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مالسا زا  يرادساپ  تهج  رد  شالت  14ماما و 
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یمالسا بالقنا  رب  اروشاع  مایق  شقن 

باتک تاصخشم 

ینسح سگرن  راتشیپ ، هیضرم 
هداز بیرغ  هرهاط 

راسکاخ ارهز  ینیسح ، همطاف 

همدقم

ناـیم زا  ندز و  ییاروشاـع  فرح  نتـشاد ، ییـالبرک  نهذ  ینعی  نوخ "  تیثـیح  زا " يرادـساپ  يارب  ياهزاـت  ياـهرایعم  اروشاـع  زا  سپ 
هب هک  نیـسح "  نوخ  دش  رادـیدپ   " ياپ اما  يدرز ، ینوبز و  دوب و  سرت  ناطیـش  یلبق  رارق  !... نتخانـش تیمـسر  هب  ار  خرـس "   " اهگنر

ادـخ هب  كاخ  زا  هراب  کـی  ادـخ " نوخ  " دـش زورما  تشادـن  تیوه  تکرح و  زورید  اـت  هک  نیمه  دـش . نوگرگد  زیچ  همه  دـمآ  ناـیم 
راب هب  ار  تمواقم  ياههتـسه  نوخ ، هاگرارق  رد  !... بارحم رـسپ  هاگ  لـتق  نونکا  دوب و  هدـش  هاـگ  لـتق  ردـپ ، بارحم  نیا  زا  شیپ  . دیـسر

نیمز تشونرـس  نداد  رییغت  يارب  البرک  حرط  " نتفر ،  " رگم دنامیمن  ياهراچ  دناشکب  یگدناماو  هب  ار  یمدآ  ندنام "   " رگا دـنناشنیم ،
حرش حرطنیا ، دوشیم ، عورش  هطقن  کی  زا  زیچ  همه  دناوخ ، دیاب  زور  ره  ار  اروشاع  ترایز  . درک حرطم  دیاب  هشیمه  ار  حرط  نیا  تسا .
کی تسرد  ادـخ  هب  كاخ  زا  دـنکیم ، بآ  مه  ار  گنـسلد  یبالقنا ، تایح  همادا  تأرج  تسا ! هنیمز  تسین  نیمز  ـالبرک  دـهاوخیم .

هک داب  ص )  ) یفطـصم دمحم  مالـسا  گرزب  ربمایپ  رب  ادخ  مالـس  دورد و  .... دوشیم تسرد  زیچهمه  تمواقم  يردق  اب  تسا ، هار  البرک 
بیـصن ار  ترخآ  ایند و  يدنلبرـس  یگدازآ و  دومن و  زاب  وا  هب  ار  تداعـس  حالـص و  هار  دروآ و  ناغمرا  هب  دوخ  اـب  ار  رـشب  تاـجن  هدژم 

رالاس دیـس و  رب  هژیو  هب  دنتـشهب ؛ هار  ناربهر  ناورهر و  لماک و  ناسنا  ياـهوگلا  رـشب و  ناـملعم  هک  شکاـپ  نادـناخ  رب  دومن و  ناـنمؤم 
هزیگنا و اب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هدید  دوخ  هب  ار  یناوارف  ياهمایق  اهگنج و  رـشب  خیرات ، لوط  رد  (. ع  ) نیـسحلا هللادـبعابا  نادـیهش 

مایق فده  هزیگنا و  هک  تهج  نآ  زا  اروشاع  تضهن  نایم  نیا  رد  اما  تسا . هدیماجنا  تسکـش  ای  يزوریپ و  هب  نآ  ناربهر  صاخ  فدـه 
نیمه تسالاو و  یهاگیاج  شزرا و  ياراد  تسا ، هدوب  ص ))  ) يدمحم بان  مالـسا   ) مالـسا ماکحا  يارجا  تاواسم و  تلادـع ، يرارقرب 
ماجنا رامعتسا  دض  رب  خیرات  لوط  رد  هک  یگرزب  ياهبالقنا  . تسا هدرک  لیدبت  تداهش  داهج و  نامیا ، قشع ، هاگشناد  هب  ار  البرک  رما ،

ییانـشآ اب  هدـش  شالت  هلاقم  نیا  رد  تسا . هدرک  تیوقت  دوخ  رد  ار  يزابناج  داهج و  ياههزیگنا  اروشاـع ، ماـیقزا  يرادربوگلا  اـب  هتفرگ 
هضافتنا نانبل و  بونج  تمواقم  سدقم ، عافد  یمالسا ، بالقنا  يور  رب  ار  گرزب  تضهن  نیا  شقن  ریثأت و  اروشاع  مایق  هزیگنا  فادها و 

نیا دنک ، زاربا  شیوخ  رورس  بابرا و  هب  ار  دوخ  يرطف  قشع  ياهنوگ  هب  تسا  مزال  يدرف  ره  رب  هک  اج  نآ  زا  اما  مینک . یسررب  نیطـسلف 
هیدـه نیا  میرک  ماما  نآ  دـنراودیما  دـننکیم و  هیدـه  شگرزب  حور  هب  ار  دوخ  لباقان  شالت  هرمث  زین  هاگرد  نآ  نامداخ  نیرتکـچوک 

". اهیدُم ردقیلع  ایادهلا  َّنا  : " هک ارچ  دریذپب  ار  زیچان 

اروشاع مایق 

هراشا

هدرک حتفاراهبلق  هک  تسوا  نیا  هدوب و  زوریپ  هک  تسا  ع )  ) نیسح نیا  خیرات  همه  رد  درادن . هار  نآ  رد  تسکـش  تسا و  زوریپ  مالـسا 
ره زا  تسا . يراـج  ناـمز  تاـظحل  همه  رد  ینک  اـیهم  ار  لد  يراپـسب و  شوـگ  بوـخ  رگا  ار  ع )  ) نیـسح یهاوـخ  يراـی  يادـن  تـسا .
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انعم نآ  اب  ناسنا  تشذگرـس  خیرات و  هک  تسا  یگناب  نامه  اروشاع  يادـن  دینـش . یهاوخ  ار  نآ  یـشاب  هک  ياهلیبق  موق و  بهذـم ، ، داژن
هک تسا  یفاک  اهنت  دوشیم . هدینـش  دیوگیم  دیهـش  هک  يدهـشت  رد  باتفآ و  شبات  رد  دعر ، رد  ناتخرد ، همزمز  رد  ادص  نیا  دوشیم .

. درکن مایق  ادخ  يرای  يارب  زج  ع )  ) نیسح " نیسح . ای  :" دینش یهاوخ  هاگ  نآ  يراپسب و  گنچ  ارف  لد 

نیسح ماما  مایق  هزیگنا 

حالـصا ریبعت ، نیا  زا  ترـضح  دارم  ددرگیم ، زاب  يدـج " هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  امَّنِا   " ترابع هب  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هزیگنا 
یمالـسا هعماج  رب  ع )  ) ریما ترـضح  تداهـش  ربمایپ و  تلحر  زا  سپ  ینید  تموکح  مالـسا و  ماـن  هب  هک  تسا  ییاـهیتشز  اهتعدـب و 

ترضح هنابلط  حالصا  مایق  فده  رگید : ترابع  هب  تسا . ص )  ) مرکا ربمایپ  هریس  هب  تشگزاب  ع )  ) نیسح ماما  فده  . تسا هدش  لیمحت 
فادـها تـهج  رد  عـقاو  رد  ادـخ و  هـب  داـقتعا  اـب  مأوـت  دــیاب  یبلطحالــصا  نیارباـنب  تساهدوـب . يدــمحم  باـن  مالــسا  هـب  تشگزاـب 

ناطلـس هک  یـسک  دومرف : ص )  ) لوسر هک  یتسار  هب  مدرم ! يا  : " دومرف اهنآ  هب  دیزی  نبرح  نایرکـشلاب  دروخرب  ماگنه  ناشیا  . دشابیهلا
ناگدنب نایم  رد  هدوب و  فلاخم  ص )  ) ادخ لوسر  تنـس  اب  دنکـشب و  ار  ادخ  نامیپ  هتـسناد و  لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیببار  يرگمتس 

دب هاگیاج  هب  ار  وا  هک  تسا  قح  ادخ  رب  دزیخنرب  وا  اب  تفلاخم  هب  دوخ  راتفگ  راتفر و  اب  لاح  نیا  اب  دنک و  لمع  ینمـشد  هانگ و  هب  ادـخ 
." دروآ رد  ملاظ  نامه 

فده يور  زا  هناهاگآ و  یبالقنا  نیسح  ماما  تضهن 

خـساپ رد  ؟ دـیزی هیواعم و  نارود  رد  دایز  ياهراشف  رثا  زا  یـشان  هناهاگآان  راک  کی  دوب ؟ يراجفنا  ع )  ) نیـسح ماما  بالقنا  نایرج  اـیآ 
عقاوم رد  ناشیا  ياهینارنخـس  دـیزی و  اب  هیواعم  زا  دـعب  هیواعم و  وا و  ناـیم  هدـش  لدـب  در و  ياـههمان  اـههتفگ و  اریز  هن ، مییوگب : دـیاب 

ماما تیـصوصخ  هلمج  زا  ! يراجفنا هن  یمالـسا ، یبالقنا  تسا . هدوب  یهاـگآ  لاـمک  رد  تضهن  نیا  لیکـشت  هک  دـهدیم  ناـشن  فلتخم 
هک لیلد  نیا  هب  دشاب ، هتـشاد  يراجفنا  ياهرهچ  بالقنا  هک  دـهدیمن  هزاجا  شنارای  باحـصا و  اب  دروخرب  رد  هک  تسا  نیا  ع )  ) نیـسح

ینان بآ و  اجنیا  رد  هک  دهدیم  رکذت  اهنآ  هب  ررکم  ارچ  دراد ؟ ار  شباحـصا  ندرک  صخرم  دـصق  تصرف  ره  رد  ع )  ) نیـسحماما ارچ 
غارـس رتلضاف  رتهب و  دوخ  باحـصا  زا  یباحـصا  نم  دیوگ : یم  نینچ  زین  اروشاع  بش  رد  یتح  تسا ؟ نایم  رد  گرم  ياپ  هکلب  تسین ،

یتحاران و زا  دهاوخب  هک  يربهر  . دیورب دیهاوخیم ، رگا  امـش  دنرادن . يراک  نم  زج  یـسک  اب  اهنیا  منکیم ، رکـشت  امـش  همه  زا  مرادـن .
، فیلکت هتبلا  تفگیم . نخـس  نآ  ندوب " یعرـش   " زا دیاب  هکلب  دنزیمن ، یفرح  نینچ  دـنک  هدافتـسا  بالقنا  تهج  رد  مدرم  یتیاضران 

. دنهدب ماجنا  يدازآ "  " تیاهن رد  زاب  ار  یعرش  فیلکت  نیا  هک  دوب  نیا  ناشدصق  (ع ) ماما اما  دوب ، یعرش 

البرک تضهن  لماوع 

، یمالسا هعماج  رادمامز  :1 ـ  زا دنترابع  دـندز  مقر  ار  زیگنامغ  هعجاف  نآ  دـندروآ و  دوجو  هب  ار  میظع  تضهن  نآ  هک  یلماوع  اههنیمز و 
. دوب هتفر  داـی  زا  يونعم  ياـه  شزرا  .2 ـ  دوب داسف  قسف و  هب  رهاـظتم  هک  تشادـن  ار  تموکح  بصنم  يدـصت  يارب  مزـال  طیارـشاهنت  هن 

