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اروشاع زور  رد   7 نیسح ماما  11عادو 

دای هب  اروشاع  ماش  رد   3 هّیقر 11ترضح 

ردپ نینوخ  رکیپ  رانک   3 هّیقر 11ترضح 

ماش 12هبارخ ي 

: ءادهّشلادّیس تیب  لها  نادنز  ماش ، 12هبارخ ي 

ماش هبارخ ي  رد   3 هّیقر ترضح  ندید  12باوخ 

یقشمد هللادبع  نب  رهاط  13لوق 

3 يربک بنیز  ترضح  اب  هلاّسغ  نز  15يوگتفگ 

7 نیسح ماما  سّدقم  16رس 

3 موثلک ّما  ترضح  16يرارقیب 

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  ربق  17ریمعت 

نوتاخ 3 ّـه  یقر ترضح  هب  طوبرم  18راعشا 

ماهناشاک لزنم و  وک  ناج ، هّمع  راز  راز  میرگ  راذگب  ناج ، 18هّمع 
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میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هّیقر  نم   3 هّیقر تبرت  رب  18یکشا 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع  هدش  ادیپ  19هدشمگ 

هدش ایرد  وچ  هّمع  کشا ، هرطق ي  هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  20هّمع 

تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم ، ربق  نیرئاز   3 هّیقر ترضح  لاح  21نابز 

ماش هبارخ ي  زا  تابارخ  ریپ  هب  ابص   3 هّیقر ترضح  لاح  22نابز 

ارسا رد  یکرتخد  قح  رهظم  زا  دوب   8 ماما هشوگ ي  رگج  تبیصم  ماش و  ثداوح  23رد 

مدوب نادنزب  وت  رجه  مغ  زک  يا  تفگ  نزم  كانمن  هدید ي  زا  ملد  ردنا  24شتآ 

منیسح ناتسب  هتفکشن ي  هچنغ ي  نم  هتفکشن  26هچنغ ي 

يدمآ شوخ  نالفط  ندید  هبارخ ، اباب  نالفط  26ندید 

دوب هریت  ربا  زا  رپ  ماش  ياضف  بش  نآ  ماش  27هبارخ ي 

هدمآ رد  زا  وت  رهب  نامهیم  هک  ایب  هّمع  هبارخ  رد   3 هّیقر 28ترضح 

دینک شوگ  ارم  رات  بش  حرش  نایعیش   3 هّیقر ترضح  لاح  28نابز 

منم هناش  ار  وت  يوم  دنک  هک  نآ  روخم  مغ  تیوسیگ  هدش  هتفشآ  نم  لاوحا  29وچمه 

هتشگ هناوید  ملد  ییاهنت  30هیثرم ز 

تسا هدیمرآ  فیرش  رازم  نیا  رد  هک  نآ  وزرآ  30ناحیر 

منکیم ناج  تخر  عمش  يهناورپ  ردپ  يا  تبرغ  31ثیدح 

ار شوماخ  غرم  اون  رد  رگن   3 ارهز غاب  32لگ 

! قشع 33بوذجم 

33رتخد

گنس دص  هنیآ و  35کی 

دید یباوخ  رارقیب ، يرتخد  باوخ  36ریبعت 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اج  نیا  جئاوحلا  40باب 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اج  نیا   3 نوتاخ هّیقر  ترضح  41هاگترایز 

دینک زاب  هار  هار ، زا  نم  رای  دیسر  یترایز  43بش 
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منیسح هلالس ي  كاپ  نم   3 هّیقر ترضح  44تبیصم 

مشوماخ هلان  زک  مشتآ  اپارس  عمش  نآ  نم  مادنا  46دوبک 

تسین لاب  هتسخ  نم  هانپ  یسک  بشما  رادید  47ضیف 

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم  هلسلس  47ریسا 

تسین یهانپ  ارم  یبیرغ  ياههچوک  هب  لوات  48نابز 

دوبن مرتسب  نم  هدید ي  کشا  شاک  يا  نازحا  48هبلک ي 

قشع 49ِمغ 

ام تداع  هناهاش  تمدخ  دش  ارجام  53حرش 

ماش 57هبارخ ي 

میظع ياهلبق  وت  کچوک  هاگراب  يا  میظع  58هلبق ي 

تسنم نامهم  همطاف ، رسپ  نم ، ردپ  روط ! 60هلخن ي 

60یعابر

میرگیم نوخ  وت و  يوک  رس  زا  موریم  ماش  61هدکمغ ي 

مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  هّمع  يا  61هنامیتی 

نم لگ  يا  بارت  زا  باوخ  رتسب  تسار  وت  ماش  62هراتس ي 

متفر مدید و  ار  ترس  مه  نم  تبقاع  ناج  ردپ  کچوک  ناسر  63مایپ 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  هّمع  ایب  یطوط  63هنییآ و 

ماهناناج هدمآ  نیبب  هّمع  ماهناریو **  هشوگ ي  یندید  دش   3 هّیقر ترضح  64هحون 

ـت سا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  يا   3 هّیقر ترضح  65هحون 

منیسح يهنادرد  ماهلاس  هس  منیملاع **  دهم  تخد  هّیقر   3 هّیقر 66ترضح 

ارهز نیسح  دنبلد  هلاس  هس   3 هّیقر 67ترضح 

هتسشن نوزحم  یلفط  ناریو  جنک  رد   3 هّیقر 67ترضح 

هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  ماش  68هبارخ ي 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  68هرابرد 
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مالسلااهیلع نوتاخ  ـه  یقر ترضح  « 6  » نینوخ ياه  هراتس 

باتک تاصخشم 

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  « 6  » نینوخ ياه  هراتس 
نارگوفر نیسحدّمحم  نیودت :

ناهفصا هّیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما  مامتها  هب 
يراسوک لالج  ییارآ : هحفص  شیاریو و  پیات ،

1391 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  یلاتیجید :  رشان 
زییاپ 1391 لّوا ،  پاچ : تبون 

ددع  1500 ژاریت :
لایر  25000 تمیق :

0311  - 4704081 شخپ : زکرم  نفلت 
fatemiyeh135@Gmail.com

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  همانترایز ي 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 
ُمالَّسلا ٍِبلاَط  ِیبَا  ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمؤُْملاِریمَا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب  َو  ِهللا  ُۀَـمْحَر  َو  مالَّسلا  َو  ِۀَّیَِحت  ِْکیَلَع  َۀَّیَقُر  انَتَدِّیَـس  اَی  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلا 

َْتِنب ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِتانِمؤُْملا  َو  َنینِمؤُْملا  ُُّما  يْربُْکلا  َۀَـجیدَخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاَْعلا  ِءآِسن  ِةَدِّیَـس  ِءارْهَّزلا  َۀَـمِطاَف  َْتِنب  ای  ِکـْیَلَع 
اَُهتَّیَا ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةَدیهَّشلا  ِۀَـقیِّدِّصلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِدـیهَّشلا  ِْنیَـسُْحلا  َْتِنب  ای  ْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا  ِّیلَو  َتُْخا  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا  ِِّیلَو 

َو ِْکیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِۀَّیِهَْبلا  ِۀَمُولْظَْملا  اُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَلِضاَْفلا  ِۀَّیِکَّزلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّیِقَّنلا  ِۀَّیِقَّتلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِۀَّیِضْرَْملا  ِۀَّیِضَّرلا 
اَِمب ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیموُصْعَْملا  َنیِرِهاَّطلا  َنیبیَّطلا  ِكِدادْـجأ  َو  ِِکئابآ  َعَم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِكاوأَم  َو  َِکلِْزنَم  ُهللا  َلَـعَجَف  ِِکنَدـَب  َو  ِکِـحوُر  یلَع 
ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَـس  یلَع  ُهللا  یَّلَـص  َو  ُُهتاـکََرب  َو  ِهللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِفیرَّشلا  ِکـِمَرَح  َلْوَح  َنیِّفاـْحلا  ِۀَِـکئالَْملا  یَلَع  َو  ِراَّدـلا  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص 

َنیمِحاَّرلا .» َمَحْرَا  اَی  َِکتَمْحَِرب  َنیِرِهاَّطلا  َنیِبیَّطلا 

همدقم

یلاعت همسب 
تبیـصم تسا  یندشن  شومارف  ملاع  نیا  ضارقنا  ات  هدـش و  حرطم  دوجو  ملاع  رد   7 مدآ ترـضح  تقلخ  يادتبا  زا  هک  یبئاصم  زا  یکی 

 » هدـمآ ءاروشاع  دنّـسلا  حیحـص  ترایز  نتم  رد  هک  هچنآ  قبط  تفگ  دـیاب  هکلب  تساروشاع ، زوسناـج  هعقاو ي  7 و  نیسح ماما  ترضح 
. تشاد دهاوخن  هتشادن و  دوجو  ملاع  رد  نآ  زا  رتگرزب  هک  تسا  یتبیصم  مالْسِإلا » ِیف  اَهَتَّیِزَر  َمَظْعَأ  َو  اَهَمَظْعَأ  اَم  ًۀَبیِصُم 

زا دنا و  هدرک  هیرگ  اهنآ  زا  یضعب  هدش و  نوزحم  ًابلاغ  هک  دومرف  نایب  يوحن  هب  دوخ  يایبنا  مامت  يارب  ار  اروشاع  هّیـضق ي  لاعتم  يادخ 
هدرک تنعل   7 نیـسح ماما  لتاق  هب  دنا  هدرک  روبع  البرک  زا  هک  یئایبنا  مامت  هدش و  يراج  نوخ   8 یسوم ترضح  میهاربا و  ترضح  ندب 
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یـسلجم هماّلع ي  موحرم  راونألاراحب  فیرـش  باتک  هب  دـنناوت  یم  مرتحم  نیقّقحم  تسا . نوریب  همّدـقم  نیا  زا  نآ  طسب  حرـش و  هک  دـنا 
. دنیامرف هعجارم  ات 44  هرامش ي 37  ثیداحا  یلا 245  هحفص ي 242  زا  دلج 44  هماقم  هللا  یلعا 

ترـضح تبیـصم  ًالثم  تسین  نآ  زا  رتالاب  یتبیـصم  هک  تسا  رادروخرب  ّتیمها  نیا  زا  ـالبرک  بئاـصم  کـت  کـت  تسا  رکذ  لـباق  هتبلا 
.7 مساق ترضح  ای   7 لضفلاابا

هّیقر ي ترـضح  ، 7 نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  هلاـس ي  هس  رتـخد  تبیـصم  هدوب  رادروـخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  هک  يرگید  بئاـصم  زا 
. تسا  3 همولظم

ییاه هجنکش  هدید و  ناوارف  ّتیذا  همولظم  نآ  تراسا  ریـسم  رد  هک  تسا  همّظعم  هنادزان ي  نآ  تراسا  ثحب  نآ  ّتیمها  لئالد  هلمج  زا 
، ریجنز ای  بانط  هب  ناکدوک  یّتح  دارفا  مامت  نتـسب  ًالثم  تسا . جراخ  ناسنا  تقاط  زا  اهنآ ، زا  یـضعب  ندینـش  نتفگ و  هک  هدومن  لّـمحت 
رد اهنآ  نداد  ياج  هفوک و  رد  اهنآ  ندرک  ینادـنز  هیرگ ، زا  اهنآ  ندرک  تکاس  ای  ندرک  تکرح  عیرـس  رطاخ  هب  اهنآ  هب  هنایزات  اـب  ندز 

ردپ هدـیرب ي  رـس  رانک  رد  لفط  نیا  نداد  اج  رگید  هدـش و  دراو  تیب : لها  رب  ماش  رهـش  رد  هک  یبئاصم  مامت  هفاضا ي  هب  ماش  هبارخ ي 
. ّلحم نآ  رد  هنادرد  نآ  هنابیرغ  ندش  نفد  ناشراوگرزب و 

نارگوفر نیـسح  ياقآ  بانج  ردقنارگ  حاّدـم  طسوت  هک  تسا  نینوخ  ياه  هراتـس  ياه  باتک  هلـسلس  زا  هرامـش  نیمـشش  رـضاح  باتک 
. تسا هدش  پاچ  ناهفصا  هیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما  طسوت  نیودت و 

زا رتمک  ینآ و  ترخآ ، ایند و  دـیامرف و  تیانع  ناـگمه  هب  ار   7 نیسح ماما  ترضح  سّدقم  ناتـسآ  هب  تمدخ  قیفوت  دنوادخ  تسا  دیما 
دیامرفن . ادج  هسّدقم  تاوذ  نآ  زا  ار  ام  ینآ 

درف مئاق  دّمحم  دّیس 
ناهفصا هیمطاف ي  عمتجم  یگنهرف  روما 

يرمق يرجه  هّجحیذ 1433 

7 نیسح ماما  نادنزرف  هب  هراشا 

لامک زا  لـقن  هب  تسا ) هدرک  فیلأـت  يرمق  يرجه  لاس 678  رد  ار  باتک  نیا  هک   ) همغلا فشک  باـتک  بحاـص  یلبرا  یـسیع  نب  یلع 
هنیکس و بنیز ، ياه  مان  هب  رفن  هس  اهرتخد ، شرامش  ماگنه  وا  یلو  تشاد ، رتخد  راهچ  رسپ و  شـش   7 نیسح ماما  هک  تسا  هتفگ  نیّدلا 

. دشاب هدوب   3 هّیقر ترضح  نیمه  رتخد ، نیمراهچ  هک  دراد  لامتحا  دروآیمن . نایم  هب  يرکذ  یمراهچ  زا  دربیم و  مان  ار  همطاف 
: دسیونیم نیطبّسلا  یلاعم  باتک  رد  يرئاح  هماّلع ي 

و رسپ ، شش  دنزرف ، هد  ياراد   7 نیسح ماما  دنسیونیم : هعیش  نّنـست و  لها  ياملع  زا  نارگید  یعفاش و  هحلط ي  نب  دّمحم  دننام  یـضعب 
. تسا هدوب  رتخد  راهچ 

هّیقر .: و  يربک ، همطاف ي  يرغص ، همطاف ي  هنیکس ، زا  دنترابع  ناشیا  نارتخد  دسیونیم : سپس 

3 هّیقر مان  اب  هطبار  رد  هاتوک  یقیقحت 

زا یکی  مان  ًالثم  هتـشاد ، دوجو  زین  مالـسا  زا  لبق  مان  نیا  تسا . یّقرت ) الاب و  فرط  هب  دوعـص   ) ینعم هب  ءاقترا  زا  لـصا  رد  هّیقر ، هملک ي 
دشابیم .  هّیقر   6 ادخ لوسر  ردپ  هّمع ي  هک  تسا ، هدوب  هّیقر  ( 6 ربمایپ مّود  ّدج   ) مشاه نارتخد 

نارتخد زا  یکی  نآ ، زا  سپ  تسا .  3 هجیدخ ترضح  زا   6 ادخ لوسر  نارتخد  زا  یکی  تشاد ، ار  مان  نیا  مالسا ، رد  هک  یـسک  نیتسخن 
رفن دنچ  زین  رگید  ناماما  نارتخد  نایم  رد  دـمآرد .  7 لیقع نب  ملسم  ترضح  يرـسمه  هب  هک  تشاد ، مان   3 هّیقر زین  ، 7 یلع نینمؤملاریما 
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يرغـص هّیقر ي  هّیقر و  هب  هک   7 مظاک یـسوم  ماما  نارتخد  زا  رفن  ود  7 و  یبتجم نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  هلمج  زا  دنتـشاد ، ار  ماـن  نیا 
دندشیم . هدناوخ 

3 هّیقر ترضح  ردام  ردپ و 

:3 هّیقر ترضح  ردپ 
هتشاد یفّرعم  فیصوت و  هب  زاین  هک  دنشاب  یم  نآ  زا  رت  فورعم  هک  دنتـسه   8 یلع نب  نیسح  ماما  ترضح  ، 3 هّیقر ترضح  راوگرزب  ردپ 

تسا . نکلَا  نایب ، زجاع و  ماما ، نآ  فیصوت  زا  ملق  دنشاب و 
:3 هّیقر ترضح  ردام 

: دسیونیم يرئاح  هماّلع ي  نیطبّسلا  یلاعم  رد 
دنشابیم .  ینت  رهاوخ   7 داّجس ماما  اب   3 هّیقر ترضح  لوق  نیا  رب  انب  هک  دوب  درجزی  رتخد  نانز  هاش  ، 3 هّیقر ترضح  ردام 

7 نیسح ماما  شردارب  هب  دوخ  ّتیصو  رد  ترـضح  نآ  دوب و   7 نسح ماما  رسمه  ًالبق  هک  قاحـسا  ّما  ار  ترـضح  نآ  ردام  رگید  بتک  رد 
 . دنربیم مان  درمشرب ، وناب  نآ  يارب  ار  يرایسب  لئاضف  دنک و  جاودزا  قاحسا  ّما  اب  هک  درک  شرافس 

 . دیامنیم یفّرعم  هحلط  تنب  قاحسا  ّما  ار   3 هّیقر ترضح  ردام  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

3 هّیقر ترضح  ّنس 

. دوب لاس  راهچ  رگید  ياهراپ  قباطم  لاس و  هس  اه  تیاور  زا  ياهراپ  قبط  تداهش ، ماگنه   3 هّیقر ترضح  كرابم  ّنس 
رتخد هک ، تسا  هدـمآ   1 يدـنجریب هماّلع ي  هتـشون ي  مایالا  روهّـشلا و  عیاقو  باتک  رد  دـناهدرک . لقن  لاس  تفه  لاـس و  جـنپ  زین  یخرب 

هدش لقن  زین  سدـقلا  ضایر  باتک  رد  بلطم  نیمه  هک  نانچ  درک ، تافو  لاس 61  رفظملارفص  هام  مجنپ  زور  رد   7 نیسح ماما  کچوک 
تسا .

اروشاع رصع  رد   7 نیسح ماما  ترضح  عادو 

مرح  لها  اب 
دـناهداتفا و نیمز  يور  هک  دـید  ار  دوخ  باحـصا  زا  رفن  ود  داتفه و  مولظم  ماما  نوچ  هک  هدومن  رکذ  راونـألاراحب  رد   1 یسلجم هماّلع ي 

. دش اههمیخ  هّجوتم  عادو  تهج  هب  تسا ، هدنام  اهنت  سکیب و 
« . مالَّسلا یِّنِم  َّنُْکیَلَع  ٍمُوْثلُک  َّمُأ  اَی  ۀَمِطاف ، اَی  َو  ُبَْنیَز  اَی  َو  ۀَِکتاَع  اَی  َو  ۀَّیقر  اَی  َو  ُۀَْنیَکُس  اَی  يَداَن  َو  » 

. ظفاحادخ موثلک ، ّما  يا  همطاف و  يا  بنیز و  يا  هکتاع و  يا  هّیقر و  يا  هنیکس و  يا  دز : ادص  ار  مرح  لها 
کی ترـضح  دندرک . دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادص  و  دندیود ، نوریب  اههمیخ  زا  یگمه  دندینـش  ار  ادص  نیا  نوچ  نازینک  نارتخد و  نانز و 

دومرف : ترضح  دیشک ... دوخ  هتخوس  لد  زا  هآ  درک و  ناشیا  هب  یترسح  هاگن  دزیم ، شتآ  ار  اهلد  هک  دومرفیم  یشرافس  ار  کی 
«. َّنُهتَّکَسَف ُءاسِّنلا  َنْخَراضَتَف  ِباَذَْعلا ، َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َو  ِباکِّرلا  َمامأ  ْمُکَنُوقوُسَی  ِدیبَْعلاَک  ٍدیَعب  َْریَغ  ْمُِکب  یِّنأَک  َو  » 

، دننکیم باذع  دنناودیم و  اه  بسا  ولج  رد  هدرک ، ریـسا  نازینک  ناگدـنب و  لثم  ار  امـش  یکیدزن ، نیا  رد  هک  منیبیم  ایوگ  رهاوخ ، يا 
نادیم هناور ي  سپـس  دومن و  ییابیکـش  هب  رما  دینادرگ و  تکاس  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  دندرک ، دـنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادـص  مرح  لها  هک 

دش .
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اروشاع زور  رد   7 نیسح ماما  عادو 

 3 هّیقر ترضح  اب 
مدرکیم : هاگن  هداتسیا  رکشل  فص  ود  نایم  رد  دیوگ  لاله  نب  عفان  هکنانچ 

«. ٌناشْطَع یِّنِاَف  ََّیِلا  ْرُْظنُا  َِۀبَا  اَی  َْتلاَقَف : اهیبأ  ِْلیَِذب  ْتَذَخَا  َو  ْتَءاَج  ًۀَیِکَاب  ًةَریغَص  ُْتیأَرَف  » 
هب یهاگن  ترـضح  نآ  ماهنـشت ، رایـسب  هک  بایرد  ارم  ردـپ ! يا  درک : ضرع  تفرگ و  ار  مولظم  ماما  نماد  دـمآ و  یکچوک  رتخد  مدـید 

هدید ، رون  يا  نک  ربص  دندومرف : هتسیرگ و  هدرک و  لفط  نآ  تروص 
«. یلیکَو ُهَّنِاَف  َکیقُْسی  ُهللا  » 

. تسا نم  لیکو  وا  انامه  داد ، دهاوخ  بآ  ار  وت  دنوادخ 
هلاس هس  رتخد  تفگ : یـصخش  دراد ؟ مان  هچ  تسیک و  لفط  نیا  مدیـسرپ  دیوگ : لاله  نب  عفان  دینادرگرب . همیخ  هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد 

