و  ياـههاگیاپ  دـنامیم و  ماـکان  اـهشالت  نـیا  مالــسا  ياـهورین 

. دنیآیمرد
دنروآیمرد دوخ  لماک  لرتنک  هب  ار  تیرکت  نیقناخ ـ  كوکرک  دادـغب و  يرفک ـ  مهم  ياههداج  تاـیلمع ، همادا  رد  مالـسا  ناگدـنمزر 

هلمج زا  رهش ، يداصتقا  یماظن و  تاسیـسأت  نمـشد ، هدنامیقاب  ياهورین  ندیبوک  مهرد  اب  دوشیم . مهارف  رهـش  هب  اهنآ  دورو  هنیمز  هک 
نت يدربن  زا  سپ  يرادنامرف  نامتخاس  دنوشیم و  هدیشک  شتآ  هب  قرب  هاگورین  قارع و  ثعب  بزح  نامتخاس  تینما ، نامزاس  نامتخاس 

ياهورین زا  يدادعت  رهش ، مهم  زکارم  يزاس  كاپ  تایلمع و  موادت  اب  دسریم . تکاله  هب  زین  رهش  نیا  رادنامرف  دوشیم و  مدهنم  نت  هب 
. دنزیرگیم هکلهم  زا  زین  يدادعت  دنوشیم و  حورجم  هتشک و  رهش  یتینما  یماظن و 

تایلمع جیاتن 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


: نمشد هدش  مدهنم  تاسیسأت 
. غاد يرفک  تاعافترا  رد  نمشد  ياههاگیاپ  هیلک 

، هناخراک کی  قرب ، هاگورین  نیدفار ، کناب  هبعـش  فارگلت ، تسپ و  يرادرهـش ، ثعب ، بزح  يرادنامرف ، تینما ، نامزاس  ياهنامتخاس 
. قارع يرفک  رهش  نیزنب  پمپ  یبعشلاشیج و  يورین  ناگداپ 

: نمشد هدش  مدهنم  تازیهجت 
. ربرفن کنات و  هاگتسد  اههد 

. یماظن وردوخ  يدادعت 
. نیگنس همین  حالس  هضبق  اههد 

: میانغ
. نیگنسهمین کبس و  حالس  يدایز  دادعت 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
( مظنمان  ) 2 رفظ تایلمع : مان 

12/7/1366 ارجا : نامز 
500 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

ع)  ) نیسح ای  کیبل  تایلمع : زمر 
نمشد یلامش  ههبج  هبقع  قارع -  كوکرک  ناتسا  رد  غاد  يرفک  رهش  ارجا : ناکم 

قارع درک  ناضراعم  ناضمر و  هاگرارق  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدننکلمع : ياهناگرا 
نمشد یماظن  ینابیتشپ  یمزر و  ناوت  کیژتارتسا و  زکارم  مادهنا  تایلمع : فادها 

( ییاذیا  ) رفظ 3

: نمشد ياهورین  زا  یشخب  هب  هبرض  (، ییاذیا  ) رفظ 3 تایلمع 
رد نمشد  ياهورین  زا  یـشخب  هب  ندز  هبرـض  روظنمب  هامریت 1364  دادماب 7  تعاـس 1  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین 

هاگتسد شروـی 20  نیا  رد  تشاذـگ .  ارجا  هـب  ار  رفظ 3  یتبرـض  دودـحم و  تایلمع  گنج  یلامـش  ههبج  يدوخ –  طـخ  یبرغ  لاـمش 
دش .  مدهنم  نمشد  یعامتجا  يدارفنا و  ياهرگنس  زا  يرامش  تامهم و  هغاز   12 وردوخ ، 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
( ییاذیا  ) رفظ 3 تایلمع :  مان 

 7/4/1364 ارجا :  نامز 
گنج یلامش  ههبج  يدوخ -  طخ  یبرغ  لامش  ارجا :  ناکم 

ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
دودحم یتبرض و  تروص  هب  نمشد  ياهورین  زا  یشخب  هب  ندز  هبرض  تایلمع :  فادها 

( مظنمان  ) رفظ 7

 : رجفلاو 10 گرزب  تایلمع  عورش  ات  رگید  یماگ  مظنمان ،)  ) رفظ 7 تایلمع 
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اب ار  یتایلمع  هامدنفسا 1366 ،  زور 23  رد  یقارع  درک  ناضرعم  يراکمه  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ناضمر  هاگرارق  ياهورین 
هب نمـشد –  ههبج  یلامـش  هبقع  قارع –  ناتـسدرک  زکرم  هینامیلـس »  » ناتـسا قرـش  هقطنم  رد  ص)  ) هللا لوسر  دمحم  ای  زمر  اب  رفظ 7  مان 

هقطنم ياه  يدنلب  يزاسدازآ  فدـه  اب  تفرگ ،  تروص  عبرم  رتمولیک  یگدرتسگ 40  هب  يا  هقطنم  رد  هک  شروی  نیا  دـندناسر .  ماجنا 
رهش يزرم و  راون  لصاف  دح  رد  اتـسور  هقطنم و 7  مهم  يدنلب  تایلمع 14  نیا  رد  دش .  يریگیپ  نمـشد  يورین  مادـهنا  و  لامرخ »  » رهش

کبس حالس  يرامش  هزادنا و  هراپمخ  هضبق  اه  هد  وردوخ ،  هاگتسد   20 یهرز ،  ربرفن  کنات و  هاگتسد  نآ 15  هارمه  هب  دازآ و  لامرخ 
هلمح نیا  رد  قارع  دش .  یـشالتم  قارع  شترا  تظافح  لقتسم 24  نادرگ  پیت 424 و 432 و  ياهناگی  مدهنم و  نمشد  نیگنـس  همین  و 

یج 7 یپ  رآ  هضبق  اهدص  یماظن ،  وردوخ  هاگتسد   23 کنات ،  هاگتسد  نینچمه 10  تشاذگ .  ياج  رب  ریسا  یمخز و  هتـشک ،  نت   550
دمآرد .  مالسا  ناگدنمزر  تمینغ  هب  نمشد  زادنا  هراپمخ  ياه  هضبق  يرامش 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
مظنمان رفظ 7 -  تایلمع :  مان 

 23/12/1366 ارجا :  نامز 
ص)  ) هللا لوسر  دمحم  ای  تایلمع :  زمر 

نمشد  یلامش  ههبج  هبقع  قارع –  هینامیلس  ناتسا  قرش  ارجا :  ناکم 
( ریسا یمخز و  هتشک ،   ) 550 نمشد :  تافلت 

یقارع درک  ناضراعم  يراکمه  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  يزرم  نورب  هاگرارق  یتایلمع  ياهورین  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
نمشد ياهورین  مادهنا  لامرخ و  یمومع  هقطنم  ياهیدنلب  يزاسدازآ  تایلمع :  فادها 

( مظنمان  ) رفظ 4

زور 28 رد  یقارع ، درک  ناضراعم  يراکمه  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ینیمز  يورین  ناضمر »  » يزرم نورب  یتایلمع و  هاگرارق 
. داد بیترت  قارع  ناتسدرک  كوهد »  » ناتسا رد  ار  « 4 رفظ  » مظنمان تایلمع  هام 1366  نابآ 

تاسیـسأت مادهنا  فدـه  اب  نمـشد و  یلامـش  ههبج  هیلا  یهتنم  قمع  رد  رفظ و  مظنمان  ياهتایلمع  هلـسلس  رامـش  رد  هک  تایلمع  نیا  رد 
رهش رد  رقتسم  قارع  شترا  هدایپ   119 رکشل رقم  هب  (ص ») هللا لوسر  ای   » زمر اب  يدوخ  ياهورین  تفرگ ، تروص  قارع  يداصتقا  یماظن -

پمپ فارگلت ، تسپ و  زکرم  دصرد و   60 نازیم هب  رهش  نیا  دس  قرب  لاقتنا  تاسیسأت  بیرخت  هب  نآ ، مادهنا  نمض  هدرب و  هلمح  كوهد 
. دنتخادرپ دصرد   40 نازیم هب  تارباخم  سیلپ و  رقم  نیزنب ،

هتخاس مدهنم  ار  ریسم  نیا  یتظافح  هاگیاپ   10، هیکرت قارع - یتیزنارت  هار  تقوم  ندرک  دودسماب  دنتسناوت  هدننک  لمع  ياهورین  نینچمه 
. دنراذگ ياج  رب  نمشد  زا  یمخز  هتشک و  و400 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
( مظنمان  ) رفظ 4 تایلمع : مان 

28/8/1366 ارجا : نامز 
400 (: یمخز هتشک و   ) نمشد تافلت 

ص)  ) هللا لوسر  ای  تایلمع : زمر 
نمشد ههبج  یلامش  روحم  يرتمولیک   250 قارع ، كوهد  ناتسا  ارجا : ناکم 

قارع درک  ناضراعم  ناضمر و  يزرم  نورب  هاگرارق  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 458 

http://www.ghaemiyeh.com


كوکرک رهش  دس  تاسیسأت  يداصتقا و  یماظن -  تاسیسأت  مادهنا  تایلمع : فادها 

( مظنمان  ) رفظ 2

روظنم هب  كوکرک ، ناتـسا  زا  يرفک  رهـش  یتایلمع  هقطنم  رد  (ع ») نیـسح اـی  کـیبل   » كراـبم زمر  اـب  خـیرات 66/7/12  رد  تاـیلمع  نیا 
فده اب  زین  قارع و  یلامش  ياهناتسا  نیشندرک  ياهاتسور  نتخاس  ناریو  ییایمیش و  نارابمب  رد  ثعب  میژر  ياهترارش  هب  ییوگخساپ 

. دش زاغآ  قارع  يداصتقا  یماظن و  تاسیسأت  مادهنا 
تاـعاس نیتـسخن  رد  رکـشل 9 ،  یمالـسا و  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ینیمز  يورین  زا  لکـشتم  ناـضمر ، هاـگرارق  رما  تحت  ناگدـنمزر 

. دنروآیمرد دوخ  فرصتو  لرتنک  تحت  نمشد  ياهورین  مادهنا  زا  سپ  ار  غاد  يرفک  مهم  تاعافترا  هلسلس  تایلمع ،
فرـصت هب  ار  نمـشد  ياههاگرارق  نیگنـس ، تاراسخ  تافلت و  ندروآ  دراو  زا  سپ  كرحترپ ، روناـم  کـی  اـب  ردـب  رکشل 9  ناگدنمزر 

مهارف يرفک  رهش  تاسیـسأت  مادهنا  همدقم  بیترت  نیدب  هک  دنریگیم  تمینغ  هب  ار  یگنج  لیاسو  زا  یهجوت  لباق  رادقم  دنروآیمرد و 
. دوشیم

هلمح اب  هک  دروآ  لمع  هب  يریگشیپ  مالسا  ياوق  يورشیپ  همادا  زا  ات  دنکیم  شالت  یمخز ، هتـشک و  ندش 300  لمحتم  زا  سپ  نمشد 
ناملـسم ناگدـنمزر  لرتـنک  هـب  زین  يرفک  رهــش  فارطا  یناـبژد  سیلپ و  ياـههاگیاپ  دـنامیم و  ماـکان  اـهشالت  نـیا  مالــسا  ياـهورین 

. دنیآیمرد
دنروآیمرد دوخ  لماک  لرتنک  هب  ار  تیرکت  نیقناخ ـ  كوکرک  دادـغب و  يرفک ـ  مهم  ياههداج  تاـیلمع ، همادا  رد  مالـسا  ناگدـنمزر 

هلمج زا  رهش ، يداصتقا  یماظن و  تاسیـسأت  نمـشد ، هدنامیقاب  ياهورین  ندیبوک  مهرد  اب  دوشیم . مهارف  رهـش  هب  اهنآ  دورو  هنیمز  هک 
نت يدربن  زا  سپ  يرادنامرف  نامتخاس  دنوشیم و  هدیشک  شتآ  هب  قرب  هاگورین  قارع و  ثعب  بزح  نامتخاس  تینما ، نامزاس  نامتخاس 

ياهورین زا  يدادعت  رهش ، مهم  زکارم  يزاس  كاپ  تایلمع و  موادت  اب  دسریم . تکاله  هب  زین  رهش  نیا  رادنامرف  دوشیم و  مدهنم  نت  هب 
. دنزیرگیم هکلهم  زا  زین  يدادعت  دنوشیم و  حورجم  هتشک و  رهش  یتینما  یماظن و 

تایلمع جیاتن 
: نمشد هدش  مدهنم  تاسیسأت 

. غاد يرفک  تاعافترا  رد  نمشد  ياههاگیاپ  هیلک 
، هناخراک کی  قرب ، هاگورین  نیدفار ، کناب  هبعـش  فارگلت ، تسپ و  يرادرهـش ، ثعب ، بزح  يرادنامرف ، تینما ، نامزاس  ياهنامتخاس 

. قارع يرفک  رهش  نیزنب  پمپ  یبعشلاشیج و  يورین  ناگداپ 
: نمشد هدش  مدهنم  تازیهجت 
. ربرفن کنات و  هاگتسد  اههد 

. یماظن وردوخ  يدادعت 
. نیگنس همین  حالس  هضبق  اههد 

: میانغ
. نیگنسهمین کبس و  حالس  يدایز  دادعت 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
( مظنمان  ) 2 رفظ تایلمع : مان 

12/7/1366 ارجا : نامز 
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500 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
ع)  ) نیسح ای  کیبل  تایلمع : زمر 

نمشد یلامش  ههبج  هبقع  قارع -  كوکرک  ناتسا  رد  غاد  يرفک  رهش  ارجا : ناکم 
قارع درک  ناضراعم  ناضمر و  هاگرارق  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدننکلمع : ياهناگرا 

نمشد یماظن  ینابیتشپ  یمزر و  ناوت  کیژتارتسا و  زکارم  مادهنا  تایلمع : فادها 

ونیم هریزج  رفظ 1 -

ونیم هریزج  ییاذیا )  ) رفظ 1 تایلمع 
زا نتشذگ  اب  یبونج  ههبج  رد  رقتسم  یمالـسا  يروهمج  شترا  نیمز  يورین  ناگدنمزر  هام 1364  دادرخ  زور 7  هقیقد  تعاس 20 و 15 
زا يرامش  نمشد  ياهورین  زا  یشخب  مادهنا  نمض  ونیم ››  ›› هریزج رد  نمـشد  یلاغـشا  عضاوم  هب  شروی  و  دور ›› دنورا   ›› هناخدور ضرع 

دنتشگزاب . دوخ  نیشیپ  عضاوم  هب  هدرب و  نایم  زا  ار  قارع  ياهورین  یعامتجا  يدارفنا و  ياهرگنس 
تایلمع :  شرازگ  هصالخ 

7/3/1364 ارجا :  نامز  رفظ 1  تایلمع :  مان 
ونیم هریزج  ارجا :  ناکم  زورر   1 ارجا :  تدم 

ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  نارواکت  هدننک :  لمع  ياهناگرا 
دور دنورا  هقطنم  رد  تمشد  ياهورین  زا  یشخب  مادهنا  تایلمع :  فادها 

ع

اهراعش رد  اه  نامرآ  اب  نامیپ  دهع و 

یناگی هماندهع ي 

عمج اب  هک  دوب  یناگی  یلک  نالک و  ياه  نامیپ  دـهع و  دـش ، یم  هتـسب  رخآ  ات  تمواقم  هلباقم و  يارب  هک  ییاـه  ناـمیپ  دـهع و  هلمج  زا 
نآ دیسر ، یم  رفن  رازه  تسیب  هب  هاگ  اه  نآ  تفرگ .  یم  تروص  همه  روضحرد  هماندهع  تئارق  پیت ، رکشل و  ناگی و  کی  لک  ندرک 

دندناسر یم  مدرم  رظن  عمس و  هب  یعمج  ياه  هناسر  قیرط  زا  ار  اه  همان  دهع  نیا  اه  ناگی  نالوئسم  تایلمع ،  زا  لبق  دندرک ، یماضما  ار 
رب ینبم  اه  هچب  کت  کت  ياضما  اه و  هتـسد  ناهورگ و  نادرگ ،  نالوئـسم  تسد  هب  دوب  اه  هماندهع  نیا  لاثما  ۀیهت  رت  یئزج  ۀـبترمرد  . 

دوخ زا  ناشبالقنا  نید و  لوصا  زا  عافد  يارب  هک  یتمه  تریغ و  ناهدـنامرف و  هب  يرادافو  مـالعا  اـه و  هماندـهع  داـفم  هب  ناشیدـنب  ياـپ 
. دنداد یم  ناشن 

نارداربزا یکی  ای  تفرگ ، یم  رارق  اه  نادرگ  ۀـمه  رایتخا  رد  دوب و  نادرگ  تاـغیلبت  ةدـهع  هب  هداـیپ  ياـهورینرد  اـه  هماندـهع  نیا  ۀـیهت 
زاغآ تیرومأم و  نایاپ  مکحرد  ًالومعم  هماندـهع  . دـندرک یم  اـضما  ار  نآ  نارگید  تشون و  یم  ار  نآ  نتم  طـخ  شوخ  سیون و  شوخ 

. دوب دیدج  تایلمع 

تاولص نداتسرف  يارب  نتسبدهع 

رد ای  دتـسرفب ؛ تاولـص  دص  يزور  ًالثم  هک  درک  یم  طرـش  وا  اب  داد و  یم  يرگید  هب  ار  دوخ  حیبست  یکی  هک  ناگدـنمزر  نیب  دوب  مسر 
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. دنک اعد  ار  وا  زامن  ره 
دنتسب یم  دهع  دندرک و  یم  طرش  رداچ  رد  رضاح  ناردارب  دوخ و  نیب  مئاد ، رکذ  هب  دنشاب  هدرک  دیقم  ار  ناشدوخ  اه  هچب  هک  نیا  يارب 

نایاپ رد  هک  يا  هبساحم  اب  دناوت و  یم  ای  دهاوخ  یم  شلد  هک  ردقچره  سکره  ای  دتسرفب ، تاولـص  يدادعت  کی  ره  هتفه  لوط  رد  هک 
، داتفه هتفه  کی  فرظ  نآ  نانکاس  هک  ییاهرداچ  دندوب  دنـشاب . هتـشاد  ار  قیفوت  نیا  دنا  هتـسناوت  ردقچ  هک  دندید  یم  دندرک  یم  هتفه 

. دندوب هداتسرف  تاولص  رازه  داتشه 

تداهش زا  سپ  ندمآ  مه  باوخ  هب  تعافش و  يارب  نتسب  دهع 

باوخ هب  دیسر ، تداهـش  ضیف  هب  رتدوز  مادکره  هک  دندرک  یم  طرـش  مه  اب  تایلمع  زا  لبق  یمیمـص ، يا و  هغیـص  ناردارب  ناتـسود و 
عاـضاو ـه " للا هجو  هب  دـنک  یم  رظن  دیهـش  دـیامرف ": یم  ماـما  هک  ـه –  للااـقل هب  عجار  دـنک و  ربخاـب  ناـهج  نآ  زا  ار  وا  دـیایب و  يرگید 

دهع وا  اـب  هک  نآ  باوخ  هب  دیهـش  تداهـش ، زا  سپ  زور  هس  ود ، دـش و  یم  نینچ  مه  بلغا  دـیوگب . يزیچ  دوخ  گرمزا  سپ  لاوـحاو 
. دمآ یم  شیا  هغیص  ردارب  هژیو  هب  دوب ، هدرک 

دندرب و یم  مه  کیدزن  ار  اهرس  دندش و  یم  عمج  رداچ  يولج  هاگحبص  مسارم  زا  سپ  حبـص  زور  ره  هک  دندوب  ناگدنمزر  زا  یهورگ 
. دنک تعافش  هیقب  زا  دش  دیهش  رتدوز  کیره  دندرک  یم  دهع 

دیهش هار  همادارب ي  دهع 

دیکأت نآ  هدمع ي  تمسق  هک  دنتشون  یم  يا  هماندهع  دندش ، یم  عمج  مه  رود  ناشیادهـش  دای  هب  نادرگ  ياهورین  هک  تایلمع ، زا  دعب 
ار تادهعت  نیا  یهافـش  لکـش  دندرک . یم  اضما  دنتـشاد  روضح  عمجرد  هک  یناسک  همه ي  ار  هماندـهع  نیا  دوب . ادهـش  هار  همادا ي  رب 
ار زواجتم  رخآ  سفن  ات  هک ": دـندرک  یم  نـالعا  هآ  کـشا و  ضغب و  زادـگ و  زوس و  اـب  دـنداد و  یم  ماـجنا  ادهـش  رازم  رـسرب  ناردارب 

گوس هب  رت  شیب  دنتـشون و  یم  ییادهـش  ای  دیهـش  ياثررد  هک  دوب  ینتم  اه  هماندهع  رگید  تروص  " دنراذگن . نیمز  رب  حالـس  دـنریگن 
ماقتنا هار و  همادا ي  رب  رارصا  يروآدای و  ینمض  روط  هب  نادیهـش و  لیاضف  تبقنم و  رد  يریباعت  اب  یبلق  فطاوع  نایب  تسنام و  یم  همان 

. ناشنوخ

دوخ يادخ  دوخ و  اب  دهع 

یم دنتـشاد و  ناشدوخ  نیب  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  ناگدـنمزر  هک  ینلع  یعمج و  ياه  نامیپ  دـهع و  اهرارق و  لوق و  همه ي  نایم  رد 
دوخ و اب  دمآ  یم  رفن  کی  ینعی  طوبـضم . بوتکم و  تروص  هب  دوب  دوخ  يادخو  دوخ  اب  دهع  نآ ، دوب و  مه  يرت  صاخ  عون  دنتـشون ،

. درک یم  اضما  تشون و  یم  هاوخلد  هب  ار  نآ  دافمو  تشاذگ  یم  يرادم  رارق و  دوخ  يادخ 
يادخ دیهش و  نیب  هک  دوب  مولعم  ردق  نآو  دش  یم  ادیپ  صخش ، ندیـسر  تداهـش  هب  ای  ندش  حورجم  زا  دعب  اه  هماندهع  نیا  زا  یـضعب 

یمن نایم  هب  ینخـس  نآ  زا  رگا  دـندرک و  یم  ناشدوخ  اـب  هقطنم  رد  صاخـشا  هک  يدـهع  دوب  لـیبق  نیازا  تسا . هدوب  يرادـم  رارق و  وا 
. سرتسدزا رود  دوب و  موتکم  ادخ  اب  هدنب  دهع  لثم  شا  یگنوگچ  دنهدب ، شزورب  دندش  یمن  روبجم  عمج  روضح  لمع و  رد  دندروآ و 

رهـشرد صخـش  نیـشیپ  تاداعو  فرع  اب  نآ  هسیاقمو ي  هقطنم  هدهاشم ي  اب  دوب ، مومذـم  كرت  تیبرت و  دـهع  ًامومع  هک  اهدـهع ، نیا 
ندرکن زارد  اپ  راظنا ، رد  ندـشن  تخل  وغل ، فرح  كرت  لثم  يروص  لئاسم  زا  دوب ؛ شندرب  نیبزا  عقوم  هک  يا  هلـصاف  دـش و  یم  داـجیا 

دهع رگا  هک  يدنب  ياپ  زا  دح  نآ  رد  دمآ ؛ یم  تسد  هب  اه  هینیب  کیراب  رد  هک  یناسفن  رت  یناهن  روما  ات  هتفرگ  راگیس  كرت  عمج و  رد 
. دندرک یم  ین  بآ تـ سا  ـ بل اب  دنو  ـ شن نایرع  یسک  روضحرد  دنتشاد 
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تداهش ات  یگداتسیا  دهع 

ناردارب یضعب  تصرف ، نامه  رد  دوب  یتحارتسا  تلهم  لحم و  ـر  گا یـا  هار ، نیب  تایلمع  يارب  مدقم  طخ  تمـس  هب  نتفر  تکرح و  عقوم 
ندوب اسرف  تقاط  زا  ناهدنامرف  یتقو  ندز ، طخ  هب  زا  لبق  رگید  یـضعبو  دنتـسیاب  نمـشد  لباقم  ناوت  مامت  اب  هک  دندرک  یم  دـهع  مه  اب 

هب دنتـساوخ  هچنانچ  دـننک و  هعجارم  ناشریمـض  ناشدوخ و  هب  اه  هچب  هک  دـنداد  یم  رایتخا  دـنتفگ و  یم  هار  ندوب  تشگزاب  یب  راـک و 
. دنزرون غیرد  دنراد  تردق  دی  رد  هچنآ  زا  دنارذگن و  اهنت  ار  اه  نآ  هک  دندرک  یم  دا  دنگوس یـ یگلمج  دندرگزاب ، یقیرط 

دوب مارآ  زونه  هقطنم  يو و  هناحوبذم ي  شالتو  دندوب  نمـشد  کتاپ  رظتنم  همه  هدعاقلا  یلع  هک  تایلمعزا  دعب  حبـص  نیلوا  نینچمه ،
، ییاهن هلباقم ي  يریگرد و  هرصاحم ، ماگنه  تیاهن  رد  دندرک و  یم  دهع  دیدجت  اه  یضعب  هتـسد  هتـسد  هرابود  نافوت  زا  لبق  شمارآ  –

ندش مگ  رتدب  همه  زا  بقع و  زا  یناسر  کمک  ندنام  میقع  تامهم ، يرـسک  مک و  سفن ، هزات  ياهورین  هب  نتـشادن  یـسرتسد  دوجو  اب 
ور ریز و  دبنجب و  كاخ  رگا  یتح  دـنبنجن ، ياج  زا  هک : نیدالوپ  ياه  هوک  نوچ  نامیپ  دـهع و  نیا  تمواقم ، نامرف  نمـشد و  كاخ  رد 

. دوب رگ  هولج  دوش 

ناهدنامرف زا  تعاطا  دهع 

شیپ هک  یطیارـش  رد  تاقوا  یـضعب  دندوب ، هیقف  یلو  نارازگراک  ناگدنیامن و  هک  ناهدـنامرف  زا  تعاطا  يوریپ و  قالخا  بدا و  زج  هب 
ياه هدر  رد  ناهدنامرف  مکح  هب  ارچ  نوچ و  یب  نداهن  ندرگرب  ینبم  دندرک  یم  هیهت  ینتم  دندش و  یم  عمج  دارفا  زا  يدادعت  دمآ ، یم 
دندز یم  نزوس  ار  دوخ  تشگنارـس  تمیالم  هب  هک  بیترت  نیا  هب  دندرک ؛ یم  اضما  نوخ  اب  ار  همان  عطق  هماندـهع و  نیا  سپـس  فلتخم ،

. دندرک یم  اضما  ار  ذغاک  ریز  نآ ، نوخ  ابو 
یکی یکی  دعب  دنتشون ، یم  ار  همان  کیبل  نتم  هچراپ  رتم  دنچ  ای  ذغاک  يور  هک  ماما  ای  کیبل  ياه  همان  نوخ  ندرکرپ  دوب  وحن  نیمه  هب 

. دندرک یم  رهم  ار  نآ  دوخ  نوخ  اب  دندمآ و  یم 

لباقتم ۀقالع  قشع و 

نود يا  هبترم  رد  ار  دوخ  کی  ره  هک  دوب  وا  صلخم  ياه  هدنب  هب  تمدخ  ادخ و  هب  بّرقت  رد  نتشاد  مه  هب  اه  هچب  هک  یتبحم  لیم و  ّرس 
هک دوب  موادـم  هتفگان  دـنتفگ و  یم  یـضعب  هک  ناـنچ  اـه  صـالخا  اـه و  تدارا  نیا  هب  دنتـشاد  عمط  ًاـعقاو  دـندید و  یم  يرگید  ۀـتبرم 

. درذگب ناشتاریصقت  زا  نآ  ياه  ترارم  ۀطساو  هب  ادخ  هک  نیا  گنج و  شود  زا  رتشیب  راب  نتـشادرب  يارب  دندرک  یم  هناهب  ار  تیلوئـسم 
دندز یمن  هک  ییاهدنفرت  هچ  دنتفگ  یم  ار  ناشساسحا  كرد و  ًاعقاو  مییامش "  صلخم  میتسه ،  امش  ياپ  كاخ  دندرک " : یم  زاربا  رگا 

هچ دننیب  دـندر  یم  تسد  اه  هچب  ات  مبلق "و  خآ   " هک دوخ  بلق  يور  تسد  نتـشاذگ  ریظن  دنـسوبب ، ار  دـخ  ياهورین  یناشیپ  تسد و  ات 
دـصق هب  دوخ  کیدزن  هب  اه  هچب  ندـناشک  ندوب و  رطعم  هب  رهاظن  ای  دیـسوب . یم  رود  زا  اما  هک  یتسد  نامه  دندیـسوب ؛  یم  ار  نآ  هدـش 

ور و رس و  هب  یتسد  ندیشک  هب  ولو  ناهدنامرف  ترایز  هب  ناگدنمزر  هلمج  صاخ  ۀقالع  ًالباقتم  یناشیپ و  رد  ناش  هدجـس  ياج  ندیـسوب 
ناشیا . سابل 

ساسحا اهنآ  هب  تبـسن  ناـشیاهورین  اـت  دـندش  یم  رهاـظ  یجیـسب  ساـبل  رد  دـندوب  یهاپـس  ناردارب  زا  رگا  هک  دوب  ناهدـنامرف  بدا  نیا 
هیهت و اذغ  اهورین  يارب  ردام  ردـپ و  نوچ  هک  یـضعب  دـنتفیب . تمحز  هب  رتمک  ناشلابقتـسا  مارکا و  يارب  دنـشاب و  هتـشاد  يرت  ینامدوخ 

دوخ يارب  مادک  ره  ياذـغ  زا  كربت  نّمیت و  يارب  مه  دـعب  دـنتفرگ ، یم  هدـهع  هب  ار  هرفـس  ندرک  عمج  نتخادـنا و  دـندرک . یم  میـسقت 
. دنتشاد یم  رب  یقشاق 
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يارب ًالـصا  هکدـندرک  یم  يراـک  دـندز و  یم  شتآ  بآ و  هـب  ار  ناـشدوخ  لاـس  نـس و  مـک  ناردارب  یـشوخ  لد  يارب  رگید ، یــضعب 
لیم و تاعارم  تشاد و  هاوخرطاخ  یلیخ  گنج ، لیاوا  رد  ًاصوصخ  هک  يزیچ  هراـپمخ ،  رتچ  ندروآ  لـیبق  زا  دوبن ، روصتم  ناـشیاهورین 
اه هچب  هب  ندز  رـس  بوخ  تداع  اب  هارمه  تساهنآ ؛ ۀعومجم  ریز  وا  ییوگ  هک  يوحن  هب  اهرایتخا ، ۀمه  اب  ظیارـش و  ۀمه  رد  اهنآ  ۀـقالع 

نالوئسم زا  دمآ ،  یم  هاتوک  نآ  هب  تبسن  یطیارـش  ره  تحت  یهدنامرف  رتمک  دش و  ظفح  رخآ  ات  گنج  لوا  زور  زا  هک  هبقع  طخ و  رد 
نیا زج  دنتسناوت  یمن  دنتساوخ ، یم  مه  رگا  مرس  ریز  تسد و  هب  اصع  ندش  حورجم  زا  دعب  یتح  رتالاب  نادرگ و  ناهورگ و  ات  اه  هتـسد 

. هبناج ود  دوب  یششوک  ششک و  نوچ  دنشاب ،

رخآ فرح  يراگدای و  سکع 

لکـش اه  لاقتنا  لقن و  اه و  ثیدـح  فرح و  اه و  كاروخ  باوخ و  اه و  دـمآ  تفر و  همه ي  دـمآ  یم  نوخ  يوب  ات  ناـشدوخ  لوق  هب 
هب مه  اه  یضعب  يراگدای و  ياه  سکع  نتفرگ  هب  دندرک . یم  عورـش  تاغیلبت  ياهورین  هاگ  اه و  هچب  دوخ  تفرگ . یم  دوخ  هب  يرگید 

ایاصو و نیا  دـنداتفا . یم  نامزرمه  نارا و  ادهـش و یـ هداوناخ ي  ما و  ـ ما ًاصوصخم  مدرم و  هداوناـخ و  يارب  رخآ  ياـه  فرح  نتفگرکف 
اه هچب  تسشن و  یم  یجنک  ناهورگ  ای  نادرگ  هدنامرف  هک  بیترت  نیا  هب  ، ) دش یم  طبـض  تساک  راون  رد  ای  شکرت  رخآ  ياهریت  اهفرح 

. تفرگ یم  ماج  ـ نا یسیون  راگدای  تروص  هب  اه  هماندنپ  " رد ای  دندرک ) یم  تبحص  وا  اب  دندمآ و  یم  یکی  یکی 

ینیشن بقع 

بقع هک  دنشاب  يرفن  نیرخآ  ناشدوخ  هک  نیا  رـس  دندرک  یم  هعفارم  اوعد و  همه  دوب . ینیـشن  بقع  هب  انب  یلیلد  ره  هب  هک  یتقو  هب  ياو 
مه تاقوا  یلیخ  دنتـسیاب . نمـشد  تنطیـش  لباقم  رد  دننامب و  ناردارب  همه ي  نداتـسرف  بقع  ات  هک  دوب  نیا  همه  شالت  ینعی  دنور . یم 

. دوب تداهش  ناشتمواقم  دادتما  هجیتن ي 
بقع هب  ار  اـه  نآ  ترورـض  هب  اـنب  دـش  یم  تردـن  هب  دـندنام  یم  طـخرد  یتدـم  اـهورین  تفرگ و  یم  تروص  یتاـیلمع  هک  نآزا  دـعب 

، دوب هدیاف  یب  زین  ناهدنامرف  سامتلا  حاحلا و  " مینام . یم  اج  نیمه  ام  دنتفگ ": یم  ادص  کی  همه  تفریذپ . یمن  سک  چـیه  دـنادرگرب .
دنچره دـش ؛ یم  ارجا  هآ  کشا و  يروخلد و  يریگلد و  اـب  ولو  ارچ ، نوچ و  یب  هک  دـندرک  یم  رما  ناشتیلوئـسم  عضوم  زا  هک  نیا  رگم 
روتـسد هب  ناشـشوگ  دنورب و  بقع  هب  ات  دـندرک  یم  حالـس  علخ  دـیاب  ناشیاهورین  ار  نادرگ  ناهدـنامرف  دوخ  هک  داتفا  یم  قافتا  یهاگ 

اج نادرگ  يادهـش  اب  رتولج  یلیخ  ناـشدوجو  تارذ  ازجا و  همه ي  دـندوبن . دوخ  راـیتخا  هب  نوچ  دوبن ، راکهدـب  هاـگرارق  ینیـشن  بقع 
. دز بقع  ار  اه  نآ  دش  یمن  هک  دوب  نیگنس  نادنچ  قشع  شتآ  دوب و  هدنام 

مزرمه نارای  كالپ  ندنک  تعرس  هب  زج  درک  دنتسناوت  یم  هچ  دنداد ، یم  نت  نآ  هب  هارکا  رابجا و  هب  ماجنارس  هک  ینیـشن  بقع  تقو  هب 
هب ياه  سفن  نتفرگ  يارب  يراجفنا  ياه  هلت  نتـشاذگ  اـه و  نآ  تیعـضو  ندرک  مولعم  ییاسانـش و  تهج  دـندوب ؛ هدـش  نیمز  شقن  هک 
هب دنتـشگ و  یم  زاب  هار  هنایم ي  زا  ـر  گا نآ . نداهن  گنـشف  هبعج ي  ریز  کجنران و  ندرک  جراخ  نماض  زا  لثم  مصخ ، هداتفا ي  هرامش 

یضعب الا  دمآ ، یمن  رد  سک  چیه  نوخ  يدز  یم  دراک  دوب . نازیوآ  همه  هچول ي  بل و  حالطصا  هب  رتدب ؛ رگید  هک  دندیسر ، یمن  طخ 
میوگ یم  نم  هک " : يرگید  هدرک "و  ژاپیرگ  مادـص  ًالامتحا  ریظن ": یتارابع  اب  دننکـشب ، ار  وج  نیا  ات  دـندوب  روذـعم  رومأـم  ییوگ  هک 

... دندرکن " و نامدر  نآرق  ریز  زا  هک  تسا  نیا  يارب 
دوب نیا  ناش  هیجوت  بآ و  يور  قیاق و  اب  یتح  دنریگن  رارق  نمـشد  هب  تشپ  طیارـش  نیا  رد  دندرک  یم  یعـس  نکمم  وحن  ره  هب  یـضعب 

. دنا هدیسر  تداهش  هب  رارف  تلاحرد  هک  میشاب  یناسک  وزج  تمایق  يادرف  میهاوخ  یمن  هک 
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كاوسم شیارآ و  رطع و 

یناسک مه . هب  ندز  رطع  ًاصوصخ  دوب ؛ لومعم  تایلمع  بشرد  يدارفنا ، لیاسو  ریاس  سابل و  ندب و  ندرکزیمت  تروص و  رس و  شیارآ 
. دندرک یم  وب  شوخ  دوخ  رطع  اب  دندمآ  یم  کی  نوتس  هب  هک  ار  اه  هچب  دنداتسیا و  یم  يرانک  دنتشاد ، رطع  هک 

دیکًات رت  شیب  تایلمع  بش  رد  راگیـس  ندیـشکن  وبدـب و  ياه  كاروخ  ندروخن  ندرک و  كاوسم  اب  نادـند  ناهد و  ندرک  وب  شوخرب 
وضو و تداهـش و  لسغ  مامح و  لیبق  زا  ییاهراک  دندوب ؛ هدرک  ار  ناشیاهراک  همه ي  مه  دنتفر  یم  ییاسانـش  يارب  هک  يدارفا  دش . یم 

... . كاوسم و

تایلمع رطع 

زین دننک و  تسود  شکشیپ  دنراذگب و  صالخا  قبط  رد  ار  ناشرادن  راد و  دنتـسناوت  یم  اه  هچب  هک  یتصرف  دوب ؛  هدنز  تایلمع  هب  ههبج 
 . دنروایب تسد  هب  دنتشادن  هک  ار  هچنآ 

تایلمع رد  هک  نانچ  دـندرک ؛ یم  دروخرب  نالوئـسم  اـب  هاـگ  هک  ییاـج  اـت  دـندوب ، هفـالک  همه  دوبن  يربخ  ردـق  ياـه  بش  نیا  زا  یتقو 
دنتفرگ ار  نادرگ  لوئسم  يولج  ناردارب  زا  یضعب  دشن ،  تهج  ره  هب  دوشب و  تایلمع  يا  هطقن  رد  مهدراهچ  بش  دوب  رارق  هک   4 رجفلاو

رد داد و  ار  دـعب  تعاس  راهچ  تسیب و  لوق  مهوا  هک  .... اروت ام  ییوگن  رگا  هدـشن »؟  تایلمع  ارچ  دـنتفگ « : يدـنت  ضغب و  کشا و  اب  و 
هب یتدـم ـ  هک  نیا  زا  همه  تشادـن .  یتسرد  ۀلـصوح  لاح و  سک  چـیه  دندیـسر ! هللاءاقل  هب  ناردارب  نامه  زا  يرایـسب  مه  تاـیلمع  نآ 
 ، ور نیا  زا  دندرک .  یم  شنزرـس  ار  ناشدوخ  تخـس  دوب  هدـشن  زاب  ناشتـسد  هب  یهرگ  دـندوب و  هدـنام  لطاب  لطاع و  ناشدوخ ـ  لایخ 

. دندوب رایشوه  ساسح و  تایلمع  هب  تبسن 
هن ای  دوش  یم  ناشبیصن  هک  نیا  دندرک و  یم  رکف  تایلمعرد  تکرـش  قیفوت  هب  زیچ  ره  زا  شیب  دندرک ،  یم  هعجارم  مان  تبث  يارب  یتقو 

یضعب هدرک و  تکرش  تایلمع  شش  رد  هقطنم ،  رد  روضح  ۀقباس  هام  هس  نتشاد  اب  یضعب  هک  دندوب  هدید  شیوخ  مشچ  هب  اهراب  نوچ  ، 
دندوب . هتفرگ  هیوست  رتزارد  اپ  زا  تسد  دندوب  ههبج  رد  هام  شش  هک  نآ  اب  رگید 

ۀقباـس لاـس  هس  ، ود لقادـح  هک  ییاـه  نآ  یمیدـق و  اـه ي  هچب  يارب  دـش و  یم  رـسیم  یقیرط  هب  سک  ره  يارب  تاـیلمع  رطع  مامـشتسا 
ياه یـصخرم  هزیو  هب  تشاد ،  یظفاحادخ  ۀبنج  دنداد و  یم  تایلمع  زا  لبق  هک  ییاه  یـصخرم  عون  قیرط  زا  دنتـشاد  هقطنم  رد  روضح 

هد هک  یلاح  رد  دـنداد ، اهورین  هب  يالبرک 5  تایلمع  عورـش  زا  شیپ  هک  يا  یـصخرم  لثم  درک ،  یم  يوق  ار  لامتحا  نیا  هک  ییاـج  یب 
رخآ یصخرم  نیا  هک  دندرک  یم  ادیپ  نیقی  دندوب  دیما  ان  تایلمع  رد  تکرش  زا  هک  ییاه  نآ  یتح  . دندوب هتشگرب  یصخرم  زا  شیپ  زور 

. تسا
عوقو راکشآ  لیالد  تانّیب و  هلمج  زا  گنج  لوا  ياه  لاس  رد  ناتسدرک  ناتسمز  درس  ياه  بش  رد  مه  نآ  ناه ،  هدنامرف  تداهش  لسغ 

رطع ندرک  شخپ  نتفرگ و  يارب  داد  یم  جیسب »  ویدار  تسد «  یبوخ  ۀناهب  زین  عمج  ماظن  شزومآ و  رد  ناشیریگ  تخـس  دوب .  تایلمع 
. تایلمع

یناردارب دندش و  یم  رادربخ  دنتفر  یم  تشگ  هب  نمشد  تیعقوم  ییاسانش  يارب  هک  تایلمع  تاعالطا و  رد  ناشناتسود  قیرط  زا  یـضعب 
؛ تسا شتقو  الاح  دـبال  هدوبن و  يربخ  هام  هس  ود ،  اـی  هدوب ،  تاـیلمع  عقوم  نیا  لاـسراپ  ًـالثم :  هک  ناـشدوخ  ناـمگ  سدـح و  يور  زا 
 . دیـسر یم  شوگ  هب  هیلقن  لیاسو  دـمآ و  تفر و  يوت  تعامج ،  زاـمن  فصرد  گـنج ـ  لـیاوا  ًاـصوصخ  هک ـ  ییاـه  ثیدـح  فرح و 

مـسارم ندـش  دـنلب  هاتوک و  نالوئـسم ،  دـمآ  تفر و  نوچ  دنتـشاد ،  ار  ناشدوخ  صاخ  میالع  هک  قطانم  ياـهرقم  رد  رقتـسم  ياـهورین 
. دنداد یم  هک  ییاهاذغ  عون  ییاریذپ و  عضو  هاگحبص ، 
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هکره هک « : دنتفرگ  یم  سامت  ناشـصاخ  ناتـسود  عقاوم ،  نیا  رد  . دـندوب رهـش  هبقع و  رد  هک  دیـسر  یم  یناردارب  ندرکربخ  تبون  دـعب 
صخـش دوخ  ریغ  یـسک  رگا  و  يآ » ؟ یمن  هکیدزن  یـسورع  ای «   « . دـیآ یم  اـنلعج  يوب و  تدـش  هب  و « :  « . هللا مسب  ـالببرک  سوه  دراد 

. دندنام هقطنم  رد  دندرکن و  هیوست  تایلمع  يارب  هک  یناردارب  اسب  و  هدمآ »  رد  هکس  ینالف  مان  هب  دنتفگ «: یم  تشاد  یم  رب  ار  یشوگ 
یم رت  ینالوط  اهزامن  دوب ؛ امرف  مکح  يرگید  ّوج  نآ  زا  دعب  دـش و  یم  بآ  همه  لد  يوت  دـنق  تایلمع ،  شوخ  يوب  ندـش  هدـنکارپ  اب 

جوا  هب  افص  تیمیمص و  دش و  یم  یلد  مه  هب  لیدبت  دوب  رگا  یفالتخا  رت .  شیب  نآرق  اب  تسناؤم  زاین و  زار و  دش و 
یصاخ تبقارم  هبـساحم و  دندید و  یم  كرادت  ناشدوخ  يارب  یلـصفم  ياه  همانرب  اه  هچب  تایلمع ،  نامز  ندشرت  یعطقاب  دیـسر .  یم 

هب دیـسر ، یم  يرگید  هب  سکره  داهن .  یم  یتساـک  هب  ور  یهجوت  روخ  رد  وحن  هب  هک  كاروخ  باوخ و  هلمج ،  زا  دـندرک . یم  لاـمعا 
مه ار  ام  تداهش  ای « : نکب ، »! تعافش  مه  ار  ام   ، يدش دیهش  رگا  نوچ « : یتارابع  اب   ، تسا هدش  یلاح  هب  یلاح  هکداد  یم  ناشن  يوحن 

اب سدقم  هکـشخ  ومخا و  رهاظ  هب  ياه  هچب  یتح  دندرک ؛ یم  یبوکیاپ  یناشفا و  تسد  دندش و  یم  دنلب  هدش و  هکوش  یـضعب  هاوخب » ! 
شدوخ يارب  سک  ره  دندناوخ ، یم  ار  بشما »  تسا  دارم  بش  تسا ، یبش  هچ  بشما  ترابع «:  دندمآ و  یم  صقر  هب  ربخ  نیا  ندـینش 

يوت هصالخ ،  و  مینکـش » طخ  میا ،  هدـننک  لمع  هورگ  نیلوا  ام  دوش ، یم  زاغآ  هطقن  نامهب  هن  هطقن ،  نـالف  زا  هلمح  دز «،  یم  یـسدح 
تاکرادت یتح  دندرک . یم  هدامآ  ار  ناشدوخ   ، یمزر ياهورین  ياپ  هب  اپ  اهدحاو  ۀمه  دوب . شورخ  شوج و  رد  زیچ  همه  رقم  هاگودرا و 

یخوش ًاصوصخ  دوب ، مرگ  شرازاب  ًادج  حازم  یخوش و  و  دیـسر ! یم  اه  هچب  هب  یباسح  تاکرادن »  هن «  دوب  تاکرادت  ًاعقاو  رگید ـ هک   ـ
يدش "! ینارون  دنتفگ ": یم  تفر ، یم  مامح  یسک  رگا  ًالثم  ندشریسا . حورجم و  دیهش و  هرابرد ي  ییاه 

اهمظعا و ام   " هک (ع ،) هللادـبع یبا  اقآ  بیاصم  رکذ  نآ  لالخ  رد  دوب و  لسوت  ياعد  صوصخ  هب  اعد  مسارم  ندرک  اپرب  رگید ، همانرب ي 
هک نانچ  يرجه  لاس 61  ياروشاع  زور  بشرد و  تشذـگ  ناشیارب  هچنآ  اقآ و  لاوحا  هب  هبـشت  کسمت و  مالـسالا "و  یف  اهتیزر  مظعا 

: دنداد یم  ار  راعش  نیا  عادو  عقوم  حتف  ناهورگ  ناردارب  فرشا ، فجن  رکشل  رد  يالبرک 5  تایلمع  بش  رد 
. دوش یم  اغوغ ) ) ایرد تشد  نیا  ناقشاع ]  ] نایحتف نوخ  ادرف ز  دوش / یم  اضما  قاشع  همان ي  تداهش  بشما 

. میهد یمرس  ههبج  تشپ  رد  اقآ  يازع  رد  لاس  ره  ياروشاع  ياه  بش  هک  یترابع 
ینادرگ ياـه  تئیه  تاـیلمع و  هب  نتفر  عـقوم  ییاسانـش و  رد  هک  دوـب  نیا  ع )  ) ادهـشلادیس  10 رکـشل تایلمع  تاعالطا  ياـه  هچب  مسر 

: دندرک یم  یناوخ  مه  ار  راعش  نیا  هقطنم 
تسا نیسح  رادید  قشاع  یلد  هدنز  ره  تسا  نیسح  راکفا  هب  هد  ـ نز ادخ  نییآ 

تسا نیسح  راک  یبلط  قح  ناج  هظحل ي  ات  نآرق  هیآ ي  دناوخب  هزین  رس  هب  شسأر 
: دندناوخ یم  ار  (ع ) ربکا یلع  ترضح  هقردب ي  الیل  ترضح  لاح  نابز  یضعب 

ياپ اب  يدارفا  دندناوخ و  یم  ار  هگنج  تقو  هیاد  هیاد  فورعم  رعـش  مه  درگ  ای  منیچب . ترهب  یـسورع  تخر  منیبب / تدق  وش  ناور  ردام 
رد ـر  با نوچ  میریگب  ات  راذگب  ییادخ و  نادیهـش  يا  دـییاجک  دورـس : یناردارب  دـنداد و  یم  راعـش  دـنتفر و  یم  هژر  رکـشل  لباقم  هنهرب 

. دندرک یم  همزمز  ار  نارای  عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک  ناراهب /
"؛ یعمج هتـسد  روط  نیمه  هتبلا  البرک ، يدـعب  ترا  ـ یز هللا  ءاش  نا  :" دـنتفگ یم  دندیـسر  یم  مه  هب  ناردارب  یتقو  تاـیلمع  زیزع  بشرد 

. لیبق نیا  زا  تسرفب "و  تاولص  هدنامن ، یهار  البرک  ات  ای ":

نابیرغ ماش  اروشاع و 

نیتوپ اب  هنهرب و  ياپ  دندوب و  هدیلام  لگ  ار  شیاه  هناش  رـس  هک  یکاخ  ياه  سابل  نامه  اب  دنتـسناوت  یم  هک  ییاهنآ  اروشاع  زور  حـبص 
یعضو رد  رهش  عماج  دجسم  تمـس  هب  دنداتفا  یم  هار  دنتفر و  یم  هقطنم  رواجم  ياهرهـش  هب  هتخادنا  ندرگ  هب  هدرک و  هرگ  مه  هب  ياه 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 465 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوگ نذؤم  يادـص  اب  دـش و  یم  رهظ  ناذا  تقو  هک  نیا  ات  تخاس ، یم  يراج  اه  هنوگ  رب  کشا  درک و  یم  رثأـتم  ار  يا  هدـننیب  ره  هک 
ترابع ره  سپ  رد  هک  دندینـش  یم  دیزی  سلجم  رد  ار  داجـس  ماما  يادص  دـندوب و  هدـش  ماش  دراو  اروشاع  ۀـعقاو  زا  سپ  هدز  متام  همه 

مظع یبر و  هلالج  لج  هللا –  الا  هلاال  نا  دهـشا  الیـصا  ةرکب و  هللا  ناحبـس  ًاریبک  ربکا –  هللا  ربکا  هللا  دندرک : یم  رارکت  ار  ناشیا  تاملک 
 ، اه هچب  نینزان  دوجو  دای  هب  دندرک . یم  اپرب  ار  هللادبع  یبا  اقآ  نالفط  نابیرغ  ماش  مسارم  دنتشگ ، یم  زاب  هاگودرا  هب  هک  رـصع   .. " هنأش

ةداوناخ تکرح  البرک و  يارسا  ةرطاخ  نتـشد  هگن  هدنز  تقو  زور ،  نآ  يادرف  دنتـسیرگ . یم  نوخ  دندیود و  یم  تشد  ياهراخ  يور 
اب لماک و  تازیهجت  اب  اه  تشد  ياه و  هوک  نایم  رد  هنـشت  هنـسرگ و  هزور ؛ ود  هاگ  هتعاس  هدراهچ  ییاـمیپ  هار  رد  دوب ، نادیهـش  رـالاس 
ار اه  هلـصاف  دننتخاس و  یم  کیدزن  بیهم  ۀثداح  نآ  هب  ار  دوخ  دنتخوس و  یم  اقآ  نادنزرف  هب  تدارا  قشع و  بات  بت و  رد  دوجو  ۀمه 

. دنتشاد یمرب  نایم  زا 

اه شور  ریاس  يرادیب و  تداع 

، یکی یکی ، دعب  تاولص ؛ نداتسرف  هب  درک  یم  عورـش  دش ، یم  رادیب  رتدوز  سکره  هک  دوب  نیا  اه  هچب  ندرکرادیب  ياه  شور  زا  یکی 
ود رفن و  ود  دش  یم  رفن  کی  دنتسویپ ؛ یم  اه  تسرف  تاولص  عمج  هب  دندش و  یم  رادیب  دوب  رت  کبس  حالطـصا  هب  ناشباوخ  هک  یناسک 

لیخ لباقم  رد  تسناوت  یمن  باوخ ، شوخ  دوب و  نیگنـس  شباوخ  مه  ردقچره  هک  رفن  نیرخآ  ات  روط  نیمه  ادص و  هس  دـش  یم  ادـص 
دش . یم  رادیب  هرخالاب  دنک و  تمواقم  اه  تسرف  تاولص 

دندز و یم  هسوب  وا  یناشیپ  رب  دندیشک و  یم  تسد  يورین  يور  رس و  رب  هتسد  نادرگ و  ناهدنامرف  دوب ، یـصخش  ندرکرادیب  رب  انب  رگا 
. راک نداد  ماجنا  هدامآو ي  دوشب  رادیب  ات  دنداد  یم  کلغلغ  ار  شیاپ  فک  ای  دندرک  یم  ادص  ار  وا  مارآ  یلیخ 

دعب دنداد و  یم  شابرادـیب  اه  هچب  عمج  هب  هک  داتفا  یم  قافتا  رایـسب  تشادزین . يرگید  هار  يرادـیب  هب  اهورین  نداد  تداع  شاب و  رادـیب 
دندنام و یم  رادیب  همه  نآزا  سپ  رازآو . تیذا  هن  دوب و  تقو  زا  هدافتـسارب  لصا  نوچ  دنـشاب ؛ ناشدوخ  رایتخا  رد  ناردارب  دـنتفگ : یم 

. دش یم  يراک  لوغشم  داد  یم  هزاجا  طیارش  دوب و  یضتقم  شلاح  هک  يوحن  هب  سک  ره 
يزادناریت راجفنا و  داجیا  اب  ورین  ندرکرادیب  بیرخت ، نادرگ  رد  ًالثم  درک . یم  قرف  عضو  یشزومآ  یمزرو ـ  یمـسر  ياه  شابرادیب  رد 

راـک نیا  داد  یم  شزومآ  ار  يریگ  لـفاغ  رد  لـمع  تعرـس  یگداـمآ و  یعون  هک  دـش  یم  زاـغآ  اـه  هچب  تحارتـسا  لـحم  یکیدزن  رد 
دش . یم  ماجنا  يرگید  وحن  هب  رگید  ياه  نادرگرد 

تبوطر يدرـس و  دنوش . رادیب  ات  دندرک  یم  رطعم  ار  اه  ناوخ  بش  زام  دنتـشاد نـ رایتخا  رد  زوریت ) ) رطع هک  یناسک  تارباخم  دـحاو  رد 
. دوب یضارتعا  هنوگره  عنام  نآ  شوخ  هحیار ي  رگید ، فرط  زا  دش و  یم  دارفا  ندش  کیرحت  هجوت و  بلج  ثعاب  رطع 

، تشاد صاـصتخا  حازم  هب  یناـبهگن  تسرپرـس  نتفر  حبـصزامن و  ندـناوخ  يارب  ناتـسود  ندرکرادـیب  شور  زا  یهجوت  روـخ  رد  مهس 
رب گرم  ردارب  "،" هدنخ یم  هراد  باتفآ  "،"؟ يا هتفرگوضو  ردارب  "." متـشاذگن نم  دـنک  ترادـیب  تساوخ  یم  ینالف  :" يدـج یخوش و 

باوخ عنام  عقاو ، رد  دایز  يادص  رـس و  داجیا  و  نغور ) بلح  تیب   ) لبطرب ندـیبوک  اب  یـضعب  ةاولـصلا "و  ( اولجعا ) بونج زا  "،" اکیرما
هب تداع  یـضعب  و  تعارز ) يارب  بآ  میـسقت  لحم  " نایرو ( میورب  وش  دـنلب  :" دـنتفگ یم  یناجیابرذآ  ناگدـنمزر  دـندش . یم  اه  هتفخ 

. دندناوخ یم  ادخ  هب  ار  اه  نآ  ادخ  مان  رکذاب  دنتفر و  یم  ناردارب  رس  يالاب  دنتشاد . هتفگ  هللاای " "

مه اب  هیلقن  لئاسو  ندرک  ضوع 

ات ود  یتقو  درک ،  یم  ددرت  اه  هداج  رد  یـسک  صوصخ  هب  تاعاس  نآ  رد  تردـن  هب  هک  بونج  رد  ناتـسبات  مرگ  ياهزور  رـصع  رهظ و 
لیم هب  دندید  یم  هار  رد  ار  هدنمزر  ياه  هچب  تشاد ،  يا  هکـسلاک  عون  ياتویوت  يرگید  فقـس و  نودب  يراب  ياتویوت  یکی  هک  هدننار 
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. دنک اج  هب  اج  يرت  بسانم  طیارشاب  ار  يرتشیب  دادعت  هلیسو  نیا  هب  دناوت ، یم  هک  نآ  ات  دندرک  یم  ضوع  رگیدکی  اب  ار  ناشلیاسو  دوخ 
ار يا  هداـتفا  تـسد  هـکلب  اـت  دـنداتفایم  هار  هتــشادرب و  تاـقوا  نـیا  رد  ار  نیــشام  يا  هناـهب  هـب  ، دـنداد یم  یلاـمتحا  نـینچ  هـک  یــضعب 
، یتسد ندرک  دنلب  ییالاب و  رون  غارچ و   ، یقوب ندز  اب  ولو  ، دنتشذگ یمن  انتعا  یب  مه  رانک  زا  یطیارش  چیه  تحت  هک  یناگدننار  ، دنریگب

. دندرک یم  تدارا  تبحم و  راهظا 

نمؤم لهچ  تداهش  تعافش و  هماندهع 

تـصرف دن ، نیبب  ار  رگیدـمه  روط  نیا  دـنناوتن  رگید  تقو  چـیه  هک  دوب  نیا  میب  دنتـشاد و  روضح  نآ  رد  ناتـسود  همه  هک  یـسلجم  رد 
دندنادرگ یم  تسد  هب  تسد  ار  نآ  همه  دعب  دوب ، زیخاتسر  زور  رد  تعافش  لوبق  نآ  نومضم  هک  دش  یم  هیهت  یبلطم  هدرمش و  تمینغ 

اه تدم  هک  ییاه  هچب  ًاصوصخ  دندرک . یم  اضما  دنتـشون و  یم  رارق  لوق و  نیا  شریذپ  لوبق و  رب  ینبم  یتارابع  هسلج ، رد  نارـضاح  و 
هجیتن رد  اهنآ ؛ یتسرد  یتسار و  مالـسا و  نامیا و  رب  دـنهدب  یهاوگ  نم  ؤم  لهچ  ات  دـندوب ، دوخ  ناتـسود  ناردارب و  ندرک  ادـیپ  یپ  رد 

. درذگب تمایق  زور  رد  اهنآ  ریصقت  زا  ادخ  دنشاب و  ناگدیزرمآ  وزج  تسا  ربخ  رد  هک  نانچ 

توخا دهع 

همه دنتـشادن و  ار  رگیدـکی  زا  يرود  تقاـط  يا  هظحل  هک  دـناسر  یم  ییاـج  هب  ار  راـک  دوـب ، مکاـح  ناردارب  نیب  هک  یتدوـم  تـبحم و 
قنور ندناوخ  يردارب  هغیـص  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  دنـشاب . مه  رانک  دنزودب و  مه  هدید  هب  هدـید  مه  رخآ  مد  یتح  هک  دوب  نیا  ناشیعس 

زا نتشذگ  ریخ و  ياعد  تعافش و  زا  يرادروخرب  ندوب و  مه  ِيا  هغیص  ردارب  رب  دیزم  طباور ، نیا  رتشیب  میکحت  يارب  یضعب  دوب . هتفرگ 
رب ناشنوخ  هرطق  نیرخآ  ندیکچ  هلولگ و  نیرخآ  کیلش  ات  دربن و  هنحص  رد  هک  دنتـشون  یم  يا  هماندهع  ناشدوخ  نیب  يردارب ، قوقح 
رد دنهدب ، ناشن  یتخسرس  دننک و  يرادیاپ  رگیدمه  شوداشود  تالکشم ، موجه  نمشد و  راشف  عقاوم  رد  دنـشاب و  مه  نابیتشپ  كاخ ،
طخ تشپ  هب  دیـسر  تداهـش  هب  هچناـنچ  دربب و  بقع  هب  ار  وا  يرگید  دـش  حورجم  ناـشیا  زا  یکی  رگا  دـننامب ، رخآ  اـت  يدـنفادپ  طـخ 

یمومع یعامتجا و  ینعم  هب  توخا  دـقع  دـندرک . یم  اضما  دنتـشون و  یم  رگیدـکی  يراگدای  رتفد  رد  ار  لئاسم  نیا  یهاگ  هک  دـناسرب ؛
رد رفن  کی  دوب  نکمم  تفرگ . یم  تروص  مدرم  اب  (ص ) لوسر ترضح  تعیب  دیدجت  تبـسانم  هب  مخ و  ریدغ  دیع  زور  رد  ًالومعم  نآ 
زا مسارم  نیا  رد  دنـشاب . هدیـسر  تداهـش  هب  اهنآ  زا  یـضعب  اـی  همه  اـسب  دـشاب و  هتـشاد  توخا  دـهع  رفن   30 زا 20 ، شیب  اـب  دـحاو  نآ 
اه هچب  توخا ، دقع  هغیص  نتشون  ای  ندناوخ  يارب  دنناسر . مه  هب  روضح  مسارم  رد  هک  دش  یم  توعد  زین  نالوئسم  رکـشل و  ناهدنامرف 

علطم ادـخ  طقف  ناشدوخ  زا  ریغ  هک  يوحن  هب  مارآ  دـنتفر و  یم  تولخ  يا  هشوگ  هب  ییاـت  ود  یـضعب  دـندرک ؛ یم  لـمع  تروص  ود  هب 
يراج هغیـص  اهنآ  نیب  دندرک  یم  شهاوخ  نادرگ  یناحور  زا  يراک  مکحم  يارب  مه  رگید  يا  هدع  دـندناوخ ، یم  توخا  هغیـص  دـشاب 

هک دیوگب  درب ، دوخ  شیپ  تفرگ و  ار  مادک  ره  تسد  ادخ  هک  دندرک  یم  طرـش  مه  اب  دندوب . مه  رارـسا  مرحم  يا  هغیـص  ناردارب  دنک .
رد هکنآ ، همه  زا  رت  مهم  دننک . تعافـش  مه  زا  ادخ  نذا  هب  تداهـش ، تروص  رد  ای  دورن ؛ اهنت  میتسه و  مه  اب  دـیوگب  دراد ؛ مه  يردارب 

ردارب هب  تبسن  ردارب  کی  هک  یقوقح  همه  زا  هک  دندرک  یم  بوتکم  ار  رارق  نیا  یتح  دنتشاذگ و  یم  رارق  مه  اب  يردارب  هغیص  ندناوخ 
. ار تعافش  قح  زج  دنشخبب ؛ ار  نآ  دننک و  رظن  فرص  دراد ، دوخ 

زورون دیع 

نایرج زین  هقطنم  رد  شیب  مک و  اه  نتفرگ  يدیع  نداد و  يدیع  تینهت و  کیربت و  دیدزاب و  دـید و  اب  زورون  دـیع  نشج  ون و  لاس  زاغآ 
عون هب  هتسب  نآ  ياه  نیس  هک  دنتخادنا  یم  نیـس  تفه  هرفـس  یـضعب  لاس ، لیوحت  عقوم  يا . هقطنم  يور  گنر و  نامه  اب  اهتنم  تشاد .
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دوب بیترت  نیمه  هب  رگید . وحن  هب  یهرز  رد  دوب و  يوحن  هب  دنتشاد ، راک  رس و  نیم  اب  رتشیب  هک  بیرخت  رد  درک . یم  ریفوت  اه  هچب  هتسر 
زا هک  ار  هچنآ  هیقب  هزینرـس و  هبمـس و  ریظن  یلیاسو  و  کشوم ) یعون   ) تفه ماس -  فونیمیـس و  لیبق  زا  ییاه  حالـس  اهدحاو . ریاس  رد 

، هزینرس زا : دوب  ترابع  هک  بیرخت  دحاو  نیـس  تفه  لثم  دنداد . یم  اج  نیـس  تفه  رد  نیـس »  » اهنآ مسا  لوا  فرح  دوب و  یگنج  مزاول 
زورون و عقوم  رگا  همچاس . برس ، فونیمیـس ، هبمـس ، اهدحاو : ریاس  رد  يراجفنا و  هلت  میـس  يدبـس ، نیم  یکـسوس ، نیم  رادراخ ، میس 
اه گنفت  هلول  رس  هب  دندیچ ، یم  هرفس  رس  ار  تایلمع  يادهش  سکع  تشاد : يرگید  تروص  هیـضق  دوب ، تایلمع  زا  دعب  ون  لاس  لولح 

ادهـش و ياج  دنتـشاذگ ، یم  هرفـس  رـس  ار  تداهـش  زا  لبق  تاظحل  رد  ناتـسود  يادص  راون  ای  اه  همان  تیـصو  دـندز ، یم  خرـس  مچرپ 
یم دنتـشاد و  يرت  یحطـس  تحارج  هـک  یناردارب  دـندش ، یم  عـمج  رادـغاد  ياـه  لد  هـک  دـعب  دـندرک ...، یم  یلاـخ  ار  اـهرثالادوقفم 
هار یناوخ و  هحون  هب  دـندرک  یم  عورـش  نادرگ  هبلط  یناـحور و  هدـنامرف ، روـضح  اـب  دـندمآ و  یم  دنتـسیاب  دوـخ  ياـپ  يور  دنتـسناوت 

ناشبابک رتشیب  ییوگ  مخز  یگزات  دیع و  بش  دش و  یم  رازگرب  صاخ  يزادگ  زوس و  اب  هک  لسوت ، ياعد  سپـس  ینز ، هنیـس  نتخادـنا 
زور راهان  دندرک . یم  تاساسحا  زاربا  نمشد  تمـس  هب  يا  هلولگ  کیلـش  اب  دندوب  طخ  رد  هک  اه  یـضعب  ون ، لاس  زاغآ  هظحل  درک . یم 

ار اهنآ  یشخب  یجاح  ًالومعم  دوب و  هدش  كربتم  ماما  تسد  هب  هک  ییاه  هکس  دندش . یم  ییاریذپ  هباشون  بابکولچ و  اب  اه  هچب  مه  دیع 
، ریزو تسخن  روهمج ، سیئر  مایپ  لیبق  زا  دیـسر ، یم  نادرگ  تاغیلبت  زا  هک  هچنآ  دوب  نینچمه  تشاد ؛ ار  دوخ  ياج  مه  درک  یم  عیزوت 

شعون دندرک و  یم  بلط  ناشدوخ  یضعب  هک  دوب  لومعم  اه  هچب  دوخ  نیب  مه  نداد  يدیع  یعون  نآ . لثم  یلایر و  دص  ياه  سانکسا 
مکیلع بتک   » ترابع یتلهم ، زا  دـعب  وا  درک و  یمن  لوبق  ار  يرگید  زیچ  تساوخ و  یم  یطخ  تسد  يرگید  زا  یکی  هک  نانچ  نیعم ، ار 

ياه نادرگ  زا  دیدزاب  دـید و  دوب . شمزر  مه  نیعلا  بصن  تداهـش  دحرـس  ات  هک  درک  یم  شمیدـقت  یتکاپ  رد  تشون و  یم  ار  لاتقلا »
. دش یم  كرت  تردن  هب  ون  لاس  مایا  رد  هک  دوب  يا  هنسح  ياه  تنس  هلمج  زا  مه  اهنآ  اب  یـسوبور  ناهدنامرف و  غارـس  نتفر  راوج و  مه 

زاغآ هب  تبـسن  دوخ ، هناخ  لثم  هک  درک  یم  باجیا  رما  نیمه  دنتـشاد و  ار  هقطنم  رد  روضح  هقباس  لاس  جنپ  راهچ  هک  دـندوب  ییاه  هچب 
رهـش و زا  هویم  توپمک و  ینیریـش و  هیهت  دـش . یم  ارجا  نکمم  وحن  ره  هب  ههبج  رد  زورون  مسارم  دنـشابن . هجوت  یب  زورون  نشج  راهب و 
رد ولو  زادـناریز  ندرک  ون  دـیع و  هرفـس  ندرتسگ  رگیدـکی ، اب  ندرک  شوخ  تقو  یخوش و  رعـش و  ندـناوخ  لوا و  طـخ  هب  نآ  ندروآ 

رهشناریپ لثم   ) قرب بآ و  نودب  هنکس و  زا  یلاخ  يرهش  رد  هبورخم  همین  ینامتخاس  رد  یتح  دیع  مسارم  يرازگرب  وتپ ، هب  ینوگ  لیدبت 
هـضبق هب  تسد  عافد و  زا  نتـشادرب  تسد  هرخالاب  و  بآ ! نورد  هغاـبروق  نتخادـنا  یهاـم و  گـنت  هیهت  راوید و  رد و  نییزت  و  لاس 63 )

رد کشا  نتخیر  هلوس و  رگنـس و  هب  راهب  غاب و  ندروآ  ییارحـص و  هایگ  لگ و  ندیچ  ریزگان و  هب  يراچان و  يور  زا  رگم  ندربن  حالس 
. لد کی  نارای  قارف 

وا لاح  تیاعر  رامیب و  تدایع 

هب یعمج  هتـسد  نآ . تباجتـسا  عقاوم  اعد و  رد  ًاصوصخم  دـندوبن ؛ لفاغ  دوخ  لاـح  ناـشیرپ  راـمیب و  ناتـسود  داـی  زا  يا  هظحل  اـه  هچب 
هتبلا  ) دوب ناشدوخ  هیمهـس  عقاو  رد  هک  راگیـس  هاگ  هویم و  بآ  توپمک ، درب ؛ یم  يزیچ  شدوخ  اب  سک  ره  دنتفر و  یم  ضیرم  تدایع 

هک يرهش  یصخرم  هب  دندرک . یم  تسرد  تبرش  رامیب  يارب  اه  تقو  یضعب  دش .) یمن  عیزوت  راگیـس  ًالـصا  اه  تیعقوم  زا  يرایـسب  رد 
، ضیرم رداچ  رد  دـندرک . یم  هیهت  دـشاب  رث  ؤم  شلاح  دوبهب  رد  دـنداد  یم  لامتحا  هک  ار  يزیچ  ره  شزاـین و  دروم  لـیاسو  دـنتفر ، یم 
ار رامیب  درد  هکنیا  يارب  اه  هچب  زا  یضعب  دندیسر . یم  وا  هب  ردام  لثم  دندرک و  یمن  غولـش  دندز و  یمن  فرح  دنلب  وا  مارتحا  هب  اه  هچب 
« هداتفا زور  نیا  هب  ادخ  قشع  زا  : » تفگ یم  یکی  دنتفگ . یم  ییاهزیچ  دندرک و  یم  یخوش  وا  اب  دـننیبب ، ار  شدـنخبل  دـنهدب و  نیکـست 

ردپ دزوسب  : » هک دز  یم  ادص  دنونشب  همه  هک  يروط  یموس  دوش » یم  باجتسم  ضیرم  ياعد  نک ، اعد  مه  ام  يارب  : » تفگ یم  يرگید 
، دـندرک یم  بت  رگیدـکی  يارب  یـضعب  مه  ًاعقاو  تارابع . نیا  لاثما  و  يدرک »؟ بت  نم  يارب  « ،»؟ هدـش گنت  هناخ  يارب  تلد   » ای قشع »
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مه يرامیب  عون  یتح  دـندش . یم  بوخ  مه  اب  دـندش و  یم  ضیرم  مه  اب  مه ! یناـج  ناـج  قشاـع  دـندوب و  يا  هغیـص  ردارب  هک  ییاـهنآ 
هچب يردارب ، یتسود ، دنمهفب  اه  هچب  دوب  یفاک  دوبن . يدودح  هب  دودحم  ههبج  رد  رامیب  زا  تدایع  دوب . مه  هب  کیدزن  دـننامه و  یهاگ 
نامز هار و  لوط  شغارس . دنتفر  یم  دنداتفا و  یم  هار  دوخ  ناگی  زا  يرفن  دنچ  دندش  یم  دنلب  تسا . رامیب  تسین و  بوخ  شلاح  یلحم 
ادیپ ار  ضیرم  رقم  لحم و  ات  دنتفر و  یم  کشمیدنا  هب  زاوها  زا  هک  دمآ  یم  شیپ  دوبن . يا  هلئسم  يداع  طیارـش  رد  مه  تشگرب  تفر و 

توپمک هیمهس  زج  دنربب  هیده  يزیچ  ناشرامیب  ردارب  يارب  دنتـسناوت  یمن  یهاگ  اه  هچب  دندز . یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  زور  ود  دننک 
هلصاف رد  هک  ییاه  نامه  دوب ؛ تدارا  قشع و  زا  زیربل  ناشلد  دوب  یلاخ  ناشتـسد  رگا  دنتفرگ . یم  تاکرادت  زا  دعوم  زا  رتدوز  هک  دوخ 

یم دادـما  تسپ  هب  دـندرک و  یم  تسد  هب  تسد  هار  لوط  رد  دـنتفرگ و  یم  شود  هب  دوبن ، نوـغرف  رگا  ار  ناـشزیزع  يرادـهب  اـت  رگنس 
درک یم  هسطع  ات  ود  یسک  ات  هک  يوج  رد  دندرک . یم  میـسقت  دوخ  نیب  ار  وا  تبون  دوب ، ضیرم  ینابهگن  تسپ و  تبون  رگا  دندناسر و 

هب هتبلا  هک  دنداد  یم  وا  هب  دـندیزرل  یم  دوخ  هب  امرـس  زا  بش  نآ ، دوجو  اب  یتح  هک  ار  ناشمود  يوتپ  همه  دروخ ، یم  امرـس  یکدـنا  و 
دنتـشاذگ و یم  باـتفآ  يوـلج  ار  وـتپ  دوـبهب ، زا  دـعب  اـهنآ  دـنتخادنا و  یم  شیور  هتـسهآ  ار  نآ  بـش  ریزگاـن  درک . یم  لوـبق  تردـن 

نتفرگ زا  يوحن  هب  سک  ره  دوب ، لصف  يرامیب  نیرت  جیار  هک  یگدروخامرس  رد  دندنادرگ . یمرب  شبحاص  هب  دندرک و  یم  ینوفعدض 
رگا دـننک . هدافتـسا  نآ  زا  نارامیب  ات  تفرگ  یمن  ار  یکی  لقادـح  دوب  اـت  ود  رگا  اـی  تفر ، یم  هرفط  لاـقترپ ، هژیو  هب  دوخ ، هویم  هیمهس 

ضیرم يارب  هچنآ  نیریـشومیل و  يرادـقم  دنـشاب ، هدرک  یـشرافس  وا  هب  هکنیا  نودـب  تفر ، یم  يرهـش  هتعاس  دـنچ  یـصخرم  هب  یـسک 
. درب یم  هقطنم  هب  دوخ  اب  درک و  یم  هیهت  دوب  بسانم 

ینادرگ تسد  تداع 

دـش یم  بجوم  هک  دوب  هظحالم  نیمه  دننیـشنب . نآ  رـس  رب  دنناوتب  ناردارب  زا  يرتشیب  دادعت  ات  دوب ، ضرع  مک  دـنلب و  يراون  اذـغ  هرفس 
ار يرود  نیا  هک  دنتـشاد ، اذغ  اب  يدایز  هلـصاف  دندوب  هرفـس  ياهتنا  رد  هک  ییاهنآ  هجیتن ، رد  دننیـشنب . مه  هب  هدـیبسچ  وناز و  ود  اه  هچب 

تـسد هب  تسد  هک  ییاذـغ  تکرب  هب  رفن  نیرخآ  هک  بیترت  نیا  هب  درک ؛ یم  ناربج  نسحا  وحن  هب  اذـغ  ینادرگ  تسد  تداـع  تبحم و 
هب اذـغ  مه  هک  درک  یم  ادـیپ  اـنعم  رتـشیب  یناـمز  قـالخا  بدا و  نیا  درک . یم  ادـیپ  ار  لوا  رفن  مـکح  ًـالمع  دیـسر  یم  وا  هـب  دـش و  یم 

. یگنسرگ تیاهن  رد  صاخشا  مه  دوب و  تالمرپ »  » حالطصا

لوفزد - هخرک روحم  رد  تایلمع 

: دودحم کیسالک  ریغ  تایلمع  نیمود   ، لوفزد هخرک -  روحم  رد  تایلمع 
هس همشچ ،  هپت  روحم  ود  رد  تفرگ ،  تروص  شترا  کمک  هاپس و  ياهورین  روضح  اب  لوفزد و  هخرک –  روحم  رد  هک  تایلمع  نیا  رد 

نیا دـش .  لاغـشا  هرابوذ  نمـشد  کتاپ  اب  يدوخ ، ياهورین  هدـش  فرـصت  عضاوم  يرداـن  لـپ  روحم  رد  اـما  دـیدرگ ،  يورـشیپ  رتمولیک 
کنات هاگتسد   15 دیهش ،  يادها 20  اب  يدوخ  ناگدنمزر  نآ  یط  دش و  ارجا  هام 60  نیدرورف  همین  رد  دودحم  کیسالکریغ و  تایلمع 

دندش .  ریسا  یمخز و  هتشک ،  یقارع  ياهورین  زا  نت  مدهنم و 161  ار  نمشد  ربرفن  و 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

لوفزد  هخرک –  روحم  رد  تایلمع  تایلمع :  مان 
 15/1/1360 ارجا :  نامز 

گنج  یبونج  روحم  لوفزد –  برغ  ارجا :  ناکم 
ریسا  یمخز و  هتشک ،   161 نمشد :  تافلت 
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شترا  ینیمز  يورین  نارادساپ و  هاپس  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
نمشد لاغشا  تحت  قطانم  رد  يورشیپ  تایلمع :  فادها 

4 ياروشاع

: هزیوهلا روه  رد  یقارع  نیدهاجم  هسامح   ، 4 ياروشاع تایلمع 
دش و یهتنم  هزیوهلاروه »  » هقطنم رد  قارع  جاعنلاما »  » هچایرد زا  یـشخب  يزاسدازآ  هب  سدق 5  تایلمع  نایرج  رد  یقارع  نیدهاجم  راک 

لمع ياهورین  بیکرت  نامه  اب  هچاـیرد  نیا  لـماک  يزاـسدازآ  يارب  عبرمرتمولیک   110 نازیم هب  یتعـسو  رد  « 4 ياروشاع  » تایلمع سپس 
. دمآرد ارجا  هب  نیشیپ  تایلمع  رد  هدننک 

هئارا قارع و  شترا  ياهورین  زا  نت  ود  ندـش  هدـنهانپ  دـندرک . زاـغآ  ار  هلمح  نیا   1364 هامرهم  30 دادماب  2 تعاس ردب   9 پیت ياهورین 
. دش عقاو  رثؤم   4 ياروشاع تایلمع  دنور  رد  هقطنم  نیا  نوماریپ  بسانم  تاعالطا 

. دش نییعت  (ع ») مظاکلایسوم ای  « تایلمع زمر  تبسانم  نیمه  هب  دوب و  (ع) مظاکیـسوم ماما  ترـضح  دالیم  زا  شیپ  زور  کی  هلمح  نامز 
نیدـب دندیـسر و  دوخ  فادـها  هب  یتحار  هب  هناخپوت ، رثوم  ینابیتشپ  يریگلفاـغ و  لـصا  زا  هدافتـسا  ظاـحل  هب  هچاـیرد  برغ  رد  اـهورین 

لماک طوقس  ات  يورشیپ  هدرک و  طوقـس  دندوب ، روه  یتاعالطا  ياهورین  ینعم  هب  روهلا » ناسرف   » ياهورین زا  هک  نمـشد  نیمک   15 هلیسو
. تفای همادا  هچایرد 

رد هک  یقارع  دهاجم  ياهورین  ربص ، يدرـسنوخ و  ریبادـت  ذاختا  اب  اما  درک ، زاغآ  تایلمع ، تسخن  زور  حبـص  رد  ار  دوخ  کتاپ  نمـشد 
رد زین  مود  کتاپ  دندرک . یثنخ  ار  نانآ  کتاپ  هدش و  روهلمح  اهنآ  هب  نمـشد ، ندـش  کیدزن  زا  سپ  دـندوب ، هدرک  نیمک  اهرازین  نایم 

. دش زاغآ  .« 7 یس . یپ  » ياهامیپاوه تیامح  هناخپوت و  ینابیتشپ  اب  زور  نامه   14 تعاس
ياـج هب  اـب  ریـسا و  یمخز و  هتـشک و  يرامـش  اـب  یثعب  ياـهورین  هجیتـن  رد  دـش و  هداد  خـساپ  تسخن  تروص  ناـمه  هب  زین  کـتاپ  نیا 

تداهـش هب  ریخلاوبا »  » ماـن هب  یقارع  نادـهاجم  زا  هدـنامرف  کـی  زیرگ  بیقعت و  نیا  رد  اـما  دنتـسشن ، بقع  دوخ  قیاـق  دـنورف   8 نتشاذگ
. دیسر

لصا تیاعر  اب  راب  هس  ره  رد  هک  دومن ، کتاپ  هب  مادقا  یلاوتم  راب  جاعنلاما 3  هچایرد  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  نمشد  تایلمع ، مود  زور  رد 
دربـن هکرعم  زا  ناوارف  تاراـسخ  تاـفلت و  نداد  اـب  دـندش و  ور  هب  ور  اـهنآ  تمواـقم  یقارع و  نیدـهاجم  يوـس  زا  يریگلفاـغ  راتتـسا و 

. دنتخیرگ
64، قارع هزیوهلا  روه  هقطنم  زا  عبرم  رتـمولیک  يزاسدازآ 110  هب  تشاد ، یپ  رد  ار  هدش  نیعم  فادـها  همه  هب  ندیـسر  هک  تایلمع  نیا 
10، نیگنسهمین حالس  هضبق   99، ملب قیاق و  دنورف   27 نینچمه نمشد و  نیمک  هاگساپ و3  هس  فرصت  هچایرد و  برغ  رد  هاربآ   7، هاگیاپ
زا یج  . یپ . رآ اکـشود و  يداـیز  دادـعت  يرتمیلیم و  82 و60  زادناهراپمخ هضبق  يرتمیلیم و4  بیلاـک 5/14 لول  کـت  ییاوه  دـض  هضبق 

. دش هتفرگ  تمینغ  هب  نمشد 
. دیدرگ مدهنم  نمشد  ملب  قیاق و  دنورف  7 و 100  یس . یپ يامیپاوه  دنورف  کی  هاگساپ ،  25 تایلمع نیا  لوط  رد 

. دندمآ رد  تراسا  هب  ای  هدش  یمخز  هتشک و  نمشد  ياهورین  زا  نت   416 دادعت تایلمع  نیا  یط 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

( یکاخ یبآ -  ) ياروشاع 4 تایلمع : مان 
30/7/1364 ارجا : نامز 

( ریسا یمخز و  هتشک ،  ) 416: نمشد تافلت 
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(ع) مظاکلا یسوم  ای  تایلمع : زمر 
بونج یگنج  روحم  قارع -  هزیوهلاروه  ارجا : ناکم 

ردب رکشل  پیت 9  یقارع -  نادهاجم  هدننکلمع : ياهناگرا 
قارع جاعنلا  ما  هچایرد  زا  یشخب  يزاسدازآ  تایلمع : فادها 

لایناد شوش  روحم  رد  دودحم  تایلمع 

لاـیناد شوش  یمومع  هقطنم  رد  نیدرورف 1360  رد  شترا  ياهورین  زا  يدادـعت  کمک  اب  هاپـس و  ياـهورین  طـسوت  دودـحم  شروی  نیا 
نمشد ياهورین  زا  نت  دادعت 244  دش و  مدهنم  یقارع  لابخرچ  هاگتسد  کی  ربرفن و  کنات و  هاگتسد  هلمح 3  نیا  رد  تفریذپ .  تروص 

دندیسر . تداهش  هب  زین  يدوخ  ياهورین  زا  نت  تایلمع 15  نیا  رد  دندش .  ریسا  یمخز و  هتشک ، 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

لایناد  شوش  روحم  رد  تایلمع  تایلمع :  مان 
 25/1/1360 ارجا :  نامز 

گنج  یبونج  روحم  لایناد –  شوش  رهش  یمومع  هقطنم  ارجا :  ناکم 
یمخز  ریسا و  هتشک ،   244 نمشد :  تافلت 

شترا  هاپس و  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
نمشد لاغشا  تحت  قطانم  رد  يورشیپ  تایلمع :  فادها 

اروشاع تایلمع 

روشک ود  كرتشم  ياه  هتیمک  سپس  دیدرگ . نییعت  قارع  ناریا و  زرم  ناونع  هب  کمیم  تاعافترا  سارلا  طخ  ریازجلا ، دادرارق 1975  رد 
بـالقنا عوقو  هناتـسآ  اـت  دـش ، یم  ماـجنا  يدـنک  هب  هک  اـهوگتفگ  نیا  دـنتخادرپ . وگتفگ  هب  زرم  يراذـگ  هلیم  مزـال و  دانـسا  هیهت  يارب 

بالقنا يزوریپ  اب  داد ، یمن  ناشن  یلیامت  اهزرم  یعطق  نییعت  هب  هک  قارع  میژر  نایم ، نیا  رد  دیـسرن . يا  هدـننک  نییعت  هجیتن  هب  یمالـسا 
نآ خیرات 21/6/1359  رد  درک و  هلمح  کمیم  هب  خیرات 19/6/1359  رد  دید و  مهارف  روکذم  دادرارق  ندرک  یغلم  رب  ار  هنیمز  یمالـسا 

درک . لاغشا  ار 
نیا برغ  لامش و  نکیل  دش ، هدنار  بقع  کمیم  للق  زا  نمـشد  هچ  رگا  راقفلاوذ ، تبرـض  تایلمع  یط  (، 19/10/1359  ) دعب هام  راهچ 

کمیم و لامش  تاعافترا  يزاسدازآ  روظنم  هب  اروشاع  تایلمع  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  تیعضو  نیا  دوب . وا  لاغشا  تحت  نانچمه  هقطنم 
دمآرد . ارجا  هب  یحارط و  نآ  یبرغ  هنماد  زین 

تایلمع  فادها 
نمشد . ياوق  زا  یشخب  مادهنا 

نمشد . هب  تشد  رد  دنفادپ  لیمحت 
کمیم . نیحانج  ياه  ههبج  لاصتا  طابترا و  زین  سکعلاب و  برغ و  هب  بونج  زا  دمآ  تفر و  رد  تالیهست  داجیا 

یلاغشا . یضارا  زا  یتمسق  يزاس  دازآ 
کمیم . یگتفرورف  لیصف و  ینگرگ ، نوچمه : هقطنم ، مهم  تاعافترا  فرصت  ریخست و  اب  کمیم  هقطنم  نیمات 

هقطنم  تیعقوم 
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. دهد یم  هقطنم  هب  يا  هدیچیپ  لکش  اهنآ  یگدنکارپ  هک  تسا  يرایسب  ياه  يدنلب  یتسپ و  اهرایش و  زا  هدیـشوپ  یتایلمع  هقطنم  رـسارس 
دنک . یم  لکشم  راچد  ار  اهوردوخ  تکرح  هک  دشاب  یم  نش  اب  هارمه  طاقن  یضعب  رد  سر و  كاخ  زا  هقطنم  نیمز  عون 

هوک اهنآ  نیرت  عفترم  هک  دراد  رارق  يدـنلب  اتبـسن  تاعافترا  دوب ، هدـیدرگ  زکرمتم  نآ  رد  تایلمع  هک  راجیب  انیب و  ياه  هگنت  لصاف  دـح 
یم حطـسم  ابیرقت  هدیدرگ و  رت  تسپ  نیمز  جـیردت  هب  دوش ، يورـشیپ  قارع  كاخ  فرط  هب  تاعافترا  زا  هک  نازیم  ره  هب  تسا . کمیم 

دوش .
ملالق و درز ، ملگ  باخلت ، ینگرگ ، لیـصف ، کمیم ، ونیـش ، نریـشروش ، بآولاز ، تخـس ، یناک  زا : دـنترابع  هقطنم  نیا  مهم  تاـعافترا 

. خیش یناک 
نمشد  دادعتسا 

هدایپ . 503 و 604  ياه 403 ، پیت 
یناتسهوک . هدایپ  پیت 4 

هزیناکم . پیت 46 
یهرز . پیت 12 

يروهمج . تسایر  دراگ  زا  نادرگ  کی 
ییودنامک . نادرگ  کی 

یبعشلا . شیج  نادرگ  کی 
يدوخ  مزر  نامزاس 

راهچ هب  رظن  دروم  فادـها  فیاظو و  اب  بسانتم  هدـننک  لمع  ياـهورین  دوب و  ناملـس  هاـگرارق  هدـهع  رب  تاـیلمع  تیادـه  یهدـنامرف و 
دندش : میسقت  ریز  حرش  هب  تمسق 

ناملس  هاگرارق 
رجف 1 

رفص . یهرز 28  پیت  زا  کنات  ناهورگ  اب 4  ع)  ) اضر ماما  لقتسم 21  پیت  هاپس : 
نادرگ . اب 2  یهرز  رکشل 81  پیت 1  شترا : 

رجف 2 
ع .)  ) نیسحلا راصنا  لقتسم  پیت  هاپس : 

دندشن . لمع  دراو  تایلمع  نایاپ  ات  دندوب و  تایلمع  لک  طایتحا  رد 
رجف 3 

رفص . یهرز 28  پیت  زا  کنات  ناهورگ   1 نادرگ +  اب 4  رصن  رکشل 5  هاپس : 
هدایپ . رکشل 84  زا  کنات   211 نادرگ ِ  شترا : 

رجف 4 
ص .)  ) مرکا یبن  لقتسم 29  پیت  هاپس : 

کنات . نادرگ 211  زا  ناهورگ  کی   : شترا
هاپس . زا  نادرگ  شترا و 2  زا  نادرگ   3 هناخپوت : 

تایلمع  حرط 
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دیدرگ : یحارط  ریز  روحم  هس  زا  تایلمع  مزال ، ياه  ییاسانش  ماجنا  زا  سپ 
دوب . رجف 1  تیرومأم  رد  هک  باخلت ، یناب - 350 و  لیصف ، تاعافترا  لوا : روحم 

دوب . رجف 3  تیرومأم  رد  هک  کمیم ، لای  لیصف و  تاعافترا  مود :  روحم 
دوب . رجف 4  تیرومأم  رد  هک  کمیم ، یگتفرورف  موس :  روحم 

تایلمع  حرش 
دودـح ع)  ) نیـسحلا هللادـبعابا  ای  زمر  اب  نمـشد  اب  يریگرد  دـندرک . تکرح  دوخ  فادـها  فرط  هب  اهورین  زور 25/7/1363 ، بورغ  زا 

حبص دودح 9  تعاس  رد  دندش  قفوم  دربن  تعاس  نیدنچ  زا  سپ  ناگدنمزر  دش و  زاغآ  ( لیـصف  ) ینایم روحم  رد  دادـماب  تعاس 01:30 
دیسرن . هجیتن  هب  (348  ) کمیم لای  فرصت  يارب  شالت  نایم ، نیا  رد  دننک . يزاسکاپ  سپس  فرصت و  ار  لیصف  تاعافترا 

تسد دوخ  فادها  زا  یخرب  هب  دنتسناوت  اهورین  هچ  رگا  دش ، زاغآ  تعاس 02:45  رد  يریگرد  هک  ( کمیم یگتفرورف   ) یبونج روحم  رد 
دندش روبجم  نمـشد  یهرز  کتاپ  اب  دندوب ، هرهب  یب  زین  ینابیتشپ  تاناکما  زا  هدوب و  یعافد  ياهرگنـس  دـقاف  هک  یلاح  رد  نکیل  دـنبای ،

دننک . ینیشن  بقع 
، دـندوب هداد  صاـصتخا  ربـعم  ندرکزاـب  نیم و  نیداـیم  يزاـس  یثـنخ  هب  ار  دوخ  تاـقوا  بلغا  هک  اـهورین  ینگرگ ،)  ) یلامـش روـحم  رد 

دننک . فرصت  ار  ینگرگ  عافترا  دنتسناوت  نمشد  اب  يریگرد  یتدم  زا  سپ  ماجنارس 
هناخپوت و دیدش  شتآ  هب  هک  ار  دوخ  نیگنس  ياه  کتاپ  مود  زور  حبص  زا  شیاهورین  یهدنامزاس  يروآ و  عمج  اب  نمشد  نایم  نیا  رد 

دش یم  روبجم  تاعیاض  تافلت و  لمحت  نمـض  دش و  هجاوم  يدوخ  ياهورین  تمواقم  اب  راب  ره  درک و  زاغآ  دوب ، هارمه  ییاوه  تالمح 
دنک . ینیشن  بقع 

دیدرگ . نیمأت  هفرصتم  عضاوم  نیفرط ، نیب  يریگرد  زور  دنچ  زا  سپ  اتیاهن ،
تایلمع  جیاتن 

یلاغشا . قطانم  زا  عبرم  رتمولیک  زا 50  شیب  يریگ  سپزاب 
ینگرگ .) لیصف –   ) هقطنم تاعافترا  زا  یمهم  شخب  فرصت 

یلدنم . هردب –  هداج  نتفرگ  رارق  دیدهت  ضرعم  رد 
يدوخ . يزرم  هداج  ندش  دازآ 

نمشد . ياهورین  زا  رفن  دودح 1500  ندش  یمخز  هتشک و 
رفن . ندمآرد 190  تراسا  هب 

یماظن . وردوخ  کنات و  هاگتسد  نیدنچ  مادهنا 
. تامهم کبس و  حالس  يدایز  دادعت  زادنا و  هراپمخ  هضبق   29 يرتمیلیم ، گنفت 106  هضبق   6 وردوخ ،  7 کنات ، ندمآرد 4  تمینغ  هب 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
( کمیم  ) اروشاع تایلمع : مان 

 25/7/1363  : ارجا نامز 
زور  5 ارجا :  تدم 

(ع) نیسحلا هللادبعابا  ای  تایلمع : زمر 
گنج  ینایم  ههبج  کمیم –  یمومع  هقطنم  : ارجا ناکم 

یمالسا يروهمج  شترا  يراکمه  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  هدننک : لمع  ياهناگرا 
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ینگرگ لیصف و  ياه  يدنلب  زا  يا  هدمع  شخب  کمیم و  يزاسدازآ  تایلمع : فادها 

ياروشاع 1

بالقنادض  ياهورین  یبوکرس   ، ياروشاع 1 تایلمع 
قارع شترا  تامجاهت  لمکم  هتسویپ  گنج ، نارود  رد  ناریا  ناتسدرک  تارکومد  هلموک و  هب  موسوم  دارفا  بلاق  رد  بالقنادض  روضح 

یگدرتـسگ نمـشد ، يارب  ینیچربـخ  يراـکبارخ ، هب  اـهراب  هدـنکارپ  ياـههورگ  بلاـق  رد  دارفا  نـیا  دوـب . ناریا  ياهرهـش  اـهههبج و  هـب 
قطانم یتح  یگدـنزاس و  داهج  یتلود ، زکارم  هب  یناوارف  تاراسخ  دـندزیم و  تسد  هریغ  نمـشد و  اب  ناریا  ناگدـنمزر  دربن  ياهروحم 

ینعی ناتسدرک ، ناتسا  یقرش  ياهرهش  ات  یتح  اهنآ  روضح  دنتخاسیم . دراو  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتـسدرک و  ناتـسا  نیـشندرک  ینوکـسم 
یگدـنز رب  ياهداعلاقوف  عضو  ندـمآ  دوجوب  ببـس  هتفر و  شیپ  رگید  هقطنم  رهـش و  نیدـنچ  نادـمه و  هورق  ژدنییاص ، باکت ، راجیب ،

دوب . هدش  قطانم  نآ  رد  رقتسم  یماظن  ياهناگی  مدرم و  هرمزور 
نآ 50 یط  دمآرد و  ارجا  هب  ژدنییاص  باکت و  هقطنم  رد  يدارفا  نینچ  یبوکرس  فده  اب  هام 1364  دادرم  رد 23  ياروشاع 1  تایلمع 

ناگدنمزر تسد  هب  کبس  حالس  يرامش  نانآ ، زا  ياهدع  تراسا  رب  هوالع  دندش و  یمخز  زین  رفن  اهدص  هتشک و  هتـسباو  لماوع  زا  نت 
داتفا . نارادساپ  هاپس 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
( یبوکرس یمادهنا ـ   ) ياروشاع 1 تایلمع : مان 

 23/5/1364 ارجا : نامز 
نت  اهدص  ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

ناریا  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  زا  ژدنییاص  باکت و  هقطنم  ارجا : ناکم 
یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدننکلمع : ياهناگرا 

گنج یلامش  روحم  رد  يدوخ  ههبج  هبقع  یناتسهوک ـ  قطانم  رد  هدنکارپ  بالقنادض  رورش و  دارفا  بوکرس  تایلمع : فادها 

( دودحم ياروشاع 2(

ولقود  هپت  يدازآ  دودحم ،) ياروشاع 2( تایلمع 
بونج رد  عقاو  هلوگنچ  یمومع  هقطنم  رد  ( جع  ) يدـهمای زمر  اب  هام 1364  دادرم  زور 24  دادماب  تعاس 2  ياروشاع 2  دودحم  تایلمع 
مادهنا فدـه  اب  هک  هزور  کی  هلمح  نیا  رد  يدوخ  ياهورین  تفریذـپ . تروص  نارادـساپ  هاپـس  ینیمز  يورین  طسوت  نارهم  يزرم  رهش 

ياهورین زا  رفن  تراسا 510  ندومن و  یمخز  هتـشک و  فده و  نیا  هب  ندیـسر  نمـض  دوب ، هدش  زاغآ  هقطنم  رد  رقتـسم  یقارع  ياهورین 
نمشد زا  تامهم  يریداقم  وردوخ و  هاگتسد  نیدنچ  نینچمه  دندناسر . بیـسآ  قارع  رکشل 35  پیت 114  زا  نادرگ 1 و 2  هب  نمشد ،
تـسد هب  زین  نیگنـس  کبـس و  حالـس  يرامـش  نمـشد ، زا  تامهم  زادـناهراپمخ و  هضبق  دـنچ  نتفرگ  تمینغ  هب  رب  هوـالع  دـش و  دوباـن 

دش . جراخ  نمشد  تسد  زا  عافترا 145  ولقود و  هپت  هکنآ  همه  زا  رتمهم  داتفا و  مالسا  ناگدنمزر 
تایلمع :  شرازگ  هصالخ 

( دودحم  ) ياروشاع 2 تایلمع : مان 
 24/5/1364 ارجا : نامز 

زور  کی  ارجا : تدم 
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رفن   510 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
( جع  ) يدهم ای  تایلمع : زمر 

گنج  روحم  نیرتیبونج  قارع ـ  واف  هریزج  هبش  دوردنورا ، یتایلمع  هقطنم  ارجا : ناکم 
یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 

نمشد ياهورین  مادهنا  تایلمع : فادها 

ياروشاع 3

 : هاپس ع)  ) ادهشلادیس پیت 10  هرابود  يایحا   ، ياروشاع 3 تایلمع 
ار نکـش  طخ  ناگی  ناونع  پیت  نیا  دوب . هدشن  راذگاو  یتیرومأم  ( تفای رییغت  رکـشل  هب  اهدعب  هک  () ع  ) ادهـشلادیس پیت  هب  هک  دوب  یتدم 
زا سپ  زور  کی  هلـصاف  هب  ياروشاع 3  تایلمع  ثحب  دمآیم . باسح  هب  قارع  يروهمج  تسایر  دراگ  رکـشل  يدـج  فیرح  تشاد و 

ناضمر یتامدقم و  رجفلاو  تایلمع  دودـح  روحم  نآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـش . حرطم  هکف  یمومع  هقطنم  رد  ياروشاع 2  تایلمع  ماجنا 
كاخ ریز  رد  بالیـس  نافوط و  لمر و  هطـساو  هب  زین  يدادعت  هدـنام و  یقاب  هقطنم  نآ  رد  یمیدـق  نیم  ياهنادـیم  زا  ییاهتمـسق  دوب ،

زاب نایرون  دومحم  جاح  دیهـش  یهدـنامرف  هب  پیت و  نیا  بیرخت  نادرگ  ياهورین  تمه  اب  تایلمع  راک  لـیلد  نیمه  هب  دوب . هدـش  ناـهنپ 
هدز و هلمح  هب  تسد  ع)  ) ادهشلادیس ای  زمر  اب  هام 1364  دادرم  زور 25  دادماب  هقیقد  تعاس 2 و 19  رد  هاپس  هدننکلمع  ياهورین  ات  دش 
. دنریگب تراسا  هب  ای  یمخز  هتـشک و  ار  نانآ  زا  نت  دادعت 635  هکف ، لامـش  رد  قارع  شترا  رکشل 16  پیت 108  زا  نادرگ  مادهنا 2  اب 
ردول و هاگتسد  کی  تامهم ، رابنا   19 يروتوم ، كراپ  کی  یطابترا ، لپ  و  کنات ، هاگتسد  هزور 2  کی  یتبرض  هلمح  نیا  رد  نینچمه 
زادناهراپمخ و هضبق  نیدنچ  هارمه  هب  نیگنس  همین  کبس و  حالس  يرامش  هدش و  دوبان  نمـشد  یـسدنهم  تازیهجت  تاودا و  زا  يدادعت 

دش . هتفرگ  تمینغ  هب  یکیتسجل  یتارباخم و  لیاسو 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

یتبرض  ياروشاع 3 ـ  تایلمع : مان 
 25/5/1364 ارجا : نامز 

زور  کی  ارجا : تدم 
 635 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

ادهشلادیس  ای  تایلمع : زمر 
گنج  ینایم  ههبج  هکف ـ  یمومع  هقطنم  ارجا : ناکم 

یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  هدننکلمع : ياهناگرا 
دربن یحارط  لمعلا و  سکع  تصرف  نتفرگ  نمشد و  یگنج  ياوق  مادهنا  تایلمع : فادها 

ربکا هللا  هیطیحش - روحم  رد  تایلمع 

رویرهـش 1360 مهدزایرد  یمالـسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  ناگدـنمزر  یملاسا و  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  نامرف  تحت  ياـهورین 
. دنداد ماجنا  ربکا ›› هللا   ›› ياه يدنلب  برغ  رد  رقتسم  نمشد  ياهورین  هب  ندز  هبرض  تهج  ار  دودحم  کیسالک و  هلمح  کی 

. دش مدهنم  اهنآ  یهرز  ربرفن  کنات و  هاگتسد  ریسا و 30  یمخز و  هتشک  نمشد  ياهورین  زا  نت  زا 1800  شیب  تایلمع  نیا  یط 
تعـسو 5/1 رد  هک  ار  هخرک  هناخدور  رانک  رد  اتـسور  هیطیحـش و 2  یبرغ  لامـش  رد  زبس  هپت  دنتـسناوت  رو  هلمح  ياهورین  نیا  رب  هوالع 
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. دنزاس دازآ  دوب  نمشد  لاغشا  رد  رتمولیک 
تایلمع :  شرازگ  هصالخ 

هطیحش  روحم  رد  تایلمع  تایلمع :  مان 
11/06/1360 ارجا :  نامز 

1260  : نمشد تافلت 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  یمالسا و  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  هدننک :  لمع  ياهناگرا 

( مظنمان  ) حتف 9 تایلمع 

: قارع لامرخ  قداص و  دیس  هچبلح ، ياهرهش  هار  رب  فارشا  مظنمان ،)  ) حتف 9 تایلمع 
يزیر همانرب  تیاده و  اب  حرط  نیا  دوب .  قارع  ناتسدرک  كاخ  قمع  رد  نمـشد  ياه  ناگی  مادهنا  حتف 9 ››  ›› تایلمع رونام  حرط  فده 

جنپ یط  یقارع  درک  ناضراعم  يراکمه  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ینیمز  يورین  زا  ناضمر ››  يزرم ‹‹  نورب  یتایلمع و  هاگرارق 
(‹‹ ص  ) هللا لوسر  ای  زمر ‹‹  اـب  هام 1366 و  دادرم  هاگماش 18  رد  حتف 9  تایلمع  دیـسر . ماجنا  هب  قارع  لامرخ ››  رهـش ‹‹  هقطنم  رد  زور 

 : دندیدرگ دازآ  حرش  نیدب  یتاسیسات  قطانم و  نآ  یط  دش و  زاغآ 
هزومآ .››  و ‹‹  روپریم ››  رش ‹‹ ، ››  یناب  نازاونرونح ‹‹ ، ››  هینالب ‹‹ ، ››  ملز ‹‹ ، ››  راوآ ‹‹ ، ››  دمحا  ياهاتسور ‹‹  - 

 . 1642  ، 1500  ، 1610  ، 1270  ، 1100  ، 1200  ، 1150  ، 1250 ياه 1300 ،  يدنلب  - 
دنهد رارق  دوخ  سرریت  دید و  ریز  ار  لامرخ ››  هچبلح ‹‹ ، ››  قداص ‹‹ ، ››  دیس  رهش ‹‹  هس  هتلافسآ  هار  دنتسناوت  دوخ  ياهورین  نینچمه 

هتشک و ار  نمشد  ياهورین  زا  رفن  دادعت 440  نیگنس  همین  حالس  يرامش  گرزب و  تامهم  کی  یماظن  يوردوخ  هاگتسد  مادهنا 20  اب  و 
دنتشگ . زاب  دوخ  يدنفادپ  عضاوم  هب  دندومن و  ریسا  یمخز و 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
18/5/1366 ارجا :  نامز  مظنم  ان  حتف 9  تایلمع :  مان 

زور   5 ارجا :  تدم 
440 یمخز :) حورجم ،  هتشک ،  نمشد (  تافلت 

قرع ناتسدرک  لامرخ  یمومع  هقطنم  ارجا :  ناکم  هللا  لوسر  ای  تایلمع :  زمر 
قارع درک  ناضراعم  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  زا  ناضمر  يزرم  نورب  هاگ  رارق  هدننک :  لمع  ياهناگرا 

قارع ناتسدرک  كاخ  قمع  رد  نمشد  ياهناگرا  مادهنا  تایلمع :  فادها 

يا هلجح  سکع 

لوق هب  هک  یـسکع  اه ؛ هلحم  رذگرـس  مسارم و  رد  موسرم  ياه  هلجح  رد  نآ  نداد  رارق  تداهـش و  تقو  يارب  تیفیک  اب  ابیز و  یـسکع 
. نداد رارق  تداهش  هلجح  رد  ندرک و  گرزب  يارب  داد  یم  ناج  اه  هچب 

لک ِلقع 

لقع دنتفگ : یم  تسالم  هدناوخن  حالطصا  هب  وا  دنیوگب  دنتـساوخ  یم  اه  هچب  یتقو  دوبن . قیمع  اما  تشاد ، یمومع  تاعالطا  هک  یـسک 
. تسا رپ  یلیخ  تساج ، نالف  لِک 
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هایس برقع 

صخش تسا و  يراک  رایـسب  هس  هلولگ ژ -  تباصا  هکنیا  زا  هیانک  دنتـشاد و  ناملـسم  درک  ناگرم  شیپ  ار  ریبعت  نیا  دوش  هتفگ  هس ؛ ژ - 
. دزادنا یم  ياپ  زا  دوز  هایس  برقع  شین  دننام  ار 

نتشاد دایز  شطع 

اه ناوخ  بش  زامن  هب  اه  هچب  یتقو  ندناوخ . بش  زامن  يارب  درک  یم  هناهب  ار  ندروخ  بآ  هک  یسک  دجهت ؛ لها  ندوب ؛ ناوخ  بش  زامن 
دنلب نم ؟ تفگ : یم  درک و  یم  اشاح  وا  ینکن ، دگل  ار  ام  ياپ  تسد و  بشید  لثم  يدش ، دنلب  زامن  يارب  رگا  ادـخ  هب  ار  وت  دـنتفگ : یم 

ار ندـب  بآ  بش  زامن  سپ  دـنتفگ : یم  وا  باوج  رد  دـعب  اه و  فرح  نیا  هب  هچ  ار  ام  دوب ؟ اجک  بش  زامن  اـباب ، مروخب  بآ  مدوب  هدـش 
. نکرادیب مدآ  میتسناد ؛ یمن  ام  دشک و  یم 

ناتسقشع

يایشا يرورض و  سانجا  يرادهگن  يارب  نآ  زا  یمیدق  ياه  هناخ  قودنص  لثم  هک  ناگدنمزر  یصخش  لیاسو  ياه  قودنص  اه و  هبعج 
ياـهراون باـتک و  نآرق و  مه  دنتـشاذگ ، یم  ورـسنک  توـپمک و  ناـن و  مه  اـه  هبعج  نیا  رد  دـندرک ؛ یم  هدافتـسا  یندرکظفح  زیزع و 

اب هقیلـساب  رایـسب  ار  نآ  لخاد  دوب . هبعج  هشوگ  دـندوب  هتخیر  نآ  رد  همکد  نزوس و  خـن و  هک  اـبرم  یلاـخ  ياـه  هشیـش  ياـج  تساـک ؛
زرد و نتفرگ  يارب  پویت  زا  درک ؛ تفاظن  ار  نآ  ناوتب  دـشاب و  رود  رابغ  درگ و  زا  رتشیب  هچره  ات  دـندناشوپ  یم  یموینیمولآ  ياهذـغاک 
پوت 106) تامهم  هبعج  ًاحیجرت  کنات و  ياه 130  پوت  تامهم  ياه  هبعج   ) 140 اه قودنص  نیا  ِرد  دندرک . یم  هدافتـسا  نآ  فاکش 
؛ دروخ یم  مشچ  هب  يا  هنیآ  رانک  هک  دوب  دنبرـس  اتود  یکی  دیهـش و  ناتـسود  رتسوپ  ینیمخ ، ماما  ریوصت  زا  دـعب  يدرک ، یم  زاـب  هک  ار 

یشزرا هبنج  هظحالم  باختنا و  لها  اهنآ  زا  يرادهگن  ظفح و  رد  دندوب و  مزاول  زا  حیحـص  هتـسیاش و  هدافتـسا  هب  دقتعم  همه  نوچ  هتبلا 
. دندرک یم  ریبعت  يریگرام  هبعج  هب  نآ  زا  تشاد ، یم  هگن  دوخ  ناتسقشع  رد  شزرا  یب  ياهزیچ  هک  دش  یم  ادیپ  یسک  رگا  نآ ،

يروح قشع 

یهاوگ شیاهراک  همه  تخانش و  یمن  اپ  زا  رـس  هک  یـسک  تسود ؛ هب  نتـسویپ  تایلمع و  هب  نتفر  هناوید  ندوب ؛ تداهـش  هدرم  هتـشک و 
. درادن ار  ییادج  هبنج  ندنام و  تقاط  تسا و  ینتفر  دوز  ای  رید  تسین و  ایند  نیا  لها  هک  داد  یم 

مساج دمحا  یسورع 

دنتفرگ یم  هک  ار  ییارسا  همه  ام  ناگدنمزر  دوب  هدش  ثعاب  یثعب  ياهورین  رد  مساج  مسا  یناوارف  نمشد ؛ هناخ  پوت  هرابود  ندرک  راک 
زا هک  نآ ، زا  یشان  راجفنا  اه و  پوت  کیلش  يادص  ییوج  تهابش  زا  دعب  یـسورع ، هب  نمـشد  ناراب  هلولگ  هیبشت  دنناوخب . مان  نیمه  هب 

يدوخ و یب  دوخ  زا  راکـشآ و  زواجت  هب  نمـشد  تبغر  زا  دوب  هیانک  درک ، یم  یعادـت  ار  یـسورع  یبوکیاـپ  لـهد و  يادـص  تسدرود 
. ییوجماک نیا  زا  یتسم 

هدرک فک  شنافرع 

لوق و رد  هدش . ینارون  هتشاذگ و  رس  تشپ  كولس  ریس و  رد  ار  یلحارم  هدش ؛ یسک  دوخ  يارب  هدیسر و  ییاج  هب  داهج  اوقت و  ماقم  رد 
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. دراد ار  ادخ  يایلوا  قح و  هب  نتسویپ  ندیسر و  لیم  تسادیوه  لعف 

لوا زیرکاخ  قشاع 

. دوب نوبرقم  نوقباس و  وزج  هشیمه  دوبن و  عناق  موس  مود و  طخ  زیرکاخ و  هب  هک  یسک  یجیسب ؛

رونم رتچ  قشاع 

رتچ دـنتفر ؛ یم  رونم  ياه  هلولگ  رتچ  لابند  گنج  تسخن  ياه  لاـس  رد  هک  دـنتفگ  یم  ار  یجیـسب  لاـس  نس و  مک  ياـه  هچب  یجیـسب ؛
. نک عمج 

يزابهش اضر  یلع 

يزابهش اضر  یلع  دیهش  همان  تیصو 
س)  ) ارهزلا بر  مسب 

دننک یم  ءاشنا  همان  نوچ  لد  لها 
دننک یم  س )  ) ارهز مان  اب  ادتبا 

دیاب بوخ  میامن . یم  هفیظو  ماجنا  زین  ریقح  نیا  دـسیونب  يا  همان  تیـصو  دوخ  گرم  زا  شیپ  هک  تسا  یناملـسم  ره  هفیظو  هک  اـجنآ  زا 
زا دیریگب و  اضق  هزور ي  زامن و  لاس  ود  ای  کی  دودح  ریـصقت  اپ  ارـس  هدنب ي  يارب  ًالوا  هک  مزیزع  هداوناخ ي  امـش  تمدخ  منک  ضرع 
زا رخآ  رد  دننک و  لالح  ار  ریقح  نیا  مه  ناشیا  هک  مهاوخ  یم  مناتـسود  یمامت  زا  دـینک و  لالح  ارم  هک  مهاوخ  یم  مردام  ردـپ و  امش 

. مراد اعد  سامتلا  نازیزع  امش  یمامت 
مالسلاو 10/4/77

ییادخ جاودزا 
شرکف ًالصا  میدوب و  هدرک  ناشن  شیارب  نامناکیدزن  زا  ار  یمناخ  مدوب  انـشآ  اضر  كاپ  نطاب  اب  هک  اجنآ  زا  دوب ، رخآ  لاس  تسه  مدای 

اب بش  کی  دـهد . یم  شوج  مه  اب  ار  هتخت  رد و  فورعم  لوق  هب  ادـخ  هک  اجنا  زا  اما  دـشاب  هتـشاد  جاودزا  دـصق  شدوخ  مدرک  یمن  ار 
. يراگتساوخ میتفر  مه  اب  ییادخ و  جاودزا  نیا  هطساو  میدش  مه  ام  دندمآ و  ام  هناخ  رد  يولج  شا  هداوناخ  ردارب و 

شیاقفر هب  اضر  هک  دوب  هتـشذگن  ارجام  نیا  زا  هام  ود  زا  رتمک  اما  دـش . ماجنا  اه  یگنهامه  همه ي  بش  نامه  یلو  دوشن  ناترواب  دـیاش 
. تسویپ

يارب تسیا  هلیـسو  مه  مجاودزا  موش و  یم  دیهـش  ًانئمطم  نم  تفگ  نم  هب  راب  کـی  هاـتوک  ماـیا  ناـمه  رد  تفگ : یم  شرـسمه  اهدـعب 
. فده نیا  هب  مندیسر 

يرهاطریم ردارب  يوار :

دنودومحم یلع 

، داد همادا  ییامنهار  هرود  نایاپ  ات  ار  شتالیصحت  داهن ، كاخ  رب  اپ  نارهت  رد  يرمق  هام  رفص  مهدفه  زور  رد  لاس 1343  رد  ریما )  ) یلع
لاس 1361 ناتـسبات  تخادرپ ، یبهذـم  تیلاعف  هب  یندـشانفصو  يروش  اب  دـمآرد و  دجـسم  جیـسب  تیوضع  هب  یلیمحت  گنج  زاغآ  اب 

زاغآ ص )  ) هللالوسردمحم رگشل 27  بیرخت  نادرگ  رد  ار  شراک  تفر و  ههبج  هب  یگلاس  هدفه  رد  ناضمر  تایلمع  عورـش  اب  نامزمه 
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يارب رجفلاو 8  تایلمع  رد  دش . حورجم  تسد  هیحان  زا  تفر و  هکف  هقطنم  هب  هلظنح  نادرگ  نارمه  یتامدـقم  رجفلاو  تایلمع  رد  دومن ،
یمالسا نهیم  زا  مه  زاب  تسد ) رد  همچاس  اپ و 25  عطق  یجوم ، ییایمیش ،  ) يزابناج دصرد  دوجو 70  اب  داد و  تسد  زا  ار  شیاپ  هشیمه 
يروهمج سدقم  ماظن  هب  هقالع  تلع  هب  یلع  دـش ، دـنزرف  ود  بحاص  درک و  جاودزا  اسراپ  ياهزیـشود  اب  لاس 1367  رد  وا  دومن ، عاـفد 

لاس 1371 رد  دنودومحم  دیامن . تفایرد  ار  دوخ  ملپید  كردم  رایسب  شالت  اب  تسناوت  دمآرد و  هاپس  سدقم  داهن  تیوضع  هب  یمالسا 
رکیپ نتفای  يارب  بونج  هدـیتفت  ياهکاخ  ناـیم  رد  لاـس  تفاتـش و 8  صحفت  هورگ  ناردارب  يرای  هب  يوسوم  یلعدیـس  تداهـش  زا  دـعب 

27 رگـشل صحفت  هورگ  ریلد  هدـنامرف  داد ، تسد  زا  داـیز  راـک  رثا  رب  ار  دوخ  یعونـصم  ياـپ  هبترم  ود  هکیروط  هب  دومن ، شـالت  ءادـهش 
نـس رد  یلع  تفرگ ، رارق  نادـهاش  هگرج  رد  نیم  راـجفنا  رثا  رب  هکف  هقطنم  رد  خیرات 22/11/1379  رد  ماجنارـس  ص )  ) هللالوسردمحم

هعطق 27 رد  ار  شکاپ  رکیپ  تشاذـگ ، راگدای  هب  اـم  دزن  رد  شرتخد  هارمه  هب  دوب ، جـلف  اـنیبان و  هک  ار  ساـبع  شرـسپ  اـهنت  یگلاـس   36
دندرپس . كاخ  هب  وا  تیصو  قبط  ارهزتشهب 

مازعا  نیلوا 
و دوب ، دجسم  رد  تاقوا  رتشیب  دومن ، مانتبث  دجسم  جیـسب  رد  یلاحـشوخ  اب  تخانـشیمن ، اپ  زا  رـس  یلع  دیـسر ، يزوریپ  هب  هک  بالقنا 

نیمز هب  ار  شهاگن  تسا » یعضو  هچ  نیا  :» متفگیم وا  هب  هناضرتعم  یتقو  تشاد ، اپ  هب  هراپ  ییاپمد  کی  تشگیمزاب ، هناخ  هب  هک  رابره 
تشادن رتشیب  لاس   17 تسا » هتشاد  جایتحا  ًالامتحا  هدرب ، ار  میاهشفک  هک  ییادخ  هدنب  نآ  هرادن ، یلاکشا  نامام  :» تفگیم تخودیم و 

خساپ داتـسیا و  رد  رانک  تسین » هتخاس  يراک  وت  زا  ههبج  رد  نکن  ار  راک  نیا  یلع  :» متفگ دورب ، ههبج  هب  ات  تشادرب  ار  شاهمانـسانش  هک 
یهار لاس 1361  ناتـسبات  هرخالاب  مهدب » مناوتیم  هک  بآ  اجنآ  نم  ورن  دیئوگن  یلو  مریمیم  ریمب ، دیئوگب ، نم  هب  امـش  ناجردام ! :» داد

. دش ههبج 
ربکا  هللا  دایرف 

رد ام  ندـش  هرـصاحم  زا  دـعب  دروآ ، هقطنم  هب  ار  ینادوس  یندرا و  ییودـنامک  ياهپیت  زا  يدادـعت  قارع  یتامدـقم  رجفلاو  تایلمع  رد 
، اشویتاک هراپمخ ، شتآ  ناراب  ریز  اههچب  یلاوتم  تعاس  دنچ  دنتفرگ  ار  ام  لاناک  يارگ )  ) قارع نیگنسهمین  نیگنس و  ياهرابشتآ  هقطنم 

اههچب دوب ، دب  یلیخ  عضو  دیرادن .» رارف  هار  :» دنتفگیم دندادیم و  شحف  ام  هب  وگدنلب  اب  زین  قارع  یگنج  لماوع  دـندوب ، پوت  رابگر و 
، دـش يدـنبهریج  هدـنام  یقاب  توپمک  بآ و  رـصتخم  میدرک ، تمواـقم  هتفه  کـی  دنتـشگیم ، گنـشف  اـت  راـهچ  لاـبند  هب  كاـخ  يوت 

داـیرف دوـجو  ماـمت  اـب  اـههچب  دـشیم ، دـنلب  هـک  نمــشد  يوگدـنلب  يادـص  دوـجو  نـیا  اـب  اـما  درکیم ، دادــیب  یگنــشت  یگنــسرگ و 
زا هک  ار  ییاهریبکت  نمـشد و  ياهوگدـنلب  میلـست  هب  توعد  هدـیچیپ  مه  رد  يادـص  ماهدـنز ، ات  نم  :» تفگیم یلع  ربکاهللا ،» :» دـندزیم

«. منکیمن شومارف  دمآیم ، نوریب  اهورین  هدش  چاقچاق  ياهبل 
رابدرب  روبص و 

دودح 700- میتشاد ، رارق  رصقلاما  واف –  هداج  رد   8 رجفلاو تایلمع  رد  دوب ، لاس 1364  : » دسریم شوگ  هب  تساک  راون  زا  یلع  يادـص 
میاپ ناهگان  اما  مورب  يرملاو  ياهنیم  غارس  هب  ات  مداتفا ، هار  هب  متـشاذگ و  باروج  کی  رد  ار  اهنآ  ياهینـشاچ  مدرک ، یثنخ  ار  نیم   800

ینشاچ دصتشه  نیم  راجفنا  اب  دندش ، هیضق  هجوتم  دعب  اما  تسا ، هدش  رجفنم  هراپمخ  مرانک  رد  دندرک  رکف  ادتبا  اههچب  تفر ، نیم  يور 
تفگ يدرم  دنتفرگ  سامت  نم  اب  زور  نامه  :» تفگ ردام  شتداهـش  زا  دـعب  مدـش .» حورجم  یتخـس  هب  اپ  هیحان  زا  نم  و  دـش ، رجفنم  مه 

، تفرگ سامت  هراـبود  دـعب  هتفه  کـی  دـنکیم .» یخوش  ناـمام  داد : همادا  تفرگ و  ار  یـشوگ  هدـنخ  اـب  یلع  اـما  هدـش  عطق  شیاـپ  یلع 
هب هلجع  اب  ایب .» یناوتیم  رگا  ماپ ، تشگنارس  هب  هدروخ  شکرت  هرذ  کی  متـسه . ایرآ  ناتـسرامیب  رد  نم  نامام  :» تفگ ییاجک ؟ ، مدیـسرپ
مه حبـص  ات  بش  رگا  اما  تشاد ، زورترآ  مندب  مامت  هکیدوجو  اب  دـیزرل ، ملد  هدـش  عطق  ياپ  اب  تخت  يور  وا  ندـید  اب  متفر  ناتـسرامیب 

شیاپ هبترم  دنچ  دادیم ، ماجنا  يراک  همه  شتیعـضو  نآ  اب  هدش و  عطق  ياپ  اب  یلع  مدیدیم  هکنیا  رطاخ  هب  مدرکیمن  هلان  مدیـشکیم ، درد 
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. دندومن عطق  ار  شیاپ  زا  ياهکت  رابره  هنشاپ و  ات  دعب  شیاپ و  ياهتشگنا  لوا  دندرک  لمع  ار 
گنج  ياپدر 

شرـس يدرکیم  ساسحا  هک  ياهنوگ  هب  دادیم ، راشف  ار  شرـس  تردق  مامت  اب  رابره  تشاد ، دـیدش  ياهدردرـس  رخآ  ياهلاس  رد  یلع 
تلع یتـقو  دروـخیم » مه  هب  ملاـح  دـنکیم ، درد  روـطچ  ینادیمن  وـت  :» تـفگیم مدرکیم ، شهاـگن  بـجعت  اـب  دـش ، دـهاوخ  رجفنم 

هدش ییایمیـش  وا  متـسنادیم ، نم  اما  میبرچ » مه  دیاش  الاب و  هتفر  مراشف  دیاش  ، هتحاران مباصعا   :» دادیم خـساپ  ، مدیـسرپیم ار  شدردرس 
رد تسه  مدای  درکیم ، لتخم  ار  شیگدـنز  تاقوا  یـضعب  زین  ندوب  یجوم  هضراع  تشاد ، عوهت  تلاح  دوب ، هداـتفا  راـک  زا  شیاـههیلک 

کـشخ شندـب  هکینامز  اـت  دادیم  راـشف  دـیبوکیم و  راوید  هب  ردـقنآ  ار  شرـس  سپـس  نوریب ، دـیورب  طـقف  :» تفگیم عقاوم  هنوگ  نیا 
كاخ زا  سدقم  عافد  لاس  تشه  تسکـش . ار  اههشیـش  مامت  شدوخ  داتـسرف و  هناخزپشآ  هب  ار  شنادنزرف  رـسمه و  رابکی  یتح  دشیم .

. درک تمواقم  مه  زاب  وا  اما  دوب  گنج  ياپدر  شرکیپ  ياجياج  رد  دوب ، هتشاذگن  یلع  يارب  یقمر  رگید  ناریا  كاپ 
دیهش  هداوناخ  : يوار

اروشاع  ترایز  زاجعا 
نارهت زا  یناوراک  هکنیا  ات  دوب ، هدیافیب  ام  شالت  اما  میتشگیم  يدیهش  رکیپ  لابند  هب  ادخ  مان  اب  بش  ات  حبـص  زور  ره  لاس 1374  دیع 

اب تساخرب و  نانامهم  نایم  زا  دنودومحم  جاح  دعب  زور  حبـص  دنتـشاد ، روضح  هورگ  نیا  رد  راکادـف  زابناج  دـنچ  دـمآ . ام  ینامهیم  هب 
، دیـسر نایاپ  هب  هک  اروشاع  تراـیز  یما »... تنا و  یباـب  تفگیم «: هک  نیزح  یئادـص  درک ، تئارق  ار  اروشاـع  تراـیز  شیاـبیز  توص 

خساپ دیدنخیم ، هکیلاح  رد  وا  هلجع ؟ نیا  اب  اجک  مدیـسرپ ، بجعت  اب  دش . جراخ  رقم  زا  نادنخ  داش و  و  دناوخ ، زامن  تعکر  ود  یجاح 
، میدـمآ نوریب  اههلوس  زا  نیـشام  قوب  يادـص  اب  رهظ  کـیدزن  منک .» ادـیپ  دیهـش  هک  متفر  دـش ، ماـمت  رگید  دروخ ، راـک  تراتـسا  :» داد

. میدروآ نامیا  اروشاع  ترایز  زاجعا  هب  رتشیب  راک  نیا  اب  تشاد ، هارمه  ار  يدیهش  رکیپ  یلع  دشیمن ، نامرواب 
يدابآدوواد  دیمح  : يوار

تداهش 
رگید زور  هد  وت  يداد ، لوق  نم  هب  وت  :» تفگ و  تخادنا ، نامـسآ  هب  یهاگن  دـش ، جراخ  هک  هاگتحارتسا  زا  یلع  دوب  هام  نمهب  موس  زور 

اب دوب ، هتسکش  شایعونصم  ياپ  منکیمن » هاگن  ار  مرس  تشپ  هگید  موریم و  هنرگو  ینک  لمع  يداد  نم  هب  هک  یلوق  هب  يراد ، تصرف 
و تفر ، نیم  نادیم  هب  یلع  دیسر  هار  زا  هام  نمهب  هللاموی 22  هرخالاب  هراد » نتفر  نیم  يور  اپ  نیا  :» تفگ ام  هب  تفر و  یلیل  یمک  هدنخ 

رود یلع  زا  رتـم  دودـح 7  دز . ادـص  ارم  یـسک  میدیـسر ، هک  نیم  نیرخآ  هب  مدوب ، شرانک  زین  نم  درک . ادـیپ  ار  نیم  یلا 63  دودح 62 
مرواب مدوب  هداتفا  نیمز  يور  نینوخ  يرکیپ  اب  وا  مدیود ، دنودومحم  فرط  هب  دـیچیپ ، تشد  رد  بیهم  يراجفنا  يادـص  ناهگان  مدـش ،

. دنکیمن هدعو  فلخ  هاگچیه  ادخ  اما  دشیمن 
رکیپ 100 كاخ  هک  يرهم  یلع  زا  يراـگدای  نیرتهب  تفر ، یجاـح  كربتم  رهم  غارـس  هب  وا  تداهـش  ربخ  ندینـش  اـب  اینیفیرـش  نیـسح 

. دنکیم ساسحا  شاهداجس  نایم  ار  وا  روضح  رطع  دراذگیم ، هدجس  رب  رس  هک  رابره  الاح  تشاد ، هارمه  هب  دوخ  اب  ار  دیهش 
یفانم  ياقآ  : يوار

ربهر  مایپ 
زیزع دیهـش  نیا  دیتسه و  تکرح  لوغـشم  نآ  رد  امـش  هک  صحفت )  ) شزرا رپ  هار  نیا  نادیهـش  صوصخ  هب  ءادهـش  همه  هبیط  حاورا  هب 

ار همئا  ءاـیلوا و  ناـحلاص و  اـب  ینیـشنمه  تاـجرد و  ولع  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ناـشهمه  هبیط  حاورا  يارب  صوصخ ، هب  دـنودومحم  دـیهش 
. دیتشادهگن زاب  ار  تداهش  باب  امش  منکیم ، تلئسم 

ياهنماخ یلع  دیس 
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يرباص سابع 

شدـلوت زا  یهام  دـنچ  زونه  دـش  هتفکـش  سابع »  » مان هب  يرباـص »   » هداوناـخ رد  يرگید  يراـهب  هچنغ  زییاـپ  لـصف  زا  زور  نیمتـشه  رد 
وا تفای . افش  مالسلا ) هیلع   ) لضفلاوبا ترضح  تمارک  اب  یلو  درک  ناتسرامیب  هناور  ار  وا  يرامیب  نازخ  راهب ، لصف  رد  هک  دوب  هتـشذگن 
یم اپ  هاش  رـسپ  سکع  يور  رب  هک  يدح  ات  تشاد  يولهپ  نادـناخ  هب  تبـسن  قیمع  یترفن  یگلاس  نس 4  رد  یکدوک و  نارود  ناـمه  زا 
دراو یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  درک و  دشر  بالقنا  رگنـس  رد  هک  دوب  کچوک  يزرابم  وا  دوش ! یمن  هاش  نیا  تفگ : یم  دیبوک و 

. دناوخ یم  نآرق  حبص  ماگنه  فص  رس  رب  شا  يدوواد  توص  اب  هشیمه  دش و  هسردم 
رییغت اب  تسارآ و  جیسب  يابیز  سابل  هب  تماق  یگلاس  نس 13  رد  درک و  تیلاعف  هب  عورش  کمران  دجسم  جیسب  رد  لاس 1363  زا  سابع 

واف هقطنم  رد  یکاخ  یبآ –  تایلمع  رد  دش و  ههبج  مزاع  نسح » » شردارب ياضما  هب  يا  همان  تیاضر  هیارا  همانـسانش و  رد  شدلوت  لاس 
طقف ار  اهراک  همه  یلاع  ینامیا  هیحور و  اب  داد و  یم  يدایز  تیمها  ینید  نیمارف  ماـجنا  یمالـسا و  لـئاسم  هب  يو  دومن . تکرـش  قارع 

رد نمـشد  ییایمیـش  نارابمب  رثا  رب  هک  ینامز  یتح  دوش  ربخاب  وا  ياهراک  زا  یـسک  تشادـن  تسود  داد و  یم  ماجنا  ادـخ  ياـضر  يارب 
. دادن عالطا  یسک  هب  دش  حورجم  واف  رهش 

ياهتایلمع رد  گنج  تدـم  لوط  رد  يو  دـنک .  تفایرد  تیقفوم  اـب  ار  یـضایر  ملپید  تسناوت  دربن  ياهنادـیم  رد  روضح  هب  هجوت  اـب  وا 
 ، يزرم نورب  ياهتایلمع  رد  روضح  اب  زین  گنج  زا  دـعب  تشاد و  تکرـش  یچ  میـس  یب  یچبیرخت و  تمـس  اب  یجیـسب  ناونع  اب  فلتخم 

تداهـش يانمت  رد  هتخوسلد  یقـشاع  نوچ  ءادهـش  يوجتـسج  رد  هشیمه  نیدوقفم  يوجتـسج  هتیمک  رد  تیوضع  سراف و  جیلخ  نارحب 
تسود ترضح  لاصو  هب  هک  دناسرب  ییاج  هب  دوخ  لد  رد  ار  یهلا  تبحم  ات  دش  هچلمـش  هیئالط و  هکف ، نازیوالق ، ياهنابایب  هناور  اهراب 

. ددنویپب نسح » » شدیهش ردارب  هب  ات  درک  یم  اعد  هتسویپ  وا  دبای ، تسد 
رد ادهـش  ندرک  ادیپ  يارب  اـب 5/3/1375  فداـصم  مرحم  متفه  زور  رد  ماجنارـس  دوش ، دیهـش  مرحم  رد  تشاد  وزرآ  هشیمه  هک  ساـبع 

نوچمه وا  دوب و  سابع  يزابناج  تبون  دش ، سای  رطع  زیربل  البرک  یتاظحل ، زا  سپ  دـش و  راک  هب  لوغـشم  يرملاو »  » هب فورعم  یلاناک 
هقطنم رد  نیم  راـجفنا  رثا  رب  هتخوس  قیاقـش  غاد  رد  یتروص  هدـش و  عطق  ياـهاپ  تسد و  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  شیـالوم 

راوج رد  هک  دوب  ادهش  رکیپ  يوجتسج  رد  وا  دیـشون . يا  هعرج  تداهـش  همـشچ  زا  هدیـسر و  قح  لاصو  هب  هکف )  ) کی رجفلاو  یتایلمع 
. تفرگ اوأم  هبیط  حاورا  نآ 

ع)  ) سابع ترضح  تسد  هب  سابع  يافش 
رد ار  وا  رتکد  دـنچ  هب  هعجارم  زا  سپ  دـش . التبم  یتخـس  يرامیب  هب  هک  دوب  ههام  دـنچ  يدازون  زونه  ساـبع  لاس 1342  هاـم  تشهبیدرا 

شنامشچ دوب  شرـس  يالاب  شردپ  هک  یماگنه  هظحل  کی  اهنت  دوبن ،  شوه  هب  ًالـصا  هک  دوب  يروط  شلاح  میدرک . يرتسب  ناتـسرامیب 
 . تشاد قرف  مرگید  ياه  هچب  اب  وا  رخآ  مدرک ! ادصورس  هدش ، تحاران  رایسب  هک  تفر  شوه  زا  هرابود  هدرک و  زاب  ار 

يروآ دای  تسا ، سابع  شمان  تسا و  رـسپ  امـش  دـنزرف  نیا  تفگ : ییاقآ  هک  مدوب  هدـید  باوخ  ملاع  رد  موش  رادراب  ار  وا  هکنیا  زا  لبق 
رتگرزب دوش و  یم  بوخ  هچب  نیا  دنتفگ : یم  دـنداد و  یم  يرادـلد  ارم  اهرتکد  همه  درک ،  یم  بات  یب  ارم  هظحل  نآ  رد  تارطاخ ، نیا 

هب اهرتکد  هب  يدامتعا  چـیه  نودـب  تسکـش و  ملد  دـش ،  یتسوپ  يزیرنوخ  راچد  ساـبع  هک  دیـشکن  یلوط  اـما  دوش . یم  رتکد  دـش  هک 
لزنم هب  یتقو  مدش  لسوتم  (ع ) لضفلاوبا ترـضح  هب  متفر ، دـنا  هدـیمارآ  اجنآ  رد  زین  یگرزب  ياملع  هک  رازاب  نیدلارـصن  دیـس  هدازماما 

هب سابع ) ردپ  ) ریصن اقآ  یتقو  مدوب  ربخ  رظتنم  هظحل  ره  مه  نم  دربب . وراد  سابع  يارب  شردپ  ات  دنتفرگ  سامت  ناتـسرامیب  زا  متـشگزاب 
. تسا هدرک  ادیپ  افش  بشید  دنیوگ  یم  هدش ،  بوخ  سابع  تفگ : هداشگ  ییور  اب  دمآ  هناخ 
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وا بقارم  هام  جنپ  تسا . هدرک  قرف  شتیعـضو  درادن و  يدرد  چیه  وا  هک  تشاد  ناعذا  هنیاعم  زا  سپ  دوب و  هدمآ  اکیرمآ  زا  مه  يرتکد 
هب مه  یـشارخ  نیرتکچوک  دـشاب و  رظن  تحت  یگلاس  ات 16  دوب  هتـساوخ  رتکد  هکنیا  اـب  درکن  مه  بت  یتح  هاـم  دـنچ  نیارد  یلو  مدوب 

. دوب هتفای  لماک  يدوبهب  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  اقآ  تمارک  هب  وا  دش  ههبج  هناور  یگلاس  رد 13  یلو  دوشن  دراو  شندب 
دیهش ردام  : يوار

رطخ ود 
: درک دیدهت  ارم  يدج  رطخ  تدم 2  نیا  رد  مداد  همادا  هدرک ،  عورش  هیئالط »  » و هچملـش » «، » هکف « ، » نازیوالق  » روحم زا  ار  صحفت  راک 

میتساوخ یم  هک  اروشاع  رهظ  يارب  ات  میتشاذگ  رارق  حبص  هکف ،  رد  رقتسم  رگـشل  صحفت  ناردارب  یمالغ و  گنهرـس  هارمه  هب  راب  کی 
. مینک یشکرس  هدرک و  لرتنک  ار  اجنآ  اروشاع  ترایز  زا  دعب  یتامدقم ) رجفلاو  یتایلمع  هقطنم   ) مینک رازگرب  یمسارم  ءادهـش  لتقم  رد 

. میدرک تکرح  تشذگ  زا 6  تعاس 
چیپ فورعم  لوق  هب  مسرب .  رتدوز  هتفر  يرگید  هار  زا  متـساوخ  نم  تشاد و  دـننام  چـیپ  یتلاح  ربعم  میدیـسر  هک  ینیوآ  دیهـش  لتقم  هب 

ناکت تسشن و  نیمز  يور  شیاج  رد  دوب  ناسارخ  ياه 77  هچب  زا  هک  یکیناکم  لیب  هاگتـسد  هدننار  ام  يرتم  رد 8  مدیچیپن  نم  دیچیپ ،
کی متـشادرب  ار  میاپ  یتقو  ناخرچن . ار  نآ  ًالـصا  رادرب و  نیمز  يور  زا  ار  تیاپ  مارآ  تفگ : تسیچ !؟ هیـضق  مدیـسرپ : دروخ  یمن  مه 

هک یماگنه  مه  رابکی  متشادن و  تقایل  ایوگ  یلو  مدید  ار  دوب  هتـسکش  شیاهکخاش  طقف  هدروخن و  ناکت  نآ  کهالک  هک  يرملاو  نیم 
هب رتم  ره 6  هک  یلاناک  کیدزن  هچملش  يزرم  هاگساپ  رد  میدرک  یم  زاب  ربعم  روحم و  رکشل ،  صحفت  ياه  هچب  يارب  هچملـش  هقطنم  رد 

يزاسکاپ و هوحن  دـش  رارق  زور  کی  متـشاد  یفاک  ییانـشآ  هقطنم  هب  نم  میدـش  يزاسکاپ  رومأـم  تشاد  رارق   T.X.50 نیم کـی  رتم   6
. مداتفا نیمز  هب  هدش  ترپ  اوه  هب  رتمود  مدرک  ساسحا  مدش  رود  ربعم  عورش  هطقن  زا  رتم  تسیب  هک  ینامز  دوش  یسررب  لحم  تیعضو 

زا رت  فرط  نآ  دـنتفگ  یم  يرطب  نیم  نآ  هباه  هچب  شا  ییولیک  هس  ًابیرقت  نزو  رطاخ  هب  هک  اهنیم  نامه  زا  یکی  مدـید  مدـش  دـنلب  یتقو 
هدرکن لمع  يراجفنا  ینشاچ  یلو  هدرک ، لمع  نآ  یلاعتشا  ینشاچ  هدروخ و  نآ  هب  میاپ  ایوگ  دننک  یم  هاگن  ارم  مه  اه  هچب  هداتفا و  نم 

[. دناد یم  ادخ  ] دوب دهاوخ  ینامز  هچ  یموس  تشذگ .  ریخ  هب  هک  دوب  يرطخ  نیمود  نیا  دوب .
دیهش دوخ  : يوار

تسوا تسد  زیچ  همه 
(ع) نیسح ماما  ناتسرامیب  هب  ار  وا  رارـصا  اب  دروآ ، یم  الاب  نوخ  دمآ ، لزنم  هک  رابکی  درک . یم  بات  یب  ار  ملد  گنج  رد  سابع  روضح 

یمن سابع  هک  ییاجنآزا  هتـشاد ؟ رارق  یگنج  هقطنم  رد  امـش  هناخ  تسا ، هدش  ییایمیـش  وا  تفگ : وشتـسش  هنیاعم و  زا  دـعب  رتکد  مدرب .
رانک رتکد  تسا .  هدوب  ههبج  ناشیا  هک  متفگ : رتکد  هب  هتـسهآ  رطاخ  نیمه  هب  دنک  یم  تمدـخ  ههبج  رد  وا  دوش  هجوتم  یـسک  تساوخ 

نم تفگ : و  درکن ، لوبق  وا  اما  يورب  ههبج  هب  یناوت  یم  هراـبود  دـعب  ورب  هاپـس  ناتـسرامیب  هب  هجلاـعم  تهج  امـش  تفگ : دـمآ و  ساـبع 
 . تشگ ههبج  یهار  هرابود  دش و  بوخ  دعب  زور  دنچ  هنرگو ...  دیهدب  دیراد ، ینامرد  وراد و  رگا  متسین  ورب ،  ناتسرامیب 

رابکی دـیدنخیم .  ینتفاین  تسد  یـشمارآ  اب  سابع  یلو  درک  یم  اغوغ  ما  هرهچ  رد  یتحاران  مدوب ، راب  فسأت  يربخ  رظتنم  هظحل  ره  اـما 
رکف و رد  هدش ،  هراپ  مه  شراولـش  نییاپ  خاروس و  خاروس  شنهاریپ  مدید  متـسش ،  یم  ار  اه  نآ  یتقو  دروآ  ههبج  زا  ار  شیاهـسابل  هک 

نم  ] یلو هدـش  روطنیا  مراولـش  نهاریپ و  هکنیا  اب  نیبب ! نامام  تفگ : دـمآ و  سابع  هک  دـشاب  هدـیدن  یبیـسآ  شدوخ  هک  مدوب  نیا  لایخ 
. تسوا تسد  زیچ  همه  دوش و  یمن  يزیچ  دهاوخب  ادخ  رگا  مملاس ]

دیهش ردام  : يوار
تداهش تارب 

هک دننک  یم  سامتلا  هدش  عمج  نارهت  کمران  عماج  دجسم  يدورو  رد  تشپ  انـشآ  ياه  یجیـسب  زا  هدع  کی  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد 
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زاـمن تعاـمج  ماـما  رـس  تشپ  هدـش ، دجـسم  دراو  صحفت  ياـه  هچب  زا  رفن  دـنچ  نم و  دـنداد ، یمن  هزاـجا  یلو  دـنوش . دجـسم  لـخاد 
هزاجا هرخالاب  هلب ، دنتفگ : دیدمآ ؟ مه  امش  مدیسرپ : دنتسه ، مه  صحفت  ياهورین  هیقب  مدید  هدرک ،  هاگن  ار  مرس  تشپ  سپس  میدناوخ ،

هب داجـس  دیـس  مدید : باوخ  مه  رابکی  دندرک . یم  ناشدییأت  تداهـش  يارب  دیاشو ]  ] دندرک یم  ءاضما  ار  ییاه  هگرب  اجنآ  دنداد . دورو 
هجوتم يارب  یتحاران و  اب  مدـید  ار  نازیوالق  هسامح  باتک  مدـش ، هکف  روحم  دراو  یتقو  يوش .  یم  دیهـش  هکف  رد  وت  ساـبع  تفگ : نم 

دمآ : رعش  نیاو  مدز  یلعفت  باتک  نآ  هب  مباوخ  ریبعت  ندش 
داد هزات  یتعلخ  ار  وت  تداهش 
يدمآ یم  دیشروخ  تمس  زا  وت 

دیهش دوخ  : يوار
تداهش لابقتسا 

تسار و تسد  يور  ار  نآ  زا  يرادـقم  تسا  رخآ  ياـنح  تـفگ : تشاذـگ و  اـنح  ار  شیاـه  تـسد  شرفـس  نـیرخآ  زا  لـبق  زور  کـی 
لاس نآ  دوب  رارق  (ع ،) مساق ترـضح  لام  مه  يرگید  (ع ،) ربکا یلع  ترـضح  يارب  یکی  تفگ :  داد و  رارق  شپچ  تسد  يور  يرادقم 

باوخ بشید  تفگ : تسب ، ار  شکاس  زامن ،  هماقا  زا  دعب  دش ، دنلب  باوخ  زا  هرابکی  زور  نآ  اما  دناوخب  هحون  دـنامب و  نارهت  رد  مرحم 
هک درک  فیرعت  روطنیا  نامیارب  شتـسود  تفر  درک و  یظفاحادـخ  و  تساجنآ . نامرارق  هکف ،  هب  ایب  ساـبع  تفگ : نم  هب  يدیـس  مدـید 

دینیشنب تسین  باوخ  تقو  زورما  وش ، دنلب  وش ، دنلب  تفگ : هدرک  رادیب  ارم  دش و  رگنس  دراو  سابع  هک  مدوب  تحارتسا  لاح  رد  رقم  رد  »
. مینیبب رتشیب  ار  رگیدمه  ات 

لیب اب  راک  نم  هک  ییاجنآ  زا  تساوخ  بلطواد  لیب  اب  راـک  يارب  دـمآ و  هراـبود  ساـبع  میدرک  فرـص  ار  راـهان  هدـناوخ ،  ار  رهظ  زاـمن 
وا میدش  هدایپ  لاناک  هب  یهتنم  نیم  نادـیم  کیدزن  سنالوبمآ  اب  تشادرب و  یتسد  لیب  ات  وا 2  اما  مدش  بلطواد  متسناد  یم  ار  یکیناکم 

لحم زا  روبع  زا  دعب  هتـشگ  ربعم  دراو  یتاظحل  يارب  میدـش ، دراو  هللا  مسب  رکذ  اب  تساجنآ  اه  هدـنمزر  زا  يرایـسب  رکیپ  هک  تسناد  یم 
يرارصا مه  نم  مدرگرب  هدرک  یسررب  ار  تیعـضو  نم  ات  اجنیا  نیـشنب  وت  تفگ :  نم  هب  سابع  (1 « ) یمالغ يدهاش و   » نادیهش تداهش 

اب راجفنا  يادـص  ندینـش  اب  اه  هچب  مدرک ، ادـص  ار  وا  هدـش  دـنلب  میاج  زا  راجفنا  يادـص  اب  ناهگان  هقیقد  زا 10  دـعب  مدرکن  نتفر  يارب 
یلو متـشادن  نداتـسیا  بات  رگید  دوب  هداتفا  نیمز  يور  زیخ  مین  تلاح  رد  هدـش  عطق  ییاپ  تسد و  اب  سابع  دـندمآ ، لحم  هب  سنالوبمآ 

شکرت و زا  رپ  یندـب  هتخوس و  یتروص  اب  وا  میدـش  نادـیم  دراو  نایوگ  هللامسب  سپـس  دـسرب  یچ  بیرخت  يورین  میدرک  یم  ربص  دـیاب 
تمس هب  هتفرگ  تشپ  هب  ار  وا  دش  لصو  مرس  عیرس  دوب ، هدنز  زونه  هتخوس  یقیاقش  نوچ  درشف و  یم  مهب  ار  شیاهنادند  درد  زا  لامالام 

هب یتقو  میورب  ناتـسرامیب  هب  رتعیرـس  ات  درک  یمن  يرای  ار  ام  زادـنا  تسد  هلاچ و  زا  رپ  يا  هداـج  رود و  هار  میدرک . تکرح  سنـالوبمآ 
مرحم متفه  رد  هکف  دـش و  ینامـسآ  شمـسج  شحور و  (ع ) سابعلا لضفلاوبا  شیالوم  هب  ادـتقا  اب  ساـبع  میدیـسر  يزهجم  ناتـسرامیب 

هام لوا  ههد  رد  تداهـش  هک  شا  هنیرید  يوزرآ  هب  سابع  تسـشن و  متام  هب  ار  ینیـسح  ياروشاع  هرابود  اب 3/5/1375  فداصم  مارحلا 
دیسر . دوب ، مرحم 

دندش دیهش  لاس 1374  ناتسمز  رد  -1
یتورهج ریما  دیهش  ردام  : يوار

! تسین نم  ياج  رگید  هکف 
میتفرگ ار  شیاپ  تسذ و  میتشاد ، هک  یمسر  رب  انب  میدرب و  موجه  يرباص » سابع   » فرط هب  میدوب ، هدرکن  ادیپ  دیهش  هک  اهزور  زا  یکی 

ار یکیناکم  لیب  دـش . یمن  ادـیپ  يدیهـش  میدوب . هدـش  هفالک  دـنزیرب . شیور  كاخ  یکیناکم  لیب  اب  اه  هچب  ات  میدـناباوخ  نیمز  يور  و 
عیرـس دش . ادیپ  نآ  رـس  هک  میدـش  یناوختـسا  هجوتم  دزیرب ، سابع  يور  رب  كاخ  ات  تفر  ورف  نیمز  رد  هک  لیب  ياهنخان  میتخادـنا . راک 
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ناشن ار  ناشدوخ  هک  دنک  سامتلا  ادهـش  هب  ات  میزیرب  سابع  يور  ار  شیاهکاخ  میتساوخ  یم  هک  ییاجنامه  تسرد  میتشاد . هگن  ار  راک 
. میدرک ادیپ  دیهش  کی  دنهدب ،

: دنتفگ يرباص  سابع  هب  دندیدنخ  یم  هک  یلاح  رد  اه  هچب 
مدوخ يارب  هگید  ییاج  مرب  دـیاب  تسین ، نم  ياج  هگید  هکف  تفگ : مینک ، كاخ  شرانک  ور  وت  میهاوخ  یم  دـید  اـت  هدیهـش  هراـچیب   ــ

... . هدب نوشن  وشدوخ  دش  روبجم  منک و  ادیپ 
یکوزاپ دیجم  يوار :

دیهش هتشونتسد  همانتیصو و 
زامن هک  یسک  متسین  یـضار  دنبای  روضح  ام  متخ  عییـشت و  سلجم  رد  دنرادن  تیلها  بالقنا  ربهر و  هر )  ) ماما اب  هک  نانآ  متـسین  یـضار 

. دیایب ام  سلاجم  هب  دناوخ  یمن 
: هتشونتسد

نیا دش . دنهاوخ  هتـشادرب  ینامز ] هچ   ] عناوم نیا  داد ، دـهاوخ  هار  دوخ  هتخوس  ياه  هناورپ  عمج  هب  رام ا  عمـش ، نیا  تقو ] هچ  ] سپ رخآ 
اقآ دوخ  شاک  تسابیز  هچ  بوخ ،  هچ  ياو  هدیـسر . ارف  لاصو  عقوم  سابع ! يا  هک  دش  دـهاوخ  هدـناوخ  نم  شوگ  رد  ماگنه ] هچ  ] ادـن

... مریمب ینیسح  مشونب و  ینیسح  يوک  لالز  همشچ  زا  يا  هعرج  جع ) ) نامز ماما  اقآ  تسد  هب  تسا  بوخ  هچ  دهدب ، نم  هب  ار  ادن  نیا 
فعض و هدودحم  رد  ناطیش  تیمکاح  دوب . ناما  رد  نآ  رش  ناطیـش و  رکم  زا  داد و  رییغت  ار  خیرات  ریـس  ناوت  یم  درک  یم  لایخ  نمـشد 

اهتشد نآ  رد  هک  ههبج  نادرم  همانـسانش  دوب  نینچ  نیا  یـسرتب و  دیابن  يوش  جراخ  يویند  قئالع  زا  یهاوخ  یم  رگا  تساهناسنا و  سرت 
یمنهج میرضاح  دننکاس  نآ  رد  همئا  و  (ع ) نیـسح نوچ  میراد و  تسود  ار  تشهب  ادنوادخ ! دندرک ... یلزا  تقیقح  يادف  ار  دوخ  ناج 

مرحم لوا  ههد  مایا  هرخالاب  ای  اروشاع و  اعوسات و  زور  ارم  تجاح  دش  یم  هچ  ایادـخ  ریگن  ام  زا  ار  ع )  ) نیـسح هار  هب  قشع  یلو  میـش  اب 
، ... موش دیهش  مرحم  رد  هک  تسا  نیا  نم  قشع  يدومرف ، یم  هدروآرب 

نآ هب  ندیـسر  يارب  شالت  رد  زونه  امـش  هلفاق  زا  هدنام  اج  ام  اما  دـش ، مولعم  ناتتـشونرس  هک  ناتلاح  هب  شوخ  ءادهـش ، ناتلاح  هب  شوخ 
یمن ییادن  نونکا  یلو  دیدرک  توعد  هکف  هب  ارم  امش  ادهش ! يا  درک . دهاوخ  ءاضما  ارم  جورع  هگرب  دنوادخ  هک  هللاءاشنا  میتسه و  هلفاق 

همه رد  هداتسیا و  هتـسشن و  هدیباوخ و  بش  زور و  دینک  رواب  يوش . ینیـسح  مه  وت  ات  ایب  میورب  مه  اب  ایب ، ایب ، ایب ، سابع  دیوگب : هک  دیآ 
تشهب بورغ  ناردارب ! يا  دنامب ، ناملد  رد  هتفر  ياهزور  ترسح  دورب و  نامتـسد  زا  اهزور  نیا  ادابم  مناوخیم  ار  اروشاع  ترایز  لاح 

 . دیئایب سدقم  ناکم  نیا  هب  رابکی  ياهتفه  لقادح  دزادنا ، یم  اهزیچ  یلیخ  دای  هب  ار  لد  كاپ  ناسنا  (س ) ارهز
مالس تسا  امش  هب  ادخ  زا  دعب  ربهر  دیما  دینک . عورش  ادهـش  نیموصعم و  دنوادخ و  مان  دای و  اب  ار  دوخ  ياهراک  دراد ... ییافـص  بجع 

هقباسم نادیم  شرهاظم  همه  اب  ایند  هک  دینک  هشیپ  تقبس ،  تسا ، نداتسیا  تقو  هچ  میاهاپ  يا  مناسر . یم  ماما  ءادهـش و  هب  ار  امـش  همه 
هب دنوادخ  هک  دیشاب  روبص  هوک و  لثم  دیشاب  راوتـسا  دیوش . هدنک  اج  زا  یـسخ  دننام  يداب  ره  زا  ادابم  تبحم . تیناسنا و  هقباسم  تسا ، 

. تسین نداتسیا  تقو  دیریگب  ناوت  میاهتسد  يا  داد . دهاوخ  توق  امش 
دیهش رعش 

منک  یم  تیاکش  نم  لد  زا  بشما 
منک  یم  تیاور  مغ  اب  ار  قشع 
وت  تسد  يادف  نم  يا  ایقاس ! 

