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باتک تاصخشم 

 - 1343 نیسح ، تماقورس ، : هسانشرس

دیلوت هیهت و  تماقورس ؛ نیسح  هدنـسیون  ناناملـسم /) هزات  هاگن  زا  مالـسا  ياه  هبذاج  : ) قشع هار  تسا  یهار  : روآدیدپ مان  ناونع و 
شـشوک هب  يوضر ؛ سدق  ناتـسآ  ینید  تالاوس  هب  ییوگخـساپ  هرادا  شرافـس  هب  يوضر ؛ سدق  ناتـسآ  یگنهرف  تادـیلوت  هرادا 

.ولنامرهق میظع  راتساریو  ینیماروپ ؛ نیسحدمحم 

.1397 یمالسا ، تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : : رشن تاصخشم 

.م 17 س   × 11 یگنر ؛)  ) روصم .ص : [70 :] يرهاظ تاصخشم 

.130 امنهر ؛ : تسورف

.يوض ریاز ر 

.اهرواب

7-3-99750-600-978: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.ناناملسم هزات  هاگن  زا  مالسا  ياه  هبذاج  : رگید ناونع 

تارطاخ ناملسم --  ناشیک  هزات  : عوضوم

Muslim converts -- Diaries: عوضوم

تخانش یسررب و  مالسا --  : عوضوم

Islam -- Study and teaching: عوضوم

هدنروآدرگ  - ، 1354 نیسح ، دمحم  ینیماروپ ، : هدوزفا هسانش 

Pouramini,Muhammad Husayni: هدوزفا هسانش 

یگنهرف تادیلوت  هرادا  .يوضر  سدق  ناتسآ  : هدوزفا هسانش 

( ناناملسم هزات  هاگن  زا  مالسا  ياه  هبذاج  : ) قشع هار  تسا  یهار  www.Ghaemiyeh.comامنهر 130  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


یناسر عالطا  ینید و  تالاوئس  هب  ییوگخساپ  هرادا  .يوضر  سدق  ناتسآ  : هدوزفا هسانش 

یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  .يوضر  سدق  ناتسآ  : هدوزفا هسانش 

Astan Qods Razavi . Islamic Relief and Communication Assistant: هدوزفا هسانش 

:BP228/6/س4ر2 1397 هرگنک يدنب  هدر 

297/479: ییوید يدنب  هدر 

5024074: یلم یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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اه شسرپ 

 .... قشع هار  تسا  یهار 

ناناملسم هزات  هاگن  زا  مالسا  ياه  هبذاج 

: دوش یم  هداد  خساپ  نا  هب  هعومجم  نیا  رد  هک  ییاه  شسرپ 

؟ دنزای تسد  شیوخ  یگدنز  رییغت  نیرت  مهم  هب  اه  ناسنا  یخرب  تسا  هدش  ثعاب  یلماوع  هچ  * 

؟ دراد يرتشیب  تیباذج  ناناملسم  هزات  يارب  مالسا  هدنزاس  ياه  هولج  زا  کی  مادک  * 

؟ دنراد مالسا  تمس  هب  دارفا  ششک  رد  یشقن  هچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارق و  * 

؟ دراد هشیر  سوملم  تیعقاو  مادک  رد  ناناملسم  هزات  نخس  توالح  ینیریش و  * 
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ریوصت

ص:8

( ناناملسم هزات  هاگن  زا  مالسا  ياه  هبذاج  : ) قشع هار  تسا  یهار  www.Ghaemiyeh.comامنهر 130  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآرد

تـسد يا  هفرح  زا  ای  دنا  هداد  رییغت  ار  دوخ  لغـش  هک  دیـشاب  هدـید  ار  يددـعتم  دارفا  شیوخ  یناگدـنز  لوط  رد  تسا  نکمم  امش 
رـسمه دنا و  هدرک  هکراتم  دوخ  قباس  رـسمه  اب  هک  دیا  هدید  ار  یـصاخشا  نینچمه  دنا ؛ هدـییارگ  يرگید  فرح  هب  دـنا و  هتـشادرب 

دوخ دیاقع  یخرب  زا  تسد  یتح  ای  دنا  هدیزگ  تنوکـس  ناهج  زا  يرگید  هطقن  رد  هدرک و  نطو  يالج  ای  دنا  هدرک  رایتخا  يرگید 
؟ دنا هدرک  نآ  نیشناج  ار  يرگید  تاداقتعا  دنا و  هتسش 

هدیورگ يرگید  نید  هب  هدش و  نادرگور  دوخ  نید  زا  هک  دیا  هدید  ار  رفن  دنچ  یلو  دیا ؛ هدرک  هدهاشم  أعطق  ار  دارفا  نیا  زا  یخرب 
؟ دنشاب

نید عطق ، روط  هب  دشاب ، هتـشاد  رییغت  دصق  یمدآ  مهرگا  درک  اعدا  ناوتیم  ینـشور  هب  نیاربانب  چیه ! مه  دیاش  رفن ، ود  ای  کی  دیاش 
تاداقتعا تسین ! وا  تارییغت  تسرهف  وزج 

ص:9
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.تسا شیوخ  نتشیوخ  زا  ندش  یهت  اهنآ ، زا  ندش  یهت  ندنک و  اساسا  هک  دنا  هدناود  هشیر  یمدآ  یپ  گر و  رد  نانچ  ینید 

میوش یم  ور  هبور  ییاه  مدآ  اب  هزادـنا  نیا  ات  ایند  رانک  هشوگ و  رد  ارچ  نیا ، دوجو  اب  هک  دوش  یم  حرطم  مهم  شـسرپ  نیا  نونکا 
نینچ اب  دناوت  یم  هک  تسا  هتفهن  يا  هبذاج  هچ  مالسا  رد  رگم  دنا ؟ هدیزگرب  ار  مالسا  هتفرگ و  هرانک  دوخ  يدادجاوابآ  نید  زا  هک 

؟ دربب شیپ  تسوا ، نید  هک  شیوخ  يدوجو  هدولاش  نیرت  مهم  رییغت  ات  ار  وا  دنک و  بحاصت  ار  ناسنا  دوجو  ژد  یتردق ،

زا .تسا  یهام  بآ و  تیاکح  ام  تیاکح  .میرادن  روخرد  یخساپ  شـسرپ  نیا  يارب  میا ، هداز  ناملـسم  ناملـسم و  هک  امـش  نم و 
زین میدنبورف  ناهج  زا  مشچ  ات  میا و  هدوب  روانـش  تسام ، ینید  دـیاقع  نامه  هک  لالز  يدور  رتسب  رد  میا ، هدوشگ  مشچ  هک  ینامز 

! تسا نیمه  تیاکح 

هتشون نیا  .دنشاب  هدیشک  يراج  لالز  نیا  هب  ناج  نفع ، یبالجنم  زا  هک  دنهدب  هتـسیاش  یخـساپ  شـسرپ  نیا  هب  دنناوت  یم  یناسک 
.مینیبب نانآ  مشچ  رظنم  قاور  زا  ار  دوخ  نید  ارجام : نیارب  تسا  یحرش 
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درکیم ام  زا  مج  ماج  بلط  لد  اه  لاس 

درکیم انمت  هناگیبز  تشاد ، دوخ  هچنآ 

دیامرف ددم  زاب  رآ  سدقلا  حور  ضیف 

درکیم احیسم  هچنآ  دننکب  مه  نارگید 
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! رگید يدوراگ  هژور  کی  دیاش  لوا : لصف 
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ریوصت

ص:14

( ناناملسم هزات  هاگن  زا  مالسا  ياه  هبذاج  : ) قشع هار  تسا  یهار  www.Ghaemiyeh.comامنهر 130  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


لسروک ناوژ  * 

نس 17 رد  مالسا  هب  فرشت  هسنارف /  نایحیـسم  زا  وراد  هناخ  ردام : شکارم /  ناناملـسم  زاورجات  ردپ : يوسنارف /  یـشکارم  هگرود 
: تداهـش يوسنارف /  نابز  هب  باجح  هلئـسم  ثیدح و  لهچ  باتک  ود  مجرتم  شا /  یمالـسا  راختفارپ  مان  ردیحوبا ، لامک  یگلاس /

هژور کـی  دـیاش  .میدوب  ور  هبور  دنمـشناد  کـی  اـب  زورما  دوب ، هدـنام  رگا  .داـصرم  تاـیلمع  رد  یگلاـس  نـس 24  رد  لاس 1367 
!« رگید يدوراگ 

؟ دنامن هک  فیح  یلو  تفگیم ؛ هسنارف  میقم  یناریا  نایوجشناد  زا  یکی  ار  بلطم  نیا 

؛ مرن تشپ و  مک  شیر  روب ، ياهوم  • 

؛ يوسنارف یشکارم  هگرود  • 

؛ شکارم ناناملسم  زا  ورجات  شردپ  • 

ص:15
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؛ هسنارف نایحیسم  زا  راد و  هناخ  شردام  • 

رادافو لدتسم و  یقطنم و  هداعلا  قوف  • 

! تقیقح يایوج  هزادنا  یب  • 

: درک یفرعم  ار  وا  ناوت  یمن  نیا  زا  رتهب  رطس ، جنپ  راهچ  رد 

یتحار هب  تشادن ،  یگدیچیپ  دوب و  طیـسب  هداس و  نوچ  دش و  هضرع  وا  هب  مالـسا  .تفر  شکارم  هب  شردـپ  اب  هک  دوب  هلاس  هدـفه 
.تفریذپ ار  نآ 

تـسد شیوـخ  تاـبجاو  ماـجنا  زا  يا  هظحل  سپ ، نآ  زا  تشگزاـب و  هسنارف  هب  دـیدج ، نید  شریذـپ  زا  شوخرـس  لـسروک  ناوژ 
.تشادنرب

همجرت هسنارف  نابز  هب  هک  تفای  تسد  هب  ینیمخ  ماما  ياه  ینارنخـس  زا  یکی  هب  سیراپ ، تنـس  لها  هعمجزامن  هب  دـمآ  تفر و  رد 
.دنک رارقرب  طابترا  ناریا  یمالسا  بالقنا  ماما و  گنهرف  اب  دناوتب  ناوژ  هک  دش  یناشوج  همشچ  دوخ  رما ، نیا  .دوب  هدش 