 . تسا هّیقر  نیسح ، ي 

دای هب  اروشاع  ماش  رد   3 هّیقر ترضح 

دروخن بآ  ردپ  هنشت ي  بل 
. دنتفای ار  تیب : لها  زا  كدوک  ًاعومجم 23  اههمیخ  نورد  رد  دنتخیر ، اههمیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رصع 

. دنهدب بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعس  رمع  دنتـسه . گرم  رطخ  رد  یگنـشت  تّدش  رثا  رب  كدوک ، نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعـس  رمع  هب 
نایهاپس زا  یکی  درک . تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود  ناود  تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترـضح  نآ  دیـسر   3 هّیقر ترضح  هب  تبون  هک  یتقو 

؟ يوریم اجک  دیسرپ : نمشد 
بل اب  ار  تردپ  روخب . تدوخ  ار  بآ  تفگ : وا  مربب .» بآ  شیارب  منک و  ادیپ  ار  وا  مهاوخیم  دوب ، هنـشت  میاباب  دومرف « :  3 هّیقر ترضح 

« . مماشآیمن بآ  مه  نم  سپ  دومرف « : درکیم ، هیرگ  هک  یلاح  رد   3 هّیقر ترضح  دندرک ! دیهش  هنشت 

ردپ نینوخ  رکیپ  رانک   3 هّیقر ترضح 

نابیرغ  ماش  رد 
تسا : هدمآ  نویعلا  یکبم  باتک  رد 

. دیباوخ یکدنا  يا ، هتخوس  مین  همیخ ي  ریز  رد   3 بنیز ترضح  نابیرغ ، ماش  رد 
: دومرف  3 همطاف ترـضح  يراد !؟ ربخ  ام  لاح  زا  ایآ  ناج ! رداـم  درک : ضرع  دـید . ار   3 ارهز همطاف ي  ترـضح  شردام  باوخ  ملاع  رد 
هک یماـگنه  دوخ  نم  دومرف « :  3 ارهز ترضح  میوگب ؟ یـسک  هچ  هب  ار  ماهوکـش  سپ  درک : ضرع   3 بنیز ترضح  مرادن . ندینـش  بات 

«. نک ادیپ  ار   3 هّیقر زیخرب و  نونکا  مدوب . رضاح  دندرکیم ، ادج   7 نیسح مدنزرف  ندب  زا  رس 
رـس هلان  دندرکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  ، 3 موثلک ّما  شرهاوخ  اب  تفاـین . ار   3 هّیقر ترـضح  دز ، ادص  هچ  ره  تساخرب .  3 بنیز ترضح 

دندید هراپ ، هراپ  ياه  ندب  رانک  دندینش . ار  وا  يادص  هاگلتق  کیدزن  هک  نیا  ات  دنتخادرپ  وجتـسج  هب  دندمآ و  نوریب  همیخ  زا  دندادیم ،
ترـضح دنکیم . لد  درد  تسا  هدینابـسچ  ردپ  هنیـس ي  هب  ار  شیاه  تسد  هک  یلاح  رد  هدـنکفا و  ردـپ  رّهطم  رکیپ  يور  ار  دوخ   3 هّیقر

رکیپ هنوگچ  دیسرپ :  3 هّیقر زا   3 هنیکس هار  ریسم  رد  دنتشگزاب . همیخ  هب  مه  اب  دمآ و  زین   3 هنیکس تقو  نیا  رد  درک . شزاون  ار  وا   3 بنیز
« . متسه اج  نیا  رد  نم  اجنیا ، ایب  دومرف : هک  مدینش  ار  مردپ  يادص  هاگان  هک  مدرک  ردپ  ردپ  ردق  نآ  داد « : خساپ  وا  يدرک ؟ ادیپ  ار  ردپ 
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ماش هبارخ ي 

تیفورعم نآ  نامتخاس  يرامعم و  زرط  نامز  نآ  رد  و  دوب ، هدش  هتخاس  هیواعم  روتـسد  هب  هک  لّلجم ، رایـسب  دوب  يرـصق  رد  دیزی  سلجم 
ار نآ  تساوخ  هیواعم  هک  یماگنه  هدش : هتفگ  دناهتشون و  نآ  تافیرشت  نییزت و  يرامعم و  زا  یلّصفم  حرش  نیخروم  و  تشاد ، یـصاخ 
. درک يراددوخ  هناـخ  شورف  زا  تشاد  هیحاـن  نآ  رد  هبورخم  ياهناـخ  هک  ینزهریپ  یلو  دـیرخ ، نیکلاـم  زا  ار  نآ  فارطا  لزاـنم  دزاـسب 

ناوریـشونا لثم  ات  نکن  ار  راک  نیا  هک  دـندرک  عنم  ار  وا  ناکیدزن ، رگید  صاع و  ورمع  دریگب ، ار  لزنم  نآ  روز  اب  تساوخ  هیواعم  نوچ 
تروص هب  ار  ناویا  و  دنک ، تحاران  ار  ياهناخ  بحاص  هک  دادن  هزاجا  شتلادع  نئادم  ناویا  نتخاس  يارب  هک  يوش ، روهـشم  تلادـع  هب 

. تخاس صقان 
 . دنام یقاب  تلاح  نامه  هب  شرانک  رد  هبارخ  هناخ  نآ  تخاس و  ار  رصق  درک و  رظن  فرص  نزریپ  هناخ ي  زا  هیواعم 

: ءادهّشلادّیس تیب  لها  نادنز  ماش ، هبارخ ي 

هزاجا دندوب و  روصحم  اجنآ  رد  اهنآ  اریز  تسا ، هدش  هاگتـشادزاب ) نادـنز و   ) سبحم هب  ریبعت  هبارخ ، نآ  زا   1 قودص موحرم  تیاور  رد 
: دسیونیم يو  دنورب . رگید  ياج  هب  دنتشادن 

ْتَرَّشَقَت یَّتَـح  ٍّرَق  ـال  َو  ٍّرَح  ْنـِم  ْمُـهُّنُکَی  ـال  ٍسِبْحَم  ِیف   8 ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  َعَـم  َنِْسبُحَف ]  ] سبحف ِْنیَـسُْحلا : ِءاَِـسِنب  َرَمَأ  ُهَّللا  ُهَـنََعل  َدـیِزَی  َّنِإ  » 
« . مُهُهوُجُو

دندوب ناما  رد  امرگ  زا  هن  اج  نآ  رد  اهنآ  دندرک . سبح  یّلحم  رد   7 داّجس ماما  هارمه  ار  نیسح : ماما  تیب  لها  هک  داد  روتسد  دیزی  انامه 
 . تخادنا تسوپ  ناشیاه  تروص  نآ  رثا  رب  هک  نآ  ات  امرس ، زا  هن  و 

ماش حبص و  هدیدغاد ، ِناریسا  نآ  هدیدمتـس و  ِنابیرغ  نآ  دنداد ، لزنم  ماش  هبارخ ي  رد  ار   3 لوتب همطاف ي  يرارذ  لوسر و  دالوا  نوچ 
هک دندیدیم  دندیـشکیم ، فص  هبارخ  برد  لاسدرخ  لافطا  نآ  دـشیم  هک  اهرـصع  دـندوب . هحون  هلان و  رد  دوخ  دیهـش  ناناوج  يارب 

ناغرم دننام  هتسخ  نالفط  نآ  دنوریم . دوخ  ياههناخ  هب  هدرک  هیهت  نان  بآ و  هتفرگ  ار  دوخ  لافطا  دنتسه  لاحشوخ  مّرخ و  ماش  مدرم 
؟ میرادن اباب  رگم  میرادن ؟ هناخ  ام  رگم  هّمع ! يا  هک  دنتفرگیم  ار  هّمع  نماد  هتسکش  رپ 

. تسا هتفر  رفس  هب  امش  ياباب  هنیدم و  رد  امش  ياههناخ  ناگدید ، رون  ارچ  دومرفیم :

ماش هبارخ ي  رد   3 هّیقر ترضح  ندید  باوخ 

ترضح نآ  تداهش  و 
: دیسیونیم نیمرحلا ) حابصم   ) بحاص

ِکلف دیمرآ و  شتمحرم  ّلظ  رد  دیدرگ و  داش  شرادید  زا  دـید و  ایؤر  ملاع  رد  ار  ردـپ  اه  بش  زا  یبش   7 نیسح ماما  هلاس ي  هس  لفط 
هیرگ هب  عورش  دیدن . ار  دوخ  ردپ  دش  رادیب  باوخ  زا  همرتحم  نآ  نوچ  دنیبب . تسناوتن  هریغص  نآ  يارب  ار  تحارتسا  عون  نیا  وج ، هزیتس 

: دومرف باوج  رد  همولظم  نآ  دندیسرپ ، وا  زا  هیرگ  ببس  دشن . مارآ  دنداد  یّلست  ار  وا  تیب : لها  هچ  ره  درک .
«. ِیْنیَع ُةَُّرق  َو  يِِدلاَِوب  ِینُوتیا  ِیبَا  َْنیأ  » 

. دیروایب ارم  مشچ  رون  ردپ و  تساجک ؟ نم  ردپ 
رظتنم زین  تیب  لها  دوخ  دشن . مارآ  دنداد  یّلـست  دنچ  ره  تسا ، هدید  باوخ  رد  ار  ردـپ  همیتی  نآ  هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ 

سپ دندش . هلان  يراز و  هیرگ و  لوغشم  هدش  هزاوآ  مه  هریغـص  نآ  اب  همه  تسکـش . ار  بش  توکـس  هیرگ  اذل  دندوب ، هیرگ  يارب  هناهب 
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نانچ ناشیا  هیرگ ي  يادص  و  دنتخیریم ، دوخ  رـس  رب  ار  هبارخ  كاخ  دـندزیم و  اه  تروص  رب  یلیـس  هدومن و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم 
. دیسر رفاک  دیلپ  دیزی  شوگ  هب  هک  دیدرگ  دنلب 

یقشمد هللادبع  نب  رهاط  لوق 

دزن یبش  مدومنیم . لوغشم  ار  وا  مدرکیم و  تبحص  وا  يارب  اه  بش  رثکا  مدوب و  نوعلم  دیزی  میدَن  نم  دیوگ : یقشمد  هللادبع  نب  رهاط 
هداتفا و شپت  رد  مبلق  تسا و  بلاغ  نم  رب  تشحو  بشما  رهاط ! يا  تفگ : نم  هب  سپ  دوب ، هتشذگ  بش  زا  مه  يردق  مدوب و  نوعلم  نآ 

لاعفا زا  ریگ و  نماد  رد  ار  نم  رس  ایب  مرادن . ندرک  تبحص  نتـسشن و  تلاح  هک  مراد  هّصغ  هودنا و  رایـسب  هدش ، رپ  نزح  هصغ و  زا  ملد 
یناروـن رـس  و  تفر ، باوـخ  هب  نیعل  نآ  متفرگ . نـماد  رد  ار  وا  سحن  رـس  نـم  دـیوگ : رهاـط  نـکم . تبحـص  نـم  هتـشذگ  هتـسیاشان و 

. دوب ام  لباقم  رد  الط  تشط  رد  تقو  نآ  رد   7 ادهّشلادّیس
، مدوب هودنا  رد  نم  باوخ و  رد  نیعل  نآ  دـش . دـنلب  هبارخ  زا   7 نیـسح ماما  مرتحم  مرح  نایگدرپ  هلان ي  هک  مدید  تشذـگ  یتعاس  نوچ 
7 نیـسح ماـما  ياـه  مشچ  زا  هک  مدـید  هدرک  رظن  تشط  فرط  هب  دومن !؟  7 نینمؤملاریما دـالوا  هب  دـیزی  هک  دوـب  متـس  ملظ و  هچ  نیا  هک 
، هدمآ تکرح  هب  شکرابم  ياه  بل  دش و  دنلب  ایوگ  عارذ  راهچ  ردق  هب  رونا  رـس  نآ  مدید  سپ  مدرک ! بّجعت  تسا ، هدش  يراج  کشا 

: دومرفیم هک  دیدرگ  دنلب  نایب  زجعم  ناهد  نآ  زا  یفیعض  كانهودنا و  زاوآ 
«. انباحْصَا ِءالُوَه  َو  انداَبْکَا  اندالْوَا و  ِءالُؤَه  َّمُهَّللا  » 

. دنتسه نم  باحصا  اهنیا  نم و  هشوگ ي  رگج  دالوا و  نانیا  ادنوادخ !
ترامع يالاب  هب  مدرک . هیرگ  هب  عورش  درک . هبلغ  نم  رب  تشهد  تشحو و  مدرک  هدهاشم  ترضح  نآ  زا  ار  لاح  نیا  نوچ  دیوگ : رهاط 

نیا ثعاب  وا  گرم  هک  هدش ، توف   6 ادخ لوسر  تیب  لها  زا  یکی  دیاش  مدرکیم  لایخ  دوب ، ترامع  نآ  تشپ  رد  هبارخ  هک  مدمآ  دیزی 
كاخ رتخد ، نآ  دناهتفرگ و  نایم  رد  ار  يریغص  لفط  راهطا : تیب  لها  یمامت  مدید  مدیسر  رصق  يالاب  یتقو  تسا . هدش  هبدن  هلان و  همه 

: دیوگیم ناغف  هلان و  اب  دزیریم و  رس  رب 
«. ِیبأ َْنیأ  ِیبأ ، َْنیَا  ِیبَا  تُْخا  اَی  َو  ِیتَّمَع  اَی  » 

!؟ نم ردپ  تساجک  نم !؟ ردپ  تساجک  نم ، راوگرزب  ردپ  رهاوخ  يا  و  هّمع ! يا 
ریغـص لفط  درم ، يا  دـنتفگ : تسا !؟ هدـش  هیرگ  هلاـن و  همه  نیا  ثعاـب  هک  هدـمآ  شیپ  هچ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا  زا  مدز و  ادـص  ار  اـهنآ 

مارآ میهدیم  یّلـست  يو  هب  هچ  ره  دـهاوخیم ، ار  دوـخ  ردـپ  اـم  زا  هدـش و  رادـیب  کـنیا  و  هدـید ، باوـخ  رد  ار  شردـپ   7 ءادهّشلادّیس
. دریگیمن

ماما رـس   ) رـس نآ  فرط  هب  هدش  رادـیب  تخبدـب  نآ  مدـید  متـشگرب . دـیزی  شیپ  كاندرد ، لاوحا  نیا  هدـهاشم ي  زا  دـعب  دـیوگ : رهاط 
الوم نآ  رهطا  رس  انثا  نآ  رد  دزرلیم . دوخ  رب  دیب  گرب  دننام  تیـشخ ، فوخ و  تشهد و  تشحو و  ترثک  زا  دنکیم و  هاگن  ( 7 نیسح

: دومرف هدش و  هّجوتم  دیزی  فرط  هب 
يداد ؟ اج  هبارخ  رد  ار  متیب  لها  يدومن و  ار  ملظ  متس و  نیا  نم  اب  وت  هک  مدوب  هدرک  يدب  هچ  وت  ّقح  رد  نم  هیواعم ! رسپ  يا 

َّيأ اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ِیلْهَا �  َو  ِینَمَلَظ  َو  ِیب  َلـِماع  اَِـمب  ُْهنِم  ْمِقَْتنا  َّمُهَّللَا  َلاَـق : َو  فیطَّللا  ریبَْـخلا  ِهللا  َیِلا  فـیرَّشلا  ُسأَّرلا  َهَّجَوـَت  َُّمث  » 
 «. � َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم 

اب هک  يراتفر  رفیک  هب  دیزی  زا  ادنوادخ ! درک : ضرع  هدومن و  هّجوت  فیطل ، ریبخ و  دنوادخ  يوس  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  كرابم و  رس 
! ریگب ماقتنا  هدومن ، ملظ  نم  تیب  لها  نم و  هب  هدرک و  نم 

دیسرپ ار  تیب : لها  هیرگ ي  ببس  نم  زا  دلسگب . رگیدکی  زا  شیاهدنب  هک  دوب  کیدزن  دمآرد و  هزرل  هب  شندب  دینـش  ار  نیا  دیزی  یتقو 
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: تفگ داتسرف و  هریغص  نآ  دزن  هبارخ  هب  ار  ترضح  نآ  رس  و 
. دبای یّلست  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  دیراذگب ، هریغص  نآ  دزن  ار  رس 

ًامامت دناهدروآ ، ار   7 نیسح ماما  رس  هک  دنتسناد  تیب  لها  نوچ  دندمآ . هبارخ  رد  هب  هتشادرب  ار   7 ءادهّشلادّیس ترضح  رس  دیزی  نامزالم 
هب راو  هناورپ  هک   3 يربک بنیز  هژیو ، هب  دنتفرگ . رس  زا  ار  متام  ساسا  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار   7 نیسح ماما  رس  دنتفاتش و  رس  نآ  لابقتسا  هب 

: دیسرپ داتفا  كرابم  رس  رب  هریغص  نآ  رظن  نوچ  سپ  دیدرگیم . تّوبن  لفحم  عمش  نآ  رود 
»؟ سأَّرلا اَذَه  اَم  » 

: دنتفگ تسیک ؟ رس  نیا 
«. کیبَا ُسأَر  اَذَه  » 

. تسوت ردپ  كرابم  رس  نیا 
وت يادف  نم  شاک  ناج ، ردپ  تفگ : دومن و  نتـسیرگ  هب  عورـش  تفرگ و  رب  رد  تشادرب و  تشط  زا  ار  كرابم  رـس  نآ  همولظم  نآ  سپ 

نوخ هب  وت  كرابم  نساـحم  مدـیدیمن  مدوبیم و  كاـخ  ریز  رد  مدرمیم و  شاـک  و  مدوب ، اـنیبان  روک و  زورما  زا  لـبق  شاـک  مدـشیم ،
. دـش شوهیب  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  تشاذـگ و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  ياه  بل  رب  ار  دوخ  ياـه  بل  همولظم  نیا  سپ  تسا . هدـش  باـضخ 

شاهّدـج رانک  رد  سدـق  نایـشآ  رد  هدرک و  تقرافم  اـیند  زا  شـسدقم  حور  هک  دـندید  دـنداد ، تکرح  ار  هریغـص  نآ  تیب : لـها  نوچ 
ار يراز  مغ و  يازع  و  دـندرک ، دـنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادـص  دـندید ، ار  عـضو  نیا  ناـسکیب  نآ  نوـچ  تـسا . هدـیمرآ   3 همطاف ترضح 

ترـضح يایابـص  زا  هدوـب و  هـّیقر  شفیرــش  مـسا  دـیاش  هدوـمرف ، تـلحر  اـیند  زا  ماـش  هـبارخ ي  رد  هـک  يرتـخد  نآ  دـندومن . دـیدجت 
تسا .   3 هّیقر ترضح  رازم  هب  فورعم  هرّدخم و  نیا  هب  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ ي  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب   7 ءادهّشلادّیس

: دومرفیم هداد و  رارق  بطاخم  ار  شردپ   3 هّیقر ترضح  هک  تسا  هدمآ  بختنم  رد 
«. َِکئامِِدب َکَبَضَخ  يَّذلااَذ  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

؟ هتخاس نوخ  قرغ  ار  ترونم  تروص  یک  ناج ! ردپ 
َْکیَدیرَو .» َعَطَق  يذَّلا  اَذ  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

؟ تسا هدیرب  ار  تندرگ  ياهگر  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
؟» یّنِس ِرَغِص  یلَع  ینَمَْتیَا  يذَّلا  ِنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

تسا ؟ هدرک  میتی  یکدوک  رد  ارم  ملاظ  مادک  ناج ! ردپ 
َُربْکَت .» یّتح  ِۀَمیتَْیِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

دوش ؟ گرزب  ات  دوشیم  تاهمیتی  لّفکتم  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
«. ِتارِساْحلا ِءاسِّنِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

؟ دسریم هنهرب  رس  نانز  نیا  دایرف  هب  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
«. ِتایَّبَسُْملا ِلِمارَِألل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

؟ دنکیم ریسا  هویب و  نانز  نیا  زا  یسر  داد  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
«. ِتایِکاْبلا ِنُویُْعِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

؟ دنکیم تسا ، نایرگ  وت  قارف  رد  زور  بش و  هک  ام  ياه  مشچ  نیا  يوس  هب  یتمحرم  رظن  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
«. ِتابیرَْغلا ِتاِعیاَّضِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 

؟ دش دهاوخ  بیرغ  ِبحاصیب  نانز  نیا  هّجوتم  یسک  هچ  ناج ! ردپ 
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«. ِتاروُْشنَْملا ِروُعُّشِلل  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
؟ دوب دهاوخ  ناشیرپ  ياهوم  نیا  يارب  زا  یسک  هچ  ناج ! ردپ 

«. ُهاتَْبیَخاو َكَدَْعب ؟ ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
! يدیماان زا  داد  وت  زا  دعب  ناج ! ردپ 

«. ُهاَتبْرُغاو َكَدَْعب  ْنَم  ُهاَتبَا  ای  » 
! یسکیب یبیرغ و  زا  داد  وت  زا  دعب  ناج ! ردپ 

«. ُءادِْفلا ََکل  ُْتنُک  ینَْتَیل  ُهاَتبَا  ای  » 
. مدشیم وت  يادف  نم  شاک  ناج ! ردپ 

«. ُءایْمَع ِمْوَْیلا  اَذه  َْلبَق  ُْتنُک  ینَْتَیل  ُهاَتبَا  ای  » 
. مدیدیمن لاح  نیا  هب  ار  وت  و  مدوب ، هدش  روک  زور  نیا  زا  شیپ  نم  شاک  ناج ! ردپ 

«. ِءامِّدلِاب ًابَّضَُخم  َُکْبیَش  يرَا  َو ال  يرَّثلا  ُتْدَسَو  ینَْتَیل  ُهاَتبَا  ای  » 
. دشاب هدش  باضخ  نوخ  هب  تکرابم  نساحم  هک  مدیدیمن  دندوب و  هدرک  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  ارم  شاک  ناج ! ردپ 

