
http://www.ghaemiyeh.com






تارطاخ دنورا 
: هدنسیون

ناردنزام ناتسا  سدقم  عافد  ياهشزرا  رشن  راثآ و  ظفح  داینب 

: یپاچ رشان 

شناسر

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تارطاخ 6دنورا 

باتک 6تاصخشم 

6لصف 1

8لصف 2

12لصف 3

15لصف 4

20یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  20هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


تارطاخ دنورا 

باتک تاصخشم 

رـشن راثآ و  ظفح  داـینب  ماـمتها  هب  (/ واـف ناـحتاف   ) رجفلاو 8 تاـیلمع  ناگدـنمزر  تارطاـخ  تارطاـخ :  دـنورا  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
. ناردنزام ناتسا  سدقم  عافد  ياهشزرا 
.1383 شناسر ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

. هشقن یگنر ،)  ) روصم .: 320 ص يرهاظ :  تاصخشم 
:7-76-7182-964 لایر  2500 کباش : 

( واف ناحتاف   ) رجفلاو 8 تایلمع  ناگدنمزر  تارطاخ  رگید :  ناونع 
. تارطاخ -- 1367-1359 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

رجفلاو 8. تایلمع  -- 1367-1359 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 
. ناردنزام سدقم  عافد  ياهشزرا  رشن  راثآ و  ظفح  لک  هرادا  سدقم . عافد  ياهشزرا  رشن  راثآ و  ظفح  داینب  هدوزفا :  هسانش 

1383 43 فلا /DSR1628 هرگنک :  يدنب  هدر 
955/8430922 ییوید :  يدنب  هدر 
1131761 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لصف 1

نآ رد  دراد . رارق  ناهج  ناتـسلخن  نیرتگرزب  نآ  رانک  رد  هک  ناریا ، نیمزرـس  يهطقن  نیرتیبونج  رد  تسا  یگرزب  يهناخدور  دـنورا ،
رادید هب  هک  ار  ینامدرم  رانک ، دنورا  ياهناتسلخن  وس ، نیا  رد  هدناشوپ . ار  اج  همه  هرصب  ياهناتسلخن  هیاسمه ، نیمزرس  رد  دور ، يوس 

دننارتسگیمن ! نایمدآ  لد  رب  هک  اهمغ  هچ  اهلخن  نیا  دربیم . هنیدم  راید  هب  دنیآیم ، نیمزرس  نیا 
لاس زا  هک  یـسریم  ینیمزرـس  هب  ینک ، روبع  درذگیم  اهناتـسلخن  نایم  رد  هک  ییاههداج  نایم  زا  يراذگب و  نیمزرـس  نیا  رب  ياپ  رگا 
دوب هدش  هتخاس  یهورگ  رگنـس  اهدص  نایاپیب ، رازین  هوبنا و  لگنج  نیا  نایم  رد  لاس ، نآ  رد  دراد . یندـشان  شومارف  یتارطاخ   1364

دننک . زاغآ  ار  يرگید  تایلمع  ات  دندوب  هدامآ  اهلخن  نایم  رد  اهیجیسب ، و 

هحفص 8 ] ] 

. دـنداتفا هار  هب  درک ، بورغ  هک  باـتفآ  دـندش . هداـمآ  دـندرک و  نت  رب  یـصاوغ  ساـبل  یجیـسب ، رازه  هس  هک  دوب  هاـم  نمهب  بورغ 20 
، بش نآ  دنتـشاذگ . دنورا  نورد  هب  اپ  بش  توکـس  رد  صاوغ  نایجیـسب  درکیم . زاغآ  ار  دوخ  شراب  من  من  ناراب  دوب و  درـس  نامـسآ 

نیا دـندوب . هداد  بآ  يایرد  هب  لد  هک  دنتـسیرگنیم  ار  ینیمز  ناگتـشرف  برطـضم ، نارگن و  یهاگن  اب  نامـسآ  رد  هتـشرف  رازه  نارازه 
نیا زا  شورخرپ ، دور  نیا  زا  دـنتفگیم ، ناـکم  نیا  زا  همه  زور ، نآ  يادرف  زا  داـتفا و  اـهنابز  رـس  رب  هراـبود  دـنورا  ماـن  هک  دـش  نینچ 

تسا . نیمز  لها  زا  رتانشآ  نامسآ  لها  نایم  رد  دنورا  يرآ ! بآ . يایرد 
ینعی دیـسر . ماجنارـس  هب  ات  دیـشک  لوط  لاس  کی  هکلب  بش ، کی  هن  رجفلاو 8 ، تایلمع  دوب . هدـش  زاغآ  هک  دوبن  يراک  ناـیاپ  نیا  اـما 

تفای . نایاپ  هلجد  قرش  رد  ردب  تایلمع  هک  يزور  زا  تسرد 
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ار یلبق  تایلمع  رد  تیقفوم  مدـع  لماوع  یعون  هب  کی  ره  اهنآ ، دـنهد . ماجنا  ار  يرگید  تایلمع  یحارط  اـت  دـندش  عمج  ناـهدنامرف 
هنزاوم نیفرط ، ياوق  نیب  رد  دندوب و  هداد  ناماس  رس و  دوخ  ناماسهبان  عضو  هب  یمزر ، ناوت  تاناکما و  جیسب  اب  اهیقارع  دندرمـشیمرب .

یفاک ناشتارودقم  ییاناوت و  تاناکما ، هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ناهدنامرف  دیـشک ، لوط  زور  ود  هک  هسلج  نایاپ  رد  دوب . هدش  رارقرب 
دوش  صخشم  شیامزآ و  تایلمع  يارب  دنورا  يهقطنم  هک  دوب  نیا  ناشرظن  ناهد  نامرف  زا  نت  دنچ  تسین .

هحفص 9 ] ] 

ریخ ؟ ای  تسه  اج  نآ  رد  راک  تایلمع و  ناکما  هک 
دمآ : تسد  هب  جیاتن  نیا  رصتخم  یسررب  کی  اب 

دوب . ایند  لوا  يهجرد  ياهشترا  ناوت  رد  طقف  هک  دندرکیم  روبع  ياهناخدور  زا  دیاب  یکیتکات ، رظن  زا  - 
دننک . هدافتسا  زایتما  هدنرب و  گرب  ناونع  هب  نآ  زا  دنتسناوتیم  دمآیمرد و  فرصت  هب  قارع  واف  رهش  - 

هللادـبع روخ  هب  یتقو  دوب . گنج  رد  قارع  یلـصا  نانابیتشپ  زا  یکی  هک  دـندشیم  زرم  مه  تیوک  روشک  اب  دـنورا  زا  نتـشذگ  زا  دـعب  - 
تشاد . رارق  تیوک  نایبوب  يهریزج  فرط ، نآ  رد  دندیسریم ،

رد ار  اهیتشک  دندشیم و  زاس  لکشم  رتپوکیله  امیپاوه و  يهلیـسو  هب  هشیمه  اهیقارع  گنج ، رد  قارع ؛ یکـشوم  هاگیاپ  رب  طلـست  - 
دندمآیم رد  زاورپ  هب  اهرتپوکیله  لحم ، نیا  زا  تشاد و  رارق  هشیبلا  سار  رد  یکـشوم  هاگیاپ  دندادیم . رارق  فده  دروم  سرافجـیلخ 

دندرکیم . کیلش  ناریا  يراجت  ياهیتشک  فرط  هب  ار  هسوزگا  ياهکشوم  و 
تفرگیم رارق  یثلثم  رد  دـنک ، ادـیپ  تسد  هقطنم  نیا  هب  تسناوتیم  ناریا  رگا  دوب . واف  هشیبلا و  سار  يهقطنم  قارع ، ییایرد  هار  اهنت  - 

دوب . هللادبع  روخ  شرگید  قاس  دنورا و  نآ  قاس  کی  کمن ، يهناخراک  شاهدعاق  هک 
تروص  رد  دشیم . ایرد  دراو  هللادبع  روخ  زا  قارع  يایرد  يورین  دوب . قارع  ییایرد  يهرصاحم  مه  رگید  عوضوم  - 

هحفص 10 ] ] 

[ . 1  ] دریگب هانپ  هللادبع  روخ  لامش  هیلا  یهتنم  رد  دنامب و  یقاب  رصقلاما  ردنب  رد  دشیم  روبجم  هقطنم ، نیا  فرصت 
بسانم رونام  ناکما  يدوخ  ياهورین  يارب  تایلمع  يهقطنم  نیمز  هلمج ، زا  تشاد . ناریا  ياوق  يارب  مه  یکیتکات  ياهتیزم  هقطنم  نیا 

نیا دوب . ناریا  يهناخپوت  شتآ  سرریت  رد  کمن  هناخراک  قمع  ات  هشیبلا  سار  كون  زا  تقیقح ، رد  تشاد . ار  هناخپوت  شتآ  ینابیتشپ  و 
اهیقارع نمض  رد  تسا . واف  رهـش  فرـصت  دنورا و  يهناخدور  زا  روبع  تایلمع ، يارب  حرط  نیرتاراک  نیرتهب و  هک  دادیم  ناشن  طیارش 

دندادیمن . ار  یناریا  ياهورین  فرط  زا  تایلمع  ماجنا  لامتحا  دنورا  واف و  يهقطنم  رد  مه 
زور کی  وا  دوب . رقتسم  دوردنورا  واف و  يهقطنم  رد  وا  نادرگ  دوب . قارع  پیت 111  لوا  نادرگ  نواعم  رصان  راتس  ناورس  اهزور ، نآ  رد 

يرصم رسفا   ) دیعس دمحم  داتـس  رکـشلرس  دندش : اهنآ  هاگرارق  رداو  تایه  ياضعا  دوشیم . یماظن  يهیاپدنلب  تایه  کی  هجوتم  حبص 
دمحا گنهرس  يرصم ،) هتسشنزاب  رـسفا   ) يزوف دمحم  داتـس  گنهرـس  يرـصم ،) رـسفا   ) هتاعـش یلع  داتـس  گنهرـس  عافد ،) ترازو  رد 