وت تسمرس  موش  ات  یبارش  هد 
بان  بان  بارش  مهاوخ  ایقاس !
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باتفآ  ار  ما  هرذ  ره  دنک  ات 
وجتسج  مدومن  ار  یم  اهلاس 
وربور وا  اب ]  ] هظحل کی  مدش  ات 

دیلپ  رپ  يارس  تملظ  نآ  ردنا 
دیسر یقاس  یم  ماج  ناهگان 

یلجنم  دش  ملد  رد  شقشع  روش 
(ع) یلع ای  متفگب  مدید  ار  هداب 

الم  رب  نم  ار  هداب  مدیشکرس 
البرک تشد  هب  مزاع  موش  ات 

درک  هراوف  مرکیپ  تسدز و  نوخ 
درک هراپ  دص  ارم  رخآ  وه »  » قشع

نم  زان  (1 «) یمالغ  » نآ و  يدهاش » »
نم زارمه  ( 2 «) نسح  » اب مسینا  دش 

مأوت  ناسحا  قرغ  مرباص » »
مأوت مان  هرفس  راوخ  هزیر 

. دندش دیهش  لاس 1374  ناتسمز  رد  يرباص  سابع  زا  لبق  هک  صحفت  هورگ  يادهش  زا  - 1
. تسا هدش  دیهش  زین  دوخ  هک  دیهش  ردارب  - 2

مدقم یگرزب  میحرلادبع 

دیهد راعش  ماما  يارب  طقف  مرکیپ  عییشت  مسارم  رد  دیهش :  زومآشناد 
هیرگ و ماهزانج  عییشت  مسارم  رد  دینک و  ملالح  مردپ  مردام و  تسا : هدمآ  مدقم » یگرزب  میحرلادبع   » زومآشناد دیهش  همانتیـصو  رد 

. دیهد راعش  هر )  ) ینیمخ ماما  زا  تیامح  يارب  طقف  هکلب  دینکن  يراز 
اب هک  دوب  هدرک  ادیپ  تریـصب  يردق  هب  اما  درکیم  لیـصحت  ناتـسریبد  مراهچ  لاس  رد  مدـقم "  یگرزب  میحرلادـبع   " زومآشناد دـیهش 

. تفاتش لطاب  هیلع  قح  ياهههبج  يوس  هب  تسشنن و  مارآ  ياهظحل  نمشد  تالمح  ندید 
دیهـش نیا  همانتیـصو  رد  درک ؛ رتمکحتـسم  ار  یمالـسا  بالقنا  ياههیاپ  دوخ ، نوخ  ?م  دـقت اـب  یتامدـقم "  رجفلاو   " تاـیلمع رد  يو 

: تسا هدمآ  زومآشناد 
 " ٌصوُصْرَم ٌناَْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  "

نیرتگرزب ناشیا  دنتـسه و  یناهج  رابکتـسا  دـض  رب  ياهنادواـج  هنادازآ  داـیرف  هک  بـالقنا  ریبک  ربهر  هب  اهمالـس  نیرتهنامیمـص  راـثن  اـب 
هب ار  قرش  برغ و  ياهنوتس  هک  يربهر  دنتسه ؛ تسایس  ياوشیپ  متـسیب و  نرق  درمربا  ریلد و  يا  هدنمزر  امنهار ، هناگی  ون ، لسن  ناربهر 

دوریم تفرگ و  ندیشخرد  مالسا  سدقم  نیمزرـس  زا  شاینادیواج  رون  هک  يربهر  درک . نکهشیر  ار  ملظ  یتلادعیب و  تخادنا و  هزرل 
. دنکفا وترپ  ناهج  لک  رب  دنک و  یناشفارون  یمالسا  ياهنیمزرس  رب  ات 

هک يربـهر  تسا ؛ تیناـسنا  ياـههعلق  يوس  هب  یتخبـشوخ و  يوس  هب  نیملـسم  هدـننک  توعد  ییاـهر و  يدازآ و  رادـمچرپ  هک  يربـهر 
. تسا زیزع  مالسا  قامعا  زا  شایمالسا  تضهن 
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یعـضاوتم عضاوتم ، یـشکرس  شکرـس ، يدباع  دباع ، يدهاز  دهاز ، ینمؤم  نمؤم ، يدهاجم  دهاجم ، یناملـسم  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  نم 
. منکیم اعد  ار  وا  سپ  منادیم  ناشورخ  ینکاس  نکاس ، يزوریپ  زوریپ ،

تاشیامرف دـنراذگن و  اهنت  ار  وا  هتـشاد و  هجوت  هر )  ) ینیمخ ماما  نیمارف  اـهدومنهر و  هب  هک  منکیم  هیـصوت  نارهاوخ  ناردارب و  همه  هب 
. دننک هدایپ  دوخ  دوجو  رد  يزاسدوخ  تهج  رد  ار  ناشیا 

تسا و ص )  ) ادخ لوسر  زا  تعاطا  مدع  ص ،)  ) ادخ لوسر  كاپ  هلالـس  نیا  ربهر ، نیا  زا  تعاطا  مدـع  فلخت و  دـننادب  ناتـسود  همه 
اب قبطنم  ناشیا  طخ  ًانیقی  دـنک و  تیادـه  هللایلا  ریـس  رب  دروآ و  نوریب  داسف  بالجنم  زا  ار  هعماج  دـناوت  یم  هک  تسا  یـسک  اهنت  ناشیا 

. تسا مالسا  لیصا  طخ 
 " ربهر هر )  ) ینیمخ ربکاهللا ،  " دـنزیم ادـص  مرتسکاخ  ياههرذ  مشاب ، شتآ  نایم  رد  رگا  دـننک و  هکت  هکت  ارم  رگا  منکیم  مالعا  هدـنب 

 ". راد هگن  ار  هر )  ) ینیمخ جع )  ) يدهم بالقنا  ات  ایادخ  ایادخ  "

ریقح هدـنب  زا  یناـمرفان  رگا  دـننک و  وفع  ارم  مهاوخیم  ماهدرک ، تیذا  ار  اـهنآ  ریقح  نیا  هک  مزیزع  ناردارب  نارهاوـخ و  رداـم ، ردـپ ، زا 
حالـس نم  نتفر  اب  مراد  وریپ  هب  جایتحا  نم  مهاوخیمن  هیرگ  نم  دننکن ؛ هیرگ  نم  گوس  رد  مهاوخیم  اهنآ  زا  دنـشخبب و  ارم  دـناهدید ،

. دینک عافد  زیزع  مالسا  زا  دیریگ و  تسد  هب 
ادا یمالـسا  بالقنا  هب  ار  دوخ  نید  نم ، گوس  رد  لمحت  تقاط و  ربص و  اب  دـیاب  متـسین  رتشیب  هک  ع )  ) نیـسح ماـما  زا  نم  مزیزع ! رداـم 

. دننک
تدـنزرف هب  ار  تداعـس  نیا  ادـخ  هک  شاب  داش  نک و  راختفا  ردام  تسا ؛ ع )  ) نیـسح ماما  نوخ  زا  رتنوگلگ  نم  نوخ  رگم  مزیزع ! ردام 

. درادن ار  تداعس  نیا  یسک  ره  دنک و  راثن  وا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  هداد 
. دیهد راعش  هر )  ) ینیمخ ماما  يارب  طقف  هکلب  دینکن  يراز  هیرگ و  ماهزانج  عییشت  مسارم  رد  دینک و  ملالح  مردپ  مردام و 

اعد ارم  هتفر و  زیزع  ع )  ) نیـسح ماما  ربق  رانک  هب  دش ، دازآ  مالـسا  ناگدـنمزر  تمه  هب  ینیـسح  يالبرک  هک  یماگنه  مهاوخیم  همه  زا 
. دینک

ار نارفاک  دنشاب و  نارفاک  نآ  نیموکحم  نیملسم و  نآ  نیمکاح  هک  دوش  لدبم  یهلا  هاگداد  کی  هب  شتعسو  اب  ناهج  هنحـص  مراودیما 
. دنناسرب تازاجم  دشا  هب 
 " دینک لالح  ارم  همه  "

مدقم یگرزب  میحرلادبع 

یناگرزب رغصا  یلع 

درک توعد  تداهش  ریسم  هب  ار  وا  رغصایلع ، ردارب 
تداهـش ضیفرپ  ریـسم  ههبج و  رد  روضح  هب  ار  شیوخ  ردارب  شتداهـش ، زا  سپ  یناگرزب » رغـصایلع   » زومآشناد دیهـش  ردارب  هللادبع ،

. درک توعد 
هب اب  فداصم  يو  یکدوک  نارود  دوشگ ؛ ناهج  هب  هدـید  هاـشنامرک  نیـسره  رد  لاس 1347  رد  یناگرزب » رغـصایلع   » زومآشناد دیهش 

ار دوخ  دوش و  داجیا  زومآشناد  دیهـش  نیا  رد  یتریـصب  ات  دـش  ببـس  شردارب ، تداهـش  رما و  نیا  دوب و  یمالـسا  بالقنا  ندیـسر  رمث 
. دنک هدامآ  لطاب  هیلع  قح  ياه  ههبج  رد  روضح  يارب 

تیلوئـسم اـب  ههبج  رد  روضح  هاـم  لاـس و 8  زا 2  سپ  دـش و  مازعا  هـهبج  هـب  یگلاـس  رد 16  یناگرزب » رغـصایلع   » زومآشناد دـیهش 
هب لاس 65  نمهب  رد 15  شرهطم  رکیپ  دـش و  لیان  تداهـش  عیفر  ماقم  هب  يالبرک 5 »  » تایلمع رد  لاس 65  نمهب  لوا  رد  زادـناریتکت ،
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. دش هدرپس  كاخ 
تشاذگ راگدای  هب  ینزهنیس  ریجنز  شرمع  ياعوسات  نیرخآ  رد  رغصایلع 

اب رغـصا  یلع  هک  تشادـن  ریجنز  اـعوسات  زور  ینزریجنز  يارب  مرتـکچوک  رادرب  تفگ : یناـگرزب » رغـصایلع   » زوـمآشناد دیهـش  ردارب 
. تشاذگ اج  رب  ار  يراگدای  نیا  شرمع  ياعوسات  نیرخآ  رد  ریجنز ، نتخاس 

رد تشاد : راـهظا  ع )  ) نیـسح ماـما  يرادازع  زا  یتارطاـخ  ناـیب  اـب  یناـگرزب "  رغـصایلع   " زومآشناد دیهـش  ردارب  یناـگرزب  ربکایلع 
اعوسات زور  رد  هک  تشاد  لاس  نسحیلع 11  مرتکچوک ، ردارب  مدوب و  هلاس   12 رغصا ، یلع  تداهش  زا  لبق  لاس  کی  لاس 64  ياعوسات 

. دشن ادیپ  میتشگ ، نسحیلع  ریجنز  لابند  هچ  ره  میتشاد ؛ ینزریجنز  دصق 
رد هک  رغـصایلع  دش . نامیاوعد  مدرک و  تفلاخم  نم  هک  دـنزب  ریجنز  نآ  اب  تساوخیم  تشادرب و  ارم  ریجنز  نسحیلع  داد : همادا  يو 

دروآ و نیمزریز  زا  بوچ  هعطق  کی  دروآرد ؛ دوب  گرزب  هک  ار  شدوخ  ریجنز  زا  ییاههقلح  هنحص  نیا  ندید  اب  دوب  هلاس  نامز 17  نآ 
ینزریجنز ع )  ) نیـسح ماما  يرادازع  رد  هس  ره  درک و  لصو  بوچ  هب  ار  اـهریجنز  میـس ، کـی  اـب  سپـس  درک  فاـص  ار  نآ  ناـهوس  اـب 

. میدرک
ماما يارب  دوب ، رغـصایلع  راگدای  هک  ریجنز  نامه  اـب  دـعب  ياـهلاس  درک : ناـشنرطاخ  یناـگرزب "  رغـصایلع   " زومآشناد دیهـش  ردارب 

. میدرکیم ینزریجنز  (ع ) نیسح
دوب نارکمج  دجسم  رد  روضح  یناگرزب  دیهش  رمع  تاظحل  نیرتهب 

حبص ات  بش  زا  میتفر ، نارکمج  دجـسم  هب  هک  ودرا  نیرخآ  رد  یناگرزب  دیهـش  تفگ : یناگرزب » رغـصایلع   » زومآشناد دیهـش  مزرمه 
«. مدرک يرپس  ار  مرمع  تاظحل  نیرتهب  بشما   » تفگیم هک  يروط  هب  درک  زاین  زار و 

هب همه  يوگلا  یناگرزب  دیهـش  تشاد : راهظا  يو  زا  یتارطاـخ  ناـیب  اـب  یناـگرزب » رغـصایلع   » زومآشناد دیهـش  مزرمه  یتفلا  هللاتمه 
ار اههچب  هشیمه  درک و  تکرش  یناتسا  نورب  ياهودرا  رد  راب  نیدنچ  دوب ، ییودرا  ياههمانرب  رد  هدننک  تکرش  نازومآشناد  صوصخ 

. درکیم توعد  تعامج  زامن  هب  ینابرهم  اب 
زار و هب  نارکمج  دجسم  هب  حبص  ات  بش  نآ  دوب و  تاکرادت  لوئسم  نارکمج  دصقم  هب  ودرا  نیرخآ  رد  یناگرزب  دیهش  داد : همادا  يو 

«. مدرب اههرهب  سدقم  دجسم  نیا  رد  مدرک و  يرپس  ار  مرمع  تاظحل  نیرتهب  بشما   » تفگیم تخادرپ و  زاین 
لابیلاو يزاب  لوغشم  یناگرزب  دیهش  يالبرک 5 »  » تایلمع زا  لبق  زور  ود  یلیمحت  گنج  رد  درک : ناشنرطاخ  زومآشناد  دیهـش  مزرمه 

. دش رصع  رهظ و  تعامج  زامن  رد  تکرش  هدامآ  يزاب  زا  سپ  هک  دوب 
مازعا نادابآ  هب  تایلمع  يارب  ادرف   » تفگ باوج  رد  ربخ »؟ هچ   » مدیسرپ وا  زا  دوب  لاحـشوخ  یلیخ  دیهـش  هک  یلاح  رد  تشاد : نایب  يو 

«. دوب میهاوخ  نکشطخ  ادخ  دیما  هب  دش و  میهاوخ 
هب ناتـسود  زا  رفن  هارمه 20  هب  رغـصایلع  يـالبرک 5 ،»  » تاـیلمع رد  هک  میدـش  مازعا  هچملـش  هب  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  دوزفا : یتفلا 

. دندیسر تداهش 

یماطسب رغصا  یلع 

دش لیصحتلا  غراف  راثیا  هاگشناد  زا  یگلاس  رد 18  یماطسب  دیهش 
. دش لیصحتلاغراف  یگلاس  رد 18  درک و  مانتبث  راثیا  قشع و  هاگشناد  رد  ملپید  ذخا  زا  سپ  یماطسب ،» رغصایلع   » زومآ شناد  دیهش 

. دوشگ ناهج  هب  هدید  رادم  تیالو  ناتسدرک  هطخ  رد  لاس 1341  رد  یماطسب » رغصایلع   » زومآ شناد  دیهش 
زا سپ  تفای و  تیوضع  جیـسب  رد  دش ، روهلمح  یمالـسا  ناریا  هب  یثعب  نمـشد  هک  ینامز  یهاگـشناد  شیپ  هرود  ندنارذگ  زا  سپ  يو 
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. دیسر تداهش  عیفر  هجرد  هب  تشادن  رتشیب  لاس  هک 18  یلاح  رد  رهم 59  خیرات 17  رد  مچناجنک  ههبج  رد  روضح  هام  کی 
تفرگ میمصت  ناتسریبد  عطقم  موس  لاس  زا  مرسپ  تشاد : راهظا  شرسپ  زا  یتارطاخ  نایب  اب  یماطسب » رغصایلع   » زومآشناد دیهـش  ردام 

مزاع ناتسدرک  هورق  ناتسرهش  زا  دایز  تیلاعف  زا  سپ  دمآرد و  نارهت  جیسب  تیوضع  هب  لاس 59  ناتسبات  رد  يو  دنک ؛ تیلاعف  جیسب  رد 
. دش نارهت  جیسب 

ات دیاش  ناج ! ردام   » تفگ باوج  رد  رغـصایلع  شاب » تدوخ  بقارم  مزیزع   » متفگ وا  هب  مدرکیم  هقردـب  ار  وا  هک  ینامز  داد : همادا  يو 
«. يدید ارم  هزانج  رگید  زور  ات 12   10

رد زور  يو 25  دندروآ ؛ ار  شتداهش  ربخ  ههبج  هب  مرسپ  مازعا  زا  سپ  زور   27 تشاد : نایب  یماطسب » رغصایلع   » زومآشناد دیهش  ردام 
. دمآ لئان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  ثعب  میژر  هراپمخ  تباصا  رثا  رب  هکنیا  ات  دیگنج  لطاب  هیلع  رب  مدقم  طخ 

درک دوخ  نآ  زا  ار  تداهش  ینامرهق  پاک  رهم 59  یماطسب  دیهش 
ندیگنج عوضوم و  نیرتیلصا  ار  گنج  درک و  هفیظو  ساسحا  یلیمحت  گنج  زاغآ  اب  یماطسب » رغصا  یلع   » راکشزرو هتـسراو و  دیهش 

. درک دوخ  نآ  زا  ار  تداهش  ینامرهق  پاک  لاس 59  رهم  رد  ههبج  هب  مازعا  اب  ماجنارس  تسناد و  لامعا  لضفا  ار  نهیم  نید و  نمشد  اب 
شیپ ار  شزرو  تشاد و  شزرو  هب  يرفاو  هقالع  یناوج  یناوجون و  زا  یماطسب  رغصا  یلع  راکشزرو  هتسراو و  یجیسب  راوگرزب و  دیهش 

رد شیاهیـسالکمه ، رگید  اب  هسردم  هب  دورو  اب  زومآ  شناد  دیهـش  نیا  درک ؛ عورـش  هورق  ناتـسرهش  میدـق  ياههلحم  رد  ناتـسبد و  زا 
ناوـنع هب  تفاـی و  تسد  ییاـهتیقفوم  هب  یکاـخ  ياـهنیمز  رد  لاـبتوف  هنیمز  رد  داد و  جرخ  هب  يرتـشیب  تـمه  تـیبرت ، مـیلعت و  راـنک 
. دوب تباقر  دشاب  میت  مادک  رد  رغصا  هکنیا  رس  رب  هراومه  دوب و  روهشم  لحم  ياههچب  نیب  رد  یکینکت  قالخاشوخ و  یتسیلابتوف 

رد نامز  نآ  رد  هتبلا  دش  توعد  لاس 1357 رد  گنهرف  ناناوج  میت  هب  بوخ  يزاب  ششخرد و  هطساو  هب  یماطـسب  دیهـش  يدنچ  زا  دعب 
گنهرف میت  رد  هک  یتقو  ات  یماطـسب  دیهـش  دوب . هقطنم  نآ  نیرتهب  گـنهرف ، میت  تشاد و  دوجو  یهاگـشاب  میت  طقف 4  ناتسرهش  حطس 

. تخادرپیم اهمیت  رگید  اب  تاقباسم  هب  اهراب  دوب 
لضفا ار  نهیم  نید و  نمشد  اب  ندیگنج  عوضوم و  نیرتیلـصا  ار  گنج  درک و  هفیظو  ساسحا  یماطـسب  دیهـش  یلیمحت  گنج  زاغآ  اب 

. درک دوخ  نآ  زا  ار  تداهش  ینامرهق  پاک  لاس 59  رهم  رد  ههبج  هب  مازعا  اب  ماجنارس  تسناد و  لامعا 
، نید زا  عافد  رد  یقالخا  يدرف و  کینکت  یمیت و  کیتکات  جوا  هک  دـننادب  ات  تخومآ  دوخ  ناتـسود  رگید  هب  ار  تداهـش  کـینکت  يو 

. دزاس نومنهر  ینامرهق  بتارم  نیرتالاب  هب  ار  ناسنا  هدوب و  زاسراک  دناوتیم  مه  سومان  روشک و 

يریما سابع 

درک ساسحا  ار  ناریا  ياهزرم  تبرغ  یگلاس  رد 16  يریما  سابع 
ماـما ینرـصنی » رـصان  نم  لـه   » يادـن رب  درک و  ساـسحا  ار  ناریا  ياـهزرم  تـبرغ  یگلاـس  رد 16  يریما » ساـبع   » زوـمآ شناد  دــیهش 

. تفگ کیبل  هر ) ) ینیمخ
. دوشگ ناهج  هب  مشچ  مالیا  ناتسا  رادمتیالو  هطخ  رد  لاس 1344  رد  يریما » سابع   » زومآشناد دیهش 

ات دادیم  رارق  دوخ  روما  سأر  رد  ار  اهنآ  هب  کمک  نیدلاو و  هب  مارتحا  درک و  يرپس  ار  شرمع  هظحل  هظحل  یبهذم  ياهداوناخ  رد  يو 
. دش مازعا  ههبج  هب  یناوجون  نسرد  تفرگ و  جوا  يو  رد  ناریا  سدقم  میرح  زا  تسارح  ساسحا  هک  نیا 

. دش لیان  تداهش  عیفر  ماقم  هب  تشادن  رتشیب  لاس  هک 16  یلاح  رد  لاس 60  رذآ  رد  زومآشناد  دیهش  نیا 

يزاب قشع 
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میس یب  تشپ  هکیزات  ردارب  اب  ینابرق  یـضترم  جاح  دوب ، هیهت  شتآ  نتخیر  لوغـشم  قارع  یتقو  هچملـش ، رد  یهام  شرورپ  لاناک  تشپ 
: درک یم  تبحص 

؟ يداد شلوط  ردق  نیا  ارچ  ینک ؟ یم  راکچ  هکیزات   ـ
( تسویپ هللاءاقل  هب  هکیزات  هملاکم  زا  دعب  يا  هظحل  (؟ تسه هک  تساوح  منک ، یم  يزاب  قشع  مراد   ـ

شرسپ ود  (ع ) یلع

یم امش   :» دیسرپ دوب  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  لها  هک  یلاس  نایم  یجیـسب  زا  دوب . هدمآ  قارع  تووام  هب  ربخ  ۀیهت  يارب  ویدار  رگـشرازگ 
هضیرم شرسپ ، ود  اب  (ع ) یلع ترـضح  داد «: باوج  وا  دییوگب »؟ ار  موصعم  هدراهچ  ماما و  هدزاود  مان  ام  ناوج  ناگدنونـش  يارب  دیناوت 

«. تسا ناشن  مان  یب  هدشمگ  ًالعف  هک  مه  يرخآ  یکی  شرسپ ، هس  وک و  هبیرغ  شرسپ ، هس  وک و  داجس ) ماما  )

شاب اه  ییاوه  دض  بظاوم  یتفر ، شرع 

هدش دنلب  نیمز  يور  زا  هک  تشادن  کش  سک  چیه  رگید  ریبکت ، نتفگ  اب  هتـسشن و  زاورپ  دناب  يور  هک  نیا  لثم  دـش  یم  هک  هلبق  هب  ور 
زا هک  درک  یم  سح  مدآ  یتسار  یتسار  هداد . تسد  زا  ردام  ردـپ ، ياه  هچب  لثم  . درکیم هیرگ  راهب  ربا  لثم  هک  تونق  رد  ًاصوصخ  تسا .

هچب زا  یکی  میدرک ، یم  شا  هرـصاحم  دش  یم  مامت  هک  شزامن  دـنروایباج . هب  دـنناوت  یمن  اه  یلیخ  ار  شتعکر  ود  هک  تساه  زامن  نآ 
ور یتفیب  نییاـپ ، یـشن  ترپ  هعفد  هی  ـالاب  يریم  ردـق  نیا  :» تفگ یم  يرگید  شاـب » اـه  ییاوه  دـض  بظاوم  یتفر ، شرع  :» تفگ یم  اـه 

«. امرس

میلا باذع 

شیاپ ناهورگ  رد  تشادن  تأرج  یسک  اه  تدم  شارخ . شوگ  دهاوخب  تلد  ات  ییادص  اب  نتفگ . ناذا  ةدرم  هتشک  میتشاد ، يا  هدنمزر 
عقوـم رهظ  زا  دـعب  اهدـیدهت  نیا  دـیوگب .» ناذا  دـیایب  منک  ادـص  ار  ینـالف  نکن  يراـک  :» میتـفگ یم  دروـخ  یم  ناـکت  دراذـگب ، جـک  ار 

ره ام  هک  تساقآ  ردـق  نآ  وا  هک  دوب  هداد  ناـشن  مه  هبرجت  داـتفا . یم  رگراـک  رتشیب  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  اـی  مرگ  ياوه  رد  تحارتسا 
مشچ و مک  مک  هتبلا  . سرپن نیبن و  هک  میتشاد  يراگزور  هصـالخ ، دراذـگ ! یم  صـالخا  قبط  رد  دـشاب  هتـشاد  هچ  ره  مینک ، هدارا  تقو 

دیاب یلک  دوب  هدـمآ  شرـس  هک  ییاهالب  ببـس  هب  وگب ، ناذا  وش  دـنلب  یتفگ  یم  دوب  مه  زامن  تقو  رگا  رگید  دـش و  زاب  ام  نذؤم  شوگ 
. دنزیخرب ناشکرابم  ياج  زا  اقآ  ات  میدیچ  یم  يربک  ارغص  میتفر و  یم  شا  هقدص  نابرق 

هولصلاباولجع

یم زامن  دودـب و  تساوخ  یم  تفر  یم  هار  هلجع ، اب  دروخ  یم  اذـغ  هلجع ، اب  دز  یم  فرح  دوب . هدـمآ  ایند  هب  ههاـم  شـش  هک  نیا  لـثم 
ریبکت هک  نیا  زا  لبق  دوب . هتـسب  تماق  مود  هولـصلاباولجع  اب  دـنتفگ  یم  هک  ار  هماقا  ناذا ، دوب . ام  تعامج  ماـما  بیترت ، نیمه  هب  دـناوخ 

مرس تشپ  ما ، هتفر  متفیب  هار  دینامن . بقع  دیبنجب  مناوخ ، یم  دنت  زامن  نم  :» تفگ یم  نارازگزامن  هب  ور  دنادرگ  یم  رب  ار  شرـس  دیوگب 
«. منک یمن  راوس  یهار  وت  مراد و  یمن  هگن  هار  نیب  منک ، یمن  هاگن  ار 

اعد تدابع و 

همه نآ  اب  شتـسرپ ، نوشق و  نایهاپـس و  قشع و  رکـشل  ناریما  نانزهار ، نارارط و  دیما  ندرک  دیماان  ناطیـش و  ندرک  رـس  هب  تسد  يارب 
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دنیاین و رد  ناشیورد  تئیه  هب  دنـشوپن و  رقف  سابل  رگا  دننک  هچ  قارف ، درد  زادگ و  زوس و  زاین و  زار و  دنا  هتخودنا  هک  یگدنب  ۀـیامرس 
!؟ دنریگن یخوش  هب  ار  زیچ  همه  دننکن و  فیلکت  یب  ۀبوت  دنهاوخن و  ریصقت  یب  رذع  نخس  ماقم  رد 

دوش یم  ادخ  رضحم  یتسه و  وا  اب  لاصتا  طابترا و  تفلا و  سنا ، اب  یتسه »  » دناد و یم  تدابع  ار  سنا  نج و  تقلخ  تیاغ  یلاعت  يراب 
ود نیب  تصرف  ندرمـش  منتغم  نتـسویپ ، ندیرب و  ینعی  تسین . اجر  فوخ و  تلـصو و  ییادج و  يرادیب ، تلفغ و  زج  يزیچ  یگدـنز  و 

نیا  » و نتفگ ؛ قحلاانا  هاگ  نآ  تسود و  اب  ندـش  یکی  ندـیرد و  ار  ینارون  یناملظ و  ياه  باجح  هللا ، يوس  ام  زا  ندـش  عطقنم  مدـع و 
. دروخ یم  مشچ  هب  ههبج  ۀـمان  گنهرف  رد  همه  زا  شیب  شالت  هجوت و  نیا  تسا و  هللا  لایع  ۀـمه  ياوصقلا » تیاغ  و  لومأملا » تیاـهن و 

. دنز یم  جوم  نآ  رد  ادخ  هب  دیما  میب و  تسا و  تفرعم  اب  هبیاطم  حازم و  هک  ییاج 

یحوتف سابع 

رقتـسم شیماگ  ۀلق  يور  دنراد ! قرف  هیقب  اب  نیمزریز  ات  نیمز  زا  هک  ییاه  یچتاکرادـت  نآ  زا  دوب . ام  یچتاکرادـت  یتدـم  یحوتف  سابع 
اب اه و  هچب  هب  درک  ور  دیـسر و  هلق  يالاب  هب  اهرطاق  زا  رتدوز  سابع  يزور  میدرب . یم  ـالاب  ار  ساـنجا  غـالا  رطاـق و  اـب  هجیتن ، رد  میدوب ،
زا هجرد  کی  دنکب  هک  ار  شا  یعـس  دـیراد ؟ يزب  زیت و  گنرز و  یچ  یتاکرادـت  هچ  دـینیب  یم  دـینیب ! یم  :» تفگ یناکدرا  ۀـجهل  نامه 

!«. دسر یمن  شیاپ  درگ  هب  یگرزب  ۀمه  اب  غالا  یتح  منک ، ضرع  هچ  هک  رطاق  تسا . رتهب  مه  رطاق 

تسا یتبسنالب  مدآ  بجع 

یمن نیا  زا  رت  شیب  تفر  یم  رد  هروـک  زا  دـش و  یم  هک  ینابـصع  ینعی  دوـب . تـسا » یتبـسنالب  مدآ  بـجع  » تراـبع شیازـسان  شحف و 
ددـع 1 کـی  ینعی  دـسیونب . نآ  رد  تسناوت  یم  تساوخ  یم  شلد  هک  غـلبم  ره  نآ  لـماح  هک  دوـب  ییاـضما  دیفـس  کـچ  لـثم  تفگ ؛

نیا ياج  هب  دوب ، نایم  رد  یـصخش  نینچ  ياپ  تقو  ره  دندوب و  هتفرگ  دای  وا  زا  مه  اه  هچب  رفـص . ات  دنچ  ره  شمرک  هب  هتـسب  دراذـگب و 
!« تساه تبسنالب  نآ  زا  :» دنتفگ یم  دنرامشب ، ار  وا  مومذم  تافص  تبیغ و  هب  دننیشنب  هک 

یقیفر ام  اب  ینک  یم  قشع 

ام عمج  هب  یسک  یتقو  فصو  نیا  اب  دوب . يراک  غولش  دنخب و  وگب  لها  همه  زا  شیب  دوبن . ینیگنس  يدج و  رهاظ و  شوخ  مدآ  شدوخ 
ینامدوخ دوز  ههبج  فلکت  نودب  یعیبط و  رایسب  طیحم  ياضتقا  یشیالآ و  یب  تیمیمـص و  یگداس و  یکدوک و  يور  زا  تسویپ و  یم 

اب همه  روضح  رد  عمج و  نایم  رد  وا  هب  تشگ  یم  رب  تشادـن ، يدراو  هزات  یبیرغ و  ساسحا  درک و  یم  شب  شوخ و  همه  اب  دـش و  یم 
»؟ یقیفر ام  اب  ینک  یم  قشع  :» تفگ یم  شدوخ  هب  صوصخم  نایب 

رایزهم نب  یلع 

ياه تردـقربا  غارـس  میور  یم  دـعب  مینک ، یم  همکاحم  ار  مادـص  میریگب ، ار  البرک  رگا  دوب . غاد  البرک  ثحب  اج  همه  اـجنآ و  اـجنیا و 
باسح دندوب ، نیبدب  مه  یضعب  اه . فرح  نیا  زا  میروآ و  یمرد  مسینویهـص  گنچ  زا  ار  بوصغم  نیطـسلف  سدق ، میور  یم  وا ، یماح 

نایرهـشمه زا  یکی  تـشگ  یمن  رــسدرد  لاـبند  درک و  یم  رکف  نیباـنیب  هـک  یناـسک  زا  یکی  دـنتفرگ . یم  رظن  رد  رتـشیب  ار  تـالامتحا 
هب نتـشادن  یـسرتسد  زا  ترـسح  اب  یـضعب  دندوب  وگم  وگب  لوغـشم  یخوش  هب  دنچ  ره  فلاخم ، قفاوم و  هک  يا  هسلج  رد  دوب . نامدوخ 

رگا دـیروخن . هصغ  ردـق  نیا  الاح  : » دوب هتفگ  شدوخ  هناصلخم  كرد  هنامیمـص و  ملاوع  رد  وا  دـندرک  یم  دای  (ع ) نیـسح ماما  حـیرض 
.« دنا هتفرگن  ام  زا  هک  ار  وا  تسه ! هک  رایزهم  نب  یلع  هداز  ماما  دوشن ، البرک 
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ار ام  يدرک  فالع 

. ار باتک  باسح و  اب  تسرد و  تسار و  فرح  ًاصوصخ  دننزب . مه  هب  ار  ناشفرح  تحار  دنناوتب  هک  دوب  تیمیمـص  ردـق  نآ  اه  هچب  نیب 
نایب تعاجـش  مه  اه  هچب  نوچ  دوب . داسک  هدـش  دای  زجاع » شـشوک  هب   » نآ زا  ثیدـح  رد  هک  تبیغ  رازاب  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب  دـیاش 

درک و یم  عمج  ار  اهنآ  یتبـسانم  هب  یـسک  رگا  ًالثم  هک  دوب  نیا  ار . اهداریا  بیع و  لوبق  عضاوت  مه  دنتـشاد  اه  یتساک  صقاون و  حیرص 
رتشیب دز و  یمن  لد  هب  یگنچ  هتفگ ، يا  هدینشن  زغن و  یناعم  یلیخ  دبال  درک  یم  لایخ  هک  شدوخ  روصت  فالخرب  دز و  یم  فرح  یلک 

یم نایاپ  هب  هک  هسلج  تسین . اهربخ  نیا  اباب  هن  هک  دـنهدب  ناـشن  دنتـساوخ  یم  اـه  هچب  يروج  کـی  دوب ، یلطعم  هیاـم  ناـمدوخ  لوق  هب 
همه گنهآ  نزو و  نامه  اب  هتبلا  هسلج و  متخ  تاولص  نداتسرف  خساپ  رد  دندش ، یم  قرفتم  یتاولـص  کی  اب  دیاب  هدعاقلا  یلع  دیـسر و 

« ار ام  يدرک  ف  الع ... : » دنتفگ یم  مه  اب 

تسا هتسخ  اطع 

چیه هکنیا  بلاج  نوتـس . رـس  دوب  هتفر  فاص  تقو  نآ  دـنک ، روج  عمج و  تسناوت  یمن  ار  شدوخ  تشاد . ییاشامت  تاکرح  تـالاح و 
هتفرن یهار  زونه  هک  ام  هچ ؟ ینعی  دـندز . وناز  رتش  لثم  اه  هچب  یکی  یکی ، هک  میدوب  هار  لیاوا  میدرک . تکرح  دوب . هدـشن  تفتلم  سک 
تـشپ هب  هتـسشن و  اج  نامه  هدش و  هتـسخ  اطع  اقآ  نتفر  هار  يرادـقم  زا  دـعب  ًارهاظ  هلب ؛ طخ . هب  مینزب  دـیاب  مه  ییانـشور  زا  لبق  ات  میا .

مایپ تسا » هتـسخ  اطع   » هکنیا لاـیخ  هب  موس  رفن  تسا » هتـسخ  اـطع  : » دوب هتفگ  شرـس  تشپ  رفن  هب  مه  وا  دنیـشنب  هدرک  هراـشا  شا  يرس 
رد راب  ود  یکی  هک  مه  لوئـسم  دوب . هدیـسر  مایپ  نیا  رفن  نیرخآ  ات  روط  نیمه  دوب و  هدرک  لـقتنم  دوخ  يرـس  تشپ  هب  ار  نآ  ًاـنیع  تسا 

و هیچ »؟ تمسا  : » دیسرپ وا  زا  لوا . رفن  هب  دیسر  ات  دمآ  تفرگ و  ار  نوتـس  یپ  درک و  یلمأت  دوب  هدش  ور  هبور  هیـضق  نیا  اب  اه  ییامیپهار 
ادخ هدنب  ناتدوخ » : » دوب هداد  باوج  اطع  يوشب »؟ شِک  نوتس  نوتس و  رـس  ییایب  تفگ  وت  هب  یک  : » دوب هتفگ  وا  هب  اطع » : » داد باوج  وا 

!« دینک تکرح  دییامرفب  هتفررد  ناتیگتسخ  رگا  ًافطل  : » هکنیا زج  دیوگب  هچ  دوب ؛ هتفرگ  شا  هدنخ  مه  شدوخ 

الاب دورب  هک  نافرع 

ریـس و بتارم  قشع و  نامیا و  زا  تبحـص  هشیمه  لثم  دـش . دـنلب  وا  هک  دـندوب  وگ  تفگ و  مرگ  اه  هچب  دوب و  هتخادـنا  لگ  فرح  هزاـت 
يدابع و یف  یلخداف   » ینعم دوب و  هیـضرم  هیـضار و  هماول ، هراما ، سفن  ثحب  نیطایـش . اـب  هزراـبم  ياـه  نادـیم  دوب و  یقـشاع  كولس و 

زومر قیاقد  تفاطل و  تفارظ و  هصالخ  ادهـش و  دوهـش  دوب و  کچوک  نادرم  يراوگزب  تمارک و  ثیدح  ینداوا » باق  «، » یتنج یلخدا 
وت میتفر  یم  میتشاد  هزات  اجک ؟ : » دندیـسرپ بجعت  اب  هدش و  وا  هجوتم  همه  دش  دنلب  ثحب  طسو  روط  نیا  وا  یتقو  ندـش . صاخلا  صاخ 

رازود میا  هدمآ  میراد ، هچب  نز و  ام  نییاپ . دـیآ  یم  هراپمخ 60  الاب  دورب  هک  نافرع  شاداد ، میتسین  ام  : » تفگ يدـج  یلیخ  وا  و  لاـح »
.« میروخب نام  هداوناخ  اب  میربب  مینک  ادیپ  یهاشهد 

فاب ریجنز  ومع 

خـساپ رد  هک  نیا  تسا . نآ  ياوتحم  نومـضم و  رد  تسا  جیار  اهاتـسور  رهـش و  ههبج و  تشپ  رد  هچنآ  اب  فابریجنز  ومع  يزاب  توافت 
همه شمشک  دوخن و  ياج  هب  هدروآ  یچ  یچ  باوج  رد  هدمآ و  ماما  دش : یک  هتفگ  هدمآ  اباب  ياج  هب  یتفاب  ونم  ریجنز  فابریجنز  ومع 
یم رییغت  يزاب  رخآ  ات  وگ  تفگ و  ياه  تمـسق  ۀیقب  بیترت ، نیمه  هب  و  یمالـسا . يروهمج  يدازآ ، لالقتـسا ،  دنداد : یم  خـساپ  مه  اب 

. درک
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لیتر برقع و 

نآ رد  لـیتر  برقع و  رگید  قطاـنم  هب  تبـسن  دوب و  یجرـش  بوطرم و  دوردـنورا ، هب  یکیدزن  تلع  هب  یلمر  کـشوک  ناتـسب و  ۀـقطنم 
مرگ هداعلا  قوف  ياوه  نآرد  بیرخت  ياه  هچب  نیم  نادـیم  هب  نتفر  زا  لبق  حبـص  هب  حبـص  متـسیسوکا  نیا  ندز  مه  هب  يارب  دوب .  ناوارف 
. دننک يریگولج  ناگدنزگ  نیا  رت  شیب  ذوفن  زا  اه  قاتا  ندش  کشخ  اب  تشگزاب  عقوم  ات  دندرک  یم  نشور  نیدلاءالع  رولاو و  غارچ 

ریزگان باوخ  عقوم  بش  اـم  دـنتفر و  یم  هژر  اـم  مشچ  يولج  نشور  زور  هایـسو ، زمرق  درز و  اـه  گـنر  هب  اـه  برقع  نیا  یطیارـش  رد 
نییاپ زا  ینیریش  ۀبعج  ینولیان  ياه  خن  نیتوپ و  دنب  ای  بانط  اب  مه  کمک  هب  مینک و  قاجنس  فرط  ود  زا  باوخ  هسیک  لثم  ار  وتپ  میدوب 

. میدنبب چیپ  تالکش  تروص  هب  ار  دوخ  اپ 
هب شتآ  هقلح  کی  رد  اه  نآ  نیب  میتفرگ و  یم  ار  ناروناج  نیا  زا  يدادعت  درک . یم  قرف  عضو  هعمج  هبنـش و  جـنپ  لثم  لیطعت  ياهزور 

. دش یم  مک  امرس  زا  ناشرش  وحن  نیا  هب  دنداتفا و  یم  مه  ناج  هب  تخس  ًاقافتا  اه  نآ  میتخادنا و  یم  هار  گنج  رتم  مین  عاعش 

يدود کنیع 

یم همدـص  یلیخ  اه  هچب  مشچ  هب  هک  دوب  اه  فرب  يور  باتفآ  رون  ساکعنا  ام  لکـشم  نیرت  یلـصا  ناتـسدرک ، ریگ  فرب  تاعافترا  رد 
ظفاحم لخاد  میدرک و  هایـس  کیژامو  گنر  اب  یمـشچ  تاعطق  رد  ار  هداس  ۀشیـش  میدز . يراـکتبا  هب  تسد  لکـشم  نیا  لـح  يارب  دز .

اب هداد و  شرب  مشچ  بسانم  ةزادـنا  هب  ار  کیتسالپ  ًالبق  هک  حیـضوت  نیا  اب  میداد . رارق  دوب ، یگنر  زبس  کیتسالپ  هک  یج . . یپ . رآ جرخ 
دنب و میرف و  مه  روتوم  ای  نیـشام  پویت  ددرگن . ادـج  ات  میدوب  هنابـسچ  عیام  بسچ  اب  ار  نآ  تشپ  هدرک و  يزاساج  ار  نآ  راشف  امرگ و 

. دوب فربدض  کنیع  نیا  تسب 

نیشتآ کنیع 

زا هدافتسا  اب  میتخاس و  یم  يرعقم  یسدع  کنیع  اب  اه  هچب  زا  رفن  ود  دوبن ،  تیربک  یتقو  میتشاد .  زاین  شتآ  هب  ورسنک  ندرک  غاد  عقوم 
مزیه اه ،  گرب  شتآ  اب  میدز و  یم  شتآ  ار  ناـتخرد  گرب  میدرک و  یم  لعتـشم  ار  جرخ  دیـشروخ  ۀعـشا  یج و  . یپ . رآ جرخ  يا  هکت 

. دش یم  لقتشم  قاجا  ياه 

شتآ اه و  یقارع 

. میتفر هرد  لخاد  هب  هقطنم  ياشامت  يارب  نامزر  مه  زا  رفن  هد  اب  دعب  زور  میدرک و  حـتفار  هینامیلـس  ياه  هوک  هنابـش  رصن 8 ، تایلمع  رد 
تازیهجت هحلسا و  ام  زا  مادک  چیه  اه . یقارع  اه ، یقارع  دیشک  دایرف  اه  یجیـسب  زا  یکی  ناهگان  هک  میتشاد  هلـصاف  هناخدور  اب  رتم  دص 

ام نیب  هراپمخ  کی  هظحل  نامه  شتآ "و  :" دز دایرف  یبیهم  يادص  اب  كریز  ياهورین  زا  یکی  عقوم  نامه  میتفرگرگنـس . يروف  تشادن .
دنا و هتشاذگ  ناشرس  يور  ار  ناشیاه  تسد  یقارع  میدید 12  هعفد  کی  داد . ناکت  ار  هقطنم  نآ ، يادـص  دروخ و  نیمز  هب  اه  یقارع  و 

. میتشادن مه  هزین  رس  کی  یتح  ام  هک  یلاح  رد  دنیآ . یم  ولج  میلست  تلاح  هب 

یکیتکات رورم  روبع و 

هک نیا  يارب  وا  دراد . ار  لـحم  نآ  رد  تاـیلمع  دـصق  نمـشد  دـش  هجوـتم  هک  دوـب  هتفر  برغ  طوـطخ  هـب  ییاسانـش  تـهج  يدارمهاـش 
هب ورین  رفن  جنپ  هارمه  درک و  باختنا  دوب  نمـشد  دید  ضرعم  رد  ًالماک  هک  ار  هاگرذگ  زا  تمـسق  کی  دنک  فرحنم  ار  یقارع  ياهورین 
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رثؤم مه  رایـسب  هلیح  نیا  دراد . روضح  اج  نآ  رد  ینادرگ  دـنک  رکف  نمـشد  ات  درک  روبع  هاگرذـگ  نآ  زا  اهراب  اـهراب و  ینوتـس  تلاـح 
. داتفا

ییامنهار ییاسانش و  میالع 

صاخ ياهروحم  اه و  ناکم  هب  یبای  تسد  زین  نمشد و  زا  يدوخ  ياهورین  صیخشت  مایپ و  لاقتنا  ییاج و  هب  اج  كرحت و  لیهست  يارب 
. دـش یم  هدافتـسا  رگیدـکی  ییاسانـش  يارب  ینوگانوگ  ياـه  هویـشزا  اـه  یقارع  یلاـمتحا  ياهدونـش  رب  ندرک  مگ  در  تقو و  عرـسا  رد 

ندرب راک  هب  صاخ ، لیاسو  رازبا و  اب  يراذـگ  تمالع  شتآ ، رون و  داجیا  تاناویح ، ای  ناسنا  صاخ  توص  ادـص و  اـب  میـالع  نداتـسرف 
مایپ ظفح  يارب  زمر  دک و  ياج  هب  يراکتبا  ای  یلحم  ياه  نابز  هب  لسوت  عوضوم ، ياقلا  يارب  اهورین  نیب  لومعم  روهشم و  صاخ  یماسا 

. دوب اه  نآ  ةرمز  زا  نمشد  دونشزا  اه 

كرحتم رگنس  بآ - زا  روبع 

یکاخ دپ  رد  اه  نآ  دوب .  هدمآرد  نمـشد  فرـصت  هب  هک  تشاد  رارق  يدوخ  ياه  نیمک  نونجم  ةریزج  رد  راهچ  دـپ  يولج  تمـسق  رد 
حورجم دیهـش و  نداد  اب  راب  ره  دـندش و  یمن  اه  نآ  عضاوم  ریخـست  هب  قفوم  دـندرک  یم  هلمح  قیاق  اب  هک  ام  ياـهورین  دـندوب و  رقتـسم 

اهورین زا  یکی  دـهدب . دراد  يرظن  سک  ره  تفگ  مدـقا  یعوـن  میحر  جاـح  دـش . یم  بارخ  اـه  هچب  ۀـیحور  میدرک و  یم  ینیـشن  بقع 
دعب دوش . روانـش  رگنـس  هک  يوحن  هب  دنراذگب  رگنـس  نآ  يولج  تمـسق  رد  دـننک و  لصو  قیاق  روتوم  روانـش ،  لپ  تشپ  درک  داهنـشیپ 

. دمآرد ام  فرصت  هب  تافلت  نیرت  مک  اب  دپ  دش و  ارجا  حرط  نیا  دننک . هلمح  دنوش و  رقتسم  نیگنس  حالس  اب  رگنس  تشپ  رد  اهورین 

لخن گرب  ربیف و  - بآ زا  روبع 

لوط هب  ربیف  کی  اج  نآ  رد  میتفر و  دور  رانک  هب  ناتسود  زا  نت  دنچ  اب  بورغ  زور  کی  میدوب .  رقتسم  ریش  نمهب  ۀناخدور  رانک   66 لاس
فرط بآ  هب  ناتـسود  اب  دـشن  قرغ  میدـید  یتقو  میدـش ، شراوس  میتخادـنا و  بآ  هب  ار  ربیف  میدرک .  ادـی  رتم  یتناس  رطق 40  رتـم و  ود 

. دوب ملب  نیا  يوراپ  مه  امرخ  تخرد  گرب  میتشگرب . میتفر و  هناخدور 

چیپ وتپ  قیاق  بآ –  زا  روبع 

وتپ درب  یم  تاکرادـت  هک  ار  یقیاـق  روتوم  فارطا  دورن  ول  ناـمتیعقوم  هک  نیا  يارب  میدوب .  کـیدزن  نمـشد  هب  یلیخ  نونجم  ةریزج  رد 
. دسرن نمشد  شوگ  هب  روتوم  يادص  ات  میدیچیپ 

اه قیاق  اهرطاق و   – بآ زا  روبع 

راوس بآ  زا  سرت  تلع  هب  اـه  نآ  میداد .  یم  روبع  بآ  زا  میدرک و  یم  قیاـق  راوـس  ار  اـهرطاق  دـیاب  هچبلح  رد  رجفلاو 10  تایلمع  رد 
قیاق راوس  ار  اهنآ  دعب  دننیبن . ار  شیور  يولج  ات  میدیـشک  یم  اه  ناویح  رـس  يور  و  میتشاد . یم  رب  ار  رطاق  يور  نیجروخ  دـندش . یمن 

. میتشذگ یم  بآ  زا  هدرک و  کچوک 

یلییوزاگ ینیشن  بقع 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 493 

http://www.ghaemiyeh.com


دیهـش و اـه  هچب  زا  یلیخ  تفرگ و  رارق  شتآ  ریز  اـم  رواـجم  نادرگ  دز .  ینیگنـس  کـت  نمـشد  نیریـش ،  رـصق  رد  لاس 67  دـیع  بش 
یلییوزاگ ۀکشب  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  میهد .  بیرف  ار  نمشد  هنوگچ  هک  میدرک  تروشم  مه  اب  اهنآ  هب  کمک  يارب  دندش . حورجم 

لمع نیا  اب   . مینزب شتآ  ار  نآ  میناسرب و  هدش  هرـصاحم  ياه  هچب  تشپ  هب  میروب  هدروآ  طخ  هب  رزودلوب  هب  یناسر  تخوس  يارب  هک  ار 
ار یتامهم  ۀـغاز  هک  درک  روصت  نمـشد  تشذـگ و  اه  هچب  رـس  يـالاب  زا  هظحل  دـنچ  فرط  تساـخرب و  اوه  هب  دود  شتآ و  زا  یهوک  ، 
رد راتتـسا  اب  اه  هچب  درک و  کبـس  ار  شا  هلمح  شتآ  سپ  تسا .  هدنامن  هدـنز  یـسک  رگید  دـیدش ،  راجفنا  نیا  اب  ًامتح  هدرک و  رجفنم 

. دندش دازآ  دندیشک و  بقع  عیرس  شتآ  يامرگ  جوم  نایم 

یناریا اما  برع 

، نوریب دییایب  هک  دوب  هتخادنا  هار  دایرف  داد و  یبرع  نابز  اب  اه  یقارع  رگنس  کیدزن  راب  کی  ناتسزوخ ، تسوپ  هایـس  ناگدنمزر  زا  یکی 
 . دوب هدرک  لصاو  كرد  هب  هتسب و  هلولگ  هب  دوب  هدش  جراخ  رگنس  زا  همیسارس  هک  ار  يدارفا  نیلوا  دندرک و  هلمح  اه  یناریا 

یمتاح یلع 

 : همانتیصو
ياههنحـص ماـمت  رد  ار  دوخ  یهاـگآ  روضح و  هک  یتـما  رورپ ، دیهـش  تما  هب  تینهت  دورد و  ریبـک  ینیمخ  تما  ماـما  رب  دورد  مـالس و 

ار ناریا  تلم  تیمولظم  ناهج  طاقن  یصقا  رد  هک  يزرابم  ناملسم و  نایوجشناد  رب  مالس  تسا .  هدیناسر  تابثا  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا 
رب دورد  دناهدنکفا و  شیوشت  نارگمتـس ،  ناجب  دوخ  ياذـغ  باصتعا  اب  دـناهدروآ و  رد  وناز  هب  ار  خـیرات  ناربکتـسم  دنـشکیم و  دایرف 

ياهتکرح ناهج و  نیفعـضتسم  دـیما  اهنت  هک  هدـیناسر  تابثا  هب  هک  یطخ  دراد و  دوخ  راصحنا  رد  ار  كرـش  هچ  ره  اب  هزراـبم  هک  یطخ 
هب هتـشون  نیا  منادیم  هکنیا  اب  دـهدب .  تاجن  ار  ناملـسم  نامورحم  بلق  نیا  سدـق ،  دـناوتیم  هک  تسا  طخ  نیا  اـهنت  تسا و  یمالـسا 

ناردارب و هک  یطیحم  زا  مهاوـخیم  مسیوـنب  منادیم  مزـال  هک  ار  هچنآ  اـت  بناـجنیا  تیلوئـسم  هک  مـنکیم  سح  یلو  دـشکیم ،  ازارد 
هک یطیحم  دـش و  نم  شرورپ  ثعاـب  تخاـس و  ارم  هک  یطیحم  مسیونب .  دـندوب ،  هدروآ  دوجوب  یـسوساج  هنـال  رد  وجـشناد  نارهاوـخ 

 . میوگب تعامج  ياهزامن  زا  لوا  دشاب .  هنومن  دناوتیم 
درکیم تبحص  ام  يارب  ماما  زامن ،  ره  زا  دعب  مشاب .  هدناوخ  یـسوساج  هنال  رد  ار  میاهزامن  نیرتهب  دیاش  دوب .  اهینیئوخ  تعامج  ماما 
تداهــش زا  دـناریم و  نخــس  تیادـه  یئاـمنهار و  زا  دزیم ،  فرح  یکاـپ  زا  يوـقت و  زا  تـفگیم ،  يزاـسدوخ  سفن و  هـیکزت  زا  ، 

 . درکیم وگتفگ  دندوب  هنومن  قالخا  داقتعا و  نامیا و  ظاحل  زا  نارادساپ  دوب و  شوج  دوخ  هک  یهاپس  نارادساپ ،  هاپس  زا  تفگیم و 
زامن مه  بش  کـی  یتح  تسا  هدرک  سفن  هیکزت  اـهلاس  هک  یماـما  شراوگرزب  داتـسا  زا  درکیم ،  فیرعت  ناـمیارب  ینیمخ  تما  ماـما  زا 

ياهتیـصخش زا  اهینیئوخ  ماـما  تسوگلا و  دـهدیم و  یحو  يوب  شراـتفر  شیاـهفرح و  ماـمت  هک  یماـما  تسا  هتفگن  كرت  ار  دوخ  بش 
دندیفم و دنمشزرا و  هعماج  نیا  تیاده  يارب  مادکره  دنتسه و  هعماج  نیا  یقالخا  ياههیامرس  هک  یصاخشا  تفگیم .  نخس  یمالـسا 

هنال رد  ام ،  ماما  هک  مرادـن  دایب  رگید  تفرگیم  تروص  غیلبت  هعیاـش و  اـب  هکلب  هلولگ  اـب  هن  ناـشرورت  هک  دـناریم  نخـس  اـهنآ  رورت  زا 
اب ار  ناشیاهفرح  نارهاوخ  ناردارب و  ماـمت  تبحـص  ماـگنه  هک  منادیم  ار  نیا  یلو  تخادرپیم  ثحب  هب  یلئاـسم  هچ  هراـبرد  یـسوساج 

ناشیا نآرق  ریـسفت  ياهـسالکرد  متـسناوتن  هک  مدوب  تداعـس  یب  ردقچ  نم  دـندشیم و  ناشیاهوگتفگ  وحم  دـندوب و  اونـش  ناج  شوگ 
هک دـیآیم  مدای  تشاد ،  لابندـب  تیادـه  یئامنهار و  ام  يارب  شیاهفرح  مامت  دوب و  یـسوساج  هنال  رد  ام  ماما  یتسارب  وا  منک .  تکرش 

دندیسرپیم .  ناشیا  زا  ار  شیوخ  تالکشم  نارهاوخ  ناردارب و  دنتشاد و  یصاخ  رحبت  یسایس ، لئاسم  لیلحت  هیزجت و  رد  ناشیا 
دمآیم و یسوساج  هنال  هب  نامز  لیمک  نیا  شرورپ  داتسا  هعمج  ياهبش  درادب .  قفوم  یمالـسا  تلم  هب  تمدخ  هار  رد  ار  ناشیا  دنوادخ 
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ناناملـسم يارب  نارود و  یلع  يارب  ار  لیمک  نیا  دـنوادخ   . میدرکیم رارقا  ار  شیوخ  ناهانگ  میدـناوخیم و  لیمک  ياعد  ناشیا  اـب  اـم 
ار بالقنا ،  رسارس  هزرابم و  رسارس  طخ  نیا  ماما  میتشاد و  هسلج  ماما  طخ  هرابرد  اهینیئوخ  یسوم  ماما  اب  رابکی  ياهتفه  دیامرف .  ظفح 

 . دندرکیم حیرشت  ام  يارب 
ار  ریسم  نیا  ندوب و  طخ  نیا  رد  هک  تسا  لکشم  ردقچ  هک  مدرکیم  ساسحا  نم  هک  یتسارب  دوب  یبوخ  تاسلج  هچ 

یـسوساج هنال  هب  ینیمخدمحا  جاح  تقو  ره  هک  میروآیم  رطاخب  دیامرف .  تیادـه  تهج  نیا  رد  ار  ناناملـسم  مامت  دـنوادخ  ندومیپ . 
رارق نوگاـنوگ  ياـهراشف  تحت  نایوجـشناد  هک  يدراومرد  صوصخب  دـندشیم ،  روش  يداـش و  رد  قرغ  نارهاوـخ  ناردارب و  دـمآیم 

 . دادیم بالقنا  تکرح  نیا  يرادـیاپ  رب  ياهرابود  دـیون  ناـشیا  ندـمآ  دـنتفرگیم  رارق  تمهت  هلمح و  دروم  فرط  ره  زا  دـنتفرگیم و 
ورین میدشیم و  راودیما  ام  دیـسرتن و  یـسک  زا  دنوادخ  زجب  دیـشاب و  هتـشادن  ساره  هک  دـندادیم  تماقتـسا  ربص و  دـیما و  ام  هب  ناشیا 

ياهروشک زا  ناملـسم  زرابم و  ياهتیـصخش  اب  رادـید  دـیامرف .  يراـی  ار  نیفعـضتسم  رازگتمدـخ  ماـما و  دـیما  نیا  دـنوادخ  میتفرگیم . 
یمالسا بالقنا  تیعقاو  هب  ار  ام  اهرادید  نیا  تخاسیم .  انشآ  ام -  یلصا  نمشد  نیا  اکیرمآ -  ياههئطوت  اب  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  فلتخم 

درکیم .  فقاو  نامدوخ 
رگا هک  یبالقنا  تسا .  ینمیرها  یناطیـش و  تردق  ره  هدـنبوک  نآ  هملک  تدـحو  هدادـن و  خر  نونک  ات  ایند  ياجک  چـیه  رد  هک  یبالقنا 

يردقب اهناگورگ  اب  نامراتفر  میاهدومن  لمع  نآ  دـض  رب  ریزگان  میرادـنرب  ماگ  شتهج  رد  رگا  میاهتفگ و  ار  شرفک  میئوگن  ار  شرکش 
اریخا هک  یناگورگ  نیئوک  تاراهظا  متـسه  ناگورگ  ماهدرک  شومارف  نم  دوب  هتفگ  اهناگورگ  زا  یکی  يزور  هک  دوب  یمالـسا  بوخ و 
مبلطیم شزوپ  امـش  زا  تسا .  ناردارب  نارهاوخ و  ردام و  ردـپ و  هب  مباطخ  همان  رخآ  رد  و  دـناسر .  یم  تابثا  هب  ار  اـعدا  نیا  دـش ،  دازآ 
منادیم نم  دیدوب و  هدیـشک  نم  يارب  يدایز  تمحز  امـش  هک  یلاح  رد  مهد و  ماجنا  یتمدخ  ناتیارب  متـسناوتن  هک  مهاوخیم  ترذعمو 
یتمالس مرادن .  يرذع  مرصقم و  اریز  دیشخبب  ارم  هک  منکیم  شهاوخ  یلو  ماهدرکن .  لمع  امـش  قح  رد  ار  يردارب  يدنزرف و  فیاظو 
 . دیناسرب ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  صوصخب  نایانشآ  ناتسود و  مامت  هب  ارم  مالس  مناهاوخ .  راگدرورپ  هاگرد  زا  ار  امش 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 
یمتاح یلع  ءاضما : 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

يدبا یفیس  ربکا  یلع 

ربکایلع  : مان
يدبایفیس  : یگداوناخ مان 

دیجم  : ردپ مان 
09/08/1341  : دلوتخیرات

615  : ش.ش
زیربت  : همانسانشرودصلحم

16/10/59  : تداهش خیرات 
یلیمحتگنجهب طوبرمثداوح   : هثداح عون 

ههبجردنمشد طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 
یقرشناجیابرذآناتسادیهشداینب  : ناتسا
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زیربتدیهشداینبهرادا  : رهش
 : همانتیصو

نوعجار هیلا  انا  انا هللا و 
لماکت قیرط  یط  تاشیامزآ و  لحارم  ندنارذگ  زا  سپ  هکنآ  مود  دهن و  یم  یکاخ  هرک  رد  مدق  هکنآ  یکی  دوشیم  دـلوتم  رابود  ناسنا 

هار رد  هزرابم  يارب  ار  ناسنا  ع )  ) نیسح هک  یتداهش  هب  یتقایل  ارم  نکل  دوشیم  لیان  دشاب  تداهش  هک  تداعس  تیناسنا و  هجرد  یلاعت  هب 
مرگنسمه رادساپ  ناردارب  هب  دوش  مبیـصن  تداعـس  نیا  ات  دنک  يرای  ارم  هک  مهاوخیم  دنوادخ  زا  یلو  تسین  دناوخیم  ارف  نآرق  هب  هدیقع 

 : هک منکیم  هیصوت  ما  هدیقع  مه  و 
هب تمدـخ  مالـسا و  هار  رد  دـیرادیم  رب  هـک  ماـگ  ره  دـینک  یعـس  مناـج  زا  رتزیزع  ناردارب  يا  نیــسح  ناراـی  يا  مالــسا  نارادـساپ  يا 
زا هک  ار  راثیا  ودنک  ینابیتشپ  فده  هب  ندیسر  هار  رد  ار  امش  ادخ  ات  دیـشاب  رگیدکی  نافیعـض و  نابیتشپ  رای و  هراومه  دشاب  نافعـضتسم 

دیرذگب دوخ  لام  ناج و  زا  نافیعـض  هب  کمک  هار  رد  یلع  نوچمه  دیزاس و  دوخ  هشیپ  تسا  ناملـسم  نموم و  درف  کی  هیلاع  ياهتفص 
راتفر ردار  یمالـسا  قالخا  دیـشاب و  هتـشاد  سفناب  داهج  دـینکب  یبالقنا  يزاس  دوخ  ینیمخ  ناروای  يا  هللا ،  فکرب  ناج  نازابرـس  يا  ، 

ان غوی  زا  اه  هدوت  یئاهر  يارب  دشاب  مالسا  زا  یلماک  يوگلا  امش  لامعا  هکنانچ  دیناسانـشب  ایند  هب  ار  یعقاو  مالـسا  ات  دینک  تاعارم  دوخ 
ناماد رد  ع )  ) نیـسح هک  رورپب  نانچ  ار  تدـنزرف  ردام  يا  وت  دراد و  او  مایق  هب  ناربکتـسم  هیلع  رب  نتفای  یهاگآ  نیا  ار  تلم  ات  یهاـگآ 

نم گوس  رد  يدوب  نومنهر  هللا ) هار   ) يراختفا رپ  هار  نینچ  هب  ندیـسر  ردارم  هک  منکیم  رکـشت  وت  زا  مرداـم  تفاـی  شرورپ  ع )  ) همطاـف
بلق هب  هدومن و  لیدبت  هلولگ  هب  ار  ناتیاهکـشا  دینک  هیده  هللا  هاگـشیپ  هب  لباقان  يا  هفحت  دیا  هتـسناوت  هک  دـینک  راختفا  دـییرگن  دـیلانن و 

. دینزب یعقاو  مالسا  نانمشد 
. نک لالح  میارب  ار  تریش  مردام 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

يزوریپ لماوع 

. زامن نتشاد  اپرب  ادخ و  رکذ  نتشاد  بل  رب  ادخ ، هب  نامیا 

تایلمع

. یعقاو رورس  نشج و  جاودزا و 

ع)  ) یلع

. تماقتسا ربص و  ملعم  نیرت  یمارگ  عشاخ . عضاخ و  ياسراپ  دربن و  هنحص  درم  ریش  ربمایپ . نیشناج  یصو و  ردارب ، تسود ،  رای و 

لمع نودب  ملع 

. نآ لماح  شود  رب  یلاب  رزو و 

مالسا نالماع  ياملع 

(. جع  ) نامز ماما  قحرب  نابیان 
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هنتفرپ رصع 

. دننک یم  درخ  یگدنب  غویریز  رد  ار  تیناسنا  رگ ، هطلس  برغ  قرش و  هک  يرصع 

ههبج قشع 

. تساتکی قلاخ  هب  قشع  لص  ارد  و  تسا ؛ جع )  ) نامزلا بحاص  كرابم  دوجو  هب  قشع  تسا . ع )  ) نیسح هب  قشع 

قشع

زا لد  نادرگرـس و  نآ  كاردا  رد  لقع  تسا . نامرد  یب  درد  نایاپ و  یب  هصق  تسا . نارکیب  رحب  نازوس و  شتآ  تسا .  یگدوسآ  هیام 
. تسا ناوتان  نآ  تفایرد 

تزع

. مالسا هار  رد  گرم  ادخ . هار  رد  ندرم 

ینیمخ زا  تیامح  مدع 

. تسا نآرق  مالسا و  زا  تیامح  مدع 

یگدنب تدابع و 

. یندشن شومارف  یخیرات و  زور  کی 

ینیسح ياروشاع 

. یندشن شومارف  یخیرات و  زور  کی 

البرک ناقشاع 

ناگتخوسلد نوچ  ار  نآ  دـننک و  فاوط  ع )  ) نیـسح رهطم  حیرـض  درگ  ییاـیند  هشیدـنا  ره  زا  غراـف  راو و  هناورپ  دـنراد  وزرآ  هک  ناـنآ 
. دنریگرب رد  يرتشگنا  نیگن  دننامه  قشاع ، 

قشاع

. تسا نیرق  تنحم  اب  هتسویپ  وا  تبحم  تسا . رابرهگ  شا  هدید  رادیب و  هشیمه  شلد 

قشاع نافراع 

هب ناج  هدید  اب  دندمآ و  شیوس  هب  لد  ياپ  اب  ادخ  رادید  قشع  هب  دـنتفای و  ار  وا  دنتـساخرب و  ادـخ  يوجتـسج  هب  تایح  يارـس  رد  نانآ 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 497 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ زج  يروای  دندربن و  رـسب  ادخ  دای  یب  دندرکن و  تلفغ  ادـخ  دای  زا  يا  هظحل  يارب  یتح  تایح  لوط  رد  نانآ  دـندش . لیان  شرادـید 
. دندرواین ادخ  قشع  يوک  زج  ییوک  ادخ و  يارس  زج  ییارس  هب  يور  دندرکن و  هیکت  ادخ  ریغ  هب  یسک  رب  دنتفرگن و 

غ

بور نیم  کتلغ 

نیا هب  دش . یم  بصن  نیشام  يولج  هک  دندوب  هتخاس  یهاگتـسد  بور  نیم  ياج  هب  اه  نیم  ندرک  مدهنم  يارب  یـسدنهمو  ینف  ياهورین 
يولج ار  نآ  دـندرک و  لصو  تلافـسآ ، صوصخم  ياه  کـتلغ  دـننامه  کـتلغ ، کـی  هب  فرط  ود  زا  ار  ییاـهوزاب  مرها و  هک  تروص 

. دش یم  زاب  هار  یثنخ و  دش  یم  در  نآ  يور  زا  کتلغ  هک  ینیمره  ًاعبط  تکرح  عقوم  دندادرارق . نیشام 

هناخلسغ

. یسورع زا  لبق  مامح 

برغ

هب ار  یناسنا  كاپ  ترطف  تاذ و  هک  يدسافم  دروآ ؛ یم  رد  هطلـس  ریز  هب  ار  اهروشک  دسافم ،  ریاس  جـیورت  یـسنج و  ياهیدازآ  نداد  اب 
ار اهروشک  یلم  ریاخذ  نداعمو و  دنک  یم  رامثتسا  ار  نانآ  قرغ و  یناگدنز  هرمزور  لئاسم  رد  طارفا  دح  هب  ات  ار  دارفا  دشک و  یم  لاوز 

. درب یم  امغی  هب 

یمولغ

لبنت پوت  يوسنارف ؛  پوت  هلولگ 

یتشهب مالغ 

لاس نس و  مک  هداعلا  قوف  ياه  هچب  هدنمزر ؛ نارسپ 

يدعُب ود  لسغ 

تبانج تفاظن و  روظنم  هب  مامحتسا 

تدحو ياذغ 

هتـشذگ هتفه  ياهاذغ  همه  زا  بکرم  ییاذغ  و ؛... يزبس ، سدـع ، ایبول ، همروق ، همیق ، تشاد . هتفه  ياهاذـغ  همه  زا  یناشن  هک  یکاروخ 
. هدشن فرصم  هک 

هرامش هس  ياذغ 

هلـصاف هب  دـش ، یم  بیغ  یندز  مه  هب  مشچ  رد  هک  نآ  زیچان  مجح  هقطنم و  رد  بابک  ندوب  کیراب  هاتوک و  هب  تسا  يا  هراـشا  باـبک ؛
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! نتفگ کی  ود و  هس و  هرامش  هس 

يربکا نیسحمالغ 

دیزگرب ار  قح  زا  عافد  هلاس  دیهش 17
دیزگرب و رفک  ربارب  رد  ار  یمالسا  نهیم  زا  عافد  دوب  مکاح  شاهداوناخ  رب  هک  یلام  رقف  مغریلع  يربکا » نیسحمالغ   » زومآشناد دیهش 

. دش مازعا  ههبج  هب 
ناهج هب  مشچ  یبهذم  فعضتسم و  ياهداوناخ  رد  هاشنامرک  ناتـسا  رد  لاس 1345  نیدرورف  لوا  يربکا » نیسحمالغ   » زومآشناد دیهش 

. درک لیصحت  كرت  ییادتبا  هرود  زا  دعب  یهافر  تاناکما  دوبمک  لیلد  هب  يو  دوشگ ؛
لاس زا  نیسحمالغ  سپس  دنتفرگ ؛ شود  رب  ار  یگدنز  جراخم  هیلک  شردارب  نیسحمالغ و  ردپ ، توف  یلیمحت و  گنج  زاغآ  اب  نامزمه 

. دمآرد جیسب  مادختسا  هب   58
خروم 29 رد  رجفلاو 5 »  » تاـیلمع رد  هلوگنچ و  هقطنم  رد  هکنیا  اـت  تشاد  روضح  لـطاب  هیلع  قـح  ههبج  رد  هاـم  هلاس 6  دیهش 17  نیا 

عییشت هاشنامرک  رورپدیهش  مدرم  یهارمه  اب  دنفسا 62  دیسر و 2  تداهش  هب  همجمج  مکـش و  هیحان  هب  شکرت  تباصا  اب  لاس 62  نمهب 
. دش نیفدت  و 

یهوژپتشذگرـس هک  دنتـسه  زومآشناد  يادهـش  ناهوژپتشذگرـس  یـسیو  الیل  يدارم ، ههلا  بدایمـالغ ، هیـسنا  مدـقم ، يریپ  بنیز 
. دنتفرگ هدهعرب  ار  زومآشناد  دیهش  نیا  یگدنز 

دوب لئاق  يدایز  تیمها  سانلاقح  يارب  نیسحمالغ  زومآشناد : دیهش  ردام 
لئاق يدایز  تیمها  سانلاقح  يارب  میتشاد ، هک  یلام  رقف  مک و  نس  اب  نیـسحمالغ  تفگ : يربکا » نیـسحمالغ   » زومآشناد دیهـش  رداـم 

. دوب
یماگنه یمالسا  بالقنا  ياهزور  لیاوا  تشاد : راهظا  يو  زا  یتارطاخ  نایب  اب  يربکا » نیسحمالغ   » زومآشناد دیهش  ردام  يربنق  مارتحا 

. دوب هدش  شخپ  نابایخ  رد  اهشفک  هدش و  بارخ  یلم  شفک  راوید  دندوب ، هدرک  يراذگبمب  ار  يریزو  نادیم  ناقفانم  هک 
تسود نم  یلو  دندربیم  ناشیاههناخ  هب  دندرکیم و  عمج  ار  اهشفک  همه  مدرم  ردام   » تفگ دمآ و  هناخ  هب  نیسحمالغ  داد : همادا  يو 

«. تسا مارح  دنشاب ، یضار  اهنآ  هکنیا  نودب  هناخ  هب  مدرم  لاوما  ندروآ  اریز  مهد  ماجنا  ار  راک  نیا  متشادن 
ظفح ار  شنامیا  میتشاد ، هک  یلام  رقف  مک و  نس  اب  ناـمز  نآ  رد  مرـسپ  درک : ناـشنرطاخ  يربکا » نیـسحمالغ   » زومآشناد دیهـش  رداـم 

. منکیم راختفا  يدنزرف  نینچ  دوجو  هب  مه  زونه  دوب و  هدرک 
دوشیم دیهش  هک  دوب  نئمطم  نیسحمالغ  زومآشناد : دیهش  رهاوخ 

ار ام  شتداهـش  زا  لـبق  هتفه  دش و 2  دـهاوخ  دیهـش  هک  دوب  نئمطم  نیـسحمالغ  تفگ : يربکا » نیـسحمالغ   » زومآشناد دیهـش  رهاوخ 
. دوب هدرک  هدامآ 

، نیسحمالغ تداهش  زا  لبق  هتفه  ود  تشاد : راهظا  يو  زا  یتارطاخ  نایب  اب  يربکا » نیـسحمالغ   » زومآشناد دیهـش  رهاوخ  يربکا  يربک 
. دندوب هدش  عمج  ام  هناخ  رد  ماوقا  همه  دوب و  هدش  توف  مگرزبردام 

هب مه  نم  هکنیا  يارب  دـینک  هداـمآ  ار  ناـتدوخ   » تفگیم دوب و  هتـشاذگ  لزنم  هچقاـط  رد  ار  شدوخ  سکع  نیـسحمالغ  داد : همادا  يو 
«. دش مهاوخ  دیهش  يدوز 

رادازع زونه  اـم   » تفگ دـش و  تحاراـن  نیـسحمالغ  فرح  نیا  زا  ماهمع  تشاد : ناـیب  يربـکا » نیـسحمالغ   » زوـمآشناد دیهـش  رهاوـخ 
دش مه  روط  نامه  مدرگیمن ؛» رب  رگید  موشیم  مازعا  ههبج  هب  هک  راب  نیا  هک  متسه  نئمطم  ناجهمع   » تفگ دیهش  میتسه ؛» گرزبردام 
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. داتفا قافتا  نامز  کی  رد  نیسحمالغ  گرزبردام و  يرادازع 
درکیم قیوشت  داهج  يارب  ار  ام  نیسحمالغ  زومآشناد : دیهش  رهاوخ 

یلیمحت گـنج  ناـحورجم  زا  تبقارم  ههبج و  هب  کـمک  يارب  ار  اـم  نیـسحمالغ  تفگ : يربکا » نیـسحمالغ   » زومآشناد دیهـش  رهاوخ 
. درکیم قیوشت 

لیلد هب  نامردام  مردپ ، يرامیب  زا  دعب  تشاد : راهظا  يو  زا  یتارطاخ  نایب  اب  يربکا » نیسحمالغ   » زومآشناد دیهش  رهاوخ  يربکا  تفع 
. درکیم راک  کشزپ  کی  لزنم  رد  رقف  یتسدگنت و 

دورب و ردام  هک  تسا  رتدب  مه  رامرهز  زا  نم  يارب  نان  نیا   » تفگیم ضغب  اب  تسشنیم  هرفس  رس  هک  ینامز  نیسحمالغ  داد : همادا  يو 
هک دش  راک  هب  لوغـشم  ناروتـسر  کی  رد  تفر و  نارهت  هب  راک  يارب  نیـسحمالغ  هکنیا  ات  مروخب ؛» نان  مشاب و  لزنم  رد  نم  دنک و  راک 

. داتسرفیم لوپ  ام  يارب 
هزاجا ترسمه  زا   » تفگ نم  هب  دش  مازعا  ههبج  هب  نیسحمالغ  هک  ینامز  درک : ناشنرطاخ  يربکا » نیسحمالغ   » زومآشناد دیهش  رهاوخ 

«. دیراذگن یلاخ  ار  ههبج  تشپ  دینک  یعس  تسا ؛ داهج  عون  کی  مه  نیا  اریز  نک  مادقا  یگنج  ناحورجم  زا  تبقارم  يارب  ریگب و 

نایاش نیسحمالغ 

دوب نزیچیپرآ  گنج  رد  هلاس   16 نیسحمالغ
هرمن 20 داتسیا و  نمشد  لباقم  رد  نزیچیپرآ  تیلوئسم  اب  ربیخ  تایلمع  رد  یگلاس  نس 16  رد  نایاش » نیسحمالغ   » زومآشناد دیهش 

. درک کح  دوخ  تشونرس  همانراک  رد  ار 
. دش دلوتم  ناشاک  رد  یبهذم  ياهداوناخ  رد  لاس 1346  رد  نایاش » نیسحمالغ   » زومآشناد دیهش 

دجـسم هناـخباتک  شناتـسود ، کـمک  اـب  شخبتاـیح  تـکرح  نـیا  ياـهشزرا  زا  يرادـساپ  هطـساو  هـب  یمالــسا  بـالقنا  زا  سپ  يو 
. دش راک  لوغشم  یتخس  هب  درک و  حاتتفا  ار  دوخ  لحم  (ع ) بلاطیبانبیلع

. دوب لوغشم  یمالسا  ياهراعش  نتـشون  يارب  لحم  ياهراوید  ندرک  گنر  هب  هسردم  ندش  لیطعت  زا  دعب  نایاش  دیهـش  شرازگ ، نیاربانب 
. دش تمدخ  هب  لوغشم  ییاجر  دیهش  هاگیاپ  رد  دمآرد و  زین  ناشاک  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تیوضع  هب  هکنیا  نمض 

ار یبرثی  هللاتیآ  هاگیاپ  یجیـسب ، ناردارب  رگید  کمک  اـب  یتدـم  زا  سپ  هکنیا  اـت  دـیزرو  قشع  راـک  نیا  هب  هناقـشاع  تدـم  نیا  رد  وا 
. دش تمدخ  هب  لوغشم  هاگیاپ  نآ  رد  داد و  لیکشت 

ناتـسدرک هب  یـشزومآ  هرود  ندـنارذگ  زا  سپ  درک و  مانتبث  ههبج  هب  مازعا  تهج  نایاش  دیهـش  یتدـم  زا  سپ  شرازگ ، نیا  ساسا  رب 
. دش تمدخ  هب  لوغشم  هاگیاپ  رد  تشگرب و  ناشاک  هب  سپس  دوب  اجنآ  رد  هام  تفر و 3 

دنفسا رد 4  هکنیا  ات  دش  مازعا  ربیخ  تایلمع  هب  نزیچیپرآ  ناونع  هب  دـش و  مازعا  ههبج  هب  هرابود  نمهب 62  لوا  رد  هام  زا 3  سپ  يو 
. دش لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب   62

زومآشناد دیهش  هوژپ  تشذگرس  ناققحم  یبجر ، میسن  يراخف و  هحیلم  مدقم ، هدازربکا  دیعس  مدقم ، یضایر  دوعسم  شرازگ ، نیاربانب 
. دنتسه نایاش » نیسحمالغ  »

دزیم سکاو  هناخ  رد  ار  ناگدنمزر  نیتوپ  اهبش  نیسحمالغ 
هب نتفر  زا  لبق  زین  اهحبـص  دزیم و  سکاو  دروآیم و  هناخ  هب  ار  ناگدـنمزر  نیتوپ  اهبش  نیـسحمالغ  دـیوگیم : ناـیاش  دیهـش  رداـم 

. دادیم لیوحت  دجسم  هب  ار  اهنآ  هسردم 
زامن و هب  يدایز  هقالع  نیـسحمالغ  دیوگیم : شنزرف  ياهیگژیو  صوصخ  رد  نایاش » نیـسحمالغ   » دیهـش ردام  هدازلیعامـسا  تفارش 
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. دادیم ماجنا  يدایز  یگنهرف  ياهراک  تشاد و  دجسم 
دوب و قوذ  شوخ  قـالخ و  يدرف  وا  دـهدیم : همادا  درکیم ، یطاـطخ  هشیمه  دوـب و  اـبیز  یطخ  ياراد  نیـسحمالغ  هکنیا  ناـیب  اـب  يو 

. تشاد يدایز  یتسد  ياهراک 
. تسـشیم ار  اهنآ  سابل  دزیم و  سکاو  دروآیم و  هناخ  هب  ار  ناگدـنمزر  نیتوپ  اـهبش  نیـسحمالغ  دـیازفا : یم  ناـیاش  دیهـش  رداـم 

. دادیم لیوحت  دجسم  هب  ار  اهنآ  هسردم  هب  نتفر  زا  لبق  زین  اهحبص 
ار مدیهـش  باوخ  مه  هبترم  هس  ره  مورب و  ادخ  هناخ  هب  هک  مدرک  ادـیپ  قیفوت  هبترم  هس  نیـسحمالغ  تداهـش  زا  دـعب  درادیم : راهظا  يو 

. مدید
مان لیلد  نیمه  هب  تشاد  هللادبعابا  نامیالوم  اقآ و  هب  تبسن  یـصاخ  تدارا  شردپ  دیوگیم : شدنزرف  مان  هب  هراشا  اب  نایاش  دیهـش  ردام 

. تشاذگ نیسحمالغ  ار  نامدنزرف 
تفر ههبج  هب  يداش  تیاضر و  اب  نیسحمالغ  نایاش : دیهش  ردارب 

ههبج هب  يداش  تیاضر و  اب  درک و  باختنا  ار  شهار  دوخ  نیـسحمالغ  دـیوگیم : نایاش » نیـسحمالغ   » دیهـش ردارب  سراف : يرازگربخ 
. تفر

هیاپ نیسحمالغ  یتقو  دیوگیم : نایاش  نیسحمالغ  دیهش  ردارب  نایاش  اضرمالغ  سراف ، يرازگربخ  تداهـش  راثیا و  راگنربخ  شرازگ  هب 
. درکیم تیلاعف  قشع  هقالع و  اب  دش و  ههبج  مزاع  دناسر ، نایاپ  هب  ار  ییامنهار  موس 

دنتسنادیمن دنهدب  ار  مردارب  تداهـش  ربخ  دنتـساوخیم  مردارب  نامزرمه  یتقو  دهدیم : همادا  دنکیم و  هراشا  شردارب  تداهـش  هب  يو 
فاـعم يزابرـس  زا  دوش  دیهـش  شردارب  سک  ره  يدینـش   » تفگ يداجـس  دیهـش  تیاـهن  رد  هک  دـنیوگب . نم  هب  ار  عوضوم  نیا  هنوگچ 

«. يدش فاعم  يزابرس  زا  مهوت  بخ  دوشیم ،
. مینکیم راختفا  وا  هب  زین  ام  تفر . يداش  تیاضر و  اب  هار  نیا  رد  درک و  باختنا  ار  شهار  دوخ  مردارب  دیازفایم : نایاش 

دیسر تداهش  هب  راوهدجس  هلاس  نیسحمالغ 16 
ار نیـسحمالغ  لاناک  هار  نیب  ناهگان  دش ، مارآ  هک  عاضوا  دروخیم . لاناک  فارطا  هب  ینامز  تدـم  يارب  یلاوتم و  تروص  هب  اههلولگ  »

«. دوب هدش  دیهش  هداتفا و  نیمز  يور  هدجس  تلاح  هب  مدید ،
ره میدش . انشآ  مه  اب  ههبج  رد  لاس 1361  نیسحمالغ  دیهش  نم و  دیوگیم : نایاش » نیسحمالغ   » دیهش مزرمه  داژنینـسحم  اضردمحم 

. میدوب نادرگ  ناهورگ و  کی  رد  ود 
مه اههچب  دـندمآ . اههچب  شیپ  ندـیبلط  تیلالح  يارب  شنواعم  هدـنامرف و  تایلمع  زا  لبق  دـیازفایم : درک و  هراشا  تاـیلمع  بش  هب  يو 

. دوب اهنآ  وزج  مه  نیسحمالغ  دیهش  دنک . تعافش  ایند  نآ  رد  ار  نارگید  دش ، دیهش  سک  ره  دش  رارق  دندوب و  هدرک  تسرد  يراموط 
. درکیم دروخرب  لاناک  فارطا  هب  ینامز  تدم  يارب  یلاوتم و  تروص  هب  نمـشد  ياههلولگ  تایلمع ، عقوم  درادیم : راهظا  داژنینـسحم 

. دوب هدش  دیهش  هداتفا و  نیمز  يور  هدجس  تلاح  هب  هک  مدید  ار  نیسحمالغ  لاناک  هار  نیب  ناهگان  دش  مارآ  عاضوا  هک  یماگنه 
. درک دهاوخ  ار  ام  تعافش  وا  هک  مینادیم  یلو  میروخیم  هطبغ  نیسحمالغ  دیهش  لاح  هب  دهدیم : همادا  يو 

نزب تمهت  وگب ، غورد  نک ، تبیغ 

نیمز و دوب . ارجام  ۀیقب  رظتنم  هدرک و  پُک  دوب  اج  ره  سک  ره  دندوب . هدش  ریگ  نیمز  اه  هچب  ۀمه  هک  دوب  نیگنس  ردق  نآ  نمشد  شتآ 
ادـص هک  طیارـش  نامه  رد  اما  دوبن  روصتم  رتدـب  نیا  زا  ًاعقاو  دوب . شوج  بنج و  تکرح و  رد  زیچ  همه  هراوهگ ، لثم  دـیزرل . یم  نامز 

. درک یم  لگ  ناشیخوش  هزات  اه  هچب  زا  یضعب  الاب ، ددرگرب  هک  دوب  هدادن  لوق  تفر  یم  نییاپ  هک  سفن  دیسر و  یمن  ادص  هب  مه 
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اربک ارغص و  تبیغ 

اب ياهورین  یتوغاط . ربکتم و  ياه  هرهچ  هقطنم و  رد  شنانامیپ  مه  زا  مادـص ، زا  میدز . یم  فرح  اجنآ  اجنیا و  زا  میتسـشن ، یم  مه  رود 
:» دنتفگ یم  دـندروآ  یم  نابز  هب  ار  یـسک  مسا  دـیدج  مازعا  دارفا  هک  نیمه  اما  دـنتفگ ، یم  تساوخ  یم  ناشلد  هچ  ره  ناشدوخ  هقباس 
یم دراو  هزات  کمک  هب  ناـشدوخ  زا  یکی  یتقو  نآ  يراد »؟ نارگید  راـک  هب  راـکچ  درادـن ، تیبوخ  نزب ، ار  تدوخ  فرح  نکن ، تبیغ 

!« اربک کی  ارغص  کی  مه  نآ  دنک ؟ یم  تبیغ  اقآ  دوخ  ارچ  تسا  دب  تبیغ  رگا  :» تفگ یم  دمآ و 

بایغ روضح و  تبیغ ،

هحفـص  » یـسک رـس  تشپ  ینیچ و  نخـس  ینعم  هب  یکی  تسا . هـتفر  راـک  هـب  تروـص  ود  هـب  اـه  یعبط  خوـش  عوـمجم  رد  ندرک  تـبیغ 
. تسا هدش  هتسناد  انز  زا  رتدب  یهن و  نآ  زا  مومذم و  رایسب  یلعف  ثیدح  رد  هک  نتشاذگ »

باـختنا و ار  ههبج  هتفر و  هقطنم  هب  هناـبلطواد  هک  ییاـه  هچب  ربارب  رد  تسا  حرطم  رتـشیب  هـفیظو » ماـظن   » تمدـخ ةرود  رد  لوا  تروـص 
ییاج دوبن ، راگزاس  تفرعم  رون و  ياه  ههبج  یهلا  طیحم  يونعم و  ياضف  ًاصوصخ  ییاضف  چـیه  اب  مود  تروص  و  دـندوب ؛ هدرک  رایتخا 

هبنت هیبنت و  زا  زاین  یب  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  فصو  نیا  اب  كانمیب ؛ نآ  ندـش  اضق  زا  دـندوب و  زین  دوخ  بش  زامن  بظاوم  ماما ، ناوریپ  هک 
. تسا هدش  هدافتسا  ینعم  ود  ره  هب  موهفم  نیا  يدج  یخوش و  هب  تسین 

ههبج ياذغ 

دادـما کی  دـنهاوخب  وت  زا  رگا  ینک . یم  دـمآ  تفر و  ههبج  هب  تسا  لاس  دـنچ  نالا  وت  رانک ؛ رذـگب  ار  یگرخـسم  شاداد ، ناج  :» متفگ
رس نآ  اب  زور  ره  اه  هچب  ۀمه  هک  میوگ  یم  یبیغ  دادما  زا  نم  :» تفگ ییوگ »؟ یم  هچ  ینک  لقن  يا  هدوب  نآ  دهاش  تدوخ  هک  ار  یبیغ 

هـشیمه لثم  مدرک  رکف  لوا  ینیبب .» ار  نآ  کیدزن  زا  تدوخ  ياه  مشچ  اـب  یناوت  یم  ینک  هلـصوح  رگا  امـش  دوخ  یتح  دـنراد ، راـک  و 
یمک راهان  عقوم  رهظ ، زورما  :» تفگ تسین . تنطیـش  زا  يرثا  شا  هفایق  رد  تسا و  يدـج  هیـضق  هن  مدـید  دـعب  دـهد . یم  الابرـس  باوج 
تقو نآ  تسا . مامت  هدیسرن  بش  هب  شراک  دشک و  یم  هرعن  دنراذگب  يولج ...  رگا  ار  اذغ  نیا  نیبب  یسر . یم  نم  فرح  هب  نک ، تقد 

»؟ تسین یبیغ  دادما  امش  رظن  هب  ًاعقاو  دوش ! یمن  نامزیچ  چیه  میروخ و  یم  ار  نآ  تساه  لاس  ام 

هفاضا ياذغ 

زا دشاب ، هچ  دوبن  مهم  متـشاد . ندروخ  علو  مدش ، یمن  ریـس  مدروخ  یم  هچ  ره  مدروخ ! یم  هیقب  زا  رت  شیب  هقطنم  رد  یتسیابرد ، ور  یب 
هب تساوح  هک  دننک  هجوتم  ارم  دندرک  یم  یعـس  هیانک  هراشا و  اب  دوب  مک  اذـغ  هک  لوا  ياهزور  اه  هچب  رت ! مرن  خولک  زا  رتخـس ، گنس 
اب هقرو  کـی  دوـب  مک  اذـغ  یتـقو  دـعب ، هب  نآ  زا  دـندش . نادـیم  دراو  میقتـسم  دـهد ، یمن  هجیتـن  هـک  دـندید  دـعب  دـشاب ، مـه  ناـیفارطا 

. نم يولج  دنتشاذگ  یم  دنتشون و  یم  میرادیرخ »! ار  امش  هفاضا  ياذغ  :» ترابع

مروآ یم  تیارب  طخ  مور  یم  روخن  هصغ 

راـک و دـمآ و  تفر و  رد  یتقو  دـشاب ، هتـشادن  دومن  یلیخ  ناـشوضع  صقن  تحارج و  دورب و  ناـشدای  ناـشدرد  ناـحورجم  هکنیا  يارب 
. روخن هصغ  هنک ؟ یم  درد  ترـس  : » لثم یتارابع  لثم  دنتفگ ، یم  يزیچ  ناشلاح  بسانم  مادک  ره  هب  دندرک  یم  ادیپ  یلکـشم  تحارتسا 

یبیع هدش ؟ عطق  تتسد  « » رادرب گنشق  ياپ  کی  طخ  زا  ورب  رود  رادنیب  نکب  هدش ؟ حورجم  تیاپ  » مروآ یم  تارب  ون  رس  هی  طخ  مر  یم 
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.« میروآ یم  ملاس  يوق و  تسد  کی  تایلمع  میتفر  هرادن 

ادخ اب  تولخ  باتفآ و  بورغ 

اه و نتسویپ  درک . یم  هزات  ار  دیهش  نارای  تیمولظم  تبرغ و  مغ  دوخ  هب  دوخ  دیشروخ ، یمرگ  رون و  ندش  باجح  رد  باتفآ و  بورغ 
زا هدنام  رود  یگدنز و  یلد  هب  ترـسح  ییادجرمع و  کی  یخلت  ندوب ، مهاب  يافـص  اب  بان و  تاظحل  یندـش ، شومارف  ياه  نتـسسگ 

نامـسآ هب  اهزیرکاخ  تشپ  اهنت . ياـهنت  دـناشک ؛ یم  رقم  راـنک  هشوگ و  هب  ار  اـه  هچب  داد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  همه  قشع ، هلفاـق ي 
يور اج  نامه  شیپ  هعمج ي  لبق و  هتفه  کـی  تسرد  هک  یناـسک  داـی  هب  نتـسیرگ  اروشاـع و  تراـیز  هحون و  راون  ندرب  ندـش ؛ هریخ 

ناشیاج هک  يا  هتفر  تسد  زا  نارای  هب  ندیـشیدنا  دـندوب ، هداد  هیکت  رگنـس  ياه  ینوگ  نامه  هب  فقـس  ناـمه  ریز  گنـس ، هتخت  ناـمه 
... . دندوب و هدنام  اه  نآ  الاح  دوب و  یلاخ 

طقف یفاکـش ، نایم  رد  سکره  ناـسنا . زا  یهوک  دوب ؛ مدآ  ياـغوغ  اـه  هرخـص  يـال  باـتفآ ، بورغ  عقوم  تاـیلمع و  زا  دـعب  برغ ، رد 
اهدص هک  اه  هدرک  رفـس  نآ  ادخ و  زج  درک  یمن  رکف  زیچ  چیه  هب  دینـش ؛ یمن  زیچ  چیه  دید ؛ یمن  ار  سک  چیه  دوب ؛ دوخ  هب  شـساوح 

یم هاگن  اه  نآ  هب  يرگید  روج  دـندییوب ؛ یم  دندیـسوب و  یم  ار  اه  گنـس  ناـیچ  بیرخت  هجـالف " " رد دوب .  اـه  نآ  هارمه  لد  هلفاـق ي 
هدوب يا  هماـگنه  هعقاو و  هچ  نامـسآ  نیمز و  نیا  هشوـگ ي  ره  رد  دـناد  یم  تسا و  هکم  نیمزرـس  رد  هک  یـسک  لـثم  تسرد  دـندرک ،

یبا بعـش  دـحا ، هگنت ي  ردـب ، ياه  هاچ  دونـش ؛ یم  ار  اهریـشمش  کچاکچ  يادـص  دـنیب ؛ یم  كاخرب  ار  (ص ) ربمایپ ياپ  ياج  تسا .
دوخ رد  هرابود  قرق و  ار  رازراک  نادیم  دنا و  هدرک  گنت  نمـشد  رب  ار  هصرع  يوحن  هب  مادکره  هک  دنیب  یم  ار  نارای  یکی  یکی  بلاط ؛

. دوش یم  دوخ  یب  دوخ  زا  دور و  یم  ورف 
زا هشیمه  اه  نآ  مروتم  خرـس و  نامـشچ  دـنداد . یم  صاصتخا  زاـین  زار و  هب  دـندرک  یم  زاـمن  فرـص  هک  ار  یتقو  رت  شیب  ناگدـنمزر 

دوب و تاغیلبت  دـحاو  کچوک  توص  طبـض  يدرک  یم  هاگن  هک  ار  اجره  باتفآ  بورغ  ماگنه  درک . یم  تیاکح  اه  تولخ  نیا  نتـشاد 
تارطاخ و رورم  ياچ و  فرـص  دـعبو  دـندرک  یم  همزمز  رابنوخ  نامـشچ  اب  ناـبیرگ ، رد  رـس  هک  يرفن  هس  ود ، اروشاـع و  تراـیز  راون 

. دنتشگ یم  زاب  هاگودرا  هطوحم ي  هب  برغم  ناذا  زا  لبق  نانز  مدق  همه  هاگ  نآ  ادهش ؛ ياه  باوخ 

مرحمان هب  تبسن  تریغ 

ياه کهورگ  هب  هتـسباو  ناتـسدرک و  رد  مه  ًاعون  هک  نمـشد - نز  ياهورین  هب  تبـسن  اـه  هچب  ناوارف  ياـیح  بجح و  تفع و  تریغ و 
يریگرد و نیح  رد  باقن  باجح و  نتفرگرب  لثم  دش ، یم  نارودزم  ةدافتسا  ءوس  ثعاب  یعقاوم  رد  دندوب - اهنآ  لاثما  هلموک و  ناقفانم ،

هنامرتحم زین  اهنآ  ةزانج  اب  یتح  دـنتخادرپ ،  یم  ناشبیقعت  هب  تهارک  اب  ای  دـندنادرگ  یم  رب  ار  ناشیور  اه  هچب  هک  نانچنآ  ندـش ،  هنهرب 
ره هب  ادتبا  دندیـسر ، یم  ناگدروخ  بیرف  نیا  رـس  يالاب  ناردارب  یتقو  ءانثتـسا  نودب  داصرم  تایلمع  رد  هک  نانچ  دـندرک ، یم  دروخرب 

. دتفین ناشکاپان  ندب  هب  كاپ  ياه  مشچ  ات  دندرک  یم  ناشندب  ندناشوپ  هب  تردابم  دوب  يا  هلیسو 

تدحو ياذغ 

یم یـضعب  رگا  هک  دوب  رود  هب  هقطنم  تحاس  زا  نانچ  ادـخ  اب  ندرک  تولخ  زاین و  زار و  يارب  زج  عمج ، زا  زیرگ  يریگ و  هشوگ  اوزنا و 
شیپ رد  يزارد  هار  یلد  کی  تیمیمـص و  یـشیوخ و  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوبن  مه  روط  نیا  دنتـسناوت . یمن  دننک  تولخ  دنتـساوخ 
یعمج هتـسد  ماعط  تدـحو -  ياذـغ  دـش . یم  لصاح  تدـحو  نیا  یطخ  تسد  یتح  توکـس و  نخـس و  يا ، هراشا  یهاگن ، هب  دـشاب .

ياه هچب  هلک  رـس و  نآ ، تاقلعتم  زامن و  ندناوخ  زا  دـعب  هعمج و  ياه  بش  ًالومعم  دوب . یگتـسب  مه  نیا  ياه  هناشن  زا  یکی  ندروخ - 
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هنیآ و مسر  لثم  هک  دوب  ومیل  بآ  کمن و  تسخن  دش  یم  هتخادـنا  هک  اه  هرفـس  دـش . یم  ادـیپ  يزارد  دیفـس و  ياه  هرفـس  اب  تامدـخ 
هدروخ ومیل  بآ  نیا  اب  درک  دوشب  ار  شرکف  هک  ییاذغ  ره  دوب . هرفس  شخب  تنیز  تایوتحم و  دمآرد  شیپ  دیدج ، لزنم  هب  ندرب  نآرق 

هب ار  اه  هرفـس  همه  دوب ، راوشد  اه  هرفـس  عون  نیا  هب  یـسرتسد  هک  ییاج  نآ . یتشادـهب  هجو  هظحـالم  هب  یندیـشون  بآ  یتح  دـش ، یم 
هتسد کی  ياه  هچب  زور  ره  دندرک و  یم  نهپ  نادرگ  هطوحم  رد  بسانم  یطیارش  رد  ار  نآ  دندرک و  یم  یکی  نادرگ  لوئسم  هتـساوخ 
یکی درک ، یم  شخپ  نان  یکی  هناحبـص  عقوم  تدحو ، ياه  هرفـس  رد  هدنامرف . ناردارب  یتح  دندش ، یم  نیـسحلا » مداخ   » دحاو کی  ای 

ار اذغ  فورظ  دنداتسیا و  یم  هرفس  طسو  یگمه  مه  رهظ  ياذغ  عقوم  داد . یم  ار  ییاچ  بیترت  یکی  تشاذگ و  یم  اه  هچب  ولج  ار  رینپ 
هدـنمزر و فـلتخم  ياـه  هورگ  نیب  تفلا  سنا و  میکحت  روـظنم  هب  رتـشیب  هرفـس  نیا  دـندرک . یم  شخپ  ناردارب  نـیب  تـسد  هـب  تـسد 

رـس تدحو  ياعد  رگیدکی ، تسد  رد  تسد  دندرب و  یم  الاب  ار  اه  تسد  قافتا  هب  همه  اذغ  ندروخ  زا  لبق  دش . یم  هدرتسگ  ناهدنامرف 
. رخآ ات  نیدلا ... هل  نیصلخم  هایا ، الا  دبعن  و ال  هللاالا ، هلاال  دنداد : یم 

ف

تایلمع تلیضف 

رد تکرـش  يارب  دنتـشاد  یعنم  هک  یناسک  ور  نیا  زا  تاـیلمع . رد  تکرـش  زج  دـنک ، شوخ  ار  ناگدـنمزر  لد  تسناوت  یمن  زیچ  چـیه 
دوب یتبقارم  تبظاوم و  زج  نیا  دش و  یمن  یقلت  يدج  یعنام  يرما  چـیه  دـنتفریذپ و  یم  لد  ناج و  هب  ار  طورـش  ماسقا  عاونا و  تایلمع 

هظحل تاظحل ، نیرت  هوکشاب  دوخ . یگداوناخ  عاضوا  هظحالم  یمـسج و  تمالـس  رد  دنداد ، یم  ناشن  دوخ  زا  دارفا  تایلمع  یلاوح  هک 
. دوـب تاـیلمع  رد  ررکم  تکرـش  هـهبج  رد  هـمه  يارب  ملـسم  ياـه  شزرا  زا  یکی  دوـب . نمـشد  رـس  رب  شتآ  نـتخیر  تاـیلمع و  عورش 

همه زا  رتشیب  اهنآ  هب  دـندش و  یم  لیاق  يرتشیب  تمرح  دـندوب ، هدـید  گنج  هدرک و  تکرـش  تاـیلمع  رد  هک  یناـسک  يارب  ناهدـنامرف 
. دوب ناردارب  هب  تیلوئسم  نداد  نازیم  كالم و  فلتخم ، تایلمع  هعومجم  رد  تکرـش  هک  دش  یم  هدید  يدراوم  رد  دنتـشاد . دیما  مشچ 
؛ تسا هدش  بلـس  وا  زا  تلیـضف  نیرت  گرزب  درک  یم  ساسحا  ادخ  هدنب  نآ  دش ، یم  عورـش  تایلمع  یـسک ، باسح  هیوست  زا  دعب  رگا 

. تسناد یم  نوبغم  درک و  یم  شنزرس  ار  شدوخ  بترم 

حتف 5

: یقارع ناضراعم  یگدنگنج  ناوت  زا  يریگهرهب  حتف 5 ،  تایلمع 
يراکمه و نینچمه  گنج و  یلامـش  ههبج  ناهدـنامرف  راک  روتـسد  رد  يزرم  نورب  هدرتسگ  دودـحم و  تاـیلمع  هلـسلس  نتفرگ  رارق  اـب 

یتایلمع هقطنم  رد  « 5 حتف  » هدرتسگ مظنمان و  تایلمع  كرتشم - فادها  لیلد  هب  یقارع -  درک  ناضراعم  یگدـنگنج  ناوت  زا  يریگهرهب 
. دش هتشاذگ  ارجا  هب  تووام  برغ  رد  « 10 يالبرک  » تایلمع اب  نامزمه  قارع و  هینامیلس »  » ناتسا لامش  رد  تووام »  » و اتراوچ » »

نآ ياوه  رب  شیپ  لاس  ناتسمز  يامرس  زوس و  فرب و  يدیپس  زونه  هک  یماگنه  1366 و  هام نیدرورف   25 زور دادماب  هقیقد  1 و47  تعاس
بحاـص اـی   » زمر اـب  یقارع  درک  ناـضراعم  زا  یهوـبنا  هورگ  و  ناـضمر »  » هاـگرارق رما  تحت  ياـهورین  دوـب ، یلوتـسم  یناتـسهوک  هقطنم 

. دندرک زاغآ  ار  هلمح  ینکردا « ( جع ) نامزلا
هب دـش ، نمـشد  یمزر  ناوت  مادـهنا  يریگلفاغ و  ببـس  یناریا  ياـهورین  مجاـهت  یگدرتسگ  لـمع و  تعرـس  تسخن  تاـظحل  ناـمه  رد 

يدوخ ياهورین  فرصت  هب  رظن  دروم  طاقن  مامت  یهاگحبص ، هدیپس  عولط  اب  تایلمع و  زاغآ  زا  تعاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  هک  ياهنوگ 
ياهورین طوطخ  هب  هدـش  دازآ  طاقن  لاصتا  مدـع  قارع و  نیگنـس  ياهکتاپ  عفد  يارب  مظنمان  ياـهورین  یناوتاـن  لیلدـب  اـما  دـندمآرد ،
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. درک يریگسپ  زاب  ار  دوخ  هداد  تسد  زا  عضاوم  همه  نمشد  جیردتب  يدوخ ، يدنفادپ 
فارطا رد  رقتـسم  یقارع  ياههاگیاپ  هینامیلـس و  نویزیولت  لـکد  قارع ، یماـظن  زکارم  مادـهنارب  هوـالع  تاـیلمع ، نیا  یط  لاـح  نیع  رد 

. تفرگ رارق  هلمح  دروم  قارع  مکی  هاپس  زا   27 رکشل رقم  دش و  دوبان  تالقروس » »
تامهم حالـس و  یهجوت  لباق  رادـقم  دـندمآرد و  يدوخ  ياهورین  تراسا  هب  اـی  هدـش  یمخز  هتـشک و  نمـشد  ياوق  زا  رفن   1500 دادعت

. دش هتفرگ  تمینغ  هب  نمشد 
هب لباقتم  تهج  ود  زا  هک  مظنمان - مظنم و  هدـننک  لمع  ياهورین  یگنهامهان  زا  تایلمع ، نیا  رد  يدوخ  ياـهورین  لـماک  تیقفوم  مدـع 

. دش یشان  دندوب - هدرب  هلمح  تاعافترا  رد  نمشد  عضاوم 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

( يزرم نورب   ) حتف 5 تایلمع : مان 
25/1/1366 ارجا : نامز 

 1500 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
ینکردا ( جع ) نامزلا بحاص  ای  تایلمع : زمر 

قارع هینامیلس  ناتسا  لامش  رد  تووام  اتراوچ -  یمومع  هقطنم  ارجا : ناکم 
قارع درک  ناضراعم  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناضمر  يزرم  نورب  هاگرارق  يورین  هدننکلمع : ياهناگرا 

قارع درک  ناضراعم  یگدنگنج  ياوق  زا  يریگهرهب  اب  نمشد  یمزر  ناوت  هب  ندز  هبرض  ذوفن و  تایلمع : فادها 

حتف 6

 : نمشد یماظن  تاسیسات  زکارم و  هب  موجه  ، 6 حتف تایلمع 
هب دربن  نیفرط  يوس  زا  هدرتسگ  يدج و  مجاهت  مدع  نوکس و  راچد  بونج  ياهههبج  رد  گنج  هک  ینامز  هام 1366  دادرخ   27 زور رد 

یلامـش روحم  رد  مظنمان  دودـحم و  تایلمع  کـی  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ینیمز  يورین  يوس  زا  دوب ، هدـش  رگیدـکی  عضاوم 
. دندرک زاغآ  ار  موجه  قارع  درک  ناضراعم  کمک  اب  ناضمر »  » يزرم نورب  هاگرارق  رما  تحت  ياهورین  دش . هداد  بیترت  گنج 

زمر اب  بش و  ماـگنه  قارع  لـیبرا »  » ناتـسا لامـش  یمومع  هقطنم  رد  نمـشد  یماـظن  تاسیـسات  زکارم و  مادـهنا  فدـه  اـب  تاـیلمع  نیا 
دش . زاغآ  اهیلع ») هللا  مالس  ) ارهزای »

رد ناخمیلـس »  » و ردنلق » تروک   » ياهيدـنلب رد  نمـشد  مهم  ياههاگیاپ  هب  شروی  اب  « 6 حتف  » مظنمان تایلمع  رد  هدننکلمع  ناگدـنمزر 
نیب زا  ار  روحم  نآ  یتالـصاوم  لپ  و  روسهگرم »  » رهـش یماظن  زکارم  اههاگیاپ ، نیا  مادـهنا  نمـض  قارع ، »ي  اناید  » هقطنم رهـش و  لاـمش 

دش . مدهنم  قارع  شترا  یماظن  يوردوخ  )و 16  مادص يایشیلیم  ای   ) یبعشلاشیج نادرگ  ود  نآ  یط  هدرب و 
تشاذگ . ياج  رب  ریسا  یمخز و  هتشک و  نت   930 تایلمع نیا  رد  نمشد 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
( یمادهنا يذوفن -   ) حتف 6 تایلمع : مان 

27/3/1366 ارجا : نامز 
 930 (: ریسا یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ای  تایلمع : زمر 
گنج  یلامش  روحم  رد  نمشد  هبقع  قارع -  لیبرا  ناتسا  لامش  یمومع  هقطنم  ارجا : ناکم 
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یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  يزرم  نورب  هاگرارق  ياهورین  قارع و  ناتسدرک  ضراعم  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 
نمشد ياههاگیاپ  هب  هبرض  نمشد و  یماظن  تاسیسأت  زکارم و  هب  موجه  تایلمع : فادها 

حتف 10

: یقارع درک  ناضراعم  تکراشماب  رگید  يزوریپکی  حتف 10 ، تایلمع 
ناتـسا یقرـش  لامـش  روحم  رد  ًاصخـشم  نمـشد و  یلامـش  ههبج  قـمع  رد  حـتف  ياـهتایلمع  هلـسلس  ریاـس  دـننام  زین  « 10 حتف  » تایلمع

دمآرد . ارجا  هب  یقارع  درک  ناضراعم  تکراشم  اب  قارع ،» لیبرا   » نیشندرک
يدوخ عضاوم  دودحم ، ياهلمح  اب  مظنمان و  روطب  (ع ، ») نیـسحلا هللادبعابا  ای   » زمر اب  هامرویرهش 1366 ،   13 هاگماش رد  يدوخ  ياهورین 

. دندرک كرت  هقطنم  ياهيدنلب  رب  نمشد  ياهورین  مادهنا  دصق  هب  ار 
« هفیفخ  » نادرگ یهدـنامرف  رقم  یتظافح و  هاگیاپ  يدوبان 36  هب  تایلمع  زمر  مالعا  اب  نامزمه   ، يریگلفاغ راتتـسا و  لصا  تیاعر  اب  اـهنآ 

دنتخادرپ . هقطنم  ياهيدنلب  رد 
هاگتسد  4، تامهم هغاز   3، ییاوهدـض پوت  هضبق   3، یماظن يوردوخ  هاگتـسد  دنتـسناوت 15  یقارع  نیـضراعم  یناریا و  ياوـق  نینچمه 

دنیامن . دوبان  ار  نمشد  نیگنس  همین  ياهحالس  عاونا  هبضق  نیدنچ  یسدنهم و  يوردوخ 
طـسوت نمـشد  ییاوهدـض  پوت  هضبق  دـنچ  تاـمهم و  يرادـقم  يدارفنا ، حالـس  هضبق  اـههد  وردوـخ ، هاگتـسد  اـههد  تاـیلمع  نیا  رد 

دش . هتفرگ  تمینغ  هب  مالسا  ناگدنمزر 
دندمآرد  تراسا  هب  رفن  اههد  دندش و  یمخز  هتشک و  نمشد  ياهورین  زا  رفن   500 دادعت نینچمه 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
( مظنمان  ) حتف 10 تایلمع : مان 

 13/6/1366 ارجا : نامز 
500 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

نیسحلا هللادبعابا  ای  تایلمع : زمر 
گنج  یلامش  روحم  قارع -  لیبرا  ناتسا  یقرش  لامش  روحم  ارجا : ناکم 

قارع  درک  ضراعم  دارفا  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 
هقطنم ياهيدنلب  رب  نمشد  يورین  مادهنا  تایلمع : فادها 

نیبملا حتف 

 : مالسا ناگدنمزر  حوتفلا  حتف  ، نیبملا حتف  تایلمع 
هقطنم رد  نانچمه  نمـشد  تشذگ و  یم  هخرک  یـشحو  هناخدور  قرـش  يردان و  لپ  هقطنم  رد  لکوت  ماکان  تایلمع  ماجنا  زا  هام  هدـفه 

راهچ رد  نیبملا  حـتف  تایلمع  ماجنارـس  ات  درب ،  یم  رـس  هب  بونج  ههبج  زا  يرگید  قطانم  هناـنچ و  شوخ ،  نیع  شوش ،  هکف ،  هدرتسگ 
درب زا  کشمیدنا  زاوها –  هداج  کشمیدنا و  لوفزد ،  ياهرهش  نتخاس  جراخ  نهیم و  كاخ  زا  یعیـسو  شخب  يزاس  دازآ  يارب  هلحرم 

گرزب و راک  نیا  يارب  یبسانم  هنیمز  سدـقلا  قیرط  تاـیلمع  رد  دـش .  يزیر  حرط  قارع  راـکرپ  نیگنـس و  یکـشوم  تیاـس  هناـخپوت و 
دوب .  هدش  مهارف  زاس  تشونرس 

کل انحتف  انا  دیآ  یم  هکرابم  هیآ  نیا  هک  دنک  یم  هراختـسا  نآرق  اب   ( ییاضر رگـشلرس  هاپـس (  تقو  هدـنامرف  نیبملا  حـتف  تایلمع  يارب 
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انیبم  حتف 
ای زمر  اب  شوش  لوفزد و  برغ  رد  ناریا ،  شترا  زا  نادرگ  هاپس و 35  زا  نادرگ  دصکی  هام 1361  نیدرورف  مود  دادماب  هقیقد  تعاس 30 

هاگرارق راهچ  بلاق  رد  يدوخ  ياهورین  دـندوب .  هدیـشک  فص  قارع  یمزر  ياوق  زا  نادرگ  لباقم 170  رد  دندز .  نمـشد  بلق  هب  ارهز 
هلمح لوفزد  برغ  کشمیدنا و  زاوها –  هداج  رد  غادـشیم  هوک  هخرک ،  هناخدور  شوش ،  روحم  راهچ  زا  هدـش و  یهدـنامزاس  یتایلمع 

 . دندرک عورش  ار 
هناـخدور تشپ  اـت  قارع  شترا  رگید  هلحرم  ود  رد  دودـسم و  نمـشد  يور  هب  هیباـقر  شوـخ و  نیع  ياـه  هگنت  مود ،  لوا و  هـلحرم  رد 

دش .  هدنار  بقع  جریود 
لوسر دمحم  پیت 27  زا  نادرگ  کی  هدـنامرف  ییاوزو  نسحم  نیـسح و  ماما  رگشل 14  هدنامرف  يزارخ  نیسح  نادیهـش  تایلمع  نیا  رد 

تایلمع نیا  رد  هک  يریظن  یب  راک  دـندروآ .  ناغمرا  هب  ار  تیقفوم  نیرتگرزب  دز  هرگ  یلع  هیباقر و  روحم  رد  اه  یقارع  تسکـش  رد  هللا 
رگشل دوب .  نآ  قیرط  زا  نمشد  ندز  رود  هقطنم و  یلمر  ياه  نیمز  رد  لنوت  لاناک و  رفح  دیدرگ ،  اه  یقارع  یتفگـش  عیام  دش و  ماجنا 

نایلسوتم دمحا  هک  یتسکش  ناوارف و  ياه  بیسآ  لمحت  اب  دندوب ،  هدش  ربگلفاغ  هرصاحم  نیا  رد  هک  قارع  هزیناکم  یهرز و 1  ياه 19 
دنتفر .  نایم  زا  دروآ ،  دراو  اهنآ  هب  هللا  لوسر  دمحم  پیت 27  هدنامرف 

 . دش لصاح  بیرغوبا  تفن  ياه  هاچ  هب  یبایتسد  دازآ و  ناتسزوخ  لامش  رد  ناریا  كاخ  زا  رتمولیک  نیبملا 2400  حتف  تایلمع  ماجنا  اب 
رامـش یماظن و  يوردوخ  هاگتـسد  اه  دـص  ربرفن ،  کنات و  هاگتـسد   361 لابخرچ ،  دـنورف   3 امیپاوه ،  دـنورف   18 دربـن ،  زور  یط 10 
رگید رفن  هتشک و 15000  یقارع  ياهورین  زا  نت  زا 4000  شیب  تفر و  نیب  زا  نمشد  نیگنس  همین  يدارفنا و  ياه  حالس  زا  يریگمـشچ 

دندمآ .  رد  یناریا  ياهورین  تراسا  هب  زین 
لماک تیاس  کی  یگنس ،  همین  کبـس و  حالـس  يرامـش  پوت ،  هضبق   165 ربرفن ،  هاگتـسد   170 کنات ،  هاگتـسد  رامش 150  نینچمه 

كرتشم یهدـنامرف  اب  تایلمع  نیا  داتفا .  مالـسا  ناگدـنمزر  تسد  هب  رگید  تامهم  یهوبنا  کشوم و  دـنورف  هس  هارمه  هب  ماس  کشوم 
 ، يرقاب نسح  دیهش  رادرس  یهدنامرف  هب  رـصن  يرفعج ،  زیزع  رادرـس  یهدنامرف  هب  سدق  هاگ  رارق  راهچ  شترا و  هاپـس و  البرک  هاگرارق 

دش .  ماجنا  دیشر  یلعمالغ  يوفص و  میحر  رکشلرس  رادرس  یهدنامرف  هب  حتف  هاگرارق  ییاقب و  دیجم  دیهش  رادرس  یهدنامرف  هب  رجف 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
نیبملا  حتف  تایلمع :  مان 
 2/1/1361 ارجا :  نامز 

زور   10 ارجا :  تدم 
لوفزد  برغ  کشمیدنا و  زاوها –  هداج  هخرک ،  هناخدور  شوش ،  روحم  ارجا :  ناکم 

 ( اهیلع هللا  مالس  ارهز (  ای  تایلمع :  زمر 
ریسا  هتشک و 15000  زا 4000  شیب  نمشد :  تافلت 

شترا  هاپس و  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
زاوها کشمیدنا –  هداج  کشمیدنا و  لوفزد ،  ياه  رهش  نتخاس  جراخ  ناریا و  كاخ  زا  یعیـسو  شخب  يزاس  دازآ  تایلمع :  فادها 

هلحرم راهچ  رد  نمشد  یکشوم  تیاس  هناخپوت و  درب  زا 

ادخ حور  ینیمخ  اوق -  لک  هدنامرف 

 : نادابآ رصح  تسکش  زاس  هنیمز  ، ادخ حور  ینیمخ  اوق -  لک  هدنامرف  تایلمع 
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یهدنامرف زا  يو  يرانکرب  زا  سپ  هک  دوب  هدش  روآ  باذع  یناریا  ناهدنامرف  ناگدنمزر و  يارب  ردق  نآ  ردص  ینب  ياه  ینیرفآ  لکـشم 
تیاضر تمالع  هب  دوب ،  ماجنا  لاح  رد  نیوخراد  ههبج  رد  هک  یتایلمع  دش  رارق  گنج  ناهدنامرف  همه  لابقتـسا  داهنـشیپ و  هب  اوق ،  لک 

هجوت بلج  ادص و  وس و  نودـب  هام  تدم 4  هب  هاپـس  ياهورین  دوش .  يراذگمان  ادـخ  حور  ینیمخ  اوق –  لک  هدـنامرف  ماما ،  راک  نیا  زا 
رد نیم  نادیم  دراو  نآ  ياهتنا  هک  دـندرک  رفح   T لکش هب  رتم و  لوط 1300  هب  لاناک  کی  هنابش  قارع  ياهورین  یکیدزن  رد  نمـشد و 
تشاد .  رارق  رتم  ات 500  هلصاف 400  هب  نمشد و  شتآ  طخ  تازاوم  هب  لاناک  نیا  یناشیپ  دوب .  هدش  نمشد  شتآ  طخ  زیرکاخ و  يولج 

هقیقد تعاس 3و30  رد  دوب  رارق  تشاد .  هدـهع  هب  ار  دـنفادپ  ینابیتشپ و  شترا  هدـننک و  لمع  نارادـساپ  هاپـس  ياـهورین  هلمح ،  نیا  رد 
ویدار زا  ماما ،  طسوت  اوق  لک  یهدـنامرف  زا  ردـص  ینب  يراـنکرب  ربخ  بش ،  تعاس 11  دوش .  زاـغآ  هلمح  هام 1360  دادرخ  دادماب 21 

یشیامزآ نادابآ و  هرصاحم  مسلط  ندش  زاب  يارب  يدیلک  دوخ  تایلمع ،  نیا  تفرگ .  رارق  نکمم  تلاح  نیرتهب  رد  طیارش  دش و  شخپ 
دوب .  همئالا  نماث  گرزب  تایلمع  يارب 

کنات و هاگتسد  مک 32  تسد  هدـمآرد و  فرـصت  هب  حاـنج  نیا  رد  نمـشد  مهم  مکحم و  عضاوم  يورـشیپ  رتمولیک  اـب 3  هلمح  نیا  رد 
ناردارب زا  نت   120 يزوریپ ،  نیا  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  دـندش .  ریـسا  یمخز و  هتـشک ،  نمـشد  ياهورین  زا  نت  مدهنم و 1496  ربرفن 

دندیسر .  تداهش  هب  یهاپس 
نادیهـش ار  نآ  یلـصا  روحم  هس  یهدـنامرف  هک  دـیدرگ  ارجا  یحارط و  يرقاب  نسح  دیهـش  يوفـص و  میحر  رادرـس  طسوت  تایلمع  نیا 

دنتشاد .  هدهع  هب  ییاضر  اضر  داژن و  ناولهپ  يدحوم ،  روصنم 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

یمادهنا  يذوفن –  ادخ  حور  ینیمخ  اوق –  لک  هدنامرف  تایلمع :  مان 
 21/3/1360 ارجا :  نامز 

نیوخراد  یمومع  هقطنم  ارجا :  ناکم 
ریسا  یمخز و  هتشک ،   1496 نمشد :  تافلت 

شترا  دنفادپ  ینابیتشپ و  اب  نارادساپ  هاپس  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
نمشد عضاوم  رد  يورشیپ  تایلمع :  فادها 

حتف 4

يداصتقا : یماظن و  تاسیسات  هب  نمشد  كاخ  قمع  رد  يا  هبرض   ، حتف 4 تایلمع 
اب ات  دوب  هدـش  حرطم  یتبرـض  مظنمان و  یتاـیلمع  حرط  کـی  رد  تهج  نآ  زا  یلامـش  ههبج  رد  قارع  اـناید »  » و زادـناور »  » یمومع هقطنم 

قارع لیبرا  ناتسا  يرتمولیک  قمع 70  رد  نمشد ،  يرکشل  يداتس و  هبقع  هب  يراک  يا  هبرـض  هقطنم  نآ  رد  حتف 4  مان  هب  یتایلمع  ماجنا 
تعـسو 100 هب  هک  تسخن  هلحم  رد  دمآرد .  ارجا  هب  هلحرم  ود  رد  هللاای »  » زمر اب  يا  هلمح  هام 1365  نمهب  خیرات 22  رد  اذل  دیآ .  دراو 

كاخ لـخاد  يرتمولیک  قمع 70  رد  كروک  هوک  عاـفترا  رد  رقتـسم  ویوورکیاـم  يرادار و  گرزب  تاسیـسات  دـش ،  ارجا  عبرم  رتـمولیک 
 ، کنات هاگتـسد  ندیـشک 7  شتآ  هب  نافیلخ و  ناـگداپ  يور  رب  شتآ  يارجا  اـب  يذوفن  تاـیلمع  نیا  دـش .  مدـهنم  قارع  لـیبرا  ناتـسا 
رد نابیتشپاب »  » ناگداپ يور  شتآ  يارجا  زادـناور ،  رهـش  رد  قارع  مجنپ  ساپـس  ساسح  زکارم  يروتوم و  كراپ  يور  رب  شتآ  يارجا 

یهدنامرف رقم  نتفرگ  شتآ  ریز  اناید و  نافیلخ و  زادناور ،  قیدصاضق ،  ياهرهش  يداصتقا  یماظن و  زکارم  هب  تراسخ  زادناور ،  لامش 
دوب .  هارمه  قارع  رکشل 23 

يورین یقارع و  نیـضراعم  يراکمه  مهزاـب  نآ  یط  دـمآرد .  ارجا  هب  هقطنم  نیمه  رد  دنفسا 1365  زور 4  زین  تاـیلمع  نیا  مود  هلحرم 
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مجنپ هاپـس  رقم  يور  رب  شتآ  يارجا  دوب :  نینچ  نآ  ياهدرواتـسد  تیاهن  رد  دوب و  ریگمـشچ  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ینیمز 
يرادا ياه  نامتخاس  نتفرگ  رارق  شتآ  ریز  اناید ،  رد  قارع  یماظن  هاگیاپ  ود  سیلپ و  زکرم  تاعالطا و  نامزاس  مادهنا  اناید ،  رد  قارع 

زادناور .  قرب  تاسیسات  سیلپ و  زکرم  ناگداپ و  هب  تراسخ  ندمآ  دراو  قیدصاضق و  رهش  یتلود  و 
دندش .  ریسا  یمخز و  هتشک ،  نمشد  ياهورین  زا  نت  تایلمع 125  هلحرم  ود  نیا  عومجم  رد 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
مظنمان حتف 4 -  تایلمع :  مان 

 22/11/1365 ارجا :  نامز 
هللاای تایلمع :  زمر 

گنج  یلامش  روحم  قارع –  لیبرا  ناتسا  يرتمولیک  قمع 70  ارجا :  ناکم 
( ریسا یمخز و  هتشک ،   ) 125 نمشد :  تافلت 

یقارع درک  ناضراعم  يراکمه  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
تایلمع هلحرم  ود  اب  قارع –  ياناید  زادناور و  ياهرهش  یمومع  هقطنم  رد  يرکشل  يداتس و  هبقع  مادهنا  تایلمع :  فادها 

حتف 7

 : نمشد یلامش  ههبج  هبقع  ینابیتشپ و  زکارم  نیرتمهم  زا  یکی  يداصتقا  یماظن و  تاسیسات  مادهنا   ، حتف 7 تایلمع 
هیداحتا ینعی   ) ینابلاط هورگ  زا  اهنآ  رتشیب  هک  یقارع ،  ناضراعم  اب  رمتـسم  يراکمه  نمـشد و  ههبج  قمع  رد  مظنمان  ياـهتایلمع  موادـت 

يراک نیرتمهم و  زا  یکی  دروآ .  یم  دراو  نمشد  یماظن  نامزاس  تالیکشت و  رکیپ  رب  ینیگنـس  تابرـض  دندوب  ( قارع ناتـسدرک  ینهیم 
همطافای زمر  اـب  ناـضمر  يزرم  نورب  هاـگرارق  رما  تحت  يدوخ  ياـهورین  نآ  یط  هک  دوب  حـتف 7  تایلمع  تسد ،  نیا  زا  اـه  هلمح  نیرت 

« ، يرد هناش  « ، » هچبلح  » هقطنم رد  نمـشد  يداصتقا  یماظن و  تاسیـسات  مادهنا  فده  اب  قارع  درک  نیـضراعم  زا  ییاهناگی  (س)و  ارهزلا
دندش .  لمع  دراو  هامریت 1366  زور 7  رد  تبرا »  » و قداصدیس » »

دنچ تدم  هب  ار  قارع  قداصدیـس  رهـش  قرب ،  تسپ  یتارباخم و  لکد  و  نایچ » قانچ   » روحم تیزار  يزکرم  نامتخاس  مادـهنا  اب  اهورین 
ياهناگداپ هب  هلمح  نیا  یط  نینچمه  دـنتخادرپ .  یتلود  ياـهنامتخاس  بیرخت  هب  هلـصاف  نیمه  رد  دـنتفرگ و  دوخ  لرتنک  تحت  تعاـس 

زین قداصدیـس  فارطا  یتظافح  هاـگیاپ  دـمآ و 6  دراو  ینیگنـس  تراسخ  رهـش  نیا  شروشدـض  ناگی  هچبلح و  قداصدیـس و  ياـهرهش 
دش .  مدهنم 

قارع رکـشل 27  يروتوم  زکرم  مادهنا  یکیتکات 257 و  رقم  و  هکناپ » یناک   » ناگداپ هب  شروی  اب  تایلمع  نیا  رد  هدـننک  لـمع  ياـهورین 
يوردوخ هاگتسد  دادعت 50  اه  شروی  نیا  نایرج  رد  دنیامن .  ریسا  ای  یمخز و  هتـشک ،  ار  نمـشد  ياهورین  زا  رفن  دادعت 1545  دنتسناوت 

دش .  هدیشک  شتآ  هب  نمشد  یماظن 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

يزرم نورب  حتف 7 –  تایلمع :  مان 
 7/4/1366 ارجا :  نامز 

س)  ) ارهزلا همطافای  تایلمع :  زمر 
نمشد  ههبج  یلامش  روحم  هبقع  قارع –  ناتسدرک  قداصدیس  هچبلح و  هقطنم  ارجا :  ناکم 

( ریسا یمخز و  هتشک ،   ) 1545 نمشد :  تافلت 
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یقارع درک  ناضراعم  يراکمه  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  يزرم  نورب  هاگرارق  یتایلمع  ياهورین  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
قارع ناتسدرک  قداصدیس  هچبلح و  هقطنم  رد  نمشد  يرکشل  يداتس و  هبقع  مادهنا  تایلمع :  فادها 

حتف 8

: نمشد هب  رگید  ياهبرض  حتف 8، تایلمع 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  يارب  یبیشن  زارف و  اب  راکرپ و  لاس  قارع ، ناریا و  گنج  لاس  نیمتفه  ناونع  هب  لاس 1366 

، لاـس نیا  یمجاـهت  مظنماـن و  تاـیلمع  اـههد  زا  یکی  دوب . قارع  ناتـسدرک  یلامـش و  ههبج  رد  ناـضمر »  » يزرم نورب  هاـگرارق  هژیوب  و 
ریت  28 هاگماش رد  « هللا لوسرای   » زمر اب  هلمح  نیا  دوب . شورتا »  » رهش یلاوح  قارع و  لصوم  ناتسا  یلامش  هقطنم  رد   8 حتف مظنمان  تایلمع 

. دش زاغآ  یقارع  نیزرابم  زا  تیامح  نمشد و  يداصتقا  یماظن - تاسیسأت  مادهنا  فده  اب   1366 هام
تازیهجت زا  یـشخب  نآ ، هارمه  هب  دـش . مدـهنم  هدرک و  طوقـس  شورتا  هقطنم  رد  قارع  شترا  یتظاـفح  رقم  هاـگیاپ و  شروـی  نـیا  یط 

. تفر نیب  زا  قارع  شترا  نیگنس  همین  کبس و  وردوخ  هاگتسد   35 هلمج زا  یماظن 
نامزاس رقم  دیدرگ . مدهنم  نیگنس  نیگنـس و  همین  حالـس  اههد  دش و  شتآ  راچد  تامهم  رابنا  کی  تامهم و  لماح  وردوخ   4 نینچمه

ای هدش  یمخز  هتشک و  نمشد  ياهورین  زا  رفن   830 عومجم رد  دش و  ناریو  زین  شورتا  رهش  رد  یبعـشلاشیج  ثعب و  بزح  زکرم  تینما 
. دندمآ رد  قارع  درک  ناضراعم  مالسا و  ناگدنمزر  تراسا  هب 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
8 حتف تایلمع : مان 

28/4/1366 ارجا : نامز 
830 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

(ص) هللا لوسر  ای  تایلمع : زمر 
نمشد ههبج  یلامش  روحم  هبقع  قارع -  لصوم  ناتسا  یلامش  هقطنم  ارجا : ناکم 

قارع درک  ناضراعم  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 
قارع درک  ناضراعم  زا  تیامح  نمشد و  یماظن  ياههاگیاپ  یتاسیسات و  نکاما  مادهنا  تایلمع : فادها 

1 حتف

: كوکرک يداصتقا  یماظن - زکارم  مادهنا   ، 1 حتف تایلمع 
رظن دـم  یناـبلاط » لـالج   » يربـهر هـب  قارع » ناتـسدرک  ینهیم  هیداـحتا   » هژیو هـب  یقارع ، درک  ناـضراعم  اـب  يراـکمه  هـک  ناـمز  نآ  زا 

ناضمر هاگرارق  مانهب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  يزرم  نورب  هاگرارق  نآ  لابند  هب  تفرگ و  رارق  ناریا  رد  گنج  یلاع  ناهدـنامرف 
. دیدرگ یحارط  نمشد  كاخ  ههبج و  قمع  رد  هبرض  ذوفن و  يارب  حتف »  » ياهتایلمع هلسلس  دش ، تیوقت  روظنم  نیدب 

. دش هتشادرب  قارع  ناتسدرک  كوکرک  هقطنم  رد  « 1 حتف  » تایلمع يارجا  اب  هار  نیا  رد  یلمع  مدق  نیتسخن 
نآ ساسح  طاقن  هب  یـسرتسد  تسا و  هدـش  عقاو  نمـشد  ههبج  یلامـش  روحم  رد  قارع ، كاـخ  يرتمولیک   150 قمع رد  كوـکرک  رهش 

. دوب یماظن  یملع و  يریبادت  مزلتسم  تخس و  هداعلاقوف  يراک 
نیا رب  دش . ایهم  یقارع  ناضراعم  یناریا و  ياهورین  يرایمه  رتسب  نیرتگرزب  حرط ، ندوب  ساسح  كانرطخ و  هب  هجوت  اب  تایلمع  نیا  رد 

ناتسدرک ینهیم  هیداحتا  تادیهمت  زا  هدافتـسا  اب  هدرک و  ذوفن  كوکرک  بونج  لامـش و  هب  نارادساپ  هاپـس  ياهورین  زا  ناگی  ود  ساسا 
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. دنتخاس دراو  نمشد  یماظن  يداصتقا و  تاسیسأت  هب  ار  یناوارف  تاراسخ  قارع ،
. دش زاغآ   65 لاس هامرهم   19 زور رد  اهیلع ») هللا  مالس  ) بنیزای  » زمر اب  دشیم ، دراو  نمشد  هب  یلصا  هبرـض  دیاب  هک  تایلمع  ییاهن  نامز 

یکشوم هاگیاپ  هس  كوکرک ، قرب  یترارح  هاگورین  کی ، هرامـش  تفن  يرادربهرهب  دحاو  كوکرک ، هاگـشیالاپ  تاسیـسأت  زور  ود  یط 
قارتسا زکارم  نآ  اب  نامزمه  مدـهنم و  راوش »  » و روب » لبج  ، » كوکرک بونج  رد  روبمح »  » زاگ تفن و  کیکفت  تاسیـسأت  اوه ، هب  نیمز 

. دش هدرب  نیب  زا  یلزقس »  » هقطنم رد  نمشد  تیزاراپ  یکینورتکلا و  یسوساج  عمس و 
یناوارف تاراسخ  یماظن  زکارم  نیا  متـشه  رکـشل  مکی و  هاپـس  ياههاگرارق  يور  رب  شتآ  يارجا  اب  اـسآقرب و  تاـیلمع  نیا  ناـیرج  رد 

مادهنا یمادهنا ، يذوفن و  تایلمع  نیا  ياهدرواتـسد  نیرتمهم  زا  دش . ناریو  یلکب  قارع  شترا  ناماراد »  » ناگداپ زین  نآ  دمایپ  دندید و 
ياهيدنلب رب  نمـشد  هاگیاپ  ود  نینچمه  درب . مان  ناوتیم  ار  ناریا  قلخ  نیقفانم  نامزاس  بالقنا  دض  رـصانع  قارع و  تینما  نامزاس  رقم 

، كوکرک یبرغ  بونج  رد  هروک »  » نهآهار هاگتـسیا  كوکرک ، رهـش  یبرغ  لامـش  رد  رگرگاـباب »  » یتفن تاسیـسأت  هارمه  هب  نـالمود » »
یمخز و هتشک و  نانآ  یتظافح  یمزر و  ياهورین  زا  نت  اهدص  مدهنم ، نمشد  لابخرچ  دنورف  کی  و  ناویک »  » تفن ژاپمپ  هریخذ و  زکرم 

. دندمآرد يدوخ  ياهورین  تراسا  هب  زین  نت  اههد 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

( یمادهنا يذوفن -   ) حتف 1 تایلمع : مان 
19/7/1365 ارجا : نامز 

زور  2 ارجا : تدم 
نت اهدص  ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

( اهیلع هللا  مالس  ) بنیز ای  تایلمع : زمر 
نمشد یلامش  ههبج  يرتمولیک   150 قمع رد  قارع -  كوکرک  هقطنم  ارجا : ناکم 

قارع درک  ناضراعم  يراکمه  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  هدننکلمع : ياهناگرا 
نآ مادهنا  نمشد و  یماظن  يداصتقا و  زکارم  هب  هبرض  یسرتسد و  تایلمع : فادها 

حتف 2

: قارع ناکود  دس  قرب  دیلوت  زکرم  مادهنا  حتف 2، تایلمع 
« ناـکود  » رهـش رد  عقاو  قارع  یتعنـص  تاسیـسأت  مادـهنا  روظنم  هب  گـنج  روـحم  لامـش  رد   1365 هام ناـبآ   4 زور رد  « 2 حتف  » تایلمع
قارع و ناتسدرک  یقرش  لامش  ياهيدنلب  رب  تسا ، ناریا  تشدرس »  » رهـش یکیدزن  رد  هک  ناکود  دس  تفرگ . تروص  قارع  ناتـسدرک 

. تشاد رارق  قارع » ناتسدرک  ینهیم  هیداحتا   » هرطیس تحت 
شتآ يارجا  یقارع و  درک  ناضراعم  تاعالطا  تادـیهمت و  يراکمه و  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ناضمر »  » هاگرارق ياـهورین 

. دنزاس مدهنم  يدوخ  ياهورین  تامطل  نیرتمک  اب  ار  ناکود  دس  یتاواگم   350 قرب یتاسیسات  زکرم  دنتسناوت  نیگنس ،
يدنفادپ عضاوم   6 سدـقملاتیب تایلمع  رد  دنتـسناوت  ناریا  ياهورین  زین  گنج  رخآ  ياههام  رد  تایلمع و  نیا  زا  سپ  مین  لاس و  کـی 

. دنربب شیپ  نآ  تشپ  هچایرد  دسرب و  طلست  فارشا و  دح  ات  ار  دوخ 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

( مظنمان  ) 2 حتف تایلمع : مان 
4/8/1365 ارجا : نامز 
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گنج یلامش  روحم  قارع -  ناتسدرک  ناکود  دس  ارجا : ناکم 
یقارع درک  ناضراعم  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  زا  ناضمر  يزرم  نورب  هاگرارق  هدننکلمع : ياهناگرا 

قارع ناکود  رهش  دس و  تاسیسأت  مادهنا  تایلمع : فادها 

حتف 3

: نمشد هبقع  هب  یمجاهت   ، حتف 3 تایلمع 
یمالـسا و يروهمج  هب  ینابلاط -» لالج   » يربهر هب  قارع -» ناتـسدرک  ینهیم  هیداحتا   » ندش کیدزن  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

هیداـحتا نیا  اـب  يراـکمه  تـخادرپ . قارع  كاـخ  لـخاد  رد  مظنماـن  ياـهتکرح  يزیرهماـنرب  هـب  ناـضمر ،»  » هاـگرارق لیکـشت  یپ  رد 
. دش يزیرهیاپ  حتف  مظنمان  ياهتایلمع  هلسلس  هطبار  نیمه  رد  دشاب و  رثوم  دیفم و  ناضمر  هاگرارق  تکرح  ياتسار  رد  تسناوتیم 

نارادساپ هاپـس  هدننک  لمع  ياهورین  دمآرد . ارجا  هب  یلامـش  ههبج  رد   1365 لاس هامنابآ   24 خیرات رد  « 3 حتف  » تایلمع اتـسار  نیمه  رد 
، قارع لامـشرد  كوهد » وخاز -  » هقطنم رد  قارع  كاـخ  يرتمولیک   300 قمع هب  ذوفن  یقارع و  نیـضراعم  يراکمه  اب  یمالـسا  بالقنا 
ار یماظن  وردوخ  شوپهرز و20  کنات و  يرامش  قارع و   38 رکشل رقم  نمـشد ، هبقع  ياهورین  زا  نت   500 نتخاس یمخز  هتشک و  نمض 
« مادـصیح  » رهـش یتلود  یماظن و  زکارم  وخاز ، تفن  يریگراـب  لاـنیمرت  كرمگ و  تخوس ، نزاـخم  یتلود ، زکارم  هب  هتخاـس و  مدـهنم 

. دندرک طقاس  زین  ار  لابخرچ  دنورف  کی  هدروآ و  دراو  یلک  بیسآ  كوهد  رهش  یتلود  زکرم  دنچ  قارع و 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

( یموجه  ) حتف 3 تایلمع : مان 
24/8/1365 ارجا :  نامز 

500 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
گنج یلامش  ههبج  يرتمولیک   300 قمع رد  كوهد  وخاز -  هقطنم  ارجا : ناکم 

یقارع درک  ناضراعم  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  زا  ناضمر  هاگرارق  ياهورین  هدننکلمع : ياهناگرا 
نمشد هبقع  ینابیتشپ و  زکارم  هب  هبرض  تایلمع : فادها 

یهدنامرف

دوب . عوضوم  لصا  زا  نتفر  هرفط  يارب  یبوخ  ۀناهب  میقتسم  هنایشان و  ياه  شسرپ  هشیمه 
؟ دیتسه امش  ناهورگ  نیا  لوئسم   ـ

ربهر هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دـنیوگب  رازگتمدـخ  نم  هب  هر ) ) ماما ترـضح  ریبتعت  هب  تسا  يا  هراشا  متـسه (! ناـهورگ  رازگتمدـخ  نم  هن ؛  ـ
. دنیوگب

خآ تصرف 

بش دوب  رارق  یتقو  ًاصوصخ  دش ، یم  رت  لکشم  راک  دمآ  یم  هک  نامهیم  تحارتسا ، شیاسآ و  يارب  یلحم  ات  دوب  هانپ  ناج  رتشیب  رگنس 
. میدرب یم  هانپ  هناخباتک  فورظ و  ۀسفق  هب  دیاب  تقو  نآ  دنامب . مه 

. دوشن شومارف  خآ  میداتفا  نامردارب  رس  يور  رگا   ـ
! دیهدب ام  هب  نتفگ  خآ  تلهم  امش  رگا  هتبلا   ـ
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یناهرش مث  هکف  هکف 

؛ دیایب نوریب  صخـش  نهد  زا  فرح  دنتـشاذگ  یمن  تارابع  فیرحت  تاملک و  ییاج  هباج  يارب  دوب  هدرک  قلخ  ادخ  راگنا  ار  اه  یـضعب 
زگره درک  یمن  تقد  مدآ  رگا  هک  دـندرک  یم  يزاساج  ار  یبلطم  بلاـق ، ناـمه  رد  گـنهآ و  نزو و  ناـمه  رب  هدـشن  ماـمت  هلمج  زونه 
رارکت ندیود  لاح  رد  مه  ام  تفگ و  یم  یکی  میداد . یم  راعش  میدیود و  یم  هاگحبـص  نادیم  رد  هشیمه  لثم  میتشاد  دش . یمن  هجوتم 
يرگید زیچ  راعـش  میدش  هجوتم  هبترم  کی  هک  اشگب ، نخـس  هب  بل  دـعب  نک  رکف  لوا  ینعی  دوب  ملکت » مث  رکف  رکف   » راعـش میدرک . یم 

«! یناهرش مث   » دنیوگ یم  مه  ملکت » مث   » ياج هب  و  رکف ) رکف  ياج  هب   ) هکف هکف  دنتفگ :  یم  یضعب  هکنیا  لثم  هدش ؛

تسالاب نافرع  ًالعف 

دهاز و دباع و  دناسر ، یم  ادخ  هب  دیرب و  یم  ار  همه  ناما  شتقو  هب  هک  یـسک  دـنتفگ . یم  يزیچ  مادـک  ره  هک  دـندوب  اه  هچب  نیا  الاح 
يراک اما  دننیبب ، لاح  نیا  هب  ار  وا  تساوخ  یمن  ناشلد  ًالصا  اه  هچب  تفرگ . یم  لغب  ار  شیوناز  ود  هتسشن و  يا  هشوگ  هنارکفتم  رایـسب 

وا فصو  نیا  اب  دنشاب ، هدزن  هک  دوبن  یفرح  دندز . فرح  یلیخ  اه  هچب  تسا . هتفرگ  شلاح  یباسح  هک  دوب  ادیپ  رگید . دوب  هدش  هک  دوب 
هک دوبن  یمدآ  وا  نوچ  دنک . یم  تمواقم  دوب  مولعم  هتبلا  تشادن  اه  نآ  هب  مه  ییانتعا  دوب و  شدوخ  ملاع  رد  نیگنر  نیگنس و  نانچمه 
اه نآ  رمع  کی  هک  ار  یسک  هدش  يوحن  ره  هب  دنتـساوخ  یم  دندوبن . رادرب  تسد  اه  هچب  هک  دوب  مه  نیمه  يارب  دروخب  هصغ  دشاب  دلب 

دریگ یم  هزاجا  وا  زا  مه  سفن  راگنا  هک  تشاد  طلـست  شدوخ  رب  ردق  نآ  ادخ  یتردق  اما  دنروایب ؛ لاح  رـس  دننادنخب و  دوب  هدنادنخ  ار 
هب ور  تشاذـگ و  شیپ  اپ  هک  وحن  نیا  هب  درب ؛ هک  درک  يراک  شدوخ  لثم  ياه  هچب  نامه  زا  یکی  هرخالاب  یلو  دور . یم  نییاپ  ـالاب و  و 

همه هدنخ و  ریز  دز  یپق  دیبسچ ، یمن  روجان  ياه  هلـصو  نیا  ًادبا  وا  هب  تسالاب .» نافرع  ًالعف  دـیگن ، یچیه  سیه ! :» تفگ درک و  اه  هچب 
. دش مامت  یشوخ  یبوخ و  هب  زیچ 

موش تیادف 

هدرک و صخش  هب  ار  دوخ  يور  دندوبن . نایرج  رد  هک  ییاه  هچب  يارب  ًاصوصخ  نتفر ، مه  ۀقدص  نابرق  هب  دندرک  یم  عورـش  هبترم  کی 
هک منیبب  مشابن  یتحاران ، منیبب  مشابن  مورب ، تیاه  مشچ  نوبرق  يزیزع ، ردـقچ  یبوخ ، ردـقچ  مدرگب ، ترود  موش ، تیادـف  :» دـنتفگ یم 

زاربا همه  نیا  دنراد  وا  يارب  هک  نیا  نامگ  هب  مه  هراچیب  دندرک  یم  فیدر  ار  ترابع  مه  رس  تشپ  روط  نیمه  هصالخ  یضیرم .» مونشب 
نیا ادخ  ار  وت  دنکن ، ادـخ  :» تفگ یم  بترم  درک و  یم  قرع  دـش و  یم  دیفـس  خرـس و  هدنمرـش و  یلک  دـننک  یم  فطاوع  تاساسحا و 

عـضاوت فیـصوت و  همه  نیا  هک  دش  یم  مولعم  هزات  و  ناج » ینیمخ   :» درک یم  هفاضا  اه  هدـنیوگ  زا  یکی  هک  نیا  ات  دـینزن .» ار  اه  فرح 
. تسا هدوب  ماما  يارب 

یبلط تصرف 

یم هچ  ره  دوب . شتاذ  رد  هلجع  دناوخ . یم  زامن  مه  بیترت  نیمه  هب  تفر و  یم  هار  عیرـس  دروخ ، یم  اذغ  دنت  دز ، یم  فرح  مه  تشپ 
یم ییوـگ .» یم  هچ  یمهفب  تدوـخ  هک  ناوـخب  رت  هلـصوح  اـب  رت و  هدرمـش  ار  زاـمن  تعکر  ود  نیا  لـقاال  اـباب ! تسا  ربـخ  هچ  :» میتـفگ

ناطیش ۀسوسو  يارب  لاجم  دنک و  هدافتـسا  ءوس  یبلط و  تصرف  دناوتن  نمـشد  هک  دنک  رازگرب  يروط  ار  زامن  دیاب  مدآ  ههبج  رد  :» تفگ
«. میا هتفر  هتسب و  ار  نامراب  ام  دنهدب  ار  ام  بیترت  دنبنجب و  ناشدوخ  هب  دنهاوخب  اهنآ  ات  وحن  نیا  هب  دنامن . یقاب  مه 
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تسالاب شیونعم  هلیتیف 

یمن دوبن و  ایند  نیا  لها  هک  نیا  لثم  تفگ ؛ یم  هللا  یلا  كولس  ریس و  بتارم  جارعم و  یلعا و  توکلم  شرع و  زا  تفگ ، یم  هچ  ره  وا 
رد اه  هچب  تاقوا  یهاگ  دـیوگ . یم  هچ  دـندیمهف  یمن  نادرگ  ياه  هچب  زا  کی  چـیه  دـنک ؛ یم  تبحـص  مدآ  يانبا  اـب  دراد  هک  تسناد 
مه هب  روط  نیمه  هن و  دندینـش  یم  باوج  و  دیوگ »؟ یم  هچ  وا  دیمهف  یم  امـش  :» دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  مه  هب  ور  شندز  فرح  نیح 

ۀلیتـیف :» دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  مه  هب  ور  صاخـشا  دـعب  دریگ  یمن  ار  وا  فرح  شنتنآ  سک  چـیه  دـش  یم  مولعم  دـندرک و  یم  هاـگن 
هشب هدایپ  وگب  :» تفگ یم  یکی  مینیبب .» ار  نامیاپ  ولج  مه  ام  شکب  نییاپ  ار  هلتیف  مک  کی  ینالف ، دنز  یم  ار  ناممشچ  تسالاب  شیونعم 

«. میرب مه  اب 

اج نیمه  طقف 

یم هراوآ  این  ملابند  «، » البرک رفاسم  « ؛ دروآ یم  لاحرـس  یباسح  ار  مدآ  اه  هتـشون  زا  یـضعب  دوب و  جـیار  رایـسب  یـسیون  سابل  هقطنم  رد 
یکدنا اب  دوب و  مه  هیبش  شیب  مک و  هک  لیبق  نیا  زا  و  دـنامب » ماما  هار  ات  مور  یم  «، » عونمم ةراپمخ 120  دورو  « ، »؟ اجک یقشع  «، » يوش

. دادـن دـق  ییاج  هب  ملقع  مدرک  رکف  هچ  ره  اج » نیمه  طقف   :» دوب هدروخن  ممـشچ  هب  زور  نآ  ات  ترابع  نیا  اـما  سوملم . اـیوگ و  لـمأت ،
یم مبلق .  يور  طـقف  ینعی  تسا . شکرت  ریت و  اـب  متبحـص  يور  :» تفگ هیچ »؟ تراـبع  نیا  زا  تروظنم  بوخا ، :» مدیـسرپ فرط  زا  متفر 

«. دسانشب ارم  دسرتن و  دنیب  یم  ارم  مردام  یتقو  هک  متروص  ٌاصوصخ  دشاب . ملاس  مندب  ۀیقب  موش  یم  دیهش  یتقو  مهاوخ 

تاولصلا عم  هحتاف 

. دندوب هدرکن  رگید  ار  شیاج  نیا  رکف  دنتـشاد ؛ رارق  نیم  نادـیم  طسو  ًاقیقد  الاح  بوخ  ای  دـب  تخب  زا  دـندوب ، هدز  سدـح  تسرد  هلب ،
رظتنم دـندرک و  یم  هاـگن  مه  هب  همه  شیپ . هار  هن  دنتـشاد  سپ  هار  هن  دوب . ناشـشوگ  ناـش  هگرزب  هکت  دنتـشاد  یم  رب  رگا  مدـق  زا  مدـق 

نابز رب  ار  جع ) ) نامز ماما  اقآ  ًاصوصخ  همئا  مان  بترم  دوب . شدوخ  هب  يرکذ  نیقلت  نتفگ و  لوغـشم  سک  ره  دندوب . رگیدـکی  شنکاو 
هک تفگ  يزیچ  دوب  شکیدزن  هک  يردارب  هب  هتـسهآ  اه  هچب  زا  یکی  انثا ، نمیه  رد  دوبن . یـسر  دایرف  چیه  نابایب  رد  نابایب  دندروآ . یم 
یم ناشدوخ  هب  يروابان  اب  دـندرک و  یم  هاگن  اه  نآ  هب  يواکجنک  اب  هیقب  دـنک . لرتنک  ار  شدوخ  درک  یم  یعـس  اـما  تفرگ  شا  هدـنخ 
عم هحتاف  نومدوخ  یتمالس  يارب  :» مه هب  همه  روط  نیمه  دینش و  یم  یتخس  هب  ار  شیادص  هک  یموس  هب  یمود  تفگ ؟ هچ  ینعی  دنتفگ :
یم ینابز  یب  نابز  اب  دوب  ادیپ  دوب . هتخیمآ  مه  هب  هدنخ  هیرگ و  دننک . هیرگ  ای  دـندنخب  طیارـش  نآ  رد  دنتـسناد  یمن  اه  هچب  تاولـصلا .»
میر یم  میـش  یم  ردوپ  میروخب  ناکت  میداتفا و  هلت  وت  هک  راگنا  هن  راـگنا  يا . هرهلد  یگرم ، يزرل ، یـسرت ، اـباب  هخآ  :» دـنیوگب دـنهاوخ 

!« نتشاک نومارب  نوجمداب  هجوگ  اج  نیا  ای  میتسه  ینیمز  بیس  نیمز و  یفیص و  وت  هنک  یم  لایخ  اوه .

