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هیمطاف قاحم  رد  زورون 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
اـضریلع شـشوک :  هب  روپ  يدهم  ربکا  یلع  داتـسا  نیملـسملاو  مالـسلا  هجح  هدنـسیون :  هیمطاف /  قاحم  رد  زورون  روآدیدپ : مان  ناونع و 

. رورپرهم
.1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 
رعش هیمطاف -  عوضوم :

ءادها

سدقمرون  هدراهچ  تمظع  اب  هاگشیپ  هب 
مالسلا مهیلع 

دمحا دیس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  تر  ــ ضح قالخاو  تلیضف  اوقت ، ملع ،  درمگرزب  ود  هژیو  هب  تماما  تیالو و  میرح  نیعفادم  یمامت  زین  و 
( هر  ) یماما هیقف  نسح  دیس  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  تر  ــ ضح و  هر )  ) یماما هیقف 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هَّللا  ِمِْسب 
. نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیموصعملا و  هلا  هللا و  لوسر  یلع  یلصن  مهّللا و  كدمحن 

: تسا هدومرف  هیآ 23  يروش  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ 
یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 

[ دنتـسه ماَـلَّسلا  ُمْهیَلَع  تیبـلها  ربـتعم  تاـیاور  رب  اـنب  هک   ] ار مناـکیدزن  تّدوم  زج  یـشاداپ  چـیه  متلاـسر ] غـالباربارب  رد   ] امـش زا  وگب : )
: دیامرفیم هیآ 47  أبس  هروس  رد  نینچمه  مهاوخیمن ).

ٌدیِهَش ٍء  ْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق 
(. تسه اوگ  زیچ  همه  رب  وا  تسادخ و  هدهع  رب  طقف  نم  شاداپ  ناتدوخ ، يارب  شاداپ  نآ  متساوخ ، امش  زا  هک  یشاداپ  هنوگ  ره  وگب : )

لماش تّدوم  نیا  تسا ، یندـش  ادا  ترـضح  نآ  ناـکیدزن  تّدوم  اـب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکم  یبن  تلاـسر  شاداـپ  نیا  رب  اـنب 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  نینزان  سدقم و  دوجو  هب  سک  چـیه  مینادیم  هک  روطنامه  دوشیم . تعاطا  تَّبحَم و  تفرعم ،

ياههکبش رد  زور  هنابش  یگنهرف  مجاهت  اب  تیاده  رون و  نانمـشد  یفرط  زا  دشابیمن و  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  رتکیدزن 
هناسفا باتک  هلمج  زا  فلتخم  تاوزج  اهباتک و  راشتنا  اب  هنابیرفماوع و  ياهيرگهلیح  هنازومرم و  ياهدنفرت  اب  کلـسم و  یباهو  فلتخم 
هیمطاف مایا  رد  نیا  رب  انب  دنراد ، اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  ارهز  همطاف  ترـضح  يربک  هقیدـص  تیمولظم  تداهـش و  راکنا  رد  رفاو  یعـس  تداهش ،

مرحم هام  لبق  لاس  هد  هک  هنوگنامه  دوب . دهاوخ  نادنچ  ود  ام  تیلوؤسم  دشابیم . یناتساب  زورون  اب  فداصم  هک  ياهلاس 92 و 93 و 94 
نیا دندومن . زاربا  نایعیش  اب  ار  دوخ  يدردمه  هینایب  راهظا  اب  یبهذم  ياهتیلقا  یتح  دندومن  مارتحا  نامنانطومه  دیدرگ و  نراقم  زورون  و 
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تمرح ناراوگرزب  نآ  ناوریپ  هژیو  هب  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  نادـنمهقالع  ناگتفیـش و  مومع  تسا  هتـسیاش  زین  راب 
شیپ زا  شیب  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تیب  لها  ناحادـم  یبهذـم و  تاـئیه  سدـقم  رما  نیا  رد  تسا  دـیما  دـنرادب  مدـقم  نراـقت  نیا  رد  ار  یمطاـف 

زین دشاب و  هدش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مظعا  ربمایپ  قوقح  زا  یشخب  ءادا  دنوادخ و  تعاطا  رذگهر  نیا  زا  هک  دشاب  دنزرو . مامتها 
. مدنموزرآ ار  نازیزع  قیفوت  یلاعت  يراب  ترضح  زا  مییامن . بآ  رب  شقن  ار  عیشت  نانمشد  ياههشقن 

هام 1391 دنفسا 
رورپ رهم  اضریلع 

هیمطاف قاحم  رد  زورون 

: ناگژاو

هراشا

هّیمطاف قاحم 3 ) زورون 2 ) ( 1

زورون

هراشا

. دنیوگ لَمَح  جرب  لوا  هطقن  هب  باتفآ  ندیسر  اب  نامزمه  نیدرورف ، لوا  زور  هب  ون » زور   » يانعم هب  زورون 
. درکیم رییغت  لاس  شدرگ  اب  زورون  نشج  نایناساس  دهع  رد 

رییغت ار  مارح  ياـههام  یلهاـج  دـهع  رد  هک  هنوگناـمه  دـنتخادنایم  ریخأـت  هب  ار  زورون  نشج  فلتخم  ياـههزیگنا  اـب  فـلتخم  راودا  رد 
(2 . ) داتفایم ریخأت  هب  زور )  60  ) هامدادرخ لوا  ات  زین  زورون  نشج  (، 1  ) تسا هدرک  دای  ءیسَن » : » ناونع هب  نآ  زا  میرک  نآرق  دندادیم و 

. دیسر لمح  لوا  هب  يزورون  نشج  تبون  لاس 392 ق . دودح  رد 
تیبثت لمح  جرب  هب  باتفآ  لیوحت  نراقم  لاس  ره  راهب  رد  يزورون  نشج  عقوم  نآ  ساسا  رب  دـش و  هداهن  یلالج  میوقت  لاس 467 ق . هب 

(3 . ) دش
زورون تسادق  زار 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدش  نایب  زورون  زور  تسادق  يارب  یناوارف  للع  مجارت  خیرات و  هریس ، یثیدح ، بتک  رد 
(4  ) زورون زور  رد  ناهج  تقلخ  . 1

(5  ) زور نآ  رد  مدآ  ترضح  تقلخ  . 2
(6  ) نآ رد  ناگتشرف  تقلخ  . 3

(7  ) دیشروخ تقلخ  . 4
(8  ) نیمز هرک  شرتسگ  ضرالاوحد و  . 5

(9  ) نامز زاغآ  . 6
(10  ) رذ ملاع  رد  قاثیم  دهع و  زور  . 7

(11  ) دیشمج طسوت  یتسرپ  اتکی  نییآ  دیدجت  . 8
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(12  ) دیحوت نامرهق  طسوت  اهتب  نتسکش  . 9
(13  ) اهتب نتسکش  يارب  ناربمایپ  متاخ  شود  رب  نایقتم  يالوم  نتفر  الاب  . 10

مخ ریدغ  رب  زورون  قابطنا 

، دسریمن مخ  ریدـغ  دـیع  هب  يدـیع  چـیه  یمالـسا  دایعا  نایم  رد  دـشابیم . مخ  ریدـغ  زور  اب  نآ  نراقت  زورون ، تسادـق  زمر  نیرتمهم 
(14 . ) تسا هدش  دیکأت  نآ  رب  ناوارف  ثیداحا  رد  هکنانچ 

تیاور هباّسن  دیمحلا  دبع  نب  یلع  نیدلا  ءاهب  یضترم  دیـس  همالع  زا  هطـساو  نودب  ناشیا  هک  دنکیم  لقن  لوا  دیهـش  زا  یـسلجم  همالع 
: دومرف هک  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  رفعج  ماما  زا  سیَنُخ » نب  یّلَعُم  : » زا شدانسا  هلسلس  اب  هدرک ،

تفرگ و نامیپ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ناـنمؤمریما  يارب  مخ  ریدـغ  زور  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  نآ  رد  هک  تسیزور  ناـمه  زورون  زور 
(15 . ) دندومن رارقا  وا  تیالو  رب  ناگمه 

: دنیامرفیم نایاپ  رد  دنرامشیم و  ار  زورون  زور  ياهدادخر  زا  يدادعت  هاگنآ 
. دنزیم راد  هب  هفوک  ۀَساَنُک  رد  ار  وا  دوشیم و  زوریپ  لاّجد  رب  دنکیم و  مایق  تیبلها  ام  مئاق  نآ  رد  هک  تسیزور  زورون 

نآ امش  دنتشاد و  هگن  ار  نآ  اهسراف  تسه ، ام  مایا  زا  نآ  هک  اریز  میتسه ، عقوتم  ار  جرف  نآ  رد  ام  هک  نیا  زج  تسین  يزورون  زور  چیه 
(16 . ) دیدرک عیاض  ار 

لباق یتحار  هب  اهرازفا  مرن  دوجو  اـب  اـم  ناـمز  رد  دـشابیم . ماَـلَّسلا  ُمْهیَلَع  همئا  یملع  تازجعم  زا  یکی  زورون  دـیع  رب  ریدـغ  دـیع  قیبطت 
لوا زور  دـیهدب ، هیوـبّنلا -  هریـسلا  رازفامرن  ًـالثم  اـهرازفا –  مرن  هب  ار  يرجه  مهد  لاـس  مارحلا  هجحیذ  مهدـجه  زور  رگا  تـسا ، تاـبثا 

. دیآیم رد  نیدرورف 
فیرـش ثیدح  لیذ  رد  قیقحت  هحفـص  زا 53  سپ  هدرک ، تاـبثا  ناوارف  شـالت  اـب  شیپ  نرق  هس  زا  شیب  یـسلجم  همـالع  ار  بلطم  نـیا 

: هدومرف
هدقعیذ بش 30  رد  هجحیذ  لـاله  نوچ  یلو  دوب ، قـبطنم  مارحلا  هجحیذ  زور 19  اب  يرجه  مهد  لاس  رد  لـمح  جرب  هب  دیـشروخ  دورو 

(17 . ) دش قبطنم  هجحیذ  زور 18  اب  نیدرورف  لوا  دشن ، هدید 

ثیدح دنس  یسررب 

« ْسیَنُخ نب  یّلعم   » دروم رد  یخرب  نوچ  یلو  تسین ، ثیدح  يدنس  یـسررب  هب  يزاین  چیه  زورون ، زور  اب  مخ  ریدغ  قابطنا  تابثا  زا  سپ 
: هک میهدیم  حیضوت  دناهدرک ، فّقوت 

(18 . ) هتفرگ رارق  تاراَیِّزلا  لِماک  دانسا  هلسلس  رد  وا  ًالوا :
(19 . ) هتفرگ رارق  یمق  ریسفت  دانسا  هلسلس  رد  يو  ًایناث :

(20 . ) تسا هدرمش  حودمم  يارفس  زا  ار  وا  یسوط  خیش  ًاثلاث :
: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  وا  تداهش  زا  سپ  ًاعبار :

(21 . ) دش تشهب  لخاد  وا  دنگوس  ادخ  هب 
(22 . ) تسا حیحص  تیاور  دنس  هک : هدومرف  تیاور  نیا  دروم  رد  ییوخ  هللا  تیآ 

گرم بلط  ادخ  زا  یلع ) نب  دواد   ) شلتاق يارب  دوب و  زاین  زار و  لوغـشم  حبـص  ات  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  يو ، تداهـش  زا  سپ  ًاسماخ :
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. درکیم
(23 . ) تسا هدیسر  تکاله  هب  هک  دش  مولعم  تساخرب و  نویش  يادص  یلع  نب  دواد  هناخ  زا  هک  دوب  هدجس  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ماما 

