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یمالسا بالقنا  رعش  لاس  لهچ  زا  ینیچلگ  نارادیب : یشوواچ 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  - ، 1340 یفطصم ، یناسارخ ، یثدحم  هسانشرس : 

؛ یناسارخ یثدحم  یفطـصم  شـشوک  هب  یمالـسا / بالقنا  رعـش  لاس  لهچ  زا  ینیچلگ  نارادیب : یـشوواچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.يروجنک دمحا  راتساریو 

.1398 تاراشتنا ، سدقم ، عافد  یمالسا و  بالقنا  هزوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.م 5/14×5/21 س  .ص ؛  138 يرهاظ :  تاصخشم 

.لوا باتک  ناتوسکشیپ ؛ تسورف : 

 : لایر 3-62-8094-600-978  160000 کباش : 

اه هعومجم  نرق 14 --  یبالقنا --  رعش  عوضوم : 

Revolutionary poetry -- 20th century -- Collections عوضوم : 

اه هعومجم  نرق 14 --  یسراف --  رعش  عوضوم : 

Persian poetry -- 20th century -- Collections عوضوم : 

رعش  -- 1357 یمالسا ، بالقنا  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

Iran -- History -- Islamic Revolution, 1979 -- Poetry عوضوم : 

تاراشتنا .سدقم  عافد  یمالسا و  بالقنا  هزوم  هدوزفا :  هسانش 

PIR4191 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/6208 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

5732784 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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سدقم عافد  یمالسا و  بالقنا  هزوم  تاراشتنا  رشان :

1397 لوا : پاچ 

هخسن  1000 ناگرامش :

ناموت  6000 تمیق :

0  - 20  - 6147  - 622  - 978 کباش :
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021  - 88657020 نفلت :
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7 ص :

همدقم

هب ار  گنراگنر  افوکـش و  یغاب  مینک ؛ یم  هاگن  نآ  تایبدا  ورنه  ۀـنییآ  هب  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  درگلاـس  نیملهچ  ۀناتـسآ  رد 
باتک هب  يدنمهوکـش  ياه  لـصف  فلتخم ، ياـه  هزوح  رد  تسا و  زاون  حور  یـسدق و  یمیمـش  زا  هدـنکآ  هک  مینیـشن  یم  هراـظن 

.تسا هدوزفا  نیمز  ناریا  تایبدا  رنه و  گسنارگ  ثاریم 

عطاـقم یماـمت  رد  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدوـب  یمالـسا  بـالقنا  تضهن و  ناماگـشیپ  یتـح  ناـهارمه و  نیلوا  زا  رعـش  ناـیم  نیا  رد 
ینـشور ریوصت  ناوت  یم  لامک  مامت و  هب  هک  يا  هنیآ  اهنت  زورما  .میا  هدوب  دهاش  ار  نآ  راذـگریثات  عطاقروضح و  بالقنا ، ساسح 

.تس یمالسا  بالقنا  رعش  ۀنییآ  انامه  درک ، هدهاشم  نآ  رد  ار  شیاه  نامرآ  یمالسا و  بالقنا  تیوهزا 

ياهلاس هب  نآ  يریگ  لکش  نایرج  هچرگا  .دراد  یـسراف  دنمهوکـشرعش  ياه  هناوتـشپ  اه و  هنیـشیپ  رد  هشیر  یمالـسا  بالقنا  رعش 
تس و یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ  اـه و  شزرا  رب  ینتبم  نآ  تراـمع  یلـصا  ياـه  ناـینب  ددرگ ، یمرب  بـالقنا  يزوریپ  هب  یهتنم 

ناراد نادـیم  نازاس و  نایرج  تسا و  هدرک  هبرجت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياه  لاس  رد  ار  شیوخ  لامک  تیبثت و  نارود 
.دندیسر شیوخ  ییافوکش  جوا  هب  سدقم  عافد  ياه  لاس  ناروک  رد  هک  دنبالقنا  زا  هدمآرب  لسن  نآ ، یلصا 

شقن نایم  نیا  رد  اما  دنا ؛ هدوب  میهس  نآ  يریگ  لکش  رد  يرایـسب  نارعاش  هدوب و  رمتـسم  یعمج و  یتکرح  بالقنا ، رعـش  نایرج 
رگید يزاوم  تکرح  ود 
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نادـیم هب  يرنه  ةزوح  رعـش  ۀـسلج  یکی  تشاد : رود  رظن  زا  دـیابن  ار  یبدا  بالقنا  بالقنارعـش و  نایرج  ماوق  نتـشارفارب و  دـق  رد 
نیا رد  يربهر  مظعم  ماقم  هنالاس  تاسلج  يرگید  ...و ؛ يرقاب  دعاس  روپ و  نیما  رصیق  ینیسح ، نسح  دیـس  نوچ  ینادنمجرا  يراد 

.دنراد هتشاد و  بالقنا  نارعاش  اب  ناضمر  هام  ۀمین  هک  يرادید  ههد و  دنچ 

هار بالقنا  رعـش  ۀظفاح  هب  هدیـسر و  ماع  ًاتبـسن  یتیلوبقم  هب  هک  تسا  بالقنا  ياه  هدورـس  زا  يدادعت  ةدنرادربرد  رـضاح  ۀعومجم 
عافد یمالـسا و  بالقنا  نارعاش  نمجنا  هک  یمالـسا  بالقنا  ياه  هدورـس  رامـش  یب  زا  تس  یکدنا  یتشم و  راعـشا  نیا  .دـنا  هتفای 

رنه و نادنم  هقالع  روشک و  یبدا  هعماج  هب  هدرک و  باختنا  ار  اه  نآ  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیملهچ  ۀناتسآ  رد  سدقم 
.دنک یم  میدقت  یمالسا  بالقنا  تایبدا 
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9 ص :

ورسخ یماشتحا   - 1

دنفسا 1325  15 زورداز :

( ناجنوه  ) یلفس مریمس  ناگدنوه  ناهفصا ، دلوت : لحم 

، ریرح رد  هسامح  فلز ، غاب  هچوک  رد  یبوچ ، ياه  غاب  هشیت ، يادـص  بشما  یبآ ، ناهفـصا  هناـسفا  بارحم ، اـت  بارـضم  زا  راـثآ :
 . ...و نوگژاو  هرقن  نیز 

ناتشوپ قیاقش  كاخ  هنییآ  بورغ ، يا 

ناتشوداشود دیشروخ  قفش ، نوخ  رد  هتفخ 

درک دایرف  نطو  ناتسبش  رد  ار  بش  گرم 

ناتشوغآ تولخ  رد  اه  مخز  غارچلچ 

داب قشع  روط  كاوژپ  رتدیواج  ناتمان 

ناتشوماخ دنک  یم  ندرم  دنرادنپم  ات 

تشهب قافآ  لاب  نینوخ  ياهرتوبک  يا 

ناتشون ییادخ  رابوج  تمحر ز  ۀعرج 

رازم رب  دیرگ  غابدص  منبش  ار  ناتگوس 

ناتشوج لگ  تبرت  دیوش  کشا  بالگ  ات 

بش زور و  نامیا  نید و  نارکیپ  کبشم  يا 

ناتشوپ قیاقش  كاخ  رب  هدجس  مراد ، هدجس 
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10 ص :

ایرکز یقالخا   - 2

1341 زورداز :

دزی دبیم  هیدیهش ، ياتسور  دلوت : لحم 

یقرش ياه  مسبت  راثآ :

دننک تاهابم  وت  دوجو  هب  ناشوپ  هقرخ 

دننک تاوامس  يوس  نآ  رد  وت  ریخ  رکذ 

دوهش قافآ  هب  هدرکرفس  ِنایاسراپ 

دننک تاجانم  وت  تاولص  میسن  رد 

زور بش و  ره  وت  یناشیپ  ۀنییآ  شیپ 

دننک تاقالم  ياضاقت  دیشروخ  هام و 

دنربن تمشچ  یقارشا  ةزمغ  کی  هب  یپ 

دننک تاراشا  لیصحت  هلحرم  دص  هچرگ 

تایح لصفرس  هب  زین  نایتمکح  نیا ، زا  دعب 

دننک تابثا  وت  زبس  سفن  اب  ار  قشع 

دندرگ غراف  وت  ياشامت  نوچ ز  نایسدق 

دننک تاغوس  هیده و  ار  وت  سافنا  رطع 

دشاب نیا  كولس  نیتسخن  طرش  نیا  زا  دعب 

دننک تاعارم  وت  هاگن  ریس  طخ  هک 
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نیسح یلیفارسا   - 3

دنفسا 1330 لوا  زورداز :

زیربت دلوت : لحم 

هنشت هرامـش 5 ، رـصاعم  تایبدا  ةدیزگ  ادص ، ياپدر  هقعاص ، زا  روبع  راقفلاوذ ، ۀیاس  رد  اه ، همیخ  رد  شتآ  نادیم ، رد  دـلوت  راثآ :
 . ...و دنک  یم  سیخ  ار  اهوزرآ  ناراب  مخز ، ناراب  رد 

ار شیوخ  راد  بوچ  لزنم  هب  لزنم  مرب  یم 

ار شیوخ  راک  زاغآ  مهد  نایاپ  اجک  ات 

تسا لزنم  نیتسخن  ندرم  یقشاع  قیرط  رد 

ار شیوخ  راد  روصنم  دوخ  شود  رب  درب  یم 

زوس هنیس  نونج  نم  زا  هاگن  دراد  یمنرب 

ار شیوخ  راکش  مدایص  مشچ  دسانش  یم 

تسین دیشروخ  تنم  اب  نالد  نشور  قنور 

ار شیوخ  رات  ماش  مغارچ  نشور  دنک  یم 

تسین كاب  نینوخ  جوم  زا  ما  ینافوط  لد  رد 

ار شیوخ  رانک  ایرد  لغب  رد  دراشف  یم 

رانک مریگ  یمن  ایرد  زا  نم  مشوج  رپ  جوم 

ار شیوخ  راب  هلوک  نافوط  شود  رب  مهن  یم 

تخس بادرگ  نیا  جاوما  دوخ  هب  دچیپ  یم  هک  سب 

ار شیوخ  رارق  اج  نیا  دهد  یم  فک  زا  لحاس 
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12 ص :

اضر یلیعامسا   - 4

دادرم 1339  24 زورداز :

نارهت رانچ  تفه  هلحم  دلوت : لحم 

یسانشراتفر اروشاع ، رب  مالس  تاملک ، توکلم  یقرش ، ياه  هناقشاع  هشیمه ، میرم  نیا  ناناج ، ناتسآ  رب  قشع ، خرس  هرجنح  راثآ :
 . ...و یموهفم  رعش  یبدا و 

بیصن یب  ملد  وت  مهف  هدنام ز 

بیرغ رورغ  قشع ، ةزجعم 

تسکش مبلق  مدرب و  ار  وت  مان 

بیرغ یبیرغ ، وت  نادیهش  لثم 

وت مخز  ۀتشارفا  قریب 

بیشن زارف و  رپ ز  يا  هثداح 

تشهب يوب  وت  كاخ  زا  دزو  یم 

بیس يوب  رفظ ، يوب  ادخ ، يوب 

قشع دوصقم  لزنمرس  وت  كاخ 

بیقر يرادن  قشع ! نطو  يا 

! مخز فاق  نوخ ، هلبق ي  نیمز ، بلق 

بیجع یبیجع ، خرس ! ةزجعم 

زاون لد  وت ، يدازآ  ةدژم 

بیرف لد  وت ، يزوریپ  ةدنخ 
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« تاعزانلا  » ةروس ناوخب  زاب 

« بیجی نَما   » ۀیآ ناوخب  زاب 
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دبا ات  نامب  زبسرس  مّرُخ و 

بیجن ياه  هلچلچ  نطو  يا 

تسا نشور  ةزجعم  کی  وت  حتف 

« بیرق حتف  هللا و  نم  رصن  »
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دومحم رف  یمارکا   - 5

نابآ 1338  9 زورداز :

( یلامش ناسارخ   ) نیارفسا ناقشوج  ياتسور  دلوت : لحم 

لاح اه ، هناراهب  میوش ، یم  ریپ  مدرم  ۀقیلـس  اب  ام  تسین ، ییوزرآ  مک  ندرک  هیرگ  درادـن ، مسا  باتک  نیا  تسا ، هنـشت  اـیرد  راـثآ :
 . ...و يرارمتسا  لاح  هداس ،

درادن ربونص  ورس و  رگید  كاخ  نیا  دنتفگ 

درادن روالد  اج  نیا  دنبیرغ ، ناتخرد  اج  نیا 

میزاس نفد  يا  هشوگ  رد  زورما ، تس  بوخ ا  دنتفگ 

درادن رتوبک  لاب  يوب  هک  ار  نامسآ  نیا 

دنچره دندرک ، فیرعت  ینادعمش  زا  رمع  کی 

درادن رتهب  هلال  زا  قشاع ، غاب  نیا  دندید 

ار ام  ياه  لد  دندرب  نابایخ ، ياه  هناش  رب 

درادن رخآ  هچوک  نیا  راگنا ، دندرب ، دندرب و 

نارای گوس  زا  هنیس  رد  مراد ، ربا  نامسآ  کی 

درادن رواب  هک  سک  ره  دنیبب ، دیایب  بش  کی 
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15 ص :

یضترم هقدنفسا  يریما   - 6

1345 زورداز :

نارهت دلوت : لحم 

 . ...و دوب  هراتس  یلهد  روشمرو ، كات ، هیاس  تسم  هایس  غالک ، نیچ  هلبق ، لیتق  تاکرح ، زیخاتسر  ییالوم ، ناوزاب  راثآ :

؟ دشاب هتشاد  رد  هب  مشچ  نم  لد  یک  ات 

دشاب هتشاد  ربخ  وت  زا  یسک  شاک  يا 

تسوت سفن  يوب  هب  هتشغآ  هک  داب  نآ 

دشاب هتشاد  رذگ  شاک  ام  ۀچوک  زا 

اما میآ  یم  وت  كاخ  رس  هتفه  ره 

دشاب هتشاد  رمق  صرق  رگا  كاخ  نیا 

؟ كاخ نیا  رد  وت  ياج  هب  هدیباوخ  هک  تسیک  نیا 

دشاب هتشاد  رگم  دنچ  يربخ  وت  زا 

كاخ نیا  لد  شتآ ، همه  نآ  زا  يرتسکاخ 

دشاب هتشاد  رت  هتخوس  نم  ۀنیس  زا 
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ار ترفس  راب  یتسب  یم  هک  زور  نآ 

دشاب هتشاد  رنه  هک  ره  ردپ  هب  یتفگ 

شاب وشب و  وگ  دوش  هچره  دورب  دیاب 

دشاب هتشاد  رطخ  هداج  نیا  هک  راذگب 

تس يدیزی  شیب ، نیا  زا  دنام  ناوتن  یتفگ :

دشاب هتشاد  رس  هکرعم  نیا  رد  هک  سک  ره 

تسا باقع  هنهپ  نیا  رد  هک  ره  درپب  دیاب 

دشاب هتشاد  رپ  هن  لاب و  رگا  هن  یتح 

هوک ره  هن  هوک ، یلو  درم ، لد  تسا  هوک 

دشاب هتشاد  رگج  هب  شتآ  هک  هوک  نآ 

دیشروخ ةریش  دکمب ، دشونب ، هک  یهوک 

دشاب هتشاد  رحس  هک  هراتس ، هک  یهوک 

تسوا رُد  ندعم  نیرت  بایان  هک  هوک  نآ 

دشاب هتشاد  رهگ  هنیس  رد  هک  هوک  نآ 

ییوگب هچره  دهدب  تباوج  هک  یهوک 

دشاب هتشاد  رثا  هرعن  نآ  رد  هک  یهوک 
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رون ۀعشعش  زا  شدشاب  ابع  هک  یهوک 

دشاب هتشاد  رس  هب  ربا  زا  يا  همامع 

تداهش توقای  هک  توقای ، هک  هوک  نآ 

دشاب هتشاد  رمک  فتک و  رد  هنماد ، رد 

باریس هدش  نادیهش  نوخ  اب  هک  كات  نیا 

دشاب هتشاد  ربت  شوغآ  رد  دنچ  ات 

راشرس ۀخاش  نیا  ۀشوخ  زا  رگا  ادرد 

دشاب هتشاد  رب  هدیچ و  رمث  هناگیب 

شاب وشب و  وگ  دوش  هچ  ره  مورب  دیاب 

دشاب هتشاد  رطخ  هداج  نیا  هک  راذگب 

مقشع قشاع  نم  نم و  يالب  تسا  قشع 

دشاب هتشاد  رپس  هک  ییالب  تسین  نیا 

مه نم  لد  مدوبن ، زور  نآ  نم  یتفر و 

دشاب هتشاد  رفس  ریس و  رس  وت  اب  ات 

دوب یمدق  ون  رظتنم  تنز  یتفر و 

دشاب هتشاد  رسپ  شاک  ردپ : هب  یتفگ 
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رتخد هچ  دوب ، رسپ  هچ  نم  زا  سپ  هک  یتفگ 

دشاب هتشاد  رظن  دیشروخ  هب  هک  دیاب 

دازآ هدازآ و  دشاب : شدوخ  هک  دیاب 

دشاب هتشاد  رز  هن  ریوزت و  هن  روز و  هن 

اجنیا رد  تسا  میتی  وت  زا  يرسپ  کنیا 

دشاب هتشاد  ردپ  هک  بش  کی  ترسح  رد 

زبس سفن  يا  دیشک  لوط  رفس  درگرب ،

؟ دشاب هتشاد  رد  هب  مشچ  نم  لد  یک  ات 
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19 ص :

دیحو يریما   - 7

1342 زورداز :

نارهت دلوت : لحم 

حابصلا داعس  رتکد  رثا  هام » هسام و  يوناب   » باتک همجرت  رصاعم ، تایبدا  هدیزگ  ناراب ، يابفلا  راثآ :

 . ...و یتیوک  رعاش 

1

تشادن چیه  رطخ  تفایض  نامهم 

تشادن چیه  رفس  تفر  یم  هک  ماگنه 

دندروآ ار  دیهش  نیرت  مانمگ 

تشادن چیه  رگد  قشع  زا  يا  هراپ  زج 

2

داب وت  میدقت  راهب  نیرتزبسرس 

داب وت  میدقت  رازه  شوخ  ياوآ 

قشع ندییور  تس  يا  هظحل  هک  دنیوگ 

داب وت  میدقت  داب  رازه  هظحل  نآ 

3

تسام ۀتفکشن  ضغب  رعش ، ۀنییآ 

تسام ۀتفخ  شتآ  مخز ، ۀناورپ 

زورما نورتس  ۀنامز  نادهز 
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تسام هتفگان  ياه  فرح  نتسبآ 
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4

تسوت لد  باتفآ  زا  یلزغ  مرعش 

تسوت لد  باتزاب  هک  ینخس  مناج 

قشع شتآ  رد  هتفرگ  رگ  رتفد  نیا 

! تسوت لد  باتک  یطخ  هخسن  زا 

5

؟ تساجک قشع  دش  ماخ  هرابود  لقع  نیا 

تساجک قشع  دش  مان  گنن و  ةدرپ  رد 

: تفگ دیاب  یم  هنوگچ  نارای  نارای ،

!؟ تساجک قشع  دش  مامت  لد  نم و  راک 
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رصیق روپ  نیما   - 8

تشهبیدرا 1338 مود  زورداز :

ناتسزوخ ناتسا  رد  رتشوش  ناتسرهش  عباوت  زا  يزورما ) ناتسرهش   ) دنوتگ ياتسور  دلوت : لحم 

نابآ 1386  8 تافو :

اه لگ  ناهگان ، ياه  هنیآ  دور ، لثم  همـشچ ، لثم  مهد ، زور  رهظ  هموظنم  زتنارپ ، رد  نافوط  حبـص ، سفنت  باتفآ ، هچوک  رد  راـثآ :
 . ...و قشع  نابز  روتسد  ، دننادرگباتفآ همه 

میا هدرمژپ  درز و  رگا  اپارس 

میا هدرپسن  زییاپ  هب  لد  یلو 

هرجنپ بل  یلاخ ، نادلگ  وچ 

میا هدروخ  كرت  تارطاخ  زا  ُرپ 

میا هدید  ام  دوب ، لد  غاد  رگا 

میا هدروخ  ام  دوب ، لد  نوخ  رگا 

میا هدروآ  تسا ، لیلد  لد  رگا 

میا هدرب  ام  تسا ، طرش  غاد  رگا 

! میندرگ نانمشد ، ۀنشد  رگا 

! میا هدرگ  ناتسود ، رجنخ  رگا 

: هاوگ کنیا  دیهاوخب ، یهاوگ 

! میا هدرمشن  هک  ییاه  مخز  نیمه 

ریز هب  رس  يرس  دنلبرس و  یلد 
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میا هدرب  رس  هب  يرمع  تسد  نیا  زا 
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لیعامسا ینیما   - 9

هام 1342 يد  زورداز :

نارهت دلوت : لحم 

 . ...و رابرد  رعاش  کقلد و  بیذاکا ، رشن  زاجم ، ریغ  دنخبل  يدعس ، دنخبل  هناسفا ، رت  نیمدنخ  راثآ :

ندرم نازخ  رد  درز  كانتشحو ، موش و  هچ  هو !