راـیعمو دـعاوق  دـقاف  تموکح  .3 ـ دـندوبن دـنبیاپ  یقـالخا  میهاـفم  هب  هـک  دوـب  یناـسک  هدـهع  هـب  هعماـج  رد  یـسایس  يرکف و  تیریدـم 
نیمأت هلیـسو  بهذـم  هتفاـی و  هار  نید  رد  يرایـسب  ياـههیاریپ  اـه و  تعدـب  .4 ـ دوب هدیـسر  دوخ  تیاـغ  هب  ضیعبت  ملظ و  هجیتـنرد  ، دوـب

نوچ مه  یتسرپاـیند  بعر و  .6 ـ دوب هدودز  اهدای  زا  ار  ترخآ  ییارگ ، يدام  يرادـم و  اـیند  .5 ـ دوب هدش  نادسفم  ماکح و  ياههتـساوخ 
هک ياهعماج  لوصا  نیارباـنب  . دوب هدـنام  ياـج  هب  اههروطـسا  رد  اـهنت  يدرمدار  يریلد و  هتخاـس و  ریگنیمز  نوبزار و  نانیدـتم  يراـمیب ،
هک یماگنه  ع )  ) ماما . دندشیم هدرپس  یشومارف  هب  ینید  ياهشزرا  اهتنس و  تفریم و  انف  هار  هب  دوب ، هدرک  سیـسأت  ص )  ) مرکا ربمایپ 
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نینچ شیوخ  تیناـقح  رد  دـیزی و  تیموکحم  رد  درادیم  موقرم  راـید  نآ  مدرم  هب  هک  ياهماـن  رد  داتـسرف  هفوـک  هب  ار  لـیقع  نب  ملـسم 
نیدتم قح  نیا  هدومن و  مایق  لدع  هب  دـنک و  لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  یـسک  رگم  تسین  ربهر  ماما و  دـنگوس ! مدوخ  ناج  هب  دـسیونیم :

. دراذگب ورگ  رد  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دشاب و 

ینیسح تضهن  هب  ندیشخب  شزرا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شقن 

يارب هک  هداد  يایگتـسیاش  تضهن ، نیا  هب  هک  یتـلع  تسا . مالـسا  ياـقب  نماـض  هک  تسا  یلـصا  هناـگی  رکنمزا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
زار هفینح  نب  دمحم  هب  دوخ  همان  تیصو  رد  ع )  ) نیسح ماما  . تسا مالسا  ، دنامب هدنز  هشیمه  يارب  دیـشخردب و  خیرات  یناشیپ  رد  هشیمه 
دعب هک  تسنادیم  ماما  نوچ  دـنهدیم  تداهـش  ص )  ) ربمغیپ تلاسر  ادـخ و  یگناـگی  هب  ادـتبا  ناـشیا  :) دـنکیم ناـیب  نینچ  ار  ناـشمایق 
مدرم تسـشن . مهاوخن  تکاس  دنهاوخن  مه  تعیب  نمزا  رگا  اهنیا  تسا ) هدش  جراخ  شدـج  نید  زا  ع )  ) نیـسح تفگ  دـنهاوخ  ياهدـع 

حلـصم ناسنا  کی  وا  دوبن  رگمتـس  ملاظ و  دوبن . يرگلالخا  دـسفم و  درم  دوبن . تورث  ماقم و  بلاـط  ع ،)  ) یلع نب  نیـسح  دـننادب  اـیند 
ناشیا سدقم  دوجو  رد  رخآ  هبطخ  ات  لوا  زور  زا  حور  نیا  ... " يدـج هما  یف  حالْـصالا  بلطل  تجرخ  اّمنا  ًاملظ  ًادـسفم و ال  "."و ال  دوب
عماوج زا  یـضعب  میرک  نآرق  یتقو  . دوش ادج  ع )  ) نیـسح زا  تشادـن  ناکما  دوب . هدـش  شتایح  نوخ و  ءزج  شدوخ  لوق  هب  دوب . یلجتم 
يورین اهنآ  رد  هکنیا  بجوم  هب  دیامرفیم : دندیدرگ ، ضرقنم  هابت و  دندش و  كاله  یـشالتم و  اهنیا  دـیوگیم  هدرک و  دای  ار  هتـشذگ 

. دوبن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يورین  دوبن ، حالصا 

سدقم ياهسامح  ینیسح ؛ تضهن 

ار يزیچ  ًاـساسا  وا  دـنزیمن ، جوـم  دوـخ  تلمو  داژن  يارب  دـنزیمن ، جوـم  دوـخ  يارب  شحور  هـک  تـسا  یـسک  نآ  زا  سدـقم  هساـمح 
نامگ سک  چیه  هک  یصاخ  طیارـش  رد  هک  تسا  نیا  اهمایق  هنوگنیا  سدقت  تهج  نیمود  . دنیبیم ار  تقیقح  قح و  اهنت  هکلب  دنیبیمن ،
تملظ کی  رد  ياهلعـش  دـنکیم ، نشور  ار  یناـملظ  کـیرات و  رایـسب  ياـضف  کـی  هبترم  کـی  تسا و  هتفرگ  رارق  دربیمن  ار  نآ  عوقو 

دراد دوجو  دنمورین  یشنیب  دشر و  نآ  رد  هک  تسا  نیا  ینیسح  تضهن  سدقت  نیموس  . رابگرم یشوماخ  کی  رد  ینخس  مالک و  قلطم .
. دننیبیمن نارگید  هک  دنیبیم  ار  يزیچ  هدننک  مایق  و 

البرک يادهش  ياهیگژیو 

ماما نانمشد  زا  نتـسج  يربت  لطاب و  قح و  نایرج  زییمتتردق  يورخا ، تداعـس  هب  خسار  داقتعا  تماما ، تیالو و  هب  قشع  لماع : راهچ 
زیامتم ینیسح  هسامح  رد  تکرـش  ِزوف  هب  ندیـسر  رد  مدرم  ریاس  زا  ار  البرک  يادهـش  هک  دندوب  ییاهیگژیو  نیرت  مهم  زا  ع ،)  ) نیـسح

. دنتخاس

دیزی رصع  رد  تسایس  زا  نید  ییادج 

. تسا تلیضف  ششوپ  رد  تلاذر  هتفرگاپ  ِسیدنت  نتسکش  مه  رد  ع ،)  ) نیـسح ماما  تماعز  اب  يرجه  کی  تصـش و  لاس  شزیخ  مایق و 
نورد رد  اررصع  نآ  یمالسا  هعماج  تسا و  هدومن  هنالداعان  ار  یعامتجا  تابسانم  نآ ، لیصا  موهفم  رد  " تسایس زا  نید  ییادج   " هجیتن

تسا و هدومن  یناسنا  ریغ  ار  نایفارطا  دوخ و  مه  تسایس ) زا  نید  ییادج  ، ) یتکرح نینچ  اب  دیزی  تسا . هداد  رارق  دیدج ، يدنبزرم  کی 
عـضو هک  تسا  نآ  یپ  رد  ع )  ) نیـسح ماما  دزاس . جراخ  تضهن  زا  دیدج  تابـسانم  عاعـش  رد  ار  اهنآات  دراد  هشقن  نادرم  دازآ  يارب  مه 

تیالو و راونا  اب  ار  نید  هدرسفا  قمر و  یب  هرکیپ  دهد و  باتزاب  نید  رهوج  دوپ  رات و  رد  ار  تیالو  تسایـس و  دنکن و  لمحت  ار  دوجوم 
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فادها هب  ندیسر  يارب  ع )  ) ماما هک  دراد  تیمها  يردق  هب  اروشاع  مایق  یـسایس  هبنج  هر )  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  . دشخب یمرگ  تسایس 
بالقنا و رذب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تکرح  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  دنزیم . تسد  نینوخ  مایق  هب  ودرذگیم  لام  ناج و  زا  دوخ  یـسایس 

ناشقح رب  ماما  ادتقم و  زا  یسأت  هب  ناملسم  مدرم  دوش  ساسحا  شزیخ  بالقنا و  هب  زاین  نامز  ره  ات  تسا  هتشاک  ناناملسم  لد  رد  ار  مایق 
. دننزب بالقنا  هب  تسد 

یسایس تشادرب  هفطاع و 

زا نت  هدزناش  زا  شیب  ندیـسر  تداهـش  هب  رد  دوخ  صاخ  تیعـضو  لیلد  هب  البرک  تسا . یفطاـع  دـُعب  ـالبرک  هثداـح  ياـههبنج  زا  یکی 
اب . دوب هظحالم  لباق  يدـج و  تهج  ره  زا  هثداح  درک . داجیا  هعیـش  هعماج  بلق  رب  قیمع  مخز  نآ  رابنوخ  تیفیک  زین  تلاـسر و  نادـناخ 

ِیفطاع دعب  تعرس  هب  هک  تفایرد  ناوتیم  هدش  دراو  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  ازع و  هماقا  هرابرد  ع )  ) ناماما ثیداحا  رد  هچنآ  هب  یهاگن 
نیاریثأت تحت  زین  یعیـش  تایبدا  هدرک . بذـج  دوخ  هب  زین  ار  ناینـس  زا  ییاههورگ  یتح  هدرکزاب و  هعیـش  هعماج  رد  ار  دوخ  ياج  البرک 

زا اهنت  هن  يرادازع  مسارم  . دـش هیثرم  رب  ینتبم  تایبدا  ، دـمآ شیپ  ناناملـسم  رگید  نایعیـش و  يارب  هک  ینینوخ  ياهداد  خر  ریاس  هیـضق و 
مدرم تاساسحا  رب  یفرگـش  ریثأـت  هک  دـنکیم  داـجیا  یناور  تلاـح  کـی  نآرب  هوـالع  هکلب  دوشیم ، نیملـسم  داـحتا  ثعاـب  رهاـظ  رظن 

. دشخبیم باتش  تهج و  نانآ  یبالقنا  تکرح  هب  دراذگیم و 

ناریا یمالسا  بالقنا 

زا ، دش رـصاعم  نامز  رد  مالـسا  ققحت  قیبطت و  هلیـسو  درک و  دـیدجت  ار  ص )  ) يدـمحم بان  مالـسا  تایح  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  تضهن 
شندوب یقیبطت  ظاحل  هب  بان  مالسا  تایح  تسا . اروشاع  هسامح  روآدای  فلتخم  عطاقم  رد  تسا و  هتفرگ  لکش  ع )  ) نیسح ماما  بتکم 

چیه زا  دندمآ . رد  شبنج  هب  ناشلامع  یتسد  مه  اب  نارود  ياهتردقربا  نامز و  نایدیزی  نآ  ققحت  اب  تسا . زاس  نمـشد  رورپ و  تسود 
اهنآ اب  رازراک  نادیم  هب  یهاوخ  تداهـش  اب  هللا  ناقـشاع  لباقم ، هطقن  رد  دـندرکن و  راذـگ  ورف  یهلا  رون  ندرک  شوماخ  يارب  یـششوک 

. دنتفاتش

اروشاع مایق  نویدم  ناریا  یمالسا  بالقنا 

. دننادیم دنتخومآ  ع )  ) نیسح ماما  زا  مدرم  هک  یسرد  اروشاع و  نویدم  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  هیقبم  هثدحم و  للع  هر )  ) ماما ترضح 
میتسناوتیمن ام  زورما  دوبن  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  مایق  رگا  هک  میشاب  انعم  نیا  هجوتم  همه  دیاب  اما  : دنیامرفیم شیوخ  نانخـس  رد  اذل 