هللا لیبس  یف 

نسم روج  ًالومعم  رگید . ياج  ناشلد  اما  دوب  راک  رد  ناشتسد  دندوب . شوگیزاب  ًاتاذ  هکلب  یلبنت ، زا  هن  دنداد . یمن  راک  هب  لد  اه  یـضعب 
یم منتغم  ار  هـهبج  رد  تمدـخ  تدارا و  زاربا  يارب  ار  یتـصرف  ره  دـندمآ  یم  هـهبج  هـب  یتـقو  هـک  ییاـه  ناـمه  دندیـشک . یم  ار  اـهرت 

يارب ًاعقاو  الاح  وگب  ار  شتسار  ردارب ! :» میتفگ یم  میتشاد ، يریبعت  دنتفر  یم  رد  راک  ریز  زا  یلیلد  ره  هب  انب  هک  ییاه  هچب  يارب  دندرمش .
لیبس یف  ادخ  ةدنب  تسا  مولعم  :» دنتفگ یم  دنتـسناد  یم  ار  تاملک  نیا  ینعم  هک  یـضعب  هللا »! لیبس  یف  ای  يا  هدمآ  ههبج  هب  ادخ  ياضر 
یباوج هچ  هک  دنام  یم  نادرگرـس  ناریح و  روط  نیمه  وا  و  هدـمآ .» ادـخ  يارب  ٌاعطق  منک . یمن  نامگ  هن  :» تفگ یم  يرگید  هدـمآ ،» هللا 
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يا هدش  هدنمزر  لیبس ) یف  ) شلوپ يارب  هک  تسا  نیا  ناردارب  روظنم  :» داد حیـضوت  تفرگ و  یم  ار  فرح  طسو  رفن  کی  هک  دعب  دـهدب .
«. وا يدونشخ  ادخ و  يارب  ای 

يربنامرف یهدنامرف و 

ار ناهدنامرف  مان  هجو  چیه  هب  دندش ، ریـسا  ناردارب  رگا  هک  داد  حیـضوت  روحم  هدـنامرف  میدوب . هدـش  هرـصاحم  کت  زا  دـعب  هچملـش  رد 
یلیس نیلوا  نم  یلو  :» تفگ اه  هچب  زا  یکی  دوش . یم  مهارف  يرتشیب  رسدرد  ناشدوخ  يارب  دنک و  یم  ادیپ  خیب  هیضق  دعب  نوچ  دنیوگن ،

، تسیک شنواعم  دنیوگ  یم  تقو  نآ  :» تفگ هدنامرف  میدیدنخ و  همه  تسین »! ییوگ  تسار  زا  رتهب  زیچ  چـیه  میوگ ، یم  مروخب  هک  ار 
یم مسانـش ، یمن  ار  وا  نوچ  هن ، تفگ «: اـم  باوج  رـضاح  تسود  ییوگب »! مه  ار  شمـسا  یهاوخ  یم  یهدـب ؟ یهاوخ  یم  یباوـج  هچ 

!« دیسرپب شدوخ  زا  مروایب  ار  شدوخ  مرب  دیراذگب  میوگ 

هنادرم رارف 

نیا هب  دنداد . یم  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  اه  یضعب  رظن  هب  ای  دنتفرگ  یم  باسح  هیوست  تایلمع  عقوم  هدیدع  للع  هب  هک  دندوب  ییاه  هچب 
یمن :» دنتفگ یم  دـیتسیاب ، شرخآ  ات  دیـسرتن ، دـینک ، یم  یلاخ  ار  نادـیم  هاگنزب  رـس  تسرد  ارچ  دـش  یم  هتفگ  یتقو  ناتـسود  زا  هتـسد 

»؟ دییوگ یم  هچ  الاح  منک ، یم  رارف  مه  بلطاود  ما  هدمآ  بلطواد  تسین ، هک  روز  مهاوخ 

نارهت حتف 

طخ فرط  نآ  زا  دوب . هتفرگ  سامت  ناش  یهدـنامرف  داتـس  اـب  یقارع  هیاـپ ! دـنلب  ناهدـنامرف  زا  یکی  نیبملا  حـتف  تاـیلمع  زا  دـعب  ًارهاـظ 
نآ مریگ .» یم  سامت  امش  اب  نارهت  زا  نالا  نم  :» دوب هداد  باوج  مه  وا  دش »؟ حتف  نارهت  دیدرک ؟ هچ  هدش  هچ  :» دندوب هدیـسرپ  همیـسارس 

نامتـسد مه  نالا  نارهت و  دندروآ  سوبوتا  اب  ار  ام  :» دوب هداد  همادا  هدنامرف  هدب .» همادا  بوخ ، بوخ ، :» دـندوب هتفگ  يرتشیب  ناجیه  اب  اه 
!« دتفین هک  تسا  نامنابنت  هب 

میتباشخ گنشف 

هیضق تسا و  هدماین  ام  هب  اه  فرح  نیا  هک  میتسناد  یمن  اما  میوشب . هیقب  یطاق  مینک و  هراپ  هکت  فراعت  همه ، لثم  میدمآ  راب  کی  مه  ام 
هب رگا  ای  رتشیب ؛» ام  :» داد یم  باوج  هلـصافالب  وا  میترکون ، تفگ  یم  یـسک  هب  یـسک  رگا  هک  دوب  لومعم  تسین . مه  اه  یگداـس  نیا  هب 

يالاب تشگ  یم  رب  وا  ینیب » یم  ار  ام  ینک  دنلب  هک  ار  تیاپ  نک ، هاگن  مه  ار  تیاپ  ریز  اباب  :» دـنتفگ یم  دوب  هدیـسر  یماقم  هب  هک  یـسک 
هک ایلوا  هب  تبون   » ایوگ اما  درک ، یم  يرتشیب  ینتورف  عضاوت و  زاربا  هلیسو  نیا  هب  و  تساج ، نیا  امش  ياج  ینعی  درک ، یم  هاگن  ار  شرس 

يزیر و دـق و  لاس و  نس و  هب  یکچوک  گرزب و  تشاد . ریفوت  یمک  رهـش  اب  هک  نیا  لثم  یمهفن  یمهفب  اـج  نیا  دـیپت ؛» نامـسآ  دیـسر 
نیمه زا  یکی  هب  راب  نیلوا  یتقو  هک  دور  یمن  مدای  عنـصت . دوب و  فراعت  دش  یمن  ادیپ  يراطع  چیه  ناکد  رد  هک  يزیچ  و  دوبن ، یتشرد 

یمیدق لوق  هب  مه  وا  میتباشخ ،» گنشف  :» متفگ یخوش  هب  میدوب ، یمیمـص  مه  اب  دوب و  رتکچوک  نم  زا  یلیخ  هک  یجیـسب ، ياه  هچب  ورب 
« منک تضوع  ات  شاب  شاب ، :» تفگ تشگرب  همه  يولج  هنادنمتواخس  یلیخ  تشادرب ، هن  تشاذگ و  هن  اه 

دزوس یم  ملیف 

یم دروآ . یم  رد  يزاـب  میریگب  سکع  میتساوخ  یم  میتفر و  یم  ییاـج  یعمج  هتـسد  ناتـسود  اـب  تقو  ره  اـم . هب  دوب  هدرک  هلیپ  یتدـم 
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هنهک اه  فرح  نیا  بوخ ، تردام  بوخ ، تردپ  :» میتفگ یم  هچ  ره  دزوس .» یم  ملیف  دوش  یم  رون  دض  یتسه . ینارون  یلیخ  وت   :» تفگ
ام نتفرگ  سکع  رس  هشیمه  دوب  هدش  ثعاب  نیمه  دزوس . یم  ملیف  هک  تابن  لقن و  لثم  دروخ  یم  مسق  دوبن . نک  لو  رادرب .» تسد  هدش 

. دندنخب اه  هچب 

لایخ رکف و 

زیخ مین  ام ، يور  داتفا ، یسک  راوآ  لثم  دنیبن ، دعب  زور  تمشچ  مینزب . یترچ  میراذگب ، نیمز  ار  نامرس  میتفگ  نامگرم  ربخ  . دوب رهظ  رس 
. هللاءاشام :» متفگ تسا »! مدوخ  رـس  مدرک  لایخ  دیـشخبب  :» تفگ يدرک »! هل  هک  ار  ام  هملک  رـس و  يوخا ؟ ینک  یم  راـکچ  همولعم  :» مدـش

«. دینک یم  ییاه  لایخ  رکف و  هچ  امش 

تسه نادند  طقف 

مینیب ادرف  هش ، یمن  تسین ، میاردن ، ناشراعـش  ادخ  هشیمه  تشادن ! ار  نآ  ملق  هدزای  میتساوخ  یم  تاکرادت  زا  سنج  ملق  هد  رگا  ًالومعم 
ردارب :» دنتفگ یم  نینچ  حازم  ینـشاچ  اب  دندز و  یم  ناگدـنمزر  هنیـس  هب  رت  يدـج  ار  در  تسد  نیمه  اه  یـضعب  اهتنم  دوب . هش ، یم  یچ 
نیمه هرآ ، « ... »؟ دمآ دیآ  یم  دیدوب  هتفگ  ییاپمد  « ـ»! یهام نادند  مه  نآ  تسه ، نادند  طقف  ما  هدنمرـش  تسین ـ ؟ دیرادن  نادند  ریمخ 

!« تفر دیدماین  دش  امش  رظتنم  رهظ  ات  ًاقافتا  دوب ، اجنیا  زورید 

مداد ار  وت  طقف 

یباوج رضاح  رد  ناشدوخ  مه  اه  نآ  تعرس  هب  اما  درک ، رتدیدج  ياهورین  اب  ًاصوصخ  اه ، یخوش  تسد  نیا  زا  دش  یم  رتشیب  لیاوا  نآ 
تسا نکمم  مه  نارگید  يراد ، قرف  یلیخ  هیقب  اب  نم  يارب  وت  یناد  یم  :» متفگ یم  اه  نآ  زا  یکی  هب  يزور  دندش . یبصنم  ماقم  بحاص 

ار بلطم  هیقب  متـساوخ  یم  مراد .» ار  وت  طـقف  اـیند  رد  منک  یم  رکف  یهاـگ  دنیـشن ، یمن  مدآ  لد  هب  اـما  دـننکب  یتـسود  تبحم و  راـهظا 
!« مدرم هیقب  اب  :» تفگ دیرپ و  مفرح  طسو  هک  میوگب 

یقشم گنشف 

اه هچب  اب  يراکیب  تاقوا  رد  میتشاد  هدهع  هب  ار  هقطنم  زا  تسارح  ظفح و  هفیظو  سدقملا ، تیب  تایلمع  رد  رهشمرخ  يزاس  دازآ  زا  دعب 
هب دوب  يدرمریپ  یجیـسب  ناردارب  نایم  رد  میتفرگ . یم  هناشن  میتشاک و  یم  ورـسنک  توپمک و  ياه  یطوق  میتفر ، یم  رهـش  ياه  هبارخ  هب 
ریت زا  رپ  ار  شباشخ  اقفر  راب  کی  دـمآ . یم  ام  هارمه  تاقوا  یهاگ  دوب . رهـشمرخ  يدورو  لپ  ینابژد  شتمدـخ  لحم  هک  نیدـلارون  مان 
مه شیاه  مشچ  هتبلا  نیدلارون ، زج  دندز  یم  نآ  کیدزن  ای  فده  هب  همه  يزادناریت  عقوم  شتـسد ، دنداد  ار  شگنفت  دـندرک و  یقـشم 

دندرک یم  قافرا  وا  هب  ًالثم  اه  هچب  دنک ، يریگ  فده  تسرد  دنناوت  یمن  ییانیب  فعض  لیلد  هب  درک  یم  روصت  لوا  دوب ، فیعض  يردق 
مه يرتم  ود  هلـصاف  زا  یتح  دوب . هدـش  یبصع  شدوخ  تسد  زا  یباسح  دوب  هجیتن  یب  نزب .» رتولج  ورب  امـش  درادـن  یبیع  :» دـنتفگ یم  و 
هب تدای  هک  یناوج  ییاجک  رگید ، تسا  يریپ  :» دـنتفگ یم  دـنروایب  رد  ار  شـصرح  رتشیب  هکنیا  يارب  مه  یـضعب  تفر . یم  اـطخ  شریت 

یقاب راوید و  هب  ور  تفرگ  ار  شا  هحلـسا  رـس  یتحاران  اب  ورـسنک »! یطوق  هب  دـسر  هچ  ینزب  یناوت  یمن  مه  ار  ور  هب  ور  راوید  امـش  ریخ ،
یمرم ریت و  تسا ، هکوپ  تسه  هچ  ره  دش  هجوتم  هک  دوب  اج  نیا  دتفیب ! سپ  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  نآ  يور  درک  یلاخ  ار  باشخ  هدـنام 

. داتفا اه  هچب  لابند  درک و  دنلب  قامچ  لثم  ار  هحلسا  تسین . راک  رد 
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یناشیپ طقف 

رمع ایند و  همه  هظحل  نآ  دیاش  تسناد  یم  هچ  یـسک  تشاد . یم  توافت  اه  ییادج  ریاس  اب  دیاب  یظفاحادـخ  تایلمع و  بش  یـسوبور 
سح ندـییوب و  ندیـسوب ، زا  شیب  يزیچ  داتفا . یم  تمایق  هب  اهرادـید  ًاعقاو  سپ ، نآ  زا  دوب و  شیزیزع  تسود  اـی  شدوخ  هدـنام  یقاـب 

یم تمرح  ار  نارای  دنتـشادن . دامتعا  دـندیگنج  یم  نارگید  شوداشود  یتقو  یتح  ناشدوخ ، هب  رگا  دـندرب و  یم  هانپ  مه  هب  دوب  ندرک 
هیقب دیسوبب . ار  یناشیپ  طقف  ناردارب  یناشیپ ، :» دنتفگ یم  دنهدب  تکرح  ار  نوتـس  دننزب و  مه  هب  ار  وج  نیا  هک  نیا  يارب  یـضعب  دنداهن .

«. دیراذگن رظتنم  نیا  زا  شیب  ار  اه  يروح  تساسنلا  قح 

متسه رادنامرف 

هنن همه  لثم  دعب  دندوب . هدیدن  ار  رگیدمه  هک  دوب  تقو  یلیخ  نتفر . هقدص  نابرق  ندرک و  هسوب  چام و  ار  وا  درک  انب  شرس و  يور  داتفا 
ار همه  وت  ینعی  تفگ ؟ یم  تسار  دـش .»؟ هدـنامرف  ههبج  وت  ترـسپ  :» تفگ یم  لوتب  همع  هون  هنن ، بوـخ  :» دیـسرپ شزور  لاـح و  زا  اـه 

هزات یتسه ، مدوخ  رسپ  هشاب  یچ  ره  هرخالاب  تلالح ، مریـش  هنن ، هللا  كراب  دنراد ؟ يونـش  فرح  وت  زا  اه  هچب  یتسرف و  یم  نامرف  لابند 
ار ود  نیا  قرف  هک  شردام  و  رادنامرف » هن ، هدنامرف  هنن !  :» تفگ یم  بترم  وا  و  هراب » یم  رنه  ات  رازه  تشگنا  نب  ره  زا  وت  ندید ، وشاجک 

هراـشا وا  و  هنن » هراد  قرف  یلیخ   :» تفگ دوب  تکاـس  عقوم  نآ  اـت  هک  شکچوک  ردارب  هنن » هنک  یم  يریفوـت  هچ   :» تفگ یم  تسناد  یمن 
ار هیـضق  لاق  یتسه  هدـننار  وگب  تفگ «: یم  دـمهفب  ناـش  هنن  هک  يرتدـنلب  يادـص  اـب  شردارب  و  نزریپ ؛ تسا  شوخ  شلد  هک  درک  یم 

یم دروآ و  یمن  دب  شدوخ  لد  هب  وا  دور .» یم  تیوربآ  هدـش ، هدـنامرف  مرـسپ  دـیوگ  یم  دنیـشن و  یم  نآ  نیا و  شیپ  تقو  کی  نکب .
. رگید متسه  رادنامرف  بوخ  متفگ ؟ غورد  رگم  :» تفگ

تسا هنزریپ  لام  ترس ، يادف 

یگتخوس رطاخ  هب  ار  نآ  طسو  ندوب و  ریمخ  تهج  هب  ار  نان  رود  اـی  دـنتخیر  یم  نوریب  راـچان  هب  دـش ، یم  بارخ  هک  ار  يا  هویم  یتقو 
دش و یم  لیم  فیح و  تردن ـ  هب  ولو  يزیچ ـ  یتقو  هصالخ  تسکـش و  یم  ناویل  ای  ناکتـسا  فورظ ، نتـسش  عقوم  ای  دـندروآ ، یم  رد 
:» دنتفگ یم  هیانک  هنعط و  هب  دندوب  اه  نآ  لامعا  رظان  دهاش و  هک  نارگید  دنتحاران ، هدـش  روط  نیا  هک  نیا  زا  اه  هچب  دوخ  هک  دوب  ادـیپ 

!« تسا هنزریپ  لام  ترس ، يادف  هرادن  بیع 

دروخ یم  جیوه  مه  سوناف 

ار شهجوت  فارطا  لیاسو  مزاول و  فقس و  راوید و  رد و  يدراو  هزات  ره  لثم  درک و  یم  زادنارو  ار  رگنس  تشاد  هک  روط  نیمه  یجاح 
یم هقطنم  هب  هک  دوب  لوا  راب  نوچ  تسا »؟ يا  هغیص  هچ  رگید  نیا  قلاخلا ، لج  :» شرـس يالاب  سوناف  هب  داتفا  شـشمچ  دوب . هدرک  بلج 

نکمم دیوگب  يزیچ  رگا  درک  رکف  تسا .» بیجع  میارب  ما  هدـیدن  نم  نوچ  اهتنم  دـشابن ، یـصاخ  زیچ  دـنکن  :» تفگ شدوخ  شیپ  دـمآ 
هب یطبر  هچ  جیوه  دیآ ؛ یمن  رد  روج  مه  لقع  اب  اما  تسا . دب  یلیخ  نیا  دـناد و  یمن  يزیچ  گنج  ههبج و  زا  وا  هک  دـنمهفب  همه  تسا 

سوناف هب  هک  ار  یجیوه  :» دیسرپ دوشب  هجوتم  شدوخ  طقف  هک  يوحن  هب  هتسهآ ، دوب ، هدرب  وب  هیـضق  زا  هک  اقآ  جاح  هارمه  دراد ؟ سوناف 
هدز ار  ناشدوخ  دندید  یم  کیدزن  زا  ار  زیچ  همه  هک  مه  القان  ياه  هچب  هلب . ینعی  هک  داد  ناکت  يرس  یجاح  ینک »؟ یم  هاگن  دنا  هتـسب 

ات ود  یکی ، رـس  ًالامتحا  تسا . رادرهـش  راک  نیا  :» هک داد  یم  حیـضوت  یجاح  هارمه  دنکن . کش  یجاح  هک  يوحن  هب  هار ، نآ  هب  دـندوب 
ار اه  هچب  هدش ، روک  هدش ، ریپ  هسوناف  سوناف ؛ يوت  زیرب  هویم  بآ  مه  رادرهـش  دـنا  هتفگ  دـعب  سوناف ، هب  هدروخ  ندـش  در  عقوم  اه  هچب 
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«. سوناف هب  هتسب  نیتوپ  دنب  اب  هتشادرب  جیوه  ات  دنچ  هتشادن  يریگ  هویم  بآ  مه  رادرهش  دنیب ، یمن 

هنز یم  دِه  شقاپلاق  زویف 

هتوتیب هاگرارق  رد  ار  بش  وجشناد ؛ ینعی  نیا ، زا  دعب  سانـش  هعماج  ساکع و  رگامنیـس و  سدنهم و  رتکد و  دوب ؛ عمج  یباسح  ناشعمج 
لومعم قبط  اذغ  زا  دعب  دندوب ! ملاع  حالطـصا و  لها  مه  همه  دننیبب . ار  هدش  حتف  عضاوم  کیدزن  زا  ولج و  دنورب  حبـص  هک  دندوب  هدرک 

گنج و نید و  ملع و  نمـشد ، تسود و  هدنیآ ، هتـشذگ و  هب  عجار  حصف  ثحب و  هب  دندرک  عورـش  ریـس ، مکـش  دـش و  یم  مرگ  اج  هک 
مرادن دیدرت  نولیسپا  کی  هزادنا  هب  نم  : » ریظن دوب ؛ حالطصا  شیات  هدزای  دنتفگ  یم  رگا  هملک  هد  زیچ . چیه  زیچ و  همه  هصالخ  حلص و 

مهم ههبج  رفسمتا  هتبلا  : » یکی نیا  و  دنرادن » بالقنا  هب  تبسن  ار  قباس  يژرلا  نآ  یضعب  : » يرگید منک » یمن  رکف  روج  نیا  نم  اما  هک ...
یم هچ  ار  ویتانرتلآ  ياهورین  هتـسشنن ... راکیب  مه  نویـسیزوپا  : » یکی نآ  دیتسه » لفاغ  هعماج  یعافد  لیـسناتپ  زا  امـش  : » يرگید و  تسا »

، نتفر نوریب  عقوم  حبص ، رخآ . ات  بیترت  نیمه  هب  و  تفگ » يزیچ  دوش  یمن  ییولیک  دوشب ، زیلانآ  قیقد  دیاب  لئاسم  : » هرخالاب و  دییوگ »؟
هب دندرک  عورش  دننک  بلج  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  هجوت  دنتـشاد  یعـس  هک  یلاح  رد  دندوب و  هدرک  یکی  هب  تسد  مه  اب  اه  هدننار  زا  ات  ود 

: هک وا  و  هدرک » لفق  شکیزیف  منک  یم  رکف  : » تفگ یم  باوج  رد  یمود  و  هنز » یم  دـه  شقاـپلاق  زویف  نم  نیـشام  : » تاراـبع نیا  نتفگ 
.« هدرک تفج  شلیپشا  اباب  هن  »

میراد راک  ًالعف 

دوب هدش  نامیگدنز  همه  میدیـسر . یمن  يراک  چیه  هب  دندرک . یم  کتاپ  مئاد  دمآ . یم  ناش  هزوز  يادـص  لاغـش  لثم  تقو  یب  تقو و 
فرظ زونه  میراد . راک  یلیخ  دننکن ، کتاپ  زورما  دییوگب  هیاسمه  لزنم  زیرکاخ ، فرط  نآ  دیتفر  رگا  : » دنتفگ یم  اه  یـضعب  ندیگنج .

یم ناتربخ  نامدوخ  دعب  دییوگب  هدرک ، بورغ  باتفآ  ینزب  کلپ  هک  تسا  هاتوک  ردق  نآ  مه  اهزور  میا ، هتسشن  ار  نامرهظ  ياذغ  ياه 
.« مینک

هنادرم رارف 

ارچ تسا و  هدناشک  ههبج  هب  ار  امش  يا  هزیگنا  هچ  دییوگب  تسا  نکمم  : » دیـسرپ وا  زا  ویدار  رگ  شرازگ  دوب . ناجیابرذآ  ناگدنمزر  زا 
، يدادروا يزیگ  نآ ... هک  ینامز  ات  تسین ، ما  یلاح  هزیگنم  هزیگنا  نم  : » داد باوج  يرذآ  نابز  هب  دـیگنجب »؟ نایمادـص  اب  دـیهاوخ  یم 

.« تسا رت  نما  اجنیا  دشاب  هچ  ره  میجدگد . ههبج 

هدش روک  هدش  ریپ  هسوناف 

یم فقـس  هب  ًالومعم  هک  ار  ییانـشور  غارچ  دوب . مک  اه  هچب  دادـعت  هب  تبـسن  نآ  لخاد  ياضف  هاتوک و  ًالومعم  اهرداچ  رگنـس و  فقس 
یتقو ای  دروخ  یم  نآ  هب  ناشرس  ای  دندروخ  یم  سوناف  نیا  هب  مئاد  رت ، هلصوح  یب  ای  دندوب  رتدیشر  هک  ییاه  هچب  دوب . سوناف  دنتخیوآ 
لخاد هک  یناتـسود  یعقوم  نینچ  رد  درک ؛ یم  دروخرب  نآ  اب  ناشحالـس  ای  ناشتـسد  دوب  سوناف  کیدزن  هک  دنرادرب  يزیچ  دـندمآ  یم 

هراـچیب : » تفگ یم  یکی  دـنتفگ ؛ یم  یتاراـبع  مادـک  ره  دنـشاب  هدرک  یحازم  مه  هداد و  رکذـت  مه  هکنیا  يارب  دـندوب  رگنـس  اـی  رداـچ 
يوخا دیـشخبب   » ای سوناف » لخاد  میزیرب  رایب  جـیوه  بآ  : » تفگ یم  يرگید  میرخب » کنیع  شیارب  دـیاب  هدـش ، روک  هدـش  ریپ  هسوناـف ،

.« دیدن ار  امش 
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ناحورجم رارق  رارف و 

هتفرگ مامتان  دـنچ  ره  ار  ناشدزم  هک  نیا  لثم  قوش  روش و  زا  ناـشنینزان ، دوجو  نتـشادرب  مخز  شکرت و  ریت و  تباـصا  زا  دـعب  اـه  هچب 
کی يدج ، یخوش و  هب  دوب ، یحطـس  تحارج  یتقو  دـنتفگ ؛ یم  نیملاعلا  بر  هللادـمحلا  دـنداهن و  یم  رکـش  هدجـس ي  هب  رـس  دنـشاب 
هدـش يروط  ره  هک  دنتـشاد  رارـصا  و  هرطق ! کی  طقف  ادـخ ، ار  وت  دـنتفگ : یم  دـنداد و  یم  راشف  ار  هدـید  همدـص  لحم  زا  رتالاب  رادـقم 

ناـشناهانگ هک  عمط  نیا  هب  دـندوب ، هدـشن  حورجم  ناـمز  نآ  اـت  هک  دوب  یناردارب  شور  نیا  ًاملـسم  دـنزیرب . ههبج  كاـخرب  ار  ناـشنوخ 
دوش . یم  هدیزرمآ 

بقع هب  هک  درک  یـضار  ار  اه  نآ  دش  یم  یتخـس  بـه  دوشن . دنل  ناشیاه بـ هلا  يادص نـ ات  دنتفرگ  یم  نادند  هب  وتپ  دوب  يراک  مخز ، رگا 
هب شتخت  زا  ـی  کی ات  هک  دنتشاد  قح  اهرتکد  و  دندوب ! ناشبظاوم  یمشچراهچ  دیاب  همه  دیسر ، یم  ناتـسرامیب  هب  ناشیاپ  هچنانچ  دنورب .
دح رد  نامرد  تحت  ناردارب  دـندوبن  مک  نوچ  شدـیریگب "! شدـیریگب ، دـنتفگ ": یم  دـندش و  یم  هچاپتـسد  دـمآ  یم  نییاـپ  ترورض 
رقم هطوحم ي  هب  سنالوبمآ  اب  ناتـسرامیب  نالوئـسم  دـندوب و  هتخیرگ  ناتـسرامیب  زا  يا  هناهب  یلاوتم بـه  ياـه  بش  هک  نادرگ  هدـنامرف 

زا رداچ  رد  دنداد  لوق  دندش و  عمج  شنادنم  هقالع  هک  نیا  ات  دنربب ؛ دنریگب و  ار  نآ هـا  هرا  ـ بود دنتشگ تـا  یم  ناشلابند  دندوب و  هدمآ 
یمرب یحطـس  يا  هعجلاعم  اب  دـندرک و  یم  هعفارم  اوعد و  شخب  نالوئـسم  اب  حورجم  ناردارب  دوخ  ای  دوشب ؛ اوادـم  اـت  دـننکب  تبقارم  وا 

یتایلمع رد  تشاذگ و  یم  مهرم  رگید  يا  هبرـض  مخز و  اب  بیبط  بیبح  ار  ناشمخز  هک  اسب  الا  و  دـندوبن . هقطنم  رد  رگا  هتبلا  دنتـشگ ؛
. دناوخ یم  شیوخ  دزن  هب  دوب ، هدناسر  نآ  يارب  ار  شدوخ  وا  هک 

تدم زا  دراد  اج  ردـقچره  هک  دـنداد  یم  رـس  يراز  هیرگ و  دـندرک ، یم  انمت  شهاوخ و  دیـسر  یمن  هک  يرابجا  هجلاعم ي  هب  ناشروز 
نادرگ کی  زا  رگا  یتح  دننک ، تکرـش  تایلمع  همادا ي  رد  دـنناوتب  ات  دـننک  یفرعم  ناگ  هب یـ رتدوز  ار  اه  نآ  رـسک و  اه  نآ  تحارتسا 

رد ناـکما  دـح  اـت  هک  دوب  نیا  ناـحورجم  شـالت  همه ي  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  دـندوب ، رفن  هس  ود ، ناـمه  اـه  نآ  هدـنام و  رفن  هس  ود ،
هک دنتـسناد  یم  دشکن ! رتالاب  هب  ناشراک  ات  دننک  جراخ  ناشندب  زا  ار  شکرت  ریت و  رگیدـکی  کمک  هب  يدادـما  ياه  تسپ  سناژروا و 

لثم ار  اه  هچب  تایلمع و  طخ و  هروش ي  لد  ًاعبط  اه  نآ  نوچ  دـندرگرب ، دـنرادن  هزاجا  یناسآ  هب  دوش ، زاـب  ناتـسرامیب  هب  ناـشیاپ  رگا 
. دندرک یم  لمع  ناش  هفیظو  هب  رت  شیب  دنتشادن و  ناشدوخ 

اه همان  ياوحف 

ود عقاوم  یـضعب  رد  نابز و  ود  توافت  دح  رد  اه ، نآ  هب  نارگید  همان ي  ههبج و  تشپ  رد  ناش  هداوناخ  هب  ناگدـنمزر  ياه  همان  توافت 
همان ي ياوتحم  درک . یم  ادیپ  انعم  همان  دـنمهفب ، دـننک و  كرد  ار  رگیدـکی  طیارـش  دنتـسناوت  یم  فرط  ود  هک  یتبـسن  هب  دوب ؛ گنهرف 

صاخ يافص  فطل و  ادخ ، هار  رد  تداهش  داهج و  ضیف  ترخآ ، ایند و  تدعـس  تابجوم  حرط  زا : دوب  ترابع  ًالومعم  ههبج  زا  یلاسرا 
اوهو و بآ  عضو  دیهـش ، ناتـسود  فاصوا  تایلمع و  شوخ  تارطاخ  طیحم ، نآ  رد  یجیـسب  ياه  هچب  قالخا  موسر و  بادآ و  ههبج ،
. نآ لاثما  ماما و  یتمالـس  يارب  اعد  ياضاقت  تماقتـسا ، ادهـش و  هداوناخ ي  اب  طابترا  ظفح  ربص و  هب  شرافـس  ههبج و  تاکرادت  اذغ و 
هب مالـسرکذ ، زا  دعب  هک  دندناسر  یم  يدح  هب  ار  ملق  نابز و  رد  تبظاوم  صالخا و  دـندرک و  یم  عضاوت  اه  هچب  زا  یخرب  نیب ، نیا  رد 

. دندرک یم  تیافک  سکع  نداتسرف  ای  تسا " بوخ  ملاح  نم  هک "، نیا  نالعا 

رامیب رکذ  رکف و 

مه تدابع  رد  تفرگ . یم  دوخ  هب  ار  ملاس  حیحص و  مدآ  هفایق ي  تخادنا و  یمن  ات  کت و  زا  يرما  چیه  رد  ار  شدوخ  هک  نانچ  رامیب ،
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. نآ ندرک  رازگرب  رت  کبس  تمیق  هب  ولو  دنک ، داجیا  شدوبعم  اب  طابترا  رد  یلالتخا  شا  یمسج  یگتفشآ  تشاذگ  یمن  یلوا  قیرط  هب 
مارآ يا  هشوگ  رد  دندز ، یم  مدـق  نادرگ  هطوحم ي  رد  دوب . لوغـشم  هنأش ، لج  وا ، يانث  دـمح و  رکذ و  هب  مئاد  ناشنابز  لاعفا ، ریغ  رد 

نآ هب  دراذگ و  یمرس  تشپ  تعرس  هب  ناسنا  يداع ، طیارش  رد  هچنآ  هب  دنتخادرپ و  یم  هبساحم  هب  دنتفر ، یم  ورف  رکف  هب  دنتسشن و  یم 
. دندیشیدنا یم  تایئزج  اه و  يراک  هزیر  هب  دننک ، یمن  هجوت  اه 

ینیشام لابتوف 

نیا اب  دـندرک . یم  تکرح  دنتـشاد  يدـحاو  دـصقم  أدـبم و  هک  رهـش  کی  زا  سوبوتا  دـنچ  میدـش .  یم  هقطنم  مزاع  سوبوتا  اب  ًالومعم 
یم بقع  ولج و  مه  زا  دنتفرگ و  یم  تقبـس  رگیدـکی  زا  بترم  هدـننار  ۀـیحور  نیـشام و  یکیناکم  طیارـش  هب  انب  ریـسم  لوط  رد  فصو 

، لابتوف نیمز  ار  هداج  ًاعقاو  یمازعا  ياهورین  ور ، نیا  زا  تفرگ . یم  دوخ  هب  هقباسم  تلاح  هک  دـش  یم  رارکت  عضو  نیا  ردـقنآ  دـنداتفا .
هار يا  هقباسم  یلایخ  روط  هب  دندوب  راوس  هک  ییاهنیشام  ناشدوخ و  نیب  دندرک  یم  ضرف  نک  يزاب  ار  نآ  ياه  هدننار  پوت و  ار  نیشام 

دمآ و یم  باسح  هب  هدروخ  لگ  هدز و  لگ  دنک  ای  دنت  تکرح  دندرکیم و  دـیدهت  ای  قیوشت  ار  شنانیـشنرس  سوبوتا و  دـنتخادنا و  یم 
. دندرک یم  یط  اه  هچب  ناجیه  ادص و  رس و  اب  ار  ریسم  لوط  مامت  اه  هدننار 

لابتوف

: لوا تیاور 
قیوشت ربکا  هللا  اب  همه  دش  یم  ناراب  لگ  نمشد  ةزا  ورد  هک  نیا  ضحم  هب  یقارع  میت  کی  میدش  یم  یناریا  میت  کی  لابتوف  يزاب  يارب 

هب هتسب  هتـسکش  یبرع  هب  میدرک و  یم  هرخـسم  ار  یـضرف )   ) قارع ياهورین  يزاب  نمـض  رد  دندمآ . یم  ناجیه  دجو و  هب  دندرک و  یم 
يولج زا  ار  هزا  ورد  نآ  تفگ " : یم  یکی  دـندش . یم  ینابـصع  همه  دـندز  یم  لگ  ام  هب  اه  یقارع  یتقو  اـما  میتفگ .  یم  کـلتم  اـهنآ 
هبتشم مه  نامدوخ  هب  رما  هک  میتفرگ  یم  يدج  ار  هیـضق  ردق  نآ  یهاگ  اهفرح  نیا  زا  مدرکن "و  شیور  ریز و  پوت  اب  ات  رادرب  نم  مشچ 

؟ میتسه یثعب  ياهورین  وزج  ًاعقاو  ام  دنکن  هک  دش  یم 
مود : تیاور 

کی ناگدـنرب  هب  دـنتفر و  یم  مه  فاصم  هب  اه  ناتـسرهش  یلحم  ياهمیت  ای  دـش  یم  رازگرب  ینادرگ  نیب  تاقباسم  رت  يداع  طیارـش  رد 
ياه يزاب  دوب . نادنچ  دص  نآ  لاح  روش و  هک  دش  یم  ماجنا  مه  نمـشد  ياهراب  شتآ  ریز  اه  يزاب  نیا  میداد .  یم  هیده  کنات  ۀـکوپ 

باوخ رد  رگید  دـیاب  ار  ماش  تخاـب . یم  ار  يزاـب  ناـبزیم  رگا  دوب  یتبیـصم  هچ  دـش و  یم  اـپ  هب  ماـش  ياـه  یناـمهیم  رد  یهاـگ  يداـع 
! میدیدیم

: موس تیاور 
لعف و كرحت و  هنوگ  چیه  ناکما  هک  میدوب  طخ  زا  يا  هلصاف  رد  ای  میتشادن  رایتخا  رد  شفک  پوت و  ای  يزاب  نیمز  لیلد  ره  هب  انب  یتقو 
 . میدرک یم  يزاب  ادص  یب  دندوب ، لابتوف  ةدولآ  هک  ییاه  هچب  اب  دش ، یم  تیعقوم  نتفر  ول  ثعاب  ییادص  ورـس  نیرت  مک  دوبن و  یلاعفنا 
هک میداد  یم  شیامن  صوصخ  هب  تاکرح  تالاح و  اب  ار  يزاب  دوخ  ياج  رد  مادـک  ره  میموتناپ )  لـثم   ) هزا ورد  پوت و  نودـب  لاـبتوف 

دوب . یندید  ًاعقاو 
: مراهچ تیاور 

یتقو یتح  دوبن . دوب  هدـش  هدـیچیپ  مه  هب  بانط  اب  هک  يا  هنهک  ياهـسابل  سردـنم و  ياه  هچراپ  زج  يزیچ  تاقوا  یـضعب  ام  يزاب  پوت 
تل و هنهک و  ياه  شفک  میدوب  روبجم  دوبن و  مه  نیمه  یتح  یعقاوم  دوب .  اـه  شاـمق  نیمه  زا  رپ  نآ  نورد  میتشاد ،  یکیتسـالپ  پوت 
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نآ رد  زیچ  همه  دندش و  یم  ادج  مه  زا  اه  پوت  نیا  يازجا  يزاب  نیحرد  هعفد  دنچ  هک  دنامب  اپ . ریز  میزادنیب  ار  نآ  میدـنبب و  هب  ار  راپ 
! تخیر یم  مه  هب  درین  امرگ 

مجنپ : تیاور 
یم بوـخ  هک  یناـسک  هب  يزاـب  عـقوم  هقباـسم .  اـت  دوـب  یمرگرـس  حـیرفت و  یعوـن  رت  شیب  میدرک .  یم  يزاـب  لاـبتوف  زیرکاـخ  تـشپ 

هک نیا  بلاج  موس .  دیهـش  مود و  دیهـش  لوا ،  دیهـش  لثم  میداد .  یم  دیهـش  تبـسن  دـندرک  یم  يزاب  یباسح  تسرد و  دندیـشخرد و 
. تشاد صاصتخا  اهنآ  هب  ادهش  زا  مه  يا  هیمهس  کش  نودب  دوب  شیپ  رد  یتایلمع  رگا  دمآ و  یم  رد  بآ  زا  تسرد  مه  بلغا 

ییوتپ ۀلیتف 

ای هلیتف  نودـب  اـه  نآ  ۀـمه  هک  دراد  دوجو  سوناـف  تسیب  دودـح  اـم  تیعقوم  ياهرگنـس  رد  مدـش  هجوتم  هک  مدوب  هتفر  ناویرم  هب  هزاـت 
راک یکی  سوناف  ره  يور  مدرک و  هعطق  هعطق  ار  نآ  دعب  دـمآ . تسد  هب  یگرزب  ۀـلیتف  مدز ، شرب  یچیق  اب  ار  اهوتپ  زا  یکی  ۀـبل  دـنبارخ .

. متشاذگ

هالکدنب زا  يا  هلیتف 

رارق سوناف  رد  مدرک و  هلیتف  ار  تکساک ) ) ینهآ هالک  دنب  نم  تشادن . هلیتف  نامسوناف  اما  میناوخب . لیمک  ياعد  اه  هچب  اب  دوب  رارق  یبش 
. دش مامت  یشوخ  ریخ و  هب  هیضق  مداد و 

یتاولص سوناف 

زا هلیتف و  رگنـس  ینوگ  خـن  زا  هک  هویـش  نیا  هب  میتخاس . یم  یتاولـص  سوناف  بش ، یکیرات  لکـشم  لـح  يارب  نارمع ، جاـح  ۀـقطنم  رد 
يارب یکی  دوب . هدـش  هیبـعت  خاروس  ود  یطوق  يـالاب  تمـسق  رد  میدرک . یم  نیمأـت  ار  نآ  تفن  نزخم  ورـسنک  توپمک و  یلاـخ  یطوـق 

هک دوب  سوناف  يالاب  رتچ  مه  یموینیمولآ  فرـصم  راب  کـی  ياـه  باقـشب  هریگتـسد . هتـسد و  میـس  روبع  يارب  يرگید  تفن و  ندرکرپ 
هب هیبش  يزیچ  تیاهن ، رد  دندوب . قارب  بلغا  فورظ  نیا  نوچ  دوشن . شخپ  فارطا  هب  هدش و  سکعنم  نییاپ  هب  غارچ  رون  دش  یم  ثعاب 

. دش یم  تسرد  روژابآ  کنشور 

ییانشور غارچو  سوناف 

هـشیش ياه  غارچ  هب  تبـسن  نآ  رطخ  یب  ناسآ و  لقنو  لـمح  دوب . بونج  برغ و  ياـه  ههبج  رد  ییانـشور  ۀلیـسو  نیرت  یلـصا  سوناـف 
هجوت بلاج  هدرتسگ و  نآ  تاریمعت  سوناف و  نتخاس  ۀـنیمز  رد  ناگدـنمزر  تیقالخ  دـش . یم  بوسحم  نآ  ياهزایتما  زا  زوسدرگ ) ) يا

. دوب
دیاز ياه  خن  نآ  ۀلیتف  دوب و  ومیل  بآ  ابرم و  یشرت و  ياه  هشیـش  توپمک ، ورـسنک و  یلاخ  ياه  یطوق  ًاعون  سوناف  نیا  تخوس  نزخم 

ار سوناف  ياه  تمسق  ریاس  زاین  دروم  تاعطق  مه  یموینیمولآ  فورظ  زا  یتشپ . هلوک  ۀچراپ  یخن و  ياه  باروج  یشترا ، هالک  دنب  وتپ ، 
یم ریمعت  ضیوعت و  اه  سوناـف  صقاـن  لمعتـسم و  تاـعطق  دوخ ، لـحم  رد  نآ  يزاـساج  هعطق و  ره  بساـنم  شرب  اـب  دـندرک ، یم  هیهت 

. دندش
تباب نیا  زا  تبرـش  ًاصوصخ  وراد  ياـه  هشیـش  دوب و  هنیمز  نیا  رد  هلیـسو  نیرت  لومعم  سوناـف  زا  دـعب  باوخ  تقو  يارب  یـشوم  غارچ 
هشیش نداد  شرب  اب  اه  هچب  هک  دوب  سوناف  تمـسق  نیرت  فرـصم  رپ  نیرتریذپ و  بیـسآ  غارچ  سوناف و  ياه  هشیـش  دوب . بسانم  رایـسب 
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. دندروآ یم  رد  سوناف  یلصا  بابح  ةزادنا  هب  ار  نآ  دوجوم  ياه 

دراکنارب زا  ینوغروف 

هب تغارف  تاعاس  رد  ناتسود  زا  یکی  اب  میتشادن  یهاگهانپ  رگنس و  دندوب و  هدرب  ولج  هزات  ار  طخ  نوچ  میدوب و  دنفادپ  دیز  هاگساپ  رد 
دعب میدروآ . یم  مدقم  طخ  هب  يزاسرگنـس  يارب  ار  نآ  ياهراولا  ینوگ و  میدرک و  بارخ  ار  یمیدـق  ياهرگنـس  میتفر و  بقع  طوطخ 

یم لقنو  لمح  هبنز »  تروص «  هبو  هداد  رارق  نآ  يور  ار  لیاسو  نآ ، زا  دـعب  میدروخرب  حورجم  لـمح  دراـکنارب  کـی  هب  زور  دـنچ  زا 
. میدرک

ندرک سکیف 

نآ هک  يرگدادما  دید . همدـص  معاخن  ياه  هرهم  زا  یکی  مندرگ  هب  ةراپمخ 120  شکرت  تباصا  رثا  رب  نیریش  رـصق  ۀقطنم  رد  لاس 63 
لخاد دیـسر . سنـالوبمآ  تعاـس  کـی  ۀلـصاف  هب  هک  نیا  اـت  تشاد  هگن  تکرح  یب  مارآ و  دوب  هک  یبـیترتره  هب  ارم  رـس  ندـب و  دوباـج 
قباطم مدوب ، شوه  هب  یمک  هک  مه  نم  درک . عمج  دوخ  لغب  رد  ار  مندب  تفرگ و  ارم  ندرگ  تشپ  زا  تسـشن و  هدـننار  رانک  سنالوبمآ 
تاجن یمتح  عاخن  عطق  زا  نم  دش  ثعاب  رگدادما  ریبدت  نسح  لصا  رد  يدعب و  ياه  کمک  مدیـسر . هاگنامرد  هب  ات  مدرک  لمع  وا  لیم 

. منک ادیپ 

ینیب هرذ  كدنف 

دندز یم  شتآ  نآ  اب  ار  هلولگ  جرخ  دنداد و  یمرارق  باتفآ  رون  ریز  ار  ینیب  هرذ  اه  هچب  میتشادن ، تیربک  هک  یعقاوم  شتآ ، ۀـیهت  يارب 
. دمآ یم  دوجو  هب  مزال  ۀلعش  و 

هدز گنز  ياه  گنشف 

گنـشف دوب  رابریت  ۀـمدخ  هک  زابرـس  ناردارب  زا  یکی  دـنک . کیلـش  ریت  هس  تشاد  هزاجا  طقف  رفن  ره  زور  لوط  رد  میدوب . رقتـسم  وافرد 
اب اه  یقارع  تفگ  نک  کیلش  رت  مک  ینک ، یم  ار  راک  نیا  ارچ  متفگ  وا  هب  درک . یم  کیلش  تسش و  یم  تفن  لخاد  ار  هدز  گنز  ياه 

. مشاب تکاس  مارآ و  روطچ  نم  دننک  یم  کیلش  ام  يوس  هب  ییاوه  دض  یتح  رابریت و 

نمشد بیرف 

. دوب توافتم  نمشد  بیرف  زا  يدوخ  ياهورین  دوصقم  هزیگنا و 
ریغ يریوصت  نداد  مود ، دوب . فلتخم  طوطخ  رد  ناریا  یمزر  ياهورین  دادعت  یبایزرا  رد  نمشد  ياهورین  ندرک  مگردرـس  لوا ،  ةزیگنا 

بیرق هب  تبـسن  شیوشت  داجیا  موس ، تشداد و  دوجو  طوطخرد  هک  ییاه  رازفا  گنج  عاونا  تازیهجت و  تامهم ، عون  نازیم و  زا  یعقاو 
رد یمزر  تالآ  نیـشام  تاودا و  دارفا ، موادم  كرحت  قیرط  زا  نمـشد  نازابرـس  ناهدنامرف و  نایم  رد  هک  اه  یناریا  ۀـلمح  ندوب  عوقولا 

. دش یم  هبساحم  نیعم  ینامز  رد  طخ  لوط 
 . دوبرظن دروم  طخ  رد  قارع  یلامتحا  تایلمع  ای  کتاپ  نتخادنا  ریخأت  هب  رگید ،  لماع 

. دوب رظندم  زین  نانآ  یحور  یمسج و  تردق  نتفر  لیلحت  نآ  عبت  هب  نمشد و  یناور  یحور و  رازآ 
هلمح نامز  رد  یلـصا  كرحت  زا  اـت  تفرگ  یم  تروص  اـم  طوطخ  تشپ  هک  یموادـم  تاـکرحت  هب  قارع  ندرک  هجوت  مک  اـی  هجوت  یب 
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. تامهم نداد  رده  هب  قیرط  زا  یمزر  تردق  فالتا  نیگنس و  شتآ  يارجا  يارب  نمشد  کیرحت  ای  دنامب . لفاغ 
طوطخ رد  رقتـسم  يورین  مجح  دنک  نامگ  نمـشد  ات  طخ  فلتخم  طاقن  زا  یهورگ  موادـم  يزادـناریت  زا :  دوب  ترابع  بیرف  ياه  هویش 

یعقاو ریغ  شیاـمن  يارب  هقطنم  رد  دوجوم  کـنات  پوت و  نیگنـس و  ياـه  حالـس  ییاـج  هباـج  نداد و  تکرح  تسا ؛ داـیز  رایـسب  ناریا 
عبت هب  ورین و  لاقتنا  لقن و  دصق  ناریا  هک  روصت  نیا  داجیا  دصق  هب  طخ  رد  اه  نیـشام  زا  يدایز  دادعت  نداد  تکرح  دوخ ، یمزر  تردق 

ناوت فالتا  تابجوم  ندرک  مهارف  اهنآ و  ندز  هب  نمشد  کیرحت  ورین و  زا  یلاخ  ياه  هاگرارق  اهرگنس و  یحارط  دراد . ار  تایلمع  نآ ،
ندوب کیدزن  ۀـنیمز  رد  ییاه  مایپ  نداد  طخ و  رد  دوجوم  ياه  میـس  یب  مامت  نتخادـنا  نایرج  هب  وا ، یگنج  نیـشام  نتخادـنا  راـک  زا  و 
حالـس دـنچ  زا  نامزمه  ةدافتـسا  نمـشد ؛ ياهورین  ناـیم  رد  شیوشت  سرت و  داـجیا  روظنم  هب  هقطنم  هب  تاـمهم  ورین و  دورو  تاـیلمع و 

يورـشیپ نداد  ناشن  روظنم  هب  وگ  دنلب  زا  هدافتـسا  اب  لاق  داد و  ادص و  ورـس  نتخادنا  هار  هب  نیگنـس ؛  شتآ  مجح  ياقلا  یتسد و  کبس 
 . نآ ریاظن  رظن و  دروم  رادقم  هب  اه  نآ  یلامتحا  ینیشن  بقع  نمشد و  زیرکاخ  رگنس و  یکیدزن  ات  اه  یناریا 

يرادرب كاخ  بش  ياه  سوناف 

دندرب یم  كاخ  مدقم  طخ  هب  بش  ره  اهرلیام  يدنبرگنس ، هداج و  شرتسگ  يارب  دوب . بآ  اج  همه  یکیراب ، هار  زج  نونجم ، ةریزج  رد 
فارطا رد  بآ  نورد  هب  اه  نیـشام  طوقـس  زا  يریگولج  يارب  دننک . تکرح  شوماخ  غارچ  اب  دصرد  دص  ریـسم  نیا  رد  دندوب  روبجم  و 

يارب دوب . صخـشم  ناشرون  یتخـس  هب  رتم  هد  زا  رتمک  ۀلـصاف  زا  هک  يروط  هب  دـندوب . هداد  رارق  ریـس  یبآ  گنر  اب  ییاـه  سوناـف  هداـج 
اه هدننار  تروص  نیا  هب  دندش . یمن  نآ  هجوتم  ًالـصا  اه  یقارع  هک  دـندوب  هدادرارق  كاخ  يا  هپک  تشپ  يروط  ار  اه  سوناف  زین  راتتـسا 

. دندرب یم  كاخ  مدقم  طخ  هب  هنابش 

نمشد بیرف 

لاح رد  ردول  کی  غارس  دنتـسه  زکرمتم  ییاج  یـسدنهم  لیاسو  لماوع و  دنیبب  یتقو  نمـشد  هک  دنتـسناد  یم  یمزر  یـسدنهم  ياهورین 
اه و ردول  دـشابن  مهم  اه  یناریا  يارب  يا  هطقن  رگا  هک  نیا  روصت  هب  دـنزب . ار  يرتساسح  ياج  دـهد  یم  حـیجرت  دور و  یمن  ندرک  راـک 

یلصا زیرکاخ  عقاو  رد  میدرک و  یم  هدافتـسا  نمـشد  بیرف  يارب  هویـش  نیا  زا  ام  هک  یلاحرد  دنرب . یمن  لحم  نآ  هب  ار  دوخ  اهرزودلوب 
ماجنا ار  نآ  راک  ردول  کی  هک  دوب  نامه  یلصا  زیرکاخ  عقاو ،  رد  میدرک و  یم  هدافتـسا  نمـشد  بیرف  يارب  هویـش  نیا  زا  هک  دوب  نامه 

دوب . هدش  ماجنا  یسدنهم  تایلمع  ةدمع  هک  دمآ  یم  دوخ  هب  یتقو  نمشد  داد و  یم 
هک تخادـنا  رکف  نیا  هب  ار  اـم  مئاد  ددرت  ترورـض  تفرگ .  یم  رارق  شکرت  ریت و  فدـه  يا  هدـنبنج  ره  واـف ، ۀـقطنم  گرم  هار  هـس  رد 

. دش لح  يدودح  ات  ددرت  لقن و  لمح و  لکشم  حرط  نیا  ندش  یلمع  زا  دعب  مینک .  رفح  كاخ  ریز  یلنوت 

زاس تسد  يزاگ  گنشف 

یمرم هلولگ ( هک  نیا  الا  درادن  يریفوت  یلومعم  گنشف  اب  يزاگ ، گنشف  تسا و  يزاگ  گنـشف  دنمزاین  باترپ ،  يارب  یگنفت  کجنران 
نوریب هلولگ  جرخ  ات  دـننک  یم  رپ  ار  هدـنامزاب  فاکـش  يال  هب  ـال  صوصخم  یبسچ  تسا .  هدـش  عمج  مه  هب  نآ  ۀـکوپ  رـس  درادـن و  ( 

رـس زا  ار  هلولگ  هک  بیترت  نیا  هب  دـنتخاس . یم  ار  اه  گنـشف  عون  نیا  دوخ  يزاـگ  گنـشف  دوبمک  اـی  رارطـضا  عقاوم  رد  اـه  هچب  دزیرن .
بآ عمـش  هدنبـسچ ،  راوـن  ياـج  هـب  دـندرک  یم  عـمج  يرگید  ۀلیـسو  ره  اـی  تسدربـنا  اـب  ار  هکوـپ  زاـب  ۀـناهد  هدرک و  جراـخ  گنــشف 

. دندرک یم  ترپ  ار  اه  یگنفت  کجنران  هتخاس ، دوخ  يزاگ  گنشف  اب  سپس  دنتخیر و  یم  هدش  بآ  عمشم  ای  نیفاراپ ) ) هدش
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یلایخ ياه  سوناف 

، نمشد صیرحت  کیرحت و  يارب  . دوب ورین  زا  یلاخ  ياه  هلکـسا  عضاوم و  داجیا  روه ، ۀقطنم  رد  نمـشد  نداد  بیرف  ياه  شور  هار و  زا 
نآ زا  هدافتـسا  اب  تسا و  یطابترا  هار  بآ  ریـسم  نیا  دـنک  روصت  نمـشد  ات  دـندرک  یم  يراذـگ  تمالع  سوناف  اب  ار  ییاهریـسم  اه  هچب 

لوط مامت  رد  تفرگ  یم  هقطنم  زا  هک  ییارگ  اب  هابتـشا  روصت  نیا  ۀجیتن  رد  نمـشد  دـنوش . یم  طبترم  مه  هب  روه  رد  رقتـسم  ياه  ناکس 
ياهورین طابترا  ندرک  عطق  دـصق  داد و  یم  رارق  شتآ  ریز  تدـش  هب  ار  - شدوخ نامگ  هب  هتبلا  اهورین - ددرت  لـحم  ویلـصا  هار  بآ  زور 
دنک یم  دراو  تافلت  اه  هشپ  اه و  کقاجنس  هب  دزیر و  یم  اه  هنالوچ  نایم  رد  ششتآ  مامت  هک  نآ  زا  لفاغ  تشاد  ار  روه  رد  رقتسم 

ملعا لداع  ياهقف 

. شدنزرف هدزای  و  ع )  ) یلع ترضح  ماع  نانیشناج 

تیناحور گنهرف 

. دزاس یم  ار  اروشاع  دوخ  خیرات  رد  دریگ و  یم  همشچرس  ع )  ) یلع شور  زا  گنهرف  نیا  تسا . نیرفآ  بالقنا  از و  تکرح 

ینیمخ ماما  نامرف 

كرابت و دـنوادخ  باتک  نآرق  و  نآرق ؛ راتفگ  مالـسا ، ربمایپ  راتفگ  و  ربمایچ ؛  راتفگ  راـهطا ،  همئا  راـتفگ  ناـمرف و  راـهطا ؛ همئا  ناـمرف 
. تسا هللا  لوسر  رب  یلاعت 

دنزرف

. ادخ تناما 

قلخ ییادف 

. یبرغ یقلخ و  دض 

ندنارپ زویف 

زویف لـثم  تزویف  دوش ، یم  عطاـس  تدوجو  زا  هک  يروـن  يا و  هدرک  نشور  هک  غارچ  همه  نیا  اـب  هکنیا  زا  هیاـنک  ندـش ؛ یناروـن  یلیخ 
. دوب نایع  اوقت  اهنآ  لاح  لعف و  لوق و  رد  هک  یناسک  يارب  دوب  یتبسن  يراذگب . اج  ار  ام  يرپن و  يزوسن ، يوشن ؛ دیهش  درپن ! قرب  روتنک 
رد تشادـن  تئرج  یـسک  هک  طارفا  لـها  کـشخ و  تخـس و  ياـه  هچب  هب  هـنعط  یخوـش و  هـب  مـه  یهاـگ  دـندوب و  زیهرپ  لـها  رایـسب 

. دنتفگ یم  دنک  اطخ  اپ  زا  تسد  ناشروضح 

كرابم تتداهش  رتلیف 

، داتفا یم  اهرتلیف  عون  نیا  هب  ناشمـشچ  ات  اهورین  دنداد . یم  روبع  دوخ  زا  ار  ییایمیـش  زاگ  هک  يدـمآراکان  هتفر و  وت  بارخ و  ياهرتلیف 
. كرابم تتداهـش  ردارب  دـنتفگ : یم  درب  یم  راک  هب  ار  نآ  يراچان  يور  زا  ًانایحا  هک  يردارب  هب  و  كراـبم ! ناتتداهـش  رتلیف  دـنتفگ : یم 
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. دندوب نینچ  زین  یناریا  ياهرتلیف  زا  یخرب 

رتلیف

؛ دوش یم  شیالاپ  دـنک  روبع  نآ  زا  هچ  ره  هک و  ره  دـنک و  یم  هیفـصت  ار  دوخ  ياوتحم  هک  يا  هلیـسو  فرظ و  یفاص ، ههبج ؛ گـنج و 
. دناسر یم  روهظ  هب  ار  يدوجو  تقیقح  بان و  رز  دریگ و  یم  ار  اه  تسیاشان  اه و  یصلاخان  هک  يزیچ 

دراوروف

نکش طخ  مجاهم و  ياهورین  ناگدنمزر ؛ شیپاشیپ  رد  هدننک  لمع  یمزر  ياه  نادرگ 

ندز تولف 

؟ منزب تولف  دیهد  یم  هزاجا  تفگ : یم  درک و  یم  اه  هچب  هب  ور  دشکب ، راگیس  تساوخ  یم  یصخش  یتقو  ندیشک ؛ راگیس 

چاه ياه  لیماف  کف و 

یمنرب ناگدـنمزر  رـس  زا  تسد  یتروص  چـیه  هب  لاس ، زا  یلـصف  رد  ههبج و  زا  یطاقن  رد  هک  یجمـس  ياه  سگم  اـه و  هشپ  تارـشح ؛
. ینهآ هالک  هشپ  دنتشاد ؛

( جع ) يدهم بالقنا  ات  مرف 

یمرب دوخ  تبیغ  زا  ار  شرورپ  شزوـمآ و  عـنم  دـندرک و  یم  تفاـیرد  ههبج  رد  روـضح  يارب  ناگدـنمزر  هک  یـسرد  کـی  هرامـش  مرف 
. دنتشاد

ایلوا رخف 

زمرت یب  تفر ؛ یم  راک  هب  ینعم  نیمه  هب  زین  رونم  رتچ  قشاع  لوا ، زیرکاخ  قشاع  تایلمع ، قشاع  نیمز ، يور  کئالم  یجیسب ؛

هینیسح سوناف 

؛ تفرگ یم  تأشن  ناشیا  نینزان  دوجو  زا  دوب  تمحر  تکرب و  رون و  هچره  عمـش  لـثم  هک  یناـسک  نادرگ ؛ ناوخ  بش  زاـمن  ياـه  هچب 
. نک رادیب  مدآ 

يدابآ موجه  یتفلا  نیدرف 

دادیم رارق  دوخ  روما  سأر  رد  ار  بالقنا  نافلاخم  اب  هزرابم  هلاس  دیهش 14
. دادیم رارق  دوخ  روما  سأر  رد  ار  یمالسا  بالقنا  نافلاخم  اب  هزرابم  يدابآموجه » یتفلا  نیدرف   » زومآ شناد  دیهش 

. دوشگ ناهج  هب  مشچ  هاشنامرک  رد  لاس 1353  رد  يدابآموجه » یتفلا  نیدرف  »
مایا رد  تفرگ ؛ لطاب  هیلع  قح  ياهههبج  مزع  رب  میمـصت  یگلاـس  رد 13  هدش و  جیـسب  لاعف  وضع  یگلاس  زا 11  زومآشناد  دیهـش  نیا 
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. دیسر تداهش  هب  ییاوه  تالمح  یط  هک  دوب  هتفر  اتسور  زا  جراخ  هب  اهماد  زا  تبقارم  يارب  شردپ  کمک  هب  یصخرم 
. دش هدرپس  كاخ  هب  عییشت و  دابآموجه  ياتسور  یلاها  شود  رب  لاس 1367  دادرم  خیرات 6  رد  هلاس  دیهش 14  نیا 

هک دنتسه  زومآشناد  يادهش  هوژپ  تشذگرـس  نازومآشناد  یکلم  ارهز  نایناتـسلگ و  ههلا  نایلیلج ، هیمـس  نایلیلج ، ماهلا  ناتـسآ ، ههلا 
. دنتفرگ هدهع  رب  ار  يدابآموجه » یتفلا  نیدرف   » دیهش یهوژپ  تشذگرس  رما 

تشادن  ار  شگرزب  حور  يارای  نیدرف  کچوک  مسج  زومآشناد : دیهش  ردام 
. تشادن ار  وا  گرزب  حور  يارای  ماهلاس  رسپ 13 کچوک  مسج  تفگ : يدابآموجه » یتفلا  نیدرف   » زومآشناد دیهش  ردام 

تایـصوصخ زا  یکی  تشاد : راـهظا  يو  زا  یتارطاـخ  ناـیب  اـب  يداـبآموجه » یتفلا  نیدرف   » زومآشناد دیهـش  رداـم  يداـبآرالاس  هیلاـع 
. دوب ماوقا  همه  ام و  هب  تبسن  ینابرهم  تفلا و  مرسپ  یقالخا 

ههبج هب  تفرگ  میمصت  یگلاس  رد 13 يو  دوب ؛ یمالـسا  بالقنا  نافلاخم  اب  هزراـبم  شتاداـقتعا و  نید و  هب  دـیقم  نیدرف  داد : همادا  يو 
وا مسج  تشاد و  یگرزب  رایـسب  حور  وا  هک  یلاـح  رد  تسا  هچب  زونه  وا  مدرکیم  رکف  اریز  دـش  وربور  نم  تفلاـخم  اـب  هک  دوـش  مازعا 

. تشادن ار  گرزب  حور  نیا  يارای 
رایسب هک  دوب  هتـشون  همانتیـصو  کی  ههبج  هب  مازعا  زا  لبق  مرـسپ  درک : ناشنرطاخ  يدابآموجه » یتفلا  نیدرف   » زومآشناد دیهـش  ردام 

يرادـهگن شلیاسو  نایم  رد  درکن و  هراپ  ار  همانتیـصو  وا  یلو  دـنک  هراپ  ار  همانتیـصو  نیا  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  مدـش و  تحاران 
. تفر نیب  زا  شلیاسو  زا  يرایسب  هارمه  لزنم  هب  تکار  تباصا  ییاوه و  نارابمب  نامز  رد  هکنیا  ات  دوب  هدرک 

ق

شروخ ۀملباق 

تایلمع اب  تاسلج  لیبق  نیا  ًالومعم  دـنک . تبحـص  نامیارب  وا  هک  دـندرک  عمج  ار  ام  يزور  ناـمناهورگ  هدـنامرف  يوسوم  میهاربا  دـیس 
هیهت میناوت  یمن  رتولج  دیشاب ، هتشادن  يرسک  مک و  يزیچ  دینیبب  ندش  نکاج  زا  لبق  » دنتفگ ینارنخس ، ياهتنا  رد  دوبن . طابترا  یب  هدنیآ 

مینک .»
ییاـه لاؤس  ناـشلیاسو  هب  عجار  رفن  هس  ود ، یکی ، دوب . تازیهجت  ریاـس  تاـمهم و  حالـس و  یمزر و  یـصخش و  لـیاسو  ناـشیا  روـظنم 
شروخ ۀـملباق  ام  اقآ  : » تفگ ناهورگ . یچ  تاکرادـت  کـمک  دوب ، میهاربا  دیـس  تساـخرب ، يدرمریپ  ناـیم ، نآ  زا  دنتـسشن . دـندرک و 

!«. میرادن

يرگشیارآ یچیق 

دروم یماظن  لیاسو  دوب و  اهرازفا  گنج  زا  ثحب  میداد . یم  شوگ  نادرگ  هدـنامرف  ياه  تبحـص  هب  میدوب و  هدـش  عمج  زیرکاخ  تشپ 
زا هسلج  رخآ  میهدـب . تروص  میراد  يرـسک  مک و  رگا  مینک و  لرتنک  ار  اه  نآ  ییاـج  هباـج  زا  لـبق  هک  درک  یم  دـیکأت  هدـنامرف  زاـین .

. تساخرب ینـسم  یجیـسب  تیعمج ، نایم  زا  دـسرپب . هدـنام  موهفمان  شیاـه  فرح  زا  یـشخب  دراد و  یلاؤس  یـسک  رگا  تساوخ  ناردارب 
یچیق نم  :» تفگ اـما  دـسرپب ، نمـشد  اـب  هلباـقم  تاـییزج  زا  دـهاوخ  یم  دـندرک  روـصت  همه  درک ، دـنلب  شـسرپ  تمـالع  هب  ار  شتـسد 

!« مرادن يرگشیارآ  صوصخم 

سانش ردق 
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یم مراد  یلاحـشوخ  زا  :» تفگ یم  هحوبحب  نآ  رد  يا  هدـنمزر  دـش . یم  دـنلب  همه  يادـص  رـس و  تخیر ، یم  هیهت  شتآ  نمـشد  یتـقو 
«. هللا كراب  دنک . یم  رکش  هدروخن  تسین . نادرگ  يور  مه  شتآ  زا  سانشردق . مدآ  دنیوگ  یم  نیا  هب  :» دنتفگ یم  اه  هچب  مریم .»

جراخ هب  مازعا  یعاخن  عطق 

زا شـساسح . ياج  هب  هدرخ  هک  دوب  مولعم  اما  داد . یمن  باوج  هدـش ؟ یچ  میتفگ  یم  مه  یچ  ره  دـمآ  یمن  رد  شنوخ  يدز  یم  دراک 
یعاخن عطق  :» تفگ هتسهآ  داد ، یم  ناشن  ار  شرمک  ياه  هرهم  تسد  اب  هک  یلاح  رد  وا  و  هدش »؟ یچ   :» مدیسرپ هراشا  اب  اه  هچب  زا  یکی 

شدنتـسرفب دیاب  تسین . یندش  تسرد  اجنیا  هک  دنا  هدز  نانچ  دنا . هتخاب  چیه  شـش  ار  کچوک  لگ  ۀـقباسم  ینعی  هلب ؛ جراخ .» هب  مازعا 
مه وا  رـسپ »! رادرب  تسد  :» تفگ دز و  يدـنخرهز  فرح  نیا  ندینـش  اب  هک  دـییاپ  یم  ار  ام  درک و  یم  هاـگن  یمـشچریز  تشاد  جراـخ .

!«. نیشنب هرابود  وش  دنلب  يا  هدشن  عاخن  عطق  رگا  میوگ ، یم  غورد  رگم  :» تفگ

ماما نابرق 

هلجع اب  اـی  تسب  یم  ار  شنیتوپ  دـنب  تشاد  یـسک  یتقو  دوب . يا  هتفر  ول  ییاـج و  همه  یخوش  دروخ . یم  تسد  ور  یـسک  رت  مک  رگید 
هب ور  درک ، یم  نشور  اپ  کی  اب  ار  روتوم  ای  دز  یم  تراتـسا  تسـشن و  یم  نیـشام  نامرف  تشپ  باتـش  اب  ناساره و  ای  دیـشوپ  یم  سابل 
اما میرب .» ورب  :» دـنتفگ یم  دنتـسناد  یم  هک  يرایـسب  و  میرب »؟ :» تفگ یم  يزیت  يدـنت و  اب  لاح و  نامه  اب  درک و  یم  نارگید  ای  يرگید 

«. ناما نوبرق  :» دنتفگ یم  شباوج  رد  هک  دوب  تقو  نآ  اجک »؟  :» دیسرپ یم  ًاعبط  دوب ، هدماین  شتسد  بلطم  زونه  دراو  هزات  صخش 

یطوط نهد  راذگب  دنق 

هب دـعب  دـننک و  بجعت  همه  اـه  هچب  تشاد  راـظتنا  دـبال  دوب . هدز  فرح  بلاـج  عقوم و  هب  تسرد و  یلیخ  شدوـخ  لاـیخ  هب  ادـخ  ةدـنب 
هچ ره  دنراذگب . شرـس  هب  رـس  اه  هچب  ات  درک  یم  مگ  در  دز و  یم  هار  نآ  هب  ار  شدوخ  ًادمع  مه  دیاش  دنیوگب . ریبکت  وا  يارب  نیـسحت 

ار یلومعم  يداع و  دصرددص  فرح  کی  ات  دوب  هدـیود  ناشفرح  طسو  هک  نیا  زا  اه  نآ  تسـشنن و  اه  هچب  لد  هب  شفرح  راب  نیا  دوب ،
( ینالف ) ردارب یطوط ، نهد  دنراذگب  دنق  اردارب   :» تفگ دوب  ینامدوخ  وا  اب  هک  اه  هچب  زا  یکی  مه  نیمه  يارب  دـندشن ؛ لاحـشوخ  دـنزب ،

«. دز فرح 

تیفاع ردق 

. دـندوب هدـمآ  هوتـس  هب  شتـسد  زا  گرزب  کچوک و  دوش . یم  يروط  نیا  میتسناد  یم  هچ  اـما  اـم ، نادرگ  دـیایب  هک  میتساوخ  ناـمدوخ 
هک نیا  هن  دـندرک ، یم  یفالت  مه  اـه  هچب  هتبلا  دوب . اـقآ  دوخ  راـک  شندـناشن  دوشگ ؛ یم  نخـس  هب  بل  تساـخ و  یمرب  یتقو  هللاءاـشام 

یچیق اب  یکی  دنتـشاد ، روضح  هسلج  رد  ًامـسا  هیقب  میرذگب  هک  ولج  فص  رد  لوا  رفن  دنچ  زا  دنهدب . شوگ  شیاه  فرح  هب  دننیـشنب و 
یم يزیچ  یپل  ود  یکی ، نآ  دوب و  وا  نهاریپ  يور  شقیفر  یمزر  تاصخشم  نتشون  لوغشم  يرگید  درک ، یم  بترم  ار  شلیبس  شیر و 
ادص مسا  هب  ام  عمج  زا  ار  يردارب  وا  هظحل ، نیمه  رد  میدرک . یم  چپ  چـپ  مه  اب  ینارنخـس  ندـش  ینالوط  عب  عجار  میتشاد  مه  ام  دروخ ؛

هن تفگ «: تشادن  یناث  یباوج  رضاح  رد  هک  ام  قیفر  دینک »؟ یم  فیرعت  درُک  نیسح  ۀصق  تسا ، ربخ  هچ  اجنآ  تسا  مولعم  :» تفگ دز و 
«. دیآ راتفرگ  ینارنخس  نینچ  هب  هک  دناد  یسک  تیفاع  ردق  میتفگ  یم  میتشاد  اقآ ، جاح 

تمحر تونق و 
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یکی لوئسم  ناردارب  دندش . ادیپ  نامـسآ  رد  یقارع  ياهامیپاوه  میدوب . هداتـسیا  تعامج  زامن  هب  نارهم  ۀهبج  رد  دوب . برغم  زامن  تقو 
اعد دینک ، اعد  :» تفگ اهنآ  زا  یکی  میدوب . تونق  لاح  رد  دندیـسر ، ام  کیدزن  اهامیپاوه  یتقو  دندرک . شوماخ  ار  اهرداچ  سوناف  یکی 

«. دراذگب ناتیاه  تسد  فک  ار  ناتقح  دنک و  هدروآرب  ار  ناتتجاح  الاح  نیمه  تسین  رود  هب  مادص  مرک  زا  دینک ،

میراد راک  میورب  نییاپ  دیایب  ریگب  بالق 

رگنـس نوریب  تسد  هب  حالـس  هتـشادرب و  ار  يدارفنا  تازیهجت  هتـسب ، ار  اه  نیتوپ  دـنب  هدز ، رتگ  هدیـشوپ . ار  ناشیاه  سابل  اـه  هچب  ۀـمه 
تخـس وا  اما  تایلمع ؛ تاعالطا  راک  يارب  دنورب و  رتدوز  هچ  ره  دنناوتب  هک  دـندرک  یم  يرامـش  هظحل  دوبن ، ناشلد  يوت  لد  هداتـسیا و 

دایب ریگب  بالق  اباب  :» تفگ درک و  يرگید  هب  ور  تخانش  یم  ار  وا  هک  اه  هچب  زا  یکی  دوب . تاجاحلا  یضاق  هاگرد  هب  زاین  زار و  لوغـشم 
«. میراد راک  میورب  نییاپ 

گنس بالق 

هدیـسر مدوخ  عضو  رـس و  هب  هصالخ  هتفرگ و  ار  میاه  نخان  هدرک ، هاتوک  ار  مرـس  ياـهوم  میورب ، بآودـنایم  هب  مـالیا  زا  هکنیا  زا  لـبق 
یم همادا  ناشدوخ  دعب  یتشادـن »؟ لکـشم  هک  همانرذـگ  هیهت  يارب  یتسه ؟ یهار  دـهاوخب  ادـخ  :» تفگ یم  دـید  یم  ارم  سک  ره  مدوب .

بالق اب  دیاب  ار  وت  يوشب  دیهـش  نآ  اب  وت  هک  يا  هلولگ  فیح  فیح ، :» دنتفگ یم  مه  یـضعب  دروخ »؟ یم  درد  هچ  هب  یتراپ  سپ  :» دنداد
!«. تشک گنس 

رارف رهق و 

سکره فرط ! نامه  مه  نالک  درُخ و  ثیدح  فرط و  کی  گنج  جرح  رـسع و  لاس ، نس و  مک  یجیـسب  ياه  هچب  موصعم ، ياه  لفط 
رهق تردام  زا  اباب ، ورب  :» تساد ییوس  تمـس و  بلغا  هک  ییاـه  فرح  درواـیب . ناـبز  هب  تساوخ  شلد  هچ  ره  داد  یم  هزاـجا  شدوخ  هب 

یهاگ منیبن .» ار  تملعم  اقآ  رگم  ههبج ، هدمآ  هدرک  رارف  هسردـم  زا  :» ای هنن » هچب  يریگ ! یم  هفایق  ام  يارب  الاح  ههبج  يا  هدـمآ  يا  هدرک 
. دوب زوق  الاب  زوق  رگید  هک  دز  یم  اهنآ  هب  ناشدوخ  طیارش  رد  یسک  ًاقافتا  ار  اه  فرح  نیا 

هناخ مورب  ماش  مداد  لوق 

، یبوخ يدب ، نک ، لالح  میدیدن  ار  رگیدمه  رگا  سپ  :» متفگ دص .» رد  دص  :» تفگ هن »؟ ای  ینک  یم  تکرش  تایلمع  رد   » مدیـسرپ وا  زا 
مورب ماش  تایلمع  زا  دعب  ما  هداد  لوق  مردام  هب  نم  دوشب  دیهـش  دهاوخ  یم  یک  الاح  تسا ، شوخ  تلد  اباب . ورب  :» تفگ يدایز .» یمک ،

«. بسچب ار  ماش  تسا . رایسب  تقو  تداهش  يارب  الاح  ! هناخ

غرم دق  دق 

هک نارگید  دـندرک و  یم  طایتحا  ندروخ  رد  نیمه  يارب  دـندناوخ . یم  ار  طخ  رخآ  ات  اه  رت  یمیدـق  دـش ، یم  ادـیپ  هک  غرم  ۀـلک  رس و 
نآ هب  اه  هبرجت  اب  یلایخ . یب  هب  دندز  یم  دنروخب ، ینک  مک  ور  دنتساوخ  یم  دنتسناد و  یم  ای  تسا  تایلمع  بش  غرم  نیا  دنتسناد  یمن 

رارق یتسیابردور  يوت  ار  امـش  دنهاوخ  یم  دیآ  یمن  رد  شیادص  حبـص  ادرف  دـینکب . مه  ار  مادـص  ردارب  دـقدق  هظحالم  :» دـنتفگ یم  اه 
»؟ تسه هک  ناتساوح  دنهد !
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خاروس همقمق 

شدوخ يولج  دوب  هتسناوتن  نوچ  دوب و  هتفرگ  شراردا  يردارب  نوتـس  رد  تکرح  عقوم  رهـشمرخ ، هدودحم  رد  يالبرک 4  تایلمع  بش 
تسا خاروس  شبآ  همقمق  مدرک  رکف  :» تفگ یم  دوب ، نامدوخ  لحم  لها  شرس  تشپ  رفن  ادخ ! ناما  هب  دوب  هدرک  اهر  ار  دوخ  دریگب ، ار 

نیا ینعی  هرای .» موا  همقمق  ات  ود  هن  :» تفگ نم  هب  یلحم  نابز  نامه  هب  وا  متفگ و  ار  هیضق  وا  هب  یلحم  نابز  هب  هتسهآ  هدش ، زاب  شرـس  ای 
! مراد همقمق  ات  ود  درادن  یلاکشا  هک 

کشوم میاق 

یم اـه  هـچب  درک . یم  ادـص  رـس و  تـهج ، یب  يروـط  نـیمه  دـنک ، یتسمدـب  دـهاوخ  یم  هراـبود  مادـص  هـک  دوـب  موـلعم  بـش  رــس  زا 
ام دناوتن  مادص  ییاد  هک  ییاج  میوشب ، ناهنپ  مینک  ادیپ  ینما  ياج  رتدوز  میورب  هدش . عورش  يزاب  کشوم  میاق  مینک  یم  نامگ  :» دنتفگ

«. دنک ادیپ  ار 

هیلع هللا  هنعل  اکشود  لاق :

« پُک پُک  تنا  ُپت و  ُپت  انا  دیوگ : یم  دیوگ ؟ یم  هچ  هپت  يور  نمشد  ياکشود  دیناد  یم  :» تفگ یم  مزر  مه  ياه  هچب  زا  یکی 

هیلع هللا  هنعل  سکیا » یت   :» لاق

یم اهاجک  دیدید ، هچ  دیدرک ، هچ  ربخ ، هچ  :» دندرک لاوئـس  اه  هچب  دش . ادیپ  نیم  نادـیم  يزاسکاپ  دـندوب  هتفر  هک  یناتـسود  هلک  رس و 
هروسام هک  یعقوم  دیناد  یم  متفر  سکیا » یت  » نیم غارس  طقف  نم  تسین . يرکذ  لباق  زیچ  :» دنتفگ یخوش  هب  اه  نآ  زا  یـضعب  و  دیتفر »؟

 « ًاقوش رجفتا  هارا  اذا  ادبعتم و  ًاباش  بحا  ینا  :» تفگ تفگ »؟ یچ  دندیسرپ  بجعت  اب  اه  هچب  تفگ «؟ یچ  متشاد  یم  رب  ار  شا 
یم رجفنم  قوش  زا  منیب و  یم  ار  اـه  نآ  اـه  تقو  نیمه  يارب  متـسه  صلخم  دـبعتم و  ناـناوج  هدرم  هتـشک  نم  : تفگ سکیا  یت  همجرت :

! موش

اقآ نابرق 

مه یلحم  هجهل  هت  یلحم . مه  يرهـشمه و  ياه  هچب  عمج  ناـیم  مدوب  هداـتفا  بیرغ  ورب ! هتـسهآ  اـیب ، هتـسهآ  دوب ؛ مدوخ  راـک  مرگ  مرس 
ياه هچب  ًاصوصخ  دـندرک ! یم  يزاون  بیرغ  اهردارب  دـهاوخب  تلد  ات  ضوع ، رد  اـما  دوب . هتـسب  مناـبز  هشیمه  نآ  رطاـخ  هب  هک  متـشاد 
نیا تسه  مدای  هک  شا  هنومن  کی  دنا . هدرک  لاح  ام  اب  اهنآ  ردقچ  میدیمهف  میدش  داتـسا  نامدوخ  میداتفا و  هار  ام  هک  اهدعب  رکشل 27 .

ما و هناـش  يور  دز  رفن  کـی  هـک  مدـمآ ، یم  ییوشتـسد  زا  متـشاد  متخانــش  یم  ار  یــسک  رتـمک  هـک  ییاـهزور  نآ  زا  یکی  هـک  تـسا 
هدرکن مرگ  یـسرپلاوحا  زونه  و  منک » یم  شهاوخ  مالـس ، :» متفگ متـشگرب و  تسانـشآ  دـبال  هک  نیا  لایخ  هب  نم  و  اـقآ ،» نوبرق  :» تفگ

«. شارادساپ اب  :» درک هفاضا  اقآ » نوبرق   » لابند هب  هک  مدوب 

نتخادنا فرح  طسو  یلاخ  یطوق 

هک دوب  رارق  نیا  زا  هیـضق  دوبن . علطم  نآ  زا  یـسک  نامدوخ  هتـسد  ياه  هچب  زج  اه  تدـم  ات  هک  دوب  يراد  زمر  زار و  ياه  یخوش  نآ  زا 
هدرک یحازم  هک  نیا  يارب  یضعب  دوب ، تسرد  تسار و  یباسح و  شیاهفرح  همه  هک  نیا  ولو  درک ، یم  تبحص  هب  عورش  رفن  کی  یتقو 
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ملکتم هدـنیوگ و  تسـشن ، یم  ضرع  ای  لوط  رب  مه  یهاگ  هک  طـسو ، دـنتخادنا  یم  بترم  دنتـشاد و  یم  رب  تیربک  یطوق  کـی  دنـشاب 
راکـشآ ناهنپ و  هدنخ  مسبت و  اما  دنک  یم  يزاب  دزادنا و  یم  دراد  تداع  يور  زا  صخـش  دبال  تفگ  یم  شدوخ  اب  دـیاش  لوا  هدـحو ،

رب ار  تیربک  رابکی  هظحل  دنچ  ره  دـید  یم  هک  ًاصوصخ  دـهدب ، يرگید  لامتحا  دراذـگب و  رانک  ار  یگداس  وا  دـش  یم  بجوم  ناردارب 
ناطیـش راب  دنچ  هک  دوب  اج  نیا  تسا . یلاخ  تیربک  یطوق  دهدب  ناشن  هک  دراد  رارـصا  ییوگ  دشک و  یم  نوریب  ار  شیوشک  دراد ، یم 

یم ینعی  :» تفگ یم  یمیمـص  هداس و  یتلاح  اـب  دـهدب . همادا  ار  شتبحـص  تسناوت  یمن  رگید  تشادـن ؛ يا  هدـیاف  اـما  درک  یم  تنعل  ار 
!« رگید میدنب  یم  یلاخ  اه  هچب  لوق  هب  میراد  میا و  هتشاذگ  راکرس  ار  امش  ام  هک  دییوگب  دیهاوخ 

تسین تشِک  لباق 

هتفرن دـش  هچ  : » دندیـسرپ یم  اـم  زا  رگا  تشگزاـب  هار  رد  میدـش ، یم  ینیـشن  بقع  هب  روـبجم  تفر  یم  وـل  يا  هـطقن  زا  تاـیلمع  یتـقو 
قارع كاخ  میدرک ، يورـشیپ  مه  زرم  ات  اباب ! هن  : » میتفگ یم  باوج  رد  مه  ام  شـشتآ »؟ اـی  تخاـسن  امـش  هب  شیاوه  بآ و  دنتـشگرب ،

.« تسین تشک  لباق  تسا و  راز  هروش 

هتیبآ هتزمرق ،

ات ود  یکی  يدـحاو  ره  رد  هلمج  زا  تشاد . دوجو  هدایپ  ياه  نادرگ  ریاس  هب  تبـسن  يرتشیب  رازبا  لیاسو و  ًالومعم  هناخ  پوت  نادرگ  رد 
هب پوت  یتقو  نیـشام  هدـننار  يزوریپ ، لالقتـسا و  ياه  میت  نیب  لابتوف  ياه  هقباـسم  ناـیرج  رد  دـش . یم  ادـیپ  تلکیـسروتوم  نیـشام و 
ای یتسد  زمرت  غارچ  مه  يرگید  و  هتزمرق » : » دز یم  دایرف  درک و  یم  نشور  ار  نیـشام  گـنر  زمرق  ياهرـشالف  دیـسر ، یم  اـه  یلالقتـسا 

!« هتیبآ : » تفگ یم  درک و  یم  نشور  تسا ، یبآ  هک  ار  نغور 

هار ندرک  نیچ  گنس  زامن و  ندشن  اضق 

يرتمولیک دنچ  هار  لوط  رد  قلطم  یکیرات  باتفآ و  عولط  زا  لبق  مامحتسا  هب  ناردارب  زا  یضعب  زاین  رقم و  ات  ییارحص  ياه  مامح  هلصاف 
رد ریـسم و  ندرک  مگ  دروآ ، یم  دوجو  هب  ضیارف  هب  دیقم  ناردارب  هک  ار  یبارطـضا  ینارگن و  نیرتمک  هام -  رخاوا  لیاوا و  ياه  بش  - 

شیپ نینچ  ِهاـگ  درک . یـشوپ  مشچ  نآ  زا  دـش  یمن  یگداـس  هب  اـهنآ  دزن  هک  دوـب  زاـمن  ندـش  اـضق  بآ و  هب  عـقوم  هب  ندیـسرن  نآ  یپ 
هار همه  دوشن ، بلس  حبص  هضیرف  قیفوت  اهنآ  زا  رگا  هک  دندرک  یم  رذن  دنتـشاد و  یبیغ  ياهدادما  هب  مشچ  ناردارب  زا  یـضعب  ییاهدمآ 
رد هک  دوب  اجنیا  دوشن . راچد  ناشیا  زور  لاح و  هب  يردارب  سپ ، نآ  زا  ات  دننک  نیچ  گنـس  یـضتقم  یتصرف  رد  ار  رقم  ات  مامح  ریـسم  و 

! لصاح دوصقم  دش و  یم  ادیپ  ییوردوخ  هلک  رس و  حبص  تعاس  نآ 

یبیج ياه  نآرق 

تایآ ندرک  ناج  هزیوآ  هب  زج  اضر ، میلـست و  یگدنب و  تیاغ  هب  ندیـسر  يارب  شالت  یلاعت و  قح  زا  يرادبناج  رد  عافد  يوس  تمس و 
غارس نآ  زا  ار  یـسبای  بطر و  ره  نطاب  رهاظ و  رخآ و  لوا و  اه  هچب  هکنآ  دوب ؛ نید  هب  لابقا  هلبق  هلزان ، تقیقح  نیا  نآرق ، دوبن . رودقم 

ره اه . هعفاد  اه و  هبذاج  اه و  ضغب  بح و  همه  قطنم  انبم و  قحال ، قباـس و  يانـشآ  اـه ، هدینـشان  اـه و  هتفگاـن  همه  مرحم  دـنتفرگ ؛ یم 
سرتـسد رد  دیـسوب و  یم  تشاد و  یمرب  هک  دوب  نآرق  نیا  همه  زا  لوا  دوـشگ ، یم  هک  ار  شکاـس  ِرد  دیـسر ، یم  ههبج  هب  شیاـپ  سک 

مه هب  ناـنچ  تولخ و  يا  هطقن  رد  تسوا ، اـب  يدـید  یم  یتـفرگ ، یم  هک  ار  شدر  دز ، یم  شبیغ  یـسک  اـت  هک  ناـمه  داد ؛ یم  شرارق 
دندرک یم  تیصو  دنتساوخ و  یمن  وا  یب  یضعب  ار  ربق  هناخ  یتح  هک  نامه  دوش ؛ یم  لزان  وا  رب  تایآ  ییوگ  هک  هتفات  مه  رد  هدیچیپ و 
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تداهـش زا  سپ  هک  ینآرق  دنهدب ، رارق  ناشرازم  رب  رـس و  يالاب  ار  ناشنآرق  ینعی  ناشرادزار ، اهنت  رات و  ياه  بش  سنوم  راغ و  رای  هک 
یبیج ياه  نآرق  نامه  دوب ؛ نوخ  كاخ و  هب  هتـشغآ  هدروخ و  شکرت  ریت و  ًاضعب  دمآ و  یم  تسد  هب  ناشیاه  بیج  رد  وج  تسج و  زا 

اب دنداد ، یم  شیاج  يوحن  ره  هب  ای  تفرگ  یم  ياج  ناش  یکاخ  ياه  سابل  بیج  رد  هک  يا  هشمق  یهلا  داتسا  همجرت  راد  پیز  یفیک و 
ای یتایلمع  عمط  هب  هک  يرذـن  رد  دنتـشاد ، ار  شعون  کی  زا  نادرگ  کی  یهاگ  هک  ییاه  نآرق  کچوک ؛ زیر و  تیاغ  هب  فورح  نامه 
ای دنتـشاد  تایآ  یـضعب  هب  هک  یتدارا  باب  زا  دندمآ  یم  یـضعب  دـندوب ! هتخادـنا  شجرخ  وت  اه  هچب  دـعب  دوب و  هدرک  يردارب  یقیفوت ،

ینآرق نتم  زا  يزاسدوخ ، اوقت و  هب  عجار  تایآ  نمـشد و  اب  هلباقم  داهج و  هب  طوبرم  تایآ  لثم  دوب  ناش  هعجارم  هدافتـسا و  دروم  رتشیب 
تمالع هک  زبس  راـکدوخ  اـب  دـندرک . یم  یـسیونزاب  یبیج  عطق  ناـمه  هب  يرتفد  رد  شوخ  طـخ  اـب  دـندرک و  یم  جارختـسا  دنتـشاد  هک 

یم رگا  دـعب  دـندرک . یم  نییزت  هلـصوح  هقیلـس و  اـب  ار  تاحفـص  یـشاوح  دنتـشاذگ و  یم  بارع  ِا  دوب ، حور  فیطلت  ثعاـب  شمارآ و 
نآ بحاـص  تداهـش  زا  دـعب  هک  دندیـشک  یم  هشقن  اـه  یـضعب  ردـقچ  دـندرک . یم  عوجر  رتفد  نآ  هب  دـننک  هعجارم  نآرق  هب  دنتـساوخ 

، باذج هداعلا  قوف  نوچ  دنروایب ، رد  ناشگنچ  زا  ار  نآ  دنتـساوخ  یم  يدـج  یخوش و  هب  مه  یهاگ  دـنرادرب . راگدای  هب  ار  نآ  هچرتفد 
. دوب درف  هب  رصحنم  ریذپلد و 

ندروخن مسق 

ناج و رب  نانچ  دروآ ، یم  مهارف  ار  شترـضح  طخـس  مشخ و  يدونـشخ و  بجوم  هچنآ  سدـقم و  عراش  یهاون  رماوا و  ماـکحا و  رواـب 
رد دندوب  ام  زا  يرایسب  لثم  روما ، نیرت  یئزج  رد  دننکب . نآ  زا  ریغ  دنتسناوت  یمن  ییوگ  هک  دوب  هتـسشن  شـصاخ  ناگدنب  دوجو  دنبدنب 

همئا یلاعت و  قح  سدـقم  ماـن  ندروآ  ناـبز  رب  هب  تبـسن  نتـشاد  تیـساسح  ندروخ ، دـنگوس  زا  زیهرپ  دوب  هلمج  نآ  زا  روما . نیرت  یلک 
عـضو نیا  هب  ار  اهنآ  هاگآدوخان  ههبج ، تشپ  رد  رما  نیا  هب  تداع  دـیاش  یتهج  زا  و  لئاسم ، نیرت  هداتفا  اپ  شیپ  يارب  مه  نآ  (ع ،) راهطا

ناج  » ياج هب  كـالد » ناـج   » نوچمه حازم -  ینـشاچ  اـب  ناـنچمه  هتبلا  تاراـبع -  ینیزگیاـج  زج  دوبن  يزیچ  شا  هراـچ  تشاد . یماو 
كاـخ حاورا  «(، » (ع یلع یـضترم  ناـج   » ياـج هب  صخـش ) مسا  « ) یلیقع یـضترم  ناـج  «، » یلیکو ادـخ   » ياـج هب  یلیکو » ـالم  «، » ـالوم

. دنروخب مسق  ناشیاعدم  تابثا  يارب  دندش  یم  راچان  هک  یعقاوم  رد  اهنآ  ریظن  و  نوماشرف »

هعقاو هروس  تئارق 

کی ياـهورین  یهاـگ ، دـندناوخ . یم  ار  نآ  مه  اـب  همه  عقاوم  رثکا  هک  دوب  باوخ  زا  لـبق  یمومع  بادآ  هلمج  زا  هعقاو  هروس  ندـناوخ 
تئارق هب  اه  یضعب  دیقت  دننک . ارجا  مه  اب  ار  همانرب  نیا  دنیایب و  اهنآ  رداچ  هب  هک  دندرک  یم  توعد  یلغب  رداچ  رد  رقتـسم  دارفا  زا  رداچ 
تعاس رـس  ار  ناشدوخ  ناکما  دـح  ات  دـندرک  یم  یعـس  دـنتفر  یم  تیرومأم  هب  رگا  هک  دوب  يدـح  هب  باوخ  زا  لبق  هعقاو  هروس  یعمج 

دیـسر و یم  اعد  تبون  دندوب ، ظفح  زا  ار  نآ  اه  هچب  بلغا  هک  هروس ، ندش  مامت  زا  دعب  دنناسرب . مسارم  يرازگرب  لحم  رگنـس  هب   8:30
ام ادنوادخ !  » ای هدب » رارق  نیقباس  وزج  ار  ام  ادنوادخ ! : » نوچ دوب ، هکرابم  هروس  نیمه  تایآ  ریثأت  تحت  نآ  زا  یتارابع  هک  نتفگ ، نیمآ 

، رداچ دیفس  شیر  هک  دوب  مسر  اهاج  یضعب  امرفب »! نیعلاروح  ناردارب  همه  بیـصن  اهلاراب !  » ای و  نکم » بوسحم  لامـش  باحـصا  زا  ار 
. دیسر یم  باوخ  تقو  ات  درک  یم  حرطم  ار  ماکحا  زا  هلئسم  دنچ  اه  هچب  هیحور  اب  بسانم  دندرک  یم  اعد  نارضاح  همه  هکنیا  زا  دعب 

سدق 1

ردب : تایلمع  فادها  هب  یکیدزن  سدق 1 ، تایلمع 
لوسر دمحم  ای   » زمر اب  ار  « 1 سدق  » تایلمع یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  ياهورین   1364 هام دادرخ  هاگماش 24  هقیقد  21 و25  تعاس
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یگنج نیـشام  ماجـسنا  ندز  مه  رب  اـهورین و  مادـهنا  يارب  قارع ، هلجد »  » هناـخدور قرـش  رد  هزیوهلاروه »  » یتاـیلمع هقطنم  رد  (ص ») هللا
دندرک . زاغآ  عبرم  رتمولیک   180 تعسو هب  ياهقطنم  رد  قارع ، شترا 

نمـشد هلیلوبا »  » و رکذوبا »  » ینعی رظن  دروم  هاگـساپ  ود  هب  یهاتوک  تدم  فرظ  رد  ناریا  هدـننک  لمع  ياهورین  هزور ،  4 تایلمع نیا  رد 
دندیبوک . مهرد  ار  اهنآ  تمواقم  هتفای و  تسد 

ياهپوت عیرس  رارقتسا  اب  اما  دومن ، يراجفنا  ییایمیش و  نارابمب  هب  مادقا  لابخرچ  7 و  یسیپ ياهامیپاوه  اب  تسخن  زور  حبص  رد  نمشد 
دنام . ماکان  ًالمع  نمشد  ییاوه  کتاپ  هدش و  طقاس  « 7 ماس  » کشوم اب  امیپاوه  عون  نیا  زا  دنورف  کی  ییاوه ، دض 

رد ییاهن  فده  تشادن . رب  رد  يدوس  یقارع  ياهورین  يارب  هک  تفای  موادت  نمـشد  يوس  زا  زین  يدـعب  تاعاس  اهزور و  رد  اهکتاپ  نیا 
هلمج زا  ردب ، تایلمع  هدشن  نیمأت  طاقن  فادها و  هب  ندیسر  دوب ، هدش  ینیبشیپ  سدق  ياهتایلمع  هلسلس  زاغآ  رد  هک   1 سدق تایلمع 

« هیجزلا  » و ناسحلا »  » هقطنم دازآ و  قارع  نادیملا  هلیلوبا و  رکذوبا ، راتخم ، ياههاگـساپ  دوب . هرـصب  هرامعلا - مهم  هداج  هب  ندش  کیدزن 
دمآ . رد  يدوخ  ياهورین  فرصت  هب  روکذم  هداج  یکیدزن  رد  عقاو 

قیاق و12  15، لابخرچ دنورف  کی  امیپاوه ، دـنورف  کی  دـش و  یـشالتم  دـصرد   100 روط هب  هداـیپ   25 رکشل زا   2 پیت تاـیلمع  نیا  یط 
دندمآ . رد  يدوخ  ياهورین  تاسا  هب  ای  هدش  یمخز  هتشک و  یقارع  ياهورین  زا  نت   890 دادعت مدهنم و  رایس  هاگساپ 

هعطق  10، میسیب هاگتسد   10، ملب یگنج و  قیاق  دنورف   29، زادناهراپمخ هضبق   9، ییاوه دض  پوت  هضبق   4 لماش زین  هدمآ  تسد  هب  میانغ 
دوب . گنشف  تامهم و  یناوارف  رادقم  کبس و  حالس  هضبق   25، لپ

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
 1 سدق تایلمع : مان 

 24/3/1364 ارجا :  نامز 
زور   4 ارجا :  تدم 

 890 ریسا :)  یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
ص)  ) هللا لوسر  دمحم  ای  تایلمع : زمر 

هلجد  هناخدور  قرش  رد  هزیوهلاروه  یمومع  هقطنم  ارجا : ناکم 
یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  هدننک : لمع  ياهناگرا 

تایلمع رد  هدشن  نیمأت  فادها  هب  ندیسر  قارع و  شترا  یمزر  نامزاس  ماجـسنا  ندز  مه  رب  نمـشد و  ياهورین  مادهنا  تایلمع : فادها 
ردب

سدق 4

«: جاعنلا ما   » هچایرد يدازآ  سدق 4 ، تایلمع 
تـسد هب  نمـشد  یتاعالطا  ياهورین  تراسا  نینچمه  هرـصب »  » رهـشیقرش لامـش  رد  قارع  جاعنلا » ما   » قمع مک  هچاـیرد  دـیدش  ناـفوط 

کشخ و ضراوع  نافوط ، . دش سدق 4 »  » تایلمع يارجا  حرط و  ياههزیگنا  هقطنم ، نیا  رد  ردـب  پیت 9  زا  یقارع  نیدهاجم  ناگدنمزر 
یم متخ  اتسور  هاربآ و  نیدنچ  هب  فرط  دنچ  زا  هچایرد  نیا  دش . لصتم  دور » دنورا   » هب هچایرد  دز و  رانک  ار  هچایرد  حطـس  رب  کچوک 

. دوشیم نیمات  ناریا  كاخ  رد  عقاو  ياههناخدور  زا  نآ  بآ  تساراد و  ار  عبرم  رتمولیک  دصکی  دودح  رد  یتحاسم  دوش و 
روه زا  رگید  یشخب  رب  طلست  هچایرد و  زا  عبرم  رتمولیک  يزاسدازآ 150  نمشد ، يدنفادپ  يورین  مادهنا  فده  راهچ  اب  سدق 4  تایلمع 

رد هلجد  قرش  ياهیکشخ  زا  یـشخب  هب  یکیدزن  نمـشد و  زا  حانج  نتفرگ  رایتخا  رد  تایلمع و  شرتسگ  يارب  اپ  ياج  نتفرگ  هزیوهلا ،
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. دش هتشاذگ  ارجا  هب  عبرم  رتمولیک  یگدرتسگ 160  هب  ياهقطنم 
تروص دندوب ، هدمآ  مه  درگ  ردـب  پیت 9  بلاق  رد  هک  یقارع  ناگدـنهانپ  نادـهاجم و  نارادـساپ و  هاپـس  ینیمز  يورین  ار  تایلمع  نیا 

ياـهامیپاوه هک  دـش  زاـغآ  یلاـح  رد  ربـکاهللا » ص ـ)  ) هللالوـسر دـمحم  اـی   » زمر اـب  هاــم 1364  دادرم  زور 1  تعاـس 24  هلمح  دـنداد .
تایلمع نامز  رد  نمـشد  یلو  دـندرکیم ، ییاذـیا  نارابمب  ار  جاـعنلاما  هچاـیرد  هقطنم و  حطـس  راـب  ود  یکی ـ  يزور  قارع  « 7. یس . یپ »

. دش ناریا  ياهورین  میلست  قارع  هدنامرف  یچمیسیب  هک  ياهنوگ  هب  دیدرگ ، ریگلفاغ  الماک 
لکـشم اب  هقطنم  رد  ار  یناریا  ياـهورین  ددرت  دومن و  هناـخپوت  شتآ  يارجا  هب  مادـقا  دوخ ، عضاوم  زا  یـشخب  طوقـس  زا  سپ  زین  نمـشد 
يراکمه ياضاقت  هب  نمشد  يارسا  زا  يرامـش  هک  تروص  نیا  هب  دش ؛ ناراب  هلولگ  نیا  عطق  ببـس  هژیو  لماع  کی  اما  تخاس ، ورهبور 

اب اما  دندرک ، ورین  ياضاقت  دـنتفرگ و  سامت  هبقع  رد  نمـشد  یهدـنامرف  اب  دونـش  تسپ   ُ زا دـندمآ و  میـسیب  ياپ  هب  هداد و  تبثم  خـساپ 
رـس رب  هک  هناـهب  نیا  هب  شتآ  عـطق  ياـضاقت  ربارب  رد  یلو  دـش ، تفلاـخم  تاـیلمع  هقطنم  رب  قارع  طلـست  مدـع  تلع  هب  ناـنآ  ياـضاقت 
رـس زا  يدوخ  ياهورین  ددرت  نآ  لابند  هب  دـیدرگ و  عطق  نمـشد  شتآ  دـعب  یتاـظحل  هدـش و  تقفاوم  دوشیم ، هتخیر  نمـشد  ياـهورین 

دنورف  10، درگلاب دنورف   1 تایلمع ، زور  راـهچ  یط  . تشاد یپ  رد  ار  یناـیاش  کـمک  ناریا  تاـیلمع  تیقفوم  رد  لـماع  نیا  دـش . هتفرگ 
رد نمشد  تافلت  رامش  دیدرگ . یشالتم  نمشد  پیت 117  زا  نادرگ 2  مدهنم و  روانش  هاگیاپ  نیدنچ  زادناهراپمخ و  هضبق  نیدنچ  قیاق ،

. تسا هدش  شرازگ  ریسا  یمخز و  هتشک و  نت  تایلمع 336  نیا 
رد مالسا  ناگدنمزر  تمینغ  هب  تامهم  يرادقم  کبس و  حالـس  يدادعت  یتارباخم و  ياههاگتـسد  يرامـش  قیاق ، دنورف  نآ 5  رب  هوالع 

نیرتـگرزب  ) جاـعنلاما هچاـیرد  قارع ، هزیوهلاروه  هقطنم  زا  عبرم  رتـمولیک  يزاـسدازآ 160  سدق 4 ، تایلمع  درواتـسد  نیرتگرزب  دـمآ .
. دوب نمشد  یبآ  هاگساپ  )و 20  روه هقطنم  هچایرد 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
سدق 4 تایلمع : مان 

1/5/1364: ارجا نامز 
زور  4 ارجا : تدم 

 336 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
ص)  ) هللالوسر دمحم  ای  تایلمع : زمر 

گنج یبونج  روحم  هزیوهلاروه ـ  یتایلمع  هقطنم  رد  جاعنلاما  هچایرد  ارجا : ناکم 
قارع دهاجم  ياهورین  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  هدننک : لمع  ياهناگرا 

تاـیلمع و شرتـسگ  يارب  اـپ  ياـج  نتفرگ  روـه ، هقطنم  زا  عـبرم  رتـمولیک  يزاسدازآ 150  نمـشد ، ياهورین  مادـهنا  تاـیلمع : فادـها 
هلجد قرش  ياهیکشخ  زا  یشخب  هب  یکیدزن 

سدق 3

 : نمشد طخ  هب  هبرض  ذوفن و  سدق 3 ، تایلمع 
نیا . تسا روهـشم  هایـس » هرف   » هب یلحم  دارفا  نایم  رد  و  روصنم » نیم   » ياهیدـنلب خـب  نمـشد  يوس  زا  سدـق 3 »  » یتایلمع هقطنم  تیعقوم 
ببس هب  يدـنلب 208  . تسا يدـنلب  هپت و  يدادـعت  ياراد  دراد و  رارق  همیم »  » هناـخدور برغ  رد  بیط  نارلهد  یموـمع  روـحم  رد  هـقطنم 
تیب تهیلمع  رد  تسکـش  زا  سپ  نمـشد  . تشاد دربـن  يوـس  ود  ره  رد  يا  هژیو  تیمها  ترهـش و  هـمیم  هناـخدور  برغ  رب  نآ  فارـشا 
هگن دوخ  لاغـشا  رد  ار  ینایم  ههبج  يزرم  ياهیدنلب  زا  یـشخب  دیماجنا ، رهـشمرخ  يدازآ  هب  هک  دوخ  يرـسارس  ینیـشن  بقع  سدقملا و 
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ياهراکهار بسانت  هب  ساـسا و  نیمه  رب   3 سدق تایلمع  یحارط  . دشاب هتـشاد  نارلهد  یمومع  هقطنم  رب  یفاک  فارـشا  دـید و  ات  تشاد 
. تفرگ تروص  روحمود  زا  هقطنم  رد  دوجوم 

زاغآ ار  دوخ  هلمح  ناـمزمه  روط  هب  ع »)  ) قداـص رفعج  ماـما  اـی   » زمر اـب  ریت 1364  زور 20  دادـماب  هقیقد  تعاس 2و45  رد  ناگدـنمزر 
رد تراـسا  هب  یقارع  ياـهورین  زا  نـت  هب 70  کیدزن  تسخن ، تاظحل  ناـمه  رد  هک  دوب  ناـنچ  يدوخ  ياـهورین  لـمع  تعرـس  . دـندرک
طخ تارباخم  قرب و  ياهلباک  هدرب و  هلمح  نانآ  طخ  هبقع  رد  نمشد  هاگرارق  هب  بش ، راننـساو  يریگلفاغ  لصا  تیاعر  اب  اهورین  . دندمآ

فده هک  اجنآ  زا  . دـش لتخم  ینابیتشپ  یهدربخ و  روظنمب  دوخ  هبقع  اب  نمـشد  ياهورین  طابترا  تروص  نیدـب  . دـندرک عطق  ار  نانآ  لوا 
، ریگ اپ  تسد و  مالقا  لاقتنا  نتفرگ و  تمینغ  زا  ناکمالا  یتح  اهورین  اذل  دوب ، نمشد  ياهناگی  هب  ندز  هبرـض  ذوفن و  افرـص  تایلمع  نیا 
، حبـص هدـیپس  ندزرـس  تابلمع و  قفوم  يارجا  زا  سپ  . دـنزاس مدـهنم  ار  نمـشد  تاناکما  اساسا  ات  دـندومن  شـالت  دـندرک و  يراددوخ 
یطابترا و ياهلباک  عطق  هب  هجوت  اب  هک  زین  نمـشد  . دـش رداص  نیـشیپ  طوطخ  هب  نکـش  طـخ  اـهورین ي  درگزاـب  ینیـشن و  بقع  روتـسد 

هدش یلاخ  یناریا  ياهورین  زا  هک  ییاهیدنلب  يور  رب  کتاپ  هب  مادقا  هبناح  همه  روط  هب  دوب ، لفاغ  تایلمع  نیا  فادها  زا  دوخ  یتارباخم 
. تسجن يدوس  هلمح  دض  نیا  زا  اتعیبط  درک و  دوب 

یقطانم يریگـسپزاب  روظنم  هب  ینارهـش ،»  » یتایلمع هقطنم  رد  شترا  ینیمز  يورین  طسوت  يرگید  تاـیلمع  سدـق 3 ، تایلمع  اب  نامزمه 
فوطعم رومحم  نآ  هب  یقارع  ناهدنامرف  هجوت  هک  دش  ببس  شروی  نیا  . تفرگ تروص  دوب ، هدمآ  رد  نمـشد  لاغـشا  رد  یگزات  هب  هک 

افیا يوردوخ  هاگتسد  هلمح 15  نیا  رد  . دوب سدـق 3  تایلمع  ینابیتشپ  یعون  هب  شترا  ياهورین  تابلمع  هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  دوش ،
رد نمشد  هاگرارق  نیزنب  پمپ  پیت 805 و  زا  نادرگ 1و 2  رقم  تامهم ، هغاز   10 زادنا ، هراپمخ  هاتسد   15 کنات ، هاگتسد   4 نویماک ،) )

. دندمآ رد  يدوخ  هدننک  لمع  ياهورین  تراسا  هب  ای  هدش  یمخز  هتـشک و  نمـشد  ياهورین  زا  نت  هکنآ 1470  نمض  دش . مدهنم  هقطنم 
. دش هتفرگ  تمینغ  هب  نمشد  زانیگنس  همین  کبس و  حالس  يرامش  یتارباخم و  ياهمتسیس  میس و  یب  هاگتسد  نیدنچ  نیا ، رب  هوالع 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
( یمادهنا  ) سدق 3 تایلمع :  مان 

20/4/1364 ارجا :  نامز 
زور  کی  ارجا :  تدم 

1470 ریسا :) یمخز و  ، هتشک  ) نمشد تافلت 
ع)  ) قداص رفعج  ماما  ای  تایلمع :  زمر 

گنج ینایم  ههبج  رد  بیط ، نارلهد –  یمومع  هقطنم  ارجا :  ناکم 
یمالسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  هدننک :  لمع  ياهناگرا 

نمشد ياهناگی  هب  ندز  هبرض  ذوفن و   : تایلمع فادها 

2 سدق

 : گنج یبونج  هقطنم  رد  اهورین  تیعقوم  میکحت   ، 2 سدق تایلمع 
دش . هتشاذگ  ارجا  هب  هزیوهلاروه »  » یتایلمع هقطنم  نامه  رد   1 سدق تایلمع  ماجنا  زا  سپ  زور  هد   « 2 سدق  » تایلمع

فارطا رد  نمـشد  کتاپ  ندرک  یثنخ  فده  اب   1364 هام ریت   4 دادماب  2 تعاس رد  و  (ص ») هللا لوسر  دـمحم  ای   » زمر اب  زین  تاـیلمع  نیا 
هلمح زا  زور ، کـی  یط  دنتـسناوت  هلجد »  » هناـخدور قرـش  هتفرگ  بآ  رازین و  قطاـنم  رد  يدوخ  ياـهورین  تفرگ . ماـجنا  هضیبلا »  » هقطنم

. دنزادرپب يدوخ  طوطخ  فعض  طاقن  ندومن  عفترم  هب  هدرک و  يریگولج  اهیقارع  یلامتحا 
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لیان ییودنامک   68 پیت ياهورین  مادـهنا  هب  هدرب و  نیب  زا  ار  نمـشد  یمزر  ناوت  زا  یـشخب  لمع ، راکتبا  نتفرگ  تسدـب  رب  هوـالع  ناـنآ 
دنوش .

رتمولیک  15، يریگرد زور  دـنچ  یط  دـننک . تیبثت  هدـش  فرـصت  هقطنم  رد  ار  دوخ  تیعقوم  قاحلا ، يزاسکاپ و  اب  دـندش  قفوم  نینچمه 
تراسا هب  ای  هدـش  یمخز  هتـشک و  نت  مدهنم و312  یبآ  هاگـساپ  ملب و15  قیاق و  دـنورف  دازآ و30  هزیوهلاروه  یلامـش  هقطنم  زا  عـبرم 

دندمآرد . نارادساپ  هاپس  هدننک  لمع  ياهورین 
تشادیپ . رد  ار  نمشد  نیگنسهمین  کبس و  حالس  هضبق  اههد  قیاق و  دنورف  دنچ  نتفرگ  تمینغ  تایلمع ، نیا 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
( یکاخ یبآ -   ) سدق 2 تایلمع : مان 

4/4/1364 ارجا : نامز 
زور  کی  ارجا : تدم 

 312 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
ص)  ) هللا لوسر  دمحم  ای  تایلمع : زمر 

گنج  یبونج  روحم  هزیوهلاروه -  یتایلمع  هقطنم  ارجا : ناکم 
یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ياهورین  هدننکلمع : ياهناگرا 

قارع هضیبلا  هقطنم  فارطا  رد  نمشد  کتاپ  ندرک  یثنخ  تایلمع : فادها 

رداق

 : ردب تایلمع  زا  سپ  شترا  لقتسم  تایلمع  نیتسخن   ، رداق تایلمع 
یهدنامرف يزاریش » دایص  یلع   » گنهرس دوب و  ردب  تایلمع  زا  سپ  شترا  لقتسم  تایلمع  نیتسخن  هام 1364  ریت  رد 24  رداق »  » تایلمع

. دنتشاد روضح  شترا  هاپس و  زا  ییاهناگی  تایلمع  نیا  رد  تشاد . هدهع  رب  ار  نآ 
ناتسا ناکدیس »  » رهش رب  طلست  برغ ، رد  نآ  ماجنا  زا  فده  دش و  ارجا  2 و 3  رداق 1 ، ياهمان  اب  هلحرم و  هس  یط  ههام  ود  تایلمع  نیا 

دوب . هقطنم  ياهيدنلب  يزاسدازآ  قارع و  لیبرا » »
ناریا هیونشا »  » رهش برغ  زا  هتفاکش و  ار  نمشد  يدنفادپ  طوطخ  جع »)  ) نامزلا بحاص  ای   » زمر اب  دادماب  تعاس 2  رد  یناریا  ناگدنمزر 

نوچمه یلماوع  اما  دش ، نیمأت  ییاهفدـه  تایلمع  نیا  لحارم  زا  کی  ره  رد  دـندرک . يورـشیپ  قارع  نیـشالک »  » ياهيدـنلب يوس  هب 
ددرگ و وربور  لماک  تیقفوم  مدع  اب  هام 1364  رویرهش  خیرات 18  رد  تایلمع  نیا  ماجنارس  ات  دیدرگ  ببس  نمشد  نیگنـس  ياهکتاپ 
رد شترا  رواکت  ياهورین  دـهون  پیت 23  هدنامرف  ناسانشبآ » نسح   » گنهرـس دوش . افتکا  نمـشد  یگنج  نیـشام  اهورین و  مادهنا  هب  اهنت 

. دیسر تداهش  هب  تایلمع  نیا  دنور 
هاپس زا  ییودنامک  هدایپ  نادرگ  بیسآ 3  تسودنیزربرب ،»  » و هدرزالک » «، » رادنپس رس   » ياهيدنلب يزاسدازآ  هتسویپ ، تایلمع  نیا  هجیتن 

. دوب نمشد  ياهورین  زا  نت  تراسا 1020  ندش و  یمخز  هتشک و  قارع و  مجنپ 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 

) هتسویپ هلحرم  هس   ) رداق تایلمع : مان 
 24/4/1364 ارجا : نامز 

هام  2 ارجا : تدم 
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 1020 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
نامزلا بحاص  ای  تایلمع : زمر 

گنج طخ  زا  هطقن  نیرتیلامش  ناریا ـ  هیونشا  رهش  برغ  ارجا : ناکم 
یمالسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  هدننکلمع : ياهناگرا 

نیشالک هب  فورعم  هقطنم  ياهيدنلب  يزاسدازآ  تایلمع : فادها 

يزاب راطق 

ۀیقب داتـسیا و  یم  ویتوموکل  ياج  رفن  کـی  هتـسد  ره  زا  داد . یم  یلوک  ار  رگید  ۀتـسد  هتـسد ، کـی  تبون  هب  یمرگرـس  يزاـب و  نیا  رد 
اه نآ  راوس  بیترت  هب  مود  ۀتـسد  دارفا  تقو  نآ  تفرگ .  یم  ار  دوخ  ییولج  رفن  نهاریپ  تشپ  مادـک  ره  دـندش و  یم  مخ  هورگ  ياضعا 

دندیشک و یم  توس  راطق  لثم  يداش  زا  دندوب  راوس  هک  یناسک  دنداتفا . یم  هار  همه  کی  نوتـس  هب  درک و  یم  تکرح  راطق   . دندش یم 
دندرک .  یم  دیلقت  لیر  يور  ار  اه  نگاو  تکرح  يادص  مه  اه  یضعب 

رفن کی  تاعافترا  يور  دنتفر  یم  اه  هچب  تفرگ  یم  ارف  فرب  ار  اج  همه  یتقو  ناتـسدرک  رد  دوب .  فرب  يور  يراوس  راطق  رگید ،  عون 
وا  رس  تشپ  همه  درک . یم  يزاب  ار  نارویتوموکل  شقن  دنلب  بوچ  اب 

دندرک یم  فرب  لخاد  ار  دوخ  ياهاپ  راطق  ةدننار  تمالع  اب  همه  دتسیاب  راطق  دوب  رارق  دمآ و  یم  شیپ  يروف  يراک  یتقو  دنتـسشن . یم 
شخب تذل  يزاب  هتبلا  دندوب  هدیشوپ  ریگداب  همه  یتقو  دندش . یم  ریزارس  هرد  تمس  هب  تعرـساب  دندروآ و  یم  نوریب  ار  اهنآ  هرابود  و 
. دندروخ یم  تلغ  نییاپ  هب  هت  رس و  تروص  هب  دندش و  یم  جراخ  لیر  زا  هورگ ) دارفا   ) اه نگاو  یضعب  رگا  ًاصوصخ  دش .  یم  رت 

کشوم میاق 

چیه دـنک . ادـیپ  ار  ام  ددرگب و  میتساوخ  یم  وا  زا  میتسب و  یم  هیفچ  اب  ار  رفن  کی  مشچ  میدوب  هتـسشن  مه  رود  یتقو  رگنـس  ای  رداچ  رد 
یم هک  سکره  هب  هگرگ  اقآ  تسد  دـناسرب . یبیـسآ  هگرگ  اقآ  هب  تسناوت  یمن  تشادـن و  ار  رگنـس  ای  رداچ  زا  ندـش  جراـخ  قح  سک 
دوب شهار  رـس  هچ  ره  اذـغ و  فرظ  راوید ، اب  هبترم  نیدـنچ  دروخب  یـسک  نینچ  هبوا  تسد  ات  اـما  میتسب . یم  وا  مشچ  هب  ار  هیفچ  دروخ 

. میدیدنخ یم  وا  هب  همه  هک  داتفا  یم  نیمز  هب  ًاضعب  درک و  یم  دروخرب 
ياهرگنـس اه و  هبارخ  رد  هورگ  کی  دـندش . یم  هورگ  ود  ههبج  رد  دنتـشاد . ومیاق " میاق   " حالطـصا اب  رهـشوب  ياه  هچب  ار  يزاب  نیمه 

. دندرک یم  ادیپ  ار  اه  نآ  دنتشگ و  یم  مه  اب  دندوب  هتشاذگ  مشچ  حالطصا  هب  هک  رگید  هورگ  دندش و  یم  ناهنپ  فارطا 
دنتـسب یم  هیفچ  هب  ار  رگیدکی  مشچ  اه  هچب  هک  دوب  نیا  دشابن ، نآ  جیار  ینعم  هب  کشوم  میاق  هب  کیدزن  یلیخ  دـیاش  هک  رگید  بیترت 

. دوبن دایز  دندش  یم  قفوم  هک  يدارفا  دادعت  ًاملسم  دننک . هتسب  زاب و  هتسب  مشچ  اب  ار  هحلسا  عاونا  هک  دنتشاذگ  یم  رارق  و 

گرم شیپ  ياهرطاق 

دـض نیمک  لامتحا  هک  ییاهاج  رد  ار  هدروخ  شکرت  ضیرم و  ریپ و  ياهرطاق  هزی ، رطاـق  نادرگ  ياـه  هچب  نمـشد ، نیمک  فشک  يارب 
ار رون  ندـش  کیدزن  بالقنا  دـض  ات  دنتـسب  یم  شندرگ  هب  یـسوناف  اه  بش  هتبلا  دنداتـسرف . یم  ولج  تشاد  دوجو  اـج  نآ  رد  بـالقنا 

. دنداد یم  روبع  ار  اهورین  تسا و  كاپ  ریسم  هک  دندیمهف  یم  تفر  یمن  نیم  يور  ناویح  ای  دش  یمن  يزادناریت  رگا  دنیبب .

سکع باق 
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دعب میدرک ، یم  طولخم  ار  ربیف  نیزنب و  بسچ  ۀـیهت  يارب  میدرک . یم  تسرد  سکع  باق  ین ، نیزنب و  ربیف و  تامهم و  ۀـبعج  بوچ  زا 
اه ین  ندنابـسچ  بسچ و  ۀیهت  يارب  هک  دوب  نیا  رگید  ةویـش  میدنابـسچ . یم  هتخت  يور  هدمآ  تسد  هب  بسچ  اب  میدرک و  یم  زاب  ار  ین 

رارق نآ  رد  فیچاکآ  مه  يدایز  رادقم  میتخیر و  یم  توپمک  یلاخ  یطوق  لخاد  نیزنب  ناکتـسا  فصن  تامهم ) هبعج  ۀتخت  ) هتخت يور 
. دمآ یم  تسد  هب  یلاع  رایسب  یبسچ  هک  میداد  یم 

لتآ قادنق 

لیاـسو داد . تکرح  شیاـج  زا  ار  وا  دـش  یمن  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدروخ  ریت  شتـسار  ياـپ  ناردارب  زا  یکی  قارع  نیوـجنپ  ۀـقطنم  رد 
وا میدنبب و  ار  شمودصم  ياپ  نآ  دنب  اب  مینک و  ادج  شا  يزلف  تمـسق  زا  ار  وا  ۀحلـسا  قادنق  میدش  روبجم  میتشادن و  هیلوا  ياه  کمک 

. میربب طخ  تشپ  هب  ار 

وم ملق 

یگدروخ یگدیسوپ و  زا  يریگولج  يارب  هتخوس  نغور  هب  یبوچ  ياه  هرجنپ  ندرک  هتـشغآ  رگنـس و  ياه  هرجنپ  رد و  ندز  گنر  يارب 
همه نآ ، زا  دعب  درک . مکحم  ار  نآ  خیم  اب  دیـشک و  یبوچ  رـسرب  درک و  یچیق  ار  يرطاق  مد  ناتـسود  زا  یکی  میتشادـن . وم  ملق  هنایروم ،

. دنتشاد وم  ملق 

کجنران نماض  ینزا و  یبالق 

یهام بالق  کجنران ،  نماض  ین و  زا  هدافتسا  اب  دوب  مارآ  ًاتبسن  طخ  یتقو  تشاد . يدایز  یهام  نونجم ) ةریزج  واف و  یلاوح  یلع ( طش 
. دوب یهام  كاروخ  ام  تباث  ياذغ  زا  یشخب  میتفر و  یم  اه  یهام  تقو  رس  میدرک و  یم  تسرد  يریگ 

امن بش  یطوق 

ورسنک و ياه  یطوق  زا  امن ، بش  صرق  ياج  هب  اه  هچب  دوب .  مخ  چیپ و  رپ  دایز و  هار  نیمک )  ) ینابهگن رگنس  ات  یعامتجا  ياهرگنـس  زا 
سکعنم نآ  رد  رون  هک  دنداد  یم  رارق  يا  هنوگ  هب  دوب  بسچرب  نودب  یلقیص و  ار  نآ  هت  هک  بیترت  نیا  هب  دندرک . یم  هدافتسا  توپمک 

. دنک نشور  ار  هار  دوش و 

یماظن هاگرارق 

. دندوب رقتسم  اه  یقارع  زیرکاخ ، کی  ۀلصاف  اب  دوب و  ام  تسد  نارهم  نامز  نآ  مدشرقتسم . نارهم  ۀقطنم  رد  متفر ، ههبج  هب  هک  راب  نیلوا 
يا هنوگ  هب  ار  اه  نآ  دـعب  میربب . زیرکاخ  رانک  دوش ، یم  ادـیپ  رهـش  رد  هتـسکش  لخن  تخرد  یلاـخ و  ۀکـشب  هچره  دادروتـسد  هدـنامرف 

هب عورـش  داتفا ، هرظنم  نیا  هب  شمـشچ  قارع  هک  دـعب  زور  حبـص  تسا . یماظن  هاگرارق  کی  دـش  یم  روصت  رود  زا  هک  داد  اـج  مهراـنک 
مینیب و یم  ار  یعقاو  یگنج  هک  نیا  زا  هدز  قوذ  مه  ام  دیـشک . لوط  رـصع  ات  راک  نیا  درک و  هراپمخ  پوت و  عاونا  اب  هقطنم  ناراب  هلولگ 

اعد میدیدنخ و  یم  میتفگ و  یم  دور ، یم  رده  تخرد  هکشب و  ات  دنچ  ندز  يارب  نمشد  تامهم  زا  یعیسو  مجح  هلیح ، نیا  اب  نینچمه 
. میدرک یم 

یتفن قیاق 
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نآ فرط  هب  تسا  تکرح  لاـحرد  یقیاـق  هک  نیا  لاـیخ  هب  نمـشد  میدوـب و  هداد  اـج  يا  هـبعجرد  ار  سوناـف  اـت  دـنچ  مـیظعلا  روـه  رد 
. درک یم  يزادناریت 

یلاخ یطوق 

جراخ رگنس  زا  میتساوخ  یم  رگا  دوب . طلسم  نآ  رب  نمشد  نابدید  دوب و  هدش  ییاسانـش  هک  میتشاد  يرگنـس  هچملـش  رد  تایلمع  زا  لبق 
يالاب مینزب و  بوچ  رـس  رب  ار  یلاخ  یطوق  کی  میتفرگ  میمـصت  میتشاد . اذـغ  بآ و  هب  جایتحا  یفرط ، زا  دـندز . یم  ار  اـم  ًاـمتح  میوش ،

. میدش مه  قفوم  هک  دنناسرب  اذغ  بآ و  ام  هبو  دنوشب  ام  هجوتم  نآ  ندید  اب  تاکرادت  ياه  هچب  هک  میهد  شرارق  يوحن  هب  رگنس 

هناخدور قیاق و 

یمن دندوب و  هدرک  خاروس  را  نآ  راب  ریت  اب  اه  یقارع  هک  قیاق  کی  زج  میتشادن  يا  هلیـسو  هناخدور  زا  روبع  يارب  سدقلا  قیرط  ۀلمحرد 
نوریب و میدیـشک  یم  رگنـس  يور  هک  ییاه  کیتسالپ  ندرک  الود  اب  اه  هچب  کمک  هب  دیـسر . منهذ  هب  يرکف  درک . هدافتـسا  نآ  زا  دـش 

. مینک روبع  هناخدور  زا  میتسناوت  قیاق  نامه  ۀلیسو  هب  میداد و  ششوپ  ار  قیاق  لخاد 

اه گنس  بالق 

دروآ و یم  اذغ  ناشیارب  تاکرادت  نیـشام  هک  ینامز  میداتفا  رکف  هب  دوبن . رتم  داتـشه  زا  رت  شیب  اه  یقارع  اب  ام  ۀلـصاف  راموس  ۀقطنم  رد 
مرچ يا  هعطقزا  اه  گنـس  بالق  میهد . رارق  فدـه  ار  اه  نآ  میدوب  هتخاس  هک  ییاه  گنـس  بـالق  دـنیآ بـا  یم  نوریب  رگنـس  زا  اـه  نآ 

، رت شیب  ای  رتم  مین  لوط  هب  یبانط  هتشر  خاروس  ره  زا  هدرک و  خاروس  ار  نآ  فرطود  هک  دش  یم  هیهت  رتم  یتناس  ات 10  عاعش 5  هب  رودم 
یم تسد  چـم  رد  میدرک و  یم  هقلح  ار  مرچ  هب  لصتم  ۀتـشر  ود  زا  هتـشر  کی  میداد . یم  روبع  هدـننک  هدافتـسا  ةراوق  دـق و  هب  بسانتم 
یم ار  نآ  نداد  شتآ  لثم  میداد و  یم  رارق  مرچ  نایمار  یگنـس  دعب  دنام . یم  اجرب  هلیـسو  دوخ  گنـس  ندرک  اهر  ماگنه  هک  میتخادـنا 

ره دوب . ام  راک  نیا  زور  هد  دروخ . یم  فده  هب  تدش  اب  ناسنا  ناوت  زا  رت  شیب  گنـس  زکرم  زا  زیرگ  يورین  هب  هجوت  اب  هک  میدـناخرچ 
یم یتقو  مهدزای  زور  میدوب . هتـشاذگ  تصـش " هراپمخ   " ار نآ  ماـن  میدز و  یم  ار  اـه  نآ  دـنتفر  یم  اذـغ  نتفرگ  يارب  اـه  نآ  هک  راـب 

. تسا هدش  المرب  ام  ۀقح  دش  مولعم  دننک . یم  ترپ  گنس  مه  اه  نآ  هک  میدش  هجوتم  میریگب ، رس  زا  ار  نامراک  هرابود  میتساوخ 

یج . یپ . رآ ینیزنب  فیق 

روظنم هب  ندز –  هرگ  ندش و  دـنچ ال  زا  سپ  دوب  نیزنب  زا  رپ  هک  ار  کیتسالپ  دـندرک . یم  زاب  ار  یج  . یپ . رآ ۀـلولگ  كون  فیق  اه  هچب 
تباصا فده  هب  یج  . یپ . رآ یتقو  ات  دنداد  یم  رارق  فیق  رد  دندوب  هدرک  هدامآ  حالـس  ياه  هقرج  اب  نتفرگ  شتآ  تشن و  زا  يریگولج 

دوجو راجفنا  لحم  رانک  هشوگ و  رد  هک  ار  یتامهم  دوش و  يا  هدرتسگ  يزوس  شتآ  ثعاـب  نیزنب ،  هلیـسو  هب  هدـش  داـجیا  قارتحا  درک 
ماگنه دـش ، حلـسم  ۀـلولگ  نیا  دنتـشاد . رارق  هطقن  نآ  رد  هک  دوش  ینارودزم  سابل  ندـب و  نتفرگ  شتآ  ثعاب  دزاـس و  لعتـشم  تشاد ،

 . دش یم  اه  یقارع  بعر  ثعاب  هک  درک  یم  داجیا  يدنت  زمرق  رون  راجفنا 

نتفرگ فیق 

زا دـعب ، دـندرک و  یم  هقطنم  ناراب  هلولگ  هب  کیرحت  ار  نمـشد  ناگدـنمزر  شزادـنا ، هراپمخ  ای  نمـشد  ۀـناخ  پوت  يارگ  نتفرگ  يارب 
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. دندرک یم  هدافتسا  نآ  زا  دنتفرگ و  یم  ار  نمشد  ۀناخ  پوت  يارگ  هلولگ ، تباصا  ياج  نتفرگ  فیق  قیرط 

یتوص ياوق 

رد وگ  دنلب  اب  دوب  هدـش  طبـض  راون  يور  هک  ار  رزودـلوب  ردول و  يادـص  طخ ، ثادـحا  تهج  یـسدنهم  ياهورین  رهـشمرخ ، تایلمعرد 
. دنداد یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  دندرک و  یم  شخپ  دندز  یم  زیرکاخ  هک  ییاج  فلاخم  تهج 

یبیلص ياوق 

تکروا مدرک  داهنشیپ  اه  هچب  هب  میدش  کیدزن  اهنآ  عضاوم  هب  هک  بوخ  میدوب .  هتفر  نمشد  نیمک  هب  یبش  ناتسود  زا  رفن  تفه  هارمه 
مدرک و لصو  مه  هب  هوالع  هب  تمالع  تروص  هب  ار  اه  لخن  بوچ  هیفچ ، زا  هدافتسا  اب  دعب  دنهدب . نم  هب  دنروایب و  رد  نت  زا  ار  ناشیاه 

ناشرارق نمـشد  دید  ضرعم  رد  ینوتـس  تروص  هب  میتشاذگ و  اه  نآ  رـس  رب  مه  ار  نامدوخ  ياه  هالک  مدـناشوپ ،  نآ  هب  ار  اه  تکروا 
زا ام  هک  دوب  اهنآ  هب  هلمح  رکف  رد  دـش و  نوتـس  نیا  هجوتم  شرکذ  رکف و  ماـمت  نمـشد  میدرک .  راتتـسا  ار  ناـمدوخ  هلـصافالب  میداد و 

ریگتـسد هدـنز  ار  وا  هک  دوب  يرـسفا  اهورین  نآ  زا  یکی  میدرک . هلمح  اهنآ  هب  هزینرـس  اب  میدـناسر و  اهنآ  تشپ  زا  ناـمدوخ  رگید  فرط 
. میدرب نادرگ  رقم  هب  تاعالطا  بسک  يارب  میدرک و 

یتردق ریدق 

ریدق  : مان
یتردق   : یگداوناخ مان 

نسحدمحم  : ردپ مان 
27/09/1341  : دلوتخیرات

 252  : ش.ش
خیرات  ناغماد   : همانسانشرودصلحم

16/10/59  : تداهش
یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 

ههبجردنمشد طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 
نارهتناتسادیهشداینب   : ناتسا

نهآهار ) )6 هقطنمدیهشداینبهرادا  : رهش
 : همانتیصو

نامروشک رد  اهیثعب  هک  یمادام  تسا  رفک  مالسا و  نیب  گنج  نیا  تفگ « :  یم  دیهـش :  یگنهرف  راثآ  ریاس  همانتیـصو و  زا  ییاهزارف 
روـضح یلیمحت  گـنج  عورـش  زا  سپ  لـیلد  نیمه  هب  مینادـب » گـنج  ار  هلئـسم  نیرتـمهم  هتـشاذگ و  راـنک  ار  اـهراک  هیقب  دـیاب  دنتـسه 

 . تسناد لیصحت  رب  مدقم  ار  دربن  ياهههبجرد 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

هللا مایق 
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(. (ع نیسح ماما  مایق 

مایق

. تماهش تعاجش ، 

نآرق

ریجنز هدـننک  هراپ  اهمتـس ، اهملظ و  هدننکـش  اهناسنا و  شخب  تاجن  تیرح و  روآ  مایپ  اهیکیرات ،  غارچ  اـهلد ، يافـش   ، ياـهدرد يوراد 
لامک تداعـس و  نابدرن  یهلا .  فراعم  تمکح و  همـشچرس  تساهناور . اهبلق و  يافـص  اهندـمت و  هدـننیرفآ  اـهقلخ ،  هدـنناهر  یگدرب ،

فحـص نامدـقم ،  رویز  نامدـبعم ، تاروت  نام ، عجرم  لیجنا  نام ، لعـشم  رون  نامرونا ،  باتک  نام ، بهذـم  رتفد  زاـس . ناـسنا  ناـسنا ؛ 
. دراذگ یم  رثا  ترطف  رب  دزاس و  یم  لماک  ناسنا  ار  ناسنا  هک  یباتک  اهنت  نام .  سدقم  هروس  نامرشحم ،

سدق

. مزینویهص لاگنچ  رد  ریسا 

ربق

. تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  سدقم  ماظن  شدنزرف  تداهش و  نآ  سورع  هک  يا  هلجح  فافز .  هلجح 

یساسا نوناق 

. بالقنا ياه  همانرب  هحولرس 

لیباق

. روز یتلادع و  یب  رهظم  یهابت و  داسف و  هموثرج 

امن بطق 

یم شتـسد  فک  لـثم  حالطـصا  هب  ار  ههبج  یتاـیلمع ، هقطنم  ههبج و  رد  ررکم  روـضح  هقطنم و  رد  داـیز  دـمآ  تفر و  رثا  رب  هک  یـسک 
يارب دوب  ربهار  امنهار و  ههبج ، رد  يدارفا  نینچ  دوجو  اه ؛ هدرک  مگ  هار  يارب  تسا  یسایقم  نازیم و  هک  امن  بطق  لثم  تسرد  تخانش ،

. دندرک یم  باسح  ناشفرح  يور  همه  دوب و  تجح  همه  يارب  ناشتانکس  تاکرح و  ینعی  یلصاو ؛ بلاط  ره 

یترضح هناخ  هوهق 

هک یترضح ، ياه  هناخ  هوهق  لثم  دش  یم  دوب و  هار  هب  ناششوج  بآ  لقاال  ییاچ و  یتیعقوم ، طیارش و  ره  رد  هک  ییاهرگنـس  اهرداچ و 
. درک هزات  یسفن  تسشن و  تفر و  اجنآ  هب  درادن ، یلیطعت  راوز  ندیسر  تقو  یب  تقو و  رابتعا  هب  تسا و  ریاد  هکربتم  نکاما  فارطا  رد 

هیحور یطوق 
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مرگ ار  رازراک  هکرعم  طخ ، لوط  رد  توص  شخپ  تساک و  راون  زا  هدافتـسا  دوخ و  دـنبراب  يور  وگدـنلب  بصن  اب  هک  يا  هیلقن  لـیاسو 
ماگنه وردوخ  يویدار  يادـص  ندرک  دـنلب  اب  دـندرک و  یم  ظفح  ریگرد  ياهورین  رد  ار  يروشحلـس  هساـمح و  حور  دنتـشاد و  یم  هگن 
تمـس هب  ار  فطاوع  تاساسحا و  دـندوب ، رقتـسم  نآ  رد  يدوخ  ياـهورین  هک  يریـسم  رد  ررکم  دـمآ  تفر و  تاـیلمع و  شراـم  شخپ 

یم نماد  نانآ  رد  ار  رتشیب  مزع  طاشن و  دنتـشاد و  یم  زاب  یلاـمتحا  دوکر  توخر و  زا  ار  اـه  هچب  دـندرک و  یم  بلج  دـحاو  ياـهراعش 
. شک هنشاپ  دندز ؛

تواسق

نیا لامعتسا  هوجو  زا  یکی  دناد ؛ یم  رایسب  يراوخ  تشوگ  زا  یـشان  ار  بلق  تواسق  هک  تسا  یثیدح  زا  ذوخأم  ریبعت  نیا  اذغ ؛ تشوگ 
هب تبـسن  مدرم  تیـساسح  ینعی  هلئـسم -  تروص  ود  ره  هب  تیانع  اب  اه  هچب  داـیز ، اـی  دوب  مک  اذـغ  تشوگ  یتقو  هک  دوب  نیا  حالطـصا 

. تسا دایز  ای  تسا  مک  شتواسق  دنتفگ : یم  ندروخ -  تشوگ  رب  رارصا  زا  یهن  تشوگ و 

همان لتق 

دندرک و هیبشت  رهز  ماج  ندیشون  هب  ار  نآ  هر ) ) ماما هک  هامریت 67  خیرات 24  رد  سب  شتآ  مالعا  گنج و  نایاپ  شریذـپ  همان 598 ؛ عطق 
. دندش لیاق  یتبسن  رهز ) ماج  ندیشون  شریذپ و   ) رما ود  نیا  نیب  شترضح  ناگتفیش  ناگدنمزر و 

ك

يالبرک 8

عـضاوم میکحت  نمـشد و  ياهورین  مادهنا  فده  اب  )و  جـع  ) نامزلا بحاص  ای  كرابم  زمر  اب  خیرات 18/1/1366  رد  يالبرک 8  تایلمع 
هاپـس ینیمز  يورین  رد  مالـسا  ناگدنمزر  طسوت  هرـصب  قرـش  یتایلمع  هقطنم  رد  زور  جنپ  تدم  هب  يالبرک 5  تایلمع  رد  هدمآ  تسدـب 

دش .  مدهنم  نمشد  تازیهجت  زا  وردوخ  هاگتسد  اههد  ربرفن و  کنات و  هاگتسد  نآ 60  یط  تسویپ و  عوقوب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ 
و  ، 104  ، 45 هزیناکم 448 ،   5 رکشل 27 ،  زا  ياهپیت 106 و 416 و 29 و 117 و 73  صوصخم و  يورین  ياهپیت 68 و 65  نآ  رب  هوالع 

رکـشل زا  ییودنامک  نادرگ  هدایپ   2 یهرز ،  42 يروهمج ،  تساـیر  دراـگ 6  زا  و 5   2 ياهپیت و   ، لک 448 داتـس  ییودنامک  و 2   421
یط ناگدیسر  تکاله  هب  دادعت  دندش .  مدهنم  زین  پیت 417  زا  3،1و 4  ياهنادرگ یهرز ، پیت 26  کنات ،  نادرگ  کی   ، مساقلا دمحم 

شرازگ نمشد  زا  وردوخ  عاونا  يدایز  دادعت  ربرفن و  کنات و  هاگتسد  اههد  میانغ ، رفن و  ءارسا 200  دادعت  رفن و  روکذم 5000  تایلمع 
تساهدش .

