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ناقیا باتک  اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

یهوژپ یئاهب  تیاس  زا : هتفرگرب 

یسانشباتک

اهب یلعنیـسح  ازریم  طسوت  باتک  نیا  دوش . یم  بوسحم  تیئاهب  باتک  نیرت  یمیدقو  نیرتگرزب  يدـنفا ، یقوش  هتفگ ي  هب  ناقیا  باتک 
باتک نیا  رد  هدنـسیون  تسا . هدش  هتـشون  يرمق  يرجه  1280 ای ای 1278  ياهلاس 1277  رد  باب  دـمحم  یلع  دیـس  يواعد  تاـبثا  يارب 

" هطقن  " ار بابو  روتسم " " هملک  " و" رما ردصم  هدوب " باب  نیشناج  هک  ار  شدوخ  رتکچوک  رداربو  یناف " دبع  یناف "و  مداخ   " ار دوخ 
لئاق یماقم  قح و  نیرتکچوک  دوخ  يارب  هکنیا  نودب  دراد  باب  دیـس  يواعد  هب  هدنـسیون  خسار  داقتعا  زا  ناشن  باتک  نیا  . تسا هدـیمان 

تابتع ترایز  يارب  يو  هک  یعقوم   ) تشون يزاریـش  رجات  دمحم  دیـس  ینعی  باب  دیـس  گرزب  ییاد  لاخ و  يارب  ار  باتک  نیا  وا  دـشاب .
شیوخ ناردـپ  هدـیقع ي  رب  نانچمه  تشادـن و  وا  رد  يریثات  چـیه  باتک  نیا  اما  . دـنادرگ یباب  مه  ار  وا  ات  دوب ) هدـمآ  قارع  هب  تایلاع 

. تسوا یناملسم  رب  دهاش  هک  دیدرگ  نوفدم  زاریش  غارچهاش  ترـضح  رهطم  مرح  رد  شتیـصو  رب  انب  تفر و  ایند  زا  هکنیا  ات  دوب  راوتـسا 
رد هدوب  رارق  هک  درادرب   " نایب  " باتک لـیمکت  تهج  رد  یماـگ  باـتک  نیا  نتـشون  اـب  تسا  هتـساوخ  یلعنیـسح  ازریم  تسا  هتفگ  یقوش 
زا شیپ  لاس  کی   ) لاس 1308 رد  یلعنیسح  ازریم  تسا . هدنام  صقان  نانچمه  هدوب و  صقان  مامت و  ان  یلو  دشاب  باب  دحاو و361  هدزون 

ار وا  یطخ  راثآ  ات  داتسرف  یئبمب  هب  اکع  زا  ار  روضح  یشنم  مداخ  ناجاقآ  ازریم  هارمه  هب  ار  ربکا  نصغ  یلع  دمحم  ازریم  شرـسپ  توف )
اهبلادـبع سابع  اب  فالتخا  رطاخب  اه  دـعب  ار  وا  هچ  رگا  دراد  نایئاهب  ندرگ  رب  یگرزب  قح  تباب  نیا  زا  و   ) درک نینچ  وا  . دـناسر پاچ  هب 

تسا و رابتعا  یب  یلبق  خسن  همه ي  دومن  نالعا  پاچ  زا  دعب  و  دـندیمان ) نوعلم  ضقان و  تفرگ  تسد  هب  ار  نایئاهب  مامز  هک  رگید  رـسپ 
هک ینامز  تشون  دادـغب  هب  هینامیلـس  ياههوک  زا  تعجارم  زا  دـعب  ار  باتک  نیا  وا  دوش . حیحـصت  نآ  ساـسا  رب  رگید  ياـه  هخـسن  دـیاب 

شیورد ناونع  اب  دوب  هدـش  ریزگان  باب  ینیـشناج  زا  شرتکچوک  ردارب  ندز  رانک  يارب  هئطوت  تهج  هب  وا  هب  نایباب  ياـه  ینیبدـب  رطاـخب 
تارابع رد  شیوارد  اب  ینیـشنمهو  تسلاـجم  نیا  ریثاـت  دورب و  ینـس  شیوارد  ناـیم  هب  یحاون  نآ  هب  ار  یلاـسود  سانـشان  روطب  دـمحم 