(24 . ) تسا حیحص  زین  تیاور  نیا  هدومرف : ییوخ  هللا  تیآ 
: هدومرف هدرک  ترفغم  بلط  يو  قح  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  ًاسداس :

(25 « ) یّلعملا هللا  محر  »
(26 . ) تسا حیحص  زین  ثیدح  نیا  هدومرف : ییوخ  هللا  تیآ 

هب نایقتم  يالوم  بصن  زور  نامه  هک  تسیـسمش ، ریدـغ  دـیع  نامه  زورون  دـیع  هک  دوشیم  تباـث  یلعم  ثیدـح  راـبتعا  تاـبثا  زا  سپ 
. تسا هدیسر  نآ  يارب  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  نیموصعم  زا  یناوارف  لامعا  تسا و  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  زور  تماما ،

. تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هدروآ ، هدش » تیاکح  : » ریبعت هب  بوشآ  ِرْهَش  ِْنبا  ار  نآ  هک  تسه  یلقن  لباقم  رد 
(27 . ) دومن وحم  ار  نآ  مالسا  دشابیم و  اهسراف  نییآ  کی  نیا 

: هدومرف لقن  نیا  دقن  رد  یسلجم  همالع 
(28 . ) تسا رادروخرب  يرتشیب  ترهش  زا  باحصا  نایم  رد  رتيوق و  شدنس  یّلعم  تایاور  دراد ، تافانم  یّلعم  تایاور  اب  لقن  نیا 

ار نآ  تساوخیم  دوب و  یقیناود  روصنم  رظن  دروم  هک  زورون »  » نآ مییوگب  اـی  مینک و  هیقت  رب  لـمح  ار  نآ  تسا  نکمم  هدوـمرف : سپس 
دریگب نشج 

(29 . ) دوب فالتخا  زورون  زور  نییعت  دروم  رد  هراومه  هک  میدومن  هراشا  هکنانچ  هدوب ، يرگید  زورون 
هب زورون  دیع  زور  رد  هزور  زامن و  لسغ ، بابحتسا  هب  راصعا  نورق و  لوط  رد  هعیش  ياهقف  هک  سب  نیمه  یّلعم  ثیدح  رابتعا  تابثا  رد 

. دناهداد اوتف  یّلعم  تیاور  دانتسا 
دمحم دیس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  عّیشت ، ناهج  يالاو  عجرم  دنمورب  دنزرف  ینالیم ، یلع  دمحم  دیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  ترضح 

رازه لوط  رد  هک  هدرب ، مان  رضاح  رصع  ات  یـسوط  خیـش  رـصع  زا  ار  هعیـش  ياهقف  زا  نت  دصکی  رب  غلاب  زورون »  » باتک رد  ینالیم ، يداه 
. دناهداد یّلعم  ثیدح  دانتسا  هب  ار  اوتف  نیا  هک  دناهدرک  حیرصت  اهنآ  زا  یهورگ  دناهداد و  بابحتـسا  هب  اوتف  یّلعم  ثیدح  ساسا  رب  لاس 

(30)

قاحم

(31 . ) تسا ناصقن  يانعم  هب  تغل  رد  قحم » »
(32 . ) دنیوگیم قاحم  نآ  هب  دورب ، نیب  زا  شتکرب  ریخ و  هک  يزیچ 

هدـید لاله  تروص  هب  هاـم  هک  يرمق  هاـم  لوا  بش  ( 33 . ) دوشیم هدـیمان  قاحم  دوشیمن ، هدـید  هاـم  هک  يرمق ، هاـم  رخآ  بش  هس  ود 
هب نوچ  دوشیم ، هدیمان  عیبرت  دـیآیم و  رد  هریاد  مین  تروص  هب  دوشیم ، هدوزفا  نآ  مجح  رب  جـیردت  هب  دـنیوگ ، لاله  ار  نآ  دوشیم ،

. دنیوگ ردب  نآ  هب  دوشیم ، هدید  لماک  هریاد  تروص 
ور سپس  دوشیم ، هدیمان  مّود ) عیبرت   ) عیبرت مه  زاب  هدمآ ، رد  هریاد  مین  تروص  هب  دنکیم و  ادیپ  ناصقن  جیردت  هب  هدراهچ  بش  زا  سپ 

. تسا هدش  دیدپان  وحم و  اًلماک  ینعی  تسا ، قاحم  رد  هام  هک  دنیوگ  دوشیمن ، هدید  هام  بش  هس  ای  ود  دوریم ، ناصقن  هب 
ذخا رون  دیـشروخ  زا  دـناوتیمن  تسا ، نیمز  يوس  هب  هک  نآ  زا  یمین  دریگیم ، رارق  دیـشروخ  نیمز و  نایم  رد  هاـم  قاـحم ، ياهبـش  رد 

(34 . ) دشابیم تیؤر  لباق  ریغ  کیرات و  هجیتن  رد  دنک ،

هّیمطاف
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هّیمطاف

: اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  ارهز  همطاف  ترضح  هب  بوسنم 
نآ ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ترـضح  تداهـش  خـیرات  رد  روهـشم  دـنیوگ . هیمطاف  ههد  ار  هیناثلا  يدامج  لوا  ههد  یلوالا و  يدامج  ینایم  ههد 

(35 . ) دیسر تداهش  هب  هاگ  نآ  دنام و  ایند  نیا  رد  زور  مَّلَس 75  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تداهش  زا  سپ  هک  تسا 
: دومرف هطبار  نیا  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

؛ ٌةَدیهَش ٌۀَقیّدِص  َۀَمِطاف  َّنِا 
(36 . ) دوب دیهش  موصعم و  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطافترضح 

: دومرف هنیمز  نیا  رد  نادیهش  رالاس 
شفیرش ربق  تمالع  درپس و  كاخ  هب  هنایفخم  هنابش و  ار  وا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نانمؤم  ریما  تشذگ ، رد  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ترضح  هک  یماگنه 

(37 . ) درک وحم  ار 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  حیحص  دنس  اب  يراخب 

« ءْیَف  » ناونع هب  دنوادخ  هچنآ  زا  ربمایپ ، هکرت  زا  ار  شدوخ  ثاریم  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  ربمایپ ، رتخد  همطاف 
: تفگ رکبوبا  درک ، هبلاطم  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  تاقدـص  كدـف و  ربیخ و  زا  ربمایپ  كرت  اـم  زا  ار  شدوخ  مهـس  هداد و  رارق  وا  يارب 

: دومرف ربمایپ 
. تسا هقدص  دنامب  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن ، ثرا  ام 

(38 . ) دوب رهق  يو  اب  دوب  هدنز  ات  درک و  رهق  رکبوبا  زا  دش و  نیگمشخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  سپ 
: دیازفایم نومضم  نیمه  هب  يرگید  ثیدح  رد 

رکبوبا هب  دـناوخ و  زامن  شرکیپ  رب  درپس و  كاخ  هب  هنابـش  ار  وا  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  شرـسمه  درک ، تاـفو  همطاـف  ترـضح  هک  یماـگنه 
(39 . ) دادن عالطا 

. دوب دهاوخ  یلوالا  يدامج  مهدزیس  زور  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ترضحتداهش  خیرات  ینیلک  تیاور  ساسا  رب 
یـس هس  ره  ایآ  یناثلا  عیبر  هام  لوالا و  عیبر  هام  رفـص ، هام  ایآ  مرکا –  ربمایپ  تداهـش  لاس  يرجه –  مهدزای  لاـس  رد  هک  مینادیمن  اـم 

؟ دوب زور  رگید 29  یخرب  مامت و  یس  یخرب  ای  دوب ، زور  هس 29  ره  ای  دوب ، مامت 
نآ تداهـش  مایا  اًـلمع  مینیـشنیم و  گوس  هب  ار  مهدزیـس  زا  دـعب  زور  ود  یلوـالا و  يداـمج  مهدزیـس  زا  شیپ  زور  ود  رذـگهر  نیا  زا 

. دوشیم بوسحم  یلوالا  يدامج  مهدزناپ  ات  مهدزای  زا  ترضح 
(40 . ) دیسر تداهش  هب  ربمایپ  زا  دعب  زور  همطاف 95  ترضح  هک  تسا  نآ  رگید  لوق 

، لوالا عیبر  رفـص ، هام  ایآ  هک  مینادیمن  زین  ضرف  نیا  رد  ( 41 . ) دوب دهاوخ  هیناثلا  يدامج  موس  زور  ترضح  نآ  تداهـش  ساسا  نیا  رب 
؟ تسا هدوب  زور  رگید 29  یخرب  یخرب 30 و  ای  زور و  ای 29  مامت ، یس  لاس  نآ  رد  یلوالا  يدامج  یناثلا و  عیبر 

ُمْهیَلَع تیبلها  هتخابلد  ناقـشاع  هتفیـش و  نایعیـش  دوب . دـهاوخ  هیناثلا  يدامج  مجنپ  ات  لوا  زا  ترـضح  نآ  تداهـش  ماـیا  رذـگهر  نیا  زا 
. دنزادرپیم يرادازع  هب  مود  هیمطاف  رد  ههد  کی  لوا و  هیمطاف  رد  ههد  کی  ماَلَّسلا 

قاحم رد  زورون 

. دشابیم قاحم  رد  لاس  هس  تدم  هب  زورون  لاسما  نایاپ  رد  دشابیم ، قاحم  رد  هام  بش  هس  يرمق  هام  ره  رد  رگا 
لوا ههد  اب  زورون 1394  یِمطاف و  ههد  ود  ناـیم  رد  زورون 1393  و  لَّوا ) هیمطاف   ) یلوالا يدامج  یناـیم  ههد  اـب  لاس 1392  زورون  اریز 
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. دشابیم فداصم  مّود ) هیمطاف   ) هیناثلا يدامج 
دیع دشاب ، یلم  هک  نآ  زا  شیب  هکلب  تسین ، یلم  دیع  کی  طقف  زورون  دیع  میدـش ، روآدای  راتـشون  نیا  نیزاغآ  شخب  رد  هک  هنوگنامه 

دشابیم و یـسمش  ریدغ  نامه  زورون  هجیتن  رد  دوب ، مارحلا  هجحیذ  مهدـجه  اب  فداصم  اًقیقد  يرجه  مهد  لاس  زورون  اریز  تسیبهذـم .
. دشابیم سدقم  رایسب  ام  يارب 

یهاگ رفص و  مرحم و  هام  اب  زورون  یهاگ  دباییم ، رییغت  زور  دودح 11  رد  لاس  ره  یسمش  ياههام  هب  تبسن  يرمق  ياههام  هک  نیا  زج 
. دریگیم رارق  قاحم  رد  زورون  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  فداصم  هیمطاف  مایا  اب 

: هجیتن رد  مود ، هیمطاف  مایا  اب  دعب  لاس  یِمطاف و  مایا  ود  نایم  رد  هدنیآ  لاس  تسا ، فداصم  هیمطاف  مایا  اب  زورون  دیع  لاسما 
« میرادن دیع  لاس  هس  ام  »

هدنزومآ سرد  کی 

بلاج و زین  ناگدنناوخ  يارب  مراودیما  تسا و  بلاج  میارب  مه  زونه  لاس  زا 30  شیب  تشذگ  اب  هک  نیریش ، بلاج و  تارطاخ  زا  یکی 
. ییاکیرمآ تسوپ  هایس  ناملسم  کی  هب  طوبرم  تسیاهرطاخ  دشاب ، هدنزومآ 

