
 
 
 
 
 
 

 لیوأتلا رارسا و لیزنتلا راونا
 
 

 رمع نب هللادبع نیدلارــصان فیلأت ،روهــشم رایــسب و رــصتخم ریــسافت زا ،یواــضیب ریــسفت
 یلـصا مان .تـسا یرجه متفه یهدـس رد یرعـشا ملکتم و رـسفم ،یعفاـش هیقف ،یـضاق یواـضیب
 قافتا هب ریـسفت نیا .تـسا لیوأتلا رارـسا و لیزنتلا راونا ،هدمآ فلؤم همدقم رد هکنانچ رثا نیا
 زارد نایلاـس و ،تـساهریـسفت نیرتهناققحم زا میرک نآرق مجحمک ریـسافت نایم رد رظنلها ءارآ
 یتارابع ،فیطل یکبـس یاراد ،ریـسفت نیا .تـسا هدوب ینید عماجم یـسرد یاهباتک زا یکی
 .تسا تفگش ینایب تردق و فیرظ

 یاهیگژیو زا ،ثحابم نییبت رد ناوارف تقد و یدارطتـــسا یاهثحب زا بانتجا ،ییوگهدیزگ
 رب هوالع ریـسفت نیا .دناهدرک هیکت نآ رب نارـسفم زا یرایـسب تلعنیمه هب و ،تـسا ریـسفت نیا
 و تیمهااب ًاتبــسن زین وا نارــصاعم نایم رد ،یواــضیب زا رخأتم نادنمــشناد و نارــسفم رب ریثأت
 رد ،تـسا یرـشخمز فاـّشک ریـسفت بیذهت و صیخلت ،لیزنتلا راونا ریـسفت .تـسا هدوب ذوفنرپ
 یرـشخمز دید زا هک دراد یدرف هب رـصحنم و قیقد تارظن ریـسفت نیا رد یواـضیب ،لاح نیع
   .تسا هدنام ناهنپ فاشک رد

 :فلؤم ٔهسانش

 ؛تسا یعفاش یواضیب یلعدمحم نب رمع نب هّللادبع ،ریخلاوبا نیدلارصان یضاق ریسفت نیا فلؤم
 تمس یو .تشاد هلصاف خسرف تشھ زاریش ات و دوب سراف رد یفورعم رھش هک ءاضیب هب بوسنم
 رد یکبس ۀتفگ قبط رب و دوب رّیخ و قیقد ،هتسجرب دوخ تمس رد و تفرگ هدھع رب ار زاریش تواضق
 هک تسا ریسفت نیمھ ،اھنآ نیرتمھم هک دراد یدنمشزرا تافیلأت یو .تشذگ رد یرجه ٦٨٥ لاس
 .تسا هتشون یرشخمز فاّشک ریسفت ساسا رب ار نآ



 :ریسفت ٔهسانش

 تلع نیمھ هب و تسا تفگش ینایب تردق و فیرظ یتارابع ،فیطل یکبس یاراد ،ریسفت نیا
 تایآ لیذ یناشاک ضیف .دناهدرک هیکت نآ رب یفاص ریسفت رد یناشاک ضیف هلمج زا نارسفم زا یرایسب
 تسا هدومن افتکا یواضیب ریسفت تارابع لقن هب ،تسا هتفاین تسد مالسلا هیلع موصعم زا یتیاور هب رگا
 لکشم و لضعم تاکن و لئاسم رد یواضیب .تسا هدروآ ار یواضیب ترابع نیع دراوم یرایسب رد و
 هلحرم راھچ هب ار تیادھ ؛ َمیِقَتُْسْملا َطارِّصلا َانِدْھا ریسفت رد الثم ؛دراد یقیقد تایرظن ،تایآ هب طوبرم
 دنوادخ زا ،هیآ نیا ندناوخ ماگنھ رد ناگدنب و تسا یرگید هلحرم لابند هب هلحرم رھ هک دنکیم میسقت
 زا تسا یبلاج و فیطل ریسفت ،نیا و ؛دزاس نومنھر ،تیادھ یالعا بتارم هب ار نانآ هک دنھاوخیم
 .تسا هدومنن هجوت نادب یرگید وا زا شیپ دیاش هک تیادھ ۀلأسم