هک هدوب  باب  دیس  هب  بوسنم  یسراف  ياشنا  بولسا  زا  يدیلقت  هلاسر ي  نیا  تسا  دقتعم  یئابطابط  طیحم  داتـسا  تسادیپ . ًالماک  شباتک 
لاس رد  دشاب . هدرک  یـسراف  نایب  لیمکت  راک  زا  ینیرمت  قشم و  نمـض  رد  تابثا و  ار  باب  دیـس  رما  تیناقح  هتـساوخ  یم  شا  هدنـسیون 

هتفرگ الاب  نایلزا  نایئاهب و  ینورد  تافالتخا  رگید  اریز  تشاد  ییاه  توافت  پاچ  نیا  اب  هک  تفای  راشتنا  ناقیا  زا  رگید  يا  هخسن   1310
زین دراد و  یلـصفم  ناتـساد  دوخ  هک  دـشاب  نایلزا  يارب  یبوخ  کسمتم  تسناوت  یم  شردارب  هرابرد  ناقیا  رد  اـهب  تاراـبع  یخرب  دوب و 

ینوگانوگ ياهدقن  تفای . رییغت  پاچ  نیا  رد  دش  یم  حیحـصت  دیاب  هک  لقنو  تیاور  تیفیک  اشنا و  الما و  ظاحل  زا  داقتنا  دروم  اه  دـص 
هخـسن يونعم  یظفل و  تافالتخا  طالغا و  رگید 154  ضعب  اطخ و  یـضعب 84  . تسا هدش  هتـشون  باتک  نیا  رب  یموهفم  یبدا و  ثیح  زا 

دنا  هدرک  ضقن  لقعو  قطنم  اب  ار  نآ  ياه  لالدتسا  ینابم  هداد و  ناشن  ار  ینآرق  تایآ  رد  تافرصت  یخرب  یطخ و  یپاچ و  ياه 

شراگن هزیگنا  خیرات و 

نرق باتک  زا  ار  وا  ترابع  نیع  کنیا  دیامن . یم  بوسحم  تیئاهب  باتک  نیرت  یمیدق  نیرت و  گرزب  ار  ناقیا  يدـنفا ، یقوش  دـش  هتفگ 
تمکح ملع و  راـخز  رحب  زا  هک  هنوـنکم  هنیمث  یلاـئل  هنوزخم و  رارـسا  رهاوـج  نـیب  رد  : " میئاـمن یم  لـقن  هحفـص 147  مود  دلج  عیدـب 
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يرجه  1278  ) دادغب تماقا  هرود ي  هریخا ي  نینس  رد  هک  تسا  ناقیا  باطتـسم  باتک  نآ  مدقا  مظعا و  هدیدرگ  رهاظ  هللاءاهب  ترـضح 
هدعو تفریذپ و  ققحت  باب  ترضح  تراشب  نآ  لوزن  اب  هدیدرگ و  لزان  كرابم  ملق  زا  زور  هنابش  ود  یط  يدالیم ) قباطم 1862  يرمق 

دیئامرف یم  هظحالم  هک  نانچ  تسویپ " زاجنا  هب  دومرف  دـهاوخ  لـیمکت  هدـنام  ماـمتان  هک  ار  یـسراف  ناـیب  دوعوم ، ترـضح  هک  یهلا  ي 
هنابش ود   " ار نآ  لازنا  تدم  هتـسناد و  يرمق  ار 1278  نآ  شراگن  لاس  هدرب و  راکب  ناـقیا  يارب  ار  مدـقا "  مظعا " و "  " تراـبع یقوش 

