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لوئسم ریدم  تشاددای 

« یمالـسا يروهمج  ماظن   » ياهدرواتـسد رتشیب ، یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  درگلاس  رد  هک  تساه  لاس  جیار ، ًابیرقت  هابتـشا  کی  رد 
، ماظن ناکرا  هب  بستنم  ياه  هتفه  اهزور و  رد  لاس و  لوط  رد  هکنآ  ياج  هب  و  یمالـسا ؛» بالقنا   » ياهدرواتـسد ات  دوش  یم  نییبت 
ره رجف  ههد  مییوگب ، اه  تلفغ  اه و  تصرف  یمالسا ، بالقنا  تیهام  هفـسلف و  زا  هییاضق و ...  هوق  سلجم ، تلود ، ياه  هتفه  دننام 

یمالسا يروهمج  ینعی  یمالسا  بالقنا  زا  هتـساخرب  یـسایس  ماظن  اه  هاگتـسد  درکلمع  شرازگ  هیارا  يارب  یبسانم  تصرف  ار  لاس 
.میا هتفای 

هب یگدیـسر  یلاـع ، یمومع و  شزومآ  شرتسگ  اهرهـش ، اهاتـسور و  رد  یهاـفر  تاـناکما  داـجیا  ینارمع ، هژورپ  نارازه  ثادـحا 
يواعد تالکشم و  هب  یگدیسر  رد  لیهـست  تلم ، داحآ  هب  فلتخم  ياه  هزوح  رد  عونتم  ناوارف و  تامدخ  هیارا  نامورحم ، لاوحا 

ماظن ياهدرواتـسد  زا  ییاه  هنومن  رامـشرپ ، تمدخ  رازه  نارازه  رادیاپ و  تینما  نیمأت  اشگهار و  دـمآراک و  نینقت  هب  هجوت  مدرم ،
.تسا یمالسا  يروهمج 

نیا هجنـس  .دـنک  یم  یفرعم  ار  ماـظن  يدـمآراک  نازیم  هک  تسا  تامدـخ  نیا  یـشخبرثا  ییاراـک و  تسا  مهم  ناـیم  نیا  رد  هـچنآ 
یبالقنا رایع  زا  نازیم  ره  هب  تکرح  مادقا و  ره  یمالـسا ، يروهمج  رد  .تسا  تامدـخ  زا  کی  ره  ندوب  یبالقنا  رایع  يدـمآراک ،

.تسا هدیماجنا  ماظن  يدمآراک  هب  مرجال  هدوب و  رت  شخبرثا  رتاراک و  هدش ، رتدنم  هرهب  يرگ ،

گنج اه ، تیموق  یخرب  هنابلط  هیزجت  هلئاغ  یـسایس ، رارقتـسا  زا  یمالـسا  يروهمج  هک  یمخ  چـیپرپ و  ياه  هاگرذـگ  رابکی ، رگا 
ثاریم يربهر ، ماقم  مئاق  هلأسم  اه ، لاربیل  نیقفانم و  ياه  ینیرفآ  نارحب  يداصتقا ، یسایس و  یماظن و  هرـصاحم  هثداحرپ ، یلیمحت 

یموبریغ ياه  تسایـس  اب  ههجاوم  یگنهرف ، قیمع  هدرتسگ و  يوتان  نوخیبش و  مجاهت و  گنج ، توغاط و  ماظن  ياـه  یناریو  موش 
توعد يداصتقا ، لیدعت  رگ  ناریو  ياه  هخسن  یعامتجا و 
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همجه ضیعبت ، داسف و  رقف ، اب  هزرابم  يداصتقا و  دسافم  اب  يدـج  هزرابم  هلأسم  نالوئـسم ، يرگ  یفارـشا  ییارگ و  لمجت  هب  هعماج 
ياه 78، هنتف  ات  هتفرگ  رشب  یگدنز  ياه  تحاس  يزاس  یفرع  حماست ، لهاست و  ياه  تسایس  لیذ  یمالسا  هشیدنا  ثاریم  هب  میظع 

يرگ یبالقنا  زا  اج  ره  میا و  هدوب  دنلبرـس  میا ، هدرک  راتفر  یبالقنا  اجره  هک  تسناد  میهاوخ  هاگنآ  مینک ؛ رورم  ار  نآ  ریاظن  88 و 
.تسا هدوبن  اراوگ  هجیتن  میا ، هتفرگ  هلصاف 

یم راگدرورپ  هاگرد  هب  ساپس  رکـش و  ههبج  یمالـسا ، بالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  درگلاس  نیملهچ  هب  دورو  هناتـسآ  رد  نونکا و 
هیلع و هللا  ناوضر  ناشلا  میظع  لحار  ماما  هنایهاد  يربهر  ناریا و  گرزب  تلم  ینید  نامیا  شترـضح ، تیاـنع  تکرب  هب  هک  مییاـس 

ققحت ینارون  ریـسم  رد  يدنلب  ياه  ماگ  یمالـسا ، يروهمج  سدقم  ماظن  یهاگآ ، تریـصب و  یلدمه ، تدحو ، شحلاص و  فلخ 
شخب یلاعت  فادها  اه و  نامرآ  هب  یبایتسد  يارب  يا  هدیچیپ  راوشد و  ياه  هاگرذـگ  هتبلا  تسا و  هتـشادرب  دوخ  یهلا  ياه  نامرآ 

هـشیدنا هب  تبـسن  تفرعم  دـیلوت  اـب  دراد و  یبـالقنا  هیحور  تیوقت  ظـفح و  هب  مربـم  زاـین  هک  ییاـه  هاگرذـگ  .دراد  ور  شیپ  دوخ 
.دراد لمع  مادقا و  رد  یساسا  شقن  یمالسا  بالقنا 

نیملهچ تشاد  یمارگ  عوضوم  اب  دوخ  ياه  همانرب  هژیو  نایم  رد  ترورـض ، نیا  كرد  اب  هناسر  یمالـسا  ياـه  شهوژپ  لـک  هرادا 
، نارگـشهوژپ زا  معا  شیوخ  عونتم  نابطاخم  يارب  ار  يا  هناسر  دـیلوت  بوتکم و  راثآ  هعومجم  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  درگلاس 
« مایا تاراشا   » بطاخمرپ دنمـشزرا و  همانلـصف  زا  هرامـش  نیا  هک  تسا  هدـید  كرادـت  يا  هناسر  یگنهرف  نـالاعف  نازاـس و  هماـنرب 

.تسا هتفگ  شیپ  ياه  تیلاعف  زا  يا  هنومن 

.دوش  نآ  میهف  نابطاخم  يرادرب  هرهب  هجوت و  دروم  رثا  نیا  تسا  دیما 
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ریبدرس نخس 

تایح مالـسا ، تما  هدرـسفا  رکیپ  هب  هّللا » ِحور   » ندـش هدـیمد  اب  هک  دوب  یهلا  یتناـما  یناـحور و  يا  هخفن  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا 
ياه مایپ  هب  رـشب  يانتعا  ضیـضح  رد  درک و  داجیا  رـصاعم  رـشب  قمر  یب  رکیپ  رد  هک  نیملـسم ، مالـسا و  دبلاک  هب  اهنت  هن  يدّدجم 

اه هاگن  همه  دومن و  خر  يا  هزجعم  ریوزت ، روز و  رز و  رادتقا  ییارگ و  هدام  جوا  رد  مارک و  يایلوا  ماظع و  يایبنا  یناسنا  يونعم و 
.درک بلج  دوخ  هب  ار 

لیلحت ریـسفت و  یهلا ، ياـیبنا  تکرح  رارمتـسا  رد  هک  درک  داـجیا  ار  ینیون  جاوما  ون ، یتموکح  سیـسأت  زا  رتارف  یهلا ، هزجعم  نیا 
.درک یندرک 

، یمالـسا ناریا  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  نآ ، درگلاس  نیملهچ  عولط  هناتـسآ  رد  بالقنا و  نیا  زا  بیـشن  زارفرپ و  ههد  هس  تشذگ  اب 
.تسا نایناهج  هجوت  نوناک  نانچمه 

نیمه رد  .دراد  دنمهوکش  تکرح  نیا  باتزاب  رد  يا  هدنزرا  شقن  فلتخم ، ياه  همانرب  شخپ  دیلوت و  اب  یلم  هناسر  نایم ، نیا  رد 
يا هعومجم  نیودت  يزاس و  هدامآ  اب  تسناد  بجاو  دوخ  رب  شیپ  ياه  لاس  دننامه  هناسر ، یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  اتسار ،

.دناسرب يرای  یلم  هناسر  نازاس  همانرب  هب  یمالسا ، بالقنا  هرابرد  یبدا 
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زاغآرس

یمالسا بالقنا  هرابرد  شردارب  هب  ینیوآ  یضترمدیس  ملق ، لها  نادیهش  دیس  همان 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

! ردارب

مرانک رد  ددرگزاب ، شیوخ  هداوناـخ  شوغآ  هب  هک  دور  یم  اـه  نرق  زا  دـعب  هدـشمگ ، رـسپ  نیا  ناریا ، هک  زورما  تساوخ  یم  ملد 
یم داـهج  نیمز ، رب  ادـخ  هناـشن  نیا  9 و  دمحم نیتـسار  دـنزرف  نیا  ینیمخ ، ماـما  راـنک  رد  زیزع و  مالـسا  ياول  ریز  مهاـب  يدوـب و 

: میدرک

اومصتعاو  » هک دروآرب  دایرف   9 دمحم نوچ  دوش ، شومارف  ات  تفر  یم  هک  یخیرات  بلق  زا  ینیمخ  ماما  هک  میدوب  یکیراـت  راـتفرگ 
یم اپو  تسد  زونه  هک  ام  و  دیوشن _  هدنکارپ  دـیزیوایب و  دـینزب و  گنچ  دـنوادخ  نامـسیر  هب  همه  اوقرفتال _ » ًاعیمج و  هللا  لبحب 

میدیـسر و نیقی  هب  میا و  هتفای  میتسج ، یم  هچنآ  هک  میتفایرد  میدـش و  هزات  نخـس  نیا  زا  .میدرگزاب  شیوخ  نتـشیوخ  هب  ات  میدز 
رون يوس  هب  یبقن  ناوتب  نیمز  هدکتملظ  نیا  رد  هک  مدرک  یمن  رواب  زاغآ  رد  متشاد  ماشم  رد   9 دمحم زا  ییوب  هراومه  هک  نم  یتح 
لوط هب  يا  هحمل  زج  هک  ار  دـیدرت  نیا  ادـخ  تفرگ و  یم  ربرد  ار  نیمز  هک  دوـب  هدرتـسگ  مه  نآ  داد ، يور  هچنآ  داـعبا  هک  دز _ 

.مدروآ نامیا  و  انیس ، هوک  رب  هک  هنوگ  نامه  .تسشن  ملد  رب  يا  هطساو  چیه  یب  نیقی  قرب  و  دیاشخبب _  نم  رب  دیماجنین 

! ردارب

هللا ياوآ  هب  نم  نامیا  شوگ  هک  رکـش  ار  ادخ  دوب و   9 دمحم درک  یم  قح  هب  توعد  هک  نآ  دوب و  ریوک  ناکم و  دـش و  مگ  نامز 
.دوب شوخ  هچ  هک  یناد  یمن  دوب و  انشآ 

نآ نیمز ؛ رب  تسادـخ  تسد  يا ؛ هدـیدن  ار  وا  ردارب ، میتسویپ و  ینیمخ  ماما  هب  ام  درک ، تعیب   9 دمحم اب  رذابا  هک  یقـشع  نامه  اب 
نامسآ نیمز و  شا  هیاس  دروآ ، یم  الاب  ناگتفیش  رس  رب  ار  شتبحم  تسد  هک  یماگنه  هک  تسا  هتسارآ  يدنوادخ  تافـص  هب  همه 

ار
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.تسا تقیقح  سفن  دوخ  وا  هک  ینیب  یم  دیوگ ، یم  نخس  نافرع  تمکح و  زا  هک  نامز  نآ  دناشوپ و  یم 

نیگنـس شمارآ  ار و  یـسیع  فـطل  دراد و  ار  یـسوم  رهق  هک  ما  هدـید  ار  شتروـص  ما و  هدینـش  کـیدزن  زا  ار  شـشوخ  يوـب  نم 
! ردارب ار   9 دمحم

یتاـیبدا ...و  رگید  يرنه  رگید و  يا  هفـسلف  تمکح و  دراد و  رگید  ییاـه  ساـیقم  اـهرایعم و  هک  تسا  ینیون  ندـمت  رداـم  ناریا ،
، تشون مهاوخ  مهزاـب  تیارب  اـما  .منک  روصت  هماـن  نیا  رد  ار  بـالقنا  نیا  یگنهرف  یبـتکم و  تعـسو  مناوت  یمن  زگره  نم  .رگید 

.تسا گنت  رایسب  متقو  هک  دنچره 

تمظع گرزب و  ینیمخ  قشع  .ما  هتفای  یگدنز  نم  تسین ؛ نینچ  نیا  .ما  هدرکادـیپ  راک  نم  هک  نفلت ) تشپ  رد   ) تفگ وت  هب  ردام 
متـسه نآ  نیودـت  لاـح  رد  هک  یتـمکح  هب  زج  مناوـت  یمن  هک  تسا  هتخاـسدوخ  هتفیـش  ناـنچ  نآ  ارم  دـیوگ ، یم  هـچنآ  یگنهرف 

توافتم برغ  طحنم  هنهک و  گـنهرف  نآ  اـب  همه  نآ  گـنهرف  نیا  ...میتسه و  نآ  ياـیحا  لاـح  رد  هک  یگنهرف  هب  زج  مشیدـنیب و 
.منک یمن  تفایرد  یلوپ  نآ  يارب  و  هللا ) لیبس  یف   ) تسادـخ هاررد  مراک  .تفگ  ناوت  یمن  هک  دراد  هلـصاف  نآ  اب  همه  نآ  تسا و 

ینیمخ ماما  میا ، هدرک  زاغآ  هک  ار  يداـهج  .سب  دـشاب و  سب  ار  كاروخ  دروخ و  هک  مرب  یم  لاـملا  تیب  زا  كدـنا  یمهـس  اـهنت 
هک یناریا  میا ؛ هداهن  ماگ  دازآ  یناریا  یگدنزاس  هاررد  گنلک و  لیب و  تسا و  ملق  نامریـشمش  .تسا  هداهن  مان  یگدـنزاس » داهج  »

.تفرگ دهاوخ  رب  رد  رسارس  ار  خیرات  يایند  هک  تسا  ینیون  گنهرف  هاگتساخ  خیرات و  نیون  تکرح  أشنم 

(1358  ) یضترم تردارب  مالسلاو _ 

9 ص :

بالقنا يزوریپ  درگلاس  نیملهچ  زاغآ   » همان هژیو  هرامش 25  تاراشا -  همانلصف 
« یمالسا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 138ناهفصا   هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


10 ص :

بالقنا يزوریپ  درگلاس  نیملهچ  زاغآ   » همان هژیو  هرامش 25  تاراشا -  همانلصف 
« یمالسا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 138ناهفصا   هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هناسر  ياهدربهار  اه و  تسایس  لوصا ، هنیآ  رد  رجف ؛ ههد 

اه تسایس  لوصا و  فلا )

رتشیب و تقد  تعرس و  اب  ات  دشاب  مکاح  يا  هناسر  ياه  تیلاعف  رب  ییاه  بوچراچ  دراد  ترورـض  رجف  ههد  عوضوم  یـسررب  يارب 
رثکادـح هب  هناسر  ياه  مایپ  يراگدـنام  یفرط  زا  .میبای  تسد  یمالـسا  بالقنا  ياه  ناـمرآ  فادـها و  هب  يرتمک  ياـه  بیـسآ  اـب 

.دبای شیازفا  نآ  ذوفن  بیرض  دسرب و  نکمم 

اه تسایس  لوصا و 

تاحیضوت

یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  نامتفگ  تیوقت 

یـشزرا نامتفگ  زا  یطولخم  اـم  روشک  رد  هزورما  .تسا  یلم  هناـسر  مهم  فیاـظو  زا  یکی  بـالقنا ، ياـه  شزرا  ناـمتفگ  تیوقت 
رکیپ رب  یقیمع  ياه  بیـسآ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  ارگ  يدام  ناـمتفگ  .دراد  دوجو   (1) راگنادوس ارگ و  يدام  نامتفگ  بـالقنا و 

نیا ققحت  اب  .دشاب  بالقنا  یـشزرا  نامتفگ  اب  هبلغ  دور و  رانک  هعماج  رد  یبرغ  نردم  نامتفگ  دیـشوک  دیاب  .دنک  یم  دراو  هعماج 
مظعم ربهر  .تفرگ  دـنهاوخ  دوخ  هب  یـشزرا  لکـش  نامتفگ ، نیا  رد  زین  هعماج  ياهراتفر  دـنیآرب  هک  دوب  میهاوخ  دـهاش  ناـمرآ ،

هچ دـننک ، یم  شـسفنت  همه  تساوه ؛ لثم  هعماج ، کی  ناـمتفگ  : » دـندومرف يزاـس  ناـمتفگ  تیمها  ترورـض و  هراـبرد  بـالقنا 
زراب شقن  ًامتح  ...و  اه  هناسر  شقن  هتبلا  هک  دریگب ، ماجنا  يزاس  نامتفگ  نیا  دیاب  .دنهاوخن  هچ  دنهاوخب ، هچ  دـننادن ؛ هچ  دـننادب ،

.دراد هنیمز  نیا  رد  یساسا  مهم و  رایسب  شقن  یلم  هناسر  ام  هعماج  رد   (2)« .تسا یمهم  و 

11 ص :

دراو اهنآ  يا  هراوهام  ياه  همانرب  یبرغ و  ياـه  هناـسر  قیرط  زا  هک  دراد  هشیر  مسینردـم  یبرغ و  تارکفت  رد  ناـمتفگ  نیا  . 1 - 1
يارب .میدهاش  ار  نآ  ياه  هصخاش  اه و  هناشن  هتساوخان ، ای  هتساوخ  زین  لخاد  دیلوت  ياه  همانرب  یخرب  رد  یتح  تسا و  هدش  روشک 

، هروس همان  هام  هداوناخ ،» رب  نویزیولت  تاریثأت  يداقتنا  یسررب  هداوناخ ، يامیـس  ، » یملعم سابع  کن : هنیمز ، نیا  رد  رتشیب  یهاگآ 
.باتک موس  لصف  اه ، هناسر  هطلس و  ماظن  نز و  یناتسورس ، یعیفش  میهاربا  ص69 ؛ ، 51 ش50 _ 

نیا رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  دـیکأت  . 14/4/1391 يدربهار ، ياـه  هشیدـنا  تسـشن  نیموس  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  نانخـس  . 2 - 2
زین یمالـسا  بالقنا  ياـه  شزرا  رـشن  يارب  یلک  روط  هب  اـما  تسا ، هدوب  هداوناـخ  نز و  هلئـسم  يارب  يزاـس  ناـمتفگ  رب  ینارنخس ،

.دسر یم  رظن  هب  يرورض  مزال و  بالقنا ، یشزرا  نامتفگ  تیوقت 
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هعماج رد  نآ  ندرک  هنیداهن  یمالسا و  بالقنا  ياه  شزرا  هب  لمع  يارب  دارفا  ینورد  ياه  هزیگنا  تیوقت 

ندـمت يوـس  هب  تکرح  زا  ثحب  تسا  مزـال  بـالقنا ، ياـه  شزرا  هب  لـمع  رد  دارفا  ینورد  ياـه  هزیگنا  تیوـقت  تیادـه و  يارب 
داعبا نایب و  فلتخم  ياه  همانرب  رد  ار  ثحب  نیا  دیاب  یلم  هناسر  .دوش  حرطم  ریگارف  حطس  رد  يدج و  تروص  هب  یمالسا ، گرزب 

يراذگ مان  میتسه و  تفرـشیپ  تلادـع و  ههد  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دـنک  حیرـشت  نابطاخم ، يارب  ار  نآ  زادـنا  مشچ  عوضوم و  نیا 
ندیسر موزل  نییبت  هوکشاب و  ندمت  نآ  زا  ایوگ  ییاه  هصخاش  نشور و  يریوصت  هئارا  تسا ، نامرآ  نیمه  هب  فوطعم  زین  ههد  نیا 

مدرم همه  يارب  یتقو  .تسا  یلم  هناـسر  مهم  فیاـظو  زا  نیا  دـنک و  یم  تیوقت  رایـسب  ار  هعماـج  دارفا  ینورد  ياـه  هزیگنا  نآ ، هب 
هب تسا ، یمالـسا  ینید و  ياه  شزرا  زین  یمالـسا  گنهرف  هیاپ  تسا و  یمالـسا  گنهرف  رب  ینتبم  یمالـسا  ندـمت  هک  دوش  نشور 

، رگید يوس  زا  .دوب  دـهاوخ  رثؤم  یمالـسا  بالقنا  ياـه  شزرا  تیاـعر  يارب  دارفا  ینورد  ياـه  هزیگنا  تیوقت  رد  رما ، نیا  نیقی ،
یگنهرف ياه  مادـقا  دـنمزاین  زین  یمومع  گنهرف  هب  نآ  لیدـبت  هعماج و  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  يزاس  هنیداـهن  جـیورت و 

ياـه ناـمزاس  اـهداهن و  رگید  زا  رت  هدـننک  نییعت  رت و  مهم  رایـسب  یـشقن  یلم  هناـسر  هنیمز ، نیا  رد  .تسا  ریگیپ  عونتم و  هدرتسگ ،
.دراد یگنهرف 

یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  يزاس  هنیداهن  یفرعم و  هنیمز  رد  بسانم  يراذگ  تسایس 

نارگیزاب نایم  زا  ار  دوخ  ياهوگلا  ناناوج ، ناناوجون و  زا  يرایـسب  دراد و  ام  هعماـج  گـنهرف  رد  یناوارف  يراذـگرثا  یلم  هناـسر 
یمالسا و ياه  شزرا  اب  بسانتم  ییوگلا  دنک  شالت  دیاب  یلم  هناسر  ور  نیازا  دننک ، یم  باختنا  ینویزیولت  ياه  لایرـس  اه و  ملیف 
اب هناسر  ناریدـم  دـشاب و  هنیمز  نیا  رد  یگنهرف  تبقارم  لماک و  تیاعر  زاتـشیپ  دوخ ، دـیاب  یلم  هناسر  .دـهد  هئارا  اهنآ  هب  یبالقنا 

دنوش نئمطم  اه  همانرب  شخپ  دیلوت و  لحارم  رد  اه  شزرا  نیا  لماک  تیاعر  زا  بسانم ، تراظن  يراذگ و  تسایس 

اهراکهار اهدربهار و  ب )

یم رثأـتم  ار  ازجا  همه  یعیبط ، تروص  هب  هک  تساـهدرکیور  فادـها و  هزوح  رد  یتیریدـم  ياـه  تیلاـعف  زا  يا  هعومجم  دربهار ؛
ققحت ياهدربهار  نیرت  مهم  دـیاب  فیرعت  نیا  اب  .تسا  رجف  ههد  هزوح  رد  اه  هناـسر  فیلاـکت  هب  رظاـن  هتـشون  نیا  رد  هتبلا  دزاـس و 

: درک یحارط  ریز  دراوم  ساسا  رب  اه  هناسر  رد  ار  بالقنا   فادها 
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زین رگید  ياهدرکیور  يارب  اهنآ  يریگراک  هب  هتبلا  دـشاب و  اه  هماـنرب  نیا  دـیلوت  هیاـم  تسد  دـناوت  یم  هک  ییاـهدربهار  نیرت  مهم 
: تسا حرش  نیا  هب  تسا ، بسانم 

؛ اهنآ زا  لیلجت  یمالسا و  بالقنا  ياه  شزرا  یفرعم  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  ياه  قادصم  نایب  _ 

؛ یمالسا بالقنا  رادتقا  ياه  هفلؤم  نایب  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  دض  نییبت  یفرعم و  نایب  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  ینابم  نایب  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  تیمها  نایب  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  نتخاس  یلمع  ترورض  یسررب  _ 

؛ نآ ياه  شزرا  یمالسا و  بالقنا  هدنیآ  یسررب  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  یسانش  بیسآ  _ 

؛ برغ گنهرف  ياه  شزرا  اب  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  لماعت  هطبار و  عون  یسررب  _ 

؛ بالقنا ياه  شزرا  رد  یبرغ  ياه  شزرا  ریثأت  ذوفن و  دراوم  یسررب  _ 

؛ یشزرا دض  تموکح  اب  يروشک  رد  یشزرا  تیهام  اب  یبالقنا  عوقو  لیالد  یسررب  _ 

یخیرات ياه  هداد  تایاور و  تایآ و  رب  دیکأت  اب  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  یمالسا و  ینید و  ياه  شزرا  يا  هسیاقم  یـسررب  _ 
؛ رصاعم

؛ هعماج رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  هب  لمع  ياهدمایپ  راثآ و  _ 

؛ هعماج رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  هب  ندرکن  لمع  ياهدمایپ  راثآ و  _ 

؛ یمالسا ندمت  هب  ندیسر  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  ققحت  ریثأت  _ 

؛ یناهج دوعوم  تموکح  اب  یمالسا  ندمت  هطبار  _ 

؛ یمالسا ینید و  ياه  شزرا  هب  مدرم  ندروآ  يور  یعامتجا  لماوع  _ 
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؛ بالقنا زا  سپ  ياه  هرود  رد  بالقنا  ياه  شزرا  هب  لمع  تیعضو  یسررب  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  جیورت  لابق  رد  یمالسا  ماظن  ياه  تیلوئسم  فیاظو و  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  جاور  رد  یمومع ، ياهداهن  اه و  نامزاس  ریثأت  شقن و  یسررب  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  جاور  رد  یمومع ، ياهداهن  اه و  نامزاس  درکلمع  یسانش  بیسآ  _ 
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؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  جاور  رد  اه  هداوناخ  ریثأت  شقن و  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  جاور  رد  اه  هداوناخ  درکلمع  یسانش  بیسآ  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  جیورت  یفرعم و  یلک  ياهراکهار  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  هب  یبرغ  ياه  هناسر  درکیور  دقن  یسررب و  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  رب  یبرغ  ياه  هناسر  ریثأت  نازیم  _ 

؛ مالسا ناهج  رد  هنایارگ  مالسا  ياه  تکرح  مدرم و  بذج  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  ریثأت  تبثم و  درکراک  یسررب  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  هزوح  رد  لاعف  دارفا  یناسر و  عالطا  ياه  هاگیاپ  تاسسؤم و  اب  ییانشآ  _ 

؛ مالسا ناهج  ياهروشک  رگید  رد  یمالسا  ینید و  ياه  شزرا  تیعضو  یسررب  _ 

؛ هعماج رد  اه  شزرا  هب  لمع  حطس  ياقترا  رد  اه  هناسر  ریثأت  یگنوگچ  راکوزاس و  یسررب  _ 

؛ یمالسا بالقنا  ندوبدرف  هب  رصحنم  رب  هناسر  دیکأت  - 

؛ یمالسا بالقنا  ندوب  یمدرم  یمالسا و  یسررب  - 

؛ اه شبنج  اه و  بالقنا  ریاس  اب  یمالسا  بالقنا  توافت  - 

؛ یمالسا بالقنا  تاکرب  هب  هجوت  دیکأت و  - 

؛ یمالسا بالقنا  راس  هیاس  رد  یلم  تینما  تیمها  یسررب  - 

( رادتقا یلم ، سفن  تزع  دیما ، ییایوپ ، طاشن و  يروابدوخ ،  ) یمالسا بالقنا  يونعم  ياهدرواتسد  یسررب  - 

هب ندز  نماد  ینید ، تموـکح  یفن  ناـهج ، رد  ییارگ  مالـسا  جوـم  اـب  هلباـقم   ) یناـهج رابکتـسا  یمالـسا  دـض  فادـها  یـسررب  - 
شزرا هب  مجاهت  ماظن ، زا  مدرم  ندرک  سویأـم  يزادـنارب ، هئطوت ، ینید ،) یب  يرابودـنب و  یب  تلفغ ،  ) گـنهرف ياـقلا  تاـفالتخا ،

هیلع یتاغیلبت  جوم  تلم ، نامیا  فیعضت  یـسایس ، باهتلا  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  گرزب  تاراختفا  ندرک  کچوک  یمالـسا ، ياه 
 . ...و ناریا 

فدـه دـنوش ، یم  دـیلوت  هعماج  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  ياقترا  نییبت و  يارب  میقتـسم  ریغ  درکیور  اب  هک  ییاه  هماـنرب  رد 
، هعماج گنهرف  یتلاح ، نینچ  رد  هک  تسا  لمع  راتفر و  رد  اهنآ  يارجا  اه و  شزرا  نیا  هیاپ  رب  مدرم  داـقتعا  يریگ  لکـش  یلـصا ،

تروص
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: زا دنا  ترابع  دوش  هتخادرپ  اهنآ  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا  بسانم  هک  یتاعوضوم  نیرت  مهم  .دبای  یم  یبهذم  یمالسا و 

؛ اه شزرا  تایقالخا و  تیمها  ینابم و  _ 

؛ یمالسا ياه  هزومآ  رد  یقالخا  ياهراتفر  هاگیاج  _ 

؛ اه ناسنا  هرمزور  یگدنز  رد  داعم  هب  داقتعا  ریثأت  _ 

؛ نآ دیاوف  هعماج و  یقالخا  ياقترا  شزرا  _ 

؛ یعامتجا يدام و  ياه  شزرا  اب  یعماوج  یسررب  دقن و  _ 

.یمالسا ندمت  يوس  هب  تفرشیپ  يارب  یمالسا  هعماج  ياه  هنیمز  اه و  تیفرظ  _ 

درگزیم وگو ، تفگ  یبـیکرت ، دنتـسم ، نوچ  يزاـس  هماـنرب  ياـهراتخاس  زا  نازاـس  هماـنرب  قیقد  بساـنم و  يریگ  هرهب  تروص  رد 
.داد هئارا  ناناوج  هژیو  هب  یلم ، هناسر  نابطاخم  هب  لکش ، نیرتهب  هب  ار  اه  عوضوم  نیا  ناوت  یم  خساپ ، شسرپ و  یسانشراک و 

رد یعقاو )  ) لائر و  ییامنایوپ )  ) نشیمینا ياه  همانرب  نایم  اهرزیت و  اه ، گنهامن  دـیلوت  هنیمز  رد  یلم  هناـسر  ریخا  هلاسدـنچ  هبرجت 
ياه نایز  يژرنا ، ياه  لماح  فرصم  رد  ییوج  هفرص  نوچ  ینوگانوگ  ياه  عوضوم  رد  گنهرف  حالـصا  ای  يزاس  گنهرف  هنیمز 
نیا هک  تسا  هداد  ناشن  ینمیا  دنبرمک  زا  هدافتـسا  یکیفارت و  گنهرف  اهوراد ، یـضعب  زا  هیور  یب  هدافتـسا  ياه  نایز  ردخم ، داوم 

گنهرف جیورت  یعامتجا و  ياه  يراجنهان  حالصا  رد  دنشاب ، هدش  هتخاس  تیفیکاب  باذج و  رگا  هژیو  هب  يزاس ، همانرب  ياه  بلاق 
یفرعم و يارب  شالت  رد  تسا  هتـسیاش  ور  نیازا   (1)، دنتسه رثؤم  رایـسب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  فلتخم  ياه  هزوح  رد  حیحص 

ییاه بلاق  اب  ییاه  همانرب  نینچ  اه ، شزرا  نیا  ياه  هصخاش  اه و  قادـصم  هراـبرد  یمالـسا ، بـالقنا  ياـه  شزرا  ندرک  هنیداـهن 
.دوش شخپ  هیهت و  باذج  راذگرثا و 

: زا دنا  ترابع  تخادرپ ، اهنآ  هب  ناوت  یم  اه  بلاق  نیا  زا  هدافتسا  اب  هک  ییاه  عوضوم  زا  یخرب 

رد یمئاد  روضح  تریصب و  یگدنزاس ، داهج ، راثیا و  یگچراپکی ، تدحو و  لثم  بالقنا ، ياه  شزرا  ياه  قادصم  کت  کت  _ 
رگید يوس  زا  مدرم و  نیب  رد  تدحو  لماوع  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد   ) ...و یمالـسا  تموکح  هیقف ، تیالو  زا  ضحم  يوریپ  هنحص ،

لماوع

15 ص :

صص 57 و 58. نامه ، . 1 - 1
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؛) درک لمع  تروص  نیمه  هب  ناوت  یم  زین  اه  قادصم  رگید  يارب  .داد  شیامن  تسا ، نمشد  تساوخ  هک  ار  اهنآ  نیب  رد  هقرفت 

؛ بالقنا ياه  شزرا  هب  يدنبیاپ  تبثم  راثآ  شیامن  _ 

يارب رـشق  نیا  شزومآ  ناناوج و  نایم  رد  هژیو  هب  بالقنا ، ياه  شزرا  بیرخت  يارب  نمـشد  ياهدرگـش  اـب  هعماـج  يزاسانـشآ  _ 
؛ نمشد ياه  شور  نیا  اب  هلباقم 

.هنارعاش يرنه و  ياه  هولج  زا  هدافتسا  اب  یمالسا  ندمت  فیصوت  یمالسا و  بالقنا  هدنیآ  نایب  _ 

