




رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 
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: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  11بجاو 

باتک 11تاصخشم 

11همدقم

تّیمها لوا : 12لصف 

داهج زا  12رترب 

ِضئاَرَفلا ُماقُت  12اَِهب 

رایخا تیمکاح  ماوق  12طرش 

ع)  ) یلع نب  نیسح  مایق  12هفسلف 

؟ دنک مک  تلم  نیا  رس  زا  ییوم  تسا  هتسناوتن  زورما  ات  نمشد  13ارچ 

دیما يهچیرد  13اهنت 

تسین هصق  14خیرات 

ناصاّقر نیرتفورعم  زکرم  14هنیدم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  14تبقاع 

ییانثتسا بیرغ و  بیجع و  15ياهملظ 

دش میهاوخ  ادخ  تنعل  راچد  مه  15ام 

یمالسا اًلماک  يهعماج  هب  ندیسر  15هار 

یمالسا ندمت  داجیا  يارب  مدرم  ینید  ینیرفآ  16شقن 

بوجو مود : 16لصف 

هدش شومارف  16بجاو 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  16يانعم 

یبالقنا 17تیلوؤسم 

تسا بجاو  همه  رب  نابز  هب  17نتفگ 
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نالوؤسم مدرم و  داحآ  یمتح  17بجاو 

باطخ 17نیرتناجیهرپ 

تسدریز ای  قوفام و  تسا ، بجاو  همه  17رب 

نینمؤملاریما ياههیصوت  یلصا  ياهروحم  زا  17یکی 

درخ 18يادن 

تسا مارح  ندرکن  نایب  ییاهاج  18کی 

ریثأت موس : 18لصف 

تسا یعطق  اج  همه  ریثأت  18لامتحا 

هانگ 19ياوزنا 

رتدنمشزرا یهن  19رما و 

ّرش يدب و  ِندرک  دودحم  هب  19کمک 

دوش رکنم » « » فورعم  » و فورعم » « » رکنم  » 19میراذگن

دنامب هانگ  هشیمه  20هانگ 

تسین ایند  نیا  رد  رتالاب  نیا  زا  20يداسف 

یّهلاءاقل ریس  رد  فورعم  هب  رما  یتیبرت  20شقن 

یسایس هصرع  رد  20يزاسدوخ 

تسا هلمح  عافد ، 21نیرتهب 

ریذپان 21تسکش 

فورعم هب  رما  هب  توعد  نایوگ  21گیبل 

ناوج هشیمه  21ماظن 

ناحلاص 21تموکح 

حیحص هویش  مراهچ : 22لصف 

تمکح اب  ادخ  هار  هب  22ندناوخارف 

هناقداص یهن  22رما و 
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ارادم قفر و  23اب 

ترفن داجیا  اب  هن  شوخ ، نابز  23اب 

نابز 23حالس 

دینکب ینارنخس  تسین  23مزال 

هعماج حالصا  لماع  ینابز  رکنم  زا  24یهن 

هبرح 24نیرتگرزب 

تسا هدننکش  24رارکت 

؟ تسیچ تارکنم  اب  دروخرب  يهویش  24نیرتهب 

اهتموکح نیدالوپ  تشم  زا  24رترثؤم 

دوش هتفگ  25اهراب 

عونمم 25شهاوخ 

تسا ندرک  اّنمت  زا  25ریغ 

رکنم فورعم و  قیداصم  مجنپ : 25لصف 

دیسانشب ار  رکنم  فورعم و  25دیاب 

ماکحا يریگدای  25موزل 

فورعم 26نیرتگرزب 

فلخت 26نیرتالاب 

فورعم هب  رما  گرزب  26قادصم 

هزوح 26نیرتمهم 

تسین باجحدب  طقف  26راکهانگ 

یشورف هولج  26ییامندوخ و 

هداوناخ رد  27تارکنم 

هعماج 27تارکنم 

تساهنیا 27تارکنم 
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اههنیمز همه  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  27رما 

مدرم هفیظو  مشش : 27لصف 

28هراشا

تسا بجاو  همه  رب  نابز  هب  28نتفگ 

طیارش همه  رد  مدرم  همه  هفیظو  بجاو و  ینابز  رکنم  زا  28یهن 

دننک یهن  دیاب  مدرم  دوخ  دنوش ، دراو  دیاب  مدرم  28دوخ 

دننکب يراک  دنیایب و  اههاگتسد  هک  دیشابن  29رظتنم 

!؟ دنربب نیب  زا  ار  داسف  دنیایب  هک  دنیاجک  نیلوؤسم  29سپ 

هفیظو 29نیرتمهم 

دشاب نادیم  طسو  رد  دیاب  29یجیسب 

؟ دنوشیم رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  تقو  29هچ 

یهللا بزح  رصانع  هتسجرب  30روضح 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  فلتخم  ياهرشق  30هاگیاج 

نانز 30هفیظو 

دینک ایحا  راک ، طیحم  ياضف  رد  ار  یمالسا  میلاعت  30میهافم و 

دینک هلباقم  دننکیم ، جراخ  یمالسا  لکش  زا  ار  طیحم  هک  یلماوع  31اب 

تارادا لخاد  رد  نانز  ششوپ  درم و  نز و  31راتفر 

دیروخب ادخ  رطاخ  هب  مه  شحف  ات  31ود 

سرت تلاجخ و  سفن ، 31فعض 

هزوح 32نیرتمهم 

دننارگن یتیصوصخ  نینچ  زا  ملاع  32ناملاظ 

دینکن 32شومارف 

نالوؤسم هفیظو  متفه : 32لصف 

تارادا رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتسب  راک  32هب 
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رکنم زا  یهان  نابیتشپ  یمالسا  33ماظن 

دننک عافد  یعرش  یهان  رمآ و  زا  دیاب  یمسر  33نیرومام 

رکنم زا  یهان  زا  33ینابتشپ 

! دننک دس  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ولج  ار  هار  هک  دنشاب  یناسک  33ادابم 

اهرادشه متشه : 34لصف 

درواین ربمغیپ  هک  34یمالسا 

نمشد فده  زکارم  ناوج ، 34عماوج 

هِسَفن نِم  34ٌظِعاو 

اهتلیضف زا  عافد  همدقم  ایند  هب  یگتسب  لد  34مدع 

تسا ماظن  ظفح  لوا ، 35يهفیظو 

دشاب شوهاب  دیاب  یهللا  بزح  35ناوج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  35هریاد 

فورعم هب  رما  عماج  لماک و  35لکش 

ناشبویع هناهب  هب  نارگید  ندرکن  36درط 

دننکن هدافتساءوس  یهلا ، بجاو  نیا  زا  یناسک  دیشاب  36بظاوم 

اما تسا ، بوخ  فورعم ، هب  37رما 

اه هنیمز  همه  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  37رما 

رکنم زا  یهن  يدب و  ندرک  اشفا  37توافت 

یندوشخبان 37هانگ 

38یساپسان

رطخرپ تابجاو  38يهناوتشپ 

تائاتفتساو ماکحا  مهن : 38لصف 

38هراشا

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  38بوجو 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  38بادآ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  39طیارش 

رکنم فورعم و  هب  39ملع 

ریثأت 39لامتحا 

هانگ رب  40رارصا 

رتمهم هدسفم  40نتشادن 

یبلق یهن  40رما و 

یناسل یهن  41رما و 

یلمع یهن  41رما و 

تسین طرش  ندوب  42لماع 

داسف زا  يریگولج  يارب  ینوناق  ریغ  42ياههار 

هاگشناد رد  رکنم  زا  42یهن 

اهتلود تارکنم  ربارب  رد  املع  مدرم و  42هفیظو 

فورعم هب  رما  يارب  مرحمان  هب  43رظن 

نمؤم ناناوج  43هفیظو 

؟ دوش نید  هب  ینیب  دب  بجوم  رکنم  زا  یهن  43رگا 

نیشام رد  44یقیسوم 

راک تیصعم  نایانشآ  44ماوقا و 

یبرغ گنهرف  جیورت  44دیلقت و 

44هراوهام

44عبانم

شورف 48زکارم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  49هرابرد 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 

باتک تاصخشم 

 - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، ياهنماخ ، هسانشرس : 
ناگدـنروآدرگ رکنم / زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدـش : شومارف  بجاو  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. یناخدومحم اضردیمح  یمداخ ، نیسح 
.1392 ون ، شزیخ  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. مس  5/20×5/14 79 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
0-2-92782-600-978 لایر :   25000 کباش : 

( مود پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
(. اپیف )1391 لوا :  پاچ  تشاددای : 

. مود پاچ  تشاددای : 
.79  - 75 ص . همانباتک : تشاددای : 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  هیرظن   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، ياهنماخ ، عوضوم : 
اهینارنخس اهمایپ و   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، ياهنماخ ، عوضوم : 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم : 
هدنروآدرگ  -، 1368 نیسح ، یمداخ ، هدوزفا :  هسانش 

هدنروآدرگ  -، 1368 اضردیمح ، یناخدومحم ، هدوزفا :  هسانش 
76و2 1392 فلا  /DSR1692 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0844 ییوید :  يدنب  هدر 
3088138 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ریزاراههلاسر و میتشگ ، تایاور  تایآ و  لابند  هب  اهزور  تسیچ . ام  هفیظو  مینادب  میـسانشب و  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میتساوخ 
هب رما  تخانـش  ياـیرد  رد  دوخ  باـسح  هب  میدرک . هبرجت  بسک  یهاـن  رمآ و  ياـههورگ  زا  میدومن و  هبحاـصم  دـیتاسا  اـب  میدوـمن ، ور 

رحب توهبم  میاهدـیمهفن . ياهرطق  زج  ایرد  نآ  زا  هک  میتفای  ، میتسرگن یلو  مالک  هب  هک  هاگ  نآ  اـّما  میدـش . قرغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
زا اهماگ  هک  یمالک  دنـشاب . هدرکن  هراشا  ناشیا  هک  دوبن  ياهشوگ  میدـش . تایاور  تاـیآ و  رد  ناـشیا  تسارف  تفارظ و  ینیبزیر ، قیمع 

. دوب رتولج  یهان  رمآ و  ياههورگ  براجت  نیرخآ 
رد هک  دشاب  میدرک ، هیهت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  زا  یعوضوم  يریـس  اب  ار  باتک  نیا  نیاربانب 

میشاب . هتشادرب  یمدق  یهلا  هضیرف  نیا  يایحا 
یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 

نافلؤم هورگ 
رذآ 1392

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 
رکنم

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تّیمها لوا : لصف 

داهج زا  رترب 

ِفوُْرعَْملِاب ِْرمَْألا  َْدنِع  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُداَهِْجلا  َو  اَهّلُک  ِِّرْبلا  ُلاَمْعأ  اَم  َو  : » دیامرفیم هغالبلا  جهن  رد  تسا . بجاو  زامن ، لثم  مه  فورعم  هب  رما 
رتالاب داهج  زا  یتح  دوخ ، یمومع  عیـسو و  سایقم  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  یُِّجل » ٍرَْحب  ِیف  ٍۀَـثْفَنَک  اَّلِإ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  َو 

. دنکیم راوتسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  داهج  ساسا  دنکیم . مکحم  ار  نید  يهیاپ  نوچ  تسا ؛

ضِئاَرَفلا ُماقُت  اَهِب 

ياراد هعماج ، رد  مالسا ) ) نآ قیمعت  شرتسگ و  رد  یعس  و  مالسا ) ) نآ ینارون  ماکحا  زا  تسارح  ظفح و  رد  ناملسم ، تلم  داحآ  یمامت 
دیاب تسا ، یمالسا  ضیارف  يهمه  نتشاداپرب  نماض  مالسا و  یساسا  ناکرا  زا  یکی  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنگرزب . ياهفیظو 

، داسف یهارمگ و  یتشز و  ندـش  هدـیچرب  حالـص و  یکین و  شرتسگ  رد  ار  دوخ  مدرم ، داـحآ  زا  يدرف  ره  دوش و  اـیحا  اـم  يهعماـج  رد 
. دنک ساسحا  لوؤسم 

رایخا تیمکاح  ماوق  طرش 

هعماـج نیا  مجاـهت ، نیا  لـباقم  رد  دراد . دوجو  ياهقباـس  مک  تّدـش  اـب  رگید ، ياـهمجاهت  همه  اـما  تسین ؛ یماـظن  گـنج  طـقف  زورما 
دنامب و مواقم  هدنز  دوجوم  کی  ِتروص  هب  ندز و  هبرـض  هدامآ  تمواقم ، هدامآ  دیمارپ ، ریذپان ، بیـسآ  رایـشوه ، هدنز ، دـیاب  یمالـسا ،
هب رما  عوـضوم  مدرک . حرطم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  هدـنب  هک  تسا  نیا  تسا ؟ نکمم  هنوـگچ  نـیا ، دـنک . تمواـقم 

ماوق دنامیم . هدنز  فیلکت  نیا  ماجنا  اب  یمالـسا ، هعماج  تسا . ناناملـسم  یگـشیمه  فیلکت  نیا ، تسین . يدـیدج  عوضوم  هک  فورعم 
اوُعْدَیَف مکَرارِش  مْکیَلَع  ُهَّللا  َّنَطِّلَُسَیل   » تقو نآ  دوشن ، راک  نیا  رگا  دومرف : هک  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  یمالـسا ، تموکح 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  هب  راـیخا ، تیمکاـح  ياـقب  یمالـسا و  تموکحماوق  « مَُهل ُبا  ـ جَتُْـسی ـالف  مکُراـیِخ 
دشاب .

ع)  ) یلع نب  نیسح  مایق  هفسلف 

اهناسنا تاجن  يارب  مادقا  یتوغاط و  تردق  لصا  اب  هزرابم  یطیارش ، نینچ  رد  مالسا  يایند  يارب  هک  دنامهف  دوخ  رد  (ع ،) یلع نب  نیسح 
ماکحا دنامیم و  هنیدم  رد  رگا  (ع ،) یلع نب  نیـسح  هک  تسا  یهیدب  تساهراک . نیرتبجاو  تردـق ، نیا  ینمیرها  یناطیـش و  هطلـس  زا 

قارع تمـس  هب  يراک  ماجنا  يارب  یتقو  اما  دادیم . شرورپ  ار  ياهّدـع  درکیم ، نایب  ار  تیب  لها  فراعم  غیلبت و  مدرم  ناـیم  رد  ار  یهلا 
مدرم هب  تسناوتیمن  ار  ربمغیپ  ثیداحا  دـهد ؛ میلعت  اهنآ  هب  تسناوتیمن  ار  مدرم  زامن  دـنامیمزاب : اهراک  نیا  همه  زا  درکیم ، تکرح 
اهنیا دـنامیم . دـندوب ، هنیدـم  رد  هک  ییارقف  نادنمتـسم و  ماتیا و  هب  کمک  زا  دـشیم و  لیطعت  وا  فراعم  نایب  سرد و  هزوح  دـیوگب ؛

همه نابز  رد  هک  نانچنآ  یّتح  درک . رتمهم  هفیظو  يادف  ار ، فیاظو  نیا  همه  اما  دادیم . ماجنا  ترـضح  نآ  هک  دوب  ياهفیظو  مادـکره 
. دش رتالاب  فیلکت  نآ  يادف  نیا ، دنتفریم ، جح  يارب  مدرم  هک  یماگنه  رد  هَّللاتیب و  ّجح  نامز  تسه ، ناگدنیوگ  نیغّلبم و 

َریِـسَأ َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یَْهنَأ  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َُرمآ  ْنَأ  ُدـیِرأ  : » دوب داسف  أشنم  هک  یهاگتـسد  اب  هزرابم  دومرف ، هک  روطنامه  تسیچ ؟ فیلکت  نآ 
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ِمُرُِحل ال  ـ ِحَتْسُم ًاِرئاَج  ًاناَْطلُس  َيأَر  ْنَم  َلاَق  هَّللا �، لوسَر  َّنا  ساّنلا ! اهیا  : » دومرف هار  نیب  رد  يرگید  هبطخ  رد  هک  نانچنآ  ای  يِّدَج » ِةَریِِـسب 
؛ روج ملظ و  ناطلـس  هب  تبـسن  رییغت ، ای  هراغا  ینعی  هَلَخْدَـم » ُهَلِخْدـُی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاقَح  َناَک  ٍلْوَق  َال  َو  ٍلْعِِفب  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ... هَّللا ِدـْهَِعل  ًاـثِکاَن  ِهَّللا 

نب نیسح  تکرح  لیلد  نیا ، دناشکیم . يونعم  يّدام و  يانف  يدوبان و  تمـس  هب  ار  اهناسنا  هک  یهاگتـسد  دنکارپیم و  داسف  هک  یتردق 
فورعم و هب  رما  فـیلکت  هب  شیارگ  باـب  رد  هک  دناهتـسناد ؛ مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قادـصم  ار ، نیا  هتبلا  هک  تسا ، (ع ) یلع

نیا يادف  مهم  ولو  ار  رگید  فیلاکت  دنکیم و  تکرح  ّمها ، فیلکت  يارب  هک  تساذـل  دوش . هّجوت  دـیاب  مه  تاکن  نیا  هب  رکنم ، زا  یهن 
تسا . نّیعتم  یمالسا  هعماج  يارب  تکرح  کی  ینامز ، ره  تسیچ ؟ بجاو  راک  زورما ، هک  دهدیم  صیخشت  دنکیم . ّمها  فیلکت 

؟ دنک مک  تلم  نیا  رس  زا  ییوم  تسا  هتسناوتن  زورما  ات  نمشد  ارچ 

ناریا هّللا  دمحب  دنزب ؟ هبرـض  روشک  نیا  هب  دنک و  مک  تلم  نیا  رـس  زا  ییوم  تسا  هتـسناوتن  زورما  ات  نمـشد  ارچ  میراد . دایز  نمـشد  ام 
! تسا لبق  لاس  هاجنپ  دص و  ناریا  نامه  هک  ناریا  ارچ ؟ تسا . هداتسیا  داتسیا و  ناشهمه  لباقم  رد  لماک ، تبالـص  تردق و  اب  یمالـسا ،

نز هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  امش و  یهللابزح  يهیحور  نیمه  رطاخ  هب  امش ، روضح  نیمه  رطاخ  هب  امـش ، يهفیظو  ساسحا  رطاخ  هب  نیا ،
روط رگم  تسا . هدرک  ظفح  ار  روشک  نیا  هک  تساهنیا  دننک . عافد  ناشبالقنا  مالـسا و  نامیا و  زا  دنرـضاح  اج  همه  ات  ناملـسم ، درم  و 

!؟ درک ظفح  دـناهتخود ، نآ  ياهرازاب  ینیمزریز و  عبانم  هب  عمط  مشچ  هک  هاوخدـب  نمـشد و  همه  نیا  اـب  ار ، روشک  نیا  دوشیم  يرگید 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  اـب  دوشیم ؛ ظـفح  روشک  هک  تسا  هنوگنیا  درک !؟ تمواـقم  هیحور  نیا  نودـب  اـهنآ ، لـباقم  رد  دوشیم  رگم 

. رکنم

دیما يهچیرد  اهنت 

روک ار  اهتلم  دیما  میدنبب و  ار  هچیرد  نیا  ام  ایآ  تسا ؛ یمالسا  يروهمج  هدنام ، یقاب  ناملـسم  ياهتلم  يارب  هک  مه  يدیما  يهچیرد  اهنت 
ایآ تسا ؟ نیا  ادخ  مکح  ایآ  میوشب ؟ میلـست  گرزب  ياهتردـق  يهنابآمردـلق  راشف  لباقم  رد  مه  ام  ایآ  مینک ؟ توکـس  مه  ام  ایآ  مینک ؟

ام هب  ار  يرکف  نینچ  يهزاـجا  مالـسا ، رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  ملظ ، لـباقم  رد  داـهج  تنـس  اـیآ  تسا ؟ یـضار  نیا  هـب  ادـخ 
ربارب رد  هک  يرگمتـس  بلطهطلـس و  تردـق  ره  لباقم  رد  ام  درک . دـهاوخ  ظفح  ار  ملظ  اب  يهزرابم  مچرپ  اجنیا  الک . اـشاح و  دـهدیم ؟

اکیرما زا  رتدنمتردق  یتلود  تردق و  رگا  چیه ؛ هک  اکیرما  دشاب . دهاوخیم  سکره  میتسیایم ؛ دـنکیم ، هیکت  دوخ  يهزینرـس  هب  اهتلم 
میتسیایم . شلباقم  رد  دشاب ، مه 

دتسیاب زورما  يایند  تافارحنا  لباقم  دناوتیمن  رگید  زیچچیه 
هنـالداع و مظن  شایعاـمتجا  مظن  مه  دوـش و  هیکزت  لوـحتم و  نورد  زا  دـیاب  مـه  زورما ، تیرـشب  تـسا . زاـین  دروـم  مـه  زورما  تـثعب ،

امش هب  نم  دناهدرک . رپ  مولظم  ياهتلم  هب  تبسن  ملظ  زا  ار  ایند  تسا و  ملظ  تسین . تلادع  تسین ، طسق  ایند  رد  زورما  ددرگ . يزیمآطـسق 
یکتم ياهتردق  لباقم  رد  دیناوتیم  امش  اهنت  منک : ضرع  مهاوخیم  هلمج  کی  دیتسه ، یمالسا  يروهمج  نالوؤسم  هک  يزیزع  ناردارب 

چیهیب دـیتسیاب و  ینآرق  ماـکحا  زا  تـیعبت  مالـسا و  شخبتاـجن  ماـکحا  ياـپ  دوـجو ، يهـمه  اـب  هـکنیا  هـب  طورـشم  دـیتسیاب ؛ روز  هـب 
دینک یگداتسیا  دیناوتیم  بوخ  هک  تسا  تقونآ  دینک . تکرح  میقتسم  طارص  هار و  نیا  رد  یسک ، زا  هظحالم  چیهیب  یتسیابردور و 

رخسمت ار  يرگیهللابزح  راعش  دننکیم ؛ رخسمت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راعش  اهنآ  دننمشد . مه  امـش  ياهراعـش  اب  یتح  ... 
نامه یهللابزح و  تکرح  نامه  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامه  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما  دـنیامنیم . مهتم  ار  امـش  دـننکیم و 

نیا مه  اهتلم  دناوتیمن . رگید  زیچچیه  دتـسیاب . زورما  يایند  شحاف  ياهاطخ  اهفارحنا و  لباقم  رد  دناوتیم  هک  تسا  لوصا  هب  يدـنبیاپ 
. دنهاوخیم ار 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 
رکنم

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 52ناهفصا   هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین هصق  خیرات 

یبورکیم هچ  هداتفا و  قاّفتا  ياهثداح  هچ  یمالسا ... ؛ يهعماج  خیرات و  رد  دنک  رکف  ناسنا  هک  تسا  نیا  (ع ) نیـسح ماما  يارجام  تربع 
نیمه رد  (ع ،) نینمؤملاریما تداهـش  زا  لاس  تسیب  و  (ص ) ربمایپ تافو  زا  نرق  مین  تشذگ  زا  دعب  هک  تسا  هدش  هعماج  نیا  دـبلاک  دراو 

!؟ دنناسریم تداهش  هب  عضو  نآ  اب  ار  (ع ) یلع نب  نیسح  لثم  یسک  مدرم ، نیمه  نیب  هعماج و 
ار وا  ، � مرکا ربمایپ  هک  یکدوک  لب  ناشن ؛ مانیب و  رـسپ  کی  هن  مه  نآ  دـهد ؟ خر  تسا  نکمم  ياهعقاو  نینچ  روطچ  داتفا و  یقاّفتا  هچ 
: دومرف شاهراـبرد  (ص ) ربماـیپ هک  دوب  يرـسپ  وا  درکیم . تبحـص  مدرم  يارب  تفریم و  ربـنم  يور  وا  اـب  تفرگیم ، دوـخ  شوـغآ  رد 

تموـکح ناـمز  رد  هـک  يرـسپ  نآ  تـسا . هدوـب  مکحتـسم  هنوـگنیا  رـسپ ، ردـپ و  نـیا  نـیب  يهـطبار  ْنیَـسُح » ْنـِم  اـَنَأ  َو  یِّنِم  ٌْنیـَـسُح  »
هعماج نآ  راک  تقو ، نآ  دیشخردیم . يدیشروخ  لثم  تسایـس  رد  دوب و  حلـص  گنج و  رد  تموکح  ناکرا  زا  یکی  (ع ،) نینمؤملاریما

هنیدم و رد  سرد  يهقلح  نآ  اب  تّزع و  رخاف و  تیصخش  اوقت و  لمع و  نآ  اب  (ص ،) ربمایپ دنزرف  زراب و  ناسنا  نیمه  هک  دسرب  ییاج  هب 
دننک هرصاحم  عیجف  تیعضو  نآ  اب  ار ، مالسا  يایند  فلتخم  طاقن  رد  نایعیش  همه  نآ  دنمتدارا و  دنمهقالع و  نارای  باحـصا و  همه  نآ 

يهچب نز و  مه  دعب  دـننک و  ماع  لتق  ار  ههامشـش  يهچب  یّتح  شنادرم و  يهمه  هکلب  شدوخ ، طقف  هن  دنـشکب و  دـنراد و  هگن  هنـشت  و 
. .... تسا تربع  نآ  نیا ، دوب ؟ هداتفا  یقاّفتا  هچ  تسیچ و  هیضق  دننادرگب . رهش  هب  رهش  دننک و  ریسا  یگنج  يارسا  لثم  ار  اهنیا 

تیلوؤسم ِتیـساّسح  ینید و  تریغ  اشحف ، داسف و  یبلطایند و  جاور  هک  دوب  نیا  دـش ، ياهیـضق  نینچ  یلـصا  لـماع  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
. تفرگ ار  ینامیا 

ناصاّقر نیرتفورعم  زکرم  هنیدم 

ار هعماج  هک  تسا  نیا  شاهدـمع  ّتلع  کی  مینکیم ، هیکت  اهزیچ  نیا  رکنم و  زا  یهن  هزرابم و  اشحف و  داـسف و  يهلأـسم  يور  اـم  هکنیا 
نانادیقیـسوم و نیرتهب  زکرم  هب  یتّدم  كدنا  زا  دعب  دوب ، یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هاگیاپ  نیلّوا  هک  ياهنیدم  نامه  دـنکیم . ریدـخت 

هنیدـم زا  دـننک ، ربخ  ار  نایّنغم  نیرتهب  دنتـساوخیم  ماش  رابرد  رد  یتقو  هک  ییاج  ات  دـش ؛ لیدـبت  ناـصاّقر  نیرتفورعم  ناـناوخزاوآ و 
! دندروآیم هدنزاون  ناوخ و  هزاوآ 

