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( اههمان تارطاخ ، اههصق ،  ) باجح 6ياهناتساد 

باتک 6تاصخشم 

یناملآ نز  6باجح 

ریمشک زا  ینز  باجح  6هرطاخ 

 . مدش گرزب  اکیرمآ  هعماج  دسافم  نایم  رد  یعامتجا ،  طیارش  نیرتدب  رد  مدوشگ و  ناهج  هب  مشچ  اکیرمآ  رد  6نم 

: هک دنک  یم  فیرعت  ینارهتاقآ  یضترم  رتکد  نیملسملا  مالسالا و  7ۀجح 

. درک فیرعت  یتایاکح  یبرغ  عماوج  اکیرمآ و  رد  هبجحم  ناملسم و  ناوناب  نانز و  راوشد  تیعضو  زا  نامیارب  باتفآ ، نارتخد  هراونشج  هیشاح  رد  تسا ، هدرک  ترجاهم  نامروشک  هب  تسا  یلاس  دنچ  هک  ییاکیرمآ  يهعیش  ون  ناملسم و  يوناب  سلازنوگ  ارهز 

 : دسیون یم  تّفع  راموط  باتک  رد  ینالیج  فسوی  خیش  جاح  9موحرم 

. دیامن یم  يریگولج  بهذم  رهاظم  زا  ور  نیا  زا  دوش ، یم  هرادا  بهذم )  ياهنم   ) کیئال متسیس  ساسا  رب  هک  تسا  يروشک  9هیکرت 

: دسیون یم  مالسا  ءاملع  زا  9یکی 

دهشم راد  هناخ  لصالا  یسیلگنا  ناملسم  هزات  يوناب  10مناخ م 

دهشم هاگشناد  اکیرمآ  زا  ییامام  صصختم  ث  11مناخ ب ،

دهشم هاگشناد  اکیرمآ  زا  يژولویب  صصختم  ب  فلا ، 11مناخ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  11هرابرد 
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( اههمان تارطاخ ، اههصق ،  ) باجح ياهناتساد 

باتک تاصخشم 

تاصخشم ییاطع  یضترم  اههمان /) تارطاخ ، اههصق ،  ) باجح ياهناتساد  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1335 یضترم - ، یئاطع ، هسانشرس : 
 : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لاـیر  01800-09-6684-964 کــباش :  ص 72  يرهاــظ :  تاصخــشم  . 1378 فـلا ، رـشن  دهـشم : رـشن : 

يدنب هدر  BP230/17/ع6د2  هرگنک :  يدنب  هدر  باجح  عوضوم :  اپیف . تاعالطا  ساسارب  یـسیونتسرهف  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف 
م10965-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/636 ییوید : 

یناملآ نز  باجح 

ناملـسم هداوناخ  کی  ام  یگیاسمه  رد  ناملآ  رد  هک  تسا  رارق  نیا  زا  مالـسا  هب  مفرـشت  يارجاـم  تسا  هینباز  نم  یلبق  مسا  ادـخ  ماـن  هب 
یم اهنآ  هناخ  هب  نم  هک  یتقو  میتشاد  دمآ  تفر و  مه  اب  دندوب و  تسود  نم  اب  هسردم  رد  اهنآ  نارتخد  دـندرک . یم  یگدـنز  هیکرت  لها 

یمالسا دجـسم  رد  خـیرات 4/12/1990  رد  مدـش  انـشآ  مالـسا  اـب  هدـش و  اـهنآ  بذـج  مک  مک  دـنناوخ  یم  زاـمن  اـهنآ  مدـید  یم  متفر 
رظن رد  نز  يارب  مالـسا  هک  یباجح  يوگلا  دینک  یمن  رکف  ایآ  متفای .  فرـشت  مالـسا  نید  هب  مدقم  دمحم  ردارب  یتسرپرـس  هب  كروبماه 
هانپ رد  ات  ددرگ  یم  یهاگهانپ  نم و  أم  ظافح و  لابند  هب  هناـگیب  نمـشد و  بیـسآ  زا  تینوصم  يارب  يدوجوم  ره  دراد ؟ تمحز  هتفرگ 

تخـس و یتسوپ  نورد  هنوگچ  هک  دینک  یم  هدهاشم  دـیریگب ، رظن  رد  ار  تشپ  كال  کی  رگا  امـش  دـنک  شمارآ  تینما و  ساسحا  نآ 
اروا ات  ددرگ  یم  یظفاحم  لابند  هک  یتقو  مدآ  دشابن  هنوگنیا  ناملـسم  نزو  ناسنا  ارچ  دـشاب . نمیا  نمـشد  دـنزگ و  زا  ات  دور  یم  مواقم 
اهنت هن  نم  يارب  باـجح  دـیامن . باـختنا  ار  باـجح  هک  رتهب  هچ  دـنک  ظـفح  نارگیدـب  هجوت  بلج  زا  ار  وا  دـنکن و  ریغ  ياـمن  تشگنا 

هدیقع و هک  مددص  رد  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  ما  هدیقع  زا  هک  تساریذـپان  هشدـخ  ملـسم و  لصا  کی  هکلب  تسین ،  لیمحت  تمحز و 
تسا و یشزرا  کی  باجح  هک  متفایرد  مدش و  دراو  باجح  رد  هک  مدوب  نم  نیا  مهدب .  حیضوت  هتـشاد و  زاربا  ناگمه  يارب  ار  مباجح 

متفرگ میمصت  روطنیا  مدوخ  نم  دشاب . هدش  لیمحت  نم  رب  باجح  هکنیا  هن  دوش ، یم  ینازرا  نم  هب  باجح  رانک  رد  رگید  ياهشزرا 