حالصا و یجوز  لاناک  هب  ندیـسر  اب  ار  هفرـصتم  هقطنم  طوطخ  یجیردت  تروص  هب  دودحم ، تایلمع  دنچ  یط  تشاد  رظن  رد  ادتبا  هاپس 
ود طـسوت  اـت  دــش  یحارط  روـحم  ود  رد  وا  يزیرحرط   8 يـالبرک تاـیلمع  تشاد ، دوجو  هک  یعناوم  هب  هجوت  اـب  نکیل  دـیامن ، لـیمکت 
ات یهام  لاناک  لصاف  دح  مود :  روحم   . سدق هاگرارق  تیادـه  یهدـنامرف و  اب  نایبوب  لامـش  یگتفرگبآ   : لوا روحم   : ددرگ ارجا  هاگرارق 

البرک . هاگرارق  تیاده  یهدنامرف و  اب   ) یهام لاناک  برغ  ( هچملش هداج 
یجوز لاناک  برغ  رد  یهام  لاناک  زا  روبع  تیمها  نمـشد و  يارب  نایبوب  یگتفرگبآ  لامـش  تیـساسح  هب  هجوت  اـب   ، یتاـیلمع ریبدـت  رد 

زین نمـشد  شتآ  کت ،  یلـصا  تمـس  هب  تبـسن  نمـشد  بیرف  رب  هوالع   ، روحم نیا  رد  شالت  تروص  رد  هک  دـش  یم  ینیب  شیپ  نینچ  ،
تعاس رد  نایبوب  یگتفرگبآ  لامـش  روحم  اب  ناـمزمه  یهاـم  لاـناک  برغ  روحم  رد  تاـیلمع  لوا  هلحرم  بیترت  نیا  هب   . دوش یم  هیزجت 
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هب پچ  زا  بیترت  هـب  هـک  اروشاـع  و 31  ادهشلادیس  10  ، رجف  ، البرک 19  ، 25 يدهملا  33 ياهرکـشل طسوت  زور 18/1/66  دادـماب   15/2
یـصقان وحن  هب  فده  تایلمع  لوا  زور  بشهلحرم و  نیا  رد  دش و  زاغآ  دنتـشاد ،  هدهع  هب  ار  فدـه  نیمات  فرـصت و  تیرومام  تسار 

دش . فرصت 
دهاش دنبلیـس  تسار  تمـس  رد  هرادج  ود  زیرکاخ  داجیا  یـسدنهم  راک  رد  فدـه و  فرـصت  رد  دـنچ  ره  رکـشل 33  زین  مود  هلحرم  رد 
دیدش شتآ  اب  حبص  یلا 11   10 تعاس رد  مود  راب  هک  درک  کتاپ  رکشل  نیا  ياهورین  هب  بچ  تمـس  زا  راب  ود  نمـشد  نکیل   ، دوب قفوم 
یفاک تامهم  ندیسرن  يدوخ و  تارفنندوب  مک  هدننک و  کتاپ  هدایپ  ياهورین  ترثک   . دوب هارمه  امیپاوه  نارابمب  رتپوکیله و  هناخپوت و 

نیا رد  بیترت  نیا  هب   . دـنام اجب  هقطنم  رد  حورجم  يدادـعت  نمـشد  دـیدش  راشف  رثارب  درک و  ینیـشن  بقع  هب  راچان  ار  يدوخ  ياهورین  ،
دشن .  لح  تایلمع  پچ  حانج  هلیسم  مه  هلحرم 

هب تفاین و  دوبهب  الماک  هدـمآ  تسد  هب  ياـهتیقفوم  مغر  هب  پچ  حاـنج  عاـضوا  یلو  تفاـی  یبساـنم  عضو  تسار  حاـنج   ، موس هلحرم  رد 
یلو  ، دـنتخاس هجاوم  تسکـش  اب  ار  نمـشد  ياهکتاپ  طخ ،  رد  رقتـسم  زادـنا  هراپمخ  رابریت و  کنات و  گنهامه  شتآ  زا  هدافتـسارطاخ 

دندش . رقتسم  يرتبسانم  عضاومرد   ، ناوت نداد  تسد  زا  ظاحل  هب  رکشل 33  ياهورین  ماجنارس 
سکع دوب  ریظن  مک  دوخ  عون  رد  ـالاب  ناوت  اـب  عبرم  رتـمولیک  کـی  دودـح  رد  يا  هقطنم  يریگ  سپ  زاـب  يارب  قارع  راـشف  یلک  روـطب 

اب نمشد   . دشاب تسناوت  یمن  هقطنم  يریگ  سپ  زاب  ياهب  ناونعهب  نآ  شریذپ  دایز و  تافلت  ینیب  شیپ  باستحا و  نودب  نمـشد  لمعلا 
یمادقا اب  هک  دش  نآ  رب   ، قارع ياوق  یلاوتم  مادـهنا  هرـصب و  قرـش  رد  يورـشیپ  رب  ینبم  یمالـسا  يروهمج  یماطن  دـیدج  یـشم  كرد 

رب هوالع   . دنک سویام  هرصب  قرش  هقطنم  رد  يورشیپهمادا  هب  تبسن  ار  یمالسا  يروهمج  گنج  نیلویسم  ناحارط و  توق ،  اب  یـساسا و 
رد تایلمع  موادـت  رب  میمـصت  مالعا  رد  تایلمع  نیا  یغیلبت  شقن  زین  ثعب و  بزح  سیـسات  درگلاس  اـب   8 يالبرک تایلمع  ینامزمه  نیا 

تسا .  رکذ  لباق   ، مادص فذح  رب  ینبم  یسایس  تالوحتو  رییغت  اب  نآ  ینامزمه  هقطنم و 
دیدرگ بجوم  هرصب ، قرش  هقطنم  نیمز  تیمها  رگید  يوس  زا  يالبرک 5 و  تایلمع  زا  سپ  گنج  یماظن  یسایس و  طیارش  وس  کی  زا 

تایلمعنیا دروم  رد   . دشاب هتشاد  يا  هدرتسگ  اتبـسن  ساکعنا  باتزاب و   ، تفرگ تروص  یماظن  دودحم  فده  اب  هک  8 يالبرک تایلمع  ات 
 ، تسا یماـظن  افرـص  هک  ناریا  8 يـالبرک دـیدج  تاـیلمع  فادـها   : هداد شرازگ  نینچ  نارهت  رد  نارظاـن  زا  لـقن  هب  هسنارف  يرازگربـخ 

اجنآ رد  نمـشد  طوطخ  میکحت  زا  عنام  ات  درک  باـختنا  هلمح  يارب  ار  یبونج  شخب  نیا  دـیدرت  نودـب  ناریا   . دـسر یم  رظن  هب  دودـحم 
هقطنم و نیا  رد  ناریا  ياهـشالت  هسلـس  موادـت  رد  تاـیلمع  نیا  هک  دوب  بلطم  نیا  هب  فوطعم  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  عقاو  رد   . دوش

دراد . موهفم  انعم و   ، هرصب تمس  هب  تایلمع  ماجنا  يارب  يزیر  همانرب 
هب هلـصافالب  قارع  هک  دیدرگبجوم   ، ثعب بزح  لیکـشت  درگلاس  نیمتـشه  لهچ و  مسارم  يرازگرب  اب   8 يالبرک تایلمع  نامز  یقالت 

هلمح  ، دوب ناریا  تفن  تارداص  يدابم  زا  یکی  هک  يریس  هریزج  یتفن  تاسیسات  هب   ، تایلمع نیا  باتزاب  نداد  رارق  عاعـشلا  تحت  روظنم 
ره هب   . دوبن ریذپ  ناکما  روکذـم  هلکـسا  زا  يرادرب  هرهب  اهتعاس  ات  هک  يا  هنوگ  هب   ، دروآ دراو  نآ  هب  ار  يا  هظحالم  لباق  تاراسخ  هدرک 

تفرگ رارق  بیذـکت  دروم  شناـیماح  هیلک  قارع و  يوـس  زا  ادـتبا  رد  ناریا  رگید  ياـهیزوریپ  دـننامه   8 يالبرک تایلمع  يزوریپ  لاـح 
ههبج رد   8 يالبرک هب  موسوم  تایلمع  رد  یناریا  ياهورین  يوق  لامتحا  هب   : تفگ یماظن  ناسانـشراک  زا  لقن  هب  لییارـسا  ویدار  هکناـنچ  ،

هب نابز  ماجنارس  قارع   ، ناریا يزوریپ  تینیع  نامز و  تشذگ  اب  اما   . دراد همادا  نکاس  تروص  هب  دربن  دنا و  هدشنيورشیپ  هب  قفوم  هرصب 
ناریا دـیدج  هلمح  نایرج  رد  ار  یقطانم  هک  درک  فارتعا  زورید  قارع   : دـنداد شرازگ  نینچ  اهیرازگربخ  نآ  بقاـعتم  دوشگ و  فارتعا 
روـشک نیا  یماـظن  هیعـالطا  رد  هرـصب ،  یکید  زن  رد  ییاـهنیمز  نداد  تسد  زا  هـب  قارع  فارتـعا   . تـسا هداد  تـسد  زا  هرـصب  قرـش  رد 

يزوریپ هلزنم  هب  زین  تایلمع  رد  هدـش  دازآ  هقطنم  زا  دـید  زاـب  يارب  یجراـخ  ناراـگنربخ  زا  ناریا  توعد  نینچمه   . تسا هدـش  سکعنم 
هقطنم رد   8 يالبرک تایلمع  زا  هلصاح  تیقفوم  هکنآ  نمـض  لاس 66  هناتـسآ  رد  بیترت ،  نیدب   . تفرگ رارق  دیکات  دروم  ناریا  دـیدج 
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. دش یبایزرا  زین  قارع  نوزفا  زور  یحور  یناوتان  فعض و  ناونع  هب   ، تفرگ رارق  دییات  دروم  یجراخ  ياه  هناسر  يوس  زا   ، هرصب قرش 
تایلمع :  شرازگ  هصالخ 

 8 يالبرک تایلمع : مان 
 18/1/1366  : ارجا نامز 

زور  5 ارجا :  تدم 
 5200 ریسا :)  یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

( جع ) نامزلا بحاص  ای  تایلمع : زمر 
ناریا  هچملش  برغ  رد  گنج  یبونج  روحم  قارع –  هرصب  قرش  : ارجا ناکم 

یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدننک : لمع  ياهناگرا 
هقطنم هعسوت  یجوز و  لاناک  نیمات  قارع و  هرصب  رهش  دیدهت  سراف ،  جیلخ  رد  نمشد  ياهترارش  هب  خساپ  تایلمع : فادها 

10 يالبرک

 : لامش هب  بونج  زا  گنج  نادیم  ییاجهباج   ، 10 يالبرک تایلمع 
هدرتسگ اتبـسن  روضح  دشدازآ . ناگدنمزر  تسد  هب  يرایـسب  قطانم  دمآرد ، ارجا  هب  روشک  برغ  رد  هک   10 يالبرک مان  هب  یتایلمع  یط 
لاصتا هب  اتدـمع  اهشالت  روشک ، برغ  رد  هزات  ههبج  شیاشگ  تسخن  هلحرم  رد  ات  دـیدرگ  ببـس  قطانم  نیا  رد  یقارع  ضراـعم  دارکا 

زا تشدرـس  هناب - روحم  رد  تایلمع  نیا  یمومع  هقطنم  دوش . فوطعم  ضراعم  ياهورین  هبقع  ندشزاب  ناریا و  هب  هدش  دازآ  قطانم  هبقع 
سپـس شرهدرگ و  تاـعافترا  هب  برغ  زا  هوکروس و  هب  قرـش  زا  لیویـسوآ ، هناـخدور  هب  بونج  زا  سـالگ ، يزرم  هناـخدور  هب  لاـمش 

تسا . روبعلابعص  دنلب و  ًاتبسن  تاعافترا  ساسح و  ضراوع  ياراد  هقطنم  نیا  دشیم . یهتنم  سوسآ  یمومع  تاعافترا 
يارب تیعـضو  تاـعافترا ، نییاـپ  رد  عفترم  ناـتخرد  دوجو  لـیلد  هب  اـما  دومنیم ، راوشد  رایـسب  هار  دوـبن  رطاـخ  هب  قطاـنم  نیا  رد  ددرت 

شرتسگ ورین و  دادعتـسا  دـش . هداد  صیخـشت  بسانم  ًالماک  زور ، رد  اهنآییاج  هب  اج  كرحت و  یتح  هدـننک و  لمع  ياـهورین  ياـفتخا 
، دوبن هجوت  لباق  دوب  هتفرگ  تروص  هاپـس  ینیمز  يورین  طسوت   1364 لاس زییاپ  رد  هک   9 رجفلاو تایلمع  زا  لبق  ات  هقطنم  نیا  رد  نمـشد 

قطانم فرصت  روظنم  هب  ار  یعیـسو  ًاتبـسن  ياهشالت  دش و  ساسح  ًاددجم  نمـشد  1 و2  حـتف تایلمع  ود  زا  سپ  هژیوب  نآ و  زا  سپ  اـما 
موس و متفه و  هاپـس  ییودـنامک  ياهپیت  هک  نانچ  داد ، ماجنا  قارع  كاخ  قمع  هب  یلوصو  رباعم  ندرک  دودـسم  اهدرک و  طلـست  تحت 

دندروآرد . فرصت  هب  ار  تاعافترا  زا  يرایسب  زور ،  100 یط مادص  صخش  تراظن  اب  رگید  لقتسم  نادرگ  پیت و  دنچ 
اب ناریا  یماـظن  ياوق  يدـج ، هلباـقم  مدـع  تروص  رد  هک  تفرگیم  ماـجنا  لـیلحت  نیا  هیاـپ  رب   1 حتف تایلمع  زا  دـعب  نمـشد  تاکرحت 

30 خـیرات رد  ماجنارـس  نمـشد ، ياـهشالت  همه  دوـجو  اـب  اـما  درک ، دـنهاوخ  يورـشیپ  هینامیلـس  سپـس  رمزا و  تمـس  هـب  ورین  تیوـقت 
250 تعــسو هـب  ياهـقطنم  رد  هاپــس  ینیمز  يورین  طـسوت  ینکردا  ( جـع ) ناـمزلابحاص اـی  زمر  اـب   10 يـالبرک تاـیلمع   1366 نیدرورف

لامش هب  بونج  زا  گنج  یلـصا  نادیم  لاقتنا  زا  سپ  روشک  برغ  رد  هدرتسگ  تایلمع  نیتسخن  هک  تایلمع  نیا  دش . زاغآ  عبرمرتمولیک 
لامـش رد  قارع  ناتـسدرک  ینهیم  هیداحتا  ناضمر و  هاگرارق  مظنمان  تایلمع  تووام و  ههبج  رد  مظنم  ياهورین  کـت  اـب  گـنهامه  دوب ،

تفرگ . ماجنا  هینامیلس 
. دـیدرگ رـسیم  رگید  عافترا  دـنچ  نالک و  رادـیبسا ، نشق ، شوهدرب ، وگلرـس ، تاعافترا  هقطنم ، ياتـسور   50 يزاـسدازآ هلمح  نیا  یط 

دنورف کی  لماش  نمـشد  هدش  مدهنم  تازیهجت  دمآرد . یناریا  ناگدـنمزر  لرتنک  تحت  هینامیلـس  تووام - هداج  زا  رتمولیک   20 نینچمه
نادرگ و  13 نینچمه دشابیم . نیگنس  همین  کبس و  حالـس  يرادقم  زادناهراپمخ ، هضبق  نیدنچ  ربرفن ، کنات و  هاگتـسد  اههد  لابخرچ ،
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، ربرفن کنات و  هاگتسد   8 تایلمع نیا  رد  دیسر . رفن  هب 4235  نمشد  يارسا  اهیمخز و  هتشک و  دادعت  هدید ، بیسآ  نمشد  لقتسم  پیت 
دمآرد . مالسا  ناگدنمزر  تمینغ  هب  تامهم  حالس و  يرادقم  وردوخ و  هاگتسد  نیدنچ 

دوب . هاپس  ینیمز  يورین  هناخپوت  هدنامرف  هدازعیفش  نسح   10 يالبرک تایلمع  نادیهش  هلمج  زا 
تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
 10 يالبرک تایلمع : مان 
30/1/1366  : ارجا نامز 

 4235 ریسا :)  یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
ینکردا  ( جع ) نامزلا بحاص  ای  تایلمع : زمر 

گنج  یلامش  روحم  رد  تشدرس  هنابیمومعهقطنم -  : ارجا ناکم 
یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  هدننک : لمع  ياهناگرا 

دـض ياهكرحت  اب  هلباقم  لامـش و  هب  بونج  زا  گنج  ههبج  لاقتنا  برغ و  رد  نمـشد  يورارف  هزاـت  ههبج  شیاـشگ  تاـیلمع : فادـها 
ناتسدرک هقطنم  رد  بالقنا 

يالبرک 4

ههبج رد  تسیاـب  یم  گـنج  رد  يزوریپ  هب  لـین  يارب  روشک ، نیلوئـسم  هب  نارادـساپ  هاپـس  يوس  زا  هدـش  هئارا  یماـظن  دربـهار  ساـسارب 
رد دنوش و  دیدهت  ای  عطق و  دادغب  هب  كوکرک  یتالصاوم  ياه  هداج  یلامش ، ههبج  رد  زین  هرـصب و  یبونج  یلامـش و  ياه  هداج  بونج ،

دوش . زاغآ  دادغب  تمس  هب  یلصا  تکرح  سپس  ددرگ و  عطق  الماک  جراخ  هب  قارع  تفن  رودص  هجیتن ،
رارق هجوت  دروم  لاس 1365  رد  نارادساپ  هاپس  یلصا  تایلمع  فده  ناونع  هب  هرـصب  رهـش  فرـصت  سپـس  هرـصاحم و  ساسا ، نیمه  رب 

نوچمه یتالکـشم  لـیلد  هب  نکیل  تفاـی  ترورـض  روحم  هس  زا  مه  نآ  نادرگ و  دودـح 500  يریگراـک  هب  نآ  ققحت  يارب  هک  تفرگ 
دش . باختنا  بونج –  ههبج  رد  گنج  هدنام  یقاب  هار  اهنت  ناونع  هب  روحم –  کی  اهنت  یماظن  تاناکما  فعض 

گرزب و یتاـیلمع  ماـجنا  روـظنم  هب  بیـصخلاوبا  هچملـش و  هقطنم  ( واـف روـه و   ) يا هطاـحا  روـحم  ود  فذـح  زا  سپ  رگید ، تراـبع  هـب 
دش . هدیزگرب  زاس  تشونرس 

تایلمع  فادها 
هرصب  نارفص –  هداج  دیدهت  هرصب و  رهش  فرصت 

تایلمع  هقطنم 
هقطنم نیرت  مهم  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  یماظن  یـسایس و  مهم  ياه  یگژیو  اـه و  شزرا  ياراد  هچملـش  بیـصخلاوبا و  یتاـیلمع  هقطنم 

تسناد . بونج  ههبج  رد  یتایلمع 
نآ لوط  رتمولیک و  ات 5  نآ 4  ضرع  هک  تسا –  هرصب  ات  هیناجلب  هریزج  لصاف  دح  دوردنورا –  فارطا  ياه  ناتسلخن  هقطنم ، نیا  زکرم 

دشاب . یم  رتمولیک  دودح 15 
دشاب : یم  یمهم  تایصوصخ  ياراد  تهج  ود  زا  یتایلمع  هقطنم  نیمز 

درک . هدافتسا  دنفادپ  يارب  ناوت  یم  اه  نآ  زا  دراد و  یبسانم  قمع  هک  يزرواشک  ياه  لاناک  اهرهن و  دوجو  - 1
یقالتاب ياه  نیمز  ریبز و  روخ  هب  بونج  زا  يریگ و  یهام  لاناک  هچملـش و  یگتفرگ  بآ  هب  لامـش  زا  هک  یتاـیلمع  هقطنم  نیحاـنج  - 2

درادن . کتاپ  تردق  نآ  رد  نمشد  دوش و  یم  یهتنم  نآ  فارطا 
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نمشد  دادعتسا 
زا هدایپ  رکشل 11  تشاد . رارق  قارع  متفه  هاپس  یظافحتسا  هزوح  رد  نآ  بونج  موس و  هاپس  یظافحتـسا  هزوح  رد  یتایلمع  هقطنم  لامش 

هقطنم رد  تایلمع  نیح  لبق و  هک  ییاه  ناگی  هیلک  یماسا  لیذ  رد  دنتـشاد . روضح  هقطنم  رد  متفه  هاپـس  زا  هداـیپ  رکشل 15  موس و  هاپس 
تسا : هدش  هدروآ  دنتفای ، روضح 

هدایپ  ياه  ناگی 
117 ، 402 ، 501 ، 802 ، 436 ، 238 ، 23 ، 47 ، 112 ، 45 ، 429 ، 421 ، 420 ، 702 ، 102 ، 107 ، 805  ، 802 ، 111 ، 104 ، 22 ياه 19 ، پیت 

و 28 
یهرز ياه  ناگی 

لقتسم  نادرگ  کی  30 و  ياه 16 ، پیت 
هزیناکم  ياه  ناگی 
ياه 25 و 8  پیت 

يروهمج تسایر  دراگ 
هدایپ  رکشل 2  زا  ياه 7 و 8  پیت  ییودنامک و   1 رکشل زا  ياه 2 و 4  پیت 

صوصخم يورین 
ياه 66 و 68  پیت 

ودنامک 
رکشل 26  ییودنامک  نادرگ  لک و  داتس  ییودنامک   4 پیت

یبعشلا  شیج 
ینثملا  عطاق 58 

يدوخ  ياوق 
رب ار  نآ  يارجا  زین  یتایلمع  هاگرارق  راهچ  دوب و  نارادساپ  هاپس  ص)  ) ءایبنالا متاخ  يزکرم  هاگرارق  هدهع  رب  تایلمع  یهدنامرف  تیاده 

دنتشاد . هدهع 
 : تشاد هدهع  هب  ار  ریز  ياهورین  تیاده  فجن  هاگرارق 

رجف  رکشل 19 
رصن  رکشل 5 

ع)  ) بلاط یبا  نبا  یلع  رکشل 17 
ادهش  هژیو  رکشل 155 
ع)  ) اضر ماما  پیت 21 

ع)  ) لضفلاابا ترضح  پیت 57 
ع)  ) مئاق ترضح  پیت 12 

هناخپوت  نادرگ   4
دنتشاد هدهع  هب  ریز  ياهورین  تیاده  البرک  رکشل 25  سدق و  هاگرارق 

ع)  ) هللاراث رکشل 41 
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(ع) ادهشلا دیس  رکشل 10 
هناخپوت  نادرگ   4

البرک  هاگرارق 
ص)  ) هللا لوسر  دمحم  رکشل 27 

ع)  ) نیسح ماما  رکشل 14 
فرشا  فجن  رکشل 8 

اروشاع  رکشل 31 
ع)  ) مشاه ینبرمق  پیت 44 

ع)  ) نیسحلا راصنا  رکشل 32 
هناخپوت  نادرگ   4

تشاد هدهع  هب  ار  ریز  ياهورین  تیاده  حون  هاگرارق 
( جع  ) رصع یلو  رکشل 7 

( جع  ) يدهملا پیت 33 
ریدغلا  پیت 18 

ع)  ) نینموملاریما پیت  وان 
هناخپوت  راب  شتآ  نادرگ و 1   4

دندوب  يزکرم  هاگرارق  رما  تحت  هناخپوت  پیت  ود  نینچ ، مه 
راب  شتآ  نادرگ و 2  اب 4  ص)  ) ءایبنالا متاخ  پیت 63 

راب  شتآ  نادرگ و 2  اب 4  دادرخ  پیت 15 
ار نادرگ  ات 24  نیب 7  کی  ره  هدـننک  لمع  ياه  ناگی  هک  دـیدرگ  هدامآ  نادرگ  دودـح 250  زاین ، دروم  نادرگ  عومجم 352  زا  ًانمض 

دنداد . ياج  دوخ  رد  هدرک و  یهدنامزاس 
تایلمع  حرط 

مه هب  ینابیتشپ  هبقع و  شتآ ، رونام ، ظاحل  هب  هک  لیلد  نیا  هب  ونیم –  هریزج  صاـصرلا و  ما  لـباقم  بیـصخلاوبا ، هچملـش ، هقطنم  راـهچ 
کی دـح  طخ  ناونع  هب  قوف  هقطنم  راهچ  زا  کی  ره  ساسا ، نیمه  رب  دـیدرگ . باـختنا  گرزب  تاـیلمع  نیا  ماـجنا  يارب  دـنا –  هتـسباو 

دش : نییعت  یتایلمع  هاگرارق 
هچملش  روحم  رد  يورشیپ  هلیوطلا  ما  نیراوب و  ریازج  ات  هچملش  یعلض  جنپ  لامش  زا  فجن : هاگرارق 

بیصخلاوبا . یمیشورتپ و  روحم  رد  يورشیپ  نیراوب و  صاصرلا –  ما  هگنت  زا  روبع  اب  تایلمع  یلصا  تکرح  ماجنا  سدق : هاگرارق 
موس . مود و  هداج  ات  يورشیپ  هقطنم و  لک  نیمات  صاصرلا ، ما  هریزج  لباقم  زا  نمشد  کتاپ  اب  هلباقم  البرک : هاگرارق 

ونیم . هریزج  لباقم  رد  يورشیپ  پچ و  حانج  نیمات  حون : هاگرارق 
هب بونج  زا  همونت و  هب  لامـش  زا  دوخ –  ییاهن  فادـها  هب  هلحرم  شـش  یط  تسیاب  یم  اه  هاگرارق  نیا  رما  تحت  ياه  ناگی  نینچ ، مه 

. دنسرب هرصب  لاناک  تشپ 
تایلمع  حرش 

هتفر بآ  نورد  هب  لبق  یتاعاس  يدوخ  ياه  صاوغ  رطاخ  نیمه  هب  دوش . زاغآ  خروم 3/10/1365  تعاس 22:30  رد  تسیاب  یم  تایلمع 
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رابریت و اب  رونم ، باترپ  نمض  دندوب  رایشوه  هدامآ و  الماک  هک  نمـشد  ياهورین  نایم ، نیا  رد  دندرک . تکرح  نمـشد  طخ  تمـس  هب  و 
زا لبق  دوب و  هتفرگ  رارق  یهدنامرف  تیاده  لرتنک و  زا  جراخ  تایلمع  عومجم ، رد  دندرک . یم  کیلش  يدوخ  ياهورین  فرط  هب  هراپمخ 
یم زاغآ  ار  يریگرد  لحاس ، هب  ندیـسر  ضحم  هب  نمـشد  لمعلا  سکع  يرایـشوه و  تیعـضو و  عون  هب  هجوت  اب  اه  ناگی  يروتـسد  ره 

، لیهـس ریازج  رد  دنتـسناوت  طقف  هدننک  لمع  ياهورین  دش و  مالعا  تعاس 22:45  دودح  ( دـمحم ای   ) تایلمع زمر  لاح ، نیا  رد  دـندرک .
دنیامن . هنخر  یعضوم  تروص  هب  زین  قطانم  یضعب  رد  دننک و  ذوفن  هیناجلب  یبابلا و  ما  صاصرلا ، ما  هعطق ،

نینچ مه  )و  اه ناگی  زا  یخرب  هبقع   ) ضیارع رهن  رانک  نارابمب  دروم  دنچ  يارجا  رونم و  یپ  رد  یپ  باترپ  اب  نمـشد  ياهورین  لباقم ، رد 
ياهورین هک  يروط  هب  دز . مه  هب  ار  موس  مود و  جوم  ياهورین  زین  اه و  صاوغ  نامزاس  ـالمع  دـنورا ، هناـخدور  يور  رثوم  شتآ  يارجا 

دنیامن . لمع  فده  يور  دنتسناوت  یمن  بلغا  هدش و  هدنکارپ  اضعب  رواجم  ياه  ناگی 
هب دـش ، ماجنا  نآ  فرـصت  يارب  هک  يرایـسب  شالت  مغر  هب  هک  دوب  نیراوب  كون  صاصرلا و  ما  هریزج  تایلمع ، ساسح  قطاـنم  زا  یکی 
ما هگنت  زا  اـهورین  روبع  زا  بآ ، يور  راـبریت  مجحرپ  کیلـش  اـب  نمـشد  تفر . ناـیم  زا  يریگرد  همادا  ناـکما  نمـشد  يرایـشوه  رطاـخ 

زا 9 نآ  دـنفادپ  رد  تشاد ، صاصرلا  ما  هب  تبـسن  نمـشد  هک  یتیـساسح  رطاخ  هب  هک  نیا  هب  افاضم  درک . يریگولج  نیراوب  صاصرلا – 
یلبق طخ  هب  تبـسن  هک  يدعب  طخ  رد  دـش ، یم  هدـنار  بقع  طخ  ره  زا  هاگره  هک  يروط  هب  درب ، یم  هرهب  یعونـصم  یعیبط و  عنام  هدر 

درک . یم  تمواقم  تشاد ، طلست  فارشا و 
زا یتآ ، تایلمع  ددـجم  یحارط  اوق و  ظفح  روظنم  هب  اذـل  دوبن ، رـسیم  تایلمع  همادا  ناکما  نمـشد ، يرایـشوه  هب  هجوت  اب  لاح ، نیا  رد 

دش . بانتجا  دربن  همادا 
تایلمع  جیاتن 

دشاب : یم  لیذ  حرش  هب  نمشد  رب  هدراو  تاعیاض  تافلت و  نازیم 
یمخز  هتشک و  دودح 8000 

ریسا  دودح 60 
وردوخ  هزیناکم و  یهرز ، هاگتسد  دودح 70  مادهنا 

نیگنس همین  کبس و  حالس  يدایز  دادعت  مادهنا 
تایلمع :  شرازگ  هصالخ 

( یکاخ یبآ -   ) يالبرک 4 تایلمع : مان 
3/10/1365 ارجا : نامز 

زور   2 ارجا : تدم 
ریسا یمخز و  هتشک ،  7060 نمشد : تافلت 

هللا لوسر  دمحم  تایلمع : زمر 
گنج  روحم  نیرتیبونج  سراف -  جیلخ  یبرغ  لامش  هناهد  ریازج  ارجا : ناکم 

یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپسناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 
رد نمشد  ياهورین  هرـصاحم  قارع و  بیطخلاوبا  صاصرلا و  ما  هریزج  فرـصت  بونج و  تمـس  زا  هرـصب  رهـش  دیدهت  تایلمع : فادها 

هریزج هبش 

يالبرک 3
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ینیمز ياه  ناگی  ناهدـنامرف  ییایرد  رفـس  اب  یتامدـقم –  رجفلاو  تایلمع  تیقفوم  مدـع  زا  سپ  ایرد –  رد  یماظن  تایلمع  ماـجنا  هدـیا 
اهرکشل و ناهدنامرف  هک  دش  بجوم  رما  نیا  دش . حرط  سراف  جیلخ  لامش  رد  قارع  عفانم  هب  ضرعت  تیعـضو  یـسررب  نارادساپ و  هاپس 

دنزادرپب . بآ  رد  تایلمع  تهج  دوخ  ياه  ناگی  شزومآ  هب  اه  پیت 
هجیتن رد  دش و  روراب  قارع  عفانم  هیلع  ایرد  رد  تایلمع  هشیدنا  روه ، رد  تایلمع  يارب  اه  ناگی  يزاس  هدامآ  تازاوم  هب  ساسا ، نیمه  رب 

دیدرگ . راذگاو  ( حون هاگرارق   ) نارادساپ هاپس  ییایرد  يورین  هب  رکبلا  هیمعلا و  یتفن  ياه  هلکسا  هب  ضرعت  تیرومام 
تیرومام نیا  يارجا  بیوصت و  سراف  جیلخ  رد  قارع  ۀیمالا  هلکـسا  هب  هلمح  تهج  یحارط  دودـحم ، ییاذـیا و  تایلمع  ماجنا  روظنم  هب 

نیا ماجنا  يارب  ع ،)  ) نیـسح ماـما  رکـشل 14  زا  هاپـس  ینیمز  يورین  هبرجت  اب  ياه  ناـگی  زا  یکی  دـش و  راذـگاو  هاپـس  ییاـیرد  يورین  هب 
معن هللا و  انبـسح  سدـقم  زمر  اب  هبنـش 11/6/1365 ، هس  زور  دادـماب  هقیقد  تعاس 30/1  رد  دـیدرگ و  روماـم  حون  هاـگرارق  هب  تاـیلمع ،

دش . زاغآ  لیکولا 
تایلمع  فادها 

هک دـش  یم  لابند  زین  يرگید  فادـها  یلـصا ، فدـه  رانک  رد  دوب . رکبلا  هیمعلا و  هلکـسا  ود  مادـهنا  فرـصت و  تاـیلمع  یلـصا  هزیگنا 
زا : دندوب  ترابع 

سراف . جیلخ  لامش  زا  وا  تسد  ندرک  هاتوک  نمشد و  ییایرد  هاگیاپ  نیرت  مهم  ندرک  طقاس  اب  رجفلاو 8  تایلمع  لیمکت  - 
یناریتشک . يارب  ییایرد  ملاس  هقطنم  اضف و  داجیا  - 

سراف . جیلخ  رد  هاپس  ییایرد  يورین  هناردتقم  روضح  نداد  ناشن  ییایرد و  تایلمع  کی  يارجا  - 
تایلمع  هقطنم 

اتسار کی  رد  رگیدکیزا ، رتمولیک  هلصاف 12  اب  هشیبلا  سار  یقرش  بونج  رد  سراف و  جیلخ  ياه  بآ  رد  رکبلا  هیمالا و  یتفن  هلکـسا  ود 
زین نایبوب  هللادـبعروخ و  واف ، ردـنب  اه و  هلکـسا  نیا  لامـش  رد  یمالـسا ، يروهمج  لحاوس  دـنا . هدـش  عقاو  لامـش –  طـخ  هب  تبـسن  – 

رد بآ  قمع  تسا .  سراف  جـیلخ  اب  هللادـبعروخ  دور و  دـنورا  ياه  بآ  یقالت  هطقن  اهوکـس ، نیا  هیبعت  لـحم  دـنراد . رارق  نآ  برغرد 
تسا . رتم  ات 31  نیب 30  رزج ، تلاح  رد  رتم و   34 دم ، لاح  رد  اه  هلکسا  نیا  فارطا 

، رصقلا ما  ات  اه  هلکـسا  نیا  نایم  تفاسم  یطو  تسا  رتمولیک  25 و35  بیترت ، هب  هیمساق ،) رهن  رد   ) يدوخ عضاوم  ات  وکس  ود  نیا  هلـصاف 
دماجنا . یم  لوط  هب  تعاس   3

زا شیب  ژانت  اب  گرزب  ياه  یتشک  هک  دندوب  قارع  تفن  رودص  ياه  لحم  نیرت  هدمع  زا  گنج ، عورش  زا  لبق  هیمالا ، رکبلا و  ياهوکس 
ندوب قیمع  ) هلکسا ود  نیا  صاخ  ییایفارغج  تیعقوم  لیلد  هب  دندرک و  یم  يریگراب  اهوکس ، نیا  رانک  رد  نتفرگ  ولهپ  اب  نت ، رازه   300

دش . یم  رداص  هقطنم  نیا  زا  قارع  تفن  موس  کی   ...( هقطنم و نیا  رد  بآ 
یم رگنل  اه  نآ  رانک  رد  قارع ، یناگرزاب  ياـه  یتشک  هرـصب ، ردـنب  رـصقلا و  ما  هار  رـسرب  هلکـسا  ود  نیا  نتفرگ  رارق  اـب  نیا ، رب  هوـالع 

دندش . یمروکذم  ردانب  یهار  يریگراب ، ای  هیلخت و  دعوم  ندیسر  ارف  زا  سپ  دنتخادنا و 
هلمح دروم  فادها  زا  یکی  تروص  هب  هجیتن ، رد  دایز و  اهوکـس  نیا  تیلاعف  تفن ، رودص  شیازفا  يارب  قارع  شالت  گنج و  عورـش  اب 

. دمآرد ناریا 
رب رد  ار  ریز  ياـیازم  یمالـسا  يروهمج  يارب  هقطنم  نیا  تیمها  لـیلد  هب  اهوکـس –  فرـصت  دوجوم ، تالکـشم  عناوم و  همه  دوجو  اـب 

تشاد :
یسایس  شزرا 

هک  – رجفلاو 8  تایلمع  زا  دـعب  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  و  تشاد . لاـبند  هب  ار  سراـف  جـیلخ  لامـش  رب  طلـست  هلکـسا ، ود  نیا  فرـصت 
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هدروآ اه  هلکـسا  يور  هب  رادربملیف  راگنربخ و  يدادعت  قارع  تسا –  هدش  طلـسم  سراف  جیلخ  لامـش  رب  درک  مالعا  یمالـسا  يروهمج 
ریغ نارـس  سنارفنک  لیکـشت  اب  نراقم  تایلمع  نیا  نینچ  مه  تسا . تیلاعف  ياراد  هقطنم ، نیا  زونه  هک  دهد  ناشن  هلیـسو  نیدـب  ات  دوب ،

یـسایس تایلمع  کی  ناونع  هب  یتسیاب  یم  مینک ، بوسحم  فرـص  یماظن  تاـیلمع  ار  نآ  هک  نیا  زا  لـبق  اذـل  دوب و  هرارح  رد  اهدـهعتم 
درک . دادملق  یماظن 

رصقلا  ما  دیدهت  فرصت و  يارب  يزاس  هنیمز 
یم يدوخ  ياهورین  رگید ، فرط  زا  تفرگ . یم  ماجنا  یتحار  هب  رـصقلا  ما  يوس  هب  نتفر  اه ، هلکـسا  يور  یعیـسو  تاناکما  نتـشذگ  اب 

دندرگ . زاب  هقطنم  نیا  هب  ًاددجم  تکرح و  نایبوب  يوس  هب  تایلمع ، ماجنا  تهج  اه  بش  رقتسم و  هقطنم  نیا  رد  اهزور  دنتسناوت ،
نمشد  دادعتسا 

يوکسزا تظافح  نادرگ 4 ، دوب . ییایرد  پیت 440  زا  هدش  تیوقت  ناهورگ  کی  لماش  اهوکس ، زا  کی  ره  يور  نمـشد  ياوق  بیکرت 
تشاد . هدهع  رب  ار  رکبلا  يوکس  زا  تظافح  نادرگ 1 ، هیمعلا و 

يدوخ  ياوق 
تشاد : رما  تحت  ار  ریز  ياه  ناگی  تایلمع  يارجا  تهج  هک  دوب  ع)  ) حون هاگرارق  هدهع  رب  تایلمع  یهدنامرف  تیاده و 

طایتحا . نادرگ  اب 2  ع)  ) نیسح ماما  رکشل 14  - 
تایلمع . نابیتشپ  ناونع  هب  ع)  ) نینموملاریما رثوک و 13  پیت 14  وان  ود  - 

تایلمع  حرط 
ياهورین یناـبیتشپ  زا  يریگولج  يارب  ار  هللادـبع  روخ  هناـهد  دـیاب  ع)  ) نینموملاریما رثوک و  پیت  واـن  ود  تاـیلمع ، روناـم  حرط  ساـسارب 

دنتفای یم  لاقتنا  ییاهر  هطقن  هب  قیاق  طسوت  زین  ع)  ) نیسح ماما  رکشل  صاوغ  ياهورین  دندرک . یم  دودسم  اه  هلکسا  يور  رقتسم  نمشد 
رب راوس  ياهورین  هاگ ، نآ  دندرک . یم  فرصت  ار  نآ  هدش و  هناور  هیمعلا  هلکسا  يوس  هب  روحم  هس  زا  نامسآ ، ندش  کیرات  اب  سپـس  و 

تفرگ . یم  رارق  موجه  دروم  دیاب  زین  رکبلا  هلکسا  ناکما ، تروص  رد  دندش . یم  رقتسم  هلکسا  يور  هدش و  تایلمع  دراو  روانش 
تایلمع  حرش 

تهج تریاغم  نوچمه  یتالکشم  لیلد  هب  نکیل  دندرک ؛ تکرح  فده  تمس  هب  صاوغ  ياهورین  خروم 10/6/1365  تعاس 21  دودح 
نییعت فده  هب  ندیـسر  رد  ریخات  بجوم  ینابیتشپ و ...  ياهورین  یهدـنامرف و  اب  نانآ  سامت  عطق  اه ، صاوغ  تکرح  تهج  اب  داب  شزو 

دیدرگ . هدش 
يور هلکسا و  يالاب  هب  ار  دوخ  هدیسر و  هیمعلا  هلکسا  پچ  تمـس  هب  دندش  قفوم  تسار  روحم  صاوغ  ياهورین  دادماب  تعاس 4  دودح 

تئارق هاگرارق  یهدنامرف  طسوت  ( لیکولا معن  هللاانبـسح و   ) تایلمع زمر  هلکـسا ، يور  يریگرد  ندش  زرحم  اب  دـنناسرب و  رتپوک  یله  دـَپ 
دنهد . ماجنا  ار  اهورین  رگید  دورو  يارب  لحم  ندرک  هدامآ  دَپ و  يزاسکاپ  تایلمع  تعرس  هب  اهورین  دش .

، تشاد رایتخا  رد  ار  هلکسا  تسار  تمس  هک  زین  نمشد  ًالباقتم  دیسر و  هلکـسا  هب  روانـش  راوس  ياه  ناهورگ  زا  یکی  تعاس 05:30  رد 
دبای . شهاک  هلکسا  رد  رقتسم  ياه  صاوغ  رب  دراو  راشف  دش  بجوم  رما  نیمه  درک و  کیلش  ناهورگ  نیا  ياه  قیاق  يوس  هب 

دودح بیترت ، نیا  هب  دندرک . تکرح  هلکسا  فرط  هب  هتفای و  ار  دوخ  تیعقوم  رگید  ياهروحم  صاوغ  ياهورین  نامسآ ، ندش  نشور  اب 
دش . هدیشک  شتآ  هب  حرط  قباطم  رکبلا  هلکسا  سپس ، دمآرد . فرصت  هب  لماک  روط  هب  هیمعلا  هلکسا  حبص  تعاس 8 

هقطنم نارابمب  هب  قارع  ییاوه  يورین  نآ  لابند  هب  دـش و  زاغآ  کـشوم  کـی  باـترپ  اـب  تعاس 10  رد  هیمعلا  هب  نمـشد  راـشف  نیتسخن 
هب رگید  دنورف  راهچ  تایلمع ، مود  زور  حبص  ات  هک  يا  هنوگ  هب  تفای ؛ همادا  زین  بش  ماگنه  هب  ات  دربرود  ياه  کشوم  باترپ  تخادرپ .

دروایب . هلکسا  فرط  هب  ار  دوخ  روانش  دنورف  بش 8  همین  یلاوح  تسناوت  نمشد  نینچ ، مه  دش . کیلش  هلکسا  يوس 
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یقارع ياه  هچوان  سپس ، دندرک . نارابمب  ار  هلکسا  هتفای و  روضح  هقطنم  رد  نمشد  يامیپاوه  تایلمع ، مود  زور  ییانشور  ندیسرارف  اب 
یهیدب دش و  یم  رتشیب  هظحل  ره  يدوخ  ياهورین  يور  راشف  دندرک . يورشیپ  هلکـسا  تمـس  هب  اهرتپوک  یله  تیامح  ابو  هتفرگ  شیارآ 
ییاذـیا دـح  نیمه  رد  تسیاـب  یم  تاـیلمع  تفرگن –  تروص  یلیـالد  هب  نآ  ماـجنا  هک  یلیمکت –  یناـبیتشپ و  تاـیلمع  نودـب  هک  دوب 

تاسیـسات و هک  یلاح  رد  هیمعلا  هلکـسا  رهظ  کیدزن  دنتـسشن و  بقع  اهورین  لیلد  نیمه  هب  دـننک . كرت  ار  هقطنم  اهورین  هتفای و  همتاخ 
دمآرد . نمشد  فرصت  هب  اددجم  دوب ، هدش  مدهنم  الماک  نآ  تازیهجت 

تایلمع  جیاتن 
دشاب : یم  لیذ  حرش  هب  تایلمع  نیا  رد  نمشد  هب  هدراو  تاعیاض  تافلت و 

رفن . ندش 63  هتشک 
رفن . زا 100  شیب  ندمآرد  تراسا  هب 

هدنگنج . يامیپاوه  ود  ندش  طقاس 
هچوان . کی  مادهنا 

رادار . هاگتسد  ییاوه و 2  دض  هضبق  مادهنا 15 
. رادار هاگتسد  ندمآرد 4  تمینغ  هب 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
ییاذیا يالبرک 3 -  تایلمع :  مان 

11/6/1365 ارجا :  نامز 
زور  2 ارجا :  تدم 

سراف  جیلخ  یبرغ  لامش  هشیبلا –  سار  یقرش  بونج  ارجا :  ناکم 
لیکولا معن  هللا و  انبسح  تایلمع :  زمر 

نارادساپ هاپس  ییایرد  يورین  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
نمشد یماظن  يداصتقا و  ناوت  شهاک  قارع و  رکبلا  هلکسا  يور  رب  یتفن  ياهوکس  مادهنا  تایلمع :  فادها 

550 ریسا :) یمخز و  هتشک ،   ) نمشد تافلت 

يالبرک 1

 – یـسایس نزاوت  ندروخ  مه  هب  مالـسا و  ناگدنمزر  طسوت  واف  کیژتارتسا  رهـش  فرـصت  رجفلاو 8 و  هدـننک  ریگلفاغ  تایلمع  لابند  هب 
دمآرب و یمجاهت  عضوم  ینیمز و  ههبج  رد  ندش  لاعف  ددصرد  دیزگرب و  دیدج  يا  هویش  قارع  میژر  یمالـسا ، يروهمج  عفن  هب  یماظن 

درک . يراذگمان  كرحتم  عافد  يژتارتسا  هب  نارهم ، لاغشا  زا  دعب  ار  يژتارتسا  نیا 
زا مه  ار  یمیخو  بقاوع  تسناوت  یم  یتیعضو  نینچ  همادا  دنک . فرصت  ار  يرگید  طاقن  دوخ  ياه  تایلمع  همادا  اب  ات  دیشوک  یم  قارع 

قارع دیدج  تکرح  اب  هلباقم  يارب  ساسا ، نیمه  رب  دشاب .  هتشاد  لابند  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يارب  یسایس  دُعب  زا  مه  یماظن و  دُعب 
تفرگ . رارق  دیکات  دروم  نآ  تاعافترا  نارهم و  رهش  يزاس  دازآ  يارب  تایلمع  ماجنا 

دازآ اب  خیرات 27/2/65 ، رد  دش ، عورـش  خـیرات 16/12/64  زا  هک  ( اتراوچ هقطنم   ) رجفلاو 9 هقطنم  يریگ  سپزاـب  زا  دـعب  يژتارتسا  نیا 
تفای . نایاپ  دش ، لمحتم  يزاس  دازآ  نیا  نایرج  رد  نمشد  هک  یتخس  هبرض  اب  دیسر و  دوخ  جوا  هب  نارهم  يزاس 

، یشترا ناردارب  دش و  رگ  هولج  ییابیز  لکش  هب  یناریا  هدنمزر  ياهورین  یلد  مه  تدحو و  قارع ، شترا  دیدج  مجاهت  عورش  ماگنه  زا 
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دندز . تسد  هناریلد  یتمواقم  هب  نمشد  مجاهت  لباقم  رد  مه  ياپ  هب  اپ  یمدرم  جیسب  یهاپس و 
نارهم  هب  قارع  هلمح 

ار هقطنم  تاـعافترا  زا  یخرب  نآ و  هموـح  رهـش و  دز و  مجاـهت  هب  تسد  نارهم  هـقطنم  رد  دادـماب 27/2/65 ، کی  تعاس  قارع ، شترا 
هقطنم نیا  رد  ار  يدنفادپ  طوطخ  تیلوئسم  یهرز ، نادرگ  هدایپ و 2  نادرگ  زا 6  بکرم  یشترا ، ياهدحاو  نامز  نیا  رد  درک . فرصت 

دوب . هتفرگن  هدهع  رب  لماک  روط  هب  ار  هقطنم  نیا  زا  ینابیتشپ  زین ،  هاپس  ياهورین  تشاد و  هدهع  هب 
تایلمع  فادها 

هقطنم . لک  نیمات  زرم و  هب  یبایتسد  نازیوالق و  تاعافترا  هلسلس  نارهم و  رهش  يریگ  سپ  زاب 
تایلمع  هقطنم 

نازیوالق تاعافترا  یبرغ  دادتما  هب  برغ  زا  کچوک ، نالک  همن  تاعافترا  هب  لامش  زا  نازیوالق ، تاعافترا  هب  بونج  زا  یتایلمع  هقطنم 
دش . یم  یهتنم  نارلهد  نارهم –  هداج  هب  قرش  زا  و  دابآ ، نارهب  يزرم  هاگساپ  و 

غاـب نارهم و  مـالیا –  هداـج   ) یلامــش روـحم  رد  دـش . داـجیا  نمــشد  طـسوت  يددــعتم  عـناوم  تاماکحتــسا و  نارهم ، لاغــشا  زا  سپ 
لـصاف دـح   ) ینایم روحم  رد  تشاد . دوجو  يا  هتـشر  رادراخ  میـس  فیدر  جـنپ  زا  شیب  لاناک و  اب  هارمه  نیم  فیدر  تفه  ( يزرواـشک

تاعافترا  ) یبونج روحم  رد  دوب . فیعض  ًاتبسن  تاماکحتسا  هقطنم ، ندوب  یناتسهوک  ظاحل  هب  ( نارهم نارلهد –  هداج  يواگ و  هناخدور 
تشاد . دوجو  نیم  رادراخ و  میس  فیدر  کی  اهرایش ، یضعب  رد  نیمک و  ياهرگنس  ( نازیوالق

نمشد  دادعتسا 
هناـخدور زا  رکـشل  نـیا  يدـنفادپ  ظـفح  دوـب . قارع  مود  هاپــس  زا  یهرز  رکـشل 17  تیلوئـسم  تحت  تاـیلمع ، يارب  رظن  دروـم  هـقطنم 

و 705 یهرز   59 یهرز ، ياه 70  پیت   ) رکـشل نیا  ینامزاس  ياه  ناـگی  رب  هوـالع  تفاـی . یم  دادـتما  هوک  ناـیم  تمـس  هب  مجنپاـجنک 
دندوب : نآ  رما  تحت  زین  ریز  ياه  ناگی  ( هدایپ

هدایپ . 417 و 425  ياه 433 ،  پیت  - 
هدایپ . رکشل 40  ودنامک  نادرگ  ییودنامک و  پیت 1  - 

دندش : هقطنم  دراو  زین  ریز  ياه  ناگی  تایلمع ، عورش  اب 
يروهمج . تسایر  دراگ  زا  یهرز  2 و 10  صوصخم ، يورین   3 هدایپ ، 4 و 5  هزیناکم ، پیت 1  - 

هدایپ . رکشل 35  زا  هدایپ  72 و 3  ياه 71 ، پیت  - 
هدایپ . 118 و 108  ، 95 ، 113 ياه 501 ، پیت  - 

هزیناکم . پیت 24  - 
هدایپ . رکشل 2  ییودنامک  نادرگ  هدایپ و  رکشل 20  ییودنامک  نادرگ  ودنامک ، 3 و 5  ياه 2 ، پیت  - 

صوصخم . يورین  پیت 65  - 
هناخپوت . 247 و 489  ، 53 ، 238 ، 217 ، 766 ، 15 ، 110 ياه 763 ، نادرگ  - 

يدوخ  ياوق 
تشاد : هدهع  هب  ار  ریز  ياهورین  تیاده  فجن  هاگرارق 

کنات . نادرگ  هدایپ +  نادرگ  اب 7  ص)  ) هللا لوسر  دمحم  رکشل 27  - 
کنات . ناهورگ   1 هدایپ +  نادرگ  اب 3  ع)  ) بلاط یبا  نبا  یلع  رکشل 17  - 

هدایپ . نادرگ  اب 3  رصن  رکشل 5  - 
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کنات . نادرگ   1 هدایپ +  نادرگ  اب 4  البرک  رکشل 25  - 
هدایپ . نادرگ  اب 3  ع)  ) ادهشلا دیس  رکشل 10  - 

کنات . نادرگ  هدایپ +  نادرگ  اب 4  ع)  ) هللاراث رکشل 41  - 
هدایپ . نادرگ  اب 2  ع)  ) اضر ماما  لقتسم 21  پیت  - 

هدایپ . نادرگ  اب 5  ع)  ) نسح ماما  لقتسم 15  پیت  - 
هدایپ .  نادرگ  اب 2  سدقملا  تیب  لقتسم 662  پیت  - 

کنات . ناهورگ  اب 1  راقفلاوذ  یهرز  لقتسم 38  نادرگ  - 
شترا . هناخپوت  نادرگ   4 هاپس +  هناخپوت  نادرگ   2 - 

تایلمع  حرط 
، ساسا نیمه  رب  دـش . هتفرگ  رظن  رد  يواگ  هناخدور  ات  نآ  ياـه  لاـی  نازیوـالق و  تاـعافترا  روحم  زا  تاـیلمع  ماـجنا  رب  یلـصا  شـالت 

دیدرگ : یحارط  ریز  بیترت  هب  هلحرم  هس  رد  تایلمع 
نسح . دیس  هداز  ماما  ياتسور  ات  ناریا  نازیوالق  تاعافترا  نیمات  لوا ؛ هلحرم 

دابآزمره  نازورهب و  نیهب ، ياهاتسور  نیمات  نآ ، دادتما  رد  هتخوس و  گم  رایش  ات  نیرمح  لبج  تاعافترا  نیمات  مود ؛ هلحرم 
نیا رد  نارهم  هجیتن  رد  تشاد و  نازیوالق  تاعافترا 223  ریز  ات  دابآ  خرف  ياتسور  هک  رجفلاو 3 ، تایلمع  زیرکاخ  فرصت  موس ؛ هلحرم 

دیدرگ . نیمات  هلحرم 
تایلمع  حرش 

بلغا رد  يدوخ  ياهورین  دـش و  زاغآ  ینکردا  ساـبعلا ، لـضفلا  اـبا  اـی  زمر  اـب  زور 9/4/1365  تعاـس 22:30  رد  تاـیلمع  لوا  هلحرم 
یتمسق لوا و  هلحرم  فادها  قارع ، هدایپ  نادرگ  زا 10  شیب  مادهنا  نمض  حبص  ییانشور  زا  لبق  ات  هتسکش و  ار  نمشد  طوطخ  اهروحم 

دندروآرد . فرصت  هب  ار  تایلمع  مود  هلحرم  زا 
. دش یثنخ  يدوخ  ياوق  هلباقم  اب  هک  درک  کتاپ  نسح  دیس  هدازماما  روحم  هب  دوخ  طایتحا  ياهورین  يریگراک  هب  اب  نمشد  دعب ، یتاعاس 

دنداد . همادا  هفقو  نودب  لوا –  زور  یط  ار –  تایلمع  نمشد ، ياهورین  یگتخیسگ  مه  زا  هدهاشم  اب  يدوخ  ياه  ناگی  سپس ،
طخ حبص ، ییانـشور  زا  لبق  ات  تایلمع ، مود  هلحرم  هدودحم  هدنام  یقاب  رد  يورـشیپ  نمـض  هدننک  لمع  ياه  ناگی  هیلک  مود ، بش  رد 
دندرک . نیمات  زین  ار  تایلمع  موس  هلحرم  هدودحم  زا  يرادقم  هدرک و  نیمات  الماک  ار  هتخوس –  گم  رایش  ات  دابآزمره  زا  يرسارس – 

ياهورین زا  يدادعت  ندروآرد  تراسا  هب  نمض  هدنمزر  ياهورین  تفای و  همادا  اهروحم  هیلک  رد  تایلمع  (11/4/1365  ) مود زور  زاغآ  زا 
دش . دازآ  نارهم  رهش  زین  زور  نیا  تعاس 12  دودح  رد  سپس  دندش و  دراو  يزرواشک  غاب  هب  نمشد ،

ار روکذم  عافترا  تخـس  يریگرد  کی  زا  سپ  درک ، کتاپ  عافترا 210  هب  يروهمج  تسایر  دراگ  پیت  ود  موس ، زور  حبـص  تعاس 6 
دندمآ . بقع  رتم  دودح 200  هقطنم  نیا  رد  رقتسم  يدوخ  ياهورین  رطاخ ، نیمه  هب  درک . فرصت 

نمـض هدرک  تکرح  یجارد  هاگـساپ  یمـالغ و  ياـه  هپت  فرط  هب  داـبآ  خرف  هنهک و  هعلق  ياـهروحم  زا  ناگدـنمزر  تاـیلمع ، همادا  رد 
دندروآرد . تراسا  هب  ار  نمشد  ياهورین  زا  يدایز  دادعت  هقطنم ، لماک  يزاسکاپ 

نمـشد دابآ ، زوریف  ياتـسور  هب  يدوخ  ياوق  دورو  اب  دش ، زاغآ  زور 12/4/1365  تعاس 24  زا  هک  تایلمع ، مراـهچ  هلحرم  ناـیرج  رد 
فارطا رد  نانچمه  يریگرد ، دـندرک . ثادـحا  نازیوـالق  تاـعافترا  ياـه  لاـی  اـت  داـبآزوریف  زا  يزیرکاـخ  سپـس ، درک . ینیـشن  بقع 

هگن دوخ  فرـصت  رد  ار  قوف  تاعافترا  اهنت  هدرک ، دراو  فلتخم  طاقن  رد  هظحالم  لباق  يراـشف  نمـشد ، تشاد و  همادا  تاعافترا 223 
هلق فرـصت  روظنم  هب  نازیوآ –  هعلق  تاعافترا  يور  نمـشد  دیدش  کتاپ  (13/4/1365  ) مراهچ زور  حبـص  تعاس 7  دودح  دوب . هتـشاد 
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دروخ . تسکش  کتاپ  نیا  يدوخ ، ياوق  یپ  رد  یپ  تالمح  تمواقم و  اب  نکیل  دش ؛ عورش   – 200
اب تایلمع  مجنپ  هلحرم  رد  ناگدنمزر  زین  مشش  زور  هاگرحس  رد  دمآرد و  يدوخ  يورین  فرـصت  هب  اددجم  عافترا 210  مجنپ ، زور  رد 

دندروآرد . فرصت  هب  ار  قارع  یهرز  رکشل 17  یکیتکات  هاگرارق  هدش ، نییعت  فادها  نیمات  نمض  عافترا 223 ، هب  هلمح 
مدـهنم و قارع  هزیناکم  پیت 24  یکیتکات  هاـگرارق  عافترا 223 ، یبرغ  ياه  لای  هدـنام  یقاب  فرـصت  رب  هوـالع  خیرات 18/4/1365 ، رد 

دش . ریسا  رگید  يدادعت  هارمه  هب  نآ  هدنامرف 
يالبرک 1  تایلمع  یبایزرا 

يدوخ ياهورین  يارب  يا  هدـننک  راودـیما  عورـش  هطقن  زین  قارع و  كرحتم  عافد  يژتارتسا  رب  دوب  ینایاپ  کـی ، يـالبرک  قفوم  تاـیلمع 
ییاذیا . دودحم  تایلمع  ماجنا  تهج 

دنبای . تسد  نآ  هب  دنتسناوت  یبوخ  هب  اهورین  هک  دوب  يا  هدمع  فده  قارع ، یمجاهت  تسایس  ندرک  لعفنم 
زا مزال و ...  یـسدنهم  ياهراک  ماجنا  تایلمع ، حرط  اب  اهورین  بسانت  نمـشد ، بیرف  تایلمع ، تظافح  اه ، ناگی  داـقتعا  لـمع ، تعرس 

دوب . تایلمع  نیا  رد  رثوم  زراب و  لماوع  هلمج 
تایلمع  جیاتن 

هداج نآ ، فارطا  ياهاتـسور  نارهم و  رهـش  لماش  قارع  زین  ناریا و  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک  تعـسو 175  هب  يا  هقطنم  تایلمع ، نیا  یط 
ياـه هبقع  نینچ  مه  دـش . دازآ  يزرم  هاگـساپ  ود  زین  نیرمح و  نازیوـالق و  بوکرـس  ساـسح و  تاـعافترا  ناریا ،  نارهم –  نارلهد – 

تفرگ .  رارق  يدوخ  ياوق  ریت  دید و  رد  هیطابرز  هردب و  ياهرهش  هلمج  زا  نمشد 
. دندش ریسا  نمشد  ياهورین  زا  رفن   1210 تایلمع ، نیا  رد 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
يالبرک 1  تایلمع :  مان 

9/4/1365 ارجا :  نامز 
زور   10 ارجا :  تدم 

گنج  ینایم  ههبج  نارهم –  تشد  یتایلمع  هقطنم  ارجا :  ناکم 
(ع) سابعلا لضفلاوبا  ای  تایلمع :  زمر 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 
نمشد ندرک  لعفنم  بوکرس و  هقطنم و  يزرم  تاعافترا  نارهم و  رهش  هرابود  يریگ  سپزاب  تایلمع :  فادها 

يالبرک 7

 : نمشد هب  یگنج  هقطنم  نیرتیلامش  زا  ياهبرض   ، يالبرک 7 تایلمع 
لاغـشا رد  یقطانم  زونه  گنج ، ناهدنامرف  ناگدنمزر و  شالت  مغریلع  دـش و  ارجا  هقطنم  دـنچ  رد  نامزمه  قارع  كرحتم  عافد  حرط 

دوب . هدنام  یقاب  یقارع  ياوق 
، نارمع جاح  یمومع  هقطنم  رد   2 يالبرک تایلمع  دوجو  اب  دوب ، دربن  ياهههبج  رد  یمالسا  يروهمج  لمعلاسکع  رظتنم  هک  ثعب  میژر 

دراد . هاگن  دوخ  لاغشا  رد  نانچمه  هتفرگ و  رایتخا  رد  ار  هلق 2519  دنمدرگ و  تاعافترا  تسناوت 
نیمأت زین   2 يـالبرک تاـیلمع  رد  كرحتم ، عاـفد  هرود  رد  طوقـس  زا  سپ  دوـب ، هدـش  دازآ   2 رجفلاو تاـیلمع  رد  رتـشیپ  هک  عاـفترا  نیا 

يروهمج شترا  ناگدنمزر  تسد  هب   7 نایقتم يالوم  ای  زمر  اب  7 و  يالبرک تایلمع  یط   1365 هام دنفسا   13 خیرات رد  هکنیا  ات  دیدرگن ،
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زا یبسا  هلک  لای  یخرـس و  هپت  دوب ، فرب  زا  هدیـشوپ  تایلمع  نامز  رد  هک  هدش  دای  عافترا  رب  هوالع  دشدازآ . ( هیمورا  64 رکشل  ) یمالسا
دش . يزاسکاپ  نمشد 

ياهورین زا  رفن   2485 دادعت دش . مدهنم  تامهم  هغاز  يرامش  نیگنس و  همین  نیگنس و  عاونا  زا  حالـس  هضبق  اههد   7 يالبرک تایلمع  یط 
يدوخ ياـهورین  تمینغ  هب  وردوخ  نیدـنچ  نیگنـس و  کبـس و  حالـس  هضبق  نیدـنچ  نینچمه  دـندش . ریـسا  یمخز و  هتـشک و  نمـشد 

دمآرد .
تایلمع :  شرازگ  هصالخ 

 7 يالبرک تایلمع : مان 
 1365  / 13/12: ارجا نامز 

 2485 ریسا :) یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 
(7 نایقتم يالوم  ای  : ) تایلمع زمر 

گنج  یلامش  روحم  نارمع -  جاح  یمومع  هقطنم  ارجا : ناکم 
یمالسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  هدننکلمع : ياهناگرا 

دنمدرگ تاعافترا  هقطنم و  بوکرس  تاعافترا  يزاسدازآ  تایلمع : فادها 

يالبرک 6

یبیرقت 100 تعـسو  هب  راموس ( یمومع  هقطنم  رد  س)  ) ءارهزلا همطاف  ای  زمر  اـب   ، 1365 لاس هام  يد  زور 23  رد  شـش  يالبرک  تایلمع 
دش . زاغآ  ( عبرم رتمولیک 

یقرـش لامـش  مهم  تاعافترا  يزاسدازآ  روظنم  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  فکرب  ناج  ناگدنمزر  ار  تایلمع  نیا 
رب يرت  مکحتسم  یماظن  تیعقوم  زا  ار  رهش  نیا  هقطنم  يزرم  تاعافترا  رهـش و  تفن  یعیبط  يایفارغج  دندرک . ارجا  یحارط و  رهـش  تفن 

تمواقم تعاس  زا 48  شیب  تاـعافترا  نیا  هب  اـکتا  اـب  رهـش  تفن  كدـنا  ناعفادـم  قارع  شترا  موـجه  زاـغآ  رد  تسا .  هدرک  رادروـخ 
دندرک . 

رهش و تفن  يدازآ  يارب  يالبرک 6  تایلمع  رد  دنام .  نمشد  لاغشا  رد  گنج  رخآ  ات  دش و  لاغـشا  لاس 1359  رهم  مود  رد  رهش  تفن 
شترا درباوه  یهرز و  هدایپ ،  ياه  ناهورگ  تایلمع  نیا  رد  دشن .  لصاح  يا  هجیتن  اما  تفرگ  تروص  یشالت  قارع  هناخ  تفن  فرصت 

نینچمه نمــشد و  دارفا  زا  رفن  رازه  ندـش 3 یمخز  هتـشک و  شـش ،  يالبرک  تایلمع  هجیتن  دنتـشاد .  روضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
 . دشاب یم  ربرفن  کنات و  اههد  نتفرگ  تمینغ  یثعب و  نمشد  زا  درگلاب  امیپاوه و 2  ربرفن و11  کنات و  دادعت 20  نتشگ  مدهنم 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
يالبرک 6  تایلمع :  مان 

23/10/1365 ارجا :  نامز 
(س) ارهزلا همطاف  ای  تایلمع :  زمر 

گنج  ینایم  ههبج  ناریا –  رهش  تفن  یمومع  هقطنم  ارجا :  ناکم 
یمالسا يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  هدننک :  لمع  ناگی 

روحم رد  يالبرک 4  تایلمع  يارجا  تهج  رد  نمـشد  ياوق  هیزجت  هقطنم و  یتفن  تاسیـسات  رهـش و  تفن  يزاسدازآ  تایلمع :  فادـها 
دربن طخ  یبونج 
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يالبرک 5

 : نمشد ریذپان  ذوفن  عناوم  زا  روبع  يالبرک 5 ،  تایلمع 
نایاپ يارب  یللملانیب  ياهشالت  هک  دوب  تایلمع  نیا  ناـیاپ  زا  سپ  تسا  جـنپ  يـالبرک  هنادـنمزوریپ  تاـیلمع  زورلاـس  هاـم  يد  مهدزون 

تفای . شیازفا  گنج  هب  نداد 
نیمضت نآ  يزوریپ  هک  یتایلمع  درکیم . باجیا  ار  يرگید  تایلمع  ماجنا  ترورـض   4 البرک -  تایلمع  زا  سپ  راوشد  طیارش  ینیگنس 

دیامن . ناربج  ار   4- البرک بولطمان  راثآ  ات  دشاب  دنمشزرا  رایسب  یسایس  یماظن و  هبنج  زا  ًانمض  دشاب و  هدش 
نکممریغ اهنآ  زا  روبع  هک  يروطب  تشاد ؛ ار  عناوم  عضاوم و  نیرتمکحتسم  نآ  رد  نمشد  هک  دوب  هچملش  دوجوم ، هقطنم  نیرتدنمشزرا 

يوس زا  يزوریپ  نیمضت  عبطلاب  دوب و  زیچان  رایسب  تیقفوم  بیرض  یمک ، تابساحم  هدش و  هتخانـش  یماظن  لوصا  هب  هجوت  اب  دومنیم و 
يریگمیمصت رد  عیرست  موزل  تیعقوم و  نآ  رد  گنج  همادا  راکنا  لباقریغ  ترورـض  نکیل  تخاسیم ؛ نکممریغ  ار  تایلمع  ناهدنامرف 

هدنمزر و زا  معا  يدوخ  ياهورین  یمامت  یهلا ، ترـصن  هب  دیما  اب  فیلکت و  ماجنا  يارب  ًافرـص  هک  دیدرگ  ببـس   4 البرک تایلمع  زا  سپ 
دنوش . هدامآ   5- البرک گرزب  تایلمع  يارب  هدنامرف 

تایلمع  فادها 
یماظن ياوق  فادها  هرمز  رد  هراومه  هرصب ، رهش  یلوصو  رباعم  زا  یکی  ناونع  هب  نآ ، یماظن  یـسایس و  تیمها  ظاحل  هب  هچملـش  هقطنم 

تابثا هب  ار  گنج  رد  دوخ  يرترب  تسناوتیم  یمالسا  يروهمج  هقطنم ، نیا  رب  طلـست  تروص  رد  تشاد . رارق  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
دناسرب .

هقطنم  تیعقوم 
، دیآیم رامش  هب  رهش  نیا  هب  یلوصو  روحم  نیرتکیدزن  ًابیرقت  هتفرگ و  رارق  هرصب  مهم  رهش  یقرش  بونج  رد  هک  هچملش  یتایلمع  هقطنم 

دشابیم : دودحم  ریز  ياهروحم  قطانم و  هب 
دیز  بونج  یگتفرگبآ  هب  لامش ، زا 
قارع  ناریا و  يزرم  ژد  هب  قرش ، زا 

ریغص  دنورا  دنورا و  هناخدور  هب  بونج ، زا 
هثراحلا . همونت و  ياهرهش  یجوز و  لاناک  هب  برغ ، زا 

. دـنراد رارق  دـنورا  یلامـش  شخب  رد  اـهنآ  همه  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  هداـج و ...  زیرکاـخ ، لاـناک ، رهن ، يداـیز  دادـعت  زا  هقطنم  نـیا 
ياوق ذوفن  هنوگره  لباقم  رد  یعناوم  ناونع  هب  قارع  شترا  يوس  زا  هک  دـنراد  دوجو  هقطنم  نیا  رد  يددـعتم  ياـهیگتفرگبآ  نینچمه ،

دناهدش . داجیا  یمالسا  يروهمج 
نمشد  دادعتسا 

دندوب . رقتسم  هقطنم  نیا  رد  یهرز  هزیناکم و 3   5 هدایپ ، رکشل 11  هس  دوب و  قارع  موس  هاپس  يدنفادپ  هزوح  رد  یتایلمع  هقطنم 
زا : دندوب  ترابع  اهرکشل  نیا  دنتفای . روضح  یتایلمع  هقطنم  رد  جیردت  هب  قارع  ياهرکشل  زا  يرگید  دادعت  تایلمع ، عورش  اب 

هدایپ : فلا -
20 و 35  ، 33 ، 28 ، 27 ، 29 ، 30 ، 18 ، 25 ، 15 ، 14 ، 32 ، 22 ، 8 ، 7 ، 4 ياهرکشل 2 ،

یهرز : ب -
10 و 12  ياهرکشل 6 ،
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هزیناکم : ج -
رکشل 1 

يروهمج : تسایر  دراگ  د -
3 و 6  ، 2 ياهرکشل 1 ،

تسا : هدش  هدروآ  پیت  بسح  رب  دندش ، مازعا   5 البرک -  هقطنم  هب  هک  ییاهناگی  یمامت  لیذ ، رد 
هدایپ : فلا -

،88 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 79 ، 78 ، 76 ، 75 ، 74 ، 72 ، 71 ، 44 ، 14 ، 48 ، 47 ، 45 ، 28 ، 22 ، 23 ، 39 ، 38 ، 19 ، 18 ، 29 ، 5 ، 4 ياهپیت 36 ،
،238 ، 120 ، 119 ، 118 ، 117 ، 116 ، 114 ، 113 ، 112 ، 111 ، 109 ، 107 ، 106 ، 105 ، 103 ، 102 ، 101 ، 96 ، 95 ، 94 ، 93 ، 91 ، 90
،506 ، 502 ، 501 ، 443 ، 442 ، 439 ، 438 ، 437 ، 436 ، 435 ، 431 ، 430 ، 429 ، 428 ، 426 ، 423 ، 422 ، 421 ، 418 ، 417 ، 413 ، 412

801 و 805  ، 707 ، 704 ، 703 ، 702 ، 701 ، 605 ، 604 ، 603
یهرز : ب -

هدایپ  رکشل 11  کنات  نادرگ  50 و  ، 37 ، 42 ، 17 ، 16 ، 30 ، 26 ، 12 ، 6 ياهپیت 34 ،
هزیناکم : ج -

 46 ، 24 ، 25 ، 15 ، 20 ، 8 ياهپیت 27 ،
يروهمج : تسایر  دراگ  د -

ودنامک  صوصخم و 11  يورین   3 هزیناکم ،  1 یهرز ، 2 و 10  هدایپ ،  17 ، 16 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ياهپیت 4 ،
صوصخم : يورین  ه -ـ

66 و 68  ياهپیت 65 ،
ودنامک : و -

ودنامک . لقتسم  نادرگ  جنپ  هناگ و  تفه  ياههاپس  زا  ییودنامک  پیت  تفه  لک ، داتس  2 و 3  ياهپیت 1 ،
هناخپوت : ز -
نادرگ   46

يدوخ  مزر  نامزاس 
دش : یحارط  ریز  لکش  هب  مزر  نامزاس  ورین ، نادرگ  يدوجوم 200  ساسارب 

(ص) ءایبنالامتاخ هاگرارق 
البرک  هاگرارق 

البرک  رکشل 25 
(ع) هللاراث رکشل 41 

رجف  رکشل 19 
(ع) ادهشلادیس رکشل 10 

اروشاع  رکشل 31 
( جع ) يدهملا لقتسم 33  پیت 

ریدغلا  لقتسم 18  پیت 
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حتف  لقتسم 48  پیت 
فجن  هاگرارق 

(ع) بلاطیبانبیلع رکشل 17 
رصن  رکشل 5 

سدق  رکشل 105 
ادهش  هژیو  رکشل 155 
(ع) اضر ماما  رکشل 21 

(ع) لضفلاوبا ترضح  لقتسم 57  پیت 
(ص) مرکایبن لقتسم 29  پیت 

( جع ) مئاق لقتسم 12  پیت 
سدق  هاگرارق 

(ص) هللالوسر دمحم  رکشل 27 
( جع ) رصعیلو رکشل 7 
فرشا  فجن  رکشل 8 

(ع) نیسح ماما  رکشل 14 
(ع) نیسحلاراصنا رکشل 32 

(ع) مشاهینب رمق  لقتسم 44  پیت 
هاــــگرارق رما  تـــحت  دادرخ  هناـــخپوت 15  پـــیت  ناــــضمر و  یهرز  پـــیت 20  راــــقفلاوذ ، یهرز  لقتـــسم 38  نادرگ  نــینچمه ،

تشاد . دوجو  شتآ  هدامآ  هناخپوت  نادرگ   24 عومجم ، رد  دندوب . (ص) ءایبنالامتاخ
دندش . قحلم  تایلمع  مزر  نامزاس  هب  ردب  (ص)و 22  ءایبنالامتاخ لقتسم 110  ياهپیت  حون و  یتایلمع  هاگرارق  زین  تایلمع  نایرج  رد 

تایلمع  حرط 
رد زین  روحم  کی  یعلض و  جنپ  هقطنم  لامش  رد  موجه  روحم  کی  هک  دش  ریبدت  نینچ  تایلمع ، رونام  یحارط  هیلوا  ياهثحب  نامه  رد 

تهج رد  بلغا  ار  هقطنم  تاماکحتـسا  هک  نمـشد  یتروص ، نینچ  رد  دوش . هداد  رارق  یهام ، شرورپ  لاناک  زا  روبع  اب  نآ ، تسار  حانج 
دشیم . هجاوم  بونج  هب  لامش  زا  یمالسا  يروهمج  ياوق  موجه  اب  دوب ، هدرک  ثادحا  قرش  زا  دنفادپ 

طخ نتسکش  تیرومام  البرک  هاگرارق  دش  ررقم  تایلمع ، هقطنم  تسار  حانج  اب  یعلض  جنپ  هقطنم  یگتسباو  نیمز و  تیدودحم  لیلد  هب 
. دنهد هعسوت  ار  هدش  فرصت  هقطنم  اپ  ياج  نیا  زا  روبع  اب  فجن  سدق و  هاگرارق  ود  دشاب و  هتشاد  هدهع  هب  ار  هیلوا  ياپ  ياج  نتفرگ  و 

تایلمع  حرش 
هاگرارق ياهورین  دش . غالبا  نکش  طخ  ياهناگی  هب  (س -) ارهزای زمر  اب  خروم 19/10/1365 -  تعاس 01:35  رد  يریگرد  زاغآ  نامرف 
رگیدکی اب  دندمآرب  ددصرد  هچملـش  یعلـض و  جـنپ  هقطنم  یهام ، شرورپ  لاناک  ياهروحم  رد  نمـشد  عضاوم  نتـسکش  مهرد  اب  البرک 

لمع دراو  نمـشد -  بیرف  روظنم  هب  نیراوب -  هریزج  رد  رکـشل  کی  اب  اهنت  تاـیلمع  لوا  بش  رد  هک  زین  فجن  هاـگرارق  دـننک . قاـحلا 
دنک . هنخر  هریزج  نیا  رد  قارع  شترا  لوا  طخ  رد  دودحم  تقوم و  روطب  تسناوت  دوب ، هدش 

هب حبص  تعاـس 10  رد  هدرک و  يورـشیپ  هچملـش  يوس  هب  قارع  کـتاپ  ود  نتـسکش  مهرد  نمـض  يدوخ  ياـهورین  تاـیلمع ، همادا  رد 
ار هچملش  یعلض و  جنپ  هقطنم  رد  دوخ  تیعقوم  مود و  لوا و  لکش  یلاله  عضوم  ود  فرـصت  اب  دندیـسر و  هنهد  تفه  لاناک  ترواجم 
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دندرک . مکحتسم 
ریاس واف و  هب  هک  ار  ییاهناگی  تایلمع ، یهدـنامرف  یلـصا  شالت  زا  یهاگآ  اب  نمـشد  هک  تفاـی  همادا  یلاـح  رد  مود  بش  رد  تاـیلمع 

لاناک و برغ  زا  اهورین  ندنار  بقع  هب  نمشد  شالت  مظعا  شخب  درکیم . لقتنم  هچملش  هقطنم  هب  تعرـس  هب  دوب ، هدرب  یتایلمع  قطانم 
سدـق و ياـههاگرارق  ياوق  هک  بش  نیا  رد  رطاـخ ، نیمه  هب  دوب . هدـش  فوطعم  لاـناک  كون  ثلثم  رد  قاـحلا  داـجیا  زا  يریگوـلج  زین 

مادهنا هب  طقف  ات  دـش  بجوم  دـنفادپ و ...  يارب  بسانم  عضاوم  نتـشادن  نمـشد ، شتآ  نوچمه  یلماوع  دـندوب ، هدـش  لمع  دراو  فجن 
، دـندرکیم هدامآ  کتاپ  يارب  ار  دوخ  هک  ییاهورین  شیارآ  نتخیر  مهرب  زین  لوا و  زور  رد  هفرـصتم  عضاوم  ماکحتـسا  نمـشد و  يورین 

دوش . هدنسب 
رد هک  دـش  عورـش  یهام  شرورپ  لاناک  برغ  رد  دروم -  زا 20  شیب  نمشد -  نیگنـس  ياهکتاپ  تایلمع ، مود  زور  ییانـشور  زاغآ  اب 

دندناریم . بقع  ار  اهنآ  نمشد ، ياهناگی  هب  تافلت  لیمحت  اب  يدوخ  ناگدنمزر  کتاپ ، ره 
هب لاناک  كون  لکـش  یلاله  عضاوم  زین  مود و  لپ  یهام ، شرورپ  لاناک  بونج  رد  تلافـسآ  هداج  زا  یـشخب  نایبوب ، دـپ  موس ، بش  رد 

يزرم ژد  يور  لکـش ، یلاله  عضوم  نیموس  فرـصت  نمـض  زین  فجن  هاگرارق  ياـهورین  دـندمآرد . ـالبرک  هاـگرارق  ياـهورین  فرـصت 
لکش یلاله  عضاوم  يزاسکاپ  نمض  هدرک و  زاغآ  یجیعود  رهن  قرش  رد  ار  دوخ  تکرح  سدق  هاگرارق  ياوق  نینچمه ، درک . يورـشیپ 

تایلمع لوا  هلحرم  فادها  دندش  قفوم  فجن  سدق و  هاگرارق  ود  ياهناگی  هجیتن ، رد  دـنتفای و  تسد  هچملـش  هداج  هب  مراهچ ، موس و 
دننک . نیمات  ار 

تمواـقم لـیلد  هب  نکیل  دـنتفر ، شیپ  هب  مساـج  رهن  ترواـجم  رد  نمـشد  طـخ  فرـصت  روـظنم  هب  سدـق  هاـگرارق  ياـهناگی  همادا ، رد 
دننک . ینیشنبقع  یجیعود  رهن  رطخ  ات  دندش  روبجم  تشاد ، همادا  دعب  زور  حبص  ات  هک  یقارع  ياهورین 

تفای و شیازفا  ییایمیـش  ياهحالـس  يریگراکب  اب  هارمه  يدوخ  ياههبقع  یتاـیلمع و  طوطخ  ناراـبمب  ییاوه و  راـشف  حبـص  تعاس 9 
دنارب . بقع  ار  یهام  لاناک  روحم  رد  رقتسم  ياهورین  تسناوت  نمشد 

زا سپ  دوب -  هدـش  نیراوب  دراو  هک  ناگی  کی  زج  هب  اهناگی -  همه  دـش و  رارکت  ًاددـجم  لـبق  بش  تاـیلمع  حرط  زین  مراـهچ  بش  رد 
دنوش . هدامآ  يدعب  تیرومام  زاغآ  يارب  ات  دنتشگزاب  دوخ  لبق  زور  يدنفادپ  طوطخ  هب  نامسآ  ندش  نشور  اب  تیاهن  رد  ورین و  مادهنا 

هجاوم یماکان  اب  کتاپ  نیا  فجن  هاگرارق  ياـهورین  شـالت  اـب  هک  دـش  زاـغآ  نیراوب  هریزج  هب  نمـشد  کـتاپ  مراـهچ ، زور  يادـتبا  رد 
يدوخ ياهورین  یهام ، شرورپ  لاناک  هقطنم  رد  تیعقوم  تیبثت  تسار و  حانج  عضاوم  ظفح  يارب  زین  البرک  هاگرارق  روحم  رد  دـیدرگ .

رهن طخ  فرـصت  یلـصا  فده  ود  اب  تایلمع  دش و  فقوتم  روحم  نیا  رد  يورـشیپ  بیترت ، نیا  هب  دندیزرو . تردابم  بآ  ندرک  اهر  هب 
تفای . همادا  نیراوب  هریزج  يزاسکاپ  مساج و 

هناخپوت شتآ  نیرتمجحرپ  نیرتدـیدش و  اب  هارمه  یهام  لاناک  برغ  رد  ار  دوخ  کتاپ  نمـشد  تایلمع ، مجنپ  زور  دادـماب  تعاس 3  زا 
دریگ . سپزاب  ار  لکش  یلاله  عضوم  ود  تسناوت  اهنت  تعاس  دودح 5/2  زا  سپ  ًاتیاهن  درک و  زاغآ  گنج  لوط  رد 

قفوم دـندرک و  زاغآ  نمـشد  رقم  نیراوب و  لماک  فرـصت  فدـه  اب  ار  يرگید  تیرومام  فجن  هاگرارق  ياهناگی  بش ، ندیـسر  ارف  اـب 
دنبای . تسد  ( نمشد رقم  فرصت   ) مود فده  هب  طقف  دندش 

زا یتمـسق  مساج ، رهن  قرـش  رد  رارقتـسا  رب  هوالع  دنتـسناوت  ددعتم  ياهيریگرد  یط  يدوخ  ناگدـنمزر  زین ،  دـعب  ياهبـش  اهزور و  رد 
دنروآ . تسد  هب  لپرس  ناونع  هب  ار  رهن  نیا  برغ 

تایلمع موادت  اب  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  مساج  رهن  قرـش  دنمـشزرا  نیمز  هدش و  لمحتم  ار  يرایـسب  تافلت  هک  یلاح  رد  نمـشد  ًالباقتم ،
ياهناگی زا  يدایز  دادعت  نارادساپ ، هاپـس  یماظن  ياوق  يورـشیپ  زا  يریگولج  يارب  ماجنارـس  رتشیب ، تافلت  شریذپ  رهن و  نیا  برغ  رد 

درک . هقطنم  دراو  ار  دوخ 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


لاناک هب  یبایتسد  مساج و  رهن  برغ  رد  تایلمع  موادت  دیسریم  رظن  هب  دوجوم  ياهدوبمک  عناوم و  تالکـشم ، هب  هجوت  اب  نایم ، نیا  رد 
تـصرف  - هدـننک لمع  ياهناگی  هب  ياهتفهود  تلهم  دـش  ررقم  خـیرات 7/11/1365  رد  نیاربانب ، تسین . ریذـپناکما  تلوهـس  هب  یجوز 

دنبایب . تایلمع  همادا  يارب  ار  مزال  یگدامآ  ات  دوش  هداد  اوق -  دیدجت  يزاسزاب و 
هارراهچ دـندیدرگ  قفوم  مساجرهن  روحم  رد  يورـشیپ  اب  اـهورین  دـش و  زاـغآ  تاـیلمع  یلیمکت  هلحرم  خروم 3/12/1365 ، هاـگماش  رد 

زا هدافتـسا  اب  هارمه  کتاپ -  دروم  هس  ماجنا  رب  هوالع  حبـص ، ندیـسرارف  اـب  زین  نمـشد  ًـالباقتم ، دـندروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  هچملش 
درک . تیوقت  ار  روحم  نیا  رد  دوخ  طوطخ  ییایمیش -  حالس 

موش لکش  یلاله  فرصت  یهام و  لاناک  برغ  رد  يورشیپ  نمض  زور 13/12/1365  ات  دندش  قفوم  يدوخ  ياهورین  تایلمع ، همادا  رد 
دنزادرپب . نمشد  ياهورین  مادهنا  هب  هقطنم ، رد  نمشد  ياههاگرارق  نیرتمکحتسم  زا  یکی  ریخست  زین  و 

تایلمع  جیاتن 
تایلمع : نیا  بقاعتم  هک  تفای  تیمها  ياهنوگ  هب  رهش  نیا  هموح  رد  روضح  هرصب و  قرش  رد  نمشد  ریذپانذوفن  عناوم  زا  روبع 

راب ناریا  ینوکسم  یتعنـص و  يداصتقا ، زکارم  هب  روشک  نیا  هدرتسگ  تالمح  هجیتن  رد  دش و  فیعـضت  قارع  یماظن  یـسایس و  تیعقوم 
دش . زاغآ  رگید 

درک . بسک  ار  دوخ  یماظن  براجت  نیرتهدنزرا  زا  یکی  نارادساپ  هاپس  دش و  تیبثت  ناریا  یماظن  ياوق  دوس  هب  دربن  ياهههبج  عاضوا 
تایرظن يدودح  ات  راب  نیلوا  يارب  نآ  رد  هک  همانعطق 598 ، بیوصت  هب  هتفای و  شیازفا  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  یللملانیب  ياهشالت 

دیماجنا . للم  نامزاس  تینما  ياروش  رد  دوب ، هدش  ظوحلم  ناریا  یمالسا  يروهمج 
اکیرما ناگوان  طسوت  ناریا  يربرفاسم  ياهامیپاوه  زا  یکی  دـش و  زاـغآ  سراـف  جـیلخ  رد  شنیدـحتم  اـکیرما و  یماـظن  هدرتسگ  روضح 

دیدرگ . طقاس 
تسا : ریز  حرش  هب  البرک 5  یلیمکت  تایلمع  زا  سپ  ات  البرک 5  تایلمع  عورش  زا  نمشد  يورین  مادهنا  رامآ  نیرخآ 

نازیم 50 % هب  پیت  و 67  نازیم 100 % هب  هدایپ  صوصخم و  يورین  هزیناکم ، یهرز ، پیت  مادهنا 55  فلا -
رفن . رازه  دودح 70  ندش  حورجم  رفن و  رازه  دودح 30  ندش  هتشک  ب -

رفن  ندمآرد 2650  تراسا  هب  ج -
45 يرتملیم ، گنفت 106  زادنا و  هراپمخ   400، ییاوهدض پوت   120 ییارحص ، پوت   180 وردوخ ،  1000 رفن ، کنات و  مادهنا 870  د -

رتپوکیله  امیپاوه و 7 
يرتمیلیم و 100 گنفت 106  زادناهراپمخ و   250، ییاوهدض پوت   100 ییارحص ، پوت   20 وردوخ ،  200 ربرفن ، کنات و  مانتغا 230  ه -

. یسدنهم هاگتسد 
تایلمع :  شرازگ  هصالخ 

یلیمکت  تایلمع  5 و  يالبرک تایلمع : مان 
 1365  / 19/10 ارجا : نامز 

زور   70: ارجا تدم 
 ( ریسا یمخز و  هتشک ، )42700 نمشد : تافلت 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ای  تایلمع : زمر 
گنج  یبونج  روحم  رسارس   - هرصب قرش  یمومع  هقطنم  ارجا : ناکم 

یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدننکلمع : ياهناگرا 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 559 

http://www.ghaemiyeh.com


رهـش دیدهت  مدرم و  تاراظتنا  هب  خـساپ  ینالوط و  گنج  تشونرـس  يارب  هار  ندوشگ  نمـشد ، یگنج  نیـشام  مادـهنا  تایلمع : فادـها 
هرصب

گ

دییوگن دنتفگ 

تحارـص یخلت  ریبعت ، نیا  دراد . یعرـش  عنم  منک ؛ وگزاـب  ینادـب  یلیاـم  مه  وت  مناد و  یم  تاـعالطا  راـبخا و  زا  هک  ار  هچنآ  مناوت  یمن 
. تفرگ یم  هدنونش  زا  ار  در  باوج 

روآ مرش  زاگ 

بآ هب  نتشادن  یسرتسد  رطاخ  هب  يدیدم  تدم  هک  ییاپ  باروج و  صوصخ  هب  سابل  ای  ندب  ندوب  فیثک  زا  یـشان  دب  يوب  نفعت ؛ يوب 
رد دنتـشادن -  ار  تفاظن  باروج و  ندروآرد  ناکما  هتفه  کی  زا  شیب  اه  هچب  هک  يدـنفادپ  طوطخ  لثم  يا -  هقطنم  صاخ  طیارـش  رد 

. رگنس نلکودا  دوب ؛ انعم  نیمه  هب  زین  لیتر  دض  دوب . هدنام  نیتوپ 

ناهفصا زگ 

رس و هک  میدوب  یسرپ  لاوحا  مرگ  ام . رگنس  دمآ  البرک ، رکشل 25  هدنامرف  ینابرق ، یضترم  جاح  هک  دوب  رهظ  زا  دعب  کی  دودح  تعاس 
. دش دنلب  یقارع  ياکشود  يادص 

. دنتخادنا هار  اه  نیا  هیچ  اه  لاق  داد و  نیا  اجنیا ؟ هربخ  هچ   ـ
! تسا هدیسر  ناشماشم  هب  ناهفصا  زگ  يوب  هک  نیا  لثم  تسین  يزیچ   ـ

رمک ات  لِگ 

ار شروظنم  رمک .» اـت  لِـگ  تسا ! یلاـع  تفگ «: تسا »؟ یباـتفآ  تسا ؟ مرگ  تسا ؟ درـس  تسا ؟ روطچ  اـجنآ  لاوـحا  عاـضوا  :» مدیـسرپ
«. ییایب مه  وت  هک  مینک  یم  يرامش  هظحل   :» تفگ ناتدوخ .» يارب  دینک  یم  لاح  یباسح  سپ  :» متفگ مدمیهفن 

هرجنپ زاگ و 

نودب ياه  هرفح  هتـسبرد و  ياه  قاتا  رد  ندنام  ناگدـنمزر  تماقتـسا  نازیم  شیازفا  يارب  گنج  ةرود  عیاش  یمومع و  ياه  شزومآ  زا 
یم روآ  کشا  زاگ  دـندرک ، یم  ناگداپ  مامح  دراو  ار  اه  هچب  کسام  نودـب  کسام و  اب  دوب ؛ روآ  کشا  ياهزاگ  ندرک  اـهر  ذـفنم و 

دندز و یم  ار  اه  کسام  اه  هچب  هجیتن ، رد  دراد . دوجو  زاب  گرزب و  يا  هرجنپ  نآ  تشپ  هک  نآ  زا  لفاغ  دنتـسب  یم  ار  اهرد  دنتخادنا و 
نالوئـسم دش  ثعاب  نمیه  دندوب ! نادنخ  لاحـشوخ و  همه  میدمآ  یم  نوریب  هک  زاگ  ياه  قاتا  زا  ندرک . فیرعت  هفیطل  هب  دنتـسشن  یم 

. دننک يریگ  تخس  رتشیب  دنوشب و  دوخ  هابتشا  هجوتم 

نک شوگ  نک  شوگ 

شوگ دینک ، شوگ  اردارب  :» تفگ یم  دش و  یم  دنلب  یکی  اه ، هچب  ندرک  تکاس  يارب  دیـسر  مین  ادص  هب  ادص  دوب و  ورین  ماحدزا  یتقو 
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«. تسین یبوخ  راک  یغولش  دینکن . غولش  :» درک یم  هفاضا  دندرک  یم  هجوت  همه  هک  دعب  و  دینک »

دونش تفگ و 

. بادالا ُطُقسَت  بابحالا  نَیب 
رگید ياـج  مساوح  نم  يوـگب ؛ تگنت  لد  دـهاوخ  یم  هچ  ره  دجنـس  یمن  نخـس  نازیم  هب  اـجنیا  ار  رنه  بیع و  نکم ؛ عنـصت  فـلکت و 

! تسا
. مالک ًادعب  مالس ، لوا  دوش ! یم  یلگ  تیاپ  این . ام  فرح  طسو  هنهرباپ  تبون ؛ هب  ایسآ  طقف 

تیزاراپ . اب  هن  هتبلا  ام . سناکرف  يور  ایب  تقو  نآ  نک  گنهامه 
! يا هدش  ریس  تناج  زا  رگا  یهتنم  نزب ؛ ار  نامه  تسیچ ؟ تباسح  فرح 

بجوم رما  نیا  دندرک  یم  رس  مه  اب  ار  ناشتاقوا  ۀمه  اه  هچب  سنا . تولخ و  زاین و  زار و  عقاوم  رد  زج  دوب و  یعامتجا  ههبج  رد  یگدنز 
مه تردن  هب  هتبلا  دنریگب . رارق  ناشثحب  نایرج  رد  يوحن  هب  مه  نارگید  دـننک  وگ  تفگ و  مه  اب  دنتـساوخ  یم  رفن  ود  رگا  هک  دـش  یم 

هناقشاع کیدزن و  طباور  نیمه  دندناوخ . یم  دندرک و  یم  زاب  عمج  رد  مه  ار  ناشیاه  همان  اه  هچب  زا  یلیخ  یتح  دوب ؛ یصوصخ  فرح 
. دنراذگب مه  رس  هب  رس  دننک و  عطق  را  رگیدمه  نخس  دنوشب ؛ لخاد  مه  فرح  رد  همدقم  یب  اه  نآ  دوب  هدش  بجوم 

هدش روگ  هب  روگ 

رد یهابتـشا  یـسک  دمآ  یم  شیپ  یهاگ  دندناوخ . یم  بش  زامن  نآ  رد  دندوب و  هدنک  يا  هلاچ  ناشدوخ  يارب  بلغا  اه  هچب  هقطنم ؛ رد 
. داتفا قافتا  نم  دوخ  يارب  هیـضق  نیا  یبش  درک . یم  نادرگرـس  ار  ربق  یلـصا  بحاص  دناوخ و  یم  زامن  هدرک  تسرد  يرگید  هک  یلحم 
!« يدرک روـگ  هـب  روـگ  ار  اـم  بوـخ  بـشید  ینـالف ، :» تـفگ دـید و  ارم  مدوـب  هداتـسیا  وا  ياـج  نـم  اـیوگ  هـک  یــسک  زور  نآ  يادرف 

«. نک عمج  ار  تساوح  رت  شیب  هدرُخ  کی  میوگ  یم  یچیه ، :» تفگ هیچ »؟ تروظنم  :» مدیسرپ

زمرت چالک و  زاگ و 

ای زاـمن  زا  دـعب  وا  صوصخم  ياـهاعد  زا  دـندوب . تحار  یلیخ  وا  اـب  اـه  هچب  هک  میتـشاد  یلاـح  اـب  یلیخ  یجیـسب  یناـحور  هچملـش ، رد 
ام نایشترا  هب  چالک و  ام  نایهاپس  هب  زمرت و  ام  نایجیسب  هب  ایادخ ! :» دوب نیا  میشابن ، لفاغ  اعد  نآ  زا  مه  ام  درک  یم  هیصوت  هک  ینارنخس ،

«. امرف تیانع  لباقان  زاگ 

یتاولص يارگ 

نآ میتفر  فاص  میتفرگ و  ار  پیت  یتاولـص  هاگتـسیا  يارگ  مه  ام  مینک ، نیرمت  ات  دنتـشاذگ  نامرایتخا  رد  ار  امن  بطق  شزومآ ، زا  دـعب 
تسا بوخ  یلیخ  نیرمت ! دبال  :» درک هفاضا  شدوخ  دعب  دینک »؟ یم  راک  هچ  اجنیا  امـش  :» دیـسرپ دیـسر ، رـس  مه  یبرم  یـسناشدب  زا  اج ،

ةدنمزر ياهورین  امـش  دوجو  زا  رگا  مادـص  نادرگ ! يرادـهب  دـعب  يارگ  تسا و  تاکرادـت  دـعب  يارگ  ًالامتحا  دـیورب  شیپ  روط  نیمه 
!« دتفا یم  سپ  دوشب ، ربخاب  هدنزرو 

یتشادهب ياه  هلولگ 

يریگدرگ ار  پوت  ياه  هلولگ  میتفرگ و  یم  تسد  لامتسد  درگ  هرود  ناشورف  هویم  لثم  میدش  یم  هک  راک  یب  مدوب ، هناخپوت  رد  یتدم 
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لدور اـی  دـنوش  ضیرم  دـنروخب  هتـسشن  اـه  یقارع  دیـسرت  یم  دـینک . یم  تسا  يراـک  هچ  رگید  نیا  دـنتفگ «: یم  ناتـسود  میدرک . یم 
»؟ دننک

دننکب هراوشوگ  دنا  هدرک  خاروس  ار  تشوگ 

یم هناـهب  لاـبند  هک  مه  یـضعب  دوب . هدرک  خاروـس  ار  نآ  هراوـشوگ  خاروـس  هزادـنا  هب  شـشوگ و  همرن  هب  دوـب  هدروـخ  تسرد  شکرت 
رد مه  ار  شیادص  يدش و  دزمان  القان  يدروخ ؟ اهنت  اهنت  ار  اه  ینیریـش  :» دنتفگ یم  دندید  یم  ار  وا  اج  ره  تحارج  نآ  زا  دعب  دنتـشگ ،
یم طقف  دوب ، مه  ییایح  بجح و  اب  رـسپ  هک  وا  و  وک »؟ تیاه  هراوشوگ  سپ  دـنا ؟ هدرک  خاروس  ار  تشوگ  کی  ارچ  سپ  ای :  يرایمن ؟

اهامش میرادن ، یلاسو  نس  زونه  هک  ام  دنرب . یم  ور  یـسک  هچ  دنا و  هدروخ  ار  یـسک  هچ  ینیریـش  هش  یم  مولعم  تایلمع  زا  دعب  :» تفگ
»؟ شُک یَمب  يوسنارف  ياه  پوت  نیا  دنتسه  اجک  سپ  دیتسه . تخب  ِمد  هک  نربب  دیاب  ور 

دییوگن دنا  هتفگ 

. یـسرپمک نت و  هد  زنب  اب  زد  دـس  تشپ  هاگودرا  اـت  اـج  نآ  زا  سوبوتا و  اـب  ههوک  ود  ناـگداپ  يور  هب  میـسرب  اـت  میدوب . هتفر  هار  یلیخ 
یم ار  ییوشتـسد  غارـس  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  ًاعبط  میدش ، هدایپ  دمآ . یمن  الاب  نامـسفن  نیـشام  تشپ  یگتـسخ  امرـس و  زا  دوب و  ناتـسمز 

ار ییوشتـسد  ياـج  وا  زا  یتسیاـب  رد  ور  اـب  یـسرپلاوحا ، زا  دـعب  مدروخرب ، نامناتـسریبد  نالـصحم  زا  یکی  هب  یکیراـت  نآ  رد  میتفرگ .
. مدرک حبص  دوب  یتافاکم  ره  هب  ار  بش  ربخ ، یب  اج  همه  زا  نم  دییوگن »! دنا  هتفگ  ام  هب  :» تفگ يدج  یلیخ  مدیسرپ ،

( جع ) نامز ماما  ياه  هبرگ 

نآ تقو  الاح  بوخ ، تفگ «: یم  شزومآ  یبرم  دوب . ینامیـس  ياه  هلول  زا  روبع  یتایلمع ، یگدامآ  يارب  یمزر  ياـه  شزومآ  هلمج  زا 
نیرمت میدـش . لخاد  يرگید  زا  سپ  یکی  دـنیایب .» نوریب  رگید  زا  دـنورب و  هلول  رـس  کی  زا  جـع ) ) نامز ماـما  اـقآ  ياـه  هبرگ  هک  تسا 

مین تافاکم  رازه  اب  ادخ  هدنب  دوب . ام  هورگ  رد  اه  نآ  زا  یکی  دوب . رتدب  ناشعضو  دندوب  هیقب  زا  رت  قاچ  يردق  هک  یناردارب  دوب . یتخس 
ریگ هلول  رد  هدروخ  هجوج  يدایز  هک  امـش  لُپت  هبرگ  :» دـنتفگ یبرم  هب  اـه  هچب  دـنام . نوریب  شندـب  هیقب  اـما  ولج ، دیـشک  ار  شدوخ  هنت 

«. دینکب شیارب  يرکف  دییایب  تسا . هدرک 

رانک متشاذگ 

. میدوب نادرگ  هطوحم  رد  يزور  دوخ ! لاـیخ  هب  هتبلا  میهدـب ، كرت  ار  اـهنآ  زا  یکی  میتسناوت  دـندوب ، يراگیـس  هک  میتـشاد  هدـنمزر  ود 
یمن راگیـس  رگید  ما  هدینـش  دیـسرپ «: درک و  ام  هدرک  كرت  رهاـظ  هب  قیفر  هب  ور  تشادـن  راگیـس  ندیـشک  زا  ییاـبا  هک  يرگید  تسود 

هک داد  یم  ناشن  شدنخبل  دز ، ار  فرح  نیا  صاخ  ینحل  اب  رگید »! رانک  یتشاذـگ  :» دیـسرپ هرابود  تسا .» تسرد  هلب ، تفگ «: یـشک »؟
شروظنم مدـیمهف  اهدـعب  رانک »! مراذـگ  یم  مناوتب  رگا  مه  نم  هللا . كراب  هللا ، كراـب  تفگ «: هلب .» :» داد باوج  وا  دراد . يرگید  روظنم 

! دهد یم  رارق  نآ  هشوگ  هکلب  دراذگ ، یمن  شنابل  نایم  ار  راگیس  رگید  هک  دوب  نیا 

نانبل بونج  سالیگ و 

زا يا  همان  دز  مرس  هب  راب  کی  سالیگ ! توپمک  هدرم  هتـشک  نایجیـسب  همه  لثم  مدوب و  جع ) ) مئاق ترـضح  ناهورگ  هتـسد  کیپ  یتدم 
ام زا  رفن  ره  هب  رگا  امـش  : » میوگب ناهورگ  یتاکرادت  تالکـشم  لئاسم و  حرط  نمـض  مسیونب و  نادرگ  هدنامرف  هب  ناگدنمزر  همه  لوق 
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ام زا  رفن  ره  هب  رگا  امـش  : » میوگب ناهورگ  یتاکرادت  تالکـشم  لئاسم و  حرط  نمـض  مسیونب و  نادرگ  هدنامرف  هب  ناگدنمزر  همه  لوق 
اه هچب  یتقو  مدرک . مه  ار  راک  نیمه  مینک »! تکرـش  تایلمع  رد  میورب و  میرـضاح  مه  نانبل  بونج  ات  ام  دـیهدب  سالیگ  توپمک  کی 

شا یلاخ  یطوق  هب  دش  یم  تقفاوم  رگا  متسناد  یم  هک  یلاح  رد  اه . فرح  نیا  زا  يا و  هدرب  ار  ام  يوربآ  وت  هک  مرـس  دنتخیر  دندیمهف 
. دندرک یمن  محر  مه 

لوسرای نادرگ 

البرک نامرهق 25  رکشل  زا  لوسر  ای  نادرگ  دیراد ، نانیمطا  نآ  هب  دیسانش و  یم  هک  یمان  لوسرای  نادرگ  دیدنویپب . لوسر  ای  نادرگ  هب  »
همه يارب  انشآ  یمان  لوسر  ای  واف ؛ هریزج  هبش  رد  ریسا  اهدص  هبرجت  اب  لوسر  ای  دناسر . یم  العم  يالبرک  هب  ار  امش  تصرذ  نیرتمک  رد 

دز و یم  شرام  شناهد  اب  دعب  دوقفم ». ای  ریسا  حورجم ، دیهش ، دینک ؛ باختنا  دیناوت  یم  امش  زیزع ! نایوجشناد  یلیمحت . گنج  نادیهش 
شـش حرط  رداک ، هفیظو ، رادساپ  یجیـسب ، دریذپ . یم  هدـنمزر  يدـنفادپ  یتایلمع و  طوطخ  رـسارس  رد  لوسر  ای  : » داد یم  همادا  هرابود 

هب ای  نس ، لقادـح  نتـشاد  يارب  همانـسانش  يراکتـسد  هب  امـش  لوسر  ای  نادرگ  رد  دـننک . مان  تبث  لوسرای  نادرگ  رد  همه  همه و  ههاـم ،
یم یمارگ  ار  امـش  مدقم  لوسر  ای  دیا  هدـش  مازعا  اجک  ره  زا  دـیتسه و  هچ  ره  دـیتسه ، هک  ره  دـیرادن ، يزاین  هزور  جـنپ  لهچ و  دـهعت 
یم دـیدج  وضع  روشک  رـسارس  رد  دوخ  يادهـش  هعطق  لیمکت  يارب  لوسر  اـی  تسا . ارـسا  ادهـش و  هژیو  نادرگ  لوسر  اـی  نادرگ  دراد .

هدـنامن یقاب  یمان  زج  لوسر  ای  نادرگ  زا  دـیبنجب  رید  دـینک . هدافتـسا  تصرف  زا  دیباتـشب و  دـنک ! یم  اـغوغ  هلمح  نیا  لوسر  اـی  دریذـپ .
.« تسا

هدییاز نامواگ 

. متـسناد یمن  زیچ  چیه  نآ  تاییزج  زمر و  دک  زا  میـس . یب  ياپ  دنتـشاذگ  ارم  همدـقم  نودـب  دوب . هدـش  یمخز  نامرگنـس  یچ  میـس  یب 
ینابدید زا  دش . دنلب  میـس  یب  يادص  تسا . يرتم  یلیم  هضبق 120  روظنم  واگ ، دنیوگ  یم  یتقو  یتارباخم  حالطـصا  رد  هک  مدوب  هدینش 

ار وا  روظنم  نم  دـیهد و  رارق  کیلـش  تیعقوم  رد  ار  هضبق  هک  دوب  نیا  ناـشروظنم  دـینک . ندیـشود  هداـمآ  ار  ناـتواگ  درک  مـالعا  دوـب ،
يا هدـیاف  مدروآ ، راشف  مزغم  هب  هچ  ره  نک ، شتـسرد  ایب و  الاح  دـندز . ار  هضبق  هک  منکن  هچ  منک  هچ  مدرک  یم  رکف  متـشاد  مدـیمهفن .

یخوش تقو  هچ  الاح  یباسح  درم  : » تفگ دنلب  یخلت  تاقوا  اب  نابدید  طخ  فرط  نآ  زا  دنزیم ». دـگل  هدـییاز  نامواگ  : » متفگ تشادـن .
.« نزب فرح  تسرد  تسا ، يا  هغیص  هچ  رگید  هدییاز  نامواگ  تسا 

مه هب  نتسج  لسوت  اعد و  ندرک  لگ 

یم ناشلد  دندیسر و  یم  یبوخ  ياج  هب  لوح ، لا و  عقوم حـ لسوت ، ياعد  رد  یتقو  يا " هغیص  ناردارب  دیاش " مه و  هب  رت  کیدزن  دارفا 
مه قـیفوت  رد  يوـحن  هب  دنتـشاذگ و  یم  مه  تسدرد  تسد  تمحر ، تردـق و  نوناـک  نآ  هـب  دـنوشب  لـصتم  دنتـسناوت  یم  تـسکش و 
رد ار  یهار  هک  ناشدوخ ، زا  رت  هدامآ  صاخـشا  ناصلخم و  رانک  دـندرک  یم  یعـس  تعامج  زامنرد  هک  يدارفا  لثم  دـندش . یم  کیرش 

. دننک ناربج  اه  نآ  هب  لسوت  اب  ار  دوخ  ياه  یتساکو  مک  قیرط  نیا  زا  دنناوتب  هکلب  ات  دننیشنب  دندوب ، هدرک  یط  یگدنب 
. درک یم  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  اعدرد  یسک  ینورد  بالقنا  رثأت و  تدش  زا  هک  دمآ  یم  شیپ 

ارسا اب  ندرک  يزاب  کچوک  لگ 

یتعاس لقاال  هک  دیـسر  یم  ییاج  هب  نمـشد  اب  یجیـسب  ناردارب  تشذگ  يراوگرزب و  زا  یـشان  يدوخ  یـشیوخ و  ساسحا  تیمیمص و 
ندیـسر ات  رقم و  کـیدزن  نییاـپ  دـندرب  یم  دـنتفرگ و  یم  ریـسا  زارد  يزاـب  تاـعافترا  يـالاب  زا  هک  ردـق  نآ  دوبن ؛ ناـشلیاح  زیچ  چـیه 
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لگ يزاـب  فرط  ود  ندـش  روـج  نکیزاـب و  دادـعت  دوـبمک  رطاـخ  هب  هرفن  هس  عـمج  زا  رگید  رفن  ود  نآ  اـب  حورجم  لـمح  سنـالوبمآ و 
اب يا  هزادنا  هب  مه  اهنآ  نمشد ! تسود و  زا  بکرم  ةرفن  راهچ  میت  کی  رود ! نیدنچ  هکلب  رود  کی  هن  مه  نآ  دندرکیم ! يزاب  کچوک 

دندرک ! یم  هیده  ناشیا  هب  ار  دوخ  یصخش  مزاول  لوپ و  تعاس و  هک  دندوب  رادن  اه  هچب 
حورجم ضیرم و  لاس و  نس و  مک  یجیـسب  ياه  هچب  هنابلطواد  دـندش  یم  هدروآ  بقع  هب  ارـسا  یتقو  هک  دوب  نیا  يراتفر  نینچ  باتزاب 

. دندناسر یم  هیلقن  لیاسو  رارقتسا  لحم  هب  رگیدکی  کمک  اب  ییاهنت و  هب  دنتفرگ و  یم  شود  هب  ار  ام 

ندش باریس  تلهم  یگنشت و  امرگ و 

اهراب دوخ  شطع  رب  اهنآ  یگنشت  عفر  نداد  حیجرت  یهاگ  دوخ و  ياه  همقمق  زا  دربن  هار  همین  رد  ارسا  هب  نداد  بآ  ۀنـسح  تنـس  زا  ریغ 
هب ور  اعد  تلاح  هب  ار  شرـس  رگا  ای  دـندوب . هدزن  ار  وا  اـه  هچب  دوب و  ندروخ  بآ  لاـح  رد  اـه  هچب  سر  ریت  رد  نمـشد  هک  هدـش  هدـید 

. دوشب غراف  لمع  نآ  زا  ات  دندرک  یم  ربص  ردق  نآ  تشاد ، لومعم  ریغ  یتلاح  هصالخ  دوب و  هدرک  دنلب  نامسآ 

لیتر رش  زا  راولش  ندرک  رتگ 

اب هک  ییاه  خاروس  زا  دوب  رپ  نآ ، دـننام  کشمیدـنا و  لامـش  ، هخرک نوچ  یقطانم  رد  امرگ  لصف  رد  ًاصوصخ  ناتـسزوخ ،  ياـه  تشد 
یم دـندرک و  یم  رتگ  ار  ناشراولـش  ياه  هچاپ  اـه  بش  اـه  هچب  نیمه  يارب  دز . یم  نوریب  لـیتر  برقع و  اـهنآ  زا  یبآ  رـصتخم  نتخیر 

هب تردابم  هدش و  ریگرد  اه  نآ  اب  هک  دوب  یناروناج  دادعت  شرازگ  دنداد  یم  مه  هب  حبص  هب  حبص  هک  ییاهـشرازگ  هلمج  زا  دندیباوخ .
یطاقن رد  دوب . ناشراکش  ۀلیسو  نیرتهب  ابرم  یلاخ  ياه  هشیـش  دنتفر ، یم  هار  فقـس  يور  یتقو  هک  ییاه  لیتر  دندوب . هدرک  ناشنتـشک 

هک بیترت  نیا  هـب  ( 77-75 تافاصلا ( ةروس  ۀـیآ  هس  هب  دـندرب  یم  هاـنپ  اـه  هچب  دـنتفرگ  یم  همه  زا  ار  ناکـسا  تأرج  تاـناویح  نیا  هک 
هدـمآ هک  ییاه  برقع  حون و  نافوط  تیاکح  هب  دراد  هراشا  تاـیآ  نیا  دـنداد . یم  همه  هب  دنتـشون و  یم  یکچوک  قرو  يور  ار  تاـیآ 
یلاعت قح  هاگرد  زا  دندرک  یم  تینوصم  بلط  تایآ ،  نیا  تئارق  اب  تشاد . تهارک  ناشدوجو  زا  ترـضح  دنوشب و  یتشک  راوس  دندوب 

دوب . لیتر  اب  هلباقم  ياهشور  رگید  زا  مه  رداچ  ذفانم  رد  وکابنت  نتخیر  دنتفرگ . یم  مه  هجیتن  و 
ای دوخ  رود  هب  لیاح  طخ  ندیـشک  برقع و  ندرک  رود  صوصخم  ياعد  هقدـص ،  نداد  بونج  رد  لیتر  اب  هزراـبم  رگید  ياـه  هویـش  زا 

. دوب رداچ  رگنس و 

بلق تواسق  ندروخ و  تشوگ 

ات رطاخ ، نیمه  هب  دوش و  یم  بلق  تواسق  بجوم  دایز ، رادقم  هب  مه  نآ  تاناویح ، تشوگ  ندروخ  هک  دـندوب  دـقتعم  ههبج  رد  اه  هچب 
یتقو ًاصوصخم  مه ، ار  مزال  ردق  نامه  دنداد و  یم  رارق  زیوآ  تسد  ار  انعم  نیمه  یهاگ  دندرک . یم  بانتجا  نآ  ندروخ  زا  ناکما  دح 

. دنتـشادن یتیـساسح  چیه  رهـش ـ ههبج و  تشپ  فالخرب  اذغ ـ  تشوگ  هب  تبـسن  هجیتن ، رد  دنداد . یم  نارگید  هب  دوب ، تشوگ  مک  اذـغ 
رما نیا  همیق  لثم  ییاه  شروخ  اهاذـغ و  رد  . زور رد  ات  دوب  هجوت  دـیکأت و  دروم  رت  شیب  نآ  تاـعبت  رطاـخ  هب  بش  رد  تشوگ  ندروخن 

. درک یم  هجوت  بلج  فورظ  بلغا  رد  تشوگ  تاعطق  دنتفر  یمرانک  هرفـس  رـس  زا  همه  یتقو  هک  يردق  هب  دروخ . یم  مشچ  هب  رت  شیب 
. دنراد یتشوگ  ياهاذغ  ندروخ  هب  تبسن  تیموصعم  تیلوفط و  هرود ي  رد  اه  هچب  هک  یتهارک  لثم  تسرد 

يزاب لگ 

، حیبست هناد ي  کچوک ، گنـس  کی  دندش . یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  دندوب  عمج  مه  رود  تعاس  نآرد  هک  ناگدـنمزر  زا  رفن  دـنچ  ره 
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رایتخارد ار  لگ  عقاو  رد  گنـس و  هک  یهورگ  يزاب ، عورـش  رد  دوب . يزاب  هلیـسو ي  اهنت  نآ  هب  هیبش  يزیچو  راـکدوخ  هلول ي  نب  یتح 
، ار لگ  دـنتفگ  یم  رگا  درک . یم  رارکت  هبترم  هس  ار  بلطم  نیا  ار . کی  زاـیتما  اـی  یهاوخ  یم  ار  لـگ  دیـسرپ  یم  رگید  هورگ  زا  تشاد 

ریاـس قاـفتا  هب  دوب  هتفرگ  تسدرد  ار  لـگ  هک  يا  هتـسد  دنتـشاد . یم  رب  ناـشدوخ  ار  نآ  هنرگ  تفرگ و  یم  رارق  ناـشرایتخارد  گـنس 
هرگ تشم  رد  ار  گنـس  اه  هچب  زا  یکی  یتسدرت  اب  دـندروآ و  یم  مه  کیدزن  بیقر  هورگ  روضح  رد  ار  ناـشیاه  تسد  هورگ  ياـضعا 

صخـش نآ  زا  دهدب و  صیخـشت  ار  لگ  هدش  هرگ  تشم  نیدـنچ  نایمرد  بیقر  هورگ  هک  دوب  نآ  عقوم  الاح  درک . یم  ناهنپ  دوخ  ةدرک 
کی ياهزایتما  ۀعومجم  یتقو  دوب . لباقم  هورگ  يارب  زایتما  کی  هابتـشا  رد  دـهدب . سپ  وا  هب  ار  لگ  دـنک و  زاب  ار  شتـشم  هک  دـهاوخب 

اه نآ  زا  زایتما  هس  دروآ  یم  تسد  هب  ار  لگ  رگا  " هدـب . ار  يزاب  لگ  هاش  تفگ ": یم  دـیاب  لباقم  فرط  دیـسر ، یم  ای 50  هب 21  هتسد 
ًاصوصخ ههبج ، رد  دش . یم  عورـش  موس  مود و  رود  تفای و  یم  همادا  يزاب  بیترت ، نیمه  هب  درک و  یم  هفاضا  دوخ  هب  زایتما  ود  رـسک و 

. درک یم  ادیپ  همادا  حبص  ات  یهاگ  يزاب  لگ  ، دندوب رقتسم  زابرس  یشترا و  ياهورین  هک  یقطانم  رد 
. تفرگ یم  هدهع  هب  ار  "ي  رادرهش  " تیلوئسم هطوحم و  ای  رداچ  تفاظن  تبون  کی  دیاب  دوب  هدش  طرـش  ًالبق  هک  یتروص  رد  هدنزاب  میت 

کـشا ًاضعب  تروص  نیارد  هک  دـندرک  یم  هیهت  ار  ناهورگ  ماش  راهان و  دنتـسشن و  یم  ار  اذـغ  فورظ  دـیاب  هورگ  ياضعا  رارق  قبط  اـی 
. دمآ یمرد  هدنزاب 

دندوب هناخ  پوت  رد  هک  یناسک  يارب  ًاصوصخ  فکنیشالک  هلولگ ي  لثم  دش  یم  هتفرگ  رظن  رد  يزیاوج  زین  هدنرب  ۀتسد  يارب  یهاگ 

مرب یم  نومیا  مگرگ و 

زا یکی  نامتخاس  يولج  زا  راب  کی  دننک . مرگرس  هدش  روطره  ار  ناشدوخ  دندرک  یم  یعس  همه  يالبرک ؛ یتایلمع  ۀقطنم  ریـش - نمهب 
نهاریپ تشپ  سکره  دندوب . هداتـسیا  ینوتـس  رد  بیترت  هب  رفن  یـس  تسیب ، دودح  مدید . یبلاج  هنحـص ي  هک  مدـش  یم  در  اه  ناهورگ 
هتشاذگ شرس  تکساک  هالک  دوب و  هدرک  هایـس  ار  شتروص  هک  ییادخ  هدنب  نوتـس  لباقمرد  درک . یم  عب  عب  دوب و  هتفرگ  ار  ییولج  رفن 

دیـشک و یم  هروز  هک  روط  نامه  هگرگ  اقآ  رت . کـیدزن  متفر  دیـشک . یم  هزوز  دـیرپ و  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  اـه  گرگ  لـثم  دوب 
یمن ما  یجیسب  دنداد ": یم  باوج  دندوب  نوتسرد  هک  ییاه  هچب  مرب "و  یم  نومیا  مگرگ و  تفگ ": یمو  دوب  هدرک  تفلک  ار  شیادص 

!" هرت يوق  نم  نومیا  دنتفگ ": یم  شخساپرد  اه  هچبو  هرتزیت " نم  نودند  تفگ ": یم  تشاد  ار  گرگ  شقن  هک  یسک  هرابود  " مراذ .
دز و یم  خرچ  هگرگ  اقآ  رخآ . اتو  هرت " صانق  وت  لکیه  دـنداد ": یم  باوج  اـه  هچب  هرتزیت "و  نم  لوگنچ  : " تفگ یم  هگرگ  هرا  ـ بود

هلمح نوتـس  هب  دیـشک و  یم  یمکحم  ةروز  هک  نیا  ات  دـندرک . یم  دروخرب  وا  ابو  دـندیخرچ  یم  مه  اه  هچب  تفگ . یم  ار  تـالمج  نیا 
یتسار یتسار  رگید  هگرگ  اقآ  هگرگ . اقآ  تکـساک  هالک  هب  دیبوک  یم  تشاد و  یمرب  دیـسر  یم  شتـسد  هب  هچره  سک  ره  درک و  یم 

یم شلاـبند  ناـنک  هلهله  اـه  هچب  تفر و  یم  رد  داد و  یم  حـیجرت  رارقرب  ار  رارف  اـما  تفر  یم  جـیگ  شرـسو  دـش  یم  ینابـصع  تـشاد 
. دندیود

يزاب ودرگ 

. دوب لومعم  شور  دنچ  هب  يزاب ، هلیت  لثم  يزاب ، ودرگ  دنتخادنا . یم  هار  يزاب  ودرگ  نآ  اب  اه  هچب  هک  دوب  ودرگ  ییادـها  مالقا  هلمج  زا 
رد ندز و  توش  یتشگنا ) ود   ) نیمز يور  زا  تسد و  اـب  يرگید  يودرگ  اـب  يرتـم  دـنچ  هلـصاف ي  زا  یقفا و  تروص  هب  ودرگ  نتـشاک 

رگید یقفاوت  ياهودرگ  ای  ودرگ  نامه  نتفر  هناشنار  رگیدـکی  ودرگ  ود  اب  ای  فیرحو ؛ دوخ  ياهودرگ  ۀـمه  بحاصت  دروخرب  تروص 
. اه شور  ریاس  یباترپ و  هداتسیا و  تروص  هب  یهاگو 
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ییاسانش هورگ 

ات دـینزب  ادـص  ارم  تفگ  یم  دـش  یم  هک  رـصع  زور  ره  اه  هچب  زا  یکی  میدرک . یم  تیادـه  ولج  هب  ییاسانـش  يارب  ار  اـه  هچب  اـه  بش 
دنک یم  درد  مرس  تفگ  یم  رگید  بش  مراد ، یجازم  یتحاران  ًالعف  هک  دروآ  یم  هناهب  میداتسرف  یم  شلابند  یتقو  اما  میایب . امش  هارمه 

نتـشادرب يارب  دـش  روبجم  وا  مدرک و  ترپ  زیرکاخ  فرط  نآ  هب  ار  شنیتوپ  یبش  تفر . یم  هرفط  تفگ و  یم  يزیچ  بش  ره  هصالخ  و 
. دوب رهام  هدبز و  شراک  رد  هک  دش  ییاسانش  هورگ  تباث  دارفا  زا  یکی  نآ  زا  دعبو  تخیر  شسرت  راک  نیا  اب  دورب . اج  نآ  هب  شنیتوپ 

نادلگو لگ 

لگ و ، دـننک یم  يراد  هگن  نآ  رد  ار  یج . . یپ . رآ هک  یگنر  زبس  تسوپ  زا  زین  دوب و  نآ  رد  اشویتاک  ینیم  ةروسام  هک  ییاه  کیتسال  زا 
. میدرک یم  تسرد  نادلگ 

رگنس ياه  نادلگ 

دنتخاس و یم  نادلگ  هراپمخ ، یکیتسال  ياه  هلول  زا  دنتشاد  ار  یتسد  ياهراک  ۀلصوح  هقیلس و  قوذ و  هک  ناردارب  زا  يرایـسب  ههبج  رد 
. دندرک یم  نییزت  اه  نادلگ  نیا  اب  ار  رگنس 

دبس نادلگ و 

. میدرک یم  هدافتسا  هویم  ياج  يارب  نآ  زا  میتخاس و  یم  دبس  نادلگ و  نفلت ، بارخ  ياه  میس  اب 

يا هرقن  ییالط و  نادلگ 

روکد ياج  ای  نادـلگ  نتخاس  يارب  يا  هرقن  ای  ییالط  گنر  هب  ییاوهدـض  اکـشود و  لثم  گرزب  ياه  گنـشف  ۀـکوپ  ندرک  يراک  بآ 
. دوب لوادتم  لومعم و  رایسب 

رگنس غارچ و  زاگ و 

ۀبعج رد  زا  هدافتـسا  اب  ار  نآ  يدورو  هداد و  رارق  نیمز  حطـس  زا  رت  نییاپ  ار  رگنـس  فک  دوشن  رگنـس  دراو  ییایمیـش  زاـگ  هک  نیا  يارب 
میداد و یم  رارق  رگنـس ) ریگ  شکرت  ) رگنـس هب  یهتنم  نالاد  رد  ار  يزپ  كاروخ  غارچ  اه  بش  میدوب . هتخاـس  کـچوک  رایـسب  تاـمهم 

ياهزاگ هجیتن ، رد  دوش . یمن  هدـید  غارچ  رون  میتسه و  زیرکاخ  تشپ  هک  نیا  زا  نانیمطا  اب  هتبلا  میدیـشک . یم  الاب  یباـسح  ار  نآ  ۀـلیتف 
. دش یمن  رگنس  دراو  درک و  یم  دوعص  الاب  هب  ییایمیش 

همقمق قیاع  ینوگ 

. دندرب یم  هارمه  دندرک و  یم  خی  زا  رپ  بآ  ياج  هب  ار  ناشیاه  همقمق  ًالومعم  ناگدـنمزر  بونج ، هب  نتفر  عقوم  تایلمع و  ۀـحوبحب  رد 
مرگ . زین  بآ  دش و  یم  بآ  اه  خی  دوز  یلیخ  اوه  يامرگ  تلع  هب  یلو 

ار ینوگ  تکرحزا  لـبق  دـنتخود . یم  ار  نآ  نزوس  اـب  دندیـشک و  یم  همقمق  رود  ینوگ  هیـال  ود  خـی ، رمع  لوـط  شیازفا  يارب  اـه  هچب 
. دوب مه  يرثؤم  رایسب  شور  هک  دوش  ظفح  ناکما  دح  ات  بآ  اه و  خی  يامرس  ات  دندرک  یم  سیخ 
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سکیو دامپ  يامرگ 

یم امرگ  ثعاب  دامپ  زا  یـشان  ترارح  دندیلام . یم  سکیو  دامپ  ناشیاپ  تسد و  هب  اه  هچب  ههبج ،  کشخ  ياهداب  دیدش و  يامرـس  رد 
. دش مخز  مندب  مامت  هک  مدیلام  دامپ  زین  میاه  شوگ  تروص و  هب  مدرک و  يرگ  یشان  راب  کی  نم  دش .

ریگادص یشوگ 

هدرک و عادـبا  هک  یلیاسو  دوخ  يارب  دـندوب –  نز  یج  . یپ . رآ نآ  ياهورین  لک  هک  ینادرگ   – تداهـش نادرگ  نز  یج  . یپ . رآ ياهورین 
دوخ ییاونش  ظفح  يارب  اه  هچب  دوب . نارگرایسب  نآ  یجراخ  عون  هک  دوب  ریگ  ادص  نوفده )  ) یـشوگود اهنآ  لمجزا ، هک  دندوب  هتخاس 

، نارتخد دنبوم  لت  هب  اه  نآ  بصن  هدرشف و  جنفـسا  ینوگ و  زا  هدافتـسا  اب  تشاد  تموادم  کیلـش  هک  ینامز  ًاصوصخ  کیلـش ،  ماگنه 
یج . یپ . رآ ام  میتفگ  یم  میتسه  نز "  " یج . یپ . رآ میدرک  یمن  رواـب  اـم  دـنتفگ ": یم  عبط  خوش  ناردارب  دـندوب . هدرک  تسرد  یـشوگ 

. میدوب  " نز " یج . یپ . رآ اه  یشوگ  نآ  اب  ًاعقاو  هک  نیا  لثم  یلو  میتسه ! درم " "

یمشچ يریگارگ 

نیمک رگنسزا  نمشد  یتقو  درک .  یم  هاگن  نمـشد  تمـس  هب  تقد  اب  تفر و  یم  زیرکاخ  يور  بش  ره  اهورین  زا  یکی  هچملـش  طخ  ود 
رگنـس نآ  اب  يزاوم  هک  يا  هنوگ  هب  درک  یم  بصن  یبوچ  زیرکاخ  يور  درک و  یم  هناشن  ار  اج  نآ  ردارب  نیا  تخادـنا ، یم  ماسر  دوخ ،

. درک یم  مدهنم  ار  نآ  کیلش  کی  اب  داد و  یم  رارق  نیمک  رگنس  بوچ و  يزاوم  ار  ةراپمخ 60  حبص  دشاب ، نیمک 

رگنس رس و  ياه  ینوگ 

یله میدش  هجوتم  ناهگان  هک  میدوب  مدقم  طخ  رد  ندز  رگنـس  لوغـشم  هدـنامرف  اه و  هچب  زا  رفن  شـش  نم و  بونج  ۀـهبج  رد  لاس 65 
دوخ يور  رس و  رب  میدوب  هدروآ  كاخ  ندرک  رپ  يارب  هک  ار  ییاه  ینوگ  میتفرگ  میمصت  عیرس  دنتسه . امرـس  يالاب  نمـشد  اهرتپوک ي 

. دندرگزاب دوخ  عضوم  يوس  هب  دننک و  مگ  ار  ام  اهرتپوک  یله  دش  ثعاب  ام  لمع  تعرس  مینک .  راتتسا  ار  دوخ  میشکب و 

یتایلمع نادرگ 

دنتشاد رایتخا  رد  هقطنم  فرصت  زا  دعب  ار  يدنفادپ  طخ  يالبرک 5 ، تایلمع  رد  ادهش  ةژیو  پیت  زا  (ع ) یقت دمحم  ماما  نادرگ  ياهورین 
یهام ةریزج  برغ  ۀقطنم  لک  اضر  ماما  رکشل 21  ياهورین  دیاب  نامز  نامه  رد  دوب . هچملش  رد  یهام  ةریزج  برغ  کیدزن  نآ  لحم  هک 

کیدزن ار  رهام  زادناریت  کت  یچرابریت و  نز ،  . یج . یپ . رآ ياهورین  زا  رفن  دنچ  ام ، نادرگ  هدنامرف  دـندروآ . یم  رد  دوخ  فرـصت  هب  ار 
يدیدج ۀلمح  هک  نیا  روصت  هب  هب  اه  یقارع  دنتشک . ار  رفن  دنچ  دندرک و  راکـش  ار  نمـشد  کنات  هاگتـسد  دنچ  اهنآ  داتـسرف . اه  یقارع 

ماما  21 رکشل ياهورین  ، تصرف نیا  رد  دنتخادرپ . ام  نادرگ  اب  يریگرد  هب  دندرک و  هطقن  نیا  هجوتم  ار  ناشیاهورین  مامت  تسا ،  شیپ  رد 
. دننک فرصت  ار  یهام  ةریزج  برغ  دندش  قفوم  اضر 

یهارمگ

. دانع تلاهج و 
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نانفک نوگلگ 

ناهج نآ  رد  تشاد و  دـهاوخن  راختفا  مان و  زج  ناهج  نیا  رد  دـنا ، هدـش  نیگنر  دوخ  يولگ  نوخ  هب  تلادـع  نید و  هار  رد  هک  ییاهنآ 
. درک دنهاوخن  هناخ  نیرب  تشهب  زج 

ینیمخ ماما  راتفگ 

 . ینامسآ ياهادن  زا  هتفرگ  تاشن 

دیهش رب  هیرگ 

. دیهش رگج  رب  تسا  ریت  نوچمه 

قح هورگ 

لام ناج و  لذـبزا  هدرکن و  یهاتوک  شالت  هدـهاجم و  عون  چـیه  زا  یهلا  نامرآ  ندیـشخب  ققحت  دوخ و  قح  ياـفیتسا  يارب  هک  یناـسک 
. دنزرو یمن  غیرد 

لطاب هورگ 

دننک یم  هلثم  ار  سدقم  كاپ و  ياهناسنا  یتح  درادن و  ابا  یتیانج  چیه  زا  دوخ  دیلپ  موش و  فادها  ندـناشن  یـسرک  هب  يارب  هک  یناسک 
. دنهد همادا  دوخ  نیگنن  رمع  هب  یحابص  دنچ  دنناوتب  ات 

نایسوغوب کینراگ 

ییادتبا و تالیـصحت  مامتا  زا  سپ  دیدرگ . دـلوتم  نارهت  رد  زییاپ 1342  رد  کینام »  » و کیرون »  » دنزرف نایـسوغوب ،» کینراگ   » دـیهش
. تشگ ملپید  ذخا  هب  قفوم  لیصحتلا و  غراف  نایمیرم »  » ناتسریبد زا  ییامنهار ،

مازعا ههبج  هب  لقتنم و  هناخپوت » هورگ 33   » هب یشزومآ  نارود  یط  زا  سپ  دش . لوغشم  راک  هب  لاس 1363 ، رد  تمدخ  هب  مازعا  نامز  ات 
ناج هب  ناج  تیرومأم  نیح  ماجنارـس  یثعب ، نمـشد  اـب  دربن  ههبج و  رد  روضح  اـه  هاـم  تمدـخ و  هاـم  هس  تسیب و  زا  دـعب  يو  دـیدرگ .

زا نت  اهدص  روضح  اب  یبهذم  صوصخم  تافیرـشت  ماجنا  نارهت و  هب  لاقتنا  زا  سپ  نایـسوغوب »  » دیهـش كاپ  رکیپ  دومن . میلـست  نیرفآ 
. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  رد  یلیمحت  گنج  ینمرا  يادهش  هعطق  رد  رورپ  دیهش  مدرم 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

سنایناموط گیگاگ 

یط زا  سپ  وا  دـیدرگ . مازعا  تمدـخ  هب  نمهب 1364  رد  يو  دـمآ . اـیند  هـب  نارهت  رد  رویرهـش 1340  رد  سنایناموط » گیگاگ   » دیهش
. دیدرگ رقتسم  نیوجنپ »  » رد هتسویپ و  هیمورا  رگشل 64  فوفص  هب  یشزومآ  هرود 

هام 1366 دادرم  رد  گرزب ، ناریا  زا  عافد  ياه  ههبج  رد  روضحو  نمشد  اب  هزرابم  زور  راهچ  هام و  شـش  لاس و  کی  زا  دعب  کیگاگ » »
هب لاقتنا  زا  دـعب  يو  رهطم  رکیپ  تسویپ . یلیمحت  گنج  يادهـش  ناوراک  هب  هدیـشون ، تداهـش  تبرـش  نمـشد  هلولگ ي  تباـصا  رثا  رب 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 568 

http://www.ghaemiyeh.com


هعطق رد  شترا  ناگدنیامن  روضح  نارهت و  ینمرا  نادنورهـش  زا  رفن  اهدص  هقردـب  نایم  رد  یبهذـم  صوصخم  تافیرـشت  ماجنا  نارهت و 
. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  رد  یلیمحت  گنج  ینمرا  يادهش 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایناموط کیگاگ 

. دشاب یم  نارهت  رد  دلوتم 1340  نایناموط  کیگاگ 
سیک  رس  ردپ :  مان 

1228 همانسانش :  هرامش 
ملپید  تالیصحت :  نازیم 
سدقم عافد  نارود  رد  تیلاعف 

 . دسر تداهش  هب  هلولگ  تباصا  رثا  رد  ناویرم  یتایلمع  ههبج  رد  خیرات 24/08/1366  رد  نایناموط  کیگاگ 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  طسوت  هدش  رشتنم  یمیلک  یتشترز و  یحیسم ، رگراثیا  نانطومه  باتک  عبنم :

تفه هاجنپ و  ریگ 

يرما رد  دح  زا  شیب  تجامس  رارصا و  تهج . یب  دوخ و  یب  مه  نآ  نتشادنرب ، شرس  زا  تسد  یگداس  هب  یسک و  ياپ  رپ و  هب  ندیچیپ 
حالـس رد  گنـشف  ندرک  ریگ  ریظن  دوب  ینداد  ریگ  دارم  و  تفه ! هاجنپ و  ياهریگ  نآ  زا  دوب  هداد  ریگ  ام  هب  ینـالف  دـنتفگ : یم  نتـشاد ؛

تسا تخس  رایسب  نآ  ریگ  عفر  هک  ربیلاک 57  ییاوهدض 

ینوگ

گنج و طیارـش  رابتعا  هب  رهـش  لزنم و  سابل  هب  تبـسن  هتبلا  دوب ، ور  گـنر و  یب  تخمز و  داـشگ و  بوغرماـن و  ًاـضعب  هک  ههبج  ساـبل 
. نآ زا  هدافتسا  ياضتقا 

رُب شوگ 

يارب ار  اهنآ  شوگ  ناکما  تروص  رد  دـندز و  یم  نوخیبش  مالـسا  ناگدـنمزر  رگنـس  هب  اـه  بش  هک  تارکومد  هلموک و  قفاـنم ؛ يورین 
. دندیرب یم  نارگید  تربع  تشحو و  بعر و  داجیا 

یتراپ يابدوگ 

رخآ راهان  ماش و  ناونع  هب  تایلمع  بش  غرمولچ  بابکولچ و  ندروخ  یظفاحادخ ؛ ینامهیم 

ادگ لگ 

لـش دز و  یمن  لد  هب  یگنچ  وا  تدابع  تمدـخ و  هک  یـسک  لباقم  هطقن  داهج . اوقت و  رد  قفوم  ادـخ و  صلخم  بوخ و  هدـنب  یجیـسب ؛
. زاین یب  همه  زا  وا  دنمزاین و  وا  هب  همه  ریقف ؛ وا  ياوسام  تسا و  ینغ  وا  هک  تسا  یلاعت  قح  تمحر  يادگ  دارم  دنتفگ . یم  شیادگ 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 569 

http://www.ghaemiyeh.com


دون هقیقد  لگ 

رد ار  دوخ  يزابرـس  تمدخ  تیرومأم و  تدـم  هک  رومأم  ای  دـندوب  بلطواد  هک  ییاه  هچب  یگفیظو ؛ رادـساپ  رخآ  ياهزور  رد  تداهش 
یم نارگید  دندیـسر ، یم  تداهـش  میظع  زوف  هب  دـش و  یم  ناشقیفر  قیفوت  دوخ  تمدـخ  رخآ  هام  اـهزور و  رد  رگا  دـننک ، يرپس  ههبج 

. درب ار  يزاب  دز و  ار  لگ  تصرف -  نیرخآ  دون -  هقیقد  رد  يدید ؟ دنتفگ :

ل

ندیشوپ راد  هلصو  هنهک و  سابل 

یهاگ ار  عضو  نیا  دوب . يداع  يرما  اه  هچب  زا  یضعب  يارب  راد  هلصو  ياه  سابل  زا  هدافتسا  یـشوپ و  هداس  سابل ، يزیمت  یکاپ و  زا  دعب 
رد نآ ، ندوب  گرزب  هناهب ي  هب  هفیظو  رادساپ  ناردارب  هب  دوخ  هیمهـس ي  ون  ياه  سابل  نداد  هیدـه  اب  دـندروآ ؛ یم  دوجو  هب  ناشدوخ 

دنزودب و دننک و  هلـصو  ار  دوخ  هراپ ي  ياه  سابل  هک  دش  یم  نیا  شا  هجیتن  دندوب . دـنمزاین  اه  نآ  هزادـنا ي  هب  ناشدوخ  هک  یطیارش 
هچنآ دوب . یمدرم  ياه  کمک  ندیسرن  عقوم  هب  تاکرادت و  رقف  زا  یشان  اه  سا  ـ بل نتشاد  هلصو  مه  یهاگ  دننک . هدافتـسا  نآ  زا  هرابود 

هب ندرک  تعاـنق  فارـسا و  زا  باـنتجا  دوب و  لاـملا  تیب  عضو  هب  هجوـت  دز ، یم  نماد  ار  یـشوپ  هنهک  یـشوپ و  هداـس  نیا  همه  زا  شیب 
هک يوحن  هب  توسک ، شیپ  دـندوب و  دز  نابز  مه  ثیح  نیا  زا  اه  هنیمز  ریاس  لثم  فلتخم ـ  ياه  هدر  رد  ناهدـنامرف ـ  تاناکما . لقادـح 
درک یم  مک  ار  اه  هچب  عقوت  دوخ  هب  دوخ  نیا  تخانـش و  ناشیـصخش  لیاسو  ریاس  سابل و  عضو  زا  دش  یم  ار  ناشیا  ًاعقاو  تاقوا  یهاگ 

. تخاش یم  ریذپ  لمحت  ناشیارب  ار  ههبج  گنج و  یلام  تالکشم  و 
نتخود نتسش و  هدش و  جراخ  هدر  زا  ياه  سابل  ندرکادیپ  اهرگنس و  اهرداچ و  نیب  نتشگ  ناشراک  هک  دندوب  مه  يدارفا  نایم ، نیا  رد 

. دوب نتشاذگ  تاکرادت  رایتخا  رد  ار  نآ  دعب  نتخاس و  زیچ  همه  چیه ، زا  هصالخ  يرگید و  هب  نتسویپ  یکی و  زا  ندیرب  اه و  نآ 

یهاپس سابل 

بالقنا نارادـساپ  هاپـس  مرف  سابل  ندیـشوپ  رد  يا  هظحـالم  عنم و  چـیه  هک  گـنج ، تسخن  ياـه  لاـس  رد  هچ  جیـسب  یمدرم  ياـهورین 
زا دنتـشاد ، نا  ـ نآ صوصخم  سابل  ًاعبط  تداهـش و  داهج و  ناتوسک  شیپ  هب  هک  یتدارا  هقـالع و  همه ي  اـب  اهدـعب ، هچ  دوبن و  یمالـسا 

. دوب نامه  ناش  یمسر  سابل  هک  نآ  اب  یهاپس  ناردارب  دوخ  دندوب  نینچ  دندرک ؛ یم  يراددوخ  نآ  ندیشوپ 
، هاپـس هژیو ي  هیآ ي  مرآ و  تمرح  هب  نتفر ، ییوش  تسد  عقوم  دـنتفرگ ، یم  وضو  یتقو  هک  دوب  نیا  یکی  سابل  نیا  ندیـشوپ  بادآ  زا 
یگزیکاپ و رد  دـندرک . یمن  تحارتسا  دـندیباوخ و  یمن  سابل  نیا  اـب  دنتـسناوت  یم  هک  ییاـج  اـت  دـندروآ و  یم  نوریب  نت  زا  ار  نهاریپ 

لثم یظاـفح  اـیر ، زا  زیهرپ  هلمج  زا  یتاـظحالم ، هب  راـظنا  زا  نآ  نتـشاد  رود  هیآ و  ندـشن  سم  يارب  دـندوب و  اـشوک  نآ  نتـشاد  رطعم 
. دندرک یم  نآ  يور  تنیز  ار  ماما  ترضح  ریوصت  بلغا  یـا  دندیشک . یم  شیور  یعمشم 

، یفرط زا  راک  نیا  دوب و  عمج  دیکأت  دروم  نآ  ندیشوپ  دنتشاد ، یهاپـس  ناردارب  هب  اه  یقارع  هک  یتیـساسح  همه ي  اب  یتایلمع ، بش  اما 
دش . یم  ناشیمرگ  لد  ثعاب  دروآ و  یم  دجو  هب  یلک  ار  یجیسب  رداک و  ریغ  ناگدنمزر 

. دندوب یهاپس  یمسر و  يورین  هک  دش  یم  ور  ناشتسد  لاس  هس  ود ، زا  دعب  هک  یماقم  الاو  نادیهش  رایسب  هچ 

رت مک  يا  همقل 

دنچ هب  دـسرب ، مک  اـی  دـسرن  اذـغ  ناـنامهیم  اـی  ناردارب  همه ي  هب  تسا  نکمم  هک  دـنداد  یم  لاـمتحا  اـه  هچب  دوبن و  یفاـک  اذـغ  یتقو 
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رب دوبمک  میب  دنام و  یم  اذغ  تیاهن  رد  هک  دندیـشک  یم  مک  ای  دنتفرگ  یم  مک  اذـغ  رد  نآ قـ ـن کـه  یا یکی  دـندرک . یم  لمع  تروص 
دندرک . یم  زیراو  ناشیا  فرظ  هب  فصن و  ار  دوخ  ياذغ  نانامهیم  دادعت  هب  اه  هچب  زا  يا  هدع  هک  نیا  رگید  دش ، یم  فرط 

اب هک  دوب  نیا  دـندروخ  یم  اذـغ  فرظ  کی  رد  ییات  هس  ییاـتود و  اـی  مه  رود  گرزب و  فرظ  رد  یتقو  ًاـصوصخم  رگید  لومعم  شور 
: دنتفگ یم  ًالثم  هک  بیترت  نیا  هب  دنتفر . یم  رانک  دندیشک و  یم  اذغ  زا  تسد  دج  هب  یخوش و  هی  یترابع  نتفگ 

عمج ار  هرفـس  روخب ، رت  مک  همقل  کی  تفگ  یم  هک  دزرمایب  ار  یـصخش ) مسا  ) یجاح گرزبردپ  ادـخ  تسا "یـا" برچ  اذـغ  ردـقچ  "

رگا دنک "و  عمج  ار  هرفـس  دـیاب  دورب  رانک  رترید  سک  ره  دـیوگ ، یم  هک  تسا  یتسوپ  خرـس  لثملا  برـض  کی  :" دـنتفگ یم  ای  نکن "
: تفگ یم  تشگ  یمرب  ینک "؟ یم  راثیا  زورما  هک  هدش  یچ  :" تقگ یم  درک و  یم  ور  ناشیا  هب  یسک 

ینعی هدیشک ؛  من  ام  تورم  تشذگ و  هک  دوب  نیا  زا  هیانک  ترابع  ود  ره  " ما . هتفرگ  کپکدض  تاکرادت  زا  دوبن "یـا ": باتفا  زور  ـ ید "

. تسا دایز  ام  يارب  اه  فرح  نیا  دیآ و  یمن  ام  هب  اهراک  نیا 

دیهش لعل 

ار میس  میتشاد ، دایز  نفلت  میـس  مشکب . بقع  ار  هزانج  هک  مدش  بلطواد  دوب . هدنام  یقارع  يدوخ و  ياهورین  نیب  مدیهـش  تسود  هزانج 
تـشاد كاخ  زا  یلت  هک  ینما  ياج  هب  یتقو  دندوب . هتـسب  میـس  هب  ار  دراکنارب  ناردارب  ًالبق  متفر . زیخ  هنیـس  ار  یتفاسم  متـسب و  مرمک  هب 

يوس نآ  زا  اه  هچب  مداد و  تمالع  دعب  متسب . مکحم  نفلت  میس  اب  مداد و  رارق  دراکنارب  يور  مدناشک و  اجنآ  هب  ار  دیهش  هزانج  مدیسر ،
. میدناسر شا  هداوناخ  تسد  هب  میدروآ و  بقع  ار  دسج  هویش  نیا  هب  دندرک و  دراکنارب  میس و  ندیشک  هب  عورش  زیرکاخ 

تایلمع بش  سابل 

لبق هک  یناردارب  دندوب  دندیشوپ . یم  يا  هرک  سابل  دندوبن ، رداک  زونه  هک  اهنآ  مرف و  سابل  دندوب  یمسر  رادساپ  هک  اهنآ  تایلمع  بش 
نیا ناگدنمزر  تاداع  زا  دنشاب . دنم  هرهب  ناشتعافش  زا  ایند  نآ  رد  ات  دندناسر  یم  نارضاح  ياضما  هب  ار  صوصخم  ینهاریپ  تایلمع  زا 

دـندز و یم  بالگ  رطع و  دـندرک و  یم  وتا  شوج  بآ  يرتک  اب  ار  نآ  دنتـشاد  یمرب  ار  هدـش  هتـسش  یکاـخ  ساـبل  تسد  کـی  هک  دوب 
«، دمحم هاپس  «، » ینیمخ ای  کیبل  «، » تداهـش ای  ترایز ، ای  «، » نیـسح ای  «(، » (س ارهز ای  : » نوچ ییاه  هتـشون  اب  خرـس  يدنب  یناشیپ  هارمه 
هب نآ  رـس  ود  نییزت  اب  رتم  یتناس  تشه  تفه ، رد  رتم  کی  ضرع  لوط و  هب  ار  يا  هدـش  يزود  رکذ  هایـس  ای  زبس  لاـش  ـالبرک ،» رفاـسم  »

دوعوم زور  دنتشاذگ و  یم  رانک  تداهـش » سابل   » مان هب  دنتـشاد و  یمرب  صالخا ) هالک   ) یخن هایـس  هالک  هناش و  کچوک و  هنیآ  هفاضا 
. دوب هناقشاع  یگدامآ  زا  یکاح  ییابیز و  تنیز و  ءزج  هچنآ  هدز و  سکاو  ياه  نیتوپ  اب  دندیشوپ ؛ یم 

یکاخ سابل 

درب و یم  نیب  زا  ار  صیخشت  زیامت و  هنوگ  ره  دنتشاد ، هک  یناسکی  لکـش  مرف و  زود و  تخود و  اب  راک  ياه  سابل  ای  یکاخ  ياه  سابل 
یتـقو هـک  ناـنچ  نآ  نارگید ؛ دوـخ و  نتخادـنین  تـمحز  هـب  یفلکت و  یب  یناـشن و  ماـن و  یب  یگنر و  یب  نـیمه  هـب  دـندوب  رـصُم  هـمه 

. تشادن دوجو  شتیلوئسم  هبترم و  رد  یناهنپ  ادیپ و  تلالد  چیه  دوب ، دش  دمآ و  وگ و  تفگ و  راک و  لوغـشم  ناردارب  هیقب  اب  یهدنامرف 
. دروآ یم  دیدپ  ار  اه  هنحص  نیرت  یندید  هک  نافرع  قشع و  تیناحور و  زج 

ندیشوپ هدرک  وتا  سابل 

كورچ نیچ و  هتـسش و  ياه  سابل  يارب  یـضعب  دش  یم  بجوم  نآ  یگتـسارآ  سابل و  ییابیز  رهاظ و  هب  هجوت  یکاپ ، تفاظن و  زا  دعب 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 571 

http://www.ghaemiyeh.com


 - دوب ور  ياه  سابل  ندرک  فاص  دوب  لومعم  درک و  دش  یم  تاناکما  نآ  اب  طیارـش و  نآ  رد  هک  يراک  لقادح  دننکب . يرکف  دوخ  راد 
یضعب دنتـشاذگ . یم  دنتخادنا  یم  دوخ  ندب  ریز  ای  رـس  ریز  باوخ  عقوم  هک  ییوتپ  يال  ار  نآ  هک  بیترت  نیا  هب  ندش -  کشخ  زا  دعب 

زا هتبلا  دنتخود و  یم  سابل  هب  دندناباوخ و  یم  ار  دوخ  نهاریپ  بیج  هبل  هقی و  سابل ، يوتا  ظفح  يارب  دنتـشاذگ و  یم  رتارف  نیا  زا  ار  اپ 
رگید هک  دندرک  یم  يراک  سابل ، هقی  ندرک  يدنوخآ  ینعی  هقی ، ندیرب  ندروآرد و  اب  مه  یضعب  دندرک . یم  رظن  فرص  بیج  نتـشاد 

! دورب شدای  ندش  جوعم  جک و  نتشاد و  بات  چیپ و 

یلاخو رپ  ناویل 

یمرب بآ  ناویل  کی  یلوا  دنکب . ار  راک  نامه  زین  يرگید  درک  يراک  ره  کی  ره  هک  دوب  نیا  يزاب  رارق  دـندش .  یم  دـنلب  اج  زا  رفن  ود 
دوب یلوا  ناهد  تسد و  هب  شمـشچ  هک  یلاح  رد  یمود  بآ ،  ندیـشون  هب  درک  یم  عورـش  یلوا  درک . یم  ار  راـک  نیمه  یمود  تشاد . 

رد ار  بآ  هک  یلوا  دیـشک . یم  رـس  رخآ  ۀـعرج  ات  ار  ناویل  بآ  تعرـس  تبـسن و  نهامه  هب  درب و  یم  دوخ  ناهد  کیدزن  ار  بآ  ناویل 
اـشامت ار  وا  جاو  جاه و  تشادن  طاسب  رد  یبآ  رگید  یمود  دنادرگ و  یمرب  ناویل  لخاد  هب  ار  نآ  دوب  هدیـشونن  هتـشاد و  هگن  دوخ  ناهد 

. تفای یم  همتاخ  يزاب  دش و  یم  فنک  یمود  وا و  هب  دیشاپ  یم  ار  هدش  هریخذ  بآ  یلوا  درک . یم 

يزاب وپل 

یم ادیپ  لکش  هریاد  نهپ  گنس  کی  نانک  يزاب  زا  رفن  ره  دیاب  ادنبا  يزاب  نیا  رد  دوبن . دایز  دندوب  دلب  ار  يزاب  نیا  هک  ییاه  هچب  دادعت 
هولق نا  یگنـس  اب  دندرک  یم  یعـس  دیاب  دارفا  دنداد . یم  رارق  ناشن  ار  يرت  نیگنـس  ًاتبـسن  درگ  گنـس  رتم  هد  ًابیرقت  ۀلـصاف  هب  دعب  درک .