ندرم نان  رونت  رد  رخآ  ندوب و  ورس 

ندنام زا  مساره  یم  تسا  گرم  زا  هن  نم  سرت 

ندرم نارگید  لثم  ندوب ، نارگید  لثم 

يراع یب  يارچ  زا  يراورپ ، ياه  هّرب 

ندرم ناکد  رد  رب  يراب ، ناش  تشونرس 

رذگب ام  هانگ  زا  رگتراغ ! داب  يآ 

ندرم ناشن  یب  خرس و  تساه  قیاقش  ةویش 

مینادیم فیرح  ام  گرم ! يا  مأوت  اب  وت  اب 

ندرم نامسآ  هب  ور  تسا  مسر  ام  رابت  رد 

! داب ناغالک  تمسق  داز ! شتآ  غرم  يآ 

ندرم نایشآ  رد  مه  نداز  نایشآ  رد  مه 

تسا راد  رب  زازتها  يزارفارس  تیاغ 

ندرم نانچ  ۀیدف  ام ، رارق  یب  ناج 
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دادرهم اتسوا   - 10

ینامحر اضردمحم  یلصا : مان 

نمهب 1308  20 زورداز :

درجورب دلوت : لحم 

1370 تافو :

 . ...و رگید  يا  هسامح  ماما  تشونرس ، کشا و  اناریت ، شرآ ، هسامح  هدروخ ، بستحم  سرت  یگناخ  بارش  هتفر ، ناوراک  زا  راثآ :

« یمالسا داهج  نابات  دیشروخ  »

هتفرگ رپهش  ریز  ناهج  يا  يرف 

هتفرگ رتارف  نودرگ  يامه ز 

هدیمدرب نامز  رخآ  ناماد  ز 

هتفرگ رونا  دیشروخ  وچ  ار  ناهج 

رب رس  ییادخ ز  ریرس  ار  ناتب 

هتفرگ ربکا  هللا  روشنم  هب 

تیالو داد  هک  يا  ماما  ینیمخ 

هتفرگ رواد  راداد  قیفوت  هب 

ردیح عیقوت  هب  تیالو  ياول 

هتفرگ ربمیپ  يالو  رف  هب 

هدوشگ اه  نابداب  نوخ  يایرد  هب 

هتفرگ رگنل  ود  ره  نورد  نافوت  هب 
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هدیشک نودرگ  هب  تیار  دیحوت ، ز 

هتفرگ رسفا  جات و  ار  كرش  رس ، ز 
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یهلا رهوگ  هب  ییادخ ، تمکح  هب 

هتفرگ رب  رس  هب  تلاسر ، شفرد 

هللا نم  رصن  روشنم  قر  یهز 

هتفرگ رضخا  يوت  هن  ناویا  رب 

هگرخ ناماد  خرچ ، رب  هدروآرب 

هتفرگ رواخ  هب  ات  رتخاب  همه 

تراسا لهج و  توغاط  دروان  هب 

هتفرگ ردیح  ریشمش  هدنشخرد 

ییادخ لیلخ  ار  يرذآ  تب 

هتفرگ رذآ  رب  هدیشک  شتآ  رب 

یمیتی کشا  وت  يدیهش ، نوخ  وت 

هتفرگ رد  ررش  ییادخ ، مشخ  وت 

یجنر نرق  دص  فاصنا  دایرف  وت 

هتفرگ ربنم  قلخ  لد  داد  هب 

رسارس ار  ناهج  ناتردقربا 

هتفرگ رگنس  هب  هتشذگ ، رگنس  ز 

ار متس  لهج و  هک  یشخرذآ  يرف 

هتفرگ ردنا  رفک  هگنمرخ  هب 

ارمح ریشمش  زوس  ناهج  رارش 
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هتفرگ رمحا  ناماد  هب  ار  کلف 

همرب ناشخدب و  ات  هیقیرفا  ز 

هتفرگ روشک  هب  هتسکش ، رکشل  هب 

نیسای رید  بلاط و  یبا  بعش  ز 

هتفرگ رتعز  لت  ات  هیضیف  ز 

نودرگ ناماد  وچ  نادیهش  نوخ  ز 
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هتفرگ رهوگ  هب  یتیگ  ياپارس 

ییاونین ییان  ۀمغن  همه 

هتفرگ رگاون  ياون  ات  ین  هب 

ییادخ هر  همه  یهلا ، رف  همه 

هتفرگ رفیک  رفک  زا  وار  ناهج 

يریسا هآ  وت  يریقف ، کشا  وت 

هتفرگ رد  نامز  رخآ  ناماد  هب 

هنامز نافعضتسم  داد  همه 

هتفرگ رز  تب  روز و  تیرفع  ز 

نیطسلف ناگراوآ  فاصنا  مه 

هتفرگ رتسگدادیب  موش  نیا  زا 

هتسب لهج  روشک  یناریو  هب 

هتفرگ روشک  رالاس  ار و  نایم 

تلاصخ یهلا  تلامک ، ییادخ 

هتفرگ رویز  هب  هدیشک ، رهوگ  هب 

هتشذگ نودرگ  ياول ز  تمکح  هب 

هتفرگ رتخا  رب  يالو  تمه  هب 

نافرع قارشا و  ز  تمکح ، هقف و ز  ز 

هتفرگ رتارف  هدیرپ ، رتارف 
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رمرم دیهان  غیت و ز  مارهب  ز 

هتفرگ رکیپ  ود  شود  لیامح ز 

ییایربک سب  ز  ینامسآ ، سب  ز 

هتفرگ روصم  ناور  یکاپ  هب 

نیب یهللا  ور ح  لاجد ، دروان  هب 

هتفرگ رونا  رهم  زا  روآ  دنرپ 
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26 ص :

ار ناهج  تلاسر  نیگن  رف  هب 

هتفرگ ربمیپ  ياول  ناشفرد 

یلدع ریگبش  وت  ار  یمدرم  بش 

هتفرگ رف  يدزیا  نآ  نامیا و  هب 

هتشذگ ناقاخ  کلم  زا  هلمح  کی  هب 

هتفرگ رصیق  زرم  ات  هحمل  کی  هب 

نمؤم هچ  رفاک ، هچ  ییادخ  قلخ  هب 

هتفرگ ردارب  هداهن ، ربارب 

هتشذگ اراد  گنروا  تمه ز  هب 

هتفرگ ردنکس  ریرس  تلود  هب 

یبطق نویهص و  نادرم  هب  نید  نیا  زا 

هتفرگ روزم  ياه  هدرپ  خر  ز 

ار ایس »  » موش راموت  هولج  کی  هب 

هتفرگرد همه  هتشونرد  همه 

شنیب هب  ار  ناهج  نامیا  هب  ار  ناور 

هتفرگ رسارس  هدیرب  اپارس 

اه نابداب  هتشارفارب  نافوت  ز 

هتفرگ روحم  ناکس و  هطرو ، نیدب 

هتسکش رد  هپس  ار  ناتب  الاب  ز 
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هتفرگرب هلک  ار  ناهش  رب  رس  ز 

هدیمدرب اهدیشروخ  وت  رف  ز 

هتفرگ رفظم » لدع   » تاملظ هب 

هتسشن سردم  هب  ار  تتمکح  درخ 

هتفرگ رویز  هب  ار  ترضحم  رنه 

یگنر یبآ و  هدنام  ار  لقع  رگا 
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هتفرگ رهوج  وت  مالک  بآ  ز 

ار نمرها  نوردنا  دیپس  خاک  هب 

هتفرگ رم  یب  تایانج  زا  باجح 

تورم نید و  هب  تناوریپ  همه 

هتفرگ رذوب  ناملس و  مسر  هر و 

هنامز ناینایفس  دروان  هن 

هتفرگ رفعج  يار  هزمح و  هر 

تراسا مغر  هب  ینانز  بنیز  وچ 

هتفرگ رهطا  يارهز  تخد  هر 

تمصع یکاپ و  هب  ینارتخد  يرف 

هتفرگ ردام  كاپ  نآ  زا  رهوگ  هک 

تمکح قافآ  وت ، يار  فارشا  هب 

هتفرگ رس  زا  يزبسرس  تس  يراهب 

ار ملق  راقفلاوذ  قح  تابثا  هب 

هتفرگ ردیح  نییآ  هب  هرامه 

اوقت دوب و  فرش  حدم  وت  حیدم 

هتفرگ رف  تکوش و  رنه  وت  زا  هک 

( يرمق لاس 1399  ياروشاع  )
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28 ص :

دعاس يرقاب   - 11

رویرهش 1339  13 زورداز :

نارهت دابآ  يزان  دلوت : لحم 

 . ...و رصاعم  تایبدا  هدیزگ  زورما ، رعش  نونج ، ياوجن  راثآ :

دهاوخ یم  هک  ره  دیوگب ، دهاوخ  یم  هچ  ره 

نیریش ای  خلت  دیوگب  دهاوخ  یم  هچ  ره 

« روآراهب غاب   » يا میوگ  یم  ارت  نم 

! نیرید هلبق  ار  اه  بآ  زامن  يا 

كاخ زا  تندیلاب  يا  میوگ  یم  ار  وت  نم 

دنتفشآرب ندنام  رب  هک  نانآ  رواب 

ناثوعبم هک  یغاب  يا  میوگ  یم  ار  وت  نم 

دنتفگ اهراب  ار  تندرک  لگ  هصق 

نافوط ره  درز  عبط  هک  یهاگ  رطخ  رد 

دراد ار  وت  ناتخرد  لتق  توهش 

يامرف نازخ  داب  ره  هک  ینادیم  هب  ای 

دراد ار  وت    ِ ناتخر زبس    ِ گرم صرح 
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29 ص :

: تسا نیا  ملد  ياه  بش  همین  ياعد  نم 

داب اب  نتخیوآرد  هجنپ  زور  وت ، رد 

رت تماق  تسار  ناتخرد  هظحل  هظحل 

داب رترو  هلعش  اه  نمچ  زبس  شتآ  و 

! غاب يا  نیمز ، غاد  هدرک  لگ  يا  مهاوخ 

ینام نابغاب »  » ياه تسد  هانپ  رد 

میکشخ یمن  ام  يراب ، هک  يرادرب  گناب 

ینازرلب ار  ناتسمز  زییاپ و  تشپ 
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30 ص :

سابع يرقاب   - 12

نیدرورف 1334  25 زورداز :

لباز دلوت : لحم 

 . ...و گنس  کلپ  زا  انرس ، گنس و  هینایب ، داب ، رد  بویا  راگرپ ، رد  حبص  مخز ، رب  هیکت  باتفآ ، رد  دیعبت  راثآ :

ار اکیرمآ  رب  گرم 

يا هداد  دای  نم  هب  تدوخ 

اروشاع هک  زور  نامه 

تفکش تیاه  مخز  رد 

دیسوب ار  تا  یناوغرا  يولگ 

دز قرو  ار  تبهتلم  ياه  گر 

ار ام  همه  و 

دنادرگرب تارف  زا  مه  اب 

باریس

باریس

.باریس

نیسح

درپس ییاقس  هب  ار  مناشطع  ياه  بل 

شنت ياه  هکت  هک 

دنام اج  هتخوس  كاخ  يور  رب 
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ار مدامتعا  ات 

دربن تاشامم  يودرا  هب 

دعب لاس  دصراچ  رازه و 
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31 ص :

مدمآ زاب  همقلع  هب  وا ، اب 

( هلاژ نادیم  هب  )

متفرگرب لالز  نآ  زا  هملک ، یتشم 

مداتفا زیخدادرخ  ياه  هلمج  دای  هب 

هملک

مدیشاپ هملک  يور  رب 

دورن مدای  ات 

اکیرمآ

تسا هراب  مکش  صاعورمع  نامه 

زاس هدالق  زاب  هنیزوب  نامه 

شنانارچ كوخ  هک 

هار

.دنا هتسب  باتفآ  ناوراک  رب 

***

يا هداد  دای  نم  هب  تدوخ 

« صاصرلا ما   » رد ار  مرکیپ  يایاقب 

منارذگب دنورا  زا 

« جنپ يالبرک   » مشچ رد  ات 

ایند هک  موش ، گرزب  ردق  نآ 

یمالسا بالقنا  رعش  لاس  لهچ  زا  ینیچلگ  نارادیب : www.Ghaemiyeh.comیشوواچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک قد  تراقح  زا 

! قد

تدوخ

يا هداد  مناشن  ار  لیقع »  » تسد فک 

هتخادگ ۀلیم  زا  ات 

مسرب يرادیب  هب 
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32 ص :

ریقح يزوس  هیپ  ندرک  شوماخ  اب  و 

موش رود  هموکحلاراد  زا  لاس  رازه 

رود

رود

...رود

يا هتفگ  نم  هب  تدوخ 

منادرگب يور  نانچ  ير »  » مدنگ زا 

يواست هب  اه  هرفس  نان  هک 

دوش تمسق  نیمز ، ناگنسرگ  نیب 

تلادع راب  هلوک  و 

دورب نامیا  ياه  هناش  يور  رب 

غارچ یب  ياه  هبارخ  هب 

، رومن ياه  هناخ 

هدرسفا

.قاجا یب  ياه  هناخ 

يا هتشارفارب  ار  میاه  تشم  تدوخ 

يا هتخاس  راز  غیت  ما ، هرجنح  ياهزُرپ  زا 

مراذگب مخز  يور  رب  مخز  ات 

اما
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مرادنرب يزاین  یب  ناماد  زا  تسد 

میایب هک  يا  هتفگ  تدوخ 

ریپ نآ  قریب  ریز  رد 

مریگب داب  ناهد  زا  ار  ما  هدوسرف  مادنا 

هکت
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33 ص :

هکت

...منک ون  هکت ،

***

الاح

تسا هدش  نوگژاو  تزع ، شفرد  مادک  رگم 

ارم هک 

يرب یم  برغ  ياولح  تفایض  هب 

یسرپ یمن  و 

لاس تفه  یس و  نیا 

! ...تشذگ هنوگچ  نطو ، بلاط » یبا  بعش   » رد

***

ار اه  نیشن  هغاز  مهس  هک  یبالقنا 

تفرگ سپ  دابآدعس »  » قلح زا 

دناسرب زور  هریت  يایند  ماک  هب  ات 

نونکا

ار شنت 

!؟ دنک یم  مرن  هداز  فارشا  مادک  يزوکج  رد 

شمارآ مادک  رتسب  رد 

!؟ دراذگب هیپ  يور  هیپ  دهاوخ  یم 
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دیآ یم  هدارا  تمس  مادک  زا 

!؟ ...دزیرب تسایس  بایسآ  رد  بآ  ات 

***

اه هنهرباپ  شود  مه  ارم ، تدوخ 

يا هداد  روبع  لوه  ياه  هرد  اه و  خالوید  زا 
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34 ص :

البرک رد 

يا هدرب  تریصب  هاگ  همیخ  هب 

اروشاع هارگرزب  زا  ات 

مسرب یقشاع  هنیدم  هب 

اه هزین  اهرس و  ریهامج  داحتا  هب 

یهاوخ یم  هاوگ  رگا  الاح 

هنایمرواخ هاوگ : کنآ 

.هاگلتق لادوگ 

دیزی و 

تساکیرمآ نیمه 

سوحنم دعس  نبا  نیمه 

سیلگنا هناجرم  رسپ  نیمه 

ربکتسم هنایروم  نیمه 

نیمه

« بهل تاذ  اران  یلصیس  »

***

! مریمب هنوگچ  يا ، هداد  دای  نم  هب  تدوخ 

ریمب وگب  نم  اب  سپ ،

اما
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ار اکیرمآ » رب  گرم   » دایرف

ریگم نم  زا  زگره 

! زگره

( لباز ریت 94 -   18)
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35 ص :

یلع دمحم  ینمهب   - 13

نیدرورف 1321  27 زورداز :

لوفزد دلوت : لحم 

زونه و ما  هدـنز  نم  دراد ، يزوسن  ياه  هژاو  هناخ  نیا  تسا ، یندینـش  رعاش  یتاهد ، دوش ، یم  گنت  مدوخ  يارب  ملد  یهاگ  راـثآ :
 . ...و مینک  یگدنز  لزغ  منک ، یم  رکف  لزغ 

؟ مینک هیرگ  ارچ  تسین ، یسک  وت  زا  رت  هدنز 

مینک هیرگ  ار  وت  هک  نآ  دابم  داب و  نامگرم 

دیزرل تلالز  مان  زا  شطع  ِتشپ  تفه 

؟ مینک هیرگ  امش  گوس  رد  هک  میشاب  هک  ام 

شخبب دوب ، تندمآ  ۀنیآ  تنتفر 

مینک هیرگ  ام  هک  تسا  خلت  وت  ِدالیم  بش 

رگم میدرکن ، هیرگ  ادهش  مسج  هب  ام 

؟ مینک هیرگ  ادهش  ناج  هب  میناوت  یم 

وگب میراد ، وت  ياوتف  هب  زاب  ناج    ِ شوگ

؟ مینک هیرگ  ای  میریمب و  لاح  نینچ  اب 

ام ةدنیارس  دیشروخ  ۀجهل  اب  وت  يا 

؟ مینک هیرگ  ادخ  هب  ینابز  هچ  اب  ار  وت  ام 

مه هب  هدروخ  هرگ  میربا  همه  انامسآ !

؟ مینک هیرگ  اشگ  هدقع  مادک  ِناماد  هب  رس 
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میا هتخومآ  وت    ِ مشچ وت و  ز  انابغاب !

مینک هیرگ  اه  هچغاب  یگنشت  ناج  هب  هک 
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36 ص :

دیعس یکنابایب   - 14

رهم 1347  4 زورداز :

ناهفصا رهش  ینیمخ  دلوت : لحم 

هماج حیلم ، هتکس  دزیگنا ، رت  رعش  یه  نیچگنـس ، یفوک ، ياه  همان  يرانا ، هن  یجنرت  هن  دیـشروخ ، زا  یمین  فرب ، رب  ییاپ  در  راثآ :
 . ...و نارد 

میدروآرد نامسآ  زا  رس  كاخ  نایم 

میدروآرد نایشآ  یب  يرمق  ردق  هچ 

میدنک ار  هدرم  كاخ  نیا  نت  بجو  بجو 

میدروآرد ناج  همین  هرطاخ  ردق  هچ 

رتشگنا رهم و  نیتوپ و  هیفچ و  ردق  هچ 

میدروآرد نادعمش  هنیآ و  ردق  هچ 

كاخ لد  زا  هنابش  ار  تا  هتخوس  نابل 

میدروآرد نازپامرخ  مسوم  تسرد 

میدوب اضر  يرتسکاخ  هب  كاخ  ریز  هب 

میدروآرد ناشف  شتآ  هک  دوب  بیجع 

تکرب اب  ریپ  كاخ  يا  هک  میتریح  هب 

میدروآرد ناوج  تگنس  لد  زا  ردق  هچ 

میتشگ ناوختسا  لابند  هب  هریخ  ردق  هچ 

میدروآرد ناوغرا  یلو  هریت  كاخ  ز 
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امش مان  هب  ام  دیدورس و  هسامح  امش 

- میدروآرد نان   - میدورس هنارت  طقف 
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37 ص :

میدوب امش  اب  مییوگب  هک  نیا  يارب 

میدروآرد ناتساد  نامدوخ  زا  ردق  هچ 

اه يزاب  هچ  ام  دنتفرگن و  شا  يزاب  هب 

میدروآرد نامناخ  یب  رس  نیا  يارب 

داتفا بایسآ  زا  ات  ناهج  ياه  بآ  و 

میدروآرد نابز  میدش و  تسد  هب  ملق 
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38 ص :

زیورپ يدابآ  بیبح  یگیب   - 15

هام 1333 يد  لوا  زورداز :

ناهفصا ناتسدرا  دلوت : لحم 

(، یناشاک قفـشم  همان  یگدـنز   ) اهدای تشذگرـس  هشیمه ، ياه  هساـمح  رـصاعم ، تاـیبدا  هدـیزگ  زبس ، هشیمه  نآ  هناـبیرغ ، راـثآ :
 . ...و اه  یناوغرا 

هناخ نیا  زا  دنتفر  هنابیرغ ، هچ  نارای 

هناورپ هتخوس  مه  ام ، عمش  هتخوس  مه 

ناماه لد  هب  تسا  نوخ  ناماهوبس ، هتسکشب 

هناخیم شک  يدرد  دراد ، ناغف  دایرف و 

مدرک رذگ  يوک  ره  مدرک ، رظن  يوس  ره 

هناریو هب  هناریو  مدید ، نوخ  رتسکاخ و 

ییوسیگ هدش  نوگلگ  ییوس ، يرس  هداتفا 

هناش دنک  يوم  ات  یتسد ، دوبن  رگید 

دشاب نفک  هماج  نیا  دشاب ، ندب  هب  رس  ات 

هناگیب هب  هتسب  هر  اهرذابا ، دایرف 

وک يروش  یتسمرس و  وک ، يرورس  دنخبل 

هنامیپ هتخیر  مه  هتشگ ، نوگن  هزوک  مه 

نم ياو  نم و  ياو  نمرخ ، رد  هدش  شتآ 

هناشاک رتسکاخ  دراد ، ناشن  هناخ  زا 
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مناراهب ياه  لگ  منارای ، هک  ياو  يا 

هنابیرغ دنتفر  هناخ ، نیا  زا  دنتفر 
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39 ص :

اضردمحم یکرت   - 16

هام 1341 دادرخ   17 زورداز :

نادابآ دلوت : لحم 

ياسراپ ادص ، ات  هژاو  زا  یگنارت ، یب  ياه  لاس  دـنخبل ، یحاون  رد  ضغب  هنییآ ، رتسکاخ  تسا ، قشع  ِلوا  زونه  هلـصاف ، لصف  راثآ :
 . ...و یسراف  رعش  ناماگشیپ  یسراپ ،

.درک یم  یگدـنز  هدوسرف  ياه  لیبموتا  زا  یناتـسروگ  رد  هک  نادابآ  يراقفلاوذ » يوک   » ۀـشوگ رد  دوب  یـشورف  یقاروا  یلقایرد » »
یگتفـشآ یـسایس و  ياه  حانج  یلخاد  تافالتخا  ناروک  رد  دوب و  نمـشد  ياهورین  هرـصاحم  رد  نادابآ  ، گنج زاغآ  ياه  هاـم  رد 

ریشنمهب هناخدور  زا  هناریگلفاغ  نمـشد ، هک  یماگنه  هک  دوب  نیا  ریدقت  .تشاد  رارق  طوقـس  هناتـسآ  رد  گنج  زاغآ  ياه  هام  ياه 
هام 1359 نابآ  يزییاپ  بش  نآ  رد  یلقایرد  .دوشب  وا  موش  تین  روضح و  هجوتم  اهنت  یلقایرد  اهنت  دوب ، هدش  نادابآ  دراو  هتـشذگ ،

شا هنهک  ۀـخرچود  اب  دوجوم  تارطخ  نمـشد و  نانابدـید  روضح  مغر  یلع  ار  يرتمولیک  یتفاسم 9  تفگش  یمزع  تعاجـش و  اب 
هدنار ریـشنمهب  يوس  نآ  هب  نمـشد  ياهورین  رهـش ، مدرم  ناگدنمزر و  روضح  اب  .دناسرب  رهـش  ناعفادـم  هب  ار  ربخ  نیا  ات  درک  یط 

.دمآ دیدپ  گرزب  يا  هسامح  هک  دوب  هنوگ  نیا  .دنداد  تراسا  گرم و  هب  نت  ای  دندش 

ثداوح هچ  دناد  یمن  یسک  دوبن ، دیسر - تداهش  هب  دعب  زور  دنچ  هک   – مانمگ درم  نیا  يریلد  مزع و  يرایشوه و  رگا 
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40 ص :

یتاـفلت اـب  ناداـبآ  هک  دوب  نیا  مک  تسد  دروخ ! یم  مقر  هقطنم - یتح  و  ناریا - مدرم  يارب  یتشونرـس  هچ  دـمآ و  یم  شیپ  یخلت 
هب ار  هتشذگ  هک  اه  نآ  .دوب  رهشمرخ  حتف  زا  رت  هنیزهرپ  رت و  نینوخ  ییاهدربن  دنمزاین  شنتفرگ  سپزاب  درک و  یم  طوقـس  نیگنس 

هلماعم يارب  یهجوت  لباق  زیچ  زورما  دندوبن ، مانمگ  نادیهـش  نیا  رگا  هک  دـننادب  دـننک ، یم  یفن  یگداس  هب  دنـشورف و  یم  ینازرا 
! دنتشادن نتخورف  ندرک و 

: دوب دناوت  نآ  رعاش  يراسمرش  ۀیام  اهنت  هک  ینادابآ  لدایرد  نیا  زا  تسا  یکدنا  ریخ  رکذ  ردق  یب  تایبا  نیا 

تسا نمشد  زابرس  ُرپ  اه  لخن  يوس  نآ 

تسا نم  وت و  رهش  هرصاحم ، رد  رهش  نیا 

هانپ یب  رهش  نیا  هدرک و  ذوفن  نمشد 

تسا نمشد  كاپان  ۀمکچ  ریز  هب  کنیا 

وگب یلع  ای  نزب ، باکر  یلقایرد !