ریمشک زا  ینز  باجح  هرطاخ 

تحت یباـتک  هب  نم  لاـس  نآ  رد  دوب ، نم  یگدـنز  رد  یفطع  هطقن  لاس 1360  دیوگ : یم  ریمشک  روشک  زا  یباردنآ  هیـسآ  هدیـس  مناخ 
هک مدـش  انـشآ  هلیمج  میرم  رهاوخ  راثآ  اب  سپـس  تشاذـگ و  نم  حور  رد  يدایز  ریثءات  هک  مدروخرب  ناملـسم  نانز  قیمع  راـکفا  ناونع 

نوچ یناربماـیپ  هریـس  رد  هعلاـطم  اـب  مدرب  یپ  يدودوم  اـنالوم  ریـسفت  نیرخآ  هب  دـش . نآرق  میهاـفم  قـیمع  كرد  هب  نم  شیارگ  ثعاـب 
دوخ نامز  نیغورد  نایادـخ  اب  هزرابم  رطاخ  هب  اـهنآ  همه  هک  مدرب  یپ  ّتیعقاو  نیا  هب  ص )   ) دـمحم یـسیع و  یـسوم  میهاربا ،  ترـضح 

باختنا مادـقا  نیلّوا  ناونع  هب  ار  باجح  نم  دـیدرگ و  نم  ینورد  بالقنا  کـی  داـجیا  ثعاـب  تاـعلاطم  نیا  دـنا . هدوب  جـنر  رد  هراومه 
هاگیاج میدومن و  غیلبت  هب  عورـش  هسردـم  هب  هسردـم  هناخ و  هب  هناخ  سپـس  مداد و  جاور  ما  هداوناخ  ءاضعا  مامت  نیب  رد  ار  نآ  مدومن و 

 . میدرک یفرعم  هعماج  نانز  يارب  هداد  صاصتخا  نز  هب  مالسا  هک  ار  ییالاو 

 . مدش گرزب  اکیرمآ  هعماج  دسافم  نایم  رد  یعامتجا ،  طیارش  نیرتدب  رد  مدوشگ و  ناهج  هب  مشچ  اکیرمآ  رد  نم 

رد مدش ) انشآ  مالسا  اب  دعب  ناناملسم و  اب  رودارود  هک  ینامز  ات  تیلوفط  زا   ) ما هتشذگ  رمع  تدم  لوط  رد  مدرگ  ناملسم  هکنیا  زا  لبق 
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تـساکیرمآ صوصخم  اهنآ  زا  یخرب  هک  برغ  ندـمت  ياه  یتشز  حـیابق و  راوگان و  ثداوح  رایـسب و  یعاـمتجا  تالکـشم  اـب  اـکیرمآ 
نایم نیا  رد  مدش ...  انشآ  مالسا  اب  اکیرمآ  نکاس  یناریا  ناوناب  زا  یخرب  اب  يدعب  تاطابترا  يروضح و  ياه  سامت  رثا  رد  مدش .  وربور 

، وا زا  مالسا  هراب  رد  يرتشیب  اتبسن  تاعالطا  بسک  زا  سپ  و  دیدرگ ، وا  اب  جاودزا  هب  رجنم  هک  مدش  انشآ  یناریا  ناملسم  سدنهم  کی  اب 
یب هعماج  نیا  نارتوهـش  نادرم  زا  هک  صوصخب  دومن ، عناق  ارم  درک ، حرطم  مرهوش  هک  یلیـالد  مریگب و  دـیاب  باـجح  هک  مدـش  هجوتم 
نیا رتهب ، ای  نادرم  نیا  ربارب  رد  دوخ  تظفاحم  هلیـسو  نیرتهب  ار  باـجح  هک  دوب  نیا  مدوب .  هدـمآ  هوتـس  هب  دـساف ، يوتحم و  یب  حور و 

ساسحا جاودزا  زا  دـعب  زور   ) مشاب هتـشاد  باجح  متـساوخ  هک  یتقو  زا  مدرک .  لوبق  رطاخ  تیاضر  اب  هدـید و  ندـمتم  ارهاـظ  نایـشحو 
رد اصوصخم  نز ،  ندب  ندش  هدیشوپ  یّلک  روط  هب  باجح و  تبثم  دیفم و  تارثا  هراب  رد  ما )...  هتـشادرب  لامک  ریـسم  رد  مدق  هک  مدرک 
زا یلیخ  ای  دشاب  هنهرب  اضعا  زا  یـضعب  ای  یتمـسق  نز (  ندش  هنهرب  بولطمان  تارثا  زا  سکعرب  ما و  هتـشون  هک  مسیونب ،  هچ  ره  اکیرمآ 
هک میوگب  هچره  هعماج ،  رد  نز  شـشوپ  مدع  زا  یـشان  ياهنایز  هرخالاب  ناشدوخ و  ندش  دساف  نادرم و  ندرک  دساف  رد  ندب )  ياهاج 

حور اب  رت  عیرـس  ار  امـش  ات  مزادرپب ،  اجنیا  رد  یلئاسم  هب  مهد  یم  حـیجرت  مزاس ،  انـشآ  اـیاضق  حور  اـب  ار  امـش  هکنیا  يارب  اـما  ما . هتفگ 
زا اهدـنام  بقع  هعماج  نیا  رد  شترورـض  بتارم  باجح و  شقن  تیمها و  هرابرد  ناتدوخ  هاگنآ  و  دـنک ، انـشآ  اکیرمآ  هعماـج  ِضیرم 

يرتشیب ششوپ  هدناشوپ و  ار  دوخ  اوه  يدرس  تهج  هب  دنروبجم  مدرم  هک  ناتسمز  رد  دیربب : یپ  تعنـص  رظن  زا  هدرک  دشر  و  تیناسنا ، 
نانز هک  ناتـسبات  رد  نکل  دوش ، یم  رتمک  نانز  هب  تبـسن  فنع  هب  زواـجت  اـکیرمآ  رد  سوسحم ،  ًـالماک  یعیبط و  روط  هب  دنـشاب  هتـشاد 