16 ص :
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يرجم راتفگ 

بالقنا رامعم  هاگن  هچیرد  زا  یمالسا  بالقنا 

ینوگرگد اـب  کـش ، یب  هک  يرییغت  دـنک ، یم  نوگرگد  نورد  زا  ار  اـه  ناـسنا  هک  تسا  یگنهرف  یتـکرح  ، 7 نیسح ماما  تضهن 
.دماجنا یم  لاوحا  رییغت  هب  دیجم  نآرق  ریبعت  هب  هک  یسفنا  رییغت  تسا ، هارمه  ینوریب 

تسخن ناشیا  .تسا  یگنهرف  یتکرح  تسخن  ناشیا ، عضاوم  تاملک و  و  ینیمخ = ماما  تیعقوم  رابتعا  هب  زین  ناریا  یمالسا  بالقنا 
، اروشاع تضهن  رد  هک  هنوگ  نامه  .دنک  نوگرگد  ار  روشک  یـسایس  ماظن  راتخاس  تسناوت  نآ  لابند  هب  درک و  لوحتم   ار  اه  ناج 

غارچ اروشاع  زین  یمالـسا  بالقنا  رد  دش ، هدناسانـش  تفرگ و  ییانـشور  يرهاظ ، یتراسا  تداهـش و  غارچ  وترپ  رد  اه  ناسنا  ناج 
: تسا هدومرف  ینشور  هب  ینیمخ = ماما  .دش  ینورد  یبالقنا  بجوم  تفرگ و  رارق  هار 

ینورد بالقنا  دوب ؛ تلم  نیا  ینورد  بالقنا  نامه  مینک ، باسح  تازجعم  وزج  ار  نآ  دـیاب  دـش و  لصاح  اجنیا  رد  هک  يزیچ  نآ 
كرابت و يادخ  هب  اهنآ  هجوت  مالـسا و  زا  اهنآ  تخانـش  اهنآ و  ینورد  بالقنا  نامه  دوش و  ادیپ  بالقنا  هک  دش  بجوم  تلم  نیا 
، دیـسر يزوریپ  هب  دش و  لدبم  بالقنا  هب  دعب  دش و  مایق  هک  لوا  زا  میتسه ، نآ  رد  هک  يا  هرود  نیا  مامت  رد  هک  دش  بجوم  یلاعت 

بـالقنا يارب  هکلب  تسا ، بـالقنا  يارب  هن  نیا ، .تسا  شیازفا  هب  ور  تلم  دـبعت  تلم و  روـضح  هک  دـینیب  یم  زور  هبزور  نـالا ، اـت 
(1) .مینک وجو  تسج  مدرم  ینورد  بالقنا  زا  دیاب  ار  يزوریپ  .دوش  زوریپ  بالقنا  هک  دش  بجوم  نیا  .تسا  ینورد 

اب هلباـقم  يارب  ملاـع ، ناـیوج  قـح  ناـگدازآ و  ناناملـسم ، هـمه  يارب  وـگلا  نیرتـهب  اروشاـع ، مرحم و  ینیمخ ،= ماـما  هاگدـید  رد 
نارگمتس            وج و  هطلس  نادنمتردق  نایتوغاط ،

18 ص :

ص 12. ج 18 ، ، 1370 تاراشتنا ، هورگ  یمالسا ، بالقنا  گنهرف  كرادم  نامزاس  نارهت ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  . 1 - 1
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دای و نتـشاد  هگن  هدنز  ورگ  رد  ار  مالـسا  تایح  مالـسا و  ظفح  یلـصا  لماع  ار   7 ادهـشلادیس بتکم  ناشیا  نینچمه  .تسا  خیرات 
ترـضح كرابم  مان  دـیراد و  هگن  هدـنز  ار  البرک  : » دـننک یم  شرافـس  ناگمه  هب  هراب  نیارد  دـناد و  یم  مرحم  اروشاع و  هرطاـخ 

: دنیامرف یم  رگید  یمالک  رد  نینچمه   (1)« .دوش یم  هتـشاد  هگن  هدنز  مالـسا  وا  ندوب  هدنز  اب  هک  دیراد  هگن  هدنز  ار   7 ادهشلادیس
(2) «. تسا يدابع  یسایس _  مهم  رایسب  هلئسم  کی  اروشاع ، نتشاد  هگن  هدنز  »

.دناد یم  بجاو  ناگمه  رب  ار  نآ  ظفح  7 و  نیسحلا هللادبعابا  تضهن  اروشاع و  زا  ییوترپ  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  ماما ،= ترضح 
هدرک شرافس  نینچ  هتسناد و  ناهج  ناملسم  ياه  تلم  یمامت  نافعضتسم و  مالسا ، تسکش  ناس  هب  ار  نآ  تسکـش  ساسا ، نیا  رب 

: دنا

رد ار  زیزع  مالـسا  هک ]  ] نانآ تفای ؛ ققحت  نانآ  تکربرپ  تسد  هب  يزوریپ  هک  اه  ناسنا  میظع  ياه  هدوت  گرزب و  تلم  هب  نم  مایپ 
ریظن یب  يزوریپ  نیا  نرق و  گرزب  زاجعا  نیا  هک  تسا  نیا  میتسه ، نانآ  هدنزرا  تامدخ  نوهرم  همه ، دندومن و  دیدجت  نرق ، نیا 

، تسا نآ  اـب  رداـق  دـنوادخ  تسد  هک  امـش  ياـناوت  تسد  هب  مه  نآ  تسا و  یناـبهگن  ظـفح و  جاـتحم  یمالـسا ، يروهمج  نیا  و 
(3) .دوش یم  لصاح 

رد یعیش  هعماج  فعـض  بجوم  نآ  هب  یهجوت  یب  هک  اروشاع  تضهن  یعامتجا  یـسایس _  داعبا  اه و  هولج  هب  ینیمخ = ماما  هجوت 
ار اروشاع  گنهرف  یعامتجا  یـسایس و  تردق  تسناوت  هاتوک  یتدم  رد  تفای و  يرگید  يانعم  راب  نیا  دوب ، هدش  نارگمتـس  لباقم 

یـسایس يوگلا  هب  ار  اروشاع  تسناوت  لهچ  ههد  رد  ینیمخ ،= ماـما  .دـهد  ناـشن  یبوخ  هب  رگمتـس  ياـه  تموکح  ندرب  نیب  زا  رد 
، دوخ داهن  رد  اروشاع  هک  دـهد  ناشن  ناهج  همه  هب  دـنک و  لیدـبت  یهاش  متـس  ماظن  دـض  رب  یـسدقم  دـنمورین و  دـمآراک ، رایـسب 

تموکح  _ باـتک رد  ناـشیا  .دراد  نارگمتـس  دـض  رب  اـه  هدوـت  یعاـمتجا  یـسایس و  کـیرحت  يارب  یناوارف  دادعتـسا  تاـناکما و 
دوـجو هب  ار  اروشاـع  ریظن  مدرم ، هب  نآ  هضرع  رد  دـیرادب و  هضرع  ار  مالـسا  : » دـننک یم  شرافـس  ناـیناحور  هـب  دوـخ ، یمالـسا _

نید و داهج و  بتکم  هک  ار  نآ  دیروایب و 

19 ص :

ص 58. اه ، تمکح  اهدنپ و  راصق : تاملک  . 1 - 1
.نامه . 2 - 2

ص 224. ج 8 ، رون ، هفیحص  . 3 - 3
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يورین کـی  تروص  هب  دـننک و  حیحـصت  نآ  يور  زا  ار  ناـشدوخ  قـالخا  دـیاقع و  اـت  دـیهد  رارق  مدرم  راـیتخا  رد  تسا ، هزراـبم 
(1) «. دنزاس رارقرب  ار  یمالسا  تموکح  هدرک ، نوگنرس  ار  يرامعتسا  رئاج و  یسایس  هاگتسد  دهاجم ،

رد رمارک  نیترام  هک  يروط  هب  دروآ ؛ هارمه  هب  یناوارف  راثآ  دیـشوپ و  لمع  هماـج  بـالقنا  گرزب  راـمعم  تاـیونم  هک  یتسار  هب  و 
دـنزیگنارب ه ینیمخ = ماما  هنوگچ  دـهد  یم  ناشن  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  یعیـسو  راثآ  : » دـسیون یم  هراـب  نیا 

هناـیلاس مسارم  ندرک  یـسایس  .تسا  هتـسب  راـک  هب  دوخ  شبنج  تیوقت ]  ] يارب ار  تداهـش ) اروشاـع و   ) هعیـش ياـه  عوـضوم  نیرت 
(2) .تسا مادقا  نیا  زراب  ياه  هنومن  زا  اروشاع ،

20 ص :

صص 158 و 159. ، 1372 ینیمخ ، ماما  رشن  هسسوم  نارهت ، یمالسا ، تموکح  هیقف ، تیالو  هدوتس ، اضرریما  . 1 - 1
ص 77. 1984م ، ویوآ ، لت  هاگشناد  یللملا  نیب  سنارفنک  تالاقم  هعومجم  بالقنا ،» تمواقم و  عیشت ، ، » رمارک نیترام  . 2 - 2
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ناریا یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ  فادها و 

دورو زا  لبق  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  یهلا  هنوگ  هب  ایبنا و  ياه  تضهن  هویـش  هب  ناریا  تلم  بالقنا  هک  اجنآ  زا 
.مینکفیب یهاگن  نانآ  تضهن  فادها  ایلوا و  ایبنا و  ياه  تضهن  هب  ثحب ، هب 

یمن مراد _  ییاناوت  هک  اـجنآ  اـت  حالـصا _  زج  نم  : » دـیامرف یم   9 ربمایپ بیعـش  ناـبز  زا  میرک  نآرق  : 7 ایلوا ایبنا و  مایق  فادـها 
(1) «. مهاوخ

.تسا حرطم  فده  نیمه  زین   7 راهطا همئا  تاملک  رد  .تسا  هدوبن  يرشب  عماوج  ندیشخب  ناماس  حالـصا و  زج  ایبنا  فده  نیاربانب 
.دنا هداد  حالصا »  » ناونع دوخ  نینوخ  تضهن  هب  هیفنح  نبدمحم  شردارب  هب  باطخ  شفورعم  همان  تیصو  رد   7 نیسح ماما 

نآ هب  ندیـسر  يارب  شیاه  يراکادف  اه و  تیلاعف  همه  هک  دراد  ییاه  نامرآ  فادها و  یبالقنا  ره  ناریا : یمالـسا  بالقنا  فادها 
نیاربانب .تسین  ینثتـسم  نوناق  نیا  زا  زین  ناریا  بالقنا  .دسرن  ای  دسرب  اهنآ  هب  هکنیا ، زا  معا  دریگ : یم  تروص  اه  نامرآ  فادها و 

: زا دنا  ترابع  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ  فادها و 

لالقتسا

يانعم هب  لالقتسا  هتبلا  .یمالسا  يروهمج  يدازآ ، لالقتسا ، ینعی _  تسا ؛ یمالسا  بالقنا  یلصا  راعش  زا  هملک  نیتسخن  لالقتسا 
تردقربا هب  روشک  هک  تسا  نیا  دوصقم  .میـشابن  دنمزاین  رگید  ياهروشک  زا  کی  چـیه  هب  نارگید  اب  طابترا  نودـب  هک  تسین  نآ 

میمـصت ناش  حـلاصم  هرابرد  دوخ  مدرم  دریگن و  رارق  اهنآ  تیمومیق  هطلـس و  تحت  دـشابن و  هتـسباو  رگرامعتـسا  ياهروشک  اـه و 
: دنیامرف یم  لالقتسا  تیمها  هرابرد  ینیمخ = ماما  ترضح  .دنریگب 

21 ص :

.88 دوه : . 1 - 1

بالقنا يزوریپ  درگلاس  نیملهچ  زاغآ   » همان هژیو  هرامش 25  تاراشا -  همانلصف 
« یمالسا

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 138ناهفصا   هحفص 28 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13087/AKS BARNAMEH/#content_note_21_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دش (1) دهاوخن  تسرد  اهزیچ  ریاس  مینکن  نیمضت  میراین و  تسد  هب  ار  نامدوخ  روشک  لالقتسا  ام  رگا 

.یماظن لالقتسا  يداصتقا و  لالقتسا  یسایس ، لالقتسا  يرکف ، لالقتسا  دراد : یماسقا  لالقتسا 

اهنآ ناوت  یمن  دنراد ، يرکف  لالقتسا  یتلم  یتقو  ات  اریز  تسا ؛ رت  مهم  رگید  ماسقا  زا  یگنهرف  يرکف و  لالقتـسا  يرکف : لالقتـسا 
رد يداصتقا ، هرـصاحم  یماظن و  مجاهت  زا  يدیماان  زا  سپ  زین  بلط  تصرف  نمـشد  .دناشک  یـسایس  ای  يداصتقا  رامعتـسا  تحت  ار 

ارجا ار  دوخ  موش  دـصاقم  ناریا ، تلم  يرکف  لالقتـسا  يدوبان  اب  دـناوتب  ات  دروآ  ور  یگنهرف  يرکف و  مجاهت  هب  بالقنا  موس  ههد 
: دنا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  ار  يرکف  لالقتسا  تیمها  ینیمخ = ماما  ترضح  ناریا ، یمالسا  بالقنا  رامعم  .دنک 

هب ار  امـش  دیهاوخب  رگا  دیـشاب ، لقتـسم  دیهاوخب  رگا  ...دنک  یمن  ادیپ  لالقتـسا  دـیاین ، نوریب  یگدز  برغ  نیا  زا  تکلمم  نیا  ات   
(2) «. دیرادرب تسد  دیاب  برغ  دیلقت  نیا  زا  تلم ، کی  دیوشب  دنسانشب و  دیتسه ، تلم  کی  هکنیا 

: دیوگ یم  یمالسا _ بالقنا  تخانش   _ باتک رد  يوضترم  دمحم  دیس 

نارگید زا  زین  نانآ  دـنرادن و  نانآ  رب  یتاذ  يرترب  نارگید  هک  دنـسرب  رواـب  نیا  هب  يرکف  رظن  زا  مدرم  هکنیا  ینعی  يرکف  لالقتـسا 
(3) .دنسرب ییاه  يروآون  هب  دنناوت  یم  دنشاب  هتشاد  راکتشپ  تّمه و  رگا  دنرادن و  مک  يزیچ 

روتـسد ناگناگیب  زا  روشک  ياه  یـشم  طخ  نییعت  اه و  همانرب  نیودت  هیهت و  يارب  روشک  نارـس  ناریدـم و  ینعی  یـسایس : لالقتـسا 
.دننک تلاخد  اه  هنیمز  نیا  رد  دنناوتن  نانآ  دنریگن و 

يوق يردق  هب  نداعم  يزرواشک و  تعنـص ، تامدخ ، شخب  رد  روشک  ییانبریز  تاسیـسأت  هک  تسانعم  نیا  هب  يداصتقا : لالقتـسا 
(4) .مینک نیمأت  لخاد  رد  ار  اهنآ  میناوتب  میشابن و  دنمزاین  جراخ  هب  مدرم  یمومع  ياهزاین  نیمأت  يارب  هک  دشاب 
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يدازآ

ترطف هب  يدازآ  رون  رگا  .دوش  یم  روراـب  وا  دوجو  افوکـش و  ناـسنا  ياهدادعتـسا  يدازآ  وـترپ  رد  .دـنراد  تسود  ار  يدازآ  همه 
بالقنا رد  .فده  هن  تسا  هلیسو  يدازآ  نیاربانب  .دناشک  یم  دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  شبحاص  دهد و  یم  دشر  ار  نآ  دباتب ، یمدآ 

اب دنتشون و  اهراوید  رد و  رب  ار  نآ  دوخ  نوخ  اب  یهاشنهاش  دادبتسا  زا  هتسخ  مدرم  هک  دوب  ییاهراعش  هلمج  زا  يدازآ  زین ، یمالسا 
.دنداد رس  ار  نآ  دوخ  نابز 

شدـنزرف هب  يا  همان  رد   7 یلع نانمؤمریما  تسا ، هدرک  ناوارف  دـیکأت  نوناق ، ساسا  رب  نتـسیزدازآ  ندوبدازآ و  لصا  رب  زین  مالـسا 
(1) «. تسا هداد  رارق  دازآ  ار  وت  دنوادخ  هک  یلاح  رد  شابم ، يرگید  هدرب  زگره  : » دسیون یم   7 نسح ماما 

.تخادرپ نآ  هب  رتشیب  دیاب  هک  دراد  دوجو  ییاه  ماهبا  نآ  رد  هک  تسا  یمیهافم  هلمج  زا  يدازآ 

.نوناق دودح  رد  يدازآ  قلطم و  يدازآ  درک : فصو  ناوت  یم  هنوگ  ود  هب  ار  يدازآ 

هب یعنام  چیه  نودب  دننک ، دنـسپ  دـنهاوخب و  هچره  هنارـسدوخ  دارفا  ات  تسا  دـنب  دـیق و  هنوگره  زا  ییاهر  يانعم  هب  قلطم : يدازآ 
فالخ رب  دـنچره  تسا ، درف  ره  رظن  تحلـصم ، صیخـشت  رایعم  اهنت  .دـنورب  دـننک ، یم  باختنا  دوخ  هک  ار  یهار  دـنروآ و  تسد 

.دشاب نارگید  حلاصم 

.دهد یم  سوکعم  هجیتن  ددرگ و  یم  یهتنم  يدازآ  بلس  هب  اریز  دنریذپ ؛ یمن  ناهج  يالقع  زگره  ار  يدازآ  هنوگ  نیا  هتبلا 

هکلب دنـشاب  هدرک  عضو  ناربکتـسم  هک  ینوناق  هن  هتبلا  .تسا  نوناق  دودـح  رد  يدازآ  نامه  یناسنا ، ترطف  قباطم  لوقعم و  يدازآ 
حلاصم هک  ینوناق  تسا ؛ هتفرگ  تئـشن  یهلا  نیناوق  زا  ای  هدرک  عضو  تمکح  ینابم  ترطف و  ساسا  رب  ار  نآ  دـنوادخ ، هک  ینوناـق 

.دنک نیمأت  یعامتجا  تلادع  لصا  ساسا  رب  ار  یناگمه  عفانم  یمومع و 

رارق یمالسا » تموکح   » و لالقتسا »  » رانکرد يدازآ »  » هک میبای  یمرد  مینک ، تقد  اه  ییامیپهار  ماگنه  رد  مدرم  ياهراعش  رد  رگا 
يرکف و لالقتـسا  وس  کـی  هک  دنتـساوخ  یم  ار  يدازآ  هنوـگ  نآ  ناریا ، ناملـسم  مدرم  هک  تسا  یبوـخ  هاوـگ  دوـخ  نیا  و  دراد ،

ناسنا لیـصا  ترطف  زا  هتـساخرب  هک  ینیناوق  ینعی  دشاب ؛ مالـسا  نیناوق  اب  قباطم  رگید  يوس  زا  دـنکن و  یفن  ار  یـسایس  يداصتقا و 
.تساه
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یمالسا يروهمج 

یم شوگ  هب  مدرم  ياهراعش  رد  اهنت  هن  فده  نیا  .تسا  یمالسا  يروهمج  ناریا ، یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ  فادها و  هلمج  زا 
انتعا اجنآ ، زا  تارهاظت  زاغآ  دجاسم و  رد  مدرم  عمجت  دننام  دراد ؛ دـیکأت  نآ  ندوب  فدـه  رب  زین  يرگید  ياه  هناشن  هکلب  دیـسر ،

...و تسار  پچ و  ياهراعش  هب  ندرکن 

يارآ قیرط  زا  دـیاب  روشک  سیئر  ینعی  تسا ؛ تموکح  عون  هناـشن  هک  تیروهمج » : » تسا هملک  ود  زا  بکرم  یمالـسا  يروـهمج 
تـسا یمالـسا »  » مود هژاو  .درادن  ییاج  تموکح  نیا  رد  یهاشنهاش  يروتاتکید و  ياه  شور  دسرب و  تردق  هب  تاباختنا  مدرم و 

لقع و تنـس ، نآرق ، زا  هک  مالـسا  عرـش  نیناوق  ساسا  رب  دیاب  ماظن  نامکاح  نالوئـسم و  ینعی  تسا ؛ تموکح  ياوتحم  رگنایب  هک 
ود رب  یمالسا  يروهمج  ای  یمالسا  تموکح  نیاربانب  دنراذگب ، ارجا  هب  عضو و  ار  روشک  يراج  نیناوق  دنوش ، یم  جارختسا  عامجا 

.تسا یمالسا  يروهمج  اب  تفلاخم  ود ، نیا  زا  کیره  زا  یطخت  .مالسا  عرش  مدرم و  ءارآ  تسا : راوتسا  هیاپ 

یطیارش اب  هک  تسا  نیا  یمالسا  يروهمج  تموکح  تیهام  : » دنیامرف یم  یمالـسا  يروهمج  تیهام  هرابرد  لحار = ماما  ترـضح 
(1) «. تسا مالسا  ماکحا  يرجم  هدش و  لیکشت  تموکح  تلم ، یمومع  يارآ  هب  اکتا  اب  تسا ، هداد  رارق  تموکح  يارب  مالسا  هک 

یعامتجا تلادع   

.تسا هدرک  یناوارف  دیکأت  تاواسم  لدع و  هماقا  رب  زین  مالسا  سدقم  عرش  نآ ، رب  هوالع  .تسا  بلط  تلادع  يرطف ، روط  هب  ناسنا 
(2) «. دهد یم  نامرف  ناسحا  لدع و  هب  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  نوناک  شیپ  زا  شیب  لداع ، موصعم و  ناربهر  دوجو  تکرب  هب  عیـشت  بتکم  رد  هژیو  هب  یناسنا  ناـمرآ  نیا 
ناهاوخ دـندوب ، هدـمآ  هوتـس  هب  هاش  میژر  رد  تراقح  ساـسحا  اـه و  تیمورحم  اـه ، ضیعبت  زا  هک  ناریا  ناملـسم  مدرم  ور  نیا  زا 

.دندوب یعامتجا  تلادع  رب  ینتبم  یمالسا  یماظن 
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، تسا هدمآ   7 یلع ماما  مالک  رد  هک  هنوگ  نامه  تلادـع  هکلب  تسین  ایازم  یقوقح و  یمامت  رد  يواست  ینعم  هب  یعاـمتجا  تلادـع 
.تسوا بسانم  هک  دشاب  ییاج  رد  دیاب  يزیچره  ینعی  تسا ؛  (1)« هعضوم یش ء  ّلک  عضو   » ینعم هب 

یگتـسیاش تقایل و  ربانب  دـیاب  دنـشاب ، رادروخرب  ناسکی  ياه  تصرف  تاناکما و  زا  دـیاب  هعماج  دارفا  همه  هکنیا  رب  هوالع  نیاربانب ،
.دوش دنم  هرهب  زین  ایازم  زا  شیاه 

: دنیامرف یم  یعامتجا  تلادع  يانعم  دروم  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر 

دورب و نیب  زا  اـه  تیمورحم  قح و  هباـن  ياـه  يرادروـخرب  تاـقبط و  ناـیم  فرژ  هلـصاف  هک  تسا  ینعم  نیدـب  یعاـمتجا  تلادـع 
عفر تمـس  هب  هک  دننک  هدهاشم  ساسحا و  دـنا ، بالقنا  ناعفادـم  نیرترادافو  نیرت و  نئمطم  هراومه  هک  ناگنهرباپ  نافعـضتسم و 
أجلم هب  دـناوت  یم  يدـعت ، ملظ و  ربارب  رد  هک  دـنک  ساـسحا  سک  همه  ...دریگ  یم  ماـجنا  هناـقداص  يدـج و  یتـکرح  تیمورحم ،

(2) .دروآ مهارف  یبولطم  یگدنز  تسناوت  دنهاوخ  دوخ  شالت  راک و  اب  هک  دننادب  سک  همه  درب و  هانپ  نئمطم 
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نافعضتسم يزوریپ  رب  ینبم  ینآرق  ياه  تراشب 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نآرق  رظنم  زا  ناربکتسم »  » و نافعضتسم » »

میهافم و اب  ییانشآ  يارب  .تسا  صصق  هکرابم  هروس  هیآ 5  دهد  یم  ار  ناربکتسم  رب  نافعـضتسم  يزوریپ  دیون  هک  یتایآ  زا  یکی 
ریـسفت  _ رب يرذگ  دنناد  یم  یهلا  قح  رب  هدعو  ققحت  ار  نآ  يدهم [ ترـضح  روهظ  نارظتنم  همه  هک  شخبدیون  هیآ  نیا  نیماضم 

.دوش یم  رکذ  نادنم  هقالع  مومع  يارب  هک  میراد  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  هنومن _

« َنِیثِراَْولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِّذَلا  یَلَع  َّنُّمَن  نَأ  ُدیُِرنَو  »

ار اـهنآ  مینک و  دوخ  بهاوـم  لومـشم  ار  اـهنآ  میهن و  تنم  نیمز  يور  نافعـضتسم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  اـم  تیـشم  هدارا و 
.میهد رارق  نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و 

نایب رمتـسم  عراضم و  لعف  لکـش  رد  یلک و  نوناق  کی  تروص  هب  هکارچ  تسا ؛ شخبدیما  ایوگ و  نآ ، دعب  هیآ  هیآ و  نیا  ردقچ 
مینک نینچ  میهاوخ  یم  ام  دیوگ : یم  هتشاد ، ناینوعرف  تموکح  لیئارسا و  ینب  نافعـضتسم  هب  صاصتخا  دوشن  روصت  ات  تسا  هدش 

يوق و اهنآ  میتساوخ  یم  ام  اما  دنکشب ، مهرد  ار  ناشتکوش  تردق و  دنک و  رام  رات و  ار  لیئارـسا  ینب  تساوخ  یم  نوعرف  ینعی  ... 
نافعـضتسم هب  ار  تموکح  هک  میدوب  هدرک  هدارا  اـما  .دـشاب  ناربکتـسم  تسد  رد  دـبا  اـت  تموـکح  تساوـخ  یم  وا  .دـنوش  زوریپ 

.دش نینچ  ماجنارس  میراپسب و 

دـصق هب  تمعن  ندرک  وگزاب  هک  ینابز  تنم  مومذـم  راـک  اـب  نیا  تساـه و  تمعن  بهاوم و  ندیـشخب  ینعم  هب  تنم »  » ریبعت ًاـنمض 
.دراد رایسب  قرف  تسا ، لباقم  فرط  ریقحت 

نیا رد  عوضوم  جـنپ  دراد و  یمرب  نافعـضتسم  دروم  رد  دوخ  تیـشم  هدارا و  يور  زا  هدرپ  دـنوادخ  صـصق ، هروس  تایآ 6-5  رد 
.دنراد کیدزن  طابترا  دنویپ و  مه  اب  هک  دنک  یم  نایب  هنیمز 

« َّنُّمَن نَأ  ُدیُِرنَو  « ؛ مینک دوخ  ياه  تمعن  لومشم  ار  اهنآ  میهاوخ  یم  ام  هکنیا  تسخن 
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« ًهَِّمئَأ ْمُهَلَعَْجنَو  « ؛ میهد رارق  نایاوشیپ  ار  اهنآ  میهاوخ  یم  ام  هکنیا  مود 

« َنِیثِراَْولا ُمُهَلَعَْجنَو  « ؛ میهد رارق  نارابج  تموکح  ناثراو  ار  اهنآ  میهاوخ  یم  ام  هکنیا  موس 

« ِضْرَْألا ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  « ؛ میهد یم  اهنآ  هب  اجرباپ  يوق و  تموکح  ام  هکنیا  مراهچ 

؛ میهد ناشن  اهنآ  هب  دندوب  هدرک  جیسب  نآ  دض  رب  ار  دوخ  ياهورین  مامت  دنتشاد و  میب  نآ  زا  ناشنانمـشد  هچنآ  هک  مجنپ  هرخالاب  و 
« َنوُرَذْحَی اُوناَک  اَّم  مُْهنِم  اَمُهَدُونُجَو  َناَماَهَو  َنْوَعِْرف  يُِرنَو  »

.نافعضتسم دروم  رد  راگدرورپ  تیانع  فطل  تسا  نینچ 

يرکف و فاعضتسا  هب  ار  دوخ  ناینابرق  دننک  یم  یعس  زیچ  ره  زا  لبق  دوخ  هنارباج  تسایس  ياه  هیاپ  میکحت  يارب  ربکتـسم  نارابج 
ار تموکح  مامز  نتفرگ  مایق و  رکف  دنامن و  یقاب  اهنآ  يارب  یناوت  تردـق و  ات  يداصتقا ، فاعـضتسا  هب  سپـس  دـنناشکب ، یگنهرف 

.دننارورپن دوخ  زغم  رد  تسد و  رد 

نافعضتسم یناهج  تموکح 

تسا یلک  نوناق  رگنایب  هکلب  دیوگ ، یمن  نخس  لیئارسا  ینب  هب  طوبرم  یصوصخ  یعـضوم و  همانرب  کی  زا  زگره  هدش ، دای  تایآ 
ار اهنآ  میراذـگب و  تنم  نافعـضتسم  رب  هک  میراد  هدارا  ام  : » دـیامرف یم  هیآ  .اـه  تیعمج  ماوقا و  همه  نورق و  راـصعا و  همه  يارب 

«. میهد رارق  نیمز  يور  تموکح  ناثراو  نایاوشیپ و 

.رفک رب  نامیا  لطاب و  رب  قح  يزوریپ  هنیمز  رد  تسا  یتراشب  نیا 

.روج ملظ و  طاسب  ندش  هدیچرب  داد و  لدع و  تموکح  ناهاوخ  هدازآ و  ياه  ناسنا  همه  يارب  تسا  یتراشب 

.دوب ناینوعرف  لیئارسا و  ینب  تموکح  لاوز  یهلا ، تیشم  نیا  ققحت  زا  يا  هنومن 

هنهرب اپ  تموکح  دوب ؛ رانک  تموکح  طوقس  مالسا و  روهظ  زا  دعب  شنارای  9 و  مالسا ربمایپ  تموکح  لیکشت  شرت  لماک  هنومن  و 
یم متـس  ملظ و  اهنآ  رب  دـندرک و  یم  ءازهتـسا  ریقحت و  ار   اـهنآ  هنعارف  هتـسویپ  هک  لدـکاپ  ناـمولظم  ناـمیااب و  ناتـسد  یهت  اـه و 

.دندرک

ینیب دروآ و  ریز  هب  تردق  تخت  زا  ار  اهنآ  دوشگ و  ار  اهرصیق  اهارسک و  ياهرصق  هزاورد  نامولظم ، هورگ  تسد  هب  ادخ  ماجنارس 
.دیلام كاخ  هب  ار  ناربکتسم 
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.تسا نیمز  هرک  مامت  رد  تلادع  قح و  تموکح  لیکشت  و  يدهم [ روهظ  نآ ، رت  هدرتسگ  هنومن  و 

نیا ریسفت  رد  تیب : لها  همئا  هک  میناوخ  یم  یمالسا  تایاور  رد  اذل  دهد ، یم  ار  یتموکح  نینچ  روهظ  تراشب  ینشور  هب  هیآ  نیا 
.دنا هدرک  هراشا  گرزب  روهظ  نیا  هب  هیآ ،

شا هدنـشود  هب  ریـش  نداد  زا  هـک  يرتـش  نوـچمه  یـشکرس _  یـشومچ و  زا  سپ  اـیند  تـسا : هدـمآ  نـینچ  هغـالبلا _ جـهن   _ رد
.دومرف توالت  ار  َّنُّمَن » نَأ  ُدیُِرنَو   » هیآ سپس  .دروآ  یم  يور  ام  هب  دراد _  یم  هگن  شا  هچب  يارب  دنک و  یم  يراددوخ 

دنوادخ دنتسه ،  9 دمحم لآ  هورگ  نیا  : » دومرف قوف  هیآ  ریـسفت  رد  هک  میناوـخ  یم   7 راوگرزب ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
لیلذ و ار  ناشنانمـشد  دهد و  یم  تزع  اهنآ  هب  دزیگنا و  یمرب  دوش ، یم  دراو  نانآ  رب  هک  يراشف  تمحز و  زا  دـعب  ار  اهنآ  يدـهم 

.دنک یم  راوخ 

؟ دنتسه یناسک  هچ  ناربکتسم  نافعضتسم و 

دنا و هدناشک  فعض  هب  ار  وا  هک  تسا  یسک  ینعم  هب  هدش  هدرب  لاعفتسا  باب  هب  نوچ  اما  تسا ، فعض »  » هدام زا  فعضتسم »  » هژاو
.دنا هدرک  ریجنز  دنب و  رد 

، دراد هوقلاب  لعفلاب و  ياهورین  هک  تسا  یسک  فعضتسم  هکلب  دشاب ؛ ناوتان  فیعض و  هک  تسین  یسک  فعضتسم »  » رگید ریبعت  هب 
، دنا هداهن  وا  ياپ  تسد و  رب  هک  ریجنز  دنب و  ربارب  رد  لاح ، نیا  اب  .تسا  هتفرگ  رارق  راشف  رد  تخـس  نارابج  ناملاظ و  هیحان  زا  اما 
قح و نییآ  دزاس و  هاتوک  ار  نارگمتس  نارابج و  تسد  دوش ، دازآ  دنکشب و  ار  اهریجنز  دشوک  یم  هتسویپ  هدوبن ، میلـست  تکاس و 