. دنتسه انشآ  ِیلِک » یلع  دمحم   » ییاکیرمآ فورعم  نز  سکوب  مان  اب  نایعیش  بلاغ 
نیب رابخا  ردص  رد  وا  تاقباسم  هک  يراگزور  نآ  رد  دیزگرب . دوخ  يارب  ار  یلع » دمحم   » مان عیـشت  نییآ  مالـسا و  هب  فرـشت  زا  سپ  وا 

، دوشیم ءاضما  داد  رارق  دـنکیم ، توعد  دـعب  هام  شـش  يارب  ياهقباـسم  ماـجنا  يارب  ناـشیا  زا  اهتکرـش  زا  یکی  تشاد  ياـج  یللملا 
هب ياهماـنرب  میظنت  يارب  يو  درذـگیم ، داد  رارق  نـیا  زا  هاـم  ود  دوـشیم ، هراـجا  هقباـسم  يرازگرب  نلاـس  دـنوشیم ، توـعد  اـهنامهم 

نفلت هقباسم  هدـننک  رازگرب  تکرـش  هب  تسا . فداصم  اروشاع  زور  اب  هقباسم  زور  هک  دوشیم  هجوتم  دـنکیم و  هعجارم  دوخ  دیـسررس 
: دیوگیم دنکیم و 

ریذپ ناکما  هجو  چیه  هب  دیوگیم  دادرارق  فرط  دوش . ماجنا  رتبقع  ای  رتولج  زور  دنچ  دـیاب  متـسه ، روذـعم  هقباسم  زا  زور  نآ  رد  نم 
« ِیلِک . » میهدـب رییغت  ار  نآ  میناوتیمن  زگره  میتفرگ و  نیّوعدـم  يارب  امیپاوه  طیلب  میدرک ، ورزر  لـته  میدرک ، هیارک  نلاـس  اـم  تسین ،

: دیوگیم
نایعیـش زا  يرامـش  مهدب  هقباسم  زور  نآ  نم  رگا  دـنراد ، يرادازع  مسارم  زور  نآ  رد  نم  ناشیک  مه  هک  تسیزور  اب  فداصم  زور  نآ 

نازیم ماجنا  رس  دوب . مهاوخ  هدنمرش  نادیهـش  رالاس  رـضحم  رد  نم  درک و  دنهاوخ  اشامت  ارم  هقباسم  هتـسشن ، هناخ  رد  يرادازع  ياج  هب 
ار هقباسم  خیرات  دزادرپیم و  تکرـش  نآ  هب  تراسخ  ناونع  هب  رالد  نویلیم  ود  یلک »  » ياقآ دـننکیم ، دروآ  رب  ار  تکرـش  نآ  تراسخ 

. دنهدیم رییغت 
فرش هب  هدیشک ، تسد  دوخ  يدادجا  نییآ  زا  دوب ، هدرب  یپ  عّیشت  مالسا و  ّتیناّقح  هب  قیقحت  زا  سپ  وا  دوبن ، ییایفارغج  ناملسم  یلک » »
نایعیش زا  يرامش  هک  نیا  يارب  دادیم و  اهب  نینچ  نادیهش  رالاس  يرادازع  مسارم  يارب  رذگهر  نیا  زا  دوب ، هدش  فّرشم  عّیشت  مالـسا و 

. تخادرپ تراسخ  رالد  نویلیم  ود  غلبم  دوشن ، عنام  يرادازع  رد  تکرش  زا  دوخ ، يزاب  ياشامت  اب  ار 
لاس ود  لاسما و  زورون  مایا  رد  ناریا  فیرش  تما  اب  ماگمه  هارمه و  دنریگب ، دنپ  ییاکیرمآ  ناملسم  هزات  نیا  زا  هناسر  بابرا  میراودیما 

تابجوم دننیـشنب ، كوس  هب  تما  هعیفـش  كوس  رد  هدومن ، يراد  دوخ  داش  ياههمانرب  شخپ  زا  هرهاط  هقیدص  ترـضح  مارتحا  هب  دـعب ،
. دنیامن مهارف  ار  ارهز  فسوی  يدونشخ  تیاضر و 

یمطاف تمرح 
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مزال و ناگمه  رب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  ارهز  همطاف  ترـضح  تمرح  ظفح  هک  تسین  هدیـشوپ  تراهط  تمـصع و  تیبلها  ناتـسود  زا  يدحا  رب 
. تسیرورض

: دیامرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
. ُهَتَرِخآ َو ال  ُهاْینُد  ُهللاَا  ِظَفْحَی  َْمل  َّنُهْظَفْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ُهاْینُد  َو  ُهَنید  ُهللاَا  َظِفَح  َّنُهَظِفَح  ْنَمَف  ٍتامُرُح ، ُثالَث  َّلَجَوَّزَع  ِهِّلل  َّنِا 

؛ یمِحَر ُۀَمْرُح  َو  یتَمْرُح  َو  ِمالْسِْالا  ُۀمْرُح  َلاق : َّنُه ؟ ام  َو  ُْتُلق :
ار اهنآ  سک  ره  دـنکیم و  تسارح  وا  يایند  نید و  زا  دـنوادخ  دـنک ، تیاعر  ار  اـهنآ  سک  ره  تسا ، تمرح  هس  لاـعتم  دـنوادخ  يارب 

. دنکیمن تظافح  وا  ترخآ  ایند و  زا  دنوادخ  دنکن ، تیاعر 
؟ دنمادک اهتمرح  نآ  دیسرپ : يوار 

: دومرف
؛ مالسا تمرح  ( 1

؛ نم تمرح  ( 2
(42  ) نم نادنواشیوخ  تمرح  ( 3

تمصع و نادناخ  يهلسلس  رس  تمصع ، مره  يهلق  تلاسر ، يراج  رثوک  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  نادنواشیوخ  يهمه 
. دشابیم ادخ  نییآ  ادخ و  لوسر  ادخ و  تمرح  تیاعر  یمطاف ، تمرح  تیاعر  دنریگیم . همشچرس  تراهط 

: دومرف ماَلَّسلااْهیَلَع  ارهز  ترضح  عیفر  هاگیاج  نایب  ماقم  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رقاب  ماما 
؛ ِۀَِکئالَْملَا َو  ِءاِیْبنَْالَا  َو  ِشْحَْولا  َو  ِْریَّْطلَا  َو  ِْسنِْالا  َو  ِنِْجلا  َنِم  ُهللا ، َقَلَخ  ْنَم  ِعیمَج  یلَع  ِۀَعاّطلا  َۀَضُوْرفَم  َْتناک  ْدََقل  َو 

هعاطالا بجاو  ناگتـشرف  ناربمایپ و  ناگدـنرد ، ناگدـنرپ ، نایمدآ ، نایرپ ، زا  دـنوادخ ، تاقولخم  يهمه  رب  ماَلَّسلااْهیَلَع  همطاف  ترـضح 
(43 . ) دشابیم

ُمْهیَلَع ایبنالا  متاخ  ترضح  ات  مدآ  ترـضح  زا  نیـشیپ  ناربمایپ  یتح  نیرخآ ، نیلوا و  يارب  هرهاط ، يهقیدص  میرح  ظفح  رذگهر  نیا  زا 
: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  رفعج  ماما  بهذم  سیئر  هکنانچ  دوب ، يرورض  مزال و  ماَلَّسلا 

؛ یلُوْالا ُنُورُْقلا  ِتَراد  اِهتَفِْرعَم  یلَع  َو  يْربُْکلا  ُۀَقیدِصلا  َیِه  َو 
(44 . ) دناهدیدرگ وا  تفرعم  روحم  رب  هیلوا  ياهنرق  همه  تسیربک و  هقیدص  وا 

شرع قامعا  زا  یهلا  يدانم  دسرارف ، تمایق  زور  نوچ  دـنکیم : نایب  هنوگ  نیا  ار  یمطاف  تمرح  ياههولج  زا  رگید  یکی  ناربمایپ  متاخ 
: دنزیم گناب  ادخ 

؛ ِطارِّصلا یَلَع  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاف  َزوُجَِتل  ْمُکَسوُؤُر ، اوُسِّکَن  َو  ْمُکَراْصبَأ  اوُّضُغ  ِفَقْوَْملا ! َلْهَأ  ای 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  دمحم  ترضح  رتخد  همطاف  ترضح  ات  دیزادنیب ، نییاپ  ار  دوخ  ياهرس  دیدنب و  ورف  ار  دوخ  ناگدید  رشحم ! لها  يا  ناه 

(45 . ) درذگب طارص  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو 
نیلوا و يهمه  ءایلوا و  وایبنا  يهمه  تاقولخم ، يهمه  دـیاب  طارـص ، زا  ترـضح  نآ  روبع  ماـگنه  هب  هک  تسیمطاـف  تمرح  ياـهتنم  نیا 
زا ءایـصوا  متاخ  رـسمه  ءایبنالا و  متاخ  رتخد  ایربک ، سومان  ات  دنزادنیب ، نییاپ  ار  دوخ  ياهرـس  دـندنب و  ورف  ار  دوخ  ياههدـید  نیرخآ ،

. دنک روبع  طارص 
. دشابیم اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  همطاف  ترضح  تمرح  نارکیب  يایرد  زا  ياهرطق  رایسب و  زا  یکدنا  راورخ ، زا  یتشم  دش  هتفگ  هچنآ 

یلاس هس  نیا  رد  ترـضح ، نآ  هتخوسلد  نادنمتدارا  هتفیـش و  نایعیـش  هک  درادن  ترورـض  ایآ  یمطاف ، دنلب  هاگیاج  خماش و  ماقم  نیا  اب 
مرگ روضح  اب  دـننک و  زیهرپ  ینامداش  يداش و  زاربا  هنوگ  ره  زا  هدـش ، فداصم  ترـضح  نآ  زادـگناج  تداهـش  مایا  اب  زورون  ماـیا  هک 
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تیدحا ترضح  تیاضر  ترضح ، نآ  تیاضر  هک  دنیامن ، مهارف  ار  ترضح  نآ  تیاضر  تابجوم  ترـضح ، نآ  يازع  مسارم  رد  دوخ 
(46 . ) دراد یپ  رد  ار 

ار شرتخد  تسد  ءایبنا  متاخ  دـشیم ، بایفرـش  شراوگرزب  ردـپ  رـضحم  هب  تقو  ره  هک  تساجنآ  ات  ماَـلَّسلااْهیَلَع  ارهز  ترـضح  تمرح 
(47 . ) دناشنیم دوخ  ياج  رد  ار  وا  دیسوبیم و  ار  نآ  تفرگیم ،

: دومرف نایقتم  يالوم  هب  باطخ  دوخ  ياههظحل  نیرخآ  رد  تانیاک  فرشا 
، ُۀَمِطاف ِِهب  َْکتَرَمُأ  امْذِْفنَأ  ُّیلَع  ای 

: دومرف دوخ  ياهتیصو  نایاپ  رد  هدب و  ماجنا  ار  نآ  دنک ، رما  وت  هب  همطاف  هچنآ  یلع ! ای 
. ُُهتَِکئالَم َو  ّیبَر  َِکلذَک  َو  ُۀَمِطاف  یتَْنبِإ  ُْهنَع  ْتَیِضَر  ْنَّمَع  ٍضار  ینَأ  ُِّیلَع  ای  ْمَلْعا  َو 

؛ اَهباب َقَرْحَأ  ْنَِمل  ٌْلیَو  َو  اهَتَمْرُح  َکَتَه  ْنَِمل  ٌْلیَو  َو  اهَّقَح  اهَّزَْتبإ  ْنَِمل  ٌْلیَو  َو  اهَمَلَظ  ْنَِمل  ٌْلیَو  ُِّیلَع  ای 
صخش نآ  زا  زین  شناگتـشرف  نم و  راگدرورپ  دشاب ، دونـشخ  وا  زا  همطاف  مرتخد  هک  یـسک  ره  زا  متـسه ، دونـشخ  نم  هک  نادب  یلع ! ای 