هنایفخم یناهگان و  هورگ  نیا  رادید  دندوب . هدـمآ  نآ  تاماکحتـسا  تیعـضو  دـنورا و  واف و  زا  دـیدزاب  يارب  اهنآ  ینمی .) رـسفا   ) ینامی
دبهپس  دوب .
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هحفص 11 ] ] 

دندوب . هورگ  هارمه  مه  يرخفلا  حابص  ماشه  دبهپس  یمیعنلا و  هب  ات  دبهپس  نینچ  مه  تارابختسا ، لک  سییر  نونذ ، داوجلادبع 
ناشتاماکحتسا يهرابرد  اهنآ  زا  راتس  تحارتسا ، نیح  رد  دنتـشگزاب . نادرگ  هاگرارق  هب  تحارتسا  يارب  طخ ، زا  دیدزاب  زا  سپ  اهنآ 

ویلراب طخ  زا  امش  عضاوم  دنتفگ : دندرکیم ، تبحص  دوخ  يهنانامرهق  ياهدربن  زئوس و  لاناک  زا  هک  یلاح  رد  يرـصم ، نارـسفا  دیـسرپ .
هب روبع  يهزاجا  امـش  عضاوم  دنروخیم . تسکـش  دنـشاب ، هتـشاد  ار  واف  هب  هلمح  دصق  یناریا  ياهورین  رگا  تسا و  رتمکحتـسم  مه  [ 2]

، هقطنم زا  تایه  یبایزرا  مغریلع  لاح و  نیا  اب  تسا . یفاک  اهیناریا  اب  هلباقم  يارب  ییاهنت  هب  عضاوم  نیمه  دهدیمن و  يرادناج  چـیه 
[ . 3  ] دادیم مولعمان  يهثداح  کی  زا  ربخ  هک  تشاد  دوجو  ییاههناشن  لیالد و 

هحفص 13 ] ] 

لصف 2

. تشاد دوجو  راک  نیا  يارب  يدایز  تالکـشم  یلو  دوب ؛ دـنورا  يوس  نآ  رد  اهیقارع  عضاوم  ییاسانـش  تایلمع  يارجا  يارب  ماگ  نیلوا 
دوب هرصب  تمـس  هب  ایرد  بآ  نایرج  دم ، عقوم  رد  تشاد . توافتم  نایرج  ود  هناخدور  بآ  دوب . دنورا  يهناخدور  زا  روبع  نآ  نیرتمهم 

هب اهیقارع  هک  نیم  رادراخ و  میـس  لیبق  زا  یعونـصم  عناوم  دننام  دوب ، مه  يرگید  تالکـشم  دشیم . سوکعم  نایرج  رزج ، عقوم  رد  و 
رتم کـی  لقادـح  عاـفترا  هب  هک  يرازین  نـالوچ و  دوب و  تخـس  اـهورین  تکرح  يارب  هک  يـال  لـگ و  رپ  لـحاس  دـندوب ؛ هدروآ  دوجو 

ياـهورین شزوـمآ  نآ  نیرتمهم  دـندوب . هتفرگ  تاـیلمع  يارجا  يارب  یعطاـق  میمـصت  ناـهدنامرف  دادیمن . اـهورین  هب  تکرح  يهزاـجا 
یصصخت  یمومع و  شخب  ود  هب  اهشزومآ  دوب . صاوغ  ییاسانش و 

هحفص 14 ] ] 

يهیلک اهورین  لیلد ، نیمه  هب  دوب ؛ مهم  تاعالطا  تظافح و  لصا  تیاعر  دندنارذگیم . ار  یمومع  شزومآ  اهورین ، يهیلک  دش . میـسقت 
لحم رد  مه  یصصخت  شزومآ  دورن . ول  تایلمع  يهقطنم  اهشزومآ ، عون  زا  ات  دنتخومآیم  ار  فلتخم  ياهگنج  شور  یماظن و  نونف 

دشیم . ماجنا  دوب ، تایلمع  یلصا  يهقطنم  هباشم  یتیعضو  ياراد  هک  یصاخ 
رد دیاب  ناگدنمزر  نیا  دندش . ییاسانـش  تایلمع  دراو  یـصاوغ ، ياسرف  تقاط  تخـس و  ياههرود  ندنارذگ  زا  سپ  ییاسانـش ، رـصانع 

. دنتخادرپیم ییاسانش  هب  عناوم ، زا  روبع  اب  سپـس  دندشیم ؛ اهیقارع  يهقطنم  دراو  دنورا ، يرتم  ات 1500  ضرع 600  زا  روبع  اب  بش ،
ياهرگنس ددعتم و  ياههاگدید  يوق ، ياهروتکژورپ  بش ، رد  دید  ياهنیبرود  یحطـس -  رادار  عون  کی  تیزار -  کمک  هب  اهیقارع 

ثعاب اهنت  هن  یطایتحایب  نیرتکـچوک  دنتـشاد . فارـشا  دـنورا  رب  مکحتـسم ، ياههلکـسا  لـحاس و  طاـقن  نیرتکـیدزن  رد  هنهد  دـنچ 
دندشیم . ساسح  هقطنم  تیعضو  هب  تبسن  ییاههنحص  نینچ  ندید  اب  اهیقارع  هکلب  ، دشیم صاوغ  ياهورین  تداهش  ای  تراسا 

، هداج ثادحا  لوغـشم  ياهدع  اهشزومآ ، ماجنا  اب  نامز  مه  دوب . تالاقتنا -  یـسدنهم و  تامادـقا  هقطنم -  يزاس  هدامآ  رگید  يهلاسم 
نیا  دندش . رانک  دنورا  يهقطنم  رد  زاین  دروم  تاناکما  یماظن و  نیگنس  لیاسو  لقن  لمح و  رگنس و  هلوس ، لپ ،

تارطاخ www.Ghaemiyeh.comدنورا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 15 ] ] 

ياههاگتسد ات  دش  یعـس  هقطنم ، یغولـش  زا  يریگولج  يارب  دوب . يرگید  لکـشم  تاعالطا ، تظافح و  لصا  تیاعر  هب  هجوت  اب  هلاسم ،
دندش روبجم  اهناگی  یلصا ، ياههداج  رد  ددرت  شهاک  رب  ینبم  نیلوؤسم  رکذت  اب  نینچمه  دننزب ؛ هسرپ  ناتسلخن  لخاد  رتمک  یـسدنهم 

دننک . هدافتسا  اههاگتسد  دارفا و  لقادح  زا 
دنورا ياهزور  نآ  وج  اب  هک  نیا  يارب  دوب . هدـنام  یهام  دـنچ  تایلمع  ماجنا  اـت  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  تفرگ . ناـج  مکمک  اـهشزومآ 

میورب . جیسب  ياهنادرگ  زا  یکی  هب  تسا  رتهب  میوش ، انشآ  رانک 
تاعالطا دحاو  رقم  هب  ار  شدوخ  دیآیم ، تایلمع  يوب  دیمهف  هک  ینامز  وا  دوب . اروشاع  رکـشل  ناگدنمزر  زا  یکی  ییاضر  یلق  يدـهم 

. دیـسوب ار  شتروص  دناسر و  يدهم  هب  ار  دوخ  دیود و  یلاح  شوخ  زا  وا  ندید  اب  میرک  دید . ار  یتمرح  میرک  ادـتبا  اج  نآ  رد  دـناسر .
هک يروحم  نامه  رد  يدهم  دش  رارق  تبحـص ، یمک  زا  سپ  دهدب . وا  هب  ار  يدهم  ندـمآ  ربخ  ات  تفر  یحتف  میرک  دزن  تعرـس  هب  دـعب 

دنک . راک  تشاد ، هدهع  رب  ار  شتیلوؤسم  یتمرح ، میرک 
هدـش رقتـسم  نوراک  يهناخدور  لـحاس  زا  یتمـسق  رد  یـصاوغ  شزومآ  يارب  ناـجنز  ع )  ) رغـصایلع نادرگ  و  ع )  ) ادهـشلادیس نادرگ 

دیاب  مه  وت  تسام . يهدهع  رب  ع )  ) ادهشلادیس نادرگ  یصاوغ  شزومآ  تفگ : درک و  يدهم  هب  ور  یتمرح  میرک  دندوب .

هحفص 16 ] ] 

یشاب . اهناهورگ  زا  یکی  یبرم  شزومآ ، نیا  رد 
لماک شزومآ  زور ، دنچ  ضرع  رد  يدهم  دش و  لح  مه  لکـشم  نیا  تسنادیمن . يدایز  زیچ  حطـس ، نیا  رد  شزومآ  يارب  يدـهم  اما 
تشه تعاس  ات  اهورین  نآ ، زا  سپ  دشیم . رازگرب  هاگ  حبـص  حبـص ، تعاس 7  زور ، ره  دـید . ار  شایبناج  مزاول  و  [ 4  ] نیف اب  یصاوغ 
يادص اب  تشاد . همادا  هفقویب  رهظ  ات  دشیم و  عورش  شزومآ  تعاس 8 ، سار  راک . يارب  دنوش  هدامآ  دنروخب و  هناحبص  دنتـشاد  تقو 

، راهان زا  دعب  دوب . راهان  تقو  نآ ، زا  سپ  دشیم . ادا  نایجیـسب  روضح  اب  هینیـسح و  رد  زامن  دشیم . هداد  تحارتسا  اهورین  هب  رهظ ، ناذا 
عورش اهشزومآ  هرابود  رهظزادعب  تعاس 3  دـنتخادرپیم . لابتوف  يزاب  هب  رتشیب  اههچب  اما  دوب ؛ تحارتسا  يارب  تقو  تعاـس  ود  یکی 

دوب ! سیخ  زونه  اهورین  یصاوغ  سابل  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دشیم .
دکار رگا  بآ  هـک  یلاـح  رد  دـندشیم . بآ  دراو  هراـبود  بـش  ياـههمین  دـندشیم و  جراـخ  بآ  زا  برغم ، ناذا  ماـگنه  اهیجیــسب ،