.دنک اپرب  ار  تلادع 

دنتـسین رـضاح  یتـح  هک  وسرت  اـپ و  تسد و  یب  دارفا  هن  تسا ، هداد  نیمز  رد  تموـکح  يراـی و  هدـعو  یهورگ  نینچ  هب  دـنوادخ 
.دنهد ینابرق  دنراذگب و  هزرابم  نادیم  رد  اپ  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دنشکب  يدایرف 

ار دوخ  ياهورین  دـنتفرگ ، ار   7 یـسوم دوخ  ربهر  درگ  هک  دـنوش  ناینوعرف  تموکح  ثراو  دنتـسناوت  هک  زور  نآ  زین  لیئارـسا  ینب 
7 یـسوم توعد  اب  دندوب  هدرب  ثرا  هب  میهاربا  ناشدج  زا  هک  ینامیا  يایاقب  دنداد ، لیکـشت  ار  يدحاو  فص  همه  دـندرک و  جیـسب 

.دندش مایق  هدامآ  دندودز و  دوخ  رکف  زا  ار  تافارخ  لیمکت و 
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یسایس فعضتسم  یقالخا و  فعضتسم  يداصتقا ، فعضتسم  یگنهرف ، يرکف و  فعضتسم  دراد : یماسقا  عاونا و  فعـضتسم  هتبلا 
.تسا هدرک  هیکت  یقالخا  یسایس و  نافعضتسم  يور  رتشیب  نآرق  و 

فاعضتسا هب  ار  دوخ  ناینابرق  دنشوک  یم  زیچ  ره  زا  لبق  دوخ  هنارباج  تسایس  ياه  هیاپ  میکحت  يارب  ربکتسم  نارابج  کش ، نودب 
مامز نتفرگ  مایق و  رکف  دـنامن و  یقاب  اـهنآ  يارب  یناوت  تردـق و  اـت  يداـصتقا ، فاعـضتسا  هب  سپـس  دـنناشکب ، یگنهرف  يرکف و 

.دننارورپن دوخ  زغم  رد  تسد و  رد  ار  تموکح 

شا هدنـشود  هب  ریـش  نداد  زا  هک  يرتـش  نوـچمه  یـشکرس _  یـشومچ و  زا  سپ  اـیند  : » تـسا هدـمآ  نـینچ  هغـالبلا _ جـهن   _ رد
.دومرف توالت  ار  َّنُّمَن » نَأ  ُدیُِرنَو   » هیآ سپس  ...دروآ  یم  يور  ام  هب  دراد _  یم  هگن  شا  هچب  يارب  دنک و  یم  يراددوخ 

رارق نارابج  راشف  ریز  هک  دیوگ  یم  نخـس  ینانمؤم  زا  ًامومع  هک  هدمآ  نایم  هب  نافعـضتسم  زا  نخـس  دروم  جنپ  رد  دیجم  نآرق  رد 
رد ادخ و  هار  رد  ارچ  : » دیوگ یم  هدرک ، توعد  نامیااب  نافعضتسم  ادخ و  هار  رد  داهج  هزرابم و  هب  ار  نانمؤم  اج  کی  رد  .دنتشاد 

نیا زا  ار  ام  ایادخ ! دنیوگ : یم  هک  يا  هدیدمتس  دارفا  نامه  دینک ؟ یمن  راکیپ  دنا  هدش  فیعضت  هک  یناکدوک  نانز و  نادرم و  هار 
نییعت يروای  تدوخ  يوس  زا  ام  يارب  هد و  رارق  یتسرپرـس  تدوخ  فرط  زا  ام  يارب  و  رب ، نوریب  دنرگمتـس  شلها  هک  هکم )  ) رهش

«. امرف

زین ندوب  فعضتسم  ياعدا  دنراد و  يراکمه  نارفاک  اب  دنا و  ملاظ  هک  دروآ  یم  نایم  هب  یناسک  زا  نخـس  راب  کی  اهنت  ور ، نیا  زا 
اهنآ لاگنچ  زا  داسف  رفک و  هقطنم  زا  ندرک  ترجه  اب  دـیتسناوت  یم  امـش  دـیوگ : یم  هدرک ، یفن  ار  اـهنآ  ياـعدا  نآرق  .دـننک  یم 

.تسا خزود  امش  هاگیاج  دیدرکن  نینچ  نوچ  اما  دیبای ؛ ییاهر 

، درامـش یم  راشف  ریز  نانمؤم  ار  اهنآ  تسا و  هدرک  دای  یکین  هب  اهنآ  زا  هدرک و  تیامح  نافعـضتسم  زا  اـج  همه  نآرق  لاـح  ره  هب 
.دنتسه ادخ  فطل  لومشم  هک  رگ  شالت  دهاجم و  ینانمؤم 

لطاب رب  قح  ییاهن  يزوریپ 

(1) «. تسا یندشدوبان  لطاب ، دش و  دوبان  لطاب  دیسر و  ارف  قح  وگب  و  اًقوُهَز ؛ َناَک  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ُلِطاَْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  ءاَج  ُْلقَو  »
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تلادع يارجا  شمارآ و  حلـص و  ییامرف  مکح  هعماج و  زا  يرگدادیب  ملظ و  طاسب  ندش  هدـیچرب  رـشب ، نیرید  ياهوزرآ  زا  یکی 
.تسا ناهج  رسارس  رد 

تموکح اب  هدـش ، مهارف  مایق  هنیمز  اه  تلم  زا  یهورگ  يارب  هاگره  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  ناسنا  تشرـس  اب  گنهامه  هشیدـنا ، نیا 
ًالوا دراد : لکشم  ود  اه  يزوریپ  نیا  تسا ؛ هدوب  قح  لها  يزوریپ  اه  هزرابم  نیا  زا  يرایـسب  هجیتن  و  دنا ، هدرک  هزرابم  روج  ملظ و 
دوخ فادها  زا  جیردت  هب  زین  مکاح  هورگ  نیمه  تسا  نکمم  ًایناث  و  ناهج ؛ رسارس  رد  هن  تسا  هداتفا  قافتا  ناهج  زا  يا  هشوگ  رد 

هک دـنا  هدوب  ینارادـمروز  هرطیـس  تحت  مدرم  خـیرات ، لوط  رد  نیاربانب  .دوش  طلـسم  مدرم  رب  رگید  یتوغاط  هراـبود  دـنوش و  رود 
اَهوُدَْسفَأ ًهَیْرَق  اُولَخَد  اَذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  .تسا  هدـش  يزیر  هیاپ  ینماان  داسف و  ملظ و  رب  اهنآ  تموکح 

نآ نازیزع  دنشک و  یم  داسف  هب  ار  نآ  دنوش ، يدابآ  هقطنم  دراو  هک  یماگنه  ناهاشداپ  َنُولَعْفَی ؛ َِکلَذَکَو  ًهَّلِذَأ  اَِهلْهَأ  َهَّزِعَأ  اُولَعَجَو 
(1) «. تسا هنوگ  نیمه  هشیمه  اهنآ  راک  .دننک  یم  لیلذ  ار 

رد قح  هک  دـهد  یم  ار  يزور  ندیـسرارف  ییاهن و  يزوریپ  ققحت  دـیون  تیعطاـق ، اـب  میرک  نآرق  تاـیآ ، زا  يرایـسب  رد  ادـنوادخ 
زا هک  زین  يدایز  تایاور  رد  .دنوش  یم  نیمز  ثراو  ناحلاص  هدیچرب و  لطاب  تموکح  طاسب  دوش و  یم  امرف  مکح  ناهج  رـساترس 

.تسا يدهم [ مایق  هب  طوبرم  ییاهن  يزوریپ  نیا  دنا ، هدرک  لقن  نیقیرف 

نیب زا  دنرو و  هطوغ  بآ  يور  هک  دنک  یم  هیبشت  ییاه  فک  هب  ار  لطاب  هدعو ، نیا  ققحت  یگنوگچ  ندرک  نشور  يارب  ادـنوادخ 
ات دنک  یم  بوذ  ار  نآ  شتآ  هک  یتازلف  ای  دنام  یم  یقاب  نیمز  رد  تسا و  دـنمدوس  هک  دـنک  یم  هیبشت  یبآ  هب  ار  قح  دـنور و  یم 

(2) .دنراد بآ  ياه  فک  دننامه  ییاه  فک  زین  اهنآ  دنزاسب ؛ یگدنز  لیاسو  ای  تالآ  تنیز  اهنآ  زا 

قح .دـنک  یم  تیافک  ام  يارب  تسا  ینتفر  نیبزا  لـطاب  یندـنام و  قح  ارچ  هکنیا  مهف  يارب  تسا ، هدرک  رکذ  دـنوادخ  هک  یهیبشت 
تکاله هب  موکحم  هک  تسا  بآ  يور  ياه  فک  نوچمه  لطاب  دـنام و  یم  یقاـب  دراد و  تیعقاو  هک  تسا  یتازلف  بآ و  نوچمه 

، تسادص رـس و  رپ  هک  تسا  ییاه  فک  نوچمه  لطاب  تسا و  تابثاب  دنمدوس و  دیفم ، هک  تسا  تازلف  بآ و  نوچمه  قح  .تسا 
یندشدوبان هرخالاب  هدیاف و  یب  هشیر ، یب  یلاخوت ، اما 
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لطاب قح و  نایرج  رد  دنک ، یم  دوبان  ار  اه  فک  تازلف  بآ و  هک  يروط  نامه  .تسا  هشیر  یب  لطاب  راد و  هشیر  قح  نوچ  .تسا 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  نانچمه  .درب  یم  نیب  زا  ار  لطاب  دوش و  یم  هریچ  لطاب  هب  هک  تسا  قح  زین 

رد سپ  دزاس ، كاله  ار  نآ  ات  میبوک  یم  لطاب  رـس  رب  ار  قح  ام  هکلب  ٌقِهاَز ... ؛ َوُه  اَذِإَف  ُهُغَمْدَـیَف  ِلِطاَْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذـْقَن  ْلـَب  ... 
(1) .دوش یم  دوبان  لطاب  ماگنه  نیا 

هک دوش  یم  نشور  دـش  نایب  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  دـهد ، یم  لطاب  يدوباـن  قح و  ندـمآ  زا  ربخ  دـنوادخ  زین  ثحب  دروم  هیآ  رد 
زا دـنمدوس و  تابثاب ، تقلخ ، نیناوق  اب  گنهامه  هشیر ، قمع و  ياراد  یتسرد ، قدـص ، تیعقاو ، اب  مأوت  اریز  تسا ؛ راگدـنام  قح 

، هدـیاف یب  یهت ، ناـیم  هشیر ، یب  یگتخاـس ، موـهوم ، اریز  تسا ؛ ینتفر  نیب  زا  يا  هلئـسم  لـطاب  تـسوا و  تادـییات  ادـخ و  بناـج 
.تسا ناطیش  بناج  زا  تابث و  یب  شنیرفآ ، اب  گنهامهان 

تدم تسا  نکمم  لطاب  .تسا  لطاب  لماک  يدوبان  قح و  قلطم  روهظ  زا  نخس  هکلب  تسین ؛ لطاب  رب  قح  هرطیس  زا  نخس  اجنیا  رد 
.دوش یم  شوماخ  تسا و  هاتوک  وا  رمع  هرخالاب  اما  دنک ، يرگ  هولج  یهاتوک 

، لطاب دـنکرب و  اـج  زا  ار  وا  دـناوت  یمن  مه  نیگمهـس  ياهدابدـنت  اـه و  ناـفوط  هک  تسا  يراـبرپ  راد و  هشیر  تخرد  دـننامه  قح 
.تسا مورحم  رارق  تابث و  زا  درادن و  يا  هرمث  ومن و  دشر و  چیه  هدش و  هدنک  نیمز  زا  هک  تسا  يا  هشیر  یب  تخرد  دننامه 
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بالقنا 57 ياهدرواتسد 

کی

، مدرم هدارا  رب  ینتبم  یسایس  درواتسد  نیلوا  روشک  لالقتسا  یمالسا و  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  يرابکتـسا و  ماظن  هطلـس  زا  ییاهر 
زا ماگ  نیتسخن  عقاو  رد  یتموکح و  روما  هرادا  رد  هعماـج  تکراـشم  نیزاـغآ  هطقن  یهاـش و  متـس  میژر  فذـح  طوقـس و  زا  سپ 

یمدرم و ياههدوت  نایم  رد  يروابدوخ  هیحور  يایحا  اب  درواتـسد  نیا  دوش و  یم  بوسحم  ینید  يرالاس  مدرم  ماظن  داجیا  لحارم 
.تفای يرتشیب  ماکحتسا  هعماج ، يونعم  تلزنم  نأش و  يایحا  نانز و  یعامتجا  یسایس و  قوقح  هب  يدج  هجوت 

ود

دنتفرگ و يا  هزات  ناج  یهلا  نایدا  مامت  هکلب  دش ، هدـیمد  هعیـش  مالـسا و  دـبلاک  رد  يا  هزات  حور  اهنت  هن  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اب 
کیرات يایند  رد  ینامـسآ  نایدا  رگید  مالـسا و  نتفای  تزع  نیاربانب  تفرگ ؛ تّوق  ناهج  رد  تایونعم  ددـجم  يایحا  يارب  اهدـیما 

رد هک  تسا  يرگید  يونعم  یـسایس و  درواتـسد  دـندوب ، هدـمآرد  ناراد  هیامرـس  تراسا  هب  جـیردت  هب  اه  ناـسنا  هک  نیون  یگدرب 
.درک هجوت  نآ  هب  دیاب  یجراخ  تسایس  هزوح 

هس

رد اّکتا  لباق  لدـم  کی  ناونع  هب  یـسایس  مالـسا  يایحا  نکمم و  یلمع و  لصا  کـی  ناونع  هب  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » لـصا تاـبثا 
مهرب  ) للملانیب ماظن  رد  لّوحت  مالسا ، ناهج  ناهج و  للم  رد  یسایس  یهاگآ  دیما و  حطس  ياقترا  نآ ، تازاوم  هب  رـصاعم و  ناهج 

دقن نینچمه  یمالـسا و  يرادـیب  هب  کمک  ناهج و  یمدرم  ياـه  تضهن  رب  ریثأـت  ناـهج ،) نافعـضتسم  عفن  هب  تردـق  هنزاوم  ندز 
.تسا یندوتس  زین  ناریا ، ياهقطنم  یناهج و  رادتقا  ذوفن و  شیازفا  یللملا و  نیب  هصرع  رد  اکیرما  هطلس 
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لاعف و رایـسب  رگیزاب  هقطنم و  لوا  تردـق  ناریا  : » دـنک یم  راهظا  نینچ  للملا  نیب  طـباور  سانـشراک  دراـچیر  زمیج  هطبار  نیا  رد 
یـساملپید زا  ناشن  نیا  .درادـن  اکیرما  دراد ، هقطنم  ياهروشک  رد  ناریا  هک  يذوفن  تردـق و  تسا و  ناـهج  حطـس  رد  راذـگریثأت 

(1) «. تسا هدوب  هتشذگ  لاس  یس  زا  شیب  رد  ناریا  لاعف 

راهچ

یعوـنت یگدرتـسگ و  ناـنچ  زا  یهلا  ماـظن  نـیا  تیوـنعم  هـب  یکتم  یـشهج  ياهدرواتــسد  یمالــسا ، بـالقنا  تـکرب  رپ  رمع  یط 
موبوزرم نیا  هدروخ  مسق  نانمشد  هکلب  یقرـش ، یبرغ و  فرط  یب  نارظن  بحاص  نادنمـشیدنا و  اهنت  هن  هزورما  هک  هدوب  رادروخرب 

.دنراد فارتعا  نآ  نوزفازور  يدمآراک  هب  هتشاد و  ناعذا  نآ  تمظع  رب  زین 

ندش لیدبت  لاح  رد  ناریا  هکنیا  رب  دیکأت  نمـض  نیالنآ  تسیا  لدیم  رد  هنایمرواخ  لئاسم  رگلیلحت  لییـس ، کیرتاپ  لاثم  ناونع  هب 
نیرت و نردـم  نیرتدازآ ، زا  یکی  نونکا  مه  نویناحور ، تیمکاـح  تحت  روشک  نیا  : » دـسیون یم  تسا ، ناـشخرد  یـسارکومد  هب 
هب یـشرازگ  رد  زین  زیارپ » رتنیا  نکیرما   » راک هظفاـحمون  هدکـشیدنا    (2) «. .دوش یم  بوسحم  هنایمرواخ  ياـهروشک  نیرت  مجـسنم 

بـالقنا هکنیا  رب  دـهد و  یم  رادـشه  هقطنم  رد  تردـق  نزاوت  زکرم  ناوـنع  هب  ناریا  هدـنیآ  هاـگیاج  هنیمز  رد  ییاـکیرما  نالوئـسم 
ًارهاظ هکنیا ، همه  زا  رت  مهم  : » دنک یم  مالعا  يو  نیا  رب  نوزفا  .دنک  یم  دـیکأت  تسا ، دوخ  ياهدرواتـسد  تیبثت  لاح  رد  یمالـسا 

(3) «. دسانشب تیمسر  هب  ار  هقطنم  رد  ناریا  يرترب  ات  تسا  هدامآ  اکیرما 
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ون یحرط 

هاگن رد  نآ  یگرزب  .نیمزرـس  نیا  خـیرات  هفیحـص  رب  هزات  یـشقن  رجف ، ههد  دوب و  رـصاعم  ناـهج  رد  ون  یحرط  یمالـسا ، بـالقنا 
ياج هب  زیچ  همه  دوش و  یم  شوماخ  يدوز  هب  شغورف  هک  ماخ  لایخ  نادب  دـنتفرگن ، يزیچ  هب  ار  نآ  درک و  هولج  درُخ  نانمـشد ،
زیربل توکلم  زا  درک و  یم  قازترا  رون ، زا  هکارچ  دوب ؛ توافتم  رگید  ياه  شبنج  اب  نامبالقنا  هکنآ  زا  لفاغ  ددرگ ، یمزاـب  شلوا 

.دوب

رـصاعم روهـشم و  سانـش  هعماج  رلفات ، نیولا  هتفگ  هب  .دـندوب  يروابدوخ  یهاوخادـخ و  زا  راشرـس  زین  وا  تما  بالقنا و  نیا  ماـما 
یمن رامـش  هب  یناهج  هنحـص  رگیزاب  نیرت  مهم  یتح  ای  اهنت  رگید  یلم  تلود  هک  تفگ  یم  ناهج  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  : » ییاـکیرما
ردـق نامه  هک  يرگید  ياهروشک  نادنورهـش  هب  هک  دراد  ار  قح  نیا  تسا ، تیمکاح  قح  ياراد  يروشک  شدوخ  هک  ناریا  .دـیآ 

دوب نیا  تفگ  یم  ام  هب  ًاعقاو  ینیمخ  هللا  تیآ  هچنآ  .دنهاوخن  يزیچ  هچ  دنهاوخب و  يزیچ  هچ  دهد  روتـسد  دـنراد ، تیمکاح  قح 
دنراد رارق  هعیـش  رت  یلاع  تیمکاح  قح  ضرعم  رد  هکلب  دنرادن ، یتیمکاح  قح  هجو  چیه  هب  تیمکاح ، قح  ياراد  ياه  تلود  هک 

(1) «. درک یم  فیرعت  ار  نآ  شدوخ  يو  هک 
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بالقنا نابایخ 

ییوگلا ناونع  هب  یمالسا  بالقنا  نیب  نیا  رد  .دبلط  یم  ار  یمالسا  ياه  تلم  مامت  هجوت  هک  تسا  یعوضوم  یمالسا  ندمت  يایحا 
؛ تسا هبناج  همه  تفرـشیپ  يانعم  هب  مالـسا  نیون  ندـمت  .دـشاب  هاـشگ  هار  اـمنهار و  دـناوت  یم  یمالـسا  ندـمت  ییافوکـشزاب  يارب 

بالقنا مظعم  ربهر  نیب  نیا  رد  .میـسرب  دـصقم  هب  رتدوز  هچره  ات  دریگب  تروص  تفرـشیپ  فلتخم ، ياـه  هصرع  رد  دـیاب  نیارباـنب 
زا مادک  ره  هک  دنا  هتـسناد  يرورـض  ار  تیونعم  یگدنز ، ملع ، رکف ، ۀصرع  راهچ  هب  هجوت  یمالـسا ، نیون  ندـمت  هب  ندیـسر  يارب 

یـسررب و ار  دوجوم  تیعـضو  دیاب  ادتبا  هصرع  راهچ  نیا  زا  مادک  ره  رد  .دـنرادروخرب  یـصاخ  تیمها  هاگیاج و  زا  اه  هصرع  نیا 
رظن رد  ار  بولطم  تیعـضو  سپـس  .میوشن  راتفرگ  دـیلقت  رارکت و  ماد  رد  ات  مینک  ییاسانـش  ار  دوجوم  ياـه  فعـض  اـه و  بیـسآ 

رظندروـم و هاـگیاج  هب  ندیـسر  يارب  هک  هک  دـش  لـفاغ  هتکن  نیا  زا  دـیابن  زین  .مینک  يزیر  هماـنرب  نآ  هـب  ندیـسر  يارب  مـیریگب و 
مدرم اهداهن ، اه ، نامزاس  همه  يراکمه  فعض ، تاکن  عفر  اب  هارمه  تدم  ینالوط  مظنم و  يا  همانرب  یمالسا  ندمت  ییافوکـشزاب 
مهارف نودـب  بش و  کی  هک  تسین  یهار  نیا  هک  دـننک  كرد  ار  عوضوم  نیا  تیمها  دـیاب  ناگمه  تسا و  زاین  يزاس  گـنهرف  و 

نیون ندـمت  هب  تیاهن  رد  یمالـسا و  عماوج  تفرـشیپ  ببـس  هبناج  همه  يراکمه  روما و  نیا  هب  لـمع  .دوش  یط  تامدـقم  ندروآ 
.دوش یم  متخ  یمالسا 
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یمالسا تموکح  لیکشت  بالقنا و  اه و  شزرا  هطبار 

برق هب  ندیسر  يارب  وا  تدهاجم  شالت و  يو و  دوجو  رد  یلاعتم  ياه  شزرا  ققحت  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فده  مالـسا ، هاگدید  زا 
فدـه اهنت  هعماج ، هصرع  رد  .تسا  رما  نیمه  یعامتجا ، ياه  لماعت  رد  مه  يدرف و  ياهراتفر  رد  مه  ییاـغ ، فدـه  تسا و  یهلا 

تموکح نیا  داجیا  .تسا  یناسنا  ياه  شزرا  ققحت  يارب  يزاس  هنیمز  یعامتجا ، ياه  داهن  تموکح و  لیکشت  زا  ییاغ  يروحم و 
هب ندیـسر  يارب  .تسا  هلـضاف  هنیدم  ياه  نامرآ  هب  ندیـسر  تیناسنا و  ماقم  يالتعا  ياتـسار  رد  عقاو  رد  نآ ، زا  فده  یمالـسا و 
زج یهار  دـشاب ، هتـشاد  همانرب  تیناسنا  ناسنا و  يارب  دنـشاب و  دوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  یناـسنا  ياـه  شزرا  نآ ، رد  هک  يا  هعماـج 

یقالخا یعامتجا و  یـسایس ، همانرب  اه  ناسنا  ترخآو  ایند  تداعـس  يارب  تسا  یعدـم  زین  مالـسا  .تسین  اه  تموکح  نیا  لیکـشت 
شمارآ تداعس و  هداوناخ ، لثم  رت  کچوک  داعبا  رد  هچ  یتموکح و  هبنج  رد  هچ  داعبا ، همه  رد  ماکحا  نیا  هب  يدنب  ياپ  هک  دراد 

.دراد لابند  هب  ار 
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دنیوگ یم  ناریا  هب  ماما = تشگزاب  زا  بالقنا  ربهر 

دیاش مهدزیس _  بش  نمهب _  مهدزاود  زور  ینعی  دندش ؛ نارهت  دراو  ماما  هک  تسا  یلّوا  بش  نم ، بلاج  یلیخ  تارطاخ  زا  یکی 
دندش دنلب  رتپوک  یله  اب  دعب  دندرک ، ینارنخس  دنتفر و  ارهز  تشهب  هب  دندمآ ، یتقو  ماما ، هک  دیا  هدینش  دبال  دیشاب و  هتشاد  عالّطا 

.دنتفر و 

هدرب دشاب  تولخ  هک  ییاج  رد  ار  ماما  رتپوک ، یله  هک  دوب  نیا  مه  ّتلع  دنتـسه ! اجک  ماما  هک  تشادـن  ربخ  یـسک  تعاس  دـنچ  ات 
دنورب و اج  کی  ماما ، هک  دنداد  یمن  هزاجا  ًالصا  دنتخیر و  یم  مدرم  دشاب ، تیعمج  هک  دنیـشنب  ییاج  تساوخ  یم  رگا  نوچ  دوب ؛

.دنریگب ار  ماما  رود  دنتساوخ  یم  .دننک  تحارتسا 

یلیبـموتا يروـن » قطاـن   » ياـقآ نیمه  .درک  راوـس  ار  ماـما  یلیبـموتا  دـعب  تسـشن ، تفر و  نارهت  برغ  رد  يا  هطقن  رد  رتـپوک  یله 
لزنم اجنآ  دیربب ؛ رـصع  یلو  نابایخ  هب  ارم  دنیوگ : یم  ماما  دوب _  مه  اقآ  دمحا  جاح  موحرم  دـندرک _  یم  راوس  ار  ماما  دنتـشاد ،
لزنم دننک _  یم  ادیپ  هرخالاب  دنریگ ، یم  سردآ  غارـس ، هب  غارـس  دنور و  یم  دندوبن ؛ دلب  مه  تسرد  .تسا  نادنواشیوخ  زا  یکی 

! دنوش یم  اهنآ  لزنم  دراو  ماما  ربخ ، یب  ماما _  نادنواشیوخ  زا  یکی 

ارهز تشهب  هب  و  يا _  هدرخ  هن و  دودح  تعاس  دـندمآ _  ناشیا  هک  حبـص  زا  دوب _  رـصع  دـندوب _  هدـناوخن  مه  زامن  زونه  ماما 
دنناوخب يزامن  هک  دنور  یم  اجنآ  دندوب ! هدرک  تحارتسا  یکدنا  هن  دندوب ، هدناوخ  زامن  هن  دندوب ، هدروخ  راهان  هن  رـصع ، ات  دنتفر 

رد هک  یناسک  الاح  .دنریگ  یمن  سامت  یـسک  اب  دنور ، یم  هک  اجنآ  ینعی  دـنریگ ؛ یمن  یـسک  اب  سامت  رگید  .دـننکب  یتحارتسا  و 
چیه تعاس ، دنچ  .دنامب  رگید  نیا  دنوش ! یم  نارگن  ردقچ  میدوب _  هتسشن  هک  میدوب  اهام  دندوب _  هتسشن  یتایلمع  ياهداتس  نیا 

ناشلابند یـسک  دـنیآ ، یم  ناشدوخ  دنتـسه و  ینالف  لزنم  رد  ماما  هلب ، هک  دـنداد  ربخ  هرخالاب  دـعب  ات  تشادـن ؛ ربخ  ماـما  زا  سک 
! دورن
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تسا ناریا  نابایخ  رد  هک  هافر  هنارتخد  ناتسبد  نیمه  دوب _  ماما  زا  لابقتـسا  هب  طوبرم  ِتایلمع  زکرم  هک  مدوب  هافر  هسردم  رد  نم 
قاتا ات  هس  ود ، تفرگ ؛ یم  ماجنا  مدوب ، راد  هدهع  نم  هک  ار  ییاهراک  تمسق ، کی  رد  اجنآ  دینادب _  دیشاب و  انشآ  امـش  دیاش  هک 

يا هّدـع  .میدرک  رـشتنم  همانزور  هرامـش  راهچ  هس ، ماما ، راظتنا  ياهزور  نامه  رد  .میدرک  یم  رـشتنم  هنازور  همانزور  کی  ام  .دوب 
.میداد یم  ماجنا  ار  نامدوخ  هب  طوبرم  ياهراک  هک  میدوب  اجنآ 

یقاتا رد  نم  .دندش  قرّفتم  دندوب و  هدنارذگ  ار  یتخس  زور  هتفوک ، هتـسخ و  همه  دوب _  هد  ای  مینو ، هن  تعاس  دودح  بش _  رخآ 
نامتخاس ِولج  دیآ _  یم  طایح  لخاد  زا  ییادص  هکنیا  لثم  مدید  ناهگان  مدوب ؛ يراک  لوغشم  مدوب و  هتـسشن  مدرک ، یم  راک  هک 

دمآ تفر و  لحم  نکیل  دراد ، رد  هچوک  هب  مه  نآ  هتبلا  تسین ؛ دـمآ  تفر و  لـحم  هک  دراد  کـچوک  طاـیح  کـی  هاـفر ، هسردـم 
کی .تسا  ربخ  هچ  منیبب  مدش  اپ  .تفر  یسک  دمآ ، یـسک  هکنیا  لثم  دیآ ؛ یم  ییوگو  تفگ  يادص  طایح ، نآ  زا  مدید  تسین _ 

اه لاس  زا  دـعب  هک  دوب  زیگنا  ناجیه  بلاج و  یلیخ  نم  يارب  دـنیآ ! یم  نامتخاس  فرط  هب  اهنت  کت و  هچوک ، زا  ماـما  مدـید  تقو 
، نامتخاس رد  ًاروف  میدوب _  هدیدن  ار  ناشیا  رگید  ام  دندوب ، هدرک  دیعبت  ار  ناشیا  هک  یتقو  زا  دوب ، لاس  هدزناپ  منیب _  یم  ار  ناشیا 

.دندش نامتخاس  دراو  ناشیا  .دندش  عمج  همه  دندوب _  اجنآ  مدآ ، رفن  یـس  تسیب ، دودح  دیاش  دّدعتم _  ياه  قاتا  زا  داتفا ؛ هلولو 
.دنا هتسخ  ناشیا  دینکن ، ّتیذا  ار  ماما  هک  دنتفگ  اه  یضعب  .دندیسوب  ار  ناشیا  تسد  دنتخیر و  ناشیا  رود  دارفا 

دنا و هتـشاد  هگن  ار  قاتا  نآ  زونه  هافر ، هسردـم  مه  اه  لاس  نیمه  ات  مرظن  هب  هک  دوب _  هدـش  نّیعم  یقاتا  الاب  هقبط  رد  ناشیا  يارب 
، دندیـسر هک  هلپ  درگاـپ  کـیدزن  .دـنورب  ـالاب  قاـتا  هب  اـت  دـنتفر  اـه  هلپ  فرط  يوـحن  هب  دـنراد _  یم  یمارگ  نمهب ، هدزاود  ماـیا 

دوخ هک  دـش  مولعم  دنتـسشن ؛ اه  هلپ  يور  .میدرک  یم  هاگن  ناشیا  هب  هناقاتـشم  میدوب و  هداتـسیا  اه  هلپ  ياپ  هک  اـم  فرط  دنتـشگرب 
هقیقد جنپ  دیاش  ردق  هب  اه  هلپ  يور  دننک ! تحارتسا  دنورب  دننک و  اهر  ار  مدآ  رفن  یـس  تسیب ، نیا  هک  دـیآ  یمن  ناشلد  مه  ناشیا 

هب مه  دعب  دنداد ؛ هدنیآ  هب  دیما  دنتفگ و  دیشابن » هتـسخ  ، » لاحره هب  .دنتفگ  هچ  تسین  مدای  ًاقیقد  الاح  .دندرک  تبحـص  دنتـسشن و 
.دندرک تحارتسا  دنتفر و  ناشدوخ  قاتا 

تسا ناریا  نابایخ  ِرب  هک  دندش  لقتنم  ود  هرامش  ِيولع  هسردم  هب  هافر  هسردم  زا  ماما  دشاب ، مهدزیـس  زور  هک  زور  نآ  يادرف  هتبلا 
هدنام مدای  هب  هرطاخ  نیا  .دوب  اجنآ  همه  اهراک ، اهدمآ و  تفر و  رگید  و  تسا _  هافر  هیاسمه  هک  کی  هرامـش  يولع  هسردم  هن  _ 

(14/11/1376  ) .تسا
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بالقنا رامشزور 

دهد یم  رادشه  هتفرگ و  سامت  سرپدتیشوسآ  يرازگربخ  رتفد  اب  یساسا » نوناق  هار  رد  هزرابم  ییودنامک  نامزاس   » مان هب  یهورگ 
.درک دنهاوخ  مدهنم  ار  ناشیا  لماح  يامیپاوه  دنک ، زاورپ  نارهت  تمـس  هب  سیراپ  زا  دـشاب  هتـشاد  دـصق  ینیمخ  هللا  تیآ  رگا  هک 

راک فرط  هب  ام  مراد ، یمرب  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  «: » دندومرف دوخ  ناهارمه  ناکیدزن و  هب  ینیمخ = ماما  اه ، دیدهت  نیا  یپ  رد 
دورو قوش  هب  نارهت  مدرم  .تسا  رورس  قرغ  ینیمخ = ماما  راظتنا  رد  ناریا  دیزادنین » رطخ  هب  ار  ناتناج  مه  امـش  .میور  یم  یگرزب 

زا رپ  ار  ماما  تکرح  ریسم  مدرم  هدش و  زیمت  اه  رتمولیک  ات  نابایخ  طسو  دیفـس  ياه  طخ  دننک ، یم  وراج  بآ و  ار  اه  نابایخ  ماما ،
.دش ناریا  كاخ  دراو  ماما  حبص ، هقیقد  تفه  تسیب و  هن و  تعاس  .دنا  هدرک  لگ 