 یناوارف تاسابتقا فاّشک ریسفت زا هکنآ اب تھج نیمھ هب و هدوب یرعشا بھذم وریپ :دنیوگیم
 نیا یلو ؛تسا هدرواین دوخ ریسفت رد تسا لازتعا بھذم هب طوبرم هک ار فاّشک زا تمسق نآ ،هدرک
 مینیبیم تلع نیمھ هب و تسا هیزنت و لدع لھا وریپ دوخ ریسفت رد وا اریز ؛تسین حیحص راتفگ
 ۀیآ ریسفت رد ،هنومن ناونع هب ؛دنکیم لیوأت تسا لقع لیلد فلاخم ناشرھاظ هک ار یتایآ زا یرایسب
 مایقک امایقّ الإ :دیوگیم .َّسْملا َِنم ُناْطیشلا ُهّطبََختَی یذّلا ُموُقی اَمک الٕاَ نوُموقَی ال ّابِرلا َنوُُلکأی َنیذّلا
 هک تسا یناسک ربّ در یعون انعم نیا و یبصع ضارما هب التبم دارفا راجنھان تکرح دننام ؛عورصملا
 نونج هب ارّ سم ۀملک سپس .دنکیم نوگرگد ار ناسنا تلاح میقتسم تلاخد اب ناطیش دننکیم نامگ
 دروخیم رب یصخش هب نج دنرادنپیم هک تسا یناسک نامگ ساسا رب انعم نیا :دیوگیم و دنکیم ریسفت
 .دنکیم لیاز ار شلقع و دیامنیم سمل ار وا ندبو

 رخف ماما ریبک ریسفت زا یلو ؛تسا یرشخمز فاشک ریسفت ۀصالخ و رصتخم اساسا ریسفت نیا
 زین ار ناعبات و هباحص ءارآ و لاوقا یاهراپ و هتفرگ هرھب زین یناھفصا بغار ریسفت زا نینچمھ و یزار
 و ابیز و بلاج تاکن و هتسج دادمتسا مھ هشیدنا و درخ زا نانآ ریسفت رد هتبلا .تسا هدروآ نآ رد
 و رصتخم و زجوم و بلاج یبولسا اب اھنیا همھ و تسا هدرک نایب اھنآ نمض رد ار یقیقد تاطابنتسا
 یو .دنربیمن یپ نادب تواکذ و تریصب لھا زج هک دوشیم قیقد نانچ یھاگ هک تسا هدمآ یتارابع
 و لیصفت نودب و دروآیم مھ ار ذاش دراوم و دھدیم ناشن هجوت مھ فلتخم یاھتئارق رکذ هب یھاگ
 ار یھقف لئاسم زا یضعب ،ماکحالا تایآریسفت رد نینچمھ .دزادرپیم زین یوحن لئاسم هب راصتخا اب
 .دشکب ازارد هب نخس هکنآ نودب ؛دنکیم نایب زین
 :یریسفت شور

 هدرواین ‐یکدنا زج ‐ار یلیئارسا تایاور و رابخا هک تسا نیا یواضیب ریسفت ۀتسجرب زایتما
 لیلد نیا هب ؛دناهدرک تیاور ای دناهتفگ:دیوگیم تیاور زاغآ رد ،دروآیم یتیاور هک مھ یھاگ و تسا
 هب طوبرم تایآ حیضوت و ریسفت هب هک یماگنھ .دزاس نشور هدنناوخ رب ار تیاور فعض دھاوخیم هک