دزیم ! خی  دنامیم ،
زوس و  دوب . نهذ  زا  جراخ  مه  نآ  روصت  یتح  هک  دشیم  ماجنا  یطیارش  رد  زورهنابش ، رد  نیرمت  شزومآ و  تعاس   10

هحفص 17 ] ] 

دوب . بآ  رد  روضح  اهتعاس  دمآیپ  هک  اهيرامیب  عاونا  هیذغت و  دعاسمان  طیارش  اهسابل ، ندوب  بسانمان  اوه ، يامرس 
نیا ناصاوغ  دوب . هللاراث  رکشل 41  ماقم  مئاق  اهزور  نآ  ینیسحریم ، مساقریم  دوب . ناسکی  اهرکشل  يهمه  يارب  شیب  مک و  تیعضو  نیا 

دندوب . لوغشم  شزومآ  هب  رانک ، دنورا  رد  هدبیوچ ، يهقطنم  رد  مه  رکشل 
زا یکی  یعراز -  یلع  دـنورب . نوراـک  يهناـخدور  هب  انـش  شزومآ  يارب  رکـشل  نکـشطخ  ياـهورین  زا  یخرب  دوـب  رارق  حبـص ، زور  نآ 

تارطاخ www.Ghaemiyeh.comدنورا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


امرس نآ  رد  ینیسحریم  دز ، شکشخ  بجعت  زا  داتفا . ینیسحریم  هب  شنامـشچ  هک  تشذگیم  نوراک  رانک  زا  تشاد  رکـشل -  نیلوئـسم 
درکیم . انش  نوراک  رد 

شدرـس رتشیب  وا  ندید  اب  یعراز  یلع  دوب . هداتفا  هرامـش  هب  ینیـسحریم  سفن  تفر . رکـشل  ماقم  مئاق  فرط  هب  درک و  جک  ار  شهار  وا 
ناهایگ هب  تسد  دـعب  داد . ار  شباوج  درک . مالـس  وا  هب  یعراز  یلع  بآ . رانک  دـمآ  ینیـسحریم  دیـشک . ـالاب  ار  شتکروا  يهیقی  دـش و 

یلع دـیزرلیم . دـیب  لثم  دوب و  هدـش  خیـس  شندـب  ياهوم  مامت  دیـشک . نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  تفرگ و  لحاس  راـنک  يوردوخ  کـشخ 
ياهدرک ؟ انش  سوه  امرس  نیا  وت  یجاح ! دیسرپ : بجعت  اب  یعراز 

نت اهنآ  هک  نیا  زا  لبق  متـساوخ  اج . نیا  دنیایب  انـش  يارب  اهنادرگ  زورما  تسا  رارق  داد : باوج  دزیم ، دنخبل  هک  یلاح  رد  ینیـسحریم 
ار  انش  امرس و  يهزم  مه  مدوخ  دنهدب ، نوراک  بآ  هب 

هحفص 18 ] ] 

[ . 5 .... ] مشاب هدیشچ 
درکیم . هشیمه  زا  رتایهم  رتمواقم و  ار  اهحور  يونعم ، ياههمانرب  لاوحا ، نیا  يهمه  اب 

اما ... دنک ، ییاریذپ  شیاههمعط  زا  ات  درکیم  هدامآ  ار  دوخ  تسه و  ییاهربخ  دوب  هدیمهف  یشحو  دور  نیا  دنورا ، عاضوا ، نیا  رد 
نآ هب  تشادن ، یترورـض  اهنادرگ  رانک  رد  ناشروضح  هک  تاعالطا  ياهورین  دوب  رارق  دوب . دوردـنورا  رانک  رد  اروشاع ، رکـشل  يهبقع 

يدهم دمآ . ییاتویوت  سوبینیم و  دوبن . اهنادرگ  عمج  رد  تاعالطا  ياهورین  هب  يزاین  رگید  شزومآ ، اهتدم  زا  سپ  دنوش . لقتنم  اج 
دوب . دنورا  يهیشاح  ياهناتسلخن  اهنآ  دصقم  دنداتفا ، هار  هب  یتایلمع  يهقطنم  يوس  هب  دندرک و  عمج  ار  ناشلیاسو  شناتسود  و 

رد دوب . رقتـسم  اـج  نآ  رد  تاـعالطا  دـحاو  هک  تشاد  رارق  يدجـسم  دوب ، هدـش  روهـشم  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  رهن  هب  هک  يرهن  راـنک 
. دوب هدـش  هتخاس  دجـسم  نورد  یمکحم  رگنـس  بیترت ، نیا  هب  دـندوب ؛ هدـناشوپ  كاخ  اب  ار  نآ  يور  هدز و  هلوس  دجـسم ، يهناـخزامن 

دندشیمن . ياهفاضا  يهضراع  چیه  هجوتم  دندرکیم ، ییاوه  ییاسانش  رگا  اهیقارع  تشاد و  مه  راتتسا  هک  نیا  نمض 

هحفص 19 ] ] 

ات مه  رکـشل  هاگرارق  هسردم و  رد  رکـشل  يرادهب  دندوب . هدرک  تیاعر  تاعالطا ، تظافح  يارب  ار  هتکن  نیا  اهدحاو  يهمه  رکـشل ، رد 
دوب . هدکهد  کی  نورد  تایلمع ، زا  لبق  ياهزور  نیرخآ 

اج نآ  زا  دوب و  لاه  يهلزنم  هب  یقاتا  رـس ، تشپ  دشیم . ادج  فکمه  يهقبط  زا  ییاههلپ  دندش . تیاده  دجـسم  هب  شناتـسود  يدهم و 
خیـش یلع  يرایهللا ، دـیمح  اج  نآ  دوب . هدـش  شناتـسود  يدـهم و  رگنـس  هک  دوب  یقاتا  لاه ، رگید  تمـس  تشاد . يرگید  قاـتا  هب  هار 

ریغ هب  هجوت  تصرف  یـسک  راک ، ینیگنـس  تلع  هب  هک  یمیمـص  یعمج  دـندوب . مه  اـب  يدـهم  و  یتمرح و ... میرک  اـفو ، میرک  هدازیلع ،
دندشیم . شوهیب  یگهتسخ  زا  دمآیم ، شیپ  مه  هاتوک  یتصرف  رگا  تشادن .

یـصاخ لکـش  هب  وا  دوـب . هدرک  ادـیپ  فارحنا  شیاـپ  فـک  هتفر و  نیم  يور  ـالبق  مـیرک  دوـب . یتـمرح  مـیرک  ناـشلوؤسم  اـهزور ، نآ 
رکـشل تاعالطا  دحاو  گنج و  زاین  اما ، دنک ! ادیپ  يراک  هداوناخ  شاعم  رارما  يارب  ات  دوب  هدنام  رهـش  رد  یبسن  دوبهب  زا  دعب  دـیگنلیم .

هقطنم هب  ار  شدوخ  یتآ ، يهلمح  ياهییاسانـش  يارب  دـناوتیم  رگا  دنتـساوخ ، دـنتفرگ و  سامت  وا  اـب  رکـشل  نیلوؤسم  دـیبلطیم . ار  وا 
دمآ . ههبج  هب  درک و  اهر  ار  هناخ  راک و  مه  میرک  دناسرب .
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ندید اب  اهورین  دوب . هدش  زاسهلاسم  هقطنم ، رد  نمشد  تازیهجت  هوبنا  اما  دوب ؛ هدرک  عورش  هزات  ار  دنورا  زا  يدج  ییاسانش  اوشاع ، رکشل 
سرت  هرهلد و  راچد  راک  تمظع  دنورا و  تهبا 

هحفص 20 ] ] 

وا هب  تاعالطا  دحاو  لوؤسم  یحتف ، دیـسر . هقطنم  هب  رهظ  کیدزن  میرک  دوب . تلع  رب  دیزم  مه  تیزار  ياهرادار  يهلاسم  دـندوب . هدـش 
مور یم  مدوـخ  بشما  نیمه  تسین . یلکـشم  هک  نیا  تفگ : یگهـشیمه  دـنخبل  ناـمه  اـب  مـیرک  تـسا . رارق  هـچ  زا  هیـضق  هـک  دـنامهف 

ییاسانش .
بوـخ ار  میرک  یحتف ، اـما  . ریخا لاـس  کـی  رد  مـیرک  یپ  رد  یپ  ياـهتیحورجم  اـب  مـه  نآ  دـنتفرگ ، یخوـش  هـب  ار  وا  فرح  اـهیلیخ 
خساپ رد  میرک  دنورب . ولج  بوخ  دنتسناوتن  همه  نیا  اب  دناهدید ، شزومآ  یلیخ  اههچب  يهیقب  هک  تفگ  وا  هب  طقف  نیاربانب ، تخانشیم ؛

منیبیم . شزومآ  زورما  مه  نم  تسین ! يزیچ  هک  نیا  تفگ :
ياـههچب زا  یکی  اـب  بش ، درک و  نـیرمت  دـید و  یـصاوغ  شزوـمآ  اـهرهن  زا  یکی  لـخاد  تعاـس  ود  یکی  مـیرک ، زور  ناـمه  هصـالخ 

تشپ دوب ، هدش  داجیا  بآ  لخاد  دنب و  لیس  لباقم  هک  ار  نمـشد  ياهرادراخ  میـس  اهيدیـشروخ و  اهنآ ، تفر . ییاسانـش  هب  تاعالطا 
تاعالطا ياهورین  زور ، نآ  يادرف  زا  دنتشگرب . رقم  هب  تمالـس  هب  مه  دعب  دندرک . یبوخ  ییاسانـش  ار  اهیقارع  عضاوم  دنتـشاذگ و  رس 

دندرک . يریگیپ  رتشیب  تعرس  تیدج و  اب  ار  ناشراک  دنتفرگ و  توق  میرک  راک  زا 
. دوب یتمرح  میرک  مود  روحم  هدازیلقـسابع و  رغـصا  مکی ، روحم  تاعالطا  لوؤسم  درکیم . راک  روحم  ود  رد  اروشاع  رکـشل  تاعالطا 

رفن  ود  نکش ، طخ  ياهورین  زا  هتسد  ره  يارب 

هحفص 21 ] ] 