نمهب  13

شیوخ یتآ  ياه  همانرب  دروم  رد  تبحص  هبحاصم و  ماجنا  اب  یپرد  یپ  ماما ، دورو  زا  مدرم  یمومع  لابقتـسا  هب  شنکاو  رد  رایتخب 
ردـقنآ اما  رادـید ، هب  قاتـشم  تیعمج  .دـنا  هتخود  يولع  هسردـم  هب  شوگ  مشچ و  مدرم  .دراد  عاضوا  نداد  هولج  يداـع  رد  یعس 
بـصن اه  راوید  يور  یـسیون  تسد  ياه  هچراپ  مدرم  .تسا  هدـش  مدآ  زا  ولمم  يولع  هسردـم  فارطا  ياه  هچوک  هک  دـندوب  دایز 

«. دیهدب مه  نارگید  هب  ار  قیفوت  نیا  ماما  ترایز  راب  کی  اب  لوبق ، ترایز  : » تسا هدش  هتشون  ناش  يور  هک  دنا  هدرک 
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نمهب  14

تلود ناریدـم  ناریزو و  فلتخم ، ياه  هناخ  ترازو  تارادا و  نانکراک  .دـنا  هدز  تسد  یمومع  باصتعا  هب  مدرم  روشک  مامت  رد 
ناشیا هب  ار  شا  همانافعتـسا  دور و  یم  ماما  رادـید  هب  نارهت ، تقو  رادرهـش  یناتـسرهش ، داوج  .دـنهد  یمن  هار  دوخ  راک  لحم  هب  ار 

شناتسد ریز  رگید  قشمرس  هکنیا  لامتحا  ربخ و  نیا  راشتنا  زا  رایتخب  .دوش  یم  رادرهش  ماما  يوس  زا  هرابود  هتبلا  دنک و  یم  میلـست 
نالوئسم نادنمراک و  ریاس  دنک و  یم  یناتسرهش  داوج  هب  ییوگازسان  هب  عورـش  هبحاصم  کی  یط  دسرت و  یم  تدش  هب  دریگ  رارق 

يور ماما ) تنوکـس  لحم   ) يولع هسردـم  هب  هک  دوبن  یـسک  اهنت  نارهت ، رادرهـش  اهنیا  همه  اـب  .دـنک  یم  دـیدهت  ار  شیوخ  تلود 
.دروآ

نمهب  15

خر هب  ار  دوخ  تردـق  دراد  یعـس  فلتخم  ياه  هبحاصم  نداد  ماـجنا  اـب  ناـنچمه  هداد و  تسد  زا  ار  شیاـه  هاـگیاپ  ماـمت  راـیتخب 
: دنتسه اهنیا  اه  هبحاصم  رد  وا  دیدهت  دیکأت و  دروم  ياهروحم  .دشکب 

.مهد یمن  ار  تقوم  تلود  لیکشت  هزاجا  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  _ 

.منک یم  مادعا  دنزادنیب  هار  یلخاد  گنج  هک  ار  یناسک  _ 

.مشخب یم  ققحت  نوناق  سابل  رد  ار  ینیمخ  ماما  تارظن  مامت  _ 

هب ار  مدرم  میوش  روبجم  هک  دـنکن  يراک  بصاغ  تلود  هک  منک  تحیـصن  دـیاب  نم  : » دـندومرف تلود  ياه  دـیدهت  خـساپ  رد  ماما 
تبحم اـهنآ  هب  اـم  .دنتـسه  اـم  نادـنزرف  اـهنآ  .دـنوش  لـصتم  تلم  هب  رتدوز  هچره  میهاوـخ  یم  شترا  زا  اـم  .مینک  توـعد  داـهج 

عابتا مامت  : » دـندومرف نایب  هنوگ  نیا  ار  ناشیاه  تسایـس  لوصا  مدرم ، اب  ناشیاه  رادـید  اه و  ینارنخـس  رد  نینچمه  ماـما  ...میراد »
ویدار و هب  عجار  نم  رظن  .میتسه  لئاق  مارتحا  یبهذم  ياه  تیلقا  يارب  ام  .درک  دنهاوخ  یگدـنز  دازآ  تروص  هب  ناریا  رد  یجراخ 

«. ...دنرادن تراظن  چیه  قح  اه  تلود  .دنشاب  تلم  تمدخ  رد  هک  تسا  نیا  تاعوبطم  نویزیولت و 
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نمهب  16

.دـنا هدرک  عامتجا  يولع  هسردـم  نلاس  رد  ماما  ناکیدزن  زا  یعمج  مدرم و  فلتخم  ياه  هورگ  یجراخ ، یلخاد و  راگنربخ  اـه  هد 
هب هظحل  ره  مدرم  هک  یلاـح  رد  .دـنک  یم  تئارق  ار  ناـگرزاب  يدـهم  سدـنهم  يریزو  تسخن  مکح  یناجنـسفر  یمـشاه  هللا  تیآ 

تیاـمح اـب  یحرط  يارجا  تامدـقم  ندرک  مهارف  لاـح  رد  شترا  ناراـسمیت  زا  یعمج  دـنوش ، یم  رتراودـیما  ناـشکیدزن  يزوریپ 
يرهطم و هللا  تیآ  یتشهب ، رتکد  هللا  تیآ  بالقنا ؛ ياروش  ياضعا  .دنتـسه  مدرم  نتـشک  ماما و  يریگتـسد  يارب  اـکیرمآ  میقتـسم 
اب مدرم  .دننک  تلم  دحتم  يزیرنوخ ، نودب  ار  شترا  دـننک  یم  یعـس  شترا  ناهدـنامرف  اب  موادـم  ياه  سامت  اب  ناگرزاب  سدـنهم 

.دنور یم  نایشترا  لابقتسا  هب  راعش  کشا و  لُگ و 

نمهب  17

.دـنهاوخ یمن  ار  رایتخب  مدرم  تسا ، رایتخب  هیلع  اهراعـش  .دـننک  یم  تارهاظت  ناگرزاب  تلود  زا  تیامح  رد  اه و  نابایخ  رد  مدرم 
دبای و یم  روضح  سلجم  هسلج  رد  روظنم  نیمه  هب  .تساشوک  دوخ  ياه  هدعو  نداد  ماجنا  رد  دنامهفب  مدرم  هب  دراد  یعس  رایتخب 

نآ ات  لاس 1341  زا  هک  تلود ، ناریزو  ناریزو و  تسخن  يریگتـسد  كاواس و  لالحنا  ياه  حرط  راـیتخب ، روضح  رد  ناگدـنیامن 
.دننک یم  بیوصت  دندوب ، تردق  زا  هدافتسا  ءوس  هب  مهتم  لاس 

نمهب  18

، ناصـصختم مدرم و  شالت  اب  .دوش  اشفا  دنا  هدرک  تنایخ  مدرم  روشک و  هب  یعون  هب  هک  یـصاخشا  مان  دنا  هداد  نامرف  ینیمخ  ماما 
! بالقنا لاناک  نارهت ، اجنیا  .دوش  یم  يزادنا  هار  يولع  هسردم  رد  رایس  يا  هدنتسرف 

نمهب  19

زا يدایز  هدع  .دوش  یم  يزادناریت  مدرم  تمس  هب  روشک  طاقن  زا  یضعب  رد  .دهد  یم  ار  مدرم  تمـس  هب  يزادناریت  روتـسد  رایتخب 
یماظن و ياه  سابل  اب  ییاوه ، يورین  دارفا  نارفامه و 
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هک روط  نامه  : » دـندومرف نارفامه  هب  باطخ  رادـید ، نیا  رد  ینیمخ  ماما  .دـنتفر  ماما  هاگ  تماقا  هب  مدرم  تریح  يداش و  ناـیم  رد 
اجنیا رد  میناوتب  امـش  کمک  اب  مراودیما  .تسامـش  ظفاح  نآرق  .دیتسویپ  نآرق  هب  لاح  دـیدوب ، توغاط  تعاطا  رد  الاح  ات  دـیتفگ 

«. مینک رارقرب  ار  یمالسا  تموکح 

نمهب  20

اب نامز  مه  .دـش  شخپ  نویزیولت  يرـسارس  هکبـش  زا  سیراپ  رد  ینیمخ  ماما  تماـقا  نارود  زا  يریواـصت  تعاـس 20 ، ربخ  زا  سپ 
ینیمخ ماما  زا  تیامح  رد  نارفامه  راعش  .دنداد  رس  ربکا » هللا   » دایرف ناگداپ ، رد  ییاوه  يورین  نارفامه  ینیمخ ، ماما  ریوصت  شخپ 

يزادـناریت و يریگرد و  هب  نارفامه ، هب  نانآ  دـنت  ياهراطخا  .دـش  ییاوه  يورین  تاعالطا  دـض  ناـنکراک  نارـسفا و  مشخ  ثعاـب 
هلول اـما  دـندش ؛ ناـگداپ  دراو  شترا  نارفاـمه  هب  کـمک  يارب  مدرم  يریگرد ، نتفرگـالاب  اـب  .دـش  رجنم  یهاـشنهاش  دراـگ  دورو 

...تشاد همادا  حبص  ات  يریگرد  .داد  رارق  هلولگ  فده  ار  اهنآ  دیخرچ و  مدرم  تمس  هب  هاش  دراگ  لسلسم 

نمهب  21

،12 ، 11 ، 10 ياه 9 ، يرتنالک  دعب  یتاعاس  .دش  حتف  نارفامه  کمک  مدرم و  تمه  هب  ییاوه  يورین  هناخ  هحلسا  حبص  تعاس 10 
.داتفا مدرم  تسد  هب  کمران  يرتنالک  26 و  ، 16

رد تسا ، هدش  هچاپ  تسد  هک  یماظن  يرادنامرف  .دنهد  یم  هیحور  رگیدکی  هب  دندروآ و  اه  نابایخ  هب  ار  اهربرفن  اه و  کنات  مدرم 
خساپ رد  ینیمخ  ماما  .درک  مالعا  رـصع  مین  راهچ و  ار  رورم  روبع و  عنم  تعاس  دش ، شخپ  ویدار  زا  اهراب  هک  شا  هیمالعا  نیرخآ 

هب مدرم  تسا ؛ عرـش  فالخ  هعدـخ و  یماظن ، تموکح  زورما  هیمالعا  : » دـندومرف رداص  حرـش  نیا  هب  یمایپ  يرادـنامرف  روتـسد  هب 
زوریپ قح  یلاـعت ، دـنوادخ  تساوخ  هب  هک  دـیهدن  هار  دوخ  هب  یـساره  مزیزع ، نارهاوخ  ناردارب و  دـننکن ، اـنتعا  نآ  هب  هجو  چـیه 

«. تسا

.دندرکن كرت  ار  اه  نابایخ  مدرم 
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ار اه  نابایخ  یسک  متـسیب ، زور  بورغ  زا  .دوب  حلـسم  ياهورین  مدرم و  نینوخ  گنج  هنحـص  نانچمه  اه  ناتـسرهش  بلغا  نارهت و 
يرمرادناژ داتس  هک  دیـسر  ربخ  دش ، یم  رتدیدش  میژر  تردق  زکارم  مامت  هب  حلـسم  مدرم  تالمح  هک  یلاح  رد  .دوب  هدرکن  كرت 

دز و اه  تعاس  زا  سپ  .تسا  هداتفا  مدرم  ییایرد و  ییاوه ، يورین  دارفا  تسد  هب  بـالقنا )  ) دنفـسا راـهچ  تسیب و  نادـیم  رد  عقاو 
هب هحلسا  ياهرابنا  اه و  هناخراک  ، شترا تاحیلست  هب  مدرم  تالمح  رثا  رب  دمآ و  رد  مدرم  فرـصت  هب  دابآ  ترـشع  ناگداپ  دروخ ،

یلاع ياروش  حبـص ، مینو  هد  تعاس  رد  دوب ، حلـسم  ناناوج  روضح  دـهاش  اه  نابایخ  همه  هک  یلاحرد  ماجنارـس  .داتفا  مدرم  تسد 
یب يا  هیمالعا  یط  رایـسب ، تارکاذـم  زا  سپ  داد و  هسلج  لیکـشت  ناهدـنامرف  رثکا  گنج و  ریزو  داتـس ، سیئر  تکرـش  اـب  شترا 

نمهب مود  تسیب و  زورما  مین  هد و  تعاس  رد  شترا  یلاع  ياروش  روشک ، ریخا  تـالوحت  هب  هجوت  اـب  : » درک مـالعا  ار  شترا  یفرط 
یب رتشیب ، يزیرنوخ  جرمو و  جره  زا  يریگولج  يارب  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  ءارآ  قافتا  هب  تفه ، هاـجنپ و  دصیـس و  رازه و  لاـس 

.دنیامن تعجارم  دوخ  ياه  ناگداپ  هب  دش  هداد  روتسد  یماظن  ياه  ناگی  هب  دنک و  مالعا  یلعف  یـسایس  تاشقانم  رد  ار  دوخ  یفرط 
مامت اب  فیرش  تلم  ياه  هتـساوخ  زا  دوب و  دهاوخ  هدوب و  ناریا  تسرپ  نطو  بیجن و  فیرـش و  تلم  نابیتشپ  هراومه  ناریا  شترا 

یماظن ياهوردوخرب  راوس  هک  یحلسم  مدرم  زا  دوب  رپ  رهش  هک  دش  شخپ  ویدار  زا  ینامز  هیمالعا  نیا  .دیامن » یم  ینابیتشپ  تردق 
هدکـشناد روشک ، لک  ینابرهـش  .دوب  مدرم  تسد  رد  روشک  لک  يرمرادـناژ  ناریا و  ویدار  زکرم  ناتـسلگ ، خاـک  نینچمه  .دـندوب 
كرتـشم هـتیمک   ] هـتیمک نادــنز  مدرم ، .دــش  حــتف  یمدرم  ياـهورین  تـسد  هـب  زین  ماـظن  ناتــسریبد  سیلپ و  هدکــشناد  يرــسفا ،

بورغ ات  .دندرک  دازآ  ار  ناینادنز  دندروآرد و  فرـصت  هب  دوب ، یـسایس  نامهتم  هجنکـش  ییوجزاب و  زکرم  هک  ار  يراکبارخدض ]
فرصت زین  هیدیشمج  نادنز  رـصق ، نادنز  .داتفا  مدرم  تسد  هب  یماظن  زکارم  اه و  هاگـساپ  اه ، ناگداپ  اه ، يرتنالک  مامت  زور ، نیا 

يرادنامرف .دندش  هدرب  بالقنا _  ياروش  لحم  هافر _  هسردم  هب  هدش و  ریگتسد  مدرم  طسوت  اما  دندرک ، رارف  اهنآ  ناینادنز  دش و 
یلاع ياروش  میمـصت  يارجا  يارب  دـش  هتـساوخ  ناـیماظن  زا  هیعـالطا  نیا  بجوم  هب  .درک  رداـص  ار  دوخ  هیعـالطا  نیرخآ  یماـظن 

شترا
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نایماظن رارف  زا  سپ  هک  رایتخب  دندوب ، تکرح  رد  يریزو  تسخن  خاک  يوس  هب  مدرم  هک  یلاحرد  .دـندرگرب  دوخ  ياه  ناگداپ  هب 
دبهپـس .تخیرگ  يریزو  تسخن  نامتخاس  یتشپ  رد  زا  درک و  اهر  مامت  همین  ار  دوخ  راهان  دوب ، هدـنام  اهنت  ظفاحم  یمک  دادـعت  اـب 
یلاوح رد  نادیواج ) دراگ  هدـنامرف   ) یجان رکـشلرس  دـندرک و  ریـسا  مدرم  ار  ینابرهـش ) سیئر  نارهت و  یماظن  رادـنامرف   ) یمیحر

ار دوخ  زین  قبسا  ریزو  تسخن  ادیوه  سابعریما  .دش  هتشک  يا  هلولگ  برض  هب  دروخ ، دز و  نایرج  رد  ( 7 نیسح ماما   ) هیزوف نادیم 
هک ار  یمایپ  ویدار  هدنیوگ  اه  هظحل  نیرخآ  رد  .دمآ  رد  مدرم  فرـصت  هب  یماظن  نویزیولت  ویدار و  .درک  میلـست  بالقنا  ياروش  هب 

هدش هتـساوخ  نویزیولت  ویدار و  یباصتعا  نانکراک  زا  مایپ  نآ  رد  .دش  عطق  همانرب  سپـس  دـناوخ و  دوب ، هداتـسرف  یناقلاط  هللا  تیآ 
ناجیه تدش  زا  هدنیوگ  يادص  .درک  راک  هب  زاغآ  هرابود  ویدار  ینالوط ، ًاتبسن  یتوکـس  زا  سپ  .دندرگزاب  دوخ  راکرـس  هب  ات  دوب 

« ...تسا ناریا  تلم  بالقنا  يادص  نیا  هجوت ...  هجوت  : » دیزرل یم 
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یبدا نتم 

دمآ ماما 

، اه تلکسا  هب  و  دیشخب ، رابتعا  ناناملـسم ، هب  داد و  وربآ  مالـسا ، هب  داد و  تاجن  تراسا ، زا  ار  يدازآ  دروآ و  يدازآ  و  دمآ ، ماما 
.تریصب اه  هدید  هب  و  تماهش ، اه ، لد  هب  و  یگدنبات ، اه ، هشیدنا  هب  حور و 

...دمآ ماما 

، دروآ ار  نآرق  يارجا  و 

، ار نید  يانب  دیدجت  و 

، ار بهذم  هوکش  و 

.ار هعیش  خرس  رورغ  و 

ار خیرات  راهم  تفرگ و  تسد  هب  ار  نامز  مامز  دروآ و  نوریب  ینرق  هقیقد ، لد  زا  تخاس و  ایرد  هرطق ، زا  دـمآ و  ماما  دـمآ ...، ماما 
(1) .تسکش مه  رد  ار  اه  تردقربا  رورغ  داد و  رارق  نمؤم  نافعضتسم  فک  رد 
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فارتعا هینایب 

روپ نیما  رصیق 

هرمعتـسم روشک  کی  ام  هک  مینک  یم  فارتعا  هناقداص  زیچ  ره  زا  شیپ  .مینک  یم  زاغآ  ار  هینایب  نیا  دوخ ، تردـقربا  بابرا  مان  هب  »
برغ قرـش و  تردقربا  هب  هتـسباو  ام  .میتسین  افکدوخ  ام  .میتسه  هتـسباو  ًالماک  ام  .درادن  یلالقتـسا  چـیه  دوخ  زا  ام  روشک  .میتسه 

زور هب  زور  میتسه و  بابرا  نیا  هدرب  هدنب و  همه  ام  .میدنمزاین  تردقربا  نیا  کمک  هب  مه  دوخ  ندیـشک  سفن  رد  یتح  ام  .میتسه 
.میراد مه  یناهنپ  طباور  يرهاظ ، طباور  رب  هوالع  تردقربا ، نیا  اب  ام  .میور  یم  شیپ  یگتسباو  نیا  میکحت  شرتسگ و  یپ  رد 

تردقربا تسا ، برغ  قرش و  بابرا  هک  یتردقربا  میتسه ؛ تردقربا  نیا  اب  طابترا  راتساوخ  نانچمه  هک  مینک  یم  مالعا  هناعطاق  ام 
اهنت هن  وا  .هطلـس  تحت  ام  تسا و  رگ  هطلـس  وا  .میتسه  وا  هدناشن  تسد  هیامحلا و  تحت  ام  .ربکتم  ردتقم و  تردقربا  راّهق ، راّبج و 

.دراد قلطم  تیمکاح  ناهج  همه  رب  هک  ام ، رب 

ام يرآ ، .میتسین  تایح  همادا  هب  رداق  تادراو ، نیا  نودـب  ام  .دوش  رتشیب  رتشیب و  هچره  وا  ياهزرم  زا  ام  تادراو  هک  میهاوخ  یم  ام 
میس اب  هن  اما  تسا ، هرـصاحم  ام  روشک  .دشک  یم  سفن  دیـشروخ  يرامعتـسا  هطلـسریز  ام  روشک  .میتسه  هطلـس  تحت  روشک  کی 

.میتسه ریسا  هقَشَع »  » مان هب  یکچیپ  هرصاحم  رد  ام  .تسا  هدرک  هرصاحم  ار  نآ  رفولین  کچیپ و  راد  لگ  ياه  میس  رادراخ ؛ ياه 

همه دراد و  يرایسب  ياه  « دنب  » امش یساسا  نوناق  .تسام  یـساسا  نوناق  زا  رت  هتفرـشیپ  امـش  یـساسا  نوناق  هک  مینک  یم  فارتعا  ام 
یمزاب لصا »  » کی هب  لوصا  همه  ام  یساسا  نوناق  رد  .درادن  دنب »  » ام یساسا  نوناق  اما  دنتـسه ، دنبیاپ  اه  « دنب  » نیا هب  مه  امـش  تلم 

نآ رد  ینعم »  » زا اما  ...رازه ، هدام  ات  کی  هدام  زا  تسا ؛ هدام »  » رـسارس امـش  یـساسا  نوناق  .تسا  لصا » هب  تشگزاـب   » نآ ددرگ و 
مینک یم  فارتعا  نینچمه  .تسین  يربخ 
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قشع تخـس  دوخ  نطو »  » هب هک  ییاه  لد  مینک ؟ هچ  ارگ  یلم  ياه  لد  نیا  اب  هک  میناد  یمن  ام  تسارگ و  یلم  همه  ام  ياه  لد  هک 
.دنراد رس  رد  ار  نطو  نآ  هب  تشگزاب  ياوه  دنزرو و  یم 

رد هک  توافت  نیا  اب  میتسه ؛ لئاق  يرتشیب  شزرا  دیفس » گنر   » يارب مه  ام  .تسا  دقتعم  يداژن  ضیعبت  هب  امش  لثم  مه  ام  ياه  لد 
.میا هتفرگ  یشیپ  مه  امش  دوخ  زا  بصعت  نیا 

دیفس ياه  لد  اهزغم و  ام  دیناد و  یم  رترب  ار  دیفس » ياه  تسوپ   » امش .میا  هدیسر  زغم »  » هب ام  میا ، هدنامن  تسوپ »  » رد امش  لثم  ام 
، ام هاگیاپ  هاگتسد و  میراد ، راک  رس و  لد »  » اب اهنت  ام  درک ؟ دیاب  هچ  ار ! نازغم  ام  دینک ، یم  موکحم  ار  ناتـسوپ  هایـس  امـش  رگا  ار !

.تساه لد 

دوهی داژن  هن  میناد و  یم  رترب  ار  ایرآ  نمرژ و  داژن  هن  ام  هک  کچوک  توافت  نیا  اب  میراد ؛ داقتعا  يداژن  يرترب  هب  امـش  لثم  مه  اـم 
ناملـس  » رطاخ هب  هن  مه  ار  نامدوخ  یـسراپ  ناملـس  یتح  ام  اسراپ .»  » مان هب  تسا  يداژن  ام ، بابرا  دزن  رترب  داژن  اهنت  ار ؛ دوهیریغ  و 

اما تخانـش ، یم  ار  دحا »  » لد رد  هچرگا  ناملـس ، هک  میدـقتعم  ام  .مییاتـس  یم  ندوب  اسراپ » ناملـس   » لیلد هب  هکلب  ندوب ، یـسراپ »
هک يا  همانسانش  رد  دش و  لدب  ناملـسم »  » هب ناملـس »  » زا داهن ، ندرگ  ار  دمحا »  » میم هقلح  هک  یماگنه  تخانـش و  یمن  ار  دمحا » »

دوب مجع  وا  هچرگا  درمـش ، تیب » لها   » زا ار  وا  نیا ، زا  رتالاب  و  ناریا » لها   » هن دـناوخ ، نامیا » لها   » ار وا  درک  رداص  وا  يارب  ربمایپ 
.برع ربمایپ  و 

نارعاش هک  تسا  فیح  تسامش ! ِنآ  زا  تسایس »  » لوا فرح  هس  اریز  دیتسه ؛ ام  زا  رترادم  تسایـس  امـش  هک  مینک  یم  فارتعا  ام 
دراد و دوجو  هایس »  » و ایس »  » هملک نیب  هک  تسا  یسانج »  » مروظنم .دنریگب  هدیدن  امش  تسایس  دروم  رد  ار  عیدب  عیانص  همه  نیا  ام 

.دوش یم  هدید  دیفس » خاک   » و ایس » نامزاس   » نایم هک  يداضت »  » و قابط »  » زین

زا ییاهن  فده  هک  میوش  یم  ادص  مه  امش  اب  امش و  تسایس  زا  ام  نید  اما  تسادج ، تسایس  زا  نید  هک  مینک  یم  فارتعا  ام  يرآ 
« طسق  » دیا هتسناوت  یبوخ  هب  امش  و  سب ! هدوب و  هبنـشکی »  » ياهزور همانرب  ندرک  رپ  اهنت  لسر ، لاسرا  ییاهن  تلع  ناربمایپ و  تثعب 

.دیا هدرک  يرای  یطسق »  » یگدنز هب  شیارگ  رد  مه  ار  رگید  عماوج  یتح  دینک و  هدایپ  دوخ  هعماج  رد  ار 
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يارب ام  .میتسه  بلط » گنج   » یتلم هک  میریذـپ  یم  ام  تسا و  ریدـقت  لـباق  رایـسب  مه  یناـهج  حلـص  نیمأـت  رد  امـش  ياـه  شـالت 
هک یتاحالصا » هقباسم   » ياج هب  امش  .دینک  یم  داهنـشیپ  ار  حلـص  گنج » رارمتـسا   » يارب امـش  مینک و  یم  گنج »  » حلـص رارقتـسا 

.دیریگ یم  یشیپ  رگیدکی  زا  یتاحیلست » هقباسم   » رد تسا ، هدش  یمیدق  هنهک و  رگید 

هک میناد  یم  میا و  هدرک  فارتعا  دـیهد ، یم  تبـسن  ام  هب  امـش  هک  یتاماهتا  همه  هب  هنانیب ، عقاو  رایـسب  تروص  هب  هینایب ، نیا  رد  اـم 
دـینک و یم  لمع  نوناق  قبط  امـش  اریز  دـینک ؛ یم  موکحم  نیگنـس  میارج  نیا  باکترا  لیلد  هب  ار  ام  تافارتعا ، نیا  دوجو  اـب  اـمش 

لمع تعیبط  ماظن  لگنج و  نوناق  فالخرب  مه  ام  تسا و  لامیاپ  فیعـض  تعیبط ، ماظن  رد  درادـن و  رتشیب  نوناـق  کـی  زین  لـگنج 
«. میا هدرک 
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رون راجفنا 

ینیسح نسحدیس 

زوس رد  دناشون و  تلادع  ماج  ياکنخ  ار  ناگنـشت  تواقـش ، شتآ  ياه  هرارـش  رد  هک  نیتسار  رجف  دوب و  قداص  حبـص  ام  بالقنا 
اهرون نیا  نیمزرس و  نیا  توکلم  رد  دش  يرون  دیهـش ، ره  نوخ  درک و  تبهوم  شخب  تایح  يامرگ  ناگدرـسف ، هب  دادیب ، يامرس 

« .دش رون  راجفنا  ام  بالقنا   » هک دوب  هنوگ  نیا  دندیسر و  راجفنا  هب  هاگان  هب  زیگناروش  سب  یماحدزا  رد 

ياج هک  غیرد  دمآ و  شیوخ  هدیدمتـس  ناگدنب  نایم  هب  هرابود  ادخ  دنارتسگ و  نماد  ادخ ، نیگآرطع  ناراگزور  نامه  ای  هللا  مایا 
.میراپسب یشومارف  هب  ار  ناشخرد  نامد  هدیپس  نآ  مینیب و  یلاخ  شیوخ  نایم  رد  ار  ادخ 

ار رگید  ییاـیند  زور  نیا  رد  تشاد و  یگزاـت  ناـشیارب  زیچ  همه  هک  دوـب  یتـما  دـلوت  ياـهزور  رجف ، ههد  هک  میربـن  داـی  زا  شاـک 
! داب دای  ناراگزور ، نآ  داب  دای  .دندرک  ساسحا 

حبص اب  یتشآ 

يدارمیلع هیسنم 

.دندیشک هزات  سفن  حبص ، اب  یتشآ  يارب  اه  هرجنپ  زور ، نآ  مناد ؛ یم  يرآ  مناد ، یم 

نوچ دوب ؛ ناگدنرپ  هاگیاج  اهنت  سفق ، درک و  یم  هّکچ  رامعتـسا  هجنپ  زا  نوخ  دوب و  هدـش  هدیـشک  بیلـص  هب  اه  یبوخ  زور ، نآ 
.دندوب هدادرس  يدازآ  همغن 
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یم ار  اه  يدیلپ  درک و  یم  هکچ  هکچ  هک  ار  ناراب  ياون  ات  دندوب ، هدنابسچ  توص  طبـض  هب  اه  شوگ  هک  یقیاقد  نامه  مناد ، یم 
.دنونشب تسش ،

لغب مغ  يوناز  هک  یناتـسد  دوب و  هدـش  رادـیب  هک  هتفخ  يوپاکت  درک ؛ یم  ییاـغوغ  هچ  دوب و  هدـش  ییاولب  هچ  تشاد ، يروش  هچ 
.دوب هدش  تشم  الاح  دندوب ؛ هتفرگ 

، اهراوید يور  ِسوکعم » ِهاش   » ـالاح دـش و  یم  بمب  هک  دوب  يرطب  و  ...يدازآ .» : » دـیبسچ یم  راوید  هنیـس  رب  هک  دوب  قرو  دـنتدنت 
.تخیر یم  نیمز  ار  هلاس  تمشح 2500  مامت 

كون رهـش ، ياـه  هچوک  سپ  هچوک  رد  هک  يدرم  دـش ؛ یم  درم  ِبش  کـی  دومیپ و  یم  ادـخ  نادرم  ِهر  هک  دوب  كدوـک  زور  نآ 
.دوب هدرک  نیمک  ششپت  رپ  هنیس  راظتنا  رد  اه  حالس 

فک ادهـش ، مناد  یم  بوخ  يرآ  مناد ؛ یم  .تفرگ  یم  اـقآ »  » زا غارـس  تفگ ، یمن  نخـس  هاـش  زا  رگید  داـبآ ، یبلح  جـنک  نزریپ 
.دننام یمن  نیمز  تقو  چیه  ادهش  ًالصا  درب ؛ الاب  ار  اهنآ  یناتسد  دندنامن ؛ نابایخ 

ون زا  یتخرد  تشاک و  مهاوخ  بیـس  هناد  نم  تسا ، نم  تسد  رد  يدازآ  رطعم  بیـس  اهزور ، نآ  زا  لاس  زا  سپ  الاح  مناد ، یم  و 
مگ ار  وت  نم  .يدوب » هتـسب  دـیما  مشچ  نم  هب  هک  متـسه  يا  یناتـسبد  ناـمه  نم  ، » درک مهاوخن  مگ  ار  وت  نم  هآ ، .دـنایور  مهاوـخ 

! زگره زگره ، درک  مهاوخن 

هراتس خرس  نوخ 

شخبرون هرهز 

هوک اهارحص و  رد  بش  و  دوب ، ادرف  يدیعبت  دیشروخ ، .درتس  یم  هریت  ربا  ار  اه  هراتـس  يوسوس  دناوخ ، یم  زَجَر  بش  دوب ، کیرات 
خرـس نوخ  دیـشک و  یم  خیم  راچ  هب  دیرب ، یم  ار  اه  سفن  دنار و  یم  مکح  سونایقا ، دور و  زارف  رب  غاب و  نایم  رد  اه ، تشد  اه و 
شوگ رد  نارک ، ات  نارک  هک  دوب  توکس  رگید  نآ ، زج  و  دمآ ، یم  ریجنز  لغ و  يادص  .دیـشاپ  یم  نامـسآ  هرهچ  رب  ار  اه  هراتس 

سپ یکی  ییاهر  ياه  هرجنپ  و  دندوب ، باوخ  اه  یهام  دندوب ، هدش  دمجنم  اهدور  دندوب ، هدز  خـی  اه  تخرد  .دیـشک  یم  دایرف  اه 
كاپ نیمز  نهذ  زا  مک  مک  ناراب  دای  .دندوب  هدوسرف  هک  دندوب  هدیشک  راوید  هب  هجنپ  ردق  نآ  اه  تسد  .دندش  یم  هتسب  يرگید  زا 
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بـش نینچ  نیا  و  دناوخ ؛ یمارف  يدبا  باوخ  هب  ار  يرذگهر  ره  خیرات ، هبادرـس  رد  ساره  تشحو و  توکـس و  لیدـنق  دـش ، یم 
، دیلان دوخ  هب  بش  .دیچیپ  بش  مادنا  رد  ربخ  .دنداد  ربخ  حبـص  ندمآ  زا  ناشوواچ  هکنیا  ات  دوب  نادیم  زات  هکی  و  دناوخ ، یم  زجر 

هلهله نارابوج ، صقر  دوب و  ناراب  منرت  دـنداتفا ، هار  هب  اهدور  .دـیبات  ناهج  هتفخ  نهذ  رب  رود ، ياه  هنارک  زا  دیـشروخ  رون  ؤلـألت 
شراب يادص  ادـص ، نونکا  .اهوتـسرپ  اه و  كواکچ  اه ، يرانق  نتفرگ  رپ  لاب و  ناکـشجنگ و  يزاب  نیمز و  دـنخبل  دوب و  ناتخرد 

.درک مالعا  ار  نیمز  دامجنا  نایاپ  دمآرب و  دیشروخ  حبص ، شیم  گرگ و  نایم  رد  هکنیا  ات  دوب  ناراب 

دمآ نامز  لالب  ناذا  يادص  و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

لفاغ دـیآ ، یم  نامرـس  رب  هچنآ  زا  ات  دـندرک  یم  ّدـس  یگنرف » گنهرف   » اب ار  نام  « یمالـسا گـنهرف   » يراـج لـالز  هک  اـهزور  نآ 
دوب ییاه  لاس  دریگب ، قنور  رتشیب  هچره  ناشتراغ  رازاب  ات  دندرک  یم  ینابرق  نّدـمت »  » خلـسم رد  ار  نید »  » هک اهزور  نآ  و  میـشاب ؛
.دـش یم  یهتنم  تسب  نب  هب  ندیـسر ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  مامت  و  دـش ؛ یم  زاب  یگنـس  ياهراوید  هب  دـیما  ياـه  هرجنپ  همه  هک 
دوخ زا   » کـیرات و رتـچ  بش ، هک  يراـگزور  درـشف ؛ یم  ار  نیمز  بلق  اـه ،» باـبرا   » و اـه » ناـخ   » هیاـس ینیگنـس  هک  ییاـه  لاـس 
بش ره  ازع ، تمالع  هب  هام ، دوب ؛ هدش  دوخ  ییاهنت  نیـشن  هناخ  دیـشروخ ، دوب و  هدیـشک  رهـش  نامـسآ  ياه  مشچ  رب  ار  یگناگیب »

تمیق هب  ار  نطو  كاپ  نادنزرف  ناگناگیب ، دوب و  هدـش  جارات  اه ، نابایخ  بجو  بجو ، زا  یهارمگ » ياه  هّکد  « ؛ تسیرگ یم  نوخ 
.دندیرخ یم  ناش ، تیموصعم  رهوگ 

يازـس و  دوبن ؛ یگتخابدوخ »  » ِروبعلا بعـص  ياه  هوک  تشپ  زا  ندیمد  تئرج  ار  دیـشروخ  و  دوب ؛ هدش  نتـسیز  لماک  يانعم  بش ،
« يدازآ همسجم   » لعشم يوس  روک  زا  ار  ییانـشور  .اهراد  ياپ  رد  بورغ  ای  دوب ، ناتـسروگ  رد  لوفا  ای  ناگراتـس ، ِهاگ  هاگ  ِندیمد 

.عمش رون  زا  ار  دیشروخ  دنتسج و  یم 

یم مدرم  روجنر  هتـسکش و  ياـه  هرهچ  رب  نآ  رتسکاـخ  تخوس و  یم  ناـنئاخ  گـنرین  شتآ  هب  دـیما ، مدـنگ  ییـالط  ياـه  هشوخ 
.نارگتراغ نادند  ریز  ای  تفر ، یم  ناهاش  گنچ  هب  ای  نافعضتسم ، شالت  لصاح  اهزور ، نآ  .تسشن 
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.دروخ یم  كاخ  اه  هناخ  تبرغ  ياه  هجنگ  رد  نآرق  و  دننک ؛ ادج  ناشنید  زا  ار  مدرم  ات  دندوب  هدیناشوپ  دّدجت »  » سابل ار  رفک 

اب دـمآ و  وا  .تخاون  ناگتفخ  همه  شوگ  رد  ار  يرادـیب  ياون  تساخرب و  رهـش  شوماخ  ياه  هنذأـم  زا  ناـمز ، لـالب  ناذأ  يادـص 
تماق رب  ار ، يدازآ  نیّرز  نهاریپ  دـمآ و  وا  يرآ ، .تشادرب  ار  ندـش  يراج  هار  دـس  داد و  ناشن  ار  اـیرد  هار  شمرگ ، ياـه  تسد 

هلال نیگنـس  ياهب  نوخ  دمآ و  وا  .دش  دوخ  نامز  نیـسح  درک و  اپرب  رگید  ییاروشاع  دمآ و  وا  .دناشوپ  اه  هلال  کت  کت  هتـشارفا 
زا بالقنا  لـگ  هک  دوب  نینچ  نیا  .تشاـک و  نطو  نادـنزرف  لد  رد  ار  بـالقنا  نینوخ  لاـهن  تفرگ و  اـه  ناطیـش  زا  ار  رپ  رپ  ياـه 

.درک یناشفا  رطع  داد و  هفوکش  نطو  مام  نابرهم  ياه  تسد 

: هکنیا ات  دوب  نینچ  اه  لاس  و  ... 