تسا نهیم  نید و  وت  تمه  راظتنا  مشچ 

تتریغ هب  مزانب  درد ، لها  درم  يا 

تسا نز  كدوک و  زا  رپ  زونه  اه  هناخ  نیا 

رهش ياه  هچوک  ینک - گنرد  رگا   - ادرف

تسا نت  اب  کنات  نت و  هب  نت  گنج  نادیم 
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41 ص :

اوه دوش  نشور  ینامب و  رگا  هار  زا 

! تسا نشور  وت  ياه  هرطاخ  رهش  فیلکت 

وت مهس  هچرگ  نزب  باکر  یلقایرد !

تسا نهآ  تشم  کی  شکرت و  راید ، نیا  زا 

وت مان  تسایرد  تعسو  هب  یلقایرد !

تسا نکلا  وت  مان  ظفلت  رد  خیرات 

!؟ رگم يا  هداتفا  سفن  زا  درم  ِدرم  یه 

تسا ندیود  بشما  وت  راک  گرم ، ياپ  مه 

يزخ یمن  لحاس  نماد  هب  اه  جوم  نوچ 

.تسا ندیپت  ایرد  تقیرط  ییایرد و 
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42 ص :

نیسح دمحم  نایرفعج   - 17

1346 زورداز :

بالط نت  جنپ  يوک  دهشم ، دلوت : لحم 

هدیزگ سفق 902 ، رد  يریـش  ریماپ ، یمخز  ياه  هناش  ناهج ، ةرجنپ  تشپ  يدایرف  ایرد ، هب  ور  ياه  هرجنپ  طـش ، هیـشاح  رد  راـثآ :
 . ...و یشومارف  تختیاپ  رد  رصاعم ، تایبدا 

دیکچ یم  یجیسب  ممشچ  زا  بشید 

دیکچ یم  یجیعود »  » بش مامت  زا 

نم دوب و  نادیهش  ناراب  زاب 

نم دوب و  ناویرم »  » ياه بش  زاب 

تفر جنهآ  ات  زاب  میاه  تسد 

تفر جنپ » يالبرک   » بورغ ات 

دش تسه  بشید  هتفر  ياهدای 

دش تسم  يریثا  یماج  زا  مرعش 

تسد رود  ياه  سونایقا  هب  ات 

دش تسویپ  یم  هک  يدور  نانچ  مه 
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43 ص :

تسشن نونجم  ۀشیش  رد  يونثم 

دش تسمدب  ات  دیشون  ردق  نآ 

دیود ذغاک  رب  وچ  عرصم  نیلوا 

...دش تسد  میور  شیپ  رد  نامسآ 

اه بآ  يانفرژ  زا  رفن  کی 

دش تسد  مه  ما  یقاس  اب  دمآ و 

دوب بات  یب  ما  هنیس  بشید  زاب 

دوب باق  مهاگن  ار  ناتاه  مشچ 

تسیرگ ار  نوحیج  هدید ، بشید  زاب 

تسیرگ ار  نونجم  قشع  زبس  زار 

دندش ایرد  اه  هکرب  بشید  زاب 

دندش او  هدوشگان  ياه  هدقع 

دوب هدیراب  البرک  مدید  باوخ 

دوب هدیراب  ادخ  بش  مامت  رب 

دوب هدیسرت  مه  گرم  مدید  باوخ 

دوب هدیکرت  اه  مشچ  رد  نامسآ 
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44 ص :

! فیح دوب ، ابیز  تخس  اج  نآ  گرم 

! فیح دوب ، ابیرف  ِناسورع  نوچ 

دوبن لصاح  یب  دورطم و  نینچ  نیا 

دوبن لزنم  نیرخآ  اج  نآ  گرم 

تشد تهب  رد  اه  پوت  ویرغ  يا 

!« تشه رجفلاو   » يا دنورا ! يا  هآ 

زاب تسا  توراب  رطع  نیا  اوه  رد 

زاب تسا  توبات  رهش ، شود  يور 

؟ تسیچ ریبدت  وگب  مداهرف ، زاب 

؟ تسیک ریجنز  مه  زربلا  نیا  ياپ 

دنام هودنا  اهدنخبل  نیا  تشپ 

دنام هوبنا  ام  ناراب  شراب 

! هآ دیتفر ، اه  هناورپ  نانچمه 

! دنام هوک  نوچ  نات  غاد  ام  لد  رب 

دننک یم  يراز  حبص  ات  اهدای 

دننک یم  يرارق  یب  میاه  هژاو 
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تفرگ یم  ناج  يا  هیاس  مدید  باوخ 

تفرگ یم  نایاپ  شیوخ  رد  رفن  کی 

! لیهس يادنلب  ناراوس  يا 

!« لیمک نادرگ   » ناشون نارکوش 

!« نینح  » و ردب »  » ات هتفر  هاپس  يا 

! نیسحلا تاراثل  ناراتخم ! لیخ 

ناتهارمه نامسآ  هاگن  يا 

ناتهاوخرطاخ رصع  ماما  يا 

! نم ياهرپ  هتخوس ! شتآ  رد  يا 

! نم ياهردارب  اه ! یجیسب  يا 

! دیا هدنام  اهنت  هچ  اه ، یجیسب  يا 

دیا هدنام  اج  ناقشاع  هورگ  زا 

درب داب  ار  نامز  اه ! یجیسب  يا 

درب داب  ار  ناهن  ياهوزرآ 

دنامن مه  ندرپس  ناج  لاح و  روش 

دنامن مه  ندرم  بوخ  یّتح  تخب 
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میدش اهرگنل  بادنام  رد  قرغ 

میدش اهرگنس  يوداج  زا  لفاغ 

میدش لفاغ  اه  جوم  ویرغ  زا 

میدش لحاس  شمارآ  رد  قرغ 

تشذگ اه  يرارق  یب  خرس  لصف 

تشذگ اه  يراوس  کباچ  تصرف 

ندش رت  نوخ  زا  کشا و  زا  تصرف 

ندش رت  نایرع  زین  ناتسمز  زا 

ندش لُم  نتسشن ، مُخ  رد  تصرف 

ندش لگ  شتآ ، غاد  ناهد  رد 

بیجن ياهوزرآ  نآ  داب  دای 

بیجع لصف  نآ  لصف ، نآ  داب  دای 

تسا ندنام  اهنت  لصف  اما  کنیا 

تسا ندناوخ  اغیرد  فینصت  لصف 

تسا هدش  نایرع  متبرغ  اما  کنیا 

تسا هدش  نایاپ  اهزاغآ  لصاح 
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لیلع نایرع و  مییام ، نیا  کنیا 

لیخن رب  امرخ  هاتوک و  نامتسد 

تسا هدش  مگ  ییادص  مدنخبل  يور 

تسا هدش  مگ  ییاوه  میایؤر  تشپ 

تس یسک  لاب  رد  وحم  میاه  مشچ 

تس یسک  لابند  هب  اه  نابایخ  رد 

! ریخ هب  شدای  ادج ، رس  ياه  لخن 

! ریخ هب  شدای  ادخ ، اه ! یجیسب  يا 

تشذگ اه  يرارق  یب  خرس  لصف 

تشذگ اه  يراد  هدنز  بش  تصرف 

تسا هدیشوپ  نفک  بشما  ملق  نیا 

تسا هدیشوپ  نت  هب  ار  اهوزرآ 

دنک یم  تیاده  ار  میاه  هژاو 

دنک یم  تیاکش  اه  ییادج  زا 

دوب هام  رون  قرغ  بش  نآ  لتقم » »

دوب هللا » حور   » ناراب رد  قرغ 
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دیدش مگ  دیدز و  وا  اب  ار  ماج 

دیدش مگ  دیدز و  وهوه  بش  ياپ 

! كاپ ناشوپ  نفک  يا  دیدرگزاب 

كاخ جاوما  رد  لسن  نیا  دش  قرغ 

درز ناشوپ  نازخ  ناراب  زاب 

درد ناشوپ  نفک  نافوت  زاب 

دنا هتفشآ  اهداب  نم  رد  زاب 

دنا هتشغآ  بش  هب  ار  میاه  هظحل 

دنام دیق  رد  اه  فاق  میدمآ و 

دنام دیز » هاگساپ   » رد ام  بلق 

تسین هوک  زج  اهداهرف  بلاط 

تسین هودنا  زج  مخز  نیا  مهرم 

تسا هدنام  تلع  دنتفر و  اه  هدقع 

تسا هدنام  تمه » جاح   » میولگ رد 

تسا نم  قح  کمن  اما  ما  یمخز 

تسا نم  قح  کبل  ین  مراد  درد 
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دوب شوپ  لگ  نامسآ  اه  نیا  زا  شیپ 

دوب شوغآ  رد  رای  اه  نیا  زا  شیپ 

دندش شتآ  يا  هدع  اما  کنیا 

دندش شرآ  اه  هوک  چوک  دعب 

دنا هدیشون  نوخ  هک  اه  نآ  زا  یضعب 

دنا هدیشوپ  ار  قشع  گنج  ثرا 

دنا هدید  ار  اضقلا » نسُح   » يا هدع 

دنا هدیعلب  اهزنب  ار  يا  هدع 

دندش رت  نوخ  می  زک  ینالدزب 

دندش رت  یجیسب  اه  یجیسب  زا 

دیونشب ار  ملد  اه ! ناج  یب  يآ ،

دیونشب ار  ملصاح  زا  یکدنا 

ار گرب  گرگت و  یناد  یم  هچ  وت 

ار گرم  صقر  شیوخ ، نوخ  قرغ 

تسیچ هسام  لمر و  هک  یناد  یم  هچ  وت 

تسیچ هصانق  در  اهوربا  نیب 
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ار هواپ »  » طوقس یناد  یم  هچ  وت 

ار هواک »  » ار يرقاب »  » ار يرکاب » »

! ناه تسیچ ؟ ناویرم »  » یناد یم  چیه 

! ناه تسیک ؟ نارمچ »  » هک یناد  یم  چیه 

؟ تسادج رس  یجیسب  یناد  یم  چیه 

؟ تساجک رد  یجیعود »  » یناد یم  چیه 

تسا رپرپ  یناتسوب  يادص  نیا 

تسا رس  یب  یلسن  خرس  نابز  نیا 

تساجک ام  ياج  هک  یناد  یم  هچ  وت 

تساجک ام  يادخ  یناد  یم  هچ  وت 

دندز شغ  نید  رد  هک  میاه  نامه  اب 

دندز شتآ  ار  مالسا  ۀشیر 

دنتخیوآ سوه  زک  اه  نامه  اب 

دنتخیر ینیمخ  ماج  رد  رهز 

دنتخاس ار  دُحا  اه  قدنخ  ياپ 

دنتخاس ار  دوخ  هدرک  یشورف  نوخ 
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مینک نیرید  نآ  زا  يدای  ات  شاب 

مینک نیریش  ار  قیربا  نآ  ِخلت 

تسا رگید  ام  ةولج  ینیمخ  اب 

تسا رکیپ  کی  رد  حور  نارازه  وا 

میا هدنکآ  یقشاع  روش  ام ز 

میا هدنز  ینیمخ  يامرگ  هب  ام 

ام میدنب  رد  میجنر ، رد  هچ  رگ 

ام میدنوامد  وا  ياپ  ریز 

مینهآ اما  میهآ ، رپ  هنیس 

مینهاریپ یب  ياه  فسوی  لسن 

؟ تساجک اهوراپ  میرحب ، نیا  زا  ام 

؟ تساجک اهوراد  شون  سپ  ناشن ! نیا 

! درب داب  ار  نامز  اه  یجیسب  يا 

درب داهرف  نیرخآ  ار  اه  هشیت 

ما هناورپ  نیرخآ  رورغ  نم 

ما هناخ  مه  اهدرد  مامت  اب 
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! دیوش رگید  اه  هظحل  روبع  يا 

! دیوش رس  یب  اه  لخن  مامت  يا 

! هتخومآ ار  كاخ  بورغ  يا 

! هتخوس ياه  هیفچ  يا  اه ! هیفچ 

اه هسام  يا  اه ، لمر  يا  نیمز ، يا 

اه هصانق  ِقت  قت  ِگرگت  يا 

میا هداد  رس  اهراب  ام  زا  یعمج 

میا هداد  ردارب  ام  زا  يا  هدع 

میتخاس رپ  اه  هراپ  شتآ  زا  ام 

میتخاس رگنس  گرم  ناهد  رد 

! اه رادرم  زا  رتمک  ياه  هدنز 

! اهراوخ تمینغ  متسه ، امش  اب 

امش رد  تفآ  ود  داتفه و  رذب 

امش رب  تنعل  هکس ! ناگدرب 

تسامش رمخ  هساک  ایند  زاب 

تسامش رمالا  یلوا  ناطیش  مه  زاب 
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یلو نآ  زا  دعب  هک  میاه  نامه  اب 

یلع ماک  رد  دندرک  نارکوش 

؟ تسولگ رد  یناوختسا  ایآ  زاب 

؟ تسوا نامشچ  رد  راخ  ایآ  زاب 

! درگزاب بشما  هتفر  هوکش  يا 

درون مه  رد  ار  هدرم  توکس  نیا 

! وگب نارای  يداش  میسن  زا 

! وگب نادابآ » رصح  تسکش   » زا

نیقی زا  نتسسگ  زا  نتسکش  زا 

« نیبملا حتف   » رد حتف  هوکش  زا 

وگب ناتسب »  » زا واف » «، » هچملش  » زا

! وگب نارهم »  » زا هتفر ! هوکش  يا 

دندز رد  رب  رس  هک  ییاه  نامه  زا 

دندز رپرپ  دوخ  نوخ  شرف  يور 

هتخودنارحس ناراکش  بش 

هتخوس دوخ  رد  ياهوتسرپ  زا 
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! وگب يدرب  یم  هک  اه  لگ  همه  ناز 

! وگب يدرجورب »  » زا ییاقب »  » زا

دندش یبارهس  هک  یناناولهپ 

دندش یباتهم  هک  یناگنلپ  زا 

تسا هنییآ  کی  گنج  تعامج ! يا 

تسا هنیدآ  ار  خیرات  هتفه 

دیرذگب هشیمه  نیا  زا  يا  هظحل 

دیرگنب ار  دوخ  هنییآ  نیا  ردنا 

دوب دُرت  ناماه  ساسحا  ادتبا 

دوب درخ  ناماه  هودنا  ادتبا 

دندش يراز  اه  هدنخ  هتفر  هتفر 

دندش يراک  کمک  مک  ناماه  مخز 

دنا هتشگرب  اهدرد  نادیهش ! يا 

دنا هتشغآ  بش  هب  ار  ناماهزور 

دندش رگید  يا  هنوگ  ناماه  لصف 

دندش رگوداج  تسم و  ناماه  مشچ 
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دنا هدولآ  نت  تخس و  ناماه  حور 

دنا هدولآ  نجل  ناماه  نامسآ 

دنوش یم  مگ  اه  هتفه  رد  اه  هتفه 

...دنوش یم  مدرم  يادرف  اه  مهو 

! يرگنس یب  يداو  نایناف 

يرگنهآ رد  هدنام  ياه  غیت 

؟ تسا تریح  اهارجام  نآ  لصاح 

؟ تسا ترشع  ههبج  گنهرف  ةویم 

؟ تسا هدش  نایاپ  اهزاغآ  لصاح 

؟ تسا هدش  نان  ههبج  گنهرف  ةویم 

تسا هدیاف  یب  ...کمن  اما  ما ، یمخز 

تسا هدیاف  یب  ...کبل  ین  مراد ، درد 

تشذگ محون  رس  زا  بآ  تبقاع 

تشذگ محور  زا  زیگنچ  رکشل 

اه هراغ  بش  رد  دیسوپ  نم  ناج 

! اه هراپمخ  اه ، هراپمخ  يا  هآ 
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نسحم یهوک  هلیل  هداز  نسح   - 18

1350 زورداز :

دورگنل ناتسرهش  عباوت  زا  هوک  هلیل  ياتسور  دلوت : لحم 

 . ...و توکلم  ات  لاب  ود  هتسخ ، ياهدایرف  هتسشن ، نوخ  هب  ياه  لاب  مالک ، یقیسوم  راثآ :

متسناد یمن  دوب ، نم  ندنک  ناج  تقو 

متسناد یمن  دوب ، نم  ندرگرب  غیت 

درمژپ میولگ  درد  زا  رپ  مجح  رد  هچ  نآ 

متسناد یمن  دوب  نم  نویش  نیرخآ 

منک دایرف  هک  دیراذگب  مدرمن  ات 

متسناد یمن  دوب  نم  نمشد  مه  تسود 

داد یم  تفوطع  يانعم  هک  هدنخ  نامه  زا 

متسناد یمن  دوب  نم  نتشک  شتین 

شمتشادنپ هفطاع  هقراب  نم  هچ  نآ 

متسناد یمن  دوب  نم  نمرخ  شتآ 

دناد یم  ادخ  تسود ، نم و  لصو  هظحل 

متسناد یمن  دوب ، نم  ندنک  ناج  تقو 
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مساقلاوبا دیس  ینیسح   - 19

هام 1341 دادرخ   7 زورداز :

نارهت دلوت : لحم 

افرژ : صلخت

 . ...و قیاقش  غارچ  ناوغرا ، تشهب  ملق ، لاب  رب  رادید ، زاورپ  مخز  نخس ، لحاس  رب  راثآ :

دشابن ولگ  رد  هدنام  ضغب  دیلک  رگا  رعش 

دشابن وگ  تسه ، هچ  ره  ینعم  شقن و  ناینرپ 

دندرک هچ  نوخ  هآ و  کشا و  اج ، نیا  دیوگن  رگا  رعش 

دشابن وا  رد  يا  هرذ  يدرم ، روش  روعش و  زا 

گنر نوخ  قاور  نیا  ریز  دنیشن ، یمد  رگا  رعش 

دشابن وزرآ  رگید  شناشکهک ، نارک  یب 

یبوچ بسا  هب  یتعاس  شوخلد ، رعش و  تس  یکدوک 

دشابن ور  هبور  گنج  درادنرب ، گنفت  رگ 

ریگ ام  مخز  ياپ  در  ناتسرپ ، یم  يارس  ات 

دشابن وبس  نآ  هب  هر  یباین ، يرس  وس  چیه 

تس ینامسآ  ياه  هیآ  نیماضم ، نآ  نایم  رد 

دشابن وجو  تسج  نذا  دشابن ، وضو  ار  هک  ره 
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نسحدیس ینیسح   - 20

هام 1335 دادرخ   7 زورداز :

نارهت لیبسلس  هلحم  دلوت : لحم 

هام 1383 نیدرورف   9 تافو :

، سدقم عافد  گنج و  رعش  ةدیزگ  لیئربج ، کشجنگ و  يدنه ، کبـس  يرهپـس و  لدیب ، ، اه هدارب  ، لیعامـسا قلح  اب  ادص  مه  راثآ :
 . ...و یناگیاب  ياه  لاب  مردام ، يرسور  ياه  هبارش  زا  توکس ، توکلم  رد  گنس ، مسلط  کیرنژ ، حرط  يوراد  شون 

مینک تیاعر  ار  یقشاع  ایب 

مینک تیاکح  قشاع  نارای  ز 

دنا هدرک  رفس  نینوخ  هک  اه  نآ  زا 

دنا هدرک  رطخ  رادم  رب  رفس 

ناشدایرف دیشروخ  هک  اه  نآ  زا 

ناشداز رحس  يولگ  زا  دیمد 

دودز اه  ناج  لفاغت ز  رابغ 

دوزف نازاب  قشع  يراویشه 
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درک دیع  ار  لاس  نهک  يازع 

درک دیشروخ  قرغ  ار  هریت  بش 

تفگش يرابت  زا  مینک  تیاکح 

تفگش يراصح  مهرد ، دیبوک  هک 

دندز ال »  » ۀنامیپ هک  اه  نآ  زا 

دندز ایرد  هب  ار  یقشاع  لد 

قشع نادیهش  هاقناخ  نیبب 

قشع ناوخ  لزغ  نافراع  فص 

دننز یم  نونج  خرچ  هناناج  هچ 

دننز یم  نوخ  تسد  اب  قشع  فد 

ناشدید ناِشف  رس  نافراع  رس 

ناشدیشخب هقرخ  لد  نوخ  زا  هک 

دنک یم  رس  اپ و  یب  هک  یصقر  هب 

دننک یم  رس  قشع  ۀمغن  نینچ 

ام ناناج  ناج و  رکنم  اله  »

ام ناج  رب  راکنا  مخز  نزب 
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نام هدرگ  ینک  نیذآ  هنشد  رگا 

نام هدرزآ  لد  زگره  وت  ینیبن 

تسا قشاع  مهرم  نیا  مخز ، نزب 

تسا قشاع  مغ  ندرم  مخز  یب  هک 

راودورمن هنیک  شتآ  رایب 

راپس شتآ  هب  ار  ام  میلیلخ !