.دندش اریذپ  شیوخ  نایم  رد  ار  وا  دندید و  ار  يو  تیمیمص  افص و  سیراپ  نوناک  یناریا  نایوجشناد 

؟ تساهمدآ یخرب  ریدقت  اهزیچ  یضعب  یهاگ  هک  دیراد  لبق 
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: دیونشب شناتسود  زا  یکی  نابز  زا  ار  ارجام  نیا  .داد  رییغت  الماک  ار  وا  تشونرس  هک  دوب  ناوژ  ریدقت  زین  یقافتا  لیمک  ياعد  نآ 

ياعد : » تفگ .لیمک » ياعد  متفگ : اجک »؟ یتمالس  هب  : » تفگ .مورب  نوناک  هب  ات  مدوب  هدیشوپ  سابل  .دید  ارم  يا  هبنـشجنپ  بورغ 
.دـمآ ام  اب  بش  نآ  وا  .دـنریگ » یمن  هزاـجا  یـسک  زا  اـعد  مسارم  هب  نتفر  يارب  : » متفگ میاـیب »؟ مناوت  یم  مه  نم  تسیچ ؟ لـیمک 

.درک ادـیپ  یـشوخ  لاح  .تسـشن  سلجم  رخآ  ات  .تسناد  یم  یبوخ  هب  نابز ، برع  دوب و  یـشکارم  هک  يردـپ  هطـساو  هب  ار  یبرع 
زا هبنشجنپ  رهظ  دعب ، هتفه  .دوب  ازف  ناج  یندید و  میدوب ،  ناملـسم  يدادجاوابآ  هک  ام  يارب  شا  هبانا  کشا و  وا و  بش  نآ  لسوت 

« .لـیمک ياـعد  میورب  ما  هدـمآ  هن ، : » تفگ يراد »؟ رفـس  مزع  هللا !  ءاـش  نإ  تسا  ریخ  : » متفگ .رطعم  بترم و  ساـبل  اـب  دیـسر ، هار 
هدش گنت  لیمک  ياعد  يارب  ملد  یلو  منادـیم ؛ : » تفگ .تسا » دایز  تصرف  بش  ات  زونه  نالا !؟  : » مدرک شهاگن  توهبم  ریحتم و 

( .تسا

ص:17
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ياعد : » دادیم خساپ  تحارـص  اب  درک ، هعیـش  ار  وا  يزیچ  هچ  دیـسرپ  یم  وا  زا  سکره  .میدوب  هدـیمهف  ام  همه  ار  نیا  .دوب  بات  یب 
نیا يور  سیراپ  رد  تسا  نکمم  : » دنتفگ .دهد  رییغت  یلع  هب  ار  شمان  دهاوخ  یم  تفگ  اباحم  یب  اراکشآ و  مه  دعب  یلع .  لیمک 

« لامک : » تفگ درک و  رکف  يردق  .نک » باختنا  تدوخ  يارب  يرگید  مان  .دشاب  هتشاد  دوجو  یتیساسح  مسا 

«. . لسروک لامک   » دش درک و  دنلب  رس  راختفا  اب  زور  نآ  زا  لسروک  ناوژ 

.تشاذگ رس  تشپ  ار  يا  هدیچیپ  تخـس و  لحارم  نینچ  هک  دوب  هتـشذگن  شرمع  زا  رتشیب  راهب  هدفه  .دوب  ناوجون  زونه  لامک  اما 
؟ دش دهاوخ  هچ  هچب  نیا  تشونرس  هرخألاب  هک  دوب  نارگن  وا  .درکیم  ینارگن  راهظا  هداد  خر  تاقافتا  زا  وا  یحیسم  ردام 

نیا هکنیا  هن  دیدرک »! فرحنم  ارم  دنزرف  امش  : » تفگ یم  نانآ  هب  یتسیابردور  یب  دید ، یم  ار  لامک  ناتـسود  زا  یعمج  هک  یهاگ 
.دوب نیمه  شا  یبلق  داقتعا  هن ! دنارب ؛ نابز  هب  طقف  ار 

ناتسود و دنک و  رادید  نوناک  زا  دیاب  راب  کی  ردام  نیا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  سیراپ  نوناک  ياه  هچب  هرخالاب ،
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.دنیبب کیدزن  زا  ار  شدنزرف  ناهارمه 

ناتسود رت ، مهم  همه  زا  دوب و  مکاح  نوناک  رب  هک  دید  ار  یشخب  يدازآ  یمیمـص و  ياضف  هناخباتک و  .دمآ  نوناک  هب  لامک  ردام 
! دروخ مسق  اه  نآ  زا  کیره  رس  هب  دش  یم  هک  ار  لامک 

! تشگزاب نئمطم  دمآ و  نئمطمان 

.درکن هک  درکن  لوبق  یلو  دـننک ؛ ضوع  ار  شرظن  دـندرک  شـالت  شناتـسود  .دز  لاـمک  رـس  هب  ناریا  ياوـه  تشذـگ ، هک  يردـق 
.دش هیتجح  هسردم  هبلط  امسر  لاس 1362  رد  وا  درک و  ینزیار  هیتجح  هسردم  هجراخ و  روما  ترازو  اب  سیراپ  رد  ناریا  ترافس 

رانک رد  تخومآ و  ار  یـسراف  نابز  هام  شـش  فرظ  .دوب  شا  یگدـنلاب  دـشر و  ياهلاس  هیتجح ، هسردـم  رد  وا  روضح  ياـه  لاـس 
| .درک همجرت  هسنارف  هب  ار  يرهطم  دیهش  باجح  هلئسم  ینیمخ و  ماما  ثیدح  لهچ  باتک  ثحب ، سرد و 

« .تسا یلع  ترضح  نم و  نایم  زمر  نیا  .دینک  ادص  ردیحوباارم  : » تفگ یم  .تشاد  یلع  ماما  هب  یبیجع  قرع 

.ردیحوبا دش  تفر و  شیپ  مه  لامک  لامک ، دش  لسروک  ناوژ 
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« .مورب ههبج  هب  دیاب  : » تفگ درک و  شفک  کی  رد  اپ  دنتخاون ، ار  داصرم  تایلمع  شرام  یتقو 

.داصرم تایلمع  يوسنارف و  یجیسب  ردب و  رکشل  درک : دهاوخ  ار  دوخ  راک  وا  دنتسناد  یم  همه  ههبج ، تفگ  یتقو 

درک و یط  ار  جورع  یلاع  بتارم  دوب ، هتـشذگ  ههبج  هب  شتمیزع  زا  هتفه  کی  طقف  هک  یلاحرد  یگلاـس ، رد 24  لامک  ماجنارس ،
هچ ار  تداهش  يدبا  ضیف  اتردیحوبا  زا  وردیحوبا  ات  لامک  زا  لامک ، ات  ناوژ  زا  هلصاف  وا  هک  ما  هدنام  نم  دیـسر و  تداهـش  هلق  هب 

: دناوخ یم  نوخ  ورس  هکیلاحرد  دومیپ ؛ ابیز  تفگش و 

دوصقم رهوگ  مدرب  هک  متفگ  مدشیم ، قشاع  وچ 

دراد ناشف  نوخ  جوم  هچایرد ، نیا  هک  متسنادن 
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! درب یلیل  ششک  ایرث  هب  ات  يرث  زا  مود : لصف 
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ریوصت
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ونیچادلاب تویا  * 

عماج هاگشناد  دجسم  هرهاق ،  رصم ، رد  مالـسا  هب  تیحیـسم  زا  تشگزاب  یندیـس / هاگـشناد  زا  قوقح  دشرا  سانـشراک  ییایلارتسا /
نآرق بلریز  هتـسهآ و  دنک و  شزاون  ار  تتروص  میـسن  ياکنخ  يورب و  هار  لین  دور  رانک  شا  یمالـسا  راختفارپ  مان  ایرث ، رهزألا /

! بیرغ تسا  یتیاکح  هفرط  نیا  سب ! دشاب و  ساسحا  طقف  یشاب : هتشاد  داقتعا  نآ  هب  هکنآ  یب  یناوخب ؛

یماـمت رـصتخم ، هاـتوک و  هیآ  هس  ود  نیمه  تفگیم  اهدـعب  .دوب  صـالخا  هروـس  دـناوخ ، دینـش و  نآرق  زا  هک  يا  هروـس  نیتـسخن 
مهف يارب  یلو  دـینکیمن ؛ رواب  : » تفگیم .درک  لـح  دوب ، هدرک  ریگرد  ار  ما  هشیدـنا  یناوج  اـت  یکدوک  زا  هک  ارم  يرکف  تالـضعم 

!« تسا یفاک  هیآ  دنچ  نیمه  نید ، نیا  لامک 
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: درکیم كرد  رتشیب  ار  نآرق  تیاده  تفر ، یم  رتولج  هچره 

دوخ ینهذ  ياـه  هرگ  ندوشگ  یپ  رد  يرمع  هک  نم  نوـچ  یـسک  يارب  رما  نیا  .متفاـی  یم  نآرق  رد  ار  دوـخ  ياـه  شـسرپ  خـساپ 
هک دینک  كرد  اقیمع  ات  دیا  هدرکن  يرپس  یناملـسمان  رد  ار  دوخ  یگدنز  زا  يا  هرود  نم  لثم  امـش  .دوب  زیگنا  باجعا  دوب ، هدیود 

تسا مدآ  ملاع و  یقیقح  هدننیرفآ  نانخس ، نیا  هدنیوگ  هک  متشاد  نیقی  مدناوخ ، یم  ار  امش  ینامسآ  باتک  یتقو  .میوگیم  هچ  نم 
! مدوب هتفرگ  سنا  نآرق  اب  مشاب ، ناملسم  هکنآ  یب  نم  ... 