طخ و هب  رید  نوچ  يدهم  اما  دنتـشاد ؛ هدهع  رب  ار  اهصاوغ  تیاده  رفن ، ات 8   6 روحم ، ره  رد  دوب . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یتاعالطا  يورین 
دنچ ره  دنک . هعلاطم  ار  ع )  ) نیـسح ماما  نادرگ  ریـسم  وا  دش  رارق  دنام . اج  نکـش  طخ  ياههتـسد  یهارمه  زا  دوب ، هتفر  دنورا  ییاسانش 

درک . عورش  ار  دوخ  راک  وا  اما  دوبن  یعطق  يو  روضح  زونه 
اهنآ دندوب . هتـشاذگ  شناتـسود  يدهم و  رایتخا  رد  هتـشذگ  لاس  هد  رد  ار  دور  دنورا  دم  رزج و  ماقرا  رامآ و  هاپـس ، دـشرا  ناهدنامرف 
کی دوب ، راهب  اـی  ناتـسبات  رد  هلمح  دـعوم  رگا  دـیاش  دـندرکیم . يریگیپ  تدـش  هب  تاـعالطا  نآ  کـمک  هب  ار  یـسررب  قیقحت و  مه 

نیا اما  دـنک ؛ مولعم  ار  فلتخم  ياهزور  رد  لماک  دـم  رزج و  نامز  يدایز  دـح  اـت  تسناوتیم  هدـش ، هیارا  ماـقرا  راـمآ و  يور  یـسررب 
نیمه دوب و  اهیگدـنراب  ریثأت  تحت  دـنورا  یبآمک  یبآرپ و  تشاد . رگید  ياهلصف  اب  یـشحاف  تواـفت  زییاـپ ، ناتـسمز و  رد  تیعـضو 

دوب . رثؤم  بآ  نایرج  رییغت  رد  لماع 
هاگ تشاذگیم و  مامت  همین  ار  ییاسانـش  راک  بآ ، نایرج  تدـش  هاگ  دـشیم . کیدزن  راک  نایاپ  مک  مک  تفای و  همادا  مه  اهییاسانش 

تیاعر لصا  هب  هجوت  اـب  هلاـسم ، نیا  دربیم . يرگید  لـحاس  هب  ار  اـهنآ  بآ  دندیـسریمن و  رظن  دروم  ياـج  هب  تشگرب ، رد  ناـصاوغ 
دشیم . مه  زاس  لکشم  تاعالطا ، تظافح 

اب  دش . لیمکت  یتایلمع  ياهروحم  ییاسانش  راک  مکمک 
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هحفص 22 ] ] 

ياهزور رخآ ، ياهزور  دماین . دوجو  هب  دزیگنارب ، ار  اهیقارع  نظ  هک  يايریگرد  چـیه  ابیرقت  تظافح ، لصا  تیاعر  شالت و  تیدـج ،
ياههمانتیصو دوب . اههچب  هاگهانپ  دنورا ، يهیشاح  ناتسلخن  اهتذل . مه  دوب و  شیازفا  هب  ور  اهیگنتلد  مه  دوب . نایجیسب  يارب  یبیرغ 

اهنتسب و ... توخا  دهع  ادهش ، ادخ و  اب  اهرادم  رارق و  اهیگنتلد ، اههیرگ ، اهزاین ، اهزامن ، دشیم . هتشون  لخن  ناتخرد  ياپ  يدایز 
دهاـش اـهلخن  ع .)  ) نینموـملاریما مـغ  ییاــهنت و  ریوـصت  زا  ياهشوـگ  تـشاد ؛ يرگید  ياوـه  لاــح و  بورغ ، تاــظحل  رد  ناتــسلخن 

دندوب . نایجیسب  تاظحل  نیرتكاپ  نیرتیمیمص و 
هقطنم هیجوت  يارب  اهنادرگ  یتایلمع و  ياـهروحم  ناـهدنامرف  دـندرک ، يزیرنش  ار  یتاـیلمع  يهداـج  درکیم . رییغت  جـیردت  هب  هقطنم 

يوج تسج و  هقطنم و  هب  اهورین  لاقتنا  يارب  يزیرهمانرب  دش و  رقتسم  هقطنم  رد  نیگنـس  ياهحالـس  دندوب . دمآ  تفر و  لاح  رد  بترم 
دوب . هدش  عورش  بسانم ، لحم 

. دنتشاذگ یتایلمع  يهداج  يور  رب  ار  اهمدق  نیلوا  هدازیلع ، خیش  یلع  يدهم و  دوب . هدش  روبع  يهدامآ  هداج  حبـص ، زور  کی  هرخالاب 
ناهدنامرف دیـشکیم . دایرف  دزیم و  قلعم  دـیرپیم ، نییاپ  الاب و  دـیدنخیم ، دـیودیم ، هداج  يور  دوب . هدـش  يرگید  روط  راگنا  یلع ،

. دـننیبب ار  ناشتیرومام  لحم  دـنناوتب  هک  دـندش  هدرب  ولج  يدـح  ات  اهنآ  دـنتفر . بآ  لـخاد  دـندمآ و  هقطنم  هب  هیجوت  يارب  اـهنادرگ 
ییاهربخ  هک  دوب  هدش  نئمطم  دنورا 

هحفص 23 ] ] 

ادابم هک  دروآ  دوجو  هب  ناهدنامرف  رد  ار  ینارگن  نیا  ورین ، شیازفا  دـعلبب . ار  اهنآ  اـت  اـهورین  رظتنم  دوب و  هدـش  دـنلب  باوخ  زا  تسه .
دـندوب و نوراک  رانک  رد  نکـش  طخ  ياهنادرگ  دـندوب ، رقتـسم  هقطنم  ود  رد  نامز  نآ  ات  اهنادرگ  دوش . هتخیگنارب  نمـشد  تیـساسح 

دوب هدش  رارق  دش . هتفرگ  رظن  رد  طخ  رد  ناشرارقتسا  يارب  ییاهلحم  اهورین ، نیا  لک  لاقتنا  زا  لبق  ریـش . نمهب  رد  نابیتشپ  ياهنادرگ 
دوب ییاتسور  دوب -  نآ  رد  يدهم  هک  ع - )  ) نیسح ماما  نادرگ  رارقتسا  لحم  دنوشرقتـسم . مراهچ  رهن  رانک  نکـش  طخ  ياهنادرگ  هک 

رارقتسا يارب  دندوب ، دور  دنورا  کیدزن  اهرهن و  رانک  هک  ییاههاگساپ  هاگرارق . هب  مه  دوب و  کیدزن  شناتـسود  يدهم و  رقم  هب  مه  هک 
حطـس رد  تایلمع  زا  لبق  ياهینارنخـس  یهیجوت و  تاسلج  دوب . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هتـسد -  دودح 8  نکـش -  طخ  صاوغ  ياهورین 

دوب . هدش  عورش  اروشاع  رکشل 

هحفص 25 ] ] 

لصف 3

، باتفآ بورغ  اب  نامزمه  دـمآیم . قوش  هب  همعط  همه  نیا  ندـید  اب  هشیمه ، زا  رترایـشه  دـنورا  دیـسر . هار  زا  نمهب 1364  متـسیب  بش 
دـنتفر و ورف  مه  شوغآ  رد  مارآ  سپـس  دـندناوخ . ار  ناـشزامن  ناتـسلخن  ریز  رد  صاوـغ  رازه  هس  دـندش . کـیدزن  اـهرهن  هب  اـهصاوغ 

کی رد  دنتشاذگ و  اهرهن  بآ  نورد  هب  اپ  اهنآ  دندنارذگ و  نآرق  ریز  زا  ار  اهصاوغ  تایلمع ، یلـصا  ناهدنامرف  دندرک . یظفاحادخ 
دندناسریم . وس  نآ  هب  ار  دوخ  دنتشذگیم و  بآ  يایرد  زا  دیاب  اهنآ  دوب . اهنآ  يور  شیپ  رد  دنورا  دعب ، یقیاقد  دنتفر . شیپ  نوتس 
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نیمه رد  دوب . هدـش  غولـش  یمک  تاـظحل  نیا  رد  رگنـس  دوب . هتفر  ورف  رکف  هب  دوخ  رگنـس  رد  ـالبرک  رکشل 25  هدنامرف  ینابرق  یـضترم 
اب  دش . رگنس  دراو  میقتسم  دیسر و  هار  زا  یکی  لاح ،

هحفص 26 ] ] 

 - هاپس تقو  هدنامرف  نسحم -  اقآ  ار  نیا  تفگ : دراو  هزات  تفرگ . ار  هتسب  یـضترم  داد . وا  هب  ياهتـسب  تفر و  ینابرق  یـضترم  دزن  هلجع 
مناسرب . امش  هب  ات  داد 

ات دش  بلج  هتسب  هب  ناشهجوت  همه  دیچیپ . رگنس  ياضف  رد  يرطعم  يوب  لاح ، نیمه  رد  دش . هتسب  ندرک  زاب  لوغشم  شمارآ  اب  یضترم 
نیمز يور  ار  نآ  دندز و  هقلح  مچرپ  رود  همه  دیشک . نوریب  هتسب  لخاد  زا  ار  یگنر  زبس  مچرپ  رکـشل  هدنامرف  تسیچ . نآ  لخاد  دننیبب 

اضر ماما  دبنگ  مچرپ  مچرپ ، نیا  درک : زاب  ار  نآ  دش . هاپـس  هدنامرف  يهمان  هجوتم  درک . هاگن  ار  هتـسب  لخاد  یـضترم  دندرک . نهپ  رگنس 
دینک . بصن  واف  رهش  يهرانم  نیرتدنلب  زارف  رب  ات  دوشیم  هدرپس  امش  تسد  هب  تناما  نیا  تسا . (ع )

هب ار  مچرپ  دعب  داد . حیـضوت  ار  ارجام  نیرـضاح  يارب  دوب ، هدز  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  هدـش و  بلقنم  هک  یلاح  رد  ینابرق  یـضترم 
هدـش ارجام  لصا  هجوتم  هزات  هک  نارگید  دروآرد . زازتها  هب  واف  رهـش  رد  ار  نآ  دـعب  زور  حبـص  اـت  داد  یناـحور  يهدـنمزر  کـی  تسد 