قیرط یط  هسلخ - رد   – هناورپ هک 

« قیرح لاب  ود  اب  درب  نایاپ  هب 

تسا شوخ  ندوب  رای  اب  هصرع  نیا  رد 

تسا شوخ  ندورس  نادیهش  مسر  هب 

مینک مگ  ار  شیوخ  ادخ  رد  ایب 

مینک ملکت  نادیهش  مسر  هب 

قشع طرف  زا  نم  ناج  تخوس  وگم 

قشع طرش  نیلوا  ناه ! تس  یشومخ 

میهد نت  ار  طرش  نیلوا  ایب 

میهد نتشذگ  دوخ  زا  هب  نت  ایب 
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تسام غاب  رد  هک  ییاه  هلال  نیبب 

تسادخ ات  ناشدایرف  دنشومخ و 

دنشک یم  ناج  قلح  اب  دایرف  وچ 

دنشک یم  ناکمال  ات  كاخ  زا  نت 

راگزور نیا  رد  ار  ناقشاع  دزس 

راودایرف هنوگ  نیا  زا  یتوکس 

مینک تعیب  هلال  لگ  اب  ایب 

مینک تیامح  ار  اه  هلالآ  هک 

تسا ندناشفا  لگ  اه ، لگ  تیامح ز 

تسا ندناوخ  نابغاب  اب  زاوآ  مه 
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62 ص :

هللادبع دیس  ینیسح   - 21

هام 1343 دادرخ   7 زورداز :

( ماج تبرت   ) سدقم دهشم  دلوت : لحم 

 . ...و باتفآ  حیرض  قارف ، لصف  تالاقم ،) هعومجم   ) يدوهش رعش  ناراب ، هلفان  راثآ :

دیتشاذگ اپ  رطخ  فوخ و  ياه  هصرع  رد 

دیتشاذگ اشامت  هب  ار  قشع  دیتفر و 

ارم ور  هچ  زا  مرفس  مه  نارگنس  مه 

؟ دیتشاذگ اهنت  هرطاخ  راب  هلوک  اب 

ندش اهر  يوس  هب  قیرط  نیا  یط  رد 

دیتشاذگ اج  ارم  دوبن  افو  مسر 

جورع ۀظحل  نوخ ، هب  هدیپت  رکیپ  اب 

دیتشاذگ ارهز  نماد  يور  هب  ار  رس 

دیما اب  دیتشذگ  دیتشاد ، هچره  زا 

دیتشاذگ اپ  لد ، هب  دیتشاد  هچره  رب 

دیتخوس عمش  نیا  هلعش  قایتشا  رد 

دیتشاذگ اشامت  هب  ار  قشع  دیتفر و 
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63 ص :

همطاف یعکار   - 22

هام 1333 دنفسا   15 زورداز :

ناجنز دلوت : لحم 

نابز رد  قطنم  امین ، رعـش  رد  انعم  اوآ و  رـصاعم ، تایبدا  هدـیزگ  رعـش ، ةراب  رد  اه ، هناردام  گنـس ، لگ  زاوآ  نتخوس ، رفـس  راـثآ :
 . ...و یسانش 

دنام یم  باوخ  هب  رّوصت ، هب  وزرآ ، هب 

دنام یم  باوج  درادن  هک  یشسرپ  هب 

رون يراج  رهن  هب  میوگب  هچ  وا  هاگن 

دنام یم  باتفآ  لگ  هب  شَخُر  ِلگ 

قشع شکرس  عبط  هب  شتآ ، یصاع  حور  هب 

دنام یم  بالقنا  شپترپ  بلق  هب 

رسکی ناقشاع  شوه  رس  هدرب ز  هک  نینچ 

دنام یم  بان  ياه  لزغ  تیب  هاش  هب 

تساخس راس  همشچ  هک  بل  نآ  زا  ندینش  اشوخ 

دنام یم  بآ  زاوآ  هب  هک  یّمنرت 

ینم وچمه  معز  هب  نکیلو  تسا  یقیقح 

دنام یم  باوخ  هب  روصت ، هب  وزرآ ، هب 
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64 ص :

( ناینامحر قداص  دمحم   ) قداص ینامحر   - 23

1344 زورداز :

سراف شارگ  ناتسرهش  دلوت : لحم 

 . ...و اهزمرق  اهزبس  هرامش 120 ، رصاعم  تایبدا  هدیزگ  تسا ، یبآ  اهزیچ  همه  ریگداب ، رانا و  یلومعم ، ياه  هژاو  نیمه  اب  راثآ :

دیروایب نافوط  هزجعم ، ياهربا  يا 

دیروایب ناشیرپ  تارطاخ  تشم  کی 

زبس ياه  تسد  نآ  توارط  زا  هساک  کی 

دیروایب ناراب  ۀنشت  يولگ  زا  ای 

تفرگ ملد  رگید  هدز  مغ  ياهداب  يا 

دیروایب نادیهش  ياپ  كاخ  ییوب ز 

نامسآ هب  تحاقو  مامت  اب  دیتفگ 

دیروایب نان  ام  یلاخ  ياه  هرفس  رب 

تفگن یسک  نشور  ةراتس  همه  نآ  اب 

دیروایب نامیا  مراد و  خرس  بیس  نم 
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65 ص :

ایلاح تسب ، نب  یگنس  ياه  هچوک  يا 

دیروایب نابایخ  هب  ور  دینز و  یخرچ 

تایح ۀنامیمص  تمس  هب  مور  یم  نم 

دیروایب نآرق  ینادعمش و  هنییآ ،

منز یم  راج  ما  هرجنح  مامت  اب  سپ 

دیروایب ناتسمز  ياهتنا  هب  نامیا 
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66 ص :

دمحا یعراز   - 24

1336 زورداز :

یبونج ناسارخ  عباوت  زا  نیاق  ناتسرهش  دلوت : لحم 

يزادنا هار  ییوجشناد ، رعش  هرگنک  يزادنا  هار  نارادساپ ، هاپـس  بالقنا  دیما  بالقنا و  مایپ  تالجم  يزادنا  هار  یبدا : ياه  تیلاعف 
 . ...و گنج  رعش  هرگنک 

مراد ناهنپ  هیرگ  سوه  بشما  زاب 

مراد ناراب  هچوک  رد  يدرگبش  لیم 

تونق زاوآ  مه  ناراب و  من  من  رپ  هچوک 

توکلم ياپدر  نآ  رب  هدید و  من  كاخ 

دناوخ یم  ارم  زاوآ  هب  رود  زا  یسک 

دناوخ یم  ارم  زار  یب  بش  زارف  زا 

منادنر ةدشمگ  ةدکیم  یهار 

منایرع ناگدز  یم  لد  زار  نوچ  هک  نم 

میآ زاب  وا  هب  هک  ات  مورب  دوخ  زا  دیاب 

میآ زاب  وگم  زار  نآ  رس  رب  ات  تسم ،

***

هناخیم نآ  یبوچ  رد  هدناشوپ  ربا 

هناسفا یم و  تسراهب و  غاب و  رد  تشپ 

ینم وچمه  نآ  رب  زبس و  زا  رتزبس  ینمچ 
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ینهد نیریش  بل  زا  لقن  نکفا و  درم  یم 
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67 ص :

هداجس نیمز  يور  منک  نهپ  درخ  نوچ 

هداتفا رهم  هب  لقع  نت  هداجس  يور 

دشاب رخسم  هک  هب  نامه  درخ  درخ 

دشاب ربهر  هک  تس  نآ  زا  رت  کچوک  لقع 

مشیوشت درب  ماک و  مدنک  نیریش  هک  ات 

مشیپ رد  هنب  ربص  زا  رت  خلت  یم  نآ 

***

مراد ناهنپ  ۀیرگ  سوه  بشما  زاب 

مراد ناراب  ۀچوک  رد  يدرگ  بش  لیم 

یلاخ متسد  ود  تسزامن و  لاح  نم  لاح 

یلاح یب  نیا  رد  تسزارد  رود و  نم  هار 

تسین ادیپ  افص  تسزامن و  ناراب و  بش و 

تسین اج  نیا  ادخ  دنتسه و  همه  نایادخدک 

دنتسد زا  نورب  هک  ناسنادب  دنتسه  همه 

دنتسم دوخ  زا  يا  هدع  یم و  تسم  يا  هدع 

مینکب ییافص  مییآرد و  هب  دوخ  زا  بشما 

مینکب ییاعد  میرآ و  رد  هب  ناج  زا  یتسد 

***

تسراوید قح  نم و  نایم  هک  ییافص  هچ 
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تسرایشه ادخ  مصخ  نینچ  هک  یتسم  هچ  ای 

دوبن راوشد  همه  نیا  افص  هار  نیا  زا  شیپ 

دوبن راوید  همه  نیا  ام  هناخیم و  نیب 

! نارای نازیزع ، منیب ؛ یم  هچ  خوک ؛ اب  خاک 

! نارایشه زا  هن  تسام  زا  هک  تس  يروصق  نیا 
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68 ص :

شاب نم  اب  یسفن  ردارب ! دیشروخ ، يآ 

شاب نشور  مسفن  رد  آرب ، تس  تاملظ 

هدوب نت  کی  هک  میمیدق  نازرورهم 

هدوب نشور  هرس  کی  لزا  زور  زا  مه  اب 

نک نم  رد  يرظن  آرب و  رهم  رس  زا 

نک نشور  ار  هفیاط  نیا  نم و  زور  لاح و 

! تس نیا  داد  ورب ؛ هک  دمآرد  رصق  زا  یکی 

تس نید  یب  نیقی  داد  ام  يوتف  زج  هک  ره 

: ینیمضت مهدب  اوتف  هک  دیراذگب 

! ینید دیآرب  رصق  زا  رگ  تسرفک  رتس 

تسرصق شزارف  تسزارف ، رصق  ار  هک  ره 

! تسرصق شزامن  تفر ، ورف  خاک  رد  هک  ره 

***

برای نادیم  هب  هدیسوپ  هک  تس  بسا  غیت و 

برای نادیهش  نوخ  زا  دش  زبس  اه  خاک 

تس هدنام  اج  نیا  وت  نید  اجک ؟ هب  نموم ! يآ 

! تس هدنام  اج  ادخ  رصق  رد  راوید  تشپ 

میشاب نانیشنرصق  اب  هک  تسا  نیا  هن  قح 

میشاب نانیا  فص  رد  ام  هک  تس  نیا  هن  قح 

یمالسا بالقنا  رعش  لاس  لهچ  زا  ینیچلگ  نارادیب : www.Ghaemiyeh.comیشوواچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


میریگرب يولع  غیت  هک  تسا  نیا  رد  قح 

میریگ ربیخ  حتاف  شنمرپ  شور 

تسا هداتفا  رطخ  نادیم  هب  زورما  منید 

تسا هداتفا  رز  ۀلاسوگ  هب  زورما  شراک 
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69 ص :

دنک زاب  نهد  هلاسوگ  هک  دیراذگم 

! دنک زاجعا  يوعد  دوش و  یسوم  هنرو 

***

دنشوک یم  ناج  لد و  اب  ناتفص  یسوم  هچرگ 

! دنشود یم  ار  همه  ناتسرپ  هلاسوگ  زاب 

دننک گنژرا  ینام  لثم  هب  ار  دوخ  هک  رگ 

دننک گنر  ارم  گنرین  هب  دنناوتن 

نابز غیت  هدز  گنز  منهد  ماین  رد 

نارگن منارگن  مئاد  ممشچ و  نت  همه 

ادرف منیبب  هنوگ  نیا  دور  یم  رگا  نید 

اج هب  تسین  وا  زا  یشیر  هت  یحیبست و  ریغ 

***

مراد ناهنپ  ۀیرگ  سوه  بشما  زاب 

مراد ناراب  ۀچوک  رد  يدرگبش  لیم 

تسا هدش  نشور  هک  تسام  تفرعم  یب  مشچ 

تسا هدش  نتمهت  مزر  مه  هک  تسداغش  ای 

تس نم  تشگنا  رپ  تسد  يدوخ  تسد  نیا  راک 

تس نم  تشپ  رد  هک  هتسکشب  رجنخ  نیا  برض 

دنناهنپ ام  نم و  ام ، نم و  نیب  رد  يآ !
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دننادرمان هک  دیدنبب  تشپ  زا  هرز 

مراد ناهنپ  ۀیرگ  سوه  بشما  زاب 

مراد ناراب  هچوک  رد  يدرگبش  لیم 

دننیب ناوخ  لزغ  تسم و  ارم  هک  هب  نآ  مدرم 

دننیب ناراب  همه  تس و  نم  مشچ  رد  کشا 
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70 ص :

تساج نآ  رد  ادخ  هک  مدرم  لد  يافص  هب 

تساج نآ  رد  افص  یعس  هک  وت  کشا  لد  هب 

تس یسفن  قح  سفن  زا  تسم  نم  يولگ  رد 

؛ تس یسک  هچ  ام  زا  یتسار  یلو  میناژم  ژک 

تسا هدش  نشور  هک  تسام  ةدز  یم  ةدید 

تسا هدش  نت  همه  هک  یبوسر  هدرک  نانچ  ناج 

تسین اج  نیا  زامن  تسزامن و  لاح  نم  لاح 

تسین ادیپ  وا  تخوس و  ارم  رادید  قوش 

مناج رب  دزوب  یمیسن  دیراذگب 

منایرع دنکب  یکاخ  ۀماج  زا  هک  ات 

نشور مناج  وت  رهم  زا  دوش  بش  همین 

نشلگ یتونق  زبس و  لد  همه  يزامن  اب 

ناتسگنرین هب  میراهب  هار  رد  مشچ 

ناتسگنس نیا  رد  گنس  ام  هدنز و  ام  لاب 

***

تس كاخ  رب  مندب  توکلم و  رد  اه  تسد 

تس كاپ  مناج  لد و  اما  ما  هدولآ  رهاظ 

داد مهاوخ  ناذا  هتسدلگ  رس  رب  مه  زاب 

داد مهاوخ  ناشن  قافآ  همه  رب  ار  رجف 
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هللا مسب  ادخ  هب  لوا  رگ  دیراد  هیکت 

هللا مسب  ام  ۀناش  رب  لد و  رب  نآ  زا  سپ 

هناخ تمادن  هب  ات  امش  هار و  نیا  هن  رو 

هناگیب فده  ات  امش  ریس و  نیا  هن  رو 
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71 ص :

دشاب تدای  هب  میدربن  درم  ام  زاب 

دشاب تدای  هب  میدرم  هثداح  رد  هک  ام 

میراذگن تخر  هب  اپ  رگا ، يداتفا  هک  ام 

میرادرب ارت  كاخ  زا  هتفگ ، یلع  ای 

***

منم تسا و  یلو  تس  بیرغ  هک  نآ  نایم  نیا 

منم تسا و  یلع  تس  بیجن  هک  نآ  نایم  نیا  و 

ام زا  زاب  یلو  رهم  امش  ملاع ز  همه 

ام زا  زاب  یلع  غیت و  امش ، ِنآ  اه  خاک 

نآ رد  تس  تاجن  دوب  الو  طخ  رگا  طخ 

نآ رد  تس  تاجن  دوب  ادخ  هلمج  دصقم 

***

تونق زاوآ  همه  تسزامن و  ناراب و  بش و 

توکس هب  میارسب  ار  ما  يونثم  یقاب 
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72 ص :

دیمح يراوزبس   - 25

ینحتمم اقآ  نیسح  یلصا : مان 

1304 زورداز :

راوزبس دلوت : لحم 

نارهت رد  دادرخ 1395   22 تافو :

 . ...و يدازآ  گناب  نیا  سرج ، گناب  نک ، رفس  هناقشاع  وت  رگید ، يدورس  هدیپس ، دورس  درد ، دورس  راثآ :

میدنب هراب  رب  رفس ، گرب  ات  تسا  تقو 

میدنب هراخ  راخ و  دس  زا  روبع  رب  لد 

مشوگ هب  دیآ  لیحر  گناب  نارک  ره  زا 

مشومخ نم   ِ ياو تساخرب  سرج  زا  گناب 

دنراد شیپ  رد  رفس  هار  نالدایرد 

دنراد شیوخ  راوهار    ِ باکر رد  اپ 

دندرک دایرف  ناشوواچ  ار  رفس  هاگ 

دندرک دای  ار  هر  لاح  لزنم  هب  لزنم 

تسا گنرد  ماگنه  هن  دمآ ، رفس  هاگ 

تسا گنت  تقو  ار  ام  هک  دیوگ  یم  شوواچ 
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رادرب ماگ  ردارب ! دمآ ، رفس  هاگ 

رادرب مارآ  زا  دروخ ، زا  سوه ، زا  مشچ 

تسزارد هر  ردارب ! دمآ  رفس  هاگ 

تسزاس هراچ  تّمه  باتشب ! نکم  اورپ 

مینارب نماد  رب  هراب  دش ، رفس   ِ هاگ

مینارب نمیا  يداو  ِهاگ  هسوب  ات 

درک رفس  دیاب  وگم ، ناه  نمیا ، هن  يداو 

درک رذگ  دیاب  بلط  رد  يداو  تفه  زا 

دنراذگهر رد  نانزهر  نمیا ، هن  يداو 

دنرایشوه نارای  تسین ، یمارح  میب 

ار ام  تسراومه  هداج  نمیا ، هن  يداو 

ار ام  تسرادولج  مزع  رب  دیما 

تس نایطبق  ناینوعرف و  زا  رپ  يداو 

تس نایم  ردنا  لین  تسا و  رادولج  یسوم 

دنراد ماگ  ره  رد  ماد  دص  نایتیرکت 

دنراپس یم  دصقم  هب  هر  نایانشآ ، هار 
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مراب هلوک  روایب  وک ؟ دیاب  هشوت  هر 

مراد هار  رهب  هشوت  هر  ار  دیما 

شاب وپ  هراومه  نم  ياپ  دیاب ، هشوت  ر ه 

شاب وگ  تسه  رگ  ور  شیپ  يداو  داتفه 

مدنب راک  رد  ار  مزع  دیاب ، هشوت  هر 

مدنب هراب  نتفر  هب  هگ  نآ  ادخ  رب  لد 

سک ره  ونشم ز  اوغرم  دیاب ، هشوت  هر 

سب مرح  رادید  قوش  ار  ام  هشوت  هر 

! ردارب يا  تسا  گنت  هناخ ، ار  ام  تسا  گنت 

! ردارب يا  تسا  گنن  هناگیب ، ام  ياج  رب 

نداهن نمشد  رب  هناخ  ار  ام  تسا  گنن 

نداهن ندرگ  ار  هنتف  جاب و  جارات و 

میداهن ندرگ  ار  هنتف  جاب و  جارات و 

میداهن نمشد  رب  هناخ  لفاغ ، میتفخ ،

یمارح ياداعم  زا  لفاغ  میتفخ 

یمارح ياسای  میلست  رس  میدرک 
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میدرب دای  زا  ار  مزر  لفاغ  میتفخ 

میدرب دادیب  رضحم  رب  يرواد  سپ 

داد نامدادیب  ین ، داد ، نمشد ، میتفخ و 

داد نامدای  یتسم  نویفا و  روخ و  باوخ و 

مه سفن  هار  هتفرگب و  ارس  نمشد ،

مه سرف  ياپ  هتسکشب و  لمع  تسد 

دوب نامیالاک  ره  جارات  دش ، جارات 

دوب نامیان  ردناک  همغن ، ره  دش  شوماخ 

درک بغش  روش و  فرط  ره  وا  شُماخ و  ام 

درک بلط  ار  یتسم  تفخ  دروخ و  ناوات 

مه اب  دیعلب  ار  هّزع  روط و  انیس و 

مه ار  سدق  مجاهت  رد  وا  هتفخ و  ام 

ام زا  تفرگب  رگد  ینالوج  هب  نالوج ،

انیس سدق و  ار  وا  هتشگرس ، ام  میدنام ،

دیریگب نمشد  زا  هناخ  نیا  دیسر : نامرف 

دیریگب نمیرها  تسد  زا  نیگن  تخت و 
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درک يرماس  ناج  ِگنهآ  میلک ، ینعی 

درک يروای  ار  یلو  دیاب  ناروای ! يا 

میدنب شود  رب  رفس  داز  ات  تس  تقو 

میدنب شوواچ  شک  لد  مایپ  رب  لد 

دنتسب مارِحا  ناورهر ، ناراوس ، کباچ 

دنتسب ماع  يالص  نیا  نینط  رب  لد 

تسا درف  هراچ  ار  ام  هک  نک  نتفر  گنهآ 

تسا درد  تسا ، درد  ناوراک ، نیا  زا  ندناماو 

ندیسر ندرکرفس ، ندرک ، رطخ  دیاب 

ندیمرآ ندیمر ، نادیم ، زا  تسا  گنن 

هار رب  دوس  دیاب  هنیس  يداو  هب  يداو 

هاگرحس ات  دیاب  تفر  لزنم  هب  لزنم 

لزنم تسا  رود  رگ  اراخ و  هراخ و  رگ 

لمحم میدنبرب  تسا  رادولج  مکح 

تسین رفس  گنهآ  هک  زج  يزیرگ  ار  ام 

تسین رگم  كوب و  تصرف  نک  رفس  مزع 
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ار نارگنوسفا  ۀناسفا  نکم ، رواب 