قیاقش رـس  رب  ار  دوخ  مرگ  نابرهم و  ياه  تسد  توکـس _  همه  نآ  زا  دعب  دیـشروخ _ ، درک و  زاغآ  ندیراب  تمحر ، ياهربا  ... 
رد یسیع  رهم  شرس ، رد  یسوم  مشخ  شا ، هنادرم  ياه  هناش  رب  میهاربا  ربت  یفطصم ، دمحم  هلالس  زا  يدرم  .دیشک  اه  یسلطا  اه و 
هب ییاهاپ  اب  يدرم  .دمآ  شتـسد  رد  ادخ  باتک  و  شریدـقت ، رد   7 نیسح تبالص  تیمولظم و  شا ، هنیـس  رد   7 یلع ياوقت  شبلق ،

.نتفکش ندیمد و  هب  قشع  زا  لامالام  یبلق  اه و  هوک  يراوتسا 

ادخ زور 

ینامز دمحم  داوج 

زا ییاه  لد  هتـسویپ و  مه  هب  ییاه  فص  رد  دیمارپ ، ممـصم و  شورخرپ ، رگدایرف و  بالقنا ، هّلق  حتف  ات  دنتفر ؛ راوتـسا  ياه  ماگ  اب 
! میوگ یم  ار  نمهب  مّود  تسیب و  ِزور  مدرم  هتسسگن ؛ مه 

يزوریپ کیربت  رد  ار  رگیدمه  شوغآ  یمرگ  درـس ، یناتـسمز  رد  مدرم  درک و  یم  سح  ار  بالقنا  شوخ  رطع  اه  هچوک  زور  نآ 
دندوب و هدـیرفآ  هنوگرگید  يا  هسامح  راب  نیا  ینیـسح ، هاگـشناد  ناگتخومآ  شناد  و  ینیمخ = ياروشاع  باحـصا  .دندیـشچ  یم 

ياه هدئام  اب  ار  نامیا  هک  نانآ  .دندوب  هدرک  كاپ  ریوزت  روز و  رز و  ياه  ُتب  زا  ار  نهیم  هبعک 
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هب عاتم  نیرتمک  ار  نوخ  هک  نانآ  مه  .دندوب  هدرک  مدرم  یگدـنز  نامهیم  ار  شالت  دـندوب و  هدرتسگ  رهـش  رازاب  رد  شا ، ینامـسآ 
.دنتشامگ یم  دوخ  ربهر  يارب  هناصلاخ  ار  دوخ  یتسه  دنتشادنپ و  یم  ناشراگدرورپ  هاگرد 

دنتشگزاب دندوب ، هدیچوک  هک  ییاه  هدنرپ  زور  نآ  .تفگ  کیربت  دوخ  ییابیز  همه  نیا  هب  غاب  دش و  یّلجتم  لُگ  تقیقح  زور ، نآ 
کیربـت ماـیپ  ناـگمه ، ِیگدازآ  يدازآ و  هـب  ورـس  ناـتخرد  زور  نآ  .دوـب  هدـش  هرجنپ  هرجنپ  ناـنآ ، ترثـک  رد  نامـسآ  ياـضف  و 

ریوک هک  دوب  يا  هناریلد  ياه  مطالت  توهبم  سونایقا ، زور  نآ  .دـنتفگ  دورد  ار  یبالقنا  نانز  نادرم و  ِیلالز  اـه  هکرب  دنداتـسرف و 
.دوب ادخ  زور  زور ، نآ  يرآ ، .دنک  َرب  اج  زا  ار  نایصع  هناخ  ات  دوب ، هدش  ناشورخ  یلیس  دوب و  هتخاس  باریس  ار  ناریا  هنشت 

حیـسم نآ  هرطاـخ  تشاد  یمارگ  اـب  میتـسرف و  یم  دورد  نادیهـش  كاـپ  حور  هب  یندـشان ، شوـمارف  ِراـهب  نآ  زور  داـی  رد  کـنیا 
.میهد یم  همادا  ار  شیوخ  راختفارپ  هار  بالقنا ،

راهب تراشب 

ییوگوم ماهلا 

!؟ ینالوط رات و  ناتسمز  کی  یپ  رد  راهب  ندمآ  زا  رتابیز  يا  هدژم  هچ 

!؟ کیرات درس و  بش  کی  یپ  رد  دیشروخ  تراشب  زا  رت  نیریش  یتراشب  هچ 

!؟ هدیکشخ هنشت و  ینابل  يارب  بآ  لالز  مایپ  زا  رت  کین  یمایپ  هچ 

!؟» لطابلا قهز   » و قحلا » ءاج   » تراشب زا  رترب  ییاون  هچ 

.دز دهاوخ  نایاپ  رهُم  ینالوط ، رات و  بش  هفیحص  رب  یتسه ، زور  نیرت  يراهب  دیشخرد و  دهاوخ  زور  هک  هدیشوپ ! بش  هب  مسق 

همه اب  اه و  ینابرهم  همه  اـب  راـهب ، .دزاون  یم  ار  ناقـشاع  ناـج  حور و  دزو و  یم  وس  ره  زا  ترـصن ، تیادـه و  رطع  شوخ  میـسن 
رد دـنیاشگ و  یم  لاب  ار  تراسا  سفق  یگنت  قشاع ، لابدیفـس و  ناگدـنرپ  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  ار  يزوریپ  حـتف و  لاهن  شتوارط ،

.دنهد یم  رس  يدازآ  همغن  نامسآ ، نوگلین  باق 

دوش یم  یـسونایقا  سدقم ، كاخ  نیا  نطو ، .يزوریپ  روهط  بارـش  زا  زیربل  یماج  دوش و  یم  ینیمخ  قشع  زا  یناشکهک  اه ، بلق 
.دنک یم  زادنا  نینط  ار  ترصن  دیون  نزرب ، يوکره و  زا  ربکا ،» هّللا   » ویرغ و  نیگنس ؛ ياه  جوم  زا  ناشورخ 
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میتسسگ ار  اهریجنز 

هداز حیبذ  هرطاف 

میدرک هدارا  ام  اما  مینامب ، ریز  هب  رس  عیطم و  هشیمه  ات  دنتساوخ  دندز و  یگتـسباو  دنب  نامیاهاپ  رب  دنتـسب ، ار  نامیاه  تسد  زورید 
هب هدامآ  يرکون  شا ، یبرغ  نابابرا  يارب  دوب و  هاش  اـم  يارب  طـقف  هک  یهاـش  میدـنامن ؛ هناـهاش  دادبتـسا  نیگنـس  غوی  ریز  رگید  و 

.تمدخ

میتساوخ ام  یلو  شیپ ؛ رد  ام  نازخ  ياهزور  تسا و  کیدزن  ام  یمالـسا  تضهن  نایاپ  هک  دندیمد  تاغیلبت  روپیـش  رد  زور  ره  اهنآ 
دیما نامیاه  مشچ  رد  .میروآرب  رـس  یگتـسباو  كاخ  اهراورخ  ریز  زا  مینک و  مکحم  نطو  كاخ  رد  ار  لالقتـسا  سدقم  ياه  هیاپ 

.تشاد نایرج  يدرمیاپ  شالت و  نامیاه  ماگ  رد  دیشوج و  یم  ادخ  هب 

ًالـصا مالـسا  مان  اب  تموکح  .درک  گنر  مک  اهراعـش  نیا  اب  ناوت  یمن  ار  یگتـسباو  اه  لاس  : » دندرک یم  همزمز  نامـشوگ  رد  اهنآ 
مـسلط ام ، ینید  تموکح  يوگلا  هک  دندیـسرت  یم  نیا  زا  اهنآ  یهد »! دـنویپ  ار  داـضتم  رـصنع  ود  یهاوخ  یم  اـیوگ  درادـن ، اـنعم 

هک ییاه  میرحت  میدنام و  ام  دنمتردق ، ياهروشک  يداصتقا  هرـصاحم  میدنام و  ام  سپ  .دنکـشب  ار  نید » ياهنم  تموکح   » یمیدـق
رگید دـندرک  روصت  نآ ! زا  سپ  رامـش  یب  ياه  یناریو  هلاس و  تشه  یگنج  میدـنام و  ام  دـش ، یم  رت  گنت  شا  هقلح  زور  هبزور 

نیا هب  يا  هلئـسم  كرد  زا  اهنآ  زونه  بالقنا ، زا  لاس  یـس  تشذگ  اب  کنیا  .دوب  هدـش  عورـش  هزات  ام  راک  اما  تسا ، مامت  نامراک 
دنهاوخ دشر  دز و  دنهاوخ  نوریب  اهنآ  لد  زا  مه  زاب  رون  ياه  هناوج  دنـشاب ، گنت  کیراب و  هچره  اه  هنزور  هک  دـنزجاع  یگداس 

! تفای دنهاوخ  یگدنز  يارب  یهار  هشیمه  اه  هناوج  .درک 

دندوب هدمآ  همه 

یتشهب الیهس 

تشم اب  هک  يدید  یم  ار  شوپ  هایس  يرکشل  نادرم ، رس  تشپ  یتسیرگن ، یم  هک  رود  زا  .ناوج  ریپ و  درم ، نز و  دندوب ؛ هدمآ  همه 
ناشناناوج و اب  ناـنز ، نیا  .دـندروآ  یمرد  هزرل  هب  ار  تیاـپ  ریز  نیمز  هاـش » رب  گرم   » ویرغ و  ربکا » هللا   » گـناب هدرک و  هرگ  ياـه 

.نایرع ياه  هزینرس  خرس و  ياه  هلولگ  زا  ساره  نودب  دندوب ؛ هدمآ  هنوگ  بنیز  راورجاه و  ناشناکدوک ،
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، لالقتـسا ات  دنهد  شرورپ  اهادرف  ادرف و  يارب  ار  هدازآ  یلـسن  نارـسپ و  نارتخد و  مالـسا ، بتکم  لمع و  نادیم  رد  ات  دندوب  هدمآ 
.دننک ریسفت  ایند  يارب  ار  یمالسا  يروهمج  يدازآ و 

هنوگ نیا  هک  دوب  یتردق  هچ  نیا  .دندیـشورخ  دندش و  ایرد  هرطق  هرطق  ...دـنمراک ، رگراک ، يرازاب ، یناحور ، وجـشناد ، راگزومآ ،
.تفشآرب ار  ناهج  برغ  قرش و  باوخ  هک  دوب  یشسرپ  نیا  داد ؟ یم  دنویپ  مه  هب  ار  اه  ناج 

تسا یگرزب  هللا » موی   » هچ نمهب  مود  تسیب و  دیسر و  ارف  ادخ  زور  .دیـسر  نایاپ  هب  تلاهج  متـس و  يادلی  بش  دیبات و  رجف  يرآ !
.نیمزرس نیا  خیرات  كرات  رب 
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هاتوک ياه  مایپ  اه و  سیونریز 

 . تسا یمالسا  بالقنا  تمظع  هوکش و  یلجت  مسوم  رجف  ههد 

 . دوب یهلا  ياه  شزرا  تیمکاح  يارب  تلم  هدارا  رولبت  رجف ، ههد  ◀ 

میلاعت رب  ینتبم  یتضهن  تمظع  هوکش و  رولبت  یمالـسا و  بالقنا  ناشخرد  دیـشروخ  عولط  زاغآرـس  یمالـسا ؛ بالقنا  رجف  ههد  ◀ 
.تسا يدمحم  بان  مالسا 

 . تسا دیما  هیحور  ندیمد  يارب  یتصرف  رجف  ههد  ◀ 

 . تسا يدازآ  لالقتسا و  دیشروخ  ندیمد  بالقنا ، رجف  ◀ 

اب تیناسنا ، یطحق  راگزور  رد  ناسنا و  تراسا  رصع  رد  هک  تسا  یتلم  يزارفارس  هسامح و  دنمهوکش  یلجت  رجف ، كرابم  ههد  ◀ 
.دوشگ یمدآ  تایح  خیرات  رد  ار  نیرز  يا  هحفص  شیوخ  یمالسا  بالقنا 

.كرابم امش  رب  نایناریا ، یلم  راختفا  نیرت  گرزب  زور  لاس  یمالسا و  بالقنا  رجف  ینارون  ههد  ندیسرارف  ◀ 

رامثتـسا تملظ و  زا  تاجن  ههد  تردـق ، يدـنلب و  جوا  هب  ندیـسر  ههد  يزوریپ ، ههد  رجف ، هکرابم  ههد  هدـنخرف  مایا  ندیـسرارف  ◀ 
.كرابم

.دیشخرد نآ  رد  مالسا  دیشروخ  هک  تسا  يا  هنیآ  رجف  ههد  ◀ 

.تسا مالسا  هرابود  عولط  زاغآرس  رجف ، ههد  ◀ 

اهنآ هب  ار  تبهوـم  نیا  بـالقنا  دـندوب و  مورحم  نآ  زا  يوـلهپ  میژر  رد  ناریا  مدرم  هک  تـسا  یهلا  تبهوـم  نـیرت  مـهم  يدازآ  ◀ 
.درک ینازرا 

.تسا ناریا  تلم  سدقم  ياهوزرآ  ندش  هدروآرب  دامن  یمالسا  بالقنا  ◀ 

.تسا ناربکتسم  نایتوغاط و  ربارب  رد  یگداتسیا  دامن  یمالسا  بالقنا  ◀  

.تسا ناهج  رب  یمالسا  ینید و  تاداقتعا  تیمکاح  دامن  هللا  همحر  لحار  ماما  يربهر  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ◀ 
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.تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  رادتقا  دامن  نمهب  رد 22  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ◀ 

.تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  مدرم  تزع  رادتقا و  زا  يدامن  رجف  ههد  ◀ 

سونأم فادـها  نیا  اب  نانآ  نییبت و  یتسرد  هب  زورما  لسن  يارب  بالقنا  ياه  شزرا  فادـها و  ات  تسا  یبسانم  تصرف  رجف  ههد  ◀ 
.دنوش

.تسا یمالسا  ناریا  راختفا  تزع و  رادتقا ، دامن  رجف  ههد  ◀ 

.تسا یناسنا  ياه  شزرا  یهلا و  رئاعش  میرکت  رجف  ههد  تشادگرزب  ◀ 

.تسا زابناج  هدنمزر و  دیهش ، نارازه  كاپ  نوخ  هرمث  ناریا  یمالسا  بالقنا  ◀ 

.تسا تما  ماما و  يراکادف  اه و  تدهاجم  هرمث  یمالسا  بالقنا  ◀ 

.تسا یمالسا  بالقنا  ياه  تمعن  تشادساپ  نمهب  رد 22  روضح  ◀ 

.تسا یمالسا  بالقنا  تشادساپ  ياه  هار  زا  یکی  تدحو  ظفح  ◀ 

.تسا یلم  ینید و  يا  هفیظو  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  تشادساپ  ◀ 

.تسادهش رهطم  نوخ  تشادساپ  همزال  یبالقنا ، گنهرف  هشیدنا و  جیورت  ◀ 

.تسا نادیهش  نوخ  تشادساپ  مزلتسم  بالقنا ، موادت  ◀ 

.تسا ینید  ياهرواب  تاداقتعا و  تشادساپ  ناریا  یمالسا  بالقنا  دنمهوکش  يزوریپ  تشادیمارگ  ◀ 

یهلا و یمالسا و  ماظن  يرارقرب  متـس و  ملظ و  ندرک  نک  هشیر  يارب  هک  تسا  ییادهـش  نوخ  تشادیمارگ  رجف ، ههد  تشادساپ  ◀ 
.دنتفگ کیبل  ار  قح  توعد  دندرک و  راثن  هار  نیا  رد  ار  دوخ  نوخ  ناج و  ینید  تاداقتعا  يانبم  رب  تموکح 

.تسا یمالسا  ماظن  موادت  بجوم  نانآ ، هار  همادا  ادهش و  نوخ  تشادساپ  ◀ 

.تسا یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  تشادساپ  دیلوت ، هصرع  رد  هناقداص  شالت  ◀ 

 . دوب مدرم  همه  هدارا  مزع و  هملک و  تدحو  هجیتن  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ◀ 

 . دوب رفک  ملظ و  رب  هدیقع  نامیا و  هبلغ  هجیتن  بالقنا  يزوریپ  ◀ 

 . دوب یلم  ماجسنا  تدحو و  هجیتن  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ◀ 
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.دوب ناریا  تلم  ینورد  لوحت  هجیتن  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ◀ 

.تسا یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  نیرت  گرزب  زا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ◀ 

 . تسا یمالسا  بالقنا  تاکرب  زا  یکی  یمالسا  يرادیب  ◀ 
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.تسکش ار  اه  تردقربا  یلاشوپ  تهبا  یمالسا  بالقنا  ◀ 

، یـسانشدوخ يرادیب ، زاغآرـس  تسا ؛ نردم  تیلهاج  رـصع  رد  یبالقنا  ینامیا _  یتریـصب  یگدنـشخرد  ینیمخ = ماما  هسامح  ◀ 
.تسا یهلا  ياه  نامرآ  تلاصا و  تیونعم ، يوس  هب  تکرح  ششوج و  اب  یتسرپایند ، اب  ییورردور  دهعت و 

قیرزت ربارب  رد  يّدس  و  رـصاعم ، يایند  يدام  ندمت  رب  مکاح  نردـم  شحوت  یتلادـع و  یب  لباقم  رد  یـشنکاو  یمالـسا  بالقنا  ◀ 
.تسا یمالسا  عماوج  یساسا  ياه  نایرش  رد  ییادخ 

هـصرع رد  یـساسا  لوحت  داجیا  رد  نید  تردق  رگ  نایب  كرـش و  رفک و  لباقم  رد  دیدج  یتکرح  زاغآ  يدانم  یمالـسا  بالقنا  ◀ 
.تسا یهلا  يالاو  ياه  شزرا  یناسنا و  ترطف  يانبم  رب  نآ  هرادا  هعماج و 

«. مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ّریغی  هللا ال  نا  : » هک ناگدیدمتس  نامولظم و  رب  تسا  يدیون  یمالسا  بالقنا  ◀ 

.اه یشیدنا  جک  اه و  يدرمان  اه ، يژک  اب  هزرابم  رد  .یمالسا  یلاعتم  ياه  هزومآ  زا  هتفرگ  ماهلا  تسا  یتکرح  یمالسا  بالقنا  ◀ 

هدـیچیپ و ياه  هلیح  حالـس و  رب  نانمؤم  يزوریپ  ریـشمش ، رب  نوخ  يزوریپ  رب  تسا  يدنـس  تسا ؛ حوتفلا  حـتف  یمالـسا  بالقنا  ◀ 
.ناطیش يایلوا  نوگانوگ 

، هنازرف یمیکح  سانش ، مالسا  يربهر  ربدت  صولخ و  نامیا ، لوصحم  تسا ؛ یمالسا  تیالو  ییامنرنه  هنحـص  یمالـسا  بالقنا  ◀ 
.تسا دنوادخ  حلاص  دبع  عاجش و  یهیقف 

.تسا یهلا  يایبنا  ياه  يزوریپ  تازرابم و  روآدای  عولط و  رون ، راجفنا  یمالسا  بالقنا  ◀ 

.تسا متسیب  نرق  تیلهاج  رد  یبالقنا  یتریصب  یگدنشخرد  و  ینیمخ = هسامح  روآدای  رجف  ههد  ◀ 
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يداهنشیپ تاعوضوم  اهروحم و 

؛ بالقنا نارود  ثداوح  رورم  Ġ

؛ فلتخم ياه  شخب  رد  بالقنا  ياهدرواتسد  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  يزوریپ  رد  صاوخ  شقن  Ġ

؛ ناریا فلتخم  ياهرهش  رد  بالقنا  ياه  هقرج  نیلوا  یسررب  Ġ

1357؛ ات لاس 1342  عیاقو  رامشزور  Ġ

؛ يولهپ خیرات  زا  یعطاقم  یناوخزاب  Ġ

؛ يولهپ میژر  يداصتقا  یگنهرف و  یسایس ، ياه  شلاچ  Ġ

؛)...  يرادازع و باجح /  ) مالسا اب  يولهپ  تفلاخم  ياه  هشیر  یسررب  Ġ

؛ يرنوسامارف لیئارسا و  تیئاهب ، اب  يولهپ  اضردمحم  هطبار  رب  يرورم  Ġ

؛= ینیمخ ماما  یتیصخش  داعبا  یمالسا و  بالقنا  نییبت  Ġ

؛ هیقف تیالو  يواکاو  Ġ

؛= ینیمخ ماما  یناوجون  یناوج و  نارود  رب  يرورم  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  راگدنام  ياهاوآ  اهدورس و  Ġ

؛ يولهپ رصع  رد  یسایس  نالاعف  یگدنز  رب  يرورم  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  ینآرق  ینابم  یسررب  Ġ

؛ يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  یمالسا  بالقنا  هیلع  مرن  دربن  رد  نمشد  یگنهرف  يا و  هناسر  ياهدربهار  یسررب  Ġ

؛ یمالسا نیون  ندمت  ققحت  رد  بالقنا  شقن  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  باتک  هزوح  رد  هتسجرب  راثآ  یفرعم  Ġ
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؛ بالقنا ییافوکش  تیاده و  رد  يربهر  مظعم  ماقم  يدربهار  شقن  یسررب  Ġ

؛ یناهج باتزاب  رادیاپ و  تابث  عیرس ، يزوریپ  رب  نآ  ریثأت  هژیو و  يربهر  يژولوئدیا و  شقن  یمالسا ؛ بالقنا  Ġ

؛ مراهچ لسن  هب  بالقنا  ياهدربهار  لاقتنا  ترورض  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  یلماکت  دنیارف  رد  یمالسا  تدحو  هاگیاج  Ġ

؛ یناریا گنهرف  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  يزوریپ  رد  یگنهرف  لماوع  شقن  یسررب  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  تعنص  ملع و  يوزوح  ياهدرواتسد  ساکعنا  Ġ

؛ بالقنا مدرم و  رد  یلدمه  داجیا  رد  يربهر  تیناحور و  شقن  Ġ

؛ يرگ یبالقنا  ياه  صخاش  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  رارقتسا  رد  املع  شقن  Ġ

؛ یمالسا یناریا  یگدنز  کبس  ياه   صخاش  بالقنا و  Ġ

؛ يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  بولطم  یملع  هعماج  ياه  هصخاش  Ġ

؛ یمالسا ندمت  گنهرف و  هزوح  رد  یمالسا  بالقنا  يورارف  ياه  شلاچ  اه و  تصرف  فعض ، توق و  طاقن  Ġ

؛ بالقنا هیاس  رد  هداوناخ  میکحت  لماوع  یسررب  Ġ

؛ یمالسا يرادیب  رد  یمالسا  بالقنا  شقن  نییبت  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  فلتخم  ياه  تلود  يداقتنا  درکلمع  Ġ

؛ يولهپ تموکح  يداصتقا  دسافم  یسررب  Ġ

؛ بالقنا گرزب  ياه  تیصخش  یفرعم  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  هرابرد  ناهج  گرزب  نادنمشیدنا  رظن  لیلحت  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  يریگ  لکش  ياه  هفلؤم  Ġ
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؛ ناریا مدرم  يزیتس  ملظ  يروحم و  قح  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  تایبدا  ياه  هفلوم  یسررب  Ġ

؛ برغ ياه  ینکشراک  اه و  میرحت  دوجو  اب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهدرواتسد  Ġ

؛ بالقنا ناتساد  زا  راگدنام  ياه  تیاور  Ġ
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؛ بالقنا يزوریپ  ات  هزرابم  زاغآ  زا  ینیمخ  ماما  یتازرابم  ریس  Ġ

؛ ...و تفن  نیداینب ، ياه  لولس  اضف ، اوه  يزاسوراد ، یکشزپ ، هزوح  رد  ناریا  ياه  يروآون  Ġ

؛ بالقنا يزوریپ  رد  ناناوج  شقن  Ġ

؛ بالقنا يزوریپ  رد  نانز  شقن  Ġ

؛ بالقنا نالاعف  یگدنز  رب  يرورم  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  یسایس  ياهرتسب  Ġ

؛ برع هتسجرب  ياه  تیصخش  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  Ġ

؛ برغ ياهدیدهت  لباقم  رد  ناریا  درکیور  رب  يرورم  Ġ

؛ ناهج یسایس  تادهاعم  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  شقن  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  يزوریپ  رد  دجاسم  شقن  یسررب  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  يزوریپ  نیوکت و  رد  مالسا  شقن  Ġ

؛ بالقنا يزوریپ  رد  فانصا  نایرازاب و  شقن  رب  يرورم  Ġ

؛ نیچ هیسور و  هسنارف ، بالقنا  اب  یمالسا  بالقنا  هسیاقم  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  يزوریپ  رد  یناسنا  هدارا  Ġ

؛ تیودهم هزومآ  هب  شرگن  رییغت  رد  یمالسا  بالقنا  شقن  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  نامرآ  روهظ  يارب  زاس  هنیمز  لماوع  یسررب  Ġ

؛ اه بالقنا  عوقو  نییبت  ياه  هیرظن  رد  یمالسا  بالقنا  هیرظن  Ġ

؛ یمالسا بالقنا  یسایس  نامتفگ  ياه  هفلؤم  Ġ

.هنایمرواخ ریخا  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثأت  رب  يرورم  Ġ
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کناتساد

حبص سفن 

يریم داوج  دمحمدیس 

کی

هزرابم دوش  یم  هعیـش  هاش  اب  رگم  تسا ، هعیـش  هاش  : » دـنتفگ املع  یـضعب  داد ، هینایب  هک  یتیالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هحیـال  هیلع 
هزرابم رطاخ  هب  ار  نابعش  همین  یناغارچ  : » دنتفگ یم  میریگن ، نشج  ار  نابعـش  همین  هاش ، تایانج  هب  ضارتعا  رد  تفگ  یتقو  درک »؟

»!؟ مینک لیطعت 

هولـصلا كرات  دنتفگ  یم  مه  اه  یـضعب  ییاکیرمآ !؟ ای  تسا  یـسیلگنا  وا  هک  دندرک  یم  اوعد  نیا  رـس  مه  امن  سدـقم  هدـع  کی 
شا هماـمع  نیا  دـنتفگ  یم  مه  اـه  یـضعب  ما ! هزور  دـیوگب  هک  شتروـص  هب  دـلام  یم  هبوـچدرز  اـما  دریگ ؛ یمن  مه  هزور  تـسا ،

: تفگ یم  دینش ، یم  هک  ار  اه  فرح  روج  نیا  .تسین  تیعجرم  دح  رد  تسا و  کچوک 

.ما هدشن  كرشم  زونه  نم  دییوگب  نایاقآ  هب  _  

ود

.شدنناسرتب دنریگب و  مشچ  رهز  هک  هقطنم  کی  يوت  شندرب  هیکرت ، تفر  هک  دیعبت  لوا 

.دندش هتشک  دندرک و  تفلاخم  تموکح  اب  هک  تسا  هیکرت  ياملع  زا  رفن  لهچ  ربق  اجنیا  _ 

: تفگ

.میشابن بقع  هیکرت  ياملع  زا  روج  نیا  ات  میتشاد  يزیچ  نینچ  مه  ام  شاک  يا  بجع ! _ 
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هس

مه نآ  هک  هنابـش  یمومع  تاسلج  يارب  دوب  طایح  يوت  رلوک  کی  .دنرخب  مه  رلوک  دـشن  رـضاح  فجن ، مرگ  ياه  ناتـسبات  نآ  اب 
اقآ اما  دنتـشاد ؛ هفوک  رد  مه  هناخ  کی  فجن  ناگرزب  .اه  تروص  يوت  دز  یم  ار  مرگ  داب  دـیخرچ و  یم  شا  هرپ  .تشادـن  لاشوپ 

.مامت تشاد و  ار  فجن  کچوک  هناخ  نامه 

لوبق تسا ، رت  کنخ  هک  هفوک  دورب  اه  ناتسبات  هک  دندرک  یم  رارـصا  نارگید  هچره  اقآ ، نس  نآ  اب  کشخ و  مرگ و  ياوه  نآ  اب 
هکنیا تفگ و  دندوب  هدـش  بوخ  هفوک  يوت  هک  ییاه  ضیرم  زا  درک و  ینیچ  همدـقم  یلک  شناتـسود  زا  یکی  راب  کی  .درک  یمن 
شوخ هفوک  مورب  روطچ  نم  هک : داد  لـیوحت  دـنخبل  کـی  اـقآ  تسا و … هفوک  ياوـه  شرهزداـپ  هک  تسا  يرهز  فـجن ، ياوـه 

؟ دنتسه اه  هجنکش  اه و  لاچ  هایس  راتفرگ  ناریا  يوت  ناملسم  ياه  هچب  یتقو  منارذگب ،

راهچ

.نارهت دنریگب  سامت  اقآ  تیب  زا  دنتساوخ  یم  اقآ  هداوناخ  دنتشک ، هک  ار  یفطصم 

.تشاذگن اقآ 

.تسا یصخش  امش  راک  تسا و  لاملا  تیب  زا  اجنیا  نفلت  _  

جنپ

: ندیشک ناشن  طخ و  هب  دوب  هدمآ  قارع  تینما  نامزاس  سیئر  رکاش ، نودعس 

ناریا اب  ام  طباور  هک  یـسایس  ياهراک  زا  هک  دیهد  همادا  دوخ  يداع  یگدنز  هب  قارع  رد  دـیناوت  یم  یتروص  رد  یلاع  ترـضح  _ 
.دینک كرت  ار  قارع  دیاب  یسایس  ياهراک  همادا  تروص  رد  .دینک  يراددوخ  دنک ، یم  هریت  ار 

: قاتا يولیز  هب  درک  يا  هراشا  اقآ 

زا ترایز  هب  هقالع  رطاخ  هب  هک  متـسین  ینایناحور  نآ  زا  نم  .نم  لزنم  دوش  یم  اج  نامه  منک ، نهپ  ار  شرف  نیا  رگا  مورب ، اج  ره   
.مشکب تسد  هزرابم 

شش

یم شا  يراگنربخ  نارود  تارطاخ  زا  اکیرمآ  نویزیولت  راهچ  لاـناک  هماـنرب ي  رد  اـکیرمآ  نویزیولت  رگـشرازگ  سـالاو ، کـیام 
: دیوگ
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ناشیا زا  نم  هکنیا  ياـج  هب  تشاد و  نارگ  هبحاـصم  يور  یـصاخ  ذوفن  .ما  هدـید  نم  هک  تسا  يرادمتـسایس  نیرت  شوهاـب  وا  _  
ریز زا  متـسناوتن  دـیوگب ، تساوـخ  یم  هللا  تیآ  دوـخ  هچنآ  زا  ریغ  يا  هزاـت  بلطم  چـیه  نم  .درک  یم  هرادا  ارم  وا  منکب ، یتـالاؤس 
همه ارم و  وا  درک … یم  زیامتم  ایند  رگید  ناربهر  همه  زا  ار  وا  یمالسا ، بالقنا  ربهر  هداس  رایسب  یگدنز  مشکب … نوریب  وا  نابز 

زا رد  مد  ار  دوخ  ياـه  شفک  میدوـب  روـبجم  اـم  دـناشن و  یم  هداـس  شرف  يور  تفریذـپ ، یم  روـضح  هب  هک  ار  اـیند  رگید  لاـجر 
.میراد راک  رس و  توافتم  يدرم  اب  میمهفب  راک  لوا  نامه  زا  میروآرداپ و 

تفه

رـسپ رتخد و  ات  شـش  جنپ  يدـید  یم  .یناهج  ياه  هناسر  يارب  طقف  هن  .رتشیب  يرگنـشور  يارب  دوب  یبوخ  تصرف  وتاشول  لفون  رد 
.دنز یم  فرح  ناشیارب  دراد  وا  شرود و  دنا  هتسشن  ناوج 

تشه

: دندیسرپ یم  یجراخ  ناراگنربخ 

؟ تسا یسدقم  ياذغ  امش  يارب  غرم  مخت  ینیمز و  بیس  _ 

!؟ دیناد یم  يزیچ  لبمس  ار  غرم  مخت  امش  _  

.هنکشا ای  ینیمز  بیس  اب  هتخپ  غرم  مخت  دوب ؛ يرارکت  ماما  تیب  ياذغ  هک  سب  زا 

هن

.اقآ هب  میدناسر  یم  ار  ربخ  دیاب  .میدوب  هدروآرد  لاب  یلاحشوخ  زا 

.مور یم  نم  _ 

: نوریب متخیر  ما  هرجنح  زا  ار  میادص  اقآ و  شیپ  متفر  نادنخ  لاحشوخ و 

.هدرک شخپ  ار  شربخ  ویدار  .هتفر  هاش  اقآ ، _ 

: تفگ اقآ 

؟ هدش یچ  هگید  بخ ، _ 

هد

مه یقرب  قرز و  رپ  ياج  ًاثلاث  دشابن و  یصوصخ  نکاما  رد  ًایناث  دشابن ، رهش  لامش  ًالوا  ماما  تماقا  لحم  هک  میداد  ماغیپ  سیراپ  زا 
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، دوش یم  یناغارچ  رهـش  دوش ، یم  شرف  دابآرهم  هاگدورف  هدیچ ؛ ار  اه  همانرب  لابقتـسا ، داتـس  هک  دندز  گنز  مه  نارهت  زا  .دـشابن 
… . میرب و یم  ارهز  تشهب  هب  رتپوک  یله  اب  ار  اقآ 
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: تفگ متفگ ، هک  ماما  هب 

… ددرگرب دهاوخ  یم  مه  نامه  هدش ، جراخ  ناریا  زا  هبلط  کی  دننک ؟ ناریا  دراو  دـنهاوخ  یم  ار  شوروک  رگم  وگب  نایاقآ  هب  _  
.

