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۴زا۱ هحفص

 ترورض
ثحب حرط

 بالقنا و ماما ی هرابرد ییاه هتفگان دوجو
دریگب رارق هعماج تینهذ رد رورم هب دیاب هک

هدش هتفگ بالقنا و ماما هرابرد نونکات هک هچنآ رارکت و رورم

لیلد

 و تایئزج اب و اهراب هک یتقیقح ره فیرحت ل6تحا
دوشن رارکت تایصوصخ

بالقنا فیرحت و ماما تیصخش فیرحت یارب ییاه هزیگنا دوجو

هباشم هنو?
نآرق هنازور توالت رارکت

نآ نییبت و ید6تم یاه نرق لوط رد اروشاع ی هثداح رکذ رارکت

 بطاخم
تلعروشک ی هدرتسگ ناوج لسن و زیزع یاه ناوجثحب

دندرکن هدهاشم ار گرزب یاه هس6ح نارود اه ناوج
 میظع یاه تکرح ،سدقم عافد ،بالقنا یزوریپ نارود
دنا هدیدن ار نابلط هیزجت لباقم رد گرزب یاه تدهاجم و

تسا ناگدننک فیرحت فیرحت جامآ اه ناوج نهذ

 تشادرب
 زا تسردان

بالقنا

ً افرص هک دوبن یسایس ییاج هباج کیً افرص یمالسا بالقنا
دنیایب رگید یهورگ و دنورب رانک تردق سأر زا یهورگ

 تقیقح
یناریا هعماج Yم رد مه و یسایس هصرع رد مه قیمع لوحتبالقنا

 لوحت یانعم
یسایس

 ور هلابند و نمشد هب هتسباوِیثرا ی هتسب ِیروتاتکید کی لیدبت
تیوه یاراد و لقتسم و هیاپ مدرم تموکح کی هب ناگناگیب

 لوحت یانعم
 Yم رد
هعماج

 هعماج کی هب برغ ور هلابند و تیوه یب هعماج کی لیدبت
ون یاه فرح و تیقالخ ،تلاصا ،لالقتسا یاراد تیوه اب

 تیمها
ماما فادها

 دارفا طسوت ینیمخ ماما ی[کادح یاه فده Yسناد دیعب
راکادف زرابم هتخپ نارادمتسایس و رگ هسوسو و نیبدب

 یزوریپ زمر
 و بالقنا
ماما یاهراعش

یهلا ی هدارا

مدرم ندروآ نادیم هب یارب ینیمخ ماما ییاناوت
ماما یاهراعش تیباذج و یصخش یاه تیباذج ندوب یوقأشنمهنحص رد اهنآ Yشاد هگن و هعماج داحآ و

ناناوج ندروآ نادیم هب یارب اه تیباذج نیا ییاناوت و

پچ راکفا زا نیگنر یاه فرح و اه هبذاج دوجو
یراد هیامرس هاگودرا هب هتسباو راکفا ات

ماما یاهراعش هب ناناوج بذج و بالقنا لوا ی ههد رد
لیلد

 قادصم
 یاه تیباذج
ماما یصخش

 یگداتسیا تردق یاراد مکحتسم و یوق رایسب تیصخش
اه یتخس ربارب رد

نایب رد تقادص

راتفگ رد تقادص

یواسم روط هب راتفگ و راتفر رد ادخ هب لکوت و ن6یا

 قادصم
  یاه تیباذج
ماما لوصا
 بالقنا رثا

ایند رد

 رظن زا تنطلس یدوبان رب ینبم ماما فده ندوبن یندشقادصم
بالقنا لبق هرود رد ربتعم فورعم نویسایس زا یکی

 یلقادح فادها ربارب رد ماما ی[کادح فده تمظعتلع
تفن تعنص ندش یلم تضهن و تیطورشم تضهن

 تفن تضهن یلو دش قفوم ی[کادح یاه فده نآ اب ماماییاهن هجیتن
دندروخ تسکش یلقادح یاه فده اب هطورشم و

