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يربهر مظعم ماقم  هاگدید  زا  رنه 

: هدنسیون

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

ىمالسا گنهرف  رشن  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

يربهرمظعم ماقم  هاگدید  زا  7رنه 

باتک 7تاصخشم 

رنه 7تیمها 

رنه 7تیمها 

رنه 8ياوتحم 

رنه 9بلاق 

هتشذگ میژر  رد  10رنه 

11اهتشونیپ

هدنیآ زورما و  12رنه 

(1) هدنیآ زورما و  12رنه 

(2) هدنیآ زورما و  14رنه 

انغ - 16یقیسوم

17اهتشونیپ

18رعش

18رعش

20اهتشونیپ

20يهمیمض 1

لوا 20تمسق 

مود 23تمسق 

موس 25تمسق 

28اهتشونیپ

28يهمیمض 2
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28يهمیمض 2

همانشیامن - 30هصق

امنیس - 31رتآئت

32اهتشونیپ

 ( امنیس  ) 32يهمیمض 1

(1  ) یسراف يامنیس  يهراب  رد  هبحاصم  لماک  32نتم 

لوا 32تمسق 

مود 35تمسق 

39اهتشونیپ

39يهمیمض 2

(1  ) رجف يههد  رتآئت  هراونشج  ياضعا  اب  39وگتفگ 

42اهتشونیپ

ع)  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  رکذ  42یحادم و 

ع)  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  رکذ  42یحادم و 

(2  ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناحادم  عمج  رد  43ینارنخس 

45اهتشونیپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  45هرابرد 
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يربهرمظعم ماقم  هاگدید  زا  رنه 

باتک تاصخشم 

ترـضح يربهر  مظعم  ماقم  هاگدید  زا  رنه  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، ياهنماخ ، هسانـشرس : 
لایر 964-  2600 کـباش :  120ص . يرهاظ :  تاصخـشم  یمالسا 1377 . گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت  رـشن :  تاصخـشم  ياهنماخ  هللاهیآ 

یلع هاگدـید  زا  رنه  ناونع "  تحت  رـشان  نیمه  طـسوت  باـتک  نیا  یلبق  پاـچ  تشادداـی :  مجنپ ) پاـچ  لاـیر (   2000 430-535-3 ؛ 
زا رنه  رگید :  ناونع  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  . 1374 مجنپ : پاچ  تشاددای :  تسا  هدش  رشتنم  لاس 1367  رد  ياهنماخ 

، ياهنماـخ عوضوم :  رنه  هراـبرد  هیرظن   - -- 1318 ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  ربهر  یلع ، ياهنماـخ ، عوضوم :  ياهنماـخ  یلع  هاگدـید 
یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  هدوزفا :  هسانـش  رنه  مالـسا و  عوضوم :  اهینارنخـس  اهمایپ و   - -- 1318 ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ربهر  یلع ،

م8305-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   955/0844 ییوید :  يدنب  هدر  ه9 ه9 1377   /DSR1692 هرگنک :  يدنب  هدر 

رنه تیمها 

رنه تیمها 

کی تسا ،  نایب  يهویش  کی  رنه  ( . . . 1  . ) تسا مایپ  غیلبت  غالبا و  رازبا  نیرتيراک  نیرتغیلب و  نیرتاسر ،  کشیب ،  يرنه ،  ياـهرازبا 
نیا زا  کی  ره  رد  تقد  تسا .  رتراگدـنام  رتذـفان و  رتقیقد ،  رتاسر ،  رگید  نییبت  ره  زا  نایب  يهویـش  نیا  اهتنم  تسا .  ندرک  ادا  يهویش 

هک اسب  يا  دـنک .  کمک  رنه  ياـنعم  مهف  رد  ندوب ،  رتراگدـنام  رتذـفان و  ندوب ،  رتقیقد  ندوب ،  رتاـسر  مدرک :  ضرع  هک  يریبعت  دـنچ 
ره یمایپ ،  ره  هک  ماهتفگ  اـهراب  دـشاب .  هتـشادن  ار  يرنه  يهئارا  تیـصاخ  قیقد ،  یقیقحت و  یملع و  هچ  رگ  يرنه ،  ریغ  شرازگ  کـی 

دوب و دهاوخن  راگدـنام  درادـن و  شرتسگ  ذوفن و  سناش  دوشن ،  هتخیر  رنه  بلاق  رد  ات  یگنهرف  ره  یندـمت و  ره  یبالقنا ،  ره  یتوعد ، 
لماح دیاب  هک  اجنآ  زا  بالقنا  رنه  و  تسا ،  دنمزاین  رنه  هب  بالقنا ،  هک  درک  دیابن  کش  ( 2  . ) تسین لطاب  قح و  ياهمایپ  نیب  مه  یقرف 
ریگرد تسین ،  نوصم  نآ  زا  یبالقنا  چیه  هک  ییاهتموصخ  اههضراعم و  يهمه  اب  دـیاب  هک  اجنآ  زا  و  دـشاب ،  انـشآان  ارهق  ون و  یمیهافم 

رعش و ( 3  . ) دشاب ورـشیپ  رخاف و  زاتمم و  يرنه  دیاب  ریزگان  دزاس ،  راگدنام  خسار و  اهنهذ  رد  ار  نیون  فراعم  دیاب  هک  اجنآ  زا  دوش و 
یناسنا ياهناج  اهلد و  عیـسو  يهطخ  يوس  ره  ات  اهمایپ  نیا  ذوفن  شرتسگ و  يهیاـم  نیون و  ياـهمایپ  يهمه  يارب  بلاـق  نیرتاـبیز  رنه ، 

ياهلسن هب  هنادواج ،  یـشقن  اب  راگزور  يهبیتک  رد  ار  یناسنا  فراعم  نیرتالاو  دناهتـسناوت  هشیمه  هاگآ  نایارـسنخس  نارعاـش و  تسا و 
 . دـینک زاـغآ  ار  تکرح  نیا  دراد ،  ترورـض  هعماـج  رد  رنه  یلاـعت  يارب  رمتـسم  يدـج و  یتـکرح  زورما  ( 4  . ) دـننایامنب دوخ  زا  دـعب 
رب زج  ار  دوختیقالخ  رخاف  هلح  دهعتم ،  دـنمرنه  رعاش و  ( 5  . ) تسامش رایتخا  رد  روشک  تاناکما  مدرم و  تیامح  امـش و  اب  ادختسد 

دناوتیم هک  ینابز  ( 6  . ) تسا یمدآ  حور  ياهدومن  نیرتفیطل  زا  تسرد  تفرعم  نامه  نیا  و  دناشوپیمن .  اهتلاصا  اهشزرا و  مادنا 
بالقنا بابل  بل  دناوتب  دیاب  بالقنا  رعـش  تسا . . .  رنه  نابز  تسا ،  تایبدا  رعـش و  نابز  دهد ،  خوسر  هعماج  قامعا  هب  ار  بالقنا  مایپ 
دنمهفب روطچ  دعب  ياهنرق  ياهناسنا  تسا ،  هدنیآ  يهنیئآ  زورما  رعـش  دـنک . . .  سکعنم  اهبلاق  نیرتهب  رد  ار  بالقنا  یقیقح  نومـضم  و 

نیا هک  ام  نادـنزرف  هعماج و  نیا  ناگدـنیآ  هبتسا  لکـشم  یلیخ  رگید  لاس  هاجنپ  اعقاو  تسا . . .  هتـشذگیم  هچ  ام  زورما  يهعماج  رد 
رد ماما ،  دورو  ماگنه  بالقنا ،  يزوریپ  ماگنه  یلیمحت . . . ،  گنج  راگزور  رد  بالقنا ،  راگزور  رد  هک  دنامهف  دـناهدیدن  ار  راگزور 

دناوتیم هک  يزیچ  اهنت  تسا . . .  هتـشذگ  هچ  هعماج  نیا  رد  تکلمم و  نیا  رد  تسا ،  هثداح  کی  شاهظحل  ره  هک  یبیجع  ياهلاس  نیا 
ياههدیا لاقتنا  يارب  نابز  نیرتاسر  ناونع  هب  دنمرنه  دیاب  ( 7  . ) تسا تایبدا  رنه و  رعش و  نیمه  دنک ،  لقتنم  دعب  ياهلسن  هب  ار  مایپ  نیا 
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نیا رنه  دینادیم  ( 8  . ) ددرگ یقلت  یـساسا  مادقا  کی  دنمرنه  شرورپ  زین  هعماج و  دهعتم  نادـنمرنه  قیوشت  دـشاب و  هجوت  دروم  فیرش 
رگا دراذـگیم ،  رثا  یمدآ  عبط  رد  يرنه  ره  دـنکیم .  رثا  وا  عبط  رد  کشیب  یمدآ ،  عبط  ابتمیالم  رطاـخ  هب  هک  دراد  ار  تیـصوصخ 
 . . . دـنکیم و بلقنم  ار  لد  ینعی  دراذـگیم ،  ار  دوخ  رثا  رنه  دـنک .  لیلحت  ار  رنه  نآ  دـناوتن  هتفرگ ،  رارق  رثا  دروم  هک  یـسک  نآ  هچ 

رنه رعش و  نابز  هب  دیاب  بالقنا  مایپ  ( 9  . ) دوشیم رتمک  مه  رثا  نیا  دـشاب ،  رتمک  يرنه  يهیام  هچ  ره  دراذـگیم ،  یقاب  حور  رد  يرثا 
بلاق ره  زا  رتهناقداص  رتناـسآ و  تاـیبدا  رنه و  بلاـق  رد  بـالقنا  دوش .  لـقتنم  تساـهنابز ،  نیرتاریگ  نیرتصلاـخ و  نیرتلیـصا و  هک 

(10  . ) تسا رودص  لباق  يرگید 

رنه ياوتحم 

هچ یمالسا  هلاقم  کی  اب  هصق ،  کی  يارب  همانشیامن .  هصق و  لثم  دراد ،  یگتسب  نآ  ياوتحم  هب  يرنه  ياهراک  زا  یضعب  ندوب  یمالسا 
 ، نآ صاخ  يانعم  هب  یبهذم  لئاسم ،  مه  رگا  دنک .  نایبتسرد  ار  یمالسا  میهافم  ای  یمالـسا  ياهرایعم  هکنیا  دینکیم ؟  هئارا  یفیرعت 

نیمات هک  ار  اهنیا  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  یتریاغم  یمالـسا  لوصا  اب  دـیابن  مه  اهنآ  رد  تساهنآ ،  لاثما  یـسایس و  ای  یعاـمتجا  هکلبتسین 
چیه تسه ،  یـسیونهصق  رد  هک  يرنه  يهبنج  زا  ( 11  . ) تسین یمالسا  ریغ  ای  یمالـسا  دض  لقادح  تسا ،  یمالـسا  هلاقم  نآ  دیدرک ، 

رتهنادنمرنه رتابیز و  ار  هصق  دناوتب  هک  هچ  ره  درادن ،  دوجو  تسناد ،  ندوب  یمالـسا  ریغ  ای  یمالـسا  رایعم  ار  نآ  ناوتب  هک  یـصاخ  زیچ 
 ، دوب نآ  رد  یشیدنا  جک  دوب ،  نآ  رد  يزومآ  دب  رگا  اما  ( 12  . ) روطنیمه مه  همانشیامن  تسا .  رتهب  هکلب  درادن ،  یلاکشا  اهنت  هن  دنک ، 

نرق مین  رد  هک  ییاهرنه  رگید  رتآئت و  تسا .  یمالـساریغ  تشاد ،  دوجو  نآ  رد  ینابز  دـب  یـشاحف و  ارتفا و  تمهت و  دوب و  نآ  رد  اوغا 
ریغ ياهیاپ  رب  ۀـعیبط  دـش ،  ام  روشک  دراو  نآ ،  هب  هبناـج  همه  مجاـهت  یمالـسا و  ياهـشزرا  تیموکحم  تبرغ و  راـگزور  رد  ینعی  ریخا 

یساسا ياههتشر  نیا  شیور  نیتسخن  هک  یناگدزبرغ  درک .  دشر  یمالسا  میهافم  اب  داضتم  یتح  ریاغم و  تهج  رد  تشگ و  انب  یمالـسا 
 ، همه نهذ  رد  ار  روصت  نیا  جیردتب  اذل  دندوب .  دناعم  نآ  اب  دیاش  هناگیب و  الماک  مالـسا  زا  دـندرک ،  هئارا  ام  یمالـسا  روشک  رد  ار  رنه 
نآ زا  دیابن  ناوتیمن و  تسا و  یبهذم  دض  یبهذم و  ریغ  یتعیبط  ياراد  امنیـس  رتآئت و  هک  دنتخیگنایمرب  هتـساخون  ياهلسن  اصوصخم 

 . یبالقنا ياهشیارگ  ياهنم  مالـسا  رکفت  زا  تسا  ترابع  یکی  رکفت  عون  ود  نآ  ( . . . 13  . ) تفرگ هرهب  یمالسا  ياهمایپ  يهئارا  يارب 
تسیمالسا رکف  زا  ییاههنیمز  اهنیا  اهتنم  هدش ،  هتفگ  یلاع  بوخ و  رایسب  راعشا  یمالسا  نوگانوگ  میهافم  يهراب  رد  دینیبیم  امـش  اذل 

زا یخرب  فتاـه و  دـنب  عیجرت  قازرلا ،  دـبع  نیدـلا  لاـمج  فورعم  دـنب  عـیجرت  درادـن . . .  یبـالقنا  ياـههگر  یبـالقنا و  ياـههبنج  هک 
بتک یخرب  رد  اـی  یماـظن  يهمدـقم  رد  هچنآ  تسا .  يرنه  جوا  دـح  رد  یـضعب  اـعقاو  تسا و  زاـتمم  يرنه  ظاـحل  زا  رگید ،  ياـهرعش 

نتشاد مغر  یلع  اهنیا  اما  هدش ،  هتفگ  هک  تسیمالسا  میهافم  همه  اهنیا  تایقالخا ،  دیحوت و  رد  يدعـس  دئاصق  ای  دراد ،  دوجو  ینافرع 
رعـش اما  دنک .  هدافتـسا  اهنآ  زا  دناوتیم  بالقنا  هک  درک  مهاوخ  ضرع  ادعب  هچ  رگا  تسین .  بالقنا  رعـش  يرنه ،  يالاب  دـعب  تیثیح و 

رد ( 14  . ) دوشیمن هدـید  اهرعـش  نیا  رد  مالـسا  یبالقنا  داعبا  اریز  تسین .  یبالقنا  اما  تسه  مه  يرنه  تسا ،  یمالـسا  تسین .  بالقنا 
سکع هک  تسا  تقو  کی  یمـسجت .  ياهرنه  رد  الثم  تسا  رثؤم  مه  لکـش  ياوتحم ،  زا  ریغ  یمالـسا ،  ریغ  ای  یمالـسا  راـیعم  يهنیمز 

 . تسا يوتحم  اهنیا  زیمآ ،  تمهت  غورد و  يهرظنم  کی  ای  رگید  رگاوغا  لکـش  کی  دـییامرفب  ضرف  ای  دوشیم  هدیـشک  نایرع  نز  کی 
ایتسا هدیـشوپ  ناسنا  همـسجم  نیا  هکنیا  ياهنم  همـسجم ،  دوخ  ینعی  دریگب ،  رارق  ندوب  یمالـسا  رایعم  دـناوتیم  مه  لکـش  رهاظ و  اما 
يرـسور نز ،  يهمـسجم  نیا  هک  تسین  نیا  ثحب  رگید  اجنیا  تسا .  عرـش  فالخ  نآ  ندرک  تسرد  يواتف  یـضعب  رظن  زا  هک  ناـیرع ، 

 ، همانـشیامن يارجا  رد  ( 15  . ) درادـن ای  دراد  لاکـشا  ناـسنا  يهمـسجم  اـی  سکع  نیا  يهیهت  دوخ  هک  تسا  نیا  ثحب  درادـن ،  اـی  دراد 
هک يدرم  ای  هدیـشوپ  ار  يدرم  سابل  هک  ینز  اضرف  دراذـگب .  رثا  ندوبن  اـی  ندوب  یمالـسا  رد  دـناوتیم  يزاـب  عون  نآ ،  ياوتحم  ياـهنم 
رنه ( 16  . ) دروایب نابز  رب  يزیگناتوهش  نخس  ای  دناوخب ،  نآرق  يهیآ  دیایب  نز  نآ  هچ  تسا .  مارح  اعرش  نیا  هدیـشوپ ،  ار  ینز  سابل 
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 . دوشیم هابتشا  یمالسا  رنه  اب  ناناملـسم  رنه  ابلاغ  ماهتفگ ،  میاهتبحـص  رد  اهراب  نم  ار  نیا  تسا .  ناناملـسم  رنه  زا  ریغ  اساسا  یمالـسا 
 . تسین یمالـسا  اموزل  اما  تسا  ناملـسم  کی  يهتخاس  ملیف  ای  گنهآ  نآ  تخاس ،  ملیف  کی  ای  گنهآ  کی  یناملـسم  کی  رگا  بوخ 

طقف هن  نآ ،  يرنه  بلاق  رد  ینعی  دشاب . . .  هتشاد  دوجو  یمالسا  يهشیدنا  زا  ياهدنزاس  رصنع  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  یمالـسا  رنه 
هتشر رس  دیناوتب  هک  نیا  لابند  دیورب  یمالسا . . .  رنه  دوشیم  نیا  دشابهتشاد .  دوجو  یمالسا  يهشیدنا  مالسا و  زا  يزیچ  ياوتحم ،  رد 

عوضوم و نیرتهب  مالـسا ،  زاسخیرات  ناروآ  مزر  ياهیرگراثیا  يارجام  رپ  تیاکح  اهنوخ و  نیمه  مایپ  ( 17  . ) دینک ادیپ  ار  یمالسا  رنه 
ماـجنا هب  ياهتـسیاش  وـحن  هب  ار  یمالـسا  يروـهمج  رد  رتآـئت  تلاـسر  نآ ،  بساـنم  کـینکت  رازبا و  رنه و  کـمک  هب  هک  تسییاوـتحم 

ییاهزیچ زا  یکی  انیقی  تسین ،  راعـش  طقف  تسا و  يدج  زیچ  کی  مدرم ،  تمدـخ  رد  و« مدرم ،  يارب  رنه  يهلاسم  رگا  ( . 18  ) دناسریم
اـههسامح و نیرتگرزب  زا  تسا  يرهظم  گـنج  تـقیقح  رد  تـسا ،  گـنج  يهلاـسم  دـهد ،  لیکـشت  ار  زورما  رنه  ياوـتحم  دـیاب  هـک 

دوجو دناوتیم  نز  نآ  رد  ایآ  دش  لاؤس  هک  رتآئت  امنیـس و  دروم  رد  اما  ( 19  . ) نارود نیا  رد  ام  مدرم  ياهینیرفآ  شزرا  اـهییامنرنه و 
 ، تسین مارح  شیامن  ملیف و  ریغ  رد  هک  دوشب  رهاظ  یلکـش  نآ  هب  شیامن  ای  ملیف  رد  نز  رگا  تفگ :  دیاب  باوج  رد  هن ؟  ای  دشاب  هتـشاد 

مرحماـن درم  نز و  هک  تسه  تقو  کـی  اـهتنم  درادـن .  تمرح  شیاـمن  مـلیف و  رد  نز  ندرک  يزاـب  شقن  سپ  تـسین .  مارح  مـه  اـجنیا 
هب ای  دوش  رهاظ  یلکـش  هب  نز  رگا  ای  شیامن .  ملیف و  رد  هلمج  زا  تسا  مارح  اج  همه  رد  راک  نیا  هک  دـنریگیم  شوغآ  رد  ار  رگیدـکی 
هک یتروص  رد  رتآئت  ای  ملیف  رد  نز  ندش  رهاظ  اذل  تسا .  مارح  نیا  دشاب ،  زیگنا  توهش  هک  دهد  ماجنا  یتاکرح  ای  دیوگب  نخـس  ینحل 

لماک یقیـسوم  کی  یمالـسا و  رنه  کی  نآرق  ياهگنهآ  لاثم :  يارب  ( . . . 20  . ) درادن یعنام  چیه  دشاب ،  یلاخ  لاکـشا  تابجوم  زا 
ناـمه نـیا  دـنراد .  دوـجو  هـنیمز ) نـیا  رد   ) اههدـنناوخ نیرتدــنمرنه  نـیرتقوذ و  شوـخ  یبرع  ياـهروشک  زا  یخرب  رد  ـالثم  تـسا ، 

زا ياهلاقم  شیپ ،  یتدم  دناسرب .  ار  شدوخ  نومـضم  تسرد  ات  دوش  هدـناوخ  دـیابتیفیک  نیمه  هب  نآرق  تسا .  نآرق  ندـناوختیفیک 
ار یمالسا  رنه  هلمج  زا  دوب .  هدروآ  ییاهلاثم  اههنومن و  هدرک و  هیبشت  بوخ  یلیخ  باب  نیا  رد  وا  مدناوخیم .  یجراخ  يهدنسیون  کی 

دیحوت روحم  رب  مالسا  ینیب  ناهج  يهدنهد  ناشن  نیا  تسا و  یمالسا  رنه  کی  اقیقد  دجـسم  دبنگ  هک  دوب  هتفگ  هداد و  ناشن  دجـسم  رد 
ار دوخ  دنیشنیم  دبنگ  نآ  ریز  ناسنا  یتقو  تسا .  هللا  نآ  هک  دنکیم  تکرح  روحم  کی  رب  مالسا  ینیب  ناهج  رد  زیچ  همه  ینعی  تسا ، 
ای نآرق  ةدعاق  دتـسیایم و  زامنـشیپ  هک  تسییاج  بارحم  دـنادیم .  طبترم  تانئاک  يهمه  اب  ار  دوخ  دـنکیم و  ساسحا  ملاع  زکرم  رد 

تـسه غارچ  کی  امتح  بارحم  رـس  يالاب  اذل  دننیبیم .  ار  وا  مدرم  هک  ییاج  دـهدب .  دای  مدرم  هب  ار  يزیچ  ات  دریگیم  تسد  رد  باتک 
کی زا  یغارچ  مه ،  یمیدق  ياهبارحم  رد  یتح  دوشیم .  هدهاشم  ابیز  ياهرتسول  اهغارچ و  لکش  هب  دیدج  ياهبارحم  رد  رورم  هب  هک 

ۀجاجز یف  حابـصملا  حابـصم ،  اهیف  ةوکـشمک  هرون  لـثم  هک  تسا  ضرـالا  تاومـسلا و  رون  هللا  موهفم  ناـمه  نیا  تسا ،  نازیوآ  ریجنز 
ياهناوتـسا يهدعاق  کی  اب  ینعیتسا  رتنهپ  يرادقم  یتنـس  تروص  هب  دـجاسم  نوتـس  ياپ  ای  تسا .  هشیـش  کی  لخاد  غارچ  نآ  ینعی 

زا ییاهنوتس  اب  ار  لوسرلا  دجسم  نوچ  دنکیم .  یعادت  ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دجسم  نوتـس  ياهلخن  نیا  هدماین ،  نییاپ  فرطب  میقتـسم 
(21  . ) دنیآیم باسح  هب  یمالسا  رنه  يرامعم ،  رد  هک  ار  رگید  ياهزیچ  اههتسدلگ و  روطنیمه  و  دناهتخاس ،  لخن 

رنه بلاق 

نتخاس يارب  و  دـهدیم .  هولج  تشز  ار  ابیز  فورظم  ابیزان ،  فرظ  دراد .  رایـسب  شزرا  زین  بلاق  دـباییمن ،  نایاپ  يوتحم  اـب  رنه  راـک 
رد ار  يرنه  لوصا  شزومآ  تردق  هک  ینادنمرنه  دراد .  ترورـض  مه  شزومآ  تسین ،  یفاک  دادعتـسا  اهنت  رنه  يهصرع  رد  ابیز  فرظ 

قلختمدخ رد  دیاب  هک  دناییادخ  ياهتبهوم  يرنه ،  ياهبلاق  يهمه  زین  رعـش و  ( 22  . ) دنباتشب ناناوج  يرای  هب  دیاب  دننیبیم ،  دوخ 
ار تایـصوصخ  نیا  يرعـش  نآ  يرنه ،  نآ  منک :  ضرع  اـجنیا  مه  ار  هتکن  کـی  ( 23  . ) دنـشاب ییادخ  يالاو  ياهنامرآ  لماح  ادـخ و 

 . . . دوشیمن لقتنم  الـصا  دنامیمن ،  دشابن ،  رنه  رگا  نوچ  دشاب ،  رنه  اعقاو  ینعی  دشاب  مکحم  اعقاو  نآ  يرنه  يدنبناوختـسا  هک  دراد 
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( . . . 24  . ) دـمهفب يزیچ  دراد ،  دوجو  نآ  رد  هک  هچنآ  زا  ات  دـنکیمن  هاگن  یـسک  دوبن  رگا  ییابیز  تسا ،  ییابیز  دراد ،  هبذاـج  هکنآ 
ياهدـیاب یـسب  و  دوش .  يروآون  راکتبا و  بلاق ،  هویـش و  رد  دوش ،  مزال  رگا  و  شیارآ ،  ییابیز و  ریبعت و  ناـبز و  رد  دـیاب  هکنآ  رگید 

دورس ياهفرح  ياههدنناوخ  لثم  ۀقیقح  ناناوجون  نیا  ( 25  . ) تسین زاینیب  نآ  زا  نامز ،  نیا  رعـش  باب  رد  بولطم  لامک  هک  رگید . . . 
يادـص یناوخمه  رد  نوچ  تسا  بسانتم  یلیخ  زین  ناشیاهادـص  تسا .  یگتخپ  يهناشن  ناشیاهراک  تاـکرح و  اـهتسژ و  دـندناوخ ، 
يرعش بلاق  کی  رد  نیماضم  نیرتهب  رگا  ( 27  . ) دیاهدرک ادیپ  ار  بسانتم  ياهادص  ( 26  ) امش نکیل  دنکیم ،  بارخ  ار  راک  بسانتمان 

رد نومـضم  ریخ ،  میریگب .  مود  هجرد  ار  نومـضم  میناوتیمن  رعـش  کی  رد  اـم  هتبلا  دیـشخب ،  دـهاوخن  ار  بولطم  رثا  دوش ،  هتخیر  دـب 
یساسا راک  هک  ار  غیلبت  تسین و  دیفم  درادن ،  ياهدیاف  الصا  يرعش  بوخ  کینکت  نودب  بوخ ،  نومضم  نآ  اهتنم  تسا .  لوا  يهجرد 

ات اهمایپ  نیا  ذوفن  شرتسگ و  يهیام  نیون و  ياـهمایپ  يهمه  يارب  بلاـق  نیرتاـبیز  رنه ،  رعـش و  ( 28  . ) داد ماـجنا  ناوتیمن  تسا ،  رنه 
رد ار  یناسنا  فراعم  نیرتالاو  دناهتـسناوت  هشیمه  هاگآ  نایارـسنخس  نارعاش و  تسیناـسنا و  ياـهناج  اـهلد و  عیـسو  يهطخ  ياـج  همه 
راک دـنناوتیم  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  نم  بطاـخم  ( . . . 29  . ) دـننایامنب دوخ  زا  دـعب  ياهلسن  هب  هنادواج ،  یـشقن  اب  راـگزور  يهبیتک 

رد هئارا  لباق  لوبق و  لباق  بوخ و  ياهکینکت  بوخ و  ياهبلاق  زا  دیاب  هتبلا  دننک .  غالبا  ار  يرنه  مایپ  دننک و  شالت  رپ  لاعف و  يرنه 
(30  . ) دننک هدافتسا  رنه  ياههبعش  اههتشر و  همه 

هتشذگ میژر  رد  رنه 

 ، دنتـشاد هیکت  رز  روز و  هب  هک  اهنآ  دـندوب . . .  هدرک  شیادـج  یناسنا  ياـهنامرآ  اهـشزرا و  زا  نوچ  دوب ،  مولظم  میدـق ،  ماـظن  رد  رنه 
دیآ رد  نازودنارز  نایوگروز و  ياهفده  تمدخ  رد  هک  دوب  موکحم  رنه  دنتساوخیم .  دوخ  تردق  تخت و  ندنام  راوتـسا  يارب  يرازبا 

هدننک هارمگ  ردـخم و  لاح  همه  رد  لیـصا و  ياهـشزرا  دـض  رب  ياهبرح  داتفا  زاین  هاگ  ره  اهنآ و  راک  هار و  رگهیجوت  دـش  مزال  اج  ره  ، 
نیا دمآیم و  رد  یقیقح  ياهشزرا  اهتلاصا و  تمدخ  رد  رنه  دیـسریم ،  مه  هب  يدنمرنه  رد  یخاتـسگ  نامیا و  هک  یماگنه  اهنت  دشاب . 

رگاوغا طحنم و  گنهرف  قوط  اما  تسا .  هدوشگ  مه  رنه  ندرگ  زا  ار  متس  ریجنز  یمالسا ،  بالقنا  ( 31  . ) دوب رذگدوز  بایمک و  یسب 
یهاشمتس طحنم  ماظن  رد  هتفایتیبرت  نادنمرنه  دوشگ .  ناوتیمن  یناسآ  هب  دناهتـسب ،  لد  هتفرگ و  وخ  نآ  هب  هک  اهنآ  ندرگ  زا  ار  یبرغ 

رخاوا رد  ( 32  . ) دید رطخ  کی  مشچ  هب  ار  یتوغاط  ياهشزرا  نخلگ  رد  هدیئور  رنه  دـیاب  مه  زورما  هک  تسا  نینچ  دـناهلمج و  نیا  زا 
نآ رد  ینید  دض  يهنحـص  دـش ،  هتخیمآ  زین  پچ  ياهـشیارگ  هب  اجیردـت  ورـشیپ  يامنیـس  رتآئت و  هک  يههد 40  لوـط  رد  يههد 30 و 

ینید دض  شیارگ  ره  رابج  هاگتسد  لاس 41 ،  رد  تیناحور  تضهن  ندش  روهلعش  زا  سپ  هک  تسناد  دیاب  و  تشگ .  رتحضاو  هتسجرب و 
ياهلاس لوط  رد  ( 33  . ) درکیم دـییات  درمـشیم و  منتغم  ناوج ،  لسن  نایم  رد  یبالقنا  مالـسا  جاور  اب  هلباقم  يارب  ار ،  پچ  دـنچ  ره  ، 

چیه یمدرم  رنه  هک  نیا  هن  تشادـن .  رارق  دوخ  یلـصا  رتسب  ارجم و  رد  اریز  دربیم ،  رـسبتبرغ  یعون  رد  رنه  بـالقنا ،  يزوریپ  زا  لـبق 
 ، دننکیم جرخ  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  ینعی  دننکیم ،  قافنا  دنراد ،  هیامرـس  هچنآ  هک  یناسک  دنتـسه  هشیمه  لاح  ره  هب  نوچ  میتشادـن . 

رنه و ياـهرازبا  ماـمت  دوبتموکح . . .  ناـبحاص  تردـق و  باـبرا  تمدـخ  رد  رنه  دوبن . . .  هنوگنیا  هعماـج ،  رد  رنه  یمومع  دومن  اـما 
اههاگتسد نآ  رایتخا  رد  یفنـص  ره  زا  یـسنج و  ره  زا  رانک و  هشوگ و  رد  اهناسنا ،  دوجو  رد  يرنه  ياهتیقالخ  ياههمـشچرس  يهمه 

کی زا  میرذگب  روطنیمه .  مه  رنه  درک ،  ادیپ  رییغت  اهنایرج  يهمه  دـش . . .  ضوع  ام  زیچ  همه  دـش ،  بالقنا  یتقو  ( 34  . ) تشاد رارق 
مدرم و ياهقشع  مدرم و  ياهوزرآ  دـنریگب و  رارق  مدرم  تمدـخ  رد  دـنیایب و  هار  مدرم  اـب  دـندشن  رـضاح  مه  زاـب  هک  يدـنمرنه  دادـعت 
زا ياهراـپ  ارچ  هک  تسا  ظوـفحم  مدرم  يارب  هتـسویپ  لاؤـس  نـیا  ( 35  . ) دـنیوگب خـساپ  ارنآ  ایناث  دـنمهفب ،  ـالوا  ار  مدرم  ياهتـساوخرد 

نیا دندیرب ؟  ناشنیمزرـس  نادردق  نابرهممدرم و  زا  دوبن ،  یعنام  لئاح و  چیه  ناشراید  مدرم  نانآ و  نایم  هک  يراگزور  رد  نادـنمرنه 
هک يراـگزور  رد  هـک  تـشاد  دوـجو  یناـصقن  ییاــسران و  هـچ  نادــنمرنه  زا  ياهراــپ  شنیب  ناــبز و  رد  تسیخیراــت :  لاؤـس  کــی 
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يهیعاد نیا  زا  شیپ  هکنانآ  زا  یخرب  ملق  نابز و  دوب ،  هتـشاداو  نیـسحت  باجعا و  هب  ار  ایند  ناشنهیم ،  مدرم  یناسنا  ياهتکرحتمظع 
؟  دنتـشون دـنتفگ و  ناشتلم  ياهتـساوخ  تاداقتعا و  فالخ  رب  هرابکی  هب  ای  دـنام . . .  ورف  نتـشون  نتفگ و  زا  هرابکی  دنتـشاد ،  يدـنمرنه 

ناشکندرگ و فرـصت  هب  رز  روز و  ياههسوسو  اـب  یناـمز  رید  یگدـنز ،  ياـبیز  ياـههولج  يهمه  دـننام  زین  رنه  رعـش و  کـشیب  ( 36)
اب یلو  تسا .  هتفر  راکب  تورث  کلم و  نادنوادخ  ياههتـساوخ  اهـسوه و  تمدخ  رد  ادـخ و  قلخ  نایز  هب  هدـمآ و  رد  راصعا  نایتوغاط 

شزرا فطل و  تسناوت  دنهاوخن  زگره  دنتـسب ،  ینامـسآ  تبهوم  نیا  تماق  رب  نازومآ  دب  ناهاوخدـب و  هک  یتشز  ياههیاریپ  نیا  دوجو 
دـصاق یهابت و  داسف و  جیورت  يهلیـسو  ار  رعـش  ای  دندوشگ  نارگمتـس  شیاتـس  هب  نابز  هک  اهنآ  خـیرات  رد  دـنربب .  نیب  زا  ار  نآ  یقیقح 

رنه رعش و  هب  قیوشت  هتشذگ ،  رد  ( 37  . ) دناهدرب ار  دوخ  يوربآ  طقف  هکلب  دنربب ،  ار  رعش  يوربآ  دناهتسناوتن  دندرک ،  یمدرمان  یتشز و 
ياپ ریز  ار  ناج  هتفاب ز  لد ،  هدینت ز  هلح  نآ  دندوب ،  هدامآ  هک  دشیم  لماش  ار  یناسک  اهنت  صاخ و  یهورگ  الوا  دوبن .  شیب  ياهعدخ 

اهمشچ ریوزت ،  روز و  رز و  ياهتسد  ایناث  دنروآ . . .  تسد  هب  ار  رز  روز و  نادنوادخ  لد  ادخ ،  دنمـشزرا  هیده  اب  دننک و  شرف  نارابج 
هک دـنمرنه  رعاش و  ( 38  . ) دـندوب هتـسب  تسا ،  هدـش  میـسرت  نآ  رب  ناـسنا  هعماـج و  یهلا  موهفم  هک  ییاـبیز  نشور و  قـفا  ندـید  زا  ار 
رد یعیدـب  لکـش  هب  دوخ ،  قالخ  نهذ  ياسآهزجعم  هاگراک  رد  ار  نآ  دـنیبب و  ار  قیاـقح  دوخ  فاکـشوم  نیب و  زیت  مشچ  اـب  دـناوتیم 

زواجت ملظ و  داسف و  یچوپ و  زا  راشرس  ار  نآ  تسیرگنیم ،  دوخ  يهعماج  یگدنز  تیعقاو  رد  یتقو  دراذگب ،  اهناسنا  رظنم  رد  دروآ و 
شیع یسنج و  توهش  لوپ و  تفاییم .  هنوگ  لایخ  باوخ و  ياهوزرآ  ریقح و  ياههتـساوخ  هنالهاج و  تیبصع  تلاهج و  تمحز و  و 

هک یتمس  نآ  هب  ای  دنامب  يوزنم  ای  دوش  میلـست  ای  دوب  روبجم  دنمرنه  رعاش و  دیدیم . . .  یـشزرا  ماظن  نآ  يالاک  نیرتبوغرم  ار  یناویح 
ار نانآ  هار  رابغ  المع  دندزن ،  هسوب  نارگهطلستسد  هب  امـسر  دنچ  ره  هک  دندوب  يدایز  ناسک  دوش .  هدنار  دوب ،  لیام  یـسایس  يهطلس 

سوسفا غیرد و  يهیام  زیگنا و  فسات  یتسار  هب  هتـشذگ  نارود  رد  رنه  بدا و  رعـشتشذگرس و  بیترت ،  نیدب  دـندرک .  مشچ  يهمرس 
جوا هک  - هتـسباو یهاشمتـس  میژر  نارود  رد  طقف  هن  دـندرک ،  هدولآ  نئاخ  دـیلپ و  ياهتـسد  ار  هدنـشوج  يهمـشچ  نارازه  ( 39  . ) تسا

دح نآ  ات  تسین . . .  رتمک  رگید  ياهتلم  زا  نامدادعتـسا  هک  میتسه  یتلم  يرنه  ظاحل  زا  اـم  اـهنرق .  لوط  رد  هکلب  - دوبتبکن تنحم و 
یخرب رد  ام و  ياههصق  رد  ام ،  ياهرعش  رد  هک  ینیماضم  میراد . . .  هقباس  یلیخ  ام  هک  منیبیم  متسه ،  انـشآ  يدنمرنه  رنه و  اب  نم  هک 
نارود نآ  مـه ،  ناـمدوخ  ناـمز  رد  تـسا .  هتــسجرب  هتــشاد ،  دوـجو  ناـمز  رید  زا  تـسه و  اـم  تـلم  روـشک و  رد  رنه  رگید  عاوـنا  زا 
رایـسب ياهدادعتـسا  میدیدیم  دندوب ،  هدروخ  دنربب و  دننک و  تراغ  ار  زیچ  همه  دـندوب  هدـمآ  هک  ناریا . . .  تلم  خـیرات  گرزبتنحم 

اب ار  اههمشچرس  نیا  اما  تشاد ،  دوجو  رگید  ياهزیچ  سکع و  ملیف و  يهنیمز  رد  یسیونهصق و  هنیمز  رد  رعش ،  يهنیمز  رد  ياهتـسجرب 
( . . . 40  . ) دوب هدنشک  هک  دوبن ،  شخب  افش  طقفهن  درکیمن ،  فرطرب  ار  یگنشت  طقف  هن  هک  دندولآ  نانچنآ  ناشدوخ  يهدولآ  ياهتسد 

یـضعب هک  دـش ،  ام  تایبدا  لخاد  ریخا  لاس  هاجنپ  لهچ  نیا  رد  هچنآ  لـثم  تسیمالـسا .  دـض  یمالـسا و  ریغ  ياههدـیا  مه  عون  کـی 
رد هک  ییاهرعـش  دننام  دراد ،  شیارگ  یبرغ  ددجت  یبرغ و  گنهرف  هب  تسا و  یمالـسا  دض  ياههدیا  یـضعب  یتسیـسکرام و  ياههدـیا 

نیا اما  دـننزب .  دـنهاوخیم  ار  یفرح  اهنآ  رد  هک  دـنراد ،  ییاهرعـش  نانیا  دوشیم .  هدـهاشم  نرق  نیا  لئاوا  يارعـش  یـضعب  ياههدورس 
طخ نامه  هک  ییارعش  دنتسه  مه  زورما  تسه . . .  مه  یمالسا  دض  حضاو  روطب  یهاگ  درادن و  یمالـسا  يوب  گنر و  هجوچیهب  اهفرح 

ياهشیارگ زا  دوب ،  یمالـسا  رگا  - دنک بیقعت  ار  یفده  ياهدیا ،  هتـشذگ  يهرود  رد  تساوخیم  هک  يرعـش  سپ  دنهدیم . . .  همادا  ار 
تسین ام  بالقنا  رعش  دروخیمن و  ام  بالقنا  درد  هب  مادکچیه  دوب :  نشور  شفیلکت  هک ،  دوب  یمالسا  ریغ  رگا  یلاخ و  مالـسا  یبالقنا 

(41 . )

اهتشونیپ

بدا رعـش و  يهرگنک  نیموس  ياضعا  اب  وگتفگ  ( - 2  . 1/4/1366 یمالسا ،  تاغیلبت  نامزاس  سیـسات  درگلاس  مسارم  رد  ینارنخـس  ( - 1
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لقن اـمامت  « رعـش شخب  يهمیمـض  ناونع  هب  نآ  تیمها  تلع  هب  وـگتفگ  نیا  -27/9/1365 یهاگشنادداهج ،  - روشک رسارس  نایوجـشناد 
رعش و ییوجـشناد  يهرگنک  نیتسخن  هب  مایپ  ( - 4  . 14/8/1365 روشک ، » نایوجـشناد  رتآئت  يهراونـشج  نیمود  هب  مایپ  ( - 3 تسا .  هدش 

داوستضهن بدا  رعش و  يهرگنک  هب  مایپ  ( - 6  . 26/2/1363 رنه ، » بدا و  رعـش و  يهرگنک  نیمراهچ  هب  مایپ  ( - 5  . 27/9/1363 بدا ، 
زاغآ تبسانم  هب  مایپ  ( - 8  . 14/11/1365 داشرا ، ) يهینیسح  رد   ) دهاش رعـش  هرگنک  رد  ینارنخـس  ( - 7  . 9/7/1364 ناسارخ ،  يزومآ 

رعش يهرگنک  نیمجنپ  هب  مایپ  ( - 10  . 4/1/1365 دهشم ، » يارعش  عمج  » رد ینارنخس  ( - 9  . 29/11/1360 بزحتیلاعف ،  لاس  نیمراهچ 
مایپ ( - 13 اجنامه .  ( - 12  . 16/11/1360 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور  یگنهرف  دحاو  ياضعا  اب  وگتفگ  ( - 11  . 15/2/1364 بدا ،  و 

رـسارس نایوجـشناد  بدا  رعـش و  هرگنک  نیموس  ياضعا  اب  وگتفگ  ( - 14  . 14/8/1365 روشک ، » نایوجـشناد  رتآئت  هراونـشج  نیمود  هب 
 . اجنامه ( - 16  . 16/11/1360 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور  یگنهرف  دـحاو  اب  وگتفگ  ( -» 15  . 27/9/1365 یهاگشنادداهج ،  - روشک
« ، رویرهـش رتآـئت 17  هراوداـی  هب  ماـیپ  ( - 18  . 16/11/1360 یمالـسا ،  يروـهمج  هماـنزور  یگنهرف  دـحاو  ياـضعا  اـب  وـگتفگ  ( - 17

یگنهرف دحاو  ياضعا  رادید  مسارم  ( - 20  . 30/6/1363 گنج ،  تمدخ  رد  رنه  بدا و  عمتجم  هیحاتتفا  ینارنخـس  ( - 19  . 17/6/1361
( - 22  . 26/11/1360 یمالسا ،  يروهمج  همانزور  یگنهرف  دحاو  ياضعا  اب  وگتفگ  ( - 21  . 16/11/1360 یمالسا ،  يروهمج  همانزور 

 . 27/9/1363 بدا ،  رعـش و  ییوجـشناد  يهرگنک  نیتسخن  هب  مایپ  ( - 23  . 26/2/1363 رنه ، » بدا و  رعـش و  يهرگنک  نیمراهچ  هب  ماـیپ 
( ، داشرا هینیسح  « ) دهاش رعش  هرگنک  » رد ینارنخس  ( - 25  . 9/7/1364 ناسارخ ،  يزومآ  داوستضهن  بدا  رعش و  يهرگنک  هب  مایپ  ( - 24

7/9/1366 زاریش ، » يرادناتسا  رد  یناوخدورس  همانرب  يارجا  زا  سپ  تبحص  ( - 27 دورس .  هورگ  ربهر  هب  باطخ  ( - 26  . 14/11/1365
هرگنک نیتـسخن  هب  ماـیپ  ( - 29 تشهبیدرا 1364 .  مکی  - هفیحـص هلجم  - یمالـسا داـشرا  ترازو  ییامنیـستنواعم  اـب  هبحاـصم  ( - 28 . 