ار ناوراک  هر  نیا  رد  دش  دیاب  هارمه 

تسین مرح  رادید  دیما  نکم ، رواب 

تسین مدق  کی  زج  مرح  ات  هن ، ارف  یماگ 

نتشذگ دیاب  بلط  رد  ایرد  تشد و  زا 

نتشذگ دیاب  بش  زور و  هاگ و  هاگ و  یب 

میراد شیپ  رد  رطخ  دص  یمارح ، دص  رگ 

میراد شیپ  رد  رس  تسا  رادولج  مکح 

دیزاتب نوماه  رب  تسا  رادولج  مکح 

دیزاتب نوخ  زا  دوش  ایرد  رگا  نوماه 

رادولج مکح  زا  ندرب  نامرف  تسا  ضرف 

راوشد تسین  درابب  وگ  دراب ، غیت  رگ 

نک رفس  گنهآ  زیخرب و  نم  ناناج 

نک رپس  ناج  درابب  وگ  دراب  غیت  رگ 

مینارب نالوج  رب  زیخرب ! نم  ناناج 

مینارب نانبل  طخ  ات  نالوج  هب  اج  نآ  ز 
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تسادوهی دالوا  هاگنالوج  هک  اج  نآ 

تسادیص روص ، رتعز ، ِهاگنابرق  هک  اج  نآ 

دراد هتفخ  دیهش  دص  وس  ره  هک  اج  نآ 

دراد هتفهنب  یمغ  شیوک  ره  هک  اج  نآ 

ار ام  تشک  نانبل  هودنا  نم ! ناناج 

ار ام  تشپ  نیسای  رید  غاد  تسکشب 

دنار لبج » » رب دیاب  زیخرب  نم ! ناناج 

دنار لما  تشد  رب  هراب  دیاب  تسا  مکح 

هن یگراب  رب  نیز  زیخرب و  نم  ناناج 

هن یگرابکی  مدق  انیس ، يز  سدق ، يز 

نتفرگ رفیک  يرماس  لآ  دیاب ز 

نتفرگ رگید  يربیخ  ندنکف ، بحرم 

نینیس روط  زا  درَگ  تفُر  ناگژم  هب  دیاب 

نیطسلف ات  اج  نیز  تفَر  هنیس  هب  دیاب 

درک رفس  یصقالا  دجسم  يز  رس ، هب  دیاب 

درک رس  ناج و  كرَت  تسود ، هار  هب  دیاب 
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شوواچ گناب  ونشب  زیخرب و  نم  ناناج 

شود رب  هتفرگب  ملع  ام  ماما  کنآ 

راوهر هب  نیشنب  وگ ، کیبل  نز ، ریبکت 

 ... رادولج ياپ  مه  سدق  راید  دصقم ،
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80 ص :

اضریلع یهاپس   - 26

هام 1349 يد  لوا  زورداز :

يردان تالک  ناتسرهش  رد  نییال ) تیزکرم  هب   ) دجسم رازه  ناتسهد  عباوت  زا  لافیدنس ) یلحم  ظفلت  اب   ) راوید گنس  دلوت : لحم 

.اه یتسرپ  تب  حرش  ییاهنت ، میوقت  اه ، هراوف  راثآ :

دندش او  دندوب ، هدز  خی  هک  اه  هراوف 

دندش اهر  ناتسمز ، رهظ  ناهگان  رد 

ار شیوخ  نیرید  يدنلبرس  رارکت 

دندشاپ دننیشن ، هک  نآ  زا  شیپ  رابره 

ياپ دوب  هتسب  ناشتفر  قوش  دنچره 

دندش اج  هباج  دوخ  تماق  ياتسار  رد 

دور عافترا  زا  هک  هداس  ياه  هاروف 

دندشات شیوخ  ینشور  راب  ریز  رد 

لالز يا  هتسد  اب  هدشات  ياه  هراوف 

دندش اصع  ناتسمز  باتفآ  تسد  رد 

روبع هراوف و  تبحص  راد  ریگرد و 

دندشارجام نیا  دراو  داب  نارای 

داب يوه  ياه و  رد  هدز  مر  ياه  هراوف 

دندشاعد دنلب  ياه  تسد  تسدکی ،

نامسآ ربا و  زا  دوخ  روبع  رد  هدع  کی 
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دندش ادخ  ات  دوخ  نشور  دادتما  رد 

داب هاگدروآ  رد  هتسخ  زین  هدع  کی 

دندش ادج  نتسشن  لایخ  اب  شیوخ  زا 

تبقاع هک  میوگب - هصالخ   - اه هراوف 
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82 ص :

يداه يرسایک  يدیعس   - 27

نابآ 1346  9 زورداز :

ناردنزام رسایک  دلوت : لحم 

 . ...و اتسوا  داتسا  لزغ  هدیزگ  اتسوا ، داتسا  هماندای  دش ، مگ  هک  یمان  راثآ :

رخآ يدیسر  نابات  ِحبص  هب  اه ، بش  روبص  يا  تکرابم 

رخآ يدیسر  ناج  ِقلطم  هب  یتشذگ ، یگدنکارپ  لد  ز 

يرادن ینمشد  دوخ  ریغ  هب  يرادن ، ینت  يرادن ، يرس 

رخآ يدیسر  ناعنک  هب  یلو  يرادن ؛ ینهاریپ  میمش 

يدوشگ رگج  شتآ  قشع  هب  يدوشگ ، رو  هلعش  ۀچیرد 

رخآ يدیسر  نادند  ریز  هب  يدوشگ ، رپ  هنیس  رتسب  ز 

تنونج بت و  ياه  هزادگ  تنوخ ، ياه  هلعش  رد  تفکش 

رخآ يدیسر  ناراب  هب  لگ ، هب  دمآرب ؛ تلد  زا  ربا  رازه 

هرابود یتخیوآ  گرم  هب  هراتس - رجنخ و  ِبش   - یبش

رخآ يدیسر  ناسنا  هب  دوخ ، هب  هراوس ؛ نامسآ  زا  یتشذگ 

يدوب هشیب  يادرف  راهب  يدوب ، هشیر  زبسرس  باوخ  وت 

رخآ يدیسر  نایاپ  هب  یلو  يدوب ، هشیمه  يادتبا  رد 
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يدهم دمحم  رایس   - 28

هام 1362 ریت  لوا  زورداز :

( سراف ناتسا   ) اسف ِرهش  دهاز  رد  دلوت : لحم 

 . ...و يروآدای  قیمع ، یباوخ  یب  تساوخداد ، توکسلا ، قح  یناوخدور ، راثآ :

رب گرم 

اه هنایزات 

ناما یب  ياه  هنایزات 

ناگدرب هانگ  یب  ياه  هدرگ  هب 

رب گرم 

یناهگان گرم 

یگدنز رازه  دص 

- هیناث ود  یکی  رد  - 

! نامسآ زا  ملع  طوقس  اب 

رب گرم 

اه هناوج  نتشک 

رب گرم 

مس راشتنا 

اه هناخدور  لالز  رد 

غورد تحاصف  رب  گرم 
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رب گرم 

قووووب ياه  قوب 
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رب گرم 

نیم ياهراز  تشک  رادراخ و  ياه  میس 

رب گرم 

یعمج و هتسد  ياهروگ 

نیمز يدارفنا  ياهدنب 

سفن ندیرب  رب  گرم 

سفق رب  گرم 

سخ راخ و  هوکش  رب  گرم 

سوه رب  گرم 

رشب یب  قوقح  رب  گرم 

ربترب گرم 

رش ياه  هرارش  رب  گرم 

دونش ترافس  رب  گرم 

رب گرم 

دود ياتدوک 

وا یگدنز  داب  هدنز 

ام ...وت  ...نم  یگدنز  داب  هدنز 

: مالک کی 

رب گرم 
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اک...ير...مآ

بهلوبا رب  گرم 

دعس نبا  رمش و  دیزی و  رب  گرم 

رب گرم 

دایز ةداز 
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! داب شیب  دنلب : وگب 

رب گرم 

تارف نتسب  ياه  همانعطق 

بآ طحق 

رب گرم 

بابر كدوک  يولگ  رب  هدنام  ریت 

رب گرم 

اضریلع نشور  ياه  هدنخ  لتق 

دیشک طخ  هک  يا  هلولگ  رب  گرم 

اتیمرآ تارطاخ  يور 

: مالک کی 

اکیرمآ رب  گرم 

دندش امش  یهورگ  دندش و  ام  هدع  کی 
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86 ص :

رداق یبسامهط   - 29

رویرهش 1331  9 زورداز :

( جنایم  ) هنایم دلوت : لحم 

دیرف : صلخت

 . ...و اه  هناهب  يرپ  ناگدش ، يرپ  اه ، هراتس  يرپ  نوخ ، گنر  هب  يزور  هرامش 94 ، رصاعم  تایبدا  هدیزگ  بورغ ، یب  قشع  راثآ :

ددرگرب رارق  لد  زا  هک  هسامح ، ناوخب 

ددرگرب رارش  ار  ما  هتخوس  ریفص 

دنیشنب مالک  ریرس  هب  متقادص 

ددرگرب راکشآ  نخس ، هب  متحارص 

دزادنا لگ  نانچ  تریغ  بت  ما  هرهچ  هب 

ددرگرب راذع  ار  مشک  مشخ  ربص  هک 

دنچ ات  يا  هتسشن  تحاقو  راذگهر  هب 

؟ ددرگرب راز  هلال  نیا  رب  هتفر  گنن  هک 

یشوک یم  هریخ  هچ  تلادع  تشهب  نیا  رد 

؟ ددرگرب راک  راک ، متس  دارم  رب  هک 

دننادرگب ایسآ  امش  ام و  نوخ  ز 

ددرگرب راگزور  رگا  هک  نوخ  هب  مسق 

ام تماق  دومع  رب  رگا  درابب  نانس 

ددرگرب راسی  نیمی و  هب  ربم  نامگ 
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ددرگرب راگدرک  زا  رگم  ام  صولخ 

ددرگ یمنرب  کلم  نیا  رب  هتفر  يافج 

ددرگرب رادم  تدحو  هلبق  رگم ز 

ام تمه  راوس  کباچ  هک  هسامح ، ناوخب 

ددرگرب رابت  لصا و  هب  تسا  رس  نآ  رب 

تشپ یب  شوج  نیز و  یب  بکرم  رایب 

ددرگرب رازراک  زا  هن  گنج  درم  هک 

میدرگ یمنرب  حتف  یب  هعفادم  نیا  زا 

ددرگرب راوس  یب  ام  بکرم  هک  رگم 

تس یهت  غامد  زک  راثیا ، هداب  زیرب 

ددرگرب رایشوه  یم  بش  نیا  زک  یسک 

دنچ ات  نم  يادخ  نم ! هدز  رس  دیما 

؟ ددرگرب رامخ  تداهش  يارس  مُخ  ز 

ملد میرح  رد  هک  بشما  مشتآ  رد  نانچ 

ددرگرب رادغاد  یسفن ، دمچ  رگا 

خرس تیاهن  يا  دیآ  یم  وت  يوس  دیرف » »

ددرگرب راسمرش  دنکن  رفس  نیا  زا 
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88 ص :

اضردمحم نایکلملادبع   - 30

دادرخ 1331  14 زورداز :

دنواهن دلوت : لحم 

 . ...و منز  یم  فرح  وت  اب  هداس  يدابآ ، لها  ياهزاوآ  ینابرهم ، ناراب ، نشور  ياپدر  زورما ، یعابر  ربا ، رد  هشیر  هم ، رد  هم  راثآ :

شتآ زا 

يزبس نادرم  هچ 

دنتشذگ شتآ  زا  يزبس  نادرم  هچ 

دندرک هزات  سفن  شتآ  رد  يزبس  نادرم  هچ 

هنشت نیمز 

هنشت نم 

هنشت هتسویپ ، چیه  اب  شیوخ و  اب  ياه  لد 

دندیسر ایرد  هب  يزبس  نادرم  هچ 

دماین یمیسن 

دیسرپن یمیسن 

دناخرچن منبش  يانعم  هب  ور  ارم  یمیسن 

یلاق ياه  لگ  ریگ  هرگ  نم  لد 

دعاقت قوقح  گرب  ریگ  هرگ  نم  لد 

زیم کی  ریگ  هرگ  نم  لد 

هلپ کی 
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تسپ کی 
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دنام نم  ریگ  هرگ  نم  لد 

دندیسر ارفا  نییآ  هب  يزبس  نادرم  هچ 

وزارت کی  یناهنپ  ریوزت  ریگ  هرگ  نم  لد 

هرجح کی  ریگ  هرگ  نم  لد 

هناخ کی 

هناخراک کی 

فاصنا جارح  ریگ  هرگ  نم  لد 

دندیسر اشامت  غاب  هب  يزبس  نادرم  هچ 

دیسرپن نم  لد 

دش یهت  وتسرپ  روبع  زا  ما  هناخ  ارچ 

ما ییاهنت  تشپ  ارچ 

تخوس اه  هناورپ  زاورپ  در 

مهاگن ریسم 

دنام ادج  ناراب  ياه  سفن  زا  ارچ 

دروخ قرو  مزبس  ناتسد  ترک  ارچ 

ار غاب  ۀمشچرس  تمس  یسک  رگید  و 

دیسرپن نم  لد  زا 

دنام نم  ریگ  هرگ  نم  لد 

تسب ارم  ياپ  زورما »  » و
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هجو کی  هدعو ، کی  نوسفا  و 

مان کی  يوداج  و 

نوبیرت کی  ةزاوآ  و 

پاچ نیرت  نیگنر  دنویپ  و 

نم ةدروخ  او  رعش  رتفد  اب 
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درک ادج  رتوبک  ریسم  زا  ارم 

یبآ ناغرم  هودنا  رب  متسب  مشچ  نم  و 

ارفا نوناق  هب  مدرک  تشپ  نم  و 

قیاقش مشچ  هب  مداهن  اپ  نم  و 

هآ ۀماگنه  هب  متسب  مشچ  نم  و 

هاچ ۀنیس  رد 

رهش کی  راشرس  جنر  ۀچوک  زا  و 

مدیشک نماد 

مدرکن سح  ار  درد  ۀنییآ  نم 

درب ارم  ناهنپ  لیم  نآ  و 

مدیرب

مدیسر تبرغ  هب 

درک ورد  ار  نامسآ  ملد  زا  یگناگیب  و 

مدرک تشپ  نم  و 

دنراد هشیر  نامسآ  رد  هک  يزبس  نادرم  هب 

دنتشذگ شتآ  ناوخ  زا  هک  يزبس  نادرم  و 

شتآ غاب  رد  هک  يزبس  نادرم  و 

دندرک هزات  سفن 

يزبس نادرم  هچ 
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دندیسر انعم  بارحم  هب  يزبس  نادرم  هچ 

ار ما  ییانیب  فقس  نم  و 

تخورفین رتوبک  غارچ 

ما ییاناد  غاب  نم  و 

تخوماین ار  نابرهم  يا  هویم 
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لگ کی  يانعم  ناغارچ  ات  نم  و 

مدربن ار  ملد 

دنام نم  ریگ  هرگ  نم  لد 

تسب ارم  ياپ  زورما  ِبادرم  و 

! دندیسر ادرف  يایرد  هب  يزبس  نادرم  هچ 
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دالیم روپ  نافرع   - 31

نمهب 1367 لوا  زورداز :

زاریش دلوت : لحم 

، سلجم رخآ  زا  اـه ، هراـچ  اـه ، يربـخ  یب  اـه ، یـشومارف  نشج  تسا ، هدـش  قشاـع  هک  تس  يراـهب  زییاـپ  مردارب ، مرـش  زا  راـثآ :
 . ...و نادنبهار 

1

دندیراب ادص  یب  میدز  هنیس  ام 

دندید اه  نآ  میدز ، مد  هک  هچره  زا 

میدوب لوا  فص  نایعدم  ام 

دندیچ ار  ادهش  سلجم  رخآ  زا 

2

گنج رد  مدامد  میشیوخ  نمشد  اب 

گنت لد  اب  ام  هدمآ ، غیت  مد  اب  وا 

غیت هب  دییوگب  میمادم ، دور  ام 

گنس هب  دیبوکب  میرطع  ۀشیش  ام 

3

ددنخ یم  مغ  همه  نیا  اب  هک  تسیک  نیا 

ددنخ یم  مد  هب  مد  زاب  هدش  یمخز 

تخرد هنهک  نیا  هک  تس  يزار  هچ  گرم  رد 

یمالسا بالقنا  رعش  لاس  لهچ  زا  ینیچلگ  نارادیب : www.Ghaemiyeh.comیشوواچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


ددنخ یم  منز  یم  هک  يربت  ره  اب 
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4

دش یم  مهارف  یتغارف  شاک  يا 

دش یم  مک  يا  هعطق  درد  تعسو  زا 

تسوت ۀناش  رب  هک  یتبیصم  راب  نیا 

دش یم  مخ  شدق  تشاد  رگا  بویا 

5

تسا کمن  ام  ۀنهک  مخز  مهرم  ات 

تسا كدصاق  منک  یم  هاگن  هک  وس  ره 

زاورپ   ِ مان هب  درد  کی  مدنام و  نم 

تسا كرتشم  اهدرَم  نایم  درد  نیا 
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دمحا يزیزع   - 32

هام 1337 يد   4 زورداز :

هاشنامرک باهذ  لپرس  دلوت : لحم 

دنفسا 1395  15 تافو :

، ملکت توکلم  غاد ، حطش  ناویل  کی  ایؤر ، هناخدور  هناورپ ، ناراب  خسانت ، غاب  همانباوخ و  زاوآ ، یجرش  هفشاکم ، ياه  شفک  راثآ :
 . ...و ترطف  ياتسور 

هدمآ اجیه  ماگنه  رگم  نیه 

هدمآ اپیلچ  رب  احیسم  ای 

دوب لیزنت  هلزلز  نیا  رگم  نیه 

دوب لیئاکیم  لاب  نینط  ای 

رگم هم  ردیح  قرف  نوچ  دش  هراپ 

رگم هللا  لوسر  حور  دش  ضبق 

دوب سانلاریخ  نوخ  شورخ  نیا 

دوب سابع  یخا  ای  هویرک  ای 

نینمؤم هنیکس  ناکس  وت  يا 

نید بطق  قح ، یتشک  تما ، حون 

قلخ نایلغ  وت  قشع  عرص  يا ز 

قلخ ناج  رد  وت  نامیا  ۀشعر 

! هتخادنا دیلپ  سفن  لی  يا 
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! هتخادنا دیزی  اب  نیسح  يا 

نایناف ریپ  هدیشون  اقب  يا 
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نایناحور ۀقلح  شوپ  هقرخ 

نیسح هار  ةدومیپ  نسح  يا 

نیسح هاگولگ  رب  نوخ  مچرپ 

هدمآ فرح  اب  هناگیب  ینعم 

هدمآ فلا  رد  فلا  درم  هکی 

ابع لآ  نت  جنپ  ریفن  يا 

ابق ریز  ار  ضرا  بطق  راچ 

هدش لگ  رد  ادخ  حور  وت ، هب  يا 

هدش لزان  ناکمال  ات  ناکمال 

هدز رپهش  یتفال  جوا  هب  يا 

هدز ربیخ  ةرود  نیا  ردیح 

ام دایرف  قریب  قدنخ  هب  يا 

ام دابآ  راقفلاوذ  رب  وت  غیت 

نج سنا و  لیخ  وت  شوپ  هیس  يا 

نئمطم سفن  ریسفت  نیرتهب 

راد هنییآ  یفطصم  رون  هب  يا 

راقفلاوذ یب  ردیح  نیتسخن  يا 

تا یه  یه  رد  اونین  ویرغ  يا 

تا یپ  رد  ناتسبنیز  ناتسبنیز 
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میاوت هار  لدیب  دیرم  ام 

میاوت هاوخ  نوخ  هنییآ  ره  ام ز 

هتخادنا ین  هب  ار  یم  مخ و  يا 

هتخادنا یه  ياه و  رد  ار  قلخ 
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نکم دوخ  میقس  یقلخ  ورم  نیه 

نکم دوخ  میتی  ار  ام  تما 

تسا ندرک  الال  هچ  نیا  قح  لگ  يا 

تسا ندرک  الاب  چوک  تقو  هچ  نیا 

وت يوگ  تریح  هنییآ  بل  يا 

وت يور  یب  ام  نامشچ  رب  كاخ 

میاوت دای  هنییآ  همه  ام 

میاوت دابآ  يزان  ياه  هچب 

ورم نامولظم  خرس  يادص  يا 

ورم نامورحم  ناج  ینیمخ  ای 

تسین هآ  قطان ، نآرق  نآ  رگید 

تسین هللا  مسب  ءاب  زا  يا  هطقن 

دیور نایوم  هدنلان و  نایعیش !