دوخ یبلق  تانونکم  زا  فافش  حیرص و  هک  دزادنا  یم  يوسنارف  هزاوآ  دنلب  فوسلیف   (1) نانر تسنرا  ياه  فرح  دای  ارم  وا  نانخس 
: دراد یمرب  هدرپ 

هدناوخن راب  کی  زا  رتشیب  ار  اهنآ  رثکا  هک  دراد  دوجو  ...و  یبدا  یعامتجا ، یـسایس ، باتک  دلج  نارازه  نم ، یـصخش  هناخباتک  رد 
سنوم هشیمه  هک  تسه  باتک  دلج  کی  یلو  دنتسه ؛ نم  هناخباتک  تنیز  طقف  هک  ییاه  باتک  اسب  هچ  ما و 
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هعلاطم زا  منک و  یم  شا  هعلاطم  دوش ، زاب  نم  يور  هب  لامک  یناعم و  زا  ییاهرد  مهاوخ  یم  موش و  یم  هتـسخ  تقوره  تسا و  نم 
ینامسآ باتک  نآرق ، باتک ، نیا  .موشیمن  لولم  هتسخ و  نآ  دایز 

هار نیا  زاغآ  زا  فلکت ، یب  یمیمص و  یندیـس ، هاگـشناد  زا  قوقح  دشرا  سانـشراک  ییایلارتسا ، ونیچادلاب  تویا  تسا ؟ ناناملـسم 
: دیوگ یم 

یلو مورب ؛ اپورا  هب  هام  شش  يارب  دعب  منامب و  رصم  رد  زور  جنپ  دوب  رارق  .مدرک  رفس  رـصم  هب  ایلارتسا  زا  شیوخ  ردام  رادید  يارب 
؛ دندوب تعاضب  یب  ریقف و  رایسب  رصم  مدرم  مدرپس ، یشومارف  هتوب  هب  ار  اپورا  هب  رفس  مدنام و  رصم  رد  هام  شش  .دش  سکعرب  راک 

.دوب هداد  رارق  ریثأت  تحت  ارم  اهنآ  یتسود  عون  ینابرهم و  مدوبن : هبیرغ  اه  نآ  نایم  نم  .دوب  امرف  مکح  اهنآ  رب  یبیجع  شمارآ  اـما 
تیمیمص نینچ  زا  ناوارف ، تاناکما  دوجو  اب  هک  مدوب  هدید  ار  یلومتم  ياه  مدآ  ناهج ، ياهروشک  زا  يرایـسب  مدوخ و  روشک  رد 

هب هاگ  هک  یمدرم  اجنیا  هک  یلاحرد  دندوب ؛ هرهب  یب  یشمارآ  و 
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هک دوب  یشسرپ  نیا  دنربخاب !؟ ناشیاه  هتـشاد  زا  دوخ  اهنیا  ایادخ ، دنتـشاد ! یمیظع  يونعم  ياه  تمعن  هچ  دندوب ، جاتحم  بش  نان 
ره زا  مدش و  نآ  بوذجم  رایتخا  یب  مدینش و  ار  نآرق  ییاقیسوم  ياون  راب  نیلوا  هک  دوب  اجنامه  .متسنادیمن  ار  نآ  خساپ  یتسار  هب 

نورد رد  میظع  یبالقنا  يا !؟ هدز  مقر  نم  يارب  ار  یتشونرـس  هچ  نم ، يادـخ  هآ  مدرب .  هرهب  نآ  ندـناوخ  ندینـش و  يارب  یتصرف 
يدصقم هک  مدوب  هداهن  یهار  هب  اپ  دوب : بیجع  مدرکیم .  سح  شیوخ 

دیدرت و أدبم  زا  ار  يرفـس  .دنرتساسح  قیاقح ، شریذپ  رد  رتریگ و  تخـساه  نادقوقح  .دوب  نادقوقح  تویا  متخانـشیمن ! نآ  يارب 
هدوب و رثؤم  وا  یحور  تالوحت  رد  نآ  لزنم  هب  لزنم  هک  يرفس  تسا : هدرک  لابند  تیونعم  تقیقح و  دصقم  هب  هدرک و  زاغآ  ریحت 

: تسا هداد  دشر  ار  يو  تعاس ، هب  تعاس 

، مدوب هتفریذپ  یحیسم  ياهرواب  ناونع  هب  هچنآ  متـشاد و  داقتعا  نآ  هب  نورد  زا  هچنآ  نایم  .مدوب  هارمه  رفـس  نیا  اب  یکدوک  زا  نم 
يراکشآ تاضقانت 

ص:26

( ناناملسم هزات  هاگن  زا  مالسا  ياه  هبذاج  : ) قشع هار  تسا  یهار  www.Ghaemiyeh.comامنهر 130  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب مردام  ردپ و  مدوبن ، شیب  یکدوک  یتقو  .تسین  نید  دروخن ، هرگ  بلق  اب  هک  ینید  تسا و  یبلق  هرگ  هدیقع ، متسناد  یم  .دوب 
اپ هک  اهدعب  .دوبن  هدننک  عناق  نم  يارب  ناشیاه  خساپ  زا  کی  چـیه  یلو  دنتـشاد ؛ یناوارف  ياه  خـساپ  ما ، هناکدوک  ياه  يواکجنک 

؟ متـشاد رواب  ینابم  نیا  هب  نم  ایآ  .دمآ  نایم  هب  سدقلا  حور  رـسپ و  يادـخ  ردـپ و  يادـخ  زا  فرح  متـشاذگ ، یناوجون  نارود  هب 
هک یخـساپ  شـسرپ و  نیا  متـسه ؟ ینید  یب  مدآ  نم  ایادـخ ! .مدرکیمن  سح  یگتـسبلد  ياهرذ  يدـیاقع  نینچ  دوخ و  نایم  ادـبا !
هک دوب  مهم  میارب  متـشاد و  هدـیقع  دـحاو  يادـخ  هب  نورد  زا  نم  .دوب  هدـش  محور  ناهوس  دـشاب ، تبثم  دـیاش  مدرک  یم  ساسحا 

شیوخ يادخ  دزن  منکیم ، یهانگ  هدرکان  يادخ  رگا  متـشاد  تسود  .تسا  نم  راظتنا  رد  یتشونرـس  هچ  ما و  هدـمآ  اجک  زا  منادـب 
دنتفگیم مردام  ردپ و  یلو  مروآ ؛ نابز  هب  ما  هدرک  زا  ار  دوخ  ینامیشپ  هدرک و  فارتعا 
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رد ار  يرطخ  گنز  رصم ، رد  تویا  روضح  .مداد  شماجنا  هاگچیه  هن  متشاد و  رواب  ار  راک  نیا  هن  .منک  فارتعا  شیشک  شیپ  دیاب 
؟ دشاب راپسهر  یلاخوت  چوپ و  يدصقم  یپ  رد  دنکن  هک  دروآ  یم  رد  ادص  هب  وا  یگدنز 

جوف دـنراد و  تسود  ار  نآ  هداعلا  قوف  رـصم  مدرم  هک  يدجـسم  دـئاشکیم : هرهاق  یلع  نیـسحلادجسم  هب  ار  وا  يا  هراـشا  تشگنا 
رارق نآ  نورد  یلع  نیسح  ماما  رـس  دندقتعم  اه  يرـصم  هک  تسه  یحیرـض  دجـسم  نیا  نایم  رد  .دننکیم  دمآ  تفر و  نآ  رد  جوف 
زور رد  هک  تسا  هدینـش  نآ  زا  شیپ  .دوش  یم  راشرـس  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  یتـیونعم  زا  دـنیب و  یم  ار  دجـسم  نیا  توـیا  .دراد 

؟ دنریگ یم  افش  اجنآ  رد  نارامیب  ردقچ  تساپرب و  دجسم  نیا  رد  ییاغوغ  هچ  یلاع  نیسح  ماما  دالیم 

! دنادیم ادخ  درادرب ؟ رد  ار  وا  تیاده  هک  تسا  یلزاپ  ياه  هعطق  اهنیا  ایآ 

نم نایم  متساوخ  وا  زا  .مدرک  بلط  دنوادخ  زا  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  سامتلا ، اب  متفر ، یلاع  نیـسحلادجسم  هب  راب  نیلوا  يارب  یتقو 
مدولآ مهو  هتشذگ  و 
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رهزـألا عماـج  رد  ار  دوـخ  نم  داـتفا و  قاـفتا  نیا  هـک  تشذـگن  يزیچ  .دـنایامنب  نـم  هـب  ار  تـقیقح  یعقاو  هرهچ  دـنکفا و  هلـصاف 
، دوب نم  يارب  تیحیسم  نایاپ  هطقن  دنچره  رما  نیا  .مدیورگ  یم  زیزع  مالـسا  هب  متفگیم و  نیتداهـش  متـشاد  هکیلاحرد  متفایرـصم ؛

ایرث يابیز  مان  مدش و  ناملـسم  نم  .دمآ  یم  رامـش  هب  دیدج  نید  نیا  هرابرد  زین  يراد  هنماد  هدرتسگ و  شهوژپ  قیقحت و  زاغآرس 
دوخ يارب  ار 

اروشاع زیگنا  تفگش  يارجام  یلع و  نیسح  ماما  اب  وا  هک  درذگیم  مالسا  هب  ونیچادلاب  تویا  شیارگ  زا  لاس  شـش  .مدرک  باختنا 
.تسا يرگید  تصرف  تصرف ، نیا  تسا ، هدروخ  وا  دوجو  رد  هرهاق  نیسحلا ب  دجسم  زا  ییانشآ  نیا  هقرج  هچرگ  .دوش  یم  انشآ 

!؟ دوب دهاوخ  تمایق  زور  ات  یعیاقو  ثداوح و  هچ  نتسبآ  البرک ، نیمز  رد  يرجه  ياروشاع 61  دنادیم  یسک  هچ 

هراومه نم  .درادن  نایاپ  نم  یگدنز  رد  هک  يزاغآ  دوب : عیشت  بهذم  هب  نم  شیارگ  ياه  هقرج  نیتسخن  البرک  تضهن  اب  ییانـشآ 
تیامح تسد 
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یـسوم نب  یلع  شدـنزرف  وا و  ما ، هدـید  باوخ  رد  ار  ترـضح  اهراب  منکیم .  ساسحا  شیوخ  رـس  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
یم میا ، هدوب  ناملسم  لسنرد  لسن  هک  ام  زا  کی  مادک  مقیفر ! یصاخ  هنوگ  هب  اضر  ماما  نیسح و  ماما  اب  نم  .ار  مالسلا  هیلع  اضرلا 