[ . 6  ] دندرک كربتم  ار  دوخ  تروص  رس و  دندیشک و  مچرپ  هب  تسد  نانکهیرگ  دندوب ،
هللامسب درک . رداص  ار  هلمح  نامرف  ءایبنالا  متاخ  هاـگرارق  يوس  زا  ییاـضر  نسحم  نمهب 1364 ، هقیقد 20  تعاس 22 و 10  رد  ماجنارس 

هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال  میحرلا . نمحرلا 

هحفص 27 ] ] 

رد شیپ  لاس  تفه  هک  تسا  يزور  زورما  ارهزلا . همطاف  ای  ارهزلا ، همطاف  ای  ارهزلا ، همطاف  ای  هنتف . نوکتـال  یتح  مهولتاـق  میظعلا و  یلعلا 
مادص یماظن  تموکح  زین  ناردارب  امش  نمهب 1357 -  هب 21  هراشا  وش -  وغل  دـیاب  یماظن  تموکح  داد  نامرف  ینیمخ  ماما  ینامز  نینچ 

دیزیرب . مه  هب  ار  یماظن  تموکح  اتسور و  رهش و  يوت  دیزیرب  هللا  ءاش  نا  دینک و  وغل  ار 
صاوغ ربارب 3000  رد  میلـست  توهبم و  تام و  دـنورا  دـش . زاغآ  واف  فرـصت  تایلمع  هفقویب ، راک  ییاسانـش و  شزومآ ، اههام  زا  سپ 
شنکش طخ  ناتسود  رکف  هب  تشادن . رارق  مارآ و  يدهم  دنتفریم . دور  فرط  نآ  هب  لکـشلادحتم  ياهسابل  اب  هک  دوب  هدش  نکـش  طخ 

اهنآ هک  دوب  رهظ  زا  دعب  مین  جنپ و  تعاس  داتفا . زور  نامه  رهظ  زا  دعب  دای  هب  هدازیلع و ... خیـش  یلع  افو ، میرک  يرایهللا ، دـیمح  دوب ؛
زامن ندـناوخ  لوغـشم  سابل  نامه  اب  دـنتفرگ و  وضو  دنتـسب . مکحم  ار  ناشتازیهجت  مه ، کمک  اـب  دـندرک و  نت  رب  ار  یـصاوغ  ساـبل 

دندرک . تکرح  دنورا  فرط  هب  اهنآ  يدهم ، هیقب و  يهقردب  اب  دوب . عادو  زامن  دیاش  دندش .
. دـندش بآ  دراو  ياهتـسد  ود  نوتـس  کی  تروص  هب  اـهنآ  بش ، تعاـس 9  داد . شزاون  ار  ناـشتروص  داـب  دـشیم و  ربا  مک  مک  اوه 

ریـسم اهنآ  ات  دوب  هدش  ثعاب  نیمه  دشیم و  نشور  مه  رـس  تشپ  نمـشد  ياهرونم  دوب . رتمولیک  کی  اهنآ  روحم  رد  هناخدور  ضرع 
دننک . ادیپ  رتهب  ار  دوخ 

فرط  نآ  هب  اهنآ  بش  تعاس 10  هب  هدنام  هقیقد  دودح 20 

هحفص 28 ] ] 
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دندوب . هدیسرن  نانکش  طخ  زا  ياهدع  زونه  هک  نیا  نمض  تشادن . يزادناریت  قح  سک  چیه  تعاس 10  ات  دندیسر . دنورا 
دیمح دندرکیم . يرکف  دیاب  دوب . هدش  يریگفده  اهنآ  يور  تسرد  اهراب  ریت  زا  یکی  دوب . يدیشروخ  ياههلیم  نمـشد ، عناوم  نیلوا 
تسد رادراخ  ياهمیس  دوب  تخس  اهرادراخ  میس  زا  نتشذگ  تفر . ولج  زیخ  هنیـس  دنک . هفخ  ار  رابریت  دناوتب  دیاش  ات  دز  نوریب  هتـسد  زا 
دهاوخ شناتـسود  راظتنا  رد  ياهعجاف  هچ  دوشن ، هفخ  راب  ریت  رگا  هک  تسنادیم  تفر . ولج  نانچ  مه  دوب  هدرک  یمخز  ار  شیاهسابل  و 

دوب .
خیش یلع  دینش . اههچب  زا  یکی  يهلان  يادص  ناهگان  يدهم  درک و  کیلش  رابریت  درک . ریگ  اهرادراخ  میس  رخآ  فیدر  ود  تشپ  يدهم 

تفر . دیمح  دزن  دناشک و  لوا  يهتسد  فرط  هب  مود  يهتسد  زا  ار  شدوخ  مه  هدازیلع 
دندش و دنلب  مه  اب  هظحل ، کی  رد  دنتـشاد . هگن  هدامآ  دندیـشک و  ار  ناشياهکجنران  نماض  یلع  دیمح و  دوب . هقیقد  تعاس 10 و 10 

تفر . اوه  هب  اهیقارع  دایرف  داد و  دعب ، ياهظحل  دنداتفا و  فده  يور  اهکجنران  دندرک  باترپ  اهیقارع  تمس  هب 
وس نآ  هب  دندیشک و  الاب  ار  ناشدوخ  مکحتـسم  يهراوید  زا  دندیرپ . فرط  نآ  هب  رادراخ  میـس  فیدر  رود  يور  زا  نایوگریبکت  ود  نآ 

يزادناریت . هب  دندرک  عورش  یلع  دیمح و  دندوب . هتشذگ  راوید  زا  يرگید  ناصاوغ  مه  فرط  نآ  زا  دنداتفا .

هحفص 29 ] ] 

دوخ فتک  ریز  رد  دـیمح  ناهگان  دنتـشاذگ . رارف  هب  اـپ  یـصاوغ -  ساـبل  رد  تبیه -  نآ  اـب  ییاـهناسنا  ندـید  اـب  سرت و  زا  اـهیقارع 
شفرط هب  دوب . هداتفا  نیمز  يور  یـصاوغ  رتفرط ، نآ  یمک  دوب . هدرک  خاروس  ار  شندـب  يزیر ، شکرت  راگنا  درک . ساسحا  یـشزوس 

تسا . هدازیلع  خیش  یلع  شاهنیرید  رای  وا  دیمهف  دعب  هظحل  دنچ  یلو  دوب ؛ دولآنوخ  شتروص  تخانشن . ار  وا  اما  تفر 
. درکن لاحشوخ  ار  دـیمح  یگهشیمه ، دـنخبل  نامه  اب  یلع  دینـشن . یباوج  راب . هد  راب ، ود  راب ، کی  دز ، ادـص  ار  وا  یتحاراـن  اـب  دـیمح 

درک . عادو  وا  اب  دیسوب و  ار  یلع  يهناش  درک . یگهفخ  ساسحا  دیمح  دیشک و .... ار  شرخآ  ياهسفن 
راک هب  اهمیـسیب  هلـصافالب  دشیم . رتشیب  هظحل  ره  ياهيزادناریت  يادص  دیـسر . يدهم  شوگ  هب  اروشاع  روحم  رد  يریگرد  يادـص 
دوب هدـش  صخـشم  لبق  زا  هک  یقیاق  هب  ار  ناشدوخ  تعرـس  هب  یفطـصم  يدـهم و  دـینک ! تکرح  دـینک ... هدامآ  ار  اههچب  عیرـس  داـتفا ،

تمـس هب  اهنآ  دندرک . تکرح  اهقیاق  دندیود . دـندوب ، ناشرظتنم  اهقیاق  هک  يرهن  يوس  هب  نادرگ  ياهورین  ناشرـس ، تشپ  دـندناسر .
هب غارچ  اب  صاوغ  ياههچب  زا  یکی  یلبق ، رارق  قبط  دوب . صخـشم  ینـشور  يهطقن  نوچ  رود ، يهلـصاف  زا  هک  دـنتفریم  شیپ  یـصخاش 

هک  دوب  اهیقارع  يهلولگ  رابگر  اهقیاق  لکشم  اهنت  دادیم . تمالع  اهنآ 

هحفص 30 ] ] 

دنناسرب . دنورا  فرط  نآ  هب  ار  ناشدوخ  رتعیرس  هچ  ره  دندرک  یعس  اهنآ  دوب و  یناجیهرپ  تاظحل  دادیم . ناشرازآ 
صاوغ نآ  تخانـش . ار  وا  يدـهم  دوب . ناشرظتنم  یـصاوغ  سابل  رد  یکی  رتولج ، یمک  دوب . زاب  هار  دندیـسر . اهرادراخ  میـس  هب  اهقیاق 

ات بآ و و  يوت  دیرپ  يدهم  دوبن . قیاق  اب  يور  شیپ  ناکما  رتولج  یمک  درک . تیاده  ار  نآ  تفرگ و  ار  قیاق  نیلوا  يهبل  یلطعم  نودـب 
. دندوب هتسخ  نکش  طخ  ياههچب  دندیودیم . فرط  نآ  فرط و  نیا  هک  دید  ار  ناصاوغ  تخادنا . دنب  لیس  يور  یهاگن  تفر . ورف  وناز 
هک یگهتـسخ  امرـس و  مغریلع  هدرک و  هلمح  نمـشد  دنب  لیـس  هب  مه  دعب  دـندوب . هدرک  انـش  ار  دـنورا  ضرع  تعاس  ود  زا  شیب  اهنآ 

تارطاخ www.Ghaemiyeh.comدنورا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


دندوب هتفرن  يدایز  هار  زونه  داد . همادا  شدوخ  هار  هب  يدهم  دندوب . اهرگنس  يزاسكاپ  لوغشم  مه  زونه  ، دوب هتشاذگن  ناش  يارب  یقمر 
 - واف يهداج  هب  دعب ، یقیاقد  دـنداتفا . هار  هب  ور  نیـشام  ياهداج  رد  درک و  عمج  ار  اهورین  يدـهم  دـش . نایامن  ناشهار  رـس  ياهداج  هک 

رارق مارآ و  يدهم  اما  دندش ؛ رقتـسم  هداج  رد  اهورین  دنتـشاذگ . هداج  نیا  يور  رب  اپ  هک  دـندوب  ییاهورین  نیلوا  اهنآ ، دندیـسر . راحبلا 
ياهداج رتولج ، رتم   700 دـندرک . تکرح  يرفن  ود  تشادرب و  ار  یکی  دـنک . بسک  یتاـعالطا  دورب و  رتولج  تفرگ  میمـصت  تشادـن .