. دنشابیم دونشخ 
رب ياو  دنک و  کته  ار  وا  تمرح  هک  یسک  رب  ياو  دنک ، لامیاپ  ار  وا  قح  هک  یـسک  رب  ياو  دنک ، متـس  وا  هب  هک  یـسک  رب  ياو  یلع ! ای 

(48 . ) دنزب شتآ  ار  شاهناخ  ِرد  هک  یسک 
ناکما ملاع  بطق  سدـقم  رـضحم  هب  اـیور  ملاـع  رد  ریدـغ  دـیع  بش  رد  يافوتم 1329 ق . يدـنه ، رقاب  دیـس  هللا  تیآ  راوگرزب ، همـالع 

: هتشاد هضرع  هدومن ، هدهاشم  هودنا  مغ و  قرغ  ار  ترضح  نآ  هدش ، بایفرش  هادف  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترضح 
!؟ منیبیم كانهودنا  نیگمغ و  ار  امش  ارچ  دنتسه ، نامداش  باداش و  ریدغ ، دیعس  دیع  بش  رد  همه  نم ! يالوم 

: دندومرف ترضح 
؛ اهَنّزُح َو  یُّما  ُتْرَکَذ 

. مداتفا ترضح  نآ  ياهمغ  همطاف و  مردام  دای  هب 
: دومرف سپس 

ٍرورس تیب  ِنازحالا  ِتیب  دعب  اهالع  ُتذّختا ال و  ِیناَرت  ال 
(49 . ) دیزگ مهاوخن  رب  رورس  يداش و  يهناخ  نازحالا » تیب   » زا سپ  زگره  ترضح ، نآ  دنلب  هاگیاج  الاو و  ماقم  هب  دنگوس  هن ، هن ،

نادـنمتدارا هتفیـش و  نایعیـش  ام  رب  تسا ، نوزحم  شراوگرزب  رداـم  بئاـصم  داـی  هب  ریدـغ ، بش  رد  یتح  ناـج  سنا و  ياوشیپ  نآ  رگا 
تسا هتخابلد 

ترضح شدنبلد  دنزرف  زا  يوریپ  هب  ترضح و  نآ  نازحالا  تیب  دای  هب  دشابیم ، ترضح  نآ  تداهش  مایا  اب  فداصم  هک  زورون  مایا  رد 
هرفـس ترـضح  نآ  جرف  رما  رد  لیجعت  اب  هک  دنهاوخب  ناّنم  دـنوادخ  زا  دـننک و  زیهرپ  رورـس  نشج و  هنوگ  ره  زا  هادـف ، انحاورا  هللا  هیقب 

. هللا ءاشنا  دنارتسگب ، یتسه  ناهج  هرتسگ  رد  ار  روهظ  تراشب 
روپ يدهم  ربکا  یلع 

[ راعشا ]

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يارب   ) تایح بآ 

تسین راهب  تیور  لگیب  راهب و  دمآ 
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تسین رای  ماغیپ  هچ  دابم  ابص  داب 
رازهلال هب  مناوخم  راذعلگ  يور  یب 

تسین رازه  روش  لبلب و  ياون  لگ  یب 
رابیوج هب  تجاح  هچ  رای  دق  رس و  یب 

تسین رابیوج  زا  مک  هدید  کشرس  ار  ام 
داد لدع و  نازیم  هب  هک  لدتعم  ورس  يا 

تسین راگزور  رد  وت  لادتعا  هب  يورس 
روهظ هصرع  رد  هک  رون  روط  لخن  يا 

تسین رانز  نایامن  وت  خر  هلعش  زج 
سدق برق  هاکشم  هب  سنا  مزب  حابصم 

تسین راگن  نسُح  یّلجت  زج  هک  اّقح 
ار لوقع  لها  هک  لوقع  هلبق  يا 
تسین راجتسم  مزتلم و  وت  هبعک  زج 

برغ هب  ات  قرش  زا  وت  يابرلد  مان  زج 
تسین راهن  لیل و  رتفد  يازفتنیز 

یتسار هب  یتسه  هفیحص  هحفص  رد 
تسین رابتعا  ار  وت  نسح  لاخ  طخ و  زج 

يآ رد  تلدعم  قفا  زا  نشور  حبص  يا 
تسین رات  ماش  نیا  تقاط  هدایز  ار  ام 

نامزلا رخآ  نتف  مزلق  ار ز  ام 
تسین رانک  تفطل  تیانع و  لحاس  زج 

امنهر رضخ  يا  وت  ناتسود  ماک  رد 
تسین راوگشوخ  تبل  زج ز  تایح  بآ 
دارم هبعک  يا  وت  يوک  فاوط  زا  ریغ 

تسین راودیما  لد  نیا  رد  وزرآ  چیه 
( یناپمک  ) یناهفصا یمظعلا  هللا  هیآ 

نازخ هدجیه 

دیربب نابرهم  يارهز  هناخ  هب  ارم 
دیربب ناشنیب  ربق  نآ  یسوب  كاخ  هب 

دیدلب ار  هنیدم  رهش  یناشن  رگا 
دیربب نایشآ  هب  ار  ام  لد  رتوبک 

ارم هک  ات  هتفرگ ، شتآ  ِرد  نآ  تساجک ،
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دیربب نآ  يوس  هب  ندیرد  هماج  يارب 
دینادرگنرب تسد  زا  مدش  رگا  ارم 

دیربب نامایب  دیریگب و  تسد  يور  هب 
ارم هک  ات  هحرَش ، هحرَش  رگج  نآ  تساجک 

دیربب ناشک  ناشک  شرازم  گنس  رانک 
راهب لیم  هن  مراد و  لگ  هب  قایتشا  هن 
دیربب نازخ  هدجیه  نآ  تبرغ  هب  ارم 

دونشیمن نیمز  رد  ارم  يادص  یسک 
دیربب نامسآ  هب  ار  منخس  اههتشرف ،

( الع نیشفا  )

مزمز کشا 

دش مأوت  طاشن  اب  مغ  هک  لانب  الد 
دش مه  اب  دیع  ارهز و  ترضح  يازع 

زورون نیا  رد  الو  لها  يداش  ياون 
دش متام  هب  لََدب  ربمیپ  تخد  غاد  ز 

دیع نیا  ام  راک  هقیدص  ترضح  گوس  ز 
دش مغ  ندروخ  هآ و  دوخ  لد  زا  ندیشک 

یلع نایعیش  زورون  همطاف  غاد  ز 
دش مرُّحم  نوچ  زیگنامغ  راهب ، نیا  رد 

ناگدزمغ راز  ياهلد  نماد  هک  ناغف 
دش می  نوچ  کشا  یمظع ز  تبیصم  نیا  رد 

شیوخ رسمه  غاد  رثوک ز  یقاس  تسیرگ 
دش مزمز  وچمه  کشا  وا  هدید  ناور ز 

دید رظان )  ) وچ ار  زورون  يداش  تساوخن 
دش مأوت  هدیهش  نآ  مغ  دیع و  طاشن 

( رظان  ) ینیئان يوضترم  دومحم  دیس 

ناراهب رد  نازخ 

ینیئان رظان  مزمز  کشا  لزغ  نیمضت 
دش مزمز  کشر  کشا  زا  ماهدید  هرابود 

دش مسّجم  ارم  رد  نتخوس  هرابود 
دش ملاع  ود  رس  رب  ازع  كاخ  هرابود 
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« دش ماوت  طاشن  اب  مغ  هک  لانب  الد  »
« دش مه  اب  دیع  ارهز و  ترضح  يازع  »

زورون نیا  رد  انشآ  درد  مغ و  اب  میدش 
زورون نیا  رد  التبم  مغ  هب  میاهتشگ  و 

زورون نیا  رد  اپ  هب  دش  ازع  شیع  ياج  هب 
« زورون نیا  رد  الو  لها  يداش  ياون  »
« دش متام  هب  لََدب  ربمیپ  تخد  غاد  «ز 
دیمخ هصغ  یل ز  یلع و  هچ  زا  میوگ  هچ 

دیسر هچ  نانمشد  ارهز ز  هب  هک  نیا  میوگ  هچ 
دیعس دیع  هچ  يزورون و  هچ  هعیش  يارب 

« دیع نیا  ام  راک  هقیدص  ترضح  گوس  «ز 
« دش مغ  ندروخ  هآ و  دوخ  لد  زا  ندیشک  »

یلع نامسآ  ناشخرد  رهم  تفرب 
یلع ناوت  نت  ارهز ز  مغ  زا  تفرب 

یلع ناج  مسج و  غاد  نیا  شتآ  تخادگ 
« یلع نایعیش  زورون  همطاف  غاد  «ز 

« دش مّرحم  نوچ  زیگنامغ  راهب ، نیا  رد  »
شیوخ روای  وچ  یلو  یلع  داد  تسد  ز 

شیوخ رهوگ  هک  ات  درک  ناهن  هریت  كاخ  هب 
شیوخ ربارب  رد  وچ  ار  دوخ  رسمه  دیدن 

« شیوخ رسمه  غاد  رثوک ز  یقاس  تسیرگ  »
« دش مزمز  وچمه  کشا  وا  هدید  ناور ز  »

ناگدزمغ راهب  دش  نازخ  هآ  ناغف و 
ناگدزمغ راگزور  بش  وچ  هریت  تشگ  هک 

ناگدزمغ راک  هیرگ  زج  هب  تسین  دوبن و 
« ناگدزمغ راز  ياهلد  نماد  هک  ناغف  »

« دش می  نوچ  کشا  یمظع ز  تبیصم  نیا  رد  »
دیلان رگرزب )  ) وچ مغ  نیا  رد  هنیس  زوس  ز 

دیعس دیع ، تسین  لاس  نیا  رد  تفگ  هیرگ  هب 
دیع دشابن  یلع  الوم  هعیش  يارب 

« دید رظان  وچ  ار  زورون  يداش  تساوخن  »
دش ماوت  هدیهش  نآ  مغ  دیع و  طاشن  »

( رگرزب  ) يدرگتسد دیحو  یلع 
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( دنب عیجرت   ) قاحم رد  هم 

لوا دنب 

تفرگ نامسآ  لد  تفر و  قاحم  رد  هم 
تفرگ نامز  نیمز و  تشگ و  هریت  دیشروخ 

مصخ يافج  زا  دیهش  تشگ  وچ  قح  سومان 
تفرگ نایشرع  لد  سدق  هاگرابرد 

دیهج کلف  ریپ  شکرت  دز و ز  یقرب 
تفرگ ناشن  ار  ام  هنیس  هک  یمغ  ریت 

راگزور تخیر  مه  هب  هک  ارچ  دش  هچ  یناد 
تفرگ نامز  بحاص  لد  مغ  ارچ ز  یناد 

یمتام هودنا و  يراوگوس و  هچ  یناد 
تفرگ نایعیش  یشوخرس  طاشن و  روش و 

دندز ءاسنلا  ریخ  خر  رب  هک  ياهمطل  نآ  ز 
دندز یضترم  رگج  رب  هصغ  شتآ ز 

مود دنب 

دنامن ازع  بحاص  مدرم  يارب  يدیع 
دنامن الو  لها  رغاس  هب  لد  نوخ  زج 

دندز فرشلا  تیب  رد  رب  هک  یشتآ  زا 
دنامن ام  رابنوخ  هدید  هب  مغ  کشا  زج 

دش هتسکش  ارهز  يولهپ  وچ  رد  برض  زا 
دنامن التبا  مغ و  ریغ  هب  نایعیش  رب 

كدف بصاغ  اپب  درک  هک  یشتآ  زا 
دنامن اجب  یناشن  هنیک  قافن و  زا  ریغ 

دندز ءاسنلا  ریخ  خر  رب  هک  ياهمطل  ناز 
دندز یضترم  رگج  رب  هصغ  شتآ ز 

موس دنب 

دنتسیرگ ارهز  متام  کلم ز  نج و 
دنتسیرگ الاب  ملاع  نایب  رک و 

نید لخن  هب  دز  قح  نمشد  هک  يرجنخ  زا 
دنتسیرگ الوم  وچ  هدروخ  مخز  نارای 
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دش دیهش  نسحم  هک  دیسر  ربخ  یتقو 
دنتسیرگ الوت  لها  غاد  درد و  نیز 