رون � و  ارهز يهمطاف  يهشوگ  رگج  تداهش  شوحولوح  نامه  رد  هکلب  تفرگن ؛ ماجنا  دعب  لاس  تسیود  ای  دص  زا  سپ  تراسج ، نیا 
اههدازگرزب و اههدازاقآ و  دش و  اشحف  داسف و  زکرم  هنیدـم  نیاربانب ، داتفا ! قاّفتا  هیواعم  نامز  رد  نآ ، زا  لبق  یتح  و  (ص ) ربمایپ مشچ 
دننکب و راک  هچ  دنتسنادیم  مه  دساف  تموکح  ناگرزب  دندش ! اشحف  داسف و  راچد  زین ، مشاه  ینب  تیب  هب  هتسباو  ناناوج  زا  یضعب  یتح 

اهداسف هنوگنیا  هب  مه  رگید  ياهاج  دوبن ؛ مه  هنیدم  صوصخم  هّیلب ، نیا  دننک . جیورت  ار  يزیچ  هچ  دنراذگب و  يزیچ  هچ  يور  تشگنا 
.... دندش التبم 

ناناوج نیرتهب  هب  رّرکم ، رد  رّرکم  ام  هکنیا  دوشیم . مولعم  اجنیا  ینمادكاپ ، يراکزیهرپ و  ّتیمها  ّتیونعم و  اوقت و  نید و  هب  کّـسمت 
رد تسا ...... . رطاخ  نیمه  هب  دیـشاب ، داسف  بادنگ  لیـس  بظاوم  هک  مینکیم  دـیکأت  شرافـس و  همه  نیا  دیـشاب ، امـش  هک  راگزور  نیا 

دیاب نیاربانب ، تسین . ترثک  نیا  هب  ناشدادـعت  ایند  ياج  چـیه  رد  میراد و  مک  یلیخ  ار  اهنیا  ریظن  میراد ؟ غارـس  ار  یناناوج  نینچ  اجک 
. دوب داسف  جوم  بظاوم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  تبقاع 

ریخ و هب  ار  مدرم  دـهاوخیم  دراد و  رارق  هعماج  سأر  رد  هک  یـسک  راک  دـنریگب ، وخ  هانگ  اب  مدرم  دوش و  رـشتنم  هانگ  هعماـج  رد  یتقو 
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تسا روبجم  تسناوت و  دهاوخن  یناسآ  هب  ای  تسناوت ، دهاوخن  ینعی  دش ؛ دهاوخ  هجاوم  لکشم  اب  دهد ، قوس  یکین  فورعم و  حالص و 
يهمادا رد  تمظع  تردق و  نآ  اب  (ع ) نانمؤم ریما  ياهـشالت  یماکان  تابجوم  زا  یکی  دـهد . ماجنا  ار  راک  نیا  ناوارف  يهنیزه  فرـص  اب 

. دوب نیمه  دش ، رجنم  راوگرزب  نآ  تداهش  هب  مه  هرخالاب  هک  هار ، نیا 

ییانثتسا بیرغ و  بیجع و  ياهملظ 

ْمُْکیَلَع ُهَّللا  َّنَطِّلَُـسَیلوَأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنََتل  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َّنُُرمْأََـتل  دـیامرفیم « : تسا . یبیجع  هدـنهدناکت و  ِتیاور  مناوخیم ، هک  یتیاور 
نآ هب  تبـسن  دیهد و  جاور  دینک ، هماقا  ناتدوخ  نایمار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  مَُهل ؛» ُباَجَتُْـسی  اَلَف  ْمُکُراَیِخ  وُعْدَـیَف  ْمُکَراَرِش 

تسد هب  رورم  هب  روشک  تسایس  روما  مامز  ینعی  دنکیم ؛ ّطلسم  امش  رب  ار  اههتسباو  اهدساف و  رارـشا و  ادخ  دیدرکن ، رگا  دیـشاب . دنبیاپ 
رد درکیم و  یهن  رما و  اجنآ  رد  تشاد و  رارق  نآ  سأر  رد  (ع ) نینمؤملاریما هک  ياهفوک  نامه  داتفا ! دـهاوخ  فسوی  نب  جاّـجَح  لاـثما 
رد دمآ و  یفقث  فسوی  نب  جاّجَح  هک  دیسر  ییاج  هب  رورم  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  رطاخ  هب  دناوخیم ، هبطخ  شدجسم 

ناسنا کی  نوخ  هک  دوب  یسک  جاّجَح  دوب ؟ یسک  هچ  جاّجَح  درک ! هظعوم  ار  مدرم  دوخ  لایخ  هب  دناوخ و  هبطخ  داتسیا و  دجـسم  نامه 
ار ناسنا  کی  جاّجَح  دنشکب ، ار  هرـشح  کی  ناویح و  کی  هک  یتحار  نامه  هب  تشادن ! یتوافت  چیه  کشجنگ  کی  نوخ  اب  وا ، رظن  رد 
؛ دننک هبوت  ناشدوخ  ِرفک  زا  دنرفاک و  هک  دنهدب  تداهش  دنیایب و  دیاب  هفوک  مدرم  يهمه  تفگ  داد و  روتـسد  جاّجَح  رابکی  تشکیم .
بیرغ و بیجع و  ياـهملظ  راـچد  هنوـگنیا  مدرم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  كرت  اـب  دوـشیم ! هدز  شندرگ  هـن ، دـیوگب  سکره 
ّبلقت و يدزد ، يراکفالخ ، هعماج  رد  دوشن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکیتقو  دندش . حیرشت  فیـصوت و  لباق  ریغ  ییانثتـسا و 

. دش دهاوخ  مهارف  بابان  ياهمدآ  ندمآ  راک  يور  يارب  هنیمز  دوش ، هعماج  گنهرف  وزج  جیردتب  ددرگ و  جیار  تنایخ 

دش میهاوخ  ادخ  تنعل  راچد  مه  ام 

رگم تخاسن ، رود  دوخ  تمحر  زا  دندوب  امش  يور  شیپ  هک  ار  ياهتشذگ  لسن  دنوادخ  دینادن . هدش  رید  دیرامـشم ، دنُک  ار  ادخ  دیدهت 
هدش تنعل  نیرفن و  راچد  دوب . هدش  رود  ادخ  تمحر  زا  ام  هتـشذگ  لسن  دندرک . كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنآ  رطاخ  هب 
هنوگ چیه  مه  دوب ، هنسرگ  شمکش  مه  دوب ، هدش  دساف  شقالخا  مه  يدام . تراسا  مه  تشاد و  يرکف  تراسا  مه  هک  یلـسن  نوا  دوب .
نانآ تشونرـس  رد  میتشاد و  روضح  لسن  نآ  رد  مه  ام  دوخ  هک  ام  هتـشذگ  لسن  نیا  ارچ  تشادـن . دوخ  يزاستشونرـس  يارب  يرایتخا 
یهن فورعم و  هب  رما  مه  ام  رگا  زورما  دندرکن . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنیا  رطاخ  هب  دندوب ؟ رود  ادخ  تمحر  زا  میدوب  کیرش 

. دش میهاوخ  ادخ  تنعل  راچد  دنام و  میهاوخ  بقع  میاهتفر ، شیپ  لوا  مدـق  رد  میاهدرک و  بالقنا  هکنیا  اب  مینادـب  دـیاب  مینکن ، رکنم  زا 
. ... يدب زا  مینک  یهن  یکین و  هب  مینک  رما  هک  تسا  مزال  مه  ام  رب  زورما 

ِبوُـکُِرل َءاَـهَفُّسلا  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِرَْکنُْملا  ِنَـع  َیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َْرمَأـْلا  ُمِهِکْرَتـِل  اَّلِإ  ْمُکیِدـْیَأ  َنـَْیب  َیِـضاَْملا  َنْرَْقلا  ِنَْـعلَی  ْمـَل  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإَـف  »
« یِهاَنَّتلا ِكْرَِتل  َءاَمَلُْحلا  َو  یِصاَعَْملا 

دوخ دقن  یگدنز  دنداد . اهیهاوخدوخ  هب  نت  دنداد . اهتلاذر  اهیتسپ و  هب  نت  دندرک ، هانگ  دندوب ، هعماج  نارـسکبس  هک  یناسک  نوا 
ار مدرم  تلاهج  نیا  نادنمـشیدنا  ناگدبز و  ناگرزب و  درک و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنوا  لمع ، نیا  رطاخ  هب  ادـخ  دنتـساوخ . طقف  ار 

. دنتشادنزاب ار  اهنوا  دندید و 

یمالسا اًلماک  يهعماج  هب  ندیسر  هار 

ملظ و يورجـک و  یهابت و  دـنک و  نیمأت  لماک  روطهب  ار  مدرم  ترخآ  ایند و  یتخبکین  هک  یمالـسا  اًـلماک  يهعماـج  کـی  اـت  زونه  اـم 
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اب نآ ، ندوـمیپ  دوـش و  یط  نـالوؤسم  شـالت  مدرم و  تمه  اـب  دـیاب  هلـصاف ، نیا  میراد . يداـیز  يهلـصاف  دزاـس ، نـکهشیر  ار  طاـطحنا 
ددرگ . ناسآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندش  یناگمه 

یمالسا ندمت  داجیا  يارب  مدرم  ینید  ینیرفآ  شقن 

لاح ناسنا ... . شرورپ  یکی  رکف ، دیلوت  یکی  تسا : مزال  یـساسا  رـصنع  ود  رگید -  نّدمت  ره  دننام  یمالـسا -  نّدمت  کی  داجیا  يارب 
دنناوتب دیاب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیرفآشقن  نیا  دنتـسه . یناسک  هچ  نانیرفآشقن  دینیبب  دوش ، دیلوت  دـیاب  ناسنا  رکف و  هک  ییاجنآ  رد 
یناسک دـیاب  تسین ، یندـشیط  قشع  نامیا و  يورین  نامیا و  ياپ  اب  زج  هار  نیا  نوچ  تسا . هیـضق  دـُعب  کینیا  دـننک . تیادـه  ار  راکفا 

وزج نارادمتــسایس  دـننانیرفآشقن ؛ وزج  هعماـج  ناریدـم  کـش  نودـب  دــنهد . شرورپ  اـهناسنا  رد  ار  ناـمیا  حور  دــنناوتب  هـک  دنــشاب 
دوـخ دادعتــسا  روـخ  رد  دــنناوتیم  يوـحن  هـب  مادــک  ره  مدرم  داـحآ  دــننانیرفآشقن ؛ وزج  نارکفنــشور  نارّکفتم و  دــننانیرفآشقن ؛
هناگی شقن  کی  دننکیم ، هدافتسا  نید  شور  زا  مدرم  نامیا  شرورپ  هار  رد  هک  یناسک  شقن  نید ، ياملع  شقن  اما  دننک ؛ ینیرفآشقن 

. دـنراد جاـیتحا  نید  ياـملع  هب  دـننک ، ینیرفآشقن  تسرد  دـنناوتب  هکنیا  يارب  مه  هعماـج  ناریدـم  تسا . درف  هب  رـصحنم  شقن  تـسا ؛
مدرم داحآ  رد  هتبلا  روطنیمه ... . زین  يرکفنشور  یملع و  نوگانوگ  ياهطیحم  روطنیمه . زین  هعماج  رد  یسایس  نالاّعف  نارادمتـسایس و 

نیرفآشقنهاـگیاج کـی  رد  هکنیا  يارب  دوـخ  يزاـسهدامآ  هار  زا  رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  زا  تسه ؛ ینید  ِینیرفآشقن  مـه 
دنریگ . رارق 

دوش زوریپ  نمشد  دراذگیمن 
دب ناتـساد  دنیوگیم ، دب  رعـش  دننکیم ، تسرد  دب  ياهفرح  دننکیم ، تسرد  دب  راون  دننکیم ، تسرد  دب  ملیف  زورما  رابکتـسا ، لماوع 

جاور هراوهام ، قیرط  زا  ای  دـننکیم و  رـشتنم  شخپ و  يّداع  مدرم  ناناوج و  ناناوجون ، نیب  روشک ، لـخاد  رد  ار ، همه  نیا  دنـسیونیم و 
يریگفدـه اهروشک  اهتلم و  تمـس  هب  ار  دوخ  نیگآرهز  ياهریت  هک  تسا  يداسف  بادـنگ  ًاعقاو  هراوهام - ریخا - دروم  نیا  دـنهدیم .

هب هعماج ، رد  رگا  همه ، نیا  اب  درک . عونمم  ار  هراوهام  هیـضق ، مهف  نسح  اب  یمالـسا ، ياروش  سلجم  هتـشذگ ، لاس  هّللا  دـمحب  دـنکیم .
زا هّجوت  رتقیقد ، يانعم  هب  دنکب . يرثا  نیرتمک  دناوتیمن  داسف ، لماوع  رازبا و  زا  مادکچیه  دوش ، لمع  نآرق  يهدومرف  مالـسا و  روتـسد 

راگدنام يهعماج  کی  یمالسا ، يهعماج  هک  تسا  نیا  دوش . زوریپ  نمشد  دراذگیمن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فلتخم و  بناوج 
انِیف اوُدَهاج  َنیِّذلا  َو   » هک تسا  نیا  ُهُرُْـصنَی » ْنَم  ُهّللا  َّنَرُْـصنََیل  َو   » هک تسا  نیا  َنوُِظفاَحل » َُهل  ّانا  َو  َرْکِّذلا  اْنلََّزن  ُنَْحن  ّانا   » هک تسا  نیا  تسا .

انَُلبُس » ْمُهَّنَیِدْهََنل 

بوجو مود : لصف 

هدش شومارف  بجاو 

ِضْرَْألا ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیذَّلا  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دوش . نیریـش  یمامت  هب  یگدـنز  ات  میناسرب  مالـسا  يهمـشچرس  هب  ار  دوخ  دـیاب  ام 
تلم امش و  دای  هب  ار  مالـسا  يهدششومارف  بجاو  نیا  مهاوخیم  نم  رَْکنُْملا » ِنَع  اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأ  َو  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ 
يارب ار  دـب  راک  زا  ندرک  یهن  بوخ و  راک  هب  ندرک  رما  يهفیظو  دـیاب  مدرم  داحآ  يهمه  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مرواـیب : ناریا 

. مینیبب ار  شراثآ  ات  مینک  لمع  دوب . دهاوخ  یمالسا  ماظن  رد  هبیط  تایح  يهدننکنیمضت  نیا ، دنشاب . لئاق  دوخ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يانعم 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 
رکنم

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 52ناهفصا   هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  نارگید  ینعی  فورعم ، هب  رما  دوشیمن . حیرـشت  تسرد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يانعم  هکنیا  زا  میروخب  فّسأت  دـیاب  ام  هتبلا 
کی هتبلا  تسا . نـتفگ  ناـبز و  طـقف  یهن ، رما و  ندرک . یهن  دـب  ياـهراک  زا  ار  نارگید  ینعی  رکنم ، زا  یهن  ندرک . رما  کـین  ياـهراک 

. دش دهاوخ  لماک  ینابز ، ِفورعم  هب  رما  دشاب ، هلحرم  نآ  رگا  تسا و  بلق  يهلحرم  هک  دراد  مه  نابز  زا  لبق  يهلحرم 

یبالقنا تیلوؤسم 

، نیا تسا . بجاو  نیا ، دـینک . رکنم  زا  یهن  منکیم : ضرع  مـه  نـآلا  دـننک » رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـمه  : » مـتفگ شیپ  يدـنچ 
. تسه مه  امش  یسایس  یبالقنا و  تیلوؤسم  زورما  تسامش . یعرش  تیلوؤسم 

تسا بجاو  همه  رب  نابز  هب  نتفگ 

هب زورما  هلحرم ، نیا  روز . اـب  تسد و  اـب  مادـقا  ینعی  لـمع ، يهلحرم  دراد . لـمع  يهلحرم  کـی  نتفگ و  يهلحرم  کـی  فورعم ، هب  رما 
ار نآ  دـیاب  همه  تسا و  بجاو  همه  رب  نابز ، اب  نتفگ  اـما  ریغ . ـال  دریگب و  ماـجنا  تموکح  يهزاـجا  اـب  دـیاب  تسا و  تموکح  يهدـهع 

. دنهدب ماجنا  هظحالم  نودب 

نالوؤسم مدرم و  داحآ  یمتح  بجاو 

یمتح بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماظن  نآ  منک و  يروآدای  مهاوخیم  مه  ار  هتکن  کـی 
. تسا رتنیگنس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  نامهفیظو  روشک  نالوؤسم  ناونع  هب  امش  نم و  طقف  تسا ؛ همه 

باطخ نیرتناجیهرپ 

فورعم و هب  رما  زا  تسا  تراـبع  لّوا  يهجرد  رد  تسا  مدرم  مومع  هب  طوـبرم  هک  منکیم  ضرع  رـصتخم  ار  نآ  زاـب  هک  يرگید  شخب 
لئاسم يهنیمز  رد  اما  تسا ؛ (ع ) نینمؤملاریما يهیـصوت  دروم  دایز  رایـسب  اوقت  يدرف ، لئاسم  رد  هتبلا  یعاـمتجا . لـئاسم  رد  رکنم  زا  یهن 

هب رما  تسین . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باطخ  زا  رتناجیهُرپ  رتهدـنز و  رتظـیلغ ، رتدـیدش ، مدرم  هب  یباـطخ  چـیه  دـیاش  یعاـمتجا 
. تسا یمومع  يهفیظو  کی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 

تسدریز ای  قوفام و  تسا ، بجاو  همه  رب 

لوؤسم هک  یـسک  نآ  هک  تسا  تقوکی  دراد ؛ مکح  کی  نآ  دـننکیم ، تقافر  يراکمه و  مهاب  دنبـساک و  رجاـت و  رفن  ود  تقوکـی 
هانگ عونمم و  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  دنکیم ؛ رارقرب  هژیو  يهطبار  رفن  کی  اب  تسوا ، تسد  رد  ءاضما  هزاجا و  تردق و  تسا و  یتلود 

رب وا ، قوـف  اـم  رب  شخب ، نآ  دوـخ  رد  هرادا ، نآ  دوـخ  رد  دـناهدیمهف  ار  اـهزیچ  نیا  هـک  یناـسک  يهـمه  رب  نآ  زا  یهن  تـسا و  مارح  و 
. دوش گنت  تسا ، هدافتساءوس  لها  هک  یسک  يارب  اضف  ات  تسا ؛ بجاو  وا  تسدریز 

نینمؤملاریما ياههیصوت  یلصا  ياهروحم  زا  یکی 

ییاونان رگراک  کی  دـناوتیم ، روط  کی  ییاونان  يرتشم  کی  دـناوتیم ، روط  کـی  لوؤسم  کـی  دـناوتیم ؛ هک  یقیرط  ره  هب  یـسکره 
دراو جراخ  زا  هک  یمدـنگ  رادـقم  اب  تسا  ربارب  ام  نان  تاعیاض  رادـقم  دـنداد ، ام  هب  هک  ییاهرامآ  زا  یـضعب  قبط  دـناوتیم . رگید  روط 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 
رکنم

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 52ناهفصا   هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


، هغـالبلا جــهن  قـبط  تـسا . مزـال  اــهنآ  زا  یهن  تـسا و  تارکنم  اــهنیا  يهـمه  تـسین !؟ فّسأــت  ياــج  نـیا  اــیآ  مـینکیم ! روـشک 
ندرک و یـشم  روطنآ  نالوؤسم ، باب  رد  تسا . هداد  رارق  دوخ  ياههیـصوت  یلـصا  ياهروحم  زا  یکی  ار  اهنیا  زا  یهن  (ع ) نینمؤملاریما

ساـسحا هب  تیلاـعف و  هب  روضح ، هب  ندرک  راداو  ار  اـهنآ  مه  مدرم  موـمع  باـب  رد  ندرک ؛ نّیعم  هدـعاق  نداد و  روتـسد  ندرک و  لـمع 
. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیمه  اب  یعامتجا ، لئاسم  رد  تیلوؤسم 

درخ يادن 

ربمایپ ياهراتفگ  نآرق و  رد  نآ  هب  هیـصوت  تسا و  یمالـسا  تابجاو  نیرتگرزب  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهضیرف  دـنچره 
دنک و یشوپمشچ  همه  نیا  زا  یسک  رگا  یلو  تسا ، هدنهدناکت  ریظنمک و  ینحل  ياراد  (ع ) ناماما رگید  (ع)و  نانمؤم ریما  و  ص )  ) ادخ

يدب زا  ندناوخ و  یکین  هب  درمش . دهاوخ  فیلکت  هضیرف و  ار  هدنزاس  لمع  نیا  کشیب  مهزاب  درپسب ، شوگ  یناسنا  درخ  يادن  هب  اهنت 
دنادرگیم ؟ يور  نآ  زا  ساّسح ، هاوخریخ و  ناسنا  مادک  و  دنکیمن ؟ شیاتس  ملاس ، ِدَرِخ  مادک  ار  نتشاد  رذحرب 

دیریگب دای  دیورب  دیاب 
اجک و هک  دراد  هلئـسم  دـیریگب . داـی  دـیورب  دـیاب  تسا . ینتفرگ  داـی  تسا . زاـمن  يهلأـسم  لـثم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهلأـسم 

؟ درک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاب  هنوگچ 

تسا مارح  ندرکن  نایب  ییاهاج  کی 

هک تسا  نیا  وا  دراد و  يرگید  تیـصوصخ  کی  مالـسا  هک  تسا  نیا  نایب ،) يدازآ  دودـح  ) نم زورما  ثحب  نیا  رد  یناـیاپ  يهتکن  اـما 
ندرکن نایب  نیا  زا  رتالاب  هکلب  تسا ، زاجم  ندرک  نایب  هک  تسین  نیا  طقف  هلأسم  ینعی  هدرک . عونمم  مالـسا  ار  نایب  مدـع  ییاـهاج  کـی 

هعماج يرکف  دشر  عفانم  هیلع  تسا ، یمالسا  ماظن  حلاصم  هیلع  تقیقح  نامتک  هک  ییاهاج  نآ  درک ، نایب  دیاب  ییاهاج  کی  تسا . مارح 
نآرق رد  یناوارف  تاـیآ  هک  تسا  مالـسا  تایـصوصخ  زا  یکی  مه  نیا  هک  تسا ، مارح  تقیقح  ناـمتک  تسا . بجاو  ناـیب  اـجنآ  تسا 

، نآرق رد  دینکیم  هظحالم  ار  اهنیا  نامتک  تایآ  نومتکتال » سانلل و  هنیبتل   » نیبت نایب و  تایآ  دننک  لابند  دـنهاوخیم  هک  یناردارب  دراد 
مالـسا طخ  رب  ماظن  ياقب  یعقاو  نیمـضت  نیا  تسا و  مزال  نیا  ییاـهاج  کـی  رد  ندرک  تقیقح  يهئارا  ندرک و  ناـیب  هک  دـید  دـیهاوخ 

مهم ردق  نآ  ناشیصخش -  حلاصم  هن  دراد  مالـسا  هب  طابترا  هک  یحلاصم  نیلوؤسم -  حلاصم  یمالـسا و  ماظن  حلاصم  رگا  ینعی  تسا .
مالـسا طخ  زا  دـش  رارق  رگا  نیلوؤسم  نیمه  هاگتـسد ، نیمه  ماظن ، نیمه  اـما  دـنکیم  زاـجمریغ  ار  ندرک  ناـیب  ییاـهاج  کـی  هک  تسا 
اجنیا دـش ، یمالـسا  ینابم  زا  فارحنا  هب  دـیدهت  یمالـسا  ماظن  تشونرـس  رگا  دـنورب ، یـضوع  ار  هار  هک  دـش  انب  رگا  دـنوشب ، فرحنم 

مزال نیملسملا » ۀمئالا  ۀحیـصن  . » تسا مزال  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا . بجاو  ندرک  نایب  اجنیا  دوشیم ، يرگید  زیچ  فیلکت 
دنکیم . نشور  هدیقع  راهظا  يدازآ  نایب و  باب  رد  ار  مالسا  رظن  اهنیا  يهعومجم  هک  تسا  مزال  مدرم  يارب  قیاقح  ياشفا  تسا و 

ریثأت موس : لصف 

تسا یعطق  اج  همه  ریثأت  لامتحا 

، ردلق ياهتموکح  دزن  رد  رگم  تسا ؛ یعطق  اج  همه  ریثأت  لامتحا  میوگیم  نم  دشاب . هتشاد  دوجو  ریثأت  لامتحا  دیاب  هک  دناهتفگ  یـضعب 
فرح مدرم ، يارب  ارچ . مدرم  يارب  اما  دنکیمن ؛ رثا  دوریمنورف و  ناشـشوگ  هب  باسح  فرح  هتبلا  هک  دنیاهنآ  نیطالـس . نادنمتردق و 

تسا . نابز  دیدرک ، لاؤس  نم  زا  هک  امش  يارب  شور  نیرتهب  هک  دش  نیا  نم  خساپ  نیاربانب ، دراد . رثا 
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دنکیم هزجعم  ًاعقاو 
زا یکی  ًاعقاو  ییاوعد -  تنوشخ و  چیه  نودـب  مارآ و  تحار و  یلیخ  لکـش  هب  ولو  ار -  ینابز  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیمه  نم 

. ورب وگب و  ار  بلطم  نیا  يدرکیم . دـیابن  ار  راک  نیا  امـش  اقآ  دـنیوگیم  دـنکیم ، یفالخ  راک  رفن  کی  ًالثم  منادیم . مالـسا  تازجعم 

. دینک لّمحت  ادخ  رما  رطاخ  يارب  دهدب ؛ امـش  هب  مه  شحف  ات  ود  الاح  بوخ ؛ یلیخ  دهدیم . نم  هب  شحف  ات  ود  ددرگیمرب  وا  دیوگیم 
لّوا رفن  اب  هک  تسا  ینآ  زا  رتمک  شیاوعد  دـنکب ، مه  اوعد  رگا  دـینادب  يدرکیمن ؛ ار  راـک  نیا  دـیاب  امـش  اـقآ  دـیوگب  مه  مود  رفن  رگا 
لاـیخ امـش  دیـسر ، متـسیب  رفن  اـت  دـش و  باـب  رکنم  زا  یهن  رگا  نیارباـنب ، روطنیمه . مه  متـسیب  رفن  مهد و  رفن  موـس و  رفن  تسا . هدرک 