سلجم ی هلیسو هب هاش تارایتخا شهاکهطورشم فده

فده
تفن تضهن

نآ رایتخا Yفرگ تسد هب و اه یسیلگنا زا تفن Yفرگ
تلود طسوت

 تیعضو
ام زورما

 یربهر هبلاطم
نیلوئسم زا

 تشادرب
تسردان

 حیحص یانعم
یرگیبالقنا



 بالقنا رثا
ایند رد

بالقنا نانمشد و بالقنا نارادفرط هب ایند میسقت

یوروش و اکیرمآ دننام زور نآ گرزب یاه تردق
 نانمشد
اه تسینویهص نایرج لثم تردق نوگانوگ یاه نایرجبالقنا

یمالسا بالقنا لباقم رد نانمشد زا میظع فص کی داجیا

یمالسا بالقنا عوقو اب گرزب یاه تردق رطخ ساسحاعضوم

دندش هجیگرس راچد لوا ی هلهو رد اه تردق
مادقا

هدش یحارط ینمشد و هئطوت لاس۳۸

 ینیب شیپ
یربهر

 زونه هک تسا هار رد مه یرگید یاه ینمشد
تسا هدشن ییا?ور

 تسیرورت نیرت نشخ ی ههد ناونع هب۶۰ ی ههد ندروخ مقرقادصم
یگداتسیا و تاراختفا  ههد و یلیمحت گنج  ههد ،روشک رد

تصرف
 زا دعب دیاش هکنیا یارب ناش یلخاد لماوع و نانمشد یراودیما

 ات دوش هداتفا راک زا و ریپ و دنک تلفغ بالقنا ماما تلحر
دنروایب راک رس ار بالقنا لبق طاسب ن6ه و دننک هلمح دنناوتب

بالقنا ندرک فقوتم رد نمشد یناوتان هجیتن

ماما لوصا و ینابم یاه هبذاج و راوگرزب ماما یاه هبذاج
اهنآ ندوب یندشن ماw و

 ام ی هعماج رد ماما سفن و ماما هار ،ماما حور ندوب هدنزیماکان تلع
ماما مان ندوب اشگ هرگ و

یا هدننک نییعت ی ههد و مولظم ی ههد کی۶۰ ی ههد
تسا یناریا و ناریا تشونرس رد

رادشه
اهوگدنلب زا یخرب ی هلیسو هبً اریخا۶۰ ی ههد

دریگ یم رارق مجاهت دروم

تسا گرزب یاه یزوریپ و گرزب یاه نومزآ ی ههد۶۰ ی ههد

 تقیقح
۶۰ ههد

 لاعف ات وجشناد ناوج ات بساک زا مدرم داحآ زا رفن نارازه
دندیسر تداهش هب۶۰ ی ههد رد گرزب یاه تیصخشو یسایس

 یاه میرحت ؛تساه میرحت نیرت تخس ی ههد۶۰ ی ههد
تسا تلود و یداصتقا زکارم و روشک هیلع یپرد یپ

تسا یبلط هیزجت اب ی هزرابم ی ههد۶۰ ی ههد

 ،دنلمأت و رکف لها هک یناسک
دوشن ضوع دالج و دیهش یاج دننک تقد

 هیصوت
یربهر

یگداتسیا و۶۰ ی ههد رد ناریا تلم ندش عقاو مولظم
یناهج یاه تردق ربارب رد تیمها

 اه هئطوت یزاس یثنخ ماظن و روشک زا ناریا تلم عافد
ناریا تلم یزوریپ و هجیتن

 ار اه تلود یبرغ یاهروشک رد هک ییاه یناپمک نایرج
دنا یساسا لئاسم رد ریگ میمصت و دنرب یم و دنروآ یم

نونکات لوا زا اه ینمشد ی همه تسکشهجیتن

 قادصم
 یاه تیباذج
ماما لوصا

)هلآو هیلع هللا یلص(یدمحم بان مالسا

لالقتسا

یدازآ

یداصتقا تلادع و یع6تجا تلادع

اکیرمآ هطلس ی هربنچ زا ندمآ نوریب

یرالاس مدرم

دیناوت یم 6ش هک درک یم رارکت و تفگ یم مدرم هب ماماام مادقاناریا تلم یروابدوخ
دیتسیاب ناتدوخ یاپ یور دیتسه رداق 6ش