دنک . لمع  اج  نآ  بیبح  نادرگ  دوب  رارق  تفریم و  هرصب  هب  واف  زا  هک  دوب  يزوریپ  يهداج  نآ ، دوب و  هدش  هدیشک  نیمز  يور  رگید 
رب  هشعر  سرت  زا  هدیسرت و  یباسح  رصان  راتس  ناورس 

هحفص 31 ] ] 

نیـسح مظاکلادبع  گنهرـس  پیت ، هدـنامرف  لاح ، نیمه  رد  هدرک ؛ هطاحا  ار  اهنآ  فرط  ره  زا  رطخ  درکیم  ساسحا  دوب . هداتفا  شناج 
دنراد . هلمح  دصق  بشما  اهیناریا  دسریم  رظن  هب  ناورس ، تفگ : تفرگ و  سامت  يدسالا 

مینک . عافد  فرش  يدازآ و  نطو ، زا  ات  میاهداهن  فک  رب  ناج  میاهدامآ . الماک  ام  گنهرس ، بانج  تفگ : خساپ  رد  ناورس 
ار طایتحا  ياهورین  ناورس ، تفگ : تفرگ و  سامت  راتس  ناورس  اب  نادرگ  هدنامرف  يردبلا  تزع  درگرـس  دش . لعتـشم  ههبج  بش ، نامه 

نک . يریگیپ  ار  اهراک  شاب و  هتشاد  سامت  پیت  رکشل و  اب  دندش . ریگرد  نمشد  اب  اهناهورگ  نک . مازعا  ولج  هب 
ارهز ای  دندزیم  دایرف  هک  یناریا  ياهورین  شورخ  دوب . هدرک  فعاضم  ار  یناملظ  بش  نآ  تشحو  سرت و  اهیناریا  نامایب  ناراب  هلولگ 
زئوس لاناک  زا  روبع  تایلمع  زا  رتهناروسج  تایلمع  نیا  تفگیم : يرصم  هدنامرف  یلذاشلا  نیدلادعـس  دوب . هدنکفا  نینط  اضف  رد  (س ،)

دوب . لاس 1973 م  ربتکا  گنج  رد 
نک . شرازگ  قیقد  ار  تیعضو  ناورس ، تفگ : تفرگ و  سامت  مظاکلادبع  گنهرس  هلمح ، عورش  زا  دعب  هقیقد   10

. دناهدرک فرصت  ار  لوا  ناهورگ  عضاوم  هنخر و  مدقم  طخ  ياهرگنس  هب  یناریا  ياهورین  گنهرس ! بانج  تفگ : تشحو  اب  رصان  راتس 
دناهدش . هتشک  اهناهورگ  ناهدنامرف 

تساجک ؟ نادرگ  هدنامرف  سپ  دیسرپ : گنهرس 

هحفص 32 ] ] 

دنکیم . یسررب  ار  تیعضو  تسا و  مدقم  طخ  رد  داد : خساپ  ناورس 
دناهتشذگ . لوا  طخ  زا  اهنآ  دادیم  ناشن  تشذگ  هک  لوا  عضاوم  زا  ناریا  ياههلولگ  دشیم . رتدب  هظحل  ره  عاضوا 

میسیب تشپ  رکشل  هدنامرف  دورب . مدقم  طخ  هب  تفرگ  میمصت  ناورس  درکیم . تمواقم  زونه  رصان  راتـس  نادرگ  دوب و  بش  تعاس 11 
تمواقم ... دیسرتن ! تداهش  زا  دینک ، تمواقم  دزیم : دایرف 

[ . 7  ] تخیرگ هکرعم  شتآ  زا  مه  شدوخ  اما 

هحفص 33 ] ] 

لصف 4
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لصف 4

هقطنم رد  نایجیسب  اهیقارع ، ياج  هب  دوبن . یندرک  رواب  دیدیم ، دیشروخ  هک  ار  هچ  نآ  اما  دش ؛ رهاظ  واف  نامـسآ  رد  دیـشروخ  مک  مک 
رانک رد  اهصاوغ ، دندوب و  هدـناشک  واف  رهـش  يولج  هب  ار  ههبج  مدـقم  طخ  هدایپ  ياهورین  دوب . هتفرگرد  یتخـس  دربن  دنتـشاد و  روضح 

دنتشگیم . دوخ  ناتسود  لابند  هب  دنورا ،
ناصاوغ زا  رفن  ناجیب 8  مسج  تساپرب . ییاغوغ  دـنورا  لحاس  رد  عناوم و  لخاد  هک  دـید  وا  تشگیم . اـهرازین  ناـیم  رد  زین  يدـهم 

هدـش ترپ  يروط  هلولگ ، تباصا  اب  میرک  دـید . ار  افو  میرک  تفر و  اهيدیـشروخ  يوس  هب  يدـهم  دوب . هداتفا  مه  رانک  رد  عناوم  لخاد 
یتقو دندرک . ادهش  يروآعمج  هب  عورش  شناتسود  يدهم و  دوب . هدیـسر  تداهـش  هب  هداتـسیا  هتفر و  ورف  يدیـشروخ  رد  شرـس  هک  دوب 

عناوم  يالهبال  زا  ار  ادهش  يهمه 

هحفص 34 ] ] 

دوب ... هدیسر  نامسآ  جوا  هب  دیشروخ  دندیشک ، نوریب 
ناگدـنمزر فرـصت  هب  درک و  طوقـس  هشیبلا  سار  يهقطنم  ینعی  واف ، رهـش  ات  تایلمع  پچ  روحم  نمهب 1364 -   21 حبص -  تعاس 9 

تیعـضو زا  قیقد  عـالطا  مدـع  يریگلـفاغ ، تلع  هب  اـهیقارع  هک  یلاـح  رد  دـش ، کـیدزن  بورغ  هب  تاـیلمع  لوا  زور  دـمآرد . یناریا 
هراچ هار  اهنت  یقارع  ناهدنامرف  بورغ ، زور  نآ  دـندرکن . ادـیپ  ییاوه  ینیمز و  لمعلاسکع  تلهم  اوه  ندوب  يربا  نینچ  مه  دوجوم و 

دندید . نایجیسب  لباقم  رد  میلست  ار 
ندرب يارب  اـهنآ  دـندش . هدـید  اـهقیاق  تیوک ، ناـیبوب  يهریزج  يور  هب  ور  نمـشد  یکـشوم  هاـگیاپ  رواـجم  هللادـبع ، روخ  لـحاس  رد 

ات دـندرکیم . شالت  یماظن  ياـهرادار  کـشوم و  باـترپ  ياهوکـس  هب  طوبرم  تازیهجت  یـسوساج و  لـیاسو  تاـناکما و  ناهدـنامرف ،
پیت 16 بش ، ندیسر  ارف  اب  نامز  مه  دوب . شیازفا  لاح  رد  تعرس  هب  رامآ  نیا  دندش و  هیلخت  بقع  هب  یقارع  ریسا  زور 950  نیا  بورغ 

واف يهقطنم  يهناور  راحبلا  يهداج  روحم  زا  متفه  هاپـس  ییودـنامک  پیت  هرـصب و  کیژتارتسا  يهداج  روحم  زا  قارع  رکشل 6  زا  یهرز 
یگنج هک  دندوب  هتفرن  ورف  شمارآ  رد  زونه  اما  دـندش ؛ تحارتسا  لوغـشم  نت  هب  نت  گنج  زور  بش و  کی  زا  هتـسخ  نایجیـسب  دـندش .

بقع هب  روبجم  نیگنس  تافلت  نتشاذگ  اب  یقارع  پیت  ود  ره  ماجنارـس  دنتـساخرب و  پیت  ود  نیا  اب  هلباقم  هب  ناگدنمزر  تفرگرد . رگید 
تمه و  اب  دندش . ینیشن 

هحفص 35 ] ] 

. دش اپرب  يدوخ  لحاس  رد  زاین  دروم  ياههلکسا  ع )  ) نیسح ماما  رکشل  هدنامرف  يزارخ  نیـسح  جاح  هلمج  زا  رکـشل ، ناهدنامرف  شالت 
دندش . ریزارس  واف  فرط  هب  یتاحیلست  یتاکرادت و  یسدنهم ، تاناکما  تلع ، نیمه  هب 

گنج زاغآرـس  مود ، بش  دـنراذگب . شیامن  هب  ار  دوخ  رنه  هک  دوب  یـسدنهم  نارگداـهج  تبون  لاـح  دیـسر . هار  زا  تاـیلمع  مود  بش 
مـشچ هب  ناوج  ناوجون و  یخرب  رزودـلب ، ردول و  ناگدـننار  نایم  رد  دنتـسشن . هراظن  هب  ار  اعدایب  نارگداـهج  نایجیـسب ، دوب . یـسدنهم 

تاناکما تیاده  مرگرـس  یتایلمع  يهقطنم  لامـش  روحم  رد  یـسدنهم  لوؤسم  دـندوب . راک  لوغـشم  یکباچ  تراهم و  اب  هک  دـندمآیم 
رد یگهنـشت  یگهتـسخ و  طرف  زا  هک  یتلاح  رد  ار  وا  دش . یمخز  تفرگ و  رارق  تباصا  دروم  هیحان  دنچ  زا  وا  ماجنارـس  دـش . یـسدنهم 