دیور نایوگ  نسحلا  نب  ای  شا  یپ  رد 

تسا بیان  روهظ  رصع  نیا  هچرگ 

تسا بیاغ  دمحم  لآ  مئاق 

تسافص یب  نشلگ  وت  یب  ینیمخ  ای 

تسافطصم غاد  گنر  مه  وت  غاد 

تسا هدنام  تلاسر  گناد  کی  وت  یب 
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تسا هدنام  تلادع  جرب  رد  طسق 

ام میریم  یم  وت  یب  ام  رب  ياو 

ام میریگ  یم  هک  زا  ار  دوخ  طسق 

ییوت نامیا  ۀفک  ینیمخ  ای 

ییوت نازیم  ادخ  يوزارت  رد 
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؟ تساجک تریگ  لغد  ریش  یلع  ای 

؟ تساجک تریشمش  رصع  یلو  ای 

وک رامع  وک  دادقم  یلع  ای 

وک راورذوبا  يدرم  ناوختسا 

دورف تقو  مه  دفاکشب ز  هک  نآ 

دوعس لآ  يرابحالا  هبعک 

تشذگ تصرف  هلفاق ي  ام  رب  ياو 

تشذگ ترجه  یپ  زا  نرق  هدراچ 

دور یم  ناراهب  کیپ  یپ  هب  یپ 

دور یم  نارادب  رس  زا  نرق  تشه 

تساجک سپ  ناه  ار  هدرک  مگ  يداه 

تساجک سپ  ناهانپ  یب  ام  يدهم 

نک زاب  بل  نینمؤم  یلو  يا 

نک زادنا  نینط  ون  زا  ار  هبعک 

تسا سران  مغ  نیا  لیثمت  رد  هلال 

تسا سب  نام  ینیمخ  غاد  ایدهم 

نوخ هب  دز  دیاب  ریجنز  نایعیش 

نوگ هلال  ارهز  خرس  تشهب  ات 

شوج هلال  زا  تشذگ  يزبس  نمچ  زا 
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شون رهز  ریپ  ماج  دش  یهت  نوچ 

نیبب ار  سنرقم  خرچ  ۀنتف 

نیبب ار  سدقملا  تیب  شتآ 

تسازع تقو  نینمؤم  هورگ  يا 

تسازع بحاص  نامز  بحاص  ترضح 
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دش هنیس  رد  شپت  یب  نافرع  بلق 

دش هنییآ  رس  رب  یکاخ  هچ  هو 

تنماد نافرع  كاپ  رطع  يا ز 

تنهاریپ لگ  رد  ناعنک  غاب 

تسا هدنام  ناراهب  زا  یمهو  وت  یب 

تسا هدنام  نارادب  رس  زا  يا  هیاس 

منز یم  مد  نانچمه  نم  دش و  بش 

منز یم  ملاع  دیشروخ  نآ  زا  مد 

میود یم  ام  هتشگ و  يراج  هداج 

میور یم  ینیمخ  یب  ام  دش و  بش 

دهد یم  ناراوس  لیصفت  تشد ،

دهد یم  ناراد  هبرس  يوب  غاب ،

مینک یم  ینابش  ار  دوخ  بش  ام 

مینک یم  یناب  تشد  اه  مدع  رد 

دنا هنییآ  رد  کشا  نوچ  نارتخد 

دنا هنیس  رب  ناکدوک  یغاد  لثم 

شوج هزات  ياه  هلال  نیا  ناکدوک 

شورخ ماج  زا  دنشون  یم  هیرگ 

دش سیدنت  ادخ  حورجم  حور 
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دش سیطانغم  زورما  ام  بطق 

دوعص رد  نم  زا  دیسرپ  يرعاش 

دورس ایآ  ناوت  یم  ینیمخ  یب 

مدز شتآ  یتریح  شیارب  نم 

مدز شو  یلجت  يربا  رب  هیکت 
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درک هنال  ۀغیت ال  رب  ناوت  یم 

درک هناخ  ناتسرجنخ  رد  ناوت  یم 

دیوج ار  تبرغ  ریجنز  ناوت  یم 

دیود ناتسدیعسوب  ات  ناوت  یم 

دز ریجخن  ير  کلم  رب  ناوت  یم 

دز ریجنز  مه  روج  ات  ناوت  یم 

تسیرگ نش  ارحص  هب  يرآ  ناوت  یم 

تسیرگ نطاب  رد  لال  دیاب  کیل 

تسا هتفر  نادیرم  گنچ  زا  ریپ 

تسا هتفر  نادیهش  شاباش  هب  ور 

میتبیه راچد  ام  نادیرم  يا 

میتبرغ رد  هدرک و  یلجت  قح 

بیلص يالصم  رب  يراد  دای 

بیلدنع ناتسین  دص  نآ  ۀلان 

میتسین ادوب  راد  قریب  هک  ام 

میتسین ادوهی  مهو  تما 

تسام زاس  راد  هنییآ  ناغف  نیا 

تسام زاوآ  تنس  جنشت  نیا 

شیر شیر  نوخ  زا  میراد  یلد  ام 

یمالسا بالقنا  رعش  لاس  لهچ  زا  ینیچلگ  نارادیب : www.Ghaemiyeh.comیشوواچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


شیپ نرق  هد  زا  میرادازع  ام 

دنروخ یم  یلالج  غیت  نایعیش 

دنروخ یم  یلاس  کشخ  کشخ  گرب 

تسم تسم  نانیا  دنشون  یم  مخز 

تسکش رد  یتح  دنریش  نایعیش 
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ام ياه  لمحم  غاد  زا  شوپم  خر 

ام ياه  لد  رد  تساجنیا  راقفلاوذ 

دوش یم  ینیسح  روش  اجک  ره 

دوش یم  ینیمخ  دص  ینیمخ  کی 

راغ هب  بش  ینیمخ  فوخ  زا  تفر 

راقفلاوذ زا  دوب  هغیت  کی  طقف  نیا 

دنک ینابر  صقر  لوا  غیت 

دنک یناف  ار  ملظ  مود  غیت 

تفر رافک  لد  ات  لوا  غیت 

تفر رابکتسا  لوه  دمآ  بیان 

دنک ناصقر  ار  هبعک  مود  غیت 

دنک نآ  تب ، اب  درک  ردیح  هچنآ 

درک دیب  ۀلالس  نآ  یطبخ  هچ  هو 

درک دیعبت  فجن  رد  ار  ام  ریش 

تساکن يریش  تبیه  زگره  هشیب 

تساخنرب زگره  ریش  زج  فجن  زا 

درگزاب ردنکس  هار  دس  يا 

درگزاب ردنلق  يا  زووالق  يا 

میوش یم  تمان  ناتسروهظ  ام 
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میوش یم  تمالک  هار  ۀساک 

هدش یناف  هدیشون و  ادخ  يا 

هدش ینابر  هدنکفا  كاخ  تخر 

تسین هروس  ار  ام  هیاس  ار  ام  وت  یب 

تسین هروطسا  ار  زربلا  نماد 
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دروخ یم  نویفا  هنهک  مخز  وت  یب 

دروخ یم  نوخ  نیمز  دلان ، یم  هعیش 

! ناتگنس ناراد  هنییآ  يا  هآ 

! ناتگنن ینیمخ  یب  ياه  هداج 

دش رادیب  نایعیش  رد  نوخ  يوب 

دش رارکت  نیمز  خیرات  زاب 

دنور یم  نت  زا  یطش  رب  اه  حور 

دنور یم  نویش  هب  نویش  نارتخد 

تساه بآ  دنلب  حور  نیا  هآ 

تساه بازیخ  رگنایصع  نامه  نیا 

تفر تسم  ریپ  هدروخ  یم  مدع  زا 

تفر تسد  زا  قشع  راگنا  ناقشاع 

تسا هدنام  یگناب  هیرق  سورخ  زا 

تسا هدنام  یگناد  ود  ار  تیالو  نیا 

تسین رون  هاقناخ  ینیمخ  یب 

تسین روط  یهوک  چیه  ینیمخ  یب 

تساجک رجنخ  ناگدومیپ  مدع  يا 

تساجک ردیح  ناگتشگرب ! بش  يا ز 

مه زین  نابایب  دیرگ  یم  ربا 
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مه زین  نابایخ  دلان  یم  هچوک 
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نیشفا الع   - 33

نیدرورف 1348  4 زورداز :

ناردنزام ناتسا  رون  ناتسرهش  دلوت : لحم 

گرب و دـص  لگ  ییاروشاع ، دـنلب  هموظنم  ود  هتفرگ ، هم  تارطاخ  راهب ، يوب  دبـس  کی  داب ، رتخد  میـسن  هناورپ ، ملاع  کـی  راـثآ :
 . ...و لزغ  اه و  هناکدوک  کنات ،

درک یم  لد  هب  اه  هنتف  شندید 

درک یم  لجخ  ار  هام  شتروص 

کش یب  وا  يور  دید  یم  هک  رگ 

درک یم  لِگ  ریز  هب  ار  شرس  لگ 

دوب شهاگن  رد  هک  یباتفآ 

درک یم  لسک  ار  دیشروخ  مشچ 

دایرف ای  کشا  هدنخ ، ای  هیرگ 

درک یم  لدود  ارم  شهاگن  اب 

سوناف نم  دوب و  دیشروخ  وچ  وا  »

« سونایقا دوب و  هرطق  تلاح 

درک یم  او  هتفگ  هب  ار  بل  هک  ات 

درک یم  اپ  هب  رگد  یلاح  روش و 

مدید مدرک و  زاب  لد  مشچ 

درک یم  ادخ  ادخ  شدوپ  رات و 
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دوب نابات  باتفآ  نامه  وا 

؟ درک یم  اطخ  نم  نامشچ  هک  ای 
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دوب اج  نآ  رد  رگا  مه  يولوم 

 ... درک یم  اهر  ار  سمش  نماد 

سوناف نم  دوب و  دیشروخ  وچ  وا  »

« سونایقا دوب و  هطق  تلاح 
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یفطصم روپ  یلع   - 34

نیدرورف 1340  4 زورداز :

ناردنزام ناتسا  رد  نباکنت  دلوت : لحم 

نابز راتخاس  جنران ، هار  راهچ  رد  هتخوس ، ياهروگنا  ناراب  رـصاعم ، تایبدا  هدیزگ  هیوم ، دـنب  تفه  دور ، کچوک  يولگ  زا  راثآ :
 . ...و باتهم  داورت  یم  زورما ، رعش 

دنادن یسک  ار  تا  یناشن  ات  يا  هدرپس  ار  دوخ  داب  هب 

دناوخب تلد  مان  هب  ار  وت  دیاشگ  نابز  هک  نآ  تساجک 

مهایس کچوک  یهام  َو  مهار -  ِبورغ  ِرابغ  ِمگ 

دناسر یمن  ایرد  هب  ارم  يدور  چیه  وت  مشچ  ریغ  هب 

اپ هلبآ  تسا  لاس  رازه  ارحص ، غیت  ِتفت  ِشتآ  رب 

دناود یم  وت  ِهاگن  یپ  ار  ملد  يا  همشچ  همشرک 

ار یتسار  یتسرد و  رگم  دیامن  تتماق  ربونص 

دناشک یم  ههار  یب  هب  ارم  تچیپ  چیپ  يوسیگ  هنرگو 

متونق رد  زاب  يا  هتفکش  متوکس ، بش و  زامن و  وت و 

دناود یم  هشیر  ما  هناش  هب  یناتساب ، مخز  کی  هرابود 
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رصان ضیف   - 35

دادرخ 1338  2 زورداز :

مق سدقم  رهش  دلوت : لحم 

، راد هتـسد  ياه  تلما  كوب ، ضیف  رـصاعم ، تایبدا  هدـیزگ  لاـس 1380 ، رد  كرت  رعاـش  همان 40  یگدـنز  راعـشا و  همجرت  راثآ :
 . ...و رایخ  هت  کیدزن 

تفگن چیه  ناغف ، هب  شتآ  رد  تخوس  یکدوک 

تفگن چیه  ناهن ، هودنا  هب  تخاس  يردام 

تشاد نامیا  قشع  هب  هک  يدیهش  ریپ  ردپ 

تفگن چیه  ناوج ، ياهرسپ  غاد  زا  تخوس 

تفر دز و  رپ  ام  ۀیاسمه  کچوک  رتخد 

تفگن چیه  نآ  زا  سک  تسکش و  هنییآ  لد 

دیراب یم  ربت  راوآ  تهج  شش  زا  یتقو 

تفگن چیه  ناهج  درمان  رجنح  زا  يدرم 

تشگ هثداح  دص  ود  ریشمش  یمخز  منطو 

تفگن چیه  نابز  مخز  زا  همه  نیا  اب  زاب 

دیدرت دنلب  راوید  سپ  رت ، فرط  نآ 

تفگن چیه  ناور  عبط  اب  هک  دوب  يرعاش 
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دود شتآ و  زا  رذگ  رد  منطو ، مبوخ ، كاخ 

تفگن چیه  نان  مغ  زا  یلو  بآ ، دش ، بآ 

؟ تفگ هچ  هنییآ  هک  شیوخ  زا  بش  کی  متساوخ 

تفگن چیه  نامه ، دوب ، نامه  زاب  شخساپ 
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اضریلع هوزق   - 36

هام 1342 نمهب  لوا  زورداز :

نانمس ناتسا  راسمرگ ، دلوت : لحم 

میوگ یم  نم  هزین ، ناوراک  اب  مالـسلا ، هیلع  قشع  فسوی ، همه  نیا  شتآ ، یلبـش و  قشع ، تعکر  ود  نابایخ ، ات  ناتـسلخن  زا  راـثآ :
 . ...و سرانب  حبص  روگنا ، هروس  دییرگب ، امش 

تسا هدنام  نیسپاو  ياهزور  زا  لد ، کی  متبرغ  راب  هلوک  رد 

تسا هدنام  نیمز  رب  یکشم  هنشت  بل  دنتفر ، بل  هنشت  ياه  سابع 

! تسین مدای  راگنا  دوب ؟ هچ  شمان  یمانمگ ، دوب و  وا  مدوب و  نم 

تسا هدنام  نیرت ، قشاع  يا  وت  مان  راوید ، یگنس  ياه  هناش  رب 

ربص توکس و  مخز و  زا  راشرس  ناتسلخن ، حبص  میسن  لثم 

: تسا هدنام  نیزح  زاوآ  هنیس  کی  هاچ ، ره  لد  رد  اما  دیتفر ،

- دندوب نابرهم  اما  دنتفر  « - میدوب نابرهمان  رگا  میتفر  »

! تسا هدنام  نیمز  رب  ینارگ  راب  يرآ ، ....نارگ » راب  رگا  میتفر  »

دز مهاوخ  هسوب  رگید  راب  کی  نارای ! نات ، نینوخ  ۀناش  رب 

تسا هدنام  نیمسای  ياه  توبات  ِرطع  نات  نینوخ  ۀناش  رب 

زبس تارطاخ  زا  راب  هلوک  کی  دنام ؟ یم  هچ  ام  يارب  نانآ  ز 

تسا هدنام  نیمه  اهنت  نیمه ، اهنت  یناراب ، مشچ  کی  یلو  نم  زا 
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هدیپس یناشاک   - 37

یچوکاب مظعا  رورس  یلصا : مان 

لاس 1315 هام  دادرم  لوا  زورداز :

ناشاک دلوت : لحم 

نمهب 1371 مود  تسیب و  تافو :

(، سدقم عافد  ياه  تشاددای  هعومجم   ) دندید الب  رد  ار  اقب  هک  نانآ  انـشآ ، نخـس  خرـس ، لگ  نماد  رازه  بش ، ياه  هناورپ  راثآ :
 . ...و ملق  نمجنا  تاراشتنا  راثآ ، هعومجم  هرامش 31 ، رصاعم  تایبدا  هدیزگ 

نم نمشد  نم ، كاخ  یشک  رگ  نوخ  هب 

نم نشلگ  زا  لگ  ردنا  لگ  دشوجب 

يزودب مریت  هب  يزوسب ، رگ  منت 

نم نت  زا  رس  مصخ ، يا  يزاس  ادج 

ییابُر مبلق  ز  یناوت ، یم  اجک 

نم نهیم  نم و  نایم  قشع  وت 

تداهش منامرآ  مناملسم و 

نم ندنک  ناج  تس ، یتسه  یّلجت 

ددرگ هدرسفا  هلعش  نیا  رادنپم 

نم نفدم  زا  دزورفا  نم  زا  دعب  هک 

شهاوخ میرکت و  هن  شزاس ، میلست و  هن 

نم نسوت  وت ، گنرین  هب  دزاتب 
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ناشوج يایرد  تسا  قلخ  دور  نونک 

نم نمرخ  دش  مشخ  ۀشوخ  همه 

مناگدازآ كاخ  زا  هدازآ  نم 

نم نماد  درورپ  یم  ربص  لگ 

مشونن زگره  دیحوت  ماج  زا  زج 

نم ندرگ  متس  غیت  هب  رگ  ینز 

دمآرد زا  مربهر ، مرتخا ، دنلب 

نم ندیچ  لگ  ماگنه  تسا و  راهب 
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قفشم یناشاک   - 38

شنم یک  سابع  یلصا : مان 

لاس 1304 هام  دادرم  لوا  زورداز :

ناشاک دلوت : لحم 

هام 1393 يد   28 تافو :

 . ...و یبآ  ناشکهک  ناتسم ، زار  سنا ، تولخ  لایخ ، هنیآ  شخرذآ ، باتفآ ، بارش  یگدنز ، دورس  مغ ، يالص  راثآ :

دناد یم  ادخ  میتسب  هک  دهع  نآ  وت  اب 

دناد یم  ادخ  میتسکشن ، نامیپ  وت ، یب 

لدع هب  میدوشگ  فاصنا  ۀحولرس  وت ، اب 

دناد یم  ادخ  میتسبن ، هچابید  وت ، یب 

تسد میدوشگ ز  ریگ  هرگ  دنب  ره  وت ، اب 

دناد یم  ادخ  میتسشنن ، اپ  زا  وت ، یب 

تابث ربص و  هلسلس ي  مه  هب  میتسب  وت ، اب 

دناد یم  ادخ  میتسسگن ، زگره  وت ، یب 

الو ماج  زا  یم  میدروخ  هدکیم  رد  وت ، اب 

دناد یم  ادخ  میتسم ، وت  دای  اب  وت ، یب 

رس وت  نامرف  هب  میداهن  میدوب و  وت ، اب 

دناد یم  ادخ  میتسه ، وت  هار  رد  وت ، یب 

نونک میتسج و  هثداح  هگماد  زا  وت ، اب 
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دناد یم  ادخ  میتسد ، رس  رب  رس  وت ، یب 

تسام روای  ادخ  فطل  ادخ ، حور  يا  یلاح 

تسام ربهر  یلعروپ ، یبن ، يور  وترپ 
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111 ص :

مظاک دمحم  یمظاک   - 39

1346 زورداز :

ناتسناغفا تاره  دلوت : لحم 

گنـس و ۀصق  حبـص ، دصر  لدیب ،) رعـش  رد  ییاه  تفایهر  ) زاب رد  دیلک  رعـش ،) یـشزومآ  هعومجم  ) هنزور مدوب ، هدـمآ  هدایپ  راثآ :
 . ...و بالقنا  رعاش  هد  ایفارغج ، ریشمش و  نارفک ، تشخ ،

ار ترپ  لاب و  تخوس  نانچ  شتآ  و 

ار ترتسکاخ  میدیدن  یتح  هک 

تتارطاخ ۀچرتفد  لابند  هب 

ار ترگنس  هشوگ  ره  تشگ  ملد 

تبرغ جنک  نآ  رد  مدرکن  ادیپ  و 

ار ترتفد  ۀحفص  نیرخآ  زج  هب 

يدوب هدیچیپ  هک  یلامتسد  نامه 

ار ترتشگنا  حیبست و  رهم و  نآ  رد 

یتسب زور  کی  هک  یلامتسد  نامه 

ار ترگنس  مه  يوزاب  مخز  نآ  هب 

دش ناشن  کلوپ  هک  ییاه  تسد  نامه 

ار ترت  مشچ  رارسا  دیشوپ  و 

تفاطل اب  يدز  نتفر  هاگرحس 

ار ترخآ  هسوب  ما  یناشیپ  هب 
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112 ص :

يداهن اهنت  هنهک  یتبرغ  اب  و 

ار ترکیپ  هراپ  نیرخآ  ارم 

يزور دای  زا  مزوس  یم  لاح  ات  و 

ار ترس  یب  نت  مدرک  عییشت  هک 

! یگنرد رفاسم ؟ يا  يور  یم  اجک 

ار ترگید  هراپ  تدوخ  اب  ربب 
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113 ص :

رابجلادبع ییاکاک   - 40

رویرهش 1342  15 زورداز :

مالیا دلوت : لحم 

یقیبطت یسررب  ةرامـش 7 ، رـصاعم  تایبدا  هدیزگ  یـشاب ، هنییآ  رگا  یتح  نونکات ، ياه  لاس  حور ، ۀـیثرم  نیـسپاو ، ياهزاوآ  راثآ :
 . ...و تسوت  يادص  اب  قح  هنارت ، زا  یلیبنز  ناهج ، يرادیاپ  تایبدا 

! يزاون نامهم  رطع  زا  راشرس  وت  هاگن  يا 

يزاجم ياه  قشع  نیا  محر  یب  ناراب  ریز 

؟ شتآ زاوآ  دناوخ  یم  وت  يولگ  رونت  یک 

؟ يزادگ یم  دوخ  ياه  سفن  بیهل  رد  ارم  یک 

؟ نم هنابیرغ  توکس  رد  ینز  یم  مدق  یک 

؟ يزاوم ياه  هناش  نیا  مظن  دروخ  یم  مه  هب  یک 

؟ ییاشگ یم  ارم  يادص  شتآ  تایآ  هب  یک 

؟ يزاون یم  ارم  يولگ  رجنخ  بارضم  هب  یک 

يریگب یغارس  نم  زا  شاک  يا  یتسناوت  یم 

يزاسب يدیهش  نم  زا  شاک  يا  یتسناوت  یم 
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114 ص :

یفطصم یناسارخ  یثدحم   - 41

هام 1340 رذآ  لوا  زورداز :

ناسارخ زرخاب  هقطنم  ياه  ناتسرهش  زا  دابیات  دلوت : لحم 

رد ندوب  عامس ، رکـس  ناراب ، كولـس  هوک ، نینط  هرامش 46 ، رـصاعم  تایبدا  هدیزگ  دیـشروخ ، هبترم  رازه  يزاورپ ، نارعاش  راثآ :
 . ...و ندوبن 

میدرگرب بآ  هب  نآرق ، هنیآ ، هب  ایب 

میدرگرب باکر  هسامح ، بسا ، هب  ایب 

ار هرطاخ  مینک  يرورم  هرابود  ایب 

میدرگرب باهتلا  شوخ  ياهزور  هب 

دریگ یمن  اه  خاک  رد  هظعوم  هک  نونک 

میدرگرب باذم  برس  هب  برس ، هب  ایب 

یهت ياه  هرفس  هنیپ ، زا  رپ  ياه  تسد  هب 

میدرگرب بالقنا  نیا  لوا  فرح  هب 

لد يا  یلو  رفس  تقو  هدش  یط  هچرگا 

میدرگرب بآ  هب  نآرق ، هنیآ ، هب  ایب 
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115 ص :