یگدنز یاه هصرع ی همه رد روشک تیمکاح رایتخاانعم
دشاب مدرم تسد رد

تیمها
اکیرمآ هطلس ی هربنچ زا ندمآ نوریب زورما

 اکیرمآ اب هک ییاهروشک رد اه ناوج یارب
تسا باذج دنراد یگتسباو ینالوط یاه ن6یپ

تشاد دوجو رجحت مه هک ینارود رد »بان مالسا« حرطتیمها
طاقتلا مه و

طاقتلا ریسا هن و تسا رجحت ریسا هن هک یمالساانعم

قادصم
یدوعص ناتسبرع لثم یروشک رد ناناوج

 تساکیرمآ یاه فده تمدخ رد هک
دنتسه اکیرمآ هناملاظ هطلس زا ییادج هب دنمقالع مه

 ترورض
ثحب حرط
 بطاخم

ثحب

 یزوریپ زمر
 و بالقنا
ماما یاهراعش

 قادصم
 یاه تیباذج
ماما یصخش

 تیعضو
ام زورما

 یربهر هبلاطم
نیلوئسم زا

 تشادرب
تسردان

 حیحص یانعم
یرگیبالقنا
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 تیعضو
ام زورما

بالقنا و ماما یاهراعش زا یضعب ققحت رد یگدنام بقع

یع6تجا تلادع
قادصم

یمالسا لوصا و ینابم ققحت

مینک ی? راکنا ار اه یگدنام بقع  عضوم
یربهر

 بالقنا و ماما یاه نامرآ مه زورما
تسا باذج رگید یاهروشک ناناوج و یناریا ناناوج یارب  یگژیو

 یاه نامرآ
بالقنا یگدننک جیسب تردقماما

 ام فده و ام نامرآ ،ام تمه مه زورما
درک نییعت ماما هک تسا ن6ه

 بالقنا یگدننک جیسب تردق زا یسایس نالاعف و روشک نالوئسم
فیعضت هن دننک ایحا ار بالقنا یاه شزرا دننکن تلفغ

 هبلاطم
 زا یربهر
نیلوئسم

 بالقنا یاهراعش لباقم رد تینالقع موهفم ناونع حرط
تس ا یرگیبالقنا لباقم هطقن تینالقع ّهناک

 تشادرب
تسردان

 ندشن سفن فعض و لاعفنا راچد ،ندشن میلست
ربکتسم یاه تردق ییوگروز لباقم رد  یانعم

 حیحص
یرگیبالقنا

تس یهلا گرزب تمعن کی بالقنا یگدننک جیسب تردقلیلد

هدارا و مزع اب و �اس یاه ناسنا تکرح و تیاده ییاناوت
دنلب و الاو فادها یوس هب

 نآ یاهراعش و بالقنا تردق و تمظع هب ینارشیپ چیهتیمها
درادن دوجو

وا یگظحالم یب و تحاقو و نمشد ندوب نیمک رد

ترورض

 تفرشیپ یارب یبالقنا سفن هبد6تعا و تأرج هب روشک زاین
گرزب یاهراک ماجنا و یداصتقا و یسایس ،یملع

رادشه

 نوگانوگ تالوحت و تدم هاتوک فادها رطاخ هب نالوئسم
دننکن شومارف ار بالقنا و الاو یاه شزرا

دنهدن رارق ربکتسم یاه تردق ندرک یضار ار ناشفده نیلوئسم
 ،مدرم ندرک یضار ار ناشفده روشک نیلوئسمهمزال

لاعف رصانع تیوقت و یلخاد یاهورین Yفرگ راک هب
دنهد رارق روشک لخاد رد

قادصم

 اکیرمآ روهمج سیئر ریشمش صقر و تی6ح
تسم هدنام بقع یا هلیبق ماظن کی سیئر رانک رد

دازآ تاباختنا رد ناریا تلم یأر نویلیم۴۰ زا یریگداریا و
 نانز نالتاق زا تی6ح و رشب قوقح زا اکیرمآ نادرمتلود ندز مد