حرطم اروشاع  هعقاو  هرابرد  هک  ییاهلوق  لقن  همه  تسا . نآ  یهلا  میظع  بالقنا  واروشاع  زا  يوترپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  میوش . زوریپ 
ياهتیلاعف همه  ساسا  ار  هفیظو  ماجنا  اروشاع ، رب  هیکت  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  دنراد . رظن  قافتا  ع )  ) نیـسح ماما  یـسانشهفیظو  رب  دوشیم 

. دنداد رارق  نآ  زا  سپ  يزوریپزا و  لبق  دوخ 

يولهپ رصع  رد  تسایس  زا  نید  ییادج 

، اهنآ تیناحور  دض  یمالـسا و  دض  نونج  . تسا تسایـس " زا  نید  ییادج  " دـهاش زینام  یمالـسا  هعماج  اهيولهپ ، هلاس  هاجنپ  نارود  رد 
هب اه  شزرا  ندرک  يویند  یبرغ ، یگدـنز  رهاوظ  ذـخا  یمالـسا ، هرود  اب  نآ  ندـناشک  لباقت  هب  ناتـسابخیرات و  باب  رد  اهییوگ  قارغا 

کیدزن رثوم و  يراکمه  هقطنم و  رد  یمرادناژ  شریذپ  هتـشگ  تلع  رب  دیزم  هچنآ  یطیارـش  نینچ  رد  دیامنیم . ار  دوخ  هتـسجرب  لکش 
هدش خسم  لیلد  ره  هب  اهنآ  ياهشزرا  هلمجزا  مدرم  زیچ  همه  هک  یمومـسم  ياضف  نینچ  رد  تسا  بصاغ  لیئارـسا  ینعی  موش ، هدـیدپاب 

یمالسا بالقنا  رب  اروشاع  مایق  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 24زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش خسم  لیلد  ره  هب  اهنآ  ياهشزرا  هلمجزا  مدرم  زیچ  همه  هک  یمومـسم  ياضف  نینچ  رد  تسا  بصاغ  لیئارـسا  ینعی  موش ، هدـیدپاب 
مکظعا امنا   » هفیرـش هیآ  هراومه  ناشیا  دـش . زاغآ  یمالـسانتشیوخ  هب  تشگزاب  يارب  هر )  ) ینیمخ ماما  بناـجزا  ینیـسح  یـشالت  تسا 

تــضهناب طاـبترا  رد  دـنهدیم . رارق  دوـخ  یعاـمتجا  یــسایس ـ  لـمع  هحولرــس  ار  اورکفتت » مـث  يدارف ، ینثم و  هللاوـموقت  نِا  هدــحاوب 
. دنزاسیم یلمعار  تسایس  نید و  ییارگ  مه  رب  ینبم  شیوخ  هنارگایحا  ریسفت  لحار  ماما  هک  تساروشاع 

ناریا یمالسا  بالقنا  رد  تیونعم  شقن 

مجسنمو راشقا  همه  یلـصا  كرحم  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  تکرح  شیارآ و  شیادیپ ، أشنم  دوب . نید  یمالـسا ، بالقنا  یلـصا  رهوج 
بالقنا وس و  کی  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اروشاع و  مایق  ِگرزب  بـالقنا  ود  هسیاـقماب  . تسا هدوب  ینید  ياـههزومآ  رتشیب  اـهنآ  هدـننک 

هدوب راوتـسا  ریز  لصا  ود  رب  اهنآ  يدوجو  هفـسلف  ریخا ، ياـهبالقنا  رد  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  رگید  يوس  زا  هیـسور  هسنارف و  ریبک 
يارب یکی  يدوبان  مهاب ، اهناسنا  هزرابم  تباقر و   ) اـقب عزاـنت  لـصا  )2 ـ ناسنا یبلطتحلـصمو  یهاوخ  دوخ   ) تاذ بح  لـصا  - 1: تسا

اروشاع و مایق  هک  یلاح  رد  . تسا ناسنا  يدام  تاـهج  هب  فرـص  هجوت  زا  یـشان  بـالقنا  ود  نیا  یـساسا  لکـشم  (. يرگید ندـنام  هدـنز 
هک یتسرپادخ  لصا  :1 ـ زا دـنا  ترابع  هک  دـنکیم  هیکت  ود  نآ  زا  ریغلصا  ود  هب  هتفرگ و  حور  مالـسا  بتکم  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

دادملق تسپ  مومذم و  یصخش  یبلطتحلـصم  یهاوخ و  دوخ  نیاربانب  دنادیم . ادخ  اهنت  یگدنز  مامت  رد  ار  ناسنا  فده  تایح و  أدبم 
دیحوت زا  هک  دراد  داقتعا  نواعت  لـصا  هب  تسا ـ  جـیار  يداـم  ياـهبتکم  رد  هک  اـقب - رد  عزاـنت  ياـج  هب  مالـسا  تاـیح  رد  .2 ـ دوشیم
بالقنا تازایتما  نیرتمهم  زا  . دشاب لطاب  هیلع  قح  هار  رد  دیاب  طقف  هزرابم  مالسا  بتکم  رد  تسا . هتفرگ  همشچرس  تادوجوم  اهناسنا و 
نومـضم نیا  هب  ینخـس  تضهن -  نیا  ربهر  هر - )  ) ماـما . تسا هدادرارق  هجوت  دروم  نآ  رد  اـهناسنا  ناـج  حور و  هک  تسا  نیا  یمالـسا 

لوا ياهزور  نامهزا  ع )  ) نیسح ماما  ناشراوگرزب  دج  دننامه  ناشیا  ." میوش دیهش  هک  مینک  بالقنا  میهاوخیم  همه  ًالـصا  :" دناهدومرف
ياهبطخرد زین  ع )  ) نیـسح ماما  دروآ . مهارف  تیعقوم  مایق و  ای  دشاب و  هتـشاد  يدام  تایح  ناشیايارب  نید  هک  دـندوبن  رکف  نیا  هب  ًالـصا 

فورعم هب  رما  هب  مادقا  مایق و  هب  لیم  زا  تسام  رد  هچنآ  هک  ینادیم  وت  ًاقح  اراگدرورپ ! راب  دننکیم : ناونع  نینچ  ار  دوخ  مایق  زا  فده 
زا هن  تسین و  زیگناترخافم  تردق  تنطلـس و  ندیـسر  هب  تبغر  لیم و  تهج  هب  ناملاظ ، بوکرـس  نامولظم و  ترـصن  رکنم ، زا  یهن  و 

. میزاس رهاظ  حالصا  حالص و  وت  ياهرهش  دالب و  رد  هک  تسا  نآ  تلع  هب  هکلب  ایند ! ماطُح  لاوما و  ياهيدایز  تساوخ  رد  تهج 

ینید تضهن  ربهر 

دـشاب رتمیظع  وا  تیـصخش  سک  ره  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  میهدیم  ماجنا  ناهج  رد  گرزب  ياـه  تیـصخش  نیب  هک  ياهسیاـقم  رد 
ًالثم ؛ دنوشیمن ناکم  نامز و  روصحم  هک  دنتـسه  اهتیـصخش  زا  یـضعب  دوب . دهاوخ  رتمیظع  زین  خـیرات  هعماج و  رد  نآ  يراذـگ  ریثأت 

هچ نانچ  دندرک . هراپ  ار  ناکم  نامز و  دـیق  دندیـشخرد و  دوخ  رـصع  رد  هک  دـندوب  ییاهتیـصخش  هر )  ) لحار ماما  و  ع )  ) نیـسح ماما 
، خـیرات رد  ع )  ) نیـسح ماـما  . دریمیمن ناـمز  چـیه  لد  هـک  نـیا  يارب  دـنامیم . یقاـب  ، درکادـیپ هار  اـهناسنا  بوـلق  رد  یهلا  ربـهر  کـی 
رد اریز  دنامن ، یقاب  اهنآ  زا  يرثاامادنتفر  دندمآ و  دایز  یـسایس  ياهتیـصخش  دندوب . هتفای  هار  اهناسنا  بولق  رد  نوچ  دـندشراگدنام ،

قـشع هب  دـش  هدـنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره  : دـنریمیمن تسا  قشع  لفحم  ناشلد  هگلزنم  هک  ییاهنآ  اما  دـندرکن ، ادـیپ  ذوفن  مدرم  بلق 
یب ع )  ) همئا زا  دعب  ناشیا  دندوب . يونعم  يربهر  کیدنشاب  یـسایس  ربهر  کی  هک  نیا  زا  لبق  هر )  ) ماماام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث 

. تسا هدید  دوخ  مشچ  هب  خیرات  هک  دندوب  يایهلا  ربهر  نیرتریظن 

یمالسا بالقنا  زایتما  نیرت  گرزب 

یناـسفن لوـحت  رییغت و  نیا  . تسا هدوـب  تـلم  رد  یناـسفن  لوـحت  رییغت و  هتـشاد  یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا  هـک  يزاـیتما  نـیرتگرزب 
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تـسا نکمم  هنوگچ  هک  لماع  نیا  اب  زج  دنتـشاد  ییانـشآ  زیچ  همه  اب  اهنآ  اریز  ، تخاس دراو  زین  اهتردـقربا  رب  ار  تابرـض  نیرتگرزب 
اهنآ بلق  حور و  تسا  نکمم  هنوگچ  دننک ؟ يزادـنا  ریت  هک  نیا  نودـب  دـنناشکب  دوخ  بناج  هب  ار  نازابرـس  دـنوش و  دربن  دراو  یناسک 

! تسین هحلسا  هب  يزاین  رگید  دوش  ریخست  حور  هک  نامز  نآ  تسویپ . عوقو  هب  ام  بالقنا  رد  هک  دوب  ياهزجعم  نیا  دننک ؟ ریخستار 

سدقم عافد  لاس  تشه 

ياهشوگ اهنت  زین  ریواصت  ؟ دننک فیـصوت  دیـشخبحور ، نادـب  و  دوب ، يراج  اهههبج  ینامـسآ  ياضف  رد  هک  ار  یتقیقح  هنوگچ  تاملک ،
تیناقح زا  ات  دـندش ، ریزارـس  اهههبج  هب  يوس  ره  زا  هک  ینادرم  روالد  دـنهدیم . ناشن  ار  ناگدـنمزر  یعقاو  تایح  تاـقوا  زا  کـچوک 

هب نآ  زا  البرک  يوب  هک  ار  ههبج  كاخ  ات  دـندرک  اهر  ار  یگدـنز  شیاسآ  راک و  لیـصحت ، نانآ  دـننک . عافد  رفک  لـباقم  رد  بـالقنا و 
کی تصش و  لاس  رد  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترـضح  ار  نآ  هلعـش  هک  دوب  هتفهن  یغاد  اهنآ  لد  رد  دنزاس . مشچ  همرـس  دیـسریم  ماشم 

، گرم هک  يرصع  دوب . نآ  راد  هیالط  هر )  ) ینیمخ هک  دنداهن  داینب  ار  يرصعام  ناناوج  هکداد  دهاوخ  ناشن  تداهـش  تخورفارب  يرجه 
یلجتم مالسا  رون  دنامب و  هنادواج  هدنز و  مالـسا  ات  دیزگرب  ار  گرم  نادیهـش ، ع )  ) ماما اروشاع  زور  هک  هنوگ  نامهو  دش  نامیا  رخـسم 