، هدـنک رـس  غرم  لـثم  تفرگ ، ار  شیولگ  هار  هیرگ  داـتفا و  هرامـش  هب  وا  سفن  هک  نآ  اـت  تخیریم  کـشا  درکیم و  هحون  هموصعم  نآ 
بل رب  بل  هناد  زان  نآ  سپ  دیسوبیم ... دراذگیم و  پچ  هب  ینامز  و  دزیم ، رس  رب  دیسوبیم و  داهنیم و  تسار  فرط  هب  ار  رس  یهاگ 

داتفا . نخس  زا  یلیوط  نامز  داهن ، ردپ 
«. اْینُّدلا اَهُحوُر  ْتَقَراف  ْدَق  َیِه  اذِاف  اهوُکَّرَح  اَّمَلَف  اهَدَْعب ، ْقُِفت  َْمل  ًةَوْشَغ  اَْهیَلَع  َیِشُغَف  ِراَِظْتنْإلِاب  َِکل  اَنأَف  یُِّملَه  ََّیلإ ، ََّیلإ  ُهَْتِنب ، ُْسأَّرلا  َيداَنَف  » 

تکرح ار  وا  نوچ  دـماین ، شوه  هب  رگید  درک و  شغ  وا  متـسه ، ترظتنم  نم  ایب ، نم  يوس  هب  هک  درک  ادـص  ار  رتخد  فیرـش  سأر  نآ 
 . تسا هتفاتش  ردپ  تمدخ  هب  هدرک و  تقرافم  ندب  زا  شفیرش  حور  هک  دندش  هجوتم  دنداد 

همه یماش  نانز  نادرم و  دندوب و  هدرک  اپ  رب  هایـس  ياه  ملع  دنرادرب  هبارخ  كاخ  زا  ار  میتی  نآ  شعن  دنتـساوخ  هک  یتقو  دـیوگ : يوار 
نفد دـندرازگ و  زامن  وا  رب  دـندومن و  نفک  دـنداد و  لـسغ  ار  وا  دـندزیم . هنیـس  رـس و  رب  گنـس  دـندرکیم و  هلاـن  هیرگ و  هدـش  عمج 

 . تسا روهشم  مولعم و  ناشیا  ربق  نآلا  هک  دندومن ،
ود اب  تسا ، حورجم  هایـس و  وا  نینزان  ندب  دـید  هک  نیمه  دروآ ، نوریب  لفط  نت  زا  نهاریپ  هدـش ، دراو  غارچ  بآ و  هتخت و  اب  هلاسغ  نز 

! دز دوخ  رس  رب  تسد 
ارچ تسا ؟ هتفر  ایند  زا  یضرم  هچ  هب  هچب  نیا  دیوگب  ات  تسیک ؟ ناریسا ) گرزب  ای   ) لفط نیا  ردام  تفگ : ینزیم ؟ ار  دوخ  ارچ  دنتفگ :

؟ تسا دوبک  شندب 
تسا .  هنایزات  هزین و  بعک  ياج  اهنیا  تشادن ، یضرم  وا  دنتفگ : رابکشا  مشچ  اب  ناوناب 

3 يربک بنیز  ترضح  اب  هلاّسغ  نز  يوگتفگ 

: تسا هدمآ  نینچ  رگید  لقن  رد 
؟ تسیک ناریسا  نیا  تسرپرس  تفگ : دیشک و  لسغ  زا  تسد  هاگان  دادیم ، لسغ  ار   3 هّیقر ترضح  ندب  هلاّسغ ، نز  هک  یماگنه 

؟ یهاوخیم هچ  دومرف :  3 بنیز ترضح 
؟ تسا دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  تفگ : هلاّسغ 

« . تسا نانمشد  ياههبرض  اههنایزات و  راثآ  اه  يدوبک  نیا  دوبن ، رامیب  وا  نز ، يا  دومرف « : خساپ  رد   3 بنیز ترضح 
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7 نیسح ماما  سّدقم  رس 

دیوگیم نخس   3 هّیقر ترضح  شرتخد  اب 
: دسیونیم نیماضم  نیا  هب  بیرق  مّود ، دلج  بئارغلا ، رحب  باتک  رد 

یناغارچ ات  دـنراد  هاگن  ماش  هزاورد ي  تشپ  رد  ار  تیب : لها  زور  هس  داد  روتـسد  دـیزی  تفگ : دوب  دـیزی  نایرکـشل  زا  یکی  هک  ثراـح 
. دوش لماک  ماش  رهش 

هار یگتـسخ  زا  رگـشل  دـید  درک . یهاـگن  دـش و  دـنلب  کـچوک  يرتخد  مدـید  مدوب ، باوخ  لکـش  هب  نم  لّوا  بش  دـیوگیم : ثراـح 
یتخرد رب  هک   7 نیسح ماما  رس  فرط  هب  دمآ  مدق  دنچ  دش و  دنلب  زاب  تسشن و  زاب  شـسرت  زا  ًاروف  اّما  تسین ، رادیب  یـسک  دناهدیباوخ و 

رخآ هبترم . دـنچ  ات  تشگرب ، سرت  زا  دـمآ و  سّدـقم  رـس  تخرد و  نآ  فرط  هب  يرآ ، دوب . نازیوآ  ماش  هزاورد ي  مد  هبارخ ، کـیدزن 
دمآ و نییاپ   7 نیسح ماما  سّدقم  رس  مدید  سپس  تخیر . کشا  دومرف و  یتاملک  درک و  هاگن  شیاباب  رـس  هب  داتـسیا و  تخرد  ریز  رمالا 

: تفگ  3 هّیقر تفرگ و  رارق  هنادزان  لباقم  رد 
«. ِکتَداهَش َدَْعب  ُهاَتبْرُغاَو  َِکقاِرف  َدَْعب  ُهاتَبیصُماو  ُهاَتبَا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  » 

و دـش ، مامت  وت  ندـیود  نالیغم  راخ  يور  هنایزات و  رجز و  وت و  تبیـصم  نم ، رتخد  يا  دومرف : حیـصف  ناـبز  اـب  سدـقم  رـس  مدـید  دـعب 
وا دزم  ازج و  هک  نک  ربـص  هدـش  دراو  امـش  رب  هچ  نآ  دـمآ  یهاوخ  اـم  دزن  هب  رگید  بش  دـنچ  هدـید ، رون  يا  دیـسر . ناـیاپ  هب  تیریـسا 

. دراد رب  رد  ار  تعافش 
ایند زا  یک  مدوب  رظتنم  دمآ  یهاوخ  ام  دزن  دوب  هدومرف  وا  هب  ترـضح  هک  نیا  زا  دوب ، ماش  هبارخ ي  کیدزن  ماهناخ  نم  دیوگیم : ثراح 
هتفر ایند  زا   3 هّیقر ترـضح  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ  تسا ، دـنلب  هبارخ  نایم  زا  دایرف  هلان و  يادـص  مدینـش  یبش  کی  ات  دوریم ،

تسا . 

3 موثلک ّما  ترضح  يرارقیب 

 3 هّیقر ترضح  نفد  بش  رد 
ددرگیم و هبارخ  رود  هب  هبدن  هلان و  اب  درادن و  مارآ  رارق و  هک  دندید  ار   3 موثلک ّما  بانج  تیب ،: لها  همولظم ي  رتخد  نآ  نفد  بش  رد 

: تفگ دندیسرپ ، يرارقیب  نیا  ّتلع  زا  دباییمن . مارآ  دنهدیم  یّلست  هچ  ره 
؟ مدیسرپ شببس  زا  دریگیمن ، مارآ  دنکیم و  هیرگ  تدش  هب  هک  مدید  مدش  رادیب  نوچ  دوب ، نم  شوغآ  رد  همولظم  نیا  هتشذگ  بش 

هچ هب  دننادیمن ، ناملسم  ار  ام  اهنیا  رگم  ناج ، هّمع  دشابیم ؟ رد  هب  رد  ریسا و  میتی و  یسک  نم  دننام  رهش  نیا  رد  ایآ  ناج ، هّمع  تفگ :
مرادن . ندیباوخ  تقاط  هدروآ و  هیرگ  هب  ارم  تبیصم  نیا  دنهدیمن !؟ نامیتی  ام  هب  ماعط  دنیامنیم و  هقیاضم  ام  زا  ار  نان  بآ و  تهج 

***
دمآ یم  ما  ــ عط يو  همه بـ هناخ هـا  ز 

مدیباوخ هنسرگ  هّمع  وت  ناج  هب  یلو 
*** 

هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  تیب : لها  هقردب ي 
. دندمآ نوریب  اههناخ  زا  تیب  لها  هقردب ي  يارب  دندوب  هدش  شوپ  هایس  هک  یلاح  رد  دندرک و  ماحدزا  ماش  نانز 

، دوب ادیپ  تیب : لها  ناوراک  ات  و  دـندومن ، عادو  تیب  لها  اب  یگدنمرـش  لامک  اب  دـشیم و  هدینـش  وس  ره  زا  اهنآ  هیرگ ي  هلان و  يادـص 
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دندرکیم .  هیرگ  ماش  مدرم 
مدرم هب  باطخ  دروآ و  نوریب  جدوه  زا  رـس  هاگان  عادو ، ماگنه  هک  نیا  هلمج  زا  درک . رایـسب  ياههدافتـسا  تصرف  نیا  زا   3 يربک بنیز 

راید نیا  رد  وا   ) دیورب شربق  رانک  هاگره  تناما ، نیا  ناج  امش و  ناج  تسا ، هدنام  یتناما  هبارخ  نیا  رد  ام  زا  ماش ! لها  يا  دومرف : هراشا 
 . دینک نشور  شربق  رانک  رد  یغارچ  دیشاپب و  شرازم  رس  رب  یبآ  تسا ) بیرغ 

3 نوتاخ هّیقر  ترضح  ربق  ریمعت 

فرـشا فجن  ءاملع  هلمج  زا  هک  یماش  یلع  دّـمحم  خیـش  لـیلج  ملاـع  دـسیونیم :  1 یناسارخ مشاه  دّـمحم  اـّلم  موحرم  راوگرزب  ملاـع 
: دومرف ریقح  هب  دشابیم 

، دوب لاس  زا 90  شیب  شفیرش  نس  و  دشیم ، یهتنم  يدهلا  ملع  یضترم  دّیس  هب  شبسن  هک  یقشمد  میهاربا  دّیـس  اقآ  بانج  نم  ِیُّما  ّدَج 
: دندومرف هک  دید  باوخ  رد  ار   7 نیسح ماما  رتخد   3 هّیقر ترضح  ناشیا ، گرزب  رتخد  یبش  تشادن . رسپ  دالوا  تشاد و  رتخد  هس 

. دنک ریمعت  ارم  دحل  ربق و  دیایب  تسا ، تیذا  رد  نم  ندب  و  هداتفا ، بآ  نم  دسج  دحل و  نایم  دیوگب : یلاو  هب  وگب  تردپ  هب 
. دومنن انتعا  باوخ  هب  ننست ، لها  سرت  زا  دّیس  یلو  درک ، ضرع  دّیس  هب  رتخد 

. دادن يرثا  بیترت  تفگ ، ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیس  یطسو  رتخد  مّود  بش 
. دادن يرثا  بیترت  زاب  تفگ ، ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیس  کچوک  رتخد  مّوس  بش 

؟ يدرکن ربخ  ار  یلاو  ارچ  دندومرف : باتع  قیرط  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار   3 هّیقر ترضح  دّیس  دوخ  مراهچ  بش 
دننک و لسغ  هک  درک  رما  یّنـس  هعیـش و  زا  ماش  ءاحلـص  ءاملع و  هب  یلاو  تفگ . ار  شباوخ  تفر و  ماش  یلاو  دزن  حبـص  دش ، رادیب  دـّیس 
ار دـسج  دـنک ، شبن  ار  وا  سّدـقم  ربق  دورب و  سک  نامه  دـش  زاب  رّهطم  مرح  برد  لفق  سک  ره  تسد  هب  دنـشوپب ، هزیکاپ  ياـه  ساـبل 

. دننک ریمعت  ار  ربق  ات  دروآ  نوریب 
هب رگم  دـشن ، زاب  سک  چـیه  تسد  هب  لفق  دندیـشوپ ، هزیکاپ  سابل  دـندرک و  لسغ  بادآ  لامک  رد  یّنـس  هعیـش و  زا  ناگرزب  ءاـحلص و 

. میهاربا دّیس  تسد  هب  رگم  درکن ، رثا  نیمز  رب  مادک  چیه  گنلک  دندمآ  مرح  نایم  نوچ  و  دّیس ، موحرم  تسد 
دحل نایم  يدایز  بآ  نکل  تسا ، ملاس  حیحص و  نفک  دحل و  نایم  هردخم  نینزان  ندب  دندید  دنتفاکـش ، ار  دحل  دندرک ، تولخ  ار  مرح 
هگن دوخ  يوناز  يالاب  هنوگ  نیدـب  زور  هس  و  داهن ، دوخ  يوناز  رب  دروآ و  نوریب  دـحل  ناـیم  زا  ار  فیرـش  ندـب  دّیـس  تسا . هدـش  عمج 

يا هزیکاـپ  زیچ  يور  رب  ار  هرّدـخم  ندـب  دّیـس  دـشیم  هک  زاـمن  تقو  دـندرک . ریمعت  ار  یبیب  نآ  ربـق  هک  نیا  اـت  درکیم  هیرگ  تشاد و 
زا و  درک . نفد  ار  ندب  دّیـس  دندش ، غراف  دحل  ربق و  ریمعت  زا  هک  نیا  ات  داهنیم ، وناز  رب  تشادیمرب و  زامن  زا  غارف  زا  دـعب  تشاذـگیم .
دنک نفد  ار  ندب  تساوخ  نوچ  و  درکن . ادیپ  وضو  دیدجت  بآ و  اذـغ و  هب  جایتحا  زور  هس  نیا  رد  دّیـس  هک ، نیا  هرّدـخم  نیا  هزجعم ي 

ار وا  مان  دومرف ، فطل  وا  هب  يرسپ  دنوادخ  يریپ  نس  رد  دیـسر و  تباجا  هب  دّیـس  ياعد  دیامرف . ءاطع  وا  هب  يرـسپ  دنوادخ  هک  درک  اعد 
ّما هّیقر و  ترضح  فیرش  دقرم  هیبنیز و  تیلوت  مه  وا  تشون ، ینامثع  دیمحلادبع  ناطلس  هب  ار  هعقاو  یلاو  هاگنآ  تشاذگ . یفطصم  دّیس 

. دومن راذگاو  وا  هب  ار  هنیکس : موثلک و 
تسا .  هدوب  يرمق  لاس 1280  دودح  رد  هّیضق  نیا 

تسا : هدومرف  هفاضا  رخآ  رد  هدرک و  لقن  ًالمجم  ار  هّیضق  نیا  یلاعم  رد 
«. ِبْرَّضلا ِةَْرثَک  ِیف  ٌۀَحوُرْجَم  اَُهْنتَم  َناک  َو  ِغُوُلْبلا  َنُود  ٌةریغَص  ُْتِنب  َیِه  اَذِاَف  اَهَجَرْخأ ، َو  ِهیف  اَهََّفل  ًابَْوث  اَْهیَلَع  َعَضَو  َو  اَهِْربَق  ِیف  َلَزَنَف  » 

تـشپ و  هدیـسرن ، غولب  نس  هب  زونه  هک  دوب  یکچوک  رتخد  دومن ، جراـخ  ار  وا  دـیچیپ و  وا  رب  ياهچراـپ  دـش و  ربق  دراو  لـیلج  دّیـس  نآ 
 . دوب حورجم  برض  يدایز  زا  شفیرش 
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نوتاخ 3 ّـه  یقر ترضح  هب  طوبرم  راعشا 

ماهناشاک لزنم و  وک  ناج ، هّمع  راز  راز  میرگ  راذگب  ناج ، هّمع 

ماهناریو نیا  رد  نکاس  ارچ  نم 
نم دنتفر و  همه  منایانشآ 

ماهناگیب هرفس ي  رب  نامهیم 
راز راز  میرگ  راذگب  ناج ، هّمع 

ماهنامیپ هدش  رپ  رگید  هک  نوچ 
نم ياپ  رد  رهگ  دزیریم  عمش ،

ماهنادرد یکدوک  دناد  هک  نوچ 
ریگ مارآ  نم  هب  دیوگیم  لقع ،

ماهناوید یقشاع  دنادن  وا 
راسگمغ يا  رادب  مناج  زا  تسد 

ماهناورپ ار  قشع  غارچ  نم 
سرپم ملاح  ابص  يا  نم  زا  رذگب 

ماهناناج مغ  رد  ناج ، زا  غراف 
مدش یناشیرپ  زا  باتیب  هک  سب 

ماهناش رب  دنک  ینیگنس  فلز ،
وا لاخ  فلز و  هب  مراتفرگ  نم 

ماهناد دنمک و  نآ  ریسا  نم 
ودع يا  داب  رب  هتفر  منامناخ 

ماهنالفط لد  رازآ  نک  مک 
( ناسح  ) شیوک زا  تفر  مناوت  یک 

ماهناخ نیا  هدرورپ ي  کمن  نم 
نایچیاچ  ناسح 

میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هّیقر  نم   3 هّیقر تبرت  رب  یکشا 

میابع لآ  نشلگ  نابز  نیریش  لبلب 
ملوتب بلق  هراپ ي  ملوسر ، غاب  هویم ي 
میافطصم مشچ  رون  منیسح ، درورپ  تسد 
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مزاین لها  هلبق ي  منالدبحاص ، هبعک ي 
میاود ار  نادنمدرد  مهانپ ، ار  نادنمتسم 

ملاح هدیروش  یکدوک  مریسا ، نم  ممیتی ، نم 
میاپ هدرزآ  يورهر  ملاب ، هتسکشب  يریاط 

تمحر ناتسب  هویم ي  تمصع ، ناویا  هرهز ي 
میادخ رون  علطم  تیانع ، ضیف و  عبنم 

تلیضف يوقت و  سدق و  راسخاش  زا  ینبلگ 
میایح مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک 

منیشتآ هآ  هدنکفا  كاخ  ناماد  رب  هلعش 
میاون روش و  زا  هداتفا  شرع  ناکرا  رب  هزرل 

ناهنپ جنگ  نوچ  ماهتشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچ  رگ 
میاونیب ياپ  هداتفا  مدرم  ریگتسد 

دیآ هک  نآ  نم ز  زا  دییوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 
میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 

نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر )  ) يا
میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع 

اسر مساق  موحرم 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع  هدش  ادیپ  هدشمگ 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
هدمآ رس  هب  هّمع  قارف  زور 
هدمآ رب  هب  هّمع  دیما  لخن 

هدمآ رد  لابقا ز  ریاط 
هدمآ رفس  هّمع ز  نم  باب 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
رپسهر مدش  باب  رس  تشپ 

رگج نینوخ  نم  هدایپ ، ياپ 
رس هب  شزاون  تسد  دشکب  ات 
رس هب  کنیا ، نم  لابند  هدمآ 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
درد هب  اباب  لد  مراین  هّمع 
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درس هآ  مشکم  مزیرن ، کشا 
درز يور  زا  نم  لاح  رگا  دنیب 

درک هچ  هّمع  نم  هب  میوگن  مصخ ،
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
روط هب  هبارخ ، هنعط  دنز  هّمع 
رون جوم  رگنب  رس  نیزا  دزیخ 

رود هّمع  ام  لفحم  زا  دب  مشچ 
روضح مزب  هدش  هبارخ  هّمع 

هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ایرد  وچ  هّمع  کشا ، هرطق ي  هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 

هدش افوکش  هّمع  مغ ، هچنغ ي 
هدش ایهم  هّمع  لاصو ، مزب 

! هدش ایؤر  ریبعت ز  هچ  هک  هو 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
ناج هّمع  يا  دش  هراپ  رگا  مشوگ 

ناشن نم  مهدن  اباب  هب  هّمع ،
ناس هچ  رجعم ، ز  هّمع ، رگا  دسرپ 

؟ نایب دوخ  لد  درد  منکب  وگ 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
نابزیم ماهدش  اباب  هب  هّمع ،

نامهیم نم  رب  اباب  هدمآ 
ناج دقن  زجب  هفحت  فک  هب  تسین 

ناج هّمع  شاشکشیپ  منکب  ات 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
هلفاق یپ  مدیود ز  هک  سب 
هلبآ رپ  هدش  هّمع  نم  ياپ 

هلگ نم  منکن  اباب  هب  هّمع ،
هلحاریب همه  هر  نیا  مدمآک 
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هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 

وزرآ لد  هب  هّمع  ارم  دوب 
وم هب  وم  مهد  حرش  ممغ  هک  ات 

ُوبَس هتسکش  هّمع ، یِم  هتخیر 
وج هب  مبآ  رگد  ددرگن  زاب 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
مرح لازغ  وچ  لد  یهت  درک 

مغ ناوخ  لزغ  تسب  نخس  بل ز 
مقر دز  رگد  شقن  اضق  تسد 

مهتم نآ  زا  دش  یموش ، هب  ماش ،
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 
دادب ناناج  هر  رد  وا  دوخ  ناج 

داتف رگید  يوس  رس  ییوس ، هب  دوخ 
داهن زا  دید -  وچ  هّمع -  دیشک  هآ 

داهن هبارخ  جنک  وا  دوخ  جنگ 
هدش او  لد  هدقع ي  ایب  هّمع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  هّمع 

تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم ، ربق  نیرئاز   3 هّیقر ترضح  لاح  نابز 

تسا  هناریو  منمشد  رصق  دابآ و  منفدم 
ردپیب ریگتسد و  هلاس  هس  مدوب  يرتخد 

تسا هناشاک  سفق  نیا  ار  يرپ  لابیب و  غرم 
دیزی تردق ، بحاص  رگمتس ، يدرم  وا  دوب 

تسا هنامیپ  مفک  رد  متسم  هک  وا  درکیم  رخف 
هوکش اب  یهاگتسد  للجم ، یخاک  وا  تشاد 

تسا هناوید  شبصنم  رورغ  زک  يدرم  وچ  دوخ 
تشخ ینیلاب ز  كاخ و  زا  يرتسب  نم  متشاد 

تسا هناد  بآ و  مورحم ز  اسب ، وک  یغرم  وچمه 
رف رک و  اب  تنطلس  تخت  هب  وا  دزیم  هیکت 
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تسا  هنازور  تداع  ار  ناملاظ  ربکت  نیا 
دوخ يور  مداهنیم  هبارخ  راوید  هب  نم 

تسا هناهاش  مترهش  مدیپس  ور  دش  ببس  نآ 
نفک نهاریپ  هنهک  دش  نم  روجنر  نت  رب 

تسا هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب  هتسکش  رپ 
نم  راثآ  دش  هدنبات  وا  راثآ  دش  وحم 

تسا  هنادیواج  ود  ره  نم  تزع  وا  تلذ 
وش رادیب  نک  زاب  تربع  مشچ  یئومنهک ) )

ییومنهک تسا  هناگیب  دشن  هگآ  قح  رارسا  زا  هک  ره 

ماش هبارخ ي  زا  تابارخ  ریپ  هب  ابص   3 هّیقر ترضح  لاح  نابز 

مایپ زادگ  رگج  نیا  راز  كدوک  ربب ز 
یهاگآ چیه  راز  نم  ردپ ز  يا  هک 

ماش نشور  حبص  تسا و  رات  بش  نم  زور  هک 
تسار پچ و  زا  دیآ  گنس  ام  یتسرپرس  هب 

مانشد سپ  شیپ و  اهام ز  يزاونلد  هب 
تحار ینت  نانمشد  متس  زا  زور  هن 

مارآ یلد  اهمارآ  لد  غاد  بش ز  هن 
یتیگ ردام  هتشک  ردپ  ناکدوک  هب 

ماعط بارش و  دهدیم  رگج  نوخ  یمه ز 
نانز هویب  هآ  عمش  ام  سلجم  غارچ 

ماتیا لد  هلان ي  ام  سنوم  سینا و 
فقسیب هبارخ ي  نیاک  دوش  بارخ  کلف 
مادنا لگ  ناکدوک  نیا  نت  اب  هدرک  هچ 

مداتفا زان  شوغآ  زک  درد  غیرد و 
مائل دنب  ریزب  تلذم  كاخ  يورب 

متس دنب  تسدب  نالیغم  راخ  ياپب 
ماف یلین  هنایزات  زا  مدق  ات  قرف  ز 

مدوب اونشوخ  ناتسد  وت  تسد  يورب 
ماد هنایم ي  ماهدیروش  يرمق  وچ  نونک 

مدوب نکش  رکش  یطوط  وچ  وت  نمادب 
ماکردنا مخلت  رهز  نغز  غاز و  تخیرب 
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تسا نیا  یکدوک  زاغآ  لاح ز  هک  ارم 
ماجنا مدشاب  هچ  ات  سب  دناد و  يادخ 

دوب متام  ماش  رتدب ز  هبترم  رازه 
زاجح ناوناب  زیگناررش ، هلانب ي  ماش  مدرم  دیع  حبص  ناگدزمغ  يارب 

ماشآ نوخ  نایماش  ین ، فد و  همغنب ي 
هناورپ وچ  ام  عمش و  ین  رس  رب  وت  رس 

مایا يراگزاسان  زاس ز  زوسب و 
رهش ره  هرهش ي  وت  نایگدرپ  دندش 

ماع سلجم  صاخ و  سومان  درد ز  غیرد و 
نید رورس  هداتسیا  اپب  هنهرب  رس 

مادم رامق و  هرفس ي  رز و  تخت  دیزی و 
تسا بلب  ناج  هک  مرذگب  تیل  يوگتفگ  ز 

یناپمک موحرم  مالک  لاجم  ارِک  ندینش ، بات  تسارِک 

ارسا رد  یکرتخد  قح  رهظم  زا  دوب   8 ماما هشوگ ي  رگج  تبیصم  ماش و  ثداوح  رد 

ارس هحون  نارد  هماج  نانک  هیوم  نانکوم 
ات ود  هرابکی  هدش  یمیتی  راب  زا  تماق 

اپب راخ  رسب  درگ  يردب  رد  مغ  زو 
همه رای  يرگج  نوخ  رد  یبوشآ و  لد  رب 

همه رات  بش  عمش  افص  شرهچ ز  حبص 
تسیرگ راوید  هب  يور  ردپ  رهم  زا  مد  ره 
تسیرگ رابنوخ  هم  نآ  زا  مه  راوید  رد و 

تسیرگ راز  شتیلست  یپ  موثلک  ما 
تسیرگ رابکی  هب  ود  ره  نیا  ندید  زا  بنیز 

دوب هلولو  ارسا  ردنا  شاهیرگ  زا  میاد 
دوب هلسلس  وا  ندرگ  رد  همه  نیا  زا  رتدب 
ماش هناریوب ي  هودنا  دصب  بشکی  تفخ 

ماش هناخ ي  نب  رس و  یب  نآ  زا  شدوبرب  باوخ 
ماش هنادرم ي  تمه  یهز  تفگ  نامسآ 

ماش هناشاک ي  هب  هدوسآ  كرتخد  نیا  بشماک 
تسا نخس  رد  ردپ  نامادب  هک  نیا  زا  لفاغ 

تسا نهک  يازع  هزات  وا  زا  رگید  یتعاس 
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ردپ شوغآ  رد  هدرک  اج  هک  باوخ  رد  دید 
ردپ شوج  رپ  لد  رارق  وت  يا  شدیوگ 
ردپ شومارف  چیه  ياهن  هک  یلان  دنچ 

ردپ شود  َرب و  هظحل  کی  وت  یلاخ ز  تسین 
نزم كاچ  نم  تقرف  زا  تاهماج  ردق  نیا 

مدوب نادنزب  وت  رجه  مغ  زک  يا  تفگ  نزم  كانمن  هدید ي  زا  ملد  ردنا  شتآ 

مدوب نابایب  يامیپ  هلحرم  رگ  همه 
« مدوب ناشیرپ  قاتشم و  هچ  هک  هو  يدمآ  » 

« مدوب ناجیب  تروص  مرب  یتفرب ز  ات  » 
رگن هدیتفت  هتسخ و  شطع  ار ز  مرگج 
رگن هدیئاس  هجنر و  نسر  ار ز  مندرگ 
زونه تسادعا  یلیس  زا  یلین  متروص 

زونه تساضعا  زا  رهاظ  مین  بعک  رثا 
زونه تسازفا  مغ  ریجنزب  دابُع  ِنیِز 
زونه تسارالد  دنزرف  یپ  یلیل  ّما 

« ام هشیپ ي  ینکهوک  دوب  داهرف  وچمه  » 
« ام هشیت ي  ام  نخان  ام  هنیس ي  ام  گنس  » 

باوخز تسج  ارف  هتفخ  ورف  تخب  زا  یلو 
باب نماد  رب  هن  شیوخ ، رس  تشخ  رب  دید 

بات بت و  مناج  لد و  زا  دودز  هک  نآ  وک  تفگ 
باتش هدومرف  هچ  گنرد و ز  هدومنن  هچ  ز 
نم متفس  یمه  کشا  رُد  هدید  زا  هچ  رگ 
نم متفگیمن  شیوخ  لد  درد  زج  کیل 

نم لد  نیگمغ  رب  زا  ردپ  تفر  اجکب 
نم لزنم  نم و  لاح  زا  دش  هاگآ  هک  وا 

نم لباقان  تبحص  ارو  درزآ  رگم 
نم لفحم  یگریت  زا  دش  هدرسفا  هک  ای 

دوب شراسخر  لگ  یب  ام  يراوخ  همه  نیا 
دوب شراک  رس و  هچ  زا  ام  هب  تفریم  هک  وا 

ناشمغ هتفهن  باوخ  زا  ُدب  هک  یتیب  لها 
ناشمر شمار  داد ز  مرح  يوهآ  زاب 
ناشمتام نهک  هصق  نآ  زا  دیدرگ  هزات 
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ناشمب ریز و  هلان ي  زا  دش  هدنزرل  خرچ ،
دیزی موش  رس  تسج  نارگ  باوخ  زا  کبس 

دیزم هتشگ  متس  هچ  ار  ارسا  نیا  زاب  تفگ 
نیسح یمیتی ز  هک  شباوج  داد  یمداخ 

نیع ود  هدومآ  رهگزو  ردپ ، باوخ  رد  هدید 
نیجل شوپرس  رز و  تشطب  زیخرب  تفگ 

نیدی نیب  شهنب  ار  نارس  رادرس  رس 
نیدنچ دیومن  هتسنادن  هتشک  شرگم 

نیدنچ دیوجن  باب  وا  شوخ و  مباوخب  نم 
شیپ هب  شوپرس  رس و  شداهن  وچ  ناسنیا  مداخ 

شیوخ رس  درادن  هک  نآ  اذغ  تساوخ  یک  تفگ 
شیرپ عومجم و  تحار  يا  هک  تفگ  شبنیز 

شیر لد  ياود  تسه  ارت  هکلب  اذغ  ین 
دنلب تشط  ربز  زا  دومن  شوپرس  وچ  وا 

دنژن داتفیب  دید و  ردپ  نوخ  رپ  رس 
میب هب  تفای  هر  همه  مدیما  هک  خوآ  تفگ 
میتی هدرک  میکدوک  نیدب  هک  دوخ  ردپ  يا 

مین ود  تشگ  ملد  هرابکی  هک  تسلاح  هچ  نیا 
میظع شرع  رگد  تسا  رود  رس  رب  ور  هچب 

مدش روک  وت  ندید  زا  رتشیپ  یکشاک 
مدش روگ  رد  وت  لاوحا  هدنز ز  یکشاک 
وت ندرگ  گر  ریشمشب  تسا  هدیرب  هک 

وت نت  زا  وت  رس  رونم  هدرک  ادج  هک 
وت نسوس  زا  هب  طخ  نآ  رت  هدرک  نوخ  هب  هک 

وت نزخم  ّرُد  ياهبل ز  هب  بوچ  هدز  هک 
هدز گنر  وت  هنیئآ ي  زا  رتسکاخ  هب  هک 

هدز گنس  وت  ینارون  یناشیپ  هب  هک 
شنت درس  دش  هک  هاش  رس  مرگرس  دوب 

شندب زا  رارف  درک  مغ  یهوبنا  ناج ز 
شنزح زا  دنلب  وچ  دش  یلع  لآ  هرعن ي 

شنفک لسغ و  یپ  زا  دیزی  تراشا ز  تفر 
دش نوحیج  وا  مغ  رد  ارعشلا  جات  مشچ 

دش نوفدم  نفک  لسغ و  الب  هک  یبیرغ  ناز 
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يدزی نوحیج 

منیسح ناتسب  هتفکشن ي  هچنغ ي  نم  هتفکشن  هچنغ ي 

ارهز نبلگ  زا  هتخیر  یلگ ، هدرمژپ  منیسح  ناتسلگ  هب  رپ  رپ  لگون  نم 
هّیقر  مولظم ، مموصعم و  كدوک  نم  منیسح  ناتسبد  زومآون  لفط  نم 
بنیز لد  زوس  ز  زوس ، رگج  هآ  کی  منیسح  ناج  زا  نم و  منیسح  مسج  زا 

مماش هناریو ي  لد  رد  ناهن  جنگ  نم  منیسح  ناگژم  رس  زا  کشا  هرطق ي  کی 
هبارخ هب  دمآ  نم  رادید  هب  هک  بشنآ ، منیسح  ناتسبش  زورفا  بش  عمش  نم 

درب  اپب  ياپ  ارم  شیوخ ، رس  هارمه  منیسح  ناشیرپ  دید  مردپ  یتقو 
مداش  مداد و ، شمغ  يادوس  رس  رب  ناج  منیسح  نامادب  سودرف ، ّتنج  ات 

نادیهش  هاش  مردپ  دش  قح  ینابرق  منیسح  ناز  نم  نم و  زا  نیسح  زورماک 
یعاعش هک  مهایس  ماش  نیا  نک  نشور  منیسح  نابرق  هک  تسنآ  زا  نم  رخف 

( یضایر  ) درک نآ  زا  رخف  ناهشداپ  رب  منیسح  ناتخرد  دیشروخ  وچ  يور  زا 
يدزی یضایر  یلعدّمحم  دّیس  موحرم  منیسح  ناسحا  هدنب ي  ادخ  فطل  زک 

يدمآ شوخ  نالفط  ندید  هبارخ ، اباب  نالفط  ندید 

يدمآ شوخ  نامیتی  یشکرس  هب  بشما 
متقاط ربص و  فک  دوب ز  هدوبر  ترجه 

يدمآ شوخ  ناج  ارم  دوب  هدناسر  بل  رب 
قوش ایلاح ز  منک  رخف  هام  رهم و  رب 

يدمآ شوخ  ناریو  هشوگ  هب  نم  هام  يا 
تفرگ ناکم  ناریو  هشوگ  یحو  سومان 

يدمآ شوخ  نانیشن  هبارخ  ام  نامهم 
يرتخد نامهم  وت  هّمع  نامهیم  نم 

يدمآ شوخ  نامهم  ندید  يارب  نامهم 
رس ریز  تشخ  دهن  هدینش  یسک  نامهم 
يدمآ شوخ  ناتسبش  جنک  هب  نم  عمش  يا 

یفطصم رازلگ  لگ  يا  تساجک  تمسج 
يدمآ شوخ  نالفط  ندید  يارب  رس  اب 

ایروب ریغ  رگا  تسین  هبارخ  یشرف 
يدمآ شوخ  نامشچ  يور  رب  هداهن  ّتنم 

یفطصم هسوب  دز  وت  نینزان  ياهبل 
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يدمآ شوخ  ناریزخ  بوچ  ریزب  اباب 
ياهدنارورپ دوخ  نماد  هب  ردپ  ار  نم 

يدمآ شوخ  نالیغم  راخ  يور  هب  وگرب 
يوگ هرابود  نابحم  بلق  تخوس  همالع ) )

همالع موحرم  يدمآ  شوخ  نالفط  ندید  هبارخ ، اباب 

دوب هریت  ربا  زا  رپ  ماش  ياضف  بش  نآ  ماش  هبارخ ي 

دوب هریخ  راثیا  همشچ  مشچ  هب  یمشچ 
تشاد باهتلا  بش  هلجح  سورع  بش  نآ 

تشاد باوخ  ریبعت  هنارت ي  رحس  غرم 
دوب بارخ  تنحم  بت  زا  هبارخ  بش  نآ 

دوب باوخ  تسم  نایخزود  ياورنامرف 
داد هلایپ  قیاقش  تسد  هب  قفش  بش  نآ 
داد هلال  هب  يروبص  سرد  غاد  رهش  رد 
دوب هتسشن  متام  هب  رجف  عولط  بش  نآ 

دوب هتسب  رادلد  يوسیگ  رات  هب  ار  لد 
دز هناوج  تراسا  دیما  لگ  بش  نآ 

دز هنابز  تیالو  زبس  غاب  شتآ ز 
ياهلاس هس  لفط  هتسخ ي  يان  بش ز  نآ 

ياهلان زیگنامغ  دیسریم  شوگ  رب 
زورف لد  عمش  يا  هک  تسیرگیم  تفگیم و 

زوسب ارم  تقشع  شتآ  رد  ماهناورپ 
يدمآ شوخ  قح  هر  هب  رس  هنشت  هداد  يا 

يدمآ شوخ  قلطم  تقیقح  ییوت  اباب 
تساجک ترکیپ  دوخ  رتخد  هب  وگب  اباب 

تسادج ترس  ناونع  هچ  هب  وگب  ترکیپ  زا 
زارفرس ریم  يا  ترذعم  وت  زا  نم  مهاوخ 

زاوشیپ هب  تهار  رس  مدمان  هک  نیا  زا 
نم هانگ  زا  رذگ  شخبب و  ارم  اباب 

نم هار  دس  دش  هلبآ  رپ ز  ياپ  نوچ 
منک ربخ  تروضح  ار ز  هّمع  هک  نیشنب 

هدمآ رد  زا  نم  یتسه  هک  ایب  هّمع  منک  روراب  وا  لد  رد  دیما  لخن 
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هدمآ رس  اب  نم  ندید  هب  نم  ياباب 
تردارب هر  زا  هدمآ  هک  ایب  هّمع 

تربارب ناج  اب  ردارب  نینزان  نآ 
هتشاذگ رس  نم  نماد  هب  نم  ياباب 

هتشاذگ رواب  هناخ ي  هب  مدق  مرکف 
هدمآ ملابقا  بکوک  هک  ایب  هّمع 

يروباشین هدیلوژ  موحرم  هدمآ  ملابند  هب  هدیرب  رس  ياباب 

هدمآ رد  زا  وت  رهب  نامهیم  هک  ایب  هّمع  هبارخ  رد   3 هّیقر ترضح 

هدمآ رس  اب  تشادن  ندمآ  ياپ  هک  رگا 
شاهنانگمغ هاگن  دهدیم  دیون  نم  هب 

هدمآ رهاوخ  رب  رد  شاهدیرب  رس  اب  هک 
ردپ ياهسوب  دقن  هب  نم  هب  دهدیم  دیون 

هدمآ رتخد  هلاس  هس  ندرب  يارب  زا  هک 
منکیمن رگد  هلان  نک  لالح  ارم  هّمع 

هدمآ ربلد  هّیقر  يزاونلد  رهب  هک 
دکچیمن مغ  کش  رس  نم  مشچ  رگد ز  هّمع 

هدمآ َرت  هدید ي  هب  نونک  نم  مشچ  رون  هک 
دوشیمن مخر  خرس  رگد  ودع  یلیس  ز 

هدمآ ردام  دزن  ردپ ز  مندرب  رهب  هک 
دنزیمن ارم  مصخ  رگد  ماهنایزات  هب 

هدمآرس ناهج  نیا  رد  نم  جنر  درد و  رمع  هک 
منک وا  راثن  ناج  هک  ماهداهن  شبل  هب  بل 

يروباشین هدیلوژ  موحرم  هدمآ  رجنح  هدیرب  ياهسوب  دقن  هب  وا  هک 

دینک شوگ  ارم  رات  بش  حرش  نایعیش   3 هّیقر ترضح  لاح  نابز 

دینک شوگ  ارم  رابنوخ  هدید ي  هّصق ي 
دینک شوگ  ارم  راز  لد  زار  وم  هب  وم 
دینک شوگ  ارم  رادلد  نم و  ناتساد 

مدش رامیب  هتسخ و  ارچ  دینادب  ات 
مدش راتفرگ  رایغا  فک  رد  نینچ  نیا 

دوب میاج  ردپ  شود  رس  هب  يراگزور 
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دوب میاوام  لزنم و  فرش  خاک  تحاس 
دوب میاشامت  وحم  ردپ  مام و  هدید ي 
دوب میارآ  لد  راسخر  هدنمرش ز  هام 

نم لزنم  دوب  هناریو  هشوگ ي  رد  لاح 
نم لصاح  لد ، یباتیب  هتشگ ز  لد  نوخ 

مدرک رس  ردپ  نارجه  هلان ز  یبش  کی 
مدرک رت  رگج  بانوخ  شیوخ ز  نماد 

مدرک ررکم  هّمع  رب  باب  تبحص 
مدرک رواب  هتفر و  رفس  هب  تباب  تفگ 

مدید نم  قبط  هب  شنوخ  هب  هفرغ  رس  ات 
مدیزرل دوخ  هب  دیب  نوچ  هعقاو  نیا  زا  نم 

وت رس  يادف  هب  نم  ردپ  ناج  يا  متفگ 
وت رکیپ  هدش  هچ  وگ  نوخ ، هب  هقرغ  رس  يا 

وت رتخد  ار  وت  دیدیمن  درمیم  شاک 
وت رس  يوم  هب  هناش  منز  هک  ات  نیشنب 

تیور ناس  نیا  هدش  رس ، يا  يرتسکاخ  هچ  ز 

منم هناش  ار  وت  يوم  دنک  هک  نآ  روخم  مغ  تیوسیگ  هدش  هتفشآ  نم  لاوحا  وچمه 

منم هناگیب  هدش  دوخ  زا  وت  رجه  زا  هک  نآ 
منم هناریو  هشوگ ي  فکتعم  دش  هک  نآ 

منم هناورپ  يزورفا و  بش  عمش  ارم  وت 
منک زاربا  لد  زار  تربب  ات  نیشنب 

منک زاب  لد  لکشم  زا  هرگ  بشما  دیاش 
ياهدمآ رود  هر  زا  نوخب ، هقرغ  رس  يا 

ياهدمآ روضح  هب  مروضح ، ضیف  بلاط 
ياهدمآ روط  يداو  زا  یهلا ، میلک  وت 
ياهدمآ رونت  جنک  زا  نم ، رادید  رهب 

دش هلصوح  ارم  گنت  ردپ ، ناج  يا  وت  یب 
دش هلبآ  رپ  هله  نالیغم ، راخ  زا  میاپ 