؟ دنک اعدا  هنوگ  نیا  دناوت 

امرب هک  يا  هچیرد  زا  یهاگ  ناگرزب ، نیا  لاثما  هک  تسا  نآ  قداص  كاپ و  ياه  مدآ  نیا  یناملـسم  هزاـت  هزیاـج  دـیاش  مناد ، یمن 
.دننایامنب نانآ  هب  ار  دوخ  تسا ، هتسب 

! باتفآ لیلد  دیایب  باتفآ  دیاب  دیاش 

! دیاش
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! مدش فکتعم  هک  مدوب  هدشن  ناملسم  زونه  نم  موس :  لصف 
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ریوصت
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ینایرو وردنا  * 

راختفارپ مان  اضریلع ، لاس 1389 / رد  ناریا ، لعاضر ، ماما  هب  نادنمتدارا  نایعیش و  نیمزرس  زا  فرشت  زاغآ  ینیپیلیف / يدنه  هگرود 
شا یمالسا 

نادرگرـس و اه  تدـم  ات  منک .  هچ  متـسناد  یمن  .دـمآ  دورف  مرـس  رب  اه  يراومهان  تالکـشم و  زا  یهوک  تفر ، اـیند  زا  هک  مردـپ 
دـبعم و هب  یهاگ  .مدز  یم  رد  نآ  رد و  نیا  هب  هتفر ، تسد  زا  شمارآ  ندروآ  تسد  هب  دوخ و  تالکـشم  لـح  يارب  مدوب و  ریحتم 

هب یسک  هک  مدرکیمن  سح  هاگچیه  ناهنپ ، هچ  امش  زا  یلو  مدناوخ ؛ یم  ار  نانآ  ياهاعد  اه  تعاس  متفر .  یم  اسیلک  هب  یهاگ 

ینز اـب  دوب ، هدـیزگرب  شیوخ  یگدـنز  يارب  ار  ودـنه  نییآ  هک  يدـنه  يدرم  شیپ  اـه  لاـس  دـهد | ! یم  شوـگ  نم  ياـه  فرح 
، ناریا امروانهپ  نیمزرس  زا  يا  هشوگ  رد  دوب ، میرم  نب  یسیع  ناوریپ  زا  یحیسم و  هک  ینیپیلیف 
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رد .تسا  ینیپیلیف  يدنه  هگرود  ینایرو ، وردنا  مان  هب  يرـسپ  جاودزا ، نیا  لصاح  .دننک  یم  جاودزا  دنوش و  یم  انـشآ  رگیدکی  اب 
، رانک هب  نانآ  دوخ  شـشک  هقالع و  .تسا  راوشد  ياهزادـنا  ات  بهذـم ، نید و  باختنا  رظن  زا  نادـنزرف  راک  ییاـه  هداوناـخ  نینچ 

! ناتسراک تسا  يراک  ردام  ردپ و  رظن  بلج 

تـسا دـقتعم  وا  .دریگب  میمـصت  شیوخ  بهذـم  نید و  هرابرد  هنادازآ  دوب  هداد  هزاـجا  وا  هب  شردـپ  هک  تسا  فرتعم  دوخ  وردـنا 
، ردـپ گرم  تفر و  ایند  زا  شردـپ  ات  تشذـگ  اهنیا  .درک  باـختنا  ار  تیحیـسم  نییآ  تشاد ، وا  يور  يرتشیب  ذوفن  شرداـم  نوچ 

یمگردرس نآ  زا  ات  دز  گنچ  يا  هلیسو  ره  هب  وردنا  .درب  ورف  تریح  تهب و  رد  ار  شا  هداوناخ  تسسگ و  ار  ناش  یگدنز  هدولاش 
! دشن هک  دشن  یلو  دوش ؛ جراخ 

دنچ دهدیم  داهنشیپ  تسوا ، یگتشگرس  دهاش  هک  نانآ  زا  یکی  .دراد  يدایز  ناملسم  ناتسود  هک  دناوخ  یم  سرد  یناتـسریبد  رد 
.دنوش یم  دهشم  یهار  مهاب  دریذپ و  یم  وردنا  .دنورب  سدقم  دهشم  هب  وا  اب  ار  يزور 

یم هانگ  ار  رگید  ياه  نید  يایلوا  مرح  هب  دورو  شیوخ ، رظن  زا  مدوب و  یحیـسم  نم  .درک  ییامنهار  اضر  ماما  مرح  هب  ارم  متـسود 
وا یلو  متسناد ؛
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اضعا و رایتخا  مدرک  ساسحا  ناهگان  مدـش ، دراو  یتقو  .موش  مرح  لـخاد  مرذـگب و  ینارون  ياـه  قاور  نآ  زا  هک  درک  قیوشت  ارم 
هب یتقو  .تسکش  داتفا و  ممشچ  زا  مکنیع  یتح  متفر و  شوه  زا  متـسین : تکرح  هب  رداق  تسا و  هتفر  نوریب  متـسد  زا  مندب  حراوج 
اب ار  ناـیرج  .مدوب  هدرکن  هبرجت  رمع  ماـمت  رد  هک  دوـب  یندـشان  فـصو  یتلاـح  .داد  تسد  نم  هب  یبـیجع  شمارآ  مدـمآ ، شوـه 
ار مرمع  زامن  نیلوا  هک  مدوب  يونعم  لاح  نامه  رد  زونه  .ناوخب » زامن  تعکر  ود  نم  اب  ریگب و  وضو  : » تفگ .مدرک  حرطم  متسود 

مرح رد 

هبرجت وا  يارب  مرح  هب  دورو  رابره  .تسا  یندنامدای  هب  هرطاخرپ و  يرفـس  .دنام  یم  دهـشم  رد  زور  راهچ  وردنا  .مدناوخ  اضر  ماما 
وا اب  دور و  یم  شردپ  دزن  هک  متـشاد  ار  یـسک  سح  مدـشیم ، دراو  مرح  هب  یتقو  : » دـیوگ یم  رفـس  نآ  هرابرد  .تسا  تفگـش  يا 

« | .دنکیم وگو  تفگ 

قوف يونعم  تذـل  راب  نیتسخن  يارب  ات  دـهد  یم  وا  هب  یتصرف  درب و  یم  وا  رطاخ  زا  ار  اه  يراومهان  تالکـشم و  هزاـت ، هبرجت  نیا 
.دشچب ار  يا  هداعلا 
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يادخ اب  راب  کی  یتح  هکنآ  یب  دش ؛ فرطرب  يرگید  زا  سپ  یکی  نم ، یگدنز  ياه  یتخس  تالکـشم و  متـشگرب ، هک  دهـشم  زا 
یهاتوک تدـم  .دزادـنیب  مالـسا  هرابرد  قیقحت  رکف  هب  ارم  هکنآ  يارب  دوب  لوا  ماگ  نیا  مشاب ! هتفگ  نخـس  هراب  نیارد  اـه  ناملـسم 
تـسود .متفر  اهنت  راب  نیا  .تسا  هدرک  مرح  ياوه  هدـش و  گنت  اـضر ع  ماـما  دهـشم و  يارب  ملد  مدرک  ساـسحا  هک  دوب  هتـشذگن 

اهزور موش و  قرغ  مرح  شمارآ  توکس و  رد  اه  بش  متشاد 

قوش وس و  کـی  زا  یگتـشگرس  تریح و  .تسا  شواـک  مرگ  یناـیرو  وردـنا  مشاـب .  لوغـشم  مالـسا  هراـبرد  هعلاـطم  قـیقحت و  هب 
لاـح .دـنکیم  هدافتـسا  نتفاـی  يارب  یتـصرف  ره  زا  .تسا  هدرک  داـجیا  وا  رد  یبـیجع  لاـح  سح و  رگید ، يوس  زا  گرزب  یباـختنا 

زور و ره  وردـنا  دوب ، هظحل  کی  سدیمـشرا  يارب  لاح  نیا  رگا  متفای »! متفاـی ، : » دـشکیم داـیرف  هک  هظحل  نآ  دراد ، ار  سدیمـشرا 
ار ینایرو  وردـنا  تشونرـس  دروخ و  یم  مقر  تفگـش  قافتا  نآ  درذـگیم و  نامز  هکنیا  ات  عیدـب ! هزات و  دراد  يا  هتفای  تعاـسره ،

.دنکیم نوگرگد 

یکی .مدیمهف  اهدعب  ار  نیا  .دوب  بجر  هام  مایا 
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»؟ ینک تکرـش  فاـکتعا  مسارم  رد  يراد  تسود  : » تفگ تشادربـخ ، ناـبرهم  ماـما  مرح  رد  نم  ياوه  لاـح و  زا  هک  مناتـسود  زا 
هدـنز بش  يراد و  هزور  تداـبع و  زور  هس  نآ  رد  ناناملـسم  هک  يوـنعم  تسا  یمـسارم  : » تفگ هـچ »؟ ینعی  فاـکتعا  : » مدیـسرپ

.دیـسر مان  تبث  ماگنه  .دوب  هتفرگ  نم  زا  ار  كاروخ  باوخ و  مسارم  نینچ  رد  روضح  قوش  .دننک » یم  هبرجت  دجاسم  رد  ار  يراد 
هـس مدش و  فکتعم  هک  مدوب  هدشن  ناملـسم  زونه  نم  دینادب  تسا  بلاج  منادیمن ! ارچ ؟ .یلع » : » متفگرایتخا یب  .دندیـسرپ  ارم  مان 

، ینیپیلیف يدنه  هگرود  ینایرو ، وردـنا  نم ، درک و  مامت  ار  راک  گرزب ، زور  هس  نآ  .مدـیرب  يدام  يایند  اب  ار  شیوخ  طابترا  زور 
نایعیش و روشک  ناریا ، رد 

وا .تسوا  دوجو  هکرحم  روتوم  متشه ، ماما  قشع  .دننز  یم  ادص  اضریلع  ار  وا  شناتسود  .مدش  ناملسم  امـسر  اضر  ماما  نادنمتارا 
! تسام ینامسآ  نییآ  نشور  لعشم  هک  گرتس  تسا  یناسنا  دوب : نآ  لابند  هب  اه  لاس  هک  تسا  ياهنینأمط  شمارآ و  ندعم  زورما 
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! نک یگدنز  یلو  ؛ گنجب مراهچ : لصف 
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ریوصت
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یتیباناید * 

 / اکیرمآ زا  راصبتسا  ودارلک /  ياه  ناتسریبد  رد  رامآ  یضایر و  ریبد  کیزیف و  هتخومآ  شناد  اکیرمآ  يودارلک  تلایا  زا  یحیـسم 
شا یمالسا  راختفارپ  مان  هللا ،  هما  هموصعم 

....