رد شنان  رگید  هک  دـنام  یم  یقاب  هدـنزاب  ینعی  عمج  نآ  زا  رفن  کی  هک  نیا  ات  تفرگ  یم  رارق  فدـه  گنـس  تبون  هب  دـننزب . ار  گـنس 
. درب یم  هار  درک و  یم  لوک  يا  هلصاف  ات  دوب  هدش  نییعت  ًالبق  هک  یلحم  زا  ار  ناردارب  کت  کت  دیاب  نوچ  دوب ! نغور 

رتسول

هدننک مرگرس  رایـسب  تشاد و  یفلتخم  لاکـشا  عاونا  اوقم ، ییوش و  فرظ  عیام  یلاخ  یطوق  هلت و  میـس  زا  باوخ  غارچ  رتسول و  نتخاس 
. دوب

سوناف پمال 

یم میدییاس و  یم  ار  هشیش  میس  اب  هک  وحن  نیا  هب  میدرک .  یم  هدافتسا  ومیل  بآ  ياه  هشیـش  زا  سوناف ، پمال  دوبمک  تلع  هب  هقطنم  رد 
. میداد یم  رارق  سوناف  پمال  ياج  میتسکش و 

امن بش  تشپ  كال 

یم اهر  طخ  کیدزن  لاناک و  لـخاد  ار  اـه  نآ  میتسب و  یم  هوق  غارچ  اـه  نآ  هب  میتفرگ و  یم  تشپ  كـال  اـه  هچب  اـب  راـموس  ۀـهبج  رد 
روط هب  دـندرک و  یم  ناراـب  هلوـلگ  هب  عورـش  دروـخ  یم  اـه  یقارع  مشچ  هب  هک  هوـق  غارچ  روـن  میتـشگ . یمرب  بقع  ناـمدوخ  میدرک و 

تامهم فالتا  يارب  ام  یگـشیمه  ۀلیح  نیا  دش و  یم  شوماخ  غارچ  ات  دـنداد  یم  همادا  ار  راک  نیا  تعاس  کی  ات  تعاس  مین  زا  طسوتم 
. دوب نمشد 
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یتوص ردول 

اب دوب . رتم  دصیـس  تسیود ،  نمـشد  اب  ام  ۀلـصاف  میربب .  ولج  رتم  دص  دودـح  ار  مدـقم  طخ  زیرکاخ  دوب  انب  کشوک  ۀـهبج  رد  لاس 62 
بقع ریزگان  دـندش و  ور  هبور  قارع  میقتـسم  دـیدش و  شتآ  اب  اما  دـندمآ ،  طـخ  هب  زیرکاـخ  ندز  يارب  ردول  دـنچ  اوه  ندـش  کـیرات 

بـصن نیمز  يور  وگدنلب  دنچ  دـنتفر و  نمـشد  زیرکاخ  کیدزن  تایلمع  تاعالطا  ياهورین  دندیـشیدنا . يا  هراچ  دـعب  بش  دنتـشگرب .
ناراب رونم  ار  ههبج  نامسآ  دندوب  هداتفا  تشحو  هب  تخـس  هک  اه  یقارع  دش . یم  شخپ  راک  لاح  رد  رزودلوب  يادص  نآ  زا  هک  دندرک 

تشاد و همادا  ارجام  نیا  بش  هس  دوبن . يربخ  ردول  زا  مه  زاب  دندرک ، رارکت  ار  لمع  نیا  زین  دعب  بش  دندیدن . ردول  زا  يرثا  اما  دندرک ،
دوب مزال  هک  یلحم  ناـمه  رد  دـندمآ و  هقطنم  هب  اـهردول  مراـهچ  بش  بیترت  نیا  هب  تفرگن و  يدـج  ار  هیـضق  رگید  نمـشد  موس  بش 

زیرکاخ هک  حبـص  دادن و  ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  تسا  شیپ  ياه  بش  ۀلیح  نامه  زاب  هک  نیا  لایخ  هب  مه  نمـشد  دندز و  ییاهزیرکاخ 
. دوب هتشذگ  راک  زا  راک  رگید  اما  تفرگ  شتآ  ریز  ار  هقطنم  راو  هناوید  دید ، دوخ  يور  شیپ  ار  یمکحتسم  الاب و  دنلب 

لدبم سابل 

زا یکی  سابل  عیرـس  دنوش ، یم  کیدزن  اهیقارع  مدید  یتقو   . مدنام یقاب  نمـشد  ۀقطنم  رد  مدش و  حورجم  رجفلاو 2  تایلمع  بش  نیلوا 
هژم هن  مدروخ و  یناکت  هن  اما  دندرک  ور  تشپ و  دنداد و  ناکت  ارم  راب  دنج  اهنآ  مدز .  ندرم  هب  ار  مدوخ  مدیـشوپ و  مدروآ و  رد  ار  اهنآ 

. مدش لقتنم  ناتسرامیب  هب  مدناسر و  اه  هچب  هب  ار  دوخ  حبص  یلاوح  دنتفر ، اه  قارع  هک  دعب  مدز .

ینارون تشپ  كال 

ادـیپ یتشپ  كـال  میدرک .  يرکف  اـه  یقارع  راکـش  يارب  میدوب .  رقتـسم  زبش  هپت  شوه و  هدرب  یلچک و  هپت  رـصن 5 ،  یتایلمع  ۀقطنم  رد 
هب اه  یقارع  میتسب .  دوب  اـم  نیمک  يرتم   60 رد 50 ، هک  یتخرد  هب  ار  نآ  میـس  اب  میدرک و  لصو  شندـب  هب  ییاـمن  بش  غارچ  میدرک و 
یم رارق  فدـه  هصانق  ریت  اب  ار  اهنآ  مه  ام  تسا و  يروناج  روج  هچ  رگید  نیا  دـننیبب  ات  دـندش  یم  کیدزن  تشپ  كـال  ياـمن  بش  رون 

 . میداد

راتتسا ياکیلپ  هلول 

هک نیا  يارب  يو  دوب . هدـش  هتـشاذگ  راک  اکیلپ  آلول  زیرکاخ  رد  ینیعم  لـصاوف  رد  یچ ، فونیمیـس  راـکتبا  هب  نارهم  يدـنفادپ  طـخ  رد 
يزادناریت داد و  یم  رارق  اکیلپ  هلول  لخاد  ار  شا  هحلسا  ۀلول  دنکن ، ییاسانـش  ار  شلحم  ، شا هحلـسا  ۀناهد  شتآ  ۀلعـش  ندید  اب  نمـشد 

کت نیب  نوچ  دوش . یمن  فشک  هدید و  هک  دـنک  یم  کیلـش  اجک  زا  هنوگچ و  زادـناریت  کت  نیا  هک  دـندوب  هدـنام  اه  یقارع  درک . یم 
ارگ نمـض  نمـشد  نابدید  دننک . يزادناریت  دعب  ییاسانـش و  ار  فده  هلـصوح  تقد و  اب  دنورب و  زیرکاخ  ۀبل  هب  هک  دوب  مسر  اهزدـناریت 
ياه هلول  زا  ناشطیارش  روخارف  هب  مه  رگید  ياه  هچب  دهد . عالطا  دنک و  فشک  زین  ار  زادناریت  کت  ياج  تشاد  هفیظو  بقع ،  هب  نداد 

. دندرک یم  يزادناریت  نمشد  تمس  هب  اهنآ  نایم  زا  هدافتسا و  زیرکاخ  رد  هتبلا  اکیلپ 

امن مدآ  ياهکیتسال 

ییاه کیتسال  میوش ، لمع  دراو  اج  نآ  زا  میتساوخ  یمن  هک  یتمسق  رد  نمشد ، ندرک  نادرگرس  يارب  (ع ) همئالا نماث  تایلمع  بش  رد 
زا ام  دـش و  روحم  نآ  هجوتم  اه  نآ  ياهارگ  مامت  هدـش و  تایلمع  روحم  نآ  زا  دـنک  لاـیخ  نمـشد  اـت  میتشاذـگ  يدومع  تروص  هب  ار 
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 . میدرک لمع  يرگید  ۀطقن 

هللاءاقل

. نانموم دوصقم 

يزابرس سابل 

. زابرس نفک 

هاپس سابل 

(. (س ارهز دنزرف  بناج  زا  یتعلخ  زبس ؛ نفک 

مزر سابل 

. تفارش قشع و  سابل 

یتاولص ياه  ناویل 

دندرک و یم  هقلح  ابرم  یلاخ  هشیـش  رود  ار  يدنب  هک  بیترت  نیا  هب  دندش ، یم  ياچ  ناویل  ندش  هدیرب  زا  دعب  هک  ابرم  یلاخ  ياه  هشیش 
ار هدنام  یقاب  هشیش  ياه  هبل  دش و  یم  ادج  نآ  یناقوف  تمسق  درس  بآ  يرادقم  نتخیر  اب  دعب  دوشب ، غاد  ات  دندیـشک  یم  ار  نآ  رفن  ود 
ار اهنآ  دنتشاد ، يرتشیب  تیفرظ  اه  ناکتسا  هب  تبسن  اه  ناویل  نیا  نوچ  ناربج ! نآ  اب  ار  ياچ  ناویل  دوبمک  دندرک و  یم  فاص  گنس  اب 

. دنتفگ یم  زتیمشا  اهنآ  هب  دش و  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  بآ  لمح  يارب  ًاقباس  هک  یُنت  هد  ياهزنب  اهرکنات و  هب  دندرک  یم  هیبشت 

هرفس ردول 

اب مه و  رد  ار  همه  رجآ و  نهآ و  كاخ و  گنس و  ریز  دزادنا  یم  ار  شلیب  هک  ردول  لثم  دیماشآ ؛ یم  دروخ و  یم  هرخرخ  ات  هک  یـسک 
. دعلب یم  مه 

یشاول

دوش یم  شاول  كزان  کبـس و  نان  لثم  ار  شیات  هد  هک  یـشکرت  تسین ؛ يراک  هک  ینتـشاد  تسود  کبـس و  کـچوک و  زیر و  شکرت 
میخـض و تشرد و  ياه  شکرت  فالخرب  دـنتفگ . یم  مه  شاـینوج  خآ  شکرت  هک  ناـمه  دوب ؛ شا  هیقب  لاـبند  زونه  درک و  همقل  کـی 

ياه شکرت  ناـمه  ینعی  دروآرد ؛ ياـپ  زا  دـنک و  هفخ  ار  صخـش  دوب  یفاـک  اـهنآ  زا  یکی  هک  يربرب  ناـن  لـثم  میجح  لـکیه و  شوخ 
. نآ لاثما  یلضفلاوبا و  يروتاس و 

یکاپ سابل 

سابل لباقم  رد  ار  ریبعت  نیا  يدش ؛ یم  كاپ  یتسپ  یتساک و  هانگ و  زا  ییوگ  نآ  ندیشوپ  اب  هک  یـسابل  مزر ؛ راک و  سابل  یکاخ ؛ سابل 
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یکاپ سابل  زین  ندوب  تداهـش  سابل  رابتعا  هب  دیاش  ار  یکاخ  سابل  دوب . فورعم  ایند  تبحم  سابل  هب  هک  دـنتفگ  یم  يرهـش  یـصخش و 
. دش یم  هزنم  اربم و  یصقن  بیع و  ره  زا  تداهش  لوبق  اب  دیهش  نوچ  دنتفگ ، یم 

راکزرب فیطل 

درک هبرجت  ار  زاورپ  یگلاس  رد 7  راکزرب » فیطل   » دیهش
شکرت تباـصا  دروـم  درکیم ، يزرواـشک  شردـپ ، هارمه  هعرزم  رد  هـک  یلاـح  رد  یگلاـس  رد 7  راـکزرب » فیطل   » زوـمآشناد دـیهش 

. درک هبرجت  ار  زاورپ  شردام  ارمه  هب  تفرگ و  رارق  قارع  یثعب  میژر  ییاوه  ياهبمب 
شراب رپ  رمع  زا  لاس  زونه 2  دوشگ ؛ ناهج  هب  مشچ  مالیا  ناتسا  یهاشکلم  رهش  رد  لاس 1357  رد  راکزرب » فیطل   » زومآشناد دیهش 

. دش زاغآ  یلیمحت  گنج  هک  دوب  هتشذگن 
رثا رب  درک و  ییاوه  نارابمب  ار  یهاش  کلم  رهش  قارع  ثعب  میژر  لاس 64 ، دادرخ  رد 17  هک  درکیم  لیصحت  ییادتبا  لوا  لاس  رد  يو 

رد عقاو  راکزرب  فیطل  دیهـش  هچوک  نونکا  تسویپ و  هللاءاـقل  هب  شرداـم  هارمه  هب  زومآشناد  دیهـش  نیا  رـس  هیحاـن  هب  شکرت  تباـصا 
. تسا هدش  تبث  هلاس  دیهش 7  نیا  مان  هب  یهاشکلم  ناتسرهش  ریتمتفه  يادهش  نابایخ 

هام دادرخ  تشاد : راهظا  شدـنزرف ، رمع  تاظحل  نیرخآ  زا  یتارطاخ  نایب  اب  راکزرب » فیطل   » زومآشناد دیهـش  ردـپ  راـکزرب  میرکیلع 
میتشاد ینیمز  هعطق  ناملزنم ، زا  رتنییاپ  هچوک  کی  رد  مه  ام  دوب ؛ راک  لوغـشم  اـجنآ  رد  تشاد ، يزرواـشک  نیمز  هک  یـسک  ره  دوب و 

. مدوب راک  لوغشم  اجنآ  رد  زور  نآ  هک 
هناخ رد  شاک  ینکیم ؛ راـک  هچ  اـجنیا  وت   » متفگ وا  هب  دـمآ و  نیمز  فرط  هب  فیطل  درک و  هبلغ  نم  رب  یگتـسخ  مک  مک  داد : همادا  يو 

«. منک تکمک  مدمآ  یتسه  هتسخ  هک  مدید  هرجنپ  زا  ار  وت   » تفگ فیطل  يدرکیم » يزاب  تردارب  اب  يدنامیم و 
یکانتشحو شرغ  نایم  رد  میادص  هظحل  کی  هک  مدرکیم  تبحص  فیطل  اب  متشاد  تشاد : نایب  راکزرب » فیطل   » زومآشناد دیهـش  ردپ 

رانک مرسپ  متفای و  ناتـسرامیب  تخت  يور  ار  مدوخ  مدمآ  شوه  هب  یتقو  طقف  تسا ؛ هدنامن  منهذ  رد  يزیچ  چیه  هظحل  نآ  زا  دش و  مگ 
. دوب ادخ  شیپ  شردام 

ار زومآشناد  دیهش  نیا  هاتوک  یگدنز  نازومآشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا  وضع  یلیلخ  شوهم  يدیـشمج و  هشفنب  راکزرب ، هنمآ 
. دناهدرک تبث  ناریا  یمالسا  يروهمج  سدقم  عافد  هسامح  خیرات  رد 

پوت ۀلول 

، دوب یهرز  ام  ۀتـسر  الاب . تفر  یم  تفرگ  یم  ار  تسار  راوید  يدرک  یمن  شعنم  دوب . هدروآ  هوتـس  هب  ار  همه  الاب  دـق و  بجو  کـی  اـب 
« هرآ :» تفگ ینیب »؟ یم  ار  پوـت  نآ   :» متفگ وا  هب  يزور  دروآ ، یمن  رد  رـس  اـم  راـک  ياـه  هبمـس  خاروـس  زا  بوـخ  زوـنه  هناـخ . پوـت 

یم یباوخب  اـم  راـنک  ییاـین  میتـسه ، تحارتـسا  لوغـشم  اـم  هک  یعقوم  ینک ، يراـک  تسد  ار  لـیاسو  ینک ، غولـش  رگا  هعفد  نیا  :» متفگ
یـسک رگید  دـعب ، هب  نآ  زا  تـسا . یلمع  راـک  نـیا  درک  یم  رکف  ًاـعقاو  یلفط  قارع »! يورب  تمتـسرف  یم  پوـت  ۀـلول  لـخاد  تمزادـنا 

. دینیشن ار  شیادص 

زورکدنل

. لزنم دوب  هدمآ  نیشام  اب  تخانش . یمن  اپ  زا  رـس  دوب . هفرگ  لیوحت  يزورکدنل  اتویوت  لوا  مازعا  نامه  رد  هک  متـشاد  یلحم  مه  تسود 
چیه :» تفگ دوب  اجنآ  هک  یمیدق  ناردارب  زا  یکی  اشامت .» مه  تسا  لاف  مه  تسا . رتشیب  شعونت  یگدننار  ملاحـشوخ ، یلیخ  :» تفگ یم 
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!« يرصقم دصرد  هاجنپ  يدش  زورکدنل  ةدننار  هک  ردقنیمه  یناد  یم 

رصع یلو  رکشل 

. یتسه اهنآ  ياهورین  وزج  جع ،) ) رصع یلو  رکشل  يورب  دیاب  دننتفگ  وا  هب  جیسب . تفر  مان  تبث  يارب  يدابآ  مرخ  نس  هب  اپ  دارفا  زا  یکی 
ره دیتسرفن ، جع ) ) رصع ِیلو  رکشل  هب  ارم  ادخ  هب  ار  امش  :» دوب هتفگ  نالوئسم  باوج  رد  هک  دوب  هدیمهف  هچ  اه  فرح  نیا  زا  مناد  یمن  وا 

!«. دشابن رصع  یلو  مور ، یم  دشاب  يرگید  ِیلو 

یصخرم دیورب  دینک  رپ  ار  هضبق  ۀلول 

یکی یتقو ، دنتشاذگ . یمن  او  ناشدوخ  لاح  هب  دندرک و  یمن  لو  اه  یتحار  نیا  هب  دندمآ ، یم  ههبج  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  ار  ییاه  هچب 
لوئـسم تفرگ . یم  ار  یـصخرم  غارـس  میاد  دوب و  هتفرن  یـصخرم  هک  دوب  مه  يدایز  ًاتبـسن  تدم  دوب و  زادـنا  هراپمخ  کمک  اهورین  زا 

«. میور یم  مه  اب  دش  رپ  هلول  تقو  ره  یـصخرم  دیورب  دـینک و  رپ  ار  هضبق  ۀـلول  :» دوب هتفگ  وا  هب  دوب  مه  يا  هداتفا  اج  مدآ  هک  نام  هضبق 
یم رکف  دراد  ایوگ  هک  درک  یم  هاگن  هضبق  هب  يروط  تاقوا  یـضعب  دوب ، هدرک  راـک  هضبق  اـب  هکنیا  اـب  وا  درک  یم  فیرعت  هضبق  لوئـسم 

! دوش رپ  رتدوز  هضبق  ۀلول  دورن و  اوه  هک  هضبق ، لخاد  متیخادنا  هراپمخ  یچ  ره  هک  دوش  یم  يروج  هچ  ًاعقاو  دنک 

يریمن لال 

هتسشن کنخ  بوخ و  ياضف  رد  نیمز  يور  دندوب و  هدش  عمج  فلتخم  ياه  نادرگ  زا  اهورین  ۀمه  دوب . یباتفآ  فاص و  هداعلا  قوف  اوه 
زیچ همه  دـنک . تبحـص  اه  هچب  اب  دوب  شیپ  رد  هک  یتایلمع  هب  عجار  ات  دـمآ  یم  رکـشل  نواعم  يدوز  هب  دوبن . ناشلد  يوت  لد  دـندوب و 

شوخ يوب  همه  زا  رت  مهم  يراهب و  ریذپلد  ياوه  دیع  مایا  دوب . هدرک  مهارف  ار  یفصولا  دیاز  یلاحشوخ  داد و  مه  تسد  هب  تسد  تسد 
یم رکـشل  مرتحم  نواعم  دندرک و  یم  زاب  هار  یکی  یکی  اه  هچب  دش . یم  هداد  زورب  يوحن  هب  دیاب  یتقوشوخ  یـشوخرس و  نیا  تایلمع ؛

زاربا ات  دـندوب  هدـش  دـنلب  اـه  هچب  هک  یلاـح  رد  هماـنرب  ةدـننک  مـالعا  هک  دـنک  تبحـص  دریگب و  ار  یتسد  يوگدـنلب  نفورکیم  اـت  دـمآ 
«! روخب رتفک  مخت  يریمن ...  لال  :» تفگ دننکب  تاساسحا 

دینزن کت  ًافطل 

دبفـس ياهرتوبک   » زا دوب ؛ دنلب  اه  هچب  هثاغتـسا  اعد و  رکذ و  يادص  فرط  ره  زا  شیپ . هار  هن  میتشاد  سپ  هار  هن  شتآ ؛ ریز  میدوب  هدنام 
ناتفا و دوب  هیقب  زا  رتهب  شلاح  هک  ناردارب  زا  یکی  دوب . هدز  ناشبیغ  همه  دوبن ؛ يربخ  چیه  مه  یبیغ » ياهدادما  » یـضعب لوق  هب  ای  لاب ـ »

میخو شلاح  هک  ار  اه  هچب  زا  یکی  هک  دروایب  دوب  هداتفا  نیمز  يور  هک  ار  يدراکنارب  ات  رت  فرط  نآ  مدـق  دـنچ  تفر  دـش ، دـنلب  نازیخ 
؛ ددنخ یم  دنلب  دنلب  دراد  دراکنارب و  رس  يالاب  هداتـسیا  مدید  وا  هب  داتفا  ممـشچ  هظحل  کی  میربب  بقع  هب  میتسناوت  یم  هک  ییاج  ات  دوب 

هدز هدرک و  هلول  ار  دراکنارب  مدـید  هک  مدوب  رکف  نیمه  يوت  هدـش ؛ یجوم  ادـخ  هدـنب  دـنکن  هک  مدرک  رکف  مدوخ  اب  يا  هظحل  شتقیقح 
یم هک  تقد  لاح  ره  هب  اـما  دوب  نوخ  قرغ  تنزرب  نم ، يولج  تشاذـگ  درک و  زاـب  ار  دراـکنارب  دـیآ  یم  ـالود  ـالود  دراد  شلغب و  ریز 
اما میتشادن  ندیدنخ  يان  هک  دوب  هتفر  ام  زا  نوخ  ردق  نآ  هدش .» هداد  شرافـس  ًالبق  دینزن  کت  ًافطل  :» دش یم  هدـناوخ  ترابع  نیا  يدرک 

. مینک هیرگ  ای  میدنخب  میتسناد  یمن  داد ؛ ام  هب  يرگید  ناج  هلمج  نیا  راگنا 

تایلمع بش  هنهک  تنل 
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اب هجرد  داتـشه  دص و  زیچ  همه  دنتـسناد ؛ یم  همه  دـشاب  هتفگ  یـسک  هکنیا  نودـب  ار  بلطم  نیا  دوب ، تایلمع  بش  بش ، ادرف  رگا  ًالثم 
تالاح اه و  فرح  اه و  هاگن  هک  دوب  زور  دنچ  صاخ ، ياه  لاقتنا  لقن و  ندوب و  هام  رخاوا  ای  لیاوا  زا  رظن  فرـص  تشاد . قرف  هتـشذگ 

لیاسو و ندرک  روج  تفج و  مرگرـس  ناهدنامرف  میدوب ؛ هدز  سدـح  تسرد  هلب  دـشاب . دـیاب  يربخ  کی  هک  دز  یم  داد  رود  زا  اه  هچب 
دنتفگ یم  دنتـشاد  مه  الاح  دنزب ؛ ار  رخآ  فرح  ات  دوب  هدـمآ  رکـشل  هدـنامرف  بش  نآ  دـندوب و  ناشدوخ  ياهورین  هب  نداد  ناماس  رس و 

هلب دـندوب . شوگ  اپرـس  مه  اه  هچب  یچ ؟ دـعب  هلحرم  رد  دـننکب و  هچ  لوا  هلحرم  رد  دـنرواین ؛ یچ  دـنروایب و  ناشدوخ  اـب  یچ  اـه  هچب 
هک دندرک  یم  هاگن  ناشیاه  یتسد  لغب  هب  جاو  جاه و  رت  ناوج  رتدیدج و  ياه  هچب  هدنخ . زا  دـش  رجفنم  تیعمج  هنهک .» تنل  « ؛ هتـسرد

ناشیاتویوت تنل  یتقو  هک  دمآ  ناشدای  زمرت .» یب  ینعی  فاص ، تنل  یجیـسب ، تنل  :» دندینـش وگدنلب  زا  هک  دـندنخ  یم  زیچ  هچ  هب  اه  نیا 
. تسا یجیسب  شتنل  دنتفگ  یم  مه  هب  رت  یمیدق  ناتسود  دوب  هدش  بارخ 

میرم نب  یسیع  رکشل 28

دوب یندرک  هزات  سفن  یـسرپ و  لاوحا  تصرف  دندیـسر و  یم  مه  هب  ات  اـه  هچب  نیمه  يارب  دـندوب . انـشآ  مه  يارب  اـه  هرهچ  همه  راـگنا 
اهتنم اه . شسرپ  لیبق  نیا  زا  و  يا »؟ هدوب  اه  تایلمع  مادک  يا ؟ هدمآ  رکشل  مادک  زا  : » هک دوب  نیا  دندیـسرپ  یم  مه  زا  هک  يزیچ  نیلوا 

ار اه  فرح  نیا  مه  دیاش  هدمآ » ارگ  اب   » هک تسا  ییاه  هچب  نآ  زا  ناشفرط  هک  دندید  یم  رگا  ًاصوصخ  دنداد . یمن  تسرد  باوج  همه 
هب عجار  هدننک  لاؤس  دـننیبب  هکنیا  ای  دنـشاب ؛ هدرک  یحازم  دـنا  هدیـسر  مه  هب  هک  الاح  تساوخ  یم  ناشلد  ای  دـنتفرگ  یمن  يدـج  یلیخ 

هفایق مرظن  هب  یلیخ  : » تفگ یم  درک و  یم  يرگید  هب  ور  یکی  هک  دش  یم  زاب  يروج  نیا  فرح  رس  ًالومعم  دراد  تاعالطا  ردقچ  ههبج 
نب یسیع  ترضح  رکـشل 28  : » داد یم  باوج  وا  و  دایب » مدای  هنکمم  یگب  هگا  مشاب ؟ هدـید  هنکمم  اـجک  ار  امـش  ینعی  تسا . انـشآ  تا 

هک ما  هدوـب  نیبـملا ! تیب  هشن . اـیر  هک  مگب  یچ  هللاو  مه ... اـه  تاـیلمع  مراد . دـمآ  تفر و  مه  لـیلخ  مـیهاربا  پیت 12  ما ،! هدوـب  میرم 
دنلب شتـسد  يور  دنام و  یمن  اج  دوب  لقاع  رگا  هدنونـش  مدرک »! یم  راک  سنالوبمآ  يور  مه  رجفلاو 19  يالبرک 24 و  مدش ، حورجم 
سپ ما . هدید  راتخم ! یلیمکت  تایلمع  ار  امش  مدرک  یم  لایخ  شا  همه  نم  يدوبن ؟ ًالصا  ردان  رکـشل  ردنکـسا و  پیت  سپ  : » هک دش  یم 

...« و يدوب ؟ ربرفن  يور  رجفلاو 19  تایلمع  یتفگ 

ادهش مزاول  سابل و 

نآ رد  دوب و  اه  نآرد  دوب و  اه  نآ  هب  ناشساوح  شوه و  همه ي  دندرب و  یم  رس نـ هب  اه  نآ  نود  ی بـ ـــ نآ هظ و  ـــ حل اده ، ــ نات ش ــ سود
زا يرایسب  لثم  رس ؛ هب  اه  نآ  دنبرس  نتسب  دوب و  ادهـش  سابل  ندیـشوپ  تسناؤم ، طابترا و  نیا  ظفح  ياه  هار  زا  یکی  دندش . یم  مگ  اه 

راون دنب و  یناشیپ  دنبرـس ـ  ای  سابل  کی  دـش  یم  یهاگ  دوب . یمارگ  زیزع و  رایـسب  ناشیارب  دنتـشاد و  دیهـش  زا  هک  يرگید  ياهراگدای 
. دوب هدیسر  رگید  رفن  هب  الاح  دندوب و  هتسب  رس  رب  ای  هدیشوپ ، دیهش  نیدنچ  ار  هتشون 

نآ تنیز  ون و  سابل 

و دشاب ؛ هتشاذگن  رانک  دوخ  يارب  رطعم  بلغا  زیمت و  ون و  سابل  تسد  کی  تایلمع ، بش  يارب  دوب  یـسک  رتمک  دشرکذ  هک  روط  نامه 
زورونو تبترم  یمتخ  ترـضح  دلوت  صوصخ  هب  (ع ،) موصعم همئا ي  تدالو  ياهزور  دایتعا و  رد  ندیـشوپ  ون  سابل  هب  دیقت  زا  ریغ  نیا 

همکد هب  يا  هدش  سرپ  باق  رد  ار  نآ  هک  دوب  ماما  ترـضح  ریوصت  دش ، یم  جیـسب  ياه  هچب  سابل  تنیزو  رویز  همهزا  شیب  هچنآ  دوب .
همه زا  شیب  يزلف و  ياه  مرآ  مادکره . هدنبیز ي  ياهراعـش  اب  سدق  البرک و  زا  دوب  يریواصت  نآ  زا  دعب  دنتخیوآ و  یم  سابل  بیج  ي 

هب نزوس  اب  هک  اهداهن  ریاس  يزلف  ياه ) لادم  ياه ( مرآ  نآزا ، دعب  تشاد و  اج  اه  هچب  لد  رد  مه  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  مرآ 
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دش . یم  بصن  هنیس  هقی و  يور  سابل ـ 
رتهب رت و  شیب  هچره  يارب  تایلمع ، ياه  بش  يارب  هقـسوناف  هب  یتسد و ... کجنران  دـلجو  باشخ  ياه  بیج  لثم  تازیهجت ــ  نتخود 

. دوب لومعم  زین  نمشد  اب  دروخرب  رد  دئاز  يادص  رس و  زا  ندش  عنام  دوخ و  لیاسو  رب  ندوب  طلسم  نتشاد و  شیارآ 

نارازگزامن سابل 

باب زا  نآ  نهاریپ  هک  تشاد  زامن  هماقا ي  يار  زیمت بـ سابل  تسد  کی  يا  هدـنمزر  ره  ًابیرقت  دوب . زیامتم  اه  سابل  هیقب ي  زا  زامن  ساـبل 
. تساه نآ  نیرتابیز  نیرت و  هزیکاپ  اه و  گنر  نیرتهب  دیفس  هک  دوب ؛ دیفس  (ص ) هللا لوسر  هیصوت ي  بابحتسا و 

ابع هک  اه  نآ  دـنتخادنا و  یم  شود  هب  ابع  زامن  عقوم  دوب ، ابع  هب  سرتسد  هک  ییاج  رد  هبقع ـ  رد  ًاصوصخم  یـضعب ــ  بابحتـسا  باب  زا 
. دنتخیوآ یم  دوخ  هب  ادر  تروص  هب  ار  دوخ  هیفچ ي  دنتشادن ،

بابحتسا باب  زا  زامن  عقوم  زین  ار  نیچ  قرع  نیا  دنراذگ . یم  رسرب  مه  همظعم  هکم ي  رد  نایجاح  هک  نامه  دنتشاد ؛ نیچ  قرع  یـضعب 
ار سابل  ياه  همکد  ندیـشوپ ، باروج  لثم  دـندرک ــ  یم  بترم  ار  دوخ  راک  یماـظن و  ساـبل  ناـمه  مه  يا  هدـع  دنتـشاذگ . یم  رـس  رب 

. دنداتسیا یم  زامن  هب  و  هقی ـ  ندرک  فاص  نتسب ،

م

ص)  ) دمحم

یتسه قیاقح  هب  لهاج  مدرم  ندومن  ملاع  يارب  هک  دـنوادخ  بناج  زا  یبن  لوسر و  ایبنا . قیالخ و  فرـشا  تیرـشب .  لماک  هوسا  ربمایپ و 
ار اهناسنا  هک  دش  رومام  دنوادخ  بناج  زا  تیبرت .  قالخا و  ملعم  نیرتالاو  یهلا .  رون  شخپ  زکرم  تمحر و  ندعم  تسا . هدـش  ثوعبم 

. دنک تیاده  رترب  هاگیاج  یلعا و  شرع  هب 

تبحم

. نتفرگ جوا  ندیسر و  تمظع  هب  زمر 

ناحورجم

. ناگدنراد نترب  راثیا  ياه  هناشن  نارباص ، 

همئا بحم 

. دراد ینیمخ  بح  هکنآ 

لطاب رب  قح  هزرابم 

. تشاد دهاوخ  همادا  تیرشب  ملاع  یجنم  هناگی  روهظ  ات  ینیمخ  زا  ینیمخ و  ات  ع )  ) نیسح زا  و  ع )  ) نیسح ات  لیباه  زا  هک  يا  هزرابم 

هزرابم
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. تایح زمر 

نامیا ياه  هویم 

. تسا هللا  هار  رد  ناج  ندرک  ادف  لام و  ندرک  فرص 

ناریا ناملسم  تلم 

هداد دیهش  دنزرف  و  اهنآ ؛ نادنزرف  مه  دنراد و  روضح  اه  ههبج  رد  ناشدوخ  مه  هک  ییاهنآ  اهتلم . يارب  وگلا  ناهج و  رد  مالـسا  نارـشان 
نیا یتخس  دننک و  یم  ینابیتشپ  ار  مالـسا  ناگدنمزر  دننک و  یم  تکرـش  هعمج  زامن  رد  هللا  ناقاتـشم  ناشورخ  لیـس  رد  هک  ییاهنآ  دنا .

. تساهنآ شود  رب  گنج  بالقنا و 

یمالسا نهیم 

. مالسا ناقشاع  ناریلد و  ناریش ،  نیمزرس 

نانموم هاگداعیم 

 . یهلا ناوضر 

( جع  ) يدهم

يور رب  ادخ  تجح  اهناسنا و  ینحنم  ناهج . رتسگ  تلادع  دنک .  یم  داد  لدع و  زا  هدنکآ  ار  نیمز  هدرک و  مایق  هبعک  زا  هک  یسک  نامه 
هدننک نک  هشیر  ملاع ؛  نادیهـش  رالاس  نوخ  هدـنریگ  ماقتنا  ناهج .  نافعـضتسم  یمتح  هدـنهد  تاجن  نیتسار . مالـسا  هدـننک  ارجا  ونیمز 
هراصع بلط . قح  مقتنم  ادخ . ناقشاع  لاعشم  رون و  نانمـشد . هدننک  راوخ  ناتـسود و  هدننک  زیزع  نآرق ؛  هدننک  هدنز  نارگمتـس ؛  ناینب 

 . یهلا هریخذ  نیرخآ  تقلخ ؛ 

یهلا یتبهوم 

. ندش دوبان  گنج  نادیم  رد  دود  نوچ 

نافرحنم

تیهام کی  اب  یلو  فلتخم  ياهمان  اب  هک  دنتسه  ییاهنامه  اهنیا  دننک . یم  جیورت  ار  تیناحور  نودب  مالسا  هک  لهاج  ضرغم و  يا  هدع 
ییاهنامه اهنی  دندرک .  یکیزیف  رورت  یناطیش  هنیک  اب  سپـس  تیـصخش و  رورت  اهـشحف  اهتمهت و  اب  ار  یتشهب  دندرک ؛ دیهـش  ار  يرهطم  ، 

اهینا دـنبوک . یم  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دنتـسه  ییاهنامه  اهنیا  دـندرک . يداـش  دـندرک و  رادرـس  رب  ار  يرون  هللا  لـضف  خیـش  هک  دنتـسه 
 ، یناحور سابل  اب  دنزاس .  یم  دیدج  هقف  اهنیا  دنتـسه .  تیناحور  نانمـشد  اهنیا  دندرک . رورت  ار  یناجنـسفر  ياقآ  هک  دنتـسه  ییاهنامه 

. دننک یم  تدحو  قیرفت  تدحو  سابل  اب  دنتسه ؛  تیناحور  نمشد  یلو 

ناقفانم
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يدوبان يارب  هک  یناسک  یمالـسا . بالقنا  هار  نیب  نازادـنا  گنـس  مالـسا .  ردـص  نارفاک  زا  رتراوخنوخ  نـالدروک ،  خـیرات . نـالدروک 
رورت هلاس و  جنپ  لفط  ندنازوس  ناوج و  ریپ و  نتـشک  زا  دنرادن . غیرد  یتیانج  چیه  زا  دـنا و  هدرک  پس  هنیـس  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و 

. دنرادن ییابا  اه و ...  ییاجرو  اه  يرهطم  اه و  یتشهب  ندرک 
نول زا  هتسارآ  یتروص  یلو  هدارا  یب  یمـسج  رد  ار  دوخ  هایـس  بلق  هک  یناگرهچ  دنچ  ناورجک ؛  هدش ؛ هدیرب  ترطف  زا  نادبا  ماسجا و 

 . یناهج ياه  هلافت  برغ . قرش و  ياه  هلافت  ناگدناماو ؛  نایوگغورد . دننایامن ؛  یم 

قفانم

. تسرپ هناگیب 

ام بتکم 

هیلع رب  هزراـبم  بتکم  ترجه ؛  دـناوخ . یم  ادـخ  يوس  هب  تشگزاـب  هب  ار  شناوریپ  هراومه  داـعم  هب  داـمتعا  هک  یبتکم  راـظتنا ،  بتکم 
. تسا ناربکتسم 

ع)  ) نیسح بتکم 

تسا ملعم  (ع ) نیـسح بتکم  نیا  رد  دنهد . یم  دای  اه  هچب  کت  کت  نیب  رد  ار  راثیا  رد س  دنزومآ و  یم  ار  تداهـش  نآرد  هک  یبتکم 
. دندش دیهش  ههبج  رد  هک  دنتسه  ناگدنمزر  نآ  یلومعم  نادرگاش  و  دراد ؛ رغصا  یلع  ربکا و  یلع  مساق ،  نوچمه  يزاتمم  نادرگاش  و 

مالسا بتکم 

ودص هک  یبتکم  دنک . تیاده  يراگتـسر  حالف و  ار  اهنآ  دشاب و  وگباوج  داعبا  مامت  رد  ار  اهناسنا  ياهتـساوخ  دناوتیم  هک  یبتکم  نیرتهب 
یبتکم . هدش هداد  نآ  رطاخ  هب  ناج  رازه  نارازه  خیرات  لوط  رد  هک  یبتکم  دنا . هتفر  هدمآ و  نآ  رطاخ  هب  ادخ  ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و 

ام تسد  هب  نآ  هار  رد  ندیسر  تداهـش  هب  ینالوط و  اسرف و  تقاط  ياه  هجنکـش  ندرک  لمحت  اب  (ع ) همئا و  (ص ) مرکا ربمایپ  طسوت  هک 
. تسا هدیسر 

ناگدننک تمواقم 

سبو دنتسه  هللا  هدنب  طقف  هک  دندرک  تباث  لمع  رد  ناوارف  تاقـشم  لمحت  اب  دندرک و  هشیپ  ار  ناگدنب  هار  یگدنز  ثداوح  رد  هک  نانآ 
؛ دنوش یمن  یناف  ندرم  اب  نوچ  دنرادن ؛ یـساره  زیچ  چیه  زا  دـننک و  یم  هزرابم  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  هللا  الا  هلا  هک ال  دـنداد  تداهـش  و 

. دندرک یضار  ار  دوخ  هدننیرفآ  دننک و  یم  ترجه  رگید  يایند  هب  ییایند  زا  هکلب 

هیضرم هیضار  ماقم 

یم رـس  کئاضرب  اضر  يادـن  (ع ) نیـسح نوچمه  دوش و  ادـخ  ياشامت  تسم  دـنبب و  ار  ادـخ  طقف  دوش و  ادـخ  هناوید  قشاع ،  هک  اجنآ 
. دهد

نآرق ناملعم 
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. تیناحور

یصاعم

. دهد یم  دابرب  ار  ترخآ  شتآ و  ار  هشوت  هابت ،  ار  رمع  هایس ،  ار  بلق 

یعقاو ناملسم 

. دنگنج یم  نمشد  هیلع  ههبج  رد  هک  ینازرابم 

اهامن ناملسم 

. دننک یم  هئطوت  دهعتم  زرابم و  تیناحور  ینیمخ و  تما  ماما  دض  رب  هک  ییاههورگ 

یمالسا گنرف  ناگدننک  خسم 

. اهمادص تاداس و  اه ، نیسح  هاش 

نایساموط چیدرگم 

ار یکدوک  نارود  دمآ . ایند  هب  نامیلس  دجسم  رد  تفن  تکرش  يرگراک  هداوناخ  کی  رد  ناتسبات 1342  رد  نایساموط » چیدرگم   » دیهش
. دنارذگ نامیلس  دجسم  رد 

رد ار  ییامنهار  هرود  لاس  هس  هنمارا و  نوراک »  » هسردـم رد  ار  ییادـتبا  نارود  دـیدرگ . لقتنم  زاوها  هب  چـیدرگم »  » هداوناخ نآ ، زا  دـعب 
نمهب رد  دومن . لیصحت  كرت  دعب ، هداد و  همادا  شـسرد  هب  ناتـسریبد ، موس  سالک  ات  نآ  زا  سپ  دناسر . نایاپ  هب  یفار »  » هنمارا هسردم 
لقتنم راموس »  » ههبج هب  لاس 1365  هام  رهم  لوا  دـنارذگ . نارهت  رد  ار  شتمدـخ  زا  هاـم  تسیب  مازعا و  مچرپ  ریز  تمدـخ  هب  هام 1363 
هقعاص زا  یـشان  یگتفرگ  قرب  رثا  رب  یناب ، هدید  ماگنه  ههبج ، رد  روضح  زور  شـش  یـس و  زا  سپ  هام ، نابآ  مهدزاود  زور  رد  دیدرگ .
نکیل هدومن ، لقتنم  ناتـسرامیب  هب  سنالوبمآ  اب  اوادم  يارب  ار  چیدرگم »  » هلـصافالب هثداح  نیا  زا  دعب  دـیدرگ . حورجم  تدـش  هب  دـیدش 

. دش هدرپس  كاخ  هب  زاوها  هنمارا  ناتسربق  رد  نایساموط » چیدرگم   » دیهش رهطم  رکیپ  دیسر . تداهش  هب  سنالوبمآ  رد  يو 
تارطاخ

: شردام تیاور  هب  دیهش 
عاجـش و يرـسپ  وا  هک  دـندرکیم  فیرعت  وا  هدـنامرف  ناـمزرمه و  یگنهرف . هنیمز  رد  مه  شزرو و  هنیمز  رد  مه  دوـب ، یلاـعف  ناوـج  وا  »

بیـسآ مشچ  هیحان  زا  زین  شتـسود  هتبلا  شتداهـش ، هثداح  رد  دوب . یمظنم  بترم و  هچب ي » . » دندوبن دنم  هلگ  وا  زا  زگره  هدوب و  یبوخ 
. دوب هدش  هایس  تشاد ، ندرگ  رد  هک  ار  یبیلـص  دوب و  هتفر  نیب  زا  شتعاس  دید . يرتدیدش  بیـسآ  نم  چیدرگم » . » دش هجلاعم  اما  هدید ،
. موشیم بوخ  نم  دیایب ، مردام  رگا  هک  تفگیم  هدز و  ادص  ارم  نانچمه  هدیطلغ و  نیمز  يور  هدیشک و  دایرف  تفرگ ، ار  وا  قرب  یتقو 

نارهت هب  ار  وا  رکیپ  دوب . هدناسر  بیـسآ  وا  بلق  هب  ًامیقتـسم  قرب  دعر و  مدوبن ... وا  رانک  رد  نم  هنافـساتم  اما  دینک . ادـص  ار  مردام  طقف 
. دـنداد لاقتنا  زاوها  هب  ار  وا  هرابود  هکنیا  ات  میتشادـن . یعالطا  چـیه  وا  تیعـضو  زا  میدرکیم و  یگدـنز  زاوها  رد  ام  اما  دـندوب ، هدروآ 
رد ِنلآ »  » شا هلاس  هدزای  رـسپ  اب  دیهـش  ردام  هک  دـنداد  عالطا  اه  هیاسمه  دـندوب ، هدروآ  ام  لزنم  برد  کـیدزن  هب  ار  وا  دـسج  هک  یبش 
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. دـنیامنیم لقتنم  ناتـسرامیب  هناخدرـس  هب  هبترمود  ار  وا  هک  دوب  نیا  دراد . بش  تفیـش  زین  تربلآ »  » موحرم شرـسمه ، تساهنت و  هناـخ 
، نک زاب  ار  رد  ورب  ردام  هک  تفگیم  نم  هب  ًاررکم  بش  نامه  دوب . هتـسباو  وا  هب  یلیخ  تشاد و  تسود  رایـسب  ار  شردارب  ِنلآ ،»  » مرـسپ

.... مونـشیم ار  چیدرگم  ياپ  يادـص  منکیم ، ساسحا  ار  چـیدرگم »  » رطع يوب  نم  ینکیمن . زاب  ار  رد  ارچ  تسا . رد  تشپ  چـیدرگم » »
. دباوخیمن هدرک و  یتقاطان  هچب ، نیا  دـنزیم و  گنز  دـشاب ، رد  تشپ  رگا  مدرکیم  روصت  مه  نم  درکیم . هیرگ  هدرک و  رارکت  مادـم 
زا تشگرب  هناخ  هب  مرـسمه  یتقو  دمآ . دهاوخ  یـصخرم  هب  يو  هک  دندوب  هداد  ربخ  شناتـسود  نوچ  میدوب ، چـیدرگم »  » رظتنم ام  حـبص 

ار رد  گنز  دشاب ؟ هداتفا  یقافتا  شیارب  هدرکان  يادـخ  دـنکن  هدرک ، رید  مدـنزرف  راب  نیا  ارچ  منکیم ، بجعت  متفگ : . دیـسرپ چـیدرگم » »
یتسیاـب نم  هدـمآ و  شیپ  يراـک  هک  تفگ  مرـسمه  دـندوب . هداتـسیا  لزنم  رد  يولج  رفن  دـنچ  درک . زاـب  ار  رد  تفر و  مرـسمه  دـندز و 

مارآ ارم  وا  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  دوشیم و  جراخ  هناـخ  زا  هک  هداـتفا  یقاـفتا  هچ  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  هچ  ره  راـک ! رـس  مدرگرب 
هب روز  هب  ار  ِنلآ » . » تفر تشاذگ و  اهنت  ارم  دزیم . روش  ملد  تشگ . دهاوخرب  دوز  یلیخ  مشابن و  تحاران  زیچ  چـیه  زا  هک  تفگ  درک و 

تحار شلایخ  ات  هسردـم  هب  متـسرفیم  ار  وا  ًامتح  دـمآ ، شردارب  یتقو  هک  مداد  لوق  وا  هب  اـما  تشاد . ناـحتما  نوچ  مداتـسرف ، هسردـم 
طقف دنا . هداتسرف  هناخ  هب  دنا و  هدرک  داماد  ار  ترسپ  زیچ ، چیه  تفگ : هدش ؟ هچ  مدیسرپ  تشگرب . هناخ  هب  مرـسمه  یتدم  زا  سپ  دوش .

. دندرب ناتـسرامیب  هب  ارم  منیبب . ار  مرـسپ  راب  نیرخآ  يارب  لقادح  هک  مدرک  اضاقت  اه  نآ  زا  دوب و  هدش  بش  هک  مروآیم  رطاخ  هب  ار  نیا 
هدش دیهش  وا  هک  تسا  زور  هد  دوبن  مولعم  ًالـصا  دوب . هدیباوخ  لماک  شمارآ  اب  تشاد ، مولظم  يا  هرهچ  مدیـسوب ،... ار  وا  دندروآ . ار  وا 

خاروس و هک  ار  وا  راولـش  اه و  نیتوپ  نم  دوب . هدـنازوس  ار  وا  ياهـسابل  قرب  دـعر و  دوب . هدـش  هراپ  هراپ  هتخوس و  وا  ياهـسابل  همه  دوب .
. منامب وا  رانک  رد  دایز  هک  دنتشاذگن  دنچ  ره  مدومن ، هسوب  قرغ  ار  وا  دوبن . شندب  يور  یمخز  چیه  مدید . دوب ، هدش  هراپ  هراپ 

هتشاد و یبوخ  لغش  شتمدخ  نایاپ  زا  دعب  هک  تشاد  تسود  هشیمه  وا  درکیم . راک  اهناتسبات  دنیـشنب . راکیب  هک  دوبن  يرـسپ  چیدرگم » »
ار ندرک  هعلاطم  چیدرگم » . » دـشابیم قرب  سدـنهم  کنیا  هدرک و  هدروآرب  ار  وا  يوزرآ  شردارب  هتبلا  دتـسرفب . هاگـشناد  هب  ار  شردارب 
ات دنک  رکف  اه  یبوخ  هب  عجار  یتسیاب  ناسنا  هک  تفگیم  هشیمه  دناوخیم . باتک  زین  تمدـخ  رد  یتح  هشیمه ، تشاد و  تسود  رایـسب 
یب اب  شنیدلاو  اب  تقو  چیه  دراذـگب . مارتحا  همه  هب  یتسیاب  ناسنا  هک  دوب  دـقتعم  وا  دوبن . یـضاران  يزیچ  چـیه  زا  دـشاب . بوخ  هشیمه 

زا هچ  ره  تشاد . لاـعف  تکرـش  یگنهرف ، ياـهراک  رد  دـیامن . رتشیب  ار  دوخ  تاـمولعم  تشاد  تسود  وا  دوب . هدرکن  تبحـص  یمارتـحا 
«. ما هتفگ  مک  مه  زاب  میوگب ، وا  ياه  یبوخ 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

هدنزغل نیم 

هچب تشادن و  دوجو  نآ  رد  ییارحـص  ياه  تلاوت  داجیا  ناکما  دوب و  شتآ  ریز  هک  تشد  زا  تمـسق  نآ  تشد ؛ رد  هدـنکارپ  تالوضف 
راک هدنزغل  نیم  اجنآ  دنتفگ : یم  دـیورن  تمـسق  نآ  هب  دـنیوگب  دنتـساوخ  یم  یتقو  دـندرک . یم  هدافتـسا  نآ  زا  تجاح  ياضق  يارب  اه 

. دنا هتشاذگ 

يرچات مناخ  نیم 

رچات تراگرام  يریزو  تسخن  نامز  رد  ناتسلگنا  تخاس  ياه  نیم 

هنن تیعقوم 

يرورض لیاسو  سابل و  اود و  اذغ و  نوناک  اه ؛ هچب  ياه  هتـساوخ  يوگباوج  ردام  نوچ  دوب و  يردپ  هناخ  لثم  هک  ییاج  تاکرادت ؛ هنب 
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. دش یم  قالطا  هناخ  هداوناخ و  هب  ههبج  تشپ  رد  ترابع  نیا  گنج ؛ رد  یگدنز 

وناب ناطلس  تیعقوم 

، دندرک یم  یگدنز  ناشدنزرف  نز و  هداوناخ و  هک  ییاج  رهـش و  لحم و  هب  اه  هچب  نادـنزرف ؛ لایع و  هداوناخ و  اب  یگدـنز  هناخ ؛ لزنم ؛
تیعقوم مور  یم  دـنتفگ : یم  اجک ؟ درک  یم  لاؤس  ناشیا  زا  یـسک  رگا  نتفر  یـصخرم  عقوم  دـنتفگ ؛ یم  نز -  وناـب -  ناطلـس  تیعقوم 

. وناب ناطلس 

ینیشن بقع  هرصاحم و 

یم مئاد  تشادنربخ . عوضوم  نیا  زا  یهدنامرف  زج  سک  چیه  دـمآرد . یقارع  ياهورین  ةرـصاحم  هب  نادابآ  هک  دوب  گنج  رخآ  ياه  هام 
باقـشب هساـکو  وتپ  یتـح  دـنتفگ  یم  هک  نیا  بلاـج  میورب . تاـیلمع  هب  میهاوخ  یم  بشما  دـیوش ، طـخ  هب  لـماک  تازیهجت  اـب  دـنتفگ 

یمن یباوج  دهاوخ ، یم  تازیهجت  همه  نیا  هک  تسا  یتایلمع  هچ  نیا  میتفگ  یم  دـیراذگن . اجار  نزوس  کی  دـیرادرب و  مه  ار  ناتدوخ 
راب دندرک و  راوس  ار  سک  همه  زیچ و  همه  دندمآ و  اه  سوبوتا  دصرد ، دص  شاب  هدامآ  یباوخ و  یب  بش  دنچزا  دعب  ماجنارـس  دـنداد .
یم ینیشن  بقع  نامدوخ  كاخ  تمـس  هب  الاح  میدوب و  اه  یقارع  ةرـصاحم  رد  ام  تفگ  هدنامرف  میدش  رود  هقطنمزا  ًالماک  یتقو  دندز .

. مینک

یتوپمک نیم 

زا يا  هنوگ  هب  دوب  مزال  دوب  فیعض  رایسب  نیمز  رد  نیم  نتشاذگ  راک  ناکما  ناراب ،  فرب و  نیگنس  شراب  تلع  هب  برغ  رد  اه  ناتـسمز 
نآ دعب  دینک و  يروآ  عمج  دراد  دوجو  توپمک  ورسنک و  یلاخ  یطوق  هچ  ره  تفگ ": ناهورگ  هدنامرف  میوش .  هاگآ  نمـشد  تاکرحت 
مک ار  نمـشد  كرحت  ناکما  هلیـسو  نیا  هب  دیهد " . رارق  اه  فرب  يور  هدنکارپ  تروص  هب  دوبن  يراذـگ  نیم  ناکما  هک  ییاج  رد  ار  اه 

. میدرک یم 

یلادپ نیم 

هب هک  یتمینغ  زا  تسمرس  اه  یقارع  یتقو  دنتـسب . یم  نیـشام  جالک  ای  زاگ  لادپ  هب  ار  يا  هجوگ  ای  لادپ  نیم  اه  هچب  ینیـشن  بقع  عقوم 
. دنتفر یم  اوه  هب  نیشام  اب  هارمه  دنتشاذگ ، یم  زاگ  لادپ  يور  اپ  دندش و  یم  اه  نیشام  نیا  راوس  دندوب  هدروآ  تسد 

یکلا نیم  نادیم 

یم شتآ  يور  ار  توپمک  یلاـخ  ياـه  یطوق  میتشادـن ، راـیتخارد  هقطنم  تظاـفح  يارب  نیم  هلمج  زا  یفاـک  تاـمهم  لـیلد  ره  هب  یتقو 
یمرد يرگید  لکـشره  ای  یکـسوس " نیم   " لکـش هب  ار  نآ  بوچ ، هعطق  کی  اب  دعب  دوش . مدـن  دـنک و  رییغت  اه  نآ  گنر  ات  میتخادـنا 

اب نمشد  میدرک . یم  ورف  نیمز  رد  یصاخ  ياهریسمرد  میدرک و  یم  لصتم  مه  هب  ار  اه  نآ  دوب ، هلت  میـس  ًالثم  هک  خن  دنچ  اب  میدروآ و 
یم شکرحت  يورـشیپ و  تعرـس  زا  دنتـسه  هلت  میـس  مه  اه  خن  نآ  تسا و  هدیـسر  نیم  نادـیم  هب  هک  نیا  روصت  هب  اه  یطوق  نیا  ندـید 

. تساک

یگنس عناوم 
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يریسم دندرک ؛ یم  ذوفن  نآ  رد  یکیرچ  تروص  هب  اه  یقارع  هک  دوب  يریـسم  هخرک  ۀناخدور  تمـس  هب  لوفزد ، ۀقطنم  رد  گنج  لیاوا 
یحرط رانچ  یلع  میتشادن .  نمـشد  یلامتحا  ددرت  لحم  رد  يراذگراک  يارب  مه  یتامهم  نیم و  دوبن . هدـش  هتخانـش  نادـنچ  ام  يارب  هک 

درک لصتم  بانط  هتشر  دنچ  هب  رپ و  هزیر  گنـس  اب  ار  اه  نآ  دروآ و  نغور  يرتیل  کی  یطوق  يدادعت  درک . هئارا  لکـشم  نیا  لح  يارب 
دندرک یم  ریگ  بانط  هتشر  نآ  هب  دنتشاد  ذوفن  رصق  قارع  ییاسانـش  دارفا  هک  یعقوم  بش  داد . رارق  اه  یقارع  یلامتحا  ددرت  ریـسم  رد  و 

 . دنتسب یم  هلولگ  هب  ار  اجنآ  مه  اه  هچب  و 

اهزادنا کشوم 

ياهامیپاوه نیا  ةدهع  زا  هک  یحالس  چیه  زین  يدوخ  ياهورین  دندوب و  هدیرب  ار  اه  هچب  ناما  نارهم  رد  یقارع  يامیپاوه  اهرتپوک و  یله 
دیآ رب  دنداد ، یم  رارق  فده  ار  اه  نآ  کیدزن  رایسب  لصاوف  زا  هک  ییاهرتپوک  یله  ای  دندرک  یم  زاورپ  مه  یمک  عافترا  رد  هک  لوضف 

. دننک رت  مک  ناگدنمزر  رس  يالابزا  ار  اه  نآ  دمآ  تفر و  يا  هنوگ  هب  دنتفرگ  میمصت  نز  . یج . یپ . رآ ياه  هچب  لیلد ، نیمه  هب  دنتشادن .
دندرک یم  يرکف  دـنازوس ، یم  شرـس  تشپ  ار  زیچ  همه  رتـم  تشه  تفه ، عاعـش  اـت  هک  نز  . یج . یپ . رآ هبقع ي  شتآ  يارب  دـیاب  ادـتبا 
تمرم لوغـشم  هک  داهج  یچردول  يرکف  مه  اـب  اذـل  تخوس . یم  شدوخ  لوا  تفر  یم  هناـشن  ـالاب  تمـس  هب  نز  . یج . یپ . رآ رگا  نوچ 
داجیا نآ  يوس  کی  رد  زین  یبیـش  عمج و  اج  کـی  ار  كاـخزا  یلت  هک  بیترت  نیا  هب  دـنتخاس  ییوکـس  هطوحم  طـسو  رد  دوب  زیرکاـخ 
هناشن ناشتمس  هبو  دنتفر  یم  اهوکس  يور  تبون  هب  دندمآ ، یم  ( PC7 عونزا  ) نمـشد ياهامیپاوه  ای  رتپوک  یله  هک  یعقاوم  رد  دندرک .

تباصا مدـع  لامتحا  نوچ  نمـض ، رد  دوب . بوخ  نمـشد  ندـناسرت  يارب  یلو  دروخ  یمن  فدـه  هب  بلغا  اـه  کـشوم  نیا  دـنتفر . یم 
هچب هبو  دنک  طوقس  نابایب  رد  دروخن ، فده  هب  کشوم  هچنانچ  هک  دندوب  هدز  یتمـس  هب  ار  وکـس  دنداد  یم  ار  نز  . یج . یپ . رآ کشوم 

. دزاسن دراو  یتافلت  يدوخ  ياه 

هراپمخ رد  رونم 

یتقو میدرک .  یم  يزاساج  هراـپمخ  ياـج  ار  هلولگ  میدروآ و  یم  رد  ار  رونم  هلولگ  دـنچ  میدرک ،  یم  کیلـش  هراـپمخ  یتقو  اـه  بش 
هک ار  يزیچ  ره  دـش و  یم  باترپ  فارطا  هب  ناشفـشتآ  ياه  هزادـگ  دـننامه  رونم  ياز  شتآ  داوم  دـش ،  یم  رجفنم  نامـسآ  رد  هراپمخ 

. دز یم  يدج  يا  همدص  اهنآ  تامهم  ۀغاز  تاکرادت و  رابنا  اه و  نیشام  هب  دنازوس و  یم  دوب  شفارطا 

هلوس ردول  روتوم و 

میناشکب رگید  ياج  هب  ار  نانآ  مینک و  فرحنم  ار  نمـشد  رکف  هک  نیا  يارب  میتخاـس .  یم  هلوس  ناهدـنامرف  يارب  دـیاب  هچبلح  ههبج  رد 
نآ هک  نیا  روصت  هب  دننک و  فرحنم  ار  نمشد  نهذ  دوخ  يادص  ورـس  اب  ات  میدرب  يرترود  ییاج  هب  ار  ردول  ددع  کی  روتوم و  يدادعت 

. دنوش لفاغ  هلوس  نتخاس  ناکم  زا  تسا  يربخ  اج 

هدننک هارمگ  رونم 

شوماخ ات  میدرک  یم  کیلـش  ماسر  ریت  اب  رونم  نآ  يوس  هب  نمـشد  مه  ام و  مه  دـعب  میدرک و  یم  باترپ  اوه  هب  يرونم  واـف ، ۀـهبج  رد 
دوب هدش  کیلش  نمشد  ماسر  اج  نآ  زا  هک  ار  يا  هطقن  یلومعم  ریت  اب  اه  هچب  میدرک و  یم  هدافتـسا  اه  نآ  تلفغ  زا  ماگنه  نیا  رد  دوش .

. دنداد یم  رارق  فده 
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اوه هب  رس  ياه  نیشام 

تازیهجت و یتح  اهرگنس و  رارقتسا  عون  دروم  رد  یتاروتسد  یهاگزا  ره  طلغ ،  تاعالطا  نداد  نمـشد و  ندرک  هارمگ  يارب  ناهدنامرف 
 ، دوش یتابساحم  هابتـشا  یمگردرـس و  راچد  ییاوه  ياه  يرادرب  سکع  رد  نمـشد  هک  نیا  يارب  ًالثم  دنداد ، یم  یطاقـسا  ياه  نیـشام 
یم رارق  یعـضاوم  ار  هتخوس  ياه  کنات  یتح  دـندیچ و  یم  اهزیرکاخ  تشپ  یگنج  شیارآ  بیترت و  مظن و  اـبار  یطقـسا  ياـه  نیـشام 
ياه تیلپ  ندـیچ  اب  ای  تسا  هتفرگ  رارق  شـصاخ  يوکـس  رد  کـنات  اـیوگ  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  نآ  یماـظن  شیارآ  هولج و  هک  دـنداد 

 ! تسا رقتـسم  هقطنمرد  شیارآ  اـب  یبـیرغ  بیجع و  تازیهجت  دـندرک  یم  دومناو  هاـگیاپ  فارطا  ۀـطوحم  نیمز و  فـک  رد  فرـصمالب 
یم رارق  هداتسیا  تروص  هب  تشاد  دوجو  لحم  نآ  زا  نمشد  ندرک  نرب  یله  لامتحا  هک  يا  هطوحم  رد  ار  يدایز  ياهزروارت  زین  یهاگ 

دنوش . رتپوک  یله  دورف  عنام  ات  دنداد 
ار ییاه  نیشام  نادابآ ، ةدش  هرـصاحم  رهـش  طوقـس  زا  يریگولج  نمـشد و  ندرک  نرب  یله  زا  تعنامم  يارب  نادابآ  رد  گنج  لیاوا  رد 

. دنوش اهرتپوک  یله  دورف  عنام  ات  دنداد  یم  رارق  يدومع  تروص  هب  ، دندوب هتفر  نیب  زا  ردنب  رد  نارابمبرد  هک 

مهالک نم و 

زیرکاخ ۀبل  يور  رگید  يا  هطقن  رد  ار  مهالک  منیبب ،  ار  اه  یقارع  مورب و  زیرکاخ  يور  دوب  مزال  تقو  ره  مدوب و  نادرگ  نز  . یج . یپ . رآ
اهنآ مدرک و  یم  هدافتسا  تصرف  زا  نم  دنتفرگ  یم  فده  ار  مهالک  اهنآ  ات  مدش ،  یم  رقتسم  يرترود  ۀلـصاف  رد  مدوخ  متـشاذگ و  یم 

. مدز یم  ار 

يودهم دیجم 

دیجم مان : 
يودهم یگداوناخ :  مان 

نسح ردپ :  مان 
427 همانسانش :  هرامش 

یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 
ههبجردنمشد طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 

يوضر ناسارخ  ناتسا :  داینب 
راوزبس رهش :  داینب 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

یسودق نسحدمحم 

نسحدمحم مان : 
یسودق یگداوناخ :  مان 

یلع ردپ :  مان 
72 همانسانش :  هرامش 
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یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 
ههبجردنمشد طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 

( نارهت ناتسا  ) قرش لامش  لک  هرادا  ناتسا :  داینب 
هقطنم 5 رهش :  داینب 

: دیهش همانیگدنز 
دوب مق  هیملع  هزوح  ناداتسا  نیسردم و  زا  یسودق  هللا  تیا  دیهش  يو  ردپ  دش .  دلوتم  مق  رد  لاس 1336  رد  یسودق  نسح  دمحم  دیهش 

یگداوناخ هنیمز  اب  هطسوتم  هرود  طساوا  زا  دنارذگ و  مق  رد  ار  طسوتم  ییادتبا و  سرود  يو  دوب  یناوارف  دادعتسا  غوبن و  ياراد  نسح  . 
نیا رد  درک و  یم  یمالـسا  تاعلاطم  اه و  هیمالعا  شخپ  تازراـبم ،  ناـیرج  رد  دـمآ  دوجو  هب  يو  رد  هک  يرکف  تـالوحت  تشاد و  هک 

ینامتخاس راک  يرگراک و  هب  یتدم  یلو  دنتـشادن  يزاین  يدام  ظاحل  زا  يو  هداوناخ  هکنیا  اب  دنارذگ و  ار  یفلتخم  رکف  تالوحت  تدم 
 . داد همادا  زین  ار  دوخ  یسایس  ياهتیلاعف  اهنیا  همه  اب  و  تخادرپ . 

هچ ره  دومن و  هاگشناد  زرابم  ناملسم و  ياهکهورگ  اب  يراکمه  هب  عورش  يو  هاگشناد  رد  دومن  تمیزع  دهشم  هب  لیصحت  مامتا  زا  دعب 
رایـسب يا  هقالع  وا  دومن .  یم  لابند  رایـسب  يا  هقالع  اب  ار  دوخ  یمالـسا  تاعلاطم  لاح  نیمه  رد  تفرگ و  یم  رارق  هزرابم  نتم  رد  رتشیب 

تـشادزاب راب  کی  دوخ  تازرابم  نایرج  رد  يو  دومن .  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  تارکفت  تاعلاطم و  تشاد و  یمالـسا  یـسانش  هعماج  هب 
ناتسرامیب کی  زا  دتفین  كاواس  تسد  هب  هکنیا  يارب  دش و  حورجم  تدش  هب  هناحلسم  يریگرد  کی  رد  دهشم  رد  رویرهش  رد 17  دش . 

زا تشاد  تحارتسا  هجلاعم و  هب  زاین  دوب و  هداتفا  راک  زا  شتـسد  کی  هکنیا  اب  یبسن  يدوبهب  زا  دـعب  دوش  یم  لقتنم  رگید  ناتـسرامیب  هب 
 . درک تکرش  هاش  میژر  اب  تازرابم  رد  نانچمه  دومن و  يراددوخ  هجلاعم 

لوغشم نآ  نوریب  هاگشناد و  رد  اجنآ  رد  تفر و  دهشم  هب  سپـس  و  تخادرپ .  راک  هب  نارهت  ياه  هتیمک  رد  ادتبا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب 
تخادرپ .  یم  یمالسا  ياهتیلاعف  هب  نآ  رد  تشاذگ و  ناینب  ار  دهشم  هاگشناد  یمالسا  نمجنا  شناتسود  زا  يا  هدع  اب  يو  دوب .  تیلاعف 

اه ههبج  رد  نم  دوب :  هتفگ  یسودق  هللا  تیآ  دیهش  شردپ  هب  دوب  هدمآ  نارهت  هب  شناتسود  هارمه  هب  ماما  اب  رادید  يارب  يو  هک  راب  کی 
ام فرط  هب  هراپمخ  ردـقنآ  مریگ و  یم  رارق  نمـشد  ياه  هراپمخ  هرـصاحم  رد  ام  دـنک و  یم  هلمح  نمـشد  هک  ینامز  هک  مدرک  ساسحا 

یعقاو دـحوم  تسا و  تسرپادـخ  یـسک  هچ  دوش  یم  مولعم  هک  تسا  تقونآ  دراب .  یم  هراپمخ  نامـسآ  زا  ییوگ  هک  دـننک  یم  کیلش 
هب عورـش  شنارای  يو و  مالـسا  شترا  يزوریپ  کی  زا  دـعب  رفـص  زور 28  رد  و  ددرگ .  یم  زاـب  هـهبج  هـب  هراـبود  نآ  زا  دـعب  تـسیک : 

هناریلد تمواقم  کی  رد  دنریگ و  یم  رارق  قارع  ثعب  شترا  ياوق  هرصاحم  رد  يور  هدایپ  يورشیپ و  اهتعاس  زا  دعب  دننک و  یم  يورشیپ 
 . دنسر یم  تداهش  هب  رفن  نیرخآ  ات  دنراذگ و  یم  شیامن  هب  ار  نامیا  نوخ و  هسامح 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

یمساق دومحم 

دومحم مان : 
یمساق یگداوناخ :  مان 

یلع ردپ :  مان 
372 همانسانش :  هرامش 

یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 
ههبجردنمشد  طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 
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( نارهت ناتسا  ) برغ بونج  لک  هرادا  ناتسا :  داینب 
6 هقطنم رهش :  داینب 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

يراتخم یفطصم 

یفطصم مان : 
يراتخم یگداوناخ :  مان 

روصنمازریم ردپ :  مان 
438 همانسانش :  هرامش 

یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 
ههبجردنمشد طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 

يوضر ناسارخ  ناتسا :  داینب 
راوزبس رهش :  داینب 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

دنواک یضترم 

یضترم   : مان
دنواک   : یگداوناخ مان 

دمحمیلع   : ردپ مان 
 01/01/1340  : دلوتخیرات

 679  : ش.ش
درجورب   : همانسانشرودصلحم

 17/10/59  : تداهش خیرات 
یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 

ههبجردنمشد  طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 
نارهتناتسادیهشداینب   : ناتسا

( يررهش  ) 2 هقطنمدیهشداینبهرادا  : رهش
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

لضاف دمحم 

دمحم   : مان
لضاف   : یگداوناخ مان 
نیسحدمحم   : ردپ مان 
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 02/02/1348  : دلوتخیرات
 101  : ش.ش

راوزبس   : همانسانشرودصلحم
 26/10/59  : تداهش خیرات 

یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 
ههبجردنمشد  طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 

ناسارخناتسادیهشداینب   : ناتسا
راوزبسدیهشداینبهرادا   : رهش

 : همانتیصو
 : تسه کلام  عون  هس  ياراد  ناسنا  میحرلا ))  نمحرلا  هللا  مسب  ))

رگیدکی  اب  راگزاسان  وخدب و  ددعتم و  نابابرا  - 1
كولمم  اب  راگزاسان  وخدب و  ددعتم و  نابابرا  - 2

كولمم  اب  راگزاس  وخدب و  ددعتم و  نابابرا  - 3
. دهدیمن ماجنا  يراک  هزیگنایب  ناسنا  دنک . دازآ  زیچ  همه  دیق  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  ناسنا 

. ) تسین مرظن  رد  يرگید  تیـصو  مبلطیم . یلالح  همه  زا  هکنیا  زج  مندیچوک  رد  عطق  ندـش  لصاح  یبلق و  نیقی  هللا  ءاشنا  هنینأمطاب و 
 (. رذع هل  سمتلاف  ارذع  هل  نکی  مل  ناف  کیخا  رذع  لبقا 

لضاف  دمحم  هللادبع :  مالسلاو 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

يداضتعا لیعامسادمحم 

لیعامسادمحم   : مان
يداضتعا   : یگداوناخ مان 

ربکایلع   : ردپ مان 
 01/01/1337  : دلوتخیرات

 641  : ش.ش
دهشم   : همانسانشرودصلحم
 16/10/59  : تداهش خیرات 

یلیمحتگنجهب  طوبرمثداوح   : هثداح عون 
ههبجردنمشد  طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 

ناسارخناتسادیهشداینب   : ناتسا
دهشمدیهشداینبهرادا   : رهش

 : همانتیصو
. رترادافو ادخ  زا  دوخ  نامیپ  هب  هک  تسیک 
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. میامن افو  دوخ  دهع  هب  ات  میآیم  تیوسب  ایادخ ،
نآرق وا (... تاماعنا  هب  معنتمو  ناشراگدرورپدزنرد  دنتـسه و  یناگدـنز  اهنآ  ریخ  دـناهدرمدناهدش ، دیهـش  قح  هاررد  هک  نانآ  دـیرادنپم 

 ( میرک
نیفعضتسم  تثارو  هدنهد  دیونو  ناربکتسم  هدنبوک  مهرد  يادخ  مانب  ادخ  مان  هب  يداضتعا  لیعامسا  همان  تیصو 

دیشاب یضار  نمزاامـش  کیاکی  هک  مراودیما  منارهاوخو  نارداربورداموردپ  هب  مالـسابو  يدازآو  قح  هار  نانفک  نوگلگ  همه  هب  دورداب 
دنلب نارگید  هکنیارظتنمو  ینیشن  هشوگرگید  تسا  یفاک  ندوب  هدنز  هدرمرگیدردام  هلبردپ  هلب  دیـشاب  هدرک  یـشوپ  مشچ  نم  ياهیدبزاو 

لابندـبار اهیدـیزی  يدوبان  اهنآ  يودره  ندـش  دـنلب  اب  دـنوش و  دـنلب  مه  اـه  یبنیزاتدـشدنلبراو  نیـسح  دـیابدشدنلبدیاب  هدـش  ماـمتدوش 
منک یم  هچ  مناد  یم  اقیقد  هک  متـسه  یطیارـشرد  مسیون  یمار  همان  تیـصو  نیا  هک  نونکا  نمربهر  ینیمخربکا  هللا   ، ربکا هللا   . دنراددوخ

رتشیب یلیخار  بناجنیا  یـصخش  ياهراکزا  یـضعباتهتسناددوخ  میق  ار   ( یلعـسابع  ) يداضتعا سابع  مردارب  اذـل  مهد  یم  ماـجناراختفاابو 
. دهد ماجنا  هدرک  فطل  تسه  نایرجرد  نیریاسزا 

منک یمرکف  مراکهدب 3- يداضتعا  لوسر  هب  ناموت  هاجنپودـص  غلبم  مراکهدب 2- یلیـصحت  يدهم  هب  ناموتدصورازه  لداعم  یغلبم  -1
دمحم هب  نیزنب  رتیل  کیدودحرد  يرادقم  ینک 4- یم  بلجار  شتیاضر  هک  مشابراکهدب  هداز  سابعرغصا  هب  ناموت  تسیوداتدص  غلبم 

 . دیهد یموا  هبارنآ  هک  تسه  هدیرفآدمحمزا  يراون  دیهد 5- لیوحتوا  هب  نیزنب  نیع  دوش  یعس  مراکهدب  ینیدباع 
ناموت 1400 ای غلبمانمــض 1200  . میتـسه مـه  ياـهباسح  ناـیرجردرتهب  هکزادرپباصخــش  تدوـخارم  ضورق  نـیا  ماـمتافطل  ناـج  ساـبع 

هب ناموت  هاجنپ  غلبمو  يراد  تفایرد  یناوت  یمنم  ضورق  يادا  تهجارنآ  مراکبلط  نکـسم  ماوو  هنیزه  کمک  ناونعب  هاـشنامرکوتیتسنازا 
 . هدب روشنادرغصا 

يا هچرتفد  ایرآامنیـسزارتالاب  مج  نابایخرد  عقاو  دهـشم  ینهر  کنابرد  نارهاوخو  ناردارب  ، رداموردـپ نام  هداوناخ  لها  هکهچوک  مدرم 
لک تسه  نآرد  هجوـت  لـباق  یغلبم  هک  تـسه  هدـشزاب  نکـسمزادنا  سپ  هـب  طوـبرم   76142 هرامـش هب  يداضتعا  لیعامـسا  نم  ماـن  هب 

اجنآرد نم  طسوت  هدوب  يرتسب  ناتـسرامیبرد  هک  ینامزرد  هک  دـشاب  یم  يداـضتعا  یلعـسابع  مردارب  هب  طوبرم  هچرتفد  نیارد  يدوجوم 
هچرتفدرد لایر  61000 ربارب یغلبم  نارهت  نازراـبم  هبعـش 131 یلم  کـنابرد  نینچ  مه  . ددرگدرتسم يو  هب  يدوجوم  لـک  هک  هدـشزیراو 

تروصرداـت . ددرگدرتسم يو  هب  دـیاب  هک  تسا  يداـضتعا  یلعـسابع  مردارب  هب  طوبرمـالک  زین  غلبم  نیا  هک  تسادوجوم  هرامش 725270
هب تبسندندرکنادیپ  نمدسجزا  عالطا  ما  هداوناخ  هک  ینامزات  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  دیربب  دهشم  هبامتحارنآنم  دسج  ندشادیپ 

هزاغم هک  مهاوخ  یم  مردپاصوصخ  ما  هداوناخزا  دهد . لیوحت  ما  هداوناخ  هبدهشمردارم  دسج  هکدراد  تیلوئسم  نم  تیصو  تمـسق  نیا 
ناهدرب یمکحم  تشم  تکلمم  يداصتقا  خرچ  رتشیب  هچره  ندروآرد  تکرح  هب  اب  رتشیب و  تیلاعف  اب  اریز  ددـنبن  زورمین  کی  زا  رتشیبار 

ناریمــشرد عــقاو  ما  هراــجا  لزنم  نارهترد  خروـمرد 22/8/59  هماـن  تیــصو  نـیا  دـننزب  مسیلاـیرپما  لایــسوس  اـکیرمآ و  تسیلاـیرپما 
 . هدش هتشون  لماک  یتمالسردو  مدوخ  طسوت  یلیصحت  يدهمردارب  مزیزع  تسودروضحردوون 

ناریا  یمالسا  بالقناریبکربهرربدورد 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

دابآ تمعن  یمالسالا  خیش  اضردمحم 

اضردمحم  : مان
دابآتمعن یمالسالا  خیش   : یگداوناخ مان 

ردیحریم  : ردپ مان 
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12/06/1342  : دلوتخیرات
70643  : ش.ش

زیربت  : همانسانشرودصلحم
05/03/61  : تداهش خیرات 

یلیمحتگنجهب طوبرمثداوح   : هثداح عون 
ههبجردنمشد طسوت  - نمشداب میقتسم  يریگردزا  یشان  ثداوح   : هثداح حرش 

یقرشناجیابرذآناتسادیهشداینب  : ناتسا
زیربتدیهشداینبهرادا   : رهش

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  یگنهرف  تاطابترا  شهوژپ و  تنواعم  یناسر  عالطا  عبنم :

نافعضتسم

. خیرات لوط  رد  یهلا  تابالقنا  هکرحم  يورین  بالقنا . یلصا  ياه  هیاپ  نیتسار و  نابحاص 

فعضتسم

. تسا مود  تسد  سابل  اهنآ  سابل  ییاپمد و  اهنآ  شفک  تسا ؛ يدنب  هریج  یکدوک  رد  اهنآ  نان  هک  يدارفا 

تابحتسم

. تابجاو ماجنا  رد  يراوتسا  رب  یلاع  رایسب  يا  همدقم 

دجاسم

. مالسا ياهرگنس 

ترخآ نابلاط  گرم 

. تکرح یگدنز و  يادتبا 

ایند ناتسود  گرم 

. تاذل مامتا 

بتکم هار  رد  گرم 

. یگدنز نیا  زا  رت  رادفده  رتالاب و  تسا ، یگدنز  یعون 

گرم
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زا تسین . شیب  یلوحت  یهلا .  یتبهوم  هیده . تداعس .  لامآ ، تیاغ  دیآ . یم  همه  غارـس  هب  هک  یـشتآ  . اهوزرآ اهدیما و  همه  ندرک  اهر 
فرگش هدیدپ  کی  تروص  هب  تیرشب  قلاخ  هک  هبئاش  یب  سیفن و  رثا  کی  تسا . ندیـسر  دصقم  هب  هناخنامهم  زا  ندش و  اهر  نت  سفق 

. دیدج یگدنز  زاغآ  . تسا هدنارتسگ  تعیبط  رد 

خیرات دیلپ  شوماخ و  ياهدرم 

. دننامب هدنز  ات  دنهد  یم  یتلذ  ره  هب  نت  هک  نانآ 

ندرم

. دریگ رارق  فطل  دروم  دنک و  تحار  هزیکاپ و  ياج  هب  ناسنا  هک  یترفاسم  یهانتیال . يایند  هب  یکاخ  يایندزا  یجورع 

شلآ و  ص )  ) دمحم

دنتـسه و هدوب ،  تاجن  تیاده و  غارچ  اهنآ  دنتـشاذگ . صالخا  قبط  رد  تنمنودـب  مدرم  تاجن  مالـسا و  يارب  ار  ناشزیچ  همه  هک  اهنآ 
. دوب دنهاوخ 

هبحاصم

نیا اب  درک ،  یم  وگ  تفگ و  نارگید  اب  راگنربخ  شقن  رد  کی  هک  دوب  نیا  اهرگنـس  هلوس و  لخاد  يراک  یب  تاقوا  ياـه  یمرگرـس  زا 
یمنرب یتسرد  هب  راک  نیا  ةدهع  زا  وا  هک  یتروص  رد  داد و  یم  باوج  وا  یتسد  لغب  دـش  یم  هدیـسرپ  یلاؤس  یـسک  زا  یتقو  هک  توافت 

 . دوب موصعم  زا  ثیدح  کی  نتفگ  وا  همیرج  دش و  یم  هیبنت  دز  یم  رس  وا  زا  یهابتشا  دمآ و 

هرعاشم

يرعش یکی  دوب . رهش  رد  لومعم  شور  نامه  لوا  عون  تفرگ . یم  تروص  لکش  دنچ  هب  هک  دوب  ههبج  جیار  ياه  یمرگرـس  زا  هرعاشم 
هب هیآ  حرط  مود  عون  دوشب .  عورـش  فیرح  رعـش  رخآ  فرح  اب  هک  تفرگ  یم  يرعـش  وا  باوج  رد  دیاب  يرگید  تیب ) کی   ) تفگ یم 

فرح نآ  لوا  فرح  هک  يا  هیآ  اب  نآ  خـساپ  وس و  کی  زا  نآرق  زا  يا  هیآ  ندرک  عورـش  ینعی  هرعاشم . يانبم  ناـمه  اـب  دوب ، نارق  ۀـیآ 
دوجو دـشابن  دـیکأت  هیکت و  صاخـشا  تاظوفحم  رب  دـننک و  هعجارم  نآرق  هب  یـضعب  هک  نیا  ناـکما  هتبلا  دـشاب .  هدـش  تئارق  ۀـیآ  رخآ 

هک ینعم  نیا  هب  ثیدح ) هیآ ، رعـش ،   ) هس ره  زا  یقیفلت  رت  يا  هفرح  ریغ  رت و  یمومع  طیارـش  رد  دوب و  ثیدـح  حرط  رگید ، عون  . تشاد
مهارف قافرا  نیا  اب  یباوج  تسناوت  یمن  نکمم  وحن  چیه  هب  هک  یسک  دنهدب . باوج  ثیدح  هب  ثیدح  هیآ و  هب  هیآ  ای  رعش  هب  رعش  مازلا 

 . رت یصصخت  دش و  یم  رت  گنت  هقلح  بیترت ، نیا  هب  تفر و  یم  رانک  يزاب  زا  دنک 

یتشهب ياه  هویم 

یم دنتـسب و  یم  خـن  لاقترپ )  یبالگ و  بیـس و  لثم   ) ار اه  هویم  مُد  موس ،  مود و  ۀـقبط  زا  اه  هچب  میدوب  هک  راصنا  نادرگ  نامتخاس  رد 
یضعب الاب . دندیشک  یم  ار  نآ  يدنر  اب  اقفر  اما  دنریگب  ار  اه  نآ  دندرک  یم  یعـس  دندش و  یم  در  اجنآ  زا  هک  یناسک   . نییاپ دنداتـسرف 

ياه هچب  داـهن  زا  هآ  دـندرک و  یم  راکـش  ار  هویم  بساـنم  تصرف  رـس  دـندرک و  یم  نیمک  دـندوب  اـهفرح  نیا  زا  رت  گـنرز  هک  مه  اـه 
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. دندروآ یم  رد  شوگیزاب 

لهاان قیفر  اب  نتفر  ناردنزام 

رد تسا . هدروخ  ار  لهاج  تسود  بیرف  هک  تسا  يرفاسم  لاح  نابز  عقاو ، رد  نابایـسآ ) و   ) لـهاان قیفر  اـب  ناردـنزام  مورب  مهاوخ  یم 
یم ار  رفاسم  شقن  ای  دورب  ینایاپ  یـصخرم و  هب  تساوخ  یم  ًاعقاو  هک  ار  یـسک  مشچ  دـندش و  یم  عمج  رداـچ  رود  اـه  هچب  يزاـب  نیا 
یم وا  زا  دـندرک و  یم  زاـب  ار  شمـشچ  تقو  نآ  و  دز . یم  يا  هبرـض  وا  هب  رفن ) کـی  تاـقوا  یـضعب  و   ) سک ره  دنتـسب . یم  تفریذـپ 

رخآ و ات  روط  نیمه  دنتـسب و  یم  ار  شنامـشچ  هرابود  دوبن  نکمم  تلوهـس  هب  رما  نیا  نوچ  دنک و  ییاسانـش  ار  دوخ  براض  دنتـساوخ 
. دنام یمن  یقاب  وا  رد  یقمر  رگید  هک  ییاج 

يزاسرهم

کیتسالپ دش . یم  هیهت  ادهـش  تداهـش  ناکم  تبرت  اب  بلغا  هک  دوب  زامن  رهم  نتخاس  تاغیلبت  دـحاو  ياه  هچب  یتسد  ياهراک  هلمج  زا 
هسژ فیظنت  ۀبعجردو  دنتخاس  یم  درگ  ياهرهم  نآ  رد  كاخ  يریگ  بلاق  اب  دنداد و  یم  شرب  درگ  تروص  هب  ار  هراپمخ  جرخ  ظفاحم 

هتسجرب اهرهم  يور  همئا  مان  هلالج و  ءامـسا  ریظن  ار  یتارابع  زین  یهاگ  دنتخاس . یم  لیطتـسمرهم  تسا ، کچوکو  لکـش  یلیطتـسم  هک 
. دوب بونج  سر  یلمر و  كاخ  رت  شیب  رهم ، تخاس  يرب  بسانم  كاخ  دندرک . یم  يزاس 

روه ياه  شوم 

يارب ام  دـندمآ . یمنرب  اه  نآ  سپ  زا  هجو  چـیه  هب  رگید  قطانم  زا  یتساوخرد  ياه  هبرگ  هک  دـندوب  گرزب  يردـق  هب  اه  شوم  روه  رد 
رد میتشاذگ و  یم  رگنس  فارطا  تیلونوی  يور  اه  نآ  يارب  اذغ  يرادقم  میشاب ، هتشاد  مارآ  باوخ و  تعاس  کی  اه  بش  لقاال  هک  نیا 

. میدیباوخ یم  هلصاف  نیا 

راوخ مه  ياه  شوم 

هبرگ يدادعت  یتدم  زا  دـعب  اما  دـندیدنخ . ام  هب  یتح  دـنتفرگن ، يدـج  لوا  میدرک : هبرگ  تساوخرد  هقطنم ، رد  اه  شوم  اب  هزرابم  يارب 
زا ار  شوم  يدادعت  میتخیر ، يرگید  ۀشقن  دش .  ور  هب  ور  تسکش  اب  حرط  دندرک و  بیقعت  ار  اه  هبرگ  اه ، شوم  دنتشاذگ . ام  رایتخا  رد 
مه  " ياه شوم  دعب  دنروخب ، ار  رگیدـکی  دـنوشب  روبجم  یگنـسرگ  زا  هک  ردـق  نآ  میدرک ، سبح  ییاج  رد  میتفرگ و  اج  نآ  اج و  نیا 

. درک ادیپ  همتاخ  اه  شوم  ۀلئاع  مان  هب  يزیچ  هقطنم  نآ  رد  هلیسو  نیا  هب  میدرک و  اهر  تشد  رد  ار  راوخ "

خلم

تکرح اپ  اب  هک  ار  یگنس  هعطق  ره  دندوب  هدروآ  هوتس  هب  ار  همه  دنتـشاد و  دلو  داز و  اه  خلم  میدوب . رقتـسم  يا  هپت  يور  برغ  ۀهبج  رد 
نیتوپ و دندز . یم  تسج  دوخ  ياج  زا  خلم  هچب  دنچ  يداد  یم 

هب دوخ  ابو  میرخب  غرم  هجوج  دـنچ  میورب و  رهـش  هب  هک  نیا  زج  دوبن  يا  هراچ  ًارهاظ  دوبن . نامارد  اـه  خـلم  ذوفن  زا  زین  اـم  ياـه  همکچ 
اه خلم  رـش  زا  میتشاد  هزات  دوب . هدرک  داب  ناشیاه  مکـش  هک  دـندوب  هدروخ  خـلم  ردـق  نآ  اه  هجوج  میدرک . ار  راک  نیمه  میروایب . ههبج 

. دش اتود  ام  لکشم  دنتفرگ و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  اه  هجوج  دش و  ادیپ  اه  هبرگ  هلک  رس و  هک  میدش  یم  صالخ 
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هلابز عفد  تاناویح و  تارشح و  تافآ ، اب  هزرابم 

ياه هشپ  خلم و  سگم ، شوم ، لیتر ، برقع ، دندوب . هدوبر  ناگدنمزر  زا  رارق  مارآ و  يذوم  تارشح  تاناویح و  زواجتم ، نمشد  زا  دعب 
ای اه  نآ  كاله  هب  دوب  رـصحنم  صالخ  هار  دوبن و  رـسیم  یگدـنز  اه  نآ  اب  هزرابم  گـنج و  نودـب  هک  دـندوب  یناروناـج  يراـمیب  لـقان 
یم گنچ  هب  ماد  هلت و  اب  رگید  یـضعب  دـندرک ، یم  راکـش  رگید  تارـشح  ار  تارـشح  تاناویح و  نیا  زا  یـضعب  ناشدـنزگ . زا  بانتجا 

دش . یم  هدید  كرادت  یصوصخم  روت  هلت و  کی  ره  ياربو  دندمآ 
هک دوب  يروما  زا  زیرکاخ  رداچ و  رگنـس و  زا  هلابز  عفد  تشاد و  دوخ  اب  ار  اه  یگدولآ  عاونا  هک  ههبج  یکیزیف  طـیحم  تشادـهب  ظـفح 

. دنتشاد تیساسح  نآ  هب  تبسن  اه  هچب 

يا هبعج  بارحم 

هراپمخ و راجفنا  رطخ  دوب . تلعرب  دیزم  مه  لش  لگ و  ناراب و  درس . اوه  دوب و  ناتسمز  متشاد . تکرـش  يالبرک 5  تایلمع  رد  لاس 65 
هب نآ  عافترا  دوب و  هدش  هتخاس  تامهم  ياه  هبعج  اب  رگنس  دنناوخب . زامن  اهرگنسرد  همه  دوب  هداد  روتسد  هدنامرف  دوب .  يدج  مه  پوت 

ۀبعج نیاربانب ، مناوخب . زاـمن  هتـسشن  تساوخ  یمن  ملد  نم  تشاد و  دوجو  ندـیباوخ  نتـسشن و  ناـکما  طـقف  نآ  رد  هک  دوب  مک  يردـق 
. متشاذگراک نآ  رد  ار  هبعج  مدنک و  ار  رگنس  فک  مدادرارق . هلبق  يور  هب  ور  لوط  زا  ار  نآ  مدروآ و  ار  ییابیز  زیمت و  کیـش و  رایـسب 

لاحشوخ عوضوم  نیا  زا  ردق  نآ  تشاد . هلصاف  رگنس  فقس  ات  مرس  رتم  یتناس  دنچ  زونه  مداتـسیا  یم  هبعج  لخاد  یتقو  بیترت ، نیا  هب 
هبعج رد  دش  یم  مامت  مزامن  یتقو  دوب . هدرتسگو  هدامآ  هداجـس  کی  هبعج  نیا  رد  ما . هدرک  عارتخا  دیدج  حالـس  یعون  ییوگ  هک  مدوب 
ناج دمآ و  یم  ناششوخ  یلیخ  نآزا  اه  هچب  هک  يرـس  ۀناخزامن  کی  مدیـشک . یم  نآ  يور  دوب  رگنـس  شرف  هک  ار  وتپ  متـسب و  یم  ار 

. دوب هتخاس  شیپ  ياهربق  هیبش  نوچ  اه ، ناوخ  بش  زامن  يارب  داد  یم 

رگنس نکسم 

تسش و ندرک و  نامسناپ  زا  ریغ  دوب . وا  اب  ناحورجم  ۀمه  زا  يراد  هگن  ۀفیظو  لاناک ، نادیم  رد  يراتسرپ ، ۀتشر  يوجشناد  دوب  يردارب 
ادهـش و شوپ  نت  سابل و  هیفچ و  نتم  یـشاوح و  زا  دوب . هدنمرـش  هشیمه  هلیـسو  نتـشادن  رطاخ  هب  روما  ۀیقب  ندادن  ماجنا  زا  مخز  يوش 

یم ور  یناور  یلماوع  هب  تشادـن  هلوک  رد  يزیچ  دنتـساوخ و  یم  لوسپک  صرق و  وا  زا  اـه  هچب  یتقو  درک . یم  تسرد  دـناب  ناـحورجم 
ناـهد رد  یندز  مه  هب  مشچ  رد  مویلاو  صرق  ياـج  هب  دوب  هدـید  كرادـت  شیپاـشیپ  هک  ار  ییاـه  هزیر  گنـس  هک  تروص  نیا  هب  دروآ .

دوب هدرک  ادـیپ  اه  یقارع  رگنـس  زا  هک  ار  ییانعن  ياه  صرق  داد . یم  ناشدروخ  هب  شیور  مه  بآ  ناویل  کی  تشاذـگ و  یم  اه  یمخز 
یم اه  صرق  نیا  نوچو  دنچ  زا  هک  یـضعب  ۀنارایـشوه  همین  لاؤس  خـساپ  رد  داد و  یم  ام  دروخ  هب  نفونیماتـسا  ياج  هبو  درک  یم  فصن 

:" داد یم  همادا  دـننک و  یم  وب  شوخ  ار  اه  نآ  دـننکن  یقلقدـب  لاسدرخ  ياـه  هچب  هک  نیا  يارب  تسا  هچب  نیرپسآ  تفگ  یم  دندیـسرپ 
!" دنراد یلح  هار  يزیچ  ره  يارب  رگید ، دنتسه  یجراخ 

سنپ لثم 

رگدادما نم  دمآ . یمن  دنب  مه  هظحل  کی  نوخ  دوب و  هدش  عطق  شتسد  گر  هک  مدروخرب  یحورجم  هب  میدوب ، نونجم  ةریزج  رد  یتقو 
وا مدرک و  تباث  ار  نآ  متفرگ و  یحارج  سنپ  لثم  ار  شگر  میتشاد  رایتخارد  هک  يا  هلیسو  اب  هک  دوب  نیا  منکب  متـسناوت  هک  يراک  اهنت 

. درک قیوشت  ارم  یلیخ  دوب  اج  نآ  هک  یکشزپ  مدناسر . هاگنامرد  هب  ار 
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قامخچ یمرم 

زا یـشان  شتآ  هک  میدز  یم  گنـس  لـثم  يزیت  كون  زیچ  هب  شتآ  ندرک  نشور  يارب  ار  ییاوه  دـض  يرتم  یلیم  پوت 23  ۀلولگ  یمرم 
. تشاد ماود  هیناث  تسیب  دودح  نآ 

ینیم ياه  یهام 

هلیتف و اب  ار  هدز  گنز  یطاقـسا و  ياه  نیم  دـندش . یم  هتـسخ  تخاونکی  ياذـغ  ندروخ  زا  یتقو  اـه  هچب  زا  یـضعب  بیرخت ، دـحاو  رد 
ردق نآ  دندش ، یم  عمج  بآ  حطـس  يور  يدایز  ياه  یهام  راجفنا  زادعب  . دـندرک یم  رجفنم  دـنتخادنا و  یم  نوراک  ياه  بآ  هب  جرخ 

. دندرب یم  یمهس  کی  ره  دندنام و  یمن  بیصن  یب  زین  رگید  ياه  دحاو  لحاس ،  هباهنآ  ندروآدرگ  زا  دعب  هک 

ینیزنب یتفن و  ياه  رونم 

ار نمشد  عضو  نآ  ییانشور  رد  میناوتب  هک  میتشادن  رونم  ام  یلو  تسا  هدز  کتاپ  نمـشد  دنتفگ  تایلمع  مود  بش  دوب . رصن 7  تایلمع 
اه یقارع  زا  ًالصا  هک  میدید  میتخادنا و  نییاپ  میدز و  شتآ  میدرک و  هتـشغآ  نیزنب  تفن و  هب  ار  اه  هچراپ  رونم  ياج  هب  مینک .  یبایزرا 

. تسین يربخ 

زاس تسد  ياهرونم 

رتم تسیود  لصاوف  رد  مینک ، لرتنک  ار  هطوحم  نآ  رون  اب  میتسناوت  یمن  رگید  دش و  یم  مامت  نامرونم  ۀـلولگ  یتقو  نمـشد  کتاپ  عقوم 
ةدامآ اه  نآ  یج  . یپ . رآ پوت و  جرخ  اب  میداد و  یم  رارق  ار  تامهم  یلاخ  یبوچ و  ياه  هبعج  یطاقسا  ياهکیتسال  دوخ  زیرکاخ  يولج 
نیمه نیمک  رگنس  ياه  هچب  میدیچ . یم  نیمک  رگنس  ات  نیمز  يور  ار  نآ  هک  دوب  ام  ۀلیتف  مه  پوت  جرخ  توراب و  میدرک . یم  لاعتـشا 

ياه قودنـص  اهکیتسال و  يوس  هب  تعرـس  هب  شتآ  دندرک . یم  نشور  ار  اه  نآ  زا  یکی  تسا  تکرح  رد  نمـشد  دندرک  یم  سح  هک 
یقارع نتشاذگرس  هبرـس  یمرگرـس و  يارب  اه  هچب  مه  یهاگ  درک . یم  ناراب  رون  یباسح  ار  هقطنم  دش و  یم  لعتـشم  تفر و  یم  یبوچ 
هرابود دندرک و  یم  نشور  ار  رگید  یکی  هلـصافالب  دندش ، یم  غراف  یکی  ندرک  شوماخ  زا  اه  یقارع  یتقو  دـندرک . یم  ار  راک  نیا  اه 

. رخآ ات  بیترت  نیمه  هب  رگید و  یکی 

ناج سنج  زا  ربعم 

راوس مه  يور  یپوت  ياه  هتـشر  عطق  ةدهعزا  هک  يربرادراخ  میـس  هن  دنام و  یم  یقاب  یلاگنب  ردژا  هن  رادراخ  میـس  زا  روبع  يارب  یهاگ 
روبع دنتـشاذگ و  یم  دراکنارب  اه  یپوت  ۀیقب  يور  عناوم  یپوت  ياه  هیال  ییور  ۀتـشر  دنچ  ندیرب  اب  اه  هچب  ، لیلد نیمه  هب  دـیآرب .  هدـش 

. دندش یم  روبع  هار  دنتخادنا و  یم  نآ  يور  ار  دوخ  اه  هچب  دوبن ، دراکنارب  رگا  ییاج  رد  یتح  دندرک و  یم 

يریمعت تامهم 

زا هک  دنتـسه  یبویعم  ياه  هلولگ  میدـش  هجوتم  اه  هلولگ  یـسررب  زا  سپ  دـندروآ . اـم  يارب  تصـش  ةراـپمخ  تاـمهم  گرزب  ۀـبعج  ود 
نآ زا  دـش  یمن  دوب و  هلولگ  لاـح  ره  هب  تسا  هدـش  لـقتنم  اـج  نیا  هب  هابتـش  هب  ـالاح  يروآ و  عمج  ینـالوط  یناـمزرد  فلتخم  طوطخ 
ةرپ دوب ، هتـسکش  ناش  هرپ  دنچ  ای  کی  اه  یـضعب  میدرک .  هیده  نمـشد  هب  ریمعت و  یـصاخ  قیرط  هب  ار  اه  هلولگ  زا  مادک  ره  تشذـگ .
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هک میتشاد  هروسام  يدادعت  دنتشادن ، هروسام  رگید  یضعب  دروخن .  مه  هب  نآ  لداعت  دوش و  تیاده  تسرد  ات  میتسکش  یم  مه  ار  لباقم 
رگید یـضعب  میدرک . یم  کیلـش  میدنابـسچ و  یم  هلولگ  رـس  هب  یج  . یپ . رآ کـشوم  رود  بسچ  اـبار  اـه  نآ  دوبن . هلوـلگ  عوـن  نآ  زا 

. میدرک یم  هدافتسا  نآ  زا  دعب  دوش و  مکحم  دریگ و  رارق  هلولگ  هت  لخاد  ات  میتسب  یم  راون  هس  يزاگ ژ- گنشف  رود  دنتشادن ، ینـشاچ 
نآ زا  دش  یمن  هدروخ و  شکرت  ناشرس  هب  هک  ار  یج  . یپ . رآ ياه  هلولگ  زا  یضعب  زاورپ  جرخ  ینشاچ ، هن  تشاد و  هرپ  هن  رگید  یضعب 
هب یج  . یپ . رآ اب  میتسب و  یم  یج  . یپ . رآ جرخ  هب  نفلت  میـس  اب  ار  ینـشاچ  هرپ و  نودب  ةراپمخ  ۀلولگ  میدرک و  یم  زاب  درک ، هدافتـسا  اه 

. میداتسرف یم  نمشد  يوس 

بور نیم  کشوم 

حیحـصت و هتـسب و  راـک  هب  تاـیلمع  رد  اـه  شور  نیا  دـندرک . یم  قیقحت  روبع  نکمم  ياـه  شور  دروم  رد  یهورگ  یبیرخت  دـحاو  رد 
رظن هب  ندرگ  كالپ  ریجنز  لثم  رود  زا  هک  دوب  ینیگنـس  لکـش  يورک  تاعطق  يا  هریجنز  ندرک  راطق  اه  نآ  ۀلمج  زا  دش و  یم  لیمکت 

نآ رد  ربعم  هک  دوب  ینادـیم  قمع  اـب  بساـنتم  ًاملـسم  ریجنز  لوط  دوب . سینت  پوت  دـح  رد  اـه  نآ  ةزادـنا  هک  تواـفت  نیا  اـب  دیـسر  یم 
رطق ةزادـنا  هب  یتـنزرب  ياـه  هسیک  دـنک  بلج  ار  نمـشد  هجوت  دوب  نکمم  يزلف  ياـه  يوگ  نیا  یگدنـشخرد  نوچ  دـش و  یم  هدوـشگ 

بسح رب  هبساحم و  ریجنز  ةدنـشک  کشوم  تردق  تفرگ .  یم  تروص  ضالبق  نآ  كرادت  هک  دندیـشک  یم  اه  نآ  يور  ریجنز  يورک 
ار يریجنز  دوخ  ةرجفنم  ةدام  رادقم  هزادـنا و  بسح  رب  کشوم  دـش ، یم  میظنت  کشوم  تخوس  ریجنز ، باترپ  ارب ي  زاین  دروم  ةزادـنا 
هب تدـش  هب  درک  یم  طوقـس  ریجنز  دـش و  یم  مامت  کشوم  تخوس  اجک  ره  درب و  یم  نیم  نادـیم  يور  دـندوب  هدرک  لصتم  نآ  هب  هک 

یلصا دننک و  تکرح  ریجنز  تباصا  ریسم  يور  زا  دنتشاد  هفیظو  هدنمزر  ياهورین  ردک .  یم  رجفنم  ار  اه  نیم  درک و  یم  دروخرب  نیمز 
نیا درک . یم  رود  فده  زا  ار  اه  هچب  تفرگ و  یم  دوخ  هب  چـیپرام  تلاح  راک  دـش و  یمن  زاب  میقتـسم  ریـسم  هک  دوب  نیا  لکـشم  نیرت 

نآ زا  رتمک  اـه  تاـیلمعرد  لـیلد  نیمه  هب  داد و  یم  ناـشن  نمـشد  هب  ار  اـم  روبع  لـحم  ًـالمع  یلو  دوب ، رطخ  مک  بوخ و  ًاتبـسن  شور 
قمع ییاسانش  يارب  دوب و  شور  نیرتهب  دیاش  دوب  هدرک  هیلخت  يراذگ و  نیم  نمشد  هک  هدولآ  قطانم  يزاسکاپ  رد  اما  دش ، یم  هدافتسا 
رطخ بیرض  يزاسکاپ و  یگنوگچ  رد  اه  یچ  بیرخت  يارب  يرت  شیب  عالطا  ملع و  دوب و  هدیاف  دیفم  عناوم  شیارآ و  تبحص  نادیم و 

. تخاس یم  مهارف  رت  مک 

بور نیم 

يزاس یثنخ  يارب  نوگانوگ  ياه  هویش  هب  دوجوم  لیاسو  رازبا و  زا  هدافتسا  اب  نیم  ياه  نادیم  رباعم و  ندرکزاب  رد  لمع  تعرـس  ۀلئـسم 
ياه نادـیم  رباعم و  يزاس  یثنخو  ییاسانـش  رد  رت  مک  یلام  یناج و  تافلت  هجیتن  رد  بای و  نیم  بور و  نیم  دوبن  رد  اـه  نیم  راـجفنا  و 

. تسا یبور  نیم  رما  رد  يرورض  ياه  هنیمز  زا  نیم  عاونا  هب  انشآ  برجم و  یچ  بیرخت  یلاخ  ياج  ندرکرپ  نیم و 
زا هدافتسا  يزاس ؛ یثنخ  ییاسانـش و  دصق  هب  نیم  ياه  نادیم  زا  تاناویح  نداد  روبع  تفر  یم  راک  هب  یبور  نیم  يارب  هک  ياه  هویـش  زا 
اه بانط  رس  ندیشکو  اه  نیم  هب  بانط  نتسب  رظن ؛ دروم  ياهریـسم  رد  اه  نآ  ندنازغل  ای  ندرک  باترپ  قیرط  زا  نیگنـس  ماسجا  تازلف و 

. دوب بور  نیم  ياج  هب  لقن  لمح و  لیاسو  اه و  نیشام  يولج  نیگنس  يزلف  ياه  کتلغ  بصن  بسانم ؛ يا  هلصاف  زا 

هلت رونم 

دوخ رارقتـسا  لحم  زا  رترود  لصاوف  رد  ار  يرونم  ياه  نیم  اه ، نآ  یمزر  ناوت  ندادردـه  اه و  یقارع  نتـشاذگرس  هبرـس  يارب  اـه  هچب 
لاح رد  یناسک  هک  نیا  ضرف  اب  هدش  یطرش  نمـشد  دندرک . یم  نشور  ار  نآ  هلت  میـس  ندیـشک  اب  بش  ياه  همین  دنتـشاذگ و  یم  راک 
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ار اـه  نآ  شتآ  هک  یتعاـس  زا  سپ  تاـفلت و  رفن  کـی  زا  غـیرد  یلو  درک ، یم  منهج  اـشویتاکو  هراـپمخ  اـب  ار  هقطنم  نآ  دنتـسه ، روـبع 
راـک ياـه  نیم  نتفاـی  ناـیاپ  اـت  تشاد  همادا  ناتـساد  نیاو  دـندرک  یم  نشور  رت  فرط  نآ  رتم  دـنچ  ار  يرگید  رونم  دـش ، یم  شوماـخ 

. هدش هتشاذگ 

رچنپ یگنج  نیشام 

نآ رد  ورین  نادرگ  دنچ  دنکرکف  نمشد  هک  مینزب  رداچ  میناوت  یم  هچره  اه  هپترس  میتشاد  هفیظو  میدوب و  هپت  يالاب  تشدرـس  ۀقطنم  رد 
ياـشویتاک هراـپمخ و  پوـت و  دنتـسناوت  یم  هچره  اـه  نآ  هجیتـن ، رد  میدرک و  مه  ار  راـک  نیمه  دراد . هلمح  دـصق  تـسا و  رقتـسم  اـج 

! دش یم  رچنپ  مادص  یگنج  نیشام  بیترت  نیا  هب  دش و  شتآ  زا  رپ  نامسآ  مامت  دندرک و  کیلش  يرابگر 

امن تهج  رونم 

دـنتفرگ و سامت  هدـنامرف  اب  میـس  یب  اب  دـندرک . مگ  ار  رقم  هار  تشگزاـب  رد  دـندوب ، هتفر  تشگ  يارب  هک  نادرگ  ياـه  هچب  زا  یهورگ 
رونم اما  دـش ، هدز  يرونم  هظحل  دـنچ  زا  دـعب  " دـینک . تکرح  نآ  رون  تمـس  هب  مینز  یم  رونم  ام  :" تفگ هدـنامرف  دنتـساوخ ، ییامنهار 

ةراپمخ درک  روصت  هدـنامرف  دـندرک . شرازگ  دـنتفرگ و  سامت  هرابود  اه  هچب  دـش . یم  هدز  لباقم  تهج  زا  هظحل  ناـمه  رد  زین  يرگید 
یب طخ  يور  نمشد  هک  دش  هجوتم  هدنامرف  دش .  رارکت  هیضق  نامه  زاب  دننزب  رونم  هرابود  تفگ  هدنامرف  تسا .  هدش  هدز  یقافتا  نمشد 

هب یلو  دـییایب " تمـس  نیمه  هب  امـش  مینز ،  یم  رگید  رونم  کی  ـالاح  اـم  تفگ ": دـندوب  هدرک  مگ  ار  هار  هک  ییاـهورین  هب  تشاد  میس 
قیرط نیا  هب  میدزن و  يرونم  ًالـصا  ام  نوچ  دننک . تکرح  رون  لباقم  ۀطقن  هک  دنداد  ربخ  اه  هچب  هب  دندز  رونم  اه  یقارع  هک  نیا  ضحم 

. دندرک ادیپ  تاجن  اه  هچب  یثنخ و  نمشد  شالت 

بش رد  رونام 

مگ ار  هار  یتایلمع  ياه  نیـشام  دش و  بش  تفرگ . ماجنا  ریفج  هار  هس  رد  هک  يالبرک 8  تایلمع  زا  لبق  ياه  رونام  زا  یکی  ناـیرج  رد 
نآ عالطا  هب  میس  یب  رد  هک  ینیعم  لصاوف  رد  کیتسال  دنچ  ندز  شتآ  اب  تیعقوم ، نیا  رد  دش . یگرزب  رسدرد  ثعاب  رما  نیا  دندرک و 

. دنتفای تاجن  یمگردرس  زا  دندرک و  ادیپ  ار  یلصا  ةداج  اهربرفن  اه و  کنات  صخشم و  ریسم  دش ، هدناسر  اه 

دربن یعرف  یلصا و  روحم 

دش فظوم  تشاد ، هدهع  هب  اب  اهورین  زا  یهورگ  تیلوئسم  هک  داژنرواد  ياقآ  مان  هب  شترا  درب  اوه  نارسفا  زا  یکی  لاس 60  هامریت  لیاوا 
هزور دنچ  تصرف  رد  دنک . هرس  کی  ار  راک  دوش و  لمع  دراو  یلصا  روحم  زا  رگید ي  هورگ  ات  دنک  لوغـشم  دوخ  ۀقطنم  رد  ار  نمـشد 

رد کت  کت  تفج و  تفج  تروص  هب  یـشک  میـس  اب  ار  اهنآ  درک و  هیهت  غارچ  يدادـعت  تشاد ، رایتخا  رد  هک  یلیاسو  اب  وا  تایلمع  اـت 
هاگتسد داد و  رارق  يرابریت  اه  نآ  يرتم  لهچ  ، یـس ۀلـصاف  رد  وا  دندش . یم  نشور  شوماخ و  بترم  اه  غارچ  نیا  تشاذگ . راک  یطاقن 

لرتنک هاگتـسد  اب  بش  دیـشک . میـس  لوا  طخ  تشپ  هب  رتمولیک  هس  ود ، ات  داد و  لاصتا  لیبموتا  يرتاب  دنچ  هب  یـشک  میـس  اب  ار  شلرتنک 
شوماخ و هب  عورش  زین  طخ  رد  هدش  بصن  کچوک  ياه  غارچ  دندرک و  راک  هب  عورش  اه  لسلسم  دروآ ..  دوجو  هب  راجفنا  دنچ  جاوما ،

دروم روحم  زا  ار  تایلمع  ام  ياه  هچب  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ ، شتآ  ریز  ار  هقطنم  تردـق  مامت  اب  یقارع  ياـهورین  دـندرک ، ندـش  نشور 
هقطنم حبص  ات  درگنـسوس ) ۀیوالهد  طخ  ییاذک (  طخ  زا  هدرتسگ  يا  هلمح  روصت  هب  نمـشد  دش  ثعاب  راک  نیا  دندوب . هدرک  زاغآ  رظن 

. دنامزاب دربن  یلصا  روحم  ینابیتشپ  زا  دهدب و  تسد  زا  هدیاف  یب  ار  دوخ  تامهم  زا  يدایز  رادقم  دبوکب و  ار 
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یتکاپ طولخم 

كاخ میدوب . رقتـسم  دوب ، طخ  ینالوط  زیرکاخرد  رگنـس  نیرتولج  دنتفگ و  یم  یناشیپ "  رگنـس   " نآ هب  هک  یعـضوم  رد  واف  ۀقطنم  رد 
هک میتشادـن  مه  رونم  ۀـلولگ  رت  مهم  همه  زا  دـنک . داجیا  ادـص  رـس و  نتفر  هار  عقوم  هک  تشادـن  يا  هزیر  گنـس  دوب و  مرن  یلمر و  واـف 

نیا يارب  دوب . ام  روحم  کیدزن  يا  هراپ  ینـش  اب  یقارع  یکنات  مینزب .  کحم  ار  نامرظن  تحت  تفاسم  مینک و  نشور  ار  نآ  رطخ  ماگنه 
نادرگ کیپ  زا  هک  ینیزنب  اب  ار  نآ  هدرک و  یلاخ  ار  شلییوزاگ  كاب  دنکن ، رجفنم  دوب  مه  ملاس  ًاتبـسن  هک  ار  شدوخ  کنات  نمـشد  هک 

دـش و یم  شوماخ  تفرگ و  یم  شتآ  هراب  کی  نیزنب  لثم  هن  رگید  ینعی  دـمآ ، تسد  هب  یبوخ  لوصحم  میدرک ، طولخم  میدوب  هتفرگ 
. تشاد ار  لییوزاگ  ندش  لعتشم  رید  لکشم  هن 

روبجم مه  ام  دوب . هدـش  يدـنب  هتـسب  ریـش  تکاپ  رد  هک  دـنداد  یم  یندـیماشآ  بآ  ام  رفن  راهچ  ره  هب  هنازور  ةریج  يارب  طخ  ناـمه  رد 
رادـقم راب  ره  میدوب و  هدرک  داـجیا  نآ  رد  یکچوک  خاروس  روظنم  نیا  هب  مینک  تیاـعر  نآ  فرـصم  رد  ار  ییوج  هفرـص  تیاـهن  میدوب 

لخاد ار  لییوزاگ  نیزنب و  طولخم  کیب ، راکدوخ  ۀـلول  زا  هدافتـسا  اـب  میتفرگ  میمـصت  ناتـسود  داهنـشیپ  هب  میدیـشون . یم  نآ  زا  یمک 
یم رطخ  ساسحا  بش  لوط  رد  هاگ  ره  سپ  نآ  زا  مینک . لاعتـشا  ةدامآ  ار  نآ  نیتوپ  خـن  ار  نآ  خاروس  نتـسب  اـب  میزیرب و  یلاـخ  فرظ 

. میدرک یم  باترپ  نمـشد  طوطخ  يوس  هب  میتسناوت  یم  هک  ییاج  ات  ار  نآ  نشور و  ار  هلیتف  میدـید ، یم  یکوکـشم  تکرح  اـی  میدرک 
اب ام  درک و  یم  نتخوس  هب  عورـش  دیـشاپ و  یم  فارطا  هب  نآ  لخاد  داوم  نیمز  هب  تکاـپ  تباـصا  زا  دـعب  هک  رتم  ات 70  نیب 50  یتفاسم 

. میدرک یم  لرتنک  ار  طخ  ةدودحم  نآ  رون  زا  هدافتسا 

یمس تامهم 

نیا زا  يداـیز  دادـعت  زور  لوـط  رد  قـیرط  نیا  زا  تشاد و  دوـجو  رگنـس  ةدودـحم  رد  لـیتر  برقع و  راکـش  يارب  یفلتخم  ياـه  هوـیش 
راک نمـشد  عضاوم  رد  ار  نآ  دنداد و  یم  رارق  ابرم  ياه  هشیـش  رد  ار  هدـش  تشادزاب  تادوجوم  نیا  اه  هچب  . دـندش یم  راکـش  ناروناج 

هدنکارپ يزادناریت  همهمه و  يادص  نمشد ، طوطخ  رد  برقع  رام و  يواح  ۀشیـش  ندش  زاب  اب  هظحل  دنچ  زا  دعب  ًالومعم  دنتـشاذگ . یم 
! دوب دیدج  حالس  ندوب  زیمآ  تیقفوم  اه و  نآ  شیوشت  ةدنهد  ناشن  هک  دش  یم  دنلب 

تیاس تکام 

لخن زین  نآ  فارطا  دـندوب و  هدرک  بصن  هقطنم  رد  هتخاس و  یکـشوم  ياه  تیاس  هیبش  یتکاـم  نمـشد  بیرف  ندـناسرت و  يارب  اـهورین 
یتدم هک  دوب  يا  هنوگ  هب  تیاس  ةدنبیرف  رهاظ  دندرک . یم  کمک  نمـشد  ندرک  هارمگ  هیـضق و  ظفح  هب  هک  دندوب  هتـشاک  یتسد  ییاه 

. دندرک هلمح  نآ  هب  یقارع  ياهامیپاوه  نآ  بصنزا  دعب 

يراکتبا نز  ینحنم 

هب يزیرکاـخ  زا  دوـب  تراـبع  هک  دـندوب  هدرک  تسرد  يراـکتبا  درب  رود  نز و  ینحنم  حالـس  یگنج ، تاودا  دوـبمک  تـلع  هـب  اـه  هـچب 
دننام اهزور  تفرگ . یم  رارق  مه  يور  دوب و  هدـش  مهرـس  هک  پوت  ۀـلولگ  یلاخ  ۀـکوپ  ود  نآ و  طسو  رد  ینوگدـنچ  یلاله و  تروص 

نیبرود شالف  دنچ  اه  هچب  دوب ، هدش  یحارط  لکش  نیا  هب  هک  ییاهرگنسرد  تاقوا  یهاگ  اه  بش  دیـسر و  یم  رظن  هب  پوت 105  رگنس 
. دنک داجیا  ار  پوت  شتآ  روصت  ات  دندز  یم 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 597 

http://www.ghaemiyeh.com


توپمک ورسنک و  نادیم 

رکف میتشادن . رما  نیا  زا  ندش  عنام  يارب  یتاناکما  زین  ام  تشاد و  ار  ام  هاگیاپ  فارطا  ییاسانـش  دصق  بالقنادض  ناتـسدرک ، ۀـقطنم  رد 
اه نآ  دشاب ، مه  بالقنا  دض  زا  ییاه  يذوفن  اه  نآ  نیب  تشاد  ناکما  دندرک و  یم  دـمآ  تفر و  هاگیاپ  هب  هک  ییاهدرک  قیرط  زا  مدرک 

نیمز رد  نیم  لثم  هاـگیاپ  فارطا  مدرک و  عمج  هاـگیاپ  رد  ار  توپمک  ورـسنک و  یلاـخ  ياـه  یطوق  ماـمت  رطاـخ ، نیمه  هب  میناـسرتب . ار 
ناکماو هدش  يراذگ  نیم  هاگیاپ  فارطا  نوچ  دننکن ، ددرت  هقطنم  رد  رگید  هک  میتفگ  اه  نآ  هب  دـندمآ  یم  ام  دزن  اهدرک  یتقو  متـشاک .

هاگیاپ یلاوح  هب  دندرکن  تأرج  زین  اه  نآ  دیـسر و  بالقنادض  شوگ  هب  اه  نآ  قیرط  زا  ربخ  نیا  دنوش . هتـشک  دـنورب و  نیم  يور  دراد 
. دنیایب

ن

دوش یم  نارگ  كاوسم  دنخن 

تبون ره  يارب  یعمج  هتـسد  روط  هب  هک  دـندوب  ییاه  هچب  دیـسر . یم  تیاهن  دـح  هب  ییابیز  شیارآ و  یکاپ و  تفاظن و  هب  هجوت  یهاـگ 
یخوش و هب  اه  هچب  دندوب  هجوت  یب  یکدنا  هک  دندش  یم  ادیپ  یـصاخشا  رگا  نایم  نیا  رد  دندرک و  یم  كاوسم  ار  ناشیاه  نادـند  زامن 
هب دیدنخ  یم  دنک ، یمن  كاوسم  بترم  هک  دوب  ادیپ  دوبن و  زیمت  شیاه  نادند  هک  یـسک  یتقو  ًالثم  دندناسر . یم  وا  هب  ار  بلطم  يدـج 

«. دوش یم  نارگ  كاوسم  دنخن  دنتفگ «: یم  وا 

نیسح مان ،

یم هیآ  مسق و  دیاب  یلک  ادخ  هدنب  هیوست ، عقوم  هچ  مازعا و  عقوم  هچ  میتشاد ! یتیاکح  دنـسیونب  ار  اه  هچب  مسا  دنتـساوخ  یم  هک  راب  ره 
تراک هن  هک  یتقو  زا  ناما  دندرک ؟ یم  رواب  رگم  اما  نیمه . مه  میلیماف  تسا  نیمه  ممسا  منک ، یمن  یخوش  نییآ ، هب  نید ، هب  هک  دروخ 

ینعی دندش . یم  رسدرد  بابسا  مه  اهانشآ  تسود و  نیمه  یهاگ  هک  نیا  زا  ریغ  يدوهـش ؛ دهاش و  هن  دوب  راک  رد  همانـسانش  ییاسانش و 
ًالثم هک  درک  یم  الاب  ار  شرـس  فرط  ات  ناج ،» :» یگداوناخ مان  نیـسح ،» :» داد یم  باوج  مسا ،» :» دنتفگ یم  دوب و  عمج  نایم  رد  وا  یتقو 

تسار :» دنتفگ یم  دندرک و  یم  يو  هب  ور  مه  هتـسد  ياه  هچب  میورب ،» میـسیونب  راذگب  میراد  راک  رواین ، رد  لوصا  ادا و  ردارب !  :» دیوگب
دندرک یم  عورـش  اه  نآ  هرابود  تسا .» نیمه  ملیماف  مسا و  هللااب ، هللاو  :» تفگ یم  وا  و  تسا »!؟ ندرک  یخوش  تقو  هچ  الاح  دـیوگ ؛ یم 

هتشاد يا  هزانج  رگا  هتبلا  تدروخ ، یمن  سک  چیه  رگید  يریگ ، یم  وب  تقو  نآ  اهدنام ، یم  نیمز  يور  تا  هزانج  دشاب  طلغ  رگا  هک «:
یم ناتلد  یچ  ره  سپ  دینک . یمن  لوبق  هک  امش  میوگب . یچ  تفگ «: یم  درک و  یم  توکـس  دیـسر  یمن  شروز  رگید  هک  وا  و  یـشاب »!
تقو نآ  درادن »! راک  سک و  ًارهاظ  نیا  لیماف ، یب  نیـسح  سیونب  ردارب ! هرآ  :» دنتفگ یم  هتـساوخ  ادخ  زا  مه  اه  هچب  دیـسیونب .» دهاوخ 

. درک یم  اه  هچب  لابند  دش  یم  دنلب  وا  هک  دوب 

راکوج ردارب  رون 

رون دینک ». هدافتـسا  راکوج  ردارب  رون  نامه  زا  ًالعف  میرادن ، سوناف  : » تفگ یچ  تاکرادـت  سوناف . هیهت  يارب  تاکرادـت ، دنداتـسرف  ارم 
. درکن دـنلب  مه  ار  شرـس  یتح  دز  یم  ار  فرح  نیا  تشاد  یتقو  دوب . لوغـشم  مرکف  رگنـس  هب  مسرب  ات  راکوج ! ردارب  رون  راکوج ! ردارب 
هچ : » دندیسرپ رگنس . هب  مدیسر  دشاب . هدرک  یخوش  نم  لثم  یلقسف  کی  اب  لاس  نس و  نآ  اب  درم  تشادن  یلیلد  تسناد . یم  يزیچ  دبال 

ناکت هناکدوک  تلاح  نامه  اب  ار  مرـس  دیدرک »؟ لوبق  مه  امـش  : » دنتفگ هدنخ و  ریز  دـندز  مه  اب  مدرک . فیرعت  ار  ارجام  مه  نم  دـش »؟
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یکیرات هب  ور  مک  مک  اوه  هک  ینیب  یم  رگید . روایب  نک و  ادیپ  ار  راکوج  ردارب  ورب  یتسه ؟ هچ  رظتنم  سپ  بوخ ، یلیخ  : » دـنتفگ مداد ،
«. دور یم 

ینز یم  الاب  رون 

: تفگ رـسپ » شاب  تدوخ  بظاوم  رتشیب  تسه ؟ تساوح  ینز  یم  الابرون  یباـسح  اـهزور  نیا  : » متفگ میتشادـن . ار  اـه  فرح  نیا  مه  اـب 
تفآ میمب ، ناجمداب  ام  اه ، فرح  نیا  هب  هچ  ور  ام  يدرک ؟ هاگن  تدوخ  هب  هدیرپ . مگنر  ما . هدیـسرت  یمک  منک  یم  رکف  تسین ، يزیچ  »

یم هنوبز  هک  هشاب  منهج  شیتآ  لاـم  عقاو  رد  منک  یم  رکف  اـم  رون  ینعی  همولعم . اـم  فیلکت  یگب  ونیا  هک  امـش  : » متفگ میرادـن ». تفاـم 
!« هروط نیمه  ارچ  : » تفگ يدج  یلیخ  مدوب  هدرک  فراعت  هکنیا  اب  تسین »؟ روط  نیا  هشک 

تئارق اب  زامن 

: مدیسرپ دیسوب . یم  ار  یقارع  کی  يور  رس و  هک  مدید  ار  نایجیسب  زا  یکی  مدوب . ارسا  ییاج  هباج  راک  هب  تسد  يالبرک 5  تایلمع  رد 
.« دـندوب هدرک  تسرد  یمنهج  هچ  اه  تسد  نیا  اب  اهنآ  لبق  تعاس  دـنچ  هتفر  تدای  هکنیا  لثم  ینک  یم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  ردارب ! »

.« دنک یم  ظح  مدآ  دناوخ ، یم  یتئارق  هچ  اب  ار  زامن  یناد  یمن  ردارب  رخآ  : » تفگ ناجیه  اب 

یتبون ینابهگن 

هدهع هب  مه  بش  نآ  اه  هپت  ینابهگن  دندیسر . اه  هپت  هب  تاودا  ياهورین  دوب . هدش  هداد  بیترت  وتلود  نادنز  يزاسدازآ  دصق  هب  یتایلمع 
تسپ و هک  دـنامهف  نم  هب  یـسراف  یکرت  هب  یلق ، مان  هب  دوب  يردارب  اه ، یتاودا  لوئـسم  دوب . تاودا  نابز  كرت  ياه  هچب  اـم و  ياـهورین 

هچب دعب  میباوخ و  یم  ام  دیشاب . تسپ  رس  امـش  بش  همین  ود  تعاس  ات  دهاوخ  یمن  : » متفگ مه  نم  مینک . يدنب  تبون  ار  اه  هپت  ینابهگن 
. میدـش هدـنکارپ  نوتـس  لخاد  مه  ام  تفر . درک و  لوبق  متفگ ، هچ  دـشن  هجوتم  ادـخ  هدـنب  دـیهدب ». ینابهگن  امـش  دـنباوخ ، یم  ام  ياه 
: تفگ دـید و  ارم  دـش و  نشور  اوه  هک  حبـص  ات  تشذـگ  ددرگ . یم  نم  لابند  دـنک و  یم  داـیرف  داد و  دراد  مدـید  دوب  هدزاود  تعاـس 

ءزج هب  ءزج  دـعب  میوـگ ». یم  مه  نـالا  ارچ  : » مداد باوـج  مینک ». یم  کـمک  مه  هب  دـیتفگن  رگم  دـیداد ، يا  یناـبهگن  بـجع  ینـالف  »
ره اه  تدـم  ات  شدوخ . یتقد  یب  نم و  فرح  زا  دوب  هتفرگ  شتآ  دـش . اپ  هب  ییاغوغ  هچ  مداد . حیـضوت  شیارب  ار  بشید  ياـه  تبحص 

. دنادرگ یمرب  ار  شیور  دید  یم  ارم  تقو 

دیهش هناشن 

هک دنوش  یم  دیهش  يوحن  هب  ای  دننام  یم  شتآ  ریز  اه  هزانج  زا  یضعب  هکنیا  دوب و  ییادج  تداهش و  زا  تبحص  میدوب . هتسشن  مه  رود 
. دـتفین اه  یقارع  تسد  هب  دوب  هزانج  ندروآ  بقع  ناـکما  رگا  اـت  داد  یم  يا  هناـشن  دوخ  زا  سک  ره  درک . ییاسانـش  دوش  یمن  ار  اـهنآ 

شوضع صقن  یکی  مزادنا » یم  مندرگ  رود  ار  محیبست  نم  : » تفگ یم  يرگید  تسا ».  رتشگنا  کی  نم  تسار  تسد  : » تفگ یم  یکی 
زا داد  ام  لحم  هچب  هک  يا  هناشن  اما  داد . یم  ناشن  ار  شا  یمزر  یـصخش و  تاودا  رازبا و  ای  صاخ  ساـبل  یکی  نآ  درک و  یم  ناونع  ار 
دنک یم  فپ  رخ و  هک  دـیدید  ار  يدیهـش  رگا  سپ  منک . یم  فپ  رخ و  باوـخ  رد  نم  : » تفگ یم  وا  دوـب . رت  صاـخ  رت و  بلاـج  همه 

.« متسه مدوخ  هک  دینادب 

میزاغ ام  دینزن 
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زج یهاگهانپ  لومعم  قبط  دندش . ادیوه  نامسآ  رد  قارع  ياه  نکفا  بمب  هک  میدوب  هنازور  روما  قتف  قتر و  لوغـشم  تارف  پیت  رقم  رد 
یمرد زاغ  يادص  دعب  میزاغ »! ام  دینزن  دینزن ، : » دنتفگ یم  نمشد  نانابلخ  هب  باطخ  ناطیـش  ياه  هچب  بآ . لخاد  میدیرپ  میتشادن . بآ 

. دندروآ

دنشکب ارم  دوب  کیدزن 

وا زا  دروایب ، رد  ار  شیاه  نیتوپ  ات  لخاد  دـمآ  همیـسارس  تاـمهم  نیـشام  هدـننار  اـخیک  میهاربا  هک  میدوب  هتـسشن  یهدـنامرف  رگنـس  رد 
.« دنتـسین دلب  مه  ندرک  گنج  اه  سانـشن  کمن  : » تفگ دوب  یلاؤس  نینچ  رظتنم  هکنیا  لثم  يدمآ »؟ رـسدرد  نودب  ربخ ، هچ  : » میدیـسرپ

مدمآ یم  تلافسآ  هداج  يور  زا  نم  دنشکب . ارم  یتسار  یتسار  دوب  کیدزن  دوشب ، یتساوخ  یم  یچ  : » تفگ هدش »؟ هچ  رگم  : » میدیسرپ
فرحنم هداج  زا  نیـشام  دوب  کیدزن  راب  دنچ  دنتفرگ . یم  هناشن  ار  نیـشام  کیتسال  دـننزب  ار  تعـسو  نآ  هب  تشد  هکنآ  ياج  هب  اهنآ  و 

»؟ دنا هداد  دای  هچ  اهنیا  هب  مناد  یمن  هظحالم ! یب  مدآ  مه  ردق  نیا  منک . پچ  دوش و 

يداد لوق  ساپاز  هب  وت  کج ! ورن 

هچب يور  دندرک  یم  یلاخ  ار  بآ  لطـس  يدید  یم  تقو  کی  دوب . یندـید  ناشیاهراک  هیقب  لثم  مه  اه  یـضعب  یظفاحادـخ  ییادـج و 
شوگ نآرق  ندیـسوب  يارب  نآ ، زا  لبق  اـی  دنتـشذگ ، یمن  مه  ییاـچ  هدـنام  هت  زا  دوبن ، بآ  رگا  دـندوب ، هتـسشن  اـتویوت  بقع  هک  ییاـه 

نیـشام هک  مه  دـعب  دـسوبب . ار  نآ  دـنا  هدرک  شراداو  روز  هـب  ییوـگ  هـک  نآرق  ریز  دـندرب  یم  دـندناچیپ و  یم  دـنتفرگ  یم  ار  صخش 
يادـص اب  یکی  دـندرک . یم  مه  راثن  هک  دوب  گنراو  گنر و  تاملک  دـندروآ و  یم  رد  مه  يارب  ار  اـه  کلکـش  عاونا  درک  یم  تکرح 

ورب : » داد یم  باوج  درب و  یم  شناهد  يولج  ار  شتسد  یتخس  هب  وا  و  يداد » لوق  ساپاز  هب  وت  درگرب ! ورن ، کج ! هن ، :» دز یم  داد  دنلب 
مناوت یمن  نم  هن ، : » تفگ یم  هرابود  یکی  نیا  شابن ». نارگن  ما . هدـمآ  نم  یهدـب  ماجنا  ار  تیاه  فیلکت  ات  يروخ . یم  امرـس  ُلپ ، ُوت ،

!« ریمب بوخ  ینک  یگدنز  یناوت  یمن  رگا  : » دز یم  داد  باوج  رد  مه  وا  يدرگرب ». ات  منام  یم  ترظتنم  اج  نیمه  منک . یگدنز  وت  یب 

درادن هرفس  ياعد  رگید  هک  رینپ  نان و 

یم هثاغتـسا  رافغتـسا و  انث و  اعد و  اذـغ  زا  دـعب  لبق و  دـیاب  یلک  ؛ میروخب نان  همقل  کی  تشاذـگ  یم  ات  دـناسر  یم  نامبل  هب  ار  نامناج 
! هلئـسم لصا  رـس  میورب  فاص  دراذگب  دوشب و  یـضار  يا  همدقم  رـصتخم  هب  دیایب و  هاتوک  تشادن  ناکما  دوب  رادرهـش  وا  یتقو  میدرک .

ولچ یهام و  غرم و  راهان ، ماش و  یتقو  الاح  دروخ . یم  ار  نامگرزب  هدور  نامکچوک  هدور  ولو  میدناوخ ؛ یم  لامک  مامت و  دـیاب  ار  اعد 
نامه مه  رینپ  ناـن و  يارب  وا  اـما  میتفگ  یمن  يزیچ  میتشاذـگ و  یم  رگج  يور  نادـند  تخوس ، یمن  شلد  مدآ  يزیچ ، کـی  دوب  ولپ  و 
یلاخ کشخ و  رینپ  نان و  یجاح ، بوخ  تردام  بوخ ، تردـپ  رخآ  هک  میتفگ  یم  یچ  ره  بابک . ولچ  يارب  هک  تفرگ  یم  ار  تایلام 

...« اعساو ابیط  الالح  اقزر  انقزرا  مهللا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  مهاب . همه  وگن . رفک  : » تفگ یم  هرادن ، هرفس  ياعد  هگید  هک 

روضح عمط  هب  قوقح  لک  رذن 

تـسد اب  ار  شدوخ  درف  زاین ، رذن و  هب  درک  یم  ور  دش ، یم  رطـضم  دـنمزاین و  دروخ و  یم  هرگ  درک و  یم  ریگ  شراک  اجکره  سکره 
، دروخ فلع  بآ و  هب  هک  شمـشچ  ات  تشاذـگ  یم  شـسفن  شود  يور  ار  يراب  درک ، یم  دـیدهت  داد ، یم  رارق  راشف  اـنگنت و  رد  دوخ 

نامگ دندوب و  هدنام  رهش  رد  زور  دنچ  تیرومأم  زا  دعب  هک  ییاه  نآ  يا ؛ هلیـسو  هب  يوحن و  هب  سکره  دنکن ؛ شومارف  ار  دوخ  بحاص 
، نارگید روط  نیمه  يوحن و  هب  دندوب  هتفر  بقع  ترورض  هب  دندوب و  حورجم  هک  اه  یـضعب  يوحن ، هب  هدروخ  داب  ناشتـشپ  دندرک  یم 
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روضح ضحم  هب  ات  دندرک  یم  رذن  اه  یـضعب  روظنم  نیا  يارب  دندرگرب . هقطنم  هب  هدش  هک  یتمیق  ره  هب  دندرک  یم  دهع  ناشدوخ  اب  هک 
نآ هنارکـش ي  هب  ار  ناشتیرومأم  قوقح  لک  اـی  ناـموت - دـص  راـهچو  رازه  ود  دودـح  يزیچ  ناـمه  یتفاـیرد - قوقح  نیلوا  هقطنم ، رد 

. دننک نامهیم  اذغ  هدعو  کی  ار  ناشناهورگ  هک  نیا  لثم  دننکریخ ، روما  فرص 

يزوریپ ماما و  یتمالس  يارب  هزور  رذن 

وا یجیـسب  نادنزرف  هک  دوب  زیزع  دوجو  نآ  تیفاع  تحـص و  يارب  رذن  ماما ، ترـضح  رمع  رخاوا  رد  ًاصوصخ  جیار ، تاروذـن  هلمج  زا 
زا دـعب  هک  يردان  دراوم  زج  دـمآ ، یم  رامـش  راـهظا و  هب  مه  رت  مک  لـمع  رد  صـالخا  باـب  زا  هک  یتاروذـن  دـندوب ؛ نآ  هجوتم  تخس 

. دندرک یم  المرب  ار  نآ  ناشصاخ  ناتسود  اه  هچب  تداهش 

ینکش طخ  يارب  نداد  يراطفا  رذن 

صوـصخ هب  ادهـش و  داـی  تفر ؛ یم  همه  مشچ  زا  باوـخ  دـش ؛ یم  ضوـع  عـضو  تسا  نکـش  طـخ  ینادرگ  دـش  یم  لـصاح  هک  نیقی 
رتشگنا دندرک ؛ یم  ضوع  مه  اب  اه  هچب  ار  ناشلیاسو  دش ؛ یم  هزات  ناشغاد  لیدب و  یب  هناصلخم و  يدرمیاپ  نادرگ و  دیـشر  ناهدنامرف 

هب ناج  ناوجون  هک  دندز  یم  ادص  نانچ  ار  (ع ) ادهـشلادیس يرادازعرد ، دندییوب و  یم  دندیـسوب ، یم  ار  هدـش  ضوع  نآرق  هداجـس و  و 
جوارد اهریشمش  کچاکچ  رد  دیکرت و  یم  شـضغب  اقآ  یمولظم  یبیرغ و  رد  رابغ  رد  قرغ  اروشاع ، رهظ  رد  یتداهـش  هنـشت ي  فک و 
نیرفن ار  یمدآ  ملاع و  تفر و  یم  دعب  نیسح "! ای   : " هک دناوخ  یم  دنلب  ار  وا  داد  یم  ناشن  دوخزا  رخآ  مد  رد  هک  یتعاجـش  یکاب و  یب 

رد یـضعب  دندیبلط . یم  يدونـشخ  تیلالح و  هدشن  بکترم  مرج  يارب  ناهدنامرف  دننام ؛ یم  هدنز  (س ) ارهز دنزرف  زا  دـعب  هک  درک  یم 
هب كرابم  هام  رد  دوخرهش  هبقع و  رد  نآ  هنارکش ي  هب  دننکـشب و  دنهاوخ  یم  هک  نانچ  ار  طخ  دنناوتب  هک  دندرک  یم  رذن  رخآ  مد  نیا 

. دنهدب يراطفا  نادرگ  ناگدنمزر  همه ي 

اضق زامن  لفاون و 

هب یـضعب  دندش ، یم  لفاون  ندناوخ  لوغـشم  یـضعب  دنتفر . یم  هینیـسح  هب  هتـسد  هتـسد  اه  هچب  برغم ،  رهظ و  زامن  ندش  لخاد  زا  لبق 
يارب هکدـندوب  مه  يدارفا  دـندرک . یم  ادا  ار  ناشیاضق  ياهزامن  دـیاش  مه  راد  لاـس  نس و  دارفا  دنتـسشن و  یم  نآرق  رد  لـمأت  تئارق و 

دندز و یم  هقلح  نادرگ  یناحور  رود  دندرمـش و  یم  منتغم  ار  تصرف  يدادعت  دنتـشاذگ . یم  رارق  اضق  زامن  ۀماقا  يارب  مهاب  دوخ  دیقت 
زامن زا  ناوت  یم  دوب  صاخ  هجوت  دروم  هک  یبحتـسم  ياهزامن  نایم  رد  دـنتخادرپ . یم  ناش  یقالخا  تالکـشم  یعرـش و  لئاسم  لـح  هب 

یناحور اب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  هلیفغ  بحتـسم  زاـمن  اـشع ، برغم و  زاـمن  ود  ناـیم  اـه  هینیـسح  رد  تاـقوا  رت  شیب  درک . داـی  هلیفغ 
ناگدـنمزر ، زامن رکذ  رارکت  ماگنه  ات  دوب  هدـش  بصن  هلبق  يور  هبور  هلیفغ  زامن  تارابع  نتم  اب  ینوئن  گرزب  يولبات  دـش . یم  هدـناوخ 

ینحل اب  ربکم  زامن ، ماگنه  دیدرگ . یم  شخپ  وگدنلب  زا  وا  توالت  يادص  دش و  یم  عورـش  یناحور  ریبکت  اب  زامن  . دنوشن لاکـشا  راچد 
همه ي زا  شیب  لفاون  نداد  ماجنا  رد  بهذ "و ... ذا  نونلاذ  و  : " دندرک یم  رار  ـ کت ار  نآ  وا  اب  همه  دـناوخ و  یم  ار  رکذ  هدیـشک  مارآ و 

. نآ ياضق  ندناوخ  هب  ولو  دوشب ؛ توف  ناشبش  زامن  یتبون  هک  دنداد  یمن  اضر  دندوب . بش  هلفان ي  بظاوم  اه  هچب 

زامن

دـیکأت و لحم  دـشاب  رارق  هک  تسین  دوبن و  يزیچ  دـشرکذ ، هک  نانچ  يرما  ره  رب  نآ  نتـشاد  مدـقم  هیموی و  تقو  جـنپ  زامن  زا  تبظاوم 
یتح هک  زامن ،  هب  ناگدنمزر  داحآ  صاخ  یگتسب  دنام  یم  دش .  یم  تیانع  تابحتـسم  لفاون و  هب  همه  نآ  هک  ییاج  دریگ ،  رارق  هجوت 
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لخاد زاینو  زار  زامن و  تقو  هک  یلاحرد  تشادـن ، تایح  زا  یقمر  تفر و  یم  ورف  دـمآ و  یم  ـالاب  هزراـبم  رادو  ریگرد  سفن  کـی  رگا 
مدقم طخ  تمس  هب  تکرح  لاح  رد  هک  يدیهش  ناردارب  رایـسب  هچ  دندناوخ . یم  ار  اه  نآ  دندرمـش و  یم  منتغم  ار  مد  نامه  دوب ، هدش 
نیمز هب  ار  ناشدوخ  یج .  یپ .  رآ .  پوت و  ۀلولگ  راجفنا  هراپمخ و  توس  ندینـش  اب  نمـشد  ۀـناخ  پوت  ياه  پوت  موادـم  شراب  ریز  و 

طوطخ ياهزامن  ریظن  دوجـس ، عوکر و  یب  ًاضعب  ياهزامن  دـندش ، یم  لوغـشم  زامن  هب  دـندرک و  یم  ممیت  انثا  نامه  رد  دـنتخادنا و  یم 
نیب عـمج  همه  يارب  لـصا  دـش . یمن  ارجا  مصخ  شتآ  لـیلد  هب  هیقب  دوـب و  شیاـهرکذ  اـه و  هروـس  طـقف  شملاـس  ياـج  هک  يدـنفادپ 

رد هک  ییاهزامن  نامه  درک ؛ یم  یقالت  گنج  اب  بلغا  هک  یحبـص  زامن  ندـشن  اـضق  تسوداـب و  طاـبترا  ظـفح  دوب و  نمـشد  یبوکرس 
اذغ و هک  دندنام  یم  شا  هدجـس  رد  ردقنآ  ناصلخم  زا  یـضعب  تشاد ،  يرتشیب  تینما  هک  موس  مود و  طوطخ  رد  ای  هبقع  يداع  طیارش 
، برغم زامن  زادـعب  ای  دـندش ؛ یم  دوخ  یب  دوخ  زا  یگدـیبوک  یگتـسخ و  طرف  زا  لاح  نامه  رد  هاـگ  دـش و  یم  توف  ناـشیا  زا  باوخ 

. دوب هدش  لومعم  رگید  هک  هتسشن  زامن  تعکر  ود  ندناوخ 
!" دوب هدش  گنت  هداوناخ  يارب  ملد  : " تفگ یم  زامن  زادعب  نآ  حیضوت  رد  درک  یم  ادیپ  یلاح  دش و  یم  بلقنم  یسک  یتقو  زامن  ماگنه 

نیا دنتـشاد .  هلبق  نییعت  یبای و  تهج  هب  اه  یلیخ  هک  دوب  يا  هداـعلا  قوف  تیـساسح  باـب ،  نیا  رد  نسحتـسم  تاداـع  بادآ و  هلمج  زا 
اه  نآ  رس  هب  رس  هک  اه  یضعب  و  دنشاب ؛ هتشاد  امن  هلبق  ناشهارمه  هشیمه  هک  دوب  هدش  ثعاب  ساوسو 

ادر و هب  انتعا  رگید  و  !! دوش " یم  در  دـیاس و  یم  ار  شا  هشوگ  یمک  ام  زاـمن  هک  تسا  نیا  شتیاـهن  ریگن ! تخـس  اـباب  : " دنتـشاذگ یم 
يا هیعدا  زا  کلیبس "  یف  ةداهش  قیفوت  انقزرا  مهللا   " ترابع دوب . رس  ای  شود  هب  يا  هیفچ  ندیشک  اب  ولو  زامن ، رد  کنحلا  تحت  نتشاد 

. دش یم  هدناوخ  تونق  رد  ًالومعم  هک  دوب 

تاولص نداتسرف  اب  ندرک  تبیغ  زا  یهن 

اه و هچب  تیـساسح  فصو ، نیا  اب  تشادـن . دوجو  نارگید  لئاسم  هب  ندز  نماد  يارب  يا  هنیمز  دوبن و  تبیغ  ینیچ و  نخـس  ياج  ههبج 
. دنشابن عمج  رطاخ  دوخ  زا  نادنچ  دنریگب و  تخس  ناشدوخرب  رت  شیب  دش  یم  بجوم  دنتشاد ، هک  یتبقارم  تقد و 

يزیچ وا  هب  عجار  يوحن  هب  دمآ و  یم  نایم  هب  یـسک  ياپ  ًانایحا  ناشیاه  تبحـص  رد  دـندرک و  یم  وگو  تفگ  ناتـسود  زا  رفن  ود  یتقو 
همادا زا  ار  اه  نآ  دندمآ  یم  رب  ددصرد  دندینش ، یم  ار  اه  نآ  ياه  فرح  دندوب و  رگنس  رداچ یـا  رد  هک  یناتـسود  ریاس  دش ، یم  هتفگ 

مه اب  همه  ای  داتسرف ، یم  تاولص  دنلب  اه  هچب  زا  یکی  یهاگ  تشاد . یصاخ  ياه  شور  بسانم و  ياه  هار  رما  نیا  دنراد . زاب  نخـس  ي 
يدهم بالقنا  ات  ایادخ  ایادخ  راعش : مه  اب  همه  ای  دش ؛ یم  هداتسرف  يدعب  تاولص  دش  یم  عطق نـ ناشفرح  ـر  گا دنداتـسرف و  یم  تاولص 

. دش یم  مامت  هدنخ  یشوخ و  یبوخ و  اب  هیضق  ات  دنداد  یم  همادا  روط  نیمه  دنداد و  یم  رس  راد  هگن  ار  ینیمخ 
ییایح بجح و  رـس  زا  اه  هچب  تاقوا  یـضعب  هک  دوب  انزلا " نم  دشا  ۀبیغلا   " فورعم ترابع  ثیدح و  ندناوخ  رکذت ، نیا  رگید  تروص 
دنچلا :" ای ...  دب "  دب  ياهراکلا  :" لثم ... دندرک  یم  هفاضا  نآ  هب  یترابع  ناشدوخ  ای  دنتفگ  یم  ار  ... نم " دشا  ۀبیغلا   " طقف دنتـشاد  هک 

". هطقن ات 
یهن لمع  نیا  زا  ار  نارگید  ناشرس  نتخادنا  نییا  اب پـ دندش ، یم  عقاو  تبحص  فرط  بطاخم و  تبیغ ، رد  یتقو  هک  دندوب  مه  یناردارب 

. دندرک یم 
یم هجوتم  وا  هک  دعب  ردارب "!و  ! ردارب : " تفگ یم  دـنلب  هبترم  دـنچ  هدـننک  تبیغ  هب  باطخ  یـسک  هک  نیا  لثم  دوب  مه  يرگید  ياه  هار 

اب هک  اه  نآ  یهدن . تدوخ  تسدراک  اه  فرح  نیا  اب  هک  نیا  زا  هیانک  " رد ؛ يال  هرن  تتسد   " داد یم  همادا  دش ، یم  عطق  شفرح  درک و 
هک دعب  " دینک ؛ شوگ  دینک ، شوگ  دنتفگ ": یم  راب  دنچ  دـندرک و  یم  رداچ  رد  رـضاح  عمج  صخـش و  هب  ور  دـندوب ، رت  یمیمـص  مه 

یمن نم  اب  یـسک  ییوش  تسد  مرب  ماوخ  یم  نم   " دنداد یم  همادا  دـش ، یم  هتکـس  راچد  هدـننک  تبیغ  فرح  دـندش و  یم  تکاس  همه 
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لقن دـش ": هتفگ مـی  دـنل  يادـص بـ اـب  هک  نیا  اـی  تشگ ) یمنرب  رگید  "و   ) میآ یم  نـالا  نم  نک  ربـص  هظحل  دـنچ  هک ": نیا  اـی  "؟ دآ .
"؟ دشن مامت  سلجم 

هزور زور  کی  دوب : توافتم  دنتـشاذگ  یم  مه  اب  اه  هچب  هک  يدهع  رارق و  هب  انب  هک  يدج  یگدنرادزاب  دوب و  هیبنت  تبون  رکذـت  زا  دـعب 
يرادرهش روما  ندرپس  مهرس  تشپ  زور  دنچ  تیلوئسمزا ، علخ  لعف ) عوقو  هظحل  نامه   ) رگنـس ندرک  وراج  هنازور ، تبیغ  يارب  نتفرگ 

رازه مه  نآ  هتسهآ ) هتبلا   ) ندروخ قالش  ریزو ،) هاش  يزاب  لثم  وا ( لیبس  ندیشک  اهوزارت . نتفرگ  ندرگ  هب  صخـش . هب  رگنـس  ای  رداچ 
یمن ـی  ـضار دندوب  هدرک  ار  وا  تبیغ  هک  یـصخش  و  دـنک . سبح  ار  دوخ  سفن  هقیقد  کی  هک  نیا  شنیرتمک  نتفگ و  وفعلا  یهلا  هبترم !