تموکح رایتخا  رد  شیدی  ینابز ؛ مه  طقف  دـنکیم . هزجعم  ًاعقاو  رکنم  زا  یهن  درک ؟ دـهاوخ  رارکت  ار  راک  نآ  رگید  مدآ  نآ  دـینکیم 
لوؤسم هک  دنتـسه  تموکح  زا  ییاههاگتـسد  طقف  دننک ، دروخرب  یتازاجم  يدـی و  تروص  هب  راکهانگ  اب  دـیاب  ییاج  رگا  ینعی  تسا ؛

. دراد رثا  مه  یلیخ  ارچ ؛ ینابز  اما  دننکب . دیابن  مدرم  دنراک ؛ نیا 

هانگ ياوزنا 

ار هانگ  دیاین - دوجو  هب  ییهدـسفم  هک  يدراوم  رد  دـنت - نابز  اب  مه  ییاج  رد  بسانم و  نحل  اب  شوخ و  نابز  اب  راکهانگ  هب  هانگ  نتفگ 
بسک و طیحم  رد  مدرم ، داحآ  يهمه  میلفاغ ؟ عوضوم  نیا  زا  ام  ارچ  تخادنا . دـهاوخ  اوزنا  فعـض و  هب  درک و  دـهاوخ  مک  هعماج  رد 
زا نیا ، دنیوگب : راکفالخ  هب  دندید ، ار  یفالخ  رگا  دنتسه ، هک  ییاجره  رد  اًلک  هاگـشناد و  سرد و  طیحم  رد  ناتـسود و  عمج  هناخ و 

ار هانگ  فلتخم  ياهـسَفن  نوگانوگ و  ياـهنابز  رگا  تسا . رثؤم  هملککـی  نیمه  نتفگ  یهدیم ؟ ماـجنا  ارچ  تسا ؛ فـالخ  مالـسا  رظن 
نیناوق زا  فلخت  هچ  یعرـش و  فلخت  فلخت ، نیا  هچ  دیـشک ؛ دـهاوخ  تسد  فلخت  هاـنگ و  زا  بلاـغ  روط  هب  راـکهانگ  دـنهدب ، رکذـت 

. دشاب
هب اهتلم  رگا  دنتـسه ، مکاح  یناـهج  گرزب  ياهتـسایس  رب  زورما  هک  ییاهدنمتواقـش  نیمه  یّتح  تسا . روطنیمه  مه  یناـهج  حطـس  رد 

؟ دننکیم هچ  ملاع  دنمتردق  ياهتسایس  هک  دینیبب  امش  زورما  دنتـساکیم . دوخ  تواقـش  زا  يردق  دندرکیم ، ضارتعا  دنتفگیم و  اهنآ 
؟ دنکیم هچ  ایند  رسارس  رد  مدرم  ياهتورث  اهشزرا و  اهتلود و  اهتلم و  اب  اکیرما ، روز  رز و  هب  زهجم  يروتارپما  تردق  دینیبب 

رتدنمشزرا یهن  رما و 

ای یعامتجا  ریثأت  رتگرزب و  هچره  میرادیم ، رذـحرب  نآ  زا  ار  يو  هک  یتشز  راتفر  مینکیم و  رما  نآ  هب  ار  دوخ  بطاـخم  هک  یکین  راـک 
. تسا رتدنمشزرا  ام  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دشاب ، رتراگدنام  رتفرژ و  نآ  يدرف 

ّرش يدب و  ِندرک  دودحم  هب  کمک 

، نیرتنیریــش نیرتوـن ، زا  یکی  دـش  دـهاوخ  موـلعم  دوـش ، نـشور  مدرم  يارب  نآ  دودــح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ياـنعم  رگا 
دنیآیمنرد رگید  دارفا  یـضعب  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیمه  یعاـمتجا ، لـماعت  ياههویـش  نیرتزاـسراک  نیرتدـمآراک و 

نیا تسا ؛ ریخ  ِعویـش  هب  کمک  نیا  تسا ؛ یمومع  ِتراظن  نیا  تسا ؛ ندرک  يراـکمه  نیا  ؛ هن تسا !» ندرک  یلوضف  نیا  اـقآ !  » دـنیوگب
. دوش یّقلت  هانگ  هشیمه  هانگ ، یمالسا ، يهعماج  رد  هک  تسا  نیا  هب  کمک  تسا ؛ ّرش  يدب و  ِندرک  دودحم  هب  کمک 

دوش رکنم » « » فورعم  » و فورعم » « » رکنم  » میراذگن

و فورعم » « » رکنم  » میراذـگن تـسا . رکنم  نتخاـس  رکنم  رکنم و  زا  یهن  دـنکیم ، يریگوـلج  اهیدـب  زا  هعماـج  رد  هـک  یلماوـع  زا  یکی 
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دوش . رکنم » « » فورعم »
. دنامب يدب  یکین و  نانچمه  يدب ، یکین و  هک  تسا  نیمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهدیاف  نیلّوا  نیاربانب 

دنامب هانگ  هشیمه  هانگ 

اهگنهرف دوش و  یفرعم  دب  راک  ناونع  هب  بوخ  راک  دوش ؛ یفرعم  باوث  ناونع  هب  هانگ  هعماج ، رد  زور  کی  هک  تسا  نیا  اهرطخ  نیرتدب 
دنامب و هانگ  هشیمه  مدرم  رظن  رد  هانگ  هک  دوشیم  بجوم  نیا  دش ، جیار  هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکیتقو  دوش . ضوع 

بوخ ياـهراک  هک  دـننزب  فرح  دـننک و  راـک  يروـط  هک  تسا  نیا  مدرم  هیلع  اـههئطوت  نیرتدـب  دوـشن . کـین  راـک  باوـث و  هب  لیدـبت 
ياهراک هب  دب  ياهراک  و  دب ، ياهراک  هب  مدرم  رظن  رد  تساهنآ  رد  روشک  حالـص  دشر و  تسا و  هدرک  رما  اهنآ  هب  نید  هک  ییاهراک 

. تسا یگرزب  رایسب  ِرطخ  نیا  دوش . لیدبت  بوخ 

تسین ایند  نیا  رد  رتالاب  نیا  زا  يداسف 

رظن هب  دننکیم ! فورعم  ار  رکنم  رکنم و  ار  فورعم  ایند ، مدرم  مشچ  ِولج  ملاع ، يوگروز  ياهتردق  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  ایند  راک 
دش دنهاوخ  ادیپ  یناسک  : » دومرف تیاور  قبط  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  تسین . نیا  زا  رتالاب  رگید  زیچچیه  ّتیرشب ، یهابت  داسف و  ِملاع  رد  نم ،
هک دنکیم  ساسحا  ناسنا  دش ؛» دـهاوخ  فورعم  رکنم  : » دومرف دـندرک ، بّجعت  هک  مدرم  و  دـننکیم » فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  هک 

. دروآیم دوجو  هب  رابکتسا  ِيوگروز  ِنعرفتم  ِّربکتم  يهتخیـسگماجل  ِيرابکتـسا  ِيّدام  ِتردق  ِتسد  ار  یعـضو  نینچ  ایند  رد  مه  زورما 
، ملظ نیا  رطاخ  هب  ار  ملاظ  دـننکیم و  قیوشت  ار  ملظ  دنرامـشیم ! سّدـقم  راک  کـی  ار  غورد  نیا  دـنیوگیم و  غورد  مدرم  هب  تسارور 

رامـش هب  بوخ  يراک  ار  ندز  مولظم  رـس  رب  نیا  دـننزیم و  مولظم  رـس  رب  دـننکیم و  شهوکن  ار  مولظم  دـنروآیم ! باـسح  هب  قحيذ 
! دنروآیم

یّهلاءاقل ریس  رد  فورعم  هب  رما  یتیبرت  شقن 

ام يارب  تسا .... گرزب  هاگودرا  نامه  اجنیا ، دنوشیم .... هدرب  یهاگودرا  هب  ياهرود ، ندنارذگ  يارب  هک  دنتسه  یناسک  لثم  رشب  دارفا 
ییاهن لزنم  رـس  هب  دورو  يهدامآ  میزاسب و  میربب و  رتالاب  ار  دوخ  میناوتیم  نآ  اب  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  ییاههمانرب  هاگودرا ، نیا  رد 

اب ناسنا  يهطبار  یبلق ، یحور و  يونعم و  ظاحل  زا  اههمانرب ، نیا  زا  یـضعب  تسا .... هّلل  ءاـقل  ناـمه  هک  مینک ، ناـسنا  ِشنیرفآ  یقیقح  و 
تاکلم تاّیقالخا و  اههمانرب ، زا  یـضعب  راگدرورپ و . ... هب  لّسوت  عّرـضت و  هّجوت و  رکذ و  زامن و  لثم  درادیم ؛ رارقرب  ار  لاعتم  يادـخ 

ام یعامتجا  يدرف و  طباور  اههمانرب ، زا  یضعب  یقالخا ... ياهروتسد  لثم  دنکیم ؛ فرطرب  ناسنا  حور  زا  ار  بویع  حیحـصت و  ار  ناسنا 
نیا زا  یـضعب  ار ... تاناویح  ءایـشا و  اب  ام  يهطبار  یّتح  دـنکیم . میظنت  دنتـسه ، گرزب  ِهاگودرا  ناـهج و  نیا  رد  هک  ییاـهناسنا  اـب  ار 

اب ینمـشد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تلود ، لیکـشت  تموکح ، يهمانرب  لثم  دزاـسیم ؛ تسیز  لـباق  ار  یگدـنز  ياـضف  اـههمانرب ،
رگید رقف و  ندرب  نیب  زا  هب  کمک  هعماج ، ناهج و  یمومع  روما  حالـصا  هب  کمک  نمؤم ، حلاص و  نامدرم  اب  یکین  یبوخ و  نارگمتس ،

. تسا عماوج  یگدنز و  طیحم  ناهج و  حطس  هب  طوبرم  هک  ییاههمانرب 

یسایس هصرع  رد  يزاسدوخ 

هنحـص و رد  مه  دنکیم ؛ ار  میظع  تکرح  نآ  سفن - بیذـهت  یـصخش - یناسفن و  شالت  رد  مه  (ع ،)) نیـسح ماما  ) ناسنا کی  دـینیبب ؛
یـسایس يهصرع  رد  مه  تسا و  گرزب  ياهناسنا  درگاش و  تیبرت  یهلا و  ماکحا  يهعاـشا  فیرحت ، اـب  يهزراـبم  هک  یگنهرف ، يهصرع 
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هصرع هس  رد  ناسنا ، نیا  تسا . یـسایس  يهصرع  هب  طوبرم  هک  ناشیا ، میظع  تدهاجم  مه  دعب  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک 
. دش فّقوتم  دیابن  ياهظحل  تسوگلا ، ناسنا  نیا  نم ! نازیزع  تسا . تفرشیپ  يزاسدوخ و  لوغشم 

تسا هلمح  عافد ، نیرتهب 

هار نیرتهب  دنک . هلمح  ات  تسا  فّقوت  رظتنمنمـشد  دنک . ذوفن  هک  تسا  مرن  زیرکاخ  ِرظتنم  نمـشد  نوچ  دوب ؛ تفرـشیپ  لاح  رد  مئاد  دیاب 
تسا . نمشد  هب  هلمح  امش  تفرشیپ  تسامش . يهلمح  وا ، شیارآ  ندز  مه  رب  نمشد و  يهلمح  ندرک  فّقوتم  يارب 

ریذپان تسکش 

. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اقب ، لماوع  زا  یکی  تساروشاع . نیمه  اقب ، لماوع  زا  یکی  دـینک ! هدـهاشم  مالـسا  رد  ار  اقب  لماوع 
چیه دـنک ، مهارف  دوخ  رد  ار  اقب  لـماوع  و  دـهد ، لکـش  تسا  هدومرف  مالـسا  هک  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  رگا  یمالـسا ، يهعماـج  ماـظن و  ... 

؛ دـیآیم امیپاوه  دـننکیم  دـیدهت  هتـسویپ  هک  یماـظن ، يورین  هن  يّداـم و  يورین  هن  دوب ؛ دـهاوخن  نآ  اـب  هلباـقم  هب  رداـق  اـیند  رد  ییورین 
هنوگنامه اجنیا ، رد  هک  تسا  نیا  رابکتسا  یناوتان  یماکان و  طرـش  هتبلا ، دنناوتیم ... !؟ رگم  دیآیم . هچ  دیآیم ، هچ  دیآیم ، کشوم 

داسف ياهرازبا  اب  یّتح  تروص ، نیا  رد  ِۀَنَـسَْحلا .» ِۀَظِعوْملا  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلا  ُْعدا  : » ینعی دوش . لمع  تسا ، هدومرف  مالـسا  هک 
. دنک يراک  تسناوت  دهاوخن  مه 

فورعم هب  رما  هب  توعد  نایوگ  گیبل 

ِنایوگکیبل نامگیب  و  دریگیم ، تروص  مدرم  نایم  رد  ریخ  هب  توعد  نایهان ، نارمآ و  دادعت  هب  دوش ، لمع  هفیظو  نیا  هب  هک  یماگنه 
هار وس  ود  زا  دراذـگیم و  ياج  رب  کـین  يهناـشن  زین  ناـیعاد  دوخ  رب  داـیز  ناـمگب  یناوخارف ، نیا  دوب . دـنهاوخن  مک  زین  توعد  نیا  هب 

. دزاسیم راومه  ار  حالص 

ناوج هشیمه  ماظن 

بسانم ِلیاسو  اههویش و  زا  دیاب  تسا . رتنیگنـس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  نامهفیظو  روشک  نالوؤسم  ناونع  هب  امـش  نم و 
شزرا هن  دتفایم ، بوجو  زا  هن  فورعم  هب  رما  بجاو  همانزور ، نالف  رد  هلاقم  ات  راهچ  اب  دنراد . هفیظو  مه  مدرم  داحآ  اما  مینک ؛ هدافتسا 

ار ماظن  هک  تساهنیا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  يهتـسباو  حالـص ، لامک و  دـشر و  ماوق و  دوشیم . طـقاس  شیراذـگریثأت 
ریپ يهلاسدـنچ  داتفه و  توترف  ماظن  اـب  يهسیاـقم  رد  تسا و  ناوج  هلاـسکی و  تسیب و  اـم  ماـظن  هک  لاـح  درادیم . هگن  ناوج  هشیمه 
امش دشاب و  فورعم  هب  رما  هچنانچ  درذگب ، یماظن  نینچ  رب  مه  لاس  دص  رگا  اما  تسا ؛ ناوج  مه  یعیبط  روط  هب  يوروش  رد  یتسینومک 

هـشیمه یمالـسا ، ماـظن  نیا  هاـگنآ  دـینک ، یهن  رکنم  نیا  زا  ار  وا  دـیدید ، یـصخش  ره  رد  ار  يرکنم  رگا  هک  دـینادب  ناـتدوخ  يهـفیظو 
. دنامیم باداش  توارطاب و  هزاتورت و 

ناحلاص تموکح 

، نآ ندرپس  یـشومارف  هب  ندرکاهر و  و  تسا ، ناحلاص  تموکح  ماکحتـسا  ماود و  يهدننکنیمـضت  هفیظو ، نیا  هب  لمع  هک  تسا  نینچ 
ناراکبان . رارشا و  يهطلس  ِزاس  هنیمز 

دوشیمن دینکیم  لایخ  دییوگیمن ،

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 
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دروخرب ایآ  روجف ، قسف و  هنیمز  رد  رگید ، تراـبع  هب  دـینادیم ؟ حالـص  ار  یبـالقنا  مادـقا  یگنهرف ، هنیمز  رد  اـیآ  دـییامرفب  ًاـفطل  : لاؤس
؟ دینادیم حالص  دننکیمن ، لمع  دوخ  هفیظو  هب  هدمآ و  هاتوک  نالوؤسم  هک  يدراوم  رد  ار  یکیزیف 

؛ دیراد راکهچ  امـش  دـیتسه . نتفگ  هب  فّظوم  طقف  امـش  دـیتسین ؛ رکنم  اب  یکیزیف  دروخرب  هب  فّظوم  هجوچـیههب  ًاعرـش  امـش  هن . : باوج
کی هتبلا  دییوگب . مه  اهراب  دییوگب ؛ دینک ، ناحتما  دوشیمن . دییوگب ، رگا  هک  دینکیم  لایخ  دـییوگیمن ، امـش  دـییوگب . ار  دوخ  فرح 
یهاگ یّتح  تسا ؛ رتشیب  تشم  زا  بتارم  هب  شرثا  نتفگ ، ِدوخ  دنیوگب . دینک  راداو  ار  نارگید  دنکیمن . رثا  هک  تسا  مولعم  دـیوگب ، رفن 

مزال یکیزیف  دروخرب  رگا  رکنم ، زا  یهن  رد  لاحرههب ، تسین . تشم  لثم  دراد و  هدنزاس  رثا  مخا  هکنیا  اب  تسا ؛ رتشیب  شرثا  مه  مخا  زا 
مدرم . راک  هن  تسا ، تموکح  راک  دشاب ،

حیحص هویش  مراهچ : لصف 

تمکح اب  ادخ  هار  هب  ندناوخارف 

. دـننکیم تـمکح  هـب  ریبـعت  ار  مکحتـسم  يهشیدـنا  تـمکح . تـمکح ، تـمکح ، ِۀَـمْکِْحلِاب »  َکِّبَر  ِلـیبَس  یلِإ  ُْعدا  : » دـیامرفیم نآرق 
دناوتیمن ینالقع  رازبا  چیه  هک  تسا  یمکحتـسم  رکف  نامه  تسا ، حلاص  هدیزگرب و  ناگدنب  ِنآ  زا  دنزاتمم و  نآ  هب  ایبنا  هک  تمکح ،

نّیعم ار  تمکح  هک  یتایآ  هب  نآرق  رد  امـش  دنک . یثنخ  ار  نآ  دـناوتیمن  مه  ياهبرجت  لالدتـسا و  چـیه  دربب . نیب  زا  دـنک و  یفن  ار  نآ 
مه دبا  ات  تیرـشب  رگا  هک  تسا  ییاهزیچ  ۀَـمْکِْحلا » َنِم  َکُّبَر  َْکَیلِإ  یحْوَأ  اَّمِم  َِکلذ  : » تسا ییاهزیچ  هچ  دـینیبب  و  دـیرگنب ، دـنکیم ،

ینعی تمکح  دـشوکب . اهنآ  ّدر  رد  دـناوتیمن  يدـناعم  چـیه  یـضرغم ، چـیه  يرکنم ، چـیه  دـنک . در  ار  اهنآ  دـناوتیمن  دـنک ، شالت 
ینعی تسا . نامه  دنیوگیم ، یّسِحلا » ملاعلل  ًایهاضُم  ًاملاع  ناسنالا  ةروریص   » ار تمکح  امکح ، هکنیا  اههشیدنا . راکفا و  نیرتمکحتـسم 
لیدبت دوخ  هک  تسا ، هدرک  ادیپ  شرتسگ  حلاص - هدیزگرب و  يهدنب  وا - حور  رد  ياهشدخ  لباق  ریغ  مکحتسم و  هتـسجرب و  راکفا  نانچ 

. دینک هدهاشم  وا  مادقا  رد  وا و  يهراشا  رد  وا ، نخس  رد  ار  یتیگ  يهمه  و  ار ، دوجو  ار  نوک  دیناوتیم  امش  تسا و  هدش  َملاع  کی  هب 
َو ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَـظِعْوَْملا  َو  . » دـینک توـعد  ادـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  هنوـگنیا  ِۀَـمْکِْحلِاب » َکِّبَر  ِلـیبَس  یلِإ  ُْعدا   » تقو نآ  تسا . تمکح  نـیا ،

. دنامب تسناوت  زورما  ات  یمالسا  رکفت  هک  تسه  اهنیا  تساقب . لماوع  اهنیا  ینعی  تسه . مه  نیا  نَسْحَأ » َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداج 

هناقداص یهن  رما و 

، يراـکمه ّتبحم ، يرادزار ، هقدـص ، ارقف ، هب  ناـسحا  اًـلثم  دـینکیم  رما  یکین  هب  ار  مدرم  یمالـسا  ماـظن  هب  کـمک  يارب  امـش  هکیتقو 
یگتفیـش یگتـسب و  فورعم ، نیا  هب  تبـسن  امـش  لد  هک  یماگنه  نکب ؛ ار  اـهراک  نیا  دـییوگیم  ربص و  ملح ، عضاوت ، کـین ، ياـهراک 

، نارگید هب  زواجت  ندرک ، ضرعت  ندرک ، ملظ  اًلثم  دینکیم  یهن  تارکنم  زا  ار  یسک  یتقو  تسا . هناقداص  رما  امش ، رما  نیا  دشاب ، هتشاد 
هیلع ندرک ، هئطوت  ندرک ، یماّـمن  نتفگ ، غورد  ندرک ، تبیغ  مدرم ، سیماوـن  هب  يزارد  تسد  ندرک ، لـیم  فـیح و  ار  یموـمع  لاوـما 

اهراک نیا  هب  تبـسن  امـش  لد  رد  هکیتقو  نکن ؛ ار  اهراک  نیا  دـییوگیم  ندرک و  يراکمه  مالـسا  نمـشد  اب  ندرک ، راک  یمالـسا  ماظن 
هدرکن يادخ  رگا  دینکیم . لمع  ناتیهن  رما و  نیمه  قبط  مه  امـش  دوخ  تسا و  هناقداص  یهن  کی  یهن ، نیا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ضغب 

هب ار  مدرم  هک  یـسک  َهل .» َنیِکِراَّتلا  ِفوُْرعَْملِاب  َنیِِرمْآلا  ُهَّللا  َنََعل  » هک دوشیم  هلمج  نیا  لومـشم  ناسنا  هاگنآ  دـشابن ، هارمه  ناـبز  اـب  لد 
نینچ دوشیم ؛ بکترم  ار  يدـب  نامه  وا  دوخ  اما  دـنکیم ، یهن  يدـب  زا  ار  مدرم  دـنکیمن ؛ لمع  نآ  هب  وا  دوخ  اـما  دـنکیم ، رما  یکین 
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. تشاد دهاوخ  یکانرطخ  رایسب  تشونرس  دوشیم و  ادخ  تنعل  لومشم  یصخش 

ارادم قفر و  اب 

، دنکیم رکذ  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  يارب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  هک  مدـید  یثیدـح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  صوصخ  رد 
؛ دنک لمع  قفر »  » اب دیاب  ناسناتـسا  لیبق  نیا  زا  مه  اهاج  بلاغ  هک  تسا  قفر  ياج  هک  ییاج  نآ  دوب . یَْهنَی » اَمِیف  ٌقِیفَر  َو  ُُرمْأَی  اَمِیف  ٌقِیفَر  »

ماکحا ندرک  هدنز  يارب  تسا ؛ نیا  يارب  غیلبت  دنک . نیزگیاج  دهدب و  اج  اهنهذ  رد  اهلد و  رد  ار  قیاقح  نآ  ّتبحم  اب  دـناوتب  هکنیا  يارب 
. تسا یمالسا  یهلا و 

ترفن داجیا  اب  هن  شوخ ، نابز  اب 

. دیـشاب اهناوج  ياریذپودیورب  يرنه  یگنهرف -  ياهنوناک  نیا  هبدعب  ، دینک لالدتـساو  تفرعم  حالـس  هب  حلـسم  ، دـینکزهجمار ناتدوخ 
نکمم دینکارادم . ؛» ساَّنلا ُةاَراَدُم   » زا تسا  ترابعًارهاظ  هک  «، ِهِِّیبَن ْنِم  ٌۀَّنُـس  َو  : » دومرف ارادماب . ، تحامـساب ؛ دیـشاب اریذـپ  مه  شوخ  يوراب 

هب یلومعم  فرعرد  هکدندوب  ییاهمناخ  ، دندوبزورما  ِ لابقتـسارد هک  ییاهنیمهزا  یـضعب  دشاب . هتـشاد  ؛ دشاب هتـشاد  ياهدننزرهاظ  تسا 
قح ؟ تـسا تحلــصم  ؟ دــینک شدر  ؟ مینکراـک هچــالاح  دزیریمدراد . شمــشچزا  مـه  کــشا  ؛» باجحدــب مناــخ   » دــنیوگیم اــهنآ 

صقن ؟ مرادـن صقن  نمرگم  دراد . یـصقن  کی  وا  تس . اهنامرآ  فادـها و  نیا  هب  يهتخابلد  ، ناـج ؛ تسا ههبج  نیا  هب  قلعتم  ، لد ، هن ؟ تسا
کی مهام  یتسه .»؟ ییامنیم  هک  نانچوتایآ  متسه /  ییوگ  هچنآرها  خیـش  اتفگ  . » دننیبیمن ؛ تسا نطابریقح  نیا  ياهصقن  ، تسارهاظوا

ناـبزابرکنمزا یهن  ؛ دـنکیم مهرکنمزا  یهن  ناـسنا  هتبلا  دـینکدروخرب . هیحور  نیااـبو  هاـگن  نیااـب  دراد . صقن  کـی  مـهوا  ، مـیراد صقن 
. ترفنداجیااب هن  ، شوخ

نابز حالس 

ار ناتدوخ  دشاب ؛ امش  ياهلد  رد  دیاب  هک  تسا  يونعم  یهلا  نامیا  نآ  هیـضق ، لصا  تسین ؛ زیچ  همه  اما  تسا ؛ مزال  یـسایس  شنیب  سپ ،
بوخ ياهراک  هب  رما  فورعم ، هب  رما  بجاو  نیا  ارچ  دـننک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناشدوخ ، طـیحم  رد  ناـناوج  دـیزاسب . ینید 

. دـینکن انتعا  امـش  تفگ ، مه  رگا  هچ ؛ وت  هب  دـیوگب  دـناوتیمن  مه  وا  هچ ؛ نم  هب  دـییوگن  تسا ؟ هدـشن  هماقا  زونه  یمالـسا  يهعماج  رد 
نآ تسا . رترگراک  تشم  زا  هک  میراد  یحالـس  ام  هن ، دـنورب ! شغارـس  هب  تشم  اب  دـیاب  دـش ، هدـید  يرکنم  اـت  دـننکیم  لاـیخ  یـضعب 

. دنکیمن يراک  تشم  تسا ؛ رترثؤم  رتذفان و  رترگراک و  یلیخ  تشم  زا  نابز  نابز . حالس  تسیچ ؟

دینکب ینارنخس  تسین  مزال 

اما دینکب ؛ هلباقم  بوخ ، یلیخ  مینک . هزرابم  هلباقم و  یتارکنم ، تارهاظت  نیا  اب  ام  دیهدب  هزاجا  هک  دنـسیونیم  همان  ام  هب  ناناوج  یـضعب 
تـسین مزال  دـهاوخیمن ؛ مه  رتشیب  هملککی  دـییوگب ؛ دـینزب ، فرح  تسین . نیا  هن ، دـینک !؟ هراپ  هکت  ار  لباقم  فرط  دـیزیرب ، روطچ ؟