، ناقیا يارب  یـسراف  نایب  ممتم  ترابع  ندرب  راکب  اریز  هدـش  هدـمع  ياـطخ  ود  بکترم  شتراـبع  نیا  اـب  یقوش  تسا . هدومن  رکذ  زور "
باب دحاو 19  ره  هک  دـحاو   19  ) دشاب هتـشاد  باب  هدوب 361  رارق  باب  هتفگ  قبط  یبرعو  یـسراف  ناـیب  هک  لـیلد  نیا  هب  تسا  تسرداـن 
دحاو رخآ   ) یبرع نایب  زا  باـب  و209  مهن ) دـحاو  زا  مهد  باب   ) یـسراف نایب  زا  باـب  تسناوت 162  طقف  باب  هکیلاح  رد  دـشاب ) هتـشاد 

هدش هداد  هدعو  باب  ات 361  زونه  و  دـیاشگ . یمن  ار  يدرد  یـسراف  نایب  باب  هب 162  ناقیا  باب  ود  ندـش  هفاضا  دـسیونب و  ار  مهدزای )
دوعوم ناونع  هب  يرگید  سک  لابند  نایباب  دیاب  تسا  مولعم  سپ  . دراد مک  باب  دنک 197  لیمکت  تسیاب  یم  نایب  دوعوم  هک  باب  طسوت 

هزات . دشاب یـسراف  نایب  ممتم  وا  باتک  دشاب و  هدیـسر  زاجنا  هب  باب  هدعو ي  ات  دـنک  لیمکت  ار  یبرع  یـسراف و  نایب  ًاعقاو  ات  دنـشاب  نایب 
لاس يو  هک  تسا  نیا  یقوش  رگید  ياطخ  دـنک !! یم  رت  هدـیچیپ  ار  عوضوم  دوخ  نآ  هک  تسا  هدـنام  نیمز  يور  یبرع  نایب  میمتت  زونه 

هدجیه دـیوگ : یم  هک  هدرک  هدافتـسا  ناقیا  رد  یلعنیـسح  ازریم  دوخ  ترابع  زا  ار  نیا  ًامتحو  تسا  هتـسناد  لاس 1278  ار  ناقیا  شراـگن 
 - باب تیباب  مالعا  لاس  هب 1260 - ندرک 18  هفاضا  اب  هک  هدیراب " اه ) یباب   ) اهنآ رب  ناراب  لثم  تاهج  عیمج  زا  ایالب  هک  درذـگ  یم  هنس 

داتشه تسیود و  رازه و  يراب  : " دیوگ یم  باتک  نیمه  رگید  ياج  رد  ازریم  دوخ  هک  هتفر  شدای  یقوش  اما  دیآ . یم  تسدب  لاس 1278
! تسا هدومن  رکذ  راد  همادا  رمتـسم و  لاس 1280 ات  لقادـح  ار  ناقیا  شراـگن  ناـمز  بیترت  نیا  هبو  تشذـگ " ناـقرف  هطقن  روهظ  زا  هنس 

هنابـش ود  رد  ناقیا  ندش  هتـشون  ياعدا  بیترت  نیدب  و  ات 1280 . لاس 1278  زا  تسا  هدیـشک  لوط  لاس  ود  لقادـح  ناقیا  شراگن  ینعی 
ار ناشرخآ  ربهر  نخـس  دزاس و  یم  وربور  يدج  شلاچ  اب  ار  نایئاهب  دیامن و  یم  فازگ  ییاعدا  عقاو و  فالخ  يرما  یقوش  طسوت  زور 

هلاسر دش  هتفگ  تسا : باب  دیـس  ییاد  نامیا  دمآ  تسخن  تمـسق  رد  هک  يرگید  هتکن  دـنک . یم  رابتعا  یب  نایئاهب  بتک  مظعا  دروم  رد 
هب ار  وا  ات  تشون  يزاریـش ) رجات  دـمحم  دیـس   ) باب دیـس  ییاد  توعد  يارب  یلعنیـسح  ازریم  ار  دـش  هدـیمان  ناقیا  اه  دـعب  هک  هیولاخ  ي 