ینک دازآ  سفق  زا  ارم  هک  مراد  تسود 
ینک داش  نم  رطاخ  يربب  دوخ  هرمه 

ینک دادیب  هدنزوس ي  شتآ  متحار ز 
ینک دادما  لد  هدیلوژ )  ) هب فطل  هر  زا 
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نید ورسخ  يا  وت  رابرد  رعاش  دوب  وک 
يروباشین هدیلوژ  موحرم  نیعم  رای و  افو  تمایق ز  هب  ار  وا  شاب 

هتشگ هناوید  ملد  ییاهنت  هیثرم ز 

هتشگ هناریو  ملزنم  ناج ، ردپ 
شوغآ رد  تدای  ارم  بش  ره  دوب 

دوب تاهنیس  يور  هک  بش  نآ  مرس  شومارف ؟ اباب  ارم  يدرک  ارچ 
دوب تاهنیآ  نوچ  يور  رب  مخُر 

نم لزنم  دشاب  هناریو  نونک 
نک ور  هناریو  نیا  رد  بشما  ردپ  نم  لد  دمآ ، گنت  وت  يرود  ز 

نک وگ  تفگ و  هّیقر  تدنزرف ، هب 
یلین هدیدرگ  مخُر  رگنب  ردپ 

مداتف رتشا  زا  هک  بش  نآ  زا  نم  یلیس  رمش  تسد  مدروخ ز  سب  ز 
مداهن ور  ارحص  هب  اپ  هنهرب 

ناسنیدب میاپ  هلبآ ، رپ  هدش 
تشک نود  رجز  هنایزات  اب  ارم  نالیغم  راخ  رب  هک  سب  مدیود 

تشپ وزاب و  منآ  زا  دشاب  هیس 
درک  وگ  تفگ و  شباب  سأر  اب  نینچ 

ینارهت  لدشوخ  موحرم  درک  وا  نابرق  ار  شیوخ  ناج  هک 

تسا هدیمرآ  فیرش  رازم  نیا  رد  هک  نآ  وزرآ  ناحیر 

تسا  هدیشک  تنحم  هّیقر ي  ءاکبلا  ما 
لاسدرخ  لفط  نآ  زا  تسا  کچوک  ربق  نیا 

تسا  هدید  جنر  یسب  نود  نانمشد  زک 
بآ تسا  هدش  بنیز  لد  مغ ، بات  اجنیا ز 

تسا  هدینش  ردارب  میتی  هلان ي  سب 
نیسح  همولظم ي  رتخد  گرم  اج ز  نیا 

تسا هدیرد  تقاط  هماج ي  راز  موثلک 
نید هاش  رازلگ  لگون  غاد  اجنیا ز 

تسا  هدیکچ  نوخ  یبن  تیب  لها  مشچ  زا 
باوخ هدوبر  ار  وا  هداتف و  اپ  اج ز  نیا 

تسا هدیود  نالیغم  راخ  يور  هک  یلفط 
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حور غرم  هتسخلد  هّیقر ي  زک  تساجنیا 
تسا  هدیرپ  ناوضر  هضور ي  راسخاش  رب 

ار میتی  نیمادک  هّیقر  زج  هب  بر ، ای 
تسا  هدیرب  نت  زا  رس  ندید  هب  نیکست ،

وا رازم  رب  لد  هدید ي  هب  يرگنب  رگ 
تسا  هدیمد  ترسح  لگ  وزرآ  ناحیر 

يادخ  زا  داد و  دوخ  یتسه  هک  نآ  هب  مزان 
تسا هدیرخ  تعافش  عاتم  لزا  زور 

تسین بیجع  بنیز  تقاط  ربص ، رما  رد 
تسا  هدیرفآ  يو  تقاط  ار ز  ربص  قح ،

الب مغ  ردارب  مام و  باب و  ّدج و  زا 
تسا  هدیسر  وا  رب  هک  تسا  یمّلسم  ثرا 

( ریغص  ) دبا ات  دوب  لاحَم  شندیچ  رب 
یناهفصا ریغص  موحرم  تسا  هدیچ  هک  یطاسب  هفرط  دیهش ، هاش 

منکیم  ناغفا  باب  رجه  بشما ز  ناج ، هّمع  یمولظم  هآ 
منکیم  ناشیرپ  ار  یناهج  مناشیرپ  نم 

ماهداز  قشاع  لفط  نکیلو  ملفط  نم  هچ  رگ 
دادن يراوخ  تلذ و  رب  نت  داد و  ناج  نم  باب  منکیم  نادیهش  هاش  دوخ ، باب  رب  ادتقا 

منکیم  نادرم  دازآ  هش  زا  نم  يوریپ 
نطو مناریو  جنک  رتسب ، كاخ  نیلاب ، تشخ 

نیشن ناریو  نم  زا  دیئوگب  نود  دیزی  اب  منکیم  نآ  ادخ  هار  رد  تساوخ ، مباب  هچ  نآ 
منکیم ناریو  هلان  اب  ار ، وت  ملظ  هناخ ي 

ماهدروخ  یلیس  يور  اب  نم  راک ، تیانج  يا 
رذح  امنب  نم  یمولظم  هآ  ز  رگمتس ، يا  منکیم  ناشخرد  حبص  ار ، کیرات  بش  نیا 

منکیم ناسکی  كاخ  اب  ار ، وت  دادیب  خاک 
تفگب دیسوب و  دندروآ ، وچ  ار  شباب  سأر 

دوبک ؟ تلفط  تروص  دش  ارچ  یسرپیم  چیه  منکیم  ناج  تمدقم  يادف  نم ، نامهیم 
منکیم  ناوارف  بشما  لد  درد  اباب  وت  اب 

تندرم  تقو  هب  نم  میآ  هک  حلاص )  ) روخم مغ 
حلاص دمحا  جاح  موحرم  منکیم  ناسآ  لهس و  ار  تنداد  ناج  یخلت 

منکیم ناج  تخر  عمش  يهناورپ  ردپ  يا  تبرغ  ثیدح 
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منکیم ناشیرپ  وم  ناشیرپ  عمج  رد  هک  نم 
دوب نآرق  وت  كاپ  سأر  تسا و  لحر  منماد 

منکیم ناراب  هسوب  ار  نآ  ءزج  یس  زا  یئزج 
لد زوس  مشچ و  کشا  اب  مردام  ارهز  وچ  مه 

منکیم نازحالا  تیب  ار  ارس  ناریو  هشوگ ي 
رهم تسد  اب  مخر  زا  یمیتی  درگ  نک  كاپ 

منکیم ناریو  جنک  رد  اپ  هب  مغ  روش  هنرو 
ردپ يا  یلین  هتشگ  یلیس  برض  زا  متروص 

منکیم ناهنپ  ياهمغ  نم  وت  رب  اراکشآ ،
هلبآ رپ  نم  ياپ  دش  الو  غاب  لگ  يا 

منکیم نالیغم  راخ  زا  نم  وت  دزن  هوکش 
بش زور و  مکش  رس  لیس  اب  دابآ  بارخ  رد 

منکیم ناسکی  كاخ  اب  ار  مصخ  ملظ  خاک 
ترس مخز  وشتسش  مزاس  هدید  کشرس  اب 

منکیم نامرد  کشا  اب  وت ، یناشیپ  مخز 
دنک ییاریذپ  ناج  عاتم  اب  تنابزیم 

منکیم ناج  لد و  زا  تیادف  ناج  انامهیم !
( ایهآ  ) ار متبرغ  ثیدح  ناونع  منک  رگ 

یهآ یلع  جاح  منکیم  ناریح  تام و  ار  یملاع  تمایق  ات 

ار شوماخ  غرم  اون  رد  رگن   3 ارهز غاب  لگ 

ار شوپ  رس  هک  نوچ  قبط  زا  تفرگ 
تفرگ رب  ردپ  سأر  وچ  هّیقر 

تفرگ رس  زا  همغن  نیا  لد  زوس  هب 
نیز وت  ار  قح  شرع  يا  يدوب  اجک 

نیسح ای  ملزنم  هدش  هبارخ 
ناکدوک زا  هنعط  یسب  مدینش 

ناکم مدرک  هناریو  جنک  رد  وچ 
نیمغ لد  كدوک  نیا  تفگ ، یکی 

نیعم رای و  رهش ، نیا  رد  درادن 
تسا هدرسفا  لد  یلفط  تفگ : یکی 

تسا هدرم  وا  ياباب  تسا و  میتی 
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نیک گنس  مرس  رب  ارم  دز  یکی 
نیمز يور  هب  مداتف  مدنآ  هک 

ربخ نم  زا  دریگ  وت  سک ز  نآ  ره 
رفس رد  نم  باب  دوب  میوگب 
مرب رد  رفس  زا  يدمآ  نونک 
مرس رب  ردپ  يداهن  تنم  وت 

رفس جنر  میوگ ز  هچ  ناج  ردپ 
ررش مغ  زا  مناج  لد و  رب  دز  هک 

ناج وت  ممسج  هب  يا  نم  دزن  نامب 
ناکدوک رب  رد  نم  هک  ات  مور 

رگجنوخ نم  اهنآ  هب  میوگب 
رفس زا  هدمآ  نم  ياباب  هک 
دننک اشامت  اج  نیا  دنیایب و 

هتخوس نم  ناج  نابز  مخز  هک  دننک  ارهز  غاب  لگ  اشامت 
هتخورفا شتآ  ملد  کلم  هب 

نزم مد  رگد  یهآ )  ) هّصق نیا  زا 
یهآ یلع  جاح  نز  درم و  لد  دزوس  هصغ  زا  هک 

! قشع بوذجم 

مدش  تسم  وا ، خر  رب  مدز ، هسوب  کی 
مدش تسد  زا  و  متشگ ، شخر  بوذجم 

نم  همه  وا  مدوب و ، هتشگ  همه  وا  نم ،
مدش  تسه  متشگ و ، تسین  همه  وا  رد 

روکف دّمحم 

رتخد

ردپ رهب  زا  هک  دننادیم  همه 
داد رتخد  ادخ  هک  ار  يردپ  رتخد  ّتبحم ، نوناک  تسه 

دوبن رتخد  ار ، وک  يردپ  داد  رتهب  رسپ  ّتبحم ز  رد 
دنردپ  غارچ  مشچ و  نیمه  هن  دوبن  رتخا  شلد  رهپس  رد 

دنساسحا  هفطاع و  ناهج  کی  دنردپ  غاب  هب  گرب  دص  لگ 
ردپ شوغآ  نماد و  ناشیاج  دنسانشن  ردپ  رهم  زج  چیه 
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تسوا  لد  يارس  شخب  ینشور  ردپ  شود  ردپ  شوغآ  دعب 
دشاب  نیریش  همه  دیوگ  هچ  ره  تسوا  لفحم  ره  سلجم و  ره  لقن 

دربب  لد  ردپ ، شهاگن ز  اب  دشاپیم  کمن  نیریش و  تسه 
درخب  ناج  زا  ردپ  ار  وا  زان 
شلابند  زا  دوریم ، ردپ  ات 

ددرگ  رد  رب  هتخود  وا  مشچ  شلابقتسا  هب  تشگرب ، تقو 
دونش  رد  سپ  شیادص ز  ات  ددرگرب  شرب  هب  یک  ردپ  ات 

لاحشوخ  ددرگ  همه  زا  رتشیب  دودب  رد ، يوس  هب  دوخ ، زا  دوخیب 
تشاد  ارهز  رسپ  مه  يرتخد  لابقتسا  رد  همه  زا  رتشیپ ،

کلف  تخیر  افج  حرط  وا  رب  ات  تشاد  اج  وا  َِرب  ناماد و  هب  هک 
دش يدازآ  هتشک ي  شردپ  کلف  تخیهآ  رب  دادیب  غیت 

دیزی  لاّمع  هنیک ي  زا  يراب ، دش  يداش  رد  هتسب  شخر  رب 
دنداد  شماش  هناریو ي  هب  اج  دید  هچ  هار  نیا  رد  هک  دناد  هچ  سک 

شردپ  رکف  هب  دوب  بش  زور و  دنداد  شماش  هدرب و  وا  زور 
باب  مغ  زا  نانچ  تخیریم  کشا  شرظن  رد  ردپ  راسخر  دوب 

دوب  اباب  وا  بل  درو  همه  بآ  دشیم  مغ  ز  گنس ، لد  هک 
دادیم  الّسَت  هاگ ، شاهّمع  دوب  اباب  وا  بش  زور و  رکذ 
درب  شبات  ردپ  دای  یبش  ات  دادیم  اباب  ندید  هدعو ي 

بان رُد  نآ  باوخ  هب  دوب  یتعاس  درب  شباوخ  سپس  درک و  اههیرگ 
کشر  سگرن  رب  هک  هدید  نآ  هداد  باوخ  هب  تخب  یلو  رادیب  تشگ 

هاگن  تخادنایب  يوس  ره  هب  دوخ  کشا  زا  رپ  دش و  باوخ  زا  یلاخ 
تفاین  هدرک  مگ  هناریو و  رد  تشگ  هآ  لد ، زا  دیشک  هنادیماان 

دیبلطیم  ردپ  هّمع  زا  كدوک  تفاتش  تاداس  هّمع ي  رب  رد 
باوج ؟ هب  دیوگ  هچ  هّمع  دنک  هچ  دیبلطیم  رمق  صرق  ار ، رهم 

دز  رتخد  سبز ، هلان  مرجال  باتهم  رب  بش ، لد  رتخا  تخیر 
لبلب  هدیشک  رجه  نآ  وچمه  دز  رس  ار  وا  دمآ و  باب  رس 
دش  ییاریذپ  مرگ  نابزیم  لگ  خر  رب  وا  هدید ي  دتف  هک 

نم  رب  رد  ایب  هّمع  يا  تفگ  دش  ییاشامت  هناریو  جنک 
دمآ  نایاپ  هب  جنر  مرگید  نم  رس  رب  امه  هدنکفا  هیاس 

دمآ  زاب  رفس  هب  هتفر  هک  نآ  دمآ  ناریو  هشوگ ي  دوخ  جنگ 
درک  ادیپ  دوخ  هنییآ  یطوط ، دمآ  زاب  رس ، هب  اپ و ، اب  هتفر 

بجع ! هچ  ناریو  هشوگ ي  يدمآ  درک  ایوگ  نخس  هب  ناجیب  بل 
يدرک  نیزم  هناریو  جنک  بجع ! هچ  نامیتی  هب  رس  ياهدز 
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ار  نالفط  دوخ  رس  اب  يدز  رس  يدرک  نشور  همه  ار  ام  مشچ 
مرب  هب  يریگب  هک  وک ؟ وت  تسد  ار  نآ  مسوبب  هک  وک ؟ وت  ياپ 

ینم  نامهم  هک  رادنپم  وت  مرس  هب  شزاون  تسد  یشک  ای 
ملجخ  نامهم  وت  يور  زا  بشما  ینم  ناناج  یناج و  زا  رتهب 
درب  نامهم  یسک  هناخ  رد  هک  رگ  ملعفنم  دوخ  ییاریذپ  زو 

زاسب هناریو  هب  وت ، بشما  یلو  درزآ  ار  وا  رطاخ  رگد  یک 
دراذگب  رگا  نم  مشچ  کشا  زاین  زار و  یمد  وت  اب  منک  ات 

نماد  رد  ارم  وت  يدناشنیم  دراد  ندینش  ماهلد ، ِدرد 
نیشنب  رتخد  هدزمغ  رب  رد  نم  نماد  يور  هب  نیشنب  لاح ،

مرس  یتفرگ ز  وچ  دوخ  هیاس ي  نیشنب  رتخا  رب  رد  نم  هام 
بات  لد  زا  درب  وت  شوغآ  دای  مرپ  لابیب و  ریاط  نامه  نم 

؟ تسهدز گنس  وت  یناشیپ  هب  یک  باوخ  رد  اما  وت ، شوغآ  مدید 
دوب  هک  دزن  رد  وت  روش  رپ  رس  تسهدز ؟ گنر  وت  خر  رب  نوخ  یک ز 

يدش  هناگیب  رب  نامهم ، هک  وت  دوبک ؟ هدرک  ار  وت  لعل  بل  یک 
رونت  جنک  دهد  حرش  وت  خر  يدشن  ام  رب  هک  تفر  اطخ  هچ 

هناشاک  لد  هب  هدرک  يا  مراد  روج  ییاریذپ ، بابسا  هدوب 
مراد  رکیپ  هب  فعض  ردق  نآ  هناریو  زا  رتهناریو ، لد 

وک ناج  نم ، زا  ینکیم  بلط  ناج  مراد  رب  ناوتن  ار  ترس  هک 
درک  ناج  ناناج  هب  شیوخ  هیده ي  وک  نابرق  منک  هک  یناج  وت  رب 

یناسنا  یلع  جاح  درک  نامهم  مدق  يادف  ناج 

گنس دص  هنیآ و  کی 

تسا  هدرمژپ  یئ  هتفکشان  لگ  اجنیا ،
تسا  هدروخ  نالفط  گنس ز  دص  هنیآ ، نیا 

ار  دوخ  ناکدوک  دینک  مارآ 
تسا  هدُرب  شباوخ  هزات  زیزع ، لفط  نیا 

تفرگ  ردپ  غارس  لفط  هّمع ، بش ز  نآ  باتهام  بش و 
تفرگ  رمق  زا  ربخ  باتهام ، ز  رتخا ،

دوب  شیپ  زور  زا  رتدیماان  زور  ره 
تفرگ  رتشیپ  زا  رتشیب  هناهب  بش  ره 

دوب  کشا  زیربل  یلاخ و  باوخ  شمشچ ز 
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تفرگ  ررش  یتسه  لد  وا  مشچ  بآ  زو 
مصخ  شیپ  خرس ، دنک  شیوخ  درز  يور  ات 
تفرگ  رگج  نوخ  هب  شیوخ  مشچ  يرای ز 

فعض دور ز  ناریو  يوس  نآ  تساوخ  هاگ  ره 
تفرگ  رگد  میتی  ددم ز  هر ، نیب  رد 

دش  تشذگرس  زا  ربخ  اب  دید و  وچ  ار  رس 
تفرگ  رس  هب  ار  دوخ  کچوک  تسد  راچان ،

دودز  نوخ  كاخ و  شخر  قمریب ز  تسد  اب 
تفرگرب  هدیکشخ  بل  ناز  هسوب  هاگ  نآ  و 

تشک  هّمع  مرش  وت و  قارف  ارم  اتفگ 
تفرگ  رپ  لاب و  وزا  هتسکش  رپ  غرم  نیاک 
تشادن  نایب  ناوت  کیل  تشاد  فرح  سَب 

یناسنا  یلع  جاح  تفرگ  رثا  وا  نخس  شهتوک  رمع  زو 

دید یباوخ  رارقیب ، يرتخد  باوخ  ریبعت 

دید یباتفآ  ماش ، لد  رد 
دوب اباب  يور  گنت  لد  هک  وا 

دوب ایند  ياههنتف  زا  هتسخ 
تسا ردپ  نماد  هب  شیاج  دید 

تسا رس  هب  ارو  ردپ  فطل  تسد 
درک شزاون  نینزان ، نآ  ردپ 

درک شهاوخ  هچ  نآ  ره  شداد  هیده 
باب ندید  كرتخد ز  دش  داش 

باوخ زا  ناهگان  رادیب  تشگ 
تسین اباب  دید  دوشگب و  مشچ 

تسین ایؤر  ریغ  هدید ، ار  هچ  نآ 
؟ ردپ تساجک  ناج  هّمع  يا  تفگ :

؟ ردپ تسامش  نم و  زا  رود  هچ  زا 
رصب غورف  يا  هک : شتفگ  هّمع 

رفس هب  وا  تسا  هتفر  روخم  مغ 
تفرگ هناخ  هصغ  لفط ، لد  رد 

تفرگ هناهب  یگنت و  لد  درک 
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ارم تسا  هدرسف  مغ  نیا  تفگ :
؟ ارم تسا  هدربن  هرمه  هچ  زا 

رفس ات ز  درک ، هیرگ  ردق  نآ 
رس اب  شندید  هب  دمآ  ردپ 

ریدقت مقر  نینچ  رتفد  هب  دز 
ریبعت كرتخد  باوخ  دوش  هک 
ردپ سأر  تشگراب  نیا  کیل 

تشاد نماد  يور  هب  اباب  رس  رتخد  نماد  يازفا  تنیز 
تشاد نمشد  ردپ ز  اب  اهفرح 

اباب يدمآ  شوخ  رس  اب  تفگ :
اباب يدمآ  شوخ  رتخد  شیپ 

؟ ارچ باضخ  نوخ  تیور ز  هتشگ 
؟ ارچ باقن  شرتسکاخ  هتسب 

يدرک رفس  ترغصا  اب  هک  وت 
يدرواین ارچ  ار  وا  دوخ  اب 

ودع يافج  زا  مراد ، اههوکش 
؟ ومع تساجک  تربکا ، یلع  وک 

تسا هلگ  ارم  بل  يور  رب  هچ  ره 
تسا هلبآ  ماپ ، ریز  نآ  زا  شیب 

نم مدیشک  اهرجز  هر ، نیب 
نم مدیود  اهراخ  رس  رب 

كانمغ یلد  اب  هتسخ  ترتخد ،
كاخ هب  داتفوا  هقان  زا  بش  کی 

درک همهاو  تخیر ، کشا  هدش ، مگ 
درک همطاف  صخش  شادیپ  هک  ات 

دوب یلین  هچ  شتروص  یتسار 
دوب یلیس  ياج  هک  منامگ  هب 

درکیم رس  هلان  زین  وا  رگم 
درکیم ردپ  ردپ  نمشد  شیپ 

تفسیم رُد  کشرس ، زا  كرتخد 
تفگیم دوخ  ياهدرد  ردپ  اب 

ردپ لاصو  رب  رکش  هدجس ي 
ردپ لامج  زا  دیسوب  درک و 
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داهنب ردپ  بل  رب  بل  هک  نوچ 
داتفا اون  زا  یحو ، یطوط 
وگب هّیقر  مغ  زا  يدزیا ) )