هب مایپ  ( - 31  . 1/4/1366 یمالسا ،  تاغیلبت  نامزاس  سیسات  درگلاس  مسارم  رد  ینارنخس  ( - 30  . 27/9/1363 بدا ،  رعش و  ییوجشناد 
« ، روشک نایوجشناد  رتآئت  يهراونشج  نیمود  هب  مایپ  ( - 33 اجنامه .  ( - 32  . 16/5/1364 نایوجشناد ،  رتآئت  يرسارس  هراونشج  نیتسخن 

نیمراهچ هب  ماـیپ  ( - 36 اـجنامه .  ( - 35  . 30/6/1363 گـنج ،  تمدـخ  رد  رنه  بدا و  عمتجم  هیحاـتتفا  ینارنخـس  ( - 34  . 14/8/1365
(39 اجنامه .  ( - 38  . 27/9/1363 بدا ،  رعش و  ییوجشناد  يهرگنک  نیتسخن  هب  مایپ  ( - 37  . 26/2/1362 رنه ، » بدا و  رعش و  يهرگنک 

« ، رنه هشیدـنا و  يهزوـح  » رـالات رد  هیحاـتتفا  ینارنخــس  ( - 40  . 27/9/1363 بدا ،  رعــش و  ییوجــشناد  يهرگنک  نیتـسخن  هـب  ماـیپ  -
 . 27/9/1365 یهاگشناد ،  داهج  «- روشک رسارس  نایوجشناد  بدا  رعش و  يهرگنک  نیموس  ياضعا  اب  وگتفگ  ( - 41  . 15/12/1363

هدنیآ زورما و  رنه 

(1) هدنیآ زورما و  رنه 

فورعم ياههرهچ  دندرک ،  هئارا  ایند ،  ياج  ره  رد  ای  روشک  لخاد  رد  هچ  امـش ) بالقنا  زا   ) لد دب  ای  هقباس  دب  ياهملق  هک  ار  ياهنحص 
ور بالقنا  زا  هک  دنتـسین  ییور  هیـستخبدب  نادنمرنه  طقف  امـش  یعدم  دـینک ،  كاپ  امـش  یناسنا . . .  تنیط  يافـص  ناگدـننکهدولآ  ، 

یعدـم تسيرابکتـسا ،  ياهتسایـستشم  رد  هک  اجنآ  ات  ایند ،  يرنه  میظع  رکیپ  هکلب  دـندرک ،  انف  هب  موکحم  ار  دوخ  دـندنادرگرب و 
هک يدـعاسم  يهنیمز  اب  و  تسه ،  نانآ  رد  هک  دادعتـسا  دنمـشزرا  ياهریخذ  اـب  اـم  دـقتعم  ناـناوج  رگا  هک :  تسا  ملـسم  ( . 1  ) تسامش

نانآ رایتخا  رد  یلیمحت  گنج  بالقنا و  ياههنحـص  هک  يریظنیب  عیدـب و  ياههژوس  زا  يریگهرهب  اب  هدروآ و  مهارف  نانآ  يارب  بالقنا 
رتآئت و فرـص  ار  دوختمه  دوشیم ،  ساسحا  یبالقنا  میهافم  شرتسگ  خوسر و  يارب  یـشیامن  رنه  هب  زورما  هک  یمربم  زاـین  و  هداـهن ، 

هتشر نیا  رد  يرنه  راثآ  نیرتهتسجربتسناوت  دهاوخ  یمالـسا  بالقنا  يدنچ  زا  سپ  دنربب ،  شیپ  هب  ار  يوتحم  کینکت و  دننک و  امنیس 
زورما هچنآ  هاوخان  هاوخ و  ( . . . 2  . ) دبایتسد یمالسا  یهلا و  هشیدنا  يایاده  نیرتدنمشزرا  زا  یکی  هبتیرـشبو  دنک  هضرع  ایند  هب  ار 
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بیدا دنمرنه و  اهتنم  دش .  دهاوخ  سکعنم  راگزور  نیا  نابیدا  نادنمرنه و  دادعتـسا  قوذ و  نشور  هنییآ  رد  درذـگیم ،  ام  يهعماج  رد 
يهدـننک سکعنم  هنییآ  نیا  هشیمه  دـنک . . .  رتنشور  رتفاص و  رتیلقیـص و  هچ  ره  ار  هنییآ  نیا  هک  دراد  مه  ار  هفیظو  نیا  گنهرف  اـب 
دناهدرک یعس  هک  نانآ  دش و  دهاوخ  نشور  تقیقح  ماجنارـس  زور  کی  اما )  . ) دهدیم ناشن  جوعم  جک و  یهاگ  تسین .  تایعقاو  قیقد 

هدرپس بالقنا  هب  لد  هناقداص  هک  زورما  ناوج  دنمرنه  هک  میراد  هدیقع  ام  ( 3  . ) دش دنهاوخ  ءاشفا  دـنهد ،  ناشن  فرحنم  تشز و  ار  نآ 
رگـشرازگ نامه  دنزیم ،  فرح  بالقنا  زا  هنانمؤم  تسا و  هتفرگ  رارق  بالقنا  ياهـشزرا  اهنامرآ و  تمدخ  رد  بالقنا و  تمدـخ  رد  و 

دشاب هدومیپ  ار  یلاعت  دشر و  ینونک  دنور  ام  یبالقنا  تایبدا  هک  يزور  ( 4  . ) تسا راگزور  نیا  قیاقح  راگزور و  نیا  خیرات  يهنادواج 
میـسرت و  زورما ،  ناسنا  يابیز  تشز و  طاقن  حیرـشت  یگدنز و  ینامرآ  ریوصت  دوش .  رـصع  نیا  تایبدا  يارب  ياهزات  يوگلا  دـناوتیم  ، 

دهم رد  هک  تسا  هتخاس  يدنمرنه  رعاش و  نآ  زا  همه ،  زا  شیب  دناسریم ،  یقیقح  یلاعت  يراگتـسر و  شیاسآ و  هب  ار  یمدآ  هک  یهار 
 . دشاب هتخومآ  تسا ،  مکاح  نآ  رب  یهلا  یحو  هک  ییاضف  تسادق  افص و  رد  ار  یلاعتم  یشزرا  ماظن  هتـسیز و  یمدرم  ییادخ و  یبالقنا 

دـشر جـیردتب  هدـییور ،  هزاـت  لاـهن  نیا  ناوج و  تعیبط  نیا  هدـشن .  هبرجت  هدومزآ و  شیپ  زا  تسا ،  ناوج  زونه  یبـالقنا  رنه  هتبلا  ( 5)
يرنه راثآ  يهمه  اهولبات و  اههمانملیف و  اههمانشیامن و  ناگدنزاس  اهسیون ،  هصق  نارعاش ،  همه  نادنمرنه ،  همه  نازیزع ،  امش  دنکیم . 

يهفیظو هب  يرنه ،  يهفیظو  هب  هکلب  ناـتدوخ ،  ینورد  ماـهلا  زا  جراـخ  ياهـفیظو  هـب  هـن  دـیفظوم ،  شنیرفآ  ياـهییابیز  ياـهرادومن  و 
یبالقنا رنه  یمالسا و  رنه  مان  هب  زورما  هک  يرنه  دیشاب  هتـشاد  هجوت  نازیزع ،  ( 6  . ) دیزاس افوکـش  روراب و  ار  ناوج  لاهن  نیا  یقالخا ، 

رد هراومه  يوتحم ،  ظاـحل  زا  مه  کـینکت  ظاـحل  زا  مه  دـیاب  اذـل  تسیمالـسا ،  بـالقنا  یمالـسا و  يروهمج  يوربآ  دوشیم ،  هئارا 
ره رنه  بلاق  رنه و  ياوتحم  دیاب  میروایبتسدب . . .  لاس  دنچ  زا  دعب  ار  شهج  جوا و  نآ  هک  میتسه  راودـیما  ام  دـشاب . . .  توق  ياهتنم 

یمدرم تیامح  یهلا و  تیاده  هک  ارچ  تسا  راگدـنام  یمالـسا  بالقنا  ( 7  . ) دـشاب هتـشاد  تفرـشیپ  یقرت و  مه  تازاوم  هب  مه و  اب  ود 
اهیکاپان و ات  دیزاسب  يریشمش  دوخ  رنه  رازبا  زا  دیاب  امش  دور .  راکب  نآ  ياهشزرا  قیمعت  هار  رد  دیاب  امـش  رنه  تسا .  نآ  يهناوتـشپ 
اب یهلا و  ياهشزرا  ندش  مکاح  اب  زورما  ( 8  . ) دوش راومه  زاب و  هعماج  رد  يوقت  صولخ و  یکاپ و  دشر  هار  ات  دیادزب ،  ار  اهیـصلاخان 
هک یبالقنا  مهنآبالقنا  ياضف  تسا .  زاب  همه  يور  هب  ییامزآ  رنه  نادیم  یگدنز  یعقاو  يدـج و  ياههنحـص  رد  مدرم  ياههدوت  دورو 

یمدرم و ياـههسامح  یبـالقنا و  میهاـفم  تسا .  قوـشم  نیرتگرزب  دوـخ  تسا ،  مدرم  لد  تسد و  هب  یکتم  هملک ،  یقیقح  ياـنعم  هب 
مدرم نیا  تعاجش  فرش و  رد  دناوتیم :  هدننیرفآ  نهذ  ره  تسا .  دنمرنه  رعاش و  نهذ  نالوج  يهصرع  نیرتعیسو  بالقنا ،  ياهنامرآ 

رد ناناوج ،  لد  يافص  رد  ریوزت ،  روز و  رز و  ياهتب  نتسکش  رد  رابکتسا ،  يهدنرد  ناگرگ  اب  هتـسیاش  یگدنز  رطاخ  هب  هزرابم  رد  ، 
نیرتهدننک روحـسم  یمالـسا ،  بالقنا  يهولج  اهدص  رد  نیفعـضتسم و  زا  تیامح  مچرپ  نتـشارفا  رد  ناردام . . .  تمواقم  ماکحتـسا و 

دنمرنه رعاش و  زا  بالقنا  هک  تسیعقوت  نیرتیعیبط  نیا  دنک .  میسرت  نارگید  يارب  دوخ  قالخ  نهذ  تشگنارـس  اب  دنیبب و  ار  اهییابیز 
نیرتشیب دـنام .  دـهاوخن  دـنتفر ،  توغاط  اب  لمع  رد  اما  دـنا  توغاط  رب  » دـنتفگیم هک  اهنآ  هار  هب  مشچ  کـشیب  بـالقنا  دراد ،  زورما 

دیلپ و ياهتسد  ار  يرنه  هدنشوج  يهمشچ  نارازه  ( 9  . ) تسا نآ  دهم  رد  هتفای  شرورپ  بالقنا و  زا  هدـییاز  ياهورین  رب  بالقنا  يهیکت 
ینیگنستیلوؤسم امش  مینیبیم .  کیدزن  زا  ار  هتشذگ  نارود  يرنه  حالطـصا  هبتکرح  یگنهرف  راثآ  زورما  ام  دندرک . . .  هدولآ  نئاخ 

اهتنم تسا .  راوشد  رایسب  راک  دنرادن .  روضح  عمج  نیا  رد  نونکا  هک  ینادنمرنه  يهمه  و  نادنمرنه ،  امـش  صوصخب  دیراد ،  شود  رب 
رد ار  لگ  تسيراهب . . .  ياوه  لثم  تسا . . .  یبیجع  زاـیتما  بـالقنا ،  زاـیتما  تسا .  بـالقنا  نآ  -و  میراد زاـیتما  کـی  یهلا  لـضف  هب 
رب يراهب  ناراب  هک  ياهدرتسگ  توارط  اب  تسین و  هسیاقم  لباق  زاب  يارحـص  اب  اما  داد ،  دشر  ناوتیم  مه  قاتا  رد  هناخلگ و  رد  نادلگ ، 

یجنگ مدرم  ياهدادعتسا  ( 10  . . . ) دنکیم روراب  باتـش  تعرـس و  اب  ار . . .  نآ  زیخلـصاح  نیمز  دـباتیم و  نآ  رب  باتفآ  درابیم و  وا 
رایتخا رد  یتمیق  ندـعم  نیا  زورما  دوشب .  ءوس  ياههدافتـسا  نآ  زا  دـندوب  لـیام  یناـسک  تسیتمیق .  اـهتنایب و  یندـعم  ریذـپان و  ناـیاپ 
بهذلا نداعمک  نداعم  سانلا   : » تسا ناسنا  رنه  تیقالخ و  دادعتسا و  قوذ و  یتمیق ،  ندعم  نیا  تسا .  مالسا  رایتخا  رد  تسا ،  بالقنا 
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نب زا  لد و  هت  زا  هدنب  ( 11  . ) دینک دیلوت  دیزاسب و  دینک ،  جارختسا  ار  نآ  رتشغیب  رتصلاخ و  رتهبتسا و  نکمم  هچ  ره  هضفلا . . .  و 
ياهنادـیم رد  هک  روطنامه  دوب .  دـهاوخ  رترب  يرنه  هدنـشوج و  يرنه  روشک ،  نیا  يهدـنیآ  رنه  هک  مراد  یعطق  خـسار و  ناـمیا  نادـند 

. . . ؟  دنشاب هتشاد  دنتسناوتیم  یگدنمزر  رنه  ردقچ  گنج  رد  ام ،  یماظن  ياهورین  دینکیم ،  لایخ  امـش  الثم ،  میدرک .  هدهاشم  رگید 
 . اهنادیم رد  ریظنیب  ياههسامح  تسا ،  ربخ  هچ  دینیبب  امـش  الاح  دنک ؟  تمواقم  تسناوتیم  ردقچ  دگنجبتسناوتیم ،  ردقچ  ام  تلم 

دناوتیم ناتتیاکح  ناتتیاور و  هک  دیتسه  امش  تسین .  سک  ره  راک  اههنحص  نیا  شرازگ  دیتسه . . .  اههنحص  نیا  نارگشرازگ  امـش  . . 
 ، دینک فرطرب  ار  فلتخم  ياهفعـض  دینک ،  يوق  تسا  نکمم  هچ  ره  ار  ناتيرنه  ياههیام  دیاب  دناشکب . . .  مشچ  هب  ار  اهییابیز  نیا 

رـسیم یگنهرف  يهطلـس  نارود  ياهتراسخ  ناربج  دـهعتم ،  هاگآ و  نارعاـش  امـش  ریذـپان  هفقو  تدـهاجم  نودـب  ( 12  . ) دـینکن ضامغا 
 ، دتفیب راک  هب  هعماج  يرعـشتیفرظ  يهمه  الوا :  دیاب :  تفای .  دهاوخن  ار  بسانتم  شهج  ییافوکـش و  نآ  یبالقنا  رعـش  دش و  دـهاوخن 
زاب هنحص  هبتمالس  تروص  رد  هدرپس ،  لفاغت  ایتلفغتسد  هب  هدش و  شومارف  ياهتیلعف  دوشتیبرت و  هتخانش و  ناشوج  ياهدادعتسا 
اثلاث دوش .  هدودز  نآ  زا  اقلطم  یکشخ  یتسس و  تفاخس و  دسرب و  مزال  ییاویش  تماخف و  هب  رعـش  دیاب  ایناث :  دنوش .  هتخاون  هدنادرگ و 

ماـظن ياـههیاپ  خوـسر  يهیاـم  هک  یمالـسا  فراـعم  هب  زین  هعماـج و  ینوـنک  مـهم  لـئاسم  هـب  رتـشیب  يرعـش  فادـها  تاـعوضوم و  رد  : 
رگا و  شیارآ ،  ییابیز و  ریبعت و  نابز و  رد  اعبار :  دنک .  تکرح  بالقنا  ياهفدـه  تهج  رد  الماک  رعـش  دوش و  هتخادرپ  تسیمالـسا ، 

 . تسین زاینیب  نآ  زا  نامز ،  نیا  رعـش  باب  رد  بولطم  لامک  هک  اهدیاب  یـسب  و  دوش .  يروآون  راکتبا و  بلاق ،  هویـش و  رد  دوش ،  مزال 
(13)

(2) هدنیآ زورما و  رنه 

تعاجـش و زین  یـسانش و  ناـمز  یهاـگآ و  یلـصا  طرـش  رنه ،  هنوـگنیا  شزاـس .  میلـست و  » رنه هن  تسا ،  تمواـقم  » رنه ناریا  زورما  رنه 
 . دوشیم هدافتـسا  ام  تلم  ندـیناشک  تلذ  هب  یبوکرـس و  يارب  اهرازبا  يهمه  زا  نآ  رد  هک  تسياهنایـشحو  مجاـهت  ربارب  رد  یخاتـسگ 

ياـنب رد  دـناوتیمن  دوب ،  نآ  یلـصا  یگژیو  حور و  ناـگناگیب ،  یگنهرف  مجاـهت  ربارب  رد  میلـست  هک  توغاـط  نارود  رنه  ياـیاقب  ( 14)
شزومآ يهنیمز  رد  ریذپان  یگتـسخ  هبناج و  همه  يراک  هب  دیاب  ( 15  . ) دشاب هتشاد  یمهس  یـشقن و  راگزور  نیا  یبالقنا  رنه  گنهرف و 

ار مزال  تاناکما  يهمه  یمالـسا  يروهمج  تلود  رد  رنه  گنهرف و  روما  ناراکردنا  تسد  نالوؤسم و  دوش و  هتخادرپ  يرنه  شرورپ  و 
شخب دیون  ییوجشناد ،  تکرح  نیا  موادت  رارمتـسا و  ( 16  . ) دـنراذگب ناهوژپ  رنه  نادـنمرنه و  رایتخا  رد  شرورپ  شیور و  نیا  يارب 

 . . . البرک نایهار  شبنج  اب  سـالجا  نیا  یناـمزمه  تسییافوکـش . . .  یگدـنلاب و  راـک  رد  یبـالقنا ،  ناوج و  رعـش  لاـهن  هک  تسا  نآ 
رعش و بلاق  نومضم و  رد  اصوصخم  هناراکادف . . .  تکرح  نیا  شپت  حور و  دشخبیم .  نآ  هب  صوصخم  یلاح  روش و  هزات و  نومضم 
 . دشاب بالقنا  يهلفاق  ناوخ  شوواچ  دیاب  بالقنا  نارود  رعـش  تقیقح ،  رد  دشاب .  هتـشاد  حضاو  هتـسجرب و  يدومن  دـیاب  یـسراف  بدا 

 . . دنشاب دوخ  يرعش  راثآ  رد  ناشبالقنا  ياهتیعقاو  اهشور و  اهتـسایس ،  اهنامرآ ،  يهمه  يهدننک  سکعنم  دنناوتیم  ناوج  نارعاش  ( 17)
ار دوختشونرس  دنهاوخیم  هک  اهنآ  دنرایـسب  دنرگنیم ،  ام  ماظن  ام و  روشک  ام و  تلم  ام و  بالقنا  هب  ییوگلا  نوچمه  اهتلم  زورما  . 

لقتنم نانآ  هب  تساهنابز ،  نیرتاریگ  نیرتصلاخ و  نیرتلیصا و  هک  رنه  رعـش و  نابز  هب  دیاب  بالقنا  مایپ  دننیبب .  بالقنا  نیا  يهنییآ  رد 
عـضاوم مکحم  صرق و  دیاب  ام  ( 18  . ) تسا رودـص  لباق  رگید  بلاق  ره  زا  رتهناقداص  رتناسآ و  تایبدا  رنه و  بلاـق  رد  بـالقنا  دوش . 

 ، یـشاب مدرم  اـب  بـالقنا و  نیا  يارب  یهاوـخیم  اـعقاو  رگا  وـت  سیوـن !  همانـشیامن  زاـسملیف !  هدنـسیون !  يا  هـک :  مییوـگب  ار  ناـمدوخ 
جاع جرب  رد  یهاوخب  وت  هکنیا  اما  شاب .  یمدرم  دنمرنه  یمدرم و  رعاش  نک و  تکرح  يژولوئدیا  نیا  اب  مهفب و  ار  مدرم  نیا  يژولوئدیا 

یتموکح تموکح ،  نیا  نوچ  و  يوشیم ،  يوزنم  یناـمیم و  ادـج  مدرم  زا  ینک ،  حرطم  ار  یمیدـق  تاـینهذ  ناـمه  ینیـشنب و  تدوخ 
همان کی  دوب ،  هدـمآ  میارب  هک  ییاههمان  وزج  ( . . . 19  . ) دش یهاوخ  هناگیب  يوزنم و  اج  همه  زا  يدش  ادـج  مدرم  زا  یتقو  تسیمدرم 
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هک دوب  هتشون  هلگ  باب  زا  دیاهتخادرپ . . .  رعش  هب  امش  هکنیا  زا  ریدقت  نمض  وا  مروایب . . .  ار  شمسا  مهاوخیمن  دوب ،  یفورعم  رعاش  زا 
نامه رد  مدـید  مدرک  هاگن  شرعـش  هب  یتقو  دـماین . . .  نامغارـس  هب  یـسک  و  نانچ . . .  نینچ و  میتفگ و  ییاهرعـش  بـالقنا  زا  دـعب  اـم 

یفیعـض دید  ردـقنیا  وت  دـسیونب :  شباوج  رد  متفگ  ناردارب  زا  یکی  هب  نم  تشذـگ . . . !  دـهاوخ  نازخ  نیا  هک  دـهدیم  دـیون  اهرعش 
ادـج مدرم  زا  ارچ  هک  ینکیم  هلگ  تقونآ  ینیبیمن . . .  هدـیمد  هک  ار  يراهب  نیا  و  تسا ،  نازخ  نارود  ـالاح  ینکیم  ناـمگ  هک  يراد 

ولج تفر  دیاب  هک  تسنیا  درک  دیاب  هک  يراک  اذل  دنکیم ،  دادـیب  نآ  رد  نیچلگ  لواطت  تسد  هک  تسيراهب  اهتنم  هدـمآ  راهب  متـسه . 
يزبسرـس و يهمه  اب  راهب  دـش .  راهب  دوجو  رکنم  هکنیا  هن  درک ،  نوریب  هداتفا ،  رازلگ  ناـیم  رد  هک  ار  یغـالا  تفرگ و  ار  نیچلگ  تسد 

یناوتیمن ار  هدیمد  حبـص  هک  تسيدید  هچ  نیا  دیمد !  دهاوخ  حبـص  ياهتفگ :  هکنیا  ای  ینیبب ،  ارنآ  یناوتیمن  وت  نکل  هدیمد ،  ییابیز 
يهمان کی  شباوجرد  اددجم  مه  ام  ردارب  نآ  و  داد . . .  یتاحیـضوت  دوب و  هدش  لاحـشوخ  یلیخ  تشون و  همان  اددجم  وا  ینیبب . . . ! ؟ 
هتخانـش شردق  دهاوخیم  سک  ره  زا  شیب  هک  تسییاهرـشق  دودـعم  زا  دـنمرنه  رـشق  نیا  لاح ،  ره  هب  ( 20  . . . ) داتسرف یبلاج  رایـسب 

دـننکیم و تبحـص  رفن  کی  اب  یتقو  نیا  ربانب  تسا .  نیمه  رطاـخب  دنتـسه  ساـسح  رهق و  دوز  جـنر و  دوز  اـهنیا  دـینیبیم  هکنیا  دوش ، 
دننکیم و رهق  اذل  میوگب ! ؟  هچ  دـمهفیمن ،  ارم  فرح  هک  یـسک  هب  دـنیوگیم  ناشدوخ  هب  دـمهفیمن ،  ار  اهنآ  فرح  وا  هک  دـننیبیم 

تروص هب  وا  ات  دنمرنه  ای  هدنـسیون  کی  هب  داد  ناوتیم  ار  عوضوم  ( . . . 21  . ) دنهدیمن هثحابم  ثحب و  رسدرد  ناشدوخ  هب  دنوریم و 
و دـناهدش . . .  ادـیپ  ياهدـع  کـی  هـک  تـسین  دـنمرنه  رنه  ندرک  دودـحم  قیداـصم  وزج  نـیا  دـنک . . .  هدافتـسا  دوـخ  رنه  زا  يراـکتبا 
دیاقع و بوچراچ  رد  رنه  تسا ،  دازآ  دنمرنه  دینکیم ،  ناشدودحم  دیراد  دیـشکیم ،  ریجنز  هب  ار  نادنمرنه  دـیراد  امـش  دـنیوگیم : 
 . نیا ربانب  تسا .  هدوب  اهیژولوئدیا  نییبت  نابز  نیرتهب  هراومه  رنه  تسا . . .  ضحم  غورد  نیا  دریگیمن !  رارق  اهيژولوئدـیا  تارکفت و 
رنه يهنیمز  رد  هک  منک  ضرع  تسا  مزال  ( 22  . ) میهدب هئارا  دنمرنه  هب  دـیاب  دراد ،  جایتحا  اهنآ  هب  زورما  بطاخم  هک  ار  ییاهتیولوا  . . 

بطاخم ( 23  . ) دوش ناربجدیاب  نیا  میاهتشاد ،  يراک  مک  یلیخ  هنافـساتم  بالقنا ،  زا  شیپ  هتـشذگ ،  رد  يرنه ،  راک  يرنه و  تیبرت  و 
شالت دیاب  دننک ،  راک  دیاب  هتبلا  دـننک .  غالبا  ار  يرنه  مایپ  دـنهد و  ماجنا  شالت  رپ  لاعف و  يرنه  راک  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  یناسک  نم 
( . . . 24  . ) دننک هدافتـسا  رنه  ياههبعـش  اههتـشر و  يهمه  رد  هئارا  لباق  لوبق و  لباق  بوخ  ياهکینکت  بوخ و  ياهبلاق  زا  دیاب  دننک ، 

 ، تسا هارمه  رـضم  دـیاوز  یخرب  اب  هتـشذگ  نارود  یگنهرف  طاطحنا  فعـض و  رطاخ  هب  تسام ،  رایتخا  رد  هک  ینونک  فراعم  کشیب 
کی لوؤسم و  کی  ناونع  هب  هدـنب  دوشب .  صالخ  اهنآ  زا  تسیکتم  یمالـسا  شنیب  یمالـسا و  ياـههیاپ  رب  هک  اـم  تلم  گـنهرف  دـیاب 

ار دوخ  یگنهرف  یگدـنام  بقع  میناوتب  هک  مینک  لمع  یقیرط  هب  رگید  الاح  هک  تسنیا  نامدوخ  عامتجا  ینونک  عضو  زا  مراـظتنا  یناریا 
رد ینونک و  نامز  رد  میناوتیمن  اعقاو  ایآ  مینک . . .  ناربج  میاهدش ،  راچد  نآ  هب  رخاوا  نیمه  اصوصخم  نرق  دنچ  لوط  رد  جـیردتب  هک 
وبا يزار و  يایرکز  یمزراوخ و  نوچ  میشاب  هتشاد  ینادنمشناد  و  انیس ،  نبا  یباراف و  لثم  میـشاب  هتـشاد  ياهفـسالف  دوخ ،  یملع  هعماج 

ققحم و یسوط و  خیش  دننام  ییاهقف  ظفاح و  يدعس و  یسودرف و  لثم  میـشاب  هتـشاد  ینادنمرنه  ابدا و  ارعـش و  مایخ و  ینوریب و  ناحیر 
یناخروم ییابدا و  ارعش و  ییاهقف ،  ینادنمشناد ،  ياهفسالف ،  دوخ  يهرود  رد  هک  میشاب  هتشاد  عقوت  میرادن  قح  ام  ایآ  یلح . . .  همالع 

 ، تسا نیمزرـس  نامه  نیمزرـس  تسیناریا ،  نامه  یناریا  هداتفا ؟  قاـفتا  هچ  رگم  ارچ ،  میـشاب ؟  هتـشاد  مه  زاـب  ناـنچنآ ،  یناـققحم  و 
اـسر ینغ و  ینابز  ام  نابز  دنکیم .  کمک  ام  هب  زین  مولع  شناد و  تفرـشیپ  تساهنارود .  نآ  زا  رتهب  یعامتجاعاضوا  یخیرات و  طیارش 
نیا اـب  دراد .  يرثؤم  شقن  نآ  لداـبت  نآ و  يهئارا  شرتـسگ و  فراـعم و  مولع و  شناد و  تفرـشیپ  رد  ناـبز  دوخ  تسا و  تیفرظ  رپ  و 

هک مینارورپن  ناملد  رد  ار  راظتنا  نیا  ام  هک  دراد  یلیلد  هچ  یناهج  دیدج  ياهتفرـشیپ  زا  یهاگآ  اب  عضو ،  نیا  اب  دادعتـسا ،  نیا  اب  نابز ، 
هلسلس کی  دنک .  هئارا  مه  زورما  ار  یمالسا  يهنایم  نورق  یمالسا  یگنهرف  ییافوکش  یملع و  ياهیگتـسجرب  نامه  غوبن و  نامه  ناریا 

يهقباس هن  تسا ،  نیمز  قرـشم  مدرم  زا  رتشیب  ناشدادعتـسا  هن  اهنآ  درک .  ادـیپ  ار  شـشوج  نآ  برغ  رد  شناد  و  داد . . .  يور  اـهقافتا 
یسایس تالیکشت  زا  رتهب  ناشیسایس  تالیکشت  یسایس و  عاضوا  اهتموکح و  عضو  یعامتجا و  عاضوا  هن  و  دنراد ،  قرـش  دننام  یندمت 
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زا شناد  يهقباسم  رد  برغ  تاناکما ،  هلـسلس  کی  بسح  رب  نیا ،  ربانب  تسا .  هدوب  مه  رتتخـس  رتهناـملاظ و  یهاـگ  هکلب  دوب ،  قرش 
نیب رد  نرق  دـنچ  نیا  لوـط  رد  تـفرعم .  شناد و  نوناـک  نـیرتمرگ  نیرتـمهم و  ناریا  ناریا .  زا  یمالـسا و  قرـش  زا  داـتفا ،  وـلج  قرش 

تسا نیا  مدق  نیلوا  لیلد ؟  هچ  هب  دشاب ؟  هنوگ  نیمه  عاضوا  دیاب  دبا  ات  هک  مینکب  روصت  دیاب  ارچ  الاح  دوب .  رگید  یمالـسا  ياهروشک 
ریز زا  ار  ناشیاصع  رگا  ینعی  میـشابن  نارگید  هب  یکتم  تقیقح  رد  دنجاتحم ،  مه  هب  اهناسنا  يهمه  هتبلا  میـشابن ،  نارگید  جاتحم  ام  هک 

(25  . ) تسا مدق  نیلوا  نیا  میتفیب ! !  نیمز  هب  ام  دندیشک ،  ام  لغب 

انغ - یقیسوم

 ، هتشذگ رد  مرادن .  نم  لقا  ال  میرادن ،  ار  لماک  نشور و  خساپ  نآ  ام  هلاسم  نیا  رد  زونه  منک  فارتعا  دیاب  یقیسوم ،  دروم  رد  اما  . . . 
اهتقو نآ  تسا . . .  مارح  هانگ و  وهل ،  سلاجم  صوصخم  گنهآ  هک  میدرکیم  هیکت  هلمج  نیا  يور  متـسه . ] هدیقع  نآ  رب  زین  نآلا  [و 

نویامه ای  اطع  وبا  ای  روش  هاگتسد  مینک  ضرف  اههاگتسد ،  اما  تسا . . .  وهل  سلاجم  صوصخم  ياهنارت ،  ياهگنهآ  میدرکیم  رکف  ام 
 . تسا هدوب  هناگهدزاود  ياههاگتسد  نیمه  زا  یکی  اب  هداد ،  نوریب  ار  ییاون  کی  اهنآ  يهرجنح  هک  یناسک  يهمه  روطچ ؟  نآ  لاثما  و 
نآ يالبال  رد  زاب  هک  نآ  رگم  تسین  مارح  اهنیا  تسا . . .  صوصخم  ياهمتیر  اهگنهآ و  نیمه  یقیـسوم  الـصا  تسین و  مارح  نیا  سپ 

- میتفگیم لامتحا  کی  تروصب  مه ،  ام  دوخ  هک  دش  ادیپ  یفرح  کی  اهدـعب  ( 27  ) و ( 26  . ) دشاب مارح  نآ  هک  دـنناجنگب  يزیچ  کی 
ام نهذ  رد  دـنتفگ  ناشیا  یتقو  دـنتفگیمار . . . - فرح  نیمه  مه  ناشیا  دـندوب . . .  دـیعبت  سبط  رد  يرظتنم  ياـقآ  ترـضح  هک  یتقو 
 . دنکیم يوتحم  هب  هراشا  هکلب  درادن  لکش  هب  هراشا  تسا ،  مارح  مالـسا  عرـش  رد  هک  انغ  مییوگب :  هک  دوب  نیا  فرح  نآ  دش ،  رتيوق 

هکلب تسا ،  لالح  ایتسا  مارح  دییوگب  ات  دـینکن  هعلاطم  لکـش  ظاحل  زا  ار  گنهآ  نآ  دـیدرگب ،  انغ  لابند  هب  دـیهاوخیم  یتقو  الـصا 
ره ای  اههنارت  نیرتابیز  اـب  امـش  رگا  یبلاـق .  رما  کـی  هن  تسییاوتحم ،  رما  کـی  اـنغ  ینعی  دـینک .  هعلاـطم  يوتحم  ظاـحل  هب  ار  گـنهآ 

یلیخ نحل  کی  اب  نویامه و  رقوم  نیتم و  گنهآ  نامه  اب  الثم  رگا  اما  تسین .  مارح  نیا  دـینک ،  نایب  ار  يدـیحوت  ياوتحم  کی  یتیفیک 
نیا ( 28  . . . ) میتفگیمن الجـسم  مه  ام  و  دوبن . . .  اوتف  ناونع  هب  نیا  هتبلا  تسانغ .  نیا  دـینک ،  نایب  ار  یهانگ  مارح و  زیچ  کی  يداـع 

یـضعب دروم  رد  ناشیا  هک  دش :  لقن  ماما  لوق  زا  هک  تسنیا  تسا  حرطم  هچنآ  نآلا . . .  نکل  دوب  حرطم  ام  ياربتقو  نآ  هک  دوب  یفرح 
زاس هک :  تسنیا  رب  ماما  رظن  هک  میدرک  طابنتسا  نینچ  درادن . . .  یلاکـشا  رادقم  نیا  دندومرف  دوب ،  هارمه  زاس  اب  یتح  هک  ییاهگنهآ  زا 

یلاکـشا نیا  تسا ،  هارمه  یمیالم  زاس  کی  اـب  دراد و  یتسرد  ياوتحم  هک  ياهنارت  ینعی  روطنیمه .  مه  هنارت  تسین و  مارح  قلطم  روطب 
ضرع دـیاب  مه  ار  نیا  هتبلا  دوشیم .  تمرح  بجوم  شمادـک  ره  تشاد ،  مه  یتسردان  ياوتحم  دوب و  یفلج  زاس  کی  رگا  اما  درادـن . 