هدزای

اب ماما  اما  دنکن ؛ ناشدیدهت  رطخ  ات  دننکن  تکرش  اه  ییامیپهار  رد  تسا  رتهب  اه  مناخ  دنتفگ  یم  اه  یلیخ  هزرابم ، ياه  لاس  يوت 
: تفگ یم  تیدج 

.دنزب یگنهرف  یعامتجا و  یسایس و  ياه  تکرح  زا  اه  مناخ  ندرک  ادج  زا  یفرح  درادن  قح  سک  چیه  _ 

اه نز  تفگ  یم  مه  ناـبهگن  ياروـش  .دـننک  مورحم  تاـباختنا  رد  تکرـش  زا  ار  اـه  نز  دنتـساوخ  یم  اـه  یلیخ  مه  بـالقنا  دـعب 
: داد ماغیپ  ناش  هدنیامن  قیرط  زا  ماما  .دنوشن  سلجم  هدنیامن 

.مریگ یم  عضوم  منک و  یم  دروخرب  نم  دننک ، عنم  تاباختنا  رد  تلاخد  زا  ار  اه  نز  رگا  _ 

هدزاود

ار شسابل  .زیمت  دوب و  رطعم  هشیمه  اما  تخادنا ؛ یم  هلصو  شدوخ  مه  ار  شیاه  باروج  .راولـش  ات  ود  تشاد و  نهاریپ  ات  ود  ًالک 
.داد یم  فافک  ییوشتخر  ردوپ  نپوک  رگا  هتبلا  تسش ؛ یم  درک و  یم  ضوع  نایم  رد  زور  کی 

هدزیس

: میتفگ ناشیا  هب  ماما  شیپ  میتفر  .دننک  اتدوک  دنتساوخ  یم  اهارگ  یلم  بش  نآ 

.يرگید ياج  دیربب  فیرشت  امش  تسا  رتهب  .دننک  نارابمب  امیپاوه  اب  ار  اجنیا  دراد  لامتحا 

: تفگ

.ما هداتسیا  مکحم  میاج  رس  اجنیا  نم  .هاگهانپ  يوت  دیورب  دیسرت  یم  امش  رگا  .مسرت  یمن  هک  نم  _ 

هدراهچ

.تفرگ ار  هچب  .ماما  شیپ  شمدرب  .دوب  هدمآ  ایند  هب  هزات  ما  هچب 
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رتخد تسا … بوخ  یلیخ  رتخد  تفگ _ : دیسوب و  ار  شا  یناشیپ  شـشوغآ ، يوت  شتفرگ  .تسا  رتخد  رـسپ _ ؟ ای  تسا  رتخد  _ 
 _ .دـینک باختنا  امـش  میا  هتـشاذگ  میا ، هتـشاذگن  مسا  زونه  .دیـسرپ _  ار  شمـسا  .تسا  بوخ  یلیخ  رتخد  تسا … بوخ  یلیخ 

.تسا بوخ  یلیخ  همطاف  تسا … بوخ  یلیخ  همطاف  تسا … بوخ  یلیخ  همطاف 

هدزناپ

طـسو .تخیر  مه  هب  ار  تلم  درک و  ینارنخـس  ییاجر  دیهـش  هیلع  ردـص و  ینب  زا  يرادـفرط  هب  دهـشم  يوت  ماما  ياه  هون  زا  یکی 
.درب هحلسا  هب  تسد  مه  یغولش 

تـساوخ رگا  .دوش  مازعا  نارهت  هب  ظـفحلا  تحت  هدربماـن  دـیهد  ماـغیپ  تفگ : یقارـشا ، ياـقآ  شداـماد ، هب  دیـسر  ماـما  هب  هک  ربخ 
.دنروآ شرد  ياپ  زا  دننک و  کیلش  وا  هب  هلصافالب  دنهدن و  تلهم  دنک ، يزادناریت 

.تشگرب تفر و  یقارشا  ياقآ 

؟ دیدناسر ار  مایپ  _ 

.هلب _ 

؟ دنهدن شتلهم  دنک ، يزادناریت  تساوخ  رگا  دیتفگ  _ 

.هن _ ... 

.دیناسرب ار  مایپ  نیع  دیدرگرب  _ 

هدزناش

: دوب هتشون  همان  یکدوک  .درک  یم  هیرگ  دناوخ و  یم 

هطبار ادخ  اب  وت  نوچ  .مراد  تسود  ار  وت  مه  نم  يراد ، تسود  ار  ادخ  وت  نوچ  اماما ! - 

.میراد هطبار  وت  اب  مه  ام  يرا ،

: تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  دناوخ و  یم  … 

.دشاب تسار  اهنیا  ات  متشاد  هطبار  ادخ  اب  نم  شاک  _ 

هدفه
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: تفگ ولوچوک  یلع  .میدوب  عمج  همه 

.مدرم دنوشب  مه  اقآ  دنک ، ینارنخس  ردام  ماما ، موش  یم  نم  _ 
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یلع .داد  راعش  اقآ  .هدب  راعش  هک  درک  هراشا  اقآ  هب  یلع  مدرک و  ار  ما  ینارنخس  نم 

: تفگ

.وش دنلب  .دنهد  یمن  راعش  هتسشن  هک  مدرم  .هن  هن ، _ 

: داد راعش  دش و  دنلب 

… . ربکا هللا  ربکا ، هللا  _ 

هدجه

: تفگ یم 

.دریگب تروص  فارـسا  نیا  درادـن  یلیلد  .دـنا  يرارکت  دـننک ، یم  رـشتنم  اه  ناـمزاس  اـهداهن و  هک  يربخ  ياـه  نتلوب  همه  نیا  _ 
.دیریگب ار  فارسا  نیا  يولج  دیریگب و  اهداهن  نالوئسم  اب  يا  هسلج 

هدزون

.درک دیاب  دـش  مزال  هک  يراک  ره  تلادـع ، ققحت  يارب  بان ، مالـسا  يارجا  رطاخ  هب  دـیوگب  هک  تشذـگ  نیا  هب  رخآ  لاس  هس  ود 
.هدیشون ار  رهز  ماج  تفگ  تفریذپ و  ار  همانعطق  .تسا  نوخ  رپ  شلد  هک  تفگ  رانک و  تشاذگ  نیمه  يارب  ار  يربهر  ماقم  مئاق 

زا یکی  تالاکـشا  باوـج  هـک  راـب  کـی  .دوـب  هدرک  وـغل  شا  یتـموکح  مـکح  اـب  ار  ینید  هـیلوا  ماـکحا  زا  یـضعب  مـه  راـب  دـنچ 
: تشون شیارب  داد ، یم  ارجام  نیمه  رس  ار  شنادرگاش 

نیرت بیرغ  زورما  .میسرب   9 يدمحم بان  مالسا  لالز  همـشچرس  هب  ات  هتـسکش  ار  هفارخ  لهج و  ياهراصح  ات  مینک  یعـس  دیاب  _  
.مدرگ نآ  ياه  ینابرق  زا  یکی  زین  نم  دینک  اعد  دهاوخ و  یم  ینابرق  نآ  تاجن  تسا و  مالسا  نیمه  ایند  رد  اهزیچ 

تسیب

رتفد و رد  ییاریذپ  زور  هس  ود  جرخ  هزادنا  هب  شیاه  لوپ  هدنامیقاب  .تشادـن  شدوخ  زا  مه  نفک  کی  یتح  نیفدـت ، لسغ و  عقوم 
درایلیم دنچ  دوب و  هتـشاذگ  اج  هب  رادغاد  لد  ینویلیم  دنچ  طقف  .دوب  يا  هراجا  مه  هناخ  دوب و  مناخ  لام  هناخ  هیثاثا  .دـشن  مه  تیب 

.دندوب هدیدن  ار  وا  هک  ییاه  هچب 
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ینمشد عورش 

هزمحوبا نسحدمحم 

: تفگ داد و  سیئر  تسد  هب  ار  هدروخ  ات  ذغاک  هگرب  مارتحا  اب  درک  تسرد  ار  شتاوارک 

.هدشن نادابآ  تفن  تعنص  نارگراک  باصتعا  نتسکش  هب  قفوم  هداد  ربخ  نیرگ » لپ   » نابرق

: تفگ دیبوک  شرگید  تسد  فک  هب  مکحم  تشم  اب  تشگرب  هرجنپ  هب  ور  درک  رورم  تفرگ  ار  همان  باتش  اب  سیئر 

… تقو نوا  يزور  نینچ  يارب  هدیباوخ  هدروخ و  تفم  ناریا  يوت  اه  لاس  هضرع  یب  هکیترم  _ 

: تفگ تفر  رتولج  مدق  دنچ  نواعم 

.دندشن قفوم  اما  هدرک ، دیدهت  ور  نارگراک  هدش و  هاگشیالاپ  دراو  کنات  اب  مه  یهاشنهاش  شترا  ًارهاظ  _ 

مدرم ای  دنتشکن  بوخ  ای  دش ، یچ  دنتشک  یشحو  مدرم  نیا  زا  همه  نیا  هتشذگ  ربماتپس  زا  هتـشذگ ، پوت  کنات و  زا  راک  هگید  _ 
.دنا هدش  هناوید  ًاعقاو  ناریا 

: تفگ دیخرچ  زیم  رود  مدق  دنچ  .تخادنا  زیم  يور  ار  همان  تشگرب  سیئر 

.دعب ات  مینک  ادیپ  يا  هراچ  هار  دیاب  دش  مامت  تفم  ِتفن  نارود  هگید  منک  رکف  _ 

: تفگ تفرگ  سیئر  فرط  هب  تشاد  لغب  ریز  هک  ار  يزمرق  هشوپ  نواعم 

.هرگنک يارب  دیدج  حرط  نابرق  _ 

.منیبب وگب  هیچ ؟ حرط  هصالخ  _ 

.دننکن هدافتسا  ودروخ  زا  هبنشکی  اهزور  دیاب  هدحتم  تالایا  مدرم  مدق  نیلوا  رد 

: درک همزمز  شدوخ  اب  داد و  ناکت  رس  درک ، رت  گنت  ار  شنامشچ  دش ، هریخ  يدازآ  همسجم  هب  تفر ، هرجنپ  رانک  سیئر 

تسام ینمشد  عورش  زور  زورما  _ 

؟ دیتفگ يزیچ  نابرق  _ 

.هن _ 
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يا همانرب  نتم 

(1) يزوریپ بش 

ینامیلس لضفلاوبا 

دش رِخآ  راخ  تکوش  يد و  ِداب  ِتوحن  لُگ ***  هشوگ  هَلُک  لابقا  هب  هک  دزیا  رکش 

دش رِخآ  رات  بش  راک  هک  يآ  نورب  وگ  بیغ ***  هدرپ  فلکتعم  ُدب  هک  دیما  حبص 

دش رِخآ  راهب  داب  مدق  رد  تبقاع  دومرف ***  یم  نازخ  هک  معنت  زان  همه  نآ 

! كرابم امش  رب  رجف  كرابم  ههد  هللا  مایا  قشع ، نادیم  نانیرفآرجف  امش  رب  مالس  رجف و  رب  مالس 

.دمآ رد  هب  تفرعم  باتفآ  دمآ و  رب  هب  دیما  تخرد  اهزور  نیا  يرآ 

.تفای ققحت  قح  تاوَلَج  زا  يا  هولج  هک  دوب  اهزور  نیا  يرآ 

میتسشنب لد  ماد  هب  دوخ  ربلد  اب  میتسر ***  ییادج  میب  زا  دمآ و  لصو 

 =( ینیمخ ماما   ) .تسا نارگراثیا  ادهش و  تدهاجم  تکرب  زا  دراد  یمالسا  بالقنا  هچ  ره 

( يربهر مظعم  ماقم   ) .تسا هدرک  عطق  ار  نایغط  ملظ و  اپ  اترس  خیرات  کی  هک  تسا  يدیع  رجف  ههد 

( يربهر مظعم  ماقم   ) .تسا ناریا  تلم  يراکادف  تمظع و  هوکش و  رهظم  رجف  ههد 

تسا هدز  رس  رب  هلال  جات  هدمآ  زور  تسا ***  هدز  رد  رب  هقلح  هدیپس  تسا و  رجف 

تسا هدز  رس  قفا  زا  تقیقح  دیشروخ  ام ***  روشک  رد  ماما  ندمآ  اب 

.مینک رورم  ار  بالقنا  ياه  لاس  نیریـش  تارطاخ  هام  نمهب  ياهزور  اب  ماگمه  میناوخب و  يزوریپ  حـتف و  دورـس  اـت  اـیب  تسود  يا 
رگید ات  دمآ  زوریپ  نمهب  .درک  توعد  بالقنا  رجف  رد  يدازآ  لالقتـسا و  هب  ار  ام  دز و  قرو  يدرم  گرزب  ار  متـس  نارک  یب  بش 

.دنک يروآدای  ام  هب  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  گرتس  هسامح  راب 
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! داب كرابم  امش  رب  اه  يدرمروالد  هسامح  زور  لاس  رجف  ههد 

***

! ریخب شدای 

.دنتشگ جیسب  نامتلم  داینب و  نامیاه  تداهش  بارحم ، نامیاهرگنس  حالس ، نامیاه  ملق  ههبج ، نامیاه  سالک  رگنس ، نامیاه  هناخ 

قح و تکرب و  ریخ و  گرزب  نابغاب  یناشفارذـب  اـب  هک  نمهب  رد 22  نامز  راسخاش  رب  هدـییور  ياه  هویم  زا  يا  هشوگ  دوب  اـه  نیا 
.تسا هدمآ  تسد  هب  تما  ماما  ینعی  يدازآ ،

! داب رت  نوزفا  نمهب  هللا 22  موی  تارمث  نادواج و  يزوریپ ، زور  نآ  دای 

***

هک ام  خـیرات  زا  یـشخب  تسا و  تلم  ییاـهر  عطقم  رجف  ههد  .تیمالـسا  ياـه  شزرا  هاگتـساخ  مالـسا و  عولط  زاغآرـس  رجف ، ههد 
هدننک و نییعت  يا  هطقن  ناریا  خیرات  رد  ههد  نیا  تفای و  هرابود  يدلوت  مالسا  رجف ، ههد  رد  .تسا  هتخاس  ادج  هدنیآ  زا  ار  هتـشذگ 

.دور یم  رامش  هب  دننام  یب 

ماما ترضح  دوب و  تیعر » بابرا و   » و بولغم » بلاغ و   » هطبار هاش ، اب  مدرم  هطبار  دوب و  یهاشداپ  ماظن  ناریا  رد  بالقنا  زا  لبق  ات 
دـض رب  يریـشمش  نوچمه  ار  مدرم  دندروآ و  دوجو  هب  ناریا  خیرات  رد  یفطع  هطقن  دندرک و  عطق  ار  بویعم  هلـسلس  نیا  ینیمخ = 

.دنتفرگ راک  هب  مالسا  نانمشد  نارگرامعتسا و 

! كرابم امش  همه  رب  مایا  نیا  .دیشخرد  وا  رد  مالسا  دیشروخ  هک  تسا  يا  هنییآ  تسا و  مالسا  تاحشر  زا  رجف  ههد 

***

.هدش يراذگ  مان  یلم  تینما  رادتقا و  هبناج ، همه  عافد  یمالسا ، بالقنا  هب  هک  تسا  ییاوه  يورین  زور  هام ، نمهب  مهدزون  زورما 

قح هب  هک  هزور  نیا  رد  شترا  ییاوه  يورین  نانکراک  هناعاجـش  تکرح  یهاشنهاش ، هاگتـسد  هرکیپ  رب  تابرـض  نیرت  هدننکـش  زا 
گرزب ربهر  هاگتماقا  رد  نوشدوخ  روضح  اب  ییاوه  يورین  دهعتم  نایماظن  هک  زور  نیا  رد  .دوب  هللا  مایا  زا  زور  نیا  میگب  میناوت  یم 

.ندرک تبث  یمالسا  بالقنا  خیرات  میوقت  رد  نیرز  يدنس  ندومن و  تعیب  ماما =  اب  هافر  هسردم  رد  یمالسا  بالقنا 
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ار و ییاوـه  يورین  يادهـش  ماـن  داـی و  مـیراد  یم  یمارگ  مـیگ و  یم  کـیربت  ییاوـه  يورین  رد  ناـمنازیزع  هـمه  هـب  ور  زور  نـیا 
! هشاب ورهر  رپ  هراومه  نوش  هار  میراودیما 

! داب كرابم  امش  همه  رب  رامعتسا ، دنب  زا  ییاهر  زور  لاس  رجف  ههد 

زور رد  اهزور  نیا  رد  نازیزع  امـش  هک  يراک  : » ندومرف نینچ  نیا  ییاوه  يورین  نانکراک  یخیرات  هژر  رد  ینیمخ = ماـما  ترـضح 
هک يزور  نآ  .دوب  اه  شزرا  نیرتگرزب  مه ، ییایند  ياه  شزرااب  اـهراک و  نیرتگرزب  تیونعم  ثیدـح  زا  دـیداد ، ماـجنا  نمهب   19

دیتسویپ و مالسا  هب  هتشذگ و  ناج  زا  دیدوب ، گرزب  رطخ  ضرعم  رد  ام  دشاب و  نانیمطا  دروم  هک  دوب  هدیـسرن  اجنآ  هب  يزوریپ  زاب 
«. دیامرف دنمتداعس  ناهج  ود  رد  ار  امش  دنک و  ظفح  امش  يارب  ار  راختفا  نیا  دنوادخ  .دیدش  مالسا  هاپس  زا 

دش رِخآ  راک  رتخا و  تشذگ  لاف و  نیا  مدز  دش ***  رخآ  رای  تقُرف  بت  نارجه و  زور 

دش رِخآ  راهب  داب  مدق  رد  تبقاع  دومرف ***  یم  نازخ  هک  معنت  زان و  همه  نآ 

یماک شطع  رد  تخوس  یم  هیرق  زبس ***  هراهب  نیا  زا  شیپ  اه  لاس 

یمانمگ توکس و  راصح  رد  درمژپ ***  یم  غاب  ياه  لگ  ِنهذ 

راز مدنگ  ناج  هب  دز  یم  مخز  دمآ ***  یم  هنارک  ره  زا  شطع 

راز مدنگ  نامسآ  رس  رب  حیلم ***  ِربا  هایس  دز  یم  همیخ 

شوماخ لد  غورف ، یب  اه  هنیس  یهت ***  قشع  يافص  زا  اه  بلق 

شوغآ مه  تسکش  اب  اه  تسد  گرم ***  شسرپ  هب  یخساپ  اه  مشچ 

تشاد ناراب  يوب  هک  یباتفآ  دیراب ***  نامسآ  نامشچ  زا  مک  مک 

تشاد نآرق  يوب  هک  ینابغاب  یحو ***  نشور  غاب  تمس  زا  دمآ 

درک اوادم  ار  اه  هلالآ  مخز  دیسوب ***  وا  تسد  غاب ، دمآ و 

درک افوکش  ار  دنخبل  ِلگ  دیشخب ***  افش  ار  غاب  هچنغ 

دش یبآ  هایس  نامسآ  دندیچوک ***  هایس  ياهربا 

دش یباتفآ  فاص و  نامسآ ، دیبات ***  غاب  نامشچ  هک  ات 
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یم روط  نیا  ماما = ترضح  تیصخش  صوصخ  رد  هفورعم ، سیلگنا  يرامعتسا  تلود  هلاس  تسیود  يوگ  نخس  هب  هک  ندنل  زمیات 
: هسیون

ریقف ناراد  فرط  هب  تفگ و  یم  نخس  يداع  مدرم  نابز  هب  يو  .درک  روحـسم  دوخ  مالک  اب  ار  اه  هدوت  هک  دوب  يدرم  ینیمخ  ماما  »
هب دنربب و  نیب  زا  دتسیاب  ناشهار  رس  هک  ار  یسکره  ات  تخاس  رداق  ار  اهنآ  ساسحا  نیا  .دیشخب  یم  سفن  هب  دامتعا  دوخ  مورحم  و 

.دیسارهن داتسیا و  اکیرما  لثم  ییاه  تردق  ربارب  رد  ناوت  یم  هک  داد  ناشن  مدرم 
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نمهب ياوه  رد 

رشع لایلو  رجفلاو 

امش ماک  هب  دور  یم  ناهج  هک  امش  اشوخ  امش ***  مان  هب  دنز  یم  ون  هعرق  هنامز 

امش ماشم  رد  تسام  لد  دوع  يوب  هک  تسشوخ ***  تسشتآ و  رپ  اه  سفن  هچ  اوه  نیرد 

تسامش ماب  دمد ز  یم  رب  هک  حبص  غارچ  تسام ***  لد  هناخ  جنگ  زا  يرهوگ  غورف 

هب یهوکـش  ادرف  هک  ناریا  ریلد  ناـمدرم  امـش  ناـمرهق ، هـشیمه  نازاـس  هساـمح  امـش  ناـنیرفآرجف ، امـش  هـب  دورد  نارازه  مـالس و 
.دیواج هشیمه  ناتمان  .تشاذگ  دیهاوخ  اج  هب  نوتدوخ  زا  یندنامدای 

هدیکشخ تخرد  رب  هام  نمهب  ياوه  رد  هدییور ***  هک  يا  هچنغ  زور  نآ  دوب  هچنغ  لثم 

زور نآ  دوب  راز  هلال  ناریا  ام  نیمزرس  زور ***  نآ  دوب  راهب  نوچ  دوب  ناتسمز  رد  هچرگ 

***

خیرات رد  زور  نیرت  ییالط  رب  مالـس  هام ، نمهب  رب 22  مالس  هام ، نیرت  یخیرات  نیرت و  یسامح  رب  مالـس  يراهب ، ناتـسمز  رب  مالس 
.نادیهش ماما  نادیهش و  رب  مالس  يزوریپ و  رجف و  علطم  رب  مالس  یمالسا ، ناریا 

زور نیا  هرابرد  هک  ار  ياهزیچ  یمامت  راگنا  .دریگ  یم  ارف  ار  تدوجو  رساترس  یبیجع  روش  ینک  یم  هاگن  هک  راوید  يور  هلمج  هب 
.دنوش یم  همزمز  تشوگ  رد  هراب  کی  يدوب  هدینش  گرزب 

زور هاـم 57 ، نمهب  زور 22  .يرآ  نمهب 57 . زور 22  اـت  هتفرگ  ینیمخ =  ماـما  بـالقنا ، ریبک  ربـهر  خـیرات ، درم  گرزب  دورو  زا 
یبیرغ ِسح  وت  ملظ و  لاگنچ  زا  يزوریپ  گرزب 
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شرارکت بل  ریز  يوش و  یم  هریخ  نآ  هب  هرابود  .هدرک  ار  شدوخ  راک  راوید ، يور  هلمج  هدز و  هقلح  تنامـشچ  رد  کشا  يراد ،
« .یلاخ ادهش  ياج  يدازآ  راهب  رد  : » ینک یم 

***

اب تشگرب و  هللا  هب  توغاط  زا  شترا  هک  دوب  يزور  و  دنتـسویپ ، مه  هب  تلم  شترا و  هک  دوب  يزور  نمهب  زور 22   =: » ینیمخ ماما 
«. یگدنز مامت  رد  دشاب  ام  قشمرس  دیاب  نیا  و  درک ؛ هبلغ  توغاط  رب  تما  ینابیتشپ  ریبکت و 

یمایا نینچ  هرابرد  .دـندرک و  داـی  هللا » ماـیا   » ناونع هب  نیدرورف   12 رویرهش ،  17 دادرخ ، نوـچمه 15  نمهب  زا 22  ینیمخ = ماـما 
گنچ اب  ظفح و  لد  ناج و  اب  تسا _  یبوبر  بیغ  ملاع  زا  ییاه  هیده  هک  ار _  هللا  مایا  نیا  هک  تسام  فیرـش  تلم  رب  : » دـندومرف

.دننک يرادهگن  نادند  و 

دش رخآ  راک  رتخا و  تشذگ  لاف و  نیا  مدز  دش ***  رخآ  رای  تقرف  بش  نارجه و  زور 

دش رخآ  راهب  داب  مدق  رد  تبقاع  دومرف ***  یم  نازخ  هک  معنت  زان و  همه  نآ 

دش رخآ  راخ  تکوش  يد و  داب  توخن  لگ ***  هشوگ  هلک  لابقا  هب  هک  دزیا  رکش 

دش رخآ  رات  بش  راک  هک  يآ  نورب  وگ  بیغ ***  هدرپ  فکتعم  دب  هک  دیما  حبص 

***

وریپ يوجادـخ و  مجـسنم و  یتلم  ياه  یبلط  تداهـش  اه و  يراکادـف  اه و  تداـشر  يروآداـی  ینعی  نمهب ؛ هللا 22  موی  يروآداـی 
ینعی نمهب ؛ يروآدای 22  .تسا » زوریپ  لـطاب  رب  قح  ریـشمش و  رب  نوخ   » هک درک  تباـث  دوخ  نوخ  راـثیا  اـب  هک  يربهر  تیـالو و 

.دیرفآ يزوریپ  نامیا ، ینعی  يونعم  حالس  نیرت  هدنرب  هک  يزور  نیمز ، يور  هللا  تموکح  یلجت  يروآدای 

نهیم ناقشاع  ییادیش  ياه  ناتساد  زونه  اه  قیاقش  ار و  هنیآ  سنج  زا  ینامدرم  خرـس  روضح  دراد  دای  هب  نیمزرـس  نیا  هعطق  هعطق 
راجفنا ام  بالقنا   » .مینک رورم  ار  يدازآ  هنادازآ  نامنانطو  مه  نادیهـش و  ياه  تداشر  ساپ  هب  هک  مییام  نونکا  .دـنهد  یم  رـس  ار 

ياج رب  ار  یمالـسا  يروهمج  يدازآ و  لالقتـسا ، هراودای  نامدرم  بلق  رد  دـیدرونرد و  ار  ناـهج  رـسارس  هک  يراـجفنا  دوب ؛» رون 
دایرف نایناهج  شوگ  رد  ار  بـالقنا  ماـیپ  ناـم  هنازرف  ربهر  ياـهدومنهر  تیـالو و  رتچ  ریز  رد  هک  تساـم  هفیظو  نونکا  .تشاذـگ 

.مینک

***
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ياـیلوا رب  یناـمحر  دونج  لـطاب و  رب  قـح  يا  هدـنخرف  زور  نینچ  رد  : » دـنیامرف یم  نمهب  تیمها 22  صوـصخ  رد  ینیمخ =  ماـما 
تلم نیتسآ  زا  قح  ماقتنا  تسد  دیدرگ و  رقتـسم  یمالـسا  لدع  تموکح  دومن و  هبلغ  نایتوغاط  توغاط و  رب  هللا  بزح  یناطیش و 

ریلد تلم  ياهرشق  یگتسبمه  يدوعـسم ، زور  نینچ  رد  .تفای  ققحت  رفک  رب  مالـسا  زیمآزاجعا  ترـصن  دمآ و  نوریب  ناریا  هدنمزر 
ياه توغاط  رـش  زا  ار  دوخ  نهیم  دـنداد و  ناشن  ناریا  مالـسا و  هب  ار  دوخ  يرادافو  یماظتنا  ياوق  ریاس  شترا و  دـش و  نوزفازور 

.دندیشخب ییاهر  تساکیرما ، تلود  نانآ  سأر  رد  هک  نامز 

رهظم تسا ؛ ناریا  تلم  رادتقا  رهظم  تسا ؛ یلم  رادتقا  رهظم  نمهب  ییامیپهار 22  نمهب و  زور 22  : » دنیامرف یم  يربهر  مظعم  ماقم 
ناشدوخ دنیآ و  یم  اه  نابایخ  هب  طیارـش  همه  رد  ناوج ، ریپ و  نز و  درم و  هک  تسا  ناریا  تلم  یلم  مزع  هدارا و  یمدرم و  روضح 

.تسا تمظعاب  یلیخ  نیا  دنهد ؛ یم  رارق  ناگدننیب  مشچ  لباقم  رد  روشک  رساترس  رد  ار 
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نامیا زور 

ناـنز و نادرم و  امـش  ياـه  مدـق  تمرح  هب  .ننیرفآ  یم  هزاـت  يا  هساـمح  ادرف  هک  یکراـبم  ياـه  مدـق  تمرح  هب  رجفلاو و  ماـن  هـب 
 ... . مالس ...دینیرفآ  یم  راختفا  هشیمه  هک  امش  .ناناوج 

يورگ رد  لد  هک  ییامش  .ناریا  مدرم  امش  ینامسآ  كاپ و  يالد  يامرگ  هب  ناریا و  مچرپ  مزبس  دیفـس و  خرـس و  گنر  هب  یمالس 
.نیراد كاخ  بآ و  نیا 