 قیرط زا ،شور نیا دیاش .درذگیمن اھنآ زا حیضوت و حرش نودب ،دزادرپیم زین یتسھ و یعیبط لئاسم
 شور ۀرابرد دوخ وا هک ار یتارابع نیع کنیا .دشاب هتفای هار یو ریسفت هب یزار رخف ماما ریبک ریسفت
 :دیوگیم ریسفت نیا ۀمدقم رد یو .میروآیم ،تسا هدرک دامتعا اھنآ رب هک یعبانم و شریسفت

 ۀدـنرادرب رد هـک منک فیلأـت )ریــــسفت( ّنف نیا رد یباـتک متفگیم دوخ اـب هـک تــــسا یناـمز رید
 یدعب نارـسفم و نادنمـشناد و ناعبات یاملع و هباحـص ناگرزب یارآ و لاوقا ۀدیزگرب و هـصالخ
 نیــشیپ ناققحم و گرزب یاملع و مدوخ دروآ تــسد هک دــشاب یفیاطل و مھم تاکن لماــش و
 تاکن و هدــش لقن فورعم نایراق زا هک ار روھــشم یاھتئارق فلتخم هوجو نینچمھ ؛تــسا
 نیا شراگن :دیوگیم ریـسفت نایاپ رد .دنک نـشور ،هتـشگ تیاور ربتعم نایراق زا هک ار یذاـش
 یاملع تایرظن ۀدیکچ و ناگرزب نانخـــس ۀدیزگرب و نادنمدرخ لاوقا رداون لماـــش هک باتک
 و راصتخا اب ،تسا نآ لکشم یاھهژاو حیـضوت و فـشکو نآ یناعم مھف و نآرق ریـسفت رد تما
 .دیسر نایاپ هب لالضا زا یلاخ و لالخا زا رود هب

 یارب ار نآ زا یشخب ای همھ یرایسب و تفرگ رارق ناگمھ شریذپ و لابقتسا دروم باتک نیا لاح رھ هب
 .دنتشون هیشاح نآ رب ای و دنتفرگ رظن رد سیردت

 
 :یواضیب ریسفت رب یشاوح و حورش

 شراشتنا ناوا زا و فیلأت زا سپ ،نایب توق و ریبعت ییابیز نایم عمج ببس هب یواضیب ریسفت
 هدش عقاو هیشاح و حرش ،سیردت دروم و ،هتفرگ رارق یمالسا مولع یاههزوح و نادنمشناد هجوت دروم
 عماج و لماک یشاوح ،دراد لیزنتلاراونا هرابرد هک یلصفم ۀلاقم رد نونظلافشک رد هفیلخیجاح .تسا
 نادنمشناد یوس زا هدش هتشون تاقیلعت و یشاوح مه ینارهت گرزباقآ .تسا هتسناد ددعتم ار نآ رب
 ۀیشاح نیرتدنمدوس و نیرتهدیافرپ هفیلخیجاح دید زا .تسا هتسناد ددعتم ار یواضیب ریسفت رب هیماما
 ییاملع زا هدازخیش هب فورعم یوجوق یفطصم نبدمحم نیدلاییحم هیشاح ،یواضیب ریسفت رب لماک
 بالط یارب هک تسا یواضیب ریسفت ینایب و یبدا لصفم حورش زا ،هیشاح نیا .تسا یرجه مهد نرق
 سیلس رایسب نآ تارابع و عماج و لماک رایسب حرش نیا ؛تسا هدش شراگن ینآرق مولع نالصحم و
 هدیسر پاچ هب اهراب و تسا رادروخرب ییازسهب ترهش زا ریسفت نایوجشناد و دیتاسا نایم رد و تسا
 و باهش ۀیشاح ،هدازیضاق ۀیشاح ار یواضیب ریسفت رب یشاوح نیرت روهشم یبهذ .تسا
 خیش ۀیشاح ،ار یواضیب ریسفت رب لماک ریغ یشاوح نیرتهب زا یکی زین گرزب اقآ .دنادیم یونوق ۀیشاح
 .دنادیم ییاهب

 
 
 