ینادمه  يدزیا  ریما  وگب  هیما  ترتع  رب  نعل 
نم  هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و  ماش  هبارخ ي 

نم  هناخ ي  تسا  هدش  ناراب  رون 
بش  لد  نیا  رد  دش  رون  قبط 

نم هنابش ي  هیرگ ي  خساپ 
ماشم  هب  ارم  دسر  اباب  يوب 

مالس  مالس ، ابحرم ! اتبا 
***

تسوت  رس  نم  تسد  يور  فحصم 
تسوت  رظنم  شقن  هیآ  هدفیه 

وت هدیرب  رس  ياهمخز 
تسوت  رکیپ  ياه  مخز  دهاش 
هدش  هدید  وت  رجنح  گر  رد 

هدش هدیرب  افق  زا  ترس  هک 
***

درک  مبآ  قارف  يدوبن  وت 
درک  مباوخ  دنام و  رادیب  هّمع 

درب  ار  ملد  وت  نآرق  توص 
درک  مبابک  تاهدیکشخ  بل 
! هدز هسوب  وت  بل  رب  یلع  يا 

؟ هدز هسوب  وت  بل  رب  یک  بوچ 
***

مرت  مشچ  داتف  تیور  هب  ات 
مرگج  ترجنح  لثم  دش  هراپ 

نم  هدید ي  هب  یهن  اپ  متساوخ 
مرب  هب  يدمآ  رس  اب  ارچ  سپ 

وت يهدیدغاد  تخد  نماد 
!؟ یسک هدید  هدیمخ  تماق  لفط  وت  هدیرب ي  رس  ياج  تشگ 

!؟ یسک هدید  هدیدغاد ، نم  لثم 
کچوک  يرتخد  تسد  يور  رب 

مالسلااهیلع نوتاخ  ـه  یقر ترضح  « 6  » نینوخ ياه  www.Ghaemiyeh.comهراتس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


!؟ یسک هدید  هدیرب ، نت  زا  رس 
نک مّسبت  نم  هب  میوگن  نم 

نک  مّلکت  یمک  تهاگن  اب 
***

! نم هدیشک ي  نوخ  كاخ و  رد  هام 
نم ! هدیچ ي  غیت ، خرس ز  لگ 

وت هدیرب ي  رس  ياج  شاک 
نم  هدیرب ي  رس  اج  نیا  دوب 

هدز  گنچ  وت  تروص  رب  هزین 
؟ هدز گنس  وت  یناشیپ  هب  یک 

***
مدربیم  مان  وت  زا  اجک  ره 
مدروخیم  هنایزات  ودع  زا 

یلو  دوب  هبارخ  ام  هدعو ي 
مدرمیم  هاگلتق  رد  شاک 

دندب  دندب ، نایماش  ادخ  هب 
دندز دندز ، ارم  يدوبن  وت 

***
؟ دوش ریقح  یک  یحو  كدوک 

؟ دوش ریسا  نوچ  هدازآ  لفط 
يدید ردپ ! يا  مسرپیم  وت  زا 
؟ دوش ریپ  هلاسراچ  رتخد 

تسا  نم  ربص  هاوگ  مخ  تماق 
تسا  نم  ربق  هبارخ  نیا  هشوگ ي 

***
دشاب  نهد  بل و  نیا  زا  فیح 
دشاب  نز  هسوب  بوچ  وا  رب  هک 

نداد  ناج  تقو  هک  مراد  تسود 
دشاب  نم  بلق  يور  تتروص 

تسا  نم  نیع  ود  زا  يراج  وت  کشا 
تسا  نم  نیتداهش  نم  هسوب ي 

***
دندید  ارم  هیرگ ي  نایماش 
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دندیدنخ دندز و  فک  یگمه 
مدوب  ياهتفکشون  لگ  نم 

دندیچ  ماهنایزات  اب  همه 
مندب  رب  تسیرگ  هنایزات 

منهریپ  گنر  تشگ  مندب 
***

نم  هب  دنتسیرگ  ملاع  همه 
نم  هب  دنتسیرگ  مثیم )  ) وچ مه 

یلو تخوسن  ودع  گنت  لد 
نم  هب  دنتسیرگ  مه  اهگنس 
نم  تبرغ  يارب  دشاب  هیرگ 

نم  تبرت  هبارخ  نیا  دوش  هک 
***

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

تسادخ کچوک  همطاف ي  رازم  اج  نیا  جئاوحلا  باب 

تسادتبا زبس  رس  نشلگ  ياهناحیر ز 
نیمز  رد  هللا  ۀکئالم  هبعک ي  کی 

تسامس  رد  رون  هکرابم ي  هروس ي  کی 
شیوخ يومع  نوچ  مه  هک  تسا  یجئاوحلا  باب 

تساجتلا  يور  شرد  هب  ار  قلَخ  هتسویپ 
ماش  رهش  رادملع  تسا  یکدوک  نس  رد 

تسالبرک  رادملع  هک  دوخ  يومع  نوچ  مه 
نیمز  رد  تسا  یهام  هبارخ و  رد  تسا  یجنگ 

تسام  بلق  هب  يروط  تملظ و  نیب  تسا  يرون 
یکدوک  هب  ارهز  لئاضف  هعومجم ي 

تسادخ  هبوبحم ي  تراسا و  هموظنم ي 
نیسح تبرت  دوب  هک  شاهبارخ  كاخ 

تساود  اهدرد  همه  هب  البرک  كاخ  نوچ 
تیب  لها  تسد  يور  هب  یکچوک  نآرق 

تساههزین  بعک  رثا  شایحو  تایآ 
شاهتسخ  ياهسفن  مامت  ادخ  رکذ 
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تسادصیب  دایرف  هرارش ي  مدق  ات  رس 
شادف مردام  ردپ و  نت ، ناج و  هن  اهنت 

تسایربک  سومان  رتخد  هنادزان ، نیا 
نیبنیز  ارهز و  هدیهش ي  رگنس  مه 

تساضترم  بلق  نسح ، نیسح و  هنییآ ي 
نیسح  نامیالوم  هّبق ي  تحت  دننام 

تساور  ناتسآ  نیا  رد  سنا  نج و  تاجاح 
تسیاهلال  تسد ، رس  هب  ار  هنادزان  ره 

تسادج ندب  زا  رس  تسد ، يور  هب  ار  وا 
تفر  كاخ  ریز  بش  همطاف  وچ  ارچ  یناد 
تسافطصم  تخد  مغ  هلاس  هس  نیا  ثاریم 

نیسح زا  تسا  یهام  هراپ ي  هراپ ، هام  نیا 
تس  یحّضلاو  سمّشلاو  كرابم  هروس ي  نیا 

تسا  جئاوحلا  باب  هک  هاوخب  وا  زا  تجاح 
تساشگ هرگ  شتسد  هک  رایب  وا  رب  لکشم 

رس  هب  ات  ياپ  یبن ، لآ  دوبک  سای 
تساپ  هب  ات  قرف  زا  همطاف  راد  هنییآ 

وید  تسد  ياج  شَخُر  هب  هتشرف و  کی  وا 
تسارس  شاهناریو  هشوگ ي  هک  کلم ، کی  ای 

لاؤس : نیا  دوخ  زا  بش  لد  بل ، ریز  درکیم 
تساجک ؟ ومع  وک ؟ نم  ردارب  دش ؟ هچ  اباب 

نیسح  رتخد  نیا  کچوک  ربق  فارطا 
تساعد  نیرتهب  رصب  کشا  نورد ، زوس 

ناج  داد  هنابیرغ  هبارخ  رد  هک  نآ  اب 
تسازع  لفحم  شمغ  دای  هب  ادخ  کلم 
دناهتشون  شرازم  گنس  يور  کشا ، اب 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  تساطخ  ندز  یلیس  هتخوس  سای  گرب  رب 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اج  نیا   3 نوتاخ هّیقر  ترضح  هاگترایز 

تسا هلاس  هس  يارهز  هاگترایز ، اج  نیا 
دنراد هدرمژپ  یلگ  اهیقشمد  اج  نیا 

دنراد هدروخ  یلیس  نامهم  لِگ ، ریز  رد 
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هدیشک نارجه  یکدوک  بش  لد  اج  نیا 
هدیرب ياهگر  هتفرگب ز  هسوب  لگ 

تسا هنیدم  ياهلگ  هتسد  تشهب  اج  نیا 
تسا هنیکس  موثلک و  هاگتدابع  اج  نیا 

تسا نیما  لیربج  هاگترایز  اج  نیا 
تسا نیدباعلا  نیز  هاگتدابع  اج  نیا 

بنیز هدناشفا  بالگ  دوخ  مشچ  اج ز  نیا 
بنیز هدناوخ  هتسشن  بش  زامن  اج  نیا 

هتفهن يدرد  بجو  ره  شکاخ  هب  اج  نیا 
هتفخ ماشیب  يرتخد  هلاس  هس  اج  نیا 

دز قرو  نارجه  رتخد  رب  اضق  اج  نیا 
دز قبط  زا  وس  کی  هدرپ  هّیقر  اج  نیا 

دندیسر مه  لاصو  رب  قشاع  ود  اج  نیا 
دندیکمیم ار  رگدکی  کشخ  ياهبل 

هدرک زاب  رپ  همطاف  يامه  اج  نیا 
هدرک زاورپ  سفق  زا  رتوبک  اج  نیا 
تخیریم كالفا  نماد  زا  رارش  اج  نیا 

تخیریم كاخ  هّیقر  مادنا  رب  بنیز 
اجنیا هتفخ  کچوک  يارهز  ناتسود ، يا 

اجنیا هتفخ  کچوک  ياربک  بنیز  کی 
هدید هک  لگ  غاب  هناریو  هشوگ ي  رد 

دیئوشب ار  یلین  يور  تمصع  لآ  يا  هدید  هک  لبلب  اهدغج  هاگباوخ  رد 
دیئوشب ار  یلیس  ياج  بنیز  کشا  اب 

دیزیرب لبلب  تریغ  رب  رگج  نوخ 
دیزیرب لگ  شرازم  رب  لد  هراپ ي  زا 

هنارت ضغب  ناتیاهلد  رب  هدنام  يا 
هنایزات ریز  هب  ار  لبلب  هدید  یک 

اج نیا  تسا  ییاهنت  کشا  درد و  دایرف و 
اجنیا تسا  ییاشامت  هدادلد  ود  لصو 
شرانک رد  لگ  هداتفا و  كاخ  هب  لبلب 

شرای لصو  رب  دسر  دیاب  نینچ  نیا  رای 
دزوسب  مثیم )  ) لد مغ  نیا  زا  رشح  ات 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  دزوسب  مدآ  ملاع و  مثیم  هن  اهنت 
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دینک زاب  هار  هار ، زا  نم  رای  دیسر  یترایز  بش 

دینک زامن  نم  هام  رب  همه  اههراتس 
تسوا هدید ي  ود  رظنم  رد  همه  جئاوح 
دینک زارد  اعد  تسد  همه  وا  يوس  هب 

ارم نامهیم  ياهمدق  زان  دیشک 
دینک زان  هراتس  هام و  هب  باتفآ و  هب 

دینک شرف  شیوخ  فلز  اب  همه  ار  هبارخ 
دینک زارفرس  تسا  كاخ  هب  هرهچ  هک  ارم 

منابسچ هنیس  هب  ار  ملگ  هک  مرس  نآ  رب 
دینک زاب  بانط  بشما  نم  ياهتسد  ز 

مرح هتشگ  هبارخ  تسا و  یترایز  بش 
دینک زاجح  ورسخ  مرح  رب  مالس 

تفر شنابغاب  هارمه  هدش  نازخ  لگ 
دینک زاس  هنارت  شدای  هب  هنیس  زوس  ز 

بشما ردپیب  لافطا  یمامت  الا 
دینک زار  هلاس  هس  نیا  مرح  اب  رود  ز 

ار مثیم ) لخن   ) دیناوخب هنیس  زوس  ز 
دینک زادگناج  گنهآ  هب  هلان  هرامه 

مثیم )  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 
نم بالگ  هدش  کشا  لگ ، هتسد  هآ ، هلعش ي  هتفرگ  نوخ  يوسیگ 

نم باضخ  نوخ  هب  هام  دنز  رس  هبارخ  هب  ات 
هتخود هام  هب  هگن  هتخوس  ياههراتس 

نم باتفآ  هدز  رس  هدماین  هرز  حبص ،
! نیمآ یتفگ  وت  رگم  نینزان  راگن  الا 

نم باجتسم  ياعد  دش  باجتسم  دوز  هک 
ار شیوخ  زاب  مشچ  ود  مدزیم  باوخ  هب  رحس 

نم باوخ  هب  يدمآ  هک  موش  ياهظحل  يادف 
رفس نتفر  تقو  هک  ردپ  يا  شخبب  ارم 

نم بآ  بآ  يادص  وت  بلق  هب  دز  هرارش 
همطاف هام  تساجک  همه  زا  مدرک  لاؤس 
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نم باوج  ین  بعک  هب  رگم  سک  چیه  دادن 
وت باقن  خر  هب  هتشگ  البرک  رابغ  درگ و 

نم باجح  هعنقم ي  دش  هتفرگ  نوخ  يوسیگ 
رصب زا  مناشف  کشا  وت  کشخ  يولگ  هب  نم 
نم بابک  رگج  رب  ینکیم  هیرگ  وت  هک  ای 

دوشیم نفد  هبارخ  نیا  رد  نم  فیحن  مسج 
نم باب  سأر  هرمه  رفس ، مزاع  هدش  ناج 

نایع  وت  مظن  هتشگ ز  ناوخب  لد  هتسخ  مثیم ) )
نم  باسحیب  هیرگ ي  هنیس و  زوس  هلان و 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح 

منیسح هلالس ي  كاپ  نم   3 هّیقر ترضح  تبیصم 

منیسح هلاس ي  هس  يارهز 
ماش هبارخ ي  لد  هب  یجنگ 

مالسا ریفس  مدش  ماش  رد 
منیسح رگید  بنیز  نم 

منیسح رثوک  هروس ي  نم 
مراد مایق  فرش و  حور 

مراد مایپ  الب  برک و  کی 
نم هلاه ي  تسادهش  رون 

نم هلان ي  تسادخ  ریشمش 
ملاح روش و  قشع و  رگایحا 

ملاخ ّطَخ و  نیسح  نآرق 
نم زا  زارفرس  هدمآ  قشع 

نم زا  زان  هدیشک  سابع 
متسب ياپ  ربص  هنودرگ ي 

متسد يور  روح  هسوب ي  لگ 
مجورخ البرک  يداو  زا 
مجورع لهچ  الب  ماش  ات 

تسا هنیرقیب  هک  نم  خر  هام 
تسا هنیدم  هتفرگ ي  دیشروخ 

منیسح رتخد  هک  دنچ  ره 
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منیسح ردام  هنییآ ي 
هناشن منت  رب  هتشاذگب 

هنایزات گنس و  ین و  بعک 
مدُرب شود  هب  الب  هوک  دص 

دوب نم  يالبرک  همه  ملاع  مدرم  زارفرس  متشگ و  مخ 
دوب نم  يالب  رپس  بنیز 

مرون غاب  دوبک  سای  نم 
مروط لخن  هبارخ  كاخ  رد 

ماش رب  داب  هرامه  نیرفن 
ماش رد  دندز  ارم  هللا  و 

ار ام  بابک  مغ  دندرک ز 
ار ام  بانط  کی  هب  دنتسب 

مبارتوب زیزع  هک  نآ  اب 
مبارش سلجم  هب  دندرب 

دمآ مباوخ  هب  ردپ  هک  بش  نآ 
دمآ مباوخ  هب  رحس  دیشروخ 
مدید بآ  باوخ ، هب  هنشت  بل 

مدید باوخ  هب  دوخ  هتشگ ي  مگ 
نم قح ؟ راثن  سک  هچ  هدرک ، ناج 

نم قبط ؟ رد  هدید  هک  دیشروخ 
مدید هراپ  هراپ  رجنح  نم 

مدید هراتس  دوخ  نماد  رد 
متفرگ رهوگ  یسب  هدید  زا 
متفرگ رب  هب  ارو  حور  نوچ 
متفس خرس  قیقع  هیرگ  اب 

متفگ تسود  هب  دوخ  لد  فرح 
ییادخ تیآ  وت  نسح  یک 

ییابرلد هشیمه  وت  راک 
مریگب رب  هب  ترس  راذگب 

مریمب مریگب و  هسوب  کی 
شتسه داد  تفرگ و  هسوب  کی 

شتسد ردپ ز  رس  داتفا 
دش ادن  نیا  دنلب  خرچ ، رب 
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دش ادف  لگ  رانک  هب  لبلب 
دوردب  تفگ  تفرگ و  هسوب  کی 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  دوب  یقشاع  لامک و  زمر  نیا 
یعابر

ام لد  غاب  هب  هلال  تمغ ، غاد  يا 
ام لد  غارچ  ناج ، هّیقر  وت  مان 
بایرد ار ، دوخ  مغ  ناگتخوس  لد 

ام لد  غاد  هب  یمهرم  وت  راذگب 
دّیؤم اضر  دّیس 

مشوماخ هلان  زک  مشتآ  اپارس  عمش  نآ  نم  مادنا  دوبک 

مشوپ هیس  دوخ  دوبک و  ممادنا  خرس و  مکشرس 
دراد ردپ  شوغآ  رد  اج  کچوک  لفط  هشیمه 

مشوغآ رد  اباب  رس  دشاب  نیشن  ناریو  نم 
میاهبل تخوس  مداد  هسوب  ار  تاهنشت  نابل 

مشونیمن یبآ  دوخ  مشچ  کشا  ریغ  سپ  نیا  زا 
درک تراغ  مصخ  ار  ام  ياهرویز  هک  يزور  نآ  رد 

مشوگ دش  هراپ  میوگ  ردق  نآ  دش  هچ  میوگیمن 
ار يراد  زار  مراد  دای  دوخ  ردام  ارهز  ز 

مشوپیم هّمع  مشچ  ار ز  دوخ  تروص  ور  نآ  زا 
مدایرف هنیس  سبح  دشیم ز  اهر  یهاگ  رگا 

مشوماخ درکیم  تلتاق  هنایزات  برض  هب 
نمشد هدنخ ي  ماش و  لها  گنس  باب و  قارف 

مشود رب  تسا  ینیگنس  راب  نیا  مکدوک  رخآ  نم 
نم ناج  ظفح  رب  ار  شیوخ  هّمع  درکیم  رپس 

مشومارف زگره  وا  ياهینابرهم  ددرگن 
يزاب میتسه  اب  دنکیم  تزاب  مین  مشچ  ود 

مشوه دربیم  رس  زا  مه  ناج  دناتسیم  نت  زا  مه 
ار مثیم )  ) تسد مریگن  رگ  تمارک  زا  رود  دوب 

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  مشورفن  تسا  راکهنگ  هچ  رگ  ار  شیوخ  مالغ 
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تسین لاب  هتسخ  نم  هانپ  یسک  بشما  رادید  ضیف 

تسین لالم  زج  ملد  نیشنمه  ماش  رد 
ارم شمدقم  رد  دمآ و  مشیپ  هب  اباب 

تسین لاعتشا  مغ و  کشا  ياههچنغ  زج 
دینکشب هلان  اههرجنح  يانگنت  رد 

تسین لاقم  لاق و  تصرف  لاصو  تقو 
تسا رسیم  اباب  ندید  ضیف  هک  نونکا 

تسین لاجم  نویش  هلان و  يارب  رگید 
شیوناز هب  ترسح  رس  زا  رس  ماهداهنب 

تسین لایخ  باوخ و  تیاکح  زج  هک  ادرد 
ورم تاهدیدمغ  رتخد  شیپ  اباب ز 

تسین لالج  ار  ام  وت  لیلج  تبحصیب 
اههزین مخز  زا  لگ  هتفکش  مرکیپ  رب 

تسین لاح  ضرع  مأوت  شیپ  مخز  رعش  زج 
ياهداهن لد  یلع  لآ  رهم  هب  نامژپ ) )

يرید نامژپ  تسین  لامک  زبس  نشلگ  هب  يرد  نیا  زج 

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم  هلسلس  ریسا 

تسین مزال  هنارت  متفرگ  سنا  هلان  هب 
متشونب هبارخ  كاخ  هب  هدید  کشا  ز 

تسین مزال  هنایشآ  شود  هب  هناخ  لفط  هب 
تسیفاک ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن 
تسین مزال  هناشن  میور  هلال ي  هب  رگد 

دیسیونب هانگیب  نم  ربق  گنس  هب 
تسین مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا 

: متفگ وا  هب  مدز ، تفرگ و  هناهب  ودع 
تسین مزال  هناهب  ممیتی ، هک  ارم  نزب 

تسا سب  هبارخ  هشوگ ي  ناهج  کلم  ارم ز 
تسین مزال  هنال  تسا  ریسا  هک  یلبلب  هب 
رادب تسد  هّمع  هدرک  ملجخ  تتّبحم 

تسین مزال  هناش  هتسش  نوخ  هب  فلز  يارب 
تسا ردپ  رس  شبش  غارچ  هک  یکدوک  هب 
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تسین مزال  هنابش  مزب  هب  غارچ  رگد 
( مثیم  ) دبا ات  هلعش  نیا  زا  دزوس  دوجو 