یباب هنو  دقتعم  یناملسم  رمع  رخآ  ات  ار  وا  ناخروم  هدربمان ، ندروآ  نامیا  دروم  رد  اهبلادبع  ياعدا  مغریلع  . دنادرگ نموم  دیدج  توعد 
راوج رد  شتیـصو  قبط  هدربمان  ندـش  نوفدـم  زاریـش و  لاجر  رکذ  رد  یئاسف  هرکذـت ي  نوچمه  یناخروم  بتک  زا  لقن  هب  دـنا . هدرمش 

هـس ياهاضوض  تشدب و  باحـصا  لثم  نایباب  ریاس  هیور ي  نوچمه  هدش  یم  یباب  وا  رگاو  شدادـجا . رانک  رد  غارچهاش  ترـضح  مرح 
تسناوت یمن  ناقیا  بلاطم  یتسرد  لیلد  دشاب  هدروآ  مه  نامیا  ًاضرف  هچ  رگ  . تسا هدنام  یمن  یفخم  ناخروم  نایرهشمه و  دید  زا  هناگ 

تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  دعب  تمسق  رد  هک  ددرگ  عقاو  یبایزرا  دروم  ناقیا  بلاطم  دوخ  دیاب  دشاب و 

ناقیا نوماریپ  یلبق  تاقیقحت 

هرود ي خوسنم و  ار  مالسا  هتشاد ، باب  دیس  يواعد  هب  مزج  داقتعا  نآ ، نتشون  ماگنه  رد  هدنـسیون  دیآ  یم  رب  ناقیا  بلاطم  زا  هک  نانچ 
وا تسا . هتـسناد  یم  عابتالا  بجاو  ار  نآ  ماکحاو  نایب "  " ار نیئآ  نیا  ینامـسآ  باتک  نایب و  عرـش  ار  دـیدج  نید  هتفای و  نایاپ  ار  نآرق 

ریاس دـننام  هتـشادن و  یئاعدا  هنوگچیه  شدوخ  يارب  نامز  نآ  ردو  هتـسناد  یم  اهنآ  زا  رتالاب  هکلبو  مزعلاولوا  ياـیبنا  فیدر  رد  ار  باـب 
رهاوجلا و رهوج  روحبلا و  رحب  ار  باب  دیـس  یلعنیـسح ، ازریم  باتک  نیا  رد  تسا  هدومن  یم  جـیورت  ار  وا  هدوب و  باـب  عرـش  وریپ  ناـیباب 

تبسن ار  شدوخو  هتـسناد  یم  دومحم  تعلط  دوجو و  هطقن ي  یندل و  ملع  رحب  یلزا و  لامجو  دوبعم  دوجو و  رهظمو  نیطالـسلا  ناطلس 
هدیمان و رما " ردصم   " ارواو هتـسناد  یم  شدوخ  رتکچوک  ردارب   ) لزا ییحیازریم  ار  باب  نیـشناج  هدرمـش و  یم  یناف  مداخ  ای  دبع  وا  هب 
هحفص ي 76 رد  تسا . هداد  یم  هولج  لزا  ییحی  ازریم  عیطم  نایب و  عرش  هب  عرشتم  ار  دوخ  هدرمـش و  یم  لزا  حبـص  نارود  ار  هرود  نآ 
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حور یلعا  بر  : " دـیوگ یم  هحفص ي 139  ردو  دوب " نیطالسلا  ناطلـس  نآ  تنطلـس  تابثا  هحـضاو  تانایب  نیا  زا  دوصقم  : " دیوگ یم 
ار باب  یناف و  مداخ  هاگرد و  مداـخ  ار  دوخ  هحفـص ي 76  ردو  دندومرف " رداص  یعیقوت  يدلب  ره  ياملع  عیمج  صوصخب  هادـف  هاوسام 

نیمه رد  مرـضاح "  فکرب  ناج  اضر  لامک  رد  دبع  نیاو  " دـیوگ یم  هحفـص ي 154  ردو  تسا . هدـناوخ  دومحم  تعلط  دوجو و  هطقن 
ياج شدوخ  هدز و  رانک  ار  وا  یتقو  هچ  رگا  هتسناد  یناهج  روتسمو  یناهنپ  رای  بوبحم و  رگید  لحم  رد  هدناوخ و  رما  ردصم  ار  لزا  اج 