ییانتعایب نمؤم ، ردارب  هب  تبسن  يزرونیک  تمهت ، تبیغ ، غورد ، دوشیم  بکترم  ار  یفالخ  دینیبیم  هک  یسک  دینکب . ینارنخـس  کی 
ناسآ يهملک  کی  تشز ، تکرح  بسانمان ، شـشوپ  مدرم ، ینامیا  ياههتفریذـپ  هب  تناـها  تاسدـقم ، هب  ییاـنتعایب  نید ، تاـمّرحم  هب 

مه نارگید  دـییوگب ، امـش  دـشاب . هارمه  مشخ  اـب  هک  تسین  مه  مزـال  دـینکن ؛ تسا ، فـالخ  امـش  راـک  نیا  دـییوگب  دـهاوخیمن ؛ رتشیب 
. دیکشخ دهاوخ  هعماج  رد  هانگ  دنیوگب ،

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 
رکنم

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 52ناهفصا   هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


هعماج حالصا  لماع  ینابز  رکنم  زا  یهن 

. نابز اب  تسا ؛ ناسل  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم ، يهماع  فیلکت  یمالسا ، يهعماج  رد  ماهتفگ  مه  اًلبق  منکیم  ضرع  نم  هتبلا 
رتمهم ینابز ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اما  دـنوش . دراو  دـیاب  اهنآ  تسا . نیلوؤسم  فیلکت  رگید  نآ  دـشکب ، دروخرب  هب  راـک  رگا 

هک یمدآ  نآ  هب  راکفالخ ، مدآ  نآ  هب  راکدب ، مدآ  نآ  هب  تسا . ینابز  رکنم  زا  یهن  نیمه  دنکیم ، حالـصا  ار  هعماج  هک  یلماع  تسا .
راکفا رفن ! رازه  رفن ، دـص  رفن ، هد  دـنیوگب . دـیاب  مدرم  دربب ، هعماج  زا  ار  هانگ  حـبق  دـهاوخیم  هک  یمدآ  نآ  هب  دـنکیم ، اشحف  يهعاشا 

ینعی یهللابزح ؛ یجیـسب و  نمؤم و  ياهورین  نیمه  تساهزیچ . نیرتهدننکـش  نیا ، دـنک . ینیگنـس  دـیاب  وا  نهذ  دوجو و  يور  یمومع 
بالقنا لوا  زا  هک  ییاهنیمه  دندرک ؛ هرادا  ار  گنج  هک  ییاهنیمه  ام ؛ زیزع  روشک  میظع  تیرثکا  نیمه  ینعی  نمؤم ؛ مدرم  يهماع  نیمه 

. دنشاب هتشاد  دنناوتیم  ار  شقن  نیرتمهم  دروم  نیا  رد  دندرک ، هلباقم  ثداوح  يهمه  اب  لاح  هب  ات 

هبرح نیرتگرزب 

یفالخ بکترم  یـسک  دـیدید  رگا  میتفگ  اـم  درادیمنرب . تلاـجخ  یتسیاـبردور و  هک  تسا  بجاو  کـی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
مزـال اـهنیا  دـیربب . راـک  هب  تّوق  حالـس و  تشم و  میتفگن  دـییوگب . ناـبز  هب  ینعی  رکنم . زا  دـینک  یهن  فورعم و  هب  دـینک  رما  دوشیم ،

يدودـح ات  مه  ام  تسا . هنوگچ  تحلـصم  دـنادیم  شدوخ  تسا ، هدومرف  لزان  ناناملـسم  ام  رب  ار  بجاو  نیا  هک  لاـعتم  يادـخ  تسین .
هد اما  دـیوگب  رفن  کی  هکنیا  تسا . ندرک  رارکت  نتفگ و  راکهانگ ، لباقم  رد  هبرح  نیرتگرزب  مینکیم . كرد  ار  یهلا  حـلاصم  مکح و 
زا یهن  هکنیا  دـسرتب ، یکی  دـشکب و  تلاجخ  یکی  دوشب ، سفن  فعـض  راچد  یکی  رگا  دوشیمن . دـننک ، اـشامت  دننیـشنب و  تکاـس  رفن 

. دش دهاوخن  رکنم 

تسا هدننکش  رارکت 

هدننکـش لباقم ، فرط  يارب  نکن »  » ِرارکت نیا  نکن ». اقآ ، : » دـییوگب رکنم . زا  یهن  تسا ؛ یهن  هدـنرادزاب ، لماع  تارکنم ، نیا  لباقم  رد 
نز و رد  ام و  مدرم  ياهرشق  رد  هّللا ، دمحب  هک  دراد ، مزال  تعاجش  تردق و  میمصت و  هدارا و  رکنم ، زا  یهن  هک  لوا ؛ يهتکن  نیا  تسا .

. دننکب يراک  دنیایب و  اههاگتسد  هک  دیشابن  رظتنم  دیریگب . راک  هب  ار  نآ  دیاب  دراد . دوجو  ام  درم 

؟ تسیچ تارکنم  اب  دروخرب  يهویش  نیرتهب 

چیه ناـبز ، زا  ریغ  هب  امـش  تسا . ناـبز » ، » دـینک دروخرب  دـیهاوخب  امـش  رگا  دـنک . دروخرب  دـهاوخب  یـسک  هچ  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب 
، دـشاب یگرزب  رکنم  رگا  تسین . روـطنیا  تموـکح ، يارب  هـتبلا  تـسا . یناـبز  طـقف  مدرم ، يارب  رکنم  زا  یهن  دـیرادن . يرگید  فـیلکت 

مالسا سّدقم  عرـش  رد  هک  یفورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  نکیل  دشاب ؛ مه  نشخ  ینوناق و  دروخرب  تسا  نکمم  ًانایحا  تموکح  دروخرب 
«. ناَسِّللا َیِه  اَمَّنإ  « ؛ تسا نابز  تسه ،

اهتموکح نیدالوپ  تشم  زا  رترثؤم 

نم تسا . رتشیب  اهتموکح  نیدالوپ  تشم  ریثأت  زا  دریگ  ماـجنا  رگا  یناـبز  یهن  رما و  ریثأـت  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم  دـینکن . بّجعت 
، دننکیمن هبرجت  همه  دـننکیمن . همه  اما  دـننکیم ؛ ار  راک  نیا  ياهّدـع  هتبلا  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماهتفگ  هک  تسا  لاس  دـنچ 

امش ای  دشاب و  هدنزگ  نابز  تسین  مه  مزال  اًلصا  دیهد . رّکذت  نابز  اب  دیدید ، هک  ار  يرکنم  دینک . هبرجت  دنکیمن ؛ رثا  ارچ  اقآ  دنیوگیم 
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موس رفن  دـیوگب ، مود  رفن  دـییوگب ، امـش  تسا . رکنم  نیا  ردارب ! مناـخ ! اـقآ ! دـییوگب : هملککـی  دـینکب . ینارنخـس  رکنم ، نآ  عفر  يارب 
؟ دهد همادا  ار  رکنم  دناوتیم  یک  دیوگب ؛ مهاجنپ  رفن  دیوگب ، مهد  رفن  دیوگب ،

دوش هتفگ  اهراب 

رفن کی  یهدیم ؟ ماجنا  هک  تسا  يدـب  تکرح  هچ  نیا  ینکیم ؟ ار  راک  نیا  ارچ  اـقآ  دـییوگب  هک  تسا  نیا  لـثم  ندرک ، رکنم  زا  یهن 
. ددرگیم بولغم  ًاحور  دش ، هتفگ  اهراب  رگا  ینعی  دنک ؛ كرت  دوشیم  روبجم  فرط  هرخالاب  دنیوگب ؛ رفن  هد  دنیوگب ، رفن  ود  دیوگب ،

عونمم شهاوخ 

هن دینک ؛ رما  وا  هب  دیاب  امش  دنتسه ، مه  الاب  حوطس  رد  رگا  یتح  دنتـسین ؛ مدرم  يهماع  يهقبط  طقف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فرط 
نیا هتبلا  دشاب . ءالعتسا  تلاح  اب  دیاب  یهن  رما و  تسین . تسرد  فرح  نیا  ای  راک  نیا  نکن ؛ اقآ ! دییوگب : دیاب  دینک ؛ شهاوخ  وا  زا  هکنیا 

، فورعم هب  رما  لدـم  حور و  هن ، دنـشاب ؛ نایهنم  زا  رتالاب  نایهان  و  نارومأم ، زا  رتالاب  دـیاب  ًاـمتح  نارمآ  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ءالعتـسا 
دیاب هن ، دینکن ؛ ار  هابتـشا  نیا  امـش  منکیم  شهاوخ  هک  تفگ  دوشیمن  تسین . عّرـضت  اضاقت و  شهاوخ و  لدم  تسا ؛ یهن  رما و  لدـم 

وا دشاب ، مه  رتمهم  هدنب  زا  متـسه ، يریقح  يهبلط  هک  هدنب  تسه ، یـسکره  فرط ، ینکیم ؟ هابتـشا  ارچ  نکن ؛ ار  هابتـشا  نیا  اقآ ! تفگ 
. دریگیم رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بطاخم  مه 

تسا ندرک  اّنمت  زا  ریغ 

رگا تسا . هدش  اههاگـشناد  نیا  جیـسب  يهغدغد  اههاگـشناد  رد  طلغ  ياهگنهرف  يهئارا  یباجحدب و  لکـشم  هک  تسا  یتقو  دنچ  : لاوس
؟ تسیچ یلاعترضح  داهنشیپ  دش . میهاوخ  دورطم  مینک ، نامراک  يهمزالم  ار  تیعطاق 

نتفگ و اـما  مینکیمن ؛ هیـصوت  ار  نیا  ًالـصا  اـم  تسین و  تسرد  هکنیا  ینامـسج ؟ یکیزیف و  دروخرب  ینعی  هچ ؟ ینعی  تیعطاـق  : باوـج
فورعم و هب  رمآ  هک  مدناوخیم  یعمج  يارب  ار  یثیدح  زورید  دنهد ؟ رّکذت  بوخ  ِقالخا  اب  دراد  لاکـشا  هچ  تسا . بوخ  نداد ، رّکذت 
قفر و اب  یَْهنَی ؛» اَمِیف  ٌقِیفَر  َو  ُُرمْأَی  اَمِیف  ٌقِیفَر  . » لماع مه  دـشاب و  ملاـع  مه  دـنکیم ، یهن  رما و  دراد  هچنآ  هب  شدوخ  دـیاب  رکنم  زا  یهاـن 
اب هن  ّتبحم -  ارادم و  قفر ، اب  ار  نیمه  اما  تسا ؛ ندرک  انمت  زا  ریغ  نکن - نکب ،  - نداد روتـسد  ینعی  یهن ، رما و  دنک . یهن  رما و  ارادـم 

دوش . لمع  دیاب  يروطنیا  مرظن  هب  دهد . ماجنا  تنوشخ - 
 

رکنم فورعم و  قیداصم  مجنپ : لصف 

دیسانشب ار  رکنم  فورعم و  دیاب 

دیاب دشابن . رکنم  هک  یلاح  رد  دیایب ؛ رکنم  یضعب  رظن  هب  تسا  نکمم  ییاهزیچ  دیـسانشب . دیاب  ار  رکنم  نم ! نازیزع  میوگب  امـش  هب  هتبلا 
. تسا رکنم  نیا  دینادب  دیاب  ًاعقاو  دیسانشب . ار  رکنم  فورعم و 

ماکحا يریگدای  موزل 

رد ادابم  ات  دریگب  داـی  ار  نآ  بوجو  مدـع  بوجو و  دراوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  طیارـش و  تسا  بجاو  یفلکم  ره  رب 
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. دوش رکنم  فالخ و  لمع  راچد  دوخ  یهن  رما و 

فورعم نیرتگرزب 

ماجنا دـیاب  هک  تسا  يراـک  نیرتگرزب  نیا  تسا . ماـظن  نیا  زا  عاـفد  فورعم ، نیرتگرزب  تسا و  ماـظن  نیا  دوجو  ادـخ  تمعن  نیرتگرزب 
- نوگانوگ ياهيرگيذوم  یسایس و  تاغیلبت  هار  زا  هچ  يزادرپهّیرظن و  هار  زا  هچ   - دناهتسب رمک  ماظن  نیا  اب  هلباقم  يارب  ياهّدع  دریگ .

ِندرک دوبان  يارب  ياهلیـسو  داقتنا ، اهنآ  رظن  زا  تسین ؛ ماظن  نالوؤسم  هب  ای  ماظن  هب  داقتنا  اهنآ ، هلأـسم  دـننکیم . دراو  هشدـخ  ماـظن  رد  و 
. تسا ماظن  ِدوخ 

فلخت نیرتالاب 

دیمون دـنکیم : تسـس  ار  ماظن  ياههیاپ  هک  تسا  یمیارج  اهفّلخت و  نآ  اهفّلخت ، نیرتالاب  تسین . عون  کی  هزادـنا و  کـی  اـهفّلخت 
زا ندرک  هدافتـساءوس  صالخااب ، نمؤم و  ياهناسنا  ندرک  هارمگ  تسار ، هار  ِندادناشن  جک  راودیما ، ياهلد  ندرک  دـیمون  مدرم ، ندرک 

داسف هب  يارب  شـالت  یمالـسا و  ماـکحا  اـب  ندرک  تفلاـخم  نمـشد ، هب  ندرک  کـمک  یمالـسا ، هعماـج  رد  نوگاـنوگ  لاوحا  عاـضوا و 
. نمؤم لسن  ندناشک 

فورعم هب  رما  گرزب  قادصم 

گرزب تافارحنا  لباقم  رد  مایق  ای  یمالسا ، يهعماج  ماظن و  يانب  دیدجت  زا  ترابع  هک  ار  یگرزب  بجاو  نآ  ات  درک  مایق  (ع ) نیسح ماما 
قادـصم کی  شدوخ  هکلب  تسا ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیرط  زا  مایق و  قیرط  زا  نیا  دـهد . ماـجنا  تسا ، یمالـسا  يهعماـج  رد 

. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِگرزب 

هزوح نیرتمهم 

هب ار  اـم  دـیاب  امـش  ینعی  تسا ؛ نـالوؤسم  يهزوـح  شنیرتمهم  زاـب  هک  دراد  نوگاـنوگ  ياـههزوح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـتبلا 
زا دیاب  هکلب  اضاقت ؛ شهاوخ و  تروص  هب  هن  مه  نآ  دنهاوخب ؛ ار  بوخ  ِراک  نالوؤسم ، زا  دیاب  مدرم  دینک . یهن  رکنم  زا  و  رما ، فورعم 

. دراد دوجو  ینوگانوگ  ياههزوح  تسین ؛ هزوح  نیا  طقف  هتبلا  تسا . هزوح  نیرتمهم  نیا  دنهاوخب . اهنآ 

تسین باجحدب  طقف  راکهانگ 

ناهانگ زا  یلیخ  زا  تسا و  ناهانگ  زا  یکی  نیا ، دـناهدیبسچ . یباجحدـب  يهلأـسم  هب  طـقف  یـضعب  هک  تسین  باجحدـب  طـقف  راـکهانگ 
رد فالخ  يداصتقا ، ياهفالخ  یـسایس ، ياهفالخ  دراد ؛ دوجو  هعماج  رد  یلاباال  ياهمدآ  فرط  زا  یناوارف  ياهفالخ  تسا . رتکـچوک 

یسک دیوگیم ، غورد  یـسک  دنکیم ، تبیغ  یـسک  تسا . فالخ  همه  اهنیا  یگنهرف . ياهفالخ  يرادا ، راک  رد  فالخ  راک ، بسک و 
یـسک ددزدیم ، ار  مدرم  لام  یـسک  دنکیم ، یـشارتیضاران  یـسک  دنکیم ، يراکمک  یـسک  دنکیم ، هرخـسم  یـسک  دـنکیم ، هئطوت 

. تسا رکنم  همه  اهنیا  دهدیم . داب  رب  ار  مدرم  يوربآ 

یشورف هولج  ییامندوخ و 
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، یـشورفهولج ییامندوخ و  تسا . هفیظو  نیا  دننک ؛ تبقارم  دـیاب  اهمناخ  ار  يدـنبیاپ  تادـّیقت و  عضو  ار ، فافع  عضو  ار ، باجح  عضو 
یلاح رد  تسا . راگدـنام  برخم و  راثآ  تسایـس ، يارب  یّتح  قالخا ، يارب  هعماج ، يارب  روشک ، يارب  نآ  ءوس  راثآ  تسا و  هظحل  کـی 

، تسا یهاتوک  ِیتخس  دشاب ، هتـشاد  يایتخـس  هچنانچ  رگا  ناوناب ، تاکرح  راتفر و  رد  یعرـش  دودح  يهظحالم  فافع ، يهظحالم  هک 
يهفیظو ار ؛ فافع  يهلئـسم  ار ، باـجح  يهلئـسم  دـننک  تبقارم  دـیاب  یلیخ  اـهمناخ  دوخ  تسا . يراگدـنام  قیمع و  راـثآ  شراـثآ ، اـما 

. تساهنآ تیصخش  تساهنآ ، راختفا  تساهنآ ،

هداوناخ رد  تارکنم 

قوقح اههداوناخ  زا  یضعب  رد  دوشیمن ؛ تیاعر  نانز  قوقح  اههداوناخ  زا  یـضعب  رد  درک . رکنم  زا  یهن  دوشیم  مه  هداوناخ  طیحم  رد 
زا داد و  رّکذـت  اهنآ  هب  دـیاب  ار  اهنیا  دوشیمن . تیاعر  ناکدوک  قوقح  صوصخب  اههداوناخ ، زا  یـضعب  رد  دوشیمن ؛ تیاعر  ناـناوج 

، اهیمامتهایب اهتیبرت ، ءوس  هن . دنکن ؛ ّتبحم  اهنآ  هب  ناسنا  هک  تسین  مه  نیا  هب  طقف  ندرک ، عییضت  ار  ناکدوک  قوقح  تساوخ . اهنآ 
. تساهنآ هب  ملظ  مه  اهزیچ  لیبق  نیا  زا  فطاوع و  دوبمک  اه ، ندیسرن 

هعماج تارکنم 

، یمومع عباـنم  فـالتا  تساـهنیا : هلمج  زا  درک ، یهن  دـیاب  درک و  یهن  اـهنآ  زا  دوشیم  دراد و  دوـجو  هعماـج  حطـس  رد  هک  یتارکنم 
تاعیاض همه  نیا  ام  نان . رد  فارـسا  بآ و  رد  فارـسا  ییاذـغ ، داوم  فالتا  تخوس ، لیاسو  فالتا  قرب ، فالتا  یتایح ، عبانم  فـالتا 

. تسا مزال  مه  رکنم  نیا  زا  یهن  تسا ؛ یعامتجا  يداصتقا و  رکنم  کی  تسا ؛ ینید  رکنم  کی  تسا ؛ رکنم  کی  نیا  اًلصا  میراد ؛ نان 

تساهنیا تارکنم 

هدـهاشم دـیمهفب و  دـینیبب و  ار  نآ  نابایخ  رد  امـش  هک  يروط  نآ  هن  سوسحمان  تروص  هب  ار  داسف  ات  دـننکیم  شالت  ییاهتسد  زورما 
. دنناشکب ییانتعایب  هب  ار  مدرم  دنناشکب ؛ داسف  هب  ار  اهرـسپ  دـنناشکب ؛ داسف  هب  ار  ناناوج  دـننک و  جـیورت  یکهورگ ، ياهلکـش  هب  دـینک 

. يداصتقا تارکنم  یسایس ، تارکنم  یقالخا ، تارکنم  تساهنیا ؛ تارکنم 

اههنیمز همه  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

تاداـع بادآ و  تیاـعر  لوقعم و  حیحـص و  شزرو  یعاـمتجا ، يراـکمه  کـین ، قـالخا  ندرک ، تداـبع  ندـناوخ ، سرد  ناوج ، يارب 
ياهراک بوخ و  فیاـظو  هداوناـخ ، کـی  يارب  نز و  کـی  يارب  درم ، کـی  يارب  تسا . بوخ  لاـمعا  ءزج  همه  یگدـنز ، رد  هدیدنـسپ 

. تسا فورعم  هب  رما  دیهاوخب ، وا  زا  دییوگب و  وا  هب  دـینکب  رما  بوخ  ياهراک  نیا  زا  یکی  هب  امـش  هک  ار  یـسکره  دراد . دوجو  یگرزب 
رد رفن  کـی  رگا  هک  دوشیم  مّسجم  نهذ  رد  ًاروـف  رکنم ، زا  یهن  مییوـگیم  اـت  تسین . یـصخش  ناـهانگ  زا  یهن  طـقف  مه  رکنم  زا  یهن 
رد رکنم  زا  یهن  تسا . مهد  ءزج  نیا  تسین ؛ نیا  طقف  دـنک . رکنم  زا  یهن  ار  وا  دـیایب و  دـیاب  یکی  دوبن ، بوخ  شـسابل  راـتفر و  ناـبایخ 

عباـنم زا  يهدافتـساءوس  نیمه  دـنهدیم ؛ ماـجنا  دـسریم و  ناشتـسد  اـناوت  دارفا  هک  ییاـهراک  اًـلثم  دراد ؛ دوـجو  مهم  ياـههنیمز  يهمه 
نیمه هریغ ؛ يدیلوت و  عبانم  زا  هدافتسا  باب  رد  اهتکرش و  باب  رد  تادراو ، باب  رد  روشک ، یمومع  لئاسم  رد  يزابقیفر  نیمه  یمومع ؛

نالوؤسم . يوس  زا  اهتقافر  تیاعر 

مدرم هفیظو  مشش : لصف 
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هراشا

دننادیم وگلا  ار  (ع) نیسح ماما  هک  یناسک  هفیظو 
رب مّدقم  نیا  يزاسدوخ ، يههبج  رد  مه  تسا ؛ مزال  شالت  تکرح و  مینک . هلباقم  نمـشد  يرگهلیح  یـشکنخان و  ینکفاهجنپ و  اب  دیاب 

تسا یسایس  روضح  تکرح و  فورعم و  هب  رما  نآ  هکیسایس  يههبج  رد  مه  تسامش ؛ يالوم  اقآ و  هک  ع )  ) نیسح ماما  لثم  تسا ؛ همه 
، يزاسدوخ يزاسمدآ ، ینعی  یگنهرف ، يههبج  رد  مه  رابکتسا ؛ يایند  لباقم  رد  یسایس  نییبت  عضاوم و  نایب  تسا ، مزال  هک  ییاج  رد  و 

. دننادیم وگلا  ار  (ع ) نیسح ماما  هک  تسا  یناسک  يهمه  هفیظو  اهنیا  گنهرف . رکف و  يهعاشا  يرکف و  يزاسدوخ 

تسا بجاو  همه  رب  نابز  هب  نتفگ 

هب زورما  هلحرم ، نیا  روز . اـب  تسد و  اـب  مادـقا  ینعی  لـمع ، يهلحرم  دراد . لـمع  يهلحرم  کـی  نتفگ و  يهلحرم  کـی  فورعم ، هب  رما 
ار نآ  دـیاب  همه  تسا و  بجاو  همه  رب  نابز ، اب  نتفگ  اـما  ریغ . ـال  دریگب و  ماـجنا  تموکح  يهزاـجا  اـب  دـیاب  تسا و  تموکح  يهدـهع 

. دنهدب ماجنا  هظحالم  نودب 

طیارش همه  رد  مدرم  همه  هفیظو  بجاو و  ینابز  رکنم  زا  یهن 

زا فّلخت  تسا . مرج  ینکشنوناق  دننک . ینکشنوناق  هدش ، بلس  ناشنانیمطا  هکنیا  يهناهب  هب  یناسک  هک  تسین  نآ  ِزّوجم  چیه  نیا  هتبلا 
مرج کی  شدوخ  تموکح - يهزاجا  نودـب  دـیآیم - رکنم  ناسنا  رظن  هب  هک  يزیچ  ره  اب  هلباـقم  يارب  ینوناـق  رادـم  زا  جورخ  نوناـق و 
طقاس مه  یطیارـش  چـیه  رد  تسا و  همه  يهفیظو  بجاو و  زیاج و  ینابز  رکنم  زا  یهن  میتفگ  اهراب  هک  ینابز ، رکنم  زا  یهن  رگم  تسا ؛

نوچ دـنیوگب  هک  تسین  نیا  زّوجم  يزیچچـیه  دـننک . لمع  نیناوق  قبط  دـیاب  همه  دـسرب ، لمع  ارجا و  تبون  هک  ییاـجنآ  اـما  دوشیمن ؛
ناشدوخ ياهثداح  يارب  مدرم  دشاب  مزال  هک  يزور  نآ  ریخن ، میدش ؛ نادیم  دراو  نامدوخ  دندرکن ، لمع  هّیئاضق  يهّوق  یماظتنا و  يورین 

تسا رکنم  زا  یهن  ياج  اج ، همه  تفگ . دهاوخ  اهنآ  هب  ًاحیرص  يربهر  دنوش ، لمع  دراو 
طیحم رد  مه ، فیرـش  دنمراک  کی  دـنک . رکنم  زا  یهن  دـناوتیم  سرد  طیحم  رد  مه ، وجـشناد  کی  تسا . رکنم  زا  یهن  ياج  اج ، همه 

اب مه ، دـنمرنه  کی  دـنک . رکنم  زا  یهن  دـناوتیم  دوخ  راک  طیحم  رد  مه ، نمؤم  بساـک  کـی  دـنک . رکنم  زا  یهن  دـناوتیم  دوخ  راـک 
هب رما  رکنم و  زا  یهن  لـماوع  نـیرتمهم  زا  یکی  فـلتخم ، ياـهطیحم  رد  نویناـحور  دـنک . رکنم  زا  یهن  دــناوتیم  دوـخ ، يرنه  لـیاسو 
هک تسین  روـطنیا  تسا . هـمه  راـک  مـه  راـک  درک . دودـحم  کـچوک ، ياـههریاد  رد  ار  یهلا  گرزب  ِبـجاو  نـیا  دوـشیمن  دـنفورعم .