مثیم راگزاس  اضرمالغ  تسین  مزال  هنادزان  نآ  مغ  ندورس 

تسین یهانپ  ارم  یبیرغ  ياههچوک  هب  لوات  نابز 

تسین یهاگ  هیکت  راوید  هناش ي  ادج ز 
منت مخز  ریغ  هب  یهایس  توکس و  نیا  رد 

تسین یهاوگ  ار  قالش  هبرض ي  ناشن 
میرحس زا  رتسفن  احیسم  هک  ام  يارب 

تسین یهآدود  هودنا و  مد  زج  هنیس  هب 
میراتفرگ نینچ  یکاپ  تمصع و  مرج  هب 

تسین یهانگ  زا  یفرح  ام  فص  رد  هنرگ  و 
ار اهاط  كاپ  ناماد  هدرک ي  زیزع 

تسین یهابتشا  بهذم  رد  هک  قشع  هب  مسق 
متس ریوک  نیا  رد  اهلگ  يرادساپ  هب 

تسین یهایگ  اهراخ  شنزرس  ریغ  هب 
ار تریغ  ناوزاب  رگم  دناهدیرب 

تسین یهاوخداد  تسد  ام  تیامح  رد  هک 
دیشروخ دوریم  هزین  رب  هک  راید  نیا  رد 

تسین یهاگپ  زا  تبحص  ناگدزمغ  ماش  هب 
دراد ربخ  نم  ياهاپ  لوات  نابز 

یقداص  یلعلادبع  تسین  یهار  قشع  دیشروخ  ترایز  ات  هک 

دوبن مرتسب  نم  هدید ي  کشا  شاک  يا  نازحا  هبلک ي 

دوبن مرتسکاخ  یعمش و  وچ  متخوسیم 
قارف  هّصغ ي  نم  تبیصم  لّوا  دوب 

دوبن مرخآ  مغ  رجه ، غاد  هک  ادرد 
يدمآ شوخ  نازحا  هبلک  هب  نم ، هام  يا 

دوبن مرت  مشچ  هب  غورف  وت  يور  یب 
تسا  نم  ییاریذپ  ناوخ  هب  رگج  نوخ 

دوبن مرت  نیگنر  هرفس ي  هک  ماهدنمرش 
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نم  دیما  حبص  وت  لامج  زا  نشور  يا 
دوبن مرواب  ندش  میتی  یکدوک  رد 

فیح  رازه  اما  مدمآ  لزنم  هب  لزنم 
دوبن مرس  رب  وت  هیاس ي  ماش  هار  رد 

نوچ  هنایزات  زا  نم  ناوختسا  دروخ  دش 
دوبن مرکیپ  رد  همه  نیا  لمحت  بات 

مصخ  دیشک  یلیس  تبرض  هب  ارم  زان 
دوبن مرگشزاون  هک  ربن ، نامگ  اباب 
مبنیز نویدم  وت  ناج  هب  ماهدنز ، ات 

دوبن مرهاوخ  نم و  رکف  هب  یسک  وا  زج 
كاخ  يور  هب  هقان  هک ز  یبش  نآ  مداتفا 

دوبن  مردام  رگا  مدوب  هدرم  سرت  زا 
( قفش  ) نامز ماما  لامج  ندید  زج 

قفش هداز -  روفغ  داوج  دّمحم  دّیس  دوبن  مرگید  يوزرآ  راگزور ، رد 

قشع ِمغ 

تیاونین رد  ین  ّرس  يا  الا 
تیاوه مراد  رس  هب  مزان ، ترس 

مشچ رغاس  رد  ماهیرگ  بالگ 
تیالبرک يوب  گنر و  هتفرگ 

زگره داتفا و  ام  نیب  ییادج 
تیاهمشچ زا  کشا  وچ  مداتفین 

لاح همه  رد  ییادج  مایا  رد 
تیاعد تسد  دسریم  مداد  هب 

نادرگم ور  ملاع ! نادرگ  الب 
تیانشآ درد  نیرتقشاع  نیا  زا 

لگ ناتسوب  کی  متخیر  نماد  هب 
تیامن ور  مراد  هدید  کشا  ز 

لد شتآ  ناشنب  نیشنب و  ایب 
تیارب زا  تسا  گنت  هچنغ  نوچ  ملد 

« تیارس ممشچ  هساک ي  مزیزع  » 
« تیاپ ياج  ممشچ  ود  ره  نویم  » 
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« زاب یهن  اپ  لفاغ  هک  مسرت  نآ  زا  » 
« تیاپ هب  ـم  ناگژم را  ـــ دنیشن خ » 
مراد وت  يوب  زا  تهکن  لگ ! يا  نم 

مراد وت  يور  نشلگ  زا  میمش 
مریسا دش  اهلد  يوهآ  رگا 

مراد وت  يوسیگ  بات  زا  دنمک 
رون هداّجس ي  رب  بلق  روضح 

مراد وت  يوربا  ود  بارحم  ز 
اهیندید مامت  نیب  زا  نم 

مراد وت  يور  ندید  ياوه 
رادیب تخب  يا  يدمآ  مباوخ  هب 
مراد وت  يوناز  هب  رس  مدید  هک 
تریح هک  يدوب  اجک  شتآ  لگ 

مراد وت  يوم  رتسکاخ  زا  نم 
قح ای  غرم  نوچ  مدرگ و  نابایب 

مراد وت  يوهایه  بش  مامت 
« مراد يوک تـو  رس  قوش  رس ، هب  » 
« مراد يور تـو  هم  ر  ـــ هم لد  هب  » 

« نم هلبق ي  نم ، هبعک ي  نم ، تب  » 
« مراد وت  يوس  رظن  وس ، ره  ییوت  » 

يدوبر لد  ملاع  ود  ره  زا  هک  وت 
يدوبن ام  شیپ  هک  يدوب  اجک 

ییادخ نادیهش  عمج  رد  وت 
يدوهش مزب  دهاش  هناگی 

میدنام هدنز  تلاصو  يادوس  هب 
يدورد یمالس و  دیما  هب 

بشما هک  ار  تهام  يور  مسوبب 
يدومن خر  تبیغ  ربا  تشپ  ز 

مّسبت کی  اب  هولج و  کی  اب  وت 
يدوشگ ام  يور  هب  تنج  رد 

دوخ هدرمژپ ي  لگون  زا  سرپم 
يدوبک گنر و  يرفولین  ارچ 
تلامج حبص  ندید  رکش  هب 
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يدورس اهبش  لد  رد  مناوخب 
« يدو ـــ هچ ب يدوب  یکی  مدرد  رگا  » 
« يدو ــــ هچ ب يدوب  یکدنا  مغ  رگا  » 

ی» ــــ بیبح ای  ی  ــ بیبط م  ــ نیلاب هب  » 
« يدوب هچ  يدوب  یکی  رگ  ود ، نیا  زا  » 

ّتبحم رادیب  مشچ  يدوب  وت 
ّتبحم رادیرخ  دش  ملاع  هک 
داتفا وت  ياشامت  يادوس  هب 
ّتبحم راک  رس و  لگ  غاب  هب 
وت هولج ي  راهب  دیما  هب 

ّتبحم راتسرپ  دش  وتسرپ 
درکیم هیرگ  نوخ  دبا  ات  ّتبحم 

ّتبحم رای  تمغ  رگ  دشیمن 
تداهش قوش  زا  هک  مزان  ترس 

ّتبحم راب  وت  شود  هدیشک 
دندید هک  نانآ  دنتشاد  یلاح  هچ 

ّتبحم راد  رس  رب  ار  ترس 
قشع هگنابرق  رد  هک  يزور  نآ  زا 

ّتبحم رادید  هب  يدرب  ارم 
ت» ــ ّبحم رادیرخ  مراد  یلد  » 

« ّتبحم رازاب  تسا  مرگ  زک و  » 
« لد ـت  ماق رب  متفای  یسابل  » 

« ّتبحم رات  تنحم و  دوپ  ز  » 
مرادن ییایؤر  وت  يور  زج  هب 

مرادن ییاوجن  وت  مان  زج  هب 
تلایخ ناتسب  تشگلگ  زج  هب 

مرادن ییاشامت  ریس و  رس 
نازوسب مه  ار  ام  عمش و  يا  زوسب 

مرادن ییاورپ  هلعش  زا  نم  هک 
تسا نیا  مهودنا  مدرگ و  نابایب 

مرادن ییامیپ  هار  ياپ  هک 
دیشخب حور  تقشع  زاجعا  ارم 
مرادن ییاحیسم  وت  زا  ریغ  هب 
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شاب ام  نامهم  رحس  ات  بشما  کی 
مرادن ییادرف  دیما  نم  هک 

« مرادن ییادوس  وت  زا  ریغ  رس  هب  » 
« مرادن ییاّنمت  وت  ز  ــــ لد ج هب  » 

« تقشع رازاب  رد  هک  دناد  اد  ــ خ » 
« مرادن ییالاک  چیه  ناج  زج  هب  » 

دندیرفآ ناج  رهوج  زا  ار  وت 
دندیرفآ ناناج  ناج  زا  ارم 

قشع هناحیر ي  تهکن  زا  ار  وت 
دندیرفآ ناحیر  رطع  زا  ارم 

داد شرورپ  تمصع  ناماد  ار  وت 
دندیرفآ نابوخ  رهم  زا  ارم 

لد رب  غاد  قیاقش  نوچ  مه  ار  وت 
دندیرفآ نابیرگ  رد  رس  ارم 

رپرپ ياهلگ  دهاش  يا  ار  وت 
دندیرفآ نادیهش  گربلگ  ز 

مشچ يربا  نامسآ  رد  ارم 
دندیرفآ نافوت  هیرگ ، ياج  هب 

تشاد یقشاع  گنر  هک  يزیچ  ره  ز 
دندیرفآ نآ  زا  تقلخ  رد  ارم 

« دندیر ـــ فآ ناماس  هن  رس ، هن  ارم  » 
« دندیر ـــ فآ نا  ـــ شیرپ مناشیرپ ، » 

« كاخ رد  دنتفر  نارطاخ  ناشیرپ  » 
« دندیرفآ نا  ــ شیا كا  ـــ زا خ ارم  » 

درک مرغاس  رد  لد  نوخ  ّتبحم ،
درک مرس  رب  تبرغ  كاخ  ییادج ،

ماّیا نیچلگ  مغ  زیواتسد  هب 
درک مرپرپ  تفرگ و  نم  زا  بالگ 

میوگ هک  اب  یتفگن  شتآ  لگ 
؟ درک مرتسکاخ  وت  رجه  زوس  هک 

قشع رد  هک  ملانیمن  نارجه  زا  نم 
درک مرتقشاع  سفن  ره  ییادج 
یمیتی کشا  اب  هک  ییاه  نوخ  هچ 
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درک مرهاوخ  مشچ  هب  وت  قارف 
يزاونلد نم  زا  هک  ییاه  بش  هچ 

درک مردام  نابرهم  هاگن 
ّتبحم ناراب  هک  میوگیمن 

درک مرت  مشچ  همشچ ي  اب  اهچ 
« درک مرورپ  نو  ـــ بایب تقشع  مغ  » 

« درک مرپ  لا و  ــ یب ب تخب ، ياوه  » 
« يروبص نک  يروبص  یتفگ  وم  هب  » 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دّمحم  دّیس  درک » مرس  رب  یکاخ  هفرط  يروبص  » 

ام تداع  هناهاش  تمدخ  دش  ارجام  حرش 

ام تداعس  رس  نیسح  قشع 
ام تدابع  وا  لامج  فصو 

ام تدارا  صالخا و  هب  رگنب 
ار الب  لد  ناج و  زا  میرخیم  ام 

***
تسام لگ  وزرآ  تشهب  رد  وا 
تسام لّکوت  ربص و  هیام ي  وا 
تسام لپ  هنگ  يایرد  يور  رب 
تسام لّسوت  تسد  شنماد  رب 

ار ادگ  دوب  تجاح  هش  هب  يرآ 
***

مرادن سفن  اما  ملبلب  نم 
مرادن سفق  زا  ندیرپ  لیم 

مرادن سک  چیه  زا  مرک  مشچ 
مرادن سوه  رگید  البرک  زج 

ار اعد  نیا  وت  نک  تباجا  بر  ای 
***

هتفرگ الج  مبلق  هنییآ ي 
هتفرگ یلب  ولاق  زا  ماهلا 

هتفرگ الو  ریجنز  هب  یتسد 
هتفرگ الب  ماش  هر  اهنت 
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ار اههدقع  هیرگ  اب  دنک  لح  ات 
***

تسا میعّنلا  ۀضور  تشهب و  اجنیا 
تسا میقتسم  طارص  نامه  اجنیا 
تسا میقم  ناتسآ  نیا  رب  لیئربج 

تسا میتی  يرتخد  رازم  اجنیا 
ار ادخ  دوب  اهیّلجت  اج  نیا 

***
تسا بارخ  نیا  زا  اهلد  يدابآ 

تسا باجتسم  قلخ  ياعد  اجنیا 
تسا باوخ  هب  يرتخد  اجنیا  هتسهآ 

تسا بآ  يوجتسج  رد  يا  هنشت  بل 
ار ام  بلق  هرابکی  هدز  شتآ 

***
هّیقر هناوید ي  متسیک  نم 

هّیقر هناورپ ي  نم  عمش و  وا 
هّیقر هناخ ي  دش  ملد  جنک 

هّیقر هنامیپ ي  دش  زیربل 
ار ارجام  حرش  میوگ  هک  يربص 

***
مبارطضا رد  بشما  ناج  هّمع  تفگ 

مبات چیپ و  هب  شتآ  هلعش ي  نوچ 
مباب يور  لصو  راظتنا  مشچ 

مباوخ هب  شوخ  باوخ  رد  ردپ  دمآ 
ار یحّضلا  سمش و  لامج  مدید 

***
دماین رد  مباب ز  ارچ  هّمع 
دماین ربخ  رگید  البرک  زا 

دماین رفظ  ربص و  مفک  زا  تفر 
دماین رفس  نیا  زا  ارچ  مباب 

ار ادخ  وا  يور  رجه  مدُرم ز 
***

تفر قفش  نامسآ  زا  دمآ و  بش 
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تفر قح  لها  هاگهولج  هب  لطاب 
تفر قمر  رگد  بنیز  يوناز  زا 

تفر قبط  بناج  نوتاخ  هّیقر 
اراکشآ هگان  یفخم  ّرس  دش 

***
تشادرب داد و  هسوب  ار  رس  هتسهآ 

تشاد رس  هب  هگ  هّمع ، هب  رظن  یهاگ 
تشاد ربخ  دوخ  تشونرس  ایوگ ز 
تشاد رثا  شاهلان  هتسکش  لد  نآ 
اراخ گنس  هکلب  لد  رد  هن  اهنت 

***
نم ملگ  قشاع  ناج  ردپ  يا  تفگ 

نم ملبلب  دننام  نابز  نیریش 
نم ملّمحت  ربص و  تقاطیب و 

نم ملزلزت  رد  نامحر  شرع  نوچ 
ار ایربک  لالج  ییوت  رهظم 

***
تسا تشخ  يور  هچ  رگ  ام  رس  اباب 

تسا تشونرس  ریدقت و  يزاب  نیا 
تسا تشرس  رد  وت  يالوت  ار  ام 

تسا تشهب  مه  هناریو  وت  لصو  اب 
ارآ ّتنج  وت  يور  نشلگ  يا 

***
ام لفحم  وت  رون  زا  دش  نشور 

ام لگ  اب  هتشرس  دش  وت  رهم 
ام لزنم  هب  اباب  يدمآ  شوخ 

ام لد  تمغ  زا  هتسکش  اّما 
ار یفطصم  دالوا  لد  نکشم 

***
متسب وت  هولج ي  قشع و  هب  لد  نم 

متسد ردپ ز  یتفر  یکدوک  رد 
متسه وت  هلاس ي  هس  رتخد  نم 
متسکش مدش  نامک  وت  رجه  زک 
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ار افش  نم  هب  دشخب  رگم  تلصو 
***

هلاس هس  نیا  هاگن  کی  هب  بر  ای 
هلاس هس  نیا  هام  يور  هب  بر  ای 
هلاس هس  نیا  هار  ِجنر  هب  بر  ای 

هلاس هس  نیا  هآ  کشا و  هب  بر  ای 
ار البرک  وت  ام  يور  هب  اشگب 

***
تسا ریقح  هدنامرد و  قفش )  ) بر ای 

تسا ریقف  عضاخ و  لیلذ و  دبع 
تسا ریجتسم  نیکتسم و  نیکسم و 
تسا ریسا  سوه  ماد  رد  تسیرمع 
ار يوه  هدنب ي  نیا  نک  دازآ 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دّمحم  دّیس  *** 

هدرک هناورپ  دوخ  هب  ار  اه  ناج  هک  رتخد  نیا  تسیک  هناریو  رهوگ 
هدرک هناوید  ار  هعیش  شقشع  هک  ربلد  نیا  تسیک 
هدرک هناریو  لد  رد  نکسم  هک  رهوگ  نیا  تسیک 

تسا بیرفلد  سب  وا  مان  ندیرخ  دراد  وا  زان 
تسا بیرغ  نیا  هلاس  هس  يارهز  دنیوگیم  هک  نآ 

***
هدیشک نارجه  تنحم و  جنر و  هک  رتخد  نیا  تسیک 

هدیشک ناناج  هر  رد  نافوط  هک  قشاع  نیا  تسیک 
هدیشک ناریا  زا  ماش ، رب  ارم  شنسح  هبذج ي 
تسا ناینایفس  هرمُز ي  مشچ  راخ  شهاگراب 
تسا نایناریا  هلبق ي  شربق  تسا  نرق  هدزیس 

***
وا زا  دهاوخیم  افص  لد  لها  هک  رتخد  نیا  تسیک 

وا زا  دهاوخیم  افش  هر  زا  دسریم  یضیرم  ره 
وا زا  دهاوخیم  البرک  تارب  نیکسم  لد  نیا 

هدیرخ  ناج  رب  الب  غاد  البرک  ياوه  رد 
هدیدن ار  اباب  ربق  وا  البرک ، ناقشاع 

***
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دراد هناخ  ام  لد  ردناک  نایشآیب  نیا  تسیک 
دراد  هناگیب  مدرم  اب  رظن  نیب  ییانشآ 

دراد  هناخترافس  اجنیا  تسا  بنیز  ریفس  وا 
درادن  انعم  ندش  بنیز  رئاز  شیاضریب 

درادن  ازیو  وت  تروبساپ  وا  ربق  یسوبن  رگ 
***

دوب ردپ  نامشچ  ود  ره  رون  هک  رتخد  نیا  تسیک 
دوب رد  هب  شنایرگ  مشچ  مئاد  هناریو  نیردنا 
دوب  ربخیب  اباب  لتق  زا  نیسح  بلق  هویم ي 

دمآ  رد  زا  مغ  دصاق  دمآ  رس  شربص  یبش  ات 
دمآرس نینوخ  قبط  رد  اما  تساوخیم  ردپ  وا 

***
هدیرب ار  تیولگ  ياهگر  هک  ناج  اباب  تفگ 

هدیرد  نت  زا  تنهاریپ  سک  هچ  ارهز  فسوی 
هدیرخ  شناج  تمیق  رب  ار  وت  بشما  ترتخد 

متفرگ  نمشد  فک  زا  ار  دوخ  رای  هللادمح 
متفرگ رب  رد  ار  وت  نم  اباب ، تسد  يرادن  وت 

***
اباب هتسب  ناناج  هب  لد  اباب ، هتسراو  هش  يا 

اباب هتسویپ  تمسوب  اباب ، هتسهآ  تمیوب 
اباب  هتسخ  اباب  هتسخ  تتسم ، مشچ  يادف  ناج 

ییام نامرد  هراچ و  نادنمدرد  هانپ  يا 
یناجنز یمالک  ییام  نامهم  یبشما  يدومن  ناقاتشم  دای 

ماش هبارخ ي 

بشما دراد  ناناج  يادوس  مرس 
بشما دراد  نارجه  ياوآ  ملد 

هبارخ رد  بنیز  هک  لد  يا  زوسب 
بشما دراد  نابیرغ  ماش  مغ 

تاقالملا عونمم  هتشگ  هّیقر 
بشما دراد  نامهم  هناریو  رد  هک 

شنامهیم زا  نیبب  یئاریذپ 
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بشما دراد  ناج  نابزیم ، هرفس  هب 
نادیهش هاش  رس  سلجم  نیا  رد 
بشما دراد  نآرق  رکذ  اهبل  هب 

هلاس هس  يارهز  هک  ارهز  ایب 
بشما دراد  ناماد  هب  یخرس  لگ 

اباب ياهبل  اب  لفط  نیا  بل 
بشما دراد  ناراب  هسوب  ثیدح 

تفگیم دیسوبیم  هک  یمخز  ره  ز 
بشما دراد  نامرد  رای  مدرد  هب 
مناج هّمع  ظفاح  داب  تیادخ 