ار دوخ  سابل  تسا  نکمم  هچ  ره  ات  دنتـسه  يا  هناهب  لاـبند  زین  دوخ  هدـننک ، دـساف  فلج و  ياهدـم  زا  يوریپ  هب  اوه  ياـمرگ  رب  هوـالع 
ریپ یتح  نانز ، هب  تبـسن  فنع  هب  زواجت  دـنهد . رارق  اهدرم  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  ندـب  ساسح  ياضعا  امرگ  هناهب  هب  هدومن و  کـبس 
نآ شتلع  دنریگ . یم  رارق  راکتیانج  نادرم  هلمح  دروم  زین  اه  هبهار  لصف  نیا  رد  هک  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  و  دبای ، یم  شیازفا  زین  نانز 

هدـش و رهاظ  نادرم  نایم  رد  نایرع ،  همین  ای  نایرع  تروصب  اهدـمآ ، تفر و  رد  ناشندـب  ءاضعا  ندرک  دازآ  اـب  اـکیرمآ  ناـنز  هک  تسا 
هب زواجت  هب  رجنم  و  دور ، یم  شیپ  نونج  دحرـس  هب  ات  بولطمان  تاناجیه  نیا  یخرب  رد  هک  دـننک ، یم  مهارف  ار  اهنآ  کیرحت  تابجوم 
هک یلاح  رد  دراد ، يراکنا  لـباق  ریغ  میقتـسم و  هطبار  نز  شـشوپ  تیفیک  عون و  اـب  هعماـج  درم و  حور  تمالـس  ینعی  ددرگ ، یم  فنع 

زیمآ نونج  دـح  نیا  هب  ات  ای  درادـن و  دوجو  ای ... یلـصف  يرامیب  نیا  ناناملـسم ،  اصوصخم  دـنا ، هدیـشوپ  ار  دوخ  هک  ینانز  نیب  رد  انیقی 
روبـص دمحا  رتکد  - 1 تشوـن : یپ  ( 1 ...) ما هدرب  یپ  نز  رد  باجح  مدـع  دوجو و  جـیاتن  راـثآ و  هب  ًـالمع  ینعی  دـنک ، یمن  ادـیپ  تدـش 

229 ، 228 ص 227 ، موس ، دلج  مود ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  مالسا ، یتسیزهب  نیئآ  يدابودرا ،

: هک دنک  یم  فیرعت  ینارهتاقآ  یضترم  رتکد  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح 

نتفریذپ يارب  متفگ  دوش ؛ ناملسم  تساوخ  یم  هک  دمآ  یناوج  رتخد  يزور  مدوب  تیلاعف  لوغشم  كرویوین » یمالسا  هسسؤم   » رد یتقو 
تفر و وا  دیوش . ناملسم  دیناوت  یم  تسا  قح  نید  مالـسا  نید  هک  دیدیـسر  هجیتن  نیا  هب  رگا  دعب  دینک  قیقحت  بوخ  دیاب  ادتبا  مالـسا ،

یم نم  دـنیکن  ناملـسم  ارم  رگا  : » تفگ یتحاران  اب  تیاهن  رد  درک و  هعجارم  نم  هب  رگید  راب  نیدـنچ  نیب  نیا  رد  درک . هعلاطم  هب  عورش 
دالیم زور  هک  ادرف  دـیا  هدـش  ممـصم  مالـسا  نتفریذـپ  رد  هک  الاح  متفگ  مناملـسم »! نم  میوگ : یم  منز و  یم  داد  نلاس  طسو  رد  مور و 

مالـسا نیبم  نید  هب  زورما  دهاوخ  یم  مناخ  نیا  متفگ  مسارم  نیب  رد  دعب ، زور  دوش . ماجنا  امـش  فرـشت  یمـسارم  یط  رد  ات  دییایب  تسا 
یم دـهد  یمن  ار  وا  جاودزا  هزاجا  ام  نید  نوچ  هدـش و  ناملـسم  رـسپ  کی  قشاع  رتخد  نیا  دـبال   :» تفگ راـضح  زا  یکی  دوش . فرـشم 

دروم رد  وا  اریز  تسین  دیتفگ  امش  هک  روط  نیا  یلو  مرکشتم ! امش  هجهل  تحارـص  زا  : » متفگ دوش ». ناملـسم  يروص  تروص  هب  دهاوخ 
زا مادک  چیه  مناد  یم  هک  تسه  ءادب »  » مان هب  يزیچ  یمالسا  دیاقع  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا . هتـشاد  يا  هدرتسگ  هعلاطم  مالـسا ، تیناقح 

یحیسم هک  يو  هداوناخ  دش . مالسا  هب  فرـشم  مسارم  نآ  رد  وا  لاح  ره  هب  دناد »، یم  مناخ  رتخد  نیا  یلو  دیناد  یمن  نآ  زا  يزیچ  امش 
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اب مدش  روبجم  هک  يدح  هب  دش  یم  رتشیب  زور  هب  زور  اه  تیذا  رازآ و  نیا  دندرک . وا  تیذا  رازآ و  هب  عورـش  وا ، باجح  ندید  اب  دـندوب 
»؟ دراد دوجو  یناج  رطخ  لامتحا  ایآ  : » دندومرف ناشیا  مراذـگ . نایم  رد  ناشیا  اب  ار  نایرج  هتفرگ و  سامت  يرهاظم » هللا  تیآ   » ترـضح