شابوا لذارا و  قیال  هک  ییاه  تبـسن  . درک وا  راثن  تسیاشان  ياه  تبـسن  نعلو و  بس  زا  تسناوت  هچره  عیدـب  باـتک  رد  تفرگ  ار  باـب 
تـسین ربمغیپ  هللاءاهب  هک  دومن  كاردا  ناوت  یم  راتفگ  هدـیقع و  رد  بذـبذت  یگنرود و  نیمه  زا  دـنا  هتـشون  نارگـشهوژپ  یخرب  تسا .

هدنیآ رد  دز . یمن  تشز  فرح  همه  نیا  شردارب  هب  هنرگ  تسین و  مه  نادجو  اب  بدوم  درف  کی  نوزوم و  لدتعم و  رـشب  رفن  کی  هکلب 
: دـنیامرف یم  یئابطابط  طیحم  داتـسا  هیامنارگ  ققحم  ناقیا  تافالتخا  طالغا و  دروم  رد  اما  تفگ . میهاوخ  نخـس  مه  عوضوم  نیا  زا  اـم 

یمالک یقطنم و  داقتنا  فده  ار  ناشیا  لالدتسا  یساسا  يانبم  رب  هن  دوخ  هعلاطم  هعفادم و  هلاسر ي  رد  هداز  دنوخآ  مالسلادبع  خیـش  - 1
ار نآ  لاـجم  یبلح  بیطخ  لـضفلاوبا و  ازریم  هب  تسا و  هدـنکفین  يرظن  ناـقیا  تاراـبع  زا  يونعم  یظفل و  داریا  طاـقن  هب  یلو  هداد  رارق 

دمحم ياقآ  -2 دلامب . ار  یعدم  شوگ  یبدا  طلغ  يدنا  هاجنپ و  دص و  لقن  اب  يرگید  دلابب و  دوخ  رب  خیـش  لفاغت  زا  یکی  هک  تسا  هداد 
تاتلف و  » عوبطم باتک  رد  ار  نآ  ياطخ  راهچ  داتشه و  هداد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  هرهاق  هدش 1318  حالصا  پاچ  ناقیا  هک  لضفا  ياضر 

حیحـصت ای  توافت  دروم  هاجنپ  دصراهچ و  تسین » نید  نیا   » باتک زا  موس  پاچ  رد  یئاده  بارتوبا  ياقآ  -3 تسا . هدرمش  رب  تائطخ »
هداهن یلودـج  رد  مه  ربارب  رد  هتفای و  هرهاق  یب  رـس  لوا  پاچ  هخـسن  اب  هتـشاد  تسد  رد  هک  ناقیا  باتک  زا  یطخ  هخـسن ي  کـی  ناـیم 
نارهت رد  رگشهوژپ  لضاف  ناناوج  زا  يا  هدع  -4 تسا . هتشون  هتفای و  یتافرصت  میرک  نآرق  زا  هیآ  هد  لقن  نمـض  رد  نآ  رب  هوالع  تسا .

. دنا هدرک  دیق  لودـج  نآ  رد  ار  فالتخا  دروم  هک 484  دنا  هدروآ  مهارف  یلودـج  رگید  پاچ  جـنپ  اب  ناقیا  لوا  پاچ  قیقد  هلباقم ي  زا 
ناقیا نتم  زا  یبدا  طلغ  راهچ  هاجنپ و  دـص و  روبزم ، تافالتخا  لودـج  لقن  رب  هوالع  یبلح  دومحم  خیـش  یجاح  ياقآ  لضاف  بیطخ  -5