یلیـس اـیوگ  تندـش  ناملـسم  اـب  وت  تسا ! هدرک  تشپ  دوخ  گـنهرف  هب  هک  ییارگ  برعرتـخد  يا ! هدرک  تناـیخ  هداوناـخ  هب  وـت  »
»!؟ مینکیم هیرگ  هفقو  یب  تسا  هتفه  کی  ینیب  یم  ...ياهتخاون  ام  شوگ  هب  یمکحم 

تلایا زا  یحیـسم  يرتخد  یتیب ، اناید  دیآ : یم  دورف  وا  رـس  رب  یکتپ  نوچمه  دوش ، یم  نایب  نارگن  يردام  نابز  زا  هک  تاملک  نیا 
.اکیرما يودارلک 

یم راومهان  تخـس و  هار  نیا  يادـتبا  زا  اناید  دریذـپن ! ار  نآ  شا  هداوناخ  هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هدـیقع  ناـسنا  تسا  تخـس  ردـقچ 
: دیوگ

گرزب اکیرمآ  رد  هک  یکدوک  ناونع  هب  نم  تاعالطا 
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.متـسناد یم  هسردم  خیرات  ياه  باتک  يال  هبال  زا  مه  نآ  مالـسا ، زا  يرـصتخم  طقف  .دوب  زیچان  رایـسب  مالـسا  هرابرد  تسا ، هدـش 
هدنام و بقع  ییاه  ناسنا  ار  ناناملـسم  ییاکیرمآ  ياه  هناسر  .دوب  بیرغ  بیجع و  نم  يارب  هراومه  ناناملـسم  شـشوپ  تدابع و 

اهنآ .دندوبن  یبهذـم  نادـنچ  نم  نیدـلاو  .دـنوش  یم  يربهر  رگمتـس  ینامکاح  طسوت  هک  دـندرک  یم  یفرعم  محر  یب  داوس و  یب 
یبهذـم سرادـم  هب  ارم  یکدوک  نارود  نامه  زا  یلو  دنتـشادن ؛ تیحیـسم  موسر  بادآ و  هب  يدـیقت  دـنتفر و  یمن  اـسیلک  هب  داـیز 

ات دنداتسرف  اسیلک  هب  هتسباو 

.دننکیم دای  یحیسم  ناراکـشزرو  نمجنا  ناونع  هب  نآ  زا  هک  تشاد  دوجو  ینمجنا  اکیرمآ  رد  .موش  انـشآ  نید  اب  یتامدقم  روط  هب 
یمن نشج  ار  سمـسیرک  اهنآ  .دزادرپ  یم  لیجنا  قیقد  هعلاطم  هب  مظنم  روط  هب  اجنآ  رد  دـیآ و  یم  رد  نمجنا  نآ  تیوضع  هب  اناید 

.دنداد یم  رارق  تبس  زور  ار  هبنش  دندروخ و  یمن  كوخ  تشوگ  نینچمه  دوب ؛ هدماین  لیجنا  رد  نوچ  دنتفرگ ؛
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تفا و نیا  .دنکیم  هطبار  عطق  نانآ  اب  دهدیم و  هدیقع  رییغت  ور  نیا  زا  دنا ؛ یطارفا  وردنت و  یهورگ  اهنآ  هک  دوشیم  هجوتم  اهدعب  وا 
رثا وا  ياهــشنک  راـتفر و  رب  تـفرگ و  یم  همــشچرس  وا  شنیب  شرگن و  زا  هـک  دزاـس  یم  گرزب  یلوـحت  هداـمآ  ار  اــناید  اــهزیخ 

.تشاذگیم

زا یـضعب  هک  دوشیم  هجوتم  وا  .دوب  ناهنپ  وا  ناگدـید  زا  نامز  نآ  ات  هک  درب  یم  یپ  یمهم  هتکن  هب  لیجنا  هعلاطم  ماـگنه  رد  اـناید 
نینچ ینامـسآ ، باتک  رد  دوش  یم  رگم  : » دـسرپ یم  دوخ  زا  .دـنا  نآ  دـقاف  رگید  ياه  هخـسن  هک  دراد  یتایآ  لیجنا ، ياـه  هخـسن 

| »!؟ دشاب هتشاد  دوجو  یشحاف  فالتخا 

» ؟ تسا صقن  زا  يراع  مالسا  ایآ  : » هک دوش  یم  هجاوم  شسرپ  نیا  اب  یلو  تسا ؛ صقان  تیحیسم  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اناید 

.دنکیم نآرق  هعلاطم  هب  عورش  دوب ، هدناوخ  ار  لیجنا  هک  یتقد  نامه  اب  شسرپ ، نیا  خساپ  نتفای  يارب  وا 

هچنآ فالخرب  ناهج  نیا  تسا و  ریذـپ  ناکما  وا  ياه  هدـیرفآ  ياه  هناشن  هار  زا  ادـخ  تابثا  هک  متفاـیرد  نآرق  هعلاـطم  ماـگنه  رد 
دوجو هب  یفداصت  دوخ و  هبدوخ  ما ، هدینش  يرایسب  دارفا  زا  نونکات 
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: تشاد دوجو  نم  لباقم  رد  هار  ود  اهنت  .تسا  یتسردان  زا  یتسرد  كرد  رایعم  مالسا ، هب  نامیا  هک  مدرب  یپ  نینچمه  تسا ؛ هدماین 
مدـیزگرب و ار  لوا  هار  نم  .منک  لمع  مدوبن ، دـقتعم  نادـب  هچنآ  هب  ای  موش  ناملـسم  منزب و  ما  يدادـجاوابآ  نید  هب  اـپ  تشپ  هکنیا 

! رت تخس  باجح ، باختنا  يارب  شمیمصت  دیآ و  یم  تخس  رایسب  شردام  ردپ و  رب  اناید  نید  رییغت  .مدش  ناملسم 

کی ناونع  هب  دریگ و  یم  دای  هاگشناد  رد  شناملسم  ناتسود  زا  یکی  زا  ار  ندناوخ  زامن  .دهد  یم  رییغت  هموصعم  هب  ار  دوخ  مان  وا 
.دنکیم مالسا  غیلبت  هب  عورش  ناملسم ، لاعف  وضع 

هب هک  یلماع  اهنت  تسا ، هدرب  دوخ  اب  ار  اه  مدآ  زا  يرایسب  یساره ، مالـسا  جوم  هک  ییاکیرمآ  هعماج  رد  هک  دناد  یم  یتسرد  هب  وا 
هک تسا  هتفایرد  دوجو  مامت  اب  وا  .تساهنآ  اب  هنانابرهم  راتفر  ناناملسمریغاب و  ناناملسم  هنسح  قالخا  دنکیم ، کمک  مالسا  جیورت 

طلغ ياهرواب  رشن  هب  دنریگ ، یم  شیپ  اهنآ  اب  یبسانمان  راتفر  ای  دننک  یم  يرود  اهنآ  زا  دنا و  هدیرب  ناناملسمریغ  زا  هک  یناناملسم 
.دننز یم  نماد  مالسا  هرابرد 
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عاعش رد  هک  تسا  دونشخ  دوجو ، مامت  اب  تسا و  رامآ  یـضایر و  سیردت  لوغـشم  ودارلک  رد  یناتـسریبد  رد  یتیب  هموصعم  نونکا 
جح هب  شیپ  لاس  دـنچ  وا  .دـشوکیم  لاع  تیب  لها  بتکم  زا  يوریپ  رد  هنارـصم  هک  تسا  یـسک  اـهنت  دوخ ، فارطا  یلیاـم  هاـجنپ 

طـسوت یتیب  هموصعم  ندش  ناملـسم  ناتـساد  شیپ  اه  لاس  .درک  هدهاشم  دوخ  مشچ  هب  ار  مالـسا  تمظع  تردـق و  دـش و  فرـشم 
رد یباتک  بلاق  رد  تسا ، هدومیپ  مالـسا  تمـس  هب  هک  يریـسم  زا  ار  شتایبرجت  مامت  نینچمه  تفاـی ؛ راـشتنا  مالـسا  یناـهج  هکبش 

تاعوضوم زین  نایدا و  هسیاقم  هرابرد  هعلاطم  یمک  یـصخش و  یگدـنز  هنیـشیپ  زا  يرـصتخم  .تسا  هداد  رارق  نادـنم  هقالع  رایتخا 
لیکشت ار  يو  باتک  نوگانوگ  ياهلـصف  تسا ، هدوب  هجوت  روخرد  بلاج و  ییاکیرمآ  ناملـسم  هزات  نز  کی  رظنم  زا  هک  یفلتخم 

.دهد یم 

! نک یگدنز  یلو  گنجب ؛ دروخ : یم  مشچ  هب  مهم  موهفم  نیا  باتک ، نیا  ياج  ياج  رد 
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! رتهب یناسنا  هب  ندیسر  ات  درایلیب  لیطتسم  زیم  زا  مجنپ : لصف 
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ریوصت
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ور ناج  دیوید  * 

شا یمالسا  راختفارپ  مان  اضر ، دوواد  ناریا /  تاراما و  درایلیب  یلم  میت  یسیلگنا  یبرم  ناهج و  نامرهق  ماهگنیتان / رد  دلوتم 1965 

..........