مدرک غالبا  مناخ  نآ  هب  ار  ارجام  درادرب ». ار  دوخ  يرسور  دناوت  یم  دییوگب  ناشیا  هب  امـش  سپ  : » دندومرف تسین ». مه  رطخ  یب  : » متفگ
هدـش رداص  هیقت  رطاخ  هب  تسا و  هیوناث  مکح  ای  تسا  هیلوا  مکح  نیا  اـیآ  : » دیـسرپ وا  دـیرادرب ». ار  دوخ  يرـسور  دـیناوت  یم  : » متفگ و 

مباجح ظفح  رطاخ  هب  مرادن و  رب  ار  دوخ  يرـسور  رگا  : » تفگ تسا ». هدش  رداص  هیقت  رطاخ  هب  تسا و  هیوناث  مکح  هن ! : » متفگ تسا »؟
مباجح ظـفح  هار  رد  دـنچ  ره  مراد  یمن  رب  ار  دوخ  يرـسور  هللاو  تفگ « : هلب »! : » متفگ موش »؟ یم  بوسحم  دیهـش  نم  اـیآ  موش  هتـشک 

رظن فرـص  هتـساوخ  نیا  زا  ناشرتخد  هنابدؤم  رایـسب  راتفر  هدـهاشم  اب  زین  وا  هداوناـخ  ارجاـم  نیا  زا  دـعب  هتبلا  مهدـب ». تسد  زا  ار  مناـج 
لاترپرون تیاس  عبنم :  دندرک .

هراونشج هیشاح  رد  تسا ، هدرک  ترجاهم  نامروشک  هب  تسا  یلاس  دنچ  هک  ییاکیرمآ  يهعیـش  ون  ناملـسم و  يوناب  سلازنوگ  ارهز 
. درک فیرعت  یتایاکح  یبرغ  عماوج  اکیرمآ و  رد  هبجحم  ناملسم و  ناوناب  نانز و  راوشد  تیعضو  زا  نامیارب  باتفآ ، نارتخد 

هدیـشک ییاهیتخـس  هچ  وا  هکنیا  رطاخ  هب  هن  درک ؛ يربا  ار  ماهدید  لد و  ياوه  داتفا و  ممادـنا  رب  هزرل  يراب  دـنچ  هبحاصم ، نیا  لوط  رد 
ناریا و رد  ضوعرد  اما  دـنراذگیم ؛ هیام  ناج  زا  دوخ  باجح  ظفح  يارب  برغ ، رد  ناملـسم  نانز  هنوگنیا  هک  لیلد  نیا  هب  هکلب  تسا ،
نارتـخد و زا  یخرب  هنافـسأتم  تسا ، ظوـفحم  ناملـسم  نز  تمارک  دـندازآ و  باـجح  باـختنا  رد  همه  هـک  یمالـسا  ياـهروشک  یخرب 
. دـیورگ مالـسا  نید  هب  مردام  هک  مدوب  هلاس  ای 13   12 تفگیم : سلازنوگ  ارهز  دـنرادیمن ! ساپ  ار  یمالـسا  شـشوپ  تمرح  نامنانز 
ناردارب و نم و   ) ام وا  مردام ، ندروآ  مالـسا  زا  دـعب  مدـناوخیم . سرد  یکیلوتاـک  سرادـم  رد  نم  میدوب و  کـیلوتاک  اـم  نآ  زا  شیپ 
اب هراومه  دعب  هب  نآ  زا  میدـش . ناملـسم  دوخ  هقالع  قشع و  هب  یگمه  ام  درک و  توعد  مالـسا  هب  يرابجا  چـیه  نودـب  زین  ار  منارهاوخ )

متفریم و ییامنهار  لوا  سالک  هب  نم  دوب . یلیصحت  لاس  زاغآ  زور  هک  تسه  مدای  تسرد  مدشیم . رهاظ  راظنا  رد  يرـسور ، ندیـشوپ 
گنر هب  مايرـسور  هکنیا  زا  مدرک و  هدـهاشم  هنیآ  رد  ار  دوخ  اهراب  مورب . یـشزومآ  طیحم  هب  يرـسور  اب  متـساوخیم  هک  دوب  راب  نیلوا 
تذـل نم  شـشوپ  عون  زا  یگمه  مدرکیم  رکف  منک . میـسقت  ار  يداش  نیا  مه  مناتـسود  اب  متـساوخیم  مدوب . داش  رایـسب  تسا ، نامـسآ 

يارب هشیمه  هک  گرزب  درز  ياـهسوبوتا  نیمه  زا  مدـش . راوس  هک  مدوـب  يرفن  نیرخآ  نم  دوـب و  هدیـسر  هسردـم  سوـبوتا  دـنربیم ...
مدش و سوبوتا  دراو  هکنیمه  دـشیم . هدینـش  اههچب  يداش  هلهله  ادـص و  رـس و  سیورـس  لخاد  زا  دوشیم . هدافتـسا  سرادـم  سیورس 

!!« هتشاذگ شرس  یچ  دینیبب ؛ ونیا   » هک دز  دایرف  یکی  دش . امرفمکح  سوبوتا  رب  توکس "  " یتدم يارب  ناهگان  داتفا ، نم  هب  اههچب  مشچ 
سبوتا هدننار  اما  منک ؛ رارف  متساوخیم  درک ... مراثن  کیکر  ياهفرح  يرگید  درک ، باترپ  لاغـشآ  نم  فرط  هب  اههچب  زا  رگید  یکی 

هب مدق  هس  ای  ود  نامه  تشادن ؛ ار  یلدنـص  تمـس  هب  نم  هب  لمح  يارای  دوب و  هدـش  نیگنـس  رایـسب  میاپ  نیـشنب »! : » تفگ تسب و  ار  رد 
نانچمه متـسشن . سوبوتا  يولج  فیدر  رد  اهیلدنـص  زا  یکی  يور  رب  هرخالاب  دیـشک . لوط  لاس  کـی  هزادـنا  هب  میارب  یلدنـص  تمس 