اضردمحم وکین  يدمحم   - 42

هام 1340 رهم   17 زورداز :

نارهت دلوت : لحم 

 . ...و زورما  رعش  ةرامش 91 ، رصاعم ، تایبدا  هدیزگ  ریگنامک ، شرآ  نامسآ ، یب  نیمزرس  راثآ :

تیادص هچوک  نیا  لد  رد  یبش  دیچیپ  هک  يا 

تیاهر گناب  زا  دش  رادیب  هرجنپ  ناهج  کی 

تساپرب وت  ياربک  رشحم  اج  همه  تمایق  ات 

تیازع نابیرغ  ماش  مدع ، رات  بش  يا 

تداهش ریشمش و  ییاهنت و  شتآ و  شطع و 

تیالب برک و  هثداح  زا  رصتخم  يربخ 

زور نآ  شوخ  دندوب و  هنیآ  زا  یفص  تناهرمه 

تیاه هنیآ  ۀمه  رد  ادخ  دیشخرد  هک 

لضفلاوبا وچ  یتسد  هدید و  رس و  میدوب و  شاک 

تیاپ هب  بآ  یفک  رت ز  کبس  میدناشف  یم 

هدیرب قلح  يا  دبا  ات  لزا  يوسارف  زا 

تیادص كاوژپ  هریاد  رد  هریاد  دور  یم 
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116 ص :

لیهس يدومحم   - 43

يدومحم تباث  نسحدیس  یلصا : مان 

لاس 1339 يد   27 زورداز :

( قباس هلودلا  نیع  نابایخ   ) ناریا نابایخ  نارهت ، دلوت : لحم 

، اهربا يور  يا  هناخ  مناوخب ، رت  هناقـشاع  مهاوخ  یم  زییاپ ، رد  هناقـشاع  مامتان ، قشع  اه ، هناقـشاع  زا  یلـصف  ریدـغ ، رد  ایرد  راثآ :
 . ...و اهور  هدایپ  یغولش  زا  تسوت ، نهاریپ  ۀمادا  راهب 

تسامش رهش  ياه  هشیش  زا  رت  هتسکش  ملد 

تساوخ یم  نام  نینچ  نیاک  یسک  داب  هتسکش 

نیگآ مشخ  ردق  هچ  روبص و  ردق  هچ  امش 

تسایرد اب  هرخص  یقالت  وچ  ناتروضح 

دیدیشخب هزات  رایعم  يراوتسا  هب 

تسامش لثم  هب  وا  دنوامد  لثم  هن  امش 

: مینک لاوس  اه  تشد  ۀمه  زا  هک  ایب 

؟ تساجرباپ زارفرس و  نینچ  هلق  مادک 

دیا هتخود  هاگن  یبآ  تمارک  کی  هب 

؟ تسادخ يوس  زاب  هنوگ  نیا  هرجنپ  مادک 

قشع هب  دینز  یم  دنخبل  هکرعم  نایم 

تسابیز دوش  یم  متخ  لزغ  هب  نوچ  هسامح 
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117 ص :

رورغ یگنسرگ و  زا  یفص  دیا ؟ هک  امش 

تسادیپ ناتهاگن  زا  مشخو  تماقتسا  هک 

تسا هدرکدگل  یسکار  اه  هچغاب  هچ  رگا 

تساه لگ  فرصت  رد  طقف  راهب  یلو 

؟ امش مان  ریغ  تسیچ  ملزغ  صلخت 

تسایوگ نم  نابز  دوخ  امش  مان  نمی  ز 
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118 ص :

هللارصن ینادرم   - 44

نورزاک رد   1326 زورداز :

سراف ناتسا  نورزاک ، دلوت : لحم 

رصان : صلخت

البرک رد   1382 تافو :

 . ...و قشع  نوناق  رعاش ، نادیهش  هقعاص ، دنمس  رون ، مایق  نخس ، غیتس  كاخ ، ۀمان  نوخ  راثآ :

نیا

تسا ناگدش  مگ  نمچ  زا  لگ  ۀچنغ 

ۀلالآ

تسا ناگدش  مگ  نمد  خرس 

ره

غاب نیا  رد  هداتفا  هک  خرس  لگ  گرب 

يا هراپ  نت 

تسا ناگدش  مگ  نت  غاب  زا 

یحبص

دیآرب خرس  قلف  حور  نآ  زا  هک 

ۀنییآ

تسا ناگدش  مگ  ندب  نوگلگ 

نیرتدیواج
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یتسه ۀتفگان  ۀصق 

ینخس نیریش 

تسا ناگدش  مگ  نهد  زا 

یتفگ

یناشن تسین  ناگدش  مگ  نیا  زا  هک 

ره

تسا ناگدش  مگ  نفک  زا  ناشن  هلال 

زا

دییوجم شیوخ  ةدش  مگ  نورب ، شیوخ 

رد

تسا ناگدش  مگ  نطو  اه  لد  ۀناخ 

يرطع

اه لگ  ترطف  اب  هتخیمآ  رد  هک 

تس ییوب 

تسا ناگدش  مگ  نهریپ  زا  هک 
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119 ص :

رد

يداش هب  تسیز  ناوتن  ملاع  تبرغ 

يداش

تسا ناگدش  مگ  نمجنا  رد  همه 

زوس بش 

دیشروخ لگ  دناشف  هک  یباهش 

یقرب

تسا ناگدش  مگ  نخس  غورف  ز 

دوخ

نتشذگ شیوخ  زا  نتفر و  نتخاب و 

تسا ناگدش  مگ  ندش  رد  ندش  يانعم 
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120 ص :

یلع یناغماد  ملعم   - 45

1330 زورداز :

ناغماد دلوت : لحم 

 . ...و هرامش 47  رصاعم  تایبدا  هدیزگ  هراتس ، خرس  تعجر  راثآ :

؟ هن ای  میوگب  هار ، نیا  رد  تسا  بعص  راک 

؟ هن ای  میوگب  هام ، ِهم و  دننامأوت 

دزیخ یم  اپ  هب  دنس  ات  هرمرم  زا  قرش 

دزیخ یم  اپ  هب  دنه  ات  هیقیرفا  زا  قلخ 

دز دهاوخ  نونج  شوج  رگد  کیجات  نوخ 

دز دهاوخ  نوخ  هب  شوپاپ  هیومآ ، زا  کبزا 

دش دهاوخ  نوزف  ریمشک  ةرخص  رد  هشاب 

دش دهاوخ  نورب  لاگنب  ۀشیب  زا  يربب 

درکدهاوخ رفس  داب  ربز  رب  نمکرت 

درکدهاوخ رس  هدبرع  ناهج  هب  ناغفا  زاب 

تخاتدهاوخ نورب  هنییآ  زا  ینامثع  مور 

تخاتدهاوخ نویل  هب  نمرا  زا  یناورش  كرت 
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تس نییآ  یب  هک  رادنپم  لیبرا  روا و 

تس نیدلا  حالص  تسا ، نیما  رالاس  درک 

تساخرب یشقن  دمآ و  نیمز  هب  یشقن  شود 

تساخرب یشفرد  دیشخردب و  یشخرذآ 

زورما ملاع  رد  تس  لاحم  ناکما  حبص 

زورما ملاع  رد  تس  لالج  تایار  رشح 

دش دهاوخ  مژد  هعیش  ملتشا  زا  یتیگ 

دش دهاوخ  مه  هب  هیض  ابا  یّنس و  شیج 

درکدهاوخ رگِد  هناسفا  یکلام  يدیز و 

درکدهاوخ رمس  كرت  یفنح  یعفاش و 

تساخدهاوخ اپ  هب  قرب  اله  تسا ، دعر  هله 

تساخدهاوخ اپ  هب  قرش  زا  هدحاو  تُما 
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122 ص :

نیسحدمحم نایکلم   - 46

ریت 1364  5 زورداز :

ناهفصا دلوت : لحم 

 . ...و يرایبدب  یصخش ، دراوت  رسکم ، عمج  راد ، هیرگ  ياه  تن  راثآ :

هن نامیپ  دهع و  اما  زور  نآ  تسکش  رس  کیاکی 

هن نان  مغ  مدرم ، ۀشیدنا  رد  دوب  نید  مغ 

نارهت رب  دوب  مکاح  کیرات  یناملظ و  یبش 

هن ناسارخ  رب  اما  دیشروخ  ترضح  فطل  هب 

ریت يادص  میدوب و  داشرهوگ  ياهرتوبک 

هن نامیشپ  ار ، ام  لد  کی  عمج  درک  ناشیرپ 

دش رپ  نانچ  اهرتوبک  جوف  زا  نحص  رسارس ،

هن نادیم  زور و  نآ  باشخ  دش  یلاخ  راب  نیدنچ  هک 

! نامیخژد يآ  داب  ناتمرش  دز  یم  دایرف  یکی 

هن ناویا  هب  اما  ریت ، دیزادنیب  ام  تمس  هب 

مراد يرس  رکیپ  رب  داد  یم  رس  دایرف  یکی 

هن نابیرگ  رب  غیت و  تسد  مراپس  یم  ار  نآ  هک 

دناد یم  شیوخ  حالص  ار  نتشک  هک  وا  يارب 

هن نادنچ  ریپ ؟ ای  ناوج  ایآ  دنک  یم  توافت 

دیمهف ناهج  يرآ  دش ، هریچ  تسایس  رب  تناید 
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! هن ناخاضر  ناریا ، مدرم  هاش  تسا  ناجاضر 
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123 ص :

مدرم رس  زا  داتفا  مک  مک  مه  يولهپ  هالک 

! هن نایوگروز ، هالک  اه  نآ  رس  اما  تفرن 

میدهع نامه  رب  اما  زورما  اهزور ، نآ  تشذگ 

! هن ناشیرپ ، ام  عمج  راب  نیا  یلو  دش  دهاوخن 

« يرآ : » میا هتفگ  ناریا  یمالسا  يروهمج  هب 

« هن : » ناریا یمالسا  يروهمج  ریغ  هچره  هب 

دشاب يوق  دح  نیا  ات  مولظم  کی  هک  يدید  اجک 

هن نامتک  میرحت ، دوش  یم  ام  تردق  هچرگا 

دشاب رگا  گنج  رارق  ینعی  مرح  زا  عافد 

! هن نارهت  تسا ، ویوآ » لت   » ام رازراک  نیمز 
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يداه يرونم   - 47

1344 زورداز :

سدقم دهشم  دلوت : لحم 

هچوک رـصاعم ، تایبدا  هدـیزگ  همانرفـس ،)  ) مدـش هعیـش  هرابود  هام ، ات  یطخ  هراپ  نیمز ، لصف  نیلوا  میوقت ، یب  ياه  هچوک  راـثآ :
...و رادملع  ياه 

ملحاوس رد  هدرم  جوم  هچرگا 

ملگ دهد  یم  ههبج  يوب  زونه 

ناتریسم رد  هک  مسق  اهداب  هب 

ملد دزو  یم  هکت  هکت  هشیمه 

ما هدنام  هداج  ياپ  ریز  هچرگا 

ملزنم هب  ارم  یسک  درب  یمن 

تس هتخآ  ياه  غیت  ریسم  ملد 

ملحارم دوش  یط  هکت  هکت  هک 

ما هدرک  تشپ  قشع  رون  هب  رگم 

ملباقم دوش  یم  زبس  هیاس  هک 

دسر نامز  نآ  دابم  نم  يادخ 

ملطاب هار  هب  دشک  تیفاع  هک 

یمالسا بالقنا  رعش  لاس  لهچ  زا  ینیچلگ  نارادیب : www.Ghaemiyeh.comیشوواچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


125 ص :

یلع دیس  يدورامرگ  يوسوم   - 48

نیدرورف 1320  31 زورداز :

مق سدقم  رهش  دلوت : لحم 

هراوشوگ زبس ، يادـص  نیچتـسد ، هلال ، نمچ  نوخ ، طخ  خرـس ، ندرم  لصف  رد  رابگر ، دورـس  تیالو ، لـخن  راـس  هیاـس  رد  راـثآ :
 . ...و شرع 

مراد یم  تسود  ار  ناتخرد 

دنا هدرک  مایق  وت  مارتحا  هب  هک 

ار بآ  و 

، تسوت ردام  رهم  هک 

: تسا هدرک  نوگخرس  ار  فرش  وت  نوخ 

تتباجن راد  هنیآ  قفش ،

یبارحم قلف  و 

نآ رد  وت  هک 

يا هدرازگ  تداهش  حبص  زامن 

ملادوگ نآ  رکف  رد 

تسا هدیکم  ار  وت  نوخ  هک 

مدوب هدیدن  عیفر  نینچ  یلادوگ  چیه 

دوب زیزع  ناوت  یم  مه  ضیضح  رد 

سرپب لادوگ  زا 
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دمآ وت  يولگ  رب  هک  يریشمش 

تانئاک رد  ار  زیچ  همه  زیچ و  ره 
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: درک هراپ  ود  هب 

دش ینیسح  وت ، يوس  رد  هچره 

يدیزی وس ، رگید  و 

اه گنس  مییام و  کنیا 

اه بآ  مییام و 

ناراز هشیب  نارابیوج ، ناراسهوک ، ناتخرد ،

يدیزی یخرب  هک 

دنا ینیسح  هنرگو 

دیوارت وت  يولگ  زا  هک  ینوخ 

! گنر رد  درک  هراپ  ود  هب  تانئاک  رد  ار  زیچره  زیچ و  همه 

تسا خرس  ای  زیچره : کنیا 

! تسین ینیسح  ای 

! رایعم وت  گرم  يا  هآ ،

تفرگ هرخس  هب  ار  یگدنز  نانچ  تگرم 

درک ردق  یب  ار  نآ  و 

نانچ یندرم  هک 

! دش یناگدنز  گرزب  هطبغ 

تنوخ

تقیقح تیاهب  نوخ  ای 
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داتسیا زارت  کی  رد 

دش ناهج  ماود  نماض  تمزع ، و 

- دشاپ یم  غورد  اب  ناهج  هک  -

تس « یتسار  » ياضما وت ، نوخ  و 

دید یتسار  رد  دیاب  ار  وت 
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، هایگ رد  و 

دیور یم  هک  یماگنه 

، بآ رد 

دناشون یم  یتقو 

، گنس رد 

تس یگداتسیا  نوچ 

، ریشمش رد 

دفاکش یم  هک  نامز  نآ 

، ریش رد  و 

؛ دشورخ یم  هک 

تسا نوگلگ  هک  قفش  رد 

تسا نوخ  هدنخ  هک  قلف  رد 

؛ نتساخرب نتساوخ  رد 

دید قیاقش  رد  دیاب  ار  وت 

دییوب لگ  رد 

تساوخ دیشروخ  زا  دیاب  ار  وت 

تسج رحس  رد 

دنافوکش بش  زا 

دناشاپ رذب  اب 
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دیشاپ داب  اب 

دیچ اه  هشوخ  رد 

.دید ادخ  رد  اهنت  دیاب  ار  وت 

شیوخ تسد  هاگره ، سکره ،

دروآ نوریب  تقیقح  نابیرگ  زا 
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تساوارت شناتشگنارس  زا  وت  نوخ 

تس يا  هنیآ  تیدبا ،

مزع رد  وت  ياسر  تماق  يور  شیپ 

تسین قیال  باتفآ ،

متفگ یم  هنرگو 

.تسوت هاگن  هقرج 

تعاجش زا  رتاهنت  وت 

خیرات نادجو  نشور  هشوگ  رد 

يا هداتسیا 

تقیقح زا  يرادساپ  هب 

تقادص و 

دنخبل نیرت  نیریش 

تسوت هدارا  نابل  رب 

دنلب يروانت و  نادنچ 

اشامت ماگنه  هب  هک 

.دتفا یم  لقع  كدوک  رس  زا  هالک 

شیوخ نوخ  زا  یبالات  رب 

گنهرف زا  یماج  اب  يا  هداتسیا  خیرات ، هگرذگ  رد 

یناماشآ یم  ار  راذگهر  تیرشب  و 
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- تسا تداهش  هنشت  هک  ار  سکره  -

دنز یم  مه  رب  ار  باوخ  وت ، مان 

دنک یم  نافوط  ار  بآ 

تسا نوناق  تمالک ،

نونج وت ، مزع  فاصم  رد  درخ ،
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نوخ تسا ، نوخ  وت  هژاو  اهنت 

! نوگادخ يا 

وت هجنپ  رد  گرم 

تس یسگم  زا  رت  نوبز 

دنریگ یم  تشم  رد  تنطیش  هب  ناکدوک  هک 

، يا هناهب  دیزی ، و 

یفیثک لامتسد 

دندرک فت  نآ  رد  ار  متس  طلخ  هک 

دندنکفا خیرات  هلابز  رد  و 

دوبن هملک  دیزی 

دوب غورد 

تشرد ییولاز 

دیکم یم  ار  اوه  نژیسکا  هک 

دوب يدرم  ِتمهت  هک  یثنَخم 

: تشرد یهانگ  اب  يا  هنیزوب 

« ناسنا مان  تقرس  »

وت رب  مالس  و 

ینیرت مولظم  هک 

دندرک دیهش  تناشطع  هک  تهج  نآ  زا  هن 
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تسا نیا  تنمشد  هک  ور  نیا  زا  لب 

تخرس گرم 

تسکش ار  دیزی  مان  هن  اهنت 

درک تریس  یب  ار  متس  هملک  و 

دنکش یم  مه  رد  زین  ار  مالک  جوف  هک 
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تسین يرشب  مالک  چیه 

! نکشریش يا  دنکشن  وت  فاصم  رد  هک 

تسا نوزف  هملک  رب  وت  نوخ 

مالک يوس  نآ  زا  يرتسب  رد  وت  نوخ 

خیرات يوسارف 

نامز ياتسار  زا  نوریب 

درذگ یم 

تس يراج  ادخ  نتم  رد  وت  نوخ 

هللا حیبذ  ای 

ییادخ هدیزگ  لیعامسا  وت 

میهاربا هتسویپ  تقیقح  هب  يایؤر  و 

تسوت تاقیم  البرک 

قشع داعیم  مرحم 

سک نیتسخن  وت  و 

ار جح  مایا  هک 

ْرْشَِعب اهانْمَمتأ  يدناشک و  زور  لهچ  هب 

، هآ

تخوس مهاوخ  هتکن  نیا  مهف  ترسح  رد 

ار مامت  همین  جح  هک 
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يداهناو رجح  مالِتِسا  رد 

البرک رد  و 

.يدرک مامت  رجنخ ، رب  هسوب  اب 

، وت گرم 

قشع خیرات  أدبم 
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خرس گنر  زاغآ 

.تس یگدنز  رایعم 

: دوش یم  زاغآ  وت  نوخ  اب  طخ 

داتفا هار  نید  يداتسیا ، وت  هک  نامز  نآ  زا 

يداتفا ورف  نوچ  و 

تساخرب قح 

دش تسرد  یتسار »  » و

وت نوخ  هناور  زا  و 

دش تسس  متس  داینب 

وت گرم  زییاپ  رد 

دییاز هنادواج  يراهب 

دییور هایگ 

دیلاب تخرد 

تسین هخاش  چیه  و 

درادن خرس  يا  هفوکش  هک 

درادن رگا  و 

تسین هخاش 

! هدنام تخرد  رب  اوران  تس  یمزیه 

يدوشگ ار  گرم  زار  وت ،
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؟ دشن او  وت  مزع  نخان  اب  هرگ ، مادک 

دود یم  نانک  هبال  وت  لابند  هب  فرش ،

یتیمح زا  رتارف  وت ،

یتین يزامن ،

یتدحو يا ، هناگی 
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! زبس يا  هآ 

! خرس زبس  يا 

یکاپ زا  رت  فیرش  يا 

یکاخ ره  زا  رت  بیجن 

تخس ِنیریش  يا 

! نیریش تخس  يا 

! دیدح يوزاب 

! نازیم نیهاش 

! نآرق يانعم  باتک ، موهفم 

ریسافت هلسلس  تهاگن 

كاخ هنزو  تیاه  ماگ 

كالفا هناوتشپ  و 

تس يراج  وت  رد  ادخ  ياجک 

؟ دوارت یم  هیآ  تنابل  زک 

! ابجع

! ابجع وت ، زا  ابجع 

تسین ینایاپ  وت  اب  ارم  یناریح 

يا هناتشگنا  اب  هنوگچ 

تاملک زا 
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؟ درک هنامیپ  ناوت  یم  ار  یسونایقا 

میرگب راذگب 

تفای موادت  ام  کشا  رد  وت  نوخ 

تفرگ لقیص  ام ، کشا  و 

دش ریشمش 
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تسشن متس  هناخ  مشچ  رد  و 

یخرس نآرق  وت 

ار تیروالد  ياه  « هیآ ْنوخ  »

یتشون ارحص  هدیشک  تسوپ  رب 

اهراتشون و 

دش يا  هعرزم 

خرس ياه  هشوخ  اب 

دش هعرزم  کی  ناهج  و 

نوخ هشوخ ، هشوخ ، اب 

: هقاس ره  و 

يریشمش یساد و  یتسد و 

درک نیجو  ار  متس  هشیر  و 

کنیا و 

هرامه و 

تسا خرس  هعرزم 

هللا راث  ای 

يونیم غاب  نآ 

یتشاک هتفت  يارحص  رد  وت  هک 

خرس ياه  هویم  اب 

یمالسا بالقنا  رعش  لاس  لهچ  زا  ینیچلگ  نارادیب : www.Ghaemiyeh.comیشوواچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


بانوخ يراج  ياهرهن  اب 

تداهش خرس  ياه  هتوب  اب 

روالد زبس  ياهورس  نآ  و 

دید قشع  مشچ  اب  دیاب  هک  تس  یغاب 

ار ربکا 
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ار ربونص 

ار لیاضفوب 

ار لماک  خرس  ياه  لخن  و 

تسین صخشم  رح ،

تس یتلیضف 

هدنام ادج  رهم  ناوراک  راب  هشوت  زا 

نتسویپ ِدور  يوس  نآ 

وت هاگن  مالک و  و 

تس یلپ 

دنادرگ یم  زاب  شیوخ  هب  ار  یمدمآ  هک 

: تنماد اما  و 

ار هیراع  ياه  همجمج 

نتفای هانپ  ترسح  رد 

دنک یم  لعتشم 

رح نوگلگ  رس  هطبغ  زا 

تسوت نماد  رب  هک 

! لیتق يا 

وت زا  دعب 

تسا خرس  یبوخ » »
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كوس هیرگ  و 