بشما دراد  ناتسلگ  گنهآ  لگ ،
ار رظتنم  ياه  مشچ  نیا  دنبب 

بشما دراد  ناوارف  جنر  لد  هک 
ناناج هب  ناج  نیا  دومن  مهاوخ  ادف 

بشما دراد  نامیپ  دهع و  هّیقر 
دش رحس  ابابیب  هک  ییاه  بش  هچ 

بشما دراد  نادنچ  ود  درد  ملد 
تسد زا  داد  مهاوخن  ناماد  نیا  نم 

بشما دراد  نابهگن  رس  هچ  رگا 
نابهگن مشچ  زا  هک  وک  میومع 

بشما دراد  ناهنپ  رادرس  رس 
( یمالک  ) نک ییادگ  نک  ییادگ 

یناجنز  یمالک  بشما  دراد  ناسحا  ناوخ  هّیقر 

میظع ياهلبق  وت  کچوک  هاگراب  يا  میظع  هلبق ي 

میعن  ٌۀضور  وت  كرابم  هضور ي  يو 
لد هاگ  هلبق  وت  سدقا  میرح  دشاب 

میرح نآ  رد  یناهج  ناج  وت  نوچ  هتفخ  ات 
ماما  رهاوخ  مه  یماما و  رتخد  مه 

میرک  رتخد  مه  یتسه و  همیرک  دوخ  مه 
لد  لها  دنناوخ  هک  تسا  سب  نیمه  تردَق 
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میعن  تمحر  يا  وت  يوربآ  هب  ار  قح 
رگد تبترم  نیا  هلاس و  هس  رتخد  کی 
میقع یئوت  نوچ  مه  نداز  دوب ز  یتیگ 

ناج  هّیقر  ارهز  هداز ي  مشچ  رون  يا 
میظع  تمتام  دوب  وت ، یکدوک  دنچ  ره 

يرهوگ هدنزورف  وت  ار  ربص  يایرد 
! میتی ّرُد  يا  دیشک ، هتشر  هب  تنمشد  ناز 

یتخاس هناریو  هشوگ ي  ياج ، هک  بش  نآ 
میدن لد  هآ  دوب و  کشرس  ترگنشور 

تخادگ  ردپ  قارف  ترهطا ز  بلق  ات 
مین ود  دوب  اهلد  وت  زادگناج  گرم  زا 

دیزی  يراکمتس  يانب  مدهنم  دش 
میتی رتخد  يا  وت  نیشتآ  هآ  زا 

وت لالج  زا  ماش  هبارخ ي  دش  دابآ 
میئل نآ  خاک  ُنب  تشگ ز  بارخ  اّما 

لیخد یبش  مدرگ  وت  رازم  رب  هک  مهاوخ 
میقم یبش  مشاب  وت  راوج  رد  هک  مهاوخ 

تشهب  وجم  دیؤم )  ) راهچ تشه و  رهم  یب 
دّیؤم اضر  دّیس  میقتسم  هار  نیا  زا  ّتنج  هب  یسریم  نوچ 

ماش رینم  هام  هنیدم و  رتخا  يا  ماش  رینم  هام 
مالس  بش  زور و  ره  وت  يور  باتفآرب 
میرک هداز ي  مه  یتسه و  همیرک  دوخ  مه 

ماما  رتخد  مه  یماما و  رهاوخ  مه 
رمع مامت  تیوس  هب  تسام  دیما  مشچ 

ماوّدلا  یلع  تیوک  هب  تسام  زاین  يور 
ياهدرپس  ناج  رگا  تراسا  هتشر ي  رد 

مادم  دوب  تتسد  هب  روما  هتشر ي  رس 
نوخ تشد  ناریسا  ياپ  هب  اپ  هتفر  يا 
ماع مزب  نادنز و  هبارخ و  ات  رید و  ات 

یلع رتخد  هدهاجم ي  لمحم  مه 
ماما  نیمراچ  هزرابم ي  رگنس  مه 

البرک  تشد  هعقاو ي  هک  دوب  ادیپ 
مامت  دش  هناریو  هب  وت  يراثن  ناج  اب 
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تست گرم  هب  ینیسح  خرس  نوخ  ریسفت 
ماش  راید  رد  ادخ  نوخ  راگدای  يا 
تفرعم  بابرا  لفحم  غارچ  ترهم 

مایپ  زکرم  رظن  لها  يارب  تربق 
زونه  اهلاس  زا  سپ  تست  يوس  هب  اهلد 

مایق  يزوریپ  يدانم  تدبنگ  يا 
همه  بدا  يور  وت  ناتسآ  رب  ار  ام 

مامت  اعد  ضرع  وت  هاگشیپ  هب  ار  ام 
تسد ریگب  ام  زا  تکچوک  ياه  تسد  اب 

دّیؤم اضر  دّیس  مایق  هصرع ي  رد  ملاع و  ياههنحص  رد 

تسنم نامهم  همطاف ، رسپ  نم ، ردپ  روط ! هلخن ي 

تسنم  ناناج  نم و  ناج  هک  هن ، نامهم  هّمع ،
ردپ  نینوخ  رس  ماش و ، هناریو ي  جنک 
تسنم ناماس  رس و  نیا  زا  بجع  رد  نامسآ 

تشهب ناناوج  ياقآ  هدمآ  تشهب  زا 
تسنم نازحا  هبلک ي  رد  همطاف ، فسوی 

روط يداو  ماهدکمغ ، نم و  ياسوم  تسوا 
تسنم  نازوس  لد  زا  روط ، هلخن ي  شتآ 

دیسوبیم ارم  زور  بش و  هک  نآ  داب ، دای 
تسنم ناماد  تنیز  وا ، رس  بشما  هک  نیا 

رگج  زوس  یگنشت و ، زا  هتخوس  شبل  رگ 
تسنم ناج  وا  بل  زا  رتهتخوس ، ادخ  هب 

میدق  تفلا ز  هک  هسوب ، وا  بل  رب  منزیم 
تسنم  نایرگ  هدید ي  بل و  لعل  نیا  نیب 

نم مغ  دز ، يررش  دّیؤم )  ) ناج لد و  رب 
تسنم ناوخ  لزغ  زاب ، نامز ، رید  زا  سپ  هک 

دّیؤم اضر  دّیس 

یعابر

نم مدید  ار  هدیپط  نوخ  هب  دیشروخ 
نم مدید  ار  هدیرب  رس  قشاع  نآ 
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تفگیم شرامشیب  مخز  همخز ي  اب 
نم مدید  ار  هدیپس  بش  نماد  رد 

یمیعن داوج 

میرگیم نوخ  وت و  يوک  رس  زا  موریم  ماش  هدکمغ ي 

میرگیم نورد  زوس  زا  هدزمغ  لد  اب 
نم ندییرگ  هب  دننارگن  ءایشا  همه 

میرگیم نوچ  هک  هّمع  نیبب  كاخ  زا  مه  وت 
زونه هتسخ  نم  تسا و  هار  مزاع  ناوراک 

میرگیم نوخ  هداتفا و  وت  ربق  رس  رب 
یلو ماش  هدکمغ ي  نیرد  وت  اب  مدمآ 

میرگیم نوگن  تخب  زا  وتیب و  موریم 
ربص مدرک  یمغ  جنر و  ره  هب  هک  نم  ناج  هّمع 

میرگیم نوکس  ربصیب و  وت  رجه  زا  رگید 
ملانیم تمغ  غاد  زا  رحس  غرم  وچ  مه 
میرگیم نوبز  خرچ  متس  زا  ربا  وچ  مه 

متسویپ مه  هب  هدقع  مغ  هنیس ز  رد  هچ  نآ 
میرگیم نونک  تسد  رد  هدمآ  لاجم  نوچ 

معنم سک  دنکن  هّیقر ، هیرگ  زا  رگید 
میرگیم نود  نمشد  شنزرس  زا  غراف 

نیسح ماکان  رتخد  يا  مدوخ  تسد  هب  دوخ 
میرگیم نوزف  درد  نیا  زا  نفد و  تمدرک 
مونش دّیؤم )  ) هّیقر ز گوس  نامز  ره 

دّیؤم اضر  دّیس  میرگیم  نورب  هودنا  ملانیم و ز  تخس 

مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  هّمع  يا  هنامیتی 

مییرگب هناریو  هب  هناخ ، نطو و  زا  رود 
دیشروخ شبات  زا  وت  يور  لگ  هدرمژپ 

مییرگب هناناج  هب  مینیشن و  هیاس  رد 
مربص هساک ي  رگا  هّمع  يا  دش  زیربل 

مییرگب هناوید  لد  نیا  وت و  لاح  رب 
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نم لد  هتشگ  ردپ  رادید  دیمون ز 
مییرگب هنامیتی  هک  مرانک  هب  نیشنب 

قوشعم رس  درگ  هب  هناورپ  وچ  میدرگ 
مییرگب هناخمغ  هشوگ ي  نیرد  عمش  نوچ 
دیاب هک  هّمع  يا  دشکیم  ارم  هدقع  نیا 

( ناّسح  ) نایچیاچ بیبح  مییرگب  هناگیب  مدرم  رظن  شیپ 

نم لگ  يا  بارت  زا  باوخ  رتسب  تسار  وت  ماش  هراتس ي 

نم لگ  يا  باوخب  ممشچ ، ود  رون  باوخب 
زونه وت  ياهتفخن  هم  يا  بش  همین  تشذگ 

نم لگ  يا  باتهام  ینم  رات  ماش  هب 
تسا خرس  لگ  يهچنغ  زا  رتفیطل  تخُر 

نم لگ  يا  بالگ  ددرگ  وت  غاد  کشا  ز 
تنامشچ کشا  لیس  نارم  هرهچ  هب  نینچ 

نم لگ  يا  بارخ  مربص  هناخ ي  تشگ  هک 
راوردنمس دوخ  ناج  مغ ، شتآ  هب  نزم 

نم لگ  يا  باهتلا  نیا  زا  بنیز  تخوس  هک 
ار یتسه  کلم  کشا  زا  یهدیم  بآ  رب 

نم لگ  يا  بآ  هدید  زا  تخر  رب  زیرم 
ماش هراتس ي  يا  قشع ، لد  هتسخ  ریسا 

نم لگ  يا  باوخ  تقو  دوب  هحون  ياج  هچ 
فجن هاش  تخد  ینیسح و  مشچ  رون  وت 

نم لگ  يا  بارت  رب  دوخ  رس  هنم  نینچ 
میوگ اههّصق  هک  ِهن  نم  نماد  هب  ترس 

نم لگ  يا  بآ  طحق  لگ و  تشذگرس  ز 
نایاپیب ِکشرس  نیا  ار  وت  عمش  وچ  دشُک 
نم لگ  يا  بآ  شقن  ارم  دیما  نکم 

لاصو حبص  دیمد  هم ، يا  ردق  نآ  یتفخن 
نم لگ  يا  باتفآ  رگنب  رز  تشط  هب 

ناد تمینغ  ردپ  دمآ  رفس  زا  هک  نونک 
نم لگ  يا  باب  يوجلد  خر  زا  سوبب 

تردپ هرهچ ي  هب  نآ ، زا  هر  كاخ  هتسشن 
يدرک یمه  ادن  ار  ردپ  هک  ياهویش  هب  نم  لگ  يا  باتش  اب  تایپ  هدمآ ز  هک 
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نم لگ  يا  باطخ  ار  وا  نک  زیخ و  ياپ  هب 
شنینوخ لعل  یتفرگ ز  هک  ياهسوب  ز 

نم لگ  يا  بایماک  يدش  قشع  هار  هب 
ار ام  ینکیم  هناوید  هک  توکس  نکم 
نم لگ  يا  باوج  رخآ  هچ  یهدیمن ز 

ترسح نیا  غاد  بنیز ز  هنیس ي  تخوسب 
( ناسح  ) نایچیاچ بیبح  نم  لگ  يا  باسحیب  تمغ  یکدوک و  هک 

متفر مدید و  ار  ترس  مه  نم  تبقاع  ناج  ردپ  کچوک  ناسر  مایپ 

متفر مدیسرپ و  تبقاع  مه  نم  وت  لاوحا  ز 
نم مدناسر  ار  تخرس  نوخ  مایپ  دناد  ادخ 

متفر مدیشوک و  ردپ  مه  نم  نتشیوخ  ردق  هب 
نتفر مد  اّما  ترس  اب  مدرک  هچ  میوگیمن 

متفر مدیئوب و  مدیسوب و  لد  ناج و  زا  ار  وت 
يدرک وگتفگ  نم  اب  هک  مدید  دوخ  باوخ  رد  ار  وت 

متفر مدیباوخ و  وت  يایؤر  اب  هک  نم  رب  اشوخ 
اّما ما  هتفخ  یجنگ  وچ  هناریو  جنک  اجنیا  نم 
متفر مدیشروخ و  تبقاع  مدید  رکش  ار  ادخ 

دولآ نوخ  ياپ  تسا و  یلین  ياه  مخز  لگ  ارم 
متفر مدیچ و  ییاههچنغ  مه  تتروص  زا  یلو 
بنیز وت  ياه  لگ  رب  هدرک  ینابغاب  ناج  ردپ 

ینایردآ ییاضر  روصنم  متفر  مدیسوب و  ار  هّمع  ور  نیا  زا  نتفر  هگ 

نشلگ هدش  هبارخ  بشما ، هک  هّمع  ایب  یطوط  هنییآ و 

نشور  همه  مشچ  هک  وگرب ، دمآ و  ردپ 
شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو  الیواو  الیواو 
تسدوب  هک  شیپ  ردپ  بشید ، هک  هّمع  وگب 

تسدوبک شبل  ارچ  هتسکش ، شرس  ارچ 
شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو  الیواو  الیواو 
مرادن  بدا  وگم  مزیخن ، اپ  هب  رگا 
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مرادن بل  هب  قمر  یهاوخرذع ، رهب  هک 
شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو  الیواو  الیواو 
دش ناکدوک  هب  رپس  نمشد ، شیپ  هکسب  ز 

دش نامک  رپس  نیا  هک  نیب ، ار  هّمع  ایب و 
شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

الیواو الیواو  الیواو  الیواو 
وگنخس غرم  منم  نم ، هنیآ ي  ییوت 

وتسرپ گنر  هدش  تزبس ، یطوط  یلو 
شیامن ور  يارب  شیادف  هب  ناج  منک 

یناسنا  یلع  جاح  الیواو  الیواو  الیواو  الیواو 

ماهناناج هدمآ  نیبب  هّمع  ماهناریو **  هشوگ ي  یندید  دش   3 هّیقر ترضح  هحون 

ماهناورپ دننام  نم  عمش و  وا 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
متسه وت  رتخد  نم  نیبب  اباب  متسه **  وت  رفولین  نابغاب ، يا 

متسه وت  ردام  هیبش  اّما 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
مفاکتعا رد  ناریو  هشوگ ي  هب  مفافع **  هدرپ ي  رد  نیبب  اباب 

مفاوط رد  وت  رود  نم  هبعک ي 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
متسشن وت  رانک  نامهیم  يا  متسم **  تسم  وت  يوسیگ  رطع  زا 

متسه هدیرب  رس  رئاز  نم 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

*****
تسا ناوغرا  وچ  تبل  ارچ  وگب  تسا **  ناشف  نوخ  وت  مغ  زا  ماهدید 

تسا نارزیخ  ياج  هک  منک  نامگ 
دمآ رس  اب  بشما  منامهم  دمآ  رس  نم  قارف  بش 

ینیسح نسحم  دّیس  ***** 
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متسه ترفولین  نم ، ینابغاب  وت   3 هّیقر ترضح  هحون 
متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 

نم نامادب  نیشنب  نم -  نامهم  وت  یتسه  نم -  ناج  زا  رتهب  يا 
مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 

*****
متسه ترت  نوخ  زا  مشچ ، دهاش  نم 

متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 
ربب ار  نم  وت  دوخ  اب  رمق -  صرق  وچ  تیور  رحس -  ار  نم  ماش  يا 

مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 
*****

متسب وت  هب  لد  نم  یتسه ، ابرلد  وت 
متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 

ربب ار  نم  وت  دوخ  اب  رمق -  صرق  وچ  تیور  رحس -  ار  نم  ماش  يا 
مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 

*****
متسم وت  يوسیگ  رطع ، زا  نم  بشما 

متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 
يربیم ارم  بشما  يرخیم -  ارم  زان  يرتسکاخ -  هام  يا 

مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 
*****

متسد هدش  ممشچ  میوگیم ، هتسب  رس 
متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 

ترس هتسکش  هچ  زا  ترتخد -  خساپ  وگ  ترت -  مشچ  نابرق 
مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 

*****
متسشنب وت  شیپ  نم ، مرادن  رواب 

متسه ترتخد  نم  متسه ، ترتخد  نم 
قبط يوس  هب  میآ  قمر -  مرادن  رگید  قفش -  نوچ  دوب  تمشچ 

مناج نیسح  اباب  مناج ، نیسح  اباب 
*****

ینیسح  نسحم  دّیس 

ـت سا وت  هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  يا   3 هّیقر ترضح  هحون 
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تسا  وت  هم  نوچ  مه  يور  رب  ارچ  مخز  همه  نیا 
اتبا ای  اتبا 

منک  كاچ  نت  هب  هماج  مروآ و  شیپ  تسد 
منک كاپ  وت  ینارون  خر  زا  کشا  هک  ات 

اتبا ای  اتبا 
دندز  هناورپ  رپ  رب  نارگدادیب  هلعش 

دندز  هناش  ارم  يوم  افج  گنس  اب  همه 
اتبا ای  اتبا 

دوب  هلهله  فک و  مانشد و  يداش و  هدنخ و 
دوب  هلسلس  کی  هب  هتسب  وت  ترتع  زا  نت  هد 

اتبا ای  اتبا 
دندیدنخ  ام  هیرگ ي  رب  هرسکی  نایماش 

دندیصقر ترس  نآرق  هزاوآ ي  ياپ 
اتبا ای  اتبا 

تساجک ؟ سای  لگ  هتشگ ، نازخ  یحو  نشلگ 
؟ تساجک سابع  ترضح  نابل  هنشت  یقاس 

اتبا ای  اتبا 
اجک روط  رجش  اجک و  هناریو  كاخ 

اجک  رون  قبط  اجک و  کیرات  بش 
راگزاس اضرمالغ  جاح  اتبا  ای  اتبا 

منیسح يهنادرد  ماهلاس  هس  منیملاع **  دهم  تخد  هّیقر   3 هّیقر ترضح 

منیش روش و  هب  ردپ  يرود  ز 
ررش مناج  هب  دز  رفس  اباب  هتفر 

یلیس تبرض  متس و  زا  یلین  هدش  ارهز  وچ  میور 
***

هلفاق بقع  مدیود  هکسب  هلگ **  دیامن  وت  زا  ملد  ردپ 
هلبآ رپ  هدش  هر  زا  نم  ياپ 

نوخ قرغ  نم  ياپ  نوگ  هلال  مرکیپ 
مریمب هسوب  منز  ردق  نآ  مریگب  رب  هب  ار  وت  رس 

***
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ماهناریو جنک  هب  يدمآ  شوخ  ماهنادرد **  رتخد  نیبب  ردپ 
ماهناورپ وت  هب  نم  یعمش و  وت 

افو زا  يدمآ  ام  ناریو  جنک 
دحوم دّیس  نشور  وت  مشچ  ردپ  دمآ  نشلگ  هدش  هبارخ  هّمع 

ارهز نیسح  دنبلد  هلاس  هس   3 هّیقر ترضح 

اهنت هتسشن  هناریو  جنک  رد 
ییادج زا  ياو  ییاجک  اباب 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
هناهب دریگ  مکچوک  بلق  نیا 

هنایزات اب  منت  یلین  هتشگ 
مهانپیب نم  مهاگن  امنب 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
مناریو جنک  يدمآ  شوخ  اباب 

منامهم هزات  تمدقم  نابرق 
تیوب متسم ز  تیور  نابرق 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
هدید رون  يا  نم  شیپ  زا  یتفر 

هدیرب ترس  یملاظ  هچ  وگب 
مهانپ یب  نم  مهاگن  امنب 

ناج نیسح  اباب  ممولظم  ياباب 
دحوم

هتسشن نوزحم  یلفط  ناریو  جنک  رد   3 هّیقر ترضح 

هتسکش شبلق  اباب  يور  رجه  زا 
ناج ردپ  دیوگ  نایرگ  مشچ  اب 

ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 
یلیس برض  زا  نم  راسخر  هک  نیبب 

یلین هدیدرگ  ارهز  يور  دننام 
هلان هآ و  رد  هلاس  هس  تخد 

ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 
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ناج نیسح  اباب  نک  میاشامت  ایب 
نالیغم راخ  زا  میاپ  هلبآ  رپ 

ناشنب وت  ارم  ناماد  يور  هب 
ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 

نآرق رکذ  رد  يدوب  شوخ  ین  يالاب 
نالفط لاح  زا  وت  يدوب  اجک  لفاغ 

ناریو ماش  ات  نابایب  نآ  زا 
ییادج زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 

هناور اباب  نم  مسج  زا  هتشگ  نوخ 
هنایزات اب  نمشد  دز  کتک  سب  زا 

مراز بات و  یب  مرابک  باب 
دحوم ییادج  زا  داد  اباب  يا  اجک  یتفر 

هدمآ رفس  زا  نم  هدرک ي  رفس  رای  ماش  هبارخ ي 

هدمآ ردپ  هک  منک  تنیز  ار  هبارخ 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
وت يوس  مروآ  زامن  نم  يا و  هبعک  وت 

وت يور  لگ  زا  رابغ  میوش  دوخ  کشا  اب 
ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

نیبب ار  متروص  يدوبک  ردپ  ناج 
نیبب ار  متماق  مدش ، تردام  هیبش 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
دندز یم  مکمن  لد ، مخز  هب  مدق  مدق 
دندز یم  مکتک  متفگ و  یم  ردپ  ردپ 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
مبت بات و  هدش  ما ، هنیس  نرود  سفن 
مبل لعل  وت ز  ولگ ، زا  مریگ  هسوب  نم 

ربب هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 
يا هدروآ  نم  َِرب  نوگ ، هلال  راذع  ارچ 

يا هدروآ  نم  َِرب  نوخ ، هب  هقرغ  نساحم 
( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  ربب  هرمه  هب  ارم  ردپ ! يا  يدمآ  شوخ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

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

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

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

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

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

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

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

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
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ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

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

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

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

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

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

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

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
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