هدرک و قفتم  رگیدـکی  اب  ار  نیمز  هرک  مدرم  یماـمت  نآ  هب  یباـیتسد  هک  تسا  ینوجعم  هفرظ  هچ  نیا  شمارآ »! شمارآ ، شمارآ ، »
؟ تسا هداد  رارق  رتچ  کی  ریز 

!؟ دنهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ایند  رد  هدافتسا  نازیم  نیرتشیب  اه ، کیتویب  یتنآ  زا  سپ  شخب ، مارآ  ياهوراد  دیاب  ارچ 

!؟ دنک هدافتسا  ار  ایند  ياه  شخب  مارآ  دصرد   80 ناهج ، تیعمج  دصرد  زا 5  رتمک  اب  اکیرمآ ، نوچ  يروشک  مدرم  دیاب  ارچ 

يرایسب شیارگزمر  هک  دنکیم  المرب  ار  یندشنراکنا  مهم و  تقیقح  کی  مک  تسد  اهنآ ، دننام  اه و  شسرپ  نیا 
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؟ شمارآ تسا : هتفهن  یفرگش  هتکن  هچ  رد  مالسا ، هب  اه  ییاپورا  اه و  ییاکیرمآ  زا 

دهـشم سدـقم  رهـش  هب  ناریا  درایلیب  میت  ياضعا  اب  هارمه  هک  دـش  هدز  نم  نهذ  رد  یناـمز  عیـشت  بهذـم  مالـسا و  شریذـپ  هقرج 
متـساوخ مناتـسود  زا  .منک  ندید  اضر ع  ماما  هاگراب  زا  رتدوز  هچره  متـشاد  تسود  متـشاد : یبیجع  لاحو  سح  .میدرک  ترفاسم 

بلریز اهنآ  .دوب  مکاح  اهنآ  رب  یبیجع  شمارآ  هک  مدید  ار  ییاه  ناسنا  دـشودمآ  مدـش ، هک  مرح  هطوحم  دراو  .دـنربب  مرح  هب  ارم 
نیا .دوب  هتخاس  نوگرگد  ارم  لاح  ییاروام  یتردـق  .دـنتخیر  یم  کشا  تروص  يانهپ  هب  دـندرکیم و  همزمز  دـندناوخ و  یم  اـعد 

بادآ و ناریا و  هب  هقالع  راـنک  رد  همه  اـهنیا  .متـشادن  نآ  زا  یغارـس  هاـگچیه  نآ ، زا  شیپ  دوبن و  نیمز  زا  هدـمآرب  أـعطق  تردـق 
نیمزرس نیا  گنهرف  موسر و 

میت یـسیلگنا  یبرم  ناهج و  نامرهق  ماگهنیتان ، رد  دلوتم 1965  ور ، ناج  دـیوید  .تخاس  مهارف  مالـسا  هب  ارم  شیارگ  هنیمز  نهک ،
ماجنا هب  هاگنآ  دوب ؛ درایلیب  یلم  میت  یبرم  تاراما ،  رد  اه  لاس  .تسام  ناتساد  نامرهق  ناریا ، درایلیب  یلم 
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.درامگ تمه  ناریا  رد  یتیلوئسم  نینچ 

یتسود و ياضف  .دندرکیم  تباقر  رگیدکی  اب  درایلیب  تاقباسم  رد  هک  متـشاد  ناملـسم  نکیزاب  ود  مدرک ، یم  راک  تاراما  رد  یتقو 
دندوب دوخ  نید  دنبیاپ  یلیخ  اهنآ  .میدرک  یم  ثحب  رگیدکی  اب  مالـسا  هرابرد  دشیم ، تصرف  هک  یهاگ  .دوب  مکاح  ام  نایم  یتبحم 

یماگنه یلو  تشاد ؛ دوجو  ناشنایم  يدیدش  تباقر  دندوب ، هقباسم  يزاب و  هصرع  رد  یتقو  .دندرکیم  عافد  مالسا  زا  یتخسرس  اب  و 
نانآ زا  نم  .دنراد  قلعت  هاگودرا  کی  هب  ودره  هک  دیمهف  دش  یم  ناشراتفر  زا  دمآ ، یم  نایم  هب  بهذم  نید و  ياپ  هک 

دوخ وا  .دهد  یم  رییغت  اضردوواد  هب  ار  دوخ  مان  دریذپ و  یم  ار  مالسا  ور  ناج  دیوید  .مدینش  مالـسا  هرابرد  یمهم  بلاج و  تاکن 
یتقو .دهد  یم  صاصتخا  نآرق  تئارق  هب  ار  دوخ  نامز  زا  یشخب  هنازور  تسا و  هتفرگ  سنا  میرک  نآرق  تایآ  اب  هک  دنکیم  ناعذا 

نآ وزج  نم  ماک !؟ : » دیوگ یم  رورغ  اب  دـهد و  یم  ولج  ار  شا  هنیـس  دوش ، یم  هدیـسرپ  مالـسا  هب  شا  يدـنبیاپ  نازیم  هرابرد  وا  زا 
نم .مور  یم  شرخآ  ات  منک ، عورش  ار  يراک  رگا  هک  متسه  اه  مدآ  زا  هتسد 
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هاتوک نآ  زا  يا  هظحل  ما و  هتشاذگ  عیشت  مالسا و  يداو  هب  مدق 

« .میآ یمن 

نید نیا  شریذپ  اب  تسا  دقتعم  وا  .دناد  یم  ندوب » رت  بوخ  مدآ  کی  ندش و  رتهب  ناسنا  کی   » ار مالسا  مایپ  نیرت  مهم  اضردوواد 
.دنک یم  یبایزرا  يرتالاب  زارت  رد  ار  شدوخ  دراد و  يا  هداعلا  قوف  شمارآ  تسا : هدش  يرتهب  مدآ  دیدج ،

ار اه  مدآ  تفرگ و  تسد  هب  ار  دیدج  نییآ  نیا  مچرپ  دمحم و  ترـضح  ام  گرزب  ربمایپ  یتقو  هک  ناهد  هب  تشگنا  ما  هدنام  نم  و 
وا ایآ  دـنوش ؟ رت  بوخ  یمدآ  و  رتهب » یناسنا  نانآ  زا  کیره  هک  تشاد  نیا  زج  یفدـه  ایآ  درک ، توعد  شیوخ  ینامـسآ  نید  هب 

؟ دوبن راصعا  همه  شیوخ و  رصع  ناسنا  نیرتهب  دوخ ،

ودب دنام  یمه  هچب  ار  ریش  منکیم ) : همزمز  ناج  شوگ  رد  ار  يولوم  رعش  هدز و  بیهن  دوخ  هب  رکف ، نیا  اب 

! منام یمن  چیه  ربمغیپ  هب  نم  چیه : هک  منکیم  فارتعا  وگب و  ینامیم ؟ هچ  ربمغیپ  هب  وت 
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! مدش هدایپ  ندنل  نارهت  زاورپ  زا  باجح  اب  نم  مشش : لصف 
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ریوصت
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ثوب نیرال  * 

/(1) ناتـسلگنا قباس  ریزو  تسخن  رـسمه  رهاوخ  رـشب  قوقح  لاعف  راـبت و  یـسیلگنا  هدـنیوگ  ندـنل /  توتگنیلـسا  رد  دلوتم 1967 
لیم یلید  همانزور  يو و  یت  سرپ  راگنربخ 

........

ششوپ يارب  زین  راب  نآ  .منک  رفس  ایند  نوگانوگ  ياهروشک  هب  يربخ  شرازگ  هیهت  يارب  دنک  یم  اضتقا  ملغش  .مراگن  همانزور  نم 
نآ هدننکروحـسم  ییاـبیز  ناهفـصا و  زا  هشیمه  هـکنآ  يارب  هاـگنآ  مدـنام ؛ نارهت  رد  یتدـم  مدـمآ و  ناریا  هـب  سدـق  زور  يربـخ 

كدنا نامه  رد  متشاد و  مق  رد  یهاتوک  فقوت  ناهفصا ، هار  رس  .منک  رفس  یخیرات  رهش  نیا  هب  متفرگ  میمصت  مدینشیم ، ییاهزیچ 
ترایز هب  مدوب ، مق  رد  هک  ینامز 

ص:55

.تسا رلب  ینوت  ناتسلگنا  قباس  ریزو  تسخن  زا  روظنم  - 1
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مدـش و هتـسخ  .مدادـیم  نـالوج  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  مرح  رد  نم  دوب و  رهظزادـعب  هبنـش  هس  تسه  مداـی  .متفر  هموصعم  ترـضح 
یلو دوب ؛ هداتفا  یقافتا  هچ  منادیمن  .درک  ریخست  ار  مدوجو  رـسارس  یبیجع  يافـص  شمارآ و  منک .  تحارتسا  ات  متـسشن  يا  هشوگ 

ار نارهت  يوس  هب  ندنل  نم  .منک  یم  ینامداش  تداعـس و  ساسحا  تسا و  هدش  قیرزت  نم  هب  يوق  يونعم  نیفروم  کی  مدرک  سح 
زاورپ زا  باجح  اب  دینکیمن : رواب  یلو  مدوب ؛ هدرک  كرت  باجح  نودب 

زا وا  داد و  خر  لبا  هموصعم  ترضح  مرح  رد  هک  یقافتا  یتح  مالسا و  هب  ثوب  نیرال  شیارگ  زا  مدش | ! هدایپ  ندنل  نارهت  میقتسم 
ناریا هب  ندمآ  زا  شیپ  وا  هک  میناد  یم  .تسین  تسد  رد  يدایز  تاعالطا  دـنک ، یم  دای  يوق » يونعم  نیفروم  قیرزت   » ناونع هب  نآ 

زا شیپ  وا  هک  میناد  یم  نینچمه  تسا ؛ هتـشاد  لـیامت  شخب  ماـهلا  بتکم  نیا  تمـس  هب  هدوب و  قفاوم  مالـسا  اـب  يا  هزادـنا  اـت  زین 
تالوحت زا  لاح ، نیا  اب  .تسا  هدرک  اجنآ  ناناملسم  نیطسلف و  عوضوم  فرص  ار  دوخ  تقو  زا  يا  هدمع  شخب  مالـسا ، هب  فرـشت 

ياهرظنراهظا یخرب  دنچره  تسا ؛ هدادن  ام  هب  ینادنچ  یهاگآ  دوخ  ینورد 
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: دنک یم  تیاکح  مالسا  هب  شقیمع  رطاخ  قلعت  زا  وا 