، میدیـسر هک  هسردـم  هب  مدروآیمن . مدوـخ  يور  هب  یلو  مدینـشیم ؛ مدرکیم و  سح  ار  مدوـخ  تمـس  هـب  ءایـشا  باـترپ  اهیـشاحف و 
نم تمـس  هب  یکی  یکی  هار ، لوط  رد  سیورـس و  رد  اههچب  هک  تفگ  مناتـسود  زا  یکی  اهدـعب  هدـش ؛ سیخ  مايرـسور  مدرک  ساسحا 
هـس ای  ود  مدوخ  اب  مدوب  روبجم  نم  دـشیم و  رارکت  نم  يارب  زور  ره  ناتـساد  نیا  دـناهتخدنایم ! ناـهد  بآ  میرـسور  هب  دـناهدمآیم و 

اب سلازنوگ  مناخ  منک ! رـس  هب  ار  یموس  ای  یمود  نازومآشناد ، فرط  زا  ناهد  بآ  ياـهباترپ  زا  سپ  اـت  مرواـیب  هسردـم  هب  يرـسور 
بیجع اـما  تسا ؛ هداد  خر  شیارب  تاـقافتا  نیا  شیپ  زور  دـنچ  نیمه  ییوگ  هک  درکیم  فیرعت  ار  ناتـساد  نیا  یترارح  روـش و  ناـنچ 

تیأر ام  : » تفگ دیوشیم »؟ تحاران  ایاضق  نیا  يروآدای  زا  ایآ   » مدیـسرپ یتقو  دوبن ! تحاران  خـلت  تارطاخ  نیا  نایب  زا  الـصا  وا  هکنیا 
هکنیا زا  میایب و  نم  لاح  دیدیم ؛ ابیز  ار  البرک  بئاصم  یتخس ، همه  نآ  اب  وا  زگره ! مرتالاب ؟ (س ) بنیز ترضح  زا  نم  رگم  الیمج ! الا 
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نارتـخد ناـنز و  زا  يداـیز  دادـعت  ناریا  رد  منیبیم  هکنیا  زا  : » تفگ ناـیاپ  رد  ارهز  مشاـب »؟ تحاراـن  ماهدرک  لـمع  میناملـسم  هفیظو  هب 
هک دوخ  لاسدرخ  كدوک  تمـس  هب  يدنخبل  اب  تفگ و  ار  نیا  دیآیم »! درد  هب  ملد  دنرادن ، دوخ  شـشوپ  باجح و  هب  يايدج  مامتها 

. تفر دوب ، هدیباوخ  هکسلاک  رد 

 : دسیون یم  تّفع  راموط  باتک  رد  ینالیج  فسوی  خیش  جاح  موحرم 

تـشر نادیم  هزبس  رد  هک  رتخد  هّدج  ردام و  رتکد و  دوب . رتکد  مه  يو  ردپ  دوب و  ّهیحیـسم  هک  یلگـشوخ  گنـشق و  رتخد  ام  نالیگ  رد 
هراچیب رتخد  نآ  یلو  دنیابرب . ار  وا  سومان  نادزد  ناتسرپ و  توهش  ادابم  هک  دندوب  رتخد  نآ  تسارح  ظفح و  رد  هتـسویپ  دندوب ، نکاس 

رطاخ هب  ردام  ردپ و  تفرگ .  رارق  هلولگ  فده  دومن  یم  هضرع  ناناوج  هب  درک  یم  شیارآ  ار  دوخ  هشیمه  دوب و  باجحدب  ابیز و  نوچ 
گرم بالجنم  زا  ار  وا  دـنناوتب  هکلب  ات  دـندرک  وا  جرخ  يدایز  ياهلوپ  دـندرب و  جراخ  هب  هجلاعم  يارب  ار  وا  راـچان  هب  ناـشیوربآ  ظـفح 

زا زورما  دوب ، رورـسم  شترایز  زا  زورید  هکنآ  هدیاف  هچ  اما  تفای ، تاجن  گرم  زا  كرتخد  هچرگ  دنهد . تاجن  ییوربآ  یب  یجیردت و 
ای دوب  ششوپ  باجح و  رثا  رب  راک  نیا  ایآ  منک ،  یم  راذگاو  امش  دوخ  هب  ار  تواضق  نیا  نم  دیـساره ، یم  و  دش ، یم  تحاران  شندید 

ص 35 باجح ، نارادساپ  - 1 تشون : یپ  ( 1 (!؟  یباجح یب  هیاس  رد 

. دیامن یم  يریگولج  بهذم  رهاظم  زا  ور  نیا  زا  دوش ، یم  هرادا  بهذم )  ياهنم   ) کیئال متسیس  ساسا  رب  هک  تسا  يروشک  هیکرت 

یم هاگشناد  هب  یمالسا  باجح  اب  اراکنآ ، رهش  رد  دوب و  وجـشناد  ناماجوک  ناج  رون  مان  هب  هلاس )   19  ) ناملسم عاجش  نارتخد  زا  یکی 
ار وا  درک ، یم  داـقتنا  تسا  یبهذـمال  تموـکح  رادـفرط  هکنآ  رطاـخ  هب  نژوا  ناـهنک  هـیکرت  تـقو  روـهمج  سیئر  زا  اـجنآ  رد  تـفر و 
 ، نادنز لاس  کی  هب  شتّیموکحم  ندینش  زا  سپ  اراکنآ  یـشیامرف  هاگداد  رد  وا  دندومن . موکحم  نادنز  لاس  کی  هب  دندرک و  ریگتـسد 