هزات هعجارم  نمـض  رد  يرگید  دیاش  تسا . هدرک  دای  لیـصفت  هب  دوخ  فیلأت  ناقیا » هراب ي  رد  عماج  شهوژپ   » باتک رد  هدروآ و  نوریب 
یتقو لوا  پاچ  زا  هحفـص  نیرخآ  هب  هعجارم  نمـض  رد  هدنـسیون  لضاف  ناتـسود  زا  یکی  هک  ناـنچ  دروخب . رب  مه  يرگید  دراوم  هب  يا 
هملک رکذ  رب  تسا  دراو  تروص  نیمه  هب  یپاـچ  یطخ و  خـسن  همه ي  رد  هک  داـتفا  ءاـهلا » ءاـبلا و  نم  لوزنملا   ) یبرع تراـبع  رب  يرظن 
رخآ زا  فلا »  » فرح فذح  یلو  دوب . هدش  رکذ  مه  یبلح  بیطخ  یبدا  طالغا  لودـج  رد  هک  تشاد  یـضارتعا  لزان »  » ياج هب  لوزنم » »

زا نآ  رانک  رد  ناقیا و  یپاچ  یطخ و  ياه  هخسن  بلاغ  نایاپ  رد  تفگ  یم  تسناد و  یمن  لیلعت  هیجوت و  لباق  ار  ءاهلاو » ءابلا و   » ترابع
هدنروآدای هب  اضما  رخآ  رد  « 1  » ددع دوجو  دسر و  یم  مشچ  هب  دادعا 152  اب  یلعنیـسح  ازریم  ياضما  یمقر  تروص  فرح ب و ه ـ ود 

انبر میبلط : یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخزا  هتـشادرب و  اعد  هب  تسد  کنیا  تسا . باتک  نتم  هلابند ي ب و ه ـ فلا »  » تهج یب  فذـح  ي 
طیحم داتـسا  بلاطم  نایاپ  . ) يرجه هنـس 1398  مرحم   25 باهولا . تنا  کنا  همحر  کندـل  نم  انل  به  انتیدـه و  ذا  دـعب  اـنبولق  غزت  ـال 

یئابطابط )

ناقیا باب  ود  ياوتحم 

باب و وریپ  عباـت و  ار  دوخ  خـیرات  نآ  رد  هللا  ءاـهبو  تسا  باـب  دیـس  تیرهظم  تاـبثا  ناـقیا ، باـتک  هیاـم ي  نورد  دـش  ضرع  هچناـنچ 
ناطلـس یلعا و  بر  ار  باب  یناف و  مداـخ  دـبع و  ار  دوخ  هدوبن و  لـئاق  یماـقم  چـیه  نتـشیوخ  ياربو  تسا  هدرمـش  یم  لزا  وا  نیـشناج 

رد ار  صاخ  یـشور  یلعنیـسح  ازریم  باب ، تیرهظم  تابثا  يارب  تسا . هدـیمان  یم  یلزا  حبـص  رما و  ردـصم  ار  ییحی  ازریم  نیطالـسلا و 
یـشیدنا هراچ  اهنآ  ياربو  هدرک  یئاسانـش  ار  باب  هب  مدرم  لابقا  مدـع  لماوع  ًاقیقد  وا  میزادرپ : یم  نادـب  لـیذ  رد  هک  تسا  هتفرگ  شیپ 

یتح ار  وا  يداوس  یب  اریز  دـندوب  باب  هب  مدرم  شیارگ  عنام  نیتسخن  ناققحم  ناـملاع و  دوب  هدـید  وا  تسا . هداد  هئارا  لـح  هار  هدومن و 
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نهربم یئاور  ینآرق و  دـهاوش  ساسا  رب  ار  شیاهاعدا  نالطب  دـنداد و  یم  ناشن  ار  شیاهیئوگ  ضقانتو  دـنتخاس  یم  راکـشآ  تایبدا  رد 
ار بوچ  هحفص  یط 58  ناقیا  بابود  زا  لوا  باب  مامت  رد  اذل  دندش  یم  وا  هب  مدرم  شیارگ  عنام  دندومن و  یم  يرگنشورو  دنتخاس  یم 