. تشاد تبیغ  تیمومذ  تیاه مـ زا نـ تیاکح  همه  نیا  دنکن و  تبیغ  رگید  يوار  هک  نیا  الا  دش 

عمج ماظن 

تاهیجوت و تایلمع و  ربخ  تفاـیرد  یهاگحبـص ، مسارم  يارجا  یگداـمآ  يارب  دوب  اـهورین  یعاـمتجا  روضح  دـمآرد  شیپ  عمج  ماـظن 
اه و ناهورگ  دیدج  ناهدنامرف  یفرعم  یسانش ، هحلـسا  بیرخت و  ياه  سالک  رد  تکرـش  بادآ  هظحالم ي  بش ، نآ  صاخ  تاهجوت 

يازع دـیع و  مـسارم  رد  تکرـش  يارب  نـتفرگ  شیارآ  یمزر ، یـصخش و  تازیهجت  ینیبزاـب  لرتـنک و  یهد ، ناـمزاس  رییغت  اـه ، نادرگ 
. نآ ریاظن  نادرگ و  هینیسح ي 

، مسارم نیا  رد  تکرـش  طرـش  دـناسر و  یم  اه  هچب  هب  نادرگ  ناهورگ و  کـیپ  ار  نآرد  روضح  ترورـض  عمج و  ماـظن  يرازگرب  ربخ 
یم طخ  هب  ناهورگ  یهدنامزاس  لحم  رداچ و  ولج  ادـتبا  اهورین  دوب . بترم  عضو  رـس و  نیتوپ و  نتـشاد  یماظن و  لماک  سابل  ندیـشوپ 

رظتنم اه  هچب  داد و  یم  رادربخ  اهورین  شنواعم بـه  ای  ناهورگ  هدنامرف  دنتفر . یم  هاگحبـص  نادیم  هب  شیارآ  بیترت و  هب  سپـس  دـندش ،
یم عورش  نآ  صاخ  بادآ  اب  ار  عمج  ماظن  دمآ و  یم  نادرگ  هدنامرف  دندش ، یم  رـضاح  همه  هک  دعب  دندنام . یم  دحاو  ياهورین  ندمآ 

: درک
! ماظن تسار ، زا  ولجزا ، هدنامرف :

! هللا اهورین :
! رادربخ ادهش ، نوخ  مارتحا  هبو  هللا  مارتحا  هب  هدنامرف :

! نیسح ای  تسا ؛ دوبان  برغ  قرش و  تسا ، زوریپ  مالسا  اهورین :
ادا هدیشک  دنلب و  مه  ًالومعم  هک  مالک  هدننک ي  متخ  ترابع  یلو  دوب ، كرتشم  تسا " دوبان  برغ  قرش و  تسا ، زوریپ  مالـسا  ترابع "

" تسا نیسح  ای  کیبل  ینیمخ ، ای  کیبل   " یضعب دنتفگ ، یم  ینکردا " يدهم  ای  یضعب "  درک ؛ یم  ریفوت  فلتخم  ياهرکشل  رد  دش  یم 
هدرک ادا  اسر  دـنلب و  ار  تارابع  هک  ار  ییاه  هچب  يوحن  هب  تساوخ  یم  نادرگ  هدـنامرف  هچنانچ  نآ . لـثم  ارهز "و  اـی  رگید "  یـضعب  و 

وشاـپ "و نیـشنب ، هبترم "  دـنچ  داد و  یم  رادربـخ "  " دـعب " تراد . هگن  هللا  تفگ ": یم  عمج  هللا "  " خـساپ زا  دـعب  دـنک ، قیوشت  دـندوب 
هب تسد  ندرب  نیمز و  يور  هب  اپ  مکحم  ندـیبوک  هناش ي و  هزادـنا  هب  اپ  ندرکزاب  اب  نامزمه  تلاـح ، نیا  رد  هک  شاـبدازآ "  " ماـجنارس

. دنداتسرف یم  تاولص  (ص ) دمحم ایبنا  متاخ  يارب  یضعب  " اپربو ، نیشنب   " نایاپرد دیهش "و  دنتفگ ": یم  تشپ 

اهرواب ینابهگن 

کـش یب  نآ ، هب  انتعا  تسارتالاب "و  ادخ  دزن  زامن  تعکر  رازه  دـص  زا  شباوث  ادـخ  هار  رد  ینابهگن  بش  کی  :" هک اهراعـش  نیا  رابتعا 
. دنتسکش یم  تسدورس  ینابهگن  يارب  هک  دوب  نیمه  يارب  ههبجرد ، ینابهگنو  تسپ  هب  اه  هچب  مامت  مامتهارد  تشاد  ار  لوا  شقن 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 603 

http://www.ghaemiyeh.com


تبون مظن و 

. دشاب هتـشاد  یماظن  گنهآ  گنر و  زیچ  همه  هک  دوب  راوازـس  نآ ، لوصاو  بادآ  هب  دـیقم  ناگدـنمزر  روضح  ههبج و  طیحم  ياضتقا  هب 
بادآ دوب ، اه  هچب  یناگمهو  يراج  فیاظو  زا  یکی  هک  ینابژد  ینابهگن و  تسپ و  لاح ، نیا  اب  دوب . يرادـساپ  يوخ  قلخ و  دوب  هچره 
يزور هنابـش  هک  ینابژد  فالخرب  تشاد ؛ همادا  باتفآ  عولط  ات  دش و  یم  عورـش  اوه  ندـش  کیرات  اب  ینابهگن  تشاد . یـصاخ  موسر  و 

. دوب
میت ود  هتـسد  ره  دوب . هدـش  لیکـشت  هتـسد  هس  زا  ناهورگ  ره  ناهورگ و  هس  زا  هک  دوب  نادرگ  ههبج ، رد  ورین  میـسقت  کیکفت و  ياـنبم 

دادعت رارقتسا ، لحم  تیعقوم و  تیعـضو و  هب  هجوت  اب  دوبن و  تباث  عضو  نیا  هتبلا  دنداد . یم  تسپ  رفن  ود  بش  ره  میت  ره  زا  هک  تشاد 
تیعقوم نامه  ناگدـنمزر  هدـهع ي  هب  تیعقومره  میرح  زا  ینابهگن  يرادـساپ و  تروص ، ره  رد  اما ، درک ؛ یمرییغت  نانابهگنو  اه  تسپ 

لحم نآ  یماظن  تیـساسح  هب  رت  شیب  دیکأت  نیا  هریغ . ینیزگراک و  تاکرادـت و  ای  يرادـهب  رداک  ًالثم  هن  یمزر و  ياه  هچب  ینعی  دوب ،
همه ي زا  يرادـساپ  یهاگ  دـنک و  تبظاوم  دوخ  ياهرداچ  زا  تشاد  هفیظو  طقف  ناهورگره  یهاـگ  تشاد : تروص  ود  تشگ و  یمرب 
، یناـبژد لـحم  ریغ  رد  يرادـساپ  دـنداد . یم  یناـبهگن  اـه  ناـهورگ  تبون ، بیترت  هب  دوب ، نینچ  رگا  هک  تفرگ  یم  هدـهع  هب  ار  نادرگ 

. دنشاب هتشاد  تسپ  مه  زور  هک  دمآ  یم  شیپ  تردن  هب  تشاد و  بش  هب  صاصتخا 

اه نخان  تفاظن 

دوب و زور  یتقو  دننک . هاتوک  ار  دوخ  ياهنخان  رداچ  هلوس و  رگنـس ، لخاد  دندش . یم  یـضار  رتمک  اه  هچب  هک  دوب  نیا  تفاظن  بادآ  زا 
نخان ریگ و  نخان  تبون  رد  دندوب  هتـسشن  ناشفارطا  شوگ  ات  شوگ  ناردارب  دنیایب  ناشدوخ  هب  ات  زیرکاخ و  بل  دـنتفر  یم  بسانم ، اوه 

دنتخادنا . یم  هار  یطاسب  دندرک و  یم  نهپ  ار  هراک ! همه  ۀیفچ  ای  همانزور  یناراب ،  دوب و  درس  اوه  هچنانچ  فنفرگ 
یم وکین  رهاوظ  هب  یگدیـسر  عضو و  رـس و  هب  لابقا  هیعدا و  اب  ناور  حور و  تشادـهب  اب  نامزمه  هک  دوب  یتاقوا  هلمج  زا  هعمج  ياـهبش 

ناتسود نیب  دوب  لوقنم  هک  هعمج ، حبـص  رد  تسد  کی  اپ و  کی  بش و  رد  تسد  کی  اپ و  کی  قیرط  هب  ار . اه  نخان  نتفرگ  دندرمش .
دنا هتـشاد  هگن  ار  اهنآ  دنتفگ : یم  دج  هب  لزه و  هب  اه ، نخان  عقوم  هب  نتفرگ  رد  دندرک  یم  للعت  هک  اه  یـضعب  هب  املع . ةریـس  ناونع  هب 

وچمه :" نارگداهج بایغ  رد  هتبلا  !" دنورب مصخ  فاصم  هب  دنناوتب  گنچ  نخان و  اب  يریت  دـشاب  هدـنامن  رگا  شکرت  رد  هک  يزور  يارب 
 ! " دنیآ یم  ندز  زیرکاخراک  هب  لیب ،

هب تعرـس  هب  ریگ  نخان  هک  اج  نآ  زا  نآ ، ریظن  وقاچ و  فکنیـشالک ، هزینرـس ي  نوچ  دندروآ  یم  يرگید  لیاسو  هب  ریگ  نخان  دوبنرد 
! دنک صالخ  نآ  رش  زا  ار  شدوخ  دهدب و  تاکرادت  هب  ار  شریگ  نخان  داد  یم  حیجرت  نآ  بحاص  دش  یم  تسد 

باتفآ كاخ و  اب  تفاظن 

يراک نالوئسم  هک  اه  هعمج  رت  شیب  راب و  کی  يا  هتفه  لقاال  دوب ، مود  لوا و  طخ  نابیتشپ  هک  موس  طخ  مدقم و  طخ  تشپ  رد  اه  هچب 
یم بقع  یتبون  راب  کی  زور  تسیب  مدـقم  طخرد  دنتـسش و  یم  ار  دوخ  ياهـسابل  دوبن ، يربخ  یمزر  ياهـشزومآ  زا  دنتـشادن و  اهنآ  اب 

اب ار  اذغ  فورظ  هک  دوب  تدم  نیا  لالخ  رد  دز . یم  زور  هام و 45  کی  هب  رس  تدم  نیا  هاگ  هک  وش ،  تسش و  مامحتسا و  يارب  دنتفر ،
ار اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  دنداد و  یم  رارق  دیـشروخ  رون  لباقم  رگنـس  نوریب  ار  یفاضا  ياه  سابل  اهوتپ و  زور  ره  دـندرک و  یم  زیمت  كاخ 

ياه هار  هلمج  زا  زین  اهنآ  نفد  ود  اذغ  ةدنام  یقاب  نداد  رارق  تنوکس  لحم  زا  رود  رگنس ،  ۀنازور  بور  تفُر و  دندرک . یم  ینوفع  دض 
. نآ رد  لیاسو  اه و  سابل  ندناشوج  بآ و  ندش  ادیپ  ات  دوب ، يرامیب  عویش  زا  يریگ  شیپ 
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یلایرس ياه  همان 

یثحبم عوضوم و  هکلب  دننک ، مالک  ۀلاطا  دنهدب و  شکار  فرح  هک  نیا  هن  دوب . تمیق  هب  تمسق  یلایرس و  ۀتباکم  هبتاکم ، ياه  هویش  زا 
ار صخش  هاگنزب  رس  جیار ، ةویـش  نامه  هب  اهتنم  دنتـشون ، یم  همان  ةدنریگ  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  هرامـش  ره  رد  دندیـشک و  یم  شیپ  ار 

. دشاب دعب  ۀمان  رظتنم  ًاعقاو  هک  يوحن  هب  دنتشاذگ ، یم  يرامخ 

اه یعبط  خوش  اه و  همان 

يرابخا دندناوخ ؛ یم  دنلب  يادص  اب  مه  ار  ههبج  تشپ  رابخا  دش . یم  هدناوخ  زاب و  ناتسود  عمج  نایم  اج  نامه  ًاضعب  دمآ ، یم  هک  همان 
هب رس  رت  شیب  درجم  ياه  هچب  دوب . هتشون  ناشیارب  اه  نآ  شیوخ  ای  تسود  هک  یصاخ  هعقاو ي  اوهو و  بآ  عضو  اهرهـش ، نارابمب  لثم 

مالـس ام  يارب  :" ای هدـش "؟ گنت  تیارب  شلد  یلیخ  :" دـنتفگ یم  مه  هب  ًالثم  هماـن  تئارق  نیحرد  هک  نیا  هلمج  زا  دنتـشاذگ ؛ یم  مه  رس 
هک یناسک  ًاصوصخ  دـنداد ـ  یم  تبـسن  مه  هب  همه  هک  یترابع  تردام ! دـنتفگ : یم  یک ؟ دیـسرپ  یم  هماـن  بحاـص  رگا  هدـناسرن "؟و 

ياوه هک  نیازا  هیانک  دـکرتن ؛ ای  دـنکن  داب  ای  دـنکن  دوع  تا  اپب 021  هک : دوب  نیا  دنتـشاد ـ  همان  هک  یناسک  هب  دوب  هدـماین  هماـن  ناـشیارب 
. دنزن ترس  هب  نارهت 

ناتـسودزا یکی  ردارب ، " لثم یترابعرد  دـش ؛ یم  هلدابم  اه  ههبجرد  ناگدـنمزر  دوخ  نیب  هک  دوب  ییاه  همان  دروم  رد  اه  یخوش  نیا  جوا 
". یلقلق هتفوک  هدیرپ ي  رو  يا  یلد ، ینکشب  هک  دزرا  یمن  نآ  هب  ایند  نیا  ای " " يزوسن . شاب  بظاوم  هدناسر ، مرگ  مالس  امـش  يارب  مه 
رد " میروا ؛ یم  رد  ازع  زا  یلد  " ًالثم هک  دـنداد  یم  هدـعو  ناشدوخ  هب  دـندرک و  یم  مه  تداهـش  يوزرآ  رگیدـکی  يارب  یخوش  یهاگ 
هک نیا  زا  هیانک  هتـسکش " میاهلاب  ای "  " دـنا هدـیچ  ار  میاهلاب  هن ، :" تشون یم  باوخ  رد  بطاخم  يرپن "؟ تمنیب ، یم  غرم  " ریظن یتارابع 
نا هک " : دـنریگ  رارق  باطخ  فرط  هنوگ  نیا  يدـعب  ۀـمان  رد  دوب  نکمم  هتبلا  میتسه . دوخ  لامآ  اـهوزرآ و  سوبحم  میتسین و  ینتفر  اـم 

. " میروخب ار  تیازع  غرم  ینعی  ار  تغرم  ۀنیس  هتبلا  مینزب ؛ هنیس  تیارب  مییایب  هللاءاش 
روما یـسفن  هتـسکش  مه  يردق  روما و  یـسفن  هتـسکش  مه  يردق  دـننکب و  تیعـضو  نالعا  مه  يارب  دنتـساوخ  یم  یتقو  اهنآ  زا  یـضعب 

اه هبنـشکی  میراد . ندـیماشآ  ندـیباوخ و  ندروخ و  اه  هبنـش  اج  نیا  ام  دـندرک : یم  لقن  روطنیا  دـندوب  هک  يا  هقطنم  رد  ار  ناـش  هنازور 
... . يریگ و یهام  ینتبا و 

 ... . مینیب و یم  یکاخ )  یلاخ (  یبآ  شزومآ  اج  نیا  ام  هک :  نیاب  يرهش  یصخرم  یشک و  شوم  اه  هبنشود 
زا ًالامتحا  هتشون و  همان  وا  هب  يرگید  ۀهبج  زا  هک  یتسود  باوج  رد  صخـش  هک  دوب  وحن  نیا  هب  تابتاکم  رد  یعبط  خوش  رگید  تروص 

ار ذغاک  ۀیقب  بیترت  نیا  هب  ". ظفاحادخ دییوگن . دنتفگ  مرادن . یضرع  رگید  مالس ، :" تشون یم  دشیونب ،  ار  عقوام  حرش  دوب  هتـساوخ  وا 
هدرک صخـش  زا  يراگدای  سکع  ياضاقت  نآ  ةدنـسیون  هک  يا  همان  خساپ  رد  درک . یم  تسپ  ار  همان  تشاذگ و  یم  یقاب  یلاخ  دیفس و 

: دنتشون یم  تکاپ  يور  دنتـشاذگ و  یم  تکاپ  لخاد  دندیرب و  یم  سکع  عطق  نامه  هب  فاص  ياوقم  هکت  کی  سکع ،  ياچ  هب  دوب ، 
یگنر بآ و  يذغاک و   ، سکع ای  درادن  ار  امش  لباق  ام  سکع  دنیوگب  دنتـساوخ  یم  بیترت  نیا  هب  دوشن و  ات  ًافطل  تسا  سکع  يوتحم 

. دنیب یمن  بیسآ  دور و  یمن  نیب  زا  نامز  تشذگ  اب  هک  میهدب  دیاب  ای  میا  هداد  لد  مه  هب  ام  تسین ، شیب 

كرتشم نتشون  همان 

گنت اه  نآ  رب  هک  هصرع  گنج  رخاوا  رد  هژیو  هب  دنتشون ، یم  رصتخم  رایـسب  دندوب ، رگا  ای  دندوبن  نتـشون  همان  لها  لیلد  ره  هب  یـضعب 
همان کی  هک  دش  یم  رایـسب  دوب ؛ اه  همانریاس  زا  ریغ  ناش  همان  يرهـشمه  لحم و  مه  ياه  هچب  دندنک . یم  ار  هیـضق  لاق  ینفلت  اب  دش  یم 
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مه ار  همانریز  يراک  مکحم  يارب  یهاگ  دندناسر و  یم  اه  هداوناخ  هب  مه  ار  لحم  ياه  هچب  هیقب ي  مالـس  اعد و  نآ  یط  دنتـشون و  یم 
یصاخ ثیدحو  فرح  ًاعبط  هک  درجم  ياه  هچب  ًاصوصخ  دنتـسه ؛ مهاب  هک  دنداد  یم  ناشن  یتدارا  ضرع  مالـس و  اب  دندرک و  یم  اضما 

، همان هدنسیون ي  هداوناخ ي  دوب . بیترت  نیمه  هب  دمآ  یم  لحم  کی  زا  هک  مه  ییاه  همان  دنـسیونب . همان  هناگادج  دنهاوخب  هک  دنتـشادن 
نآ هب  ناشدنزرف  قیرطزا  ار  اه  نآ  تیب  لها  ياعدو  مالس  سپـس  دندیـسرپ و  یم  ناشیاه  هداوناخ  زا  لحم  ياه  هچب  کی  کی  دروم  رد 
یم هناهب  ار  ههبج  صاخ  طیارـش  اهرت  ناوج  اه و  هچب  دـندوب . لقتـسم  يا  هماـن  ناـهاوخ  رت  شیب  اـه  هداوناـخ  هچرگا  دـندناسر ؛ یم  اـه 

. دنسیونب همان  اه و ...  هلاخو  اهومع  اه و  ییاد  نارهاوخ و  ناردارب و  کت  کت  يارب  هک  دنداد  یمن  جرخ  هب  هلصوح  یلیخو  دندرک 

یسیون همانرد  همان 

یم وا  هب  ار  همان  تفر  یم  یصخرم  یسک  اه  هچب  زا  رگا  دنتـشون و  یم  هملک  هس  ود ، یتفایرد  همان ي  ریز  هک  دوب  نیا  ناشـشور  یـضعب ،
ات دنتشاد  یم  هگن  ار  نآ  ردق  نآ  ای  دندرک . یم  تسپ  دنتـشاذگ و  یم  يرگید  تکاپ  رد  ار  نامه  هنرگ  و  دنناسرب ؛ شبحاص  هب  ات  دنداد 
ار همان  ات  تشه  تفه ، هک  دـندوب  مه  یـصاخشا  دوب . فلتخم  اه  هیحور  لاحره ، هب  دـنناسرب ؛ هدنتـسرف  هب  ار  نآو  رهـش  دـنورب  ناشدوخ 
اه همان  نیا  زا  یکی  هتفه  ره  مه  وا  دناسرب  یتسود  تسد  هب  ات  دنداد  یم  یسک  هب  ار  اه  همان  دنتـشون و  یم  اج  کی  وحن و  کی  هب  ًابیرقت 

! دندنک یم  اه  تدم  يارب  ار  هیضق  لاق  قیرط ، نیا  هب  و  دناسر ؛ یم  ناش  هداوناخ  هب  ار 

يرهش یصخرم  هب  نتفرن 

دنتفر یم  نارهت  هب  تردن  هب  هجیتن ، رد  دوب ؛ ریذپان  لمحت  ناشیارب  رهش  دندوبن و  نارهت  ًاصوصخ  یـصخرم  بلطواد  اه ، هچب  زا  يرایـسب 
ههبج دیاش  يوحن کـه  هب  دراذگ ، یم  ار  شریثأت  طیحم  نوچ  دوش ، یم  هبنپ  رهـشرد  دنا  هدیـسیر  ههبج  رد  هچنآ  هک  دوب  نیا  ناشـضرف  و 

زا اه  یضعب  یقلت  دندرک . یم  هدافتسا  یصخرم  زا  رت  مک  ناکما  دحات  هک  دوب  نیا  دهد . رارق  ریثأت  تحت  ار  هقطنم  هب  ناشتشگزاب  نتفر و 
. دنا هدروخ  کنخ  بآ  نادنز  رد  زور  دنچ  ای  دنا  هدمآ  منهج " " هب هک  دوب  نیا  هقطنم  اب  نآ  هسیاقم ي  رهش و 

(س) ارهز ای  ناشن 

یم ناـشراک  نهاریپ  پچ  تمـس  بیج  يـالاب  ار  نآ  یـضعب  هک  رتم  یتناـس  داعبا 3×10 هب  دوب  ییاه  ناـشن  هقطنم ، ساـبل  تاصخـشم  زا 
اروشاع و موی  لک  "،" هللادبع ابا  ای  کیلع  مالسلا  " ، " مشاه ینب  رمق  ای  "،" ارهزلا ۀمطاف  ای  کیلع  مالسلا  :" تالمج اب  ییاه  ناشن  دنتخود .

یم هدافتـسا  ناـشن  تراـبع و  کـی  زا  همه  نادرگ  کـی  دارفا  هک  دوب  نیا  فراـعتم ، دوب و  لومعم  هچنآ  نآریاـظنو . ـالبرک " ضرا  لـک 
رکـشل 10 زا  (ع ) مشاه ینب  رمق  ترـضح  نادرگ  ياه  هچب  ًالثم  شوجدوخ . یلکـش  مه  یگنهاـمه و  قاـفتا و  یلد و  مه  یعون  دـندرک ؛

یکی ياهورین  هچنآ  يالبرکو 5  يالبرک 4  تایلمع  رد  ای  دـندوب . هتـشون  هنیـس  يور  ار  مشاه " ینبرمقای   " ترابع همه  (ع ) ادهـشلادیس
یم مشچ  هب  اه  هچب  كالپ  هرامـش ي  نآ  نییاپ  هک  دوب  ارهزلا " ۀـمطاف  "یـا  ترابع نامه  درک ، یمزیامتم  هیقبزا  ار  رکـشل  ياه  نادرگزا 

هیقب ي اب  ار  ناشن  نیا  ياراد  راـک  نهاریپ  زگره  هک  سب  نیا  نآ  تمرح  تیاـعر  رد  تسادـق . لاـمک  رد  يا  هناـشن  يا و  هچراـپ  دروخ ؛
دندیباوخ یم  هن  نآ  اب  و  دنتفاکش ؛ یم  ار  نآ  تخود  دوبن ، رگید  یفرظ  هب  یسرتسد  رگا  دنتـسش و  یمن  تشت  کی  رد  فیثک  ياه  سابل 

. دوب تیاغ  هب  س )  ) همطاف یب  یب  مناخ  ناشردام  اب  ماما  نادنزرف  سنا  تدارا و  هک  دندز ؛ یم  تلغ  نآ  يور  هن  و 

مه هب  نداد  وکین  تبسن 

یم تذل  ًاعقاو  اه  هچب  عقاوم ،  روج  نیا  رد  " تسا ! یجیسب  یلیخ  تسا . یجیسب  دنیوگب " یسک  هب  هک  دوب  نیا  باقلا  ظافلا و  نیرتهب  زا 
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" صلخم ریظن "  دندناوخ ،  یم  نآ  هب  ار  رگیدکی  ناردارب  زا  یـضعب  هک  دوب  یماع  ریباعت  زا  ریغ  نیا  و  دندیلاب ، یم  ناشدوخ  هب  دـندرب و 
نس و مه  ناناوج  ردپ "و   " ار ناریپ  نآ  لاثما  تسپرـس و   " هینیـسح " ،  دندینـش " یم  باوج  دـبال  هک  "؟ تساجک صلخم  ۀـلمج " : رد 

یم ادـص  دیـس " اقآ   " ار تاداس  و  نیـسح ،  جاح  نسح و  جاح  نوچ  یجاح "  " ار ناهدـنامرف  دـندرک و  یم  باـطخ  ردارب "  " ار نـالاس 
ّلج وا " " دندوب نازیرگ  تدش  هب  مالک  رد  دوب ، نّیعت  صخشت و  ۀلصاف  زا  رپ  ًاضعب  هک  یگداوناخ  یـصوصخ  مان  يریگراک  هب  زا  دندز و 

نودب تشرد و  فرح  تفر  یم  راظتنا  دـش و  یم  گنت  ناشیا  رب  هصرع  هک  یعقوم  یتح  دوب . هتـشاذگن  یقاب  ام  نم و  يارب  ییاج  الع ، و 
یم ازـسان  مه  نمـشد  هب  یـسک  رگا  هک  اج  نآ  ات  ومادص "! ندرگ   ... هنکـشب تتـسد   : " نوچ ار  یتارابع  رگم  دنتفگ  یمن  دـننزب ، یتیانع 

. دندرک یم  شا  یهن  نارگید  تفگ 

اذغ زا  لبق  زامن 

اه هچب  تعیبط  وزج  تداع  نیا  دوب .) هدامآ  ناذا  زا  لبق  ًالومعم  اذغ  هک  نیا  اب   ) دروخب اذـغ  زامن  زا  لبق  یـسک  دـش  یم  هدـید  تردـن  هب 
یم رب  یتقو  دنچره  دـنتفر . یم  هینیـسح  هب  زامن  هماقا ي  يارب  دنتـشاذگ و  یم  رگنـس  ای  رداچ  لخاد  دـنتفرگ و  یم  ار  اذـغ  هک  دوب  هدـش 

. دوب هداتفا " ناهد  زا   " حالطصا هب  هدش و  درس  اذغ  دنتشگ 

گرزب تمعن 

. نیمز يور  ناسانشن  ادخ  نارفاک و  اب  گنج 

ناثکان

. دننز یم  بالقنا  مالسا و  تخرد  هشیت  هب  دنا و  هدروآ  تسد  هب  يرهاظ  ماقم  ادهش  مظعم  ماقم  زا  هک  یناسک 

نایلیناد کیرون 

هب مشچ  نارهت  رد  لاس 1342  نیدرورف  رد  ینمرا ، فعضتسم  يرفن  تفه  هداوناخ  کی  زا  دنزرف  نیمود  نایلیناد » کیرون   » دیهش زابناج 
. دوشگ ناهج 

هب نکیل  تخادرپ ، لیصحت  هب  ناینوموقوس »  » و ناینوت »  » سرادم رد  نآ  زا  سپ  دنارذگ . هیتمشح »  » هلحم رد  یناتسبد  رد  ار  ییادتبا  هرود 
شردـپ داد . تسد  زا  ار  شردام  یگلاـس  هدزاـی  رد  وا  دـیدرگ . لیـصحت  كرت  هب  روبجم  شا  هداوناـخ  یلاـم  میخو  رایـسب  عاـضوا  تلع 

ياروش رظن  ریز  اج  نآ  رد  هک  ناهفـصا  يافلج  رد  یلحم  هب  ار  شردارب  و  کیرون »  » لاس ود  تدم  هب  اج ، همه  زا  هدنامرد  زین ، زاکیاه » »
، هاگـشیارآ رد  راک  هب  لیـصحت ، كرت  زا  دـعب  درپس . دـشیم ، تیامح  تسرپرـس  یب  ياه  هچب  زا  بونج ، ناهفـصا و  هنمارا  يرگ  هفیلخ 

هفیظو ماظن  زکرم  هب  ار  دوخ  یلیمحت  گنج  نامز  رد  کیرون » . » دـشاب هداوناخ  جرخ  کمک  دـناوتب  ات  تخادرپ  يراکـشارت  یکیناکم و 
« نایلیناد کیرون   » دیهـش تناتم  هزادنا  ّدح و  كرد  يارب  دیدرگ . مازعا  گنج  ياه  ههبج  هب  یـشزومآ  هرود  یط  زا  دعب  هدومن و  یفرعم 

کی هدـش و  عقاو  شکرت  تباصا  دروم  تاعفد  هب  یلیمحت ، گنج  نارود  رد  هنانامرهق  عافد  لالخ  رد  ناشیا  هک  ددرگ  رکذ  تسا  یفاـک 
هب هراـب  نیا  رد  ینخـس  زگره  وا  دومن . یمخز  ار  وا  تدـش  هب  راـب  کـی  زین  راـجفنا  جوم  دوب . هتفرگ  رارق  یحارج  لـمع  دروم  زین  تبوـن 

لاقتنا اـه  ناتـسرامیب  هب  مدـقم  طوطخ  زا  ار  ناـحورجم  ًاـبترم  هدوب و  زین  سنـالوبمآ  هدـننار  ههبج ، رد  دوب . هتفگن  شا  هداوناـخ  ياـضعا 
شالت راک و  هب  تمدـخ  زا  تغارف  زا  دـعب  ياه  لاس  رد  دـنام . ههبج  رد  ینوناق  تمدـخ  تدـم  نایاپ  ات  کیرون » ، » لاح نیمه  اب  دادیم .
هجلاعم تحت  هراومه  يزابرـس  تمدخ  هرود  مامتا  زا  دعب  کیرون » . » دشابیم رتخد  کی  نآ  لصاح  هک  داد  هداوناخ  لیکـشت  هتخادرپ و 
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. دندروآ نوریب  یحارج  لمع  اب  دوب  هدـش  تنوفع  ثعاب  هک  ار  تارقف  نوتـس  هب  کیدزن  هدـنام  ياجب  شکرت  تدـم  نیا  رد  تشاد . رارق 
هب شگرزب  حور  هاـم 1382 ، يد  مهد  ینعی  لاـس 2004 ، هیوناژ  بش  رد  هکنیا  اـت  دـیئارگ  تماـخو  هب  زورب  زور  وا  یمومع  لاـح  نکیل 

. نیمآ . داب مادتسم  شهار  یمارگ و  شدای  تسویپ . یلعا  توکلم 
. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  رد  شیوخ  صاخ  تناتم  نامه  اب  یتافیرشت ، هنوگچیه  نودب  نایلیناد » کیرون   » دیهش

تارطاخ
رهاوخ ش: رسمه و  تیاور  هب  نایلیناد » کیرون   » دیهش

هیحان زا  وا  دـش . عورـش  شیاهدرد  لاس  زا 4  دـعب  دوب . بوخ  شلاح  مدرک ، جاودزا  کیرون »  » اب دیهـش } رـسمه  } نم هک  یماـگنه  »… 
لاس راهچ  ام  دیدرگیمن . وا  یتحاران  ثعاب  دایز  اما  تشاد ، دوجو  ییاه  شکرت  مه  شندب  نورد  تشاد . يدیدش  درد  اپ ، ياه  هچیهام 

هدـش و رغـال  مک  مک  وا  میداد . همادا  كرتـشم  یگدـنز  هب  لقتـسم ، تروص  هب  دـعب  هب  نآ  زا  میدرک و  یگدـنز  ناـشیا  يردـپ  لزنم  رد 
، دیدش فعـض  لیلد  هب  اما  دش . جراخ  شندب  زا  یحارج ، لمع  ماجنا  اب  اه  شکرت  زا  ات  دنچ  دندشیم . وا  تیذا  رازآ و  ثعاب  اه  شکرت 
زا ات  دوبن  رداق  ناشیا  ردپ  درک و  توف  دندوب ، کچوک  زونه  وا  نادنزرف  هک  ینامز  کیرون ،»  » ردام دشیم . رت  فیعـض  زور  هب  زور  يو 
رد نآ  اب  هک  تشاد  یلیبموتا  دوب . یتکاس  مارآ و  يدرم  کیرون » . » درکیمن فیرعت  دایز  ههبج  زا  وا  دیامن . يرادهاگن  دوخ  دنزرف  جـنپ 
لاس تفه  میتخورف . ار  نآ  دش  رتدب  شلاح  هک  ینامز  زا  اما  درکیم . یشکرفاسم  زین ، اه  تقو  یـضعب  دوب . هدش  راک  هب  لوغـشم  سناژآ 

هکنیا ات  داد  تسد  زا  ار  دوخ  هظفاح  جـیردت  هب  نکیل  دوبن ، دـب  وا  ینامـسج  لاح  نامرتخد ، دـلوت  نامز  میتشاد . كرتشم  یگدـنز  مه  اب 
. درکیم زین  ار  دوخ  یعس  همه  دبای و  دوبهب  هک  تشاد  دیما  يرامیب  لیاوا  رد  دوبن . ندز  فرح  هب  رداق  رگید  يدالیم 2004 ، لاس  زا  لبق 
هک تفگ  وا  هب  رتکد  هکنیا  ات  دناوخیم . اعد  تفریم و  اسیلک  هب  وا  دـندوب . هدرک  دـیما  عطق  وا  زا  ناکـشزپ  شتداهـش ، زا  لبق  لاس  کی 
هایس ار  نآ  دوب و  هدیـسر  وا  عاخن  هب  شکرت  هک  ینامز  یتح  ماهدرک ، يراتـسرپ  وا  زا  نم  هشیمه ، تسین . شا  يدوبهب  يارب  يدیما  رگید 

 … «. دوب نم  هدهع  هب  ناشیا  يرادهگن  نیگنس  راک  میدرک . یحارج  لمع  ار  وا  رگید  راب  دوب . هدرک 
ام هداوناخ  دوب . هلاس  کیرون 11  دریگب . هدهع  هب  ار  اهنآ  یتسرپرس  تسناوتیمن  نامردپ  درک . توف  نامردام  هک  میدوب  کچوک  ام  »… 

راتفر و ظاحل  زا  مردارب  درکیم . تبحص  نآ  هب  عجار  زین  رخاوا  نیا  ات  هک  دوب  کیرون »  » يارب یگرزب  رایـسب  هبرـض  نیا  دیـشاپ و  مه  زا 
نم ات  دراد  تکرش  یتایلمع  هقطنم  رد  هک  دوب  هتفگن  نم  هب  شا  يزابرس  لوط  مامت  رد  دوب . نابرهم  زوسلد و  وا  دوب . هنومن  يدرف  قالخا 
چیه دوب . هتفگن  يزیچ  یحارج  ياه  لمع  اهـشکرت و  دروم  رد  یتح  تفگ . نم  هب  يزابرـس  مامتا  زا  دعب  ار  عوضوم  نیا  مشابن . وا  نارگن 
بوخ ناشلاح  یگمه  هک  تشاد  تسود  وا  دشیم . ربخاب  ام  لاح  زا  تفرگیم و  سامت  هشیمه  دوبن و  یـضاران  شتمدـخ  نارود  زا  هاگ 

هب مدوب و  رادراب  نم  دوب ، هدش  حورجم  هک  ینامز  دوش . یسک  یتحاران  ثعاب  هک  تشادن  تسود  وا  دنشاب . هتشاد  یبوخ  یگدنز  دشاب و 
یفارگویدار دیدرگیم . وا  یتحاران  ثعاب  هک  تشاد  ینالوط  دیدش و  یلیخ  ياه  هفرـس  يزابرـس ، مامتا  زا  دعب  دـندوب . هتفگن  يزیچ  نم 

تاکرح و يدنک  میدش  نآ  هجوتم  ام  هک  یمیالع  نیلوا  درادن . يا  هلئـسم  هک  دنتفگ  وا  جلاعم  ناکـشزپ  دادن و  ناشن  يزیچ  ياه  هیر  زا 
. دـنکیم درد  شیاـه  هیلک  هدـش ، دـنک  شتکرح  نوچ  میدرک  روصت  ادـتبا  رد  دنتـشاد . درد  شیاـهاپ  شیاـه و  هیلک  دوب . وا  ندز  فرح 

رغال تشاد . راشف  تفا  هدش و  فیعض  رایسب  وا  تشادن . یلکشم  میدرب . ناتـسرامیب  هب  نکـسا  . یت . یـس يارب  ار  وا  درکیم . مرو  شیاهاپ 
لمع زین  ار  نآ  دوب . هدـش  تنوفع  ثعاـب  هدروآ و  راـشف  شتارقف  نوتـس  هب  شکرت  دوب و  رتسب  رد  هاـم  هس  دوب . هتفرگ  رتسب  مخز  هدـش و 

ثعاب هدـش و  عورـش  اپ  یگتفرگ  زا  وا  ياهدرد  تشادـن . ییایمیـش  مئـالع  دوب و  هدـش  یگتفرگ  جوم  راـچد  کـیرون » . » میدرک یحارج 
بوـنج یتاـیلمع  هـقطنم  رد  راـجفنا  جوـم  رثا  رب  : » دوـب هدـش  هتــشون  وا  یــصخرم  ياـه  هـگرب  زا  یکی  يور  رب  دوـب . هتــشگ  وا  يدــنک 

« … «. دراد یصخرم  هب  جایتحا   20/11/1364
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :
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نایناجاباب کیرون 

. دوـشگ ناـهج  هب  مـشچ  نارهت  هیتمـشِح »  » هـلحم رد  شکتمحز  رایـسب  يا  هداوناـخ  رد  نیدرورف 1342  رد  ناـیناجاباب » کـیرون   » دـیهش
. دناسر مامتا  هب  ششوک »  » و نایکاهاس »  » هنمرا سرادم  رد  ار  دوخ  هطسوتم  ییادتبا و  تالیصحت 

هام زا  دعب  يو  تسویپ . ههبج  رد  رقتسم  ناسارخ  رگشل 77  ناگدنمزر  هب  یـشزومآ  هرود  نایاپ  زا  دعب  مازعا و  تمدخ  هب  لاس 1366  رد 
. دیسر تداهش  هب  یناهرـش »  » هقطنم رد  نارابمب  رثا  رب  دادرخ 1367  رد  گنج ، مدـقم  فلتخم  طوطخ  رد  یثعب  نمـشد  هیلع  رب  هزرابم  اه 

هعطق رد  یتلود  ياهداهن  ناگدنیامن  هنمارا و  زا  رفن  اهدص  روضح  اب  یبهذم  تافیرشت  ماجنا  نارهت و  هب  لاقتنا  زا  سپ  دیهـش  كاپ  رکیپ 
. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  رد  یلیمحت  گنج  ینمرا  يادهش 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

یتایلمع بش  زامن 

هب تایلمع ، بش  زا  ریغ  رد  یـسک  یتقو  هبدـن ؛ هلان و  هآ و  کشا و  اب  زاـمن  بلق ؛ روضح  اـب  زاـمن  هلـصوح ؛ ینأـت و  اـب  زاـمن  رخآ ؛ زاـمن 
یتایلمع بش  زامن  دنتفگ : یم  وا  هب  نارگید  دهدب ، مالس  درادرب و  تسد  زامن  زا  دوبن  رضاح  اه  یناسآ  نیا  هب  رایط  رفعج  لثم  حالطـصا 

. دنتفگ یم  هس  رامشب  زامن  لباقم  رد  یناوخ ؟ یم 

هس رامشب  زامن 

لثم دـش ؛ یم  هدـناوخ  دـیاب  دوش ، یم  ماجنا  هرامـش  هس  اب  هک  رگید  یماظن  ياه  لـمع  روتـسد  زا  یلیخ  لـثم  هرامـش ، هس  اـب  هک  يزاـمن 
، دوب يدنفادپ  طوطخ  رد  زامن  هس ، رامـشب  ياهزامن  هلمج  زا  رگید . تیعقوم  ره  زاگ و  هلاچ  رگنـس ، زا  ندمآ  نوریب  ندـیباوخ ، ندروخ ،

هراپمخ توس  يادـص  یتفگ ، ار  مارحالا  هریبکت  هکنیا  ضحم  هب  دوب  نکمم  نوچ  دوب ، فورعم  عوکر  یب  زامن  هب  شیاـهزامن  هک  ییاـج 
! یتفر یم  دوجس  هب  مایق  زا  هبترم  کی  دیاب  هک  دوب  تقو  نآ  دوش ، هدینش 

يرطاق نان 

زا هدافتـسا  زا  ریزگان  اهورین  یطیارـش  رد  دـش و  یم  يرادـهگن  اهرطاق  كاروخ  يارب  هک  نان  فرـصم  یب  ریمخ و  هتخوس ، ياه  تمـسق 
. دندوب اهنآ 

تینارون

تسا . هوعدلا  باجتسم  هجیتن  رد  رت و  صلخم  هیقب  زا  وا  هک  دنراذگب  یسک  ندرگ  دندشیم ، عمج  مدآ  ملاع و 
هدش ! ینارون  تتروص  ردقچ  رسپ   ـ

. دنا هدز  رونم  هرابود  اه  یقارع  نوچ  تسامش  اب  قح   ـ

یلاخ راون 

زا روبع  يارب  دوب  یلپ  دوخ  هکلب  تخانـش  مین  يدودـح  دـح و  یتـسار ، یتـسود و  بدا و  تیاـعر  عبط و  تفارظ  زا  ریغ  یباوج ، رـضاح 
هیجوت ار  اه  هچب  تساوخ  یم  لومعم  قبط  تایلمع  بش  دوب . تایلمع  تاعالطا  لوئـسم  مالغ  جاح  یماقم . یملع و  ینـس و  ياه  هلـصاف 
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دوب . نآ  زا  عنام  اهنآ  ۀمهمه  هک  دنک 
... دنک یم  درد  مرس  نم  دینک ، شوگ  دشاب و  تکاس  اه  هچب   ـ

( دوبن لاحط  نیسح  زج  یسک  خساپ  نیا  !) یجاح دوش  یم  بوخ  نک  شوگ  یلاخ  راون   ـ

مناوخ یمن  بش  زامن 

زا گرب  ادـخ  نذا  هب  زج  هک  تسناد  یم  وا  تشادـن  اه  شکرت  ریت و  هب  ییاـنتعا  تفر و  یم  هار  تسار  تسار  لاـناک ، لـخاد  هقطنم ، رد 
. دوش یمن  ادج  هخاش 

نییاپ روایب  ار  ترس  یهد ، یم  تدوخ  تسد  يراک  کی  شرخآ   ـ
بجاو ۀمدقم  تداهش و  طرـش  ینعی  دندوب ، نآ  رب  یگلمج  هک  دوب  يرواب  !) تسا تحار  تباب  نیا  زا  ملایخ  مناوخ . یمن  بش  زامن  نم   ـ

(. دوب نآ  ياهرتسب  زا  یکی  دجهت  هک  تسا  لمع  رد  صالخا  نآ 

دش مامت  ما  ینابهگن 

ار وا  ادخ  راگنا  دـندوب . هدـمآ  هوتـس  هب  شتـسد  زا  همه  دوب . يروناج  دانیبم ! رفاک  دونـشن  ناملـسم  هک  اه  یجیـسب  نآ  زا  دوب . لمآ  ۀـچب 
باوخ هک  ار  سک  ره  تشگ  یم  رب  ینابهگن ، تُسپ  رـس  تفر  یم  هک  تعاس  کی  ندرک . تسرد  رـش  نتخیر و  مه  هب  يارب  دوب  هتخاـس 

ره دندرک و  یم  شلابند  دنتساخ  یم  رب  دندش و  یم  ینابصع  اه  یضعب  هاگ  دش »! مامت  ما  ینابهگن  نم  ینالف ، ینالف  :» درک یم  رادیب  دوب 
یعـضو هچ  نیبب  دـنروایب . ار  تگرم  ربخ  يدرگن ، رب  تُسپ  رـس  يورب  هللااـشءنا  :» هک دـندیبوک  یم  شیور  رـس و  هب  دوب  ناشتـسد  مد  هچ 

!« ناملسم يدرک  تسرد  ام  يارب 

ندرک تحیصن 

یم شدوـخ  ندرک . تحیـصن  هـب  درک  یم  عورـش  داتـسیا و  یم  رداـچ  رد  يدـنلب  يور  تـفر  یم  شــشود و  يور  تخادـنا  یم  ییوـتپ 
تسین نیا  مروظنم  مرادن . سابل  نم  هک  تسا  نیا  يارب  دیاش  متفگ  دنک . یمن  رثا  امش  رد  نم  ياه  فرح  ارچ  مناد  یمن  نم  رخآ  :» تفگ

. هیچ اه  فرح  نیا  یجاح  :» تفگ هلصافالب  تقو  رادرهـش  میوگ »؟ یمن  نم  هک  دنیوگ  یم  هچ  همه  رگم  مرادن . ابق  ابع و  ینعی  متخل ! هک 
. رادرهش لابند  داتفا  تخادنا و  ینارنخس  طسو  ار  وتپ  وا  و  تیمدآ » ناج  هب  تسا  فیرش  یمدآ  نت  دنا  هتفگ  میدق  زا  همودک ، ابق  ابع و 

تسا رازه  اباب  هن 

هراپمخ توس  يادص  هک  ینامز  زا  دش . یمن  متخ  اج  نیمه  هب  ارجام  اما  دوب . شزور  ره  راک  دز . یم  هراپمخ  اب  نمشد  ار  ام  ینوتب  رگنس 
یم یکی  هراـپمخ  يادـص  ندینـش  اـب  داد . یم  ار  ناتـسود  زا  یـضعب  بیترت  نـیمز و  دروـخ  یم  یتـقو  اـت  میتـشاد  اوـعد  دـش  یم  هدـینش 

تشاد همادا  اه  صیخشت  نیمخت و  نیا  و   « 120 :» یمراهچ 80 ؛» :» یموس تسا ،» هن 70  :» تفگ یم  يرگید  تسا »)  60) يدشیمتآ :» تفگ
!«. تسا ( 1000  ) رازه اباب  هن  :» میتفگ یم  دعب  نیمز ، يور  دمآ  یم  رس  اب  هراپمخ  هک  نیا  ات 

هبنش هن  دراد  هعمج  هن 

ندناوخ زامن  يارب  حبـص  دوب . هتفرن  رد  نامنت  زا  یگتـسخ  زونه  میدوب . هدمآ  ههبج  تشپ  هب  مدـقم  طخ  زا  هک  دـش  یم  يزور  ود  یکی ،
رداچ هت  زا  درک . یم  قرف  هناخ  اب  دـیاب  رگید ! دوب  ههبج  لاـق . داد و  اـب  هکلب  هتـسهآ ، یمارآ و  هب  هن  مدز ، ادـص  ار  اـه  هچب  متـساخرب  هک 
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هن همولعم  شا  هعمج  هن  هیتدابع ، هچ  نیا  رخآ  يراد ؟ یمن  رب  ام  رـس  زا  تسد  ارچ  :» دز دایرف  تینابـصع  اب  دوب  هدش  باوخدـب  هک  یتسود 
!«. مینیبب دیاب  ار  یسک  هچ  میشابن  ناملسم  رگید  میهاوخب  رگا  ام  اباب  زامن . رهظ  زامن ، حبص  زامن ، بش  شا . هبنش 

اضق زامن 

دنلب :» هک دـندرک  رادـیب  باوخ  زا  ارم  هدرک  یکی  هب  تسد  مه  اب  اه  هچب  زا  رفن  ود  یبش  دوب . هار  هقیقد  هدزناپ  هد ، ییوشتـسد  ات  رگنـس  زا 
مه نآ  دـشاب ، تولخ  هک  دوبن  ییاج  ییوش  تسد  مدـمآ ، متفرگ  وضو  ییوش ، تسد  متفر  متـساخرب ، دـش .» اضق  تزامن  هک  بنجب  وش ،
یم یفالت  دیاب  مدوخ . یگنخ  ناتـسود و  یگنرز  هب  مدیدنخ  ردقچ  تسا ! بش  ۀفـصن  مین  کی و  تعاس  مدـید  مدرک . کش  دوز  حـبص 
رـس هک  ار  ییالب  شور ، نامه  اب  مدز ، ادص  ار  ناردارب  مامت  یکی  یکی  دنـشاب ! مورحم  نارگید  ارچ  میدیـسر  ضیف  هب  ام  هک  الاح  مدرک .

. دندرک اعد  مه  ارم  دیاش  دندناوخ و  بش  زامن  دندش و  دنلب  ییورشوخ  اب  یضعب  هتبلا  مدروآ ، هیقب  رس  دندروآ ، نم 

اه ناوخ  بش  زامن 

دوخ دوشب و  مازعا  دعب  ۀلحرم  رد  دنامب و  دوبن  رـضاح  سک  چیه  ندز . طخ  هب  يارب  دندرب  یم  موجه  اهورین  ۀمه  دوب و  تایلمع  کیدزن 
؛ دشیمن هک  هناهب  نودب  اهتنم  تشادن . دوجو  رگید  یضعب  رب  یـضعب  حیجرت  زج  یهار  ناهدنامرف  يارب  لاح  ره  هب  دنیبب . بقع  هلفاق  زا  ار 
هب تسا .» هاتوک  تدق  وت  :» دنتفگ یم  یکی  هب  نیاربانب  دوشب ؛ يروخلد  بجوم  هلئـسم  نیا  رتمک  ات  دنتـشاذگ  یم  تسد  يزیچ  يور  دـیاب 

؛ اه فرح  نیا  زا  و  تسه » زاین  رت  شیب  اجنیا  ًالعف  وت  دوجو  هب   » ای یتسه » هداوناخ  دنزرف  اهنت  وت   » ای يدیهـش » ردارب  وت  :» دـنتفگ یم  یکی 
ور شییادخ  هشاب ، ندموین  رارق  رگا  :» دنتفگ یم  دنشاب  هتشاذگ  اه  ناوخ  بش  زامن  رس  هب  رـس  هک  نیا  يارب  باوج  رد  مه  اه  یـضعب  هک 
اه هقی  وت  تفر  یم  اهرـس  یکی  یکی  هک  دوب  اج  نیا  میاین »؟ ارچ  ام  هرن ! ول  تایلمع  هعفد  نوا  لثم  ات  ناین  اه  ناوخ  بشزامن  دیاب  نیاوخب 
ام عضاوم  اه  نآ  ندید  اب  نمـشد  هک  دنتـسه  ینارون  ردق  نآ  اه  نیا  هک  نیا  زا  هیانک  یـضعب . کجرب  هب  هدروخ  تسرد  هک  دوب  مولعم  و 

! دنک یم  ییاسانش  ار 

ارجام رپ  بش  زامن 

زادـگ زوس و  زاین و  زار و  لاح  رد  وا  میتساخ  یم  رب  تجاح  ياضق  يارب  هک  حبـص  تعاس  ره  تفر . یمن  شبـش  زاـمن  تفر ، یم  شرس 
زامن ام  دـش . یم  نامیدوسح  شتـسار  میداتفا ، یم  يا  هراچ  رکف  هب  دـیاب  میدرک . تبحـص  اه  هچب  اـب  راـهب ، ربا  لـثم  درک  یم  هیرگ  دوب .

هب ار  وا  ياپ  کـی  باوخ  رد  میدرک  یلمع  ار  نامیمـصت  دروآ . یم  اـج  هب  هلفاـن  وا  تقو  نآ  میناوخب  دـمآ  یم  ناـمروز  مه  ار  ناـمحبص 
دورب هک  تساـخرب  شیاـج  زا  بش  همین  ربخ ، یب  اـج  همه  زا  ادـخ  هدـنب  میتسب . دوب ، لاـگنچ  قشاـق و  فرظ و  زا  رپ  هک  تاـمهم ، ۀـبعج 

زا همیسارس  همه  اه  نآ  يادص  رس و  زا  دبنجب  دوخ  هب  ات  شیاپ . تسد و  يور  تخیر  يا  هراشا  اب  لیاسو  نآ  مامت  هک  دنک  وضو  دیدجت 
یم يرازآ  مدرم  ارچ  :» يرگید ینک »؟ یم  راـک  هچ  تسا  موـلعم  یبـش  فـصن  ردارب ، :» يربـخ یب  هب  مـیدز  ار  ناـمدوخ  میتساـخرب و  اـج 

«. یناوخ یم  هک  تسا  يزامن  هچ  نیا  رخآ   :» یکی نآ  ینک »؟

یبیغ ياهورین 

ههبج بترم  هک  امش  دیسرپ «: دوب  یمیمـص  وا  اب  هک  يا  هدنمزر  زا  دنورب  دنهاوخ  یم  دوز  دنیآ و  یم  رید  هشیمه  هک  يدارفا  نآ  زا  یکی 
یم تساه  تدم  دیوگ ، یم  يزیچ  یبیغ  ياهدادما  هب  عجار  مینز  یم  فرح  سک  ره  اب  تسیچ ؟ یبیغ  دادما  ۀیـضق  دیناد  یم  دـیا ، هدوب 

اه بش  هک  نیا  ینعی  مناد  یم  هک  اـج  نآ  اـت  تفگ «: هدنمرـش  شدوخ  لوق  هب  هدـنمزر و  نآ  مسرپـب .» امـش  زا  منیبـب و  ار  امـش  متـساوخ 
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!« دنز یم  ناشبیغ  حبص  دنروآ و  یم  ورین  نویماک  نویماک 

تسا روز  رگم  مناوخ  یمن 

یناتساد دروم  بسح  رب  ولو  هشیمه  رگید ، يوس  زا  لاح  لها  یتشم و  شاد  دارفا  وس و  کی  زا  ناعرـشتم  اه و  ناوخ  بش  زامن  تسد  زا 
رهاظ کی  هصالخ ، دوب . ولهپ  ود  مه  ناش  يداع  فرح  مود  هورگ  دـندرک ، یم  لمع  حیرـص  تسار و  كر و  لوا  هورگ  هچ  ره  میتشاد .

رت ینامدوخ  رت و  تسد  کی  شدارفا  هک  ییاهرداچ  رد  ناش ! هدرم  رـس  تشپ  هن  تفر  دش  یم  ناش  هدنز  لابند  هن  نطاب . نیدنچ  دنتـشاد 
. دوب راز  شراـک  دنتخانـش ، یم  ندـناوخ  بش  زاـمن  هب  ار  وا  هک  یـسک  لاـح  هب  ياو  ناـیم ، نیا  رد  دوب . حرطم  رتـشیب  لـئاسم  نیا  دـندوب 

نآ نک . رادیب  مه  ارم  زامن  عقوم  ادـخ  هب  ار  وت  هک  داتفا  یم  شیاپ  تسد و  هب  تفر  یم  شتقو ، رـس  دنداتـسرف  یم  ار  يزمرت  یب  یجیـسب 
و ردارب » ردارب  :» داد یم  شناکت  هتـسهآ  شا و  هناش  يور  تشاذگ  یم  تسد  وا ، نیلاب  هب  دمآ  یم  بش  ربخ  یب  اج  همه  زا  مه  ادخ  ةدـنب 

رگید ۀبترم  هس  ود ، تسا  نیگنـس  شباوخ  دبال  هک  نیا  لایخ  هب  هراچیب  دز ، یم  باوخ  هب  ار  شدوخ  هرابود  دش و  یم  اج  هب  اج  یمک  وا 
تسـشن و یم  تساـخ و  یم  رب  ربـخ ! یب  ادـخ  زا  یجیـسب  نیا  هبترم  کـی  دـنیبن ،، دـب  زور  تمـشچ  اـقآ  درک . یم  رارکت  ار  لـمع  نیمه 

لثم حبـص  زا  اه ، میدـش  يراتفرگ  بجع  تسا ، روز  رگم  مناوخب  بش  زامن  مهاوخ  یمن  اـباب  :» هک شیولگ  وت  تخادـنا  یم  ار  شیادـص 
ارچ رگید ، مدـناوخ  یم  متـساوخ  یم  ردارب ، ردارب  ردارب  یه  میراذـگب ، نیمز  ار  نامرـس  ناـمگرم  ربخ  میا  هدـمآ  ـالاح  ما  هدـیود  گـس 
یم ار  ناـشیاه  کـلپ  تشپ  دـندش ، یم  زیخ  مین  اـه  هچب  یکی  یکی  تقو  نآ  نـکب »! هـیقب  قـح  رد  ار  فـطل  نـیا  ورب  ینک ؟ یم  رارـصا 
نآ زار  و  نیدومحم ! ماقم  هلیـسو  نیا  هب  دوب . رتدب  مه  شحف  ات  دص  زا  هک  دندرک  یم  نمؤم  ردارب  نآ  هب  يا  هنارادـیرخ  هاگن  دـندیلام و 

. دنداتفا یم  اه  نابز  رس  رب  دش و  یم  اشفا  اه 

تشحو زامن 

زا : » مدیسرپ دزیخ  رب  هرابود  هکنآ  زا  لبق  داد . مالس  ار  شزامن  هرخالاب  تشادن . هدیاف  میداد ، رکذت  میدز ، هراشا  میدمآ ، میتفر ، راب  دنچ 
زامن مادـک . چـیه  يارب  :» تفگ تدوخ »؟ يارب  ای  یناوخ  یم  تردـپ  يارب  میتشادـن ، ربخ  اـم  يا  هدـش  ناوخزاـمن  ردـق  نیا  ـالاح  اـت  یک 

نیا هب  منک ، یمن  ماـمت  ار  زاـمن  مه  نم  دوـشن  عـطق  هراـپمخ  پوـت و  شتآ  اـت  مسرت . یم  مسرت  یم  هیچ ؟ یناد  یم  مناوـخ ، یم  تـشحو 
!«. تسا هدیسر  تداهش  هب  تدابع  بارحم  رد  دنیوگ  یم  دوشب ، بارخ  مرس  يور  رگنس  موشب و  دیهش  رگا  بیترت 

غارچ هاش  رذن 

الاح ات  تایلمع  نیا  رد  هک  یناوخ  یم  يدرو  هچ  وت  رسپ  :» دندیسرپ یم  وا  زا  اه  هچب  يزاریش ، ياه  يرهـشمه  زا  میتشاد ، یناوج  تسود 
تبیج رد  تسد  دـیاب  تسا . ریطف  هیاـم  یب  منک ، یم  غارچ  هاـش  رذـن  مناوـخ . یمن  درو  :» تفگ يا »؟ هدـشن  حورجم  مـه  راـب  کـی  یتـح 
رذـن ناموت  هاـجنپ  لقادـح  تاـیلمع  ره  رد  منک ، یم  هک  تسا  مولعم  :» تفگ ینک »؟ یم  تبیج  رد  تسد  ًـالثم  وت  :» میدیـسرپ یم  ینکب .»
تسد هریمب  نت  نیا  اکاک ، هرآ  :» تفگ ینک »؟ یم  ادا  ار  ترذن  يدرگ  یم  رب  ملاس  یتقو  ینیسح  تسار  الاح  :» تفگ اقفر  زا  یکی  مراد .»

!«. مدز تلوگ  میوگ  یم  غارچ  هاش  هب  شیاج و  رس  منادرگ  یم  رب  ار  لوپ  هرابود  اهتنم  منک ، یم  بیج  رد 

منک مد  هباشون 

هب دندش و  یم  دنلب  یفصولا  دیاز  قوش  اب  اه  هچب  دش ، یم  ادیپ  دوب  يرگید  نادرگ  رد  هک  ناتسود  زا  یکی  ۀلک  رـس و  هک  نیا  ضحم  هب 
ار هراچیب  دیاین ؛ هکیت  دنک و  یـسرپ  لاوحا  یـسک  تشادن  ناکما  دنتفرگ . یم  شلیوحت  یباسح  ناشدوخ  لوق  هب  دنتفر و  یم  شلابقتـسا 
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یمن تلهم  و ...  مشکب »؟ خیـس  هزبرخ  منک ؟ مد  هباشون  اه ، فرط  نیا  زا  بجع  هچ  یتاولـص  ردپ  بالگ ، لُگ  هب  هب  :» دندرک یم  نارابمب 
! دنسرب شباسح  هب  دعب  دنک و  هزات  یسفن  دنیشنب و  لقاال  فرط  دنداد 

یهاگشیامزآ ۀنومن 

یضعب يادص  رس و  ًاصوصخ  دش ، یم  دنلب  همه  يادص  رس و  دیسر ، یم  شا  »ي  رگنس ردام   » »ي و رادرهـش  » تبون اه  تدم  زا  دعب  یتقو 
دندوبن رـضاح  دندمآ و  یمن  هاتوک  ياچ  يارب  یلو  دنتـشذگ  یم  هچ  ره  زا  تقو ، لوا  زامن  لثم  دـندوب و  داتعم  راگیـس  ياچ و  هب  هک  اه 

. دـندرب یم  طخ  ِدوخ  ات  ناشدوخ  اب  بآ  ۀـقمق  لثم  ار  ياچ  کسالف  يدرک  یمن  ناشعنم  رگا  هک  ییاـه  هچب  دـنهدب ؛ فیفخت  ییاـچ  رد 
لقن ثیدح  فرح و  دیچیپ و  یم  هخسن  ياچ  تارضم  رد  رُگ  رُگ  درک و  یم  تسرد  ییاچ  یسوه  ًالوا  دش  یم  یئاریذپ  لوئـسم  وا  یتقو 

تخیر یم  ياچ  رپ  ات  ود  افـش ؛ دـیوگب  روک  هک  تخیر  یمن  کشخ  ياـچ  ردـق  نآ  يرتک  يوت  درک  یم  تسرد  هک  مه  دـعب  درک ، یم 
دـیرب و یم  ناشنامرف  ياچ  نادـنمتدارا  هک  دوب  اج  نیا  دـش . یم  ور  گنر و  یب  هداعلا  قوف  ياچ  هجیتن  رد  شوج . بآ  زا  رپ  يرتک  يوت 
دـنداد و یم  ساپ  مه  هب  ار  قمر  لاح و  یب  ياچ  زا  رپ  ياهابرم  ۀشیـش  ندرک ؛ رادرهـش  ِراب  فرح  هیانک و  هراـشا و  اـب  دـندرک  یم  عورش 
هک روبجم  دیروخن ، بوخ  :» تفگ یم  دش و  یم  تحاران  رادرهش  هک  ردارب ... یهاگشیامزآ  ۀنومن  : دنتفگ یم  دنتـشاذگ و  یم  مه  يولج 

«. دیتسین

ندروخ اضق  زامن 

. دوب ناتـسود  یـضعب  ةزم  یب  ياه  یخوش  همه  زا  رتدب  دوب . هدروآ  رد  ار  همه  يادـص  اذـغ ، بآ و  عضو  نآ  اب  يور ، هدایپ  زور  هس  ود ،
زاـمن رگا  ناردارب  ًـالعف  :» دـنداد یم  حیـضوت  تـقو  نآ  تشادـن ، نداد  باوـج  لاـح  سک  چـیه  تـسا »؟ هنـسرگ  یلیخ  یک  :» دـنتفگ یم 

!«. دسر یم  يروتسد  هچ  منیبب  دعب  ات  دنروخب  ار  نامه  دنراد  اذغ ) ) اضق

تسا یمتح  بش  زامن 

. دنتشاذگ یم  مامت  گنس  اه  تقو  یضعب  هک  تشذگ  دیابن  قح  زا  میدرک ، یم  اه  یچ  تاکرادت  راب  دایز  مک و  هک  ییاه  فرح  ۀمه  اب 
طـسو رگا  ای  دیروخب .» بآ  امـش  میراذگ  یم  رگم  تسه  سیدـناس  ات  دـیراد ؛ رایتخا  :» دـنتفگ یم  بآ  یتفگ  یم  رگا  هک  دوب  تقو  نآ 

نیا اب  یـسیلب .» مه  ار  تسد  ناتـشگنا  هک  میروآ  یم  نالبـس  لسع  میا ؛ هدرم  ام  رگم  امرخ ؟ نان و  دنتفگ «: یم  دش  یم  نام  هنـسرگ  زور 
عقوم روج  نیا  يدومرف . یم  لالجا  لوزن  يدرک و  یم  مرک  دیاب  طقف  هدامآ ، زیچ  همه  دوب . هنن » ۀناخ   » تاکرادت ۀـنب  ًاعقاو  رگید  فصو ،

. تسا یمتح  بش  زامن  بشما  هک  میدرک  یم  مه  هب  ور  اه 

دیشک یم  بآ  بش  زامن 

ار اه  ناوخ  بش  زامن  زا  یکی  یتقو  دـندنوب  گنهامه  وا  اب  لبق  زا  هک  مه  اـه  هچب  یـضعب  دوب . بآ  نملک  چراـپ و  رـس  تقو  یب  تقو و 
تـسناد یم  هک  وا  و  يروخ » یم  بآ  ردقچ  يدمآ ، یطحق  لاس  زا  رگم  :» دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  وا  هب  ور  دروآ  یم  ریگ  بیرغ  اهنت و 

بش زامن  هب  یمـشچ  ریز  مه  هیقب  و  هشک » یم  بآ  بش  زامن  هگید ، مینک  هچ  :» تفگ یم  تشگ  یم  رب  دنتـسه ، یباوج  هچ  رظتنم  اه  نآ 
. دوب دایز  وا  ناهد  يارب  اه  فرح  نیا  نوچ  دندیدنخ ، یم  دندرک و  یم  هاگن  رداچ  ياه  ناوخ 

نک لو  ار  هیسن  ریگب ، ار  دقن 
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مهللا :» دندناوخ یم  اذغ  زا  لبق  اه  هچب  هک  ار  ییاعد  درک ، یم  اعد  دعب  دروخ  یم  اذغ  لوا  هشیمه  يدیعـس  بیـصم  مان  هب  میتشاد  یقیفر 
اذغ اما  دناوخ ، دوش  یم  مه  دـعب  ار  اعد  نک . لو  ار  هیـسن  ریگب ، ار  دـقن  :» تفگ یم  درک  یمن  ریفوت  جرف ، ياعد  ای  ًالالح »...  انقزر  انقزرا 

. دیسر تداهش  هب  اهدعب  يدیعس  دور .» یمن  نییاپ  مه  هبمس  برض  اب  تقو  نآ  دتفا . یم  ناهد  زا  دوشیم و  درس 

روخن دیوگ  یم  مسفَن 

يدج و یلیخ  دنام ، یم  یقاب  ندیشک  سفن  يارب  ییاج  تفرگ و  یم  هک  ییاه  همقل  يال  هبال  دوب و  ندروخ  لوغشم  مامت  لیم  اهتشا و  اب 
یتح ینک ؛ نآ  فلاخم  نکب  دیوگ  یم  وا  هچ  ره  هک  تسا  نیا  سفن  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  یکی  دنیوگ  یم  ام  ناگرزب  :» تفگ یم  یعطق 

اب هک  نیا  يارب  نم  شونب و  مک  روخب  مک  دیوگ ، یم  نم  هب  ینابز  یب  نابز  اب  نم  سفن  بترم  تسا  یتدم  نالا  نک . تدابع  دـیوگب  رگا 
« اـیر » تسا نکمم  هچ  رگا  :» درک یم  هفاـضا  دـعب  مشونب .» مروـخب و  منک  یم  یعـس  رتـشیب  هچ  ره  منک . یم  ار  نآ  سکع  منک  هزراـبم  وا 

!«. دوشب

ملق نان و 

شوخ باوخ و  شوخ  مزلتسم  ار  يدنمونت  یقاچ و  هشیمه  هک  نیا  بلاج  و  رانچ ! تماخـض  هب  دندز  یم  دنم  لکیه  دارفا  هب  ییاه  فرح 
ین لثم  دـندوب  ییاه  هچب  ضوع  رد  كاروخ ! هن  دنتـشاد  باوخ  هن  ناش  یـضعب  اه  هدرم  ردام  هک  یلاـح  رد  میتسناد . یم  ندوب  كاروخ 

رد دـش  یمن  ریدـقت  اب  تشادـن . هدـیاف  مه  وگتفگ  ثحب و  دـندرک . یمن  هجوت  بلج  ًالـصا  دـندروخ و  یم  اه  نآ  ربارب  هس  ود ، هک  نایلق 
رد نابز  یلاـیخ ؛ یب  توکـس و  سنج  زا  همه  هن  دندیـشیدنا ، یم  يا  هراـچ  دـیاب  دوب . هدروخ  مقر  روط  نیا  مه  اـه  نآ  تشونرـس  داـتفا .
مه ادخ  :» نآ حیـضوت  رت  بلاج  نورطـسیام . ملقلا و  ن و  دنتفین . سپ  هک  دنتفرگ  یم  شیپ  تسد  الاح  هللا . مسب  دوب . لیـسو  نیت  سرتسد 

!« سیونب ار  اه  یندیشون  اه و  یندروخ  ۀیقب  رادرب و  ذغاک  ملق و  دعب  نان ! لوا  دیوگ  یم 

؟ يا هدش  ینارون 

رهاظ تخادنا . دز و  ثحب  رد  ار  شکجرب  رگید  ياه  یلیخ  لثم  درک و  هدافتسا  وا  ییور  مک  زا  ای  داد  شتلاجخ  دوشب  هک  دوبن  یـسک  وا 
هب هک  نآ  اب  شدوخ  دشاب . یخوش  دروخرب و  ضرعم  رد  نارگید  زا  شیب  دش  یم  بجوم  وا  هتخادرپ  هتخاس و  نطاب  هتساریپ و  هتـسارآ و 
یم وا  هب  رگا  دوـب ؛ عـقوم  هب  اـج و  هب  تسرد و  شدوـخ  عوـن  رد  هـک  داد  یم  ییاـه  باوـج  دز و  یم  ییاـه  فرح  دـیدنخ ، یم  تردـن 

«. مدوب مامح  هزات  هرآ ، :» تفگ یم  يدج  یلیخ  يدش » ینارون  :» دنتفگ

يا هشیش  کجنران 

رارق يا  هشیش  یناویل  رد  ار  نآ  ةدرشف  مرها  میدیشک و  یم  ار  کجنران  نماض  گنج  ریگرد  ياهاتسور  اه و  رهـش  زا  ینیـشن  بقع  عقوم 
ار ردو  دـش  یم  دراو  ام  هناخ  هدـش و  يزاسکاپ  ۀبـصق  هب  نمـشد  یتقو  میداد و  یم  رارق  یلزنم  يدورو  رد  ای  قاتا  رد  يالاب  میداد و  یم 
. درک یم  دراو  یتافلت  نمشد  هب  قیرط  نیا  هب  دش و  یم  رجفنم  هدیرب و  کجنران  مرها   ، تسکش یم  هداتفا و  نیمز  هب  ناویل  درک ، یم  زاب 

اه هناشن  اه و  مان 

ندز زا  همانرب و  نکفارون  ناونع  هب  سوناف  یتسد و  غارچ  زا  بسانمان  طیارـش  رد  دـش .  یم  رازگرب  رداچ  رگنـس و  رد  هک  دوب  يا  هقباسم 
یم رارق  طرـش  ود  لباقم  رد  دـندوب  هدـنزاب  هک  یناسک  هقباسم  نایاپ  رد  دـش .  یم  هدافتـسا  گنز  ياـج  هب  رگیدـکی  هب  قشاـق  باقـشب و 
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یم رارق  طرـش  ود  لباقم  رد  دـندوب  هدـنزاب  هک  یناسک  هقباسم  نایاپ  رد  دـش .  یم  هدافتـسا  گنز  ياـج  هب  رگیدـکی  هب  قشاـق  باقـشب و 
نیا هتبلا  دنروخن ! ار  دوخ  مهـس  دوب  مک  اذغ  تقو  ره  هک  نیا  رگید  دنهدب و  ینابهگن  تسپ و  يزاب  ةدنرب  ياج  هب  هک  نیا  یکی  دـنتفرگ 

نآ زا  هک  داد  یم  تبسن  دوخ  هب  ار  یلغش  هدننک  تکرش  دوب . لغاشم  یفرعم  تمـسق  همه  زا  رت  ییاشامت  تشاد و  یخوش  ۀبنج  رتشیب  اه 
یم باختنا  ار  یـساکع  لغـش  صخـش  رگا  ًالثم  داد . یم  هدننک  لاؤس  هب  یطوبرمان  ياه  یناشن  مسا و  هجیتن  رد  تشادـن .  یعالطا  چـیه 

!" دراد یگتسب  یساکع  هب  تفگ ": یم  لباقم  فرط  هب  ییامنهار  يارب  دوخ  لغش  حیضوت  رد  درک 

اه ناوخ  بش  زامن 

یلیخ رداچ  ۀشوگ  زا  دیاب  هیـضق  نتفرن  ول  نیریاس و  ندشرادیب  زا  يریگولج  يارب  دندش ، یم  رادیب  بش  زامن  ندـناوخ  يارب  هک  یـضعب 
مدرک و یم  نهپ  نیمز  يور  يوقلح  تروص  هب  بانط  کی  هک  دوب  نیا  نم  شور  دنتفر . یم  نوریب  هتـسهآ  نیچرواپ و  نیچرواپ  هنارهام 

بانط لخاد  شیاپ  دش  یم  در  یگشیمه  لحم  زا  ناوخ  بشزامن  یتقو  مدرک . لص  اپ و  تسد و  لثم  مندب  ياضعا  زا  ییاج  هب  ار  نآ  رس 
صخـش رانک  هک  دوب  نیا  رگید  بیترت  میوش . یم  رادـیب  مه  ام  هلیـسو  نیا  هب  دیـشک و  یم  شدوخ  لابند  راـچان  هب  ار  اـم  درک و  یم  ریگ 

هدیشک رطاخ  هب  مه  ام  ًاعبط  دش  یم  رادیب  وا  یتقو  میدز . یم  قاجنـس  وا  سابل  هب  ار  نامـسابل  زا  یتمـسق  میدیباوخ و  یم  ناوخ  بشزامن 
. میدیسر یم  دجهت  هب  میدش و  یم  رادیب  نامسابل  ندش 

یلصا ربخ  اه و  همان 

دوب لماک  همان  زیچ  همه  دنتشاذگ . یم  تناما  ناشناتسود  دزن  دنتشون و  یم  همان  دنچ  هک  دوب  نیا  ناششور  یضعب  تایلمع ، عورش  زا  لبق 
یم تسپ  دنتـشون و  یم  بیترت  هب  ار  اه  همان  خیرات  دیاب  اه  هچب  دش  یم  دیهـش  صخـش  دش و  یم  رای  تخب  رگا  هک  نآ  ریرحت  خیرات  زج 

. دسرب اه  نآ  هب  یلصا  ربخ  دعب  دنشاب و  شوخ  لد  یحابص  دنچ  اه  همان  اب  هداوناخ  ات  دندرک 

یطایخ نزوس  خن و 

درک هیخب  ار  وا  تروص  یطایخ  نزوس  خن و  اب  يرگید  یجیسب  تسود  دوب . هتـشادرب  یقیمع  مخز  ناردارب  زا  یکی  تروص  یتایلمع ، رد 
. دش يزیرنوخ  زا  عنام  يدایز  دودح  ات  و 

نغور بلح  ین و 

هب ور  هک  ار  رگنس  ةرجنپ  تشادن . یعقاو  رلوک  زا  یمک  تسد  هک  دندوب  هتخاس  يرلوک  میتشاد  هک  یتاناکما  رصتخم  اب  اه  هچب  هقطنم  رد 
هدـفه بلح  کی  دنتـشاذگ و  یم  مه  رانک  یفاک  ةزادـنا  هب  قالتاب  ياه  ینزا  دـندوب . هدادرارق  رلوک  هچیرد  ۀـلزنم  هب  دـش  یم  زاب  نوریب 

هب ودش  یم  يراج  گنلیـش  رد  بآ  دـندرک . یم  لصو  نآ  هب  ار  یمرـس  گنلیـش  دـندروآ و  یم  دوب  هدـش  خاروس  شریز  هک  ار  ییولیک 
یم هک  یمرگ  داب  نامزمه  دش و  یم  ریزارـس  نییاپ  هب  الاب  زا  تخیر و  یم  اه  ین  يور  بآ  نیا  دوب . میظنت  لباق  میتساوخ  یم  هک  یتبـسن 

. دیدرگ یم  رگنس  دراو  دش و  یم  کنخ  اه  نآرد  تبوطر  دوجو  رطاخ  هب  دروخ  یم  اه  ین  هب  دیزو و 

یمسا یکمک  يورین 

میس یبرد  هک  دوب  نیا  دیسر  نامرکف  هب  هک  يا  هلیح  اهنت  دندرک . یم  هلمح  ناما  یب  زین  اه  یقارع  میدوب و  رقتـسم  درگنـسوس  فارطا  رد 
. مینک یکمک  يورین  ندیسر  زا  تبحص  نامیاه 
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. دوب هدماین  مه  رفن  کی  یتح  هک  یلاح  رد  دنداتـسرف ، یکمک  يورین  ردقچ  ـه ، للااشام ـه ، للااشام هک  دـش  یم  هدینـش  اه  میـس  یب  مامت  زا 
یم تکرح  زیرکاخ  تشپ  بترم  کنات  نیا  وا  ییامنهار  اب  تسـشن . کنات  ةدـننار  رانک  ناهدـنامرف  زا  یکی  دوب . نامروحمردزین  یکناـت 

. دننک دس  ار  اه  نآ  يولج  دنتسناوت  هک  دوب  قیرط  نیا  هب  درک و  جیگ  یباسح  ار  نمشد  داد و  یم  ژاریو  درک و 

یغورد لاقتنا  لقن و 

دنفرت دوبن . طخرد  ینادـنچ  يورین  عقوم  نآ  دراد . تایلمع  دـصق  نمـشد  هک  دـندوب  هدـش  علطم  نیریـش  رـصق  رد  ناـه  هدـنامرف  زا  یکی 
غارچ اب  ار  اه  نیـشام  نامه  دعب  درک و  هناور  روحم  هب  هیقع  زا  نشور  غارچ  اب  ار  نیـشام  يدادـعت  هک  تروص  نیا  هب  درب  راک  هب  یـصاخ 

تایلمع زا  تسورین و  لاـقتنا  لـقن و  لاـح  رد  ناریا  هک  درب  یم  ناـمگ  نمـشد  لـمع  نیا  رارکت  راـب  دـنچ  اـب  داتـسرف . هبقع  هب  شوماـخ 
. دوش یم  فرصنم 

ازوا هچوان 

هدـنامرف دوب . مامتا  لاحرد  ام  ياـه  هلولگ  دـیآ . یم  اـم  تمـس  هب  نمـشد  ۀـچوان  نیا  هک  دـمآ  ماـیپ  میتشاد . تشحو  ازوا  ۀـچوان  زا  همه 
هک یتخانش  اب  مینک  تکرح  اه  نآ  تمس  هب  تعرس  اب  رگا  لاح  میا ، هدش  صخشم  ًامتح  ازوا  رادار  رد  تفگ ": تفرگ . یبیجع  میمـصت 

". دننک یم  رارف  تسا و  ناکیپ  سالک  هچوان  دننک  یم  رکف  ًامتح  مراد  اه  یقارع  زا 

هشام خن و 

دادیم رارق  فده  ارم  عضوم  تسار  پچ و  زا  نمشد  منک ، يزادناریت  زیرکاخ  تشپ  زا  متساوخ  یم  تقو  ره  مدوب و  یچرابریت  هقطنم  رد 
ۀـشام هب  ار  یخن  دـعب  منک ، میظنت  ار  نآ  مهد و  رارق  یبسانم  ياـج  ار  راـبریت  دیـسر  مرظن  هب  تشاذـگ . یمن  یقاـب  کیلـش  يارب  یهار  و 

یم گنم  جیگ و  ار  اه  یقارع  هویش  نیا  اب  یصاخ  تاقوا  رد  زور  ره  مدرک . يزادناریت  اج  نآ  زا  مدیشک و  رگنس  ات  ار  نآ  متسب و  هحلسا 
. مدرک

زادنا کجنران 

هب ار  یتسد  کجنران  هک  مزاسب  یهاگتسد  متفرگ  میمصت  دندرک . یم  هلمح  ام  هب  بالقنا  دض  ياهدرک  بش  ره  نارون ، نسح  هاگیاپ  رد 
مداد و یم  ماجنا  لوتفم  میس  هعطق  کی  اکشود و  گنشف  کی  ةراپمخ 60 ، ۀلول  کی  اب  ار  راک  نیا  دنک . باترپ  رتم  دص  زا  شیب  ۀلـصاف 

. تفر یم  شیپ  رتم   400 زا شیب  یتسد  کجنران  شور ،  نیا  اب 

ةراپمخ 81 کجنران 

یم نآ  هب  ار  جرخ  و  یت . . نا . یت میتـخیر و  یم  نآ  رد  گـنفت  هکوـپ  يرادـقم  میدرک .  یم  تسرد  کـجنران  ةراپمخ 81  ياج  ۀـشال  زا 
ار نآ  رـس  میدرک و  یم  هیبـعت  زاـس  تسد  کـجنران  نیا  يارب  یج . . یپ . رآ جرخ  زا  يا  هلیتـف  تشپ  زا  هندـب ، ندرک  خاروـس  اـب  میدوزفا .

. درک یم  باترپ  دوب  مزال  هک  اج  ره  هب  ندز  شتآ  زا  دعب  ار  نآ  ۀلیتف  دوب و  تیمانید  لثم  کجنران  نیا  راک  میتسب . یم  مکحم 

نامک کجنران 
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ینیما داوج  ياه  مان  هب  نادرگ  ياهورین  زا  رفن  هس  دیسر . یمن  مه  رتم  هب 50  ناشتسد  درب  دنتشاد و  لکشم  کجنران  باترپ  يارب  اه  هچب 
یگرزب نامک  نتخاس  راک  هب  تسد  لکـشم  نیا  لح  يارب  کمن  ۀـچایرد  روحم  رد  واـف ، طـخ  رد  ناـیداهرف ، نیـسح  یتیادـه ، نسحم  ، 

. دش یم  باترپ  يدایز  عاعش  ات  کجنران  نآ  اب  هک  دندش 

یتسد کجنران 

رایـش رد  تشگزاب  ریـسم  رد  منک ، لقتنم  هبقع  هب  ار  وا  ات  مدرک  لوک  ار  یحورجم  نم  درک . هلمح  قارع  نیبملا  حتف  تایلمع  زا  لبق  بش 
رکف وا  متفرگ . تشمرد  متشادرب و  یگنس  لاناک  يالاب  زا  يروف  هک  منک  هچ  مدوب  هدنام  متشادن . هحلـسا  مدروخرب . اه  یقارع  زا  یکی  هب 

وا زا  یهدنامرف  رگنس  رد  ار  شتازیهجت  حالس و  هک  ینامز  مدرب . یهدنامرف  رگنس  هب  ار  وا  درب . الاب  ار  شیاه  تسد  مراد ، کجنران  درک 
. دیشک یقیمع  هآ  فسأت  ترسح و  ۀناشن  هب  دوب . نآرد  یخولک  هک  دش  نم  تسد  هجوتم  شهاگن  دنتفرگ ، یم 

کجنران دوخن و 

نماض هک  ار  یکجنران  دعب   . میتخادنا یم  نآ  لخاد  دوخن  هناد  دنچ  میدرک و  یم  بآ  زا  رپ  ار  ابرم  یلاخ  ياه  هشیـش  ینیـشن  بقع  عقوم 
هک هشیش  دندرک و  یم  دراو  راشف  کجنران  ۀتسد  هبدندش  یم  زبس  اهدوخن  هک  یعقوم  میداد .  یم  رارق  هشیش  لخاد  میدوب  هدیشک  ار  نآ 

. دش یم  رجفنم  کجنران  اهر و  مرها  تسکش و  یم  داتفا و  یم  نیمز  هب  شزرل  رثا  رب  دوب  رگنس  يور 

یخن یشک و  کجنران 

ای یلصا  ياهرگنس  ای  نیشام  لحم  ردار  نآ  دندیشک و  یم  ار  نآ  نماض  دعب  هتسب و  شک  اب  ار  کجنران  مرها  ینیشن  بقع  عقوم  اه  هچب 
یم هراپ  هدیسوپ و  دندوب  مه  لمعتـسم  ًاتدمع  هک  اه  شک  نیا  زور  دنچ  زا  دعب  دنتـشاذگ .  یم  دوب  عامتجا  لحم  ًالامتحا  هک  يا  هطقنرد 

دش . رجفنم  هراب  کی  کجنران  دندش و 
رارق ساسح  ياهاج  رگید  ای  یهدنامرف  رگنـس  کیدزن  ار  کجنران  ًالثم  دـندرک . یم  دایز  اهراک  نیا  زا  مه  تایلمع  تاعالطا  ياه  هچب 

ود هب  وس  ود  زا  یخن  ای  شک  اب  ار  کجنران  هک  دوب  نیا  رگید  ةویـش  دنکـشب . هشیـش  داتفا  نیمز  هب  کـجنران  رگا  هک  يروط  دـنداد ، یم 
، دـندمآ یم  وـلج  يا  هقطنم  هب  زواـجت  فرـصت و  رورغ  زا  تسمرـس  اـه  یقارع  هک  یعقوـم  دـندرک . یم  تسرد  هلت  دنتـسب و  یم  تخرد 

. دندیسر یم  تکاله  هب  دش  یم  رجفنم  کجنران  درک و  یم  ریگ  شک  هب  ناشیاپ 

یبانط کجنران 

هک بیترت  نیا  هب  میدرک ،  تسرد  هلت  ناشیارب  کجنران  اب  دوب  دایز  ام  روحم  زا  قارع  تاعالـصا  ذوفن  لاـمتحا  یتقو  رصن 7  تایلمع  رد 
دمآ یم  نوریب  تحار  نماض  دش  یم  هدیشک  بانط  ات  میتسب و  یم  بانط  نآ  ةدیمخ  رـس  ندرک  تسار  زا  دعب  کجنران  یتسد  نماض  هب 
یم هطقن  نیا  هب  یتقو  نمشد  یتاعالطا  ياهورین  میتسب . یم  ییاج  میدرب و  یم  لاناک  رگید  تمـس  هب  ار  بانط  رگید  رـس  دش . یم  اهر  و 

تهج زا  میدوب  طخ  رد  هک  یتدـم  بیترت  نیا  هب  دـش . یم  رجفنم  کجنران  اهر و  نماض  درک و  یم  دروخرب  باـنط  هب  ناـشیاپ  دندیـسر 
 . میدوب رطاخ  هدوسآ  قارع  ياه  یتاعالطا  ذوفن 

كاب یبسچ و  کجنران 

نیشام نیزنب  كاب  لخاد  ار  نآ  میدز و  یم  بسچ  راون  دوب  هدش  هدیشک  نآ  نماض  هک  یکجنران  مرها  رود  نمـشد  كاخ  هب  ذوفن  عقوم 
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دش و یم  زاب  کجنران  رود  زا  بسچ  ًاعبط  دروخ و  یم  ار  بسچ  راون  نیزنب  میدش  یم  رود  هقطنم  زا  نامدوخ  ات  دـعب  میتخادـنا .  یم  اه 
نامز رد  شور  نیا  زا  دندش . یم  یـشالتم  مه  اب  نآ  نانیـشنرس  ًالامتحا  نیـشام و  نآ  راجفنا  اب  دـش و  یم  اهر  کجنران  مرها  نا  بقاعتم 

 . میراذگب اج  هقطنم  رد  ار  يدوخ  ياه  نیشام  یتح  میدوب  روبجم  هک  دش  یم  هدافتسا  ینیشن  بقع 

هلت کجنران 

نآ میدیـشک و  یم  ار  نآ  نماض  هک  تروص  نیا  هب  میدرک . یم  هلت  ار  کجنران  اـه ،  یقارع  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  رصن 7  تایلمع  رد 
هلت خن  هب  یسک  ياپ  رگا  هک  يوحن  هب  میداد  یم  لاصتا  يا  هطقن  هب  ار  گنس  نآ  دعب  میتشاذگ .  یم  گنـس  ریز  هتـسب  تلاح  رد  مرها  ار 

. دش یم  رجفنم  کجنران  درک و  یم  تکرح  گنس  درک  یم  ریگ 

هیاسمه غارچ  رون 

یلاخ ياه  یطوق  میتشاد .  رونم  هب  جایتحا  ام  دوب و  کیرات  یلیخ  اوه  ناتـسمز  ياه  بش  میدوب .  باهذ  لپ  رـس  ۀقطنم  رد  گنج ، لیاوا 
عورش هدش  داجیا  يادص  رس و  رطاخ  هب  اه  یقارع  میتخادنا .  یم  نییاپ  هپت  يالاب  زا  میدرک و  یم  هزیر  گنس  زا  رپ  ار  توپمک  ورـسنک و 

 . میدرک یم  ییاسانش  ار  هقطنم  ام  تروص ،  نیا  هب  دندرک و  یم  رونم  ندز  هب 

میقتسم لوق  لقن 

هب دش و  اه  یقارع  میس  یب  طوطخ  دراو  ناگدنمزر ، هبنمشد  کت  نایرج  رد  دوب ، یچ  میس  یب  هقطنم  رد  هک  نابز  برع  ناردارب  زا  یکی 
تافلت ینیـشن  بقع  ماگنه  ناگدنمزر  درک . لقتنم  ار  نامرف  نیا  مه  وا  دنـشکب و  بقع  عیرـس  اهورین  دییوگب  تفگ  یقارع  یچ  میـس  یب 

. دندروآ دراو  اه  یقارع  هب  ینیگنس 

راکدوخ نانابهگن 

هلـصاف اهرگنـس  ات  رتم  دصیـس  دودـح  اهرگنـس  ات  ینابهگن  تسپ  زا  میتشادـن .  مه  شخب  ساپ  میدوب  هتفر  نیمک  هب  ناهورگ  ياهورین  اب 
تسناد یم  هک  اج  نآ  زا  تفر  یم  ینابهگن  رگنـس  هب  صخـش  یتقو  هک  بیترت  نیا  هب  میدیـشیدنا  يا  هراچ  میدرک و  تروشم  مه  اب  . دوب

نیا هب  دیـشک و  یم  ار  میـس  دـش ،  یم  مامت  شدوخ  ینابهگن  تعاس  هک  یماگنه  تسب ، یم  وا  ياپ  هب  ار  یمیـس  تسیک  يدـعب  ناـبهگن 
یعامتجا رگنس  رد  لصو و  ار  یلاخ  یطوق  میـس  نامه  هب  زین  زور  لوط  رد  دش . یم  ماجنا  اهبـش  راک  نیا  هتبلا  درک . یم  رادیب  ار  وا  قیرط 

، یطوق ندمآرد  ادص  هب  اب  دیـشک و  یم  ار  میـس  دهدب  یمایپ  تسوخ  یم  ای  دید  یم  یـصاخ  دروم  تقو  ره  نابهگن  دندرک . یم  نازیوآ 
. دنتفر یم  شغارس  هب  اه  هچب 

يرتشوش یلعرون 

دیهش همانیگدنز 
رد هک  دوب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  دشرا  ناهدنامرف  زا  یکی  روباشین  ناتـسرهش  تیالو 1327  رس  ياتـسور  رد  يرتشوش  یلعرون 

دوب هاپس  ینیمز  يورین  هدنامرف  نیشناج  رورت  نیا  نامز  رد  وا  دش . هتشک  نیشیپ  رد  يراحتنا  راجفنا 
رثکا رد  دراد  دوخ  نیرز  همانراک  رد  ار  یسنورب  دیهش  يرکاب و  دیهش  نوچمه  يراوگرزب  نادیهـش  یمزرمه  راختفا  هک  يرتشوش  رادرس 

لمحت دیدش و  تحارج  راب  تفه  هک  تشاد  لاعف  يروضح  یتایلمع  ياهروحم  یهدنامرف  هژیو  هب  فلتخم  ياه  تیلوئسم  اب  اه  تایلمع 
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لمحت دیدش و  تحارج  راب  تفه  هک  تشاد  لاعف  يروضح  یتایلمع  ياهروحم  یهدنامرف  هژیو  هب  فلتخم  ياه  تیلوئسم  اب  اه  تایلمع 
يارب يرگید  نیرز  گرب  نوچ  ار  يزابناج  راختفا  بیترت  نیدـب  دوب و  هناـصلخم  لاـعف و  روضح  نیا  لـصحام  نآ  زا  یـشان  درد  جـنر و 

. دروآ ناغمرا  هب  وا  تدهاجم  رسارس  یگدنز  باتک 
دایص دیهش  زا  لقن  هب  تفرگ و  هدهع  رب  ار  نیرفآ  رورغ  تایلمع  نیا  تیلوئسم  يربهر  مظعم  ماقم  هیصوت  هب  يو  داصرم  تایلمع  عوقو  اب 

شرازگ غالبا  يو و  اب  ینیمخ  دـمحا  دیـس  جاح  موحرم  سامت  رد  هک  ییاج  اـت  تشاذـگ  شیاـمن  هب  دوخ  زا  یبوخ  یهدـنامرف  يزاریش 
یمن هک  ایند  نیا  رد  : " دـنیامرف یم  يرتشوش  رادرـس  هب  باطخ  ماما  ترـضح  هر ،)  ) ینیمخ ماما  هب  موحرم  نآ  طسوت  تاـیلمع  تفرـشیپ 

." درک مهاوخ  تعافش  ار  امش  ًاعطق  ایند  نآ  رد  مشاب  هتشاد  ییوربآ  رگا  منکب . يراک  مناوت 
گرزب و هدنامرف  نیا  ياه  تیلوئسم  زا  یشخب  هاپس  ینیمز  يورین  هدنامرف  ینیـشناج  هزمح و  هاگرارق  فجن ، هاگرارق  رگشل 5  یهدنامرف 
اب دیدرگ  قفوم  دش و  راد  هدهع  ار  نادهاز  سدق  هاگرارق  یهدنامرف  تمـس ، ظفح  اب  زین  نیدرورف 88  لوا  زا  يو  تسا . ماقم  الاو  دـیهش 

. دیازفیب دوخ  تاراختفا  هب  ناتسا  نیا  رد  ار  ینس  هعیش و  فیاوط  نیب  داحتا  داجیا  ریذپان  یگتسخ  یتدهاجم  ریگیپ و  یشالت 
رد اهراب  دوب  راد  هدـهع  زین  ار  اضر  ماما  یتوکلم  هاگراب  يراختفا  یمداخ  بصنم  يدامتم  ياه  لاـس  هک  يرتشوش  یلعرون  دیهـش  رادرس 

. دوش هکت  هکت  ادخ  هار  رد  ملباقان  مسج  مسرب و  تداهش  هب  مشاب و  گنج  نادیم  رد  مراد  وزرآ  دوب : هتفگ  شنامزرمه  عمج 
رد ینـس  هعیـش و  ناردارب  زا  رفن  هدازدمحم و 10  یلعبجر  رادساپ  پیترس  رادرـس  يرتشوش و  یلعرون  دیهـش  رادساپ  رگـشلرس  رادرس 
رد ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  زابرس  ناتسرهش  رد  یناهج  رابکتسا  رودزم  لماوع  طسوت  یتسیرورت  هثداح  کی  رد  رهم 1388  خیرات 22 

دیسر . تداهش  هب  چولب  اههفیاط  نارس  اب  رادید  عقوم 
يرتشوش یلع  رون  رادرس  زا  یندناوخ  یتارطاخ 

تدحو كاروخ  اب  يا  هرفس  *
ًاتبـسن بیـش  اب  ییالابرـس ، هداج  دندوب ، تناو  ناشرثکا  هک  يروجاوروج  ياهنیـشام  ناضمر ،  مهدزناش  زور  برغم  ناذا  زا  لبق  یقیاقد 

رـصتخم اب  دندمآ ، یم  الاب  دندومیپ و  یم  ار  هدش ، عقاو  نآ  يور  رب  هاپـس  رقم  هک  زابرـس ، ناتـسرهش  زکرم  کسار ، رهـش  گرزب  هپت  دنت 
. دندش یم  لخاد  دنتشذگیم و  یماظن  مارتحا  اب  یناسآ و  هب  يدورو  ینابهگن  زا  میرادرس » نامهیم  ام   » هاتوک هلمج  نتفگ  اب  ییاسانش و 

، دنتـسه يرتسکاخ  گنر و  یکاخ  سابل  اب  مه  یکوت  کتو و  یچولب  دیفـس  سابل  رد  یگمه  هک  اهوردوخ  نیا  نانیـشنرس  دعب  یتاظحل 
ات دناهدمآ  دنتسه ، زابرـس  هقطنم  ریاشع  فیاوط و  نارـس  هک  نانیا  يرآ  دنریگیم ، رارق  نارادساپ  نارگید  رادرـس و  مرگ  لابقتـسا  دروم 

. دنشاب يربهر  تیالو و  نازابرسزا  یکی  راطفا  هرفس  نابزیم 
ندناکشخ هب  ار  تمه  رمک  ریذپان ، یگتسخ  یمزع  اب  هک  هاپـس  سدق  هاگرارق  هدنامرف  ینیمز و  يورین  هدنامرف  نیـشناج  يرتشوش  رادرس 

زا یعمج  نابزیم  مورحم ، هداـتفا و  رود  هطقن  نیا  رد  اـت  هدرمـش ، تمینغ  ار  كراـبم  زور  نیا  تسا ، هتـسب  قرـش  بونج  رد  ینمااـن  هشیر 
. دشاب نامحر  يادخ  رادهزور  ناگدنب 

دندوب هدمآ  هقطنم  چولب  فیاوط  نارس  همه  *
رد ار  نآ  هباشم  دیاش  هک  ياهرفس  ایریب . هداس و  ياهرفـس  دوشیم ، نهپ  هاپـس  هناخزامن  هشوگ  رد  راطفا  هرفـس  برغمزامن ، هماقا  زا  سپ 

. تفای ناوتن  يرگید  ياج  چیه 
رهـش دوخ  زا  روگ و  یکج  نیـشیپ ، زا  کیدزن ، رود و  ياههار  زا  نارگید . رب و  شخبهش ، یحالـص ،  یناکـسآ ، فیاوط  دناهدمآ ، همه 

. منادیمن ار  شمسا  یتح  نم  هک  يرگید  ياهاج  یلیخو  ناشفاریا  راشآ و  نوچمه  يرترود  قطانم  ای  زابرس  شخب  کسار ،
هطقن زا  یلعمالغ  نارگت ، زا  دمحم  ادخدکو  ناشفاریا  زا  نسحلاوبا  راشآ ، زا  داد  میحر  رتيوس ، نآ  زا  دمحم  ناخ  نیشیپ ، زا  میحرلادبع 

. رگید هرهچ  اههدو  يزرم 196  لیم  زا  شدوخ  لوق  هب  يزرم و  رفص 
مک و اـت  تسا  باـت  بت و  رد  دـناشنیم و  هرفـس  رب  مارتحا  اـب  دـنکیم و  فراـعت  یکی  یکی  دوخ ، ناـشیوخ  ناـکیدزن و  ناـنوچ  رادرس 
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نایاپ اب  دهدیم . همادا  ار  دوخ  راطفا  هرابود  دنکیم و  نتـسشن  هب  فراعت  دیآیم ، يدراو  هزات  هک  مه  یهاگ  دنچ  زا  ره  دـشابن ، يرـسک 
شوخ رایسب  ات  رایسب  دمحم  ادخدک  «، »؟ تسا روطچ  یحالص  دمحم  ناخ  .» دوش یم  عورش  اهدنخب  وگب و  اههدعگ و  پگ و  راطفا  نتفای 

. دنز یم  ادص  دسانش و  یم  کچوک  مسا  هب  ار  دارفا  رتشیب  هک  هکنیا  بلاج  و  دیدمآ » 
اب هک  متفا  یم  نامرواکت  نادرگ  هدنامرف  لامک  جاح  شیپ  زور  دنچ  فرح  دای  هب  هاگآ  دوخ  ان  منیبیم  هک  ار  رادرـس  یمیمـص  هطبار  نیا 

اریز يرگید ! ای  نم  هن  یـسرپب ، ریاشع  نیا  زا  یکی  زا  تسا  یفاک  دـیآ  یم  هقطنم  هب  یک  رادرـس  یمهفب  یتساوخ  رگا  تفگ «: یم  هدـنخ 
.« دنراد ربخ  ام  زا  رتهب  اهنآ 

میرادن اجنیا  رد  تینما  هغدغد  رگید  *
: دـیوگ یم  ادـخ  دای  مان و  زا  سپ  ادـتبا  نامه  رد  زین  وا  دـننزیم و  هقلح  رادرـس  رود  هب  چولب  فیاوط  نارـس  دوش . یم  عمج  راطفا  هرفس 

یمن سک  چیه  مراد  مه  نیقی  مرادن و  اجنیا  رد  یتینما  هغدغد  چیه  رگید  رویغ  مدرم  امـش  روضح  اب  نم  هک  میوگب  لوا  نیمه  زا  ار  نیا  »
«. دشاب هتشاد  امش  مکحتسم  فوفص  رد  يذوفن  نیرت  کچوک  دناوت 

ياـهرالد ندـیعلب  اـب  اـهزرم  يوـس  نآ  رد  هک  ییاـهنآ  تسا ، هتفاـیرد  یبوـخب  رگید  زورما  چوـلب  درم  اریز  تـسا ،  هنوـگنیا  هـک  قـحلاو 
يوریپ هب  رادرس  ریغال . دنشیدنا و  یم  شیوخ  عفانم  هب  اهنت  اهنت و  دننز ، یم  هنیسرب  ار  چولب  قلخ  گنس  یـسیلگنا  ياهدنوپ  ییاکیرمآ و 

هقرفت رظتنم  نمـشد  زورما  نـم ، ناردارب  :» دـیوگ یمو  دروآ  یم  ناـیم  هـب  نخـس  یلدـمهو  تدـحو  زا  اـقآ ، ترــضح  شدارم  ـالوم و  زا 
زا یکی  ًالـصا  . دوـش هدیـشک  کـیراب  ياـج  هب  دـیراذگن  دـمآ ، شیپ  یفـالتخا  هدرکاـن ، يادـخ  رگا  تسا . یگتـسدود  رظتنم  تساـمش ،

 «. تسا ندوب  مه  اب  نیمه  هفیاط ، تایصوصخ 
یم هک  متفا  یم  یناکـسآ  هفیاط  زا  نسحلاوبا  راطفا  زا  شیپ  ياه  فرح  دای  هب  دسر ، یم  اجنیا  هب  هک  رادرـس  شخب  تدـحو  ياههیـصوت 
رکف هب  هاپـس  دندرک . تلفغ  نآ  زا  اه  یـضعب  هک  يراک  تسام ، تدـحو  رکف  هب  يزیچ  ره  زا  لبق  هک  تسا  نیمه  هب  هاپـس  یبوخ  :» تفگ

. « میتسه هاپس  رانک  رد  ناج  ياپ  ات  ام  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا و  تمدخ 
! تسا هدیسر  یناخ  هب  یمداخزا  چولب  ناخ  *

نیا چولب  ياه  ناخ  امـش  راک  رد  توق  تاکن  زا  یکی  دـیوگ «: یم  هک  تسا  هدیـسر  اجنیا  هب  دراد و  همادا  نانچمه  رادرـس  ياه  تبحص 
. تسامش يارب  یگرزب  راختفا  نیا  نآ و  دننام  تورث و  تردق و  ملظ و  يدعت و  رس  زا  هن  دیا ،  هدیسر  یناخ  هب  یمداخ  زا  امـش  هک  تسا 

نم هب  تفگ  یمو  درک  یم  راختفا  یمداخ  هب  نامناشلا ، میظع  ماما  هک  هنوگنامه  دـینک . ظفح  ار  يرازگتمدـخو  یمداـخ  هیحور  نیا  سپ 
. تسب راک  هب  بش  نآ  تفایض  رد  مه  لمع  رد  رادرس ، ار  فرح  نیا  و  دییوگب » مداخ  دییوگن ، ربهر 

ًاروف و  مشچ ! هب  يا  تفگ ،  یم  باوج  رد  هلـصافالب  وا  تفگ ، یم  شا  هفیاط  تالکـشم  زا  ریاشع  فیاوط و  نارـس  زا  یکی  هک  هاـگ  ره 
دراوـم ردو  دـینک » لـح  ار  ناـیاقآ  لکـشم  ًاروـف  :» تفگ یم  هقطنم  رد  رقتـسم  تمواـقم  ینیمز و  ناهدـنامرف  رمرپ  ناـیولع و  هـب  باـطخ 

، شوخ شوخ  دوش ، یم  تسرد  ءاشنا ا ... دینک  ربص  :» تفگ یم  بل  رب  يدنخبل  اب  دوبن  تارودقم  دـح  رد  اه  هتـساوخ  هک  مه  يدودـحم 
ياقآ هب  باطخ  هلـصافالب  رادرـس  تفگ ، شا  هفیاط  رد  دنمزاین  راوناخ  ییاسانـشزا 100 فیاوط ، نارـس  زا  یکی  هک  هاگنآ  ای  و  مک »! مک 

. « دوشب اهنیا  يارب  یساسا  یمادقا  ًادعب  ات  نازیزع ، نیا  هب  دیهدب  میهد ، یم  درآ  نت  ًاتلاجع 10 :» تفگ نایولع 
راک روتسد  رد  فیاوط  تدحو  شیامه  *

دنک و یم  هراشا  فیاوط  نارس  تدحو  شیامه  حرط  هب  دیوگ و  یم  هاپس  ياهحرط  زا  هدش ،  حرطم  تالاوس  يالبال  رد  نانچمه  رادرس 
شیب تدحو  تاکرب  هب  رگید  الاح  هک  وا  دـسرپ و  یم  ار  راک  تفرـشیپ  تساه ،  شیامه  نیا  زا  یکی  بلطواد  ییوگ  هک  میحرلادـبع  زا 

یم میـشاب ، هتـشاد  ار  نامدوخ  هفیاط  نارـس  شیامه  اهنت  هکنیا  ياج  هب  هک  دش  نیا  نامرظن  ام  رادرـس  :» دـیوگ یم  تسا  هدرب  یپ  شیپ  زا 
دش هجاوم  رادرس  دیدش  لابقتسا  اب  هک  يداهنشیپ  دیاین ». شیپ  مه  یفالتخا  ات  میشاب  هتشاد  نیشیپ  رد  فیاوط  همه  يارب  یشیامه  میهاوخ 
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یم لح  زیچ  همه  امش  تمه  اب  ادخ و  هب  لکوت  اب  دیـشابن ، مه  تاناکما  هجدوب و  نارگن  دینک و  عورـش  رتدوز  هچ  ره  ار  ناتراک  :» تفگو
اهداوساب و هب  اهراک  دربشیپ  يارب  :» دـیوگ یم  فیاوط  نارـس  هب  باـطخ  دـنک و  یم  هراـشا  مه  يرگید  هتکن  هب  تبحـص  همادا  رد  دوش ».

یبوخب اهنآ  هبرجت  رکف و  زا  دنتـسه  اجک  ره  رد  دـیهدب ، اهب  ناتدوخ  یلحم  ياه  هدرک  لیـصحت  اـه و  يولوم  نایهاگـشناد و  ناـگبخن ، 
.« دننک کمک  امش  هب  دنناوت  یم  همه  زا  رتهب  اهنیا  نوچ  دینک . هدافتسا 

نانامهم يارب  یکربت  رتشگنا  *
رگید یفرط  زا  دنورب و  دـیاب  دـنا ، هدـمآ  کیدزن  رود و  ياههار  زا  اهنیا  رتشیب  تسا . هتـشذگ  بش  زا 10  تعاس  ياه  هبرقع  رگید  ـالاح 

یـشیامرف رگید  یـسک  نایاقآ   » دـنک یم  دـیکات  راب  نیدـنچ  رادرـس  هکنیا  زا  سپ  نیاربانب  تسا . هدـنامن  یقاب  رحـس  هب  مه  یتعاـس  دـنچ 
دنک و یم  مالعا  ار  هسلج  متخ  ناناملـسم ، ام  نیب  رد  تدحو  مکحم  هناوتـسا  نیا  ینابرهمو ، تمحر  ربمایپ  دمحمرب ، تاولـص  اب  « تشادن

هرابود دـنک و  یم  میدـقت  نانامهیم  کت  کت  هب  ار  يربهر  مظعم  ماقم  ییادـها  دهـشم و  یکربت  رتشگنا  هسلج ، نیا  زا  يراـگدای  ناونعب 
تسا بش  دیشاب ، بظاوم  نایاقآ  :» دیوگ یم  دنوش ، یم  جراخ  هناخزامن  زا  هک  روطنیمه  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  همه  یظفاحادخ  يارب 

.« دورب ادرف  دنامب  اج  نیمه  تسا  رود  شهار  یسک  رگا  دتفیب . یقافتا  هدرکان  يادخ  دنکن  دینک ، یگدننار  تقد  اب 
دنروشک ماظن و  زوسلد  اهنیا  *

رگید الاح  دنلوغـشم و  شوجو  بنج  هب  نامـسآ  رد  ابیز  ناگراتـس  تسا و  نتفرگ  جوا  لاـح  رد  مهدزناـش  بش  هاـم  لـماک  اتبـسن  صرق 
نیا هک  یلاحرد  نمو  تسا  ندش  رود  لاح  رد  مارآ  مارآ  زابرس ، هاپس  یطابترا  بیشارس  هداج  رد  مه  چولب  فیاوط  نارس  نیشام  نیرخآ 
بوخ ار  اقآ  ياه  سرد  رادرـس  يرآ ! . منک یم  رورم  دوخ  نهذ  رد  ار  بشما  راطفا  همانرب  رگید  راب  کـی  منک ، یم  اـشامت  ار  اـبیز  هرظنم 

اه یضعب  هک  تسا  ییاهنآ  هن  مدرم  نیا  درد  اریز  تساجک ، رد  راک  لکشم  تسیچ و  نامدرم  نیا  درد  تسا  هدیمهف  ًاعقاو  تسا و  هتفرگ 
یتح ای  بالقنا و  ماظن و  اـب  توادـع  ینمـشد و  هدرکاـن  يادـخ  هن  دـننک ، یم  راوخـشن  هناـگیب  ياـهویدار  رد  چولب  قلخ  ماـن  هب  غورد  هب 
نیا درد  دننز . یم  مد  نآ  زا  يداقتعا ، هنوگ  چیه  نودب  هنابیرف  ماوع  اه  یضعب  تاباختنا ، عقاوم  رد  هک  یتسایر  یترازو و  یهاوخ  یسرک 

، مدیـسرپ رادرـس  زا  مسارم  نایاپ  رد  دـعب  یتاظحل  هک  ینامه  تساهنآ . هب  نتـشاد  يرازبا  هاگن  درد  تیمورحم ، درد  يرهمیب ، درد  مدرم 
اهنیا :» تفگ ، دـیوگ یم  دوـخ  ناـسک  نیرت  کـیدزن  زا  هک  ناـنوچ  عطاـق  مکحم و  وا  و  تسیچ ؟ مدرم  نیا  صوـصخ  رد  امـش  رظن  ًاـعقاو 

مینک ». تمدخ  مدرم  نیا  هب  میناوت  یم  ات  تسام  هفیظو  دنرادافو ، رایسب  نامدرم  نیا  دنروشک ، ماظن و  زوسلد 
************

هب يرتشوش  دیهش  رادرـس  مامتها  تیانع و  ةراب  رد  یعاخن  نازابناج  روما  يریگیپ  هورگ  ياضعا  زا  هتـسیاش " لضاف  " زا لقن  هب  يا  هرطاخ 
نازابناج : تالکشم  لئاسم و 

دیامرف . تمحر  نیرق  ار  یتسیرورت  هثداح  نیا  ادهش  رگید  دیهش و  نیا  حور  هللاءاشنا  ادخ  "

هدافتسا نآ  زا  یـصاصتخا  سناس  کی  رد  دنتـسناوت  یم  نازابناج  هک  دوب  نارهت  رهـش  حطـس  رد  يرختـسا  اهنت  هاپـس  همئالا  نماث  رختـسا 
. دننک

تعنامم ناگداپ  رختـسا  رد  نازابناج  شریذپ  زا  یماظن  یتینما و  لئاسم  هناهب  هب  ناگداپ  نیا  یهدـنامرف  روتـسد  ساسا  رب  لاس 1386  رد 
. دندروآ لمعب 

رختـسا و زا  هدافتـسا  هب  اهنآ  زاین  نازابناج و  تالکـشم  حرط  اـب  مدیـسر و  هاپـس  ینیمز  يورین  هدـنامرف  روضح  هب  لکـشم  نیا  لـح  يارب 
هک یتینما  تالکـشم  یماظن و  لئاسم  هب  دانتـسا  اب  زین  هاپـس  ینیمز  يورین  تقو  هدـنامرف  هنافـساتم  یلو  مداد  حیـضوت  یـصاصتخا  سناس 

. دندرک تفلاخم  نازابناج  هدنیامن  ناونعب  نم  تساوخرد  اب  دروایب  دوجوب  تسا  نکمم  ناگداپ  رختسا  رد  نازابناج  روضح  بقاعتم 
هب مرتحم  رادرس  نیا  ارچ  هکنیا  زا  نیگمغ  هتـسکش و  یلد  اب  تحاران  روخلد و  هکیلاح  رد  ینیمز  يورین  هدنامرف  حیرـص  تفلاخم  زا  دعب 
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نیـشناج رتفد  هب  يرـس  درک  روطخ  نهذ  هب  ناهگان  هک  متـشاد  ار  یهدنامرف  داتـس  زا  جورخ  دصق  درادن  یهجوت  نازابناج  يرورـض  زاین 
. منزب يرتشوش  رادرس  ینیمز  يورین  یهدنامرف 

بتارم دـندمآ و  ملابقتـسا  هب  دـندش و  دـنلب  دوخ  ياج  زا  عضاوت  لامک  اب  رادرـس  مدیـسر . يرتشوش  رادرـس  روضح  هب  رتفد  یگنهامه  اب 
. دندومن زاربا  نازابناج  هب  ار  دوخ  هقالع  تدارا و 

. متخادرپ یعاخن  نازابناج  هژیوب  نازابناج  یمسج  تالکشم  حرط  هب  مامت  مات و  روطب  رادرس  روضح  رد 
يور زا  یقیاقد  زا  سپ  دنتفر . ورف  یقیمع  رکف  هب  دوب  يراج  رادرس  نامشچ  زا  کشا  هکیلاح  رد  نازابناج  لئاسم  تالکشم و  ندینـش  اب 

نم دندرک  دیکات  دعب  میدش و  لفاغ  امـش  زا  گنج  زا  دـعب  میتسه و  امـش  هدنمرـش  اهام  تفگ  دیـسوب و  ارم  یناشیپ  تساخرب و  یلدـنص 
. متسه امش  رازگتمدخ 

دندرک و رداص  ار  رختسا  زا  نازابناج  هدافتسا  روتسد  دنتفرگ و  سامت  ناگداپ  هدنامرف  اب  اصخـش  اه  تبحـص  نیا  زا  دعب  يرتشوش  رادرس 
. دندومرف موقرم  زین  یبتک  تروصب  دعب 

تالکـشم عفر  یپ  رد  فلکت  یب  نینچ  هک  ناشیا  لثم  يدارفا  درک  روطخ  نهذ  هب  يرتشوش  رادرـس  عیرـس  حیرـص و  مادـقا  نیا  ندـید  اب 
زا هدافتسا  ناکما  هلمج  زا  مدرک  حرطم  نازابناج  يارب  رگید  تساوخرد  دنچ  مداد  تارج  دوخ  هب  اذل  دنتـسه  مک  رایـسب  دنـشاب  نازابناج 

دهشم لامش و  رد  هاپس  یهافر  ياه  عمتجم 
. مدش جراخ  ناشیا  دزن  زا  مدرک و  رکشت  ینادردق و  ناشیا  زا  دنداد . روتسد  طبریذ  نیلوئسم  هب  هدرک و  تقفاوم  اجنامه  ناشیا 

ییور هداشگ  تمیمص و  نامه  اب  يرتشوش  رادرس  مدیسر و  رادرس  روضح  هب  هاپـس  تاناکما  زا  هدافتـسا  زوجم  دیدمت  يارب  زین  دعب  لاس 
دنتفگ نم  هب  تاقالم  نایاپ  رد  دندرک و  دروخرب  نم  اب 

." ناسرب زابناج  نازیزع  یمامت  هب  ارم  مالس 
زوین شاف  عبنم :

هدش .  حورجم  راب  لقادح 7  يرتشوش  دیهش 
هدرک نییعت  هر )  ) ماما ترـضح  هک  ییاـه  شزرا  ساـسا  رب  ار  دوخ  هک  دوب  یناـسنا  يرتشوش  یلعرون  رادـساپ  رکـشلرس  راوگرزب  دـیهش 

رد دوب  هنئمطم  سفن  ياراد  اعقاو  هک  دوب  یناـسنا  يو  . دوب هدرک  یط  مه  ار  یلاـعت  هار  ریـسم  نیا  رد  هداد و  دـشر  هدرک و  تیبرت  دـندوب ،
، نمـشد لباقم  رد  راوتـسا  هوک  کی  لـثم  اـعقاو  يـالبرک 5 ، تاـیلمع  نوچ  مه  میدوب ، يو  تمدـخ  اـم  هک  گـنج  طیارـش  نیرت  تخس 

رایسب قالخا  زا  ناتسود  عمج  رد  اما  داتسیا  یم  نمشد  ربارب  رد  مکحتـسم  يرتشوش  رادرـس  تشاد . هدهع  رب  ار  دربن  ياه  هنحـص  تیاده 
رظن زا  تشاد . راهتشا  یلاع  شنم  قالخا و  ياراد  ناسنا  کی  هب  نازابرـس  ناگدنمزر و  نایجیـسب ، نیب  لک  رد  وا  . دوب رادروخرب  یـشوخ 

هک دوب  نیا  دـش ، هدـنامرف  وا  هکنیا  لیلد  . دـندرک یم  مارتحا  ساـسحا  يو  هب  تبـسن  هاـگآ  دوخاـن  دارفا ، دوب و  یبدوم  رایـسب  درف  راـتفر ،
یم مارتحا  ناشیا  هب  اعقاو  یهدنامرف ، بتارم  هلـسلس  مامت  دنتـشاد و  لوبق  هدـنامرف  کی  ناونع  هب  ار  يو  دـندوب ، عمج  شرود  هک  يدارفا 

دنتشاد . لوبق  ار  وا  دنتشاذگ و 
هیواز کی  هک  دوبن  روط  نیا  . درک یم  هاگن  اه  هبنج  همه  زا  ار  لئاسم  دوب . يرکتبم  ریدـم و  رایـسب  درف  اـه  يزیر  هماـنرب  اـه و  یحارط  رد 

رد هکلب  یمزر  تایلمع  رد  اهنت  هن  دوب و  قفوم  قیقد و  ناشیاه  یحارط  فلتخم  ياه  تایلمع  رد  اذل  دوب . رگن  عماج  يدرف  دـنیبب ،  ار  راک 
هدش و حورجم  راب  لقادح 7  فلتخم  ياه  تایلمع  رد  دوب ، عاجـش  رایـسب  يرتشوش  . دوب یقفوم  درف  دش ، یم  دراو  هک  زین  اه  هصرع  ریاس 

بالقنا يارب  هک  اجره  اذـل  دوب و  ظوفحم  الماک  شا  ینورد  تعاجـش  دوب ؛ هتـشذگ  وا  زا  يرمع  هک  نیا  اب  دوب . یمالـسا  بالقنا  زابناج 
هک دوب  زاب  كاپ  يزابرس  يربهر ، مظعم  ماقم  و  هر )  ) ماما سدقم  فادها  دربشیپ  رد  دوب و  مدقم  طخ  رد  تشاد ؛ دوجو  يرطخ  یمالـسا 

، هاپس ینیمز  يورین  ینیشناج  تیلوئسم  رب  هوالع  هک  تفریذپ  هناقشاع  دوخ  هک  دوب  ریسم  نیمه  رد  تفای و  یم  روضح  اه  هنحص  همه  رد 
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دنک و یناشف  ناج  روشک  نیا  تینما  يارب  دورب و  اه  نابایب  لد  رد  اددجم  دریگب و  هدهع  رب  ار  هاپـس  سدق  هاگرارق  یهدـنامرف  تیلوئـسم 
تداعس اب  یگدنز  اعقاو  . درک ناریا  فیرش  تلم  میدقت  شدوجو  هیامرـس  نیرتدنمـشزرا  ناونع  هب  ار  دوخ  ناج  زین  هار  نیمه  رد  هرخالاب 

. تفر ایند  زا  تداعس  اب  دوب و  داهج  راثیا و  تمدخ ، زا  راشرس  يرتشوش  رادرس  یگدنز  عطاقم  مامت  تشاد  یناشخرد  و 
رد ناریا  تلم  راشقا  داحآ  نیب  تدـحو  ینـس ، هعیـش و  نیب  تدـحو  میکحت  يارب  دـندوب ، هداد  يرتشوش  دیهـش  هب  هک  يریخا  تیرومأـم 
اب هک  تشاد  تیرومأم  يو  تسا ؛) تیمها  اب  رایسب  کیژتارتسا  ظاحل  زا  يزرم و  ساسح و  رایسب  ناتسا  کی  هک   ) ناتـسچولب ناتـسیس و 
ار راک  یبلق  داقتعا  صالخا و  لامک  اب  نیـشیپ ، يزرم  هطقن  رد  مه  نآ  دوب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  رد  ینـس  هعیـش و  نیب  شیاـمه  ییاـپرب 

. دهد ماجنا 
يرتشوش یلع  رون  دیهش  رادرس 

دیهـش هار  هک  دـننادب  نانمـشد  اعطق  دوب . دـهاوخ  تلم  راشقا  تما و  رتشیب  یگچراپکی  یلد و  مه  تدـحو ، ثعاب  دیهـش  نیا  نوخ  اـعطق 
. تسین هتسب  يرتشوش 

روشک يارب  تینما  يرارقرب  رد  یمدرم  ياه  تیفرظ  اه و  تیلباق  رب  هیکت  نامیا ، صالخا ، يرتشوش  دیهش  یقالخا  تایصوصخ  نیرتزراب 
چیه نودب  دوب و  یمدرم  يو ، هاگدید  دـش ، مه  یلم  تدـحو  دیهـش  اذـل  تشاد و  دـیکأت  رایـسب  یمدرم  ياه  تیفرظ  زا  هدافتـسا  رب  دوب .

. دوب لیابق  نارس و  مدرم ، نایم  رد  یتینما  تاظحالم 
 . دش یمن  ققحم  یگنسهوک  رد  مانمگ  يادهش  روبق  هعومجم  حرط  دوبن  يرتشوش  رگا 

دزنابز ناشیا  یگداتـسیا  تمواقم و  يروالد و  تعاجـش ، دنا و  يرتشوش  دیهـش  نویدم  ار  اه  تایلمع  یـضعب  گنج ، گرزب  ناهدنامرف 
رد هتبلا  درک . ارجا  ار  یگرزب  ياه  حرط  یگدـنزاس ، ریـسم  رد  تشاد ، روشک  طیارـش  زا  هک  یتخانـش  اب  مه  سدـقم  عاـفد  زا  سپ  تسا .

نالا هک  یگرزب  ياه  حرط  زا  يرایـسب  تسا و  يرتشوش  نویدـم  دوخ  هعـسوت  دـنور  رد  ناسارخ  اما  درک ، ارجا  يدایز  ياه  حرط  روشک 
تروص هب  يرتشوش  دیهـش  هک  تسا  ییاه  شالت  لصاح  هدـش ، ارجا  یتخاسریز  ییانبریز و  ياـه  حرط  اـه و  هناـخراک  دـننام  دـینیب  یم 

وا هک  دنتـسناد  یم  دـندوب  يو  ياهراک  نایرج  رد  انـشآ و  ناشیا  اب  کیدزن  زا  هک  يدارفا  اما  تشادـن ؛ عالطا  یـسک  داد و  ماجنا  ماـنمگ 
. تسا يو  ندوب  یسایس  یسانش و  نمشد  یسانش ، نامز  تفگ : يرتشوش  دروم  رد  دیاب  هک  يرگید  هتکن  . درک ارجا  ار  یگرزب  ياه  حرط 

نایبت تیاس  عبنم :
دش  تباجا  هتعاس  یلعرون " 48   " ياعد ایندیمح :  رادرس 

تداهـش بلط  ادخ  زا  ناسارخ  يادهـش  هرگنک  يرازگرب  زا  لبق  يرتشوش  رادرـس  تشاد : راهظا  هاپـس  لرتنک  یهدنامرف و  زکرم  لوئـسم 
. تفرگ تساوخیم  ادخ  زا  هک  هچنآ  هرگنک ، يرازگرب  هب  هدنام  تعاس  دوب و 48  هدرک 

، ددرگیم زاب  لاس 59  هب  يرتشوش  یلعرون  دیهش  رادرس  اب  وا  ییانـشآ  هقباس  هک  هاپـس  لرتنک  یهدنامرف و  زکرم  لوئـسم  ایندیمح  رادرس 
. تخادرپ مالسا  هاپس  دیشر  رادرس  نیا  ياهیگژیو  تایصوصخ و  نییبت  هب 

رد لاس 58  لئاوا  درک  فیرعت  میارب  يرتشوش  دیهـش  راب  کی  تشاد : راهظا  لاس 58 ، رد  هاپس  هب  يرتشوش  دیهـش  دورو  هب  هراشا  اب  يو 
رما نیا  اما  مشچ  متفگ  مه  هدنب  مشاب و  نارادساپ  هاپـس  تمدخ  رد  ات  دنتـساوخ  نم  زا  هدمآ و  ام  ياتـسور  هب  هر )  ) ماما هک  مدـید  باوخ 

. مورب هاپس  هب  دنتساوخ  نم  زا  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هر ) ) ماما ترضح  هرابود  هکنیا  ات  داتفا  قیوعت  هب  هتفه  کی 
ماما ترضح  توعد  هب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هب  يرتشوش  رادرـس  دورو  تسا  دقتعم  هک  تفگ  ساسا  نیمه  رب  ایندیمح  رادرس 

. تسا هدوب  هر )  ) ینیمخ
ودب نامه  زا  درک : ناشنرطاخ  يرتشوش ، دیهش  رادرس  درف  هب  رـصحنم  ياهیگژیو  یخرب  رکذ  اب  هاپـس  لرتنک  یهدنامرف و  زکرم  لوئـسم 

تیلوئـسم هکیلاح  رد  تفرگ ؛ هدـهع  رب  ار  روباشین  هاپـس  تایلمع  یهدـنامرف  دوب ، وا  دوجو  رد  هک  ییاهییاناوت  هب  هجوت  اب  هاپـس  لیکـشت 
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. دوب ناشیا  هدهع  رب  زین  ناتسرهش  ياهورین  جیسب 
يزراب یگژیو  اهزور  نامه  زا  دیوگیم : تسا ، هتـشاد  هدـهع  رب  ار  ناسارخ  ناتـسا  تایلمع  یهدـنامرف  نامز  نآ  رد  هک  ایندـیمح  رادرس 

هاگ چـیه  ناشیا  هک  میوگب  هناقداص  مناوتیم  هک  دوب  ناهدـنامرف  اب  دروخرب  رد  وا  تناـتم  بدا و  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  مرظن  هک  ناـشیا 
تعاطا مدع  هتـشاد و  هگن  ار  میرح  دوب و  لئاق  اهنآ  يارب  ار  مدقت  قح  زین  ندرک  تبحـص  رد  دورب ، هار  دوخ  ناهدنامرف  زا  رتولج  مدـیدن 

. تسنادیم مارح  ار  دوخ  قوفام  زا 
رادرـس یقـالخا  زراـب  ياـه  یگژیو  رگید  زا  ار  ریبدـت  تعاجـش و  یگدومزآ ، راـک  يزوسلد ، هاپـس ، لرتـنک  یهدـنامرف و  زکرم  لوئـسم 

. درمش یم  ریقح  ار  نمشد  هشیمه  دیسرتن و  نمشد  زا  هاگچیه  مالسا  دیشر  رادرس  نیا  درک : ناشن  رطاخ  ناونع و  يرتشوش 
زا ار  یسانش  نمشد  هصرع  رد  الاب  تریصب  زا  يرادروخرب  درک و  فیصوت  ریبدت  اب  ردتقم و  یهدنامرف  ار  يرتشوش  رادرـس  هک  ایندیمح ،

هگنت زا  عافد  رد  لاس 60  تفگ : تخادرپ و  دوخ  دیهـش  مزرمه  زا  ياهرطاخ  رکذ  هب  همادا  رد  تسنادیم ، دیهـش  نآ  تایـصوصخ  رگید 
یگداتـسیا و اـب  دـندرک و  یم  لـمع  دـنفادپ  تروص  هب  هقطنم  نیا  رد  هک  دوب  نادرگ  هدـنامرف  يرتشوش  رادرـس  ناتـسب ، هقطنم  رد  هبازچ 

. دنکشب ار  ناریا  یعافد  طخ  دنتسناوتن  زین  دوخ  هدامآ  یمزر و  ناگی  دنچ  ندروآ  نادیم  هب  اب  یتح  ثعب  میژر  اهنآ ، تمواقم 
زا دـعب  دوزفا : درکیم ، ادـیپ  روضح  یگنج  هقطنم  رد  سدـقم  عافد  نارود  ياهتایلمع  رثکا  رد  يرتشوش  رادرـس  هکنیا  رب  دـیکات  اب  يو 

نماث هاگرارق  یهدنامرف  یتدم  زین  گنج  نایاپ  زا  دعب  دـش و  فرـشا  فجن  هاگرارق  هدـنامرف  يرتشوش  دیهـش  رـصن ، رکشل 5  یهدنامرف 
تیلوئـسم ینیمز ، يورین  یهدنامرف  هاپـس و  لک  یهدنامرف  ریبدـت  رب  انب  اجنآ  زا  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  روشک  قرـش  لامـش  رد  ع )  ) همئالا

. دش هدرپس  يو  هب  ع )  ) ءادهشلادیس هزمح  هاگرارق  یهدنامرف 
هاگرارق یهدـنامرف  زا  وا  ات  دـش  ثعاب  دوب  هداد  ناشن  دوخ  زا  يرتشوش  رادرـس  هک  ییاهتیقالخ  راـکتبا و  درک : هفاـضا  ایندـیمح  رادرس 

تینما نیماـت  يارب  ار  يرتـشوش  رادرـس  نآ  زا  سپ  دوش و  بوـصنم  هاپـس  ینیمز  يورین  یهدـنامرف  ینیـشناج  هب  ع )  ) ءادهـشلادیس هزمح 
. دندرک یفرعم  روشک  قرش  بونج  سدق  هاگرارق  هدنامرف  ناونع  هب  ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  فعضتسم  مدرم  هب  کمک  رادیاپ و 

هک دوب  شدرکلمع  نیمه  تشاد و  يزرم  ياـههچرازاب  صوصخرد  یتـح  تینما و  يرارقرب  يارب  يداـیز  ياـهحرط  يرتـشوش  رادرـس  "

اهنآ يارب  ییاج  رگید  تدم  نیرتهاتوک  رد  هقطنم ، رد  يرتشوش  دیهش  روضح  اب  دنتسنادیم  اهنآ  هک  ارچ  دش ؛ بالقنا  دض  سرت  بجوم 
 ". دوب دهاوخن 

نارـس نیب  رد  لبق  هتفه  کی  تسرد  يرتشوش  رادرـس  حرط  نیتسخن  هک  یماگنه  تشاد : راهظا  هاپـس  لرتنک  یهدـنامرف و  زکرم  لوئـسم 
تهج رد  ناوت  همه  اب  دنرـضاح  هک  دنتفگ  دندرک و  لابقتـسا  حرط  نیا  زا  تدش  هب  اهنآ  دش ، شخپ  روشک  قرـش  بونج  لیابق  ریاشع و 

. دوش رازگرب  ریاشع  نارس  اب  هسلج  نیمود  دوب  رارق  زین  تداهش  زور  رد  دننک و  کمک  ناشیا  هب  هقطنم  تینما  يرارقرب 
ار ناشیا  دوجو  دنتـسناوتن  رگید  اهنآ  اذل  دوب و  هدرک  فیعـضت  شیپ  زا  شیب  ار  نمـشد  يرتشوش  رادرـس  تامادقا  دوزفا : ایندیمح  رادرس 

تداهش هب  ار  هقطنم  ریاشع  نارـس  هاپـس و  ناهدنامرف  زا  یعمج  صلخم و  هدنامرف  نیا  يراحتنا  یتسیرورت  تایلمع  کی  اب  دننک و  لمحت 
. دندناسر

اب زیزع  دیهـش  نیا  تفگ : روـشک ، قرـش  بوـنج  رد  رادـیاپ  تینما  يرارقرب  رد  يرتـشوش  رادرـس  درکلمع  ندرک  یباـیزرا  تـبثم  اـب  يو 
داحتا و مدرم  نیب  رگا  دوب  دقتعم  هک  ارچ  دوش ؛ داجیا  ینس  هعیش و  زا  معا  هقطنم  مدرم  نایم  یلدمه  داحتا و  ات  درک  یعس  دوخ  ياهحرط 

. دننک داجیا  هقرفت  اهنآ  نایم  رد  دنناوت  یمن  ناگناگیب  دوش ، داجیا  یلدمه 
مدرم دـندرکیم ، رازگرب  ریاشع  فیاوط و  نارـس  روضح  اب  رادـیاپ  داحتا  تینما و  داـجیا  يارب  يرتشوش  رادرـس  هک  ییاـه  شیاـمه  رد  "

زابرـس ام  هک  دندوب  هتفگ  وا  دوخ  هب  تسـشن  نیمه  رد  یتح  هداد و  ناشن  بالقنا  مظعم  ربهر  ماظن و  هر ،) ) ماما هب  ار  دوخ  يرادافو  هقطنم 
 ". میتسه تیالو 
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رد ار  رما  نیا  هکارچ  تشاد  ییاهحرط  زین  يزرم  ياهرازاب  يارب  یتح  يرتشوش  رادرس  هاپـس ، لرتنک  یهدنامرف و  زکرم  لوئـسم  هتفگ  هب 
. تسنادیم رثوم  اهنآ  نایم  رد  تدحو  یلدمه و  سح  داجیا  هقطنم و  مدرم  یگدنز  نیمات  تهج 

تمدخ یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  لاس  عومجم 33  رد  دوخ ، يزابرس  تمدخ  لاسود  باستحا  اب  يرتشوش  رادرس  هکنیا  نایب  اب  ایندیمح 
هراشا نیقفانم  بوکرـس  داصرم و  تایلمع  رد  دیهـش  نآ  راذـگ  ریثات  شقن  هب  دوب ، يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )  ) ماما قشاـع  هراومه  درک و 

هیقف یلو  زا  دناسر و  مالـس  ماما  هب  ناشیا  قیرط  زا  تشاد و  طابترا  اقآ  دمحا  جاح  اب  تایلمع  نیا  زا  دعب  يرتشوش  رادرـس  دوزفا : درک و 
. درک ار  یبقع  ملاع  رد  تعافش  بلط  دوخ  نامز 

قباوس یـسررب  هب  دوخ  هلاـس  دـنچ  ياـهتیلاعف  یط  هک  ناـسارخ  يادهـش  هرگنک  هب  هراـشا  اـب  هاپـس  لرتـنک  یهدـنامرف و  زکرم  لوئـسم 
دوب بوخ  ردـقچ   " تفگ يرتشوش  رادرـس  هک  دوب  تاسلج  نیا  زا  یکی  رد  درک : ناشن  رطاخ  دزادرپیم ، ناتـسا  يادهـش  ياهيرگراثیا 

. " میدشیم بوسحم  ناسارخ  يادهش  ءزج  تفرگیم و  رارق  ادهش  رانک  مه  ام  مان  هرگنک  نیا  رد  ات  میدشیم  دیهش  مه  ام  هک 
دنـسرب و يربهر  مظعم  ماـقم  تمدـخ  ناـسارخ  هاپـس  نیلوئـسم  يرتـشوش و  رادرـس  دوب  رارق  دـشن و  رازگرب  هرگنک  نیا  دوزفا : ایندـیمح 

. دنک عورش  ار  دوخ  راک  هرگنک  نیا  دعب  زور  ات  دنریگب  ریبدت  ناشیا  زا  دنهد و  هئارا  ناشیا  تمدخ  ار  هرگنک  يرازگرب  شرازگ 
رد تفرگ و  تساوخیم  ادـخ  زا  هک  هچ  نآ  ناسارخ  يادهـش  هرگنک  يرازگرب  هب  هدـنام  تعاس  يرتشوش 48  رادرس  درک : حیرـصت  يو 

. دوب مک  وا  يارب  تداهش  زج  یشاداپ  ره  عقاو 
دیهش مزرمه  دروم  رد  هاپـس  لرتنک  یهدنامرف و  زکرم  لوئـسم  هک  دوب  ياهلمج  نیا  تشاد "  هبلغ  شایمـسج  ناوت  رب  وا  يرکف  تردق  "

تفرعم اب  قالخا و  اب  يوق  یناسنا  رادتقا  ریبدـت و  رکف ، هثج ، رظن  زا  دوب و  دلوتم 1327  يرتشوش  رادرـس  داد : همادا  دروآ و  نابز  رب  دوخ 
دوبن و تحاران  دنک  تمدخ  اجک  رد  هکنیا  زا  هاگچیه  تسنادیم و  تدابع  ار  نآ  تخانشیمن و  اپ  زا  رـس  مالـسا  هب  تمدخ  هار  رد  دوب .

. تفریذپ ار  نآ  لماک  تیاضر  اب  دش  لوحم  ناشیا  هب  قرش  بونج  رد  تینما  يرارقرب  تیلوئسم  یتقو 
دننکیم یگدنز  دهشم  رد  ناشیا  هداوناخ  دنکیم : فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  هداوناخ  اب  دوخ  مزرمه  تسود و  دروخرب  عون  ایندیمح  رادرس 

دندرک و جاودزا  اهنآ  همه  دـنراد . یبوخ  حـلاص  نادـنزرف  اما  دوب ، هداوناخ  تمدـخ  رد  مک  یلیخ  الاب  هلغـشم  لیلد  هب  هکنیا  مغر  یلع  و 
. تشاذگ هللاجرف  ار  دوخ  دنزرف  نیلوا  مان  وا  دای  هب  ردپ و  توف  زا  دعب  زین  يرتشوش  رادرس 

هب تقورید  يراک  يالاب  هلغـشم  لیلد  هب  الومعم  مدوب ، هدـش  لقتنم  هاشنامرک  هب  هاپـس  فرط  زا  یتقو  هک  درک  فیرعت  هبترم  کی  شدوخ 
. متفریم لزنم 

دبوکب نم  رـس  رب  یقامچ  اب  دوب  کیدزن  مدـید  ناهگان  نم  درک و  زاب  ار  رد  مرـسمه  مدروآ  رد  ادـص  هب  ار  هناخ  گـنز  یتقو  بش  کـی 
. تخانشن ارم  وا  دوب و  کیرات  نوچ 

ماظن هب  تمدـخ  هار  رد  ار  دوخ  یگدـنز  مغ و  مه و  مامت  هاپـس  صالخا  اب  ناهدـنامرف  هک  دـنادیم  عوضوم  نیا  نیبم  ار  هرطاـخ  نیا  يو 
. دندوب مورحم  زین  هداوناخ  رانک  رد  دوخ  تاظحل  نیرتهب  زا  یتح  هار  نیا  رد  دندرک و  فرص  یمالسا 

دوخ يارب  ماظن  زا  زیچ  چیه  اما  تشادن  یلکـشم  یلام  ظاحل  زا  يرتشوش  رادرـس  دهدیم : همادا  هاپـس  لرتنک  یهدـنامرف و  زکرم  لوئـسم 
. دوب عضاوتم  همه  اب  تشاد  ییالاب  ربص  دشیم و  ینابصع  مک  رایسب  دوب . عناق  مک  هب  تساوخیمن و 

ناوـج ياهیحور  ياراد  ـالاب ، نس  مغریلع  یجیـسب و  ياهـیحور  ياراد  ار  هاپـس  ینیمز  يورین  هدـنامرف  دیهـش  نیـشناج  ایندـیمح ، رادرس 
هوتـسن و رادرـس  نیا  اـما  دـنزادرپیم ، ترواـشم  رما  هب  اـتیاهن  هدـش و  هتـسشنزاب  دارفا  رثـکا  هک  نس  نیا  رد  دـیوگیم : دـنکیم و  یفرعم 
ناتسیس و یهار  مدرم ، تینما  نانمشد  اب  هلباقم  روظنم  هب  هتفرگ و  هدهعرب  ار  روشک  قرش  بونج  تینما  نیمات  تیلوئسم  ریذپانیگتـسخ ،

. دوشیم ناتسچولب 
فعضتسم مورحم و  هقطنم  ریاشع  مدرم و  اب  يرتشوش  یلعرون  دیهش  رادرـس  طباور  صوصخ  رد  هاپـس  لرتنک  یهدنامرف و  زکرم  لوئـسم 
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هب يرتشوش  دوب . راذـگریثات  رایـسب  هقطنم  تسرپرـس  یب  ياههداوناخ  اب  ناشیا  دروخرب  عون  دراد : یبلاج  ياهفرح  روشک  قرـش  بونج 
تسـشن و اهنآ  اب  درکیم  یـشکرس  دـندوب  هدـش  مادـعا  اضعب  هک  بالقنادـض  دارفا  هداوناخ  یتح  ادهـش و  ياه  هداوناخ  اـههداوناخ ، نیا 

. درکیم یسررب  ار  ناشتالکشم  تشاد و  تساوخرب 
رایـسب يرتشوش  دـننام  يرادرـس  يارب  هیرگ  نیا  درکیم و  هیرگ  ناشتالکـشم  ندینـش  اهنآ و  لزنم  رد  روضح  اب  یهاگ  هک  تسا  بلاـج 

. دوب بیجع 
سراف يرازگربخ  عبنم :

ناتسچولب ياه  هفیاط  ناگرزب  زا  یتارطاخ 
تسا هدرک  هنخر  چولب  مدرم  نوخ  گر و  رد  يرتشوش  رادرس  رکفت  یهزلیعامسا :

، دنک دوبان  ناتـسچولب  ناتـسیس و  هقطنم  رد  ار  يرتشوش  رادرـس  رکفت  دـناوتیمن  نمـشد  هکنیا  نایب  اب  ناتـسچولب  شخبهش  هفیاط  گرزب 
. تسین یندش  شوماخ  رکف  نیا  هدرک و  هنخر  چولب  مدرم  نوخ  گر و  رد  دیهش  رادرس  نیا  رکفت  شنم و  درک : دیکات 

تروص هب  یچولب  لدـبم  سابل  اـب  ناـشیا  دـیوگ : یم  دوخ  تارطاـخ  زا  ناتـسچولب ، شخبهش  فیاـط  ناـگرزب  زا  یهزلیعامـسا  نیـسح 
. درکیم نیمات  ار  ناتسچولب  ناتسیس و  مورحم  ياه  هداوناخ  زاین  دروم  جاتحیام  درکیم و  یشکرس  هقطنم  مورحم  قطانم  رد  سانشان 

اب هک  دوب  یقذاح  بیبط  دننام  وا  تشاد : راهظا  دوب ، هدیمهف  ار  ناتسیس  مدرم  درد  یبوخ  هب  يرتشوش  رادرس  هکنیا  نایب  اب  یهز  لیعامـسا 
. دربیم راک  هب  نآ  جالع  يارب  ار  ششالت  مامت  درد ، صیخشت 

دیدیم و رطخ  رد  هقطنم  رد  ار  دوخ  عفانم  هار  نیا  همادا  تروص  رد  نمشد  هک  دوب  یهار  رگزاغآ  يرتشوش  رادرس  درک : ناشنرطاخ  يو 
. دوش راک  هب  تسد  وا  رکفت  يدوبان  يارب  ات  دش  ثعاب  رما  نیمه 

دوب وا  رکفت  ندرب  نیب  زا  لابند  هب  هکلب  درکن  دیهش  ار  يرتشوش  رادرس  نمـشد  درک : ناشن  رطاخ  ناتـسچولب  شخبهش  فیاط  گرزب  نیا 
هنخر ناتـسچولب  ناتـسیس و  مدرم  نوخ  گر و  رد  يرتشوش  رادرـس  رکفت  شنم و  هک  ارچ  دـش  دـهاوخن  راک  نیا  هب  قفوم  هاگ  چـیه  اـما 

. تسین یندش  شوماخ  رکف  نیا  هدرک و 
اـصخش يرتشوش  رادرـس  تشاد : راهظا  ناتـسچولب ، ناتـسیس و  هقطنم  رد  نارادـساپ  هاپـس  تامدـخ  زا  یخرب  هب  هراشا  اـب  یهز  لیعامـسا 

وا تداهـش  نامز  رد  دادیم و  ار  هقطنم  مورحم  ياهداوناخ  میتی و  ناکدوک  تسرپرـسیب ، نانز  یگدـنز  تیعـضو  هب  یگدیـسر  روتـسد 
دـندرکیم و هـیرگ  وا  تداهـش  رد  ناـکدوک ، هارمه  هـب  هلاـس  ناـنز 70  هک  مدـید  متـشگرب  نیروـک "   " هقطنم هب  نادـهاز  زا  نـم  یتـقو 

. میاهداد تسد  زا  ار  دوخ  ردپ  زورما  دنتفگیم 
رقف هک  ارچ  دنراد  کمک  هب  جایتحا  مدرم  نیا  دوزفا : درک و  یفرعم  رادم  تیالو  زاوننامهم و  یمدرم  ار  ناتـسچولب  ناتـسیس و  مدرم  يو 

. دنکیم دادیب  ام  هقطنم  رد  تالکشم  و 
تموکح دـندرک  هلمح  ناتـسیس  هب  اهیـسیلگنا  یتقو  درک : ناشن  رطاخ  چولب ، مدرم  يزیتس  رامعتـسا  هیحور  هب  هراـشا  اـب  یهز  لیعامـسا 

هقطنم رد  ار  اـهنآ  ياـهورین  زا  رفن  داـتفه  هدرک و  نوریب  روـشک  زا  ار  اهیــسیلگنا  هـک  دــندوب  فـیاوط  نـیمه  دوـبن و  راــک  رد  يزکرم 
. دنتشک یناتسروگ "  "

دراد تلود  طسوت  يراذگ  هیامرس  هب  جایتحا  هقطنم  نیا  اما  دننادیم  ار  دوخ  نارازگتمدخ  ردق  دناهدنز و  ناتـسیس  مدرم  درک : دیکات  يو 
. دنک تیلاعف  ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  رد  تسین  رضاح  يراذگهیامرس  چیه  یفنم  تاغیلبت  رطاخ  هب  هنافساتم  هک  ارچ 

. تسا نآ  لابند  هب  نارادساپ  هاپس  هک  دوش  يراک  نامه  دیاب  دشاب و  هژیو  هاگن  کی  دیاب  ناتسیس  هب  هاگن  درک : دیکات  يو 
مالسا هار  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اصوصخ  ار  شرمع  مامت  يرتشوش  رادرس  نارادساپ ، هاپس  قباس  ناهدنامرف  زا  ییالع  نیسح  رادرس 

تیریدـم نیمه  اهروشک  تیرـشب و  لکـشم  نیرتمهم  تفگ : تسناد و  حـلاص  لـمع  قیداـصم  زا  یکی  ار  تسرد  تیریدـم  درک ، فرص 
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. مینک هدافتسا  نامفادها  هار  رد  یبوخ  هب  یناسنا  يورین  اهتیفرظ و  عبانم  نامز  زا  ینعی  تیریدم  نیا  هک  ارچ  تسا 
توافتم هاگن  کی  اب  يرتشوش  رادرـس  دوزفا : درک و  ناونع  بسانم  تیریدم  مدع  رطاخ  هب  ار  روشک  زورما  تالکـشم  زا  يرایـسب  ییالع 

لوبق لباق  نمـشد  يارب  هک  دز  تسد  یتامادقا  هب  رطاخ  نیمه  هب  درکن و  هاگن  يدعب  کی  تروص  هب  هقطنم  لئاسم  هب  تفر و  ناتـسیس  هب 
. دوبن

هک تسا  یتالکشم  ياراد  هتشذگ  تالضعم  ناتسناغفا و  ناتسکاپ و  روشک  ود  اب  يراوجمه  رطاخ  هب  ناتسچولب  ناتسیس و  داد : همادا  يو 
. دنک يرثوم  کمک  هقطنم  تالکشم  نیا  ندش  لح  هب  دناوتیم  نآ  لئاسم  هب  هاگن  عون 

رب ار  هاپس  ینیمز  يورین  هدنامرف  نیشناج 5  ناشیا  تفگ : يرتشوش  رادرس  تیصخش  نییبت  صوصخ  رد  هاپس  ییایرد  يورین  قبسا  هدنامرف 
عوضوم نیا  دشاب و  ردص  حرش  يراگزاس و  هلمج  زا  یـصاخ  ياهیگژیو  ياراد  درف  کی  ات  تسا  نآ  مزلتـسم  رما  نیا  دنتـشاد و  هدهع 

. دوب يرتشوش  رادرس  تایصوصخ  نیرتمهم  زا  یکی 
دوخ ناهدنامرف  بلغا  زا  يرتشوش  رادرس  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  دیکات  رایسب  زین  عوضوم  نیا  رب  زین  یمالسا  تیریدم  رد  دوزفا : یئالع 

بوسحم اـهنآ  يارب  یبولطم  هرواـشم  راـی و  هراومه  درک و  يراـکمه  اـهنآ  هب  یبوخ  هب  اـما  دوـب  رتـالاب  يراـک  هبرجت  ینـس و  ظاـحل  هب 
. دوشیم

دوخ مهف  مه  تسناوت  دوخ  درکلمع  اب  يرتشوش  رادرـس  تشاد : راهظا  دنتـسه ، میهافم  دـنمزاین  تیریدـم  رد  اهناسنا  هکنیا  ناـیب  اـب  يو 
ناشیا یتیریدـم  ياهیگژیو  زا  یکی  هک  دـنک  ضوع  راتـساوخ  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  هب  تبـسن  هقطنم  مدرم  مهف  مه  هقطنم و  هب  تبـسن 

. دوب
رازبا کی  دننام  ناسنا  اب  درک و  كرد  ار  یناسنا  يورین  شزرا  یبوخ  هب  يرتشوش  رادرـس  تفگ : هاپـس  سدـقم  عافد  نارود  هدـنامرف  نیا 
فرـص ار  یهاتوک  نامز  تدـم  هک  یلاح  رد  درک  ظفح  ار  شیاـهورین  اـب  دوخ  بوخ  طاـبترا  زین  گـنج  زا  سپ  یتح  درکیمن و  راـتفر 

. دوب هدرک  دوخ  هداوناخ  اب  یگدنز 
هحلسا اب  يرتشوش  دیهش  تفگ : ناتـسیس  هنیدوپ  هفیاط  سیئر  دمآ . ناتـسچولب  ناتـسیس و  هب  یگنهرف  هحلـسا  اب  يرتشوش  دیهـش  يربکا :

. دیسر تداهش  هب  ندوب  یگنهرف  مرج  هب  دوب و  هدمآ  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  هب  یگنهرف 
هرهچ نیا  تسین و  هقطنم  نآ  مدرم  هب  قلعتم  دـهدیم  خر  ناتـسیس  هقطنم  رد  هک  يدنـسپان  تاکرح  ، ناتـسیس هنیدوپ  هفیاط  سیئر  يربکا 

. دشابیمن ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یعقاو 
ناتـسیس و مدرم  زا  ياهدنبوک  خساپ  تروص  نآ  رد  اریز  دننک  هزرابم  ور  رد  ور  مدرم  اب  دـنناوتیمن  هقطنم  نآ  ياهتسیرورت  دوزفا : يو 

. درک دنهاوخ  تفایرد  ناتسچولب 
ینـس هعیـش و  یناتـسچولب ، یناتـسیس و  فیاوط  ام  نیب  دـندنبیاپ و  یمالـسا  ماـکحا  هب  هقطنم  نآ  مدرم  درک : ناـشنرطاخ  همادا  رد  يربکا 

. میتسه یکی  همه  ام  تسین و  حرطم 
دننادب ار  ناشدوخ  تیوه  ردق  دیاب  نایهاپس  تفگ : نایهاپـس  هب  هراشا  اب  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  ناتـسیس  هنیدوپ  هفیاط  سیئر 

. دنراد تشحو  داهن  نیا  تردق  زا  ایند  ربکتسم  ياهروشک  تسا و  داهن  نیا  بیرخت  لابند  هب  ایند  اریز 
ياهروشک هک  یتالکشم  تشاد : راهظا  تسا ، ریظنیب  ایند  رد  هک  هتشادرب  ناتسیس  هقطنم  رد  ییاهماگ  یمالسا  ماظن  هکنیا  نایب  اب  يربکا 

. دننک راهم  ار  یمالسا  يروهمج  ماظن  دنهاوخیم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دنروآیم  دوجو  هب  ناریا  ياهزرم  رد  ربکتسم 
نودب ناتـسا  نیا  رد  ییاتـسور  چیه  تفگ : هدمآ ، دوجو  هب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  هقطنم  رد  هک  یهافر  تامدخ  هب  هراشا  اب  همادا  رد  يو 

هداج بآ ، قرب ، تمعن  زا  ناتسچولب  ناتسیس و  ياهاتسور  هیلک  تسا و  یمالـسا  يروهمج  تامدخ  زا  نیا  تسین و  بولطم  هداج  قرب و 
. تسا هدش  لصاح  بالقنا  زا  دعب  اهنیا  همه  هک  دنرادروخرب  نفلت  و 
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تسد هب  هحلسا  مرج  هب  يرتشوش  تشاد : راهظا  ناتسچولب  ناتـسیس و  هقطنم  رد  شتامادقا  يرتشوش و  دیهـش  هب  هراشا  اب  همادا  رد  يربکا 
ناتـسا هب  یگنهرف  هحلـسا  اب  يرتشوش  دیهـش  دیـسر ، تداهـش  هب  دادیم  ماجنا  هک  یگنهرف  ياـهراک  لـیلد  هب  هکلب  دـشن ، دیهـش  نتـشاد 

. دیسر تداهش  هب  ندوب  یگنهرف  مرج  هب  دوب و  هدمآ  ناتسچولب  ناتسیس و 
: تفگ میتسین ، ربخیب  ماـظن  یـسایس  لـئاسم  زا  یلو  مینکیم  یگدـنز  زرم  رد  اـم  هکنیا  ناـیب  اـب  ناـیاپ  رد  ناتـسیس  هنیدوپ  هفیاـط  سیئر 

مهدیم نانیمطا  امـش  هب  نم  دوب و  دنهاوخ  هدنمرـش  ادخ  دزن  دندروآ ، دوجو  هب  لخاد  رد  ار  ماظن  زورما  تالکـشم  لئاسم و  هک  یناسک 
. دمآ دهاوخن  دوجو  هب  ماظن  يارب  یلکشم  ناتسچولب  ناتسیس و  زرم  رد 

دنک رارقرب  هقطنم  نآ  رد  ار  یموب  مرن و  تینما  ات  تفر  ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  هب  يرتشوش  رادرس  " ینابعش ،  نیسح   " پیترس رادرس 
. دشاب یم  دنتسه ، رادروخرب  دهعت  یگتسیاش و  زا  هک  یموب  ياهورین  هب  هقطنم  تینما  ندرپس  یتینما ، دربهار  نیا  لقث  زکرم  و 

. دوب ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  رد  یمدرم  رادیاپ  تینما  دربهار  يارجا  هنیزه  يرتشوش ، رادرس  تداهش  درک : حیرصت  يو 
رد رادیاپ  یموب  تینما  داجیا  مرن و  تینما  يارجا  ياتسار  رد  درک  ناتسچولب  ناتـسیس و  رد  يرتشوش  دیهـش  هک  يراک  داد : همادا  ینابعش 

. تسا هدوب  هقطنم  نیا 
يارجا دوزفا : تسناد و  دربهار  نیا  يارجا  اوتحم و  رد  هقطنم  ماـظن و  نـالووسم  يرظن  عاـمجا  هار ، نیا  رد  اـهراک  نیرتمهم  زا  یکی  يو 

زا هقطنم  رد  اهیخرب  تارایتخا  تردـق و  یجیردـت  شهاک  سوسحماـن و  ياـهلرتنک  تاـعالطا ، روضح  شیازفا  دربهار ، نیا  یجیردـت 
. دوشیم بوسحم  دربهار  نیا  يارجا  تاموزلم  رگید 

هب دـیاب  چولب  ناوج  داد : همادا  تسناد و  تسودنطو  لاح  نیع  رد  ریقف و  مورحم ، یمدرم  ار  ناتـسچولب  ناتـسیس و  مدرم  ینابعـش  رادرس 
لح هار  تسا و  قارتـفا  تهج  رد  يزرمنورب  یفنم  تاـغیلبت  زا  يرایـسب  هنافـساتم  یلو  دـنک  قلعت  ساـسحا  یمالـسا  يروهمج  تموکح 

. تسا هقطنم  نآ  ناناوج  هژیو  هب  مدرم و  هب  ندرک  تبحم  هقطنم ، نآ  تالکشم 
سراف يرازگربخ  عبنم :

دوخ یگدنز  نارود   . دوشیم دلوتم  نیسح  مان  هب  يدنزرف  نامرک  دنرز  ياهشخب  زا  یکی  رد  كوناخ  رهش  رد  لاس 1339 هامرهم  مهد  رد 
لوغشم بالقنا  زا  لبق  دیامنیم .  یط  شهاگداز  نامه  رد  ار  شیوخ  لیصحت  نارود  دیامنیم و  يرپس  یبهذم  نموم و  يا  هداوناخ  دزن  ار 

تیلئوسمرد هدیدرگ و  هاپس  دراو  نآ  زا  سپ  دنتشاد  رثوم  شقن  یسایس  ياهتیلاعف  هزرابم و  هرود  نآ  رد  دوشیم و  ینید  مولع  لیـصحت  هب 
ههبج رد  سدقم  عافد  لاس  تشه  نارود  رد  دندومن و  افیا  ار  یمهم  شقن  هاپس  تاغیلبت  یگنهرف و  یهدنامرف  رتفد  هلمج  زا  فلتخم  ياه 

رد ار  اضرلادـبع  نسح و  ياهمان  هب  ناـشیا  ناردارب  زا  نت  ود  سدـقم  عاـفد  نارود  نیا  ردو  تسا .  هتـشاد  روضح  لـطاب  هیلع  قح  اـه ي 
ماما بالقنا  ریبک  ربهر  رادید  هب  دیهـش  ود  ردپ  ناونعب  نانآ  راوگرزبردـپ  لاس 63  ردو   . دنسریم تداهـش  عیفر  هجرد  هب  ياهلاس 61و 63
ردار نیسح  زا  یـسکع  قافتا  بسح  رب  هک  دوشیم  ناهاوخ  ار  ماما  زا  یطخ  تسد  نادیهـش  ردپ  رادید  نیا  رد  هک  دندرگیم . لئان  ینیمخ 

زا ناشیا  هک  دیامرف  تمحر  ار  دوعـسم  دیهـش  نیا  دنوادخ  هک  دنرادیم  موقرم  هنوگنیا  سکع  يور  رب  ناشیا  هک  دنهدیم  رارق  ماما  رایتخا 
تداهش ینعی  ماما  ترـضح  هب  دییات  نیا  رظتنم  هک  دندوب  هتفگ  ناشرـسمه  هب  اهراب  دنا و  هدیـشکیم  ار  تداهـش  راظتنا  لاس  نامز 25  نآ 

 . دنشابیم
قوف ذخا  هب  قفوم  نآ  زا  سپ  دیامنیم و  هیملع  هزوح  رد  يوزوح  سورد  فرـص  ار  شیوخ  یگدنز  زا  لاس  تدم 2  يدسا  نیسح  دیهش 
دومن ذخا  نارادساپ  هاپس  نیسح  ماما  هاگشناد  زا  تیریدم  سناسیل  كردم  نآ  زا  سپ  دیدرگ و  نارمچ  ینف  هدکشناد  زا  کیناکم  ملپید 

.
اج ره  دوب و  اج  همه  رد  تعامج  ماما  يدسا  رادرـس  تفگ  نینچمه  يدسا  دیهـش  ناتـسود  نامزرمه و  زا  یکی  يرایرهـش  میهاربا  ياقآ 
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 . دوب ییادخ  اب  دنمشزرا و  رایسب  يونعم  لئاسم  اوقت و  رظن  زا  زامن و  شیپ  يدسا  نیسح  میتشاد  ندناوخ  زامن  دصق  هک 

تبکن

. ندرک يرورپ  نت  نداد و  تلذ  هب  نت  نتشاد ،  گرم  زا  سرت 

یبالقنا ياهداهن 

. بالقنا ناروای 

ناراوخناهج نارکون 

. اهمادص اه ،  تاداس  اه ،  نیسح  هاش 

بش زامن 

. یناسنا لامک  هب  ندیسر  يارب  یهار  تسا . زور  رد  لد  ییانشور  يزور و  نماض  ربق ، رد  سنوم  تفرعم ،  رون 

هعمج زامن 

یسایس و میظع  هرگنک  تدحو . هاگ  یلجت  یسایس ؛ زامن  هدنهد .  یهاگآ  مهم  عبنم  رابکتسا .  لباقم  رد  یحالس  یـسایس ؛  يدابع  رگنس 
. حالس نیترگرزب  تسارت .  يوق  مه  متا  ياهبمب  نیرت  يوق  زا  یتح  نمشد ؛  اب  هزرابم  يارب  حالس  نیرتهب  يدابع . 