. دراد ياهفیظو  سکره  هتبلا  دشاب . یصاخ  هّدع  صوصخم 

دننک یهن  دیاب  مدرم  دوخ  دنوش ، دراو  دیاب  مدرم  دوخ 

. تفرگ ماجنا  مه  اهینابیتشپ  لیس  رکنم . زا  یهن  دیتفگ  امش  اقآ !  » هک دندرک  شرافس  دنتشون و  همان  دندز ، نفلت  اجنیا  هب  مدرم  زا  یـضعب 
دراو ًامیقتـسم  ییاضق  هاگتـسد  ای  دوش  دراو  تلود  مه  اجنیا  هک  تسا  مزال  رگم  دوشب ؟ دیتساوخیم  راک  هچ  اًلمع  دـشن »! يراک  اًلمع  اما 

، یماظتنا يورین  ییاضق و  هاگتـسد  یمالـسا ، ياروش  سلجم  تلود ، هتبلا  دننک . یهن  دیاب  مدرم  دوخ  دـنوش . دراو  دـیاب  مدرم  دوخ  دوش ؟
شخب دنـشاب . دـیاب  دنـشاب و  دـنناوتیم  مدرم  دوخ  راک ، رـشابم  تساهنآ . يهفیظو  نیا ، دـننک . یناـبیتشپ  ار  رکنم  زا  یهاـن  هک  دـنفظوم 

هزور ناوخزامن و  نینمؤم  قافنا ، لها  يهداوناخ  رگراثیا ، يهداوناخ  هداددیهـش ، يهداوناـخ  هدـنمزر ، ناوج  تساـجنیا . هیـضق ، يهدـمع 
. دنشاب هنحص  رد  دیاب  اهنیا  يهمه  یبالقنا ؛ یمالسا و  میهافم  هب  دنمهقالع  نارکفنشور  بالقنا ، نازوسلد  ورب ، دجسم  ریگب و 
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دننکب يراک  دنیایب و  اههاگتسد  هک  دیشابن  رظتنم 

هدننکـش لباقم ، فرط  يارب  نکن »  » ِرارکت نیا  نکن ». اقآ ، : » دـییوگب رکنم . زا  یهن  تسا ؛ یهن  هدـنرادزاب ، لماع  تارکنم ، نیا  لباقم  رد 
نز و رد  ام و  مدرم  ياهرشق  رد  هّللا ، دمحب  هک  دراد ، مزال  تعاجش  تردق و  میمصت و  هدارا و  رکنم ، زا  یهن  هک  لوا ؛ يهتکن  نیا  تسا .

. دننکب يراک  دنیایب و  اههاگتسد  هک  دیشابن  رظتنم  دیریگب . راک  هب  ار  نآ  دیاب  دراد . دوجو  ام  درم 

!؟ دنربب نیب  زا  ار  داسف  دنیایب  هک  دنیاجک  نیلوؤسم  سپ 

. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اقب ، لماوع  زا  یکی  تساروشاع . نیمه  اقب ، لماوع  زا  یکی  دـینک ! هدـهاشم  مالـسا  رد  ار  اقب  لماوع 
دیاب هنوگچ  داسف ، نیا  دیاین . دوجو  هب  داسف  نآ ، رد  هک  تسین  يرـشب  عامتجا  چـیه  دـیآیم . دوجو  هب  داسف  هعماج ، رد  هک  تسا  یهیدـب 

»!؟ دنربب نیب  زا  ار  داسف  دنیایب  هک  دنیاجک  نیلوؤسم  سپ   » دـنیوگیم دـتفایم ، داسف  رهاظم  هب  ناشمـشچ  ات  ناسک  یـضعب  دوش ؟ فرطرب 
یلیخ دوشیم ، هدید  مشچ  هب  هک  يداسف  نآ  اما  . دـنریگیم نیلوؤسم  زا  غارـس  دـنروآیمرب و  دایرف  دـننیبیم  مشچ  هب  هک  ار  يداسف  ًابلاغ 

دنمهفیم دـننادیم و  دـندراو ، هک  یناسک  دـید . دوشیمن  نابایخ  رازاب و  هچوک و  رد  يرهاظ  مشچ  اب  هک  تسا  ییاهداسف  زا  رتکچوک 
تـصرف دش ، رادیدپ  يداسف  نآ  رد  رگا  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دـیاب  هعماج  طیحم  اذـل  تسا . ناهنپ  اههدـید  زا  بلغا  نالک ، ياهداسف  هک 

اههناخدور نیا  رد  هچره  دینکیم ؟ هدـهاشم  ار  ایند  میظع  ياههناخدور  بآ . میظع  ياهنایرج  لثم  دورب . نیب  زا  دوز  دـنکن و  ادـیپ  دـشر 
رد دربیم و  نیب  زا  ار  رضم  داوم  بآ ، تکرح  بآ و  ندیبوک  گنـس  هب  رـس  بآ ، مطالت  رتفرط ، نآ  یمک  دنزیرب ، تفاثک  یگدولآ و 
نآ رد  مه  يداسف  يهرطق  یـسک  رگا  هک  دشاب  لالز  نانچ  دیاب  دشاب . هنوگنیا  دـیاب  هعماج ، طیحم  دـنکیم . دـیلوت  یتایح  داوم  ضوع ،
. ریخ هب  توعد  اب  رکنم و  زا  یهن  اب  فورعم ، هب  رما  اب  تسا ؟ ریذپناکما  هنوگچ  دربب . نیب  زا  دنک و  مضه  ار  نآ  هعماج ، ِدوخ  دناکچ ،

هفیظو نیرتمهم 

يایاضق ياهتربع  نآ  میـسانشب . تسرد  دنکیم ، دیدهت  ار  یمالـسا  هعماج  طاقن  نآ  زا  رطخ ، هک  ار  یطاقن  دـیاب  میـسانشب . ار  رطخ  دـیاب 
نیا دراد ، دوجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِطارـص  رد  هک  ياهفیظو  نیرتمهم  مینک . زاب  نامدوخ ، يارب  مدرم و  يارب  ار  مالـسا  ردص 

اج همه  دنشاب . هنحص  رد  دیاب  دنراد ، هزیگنا  یمالـسا  ماظن  رد  هک  ییاهنآ  رکنم و  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  نمؤم و  ياهورین  هک  تسا 
شزرا کـی  تسا ؛ شزرا  کـی  نیا ، یهلا . فیلکت  ماـجنا  يارب  ندوب  راـک  هداـمآ  ینعی  ندوـب ، یهّللابزح  دنـشاب . هتـشاد  روـضح  دـیاب 

. تسا یبالقنا 

دشاب نادیم  طسو  رد  دیاب  یجیسب 

ار ام  يهعماج  هک  هچنآ  تسا !؟ یگدنزاس  نیا  دننکیم . یتسرپهدام  ایند و  لوپ و  رد  قرغ  ار  ناشدوخ  یگدـنزاس  مسا  هب  ياهدـع  زورما 
. تساهیجیـسب رد  هک  ياهیحور  نامه  ینعی  تسا ؛ يراکادف  اوقت و  حور  نداد  تسد  زا  تسا ؛ تاوهـش  رد  ندـش  قرغ  دـنکیم ، دـساف 

. دنامب هدنز  بالقنا  یلصا  ياهتلیضف  ات  دشاب  نادیم  طسو  رد  دیاب  یجیسب 

؟ دنوشیم رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  تقو  هچ 

نیرتمهم زا  تسین  مولعم  هک  یتارکنم  لباقم  رد  مه  نآ  مییوگب . هملک  ود  فیلکت ، طاقـسا  يارب  اـم ، هک  تسین  نیا  طـقف  فورعم  هب  رما 
هچ هب  نیا  دـننک ، یهن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  ار  نارگید  دـیاب  شداـحآ  هک  دـننکیم  فّـظوم  ار  هعماـج  کـی  یتـقو  دنـشاب . تارکنم 
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لئاسم نتم  رد  یعقاو  يانعم  هب  همه ، هکیتقو  دنـشاب ؟ رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  تسا  نکمم  تقو  هچ  تساـنعم ؟
سانشفورعم و همه  دنشاب ؛ هاگآ  همه  دنشاب ؛ هتشاد  مامتها  همه  هعماج ؛ ياهراک  هب  دنشاب  هتشاد  راک  همه  دنشاب ؛ هتـشاد  روضح  روشک 

الاب تفرعم  کی  تسا ؛ یمومع  يراکمه  کی  تسا ؛ یمومع  روضح  کی  تسا ؛ یمومع  تراظن  کی  يانعم  هب  نیا ، دنشاب . سانشرکنم 
. تسا همه  رد 

یهللا بزح  رصانع  هتسجرب  روضح 

. تسین روطنیا  یتسرد ! تامولعم  هن  دراد ، یتسرد  داوس  هن  هک  ییوهایهرپ  ادصورـسرپ و  ناوج  ینعی  یهّللابزح ، هک  دوش  ناـمگ  اداـبم 
موهفم دندایز . یهّللابزح ، ياهناسنا  ام ، دـیتاسا  املع و  نایم  رد  ام ، ناریدـم  نایم  رد  ام ، ناگدـیزگرب  نایم  رد  ام ، نیـصّصختم  نایم  رد 

. دشاب ياهتـسجرب  روضح  دـیاب  یهّللابزح ، رـصانع  روضح  فلتخم ، ياهطیحم  رد  مینکن . رّوصت  طلغ  نامدوخ ، نهذ  رد  ار  یهّللابزح 
نارازگراک نارومأم و  رد  ار  شزرا  نیا  یلمع ، روط  هب  دـیاب  یتلود ، ياههاگتـسد  اـی  یئاـضق  ياههاگتـسد  زا  ّمعا  ییارجا ، ياههاگتـسد 

، نمؤم رـصانع  هکیتقو  دشاب ؟ هتـشاد  يرتشیب  ییآراک  دـناوتیم  تقو  هچ  ملاس ، يرادا  هاگتـسد  کی  دـنهد . رارق  هّجوت  دروم  ناشدوخ ،
. دنشاب ّرثؤم  اجنآ  رد  دنتسه ، یهّللابزح  هملک  یقیقح  يانعم  هب  هک  يرصانع  صلاخ ، رصانع 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  فلتخم  ياهرشق  هاگیاج 

. دننک ادیپ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دیاب  فلتخم ، ياهرـشق  مدرک : ضرع  دش ، رـشتنم  هک  يرّکـشت  مایپ  رد  نم 
ار مادـک  دـیتسیاب ؟ دـینک و  تمواـقم  دـیناوتیم  رکنم  مادـک  لـباقم  رد  امــش  دـینک ؟ رکنم  زا  یهن  دـیاب  اـجک  دراد . یهاـگیاج  سکره 
دـننک و نایب  ار  رکنم  زا  یهن  ّتیفیک  دـننک ؛ ییامنهار  تیادـه و  ار  مدرم  دـیاب  نید  ياملع  هتبلا ، تسا . یمدرم  راـک  راـک ، دیـسانشیم ؟

. دنهد حرش  اهنآ  يارب  ار  رکنم 

نانز هفیظو 

نینمؤـم و ینعی  ِرَْکنُْملا ،» ِنَع  َنْوَْـهنَی  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـی  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َو  َنوـُنِمْؤُْملا  َو  : » دـیوگیم هکیتـقو  مالـسا 
مه اـم  هدرکن . ءانثتـسا  ار  نز  دنکیرـش ؛ میهـس و  هـمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  یعاـمتجا و  ماـظن  يهعوـمجم  ظـفح  رد  تاـنمؤم 
رب نز ، شود  رب  تسا ؛ همه  شود  رب  یمالـسا  يهعماج  تفرـشیپ  یمالـسا و  يهعماـج  يهرادا  تیلوؤسم  مینک . ءانثتـسا  ار  نز  میناوتیمن 

داوـس و ملع و  زا  یحطـس  ره  رد  نز  کـی  هـک  یـشقن  نـیرتمهم  ناـشدوخ ... . ياـهیئاناوت  بـسحرب  يوـحن  هـب  یمادـکره  درم ؛ شود 
؛ دنک ءافیا  دناوتیم  رـسمه  کی  ناونع  هب  ردام و  کی  ناونع  هب  هک  تسا  یـشقن  نآ  دـنک ، ءافیا  دـناوتیم  تیونعم  قیقحت و  تامولعم و 

؛ تسا رتمهم  وا  رگید  ياهراک  يهمه  زا  نیا 

دینک ایحا  راک ، طیحم  ياضف  رد  ار  یمالسا  میلاعت  میهافم و 

. دوش سح  مالـسا  راک ، طیحم  رد  هک  دوش  يروط  دینک . ایحا  راک ، طیحم  ياضف  رد  ار  یمالـسا  میلاعت  میهافم و  هکنیا  ینعی  ایوگ ، نابز 
کی هب  تسا . مالـسا  دـض  زیچ  همه  طیحم ، نآ  رد  درکیم  ساسحا  تفریم ، یطیحم  لخاد  هب  یتقو  ناسنا  هک  توغاـط  نارود  لـثم  هن 

شـشوپ نانز ؛ راتفر  دوب . ییانتعایب  يور  زا  يدرـس و  يور  زا  ضغب ، يور  زا  اـههاگن  دندیـسریم ، هک  نیدـتم  مدآ  کـی  هب  ناملـسم و 
، نآ لباقم  يهطقن  دوب . یمالـسا  ریغ  زیچ  همه  دـندرکیم ؛ نانز  نادرم و  زا  یـضعب  یهاـگ  هک  ییاـهيرگفلج  نادرم ؛ دروخرب  ناـنز ؛
، دوشیم رهظ  تقو  تسادیپ . اج  همه  مالسا  راثآ  دنیبب  دنک  هاگن  دوشیم ، ياهرادا  دراو  ناسنا  یتقو  هک  يوحن  هب  تسا ؛ یمالـسا  ياضف 
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تیاعر ار  یمالـسا  دودح  دنهدیم و  ماجنا  ار  شراک  دننکیم ؛ دروخرب  شاشب  يهرهچ  اب  وا  اب  دـیآیم ، هک  عجاُرم  زامن . دـنوریم  مدرم 
، طیحم نیا  تسا . هنامرتحم  نیتم و  هرادا ، لخاد  رد  ناشدروخرب  تاطابترا و  نانز  نادرم و  دـنیآیم . بسانم  شـشوپ  اب  ناـنز  دـننکیم .

دوش هنوگنیا  طیحم ، هکدینک  يراکدیاب  امش  تسا . یمالسا 

دینک هلباقم  دننکیم ، جراخ  یمالسا  لکش  زا  ار  طیحم  هک  یلماوع  اب 

، اجب تارکذت  اب  بسانم ، تاوزج  شخپ  اب  ینارنخس ، اب  راتفگ ، اب  دینک . هلباقم  دننکیم ، جراخ  یمالسا  لکش  زا  ار  طیحم  هک  یلماوع  اب 
هک دـینک  يراک  اهـشور ، نیا  اب  تساهاج . يهمه  رد  ناتیاهراک و  طیحم  لـخاد  رد  امـش  يهفیظو  هک  رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـب 

اجنیا دنک  ساسحا  دش ، هناخراک  نیا  دراو  دـش ، یتلود  تکرـش  نیا  دراو  دـش ، هرادا  نیا  دراو  سکره  ینعی  دوش . یمالـسا  ياضف  اضف ،
يهمه دننک . کمک  امش  هب  هفیظو  نیا  رد  دنفظوم  همه  تسامش و  يهدمع  يهفیظو  نیا  تسا . یمالسا  طیحم ، و  تسا ، ناناملسم  ياج 

. دنیامن لیهست  ار  امـش  ياهراک  دننک و  کمک  امـش  هب  هار  نیا  رد  دنفظوم  دینکیم ، راک  وا  اب  امـش  هک  یتیریدم  صوصخب  تالیکـشت ؛
ایند رد  دـینیبیم  تساـجنیا . هب  ناشدـیما  تساـم . تـلم  هـب  ناشمـشچ  مالـسا ، ندرک  هداـیپ  قـقحت و  تـهج  زا  ناملـسم ، ياـهتلم  زورما ،

؟ دننکیم هزرابم  هناراودیما  روطچ  ناناملسم 

تارادا لخاد  رد  نانز  ششوپ  درم و  نز و  راتفر 

ياههداوناخ دنراد . هلگ  دنراد ؛ هوکش  یضعب  تارادا . لخاد  رد  نانز  شـشوپ  درم و  نز و  راتفر  هب  تبـسن  منکیم ، دیکأت  صوصخب  نم 
راتفر هک  دـنیوگیم  ررکم  دـننیبیم ، هک  ار  ام  ای  دنـسیونیم ، همان  دـننکیم ، نفلت  اجنیا  هب  دـننکیم . تیاکـش  ام  هب  نمؤم  نانز  ادـهش و 

شخب دنراک ، لوغشم  تارادا  رد  هک  ینانز  نیا  حالصا  اب  تسین . ناملسم  نز  نأش  يهتسیاش  بسانم و  راتفر  ام ، يهعماج  نانز  زا  یضعب 
یناملـسم ناشـشنم  ناشیز و  ناشـسابل ، ناشراتفر ، دیاب  دنتارادا ، رد  هک  یناملـسم  ناوناب  نیا  دوشیم . حالـصا  عوضوم ، نیا  زا  ياهدمع 

اب هن  دراد و  یمالـسا  رکنم  زا  یهن  هک  ياهویـش  نامه  اب  یمالـسا ؛ شور  اب  هتبلا  دـیراد . تیلوؤسم  فیلکت و  هنیمز  نیا  رد  امـش  و  دـشاب ؛
. تسردان ياهتنوشخ  یمالسا و  ریغ  ياهشور 

دیروخب ادخ  رطاخ  هب  مه  شحف  ات  ود 

زا یکی  ًاعقاو  ییاوعد -  تنوشخ و  چیه  نودـب  مارآ و  تحار و  یلیخ  لکـش  هب  ولو  ار -  ینابز  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیمه  نم 
. ورب وگب و  ار  بلطم  نیا  يدرکیم . دـیابن  ار  راک  نیا  امـش  اقآ  دـنیوگیم  دـنکیم ، یفالخ  راک  رفن  کی  ًالثم  منادیم . مالـسا  تازجعم 
. دینک لّمحت  ادخ  رما  رطاخ  يارب  دهدب ؛ امـش  هب  مه  شحف  ات  ود  الاح  بوخ ؛ یلیخ  دهدیم . نم  هب  شحف  ات  ود  ددرگیمرب  وا  دیوگیم 

لّوا رفن  اب  هک  تسا  ینآ  زا  رتمک  شیاوعد  دـنکب ، مه  اوعد  رگا  دـینادب  يدرکیمن ؛ ار  راـک  نیا  دـیاب  امـش  اـقآ  دـیوگب  مه  مود  رفن  رگا 
لاـیخ امـش  دیـسر ، متـسیب  رفن  اـت  دـش و  باـب  رکنم  زا  یهن  رگا  نیارباـنب ، روطنیمه . مه  متـسیب  رفن  مهد و  رفن  موـس و  رفن  تسا . هدرک 

درک ؟ دهاوخ  رارکت  ار  راک  نآ  رگید  مدآ  نآ  دینکیم 
؟ دینکیم ابا  نتفگ  زا  ارچ 

ياهدیاف نتفگ  هک  دننکیم  لایخ  مه  هدع  کی  دـننکیم ، ابا  نتفگ  زا  سفن  فعـض  رثا  رب  هدـع  کی  دـننکیم ؟ ابا  نتفگ  زا  یناسک  ارچ 
. تسا رتمهم  یلیخ  تسد  زا  نابز  هن ، دنورب ! ولج  تسد  اب  دیاب  درادن ؛

سرت تلاجخ و  سفن ، فعض 
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، دـننک اـشامت  دننیـشنب و  تکاـس  رفن  هد  اـما  دـیوگب  رفن  کـی  هکنیا  تسا . ندرک  رارکت  نتفگ و  راـکهانگ ، لـباقم  رد  هـبرح  نیرتـگرزب 
. دش دهاوخن  رکنم  زا  یهن  هکنیا  دسرتب ، یکی  دشکب و  تلاجخ  یکی  دوشب ، سفن  فعض  راچد  یکی  رگا  دوشیمن .

هزوح نیرتمهم 

هب ار  اـم  دـیاب  امـش  ینعی  تسا ؛ نـالوؤسم  يهزوـح  شنیرتمهم  زاـب  هک  دراد  نوگاـنوگ  ياـههزوح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـتبلا 
زا دیاب  هکلب  اضاقت ؛ شهاوخ و  تروص  هب  هن  مه  نآ  دنهاوخب ؛ ار  بوخ  ِراک  نالوؤسم ، زا  دیاب  مدرم  دینک . یهن  رکنم  زا  و  رما ، فورعم 

. دراد دوجو  ینوگانوگ  ياههزوح  تسین ؛ هزوح  نیا  طقف  هتبلا  تسا . هزوح  نیرتمهم  نیا  دنهاوخب . اهنآ 

دننارگن یتیصوصخ  نینچ  زا  ملاع  ناملاظ 

هکلب مالسا ؛ ینارون  ماکحا  رطاخ  هب  ؟ هچ رطاخ  هب  دننک . ّرثؤم  ملاع  تکرح  رد  ار  دوخ  يهدارا  دنناوتیم  هک  دنراد  یتیصوصخ  ناناملسم 
یهن فورعم و  هب  رما  لثم  داسف ، يدب و  اب  ندماین  رانک  يزیتسملظ و  لثم  دهدیم ؛ ناناملـسم  هب  مالـسا  هک  یتاّیقلخ  تاّیحور و  رطاخ  هب 

يوراـیور دربـن  يهنحـص  صوصخم  دراد و  یـضیرع  ضرع  هدرتـسگ و  نادـیم  هللا  لـیبس  یف  داـهج  هک  هللا ، لـیبس  یف  داـهج  رکنم و  زا 
دشاب و هتشاد  هدارا  رگا  دنک ؛ داهج  ادخ  نمشد  اب  دناوتیم  ناسنا  اج  همه  تسا و  نکمم  مه  اههناخ  لخاد  داهج  هکلب  تسین ، ینامـسج 
داسف و يدب و  اب  ندمآ  رانک  مدـع  فورعم و  هب  رما  داهج و  نیا ، تسا . یمالـسا  ماکحا  يهعومجم  نیا ، دـنک . راک  هچ  دـیاب  دـنادب  رگا 

ياجره رد  یعیبط  روط  هب  ناملسم  تسا  هدش  بجوم  فراعم  ماکحا و  نیا  عومجم  نوُمَلُْظت .» َو ال  َنوُِملْظَت  ال  : » تسا ملظ  ندرکن  لّمحت 
رد ار  دوخ  يهدارا  دشابرداق  ماکحا  نیا  تکرب  هب  درف - کی  ات  رتکچوک ، تلم  کی  زا  هچ  تلم و  کی  تروص  هب  هچ  تسه - هک  ایند 
زا ملاع  ناملاظ  دنتحاران . یتیصوصخ  نینچ  زا  نارگرامعتسا  تسا . ناملسم  تیصوصخ  نیا ، دزاس . ّرثؤم  شدوخ  طیحم  ناهج و  يهرادا 

يهّیقب هنایمرواخ و  اقیرفآ و  ایسآ و  يهقطنم  ياهروشک  دندمآ  دندش و  اهیتشک  راوس  اهییاپورا  هک  يزور  . دننارگن یتیـصوصخ  نینچ 
هکنیا یکی  دننکب : وا  اب  دیاب  راک  ود  دوش ، رطخیب  ناملسم  هکنیا  يارب  دندیسرتیم . ناناملـسم  يهّیحور  نیا  زا  دندرک ، فرـصت  ار  اهاج 

. دننک شریقحت  دننکشب و  ار  وا  يهیحور  هکنیا  مود  دننک و  رود  یمالسا  ماکحا  زا  ار  وا 

دینکن شومارف 

نانآ درک . تکرح  نآ  سکع  تهج  رد  دـیاب  دـننک . داـجیا  ییادـج  مدرم ، داـحآ  نیلوؤسم و  تلم و  تلود و  نیب  دـنهاوخیم  نانمـشد 
ار هلصاف  نیا  دیاب  تسام و  تلم  ررض  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  سپ ، دنریگب . هلـصاف  بالقنا ، ياهفده  مالـسا و  زا  مدرم  هک  دنهاوخیم 

داحآ نمؤم ، زیزع و  ناناوج  هک  منکیم  دـیکأت  نم  ساسا ، نیمه  رب  . دـننک تکرح  بـالقنا  مالـسا و  تهج  رد  رتشیب  هچره  دـننک و  مک 
، تهج نیا  رد  دـناوتیم  هک  تـسا  ییاهـشزرا  وزج  یهلا و  يهـضیرف  ود  هـک  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ناملـسم  درم  نز و  مدرم 

دننکن . شومارف  دشاب ، ياهدنربشیپ  ّرثؤم و  دیفم و  رایسب  يهلیسو  ام  تلم  يارب 

نالوؤسم هفیظو  متفه : لصف 

تارادا رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتسب  راک  هب 

راک هب  اب  ددرگ و  نایع  دوهـشم و  يرادا  ماـظن  هشوگ  ره  رد  حوضو  هب  اـم  مدرم  روشک و  گرزب  لوحت  ناـشخرد  ياـههولج  دـیاب  زورما 
ناراگنا و لهس  ناراکاطخ ، اب  ًانمـض  دبای و  جاور  قیوشت  نیـسحت و  روخرد  ياهراتفر  اه و  هویـش  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتـسب 
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تیلوؤسم ینیگنـس  تیـساسح و  دوش . دروـخرب  عطاـق  حیرـص و  مدرم ، قوـقح  یمالـسا و  يروـهمج  ماـظن  عفاـنم  هیلع  ناگدـننک  مادـقا 
. تسا هتفهن  اهنآ  قیقد  يارجا  نیزاوم و  نیمه  تسرد  صیخشت  رد  زین  يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  ياهتأیه 

رکنم زا  یهان  نابیتشپ  یمالسا  ماظن 

هدید ام  دـیبوکیم . ار  ضارتعا  نآ  مکاح  ماظن  درکیم ، ضارتعا  وا  هب  يرگید  دـشیم و  بکترم  یفالخ  راک  یـسک  رگا  هک  دوب  يزور 
، زورما تسا . سکع  هب  زورما ، دشیم ! هدیبوک  هانگ  هب  ِضرتعم  اما  دـیدرگیم ؛ قیوشت  راکهانگ  تفرگیم ، ماجنا  یهانگ  رگا  هک  میدوب 

تالیکـشت ماظن و  هک  تسا  نیا  مهم  اما  دوب ؛ هانگ  هعماج  رد  مه  (ع ) نینمؤملاریما تموکح  نامز  تسه . تسین ؛ هعماج  رد  هانگ  هکنیا  هن 
. دنفلاخم فلخت  هانگ و  اب  دنراد و  حالص  فرط  هب  لیم  دنراد - هدهع  رب  ار  روشک  تیریدم  هرادا و  هک  یناسک  نآ  هعماج - رب  مکاح 

دننک عافد  یعرش  یهان  رمآ و  زا  دیاب  یمسر  نیرومام 

. دنریگیمن ار  ام  فرط  یمـسر ، نیرومأم  اما  مینکیم . رکنم  زا  یهن  ام  : » دـنیوگیم دـننکیم و  نفلت  مه  یـضعب  دنـسیونیم ؛ همان  نم  هب 
مرجم زا  دـنرادن  قح  یئاضق  نیرومأم  هچ  یماظتنا و  نیرومأـم  هچ  یمـسر  نیرومأـم  هک  منکیم  ضرع  نم  دـنریگیم »! ار  لـباقم  فرط 

، نیا دنک . عافد  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  زا  دیاب  ام  تموکح  هاگتـسد  يهمه  دننک . عافد  یعرـش  یهان  رمآ و  زا  دـیاب  دـننک . عافد 
رازگزامن زا  دننک ؟ عافد  دیاب  کیمادک  زا  ام  ياههاگتسد  دنک ، هلمح  رازگزامن  هب  يرگید  سک  دناوخب و  زامن  یـسک  رگا  تسا . هفیظو 

لثم مه  فورعم  هب  رما  تسا . روطنیمه  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دشکیم ؟ رازگزامن  ياپ  ریز  زا  ار  هداجس  هک  یـسک  نآ  زا  ای 
دـسر هچ  دنهد ؛ رارق  يواسم  نارگید  اب  ار  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  دنناوتیم  ام  نیلوؤسم  نیرومأم و  رگم  تسا ... . بجاو  زامن ،

؟! دننک دییأت  ار  وا  لباقم  يهطقن  هکنیا  هب 

رکنم زا  یهان  زا  ینابتشپ 

يهـفیظو نـیا ، دـننک . یناـبیتشپ  ار  رکنم  زا  یهاـن  هـک  دـنفظوم  یماـظتنا ، يورین  یئاـضق و  هاگتـسد  یمالــسا ، ياروـش  سلجم  تـلود ،
تساهنآ .