هکنآ رگم  تسا .  نینچ  نیا  گنهآ  هک  تشذـگ  دـیابن  قح  زا  دـنکیم و  جراخ  دـج  تلاح  زا  يرادـقم  ار  ناسنا  امومع  اهزاس  هک  منک 
دهدیم و ناج  هدشتئارق  هچنآ  هب  هک . . .  دراد  ار  رنه  نیا  نآرق  گنهآ  ینعی  نآرق ،  لثم  دراذگن ،  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاوتحم  نانچنآ 

تلاح نآ  اذـل  دـنکیم ،  ادـیپ  نایرج  حور  رد  یبآ  لثم  دـناشنیم ،  زغم  رد  ار  هملک  هب  هملک  دـنکیم و  رتهتـسجرب  ناسنا  رظن  رد  ار  نآ 
یتقو مدوخ  نم  یتشهب . . .  دیهش  موحرم  دورس  نیمه  دربیم . . .  نیب  زا  ار  لیعامسا  یفطـصم  خیـش  الثم  شوخ  يادص  زا  یـشان  یفنم 

رد يوتحم  تسیلومعم و  مدآ  کی  زا  شیب  نم  يارب  یقیسوم  گنهآ و  تاریثات  هک  ینهذ  قباوس  تارطاخ و  هب  هجوت  اب  مدینش  لوا  راب 
جراخ دـج  تلاح  زا  الماک  ارم  هنارت  نیا  مدـید  درادـن ،  ییانـشآ  هلاسم  اب  هزادـنا  نآ  هب  هک  یمدآ  نآ  ات  دراذـگیم  يرتشیب  رثا  کی  نم 
لاوئس ( ) 29  . ) دشاب هتـشادن  فطل  یلیخ  دیاش  هک  يزیچ  کی  تاینهذ . . .  ملاع  رد  موریم  دوشیم ،  هتـشاذگ  یتقو  مه  نآلا  دنکیم و 

نیلوؤسم يوس  زا  دروخرب  يهوحن  تسا و  هدشن  ذاختا  یمالسا  يهعماج  رد  یقیسوم  دروم  رد  یصخشم  عضوم  زونه  هک :  تسنیا  يدعب 
ام هک  منکیم  قیدصت  نم  تسا و  دراو  الماک  تالاکـشا  نآ  زا  نیا  خـساپ :  ( 30 ( ) ؟  ارچ تسا ،  توافتم  دروم  نیا  رد  ماـظع  تاـیآ  و 

مارح مالـسا  رد  هک  يزیچ  نآ  میوگب ،  امـش  هب  هلمج  کـی  نم  هتبلا  میدرکیم .  نشور  ار  یقیـسوم  فیلکت  یتسیاـب  نیا  زا  رتدوز  یلیخ 
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دیآیم نوریب  هدش  باسح  لکش  کی  هب  ياهلیسو ،  ای  هرجنح  زا  هک  تسا  ییادص  گنهآ و  ره  یقیسوم  یقیـسوم ،  هن  تسانغ ،  تسا ، 
انغ دروم  رد  هک  تسا  نیا  تسا ،  فلتخم  تارظن  هکنیا  تلع  دشاب .  انغ  هک  تسیقیسوم  زا  یـصاخ  عون  تسا  مارح  هک  يزیچ  نآ  اما  . 

موحرم الثم  تسا .  توافتم  انغ  زا  یهقف  طابنتـسا  اذل  میرادـن ،  تسيزیچ ،  هنوگچ  انغ  دـنک  صخـشم  هک  حیرـص  تایاور  تایآ و  ام  ، 
اـهگنهآ و نآ  ینعی  دـشاب  وهل  سلاـجم  صوصخم  هک  تسيزیچ  نآ  اـنغ  دـندوب :  دـقتعم  هیلع  هللا  ناوـضر  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ 
ام و  دوشب .  هدـناوخ  وهل  سلجم  نوریب  رد  هکنیا  ول  تسا و  مارح  دوشیم ،  هدـناوخ  ینارذگـشوخ  وهل و  سلاجم  رد  طقف  هک  ییاهزاوآ 

دوب لومعم  تقو  نآ  رد  هک  ییاههنارت  اهگنهآ و  نآ  اب  میدرکیم  قیبطت  ار  نیا  دنتـشاد ،  تایح  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  هک  نامزنآ 
انغ باب  رد  یبلاج  یلیخ  رظن  يرظتنم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  دوبن .  ملـسم  رگید  دراوم  یلو  میتسنادیم  انغ  زا  ملـسم  ردـق  ام  ار  اهنیا 
رما کی  انغ  دـنیوگیم :  ناشیا  مدینـش .  ناشیا  زا  اـجنآ  راـب  نیلوا  متفر و  ناشندـید  هب  دـندوب ،  دـیعبت  سبط  رد  ناـشیا  یتقو  نم  دـنراد 

ییاوتحم رما  کی  انغ  هک  دننکیم  طابنتـسا  ناشیا  هدش ،  دانتـسا  تایآ  نآ  هب  تایاور  رد  تسه و  نآرق  رد  هک  یتایآ  زا  تسییاوتحم و 
صاخ گنهآ  زاوآ و  نامه  اب  هتبلا  تسا ،  مارح  دشاب ،  هتـشاد  يدـب  ياوتحم  هک  دـیناوخب  زاوآ  هب  ار  يزیچ  کی  امـش  رگا  ینعی  تسا . 

 . دشابیمن مارح  تسین و  انغ  نیا  دشابن ،  ملع  ریغب  هللا  لیبس  نع  لضیل  ثیدحلا و« وهل  دشاب و« هتشاد  یبوخ  ياوتحم  رگا  نکل  یقیسوم . 
يرایـسب رد  ناشیا  لوق  زا  مه  ام  دـعب  هک  دـنتفگ  ام  هب  ار  ناشیهقف  رظن  هکلب  دـندرکن  نایب  یعطق  تروص  هبتقو  نآ  ناـشیا  ار  نیا  هتبلا 

هلب دنتفگ :  ناشیا  و  دیتفگ ؟  ام  هبتقونآ  هک  دیراد  دایب  ار  ناترظن  نیا  امـش  متفگ  ناشیا  دوخ  هب  نم  رخاوا  نیا  رد  و  میدرک .  لقن  اهاج 
ایتسه انغ  الثم  نیا  ایآ  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ههبـش  هک  يدراوم  رد  اما  هدرکن .  رییغت  تسا و  نامه  ناشرظن  نـآلا  دوشیم  مولعم  هک  ، 

لوصا ملع  ياملع  ناگرزب و  رتشیب  یموهفم ،  يههبش  رد  تس و  یموهفم  يههبش  نیا  لوصا ،  ياملع  کیدتم  حالطصا  قبط  تسین ،  انغ 
سپ  . ) تسین مارح  تسین و  انغ  مییوگب  دـیاب  تسین ،  ایتسه  انغ  نیا  ایآ  هک  میدرک  کش  ام  هک  اج  ره  ینعی  دـننکیم ،  يراج  تئارب  ، 

 ، همه نیا  ياروام  نکیل  و  تسین ) )×( !  ایتسه  انغ  هک  دـینک  کشتسیفاک  دـینک ،  شوگ  دـیهاوخب  ار  يزیچ  کـی  هکنیا  يارب  اـمش 
گرزب ناردارب  هب  ار  بلطم  نیا  اـهراب  نم  تساـم .  ياـهقف  يهدـهع  هب  نیا  مینکب و  یتسردراـک  هنیمز  نیا  رد  اـم  هک  تـسا  مزـال  یلیخ 

یهقف یملع و  راک  لاجم  زورما  اعقاو  مینک و  یـسررب  ار  لئاسم  نیا  مینیـشنب  مینکیمن  تقو  العف  ام  هک  ماهتفگ  دیتاسا  اهقف و  زا  نامدوخ 
مدرم يارب  ار  یقیسوم  انغ و  يهلاسم  دننیشنب ،  دیاب  دنتسه ،  یمالـسا  زومر  زا  ناهاگآ  اهقف و  يهرمز  زا  مق  رد  هک  یناردارب  اذل  میرادن . 
مهارف بالقنا  يارب  ار  یتمیقیذ  رایـسب  يهدروآرف  ناشیا  هک  درک  يرازگـساپس  ۀـقیقح  دـیاب  یلکوت  ياقآ  تاـمحز  زا  ( 31  . ) دـننک لح 

یفرط زا  دورـس :  نیا  و  بالقنا .  ياربتسیلوصحم  هدروآرف و  دش ،  هدـناوخ  هک  ییاههدورـس  اههنارت و  نیا  زا  کی  ره  ینعی  دـندرک . 
هک تسا  رنه  کی  ۀقیقح  دوخ  يهبون  هب  مادک  ره  بوخ ،  باختنا  نیا  اب  ءارجا  دورس و  هورگ  لیکشت  یفرط  زا  گنهآ و  یفرط  زا  رعش ، 
هک تفگ  کیربت  درک و  رکشت  - دوشیمن تسرد  اهزیچ  روطنیا  ندروخ  لد  نوخ  ربص و  نودب  هک  - روبـص شکتمحز و  درم  نیا  زا  دیاب 

دنهدیم ماجنا  بوخ  یلیخ  ار  ناشراک  دنتسه ،  دورس  هورگ  رد  هک  مه  نازیزع  نیا  کیاکی  دنیآرب .  هدهع  زا  دنتسناوت  بوخ  دمحلا هللا 
مه مدرک  تقد  نویزیولت  رد  مه  نم ،  ار  اهنیا  دـناوخ ،  ار  رهظ  زا  لبق  دورـس  هک  ییاـقآ  نآ  مه  دـناوخ و  نـآلا  هک  ياهدازاـقآ  نیا  مه  ، 
زین ناشیادص  تسا .  هدش  راک  اهنآ  اب  هک  تسیگتخپ  ناشن  ناشیاهراک  تاکرح و  اهتسژ و  ياهفرح ،  ياههدنناوخ  لثم  ۀقیقح  الاح ، 

يهمه دیاهدرک و  ادیپ  بسانتم  ياهادص  امـش  نکل  دنکیم ،  بارخ  ار  راک  بسانتمان  يادص  اهیناوخمه  رد  نوچ  تسا  بسانتم  یلیخ 
نیا کیاکی  زا  دـناهدرک .  ادـیپ  ادـص  ظاحل  زا  تسدـکی  ادـص و  شوخ  ناوجون  ناوج و  هللا  اش  اـم  همه  نیا  ناـشیا  شوخ .  مه  اهادـص 
مارآ مارآ  ار  ناشبوخ  ین  نآ  هک  مه  اقآ  نآ  زا  منکیم و  رکشت  یلکوت  ياقآ  دوخ  زا  رتشیب  همه  زا  صوصخب و  منکیم .  رکـشت  نازیزع 

يدایز دیابن  اذل  دراد و  ار  ماعط  کمن  مکح  دورـس ،  يهعومجم  رد  زاس  نوچ  دشاب ،  روطنیمه  دـیاب  اعقاو  هک  - دنتخاونیمراوینـشاچ و 
(32  . ) دراد ار  مهف  سک  همه  نومضم  یساسا و  ریثات  نآ  هک  تساهناسنا  سفن  نیا  تسا و  ناسنا  سفن  هب  قلعتم  یلصا  رثا  دورب .  راکب 

اهتشونیپ
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 . 14/8/1365 روشک ، » نایوجشناد  رتآئت  هراونشج  نیمود  هب  مایپ  ( - 2  . 15/12/1363 رنه ، » هشیدنا و  هزوح  رالات  هیحاتتفا  ینارنخس  ( - 1
يهرگنک نیتسخن  هب  ماـیپ  ( - 5 اـجنامه .  ( - 4  . 30/6/1364 يدازآ ،  نادـیم  رد  گـنج  تمدـخ  رد  رنه  بدا و  عـمتجم  » زا دـیدزاب  ( - 3
ینارنخس ( - 7  . 30/6/1363 گـنج ،  تمدـخ  رد  رنه  بدا و  عمتجم  هیحاـتتفا  ینارنخـس  ( - 6  . 27/9/1363 بدا ،  رعـش و  ییوجـشناد 

( - 9  . 26/2/1363 رنه ، » بدا و  رعـش و  يهرگنک  نیمراهچ  هب  مایپ  ( - 8  . 30/6/1363 گنج ،  تمدـخ  رد  رنه  بدا و  عمتجم  هیحاتتفا 
15/12/1363 رنه ، » هشیدنا و  هزوح  رالات  » رد هیحاتتفا  ینارنخس  ( - 10  . 27/9/1363 بدا ،  رعش و  ییوجـشناد  يهرگنک  نیتسخن  هب  مایپ 

داوستضهن بدا  رعش و  هرگنک  هب  مایپ  ( - 13  . 15/12/1363 رنه ، » هشیدنا و  هزوح  رالات  » رد هیحاتتفا  ینارنخـس  ( - 12 اجنامه .  ( - 11 . 
هب مایپ  ( - 17 اجنامه .  ( - 16 اجنامه .  ( - 15  . 15/2/1364 رنه ، » رعش و  يهرگنک  نیمجنپ  هب  مایپ  ( - 14  . 9/7/1364 ناسارخ ،  يزومآ 

همانزور یگنهرف  دحاو  ياضعا  اب  وگتفگ  ( - 19 اجنامه .  ( - 18  . 27/9/1364 روشک ، » رسارس  نایوجشناد  بدا  رعش و  يهرگنک  نیمود 
 . اجنامه ( - 21  . 26/11/1360 یمالسا ،  يروهمج  همانزور  یگنهرف  دحاو  ياضعا  اب  وگتفگ  ( - 20  . 26/11/1360 یمالسا ،  يروهمج 
رد ینارنخس  ( - 25 اجنامه .  ( - 24 اجنامه .  ( - 23  . 1/4/1366 یمالسا ،  تاغیلبت  نامزاس  سیـسات  درگلاس  مسارم  رد  ینارنخـس  ( - 22

همانزور یگنهرف  دحاو  ياضعا  رادید  مسارم  ( - 26 رجف 1365 .  يههد  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  لاس  باتک  يهرود  نیمراهچ  مسارم 
همانزور یگنهرف  دحاو  ياضعا  رادـید  مسارم  ( - 28 دایز .  یلیخ  ياهتلغ  اـههچهچ و  لـثم  ( - 27  . 26/11/1360 یمالـسا ،  يروهمج 

( - 30  . 26/11/1360 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور  یگنهرف  دـحاو  ياـضعا  رادـید  مسارم  ( - 29  . 26/11/1360 یمالـسا ،  يروهمج 
تسایر داهن  یمومع  طباور  طسوت  خساپ  شسرپ و  ناونع  تحت  هناگادج  تاوزج  نیا   ) 25/9/1366 هاگشناد ،  رد  خساپ  شسرپ و  هسلج 
هاگشناد رد  خساپ  شسرپ و  هسلج  ( - 31 تسا .  هدش  ادا  یخوش  نحل  اب  راون ،  طبـض  قبط  هلمج  نیا   . ( ×( - تسا هدش  پاچ  يروهمج 

 . 7/9/1366 زاریش ، » يرادناتسا  رد  یناوخ  دورس  همانرب  يارجا  زا  سپ  تبحص  ( - 32  . 25/9/1366 ، 

رعش

رعش

یتخاونکی و زا  و  هدش ،  هتخیمآ  هعماج  نیا  يهدـنز  میهافم  اب  نینچ  نیا  رعـش  ام  يهعماج  رد  دـمحب هللا  هک  منکیم  ساسحا  هکنیا  زا  نم 
اما تسه . . .  هدوب و  هشیمه  ءانثتـسا  هتبلا  منکیم . . .  یلاحـشوخ  ساسحا  رعـش  تایبدا و  رادتـسود  کی  ناونع  هب  هدـمآ ،  نوریب  رارکت 

 . دوبن اهناسنا ،  یگدنز  یـساسا  لئاسم  رایتخا  رد  ناسنا و  دـنلب  یلاع و  ياهنامرآ  تمدـخ  رد  رعـش  دوب و  يرارکت  الک  رعـش  نایرج  البق 
زاب نکل  هدرک  يرییغت  مه  رعـش  هدش و . . .  داجیا  هعماج  یـشم  طخ  رد  يرییغت  هدـمآ ،  دوجوب  هعماج  رد  یلوحت  هک  ياهرود  ره  رد  ( 1)

داتفا يدیدج  طخ  رد  دش و  ون  اهنومضم  دروخ ،  یناکت  تیطورشم  نارود  رد  رعـش  ام ،  دوخ  روشک  رد  الثم  یلومعم .  لاور  هب  هتـشگرب 
ناـشدوخ ناـمز  مدرم  يارب  يدـیدج  زیچ  دوـب و  يرارکت  دوـب  هچنآ  ( . . . 2  . ) قباس لاور  گنهآ و  ناـمه  هبتشگرب  اجیردـت  زاـب  اـما 

یکی ( 3  . ) تسا هدرک  داجیا  لوحت  کی  رعشرد  صوصخب  رنه و  تایبدا و  رد  دمحب هللا  ام  بالقنا  یساسحا .  يربخ ،  یمایپ ،  تشادن ، 
يولهپ دیراذگب  ار  اهنیا  دش . . .  هدناوخ  هک  رعش  ات  دنچ  نیمه  تسا . . .  دیهش  تداهش و  عوضوم  نیمه  تاعوضوم . . .  نیرتروشرپ  زا 

زورما هک  يرعـش  نیا  هللا ،  نیب  ینیب و  هدورـس . . .  شدوخ  رـسپ  يارب  هیثرم  هک  یناقاخ  لثم  تسه . . .  خـیرات  رد  هک  یفورعم  ياههیثرم 
ياهنامرآ هار  رد  ندیطلغ  نوخ  هب  ادخ و  هار  رد  ندرم  رخاف ،  ابیز و  يانعم  نآ  اب  تداهـش ،  زا  یقلت  نآ  اب  دـش ،  هتفگ  دیهـش  کی  يارب 

دنلب رعش  نآ  اب  هسیاقم  لباق  و  تسا . . .  رگید  عون  کی  الـصا  رعـش  نیا  دنکیم . . .  سمل  دنکیم ،  سح  ار  نآ  رعاش  نیا  هک  یناسنا ، 
 ، دشاب مه  رتالابتسا  نکمم  وا  يرعش  رنه  گرزب و  رعاش  نآ  نابز  هچ  رگا  تسین .  شزیزع  نالف  هیثرم  رد  گرزب  رعاش  نالف  مکحم  و 
 : دراد دوـجو  اـم  بـالقنا  رد  زورما  هک  یمیهاـفم  نـیا  ( . . . 4  . ) تفرگ لاـبند  ار  نآ  دـیاب  تسا و  هزاـت  يهدـیدپ  کـی  هار و  کـی  نیا 
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هب قشع  یناگمه  يهلاسم  نیا  ناملاظ  ناربکتسم و  اب  هزرابم  يهلاسم  نیفعضتسم ،  زا  يرادفرط  يهلاسم  ادخ ،  هار  رد  تدهاجم  يهلاسم 
هکنیا يارب  یلومعم  مدآ  ( 5  . ) تسیتوارط رپ  دـیدج و  تاعوضوم  همه  اهنیا  ماما . . .  هبتبـسن  هناقداص  هناقـشاع و  تاـساسحا  ربهر و 
هبذاج هک  یتقو  نآ  درک ؟  دـهاوخ  هاـگن  عقوم  هچ  دوش . . .  هدیـشک  شهاـگن  لد و  دوش . . .  بلج  شهجوت  هک  دراد  جاـیتحا  دـمهفب ، 
دـشر دیاب  رعـشتقیقح  میهفت  نییبت و  ياربسپ  تسا  ییابیز  مسجت  رعـش ،  دشاب ،  ییابیز  دشاب ،  رنه  هک  یتقو  نآ  دشاب ،  هتـشاد  دوجو 

دادعتسا همهنیا  هک  منکیم  بجعت  نم  ناشوج . . .  ياههمشچ  اهدادعتـسا و  نیا  دندناوخ ،  رعـش  اجنیا  هک  ناوج  ناردارب  نیا  ( 6  . ) دنک
نیا درذـگیم ،  هچ  رعـش  تایبدا و  ملاع  رد  میتشاد  ربخ  ام  اهزورنآ  دوبن ؟  ادـیپ  ای  دوبن  بـالقنا  زا  لـبق  ارچ  دوب ،  اـجک  تکلمم  نیا  رد 

دریگن شتآ  یلد  ات  درک . . .  هدامآ  اهدادعتـسا  نیا  شـشوج  يارب  ار  اهلد  هک  دوب  بالقنا  دوخ  تشادـن و  دوجو  ناـشوج  دادعتـسا  همه 
نیا دمحب هللا  ( 7  . ) دش راکشآ  جارختسا و  اهناج  زا  رنه  ياههنیجنگ  دش ،  زاب  مه  اهنابز  دش ،  زاب  هک  اهلد  نیا  دیوگن .  يزوسناج  فرح 

تـسا نیا  رعاش  ياهناوج  هب  دنمرنه ،  ياهناوج  هب  ماهیـصوت  نم  دننک .  راک  دـیاب  اهنیا  دراد ،  دوجو  ام  يهعماج  رد  بوخ  دادعتـسا  همه 
فـصو رد  درکیم . . .  بلج  دوخب  ار  رعاـش  کـی  مشچ  یتعاجـش  هتـشذگ . . .  رد  ( 8  . ) دوشب دـیاب  راک  تسین ،  یفاـک  دادعتـسا ،  هک 

 ، نادرم تعاجـش  ناناوج ،  تعاجـش  دربن . . . ،  نادیم  رد  اهتعاجـش  نیا  زورما ،  دـییامرفب  بوخ  هدـش .  هتفگ  هک  اهنخـس  هچ  ناعجش 
رد اههداوناخ  هنوگ  نیا  تعاجش  هب  یلد  چیه  دهدیم ،  دیهشجنپ  ای  راهچ  هک  يردام  نآ  ناردام ،  تعاجش  نارـسمه ،  نانز و  تعاجش 
رنه ات  دـندوب  اهنآ  لابند  هب  لد  لها  نابز و  لها  ارعـش و  هشیمه  هک  يونعم  نوگانوگ  ریگمـشچ  ياـهییابیز  نیا  تسا . . .  هدوبن  خـیرات 

یگنهرف يهطلس  نانادرگراک  ( 9  . ) اهییابیز نیاياپ  رد  دـنزیرب  دـنراد  رنه  هکنانآ  سپ  دـنزیرب .  يونعم  ییابیز  نآ  ياـپ  هب  ار  ناـشدوخ 
ددجت هک  یتکرح  جوا  رد  دنروآ و  رد  چوپ  ای  یفارحنا  ياهفده  تمدخ  رد  ار  یسراف  بدا  رعـش و  هک  دندرک  ياهدرتسگ  شالت  برغ ، 

نهذ لالض  راک  هب  هک  يرعش  مجح  دننک . . .  هدولآ  یتسپ  یگزره و  داسف و  هب  ار . . .  رعش  دندیـشوک  دشیم ،  هتـشادنپ  هدیمان و  یبآم 
زین و  الاو ،  مالک  مالسا  ( 10  . ) تسین مک  یگنهرف  هطلس  نارود  رد  تشگ ،  راثن  سانشان  ردق  نارابج  ناتسآ  هب  ای  دش  هتفرگ  مدرم  لد  و 

 ، تسیهلا مالک  هک  ار  اههتفگ  نیرتابیز  دنوادخ ،  تسا و  لیمج  دنوادخ  زا  ياهناشن  ابیز  نخس  دهنیم .  جرا  ار  يوجادخ  يارسنخس  ، 
(11  . ) تسا هتخاس  رونم  نآ ،  ناشخرد  غورف  اب  ار  خـیرات  يهمه  هدروآرد و  هنادواج  يزاورپ  هب  هدـیناشن ،  تغالب  تحاصف و  ياهلاب  رب 

نیرتدنمجرا هک  تسا  هللا  ءایلوا  يوکین  يهریـس  نیا  دناوخیم .  نخـس  روشک  نایاورنامرف  ار  دـهعتم  نارعاش  راگدرورپ . . .  نیما  لوسر 
رکیپ رب  زوریپ  يراقفلاوذ  نوچمه  ار  دوخ  يهدنرب  رخاف و  نخـس  دـننک و  هضرع  كاپ  ياهلد  رب  نایب ،  ياههلح  نیرتسیفن  رد  ار  قیاقح 

 ، تسین هثداح  کیطقف  اروشاع  هک  تسالبرک  زیگنا  روش  اویـش و  تانایب  نیمه  رودـص  تکرب  هب  ( 12  . ) دـنروآ دورف  نارود  ناراک  هیس 
دوخ گنج ،  ( 13  . ) دـناهدرک هضرع  خـیرات  رب  دناهتـشاگن و  نوخ  اب  ار  قشع  دـنلب  رعـش  نآ  رد  هک  تسا  ییولبات  تسا ،  گنهرف  کـی 

ياهرگنس رب  ار  راثیا  نامیا و  قشع و  لزغلا  تیب  ناهج  ناگدازآ  ددنبیم و  شقن  راگزور  يهحفص  رب  نخس  ره  زا  رتاسر  هک  تسيرعش 
هک ار ،  تملظ  رون و  و  ار ،  لطاب  قح و  نینوخ  لادـج  دوب و  رعاش  دـنمرنه و  ناوتیم  هنوگچ  ( 14  . ) دناوخ دنهاوخ  دیشر ،  نادرمناوج 
نآ زا  درکن و  سح  دـیدن و  تسا ،  نایرج  رد  زواجتم  مجاهم و  نمـشد  اب  ام  يهناعاجـش  دربن  ياهههبج  رد  رتهتـسجرب  اج  همه  زا  زورما 

شدوخ ردارب  نآ  هک  دناهدروآ  بوخ ،  ردارب  کی  زا  ییاهرعـش  همانزور  لوا  يهحفـص  رد  هک  ماهدـید  یهاگ  نم  ( 15 ( ؟  تفگن نخس 
رظن زا  هکیلاح  رد  دناهدرک .  پاچ  هتسجرب  فورح  اب  لوا و  يهحفـص  رد  ار  رعـش  نیا  تقونآ  تسین . . .  بوخ  شرعـش  اما  تسا  بوخ 
همه نزو و  هیفاـق و  ینعی  ینمجنا ، )×(  طـلغ  هن  يراداوراـچ ،  طـلغ  مهنآ  دراد  مه  طـلغ  تـسا ،  هداـتفا  اـپ  شیپ  یلیخ  یبدا  ياـهرایعم 

شربخ هکنیا  ناونع  هب  ولو  درادرب ،  ار  همانزور  رعش  قوذ و  لها  مدآ  کی  یتقو  هک  دراد  يریگمـشچ  تشز  وشح  ایتسا  بارخ  شزیچ 
 ، دهعتم هاگآ و  نارعاش ،  امش  ریذپانهفقو  تدهاجم  نودب  ( 16  . ) دزادنایم رود  ار  همانزور  دتفیب ،  يزیچنینچ  هب  شمشچ  دناوخب و  ار 
 : دیاب تفای .  دهاوخن  ار  بسانتم  شهج  ییافوکـش و  نآ  یبالقنا  رعـش  دش و  دهاوخن  رـسیم  یگنهرف  يهطلـس  نارود  ياهتراسخ  ناربج 

تـسد هب  هدـش و  شومارف  ياهتیلعف  دوشتیبرت و  هتخانـش و  ناشوج  ياهدادعتـسا  دـتفیب ،  راـک  هب  هعماـج  يرعـشتیفرظ  يهمه  - ـالوا
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دسرب و مزال  ییاویش  تماخف و  هب  رعـش  دیاب  - ایناث دوش .  هتخاون  هدنادرگ و  زاب  هنحـص  هبتمالـس  تروص  رد  هدش  هدرپس  لفاغت  ایتلفغ 
هب زین  هعماج و  ینونک  مهم  لئاسم  هب  رتشیب  يرعش  فادها  تاعوضوم و  رد  - اثلاث دوش .  هدودز  نآ  زا  اقلطم  یکشخ  یتسـس و  تفاخس و 
 . دـنک تکرح  یبالقنا  ياهفدـه  تهج  رد  الماک  رعـش  دوش و  هتخادرپ  تسیمالـسا ،  ماظن  ياههیاپ  خوسر  يهیام  هک  یمالـسا  فراـعم 

رگید ياهراک  اهدیاب و  یـسب  و  دوش .  يروآون  راکتبا و  بلاق ،  هویـش و  رد  دوش ،  مزال  رگا  و  شیارآ ،  ییابیز  ریبعت و  نابز و  رد  - اعبار
نآ شخب  دیون  ییوجشناد ،  تکرح  نیا  موادت  رارمتسا و  ( 17  . ) تسین زاینیب  نآ  زا  نامز  نیا  رعش  بابرا  بولطم  لامک  هک  تسه  زین 

يهلفاق ناوخ  شوواچ  دـیاب  بالقنا  نارود  رعـشتقیقح  رد  تسییافوکـش . . .  یگدـنلاب و  راک  رد  بالقنا ،  ناوج  رعـش  لاهن  هک  تسا 
يرعـش راثآ  رد  بالقنا  ياهتیعقاو  اهـشور و  اهتـسایس ،  اهنامرآ ،  يهمه  يهدننک  سکعنم  دنناوتیم  ناوج  نارعاش  ( 18  . ) دشاب بالقنا 
(19  . ) دوش لقتنم  نانآ  هبتساهنابز  نیرتاریگ  نیرتصلاخ و  نیرتلیصا و  هک  رنه  رعش و  نابز  هب  دیاب  بالقنا  مایپ  دنشاب . . .  دوخ 

اهتشونیپ

يهرگنک رد  ینارنخس  ( - 4 اجنامه .  ( - 3 اجنامه .  ( - 2  . 14/11/1365 داشرا ، ) يهینیسح  رد   ) دهاش رعـش  يهرگنک  رد  ینارنخـس  ( - 1
رد  ) دهاش رعش  يهرگنک  رد  ینارنخس  ( - 8 اجنامه .  ( - 7 اجنامه .  ( - 6 اجنامه .  ( - 5  . 14/11/1365 داشرا ، ) يهینیسح  رد   ) دهاش رعش 
( - 11  . 9/7/1364 ناسارخ ،  يزومآ  داوستضهن  بدا  رعش و  يهرگنک  هب  مایپ  ( - 10 اجنامه .  ( - 9  . 14/11/1365 داشرا ، ) يهینیسح 
طلغ روظنم   . ×( - اـجنامه ( - 15 اجنامه .  ( - 14 اجنامه .  ( - 13 اجنامه .  ( - 12  . 5/9/1365 زاوها ، » )  ) گنج رعـش  يهرگنک  هب  ماـیپ 

وگتفگ ( - 16 یهیدب .  يروتـسد و  طالغا  هن  دوش ،  حرطم  دـناوتیم  یبدا  نمجنا  کی  رد  هک  یتاداریا  عون  زا  تسا ،  کیمداکآ  یبدا و«
ناسارخ يزومآ  داوستضهن  بدا  رعش و  يهرگنک  هب  مایپ  ( - 17  . 26/11/1360 یمالسا ،  يروهمج  همانزور  یگنهرف  دحاو  ياضعا  اب 

 . اجنامه ( - 19  . 27/9/1364 روشک ، » رسارس  نایوجشناد  بدا  رعش و  يهرگنک  نیمود  هب  مایپ  ( - 18  . 9/7/1364 ، 

يهمیمض 1

لوا تمسق 

میحرلا نـمحرلا  هللا  مـسب   27/9/1365- یهاگـشنا داهج د  « روشک رـسارس  نایوجـشناد  بدا  رعـش و  يهرگنک  نیموس  ياـضعا  اـبتبحص 
میظنت روـجنیا  ار  هماـنرب  نکیل  هدـنناوخ ،  هدنیارـس و  امـش  مشاـب و  عمتـسم  هدـنب  بیترت ، )×(  نیمه  هب  ار  تقو  هیقب  هک  مدادیم  حـیجرت 

راکردناتسد هک  ینارهاوخ  ناردارب و  زا  ار  دوخ  هنامیمص  رکـشت  ینخـس  ره  زا  لبق  منادیم  مزال  موشیم . . .  میلـست  مه  نم  دیدرک و 
شزرا اـب  عاـمتجا  نیا  يرازگرب  رد  یمهـس  مادـک  ره  هک  امـش  کـیاکی  زا  نینچمه  منک .  ضرع  دـناهدوب ،  رعـش  يهرگنک  نیا  لیکـشت 
يدایز بلاطم  رعـش  هب  طوبرم  لئاسم  يهراب  رد  منکیم .  رکـشت  دناهدورـس ،  دیفم  هدـنزاس و  ياهرعـش  هک  یناسک  صوصخب  دـیتشاد ، 

هتـشاذگ هک  یتقو  نیا  يهدودحم  رد  الاح ،  نکل  دوش ،  حرطم  بلاطم  نیا  هاگهاگ  هک  دـشاب  ای  دوبیم  ییاهتصرف  شاک  يا  هک  تسه 
يهمه اب  رنه  هتبلا  دراد .  يزایتما  یگژیو و  رعـش  رنه ،  تایبدا و  ياـیند  رد  ـالوا  منکیم .  اـفتکا  هاـتوک  بلطم  دـنچ  هب  طـقف  نم  هدـش ، 

لثم درک  قالطا  اهنآ  هب  ییاوآ  ياهرنه  ناوتب  دیاش  هک  ییاهرنه  هچ  یمسجت و  ياهرنه  هچ  یشیامن  ياهرنه  هچ  شیاههویش ،  اهبلاق و 
- تاساسحا هب  ندیـشخب  مسجت  مایپ و  کی  غالبا  رد  دوخ  ياج  رد  مادک  ره  اهنیا  يهمه  نوگانوگ ،  ياهرثن  همانـشیامن و  هصق و  رعش و 
رد اساسا  رنه  شزرا  دنراد .  یناوارف  شقن  - دنتسه لقع  هشیدنا و  يافـصم  لکـش  هکلب  دنتـسین  رتمک  لقع  هشیدنا و  زا  دوخ  ياج  رد  هک 

نیا ادا و  يهویش  نیا  اهتنم  تسین .  نیا  زج  يزیچ  رنه  تقیقح  تسا ،  ندرک  ادا  يهویش  کی  تسا ،  نایب  يهویـش  کی  رنه  تسا .  نیمه 
رتراـگزاس رتذـفان و  رتقیقد ،  رتاـسر ،  رگید ،  نییبت  ره  زا  رگید ،  زیچ  همه  زا  دـش ،  هملک  یقیقح  ياـنعم  هب  رنه  هک  یتقو  ناـیب  يهویش 
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ندوب رتراگدنام  رتذفان و  ندوب ،  رتقیقد  ندوب ،  رتاسر  مدرک :  ضرع  هک  يریبعت  دنچ  نیا  زا  مادک  ره  تسا .  نیا  رد  رنه  شزرا  تسا ، 
یلع هچ  رگ  شرازگ  هئارا و  کیتسا  نکمم  دنک .  کمک  رنه ،  يانعم  مهف  هب  اهنیا  زا  کی  ره  رد  تقد  دیاش  دراد و  یثحب  مادـک  ره  ، 

يهبنج اهنیا ،  يهمه  رد  رگا  هتبلا  دنناسکیته و  نیا  رد  اهرنه  يهمه  دـشابن .  يرنه  يهئارا  يواح  اما  قیقد ،  یقیقحت و  یملع و  رهاظلا 
رنه رـصنع  تیهام و  رد  مه  يرگید  داعبا  تسین .  رنه  يهمه  زاب  تسا ،  رنه  زا  دـعب  کی  طـقف  زاـب  دـشاب ،  ماـیپ  غـالبا  شرازگ و  هئارا ، 

 ، یبالقنا ره  یتوعد ،  ره  یمایپ ،  ره  هک  ماهتفگ  اهراب  هدـنب  و  دـنراد .  شزرا  همه  یلو  تسین  اهنآ  رد  ثحب  ياـج  ـالاح  هک  دراد  دوجو 
ياهمایپ نیب  مه  یقرف  درادـن و  شرتسگ  ذوفن و  سناش  درادـن ،  ندـنام  سناش  دوشن ،  هتخیر  رنه  بلاق  رد  اـت  یگنهرف  ره  یندـمت و  ره 

رعش هلمج  نآ  زا  دنراد و  یتیصوصخ  یـضعب  رنه  نوگانوگ  ياههویـش  نیب  رد  اما  تسا ،  هداعلا  قوف  رازبا  کی  رنه  تسین .  لطاب  قح و 
هنوگ نیمه  يدودح  ات  مه  یشاقن  دیاش  تسا ،  رعش  يرشب  ندمت  ياههدیدپ  نیرتیمیدق  زا  یکی  هک  دینیبیم  دراد :  زایتما  رعـش  تسا . 

زا رشب  دهدیم  ناشن  تسیناتساب و  یمیدق و  رایسب  رعش  يهئارا  ورعش  نابز  دینکیم .  هدهاشم  مک  ار  نیا  رنه  عاونا  يهیقب  رد  اما  دشاب . 
جایتحا رما  نیا  هب  همه  تسادنمرنه ،  بطاخم  مه  دنمرنه و  مه  رعاش ،  مه  مروظنم :  رشب و  میوگیم  تسا .  هتشاد  جایتحا  رعـش  هب  زاغآ 

یتیـصوصخ نینچ  رعـش  دنامیمن .  خیرات  رد  شنیرفآ و  رد  تعیبط ،  رد  هنوگنیا  دمآیمن و  دیدپ  دوز  ردـقنیا  دنتـشادن  رگا  دناهتـشاد ، 
گنهرف الثم  دینک ،  شواک  تیرشب  يونعم  ياههدیدپ  يهمه  اهبالقنا و  اهندمت و  اهگنهرف و  نایم  رد  دیهاوخب  امـش  رگا  مه  نآلا  دراد . 

هب هک  تسا  نیا  اهراک  نیرتسرتسد  رد  نیرتهب و  زا  یکی  دیسانشب ،  ار  اهنآ  قمع  دیـسانشب ،  ار . . .  يروشک  تینهذ  خیرات و  ندمت و  و 
تشاد هجوت  بالقنا  رد  هتکن  نیا  هب  دیاب  تسا .  رعش  سفن  شزرا  نیا  تسا .  تایبدا  یلصا  رصنع  تقیقح  رد  رعش  دینک .  هاگن  ناشرعش 

ار دوخ  يهتسیاش  ياهشیاتس  دوخ ،  ياج  رد  مه  اهرنه  رگید  هچ  رگا  درمـش ،  یلوا  دیاب  اهرنه  رگید  هبتبـسن  ار  رعـش  داد .  اهب  نآ  هب  و 
ردق ام  رگا  دسریم . . . .  یلعا  دح  هب  رنه  یلجت  دـشاب ،  هارمه  اهنآ  اب  رعـش  رگا  هک  تسه  یتیفیک  اهنآ  زا  یـضعب  رد  اسب  يا  و  دـنراد . 