داتف الو  لها  لد  رب  غاد  شتآ ز 
دنتسیرگ امظع  مغ  نیز  تیب  لها  ات 

دندز ءاسنلا  ریخ  خر  رب  هک  ياهمطل  ناز 
دندز یضترم  رگج  رب  هصغ  شتآ ز 

روپ يوفص  نسح  دمّحم  دیّس 
( یناهفصا رصیق  )

یسدق ریاط 

درکیم اهلگ  تراغ  نازخ  هک  يراهب  ره 
درکیم ادیش  لبلب  رگج  زوس  زا  هلان 

تسرد هک  مدید  متفگ و  لثم  هب  تیاکح  نیا 
درکیم ادیپ  هطبار  یلع  راز  لد  اب 

لوسر ناتسوب  لگون  نآ  همطاف  شرسمه 
درکیم ارذع  میرم  دص  هب  رخف  ایح  زک 

درد تدش  زا  هک  گنت  وا  رب  هصرع  نانچ  دش 
درکیم اضاقت  دنوادخ  دوخ ز  گرم 
دنژن لاح  اب  يرامیب و  رتسب  رد  دوب 
درکیم او  مه  هدید ز  یلع  رادید  رهب 
تشگیم نادنب  هنیآ  وا  هدید  رد  کشا 

درکیم اشامت  هنوگ  دص  هنیآ  نآ  رَدنَو 
غیرد داتفا  سفن  زا  متس  يوهایه  رد 

درکیم احیسم  راک  شسفن  اب  دوخ  هکنآ 
یندم لوسر  تخد  نیهب  دوب  نیا  شمرج 

درکیم الوم  رسمه و  یلع  تیامح ز  هک 
بش همه  ردام  تقرف  زا  نزحلا  تیب  جنک 

درکیم ایادخ  هدیدمغ  بنیز  رحس  ات 
ادخ هب  منادن  درک  یلع  بلق  اب  هچنآ 

درکیم اراخ  لد  رد  رثا  هک  ییاههلان 
سای لگ  دوبک  گنر  زا  شدمآیم  دای 

درکیم ارهز  خر  رب  رظن  هک  ینامز  ره 
ار همطاف  هرطاخ  رپ  رتفد  نآ  یلع 
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درکیم ءاضما  دزیم و  قرو  کشا  من  اب 
مادم هک  یسدق  ریاط  نآ  نفدم  دش  كاخ 

درکیم العم  شرع  هرگنک  رد  ریس 
دوبن ریگولگ  ضغب  شرگا  رصیق )  ) ياو
درکیم ایرد  هعقاو  نیا  رد  کشا  زا  نماد 

روپ يوفص  نسح  دمحم  دیس 
( یناهفصا رصیق  )

مغ منبش 

يونثم رد  هیثرم  لزغ 
تسشن متام  زا  يدرگ  لگ  هزبس و  راذع  رب 

تسشن مغ  رد  ملا  نیز  لبلب  غاب و  ناشیرپ  دش 
نامسآ مشچ  درابیم ز  کشا  ياج  هب  نوخ 

ناتسوب دراد  غاد  مغ  بت  زا  اسآهلال 
كاخ هب  دزیریم  دیشروخ  زا  رون  ياج  هلعش 

كاچ هدرک  نابیرگ  ترسح  بت  بات و  زا  هچنغ 
هتخیر متام  درگ  لگ  يهرهچ  رب  ابص  ات 

هتخیمآ مغ  هب  ار  ناراهب  زبس  رس  حور 
ارسمتام ناهج  ارهز  ترضح  گوس  دش ز 

التبم مغ  بت  رد  شنیرفآ  راهب  دش 
شورخ رد  اهنامسآ  ربا  دمآ  تبیصم  نیز 

شوپ هنییآ  رحس  رد  مغ  منبش  زا  نمچ  دش 
همطاف ياثر  رد  نایرگ  خرچ  اهنت  هن  دش 
همطاف يازع  رد  دش  نوخ  يایرد  قفا  ره 
رادغاد تبیصم  نیا  زا  دشن  اهنت  یضترم 

همطاف يارب  زا  دنراوگوس  ملاع  قلخ 
رازن یلاح  اب  درک  يراج  هدید  زا  مغ  کشا 

همطاف يانشآ  درد  يهدید ي  تبیصم  ره 
ادخ زا  دمآ  قداص  وا  رب  هیضرم  هیضار 

همطاف ياضر  رد  دمآ  تسود  ياضر  نوچ 
نامز ره  رد  وا  دشاب  ناوسن  هب  تمصع  يهوسا 

همطاف يافص  اب  كاپ  ناج  رب  ابحرم 
مقشاع ناور  رب  یهار  ياشگب  نامسآ 
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مقشاع ناج  هدرپیب  دوش  قحلم  قح  هب  ات 
رایتخایب نم  ریرحت  عنام  دش  مغ  کشا 

رارق ربص و  ماهداد  فک  زا  رگید  تبیصم  نیز 
نایب رد  لماک  ریسفت  تردق  مرادن  نوچ 

ناقشاع دارم )  ) رب ار  نآ  حرش  مراپس  یم 
( دارم  ) يدارم یمظاک  نسح  ناورداش 

يرمق لاس 1434  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسحلا  هللا  دبع  ابا  ترـضح  نامولظم  دیـس  نیعبرا  هناتـسآ  رد  رعـش  نیا  ندورـس  زا  دعب  یمارگ  رعاش  نیا 
هاگرد زا  ار  دیعس  دیقف  نآ  تاجرد  ولع  دومن ، میلست  ناناج  هب  ناج  دوشگ و  وا  قشاع  ناور  رب  هار  نامسآ  یسمش  هامید 1391  اب  قباطم 

. مییامنیم تلأسم  تیدحا  ترضح 

اروشاع روش 

زورون لاسما  دوب  مأوت  مغ  هب 
زورون لاسما  دوب  مغ  راچد 
هّیمطاف دش  نیدورف  اب  نیرق 
زورون لاسما  دوب  متام  هم 

دیریگن يداش  ای  دیع  زا  غارس 
زورون لاسما  دوب  مغدم  مغ  هب 

سلاجم رد  يداش  فرح  ياج  هب 
زورون لاسما  دوب  مغ  زا  نخس 
تبیصم نیز  دشاب  هلان  رد  نیمز 

زورون لاسما  دوب  مهبم  نامز 
بل دنک  او  هدنخ  هب  لگ  هنوگچ 

زورون لاسما  دوب  متام  هگ 
درابب رگ  نوخ  نامسآ  مشچ  ز 

زورون لاسما  دوب  مک  مّلسم 
رگید ياروشاع  روش  ییوگ  وت 

زورون لاسما  دوب  ملاع  نیا  رد 
ممشچ ود  ارهز  هناخمتام  هب 

زورون لاسما  دوب  می  نیرق 
ولهپ درد  نتسکش ، شتآ ، كدف ،

زورون لاسما  دوب  مه  اب  همه 
لیربج تسه و  ارهز  نایرگ  یلع 

زورون لاسما  دوب  مدمه  وا  هب 
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نامیپ دهع و  الوم  هب  رداق )  ) ارم
زورون لاسما  دوب  مکحم  یسب 
مراعش ارهز  میارهز و  زا  نم 

زورون لاسما  دوب  مد  منیمه 
( رداق  ) ياهرفز يرداق  مساق 

راهب رابنوخ  مشچ 

نارای تسا  رات  بش  لثم  ام  زورون 
نارای تسا  رابنوخ  هیرگ  زا  راهب  مشچ 

تسیراج هدید  زا  یضترم  کشا  هک  ییاج 
نارای تسا  راخ  ام  مشچ  شیپ  هب  مه  لگ 

تسا مارح  ارهز  مغ  هام  رد  کیربت 
نارای تسا  رازیب  کیربت  نیا  زا  يدهم 

میوگ کیربت  رگا  مشاب  تفرعم  یب 
نارای تسا  رادازع  ربمغیپ  هک  یتقو 

ار یفطصم  تخد  هک  میوگ  نوچ  کیربت 
نارای تسا  راسخر  هب  يراج  رگج  نوخ 

دیدنبب دوخ  يور  هب  ار  ناتسلگ  هار 
نارای تسا  راوید  برد و  نایم  ارهز 

مینادب دیاب  ردام و  ار  ام  تسارهز 
نارای تسا  راوخمغ  رشح  رد  ام ، هب  ردام 

لگاب هلانمه  ناتسوب  رد  هدش  لبلب 
نارای تسرازلگ  رازلگ ، رد  هک  اریز 

میشابن ارهز  مغ  رادیرخ  نوچ  ام 
نارای تسا  رادیرخ  ار  ام  مغ  ارهز 

دزیرگیم ردام  دنزرف  زا  هک  يزور 
نارای تسا  رای  ناتسود  يارب  ارهز 

تسام َرت  ِمشچ  زا  يراج  نوخ  زا  ییایرد 
تسام ردام  يازع  زور  هن ، زورون 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ 

خلت توکس 

دش متام  هام  زورون و  مسوم  هرابود 
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دش متاخ  لوسر  تخد  تداهش  هم 
دیسرب ادخ  ربمغیپ  نشلگ  نازخ 

دش مّرخ  راهب  رد  نمچ  غاب و  هچ  رگا 
دینزب ازع  قریب  دوخ  يهناخ  زارف 

دش مغ  هصغ و  ماگنه  هک  دیع  ياج  هچ 
دییوگ تیلست  دیع  تینهت  ياج  هب 

دش مّرُحم  اییوگ  ام  تما  يارب 
دیشوپ ون  تخر  ياج  ازع  سابل  نت  هب 
دش متام  نزح و  ماّیا  هک  هلان  دینز 

دوب ارهز  راک  هیرگ  ادخ  لوسر  زا  سپ 
دش مهارف  مغ  بابسا  همطاف  يارب 
یلع يارس  ِرد  رب  نیک  شتآ  دندز 

دش مجلم  نبا  راک  يهمدقم  نیمه 
دوبن هنایزات  راّمَسُم و  شتآ و  هک  رگا 

دش مهرم  هچ  وگب  ارهز  يهنیس  زوس  هب 
ییاهنت جنک  هب  الوم  همطاف  دعب  ز 

دش می  شاهیرگ  ناراب  هک  تسیرگ  نانچ 
اغوغ نآ  رد  یلع  رثوک  یقاس  يارب 

دش مَّدَقُم  قح  قاقحا  رب  خلت  توکس 
ناتسبیرغ نآ  رد  دش  نانچ  بیرغ  یلع 

دش مرحَم  بآ  هاچ  شلد  زار  رهب  هک 
یمظع تبیصم  نیا  زا  هک  شومخ  اقب ) )