لـالز ناـمیا ِ  زا  ياهنیآ  رد  ار  دوخ  اـم  ناگدـنمزر  درک و  ناـهن  ار  دوخ  یبورکیم ، نیـشتآ و  برخم ، ياهحالـس  تشپ  رد  نمـشد  . دوش
. تخاس یم  ار  ام  ناگدنمزر  یعقاو  رگنس  هک  دوب  وا  هب  نامیا  دنوادخ و  هدارا  اهنت  نیگنس  تالمح  لباقم  رد  دنتخاس . يراج 

اکیرمآ يوس  زا  ياهئطوت  یلیمحت  گنج 

قارع هنحص و  تشپ  رگيزاب  ناونع  هب  یناهج  رابکتسا  يوس  زا  روشک ، یبالقنا  ياهبات  بت و  رد  لاس 1359 و  رویرهش  رد  هک  یگنج 
هوق لوح و  هب  هک  قارع  یبرغ و  ياهروشک  مامت  يوس  زا  دوب  يرباربان  لادج  دـش ، لیمحت  ام  روشک  تلمرب و  هنحـص  رگ  يزاب  ناونع  هب 

یتـسرپ و قـح  يادـن  ناـهج  رد  هنازارفارـس  هدـمآ و  نوریب  تیقفوـم  اـب  نآ  راـب  ریز  زا  دنتــسناوت  اـم  حلــسم  ياـهورین  مدرم و  دـنوادخ 
هاش طوقـس  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  . دننک هدنز  نایناهج  مامت  شوگ  رد  رگیدراب  کی  ار  ناریا  تلم  یهاوخ  يدازآ  یبلطتلادع و 

روشک ود  نایم  تابسانم  هلئسم  نیا  تخیر و  ورف  دوب ، هدش  يزیر  یپ  يدوعـس  ناتـسبرع  ناریا و  نوتـس  ود  رب  هک  اکیرمآ  يژتارتسا  يانب 
رارق يدـج  دـیدهت  دروم  ار  هقطنم  تابث  تسناوتیم  یمالـسا " جوم   " اـهنآ دـید  زا  . دومن لوحت  رییغت و  شوخ  تسد  زینار  قارع  ناریا و 

وج تسج و  هقطنم  رد  ار  دوخ  عفاـنم  هک  اـهیبرغ  عقاو  رد  دروآ . دوجوب  ار  گـنج  عوقو  ياـههنیمز  لوحت ، نیا  زا  یـشان  جـیاتن  دـهد و 
لیئارسا تینما  هقطنم و  عجترم  ياهروشک  تابث  تفن ، لماش ، هک  ار  دوخ  عفانم  نآ  زا  یشان  تاریثأت  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  اب  دننکیم 

نیا رد  ياهنماخ  هللا  تیآ  . دنتسنادیم ریذپانبانتجا  هکلب  يرورـض  اهنت  هن  ار  بالقنا  اب  هلباقم  دید  نیا  اب  . دندیدیم دیدهت  دروم  دشابیم 
بـالقنا ندرب  نیب  زا  ناریا و  یبـالقنا  ماـظن  نتخاـس  نوگژاو  روظنم  هب  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  هیلع  گـنج  نیا  : " دنتـشاد راـهظا  هراـب 

هک دوشیم  دیکأت  دش ، رـشتنم  قارع  ناریا و  گنج  دروم  رد  نآ  ثحابم  راب  نیتسخن  يارب  هک  ثعب  بزح  هرگنک  رد  ." دـش یهدـنامزاس 
هب ندـش  میلـست  هکنیا  ای  نمـشد و  تازواـجت  زا  يریگولج  تمواـقم و  اـی  تشاد ، دوجو  هار  کـی  راـیتخا  اـهنت  قارع  ناربهر  ربارب  رد  "

(. هر  ) ینیمخ ماما  ياههمانرب 

سدقم عافد  رب  اروشاع  مایق  ریثأت 

اروشاع ترایز  تاجانم ، توص  نادیم ، هشوگ  هشوگرد  دوب . افص  قشع و  روش ، رـسارس  تایلمع  ياهبش  رد  تملظ  هیلع  رون  ياهههبج 
نآرق و توالت  تدابع ، قایتشا ، اب  مأوت  یبش  هک  دناهتشون  اروشاع  بش  تالاوحا  رد  ناخروم  رگا  دیـسریم . شوگ  هب  ادخ  دای  رکذ و  و 

دندرکیم يرامـش  هظحل  دوجو  مامت  اب  ییوگ  دوب ، هدیناسر  یندشان  فصو  دجو  هب  ار  اهنآ  همه  قح  ترـضح  رادید  قوش  دوب ، شیاین 
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. دنتفرگ وگلا  ع )  ) هللادبع ابا  باحصا  زا  ام  ِبلط  قح  وجادخ و  ناگدنمزر  ابیز  هچ  دمدب و  لاصو  حبص  ات 

مالسا زا  يرادساپ  تهج  رد  شالت  ماما و 

بلج دوخ  هب  ار  ياهدنونـش  ره  هجوت  هر )  ) ینیمخماما تانایب  رد  نآ  هیبش  و  ع )  ) نیـسح ماما  راب  رهگ  مـالک  رد  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی 
مدج نید  رگا  ینیذخ ؛ فوس  ایف  یلتقب  الا  يدج  نید  مقتـسی  مل  ول  :» دنیامرفیم ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تسا . مالـسا  ظفح  دـنکیم 

ع)  ) نیسح بتکم  درگاش  هک  هر ـ )  ) ینیمخ ماما  !« دیبایرد ارم  اهریشمش  يا  سپ  نم ، ندش  هتـشک  هب  رگم  دنامیمن  راوتـسا  ص ،)  ) ربمایپ
ام رگا  میوش  مالـسا  يادف  دیاب  همه  تسام و  بتکم  ام  دصقم  مامت  : دیامرفیم دـنادیم و  دوخ  بتکم  رد  ار  شیوخ  دـصقم  همه  تسا ـ 

همه لباقم  رد  ام  دنتسیاب ، ام  نید  لباقم  رد  دنهاوخب  ناراوخناهج  رگا  مینک . شظفح  ات  میورب  دیاب  نام  همه  میدید ، رطخ  رد  ار  مالـسا 
. داتسیا میهاوخ  نانآ  يایند 

ماما نارای  هاگدید  زا  تداهش 

یلحَا " ار تداهش  ع )  ) مساق رگا  دنراد  هتـشاد و  دوخ  نهذ  رد  تداهـش  زا  ار  يریوصت  نامه  نرق  هدراهچ  زا  دعب  هر )  ) ینیمخ ماما  نارای 
نیدلا رـصان  دیهـش  : دنراد تداهـش  زا  ابیز  یفیـصوت  دنتـسه  البرک  هاگـشناد  ناگتفای  تیبرت  هک  زین  هر )  ) ماما نارای  دـنادیم  لسعلا " نم 
کئالم دوریم و  قح  نمشد  يوس  هب  دهاجم  ياهدنمزر  هک  هاگنآ  :» دیامنیم فیصوت  نینچ  ار  تداهش  دوخ  همان  تیصو  رد  یناخاباب ،

هچ تداهش  زج  ار  ماگنه  نآ  ، دفکشیم ياهچنغ  ناهگان  دراذگیم و  رارف  هب  اپ  دروآ و  یمرب  هلان  ناطیش  دننیشنیم و  وا  مزر  ياشامت  هب 
يارب هن  دیاهدش ، هتخاس  زاورپ  يارب  هک  دینادب  دینک و  زاورپ  رای  يوک  رـس  ات  دینکـشب  ار  سفق  دینکـشب ، ار  نت  نادنز  داد ؟ میناوتیم  مان 

!« ندنام

گنج یهدنامرف  رد  ماما  ترضح  شقن 

گنج هنوگچ  نارامج  هشوگ  رد  هر )  ) ماما هک  دننکرکف  یضعب  دیاش  دندرکیم ، افیا  انعم  مامت  هبار  هدنامرف  کی  یساسا  شقن  هر )  ) ماما
زا یکی  رد  :" دــیوگیم گـنج  ناهدــنامرف  زا  یکی  دــندرکیم . تیادــه  ار  گـنج  اـج  ناــمه  زا  هر )  ) ماــما یلو  درکیم ؟ لرتـنک  ار 

دنامب دکار  دیابن  ههبج  هک  دندومرف  ناشیا  دندرک ، فیلکت  بسک  دنتفر و  ناشیا  تمدخ  اههدنمزر  دوب ، هدرک  ادیپ  دوکر  گنج  ، لحارم
، نادابآ رصح  لثم  ناشیا  حیرص  روتسد  اب  دوب  زاین  هک  یعقاوم  رد  ای  ." تشاذگن تحار  ار  نمشد  هدش ، هک  مه  دودحم  تروص  هب  دیاب  و 
زا یکی  يونعم  دـعب  رد  يدام ـ  هچ  يونعم و  هچ  دـندوب ـ  گنج  رب  طلـسم  یلک  روط  هب  دـشیم . تیادـه  مزال  ِیهد  طـخ  اـب  اـهتایلمع 

دوب لکـشم  یلیخ  هک  میدوب  ياهرـصاحم  کی  رد  میدـیگنجیم ، اگنام  یناک  تاـعافترا  رد  رجفلاو ، تاـیلمع  رد  دـیوگیم : ناهدـنامرف 
ماـما میدوـب ، تاـعافترا  رد  اـم  دـش ، شخپ  میـسیب  تشپ  ماـیپ  یتـقو  دـمآ ، هر )  ) ماـما فرط  زا  یماـیپ  دوبرـصع ، هـقطنم . نآ  يرادـهگن 

رد همه  هک  تلاح  نآ  رد  ... دینک و " تماقتسا  امش ) يریلد  تعاجش و  ، ) منیبیم ار  امش  مراد  متـسه و  رـصع  رهظ و  زامن  نیب  :" دندومرف
. دندرک ادیپ  یبیجع  هیحور  همه  هر )  ) ماما ِیطخدنچ  مایپ  نیا  اب  دندوب  هرصاحم 

هقطنم رد  تلود  نیلوئسم  میقتسم  روضح 

رمع هاپس  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  نادنزرف  ردارب و  دنتشاد و  رازراک  هنحص  رد  لاعف  يروضح  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیسح هک  هنوگ  نامه 
ماقم . دوب ریگمشچ  رایـسب  لطاب  هیلع  قح  ياهههبج  رد  ناشیا  نادنزرف  یتکلمم و  نیلوئـسم  روضح  گنج ، لوط  رد  دنداتـسرف ، دعـس  نب 

یکیدزن لاعف و  روضح  نارمچ  رتکد  دیهـش  هارمه  هب  دنتـشاد  هدـهع  هب  ار  روشک  يروهمج  تسایر  ماقم  ناـمز  نآ  رد  هک  يربهر  مظعم 
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نیمه اب  ناشیا  دندرکیم . تکرش  ییاسانش  تایلمع  رد  اهبش  زا  یـضعب  یتح  دنتفرگیم و  شود  هب  هحلـسا  ناشیا  دنتـشاد . اهههبج  رد 
هب ینوگانوگ  ياههویـش  هب  دنتفاییم  روضح  ناگدنمزرنایم  رد  اقآ  یتقو  دندرکیم . تیامح  ار  مالـسا  ناگدـنمزر  تعاجـش  صالخا و 