دیآ یم  رارق  ار  ام  هدیمر  لد  دیآ ***  یم  راهب  میمش  هک  ایب  ایب 

دیآ یم  راید  نیز  رفظ  حتف و  دورس  يدازآ ***  حبص  دروآ  رد  هب  قفا  زا  رس 

بـالقنا يزوریپ  زور  لاـس  نمهب  ندیـسر 22  ارف  رجف ، هروـس  ناگدـننک  توـالت  امـش  هب  زیزع ، ناـنطومه  امـش  هـب  دورد  مـالس و 
مقر ور  هرابود  يا  هسامح  ادرف  هک  ییامـش  امـش ، میدقت  يزوریپ  بش  .داب  كرابم  تینهت و  امـش  رب  یمالـسا  يروهمج  دنمهوکش 

.نینز یم 

رب ار  دوخ  ربکا  هللا  دایرف  هدرک ، هرگ  یتشم  نینهآ و  یمزع  اب  هک  تسا  یتلم  يزاس  هساـمح  زور  نمهب  .تسا 22  هللا  موی  نمهب   22
.تسیزوریپ زور  تسام ، زور  .تسوت  نم و  زور  نمهب  .دروآ 22  دهاوخ  دورف  رابکتسا 

راثیا اب  هک  تیالو  وریپ  يوجادخ و  مجسنم و  یتلم  ياه  یبلط  تماهـش  اه و  يراکادف  اه و  تداشر  يروآدای  نمهب ، يروآدای 22 
.تسا نیمز  يور  رد  هللا  تموکح  یلجت  روآدای  نمهب  .تسا 22  زوریپ  لطاب  رب  قح  ریشمش و  رب  نوخ  هک  دندرک  تباث  دوخ  نوخ 

.دیرفآ يزوریپ  نامیا ، ینعی  يونعم ؛ حالس  نیرت  هدنُرب  هک  يزور 

***

قفا زا  يدازآ  دیـشروخ  هک  يدـیپس  ياهزور  دای  .قشع  ییافوکـش  ییانـشآ و  ياهزور  داـی  .مییاـهزور  نآ  داـی  هب  ابـش  ازور و  نیا 
.درک عولط  لالقتسا 

هلول نایم  زا  هک  ییاهزور  .دـش  هدینـش  يدازآ  غاب  رد  يزوریپ ، شوخ  گنهآ  هک  ییاهزور  مییاـهزور ، نآ  داـی  هب  ابـش  ازور و  نیا 
.دش هتفکش  وبشوخ  خرس و  ياه  لگ  نیشتآ ، هلولگ  ياج  هب  نایشترا  گنفت 

***
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همه نآ  دای  روشرپ  يروضح  رد  ام  همه  ادرف  میدوشگ و  دیـشروخ  هناخ  هب  يرد  رون  يدـنلب  هب  هک  اـهزور  نآ  داـی  مییاـم و  نونکا 
.میراد یم  یمارگ  ار  ییابیز 

هک یبالقنا  .ناریا  یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا  يزوریپ  زور  .تسا  ناریا  تلم  خـیرات  رد  یندـشن  شومارف  راگدـنام و  يزور  ادرف 
نامیااب ناناوج  ناگنازرف و  نآ  رد  هک  یبالقنا  .دـناسر  شوخ  یماجرف  هب  درک و  يربهر  ار  نآ  ینیمخ  ماما  خـیرات ، دایرف  نیرتاسر 
يادهـش ياج  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زور  لاـس  رد  .دندیـسر  تداهـش  هب  راـثیا  تیونعم و  هصرع  رد  زیگنا  تفگـش  يداـقتعا  اـب 

.تسا یلاخ  بالقنا 

نامرهق و تلم  امـش  رب  یناهج  رابکتـسا  غوی  زا  گرزب  یتلم  ییاـهر  زور  رامعتـسا و  بورغ  دیـشروخ و  عولط  زور  لاـس  نمهب   22
.داب كرابم  زارفارس 

دش نارابکشم  نیحایر و  رطع  قیرغ  دش ***  ناراهب  نوچ  کلم  نیا  هک  هدژم  دیسر 

دش ناراسخاش  هب  يرمق  لبلب و  غاب  هب  نیکشم ***  هفان  درتسگب  رازغرم ، هب 

تـشم اب  هچراپ  کی  ادـص و  کی  مییآ  یم  همه  ادرف  و  تسایرد ، اب  هرطق  دـنویپ  زور  .تسام  زور  تسوت ، زور  تسا ، نم  زور  ادرف 
.داد میهاوخ  رس  یمالسا  يروهمج  يدازآ  لالقتسا  دایرف  مه  اب  اون  مه  و  هدرک ، هرگ  ییاه 

هللا ياوآ  درک  تباث  تسویپ و  خـیرات  ناد  هلابز  هب  یهاش  متـس  تموکح   ، هللا لبح  هب  ماـصتعا  اـب  هک   تسیزور  نمهب   22 ناتسود !
.تسا رتدنمورین  رت و  يوق  لسلسم  رابگر  زا  ربکا 

زا نامتـسد  هچرگ  .نامیا  يورین  درک و  هیکت  ادـخ  رب  دـیاب  طقف  مالـسا  نانمـشد  اب  هزرابم  رد  هک  تخومآ  ام  هب  نمهب  مودو  تسیب 
.دشاب هدوب  یهت  حالس 

ره هک  تسا  يزیچ  نامه  رهظم  تسا ؛ ناریا  تلم  یمومع  مزع  هدنهد  ناشن  تسا ؛ یلم  رادـتقا  رهظم  نمهب  مود  تسیب و  ییامیپهار 
( يربهر مظعم  ماقم   ) .دنک یم  بوعرم  یسایس ، یتاغیلبت و  ياه  ییاناوت  یماظن و  رادتقا  زا  يا  هزادنا  دح و  ره  رد  ار  ینمشد 

زا هک  نمهب  .يرادیب 22  رکذت و  رادشه و  يارب  هرابود  تعیب  يارب  دنا  هدمآ  هک  دـنا  نادیهـش  ییوگ  دـسر  یم  ارف  نمهب  یتقو 22 
هلال نابغاب  هک  مینکن  شومارف  ات  دنروآ  یم  ام  کت  کت  ياضما  دیدجت  يارب  ار  تداهـش  نینوخ  همان  نامیپ  نادیهـش  دسر  یم  هار 

.تسا نامغاب  نارگن  مه  زونه  شهاگن  اه ، هظحل  نابیاس  دوب و  نابرهم  ماما  اه 

، ندنام یبالقنا  يارب  دشاب  نامدای  .تسام  هدهع  رب  ینیگنـس  هفیظو  ماظن  نیا  ظفح  مینک و  یم  یگدنز  یمالـسا  ماظن  رد  ناتـسود !
تهج راتفر و  راتفگ و  رد  ینعی  اه ؛ شزرا  هب  يدـنبیاپ  .درادـن  دوجو  یمالـسا  ياـه  شزرا  لوصا و  یناـبم ، هب  يدـنبیاپ  زج  یهار 

.میشاب هتشاد  یهلا  ياوقت  یسایس ، ياه  يریگ 
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: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

تیاعر تسا و  ینید  فیلکت  کی  .تسا  هتـساوخ  ام  زا  ار  اهنیا  مالـسا  دوب ، دـنبیاپ  اه  نامرآ  هب  دـیاب  هک  میدرک  ضرع  ام  هک  نیا  »
زا دناوت  یم  نمـشد  هک  ییاه  شزغل  زا  ناسنا  ینعی  یـسایس ؛ ياوقت  .تسا  نیمه  هارمه  مه  یـسایس  ياوقت  .تسا  ینید  ياوقت  نآ ،

«. دنک زیهرپ  دنکب  هدافتسا  نآ 
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ناراب منرت 

یتاره ناملس 

میتفر سفق  بش  زا  ام  دز و  رس  هدیپس 

میتفر سرتسد  میدش و ز  هدنرپ  نانُچ 

دش ادیپ  قشع  يایرد  یبآ  رود ، ز 

میتفر سفن  کی  میدرک و  همزمز  دور ، وچ 

داد ناتسلگ  کی  لیکشت  دمآ و  راهب 

میتفر سخ ، راخ و  میدنامن  هنایم  نیا  رد 

یکاخ نت  رد  دوب  ندش  وحم  زاین 

میتفر سرج  زا  گناب  کی  ندینش  اب  هک 

اداب ناتمرش  دینامب ! راهب  نیا  رد 

میتفر ثبع  نامدییوگب  هکنیا  تساطخ 

ملعم یلع 

تسا هناسف  یقاب  ناوخب  نم  اب  ار  لصف  نیا 

تسا هناقشاع  مدناوخ  رایسب  ار  لصف  نیا 

متشبنرب فحصُم  تفه  زا  باب  داتفه 

متشبن رد  ار  قرو  مدناوخ  ار  لصف  نیا 

مدینش رتخا  تفه  زار  يدانم  شش  زا 

مدیزگرب رتفد  جنپ  زا  ار  زمر  نیا 

متفرگ نز  تبون  جنپ  ار  گناب  نیا 
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متفرگ نزرب  رد  داب  زا  ار  رطع  نیا 
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مدرک هیوپ  ارحص  گیر  اب  ار  هداج  نیا 

مدرک هیوم  ایرد  جوم  اب  ار  هلان  نیا 

مدناوخ دنِس  ناوشاج  اب  ار  همغن  نیا 

...مدناوخ دنه  نایکوج  اب  ار  درد  نیا 

( ملعم یلع  ترجه ،»  » دنلب يونثم  زا  یتمسق  )

يدماح رصان 

یناریا ریگملاع  قشع  زا  تسم  تسا ، تسم  نیمز 

یناریا ریبدت  شمارآ و  زا  تسا  تسم  نامز 

نک مهارف  ون  ییاه  مشچ  ام  ندید  يارب 

یناریا ریوصت  ندید  يارب  ون  یهاگن 

هدازآ میدوب و  اهر  يرمع  ار  خیرات  نیبب 

یناریا ریدقت  رد  ریجنز  هقلح  هدوبن 

هدرک جک  ياپ  نمشد  هک  اجره  ار  خیرات  نیبب 

یناریا ریت  غاد  هاگان  شنت  رب  هتسشن 

میدنوامد ناناولهپ  ام  ار  خیرات  نیبب 

یناریا ریجنز  رد  وید  تسد  هدوب  هرامه 

دنریگرب هبنپ  ناشاه  شوگ  زا  وگب  ناهابور  هب 

یناریا ریش  نیرفآ  بعر  شّرغ  زا  ناما 

بدؤم دمحم  یلع 

میدوب اهراوید  ام  هرهچ  یب  هرجنپ ، یب 
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میدوب اهر  ایند  یکیرات  رد  میدوب و 

گنس ییاهراوید  اهراوید ، رک  روک و  ام 

میدوب اهرادید  هنیآ  ترسح  رد 
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میتسج یم  هزاوآ  ناورسخ  روگ  ماب  رب 

میدوب اهراوآ  هراوآ  ام  هنوگ  نیا 

ادرف یب  ایور و  یب  ایرد و  یب  تشد ، یب 

میدوب اهرارکت  ربنچ  ریسا  يرمع 

اهرواب هوکشب  هتسدلگ  يا  وت  زا  شیپ 

میدوب اهرادنپ  يزاب  ناگدناماو 

اه ندوب  راوید  زا  هتسخ  ییاهراوید 

میدوب اهراوآ  زا  هتسخ  ییاهراوید 

میتسر يرجآ  ياه  هلیپ  زا  تندوب  اب 

میدوب اهرادلد  نیرت  فسوی  هنیآ 

خرس نیشتآ و  ییاهریشمش  همه  وت  اب 

میدوب اهراکیپ  هدامآ  اهریشمش 

يدوواد ياه  نخالف  گنس  وت  تسد  رد 

میدوب اهرابشتآ  يرآ  اه  ناشفشتآ 

ناتسگنس هچره  فاصم  رد  ناراب  وت  اب  ام 

میدوب اهرابگر  اهرابگر  اهرابگر 

میدوب اجک  ام  ندوب ، دوب  اج  یب  هچ  وت  یب 

میدوب اوه  رد  اپ  اه  هرذ  نوچ  ناج  هب  شتآ 

دوخ ياهراوید  زا  میتسر و  دوخ  دنب  زا 

میدوب ام  هک  ار  يزاب  - گنس نآ  تسکش  تمان 
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نیرحب ات  سدق  ناکدوک  تسد  گنس  سپ 

میدوب الب  ره  مسلط و  ره  تسکش  گنس 
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میدوعوم ياصقالادجسم  يانب  گنس 

میدوب ایک  يرسک و  رصق  نوتس  هک  ام 

! فیح ام ، افش  ام و  ایمیک  ام و  ذیوعت 

میدوب التبم  هتسکش ، تمیق ، یب  وت  زا  شیپ 

! هام يا  هام  باق  نایم  رد  ام  هرهچ  يا 

میدوب اپ  ریز  سدقم  یلاثمت  وت  زا  رود 

تسام رادم  رب  یتسه  میتسه و  ام  زورما 

میدوب اه  هرایس  هک  هرود  نآ  تشذگ  رگید 

تسادیپ اهدیشروخ  زا  تسوت ، نآ  زا  ادرف 

میدوب ام  میتسه ، ام  دننیب : یم  هک  ادرف 

يدادهش دمحا 

دوب مق  تباجن  ناشن  هکنآ  تساجک 

دوب مدرم  زامناج  شلد  هکنآ  تساجک 

تشاد ایؤر  يافص  شقیقع  مشچ  حیرض 

دوب مق  هتفرگ  بورغ  لثم  تسرد 

دوب لزغت  زا  رپ  یشورخ  دوب ، شورخ 

دوب مطالت  زا  رپ  یتوکس  دوب ، توکس 

دندوب وا  نیگمرش  ادخ  ياه  هتشرف 

دوب مگ  اه  هنهرباپ  نیمه  نایم  وا  و 

دوب هفطاع  نامک  نیگنر  هنیآ  مشچ  هب 
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دوب مجاهت  ۀنشد  اه  هقعاص  بلق  هب 

تشاد ناراب  حور  هک  يزبس  دیس  تساجک 

دوب مدرم  غولب  يرذب  يزبس  راهب 
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تشاد قیاقش  بت  شهاگن  غاب  هچرگا 

دوب مدنگ  ياه  هشوخ  یمرخ  هب  شلد 

توکس ریوک  رد  ریگ ، سفن  باهتلا  رد 

دوب منرت  يراج  نالد  هتسخ  شوگ  هب 

وا عضاوت  یشیورد  هرفس  نایم 

دوب مسبت  ۀنوپ  افص  نان  هشیمه 

دنبهتلم هک  اه  لصف  تفرعم  يادف 

دوب مجنپ  لصف  هک  يراهب  گوس  مرُه  ز 

مرش زا  لزغ  یناشیپ  هب  هتسشن  قرع 

دوب مدنچ  رعش  مرش ، نیا  هک  سرپم  رگد 

ینیسح نسحدیس 

وت مشچ  یناف  بش  زور و  اله ،

وت مشچ  یناغارچ  دش  ملد 

دهد یم  شطع  بارش  نامهم  هب 

وت مشچ  ینامهم  تسا  تفگش 

داهن يرامخ  لصا  رب  ار  انب 

وت مشچ  یناب  لزا  زور  ز 

تسا هنادنر  ياه  يونثم  زا  رپ 

وت مشچ  ینافرع  رعش  بش 

نم ناج  یناحور  بطق  ییوت 
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وت مشچ  یناف  کلاس  منم 

دنز یم  مدق  اه  بش  همین  ملد 

وت مشچ  یناراب  قافآ  رد 

لد هب  اراکشآ  دهد  یم  افش 
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وت مشچ  یناهنپ  تاراشا 

نالدایرد هار  هشوت  اله 

وت مشچ  ینافوط  میهافم 

درک هنییآ  نییآ  بذج  ارم 

وت مشچ  ینارون  تامارک 

مأوت هاگن  دیرم  سپ  نیا  زا 

وت مشچ  ینآرق  تایآ  هب 

روپ نیما  رصیق 

تساه یبوخ  هصالخ  وت  دنخبل 

تسابیز لگ  هدنخ  دنخب ، یتخل 

تسا حبص  کی  سفنت  تا  یناشیپ 

تسادلی بش  ياهتنا  هک  یحبص 

اهرتوبک روضح  زا  تمشچ  رد 

تساغوغ مرح  نحص  لثم  هظحل  ره 

ییاروها قشع  نامک  نیگنر 

تسادیپ وت  لد  هشیش  تشپ  زا 

نافوط کی  مطالت  وت  دایرف 

تسایرد کی  توالت  تشمارآ 

نک تبحص  هلصاف  نودب  ام  اب 

تسام زا  رود  وت  عافترا  هکنآ  يا 
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روپ نافرع  دالیم 

ام يراودیما  ادابم  ریغ  تسد  هب 

ام يرای  هب  یسک  ام  زج  هب  تس  هدماین 

يزومایب ات  زیمایب  هار  جنر  هب 

ام يرادیاپ  رارسا  هلبآ ، ّطخ  هب 

عییشت رد  میا و  هدید  ناوج  غاد  مادم 

ام يراوگوس  کشا  یسک  تسا  هدیدن 

هوک يراوتسا  میورس و  يدنلبرس  هب 

ام يرارق  یب  هتفر  ناهج  ياهدور  هب 

مخز ره  ِیپ  رد  هک  تیاکش  ياج  هدنامن 

ام يرابدرب  راموط  هدش  رتدنلب 

شندمآ ياپ  شیپ  دسر و  یم  راهب 

ام يراهب  هماج  دوش  خرس  هک  اشوخ 

نامسآ داوجدمحم 

تنارارق یب  لیخ  زا  یکی  دش  راهب 

تناراهب ار  غاب  دنک  رارق  یب  هک 

؛ دزان یم  باتفآ  شا  يردام  مان  هب 

تناراوس کت  زیخرحس  راد  هیالط 

ینامیا نیرفآرورغ  نیمزرس  وت 

تناراب ریوک و  وگاعد  تسا و  نتورف 
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لزا زور  هتفرگ  بلاق  هدیمد و  ابص 

تنارادتسود بلق  وت  هشقن  لکش  هب 

تخیرات هدیسر  ایرد  لگنج و  شوگ  هب 

تناراد هبرس  روش  تا  یلگنج  هوکش 
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لامش ریسدرس  برغ و  یگریت  يوس  هب 

تناراسهوک هدرک  رپس  هنیس  تخس  هچ 

دورس دوب و  دور  وچ  دیاب  وت  مارتحا  هب 

تناراشبآ يادنلب  هب  يا  هدیصق 

؛ تسین یلاجم  اعد  زج  ارم  نابز  یلو 

تنارادتسود ياهاعد  داب  لوبق 

روپ نیما  رصیق 

دوب نارکیب  یبش  بش ،

هراپ هراپ  نامسآ  رتفد 

هریت درز و  اه  گرب 

دوب نازخ  لصف  لصف ،

هراتس ره 

رات يا  هدروخ  طخ  فرح 

دوب نامسآ  هحفص  لد  رد 

یباهش یهاگ  هچرگ 

ار نامسآ  بش  ياه  قشم 

دش یم  وحم  دز و  یم  طخ  دوز 

دولآ هم  ياوه  نآ  رد  زاب 

هریت ربا  زا  ییاه  نک  كاپ 

درک یم  كاپ  ار  دیشروخ  طخ 
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دیبات قرش  زا  يرون  ناهگان 

دیشروخ نوخ 

دز قفش  رد  یشتآ 

تساخرب قرش  زا  يدرم 

دز قرو  ار  نامسآ 
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یقالخا ایرکز 

دننک تاهابم  وت  دوجو  هب  ناشوپ  هقرخ 

دننک تاوامس  يوس  نآ  رد  وت  ریخ  رکذ 

دوهش قافآ  هب  هدرکرفس  ِنایاسراپ 

دننک تاجانم  وت  تاولص  میسن  رد 

زور بش و  ره  وت  یناشیپ  هنییآ  شیپ 

دننک تاقالم  ياضاقت  دیشروخ  هام و 

دنربن تمشچ  یقارشا  هزمغ  کی  هب  یپ 

دننک تاراشا  لیصحت  هلحرم  دص  هچرگ 

تایح لصف  رس  هب  زین  نایتمکح  نیا ، زا  دعب 

دننک تابثا  وت  زبس  سفن  اب  ار  قشع 

دندرگ غراف  وت  ياشامت  نوچ ز  نایسدق 

دننک تاغوس  هیده و  ار  وت  سافنا  رطع 

دشاب نیا  كولس  نیتسخن  طرش  نیا  زا  دعب 

دننک تاعارم  وت  هاگن  ریس  طخ  هک 

جاهتبا گنشوه 

امش مان  هب  دنز  یم  ون  هعرق  هنامز 

امش ماک  هب  دور  یم  ناهج  هک  امش  اشوخ 

تسشوخ تسشتآ و  رپ  اه  سفن  هچ  اوه  نیرد 

امش ماشم  رد  تسام  لد  دوع  يوب  هک 
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دیرآ دای  هب  ام  نازوس  هنیس  رونت 

امش ماخ  تشگ  هتخپ  ام  لد  شتآ  زک 

تسام لد  هناخ  جنگ  زا  يرهوگ  غورف 

تسامش ماب  دمد ز  یم  رب  هک  حبص  غارچ 

دوب نازیخ  حبص  رادرک  هنییآ  قدص  ز 
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امش ماش  تفای  دیشروخ  تعلط  شقن  هک 

دارم مامز  دهد  یم  امش  تسد  هب  نامز 

امش مامز  درخ  تسد  هب  تسه  هکنآ  زا 

كاخز تخیرگ  یم  هک  تداعس  جوا  يامه 

امش ماد  نیچ  هناد  نیمز  ناما  زا  دش 

دارم بسا  دینک  نیز  بلط  نار  ریز  هب 

امش مار  رهپس  دش  نیمز  دنمس  نوچ  هک 

يدازآ هاگمزب  نآ  رد  هیاس  رعش  هب 

امش ماج  داب  شونرپ  هک  دینک  برط 
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بالقنا زیگنا  هرطاخ  ياهزور  زا  هاتوک  ریوصت  دنچ 

.تسشن نیمز  رب  دابآرهم  هاگدورف  رد  زورما  حبص  ماجنارس  ماما  يامیپاوه   �

.دوب هدرک  بوکخیم  ار  همه  هک  دوب  نینطرپ  نانچ  هاگدورف  نلاس  رد  ماما » يا  ینیمخ  ماما ، يا  ینیمخ   » دورس  �

.درک تئارق  نایوجشناد  زا  یکی   (1) دوب هتشاگن  يرهطم  دیهش  داتسا  هک  ییوگدماشوخ  مایپ  نتم   �

اب نامیپ  دیدجت  نمض  ماما  ات  دش  ارهز  تشهب  یهار  یمالسا ، ناریا  ناشورخ  تیعمج  لیـس  نایم  رد  ماما  ترـضح  لماح  نیـشام� 
.دیوگب نخس  دندوب ، هتفریذپ  هقالع  قشع و  اب  دوخ  ماما  ناونع  هب  ار  وا  هک  مدرم  اب  ار  رادید  نیلوا  بالقنا ، يادهش 

: دننک یم  زاغآ  ار  دوخ  یخیرات  ینارنخس  ماما ، سپس   �

.میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، هداد تسدزا  دالوا  ياهدرم  هدرم ، ناوج  ياه  نز  ياه  تبیصم  گرزب ، رایسب  ياه  تبیصم  میا ؛ هدید  اه  تبیصم  تدم  نیا  رد  ام 
، درادن شلوبق  مه  تلم  دنرادن ، لوبق  مه  شیاقفر  درادـن ، لوبق  ار  شدوخ  مه  شدوخ  هک  اقآ  نیا  ...هداد  تسدزا  ردـپ  ياه  لفط 

یتقو نآ  ات  میهدـب  همادا  ار  تضهن  نیا  هک  تسا  بجاو  ام  همه  رب  ...هدرک  ینابیتشپ  وا  زا  اـکیرمآ  طـقف  درادـن ، شلوبق  مه  شترا 
(2)« .مینک یم  نییعت  ار  مئاد  تلود  تقوم و  تلود  ناسسؤم و  سلجم  مدرم ، يارآ  هطساو  هب  ام  .دنوش  طقاس  اهنیا  هک 

رب راوس  هلـصافالب  دنوش و  درگلاب  راوس  تسناوتن  ماما  .دندروآ  موجه  هاگیاج  تمـس  هب  ًاددجم  تیعمج  ماما ، ینارنخـس  مامتا  اب   �
هب هلصافالب  ماما  دندرک ؛ زاورپ  نارهت  تمـس  هب  دندش و  رتپوک  یله  راوس  ماما  هار  نیب  رد  هرخالاب  .دوب  اجنآ  هک  دندش  یـسنالوبمآ 

ناتـسرامیب زا  ماما  دندوب ؛ يرتسب  اجنآ  رد  ریخا  ثداوح  رثا  رب  هک  دندرک  رادید  یناحورجم  اب  ات  دـنتفر  یباوختخت  رازه  ناتـسرامیب 
علطم دوخ  تماقا  لحم  زا  ار  لابقتـسا  هتیمک  نالوئـسم  هافر ، هسردم  اب  سامت  رد  زین  رـصع  دـنتفر و  دوخ  ناگتـسب  زا  یکی  لزنم  هب 

.دنتخاس

.تسا (3) هدمآ  ماما  دورو  همانرب  شخپ  عطق  تلع  هب  اه  نویزیولت  نتسکش  زا  یبلاج  ماقرا  اه  همانزور  ياه  شرازگ  رد   �
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نویلیم مین  ارهز  تشهب  رد  رفن و  نویلیمراهچ  ارهز  تشهب  ات  هاگدورف  ریسم  لوط  رد  ار  نالبقتسم  دادعت  سرپدتیانوی  يرازگربخ   �
جنپ ار  تیعمج  دادـعت  زین  یلخاد  ناراگنربخ  .دوب  هدرک  رکذ  نویلیم  شـش  ات  جـنپ  ار  تیعمج  رامـش  نلک  ویدار  .درک  شرازگ  رفن 

(1) .دندرک رکذ  رفن  نویلیم 

قایتشا روش و  نایم  رد  نادـیم و  ندز  رود  راب  کی  زا  سپ  دـش و  يدازآ  نادـیم  دراو  ماما  لـماح  نیـشام  تعاس 11:05  دودح   �
یط اب  دندوب  هتسشن  نآ  فقس  يور  تظفاحم  يارب  مه  رفن  دنچ  هک  ماما  نیشام  .دش  يدازآ  نابایخ  دراو  ناگدننک  لابقتـسا  دیدش 

رب هک  قوش  ياه  کشا  دـیراب و  یم  نیـشام  رب  هک  لقن  بالگ و  لگ و  زا  یناراـب  ناـیم  رد  نادـیم و  رود  يرتمولیک  دـنچ  تفاـسم 
.دمآرد تکرح  هب  نارهت  هاگشناد  تمس  هب  دوب  يراج  اه  هنوگ 

هب رـصع  یلو  هارراهچ  زا  دـندرکن و  ینارنخـس  رابجا  هب  ناگدـننک  لابقتـسا  دـح  زا  شیب  مکارت  تلع  هب  هاگـشناد  لباقم  رد  ماما   �
، هاگـشناد لباقم  رد  مکارت  عمجت و  زا  ریغ  ماما  ندرکن  ینارنخـس  لیالد  زا  یکی  دیاش  دندمآرد ، تکرح  هب  نهآ  هار  نادـیم  يوس 

.دندوب هدروآ  دوجو  هب  هدافتساءوس  يارب  یسایس  ياه  هورگ  هک  دوب  یتیعضو 

يارب تاقالم و  لابقتسا ، يرازگرب  هتیمک  ياضعا  اب  دایز ، یگتسخ  فالخرب  تعاس 22:05  ناریا ، رد  تماقا  بش  نیلوا  رد  ماما   �
(2) .دندرک ینارنخس  نانآ 
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بالقنا رعش  ناتوسکشیپ 

درد ناوخدورس  يراوزبس ؛ دیمح 

یبدا ياه  تیصخش  نیرت  لاعف  زا  یضارتعا و  رعش  ناماگشیپ  زا  دلوتم 1304  يراوزبس  دیمح  هب  روهشم  دیمح ) ) ینحتمماقآ نیسح 
؛ تسا هدـنام  رتشیب  اه  هظفاح  رد  وا  راثآ  اه ، لاس  نآ  راگدـنام  یبـالقنا  دورـس  دـنچ  زا  هک  يوحن  هب  دوب ؛ بـالقنا  نطب  رد  رـضاح 

راثآ زا  هک  میدنب » هراب  رب  رفـس  گرب  ات  راذگب   » یـسامح يونثم  اهدعب  و  يدازآ » گناب  «، » نادیهـش يا  دیزیخرب   » نوچ ییاهدورس 
لاح و رد  شیاهرعش  ههد 50  ات  دوب و  یتنـس  يرعاش  بالقنا ، زا  شیپ  يراوزبس  .تسا  زورما  هب  ات  يراگدای  ناراگزور و  نآ  رترب 

شوخ : » دـنتفرگ یم  یلیثمت  ییوبو  گنر  مه  وا  ياهرعـش  ضرتعم ، رنه  تایبدا و  يّدـج  دورو  اب  اما  درک ؛ یم  ریـس  ییامدـق  ياوه 
ار خیـش  ار /  دازآ  مدرم  دز  یمن  دح  اجنآ  هنحـش  دوبن /  يراکمتـس  دایـص  دوب و  یبیلدنع  دوبن /  يراخ  ناتـسوب  رد  رگا  دوب  يراهب 

هـس کنارت  ناتـسد و  دورـس و  .دراد  یعمج  يا  هغبـص  هک  دورـس  ار  رعـش  زا  یعون  بالقنا ، دورو  اب  دوبن .» يرایـشه  ریفکت  هشیدنا 
ماوع يارب  هک  یبرـض  ییاهرعـش  کنارت ، دـندوب و  وا  ماع  راب  ناطلـس و  رابرد  صوصخم  تسخن ، زرط  ود  .دنناتـساب  رعـش  راـگدای 
مدرم یـصاع  ناگژاو  زا  يا  هزیمآ  ایوگ ، یبالقنا  دورـس »  » اما تشاد  حرفم  داش و  يا  هیامنورد  یلبق  عون  ود  هب  تبـسن  دوب و  سانلا 

هوتس هب 
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 / دیزیخرب دیزیخرب  : » دننک لدب  دادبتـسا  هیلع  ضارتعا  رـشحم  هب  ار  نیطالـس  ماع  راب  ات  دندوب  هدـش  عمج  راب  نیا  هک  دوب  يا  هدـمآ 
یگدنز زاغآ  رـس  تداهـش  نوچ  ناسنا  يا  دیهـش /  ره  كاپ  تبرت  زا  هلال  دیور  زاب  دیهـش /  ره  كاخ  زا  دشوج  یگدنز  نادیواج 

عون اب  ار  يرادینش  ياه  هناسر  هک  دش  یلسن  راگدنام  يادص  يراوزبس  دیمح  تس .» یگدنز  زار  يدازآ و  زمر  خرـس  گرم  تس / 
رعـش .درک  طبـض  تبث و  ینینچ  نیا  ياهدورـس  رد  ار  یبـالقنا  روش  زا  یمهم  شخب  درک و  انـشآ  هناـیارگنامرآ  تاـیبدا  زا  یـصاخ 

ناقفانم اب  یملق  دربن  يزیتسرامعتـسا و  نیطـسلف ، نانبل و  هغدـغد  .دـنامن  بقع  یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ  زا  هاگ  چـیه  يراوزبس 
هقباس مه  نآ  دنچ  ره  دراد _  ترهـش  ینییآ  رعـش  هب  نونکا  هک  یمالـسا  هغبـص  اب  رعـش  زا  يا  هلحن  نداهن  ناینب  هتبلا  دص  یلخاد و 

، تس يدازآ  گناب  نیا   _ : » تسا هتفریذپ  لکـش  نونکات  گنج  بالقنا و  رتسب  رد  نآ  شرورپ  روهظ و  ماوق و  اما  هتـشاد  یخیرات 
رد ياه  تلم  رهق  ناشفشتآ  دزیخ /  نارک  ره  زک  تساه ، نافوط  مالعا  دزیخ / ناج  يان  زک  تساه ، ناسنا  دایرف  دزیخ /  نارواخ  زک 

.دـنام یقاب  هدوب و  ضرتعم  هراومه  يراوزبس  موحرم  ...ربهر » ینیمخ  ربکا ، هللا  تسا / دـنموزرآ  ياه  هدوت  نیتملا  لـبح  تسا / دـنب 
هرفط ای  هدرکن  ینیـشن  بقع  دوخ  عضوم  زا  هاگ  چـیه  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  یبالقنا  يوبو  گـنر  هک  تسا  ینارعاـش  دودـعم  وزج 
هشیر ناشیا ، یبدا  یعامتجا و  شنم  دقن  رد  شرعاش  ناراکمه  زا  يرایسب  هیلع  وا  دنت  نیـشتآ و  ياه  ینارنخـس  هرطاخ  .تسا  هتفرن 

.دراد وا  يرگ  یبالقنا  رد 
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ییابیز قالخا و  يارس  هدیصق  اتسوا ؛ دادرهم 

ناوراک زا  «، » شرآ هسامح   » ياه هعومجم  .تسا  درجورب  دلوتم 1308  اتسوا  دادرهم  هب  صلختم  يدمحارای  ینامحر  اضردمحم  _