مینک راومه  یهلا  بجاو  نیا  يارجا  يارب  ار  هنیمز 
رد ناـناوج  نیب  رد  دـیرادب . اـپرب  ار  یهلا  بجاو  نیا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  میتـفگ  و  مـیدرک ؛ ضرع  زیزع  تـلم  داـحآ  هـب  اـم 

، نیارباـنب دـنرکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  لـیامتم  ناـناوج  نیا  هک  تسادـیپ  سپ ، دـمآ . دوجو  هب  ییاـغوغ  روش و  روشک ، رـساترس 
دمحب زورما  مینک . مهارف  راومه و  یهلا  بجاو  نیا  يارجا  يارب  ار  هنیمز  هار و  هک  تسا  نایرجم  ناراذگنوناق و  نیلوؤسم ، ام ، يهفیظو 

. دنتلم نیا  دوخ  زا  همه  یئاضق ، هاگتسد  روشک و  نیلوؤسم  نایرجم ، یمالسا ، ياروش  سلجم  هّللا 

! دننک دس  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ولج  ار  هار  هک  دنشاب  یناسک  ادابم 

ادابم دننک ! دـس  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ولج  ار  هار  هک  دنـشاب  یناسک  یئاضق ، ای  یماظتنا  هاگتـسد  رد  ای  رانک ، هشوگ و  رد  ادابم 
زا ییاهربخ  هتبلا  دـننک ! تیامح  مرجم  زا  هکلب  دـننکن ، تیامح  وا  زا  درک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یـسک  رگا  هک  دنـشاب  یناـسک 
رمآ هک  منک  ادیپ  یشخبنانیمطا  ربخ  منک و  ساسحا  منادب و  هک  اجره  دسریم . نم  شوگ  هب  دراوم  زا  یـضعب  رد  روشک ، رانک  هشوگ و 

دش . مهاوخ  هیضق  دراو  مدوخ  هتفرگ ، رارق  یلوؤسم  رومأم و  يافج  دروم  هدرکن  يادخ  رکنم ، زا  یهان  فورعم و  هب 
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اهرادشه متشه : لصف 

درواین ربمغیپ  هک  یمالسا 

هّدع کی  اب  اهنآ  هتبلا  دشابن . ناناملسم  نایم  رد  مالسا  یتایح  يورین  نآ  مالسا و  هدنز  ماکحا  نآ  یمالـسا ، حور  نآ  دهاوخیم  نمـشد 
اب مه  ینمشد  دنرادن ؛ يراک  نادنچ  دنشاب ، مه  مالـسا  زا  يرـصتخم  رهاوظ  هب  لماع  ول  و  مالـسا ، هیلاع  ینابم  زا  عالّطایب  هدرم  ِناملـسم 

َنوُُرمْأـَت  [ ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک   » هک دومرف  نآرق  دروآ و  ربـمغیپ  هک  تسا  مالـسا  یمالـسا  تسین ! مالـسا  هکنیا  اـما  دـنرادن . نآ 
لئاسم رگاشامت  ای  ملاع ، ثداوح  رگاـشامت  دننیـشنب و  ياهّدـع  هک  تسین  مالـسا  نآ  ِهَّللاـِب »...[ َنُونِمُْؤت  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَت  َو  ِفوُْرعَْملاـِب 

هب حیحص  لکش  هب  ملاع ، يانب  يارب  ار  ناشدوخ  يورین  هک  یناناملـسم  هاگآ ، ناناملـسم  رادیب ، ناناملـسم  دنـشاب . ناشدوخ  هعماج  نورد 
. .... دنایناهج رابکتسا  ضغب  رثکادح  دروم  ناناملسم  هنوگنیا  مالـسا و  نیا  دنـسرتیمن ؛ یعنام  چیه  زا  هک  یناناملـسم  دنریگیم و  راک 

، نیا تسین . يدـیدج  عوـضوم  هک  فورعم  هب  رما  عوـضوم  مدرک . حرطم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  هدـنب  هک  تـسا  نـیا 
. تسا ناناملسم  یگشیمه  فیلکت 

نمشد فده  زکارم  ناوج ، عماوج 

نیا دشکب . داسف  هب  راک  اههاگـشناد  رد  هچ  و  اههسردم ، رد  هچ  ناوج  عماوج  رد  دیراذگن  دـینک ؛ هماقا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
امش ندوب  اب  دنادب . ار  نیا  مه  نمشد  تسا ؛ هدنز  یمالسا  ناریا  نیا  هعماج و  نیا  ناوج  لسن  هک  دینادب  تسا . فده  نمشد  يارب  زکارم 

. تسا مامت  ام  رب  تجح  نمؤم ، ناناوج 

هِسفَن نِم  ٌظِعاو 

، دنک تبقارم  ار  دوخ  دشاب ، دوخ  ظعاو  دیاب  سکره  تسا . دراوم  نیمه  مالـسا ، رد  یگدـنز  ياههمانرب  يهمه  یتیبرت و  يهمانرب  ساسا 
ِندرک هظعوـم  رکنم و  زا  دوـخ  ِیهن  فورعم و  هب  دوـخ  ِرما  نآ  هک  دـنکب  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوـش ، عناـم  دوـخ  یّطخت  زا 

هب مینک و  تبقارم  ار  اوـقت  دناهتـساوخ . اـم  زا  هک  تسا  یهلا  ياوـقت  ناـمه  نـیا ، تـسا . مّدـقم  نارگید  يهظعوـم  یهن و  رما و  رب  دوـخ ،
میزادرپب مدرم  حالصا  هب  دعب  میدش ، حالصا  اًلماک  هک  نامدوخ  میوگیمن  مییامن . هیصوت  رگیدکی 

نامدوخ زا  لوا  مینک ؟ حالـصا  يروج  هچ  ار  نورد  تسام . یمئاد  فئاـظو  وزج  یمئاد  ِحالـصا  مینک . حالـصا  ار  ناـمدوخ  نورد  دـیاب 
لاعتم يادخ  اب  ار  نامدوخ  يهطبار  لوا  روج . نیمه  مه  نارگید  منک . عورـش  مدوخ  زا  یـصاع  ِبنذم  ِریقح  صخـش  هدـنب ، مینک . عورش 

زا نیا ، ْهنَع .»  ًادَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  میـشیدنیب « : درک ، دهاوخ  لاؤس  ام  زا  لاعتم  يادخ  هک  هچنآ  هب  مینک و  حالـصا  مینک ، تسرد 
هک میزادرپب - مدرم  حالـصا  هب  دعب  میدش ، حالـصا  اًلماک  هک  نامدوخ  میوگیمن  دشاب . ام  نهذ  رد  مئاد  دیاب  هک  تسا  یئاهزیچ  يهلمج 
ام يارب  مه  هعماج  حالـصا  تقو  نآ  میدرک ، دوخ  حالـصا  هب  عورـش  یتقو  دـیاین - تسد  هب  مه  اـهیناسآ  نیا  هب  نیا  تسا  نکمم  ـالاح 

. تسا سفن  حالصا  زا  رتناسآ  هعماج - حالصا  وا - و  دش . دهاوخ  ناسآ 

اهتلیضف زا  عافد  همدقم  ایند  هب  یگتسب  لد  مدع 

یگنهرف ظاحل  زا  نمشد  هک  يراک  دریگب . ام  زا  ار  ام  ياهناوج  دنکیم  یعس  اشحف  داسف و  گنهرف  طلغ  گنهرف  يهعاشا  هار  زا  نمـشد 
زورما تسا . یگنهرف » ماع  لتق  » کی و  یگنهرف » تراغ   » کی یگنهرف ،» نوخیبش   » کی تفگ  دیاب  هکلب  یگنهرف ، مجاهت  کی  دـنکیم ،
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عفانم هب  لد  هتـسبن ، ایند  هب  لد  هک  ینمؤم  ناوج  نآ  دـنک ؟ عافد  اهتلیـضف  نیا  زا  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـنکیم . ام  اـب  ار  راـک  نیا  نمـشد 
! دنک عافد  اهتلیضف  زا  دناوتیمن  هک  تسا  راتفرگ  هدولآ و  شدوخ  هک  یسک  دنک . عافد  اهتلیـضف  زا  دتـسیاب و  دناوتیم  هتـسبن و  یـصخش 
، اذـل دـنک . عافد  دـناوتیم  یمالـسا  ياهـشزرا  لیاضف و  زا  مالـسا ، زا  بالقنا ، زا  ناوج ، نیا  دـنک . عافد  دـناوتیم  صـالخااب  ناوج  نیا 

. دینک رکنم  زا  یهن  منکیم : ضرع  مه  نآلا  دننک » رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  همه  : » متفگ شیپ  يدنچ 

تسا ماظن  ظفح  لوا ، يهفیظو 

ماجنا جیردت  هب  دیاب  تسا و  تدمدنلب  راک  یمالـسا ، ياهوزرآ  ققحت  تسین ؛ لاس  تسیب  لاس و  هد  راک  یمالـسا ، ياهوزرآ  ققحت  هتبلا 
مولعم دنکیمن ؛ ادـیپ  ققحت  هاتوک  تدـم  رد  یمالـسا  ياهوزرآ  هک  تسا  مولعم  دـنهدب ..... . مه  تسد  هب  تسد  لماوع  يهمه  دریگب و 

نیا رد  دـننکیمن ؛ تکرح  یمالـسا  ياون  اـب  زونه  اههاگتـسد  يهمه  هک  تسا  موـلعم  دوـشیم ؛ ادـیپ  یفلخت  اـجنآ  اـجنیا و  رد  هک  تسا 
(ص) ربمایپ رهطم  سَفَن  هک  ینامز  یّتح  دینیبیم  دینک ، هاگن  مه  مالسا  ردص  هب  امـش  رگا  تسین . يراظتنا  مه  نیا  زا  ریغ  تسین ؛ يدیدرت 

حالـصا دوشب . حالـصا  یهاتوک  تدم  رد  اهراک  يهمه  دـنوشب و  ناملـسم  هبـشکی  مدرم  يهمه  هک  دوبن  روطنیا  دروخیم ، مدرم  هب  مه 
میتسه نویناحور  ناممعم و  ام  همه ، نیا  يهلمج  زا  و  تسا ؛ همه  يهدـهع  هب  مه  نآ  هک  دراد ، مزـال  تدـمدنلب  تکرح  یمومع ، یلک و 
فلخت نالف  اجنالف  هکنیا  ياکتا  هب  دـناوتیمن  سکچـیه  تسا . ماظن  ظفح  لوا ، يهفیظو  سپ  تساـم . يهدـهع  هب  فیلکت  نیرتشیب  هک 
لوقعم قرط  زا  دیاب  همه  دسافم ، حالـصا  يارب  هتبلا  دـنک . فیعـضت  ار  یمالـسا  ماظن  نیا  هک  دـنزب  یفرح  ای  دـهدب  ماجنا  یتکرح  هدـش ،

. دوشب جیار  مدرم  نایم  رد  دیاب  تسا و  یمالسا  بجاو  کی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک . راک  شدوخ 

دشاب شوهاب  دیاب  یهللا  بزح  ناوج 

هب رما  مان  هب  دنک و  هنخر  وا  فوفـص  رد  یـسک  دراذگن  دـنک و  زاب  ار  شیاهمـشچ  دـیاب  دـشاب . شوهاب  دـیاب  مه  یهللابزح  ناوج  هتبلا 
. تسا ناتدوخ  يهدهع  هب  نیا ، دیـشاب . بظاوم  دیاب  دـنک . بارخ  ار  هّللا  بزح  يهرهچ  هک  دـیامن  داجیا  يداسف  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 

هدع کی  دنیآیم ، نادیم  هب  يراک  ماجنا  يارب  یهللابزح  نمؤم و  ياهورین  ات  هداد  ناشن  مه  لاس  دـنچ  نیا  ياههبرجت  مراد و  نیقی  نم 
یهللابزح و نمؤم و  ياهورین  هب  تبـسن  ار  نیلوؤسم  نهذ  ات  دننکیم  داجیا  يداسف  ياهشوگ  رد  اهنیا  مان  اب  نیغورد ، یلدـب و  رـصانع 

. دیشاب بظاوم  دننک . نیکرچ  یمدرم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هریاد 

دنکیم انب  شدوخ  تاغیلبت  رد  مه  نمشد  مینک ، ینادنز  یمولعم ، دارفا  هلیسو  هب  مه  نآ  دودحم ، هریاد  کی  رد  ار  فورعم  هب  رما  ام  رگا 
هک ار ، تمظع  نیا  هب  ِبجاو  نیا  دوش ! لمع  روطنیا  باجحدب ، ياهنز  هب  تبـسن  دـعب ، هب  نیا  زا  تسانب  ناریا  رد  هک  ندرک ؛ یـشاپمس 
اًلثم ناشباجح  عضو  هک  ینز  رفن  دـنچ  هب  تبـسن  مه  نآ  نارهت ؛ ياـهنابایخ  رد  دودـحم ، ياهریاد  رد  دـنروایب  تسا ، نآ  هب  زیچ  همه  ماوق 

رتالاب هیضق ، هعماج !؟ نوگانوگ  ياههنحص  رد  نمؤم  ياهورین  روضح  يانعم  تسا  نیا  فورعم !؟ هب  رما  يانعم  تسا  نیا  تسین . تسرد 
. تساهفرح نیا  زا 

فورعم هب  رما  عماج  لماک و  لکش 

فورعم هب  رما  ناملسم ! نارهاوخ  ناردارب و  يا  میوگب . هملک  ود  نیا  ریـسفت  رد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  هملک  کی  اجنیا 
فورعم و هب  رما  تسا . رکنم  زا  یهن  زا  کچوک  هنومن  کینیا  نکن ! ییوگب  یـسک  هب  ییاهنت  هب  تدوخ  نابز و  هب  وت  هک  تسین  نآ  طقف 
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يرارقرب هب  رمک  ددنبب . اهيدب  نتخاس  نک  هشیر  هب  رمک  یمالـسا  هعماج  هکنیا  زا  تسا  ترابع  شعماج  لماک و  لکـش  رد  رکنم  زا  یهن 
تـسد رد  ام  يدام  يرکف و  تراسا  ياههدنامیقاب  رد  دوشیم  هصالخ  ام  ياهيدـب  همه  زورما  ددـنبب و  اهتلیـضف  اهیکین و  اهیبوخ و 

ار ییاهیگتسباو  نیا  ات  دننک  تکرح  ماگ  کی  ادص و  کی  هداد ، مه  تسد  هب  تسد  همه  هچراپکی ، تلم  همه  دیاب  گرزب . ياهتردق 
. مینارتسگب اج  همه  هب  ار  دوخ  یناسنا  مایپ  ادن و  هک  مینک  ششوک  میلسگب و  میربب و  میراد  هتشذگ  طلغ  گنهرف  هب  ام  زونه  هک 

ناشبویع هناهب  هب  نارگید  ندرکن  درط 

یتسود راهظا  امش  اب  تسا ، یسک  کی  ِِهتَّدَوَِمب » ْمُْکَیلِإ  َلَْبقَأ  ْنَم  ِبُویُع  ِیف  اُونُعْطَت  َال  : » ًامْوَی ِِهباَحْصَِأل  ُلوُقَی  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس 
هدـهاشم وا  رد  امـش  هک  یبویع  رکذ  اب  دـینزن  وا  هنیـس  هب  در  تسد  دـنکیم . امـش  هب  ياهقالع  راـهظا  دـیآیم و  امـش  تمـس  هب  دـنکیم ،

غارس میورب  ًاروف  ام  دنکیم ، ام  هب  هقالع  راهظا  ام  شیپ  دیآیم  یسک  کی  تسا . يایمومع  گرزب و  مهم و  روتسد  یلیخ  نیا  دینکیم .
تبحم هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  نومـضم  دـنیامرفیم  مینزب . اهنآ  رب  نعط  مینک و  هیکت  اهنآ  يور  دراد و  دوجو  وا  رد  هک  یتالاکـشا  نآ 

هک درادن  یموزل  دیراد ، غارس  وا  رد  مه  یبیع  کی  الاح  ولو  دریذپب . ار  وا  تبحم  دینک ، لوبق  دنکیم  تبحم  راهظا  امش  هب  هک  ار  یـسک 
دینزب . وا  هنیس  هب  در  تسد  هک  دیهد  رارق  نیا  بجوم  ار  نیا  دینکب و  بیع  نآ  رد  نعط 

در دـینک ، درط  بیع  نیا  رطاخ  هب  ار  وا  تسین  مزال  دراد ، یبیع  دراد ، یهانگ  دراد ، یفالخ  راک  رگا  اََهل » ُعَضْخَی  ٍۀَئِّیَـس  یلَع  ُهوُِفقُوت  اـَل  َو  »
ََیلِإ يَدـْهَأ  ْنَم  ََّیلِإ  ِیناَوْخِإ  ُّبَحَأ   » اب درادـن  یتاـفانم  درادـن . یتاـفانم  رکنم  زا  یهن  اـب  دـیریگب . ار  وا  يولج  ینعی  دـینک . فقوتم  دـینک ،

شتسود و بویع  يادها  يارب  ای  رکنم  زا  یهن  يارب  ناسنا  هتبلا  دعب  دینک . ظفح  ار  تبحم  دنویپ  هتشر  نکل  درادن . یتافانم  نیا  اب  «. ِیبُویُع
هب هک  دشابن  روج  نیا  اما  دـهد . ماجنا  ار  راک  نیا  دـنک و  هدافتـسا  اهتصرف  نیا  زا  دـناوتیم  دراد و  ییاهتصرف  نمؤم  يارب  ندوب  ةآرم 
درط ار  وا  دوخ  ار و  وا  تبحم  امش  هک  دوشب  بجوم  نیا  دیراد ، غارس  وا  رد  ار  یبیع  کی  ، دیراد غارـس  وا  رد  ار  يداریا  کیهکنیا  درجم 

. تسا یعامتجا  طباور  رد  دروخرب  ياهتیبهاش  نآ  زا  یکینیا  دینکن . لوبق  دینک و 
شئایلوا ربمغیپ و  راتفر  قالخا و  وزج  نیا  ِهئاَِیلْوَأ » ِقاَلْخَأ  ْنِم  َال  َو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِقاَلْخَأ  ْنِم  ْتَْسَیل  اَـهَّنِإَف  : » دومرف دـعب 

ناشبذج دندزیمن . اهنآ  هنیس  هب  در  تسد  دنتشاد ، یتالاکشا  دنتشاد ، مه  یبویع  ناشغارـس ، دندمآیم  هک  ار  یناسک  اهنآ  ینعی  تسین .
. دـندرکیم مه  رکنم  زا  یهن  دـندرکیم ، مه  فورعم  هب  رما  دندیـشوکیم ، مه  اهنآ  حالـصا  رد  هتبلا  دنتـشادیم . ناـشهگن  دـندرکیم .

نیا ندرک ، جراـخ  دوـخ  یتـسود  زرم  زا  ار  اـهنآ  ندرک و  در  ندرک و  درط  ار  يدارفا  ياهناـهب  كدـنا  هب  هک  تسا  یلک  هدـعاق  کـینیا 
. هدش هداد  روتسد  ام  هب  ثیدح  نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  اب  فلاخم 

دننکن هدافتساءوس  یهلا ، بجاو  نیا  زا  یناسک  دیشاب  بظاوم 

، يردهدرپ ندیـسر ، هتـشذگ  ياهباسح  هدرخ  هب  اهندرک ، فاص  باسح  دـننکن . هدافتـساءوس  یهلا ، بجاو  نیا  زا  یناسک  دیـشاب  بظاوم 
مدرم دنـشاب . رایـشوه  دیاب  مدرم  دشاب . دـیابن  اهنیا  یهلا ، بجاو  نیا  يهناهب  هب  نآ  نیا و  لام  ضرع و  سیماون و  هب  ضرعت  يزیروربآ ،

رد دـنکیم . نوگانوگ  ياـیاضق  هجوتم  ار  اههاگتـسد  تاـقوا  زا  یلیخ  هک  تسا  مدرم  یـشوهزیت  دنـشوهزیت . اـیاضق  يهمه  رد  هراومه و 
ترـشابم دـندرک ، کمک  هک  دـندوب  مدرم  ًابلاغ  زورما ، ات  لوا  زور  زا  اهکهورگ  بالقنا و  دـض  ياهیرگيذوم  اهتلاذر و  ياـیاضق  نیمه 

زین اجنیا  دـندرک . تیادـه  مه  ار  نیلوؤسم  دـنداد و  ماجنا  ار  یمادـقا  دـندید و  ار  يزیچ  دـنداد ، جرخ  هب  تقد  دـندرک ، ینیبزیت  دـندرک ،
دروم هدرکان  يادـخ  ای  دـنامب ، نیمز  گرزب  يهضیرف  نیا  یهلا و  بجاو  نیا  دـنراذگب  دـیابن  یـشوهزیت  اب  مدرم ، دوخ  تسا . روطناـمه 

. دریگ رارق  هدافتساءوس 
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اما تسا ، بوخ  فورعم ، هب  رما 

نیا اب  دراد . رثا  ینمـشد ، لاحرههب  نکیل  تسا ؛ هدشن  نمـشد  نوبز  زورما ، ات  ام  تلم  تسا . هدمآ  قئاف  شنانمـشد  رب  ام  تلم  هّللا  دـمحب 
ییامنتشرد نوگانوگ ، ياههنیمز  رد  دیابن  درک . گرزب  ار  تالکشم  دیابن  دشاب ؟ هتشادن  یلکشم  چیه  هک  تسا  روشک  مادک  اهینمشد ،

هکنیا نودـب  ییالقع ، شور  اـب  یهاوخریخ ، اـب  اـما  تسا ؛ بوخ  تحیـصن ، تسا ؛ بوخ  فورعم ، هب  رما  تسا ؛ بوخ  رّکذـت ، هتبلا  درک .
. دوش رازگتمدخ  يهعومجم  کی  فیعضت  بجوم 

اه هنیمز  همه  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

سرد ناوـج ، يارب  تسه . مه  کـین  ياـهراک  فورعم و  هب  رما  تـسین ؛ رکنم  زا  یهن  طـقف  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  يهلأـسم  رد 
، یگدـنز رد  هدیدنـسپ  تاداع  بادآ و  تیاعر  لوقعم و  حیحـص و  شزرو  یعامتجا ، يراکمه  کین ، قالخا  ندرک ، تداـبع  ندـناوخ ،
. دراد دوجو  یگرزب  ياـهراک  بوـخ و  فیاـظو  هداوناـخ ، کـی  يارب  نز و  کـی  يارب  درم ، کـی  يارب  تسا . بوـخ  لاـمعا  ءزج  همه 

طقف مه  رکنم  زا  یهن  تسا . فورعم  هب  رما  دیهاوخب ، وا  زا  دییوگب و  وا  هب  دینکب  رما  بوخ  ياهراک  نیا  زا  یکی  هب  امش  هک  ار  یـسکره 
شـسابل راتفر و  نابایخ  رد  رفن  کـی  رگا  هک  دوشیم  مّسجم  نهذ  رد  ًاروف  رکنم ، زا  یهن  مییوگیم  اـت  تسین . یـصخش  ناـهانگ  زا  یهن 

. تسا مهد  ءزج  نیا  تسین ؛ نیا  طقف  دنک . رکنم  زا  یهن  ار  وا  دیایب و  دیاب  یکی  دوبن ، بوخ 
نیمه دــنهدیم ؛ ماـجنا  دــسریم و  ناشتــسد  اــناوت  دارفا  هـک  ییاــهراک  اـًـلثم  دراد ؛ دوـجو  مـهم  ياــههنیمز  يهـمه  رد  رکنم  زا  یهن 

زا هدافتـسا  باب  رد  اهتکرـش و  باب  رد  تادراو ، باـب  رد  روشک ، یمومع  لـئاسم  رد  يزاـبقیفر  نیمه  یمومع ؛ عباـنم  زا  يهدافتـساءوس 
. نالوؤسم يوس  زا  اهتقافر  تیاعر  نیمه  هریغ ؛ يدیلوت و  عبانم 

رکنم زا  یهن  يدب و  ندرک  اشفا  توافت 

راک یلوؤسم  زا  یسک ، زا  مینک . رشتنم  مینک ، ءاشفا  ار  بوخ  طاقن  ار ، تبثم  طاقن  صاخـشا ، يهرابرد  ۀَِبئاَْعلا ؛»  ِْرتَس  َو  ِۀَفِراَْعلا ، ِءاَْشفِإ  َو  » 
ءاشفا دـینکن . ءاشفا  ار  نیا  دـیراد ، غارـس  يایفنم  يهطقن  هچنانچ  رگا  لباقم : يهطقن  دـیئوگب . دـینک و  نایب  ار  نیا  دـیراد ، غارـس  یبوخ 