یماظن لوصا  تیاعر  نیع  رد  ناشیا  اههچب ، راک  تیمها  شزرا و  نداد  ناشن  ناشیاهراک و  زا  فیرعت  قیوشتاب و  دـندادیم . هیحور  اهنآ 
رادرـس . دنتفگیم ییاههفیطل  اههچب  رطاخ  طاسبنا  يارب  مه  یهاگ  دندوب و  یمیمـص  ینامدوخ و  رایـسب  اههچب  اب  بتارم ، هلـسلس  يرگ و 
تایلمع رد  یبتجم  دیـس  مان  هب  يربهر ) مظعم  ماقم   ) ناشیا ياههداز  اقآ  زا  یکی  :" دـیوگیم گنج  نارود  ناهدـنامرف  زا  یقارع  هللادـبع 

اب درکیم ، لمح  تامهم  مدقم  طخ  هب  هک  دوب  نیا  شراک  اج  نآ  رد  دوب ، یصلخم  هداس و  اوقتاب و  عاجـش و  رایـسب  ناوج  دوب ، ام  اب  ردب 
مراد ناشیا  زا  هک  یتارطاخ  . دندرب یماهنیا  دربب  تامهم  تسناوتیمن  سک  چـیه  هک  صاخ  ياهاج  رد  دـندوب و  مهاب  مدـقم  رغـصا  ياقآ 

شالت هچ  ره  ام  درکیم ، راک  شیالآیب  هداس و  ياهبلط  لثم  دـندوب  وگلا  همه  يارب  هک  يروط  هب  دوب  ناشیا  صالخا  اوقت و  بش و  زامن 
... " میتسناوتیمن دورن  مدقم  طخ  هب  هک  میدرکیم 

ادخ نادرم  یگژیو  راتفگ ، رد  تحارص 

نیا هچ  رگ  تساه ؛ تیعقاو  نایب  تقادص و  تحارـص و  دوجو  ینید  ریغ  ناربهر  اب  یبهذـم  ناربهر  نایاوشیپ و  زراب  ياهتوافت  زا  یکی 
نآ . تسا دارفا  لد  رد  ناـمیا  داـجیا  زیچ  ره  زا  لـبق  ناربـهر  نیا  فدـه  هماـنرب و  اریز  دوـش ، یهتنم  اـهنآ  ررـض  هب  تقادـص  تـحارص و 

ندعم توبن و  نادناخ  ام  ریما ! يا  :" دـیامرفیم هنیدـم  رادناتـسا  هبتع  نب  دـیلو  هب  باطخ  دـیزی  اب  تعیب  داهنـشیپ  ندینـش  ماگنه  ترـضح 
نم زا  وت  هک  يدرم  نیا  دیزی  اما  هدومن . عورـش  ام  نادناخ  زا  ار  مالـسا  دنوادخ  تسا . ناگتـشرف  تفر  دـمآ و  لحم  ام  نادـناخ  میتلاسر ،

مدرم مشچ  لـباقم  رد  اراکـشآ  هتـسکش و  مه  رد  ار  یهلا  میرح  هک  تسا  یـصخش  راوخ ، بارـش  تسا  يدرم  يراد  ار  وا  اـب  تعیب  عقوت 
يدـساف درم  نینچ  اب  یگداوناخ  تلاصا  ناـشخرد و  قباوس  نآ  اـب  نم  نوچمه  یتیـصخش  تساور  اـیآ  ددرگیم . روجف  قسف و  بکترم 

، ناریا زرم  هب  قارع  ياهورین  زواجت  ماگنه  ًالثم  دنتـشاد ؛ دوخ  تاـنایب  رد  زین  هر )  ) ماـما ترـضح  ار  راـتفگ  تحارـص  نیمه  "؟ منک تعیب 
نم دوشب  یـضتقم  هک  تقو  ره  دهدب . اهنیا  هب  باوج  هک  تسا  نیا  زا  زجاع  ناریا  شترا  ناریا و  تلود  دنکن  نامگ  :... دـنیامرفیم " ماما 

رب مزاع  ام  دنتـسین  رکذ  لباق  هک  اکیرمآ  بانذا  نیا  اهنیا ، هک  درک  مهاوخ  تباث  وا  لاثما  نیـسح و  مادـص  هب  داد و  مهاوخ  تلم  هب  یمایپ 
جیـسب ام  تلم  میهدب و  روتـسد  ام  دنک  رارکت  ار  زواجت  دنادن و  ار  شدوخ  دحقارع  هچ  نانچ  رگا  هک  میتسه  نیا  رب  ممـصم  میتسه . نیا 

." دنوش

ههبج رد  یبهذم  ياهتئیه  تالسوت و  هاگیاج 

ییاهورین نیرتیلـصا  نیرتيوق و  دوب . رثوم  رایـسب  اهههبج  نتخاس  سدقم و  عافد  یخیرات  هقباس  رد  س )  ) تیب لها  اب  هطبار  يرادازع و 
يرـصانع ، دندوب رثوم  دوخ  نامزرمه  نایم  رد  ههبج و  رد  يونعم  ِقنور  ینارون و  ياضف  ندش  هتخاس  رد  دنتـشاد و  روضح  گنج  رد  هک 

س)  ) تیب لها  رکذ  و  س )  ) تیب لها  اب  ناشطابترا  دندوبن  یتئیه  مه  شیحالطصا  يانعم  هب  رگا  ًانایحا  دندوب و  یتئیه  یعون  هب  هک  دندوب 
س)  ) تیب لها  رکذ  رطع  زا  هدنکآ  مه  ار  ههبج  ياضف  ههبج  رد  روضح  اب  دارفا  نیا  . دـندوب هدرک  ادـیپ  نید  درد  هدوب و  ییالاب  حطـس  رد 

. دندومنیم

سدقم عافد  لاس  تشه  مایپ  نیرتمهم 

ناریا هب  ضرعت  دـصق  یـسک  رگا  هک  انعم  نیا  هبدراد  یپ  رد  ینامیـشپ  ناریا ، هب  زواجت  هک  درک  میهفت  ایند  هب  سدـقم  عاـفد  لاـس  تشه 
ماـیپ ناـنچ  سدـقم  عاـفد  لاـس  تشه  دروـخ . دـهاوخ  یکاـنلوه  هبرـض  ددرگیمنرب و  ملاـس  هـک  دـشاب  نـئمطم  دـشاب ، هتـشاد  یمالـسا 
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نیرتگرزب دـنک . يزیر  همانرب  ناریا  هب  هلمح  ای  تنایخ ، يارب  دـناوتیمن  زورما  يروشک  اـی  درف  هک  تشاد  یمکحم  تبالـصرپ و  ، عطاـق
زا دتسیاب و  شیاپ  يور  دناوتیم  دشاب  هتشاد  نامیا  اب  ردتقم و  ربهر  مجسنم و  تدحو  هک  روشک  ره  هک  دوب  نیا  هقطنم  رد  نآ  درواتـسد 

. دیامن عافد  دوخ  یضرا  تیمامت  لالقتسا و 

نانبل بونج  تمواقم 

خسار نامیا  يزوریپ و  هب  داقتعا  هک  نانچمه  دش ، هتشاذگ  شیامن  هنحص  هب  مالـسا  رادتقا  تمظع و  رگید  راب  نانبل  بونج  ياهههبج  رد 
ره نانبل  ياـهههبج  رد  تخاـس  زوریپ  ریثک  نمـشد  رب  لـیلق  هدـع  دوجواـب  ار  ع )  ) نیـسح ناراـی  دـنوادخ  يراـی  یهلا و  لازیـال  تدـق  هب 
رد ع )  ) نیسح نارای  هک  دوب  يریشمش  تابرـض  نامه  لیثمت  دشیم ، جراخ  نادهاجم  گنفت  هناهد  زا  نیـسح "  ای   " رکذ اب  هک  ياهلولگ 

یکتم نادب  راکتیانج  لیئارسا  هک  يایتازیهجت  لیس  ربارب  رد  نامیا  زج  حالـس  مادک  . دندروآیم دورف  نید  نمـشد  رکیپ  رب  اروشاع  هعقاو 
ياهنهک ریشمش  ناشیاه  حالس  هللا  بزح  بونج و  ناگدنمزر  ِنامیا  لباقم  رد  هک  دنتـسنادیم  نانمـشد  تشاد ؟ یگداتـسیا  ییاناوت  دوب ،

لیلد هب  نانبل  مدرم  مایالا  میدق  زا  ياهلاس 73ـ1970  یط  نانبل  . زرابم نادرم  نامیا  رب  مالس  تسکش . دهاوخ  مهرد  یتبرـض  هب  هک  تسا 
هب اهيریگرد  نیا   1970 ياهلاس 73 - لالخ  رد  . دـناهدوب روشک  نیا  رد  نینوخ  ياهيریگرد  دـهاش  فلتخم  ياههقرف  بازحا و  دوجو 

ییاهنامزاس بازحا و  نانبل  رد  هقطنم ، یبرع  ياهروشک  اـت  اـکیرمآ  نیچ و  ، يوروشزا يروشک  ره  هک  اـج  نآ  زا  . دوب هدیـسر  دوخ  جوا 
مه اـب  ناـمز  نآ  رد  هیروس  قارع و  لاـثم ، ناونع  هب  . دوب هدـش  یللملا  نیب  ياهتردـق  يریگرد  دروخرب و  لـحم  ناـنبل  نیارباـنب  ، دنتـشاد
دوخ عوبتم  روشک  ياههمانرب  اتدـندادیم  تاـناکما  دوخ  هب  هتـسباو  بزح  هب  اـهروشک  نیا  زا  کـیره  ... یبیل و هیروس و  دـندوب ، نمـشد 
مدع لیلد  هب  هک  دندوبن  نوصم  اهيریگرد  نیا  زا  دندادیم  لیکشت  ار  نانبل  گرزب  بازحا  زا  یکی  هک  نایعیش  نایم  نیا  رد  . دننک هدایپار 

. دندومنیم تیلاعف  هدنکارپ  قرفتم و  تروص  هب  ردتقم  يربهر  دوجو 

ردص یسوم  ماما  يربهر  هب  نانبل  هعیش  يالعا  سلجم  سیسأت 

رکف و رد  ناـشیا  دـندناوخ . سرد  نارهت  هاگـشناد  فجن و  مق و  هیملع  ياـههزوح  رد  دـندش و  دـلوتم  لاس 1307  رد  ردص  یـسوم  ماما 
هک یمایا  نامه  رد  دش . سیسأت  ناشیا  طسوت  مالـسا " بتکم   " مان هب  یمالـسا  یملع ـ  هلجم  نیلوا  دندوب ، ریظن  مک  یغوبن  ياراد  هفـسلف 
زا نانبل  نایعیش  ربهر  دندومن . یتاقالم  نانبل  نایعیش  ربهر  اب  رفس  نیا  رد  دنتـشاد ، نانبل  هب  يرفـس  دندوب  یمالـسا  مولع  لیـصحت  لوغـشم 

يالعا سلجم  لیکـشت  تهج  رد  عیـسو  یـشالت  ناشیا  دوخ  تکرح  نیلوا  رد  . دنزادرپب تیلاعف  هب  دننامب و  نانبل  رد  هک  دنتـساوخ  ناشیا 
. دندش هتخانش  سلجم  نیا  راذگ  ناینب  سسؤم و  ناونع  هب  دنداد و  ماجنا  هعیش  یمالسا 