یچیپدـناب ییاضعا  هتفرگ و  چـگ  یتسد  اب  هک  دـندید  ار  وا  نادرگداهج  دـعب  زور  اما  دـندرک  لـقتنم  بقع  هب  دوب ، ندـش  شوهیب  لاـح 
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[ . 8  ] هتشگرب هقطنم  هب  هدش ،
رد نمـشد  تارفن  اهکنات و  رارقتـسا  لحم  یکیدزن  ات  زیخ  هنیـس  اهنآ  دندرک . تکرح  فلتخم  ياهنیم  اب  بش  يادـتبا  زا  بیرخت  میت 

، رصن رکـشل 5  بیرخت  ياههچب  زا  يرگید  هورگ  دنتـشاذگ . راک  هداج  يهیـشاح  رد  ار  دوخ  هارمه  ياهنیم  دنتفر و  ولج  راحبلا  يهداج 
رد  فاکش  بیرخت و  يارب 

هحفص 36 ] ] 

زا ار  تمسق  نآ  هداج ، رد  هرجفنم  داوم  نتشاذگ  راک  زا  سپ  ات  دندرک  شالت  اهنآ  دندش . راک  لوغـشم  راحبلا  واف -  يهتلافـسآ  يهداج 
تفریم . نیب  زا  نایجیسب  تمس  هب  نمشد  ياهربرفن  کنات و  وردوخ ، ددرت  ناکما  بیترت  نیا  هب  دنربب ؛ نیب 

دیوگیم : دوخ  تارطاخ  رد  تایلمع  ناهدنامرف  زا  یکی 
اهورین دوب . واف  یهار  هس  رد  زونه  طخ  مینک . ییاسانش  ار  نامدوخ  طوطخ  دح  نیرخآ  مینک و  تکرح  عیرـس  متفگ  يروطم  فیرـش  هب  »

دنتسه . بسانم  ینابهدید  يارب  مدید  دندرک . بلج  ار  مهجوت  هداج ، رانک  قرب  ياهریت  دندیگنجیم . دنتشاد 
ار نیبرود  قرب ، ياهریت  زا  یکی  يالاب  دندوب . اههچب  هک  ياهطقن  نیرخآ  هب  متشگرب  مدرک و  ادیپ  ردبرض 120  نیبرود 20  هاگتسد  کی 

اجنآ يربیم و  هتخت  کـی  طـقف  يربیمن . مه  يرگید  زیچ  اـی  وـتپ  تدوـخ  اـب  ـالاب . يوریم  متفگ : يروـطم  فیرـش  هب  مدرک . رقتـسم 
هجوت طقف  دورب . ول  هیضق  تسا و  لکد  يالاب  ءیش  کی  دوشب  مولعم  هک  ینکن  يراک  تقو  کی  ینکیم . رقتسم  ار  نیبرود  ینیـشنیم و 

یشاب . هتشاد  دید  ار  نمشد  يرتمولیک  هس  یلا  ود  قمع  ات  وت  مینکیم ، يور  شیپ  ام  هک  ییاج  ات  شاب ، هتشاد 
ياهراک مامت  وا  نییاپ . تشگیمرب  اوه  یکیراـت  اـب  اـهبش  لـکد و  يـالاب  تفریم  اوه  ندـش  نشور  زا  لـبق  اهحبـص  يروطم ، فیرش 

سپـس درکیم ؛ یـسررب  ار  اهیقارع  عضاوم  يروطم  فیرـش  دادیم . ماجنا  تقـشم  اب  یتخـس و  هب  ار  زامن  ندـناوخ  دـننام  شایـصخش ،
دادیم . دوخ  هدنامرف  هب  یقیقد  تاعالطا 

هحفص 37 ] ] 

ییاج هب  راک  دنتـشاذگیم . ماکان  ار  اهیقارع  تاعالطا  نیا  اب  نایجیـسب  دـشیم و  شرازگ  يروطم  فیرـش  طـسوت  اـهیقارع  تاـکرحت 
دنربیمن . شیپ  زا  يراک  کتاپ  اب  ارچ  هک  دندوب  هدش  لصاتسم  اهیقارع  دنام . ماکان  مه  اهنآ  کتاپ  ود  یکی  یتح  هک  دیسر 

عطق ار  اهلکد  زا  يدادعت  اهیناریا  هک  دوب  نیا  شلیلد  کی  دـیاش  دـندش . عوضوم  هجوتم  اهیقارع  زور ، دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  هرخالاب 
، دندوب هدش  اهیناریا  نابدید  هجوتم  هک  اهیقارع  . دننکن دروخرب  اهنآ  اب  نییاپ  حطس  رد  زاورپ  ماگنه  يدوخ  ياهامیپاوه  ات  دندوب  هدرک 

يالاب وا  تفرگ و  رارق  فدـه  دوب ، نآ  يور  يروطم  فیرـش  هک  یلکد  هرخالاب  دـنداد . رارق  فدـه  دروم  ار  لکد  هناخپوت ، کنات و  اـب 
[ . 9  ] دیسر تداهش  هب  لکد 

هداج هرـصب ، راحبلا -  يهداج  رد  يدیدج  ياهورین  اهیقارع  هک  دـش  مولعم  اوه ، ندـش  نشور  اب  دیـسر . هار  زا  تایلمع  مود  زور  حـبص 
دندش . کتاپ  يارجا  يارب  دوخ  ياهناگی  يزاسهدامآ  لوغشم  اهنآ  دناهدرک . رقتسم  رصقلاما  واف -  هداج  هرصب و  واف -  کیژتارتسا 

ره 5 دعب  هب  هظحل  نیا  زا  دـنتفرگ . هانپ  اهرگنـس ، لخاد  همه  یقارع  يامیپاوه  ياهبمب  راجفنا  يادـص  اب  حبـص  يهقیقد  تعاس 7 و 15 
الاب و  عافترا  زا  اهامیپاوه  تالمح  هک  دنچ  ره  . درکیم نارابمب  ار  هقطنم  نمشد  يامیپاوه  راب  کی  هقیقد 
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هحفص 38 ] ] 

دوب . فدهیب 
هب ار  روشک  نیا  ياهورین  واف ، هب  ناریا  يهلمح  درک : مالعا  زرتیور  يرازگربخ  دیچیپ . ایند  مامت  رد  تعرس  هب  نایجیسب  ياهتیقفوم  ربخ 

راـبخا شخب  رد  اـیلاتیا  یتـلود  نوـیزیولت  تسا . هدـناسر  دوـب ، گـنج  رد  قارع  یلـصا  ناـیماح  زا  یکی  هـک  تیوـک  زرم  يرتـمولیک   40
زاغآ زا  لاس  تدـم 5  رد  راب  نیلوا  يارب  درک : مالعا  ینویزیولت  لاناک  نیا  درک . شخپ  ار  یناریا  ياـهورین  يهلمح  زاـغآ  ربخ  يزورمین 
قارع كاخ  رد  تارف  هلجد و  گرزب  دور  ود  یقالت  لحم  برعلا ، طـش  زا  دـناهدش  قفوم  اـهیناریا  هک  تسا  قارع  ناریا و  ناـیم  گـنج 

دنیامن . روبع 
اب نمـشد ، ياوق  زا  ینوتـس  هرـصب ، يهداج  رد  تفای . همادا  رـصقلاما  يهداج  هرـصب و  يهداج  روحم  ود  رد  هلمح  تایلمع ، موس  بش  رد 

( هرصب واف -  يهداج  رتمولیک 7  رد  کمن  يهناخراک  برغ  بونج  يهیواز  یهار  هس   ) تلافـسآ ینـش و  يهداج  عطاـقت  رد  دوخ  تیوقت 
گنج دـشیم . هدوزفا  اهیقارع  تاناکما  دادـعت و  رب  هظحل  ره  دـندرک . زاـغآ  نمـشد  يوس  هب  ار  دوخ  تکرح  نایجیـسب  دـندش . رقتـسم 

شرازگ نینچ  میـسیب  اب  شرکـشل  يهدنامرف  هب  نادرگ  ناهدنامرف  زا  یکی  هک  دوب  کیدزن  ردـقنآ  دربن  تفرگرد . نیفرط  نایم  یتخس 
میتسه . رگنس  هب  رگنس  ندیگنج  لوغشم  ام  داد :

اهورین  يورشیپ  تفرگ  میمصت  روحم  نیا  رد  تایلمع  هدنامرف  نمشد ، يهدایپ  ياهورین  شرتسگ  شتآ و  شیازفا  هب  هجوت  اب 

هحفص 39 ] ] 

لوسر دمحم  رکشل 27  ناگدنمزر  داتفا . یتاقافتا  رصقلاما  يهداج  روحم  رد  نامزمه  دنادرگزاب . بقع  هب  ار  اهنآ  هتخادنا و  ریخات  هب  ار 
پچ تمس  رد  نمشد  یکشوم  موس  هاگیاپ  فرـصت  يارب  مود  یکـشوم  هاگیاپ  لحم  زا  راصنا  کلام و  نادرگ  ود  زا  لکـشتم  ص )  ) هللا

دندش . تکرح  يهدامآ  کمن ، يهناخراک  برغ  رد  نمشد  رکشل 26  یهدنامرف  رقم  فرصت  مادهنا و  سپس  رصقلاما و  يهداج 
دمآ : تسد  هب  ریز  جیاتن  روحم ، نیا  رد  تایلمع  موس  بش  رد 

نمشد . رکشل  هاگرارق  لماک  فرصت  - 
اهیقارع . زا  يدادعت  ندروآرد  تراسا  ای  ندناسر  تکاله  هب  - 

يرتمیلیم .  23 ، 35 ، 37 ياهپوت 57 ، يدایز  دادعت  يرتمیلیم و  پوت 130  نیدنچ  نتفرگ  تمینغ  هب  - 
[ . 10  ] واف يدورو  ياههاگولگ  رد  رتنئمطم  یعافد  طخ  داجیا  نمشد و  یضارا  زا  رگید  رتمولیک  نیدنچ  ندروآرد  فرصت  هب  - 

ناتسلخن و  لخاد  يههبج  نیرتیلامش  رد  دادماب  تعاس 3  زا  اهیقارع  دش . عورش  اهیقارع  کتاپ  اب  تایلمع  موس  زور  -