یـسامح و يا  هنیمز  اب  وا  تایلزغ  دـیاصق و  هک  تسا  بیجن  نتورف و  شناتـسود  لوق  هب  ارگ و  قـالخا  يرعاـش  ثیدـح  ...و  هتفر »
ههد رد  ناوج  نارعاش  تیبرت  رد  ییازسب  شقن  هک  یبدا _  ياه  نمجنا  بتکم  زا  يزومآ  سرد  نهک و  تایبدا  زا  رخاف  يا  هنیـشیپ 
نوچ وا  .تسا  هتـشاذگ  راگدای  هب  وا  زا  دـنمراتخاس  مکحم و  تیاغ  هب  يرعـش  حیـصف و  ناور و  ینابز  دـنا _  هتـشاد  هتـشذگ  ياه 

هجیتن شرعـش  بالقنا و  زا  شیپ  ياـه  ههد  یـسایس  یعاـمتجا و  عیرـس  تـالوحت  رتسب  رد  یخیراـت  يدرد  هداز  شنالـسن  مهرگید 
دوبهب یب  ياه  مخز  نیا  يوار  رعاش ، هدمآ و  یم  ورف  راگزور  مه  نافیعض  رس  رب  هک  تسا  ییاه  يدعت  اه و  ملظ  هطساو  یب  ندید 

ياتدوک زا  دعب  ياه  لاس  رد  هک  اتـسوا  تس .» يدرد  هچ  هک  ینادـن  درد  یب  مدرم  اب  ندینـشدرد / زا  نتفگ و  نخـس  درد  زا  : » تسا
يداقتنا باتک  و  هدروخ _ بستحم  سرت  یگناخ  بارـش  رعـش  هعومجم  راـشتنا  اـب  دـعب  ياـه  لاـس  رد  دوب  هتفر  نادـنز  هب  لاس 32 

زا هاگ  چـیه  اما  تخادرپ ، ار  دوخ  یـشیدنارگد  هنیزه  ناشفیقوت ، اه و  باتک  نیا  يود  ره  رد  ینیمخ  ماما  زا  ندرب  ماـن  و  اـناریت _ _

رصاعم نازادرپ  لزغ  نیرت  بوبحم  زا  هیاس  رایرهش و  ياپمه  شبان  تایلزغ  رد  وا  .تفرگن  هلـصاف  شیوخ  یتدیقع  يرکف و  ياضف 
هوکـشب : » دریگ یمن  هلـصاف  شا  ینامرآ  ِناهج  یبالقنا و  نطو  هغدـغد  زا  زین  يرعـش  ياه  بلاـق  رگید  رد  اـما  دوش ، یم  بوسحم 

هوکشب هوکشب  كوان  رابگر  شراب  رد  شتآ ، ریز  رد  كدوک /  هتشگمگ  يو ، هتـشگرس  ردام  يا  نی  _ط_ سلف كاخ  يا  هوکـشب 
هراوآ رتخد  يا 
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يرعاش .دندورس  یم  اهرعش  يو  گرم  گوس  رد  برع ، ناهج  هاگآ  نارعاش  زا  يرایـسب  هک  تسور  نیا  زا  دیاش  ...ن ».  _ یطـسلف
 / ام يراز  یگدنامرد و  هک  هودنا  ام /  يراوخ  یگتـشگرس و  هک  سوسفا  : » تشون یم  رـصاعم  ناسنا  یناهج  ياه  هغدغد  يارب  هک 

«. ام يراتفرگ  رد  شیوخ  يدازآ  دنا /  هتشادنپ  هک  تس  یعمج  هدهع  رد 
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يرادیب رعش  هدازرافص ؛ هرهاط 

نردم ارگون و  تیاغ  هب  يرعاش  تیاهن  رد  هاگشناد و  داتسا  مجرتم ، رگـشهوژپ ، ناجریـس ، رد  دلوتم 1318  هدازرافص  هرهاط  رتکد 
هار شهوژپ و  هب  اکیرما ، ياه  هاگشناد  رد  لیصحت  زا  ار  شبیشن  زارفرپ و  یملع  یگدنز  هک  یتیصخش  .تسا  ناریا  زورما  رعـش  رد 

هعومجم .دادـن  حـیجرت  نطو  نادـنزرف  شرورپ  هب  ار  تبرغ  رد  يرادـمان  هک  يرعاـش  درک ؛ یهتنم  ناریا  رد  همجرت  شخب  يزادـنا 
اب مسینردم  زا  يا  هزیمآ  دراد ، ناهج  رصاعم  یبدا  دقن  تایبدا و  زا  هک  یتخانـش  اب  ناملـسم » دنمـشناد  يوناب   » نیا راگدای  ياهرعش 

، نردم ینییآ  دیپس  رعش  يارجا  یتح _  نونکات  شیارسدیپس _  نالسن  مه  نیب  کش  یب  .تسا  یناسنا  یمالسا _  قیمع  ياه  هشیر 
هنیجنگ زا  هدافتـسا  اب  شحبـص _ اب  رادـید   _ ات مجنپ _ رفـس   _ زا هدازرافـص  .تسا  هتـشادن  ییاـنعم  یناـبز و  یلاـعت  دـح  نیا  هب  اـت 
يارجا زین ، وا  زا  دعب  اه  لاس  یتح  هک  دهد  یم  یبدا  هعماج  هب  يداهنشیپ  رعـش ، نابز  اب  ییانـشآ  دوخ و  یمالـسا  ینآرق و  شهوژپ 

ياه هویـش  مه  هدازرافـص ، .دوش  یمن  هتفریذـپ  دـیاب ، هکنانچ  هدـشدای ، رـصنع  ود  نآ  زا  یکی  رب  ندوبن  طلـسم  لیلد  هب  هباشم  راثآ 
نآرق شیوخ ، ياه  تغارف  رد  مه  سیردت و  راب  نیتسخن  يارب  ناریا  ياه  هاگـشناد  رد  ار  یملع  نوتم  دـقن  حیحـص و  یبدا  همجرت 

یمالسا و یفیرعت  هک  دوب  ینییآ  يون  تایبدا  اب  ناهج  رـصاعم  تایبدا  لاصتا  هقلح  هدازرافـص  هرهاط  موحرم  .درک  همجرت  ار  میرک 
بان يادص  یتقو  دیآ / یم  ناذا  بان  يادص  هناموصعم / توالت  نیا  حبص  رد  ناوخب / دنلب  ناوخب  : » درک یم  هضرع  رعش  زا  یبالقنا 

نیا نطب  زا  زرم / یب  یـسدق  ماـیپ  نیا  رون  زا  ار / دوخ  ندوب  مرگ  مهـس  /و  تسا رـضاح  لد  دـیآ / یم  روضح  رد  لد  دـیآ / یم  ناذا 
«. دراد یمرب  انعم / یتوص  نوتس 
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بالقنا رعاش  يدورامرگ ؛ يوسوم  یلع 

هداز مق  رهش  رد  یسمش ، رد 1320  بالقنا ، یگنهرف  ناریدـم  زا  یکی  مجرتم و  رگـشهوژپ و  رعاش و  يدوراـمرگ ، يوسوم  یلع  _

رد نوخ _ طخ  _، _ رابگر دورـس   _ هب خرـس _ ندرم  لصف   _ رد دیـسر و  تیالو _ لخن  راـس  هیاـس  هب  اـت  درک  روبع  رعـش  زا  .دـش 
_ ناتـسکیجات تایبدا  رب  یبقن   _ نوچ ییاه  شهوژپ  رعـش و  ياه  هعومجم  زا  يراب  هلوک  اـب  هنوگ  نیا  و  دیـشک _ _ _ هلـال نمچ  _

دش ییاه  تیصخش  زا  شرعاش ، ناتسود  زا  دنچ  ینت  هارمه  هب  هک  يروط  هب  دش  رصاعم  رعـش  راذگریثأت  راگدنام و  ياه  مان  زا  ...و 
طابترا ظفح  رد  ازس  هب  یشقن  نییبت و  هعماج  مومع  حطس  رد  ار  یبالقنا  ینییآ و  تایبدا  درک  یم  یعـس  امیـس ، ادص و  قیرط  زا  هک 

نیا همه  رد  یـسراف ، رعـش  فلتخم  ياه  بلاق  رب  طلـست  لیلد  هب  يدورامرگ  .دـنک  افیا  هناسر  تاـیبدا و  اـب  مدرم  فلتخم  ياهرـشق 
رد وا  زا  يراگدنام  ییاهرعش  .دراد  ازسب  یشقن  ینییآ  دیپس  رعش  يارجا  رد  هدازرافص ، لثم  زین  وا  .تسا  هتشون  هدورـس و  اه  کبس 

یلحاس رب  یلاخ / یماج  اب  هک  ییوگ / تسا  نینچ  : » تسا هتـشاد  یناوارف  تاریثأـت  هدـنام و  اـج  هب  بـالقنا  زا  دـعب  ریگارف  هلحن  نیا 
یجوم هک  راب _ / ره  نم  و  دیوش /  یم  ار  میاپ  ریز  هرخص  اه / جوم  بوک  لحاس  شاپاو  .ما / هداتسیا  جاوما / يور  شیپ  يا / هرخص 

هتـسکشاو دوخ  رد  جوم  شیپ / نآ  زا  اما  مریگرب / جوم  لکاک  زا  هک  یمهـس / يوب  هب  موش / یم  مخ  فک / رب  ماج  دـسر /_  یم  رد 
نوچ ار  ماج  دـسر / یم  شیپ  یجوم  نوچ  هراب  رگد  متـسیا / یم  سپاو  هرخـص  رب  یمچرپ / نوچ  ار / هراـبود  یمزع  نم ، و  ...تسا /
کی يازارد  هب  هلصاف / و  جوم / رد  ایرد  و  تس / یلاخ  ماج  زاب /  اما  منیچاو / يا  هتسد  بآ / هشوخرـس  زا  ات  مهد /  یم  سوق  یـساد 

رد دراطع ، و  دناکچ / یم  ماج  فافـش  هراوید  رب  هرطق / ود  کی _  اهنت /  جاوما / بازیخ  کتـش  خـیرات /...! کی  يرود  هب  و  تسد /
«. مدنب یم  ار  هغالبلا » جهن  / » تسا نم  ماج 

یعون يارجا  ات  يزادرپ  لزغ  ییارس و  هدیصق  رب  نقتم  یطلست  زا  تسا ، هتشاد  يرعـش  ياه  بلاق  همه  رب  هک  یطلـست  اب  يدورامرگ 
نایدانم زا  روشک ، يا  هناسر  یگنهرف و  تیریدم  هصرع  رد  لاعف  روضح  یتنس و  هدرتسگ و  یناگژاو  هنماد  رب  هیکت  اب  دازآ  رعـش  زا 

.تسه هدوب و  یمالسا  بالقنا  رکفت 
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رون مایق  رگتیاور  ینادرم ؛ هللارصن 

_، رون مایق  _، _ بآ ساملا  ناوت  یم  ناـشیا  دنمـشزرا  راـثآ  زا  دـش و  دـلوتم  نورزاـک  رد  یـسمش  لاس 1326  ینادرم ، هللارـصن  _

شیامه اه و  هراونشج  نالاعف  زا  داتفه  تصش و  ياه  ههد  رد  وا  .دیـشخب  رایـسب  ياه  نابایخ  اه و  هچوک  .درب  مان  ار  ین _ شتآ   _
ماوق روشک و  یبدا  رکفت  هب  یشخبوسو  تمس  ناوج ، ياهدادعتسا  بذج  ییاسانش و  رد  هک  یمسارم  .دوب  روشک  رسارس  یبدا  ياه 

زا یصاخ  عون  دیلوت  بالقنا ، رعش  رد  ینادرم  تیمها  .تسا  یسررب  لباق  هتـشاد و  تیمها  رایـسب  رعـش  رد  یمالـسا  یبالقنا  هشیدنا 
اب هک  يرعـش  دوب ؛ هرود  نآ  ناـمدرم  یبدا  كرد  یبـالقنا و  هیحور  يارب  راد  تیفرظ  عیرـس و  یلمحم  هک  دوب  ناراـگزور  نآ  رعش 
یم یمدرم  ياـه  هساـمح  زیگناروش  ناـیب  هب  شخبدـیما ، وـن و  ینیماـضم  یبـالقنا و  يا  هیحور  اـب  کیـسالک ، رعـش  تنـس  رب  هیکت 
حتف ماغیپ  ناراوسرفظ / حبص  دنتشذگ  نوخ  ناوخ  زا  : » دناوخ یم  ارف  یبدا  هداس و  یکبس  هب  ار  بالقنا  رعش  نارادتسود  تخادرپ و 
مشچ اب  ملاع  نارواب  یب  ناراهب / هناسفا  دش  یط  هلال  گرم  اب  ناشفب / هدید  یبآ ز  تبالـصرپ ، ربا  يا  نارای / ههبج  يوس  ناز  دنداد 

«. نارامج رد  ریپ  نیا  تسا  نامز  هنییآ  دینیبب / لد 

ياه یعادت  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  یعون  هب  دروآرد و  ینییآ  رعـش  تمدخ  رد  ار  دامن  هروطـسا و  ات  دیـشوک  رـصاعم  لزغ  رد  ینادرم 
ینید هیام  نورد  اب  يراعتـسا  ینابز  رعـش ، هب  هنارکفنـشور ، لاکیدار  ياه  شیارگ  يراگنا  هایـس  نهک و  رعـش  رد  لبلب  لگ و  یتنس 

.تسا رعش  نابز  هب  بالقنا  ياه  هنحص  نارگتیاور  زا  یکی  وا  .یبالقنا  یمدرم  هیحور  اب  قفاوم  مه  دشاب و  جیهم  مه  هک  دشخب 
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رعش لیئربج  زاوآ  ینیسح ؛ نسحدیس 

يزور تسه / مدای  بوخ  نم  اما ، تسا / ! یتخـس  مانـشد  موق / نیا  رکفنـشور »  » سوماق رد  هک  ایوگ  هللا /» بزح   » كاپ ظفل  زورما  »
خیرات هللا /» بزح   » نازابناج ياه  یناشف  ناج  اب  دروخ / یم  قرع   / اهوهایه زا  رود  بوشآرپ / رهـش  ياه  هفاـک  رد  رکفنـشور /»  » هک

« دروخ یم  قرو  تلم / نیا 

تفر دهشم  هاگشناد  هب  هطسوتم  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  .دش  دلوتم  نارهت  رد  نیدرورف 1335  لوا  رد  ینیسح ، نسحدیس  موحرم 
، نارود نیا  یط  تفر و  يزابرـس  تمدخ  هب  لاس 1359 ، رد  يو  .دش  لیـصحتلا  غراف  لاس 1358  رد  هیذغت  یسانشراک  هتـشر  رد  و 

نارعاش زا  يدادعت  هارمه  هب  نیا ، زا  شیپ  لاس  کی  ینیسح ، رتکد  .تفرگ  هدهع  رب  ار  شترا  ییویدار  ياه  همانرب  یگدنسیون  راک 
لاس .تشاد  همادا  لاس 66  ات  اه  تیلاعف  نیا  هک  دوب  هدرک  زاغآ  يرنه  هزوح  رد  ار  رعـش  یـسررب  دـقن و  ياـه  هسلج  نادـنمرنه ، و 
يو .دنارذگ  ارتکد  عطقم  ات  ار  یسراف  تایبدا  نابز و  هتشر  تفر و  هاگـشناد  هب  لیـصحت  همادا  يارب  ینیـسح  نسح  دای  هدنز   1369

« لیعامسا قلح  اب  ادص  مه   » اب ینیسح  نسحدیس  .دوب  هدرک  زاغآ  ار  دازآ  ارهزلا و  ياه  هاگـشناد  رد  سیردت  نیا ، زا  شیپ  لاس  ود 
یبهذم شیارگ  اب  ار  دازآ  رعـش  رد  دیدج  یـشیارگ  يدورامرگ ، هدازرافـص و  تکرح  یلاوت  رد  تسناوت  لیئربج ،» کشجنگ و   » و

يارب يراتخاس  هباثم  هب  ار  یبدا  زرط  تسناد و  هعماج  يونعم  ياه  شزرا  زا  عافد  يارب  هتخآ  يریـشمش  نوچ  ار  رعـش  وا  .دنک  ناینب 
.تشادن هار  وا  رعش  رد  ننفت  .تفرگ  راک  هب  يرعش  ماظن  نیا 
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وج تسج و  وا  رعـش  رد  ار  ناریا  یعامتجا  یگنهرف و  فلتخم  لئاسم  اه و  تیـصخش  عیاقو و  خیرات  ناوت  یم  هک  تسور  نیمه  زا 
و دـشک / یم  هآ  لد  رد  یناوج  هتـشرف  ادهـش /  نادـیم  هیـشاح  رد  و  موش /  یم  دیهـش  ناتـسرامیب  رد  مد  یلبق / عـالطا  نودـب  : » درک
رد اما  دنک  یم  لمع  قفوم  دازآ  رعش  رد  دوخ  يرکف  ماظن  يزیر  بلاق  رد  هچ  رگا  ینیسح  ...دنک » یم  هقردب  ارم  هنـسرگ  ياهوزرآ 
رد بهذم  قشع و  هزیمآ  هک  ییاه  حرط  هداس و  نابز  دراد ؛ يرایسب  مهس  زین  ینییآ  یبالقنا  یعابر  شیارـس  زا  یعون  تسب  حرط و 

ندمآ منرت  ناش  نتفر  اب  دنناوخ / یم  یقـشاع  دورـس  هتـسب  بل  دنناد / یم  ار  قشع  نابز  هک  نانآ  : » دوش یم  هدـید  اهنآ  زا  يرایـسب 
ار شیاج  یسک  هک  دوب  زورما  ینییآ  رعش  زا  یصاخ  نحل  نادقف  وا ، ماگنه  هبان  بورغ  دننام » یم  ار  هدرک  بورغ  دیشروخ  تسا / 

.درکن رپ 
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حبص سفنت  روپ ؛ نیما  رصیق 

ياه لاس  هدـش و  قیرزت  شناناوج  یگداتـسیا  هیحور  هب  رهـش ، نآ  رد  تمواقم  حور  راگنا  .رایـسب  دراد  ینابیدا  نارعاش و  لوفزد ،
تسا و نارعاـش  نیا  زا  یکی  روپ  نیما  رـصیق  موحرم  تسا ؛ هدرک  يراـج  حبـص » سفنت   » و ناـهگان » ياـه  هنیآ   » رد ار  بونج  مرگ 
« قشع نابز  روتـسد   » هب دقتعم  دـنچ  ره  هتـشاد و  دوخ  اب  ار  اه  فیط  همه  تیلوبقم  هک  بالقنا ، نارعاش  عمج  زا  يرعاش  اهنت  دـیاش 

! دنا هدوب  نادرگباتفآ  هشیمه  شرعش  ياه  لگ  اما  هدوب 

رد لداعت  نیا  هدومزآ و  ار  اه  بلاق  همه  .راکزیهرپ  هدوب و  لداعتم  رعـش  رد  هک  هداس ، يا  هداز  ییاتـسور  .تسا  دلوتم 1338  رصیق 
ون يزرط  کبس و  یبالقنا ، ینییآ و  رعش  رد  شنالسن  مه  رتشیب  فالخ  رب  وا  .تسوا  تیقفوم  ًاقافتا  یگنارعاش و  هصیـصخ  راعـشا ،
هک راگنا  ییایرد ؛ یحور  مارآ و  يا  هشیدـنا  درک ؛ ار  یعـس  لامک  شا  هشیدـنا  رعـش و  طسب  يرکف و  ماوق  رد  هکلب  درواـین ، مهارف 

: تسا هدوب  خیرات  اب  هتشذگ  نورق  یبدا  حماست  لهاست و  رد  هشیر  هک  دنـشاب  هدیـسر  بان  ینافرع  هب  شراعـشا  رد  گنج  بالقنا و 
ار راتفک  فرح /  رد  هداس  توافت  کی  هک  یتقو  دیآ / یم  سأی  ياه  هشیر  زا  یعـس / و  مدع /  زا  مدآ  منهج /  هشیر  زا  ناهج  یتقو  »

نان یناوخب  فرط  ره  زا  ار  نان  تسب /  لد  نان  لثم  یفرط / یب  ياه  هژاو  و  اه / هژاو  یتواـفت  یب  هب  دـیاب  دـنک /  یم  لیدـبت  رتفک  هب 
کیدزن اب  وا  دروخ ، یم  لوو  اه  شراگن  اهزرط و  ییوتردوت  رد  رعش  یتقو  .دراد  تسد  رد  ار  رعش  هنامز  ضبن  ایوگ  رـصیق  .تسا »

دوش یم  رود  هسامح  نابز  زا  ینافرع ، یناگژاو  هریاد  اب  ناور ، هداس و  ینابز  هب  ندش 
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.دـشاب هداد  هفوکـش  وا  رواب  رد  نییآ  راـگنا  .دـشخب  یم  هنوگرگید  یتفاـطل  ار  رعـش  ناـفرع ، لزغت و  هریاد  هب  هراـبود  یتعجر  رد  و 
يور هنایم  هب  دامتعا  اب  رصیق  ...و  هدش _ مگ  ياه  تشاددای  _، _ گنج يارب  يرعش   _ .دنیوا ياه  ییامین  رـصیق ، ياهرعـش  نیرتهب 

نیرتهب هدر  رد  ار  شمان  رعـش ، رد  یحور  يرکف و  لداعت  یعون  هب  هناهاگآ  یتشگزاب  داتفه و  تصـش و  ياه  ههد  رعـش  رد  ییامین 
ناوت یمن  ار  شا  هدنام  اج  هب  ياه  شهوژپ  یتح  وا و  ياهدورس  هاتوک  رـصیق ، کیـسالک  رعـش  دنچ  ره  .داد  اج  بالقنا  رعـش  ياه 

هدرپسن زییاپ  هب  لد  یلو  میا / هدرمژپ  درز و  رگا  اپارـس  : » تسا هدوب  دوخ  یبدا  هنوگ  رد  یباب  حـتف  لقادـح  کیره ، هتفرگ و  هدـیدان 
هدروخ ام  دوب ، لد  نوخ  رگا  میا / هدـید  ام  دوب ، لد  غاد  رگا  میا / هدروخ  كرت  تارطاـخ  زا  رپ  هرجنپ / بل  یلاـخ  نادـلگ  وچ  میا /

«... میا هدرب  ام  تسا ، طرش  غاد  رگا  میا / هدروآ  تسا ، لیلد  لد  رگا  میا / 
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یمالسا بالقنا  تایبدا  ياه  هفلؤم 

(1) یمالسا بالقنا  تایبدا  ياه  هفلؤم 

نونکاـت هتفرگ و  لکـش  وس  نیا  هب  ههد 40  لیاوا  زا  ناریا ، تلم  یمالـسا  تضهن  شیادـیپ  اب  ناـمزمه  تاـیبدا  نیا  یناـمز : هرتسگ 
یم هدیرفآ  سپ  نیا  زا  ای  دنـشاب  هدش  هدیرفآ  ینامز  هدودـحم  نیا  رد  هک  يراثآ  ًاعبط  .درذـگ  یم  نآ  شیادـیپ  زا  نرق  مین  دودـح 

.دنیآ رامش  هب  یمالسا  بالقنا  تایبدا  وزج  دنناوت  یم  دمآ ، دهاوخ  یپ  رد  هک  ییاه  یگژیو  زا  يرادروخرب  طرش  هب  دنوش ،

يرکف و یسایس ، موجه  ربارب  رد  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  تیوه و  زا  عافد  ساسا  رب  یمالـسا  بالقنا  تایبدا  نتـشیوخ : هب  تشگزاب 
اب هک  يراـثآ  همه  ساـسا ، نیا  رب  .دـنک  یم  یفن  ار  هناـگیب  ربارب  رد  تلذ  رـس  زا  میلـست  هنوگره  هتفرگ و  لکـش  رامعتـسا  یگنهرف 

، دنشاب هدشن  هتخانش  یمالسا  بالقنا  تایبدا  زا  یشخب  ناونع  هب  رگا  یتح  دنا ، هدش  هدیرفآ  يدوخ  گنهرف  ياه  تلاصا  تیروحم 
.دنرادربرد ار  تایبدا  نیا  مهم  ياه  هفلؤم  زا  یکی 

هب هراومه  دوـش  یم  ثعاـب  یگژیو  نیا  تسا و  هاوـخ  تلادـع  ارگ و  ناـمرآ  بـالقنا ، تاـیبدا  یهاوـخ : تلادـع  ییارگ و  ناـمرآ 
دادبتـسا ضیعبت و  هنوگره  ناهج و  هعماج و  رد  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، ياـه  یتلادـع  یب  اـه و  یناـماسبان  اـه ، يراـجنهان 

زا جراخ  دـنادب ، مه  بالقنا  بان  تایبدا  قادـصم  ار  دوخ  رگا  یتح  رگ ، هیجوت  راکـشزاس و  ِتاـیبدا  اـنبم ، نیا  رب  .دـنامب  ضرتعم 
رد بالقنا ، ناگدنـسیون  نارعاش و  مینیب  یم  هک  تسا  هاگن  نیمه  هیاپ  رب  .دوب  دـهاوخ  یمالـسا  بـالقنا  تاـیبدا  هدودـحم  هلوقم و 

ناهج هعماج و  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، فلتخم  تالکـشم  یعامتجا و  ياه  يراجنهان  رایـسب ، دراوم  رد  نارود و  نیا  لوط 
.دنا هدرک  دقن  ار 

دراذـگ و یم  مارتحا  نانآ  یلم  ینید و  ياه  هاگدـید  مدرم و  تاداقتعا  اهرواب و  هب  تسا و  یمدرم  بـالقنا ، تاـیبدا  ییارگ : مدرم 
اه و هغدغد  تالکشم ، ربارب  رد  ار  دوخ 
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يارب دنیزگ و  یمرب  مدرم  نایم  زا  ار  دوخ  نابطاخم  یگژیو ، نیمه  لیلد  هب  دنیب و  یم  لوئـسم  هعماج  تسدورف  ياهرـشق  ياه  جنر 
.درب یم  هرهب  نانآ  هب  کیدزن  ینایب  نابز و  زا  مدرم  اب  طابترا 

زا یخرب  دنا و  هدرک  یلدمه  نانآ  اب  هنیمز  نیا  رد  هتفگ و  نخس  مدرم  ياهدرد  زا  هراومه  یبدا  نامتفگ  نیا  ناگدنسیون  نارعاش و 
یمدرم و تایبدا  نایم  دیاب  هتبلا  .دنا  هدـش  موکحم  دـیعبت  نادـنز و  هب  هجنکـش و  بالقنا  زا  شیپ  ياه  لاس  رد  لیلد  نیمه  هب  نانآ 

تالکـشم يدج  تروص  هب  هک  رنه  رب  ینتبم  هناقالخ و  تسا  یتایبدا  یمدرم ، تایبدا  .دـش  لئاق  قرف  دنـسپ  هماع  هناماوع و  تایبدا 
.دزادرپ یم  مدرم  زا  ییاه  هورگ  ندرک  مرگرس  هب  اهنت  دنسپ  هماع  تایبدا  اما  دنک ، یم  يریگیپ  ار  یعامتجا 

هوحن .دنتـسه  یبدا  نوتم  ياه  هیامنورد  نیرت  مهم  زا  ناشیوت ، رد  وت  میهافم  اه و  یعادـت  اب  اه ، هناشن  اهدامن و  اه : لیثمت  اهدامن و 
دنک نییعت  ار  نآ  یگنهرف  يرکف و  يریگ  تمـس  تیوه و  دناوت  یم  يدایز  دودـح  ات  یبدا ، نتم  رد  اهدامن  روضح  يریگ و  لکش 

ینافرع و یبهذم ، ياهدامن  روضح  ًاعبط  .هن  ای  دوش  بوسحم  یمالسا  بالقنا  تایبدا  هعومجمریز  دناوت  یم  رثا  کی  دهدب  ناشن  و 
کیئال و ياهدامن  دـشخب و  یم  یمالـسا  بالقنا  تایبدا  هغبـص  رثا ، کی  هب  هاوخان ، هاوخ  یـسامح ، هاگن  کی  بوچراـچ  رد  یلم 

.دنک یم  رود  هلوقم  نیا  زا  ار  رثا  یسامحریغ 

بلاق رد  ار  دوخ  دبات و  یمنرب  ار  یصاخ  یبدا  بلاق  بالقنا ، تایبدا  دوجوم ، راثآ  يارقتـسا  ساسارب  عونتم : ياه  بلاق  زا  هدافتـسا 
ياه بلاق  ون و  نابز  هژیو  هب  دوجوم  تاناکما  همه  زا  دنک و  یمن  روصحم  دیدج  میدق و  ون و  یتنـس و  زا  یـصاخ ، هویـش  نابز و  و 

رد یتنـس  نهک و  ياه  بلاق  مه  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دریگ  یم  کمک  شیوخ  میهافم  ناـیب  يارب  ...و  ناتـساد  رعـش و  فلتخم 
نخـس ملق  هب  اهنآ  فلتخم  لاکـشا  رد  هویـش و  ود  ره  رد  یقفوم  راثآ  ون و  ياه  بلاق  مه  دـنراد و  روضح  بـالقنا  تاـیبدا  هصرع 

.تسا هدش  هدیرفآ  تایبدا  نیا  نارالاس 

تاراشا ینآرق و  یمالـسا و  نیماـضم  تسا  هدـش  بجوم  یمالـسا  بـالقنا  تاـیبدا  ياوتحم  یناـفرع : ینآرق و  یمالـسا ، نیماـضم 
رد يا  هژیو  هاگیاج  اروشاع ، گرزب  هثداح  صوصخ  هب  بهذـم ، هب  یـسامح  هاـگن  ناـیم ، نیا  رد  .دـشاب  دـماسب  رپ  نآ  رد  یناـفرع 

هیام نورد  زا  زین  ...و  تداهـش  یمالـسا ، تدحو  ییارگدوعوم ، راظتنا ، نوچ  ینیماضم  .دـنک  یم  زارحا  تایبدا  نیا  يرکف  هموظنم 
.تسا تایبدا  نیا  جیار  ياه 
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هعماج تشونرـس  بالقنا و  ياه  نامرآ  اهرواب و  ربارب  رد  ار  دوخ  تسا و  دـهعتم  تایبدا  یعون  یبالقنا  تاـیبدا  تاـیبدا : رد  دـهعت 
.درب یم  جنر  ناهج  ياج  ره  رد  شیوخ  ناعونمه  ياه  جنر  زا  هک  تسا  یلوئسم  ناسنا  یبالقنا ، هدنسیون  رعاش و  .دنیب  یم  لوئسم 

تسا و تایبدا  رنه و  شزرا  زا  نتساکورف  تایبدا ، يارب  تایبدا  رنه و  يارب  رنه  هیرظن  ناگدنـسیون ، نارعاش و  نیا  شرگن  ساسارب 
.دشاب انتعا  یب  يرـشب  ياه  جنر  ربارب  رد  دناوت  یمن  تسا ، دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  یتیناسنا  لیلد  هب  يا ، هدنـسیون  رعاش و  دـنمرنه ، ره 

نادـجو یناسنا و  شنم  ربارب  رد  تسا ، دـهعتم  تسا ، ینیرفآ  ییاـبیز  هک  رنه  فدـه  رنه و  تاذ  ربارب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـنمرنه ،
.دراد تیلوئسم  زین  شیوخ  یقالخا 

رواـب و ناـهج  نیا  رد  یقیاـقح  هب  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ یبتکم  ینعی  کیژولوئدـیا ؛ یتاـیبدا  بـالقنا ، تاـیبدا  هنادـنمرواب : هاـگن 
هناراودیما و هاگن  رادـم ، قالخا  تایبدا  .دریگ  یم  رظن  رد  ار  یهلا  ياه  شزرا  ینید و  ینابم  ناهج ، هب  نتـسیرگن  رد  دراد و  داقتعا 

.تسا یمالسا  بالقنا  تایبدا  ياه  هصخشم  اه و  هفلؤم  رگید  زا  یناهج  یناسنا و  رظنم 

رگید یخرب  اـب  يوـحن  هب  دـنناوت  یم  دـنراد و  يرتـشیب  لومـش  یخرب  دـنرادروخرب و  يرتـشیب  تـیمها  زا  اـه  هفلؤـم  نـیا  زا  یخرب 
دنتسه ییاه  صخاش  اه  هفلؤم  نیا  اریز  دهاک ؛ یمن  اهنآ  شزرا  تیمها و  زا  هجو  چیه  هب  یگژیو  نیا  اما  دنشاب ؛ هتـشاد  یناشوپمه 

رامش نیا  رب  زین  ار  يرگید  ياه  هفلوم  ناوت  یم  نیقی  هب  .دننک  صخشم  ار  یمالـسا  بالقنا  تایبدا  هنماد  هدودحم و  دنناوت  یم  هک 
یگنهرف یعامتجا ، فلتخم  راثآ  ندمآدیدپ  یمالـسا و  بالقنا  گرزب  هثداح  زا  ههد  دنچ  تشذگ  زا  دعب  دسر ، یم  رظن  هب  .دوزفا 
.میزادرپب تسا ، هداد  خر  هچنآ  یبایزرا  لیلحت و  فیـصوت و  هب  تسرد ، يرظنم  زا  دـشاب  هدیـسر  ارف  نآ  ناـمز  کـنیا  نآ ، یبدا  و 

نامز تشذگ  زا  يرابغ  رد  تیعقاو  زا  ییاه  شخب  رود ، نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  ترورـض ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 
.دوشب هتساوخان  ای  هتساوخ  ياه  فیرحت  راچد  ًانایحا  دورب و  اهدای  زا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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