لما تکرح  لیکشت 

میظنت لوئسم  نارمچ  رتکد  دیهش  دش و  عورـش  ردصیـسوم  ماما  يربهر  هب  لما ) نامزاس   ) نیمورحم تکرح  یهدنامزاس  لاس 1973  رد 
یقیقح یمالسا  اما  دوب ، مالسا  نآ  يژولوئدیا  هک  ینامزاس  تخاس . دحتم  ار  نایعیش  تعرس  هب  هک  ینامزاس  دوب ، نامزاس  نیا  تالیکشت 
ضغب دروم  يايژولوئدیا  نینچ  اب  یهدنامزاس  نینچ  ًاملسم  دندشیم . حلسم  تداهش  هحلسا  تردق  هب  شنازابرس  هک  یمالسا  یبالقنا . و 

، هدـش هتفرگ  هینانبل  تمواـقم و  جاوفا ، هملک : هس  زا  لـما  ناـمزاس  تفرگیم . رارق  عجترم  نویناـحور  یتح  اـهیتسار و  اـهیپچ و  هنیک  و 
هار نیا  رد  دیگنج و  لیئارسا  لباقم  رد  تدش  هب  نامزاس  نیا  (. جع  ) يدهم تموکح  یمالـسا و  تلاسر  ققحت  يارب  وزرآ  وزرآ "  " ینعی

دراو یناـنبل  ياهاتـسور  هب  یلیئارـسا  ياهودـنامک  بش  ره  درکیم  زواـجت  بوـنج  هب  هـشیمه  لیئارـسا  درک . میدـقت  ار  يداـیز  يادـهش 
" لما  " شیادیپ اب  اما  دندرکیمن . یعافد  چیه  دوخ  زا  بونج  ناینانبل  دندربیم و  تراسا  هب  دندرکیم و  رجفنم  دنتـشکیم ، دـندشیم و 
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. دوب هتفای  جاور  ندش  دیهش  عافد و 

ردص یسوم  ماما  رورت  هئطوت 

، هدـنرادزاب لماع  نیرتمهم  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دروآ  تسد  هب  هک  یجیاتن  دوب و  هدرک  يزیر  حرط  هک  ییاههئطوت  یـسررب  اب  نمـشد 
یمـسر ياهمانتوعد  یبیل  تلود  دیابرب ، ار  وا  تفرگ  میمـصت  رامعتـسا  تفای . نیوکت  گرزب  ياهئطوت  هاگنآ  تسا ، ردص  یـسوم  ماما 

. دنتشگنزاب رگید  اما  دندش . یبیل  راپسهر  شیوخ  ناهارمه  زا  رفن  ود  اب  زین  ناشیا  داتسرف و  وا  يارب 

ود داتشه و  دصهن و  رازهکی و  لاس  رد  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  عیسو  زواجت 

زا نانبل  لاغـشا  اـب  هک  دوب  نیا  زواـجت  نیا  زا  لیئارـسا  فدـه  درک . زاـغآ  ناـنبل  بونج  هب  ار  ياهدرتسگ  مجاـهت  لاس 1982  رد  لیئارـسا 
دسرب لیئارسا  نارادفرط  زا  یعمج  هب  نانبل  تیمکاح  دبای و  ییاهر  نانبل  بونج  رد  رقتسم  حلـسم و  ياهینیطـسلف  هاگیب  هاگ و  تاضرعت 

زا نوـتفیلک  ینوـت  . دـهدب لیئارـسا  هب  يرتـشیب  تازاـیتما  یلاـمتحا  تارکاذـم  رد  اـت  دریگب  رارق  يرتـشیب  راـشف  تحت  هیروـس  نـینچمه  و 
توا 1982 هام  رد  توریب  ياهنارابمب  نیرتهنایشحو  نیرتدب و  :" دسیونیم تشاد  روضح  نانبل  رد  اهلاس  نآ  رد  هک  یبرغ  ناگدنـسیون 

گرم دح  رـس  ات  هک  دوب  هدش  يرامیب  دوجوم  هیبش  توریب  عضو  دنتخیریم ، اج  همه  هب  فده  یب  ار  دوخ  ياهبمب  اهامیپاوه  ، داد يور 
." دریگیم رارق  ندروخ  بوچ  ضرعم  رد  مسیداس  هب  التبم  ناسنا  کی  هلیسو  هب 

نانبل هللا  بزح  يرادیاپ  تمواقم و 

لکوت ادخ  رب  دنهدیمن و  هار  لد  هب  یسرت  دنوشیمن ، هتـسخ  گنج  زا  دنازرلیمن ، ار  نانآ  ثداوح  دابدنت  هک  دنتـسه  ینادرم  هللا  بزح 
، مورحم تـسا  یناـسنا  یناـنبل  هعیــش  اریز  دـندوب . هللا  بزح  ناـنبل  رد  اههدـنگنج  نیرتـالاو  نیقتمِللهبقاـعلا "  " هـک دـننادیم  اریز  دـنراد .

نانبل هللا  بزح  زا  لاس 1366  جح  مایپ  رد  هر )  ) ماما ترضح  . دراد نایرج  شقورع  رد  ینیسح  نوخ  دسرتیمن و  گرم  زا  هک  فعضتسم 
تاشامم توکس و  یفن  نازواجتم و  هیلع  داهج  هار  رد  نویناحور  املع و  همه  يارب  یهلا  تجح  نیرتالاب  ار  اهنآ  هدرب و  مان  تحارـص  هب 

وحن هب  ار  نانآ  هزرابم  تعاجـش و  زا  شیاتـس  هللا  بزح  زا  ندرب  مان  اب  دوخ  مایپ  رد  هر )  ) ماما ترـضح  . تسا هدرک  دادملق  نانآ  ربارب  رد 
يرادـیاپ تابث و  هللا و  بزح  هدـنیآ  هب  ییوگ  ماما  دوش . هللابزح  رـصانع  قیوشت  یمرگلد و  بجوم  ات  هدرک  یناـبیتشپ  تیوقت و  نسحا 

. دنتشاد نانیمطا  قح  ریسم  رد  نآ 

نیسح ماما  يرادازع  سلاجم  نانبل و  تمواقم 

دـش رارقرب  نانبل  ناریا و  نیب  یبالقنا  طابترا  هک  نامز  نامه  زا  دـشاب . دـناوتیمن  س )  ) تیب لها  زا  يادـج  یبالقنا  هعیـش و  رـصنع  کـی 
نایک زا  عافد  تهج  رد  روشک  ود  نیا  هک  دوب  رثؤم  رایـسب  ًاتعیبط  دـش . رارقرب  س )  ) تیب لها  رکذ  روحم  رب  زین  يونعم  یگنهرف و  طابترا 

بالقنا لوا  ياه  لاس  رد  هک  نایهانپ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ترضح  . دنشاب هتشاد  يرکف  مه  يدردمه و  ساسحا  رگیدکی  اب  مالسا 
نانبل نایعیش  هتبلا  تشادن ، ار  تعیضو  نیا  نانبل  لاس 1361  رد  تسه  مدای  :" ... دنیوگیم دوخ  تارطاخ  زا  دندوب ، هتفای  روضح  نانبل  رد 

زا یکی  دنتـشاد ) روضح  اجنآ  رد  هک   ) ههبج لها  رکاذ  ناردارب  زا  یـضعب  نامز  نآ  تروص ، نیا  هب  هن  اما  دـندوب ، یبهذـم  رئاعـش  لـها 
نانبل ياهرهـش  ای  اهاتـسور  یـضعب  رد  هک  يرـصتخم  سلاجم  دوب . اهینانبل  نایم  رد  سلاجم  نیمه  لاقتنا  دـندادیم  ماجنا  هک  ییاـهراک 

هک سلجم  نیا  هک  دـندوب  رگاشامت  طقف  دنتـسشنیم و  سلاجم  نیا  رود  دـندمآیم ، دـنمقالع  ياـهینانبل  زا  يرایـسب  میدرکیم  رازگرب 
هدناوخ اجنآ  رد  هک  دشیم  هیهت  مه  یبرع  راعشا  زا  یخرب  دوشیم . رازگرب  هنوگچ  اهیجیـسب  طسوت  تسا  س )  ) تیب لها  رکذ  سلجم 
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نآ تکرح  نآ  تسا . هداتفا  اج  رایسب  تکرح  نیا  هک  دینیبیم  نانبل  دیورب  امش  رگا  نالا  اما  دوب ، ییون  هدیدپ  ياهدیدپ ، نینچ  نیا  دوش .
رد س )  ) تیب لها  مان  نتـشادهگن  هدـنز  گنهرف  و  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  يارب  يرادازع  هعاشا  داد ، ماجنا  نم  رظن  هب  ار  دوخ  راـک  زور 

." نویبالقنا نایم 

یتسینویهص میژر  رب  نانبل  هللا  بزح  يزوریپ 

لاس رد  ار  یتسینویهـص  زواجتم  راکتیانج و  میژر  راب  تلذ  تسکـش  نیلوا  ناهج  هللا ، بزح  زیگناتفگـش  تمواقم  مدق و  تابث  رثا  رد 
یط دمآیم و  رامش  هب  برغ  ناهج  یتاعالطا  یماظن و  هتفرشیپ  يژولونکت  تردق  مسجت  هک  لیئارسا  دنمورین  شترا  . درک هدهاشم   1379

نامیا و حالـس  هب  هک  هللا  بزح  يورین  رفن  دـنچ  ربارب  رد  ، دوب هتخادـنا  اج  ناهج  رد  ار  دوخ  يریذـپان  تسکـش  هناسفا  لاس  هاـجنپ  تدـم 
. داد نت  هنالیلذ  ینیشن  بقع  وت  گرزب  تسکش  نیلوا  هب  مامت  يراوخ  تلذ و  اب  دندوب ، حلسم  یبلطتداهش  هیحور 

نیطسلف هضافتنا 

زورما ات  زاغآ  زا  هضافتنا 

نیطسلف مدرم  باتش . زیخاب و  نیمز  زا  نتساوخرب  مایق و  بالقنا ، شزرل ، شبنج ، يانعم  هب  َضَفَن "  " هشیر زا  تسا  یبرع  ياهژاو  هضافتنا 
زین گنـس  بـالقنا  ار  هضاـفتنا  ور  نـیا  زا  دـنریگیم . هرهب  نمـشد  هـیلع  مجاـهت  دوـخ و  زا  عاـفد  يارب  گنـس  زا  مرگ ، حالـس  ياـج  هـب 

ربمایپ ع )  ) دوواد ترـضح  يزوریپ  هزرابم و  روآدای  اریز  تسا ، هدروآ  مهارف  ار  لیئارـسا  ینارگن  تابجوم  گنـس  زا  هدافتـسا  دنیوگیم .
ياپ زا  دوب  لـطاب  داـمن  هک  ار  تولاـج  گنـس  زا  هدافتـسا  اـب  ع )  ) دوواد ترـضح  هزراـبم  نیا  رد  تسا . تولاـج  رب  لیئارـسا  ینب  گرزب 