دنبیاپ ادخ ، ّدض  روشک  نآ  رد  نانچ  نآ  لدریش ، رتخد  نیا  متسه !  وا  نارادفرط  زا  نم  تسا و  مالـسا  يایند  ربهر  ینیمخ  ماما  دز : دایرف 
دومن یم  توالت  ار  نآرق  تایآ  یتصرف  ره  ردو  دوب  سونأم  نآرق  اب  درک و  یم  تیاعر  ًالماک  ار  دوخ  باجح  هک  دوب ، مالـسا  ماـکحا  هب 

همانزور - 1 تشون : یپ  ( 1 . ) منک یم  يوریپ  وا  زا  مسانـش و  یم  یمالـسا  ربـهر  ناونع  هب  ار  ینیمخ  ماـما  نم  تفگ :  یم  تحارـص  اـب  و 
ص123 نز ، تیصخش  رگنایب  باجح  اراکنآ /  پاچ  ّتیلم  همانزور  زا  لقن  هب   2/3/66 تلاسر : 

: دسیون یم  مالسا  ءاملع  زا  یکی 

یقرتم هک  نآ  نیناوق  تاروتـسد و  زا  ما و  هدیمهف  ار  یلئاسم  مالـسا  زا  نم  تفگ :  دـمآ و  نم  شیپ  شرهوش  اب  یحیـسم  نز  کی  يزور 
و ما ،  هدرکن  ادـیپ  شیارگ  مالـسا  هب  زوـنه  نم  نآ ،  تاروتـسد  زا  یکی  رطاـخب  یلو  مدـنم ،  هقـالع  نآ  هب  متریح و  تفگـش و  رد  تسا 

ارم دیناوتب  امش  رگا  ما ،  هدینشن  يا  هدننک  عناق  خساپ  هنافـسأتم  هک  ما  هدومن  وگتفگ  ثحب و  ناناملـسم  زا  يا  هّدع  مرهوش و  اب  نآ  هرابرد 
روتـسد تفگ :  یحیـسم  نز  تسا !؟  مادـک  روتـسد  نآ  متفگ :  نم  دـش . مهاوخ  ناملـسم  هدـش و  فرـشم  مالـسا  نید  هب  نم  دـینک  عناق 

؟ دیایب نوریب  هناخ  زا  باجح  نودب  درم  لثم  هک  دهد  یمن  هزاجا  وا  هب  ارچ  و  هتسناد ؟ مزال  نز  يارب  ار  باجح  مالـسا  ارچ  تسا . باجح 
ندینش زا  سپ  نم  تسا .  هعماج  رد  یگدنام  بقع  ببـس  و  نانز ،  یقرت  دشر و  عنام  باجح  هک  ندرک ،  داقتنا  داریا و  هب  درک  انب  سپس 
رهاوج ارچ  متفگ :  يرآ ،  تفگ :  دـیا ؟ هتفر  یـشورف  رهاوج  رازاب  هب  لاحب  ات  امـش  ایآ  مداد :  خـساپ  نینچ  نز ،  نآ  ياهداقتنا  اهداریا و 
تـسد هکنیا  رطاخب  تفگ :  دننکیم ؟ لفق  ارنآ  برد  هداد و  رارق  يا  هشیـش  نیرتیو  رد  ار  دوخ  ياهبنارگ  تارهاوج  رئاس  الط و  ناشورف ، 

ام دزن  باجح  هفـسلف  تشاد  راـهظا  یحیـسم و  نز  هب  درک  ور  ینید  ملاـع  نآ  اـجنیا  رد  دـسرن . اـهنآ  هب  ناـقراس  ناراـکتنایخ و  نادزد و 
ـالط و دـننام  مه  نز  فـیطل  سنج  نوـچ  تساـهبنارگ و  توقاـی  رهوـگ و  نز  تـسا ...  وبـشوخ  یلُگ  نز  هـک :  تـسا  نـیمه  اهناملـسم 
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، دومن ظفح  داسف  لها  ناراـکهبت و  مشچ  زا  و  درک ، تظفاـحم  سوماـن  تفِع و  نادزد  ناراـکتنایخ و  تسد  زا  دـیاب  و  تسا ،  تارهاوج 
باجح نز  هدـنرادهگن  رتاس و  اهنت  دوشن و  نانآ  همعط  ات  ددرگ  ناـهنپ  دـیاب  فدـص  هچقودنـص  رد  هک  تسا  دـیراورم  دـننامه  نز  اریز 

تارطخ و ضرعم  رد  هـشیمه  دنــشابن . شــشوپ  رد  زین  ناـنز  رگا  تـسا و  تارهاوـج  رب  يا  هـظفحم  دـننام  ناـنز  يارب  باـجح  تـسا و 
روتـسد مرتخد ...  يرآ  دـنوش . یم  نیدـسفم  يدـعت  رازآ و  دروم  هتـسویپ  اه  یئابیز  نداد  ناـشن  رطاـخ  هب  دـنریگ و  یم  رارق  تازواـجت 

مدرم تسا و  روتـسم  شیاهتنیز  هدیـشوپ و  شندب  اریز  دشاب . ناما  رد  ناراکتنایخ  تسد  زا  نز  هک  تسا  تهج  نیا  هب  مالـسا  رد  باجح 
ایح دنرب و  یم  باسح  وا  زا  هکلب  دنک ، یمن  بلج  ار  ناشرظن  دنیوج و  یم  يرود  وا  زا  دننک و  یمن  عمط  وا  رد  دننیب و  یمن  يزیچ  وا  زا 

نیدسفم رازآ  ضرعم  رد  هتسویپ  دشابن ، باجح  ششوپ  رد  نز  رگا  هک  شاب  نئمطم  امش  و  تسا .  باجح  رطاخ  هب  اهنیا  همه  دننک ، یم 
ندینش زا  سپ  مداد .  رکذت  هک  هدوب  باجح  هسفلف  زا  يا  هشوگ  نیا  مرتخد  يرآ  تسوت ،  يراوگرزب  تفارش و  باجح  نیا  ربانب  تسا ، 
رایـسب امـش  مدوب ...  هدینـشن  هنوگ  نیا  لاحب  ات  نم  تفگ :  ناشخرد  يا  هرهچ  اب  سپـس  و  درک ... يرکف  یحیـسم  مناـخ  نآ  بلطم ،  نیا 