یناوارف زاین  رنه  تایبدا و  هب  رما  نیا  مینک ،  شراـب  رپ  میراد و  شهگن  میناوتب  هللا  اـشنا  مینادـب و  ار  ناریا  تلم  یخیراـت  میظع  لوحت  نیا 
يژولوئدـیا و داد ،  دـهاوخ  رارق  عاعـشلا  تحت  دـیدرت  الب  ار ،  اـیند  دـمآ و  دـهاوخ  دـیآیم و  لوحت  نیا  لاـبند  هب  هک  یندـمت  دراد . . . 
نیرتهب و و  دـنراد .  جایتحا  ناوارف  ياـهرازبا  هب  همه  يونعم ،  میظع  راـب  نیا  زین  درک . . .  عولط  دیـشخرد و  بـالقنا  نیا  اـب  هک  یگنهرف 

یناسک منک :  ضرع  دیاب  اج  نیمه  تسرد  دراد .  زاین  رعـش  هب  مالـسا  بالقنا و  رعـش .  هلمج  زا  تسا  رنه  رازبا  نیا  نیرتذفان  نیرتاسر و 
بالقنا نیا  دنیوگیم .  هچ  دننادیمن  دننکیم و  هابتشا  رایـسب  درادن  يراک  رـس و  رنه  اب  تایبدا و  اب  یمالـسا  بالقنا  دننکیم  روصت  هک 
دمآیم دـیدپ  يروشک  رد  بالقنا  نیا  رگا  هک  مرکف  رد  اعقاو  نم . . .  تسا .  دـنمزاین  ینغ  گنهرف  يوق و  تایبدا  کـی  هب  همه  زا  شیب 

اب یخیرات و  يهقباس  نآ  اب  یـسراف  نابز  لثم  ینابز  دـشیم ،  هچ  - ییاقیرفآ ياهروشکیـضعب  لثم  - تشادـن ینغ  نابز  کی  شدوخ  هک 
زا یکی  دنیوگیم ،  اهسانشنابز  نابز و  لها  هک  روطنآ  و  تسا ،  هداعلا  قوف  تیفرظ  ظاحل  زا  یـسراف  نابز  دینادیم   ، ] میظع تیفرظ  نیا 

دهدب لاقتنا  ار  یبالقنا  گنهرف  نیا  یلحم ،  سالکنگ )××(  نابز  نامه  اب  دوب  رارق  تشادن و  یتیفرظ  نینچ  رگا  تساهنابز . . . ] نیرتهب 
کی زورما  ام  میتسین .  شراچد  زورما  ام  هک  تسياهیلب  نیا  دمآیم ؟  بالقنا  نیا  رس  رب  ییالب  هچ  دنک ،  هدافتسا  هناگیب  نابز  کی  زا  ای 
حطـس رنه  اما  میراد .  ناممدرم  يهمه  نامتلم و  رد  یگنهرف  تینهذ  کی  میراد ،  ینغ  یخیرات  قیمع و  گنهرف  کی  میراد ،  يوق  نابز 

نآ اما  تسه  مزال  ياهرازبا  يهمه  میدنمزاین .  نآ  هب  تدش  هب  اریز  درک  مهاوختبحـص  نآ  هراب  رد  هک  تسا  ياهتکن  نیا  میرادن .  الاب 
دهد هئارا  دنک و  رپ  بالقنا  نیا  یگنهرف  ياوتحم  زا  ار  فرظ  نیا  دنک و  راوس  مه  رـس  ار  اهرازبا  نیا  دناوتب  زورما  هک  يزیت  يهدنرب  رنه 

 . دیزادنیب مالـسا  ردـص  هب  یهاگن  ناتنهذ  رد  همدـقم  ناونع  هب  میـشاب .  شلابند  دـیاب  تسام و  راک  گرزب  لکـشم  نیا  درادـن .  دوجو  ، 
 . تسا میهافم  دوشیمن ،  هنهک  هچنآ  تسا .  مالـسا  ردص  میهافم  تسیمالـسا ،  میهافم  نامه  منزیم ،  فرح  اهنآ  زا  نم  هک  یمیهافم 

ضوع اههطبار  دـنوشیم ،  ضوع  اهرازبا  تسین .  رادرب  یگنهک  اـهنیا  یناـسنا .  لیـصا  میهاـفم  رد  زج  دـباییم  هار  زیچ  همه  رد  یگنهک 
 ، یناسنا ياهتمارک  یناسنا ،  ياهتفارـش  دنوشیمن :  ضوع  تقو  چـیه  یناسنا  لیـصا  میهافم  اما  دـنوشیم ،  ضوع  اهبلاق  دـنوشیم ، 
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کی ام  يارب  هراومه  یمالـسا  تفرعم  نیا  ربانب  تسین .  یندـش  ضوع  دـهدیم ،  صیخـشت  ار  اهنآ  ناسنا  لقع  هک  ییاهحـبق  اـهنسح و 
ياهدیدپ يرنه ،  نابزظاحل  زا  نآرق  تسا .  نآرق  نآ  هدش و  هئارا  يرنه  دص  رد  دص  بلاق  کی  رد  لوا  زا  مالسا  دوخ  تسا .  ون  تفرعم 

ار یـسراف  تغل  کی  یـسراف ،  بیکرت  کی  یـسراف ،  يهلمج  کی  موهفم  قمع  میتسه ،  ناـبز  یـسراف  هک  اـم  تسییانثتـسا .  ریظنیب و 
ياراد اـی  هدوب  امـش  نیب  رد  يداـمتم  ياـهلاس  یکدوک  زا  هک  ياهناـگیب  رگم  دـمهفب .  روـطنآ  هناـگیب  مدآ  کـیتسا  لاـحم  میمهفیم ، 

 . دنادب ار  تابیکرت  ظافلا و  يرنه  ییابیز  قامعا  هک  درادن  ناکما  الا  و  دشاب .  هدرک  رس  نابز  نآ  اب  اهلاس  دشاب و  ياهداعلا  قوف  دادعتسا 
نآرق يرنه  جوا  لباقم  رد  زورما  ات  لوا  زا  اقفتم  همه  دنرظن ،  بحاص  رنه  تایبدا و  رد  هک  یناسک  اغلب و  احصف ،  ارعش ،  ینعی  نابز  لها 

رتهب و  دنتشاد ،  راک  رـس و  بالقنا  تضهن و  اب  هک  ینالوؤسم  نیب  رد  هتبلا  میتشادن ،  يزیچ  نینچ  بالقنا  رد  ام  دناهدرک . . .  زجع  راهظا 
غیلب ناور ،  هداس ،  تسا :  بالقنا  باب  تایبدا  ماما ،  يهژیو  تایبدا  دراد .  دوجو  یتازایتما  ماما ،  صخـش  رد  ددـعتم  تاهج  زا  همه و  زا 
ناـبز اـم و  یبدا  تیفرظ  ینعی  نیا ،  اـما  دراد .  یتایـصوصخ  مالـسا  تاـیبدا  ـالوصا  تسرد .  لاـح  نیع  رد  مهف و  سک  هـمه  یمدرم ،  ، 

و دناهدرکیم ،  هدافتسا  یبدا  يالاب  ياهتیفرظ  زا  ص )  ) مرکا لوسر  دوخ  نیا  رب  هوالع  تسین .  هسیاقم  لباق  نآرق  اب  الـصا  ام ،  بالقنا 
هک ءارعش ،  رعش  زا  ربمغیپ  ءارعش .  رعش  زا  اهنیا  رب  هوالع  نایاوشیپ و  گرزب و  يهباحص  زا  راگزور ،  نآ  رد  مالسا  ناربهر  تاملک  زا  زین 

یتایآ نآرق  رد  هک  دینادیم  امش  هک  نیا  اب  دندرک .  هدافتـسا  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  دوب ،  یگنهرف  رازبا  نیرتهدنرب  نیرتجیار و  زور  نآ 
ات نوواغلا .  مهعبتی  ارعشلا  و   : » دنکیم هلمح  تدش  هب  دنرادن  ار  نامیا  تیـصوصخ  هک  ییارعـش  هب  هک  ارعـش ،  يهروس  رخآ  رد  تسه ، 

رکذ دنتـسه ،  ینثتـسم  هک  بوخ  يارعـش  ياربتیـصوصخ  راهچ  هس  تاحلاصلا ، » . . .  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  الا   : » دـیامرفیم هک  اـجنآ 
هب رعاش  ندرک  راداو  و  رعاش ،  بذج  رعاش ،  رعـش و  دروم  رد  ربمغیپ  هک  دینیبیم  رعاش ،  هبتبـسن  ینانچنآ  رظن  نآ  اب  سپ  تسا .  هدرک 

الماک مالـسا  ردص  رد  نیا  دنکیم  يراذگ  هیامرـس  همه  نآ  رعـش ،  هب  نداد  شزرا  رعاش و  ندرک  نیـسحت  رعاش ،  هب  ندز  دـنخبل  رعش ، 
حرطم الصا  یلوصا  ریغ  يدایز و  یلمجت و  ياهزیچ  نآ  رد  هک  ياهعماج  دومرفیم .  مارتحا  ار  ارعـش  یگدنز  رد  ربمغیپ  تسا و  دوهـشم 

تینابهر دربب و  ایند  زا  دهاوخب  سک  ره  تسا :  هدـمآ  ینوگانوگ  تایاور  رد  دوب .  داهج  شتذـل  داهج و  شتحایـس  هک  ياهعماج  دوبن و 
رد یبالقنا و  هزرابم و  يداهج و  یبتکم و  نینچ  رد  دـنک .  داهج  دورب  دـنک  تحایـس  دـهاوخب  یـسک  ره  دـنک ،  داهج  دورب  دـنک ،  هشیپ 

ربمغیپ هک  دنوشیم  ادیپ  ییارعش  دینیبیم  امش  درادن ،  ییاج  نآ  رد  رگید  رعـش  دننک  لایختسا  نکمم  یـضعب  یتح  هک  ياهعماج  نینچ 
 ، رعش لباقم  رد  تسا  رعش  تسین .  مه  مالسا  یلوصا  لئاسم  يهراب  رد  تسین ،  مه  داهج  يهراب  رد  اهنآ ،  رعـش  دنکیم و  مارتحا  نانآ  هب 
ار مالـسا  يارعـش  ربمغیپ  تشاد ،  ياهتـسجرب  يارعـش  دوب و  رادروخرب  ییالاب  یبدا  تیفرظ  زا  زور  نآ  بالقنا  دض  نوچ  نمـشد ،  نوچ 
هک راگدـنام  یخیرات  يهبرح  نیا  لباقم  رد  مالـسا  دوشتبث و  خـیرات  رد  اهنآ  فرح  طقف  ات  اهنآ  يهلباـقم  هب  دـنورب  هک  درکیم  قیوشت 
هک روطنامه  میدنمزاین ،  يرنه  يالاب  ناوت  يرنه و  يالابتیفرظ  نیا  هب  نامدوخ  بالقنا  رد  ام  الاح  دنامن .  عافدیب  تسا ،  رعش  شمـسا 

يولوم دننام  ییارعش  میراد .  ظفاح  لثم  يرعاش  يرعش  نابز  رد  ام  تسینغ .  نابز  رعش  نابز  مینکیم .  ثحب  رعش  يهراب  رد  العف  متفگ 
اهنآ ییابیز  يارب  ياهجرد  دوشیمن  الـصا  درادیمنرب و  هزادـنا  چـیه  شیئابیز  یهاگ  هک  تاـملک  نیرتاـبیز  رد  اـهنیا  میراد .  يدعـس  و 

 . تسيرعـش يالاب  دـح  نآ  نیا  دوشیم .  هدـیمهف  مه  بوخ  هک  يروط  هب  دـناهتخیر ،  ار  میهافم  نیرتلکـشم  نیرتقیقد و  درک ،  نییعت 
رد یبرع  رعـش  اب  هسیاقم  رد  ام  رعـش  - منک تواضق  مناوتیمن  منادیمن و  ار  رگید  ياـهنابز   ، - ممهفیم يدودـح  اـت  ار  یبرع  رعـش  هدـنب 
زا رتهب  و  میراد ،  مک  رعـش ،  تسا ،  رعـش  نابز  هک  یبرع  نابز  رد  ام ،  توق  تردق و  نیا  هب  یبوخ و  نیا  هب  ینعی  تسالاب ،  دح  حطس و 
مه زاب  تخاس .  ار  زیچ  همه  نآ  اب  ناوتیم  تسیتیفرظ  اب  الماک  نابز  کی  شـشک و  رپ  نابز  کی  ام  نابز  سپ  دشابن .  الـصا  دـیاش  نآ 

هنومن کی  دـنکیمكرد . . .  نآ  رد  ار  تاملک  راب  مه . . .  نابز  یـسراف  ریغ  رعاش  هک  تسيوحن  هب  ام  ناـبز  میوگب ،  ناـبز  تیمها  زا 
ظاحل زا  ام  ارچ  الاح  تفرگ .  دای  قیرط  نآ  زا  ار  یسراف  دش و  انشآ  يولوم  ظفاح و  رعش  اب  هک  تسا  يروهال  لابقا  یلاع  بوخ و  رایسب 

هک ییاههدـیا  راکفا و  نآ  هک  تسا  نیا  شتلع  تسا .  نشور  دراد و  يراکـشآ  رایـسبتلع  کی  میتسین ؟  بالقنا  اب  بسانتم  رعـش ،  رنه 
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نیا هکنیا  زا  لبق  درادن و  يدایز  يهقباس  ام  ینونک  يهعماج  رد  تسا ،  بالقنا  یلصا  ياههگر  وزج  تفرگ و  همـشچرس  اهنآ  زا  بالقنا 
رگا هتشاد و  دوجو  ام  يهعماج  رد  رگید  رکفت  عون  ود  دیایب ،  رعش  بلاق  رد  دوشب و  حرطم  یمالسا  یبالقنا  تارکفت  یمالـسا ،  ون  راکفا 
رکفت عون  ود  نآ  يهراب  رد  دـیوگب ،  - منکیم قـالطا  هدـنب  هک  یحالطـصا  نآ  هب  - توعد رعـش  اـی  و  ياهدـیا ،  رعـش  هتـساوخیم  یـسک 

 . میراد راک  رس و  نآ  اب  نالا  ام  هکنآ  يهراب  رد  هن  هتفگیم ، 

مود تمسق 

یمالـسا نوگانوگ  میهافم  يهراب  رد  دـینیبیم  امـش  یبالقنا .  ياهشیارگ  ياـهنم  مالـسا  رکفت  زا  تسا  تراـبع  یکی  رکفت  عون  ود  نآ 
 . . . درادـن یبالقنا  ياههدر  یبالقنا و  ياههبنج  هک  تسیمالـسا  رکف  زا  ییاههنیمز  اهنیا  اهتنم  هدـش ،  هتفگ  یلاع  بوخ و  رایـسب  راعـشا 
رعـش ردقچ  دـیحوت  رد  دـینیبیم  نارگید .  ياهرعـش  زا  یخرب  فتاه و  دـنب  عیجرت  قازرلا ،  دـبع  نیدـلا  لامج  فورعم  دـنب  عیجرت  الثم 

ای يوجنگ  یماظن  ياههموظنم  يهمدقم  رد  هچنآ  تسيرنه .  جوا  رد  اهیضعب  اعقاو  تسا و  زاتمم  يرنه  ظاحل  زا  اهرعـش  نیا  دناهتفگ . 
اهنیا اما  هدش .  هتفگ  هک  تسیمالـسا  میهافم  همه  اهنیا  تایقالخا ،  دیحوت و  رد  يدعـس  دـئاصق  ای  دراد ،  دوجو  ینافرع  بتک  یخرب  رد 

دناوتیم بالقنا  هک  تسيرعـش  درک ،  مهاوخ  ضرع  هدنب  هچ  رگا  تسین .  ام  بالقنا  رعـش  يرنه  يالاب  دعب  تیثیح و  نتـشاد  مغر  یلع 
هک نیا  رطاخ  هب  تسین .  بالقنا  رعـش  اما  تسه  مه  يرنه  تسیمالـسا ،  تسین ،  بالقنا  رعـش  اـما  دـنک ،  هدافتـسا  لاـح  نیع  رد  نآ  زا 

لثم تسیمالسا .  دض  یمالسا و  ریغ  ياههدیا  مود  عون  رعش .  هدیا و  عون  کی  نیا  دوشیمن .  هدید  اهرعـش  نیا  رد  مالـسا  یبالقنا  داعبا 
یمالـسا و دـض  ياههدیایـضعب  تسیتسیـسکرام و  ياههدـیا  یـضعب  هک  دـش ،  ام  تایبدا  لخاد  ریخا  لاـس  هاـجنپ  لـهچ  نیا  رد  هچنآ 

نرق نیا  لـئاوا  يارعـش  یـضعب  ياههدورـس  رد  هک  ییاهرعـش  دـننام  اـهزیچ ،  عوـن  نیا  یبرغ و  ددـجت  یبرغ ،  گـنهرف  هب  دراد  شیارگ 
اما دننزب .  دنهاوخیم  ار  یفرح  دنتسه ،  يزیچ  کی  لابند  یضعب  دراد ،  رکف  هدیا و  هک  دنراد  ییاهرعش  نانیا  دوشیم ،  هدهاشم  یسمش 
هک ییارعش  دنتسه  زونه  مه  زورما  تسه . . .  مه  یمالسا  دض  حضاو  روط  هب  یهاگ  درادن و  یمالسا  يوب  گنر و  هجوچیهب  اهفرح  نیا 

رگا ام ،  يهتـشذگ  خیرات  نارود و  رد  دنک ،  بیقعت  ار  یفده  ای  ياهدیا ،  تساوخیم  هک  يرعـش  سپ  دـنهدیم . . .  همادا  ار  طخ  نامه 
رعـش بالقنا و  يارب  مادـکچیه  دوب ،  نشور  شفیلکت  هک  دوب  یمالـسا  ریغ  رگا  دوب و  یلاخ  مالـسا  یبالقنا  ياهـشیارگ  زا  دوب  یمالـسا 

نآ رد  هک  تسه  یناوارف  ياهرعـش  میرذگب  هک  نیا  زا  دوب .  هشیدـنا  رکف و  نایب  رعـش  دوب ،  توعد  رعـش  نیا  هزات  تسین .  دـیفم  بالقنا 
ایتسا لزغ  اـی  تسا ،  لاـحلا  فصو  اـی  تسا ،  وـجه  اـی  تسا ،  حدـم  اـی  تسین ،  مارم  کـی  يهئارا  تسین ،  رکف  هشیدـنا و  ناـیب  الـصا 

دوجو ياهدیا  چیه  اهنآ  رد  اما  دنتـسه .  الاب  یلیخ  دـنراد ،  رارق  رنه  متفه  نامـسآ  رد  مه  یـضعب  هک  ماسقا ،  عاونا و  هب  تسا ،  هناقـشاع 
نینچ هک  دینکیم  هدهاشم  دعب ،  هب  یکور  نامز  زا  نوگانوگ ،  ياهرعش  رد  لاس و  ياهدرخ  رازه و  نیا  رد  رعش ،  خیرات  رد  امش  درادن . 

 . تسین چـیه  نآ  رد  اما  بوخ ،  یلیخ  یلیخ  يرعـش  ظاحل  زا  ییابیز و  تیاهن  رد  ماکحتـسا ،  تیاهن  رد  اهرعـش  دراد :  دوجو  ییاـهزیچ 
ینوگانوگ تاعوضوم  رابکی  هدنب  وجه  حدم و  ای  نآ ،  هیبش  يزیچ  ای  هناقـشاع  لاح  فصو  نامه  زج  درادن  دوجو  نآ  رد  ياهدـیا  چـیه 

مه امـش  هک  دراد  دوجو  یـسراف  ياهرعـش  رد  یلک  عوضوم  ات  هدزناپ  هد  دودـح  مدـید  مدرک ،  عمج  اجکیتسه  یـسراف  رعـش  رد  هک  ار 
نیدب تسین ،  بالقنا  رعش  رعش ،  نالف  مییوگیم  ام  یتقو  هک  میوگب  اج  نیمه  ار  هتکن  کی  هتبلا  تسین .  بالقنا  رعش  هصالخ  دینادیم . 

 ، دربب یتذـل  نآ  زا  تسا  نکمم  رفن  کی  هک  تسيرازبا  یلو  تسین  بـالقنا  رعـش  ادـبا ،  مینکیم ،  در  اـقلطم  ار  نآ  اـم  هک  تسین  اـنعم 
نوچ و  تسین ،  رعـش  هکنیا  هن  تسین ،  بالقنا  رعـش  مییوگیم  دوشیمن .  هتـسب  اهناسنا  يور  رب  هک  یقوذ  فیطل و  ياهتینهذ  هار  نوچ 

هک درادن  یلاکـشا  چـیه  و  تسه .  مه  بولطم  دـشاب و  بولطم  تسا  نکمم  نیا  ربانب  تسییابیز ،  نوچ  تسا و  رنه  نوچ  تسا و  رعش 
ون رکفت  ام  الاح  تسام .  رعش  يهتشذگ  نیا  تشاد .  دنهاوخن  ار  بالقنا  رعش  راختفا  رابتعا و  اما  دنشاب  هتشاد  دوجو  ام  يهعماج  رد  اهنیا 
هک یمیظع  لوحت  نیا  داعبا  دسریم و  جوا  هب  بالقنا  يزوریپ  اب  دـعب  هک  مینیبیم  هعماج  رد  شیپ  لاس  دـنچ  تسیب و  زا  ار  يون  شنیب  و 
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اب تسا .  رتعیسو  میاهدیمهف  هچنآ  زا  شداعبا  مینیبیم  مینکیم  رکف  هچ  ره  تسا و  هتخانـشان  رثکا  يارب  نانچمه  مینکیم  هدهاشم  زورما 
؟  دـهدب هئارا  دـهاوخیم  هک  ار  مایپ  نیا  دراد .  ماـیپ  کـی  نیا  بوخ ،  هتـسویپ .  مسجت  ققحت و  هب  رکف  هشیدـنا و  نیا  لوحت ،  نیا  زورب 
یک شخب ،  یتسه  زا  هتفایان  تاذ  دهدب :  هئارا  ار  مایپ  نیا  دناوتیمن  دشاب ،  هتشادن  یبالقنا  كرد  هک  یسک  نویبالقنا .  هک :  تسیعیبط 
هتبلا یمک .  هدـع  دروم  رد  رگم  درادـن  ياهقباس  نانچ  ام  بـالقنا  دـناوتب .  هک  دـشاب  یبـالقنا  دـیاب  سپ  شخب . ؟  یتسه  دوش  هک  دـناوت 

 . دنتسه مه  بالقنا  تمدخ  رد  دنرادروخرب و  ییالاب  يرعش  رنه  تیفرظ و  هبرجت و  ییالاب و  يرعش  يهیام  نزو و  زا  هک  دنتسه  ییارعش 
یناسک نآ  يهمه  هبتبسن  هدنب  و  تسیتمیق ،  دنمشزرا و  ناشراک  رایـسب  دنراذگیم .  بالقنا  ياههدیا  راکفا و  رایتخا  رد  ار  رنه  نیا  و 
بالقنا نیا  هب  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  اهنیا  منکیم ،  شیاتـس  بدا و  مارتحا و  راـهظا  دناهتـشاذگ ،  بـالقنا  تمدـخ  رد  ار  ناـشرنه  هک 

رصانع تسین ،  یفاک  نیا  سپ  دنتـسین .  رـصع  نارونخـس  همه  اهنآ  تسین ،  دایز  نانآ  دادعت  اما  میـشاب .  هتـشادن  کش  نیا  رد  دننکیم ، 
صلاخ قداص و  كرد  الاب و  يرکف  تینهذ  اب  نادنمشیدنا ،  يهقبط  وجشناد ،  ياهناوج  امش  لثم  نویبالقنا  دنسریم ،  هار  زا  هک  یناوج 

دیاب ار  یهار  هچ  دنیوگب و  هچ  دیاب  دنراد ،  جایتحا  هچ  هب  اهنیا  دـننکب .  هئارا  دـنهاوخیم  الاح  اهنیا  رنه .  ياراد  هتبلا  بالقنا و  زا  بان  و 
 . تسا لاوئس  نیمه  ياهخـساپ  ندرک  ادیپ  دوشب  لصاح  ام  ياربجیردتب  اهییآ  مه  درگ  نیا  رد  دیاب  هک  يزیچ  نآ  نم  رظن  هب  دنیامیپب ؟ 
رد بـالقنا و  تمدـخ  رد  ار  دوخ  يـالاب  رنه  دنتـسناوتیم  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  منکب .  یتـقیقح  ناـیب  عـقاو  رد  ياهلگ ،  اـجنیا  رد  نم 

ییاعدا اهنآ  زا  یـضعب  هتبلا  يرعـش .  ياههیام  اههیاپ و  ظاحل  زا  دندوب  یبوخ  يارعـش  دندرکن .  ار  راک  نیا  دـنهدب ،  رارق  مدرم  تمدـخ 
اههدیا و هب  تفگیم .  رعـش  شدوخ  يارب  مشیوخ .  يهناوید  لد  ناوخ  هیثرم  نم  تفگیم :  یکی  دـنمدرم .  لام  دـنتفگیمن  دنتـشادن و 
دنرادرب و یمدق  بالقنا  نیا  يارب  دـنیایب و  هک  دوبن  يراظتنا  چـیه  نانآ  زا  میرادـن ،  يراک  ام  اهنیا  اب  تشادـن .  يراک  یبالقنا  ياهفدـه 

دننکیمن راک  چیه  مه  یضعب  دننکیم ،  ار  ناشدوخ  راک  یضعب  دندیزخ ،  ياهشوگ  دنتفر ،  دننک .  فرـص  بالقنا  نیا  يارب  ار  یتینهذ 
راکفا و هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  یـضعب  تشاد :  ینوگانوگ  للع  مه  ناشندماین  دندنویپب .  مدرم  هب  دندماین  اهنیا  دنتـشاد ،  اعدا  یـضعب  اما  . 

دوخ يدوخ  هب  هزجعم  لباقم  رد  هک  يرحـس  لثم  دش .  لطاب  بالقنا  نیا  يزوریپ  اب  هرابکی  دوب ،  مکاح  ناشیاهنهذ  رب  هک  یمگد  دـیاقع 
ار یبذاک  يهزجعم  کی  دـندیتلغیم و  نیمز  يور  اهنامـسیر  نیا  يهمه  دوب ،  هدـشن  اهدژا  یـسوم  ياـصع  هک  یتقو  اـت  دوشیم .  لـطاب 
دـمآ و بالقنا  هزجعم  دـنامیمن .  یقاب  اهنآ  يارب  ییاج  رگید  دـیآیم ،  نادـیم  هب  یقیقح  يهزجعم  هکنآ  درجم  هب  اما  دـندادیم .  ناـشن 

تیناسنا ناسنا و  زا  هک  ار  یبرغ  عون  ياهلاربیل  مه  ار ،  ناشیاهیقرش  مه  ار ،  ناشیاهیبرغ  مه  درک :  لطاب  ار  نانآ  ینهذ  ياهتفاب  يهمه 
قادصم چیه  هک  یچوپ  ياهفرح  دندوتسیم ،  ار  تبحم  دندوتسیم ،  ار  ییابیز  ای  دندزیم ،  فرح  اهزیچ  روجنیا  یناسنا و  ياهـشزرا  و 

يرمع دندوب و  هداد  رارق  ناشدوخ  يهدیا  ار  اهزیچ  روجنیا  شکتمحز و  يهقبط  مدرم و  هک  یناسک  ار ،  اهیپچ  مه  و  تشادن .  یجراخ 
رگا تسا .  هتـشادن  یناـج  یتـقیقح و  هدوـب و  چوـپ  اـهفرح  نآ  يهـمه  هـک  دـش  موـلعم  دـمآ و  بـالقنا  نـیا  دـندوب .  هتـسب  لد  اـهنآ  هـب 
نیا دننکب ،  لوبق  دهدیم ،  ناشن  یگدنشخرد  يهمه  اب  ار  شدوخ  دراد و  تیعقاو  هک  ار  نآ  دنراذگب و  رانک  ار  راکفا  نیا  دنتـساوخیم 

بالقنا يهدیا  یتقو  دندرکن .  لوبق  ار  بالقنا  يهدیا  دنتسویپن .  بالقنا  هب  دنتـشادن و  ار  تشذگ  نیا  نانآ  تساوخیم .  تشذگ  رگید 
هک دندوب  رگید  هدع  کی  دندشن .  بالقنا  رکف  میلست  هک  دندوب  لیبق  نیا  زا  هدع  کی  دننزب .  دنناوتیمن  مه  یفرح  اعبط  دننکن ،  لوبق  ار 

یتسم هایس  یگندلا و  یطاولا و  یشایع و  لاح  نیع  رد  دنشکب و  كدی  ار  ندوب  یبالقنا  راختفا  مه  دنشاب  یمدرم  رعاش  مه  دنتـساوخیم 
نیا زا  مه  هزرابم  نارود  رد  دنـشاب .  هتـشاد  تسین ،  یمدرم  تارکفت  لابند  درادـن و  مدرم  راکب  يراک  الـصا  هک  یمدآ  لثم  ار  ناشدوخ 
ياج دنتـسشنیم و  امـش  يولهپ  یتقو  هک  رعـش ،  تایبدا و  ملاع  ياهراد  ناشن  مان و  زا  ار ،  یناسک  مسانـشیم  هدـنب  میتشاد .  دارفا  لـیبق 

يرودزم و هب  ار  خیرات  ناگرزب  ناشیاهییوگهدنگ  اهیزاورپ و  دـنلب  اجنآ  - هزرابم دوخ  هن  هزرابم  تیاکح  هزرابم و  نایب  ینعی  - دوب فرح 
رعـش و ياعدا  هک  یناسک  رگید  و  دوبن !  مدآ  لخاد  یکروگ  میـسکام  نانآ ،  یبالقنا  میظع  تیـصخش  لابق  رد  دیـشکیم !  يراکتمدـخ 

نایم هب  لمع  ياپ  هکنیا  درجم  هب  اـما  اـعدا .  ندز و  فرح  ماـقم  رد  نیا  دـندوبن !  رکذ  لـباق  الـصا  دنتـشاد ،  یبـالقنا  تاـیبدا  يرعاـش و 

يربهرمظعم ماقم  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 24 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

http://www.ghaemiyeh.com
www.ourpresident.ir


يراک کی  ای  دنک ،  دیدهت  ار  اهنآ  رطخ  یکدنا  هک  دنیوگب  هملک  کی  دندوب  رضاح  یتح  هن  دنتـشادن ،  روضح  هجوچیهب  اهنیا  دمآیم ، 
یگدنز دندوب !  هدرک  هبوت  لاس  دص  يارب  دندوب ،  هدروخ  یلیـس  کی  دندوب و  هدرک  یهابتـشا  رگا  مه  یتقو  کی  لیبق .  نیا  زا  دـننکب ، 

لوـک يور  تخبدـب  تـسم و  ار  اـهنآ  بـش .  هـمین  زا  دـعب  و 2  تعاـس 1  دـیاب  اهبـش  هک  دوب  یتسپ  هنوگـشایع  یگدـنز  اـهنیا  یلومعم 
هدرک یگدـنز  روجنیا  اهنیا  دـندناسریم .  ناشاههناخ  هب  دـندروآیم و  نوریب  رگید  ياهاج  اـی  نارهت  ياـههناخیم  يوت  زا  دندیـشکیم ، 
شود رب  هک  یبالقنا  بوخ ،  دـشاب .  روجنیمه  مه  یبالقنا  يهعماج  تساوخیم  ناـشلد  دنتـساوخیم .  روطنیمه  مه  ار  بـالقنا  دـندوب ، 

رس هراکیب  شوخ و  هدوهیب  لایخیب ،  ياهمدآ  روجنیا  اب  هک  تسیعیبط  دتفایم ،  هار  میظع  تکرح  نآ  اب  نمؤم ،  هللا  بزح  مدرم  يهدوت 
ناشیاههتـساوخ نوچ  دـنتفر  هک  دـندوب  اهنیا  مه  هورگ  کی  سپ  دـندز .  سپ  مه  اهنیا  دنتـشادن .  ییاج  بالقنا  رد  اهنیا  درادـن .  راـک  و 

 ! دندوبن یضار  رگید  نآ  زا  رتمک  هب  بالقنا ،  ناشخرد  يهراتـس  دنوشب  هک  دنتـشاد  راظتنا  رگید  يهدع  کی  دشیمن .  نیمات  ناشعفانمو 
نایم رد  دـش ،  یلحمیب  هرذ  کی  ناشهب  یعمج  کی  ای  یـسک  کـی  فرط  زا  هک  يدرجم  هب  و  دنتـشادن .  لوبق  ار  شرتنییاـپ  هرذ  کـی 
يزیچ نینچ  کی  دندوب ،  قداص  یبالقنا  رگا  هتبلا  رانک .  دنتفر  دندرک و  رهق  بالقنا  زا  دـشن ،  حرطم  ناشدای  ای  دـماین  ناشمـسا  یمدرم 
ناشلد دـندوبن .  بالقنا  مالـسا و  هب  دـهعتم  یبالقنا و  یعقاو  ياـنعم  هب  هک  تسا  ییاهرـشق  نآ  هب  طوبرم  شاهمه  اـهنیا  دـمآیمن .  شیپ 

لوا دندیـشک ،  هربوت  هب  روطنآ  ار  وت  تفه  راصح  نیا  كاخ  دندرک و  نوگژاو  ار  یهاشمتـس  میژر  هکنآ  زا  دعب  مدرم ،  نیا  تساوخیم 
يزیچ نینچ  بوخ ،  دننک .  حرطم  دنروایب  دنراذگب و  ناشرـس  يور  ار  نایاقآ  و  نایاقآ ،  غارـس  دنورب  هک  دـشاب  نآ  دـننکیم  هک  يراک 
يهدع کی  دندشن .  بالقنا  نیا  ياههراتـس  ارچ  هک  دروخرب  ناشهب  اهنیا  دـندرکیمن .  نینچ  مه  مدرم  هک  دوب  مه  یعیبط  دـماین و  شیپ 

چیه یبالقنا  دـض  فلتخم  ياههاگودرا  هب  یگتـسباو  یـسنج و  دـب  تثابخ و  زج  اهنیا ،  رانک  رد  ای  اهنیا  زا  یطولخم  ای  ـالاح  مه ،  رگید 
یساپسان و اهیضعب  دندرک .  راک  مه  بالقنا  نیا  هیلع  یتح  دنیایب و  دنتـساوخن  و  بالقنا ،  نیا  تمدخ  رد  دندماین  دنتـشادن و  ياهزیگنا 

کی یتح  هکنیا  نودب  هک  دندوب  ام  بالقنا  زا  دعب  تایبدا  ملاع  رد  دارفا  یضعب  دنتـسکش .  نادکمن  دندروخ و  کمن  دندرک و  یمدرمان 
کی ار ،  تلم  کی  دندرک و  مه  رـس  ار  یتالبعزخ  کی  دـندرب ،  ذـغاک  يور  دنتـشادرب و  ملق  دـنهدب ،  دوخبتقد  لمات و  تمحز  هظحل 

هئطخت تسین ،  لضاف  دهعتم و  هاگآ و  ياهناسنا  يهتسیاش  هک  ییاهفرح  اب  ار  تمظع  نیا  هب  بالقنا  کی  ار و  راد  هشیر  میظع و  گنهرف 
هرهب هدروآ ،  دوجو  هب  بالقنا  نیا  هک  ییاضف  نیمه  زا  دـننکیم ،  یگدـنز  تکلمم  نیا  رد  مه  نـآلا  هک  لـیبق  نیا  زا  میراد  و  دـندرک . 

تایبدا ملاع  رد  ام  بالقنا  زا  دعب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دنـسیونیم .  دنیوگیم و  دننزیم و  فرح  دـننزیم و  ملق  دـننکیم و  يرادرب 
دندوب مانب  ناروآ  نابز  شزرا و  اب  نادنمرنه  زا  نارعاش ،  نادـنمرنه و  زا  مه  یتیلقا  کی  مدرک  ضرع  هک  روطنامه  هتبلا  دـناهدرک .  زورب 

بالقنا يارب  هراومه  بالقنا  زا  لبق  ناشیـضعب  دـندوب ،  بالقنا  تمدـخ  رد  اهنیا  تسینغ ،  تسالاب ،  ناشيرنه  ياههیام  اههیاپ و  هک 
راک بالقنا  تمدخ  رد  مه  نآلا  دنتفگ و  رعـش  بالقنا  مالـسا و  يارب  دندروخ و  کتک  هک  میراد  يدادعت  دارفا  نیا  زا  دـنتفگیم .  رعش 
نابز بالقنا ،  نیا  اما  دندودعم .  مدرک  ضرع  هکنانچ  اما  میتسه  لئاق  مه  يدایز  رجا  مارتحا و  اهنآ  يارب  ام  هک  میراد  ار  اهنیا  دننکیم . 