زا کی  چیه  هک  دـشخردیم  يدالیم   1939،1987 ، 1931 ياهلاس 1921 ، رد  هضافتنا  راهچ  دوجو  نیطـسلف  رـصاعم  خیرات  رد  . دروآرد
ار نیطـسلف  مدرم  نیوـن  هضاـفتنا  ور  نیا  زا  دـناهدوبن . ریخا  هضاـفتنا  ور  نـیا  زا  دـناهدوبن . ریخا  هضاـفتنا  يرادـیاپ  یگدرتـسگ و  هـب  اـهنآ 

. دناهتفگ زین  گرزب " هضافتنا  "

گرزب هضافتنا  شیاز  ياهرتسب 

سأی و 3 ـ یتسینویهص ، میژر  متس  ملظ و  2 ـ ناریا ، یمالسا  بالقنا  :1 ـ هلمج نآ  زا  تسا  رامشیب  یلماوع  لولعم  ( 1987  ) نیون هضافتنا 
. نیطسلف تاجن  رد  یسایس  یماظن و  ياههورگ  یناوتان  4 ـ برع ، ياهتلود  زا  يدیماان 

یسایس ياهلکشت  هضافتنا و 

يدـالیم تسیب  ههد  رخاوا  زا  شبنج  نیا  دـناهدوب . رـصم  نیملـسملا " ناوخا   " شبنج ریثأـت  تحت  هراومه  ینیطـسلف  ياـههورگ  نیرتمهم 
يراشف ياپ  یسایس و  تازرابم  هنحص  زا  نیملسملا  ناوخا  ینیطسلف  هبعش  یجیردت  يریگهرانک  اما  داد . شرتسگ  نیطـسلف  هب  ار  شتیلاعف 

شبنج . " دـیدرگ نامزاس  نآ  زا  زیمآتملاسم  یـشم  فلاخم  یبالقنا  ناناوج  ییادـج  ثعاـب  یـشزومآ  یگنهرف ـ  ياـهتیاعف  موادـت  رب 
نیطسلف " راعش درط  شبنج  نیا  راعـش  نیرتیـساسا  دیدرگ  لیکـشت  رد 1980  یقاقـش و  یحتف  رتکد  يربـهر  تحت  هک  یمالـسا " داـهج 

هک تسا  یتسینویهص  دض  ینیطسلف  ياهنامزاس  نیرتهتسجرب  زا  سامح " شبنج   " نامزاس . تسا نیطسلف " ياهنم  مالسا  مالـسا و  ياهنم 
. تسا لئاق  تیمها  یماظن  داهج  زا  شیب  یسایس  یگنهرف و  هزرابم  يارب  تسا و  یکتم  مدرم  يورین  هب  نیطسلف  تاجن  يارب 

نیون هضافتنا  ياهیگژیو 
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رد یبهذم ، ياهرواب  ینید و  تیوه  هب  ندیشخب  تیروحم  اب  دمآ  دوجو  هب  يدالیم )  ) داتشه ههد  مود  همین  زا  هک  نیطـسلف  مدرم  هضافتنا 
دننادـب نایربیخ  « ) دوعی فوس  ص )  ) دـمحم شیج  دوهی ، ای  ربیخ  ربیخ ، «، » ربکا هللا  هللا و  الا  هلا  ال   » نوچ ییاهراعـش  اب  تازرابم و  هنحص 

( تسا نآرق  لح  هار  زیخاپ ، هب  رگلاغـشا  هیلع  "  ) لح یفام  فحـصملا  ریغب  لـتحملا ، یلع  هروث  هروث  و"  دـیآیم ) ص )  ) دـمحم هاپـس  هک 
ینید قیمع  لیصا و  هناوتشپ  ات  دنشاب  نید  هب  یکتم  دیاب  نیطسلف  مدرم  هک  داد  ناشن  ار  هتکن  نیا  هیبرغال " هیقرش و  ال  هیمالسا ، نیطـسلف  "

هزراـبم مـه  نیوـن ) هضاـفتنا   ) هضاـفتنا عورــش  زا  لـبق  نیطــسلف  مدرم  . دــننک ادــیپ  روـضح  نارگلاغــشا  اــب  هزراــبم  هنحــص  رد  یلم ، و 
ياههقرف تساییایفارغج . رظن  زا  تواـفت  :1 ـ دـیآیم ریز  رد  هک  دراد  دوجو  ریخا  هضافتنا  یلبق و  تازراـبم  نیب  ییاـهتوافت  ، دـندرکیم
سکعرب ریخأت  هضافتنا  رد  یلو  دـندوب  نیطـسلف  ییایفارغج  هنحـص  زا  نوریب  روشک ، زا  جراخ  رد   1982 لاس زا  لبق  ینیطسلف  یتالیکـشت 

هنحـص زا  نوریب  زرابم  ياـهنامزاس  دوخ  یتقو  . تسا هدوب  ور  رد  ور  کـیدزن و  هزراـبم  هنحـص و  لـخاد  رد  تکرح  راـب  نیا  تسا . هدوب 
رد امـش   " هک تسا  نیا  تفگ  دـنهاوخ  اهنآ  هب  مدرم  هک  يزیچ  نیلوا  ! " دـینک ماـیق  امـش  :" دـنیوگب مدرم  هب  دـنناوتیمن  یتحار  هب  دنـشاب 

هبرجت هتـشذگ  رد  نیطـسلف  مدرم  تسا . يداـقتعا  هنیمز  رد  مود  تواـفت  2 ـ .« دینکیم یگدـنز  تحار  ناتدوخ  دـیتسه و  هنحـصزا  نوریب 
یتسیلاربیل و ياههشیدـنا  زا  ای  یتسیلانویـسان و  يدام  يداحلا و  بتاکم  دـندوب  هدـید  ار  نایارگیلم  اـهلاربیل و  اـهتسینومک ، ياـهراک 
یمالـسا و بالقنا  يزوریپ  دوب . قفومان  یلو  درک ، یط  ار  شنومزآ  دـمآ و  دوجو  هب  نیطـسلف  هصرع  رد  يراکهظفاحم ، مسیناورـسناک و 

هبرجت دراد  تداهـش  هب  قشع  هک  ارگ  لوصا  یمالـسا  تمواـقم  کـی  ناونع  هب  ناـنبل  هللا  بزح  ياـهیزوریپ  هنحـص و  هب  مالـسا  نتـشگرب 
. دننک اکتا  رتشیب  مالسالوصا  يور  اهنآ  هک  دش  ثعاب  لئاسم  نیمه  و  دوب . اهنآ  يارب  یبوخ 

هنابلط تداهش  تایلمع 

برجم نارومأم  دندرک  تبث  نیطـسلف  هقطنم  تغل  گنهرف  رد  ار  هنابلط "  تداهـش  تایلمع   " دیدج هژاو  نیطـسلف  نادنزرف  هک  ینامز  زا 
رگ زاغآ  شایع  ییحی  سدنهم  دیهش  دندیمهف . ار  بارطضا  تشحو و  سرت ، ياههژاو  یعقاو  يانعم  هزات  یلیئارـسا  هیاپ  دنلب  صـصختمو 

ییاهر و هار  اهنت  ع )  ) نیسحلا هللادبع  ابااقآ  ملاع ، نادیهش  رورس  دیسزا و  یـسأت  اب  هک  یـسک  تسا ، نیطـسلفرد  هنابلط  تداهـش  تایلمع 
نیا نایاپ  کش  یب  هک  دوشگ  ینیطسلف  ناناوجون  ناناوج و  يورارف  رد  دیدج  یهار  وا  تسنادیم ، دوخ  ندرک  ادفرد  ار  نیطسلف  يدازآ 

. تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  نیطسلف  مدرم  تاجنو  يدازآ  هار 

نیطسلف تاجن  هار  اهنت  مالسا 

ود رد  هک  تسا  یلوحت  یمالسا ، ياهلح  هار  هلئسم و  هب  دوش  لح  مسینومک  مسیلانویسان و  قیرطزا  هک  یلکشمزا  نیطسلف  هلئـسم  لیدبت 
، یمالـسا حور  شخب  ماهلا  عبانم  هب  دـجاسم  لیدـبت  هب  ناوتیم  ینیطـسلف  شبنج  تیهام  رییغت  ياههناشن  زا  تسا . هدـمآ  دـیدپ  ریخا  ههد 

بورـشم هبررکم  هـلمحو  یمالـسا  یبـالقنا ـ  ياـههلجم  راـشتنا  ، هـعمج ياـهزامن  رد  مدرم  روـضح  هعـسوت  نازراـبم ، یگتـسویپ  تاـبث و 
يدیدج رـصع  هک  دوب  ناریا  بالقنا  دیوگیم : هراب  نیارد  یمالـسا  داهج  نامزاس  ناربهر  زا  یکی  . درب مانارریخا  ههد  ود  رد  اهیـشورف ،

ـ  ناریا رد  فاس  ریفـس  نیتسخن  نسحلا ـ  یناه  . مینک هاگن  مالـسا  هیواز  زا  اهنت  نیطـسلف  هلئـسم  هک  دـش  ثعاب  تشاذـگام و  يور  شیپار 
فاس یماکان  ياهتلع  نیرتمهم  زا  یکی  . تسا هر )  ) ینیمخ ماما  وا  تسا و  یکی  نامربهر  میتسه ، بالقنا  کی  نادـنزرف  اـم  دـیوگیم :

تکرح فاس  سکع  هب  دیرفآ . ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  دوب  ینیون  طیارـش  كرد  زا  ندوبن  رادروخرب  یلیئارـسا  دـض  تازرابم  رد 
دض تازرابم  يانبم  ار  تسا  ینیـسح  ياروشاع  نینوخ  مایق  زا  هتفرگ  ماهلا  دوخ  هک  یمالـسا  بالقنا  ياههویـش  نیطـسلف ، نیون  یمالـسا 

. تسا هداد  رارق  شیوخ  یتسینویهص 
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نیطسلف تایبدا  رد  اروشاع  گنهرف 

ربهر اهنت  ار  ع )  ) نیـسح ماما  دوخ ، صاـخ  قطنماـب  هک  زیتس  متـس  تسا  ياهدازآ  ینیطـسلف  برع و  رـصاعم  سانـشرس  رعاـش  یناـبق  رازن 
قح ندـنادرگزاب  يارب  نآ ، ره  هک  تسا  ع )  ) نیـسح اـهنت  اریز  تسا . راد  ار  ناـمولظم  قوـقح  ندناتـسزاب  ناوـت  هک  دـنادیم  ياهتـسیاش 

رتفرژ هچ  ره  البرک  نامرهق  اب  ار  شا  یـسامح  یفطاع و  هطبار  ات  داهن  مان  بنیز  ار  شیوخ  رتخد  اهنت  ینابق  . دوشیم هدنز  ناگدیدمتس 
یمامت هک  نیا  ییوگ  دنکیم . لمح  دوخ  اب  ار  نادنمدرد  درد  زورما  هبات  شتداهـش  زا  هک  دمانیم  تعاجـش  دامن  ار  ع )  ) نیـسح وا  دنک 

تسا و تنحم  رـسارس  ام  خـیرات  سپ  البرک ـ  اهلک  انمایاو  هنحم ـ  لک  انخیراتف  دنـسریم . تداهـش  هب  ینیـسح  يالبرک  رد  ناگدـیدمتس 
ار دوخ  رازن  رود  نادنچ  هن  ياهزور  زا  يزور  . البرک ضرا  لک  واروشاع  موی  لک  هب  تسایوگ  ياهراشا  تسالبرک .،، یگمه  ام  ياهزور 
اب تساون و  مه  س )  ) همطاف هلانو  هآ  اب  فیرـش  سدق  ندیناهر  يارب  وا  دناتـسزاب . ار  ناگدیدمتـس  قح  ات  دنیبیم  ع )  ) نیـسح باکر  رد 