دش مخ  نامسآ  تشپ  لد و  هتسکش  نیمز 
( اقب  ) یمشاه رغصا  یلع  دیس 

ازفامغ زورون 

همطاف يازع  رد  دش  ام  زورون  ازفمغ 
همطاف يارب  زا  نایرگ  دنتسه  نایعیش 

یلع نابحم  يا  اپ  رب  تسین  يدیع  نشج 
همطاف يازع  زورون و  هتشگ  فداصم  نوچ 

دیع لاسما  اپب  ددرگیمن  یشیع  لفحم 
همطاف يادخ  يداش  نیز  تسین  یضار  هک  نوچ 

دیع زور  نترب  تسین  ون  هماج  ار  نایعیش 
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همطاف ياههچب  مغ  زا  دنشوپ  هیس  نوچ 
ار شیوخ  يارس  ییارایب  یهاوخیم  هک  يا 

همطاف يارس  يوس  رظن  لد  مشچ  هب  نک 
اجب يرآیم  وچ  ار  ناگرزب  رادید  مسر 

همطاف ياثر  رکذ  اب  زاس  شنامأوت 
دورس ار  نیگمغ  راعشا  نیا  ینیئان ) تباث  )

همطاف يازع  قرغ  وا  زورون  دوش  ات 
( تباث  ) ینیئان یبارعا  یلق  یضترم 

سای عییشت 

تسیچ دینادیم  قشع  مدرم ، يآ 
تسیک دینادیم  قشع ، هار  درم 
دینک انعم  ار  درم  مدرم ، يآ 

دینک ادیپ  ار  درد  بحاص  درم 
دهدیم انعم  هچ  مغ  مدرم ، يآ 
دهدیم اوتف  هچ  اجنیا  رد  قشع 

؟ درد گنهرف  رد  تسیچ  مغ  تبرغ و 
؟ درد گنرمه  ور  هچ  زا  دیامن ، یم 

دناهیام کی  زا  ییوگ  مغ ، تبرغ و 
دناهیاسمه ار  قشع  باتفآ 

تساجک شیاج  دش ، هوک  نوچ  رگا  مغ 
؟ تسانشآ درد  هنیس  نیمادک  رد 

دیونشب نم  زا  دینادیم  هچ  رگ 
دیونشب نشور  ظفل  زا  یخساپ 

تسا مک  اجنیا  ظفل  هک  متفگ  طلغ  ین ،
تسا من  کی  انعم ، يایرد  نآ  شیپ 

دروآیم مک  تسایرد ، رگا ، ظفل 
دربیم ییاج  هب  هر  یک  مه ، لقع 

دینز مهرب  ار  توص  تفگ و  فرح و 
دینز مد  مغ  ناز  هس ، ره  نیا  یب  هک  ات 

نایم رد  اپ  دهن  مَد  کی  رگا  قشع 
ناحتما نیز  نورب  میآ ، زارفا  رس 

دنک متسم  دهد  مبان  هداب 
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دنک متسه  دوخ ، متشگ ز  نوچ  تسین 
من مد ز  نوچ  شمغ  زا  لاح  نآ  رد  ات 

منز ملاع  رد  هلعش  مناوت ، یم 
؟ تسا هتسخلد  اهزور ، نیاک  وا ، تسیک 

؟ تسا هتسشنب  شلِد ، يارهز  شسپ 
؟ هتخوس رد  هناخ  نآ  رد  تسیک 

؟ هتخود شقشع  نامشچ  رد  مشچ 
؟ دورف دیآیم  مارآ  وا  کشا 

؟ نیرت اهنت  نآ  مغ  درم  نآ  تسیک 
؟ تسا رتسب  رد  اهزور  نیاک  وا ، تسیک 

؟ دَُرمژپیم اهزور  نیاک  یلگ  نآ  و 
میاوت نوزحم  هلمج  ام  یلع  ای 
مینکیم من  رپ  کشا  زا  ار  مشچ 

؟ دوبک يور  نآ  رب  دزیریم ، سیخ 
؟ نیرتادیش دوخ  رای  قارف  زا 

؟ تسا رد  راوید و  حورجم  شرکیپ ،
؟ دروخیم مغ  نیرتاهنت ، نآ  رهب 

میاوت نونجم  قشع ، نونج  رد 
مینکیم مک  تمغ  راب  زا  یتخل 

تسیلفاغ دوخ  زا  ندرک  تلفغ  وت  زا 
تسیلدشوخ اما  ندرب  رس  تمغ ، اب 

میاهیرگ راهب  ون  ام  تمغ  رد 
میاهیرگ رارقیب  همشچ  همشچ 
ربب ار  ام  تتبرغ  ات  یلع  ای 
ربب ار  ام  تتیمولظم  هب  ات 

میدش رتسکاخ  هک  دز  ترهم  قرب 
میدش رتتهاگن  ناراب  ریز 

میدش بحاص  مغ  میداد و  ارت  لد ،
میدش بلطم  رپ  قشع ، زومر  زا 
میدز رس  تقشع  دابآ  نونج  زا 

میدز رپ  لاب و  ِكال  زا  نورب  رس 
دنک ینامیلس  ام  رد  وت ، قوش 

دنک ینام  رد  قشع  ار ، ام  حور 
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نادب دوخ  کیرش  ار  ام  تمغ  رد 
نامب ارهز  رتسب  رانک  رد 

میهد تیالست  ات  تمیدمآ 
میهد تیارهز  رهب  الست ، لد 

تاهناخ قاور  ات  تمیدمآ 
تاهناوید یقشاع ، رد  یلد  اب 

میدش قد  هیبش  میراد و  ضغب 
میدش قشاع  لزا  زا  ام  ارت ، نوچ 

دنتشاک اجنآ  رد  ار  ام  هنیس 
دنتشادرب مغ  دندیشاپ و  قشع ،

میدش ییالاب  میدوب ، نوچ  وت  اب 
میدش ییّالا  میتفگ و  یتفال 

میمغ کشا  کچ  کچ  تیاپ  شیپ 
میمهرم ام  يراد و  تبرغ  مخز 

میتشاذگب ار  دیع  وت ، مغ  رد 
میتشارفا هایس  خرس و  قریب 

میاوت نّویمطافلا  َْنیَا  هک  ام 
میاوت نوخلد  لاسما  ار  دیع 

میدز ات  ار  نیس  تفه  ياههرفس 
میدز اپ  تشپ  لاسما  موسر  رب 
مینک نویش  ار  دیع  ام  یلع  ای 

مینک نت  يداش  ياج  متام  تخر 
میُربیم رس  ازع  نیا  رد  ار  شیع 

میروخیم مغ  تاهناخ  سای  ياپ 
ام میشوجیم  لاسما  ار  دیع 

ام میشونیم  ضغب  تبرش ، ياج 
شیع دنخبل  ام  ياهبل  رب  تسین 

دهدیم مّرُحم  يوب  ام  دیع 
شیع دنباپ  ام  لاسما  میتسین 
دهدیم مد  رفن  کی  ار  ام  بلق 

مینزیم متام  کنابلگ  فرط  ره 
مینزیم مّرُحم  گنر  ار  رهش 

دنوش تشوپ  هیس  رسکی  اههچوک 
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دنوش تشودمه  هلان  ِنالبلب 
دننکیم نویش  وت  اب  اهنرتسن 

دننکیم نسوس  ورس و  رس ، رب  كاخ 
مینک نیز  ار  ازع  بسا  تمغ  رد 

مینک نیذآ  اههحون ، اب  ار  هیکت 
میدش ات  مغ ، نیار  اب  ریز  هب  ام 

میدش اهنت  کت و  ارهزیب ، وت ، نوچ 
دنکیم لگ  ام  ناغفا  ولگ ، رد 

دنکیم لبلب  دایرف  ام  ضغب 
رامشیب ياههیرگ  حیسم  رب 
رادراب دش  ام  ياهلد  میرم 

میاهلان مرگ  وت  نوچ  ام  یلع ، ای 
میاهلاس هدجه  رجه ، زادگناج 

مینزیم قیاقش  گنر  ار  هنیس 
مینزیم قِه  قِه  میلانیم و  خرس 

میاوت ياهیسکیب  راسگمغ 
میاوت ياهیسپاولد  زا  لد  نوخ 

ریگ هاچ  نوچ  یلع  ای  ار  ام  شوگ 
ریگ هارمه  دوخ  زار  هوکش  اب 

ار رارسا  وگب  ام  اب  یلع  ای 
ار راوید  رد و  نآ  يارجام 

؟ دنکیم تیاکح  رد  خیم  هچ  زا 
؟ دنکیم تیاکش  شتآ  مادک  زا 

؟ تسیچ ریسفت  ار  هتشگ  مخ  تماق 
؟ تسیچ ریش  کی  نتسب  یبانط  اب 

وگب یکاخ  رداچ  يارجام 
وگب یکاته  اهتواسق و  ناز 

كدف در  همان و  يارجام 
کتک بوک و  دگل  یلیس ، هچوک و 

میاهداتفا اپ  ز  اهمغ ، نیز  هچ  رگ 
میاهدامآ سای  عییشت  رد  وت  اب 

ار هلال  شعن  میریگیم ، شود 
ار هلاس  هدجه  هناخ ، زا  میرب  یم 
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( یسدق دمحم  )

مغ راهب  ون 

مغ دمآ  طاشن  ياج  هب  دیع و  دیسر 
مغدم دش  راهب  ون  نیا  رد  شیع و  ازع و 

دندرک رب  هب  نایعیش  ون  هماج  ياج  هب 
متام يهماج  زورون  يهعیلط  نیا  رد 

راهب هّیمطاف  ماّیا  هرمه  دیسر 
مسوم نیا  تسازفمغ  نویمطاف  مشچ  هب 

لد هلان ز  دنشکیم  الو  لها  مامت 
متاخ ربمیپ  مشچ  ود  رون  غاد  ز 

راهب ربا  وچمه  صالخا  هر  زا  هک  دزس 
ملاع مدرم  دنیرگ  همطاف  يارب 

داش لد  دشن  یلو  ینیما )  ) دمآ راهب 
ماوت ازع  اب  تسا  طاشن  هکنآ  يارب 

( ینیما هللادسا  )

سای رمع  میوقت 

دوشیمن اب  ملزغ  دش  فیدر  بشما 
دوشیمن ای  منک  مامت  دوشیم  ای 

تسین طاشن  زا  يربخ  نمچ  رد  تسا و  دیع 
دوشیمن او  شلگ  لگ ز  راهب  ینعی 

دننکیم هیرگ  ناهج  ياهربا  تسا و  دیع 
 )*( دوشیم هناورپ  همطاف  يارب  ملاع 
یلع يهنیس  رب  همطاف  غاد  تسیمخز 

دوشیمن اوادم  هاگ  چیه  هک  یمخز 
تسا هتفر  تسد  زا  یلع  یتسه  هن  اهنت 

دوشیمن انعم  همطاف  نودب  یتسه 
تسین باسحیب  مه  همطاف  َدعب  َریَخ  ال 

دوشیمن ارهز  وت  يارب  یسک  ینعی 
تشاد راهب  هدجه  وت  سای  رمع  میوقت 

دوشیمن اشفا  هک  تسیمهبم  زار  نیا 
تسا هتفهن  تمایق  مایق  ات  جنگ  نیا 
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دوشیمن ادیپ  هک  تسیرهوگ  ربق  نیا 
تشهب همانرذگ  مکح  دینک  رواب 
دوشیمن ءاضما  همطاف  تسد  هب  الا 