كرد دوجو  يهمه  اب  هک  يزیچ  نآ  يارب  شدوخ و  يارب  دـهاوخیم  هک  يون  لـسن  دـیتسه .  امـش  نآ  دـهاوخیم و  شدوخ  زا  ار  دوخ 
 : دینک تیاعر  امتح  ار  هلاسم  دنچ  روظنم ،  نیا  يارب  نم  رظن  هب  دیوگب .  دنکیم ، 

موس تمسق 

کی دوشیم  هک  نیا  يارب  درادن .  شزرا  دشابن ،  هتسیاش  دح  رد  شايرنه  يهبتر  هیاپ و  دییوگیم  امش  هچنآ  رگا  ار .  يرنه  يهیاپ  لوا 
اهدادعتـسا هتبلا  دینک .  ادیپ  دـیاب  ار  رخاف  رنه  نآ  زاتمم ،  رخاف و  رنه  هبتسا  قلعتم  متفگ  هک  یتایـصوصخ  نآ  اما  یلومعم .  ندز  فرح 

بدا ملاع  ناریپ  زا  هک  ینادرم  ياقآ  الاح  - دندناوخ رعـش  هک  يزیزع  ناناوج  دـش و  هدـناوخ  اجنیا  هک  ییاهرعـش  رد  تسا ،  بوخ  یلیخ 
رایسب هک  تساهنآ  سفن  رد  يدیدج  زیچ  کی  هک  مدید  نم  بوخ ،  دندناوخ ،  رعـش  هک  يرهاوخ  ناردارب و  نآ  - ادج دنتـسه ،  یبالقنا 

يربهرمظعم ماقم  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 25 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

http://www.ghaemiyeh.com
www.ourpresident.ir


 . مینک يدنبزرم  زورما  ات  ار  بالقنا  رعـش  يرهق  يهدمآ  دیدپ  تایـصوصخ  میهاوخب  ام  هک  تسا  دوز  زونه  هتبلا  تسا .  بلاج  هدـنزرا و 
ساسحا هلاجعلا ،  یلع  نم ،  هچنآ  اما  دوشب .  لیجـست  درذگب و  يرادقم  دیاب  ناوتیمن .  مینک .  نییعت  شیارب  بوچراچ  مینک و  دـیدجت 

ناوارف اهرعـش  نیا  رد  هزات  بیکرت  ردـقچ  تسا ،  هدـش  هئارا  هزات  ياهبیکرت  رد  داش و  ون و  ياههژاو  رد  بـالقنا  هک  تسا  نآ  منکیم 
رعـش درک :  فیـصوت  يدودح  ات  ار  زورما  رعـش  دوشیم  تایـصوصخ  نیا  اب  هدمآ .  رتمک  ظفل  ماد  هب  الاح  ات  هک  یـشحو  نیماضم  دوب و 
یبرع يزیرگیبرع و  اب  هارمه  ییوگ  یـسراف  ای  طبریب  ياهیـشارت  هژاويانعم  هب  هن  ون ،  دـهاوخیم ،  ابیز  ون و  ياههژاو  زورما  یبالقنا 

لآ موحرم  لوق  هب  تسیـسراف .  نابز  وزج  مینزیم  فرح  میراد  ام  هک  یبرع  نابز  زا  يرادقم  نآ  تسام .  نابز  وزج  مه  یبرع  - يزیتس
نم نابز  یبرع  نیا  دشابن ! ؟  ارچ  منکیم :  لاؤس  امش  زا  نم  دیوگیم  تسه ؟  یبرع  ردقنیا  تتاریبعت  رد  ارچ  دنسرپیم  یتقو  هک  دمحا 

تاریبعت لومحم و  عوضوم و  میایب  هک  دنک  لیمحت  نم  هب  دناوتیم  یک  ماهدرک .  دشر  ماهدش و  دـلوتم  یبرع  ياههژاو  نیا  اب  نم  تسا . 
کی شیاـجب  مزیرب و  رود  منیچرب و  هناد  هناد  تسه ،  نم  ناـبز  رد  یـسراف  ياـههژاو  هزادـنا  هـب  هـک  ار  یبرع  ياـههژاو  نـیا  نوگاـنوگ 

نآ غارـس  میورب  هک  تـسین  نـیا  ياـنعم  هـب  مییوـگیم  اـم  هـک  یندوـبون  سپ  - تـسا نـم  ناـبز  وزج  یبرع  مرواـیب ؟  سوناـمان  ياـهزیچ 
نونکا اما  دـندوب .  دربن  زیتس و  لاح  رد  یبرع  اب  هک  دنتـشاد  بالقنا  زا  شیپ  یلد ،  دـب  زا  ای  یگقیلـسجک  زا  اـی  ياهدـع  هک  ییاهـشیارگ 

زا یکاـح  املـسم و  دراد  دوجو  اـهنیا  يهمه  تسا .  زاـب  رکف  ياهنادـیم  تسا .  دـیدج  تاـبیکرت  تسا و  ون  اـههژاو  تسا ،  وـن  تاریبـعت 
رعـش يداو  دراو  هک  تسا  لاسجنپ  تسا ،  لاس  هس  ود  دندناوخ ،  رعـش  اجنیا  دندمآ  هک  یناردارب  زا  یـضعب  دیاش  تساهناوج .  دادعتـسا 

رد منیبیم  نم  و  تسا .  ریگمشچ  هدنشخرد و  نشور و  رایسب  ناشیاهدادعتـسا  اما  دنـشاب  هتـشادن  يرعـش  يهقباستسا  نکمم  دناهدش و 
دش دهاوخ  يزیچ  دورب  شیپ  روطنیمه  رگا  ام ،  يهدنیآ  رعش  درک و  دنهاوخ  دشر  يداو  نیا  رد  هک  دوب  دنهاوخ  يدایز  ناسک  امـش  نیب 

اهییاویش و اب  مهف و  لباق  يهتفر  هتسش  يدنه  کبـس  - لدیب رداقلا  دبع  يدنه  کبـس  هن  - یبئاص يدنه  کبـس  تایـصوصخ  زا  یخرب  اب 
نـآلا هک  مدرک  ضرع  هتبلا  دوب .  دـهاوخ  نیا  اـم  زورما  رعـش  جوا  ظـفاح ،  بئاـص و  نیب  يزیچ  ینعی  یظفاـح ،  یقارع  کبـس  ياـهتفاطل 

ماهدرک و رکف  هلاسم  نیا  هراب  رد  اصخـش  نم  درک .  نییعت  هدیـشوج  هدـیئور و  بـالقنا  زا  دـعب  هک  ار  زورما  رعـش  تایـصوصخ  دوشیمن 
دیاب ینامز  درک .  تیبثت  لجـسم و  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  مظنمان  یلیخ  زونه  مدـید  یلو  منک ،  ادـیپ  ار  نآ  تایـصوصخ  هک  ماهتـساوخ 

تفگ و لزغ  دص  ای  هاجنپ  هک  نیا  درجم  هب  ناوج ،  رعاش  ادابم  دینک .  راک  دـیناوتیم ،  هچ  ره  يرنه ،  تیوقت  نیا  رد  لاح  رهب  درذـگب . 
 ، دوـخ رعـش  ندرک  تسرد  زا  رگید  هـک  دـنک  رکف  دوـخ  شیپ  تـخیگنارب ،  ار  يدارفا  نیـسحت  دوـب و  بوـختیب  ود  یکی  یلزغ  ره  رد 

حور تیوقت  دنتسین .  زاینیب  حالصا  حیحصت و  زا  دنیوگیم ،  رعـشتسا  لاستسیب  هک  ینارعاش  يوق ،  نارعاش  یتح  ادبا .  تسا  زاینیب 
ناتدوخ رگم  دوریم ،  الاب  الاب و  روطنیمه  درادن .  دـح  رنه  هکنیا  يارب  دراد ،  جایتحا  نادـب  رخآ  ات  رعاش  هک  تسيزیچ  يرنه  يرعش و 

نتفریذپ و داقتنا  یتح  دیهاوخب .  ار  داقتنا  دیاب  نآ  رد  هک  تسییاهایند  زا  رعش  يایند  دیهاوخب .  امتح  ار  داقتنا  دیوشب .  فقوتم  دیهاوخب 
یبدا ياهنمجنا  ام  تسا .  ندـیود  داقتنا  لابند  نتـساوخ و  داقتنا  تسا ،  مزال  اعقاو  هک  يزیچ  تسین .  یفاـک  مه  داـقتنا  هب  ندرک  شوگ 
دندوب سلجم  رد  هک  يراضح  دشیم و  هدناوخ  نآ  رد  يرعش  رگا  میتشاد .  یبدا  نمجنا  يدامتم  ياهلاس  ضرع  رد  دهشم  رد  میاهدید ، 

 . تسيدوخیب رعـش  رعـش ،  نیا  هک  دوب  نآ  يهناشن  دندرکیمن ،  دـیدرت  دـندرکیمن ،  ضارتعا  دـندرکیمن ،  لاؤس  رعـش  نآ  دروم  رد  ، 
نمجنا نیا  هب  ناـمهیم  ناونع  هب  رگید  ياـهاج  زا  ارعـش  زا  یـضعب  یهاـگ  دـننزن .  فرح  هک  دوبن  نکمم  بوـخ ،  رعـش  دروـم  رد  هنرگو 
نمجنا نآ  رد  هک  دوب  ییاهرعـش  حطـس  زا  رتنییاپ  ناـسک  نیا  راعـشا  حطـس  اـبلاغ  یلو  دـشیمن  هدز  یفرح  اـهنآ  مارتحا  هب  دـندمآیم و 

 . میراد مزال  یبدا ،  ياهنمجنا  رهش  ره  رد  ام  درک .  راک  نآ  دروم  رد  دیاب  درک .  يراک  شکچ  دیاب  ار  رعش  لاح ،  ره  هب  دندناوخیم . 
زگره اههرگنک  نیا  نایرج  رد  ایآ  منادیمن  نم  تسین .  یفاک  اما  تسامش .  عامتجا  يارب  یبوخ  رایسب  يهناهب  يرعـش  يهرگنک  نیا  هتبلا 

دیاب هملک  نیا  ياج  دراد ،  ار  داریا  نیا  تیب  نیا  اقآ  دنیوگب  دنیوگب .  ار  هتکن  دنچ  دنوش  دـنلب  رفن  دـنچ  رفن ،  کی  هک  تسا  هداتفا  قافتا 
؟  هن ای  تسيرارکت ،  نومـضم  نیا  تسیطلغ ،  بیکرت  بیکرت ،  نیا  دوش ،  ضوع  مه  اب  ناشیاج  دـیاب  عرـصم  اـت  ود  نآ  دوش .  ضوع 
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دریگب ماجنا  دیتاسا  هب  هضرع  اب  امتح  یبدا و  ياهنمجنارد  دیاب  راک  نیا  تسا .  مود  عوضوم  مه  رعش  يرنه  يهیام  يرنه و  تیفرظ  سپ 
هنافساتم دوشب .  رکف  دراد ،  مزال  ییاهزیچ  هچ  يریگتهج  نومـضم و  ظاحل  زا  بلاق ،  ظاحل  زا  بالقنا  رعـش  هک  هراب  نیا  رد  الاح  زا  و 

 ، دشاب هتـشاد  یبالقنا  يریگتهج  دشاب ،  هتـشاد  یبالقنا  حور  دیاب  بالقنا  رعـش  هک  میوگب  امـش  هب  ردق  نیمه  نم  تسین ،  دایز  تصرف 
هب عجار  هک  تسا  نآ  طقف  بالقنا  رعـش  هک  دـینکن  لایخ  درک .  صخـشم  بـالقنا  رعـش  يارب  ناوتیمن  ار  یـصاخ  عوضوم  چـیه  هنرگو 

ناترعـش رد  ار  قالخا  امـش  اسب  يا  اموزل .  هن  ناگدـنمزر ،  هب  عجار  ای  ماما  صخـش  هب  عجار  ای  گنج ،  هب  عجار  اـی  دـنزب  فرح  بـالقنا 
يریگتهج اب  ار  قالخا  هک  تسه  زور  کی  دیمهفیم .  بوخ  زورما  امش  ار  هلمج  نیا  يانعم  هک  یبالقنا ،  يریگتهج  اب  اما  دیروآیم 

ار مدرم  میناوتب  ام  رگا  دینک .  حرطم  یبالقنا  يریگتهج  اب  ار  قالخا  دیناوتیم  امش  دینکیم ،  حرطم  یبالقنا  دض  یهاگ  یبالقنا و  ریغ 
توعد نامتایلزغ  رد  نامدئاصق و  رد  نامتاعطق ،  رد  یبالقنا ،  تعاجش  یبالقنا و  ملح  یبالقنا ،  ملعت  یبالقنا ،  ربص  یبالقنا ،  تعانق  هب 

دنزب و فرح  ناتسزوخ  زا  همه  هک  تسین  نیا  یبالقنا  رعـش  ینعیتسیـشزراا  یبالقنا و  رایـسب  بلطم  هکلب  تسین ،  یمک  زیچ  نیا  مینک 
تسا نآ  یبالقنا  رعش  نیرتهب  هتبلا  یبالقنا .  يریگتهج  اب  اهتنم  دشاب .  مه  یقالخا  ياههنیمز  رد  دناوتیم  ناماس .  نآ  نینوخ  ياهتـشد 
یسایس ياههنیمز  رد  الثم  تسا .  درف  هب  رصحنم  هک  میراد  یناوارف  ياههدیا  ام  دینیبب ،  دهدب .  هئارا  ار  بالقنا  درفب  رصحنم  ياههدیا  هک 

 . تسیسایس درف  هب  رصحنم  ياههدیا  اهنیا  ناهج ،  حطس  رد  ییارگ  فعضتسم  راعش  يزیتس ،  ربکتسم  راعش  یبرغ ،  هن  یقرش  هن  راعـش  ، 
رصحنم ياهراعش  اهنیا  ایند ،  ياج  ره  رد  يداژن  ضیعبت  دیاتراپآ و  اب  هزرابم  راعش  اقیرفآ ،  راعـش  نیطـسلف ،  راعـش  دیهدب .  هئارا  ار  اهنیا 

يهعوـمجم ناوـنع  هب  ماـظن ،  کـی  ناوـنع  هـب  بـالقنا ،  کـی  ناوـنع  هـب  اـما  ارچ ،  یعدـم  درادـن .  ار  اـهنیا  رگید  سک  تـسا .  درف  هـب 
صوصخم عوضوم  کی  نیا  یهلا ،  ياهـشزرا  يانبم  رب  هعماج  يانب  يهنیمز  رد  درف  هب  رـصحنم  ياههدـیا  یـضعب  ای  ریخ .  يریگتهج ، 

ناسنا الثم  یناسنا ،  ياهـشزرا  » دنراذگیم ار  شمـسا  یلو  دنراد  یهلا  ياهـشزرا  یهاگ  یتح  درادـن .  دوجو  ایند  ياجچـیه  رد  تسام . 
وزج نیا  درادـن .  دوجو  یهلا  يهعماج  يانبم  رب  ياهعماج  اما  تسیهلا ،  ياهـشزرا  یهاگ  اهـشزرا  لاح ،  ره  هب  ییارگ .  عمج  ای  ییارگ 

ار نآ  یتح  درادن و  ریظن  ایند  ياج  چیه  رد  ام  يهعماج  يهژیو  ییارگ  مدرم  تسام .  رعش  یلصا  ياهمایپ  وزج  نیا  تسام .  تایـصوصخ 
نیب زیامت  مدـع  شنیلوؤسم ،  یگداس  شیاهرـشق ،  يراکمه  شمدرم  يهیحور  ام  يهعماـج  رد  دـینکیمن .  ادـیپ  مه  یبـالقنا  عماوج  رد 
کی نآ  ياوق  لک  هدنامرف  هک  نیا  ینافرع و  يربهر  ام ،  يونعم  یهلا و  يربهر  تسام .  یبالقنا  تایصوصخ  وزج  شنوگانوگ  ياهرشق 

هـشیمه دیدرکیم ؟  ادیپ  اجک  امـش  ار  افرع  دیراد ؟  غارـس  خیرات  رد  الـصا  چیه ،  هک  زورما  خیرات  رد  الـصا  امـش  ار  نیا  تسا ،  فراع 
نداد تضایر  نامه  دراد ،  ار  بش  همین  يهیرگ  نامه  هک  یفراع  کی  اما  هیرگ ،  لاح  رد  اهتولخ و  رد  اهدجـسم ،  يوت  اههاقناخ ،  يوت 

 ، تسه مه  اوق  لک  هدنامرف  تقونآ  دراد ،  ار  یبیغ  تاماهلا  تالاصتا و  نامه  دراد ،  ار  يونعم  ياههبذج  نامه  دراد ،  ار  شدوخ  نت  هب 
ناونع هب  ماما  يهرهچ  تیصخش و  دروم  رد  تسام .  درف  هب  رصحنم  ياهزیچ  نیا  هریغ ،  حلص و  گنج و  يارب  دنکیم  جیـسب  ار  اهورین  و 

حدم یلزغ  رد  تسا ،  هتسب  وا  هب  ناتلد  دیرادیم و  شتسود  هک  یصخش  ناونع  هب  یفطاع  ظاحل  زا  ار  ماما  امشتقو  کی  بالقنا ،  ربهر 
رد هیقف  تیالو  یفرعم  ام ،  روشک  رد  يربهر  یفرعم  اما  درادـن .  ایند  مدرم  يارب  یماـیپ  نیا  دـناهتفگ .  لزغ  نیا  زا  اـهیلیخ  هک  دـینکیم 
 . دشاب مه  اوق  لک  هدنامرف  ارگ و  نید  نیرتهب  سانـش ،  نید  نیرتهب  نید ،  هب  هاگآ  ینعی  دشاب  هیقف  دـیاب  یلو  هک  هیقف  تیالو  ام ،  روشک 
 ، دیدروآ ناتیاهرعـش  رد  رگا  ار  اهنیا  تسا .  هدیدپ  کی  نیا  تسوا ،  تسد  رد  هچ  هچ و  یمومع و  جیـسب  حلـص و  گنج و  دـیلک  ینعی 

ثداوح هلمج  نآ  زا  تسا و  هتخانشان  ایند  مدرم  يارب  اهنیا  هک  ام  بالقنا  رد  دراد  دوجو  يرگید  ياهزیچ  دنبالقنا .  ياسر  ياهمایپ  اهنآ 
الثم 24 هک  امشزا  مادک  ره  تشذگ ،  لاستشه  زور  نآ  زا  دنک .  حیرـشت  ار  ماما  دورو  تیعـضو  دناوتب  هک  يرعـش  الثم  تسا .  بالقنا 
 ، هن ایتسه  ناشدای  منادیمن  دناهتـشاد ،  لاس  زا 16  رتمک  نامز  نآ  هک  يرگید  ناسک  دـیاهدوب و  هلاـس  زور 16  نآ  رد  دـشاب ،  ناتلاس 

لابقتـسا نآ  هک  ییاهنابایخ  يهرظنم  دننک :  میـسرت  دنناوتیم  تسه ،  ناشدای  دننادیم و  دـندوب و  هک  اهنآ  اما  دـیدوبن  نارهت  رد  اهیلیخ 
تـشهب هب  نتفر  ات  ار  ماما  دورو  ار ،  ماما  دورو  تامدـقم  هراپراچ ،  کـی  دـنلب ،  رعـش  کـی  رد  دوب .  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  روآ  تفگش 
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 ، متفگ هک  روطنامه  رگا ،  هتبلا  دش .  دهاوخ  هنادواج  يهموظنم  کی  دننک ،  میسرت  هافر ،  يهسردم  يولع و  يهسردم  هب  نتفر  ات  ارهز ، 
جک اهیور و  جک  لوا ،  ياهزور  هثداح  هدمآ ،  شیپ  بالقنا  نیا  رد  هک  یثداوح  دش .  دهاوخ  ریظنیب  الـصا  - دشاب هارمه  هتـسیاش  رنه  اب 

يربهر يور  مدرم و  يور  روطچ  اهارگ !  مدرم  اهیمدرم ،  نامه  تفرگ ،  تروص  هک  ییاهیبلط  تصرف  تشاد ،  دوجو  هک  ییاهیراتفر 
تسا دنلب  هنادواج و  یلاع  ياههموظنم  عوضوم  اهنیا  دندرک .  هچ  تسد  رود  قطانم  رد  نارهت و  رد  دندرک .  هچ  دندیشک و  ریشمش  مدرم 
يارب یبالقنا  ياوتحم  ردـقنیا  ام  هک  دـینیبیم  دراد .  هارمه  مهم  ياهمایپ  هک  اـهنآ  اهینارنخـس ،  رگید  ارهز و  تشهب  رد  ماـما  ینارنخـس  . 
لباق عوضوم  اههد  مسیونب  مهاوخب  مرادرب و  ملق  یلبق  رکف  هنوگچیه  نودـب  نـآلا  رگا  درادـن .  رـصح  دـح و  هک  میراد  غارـس  زورما  رعش 

اب دیاب  هتبلا  اهنیا  منک .  هئارا  مناوتیم  دیارـسب ،  دیوگب و  نآ  هراب  رد  هک  دنک ،  بلج  دوخ  هب  ار  رعاش  کی  دـناوتیم  مادـک  ره  هک  هجوت 
هرذ دننیـشنیم  روطچ  يراک  انیم  رد  هک  دیاهدید  تسا .  بسانم  لکـش  هب  تاملک  ندیچ  امـش  رنه  دوش .  هدورـس  يرنه  ياهتفارظ  نامه 
مه زا  ار  اهنآ  ناوتیم  هن  درک ،  زاب  مه  زا  ناوتیم  هن  هک  دـنهدیم  رارق  رگیدـمه  يولهپ  بسانتم  ياهلکـش  اهگنر و  اب  ار  ءایـشا  نآ  هرذ 

 . دیهدب تاملک  نآ  هب  رعش  رد  امش  دیاب  ار  میسرت  نیرتهب  ییابیز .  تیاهن  رد  تسا  دحاو  زیچ  کی  رصنع  دنچ  نیا  الصا  درک ،  کیکفت 
رعـش نیا  دـینک .  نایب  دـیناوتیم  ابیز  ياهبلاق  ظافلا و  اب  ار  ابیز  ییاهنومـضم  دـیوشب ،  دراو  متفگ  هک  بلطم  اـیرد  نیا  زا  کـی  ره  هب  و 

يدعب رارق  هک  دـندش  روآدای  نم  هب  هنافـساتم  نآلا  و  دراد .  فرح  ناوارف  مه  بلاق  ظاحل  زا  بالقنا  رعـش  اما  يوتحم .  ظاحل  زا  بالقنا 
هتـسیاش بالقنا  رعـش  بلاـق  هک  مییوگب  میهدـب و  همادا  نامیاهتبحـص  هب  میتسناوتیم  مدوب و  هتـشاذگن  ار  رارق  نیا  نم  شاـکیا  مراد و 

قفوم نامیمارگ  زیزع و  ياهرهاوخ  اهردارب و  هللا  ءاشنا  تسا .  يدایز  ياهثحب  ياج  اجنیا  دشاب .  دناوتیم  هنوگچ  دـشاب و  هنوگچ  تسا 
هک یناسک  زا  زین  منک و  رکشت  یهاگـشناد  داهج  رد  راکردنا  تسد  زیزع  ناردارب  زا  هک  منکیم  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  زاب  نم  دنـشاب و 

لـصو مه  هب  ار  هرگنک  نآ  نیا و  نیب  دینکن .  شوخ  لد  رابکی  یلاس  يهرگنل  کی  هب  مه  طقف  دیهدب و  همادا  ار  راکنیا  دـندرک .  تکرش 
یتصرف یک  منیبـب  هک  تسه  ملد  نهذ و  رد  یلو  مدرکن  یناوارف  ياههیـصوت  هتبلا  مدرک ،  هک  ییاههیـصوت  راـثآ و  عون  نیمه  اـب  دـینک . 

 . هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و  منک .  ضرع  هک  دیآیم  شیپ 

اهتشونیپ

روهمج سیئر  نایم  نآ  زا  هک  دندناسر  نارضاح  عمس  هب  ار  دوخ  راعشا  قوذ  اب  بوخ و  نارعاش  زا  دنچ  ینت  تسخن  هسلج ،  نیا  رد  ×( -
رد  ) جالگنگ و  ناسارخ ) يهقطنم  یـسراف  رد   ) سالکنگ  . ××( - دنداد ارف  شوگ  اهنآ  هب  ناوارف  تذـل  صاختقد و  اب  ام  سانـش  نخس 

 . تسا دودحم  مهبم و  اسران و  نکلا ،  يانعم :  هب  یسراف ) ياههجهل  رگید 

يهمیمض 2

يهمیمض 2

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب   4/9/363 خیرات :  يزاری .  يدعس ش  نیدلا  حلـصم  خیـش  دلوت  لاس  نیمدصتـشه  تشادگرزب  يهرگنک  هب  مایپ 
رد تامادـقا  نیرتهتـسیاش  هـلمج  زا  يزاریـش  يدعـس  نیدـلا  حلـصم  یـسراپ  گرزب  يهدنـسیون  رعاشتشادـگرزب و  يهرگنک  يرازگرب 

تمکح و قالخا و  لیلجت  تسین ،  اویـش  رثن  رعـش و  لیلجت  اهنت  يدعـس ،  لیلجت  تسا .  راـگزور  نیا  یبـالقنا  گـنهرف  بدا و  يهصرع 
ياهـشزرا ورملق  ار  نیمز  ناریا  مدرم  اـم  یگدـنز  يهنهپ  یمالـسا  كراـبم  بـالقنا  هک  نارود  نیا  رد  و  تـسه ،  زین  اـسر  غـیلبتفرعم و 

نآ ناراذگشزرا  نابز  رب  يدعس  لیمج  رکذ  هک  تساجب  هدیناشن ،  دوخ  يهتسیاش  هاگیاج  رد  ار  تفرعم  تمکح و  و  هتخاس ،  یمالـسا 
یقیقحت و عمجم  نیا  ناراکردناتسد  ناگدنروآ و  مهارف  بناجنیا  ددرگ .  دکؤم  ررکم و  اهیداو  نآ  ناورهر  رطاخ  رد  وا  دای  اهشزرا و 
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راوتسا يانب  ياههیاپ  زا  یکی  يدعس  کشیب  مرامشیم .  دنمجرا  گرزب و  ار  راکتبا  نیا  و  میوگیم ،  ساپس  هنامیمص  ار  يرنه  یبدا و 
دنپ تسام .  ینونک  گنهرف  دنمهوکـش  يهرکیپ  ياهمادنا  نیرتهدنزارب  زا  یکی  يهدنهدلیکـشت  وا  رثن  رعـش و  لوصحم  یـسراپ و  بدا 
زار وا ،  حیرـص  حیـصف و  ناـیب  و  نازوـمآ ،  دـنپ  رطاـخ  نیرز  شقن  هراوـمه  تسا  ثیدـح  نآرق و  فراـعم  زا  هـتفرگ  هیاـم  هـک  يدـعس 

بابرا نخـس و  بابحا  يهیدـه  نیرتزیزع  هشیمه  دـننام  زورما  و  تسا .  هدوب  قاتـشم  هدـنیوج و  ياهتلم  يارب  یناعم  ياـههنیجنگياشگ 
فرش تفای .  تسج و  وا  رثن  مظن و  يافصم  ناتـسلگ  رد  ار  يرـشب  هشیدنا  ياهلگ  نیرتابیز  وا و  ناوید  تابیط  عیادب  رد  ناوتیم  ار  درخ 
یسب تسا .  هتخاسن  قازترا  برقت و  يهیام  تسد  ارنآ  هتسکشن و  ار  نخس  ردق  هک  تسا  نآ  رد  یسراپ  ناگدنیارس  زا  يرایسب  رب  يدعس 
یکی يدعس  دنشاب .  هدادن  لقیص  نادب  ار  متس  غیت  هتخیرن و  هنامز  نانمیرها  ياپ  رد  ار  نخس  ینامـسآ  رهوگ  هک  یناروآ  نابز  دناكدنا 
زردنا دـنپ و  خـلت  هاگ  شخب و  افـش  يوراد  زج  دوخ  حدـم  نیرز  رغاس  رد  هدوشگ ،  شیاتـس  هب  نابز  هاگ  رگا  هک  تسا  ناگردان  نیا  زا 

یحو و عبنم  زا  ای  تسا ،  هدرک  لمح  دوخ  اب  ار  یمایپ  هراومه  قداـص ،  سانـش  ناـسنا  يهدـیدناهج  نیا  رخاـف  رثن  رعـش و  تسا .  هتخیرن 
نیا رگید  زایتما  زین  وا  فافش  فلکتیب و  نخس  يهویـش  وا .  دوخ  شغیب  فاص و  ساسحا  لد و  وترپ  زا  ای  ثیدح و  نآرق و  يهنیجنگ 
رابغ چـیهیب  دـنکیم و  باریـس  ار  عمتـسم  ناج  يهرذ  هرذ  یلالز ،  بآ  يوج  نوچ  وا  مالک  تسا .  تبحم  یمدرم و  گرزب  راـگزومآ 

يرعش هک  تسا  يدعـس  طقف  اما  دناهتخات ،  تحاصف  دنمـس  رثن ،  مظن و  ورملق  ود  ره  رد  هک  اهنآ  دنرایـسب  دنیـشنیم .  وا  لد  رب  عنـصت ، 
ود ره  رد  ظفل  ینعم و  بیکرت و  نومـضم و  زا  يروآ  تفگـش  يهتخیمآ )×(  هدروآ و  دـیدپ  رعـش  نوچ  نیگنهآ  يرثن  رثن و  نوچ  ناور 
وا مالک  هک  تساجب  هدمآ و  مهارف  زادرپ  ینعم  زاس  نخـس  نیا  هب  یگتفیـش  زاربا  يارب  ياهناهب  کنیا ،  يراب  تسا .  هتخاس  مهارف  هصرع 

ریپ و هب  ار  تبحـص  بادآ  هتفرگرب و  رد  ار  يریپ  فعـض و  ات  یناوج  قشع و  زا  هدرک و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  داش  نیزح و  رطاخ  اهنرق  هک 
يرازگ قح  نیا  دوش و  هدرازگ  نآ  قح  هتـشادهگن و  نآ  دـح  هزورما  هدوشگ ،  فراـع  ملاـع و  يارب  ار  تیبرت  ياـهزار  هتخوـمآ و  اـنرب 

ار وا  رنه  یگدنـشخرد  يدعـستیصخش و  يهتخانـشان  ياـههشوگ  دـیاب  هرگنک  نیا  دـش .  دـهاوخن  نکمم  وا ،  تـسرد  تـفرعم  نودـب 
تسا و نیمه  يدعـس  لـیلجت  نیرتهتـسیاش  دزاـس .  راوـمه  ار  یتـمیق  يهنیجنگ  نـیا  زا  زورما  یبـالقنا  لـسن  ییوـجهرهب  هار  دناسانـشب و 
 . دسانـشیم یمتح  ياهفیظو  مزال و  يراـک  یمدرم ،  ملاـس  تاـیبدا  رنه و  يهنادواـج  ياـههرهچ  يهمه  يارب  ار  نیا  یمالـسا  يروهمج 
 . دـنیب كرادـت  ون  زا  يزیچ  نآ  ياجب  هدـنکرب ،  ياج  زا  ار  روشک  نیا  یخیرات  بدا  گـنهرف و  ياـنب  هک  تسین  نآ  رب  بـالقنا  تاـیبدا 

یبالقنا رنه  رعش و  رگتیاده  لعشم  دشخبب .  ناوت  هیام و  ار  بالقنا  تایبدا  دیاب  هک  تسا  يدنمشزرا  ثاریم  ام ،  رنه  بدا و  يهتـشذگ 
رد هچ  رگا  دنک .  یناشفارون  دناشوپب و  ار  سانش  نخس  ریذپرنه و  قافآ  همه  ات  تسناوت  دهاوخ  راوتـسا  يهدنهوکـش  يهعلق  نیا  ماب  رب  ، 

یگدـنز ياضف  بالقنا ،  تکرب  هب  هزورما  هک  هتـشادیم  ییاهـشزرا  زا  راب  رپ  ار  لد  نابز و  اـبلاغ  هک  ور  نآ  زا  زاریـش  يدعـس  ناـیم  نیا 
 ، یمالـسا يروهمج  ماظن  رد  يرنه  يرعـش و  ياهـشنیرفآ  زا  تیامح  نکیل  تسا ،  رادروخرب  هژیو  يزاـیتما  زا  تسا ،  هتفرگ  ارف  ار  مدرم 

رادبناج و دوخ  ياوتحم  رد  یمالسا  بالقنا  و  تسا ،  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ادخ و  ربمایپ  شور  نآرق و  زا  هتفرگ  ماهلا  يزیچ 
زاتمم یهاگیاج  مالسا  خیرات  رد  یمالسا ،  ياههشیدنا  نیرتالاو  ریبعت  يارب  ینابز  ناونع  هب  رنه  تایبدا و  تسا .  تایبدا  رنه و  رازگ  قح 

هدیدنـسپ و هک  یتهج  رد  ارنآ  دـهدیم و  رییغت  ار  رنه  تایبدا و  تمـس  بالقنا  هک  تسین  یکـش  دـشاب .  هتـشاد  دـیاب  زین  زورما  هتـشاد و 
ای دـنباتیمرب ،  ار  نیداـینب  ینوگرگد  نیا  هک  ناـنآ  هب :  ار  ناـبیدا  نادـنمرنه و  نارعاـش و  دوـخ  يهبوـن  هب  نیا  دـنگفایم .  تسا  لوـبقم 

نیا دنکیم .  میسقت  دنزیتسیم ،  بدا  رعش و  یبالقنا  شخرچاب  دانع  ینمشد و  رس  زا  هکنانآ  و  دنزیخیمنربتموصخ ،  هب  نآ  اب  مکتسد 
ام یمالسا  دنمهوکـش  بالقنا  نیا  رد  هک  ییارجام  تسه .  زین  نونکا  هدوب و  ناهج  ياج  همه  رد  یعامتجا  تالوحت  یگـشیمه  يارجام 

تـسا نآ  تقیقح  تخاس .  ینارگن  دیدرت و  راچد  بالقنا  نیا  اب  بدا  رنه و  ییاوآمه  تشونرـس  يهراب  رد  ار  یناسک  و  دش ،  رارکت  زین 
اهنیا هک  اریز  تسا  رنه  بدا و  رعـش و  يهدـنیاز  دوختسیناسنا  ياههدوت  شالت  لد و  نهذ و  رب  یکتم  هک  اجنآ  اصوصخم  بـالقنا  هک 

دنـشیدنایم و مدرم  هک  تسه  نانچنآ  و  تسه ،  رنه  رعـش و  تسه و  تایبدا  دنتـسه  مدرم  اـج  ره  دـنایمدرم .  یناـسنا و  یتـالوقم  همه 
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ار ناسنا  لد  نهذ و  ياههدروآرف  نیا ،  رب  هوالع  ام  یمالسا  بالقنا  راگدنام .  هن  تسا و  نیشن  لد  هن  تسا  نآ  زج  هچ  ره  دنهاوخیم و 
ردـق مغر  یلع  ام  یبالقنا  يهعماـج  رد  رنه  تاـیبدا و  تکرح  يور  نیا  زا  دراد ،  میظع  يداـقتعا  ناـسنا  هب  اریز  دـهنیم .  میظع  یتمرح 

دنتـساوخن هک  اهنآ  ینادرگور  و  دیماجنین ،  دوکر  فقوت و  هب  مدرم  زا  هدیرب  ناگدنزاس  ناگدنیارـس و  زا  یخرب  يراگزاسان  یـسانشان و 
تهج نامه  رد  یبالقنا  رنه  بدا و  ياههناوج  دیسرن .  ششوج  نیا  نوکس  دومخ و  هب  دنهن ،  جرا  دنسانشب و  ار  مدرم  یبالقنا  شـشوج 

رنه و يارب  ام  دنتفگ و  خساپ  بالقنا  يادن  هب  نخس  ناگدننیرفآ  زا  يرایسب  تفرگ و  ندییور  درکیم ،  تراشا  بالقنا  تشگنا  رـس  هک 
بالقنا هک  تسا  نآ  مرمـشیم ،  دیفم  ارنآ  رکذ  هک  ياهتکن  میربیم .  راظتنا  ار  هشیمه  زا  رتاویـش  رتهوکـشاب و  ياهدنیآ  یـسراف  تایبدا 

يهنودرگ دیاب  لامک  تایح و  يهلفاق  زا  ندنامن  ادج  يارب  هک  دنناورهر  نیا  دنامیمن .  نآ  نیا و  راظتنا  رد  دوخ  يهدنزاستکرح  يارب 
هب توـعد  تقیقح ،  رد  نادـنمرنه  ناگدنـسیون و  ناگدنیارـس و  يهمه  هـب  بـالقنا  يالـص  دـننز .  گـنچ  نادـب  دـنبایرد و  ار  بـالقنا 

نیا ناگدـنروآ  مهارف  زا  رگید  راـب  نخـس  ناـیاپ  رد  تسا .  خیراتیگـشیمه  ياـههبرجت  لوـصحم  نـیا  تسیگنادواـج و  يراگتـسر و 
همه قیفوت  میوگیم و  دمآ  شوخ  ار  عمجم  نیا  رد  روضح  یجراخ ،  یناریا و  نانامهیم  يهمه  هب  هدرک ،  يرازگساپس  گرزب  يهرگنک 

 . منکیم تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار 

همانشیامن - هصق

رد میتشادـن ،  ناریا  رد  بوخ  سیون  هصق  هتـشذگ  نارود )  ) رد اـم  تسا .  هدوب  مک  شتفرـشیپ  ینعیتسین  بوخ  یـسیون  هصق  عضو  . . . 
نآ رد  اوغا  دوب ،  نآ  رد  یشیدنا  جک  دوب ،  نآ  رد  يزومآ  دب  رگا  ( . . . 1  . ) تسیمیدق ۀبسن  ام  روشک  رد  یسیون  هصق  يهقباس  هکیلاح 

ناوتب هک  یصاخ  زیچ  چیه  يرنه ،  يهبنج  زا  یسیون  هصق  ( 2  . ) تسیمالسا ریغ  دوب ،  نآ  رد  ینابز  دب  یشاحف و  ارتفا و  تمهت و  دوب و 
یلاکـشا اهنت  هن  دنک ،  رتهنادنمرنه  رتابیز و  ار  هصق  دناوتب  هک  هچ  ره  درادن .  دوجو  تسناد ،  ندوب  یمالـسا  ریغ  ای  یمالـسا  رایعم  ار  نآ 

 . . . هک ناریا  تلم  خـیرات  گرزبتنحم  نارود  نآ  رد  مه ،  ناـمدوخ  ناـمز  رد  ( 3  . ) روطنیمه مه  همانـشیامن  تسا ،  رتهب  هکلب  درادـن ، 
هصق يهنیمز  رد  رعش ،  يهنیمز  رد  ياهتـسجرب  رایـسب  ياهدادعتـسا  میدیدیم  دنربب ،  دننک و  تراغ  ار  مدرم  نیا  زیچ  همه  ات  دندوب  هدمآ 

ناـشدوخ يهدولآ  ياهتـسد  اـب  ار  اههمـشچرس  نیا  اـما  تشاد  دوـجو  رگید  ياـهزیچ  سکع و  ملیف و  همانـشیامن و  يهنیمز  رد  یـسیون ، 
نیمه هب  طوبرم  ابلاغ  لسن ،  نیا  نازیزع  يرنه  تیلاعف  قوذ و  راثآ  ندینـش  ای  ندـید  ای  ندـناوخ  زا  هک  هداتفا  قاـفتا  اـهراب  ( 4  . ) دندولآ

هب ارم  اهرعـش . . .  ای  اههمانـشیامن  ای  اههمانملیف  تاقوا  یلیخ  ماهدش .  بلقنم  تدش  هب  ماهتفرگ ،  رارق  ریثات  تحت  رنه ،  هشیدنا و  يهزوح 
هـصق و  بوخ ،  سیون  همانـشیامن  بوخ ،  رعاش  بوخ ،  ناگدنـسیون  غارـس  هب  دیاب  ( 5  . ) ماهتخیر کـشا  قوش  زا  هدرک و  رثاـتم  تدـش 

بالقنا تمدخ  رد  دنناوتیم  دنتسین و  مه  امـش  رب  اما  دنتـسین  امـش  اب  هک  یناسک  دنتـسه  اریز  دینک  توعد  ار  اهنآ  دیورب و  بوخ  سیون 
دایز ردـقنآ  عوضوم  زورما  يرنه  راثآ  رگید  هصق و  رعـش ،  دروم  رد  هناتخبـشوخ  تاعوضوم ،  اـههژوس و  يهنیمز  رد  ( 6  . ) دنریگب رارق 

تسا زیگنارب  همانشیامن  زیگنارب و  هصق  زیگنارب ،  رعـش  ياههژوس  زا  یکی  دوخ  گنج ،  میدرگب . . .  عوضوم  لابند  تسین  مزال  هک  میراد 
 ، يرگنس ناسنا  نیا  ینهذ  تاروطخ  میروآ . . .  رد  ریرحت  يهتشر  هب  رگنس ،  رد  ار  رفن  کی  زور  هنابـش  کی  ریوصت  هک  دراد  یعنام  هچ 

دهاوخیم ار  راک  نیا  هک  یسک  هتبلا  دسیونب . . .  دنک و  میسرت  ابیز  سیون  هصق  کی  ار . . .  دیهـش  مسجت  راکادف و  دهاجم و  ناسنا  نیا 
 . دریگب ياج  نآ  رد  دـناوتیمناریا  هیلع  رب  قارع  گنج  لئاسم  مامت  هک  تسا  ياهژوس  نیا  دـشاب . . .  هتفر  رگنـس  رد  دوخ  دـیاب  دـنکب ، 

هظحالم رگا  امش  ( 7  . ) تسا رتنیریش  ياهصق  ره  زا  هک  تسا  شرازگ  کی  هصق ،  کی  دوخ  « درگنسوس لوفزد و  زاوها و  رد  یـشدرگ  »
دوجو ملاع  رد  ام  سونام  گنهرف  نیا  هک  یتقو  ات  لقاال  دـش ،  دـهاوخن  هنهک  تقوچیه  نایاونیب  نادـیواج  رثا  نیا  هک  دـینیبیم  دـینک ، 
طاـسب دـض  رب  ناـهاوخیروهمج  ياـهگنج  ینعیتسا  هسنارف  یلخاد  ياـهگنج  رثا ،  نـیا  يهدـمع  شخب  کـی  و  تـسا .  نـینچ  دراد ، 
طـساوا زا  ار  هسنارف  خـیرات  تسا و  خـیرات  زا  ولمم  هک  دـینیبیم  دـیناوخب  یتقو  تسا ،  هصق  باتک  نیا  هکنیا  اب  و  نوئلپاـن .  زا  دـعبتنطل 
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اذـل اهنبروب ،  ياههداوناخ  زا  ناهاشداپ  نوئلپان و  زا  دـعب  نارود  يدالیم و  ياهلاس 1850 و 1860  دودح  ات  هدرک  حرـش  نوئلپان  نارود 
نتفگ يارب  هک  يرگید  لئاسم  هلمج  زا  ( 8  . ) میراد ار  هژوس  نیا  نآلا  ام  تسا و  نیمه  ناتساد  کی  نتشون  يارب  هژوس  هلیـسو و  نیرتهب 