البرک نوخ  زا  ام  هوهق  میاهیرگ ، رهـش  نادنورهـش  ام  : دـنادیم البرک  دنورهـش  ار  شیوخ  يو  . تسا هدـیدرون  رد  ار  خـیرات  ع )  ) تیب لها 
اب نامتـسوپ  نامیاهروگ و  نامیاهلگ ، نامزامن ، نامیاه ، هزور  نامبآ ، نامیاذـغ ، هتخیمآ . رد  البرک  تشوگ  اب  نام  مدـنگ  هدـش ، هتخاـس 

درد زا  ... البرکلا نازحْانم  و  ردب ، ْنِم  یتأن و  دُـحُأ  نم  س ،)  ) ارهزلا همطاف  یـسأ  نم  یتأن ، نیـسحلا  عجو  نم  : دـناهدروخ رهم  البرک  رهم 
تـسرد ار  زیچ  همه  خـیرات و  ات  مییآیم  البرک ، ياهمغزا  ردـب ، دـحا و  زا  س ،)  ) ارهز همطاف  ياههصغ  زا  مییآیم . ع )  ) نیـسح هاکناج 

تلم بالقنا  ریـسم  ندش  هدیـشک  فارحنا  هب  لیئارـسا و  هناک  ریز  هشقن  . مییادزب دنراد  يربع  مان  هک  ییاه  نابایخ  زا  ار  اهفرح  میزاس و 
رگید راب  دوب  هتفر  هنایم  رواخ  شترا  نیرتهتفرشیپ  اب  گنج  هب  ییادتبا  لیاسو  گنـس و  اب  لاس 1987  زا  هک  نیطسلف  شورخ  رپو  ناملسم 

، اپورا تکرش  اب  سنارفنک  نیا  ! دیردام حلص  سارفنک  داتفا . رگید  یماد  هب  حلص  ياهبارس  اب  تفرگ و  رارقهقرفت  مومسم  ياهریت  فده 
دوب و هدرک  داجیا  هدـننک  راودـیما  ییامنرود  ینیطـسلف  روشک  کی  لیکـشت  ياههدـعو  . دـش اـپرب  یبرع  ياـهروشک  زا  یخرب  اـکیرمآ و 
. دنروایب هرکاذم  زیم  ياپ  هب  ار  دوخ  تخسرس  نمشد  دندوب  هتسناوت  راب  نیلوا  يارب  نوچ  دندرکیم ، رورغ  ساسحا  ناینیطسلف  زا  يرایسب 

رـضاح لیئارـسا  دش  مولعم  تدم  نیا  یط  ردو  دیماجنا . لوط  هب  لاس  هن  زا  شیب  تارکاذم  دـنور  هیلوا  ياهوزرآ  اهدـیما و  فالخ  رب  اما 
لاس زا  يزاس  تارکاذـم  . دـهدب يزایتما  نیرتکچوک  ینیطـسلف  فرط  هب  تاراـیتخاو  تاـناکما  لقادـح  اـب  يروشک  لیکـشت  يارب  تسین 

يولسا 2، يولـسا 1 ، هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دیـسر  اضما  هب  اکیرمآ  تراظن  اـب  يرایـسب  ياـهقفاوت  يدـالیم  لاس 2000  اـت   1991
یلاخ یناتسد  اب  تافرع )  ) ینیطسلف فرط  هک  دوب . دیوید 2  پمک  تارکاذم  زا  ینالوط  هرود  نیا  صالخ  ریت  اما  دومن  هراشا  لیلخلا و ...

لت نارـس  يرایمه  اب  شوب  تلود  ریخا  ياههام  یطنیطـسلف  تاجن  هزرابم و  هار  اهنت  هناـبلط  تداهـش  تاـیلمع  . تشگزاـب هرکاذـم  نیا  زا 
نآ لقادح  ای  هتفرگ و  ار  هنابلط  تداهش  تایلمع  يولج  ات  هدز  نیطـسلف  تلم  هضافتنا  دض  رب  هزات  يویرانـس  کی  یحارط  هب  تسد  ویوآ 
رگا لیئارـسا ) اـکیرمآ و  هتفگ  هب  هتبلا   ) ویرانـس نیارد  دراد . ماـن  نیطـسلف  تقوـم  تلود  ویرانـس  نیا  دزاـس . دودـحم  يداـیز  دـح  اـت  ار 

یـسررب ثحب و  دروـم  یمئاد  تلود  هلئـسم  تقو  نآ  دنراذگبرـس  تشپ  يریگرد  نودـب  یبوـخ و  هب  ار  هلاـس  هس  شیاـمزآ  اهینیطـسلف 
زا . دـمانب مسیرورت  ار  نآ  وهدرک  موکحم  ار  یبلطتداهـش  تمواـقم و  اـت  دنتـساوخ  هقطنم  برع  ياـهروشک  زا  اـهنآ  ! تفرگ دـهاوخرارق 
نآ رد  هک  دوب  زور 19/6/2002  رد  ینیطـسلف  ياهتیـصخشزا  نت  جنپ  هاجنپ و  همان  هنیمز  نیا  رد  راب  فسا  ياهدادیور  نیرتمهم  هلمج 

بلط تداهـش  دارفا  زا  اـهنآ  دـنکیم ! رتـشیب  ار  حلـص  نانمـشد  تسین و  نیطـسلف  تلم  عفن  هب  هناـبلط  تداهـش  ياـهتایلمع  دوـب : هدـمآ 
هب يرورض  هراب  نیا  رد  هتکن  دنچ  رکذ  . دنوش ادف  هار  نیا  رد  يرتشیب  ياهناوج  دنراذگن  دنیامن و  رظن  دیدجت  ناشیاهراک  رد  دناهتساوخ 
هب هناهب  هنابلط  تداهـش  تایلمع  نوچ  دـندقتعم  اهنآ  .2 ـ  دناهدز لاغـشا  رب  دـییأت  رهم  دنـس  نیا  ياضما  اب  روکذـم  دارفا  :1 ـ  دسریم رظن 

لیئارسا ربارب  رد  نیطـسلف  نادرگ  دوخ  تالیکـشت  شمرن  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  لاح  دوش . ماجنا  دیابن  دهدیم  نمـشد  تسد 
ایآ . دنوش یضار  لطاب  هب  هتـشاذگ  رانک  ار  قح  هک  دنهاوخیم  مدرم  زا  دنـس  نیا  ناگدننک  اضما  ؟3 ـ  دش اهنآ  يرگ  لاغشا  همادا  زا  عنام 

هناـخ دارز  ربارب  رد  نیطـسلف  تلم  زورما  ؟ دراد دوجو  هناحلـسم  هزراـبم  تمواـقم و  زج  یهار  كافـس ، نینچ  ینمـشد  ربارب  رد  یتـسار  هب 
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نامیا زا  عقاو  رد  یبلطتداهش  گنهرف  درادن . هنابلط  تداهش  تایلمع  زج  یهار  دناهدرک  داجیا  هقطنم  لیئارسا و  رد  اکیرمآ  هک  یمیظع 
هک دوب  نیا  داد  خر  هچنآ  . دریگیم تأشن  نوخ  ناج و  اب  تاسدقم  سومان و  فرـش ، زا  عافد  هشیدـنا  هب  داقتعا  لاعتم و  رداق  دـنوادخ  هب 

تلاح نیرتکیدزن  شیاین و  اعد و  تاظحل  رد  یتح  شیوخ  هزرابم  داهج و  طیارش  نیرتلکشم  رد  تاظحل و  نیرتتخـس  رد  ینیطـسلف 
يریوصت هک  دید  نانچ  ار  جارعم  ارـسا و  هتعاس  دنچ  هثداح  تفای و  نآرق » بلق   » رد ار  نآ  درک و  هدهاشم  ار  نیطـسلف »  » لاعتم يادـخ  هب 

هک ینآرق  مالسا و  ربمایپ  زا  سدقملا ، تیب  يوس  هب  هنیدم  هکم و  زا  هتـسویپ  هلاس و  دص  دنچ  زارد و  لیوط و  خیرات  کی  زا  تشاد  یهلا 
مار نینج و  هاگودرا  ات  ماش  ياههبارخ  زا  الیتش ، اربص و  ات  همقلا  رهن  سابع و  زا  رگراک ، بزح  روکیلاـت و  هظیرق  ینب  زا  ، دـش لزاـن  وا  رب 

کـسمت نادـب  سپ  . ار ادـخ  تفای و  ار  ادـخ  طقف  نآرق ... ات  نآرقزا  رگید . هدـعو  ات  نیتسخن  هدـعو  زا  دـیوید ، پمک  ات  ارح  راـغ  زا  هللا ،
همه اهنآ  ربکا  هللا  يادص  دندادرس . یسامح  دایرف  یلاحشوخ  اب  دناهتفای و  ار  شیوخ  هتـشگ  مگ  مسلط  اهنآ  دیبلط . يرای  نآ  زا  هتـسج و 

دـشاب هتـشاد  دوخ  نیمزرـس  رد  ناملـسم »  » ینیطـسلف نویلیم  هس  زا  شیب  هک  ینامز  ات  هضافتنا  هک  تفگ  دیاب  نایاپ  رد  . دش زادنا  نینط  اج 
. دیسر دهاوخ  دوصقم  لزنم  رس  هب  تفر و  دهاوخن  نیب  زا  زگره 

هجیتن

ناغمرا هب  ناهاوخ  تلادعو  ناگدازآ  ناقشاع و  همه  يارب  هکلب  ناناملسم ، يارب  هن  نایعیش و  ام  يارب  هن  ار  يدنلبرس  تزع و  ع )  ) نیـسح
بولقرب ار  تسا  زوریپ  قح  يابیز  هلمج  خـیرات  يادـنلب  رد  ع )  ) نیـسح دـنزومایب . تلادـع  يدازآ و  قشع و  سرد  وا  بتکم  رد  ات  دروآ 

طاسب وا  هار  موادت  اب  ات  تشون  ناش  یناشیپ  رب  ار  هلذلا » انم  تاهیه   » راعـش شخرـس  نوخ  اب  دومن و  کح  عاجـش  دازآ و  ياهناسنا  همه 
، تردق رب  طلـست  ینعی  تردق ، زا  رتارف  ینعی  تزع  تسا ، ییانعم  رپ  ابیز و  هژاو  تزع  یتسار  هب  . دنیچرب خـیرات  هرتسگ  زا  ار  متـس  ملظ و 

هتفرشیپ ياهحالـس  هب  ار  نارگید  دنلابیم و  دوخ  دنمتردق  ناوزاب  هب  هک  یناسک  هب  ینعی  تزع  رادتقا ، يدنلبرـس و  يرترب ، ّولُع و  ینعی 
تکوش تردـق و  ربارب  رد  ع )  ) نیـسح هار  نادرم  : مییوگب دـننادیم  ناـهج  تردـق  ربا  نادـیمزات و  هکی  ار  دوخ  دـننکیم و  دـیدهت  دوخ 

. تسا ع )  ) نیسح ناشربهر و  نآرق و  ناشباتک  نامیا ، ناشحالس  نوچ  دش ، دنهاوخن  بوعرم  يرهاظ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

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

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

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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