وا كاپ  مان  زا  دشکیم  رانک  خزود 
دوشیمن اهاط  رتخد  فیرح  شتآ 

تسیک تسد  هب  تمایق  زور  راودّیما ،
دوشیمن ایرد  وت  يازع  رد  هک  یمشچ 
لوسر يهناخلگ  رپرپ  سای  درگرب 

دوشیمن اج  وت  مغ  یلع  يهنیس  رد 
غارچ دشن  نشور  دز و  رس  هدیپس  بشما 

دوشیمن اپ  یلع  عیقب  هشوگ  زا 
( یناهفصا شورخ   ) يدیزهاش سابع 

ییاوآ هیفاق  )*( 

تسین يراک  راهب  اب  ارم 

تسین يراهب  نایعیش  يا  مغ  ارم ز  لد 
تسین يراک  راهب  اب  نونک  هصغ  ارم ز 

یبن تخد  يازع  ملاع  هب  تسا  هدش  اپب 
تسین يرارق  ازع  نیا  زا  لد  هب  ار  هعیش  هک 

لوسر میرح  تمرح  نآ  رد و  نتسکش 
تسین يرایتخا  مکشا  رب  دمآ و  مدای  هب 
تفگیم یلع  ترضح  اج  همه  رد  هشیمه 
تسین يراسگمغ  يرای و  همطاف  وچ  ارم 

هآ بنیز ، یلع و  نینسح و  يهدید  وچ 
تسین يرابکشا  مشچ  یبن  تخد  يارب 

يدهم نوچ  هک  نونک  مریگب  دیع  هنوگچ 
تسین يراوگوس  نوزحم و  همطاف  غاد  ز 

( یضار  ) يا نک  نت  هب  ار  دوخ  یکشم  سابل 
تسین يراظتنا  يراد  ازع  ریغ  وت  زا  هک 

( یناهفصا یضار   ) هداز نسح  دمحم 

مریگب دیع  هنوگچ 

؟ مریگب دیع  هنوگچ  ایادخ ، هتفرگ  ملد 
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؟ مریگب دیع  هنوگچ  ارهز ، متام  هدیسر 
يدهم لد  دش  هتسکش  ردام ، متام  دای  هب 

؟ مریگب دیع  هنوگچ  یمظع ، تبیصم  نیا  رد 
ردیح سنوم  سینا و  ربمیپ ، ناج  زیزع 

؟ مریگب دیع  هنوگچ  اهمغ ، هدرسف ز  يدش 
نان ود  وت  يارس  رد  رب  نیک  شتآ  دندز 

؟ مریگب دیع  هنوگچ  اجنآ ، مغ  یتخوس ز  وت 
دنتفگ وت  نانمشد  وت  زا  دعب  هدیهش و  يدش 

؟ مریگب دیع  هنوگچ  اهنت ، سکیب و  تسیلع 
نایرگ هدزمغ  نیسح  ناشیرپ ، هصغ  نسح ز 

؟ مریگب دیع  هنوگچ  يربک ، بنیز  هلان  هب 
( یناهفصا یضار   ) هداز نسح  دمحم 

دوبک سای 

هعطق
نیرق هتشگ  هّیمطاف  اب  هک  راهب  نیا  رد 

دناهمطاف راوگوس  لگ  هزبس و  میسن و 
نت هب  هدرک  دوبک  سابل  سای  هن  طقف 

دناهمطاف رادغاد  ناهج  ياههلال  هک 
شوماخ رپ ، ریز  هب  رس  مرح  نارتوبک 

دناهمطاف راسگمغ  نمچ  نالبلب  وچ 
ینیب يرگنب  وچ  منبش  هرطق  هرطق  هب 
دناهمطاف رابکشا  لگ  يهخاش  هخاش  هک 

اون وروش  هب  نایعیش  يهمه  لد  ناج و  ز 
دناهمطاف رامشیب  مغ  جنر و  دایب 

تسییاهنآ بیصن  ملاع  تداعس  اخس ) )
دناهمطاف راتس  ود  یلع و  قشاع  هک 

خرچ رادم  رد 

تسام يوبس  ماج و  هب  هداب  هک  مج  زورون 
تسارچ رگهحون  لگ  رس  رب  همغن  هب  لبلب 

كاچ هنیس  هلال  مغ  کشا و ز  هچنغ  مشچ  رد 
تسادصیب هک  الوم  يهلان  غاد  زوس  زا 
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تسا مج  مخ و  ریدغ  لصف  راهب  هچ  رگ 
تسایبنا متخ  لد  رون  نازخ  اما 

تسبن رب  هدید  ردپ  غاد  یبش ز  ارهز 
تسازع مغ و  رد  رگد  راب  هنیدم  ناریح 

تفرگ ناج  ناتسلگ  یلگ ز  ودع  تسد 
تساپ هب  شاهچنغ  لگ و  يازع  لد  غاب  رد 
نیسح رگد  يوس  هیرگ و  هب  نسح  وسکی 

تساه هلال  اهلگ و  مدمه  هلان  هب  بنیز 
خرچ رادم  رد  نازخ  راهب و  دش  وچ  مأوت 

تساونین ماش  رگد و  یمّرحم  ایوگ 
نزم ياهجنپ  فد  هب  گنچ و  هب  رگد  یگنچ 

تسارس ازع  ملاع  متام و  هب  کلم  نج و 
شوپب هیس  سلطا  هماج  ياج  هب  قئاش ) )

تسادخ ازع  بحاص  هک  هّیمطاف  مایا 
( قئاش  ) يدمحا نسح 

ردیح وفک 

تفرگ رگید  یمتام  لد  دمآ و  زورون  دیع 
تفرگ ردفص  ردیح  وفک  رهب  زا  یمتام 

همطاف يازع  زورون و  دیع  نراقم  دش 
تفرگ رب  رد  ناهج  یلین  هعماج  نراقت  نیز 
همه دزن  رد  دیع  نیا  مارتحا  دراد  هچ  رگ 

تفرگ ربمغیپ  دنزرف  متام  نونکا  دیاب 
راهب نیا  ینامداش  دشابن  ار  نّویمطاف 

تفرگ رس  ات  رس  قافآ  همطاف  غاد  هک  نوچ 
دندز شتآ  نانمشد  نوچ  فرشلا  تیب  رد  رب 

تفرگ رذآ  الو  لها  لد  نآ  رارش  زا 
شیرپ نایرگ و  دنتشگ  نسح  مه  نیسح و  مه 

تفرگ ردام  دوخ  يولهپ  رب  دندید  نوچ  تسد 
نایعیش مهرب  دییوگ  تیلست  هن ، تینهت 

تفرگ رهطا  هقیدص  مغ  ار  ملاع  هکنآ  ز 
تسیداش تقو  تسا و  زورون  دیع  يدبع )  ) هچ رگ 

تفرگ رواد  تمصع  يازع  دیاب  نامز  نیا 
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( يدبع  ) ینانهر یهلا  دبع  یلع  زورون 
زورون هیمطاف و  نراقت 

تسازع اب  مأوت  دیع  نیا  دمآ و  دیع  نایعیش 
تساپ هب  اغوغ  اجک  ره  رد  دمآ و  هیمطاف 
تسین دیع  زگره  لاسما  نایعیش  يارب  زا 
تساسنلا ریخ  رشبلا ، ریخ  رتخد  يازع  نوچ 

دینک اپ  رب  همطاف  يازع  نارادازع  يا 
تسازع بحاص  ازع  نیا  رد  نامز  بحاص  يدهم 

راهب لصف  اب  دیدرگ  نامزمه  هیمطاف 
تساجب نتفگ  تیلست  ّتیحت  کیربت و  ياج 

دینک نت  رب  مغ  تخر  ینامداش  تخر  ياج 
تساجبان ندومن  اپ  رب  برط  يداش و  مزب 
متس هار  زا  دنتشک  ار  تاداس  ردام 

تسارسمتام افج  روج و  نیا  زا  ملاع  رس  هب  رس 
دنک ششوک  قح  هار  رد  یسک  ره  رویرف )  ) يا

تسادخ دزن  رد  رشح  زور  هب  وا  دزم  رجا و 
( رویرف یلع  دمحم  )

قاحم رد  زورون 

زورون نیا  رد  امش  ارهز  تمرح  ساپ  هب 
زورون نیا  رد  اپ  هب  متام  سلجم  دینک 

ناج لد و  زا  دینک  رئاعش  ساپ  ضحم  هب 
زورون نیا  رد  اهر  ناراهب  دیع و  نخس ز 

دیزیوایب ام  وچ  ندرگ  هب  دینک و  نت  هب 
زورون نیا  رد  ازع  لاش  متام و  سابل 

شاب نوزحم  يوگم و  يداش  ترشع و  نخس ز 
زورون نیا  رد  اسنلا  ریخ  ترضح  يارب 

نیمغ هلال  غاد  هنیدم ز  تسین  هک  رگم 
؟ زورون نیا  رد  ارچ  اهنمد  تشد و  هب  رذگ 

دش همطاف  هب  افج  زک  یمتس  نآ  يارب 
زورون نیا  رد  الد  یناوت  هک  ات  لانب 
اهيزاجح نآ  زا  فلاخم  زاس  روش  ز 

زورون نیا  رد  اون  دش  مغ  همغن  هب  لدب 
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نک يراج  لیس  ناراهب و  ربا  رابب 
زورون نیا  رد  ام  يالوم  هدید  ناس  هب 

( نیذآ  ) يا دنبب  يداش  توارط و  زا  بل 
زورون نیا  رد  اشگ  هیوم  هب  هژاو  نابز 

( یناهفصا نیذآ   ) يروصنم یضترم  دیس 

یعابر

همطاف فسوی  يارب 

ارم تسا  رازهلال  وت  خر  تسود  يا 
ارم تسا  راکچ  نمچ  لگ و  غاب و  اب 

خر رادرب ز  باقن  نم  هرهچلگ 
ارم تسا  راهب  زا  رتهب  وت  رادید 

قاحم رد  زورون  تایعابر 

 … یمغ غاد  ات 

ام لد  دراد  غارس  یمغ  غاد  ات 
ام لد  دراد  غاب  ریس  ترسح  یک 

یلو تسا  راهب  غاب و  زا  دمدیم  لگ 
ام لد  دراد  غاد  يورب  غاد  دص 

( یناهفصا رصیق  )

 … لصف هک  نونک 

داش اهلد  تسین  تسه و  ازع  لصف  هک  نونک 
دادو رهم و  لوسر  تخد  تمرح  ساپ  هب 

نم ردارب  يا  بابحا  ندید  وچ  يور 
داب كرابم  وگم  نابز و  ارد  هاگن 

( يدابآ نامز  یمئاق  )

 … قرغ راهب  لاسما 

دشاب متام  قرغ  راهب  لاسما 
دشاب مأوت  هّیمطاف  هب  زورون 
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زورون زا  دوش  هعیش  لد  داش  یِک 
دشاب مغ  زا  رپ  یلع  لد  هک  یتقو 

( رویرف یلع  دمحم  )

راهب و…  لصفرس 

تسا هدمآ  ام  دیع  راهب و  لصفرس 
تسا هدمآ  افص  شیع و  ار  همه  مزال 

لد همطاف ، تداهش  مغ  اما ز 
تسا هدمآ  ارس  هیثرم  هتفشآ و 

( رظان ( ) ینیئان رظان  )

 … يور راهب  لصفرس 

میراد نوگلگ  يور  راهب  لصفرس 
میراد نوخ  یلد  مشیع و  هنشت  بل 

ناغف هآ و  همطاف  غاد  لاحلا ز 
میراد نّویمطاف  ناگدزمغ  ام 

( ینیئان رظان  )