مدرمزا هتفگ  شورف  نید  بلط و  هاج  ار  ناشیا  همه  هدرمـش و  مدرم  تیاده  دس  عنام و  نیرتگرزب  اراهنآ  هداتفا و  املع  ناج  هبو  هتـشادرب 
دنهدن و املع  زا  يدحا  فرح  هب  شوگ  دیاب  دنسرب  باب  تیناقحو  تقیقح  هب  دنهاوخ  یم  رگاو  دنورن  ناملاع  لابند  ًالصا  تسا  هتساوخ 

رگا . دندرگ مورحم  بوجحم و  تفرعمو  تایح  همـشچرس ي  هب  لوصو  تقیقح و  كرد  زا  دننک  نینچ  رگا  هک  دـنوشن  کسمتم  اهنآ  هب 
ینید ناوارف  تایاورو  نآرق  رد  هلوقنم  هلوقعم و  بلاطم  صوصن و  نآ  هب  یهجوت  چـیه  ًالـصا  دـندروآ  باـب  در  رد  يدـهاوش  اـملع  مه 

تایآ و رهاوظ  هب  یتح  هنیمز  نیا  رد  تسین و  باب  رد  شمادـک  چـیه  هک  هدرمـش  یئاـه  یگژیو  ياراد  ار  دوعوم  مئاـق  ًـالثم  هک  دـنیامنن 
مود باب  دنوش . یباب  ًاروف  دنریذپب و  ار  روهظ  نیا  تیناقح  دنیایب و  یلیلد  صن و  ملاع و  چیه  هب  هیکت  نودب  دـننکن و  دانتـسا  مه  تایاور 

هرابرد ي صوصن  تحارص  انامه  نآ  تسا و  باب  هب  مدرم  شیارگ  هار  رس  رد  لکشم  نیمود  يارب  یئوج  هراچ  نایاپ  ات  هحفص ي 58  زا 
یم يدیحوت  يرسارس  تموکح  داجیا  متسو و  ملظ  وحم  داد و  لدع و  روهظ  نیمز و  يور  رد  راکشآ  تنطلس  رب  ینبم  مئاق  ياه  یگژیو 

ار مئاق  تنطلـس  ًالثم  . مینادب يونعم  هدومن و  جراخ  رهاظ  تلاح  زا  دیاب  ار  صوصن  نیا  همه ي  هداد  مکح  لکـشم  نیا  عفر  يارب  وا  . دشاب
سپ دنوش . هتـشک  وا  هار  رد  دندش  رـضاح  يا  هدعو  تشاد  مه  باب  هک  تسا  بولق  رد  ذوفن  هبلغ و  نآو  مینادب  يونعم  مینادن و  يرهاظ 
رییغت چـیه  راظتنا  باب  زا  تسناد و  يونعم  دـیاب  ار  تایاور  تایآ و  ریاس  روط  نیمه  يرهاظ و  هن  تسا  يونعم  باب ) ینعی   ) مئاـق تنطلس 

هطسفس اب  هدومن  ضرعت  تایاور  تایآ و  همه  هب  مه  راک  نیا  يارب  .و  دیروآ نامیا  وا  هب  ًاروف  دیشاب و  هتشادن  ار  ناهج  عاضوا  رد  يرهاظ 
رد ملاع  ملع و  اب  ار  درف  هطبار ي  ادتبا  بیترت  نیدـب  تسا . هدرک  هارمه  دوخ  دوصقم  اب  ار  اهنآ  ندرک ، دایز  مک و  فیرحت و  هطلاغم و  و 
ملظ يرتسگ و  لدع  راظتنا  باب  زا  صوصن  نآ  قبط  ات  هدیرب  مه  ینید  صوصن  اب  ار  شا  هطبار  مود  باب  رد  سپسو  هدومن  عطق  لوا  باب 

ددرگ . یباب  ًاروف  دوش و  میلست  وا  فرح  هب  رسکی  دشاب و  هتشادن  ار  ناهج  زا  يزادنا  رب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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
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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)
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 - 
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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 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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