، دوش هتفرگ  داریا  دـیاب  تسا و  دراو  یلاکـشا  شراک  هب  هک  یـسک  نآ  دوخ  هب  ارچ ، دـینکن ؛ رکنم  زا  یهن  هک  تسین  نیا  شیانعم  ندرکن 
. تسین تحلصم  اهزیچ  نیا  ندرک  ءاشفا  اما  دوشب ؛ هتفگ 

یندوشخبان هانگ 

یمالـسا و رخافم  یهلا و  بهاوم  زا  یکی  نیلوؤسم ، هب  هناقفـشم  تحیـصن  داقتنا و  تنـس  مسر و  هچرگا  یمالـسا ، ماـظن  رد  هکنآ  رگید 
یلو دبایب ، تیفیک  هعسوت و  دنامب و  هعماج  رد  دیاب  تسا و  فورعم  هب  رما  يهضیرف  زراب  قادصم  روما و  تفرشیپ  ءاقترا و  دشر و  يهیام 

هب هک  نانآ  زا  ییوگدـب  روشک و  یلـصا  نارازگراک  هب  نظءوس  ینیبدـب و  يهیحور  يهعاشا  اب  مزال  نسحتـسم و  راک  نیا  ندرک  طولخم 
راتفر ای  نتـشون  نتفگ و  اب  یناسک  رگا  دوب . دـهاوخ  زیمآتنایخ  گرزب و  ییاطخ  دـماجنیب ، نانآ  هاگیاج  فیعـضت  اـی  هیحور ، فیعـضت 
هولج روآسأی  هریت و  ار  قفا  اضف و  دـنناشفیب و  اهلد  رد  ار  روشک  يهیاپدـنلب  نالوؤسم  هب  تبـسن  دـیدرت  کـش و  رذـب  دوخ ، يهنادـمعتم 

یمالـسا و یماظن  زا  هک  ام  روشک  رد  راک  نیا  دروآ . باسح  هب  هاوخریخ  رازگتمدـخ و  ار  اهنآ  ناوتیمن  ینایب  هیجوت و  چـیه  اـب  دـنهد ،
یتیفرظ دادعتـسا و  و  نـالوؤسم ، مدرم و  ناـیم  ریظنیب  یتیمیمـص  و  راکادـف ، صـالخااب و  یتلم  و  یمدرم ، اًـلماک  ینـالوؤسم  و  یبـالقنا ،

روشک و يهدـنیآ  هب  هبرـض  کشیب  تسا ، رادروخرب  ملاع  ياهتلم  نایم  ناهج و  رد  هتـسجرب  یتیثیح  و  تفرـشیپ ، راک و  يارب  ناـشخرد 
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. تسا یندوشخبان  یهانگ  دوشیم و  بوسحم  بالقنا  ياهنامرآ  هب  تنایخ 

یساپسان

ساپ تسا ، هضیرف  نیا  يهتسیاش  هکنانچ  ار  دوخ  ِگرزب  راک  دیاهتـشامگ ، هضیرف  نیا  جیورت  هب  تمه  نونکا  هک  دنمجرا  ناتـسود  امش 
یحالـصا ِلمع  نیا  زا  یـساپسان  يهطرو  رد  نداتفاورف  زا  ار  ناربخیب  ِنهذ  نایوگدـب و  نابز  راک ، نیا  رد  يرگنهبناجهمه  اـب  دـیرادب و 

. دیشخب تاجن  گرزب ،

رطخرپ تابجاو  يهناوتشپ 

زا یهن  داهج و  نوچمه  راوشد  رطخرپ و  تابجاو  یمتح  يهناوتـشپ  هک  ار  دـبعت  لکوت و  تشذـگ و  راثیا و  مزال  ياههیام  هک  تسا  زامن 
، نمشد موجه  رطاخ  هب  هک  یماگنه  درادیم . لیسگ  اهنادیم  نادب  هناعاجش  ار  وا  دروآیم و  دیدپ  یمدآ  حور  رد  تسا ، تاکز  رکنم و 
هب ای  دزاسیم ، بطاخم  ار  همه  قافنا ، تاکز و  يهضیرف  مدرم ، زا  ییاهرـشق  یگدنز  يراوشد  رثا  رب  ای  دـباییم ، ّتیمها  داهج  يهضیرف 

، طئارـش نیا  يهمه  رد  دوشیم ، یناگمه  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قالخا ، گـنهرف و  يهصرع  رد  نمـشد  شـالت  ياـضتقا 
، اهيریذپرطخ اهراثیا و  اهتدهاجم و  يهمه  يونعم  یحور و  يهناوتـشپ  يهباثم  هب  هکلب  دـتفایمنورف ، یلمعلاریخ »  » نأش زا  طقف  هن  زامن ،

دوشیم . هدوزفا  نآ  ّتیمها  رب 
 

تائاتفتساو ماکحا  مهن : لصف 

هراشا

یمامت هب  یـسرتسد  يارب  اذلف  تسا . هدـش  هدروآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  التبم  تائاتفتـسا  ماکحا و  زا  یـشخب  تمـسق ، نیا  رد 
و دننک ؛ هعجارم  یشزومآ  هلاسر  ودیدج  تائاتفتـسا  تائاتفتـسالا ، ۀبوجأ  بتک  هب  دنناوتیم  هلظ » ماد  » يربهر مظعم  ماقم  نیدلقم  ، ماکحا
یهافش و ای  یبتک  تروص  هب  ای  هدومن  هعجارم  هرس » سدق   » ماما ترـضح  هلاسر  هب  دنناوتیم  دنرادن ، اوتف  فالتخا  هب  ملع  هک  یلئاسم  رد 

. دنیامن اتفتسا  « هلظماد » يربهر مظعم  ماقم  رتفد  زا  تنرتنیا  قیرط  زا  ای 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو 

یهلا گرزب  هضیرف  نیا  هک  يدارفا  دوریم و  رامش  هب  یمالـسا  گرزب  مهم و  رایـسب  ضیارف  تابجاو و  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  تساهنآ . راظتنا  رد  نیگنس  تخـس و  يرفیک  دوب و  دنهاوخ  راکهانگ  دنتوافتیب  نآ  ربارب  رد  ایدننکیم  كرت  ار 

هلاسر . ) دـیآیم رامـش  هب  مالـسا  نیبم  نید  تایرورـض  وزج  نآ  بوجو  لصا  هکلب  تسا ، بجاو  مالـسا  ياـهقف  قاـفتا  هب  اـهنت  هن  رکنم 
ص329) ج1 ، یشزومآ ،

رد ادابم  ات  دریگب ، دای  ار  نآ  بوجو  مدـع  بوجو و  دراوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  طیارـش و  تسا  بجاو  یفلکم  ره  رب 
س 1074) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  . ) دوش رکنم  فالخ و  لمع  راچد  دوخ  یهن  رما و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بادآ 
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هجلاعم ار  دوخ  رامیب  ینابرهم  اب  هک  دشاب  یبیبط  نوچ  نآ  بتارم  یهن و  رما و  رد  هک  تسا  راوازـس  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  يارب 
راکهانگ و يارب  صاخ  یتمحر  فطل و  شیهن  دنکیم و  تیاعر  ار  شدنزرف  تحلـصم  هراومه  هک  دشاب  زوسلد  يردـپ  نوچ  دـنکیم و 

ياوه ياههبئاش  زا  ار  دوخ  راک  نیا  دـنک و  صلاخ  لـجوزع  يادـخ  ياـضر  يارب  ار  دوخ  تین  دـشاب و  مدرم  يارب  ماـع  یتمحر  فطل و 
گرزب ناهانگ  زا  شهانگ  رگا  یتح  راکهانگ ، اسب  هچ  دـنیبن . راکهانگ  زا  رترب  هزنم و  یـصخش  ار  دوخ  دـنک و  كاـپ  ولع  راـهظا  سفن و 

نیگمـشخ وا  لمع  زا  هک  دنچره  درادیم ، تسود  تافـص  نآ  هطـساو  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  دـشاب  هتـشاد  يایناسفن  تافـص  دـشاب ،
دروم هک  دراد  ياهدیهوکن  رایسب  تافـص  شلد  نطاب  رد  ینعی   ) تسا نیا  سکعرب  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  دوخ  اسب  هچ  تسا و 

هلأسم 14) هر ،) ) ینیمخ ماما  هلیسولا  ریرحت  .) دشاب هتشادن  ربخ  شدوخ  هچ  رگا  و  تسا ) ادخ  مشخ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 

رکنم فورعم و  هب  ملع 

ریغ رد  دسانـشب و  ار  رکنم  فورعم و  دیاب  هدننک  یهن  رما و  ینعی  . تسا رکنم  فورعم و  هب  ملع  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِلوا  طرش 
ینادان لهج و  رثا  رد  تسا  نکمم  اریز  دـنکب ؛ يراـک  نینچ  دـیابن  هکلب  دـنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسین  فظوم  تروص  نیا 
تـسین موـلعم  ًـالثم   ) هن اـی  تـسا  مارح  شراـک  مـینادیمن  هـک  یـسک  ندرک  رکنم  زا  یهن  نیارباـنب  دـنک . فورعم  زا  یهن  رکنم و  هـب  رما 

س 1057 و تاءاتفتـسالا ، ۀـبوجا  . ) تسین زیاج  هکلب  بجاو  لالح ،) ای  تسا  نآ  مارح  لذـتبم و  عون  زا  دـهدیم  شوگ  هک  يایقیـسوم 
1059 و 1067)

، تسا بجاو  وا  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ًارهاظ  تسا ، مکح  هب  لهاج  بکترم  هک  دـهد  لامتحا  دـشابن و  فالتخا  دروم  هلأسم  رگا 
همادا مه  زاب  رگا  سپـس  دـنک  داـشرا  هلئـسم  مکح  هب  ار  وا  لوا  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  و  دـشاب . رـصقم  لـهاجوا  رگا  اـصوصخم 

هلأسم 3) لوا  طرش  ، ینیمخ ماما  هلیسولا  ریرحت  .) دشاب رصاق  لهاج  وا  رگا  اصوصخم  دنک ، یهن  رما و  ار  وا  تقونآ  دهدیم 
هلأسم 4) لوا  طرش  ینیمخ ، ماما  هلیسولا  ریرحت  .) تسین بجاو  وا  لهج  ندرک  فرط  رب  یهن و  رما و  ، دشاب عوضوم  هب  لهاج  لعاف ، رگا 

ریثأت لامتحا 

ياهجیتن رثا و  وا  یهن  رما و  هک  دـهدب  لامتحا  دـیاب  هدـننک  یهن  رما و  ینعی  . تسا ریثأت  لامتحا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِمود  طرش 
س 1057) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  . ) دراد هدنیآ  رد  ولو 

، ردلق ياهتموکح  دزن  رد  رگم  تسا ؛ یعطق  اج  همه  ریثأت  لامتحا  میوگیم  نم  دشاب . هتشاد  دوجو  ریثأت  لامتحا  دیاب  هک  دناهتفگ  یـضعب 
فرح مدرم ، يارب  ارچ . مدرم  يارب  اما  دنکیمن ؛ رثا  دوریمنورف و  ناشـشوگ  هب  باسح  فرح  هتبلا  هک  دنیاهنآ  نیطالـس . نادنمتردق و 

( نارهت هاگشناد  خساپ  شسرپ و  يهسلج  /22/02/1377 . ) دراد رثا 
يرثا چـیه  هدـش  بکترم  ار  رکنم  اـی  هدرک و  كرت  ار  فورعم  هک  فرط  هب  تبـسن  شرکنم  زا  یهن  اـی  شفورعم و  هب  رما  هـک  دـنادب  رگا 
هجوتم هکلب  دنکن  وا  صخـش  هجوتم  ار  باطخ  هک  یطرـش  هب  دراذگیم  رثا  هداد  ماجنا  زین  وا  هک  يرگید  صخـش  هب  تبـسن  یلو  درادـن ،

فورعم هب  رما  ایو  رکنم  زا  یهن  ار  لوا  فورعم  كرات  ای  بکترم و  صخـش  يرگید ، رد  ریثأت  روظنم  هب  تسا  بجاو  دـنک ، لوا  بکترم 
هلأسم 9) مود  طرش  ، ینیمخ ماما  هلیسولا  ریرحت  . ) دنک

وا هک  دـنک  رما  صخـش  نآ  هب  تسا  بجاو  شدوـخ ، یهن  رما و  هن  تسا  رثؤـم  فرطرد  شیهن  رما و  نیعم  صخـش  نـالف  هک  دـنادب  رگا 
ریرحت .) تسا هدرک  لاـمها  فـیلکت  طئارـش  دوـجو  اـب  يو  هک  دـنادب  هک  یتروـص  رد  هتبلا  دـنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رماار  فرط 
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هلأسم 10) مود  طرش  ، ینیمخ ماما  هلیسولا 

هانگ رب  رارصا 

دشاب هتشاد  تجامس  رارصا و  هانگ  رارمتسارب  راکهانگ  صخش  دیاب  ینعی  . تسا هانگ  رب  رارصا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِموس  طرش 
ار رکنم  دروآیم و  اـج  هب  ار  فورعم  ینعی  درادیم  رب  تسد  اـطخ  زا  دوخ  دوـش  یهن  رما و  هکنیا  نودـب  يو  هک  دوـش  موـلعم  هچناـنچ  و 

س 1057) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  . ) تسین بجاو  وا  یهن  رما و  دنکیم ، كرت 
هلأسم 2791) ینیمخ ، ماما  هلاسر  .) تسین بجاو  دنکیمن  رارکت  هک  دهدب  حیحص  لامتحا  ای  دنک  نامگ  ای  دنادب  رگاسپ 

رتمهم هدسفم  نتشادن 

یهن رما و  رگا  بیترت  نیدب  دشاب ، هتشادن  هدسفم  یهن  رما و  دیاب  ینعی  . تسا هدسفم  نتشادن  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ِمراهچ  طرش 
رما اج  نیارد  دسرب ، یلام  ای  ییوربآ و  ای  یناج و  ررض  لیبق  زا  ياهدسفم  رگید  ناملسم  هب  ای  هدننک و  یهن  رما و  صخش  هب  دوش  بجوم 

یهن و رما و  هدـسفم  نیب  اهرکنم  فورعم و  مامت  رد  دـیاب  ینعی  . دـنکب ار  تیمها  هظحالم  تسا  فظوم  فلکمهتبلا  تسین . بجاو  یهن  و 
س 1057) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  .) دیامن لمع  تسا  رتمهم  هچنآ  هب  سپس  دنک و  هسیاقم  یهن  رما و  كرت  هدسفم 

تسا یصاخ  یعامتجا  تیعقوم  ذوفن و  ياراد  هک  یسک  دروم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مادقا  تروص  رد  دسرتیم  هک  یـسک 
تـسین راوازـس  یلو  دشاب . ییالقع  شـسرت ، أشنم  هک  یطرـش  هب  دنک  یهن  رما و  ار  وا  تسین  بجاو  دنیبب ، یهجوت  لباق  ررـض  وا  هیحان  زا 

یمک ررض  ندش  دراو  لامتحا  فرص  هب  ای  هدش و  مارح  لعف  بکترم  ای  هدرک و  كرت  ار  بجاو  هک  یسک  ماقم  هظحالم  فرص  هب  یسک 
س تاءاتفتـسالا ، ۀـبوجا  . ) تسا مزـال  مهم  مها و  تیاـعر  لاـح  ره  هب  دـنک . كرت  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هب  هظعوـم  رکذـت و  وا ، فرط  زا 

1059 و 1061)
دـیجم و نآرق  ظفح  بهذـم و  ای  نید  لوصا  لثم  دـهدیم  دایز  ّتیمها  نآ  هب  سدـقم  عراـش  هک  دـشاب  يروما  زا  رکنم  اـی  فورعم  رگا 

فقوت رگا  سپ  دوشیمن ، ندوبن  بجاو  بجوم  ررـض ، درجم  دوش و  ّتیمها  هظحالم  دـیاب  هیرورـض ، ماکحا  ای  ناناملـسم  دـیاقع  ظـفح 
هلأسم ، ینیمخ ماما  هلاسر  .) نآ لذب  تسا  بجاو  لام ، ناج و  لذب  رب  مالسا  هیرورـض  ماکحا  ظفح  ای  ناناملـسم  دیاقع  ظفح  دشاب  هتـشاد 

(2792
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  لحارم و 

دراو دـیابن  دوشیم  لـصاح  دوـصقم  رتنییاـپ  يهلحرم  هب  اـت  ینعی  . تسا بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  لـحارم و  تیاـعر 
ص335) ج1 ، یشزومآ ، هلاسر  .) دش رتالاب  هلحرم 

یبلق یهن  رما و 

تهارک اـیتیاضر  راـهظا  ، یبـلق یهن  رما و  زا  دوصقم  تسا . بلق  اـب  یهن  رما و  اـییبلق  یهن  رما و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِلوا  هلحرم 
زا دزاس و  راکـشآ  رکنم  هب  تبـسن  ار  دوخ  ینورد  راجزنا  رفنت و  فورعم و  هب  تبـسن  ار  دوخ  یبلق  تیاضر  دیاب  فلکم  ینعی  تسا  یبلق 

هلاـسر . ) دزاـس راداو  رکنم  كرت  فورعم و  ماـجنا  هـب  ار  دروآیماـج  هـب  ار  يرکنم  اــی  دــنکیم و  كرت  ار  یفورعم  هـک  يدرف  هار  نـیا 
ص335) ج1 ، یشزومآ ،

دوصقم هب  درک و  یهن  رما و  ناوتیم  هار  نیرتکبـس  هجرد و  نیرتنییاپ  اب  ات  هک  دراد  یتاجرد  رفنت ) تیاـضر و  راـهظا   ) یبلق یهن  رما و 
زا یخرب  دنرایـسب . دنراد  هک  یعاونا  بسح  رب  فعـض و  تدش و  بسح  رب  تاجرد  نیا  دش . رتالاب  يهجرد  هب  لسوتم  دیابن  تفای  تسد 
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بل هب  نادـند  ندز ، تسد  يور  هب  ندـش ، هریخ  نتـسب ، ورفمـشچ  ندرک ، دروـخرب  هداـشگ  يور  دـنخبل و  مسبت و  اـب  زا : دـنترابع  اـهنآ 
ترــشاعم كرت  رهق و  ندرک ، عـطق  ار  تبحــص  ندرک ، تـشپ  ندـنادرگور ، ندرکن ، مالــس  ندرک ، هراـشا  رــس  اـی  تـسد  اـب  نـتفرگ ،

ص335) ج1 ، یشزومآ ، هلاسر  .) ندرک

یناسل یهن  رما و 

تـسا نیا  ینابز  یهن  رما و  زا  دوصقم  تسا . نابز  اب  یهن  رما و  اـی  یناـبز )  ) یناـسل یهن  رما و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِمود  هلحرم 
ص336) ج1 ، یشزومآ ، هلاسر  . ) دهد ماجنا  ار  فورعم  درادرب و  تسد  رکنم  زا  دهاوخب  فرط  زا  نتفگ  اب  دیاب  فلکم  هک 

رتالاب يهجرد  هب  مادـقا  دـیابن  دیـسر ، دوصقم  هب  ناوتیم  نحل  نیرتمارآ  هجرد و  نیرتنییاپ  اـب  اـت  هک  دراد  یتاـجرد  یناـسل ، یهن  رما و 
رکذـت ندرک ، داشرا  زا : دـنترابع  اهنآ  زا  یخرب  دنرایـسب . دـنراد  هک  یعاونا  بسح  رب  فعـض و  تدـش و  بسح  رب  تاـجرد  نیا  درک .

، نتفگ نخس  یلالدتسا  ندرک ، هرظانم  ثحب و  ندرمش ، رب  ار  اهنایز  دوس و  دسافم و  حلاصم و  نداد ، زردنا  دنپ و  ندرک ، هظعوم  نداد ،
ص336) ج1 ، یشزومآ ، هلاسر  .) ندرک تبحص  دیدهت  اب  ندز ، فرح  یتشرد  تظلغ و  اب 

نامه اب  ضرغ  میتفگ و  لوا  هلحرم  رد  هچنآ  هب  تبـسن  تسه  يرتمک  ءاذـیا  تناها و  مود ) هلحرم   ) ینابز یهن  بتارم  زا  یـضعب  رد  رگا 
اب داشرا  هظعوم و  دوش  ضرف  رگا  الثم  دـهدن . ماجنا  ار  لوا  هلحرم  فیاظو  دوش و  افتکا  رادـقم  ناـمه  هب  تسا  بجاو  دوشیم ، لـصاح 

نیا زا  دـیابن  دـهدیم ، رازآ  ار  فرط  نآ  لاثما  ندرک و  رهقو  ضارعا  زا  رتمک  تسا و  ریثأتلا  لمتحم  اـی  رثؤم و  هداـشگ  يور  مرن و  ناـیب 
رما هچ  ناگدـننک و  رما  هچ  صاخـشا  دـیوجب . کـسمت  تسا  لوا  هلحرم  هک  ضارعا  هب  هدوـمن  زواـجت  تسا  مود  هلحرم  هـک  یناـبز  یهن 

وا يارب  دهدیم و  رازآ  رتشیب  ار  فرط  ناشندرک  رهق  ضارعا و  هک  دنتـسه  يرایـسب  دـنفلتخم ، رایـسب  لاوحا  قالخا و  رظن  زا  ناگدـنوش 
بتارم و تیاعر  تسا  مزال  هدـننک  یهنو  هدـننک  رما  رب  نیاربانب  ینابز . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ات  تسا ، رتزیمآ  تناـهاو  رتنیگنس 

هلأسم 6) هر ،) ) ینیمخ ماما  هلیسولا  ریرحت  . ) دهد ماجنا  هار  نیرتناسآ  رتناسآ و  هب  ار  دوخ  هفیظو  دیامنب و  ار  صاخشا 

یلمع یهن  رما و 

رما زا  دوصقم  تسا . روز ) ربج و  ندرب  راک  هب  تردـق و  لامعا  زا  هیانک   ) تسد اـب  یهن  رما و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِموس  هلحرم 
زاـب فورعم  كرت  رکنم و  ماـجنا  زا  ار  فرط  روز ، ربـج و  ندرب  راـک  هب  تردـق و  لاـمعا  اـب  دـیاب  فـلکم  هـک  تـسا  نـیا  یلمع  یهن  و 

ص336) ج1 ، یشزومآ ، هلاسر  .) دراد
یتینما ياهورین  هب  ار  ینابز  یهن  رما و  يهلحرم  زا  دعب  بتارم  ناوتیم  یمالـسا  تموکح  رادـتقا  تیمکاح و  نامز  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
تردق لامعا  زج  ياهراچ  تیصعم  باکترا  زا  يریگولج  يارب  هک  يدراوم  رد  صوصخ  هب  درک ، راذگاو  هییاضق  يهوق  و  سیلپ )  ) لخاد

تیمکاح و اب  ینامز  نینچ  رد  تسین ، نآ  دـننام  وا و  سبح  ریزعت و  اـی  دـهدیم  ماـجنا  مارح  لـعف  هک  یـسک  لاوما  رد  فرـصت  قیرط  زا 
رد و  دـننک ، افتکا  یناـبز  یبلق و )  ) یهن رما و  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  نیفلکم  تسا  بجاو  یمالـسا ، تموکح  نینچ  رادـتقا 

عیمج طیارـش ، رد  یلو  دـنهد ، عاـجرا  هییاـضق  هوق  یماـظتنا و  يورین  رد  طـبریذ  نیلوؤسم  هب  ار  عوضوم  روز ، هب  لـسوت  هب  زاـین  تروص 
ص336) ج1 ، یشزومآ ، هلاسر  .) دنهد ماجنا  ضرغ  ققحت  ات  اهنآ  بیترت  تیاعر  اب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم 

تلاـخد دـننک ، یهاـتوک  دوـخ  يهفیظو  ماـجنا  رد  دـنراد  هدـهع  رب  ار  داـسف  زا  يریگوـلج  يهفیظو  تـلود  فرط  زا  هـک  ینارومأـم  رگا 
فورعم هب  رما  هب  مدرم  تردابم  یلو  تسین ، زیاج  دوشیم  بوسحم  ییاضق  یتینما و  ياهورین  فیاـظو  زا  هک  يروما  رد  رگید  صاخـشا 

س 1063) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  . ) درادن لاکشا  نآ ، طیارش  دودح و  تیاعر  اب  رکنم  زا  یهن  و 
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تسین طرش  ندوب  لماع 

بانتجا دـنکیم  یهن  هچنآ  زا  دـیامن و  لـمع  دـنکیم  رما  هچنآ  هب  هدـننک  یهن  رما و  هک  تسین  طرـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 
گرزب هفیظو  نیا  زا  ار  دوخ  دـنکیم  هاـنگ  هک  نیا  رذـع  هب  دـناوتیمن  وا  تسا و  بجاو  مه  راـکهانگ  صخـش  رب  یهن  رما و  ینعی  . دزرو

دـننکیم و هاـنگ  دوخ  اـی  دـنرادیماو و  لـمع  هب  ار  نارگید  دـننکیمن و  لـمع  دوخ  هک  يدارفا  زا  ینید  عباـنم  رد  هک  نیا  . ) دزاـس هئربت 
هک نیا  يارب  هن  دناهدرکن ، هفیظو  هب  لمع  دوخ  ارچ  هک  تسا  نیا  يارب  هدـش  رایـسب  شهوکن  تمذـم و  دـنرادیم  زاب  هانگ  زا  ار  نارگید 

،ج1،ص332) یشزومآ هلاسر  (. ) دناهدرک یهن  رما و  ارچ 
تسین رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  هب  رداق  هک  یسک  هفیظو 

تروص رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  فوخ  رگا  الثم  تشاد ، دـنهاوخن  یفیلکت  دـشاب  هتـشادن  دوجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  رگا 
رد مکح  نیا  هتبلا  دوـشیم . طـقاس  اـهنآ  زا  فـیلکت  دوـشیم  ناـنآ  هجوـتم  رتـالاب  نیلوؤـسم  فرط  زا  يررـض  هضیرف ، نیا  هب  ترداـبم 

یهن فورعم و  هب  رما  يهضیرف  يارجا  هب  مامتها  هک  یمالـسا  تموکح  دوجو  اب  یلو  دشابن ، مکاح  یمالـسا  تموکح  هک  تسا  يدراوم 
صاصتخا راک  نیا  يارب  تموکح  فرط  زا  هک  ار  طبریذ  ياهداهن  هک  تسا  بجاو  تسین  هضیرف  نیا  رب  رداق  هک  یـسک  رب  دراد  رکنم  زا 