هک ار  ییاهزیچ  زا  یـضعب  اضرف  هک  مدرکیم  رکف  مدوخ  شیپ  هشیمه  نم  تسا .  بالقنا  دض  هلاسم  لاثم ،  يارب  دراد ،  دوجو  نتـشون  و 
نامه یتح  دوب . . .  دهاوخ  نادنچ  دص  شرثا  دیآ ،  رد  شیامن  ای  ملیف  ینعی  مسجم  رنه  تروص  هب  رگا  مینکیم ،  میـسرت  نامنهذ  رد  ام 

رثا نیا  رد  دوب . . .  ناـشیاههزیگنا  بـالقنا و  دـض  ياـهراک  ندوـب  یلاـشوپ  تشاد . . .  دوـجو  رثا  نیا  رد  هک  يزیچ  دزد . . . » هاـش  ملیف 
ناشدوخ یناویح  ياهسوه  نیرتکچوک  زا  مه ،  یمالسا  يروهمج  دض  رب  ییاذک ،  ياهزرابم  ماگنه  هب  هک ،  دوب  هدش  میـسرت  اصخـشم 

رظن هب  تشاد ،  دهاوخ  يدایز  رثا  دوش ،  رشتنم  میسرت و  اهکهورگ  لئاسم  يهنیمز  رد  یبلاج  رثا  نینچ  رگا  سپ  دنوشیمن . . .  فرـصنم 
ياههیام دیاب  ( 9  . ) داد قوـس  اـههژوس  نیا  فرط  هب  ار  دـنمرنه  دـیاب  اذـل  تسا ،  ریظن  مک  مـیراد  تـسد  رد  زورما  هـک  ییاـههژوس  نـم 

هب نونک  ات  دـقن  ام ،  يهعماج  رد  دـینکن .  ضامغا  دـینک ،  فرطرب  ار  فلتخم  ياهفعـض  دـینک .  يوق  تسا  نکمم  هچ  ره  ار  ناتيرنه 
مه ار  شمسا  دندادیم و  مه  لیوحت  غورد  دندرکیم و  یشاحف  رگیدکی  هب  هدع  کی  امسا .  زج  تسا  هتـشادن  یتسرد  قادصم  نم  رظن 
امش تسین .  رنه  دقن  هنافـساتم  مه  نآلا  تشاد ،  دوجو  یعقاو  دقن  مک  یلیخ  یلو  چیه  میوگب  مناوتیمن  لاح ،  ره  هب  دنتـشاذگیم .  دقن 

(10  . ) دینک عورش  ار  يداقن  هدنزومآ  نیریش و  بوخ و  ینابز  هب  کنیا 

امنیس - رتآئت

يهنحص دباییم .  رد  دنب  رد  تیرـشبتیمولظ  يهصق  ییوگزاب  اهدرد و  نایب  رد  ار  دوخ  ییالاو  تلاصا و  یمالـسا ،  يروهمج  رد  رتآئت 
مولظم زا  تیامح  ملاظ و  ربارب  رد  دایرف  ملظ ،  اب  زیتس  شنارگیزاب :  رنه  تسا و  كاخ  نافعضتسم  هاگتسیز  تعـسو  هب  میظع  شیامن  نیا 

ینعی ریخا  نرق  مین  رد  هک  ییاهرنه  رگید  رتآئت و  ( 11  . ) ریـشمش رب  نوخ  يزوریپ  شاهجیتن :  نامرآ و  هار  رد  ناج  راثیا  نآ :  کینکت  و 
ریغ ياهیاـپ  رب  یعیبـط  روط  هب  دـش ،  اـم  روشک  دراو  نآ ،  هب  هبناـج  همه  مجاـهت  یمالـسا و  ياهـشزرا  تیموـکحم  تبرغ و  راـگزور  رد 

ياههتـشر نیا  شیور  نیتسخن  هک  یناگدز  برغ  درک .  دـشر  یمالـسا  میهافم  اـب  داـضتم  یتح  ریاـغم و  تهج  رد  تشگ و  اـنب  یمالـسا 
رد ار  روصت  نیا  جیردتب  اذـل  و  دـندوب .  ضراعم  نآ  اب  هناگیب و  الماک  مالـسا  زا  دـندرکیم ،  هئارا  ام  یمالـسا  روشک  رد  ار  رنه  یـساسا 

دیابن ناوتیمن و  تسیبهذم و  دض  یبهذم و  ریغ  یتعیبط  ياراد  امنیس  رتآئت و  هک  دنتخیگنایم  رب  هتساخون  ياهلسن  اصوصخم  همه  نهذ 
اـضرف دشابن .  ای  دشاب  یمالـسا  دـناوتیم  مه  يزاب  عون  يوتحم ،  زا  ریغ  رتآئت  رد  ( 12  . ) تفرگهرهب مالـسا  ياهمایپ  يهئارا  يارب  نآ  زا 

يزیگناتوهش نخـس  ای  دناوخب  نآرق  يهیآ  نز  نآ  هچ  تسا ،  مارح  اعرـش  هدیـشوپ ،  ار  ینز  سابل  هک  يدرم  ای  ار  يدرم  سابل  هک  ینز 
 ، دش هتخیمآ  زین  پچ  ياهـشیارگ  هب  اجیردت  ورـشیپ  يامنیـس  رتآئت و  هک  لهچ  يههد  لوط  رد  يههد 30 و  رخاوا  ( 13  . ) دروآ نابز  رب 
 ، ینید دض  شیارگ  ره  یبالقنا  مالسا  جاور  اب  هلباقم  يارب  رابج . . .  هاگتسد  تشگ . . .  رتحضاو  رتهتـسجرب و  نآ  رد  ینید  دض  يهبنج 

راـشف ریز  دـهد ،  ربـخ  یمالـسا  ناـمیا  هدـیقع و  دـشر  زا  دوـب  نـکمم  هـک  ار  ياهدـیدپ  ره  ـالباقتم  درکیم و  دـییات  ار  پـچ ،  دـنچ  ره 
اب يرگهزیتس  زین  یگناگیبتمـس و  هب  امنیـس ،  رتآئت و  هلمج  زا  اـپون  ياـهرنه  هژیو  هب  رنه ،  هک  دوب  یعاـضوا  نینچ  رد  تشاذـگیم . . . 

تیمکاـح توغاـط و  ماـظن  نـتخیر  ورف  ( . . . 14  . ) تشاد زین  بهذـم  اـب  زیتـس  رـس  اـههدروآرف  رتـشیب  تـفر . . .  شیپ  ینید  ياهـشزرا 
 . تخاس مهارف  ار  نآ  ملاس  تسرد و  يریگ  تهج  رتمهم ،  و  رنه ،  دشر  يهنیمز  درک . . .  ضوع  ار  زیچ  همه  ریـسم  یمالـسا  ياهـشزرا 

ياههژوس زا  يریگهرهب  اب  ام . . .  دـقتعم  ناناوج  رگا  ( 15  . ) تفای ییافوکـش  نالوج و  يهصرع  قح ،  رنه  دش و  هناوتـشپیب  لطاب ،  رنه 
ساـسحا شیاـمن  رنه  هب  هک . . .  یمربـم  زاـین  هداد و  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  یلیمحت  گـنج  بـالقنا و  ياههنحـص  هک  يریظنیب  عیدـب و 

دهاوخ یمالـسا  بـالقنا  يدـنچ  زا  سپ  دـنربب ،  شیپ  ار  نآ  ياوتحم  کـینکت و  دننکامنیـس و  رتآـئت و  فرـص  ار  دوختمه  دوـشیم ، 
یهلا و يهشیدنا  يایاده  عقاو  رد  هک  يدنمشزرا  راثآ  هبتیرشب  دنک و  هضرع  ایند  هب  ار  اههتشر  نیا  رد  يرنه  راثآ  نیرتهتسجربتسناوت 
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عوضوم و نیرتهب  مالـسا ،  زاس  خـیرات  ناروآ  مزر  ياهیرگراثیا  يارجام  رپ  تیاکح  اهنوخ و  نیمه  ماـیپ  ( 16  . ) دبایتسد دنایمالسا ، 
ماـجنا هب  ياهتـسیاش  وـحن  هب  ار  یمالـسا  يروـهمج  رد  رتآـئت  تلاـسر  نآ ،  بساـنم  کـینکت  رازبا و  رنه و  کـمک  هب  هک  تسییاوـتحم 

هنوـمن و نـیا  دوـب . . .  بوـخ  یلیخ  اـفاصنا  اـقح و  منوـنمم . . .  رکـشتم و  رایـسب  شیاـمن  هورگ  نـیا  زیزع  ناردارب  زا  ( 17  . ) دـناسریم
یبالقنا ياهاوتحم  اهمایپ و  اب  و  یبالقنا ،  ياهفده  تمدخ  رد  رخاف  زاتمم و  رایسب  يرنه  هدیچیپ و  يوق و  يرنه  ياهراک  زا  تسيرهظم 

هزات و اعقاو  ایند  يارب  ام  مدرم  میظع  تکرح  نیا  و  میظع . . . ،  شیاـمن  کـی  يهصرع  دوخ  بـالقنا  يهنحـص  ۀـقیقح  یلاـع . . .  رایـسب 
هلفاق نیا  گنهاشیپ  اقح  هک  تسام  راوگرزب  زیزع  ماما  مه  یلاع  تیونعم  نیا  تکرح و  نیا  راـثیا ،  قشع و  نیا  ملعم  و  تسا . . .  دـیدج 

مه ادیپ  و  دننک .  ادیپ  یتسرد  هب  ار  ءایبنا  هار  دننیبیم ،  دنباییم و  گرزب  میظع و  تیصخش  نیا  دوجو  رد  هک  هچنآ  زا  دیاب  مدرم  تسا و 
مه ار  يدعب  ياهراک  مراودـیما  ( 18  . ) میتسه نیب  شوخ  رایـسب  یمدرم  تکرح  نیا  يهدـنیآ  هب  ام  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـناهدرک و 

نامزیزع ماما  تکرح  هک  بالقنا  نتم  بالقنا و  یلـصا  روحم  هب  مازتلا  اب  ار  دیدج  ون و  ياهمایپ  يوق و  نیماضم  دـیروایب و  هنحـص  يور 
(19  . ) منکیم رکشت  هنامیمـص  دندوب ،  راک  نیا  لوؤسم  هک  ینارداربو  داشرا  ترازو  ناراکردنا  تسد  زا  دیهد و  میلعت  مدرم  هب  تسا ، 

(20  . ) تسيوق رایسب  ینابز  نابز ،  نیا  دیدرک و  نایب  شیامن  نابز  اب  ار  يرایسب  قیاقح  زیزع ،  ناردارب  امش 

اهتشونیپ

ینارنخس ( - 2 دوش .  هدناوخ  نیـش  مضب  اجنیا  رد  نیا  ربانب  هدنـسرت ،  ینعی  نیـش  رـسکب  هدنراد و  تبیه  ینعی  مض ش  هب  هدنهوکـش  ( - 1
 . 26/11/1360 یمالسا ،  يروهمج  همانزور  یگنهرف  دحاو  ياضعا  اب  وگتفگ  ( - 3  . 15/12/1363 رنه ، » هشیدنا و  هزوح  رالات  هیحاتتفا 

یگنهرف دـحاو  ياضعا  اب  وگتفگ  ( - 7 اجنامه .  ( - 6  . 15/12/1363 رنه ، » هشیدـنا و  هزوح  رالات  هیحاتتفا  ینارنخـس  ( - 5 اجنامه .  ( - 4
 ، یمالـسا يروـهمج  هماـنزور  یگنهرف  دـحاو  ياـضعا  اـب  وـگتفگ  ( - 8 اــجنامه .  ( - 7  . 26/11/1360 یمالـسا ،  يروـهمج  هماـنزور 

رتآئت هراودای  هب  ماـیپ  ( - 11  . 15/12/1360 رنه ، » هشیدـنا و  يهزوح  رالات  » رد هیحاـتتفا  ینارنخـس  ( - 10 اـجنامه .  ( - 9  . 26/11/1360
یگنهرف دحاو  » اب وگتفگ  ( - 13  . 14/8/1365 روشک ، » نایوجشناد  رتآئت  هراونشج  نیمود  هب  مایپ  ( - 12  . 17/6/1361 رویرهش ، » مهدفه 

(16 اجنامه .  ( - 15  . 14/8/1365 روشک ، » نایوجشناد  رتآئت  هراونشج  نیمود  هب  مایپ  ( - 14  . 26/11/1360 یمالسا ،  يروهمج  همانزور 
 . اجنامه ( - 20 اجنامه .  ( - 19 نادنمرنه ،  عمج  رد  ینارنخس  ( - 18  . 17/6/1361 رویرهش ، » رتآئت 17  هراودای  هب  مایپ  ( - 17 اجنامه .  -

 ( امنیس  ) يهمیمض 1

(1  ) یسراف يامنیس  يهراب  رد  هبحاصم  لماک  نتم 

لوا تمسق 

تیمها دناوتیم  دح  هچ  ات  هعماج  رد  امنیس  دوبن  ای  دوب  امـش  رظن  هب  دیتسه ،  لئاق  یهاگیاج  هچ  یمالـسا  يروهمج  رد  امنیـس  يارب  س : 
يهمه يارب  هک  روطنامه  ام  تسین .  رنه  لئاسم  لک  زا  لقتـسم  هلاسم  کی  امنیـس  هلاسم  خـساپ :  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دـشاب ؟  هتـشاد 

هک تسا  یعیبط  - تسا یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياهلآهدـیا  وزج  هک  يدـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  - میلئاق ناوارف  شزرا  گنهرف  ياههبعش 
اهنآ یئآراـک  دـح  رد  ار  ناـشدوخ  ياـهشزرا  هلیـسو  نیا  عاونا  ناونع  هب  رنه  ياـههخاش  يارب  رترب و  يهلیـسو  کـی  ناونع  هب  رنه  يارب 

نم دوب ) دهاوخ  نیمه  خـساپ  اتدـعاق  دـینک ،  لاوئـس  نم  زا  هک  رنه  ياههخاش  زا  کی  ره  هب  عجار  امـش  هتبلا   ) امنیـس هب  عجار  اما  میلئاق . 
نآ دراد .  تیمها  ردقچ  شدوبن ،  دوب و  هک  مهدب  خساپ  مناوتب  ات  دوش  مامت  یتمیق  هچ  هبتسا  رارق  امنیـس ،  ندوب  هک  منیبب  منکیم  هاگن 
نآ و  میلئاق ،  مارتحا  یلیخ  نآ  يارب  دنکیم ،  لصاح  ار  بالقنا  مالسا و  دییات  قیدصت و  دروم  دوصقم  تسام و  لوبق  دروم  هک  یئامنیس 
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هک نآ  و  میتسین ،  لئاق  شزرا  شیارب  چیه  مینادیمن و  تحلـصم  هب  ار  شندوب  دنکیم ،  تکرح  دوصقم  نیا  دض  تهج  رد  هک  یئامنیس 
ماـیپ کـی  یملیف  ره  هرخـالاب  هک  مینک  رظنفرـص  نیا  زا  دراد و  دوجو  مه  یئاـثنختلاح  کـی  مینک  ضرف  رگا  دـشاب ،  هتـشاد  یثـنختلا 

مه نآ  - میقتـسم ریغ  تروص  هب  ول  دـشاب و  هتـشادن  یمایپ  چـیه  هک  درک  ضرف  دوشیم  رتمک  دراد و  شدوخ  اب  میقتـسم  ریغ  اـی  میقتـسم 
شزرا شیارب  یلیخ  دشاب ،  بولطم  يامنیـس  رگا  امنیـس  نیا  ربانب  دوشیم .  هدیمهف  رـضم ،  يامنیـس  دـیفم و  يامنیـس  مکح  زا  شمکح 

رنه رگید  ياههخاش  زا  يرایسب  زا  شمایپ  غالبا  یگنوگچ  هکنیا  رطاخ  هب  دراد ،  شزرا  رتشیب  رنه  رگید  ياههخاش  زا  يرایـسب  زا  میلئاق . 
رظن دروم  دیاب  یئامنیـس  ياهملیف  رد  یمرگرـس  هجو  دنراد  هدیقع  يرایـسب  هکنیا  هب  هجوت  اب  س : :  تسا .  رتهدـنزرا  رتهتـسجرب و  رتهب و 

رد هبذاج  هلاسم  هتبلا  خساپ :  دـشاب ؟  هتـشاد  مه  اب  دـیاب  ياهطبار  هچ  نآ  رد  حرطم  مایپ  يهلاسم  ملیف و  ياههبذاج  امـش  نامگ  هب  دـشاب ، 
مه راکب  مینادیمن و  یبوخ  يهژاو  یلیخ  ار  یمرگرـس  يهژاو  تفرگ .  هدـیدن  ملیف  رد  ار  هبذاج  ناوتیمن  تسا و  یلـصا  زیچ  کـی  ملیف 

بوذجم هچ  رگا  دشاب ،  هدننک  رایـشه  هدننک و  هاگآ  هکلب  دشابن  هدننک  مرگرـس  ینعم  نآ  هب  يزیچ  چـیه  دـهاوخیم  ناملد  میربیمن و 
 . میربیمن راکب  ار  یمرگرـس  يهملک  نیا  ربانب  هدننک .  بوذجم  مه  دشاب  شخب  یهاگآ  مه  هک  درادن  یتافانم  چیه  و  دشاب .  مه  هدـننک 

هتشادن ار  مزال  هبذاج  اما  دشاب  هتشاد  ار  اهمایپ  نیرترب  یملیف  کی  هک  مینک  ضرف  رگا  ینعی  تسا ،  یلصا  رـصنع  کی  ملیف  رد  هبذاج  اما 
کی اهتنم  دنک .  نایب  ار  بلطم  نیرتهب  دنیـشنب و  هتـسبرد  قاطا  کی  رد  ناسنا  هکنیا  لثم  تسا .  هدشن  ماجنا  راک  چیه  هک  یئوگ  دـشاب ، 

رد - مایپ هک  دننکیم  لایخ  اهیـضعب  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  فرطرب  ار  هابتـشا  نیا  تسا  بوخ  هک  دراد  دوجو  ياهدع  نهذ  رد  هابتـشا 
نیا دـشاب ،  یملیف  کی  رد  یمایپ  دـش  رارق  رگا  - تسام یمالـسا  بالقنا  مایپ  تسا ،  دنمـشزرا  مرتحم و  ام  رظنبهچنآ  ام و  دوصقم  اـجنیا 

تافانم نآ  نتـشاد  مایپ  ملیف و  کی  نتـشاد  هبذاج  هک  دناهدرک  لایخ  یئوگ  دلامب ،  شنت  هب  ار  یگبذاجیب  هیپ  هزادنا  نامه  هب  دـیاب  ملیف 
ام ار  یلومرف  نینچ  کی  تسین .  یتسرد  يهلداعم  کی  نیا  تسا !  هبذاج  اب  اـمتح  دوبن ،  یبـالقنا  یمالـسا و  رگا  ملیف  کـی  ینعی  دراد . 

کی ینعی  دهدیم ،  رارق  ریثات  تحت  ار  کینکت  یهاگ  يوتحم  یتح  ینعی  دـشخبیم  هبذاج  مایپ  دوخ  هک  دوشیم  یهاگ  میرادـن .  لوبق 
شیارب هک  ار  يزیچ  درادیم و  تسود  هک  ار  یفرح  هدننیب  دناشوپیم و  تاقوا  یهاگ  مه  ار  ملیف  کینکت  فعض  بوخ ،  یلیخ  ياوتحم 
روطنیا ملیام  نم  نیا ،  ربانب  تسین .  هجوتم  مه  ار  کینکت  فعض  یتح  هک  تسا  بذاج  بلاج و  شیارب  ردقنآ  دریگیم و  تسا  نیشنلد 

راک امنیـس  يارب  ارچ  الـصا  یبالقنا  درف  کی  ناونع  هب  امـش  ینعی  تسا ،  مایپ  تسا ،  لصا  ام  يارب  امنیـس  ملیف و  رد  هچنآ  هک  منک  ناـیب 
راک امنیـس  يارب  مه  زاب  دشاب ،  هتـشادن  یمالـسا  ياوتحم  ای  دشاب  هتـشادن  یبالقنا  ياوتحم  امنیـس  نیا  دشاب  رارق  هچنانچ  رگا  دـینکیم ؟ 
نیا زا  هک  دـهاوخیم  یئاوتحم  يارب  ار  امنیـس  تسا ،  لدـمه  زاـسمه و  بـالقنا  اـب  هک  یـسک  سپ  هن .  هک  تسا  نشور  درک ؟  دـیهاوخ 
نیا دهاوخب  امنیس  نیا  رگا  مینادیم  اهتنم  تسا .  حرطم  ام  يارب  نیا  لوا  هجرد  رد  تسین ،  یکش  هک  نیا  رد  تسا .  هتفرگ  ماهلا  بالقنا 

ام يارب  يوتحم  تسا و  ریذـپان  بانتجا  رازبا  کی  ناونع  هب  هبذاج  سپ  دـشاب ،  هتـشاد  ياهبذاج  کی  هک  تسا  مزال  دـناسرب ،  مه  ار  مایپ 
کی رد  ام  سپ  دیـشخب ،  دهاوخن  ار  بولطم  رثا  دوش  هتخیر  دب  رعـش  کی  رد  نیماضم  نیرتهب  هچنانچ  رگا  تسا .  دصقم  فدـه و  کی 
يرعش بوخ  کینکت  نودب  بوخ ،  نومضم  اهتنم  تسا .  لوا  هجرد  رد  نومـضم  ریخ ،  میریگب ،  ود  هجرد  ار  نومـضم  میناوتیمن  رعش 

 ، تسا رنه  یـساسا  راک  هک  ار  غیلبت  تسین و  دـیفم  درادـن ،  ياهدـیاف  اما  تسه  ریذـپ  ناکما  میوگب :  رتقیقد  تسین ،  ریذـپ  ناکما  الـصا 
دوشیم ثعاب  ملیف  کی  رد  یلماوع  هچ  رگید  ترابع  هب  تسا . . .  شیامن  لباق  ریغ  یملیف  عون  هچ  امش  رظن  هب  س :  درک .  یفن  ناوتیمن 

نـشور ام  يارب  دوخ  يدوخب  اه  « دیابن  ، » مینادـب ار  یـسراف  ملیف  ياه  « دـیاب » ام رگا  هک  منکیم  رکف  نم  خـساپ :  دـشابن ؟  شیامن  لباق  هک 
نیمه مناوتیم  نم  اه  « دـیابن » دروم رد  مینک .  ادـیپ  ار  یـسراف  ملیف  ياه  « دـیاب  ، » تالاوئـس نیا  هب  خـساپ  رد  رورم  هب  دـیاب  اـم  و  دوشیم . 
تسا يدب  زیچ  تساهدیابن ،  زا  یکی  دنک ،  دیدشت  ای  دنک  ایحا  ار  هتشذگ  یسراف  يامنیس  ياهشزرا  دض  هک  يزیچ  ره  میوگب ،  هزادنا 

ياهـشزرا اب  هضراعم  سپ  دـیآیم .  باسحب  دـب  ملیف  کی  ام  رظن  هب  ملیف  نیا  دزیخرب ،  یمالـسا  ياهـشزرا  اب  هضراعم  هب  هک  یملیف  ره  ، 
نیرتیفنم وزج  تسا ،  مزال  دـیفم و  اهنآ  لماکت  مدرم و  يارب  هک  یئاهـشزرا  اب  هضراـعم  یناـسنا و  ملاـس  ترطف  اـب  هضراـعم  یمالـسا و 
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اهتنم میهدیم .  قفاوم  هرمن  کی  یملیف  ره  هب  ام  درذگب  هک  اهنیا  زا  میرادـن .  لوبق  ام  ار  ییامنیـس  نینچ  تسامنیـس و  کی  تایـصوصخ 
ياـههدر رد  امنیـس  یمیدـق  ناراکردـنا  تسد  س :  مینکیم .  باـسح  نآ  اـب  ار  هرمن  دراد ،  رارق  ياهلحرم  هچ  رد  مینیبـب  مینکیم  هاـگن 

نآ یکینکت  ینف و  هجو  رادهدهع  هک  یهورگ  دنتسه و  امنیس  یگنهرف  هجو  رادهدهع  هک  یهورگ  دنوشیم :  میسقت  هورگ  ود  هب  فلتخم 
يروهمج فلاـخم  یخرب  هن .  یخرب  دـنراد و  داـسف  هب  ترهـش  یخرب  دراد .  دوـجو  فـلتخم  ياـهپیت  لوا  هورگ  دروـم  رد  دنـشابیم . 

یهورگ دارفا ،  نیا  اب  دروخرب  زرط  دروم  رد  دـناهدرک .  اهر  ار  امنیـس  زین  یخرب  دـننکیم ،  نیکمت  بـالقنا  زا  یخرب  دنتـسه و  یمالـسا 
هب تراظن  لرتنک و  اب  دیاب  دندقتعم  یهورگ  دش و  لئاق  قرف  دیاب  اهنآ  نیب  دندقتعم  یضعب  داد ،  راک  يهزاجا  دیابن  مادکچیه  هب  دندقتعم 

لئاوا زا  شـسرپ  دروم  ساـسح و  لـئاسم  زا  یکی  نیا  خـساپ :  درک ؟  دروخرب  دـیاب  هنوگچ  يدارفا  نینچ  اـب  امـش  رظن  هب  داد .  راـک  همه 
چیه امش  دنـشابیم ،  روما  یکینکت  ینف و  هجو  رادهدهع  امـش  ریبعت  هب  هک  مود  يهتـسد  دروم  رد  الوا  دینک  هظحالم  تسا .  هدوب  بالقنا 
يزیچ کـی  درک .  تبحـص  اـهنآ  دروم  رد  دوشیم  هاـتوک  يهلمج  هس  ود  یکی  رد  نوچ  هک  تسیندـب  دـیدرکن .  اـهنآ  دروم  رد  یلاوئس 

اههدـننک و میرگ  اهرادربملیف و  لثم  دـنوشیم ،  رادهدـهع  ار  امنیـس  یکینکت  ینف و  ياههبنج  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  تقیقح  میوگب . 
 ، دنریگب رارق  مدرم  تمدخ  رد  دننک و  تمدخ  مدرم  يارب  دنهاوخب  هک  یتروص  رد  ینونک  طیارـش  رد  اهنیا  اهزیچ ،  نیا  رون و  نایدصتم 

نادنچ هک  يدارفا  يارب  هک  - اهملیف زا  یضعب  يارب  یهاگ  اهنآ  میونـشیم  ام  دننک و  راک  دنناوتیم  مه  رتهب  دننکیم ،  زورما  هک  هچنآ  زا 
میسقت نیا  اب  نیا  ربانب  دننکیم .  هدافتسا  ناشدوخ  رنه  زا  دنراذگیم و  هیام  رتهب  اهاجنآ  - تسا رتنیـشنلد  دنتـسین ،  گنهآمه  بالقنا  اب 

ینف و هجو  نایدـصتم  هکلب  میربـن ،  یگنهرف  هجو  نایدـصتم  امـش  لوق  هب  یئاوتحم و  ياـههبنج  يور  ار  همه  دـینکیم ،  امـش  هک  يدـنب 
کی نم  دیاش  مینکب ؟  دیاب  هچ  نانآ  اب  هک  دوش  حرطم  دیاب  لاوئـس  نیا  مه ،  اهنیا  دروم  رد  سپ  دنـشاب .  رتدیفم  دـنناوتیم  مه  یکینکت 

نارگامنیـس دـنراد ،  هدـهع  هب  ار  امنیـس  یگنهرف  هجو  هک  یناسک  دروم  رد  اما  دوشیم .  لماش  مه  ار  اهنیا  هک  مهدـب  ناـیاپ  رد  یخـساپ 
هچ رگا  تقیقح  رد  دراد .  رارق  مود  يهجرد  رد  ناشراک  اهنیا  هک  دنتسه  اهرگیزاب  دنتسه ،  اهنکیزاب  هدع  کی  دناهتسد :  ود  ام  ینونک 
 . درک هعلاطم  رتشیب  دیاب  هتـسد  نآ  يور  تسا و  مهم  اهنیا  سیونویرانـس و  نادرگراک و  اهنآ ،  زا  رتشیب  اما  دـننکیم  بذـج  ار  مشچ  هک 
هک یناسک  يور  ینعیتسا  لوا  هورگ  نآ  يور  اههشیپ ،  رنه  يور  دناهدرک ،  لاوئـس  نم  زا  اهراب  لاحب  ات  هچنآ  هنیرق  هب  امـش  لاوئـس  اما 

اهاـم هک  میژر  نآ  رد  هک  تسا  نیا  مـه  تـلع  مسانـشیمن ،  یلیخ  ار  امنیـس  ياـهنکیزاب  هـتبلا  نـم  دـنوشیم .  رهاـظ  مـشچ  يوـلج  رد 
یهاگ هکنیا  رگم  میرادن ،  تصرف  نادـنچ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یبوخ  ياهملیف  دـناوتیم  هک  مه  الاح  میدرکیمن ،  اشامت  ملیف  تقوچیه 

میوگب مناوتیم  یتایلک  کی  الامجا  نکل  دیآیم ،  شیپ  رتمک  يزیچ  نینچ  کی  الاو  مینیبب  ار  يزیچ  یکی  دنناشنب  یملیف  ياپ  ار  ام  روزب 
رد لاح  نیع  رد  دراد و  یناتالراش  یماوع و  يهبنج  رتشیب  اهنآ  ترهش  دنتسین و  رادروخرب  مه  یئالاب  یلیخ  رنه  زا  هک  دنتسه  اهیـضعب  : 

جراخ ناشنابز  زا  دهاوخب  هک  ار  یمایپ  ملیف ،  رد  دندرک  ادـیپ  روضح  یتقو  نامگیب  اهنیا  دنتـشز .  ياهدومن  رد  هقرغ  ناشدوخ  يهقباس 
اهنیا زا  هدافتـسا  مدـع  هب  يوـتف  ناوـنع  هب  ار  نیا  نم  ـالاح  مینک .  هجوـت  نیا  هـب  دـننکیم ،  فیعـض  دـشاب ،  ماـیپ  نیرتـهب  دـنچ  ره  دوـش 

نم اما  تسا .  يرگید  ثحب  نآ  مینکن .  ای  مینکب  هدافتـسا  اهنیا  زا  يدـنبعمج  کی  رد  مینیبب  هک  دراد  رگید  ياـج  کـی  نآ  میوگیمن ، 
 ، تسا يدـب  ياـهزیچ  تسه ،  مدرم  نهذ  رد  وا  زا  هچ  ره  هک  درم  اـی  نز  هشیپرنه  نـالف  روـضح  منیبیم  منکیم  باـسح  هـک  روـطنیمه 
ره دـنکیم ،  سفنت  بالقنا  ياضف  رد  دراد  هک  یمدآ  کی  ای  نمؤم  ناوج  کی  نآ  يروآدای  زا  هک  تسا ،  یـسکستشز  رایـسب  رظاـنم 
مدآ نیا  الاح  دـهدیم ،  تسد  راجزنا  ساسحا  هکلب  دـهدیمن  تسد  وا  هب  یمارتحا  ساسحا  هنوگچیه  دـشابن ،  هللا  بزح  هک  مه  ردـقچ 

دهاوخ فیعـض  ار  نآ  مایپ  نآرق و  هیآ  نآ  موهفم  هک  تسین  یکـش  درک ،  ینعم  مه  نآرق  هیآ  کی  درک و  زاب  مه  ار  نآرق  دـمآ  هچنانچ 
 . درک رکف  دوشیم  اهزیچ  نآ  يور  الاح  هک  دوش  هفاضا  نیا  هب  یئاهزیچ  کـی  هکنیا  رگم  دـیآیمن ،  ناـشروابتسرد  مدرم  ینعی  درک ، 
رد يزاب  يرنه و  راک  ظاحل  زا  دنرادن ،  یلیخ  مه  ار  لوا  يهتسد  قباوس  هک  یناسک  دنتسه  اهرگیزاب  نایم  رد  هک  مینادب  دیاب  ار  نیا  سپ 

ياـههولج روهظ  روضح و  يارب  نادـیم  دوش و  هدافتـسا  رتـشیب  دـیاب  اـهنیا  زا  دنتـسین .  رتـمک  لقادـح  دـشابن ،  اـهنآ  زا  رتـهب  رگا  مه  ملیف 
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کی دنناوتیم  دنراد و  دادعتـسا  هک  ار  یئاهناوج  امـش  ینعی  دوش .  هدافتـسا  دیدج  ياههرهچ  زا  رتشیب  زین  دوش و  زاب  اهنآ  يارب  يدنمرنه 
هب میدروآ  ور  افرـص  اـم  رگا  هک  اریز  دـینک  هدافتـسا  اـهنیا  زا  و  يرنه ،  ياههنحـص  رد  دـیروایب  دـینک و  قیوشت  دنـشاب ،  بوخ  هشیپ  رنه 

دیاش ای  دنکیمن  هدهاشم  شدوخ  يارب  ار  یتصرف  نینچ  کی  الصا  زورما  یبالقنا  ناوج  نیا  میدرک ،  رپ  اهنآ  اب  ار  اههنحـص  اهیمیدق و 
فیدرمه يزابمه و  وا  اب  قباوس و  نآ  رطاخ  هب  درادـن  يداقتعا  وا  هب  هک  یـسک  نالف  اب  دوش  دراو  ياهنحـص  کی  رد  هک  نیا  زا  دـنک  ابا 

هدولآ مدرم  رظن  زا  هک  یئاهنابز  اهناهد و  اـب  بوخ  ياـهمایپ  فیعـضت  مدـع  راـیعم  میریگب :  رظنرد  ار  اـهرایعم  لـماوع و  نیا  سپ  دوش . 
دنـسپ ماوع  یلیخ  هک  دنچ  ره  دنراد ،  يرتالاب  حطـس  مه  رنه  ظاحل  زا  دـنرادن و  ار  یگدولآ  نیا  هک  یناسک  هب  نداد  نادـیم  مود  تسا . 