ار مالـسا  و  درک ، يراج  ناـبز  رب  ار  نیتداهـش  هسلج ،  ناـمه  رد  یحیـسم  هزیـشود  مریذـپ .  یم  ار  مالـسا  نونکا  و  يدرک ،  ناـیب  بلاـج 
لابند هب  و  دیامن ، ظفح  ار  نز  یکاپ  تیصخش و  دهاوخ  یم  مالسا  هک  دش  راکـشآ  یبهذم  يوگتفگ  نیا  زا  مرتحم :  هدنناوخ  تفریذپ . 
وگتفگ نیا  زا  نینچمه  تسا .  هتسناد  مزال  روبزم  فده  يارب  یـساسا  طرـش  ناونع  هب  ار  باجح  ور  نیا  زا  دنک ، تیامح  عامتجا  زا  نآ 

زا دنرادن و  هجوت  شدوسرپ  راثآ  هب  دـنرادن و  عالطا  باجح  هنامیکح  هسفلف  زا  دنتـسه  باجح  یب  هک  یناوناب  بلغا  هک  دوش  یم  نشور 
یم ناما  رد  یباجح  یب  زا  یشان  تارطخ  زا  و  دوش ، یم  تظافح  نز  تیصخش  تفع و  باجح ،  هلیـسوب  اهنت  دنلفاغ ، یباجح  یب  دسافم 

ص 14 تسا ، تداعس  باجح  مرهاوخ  - 1 تشون :  یپ  ( 1 . ) دننام

دهشم راد  هناخ  لصالا  یسیلگنا  ناملسم  هزات  يوناب  مناخ م 

اذل ما . هدروآ  تسد  هب  مالسا  زا  هک  تسا  یشزرا  اب  ياهزیچ  زا  یکی  باجح  مدش ، فّرشم  مالـسا  سّدقم  نید  هب  بناجنیا  هک  ینامز  زا 
زا سپ  هجیتن  رد  موش . انـشآ  دوشیم ، نانز  لاح  لماش  هک  ینیناوق  اصوصخم  مالـسا  نیناوق  اب  یلک  روط  هب  ات  مدومن  یعـس  ءادتبا  نامه  زا 

یلیخ باجح ، نتشاد  زا  لبق  نامز  رد  هک  یـساسحا   ) مدومن تینما  ساسحا  يدودح  ات  هتفریذپ و  ار  نآ  باجح ، هلئـسم  كرد  هعلاطم و 
تیـصخش هک  يا  هعماج  زا  نینچمه  ملاظ و  يایند  دـنزگ  زا  ار  دوخ  مناوتیم  هک  مدرک  روصت  هلیـسونیدب  و  مدوب ) هدـش  هجاوم  نآ  اـب  مک 

یپ دوب  هدش  داجیا  نم  رد  هک  ینورد  تینما  شزرا  هب  ًالماک  هکنیا  اب  میامن . ظفح  درادـن ، تیمها  وا  يوزاب  رهاظ و  هزادـنا  هب  نآ  رد  نز 
، باجح ندیشوپ  زا  سپ  هکنیا  دوجو  اب  دیامن . ضوع  باجح  هراب  رد  ارم  میمـصت  هدیقع و  هک  دوبن  رداق  یلکـشم  چیه  یلو  مدوب ، هدربن 

مهم نم  يارب  تسناوت  یمن  عوضوم  نیا  باجح ، زا  لبق  تالکـشم  اب  هسیاقم  رد  یلو  دوب  هدـش  هتـساک  نم  یتحار  كرحت و  زا  یکدـنا 
يرگید زیچ  رهاظ ، یلاخ  هتـسوپ  کی  زج  نانز  يارب  مدوب ، هدـش  دـلوتم  نم  هک  يا  هعماج  رد  مدومن  هراشا  هک  روط  ناـمه  دـیامن . هولج 

هدروآرد اپ  زا  ار  اهنآ  تراسا ، نیا  هکنیا  اب  دنا و  هتشگ  دوخ  رهاظ  ریسا  هک  دننادیم  نانآ  رتشیب  لقادح  ای  نانز و  مامت  تسا . هدنامن  یقاب 
دوخ هبون  هب  نم  درادـن . دوجو  اهنآ  يارب  رگید  یهار  برغ ) عامتجا  روظنم   ) یعامتجا نینچ  رد  اریز  دـنرادن ، رگید  يا  هراـچ  یلو  تسا 

نابایخ هب  یتقو  رداچ ، ندیشوپ  زا  لبق  دنکیم . فرحنم  دوخ  تسار  ریـسم  زا  ار  زیچ  همه  برغ ، نانز  ندیـشوپ  سابل  راتفر و  هک  مدیدیم 
ینارگاشامت هجوتم  ندز  مدـق  ماـگنه  رد  یتح  مشاـبیم . اههاگـشورف  نآ  رد  هدـش  هضرع  ياـهالاک  زا  یکی  هک  مدرکیم  ساـسحا  متفریم 

باجح رد  ار  دوخ  نم  لیالد  نیا  هب  و  دـندومنیم ، نییعت  اهب  نانز  يارب  دوخ  یناسفن  ذـئاذل  ءاـضرا  روظنم  هب  رادـیرخ ، دـننام  هک  مدـشیم 
تفرـشیپ املـسم  هک  درک  اطعا  نم  هب  تمعن  تبهوم و  کی  ناونع  هب  ار  یقیقح  نیملعم  دنوادخ  ناریا  هب  ندـمآ  زا  سپ  مدومن . روصحم 