تعامج زامن 

. دیحوت یلجت 

زامن

. تسا رون  نام . تمشح  تلالج و  تعفر ،  تدحم ، تمظع ،  تمه ، تهبا ، تبالط ،  ناینیسح .  هدنربالاب  تسا و  نموم  نابدرن 

و

رشع لایع  و 

شتیذا دمآ  یمن  ناشدب  لحم  لها  ياقفر  اه ، مشاه » ینب  رمک   » ای نآ  زا  تشاد . دالوا  هرقف  نیدـنچ  رـسمه و  دـنچ  مولعم  رارق  زا  درمریپ 
ناشراعـش دندرک و  یم  حاضیتسا  گنج  رد  ار  وا  هک  یناسک  خساپ  رد  دورب . رد  هب  نادیم  زا  اه  فرح  نیا  اب  هک  دوبن  یـسک  اهتنم  دننک ،

گنج و دیناد  یمن  دیناوج ، امش  : تفگ یم  يا  هدرک  رنه  ینک  ریس  هک  مه  ار  تیاهروخنان  مکش  یتسه و  هداتفا  راک  زا  امـش  هک  دوب  نیا 
رـشع لایلو  ياج  هب  رجفلاو  زا  دعب  لاثم  دـهاش  ناونع  هب  دـناوخ و  یم  ار  رجف  ةروس  تقو  نآ  تسا .» یگدـنز  هناخ و  رد  یعقاو  يزوریپ 

! تسا عاجشو  رازراک  درم  یک  دوش  یم  مولعم  اجنآ  هک  داد  یم  حیضوت  و  رشع ! لایع  تفگ و  یم 
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شکب یسفن  يدرک  تقو 

نیا هب  مه  ار  کمـشپ  دوب . شتـسد  رد  مود  ۀمقل  شناهد ، رد  تشاذگ  یم  هک  ار  لوا  ۀمقل  هدیوجن ، هدیوج و  دروخ . یم  اذـغ  دـنت  دـنت 
هجریـش هرابود  نک  يریگ  اوه  شکب ، یـسفن  يدرک  تقو  رگا  :» متفگ میدوب ، قیفر  مه  اب  دروخ ! یم  ار  اذغ  وا  هک  دندروخ  یمن  تعرس 

اب مه  وا  دـیوگ ؟ یم  هچ  درک : هراشا  شا  یتسد  لغب  هب  داد و  ناکت  يرـس  يا »! هدـشن  هفخ  يا و  هدـنز  زونه  هک  میوشب  نئمطم  ام  ات  ورب 
«. دنز یم  روش  شلد  يدوخ  یب  تسین ، یمهم  زیچ  نکب ، ار  تراک  :» هک شا  هنااش  يور  دز  تسد 

رکشل یناسر  بآ  دحاو 

زا دندمآ . یمن  مشچ  هب  اما  دندوب  اج  همه  نامسآ  كاخ ، بآ ، اوه ، رون ، لثم  دوبن . هدش  هتخانـش  یلیخ  گنج  رد  يداهج  ياهورین  ردق 
دعب اعد ، رخاوا  دوب ، لسوت  ياعد  درب . یپ  ارجام  هنک  هب  دش  یم  دوب  اه  نآ  تیلوئسم  راک و  اب  طابترا  رد  يوحن  هب  هک  ییاه  یخوش  عون 

طـسو تفر . یم  وا  زا  يداـیز  نوخ  دوب و  هدـش  یمخز  صلخم  ناردارب  زا  یکی  دـننک  یم  لـقن  تفگ «: حادـم  ـالیواو  نویـش و  یلک  زا 
امغا لاح  هب  دوب و  هدنامن  یقاب  شیارب  یقمر  رگید  دش  بلاغ  وا  رب  یگنشت  دیراب  یم  شتآ  نامسآ  زا  هک  ناتسبات  يامرگ  نآ  رد  نابایب ،

هک امـش  :» دوب هدیـسرپ  حورجم  ردارب  دـش ، رـضاح  شرـس  يـالاب  یـشوپ  زبس  ياـقآ  تفگ  یم  بآ  بآ  یتقو  يدوخ  یب  ملاـع  رد  تفر ،
«. ما هدمآ  فرشا  فجن  رکشل 8  یناسر  بآ  دحاو  زا  دوب «: هتفگ  وا  و  اقآ »؟ دیتسه 

رارفلا نکمی  و ال 

مدآ تشم  کی  الاب ، دق و  مین  بجو و  ود  اب  هچب  فلا  کی  گنج ؛ لوا  ياهزور  رد  یثعب  نمـشد  يارـسا  اب  اه  هچب  دروخرب  دوب  یندـید 
يزرل سرت و  هتفشآ و  عضو  رس و  نآ  اب  بقع ، تمس  هب  درک  یم  فیدر  ولج و  تخادنا  یم  ار  هتفر  رد  شوگانب  زا  لیبس  تفلک  ندرگ 
بلاج نآ  زا  دنتـشادن . مه  شندوب  طلغ  تسرد و  هب  يراک  دندرک و  یم  رارکت  یطوط  لثم  یتفگ  یم  یچ  ره  دوب . هداتفا  ناشناج  رب  هک 

اهنت دز  یم  شرس  هب  رارف  رکف  دیبنج و  یم  شمد  رس و  رفن  کی  هکنیا  ضحم  هب  دوب . نامدوخ  ياه  هچب  ندرک  تبحـص  یبرع  دیاش ، رت 
یچ اهنآ  الاح  کتموکح . نم  رارفلا  نکمی  و ال  دنتفگ : یم  اهنآ و  تمـس  هب  دنتفرگ  یم  ار  ناشحالـس  هک  دوب  نیا  دندوب  دلب  هک  يزیچ 

. تسا ملاع  ادخ  دندیمهف ، یم 

يرادن غارس  قالط  ماو 

سک و همه  ددرگرب . تساوخ  یمن  شلد  رگید  دـمآ  یم  هک  هقطنم  دـندرک ! یم  ناشیادـص  ومع »  » ناشیاه هچب  هک  دوب  ییاهردـپ  نآ  زا 
کی تفم ! تفم  هن  هتبلا  گنج . هب  دوب  هتخورف  ار  انـشآ  تسود و  دـنزرف و  نز و  ردام ، ردـپ و  دوب . ههبج  گنج و  شرادـن  راد و  راک و 

زاب دنا . هدرکن  یگدـنز  ناش  هداوناخ  اب  مه  هام  تشه  گنج ، لاس  تشه  لوط  رد  اه  یـضعب  يدـید  یم  تفارطا ، يدرک  یم  هاگن  تقو 
هک یهاـگ  نیمه ، يارب  راـگنا . هن  راـگنا  یچیه ، رگید  هک  اـه  لـهأتم  دـنتفرگ ؛ یم  ار  هِه  هنن  غارـس  یهاـگ  هک  اـهدرجم  هب  تمحر  دـص 

ضرق ياه  قودنـص  نیا  يوت  ًاـنایحا  هک  یـسک  هب  دوب ، اـهردارب  زا  یکی  يارب  یگدـنز  تامدـقم  كرادـت  هیهت و  جاودزا و  ماو  تبحص 
هنک و هرـس  کی  ار  اه  هچب  ردام  راک  هنوخ ، هرب  رفـس  هی  یجاـح  ند  یمن  قـالط  ماو  نیبب  : » میتفگ یم  تشاد  ییانـشآ  تسود و  هنـسحلا 

دایب هتفیب  هار  هش  دـنلب  شنز  میراذـگن  شیپ  اپ  اـم  هگا  مسرت  یم  تسین ؛ هک  هدـب  یجرخ  ورب و  هنوخ  نیا  نوچ  شاـباب ؟ لزنم  شتتـسرفب 
!« اجنیا

نآرق تئارق  مئاد و  يوضو 
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دنیشن و یم  ناشرس  رب  تداعـس  يامه  یتقو  هک  دوب  نیا  مه  ناشدصق  دنـشاب . وضو  اب  هشیمه  دندوب  هدرک  رذن  ناگدنمزر  زا  هتـسد  کی 
. دنشاب هزیکاپ  نطاب  رهاظ و  رد  دنوش ، یم  دوخ  بوبحم  تسود و  راید  یهار 

هلمج زا  یعمج ، ای  يدرف  تروص  هب  بش ، زور و  زا  ینیعم  تعاس  رد  میرک  نآرق  زا  ءزج  کی  اب  هیآ  دنچ  ندناوخ  هب  دوخ  ندرک  دـیقم 
. ررقم یتعاسرد  صاخ  ییاعد  ندناوخ  نینچمه  ههبج ؛ رد  دوب  اه  هچب  ياهرذن 

وه اظفاح و  ریخ  ـه  للاف هفیرش ي "  ۀیآ  زینو  اهریسم  يادتبا  رد  ییاج و  هباج  عقوم  ای  یعمج  هتسد  اه  حبص  یـسرکلاۀیآ ، ترابع  ندناوخ 
اه هچب  ياهرذن  هلمج  زا  زین  دندناوخ  یم  ناتسود  شیوخ و  یتمالـس  اهالب و  زا  نتـسج  يرود  يارب  ار  نآ  ًالومعم  هک  نیمحارلا " محرا 

. دوب

ندشن ریغ  رظتنم  اعد  تقو 

اب صوصخم و  تقو  رد  اعد  ندـناوخ  يارب  هک  دوب  نیا  ههبج  رد  تاحانم  اـعد و  ياـه  تنـس  بادآ و  هلمج  زا  ناگدـنمزر و  تاداـع  زا 
تعاس رـس  درک . یمن  هاگن  هسلجرد  نارـضاح  هدع ي  يدایز  یمک و  عمج و  هب  دـش و  یمن  يرگید  رظتنم  سک  چـیه  شدوخ ، تلیـضف 

ای هعمج  بش  لیمک  ياعد  ندناوخ  هب  درک  یم  عورش  شدوخ  دمآ و  یم  دنک  تکرش  هسلجرد  تسناوت  یم  دوب و  اعد  لها  هکره  ررقم ،
نارگید هار  هب  مشچ  دـنودب و  دارفا  لابند  دـنهاوخب  هک  دنتـسناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ًاعقاو  ار  اعد  ماقم  نأـش و  هعمج ، حبـص  هبدـن ي  ياـعد 

زا ار  اعد  تصرف  رذع  نودب  هک  دوب  یسک  رت  مک  هچ  رگا  دندش . یم  قحلم  عمج  هب  دندیسر و  یم  هار  زا  یکی  یکی  اه  هچب  دعب ، دنشاب .
هتشذگ دوشن . نآ  كرت  هتساوخان ، يادخ  هفقو و  بجوم  يا  هناهب  چیه  دوشب و  ظفح  ندناوخ  اعد  تنـس  هک  دوب  نیا  رب  انب  دهدب . تسد 

، دنتـساوخ ـر  گا مه  هیقب  دـشاب و  ناوخ  اعد  ای  حادـم  رفن  کـی  هشیمه  هک  دوبن  روط  نیا  دـندوب . تاـجانم  اـعد و  لـها  همه  بدا ، نیا  زا 
. دنشاب ناشدوخ  ملاوع  رد  ای  دنباوخب  دنورب  دنتساوخن  رگا  دننک و  شوگ 

یندب هیبنت  شزرو و 

دریگ رارق  تمدخ  تدابع و  ياضف  رد  رت  شیب  يو  صخـش تـا  هب  نداد  تیلوئـسم  یـصخرم و  هب  نداتـسرف  باتک و  سابل و  نداد  هیدـه 
وشاپ نیشنب و  لثم  دش ، یم  تیافک  یندب  شمرن  شزرو و  هب  دوب  يریگ  تخـس  هیبنت و  مزلتـسم  يدراوم کـه  رد  ـا  ما هیبنت . هن  دوب  قیوشت 

روضح و تروص  رد  مه ، هدـنامرف  دوـخ  هک  هظحـالم  نیا  اـب  اـه ؛ تسد  يور  نتفر  انـش  هطوـحم و  رد  نتفر  هار  هب  مازلا  ندـیود ، نداد ،
دارفا هیبنت  رد  نالوئسم  ناهدنامرف و  همه ي  هچنآ  داد . یم  ماجنا  دوب  هتساوخ  یطاخ  صخش  زا  هک  ار  یتکرحو  را  کـ یفاک ، تقو  نتشاد 

هب اه  هچب  نداتـسرف  لثم  دوب ؛ یـشزومآ  یمزر و  یندب ، ياه  هیبنت  زا  یـضعب  دوب . ینابز  دب  دندرک  یم  بانتجا  نآ  زا  عطق  روط  هب  یطاخ 
یم اه  نآ  زا  روآ  کشا  زاگ  نتخادـنا  اب  دـعب  دنداتـسرف و  یم  نآ  لخاد  ار  دارفا  هک  کچوک  هناهد ي  اب  ياـه  هلاـچ  زاـگ ، ياـه  هلاـچ 

دندوب فصو ، نیا  اب  بجاو . نآ  نداد  ماجنا  دوب و  شزومآ  اما  دوب ، هدـنهد  رازآ  مه  ًاعقاو  هک  دـنوش  جراخ  نآ  زا  تعرـس  هب  دنتـساوخ 
یم دوخ  قاتا  هب  دندش و  یم  نوگرگد  زاگ ، ياه  هلاچ  زا  ندمآ  نوریب  زا  دعب  اه  هچب  بهتلم  لاح  ندید  اب  هک  دیهـش  کنیا  ناهدـنامرف 
نیا راثآ  هک  ییاج  ات  دـندید ، یم  رازآ  دنتـسیرگ و  یم  همه  زا  شیب  دـندرک و  یم  اهر  ار  يزاـگو  دنتـسب  یم  ار  ذـفانم  همه ي  دـنتفر و 

. دوب نایامن  مه  ناشدوخ  هرهچ ي  رد  يریگ  تخس 
زا هک  دمهفب  تسناوت  یم  وا  بیترت  نیا  هب  دندرک و  یم  هدافتسا  مه  یطاخ ) صخش  هب  نداد  توپمک  حالطصا  اب  "  ) وتپ نشج   " شور زا 

. تسا هدزرس  ییاطخ  طبخ و  وا 

رخآ مد  رد  ناحورجم  نابز  درو 
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هچب ینابر  رفس  یناحور و  جورع  یتقو  دوب . ییاشامت  مه  رخآ  تاظحل  رد  اه  هچب  ياوه  لاح و  رکف و  رکذ و  هاگن و  توکـس و  نخس و 
هک یناردارب  ناتسود و  زا  دنتشاد ، رارق  شتـسرپ  وقـشع  نوناک  نا  هب  ندش  لصتم  قح و  هب  ندیـسر  ۀناتـسآ  رد  دیماجنا و  یم  لوط  هب  اه 

يوناز يور  ناشرـس  رگا  دنناوخب . لسوت  ياعد  لیمک و  ياعد  ای  دننک  توالت  ار  هبوت  ةروس  ناشیارب  دنتـساوخ  یم  دـندوب  اهنآ  کیدزن 
هک دندرک  یم  تحیـصن  يرما  هب  ار  دوخ  يا  هغیـص  ناردارب  کیدزن و  ناتـسود  ای  دراذـگب  نیمز  هب  ار  نآ  دـندرک  یم  اضاقت  دوب  یـسک 
ناج تلاح  نامه  هب  دنتسب و  یم  نانز  دنخبل  دعب  ودندرک  یم  زاب  ار  ناشتسد  یضعب  تفای .  یم  رد  ار  نآرس  دیسر و  یم  نآ  هب  وا  اهدعب 
يوس هب  ناشحور  تلاح  نامه  رد  یهاگ  دنداتـسیا و  یم  هلبق  هب  ور  اه  هچب  کمک  هب  دـندش و  یم  دـنلب  رارـصا  اب  یـضعب  دـنتخاب و  یم 

جنر درد و  فیفخت  بجوم  رایـسب  تشگ و  یم  يراج  ناحورجم  نابز  رب  هک  دوب  همئا  ياـهمان  همه  زا  شیب  اـما  دیـشک و  یم  رپ  تسود 
ناج بادآ  ۀمه  زا  دنهاکب . ناشبارطـضا  باهتلا و  زا  دندرک  یم  یعـس  راکذا ، داروا و  ندـناوخ  یتارابع و  نتفگ  اب  مه  اه  هچب  دـش . یم 

ندرک یسأت  يزیرنوخ ،  زا  یـشان  یقمر  یب  امرگ و  شطع و  یگنـشت و  جوا  رد  دوب و  اه  هچب  ندیماشاین  بآ  نتـساوخن و  بآ  رتزادگ ،
قیفوت رگا  هک  دـندرک  یم  دـهع  طرـش و  دوخ  صاخ  ناتـسود  اب  تاـیلمع  بش  یـضعب  نتفر . اـیند  زا  هتـشت  بل  اـب  هللادـبع و  یبا  اـقآ  هب 
ردقم تروص  رد  دنناوتب  ات  دننکن  انتعا  اهنآ  سامتلا  زجع و  هب  دنتساوخ ، بآ  ناشیا  زا  شطع  ۀبلغ  رثارب  دندش و  حورجم  دش و  ناشقیفر 

. دوبن یناسآ  راک  طرش  نیا  هب  يافو  هک  دنوش  دراو  ناییاروشاع  رب  هنشت  تداهش ، ندش 

لحم يادهش  اب  عادو 

. دنتفر یم  ورف  ناشدوخ  كال  رد  اه  هچب  دـنداد ، یم  يا  هقطنم  زا  ار  طاسب  ندرک  عمج  روتـسد  دیـسر و  یم  ماشم  هب  ییاج  هباج  يوب  ات 
. دوبن يا  هداس  راک  نابز ، تشاد و  ناج  شزیچ  همه  ناشدوخ  هلح ي  را و مـ ـ ید رهش و  لثم  هک  ییاج  زا  ندنک  لد 

نآ رد  هدش  هتخیر  رهطم  ياه  نوخ  ادهـش و  اب  دندناوخ ، یم  عادو  ياعد  دندش ، یم  عمج  مه  رود  دـنتفرگ  یم  ار  ربخ  یتقو  رخآ ، بش 
هبو دـندییوب  یم  دندیـسوب و  یم  ار  رگنـس  راوید  رد و  كاخ و  دندیـشک ، یم  ناشن  طخ و  دوخ  يارب  مادـکره  دـندرک و  یم  تولخ  اج 
یم ادص  ناشـشوگ  رد  زونه  دندوب و  هدید  هدینـش و  اج  نآ  هچنآ  هب  دـنداد  یم  ناج  شوگ  ناشتوکـس ، اب  دـنتخود و  یم  مشچ  نامـسآ 

هدرک یتیـصعم  یهانگ و  هقطنم  نآرد  هللااب ، ًاذایع  هک  نیا  زا  دـندرک  یم  ـی  هاوخرذـع دـندیبلط و  یم  تیلـالح  رقم  ياـه  نیمز  زا  درک .
اج نیا  اـیآ  هک  دوب  سفن  هبـساحم ي  نینچمه  دوـب ؛ هدرکن  بلط  لوـبق و  ار  ناـنآ  هک  نیا  زا  دـندرک ، یم  تیاکـش  كاـخ  زا  اـی  دنـشاب ؛

؟ هن ای  متسه  مندمآ  زا  رتهب  نتفر  رد  هن ؟ ای  ما  هتشاد  یقرت  تفرشیپ و 

بآ يالیو  او 

تفاظن ندیـشون ، يارب  نآ  هب  اـه  هچب  یـسرتسد  نازیم  هقطنم و  رد  بآ  عضو  هب  دـیاب  تشادـهب  تفاـظن و  بادآ  هب  عجار  وگ  تفگرد و 
تخادرپ . رقم  طیحم و  نتشاد  هزیکاپ  لیاسو و  يوش  تسش و  ندب ،

، تشاد دوجو  تعیبط  دوخرد  هک  یبآ  هچ  دـش و  یم  لقن  لمح و  رکناـت  اـب  هک  یبآ  هچ  بآ ، تمعن  زا  يرادروخرب  هک  تسین  يدـیدرت 
رقتـسم بونج  رد  هک  يرکـشل  پیت و  عضو  دنتـشاد . رارق  یتـیعقوم  هقطنم و  هچ  رد  اـهورین  هک  تشاد  نیا  هب  یگتـسب  يزیچ  ره  زا  شیب 

تاعافترا يور  هک  یناگدـنمزر  تیعقوم  هار ، يراومهاـن  تلع  هب  تشاد ، رارقتـسا  برغ  رد  هک  دوب  يرکـشل  پیت و  زا  ریغ  ًاملـسم  دو ، بـ
فرط ود  كرحت  نتفرگ و  یم  تروص  يدنک  هب  اه  نآرد  ددرت  هک  مود  لوا و  طخ  رد  یناسر  تامدخ  دوب . راوشد  دـندوب ، هدرک  قارتا 

ربخ یبآ ، یب  اهزور  زا  دعب  هک  دمآ  یم  شیپ  رایـسب  تشاد . ار  دوخ  صاخ  تالکـشم  تفرگ ، یم  رارق  فده  دش و  یم  بیقعت  تقد  هب 
. دنا هدز  ناهورگ  کیدزن  ار  بآ  لمح  نیشام  هک  دیسر  یم 

مولعم ینالوط ، يور  هدایپ  زا  دـعب  . دوبن نیا  زا  رتهب  عضو  مه  دـندز  یم  الاب  بآ ، ندروآ  يارب  راـبجا  هب  ار  اـه  نیتسآ  اـه  هچب  دوخ  یتقو 
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، داتفا یم  ناشتـسد  زا  يرتیل  تسیب  نلاـگ  عبط  هب  دـنداد و  یم  هک  ییاـهژاریو  دروخ و  یم  ناـشفارطا  هک  ياـه  هراـپمخ  همه  نآ  اـب  دوبن 
. دنروایب تسد  هب  ار  نارازگزامن  يا و  هنشت  لد  دنرببرد و  هب  ملاس  ناج  دنناوتب 

يا هنـشت  شکرت  دوب  یفاک  نمـشد ! يزاب  پوت  ییاوه و  تالمحرد  دوبن ؛ ناـما  رد  رطخ  نیا  زا  مه  هقطنم  رد  ییادـها  بآ  ياـه  هکـشب 
ياه هلوچ  هلاچ  نیمز و  دروخ  هب  بآ  همه ي  دندیبنج  یم  ناشدوخ  هب  ات  ناردارب  هک  دوب  تقو  نآ  دـنکرت ! نآ  بآ  اب  ار  شبل  دـهاوخب 

دوب و هدـش  ییاسانـش  لحم  نوچ  دـننزب ، برغرد  اه ـ هوک  رایـش  هب  حبـص  هیلوا ي  تاـعاس  رد  هک  نیا  دـنام  یم  یقاـب  تفر . یم  فارطا 
هب دننک و  بآ  دـنروایب ، خـی  فرب و  تاعافترا  هلق و  يالاب  ياهراغ  نورد  زا  ای  دـندوب ؛ هدیـسر  تداهـش  هب  نآ  رد  نیا  زا  شیپ  یناردارب 

رگید هک  بونجرد ـ  دننک ـ  تردابم  هاچ ، رفح  ینعی  نیمز ، ندنک  هب  ای  دنناسرب ؛ مامحتسا  ًانایحا  ندرک و  تسرد  اذغ  ندیشون ، فرـصم 
. كانرطخ ياه  يرتکاب  زا  دوب  رپ  تشاد ، مه  رگا  هک  دوب ؛ ادخ  اب  شنتشادن  نتشاد و  بآ 

يور ار  دوخ  تکـساک  هالک  ینعی  دـندرک ، یم  هدافتـسا  شزومآ  ناـمز  ياـه  لومرف  زا  یندیـشون  بآ  هیهت ي  يارب  هک  نیا  رخآ  تسد 
دیشروخ شبات  زا  لصاح  قرع  تارطق  اب  ات  دنداد  یم  رارق  باتفآ  لباقمردو  دندیـشک  یم  نآ  يور  یعمـشم  دندرک و  یم  هنوراو  هساک 

نیا اب  هک  یبآ  الاح  دـش ؛ یم  هدـناشوج  ندیـشون  يارب  تسا ـ  جراخ  باتک  نیا  ثحب  زا  هک  نآریاظن ـ  بادرم و  بآ  دـننک ؛ شطع  عفر 
هدافتسا هک  دیشوج  یم  دش و  یم  غاد  نانچ  يزلف  عبانم  لخاد  ریخأت ، یلطعم و  یمک  اب  ناتسبات ـ  بونج و  رد  دیـسر ـ  یم  لیـصافت  همه 
ییاجرد رفن و  کی  يارب  يرتیل  کی  یعقاوم  رد  دندرک ، یم  يدنب  هیمهـس  ار  بآ  نیمه  تساوخ ! یم  يراکادف  تشذـگ و  یلیخ  نآ  زا 

رد هدـنکارپ  ياه  هلاچ  رد  هک  یناراـب  بآ  زا  دوبرتهب . عضو  ناتـسمز  رد  هتبلا  . تعاـس راـهچ  تسیب و  فرظ  رفن  راـهچ  يارب  نلاـگ  کـی 
 . دندرک یم  هدافتسا  مامحتسا  یتح  سابل و  فورظ ، يوشو  تسش  يارب  تاقوا  یهاگ  دش ، یم  عمج  تشد 

یسیون همان  تیصو 

یم نواعت  دـحاو  هب  یـضعب  ار  اه  همان  تیـصو  نیا  دوب . نتـشون  هماـن  تیـصو  تقو  تاـیلمع ، زا  لـبق  ياـهزور  رد  باـتفآ  بورغ  بلغا 
همان تیـصو  ات  ود  رطاخ  نانیمطا  يارب  يا  هدع  تشاد . یم  هاگن  دوخ  اب  تفرگ و  یم  ار  دوخ  تسود  ۀمان  تیـصو  یـسک  ره  ای  دندرپس ،

یم ییاه  هچب  هب  رت  شیب  هتبلا  دنراپسب ، ناش  هداوناخ  هب  تداهـش  زا  سپ  ات  دنداد  یم  ناتـسود  زا  رفن  ود  هب  ار  اهنآ  دنتـشونیم و  مه  هیبش 
دنتـشاد متح  هک  یتروص  رد  ارهز  ۀـمطاف  مناخ  زا  تیعبت  هب  هک  دـندوب  مه  یناردارب  دنتـشادن . تکرـش  تایلمع  لوا  تبون  رد  هک  دـنداد 

 ، دنتشون یمن  ًالصا  ای  ، دندنازوس یم  نتشون  زادعب  دنشاب ، رثالادوقفم  ًالک  هک  نیا  يارب  ار  دوخ  ۀمان  تیصو  دنتسه ، هدنیآ  يادهـش  وزج 
یم نادرگ  یناـحور  صوصخ  هب  رگید  ناردارب  هب  یهافـش  تروص  هب  تمیزع  زا  لـبق  تاـیلمع  بش  ناـمه  دوب  يرورـض  دراوم  رگا  اـی 

. دنتفگ

هقردب عادو و 

لومعم درک . یم  ریفوت  دندش  یم  هدامآ  تایلمع  يارب  ای  دنتفرگ  یم  هیوست  دنتفر ، یم  یـصخرم  هک  نیا  تبـسن  هب  ییادج  ندرک و  عادو 
دای زور  دنچ  ات  لقادح  هک  يوحن  هب  دـنداد ، یم  بیترت  یی  وتپ " نشج  " رخآ بش  نامه  یباسح ، هیوست  ناردارب  يارب  هک  دوب  نیا  هقطنم 

! دنشاب ناشمتش  برض و  اه و  هچب 

ناگدناماجو لحم  اب  عادو 

یلاقتنا لقن و  ماگنه  ًاصوصخم  داد : یم  تسد  اه  هچب  هب  یبیجع  لاح  دوب ، فورعم  رخآ " بش   " هب هک  ناکم ، رییغت  ییاج و  هباـج  تقو 
مه هب  دـندش ؛ یم  ور  هب  ور  مه  اب  هلان  هآ و  کشا و  زا  رپ  يا  هدـید  یناحور و  یتلاحاب  اه  هچب  تفرگ ، یم  تروص  تایلمع  رطاخ  هب  هک 
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هداس و ییاج  هب  اج  رد  دـندیبلط . یم  تیلالح  دـنتفرگ و  یم  تعافـش  لوق  مه  زا  دنتـسب و  یم  توخا  دـقع  مه  اب  دـنداد ؛ یم  يراـگدای 
نآ بوخ  كاخ  اب  قیرط  نیا  هب  دنتفر و  یم  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  بترم  هنهرب ، يا  يا پـ هدع  . دوب مکاح  عضو  نیا  مه  یهورگ  هیوست ي 

لحم کی  رد  عادو  يارب  اه  هچب  یلو  دـش ؛ یم  ماجنا  دوز  حبـص  اه  لاقتنا  لقنرثکا و  . دـندرک یم  عادو  شنیریـش  خـلت و  تارطاخ  اـج و 
هک تایلمع  زا  سپ  ات  دندرپس  یم  ادخ  هب  ار  رگیدکی  دعب  دندرمش ؛ یم  تمینغ  ار  رخآ  بش  يرادازع  ینز و  هنیـس  دندش و بـا  یم  عمج 

. دوب دنلب  ناشدیهش  ناردارب  قارف  رد  ناشنویش  هیرگ و  يادص  زور  دنچ  هک تـا  یلاحرد  دنتشگ ، یمرب  رقم  نامه  هب  هرابود 

يرادافو

تداهش اب  هجیتن ، رد  دنتـسناد و  یم  دوخ  ناشیوخ  لثم  ار  رگیدکی  ناگتـسب  هداوناخ و  اه  هچب  دوب ؛ هداوناخ  هقطنم  ياه  يردارب  هبقع ي 
مه هب  تبـسن  مه  يداـم  تاـیح  ناـمز  رد  هتبلا  هک  یتیلوئـسم  داـتفا ؛ یم  اـه  نآ  شود  يور  دیهـش  تیلوئـسم  راـب  همه ي  ییوگ  یتسود 

روضح اب  يرگید  هک  دندرک  یم  ار  يراک  نامه  مه  بایغ  رد  مادکره  دنتفر  یم  رهش  هب  هک  تایلمع  ود  هلصاف ي  رد  هک  نانچ  دنتـشاد .
. داد یم  ماجنا  دوخ 

ییوج تدحو 

یم یشم  قیرط  نیمه  رب  زین  فلتخم  ياهورین  رما ، رهاوظ  رد  دوب ، ناهدنامرف  تسلاجم  حطس  رد  هک  یلک  یلمع و  ياه  تکراشم  زا  ریغ 
، تقو ره  هاگحبـص . مسارم  يارجا  نوچ  دنتـشادن ؛ غیرد  دیماجنا  یم  نارگید  ناشدوخ و  نیب  یگتـسبمه  تدحو و  هب  هچنآ  زا  دندرک و 

انیا نوچ : دنداد ، یم  رس  ییاهراعش  مه  عفن  هب  ورین  ود  ره  زا  ناراد  نایم  دوب  کیدزن  جیسب  یهاپـس و  یـشترا و  ناردارب  یناکم  تیعقوم 
. دنا يدهم  نارظتنم  داد : یم  باوج  هورگ  هک  نیک ؟

تاولص همه  تاولـص "!و  یـشترا  ناردارب  یتمالـس  يارب  دنتفگ " : یم  تیاهن  رد  دنرگنـس و  مه  اه ــ ؟ ههبجوت  نردارب . نیک ــ ؟ انیا  ای :
. دش یم  اه  هچب  يراکمه  نواعت و  ناردارب و  هیحور ي  تیوقت  ثعاب  هک  دنداتسزف ؛ یم 

داهج ناتوسک  شیپ  طخ ، رد  ورین  هدمع ي  زونه  یتقو  گنج ، لیاوا  رد  یهاپس  ناردارب  هب  تبسن  یجیسب  ناردارب  ساسحا  دوب  نینچمه 
نآ يا  هب جـ ات  دندوب  بلطواد  دنتشاد و  یم  زیزع  ار  ناشیا  ناشنامشچ  نوچ  جیسب  یمدرم  ياهورین  دندوب و  یهاپس  ناردارب  تداهـش ، و 
هـس زا  رت  مک  هک  دوب  نیبرود  نابحاص  زا  یـضعب  شور  تدحو ، نیا  رب  دیکأت  هجوت و  قیداصم  هلکجزا  دنریگبرارق . رطخ  ضرعم  رد  اه 

!" عونمم رفن  هسزا  رت  مک  ای  یکت  سکع  :" هک دوب  نیا  ناشراعش  دنتفرگ و  یمن  سکع  رفن 

رجفلاو 1

 : یهدنامزاس زا  سپ  هاپس  هبرجت  نیتسخن  رجفلاو 1 ،  تایلمع 
يزیر حرط  نیرمح  ياه  يدنلب  ات  هکف  یبرغ  لامش  هقطنم  رد  رجفلاو 1  تایلمع  یتامدقم ،  رجفلاو  قفومان  تایلمع  ماجنا  زا  سپ  هام  هس 

یهدـنامرف هب  شترا  هاپـس و  ياه  ناگی  هلمح  هللا  اـی  هللا -  اـی  هللا -  اـی  زمر  اـب  هاـم 1362  نیدرورف  هقیقد 20  و 10  تعاس 22  رد  دـش . 
دش .  زاغآ   ( شترا ینیمز  يورین  تقو  هدنامرف  يزاریش (  دایص  یلع  گنهرس 

طخ ندـیبوک  مه  رد  يارب  هراومه  کی  رجفلاو  تایلمع  زاغآ  ات  دـیماجنا ،  نادابآ  رـصح  تسکـش  هب  هک  همئالا  نماـث  تاـیلمع  ناـمز  زا 
نیا رد  اـما  دـش ،  یم  هتفرگ  هرهب  ناـنآ  ياـهورین  تحارتسا  تاـعاس  بش و  یکیراـت  زا  اـهنآ  زا  لـمعلا  سکع  تصرف  نتفرگ  نمـشد و 
هوبنا شتآ  يارجا  اب  تایلمع  ساـسا  نیا  رب  دـش .  هدـیزگرب  نمـشد  ندـیبوک  مه  رد  يارب  هیهت  شتآ  شـشوپ  رد  موجه  شور  تاـیلمع 

هب هلولگ  اب 100  زین  نمش  هتبلا  دوب .  هقباس  یب  نامز  نآ  ات  نیا  تخیر و  ورف  اهیقارع  عضاوم  رب  پوت  هلولگ  رازه   60 دش .  عورش  هناخپوت 
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دمآ .  یناریا  ياهپوت  لابقتسا 
هقطنم رد  دنک و  یمن  زواجت  رتم  زا 180  نآ  مهم  ياه  يدـنلب  هدوب و   ( هاتوک ياه  هپت  روهام (  هپت  رتشیب  رجفلاو  یتایلمع  هقطنم  تیعقوم 

البرک هاگرارق  یهدنامرف  هب  یبونج  یلامـش و  روحم  ود  زا  ار  تایلمع  ءایبنالا  متاخ  هاگرارق  دراد .  رارق  نیرمح  ياه  هوک  یقرـش  بونج 
کی پیت و   3 رکشل ،  نارادساپ و 2  هاپس  زا  رکـشل  تایلمع 8  نیا  رد  درب .  یم  شیپ  پچ  حاـنج  رد  فجن  هاـگرارق  تسار و  حاـنج  رد 

راک حانج  ود  ره  دنتشاد .  تکراشم  هاپـس  زا  نادرگ  شترا و 80  زا  نادرگ  رگید 30  تراـبع  هب  ناریا و  شترا  ینیمز  يورین  زا  نادرگ 
قارع تایلمع ،  زور  نیمشش  نایاپ  ات  زور  نامه  حبص  زا  دنداد .  ماجنا  یبوخ  هب  فقوت  روتـسد  مالعا  ات  ادرف و  هاگ  رحـس  ات  ار  يورـشیپ 

هب فادـها  دنتـسناوت  يدوخ  ياهورین  اما  دـش ،  لدـب  در و  نیفرط  تسد  رد  هقطنم  اه  يدـنلب  هبترم  نیدـنچ  دز و  کـتاپ  هب  تسد  اـهراب 
دنریگب .  دوخ  هب  دنفادپ  تلاح  هدرک و  تیبثت  ار  هدمآ  تسد 

5 مدهنم ،  یهرز  ربرفن  کنات و  هاگتـسد  دندش و 98  ریسا  یمخز و  هتـشک ،  نمـشد  ياهورین  زا  نت  دادـعت 6750  تایلمع  نیا  نایاپ  رد 
زا یشخب  نینچمه  دید .  بیسآ  هزیناکم  نادرگ  ییودنامک و 4  نادرگ  هس  یبعشلا ،  شیج  يرفن  دحاو 550  هس  طقاس و  لابخرچ  دنورف 

رتمولیک عومجم 150  رد  هک  دـش  دازآ  هزیگنا  چـیپ  يزرم  هاگـساپ  جریود و  هناخدور  هیـشاح  رد  اتـسور  نیدـنچ  نیرمح ،  ياـه  يدـنلب 
تفرگ .  یم  رب  رد  ار  تعسو 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
رجفلاو 1  تایلمع :  مان 

 20/1/1362 ارجا :  نامز 
زور   6 ارجا :  تدم 

ینایم  ههبج  رد  هکف  یبرغ  لامش  ارجا :  ناکم 
هللا  ای  هللا –  ای  هللا –  ای  تایلمع :  زمر 

ریسا  یمخز و  هتشک ،  رفن   6750 نمشد :  تافلت 
شترا  هاپس و  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 

لاغشا تحت  قطانم  يریگ  سپ  زاب  نمشد و  ياهورین  بوکرس  تایلمع :  فادها 

رجفلاو 2

یماظن ياه  ییاناوت  شیازفا  اـب  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  دـش  حرطم  يوحن  هب  گـنج  طیارـش  رگید  راـب  یتامدـقم ، رجفلاو  تاـیلمع  زا  سپ 
تایلمع دنور  دوب  مزال  هطقن  نآ  هب  ندیسر  ات  ور ، نیا  زا  دوب . دهاوخ  لکشم  گنج  همادا  دربن ، هویش  رد  یساسا  تارییغت  نودب  نمـشد ،

دوش . يریگولج  دایز  تدم  هب  ههبج  دوکر  زا  ات  هتفای  همادا  اه 
رد هک  يا  هلأسم  نیرت  مهم  دوش . ماـجنا  2 3 و 4   ، رجفلاو ياه  تایلمع  دش ، ررقم  فلتخم  قطانم  یـسررب  ثحب و  زا  سپ  بیترت ، نیدـب 

اه و ناگی  ناوت  هب  یساسا  هبرـض  ندش  دراو  زا  يریگولج  مک و  تافلت  نداد  كدنا ، يورین  يریگراک  هب  دوب ، رظن  دروم  اه  تایلمع  نیا 
دوب . تایلمع  تیقفوم  نیمضت 

تایلمع : فادها 
يورین مادهنا  -1 دش : هدید  كرادت  ریز  فادها  اب  نیچرمت ، هرطمق و  تاعافترا  نیب  لصاف  دح  رد  رهشناریپ ، هقطنم  رد  رجفلاو 2  تایلمع 

رهـش رب  طست  نارمع و  جاح  ناـگداپ  فرـصت  - 4. هقطنم بوکرس  تاعافترا  فرـصت  -3. نمشد يورین  هیزجت  -2. ریسا نتفرگ  نمـشد و 
یفطصم  ناموچ 
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هقطنم تیمها  یعیبط و  تیعقوم 
بونج زا  نیشالک ، ناتسرانچ و  تاعافترا  هب  لامش  زا  هک  بیترت  نیدب  تسا ؛ هدش  عقاو  یشیجلا  قوس  یتیعقوم  رد  نارمع  جاح  ناگداپ 

رهـش دـنبرد و  هگنت  هب  برغ  زا  و  رهـشناریپ ، يزرم  رهـش  نیچرمت و  تاعافترا  هب  قرـش  زا  ودـک و  نارکـس و  عفترم  رایـسب  تاعافترا  هب 
هک دوب  نآ  يدـعب  تاـعبت  ًاـساسا  دوزفا ، یم  نآ  فرـصت  ترورـض  هقطنم و  تیمها  رب  هچنآ  . دوش یم  دودـحم  قارع ، یفطـصم  ناـموچ 

زراـبم ناملـسم و  دارکا  زا  یناـبیتشپ  تالیهـست و  داـجیا  - 2. نآ لرتـنک  بالقنادـض و  ددرت  رب  طلــست  - 1 تـسا : نـینچ  نآ  زا  یتمـسق 
قارع  كاخ  رد  مظنمان  تایلمع  شرتسگ  ناکما  يزاس  مهارف  - 3. یقارع

كوکرک  یتفن  تاسیسأت  رهش و  هب  رتشیب  یکیدزن  يزاس  هنیمز  - 5. یقارع ياهورین  زواجت  مجاهت و  هنوگره  زا  رهشناریپ  ظفح  - 4
هقطنم  رد  نمشد  تیعقوم 

نمشد دادعتسا  نینچمه  دوب و  تاماکحتـسا  عناوم و  زا  هدیـشوپ  نآ  هدر  ره  هک  تشاد  يدنفادپ  طخ  هدر  هس  هقطنم ، رـسارس  رد  نمـشد 
هقطنم رد  ناگی  ًاعومجم 30  فلتخم و  رابشتآ  هدایپ و  پیت  کی  ریگرد و  يورین  ناونع  هب  یهرز ، نادرگ  کی  هدایپ و  پیت  دودح 2  رد 

دوب .
رونام  حرط  تیرومأم و 

، دوش هتفرگ  نمـشد  زا  لمعلا  سکع  تصرف  هنوگره  هلیـسو  نیدـب  ات  دوب  ( نمـشد ندز  رود   ) ینارود کت  تاـیلمع  روناـم ، حرط  ياـنبم 
دنبرد هگنت  رد  تاـعافترا ، ندز  رود  زا  سپ  دـندش و  یم  لـمع  دراو  پچ  تمـس  نادرگ  تسار و 3  تمـس  نادرگ  هک 4  بیترت  نیدـب 
لکـش نیدب  شترا  هاپـس و  ياهورین  ماغدا  هوحن  مزر و  نامزاس  تفریذـپ . یم  ماجنا  لماک  روط  هب  يزاسکاپ  ًاتیاهن  دـندومن و  یم  قاحلا 

نینچمه . دنتشاد تکرش  تایلمع  رد  شترا  ینیمز  يورین  زا  هزیناکم  نادرگ  کی  هدایپ و  نادرگ  هاپس و 6  زا  نادرگ  ًاعومجم 16  هک  دوب 
دش . ینیب  شیپ  تاعافترا  ندوب  روبعلا  بعص  هقطنم و  تیعقوم  هب  هجوت  اب  زوریناوه ، يوس  زا  تایلمع  ینابیتشپ 

تایلمع  حرش 
هب کت ، زاغآ  زا  لبق  تعاس  يدوخ 24  ياهورین  زا  یتمسق  دش . زاغآ  هللا  ای  زمر  اب  رجفلاو 2  تایلمع  زور 29/4/62  دادماب  تعاس 1  رد 

هدش نییعت  قطانم  هب  ار  دوخ  دـندش  قفوم  ییامیپهار  تعاس  زا 2  سپ  دـندومن و  تکرح  دوخ  تمیزع  طخ  زا  نمـشد ، ندز  رود  روظنم 
ریگرد نمـشد  اب  اهروحم ، یمامت  رد  ریخأت  تعاس  زا 2  سپ  اهورین  هک  نیا  مغر  هب  . دننک یگدامآ  مالعا  تایلمع  عورـش  يارب  هدـناسر ،

دیدش شتآ  تشاد ، طلـست  هقطنم  بوکرـس  تاعافترا  رب  نمـشد  هک  اج  نآ  زا  اما  تفرگ . تروص  یهجوت  لباق  يورـشیپ  نکیل  دـندش ،
رسدرب و  2519، گنیک تاعافترا  نانچمه  هک  يروط  هب  دـش ، تایلمع  فادـها  یمامت  هب  یبایتسد  لیمکت و  زا  عناـم  ًـالمع  شا  هناـخپوت 

تشاد . رایتخا  رد  ار  دنبرد 
، رگید ياتسور  دنچ  هرصاحم  نمـض  دش و  فرـصت  يدوخ  ياهورین  تسد  هب  تایار  ياتـسور  زور 3/5/62  حبـص  رد  تایلمع  همادا  رد 
، دنتفای طلست  تاعافترا 2519  زا  یتمسق  رب  يدوخ  ياهورین  هک  نآ  زا  سپ  نینچمه  دیدرگ . دازآ  نارمع  جاح  - رهـشناریپ هداج  كرمگ 

یتمسق رب  تسناوت  مود  تبون  رد  دش و  ینیشن  بقع  هب  روبجم  لوا  تبون  رد  هک  دومن  کتاپ  هدش  دای  تاعافترا  هب  تبون  ود  یط  نمـشد 
دندش يزاسکاپ  نمشد  ياهورین  یقبام  دنک ، كرادت  ار  يدوخ  ياهورین  هک  تفای  ناکما  زوریناوه  هک  نآ  زا  سپ  اما  دبای . طلست  نآ  زا 

دمآرد . يدوخ  يورین  فرصت  هب  لماک  روط  هب  تاعافترا 2519  بیترت  نیدب  و 
نآ 6 یپ  رد  هک  درک  هلمح  ولک  تاـعافترا  لاـی  هب  درب  یله  زا  هدافتـسا  اـب  رتپوکیله و  دـنورف  اب 16  خیرات 5/5/62  رد  نمـشد  نینچمه 

دوب . ورین  زا  ولمم  اهرتپوکیله  نیا  زا  یکی  داد . تسد  زا  ار  دوخ  رتپوک  یله  دنورف 
هدایپ پیت 113 و 433  زین  هدایپ و  پیت 91  پیت 5 و  صوصخم ، يورین  پیت 66  ًاعومجم  دنتشاد ، تکرش  اه  کتاپ  رد  هک  نمشد  يورین 

دش . یم  لماش  ار  یناتسهوک 
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تایلمع  جیاتن  درواتسد و 
. دیسر نایاپ  هب  هقطنم ، بوکرس  تاعافترا  زا  یتمسق  رب  طلست  نمـشد و  كاخ  زا  عبرمرتمولیک  يزاسدازآ 200  اب  نارمع ، جاح  تایلمع 
، يزرم كرمگ  نارمع ، جاح  ناگداپ  قارع ، نیچرمت  يزرم  هاگـساپ  دـمآرد : يدوخ  ياهورین  فرـصت  هب  ریز  قطانم  تاـیلمع ، نیا  یط 

هویش  2400 ناملس ، يدازآ 3700  لوسرـس ، دنمدرگ ،)  ) تاـعافترا 2519 نآ ، ( يرتم  3000  ) کیژتارتسا هلق  ولک و  تاـعافترا  هلـسلس 
نیا جـیاتن  زا  نییاپ ، ناتویم  الاب و  ناـتویم  وراوخ ، شویـش ، تاـیار ، نـالخ ، یمم  ونیز  ياهاتـسور  يزاـسدازآ  نینچمه  درزدرب ، اـتراک ،
یم بوسحم  تایلمع  نیا  ياهدرواتسد  زا  يرگید  تمسق  زین  نآ  هموح  یفطصم و  ناموچ  رهش  رب  مالسا  ناگدنمزر  طلست  دوب . تایلمع 

دش .
مئانغ  نمشد و  تافلت 

نمشد هاگیاپ  هب 50  کیدزن  دـندش و  هتفرگ  تراسا  هب  رفن   200 دیسر ، رفن  رازه  زا 4  شیب  هب  نمـشد  ياه  یمخز  اه و  هتـشک  عومجم 
هک دمآ  تسد  هب  يرامشیب  دانـسا  كرادم و  دوب  هقطنم  ناگداپ و  ظفح  رومأم  هک  پیت 91  رقم  زا  نینچمه  دیدرگ . فرـصت  ای  مدهنم و 
زا شیب  م ، پوت 122 م . هضبق  نیدـنچ  مئانغ ، نایم  رد  . دوب قارع  تموکح  اب  تارکمد  هلموک و  ياه  کهورگ  قیمع  طـباور  زا  یکاـح 

ناگداپ رابنا  زا  هک  تامهم ، حالس و  یهبانتعم  رادقم  زین  تاودا و  فلتخم  عاونا  نیشام ، اب  گنفت 106  هاگتسد  اه  هد  کنات ، هاگتسد   20
دروخ . یم  مشچ  هب  دوب ، هدمآ  تسد  هب  نارمع  جاح 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
رجفلاو 2  تایلمع : مان 

 29/4/1362 ارجا : نامز 
( ریسا یمخز و  هتشک ،  ) 4200: نمشد تافلت 

هللا  ای  هللا -  ای  هللا -  ای  تایلمع : زمر 
نارمع  جاح  رهشناریپ –  يزرم  هقطنم  ارجا : ناکم 

یمالسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 
دید و ریز  زا  يزرم  ياهرهـش  نتخاس  جراخ  هقطنم و  رد  مهم  عافترا  نیدنچ  حتف  اهنآ و  هیزجت  نمـشد ،  يورین  مادهنا  تایلمع : فادها 

قارع هناخپوت  شتآ 

رجفلاو 3

رایتخا رد  ار  يزرم  بوکرـس  مهم و  تاعافترا  دوخ ، يرـسارس  ینیـشن  بقع  سدـقملا و  تیب  تایلمع  رد  تسکـش  زا  سپ  قارع  شترا 
دوب . نمشد  ریت  دید و  ریز  نارهم  نوچمه  يزرم  رهش  دنچ  بیترت  نیا  هب  تشاد و 

يورین اب  دوب  هدـش  قفوم  رهـش ، نیا  رب  طلـست  داـجیا  رب  هوـالع  نارهم ، يزرم  تاـعافترا  يور  يدوخ  ياـهورین  رارقتـسا  اـب  قارع  شترا 
درک یم  لیمحت  وا  هب  ار  تشد  رد  دنفادپ  يزرم ، تاعافترا  يور  زا  نمشد  ندنار  بقع  هک  نآ  لاح  دنک . دنفادپ  هردب  هقطنم  زا  يرتمک 

دیدج طیارـش  رد  دودحم  تایلمع  نیمود  ناونع  هب  نارهم –  نیمأت  حرط  ساسا ، نیمه  رب  دـش . یم  ریگ  نیمز  يرتشیب  يورین  هجیتن  رد  و 
تفرگ . رارق  راک  روتسد  رد  – 

تایلمع  فادها 
نمشد . ریت  دید و  ریز  زا  نارهم  رهش  يزاسدازآ 

نارهم . مالیا –  زین  نارهم و  نارلهد –  ياهرهش  طابترا  يرارقرب  رد  تلوهس  داجیا 
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تشد . هب  تاعافترا  زا  وا  ندناشک  نمشد و  هب  دنفادپ  طوطخ  لیمحت 
نمشد  مادهنا 

مجنپانک و دس  یلاوح  مجنپاجنک و  هگنت  هب  تبسن  نمـشد  دید  هلیـسو  نیا  هب  هک  بآولاز –  ساسح  ضراوع  تاعافترا و  يریگ  سپزاب 
دیدرگ . روک  نارهم  تشد 

ًالباقتم درک و  مورحم  نارهم  رهش  رب  لماک  طلست  زا  ار  نمشد  هک  نازیوالق –  تاعافترا  زا  یتمـسق  وب و  نالک  همن  تاعافترا  يزاسدازآ 
دمآ . یمرد  یمالسا  يروهمج  ياوق  دید  ریز  هب  نمشد  هبقع  هردب و  رهش 

هقطنم  تیعقوم 
هک تسا  عقاو  وب  نالک  همن  تخـس و  یناـک  بآولاز و  تاـعافترا  لامـش ، رد  دراد : دوجو  تاـعافترا  هتـشر  ود  نارهم ، تشد  هقطنم  رد 

. دزاس یم  صخـشم  ار  قارع  ناریا و  زرم  هک  تسا  عقاو  نازیوالق  تاعافترا  زین  بونج  رد  دراد . رارق  ناریا  كاخ  رد  نآ  هدـمع  تمـسق 
دراد . رارق  قارع  هیطابرز  زارهمرو و  تشد  نارهم و  تشد  هدش ، دای  عافترا  ود  نیب 

اب وب  نالک  همن  تاعافترا  نآ ، یبرغ  تمـس  رد  هک  تسا  قارع  ناریا و  كرتشم  زرم  تخـس ، یناـک  بآولاز و  تاـعافترا  زا  یتمـسق  رد 
،325 عافترا 340 ، هب  ییاه  هپت  ياراد  هک  بآولاز ، تاـعافترا  نینچ ، مه  تسا . عقاو  عاـفترا  رتم  زا 400  رتمک  رتـم و  زا 200  شیب  یللق 

تسا . عافترا  رتم  ياراد 363  يدنق  هلک  هب  فورعم  نآ  هلق  نیرت  مهم  دراد و  رارق  وب  نالک  همن  قرش  تمس  رد  دشاب ، یم  343 و 310 
فرط زا  نارهم –  تشد  هب  دورو  هاگولگ  هلزنم  هب  هک  تسا  عقاو  نارهم  یقرش  لامش  رد  مالیا و  نارهم –  هداج  دادتما  رد  مجنپانک  هگنت 

دراد . لماک  طلست  هگنت  نیا  رب  يدنق  هلک  تاعافترا  دوش و  یم  بوسحم  مالیا – 
نمشد  دادعتسا 

هدایپ . 48 و 503  ، 38 ، 18 ، 424 ، 502 ، 420 ، 417 ياه 506 ، پیت 
یهرز . ياه 37 و 70  پیت 

يزرم . دراگ  پیت 4 
یناتسهوک . هدایپ  پیت 4 

هبیدح . لالب و  لولدم ، ینثملا ، ییودنامک  ياه  نادرگ 
یناتسهوک . هدایپ  رکشل 2  عبات  هزیناکم  نادرگ 9 

یناتسهوک . هدایپ  رکشل 2  عبات  کنات  نادرگ 7 
کنات . دض  کشوم  نادرگ 1 

هراپمخ 120 رابشتآ  هناخپوت و  240 و 639  ياه 53 ، نادرگ 
يدوخ  مزر  نامزاس 

زا : دندوب  ترابع  زین  هاگرارق  نیا  رما  تحت  ياه  ناگی  تشاد و  هدهعرب  فرشا  فجن  هاگرارق  ار  تایلمع  یهدنامرف 
نارادساپ : هاپس  ( فلا

نادرگ . دادعتسا 6  اب  هللاراث  رکشل 41 
هدایپ . نادرگ  دادعتسا 7  اب  رن  رکشل 5 

هدایپ . نادرگ  دادعتسا 1  اب  ص)  ) هللا لوسر  دمحم  رکشل 27 
هدایپ . نادرگ  دادعتسا 3  اب  (ع) بلاطیبا نبا  یلع  رکشل 17 

هدایپ . نادرگ  دادعتسا 5  اب  (ع) اضر ماما  لقتسم 21  پیت 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 638 

http://www.ghaemiyeh.com


هدایپ . نادرگ  دادعتسا 2  اب  (ع) نینمؤملاریما لقتسم 11  پیت 
هزیناکم . نادرگ  کنات و 1  نادرگ  دادعتسا 1  اب  ناضمر  لقتسم 5  پیت 

یمالسا : يروهمج  شترا  ب)
هزمح . رکشل 21  زا  یهرز  پیت 4 

هدایپ .)  ) بارس پیت 40 
کنات . ناهورگ  کی  هدایپ +  ناهورگ  ود  دادعتسا  اب  دابآ  مرخ  پیت 84 

هناخپوت :
رابشتآ   4 هاپس : 

رابشتآ   9 شترا :
تایلمع  حرط 

تـشد وب –  نـالک  همن  بآولاز و  روحم  هس  رد  بیترت  هب  تاـیلمع  نآ ، کـیژتارتسا  تیمها  هقطنم و  ییاـیفارغج  تاـصتخم  هب  هجوت  اـب 
ياه هاگیاپ  تیعـضو  ندوب  بسانم  تروص  رد  رظن و  دروم  فادها  نیمأت  زا  سپ  تسیاب  یم  ناگدنمزر  دش . یحارط  نازیوالق  نارهم – 

دوش . دنفادپ  هناخدور  تشپ  رد  زیرکاخ  ثادحا  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنوش . رقتسم  مجنپاجنک  هناخدور  قرش  رد  نمشد ،
تایلمع  حرش 

عافترا زا  ریغ  هب  وب - نالک  همن  تاعافترا  تایلمع ، یلامـش  روحم  رد  دـش . زاغآ  هللا  اـی  زمر  اـب  خروم 7/5/1362  تعاس 23  رد  تایلمع 
دمآرد . هرصاحم  هب  عافترا 270  هارمه  هب  بآولاز  تاعافترا  دش و  نیمأت  فرصت و  يدنق –  هلک  هب  فورعم   270

نیمأت ار  دابآ  خرف  ات  یجارود  هاگساپ  زا  مالیا ، نارهم –  هداج  ندراذگ  رـس  تشپ  اب  يدوخ  ناگدنمزر  نارهم ،) تشد   ) ینایم روحم  رد 
دندرک .

تمـس هب  نازیوالق  لاـی  زا  زیرکاـخ  ثادـحا  يارب  مزـال  تصرف  هک  اـج  نآ  زا  هیلوا ، ریگمـشچ  ياـه  تیقفوم  مغر  هب  یبونج ، روحم  رد 
هلحرم رد  نکیل  دـیدرگن ؛ لماک  تایلمع  لوا  هلحرم  رد  روحم  نیا  فادـها  فرـصت  دـماین ، تسد  هب  دابآ  خرف  هب  اج  نآ  زا  داـبآزوریف و 

دش . عفترم  هصیقن  نیا  دعب 
تاعافترا رد  هک  نمـشد  ياهورین  دوب . یلامـش  روحم  دوب ، هدنام  مامتان  نآ  رد  دوجوم  فادـها  فرـصت  هک  يروحم  اهنت  بیترت ، نیا  هب 

نیا نکمم  وحن  ره  هب  ات  درک  یم  یناوارف  شالت  نمـشد  دـندرک ، تمواقم  زور  هنابـش  هدزاـی  دـندوب ، هرـصاحم  رد  يدـنق  هلک  بآولاز و 
یجارود رد  ار  ناریا  ياهورین  يدنفادپ  طخ  دیـشوک  یم  هک  نیا  هب  ًافاضم  دنک . جراخ  هرـصاحم  زا  ار  يدنق –  هلک  هژیو  هب  تاعافترا – 

دنک . قاحلا  دوخ  پچ  حانج  اب  سپس  هتسکش و 
رد نانچمه  یقارع  ياهورین  نکیل  دندرک ، یثنخ  وب  نالک  همن  یجارود و  رد  ار  نمشد  شالت  رایـسب  تمواقم  اب  يدوخ  ياهورین  هچرگا 

لمع دراو  نادرگ  کی  اب  ( تمه جاح   ) رکشل 27 هدنامرف  هاگرحس 18/5/1362  رد  ًاتیاهن  دندوب . رقتـسم  يدنق  هلک  بآولاز و  تاعافترا 
تسکش . مه  رد  ار  روکذم  عافترا  رد  رقتسم  یقارع  ياهورین  تواقم  دش و 

تایلمع  جیاتن 
نارلهد . نارهم –  مالیا –  هداج  ود  يزاسدازآ 
وب . نالک  همن  بآولاز و  تاعافترا  يزاسدازآ 

نارهم . تشد  يزاسدازآ 
رکذلا . قوف  هداج  ود  قیرط  زا  یبونج  ینایم و  ياه  ههبج  طابترا  يرارقرب 
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نمشد . ياهورین  زا  نت  رازه  هدزا  شیب  ندش  یمخز  هتشک و 
نمشد . ياهورین  زا  نت  ندمآرد 509  تراسا  هب 

نمشد . رتپوک  یله  ندش 6  طقاس 
ربرفن . کنات و  زا 200  شیب  مادهنا 

تامهم . ای  تارفن و  لماح  وردوخ  زا 200  شیب  مادهنا 
تامهم . رابنا  زا 20  شیب  مادهنا 

تامهم . ای  تارفن و  لماح  وردوخ  زا 100  شیب  مادهنا 
. تامهم رابنا  زا 20  شیب  مادهنا 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
رجفلاو 3  تایلمع : مان 

 1362  / 7/5 ارجا : نامز 
( ریسا یمخز و  هتشک ،  ) 5500: نمشد تافلت 

هللا  ای  هللا -  ای  هللا -  ای  تایلمع : زمر 
گنج  ینایم  ههبج  نارهم –  يزرم  ياهرهش  ارجا : ناکم 

یمالسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 
نوماریپ قطانم  نارهم و  رهش  يزاسدازآ  تایلمع : فادها 

5 رجفلاو

: هرصب دادغب -  هارگرزب  دیدهت   ، 5 رجفلاو تایلمع 
لـصافدح هلوـگنچ »  » یناتـسهوک هقطنم  رد  «( اـهیلع هللا  مالـس  ) ارهز اـی   » زمر اـب   1362 هاـم نمهب   27 زور  24 تعاـس  « 5 رجفلاو  » تایلمع
يزاسدازآ فدـه  اب  هلحرم  ود  رد  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هدـننک  لـمع  ياـهورین  دـمآرد . ارجا  هب  نارلهد  نارهم و  ياـهرهش 

دندش . لمع  دراو  هلوگنچ  هقطنم  ياهيدنلب 
هداج دازآ و  ناریا  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک  اـههد  و  هلوگنچ » هگنت  «، » هتـشک ناـخدازآ  «، » یلوزیپ  » ياهيدـنلب تسخن ، تاـعاس  ناـمه  رد 

قطانم مود  هلحرم  رد  دـش . دراو  یتاراسخ  قارع  يزرم  دراگ  زا  پیت   4 هب نینچمه  دمآرد . یناریا  ياهورین  طلـست  هب  قارع  بیط » ردب - »
35 رد یناریا  ياهورین  رارقتـسا  نآ ، هلمج  زا  هک  دـنتفای  رارقتـسا  نآ  رد  يدوخ  ياهورین  دـش و  دازآ  قارع  ناریا و  كاـخ  زا  زین  يرگید 

شیب  12 رکشل یهرز   50 پیت دصرد و   100 روط هب  قارع  یناتـسهوک  پیت   4 زین هلحرم  نیا  رد  تسا . هرـصب  دادـغب - هارگرزب  يرتمولیک 
درک . ینیشنبقع  نیگنس  کتاپ  شش  یط  رد  ریسا  یمخز و  هتشک و  نت   3770 نداد اب  نمشد  دش و  مدهنم  دصرد   50 زا

«، لـنوت «، » هلوـگنچ هـگنت  «، » یلوزیپ  » ياهيدـنلب لـماش  عـبرم  رتـمولیک   110 یگدرتـسگ هـب  ياهـقطنم  تاـیلمع ، هـلحرم  ود  عوـمجم  رد 
خیش ياتسور  و  نیسای » لآ  «، » هیاسکی  » ياهكرهش یغابرلا ،» «، » قراط «، » دبعنیع  » یلامش ياههاگـساپ  میظع ،» سابع  «، » رکـسعاغچ »

یماظن يوردوخ  هاگتـسد  اههد  لابخرچ ، دنورف   2، نیگنسهمین کبس و  حالس  يرادقم  ربرفن ، کنات و  هاگتـسد  دیدرگ و40  دازآ  دمحا 
هب نیگنـس  همین  کبـس و  ياهحالـس  عاونا  یماظن و  يوردوخ  يرامـش  ربرفن ، کنات و  هاگتـسد  اههد  مدهنم و  نمـشد  تامهم  رابنا  و10 

. دمآرد نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  تمینغ 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
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5 رجفلاو تایلمع :  مان 
 27/11/1362 ارجا :  نامز 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ای  تایلمع :  زمر 
گنج ینایم  ههبج  نارلهد –) نارهم و  لصافدح   ) هلوگنچ یناتسهوک  هقطنم  ارجا :  ناکم 

1670 یمخز :) ریسا و  هتشک ،   ) نمشد تافلت 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 

هلوگنچ ۀقطنم  تاعافترا  يزاسدازآ  تایلمع :  فادها 

6 رجفلاو

: هرامعلا دادغب - هداج  دیدهت   ، 6 رجفلاو تایلمع 
ياوق یگنج  ناوت  زا  یـشخب  مادـهنا  يارب  ربیخ و  گرزب  تایلمع  ات  هدـنام  یقاب  تاعاس  رد  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ياـهورین 
هقیقد 23 و20  تعاس رد  هلمح  دیآ . رد  ارجا  هب  تالیچ »  » و هبازچ »  » يزرم هقطنم  رد  ات  دندرک  يزیرحرط  ار   « 6 رجفلاو  » تایلمع نمشد ،

دمآ . رد  ارجا  هلحرم  هب  «( اهیلع هللا  مالس  ارهزای   » زمر اب  1362 و  هام دنفسا   2 هاگماش
هب دربن  هک  هاگرحـس  ات  هدش و  نمـشد  یعافد  طوطخ  نتـسکش  هب  قفوم  هاپـس  ياهورین  ناتـسب »  » یقرـش لامـش  رد  هبازچ  هگنت  روحم  رد 

دمآرد . ناریا  ياهورین  هطلس  تحت  هبازچ ، هب  هلبوس  هداج  روحم  دش ، هدیشک  نت  هب  نت  گنج 
نیا هاتوک  تدـم  نیمه  رد  دیـسر و  ماـمتا  هب   6 رجفلاو هزور  ود  تاـیلمع  میظعلاروه »  » و هزیوهلاروه »  » هقطنم رد  ربیخ  تاـیلمع  زاـغآ  اـب 

دمآ :  تسدب  ینارا  ياوق  يارب  جیاتن 
تالیچ هقطنم  يزرم  یتاکرادت  هار  يزاسدازآ  • 
یبرغ  یلعرهش  هب  فرشم  عافترا  ود  حتف  • 

نیگنس  همین  کبس و  حالس  يرامش  مادهنا  • 
یماظن  يوردوخ  يدادعت  مادهنا  • 

قارع مراهچ  هاپس  زا  نادرگ  ود  پیت 77 و  ندرک  یشالتم  • 
نمشد زا  یمخز  هتشک و  اهدص  نتفرگ  • 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
6 رجفلاو تایلمع : مان 

 1362  / 2/12 ارجا : نامز 
زور  2 ارجا :  تدم 

نت  اهدص  : نمشد تافلت 
( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ای  تایلمع : زمر 

هبازچ هگنت  ارجا : ناکم 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدننکلمع : ياهناگرا 

نمشد ياوق  یگنج  ناوت  مادهنا  تایلمع : فادها 
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( هچبلح  ) رجفلاو 10

نیب عماجم  رد  دوخ  قوقح  قاقحا  اهرهـش و  ینوکـسم  قطانم  ناراـب  کـشوم  ناراـبمب و  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
دهد . ناشن  نایناهج  هب  رگید  راب  ار  یمالسا  ناگدنمزر  تردق  ات  دمآرب  ددص  رد  برغ ، هب  بونج  زا  یتایلمع  هقطنم  رییغت  اب  یللملا ،

رجفلاو 10، مان  هب  ص)  ) مرکا لوسر  ثعبم  اب  نامز  مه  قارع  هینامیلـس  ياه  تشد  رد  روشک  برغ  رد  يا  هدرتسگ  تایلمع  روظنم  نیدب 
دمآ . رد  ارجا  هب  هلحرم  رد 5  عورش و  هبنش 25/12/1366 ، هس  زور  رد  تایلمع  نیا  دش . زاغآ 

گنج فلتخم  عطاقم  رد  یهاگ  دنچ  زا  ره  دوب و  نارادساپ  هاپس  یماظن  ناحارط  هجوت  دروم  هتـشذگ  زا  هچرگا  لامرخ ، هچبلح و  هقطنم 
رد تایلمع  ماجنا  تفرگ ، یم  تروص  بونج  ههبج  رد  هراومه  یلـصا  شالت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نکیل  دش ، یم  عقاو  نانآ  یـسررب  دروم 

تالکشم شیادیپ  یپ  رد  هک  یلامـش –  ههبج  رد  گنج  ندش  یلـصا  لابند  هب  دیدرگ . یمن  حرط  يدج  روط  هب  هاگ  چیه  روکذم  هقطنم 
يرتشیب هجوت  سدقملا 2 ، تیب  هقطنم  رد  تایلمع  فقوت  زین  دش – و  داجیا  یبونج  ههبج  رد  تایلمع  ماجنا  هار  رس  رب  رایسب  تالـضعم  و 

سدقملا 2–  تیب  یتایلمع  هقطنم  هچ  رگا  نمـشد  هک  دش  ماجنا  یلاح  رد  رجفلاو 10  تایلمع  یحارط  دیدرگ . لوذـبم  هچبلح  هقطنم  هب 
بیترت نیا  هب  تسناد . یم  لمتحم  بونج  ههبج  رد  ار  یلـصا  مجاهت  نکیل  دوب ، هدومن  دودـسم  ناریا –  ياوق  موجه  لاـمتحا  لـیلد  هب  ار 

دش . ارجا  یحارط و  هچبلح  یمومع  هقطنم  رد  لاس 66  گرزب  تایلمع 
تایلمع  فادها 

دوب : رظن  دروم  یماظن  هدمع  فده  هس  یسایس ، فادها  رب  هوالع  تایلمع ، نیا  رد 
هلیوط . هرایب و  هلیجود ، لامرخ ، هچبلح ، ياهرهش  يزاس  دازآ  - 1

ناخیدنبرد . دس  فرصت  تامدقم  يزاس  مهارف  - 2
هینامیلس . ناتسا  رد  نمشد  یلصا  هبقع  دادسنا  - 3

تایلمع  هقطنم 
يروبعلا بعـص  دنلب و  تاعافترا  طسوت  تسا ، عقاو  نآ  رد  ناخیدـنبرد  دـس  هچایرد  هک  لامـش  برغ و  رد  زج  هب  هچبلح  یمومع  هقطنم 

هچاـیرد رب  نآ  خاـش  وبمـالاب و  هک  يروـط  هب  تسا ؛ رادروـخرب  يداـیز  تیمها  زا  تاـعافترا  نـیا  زا  کـی  ره  هـک  تـسا  هدـش  روـصحم 
 – هینامیلـس هداج  لنوت  ناخیدنبرد ، دـس  ناریمـش ، خاش  رب  زین  نانژرومت  خاش  تسا . طلـسم  نانژرومت  تاعافترا  تشد و  ناخیدـنبرد و 

دراد . طلست  دادغب 
تاعافترا زا : دنترابع  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  درب  مان  هقطنم  رگید  ياه  يراومهان  تاعافترا و  زا  ناوت  یم  رکذـلا ، قوف  تاعافترا  رب  هوالع 

نیزراد . خاش  مازس و  هپت  لوق ، یناه  هپت  نازاونروخ ، هپت ، هس  هرانچ ، هپت  يور ، هنیش  هلق ، جنپ  ریناوت ، هینورپ ،
رارق هدافتسا  دروم  یلوصو  رباعم  ناونع  هب  ًاضعب  هتـشاد و  يدوخ  ياهورین  ءافتخا  رد  يرثوم  شقن  هقطنم  رد  دوجوم  ياهرایـش  نینچ  مه 

ياتـسور يالاب  رایـش  نازاونروخ ، هرد  نازاس ، رایـش  رمروس ، رایـش  ملز ، رایـش  نـالگ ، هرد  زا  ناوت  یم  اهرایـش  نیا  هلمج  زا  دـنا . هتفرگ 
درب . مان  مانکشو  رایش  دروخ و 

زا یعیس  تمـسق و  قرب  نیمات  رد  يزرواشک ، یهام و  شرورپ  رب  هوالع  هک  تسا  ناخیدنبرد  دس  هقطنم ، يداصتقا  تاسیـسات  نیرت  مهم 
هقطنم رد  مکی  هاپـس  ینطولا  عافد  ياهورین  یهدـنامرف  رقم  اگنام ، یناک  رد  رکـشل 27  ناگداپ  هچبلح ، ناگداپ  دراد . یمهم  شقن  قارع 

دنشاب . یم  هقطنم  نیا  رد  یماظن  تاسیسات  هلمج  زا  زین  ماس 7  ماس 2 و  یکشوم  ياه  هاگیاپ  هژادور و 
هلیجود . لامرخ و  هچبلح ، زا : دنترابع  تیمها  تعسو و  بیترت  هب  زین  هقطنم  نیا  رد  قارع  مهم  ياهرهش 

نمشد  دادعتسا 
دوب و ( یقارع درک  نارودزم   ) شاج ياهورین  هدهعرب  ًالبق  هقطنم  نیا  دنفادپ  تشاد . رارق  قارع  مکی  هاپس  تیلوئسم  تحت  یتایلمع ، هقطنم 
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نوچمه ییاه  تیلاعف  عورـش  اب  دنتـشاد . هدـهع  رب  زین  ار  ضراعم  ياهدرک  اب  هلباقم  تیرومام  يدـنفادپ ، طوطخ  ظفح  رب  هوـالع  اـه  نآ 
یماظن ياهورین  ینیزگیاج  لیبق  زا  یتامادقا  هب  زین  نمـشد  هقطنم ، نیا  رد  يدوخ  ياوق  يوس  زا  اهوردوخ و ...  ددرت  نیمز ، يزاس  هدامآ 

رد تایلمع  نایرج  رد  زین  لبق و  زا  هک  ییاه  ناگی  عومجم  رد  دـیزرو . ترداـبم  دـیدج و ...  ياـه  پیت  اـب  هقطنم  تیوقت  اـه ، شاـج  اـب 
زا : دندوب  ترابع  دنتفای ، روضح  هقطنم 

هدایپ . 95 و 433  ، 702 ، 707 ، 13 ، 72 ، 420 ، 422 ، 506 ، 602 ، 402 ، 14 ، 39 ، 606 ياه 96 ، پیت 
یهرز . 17 و 50  ياه 80 ، پیت 

هزیناکم . 27 و 46  ياه 24 ، پیت 
صوصخم . يورین  66 و 68  ياه 65 ، پیت 

مکی . هاپس  ییودنامک  پیت 2  موس و  هاپس  ییودنامک  پیت 2  مراهچ ، هاپس  ییودنامک  پیت 1 
يدوخ  ياوق 

درک . یم  لمع  يزکرم  هاگرارق  ناونع  هب  (ص) ءایبنالا متاخ  هاگرارق 
تشاد : هدهع  هب  ار  ریز  ياهورین  تیاده  ص)  ) ءایبنالا متاخ  هاگرارق  یهدنامرف  تحت  سدق  هاگرارق  فلا – 

نادرگ . اب 6  ( جع  ) رصع یلو  رکشل 7  - 
نادرگ . اب 6  ( جع  ) يدهملا رکشل 33  - 

نادرگ . اب 10  البرک  رکشل 25  - 
نادرگ .  اب 6  رجف  رکشل 19  - 

نادرگ . اب 6  ع)  ) بلاط یبا  نبا  یلع  رکشل 17  - 
نادرگ . اب 7  هللاراث  رکشل 41  - 

نادرگ . اب 4  سدقملا  تیب  لقتسم 39  پیت  - 
تشاد : هدهع  هب  ار  ریز  ياهورین  تیاده  ص)  ) ءایبنالا متاخ  هاگرارق  یهدنامرف  تحت  ع)  ) همئالا نماث  هاگرارق  ب – 

نادرگ . اب 8  ردب  رکشل 9 
نادرگ . اب 6  ادهش  هژیو  رکشل 55 

نادرگ . اب 4  يدهملا  راصنا  لقتسم 36  پیت 
نادرگ . اب 2  رفظ  لقتسم 75  پیت 

نادرگ . اب 6  ص)  ) مرکا یبن  لقتسم 29  پیت 
نادرگ . اب 6  نارتخاب  مراهچ  هاپس 

تشاد : هدهع  هب  ار  ریز  ياهورین  تیاده  ص)  ) ءایبنالا متاخ  هاگرارق  یهدنامرف  تحت  حتف  هاگرارق  ج – 
نادرگ . اب 5  فرشا  فجن  رکشل 8 

نادرگ . اب 5  ع)  ) نیسح ماما  رکشل 14 
نادرگ . اب 4  نینموملا  ریما  رکشل 11 

نادرگ . اب 3  رمالا  بحاص  لقتسم 82  پیت 
نادرگ . اب 3  ( جع  ) هللا ۀیقب  لقتسم 91  پیت 
نادرگ . اب 3  مشاه  ینبرمق  لقتسم 44  پیت 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 643 

http://www.ghaemiyeh.com


نادرگ . اب 3  لوسرلاراصنا  لقتسم 100  پیت 
تایلمع  حرط 

لامـش ياهتنا  لصاف  دـح  رد  نآ ، برغ  رد  ناخیدـنبرد  هچاـیرد  یتاـیلمع و  هقطنم  قرـش  رد  نروس  بوکرـس  تاـعافترا  دوجو  تلع  هب 
تایلمع تیقفوم  نیمضت  رونام ، حرط  ثحابم  رد  هک  تسا  هدش  داجیا  رتمولیک  ضرع 10  هب  يا  هگنت  نروس  تاعافترا  ات  هچایرد  یقرش 

رد لامرخ و  فرط  هب  روخ  هلم  زا  لامـش  روحم  رد  تسیاب  یم  لمع  نیا  دنتـسناد . یم  روحم  ود  زا  قاحلا  اب  هگنت  نیا  دادسنا  ورگ  رد  ار 
هگنت و رد  وزاب  ود  قاحلا  ماجنارـس  هچایرد و  رمک  رد  یلاـمتحا  لپرـس  فرـصت  اـب  ناـنژرومت  دادـتما  رد  وبمـالاب  برغ  زا  یبونج  روحم 

دش . یم  ماجنا  نمشد  هرصاحم 
لک هب  نمشد  یلصا  هبقع   ) وکدرگ لپ  فرصت  هگنت و  نتسب  رومام  یلامش  روحم  رد  سدق  هاگرارق  هدشدای ، رونام  حرط  ققحت  روظنم  هب 

اب هلباقم  يارب  هچایردرمک ، رد  لپرـس  نیمات  اب  نانژرومت  وبمالاب و  فرـصت  نمـض  تسیاب  یم  یبونج  روحم  رد  حتف  هاگرارق  دش . ( هقطنم
رد ات  دـش  رومام  ینایم  روحم  رد  زین  (ع) همئالا نماث  هاگرارق  دـشاب . رادروخرب  مزال  یگدامآ  زا  لپ  ثادـحا  اب  نمـشد ، یلاـمتحا  تکرح 

. دـیامن دازآ  فرـصت و  ار  دوسون  هلیوط –  هرایب –  هداج  مود  هلحرم  رد  دـنک و  يورـشیپ  هچبلح  فرط  هب  نازاس  تشد  لیزوگ –  هقطنم 
نمـض ضراعم  ياـهدرک  رفظ و  پیت 75  تکراشم  اب  ییاسانـش ، ياـه  تیلاـعف  رب  هوـالع  تفاـی  تیروماـم  ناـضمر  هاـگرارق  نینچ ، مه 

. دزاس مدهنمار  نمشد  هناخپوت  رهش ، فرصت 
تایلمع  حرش 

دوب يا  هنوگ  هب  اه  ناگی  لمع  تعرـس  دش . زاغآ  ص)  ) هللادـبع نبا  دـمحم  ای  كرابم  زمر  اب  دادماب 24/12/1366  تعاس 2  رد  تایلمع 
خاش رمروس و  خاش  رد  نمشد  شنکاو  زا  ریغ  هب  دندروآ . رد  فرصت  هب  ار  لوا  هلحرم  رد  دوخ  فادها  یمامت  دنتسناوت  اه  نآ  بلغا  هک 

دندش . ریسا  هتشک و  دندوب ، باوخ  رد  هک  اه  نآ  زا  يدایز  دادعت  هدشن و  هدهاشم  یقارع  ياهورین  زا  يرگید  كرحت  ناریمش 
رهش برغ  بونج و  لامـش و  رد  عقاو  اتـسور  دودح 20  دندش  قفوم  نمـشد  ییاذیا  تخـس و  عناوم  زا  روبع  زا  سپ  مالـسا  ناگدـنمزر 

دنیامن . دازآ  ار  لامرخ 
الماک ار  رهش  هدش و  قارع  لامرخ  رهش  دراو  هنادنمزوریپ  هتسکش و  مه  رد  ار  نمشد  ياهورین  تمواقم  دنتسناوت  زین  دعب  زور  ناگدنمزر 

دندمآ . مالسا  ناگدنمزر  لابقتسا  هب  مدرم  زا  یهورگ  رهش  هزاورد  رد  دنیامن . يزاسکاپ 
، دمآرد فرـصت  هب  هگنت  وبمالاب و  هچ  رگا  حتف ، یناه  نازاونرخ ، هرانچ ، تاعافترا  روخ و  هلم  فرـصت  زا  سپ  سدق ، هاگرارق  روحم  رد 

فقوتم ناریمـش  خاش  رمروس و  خاـش  يور  اـهورین  ، تاـیلمع پچ  حاـنج  رد  نمـشد  شنکاو  زین  سدـق و  هاـگرارق  فقوت  لـیلد  هب  نکیل 
ار يوردنیـش  زا  یمین  وبمالاب و  تاعافترا  هلـسلس  زا  رگم  تاعافترا  هدـننک  لـمع  ياـهورین  (ع ،) همئـالا نماـث  هاـگرارق  روحم  رد  دـندش .

تاعافترا زا  رگید  یمین  سپـس  نازاس و  تشد  لماش  یطابترا  لاـی  يور  قاـحلا  يارب  نامـسآ ، ندـش  نشور  مغر  هب  دـندرک و  فرـصت 
دشکب . شتآ  هب  ار  هچبلح  رهش  نیزنب  پمپ  تسناوت  اهنت  هلحرم  نیا  رد  زین  ناضمر  هاگرارق  دنداد . همادا  دوخ  يورشیپ  هب  يوردنیش ،
شقن یتایح ، ياه  لپ  ندز  هدیـشک و  کلف  هب  رـس  تاعافترا  رد  بسانم  ياه  هداـج  ثادـحا  اـب  رگداـهج  ياـهورین  هک  تسا  رکذ  لـباق 

زا رجفلاو 10  تایلمع  رد  هدـش  هتفرگ  تراسا  هب  ياهورین  هک  ییاـج  اـت  دـندرک ، اـفیا  هدـننک  لـمع  ياـهورین  تکرح  عیرـست  رد  یمهم 
پیت زا  نیما  دـمحم  بکوک  هدایپ  گنهرـس  دـندرک . یم  یتفگـش  زاربا  روبعلا  بعـص  هقطنم  نیا  رد  هدـننک  لمع  ياهورین  لمع  تعرس 

دنناوتب مالسا  ناگدنمزر  هک  درک  یمن  روطخ  ام  نهذ  هب  ییاذیا ، یعیبط و  تخس و  عناوم  دوجواب  دیوگ : یم  قارع  رکشل 34  ییودنامک 
میتشاد . رارق  لماک  هرصاحم  رد  هک  میدش  ربخ  اب  تایلمع  زاغآ  زا  ینامز  ام  ور  نیا  زا  دنوش ، کیدزن  ام  هب 

یط قارع  هجراخ  روما  ریزو  زیزع  قراط  هینامیلس ، ناتسا  رد  اتسور  اه  هدو  لامرخ  رهش  فرـصت  تایلمع و  زاغآ  زا  اه  تعاس  تشذگ  اب 
تسا . هعیاش  کی  اهنت  اه  ههبج  رد  ناریا  تایلمع  هب  طوبرم  رابخا  درک : مالعا  ندنل  رد  يا  هبحاصم 
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نمـشد و ياوق  یگتخیـسگ  مه  زا  دوب ، كدنا  رایـسب  زین  نانآ  تافلت  دـندوب و  رادروخرب  یبوخ  هیحور  زا  يدوخ  ياهورین  هک  یلاح  رد 
دروم رد  هک  يروصت  ربانب  نمـشد  دوشدـیکات . تایلمع  مود  هلحرم  زاـغآ  عیرـست  رب  اـت  دـش  بجوم  هقطنم  رد  اـهنآ  يدـج  روضح  مدـع 

. درک هچبلح  سپس  هلیجود و  فرط  هب  ملز  یسیوالم و  ياه  لپ  زا  روبع  اب  ار  یلیوط  ددعتم و  ياه  نوتس  تشاد ، تایلمع 
تایلمع  مود  هلحرم 

، هکوت هپت  هقر ، یجاح  يرالاک ، هپت  ياهاتسور  لامرخ ، رهش  برغ  رد  يورـشیپ  اب  هاپـس  نادرمریلد  هبنشراهچ 26/12/1366 ، رهظ  زا  دعب 
هلیجود مهم  رهش  دش و  عطق  هینامیلس  ناتسا  بونج  لامش و  طابترا  اهاتـسور  نیا  يزاس  دازآ  اب  دننک . زاغآ  دنتـسناوت ، ار  لوک و ...  هپک 

دش . دازآ  نآ  فارطا  ياتسور  زا 20  شیب  و 
تایلمع  موس  هلحرم 

هاـگیاپ و عـضاوم ، هلیل ، بآ  ناـکمیز و  ناریـس ، ناـشورخ  ياـه  هناـخدور  زا  روـبع  زا  سپ  زاـغآ و  ، 27/12/1366 هبنـش جنپ  دادماب  رد 
دندیبوک مه  رد  قارع  هینامیلس  ناتـسا  بونج  رد  رگید  عافترا  زا 24  شیب  لیزگ و  وبملاب و  تاعافترا  هلسلس  رد  ار  نمشد  تاماکحتـسا 

دازآ قارع  ناخیدنبرد  هچایرد  هلیجود و  رهش  لصاف  دح  ياهاتسور  دندرک و  ادیپ  طلست  هچبلح  یمومع  هقطنم  ياتسور  زا 90  شیب  رب  و 
رهش يوس  هب  يورشیپ  تفرگ و  رظن  ریز  ار  هچایرد  يوس  نآ  رد  نمشد  تاکرحت  هچایرد ، قرش  رد  رارقتسا  اب  هاپس  ییایرد  يورین  دش و 

دیدش ياه  نارابمب  ریز  رد  دندش ، قفوم  مالـسا  ناروآ  مزر  ماجنارـس  دـمآ و  رد  هرـصاحم  هب  رهـش  نیا  و  همادا ، حانج  نیدـنچ  زا  هچبلح 
دنیامن . دازآ  ار  هچبلح  يرفن  رازه  رهش 70  نمشد ، ییایمیش  ییاوه و 

تایلمع  مراهچ  هلحرم 
يزرم و رهـش  دندش  قفوم  هدش ، دازآ  قطانم  تیبثت  زا  سپ  مالـسا ، ناگدنمزر  زاغآ و  هبنـش 27/12/1366 ، جنپ  بش  همین  زا  هلحرم  نیا 

نیقفانم نویبالقنا و  دـض  يارب  یهاگیاپ  ناونع  هب  ار  نآ  دادـغب  تشاد و  رارق  نمـشد  هطلـس  ریز  لاس  زا 7  شیب  هک  ار  دوسون  نیـشندرک 
دنزاس . جراخ  نمشد  سرریت  زا  دوب ، هدرک  لیدبت  هتسباو 

راون یکیدزن  رد  نآ  فارطا  ياتـسور  زا 8  شیب  هرایب و  هلیوط و  یماظن  رهـش  ود  دـندش  قفوم  دوسون  رهـش  رد  اهورین  لماک  رارقتـسا  اـب 
دننک . دازآ  ار  يزرم 

یگداـمآ يرایـشوه و  اـب  هک  درک  کـتاپ  هـب  مادـقا  رجفلاو 10  تاـیلمع  یلامــش  ياـهروحم  رد  هـعمج 28/12/1366 ، زور  رد  نمـشد 
یلبق عضاوم  هدش و  ینیشن  بقع  هب  ریزگان  ریـسا ، یمخز و  هتـشک ، اه  هد  نتـشاذگ  ياج  هب  زا  سپ  نمـشد  دش و  عفد  مالـسا  ناگدنمزر 

داد . تسد  زا  زین  ار  دوخ 
تایلمع  مجنپ  هلحرم 

رد اه  یثعب  تیانج  هب  ات  دندرک  هلمح  نمـشد  هب  رادساپ ، یجیـسب و  نانیرفآ  هسامح  زاغآ و  هبنـشراهچ 3/1/1367  بش  رد  مجنپ  هلحرم 
عافترا  19 دش ، ماجنا  هینامیلس  ناتسا  رد  قداص  دیس  هب  لامرخ  روحم  رد  هک  تایلمع  نیا  رد  دنیوگ . خساپ  هچبلح  رهش  ییایمیش  نارابمب 

دش . دازآ  هینامیلس  ناتسا  رگید  ياتسور  نیدنچ  قداص و  دیس  رهش  رب  فرشم  ( نشبرو  ) تاعافترا 1058 هلمج  زا  هقطنم ، ساسح 
رجفلاو 10  تایلمع  تبسانم  هب  ( هر  ) ینیمخ ماما  مایپ 

دندومرف : راهظا  نینچ  نارادساپ  هاپس  لک  هدنامرف  همان  هب  خساپ  رد  ( هر  ) ماما
مادص و دومن و  نامداش  ار  نامورحم  نافعضتسم و  همه  بلق  هک  ام ، تلم  لد  اهنت  هن  مالـسا  ناروالد  ياه  هسامح  اه و  يزوریپ  رابخا  ... 
عاجـش و زیزع و  ناهدـنامرف  همه  هب  ارم  هناـصلاخ  مالـس  درک . رادازع  ار  لیئارـسا  اـکیرمآ و  اـصوصخ  وا ، ناـبابرا  ناـیماح و  ناـیقلفع و 

ياهورین هیلک  نارگدادما و  مانمگ و  روالد و  نارگداهج  ییاوه و  يورین  زوریناوه و  شترا و  جیـسب و  هاپـس و  زوریپ  دنمرفظ  ناگدنمزر 
هب مه  هلولگ  کی  یتح  هک  نیا  نودب  هک  یقارع  هدش  دازآ  ياهرهـش  مدرم  هب  ار  ناریا  تلم  رکـشت  مالـس و  دـینک و  غالبا  درُک  یمدرم و 
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دییوگب اه  نآ  هب  دیناسرب و  دندومن ، لابقتـسا  ام  ناگدنمزر  زا  ربکا  هللا  دایرف  زاب و  شوغآ  اب  دوش ، کیلـش  نانآ  ياهرهـش  نانآ و  فرط 
ناراوخ ناهج  هک  دید  میهاوخ  و  دنک ، یم  ییایمیـش  يا و  هشوخ  نارابمب  ار  ناتیاهرهـش  امـش و  راو  هناوید  هنوگچ  مادـص  دـینیب  یم  هک 

. تشذگ دنهاوخ  مادص  تیانج  گرزب و  ياه  يزوریپ  نیا  رانک  زا  دوخ  مومسم  تاغیلبت  رد  هنوگچ 
تایلمع  جیاتن 

ياهرهش زا  دوسون  نینچ  مه  هلیوط و  هرایب ، لامرخ ، هچبلح ، ياهرهش  لماش  عبرم  رتمولیک  دودح 1200  تعسو  هب  يا  هقطنم  يزاس  دازآ 
ناریا .

يدوخ . يدنفادپ  طخ  شهاک 
یلامش . ههبج  هب  قارع  شترا  زا  يا  هدمع  ناوت  لاقتنا  نمشد و  يارب  دیدج  يا  ههبج  ندوشگ 

نمشد . ياهورین  زا  رفن  ندروآرد 5440  تراسا  هب 
هحلسا وردوـخ و 750   230 یسدنهم ، هاگتـسد   13 زادـنا ، هراپمخ   40 ییاوهدض ،  20 ییارحـص ، پوت   60 ربرفن ، کـنات و  مادهنا 270 

تفه . یج  یپرآ  يدارفنا و 
800 یسدنهم ، هاگتـسد   15 زادـنا ، هراپمخ   20 ییاوه ، دـض  پوت   20 ییارحـص ، پوت   100 ربرفن ، کـنات و  ندـش 90  هتفرگ  تمینغ  هب 

. تفه یج  یپرآ  يدارفنا و  هحلسا  وردوخ و 6110 
تایلمع :  شرازگ  هصالخ 

( هچبلح  ) رجفلاو 10 تایلمع : مان 
 1366  / 25/12 ارجا : نامز 

( ریسا یمخز و  هتشک ،  ) 15400: نمشد تافلت 
ص)  ) هللا لوسر  ای  تایلمع : زمر 

گنج یلامش  روحم  ناخیدنبرد –  دس  هچبلح و  یمومع  هقطنم  ارجا : ناکم 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  ینیمز  يورین  هدننکلمع : ياهناگرا 

ناخیدنبرد دس  هب  یسرتسد  نوماریپ و  قطانم  قارع و  هچبلح  رهش  يزاسدازآ  تایلمع : فادها 

9 رجفلاو

لامش : روحم  زا  نمشد  هب  هلمح  9؛ رجفلاو تایلمع 
هب دنتـسناوت  یناریا  ياـهورین  دـشزاغآ و  قطاـنم  نیا  رد  رجفلاو »  » ماـن هب  یتاـیلمع  هلـسلس  اـب  یلامـش  ههبج  رد  نمـشد  بیقعت  يژتارتـسا 

، يدـنفادپ ياهورین  هب  طخ  لیوحت  9 و  رجفلاو تایلمع  نایاپ  زا  سپ  زور  دنچ  دـننک . ادـیپ  تسد  اتراوچ »  » هقطنم رد  یمهم  ياهيزوریپ 
زاب ار  هدش  فرصت  طاقن  هیلک  دنتـسناوت  یتالمح  رد  یقارع  ياهورین  دوب ، هدشن  تیبثت  لماک  روط  هب  زونه  هدش  حتف  قطانم  هک  یلاح  رد 

رد دوخ  هدروخ  تسکـش  ياهورین  یحور  يزاسزاب  يدودح  ات  دـیدج و  تیقفوم  بسک  لابندـب  اهکتاپ  نیا  رد  هک  قارع  دـنریگ . سپ 
دش . رهاظ  هقطنم  رد  يرتشیب  ناوت  اب  دوب ، واف 

هک تخادرپ   9 رجفلاو تایلمع  هب  یلاح  رد  هاپـس  دوب . واف  هقطنم  رد  اهورین  يریگرد  اـب  « 9 رجفلاو  » تایلمع ینامزمه  تیمها ، زیاـح  هتکن 
هب دوخ  مجاهت  رد  دنتسناوت  دنداد و  ماجنا  ار  تایلمع  نیا  هاپس  هدش  سیسات  هزات  ياهناگی  دوب . قارع  نیگنـس  ياهکتاپ  ریگرد  واف  رد 

. دنبای تسد  ییاهيزوریپ 
. دیدرگ زاغآ  قارع  ناتـسدرک  ياتراوچ  قرـش  رد  هللاای » هللاای ، هللاای ،  » زمر اب   1364 هامدنفسا  5 هقیقد 23 و45  تعاس رد   9 رجفلاو تایلمع 
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تاعافترا زا  یـشخب  يزرم ، هاگـساپ  دـنچ  لماش   9 رجفلاو رد  هدـش  دازآ  قطاـنم  دوب . عبرمرتـمولیک  دودـح 200  رد  تایلمعنیا  تعـسو 
دوب . 1470 و1489  تاعافترا و  نالخام » «، » اربوم «، » اروس هگنت  «، » ناروکهاش «، » اناک »

رادقم ییاوه و  دـض  پوت  هضبق   10، وردوخ هاگتسد   90 کنات ، هاگتسد   20، لابخرچ دـنورف  کی  امیپاوه ، دـنورف  کی  دربن  نایرج  رد 
نادرگ  1، ییودنامک پیت  یمزر ، نادرگ   3 لماش نمشد  هدش  مدهنم  ياهناگی  تفر . نیب  زا  نمشد  نیگنس  همین  کبس و  حالـس  يدایز 

دشیم . کنات  نادرگ  هناخپوت و1 
تمینغ هب  زین  تاـمهم  عاونا  نیگنـس و  همین  کبـس و  حالـس  يرادـقم  دندیـسر . رفن   2750 هب نمـشد  يارـسا  اهیمخز و  هتـشک و  دادعت 

ناوت قارع ، شترا  هیلع  رب  نامزمه  ههبج  ود  ندوشگ  تروص  رد  هک  داد  ناـشن   9 رجفلاو تایلمع  بیترت  نیا  هب  دمآرد . يدوخ  ياهورین 
دزیخرب . هلباقم  هب  نامزمه  روط  هب  ازجم  ههبج  ود  رد  دوب  دهاوخن  رداق  دوشیم و  هیزجت  نمشد 

 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
 9 رجفلاو تایلمع : مان 

5/12/1364: ارجا نامز 
 2750 (: ریسا یمخز و  هتشک ،  ) نمشد تافلت 

هللا  ای  هللا -  ای  هللا - ای  تایلمع : زمر 
گنج  یلامش  روحم  قارع -  رد  اتراوچ  قرش  ارجا : ناکم 

یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدننکلمع : ياهناگرا 
هدش لاغشا  هزات  قطانم  يریگ  سپ  زاب  نآ و  يورین  هیزجت  نمشد و  ربارب  رد  نامزمه  ههبج  ود  ندوشگ  تایلمع : فادها 

رجفلاو 8

حلـص و لیمحت  رد  بسانم  طیارـش  ندروآ  مهارف  روظنم  هب  برغ  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  رهـشمرخ  حتف  اب  یمالـسا  يروهمج  ياه  يزوریپ 
برغ یعطق  میمـصت  يراشفاپ و  وس  کی  زا  بیترت  نیدـب  درک . مادـص  ظفح  رب  فوطعم  ار  یلـصا  شالت  یمالـسا ، يروهمج  هب  شزاس 

رد ندشن  میلـست  گنج و  رد  دوخ  هقح  فادها  هب  لوصح  تهج  یمالـسا  يروهمج  خـسار  مزع  رگید ، يوس  زا  مادـص و  ظفح  رب  ینبم 
نتـشادزاب مادـص و  ظفح  عقاو  رد  درک . مکاح  نیفرط  نایم  ار  حلـص  هن  گنج ، هن  تلاح  یعون ، هب  رابکتـسا ، هبناـج  همه  ياـهراشف  ربارب 

هژیو هب  قارع  يژولونکت  ياـه  ییاـناوت  تیوقت  شیازفا و  ور  نیا  زا  دوب . اوق  هنزاوم  يرارقرب  دوخ ، ياـه  ناـمرآ  يور  يراـشفاپ  زا  ناریا 
نیا هب  دیاش  ات  دریگب  رایتخا  رد  قلطم  روط  هب  ار  اضف  درک  یعس  نمشد  نآ  لابند  هب  تفرگ و  رارق  رابکتسا  راک  روتسد  رد  ییاوه ، يورین 

. دناشکب اهرهش  ایرد و  نامسآ ، هب  ینیمز  مزر  نادیم  زا  ار  گنج  هنحص  تشاد ، هک  يددعتم  ياه  فعض  ظاحل  هب  هلیسو 
تهج رد  ار  دوـخ  ناوـت  یماـمت  زین  یثـعب  مـیژر  قارع ، مـیژر  زا  ریظن  یملع و  هبناـج  هـمه  ياـه  تیاـمح  برغ و  يژتارتـسا  زا  هتـشذگ 

. داد رارق  گنج  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  ینابیتشپ و 
هزیوهلاروه رد  تایلمع  راکتبا  نآ  یپ  رد  رجفلاو 10 – و  یتامدقم و  رجفلاو  ياه  تایلمع  زا  سپ  حطسم –  نیمز  رد  گنج  زا  بانتجا 

نیب يا و  هقطنم  نایماح  نایم  رد  ینارگن  داجیا  قارع و  میژر  لاعفنا  بجوم  ربیخ –  صوصخ  هب  ردـب –  ربیخ و  گرزب  تاـیلمع  ود  یط 
هنیمز تشاد ، تسد  رد  ناـنچمه  ار  یماـظن  یـسایس و  يرترب  لـمع و  راـکتبا  هک  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ـالباقتم  و  دـیدرگ ، وا  یللملا 

. دومن مهارف  روه  رد  تایلمع  هبرجت  زا  هدافتسا  اب  ار  يدعب  تایلمع 
هک دوب  نیا  دـنروآ ، لمع  هب  يرتشیب  تقد  تایلمع  يارب  يدـعب  هقطنم  باختنا  رد  یماظن  ناحارط  دـش  بوجم  هک  یلماـع  ناـیم ، نیا  رد 

ناریا بیـصن  ار  يا  هدننک  نییعت  يرترب  دـشاب  رداق  هک  دوبن  یجیاتن  ياراد  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  هدـش  ماجنا  ياه  تایلمع  زا  کی  چـیه 
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، دوب هتـسویپ  عوقو  هب  نامز  نآ  ات  گنج  لوا  زا  هچنآ  اب  هک  دوش  ماـجنا  گـنج  هنحـص  رد  يدـیدج  تکرح  دوب  مزـال  ور ، نیا  زا  دـنک .
دـنورا و نوچمه  یـضیرع  هناخدور  زا  روبع  تکرح ، نیا  دنـشاب . ناوتان  نآ  ینیب  شیپ  زازین  قارع  یماـظن  ناهدـنامرف  دـشاب و  تواـفتم 

. دوب واف  هریزج  هبش  مهم  هقطنم  ریخست 
تایلمع فادها 

هک دوب  رادروخرب  يا  هژیو  یماظن  یسایس –  فادها  زا  رجفلاو 8  تایلمع  واف ، هقطنم  سراف و  جیلخ  لامـش  ییایفارغج  تیعقوم  ظاحل  هب 
: زا دندوب  ترابع  اه  نآ  نیرت  مهم 

. نآ يردنب  تاسیسات  واف و  رهش  فرصت  • 
. تیوک اب  يزرم  مه  • 

. رصقلا ما  ردنب  دیدهت  • 
. کشوم باترپ  ياهوکس  فرصت  ای  مادهنا و  • 

. ینیمخ ماما  ردنب  هب  اه  یتشک  ددرت  یسومروخ و  نیمات  • 
. دوردنورا رب  طلست  • 

سراف . جیلخ  هب  قارع  دورو  هار  دادسنا  • 
واف هقطنم  ياه  یگژیو 

ییایفارغج تیعقوم  قارع و  كاخ  رد  ناریا  هناردتقم  روضح  ناکما  يزاس  مهارف  ظاحل  هب  یماظن ، یـسایس –  شزرا  رب  هوالع  واف  هقطنم 
نمشد ياهراشف  اب  هلباقم  نیشیپ و  یتایلمع  قطانم  نیمات  مدع  زا  یشان  تالضعم  نینچ  مه  دوب و  زین  کیژتارتسا  شزرا  ياراد  یعیبط ، و 

هناخراک هضراـع  دوجو  زین  وس و  ود  رهرد  دـنورا  هناـخدور  لـحاوس  ندوب  یقـالت  اـب  اریز  درک ، یم  عفترم  مه  ار  هقطنم  فرـصت  زا  سپ 
. داد یم  شهاک  ار  قارع  شترا  یهرز  ییاراک  هلاسم  نیا  دوب و  هدرک  هدافتـسا  لباق  ریغ  نمـشد  يارب  ار  هقطنم  نیمز  رتشیب  المع  کمن ،

نیحانج زا  يریذپ  بیسآ  دوش و  ماجنا  تمس  کی  رد  اهنت  نمـشد  ربارب  رد  دنفادپ  دوب ، هدش  بجوم  تمـسق  هس  زا  بآ  هطاحا  نینچمه 
. دهد شهاک  ار 

هبقع طوطخ و  يور  رب  شتآ  طلـست  ییاوه ، دـنفادپ  يارب  هقطنم  بسانم  شـشوپ  يدوخ ، ياهورین  هبقع  ندوب  هاـتوک  اـه ، نیا  رب  هوـالع 
اه يراودـیما  نازیم  رب  هک  دـندوب  یلماوع  هلمج  زا  سرتسد ، لباق  قمع  نیمز و  ندوب  دودـحم  يریگلفاغ ، لصا  تیاـعر  ناـکما  نمـشد ،

، تایلمع ینابیتشپ  هناخدور و  زا  روبع  هلاسم  هقطنم ، صاخ  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  لاح  نیع  رد  اما  دوزفا . یم  يزوریپ  بسک  هب  تبـسن 
نتـشادرب هک  دندوب  یعناوم  ناونع  هب  مادک  ره  اه ، هناخدور  لحاس  رد  اه  نآ  نتفرگ  ولهپ  نمـشد و  لحاس  هب  اه  قیاق  ددرت  لپ ، ثادـحا 
. دش ذاختا  اه  نآ  عفر  يارب  يا  هژیو  ریبادت  تایلمع ، يزیر  حرط  رد  لیلد  نیمه  هب  دوبن . ریذپ  ناکما  یگداس  هب  هار  رس  زا  اه  نآ 

تایلمع هقطنم 
یم نآ  زا  لصاح  مئاد  تبوطر  سراف و  جـیلخ  بآ  دـم  رذـج و  ریثاـت  تحت  تسا ، روصحم  بآ  ناـیم  رد  هقطنم  نیمز  هک  ییاـج  نآ  زا 

. دشاب یم  تسس  راز و  کمن  یقالتاب ، هقطنم  نیمز  زا  يا  هدمع  تمسق  لیلد ، نیمه  هب  دشاب .
زا یششوپ  هناخدور  لحاس  رد  دسر .  یم  رتم  هب 25  هناخدور  تمسق  نیرت  قیمع  رد  دریذپ ، یم  ریثات  ایرد  زا  هک  دنورا ، دور  بآ  عافترا 

ناسنا هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ؛ یم  رتم  ات 4  اه 3  ین  عافترا  رتم و  رثکادح 5/1  اه  نالوچ  عافترا  دراد . دوجو  ین  )و  دنلب ياه  هتوب   ) نالوچ
. دوش یفخم  نآ  نایم  رد  دناوت  یم  یتحار  هب 

نآ فارطا  نیمز  هک  دراد  دوجو  تسا ، ریغتم  رتـمولیک  ات 5  نیب 2  نآ  قمع  هک  نمـشد ، يدوخ و  لحاس  رد  یگرزب  ناتـسلخن  نینچ  مه 
. تسا تسس  بلغا 
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نمشد دادعتسا 
هاگرارق هشیبلا و  سار  ات  بیـصخلاوبا  زا  هاپـس  نیا  تیلوئـسم  هقطنم  تشاد . رارق  قارع  متفه  هاپـس  یظافحتـسا  هزوح  رد  یتاـیلمع  هقطنم 
هدناشوپ ییایرد  يورین  زا  ییاه  ناگی  هدایپ و  رکشل 15 و 26  ود  اب  ار  دور  دنورا  يدنفادپ  طخ  لوط  دوب و  بیصخلاوبا  رد  نآ  یکیتکات 

. دوب
: تشاد شرتسگ  نادابآ –  هاگشیالاپ  لباقم  هبیس –  بونج  ات  بیصخلاوبا  زا  ریز  ياه  ناگی  اب  هدایپ  رکشل 15 

. هدایپ 436 و 439  ، 401 ، 104 ياه 8 ،  پیت  • 
. ییودنامک نادرگود  • 

. ربرفن کنات و  نادرگ  جنپ  • 

. یبعشلا شیج  نادرگ  جنپ  • 
هناخپوت . ياه 15 و 20  نادرگ  • 

: دوب رقتسم  هشیبلا  سار  ات  هیدایز  بونج  زا  ریز  ياه  ناگی  اب  زین  هدایپ  رکشل 26 
. هدایپ 110 و 111  ، 113 ياه 107 ، پیت  • 

. یلحاس هدایپ  پیت 440 و 441  • 
. ییایرد ياه 7 و 72  پیت  وان  • 

. تابجاولا عافد  نادرگ 22  • 
. ودنامک نادرگ  ود  • 

. ربرفن کنات و  نادرگود  • 
. یبعشلا شیج  نادرگ  راهچ  • 

هناخپوت . 33 و 632  ، 79 ، 94 ياه 22 ، نادرگ  • 
: دندش هقطنم  دراو  زین  ریز  ياهرکشل  تایلمع ، عورش  اب 

. یهرز  3 ، 6 ، 12 ، 10• 
. هدایپ 19و 18  ، 17 ، 7 ، 8 ، 4 ، 11 ، 2• 

. هزیناکم  •5 و 1 
 . یلحاس عافد  • 

يروهمج . تسایر  دراگ  • 
لیذ رارق  هب  لقتـسم  نادرگ  ای  پیت و  بسحرب  دـنتفای ، روضح  واف  هقطنم  رد  رجفلاو 8  تایلمع  نیح  لبق و  هک  ییاـه  ناـگی  عومجم ، رد 

: دشاب یم 
: هدایپ فلا – 

،108 ، 95 ، 96 ، 703 ، 603 ، 602 ، 2 ، 23 ، 22 ، 39 ، 48 ، 419 ، 501 ، 47 ، 104 ، 110 ، 111 ، 502 ، 442 ، 704 ، 702 ، 29 ياه 414 ، پیت 
424 و5 ، 421

: یلحاس هدایپ  ب – 
441 و 443. ياه 440 ، پیت 

: یهرز ج – 
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رکشل 5. زا  نادرگ 43  نیرونلاوذ و  نیدفارلا ، زومت ، کنات 17  ياه  نادرگ  26 و  ، 42 ، 34 ، 16 ياه 30 ، پیت 
: هزیناکم د – 

8 و 24. ، 15 ، 20 ياه 25 ، پیت 
: صوصخم يورین  ه – ـ

66 و 68. ياه 65 ، پیت 
: يروهمج تسایر  دراگ  و – 

: هزیناکم پیت 1 
ودنامک  2• 

صوصخم يورین   3• 
هزیناکم  4• 

یهرز  10• 
ییودنامک  نادرگ  کی  • 

: ودنامک ز – 
6 و 7. ، 4 ياه 3 ، هاپس  ییودنامک  ياه  پیت  • 

رکشل 17. زا  پیت 73  • 
. نیطح نادرگ  • 

رکشل 26. زا  نادرگ 5  • 
رکشل 15 . ییودنامک  نادرگ  • 

: یبعشلا شیج  ح – 
رکشل 26. رما  تحت  یبعشلا  شیج  عطاق  شش 

يدوخ ياوق 
ناگی تشاد . هدـهع  رب  حون  البرک و  یتایلمع  هاگرارق  ود  اب  ار  تایلمع  يارجا  تیادـه و  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  ءاـیبنالا  متاـخ  هاـگرارق 

: دندوب ریز  بیترت  هب  زین  اه  هاگرارق  نیا  رما  تحت  ياه 
: تشاد هدهع  رب  ار  ریز  ياهورین  تیاده  ( یلامش روحم   ) البرک هاگرارق 

. ملسوهلآوهیلعهللایلص هللا  لوسر  دمحم  رکشل 27  • 
. البرک رکشل 25  • 

(. جع  ) رصع یلو  رکشل 7  • 
. اروشاع رکشل 31  • 

. رصن رکشل 5  • 
. فرشا فجن  رکشل 8  • 

. مالسلاهیلع نیسح  ماما  رکشل 14  • 
. مالسلاهیلع بلاط  یبا  نبا  یلع  رکشل 17  • 

. مالسلاهیلع نیسحلاراصنا  لقتسم 32  پیت  • 
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. مالسلاهیلع نسح  ماما  لقتسم 15  پیت  • 
مالسلاهیلع . مشاه  ینب  رمق  لقتسم 44  پیت  • 

 : حون هاگرارق 
. رجف رکشل 19  • 

(. جع  ) يدهملا لقتسم 33  پیت  • 
هناخپوت  زا  نادرگ   16• 

: دندش لیکشت  لیذ  حرش  هب  هناگادج  ياه  تیرومام  اب  یعرف  هاگرارق  راهچ  نینچ ، مه 
. تشاد هدهع  رب  ار  هیمعلا  هلکسا  فرصت  تیرومام  رثوک  پیت  وان  اب  دوب  حون  هاگرارق  رما  تحت  سنوی 1 : هاگرارق  - 1

ار ربکلا  هلکـسا  فرـصت  تیرومام  دوب و  ءایبنالا  متاخ  هاگرارق  رما  تحت  شترا و  ییایرد  يورین  یتایلمع  هاگرارق  سنوی 2 : هاگرارق  - 2
. تشاد هدهع  رب 

. تشاد هدهع  رب  ار  ییاوه  دنفادپ  ییاوه و  ینابیتشپ  تیرومام  دوب و  شترا  ییاوه  يورین  یتایلمع  هاگرارق  دعر : هاگرارق  - 3
. ورین درب  یله  حورجم و  هیلخت  شتآ ، میت  لیکشت  تیرومام  اب  دوب  زوریناوه  یتایلمع  هاگرارق  رطاخ : نامیلس  دیهش  هاگرارق  - 4

رب ار  نیراوب  روحم  رد  ینابیتشپ  کت  تیرومام  ریدغلا  ادهشلادیس و 18   10 مالسلاهیلع ، اضر  ماما  پیت 21  هس  هب  زین  سدق  هاگرارق  ًانمض 
. تشاد هدهع 

تایلمع حرط 
: دندوب رثوم  يا  هظحالم  لباق  روط  هب  لماع  ود  تایلمع ، رونام  یحارط  رد 

. ردب تایلمع  براجت  . 1
رجفلاو 8 . تایلمع  صاخ  ياه  یگژیو  اه و  یگدیچیپ  . 2

اب رجفلاو 8  تایلمع  یحارط  اعطق  تشادـن ، هارمه  هب  ار  هزیوهلاروه  رد  ردـب  ربیخ و  تایلمع  ود  ياـهب  نارگ  هبرجت  نارادـساپ  هاپـس  رگا 
. دش یم  ور  هبور  لکشم 

: زا دنترابع  هک  دوب  تیمها  زیاح  هلاسم  دنچ  تایلمع  نیا  رونام  یحارط  رد 
... . زور و بش و  تعاس ، هتفه ، صاخ  ياه  تبون  رد  دنورا  بآ  صاخ  ياه  تلاح  یگنوگچ و  زا  یهاگآ  • 

. هناخدور زا  اه  صاوغ  روبع  تایلمع  • 
. هدمآ تسد  هب  لپرس  يزاسکاپ  طخ و  نتسکش  تایلمع  • 

. تایلمع يدنب  هلحرم  • 
. قمع رد  هعسوت  • 

...  •و
نیا هچخیرات  رد  دوجوم  تاعالطا  يدـنب  عمج  اب  تفرگ و  تروص  راک  اـه  هاـم  دور ، دـنورا  بآ  فلتخم  ياـه  تلاـح  كرد  هب  تبـسن 

هب یلکشم  هنوگ  چیه  دش ، هتفرگ  یـسانشاوه  هرادا  زا  هک  هتـشذگ  هلاس  تسیب  یط  واف  دابآورـسخ و  هقطنم  يوج  طیارـش  زین  هناخدور و 
. دیسر یمن  رظن 

. دوب ردـب  تایلمع  هبرجت  زا  هتفرگرب  مادـقا  نیا  دـش . ماجنا  يدایز  ياه  نیرمت  شزومآ و  هناخدور  زا  اه  صاوغ  روبع  تاـیلمع  دروم  رد 
رب بآ  نایرج  ریثات  یلـصا ، ياه  ینارگن  زا  یکی  هراب ، نیا  رد  تشاذـگ . شیامن  هب  ار  بالقنا  ياـهورین  يریذـپرطخ  جوا  تاـیلمع ، نیا 

. دوب اه  نآ  هب  هدش  راذگاو  صاخ  فده  زا  اه  نآ  ندش  رود  اه و  صاوغ  تکرح 
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اعطق نمشد  يرایشوه  یگنوگچ  لپرـس و  نتفرگ  طخ و  نتـسکش  یگنوگچ  هناخدور ، زا  روبع  هوحن  هب  ندرب  یپ  تایلمع ، يدنب  هلحرم 
زا هدمآ  تسد  هب  تاعالطا  هشقن و  سکع ، هب  هجوت  اب  دوب . نمـشد  ياه  شنکاو  زا  يرتشیب  تخانـش  دـنورا و  برغ  رد  روضح  دـنمزاین 

: دیدرگ صخشم  تایلمع  يارب  هلحرم  راهچ  نیمز ،
. هدمآ تسد  هب  لپرس  يزاسکاپ  طخ و  نتسکش  هناخدور و  زا  روبع  - 1

رد یکشوم  مود  هاگیاپ  رد  رارقتسا  نینچ ، مه  رهش . لامش  لکش  یثلثم  هقطنم  رد  رارقتسا  هللادبعروخ و  هب  ندیسر  واف ، رهش  فرـصت  - 2
. رهش یبرغ  لامش 

. هللادبعروخ ات  لحاس  زا  هقطنم  نیا  تازاوم  هب  یعافد  طخ  لیکشت  کمن و  هناخراک  يادتبا  ات  يورشیپ  - 3
. هناخدور لحاس  ات  رصقلا  ما  هداج  رد  عقاو  هناخراک  ياهتنا  لاناک  کمن و  هناخراک  ياهتنا  نیمز  هب  ندیسر  - 4

پیت مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما   14 البرک ،  25 اروشاع ،  31 هللاراث ،  41 رصن ،  5 رـصع ، یلو  ياهرکـشل 7  هدـهع  هب  لوا  هلحرم  تیرومام 
. دوب يدهملا  مشاه و 33  ینب  رمق  ياه 44 

ياهرکشل 8 موس  هلحرم  رد  مالـسلاهیلعبلاط و  یبا  نبا  یلع   17 ملـسوهلآوهیلعهللایلص ، هللا  لوسر  دمحم  ياهرکشل 27  مود ، هلحرم  رد 
. دندوب رظندم  تایلمع  ماجنا  يارب  اه  ناگی  همه  زین  مراهچ  هلحرم  رد  دندش . ظاحل  رونام  حرط  ققحت  يارب  اروشاع  فجن و 31 

ندیشخب قمع  نایم  هراومه  دش ، ماجنا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هک  یگرزب  ياه  تایلمع  رد  دش  رکذتم  دیاب  قمع  رد  هعـسوت  صوصخ  رد 
دوجو ضراعت  رگید ، يوس  زا  یـسدنهم و ...  ظاحل  زا  تایلمع  ینابیتشپ  اب  يورـشیپ  یگنهامه  و  وس ، کی  زا  دوجوم  ناوتو  تاـیلمع  هب 

. دوب هجوت  دروم  تایلمع  رارمتسا  قمع و  رد  هعسوت  تایلمع  نیا  رد  تشاد .
تایلمع حرش 

ناگی اه و  هاگرارق  یهدنامزاس  رظن و  دروم  ياه  ینابیتشپ  نیمات  رونام و  حرط  لیمکت  تایلمع و  یساسا  تالضعم  لح  زا  سپ  ماجنارس 
رداص حرـش ، نیا  هب  تایلمع  زمر  تئارق  اب  هاپـس  لک  هدـنامرف  طسوت  خیرات 20/11/1364 ، تعاس 22:10  رد  تایلمع  ماجنا  روتـسد  اه ،

: دش
ای ارهزلاۀـمطاف ، اـی  ارهزلاۀـمطاف ، اـی  هنتف . نوـکت  ـال  یتـح  مه  ولتاـق  میظعلا . یلعلا  هللااـب  ـالا  ةوـق  ـال  لوـح و  ـال  میحرلا . نمحرا  هللا  مـسب 

. ارهزلاۀمطاف
نتـسکش هب  تردابم  زاغآ و  رظن  دروم  ياهروحم  رد  ار  دوخ  مجاهت  هدـش ، يزیر  حرط  شتآ  ینابیتشپ  اب  هاپـس  ینیمز  يورین  ياه  ناـگی 

. دندرک طخ 
نیمات يارب  یتسیاب  یم  هک  نابیتشپ  ياهورین  هک  دوب  هرظتنم  ریغ  نانچ  لوا  بش  نامه  رد  تایلمع  ياه  فده  نیمات  تیعضو و  شرتسگ 

زا سپ  دـندش . هقطنم  دراو  بش  ناـمه  تعاس 12  رد  دـندش ، یم  هتفرگ  راک  هب  تایلمع  مود  بش  ای  حبـص  رد  تاـیلمع  يدـعب  لـحارم 
: تشاد رارق  ناگدنمزر  يور  شیپ  رد  هدمع  هلاسم  ود  راک  همادا  رد  لوا ، طخ  يزاسکاپ 

اب هلباقم  رد  ار  يرثوم  شقن  هدشدایروحم ، رد  روضح  یلامش . حانج  رد  عقاو  یلحاس  روحم  رد  روضح  رهش و  هرصاحم  ندز و  رود  یکی 
ار قوف  فادها  هب  یبایتسد  تیرومام  هک  هاپس  دنمتردقو  ناوترپ  رکشل  ود  اذل  تشاد  هیلوا  لپرس  نیمات  تیبثت و  زین  نمشد و  ياه  کتاپ 
هب طوبرم  ياهشیامزآ  ندش  نشور  زا  لبق  بیترت  نیدـب  دـندرک . عورـش  ار  دوخ  شالت  لوا ، طخ  قاحلاو  يزاسکاپ  روظنم  هب  دنتـشاد ،

، رهش يدورو  لخدم  رد  روضح  اب  ادتبا  واف ، رهش  فرصت  تهج  رومام  ناگی  نمشد ، فیعض  ياه  تمواقم  نتسکش  مهرد  زا  سپ  اوه و 
. تخادرپ نآ  هرصاحم  هب 

هللادـبع روخ  هب  ار  دوخ  یندرکنرواب  یتروص  هب  قمع ، رد  يدایز  تفاسم  ندومن  یط  اب  اـه  ناـگی  زا  رگید  یکی  زین  واـف  رهـش  بونج  رد 
. دمآرد هرصاحم  هب  بونج  لامش و  زا  واف  رهش  دناسر و 
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لابند دنتشاد  روضح  نادرگرس  تروص  هب  هقطنم  رد  هک  نمشد ، مجسنم  ریغ  هدنکارپ و  ياهورین  هدنام  یقاب  واف و  رهش  بونج  يزاسکاپ 
يزاسکاپ واف ، بونج  رد  هللادبع  روخ  هب  یبایتسد  زین  یلحاس و  روحم  رد  واف  رهـش  هرـصاحم  زا  سپ  اهورین  تردـقرپ  روضح  اب  دـش . یم 

اب هلباقم  دوجوم و  عناوم  عفر  زا  سپ  واف ، رهـش  فرـصت  هب  رومام  ناگی  هجیتن  رد  دـش . زاغآ  هشیبلا  سار  رد  نمـشد  هدـنام  یقاـب  رـصانع 
يزاسکاپ لماک  تروص  هب  ار  واف  رهـش  نآ ، هدنامرف  نتفرگ  تراسا  هب  پیت 111 و  رقم  مادهنا  اب  تسناوت  نمشد ، هدنکارپ  ياه  تمواقم 

روحم ) واف لامـش  رد  روضح  هقطنم و  لماک  يزاسکاپ  واف و  رهـش  فرـصت  هب  قفوم  مالـسا  ناگدـنمزر  لوا ، زور  نایاپ  ات  هجیتن  رد  دـنک .
. تفریذپ ماجنا  تایلمع  لوا و  لحارم  بیترت  نیدب  دندش و  ( یلحاس

ههجاوم زا  سپ  درک ، یم  یبایزرا  هناخدور  زا  روبع  تایلمع  يارجا  تیلباق  ییاناوت و  دقاف  ار  یمالسا  يروهمج  هک  یطیارـش  رد  نمـشد 
واف تایلمع  داعبا  هب  تبـسن  جیردت  هب  تایلمع ، عورـش  زا  زور  هس  تشذگ  زا  دـعب  واف و  رهـش  رد  مالـسا  ياهورین  هنادـنمتردق  روضح  اب 

رکشل ياهورین  هک  دیدرگ  بجوم  هقطنم ، هب  تبسن  لماک  هیجوت  مدع  یگدز و  باتـش  درک . هقطنم  دراو  ار  دراگ  رکـشل  هدش و  رایـشوه 
نامز نیا  زا  دنسرب . تکاله  هب  هداتفا و  يدوخ  ياهورین  هرصاحم  رد  يریگرد ، هقطنم  تمس  هب  تکرح  لاح  رد  وردوخرب و  راوس  دراگ 

. درک ادیپ  همادا  زور  تدم 75  هب  نیگنس  دربن  هک  دوب 
تیبثت ات  روضح  زا  واف 

. دوب قارع  شترا  یناوتان  فعض و  دادغب و  تموکح  یتابث  یب  رگناشن  واف ، رد  ناریا  یماظن  روضح 
يرتدودحم ياه  تمسق  دناوتب  هکلب  ات  درک  زاغآ  ار  یتشپ  كال  يورشیپ  هویـش  واف ، هراب  کی  يریگ  سپ  زاب  رد  یناوتان  زا  سپ  نمـشد 

یط تسپ  نتگنـشاو  هیرـشن  هچنانچ  دوبن ، ریثات  یب  نمـشد  یماظن  تاکرحت  رد  مه  یناهج  ياه  هناسر  یتاغیلبت  طـخ  و  دـنک . فرـصت  ار 
: تشون یشرازگ 

یحور و رظن  زا  هدننک  فیعضت  یبقاوع  يوق  لامتحا  هب  هلاسم  نیا  اریز  دننامب ، یقاب  رهـش  نیا  رد  اه  یناریا  دهد  هزاجا  دناوت  یمن  قارع  »
یقارع يریگلفاغ  ناریا و  ياهورین  طسوت  واف  هریزج  هبـش  فرـصت  تشاد ... دهاوخ  هیاسمه  ياهروشک  رد  زین  قارع و  لخاد  رد  یـسایس 

.« تسا هدرک  هدنکفارس  تخس  ار  دادغب  دنا ، هدشن  هقطنم  زا  یناریا  نازابرس  ندنار  نوریب  هب  قفوم  مه  زونه  هک  يروط  هب  اه ،
: تشاد راهظا  يریسفت  یط  زین  یس  یب  یب  ویدار 

تسا ». هدرک  دراو  قارع  هب  زیمآ  ریقحت  يا  هبرض  قارع ، یضارا  همه  نیا  فرصت  دمآرب و  اهورین  هدهع  زا  نیمز  رد  یبوخ  هب  ناریا  »
نمشد يارب  واف  يریگ  سپ  زاب  تالکشم 

هداج هب  دودحم  اتدمع  نیمز  ندوب  یقالتاب  هب  هجوت  اب  هک  درک  یم  هدافتسا  هزیناکم  یهرز  يورین  زا  تسیاب  یم  کتاپ  ماجنا  رد  نمـشد 
زا ار  رونام  ناکما  اـج ، نآ  رد  ناریا  ياـهورین  دـنمتردق  روضح  اـه و  هداـج  يور  رب  هناـخپوت  شتآ  هب  هجوت  اـب  تیعـضو  نیا  دـش و  یم 
اما دوب . ناتسلخن  رد  نت  هب  نت  گنج  رگید  لح  هار  تسا ، لخنزا  هدیـشوپ  هقطنم  زا  یتمـسق  هک  نیا  هب  رظن  هوالع  هب  تفرگ . یم  نمـشد 

. دنتشادن ار  راک  نیا  يارب  بسانم  هیحور  ییاناوت و  نمشد  ياهورین 
: دوش یم  هصالخ  روحم  هس  رد  اتدمع  هلصاف  نیا  رد  نمشد  ياه  شالت 

. رصقلا ما  هداج  کمن و  هناخراک  اصوصخ  اهروحم ، زا  یخرب  رد  کتاپ  همادا  . 1
 ... . هناخپوت و دیدج  عضاوم  هداج و  ثادحا  اه و  هبقع  شرتسگ  . 2

كرحتم . عافد  يژتارتسا  یحارط  . 3
رد ییاناوت  مدـع  زین  اه و  ههبج  دوکر  مغر  یلع  دوخ ، شترا  هب  هدراو  تاعیاض  واف و  حـتف  زا  یـشان  ياـه  نارحب  لـح  روظنم  هب  نمـشد 

. داد یم  ماجنا  رجفلاو 8 ، یتایلمع  هقطنم  يریگسپزاب  رب  ینبم  ار  یتاغیلبت  اررکم  يدوخ ، ياهورین  ندنار  بقع 
 : تایلمع شرازگ  هصالخ 
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( واف  ) رجفلاو 8 تایلمع :  مان 
 20/11/1364 ارجا :  نامز 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهزلا همطاف  ای  تایلمع :  زمر 
گنج  روحم  نیرت  یبونج  قارع –  واف  هریزج  دنورا –  یتایلمع  هقطنم  ارجا :  ناکم 

57000 یمخز :) ریسا و  هتشک ،   ) نمشد تافلت 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 

رهـش دیدهت  سراف و  جیلخ  اب  قارع  ییایرد  طابترا  عطق  واف ،  مهم  رهـش  حـتف  قارع ،  یگنج  نیـشام  نتـسکش  مه  رد  تایلمع :  فادـها 
قارع هرصب 

رجفلاو 4

یلامش : ههبج  گرزب  هسامح   ، رجفلاو 4 تایلمع 
رد هتشذگ و  رد  دراد ،  ناریا  لخاد  هب  قارع  كاخ  زا  هک  یصاخ  یگتفرورف  اب  ناویرم  هناب و  يزرم  رهـش  نایم  رلیـش  هرد  عیـسو و  تشد 

دنراد .  رارق  تشد  نیا  هناهد  رد  اگنام  یناک  هوکروس و  نروس ،  ياه  يدنلب  تفر .  یم  رامش  هب  یمهم  هقطنم  یلیمحت  گنج  خیرات 
 : تایلمع ماجنا  یگنوگچ 

زور تدم 33  هب  هامرهم 1362  زور 27  زا  يدوخ ،  طخ  رد  رگیدکی  هب  اه  يدنلب  نیا  لصو  فدـه  اب  هلحرم و  هس  رد  رجفلاو 4  تایلمع 
اهدص تعـسو  هب  يا  هقطنم  رد  هللا  ای  هللا ...  اب  هللا ...  ای  زمر  اب  تعاس 24 و  هلمح  دش .  ماجنا  نیوجنپ  هینامیلس و  یلامـش  ههبج  هقطنم  رد 

هب نیوجنپ  ياه  يدنلب  ناویرم و  روحم  رد  كرگنک و  کمرگ ،  يرل ،  ياه  يدـنلب  هناب و  روحم  ود  رد  اهورین  دـش .  زاغآ  عبرم  رتمولیک 
دنتخادرپ .  يورشیپ  هب  هزولخ  ورام و  هلز ،  مان 

رثا رب  اما  دـش ،  دازآ  رگید  هطقن  نیدـنچ  اگنام و  یناک  نروس و  ياه  يدـنلب  تسخن ،  هلحرم  زا  زور  ود  تشذـگ  زا  سپ  مود  هلحرم  رد 
دنام .  یقاب  نمشد  لاغشا  رد  اتیاهن  دش و  تسد  هب  تسد  قطانم  زا  یخرب  اگنام ،  یناک  ياه  هلق  يور  نمشد  ياه  کتاپ 

عوـمجم 1000 رد  دـش و  لـمع  دراو  نادرگ  اب 25  اـهنت  نارادـساپ  هاپـس  دـمآرد .  ارجا  هب  هام 1362  ناـبآ  زور 2  تاـیلمع  موـس  هلحرم 
ياه کهورگ  يذوفن  رباعم  دـش و  دازآ  قارع  یـضارا  زا  عبرم  رتمولیک  ناریا و 700  یـضارا  زا  عبرم  رتمولیک  لماش 300  هبرم  رتمولیک 

دیدرگ .  دودسم  رلیش  هرد  رد  ناریا  لخاد  هب  بالقنا  دض  يذوفن 
تشد یگتفرشیپ  فرصت  تایلمع ،  نیا  دنیآرف  دندناسر .  ماجنا  هب  شترا  زا  هدایپ  رکشل  هاپس و 1  زا  نادرگ  ود  پیت و  ار 8  تایلمع  نیا 

ریسا و یمخز و  هتـشک و  نت  اب 19000  هارمه  قارع ،  ياتـسور  رهـش و  رب 13  طلـست  قارع و  کمرگ  نیوجنپ و  ناـگداپ  رهـش و  رلیش ، 
ریز زا  ناویرم  رهـش  نتخاس  جراخ  تایلمع  نیا  رگید  درواتـسد  دوب .  نمـشد  صوصخم  ییودـنامک و  ناهورگ  نادرگ و  اه  هد  يدوباـن 

دوب .  قارع  هینامیلس  ناتسا  رد  يدعب  تایلمع  تامدقم  يزاس  مهارف  نمشد و  ریت  دید و 
 : نمشد تافلت 

تایلمع 10 نیا  لوط  رد  قارع  شترا  دـندمآ .  نوریب  بالقنا  دـض  دارفا  تراسا  زا  مالـسا  ناگدـنمزر  زا  نت  تایلمع 200  نیا  ماجنا  اـب 
تامهم حالس و  زا  یهوبنا  وردوخ و  هاگتـسد   200 یهرز ،  ربرفن  کنات و  هاگتـسد  زا 90  شیب  رتپوکیله ،  دنورف  کی  امیپاوه ،  دـنورف 

حالس هضبق   20 نیگنس ،  کبس و  وردوخ  هاگتسد   200 رزودلوب ،  ردول و  هاگتسد   10 ربرفن ،  کنات و  هاگتسد  داد و 5  تسد  زا  ار  دوخ 
دمآ . رد  یناریا  ياهورین  تمینغ  هب  نمشد  زا  نیگنس  کبس و  ياه  حالس  تامهم و  یتارباخم ،  لیاسو  يرادقم  ماس 7 ،  ییاوه  دض 

دیسر .  تداهش  هب  هقطنم  رد  ادهشلادس  هزمح  مدقم  هاگرارق  هدنامرف  ناییاضر  یلع  رادرس  تایلمع  نیا  رد 
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تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
رجفلاو 4  تایلمع :  مان 

 27/7/1362 ارجا :  نامز 
زور   33 ارجا :  تدم 

گنج  یلامش  ههبج  رد  قارع  نیوجنپ  رهش  یلامش  هقطنم  ارجا :  ناکم 
هللا  ای  هللا ...  ای  هللا ...  ای  تایلمع :  زمر 

ریسا  یمخز و  هتشک ،  رفن   19000 نمشد :  تافلت 
شترا  هاپس و  هدننک :  لمع  ياه  ناگرا 

هار نتخاس  دودسم  رلیـش ،  تشد  یگتفرـشیپ  فرـصت  هقطنم ،  مهم  تاعافترا  یمالـسا و  نهیم  زا  یـشخب  يزاس  دازآ  تایلمع :  فادـها 
نتخاس جراخ  قارع و  کمرگ  نیوجنپ و  ناگداپ  فرـصت  دـش ،  یم  ماجنا  رلیـش  تشد  قیرط  زا  هک  بالقنا  دـض  ياه  کـهورگ  دورو 

نمشد ریت  دید و  ریز  زا  ناویرم 

یتامدقم رجفلاو 

تایلمع رد  يزوریپ  داد ، یم  ناشن  سرتسد  زا  رود  ار  هرصب  قرش  رد  يورشیپ  يامنرود  ناضمر ، تایلمع  رد  تیقفوم  مدع  هک  یلاح  رد 
هرصب و رهـش  ود  هیلع  نامز  مه  دیدهت  ناونع  هب  هک  قارع –  هرامعلا  رهـش  هب  یبایتسد  ناسیم ، ناتـسا  تخت  ياه  نیمز  رب  طلـست  مرحم و 

لباقم رد  دـندوب  ریزگان  گنج  ناهدـنامرف  هک  ییاج  نآ  زا  زین  روظنم و  نیمه  هب  دوب . هدرک  ریذـپ  ناکما  ار  دـش –  یم  بوسحم  دادـغب 
برغ یلمر  هـقطنم  دـننک ، لـمحت  نمـشد  هـب  ار  راوـشد  تیعــضو  رد  يریگرد  هدرک و  شنیزگ  ار  تخــس  نـیمز  قارع ، رترب  تازیهجت 

. دیدرگ باختنا  رجفلاو  زاس  تشونرس  تایلمع  ماجنا  يارب  هبازچ –  ات  هکف  لصافدح  غادشیم –  تاعافترا 
تایلمع  فادها 

نیمود ناونع  هب  هرامعلا  رهـش  فرـصت  دـش ، یم  ماجنا  تیقفوم  اب  تایلمع  زا  هلحرم  نیا  هچناـنچ  دوب و  هلیزغ  لـپ  فرـصت  فدـه  نیلوا 
تفرگ . یم  رارق  راک  روتسد  رد  فده 

هقطنم  تیعقوم 
قارع و هرامعلا  رهش  هب  برغ  زا  ناتسب و  رهش  هبازچ و  هب  قرـش  زا  هزیوهلاروه  هب  بونج  زا  هزاقرب  غادشیم و  هب  لامـش  زا  یتایلمع  هقطنم 

دش . یم  یهتنم  هلجد  هناخدور 
هب هتفرگ و  همـشچرس  هقطنم  یلامـش  ياـه  هوک  زا  هک  جریود  هناـخدور  هلمج : زا  دراد ، دوجو  يددـعتم  ياـه  هناـخدور  روبزم  هقطنم  رد 

یهتنم ( فانـسلاروه بونج   ) نارمع نب  روه  فرط  هب  تسا و  مالیا  تاـعافترا  نآ  همـشچرس  هک  همیم  هناـخدور  دزیر و  یم  فانـسلاروه 
دوش . یم 

نمشد  دادعتسا 
ترابع زین  هاپس  نیا  ینامزاس  ياهرکـشل  دوب . قارع  مراهچ  هاپـس  هدهع  هب  ( میظعلاروه ات  تالیچ  زا   ) یتایلمع هقطنم  زا  دنفادپ  تیلوئـسم 

زا : دندوب 
لماش : هدایپ ؛  رکشل 14  - فلا

هدایپ  پیت 421 
هدایپ  پیت 422 
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یناتسهوک  هدایپ  پیت 18 
دعس  فیس  کنات  نادرگ  پیت 

دوب . هیرفص  هداج  اب  هلیزغ  هبازچ  هداج  عطاقت  برغ  رد  زین  نآ  یهدنامرف  رقم  جریود و  هاگساپ  ات  بیش  زا  رکشل 14  شرتسگ  هقطنم 
: لماش هزیناکم ؛ رکشل 1  ب - 

هدایپ  پیت 108 
هدایپ  پیت 501 
هزیناکم  پیت 1 

چیپ هاگساپ  ات  جریود  هاگـساپ  زا  رکـشل  نیا  شرتسگ  هقطنم  ( طایتحا ناونع  هب   ) هزیناکم یهرز و 27   34 هدایپ ، 93 و 94  ياه 92 ، پیت 
دوب . ناگرزب  هقطنم  بونج  رد  زین  نآ  یهدنامرف  رقم  هزیگنا و 

لماش : یهرز ؛ رکشل 10   - ج
یهرز  پیت 17 
یهرز  پیت 42 
یهرز  پیت 34 

هزیناکم  پیت 24 
هدایپ  پیت 412 

دوب . ( تالیچ  ) نارلهد یبرغ  بونج  ات  ( هیلج هب  رایش   ) هزیگنا چیپ  زا  رکشل  نیا  شرتسگ  هقطنم 
لماش : طایتحا ؛ ياهورین  د - 

یبونج  فانسلاروه  قرش  هقطنم  رد  یهرز ، رکشل 3 
تادیبز  بونج  هقطنم  رد  یهرز ، رکشل 6  زا  یهرز  پیت 30 

هرامعلا  هقطنم  رد  یهرز ، رکشل 6  زا  یهرز  پیت 16 
فانسلاروه  قرش  هقطنم  رد  یهرز ، رکشل 6  زا  هزیناکم  پیت 25 

ناگرزب  هقطنم  رد  یهرز ، رکشل 12  زا  یهرز  پیت 37 
هرامعلا  هقطنم  رد  يزرم ، دراگ  هدایپ  پیت 101 

هرامعلا  لامش  رد  الامتحا  لک ، داتس  هب  هتسباو  یهرز  پیت 10 
هرامعلا  هقطنم  رد  رکشل 11 ، را  یهرز  هدایپ و 49  ياه 48  پیت 

هکف  هقطنم  رد  طلتخم ، یهرز  پیت 51 
ناگرزب  هقطنم  رد  يروهمج ، تسایر  دراگ 
هدیشر  ات  هیرفص  هقطنم  رد  هدایپ  پیت 704 

يدوخ  ياوق 
بحاص هاپـس 3  هب  حـتف  رکـشل  ساسا  نیمه  رب  دـمآرب . يدوخ  مزر  نامزاس  شرتسگ  ددـص  رد  نارادـساپ  هاپـس  مرحم ، تایلمع  زا  دـعب 

تفای . رییغت  رکشل  هب  زین  ع)  ) مشاه ینب  رمق  پیت 44  زج  هب  نآ  عبات  ياه  پیت  یمامت  نامزاس  دش و  لیدبت  ( جع  ) نامزلا
اضر ماما  (ع ،) همئالاداوج پیت  هس  دندش و  لیدبت  رکشل  هب  نآ  پیت 27 و 31  ود  هجیتن  رد  داد و  لیکـشت  ار  ردق  هاپس 11  زین  رفظ  رکشل 

هدش و لیکشت  ع)  ) ادهشلا دیس  پیت 10  مان  هب  لقتـسم  پیت  کی  نینچ ، مه  دـندروآ . دوجو  هب  ار   5 رصن رکـشل  زین  ع)  ) قداص ماما  (ع)و 
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دمآ . رد  هاپس  نیا  رما  تحت 
نامه اب  رجف  رکـشل  نایم  نیا  رد  دش . لیدبت  دـیدح  متفه  هاپـس  هب  هللاراث  ع)و   ) داجـس ماما  جـع ،)  ) يدـهملا ياه  پیت  اب  مه  رجف  رکـشل 

ماما پیت 15  رصع و  یلو  رکشل 7  لماش :  ) سدق رکـشل  قافتا  هب  دوب ، هدش  لیدبت  رکـشل  هب  هک  زین  هللاراث  پیت  دنام  یقاب  رکـشل  نامزاس 
دنتفرگ . رارق  متفه  هاپس  رما  تحت  فجن  رکشل 8  )و  نسح

نیا ماجنا  تهج  ص)  ) ءایبنالا متاخ  يزکرم  هاگرارق  یتایلمع ، هاپـس  هس  داجیا  نارادـساپ و  هاپـس  مزر  ناـمزاس  شرتسگ  اـب  بیترت  نیا  هب 
تفرگ : رظن  رد  ار  ریز  دادعتسا  تایلمع 

تشاد : هدهع  هب  ار  ریز  ياهورین  تیاده  البرک  هاگرارق 
( جع  ) نامزلا بحاص  هاپس 3 

نادرگ  دادعتسا 8  اب  ع)  ) نیسح ماما  رکشل 14 
نادرگ . دادعتسا 11  هب  البرک  رکشل 25 

نادرگ  دادعتسا 14  اب  ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  رکشل 17 
نادرگ  دادعتسا 5  اب  ع)  ) مشاه ینبرمق  لقتسم 44  پیت 

دیدح  هاپس 7 
تشاد : هدهع  ار  ریز  ياهورین  تیاده  سدق  هاگرارق 

نادرگ   12 دادعتسا اب  ( جع  ) رصع یلو  رکشل 7 
نادرگ  دادعتسا 10  اب  ع)  ) نیسح ماما  پیت 15 

نادرگ  دادعتسا 14  اب  فرشا  فجن  رکشل 8 
نادرگ  دادعتسا 11  اب  ع)  ) هللاراث رکشل 41 

نادرگ  دادعتسا 24  اب  رجف  رکشل 19 
تشاد : هدهع  هب  ار  ریز  ياهورین  تیاده  فجن  هاگرارق 

ردق  هاپس 11
نادرگ  دادعتسا 24  اب  ص)  ) هللا لوسر  دمحم  رکشل 27 

نادرگ  دادعتسا 13  اب  اروشاع  رکشل 31 
نادرگ  دادعتسا 7  اب  ع)  ) ادهشلادیس لقتسم 10  پیت 

دندوب : تایلمع  نیا  یهدنامرف  رما  تحت  ریز  ياه  ناگی  زین  شترا  زا  انمض ،
هزیناکم  نادرگ  کنات و 6  نادرگ  دادعتسا 6  اب  یهرز  رکشل 16 
کنات  نادرگ  هدایپ و 1  نادرگ  دادعتسا 4  اب  دابآ  مدرخ  پیت 84 

زا :  دندوب  ترابع  تایلمع  نیا  رد  هدننک  تکرش  هناخپوت  دادعتسا  نینچ  مه 
نادرگ   16 شترا : 

نادرگ   7 هاپس :
تایلمع  حرط 

رد فجن  هاگرارق  ياوق  لوا ، هلحرم  رد  دـنیامن . کت  هرامعلا  فرط  هب  فجن  ـالبرک و  هاـگرارق  ود  ياوق  دـش  ررقم  تاـیلمع  یحارط  رد 
هیشاح ات  تسار  حانج  کت ، همادا  رد  مود و  هلحرم  رد  هدرک و  فرصت  ار  رخآ  ياه  لاناک  ات  طخ  لصاف  دح  هدیشر ، ات  هیـسوواط  روحم 
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تسیاب یم  زین  البرک  هاگرارق  ياهورین  دنیامن . فرصت  ار  ( هیئافلح لپرس  هارگرزب و  برغ  رد  هکف و  تلافـسآ  هداج  تشپ  ) جریود یبونج 
رد دـنیامن . دـنفادپ  لاناک  تشپ  رد  هداد و  همادا  هبازچ  ات  ار  فجن  هاگرارق  طسوت  هدـش  فرـصت  ياپ  ياج  یلوصو  رباـعم  زا  هدافتـسا  اـب 

ياوق حانج  زیرکاخ ، ثادحا  اب  نینچ  مه  ددرگ . نیمات  هلیزغ  لپرس  هدش و  يزاسکاپ  هزیوهلاروه  لامش  هلیزغ و  قرش  هقطنم  مود  هلحرم 
ضرعت و زا  البرک  ياوق  حانج  دش ، هجاوم  لکـشم  اب  هداج  هب  ندیـسر  رد  فجن  ياوق  تیرومام  هچنانچ  ات  دوش  نیمات  تسیاب  یم  البرک 

دنامب . نوصم  نمشد  بیسآ 
طیارـش داجیا  اه و  ناگی  يزاسزاب  اب  هک  دوب  هدش  ینیب  شیپ  نینچ  تفای ، یم  ققحت  تایلمع  مود  لوا و  لحارم  فادـها  هک  یتروص  رد 

تالیچ و هقطنم  رد  دش  ررقم  نینچ  مه  دبای . همادا  هرامعلا  تمـس  هب  موس  هلحرم  رد  تایلمع  نمـشد ، تیعـضو  هب  هجوت  اب  زین  بسانم و 
دهد . ماجنا  بیرف  تایلمع  واف  هقطنم  رد  ات  تشاد  تیرومام  زین  ع)  ) نیسح ماما  رکشل 14  دوش . ماجنا  بیرف  کت  بیط 

تایلمع  حرش 
هیرفص و هدیشر ، بونج  لامش و  روحم  جنپ  زا  تایلمع  هللاای  هللاای ، هللاای ، كرابم  زمر  مالعا  زا  سپ  زور 17/11/1361  تعاس 21:30  رد 
نمـشد و یعافد  طوطخ  نتـسکش  نیم و  نیدایم  يزاسکاپ  روظنم  هب  بش  قلطم  یکیرات  رد  اهورین  دش و  زاغآ  كاخ  رمرچ و  تاعافترا 

نآ داجیا  يارب  نمشد  هک  ددعتم  ياه  لاناک  دوجو  نمشد و  تاماکحتسا  عناوم و  قمع  تعسو و  دندرک . يورـشیپ  طوطخ  نیا  رد  هنخر 
هب نکیل  دوب ، هدـش  هتـسکش  نمـشد  لوا  طخ  هچ  رگا  هجیتن ، رد  تفرگ . اهورین  زا  ار  مزال  تعرـس  دوب ، هدـش  لمحتم  يرایـسب  شالت  اه 

دوجو لماک  رارقتـسا  ناکما  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  یعیبط  دوب –  نایاپ  هب  ور  بش  یکیرات  هک  یلاـح  رد  هقطنم –  يزاـسکاپ  مدـع  لـیلد 
عالطا يرایـشوه و  نیم ، نیدایم  دایز  تعـسو  قمع و  هقطنم ، يزاسکاپ  اهورین و  قاحلا  مدع  بش ، قلطم  یکیرات  عقاو  رد  دشاب . هتـشادن 

دندش . رجنم  تایلمع  لوا  هلحرم  فادها  لماک  نیمات  مدع  هب  هک  دندوب  يا  هدنرادزاب  لماوع  تایلمع ، عوقو  هب  تبسن  نمشد  یلبق 
يراودیما لیلد  هب  یفرط  زا  دوب و  هدـش  داجیا  مدرم  نایم  رد  تایلمع  زاغآ  عبت  هب  هک  یـصاخ  تیعقوم  رطاخ  هب  دوجوم  تیعـضو  مغر  هب 

نمشد تازیهجت  ورین و  مادهنا  روظنم  هب  زور 20/11/1361  تعاس 21  رد  تایلمع  مود  هلحرم  نمشد و ...  ءوس  تاغیلبت  زین  نیلوئـسم و 
، يدوخ ياهراک  هار  رب  وا  هطاحا  نمـشد و  يرایـشوه  نینچ  مه  هدننک و  لمع  ياهورین  رد  یگنهامه  مدع  زین  راب  نیا  اما  دـیدرگ . زاغآ 

دیدرگ . ناگدنمزر  تفرشیپ  زا  عنام 
تایلمع  یسررب 

داجیا هیبعت و  نمـشد  يوس  زا  عناـم  عون  زا 16  شیب  نمـشد  مود  طخ  هب  ندیـسر  ات  ییاهر  هطقن  زا  يدوخ  ياهورین  يورـشیپ  يادـتبا  زا 
ياه تایلمع  زا  هبرجت  تروص  هب  ار  هچ  نآ  عقاو  رد  تامادقا  نیا  اب  نمشد  تشاد . دوجو  هقطنم  یعیبط  هضراع  تروص  هب  ای  دوب و  هدش 
عناوم اب  تشاد  یعـس  قارع  شترا  درک . ارجا  یتامدـقم  رجفلاو  یتایلمع  هقطنم  رد  لماک  تروص  هب  ابیرقت  دوب ، هدروآ  تسد  هب  هتـشذگ 
هدنهد رادـشه  لماع  رطخ و  گنز  هلزنم  هب  روبزم  عناوم  ور ، نیا  زا  دزادـنایب . ریخات  یناریا  ياهورین  يورـشیپ  رد  ناکما  دـح  ات  هدـش  دای 

هب حانج و  نتفرگ  نیا ، رب  هوالع  تفرگ ، یم  بش  رد  فادـها  نیمات  تهج  ار  اـهورین  ناوت  یعیبط  روط  هب  یفرط  زا  و  دـش . یم  بوسحم 
دیدرگ . هدهاشم  یتامدقم  رجفلاو  تایلمع  رد  نمشد  ياه  کیتکات  رد  هک  دوب  هجوت  لباق  عوضوم  ود  طایتحا  يورین  يریگراک 

بیـسآ ضرعم  رد  یعیبـط  روط  هب  دنتـشاد و  روضح  طوطخ  رد  نمـشد  یلـصا  یموـجه و  ياـهورین  هتـشذگ  رد  هک  نیا  رگید  عوـضوم 
ياهورین تسناد ، یم  ضورفم  دوخ  يارب  ار  طخ  نتـسکش  نمـشد  هک  نیا  هب  رظن  تایلمع  نیا  رد  نکیل  دندوب ؛ مجاهم  ياهورین  يریذـپ 

المع رگید  عناوم  داجیا  نیم و  نیدایم  هب  ندیـشخب  قمع  طخ و  رد  يدـنفادپ  ياهورین  ندراذـگ  اب  داد و  رارق  طایتحا  رد  ار  شا  یموجه 
دریگ . سپ  زاب  ار  هدش  فرصت  قطانم  دوخ  یلصا  ياهورین  ندرک  دراو  اب  مجاهم  ياهورین  ناوت  نتفرگ  زا  سپ  هک  تشاد  نیا  رب  یعس 

تایلمع  جیاتن 
شتآ عناوم ، نمـشد (  توق  طاقن  زا  يراع  قطانم  رد  دـیاب  يدـعب  ياـه  تاـیلمع  هک  دـنتفایرد  يدوخ  یماـظن  ناـحارط  تاـیلمع  نیا  اـب 
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گنج هدوب و  رت  مک  نآ  رد  يدوخ  ياه  فعـض  هک  دنـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  یباختنا  قطاـنم  رگید ، يوس  زا  دوش . ماـجنا   ...( هناـخپوت و
نمـض دیاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  نارادساپ  هاپـس  ناهدـنامرف  هک  نیا  هب  افاضم  دـشاب . یلمع  قطانم  نآ  رد  یناسنا  ياهورین  هب  یکتم 

دشاب . يدوخ  ياوق  اب  بسانتم  باختنا  نیا  دایز ، قمع  اب  قطانم  باختنا  زا  زیهرپ 
ياهورین زا  نت  دادـعت 113  ینادوس  ياهورین  زا  نادرگ  کی  ياه 905 و 704 و  پیت  هجوت  لباق  مادـهنا  رب  هوالع  تایلمع  نیا  رد  ًانمض 

. دندش ریسا  نمشد 
يورین هدنامرف  ءایبنالا و  متاخ  هاگرارق  تایلمع  تاعالطا و  هدنامرف  يرقاب  نسح  هب  فورعم  يدرشفا  نیسحمالغ  تایلمع  نیا  هناتـسآ  رد 

هب هدش و  راتفرگ  یقارع  ياهورین  نیمک  رد  ییاسانـش  نیح  رد  البرک  هاگرارق  هدنامرف  ییاقب  دیجم  هلمج  زا  رگید  نت  دنچ  هاپـس و  ینیمز 
دندیسر .  تداهش 

تایلمع :  شرازگ  هصالخ 
یتامدقم  رجفلاو  تایلمع : مان 

 1361  / 11/18 ارجا : نامز 
( ریسا یمخز و  هتشک ،  ) 4620: نمشد تافلت 

هللا  ای  هللا -  ای  هللا -  ای  تایلمع : زمر 
هکف  یمومع  هقطنم  ارجا : ناکم 

یمالسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناگدنمزر  هدننکلمع : ياهناگرا 
قارع هرامعلا  رهش  يوس  هب  يورشیپ  هلیزغ و  لپ  فرصت  تایلمع : فادها 

لابیلاو

: لوا تیاور 
ناونع هب  يا  هدـع  یـضرف . )  ) یقارع یناریا و  ياـهورین  نیب  میدرک .  رازگرب  لاـبیلاو  ۀـقباسم  اـه  هچب  زا  یکی  داهنـشیپ  هب  واـف  ۀـقطنم  رد 
يزاب ًالصا  اه  یقارع  یچاشامت ! زا  دوب  ربخ  هچ  نیمز  فارطا  دش . عورش  يزاب  نیمز .  پچ  تمس  مه  ام  دنداتسیا  تسار  تمـس  نمـشد 

لایخ رد  هک  نیا  زا  دـندرک  یم  رورغ  ساـسحا  همه  روط . نیمه  مه  موس  میگ  دیـسر . ناـیاپ  هب  اـم  يزوریپ  اـب  مود  لوا و  میگ  دنتـشادن .
دنتسه . زوریپ  نمشد  هب  مه  دوخ 

: مود تیاور 
بوچ و هعطق  ود  اب  هلوچ  هلاچ  زا  رپ  یکاخ و  يا  هطوحم  رد  میداد .  بیبرت  يا  يزاب  ربیخ  تایلمع  ۀنازور  تشگ  زا  یگتـسخ  عفر  يارب 

نیا زا  عضو  اه  تقو  یـضعب  دوب . لابیلاو  ام  راک  سپ  نآ  زا  تاقوا  رت  شیب  میدرک و  تسرد  لابیلاو  روت  هدز  هرگ  مه  هب  بانط  هکت  دنچ 
میدرک . یم  هدافتسا  روت  ياج  هب  خاروس  خاروس  هفحلم )  ) ۀفالم زا  بوچ و  هلیم و  ياج  هب  هکوپ  زا  دوب . رتدب  مه 

موس : تیاور 
نیب لانیف  هب  نتفر  يارب  ینادرگ  نیب  ۀـقباسم  مه  یطیارـش  رد  هتبلا  میدرک .  یم  يزاب  لابیلاو  هناگ  هچب  پوت  اب  يراک  یب  تقو  اـه  هعمج 

زیچ همه  زا  دوب و  روج  نامسنج  هک  همان  عطق  زا  دعب  تیعـضو  لثم  دش ، یم  رازگرب  میدوب ،  مدقم  طخ  رد  هک  ام ،  میت  يدهملا و  رکـشل 
. میتشاد ار  شنیرتهب 

یگنج رازبا  هراک و  دنچ  لیاسو 
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يدـنفادپ یتاـیلمع و  طوطخ  رد  دوجوم  جرح  رـسع و  رطاـخ  هب  دوـب . لوـمعم  ههبج  رد  رگید  يا  هلیـسو  ياـج  هب  يا  هلیـسو  زا  هدافتـسا 
یم بارخ  دربن  مرگ  امرگ  رد  هک  دندوب  یطاقسا  ردقنآ  اهورین  زاین  دروم  رازبا  ای  لقن  لمح و  لیاسو  یگنج ، تاودا  تالآ و  زا  يرایسب 
نیا دندرک . یم  فرطرب  دوجوم  لیاسو  ریاس  اب  ار  دوخ  ياهزاین  دوب ، ناشسرتسد  رد  هک  یتاناکما  یمزر و  طیارش  هب  هتسب  اه  هچب  دندش .