رشب قوقح ضقن هناهب هب ناریا تلم میرحت و نمی ناکدوک و

 ندرک رپس هنیس یارب یناریا زورما ناوج یگدامآ
مزع و یروالد ،سفن تزع ل6ک اب گرزب یاه نادیم رد ام تیعضو

تسا یرگیبالقنا رد مه یعقاو تینالقع
یربهر خساپ

دهد ناشن ام هب ار قیاقح دناوت یم هک تسا یبالقنا هاگن

 قباطت قادصم
 و تینالقع
یرگیبالقنا

 د6تعا لباق ریغ و گرزب ناطیش ار اکیرمآ شیپ اه لاس ماما
 یاهروشک یاسور اه لاس تشذگ زا دعب زورما درک یفرعم

 تسا د6تعا لباق ریغ اکیرمآ دنیوگ یم ییاپورا

 تاصتخم
 یعقاو
تینالقع

یلخاد یورین و مدرم هب هیکت

گرزب یادخ هب لکوت و هیکت

اه تلاصا تخانش

وا یرابکتسا تردق زا ییاهر زا دعب اکیرمآ هب یکیدزن
تینالقع هناهب هب  قادصم

 زا تسردان
 دراد هنیزه اه تردق اب شلاچ دنیوگ یم یضعبتینالقع

دینک شزاس اهنآ لباقم رد دیاب

دراد هنیزه مه شزاس اما دراد هنیزه شلاچ هلب

 دشاب سفن هبد6تعا هارمه و یقطنم و یئالقع رگا شلاچیربهر خساپ
تسا شزاس هنیزه زا رتمک بتارم هب شا هنیزه

ناربکتسم یردلق و ییوگروز ندرکن لوبق و ندوخن بیرف

یرگ یطارفا ناونع هب ار یرگیبالقنا نالوئسم
دننکن یفن اه فرح نیا دننام و

 اب و دنتسین عناق یدح چیه هب زواجتم و رگ هئطوت یاه تردق
دننک یم حرطم دیدج هبلاطم و اعدا کی ام ینیشن بقع ره

 ترورض
ثحب حرط
 بطاخم

ثحب

 قادصم
  یاه تیباذج
ماما لوصا
 بالقنا رثا

ایند رد
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 عضوم
یربهر

هدنهد یأر نویلیم کی و لهچ زا شیب کیاکی زا رکشت
بلق میمص زا

درواتسد

یمالسا یروهمج ماظن و ناریا یارب رابتعا بسک

مدرم یمومع د6تعا هناشن کی ندمآ دوجو هب
یمالسا یروهمج هب تبسن

 دنتفگ »یرآ« ماظن هب روشک یدصرد دنچ و داتفه تی[کاتلع

 لیلحت
تسردان

 یمالسا ماظن هب یطبر مدرم یأر دنیوگ یم یضعب
درادن نآ دییأت و

یربهر دروآرب

 یلو درک دییأت ار تاباختنا تحص نابهگن یاروش هناتخبشوخ
دوش یریگیپ نیلوئسم طسوت تیدج اب دیاب تاباختنا تافلخت

 یخرب و دش ییاه یقالخادب تارظانم و تاغیلبت رد
دوبن یبوخ راک هک دنتفرگ رارق ماهتا دروم اه هاگتسد

یربهر خساپ

 یمالسا ماظن زا لد رد تسا نکمم هک یناسک یتح
 دننک یم تکرش تاباختنا رد و دنشاب هتشاد مه یدنم هلگ
تسا ماظن یدمآراک هب داقتعا و ماظن هب د6تعا شیانعم

 دهد یم یأر ماظن بوچراهچ رد دیآ یم یسک یتقو
دنک یم لوبق ار بوچراهچ نیا هک تسا نیا شیانعم