... دوب نکمم  ریغ  اهنآ  دوجو  نودب  نم 
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دهشم هاگشناد  اکیرمآ  زا  ییامام  صصختم  ث  مناخ ب ،

ناـبایخ و رد  لاـیخ ، شیاـسآ  شمارآ و  ساـسحا  یلیخ  هک  تسا  نـیا  مـنکیم  ساـسحا  دوـخ  رد  نـتفرگ  باـجح  زا  نوـنکا  ار  هـچنآ  .. 
رایـسب دوخ  نتفرگ  باجح  زا  منیبیم ، ظوفحم  ار  دوخ  يرامـشیب  مرـش  یب  نادرم  نیگآرهز  ياـههاگن  زا  هکنیا  زا  میاـمنیم و  تاـعامتجا 

اهنآ يارب  شلوبق  نم  فرط  زا  باجح  تیاعر  ناتـسود ، ترـشاعم  نمـض  هداوناـخ و  رد  زونه  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  موشیم و  دنـسرخ 
زا هکلب  منیب  یمن  تحاران  ار  دوخ  یلیماف ، نیرـشاعم  زا  يا  هدـع  نیب  رد  ندوب  اهنت  دوجو  اب  اـهنت  هن  دروم  نیا  رد  نم  یلو  تسا . لکـشم 

توعد نتفرگ  باجح  هب  لیلد ، اب  ارم  هک  يزوسلد  نیقّوشم  نیّببـسم و  زا  نینچمه  مریذپب و  هناهاگآ  ار  نآ  داد  قیفوت  هک  لاعتم  دـنوادخ 
نونکا مرازگساپس . نونمم و  رایـسب  وا ) هب  هدولآ  ياه  هاگن  نز و  كاپ  هاگن  یتامدقم  هیرـشن  و  هاگن ! کی  ياهب  باتک  هلمج  زا   ) دندومن

ار وا  دوش ، نکمم  هک  یتروص  ره  هب  متـسه  ددـص  رد  دزوسیم و  وا  لاـح  هب  ملد  منیبیم ، باـجح  یب  یهاـگآان ، رثا  رد  هک  ار  ینز  یتـقو 
يا هدـننز  تروص  هب  نارگید و  رظن  بلج  یتسرپدـُم و  زا  يوریپ  اـب  هک  تسین  نیا  رد  طـقف  دوخ  نداد  ناـشن  ندـمتم  هک  مزاـس  هجوـتم 

هک مدوب  نانز  هب  نادرم  ياه  ینارچ  مشچ  اه و  ینماان  هجوتم  جراخ ، رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  هتشذگ ، رد  نم  يوش . هولج  ندرک ، شیارآ 
يوربآ نتفر  تمرح و  کته  بجوم  هک  ار  يراوگان  تاقافتا  اسب  هچ  هدوب و  بلق  كاپ  نانز  نارتخد و  زا  يا  هدع  باذع  بجوم  ردقچ 

رد تینما  تهج  ره  زا  هک  يزور  دیما  هب  تسا . جراخ  رـصتخم  نیا  هلـصوح  زا  نآ  یلیـصفت  حرـش  هک  مدینـش  ای  مدـید  دـشیم ، اه  یلیخ 
ددرگ رارقرب  ناهج 

دهشم هاگشناد  اکیرمآ  زا  يژولویب  صصختم  ب  فلا ، مناخ 

رتشیب اهنآ  هک  میوگب  دیاب  بجعت  لامک  اب  میدرکیم و  تبحـص  باجح )  ) هنیمز نیا  رد  دوخ  ییاکیرمآ  ناتـسود  اب  فلتخم  تاقوا  رد  ... 
هدافتسا هالک  يرسور و  زا  اسیلک  هب  نتفر  يارب  شیپ  لاس  یلا  یتح  هک  دندادیم  حیـضوت  دندوب و  علطم  باجح  هژاو  زا  ناریا  رد  نانز  زا 

نیمه طقف  ییاکیرمآ  ناتسود  نیا  زا  یکی  اب  تبحص  دروم  رد  دروآیم . دای  هب  دوخ  ناردام  رـس  رب  ار  شـشوپ  نیا  ناوج  نز  و  دندرکیم .
هک نوچ  مدنسپیم ، یلیخ  ار  مالسا  نیناوق  زا  تمسق  نیا  نم  تفگ : هداس  هلمج  کی  رد  وا  دش ، حرطم  باجح  هلئـسم  یتقو  هک  میوگب  ار 

لاؤس هتـسنادن  نم  یهاگ  و  مشاب .... مناخ  نالف  زاـب  هنیـس  هب  مرهوش  هاـگن  نارگن  يراـبجا  شـشوپ  تیاـعر  ناـمز  رد  تسین  مزـال  رگید 
مه تسد  هب  تسد  هشیمه  ینعی  دـنریگیم : ار  رگیدـکی  ناتـسد  امئاد  دـننابرهم و  مه  هب  رهوش  نز و  اـکیرمآ  رد  ردـقنیا  ارچ  هک  مدرکیم 
زا اهنآ  هکلب  دـشاب ، یمن  مه  هب  اهنآب  ینابرهم  لیلد  نیا  هک  تفگیم  باوج  رد  وا  دـننکیم ، رهاظت  راـظنا  رد  لـقاال  اـی  دـنوریم و  هار  هداد ،
ربخ اب  باجح  تیاعر  تیمها  زا  ارم  مک  مک  دـهاوش  نیا  دـننارگن . نارگید  هب  لباقم  فرط  زا  سکعب  ای  دوخ و  جوز  هب  هدولآ  ياههاگن 

... درکیم

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 
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چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
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هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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