س 1082) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  . ) دنک يریگیپ  ار  عوضوم  دنتسه  مه  روآداسف  هک  دساف  ياههشیر  ندش  هدنک  ات  دنیامن و  علطم  دناهتفای 

داسف زا  يریگولج  يارب  ینوناق  ریغ  ياههار 

هوشر و هب  لسوت  و  تسا ، نآ  یعرـش  طباوض  طئارـش و  تیاعر  اب  رکنم  زا  یهن  دنوشیم ، علطم  ینوناق  تافلخت  زا  هک  یـصاخشا  هفیظو 
عرـش و ِفالخ  ِلمع  نینچ  عوقو  ضرف  اب  هتبلا ، تسین . زیاـج  داـسف ، زا  يریگولج  روظنم  هب  دـنچ  ره  یلمع  ره  يارب  ینوناـقریغ  ياـههار 

طقاـس رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یـصخش  زجع  درجم  هب  مدرم  هفیظو  تسا ، مکاـح  نآ  رب  یمالـسا  ماـظن  هک  يروـشک  رد  نوناـق 
س 1083) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  . ) دنیامن يریگیپ  ار  عوضوم  هداد و  عالطا  طوبرم  ياهداهن  هب  هک  تسا  بجاو  هکلب  دوشیمن ،

هاگشناد رد  رکنم  زا  یهن 

یئامنهار تارکذت و  زا  دعب  یتح  دوشیم ، مارح  لعف  بکترم  يدـنمراک  ای  یهاگـشناد و  يوجـشناد  هک  مینکیم  هدـهاشم  یهاگ  : لاؤس
یم رارـصا  تسا ، هاگـشناد  رد  دـساف  وج  داجیا  ثعاب  هک  تشز  ياهراک  ماجنا  رب  هکلب  درادیمنرب ، تسد  دوخ  راـک  زا  مه  ررکم  ياـه 

؟ تسیچ اهنآ  هدنورپ  رد  تبث  لثم  رثؤم  يرادا  ياهتازاجم  زا  یضعب  لامِعا  هرابرد  یلاعبانج  فیرش  رظن  دزرو ،
يدـج ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  هک  تسا  مزال  زیزع  ناناوج  رب  و  درادـن ، لاکـشا  هاگـشناد  یلخاد  ماظن  تاعارم  اـب  : باوج
قیوشت يارب  ار  رثؤم  یقالخا و  ياه  شور  هدومن و  ریگارف  ماع و  ار  لصا  نیا  دنزومایب و  تقد  هب  ار  نآ  یعرش  ماکحا  طئارش و  هتفرگ و 
دننادب دنیامن و  يراددوخ  دیاب  یصخش  ضارغا  يارب  نآ  زا  هدافتسا  زا  و  دنریگب ، راک  هب  تامرحم  باکترا  زا  يریگولج  فورعم و  لعف 

، تسا نآ  رد  وا  ياضر  هچنآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  تسا . ّرـش  زا  يریگولج  ریخ و  راک  جـیورت  يارب  شور  نیرترثؤم  نیرتهب و  هار  نیا  هک 
س 1074) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  .) درادب قفوم 

اهتلود تارکنم  ربارب  رد  املع  مدرم و  هفیظو 

مالسا ياملع  رب  ًاصوصخ  تسا  بجاو  مالسا ، نیبم  نید  مسا  هب  دننکیم  ارجا  اهتلود  هک  یتارکنم  لثم  دوش ، عقاو  مالـسا  رد  یتعدب  رگا 
ره هب  قح  راهظا  ، دوش مالسا  ياملع  هب  نظ  هئاسا  بجوم  ملع و  ماقم  کته  بجوم  مالعا  ياملع  توکس  رگا  لطاب و  راکنا  قح و  راهظا 
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هلأسم 2793) هر ،) ) ینیمخ ماما  لئاسملا  حیضوت  . ) دنکیمن ریثأت  دننادب  هچ  رگا  ، تسا بجاو  تسا  نکمم  هک  يوحن 

فورعم هب  رما  يارب  مرحمان  هب  رظن 

باجح یب  نانز  تسا  نکمم  هک  دنوریم  یئاهناکم  هب  داشرا  تحیصن و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ناردارب  زا  یضعب  : لاؤس
زیاج نانآ  يارب  باجح  یب  ياهنز  هب  ندرک  هاگن  دـناهتفر ، اجنآ  هب  فورعم  هب  رما  يارب  هک  اجنآ  زا  ایآ  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  اجنآ  رد 

؟ تسا
هب دنچ  ره  تسین ، زیاج  چم  ات  اه  تسد  تروص و  زا  ریغ  هب  يدـمع  هاگن  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـشاب ، دـصق  نودـب  رگا  لوا  ِهاگن  : باوج

س 1086) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  .) دشاب فورعم  هب  رما  دصق 
تسین مرحمان  نز  هب  هبیر  اب  هاگن  رب  فقوتم  رکنم  زا  یهن 

دوخ توهـش  کیرحت  زا  ینابز  یهن  ماگنه  ناسنا  هک  یتروص  رد  و  دراد ، یمکح  هچ  دنرادن ، لماک  باجح  هک  ینانز  یهن  رما و  : لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  دسرتب ،

صوصخب دـنک ، باـنتجا  مارح  زا  هک  تسا  بجاو  یفلکم  ره  رب  و  تسین ، مرحماـن  نز  هب  هبیر  اـب  هاـگن  رب  فـقوتم  رکنم  زا  یهن  : باوـج
س 1068) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  .) دنکیم رکنم  زا  یهن  هضیرف  ماجنا  هب  تردابم  هک  ینامز 

نمؤم ناناوج  هفیظو 

؟ تسیچ دننکیم ، هدهاشم  اهناکم  نآ  زا  یضعب  رد  هک  يدسافم  ربارب  رد  طلتخم  ياههاگشناد  رد  نمؤم  ناناوج  هفیظو  لاؤس :
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طئارش  ققحت  نّکمت و  تروص  رد  دسافم ، هب  التبا  زا  نتسج  يرود  نمـض  هک  تسا  بجاو  نانآ  رب  : باوج

س 1087) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  .) دننک هضیرف  نیا  ماجنا  هب  تردابم 
هداد ماجنا  ار  رکنم  هک  یصخش  يوربآ 

و دـشاب ، هدروآ  اج  هب  ار  مارح  لـعف  اـی  هدرک و  كرت  ار  بجاو  هک  یـسک  یئوربآ  یب  مزلتـسم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  لاؤس :
؟ دراد یمکح  هچ  ددرگ ، مدرم  ربارب  رد  وا  مارتحا  ندش  هتساک  بجوم 

ۀبوجا .) درادـن لاکـشا  دوشن ، زواـجت  نآ  دودـح  زا  دوـش و  تیاـعر  نآ  بادآ  طئارـش و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  رگا  باوـج :
رکنم زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ندوب  درجم  س 1053 ) تاءاتفتسالا ،

مه رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طئارش  دنک و  ادیپ  جاور  تیصعم  دوش و  كرت  فورعم  یهاگشناد  ياهطیحم  زا  یـضعب  رد  رگا  : لاؤس
دّرجم رطاخ  هب  ایآ  تسا  هدرکن  جاودزا  زونه  هک  دشاب  دّرجم  یـصخش  رکنم  زا  هدننک  یهن  فورعم و  هب  هدننک  رما  دـشاب و  هتـشاد  دوجو 

؟ ریخ ای  دوشیم  طقاس  وا  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندوب ،
همه یناـسنا  یعاـمتجا و  بجاو  هفیظو  یعرـش و  فـیلکت  دـشاب ، قـقحم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طئارـش  عوـضوم و  رگا  باوـج :

، تسا درجم  فّلکم  هکنیا  فرـص  هب  و  درادـن ، ریثأت  نآ  رد  ندوب  لـهأتم  اـی  دّرجم  دـننام  فّلکم  فلتخم  ياـه  تلاـح  و  تسا ، نیفلکم 
س 1060) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  .) دوشیمن طقاس  وا  زا  فیلکت 

؟ دوش نید  هب  ینیب  دب  بجوم  رکنم  زا  یهن  رگا 

ماکحا تابجاو و  زا  یهاگآ  مدع  رثا  رب  راگهانگ  صخش  هک  دیآیم  شیپ  يدراوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يانثا  رد  یهاگ  : لاؤس
طـسوت هانگ  باکترا  داسف و  هنیمز  مینک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  مه  رگا  و  دوشیم ، نیبدـب  مالـسا  هب  تبـسن  رکنم ، زا  یهن  اـب  یمالـسا ،

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 
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؟ تسیچدراوم نیا  رد  ام  فیلکت  دنکیم ، مهارف  ار  نارگید 
هعماج تمالـس  مالـسا و  ماکحا  ظـفح  يارب  یمومع  یعرـش  فیلکت  کـی  نآ  طئارـش  تیاـعر  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : باوج
رایسب هفیظو  نیا  هک  دوشیمن  ثعاب  ددرگیم ، مالسا  هب  تبـسن  مدرم  زا  یـضعب  ای  رکنم  لعاف  ینیبدب  بجوم  هکنیا  مهوت  دّرجم  و  تسا ،

س 1062) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  .) دوش كرت  مهم 

نیشام رد  یقیسوم 

، رکنم زا  یهن  طیارش  ققحت  اب  دراد  هفیظو  دننکیم  هدافتسا  مارح  انغ و  یقیـسوم  ياهراون  زا  هک  دوشیم  هجاوم  یناگدننار  اب  هک  یـسک 
شوگ زا  هک  تسا  بجاو  دوشن  عقاو  رثؤم  هک  یتروـص  رد  تسین و  بجاو  یناـبز  رکنم  زا  یهن  زا  رتـشیب  وا  رب  اـهتنم  دـنک ، رکنم  زا  یهن 

. ) تسین وا  رب  يزیچ  دسرب  وا  شوگ  هب  انغ  مارح و  یقیـسوم  يادص  يدارا  ریغروط  هب  رگا  دـنک و  بانتجا  مارح  یقیـسوم  انغ و  هب  نداد 
س 1065) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا 

راک تیصعم  نایانشآ  ماوقا و 

رفنت راهظا  يو  عرـش  فالخ  لامعا  زا  دـیاب  دـشاب ، یلاباال  نآ  هب  بسن  دـنک و  تیـصعم  باکترا  هب  تردابم  ناسنا  ماوقا  زا  یکی  هاگره 
دوش هداد  لامتحا  هچنانچ  یلب  تسین . زیاـجمحر  عطق  یلو  داد ، زردـنا  دـنپ و  تسا  رثؤم  دـیفم و  هک  ياهناردارب  شور  ره  هب  ار  وا  درک و 

. تسا بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  هب  دوشیم ، تیـصعم  باکترا  زا  وا  يراددوخ  بجوم  ًاتقوم  وا  اـب  ترـشاعم  كرت  هک 
س 1058 و 1071) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  )

یبرغ گنهرف  جیورت  دیلقت و 

دـیلقت و نآ  ریغ  ای  گنر  ای  تخود  رظن  زا  هک  ییاهسابل  ندیـشوپ  و  تسا ، مارح  ًاقلطم  نادرم  رب  ندرگ  هب  نآـنتخیوآ  اـی  ـالط  ندیـشوپ 
نآ لامعتـسا  هک  یتالآ  رویز  زا  هدافتـسا  نینچمه  تسین ، زیاج  دوشیم ، بوسحم  فرع  رظن  رد  ناناملـسم  ریغ  مجاـهم  گـنهرف  جـیورت 

رهاظم هنوگ  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  بجاو  نارگید  رب  تسین و  زیاج  دوش ، بوسحم  نیملسم  مالسا و  نانمـشد  یمجاهت  گنهرف  زا  دیلقت 
س 1073) تاءاتفتسالا ، ۀبوجا  دننک ( . ینابز  رکنم  زا  یهنهب  تردابم  ناگناگیب  زا  يدیلقت  یگنهرف 

هراوهام

ررـضتم ام  دوش  ثعاب  یمرن  هب  راتفگ و  تروص  هب  فورعم  هب  رما  رگا  تسا . هراوهاـم  هاگتـسد  ياراد  یـصخش  اـم  یگیاـسمه  رد  : لاؤس
؟ میهد عالطا  یماظتنا  يورین  هب  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  ایآ  دشاب . هتشادن  يرثا  اهنآ  رد  هک  میهدب  ار  نیا  لامتحا  ای  میوش و 

قیداصم زا  مالعا ، دش . دهاوخ  هتفرگ  مارح  هدافتسا  يولج  یماظتنا  يورین  هب  مالعا  اب  دوش و  یم  مارح  يهدافتسا  هراوهام  زا  رگا  باوج :
( دیدج تائاتفتسا  .) دوش یم  مزال  تسا و  رکنم  زا  یهن 

عبانم

(ع) داجس ماما  تداهش  زور  رد  روشک ، رسارس  جیسب  تمواقم  ياهورین  ناهدنامرف  / 1371 / 04 / 22
( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ  / 10/03/1369

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 
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( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ  / 10/03/1369
نایناحور املع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  / 1371 / 05 / 07
نایناحور املع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  / 1371 / 05 / 07

مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید  / 1371 / 07 / 29
ناضمر كرابم  هام  يهناتسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  يهمئا  نویناحور ، زا  یعمج  / 14/12/1370

ثعبم دیع  تبسانم  هب  ماظن ، نارازگراک  نالوؤسم و  / 01/11/1371
نازابناج زا  یعمج  یماظتنا و  يورین  نارادساپ و  هاپس  لنسرپ  نالوؤسم و  ناهدنامرف ، /05/10/1374

نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25
نارهت  يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25

05/02/1359
( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ  / 10/03/1369

هیضیف هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج   / 14/07/1379
ناغّلبم نویناحور و  رادید  رد  تانایب  / 26/02/1375

مق مدرم  مایق  زورلاس  مق ، مدرم  فلتخم  راشقا  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  / 19/10/1368
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25

(ع) داجس ماما  تداهش  زور  رد  روشک ، رسارس  جیسب  تمواقم  ياهورین  ناهدنامرف  / 1371 / 04 / 22
مق مدرم  مایق  زورلاس  مق ، مدرم  فلتخم  راشقا  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  / 19/10/1368

ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  اب  رادید  / 1379 / 19/04
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یشهوژپ  سالجا  نیتسخن  هب  مایپ  / 23/08/1379
(ع) داجس ماما  تداهش  زور  رد  روشک ، رسارس  جیسب  تمواقم  ياهورین  ناهدنامرف  / 22/04/1371

هعمج زامن   / 18/2/1366
نارهت هاگشناد  خساپ  شسرپ و  / 22/02/1377

ییوجشناد تایرشن  ناریبد  رس  لوؤسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  / 04/12/1377
مق مدرم  مایق  زورلاس  مق ، مدرم  فلتخم  راشقا  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  / 19/10/1368

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یشهوژپ  سالجا  نیتسخن  هب  مایپ  / 23/08/1379
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25

ییوجشناد تایرشن  ناریبد  رس  لوؤسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  / 04/12/1377
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25

ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب  / 14/06/1372
رطف دیع  زامن  ياههبطخ  رد  تانایب  / 01/12/1374
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نارادساپ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب   24/09/1375
نارادساپ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب   24/09/1375

ناغّلبم نویناحور و  رادید  رد  تانایب  / 26/02/1375
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یشهوژپ  سالجا  نیتسخن  هب  مایپ  / 23/08/1379
ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  اب  رادید  / 1379 / 19/04

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یشهوژپ  سالجا  نیتسخن  هب  مایپ  / 23/08/1379
نارهت هاگشناد  خساپ  شسرپ و  / 22/02/1377

« مرحم هام  » يهناتسآ رد  ناغلبم ، نویناحور و  / 1375 / 26/02
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25

مارحلامرحم هام  يهناتسآ  رد  ناغلبم  نویناحور و  املع و  / 1378 / 23/01
یلامش ناسارخ  نویناحور  املع و   / 19/07/1391

هام نابآ  مهدزیس  تبسانم  هب  نازومآشناد ، نایوجشناد و  زا  يریثک  هورگ  / 08/1370 / 15
هام نابآ  مهدزیس  تبسانم  هب  نازومآشناد ، نایوجشناد و  زا  يریثک  هورگ  / 08/1370 / 15

(ع) داجس ماما  تداهش  زور  رد  روشک ، رسارس  جیسب  تمواقم  ياهورین  ناهدنامرف  / 1371 / 04 / 22
مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید   / 1371 / 07 / 29
مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید   / 1371 / 07 / 29

نارهت هاگشناد  خساپ  شسرپ و  / 22/02/1377
نارهت هاگشناد  خساپ  شسرپ و  / 22/02/1377

ییوجشناد تایرشن  ناریبد  رس  لوؤسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  / 04/12/1377
ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  اب  رادید  / 1379 / 19/04

یتشهب دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  / 1382 / 22/02
نارهت هاگشناد  خساپ  شسرپ و  / 22/02/1377

لاؤس 1074 تاءاتفتسالا ، ۀبوجأ 
ناگربخ سلجم  ياضعا  اب  رادید  / 15/06/1380

نایناحور املع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  / 1371 / 05 / 07
هعمجزامن ياههبطخ  رد  تانایب  / 19/03/1374

نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25
مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید   / 1371 / 07 / 29

روشک رسارس  ناحادم  زا  یعمج  / 23/02/1391
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25

نایناحور املع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  / 1371 / 05 / 07
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 25/09/1379
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نارادساپ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  / 24/09/1375
مق مدرم  مایق  زورلاس  مق ، مدرم  فلتخم  راشقا  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  / 19/10/1368

یمتاخ دمحم  دیس  ياقآ  يروهمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  زا  سپ  /1380 / 11/05
نایناحور املع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  / 1371 / 05 / 07

مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید   / 1371 / 07 / 29
مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید   / 1371 / 07 / 29

« مرحم هام  » يهناتسآ رد  ناغلبم ، نویناحور و  / 1375 / 26/02
نایناحور املع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  / 1371 / 05 / 07

(ع) داجس ماما  تداهش  زور  رد  روشک ، رسارس  جیسب  تمواقم  ياهورین  ناهدنامرف  / 1371 / 04 / 22
نایناحور املع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  / 1371 / 05 / 07
نایناحور املع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  / 1371 / 05 / 07
نایناحور املع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  / 1371 / 05 / 07

� رهطا يارهز  ترضح  دالیم  زور  يهناتسآ  رد  هبخن  نانز  زا  يریثک  هورگ  / 13/04/1386
روشک رسارس  ياهناتسرامیب  اههناخراک و  تارادا ، یمالسا  ياهنمجنا  ياضعا  / 04/06/1371
روشک رسارس  ياهناتسرامیب  اههناخراک و  تارادا ، یمالسا  ياهنمجنا  ياضعا  / 04/06/1371
روشک رسارس  ياهناتسرامیب  اههناخراک و  تارادا ، یمالسا  ياهنمجنا  ياضعا  / 04/06/1371

ییوجشناد تایرشن  ناریبد  رس  لوؤسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  / 04/12/1377
هام نابآ  مهدزیس  تبسانم  هب  نازومآشناد ، نایوجشناد و  زا  يریثک  هورگ  / 08/1370 / 15

مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید   / 1371 / 07 / 29
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  / 1379 / 09 / 25

( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامهیم  مدرم و  فلتخم  راشقا  / 1375 / 16/03
ون لاس  لولح  تبسانم  هب  مایپ  /1372 / 01/01

روشک رسارس  يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  ياهتئیه  ياضعا  یئامهدرگ  هب  مایپ  / 08/03/1368
مق مدرم  مایق  زورلاس  مق ، مدرم  فلتخم  راشقا  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  / 19/10/1368

(ع) داجس ماما  تداهش  زور  رد  روشک ، رسارس  جیسب  تمواقم  ياهورین  ناهدنامرف  / 04/1371 / 22
مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید   / 29/07/1371
مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید   / 29/07/1371

مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید   / 1371 / 07 / 29
نویناحور املع و  اب  رادید   / 07/05/1371

هام نابآ  مهدزیس  تبسانم  هب  نازومآشناد ، نایوجشناد و  زا  يریثک  هورگ  / 08/1370 / 15
رطف دیع  زامن  ياههبطخ  / 1374 / 01/12

يربهر  ناگربخ  سلجم  ياضعا  رادید  رد  تانایب   / 1389 / 06 / 25
(ع) داجس ماما  تداهش  زور  رد  روشک ، رسارس  جیسب  تمواقم  ياهورین  ناهدنامرف  / 22/04/1371
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ناضمر كرابم  هام  يهناتسآ  رد  روشک  فلتخم  طاقن  ظاعو  تاعامج و  يهمئا  نویناحور ، زا  یعمج  / 14/12/1370
(ع) داجس ماما  تداهش  زور  رد  روشک ، رسارس  جیسب  تمواقم  ياهورین  ناهدنامرف  / 22/04/1371

نایناحور املع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  / 1371 / 05 / 07
05/02/1359

هقف جراخ  سرد  یقالخا ، ثیدح  حرش  /28/06/1392
مدرم فلتخم  ياهرشق  اب  رادید   / 1371 / 07 / 29

ریدغ دیعس  دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  اب  / 1377 / 27/01
نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  رد  /1379 / 25/09

ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  نالوؤسم  رادید  رد  تانایب  / 16/05/1390
( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ  /1370 / 13/03

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یشهوژپ  سالجا  نیتسخن  هب  مایپ  / 23/08/1379
زامن يرسارس  سالجا  نمتفه  هب  مایپ   07/07/1376

شورف زکارم 

كالپ 67 تشر ، نابایخ  یناقلاط ، زا  رت  نییاپ  ظفاح ، نابایخ  نارهت ، رشان : سردآ 
021-66977580 نفلت : هرامش 

( طخ جنپ   ) 021-66977580 شخپ : زکرم 
 09125086844 تارادا : اهنامزاس و  يارب  هدمع  شخپ  پاچ و 

66403479 ناهیک ، تلم ، کناب  رانک  ، هاگشناد يزار و  رخف  نیب  نارهت ، هاگشناد  يوربور  بالقنا ، خ  نارهت ،
88975485 هسارک ، هفاک  كالپ 21 ، انیسروپ ، خ  سدق ، خ  بالقنا ، خ  نارهت ،

66407132 باتک ، نم و  قداص ع ، ماما  دجسم  بنج  نیطسلف ، م  نارهت ،
88381568-9 باتک 57 ، هناخ  حتفم ، دیهش  نابایخ  عطاقت  یناقلاط ، هللا  تیآ  نابایخ  نارهت ،

باتک 88911212 قوتاپ  تلم ، کناب  بنج  جلاک ، هارراهچ  بالقنا ، نابایخ  نارهت ،
7735451 يربهر ، مظعم  ماقم  رتفد  يوربور  هیئافص ، نابایخ  مق ،

7318200 باتفآ ، ياه  هچب  یگنهرف  هسسوم  بایماک 7 ، شبن  بایماک ، دیهش  راولب  نهآ ، هار  هارراهچ  دهشم ،
2214899 تیاوريرازفامرنیگنهرف ، هسسوم  يرادیاپ ، هاگشورف  يرادیاپ ، يارسگنهرف  زاگ ، پمپ  تشپ  نویزیولت ، نادیم  دهشم ،

09132002674 باتک ، هفاک  كالپ 216 ، ییاونان ، يوربور  ناتسلگ ، هار  هس  بنج  هیرگسع ، نابایخ  ناهفصا ،
2290111 نامسآ ، یگنهرف  قوتاپ  ژاساپ ، لوا  هقبط  هرامش 7 ، هچوک  شبن  شورس ، نابایخ  دابآدمحا ، نادیم  ناهفصا ،

7932590 نامسرپ ، هاگشورف  يربهر ، داهن  نامتخاس  ناهفصا ، هاگشناد  يدازآ ، نادیم  ناهفصا ،
2205485 كدف ، رابنا  كالپ 8 ، تسار ، تمس  مود  یعرف  ریبکریما ، يوک  یغورف ، نابایخ  ناهفصا ،
09148863206 رهشنامرآ ، هداز ، عیفش  دیهش  هاگشورف  تیبرت ، يوربور  هر ،) ) ینیمخ ماما  خ  زیربت ،

2211725 يرادیب ، هناسر  دیفم ، هناخوراد  بنج  یفاک ، يردان و  نیب  يراسناوخ ، نابایخ  زاوها ،
2263139 تشه ، كالپ  كالپ 72 ، هچوک 22 ، يدازآ ، خ  افص ، غاب  لپ  نیسح ، ماما  نادیم  زاریش ،

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  هدش : شومارف  بجاو 
رکنم
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2331712 ردق ، هشیدنا ، گنهرف و  نامتخاس  كالپ 25 ، هچوک 11 ، یمالسا ، بالقنا  نابایخ  زاریش ،
6238476، نامسآ باتک  ، يرنه هزوح  بنج  يدازآ ، هچوک  یناشاک ،  نابایخ  دزی ،

2251354 تقیقح ، داعیم  هچوک 9 ، يوربور  نارمچ ، خ  نامرک ،
3260416 قاثیم ، باتک  هاگشورف  ناملید ، ژاساپ  زا  دعب  قرش ، یتعیرش  نابایخ  يادتبا  نالغیص ، نادیم  تشر ،

3345300، باتک ههبج  هاگشورف  یلصم ، یلصا  رد  رس  بنج  یلصم ، نادیم  یبرغ  علض  اسف ، سراف ،
2536018، ناراب باتک  كالپ 3 ، يردخ ، سابع  جاح  لزنم  يایرد 8 ، هچوک  باغش ، رهشوب ،

09191740941، باتک هفاک  يرتنالک 13 ، يوربور  نارهت ، خ  دورهاش ،
2227119، ورس باتک  كارا ، ناتسباتک  تراجت ، کناب  يوربور  رمحا ، لاله  هارراهچ  دابآ ، سابع  نابایخ  كارا ،

4457577، تشهب یگنهرف  هسسوم  تفن ، تکرش  يوربور  نمهب ، نابایخ 22  ناشاک ،
2222596، نامسآ ناریا ، رهم  کناب  يوربور  یلامش ، رارسا  ،خ  راوزبس
3343532، راب هلوک  ، لوا یعرف  شبن  هچوک 67 ، يدعس ، خ  درکرهش ،

2231997، گنهرف بدا و  هبلک  ، فاک یشورفباتک  یسیردا ، ژاساپ  يزکرم ، هپس  کناب  بنج  ریبکریما ، نابایخ  نادابآ ،
 2254556 نیثراو ، قدنخ ، بل  دجسم  يوربور  ، ادهش هچوک  ابق ، زبس  مرح  زا  رتالاب  یلامش ، ینیمخ  ماما  خ. لوفزد ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
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