 … رگج نوخ  ات 

دشابیم ام  ماج  هب  رگج  نوخ  ات 
دشابیم ام  مارح  برط  يداش و 

شوخ دیآ  یمن  یسک  لد  ماک  رب 
دشابیم ازع  نراقم  هک  يدیع 

( یناهفصا رصیق  )

تسا و…  دیع 

هدرمژپ نم  راهب  لگ و  تسا و  دیع 
هدرسفا ناوج  يارهز  متام  رد 

سای لگ  ياههفوکش  ندش  او  اب 
هدروخ یلیس  خر  نآ  زا  مدیآ  دای 

( یناهفصا رصیق  )
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 … دای راهب  لاسما 

مینک زییاپ  دای  راهب  لاسما 
مینک زیگنامغ  غاد  نیا  زا  هیرگ  نوخ 

اهنتقگ مه  هب  کیربت  يداش و  زا 
مینک زیهرپ  هک  تسنیا  بدا  طرش 

( یناهفصا رصیق  )

 … هک هدژم  نیا 

تسا هدمآ  راهب  دهد  لگ  هک  هدژم  نیا 
تسا هدمآ  راب  هب  ون  برط ز  يداش و 

دنکن نویمطاف  لاح  هب  ریثأت 
تسا هدمآ  رای  مغ  اب  نیرق  هک  اریز 

( یناهفصا رصیق  )

 … تجاح ناگدشلد  ام 

میرادن دییأت  تجاح  ناگدشلد  ام 
میرادن دیدرت  هلأسم  نیا  رد  هرذ  کی 
نکیلو هلال  لگ  لصف  هدش  هک  نآ  اب 

میرادن دیع  یلع  سای  مغ  رهب  زا 
( یناهفصا نیذآ  )

[ هحون ]

[1  ] هحون

تسازع اب  مأوت  لاسما  ام  دیع 
تساون روش و  مسوم  هیمطاف 

نیمز ناریا  هطخ  ياج  هباج 
تساپ هب  متام  همیخ  تبیصم  نیز 

لوتب ارهز  هرهز  يازع  رد 
تسارسمتام ینکیم  ور  اجک  ره 

تسازع اب  مأوت  لاسما  ام  دیع 
تساون روش و  مسوم  هیمطاف 
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دینک رب  رد  ازع  تخر  نایعیش 
دینک رتنماد  هدید  کشرس  زا 
نامز بحاص  يدهم  ياپ  هب  اپ 
دینک رس  لد  زا  هاکناج  ياهلان 
مارح ترشع  دوب  نارادازع  رب 

دینک رغاس  رد  هداب  ياج  هب  نوخ 
تسازع اب  مأوت  لاسما  ام  دیع 
تساون روش و  مسوم  هیمطاف 

ام زورون  هدش  مأوت  ازع  اب 
ام زوسناج  يهلان  لد  زا  دزیخ 

نامز نیا  رهطا  يارهز  مغ  رد 
ام زور  هتشگ  ماش  نوچمه  هریت 
دوش رتسکاخ  هک  دراد  نآ  ياج 

ام زوس  ملاع  هآ  زا  یملاع 
تسازع اب  مأوت  لاسما  ام  دیع 
تساون روش و  مسوم  هیمطاف 

یناهفصا رصیق 

[2  ] هحون

وگم نخس  ام  اب  راهب  زا  دیع و  زا 
وگم نخس  ام  اب  رازهلال  غاب و  زا 

نکم رس  هلان  زج  وا  گوس  هب  لد  يا 
وگم نخس  ام  اب  راز  لاح  درد و  زج 

ام مارح  دشاب  نیشنلد ، دنخبل 
ام ماک  هب  دش  نوخ  همطاف  گوس  رد 

نیرق دش  زورون  اب  هیمطاف  ات 
نیزح دش  هصغ  زا  نایعیش  ياهلد 

ناج شوگ  هب  دیآ  ازع  ازع  کناب 
نیشتآ هآ  زا  مغ  رارش  دزیخ 

ام مارح  دشاب  نیشنلد ، دنخبل 
ام ماک  هب  دش  نوخ  همطاف  گوس  رد 

قشع راهب  هار  نازخ  رکشل  دز 
قشع راید  رهش و  هدش  ارسمتام 
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نوگ هلال  تشد  رب  نک  هیرگ  هدید  يا 
قشع رازم  رب  نوخ  رابب  مغ  ربا  يا 

ام مارح  دشاب  نیشنلد ، دنخبل 
ام ماک  هب  دش  نوخ  همطاف  گوس  رد 

ازفمغ هدیدرگ  نید  رف و  هک  دش  نوچ 
ارسمغ هدیدرگ  ام  رهش  هک  دش  نوچ 

رابب نوخ  هدید  يا  تسا  هیمطاف  ناه 
ازع نیا  رد  دیرگ  تسا  ینیسح  سک  ره 

ام مارح  دشاب  نیشنلد ، دنخبل 
ام ماک  هب  دش  نوخ  همطاف  گوس  رد 

یناهفصا رصیق 

[3  ] هحون

دش اون  روش و  زا  رپ  اهلد  دمآ و  دیع 
دش ازع  اب  ام  يداش  ياون  مأوت 

رهطا يارهز  تبیصم  او  يا 
رگمتس روج  زا  دیهش  هتشگ 

َرت هدید  اب  نایعیش  تسا و  هدمآ  دیع 
رهطا يارهز  مغ  زا  رادازع  هتشگ 

رس رب  هصغ  زا  دننزیم  ناشیرپ  راز و 
دشاپب متام  لفحم  نزرب  يوک و  رد 

رهطا يارهز  تبیصم  او  يا 
رگمتس روج  زا  دیهش  هتشگ 

زورون دیع  اب  نامزمه  هیمطاف  دش 
زوسناج غاد  ناز  الو  لها  لد  دزوس 
زورفا شتآ  نادحلم  يافج  زا  داد 

دش افج  نیا  ربمیپ  دنزرف  هب  نانآ  ز 
رهطا يارهز  تبیصم  او  يا 
رگمتس روج  زا  دیهش  هتشگ 

تسا نیرق  تنَِحم  متام و  اب  لد  تسدیع و 
تسا نیزح  ارهز  مغ  زا  اجنیا  رد  لد  ره 

تسا نینچ  ملاع  رب  هعیش  مایپ  يرآ 
دش ءاسنلاریخ  ناهج  زا  مولظم  هک  دیرگ 
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رهطا يارهز  تبیصم  او  يا 
رگمتس روج  زا  دیهش  هتشگ 

دییامن يراز  نایعیش  ارهز  رهب  زا 
دییامن يراج  شمتام  رد  رگج  نوخ 

دییامن يرادازع  شزوسناج  غاد  زا 
دش اغد  موق  هنیک  زا  دیهش  ارهز 

رهطا يارهز  تبیصم  او  يا 
رگمتس روج  زا  دیهش  هتشگ 

( ینیئان رظان  )

ساپس

دندومرف و موقرم  هک  ياهناملاع  هلاقم  رطاخ  هب  روپ  يدـهم  ربکا  یلع  داتـسا  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ترـضح  زا  مدـنمهفیظو 
زا ار  ناگمه  تداعـس  تمالـس و  قیفوت ، هدومن . ینادردـق  رکـشت و  دـندومن  يراـی  رما  نیا  رد  ار  اـم  هک  يراوگرزب  نارعاـش  زا  نینچمه 

. میامنیم تلأسم  لاعتم  دنوادخ 
ناهفصا

رورپ رهم  اضریلع 

تشونیپ

هیآ 37 هبوت ، هروس  (. 1)
ص 39 ۀیقابلا ، راثآلا  ینوریب ، (. 2)

ص 872 فرح ن ، همانتغل ، ادخهد ، ص 267 ؛ نامه ، (. 3)
نامه ادخهد ، (. 4)

ص 218 ج 2 ، يریگناهج ، گنهرف  يزاریش ، (. 5)
ص 265 ۀیقابلا ، راثآلا  ینوریب ، (. 6)

نامه (. 7)
ص 273 نامه ، (. 8)
ص 265 نامه ، (. 9)

ص 119 ج 59 ، راْونَالاراِحب ، یسلجم ، همالع  (. 10)
ص 266 نامه ، ینوریب ، (. 11)

ص 120 نامه ، یسلجم ، (. 12)
نامه (. 13)

ص 736 دّجهتملا ، حابصم  یسوط ، خیش  (. 14)
ص 119 ج 59 ، راْونَالاراِحب ، یسلجم ، (. 15)
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نامه (. 16)
ص 120 نامه ، (. 17)

ح 9 باب 17 ، ص 62 ، تاراَیِّزلا ، لِماک  ْهیََولُوق ، نبا  (. 18)
ماعنا هروس  زا  هیآ 159  لیذ  ص 222 ، ج 1 ، یمق ، ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  (. 19)

ص 347 ۀبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  (. 20)
ج 707 ص 377 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ومه ، (. 21)

239 ج 18 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ییوخ ، هللا  تیآ  (. 22)
ح 708 ص 378 ، یشک ، (. 23)

. نامه ییوخ ، (. 24)
ح 712 ص 380 ، یشک ، (. 25)
ص 242 نامه ، ییوخ ، (. 26)

ص 344 ج 4 ، بقانملا ، بوشآ ، ِرْهَش  ِْنبا  (. 27)
ص 100 ج 59 ، راْونَالاراِحب ، یسلجم ، (. 28)

ص 101 نامه ، (. 29)
42 ص 36 -  زورون ، ینالیم ، (. 30)

ص 301 ج 5 ، ۀغللا ، سییاقم  مجعم  سراف ، نبا  (. 31)
ص 755 نیعلا ، باتک  بیترت  لیلخ ، (. 32)

ص 38 ج 13 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  (. 33)
ص 1349 ةرسیملا ، ۀیبرعلا  ۀعوسوملا  لابرغ ، قیفش  دمحم  (. 34)

ص 458 ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، (. 35)
نامه (. 36)
نامه (. 37)

ص 96 ج 4 ، يراخب ، حیحص  يراخب ، (. 38)
ص 177 ج 5 ، نامه ، (. 39)

ص 300 ج 1 ، يَرَْولا ، َماَلْعِإ  يربط ، ح 199 ؛ ص 152 ، ةرهاطلا ، ۀیرذلا  یبالود ، ص 65 ؛ رثألا ، ۀیافک  زاّزخ ، (. 40)
ص ج 3 ، لامعالا ، لابقا  سوواـط ، نبا  دیـس  ح 43 ؛ ص 134 ، ۀـمامالا ، لئالد  يربط ، ص 793 ؛ دِّجَهَتُْملا ، حاَبْصِم  یـسوط ، خیـش  (. 41)

161
ص 150 ۀقرحملا ، قعاوصلا  رَجَح ، نبا  (. 42)
ص 106 ۀمامالا ، لئالد  یماما ، يربط  (. 43)

ح 1399 ص 668 ، ِیلاَمَالا ، یسوط ، خیش  (. 44)
ص 334 ج 2 ، صاوخلا ، يهرکذت  يزوج ، نبا  طبس  (. 45)

ص 108 ج 1 ، ریبک ، مجعم  یناربط ، (. 46)
ص 453 ج 1 ، ۀَّمُْغلا ، فْشَک  ِیِلبْرِإ ، (. 47)
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ص 485 ج 22 ، راْونَالاراِحب ، یسلجم ، همالع  (. 48)
ص 97 ۀمطاف ، ةافو  مّرقم ، قازرلادبع  دیس  (. 49)
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