ناوریپ يارب  نید  نیا  هک  تسا  یـشمارآ  یلـست و  تردـق و  نآ ، مدوب و  هدز  تفگـش  مالـسا  رد  بیجعرـصنع  کـی  زا  هشیمه  نم 
شیپ يدنچ  هک  مبتکم  نیا  هتفیـش  نانچ  نم  مالـسا ! کی  دراد و  دوجو  ادـخ  کی  نم  يارب  کنیا  .تسا  هدروآ  ناغمرا  هب  شیوخ 

رد عقرب ! ندیـشوپ  یـسیلگنارابودنب و  یب  دازآ و  نز  کی  دـینکب : ار  شرکف  مشوپب ، عقرب  دراد  ناکما  ایآ  دیـسرپ  نم  زا  یـسک  هک 
رد ارم  ما ، هداوناخ  تیامح  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  درب »!؟ دهاوخ  اجک  ات  ارم  يونعم  رفـس  نیا  هک  دنادیم  یـسک  هچ  : » متفگ وا  خساپ 

نخـس ما  هلاس  تشه  هد و  دنزرف  ود  ردام و  اب  مدیدج  شیارگ  زا  مالـسا ، شریذـپ  زا  شیپ  نم  .تخاس  رت  ممـصم  هار  نیا  باختنا 
مدرک نیقی  هک  دوب  اجنآ  .دوب  روآ  تریح  زیگنا و  تفگش  زین  نم  دوخ  يارب  هک  دندرک  يدونشخ  راهظا  نانچ  نانآ  .متفگ 

گرزب باختنا  نیا  راثآ  زا  لیم ، یلید  همانزور  يو و  یت  سرپ  راگنربخ  مرادرب .  هدرپ  مالـسا  هب  مداقتعا  زا  اه  هناـسر  رد  مناوت  یم 
 . مدوبراسگیم يدرف  نم  .دوب  يا  هژیو  هرود  نم ، یگدنز  هتشذگ  هرود  دیوگ  یم  وا  .دراد  اه  تیاکح  شیوخ  یگدنز  رد  زین 
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میوگب رتهب  ای  ندش  ناملسم  زا  دعب  هک  یلاحرد  مدرک ؛ یم  فرصم  لکلا  هشیش  ود  ای  کی  بشره ، متشاد و  لکلا  هب  يدیدش  لیم 
! مرادن زین  لکلا  سمل  هب  لیامت  یتح  ناونع ، چیه  هب  موش ، ناملسم  متفرگ  میمصت  هک  ینامز  زا 

دامن و ناونع  هب  ار  باجح  تسا ؛ هدزن  لکلا  هب  بل  هک  تساـه  لاـس  ناتـسلگنا ، هعماـج  رد  مالـسا  تما  زا  يا  هدـنیامن  ناونع  هب  وا 
بادآ قالخا و  هب  شتانکـس  تاکرح و  راتفر و  دنک و  یمن  فرـصم  كوخ  تشوگ  تسا ؛ هدرک  ظفح  شیوخ  دـیدج  نید  ناشن 

.تسا هتفای  تنیز  یمالسا 

زا یتایآ  تئارق  زور ، ره  دنکیم و  دمآ  تفر و  ناناملسم  دجسم  هب  دراد و  یم  اپ  هب  بیترت  مظن و  اب  ار  هنازور  ياهزامن  ثوب  نیرال 
.تسا هداد  رارق  شیوخ  یبهذم  ياه  همانرب  هحولرس  ار  دیجم  هللا  مالک 

! دابم یلاخ  اون  زاس و  نآ  زا  یتسه  هک  تسا  هدرپس  قشع  برطم  ياون  زاس و  هب  لد  وا 

دراد ییاون  زاس و  بجع  قشع  برطم 

دراد ییاج  هب  هار  دز ، هک  همغن  ره  شقن 

یلاخ ادابم  قاشع  هلان  زا  ملاع 

دراد ییاوه  شخب  حرف  گنهآ و  شوخ  هک 
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! تفگ خساپ  شیوخ  نورد  يادن  هب  هک  يراسگ  یم  هدنناوخ  متفه : لصف 
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ریوصت
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سنا * 

یبرغم يرسمه  ياراد  لهأتم و  ینانوی / يردام  ردپ و  ياراد  نانوی /  هفسالف  تختیاپ  نتآ ، دلوتم  رابت / ینانوی 

یگدنناوخ هار  زا  شاعم  رارما 

....

! ناملسم هزات  رابت و  ینانوی  تسا ، سنا  شمان 

زا يرایسب  هب  تبسن  سنا  .دیدج  نید  نیا  هب  ندیسر  ات  تسا  هدمآ  وا  اب  ماگ  هب  ماگ  شرسمه  .دراد  یبرغم  يرـسمه  تسا و  لهأتم 
؛ رصتخم دیفم و  تسوا ، زا  ام  هیلوا  تاعالطا  اه  نیا  .تسا  رت  بصعتم  مالسا  هرابرد  ام 

شاعم رارما  یگدنناوخ  هار  زا  .متـشاد  یهفرم  یگدنز  نانوی  هفـسالف  تختیاپ  رد  .مدش  دلوتم  ینانوی  يردام  ردـپ و  زا  نتآ  رد  نم 
نانوی لامش  هب  ارم  .متفر  يزابرس  تمدخ  هب  لاس 1987م  رد  .مدرکیم  طارفا  نآ  فرصم  رد  مدوب و  بورـشم  هب  داتعم  مدرک و  یم 

.دننک یم  یگدنز  اجنآ  رد  ناملسم  تیلقا  هک  دندرب 
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، یناوخ نآرق  نیا  یلو  دناوخ ؛ یم  نآرق  اهنآ  زا  یکی  .دنراد  یبلاج  دیاقع  هک  دوش  یم  ور  هبور  یناناملـسم  اب  راب  نیلوا  يارب  سنا 
وا یگدنز  رد  یتاقافتا  دنکیم : يرگیرای  نیمز ، نیا  رد  دنوادخ  راگنا  اما  دـهد ! یمن  رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  باذـج ، ابیز و  دـنچره 

.دراد یگزات  الماک  شیارب  هک  دهد  یم  خر 

نابز نوچ  متـشاد ؛ قح  .مدیمهفیمن  ار  تالمج  نیا  موهفم  هللا ».  لوسر  ادمحم  هللا ، الإ  هلإ  ال  : » مدینـش ییادـن  باوخ  رد  بش  کی 
هلإ ال  : » دش رارکت  باوخ  نیا  یلاوتم  تروص  هب  راب  هسود  رگید ، بش  دعب و  بش  .دوب  موهفمان  میارب  تاملک  نیا  دوبن و  یبرع  نم 

هدخم هللا ، الإ 

هچ ررکم  مامتان و  ياهایؤر  نیا  یلو  دراد ؛ زارد  ياهوزرآ  ورگ  رد  لد  تسا و  ناوج  .تسا  هدـنام  راـک  نیا  رد  سنا  هللا ».  لوسر 
نآ زا  ار  تالمج  نیا  یقافتا  الماک  يا  هنوگ  هب  هک  تسا  بلاج  دزیخرب ؟ شواک  هب  دـیاب  وا  ایآ  دـننک ؟ تاـبثا  دـنهاوخیم  ار  يزیچ 

.دوش یمن  رثأتم  يا  هرذ  سنا  یلو  دـنک ؛ یم  نییبت  دـهدیم و  حیـضوت  .دـسرپ  یم  ار  تالمج  نیا  موهفم  وا  زا  .دونـشیم  نآرق  يراق 
نیا هک  دبای  یم  رد  دنیب و  یم  ار  باوخ  نامه  مه  زاب  اهدعب 
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هک دـناد  یم  وا  تسین »؟ ملاع  نیا  رد  اـتکی  يادـخ  زج  یقحرب  دوبعم  چـیه  اـیآ  : » دـسرپ یم  دوخ  زا  .تسا  يرگید  سنج  زا  اـیؤر 
.تسا یبسانم  هاگرذگ  یلو  تسین ؛ یبوخ  هاگتماقا  دیدرت ، کش و 

؛ وج تسج و  هب  دنک  یم  عورش  دوش و  یم  يرادیب  زاغآرس  دیدرت ، نیمه 

تیزم نیا  .دننزب  فرح  ادخ  اب  هطـساو  نودـب  دـنرداق  اه  مدآ  نید ، نیا  رد  .دومن  یم  دولآزمر  تفگـش و  یگداس ، نیع  رد  مالـسا 
نیا وا  تسا  هدـش  دـیکأت  تفاـظن  یگزیکاـپرب و  ینـشور ، تحارـص و  هب  نید ، نیا  رد  .تفر  یم  رامـش  هب  ناناملـسم  يارب  یگرزب 

يزیامت دیفـس  هایـس و  نایم  مالـسا  رد  هکنیا  رت  مهم  اهنیا  زا  .دـنا  هدرک  هرداصم  شیوخ  عفن  هب  ار  نآ  اـه  ییاـپورا  هک  تسا  يزیچ 
ضیعبت مالـسا  رد  .دوش  یمن  بوسحم  زایتما  ندوبدرم ، ای  ندوب  نز  تسین و  اه  ناسنا  ییادـج  لـماع  رقف  اـی  تورث  درادـن و  دوجو 

ارم ناناملسم  نایم  تدوم  تبحم و  .مدشیم  فقاو  رتشیب  اه  ییابیز  نیا  هب  متفر ، یم  شیپ  هچره  .درادن  دوجو 
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هاگچیه یلو  مدوب ، نآ  لابند  هب  اهلاس  هک  داد  یم  نم  هب  يا  هنینأمط  شمارآ و  مظنم ، فوفص  رد  تعامج  زامن  .دروآ  یم  دجو  هب 
! شمدرواین تسد  هب 

.درپس یم  یشومارف  هب  ار  میاه  هصغ  اهمغ و  همه  هک  دوب  يدنمشزرا  نوناک  رد  نتشاذگ  مدق  نم  يارب  دجسم ، هب  دورو 