ار نیا  تردق  بالقنا  لوحت  دننکیم  رکف  هک  یناسک  یبالقنا و  دیدج و  ناوج و  رصانع  هب  نداد  نادیم  همه ،  زا  رتمهم  موس و  دنـشابن . 
دنک ضوع  ار  اهتیصخش  دروآ و  دوجوب  لوحت  عون  کی  مه  ملیف  ياههنحص  رد  دنک و  لوحتم  مه  ار  امنیـس  یتح  هک  تسا  هدرک  ادیپ 
نیا مظعا  شخب  نم  داقتعا  هب  اهتـسیرانس ،  اهنادرگراک و  دروم  رد  میـشاب .  هتـشاد  يرتهب  يهدنیآ  ام  ات  دنیایب  دننک و  ادیپ  نادـیم  اهنیا  ، 

دنـشاب توافتیب  هک  هدـش  رتمک  یتح  و  دـناهدنازوس ،  لد  بالقنا  يارب  رتمک  ناشیمیدـق  رـصانع  هنافـساتم  اهنیا  تساهنیا و  تسد  رنه 
يانعم هب  بالقنا  يارب  هک  دنتـسه  هداـمآ  هک  ار  یناـسک  نآ  رـصانع  نیا  نیب  رد  اـم  هک  تسا  نیا  نم  داـقتعا  دـناهدز .  هبرـض  رتشیب  هکلب 

نآ هبتبـسن  نم  ار  هیـصوت  نیمه  دشاب و  هنادنمـشوه  ادیدشتمدخ  نیا  اهتنم  مینکب .  هدافتـسا  ناشدوجو  زا  دننک  تمدـخ  هملک  یعقاو 
یگنهرف نیلوؤسم  یمالـسا و  يروهمج  تلود  دـشاب .  هنادنمـشوه  دروخرب  کی  اـم  دروخرب  ینعی  مراد  دنـشاب  ینف  هورگ  هک  لوا  هورگ 

ار هاش  ياهرکون  شفک  هت  هک  یناسک  نآ  هب  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  زین  امنیـس  زا  تلفغ  مدع  دننامب و  لفاغ  امنیـس  زا  دـنناوتیمن  روشک 
هداد تیلاعف  هزاجا  دـننزیم ،  رجنخ  بالقنا  مدرم و  هبتشپ  زا  اـنایحا  دنتـسین و  مدرم  ياربتمدـخ  هب  رـضاح  مه  زورما  دناهدیـسیلیم و 

قیوشت ار  اـقآ  امـش ،  نیمه  و  دـناهتفرگ ،  رارق  مه  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  قیوشت  دروم  یتـح  یناـسک  هدـش  هدـید  هکنیا  اـمک  دوـشن ، 
بالقنا هب  هک  میدرکیم  رکف  ار  دارفا  یـضعب  دناهدز .  فرح  ناتماظن  امـش و  دوخ  هیلع  دناهتفر و  هناگیب  ياهویدار  هب  دعب  یلو  دـیاهدرک 

ناشلد يراک  ره  اذل  دناهدوبن و  بالقنا  لام  رگید  اهنیا  هک  میدرکن  هجوت  رگید  یلو  میداد  راک  يهزاجا  اهنآ  هب  ور  نیا  زا  دـنراد و  قلعت 
دوشیم هداد  شیامن  نویزیولت  رد  هک  مه  یئاهلایرس  نیمه  رد  یتح  دناهدرک و  لمع  دب  نونک  ات  هدع  نیا  نم  رظن  اب  دناهدرک .  هتساوخ ، 

ار صاخـشا  ياج  دنتـسناوتیم  اـهنیا  میوگیم  نم  مراد .  ضارتعا  نارادبرـس  لایرـس  نیمه  هبتبـسن  نم  تسا .  هدوب  دـب  ناـشدروخرب  ، 
شقن رد  هبذاج  مک  ناوج  رفن  کی  دشاب و  هتـشاد  ار  حراش  یـضاق  شقن  يوق  نکیزاب  کی  هک  تشادن  یموزل  چیه  الـصا  دننک .  ضوع 

ای دـیایب .  رد  روط  نیا  لاـح  نیع  رد  دـشاب و  هدـش  مزـال  تقد  اهلایرـس  نیا  رد  هک  منک  رواـب  مناوـتیمن  نم  دـنک ،  يزاـب  يروـج  نسح 
لک دروم  رد  هکلب  میوگیمن  نارادبرـس  لایرـس  دروم  رد  الاح  نم  تسا .  هدش  هداد  جرخب  مه  دانع  ياهرذ  الثم  یتح  ای  هدـش و  یتقدیب 

هچ ره  موس  هتسد  موس و  هقبط  نیا  زا  هدافتـسا  رد  نیا  ربانب  مینکیم .  تبحـص  دراد  دوجو  ام  يزاس  ملیف  امنیـس و  ملاع  رد  هک  یتانایرج 
يدج ممـصم و  هک  ار  لا . .  بزح  میظع  لیخ  مدرم و  تاساسحا  مدرم ،  بالقنا ،  میناوتیمن  ام  دـینک .  دروخرب  هنادنمـشوه  دـیناوتیم 

هدادیم و ماجنا  دناهتساوخیم  يراک  ره  زورید  ات  هک  - ار ینادرگراک  تمرح  ظفح  ات  میریگب  هدیدن  دنک ،  عافد  دوخ  بالقنا  زا  ات  تسا 
نم هک  تسا  يدراوـم  ناـمه  زا  نیا  درادـن ،  اـنعم  الـصا  يزیچ  نینچ  میـشاب .  هدرک  - تـسا هدیـصقریم  اـعقاو  دـندزیم  هـک  يزاـس  ره 

رضاح دریگیم و  هدیدن  ار  ناشیاهشزرا  ار و  ناشتاساسحا  ار و  مدرم  هک  ینادرگراک  نیا  دشابن .  شنت  هب  رـس  الـصا  میوگب ،  مهاوخیم 
رایتخب مه  يزور  کی  رگا  الثم  هک  تسا  دب  نادـنچ  هن  بوخ و  نادـنچ  هن  یئولهپ  ود  زیچ  دزاسیم  يرثا  مه  رگا  دراذـگب ،  هیام  تسین 

هک مهدیم  حیجرت  نم  میدنبب ،  ار  نامیاهامنیـس  الـصا  ام  ینعیتسا  رتهب  دزاسن  الـصا  صخـش  نیا  دشاب !  هتـشاد  یباوج  دناوتبتشگرب 
هتـشاد يرتمک  هضرع  شورف و  ملیف ،  دـیلوت  هضرع و  شورف و  ظاحل  زا  يرتمک و  قنور  قنور ،  ظاحل  زا  دوش و  لیطعت  یـسراف  ياـمنیس 

 . دشاب هدشن  هتخاس  بالقنا  هبتبسن  صلاختین  کی  يور  زا  تسین و  بالقنا  اب  شلد  هک  دیایب  یئاهملیف  هکنیا  ات  دشاب 

مود تمسق 
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زین یتیامح  یتیاده و  يداشرا ،  شقن  ای  دیتسه  لئاق  یتراظن  شقن  اهنت  تلود  يارب  امـش  نآ  ناراکردنا  تسد  امنیـس و  يهنیمز  رد  س : 
منک ضرع  خساپ :  دنک . ) تیامح  یمالسا  يروهمج  رظن  دروم  بولطم و  يامنیس  زا  دیاب  دح  هچ  ات  تلود  امش  رظن  هب  دیوشیم ؟  لئاق 

 ، دـشاب هدـننک  نییعت  ياـهتیلوؤسم  زا  راـنک  رب  دـناوتیمن  تلود  امنیـس  راـک  رد  صوـصخب  هک  تسنیا  مداـقتعا  نم  تلود  دروـم  رد  هـک 
هلب دوشیم ،  دب  ياهزیچ  زا  يریگولج  انایحا  لرتنک و  تیاده و  لماش  هک  تسا  يزیچ  کی  تراظن  رگا  تسیچ ؟  تراظن  زا  ناتدوصقم 

روضح و امنیـس  هب  طوبرم  لئاسم  رد  دیابتلود  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  تسین .  یفاک  تراظن  ریخن  دوشیمن ،  رگا  درک .  تراظن  دیاب  ، 
 . دـنک کمک  ینعی  تسا ،  یبـالقنا  دـنمرنه  یقیقح  قیوشت  ياـنعم  هب  مه  تسا ،  زیچ  دـنچ  ياـنعم  هب  نیا  دـشاب .  هتـشاد  لاـعف  تلاـخد 

ناـکما ره  زا  وا  شزومآ  يارب  دـهدب ،  لیکـشت  اـهلاویتسف  نیمه  زا  وا  هدافتـسا  يارب  دـنک .  شفورعم  دراذـگب ،  شراـیتخا  رد  تاـناکما 
لباقم رد  هیضق  رضم  شخب  دروم  رد  دنک .  یلاخ  دنوشیم  وا  دشر  عنام  هک  يرـصانع  زا  ار  هنحـص  شدشر  يارب  دنک .  هدافتـسا  يدیفم 

نیا دراذگن ،  دوش و  عنام  دنک و  دروخرب  هنادنمـشوه  دنزاسب  دـنناوتیم  یمالـسا  يروهمج  هیلع  يرازبا  امنیـس  ملیف و  زا  هک  یناسک  نآ 
دنرـضاح شیارب  هک  مدرم  یمومع  نامیا  ینعی  دنتـسین .  یتشآ  بـالقنا  اـب  هک  یناـسک  تسد  میهدـب  ار  یـسراف  يامنیـس  اـم  هک  دوشیمن 

هیذغت زا  هتـسجرب  میظع و  شخب  رایتخا  هتفرگ ،  لکـش  زورما  يایند  رد  اهفدـه  نیرتیقرتم  ساسا  رب  هک  یبالقنا  دـننک و  ادـف  ار  ناشناج 
 . دنرادن لوبق  ار  بالقنا  نآ  دنرادن و  لوبق  ار  مدرم  نآ  دـنرادن ،  لوبق  ار  اهلآهدـیا  نآ  هک  دـنهدب  یناسک  تسد  هب  ار  شمدرم  یگنهرف 

دیاـب ار  امنیـس  ياهیراذـگ  هیامرـس  همه  هک  تسین  ینعم  نیدـب  نیا  هـتبلا  دـشاب .  هتـشاد  روـضح  هـنیمز  نـیا  رد  یتسیاـبتلود  نـیا  رباـنب 
هتشاد يزیمآ  لماکت  تکرح  کی  امنیس  میهاوخب  ام  رگا  رضاح  لاح  رد  دشابن .  نیا  زج  ياهراچ  دیاش  هک  مینکیم  رکف  ام  دنکبتلود . 
هددوس یلیخ  هک  نیا  رطاخ  يارب  دنک .  يراذگ  هیامرـس  دـناوتن  يرگید  سک  تلود  زج  هک  دریگب  رارق  یطیارـش  کی  رد  دـیاش  دـشاب ، 

نم اما  دشابن ،  تسا  نکمم  تلود  يدصت  زج  ياهراچ  الامتحا  هلاجعلا  یلع  دشاب ،  هتشاد  یتالکشم  دشابن و  هددوس  یلیخ  دیاش  ایتسین 
 ، دنک هرادا  ار  اهامنیـس  زور  کی  مه  یـصوصخ  شخب  رگا  یتح  هک  تسا  نیا  منکیم  داهنـشیپ  هک  هچنآ  نم  منکیمن .  ار  داهنـشیپ  نیا 
رد ملیف  دـیلوت  هنیمز  رد  تیلاعف  س :  دـشاب .  یمالـسا  يروهمج  تلود  تراظن  اب  یتسیابیم  روشک  رد  ملیف  دـیلوت  ملیف و  امنیـس و  هلاسم 
ود ره  تیلاعف  یتلود 3- شخب  يراصحنا  تیلاعف  یصوصخ 2- شخب  يراصحنا  تیلاعف  -1 دریگ :  تروص  دنناوتیم  قیرط  هس  هب  روشک 
هچ یتلود و  شخب  زا  یتاراـظتنا  هچ  اـیناث  و  دـشاب ؟  رتبولطم  دـناوتیم  قوف  قیرط  هس  زا  کـی  مادـک  ـالوا  یـصوصخ  یتـلود و  شخب 
هب یـصوصخ  شخب  نوچ  میراد ،  يرتشیب  تاراظتنا  هک  تسا  یعیبط  تلود  زا  خـساپ :  دـیراد ؟  یـصوصخ  شخب  تادـیلوت  زا  يراظتنا 

یئاههصرع هلمج  زا  نیا  دـنکیم و  مادـقا  لووسم  کـی  ناونع  هبتلود  اـما  شدوخ .  يراـجت  دوس  هب  ینعی  دـنکیم ،  رکف  شدوخ  دوس 
نیا خساپ  يرادقم  کی  یلبق  لاوئس  هب  خساپ  رد  هتبلا  دش .  دهاوخ  فرحنم  کشیب  دوب  رظن  دروم  يدام  دوس  طقف  نآ  رد  رگا  هک  تسا 

هک ار  ییاههطباض  اهرایعم و  لوصا و  دهاوخب  رگا  یصوصخ ،  شخب  ینونک  طیارش  رد  العف  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  دش .  هداد  لاوئس 
یمک و رظن  زا  س :  دـشاب .  هتـشادن  يدایز  قوش  راک  نیا  يارب  دـیاش  دـنک ،  تیاـعر  دریگیم ،  رظن  رد  امنیـس  يارب  یمالـسا  يروهمج 

ملیف زا  میناوتیم  یناریا ،  ملیف  هنوگچ  ءازا  هب  ام  رتقیقد  ترابع  هب  دـش ؟  لئاق  ناوتیم  یجراخ  یناریا و  ياـهملیف  نیب  یبساـنت  هچ  یفیک 
تشذگ یناریا  ملیف  تاهابتـشا  لباقم  رد  میناوتیم  دح  هچ  ات  دیآردشیامن  هب  یناریا  ملیف  هک  نیا  يارب  مینک و  رظنفرـص  یجراخ  بوخ 

ملیف کی  اج  ره  اـم  هک  هدوب  نیا  رب  ضرف  هک  دوشیم  روصت  لاوئـس  نیا  رد  خـساپ :  دوش ؟  هداد  شیاـمن  يرتمک  یجراـخ  ملیف  اـت  مینک 
کی نآ  ءازا  هب  امتح  مینکیم  لمحت  امـش  لوق  هب  ای  مینیبیم و  تسین  رادروخرب  یباصن  دـح  رد  بولطم و  کینکت  کی  زا  هک  ار  یناریا 

لاوئـس ضرف  دـید .  میهاوخ  ار  بوخ  یجراخ  ملیف  نآ  يروف  میدرکن  لمحت  ار  نیا  رگا  هک  تسه  هدامآ  رـضاح و  بوخ  یجراـخ  ملیف 
نامتقو یـسراف  بوخ  نادـنچ  هن  ملیف  کی  ابتقو  ره  ام  هک  تسین  مه  روطنیا  منکیم ك  رکف  نم  تسا .  یتیعـضو  نینچ  کی  رب  ارهاظ 

یتفلاخم بوخ  یجراخ  ملیف  اب  ام  میوگب  امـش  هب  نم  الوا  میـشاب .  هدرک  مورحم  ار  نامدوخ  یجراخ  بوخ  ملیف  کی  زا  مینارذـگیم  ار 
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امش ياهرایعم  اب  بوخ  « ؟  تسه ردقچ  بوخ  یجراخ  ملیف  اما  درادن ،  یلاکشا  دیروایب  امشتسه  بوخ  یجراخ  ملیف  یچ  ره  میرادن ، 
ياهـشزرا اب  مداصت  مدع  کینکت و  يوتحم و  رظن  زا  دشابن و  يزومآ  دـب  نآ  يوت  هک  یملیف  نآ  دـیراد ؟  ردـقچ  بالقنا  ياهرایعم  اب  و 

حرطم دیروایب و  دیراد  ردقچ  ره  میوگیم  نم  تسامش ؟  رایتخا  رد  ردقچ  دشاب ،  لوبق  لباق  امـش  رظن  زا  هک  دشاب  یملیف  کی  یمالـسا 
امـش زاب  دـیروایب  ار  ینانچنآ  بوخ  ياهملیف  همه  رگا  هک  دـینادب  اما  دـیهدن ،  رارق  نآ  عنام  ار  یناریا  ملیف  چـیه  دـیهدب و  ناـشن  دـینک و 

بولطم ینعی  نامیاهلآدـیا ،  میوگیم  نم  یناریا  ملیف  دروم  رد  دـینک .  رپ  یناریا  ملیف  اب  ار  ءـالخ  نآ  دـیاب  هک  تشاد  دـیهاوخ  یئـالخ 
یناریا ملیف  ینعی  مینک .  مک  ار  ینونک  تاعقوت  دراد  دوجو  هک  یئاهتیعقاو  هب  هجوت  اب  اما  میهدـب .  رارق  رتـالاب  دـح  رد  ار  نامیاهلآهدـیا 

امنیـس رد  اـم  هک  تسا  نیا  اـم  يهلاـسم  زورما  مینکن .  در  ار  نیا  اـم  دراد  مه  یفیعـض  کـینکت  ول  دراد و  یبولطم  بوخ و  ياوـتحم  هک 
دیاب هک  تسا  تسرد  تسا ،  لصا  میتفگ  مه  ـالبق  هک  روطناـمه  اـم  يارب  نیا  دـشاب .  هتـشاد  ار  بـالقنا  ماـیپ  ملیف ،  ياوتحم  میهاوخیم 

هک یتقو  ات  دینک و  شالت  مههبذاج  نیا  داجیا  يارب  یلو  دینک ،  ادیپ  ار  اهنآ  نیرترادهبذاج  دـیدرگب  تسین و  یکـش  دـشاب  هتـشاد  هبذاج 
يرتمک يهبذاج  هک  يزیچ  نآ  هب  دینک  تعانق  دینک و  لزانت  يردق  کی  تسین ،  هبذاج  يالاب  دح  رد  هک  نآ  زا  هدماین  دوجوب  هبذاج  نآ 
یضعب هک  مونشیم  هنافساتم  نم  اما  میرادن  یتفلاخم  چیه  دشاب  ام  گنهرف  موهفم  اب  قباطم  هک  یتروص  رد  یجراخ  ملیف  اب  ام  دراد ،  مه 

یتح اهنآ  زا  يرایـسب  دوشیم  هدروآ  هک  یجراخ  ياهملیف  ینعی  مونـشیم ، ) مه  امنیـس  دروم  رد  منیبیم و  هک  نویزیولت  رد   ، ) اهملیف زا 
نم تسا .  ياهدننکهتـسخ  روآ و  تلالم  فیعـض و  رایـسب  ياهزیچ  مه  کینکت  ظاحل  زا  هکلب  يوتحم ،  ظاحل  زا  طقف  هن  تسین ،  بوخ 
مینک رکف  ام  هکنیا  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  دایز  دح  رد  روفو و  هب  دـشاب  هتـشاد  يوق  کینکت  بوخ و  ياوتحم  هک  یبوخ  ملیف  نآ  منیبیمن 

یناریا ملیف  دیلوت  دـشر  يهدـنهد  ناشن  ناریا  يامنیـس  درکلمع  س :  درک .  دـهاوخ  گنت  ار  یناریا  ملیف  ياضف  دوش  روشک  دراو  رگا  هک 
؟  تسیچ تدـم  نیا  یط  ناریا  يامنیـس  زا  امـش  یبایزرا  درذـگیم ،  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لاس  شـش  هک  نیا  هبتیانع  اب  تسا ، 

هلاس هس  نیا  یمک  دشر  تسا .  بوخ  دهدیم و  ناشن  ار  یمک  دشر  کی  نیا  دـسرب  ملیف  هب 60  لاس 61  رد  یتقو  ملیف  ات  هتبلا 6  خساپ : 
ياهملیف متـسین و  علطم  تسرد  نوچ  مهدب ،  يرظن  نالا  مناوتیمن  نم  یفیک  دشر  رظن  زا  هدوب ،  بوخ  دـینکیم  رکذ  امـش  هک  روطنیمه 

ود دنک  دشر  یـسراف  يامنیـس  دیهاوخب  رگا  میوگیم  نم  منکیم ،  هیکت  یلبق  ياهفرح  نآ  يور  نکل  ماهدیدن  تسرد  ار  لاس  دنچ  نیا 
داجیا مود  هبیرغ ،  هن  و  يدوخ ،  اتقیقح  بالقنا  روشک و  هبتبسن  دادعتسا و  اب  رـصانع  هب  نداد  نادیم  یکی  دیریگب :  رظن  رد  دیاب  ار  زیچ 

ره یسراف  يامنیس  رد  دوب  هدش  هدناشن  هک  ار  یئاهشزرا  دض  مدرک  هراشا  لوا  هک  روطنامه  ینعی  یسراف ،  يامنیـس  لصا  رد  لوحت  کی 
 . دـشابن تنوشخ  سکـس و  رظتنم  ملیف  رد  هک  دـیهدب  تداع  دـیاب  مه  ار  هدـننیب  عمتـسم و  ینعی  نوریب .  دیـشکب  ار  اهنیا  دـیابتسه  روط 

یقیقح لوحت  تفرگ ،  ماجنا  راک  نیا  رگا  دـندرگب .  نیـشنلد  یقیقح و  مایپ  کی  لابند  دـننک و  لابندار  یقیقح  رنه  کی  ملیف  رد  اتقیقح 
رگاشامت لام  امنیـس  خساپ :  دشاب ؟  یکتم  رگاشامت  لابقتـسا  هب  دناوتیم  نازیم  هچ  ات  روشک  يامنیـس  س :  تسا .  هدـش  ماجنا  امنیـس  رد 

دراد مه  رگتیاده  شقن  هک  درک  شومارف  دیابن  انمض  اما  دنک ،  عطقنم  ادج و  یچاشامت  زا  ار  شدوخ  دناوتیمن  هک  تسین  یکش  تسا و 
دوجو هفسلف  اما  دنریگب .  هدیدن  ار  عمتـسم  رظن  دنناوتیمن  سپ  تسا .  عمتـسم  يارب  ناشدوجو  دنراد و  یعمتـسم  هک  یناسک  يهمه  لثم 

امـش رظن  هب  س :  درک .  بیقعت  ار  طخ  نآ  تفارظ  اب  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  میقتـسم  طخ  کی  ود  نیا  نیب  تسا .  عمتـسم  تیادـه  اهنآ 
رد دریگرب و  رد  زین  ار  یعامتجا  لئاسم  نیماضم و  ریاس  دناوتیم  ای  دشاب ؟  یبالقنا  یگنج و  یمالـسا ،  لئاسم  افرـص  دـیاب  ملیف  يهژوس 

یتح دشاب ،  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  دناوتیم  تاعوضوم  يهمه  خساپ :  تسانعم ؟  هچ  هب  ملیف  ندوب  یمالـسا  امـش  رظن  هب  هکنیا  تیاهن 
شقن و  ص )  ) دمحم ملیف  مان  سپ  دشاب ) یمالـسا  دض  هک  دوش  هتخاس  يروج  دـناوتیم  ربمغیپ  یگدـنز  حرـش  ینعی  ( ) ص  ) دـمحم ملیف 

دنوش هداد  بیترت  یمالسا  دنناوتیم  تاعوضوم  يهمه  تسین .  نآ  ندوب  یمالسا  يانعم  هب  زگره  ملیف  کی  رد  ص )  ) دمحم نتشاد  لوا 
 ، دشاب یمالسا  ياهشزرا  دنکیم  نیقلت  ملیف  نآ  هک  یئاهشزرا  هکنیا  یکی  میهاوخیم ،  ار  زیچ  ود  ملیف  کی  ندوب  یمالسا  دروم  رد  ام  . 

هتبلا دراد .  یضیرع  ضرع  کی  یمالـسا  ياهـشزرا  هک  دوشیم  صخـشم  شواک  اب  تسا و  یئاهزیچ  هچ  یمالـسا  ياهـشزرا  دینیبب  امش 
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یمالسا ياهشزرا  هلمج  زا  مه  تمواقم  تعاجش و  يراکتسرد و  یتسار و  نداد  میلعت  اما  تسا  یمالسا  ياهشزرا  وزج  زامن  نداد  میلعت 
 ، تهج کـی  نیا  تسا .  هداد  شزوـمآ  تقیقح  رد  ار  یمالـسا  ياوـتحم  کـی  دـهد  شزوـمآ  ار  اهـشزرا  نیا  هک  يزیچ  ره  سپ  تسا . 

یلو دهدیم  ناشن  ار  ندناوخ  زامن  یملیف  هک  دوشیم  یهاگ  دـشابن .  هارمه  یمالـسا  ریغ  ياهدامنو  اهرادومن  اب  ملیف  هک  نیا  مود  تهج 
مه هتکن  نیا  ینعی  دـننکیم .  یلجتم  تقیقح  رد  ار  یمالـسا  شزرا  دـض  کی  ناشهاگن  بسانمان  عضو  اب  ناشراتفر و  اـب  ملیف  نارگیزاـب 

نینچ يرازگرب  راـثآ  س :  دـشاب .  یمالـسا  دـیاب  ود  ره  يوتحم  هیـشاح  يوتحم و  نتم  ملیف ،  نتم  ینعی  دراد .  تیمها  لوا  يهتکن  ردـقب 
نیا عبات  رتشیب  هتبلا  دشاب .  دـناوتیم  بوخ  یلیخ  اههراونـشج  روطنیا  خـساپ :  دـشاب ؟  دـناوتیم  هچ  رجف ) ملیف  يهراونـشج   ) ياهراونـشج
نیا رد  رگا  دشاب .  بوخ  یلیخ  دناوتیم  اما  دینک .  هرادا  ار  نآ  هنوگچ  دـینک و  مکاح  هراونـشج  نیا  رب  ار  یئاهـشزرا  هچ  امـش  هک  تسا 

يهلیسو هب  رگیدکی  تاعالطا  لیمکت  يراکمه و  يارب  مینک  ادیپ  یهار  ای  دعتسم ،  نادنمرنه  قیوشت  يارب  میبایب  ياهلیسو  ام  اههراونشج 
ندرک و حرطم  ای  ناوج ،  راکهزات و  دنمقالع و  رصانع  هب  يزاسملیف  ياهدرگـش  نتخومآ  يارب  مینک  ادیپ  ياهلیـسو  ای  یناریا ،  نادنمرنه 

هراونشج نیا  دشاب ،  هتشاد  يراثآ  نینچ  کی  هچنانچ  رگا  درک ،  یفرعم  ار  اهنآ  درک و  هیکت  اهنآ  هب  ناوتیم  هک  يرـصانع  ندرک  یفرعم 
هنادنمشوه دیاب  کشیب  مه  اههراونـشج  نیا  هرادا  اب  دروخرب  رد  هتبلا  تسا .  هدوب  دیفم  نم  رظن  هب  هتـشاد و  ار  شدوخ  بوخجیاتن  اعبط 

ياهرایعم قبط  رب   ) الـصا هک  مینک  فورعم  مینک و  هرهچ  هراونـشج  نیمه  رد  میهاوخب  ار  رفن  کیتسا  نکمم  یهاـگ  ینعی  درک .  لـمع 
نیا اب  اـعومجم  ناـیرج .  کـی  اـی  يریگ  تهج  کـی  اـی  صخـش  کـی  ندرک  فورعم  ندرک و  هرهچ  دـشابن  زیاـج  یمالـسا ) يروهمج 

تروص هب  هک  دیهدیم  حیجرت  ای  دبای  همادا  یلخاد  هراونشج  کی  تروص  هبتسا  رتهب  رجف  ملیف  هراونشج  س :  مقفاوم .  نم  اههراونـشج 
يررـضیب زیچ  نم  داقتعا  هب  یجراخ  ياهملیف  ندروآ  خـساپ :  دـشاب ؟  هارمه  هقباسم  شخب  رد  یجراخ  ياهملیف  روضح  اب  یللملا و  نیب 

کی رد  دینادیم  دیفم  مدرم  هب  ار  اهنآ  نداد  ناشن  امـش  هک  یئاهرثا  نآ  يهئارا  ینعی  دشاب ،  مه  دیفم  دـناوتیم  یطیارـش  ردهکلب  تسا ، 
نیا يرگـشزومآ  هبنج  هک  دوـش  باـختنا  یئاـهملیف  دوـش و  هیکت  یئاـهملیف  نآ  يور  رتـشیب  هتبلا  دراد ،  امـش  يارب  يداریا  هچ  هراونـشج 

نیرخآ  : ) س دننکیم .  ادـیپ  روضح  اجنآ  رد  هک  یناسک  يارب  دـشاب  سالک  کی  دـشاب ،  هدـنزومآ  اعقاو  ینعی  دـنک ،  ظفح  ار  لاویتسف 
نینچمه دـشابیم و  تارکنم  ءاشحف و  داسف و  يهدـنهد  هعاـشا  يداـقتعا و  یقـالخا ،  تاـفارحنا  ثعاـب  هک  ار  یئامنیـس  اـم  رگا  لاوئس )

یقاب هک  ار  یئامنیـس  میریگب ،  ارنآ  ذوفن  ناکما  يولج  میراذگب و  رانک  دـهدیم  رارق  مجاهت  دروم  ار  یمالـسا  ياهـشزرا  هک  ار  یئامنیس 
رکفت تمدخ  رد  هک  یئامنیس  ب- تسا .  بلاغ  نآ  یمرگرس  هجو  هک  یئامنیس  - فلا درک :  میـسقت  هدمع  هتـسد  هس  هب  ناوتیم  دنامیم 

الاب رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  امنیس  عون  هس  نیا  يهراب  رد  امـش  رظن  تسا .  یمالـسا  تاداقتعا  رکفت و  زا  مهلم  هک  یئامنیـس  ج- تسا .  مکاح 
نامه مکاح  رکفت  میرادن .  رگیدکی  زا  يادـج  یمالـسا  رکفت  ناونع  هب  يزیچ  مکاح و  رکفت  ناونع  هب  يزیچ  ام  خـساپ :  تسیچ ؟  دـمآ 
رتشیب مکاح  رکفت  زا  هک  تموکح ،  هاگتسد  يژولوئدیا  دنتـسه و  مدرم  نامه  یمالـسا  يهعماج  رب  مکاح  يهقبط  تسا .  یمالـسا  رکفت 

نیا يهیرجم  يهوق  سار  رد  هک  هدنب  دینیبب  امش  تسا .  مدرم  يژولوئدیا  تموکح ،  يژولوئدیا  درادن .  دوجو  دوشیم ،  یعادت  انعم  نآ 
هاگتسد تینهذ  رب  هک  هچنآ  دینیبب  سپ  متسه .  زامنشیپ  ینعی  هعمج  ماما  نم  تسیچ ؟  هعماج  نیا  رد  نم  یناحور  لغش  متـسه ،  تکلمم 

نآ سپ  تسین .  تلم  نیا  ياهوزرآ  اهقشع و  اهتساوخ و  فطاوع و  دیاقع و  قئالع و  زج  يزیچ  دنکیم  تموکح  روشک  يهدننک  هرادا 
رد یمالـسا ،  يهشیدنا  تمدـخرد  دـیئوگبتس  رتهب  تسین و  یتسرد  ریبعت  نم  رظن  هب  تسا  مکاح  رکفت  تمدـخ  رد  هک  یئامنیـس  » ریبعت

رکفت نیا  زا  مهلم  هچنآ  تسا .  زیچ  کی  یموس  یمود و  سپ  تسا .  مدرم  ناـمیا  تاداـقتعا و  تمدـخ  رد  مدرم و  يژولوئدـیا  تمدـخ 
نیا تمدـخ  رد  کشیب  دـشاب ،  هتفرگ  ماـهلا  یمالـسا  رکفت  زا  هک  هچنآ  ره  تسین .  زیچ  ود  تسوا ،  تمدـخ  رد  هک  يزیچ  نآ  اـبتسا 
چیه چوپ !  دوب :  دهاوخ  نیا  شیانعم  هک  هدـننک  مرگرـس  يامنیـس  نآ  یکیتشاد  میهاوخ  عون  ود  نیا  ربانب  تفرگ .  دـهاوخ  رارق  رکفت 

يامنیـس عون  کی  دراد و  ار  هدـیاف  نیا  طقف  دـشکب .  ار  ناسنا  تقو  دـنک و  دوخب  لوغـشم  ار  ناسنا  یتعاس  کـی  هکنیا  زج  درادـن ،  زیچ 
یمود نم  هک  تسا  یعیبط  تسا .  مدرم  ياهلآهدـیا  اـهوزرآ و  مدرم و  تهج  رد  يوتحم  نآ  هک  تسا  یئاوتحم  کـی  ياراد  هک  يرگید 
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ياهـشزرا دـض  هدـننک  ءاـیحا  هک  یئامنیـس  نآ  دـیتفگ  امـش  ـالبق  هک  نیا  رطاـخ  يارب  ارچ ؟  منکیم ،  در  ار  یلوا  مـنکیم و  باـختنا  ار 
تمدـخ رد  نیا  دزومآیم ،  ناـسنا  هب  ـالمع  ار  وغل  يراـکیب و  هک  یئامنیـس  منیبب  مهاوخیم  نم  دوشیم .  هتـشاذگ  راـنک  تسا  یمالـسا 

یمرگرـس يهبنج  رتشیب  هک  تسا  یئامنیـس  روظنم  هدش  هتـشاذگ  رانک  مه  نآ  هدننک :  هبحاصم  ( ؟  دشاب دـناوتیم  یمالـسا  شزرا  مادـک 
مدنسپیم و مه  ار  نیا  نم  اعبط  دراد .  مه  یمالـسا  مایپ  اوتحم و  اما  دراد .  يوق  یمرگرـس  يهبنج  میئوگب  هکنیا  رگم  هلب ،  دشاب ) هتـشاد 

مدرک تبحص  هبذاج  يوتحم و  هب  عجار  هک  اجنآ  لوا  لاوئس  خساپ  نآ  رد  نم  دینیبب  تشاد .  دوجو  یعـضو  نینچ  اعبط  رگا  مراد ،  لوبق 
وا هک  یماـیپ  مینادیم و  ملیف  ياوـتحم  ار  ملیف  کـی  تارقف  نوتـس  ار و  لـصا  هک  یتـقو  اـم  متفگ .  هنیمز  نـیا  رد  ار  دوـخ  فرح  يهـمه 

ملیف هب  هدننک  مرگرس  يهبنج  هک  يزیچ  نامه  ینعی  ملیف ،  يهبذاج  هک  تسا  یعیبط  مینک ،  دیکات  تقد و  نآ  يور  رب  دهدب ،  دهاوخیم 
مامت رنه  کی  يهدـننک  لـیمکت  هتخیمآ و  مه  هب  ود  ره  هکلب  میریگب  هدـیدن  میناوتیمن  اـم  مه  ار  نیا  دـنکیم ،  نیـشنلد  ارنآ  دـهدیم و 

 . تسا

اهتشونیپ

پاچ هب  هام 1364  تشهبیدرا  مکی  خروم  هفیحص  يهلجم  رد  هدش و  ماجنا  یمالسا  داشرا  ترازو  ییامنیـستنواعم  اب  هبحاصم  نیا  ( - 1
 . تسا هدیسر 

يهمیمض 2

(1  ) رجف يههد  رتآئت  هراونشج  ياضعا  اب  وگتفگ 

مه یلیخ  هتبلا  تسا .  هداـتفا  یبـیجع  ياهزادـنا  تسد  رد  رنه  هب  طوبرم  لـئاسم  زیزع . . . !  نارهاوخ  ناردارب و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
يهمه ندـش  يرـسارس  ندـش و  هدرتـسگ  اهدادعتـسا و  شـشوج  میتـسه .  یـصاخ  نارود  رد  وس  کـی  زا  نوچ  تسین ،  راـظتنا  فـالخ 

ون نیماـضم  میهاـفم و  رگید  يوس  زا  دـنکیم .  باـجیا  رنه  هب  ار  مدرم  داـیز  هجوت  مدرم  ناـیم  رد  رنه  هلمج  زا  يرـشب  بوخ  ياـههولج 
رد ای  يرنه  بوخ  یهدنامزاس  هار  رس  رب  یتالکشم  رگید  ییوس  زا  و  دفکشب .  دنک و  هولج  نآ  رد  و  دنک ،  ادیپ  هار  رنه  رد  دیاب  بالقنا 

امـشتمه و تفرـشیپ  يارب  درک و  روـبع  دـیاب  اهزادـنا  تسد  نیا  زا  اذـل  دراد . . .  دوـجو  یمدرم  ياهیهدـنامزاس  يارب  يزاـسهنیمز  هار 
ساسحا هدنب  دنک  راومه  هدنیآ  يارب  ار  هار  نیا  دیاب  دشاب  هتـشاد  روش  قشع و  دـیابتسین  یفاک  يرنه  راک  هب  امـش  نامیا  امـش و  يهدارا 

 . تسا هدوب  روطنیمه  مه  هتشذگ  رد  تسین .  هتخانـش  اهییآراک  نیا  مدرم  نیب  رد  هنافـساتم  دراد و  يدایز  ياهییآراک  رنه  نیا  منکیم 
هب رتمک  ياهناخراک  سکول  سنج  کی  لباقم  رد  دنک ،  تسرد  ارنآ  تسد  اب  دنیـشنب و  يدـنمرنه  هک  فیرظراک  کی  یتسد ،  رنه  کی 
رنه نیا  ناسانـش  ردق  دیآیم .  نهذ  هب  يزیچ  نینچ  کی  مینکب ،  هسیاقم  ملیف  اب  ار  رتآئت  میهاوخب  رگا  دراد .  ییاریگ  مدرم  يهماع  مشچ 

درادن دراوم  بلغا  رد  مکتسد  ای  درادن ،  ارنآ  ملیف  هک  دراد  یتایصوصخ  هدننیب  هدنونش و  رد  ریثات  ظاحل  زا  رتآئت  رنه  هکیلاح  رد  دنامک ، 
يهنحـص ات  دـشاب  ییانثتـسا  نآ  رد  يزادرپرون  یکینکت و  راک  يرادربملیف و  هداـعلا و  قوف  نآ  رد  يزاـب  يوق و  یلیخ  دـیاب  ملیف  کـی  . 

رد وا  دوخ  نهد  زا  هک  تسیفرح  فرح  دنایعقاو ،  ناسنا  اهناسنا ،  رتآئت ،  رد  اما  دهدب .  هولج  یعقاو  سوملم و  هدـنز و  ار  اهمدآ  يزاب 
 . تسین ملیف  رد  تسه و  رتآئت  رد  دننزیم  فرح  مه  اب  هک  مدآ  ود  نیب  يرهق  تاریثات  دراد ،  رارق  هدـننیب  لباقم  رد  وا  يهرهچ  دـیآیم ، 

کی ناونع  هب  هدـنب  دـیتسه .  دراو  هدـنب  زا  رتشیب  شداعبا  شتایـصوصخ و  هب  دـیتسه  رتآئت  لها  هک  امـش  اـنیقی  هک  دراد  دوجو  ییاـهزیچ 
نیا زا  یکی  دوشب :  هدافتـسا  رثکادح  دـیاب  رنه  نیا  زا  تهج ،  ود  لیلد و  ود  هب  مدرک .  ضرع  ار  دوخ  ساسحا  یچاشامت  کی  عمتـسم و 

تقیقح نارازه  نیا  ار ،  مایپ  نارازه  نیا  دـناوتب  ناسنا  اـت  تسا  مزـال  ناـبز  رازه  تسا ،  داـیز  مدرم  يارب  ینتفگ  فرح  زورما  هک  تهج 
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ياهییابیز مه  زاب  دوش ،  هتفرگ  راکب  هعماج  رد  رنه  عاونا  يهمه  رگا  دـنک .  نایب  مدرم  يارب  ار  هتخانـشان  ییابیز  نارازه  نیا  ار ،  هتفگان 
کی تسا ،  ناسنا  کی  يراب ،  دـنمرنه ،  هک  اریز  تسا .  ناوارف  هعماج ،  رد  مدرم ،  يارب  هدـشن  میـسرت  هدـشن و  ریوصت  قیاقح  هتفگان و 

رد دوجوم  ياهتفارظ  اهییابیز و  تایعقاو و  ثداوح و  هکیلاـح  رد  دـندودحم ،  ناـسنا  نارازه  دـنمرنه ،  نارازه  تسا و  دودـحم  ناـسنا 
لثم صوصخ  هب  ياهعماج  کـی  رد  هک  یتقو  لاـح  ره  هب  اـما  دـننک .  میـسرت  دـنناوتیمن  ار  اـهنیا  يهمه  تسا .  دودـحمان  رـشب  یگدـنز 

 ، دوشیم هدـهاشم  نآ  رد  ییانثتـسا  ياهیتفگـش  همه  نیا  دراد ،  ون  يهلاسم  همه  نیا  دراد ،  ون  يهثداح  همه  نیا  هک  ام  یبالقنا  يهعماج 
نیا اهیراکادـف ،  نیا  اهیدنمـشوه ،  نیا  اـهراثیا ،  نـیا  اهتماهـش ،  نـیا  میاهدـناوخ :  راـثآ  رد  اـهباتک و  رد  اـم  ار  اـهنیا  زا  یخرب  ریظن  هـک 

يهمه دراد ،  دوجو  لآهدـیا  عضو  هب  یلبق  عضو  زا  هعماج  کی  لاقتنا  راک  رد  هک  ییاهیراوشد  نیا  سدـقم ،  ياهعافد  نیا  اهینمـشد ، 
؟  درک دـهاوخ  ریوصت  ار  اهنیا  سک  هچ  دوش .  حیرـشت  دـیاب  اهنیا  مامت  دوش ،  نییبت  دـیاب  اهنیا  مامت  دـناهجاوم ،  اهلکـشم  نیا  اب  اهبالقنا 
هک تسا  مزال  غیلب  اسر و  نایب  مادک  میراد ؟  رعاش  هدنسیون و  ردقچ  ام  رگم  هزات  و  تسا ؟  رداق  رعاش  مادک  تسا ،  رداق  هدنـسیون  مادک 

ینعی دننکیم .  یگدنز  دـننیبب  اهنآ  ات  دـیوگب  اهنآ  هب  دـنک ،  نییبت  ار  اهنآ  یگدـنز  ثداوح  ار و  اهنآ  یگدـنز  تایعقاو  ام  دوخ  مدرم  هب 
هب دـنکیم و  میـسرت  دـنکیم ،  ابیز  تشرد و  ار  نآ  باختنا و  ار  یـشخب  دـنکیم ،  مسر  ار  یگدـنز  يولبات  عقاو  رد  هک  رنه  تسد  رگا 

رتمزال ناوارف  لیالد  هب  ام  يهعماج  لثم  یبالقنا  يهعماج  کی  رد  تسا ،  مزـال  یلومعم  عماوج  رد  نآ  دوجو  رگا  دروآیم ،  رد  شیاـمن 
کی درک ؟  میـسرت  ناوـتیم  رگم  تـسه ،  اـم  يهعماـج  رد  هـک  يروآتفگـش  ثداوـح  نـیمه  هـلمج ،  زا  تـسا .  رتـشیب  شترورــض  و 

دتسرفیم گنج  يههبج  هب  ياهداوناخ  هک  ار  ياهدنمزر  دیریگب ،  رظن  رد  ار  زابناج  ناسنا  کی  دینک ،  هظحالم  ار  هداد  دیهـش  يهداوناخ 
بالقنا و زا  عافد  رد  مدرم  میظع  ناجیه  دـینکب .  سکعنم  ناتنهذ  رد  دـینک و  میـسرت  ار  ههبج  رد  بش  کی  دـیهدب ،  رارق  هعلاـطم  دروم 

یتموصخ دـنکیم ،  دوخ  زا  روشک  نیا  تلم و  نیا  هک  ار  یعافد  دـیروایب .  رظن  هب  نآ  هدـنکارپ  ءازجا  هولج و  هنومن و  نارازه  اب  ار  نهیم 
مک ینامیایب ،  يداقتعایب ،  لحارم  زا  اهناسنا  لاقتنا  دنزرویم  تلم  نیا  هب  نانمشد  هک  ار  ياهنیک  دننکیم و  تلم  نیا  اب  نانمشد  هک  ار 

نارازه اعقاو  اهنیا  دیریگب .  رظن  رد  ار  عمج  رد  ندش  ادف  یتوکلم ،  يایند  هب  لاقتنا  و  یـصخش ،  يدام و  یگدـنز  هب  ندـیبسچ  ای  ینامیا 
ارنآ دناوتیمن  زیچ  چیه  رنه  نابز  زج  دنک و  میسرت  ار  نآ  دناوتیمن  زیچ  چیه  رنه  تسد  زج  هک  تسابیز  بلاج و  مهم ،  هدنز ،  عوضوم 
نیا مینک .  نییبت  تساهنابز ،  نیرترثؤم  نیرتایوگ و  زا  یکی  هک  شیامن  رنه  هلمج  زا  اهرنه و  ماسقا  عاونا و  اـب  دـیاب  ار  اـهنیا  دـنک .  ناـیب 

هک تسا  نآ  رگید  تهج  و  دوش .  هتفرگ  تمدـخ  هب  اهدادعتـسا  و  دوش .  مامتها  دوش ،  هجوت  رنه  نیا  هب  دـیاب  هعماج  رد  هک  تهج  کـی 
 ، تفرگ هدیدن  ار  وا  رنه  اما  داد  لماکت  ار  هعماج  کی  ناوتیمن  تسیناسنا ،  تیصوصخ  کی  تسيرـشبتیصوص ،  کی  رنه  لاح  رهب 

رشب هعماج  کی  رد  هک  یتقو  تسيرشب .  دوجو  يهعومجم  یلصا  وزج  رنه  هن .  یخرب  دنک و  دشر  وا  ياضعا  زا  یشخب  هک  یمسج  لثم 
زا نیا  ینعیتسا  نیا  ام  داقتعا  دـنک .  ادـیپ  دـشر  وا  رد  رنه  دـیاب  دـنک ،  ادـیپ  لامک  ینهذ  يرکف و  يونعم ،  يداـم ،  ظاـحل  زا  دـهاوخب 

يرتغیلب رتاسر و  نابز  رنه  رگید  عاونا  زا  يرایـسب  زا  هک  شیامن  رنه  هلمج  زا  دننک ،  دشر  همه  دـیاب  اهرنه  هک  تسام  ینیب  ناهج  لوصا 
يهیقب هک  دراد  شیامن  مه  یتایـصوصخ  انیقی  اما  درادن .  شیامن  هک  دراد  رگید  ياهرنه  یخرب  ای  هصق  ای  رعـش  مه  یتازایتما  هتبلا  دراد . 