 دنک یم د6تعا نآ هب و

 یبایزرا
تافلخت

تاباختنا هجیتن رد یرثا هدش هداد شرازگ تافلخت
دراذگ ی? و هتشاذگن

روشک نوگانوگ تاباختنا رد تافلخت هنوگنیا نداتفاربترورض
اهنآ ندشن رارکت و

 هیصوت
یربهر

تفرگ ماجنا تاباختنا رد هچنآ هب همه
دننکن رارکت و دننک هاگن ض6غا مشچ اب

هدنرب هورگ هچ و هدنزاب هورگ هچ تلم ی همه
دنهد ناشن ملح و تیفرظ دوخ زا دیاب

دنکن ادیپ همادا تاباختنا یاه یقالخا یب

 هنو?
یروهمج تسایر تاباختنا زا سپ88 لاس رد یخرب یتیفرظ مکزیگنا تربع

 هبلاطم
 زا یربهر
دیدج تلود

مدرم هب هک ییاه هدعو ققحت رد یگنرد چیه تلود
دنکن هدش هداد

یسایس و یگنهرف و یداصتقا تمواقم Yفرگ رظن رد
هبناج همه و

دنهدب هژیو تیمها لاغتشا و دیلوت هب مرتحم تلود

 هنیمز
بسانم

 رایسب تاناکما زا روهمج سیئر یساسا نوناق قبط رب
تسا رادروخرب روشک رد یا هدرتسگ

روشک یلخاد یاه تیفرظ ندرک لعفلابهمزال

 یدمآراکان هب ماظن ندش مهتمترورض
فلتخم یاه شخب زا یکی ندوب دمآراکان تروص رد

همزال
دمآراک و راک هیاپ ،لاعف ،نکراک نالوئسم باختنا

اکیرمآ یاه میرحت لابق رد روشک یزاس مواقم و یزاس هدامآ

 عضوم
حیحص

 یدمآراکان هب اهنآ ندرک مهتم و تسا دمآراک ماظن
تسا یفاصنا یب

 ماظن یاپ هب اپ ار ناشدوخ دنناوتب دیاب فلتخم یاه شخبلح هار
دنربب شیپ
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 هبلاطم
 زا یربهر
نالوئسم

دوش هدینش یدحاو یادص دیاب روشک زا
دوشن هدینش نالوئسم زا نوگانوگ یاهادص و

 ام عضوم
نمی هرابرد

 نمی یزور هنابش ناراب� و دنک یم هابتشا یدوعس تلود
دش دهاوخن اهنآ یزوریپ بجوم

 تقیقح
ارجام

مدرم شیپ رد ار ناشدوخ لابو و رزو اهنت یدوعس تلود
 دننک یم نیگنس لاعتم یادخ و

درک دنهاوخ رت تخس ناشدوخ هب تبسن ار یهلا ماقتنا و

 ام عضوم
 هرابرد
نیرحب

تسا یقطنمریغ روضح کی یدوعس تلود روضح

 هناگیب یماظن یورین تلاخد و دورو یتسردانلیلد
رگید روشک ردیراذگ تسایس و

ناشدوخ نیرحب تلم هک تسا نیا نیرحب هلئسم لح هار
دنسرب یا هجیتن هب و دننک تبحص ناشتموکح اب

رگید تلم کی رب نوریب زا هدارا لیمحت یتسردان و یدمآراکان

تسا طوبرم نیرحب مدرم هب نیرحب لئاسم

ییاهن هجیتن

تسا یهایسور بجوم نیرحب رد ناتسبرع یاه تلاخد
دیسر دهاوخن ییاج هب و

 ار اکیرمآ ،یدرایلیم دصدنچ هوشر اب هک یتروص رد یتح
دنسر ی? مه یا هجیتن هب دننک هارمه ناشدوخ اب مه

 ام عضوم
هیروس هرابرد

 تلود هدارا فالخ رب هیروس رد هناگیب یاهروشک روضح
تسا یفالخ راک هیروس تلم و هیروس

 یبرغ یاهروشک دوخ هک تسا یشتآ ،شعاد شتآ
تسا هتفرگ شتآ ناشدوخ نماد الاح و دنا هتخورفا

لح هار

دوش لح دیاب وگتفگ اب هیروس لئاسم

 هار یتباین گنج هک مالسا یایند یاج همه رد میدقتعم ام
تساه تلم و مدرم نیب یوگتفگ و تبحص لح هار دزادنا یم

 دننز یم یدیدج فرح تحاقو ل6ک اب زور ره اه ییاکیرمآترورض
دننک یم کوک یدیدج زاس و

حالس قیرزت و نوریب زا تلاخد مدعهمزال

۴زا۴ هحفص
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