هحفص 40 ] ] 

کیلـش هناـخپوت ، نیگنـس  شتآ  هک  یلاـح  رد  دـندرک . هداـمآ  يدوخ  عضاوم  يور  ار  ینیگنـس  کـتاپ  تامدـقم  دور ، دـنورا  يهیـشاح 
هب یقارع  ياهودـناک  دـمآرد . نت  هب  نت  تروـص  هب  تفرگرد و  یتخـس  گـنج  درکیم ، تیاـمح  ار  اـهنآ  کـنات  میقتـسم  ياـههلولگ 

يهداج روحم  رد  رگید ، فرط  زا  دنداتفا . نیمز  يور  هتـسد  هتـسد  اهنآ  نایجیـسب ، نیگنـس  شتآ  اب  دندرک . هلمح  ناگدنمزر  زیركاخ 
ربرفن و کـنات ، زا  ینوتـس  درک . زاـغآ  ار  دوـخ  کـتاپ  حبـص  يهقیقد  و 30  تعاس 7  زا  قارع  دراـگ  رکـشل  دوب . ییاـهربخ  مه  راـحبلا 
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هبرح نیا  اب  نمـشد  دنداد . رارق  فدـه  ار  ناگدـنمزر  زیركاخ  نوتـس ، شیپاشیپ  اهکنات ، دـندوب . تکرح  لاح  رد  یماظن  ياهوردوخ 
راکش دنتـسه ، یجیپرآ  دض  هک  ار   72 یت -  ياهکنات  زا  يدادـعت  دـندش  قفوم  یتخـس  هب  اهورین  دـناسر . جـنک »  » یکیدزن هب  ار  دوخ 

رـس زوریناوه  ياهرتپوکیله  لاح ، نیمه  رد  دنتـشاد . ار  يدوخ  زیركاخ  هب  ندش  کیدزن  رد  یعـس  ياهکنات  هانپ  رد  اهیقارع  دـننک .
دندرک . ینیشنبقع  دربن  يهقطنم  زا  يریگرد  تعاس  زا 4  سپ  اهرتپوکیله  ندید  اب  اهیقارع  دنتخادرپ . کنات  راکش  هب  دندیسر و 

نیا رد  دندش . رقتسم  دیدج  طاقن  رد  دندنار و  بقع  ار  اهیقارع  روحم  هس  رد  هنابش  تالمح  اب  نارادساپ  هاپس  ياهرکشل  بیترت ، نیا  هب 
دوب : هدمآ  هیعالطا  نیا  زا  یشخب  رد  درک . رداص  ياهیعالطا  ءایبنالامتاخ  هاگرارق  زور 

تایلمع  يهمادا  رد  مالسا  ناوترپ  ناگدنمزر  هتشذگ  زور 

هحفص 41 ] ] 

رقم نمشد ، یضارا  زا  يرگید  شخب  يزاس  دازآ  رصقلاما و  واف -  کیژتارتسا  يهداج  دادتما  رد  يورشیپ  نمض  دندش  قفوم  رجفلاو 8 
دندرک . دازآ  ار  کمن  یعونصم  يهچایرد  زا  يرگید  تمسق  هدروآرد ، فرصت  هب  ار  قارع  رکشل 26 

یعوـن هب  اـههناسر  نیا  زا  مادـک  ره  دوـب . هدـش  بلج  قارع  هیلع  ناریا  ینیمز  يهلمح  هـب  ناـشساوح  ماـمت  ناـهج ، یهورگ  ياـههناسر 
هبنشجنپ 24 يهقیقد  تعاـس 23 و 30  رد  دوخ  يربـخ  نتلوب  نیرخآ  رد  هسنارف  نویزیولت  لاناک 2  دندادیم . شـشوپ  ار  گنج  ياهربخ 

تسا . اهیناریا  يهلمح  تیقفوم  رب  لاد  نایناریا ، هیلع  رب  ییایمیش  حالس  زا  قارع  يهدافتسا  درک : مالعا  نمهب 
. دوب تایلمع  متفه  زور  رد  اهیقارع  نیگنـس  کتاپ  تسکـش  نآ  نیرتمهم  درک . ادـیپ  همادا  دـعب  ياـهبش  اـهزور و  رد  زیرگ  گـنج و 

ریظنیب دوخ  عون  رد  یماـظن و  رظن  زا  ناریا  هاپـس  يهلمح  دـندوشگ و  ناـیناریا  نیـسحت  هب  بل  اـیند  یهورگ  ياـههناسر  اـهيرازگربخ و 
درک . فارتعا  نایجیسب  طسوت  افو  رهش  ندش  دازآ  هب  هتفه  کی  زا  سپ  نیسح ، مادص  دندرک . ناونع 

رد ناریا  یماظن  يزوریپ  هب  زور  زا 11  سپ  ماجنارس  تشاد ، تایلمع  نیا  نتشاد  هاگن  یفخم  رد  یعس  هک  مه  یسیبیب  یتلود  نویزیولت 
درک . شخپ  ار  واف  يهقطنم  هب  دوخ  یمازعا  راگنربخ  زا  ياهقیقد  ملیف 4  کی  ینویزیولت ، يهکبش  نیا  درک . فارتعا  رجفلاو 8  تایلمع 

هحفص 42 ] ] 

نیا هک  نآیب  دوب . دوخ  يور  رب  هدنمزر  رفن  نارازه  رورم  روبع و  دهاش  زور  ره  دـنورا  دیـشک . ازارد  هب  زور  جـنپ  داتفه و  واف  رد  گنج 
واف يریگسپ  زاب  زا  یپ  ردیپ  ياهکتاپ  زور  جـنپ  داتفه و  تشذـگ  زا  سپ  اهیقارع  دـنک . راکـش  ار  اهنآ  دـناوتب  یـشحو  يهناخدور 

هرصب دمآرد . یناریا  ناگدنمزر  فرصت  هب  واف  نیگمهس ، دربن  نیا  رد  دنتخادرپ . ناشیعافد  عضاوم  تیبثت  هب  زیرگان ، دندش و  لصأتـسم 
دش . دودسم  سراف  جیلخ  هب  قارع  دورو  هار  تفرگ و  رارق  ناگدنمزر  دیدهت  دروم  بونج  زا 

یشخب دنچ  ره  دندش ، حورجم  هتشک و  رفن   50 زا 000 /  شیب  دمآرد . فرصت  هب  نمـشد  كاخ  زا  عبرمرتمولیک  دودح 600  عومجم  رد 
کنات و دـندمآرد و 540  تراسا  هب  رفن   2105 دوب . ناشدوخ  ياهورین  رس  رب  اهیقارع  ییایمیـش  هابتـشا  نارابمب  هب  طوبرم  تافلت  نیا  زا 

پوت  20 ربرفن ، کنات و  دندش و 95  مدهنم  رتپوکیله  یسدنهم و 5  هاگتسد   5 پوت ،  20 امیپاوه ، نینچ 45  مه  دش . مدهنم  اهنآ  ربرفن 
دمآرد . تمینغ  هب  یسدنهم  هاگتسد  و 35 

دتمم ياهزیركاخ  ثادحا  اب  اهنآ  دنتخادرپ . یسدنهم  تیلاعف  يهمادا  هب  نمشد ، اب  هلباقم  عافد و  اب  نامزمه  یلاحشوخ و  اب  نایجیسب 
ضیرع ياهلاناک  هللادبع ، روخ  دنورا و  يهناخدور  بآ  زا  هدافتـسا  اب  ناگدنمزر  دندرک . مکحتـسم  ار  دوخ  یعافد  طخ  هرادج ، دنچ  و 
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تردق  راک ، نیا  اب  دندرک . داجیا  اهیقارع  ربارب  رد  یعونصم  کچوک و  ياههچایرد  و 

هحفص 43 ] ] 

دش . هتساک  يدایز  دح  ات  اهیقارع  يورشیپ  رونام و 
يهناخدور يور  رب  یتباث  لپ  تاودا ، لیاسو و  لقن  لمح و  دـمآ و  تفر و  لیهـست  روظنم  هب  یـسدنهم  ياهورین  تاـیلمع ، ناـیاپ  زا  سپ 

دنام . ملاس  لپ  نیا  گنج  نایاپ  ات  اما  دنربب  نیب  زا  ار  نآ  دندرک  یعس  اهیقارع  هچ  ره  دندرک . بصن  دنورا 
رد ار  یناریا  ناگدـنمزر  روضح  اـهیقارع  تفرگ و  دوخ  هب  شمارآ  يور  هقطنم  واـف ، رد  دربـن  زور  جـنپ  داـتفه و  زا  سپ  بیترت ، نیا  هب 

دنتفریذپ . واف  يهریزج 

یقرواپ

. تمواقم رنه  تایبدا و  رتفد  یبرس ، ياههداج  [ 1]
نیدلادعس هنحص  نیا  نامرهق  دنتشاذگ . رـس  تشپ  لاس 1973  ربتکا  ياهدربن  رد  یبرع  ياهشترا  هک  یعافد  يهراوید  ویلراـب : طـخ  [ 2]

. دوب ویلراب  مان  هب  یلیئارسا  رسفا  کی  یعافد  يهراوید  نیا  حارط  سدنهم و  تسا و  یلذاشلا 
. تمواقم رنه  تایبدا و  رتفد  هتسکش ، ياهلادم  [ 3]

. دوشیم هدافتسا  نآ  زا  بآ  رد  تکرح  لیهست  يارب  هک  تسا  یباغرم  ياپ  هیبش  یصاوغ و  صوصخم  شفک  [ 4]
. ناتسچولب ناتسیس و  نامرک و  ياهناتسا  يادهش  نارادرس و  يهرگنک  نوماه ، نیگن  [ 5]

. گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  واف ، دربن  [ 6]
. تمواقم رنه  تایبدا و  رتفد  هتسکش ، ياهلادم  [ 7]

. گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  واف ، دربن  [ 8]
. تمواقم رنه  تایبدا و  رتفد  یبرس ، ياههداج  [ 9]
. گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  واف ، دربن  [ 10]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
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. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
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. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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