، اهورین رورم  روبع و  لحم  یتاکرادـت و  یتایلمع و  ياهریـسم  اه و  هار  ییامنهار  درک : میـسقت  هورگ  دـنچ  هب  ناوت  یم  ار  هدافتـسا  دراوم 
رازبا قلخ  اه ؛ نآ  یبارخ  دوبن  دوبمک و  رد  لیاسو  ینیزگیاج  دربن ؛ ۀکرعم  نامه  رد  رودقم  دح  ات  یگنج  تاودا  تالآ و  میمرت  ریمعت و 

 . یگنج تاودا  تالآ و  اهورین و  ییاج  هب  اج  كرحت و  لیهست  اه ؛  نآ  يازجا  ای  دیدج  یگنج 
طـخ و زا  يرادرب  هشقن  یـشک و  هشقن  زین  اـه و  نآ  بـیرخت  روـظنم  هـب  نمـشد  عـضاوم  يراذـگ  تمـالع  يریگ و  ارگ  يارب  هـقطنم  رد 

هرهب  یلیاسو  رازبا و  زا  نمشد  تاکرحت  تبث  ینابدید و  زین  اهزیرکاخ و 
نیا يارب  ار  یناج  رطخ  دـصرد  نیرت  مک  زین  بیرخت و  یهدارگ و  تبث  رد  اـطخ  لقادـح  درک و  یم  لیهـس  ار  روما  نیا  هک  دـنتفرگ  یم 
هنیمز نیا  رد  یتاکرادـت  یناـبیتشپ  دوـب و  دوـجوم  روـفو  هب  هقطنم  دوـخرد  شمزاوـل  هک  نیا  رت  مهم  هـمه  زا  تـشاد و  هارمه  هـب  اـهورین 

. تشادن یترورض 

یشیامن جورخ  دورو و 

طخ هب  دایز  يادصو  رـس  نشور و  غارچ  اب  اه  نیـشام  مامت  داد  روتـسد  ینابرق  یـضترم  دش . کتاپ  هب  دیدهت  نونجم  ةریزج  لاس 67  رد 
. دش بآرب  شقن  نمشد  کتاپ  باسح  نیا  اب  دنوش و  جراخ  جیردت  هب  یکی و  یکی  سپس  دنوش و  کیدزن 

یهرز دحاو 

ناگدنمزر تسد  هب  ینیـشن  بقع  رد  هک  دـندوب  هتخاس  راد  بیـش  حطـس  اب  ییاهرگنـس  اه  یقارع  نارهم ، ۀـهبجرد   3 رجفلاو تایلمع  رد 
هک دوبن  نیبرد  یکنات  یلو  دندروآ ، رد  کنات  کیلـش  يوکـس  تروص  هب  ار  نآ  تمرم ، يرادرب و  كاخ  یمک  اب  داهج  ياه  هچب  داتفا .
طخ نیا  هب  دوب ، هدـش  هتفرگ  تمینغ  هب  رگید  طوطخ  رد  هک  یقارع  کنات  هاگتـسد  ود  زور ، هس  ای  ود  زا  سپ  درک . هدافتـسا  نآزا  ناوتب 
رـس نیا  هلولگ  کی  هک  تروص  نیا  هب  دندرک ، یم  يزاب  ار  کنات  نیدنچ  شقن  دیاب  اه ، یقارع  کتاپ  لامتحا  تهج  هب  دـندش و  لقتنم 
یم دوب  يرتمدص  دنچ  رد  هک  يرگید  يوکـس  تمـس  هب  دـندمآ و  یم  نییاپ  دوخ  يوکـس  زا  تعرـس  هب  دـندرک و  یم  کیلـش  زیرکاخ 

ار طخ  لوط  مامت  بیترت ، نیا  هب  دندوب و  کیلـش  ةدامآ  هدرک و  يراذـگ  هلولگ  همدـخ  دـناسرب ، لحم  هب  ار  دوخ  کنات  ةدـننار  ات  دـنتفر 
اه یناریا  طخرد  ار  کنات  ییاناوت  نیا  هک  دوب  هدـنام  نمـشد  دـندرک . یم  اـفیا  ار  لـماک  یهرز  دـحاو  کـی  شقن  دـنداد و  یم  شـشوپ 

کنات و حالـس و  ًاعقاو  رگید  درک ، یلمع  ار  دوخ  کـتاپ  یتقو  تخادـنا و  ریخأـت  هب  ار  دوخ  کـنات  لـیلد  نیمه  هب  دـنک . دوباـن  هنوگچ 
. دوب هدیسر  ام  طخ  هب  تامهم 

کلهم يرچنپ  لیاسو 

وزج زمرت  جالک و  ای  لادـپ  ریز  هدامآ ،  یلادـپ  نیم  ندرک  هلت  دوب . بیرخت  ياهورین  راک  ًامومع  رگید  لیاسو  ایـشا و  ماـسجا و  نرک  هلت 
دیسر یم  رظن  هب  رت  هدیچیپ  راوشد و  یمک  شنداد  بیرف  لیلد ،  نیمه  هب  هدش و  هربخ  نمـشد  یتدم  زا  دعب  دوب .  گنج  لیاوا  تاراکتبا 

یم یلاخ  ار  کیتسال  ود  ای  کی  اب  اه  هچب  روتوم ، یگداتفا  راـک  زا  یبارخ و  نیـشام و  ندـنام  لـگ  رد  اـی  ینیـشن  بقع  تقو  نیارباـنب ، 
یلدنـص تشاد . رارق  هدننار  یلدنـص  تشپ  کیتسال  ضیوعت  رازبا  تسا .  هدـش  رچنپ  شکرت  تباصا  رثا  رب  ًالثم  هک  ینعم  نیا  هب  دـندرک 

زا لاحشوخ  اه  یقارع  دندش . یم  باترپ  ولج  هب  تعرس  هب  تسا  یلدنص  ود  ره  رانک  رد  هک  هتسد  کی  ندیـشک  اب  زورکدنل  اتویوت  ياه 
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یسررب ار  جالک  زمرت و  زاگ و  ياه  لادپ  ای  اه  کیتسال  یساش و  ریز  تقد  هب  دندیسر  یم  اهیـشام  نیا  هب  یتقو  ناگدنمزر  ینیـشن  بقع 
ضیوعت هب  مادقا  هدـش ،  رچنپ  ًاعقاو  نیـشام  هکدـندرک  یم  رواب  دـش و  یم  فرطرب  ناشکـش  یتقو  دـشابنراک . رد  يا  هلت  هک  دـندرک  یم 

اب درک و  یم  لمع  یلدنـص  تشپ  رد  هدـش  هیبعت  يراجفنا  ۀـلت  دندیـشک ، یم  ار  یلدنـص  مرها  هک  نیا  ضحم  هب  دـندرک و  یم  کـیتسال 
. داتسرف یم  اوه  هب  ار  شفارطا  ياهورین  نیشام و  بیهم  يراجفنا 

يدارم حتف  یلو 

بالقنا ریبک  رامعم  هدومرف  هب  انب  یناوجون  نارود  رد  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  رهـشناریا  ناتـسرهش  روپمب  شخب  رد  لاس 1342  رد  ناشیا 
رجفلو 4 هلمج  زا  يددعتم  ياهتایلمع  رد  دندمآ و  رد  سدقم  داهن  نیا  هب  تیوضع ،  هب  جیسب  لیکشت  رب  ینبم  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح 

یهار تشذگ  یمن  شتدالو  زا  رتشیب  زور  هکیلاح 15  رد  دوخ  دنزرف  نیلوا  دلوت  زا  سپ  ناشیا  دندومن  تکرـش  لطاب  هیلع  قح  ههبج  رد 
رد يربهر  مظعم  ماقم  دیدرگ  مازعا  نارهت  هیمجن  ناتسرامیب  هب  دیدرگ و  حورجم  تسد  ود  هیحان  زا  ههبج  رد  دش و  لطاب  هیلع  قح  ههبج 
نت رب  ار  هاپـس  سدقم  سابل  یتدم  زا  سپ  هکنیا  ات  دادرارق  دوخ  هناردپ  شزاونو  تفوطع  دروم  کیدزن  زا  ار  ناشیا  ناتـسرامیب  زا  رادـید 

. دیدرگ بالقنا  ياهدرواتسد  اهشزرا و  بالقنا و  رادساپ  هدرک و 
: يدارم حتف  یلو  جاح  دیهش  رادرس  هلاس  ناشخرد 28 همانراک 

رهشناریا ناتسرهش  نارادساپ  هاپس  فلتخم  ياه  هدر  رد  تمدخ  لاس  15
ناوارس هاپس  یهدنامرف  ینیشناج  تاعالطا و  لوئسم  ناونعب  لاس  4

شاخ هاپس  یهدنامرف  نیشناج  ناونعب  لاس  2
رهشکین ناتسرهش  هاپس  یهدنامرف  ناونعب  تمدخ  لاس  زا 5  شیب  و 

تسیب و هاگرحس  رد  دیدرگ و  بوصنم  باختنا و  تیالو  نانابزیم  رهـش  رهـشناریا  ناتـسرهش  یهدنامرف  ناونعب  لاس 1386  رد  هصالخ  و 
ار قح  توعد  تسرپ  ناطیـش  لدروک و  ناشافخ  طسوت  شنامزرمه  اب  هارمه  هناـفراع  هناقـشاع و  يرفـس  رد  يراـج  لاـس  هاـم  رهم  مشش 

تسویپ  ءادهش  لیخ  هب  کیبل و 
اعدا یب  نادرم  زا  یکی  زا  يا  هرطاخ 

ندرکن تکرش  نآرق  تاسلج  رد  رادرس  يزور  دنچ  هک  دوب  ناضمر  كرابم  هام  مایا  مدوب .  رهشناریا  هاپس  هناخزامن  زابرس  لوئـسم و  نم 
دـنکیمن و تکرـش  نآرق  هسلج  رد  ارچ  هک  دوب  هدـمآ  شیپ  نم  يارب  یلاوئـس  یلو  دنتـشاد .  روضح  هیحان  رد  ناـشیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  . 

رگید ........  یلاوئس  دنچ  دیاش 
هب هجوت  اب  متفر .  رادرس  قاتا  هب  مدرک و  كرت  ار  هسلج  راچان  هب  هک  دمآ  شیپ  میارب  یلکشم  نآرق  هسلج  يراذگرب  ماگنه  رد  زور  کی 
نم تشادن .  روضح  یـسک  هیحان  يرادا  نلاس  رد  دنتـسه و  هاپـس  هناخ  زامن  رد  نارادساپ  یگمه  نآرق  هسلج  يرازگرب  ماگنه  رد  هکنیا 
نیا هک  مدـید  مدـش  قاتا  دراو  هک  یتقو  نم  دیـسریم و  شوگ  هب  هاپـس  نلاس  ياـضف  رد  نآرق  ياـبیز  يادـص  مدـش و  يرادا  نلاـس  دراو 

هک مدش  هجوتم  هزات  تسا و  يرادا  راک  لوغـشم  رادرـس  هک  مدید  دوشیم و  شخپ  تسا  رادرـس  قاتا  لخاد  هک  يا  هنایار  زا  ابیز  يادـص 
راک هب  دندادیم و  شوگ  نآرق  هب  اج  نامه  دنک و  تکرش  ار  نآرق  تاسلج  زا  یـضعب  دناوتیمن  هک  دراد  يرادا  راک  ردقنآ  يدارم  رادرس 

دندشیم . لوغشم 
تبحـص نیب  رد  ندوب  ندرک  تبحـص  لاح  رد  ناشیا  اـب  هک  صاخـشا  زا  یکی  مدوب  هتـسشن  يدارم  رادرـس  راـنک  هک  اـهزور  زا  یکی  رد 

دعب دنریزپیم  رتشیب  ار  امش  فرح  مدرم  دیراد و  یتیصخش  تسپ و  ماقم و  مدرم  نیب  رد  رضاح  لاح  رد  امش  هک  دنتفگ  رادرـس  هب  ناشیاه 
متسه رضاح  ادخ  هب  دیسریمن و  نم  هب  دوب  یندنام  ماقم  تسپ و  رگا  دنتفگ :  هک  دندرک  تبحص  هب  عورش  رادرـس  درف  نآ  فرح  مامتا  زا 
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 . مهد یمن  ایند  هب  ار  مدوخ  ترخآ  نامز  چیه  نم  دنریگب و  نم  زا  ار  تسپ  نیا  هک 
ناشدوخ يویند  ماقم  نیا  زا  امتح  دنتسه  نارگید  هب  یـشورف  رخف  لابند  هب  دنراد و  تلود  نیا  رد  ماقم  تسپ و  هک  اهنآ  دنتفگ :  ناشیا  و 

. دندیزگرب ترخآ  ياج  هب  ار  ایند  دننکیم و  یصخش  هدافتسا 
. تسا رتمک  زب  ینیب  بآ  زا  نم  يارب  تفالخ  دومرف :  هک  تخادنا  نینموملاریما  هدومرف  دای  هب  ارم  گنرد  یب  رادرس  هتفگ  نیا  و 

هیقف تیالو 

هیلع یمکحم  دـس  تسار . پچ و  ناراـبج  دـنب  زا  ناناملـسم  ییاـهر  دـیلک  تسا . مالـسا  بلق  اـیبنا و  تکرح  رارمتـسا  تما . هدـنپت  بلق 
کی اب  ناهج  رد  فعضتسم  ياهتما  مامت  ات  هتـشگ  يراسو  يراج  هرابود  نادیهـش  نوخ  هرمث  زا  هک  یهلا  نوناق  برغ . قرـش و  رابکتـسا 

. دوش لیکشت  دحاو  تما  کی  ناهج  رسارس  رد  ات  دندرگ  هچراپکی  كاپ و  لالز و  تماما ،  لابند  هب  تکرح  کی  فده و 
ع)  ) همئا تیالو  نامه  یمالـسا .  بالقنا  تفرـشیپ  لماع  نیرتمهم  ناهج .  نافعـضتسم  دیما  هللا و  بزح  تما  هدـنپت  بلق  مالـسا .  يدانم 

هوکـش اب  یلجت   . مالـسا بلق  تسا . هللا  لوسر  تیالو  هب  لصتم  ییادـخ و  ماکحا  رـسفم  یهلا و  مایپ  لـماح  مالـسا .  ياـقب  نماـض  تسا .
تیادـه غارچ  ایبنا . هار  هدـنهد  همادا  تماما . خرـس  طخ  رارمتـسا  ع . )  ) ناموصعم ناماما و  طخ  نیبم  نیـشناج و  جـع . )  ) يدـهم تماـما 

(. (ص مرکا لوسر  تیالو  ادهش . نوخ  لماح  نادیهش .  نوخ  رادساپ  تیرشب . 

ینیمخ ماما  تیالو 

. یهلا مکحم  نامسیر 

تدحو

. نامراکیپ راعش  نام و  تایح  روش  نامداهج ، ریس  نام ،  مایق  رهش  نام ، تلم  رهم  نام ، تما  راک  نام ،  ماما  رما 

تهاقف صلخم  نایلاو 

هنعارف قافن  رفک و  تارطخ  زا  ار  یقیقح  مالـسا  دـندومن و  ادا  مالـسا  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیلوئـسم  جـع )  ) رـصع یلو  تیانع  اب  هک  ناـنآ 
. دندیناهر اهنارود 

نایماهاربآ ناطراو 

ياتسور رد  لاس 1339 راـهب  زا  زور  نیلوا  رد  كایـسورآ »  » و سِـسِرن »  » شکتمحز هداوناـخ  دـشرا  دـنزرف  ناـیماهاربآ » ناـطراو   » دـیهش
. دومن ناکم  لقن  ناهفصا  هب  هداوناخ  قافتا  هب  یتدم  زا  سپ  هدوشگ و  ناهج  هب  مشچ  ناهفصا  ناتسارد  « ندیرف  » عباوت زا  درگنس » »

كرت ناتسریبد ، مود  لاس  زا  دعب  درب . نایاپ  هب  ناهفصا  ناینیراتاک »  » و نمرآ »  » هنمارا سرادم  رد  ار  ییامنهار  ییادتبا و  یلیصحت  عطاقم 
یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  دش . راک  هب  لوغشم  ناهفصا  هاگشیالاپ  رد  هجرد 1 » راکقرب   » ناونع هب  لاس  ود  تدم  هب  هدومن و  لیصحت 

هک نآ  زا  شیپ  یـشزومآ و  هرود  یط  زا  سپ  دـیدرگ . مازعا  يزابرـس  سدـقم  تمدـخ  هب  سپـس  یفرعم و  هفیظو  ماـظن  هرادا  هب  ار  دوخ 
... تفر شا  یگدنز  رفس  نیرخآ  هب  دسرب  نایاپ  هب  وا  یصخرم  تدم 

کی زا  سپ  هک  يدربن  دندوب . ناتـسدرک  هقطنم  رد  یبالقنادـض  ياهورین  اب  دربن  ریگرد  تخـس  یجیـسب ، ياهورین  شترا و  نامز  نآ  رد 
یثعب شترا  ياهورین  هبناج  همه  شروی  هب  ناریا ، رد  یمالـسا  ياپون  بالقنا  اب  یناهج  رابکتـسا  هزراـبم  يوهاـم  يدـنمنوناق  هب  اـنب  لاـس ،
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اب میقتــسم  يریگرد  رد  لاـس 1358  ناـبآ  هاـم  زا  زور  نیلوا  رد  ناـیماهاربآ » ناـطراو   » دیهـش دـیماجنا . ناریا  سدـقم  نیمزرـس  هب  قارع 
نت اهدص  هقردب  اب  یبهذم  تافیرشت  ماجنا  ناهفصا و  هب  لاقتنا  زا  دعب  يو ، كاپ  رکیپ  دیسر . تداهش  هب  هنانامرهق  بالقنا  دض  ياهورین 

. دش هدرپس  كاخ  هب  ناهفصا  رد  ناملسم ، نایرهشمه  ناهفصا و  يافلج  ینمرا  یلاها  زا 
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایناخاقآ ناطراو 

ار ییادتبا  عطقم  تالیـصحت  دمآ . ایند  هب  نارهت  رد  لاس 1349  نمهب  رد  شوتراو »  » و ِلیرباگ »  » دشرا دـنزرف  نایناخاقآ » ناطراو   » دـیهش
. دناسر نایاپ  هب  يریئان »  » هنمارا ناتسبد  رد 

لیصحت همادا  يارب  ییامنهار ، هرود  نایاپ  زا  سپ  دناسر . مامتا  هب  نارهت  ناینوموقوس »  » هنمارا ییامنهار  هسردم  رد  زین  ار  ییامنهار  هرود 
، يزابرس تمدخ  هب  نتفر  نامز  ات  هدومن و  لیصحت  كرت  شزومآ ، لاس  کی  یط  زا  دعب  نکیل  تفر ، نیطسلف » يدازآ   » ینف ناتـسرنه  هب 
هب یگلاس  هدـجه  نس  رد  ناـطراو » . » دوب رهاوخ  ود  ردارب و  کـی  ياراد  يو  تخادرپ . يراکـشارت  هنیمز  رد  راـک ، سپـس  يریگارف و  هب 

تمدخ هام  زا 9  دعب  ماجنا  رس  هتشگ و  لقتنم  یلیمحت  گنج  ياه  ههبج  هب  یـشزومآ ، هرود  یط  زا  سپ  دیدرگ . مازعا  يزابرـس  تمدخ 
 » هریزج یتایلمع  هقطنم  رد  عقاو  یبونج ، نونجم »   » هریزج رد  هنانامرهق  قارع ، یثعب  شترا  پوت  شکرت  تباصا  رثا  رب  يزابرـس ، سدـقم 

ياـسیلک رد  یبهذـم  صوـصخم  مسارم  ماـجنا  نارهت و  هـب  لاـقتنا  زا  سپ  ناـیناخاقآ » ناـطراو   » دیهـش رکیپ  دیـسر . تداهـش  هـب  ربـیخ » 
گنج ینمرا  يادهـش  هعطق  رد  ناـنطومه  رگید  ناتـسود و  ناـکیدزن ، نادـنواشیوخ ، زا  يرامـش  یب  هوبنا  روـضح  اـب  ستاـچنامگرات ،» »

. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  رد  یلیمحت 
لزنم رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  تقو  نارـس  زا  نت  دـنچ  بـالقنا و  هنازرف  ربـهر  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  هک  تسا  ینتفگ 

. دندومن ییوجلد  دیهش  نیدلاو  زا  هتفای و  روضح  راوگرزب  دیهش 
: شردام تیاور  هب  دیهش 

هب يداـیز  هقـالع  وا  دوش . دوخ  هداوناـخ  یتحاراـن  ثعاـب  هک  درکن  يراـک  تقو  چـیه  دوب و  يریز  هب  رـس  بدؤـم و  رـسپ  ناـطراو » »…  »
ماـگنه هب  دادیم .» ماـجنا  دـیدرگیم ، لوحم  يو  هب  هسردـم  يوس  زا  هک  ار  هچنآ  ره  ناوارف  تبغر  لـیم و  اـب  تشاد و  یتـسد  ياـهراک 

. تشادن نس  رتشیب  لاس  هدزیس  شرهاوخ  ناطراو ،»  » تداهش
. تشادرب لیصحت  زا  تسد  ارچ  مینادیمن  دوب ؟ هچ  يو  لیصحت  كرت  تلع  هک  میدشن  هجوتم  رخآ  یلو  دوب ، بوخ  یلیخ  شیاه  سرد  »

ناطراو  » دیهـش دـندرکیم . دای  یبوخ  هب  وا  زا  همه  هدوب و  یـضار  وا  زا  رایـسب  نایانـشآ  ناتـسود و  لحم ، لـها  هیلک  یقـالخا ، ظاـحل  زا 
«. تفگن ینخس  هداوناخ  نایم  رد  ههبج  ياه  یتخس  زا  هاگچیه  دوخ ، صاخ  تناتم  اب  نایناخاقآ »

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایمادآ نِگزاو 

ییادـتبا و نارود  مامتا  زا  سپ  دـمآ . ایند  هب  رهـشمرخ ، »  » رد شکتمحز  يا  هداوناخ  رد  دنفسا 1343  رد  نایمادآ » نِگزاو   » دیهـش زابرس 
ماجنا يارب  ار  دوخ  لاس 1364  رد  دومن . لیصحت  كرت  ناتسریبد ، موس  لاس  زا  نکیل  تفر ، ناتسریبد  هب  لیـصحت  همادا  يارب  ییامنهار ،

. دومن یفرعم  هفیظو  ماظن  هرادا  هب  يزابرس  تمدخ 
دـض اب  يریگرد  رد  تمدخ ، زور  زا 124  دعب  هتـسویپ و  هیمورا  رگشل 64  ناروالد  هدرـشف  فوفـص  هب  یـشزومآ ، نارود  یط  زا  سپ  وا 

یبهذم تافیرشت  ماجنا  نارهت و  هب  لاقتنا  زا  سپ  نایمادآ » نگزاو   » دیهش رهطم  رکیپ  دیسر . تداهش  هب  نارمع ،» جاح   » ههبج رد  بالقنا 
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. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت ، هنمارا  ناتسروگ  ینمرا  يادهش  صوصخم  هعطق  رد  نارهت  هنمارا  زا  رفن  اهدص  هقردب  نایم  رد 
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایسناوآ نگزاو 

رد ار  یکدوک  نارود  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  ناهفصا  ناتسارد  « ندیرف رهـشرد « لاس 1338  هام  تشهبیدرا  رد  نایـسناوآ » نگزاو   » دیهش
. دومن ناکم  لقن  نارهت  هب  شا  هداوناخ  اب  سپس  دنارذگ ، شهاگداز 

عورـش زا  دعب  نایـسناوآ »  » دیهـش دیدرگ . مازعا  تمدخ  هب  هاـم 1358  ریت  رد  يو  دـنارذگ . نارهت  رد  ار  هطـسوتم  ییادـتبا و  تالیـصحت 
نمشد هیلع  دربن  هب  بلطواد  تروص  هب  راهب 1362  رد  شتداهـش  نامز  ات  مچرپ ، ریز  تمدخ  هرود  نتفای  نایاپ  دوجو  اب  یلیمحت ، گنج 

هاگتـسد دـنچ  يو  رگنـسمه ، ناتـسود  هتفگ  هب  تفاتـش . یثعب  نارودزم  راکیپ  هب  ریذـپان  فصو  یتداشر  اـب  دربن  زور  رد  داد . همادا  یثعب 
رکیپ تفاتش . دوبعم  رادید  هب  شکرت  تباصا  کنات و  کیلـش  رثا  رد  نارای ، رگید  زا  نت  دنچ  هارمه  هدیـشک و  شتآ  هب  ار  نمـشد  کنات 

. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  رد  گنج  ینمرا  يادهش  هعطق  رد  یبهذم  تافیرشت  ماجنا  زا  سپ  لقتنم و  نارهت  هب  يو  كاپ 
ون لاـس  زور  نیلوا  رد  شیوخ  هرظتنم  ریغ  روضح  اـب  تقو ) روهمج  سیئر   ) یمالـسا بـالقنا  مظعم  ربـهر  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح 

نگزاو  » دیهـش زا  يو ، هداوناخ  ياضعا  رگید  نیدلاو و  اب  وگتفگ  دیهـش و  لزنم  رد  يد 1363 ) هبنش 11  هس  زور  رـصع   ) يدالیم 1985
. دندوتس ار  اه  ههبج  رد  ینمرا  نازابرس  روضح  هدومن و  ریدقت  نایسناوآ »

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایدرِو هللاَا  ناهاو 

تاـیح هصرع  هب  اـپ  شکتمحز  يا  هداوناـخ  رد  لاس 1340  راهب  زا  زور  نیمود  رد  هداوناخ ، کـچوک  دـنزرف  ناـیدرِو » هللاَا  ناـهاو  دـیهش 
ياه ناتسریبد  زا  یکی  رد  تیدج  اب  سپـس  دناسر ، نایاپ  هب  زوریپ » ناریا   » هنمارا هسردم  رد  ار  ییامنهار  ییادتبا و  تالیـصحت  تشاذگ .

. دمآ لئان  ملپید  ذخا  هب  همادا و  لیصحت  هب  یتلود 
هب ار  دوخ  يزابرس  سدقم  تمدخ  ماجنا  يارب  لاس 1361  رد  هداوناخ ، روما  هب  کمک  تهج  رد  ششوک  راک و  لاس  ود  زا  سپ  ناهاو » »

دربـن ياـه  ههبج  روـالد  ناگدـنمزر  عمج  هب  ریـش ،» بجع   » ناـگداپ رد  یـشزومآ  هرود  یط  زا  سپ  دوـمن . یفرعم  هفیظو  ماـظن  ناـمزاس 
اب هناروالد  دربن  اه  هام  زا  دـعب  ماجنارـس  تشامگ . تمه  دوخ  نطو  زا  عافد  هب  رهـشناریپ ،»  » رد ناسارخ  رگشل 77  فوفـص  رد  تسویپ و 

راختفا اـب  راـثن و  نهیم  لالقتـسا  يدازآ و  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  شکرت ، تباـصا  رثا  رب  رجفلاو 2 »  » تایلمع لـالخ  رد  يو  یثعب ، نمـشد 
روضح اب  یبهذم  تافیرشت  ماجنا  نارهت و  هب  لاقتنا  زا  دعب  نایدرو » هللاَا  ناهاو   » دیهش رهطم  رکیپ  تفاتش . قح  رادید  هب  تداهـش ، گرزب 

. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  ینمرا  يادهش  هعطق  رد  ناوارف  هودنا  نزح و  نایم  رد  یماظن و  نالوئسم  هنمارا و  زا  يریثک  تیعمج 
تارطاخ

رهاوخ ش: تیاور  هبدیهش 
یگدـنز هب  مشچ  مردارب ، رادـید  دـیما  هب  حبـص  زور  ره  زورما ، هـب  اـت  يو  تداهـش  ناـمز  زا  میتـسه . وا  رادـید  راـظتنا  مـشچ  زوـنه  »… 

نم نوچ  نکن ، هیرگ  دـیوگیم : نم  هب  هک  منیبیم  ار  وا  باوخ  ًارثکا  هک  ارچ  دـشاب  هدـش  دیهـش  مردارب  هک  دوشیمن  مرواـب  میاـشگیم .
هداوناخ هب  ات  دـش  لوغـشم  راک  هب  لاس  ود  دودـح  ینتـشاد . تسود  زیزع و  رایـسب  دوب ، هداوناخ  کـچوک  دـنزرف  ناـهاو » . » متـسه هدـنز 

، ناریا شروشک  موب  زرم و  زا  ات  تسنادیم  دوخ  هفیظو  دوب ، تیلوئـسم  اـب  يدـج و  يدرف  هکنیا  تهج  هب  یفرط  زا  دـشاب . هدرک  یتمدـخ 
. دنارب نوریب  شنطو  سدقم  كاخ  زا  ار  نمشد  هدومن و  عافد 
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1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایراسادغاب کیهاو 

زا سپ  دوشگ . ناـهج  هب  مشچ  نارهت  رد  زورون 1340  رد  کیِنپرآ ،»  » و رومیت »  » روکذ دنزرف  نیمراهچ  نایراسادـغاب ،» کیهاو   » دـیهش
هنمارا یشزومآ  عمتجم  رد  ناتسریبد ، موس  لاس  ات  زین  ار  هطسوتم  ییامنهار و  سورد  ریصن ،»  » ناتسبد رد  ییادتبا  هرود  تالیـصحت  نایاپ 

داد . همادا  ناینوموقوس » »
ماـظن زکرم  هب  ار  دوـخ  ههبج ، هب  مازعا  يارب  لاس 1360  رد  تخادرپ . يا  هفرح  ینف - راک  هب  نومیـس ،»  » شردارب راـنک  رد  يو  لیـصحت ،

، يو رارقتـسا  هقطنم  دیدرگ . لقتنم  نیوخراد »  » هقطنم هب  يو  ناویرم ،) ههبج   ) مدـقم طخ  رد  روضح  هام  زا 18  سپ  دومن . یفرعم  هفیظو 
يزاسکاپ هقطنم  زا  ییاه  شخب  نمـشد ، تسد  زا  قطانم  نیا  يزاسدازآ  زا  سپ  هتبلا  دوب . هدش  يراذـگ  نیم  یثعب  نمـشد  هلیـسو  هب  ًالبق 

، راجفنا رثا  رب  تفر . کنات  دض  نیم  يور  رب  جراخ و  يزاسکاپ  تمـسق  زا  نایراسادـغاب »  » دیهـش لماح  لیبموتا  هنافـسأتم  دوب . هدـیدرگ 
کیهاو  » دیهش رهطم  رکیپ  دیسر . تداهش  هب  یگلاس  نس 22  رد  دنفسا 1362  مهدراهچ  رد  دوخ  مزرمه  ناتسود  هارمه  هب  زین  کیهاو » »

هعطق رد  ناملـسم  یحیـسم و  یلاها  زا  رفن  اهدص  هقردب  نایم  رد  یبهذم  تافیرـشت  ماجنا  زا  سپ  نارهت و  هب  لاقتنا  زا  دعب  نایراسادـغاب »
. دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  رد  سدقم  عافد  لاس  نارود 8  ینمرا  يادهش 

تارطاخ
ردارب ش: تیاور  هب  دیهش 

هک داد  عالطا  تفرگ و  ینفلت  سامت  نم  اب  دوب و  هدـمآ  جدننـس  هب  کیهاو »  » هک دوب  یناـمز  مدرک  تبحـص  وا  اـب  هک  يراـب  نیرخآ  »… 
دعب زور  دنچ  متشادن . ار  ربخ  نیا  راظتنا  ًالصا  نوچ  مدرک ، بجعت  رایسب  مدینش  ار  مردارب  تداهش  ربخ  هک  ینامز  میشابن . وا  لاح  نارگن 

یگرزب تمعن  نامیارب  وا  رکیپ  ندید  میدیشکیم . ار  وا  كاپ  رکیپ  راظتنا  ام  همه  دنداد . لیوحت  ام  هب  ار  ناشیا  هزانج  مردارب ، تداهش  زا 
لزنم نابایخ و  رد  زور ، دنچ  تدم  رد  هک  میوگب  تیعقاو  نیع  رد  مناوتیم  میدوب . تقاط  یب  وا ، ندید  يارب  دوب و  سناش  عون  کی  دوب .

ایوگ هک  دوب  نیا  دننام  ام  هزور  هس  راظتنا  دندیـشکیم . ار  وا  راظتنا  زین  اه  نآ  ام ، دننام  دـندرک و  ددرت  هبیرغ  انـشآ و  تسود ، نارازه  ام 
هک میدوب  يداماد  رظتنم  راگنا  دـهد . ماـجنا  يراـک  اـت  تشاد  یعـس  سک  ره  دوب . یبیجع  سح  میـشاب ! وا  ییاـهر  اـی  ندـش  دازآ  رظتنم 

! درکیم لاحشوخ  ار  ام  شندمآ ، اب  یتسیاب 
هب میربب . دوخ  اب  ار  نامردارب  هزانج  میناوتیم  هک  دـنداد  عالطا  ام  هب  دـندروآ ، ینوناق  یکـشزپ  هب  ار  ادهـش  كاپ  ياهرکیپ  هکنیا  زا  دـعب 

ناردارب  … متسین ، اهنت  نم  هک  مدرک  ساسحا  اجنآ  رد  دندرب . دوب ، ادهش  زا  ّولمم  هک  ینلاس  هب  ار  ام  ناتسرامیب  رد  متفر . ینوناق  یکشزپ 
رد موصعم  مارآ و  ردقچ  مردارب  ایادخ ، مدرک . رکـش  ار  ادـخ  مدـید ، ار  مردارب  یتقو  مدـید . دـندوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  هک  ار  ییایمیش 
زا یکی  مدز ... شا  هنوگ  رب  يا  هسوب  هدارا ، یب  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هدـش و  مخ  وا  فرط  هب  هدارا  یب  دوب . هتفر  ورف  یقیمع  باوـخ 

ردقنآ هدرب و  مبلق  فرط  هب  ار  هتسب  نآ  رایتخا  یب  نم  داد . متسد  هب  تشاد ، رارق  ینولیان  هسیک  کی  رد  هک  ار  وا  یصخش  مزاول  ناردارب ،
! منکیم ساسحا  ار  يدیدش  درد  لاس ، همه  نیا  زا  دعب  مه  زونه  هک  مدرشف  مبلق  يور  رب  ار  نآ 

رد زیچ  همه  مرادن . لوپ  هب  زاین  ههبج  رد  تفگیم : دزیم و  يدنخبل  وا  دندرکیم . لوپ  داهنشیپ  وا  هب  دمآیم ، یـصخرم  هب  مردارب  یتقو 
لزنم گنیکراپ  رد  دوب . هدـش  يداتـسا  دوخ  يارب  رگید  درکیم و  راـک  هزاـغم  رد  نم  اـب  مردارب  ههبج  هب  تمیزع  زا  شیپ  میراد . راـیتخا 
هزاغم دراو  يزور  تشاد . جاودزا  میمصت  هدش و  انشآ  يرتخد  اب  دوش . راک  لوغـشم  ات  میدوب  هدید  كرادت  یهاگراک  وا  يارب  ما  يردپ 

هک ینامز  دوخ ، یصخرم  نیرخآ  رد  درک . یفرعم  ار  دوخ  تفر و  مورب . تمدخ  هب  مهاوخیم  تفگ : نم  هب  ریز  هب  رـس  روط  نامه  دش و 
تـشپ وا  هک  مدرک  ساسحا  هظحل  نآ  رد  داد . ناکت  تسد  میارب  درک و  هاـگن  نم  هب  طاـیح  رد  دوب  هدـمآ  نم  لزنم  هب  یظفاحادـخ  يارب 
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ار شدوخ  نیـشام  دهاوخیم  هک  تفگ  دش و  هزاغم  دراو  يزور  تشاد . یبیرغ  سح  زین  شدوخ  یـصخرم  نیرخآ  رد  دش . دیدپان  اهربا 
ار نیشام  نیا  دیناوتب  داتفا ، یقافتا  میارب  رگا  تفگ : نم  هب  باوج  رد  دنکب . ار  راک  نیا  دهاوخیم  ارچ  مدیـسرپ  بجعت  اب  دنک . نم  مان  هب 

نم زا  تفریذـپن و  ار  مفرح  اـما  درک . یهاوـخ  هدافتـسا  نآ  زا  نتـشگرب ، زا  دـعب  يراد و  مزـال  تدوـخ  رـسپ ، هچ  ینعی  متفگ : دیـشورفب .
زا زگره  کیهاو » . » درکیم ساسحا  میدرکیمن ، كرد  ام  هک  ار  يزیچ  شدوخ  دیاش  منادیمن  مهد . شوگ  شفرح  هب  ات  درک  شهاوخ 

تمدخ تفریم ! راک  رـس  هب  هک  دوب  نیا  لثم  تشگیم ، زاب  ههبج  هب  یتقو  دوبن . دنم  هلگ  یـضاران و  دنتـشاد ، هک  یتالکـشم  زا  ههبج و 
هاگن ًالوصا  يو  درکیمن . فیرعت  نامیارب  يدایز  زیچ  اج  نآ  زا  هاگچیه  تشاد . گنج  هب  یتبثم  رظن  تسنادیم . يداع  راـک  ار  يزاـبرس 

چیه تشاد . یـصاخ  قالخا  وا  دادیم . ناشن  ار  نیا  شراتفر  تشاد . یبیجع  سح  یـصخرم ، نیرخآ  رد  طـقف  تشاد . لـئاسم  هب  يداـع 
رد دنک . اپ  تسد و  شدوخ  يارب  يا  هداس  یگدنز  يزابرس ، زا  دعب  هتساوخیم  ًامتح  زین  وا  درکیمن . تبحـص  شیاهایؤر  هب  عجار  تقو 

تبحـص نم  اب  شا  هدنیآ  شدوخ و  هب  عجار  تقو  چیه  دـشیم . یگدـنز  رد  یقفوم  مدآ  ًاملـسم  دوب . يداتـسا  شدوخ  يارب  زین ، شراک 
. دوب تشذگاب  یناسنا  دوب . رتگرزب  شنس ، زا  وا  دوب . داش  يرسپ  دنک . لاحشوخ  ار  دارفا  درکیم  یعس  تشاد . یـصاخ  قالخا  درکیمن .

نودب نایرتشم ، زا  یلیخ  يارب  تفاتـشیم . تکمک  هب  تفگیمن و  هن » ، » یتساوخیم يزیچ  وا  زا  یتفرگیم و  سامت  وا  اب  هک  یتعاس  ره 
! درکیم تخادرپ  وا  هب  ًامتح  تشاد ، لوپ  صخش  نآ  رگا  تسنادیم  نوچ  درکیم ، راک  دزمتسد  تفایرد 

تمحز اب  هدرک و  بسک  تیقفوم  دوخ ، شـشوک  شالت و  اب  تساوخیم  وا  گرزب . یتیـصخش  اب  دوب ، ییالاو  ناـسنا  کـیهاو ،»  » مردارب
. دروآ تسد  هب  ار  نآ  ، دوخ

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایئاسِی کیهاو 

یلاوح رد  دوراباب ) « ) دورباب  » ياتسور رد  شکتمحز  ییاتـسور و  يا  هداوناخ  رد  يراهب  زور  نیلوا  رد  روپ » دیـشر  زدناهِو   » دیهـش زابرس 
. تخادرپ هداوناخ  رانک  رد  شالت  راک و  هب  ییادتبا ، تالیصحت  زا  سپ  دمآ . ایند  هب  هیمورا  ناتسرهش 

قح گنج  ياه  ههبج  مدقم  طوطخ  هب  هتسویپ و  ناسارخ  رگشل 77  هب  شزومآ  هرود  یط  يزابرس و  سدقم  تمدخ  هب  مازعا  زا  سپ  يو 
. دیدرگ لقتنم  لطاب  هیلع 

لاس يادهش 8  میظع  لیخ  هب  نیبملا » حتف   » گرزب تایلمع  رد  هنانامرهق  سب ، شتآ  زا  شیپ  تمدخ ، زور  هام و 4  لاس و 3  زا 2  دعب  يو 
زا رفن  اهدـص  هقردـب  هودـنا و  نزح و  ناـیم  رد  یبهذـم  تافیرـشت  ماـجنا  زا  دـعب  روپ » دیـشر   » دیهـش رهطم  رکیپ  تسویپ . سدـقم  عاـفد 

. دش هدرپس  كاخ  هب  هیمورا  رد  نانطومه 
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

يدورباب روپ  دیشر  زدناهو 

یلاوح رد  دوراباب ) « ) دورباب  » ياتسور رد  شکتمحز  ییاتـسور و  يا  هداوناخ  رد  يراهب  زور  نیلوا  رد  روپ » دیـشر  زدناهِو   » دیهـش زابرس 
. تخادرپ هداوناخ  رانک  رد  شالت  راک و  هب  ییادتبا ، تالیصحت  زا  سپ  دمآ . ایند  هب  هیمورا  ناتسرهش 

قح گنج  ياه  ههبج  مدقم  طوطخ  هب  هتسویپ و  ناسارخ  رگشل 77  هب  شزومآ  هرود  یط  يزابرس و  سدقم  تمدخ  هب  مازعا  زا  سپ  يو 
. دیدرگ لقتنم  لطاب  هیلع 

لاس يادهش 8  میظع  لیخ  هب  نیبملا » حتف   » گرزب تایلمع  رد  هنانامرهق  سب ، شتآ  زا  شیپ  تمدخ ، زور  هام و 4  لاس و 3  زا 2  دعب  يو 
زا رفن  اهدـص  هقردـب  هودـنا و  نزح و  ناـیم  رد  یبهذـم  تافیرـشت  ماـجنا  زا  دـعب  روپ » دیـشر   » دیهـش رهطم  رکیپ  تسویپ . سدـقم  عاـفد 
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. دش هدرپس  كاخ  هب  هیمورا  رد  نانطومه 
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایموغاب ژرو 

هب هنمارا  هسردـم  رد  ار  ییادـتبا  تالیـصحت  نارود  . دـمآ ایند  هب  ناهفـصا ) « ) ون يافلج   » رد تشهبیدرا 1344  رد  ناـیموغاب » ژرو   » دـیهش
هب يو  طرفم  هقالع  لاح  نیع  رد  تخادرپ . يوق  راشق  قرب  هنیمز  رد  راک  هب  هنابش ، هرود  رد  لیصحت  اب  نامزمه  نآ ، زا  سپ  دناسر . نایاپ 

. دیدرگ يو  لیصحت  كرت  بجوم  لابتوف ، شزرو 
رد لقتنم و  نامرک  هب  یـشزومآ  هرود  یط  زا  دعب  دش . لوغـشم  شزرو  راک و  هب  تمدخ  هب  مازعا  ات  یگلاس  هدزناپ  زا  ژرو »  » بیترت نیدب 

شخب رد  هتــشگ و  مازعا  رهــشناریپ »  » هـهبج هـب  يو  لاـس 1364  رخاوا  رد  داد . هـمادا  دوـخ  تمدـخ  هـب  هناـخ ) روـتوم   ) تامدـخ شخب 
هک دیـسر  ربخ  يزور  دومنیم . لمح  مدقم  طخ  هب  اذغ  تامهم و  يو ، دـیدرگ . يزابرـس  سدـقم  تمدـخ  همادا  هب  لوغـشم  تاکرادـت ،
رد دندوب . هدرک  کمک  ياضاقت  میـسیب  اب  ناگدش  هرـصاحم  دنا . هدمآ  رد  هلموک » » بالقنا دض  کهورگ  هرـصاحم  هب  زابرـس  دودح 27 

دوخ اب  ار  وا  هک  دینش  ژرو »  » هک ینامز  دنتشگ . هقطنم  هب  مازعا  هدامآ  نامزرمه ، هب  ندناسر  يرای  يارب  اهورین  زا  رگید  یهورگ  نیب ، نیا 
هب انب  زور ، نآ  »ي  البرک  » رد دنربب ! هدش  هرصاحم  هقطنم  هب  دوخ  اب  زین  ار  يو  هک  دیامنیم  شهاوخ  هدیود ، اه  نآ  لابند  هب  درب  دنهاوخن 
اب هارمه  موبو ، زرم  نیا  دیشر  ناناوج  هیقب  دنتـشادرب ، مخز  هک  یناهفـصا  يدهـشم و  نانطومه  زا  زابرـس  ود  زا  ریغ  دیهـش ، ردارب  تیاور 

. دنتسویپ یلعا  توکلم  هب  هدیشون و  تداهش  تبرش  ژرو ،» »
اب سدـقم  میرم »  » ترـضح ياـسیلک  رد  یبهذـم  صوـصخم  مسارم  يارجا  شهاـگداز و  هب  لاـقتنا  زا  سپ  ناـیموغاب » ژرو   » دیهـش رکیپ 

. دش هدرپس  كاخ  هب  هنمارا  ناتسربق  رد  دادرخ 1365  خیرات 20  رد  شنایرهشمه  ناتسود و  نادنواشیوخ ، زا  نت  اهدص  روضح 
: دنا هتسب  شقن  تاملک  نیا  نایموغاب » ژرو   » دیهش ربق  گنس  رب 

یتشگ و رپس  تَیمخز ، مزرمه  يارب 
. یتفاتش شتاجن  هب  گنرد ، یب 

، دش شوماخ  تَیگدنز ، عمش  هتخوس و  تبلق 
 ... يدراذگ تَمَکُحم  نامیا  هنشت  ار ، تَمُدرَم  و 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :
تارطاخ

ردارب ش: تیاور  هب  دیهش 
يدایز رایـسب  ناتـسود  تشادیم . تسود  رایـسب  ار  لابتوف  يزاب  یناوجون  یکدوک و  رد  دوب . هداوناخ  موس  دنزرف  نایموغاب » ژرو   » دـیهش

وا دورسیم . ار  نآ  وا  میدشیم ، عمج  مه  رود  يدنواشیوخ  ای  انشآ  هناخ  رد  هاگره  هک  دوب  هداد  دای  ژرو »  » هب ار  يرعش  نامردام  تشاد .
: مناوخیم امش  يارب  هتفرگ و  دای  ار  نآ  مه  نم  هک  دوب  هدورس  ار  رعش  نیا  ردق  نآ 

هتخادنا و میاه  هناش  يور  ار  مگنفت 
، ما هتسب  رمک  هب  ار  « كازتیاک روت   » ریشمش

. منکیم عافد  مناتسود  زا  بش  زور و 
، دیامن نیهوت  هدش و  کیدزن  ام  هب  نمشد  رگا 

، مروخیم مّسق  هک  دهاش ، مریشمش 
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دش . دهاوخ  نامیشپ  هک  تسوا  ماجنارس ، و 
تمدـخ هک  تشاد  تسود  وا  تسوـیپ . تقیقح  هب  نآ  درک و  لـمع  نآ  هب  یگدـنز  رد  دوـب ، هداد  مردارب  هک  ار  یلوـق  مـنکیم  رکف  نـم 

هدنام یقاب  شتمدـخ  نارود  نایاپ  هب  زور   40 ددرگ . راک  هب  لوغـشم  هتـشگزاب و  دوخ  یلومعم  یگدـنز  هب  ات  هدرک  مامت  دوز  ار  يزابرس 
زاب هناـخ  هب  يدوزب  ژرو »  » هک درکیم  رکف  نوچ  دـیامن ، يرادـیرخ  ار  يا  هزاـغم  هک  دوب  هدـش  هداـمآ  مردـپ  دیـسر . تداهـش  هب  هک  دوب 
رعـش وا  زا  اـم  يارب  میدـشیم ، عمج  مه  رود  یتقو  تشاد . تسود  ار  ( 5 «) اُون دایاص   » راعـشا دوب . یلباق  راکـشزرو  ژرو » . » تشگ دهاوخ 
یلیخ تسود  وا  دندوب . رت  گرزب  شدوخ  زا  هک  یصاخشا  هب  تبسن  یتح  درکیم . راتفر  مارتحا  اب  رایسب  شنیدلاو  هب  تبسن  وا  دورسیم .

. دوب یبوخ 
زا عافد  يارب  {و  دـنا هدوب  ژرو »  » دـننام یناناوج  نوچ  میتسه ، هدـنز  اـم  دـنکیم . یگدـنز  ناـمبلق  رد  وا  اـما  میداد ، تسدزا  ار  ژرو »  » اـم
رد هدش  ماع  لتق  هنمارا  ام ، هک  روطنامه  میرادرب . يرتراوتسا  ياه  ماگ  میناوتیم  ام  یگدنز ، همادا  يارب  کنیا } }و{ دنا هدیگنج  روشک ،
هب تسد  زین ، ژرو »  » نوچ یناناوج  يارب  مینکیم ، اعد  دـنوادخ  هاگرد  هب  اهنآ  حور  شزرمآ  يارب  میراد و  رطاخ  هب  ار  لیروآ 1915   24

. مینک دای  ادهش  همه  زا  یتسیاب  ام  دوش . شومارف  اهنآ  هرطاخ  ات  تشاذگ  میهاوخن  هتشادرب و  اعد 
. دوب دروخرب  شوخ  يرـسپ  وا  دـشیم . قحلم  اـم  هب  میتشاد ، یبهذـم  مسارم  رگا  صوصخ  هب  دـمآیم ، یـصخرم  هب  ژرو »  » هک ییاـهزور 

رود هک  مه  یتقو  تشادیم . هاگن  یـضار  دوخ  زا  ار  همه  دیـشک و  یمرـس  هداوناخ  ياه  رتگرزب  هب  ادتبا  کیربت ، ضرع  يارب  مایا  نآرد 
. درکیم داش  ار  همه  هتخادرپ و  رعش  ندناوخ  هب  میدشیم ، عمج  مه 

یـشاقن هتـشون و  فلتخم  راعـشا  زا  تشونیم . رعـش  ًامتح  نایاپ  رد  درکیم ، مامت  هک  مه  ار  يا  همانره  تشونیم . همان  همه  يارب  ًالومعم 
قفوم يدرف  شراک ، رد  تسناوتیم  اما  تشادن ، هیلاع  تالیصحت  دنچ  ره  دادیم . ناشن  یـشاقن  رعـش و  اب  ار  دوخ  تاساسحا  وا  درکیم .

ام بلق  رد  مخز  نیا  دنچ  ره  مینک ، لمحت  ار  گوس  نیا  ات  میا  هدرک  یعس  مه  ام  درب . دوخ  شیپ  ار  وا  تشاد و  تسود  ار  وا  ادخ  دشاب .
. دراد دوجو 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

صالخا دحاو 

هک يا  هجنکش  ییوجزاب و  نآ  عبت  هب  تراسا و  تداهـش و  ینعی  شتیـساسح  تهج  هب  نآ  رد  راک  هک  يدحاو  تایلمع ؛ تاعالطا  دحاو 
ماجنا ضحم  ییادـص  رـس و  یب  شمارآ و  لامک  رد  زیچ  همه  دوبن ؛ رادربرهاظت  دـش ، یم  لامعا  نمـشد  فرط  زا  تاعالطا  نتفرگ  يارب 

هک يریذپان  لمحت  طیارـش  تبرغ و  تیمولظم و  یگرم و  شیپ  يراکادف و  يزابناج و  همه  نآ  زا  دوشب  دوبن  رودقم  تقو  چیه  دش ؛ یم 
مـسر هار و  ندادـن  ول  تاعالطا و  ظفح  ورگ  رد  راک  هجیتن  هک  دوشگ  یلد  هدـقع  دروآ و  ناـیم  هب  یفرح  تفگ و  يزیچ  دوب  راـک  یتاذ 
ینطاب دشر  غولب و  دنوشب و  ارگ  نورد  تایلمع  تاعالطا  دحاو  ياهورین  هک  دش  یم  بجوم  دوخ  هب  دوخ  همه  نیا  دوب و  نآ  هب  ندیسر 

. هدنب ات  دشاب  ادخ  اب  رتشیب  ناشزمر  زار و  دنشاب و  هتشاد 

هدیسر شتقو 

. دزادنیب ولج  ار  يرگید  درک  یم  یعـس  سک  ره  دندرک ، یم  فراعت  مه  هب  همه  دـش . جاودزا  فرح  میدوب ، هتـسشن  رداچ  ریز  دوب . بش 
فرح نیا  یتقو  تسا .» نتفرگ  نز  عقوم  نوریب ، دمآ  فاحل  زا  تیاپ  تقو  ره  دیوگ  یم  دراد . يا  هدعاق  نم  ۀـنن  :» تفگ ناردارب  زا  یکی 

اب :» میتفگ ادص  کی  میدـیدنخ و  همه  دوب . هداتفا  نوریب  وتپ  ریز  زا  شیاپ  ًاقافتا  دوب و  هدـیباوخ  هتـسد  هدـنامرف  ینیورپ  یلع  هک  دز  یم  ار 
«. تسا ینیورپ  ردارب  جاودزا  تقو  باسح  نیا 
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هیقافتا عیاقو 

فطل رهق و  ضرعم  در  اهر و  اهنت ، یهت ، عقوام . یف  ریخلا  دیآ . شوخ  دـیآ  شیپ  هچ  ره  شغ . لغ و  یب  ضرم . ضرغ و  دـصق و  نودـب 
. دنیادزب زنط  هب  مه  گنز  راگنز و  ازع ، دیع و  جنس  ِحطـس  ود  نوچ  دنـسرب ، مه  هب  یتقو  هک  ردق  نآ  ناینرپ ، دنرپ و  زا  یتح  نایرع  ادخ .

«. دوب هش  زا  اهدایرف  هلمج  :» هک دنوش  یفاص  یلقیص و  دنسرب و  تدحو  هب  ترثک  زا 
زا هک  دشـسر  یم  ییاج  هب  دهِج  دج و  دـنناسر . یم  مه  هب  روضح  یناشیرپ  بابـسا  راک ؛ راز . تسراز و  راک ، مودـلا  یلا  هک  رازراک  رد 
درد نیمه  هب  يرگنب  هـک  ره  رب  تـهج  ره  هـب  يراـب  دوـخ ، هـب  دوـخ  تـقو  نآ  تـسا . هدیـسر  هیاـنک  هـنعط و  هـب  زنط  اـجه و  لزه و  لوا 

. تسالتبم

یظفاحادخ تقو 

هگا دشرم ـ  ناج  دشرم ـ ! دش ـ «: یم  ارجا  نویزولت  رد  تقو  کی  هک  عون  نآ  زا  دنتفرگ ، یم  هکرعم  اه  یضعب  دش  یم  هک  تایلمع  بش 
« هیظفاحادخ تقو  :» دنتفگ یم  مه  اب  همه  هیچ »؟ تقو  نالا  یتفگ 

يراد وضو 

تاراشا و رتشیب  نوچ  دـندرب . یم  باسح  وا  زا  یلیخ  دـندوب  طایتحا  لها  هک  ییاـهنآ  دز . یم  ار  شدوخ  فرح  رخآ  درک  یم  يراـک  ره 
ًالثم میورب . مه  اب  میوشب  هدایپ  دـیتسه ! صلخم  يدایز  رگید  امـش  دـیوگب  تساوخ  یم  شدوخ  لایخ  هب  اهنآ . هب  تشگ  یم  رب  شتاـیانک 

»؟ دـیراد وضو  اقآ  جاح  :» تفگ وا  هب  دـندوب  عمج  همه  میتشاد و  خـساپ  شـسرپ و  ۀـسلج  هعلاطم  لها  ناردارب  زا  یکی  اـب  هک  تقو  کـی 
نم اـب  منیبـب  متـساوخ  يروج . نیمه  یچیه ، :» تفگ ورُرپ  ورُرپ  دـعب  رگم »؟ روطچ  هرآ ، :» تفگ بجعت  اـب  ربـخ ، یب  اـج  همه  زا  یجاـح ،

«. درک تبحص  امش  اب  وضو  اب  دوشیم  رگم  هتبلا . :» تفگ يراوگرزب  اب  یجاح  و  هن » ای  دیراد  وضو  دینک  یم  تبحص 

عونمم ناردارب  هیلک  دورو 

ۀیلک دورو  :» دندوب هدنابـسچ  راوید  هب  هتـشون و  يذغاک  يور  زمرق  کیژام  اب  ار  ترابع  نیا  دوب . هتـسکش  يروخ  راهان  يدورو  رد  ۀشیش 
هیـضق هک  نیا  ای  دـشابن  هتـسب  رد  درک  یمن  روصت  سک  چـیه  هچ ؟ ینعی  تشادـن . يرگید  رد  مه  نلاس  دوب . راهان  عقوم  عونمم » ناردارب 

هک هیچ  ذغاک  نیا  تسا ، هتسب  ارچ  رد  هشعـضو ، هچ  نیا  :» دنتخادنا هار  دایرف  داد و  طوبرم و  لوئـسم  شیپ  دنتفر  يرفن  دنچ  دشاب  یخوش 
فیرعت هک  ار  نایرج  دوب . نالوئـسم  صوصخم  هک  یتشپ  رد  زا  هتبلا  هناخزپشآ . دـنتفر  دـنداتفا  هار  دـعب  اه . فرح  نیا  زا  و  دـیا »؟ هتـشون 
دیدـشت مـال  يور  نیمه  يارب  هیلک ، میتـفگ  هیلک . میتـفگن  اـم  ًاـیناث  تسا . زاـب  تسین  هتـسب  رد  ًـالوا  :» تفگ دـیدنخ و  زپـشآ  رـس  دـندرک 

! هلب ام  اب  مه  اهزپشآ  هک  نیا  الا  میدرک  یم  ار  زیچ  همه  رکف  میدش . يرفک  یباسح  «. میتشاذگن

دنوش یم  دنلب  موتناف  ات  ود  یتقو 

ار اه  هچب  يادص  هدش  يوحن  ره  هب  تساوخ  یم  هک  نیا  لثم  ندز . ار  شدوخ  فرح  درک  عورـش  هرابود  درکن و  اه  نآ  رکذت  هب  ییانتعا 
نیا دندرک و  یم  تبحص  اه  نآ  يوشن . ینابـصع  یناوت  یمن  يدید  هک  دیوگب  ًاتیاهن  دننک و  دروخرب  وا  اب  هک  دوشب  بجوم  دروایب و  رد 

:» تفگ درک  یم  تنوشخ  هب  رهاظت  هک  یلاح  رد  اه  نآ  زا  یکی  هبترم  کی  اه ، نآ  سناکرف  يور  تفر  یم  داتـسرف و  یم  تیزاراپ  مادم 
هفخ ادص  اکیـشود و  اتود  یتقو  دنک ، پت  پت  دنیـشن  یمن  رتپوک  یله  کی  دنوش  یم  دنلب  موتناف  تج  اتود  یتقو  اباب ، میوگب  هعفد  دـنچ 
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ار شدوخ  هکترچ  کی  دنتـسه  ندرک  باسح  لوغـشم  رتویپماک  اتود  یتقو  «، » دنک یمن  قت  قت  نک  شیک  غالک  کی  دـننک  یم  راک  نک 
.»!؟ میوگب مه  زاب  وک  ملیب  دیوگ  یمن  رگراک  کی  دننک  یم  تبحص  رامعم  ات  ود  یتقو  دنک ، یمن  قیرچ  قیرچ  طسو  دزادنا  یمن 

دننک یم  راک  رزودلوب  ات  ود  یتقو 

یخلود دود و  اهزرودلوب و  يادص  رـس و  همه  نآ  نایم  هک  یکارتفل  هب  دـش  یم  بلج  تا  هجوت  هاگ  یمزر ، یـسدنهم  ياه  تایلمع  رد 
رگید منک . یم  راک  مراد  مه  نم  هلب ، ینعی  دیخرچ . یم  شدوخ  رود  نانک  قیرچ  قیرچ  دوگ و  طسو  دوب  هدـمآ  دـندوب ، هتخادـنا  هار  هک 

مه راک  یچیه ، درک  یمن  راک  دوب و  رتگرزب ! ياهرزودلوب  ياپ  تسد و  وت  مئاد  کچوک ، ياه  هچب  لثم  دوب ؛ هدرب  رـس  ار  همه  ۀلـصوح 
روط نیمه  يردارب  دندوب و  وگ  تفگ و  مرگ  تخس  مه  اب  نس  هب  اپ  يورین  ات  ود  یتقو  اه  هنحص  نیا  ریثأت  تحت  اهدعب  درک . یم  تسرد 

نآ تفگ ، یم  تساوخ  یم  شگنت  لد  هچ  ره  درک  یم  عورـش  ناشفرح و  طسو  تفر  یم  فاص  هنهرباپ  نییاـپ و  تخادـنا  یم  ار  شرس 
ات ود  یتـقو  مگب  راـب  دـنچ  دـندادن ؟ تداـی  تیبرت  يدـنوخن ؟ داوس  هسردـم  وت  هگم  نوجاـباب ! :» دـنتفگ یم  وا  هبنت  رکذـت و  يارب  رفن  ود 

«. نوشطسو دآ  یمن  یلقسف  كارتفیل  هی  دننک  یم  راک  رزودلوب 

یهد یم  لسغ  ارم  ای  يریگ  یم  وضو 

یم سیخ  ار  شدوخ  طقف  شاک  يا  درک  یم  بآ  قرغ  ار  شرـس  قرف  ات  اپ  تسـش  زا  تفرگ  یم  وضو  یتقو  هک  دوب  ییاـه  هچب  هلمج  زا 
مه شنتسش  ور  تسد و  ندرک  پولش  پالاش و  يادص  تشاذگ ! یمن  بیـصن  یب  مه  ار  شدوخ  فرط  نآ  فرط و  نیا  رفن  راهچ  درک !

هچب اما  دنتفگ  یمن  يزیچ  یتسیابردور  يور  دیاش  دوب ؛ يداع  رگید  عضو  نیا  شدنتخانش  یم  هک  ییاه  هچب  يارب  سرپن . وگن  رگید  هک 
؟» يد یم  لسغ  ار  ام  ای  يریگ  یم  وضو  :» دنتفگ یم  دنتشگ و  یم  رب  ًاضعب  رتانشآان  رت و  یساوسو  رتراد و  نابز  رس و  ياه 

نیملاعلا بر  ای  نیم  ياو 

باوج رد  زامن و  زا  دعب  ًاضعب  دـنتفگ و  یم  دـندش  یم  هجاوم  نیم  نادـیم  اب  اه  هچب  یتقو  ًالومعم  تسا و  نمیلاعلا » بر  ای  نیمآ  » نزو رب 
. دوشن هجوتم  هک  يوحن  هب  هتبلا  هدننک ، اعد 

میتسین ام  دمآ  هراپمخ  یتقو 

بقع دوب  رارق  دـندوب و  اج  نآ  زور  نآ  اـت  هک  یناردارب  اـب  میتشاد  میوشب . رقتـسم  عضوم  نآ  رد  میریگب و  لـیوحت  ار  طـخ  میدوب  هدـمآ 
دوش یم  عورش  یک  يزاب  شتآ  هک  داد  یم  حیضوت  هچب  زا  یکی  میدرک . یم  تبحص  نمشد  نامدوخ و  لاوحا  عاضوا و  هب  عجار  دنورب ،

. فیعـض ای  میتسه  يوق  یتاکرادـت  طابترا  تامهم و  هقوذآ و  رظن  زا  تسا و  ردـقچ  رودزم  ناردارب ! اب  اـم  ۀلـصاف  هک  نیا  ماـمت و  یک  و 
میوشب و ینابصع  ام  رگا  هک  دنناد  یم  بوخ  دنروخب ، بنج  دنرادن  تأرج  یثعب  ياهورین  میتسه  ام  یتقو  ات  :» هک دیـسر  اج  نیا  هب  فرح 
، رگنس رانک  دمآ و  ادص  رـس و  یب  ةراپمخ 60  کی  انثا  نمیه  رد  تسین ؛» نامراد  ولج  سک  چـیه  مییایب  رد  ناـشتلاجخ  زا  میـشاب  روبجم 

نم دـعب  دـش . ضوع  هسلج  گنـس و  روکد  هصالخ  تساخرب و  يرابغ  درگ و  وتپ و  يور  تخیر  شتفن  داـتفا و  سوناـف  دـش . ولو  پت » »
كریز هک  وا  و  هرن » تدای  تفرح  يوخا  یتفگ  یم  یتشاد  :» متفگ مدرک و  هدـنیوگ  هب  ور  يدـنخزوپ  اب  مشاب  هدرک  یحازم  هک  نیا  يارب 

یتقو تسین ، هراپمخ  میتسه  ام  ات  هک  متفگ  یم  متشاد  هرآ  :» تفگ درک  یم  زیمت  ار  شتروص  رـس و  هک  روط  نامه  دوب ، باوج  رـضاح  و 
«! میتسین ام  دمآ  هراپمخ 

یمالسا بالقنا  سدقم و  عافد  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 685زکرم  هحفص 670 

http://www.ghaemiyeh.com


ه

تسین شتقو  زونه 

دوب یگنج  طیارـش  دوب ، نامیاز  قاتا  میدرک  يرتسب  اجنآ  رد  ار  وا  هک  یقاتا  میدناسر . ناویرم  یمومع  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دوب . لباب  لها 
زا هکنیا  يارب  دیسر . یم  رظن  هب  ییافصاب  رسپ  حورجم  دشاب . مه  تسناوت  یمن  تاناکما  نآ  اب  دوبن و  اه  فرح  نیا  دنب  رد  یـسک  رگید !
یم اهنیا  ادخ ، تسین . شتقو  زونه  مرادـن . درد  نم  دـیرب . یم  اجک  ارم  : » تفگ میتفرگ  رارق  قاتا  رد  هناتـسآ  رد  یتقو  دـهاکب ، ام  ینارگن 

«. سرب مداد  هب  دنهدب ، نتشک  هب  ارم  دنهاوخ 

دنک یم  هاگن  مشچ  کی  اب  ار  همه 

اه هچب  يارب  ًاـعقاو  تسا ، بیجن  یلیخ  تساـقآ ، یلیخ  تسا  عـضاوتم  یلیخ  وا  هـکنیا  دـندرک . یم  قیدـصت  مـه  نارگید  تـفگ و  یم  وا 
، تسا یلداع  هداعلا  قوف  مدآ  : » هکنیا هب  دیسر  یم  ات  دندرک  یم  دییأت  بترم  مه  هیقب  تسا . صلخم  ردقچ  دود ، یم  دشک و  یم  تمحز 

هاگن مشچ  کی  اب  ار  همه  : » تفگ یم  ماجنارـس  و  دراد » تسود  ار  همه  دسانـش ، یمن  هناگیب  يدوخ و  اه ، هچب  نیب  دراذـگ  یمن  يریفوت 
اب ار  همه  ارچ  دیناد  یم  : » درک یم  هفاضا  هدنیوگ  هک  دندوب  صخش  زا  وا  تاحیضوت  تافیرعت و  توهبم  تام و  اه  هچب  زونه  و  دنک » یم 

!« تسا هداد  تسد  زا  گنج  رد  ار  شمشچ  کی  هکنیا  يارب  همولعم ، دنک ؟ یم  هاگن  مشچ  کی 

میوگ یمن  یچیه  نم  یچ  ره 

زادنا هراپمخ  نتـسب  هیواز  زرط  تشاد  دشن . هک  دریگب  هدـیدان  ار  هیـضق  يراوگرزب ، هب  درواین و  شدوخ  كرابم  يور  هب  درک  شالت  لوا 
؛ دـنامب ناشدای  بوخ  ات  دـننک  یم  رارکت  مه  يارب  ار  سرد  دـنراد  اردارب  اـیوگ  : » دـش لـسوتم  هیاـنک  هراـشا و  هب  دـعب  تفگ . یم  ار   70

دماین شلد  زاب  دننز ! یم  هناکولم  ترچ  دنراد  مه  يرفن  دنچ  دـنا ، هدـیباوخ  دـنا  هتفرگ  تسار  ور  رفن  ود  یکی  دـید  درک  هاگن  هتـسرد »؟
ام باوخ  ياردارب  هک  منزب  فرح  يروط  منک  یم  یعـس  : » تفگ هنعط  اـب  نیمه  يارب  دوـش . هیقب  رطاـخ  شجنر  بجوـم  هک  دـنزب  یفرح 

نکمم تسین . یهارکا  رابجا و  چیه  : » دیوگب دش  راچان  دنورب  ییوش  تسد  هب  هک  دنتفرگ  هزاجا  دندمآ  سب  زا  مه  شدعب  دنوشن ». رادـیب 
یقاب رفن  دنچ  تفگ  هک  ار  نیا  نوریب » دنورب  دننیشنن و  سالک  رس  دنناوت  یم  نیاربانب  دنـشاب ، دلب  ار  اهزیچ  نیا  ناتـسود  زا  يدادعت  تسا 

هبنج ردقچ  ناش  یبرم  دـننیبب  دنتـساوخ  یم  مه  دـیاش  ندـش . تمیزع  هدامآ  ندرک و  عمج  ار  ناشیاپ  تسد و  دـندرک  عورـش  مه  هدـنام 
همه میوگ »... یمن  یچیه  نم  یچ  ره  : » درک دنلب  ار  شیادص  هک  دندش  یم  دنلب  مه  اب  همه  دنتـشاد  ریدقت ، ره  هب  تسا ! ملاع  ادخ  دراد ؛

يدایز امـش  هخآ  : » دـنتفگ دـندیدنخ و  همه  دـیگ ». یمن  یچیه  مه  امـش  هخآ  : » تفگ عضاوت  اب  دـعب  دنتـسشن . دـندش و  تکاس  ِتکاـس 
!« دیگ یمن  یچیه 

تساوخ ادخ  هچ  ره 

عاضوا نیرید ، نایانشآ  ناتسود و  نیا  نایم  رد  دنتشاد و  نارگید  اب  نادرگ  کی  رد  هک  يرس  رس و  اه و  یگتسب  لد  همه ي  اب  اه  یضعب 
رارق ینادرگ  رد  ات  دـندرک  یم  هراختـسا  ههبج ، رد  روضح  يارب  مازعا  ره  ندیـسر  ارف  هیوست و  ره  زا  دـعب  دوب ، ناـشدارم  قفو  هب  رت  شیب 

هدامآ ي یلاخ و  ییاوه  بحره و  زا  ار  دوخ  هلیـسو  نیدـب  دـنوش . عقاو  رتدـیقم  دـنناوتب  ات  دوب  مربم  زاین  ناـشدوجو  هب  نآرد  هک  دـنریگ 
. دندرک یم  ثیداحا  هاگرد  لوبق  تداهش و  شریذپ 
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اه شکشیپ  ایاده و 

همهرد مسر  نیا  دنتشادن . هقیاضم  دوب ، زیزع  رایسب  ناشیارب  دنتشاد و  هچنآ  يادها  زا  اه  هچب  شک ، شیپ  هیده و  يارب  راگدای و  مسر  هب 
. دیسر یم  جوا  هب  تایلمع  بشرد  اما  دوب ، جیار  تاقواو  لاوحا  ي 

هیفچ و هوق و  غارچ  زامنرهمو و  دندرک  یم  یسیون  هحفص  اعد  سامتلاو  تعافـش  بلط  هب  ار  نآ  کـه  باتکو ـ  نآرق  يرتشگناو و  حیبست 
تـشاد دوخ  اب  ار  اه  نآ  يوخ  قلخ و  وب و  گنر و  هک  ردـق  نآ  دـندوب ، سونأم  ههبجرد  نآ  اب  اه  تدـم  اه  هچب  هچنآ  هصـالخ  ساـبل و 

دوخ ناتـسود  هب  تبغر  لیم و  لامک  اب  ار  اه  نیا  دـندرک . یم  ضوع  ار  نآ  مهاب  یـضعب  تایلمع  تقو  هک  یجیـسب  سابل  لثم  دوب ؛ زیزع 
هداوناخ ياضعا  یتقو  مه  ًالومعم  دننکرپ . تسود  لد  هدید و  رد  ار  اه  نآ  یلاخ  ياج  تداهـش  زا  دعب  هک  دیما  نیا  هب  دنداد ؛ یم  هیدـه 

زاب اه  نآ  هب  ار  ایاده  نیا  ندنک ، لد  یتخـس  دوجو  هیده بـا  بحاص  ياه  هچب  دندرک  یم  هعجارم  ناشیا  هب  شتداهـش  زا  دـعب  دیهـش  ي 
! دش یم  هلدابم  ایشا  نیا  دیهش  ود  هداوناخ ي  نیب  یهاگ  دندنام . یم  هدنز  ناشدوخ  رگا  هتبلا  دندنادرگ ، یم 

لوبق ضرف  اـب  ار  دوخ  تانـسح  همه ي  اـه  هچب  هک  نیا  نآ  دوـب و  لوـمعم  ههبجرد  مه  نداد  هیدـه  ندرک و  شک  شیپ  زا  يرگید  عوـن 
دنناوتب ردقچرهو  دشاب  ناشقیفر  قیفوت  نازیمره  هک  دـندرک  یم  دـهع  شیوخ  يادـخ  اب  هفحت  تین  هب  دندیـشخب و  یم  (ع ) همئا هب  لامعا 

. دنزیرب ادخ  يایلوا  ياپ  هب  شیورد " هفحت ي  يزبس  گرب  " لثم دنشاب  يرثا  أشنم 
هب وا  دوب . هدرک  تکرـش  تایلمع  هدزاود  رد  هک  دوب  یناـسکزا  (ص ،) هللا لوسر  دـمحم   27 رکـشل نواعم  یغارچ ، اضر  جاح  دنیوگ  یم 
مه دـیگنج ؛ دوب  هتفای  روضح  نآرد  (ص ) دـمحم لآ  مئاق  تین  هب  هک  مهدزاود  تایلمع  ات  درک و  عورـش  (ع ) نینوملاریما لوا ، ماـما  تین 

شیادخ هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هیدـه  تایلمع  کی  هزادـنا  هب  هعیـش  همئا ي  همه ي  مان  هب  تسناوت  تسویپ و  یلعا  قیفر  هب  هک  دوب  اج  نآ 
. دنک لوبق 

هدز و لیـس  قطانم  مدرم  ناگدز ، گنج  هب  نآ  زا  لبق  ياـهزور  تاـیلمع و  بش  رد  دوب  یـصخش  لـیاسو  هیدـه ي  رت ، یلک  هبنج ي  رد 
. تفرگ یم  ماجنا  رت  ینامزاس  هتبلا  هک  نآ  ریاظن 

یتسود یتسپ و  مه 

يراک دـننک ؛ باختنا  ادـیپ و  تسد  کی  یعمج  نایم  رد  ار  دوخ  هدـش ي  مگ  اه  هچب  دـش  یم  ثعاب  تسپ  مه  هب  زاین  طیارـش و  ياضتقا 
یم مه  هب  یـضعب  هرخـالاب  تقر ، تقد و  اـب  فصو ، نیا  اـب  دوب . حـجرم  ـالب  یحیجرت  ره  رت . لیدـبت  یب  یکی  زا  یکی  عـنتمم و  لـهس و 

هارمه طابترا و  يرارقرب  همدـقم ي  یحور  تاکرتشم  دوب و  سناجت  نیا  يارب  یبسانم  نامز  ناـکم و  یناـبهگن ، تسپ و  لـحم  دندیـسر .
یلاوتم ياه  تعاس  اب  هک  یناردارب  اسب  هچ  همه ، نیا  اب  داد . یم  ناشن  هفرط  ود  راتفر  توکس و  نخـس و  نامز و  رورم  ار  شا  هیقب  ندش .

. دنسرب وا  هب  ات  دنتخیرگ  یم  مه  زا  دندرک و  یم  مگ  ار  رگیدکی  ییادیپ ، یشیوخ و  تسناؤم و  تیاهن  رد  مه ، رانک  ینابهگن 

يراک رهب  یناویح ،  ره 

روج تفج و  مه  هب  ار  روما  ۀـتخت  رد و  نانچ  هقطنم  زا  يا  هطقن  رد  یتسیز  یعیبط و  صاـخ  طیارـش  تادوجوم و  ۀـلمج  رد  شنیرفآ  زار 
تشادن . هار  ثبع  مه  قلعم  ةرذ  رد  هک  داد  یم  رارف  دوخ  ياج  رد  ار  زیچ  ره  درک و  یم 

ینادرگ الب  راک  هب  غرم  دوب . نایامیپ  بش  ۀلفاق  سرج  گناب  سورخ  درک . یم  افیا  ار  دوخ  شقن  يرصنع  ره  ههبج ،  ةرمزور  یگدنز  رد 
ندرب نیب  زا  ندنار و  راک  هب  اه  گس  دندیـشک . یم  ار  اذـغ  يوت  هت و  هرفـس و  ياه  هدـناکت  تمحز  نارتوبک  دـمآ . یم  ندرک  ینابرق  و 

. دنتـشاد هدهع  هب  ار  رگنـس  ياه  شوم  عمق  علق و  تیلوئـسم  اه  هبرگ  دـندمآ . یم  ییارحـص  ياه  شوم  هابور و  نوچ  یمحازم  تاناویح 
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اهنآ اه  هچب  دندرک و  یم  لمع  رـسدوخ  هک  دندوب  مه  تاناویح  زا  يا  هتـسد  دنتفر . یم  نیم  نادیم  يور  ینادرگ  الب  تهج  اه  شوگرخ 
نیمک هب  دـندیود ، یم  نیم  ياه  نادـیم  يور  هک  غالا  لاغـش و  هابور و  گرگ و  گس و  ریظن  یتاـناویح  دـنتفگ ؛ یم  یبیغ "  دادـما   " ار

. دندش یم  نمشد  تشحو  سرت و  شاب و  هدامآ  تمحز و  بابسا  دنداد و  یم  نتشک  هب  بیرف و  ار  اهنآ  دندرک ، یم  هلمح  نمشد  ياه 

مه اب  اج  همه 

ياـهورین ناـیم  رد  رت  شیب  هتبلا  تشاد ـ  دوجو  مه  يرت  صاـخ  فطاـعت  یتـسود و  یعون  ناـمزرمه ، همه ي  یـشیوخ  يردارب و  زا  ریغ 
عقوم دـندوب ، مه  اب  تولج  تولخ و  رد  تاقوا  بلغا  دـندش و  یم  رفن  هس  ود ، هک  رارق  نید  بـ جوا ـ  رد  یفطاوع  تاساسحا و  اب  رت  ناوج 

هب کیره  دـنداتفا و  یم  رود  مه  زا  هچنانچ  نآ و  لاثما  تعامج و  زامن  رد  رازراک ، تایلمع و  ماگنه  تیالو ، ای  رهـش  هب  نتفر  یـصخرم 
دندش . یم  میسقت  ییوس  تمس و 

دنتفر یم  رگیدکی  تاقالم  هب  دناسر ، یم  رقم  هب  ار  شدوخ  دوب  اج  ره  سکره  هک  هتـشذگ ، بش  زا  یتعاس  زامن و  ماشزا و  دـعب  ًالومعم 
هیآ دندوب  اجره  ینیعم ، تعاس  سأر  هک  دنتـشاذگ  یم  رارق  ناشدوخ  اب  مه  یهاگ  دندرب ؛ یم  تذل  مه  تبحاصم  زا  بش  زا  یـساپ  ات  و 

دای و ناشیتسود و  ياوه  هب  صوصخ ، هب  تقو  نآ  رد  ار  ودرگ ــ  لثم  یـصاخ ــ  یندروخ  یکاروخ و  ای  دنناوخب  مه  دای  هب  ار  یثیدح  و 
روصت بلاج و  یتروص  اه  تقو  یـضعب  ، رارق نیا  دنـشابن . لفاغ  مه  زا  ینآ  دندرک  یم  شالت  شور  نیا  هب  دـنروخب ، رگیدـکی  يروآدای 

ياهرگنـس یثعب و  ناردارب  هیاس ي  ـر  یز تسرد  ینز  تشگ  لاح  رد  ماداب  اـی  ودرگ  قدـنف و  نتـسکش  نوچ  تفرگ ؛ یم  دوخ  هب  ریذـپان 
هک درک  یم  زورب  یتقو  مه  اب  اه  هچب  مات  يونعم  یگتـسباو  لاصتا و  طاـبترا و  ـن  یا صا  ـ خلا صاـخ  تروص  دوهعم ! تقو  نآ  رد  ناـشیا 
هک يوحن  هب  رتمراهچ ، هس ، هلـصاف ي  هب  یبانط  اب  تایلمع  بش  تشاد ، نز  . یج . یپ . رآ کمک  ود  دوب و  نز  . یج . یپ . رآ یـسک  رگا  ًالثم 

یتسود زین  دـتفیب و  مه  اب  اج و  کی  تسود  ردارب و  هسره  يارب  داتفا . یقافتا  هچنانچ  اـت  دنتـسب  یم  مه  هب  ار  دوخ  دـشابن ، دوصقم  لـخم 
رد یعس  دندوب و  (ع ) یلع ترضح  نادنزرف  هک  راوگرزب  ود  نآ  مان  هظحالم ي  هب  دنتـشاد ، مان  لضفلاوبا  نیـسح و  هک  ییاه  هچب  صاخ 

 . اه نیا  ریظن  دنشونن و  بآ  مه  یب  دنراذگن ، اهنت  ار  رگیدکی  هک  اج  نآ  ات  ییاروشاع  اعوسات ، عون  نآ  زا  يردارب 

نواعت يراکمه و 

تنـس و نتفرگ  ار  نارگیدرپ  لاـب و  ریز  تغارف ، تقو و  دوجو  ناـکما و  تروصرد  ندرکن و  هدنـسب  دوخ  تیلوئـسم  هفیظو و  راـک و  هب 
يردارب توخا و  هیحور ي  دوجو  ههبج و  تمیمصو  افص  زا  رپ  طیحم  دنتشاد . مامتها  نآ  هب  ناهدنامرف  دوخ  همه ، زا  شیب  هک  دوب  یبدا 

راک صاخ  فطل  زا  ریغ  دوش . ماجنا  یعمج  یتئیه و  تروص  هب  دوبن ، مه  مک  هک  يدج ، گرزب و  ياهراک  دوب  هدش  بجوم  اه  هچب  نیب 
! عنتمم يأر  دـشاب و  تواـفت  یب  نارگید  هب  تبـسن  تسناوت  یمن  سک  چـیه  دـحاو ، یتشونرـس  نتـشاد  اـب  هک  دوب  نیا  تقیقح  یهورگ ،

. دهدب
حرط اب  هچ  مدقم  طخ  ياهورین  هب  ندرک  کمک  درک : هدهاشم  دش  یم  روما  نیا  رد  ار  ههبج  رد  یماگ  مه  یلدمه و  نیا  رهاظت  یلجت و 

اب دندرک و  زیهجت  هبقع  زا  ار  اهورین  هک  میدوب  نآ  دهاش  يالبرک 5  رجفلاو 8 و  تایلمع  رد  هک  نانچ  یگدامآ  حرط و  نودب  هچ  یلبق و 
تکرـش دـننام : نمـشد ، ياه  کتاپ  عفر  رد  اه  نادرگ  اهدـحاو و  یلدـمه  يراـکمه و  دنداتـسرف ؛ ریگرد  ياـه  نادرگ  يوس  هب  باـتش 

تهج هب  البرک  رکشل 25  هلکسا ي  قیرط  زا  رکشل 27  ناحورجم  ندرب  بقع  ای   7 يالبرک یتایلمع  هقطنم ي  دـنفادپ  رد  بیرخت  نادرگ 
ثادحا يارب  ندز  ربعم  اه و  نآ  ندرک  كاپ  نیم و  ياه  نادـیم  داجیا  نینچمه  يالبرک 5 ؛ تایلمع  رد  هلکسا  يور  شتآ  ندوب  نیگنس 

7 و رـصن تایلمع  رد  نآ  زراب  هنومن ي  هک  يرگید  فادها  نیم و  نادـیم  رد  نیمک  رگنـس  داجیا  يارب  يدرف  ای  یهورگ  ربعم  ندز  هداج ؛
. دش هدید  ازاپ  ود  تاعافترا 
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تالکـشم زورب  ماگنه  رکف  شوخ  قوذ و  شوخ  ياـهورین  يرکف  مه  يراـکمه و  زا  ناوت  یم  يراـکمه ، نواـعت و  رگید  ياـه  هنیمز  زا 
رگید رگـشل  هب  يرگـشل  ياه  نادرگ  ای  نادرگ  ندـش  رومأم  دـننام : يدراوم  درب ، مان  يدـنفادپ  لئاسم  ًاصوصخم  هداعلا  قراخ  صاـخ و 
رگشل هب  ص )  ) هللا لوسر  ترـضح  رگـشل  زا  کلام  نادرگ  ندش  رومأم  هلمجزا  دنفادپ ـ  ای  دنفآ  تهج  رگـشل  نآ  ياهورین  تیوقت  يارب 

. نونجم یلامش  هریزج ي  ربیخ و  تایلمع  رد  (ع ) ادهشلادیس
؛ دننامب رگدادـما  ناردارب  دـیما  هب  همه  هک  دوبن  نینچ  دوب . نامودـصم  ناحورجم و  هب  یناسر  دادـما  يراکمه ، يردارب و  رگید  بادآ  زا 

نآ دندرک  یم  یعس  هار  رس  لکشم  عنام و  نارازه  اب  دنتـسب و  یم  ار  ناحورجم  مخز  داد ، یم  هزاجا  تقو  دنتـسناوت و  یم  هک  رادقم  نآ 
زا عیرس  یناسرربخ  يریگربخ و  زا  دیاب  ینینچ  نیا  یطیارش  رد  دنناسرب . دادما  تسپ  نیلوا  هب  تسا  میخو  ناشلاح  هکار  اه  هچب  زا  دادعت 

طوطخ رد  رقتـسم  اهدـحاو  اه و  نادرگ  نیب  بلغا  اهراک  عون  نیا  درک . داـی  نمـشد  اـب  هلباـقم ي  يارب  سرتسد  رد  فارطا و  ياهدـحاو 
ندـید اب  زج  هک  دوب  غولـش  جنـشتم و  يردـق  هب  هقطنم  ای  دوب  لکـشم  ینلع  روط  هب  میـس و  یب  اب  راک  رگا  هک  دوب  جـیار  يریگرد  یلـصا 

هدامآ ییاه  هچب  نادرگ ، کیپ  رب  هوالع  دوبن ، یبای  عالطا  ناکما  رگید  قیرط  هب  کیدزن ، زا  اه  حاـنج  اـه و  نادرگ  اهدـحاو و  تیعـضو 
رد هدمآ  شیپ  تیعضو  لثم  ؛ دندرگرب دننک و  یـسررب  ار  تیعـضو  دنریگب و  ربخ  دنورب و  دنودب و  رـس  هب  نالوئـسم  هراشا ي  اب  ات  دندوب 

يالبرکو 5. رجفلاو 8  تایلمع 
: لثم ییاـهراک  ییاـج ؛ هب  اـج  عقوم  هژیو  هب  تشاد ، دوجو  هناراوگرزب  هیحور ي  يراکادـف و  قـالخا  بادآ و  نیا  مه  يداـع  طیارـشرد 
تاحیلـست و ياهدـحاو  هب  کـمک  دـیدج ، رقمرد  اـه  نآ  ندرک  اـپرب  اـهرنیتناک و  تقوم و  ياـه  هینیـسح  ندـیچرب  فورظ ، ندرک  عمج 

هعلاطم رد  یگنهامه  اه ، هقباسم  يرازگرب  رد  نادرگ  تاغیلبت  هب  کمک  اه ، هلومحم  ندز  راب  سانجا و  تامهم و  هیلخت ي  رد  تاکرادت 
هب کمک  لئاسم ، زا  یـضعب  لحرد  نادرگ  یناحور  اب  رظن  لداـبت  يراـکمه و  رداـچ ، رد  بصن  يارب  هتفه  ثیدـح  هیهت ي  هماـنزور ، ي 

.... دیاقع و ماکحا و  ثحب  شیاین و  اعد و  مسارم  تئآرق و  تاسلج  يرارقرب  رد  تاغیلبت 
هناـخپوت ياهدـحاو  رد  يرورـض ، عقاوم  رد  نارگید  هب  دوخ  هقوذآ ي  تاـمهم و  ساـبل و  نداد  هب  ناوت  یم  رگید  رکذ  ناـیاش  دراوـم  زا 

یتینما یتاعالطا و  لئاسم  تیاعر  رد  یلد  مه  دوب ، ییاریذپ  لوئـسم  رادرهـش "و   " یچ پوت  یتقو  ندرکزیمت  ار  رگیدکی  پوت  هضبق ي 
. درک هراشا 

گنس تفه 

یم مه  يور  ار  یلاخ  یطوق  تفه  دـش . یم  هدافتـسا  ورـسنک  توپمک و  یلاخ  ياه  یطوق  زا  یهاـگ  ههبج  رد  گنـس  تفه  يزاـب  يارب 
لوا هتسد  زا  وا  رس  تشپ  رفن  شش  درک . یم  باترپ  گنس  تفه  نآ  فرط  هب  ار  یپوت  هورگ  ود  زا  رفن  کی  رتم  تفه  ۀلصاف  هب  دندیچ و 
نوچ دـندرک  یم  رارف  تعرـس  هب  دارفا  ۀـیقب  تخیر  یم  نیمز  رب  ار  اهنآ  درک و  یم  تباصا  گنـس  هب  ار  پوت  بیترت  هب  هک  دنتـشاد  رارق 

، طیارـش نـیمه  رد  یهاـگ  هلـصاف  نـیا  رد  دـنداد . یم  رارق  فدـه  ار  اـهنآ  دنتـشاد و  یمرب  ار  پوـت  رگید  ۀتــسد  ياـه  هـچب  هلــصافالب 
تخیر . یم  مه  هب  زیچ  همه  دندز و  یم  زادنا  هراپمخ  هناخ و  پوت  اب  ای  دندرک  یم  ناراب  هلولگ  ار  يزاب  لحم  نمشد  ياهامیپاوه 

. دندرکن يزاب  گنس  تفه  هقطنم  رد  رگید  وا  ناتسود  دیسر و  تداهش  هب  مرهج  ياه  هچب  زا  نایرافغ  مساق  اه ، يزاب  نیمه  زا  یکی  رد 

شوم ندعم  روه ،

نامتروص رـس و  زا  اه  شوم  میدیباوخ  یم  هک  بش  میدش . رقتـسم  دوب  شوم  ندعم  هک  میظعلاروه  ۀـقطنم  رد  رجفلاو 8  تایلمع  زا  دـعب 
. تشذـگ یم  نآ  طسو  زا  يا  همعط  هک  دـق  رتم  یتناس  یـس  اب  درک  تسرد  فیق  هیبش  يزیچ  يرادـهب  ياه  هچب  زا  یکی  دـنتفر . یم  ـالاب 
ات یـس  دودح  ام  زور  هنابـشرد  دعب ، هب  نآ  زا  تشادـن . يرارف  هار  داتفا و  یم  هناوتـسا  لخاد  هب  دروخب  ار  همعط  تساوخ  یم  شوم  یتقو 
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. میدناسر یم  تکاله  هب  میتفرگ و  یم  شوم  لهچ 

تاهیه

. دوب ام  زمر  هملک  نیا  هلذلاانم و  ، هلذلا انم  دندز  یم  ادص  میس  یب  تشپ  زا  هک  تشاد  مان  تاهیه  کمیم ، تایلمع  رد  ام  ناهورگ  هدنامرف 

ام یتسه 

(. زیزع مالسا  ) ام هدیقع 

ینیمخ ماما  فده 

مالـسا هرهچ  نداد  ناشن  هللا . لوسر  فدـه  نآ . نیناوق  ندـش  هدایپ  مالـسا و  ناـهج . رد  هللا  تموکح  رارقتـسا  نآرق . مکحا  ندرک  هداـیپ 
یناـهج تموکح  داـجیا  ناـهج و  اـب  یبـتکم  دروخرب  دـنا . هداد  هولج  شا  هنوراو  (ص ) مرکا لوـسر  ترـضح  تلحر  زا  سپ  هک  یقیقح 

. مالسا

یلصا فده 

. تسا دنوادخ 

لیباه

. تقادص یکاپ و  تلادع ،  قح و  رهظم 

نایسوروط چاره 

ات ار  ییادتبا  یناتسبد و  شیپ  هرود  دش . دلوتم  نارهت  رد  لاس 1348  رد  شونآ » و« سیئامارآ »  » دنزرف نیمراهچ  «، نایسوروط چاره   » دیهش
. دومن يرپس  يریئان »  » ناتسبد رد  زین  ار  ییادتبا  رگید  لاس  ود  دنارذگ . ناینوت »  » هنمارا هسردم  رد  موس ، سالک 

هب يدـج  روط  هب  یناوج  یناوجون و  ياه  لاس  رد  لاح  نیع  رد  دـیدرگ . لوغـشم  راک  هب  شردـپ  دزن  هدرک و  لیـصحت  كرت  نآ  زا  دـعب 
هب وا  دوب . هنمارا » یمدرم  نمجنا   » لاعف وضع  يو  تخادرپ . ودوج  يدرونهوک و  رتاـئت ، هورگ  رد  يزاـب  لـیبق  زا  یـشزرو  یگنهرف - روما 
هب ار  دوخ  هناـبلطواد  مچرپ  ریز  تمدـخ  نس  ندیـسر  ارف  ناـمز  رد  چاره »  . » تسا نم  مود  هناـخ  نمجنا ، تفگیم : نایانـشآ  ناتـسود و 

ناـیاپ هب  نارهت  رد  ار  یـشزومآ  هرود  يزابرـس . مورب  مهاوخیم  مدرک . یفرعم  ار  مدوـخ  ناـج ، رداـم  درک : یفرعم  هفیظو  ماـظن  ناـمزاس 
ءزج ردـقنارگ  دیهـش  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  دـیدرگ . لـقتنم  راـموس »  » هب یتدـم ، زا  دـعب  و  برغ » نـالیگ   » هـب ادـتبا  نآ  زا  سپ  دـناسر .

، تمدـخ زا  صیخرت  زا  شیپ  هام  هد  تسنادیم . راختفا  دوخ ، يارب  ار  يرواـکت  هدوب و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  روـالد  نارواـکت 
. دمآ لئان  تداهش  میظع  ضیف  هب  نیم ، يزاس  یثنخ  تایلمع  نیح  رد  چاره » »

تارطاخ
: دیهش ردام 

همه اـب  تشاد  تسود  تشاد . شنارهاوخ  هب  يداـیز  رایـسب  هقـالع  يو  تشاد . ردارب  کـی  رهاوخ و  ود  دوـب . هداوناـخ  رخآ  هچب  چاره » »
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نادیهش  » دورس هشیمه  يو  نکن . رکف  نم  هب  عجار  شابن و  نم  نارگن  ًالصا  ردام ، تفگیم : وا  درکیم . کمک  همه  هب  دیامن . ترـشاعم 
. درکیم همزمز  ار  دنا » هدنز 

رکف مدـش ، فرـصنم  مریگب . نهاریپ  شیارب  مورب  متـساوخ  مدوب ، چاره »  » تشگزاـب رظتنم  نم  تدـم ، ماـمت  دوب و  شردارب  يدزماـن  زور 
. مدوب وا  هار  هب  مشچ  رظتنم و  تدـم  ماـمت  درخب . ساـبل  داـیز  تشادـن  تسود  چاره » . » دیـشوپ دـهاوخ  ار  شردارب  نهاریپ  بوخ ، مدرک 

هیدـه سورع  هب  هک  ینامز  نشج ، ماـگنه  تسا . داـیز  یگتـسخ  زا  هک  مدرکیم  رکف  متـشاد . یبیجع  تلاـح  هروش و  لد  دـماین . چاره » »
هب متـشاد  نم  هک  یلاح  نامه  رد  مزیوایب . شندرگ  هب  ار  سورع  دنبندرگ  متـسناوتیمن  یتح  تفرگ . ارف  ار  مدوجو  مامت  شزرل  مدادیم ،

دعب زور  يدزمان و  مسارم  زا  سپ  دنتـشاذگ  هدادن و  ربخ  ام  هب  زور  نآ  دوب . هدیـسر  تداهـش  هب  نم  زیزع  چاره » ، » مدادیم هیده  مسورع 
مدرم دوب . هدش  عمج  ام  هناخ  رد  یناوارف  تیعمج  میتسنادیمن . ار  دوخ  لاح  رگید  ام  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  چاره »  » هک دنداد  عالطا 

دنتسنادیم کیرش  ام  مغ  رد  ار  دوخ  هدراذگن و  اهنت  ار  ام  مایا  نیا  رد 
: دیهش رهاوخ 

رد ام  مورب .... مهاوخیم  نم  تساجک ، نم  همانسانش  وگب  طقف  تفگ : وا  دورب . يزابرـس  هب  دهاوخیم  هک  تفگ  دمآ و  مردارب  زور  کی 
. دمآ یـصخرم  هب  هتفه  کی  تدـم  هب  چاره » . » دوب کیدزن  ام  گرزب  ردارب  يدزمان  مسارم  خـیرات  میدرکیم . یگدـنز  ناهفـصا  يافلج 
وا ات  دندمآیم  شناتسود  تفریم . اه  هاگشاب  هب  چاره  تشاد . يدایز  ناتسود  ناهفـصا  »ي  افلج  » رد يو  دوب . یهاتوک  یلیخ  تدم  هتبلا 

« ناریا هنمارا  یگنهرف  یلم و  نمجنا   » رد وا  مدوب . هدـید  شتداهـش  زا  لبق  هاـم  هس  ار  وا  راـب  نیرخآ  دنتـشاد . تسود  ار  وا  همه  دـننیبب . ار 
هقالع زین  شزرو  هب  رتائت ، زا  ریغ  هب  چاره  دوب . یمرگنوخ  بوخ و  بدؤم ، یلیخ  رـسپ  وا  تشاد . هقالع  رتائت  هب  یلیخ  هدرک و  يزاب  رتائت 

. دوب یفار »  » لابتوف میت  وضع  وا  تشاد .
هیچ ههبج  نیا  منیبب  ههبج ، مورب  دوشیم  یک  تفگ : زور  کی  دوب . هدـش  مامت  شتامیلعت  نارود  رگید  دوب . هدـمآ  یـصخرم  هب  زور  کی 

دنیآیم مه  زور  کی  تفگ : تشگرب و  هدرک ، ثکم  یمک  دـعب  دـننکیم .؟ راـک  هچ  اـج  نآ  رگم  ههبج . ههبج ، دـنیوگیم : ردـقنیا  هک 
هب هکنیا  لـثم  دوـشیم . روـطنیا  ادـخ  هب  تفگ : چاره » « .؟ ییوـگیم هچ  متفگ : نایـسوروط .» چاره  دیهـش  : » درک دـنهاوخ  ادـص  اـجنیا و 

. دوب هدش  ماهلا  زین  شدوخ 
: دیهش همع » »

تـسدب ار  مدوخ  یجرخ  بیج  لقادح  تفگیم : دشیم . لوغـشم  راک  هب  هتفر و  ردـپ  شیپ  دـمآیم ، یـصخرم  هب  چاره »  » هب هک  یعقوم 
. مریگیم دای  مه  راک  متحار . متسه و  مردپ  شیپ  اجنیا  هن ، تفگیم : نک . تحارتسا  زور  دنچ  ناج  چاره  متفگیم : مروآیم .

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

نایموسرابماه چاره 

هطـسوتم ییامنهار و  ییادـتبا ، نارود  مامتا  زا  سپ  يو  دوشگ . ناـهج  هب  مشچ  زیربت  رد  ناتـسمز 1340  رد  نایموسرابماه » چاره   » دیهش
. تخادرپ یساکع  هفرح  هب  نآ  زا  دعب  تشگ . شهاگداز  يدسا »  » هنمارا ناتسریبد  زا  ملپید  تفایرد  هب  قفوم 

رگـشل 64 هب  یـشزومآ  هرود  یط  زا  سپ  مازعا و  ریـش ،» بجع   » ناگداپ هب  ادتبا  يزابرـس  سدـقم  تمدـخ  ماجنا  تهج  دادرم 1365  رد 
« چاره . » دـیگنج هناریلد  قارع  یثعب  ياهورین  ربارب  رد  نارمع » جاح   » و رهـشناریپ »  » ياـه ههبج  رد  هاـم  تدم 24  هب  هدـش و  لقتنم  هیمورا 
هب هفیظو  ماجنا  نیح  رد  دوب  هدـنامن  یقاب  نآ  نایاپ  هب  رتشیب  زور  هد  طقف  هکینامز  طایتحا ، هاـم  راـهچ  لاـس و  ود  ياـه  هرود  یط  زا  سپ 
يو رهطم  رکیپ  تسویپ . ءادهـش  میظع  ناوراک  هب  هدـمآ ، دراو  تحارج  تدـش  رثا  رب  هدـش و  یگدـننار  هثداح  راچد  شنامزرمه ، قافتا 

كاخ هب  زیربت  ینمرا  يادهـش  هعطق  رد  مدرم  نادنواشیوخ و  ناتـسود ، زا  يدایز  رامـش  هقردب  نایم  رد  یبهذـم  تافیرـشت  ماجنا  زا  سپ 
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. دش هدرپس 
وضع هاگشاب و  هریدم  تئیه  وضع  ناونع  هب  هدوب و  تارارآ »  » هاگشاب وضع  لاس 1353  زا  نایموسرابماه » چاره   » هفیظو مکی  زابرس  دیهش 

. تسا هتشاد  يریگمشچ  ياه  تیلاعف  راپساگ ،» - متسر  » هناخباتک لاعف 
تارطاخ

ردام ش: تیاور  هب  دیهش 
نایاپ زا  دعب  هنوگچ  هک  دوب  نیا  رکف  رد  هراومه  چاره » ، » شا یصخرم  نیرخآ  رد  دوب و  رامیب  وا  ردپ  دوب . یبوخ  رایـسب  رـسپ  چاره  »… 

تبظاوم اه  هچب  زا  مه  نم ، هکنیا  زا  دوب  تحاران  هشیمه  وا  دوش . هجلاعم  شردـپ  ات  دـنک  کمک  هدومن و  يرادـهگن  شردـپ  زا  تمدـخ 
زا ات  تشادـن  تسود  زگره  وا  دوب . هدرک  تمدـخ  یکانرطخ  ناکم  رد  اه  هاـم  چاره » . » ماهدرک يراتـسرپ  مراـمیب ، رـسمه  زا  مه  هدرک و 

يادـص هک  دوب  تقورید  متـشادن . ربخ  وا  زا  زور  دـنچ  متـسرفب . تمدـخ  همادا  يارب  يرت  نما  هطقن  هب  ار  وا  ات  منک  شهاوخ  يا  هدـنامرف 
« چاره . » میدوـب هدرک  ریگ  نمهب  رد  اـم  شاـبن ، نم  نارگن  تـفگ : چاره » . » مدرک تبحـص  ینفلت  وا  اـب  دـمآ و  رد  ادـص  هـب  نـفلت  گـنز 
وا زا  اما  مدرمـشیم  ار  اهتعاس  مدیـشکیم . ار  وا  راظتنا  حبـص  زا  ددرگرب . هناخ  هب  دیـسریم ، ناـیاپ  هب  شتمدـخ  هک  رذآ  لوا  تسیاـبیم 

يزیچ نم  هب  اما  دننکیم . هاگن  نم  هب  یبیجع  روط  مدرم  مدرکیم  ساسحا  دنتـشادن . يربخ  وا  زا  متفرگ ، سامت  هک  اجک  ره  دشن ! يربخ 
تلع ریاره »  » زا مدرک . بجعت  نم  دـمآ و  هناـخ  هب  ریاره »  » ناـهگان دوب . یماـظن  تمدـخ  لاـح  رد  زین  ریاره »  » نم مود  رـسپ  دـنتفگیمن .

وا زا  يربخ  تفگ : مدیـسرپ ، چاره »  » زا منک . تاقالم  ار  مردپ  ات  ماهتفرگ  یـصخرم  شابن ، نارگن  تفگ : باوج  رد  مدیـسرپ . ار  شندمآ 
رید یلیخ  وا  دزیم . روـش  ملد  مروآ . تسد  هب  يربـخ  چاره »  » زا متـسناوتیمن  هتفر و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  بـش  تعاس 9  ات  مرادن .

. مدز سدح  ار  زیچ  همه  وا  ندید  اب  مدید ! ار  نام  هلحم  شیـشک  مدرک ، زاب  ار  برد  یتقو  دمآ . رد  ادـص  هب  هناخ  برد  گنز  دوب . هدرک 
هدنامرف دوب . هناخپوت  وا  تیلوئسم  میا . هداد  تسد  زا  ار  وا  زین  ام  دیا ، هداد  تسد  زا  ار  چاره »  » هک دیتسین  امش  اهنت  تفگ : شیشک  بانج 

اب هتـشاذگ و  ار  دوخ  کنیع  یکیرات  رد  چاره »  » دندوب و هدش  هرـصاحم  هک  يزور  هک  درک  فیرعت  ام  يارب  هدمآ و  ام  ندـید  هب  چاره » »
ام کمک  يارب  هک  ییاهورین  يارب  یهار  دنتـسناوت  اه  نآ  ات  درک  کیلـش  نمـشد  يوس  هب  پوت  هلولگ  ردـق  نآ  رت ، مامت  هچ  ره  تراـهم 

نیرخآ زا  شنامزرمه  اب  هک  ینامز  دادیم . ماجنا  اـه  هوک  رد  ار  یتخـس  رایـسب  تمدـخ  وا  دوش . دازآ  هقطنم  هدومن و  زاـب  دـندوب ، هدـمآ 
ثعاب هلئسم  نیمه  هدرک و  تباصا  هداج  رانک  ياه  گنس  هب  وا  رس  ددرگیم . نوگژاو  اه  نآ  پیج  نیشام  تشگیم ، رب  دوخ  تیرومام 

زاب ام  شوغآ  هب  دش و  فاعم  درک و  تمدخ  هام  زین 14  ریاره »  » مرسپ درک . توف  وا ، تداهش  زا  دعب  شرامیب ، ردپ  ددرگیم . وا  تداهش 
...«. تشگ

دوـخ ياـج  رـس  هراـبود  منکیم و  وـطا  هتـسش ، هدروآ ، نوریب  ار  اـه  نآ  شدـلوت  زور  لاـس ، ره  ماهتـشاد و  هاـگن  ار  چاره »  » ياـه ساـبل 
. مراذگیم

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

( نایپسوه  ) یفسوی کیرنه 

دلوتم نارهت  رد  هام 1345  تشهبیدرا  رد  « تیراگرام  » و كانِمرآ »  » يرگراک شکتمحز  هداوناخ  مراهچ  دنزرف  یفـسوی » کیرنه   » دیهش
. دیدرگ يرپس  ناینوت »  » و يریئان »  » هنمارا سرادم  رد  تیقفوم  اب  کیرنه »  » یلیصحت ییامنهار  ییادتبا و  نارود  دش .

دوخ هک  دوب  هلاس  هدـجیه  تخادرپ . یبوک  تنل  راک  هب  هدـش و  لیـصحت  كرت  هب  روبجم  يو  هداوناخ ، هب  کمک  راک و  يارب  نآ  زا  سپ 
ياه ههبج  مدقم  طوطخ  رد  ناسارخ ، رگشل 77  هدایپ  زابرس  ناونع  هب  یشزومآ ، هرود  یط  زا  سپ  . دومن یفرعم  هفیظو  ماظن  نامزاس  هب  ار 

کیرنه  » دیهش رّهطم  رکیپ  دیسر . تداهش  هب  هزیوه »  » رد هام 1364  نمهب  مود  رد  تمدخ ، هام  زا 13  دعب  هتفای و  روضح  یلیمحت  گنج 
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گنج ینمرا  يادهش  هعطق  رد  مدرم  زا  یهوبنا  هودنا  نزح و  نایم  رد  یبهذم  صاخ  تافیرـشت  ماجنا  نارهت و  هب  لاقتنا  زا  سپ  یفـسوی »
ياـه ههبج  رد  زین  ماـقمالاو  دیهـش  رگید  ردارب  ود  کـیژرُژ ،»  » و کیژرِـس »  » هک تسا  ینتفگ  دـش . هدرپـس  كاـخ  هب  نارهت  رد  یلیمحت 

. دنا هتشاد  روضح  سدقم  عافد  نارود 
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

( نایسناوه  ) ینارابگنس نایسناوآ  دناره 

ییادتبا تالیصحت  دراذگ . دوجو  هصرع  هب  اپ  نارهت  رد  لاس 1343  هام  نمهب  رد  کیسول ،»  » و روگیرگ »  » دنزرف نایسناوآ » دناره   » دیهش
. داد همادا  شتالیصحت  هب  ناینوموقوس »  » ناتسریبد رد  سپس  هدناسر و  نایاپ  هب  ناینوت »  » هنمارا هسردم  رد  ار  ییامنهار  و 

شا هداوناخ  جرخ  کمک  راک ، زا  لصاح  دمآرد  اب  دناوتب  ات  دومن  لیصحت  كرت  ناتسریبد  موس  سالک  زا  یلام ، تخس  طیارـش  تلع  هب 
زا دعب  هتـشگ و  مازعا  يزابرـس  تمدخ  هب  لاس 1365  رد  دـیدرگ . یبرجت  ملپید  ذـخا  هب  قفوم  ماجنارـس  هفقو ، یب  شالت  اب  نکیل  دـشاب ،
زا ار  عوضوم  نیا  اما  هدـش ، یمخز  راـب  ود  تداهـش ، زا  شیپ  تسویپ . ههبج  رد  ناـسارخ  رگشل 77  ناگدنمزر  هب  یـشزومآ  هرود  مامتا 

ههبج رد  برغ ، بونج  برغ و  قطانم  رد  یثعب  نمـشد  ياهورین  اب  هناروالد  دربن  اه  هام  زا  سپ  ماجنارـس  دوب . هدومن  نامتک  شا  هداوناخ 
يادهش هعطق  رد  یبهذم  تافیرشت  ماجنا  نارهت و  هب  لاقتنا  زا  دعب  نایـسناوآ » دناره   » دیهـش كاپ  رکیپ  دیـسر . تداهـش  هب  شوخ » نیع  »

رکیپ اـب  عادو  نیرخآ  مسارم  رد  تیعمج  زا  یهوبنا  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  رب  قارع  یلیمحت  گـنج  ینمرا 
. دنتشاد روضح  دیهش  رهطم 

تارطاخ
ردارب ش: تیاور  هب  دیهش 

و نارهت »  » میت وضع  وا  تشاد . هبرجت  هتشر  نیا  رد  اه  لاس  هتشاد و  کیتسانمیژ  شزرو  هب  يرایـسب  هقالع  دوب . يدادعتـسا  اب  رـسپ  دناره 
رایـسب وا  دنتـشاد . تسود  ار  وا  همه  تشاد . يدایز  نادرگاش  هدوب و  یعامتجا  يدرف  يو  دوب . تارارآ »  » هاگـشاب کـیتسانمیژ  میت  یبرم 

رد دنک . عورـش  دوخ  يارب  ار  يدیدج  یگدنز  زین ، نآ  مامتا  زا  دعب  هتفر و  يزابرـس  هب  تفرگ  میمـصت  هرخالاب  دوب . گنرز  كرحترپ و 
رایـسب ام  هچوک  هک  میدـش  هجوتم  تشگزاب  ماگنه  میدوب . هتفر  هناخراک  هب  دـیدزاب  يارب  نامداماد  هارمه  دوب . لوغـشم  ینف  راک  هب  ههبج 

هداد نام  هیاسمه  هب  ار  مردارب  تداهش  ربخ  دنا . هداتـسیا  ام  رد  يولج  يدایز  تیعمج  میدش  هجوتم  میتفر  رتکیدزن  هک  یمک  تسا . غولش 
رامیب مردام  مردارب ، تداهـش  اب  دنتفرگ . لیوحت  ار  مردارب  كاپ  رکیپ  هتفر و  ینوناق  یکـشزپ  هب  مرهاوخ  ردـپ و  ردام ، هلـصافالب  دـندوب .
يدرد نیا  درک . شومارف  ناوتیمن  زین  نامز  تشذگ  اب  تسا و  كاندرد  ًادج  ردارب  نداد  تسد  زا  دراد . رمیازلآ »  » کنیا زین  مردپ  دـش .

تمدـخ زا  یهام  ود  یکی  دـشابیم . ممـشچ  ولج  هشیمه  هک  تسا  مردام  یتحاران  شریثأت ، و  تسا . یقاـب  اـم  دوجو  رد  هشیمه  هک  تسا 
فیرعت ناـمیارب  ههبج  زا  يداـیز  زیچ  وا  دوب . هدروآ  دوخ  هارمه  هب  زین  ار  شتـسود  وا  دـمآ . یـصخرم  هب  هک  دوـب  هتـشذگ  شا  يزاـبرس 

چیه هدومن و  تشذـگ  دوخ  عفانم  زا  شناتـسود  ربارب  رد  هشیمه  دـناره » . » میـشابن وا  لاح  نارگن  ام  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  رتشیب  درکیمن .
 … «. تشاد يدایز  تیمها  دناره »  » يارب ناتسود ، تیاضر  بلج  دناجنرب . دوخ  زا  ار  یسک  تساوخیمن  تقو 

1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

ناینوتراه کیرنه 

تالیصحت نایاپ  زا  سپ  دیدرگ . دلوتم  كارا  رهش  رد  لاس 1347  هام  ریت  رد  یهوتراو »  » و ییاِسی »  » دنزرف ناینویطوراه » کیرنِه   » دیهش
. دومن یفرعم  ار  دوخ  ههبج ، هب  مازعا  يارب  هطسوتم ، ییادتبا و 
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رد روضح  اه  هام  تمدـخ و  هاـم  زا 18  سپ  يو  دـش . لقتنم  داـبآ  مرخ  رگـشل 84  هب  دنجریب »  » ناگداپ رد  یـشزومآ  هرود  مامتا  زا  دـعب 
نزح و نایم  رد  یبهذم  تافیرشت  ماجنا  زا  دعب  دیهش  كاپ  رکیپ  دیسر . تداهـش  هب  مالیا »  » رد یلیمحت ، گنج  ياه  ههبج  مدقم  طوطخ 

. دش هدرپس  كاخ  هب  شهاگداز  رد  يو ، عییشت  مسارم  رد  رضاح  ریثک  تیعمج  ناوارف  هودنا 
1385 ریرص - رشن  يراکمه  اب  تایح ، مینست  رشن  سنایغادوب ، نامرآ  رتکد  هتشون ي  میرم ،  لگ  عبنم :

یتدیقع لکیه 

وا نامیا  هدـیقع و  ینعی  دـنا ، هتفگ  نمؤم  تافـص  رد  هک  دوب  نانچ  نآ  تشاد . هداتفا  دوگ  ياه  مشچ  رغال و  فیحن و  یلکیه  هک  یـسک 
. دوب هدرک  تدابع  رایسب  هک  یلکیه  تسا ؛ تیشخ  فوخ و  رد  یلاعت  قح  تاذ  لباقم  رد  هراومه  تسا و  یعقاو  نانمؤم  دح  رد 

یتاکرادت لکیه 

راهچ دـیخرچ  یم  فرط  ره  دوب و  یچ  تاکرادـت  هک  یـسک  لـثم  دوب ؛ هتـشگ  بوخ  هدروخ و  بوخ  هک  ییورین  هلچ ؛ قاـچ و  یباـسح 
هطقن تسرد  تسه ! هک  دـش  یم  يزیچ  دـیاب  دز ، یم  هک  مه  یکنخاـن  مادـک  ره  هب  دوب ! رپ  یکاروخ  یندروخ و  شتهج  شـش  تمس و 

! دندوب هدنز  ینفک  یب  زا  ییوگ  اه  یمیدق  لوق  هب  هک  یتدیقع  لکیه  لباقم 

گرزب فده 

. میتشاذگ یم  شرس  هب  رس  تاقوا  یضعب  گرزب . يدرم  تمه  هب  لاس و  نس و  هب  دوب  يا  هلاس  هدراهچ  هدزیس ، ناوج 
؟ فیعض ۀثج  ناج و  یکچوک و  نیا  اب  راک  هچ  يا  هدمآ  اج  نیا  وت   ـ

. دنک یم  ناربج  ار  ملکیه  یتساک  مک و  مگرزب  فده   ـ

درادن راک  چیه 

! تشادن ار  ناشمادک  چیه  دنراد  نابوخ  همه  هچ  ره  هک  اه  نآ  زا  دوب . یجیسب  نم  ولج  رفن  میریگب ، لیوحت  هحلسا  تاحیلست  میدوب  هتفر 
ًاعقاو دوب  یفکنیشالک  دنداد  وا  هب  هک  يا  هحلسا  ریگ . مشچ  لاس  نس و  هن  روخب و  درد  هب  ۀثج  ناج و  هن  یباسح  تسرد و  ةراوق  دق و  هن 
هناخ هحلسا  لوئسم  هب  دنادرگرب  ار  نآ  دوبن . شندرک  ناحتما  هب  زاین  یتسدبوچ ! دح  رد  يزیچ  تشادن . یملاس  ياج  هتـشگرب ! گنج  زا 

تسا . بوخ  نامه  هک  رصم  وا  و  هدب » رگید  یکی  دراد ، راک  یلیخ  تسا ، بارخ  نیا  :» تفگ و 
، دوش یمن  هتـسب  زاب و  شندگ  نلگ  ًالـصا  نک ، هاگن  تدوخ  ریگب  ایب  :» تفگ یم  یجیـسب  دـندوب ، لطعم  همه  دوب ، هدروآ  الاب  ار  شرفک 

میدوب هتـشاذگ  دـشاب ، هتـشاد  يراک  هک  درادـن  يزیچ  هکنیا  يارب  :» داد باوج  وا  و  درادـن »! راک  چـیه  ییوگ  یم  روطچ  دراد . راک  داـیز 
!«. يدمآ امش  هک  رود  شمیزادنیب 

وله دییوگب  همه 

لبق درک و  یم  میظنت  ار  نیبرود  وا  دنداتسیا و  یم  اه  هچب  دریگب . ار  ناردارب  سکع  ندز ، طخ  هب  زا  لبق  هک  دوب  هدمآ  رکـشل  تاغیلبت  زا 
نادنخ ًانایحا ـ  سکع ـ  نیرخآ  وت  ای  دننک  هچنغ  ار  ناشناهد  دمآ  یمن  ناشدب  مه  اه  هچب  وله »! دـیگب  :» تفگ یم  دـنزب  شالف  هک  نیا  زا 

! دش یم  پاچ  هک  نیا  زا  دعب  اه  سکع  نیا  تشاد  ندید  ردقچ  دنشاب و 
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درکن لمع  دنیوگب  همه 

داش دـنادنخب و  ار  نارگید  یترابع  يا ، هلمج  یفرح ، نتفگ  اب  دـناوتب  اه  یـضعب  لثم  تساوخ  یم  شلد  یلیخ  دوب . بقع  هلفاق  زا  هشیمه 
هب ندـیدنخ  ياج  هب  اـه  هچب  دوب ، هتخوس  مدـنچ و  تسد  هنهک و  یخوش ، هعقاو و  نآ  هب  عجار  شتاـعالطا  تاـمولعم و  سب  زا  اـما  دـنک 

هدینـش ار  نآ  همه  هک  دـش  یم  مولعم  دـعب  درک ، یم  لقن  ار  ییارجام  ءزج  هب  ءزج  بات ، بآ و  نآ  اب  هک  دـندیدنخ  یم  وا  دوخ  هب  هفیطل 
رد دـندوب و  زاین  زار و  اعد و  لاح  رد  هک  ییاه  هچب  تیاکح  درک ؛ یم  فیرعت  ار  فیاطل  تسد  ناـمه  زا  یکی  تشاد  مه  زور  نآ  دـنا .

هتفگ یم  یحادم  ار  نیا  هک  نیا  دنکیمن و  لمع  اه و  نآ  زا  یکی  بیج  وت  دور  یم  فاص  رگنس و  لخاد  دیآ  یم  يا  هراپمخ  نیح  نامه 
هدیدنخ دندوب و  هتفگ  مه  يارب  یتح  دندوب و  هدینـش  ررکم  ار  نآ  اه  هچب  نوچ  هک  درکن . لمع  دنیوگب  مه  اب  هک  هتـساوخ  یم  هیقب  زا  و 

«. درکن لمع  دیگب ، همه  : » هک مه  اب  دندرک  عورش  یجیسب ، بیج  رد  هراپمخ  ندمآ  دورف  هب  دیسر  وا  یتقو  دندوب .

میباوخ یم  مه  اب  همه 

نامتروص يور  زا  ار  وتپ  دـیآ . یمن  ناشهب  اه  فرح  نیا  ًالـصا  هک  ییاه  هچب  نآ  زا  اه ، هچب  زا  یکی  هک  دوب  هدـش  مرگ  ناممـشچ  هزاـت 
، بوخ تردام  تردپ ، اباب  میتفگ  یم  یچ  ره  میناوخب .» ار  باوخ  تقو  ياعد  یعمج  هتـسد  میاوخ  یم  دیـش ، دـنلب  دیـش  دـنلب  :» دز رانک 

کی طقف  هقیقد ، کـی  طـقف  :» هک درک  یم  رارـصا  میرادـن . ار  شا  هلـصوح  لاـح و  رادرب ، امرـس  زا  تسد  رگید ؛ بش  کـی  يارب  راذـگب 
، دوب لومعم  هک  ار  یبادآ  ینیقلت و  يا ، هعقاو  ةروس  دهاوخ  یم  الاح  دندرک  یم  رکف  دیاش  دنتسشن . دندش و  دنلب  یکی  یکی  همه  هقیقد .»

نمحرلا هللا  مسب  دـندرک  رارکت  همه  م .» .....ـ یحرلا ن  .... ـ محرلا ه  ....ـ للا مسب  :» درک عورـش  يا  هنادـباع  ۀـفایق  اب  هک  دروایب ، اج  هب  دـناوخب و 
ادا و شدوخ  زا  وا  هدش  هک  مه  هعفد  کی  يارب  هکنیا  هب  دـش  یمن  یـضار  ناشلد  نوچ  دـندش ، تارابع  ۀـیقب  رظتنم  دـیدرت  اب  و  میحرلا ...

يور دیـشک  ار  وتپ  و  میباوخ » یم  مه  اب  همه  :» درک هفاضا  هلـصافالب  هللا  مسب  زا  دـعب  ینعی  دـش . مه  روط  نیمه  ًاـقافتا  درواـین و  رد  لوصا 
. دندمآ رد  شتلاجخ  زا  یباسح  وتپ » نشج   » کی اب  شناج و  هب  دنداتفا  دندش و  دنلب  دندوب  هدش  يرفک  یباسح  هک  مه  اه  هچب  شرس !

فرط نامه  مه  وت  فرط ، کی  همه 

دش یمن  طایتحا . اب  یلیخ  هتبلا  دندمآرب ، نمـشد  سپ  زا  روطچ  تایلمع  رد  هک  نیا  دوب و  نادرگ  ياهورین  ةدیدنـسپ  فاصوا  زا  تبحص 
هپچ و ار  یـصخش  فرح  یـصاخ  تیـساسح  اـب  دیـسر  یم  هک  وا  هب  تبون  فصو  نیا  اـب  دوب . عقو  اـم  حرـش  رتشیب  فاـصوا ؛ رکذ  تفگ 
. تفگ یم  يرگید  زیچ  وا  دنتفگ  یم  همه  یچ  ره  دریگب . هدینشن  هدیدان و  دیایب و  هاتوک  هدرخ  کی  دوبن  رـضاح  ًالـصا  درک . یم  هنوراو 

هروک زا  رگید  هک  دوب  تقو  نآ  فرط ؛» هی  مه  ینالف  فرط ، هی  همه  تفگ «: یم  تفرگ و  یم  شلیوحت  دایز  یـسک  ًـالثم  رگا  ًاـصوصخ 
، بوخ یلیخ  اباب ، بوخ  یلیخ  :» متفگ یم  دـنزب  هناچ  کچ و  هراـبود  تساوخ  یم  اـت  شمتخانـش  یم  بوخ  نوچ  نم  اـما  تفر ، یم  رد 

»!؟ هبوخ فرط  نومه  مه  وت  نزن ، شوج  صرح و 

میدرک تکوم  میتفرگ  ار  شلاه 

رخ زا  ات  تسام  ۀـمه  عفن  هب  راـک  نیا  هک  دـینک  شیـضار  دـیتسنوت  تشاد ؟ يا  هدـیاف  ثحب  فرح و  دـیدرک ؟ راـکچ  هرخـالاب  :» مدیـسرپ
ره شرـس . دنتخیر  اه  هچب  ینعی  درکن . تمواقم  ًالـصا  دـیتفر  هک  امـش  تشادـن ؛ یفرح  ملوا  زا  نوا  اباب . هرآ  :» تفگ نییاپ »؟ دایب  نوطیش 

سپ متفگ «: دـیگب .» امـش  یچ  ره  دـیگب ، امـش  یچ  ره  تفگ  یم  شا  همه  تفر ؛ شداـی  شدوـخ  فرح  هراـچیب  تـفگ  يزیچ  هـی  سک 
«. دموین رد  مشادص  میدرک  تکوم  میتفرگ  وشلاه  مروج ، هچ  :» تفگ دیتفرگ .» وشلاح 
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متسه ظفح  ار  شا  همه 

ریاس هماقا و  ناذا و  نودب  میناوخب ، زامن  یکی  یکی  میدوب  روبجم  دوبن . یفاک  ندناوخ  زامن  يارب  اج  دوب . هدنامن  باتفآ  بورغ  هب  يزیچ 
تدوخ هب  ات  تسا و  عوکر  رد  يدـید  یم  هتفگن  ار  مارحـالا  هریبکت  زونه  دـندرک . یم  هلجع  يداـیز  رگید  نرادارب  زا  یـضعب  تاـفلخم .

؟ يدـناوخ ار  شیات  ود  ره  دـش ؟ مامت  مدیـسرپ : بجعت  اب  ردارب  زا  داد . یم  ناکت  مالـس  ۀـناشن  هب  شیاهوناز  يور  ار  شیاه  تسد  ییایب 
!«. مدناوخ ور  زا  ار  تونق  طقف  متسه ، ظفح  ار  شا  همه  نم  رخآ  :» تفگ هنکمم »؟ روطچ  :» متفگ هلب » :» تفگ رصع »؟ رهظ و 

یتدوخ ییوگ  یم  هچ  ره 

ار نامبل  دیاب  یلک  دنارپ  یم  يا  هکت  دش  یم  در  سک  ره  میتشادن . شیاسآ  بابان ! رصانع  یـضعب  تسد  زا  دوبن ، نما  رگید  مه  زامن  رس 
و یتدوخ »! ییوگ  یم  هچ  ره  :» تفگ یم  یکی  میتفین ، زاـمن  رد  ههقهق  اـی  هدـنخ  هب  هک  میدرک  یم  لـفق  ار  ناـمناهد  میتـفرگ و  یم  زاـگ 

بوخ ار  تناحتما  دسرب ،» شیاهراک  هب  راذگب  ریگن  ار  شتقو  تسا ، هدیاف  یب  :» یموس و  هراد » تلاجخ  رسپ  ییوگ  یم  غورد  ارچ  :» رگید
«. يدادن سپ 

یفاشلاوه

رد تساوخ  یم  شلد  دـنزب . فرح  مهف  همه  هداـس و  حیرـص و  همه  لـثم  دوب  نکمم  ریغ  داد . یم  باوج  يرگید  زیچ  یتفگ  یم  هچ  ره 
«. تمینیبب رتهب  نییاپ  ایب  هلپ  کی  :» دنتفگ یم  وا  هب  دنتفرگ و  یم  هدرخ  هتبلا  مه  یـضعب  دنک . ییامنرنه  ییوگ و  هتکن  لاؤس ، باوج  رانک 

لامتحا یلیخ  نوچ  متفگ  وا  زا  ار  ناتـسود  زا  یکی  غارـس  دوب ، تایلمع  زا  دـعب  اه . فرح  نیا  لثم  و  ینز » یم  فرح  الاب  هب  سناسیل   » ای
هدش شیزیچ  هک  دش  رادربخ  متسش  یفاشلاوه .» شندرب  :» تفگ تساجک »؟ صخش ) مسا  ) ینالف مدیـسرپ «: دشاب ؛ هدش  حورجم  مداد  یم 

« یقابلاوه :» تفگ هروطچ »؟ شزور  لاح و   :» مدیسرپ دعب  ناتسرامیب . شندرب  و 

ندوب نید  ریز  هشیمه 

دلب ًالصا  ام  فالخرب  تشادن . روخدر  شتداهش  درک  یم  ادیپ  همادا  رگید  زور  دنچ  طقف  گنج  رگا  هک  مرادن  کش  دوب . يا  هزیکاپ  رسپ 
شیاپ رپ و  هب  یلیخ  دوبن ! مک  اج  نآ  امش  صلخم  لثم  هناخرس  ملعم  الاو  تشادن  مه  يریگدای  دادعتسا  دوبن . دلب  ًاعقاو  دنک ؛ فالخ  دوبن 
یگداس لاـمک  رد  ینک »؟ یم  مرتحم  ةداوناـخ  هب  هک  ار  اـم  شرافـس  :» متفگ یم  تشون  یم  هماـن  شا  هداوناـخ  يارب  یتقو  میدـیچیپ . یم 
يوزرآ هب  يدش و  دیهـش  یتقو  هک  نیمه  یچیه ، :» دنتفگ یم  اه  هچب  یـشرافس »؟ هچ  دیراد ، رایتخا  :» تفگ یم  درک و  یم  دنلب  ار  شرس 

!« میشاب تنید  ریز  میتسه  هدنز  ات  ام  هک  دنهدب  بیترت  یباسح  تسرد و  یماش  يدیسر  تدوخ 

اتود ود  مه  اب  همه 

هچب نامه  زا  رگید  یکی  هرابود  ربخ .) یب  اج  همه  زا  هتبلا  ) دش لخاد  ناشیا  نواعم  نادرگ ، هدنامرف  زا  دعب  هلصافالب  یتبـسانم  لحم و  رد 
یطباور اه  هچب  اب  دنهاوخ  یم  چیه ، دنتـسین  یحادـم  قفاوم  اه  نآ  هک  تسناد  یم  دوب و  انـشآ  ههبج  رد  نالوئـسم  يوخ  قلخ و  اب  هک  اه 
یلطعم نودب  مه  اه  هچب  اتود »! ود  مه  اب  همه  ینالف ) ) ردارب یتمالـس  يارب  :» تفگ درک و  عمج  هی  ور  دننک . رارقرب  فلکت  یب  هناتـسود و 

...« اتراهچ ود  :» درک هفاضا  دعب  اتراهچ .» :» دنداد باوج 

شکرت ریت و  زج  زیچ  همه 
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هدـمآ اه  هچب  دوب ؛ هتـشگرب  يرادـهب  زا  تشاد ، غارفتـسا  لاهـسا و  دوش  یم  یبدا  یب  دوب و  هدرک » یطاق  نغور  بآ  » هک اـه  هچب  زا  یکی 
وا هک  نآ  زا  لفاغ  دریگن ، يدـج  ار  نآ  دایز  دورب و  شدای  یتحاران  درد و  هک  دـنراذگب  شرـس  هب  رـس  دنتـساوخ  یم  شتداـیع و  دـندوب 

؟ روخن یچ  روخب  یچ  تفگن : داد ؟ تهب  یچ  رتکد  بوخ ، :» دیـسرپ تسا  موسرم  هک  نانچ  اـه  هچب  زا  یکی  دوب . هیحور » یطوق  » شدوخ
مه ور  ار  اهزیچ  یـضعب  هداد ؛ زیهرپ  یتمالـسان  اـباب ، ارچ  :» تفگ خوا  خآ و  هلاـن و  هآ و  اـب  وا  و  هراد »؟ ررـض  تارب  یچ  هبوخ  تارب  یچ 

«. ینک یم  لاؤس  ردقچ  هگید . اهزیچ  روج  نیا  شکرت و  ریت و  نیمه  لثم  منود ، یم  هچ  لثم ...  روخب  مک  هتفگ 

هزبرخ امرخ و  هتسه 

امرخ هتسه  کی  ام  درادن ، یفیرعت  :» میتفگ دیسرپ . ناملاوحا  عاضوا و  زا  دمآ و  نامندید  هب  نادرگ  هدنامرف  يزور  میدوب  هک  هچملـش  رد 
لامک اب  میتسه .» نمشد  هناخ  پوت  شتآ  ریز  میقتسم  تسا . بارخ  یلیخ  مه  اهرگنـس  عضو  دنهد . یم  ار  ام  خساپ  هزبرخ  اب  میتسرفب  هک 

«. دیآ یم  ناشتـسد  راک  باسح  دینکب  ار  راک  نیا  هک  راب  کی  دـینک . هراپ  دـیرادرب  ار  ناشیاه  پوت  مه  امـش  بوخ ، :» تفگ يدرـسنوخ 
«. دنوش یمن  گرزب  هک  دننکن  يزاب  رگا  رگید ، دنا  هچب  دیآ . یمن  شوخ  ار  ادخ  مینک ، یمن  ار  راک  نیا  ام  :» دنتفگ ناتسود 

ریسا هیده 

يریوصت هب  ارسا  زا  یکی  هک  میدوب  هیلقن  هلیسو  رظتنم  میدوب و  هتفرگ  تراسا  هب  ار  نمشد  ياهورین  زا  يدادعت  دوب . يالبرک 10  تایلمع 
یم همانرذگ  تفگ «: یخوش  هب  دوب  مهارمه  هک  یتسود  مدشن . شروظنم  هجوتم  هیده ،» هیده  :» درک هراشا  دوب  نم  هنیس  يور  ماما  زا  هک 

، مهاوـخ یم  هیدـه  وـت  زا  مه  نم  هک  مـتفگ  وا  هـب  ناـبز  تـسد و  رـس و  اـب  مداد و  وا  هـب  ار  نآ  دوـب ، سکع  ناـمه  شروـظنم  دـهاوخ »!
! لباقان نیم  نماض  تشم  کی  دعب  مرادن ، يزیچ  دیوگب  تساوخ  یم  درک  وج  تسج و  ار  شیاه  بیج  میوگ ، یم  هچ  دـیمهف  يراگدای !
هک یتسود  مداد ! یمن  تناشن  ار  اه  نیا  يدوب و  هدرکن  رارصا  شاک  هک  دنامهف  نم  هب  یگدنمرش  زا  یکاح  دنخبل  اب  تفرگ و  نم  يولج 

، ما هتـشاذگ  رتولج  ار  امـش  هیده  دیوگ  یم  :» تفگ حازم  هب  اه  نماض  ندید  زا  دعب  دوب  هدرک  ییامنهار  نم  دزن  هیدـه  نتفرگ  يارب  ار  وا 
!« یسر یم  نآ  هب  ًاعطق  يورب  طخ  تمس  هب  رگا 

دراذگب هالک  ادخ  رس  سک  ره 

اذغ ندشن ـ  لیم  فیح و  يارب  ولو  اذغ ـ  شخپ  لوئسم  رگا  ای  دناوخب  زامن  باتـش  اب  دریگب و  وضو  هلجع  اب  یمک  یـسک  طقف  دوب  یفاک 
درو اه  یـضعب  یطیارـش  نینچ  رد  دـشاب ؛ باتک  باسح و  لـها  يریگ و  تخـس  یمک  تسا  یچ  تاکرادـت  رگا  اـی  دـشکب  مک  ًاتبـسن  ار 

«. دینود یم  نوتدوخ  الاح  هراذگ . یم  هکشب  شرس  ادخ  هراذگب  هالک  ادخ  رس  یک  ره  » هکدوب هدش  ناشنابز 

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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