رجنخ

رفس هشوت  تمغ  و 

دابآاجکان هب 

تنوخ ّدر  و 
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یهار

...دور یم  ادخ  هناخ  هب  تسار  هک 

ینوخ هلیبق  زا  وت 

نونج رابت  زا  ام  و 

دشورف نش  رد  وت  نوخ 

دیشوج گنس  زا  و 

شنیب غاب  يا 

درادن وت  زا  رتابیز  ینمشد  متس ،

وت زا  رتانشآ  يروای  مولظم ، و 

یخیرات هدرشف  سالک  وت 

، وت يالبرک 

تسین فاصم 

، تس یتسه  گرزب  هموظنم 

.تسا فاوط 

نخس نایاپ 

تسا نم  نایاپ 

يرادن اهتنا  وت 
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136 ص :

دمحم یلع  بدؤم   - 49

1355 زورداز :

يوضر ناسارخ  ماج ، تبرت  دلوت : لحم 

ياه هناقـشاع  يا ، هفرح  ياه  هدرم  طلغ ، ياه  فلا  تسین ، یلگ  چـیه  رطع  اه ، هرهچ  ناشکهک  ناراـبمب ، رفـس  نوخ ، تسد  راـثآ :
 . ...و حون  رسپ 

مدنخبل هتفر  بآ  نینچ  هک  نیبم  ارم 

مدنورا درس  جاوما  هقرغ  زونه 

مجاوم درد  صاوغ  هک  هنابش  نیا  رد 

مجاتحم هتفر  نارای  يریگتسد  هب 

یسک هدینشان  تسا  هدنام  هتفگن و  یسک 

یسک هدید  باوخ  هک  نآ  یسک ، هیبش  منم 

دندید نایقرش  هک  یغاد  لیامش  منم 

دندیچ نایبرغ  بوشآ ، بش  رد  هک  یلگ 

دندید نآ  نیا و  هک  یباوخ  هب  هیبش  منم 

دندید ناوج  رکیپ  هم  همه  نیا  يارب 
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مدوخ رابتعا  مخز  دنس  اب  هک  منم 

مدوخ رابت  یخیرات  هرهچ  هک  منم 

مدوخ رادغاد  لیا  نتخوس  هیبش 

مدوخ رابتعا  مخز  دنس  اب  هک  منم 

هدش بیرف  اه  هدرپ  رب  هدومن و  يرپ 

هدش بیرغ  نینچ  نیاک  روخم  برغ  بیرف 

رگنم امنیس  ياه  يرپ  اه و  هراتس 

رگنم ام  هب  نینچ  نانیشنراغ  مشچ  هب 

دربن هر  ار ز  وت  شگنر  همه  نیا  غورد 

درخن ار  وت  لد  شگنرف  رهش  غولش 

اه هیواز  هب  نانچ  نینچ و  هک  وگم  نخس 

اه هیواعم  نیا  کیرات  همیخ  هب  ورم 

هناگیب يوک  هب  هناخ  تیاکح  ربم 

هناخ تیاکح  ناوید ، هب  زار ، هب  وگم 

تسا خلت  اه  فرح  تسا و  دایز  درد  هچرگا 

تسا خلت  ارجام  هوکش ، زا  مرذگب  هک  لهب 
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تسا نیریش  فرح  تسا و  دایز  فرح  هچرگا 

تسا نیا  ناشدرب  - درب نم  هرهچ  هب  نیبب 

تسا رتزیت  هک  نم  غیت  فک  هب  دوبن  رگا 

تسا رتزیزع  نم  لفط  نمی  لفط  اجک ز 

تسا نمی  رد  هک  یلگ  نیا  تسا  نم  لفط  هن  رگم 

؟ تسا نم  يولگ  رب  هک  یتسد  ندرشف  ارچ 

؟ مرگن یک  برغ  هب  مقرش ، مدرم  تشهب 

؟ مرگن ير  هب  اجک  میالبو ، برک  لیخد 

؟ ار هلمرح  غیت  طخ  منک ، قشم  هک  ارچ 

؟ ار هلماعم  نیا  مزاب  ير  مدنگ  هب  ارچ 

دنهاوخ یم  هچ  ناهج  يارب  هک  نم  هب  نیبب 

دنهاوخ یم  هچ  ناوج  ریپ و  همه  نیا  يارب 

دنهاوخ یم  هچ  ناکدوک  نیا  يریپ  يارب 

دنهاوخ یم  هچنآ  ریوصت  تغالب  منم 

مخیرم هتخوس ز  نم  هک  ربم  نامگ 

مخیرات ياه  ضغب  همه  هصالخ 
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درآ نم  هب  وگو  تفگ  ات  نمشد  هب  وگب 

درآ نم  هب  ور  راذگب  هرکاذم  یپ 

تسا رت  لیمج  نم  مخا  امش  ياه  هدنخ  ز 

تسا رت  لیلج  نم  مخز  امش ، لیلد  منم 

بلطم نارگید  يوناز  توق  تسیاب !

بلطم ناما  یسک  زا  شیوخ  يوزاب  ریغ  هب 

مسق گنج  زور  هب  نابسا ، مس  هبرض  هب 

مسق گنفت  هبطخ  نیرت  غاد  نحل  هب 

تسین نمیا  حبص  ریشمش ، شبات  هب  زج  هک 

تسین نشور  هشیمه  مهوت  ياه  غارچ 

؟ دنداد ناما  اه  گرگ  یمد  هرب  هب  اجک 

؟ دنداد ناوراک  هب  لگ  نانزهار  هک  اجک 

تسا رت  میجر  ناش  نوعرف  هویش  هن  رگم 

؟ تسا رت  میلک  وت  ياسوم  هرظانم ، نیا  رد 

مَاوت ناما  ۀمان  نم ، ساره ز  نکم 

مَاوت نادواج  شیع  رو  هلعش  غارچ 
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رگن قارف  نیا  رد  یلاصو  ناگدید  هب 

رگن قارع  هدیدمتس  ناکدوک  هب 

هداد ناگیار  هیرق  نیا  وت  هب  ادخدک  هن 

هداد ناما  ار  زرم  نیا  نم  نوخ  طخ  هب 

تسا حلص  همادا  طرش  وت  تسم  مشچ  هن 

تسا حلص  همانعطق  ما  هتخوس  ناهد 

نیبب بارس  ارم  مفطل ، هقرغ  هک  نونک 

نیبب باتفآ  تعجر  هنیآ  رد  ارم 

شابم هریزج  تدوخ  دش ، رپ  وت  جوم  ناهج ز 

شابم هریرهوب  وت  نونکا ، دش  سیوا  نمی 

تفگ دیابن  رت  شیب  نیا  زا  هک  تمیوگ  هچ 

تفگ دیابن  ربت  زا  ریغ  هدکتب  شوگ  هب 
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هیلاع یبارهم   - 50

هام 1359 ریت   31 زورداز :

دزی دلوت : لحم 

هب هزوریف ، ياه  نادـملق  يروتاینیم ، ياه  هشوخ  داـب ، ياـه  هدـنخ  عمـش  ياـه  هیرگ  حبـص ، هپوک  نارفاـسم  شتآ ، گـنر  هب  راـثآ :
 . ...و خرس  لگ  ياضما 

متشاذگ منبش  يروق  قاجا ، يور 

متشاذگ مد  ار  وت  تارطاخ  شون  مد 

کشا لامتسد  تنت ، سابل  نیرخآ  دش 

متشاذگ مرحم  يارب  ار  هضور  نیا 

ممیرم غاب  يا  نک  هشیپ  ربص  هک  یتفگ 

متشاذگ میرم  ةروس  متخ  زورره 

دنتشاذگ تمیق  وت  نوخ  يور  رابره 

متشاذگ مغ  يور  هب  يا  هزات  ياه  مغ 

دیدن یسک  ار  لد  ۀناش  ناکت  زگره 

متشاذگ مب  لد  هب  ار  هزرل  غاد  نم 

يدز مدق  بنیز  ترضح  باکر  رد  وت 

متشاذگ متاخ  وت ، ربص  باکر  رب  نم 

وت غاب  ياه  لگ  یمیتی  نم و  الاح 

متشاذگ متخب  رداچ  يور  هک  یباق 
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تسا نم  رگنس  وت  نتفر  دعب  هناخ  نیا 

متشاذگ مّدقم  ّطخ  هب  اپ  هنوگ  نیا 
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142 ص :

یلع دیس  یلضفاریم   - 51

1348 زورداز :

ناجنسفر دلوت : لحم 

، اه یمامتان  مامت  زورما ، ات  امین  زا  یعابر  اشامت ، هشوگ  مامتان ، کشجنگ  نازخ ، ياه  گرب  میوقت  راثآ :

 . ...و یهاتوک  نیمه  هب  یناوخ ، هتسهآ  ندش ، هزات  هناتسآ  رد  اه ، کشجنگ  باوخ 

مباوج هعرج  کی  ۀنشت  ما  هدز  تریح 

مبآ هب  دیناسرب  ایرد ! مدرم  يا 

؟ تسه یهد  تسه ؟ یهر  تشد  زا  سپ  ایآ 

؟ مباتش تسا  هدیود  یهاریب  هب  هک  نیا  ای 

همشچ هب  همشچ  ما  هدمآ  شود  هب  هزوک  نم 

مبایب گنگ  شطع  يا  ار  وت  هک  دیاش 

دوب اطخ  هک  اغیرد  ...یهاگن  یهآ و 

مباطخ دوب  اه  هنیآ  اب  هک  رمع  کی 

نتفخ ترسح  نم و  حبصره 

مباوخب تسا  فیح  هک  هودنا  نم و  بشره 
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درک لگ  دمآ و  قشع  هک  راب  ره  هقعاص  نوچ 

مباسح هب  کئالم  دنتشون  هلعش  کی 

بآ رگا  شتآ  رگا  خلت  نیا  زا  مشون  یم 

مباوج هعرج  کی  ۀنشت  ما  هدز  تریح 
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144 ص :

دیعسدمحم ییازریم   - 52

رذآ 1355  24 زورداز :

هاشنامرک دلوت : لحم 

 . ...و ییایب  هک  موش  یم  زورید  رگید ، ةرازه  لزغ  ماجرف ، حلص ، حاولا  دروم ، یب  درم  دش ، هدیرفآ  ندش  هتسب  يارب  اهرد  راثآ :

دنک دیعب  یضام  ار  وت  تساوخ  هنامز 

دنک دیهش  دنک  بئاغ  درفم  ریمض 

دیدمت دنک  ار  وت  درد  همانسانش 

دنک دیدم  یتدم  نیمز  ریسا  ار  وت 

داب رتخد  هک  دشن  شرطع  ۀچغب  نورد 

دنک دیرخ  ار  وت  مخز  لگ  مد  هدیپس 

هودنا زا  يربا  غاب  نیا  رب  همیخ  تسد  ز 

دنک دیدپان  زین  ار  وت  ياپ  در  هک 

وت تماق  هب  ازع  سابل  تفاب  هنامز 

دنک دیع  زور  بابسا  هیهت  دوخ  هک 

اه لوات  هاگناخ  رد  هک  تساوخ  هنامز 

دنک دیرم  ار  درد  دنک  دارم  ار  وت 

دسیونب وت  زا  هچ  رعاش  هنامز  نونک 

دنک دیدج  یعرصم  لزغ  بیصن  ادخ 

تساوخ دریگب … رس  وت  زا  طقف  تساوخن  ادخ 
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دنک دیهش  ار  وت  مامت  هرذ  هرذ  هک 
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یلعفسوی كاکشریم   - 53

رویرهش 1338  20 زورداز :

لایناد شوش  عباوت  زا  ناتسزوخ و  ناتسرل  شخب  رد  العم  نب  دابآریخ  ياتسور  دلوت : لحم 

: راثآ

هدـیزگ دوبهب ، یب  مخز  یغای ، کی  نابز  زا  گنلپ ، نادـند  ياج  غرمیـس ، هیاس  رد  ناـتک ، هاـم و  اـهدژا ، مشچ  زا  جـیلخ ، ناردـنلق 
 . ...و رصاعم  تایبدا 

وت يادص  لابند  هب  متشگ  ار  كاخ  مامت 

وت ياپ  ياج  میاه  هظحل  يور  تس  یقاب  نیبب 

مدرگ یم  وت  لابند  هب  رفاک  رگا  نمؤم  رگا 

وت ياوه  دراد  یمن  رب  نم  رس  زا  تسد  ارچ 

دوعوم يا  يدرگرب  رگا  دوب  دهاوخ  وت  زا  میادص 

وت يارب  مزاوآ  تساه  قیاقش  غاد  زا  رپ 

مدرک وجو  تسج  مراظتنا  مامت  اب  نم  ار  وت 

؟ وت ياپ  هب  رس  دراذگ  یم  بشما  هداج  نیمادک 

مدیسرپ رهش  مامت  زا  ار  تا  هناخ  ناشن 

؟ وت ياتسور  ندمت  نیا  زا  تسا  رتوس  نآ  رگم 
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146 ص :

تخدنیمیس يدیحو   - 54

1312 زورداز :

سراف ناتسا  مرهج ، دلوت : لحم 

لـصف تشه  ناهگان ، موق  نیا  ندیـسر ، قشع  كرد  هب  رارق ، یب  ياه  جوم  ار ، یگدـنز  منک  یم  سح  قیاقـش ، نامـسآ  کی  راثآ :
 ... و خرس ،

نک رورپ  لایخ  یتشد  نماد  هب  رفس 

نک رپ  رپ  هناد  هناد  ارم  لایخ  لگ 

راسخُر وشب  رگد ، يرهپس  ِریگبآ  هب 

نک روانت  رگد  یقشع  مّرخ  لاهن 

تسین يراهب  هولج  نم  یتسه  غاب  هب 

نک رواب  وت  ارم  زبس  نبلگ  نازخ 

تس ییاهنت  یتولخ ز  نم  هناخ  تشهب 

نک رقحم  هبلک  نیا  زا  رتارف  رظن 

دیشروخ نانچ  یقشاع  رفس  رد  هشیمه 

نک رّونم  ار  هشیدنا  ملاع  زوسب و 

گنراگنر ياه  هشیش  نیا  زا  وش  در  رون  وچ 

نک رتوبک  زا  رتهب  یندز  رپ  ياوه 
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ناملس یتاره   - 55

نیدرورف 1338 لوا  زورداز :

ناردنزام ناتسا  نباکنت  عباوت  زا  تشدرزم  ياتسور  دلوت : لحم 

نابآ 1365  9 تافو :

 . ...و هراتس  نآ  ات  هراتس  نیا  زا  دیشروخ ، هناخ  هب  يرد  زبس ، نامسآ  زا  راثآ :

تسا شوم  لاس  لاسما 

يدیشک مدرم  يارب  هشقن  رازه  هک  یلاس 

ار گنرین  و 

يدرک ذملت  مظعا  شوم  رضحم  رد 

تسا کیرات  وتسپ  لثم  تلد 

مناد یم 

ار میرادن »  » سرد ياهدحاو  و 

يا هدرک  مامت 

یشاب هتشادن  ًالصا  یهلا 

دنا هتخورفن  وت  هب  يرت  مزیه  هک  مدرم 

دنناد یم  ییاکیرما  ار  وت 

دننامب فص  رد  دیاب  هک  نیا  زا  اه  نآ 

دنتسین روخلد 

ما هدید  اهراب  نم 
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نداد نوخ  يارب 
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دنا هدرک  لمحت  ار  فص  ردق  هچ 

جیسب رد  مان  تبث  يارب  و 

مه نداد  يأر  يارب  و 

دندرک یم  اعد  فص  لخاد 

: دیوگ یم  مرهاوخ 

تسین ناسآ  شلمحت 

دش ندروخ  لطعم  همه  نیا  دوش  یم  هنوگچ 

دنکن تصرف  مرهاوخ  یهاوخ  یم  وت 

دفابب شک  تسد  ناگدنمزر  يارب 

یهاوخ یم  ار  نیمه  وت 

زین اکیرما 

دنزب گنز  يراد  وتسپ  رد  هچ  ره  یهلا 

تسا هدز  گنز  هک  تلد  لثم 

تسا هدش  يا  هوهق  كایرت  لثم 

یلوپ ۀئشن  وت 

دشاب تدای  اما 

میتسین مک  مه  ام  هک 

تساه تدم  نامنابز 

تسا هدرک  تعیب  هللا » مسب   » رکذ اب 
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***

تیاه ینیشن  بش  رد  وت 

يداد یتشآ  هبرگ  اب  ار  شوم 

یناسرتب ار  اهرتوبک  ات 

میشاب هتشادن  رگا  يدرک  لایخ  و 
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دش میهاوخ  ادص  مه  وت  اب 

یشوم لثم  هک  قحلا 

روک شوم  عون  زا 

يدناوخ روک  مرجال 

: دیوگ یم  مردام 

تسین دنق  رگا  تسین  یکاب 

تسه شمشک  امرخ و 

تسین مه  اه  نیا  رگا 

تسه ادخ  تسه ، ندروخن 

***

ریقح نیشنوتسپ  يا  وت  بلق 

تسا توغاط  نامز  ياه  هکس  لثم  وت  بلق 

تسا نیزم  هاش  سکع  هب  نآ  يور  کی 

لاغش کی  سکع  نآ  رگید  يور  و 

یلاغش هاش و  زا  یقیفلت  وت 

تسین جیار  رگید  هکس  نیا 

دوب زوریرپ  شتلهم  نیرخآ  و 

تسا کیدزن  مه  وت  ماجنارس 

نامتشپ ام  هک  ارچ 
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تسا مرگ  مدرم  روضح  زا 

دنام یهاوخن  هک  میناد  یم 

دندنامن نارگید  هک  ناس  نآ 

یتسه زونه  وت  هک  مینک  هچ  اما 

یتسه اج  همه  وت 
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یبایان یکدی  مزاول  نوچ  اما 

هلابز لثم  و 

تسوت اب  ندش  رابنا  لیم 

دوبمک ًانیع  یناوارف ، وت 

تشوگ زا  دنک  مرو  ترابنا  يراد  لیم  وت 

تمکش لثم 

روتاکیراک لثم  وت  لکش 

راد هدنخ  تسا و  چول 

تا هشیدنا  و 

تسا رومن  هدیشوپ  رس  ياهرازاب  لثم 

تسا نیرتیو  دودح  رد  وت  شنیب  و 

مسق وت  گرم  هب 

دیچ میهاوخ  ندوب  ۀخاش  زا  ار  وت 

نهآریت کی  لثم  ار  وت  و 

تشاذگ میهاوخ  اهرجآ  يال 

تنامیس زا  رپ  بلق  اب  ار  وت  و 

میزیر یم  یلوبناتسا  هب 

میدنب یم  ار  نام  هناخ  ياهزرج  و 

میشاب ناما  رد  امرس  موجه  زا  ات 
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میناوخب زامن  هغدغد  یب  ات 

یتخبدب ردق  هچ  وت  هک  هآ 

یمهف یمن  ار  ندز  مدق  یباتفآ  ياوه  رد  و 

دراد یفطل  هچ  ششخب  هک  یناد  یمن  و 

تسام لاس  هدنیآ  لاس  کش  یب 
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مینک یم  نییعت  ام  ار  لاس 

دشاب رتوبک  لاس  دیاب  ًامتح 

تسا نیریش  ردق  هچ  زور  نآ  دای  و 

مینک نفد  وتسپ  رد  ار  وت  هک 

یناوارف زا  رپ  ياوه  رد  و 

مینک رکف  ادخ  هب 

( ریبکت ! ) باتفآ ای  کیلع  مالسلا 
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یلع دنمشوه   - 56

نیدرورف 1346 لوا  زورداز :

رهشوب ناتسا  رید ، ردنب  دلوت : لحم 

قماو : صلخت

 . ...و ناوغرا  شتآ و  راثآ :

ونیز

ناتستشد ياه  تشد  يوناب 

« کشاج ياه  تفکشا   » نژوا ریش 

رازمدنگ يوناب 

، گنج يوناب 

راک يوناب 

دیآ یم 

دایرف تبیه  هب  یتماق  اب 

، دیپس وسیگ 

رس رب  هعنقم 

هشوگرگج راهچ  غاد 

لد رب 

دیآ یم 

شتآ ناتسلخن  تشپ  زا 
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: دناوخ یم  هورش  دنز و  یم  لک 

هراهب نوتستشد  هک  دموا  ربخ  »

هراز هلال  نارای  نوخ  زا  نیمز 
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دینوسر شریپ  ردام  رب  ربخ 

« هرازه نمشد  نت و  کی  زیاف  هک 

ونیز

ما یبونج  رعش  يریسمرگ  يوناب 

هدرشف تسد  نایم  ار  لد 

داب درگ و  نوچ 

دیآ یم  دچیپ و  یم 

شیاه ماگ  ریز  رد 

دراد یم  رب  كرت  نیمز 

، كرت ره  زا 

گنفت هلول  دص 

دیاشگ یم  ناهد 

شا ییاوتسا  نشور  ياه  مشچ  رد 

باتفآ بسا 

دشک یم  ههیش 

ونیز

یلحم ياه  هناسفا  يوناب 

« زیاف  » ياه یتیبود  يرپ 

راو هتسکش  کنیا 
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دیآ یم  راوتس 

شدیهش ناوج  نیمجنپ  عیشت  مسارم  رد  ات 

یتیبود ناتسلخن  کی 

دیارسب هورش 
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ردنب یکاخ  ياه  هچوک  زا 

دیآ یم  مامد  جنس و  يادص  کنیا 

شدیهش ناوج  نیمجنپ  توبات  ریز  رد 

دناوخ یم  اعد 

دزیر یم  کشا  و 

ونیز

.ما یبونج  رعش  يریسمرگ  يوناب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 224زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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