رد یلیخ  رنه  نیا  ارهاظ  مه  هتـشذگ  رد  میزادرپب .  شیامن  رنه  هب  هک  متـسه  رکف  نیا  رادفرط  ایوق  هدنب  اذل  تسا .  نآ  دقاف  رنه  ياههبعش 
رنه نیا  تسیگدنز  ياههنحص  رد  مدرم  يهبناج  همه  روضح  زور  هک  زورما  و  دوب ،  هداتفین  اج  مدرم  ياهرشق  اههدوت و  نیب  ام  يهعماج 
ادیپ جاور  رگا  راک  نیا  دوشیم ،  هداد  بیترت  اههاگرذگ  اهنابایخ و  رد  دنتفگ  ناردارب  هک  نیا  تسا  بوخ  ردقچ  و  دوش .  یمدرم  دـیاب 

هچ ره  رتساسح و  رنه  هچ  ره  هک  دننک  هجوت  دنتـسه  روما  نیا  راد  هتـشر  رـس  هک  یناردارب  اهتنم  تسا .  یبلاج  بوخ و  راک  رایـسب  دنک 
 ، دوشتقد یلیخ  یلیخ  دیاب  کینکت  يور  الوا  دشاب .  رتشیب  دیاب  مه  مایپ  نیا  غالبا  يهلیسو  دروم  رد  تقد  ساوسو و  دشاب ،  رتمهم  مایپ 

بوخ فرح  یهاگ  دوریم .  نیب  زا  دوشیم و  عیاض  دـیدرک ،  هئارا  هنادـنمرنهان  دـیدز و  فیعـض  کینکت  اب  امـش  رگا  ار  اهفرح  نیرتهب 
ادـیپ نآ  نتفگ  بوخ  يارب  یتـصرف  زگره  رگید  دـش  هتفگ  دـب  راـبکی  ناـمه  رگا  دراد ،  ندشهدینـش  ندـشهتفگ و  تصرف  راـبکی  طـقف 
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فرح دننزب ،  دنهاوخیم  یفرح  ییویدار  ياهشیامن  رد  یهاگ  ای  مینیبیم  ینویزیولت  ياهشیامن  رد  ار  ییاهزیچ  تاقوا  یهاگ  دوشیمن . 
ادـیپ ادا  يهویـش  زا  ناـسنا  هک  يراـجزنا  هک  دوشیم  ادا  دـب  ردـقنآ  یلو  تسیبوـخ ،  فرح  هک  دـمهفیم  مدآ  تسین ،  يدـب  فرح  مه 

 . تسا مهم  یلیخ  يرنه  راک  رد  يوق  کینکت  سپ  دوشیم .  رازیبمدآ  مه  بلطم  نآ  زا  دـنکیم و  تیارـس  مه  ماـیپ  لـصا  هب  دـنکیم ، 
 ، تسا لوا  طرش  يوق  کینکت  سپ  درک .  دهاوخ  عیاض  ار  نومـضم  وا  دیرپسب ،  دیوگیم  دب  رعـش  هک  يرعاشتسد  ار  نیماضم  نیرتهب 

یلیخ و   ) مدرک رتآئت  زا  نم  هک  يدیجمت  فیرعت و  نیا  دش ،  ارجا  دب  شیامن  رگا  ینعی  تسا .  ندوب  دیفم  طرش  الصا  تسا ،  ریثات  طرش 
کی نآ  زا  تسا ،  بوخ  شیاـمن  نآ  زا  همه  اهدـیجمت  فیرعت و  نیا  دوب ،  دـهاوخن  شیاـمن  نآ  هب  قـلعتم  رگید  تسنآ ) دـح  زا  رتـمک 

نکمم هک  روط  ره  دـیاب  دـنارنه ،  بحاـص  رظنبحاـص و  دنداتـسا و  روما و  نیا  ناـنف  هک  یناـسک  نیا  رباـنب  تسيوـق .  حیحـص و  يهئارا 
نوریب تسا ،  تسـس  فیعـض و  يزیچ  رگا  ات  دننک  میهفت  ار  تقیقح  نیا  دننکب ،  ار  راک  نیا  دنهاوخیم  هک  یناسک  هب  دننک  یعـستسا 

هب قباس و  ياهیضوحور  اهیناوخ و  هیبش  نامه  لکش  رد  زج  درادن  ياهقباس  ام  روشک  يهتشذگ  رد  رتآئت  نوچ   ) رعـش يایند  رد  دیاین . 
دراد ام  نابز  رد  ام و  يهعماج  رد  ینهک  يهقباس  هک  یسراف  رعش  منزیم ) لاثم  رعـش  زا  اذل  تسياهدالولا  دیدج  ابیرقت  رنه  دیدج  لکش 
راـک هدیـصق  کـی  رد  لاـس  کـی  هک  دـندوب  یگرزب  يارعـشتسام  يهیاـسمه  تهج  همه  زا  کـیدزن و  ناـبز  هـک  یبرع  ناـبز  رد  زین  و 

 ، هدیـصق کی  يور  لاسکی  هلاسکی ،  ینعمب  دنتفگیم  تایلوج  » دـیاصق اهنآ  هب  هک  دنتـشاد  يدـیاصق  یهاگ  برع  يارعـش  دـندرکیم . 
گنس زا  رگید  نیا  دشاب ،  هدش  رفن  اراخ  گنس  زا  ياهبیتک  رب  هک  تسا  نآ  لثم  ياهدیـصق  نینچ  دناهدرکیم ،  راک  تیبتصـش  هاجنپ و 
یقاب هک  تسا  مکحم  يوق و  ردـقنآ  يرنه  راک  اما  تسا  چـیه  تقیقح  رد  شنومـضم  هکنآ  اب  مه  نآلا  ات  تسین و  یندـش  كاـپ  خـیرات 

دیوگب یسراف  رعش  رد  یسک  زورما  ار  شنیماضم  رگا  هک  مراد  نهذ  رد  ار  برع  يارعش  راعشا  زا  یضعب  مدوخ  یهاگ  هدنب  تسا .  هدنام 
تساهنومضم هنوگ  نیا  زا  نومضم  ینعی  درک !  دهاوخن  شلو  مینکب  مه  هیصوت  ولو  تفر !  دهاوخ  شغارس  هب  هتیمک  ام  روتـسد  نودب  ، 

بوخ رنه  دـنامیم ،  یقاب  بوخ  رنه  تسا .  هدـش  هتفگ  لبق  لاستسیود  رازه و  ای  لاـس  دـص  رازه و  اـما  هدـنام !  هدـنب  نهذ  رد  زونه  و 
هصق و رد  اـما  مدز ،  لاـثم  رعـش  رد  نم  دورب .  نیب  زا  دوـش و  هدودز  هک  تسین  نکمم  تسا ،  راگدـنام  شرثا  اـی  شدوـخ  هـک  تـسانیا 
بالقنا و رد  هک  ار  ینومضم  ره  امش  تسا .  مهم  یلیخ  يوق  کینکت  نیا  ربانب  تسا .  هنوگنیمه  مه  يرنه  ياههبعش  يهیقب  همانشیامن و 

درک هئارا  يوق  شیامن  کی  رد  دیاب  درک ،  هئارا  دیاب  هک  تسینومـضم  رگا  دینک ،  هئارا  دیهاوخبتسا  لوبق  لباق  ام  ینونک  يهعماج  رد 
- دـنراد هدـهع  رب  ار  اهراک  نیا  تیلوؤسم  هک  یناسک  روشک و  رـسارس  رد  داـشرا  ترازو  رد  لوؤسم  ناردارب  زا  منکیم  شهاوخ  هدـنب  . 

هئارا يهویـش  بولـسا و  کینکت و  ماکحتـسا  تحـص و  توق و  يور  رب  هک  ( - تسا وحن  هچ  هب  راـک  نیا  رد  تیلوؤسم  لکـش  منادیمن  )
نومـضم مود  يهتکن  و  هتکن .  کی  نیا  دراذـگن .  الـصا  فیعـض  راک  نآ  زا  هک  دـنراذگب  یئیفاص  کی  ینعی  دوشب ،  یغیلب  هیکت  امتح 

يهنیمز رد  مدرک :  ضرع  ارنآ  زا  ییاههنومن  هک  نیماضم  نیمه  هدرک ،  قلخ  ام  يهعماج  ياـضف  رد  بـالقنا  زورما  هک  ینیماـضم  تسا ، 
 ، منیشنیم ادهش  ياههداوناخ  زا  یخرب  اب  یهاگ  هدنب  تسیلوتسم .  تلم  نیا  رب  زورما  هک  يداهج  حور  نآ  داهج و  يهنیمز  رد  گنج ، 

میوگیم و  دنزرف ،  رهاوخ ،  ردارب و  رـسمه ،  ردام ،  ردپ ،  ناشیگداوناخ ،  یگدـنز  یقیقح  طیحم  نایم  ناشـشرف و  يور  ناشهناخ  يوت 
ار شیاهتفارظ  نآ  تسرد  مونـشب و  ار  اهنآ  ياهفرح  اقیقد  هک  منکیم  شوگ  مدوخ  دننک ،  طبـض  توص  طبـض  اب  ار  اهنآ  ياهفرح  هک 

روـصت اـهراب  تسا ؟  ریوـصت  لـباق  رگم  تسیفاـک ،  رگم  اـما  دـنریگب ،  سکع  ار  فـلتخم  تـالاح  نآ  هـک  میوـگیم  مروایبتسدـب و 
شیامن ار  درم  نیا  رد  نز ،  نیا  رد  ناسنا ،  نیا  رد  کچوک ،  يهداوناخ  نیا  رد  ار  تمظع  همه  نیا  مرادـن  تردـق  نم  ارچ  هک  مدرکیم 

 ، دیناوتیم امـش  دیهدب .  ناشن  امـش  ار  اهنیا  دیراذگب ،  شیامن  هب  امـش  ار  اهنیا  تسین .  نایب  لباق  الـصا  منک .  نایب  ار  نآ  مناوتب  ات  مهدب 
رتآئت رنه  ار  يرـشب  فطاوع  تاساسحا و  نیرتیندرکن  سمل  نیرتفیرظ و  نم  داقتعا  هب  نوچ  دناوتیم ،  بوخ  رتآئت  رنه  دـناوتیم و  رنه 
رتآئت بوخ  ياههورگ  تسامـش .  شقن  نیا  دـینکب .  ار  راک  نیا  دـیناوتیم  امـش  و  دـهد .  هئارا  دـناوتیم  شیاـمن  رد  بوخ  يرگیزاـب  و 

زا یعامتجا  هک  ییاـهاجنآ  عمجت ،  زکارم  اـههبقع ،  رد  اـههاگرارق ،  رد  تسیگرزب :  داـهج  دـنورب ،  ههبج  هب  دـنتفیب و  هار  هک  تسبوخ 
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نآ دینک :  میسرت  ناشیارب  دنتـسین  هجوتم  دوخ  دنتـسه و  نآ  رد  هک  ار  ناشدوخ  یگدنز  دیهدب ،  شیامن  اجنآ  دیورب  تسه ،  ناگدنمزر 
دنادیمن دنیبیمن و  تسرد  تسه  نآ  رد  ات  ار  يونعم  ياهتشهب  هنوگ  نیا  يهمه  الومعم  ناسنا  -و  دنتسه نآ  رد  اهنآ  هک  ییافص  تشهب 

شیامن رد  امـش ،  يدـنمرنه  رد  امـش ،  يزاب  رد  رابکی  ار  نآ  دـیراذگب  دسانـشب .  ات  دـنیبب  دـیاب  رود  زا  -و  تسا هنوگچ  تساـجک و  هک 
نابز و  هنابز ،  نیدنچ  رنه  رتآئت ،   . . . » تسا رکـشت  امـش  اب  نم  رخآ  لوا و  فرح  لاح  ره  هب  دننک .  سمل  دـننک و  هدـهاشم  امـش  بوخ 

تمدخ هب  نآ ،  ییاناوت  روخ  رد  و  هدنام ،  هتخانـشان  ردق  ام  نایم  رد  يرـشب ،  فطاوع  اههشیدـنا و  نیرتفیرظ  ندـنایامن  رد  غیلب  اسر و 
ياههنومن زا  امش ،  يهنامیمـص  شالت  رگـشیامن  قفوم و  يهبرجت  « رخآ درگـش   . » تسا هدشن  هتفرگ  بالقنا  ياهییابیز  الاو و  ياهنامرآ 

يوق و کینکت  اویـش و  نومـضم  دهدیم .  دیون  نآ  يارب  ار  یبولطم  يهدـنیآ  دـنکیم و  نشور  ار  یـسراف  رتآئت  هزات  هار  هک  تسيردان 
(2  . ) تسا هدروآ  دیدپ  یندشن  شومارف  رثا  نیا  زا  ار  ياهنادنمرنه  الماک  يهعومجم  غیلب ،  يهئارا 

اهتشونیپ

تسایر ریدقت  يهحول  زا  ( - 2 تسا .  هتفرگ  ماجنا  « رجف ههد  رتآئت  هراونـشج  ياضعا  هب  باـطخ  خـیرات 21/11/1366  رد  وگتفگ  نیا  (- 1
 . 19/11/1366 رخآ ، » درگش  » رتآئت نادرگراک  دنمجرا ،  ناوریشونا  ردارب  هب  يروهمج  مرتحم 

ع)  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  رکذ  یحادم و 

ع)  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  رکذ  یحادم و 

نیا حـیادم و  نیا  رطع  اب  ار  ام  راک  طیحم  دـیدرک و  نشور  ار  ام  لد  يوبن  رازلگ  ناوخـشوخ  نالبلب  دـیدرک ،  فطل  یلیخ  زیزع  ناردارب 
يهمطاف تیانع  دروم  ام  تانکـس  تاکرح و  اهراک و  تاسلج و  هکلب  هسلج ،  نیا  طقف  هن  هللا  ءاشنا  دیدرک . .  رطعم  اویـش  ابیز و  تاملک 

مالسلا مهیلع  همئا  نامز  زا  تسا و  هبیط  يهرجش  کی  ینالوط و  يهلسلس  کی  امش  يهلسلس  امش و  يهرجش  ( 1  . ) دریگب رارق  س )  ) ارهز
يونعم يهلسلس  امش ،  يهرجش  دیاهتفرگ . . .  شود  رب  امش  تقیقح ،  قح و  نانمشد  اب  هسیاقم  رد  ار  یغیلبت  ياهراک  نیرتتخس  هشیمه 

رب ار  یمچرپ  مالسا  خیرات  ياهنارود  نیرتتخـس  رد  هک  یناسک  نامه  دسریم .  لیبق  نیا  زا  يریمح و  دیـس  تیمک و  و« لبعد ،  هب  امش 
راعشا نیا  هک  دوب  نآ  هلاسم  تشاد .  دوجو  وا  يارب  اههجنکش  نیرتتخـس  تفرگیم ،  شود  رب  ار  مچرپ  نآ  سک  ره  هک  دنتفرگ  شود 

نیا رگا  مشکیم .  شود  رب  ار  مدوخ  راد  هک  تسا  لاس  هاـجنپ  نم  تفگیم :  لـبعد  دوبتلاـسر .  کـی  لـماح  دوب ،  ماـیپ  کـیپ  لـماح 
 ، دوب عونمم  هرفن  راهچ  هرفن و  هس  سلاجم  رد  یتح  وا  راعشا  ندناوخ  هک  تسیسک  يریمح  دیس  دنتشادن . . .  اهنآ  اب  راک  چیه  دوبنمایپ ، 

ماکحتسدـب يردـب  رد  اهلاس  زا  سپ  ع )  ) تیب لها  تبحم  مرج  هب  هک  تسیـسک  تیمک  دوب .  مایپ  نامه  لماح  هکنآ  رطاخ  يارب  ارچ ؟ 
یناشیپ رب  دوخ  رعش  زا  ياهلطاب  غاد  کی  لبعد  هکنیا  رگم  دماین  لبعد  نامز  رد  ياهفیلخ  چیه  دیسر . . . .  تداهـش  هب  هنامولظم  هیما  ینب 

ینارنخـس اههد  زا  هک  دیـشک  یتشز  شقن  کی  خیرات  رد  یندـشن  وحم  یندـشن و  كاپ  يهبیتک  کی  رب  مادـک  ره  يارب  و  دـیبوک . . .  وا 
یهلا قح  نید  ظفح  مایپ  زا :  تسترابع  مایپ  نآ  دینک و  ظفح  هدادیم  شزرا  تیب  لها  ناحدام  هب  هک  ار  یمایپ  نآ  دیاب  امـش  دوب .  رتالاب 
لباقم رد  هک  ینارگنایصع  تیغاوط و  مامت  اب  هزرابم  قح و  نانمشد  اب  هزرابم  تیب ،  لها  نانمـشد  اب  هزرابم  تیب ،  لها  تیالو  يهیاس  رد 
شود يور  نانمـشد  نآ  لباقم  رد  بالقنا  نیا  دراد .  مه  يدج  نانمـشد  دراد ،  نمـشد  ناردارب  بالقنا  نیا  ناردارب !  دـنراد .  رارق  قح 

تیب لها  ناحدام  نابز  زا  ناـبز  مادـک  دـنک . . .  ادـیپ  ـالج  افـص و  و  دـنک .  ادـیپ  قمع  دـیاب  ناـمیا  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  مدرم  ناـمیا 
 . . ار بالقنا  مایپ  لماح  لاح  نیع  رد  و  الاب ،  يرعش :  ياهرایعم  ظاحل  زا  يوق ،  راوتسا و  ياهرعش  دیاب  هک  دیتسه  امـش  نیا  رتبسانم ؟ 

هک یلطاب  لطاب ،  اب  هزرابم  قح و  زا  عافد  مایپ  دنتـشاد :  ءایـصوا  ءایلوا و  ناربمایپ و  يهمه  هک  یمایپ  ناـمه  اـب  دـیناوخب . . .  مدرم  يارب  . 
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نوچ دـندناوخ . . .  يرعـش  نامزیزع  ردارب  نیا  بوخ .  يارعـش  میراد ،  دایز  مه  رعاـش  زورما  دـمحلا هللا  تسا .  هتفرگ  ارف  ار  اـیند  زورما 
هک يزیچ  نیلوا  نیا  ربانب  دوب .  ییابیز  يوق و  رایـسب  رعـش  افاصنا  اما  منک ،  نیـسحت  متـساوخیمن  تشاد ،  هراشا  هدـنب  هب  نآ  زا  ییاـهاج 
هک یمدرم  یناـبز  اـب  رعـش  هک  رتـهب  هچ  تاـیقالخا . . .  رد  حدـم و  رد  تبیـصم ،  رد  تسا .  بـالقنا  ماـیپ  دریگ ،  رارق  هجوت  دروم  دـیاب 

دینکیم و هک  یتبحـص  ره  دیناسانـشب ،  مدرم  هب  ار  اکیرمآ  دوش .  هتخومآ  مدرم  هب  دینکیم . . .  تسرد  امـش  هک  یگنهآ  اب  دیرادامش و 
صخشم ار  راگزور  نیا  رگرامثتسا  هیما و  ینب  راگزور و  نیا  رمـش  راگزور و  نیا  دیزی  دیناوخیم ،  هک  اج  ره  دیوریم و  هک  يربنم  ره 

بوخ ياهرعش  تساهنتفگ .  اهندناوخ و  نیمه  ورگ  رد  يدایز  دودح  ات  زورما  ام  تایبدا  هک  دینادیم  تسا .  نابز  رگید  يهلاسم  دینک . 
ییاهاوتحم اب  ار  یسراف  رخاف  تایبدا  بوخ و  تایبدا  دیناوتیم  امش  میراد .  یبوخ  يارعش  ام  دینک . . .  باختنا  بوخ  يرعش  ياههیام  و 

هک ار  ییاهاعد  نیا  دهد و  قیفوت  امش  هب  لاعتم  يادخ  هک  مراودیما  دینک . . .  رشتنم  مدرم  يهدوت  حطـس  رد  تسا ،  مایپ  نامه  لماح  هک 
 . دیامرف باجتسم  دیدرک ،  رثن  رعش و  نابز  هب  زورما 

(2  ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناحادم  عمج  رد  ینارنخس 

نارگید و ندرک  قرغتسم  تیب و  لها  قشع  رد  ندش  قرغ  حدم و  رکذ و  يایند  نیا  تسیبوخ  يایند  رایسب  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب 
نیا مرظن  هب  هبیط .  يهرجـش  نیا  هب  نوزفا  زور  ندیزرو  قشع  هب  اهلد  قیوشت  اهلد و  رد  ربمغیپ  نادناختبحم  يهلعـش  نتـشادهگن  نشور 

قادصم امـش  ام  میاهناورپ  يهنایزات  عمـش ،  نوچ  مینکیم  مرگ  نابز  غیت  هب  ار  قاشع  هک :  مدناوخ  امـش  يارب  رگید  رابکی  ار  بئاص  تیب 
اپ تشخ ،  نوچ  میتسین  تابارخ  ناگدیسر  ون  زا  ام  میاهنامیپ  فرـصت  يهقلح  رد  ام  میاهناخیم  رد  يهقلحتسا  يرمع  يرآ :  دیتیب ،  نیا 

رایـسب دـیاهمه .  نیا  قادـصم  امـش  اقح  ام  میاهناورپ  يهنایزات  عمـش ،  نوچ  مینکیم  مرگ  نابز  غیت  هب  ار  قاشع  ام  میاهناـخیم  يهتـسکش 
تساهتلصخ نیرتهب  رشب  يارب  قشع  دوخ  هک  تساهقشع ،  اهتبحم و  نیرتهبتمدخ  رد  و  تسیکرابم ،  يهفرح  تسیبوخ و  يایند 

درک و هدـهاشم  ناوتیم  مه  امـش  ملاع  نیا  یپ  رد  تسا ،  ربمغیپ  نادـناخ  هللا و  ءایلوا  نیحلاصلا و  هللا  داـبع  هبتبحم  هک  ار  شنیرتهب  و  ، 
رد ص )  ) ربمغیپ نادـناخ  يرگـشیاتس  حدـم و  رکذ و  يهراـب  رد  نوچ  نم  دـیهدیم .  هئارا  مدرم  هب  امـش  هک  تسا  نیا  هدـمع  شخب  نآ 

دیاش منک ،  دـیکات  مهاوخیم  ار  هتکن  کی  نکل  منک ،  رارکت  ار  اـهنآ  مهاوخیمن  ماهدرک ،  ضرع  ناردارب  هب  هتکن  هس  ود  لـبق  ياـهلاس 
تسا هدش  انب  مدرم  كرد  تفرعم و  يهیاپ  رب  ام  بالقنا  هک  تسا  نیا  نآ  و  دوشب ،  رارکت  هک  درادن  يداریا  میشاب ،  هتفگ  ار  نآ  مه  البق 
ندوب هنـسرگ  رطاخ  هب  ربتکا ،  بالقنا  تسا :  هدـش  انب  یگنـسرگ  يهیاپ  رب  ناهج  رگید  ياهبالقنا  رتشیب  متفگ :  ینارنخـس  کی  رد  نم  . 
ماجنا هیـسور  رد  یمدرم  میظع  تکرح  ود  هام  دـنچ  يهلـصاف  رد  لاـس 1917  رد  نوـچ   ) یلوا بـالقنا  رد  ینعی  تفرگ ،  تروـص  مدرم 

دنتخیریمن اهنابایخ  هبتختیاپ  رد  دندوبن ،  هنسرگ  دنتشاد و  نان  مدرم  رگا  دش ) عقاو  ربتکا  رد  دوب و  یکیوشلب  بالقنا  یمود  هک  تفرگ 
نامه دنتفرگ و  ار  هیسور  عولخم  هاشداپ  رـصق  ار و  تارادا  دندرک و  فرـصت  ار  اههناخزابرـس  دوب .  دارگورتپ  زور  نآ  هیـسور  تختیاپ  . 

زین رگید  ياـهاج  رد  تسین .  نم  تشادرب  لـیلحت و  تسا و  خـیرات  حیرـص  نیا  دـش .  یموـمع  میظع  تکرح  کـی  يهلیـسو  یگنـسرگ 
دوب مدرم  كرد  دوب ،  مدرم  تفرعم  بالقنا  نیا  يهیاپ  دوبن ،  هنوگ  نیا  ام  روشک  رد  اما  تشاد .  هدننک  نییعت  دایز و  ریثات  يدام  ياهزاین 
نیا دنتـشاد ،  طابترا  ناشیـضعب  مه  ام  اب  تازرابم ،  یلمع و  ياـهراک  هب  دـندوب  هدرک  عورـش  هزاـت  هک  پچ  ياـههورگ  نیا  لاس 49  ، 
مدرم رد  امـش  متفگ :  اهنآ  زا  یکی  هب  زور  کی  ام ،  غارـس  دـندمآیم  اهناوج  نآ  هک  دوب  ياهنوگ  هب  اـم  عضو  دـندوب و  کـیرچ  اـهناوج 

نیا هک :  تفگ  يزیمآ  رخـسمت  دـنخبل  اب  دریگ .  ماجنا  یگنهرف  راک  دـیاب  یماظن ،  - یـسایس راک  کی  يهمدـقم  يارب  دـیرادن ،  تیلوبقم 
مینک و عورش  ار  هناحلسم  گنج  میورب  دیاب  ام  تسین ،  نیا  ام  رکف  زرط  اما  تسا ،  روجنیمه  امش  رکف  زرط  قبط  تسیمالـسا !  رکف  زرط 

دندرک رتشیب  ام  تکلمم  رد  ار  قانتخا  دنداد ،  همادا  ار  اهراک  نآ  هک  یلاس  راهچ  هس  کی  دـندرک ،  راکچ  میدـید  مینک .  لیمحت  اهنآ  رب 
 ، تسا تفرعم  يهیاپ  رب  یمالـسا  يهزرابم  دـندش ،  مه  ام  یمالـسا  هزرابم  راک  محازم  تفریم ،  شیپ  رتهب  ام  هزرابم  دـندوبن  اهنآ  رگا  ، 
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هب دـیاب  هک  ییاهزیچ  يهمه  هب  هچ ؟  هبتفرعم  دـش .  دـهاوخ  رتخـسار  بالقنا  نیا  دوشب  رتقیمع  مدرم  رد  هچ  ره  تفرعم  نیا  مه  زورما 
 ، ردـق اـضق و  ینید :  نوگاـنوگ  فراـعم  هبتفرعم  تماـما .  توـبن و  داـعم ،  دـیحوت ،  دـیاقع ،  لوـصا  هـبتفرعم  دـیزرو ،  تـفرعم  نآ 
ایند هیقت ،  داهج ،  ربص ،  دننام :  ثیدح  نآرق و  فرع  رد  جیار  میهافم  ترشاعم ،  بادآ  حودمم ،  تافص  مومذم ،  تافـص  تایقالخا ، 

 ، نانمـشد تخانـش  ناتـسود ،  تخانـش  اـیند ،  رد  یـسایس  میظع  ياـهنایرج  تخانـش  یـسایس :  روما  هبتفرعم  نینچمه  ترخآ و . . .  و 
زورما مینکب .  هچ  دـیاب  شلباقم  رد  ام  دوشیم ،  دراو  اجک  زا  دـنزیم ،  هبرـض  هنوگ  هچ  نمـشد  اهینمـشد ،  تخانـش  اههویـشتخانش ، 
میتفرگ دیحوت  زا  دنکب ،  ادیپ  قمع  ام  مدرم  رد  دـیاب  اهتفرعم  نیا  تسا ،  مدرم  هب  نداد  لیلحت  تردـق  مدرم و  هب  نداد  تفرعم  ام  فیلکت 

رب نید ،  يهیاپ  رب  مه  یـسایس  راک  مه ،  اـکیرمآ  رب  گرم  راعـش  دوشیم ،  لـصو  مه  هب  تسیکی ،  همه  اـهنیا  هک  اـکیرمآ  رب  گرم  اـت 
فیاظو ات  قالخا ،  ات  ترـشاعم ،  بادآ  ات  هتفرگ  دـیاقع  لوصا  زا  فراعم ،  زا  یعیـسو  فیط  تسا ،  دـیاقع  يهیاـپ  رب  دـیحوت و  يهیاـپ 

دنک ادیپ  قمع  مدرم  رد  دیاب  همه  همه و  یسایس ،  يرگهاگآ  ات  تسایس ،  راک  ات  جح ،  هب  مامتها  ات  زامن ،  رد  هجوت  ات  ماکحا ،  ات  ینید ، 
 ، دوشیم درخ  شدوختشم  دنزب ،  نآ  هب  مه  تشم  یـسک  رگا  هکیروط  هب  دـش  دـهاوخ  راوتـسا  نانچمه  بالقنا  درک ،  ادـیپقمع  رگا  . 
 . دیتسه امـش  شنیرتمهم  زا  یکی  و  هلیـسو ،  اههد  هب  دریگب ؟  ماجنا  دیاب  یـسک  هچ  يهلیـسو  هب  مدرم  یهاگآ  نیا  الاح ،  دیدرک ؟  هجوت 

مریگ یتفگ  وت  هک  ییاههنیمز  رد  دییوگب  امـشتسا  نکمم  دنک .  افیا  هعماج  رد  ار  يزاس  هاگآ  شقن  دیاب  حادـم  يهعماج  میوگیم  نم 
امش هکنیا  امک  تسا ،  ناوارف  رعش  هللا  دمحب  مینک ؟  راکچ  عیسو  قیمع و  یگنهرف  ياههنیمز  رد  اما  درک ،  يراک  ناوتبتسایس  دروم  رد 

يهمه رد  تسه ،  زیچ  همه  دینیبیم  دندناوخ ،  اهردارب  زا  یضعب  ار  شیاههنومن  دننکیم و  روغ  ارعـش  نیواود  رد  هک  یناردارب  دینیبیم 
يارعـش نوچ  تسا  نیمه  رطاخ  هب  يدـنه  کبـس  هب  نم  يهقالع  دـندرک  هراشا  یناسنا  ياقآ  هک  روطنامه  اصوصخم  دـناهتفگ ،  اههنیمز 
طوبرم دوب  هک  زا  منادیمن  دندناوخ و  لزغ  کی  لوا  هک  نامزیزع  ردارب  نآ  دناهتفگ .  نابز  نیرتهب  هب  دـیهاوخب  ار  هچ  ره  يدـنه  کبس 

دینک رپ  اهرعش  هنوگنیمه  اب  ترشاعم ،  بادآ  فراعم ،  اب  تسایس ،  اب  قالخا ،  اب  رگا  ار  سلجم  زاغآ  بوخ ،  رایـسب  دوب و  تایقالخا  هب 
فیرشت مق  زا  هک  نامزیزع  ردارب  نآ  اب  ناشبوخ ،  مرگ  يادص  نآ  اب  دندناوخ  ناشیا  هک  يراعشا  نیمه  اب  تسا .  هداعلا  قوف  هک  دینیبیم 
دنامیم مدای  رگا  ـالا  دـنامیمن و  مداـی  درمـشب ،  یکی  یکی  دـناوتیمن  مدآ  رتهب ،  یکی  زا  یکی  دـمحلا هللا  بوخ  دـندناوخ .  دـندروآ و 

رد تسا .  رثؤم  رایـسب  هعماج  گنهرف  حطـس  ندرب  الاب  رد  اهنیا  منک .  هراشا  راعـشا  نآ  تایـصوصخ  زا  یخرب  هب  یکی  یکی  متـسناوتیم 
هکنیا یکی  دوشتیاعر :  دیاب  اهنآ  زا  یکی  لقا  هک ال  دراد  دوجو  تیب  لها  حدم  رد  هدمع  تیصوصخ  ود  روطنیمه .  مه  تیب  لها  حدم 

کی نیا  تسا .  بوخ  حیادم  زا  دنک  دایز  تیب  لها  هب  ار ،  عمتسم  ار ،  ناسنا  تبحم  هک  يرعـش  ره  دنک ،  دایز  تیب  لها  هب  ار  ام  تبحم 
 ، ناـشقالخا هب  عـجار  تسه  ییاهرعـش  تسا .  زیچ  هـمه  نماـض  تـبحم  دوـخ  نوـچ  تـسیعرف ،  هـک  دوـشن  لاـیخ  تسیلوـصا ،  رما 

لمعلا و روتـسد  هکنآ  مود  تسا .  تیـصوصخ  نیا  يهدـننک  نیمات  بوخ و  یلیخ  اـهنیا  ناـشلئاضف ،  ناشبـسن ،  ناـشملع ،  ناـشمراکم ، 
وحم ناشقافنا ،  ناشداهج ،  ناشراثیا ،  ناشییوگقح ،  ناشتعاجش ،  ناشتحارـص ،  دهد :  ناشن  ام  هب  اهنآ  یگدنز  رد  ار  یگدنز  يوگلا 

يهجرد رد  هک  تـسه  مـه  رگید  ياـهزیچ  هـتبلا  تـسا .  هدـمع  تیـصوصخ  ود  نـیا  لـیبق .  نـیا  زا  ناشیادـخ و  لـباقم  رد  دوـخ  ندرک 
نیمه رد  مدرک  هراشا  هک  يرعش  ود  نآ  ياههنومن  تسین .  دیفم  ام  يهعماج  يارب  درادن  ار  تیـصوصخ  ود  نیا  هک  یحیادم  تسيدعب . 

 ، فراعم رد  تایقالخا و  رد  و  ع )  ) همئا یگدـنز  باب  رد  اـهیلع .  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  و  ع )  ) همئا يهراـب  رد  دـش ،  هدـناوخ  سلجم 
هک دنتـسه  ياهقبط  تیب ،  لها  نارگـشیاتس  رکاذ و  حادم و  يهعماج  دناوخ و  تسج و  دیفم  رایـسب  هدنزومآ و  يراعـشا  ناوتیم  هشیمه 

هتبلا نیا  دنـشاب .  هتـشاد  مدرم  نهذ  رد  یمالـسا  فراعم  یمالـسا و  گنهرف  قیمعت  رد  ار  ریثات  نیرتشیب  دـنناوتیم  شور  نیا  يهیاـس  رد 
هک نف ،  نیمه  دیتاسا  حدـم ،  راک  نارظنبحاص  وسکی و  زا  یبدا  ناداقن  ناسانـشرعش و  نآ  رد  هک  ییاهنمجنا  دـهاوخیم ،  ییاهنمجنا 

هتفگ هک  ار  يرعش  نآ  دوشیم ،  هدناوخ  هک  ار  يرعش  نآ  دنـشاب و  هتـشاد  تکرـش  وسکی  زا  دناهدرک ،  هبرجت  امـش  نف  رد  ار  اهراک  نیا 
رب  : » تسا هدش  يرعـش  رد  « وت هب  ییهملک  کی  الثم  یهاگ  اما  بوخ  رایـسب  دندناوخ ،  ییاهرعـش  ناردارب  نآلا  الثم  دـننک ،  دـقن  دوشیم 

يربهرمظعم ماقم  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 44 
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امـش ات  دریگب  رارق  تیاعر  دروم  الماک  اهتقد ،  اهتفارظ ،  نیا  یبدا  ظاحل  زا  هک  تسا  بوخ  ردـقچ  دـنکیم .  بارخ  ار  رعـش  نیمه  وت ، »
ار نآ  دـیاب  تسا ،  نید  نابز  تسا ،  بالقنا  نابز  زورما  یـسراف  نابز  دـینک .  لقتنم  مدرم  يهدوت  لـفاحم  هب  انمـض  مه  ار  یـسراف  ناـبز 

انمـض مه  نابز  رعـش ،  رد  یبدا  نیزاوم  تیاـعر  اـب  سپ  دـنک .  شخپ  ملاـع  رـسارس  رد  ار  مالـسا  فراـعم  اـت  درک  راوتـسا  درک .  مکحم 
زورما ار .  یحادـم  رنه  مه  هدـع  کی  اظفل .  انومـضم و  دنجنـسب ،  ار  رعـش  تاهج  نیا  زا  ياهدـع  اهنمجنا  نآ  رد  دـش .  دـهاوختیوقت 

اما میتشاد ،  حادـم  رفن  ود  دهـشم  رد  ام  شیپ ،  لاس  لهچ  یـس  دـندوب ،  مک  یلیخ  ناحادـم  هتـشذگ ،  رد  تسا .  داـیز  حادـم  هللا  دـمحب 
یکی دشاب :  هدش  رفن  ود  نیا  زا  يدای  میتسه ،  امـش  عمج  رد  هک  الاح  ار ،  ناشود  ره  دنک  تمحر  ادخ  دندوب .  یبوخ  ياهحادـم  افاصنا 

رد دوب .  هدنز  رخاوا  نیا  ات  ناشیا  هک  حصفا  موحرم  مه  یکی  دوب و  ییادص  شوخ  امیس و  شوخ  دیس  مه  رایـسب  هک  رگـشیاتس ،  موحرم 
اب فلتخم ،  ياهسابل  اب  اهناتسرهش ،  يهمه  رد  نارهت و  رد  الاح  هک  ردقنیا  اما  دندوب ،  رتشیب  نارهت  رد  هتبلا  دندوب ،  يرفن  دنچ  مه  نارهت 

مدرم نامیا  بالقنا و  مالسا و  ياربتصرف  نیا  زا  دیابتسه  هک  الاح  دوبن .  اهتقو  نآ  دنتسه ،  فلتخم  ياهکبس  اب  فلتخم و  ياهپیت 
 . تسیلمع راک  نیا  هک  تسا  نیا  رب  نم  داقتعا  درک و  ناوتیم  درک و  ار  هدافتسا  رثکادح 

اهتشونیپ

مسارم رد  ینارنخـس  نیا  ( - 2  . 23/12/1363 مق ،  نارهت و  زا  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  نارکاذ  ناحادـم و  عمج  رد  ینارنخـس  ( - 1
 . تسا هدش  داریا  خیرات 20/11/1366  رد  تیب  لها  نارکاذ  ناحادم و  رادید 

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 

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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 45 
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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 
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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 46 
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