ار شیوخ  ردام  تیامح  وا  .دوبن  هیـشاح  یب  مه  نادنچ  دیدج ، يایند  نیا  هب  شدورو  اما  مدوب | ! هتـشاذگ  يدیدج  يایند  هب  اپ  نم 
.دنک ناهنپ  دنور  نیا  زا  ار  دوخ  تینابصع  یتحاران و  تسناوت  یمن  شردام  .دوب  هداد  تسد  زا 

كدـی ار  مالـسا  ماـن  هک  یناـمثع  تلود  .دنتـشاد  نهذ  رد  مالـسا  زا  يراـبرفنت  تشز و  هرهچ  ناـنوی  مدرم  .دادـیم  قـح  وا  هـب  سنا 
.دوب هدرک  لیمحت  نانوی  مدرم  رب  یناوارف  ياه  متس  هدرک و  ینارمکح  نیمزرس  نیا  هب  لاس  دصراهچ  دیشکیم ،

یم باطخ  كرت  ار  ناناملـسم  دنهد و  یم  تبـسن  ناکرت  هب  ار  مالـسا  مدرم  تلع ، نیمه  هب  ینامثع ! تلود  ینعی  مالـسا  نانوی ، رد 
.دنا هعماج  موس  هجرد  دنورهش  نانوی  ناناملسم  .دننک 
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زا هکنآ  نودـب  اـهزور  نآ  وا  .دـش  یمن  هداد  حالـس  لـمح  هزاـجا  ناناملـسم  هب  وا ، يزابرـس  هرود  رد  هک  دروآ  یم  رطاـخ  هب  سنا 
رگید زا  ار  ناناملـسم  فص  هنوگچ  شترا  رد  هک  دـید  یم  .دوب  شترا  رد   (1) دیاتراپآ یعون  دهاش  دروآرد ، رس  یـسایس  يایاضق 

! دنتشادن ار  شترا  یلاع  جرادم  هب  دورو  ناکما  ناونع ، چیه  هب  نانآ  دندرکیم و  ادج  فوفص 

ناناملـسم یخرب  يوس  زا  یتیانج  مرج و  رگا  .دنتـسین  فرط  یب  ناناملـسم  مالـسا و  لابق  رد  نم  روشک  رد  زین  یعمج  ياـه  هناـسر 
یم یقلت  تیمها  یب  دنریگیم و  هدیدان  ار  نارگید  تایانج  هکیلاحرد  دنهد ؛ یم  هولج  گرزب  دننکیم و  هتـسجرب  ار  نآ  دوش ، ماجنا 
ملع ار  اهیفوص  ناشیورد و  هدرک و  دادملق  مالسا  رهظم  ار  هیفوص  تالغ و  نوچمه  یفارحنا  ياه  هقرف  یخرب  اه  هناسر  نیمه  .دننک 

مالسا بتکم  ناراد 

اب مالسا  هب  شیارگ  زا  سپ  ار  شیوخ  شنم  تیصخش و  سنا  .دننکیم  یفرعم 
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ندرک مورحم  صاخ ، قطانم  رد  تماقا  هب  اهنآ  ندرک  روبجم  دیفسریغ ، ياهداژن  هب  قلعتم  دارفا  نتـشاد  هگن  ادج  ینعی  دیاتراپآ  - 1
یعامتجا یسایس و  قوقح  همه  زا  اه  نآ 
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.دنکیم ینامداش  راهظا  تسا ، هداتفا  قافتا  وا  رد  هک  یلوحت  رییغت و  زا  دنک و  یم  هسیاقم  لبق  هرود 

یب ات  ار  یمدآ  دـنکیم و  ناربج  ار  صقن  نیا  مالـسا  .دـندوب  دودـحم  یحطـس و  مالـسا ، هب  شیارگ  زا  شیپ  نم  ياه  هدـیا  راکفا و 
تطاسو یب  هک  مدنمزاین  يدحاو  يادخ  هب  نم  .دهدیم  زاورپ  تیاهن 

هدوب هچ  وا  يارب  مالـسا  هبذاج  نیرت  مهم  هک  یتایح  مهم و  شـسرپ  نیا  هب  سنا  .میوگب  نخـسو  منک  تاجانم  وا  اب  مناوتب  نیـسیدق 
قح نایوج و  قح  راک  هب  دیاش  هک  دهد  یم  روخرد  یخـساپ  دناد ، یم  صخاش  مادک  ار  بتکم  نیا  صخاش  نیرت  یـساسا  تسا و 

اب مزیچان ، يا  هرذ  هک  نم  هنامیمص  هناقشاع و  طابترا  قلاخ و  اب  قولخم  نتفگ  نخـس  ادخ : اب  هطـساو  یب  طابترا  : » دیایب ملاع  نابلط 
!« تسا هدیدرونرد  ار  اه  تیدودحم  یمامت  شا  یگرزب  تمظع و  هرتسگ  هک  وا 
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اه شسرپ 

همجرت . 1 دنک ؟ رارقرب  طابترا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ینیمخ و  ماما  گنهرف  اب  دناوتب  ناوژ  هک  دـش  ببـس  یلماع  هچ  لوا : شـسرپ 
هسنارف نابز  هب  ینیمخ  ماما  ياه  ینارنخس  زا  یکی 

هغالبلا جهن  ندناوخ  ناملسم و  ناتسود  اب  ییانشآ  . 2

ناریا رد  یبهذم  ینارنخس  ياه  هسلج  رد  تکرش  . 3

شکارم رد  شردپ  ناملسم  ناتسود  اب  ییانشآ  ، 4

؟ تسا هدش  نایب  هنیزگ  مادک  رد  عیشت  بهذم  هب  ونیچادلاب  تویا  شیارگ  ياه  هقرج  نیتسخن  مود : شسرپ 

رصم نیسحلادجسم  رد  روضح  . 1

البرک تضهن  اب  ییانشآ  . 2

ناملسم نایوجشناد  اب  یتسود  . 3

نآرق زا  هروس  دنچ  ندناوخ  . 4

؟ درک باختنا  ار  حیسم  نید  مالسا ، هب  فرشت  زا  لبق  تلع  وا  ارچ  وردنآ ، فارتعا  هب  موس : شسرپ 

نایحیسم نمجنا  اب  ییانشآ  . 1

شا یحیسم  ناتسود  قیوشت  . 2

وارب شردام  رتشیب  ذوفن  . 3

تیحیسم باختنا  رد  شردپ  قیوشت  . 4

؟ تسا مادک  دنک ، یم  کمک  مالسا  جیورت  هب  اکیرمآ  هعماج  رد  هک  یلماع  اهنت  اناید ، رظن  مراهچ : شسرپ 

داهن مدرم  ياه  نامزاس  ینید و  ياهداهن  شیازفا  . 1

یبرغ هعماج  رد  نکمم  شور  ره  هب  ینید  ياهرواب  جیورت  . 2

دهعتم صصختم و  سانش  نید  ياهورین  تیبرت  . 3
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اهنآ اب  هنانابرهم  راتفر  ناناملسمریغ و  اب  ناناملسم  هنسح  قالخا  . 4

؟ تسیچ مالسا  هبذاج  نیرت  مهم  سنا ، هاگدید  زا  مجنپ : شسرپ 

ادخ اب  هطساو  یب  طابترا  . 1

نید نیا  هب  یمومع  لابقا  . 2

ناهج مامت  رد  ناناملسم  تیبوبحم  . 3

هتینردم اب  نید  نیا  قابطنا  . 4
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قشع هار  تسا  یهار  یگنهرف  هقباسم 

هقباسم رد  تکرش  تاحیضوت 

یم ریز  ياه  شور  هب  دننک و  تکرش  هقباسم  رد  دنناوت  یم  لاس  هدزاود  يالاب  دارفا  تسا و  هدش  حرط  دوجوم  نتم  زا  اه  شسرپ  • 
: دینک تکرش  یگنهرف  تاقباسم  رد  دیناوت 

حیحـص ياه  هنیزگ  هرامـش  هقباسم و  مان  بیترت  هب  تسا  یفاک  راـک ، نیا  يارب  یکمایپ 3000802222 : هناماس  هب  خـساپ  لاسرا  . 1
یکمایپ 802222 هناماس  هب  دوخ  یگداوناخ  مان  مان و  اب  هارمه  ار ، تسار  هب  پچ  زا  یمقر  راهچ  ددـع  کی  تروص  هب  اـه  شـسرپ 

.دینک لاسرا   3000

یمیظع دمحم  قشع 1242  هار  تسا  یهار  لاثم :

: یناشن هب  يوضر  سدق  ناتسآ  عماج  لاترپ  تاقباسم  شخب  هب  هعجارم  . 2

www.razavi.aqr.ir

ياه هاگیاپ  رد  رقتـسم  صوصخم  ياه  قودنـص  هب  دـیناوت  یم  ار  هدـش  لیمکت  همان  خـساپ  همان : خـساپ  رد  اه  شـسرپ  هب  خـساپ  . 3
تـسپ دادرارق  قیرط  زا  همان  خساپ  لاسرا  هنیزه  .دینک و  لاسرا  یتسپ 91735-351  قودنـص  هب  ای  دیزادنیب  یگنهرف  یناسر  عالطا 

سپ هام  کی  هقباسم ، رد  تکرـش  تلهم  نیرخآ  .دینک :  هدافتـسا  ریمت  تکاپ و  زا  تسین  مزال  تسا و  هدش  تخادرپ  لوبق »  باوج 
زا زین  نآ  هجیتن  دوش و  یم  ماجنا  هنازور  تروص  هب  حیحـص و  لماک و  ياه  خـساپ  نیب  زا  یـشک  هعرق  تسا • .  باتک  تفاـیرد  زا 

لاسرا هناگادج  یکمایپ  رد  ار  دوخ  ياهداقتنا  اهداهنـشیپ و  رکذت : .دـسر  یم  ناگدـنرب  عالطا  هب  هدـش  هتفگ  یکمایپ  هناماس  قیرط 
.دینک

051-32002569 نفلت :
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ریوصت
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ریوصت

ص:70

( ناناملسم هزات  هاگن  زا  مالسا  ياه  هبذاج  : ) قشع هار  تسا  یهار  www.Ghaemiyeh.comامنهر 130  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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