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يدنفا سابع  نویهص » ولگنا -   » ناتسود

باتک تاصخشم 

هاوخ يدمحا  یلع  فلؤم :
1387 لوا /  پاچ  مج /  ماج  هسسؤم  تسه /  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب 

: باتک زا  هتفرگرب 

يدنفا سابع  نویهص » ولگنا -   » ناتسود

تسینویهص رگرامعتـسا و  رـصنع  ود  هدروخ ، مخز  راید  نآ  رب  ایناتیرب  تیمومیق  سیلگنا و  شترا  طسوت  نیطـسلف  یماظن  لاغـشا  زا  سپ 
لئومـس و تربره  رـس  دندز : مهب  قیثو  يدنویپ  زین  يو  هداوناخ  يدنفا و  سابع  اب  هک  دندش  رهاظ  نیطـسلف  یـسیلگنا  تموکح  رداک  رد 

تربره رـس  فلا ) اهبلادـبع : اب  ناشطباور  ود و  نآ  يرامعتـسا  یـسایس ـ  عضاوم  هنیـشیپ و  هب  میراد  یهاـگن  ریز  رد  زروتـسا . دـلانور  رس 
هب نئوژ 1920  رد 30  ایناتیرب ، تلود  هب  نیقفتم  یلاع  ياروش  يوس  زا  نیطـسلف  تیمومیق  يراذگاو  یپ  رد  لئوماس  تربره  رـس  لئومس :

هتسجرب و نالاعف  نادنمـشیدنا و  زا  يو  [ 1  ] يزابهش داتسا  هتشون  هب  دش . رقتـسم  نیمزرـس  نیا  رد  نیطـسلف  یلاع  رـسیمک  نیتسخن  ناونع 
رد [ 2 « ] لئوماس هاش   » هناردتقم تموکح  هلاس  نارود 5  رد  تشاد . قلعت  گاتنوم  لئوماس ـ  فورعم  هداوناخ  هب  دوب و  مسینویهـص  رادمان 

ایناتیرب رابرد  هک  دوب  نیطـسلف  رد  يو  تموکح  لیاوا  رد  تشاد و  دوجو  يدـنفا  سابع  وا و  نایم  یکیدزن  يراکمه  یتسود و  نیطـسلف ،
رد نایئاهب  تامدخ  زا  ینادردـق  ساپ  هب  ناشن  نیا  ياطعا  درک . اطعا  يدـنفا  سابع  هب  ار  [ 3 « ] ایناتیرب يروتارپما  تقیرط  راوسهش   » ناونع

، هدـنراگن شهوژپ  قـبط  تشاد . هنـالاعف  شقن  ناریا  ياتدوک 1299  رد  لـئوماس  نادـناخ  دـیازفایم : يزابهـش  [ . 4 . ] دوب گـنج  نارود 
نارالاسرز ذـفنتم  هکبـش  هک  دوب  یحرط  قبطرب  ًالوصا  ناریا  رد  يولهپ  تنطلـس  سیـسأت  ماجنارـس  ناخاضر و  دوعـص  ياتدوک 1299 و 

درل  ) يدوهی قاحـسا  سوفور  رـس  ییامرفنامرف  نامز  رد  ناریا ، رد  اـیناتیرب  دـنه  تموکح  یتاـعالطا  ناـمزاس  کـمک  هب  اـیناتیرب  يدوهی 
لئوماس تربرهرس  هک  یعقوم  : » دسیونیم ینابر ، یقوش  ییاکیرما  رسمه  لوسکام ،)  ) ینابر هیحور  دندیشخب . ققحت  دنه ، رد  گنیدیر )

دندومرف لاسرا  موقرم و  وا  يارب  هناتـسود ]  ] هیدو فطاوع  زا  ولمم  ياهمان  يدـنفا ] سابع  نیـشناج  يدـنفا ، یقوش  ، ] تفرگ هرانک  راک  زا 
ياهتدعاسم زا  همان  نیا  رد  روشک . نیا  تموکح  رما و  زکرم  نیب  هنسح  طباور  هلسلس  رد  دیدرگ  یمکحم  هقلح  نآ  زا  ياهلمج  ره  هک 

لئاسم و اب  ندـش  هجاوم  عقاوم  رد  ناشیا  هک  دـنیامنیم  دزـشوگ  دـنیامرفیم و  ینادردـق  راهظا  مرتحم  صخـش  نآ  هنـسح  تاین  هیلاـع و 
نیا زا  ناـکم  ره  تقو و  ره  رد  ناـهج  ناـیئاهب  هک  دـنتفرگیم  ار  تفارـش  لدـع و  بناـج  هاـگ  همه  یئاـهب  تناـید  هـب  طوـبرم  ضماوـغ 

يرادمامز لاس  تدم 5  رد  : » هک دنتـشاد  موقرم  همان  نیا  باوج  رد  لئوماس ]  ] ناشیا دـننکیم ... دای  ینادردـق  تیاهن  اب  هقیقد  تاظحالم 
روما هرادا  زرط  هب  تبـسن  ناشهنـسح  تاین  نانآ و  رظن  نسح  زا  ًامئاد  رورـسم و  دنتـشاد  سامت  تیئاهب  اب  هکنیا  زا  تیاـهنیب  روشک  نیا 
سابع گرم  زا  سپ  تسا . هتشاد  یقوش  يارب  يردپ  یعون  هبنج  لئومس ، هک  دیآیمرب  دوجوم  كرادم  دانـسا و  زا  [ . 5 «. ] دندوب نونمم 

ددرگ و نایئاهب  ربهر  يدنفا ، سابع  زا  سپ  دوب  رارق  يدـهع ، باتک  رد  اهب  یلعنیـسح  تیـصو  قبط  هک   ) یلع دـمحم  يو : ردارب  يدـنفا ،
ات دیـشوک  نیطـسلف ، یـسایس  یئاضق و  تاماقم  دزن  يدـنفا  سابع  تثارو  ياعدا  اب  داتفا و  وپاکت  هب  ًادـیدش  دوب ) هدرک  درط  ار  وا  ساـبع 

نیسح نوچ  یناسک  [ 6 . ] درک ءاهب  دـقرم  هرداصم  هب  مادـقا  روز  اب  یتح  دریگب و  گنچ  رد  ار  نیطـسلف  رد  تیئاهب  سدـقم  نکاـما  هرادا 
تماقا سیلگنا  رد  لیـصحت ، ناونع  هب  ناـمز  نآ  هک  یقوش  [ 7 . ] دـندرکیم تیامح  یلع  دـمحم  زا  زین  يدـنفا ) سابع  هدازرهاوخ   ) نانفا

. درک تیاکـش  یلع  دـمحم  تامادـقا  زا  تشوـن و  هیوـناژ 1922 )  16  ) لئومـس هب  ياهماـن  ندـنل  زا  دوب ، عاـضوا  نارگن  تخـس  تشاد و 
نادقف رگا  دوب  دهاوخ  فسأت  رایسب  ياج  مرازگـساپس . رایـسب  امـش  فطاوع  زا  زیزع ... ینابر  یقوش  ياقآ  تشون : يو  خساپ  رد  لئومس 
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هچ هک  منادب  مقئاش  یلیخ  دشابن . نینچ  هک  تسا  دیما  ددرگ . هاگشناد  رد  امش  تالیصحت  همادا  رد  هفقو  تلع  اهبلادبع  صیخـش  صخش 
دوب دهاوخ  یتقوشوخ  یـسب  ياج  دیدش  امرف  فیرـشت  سدقملاتیب  هب  تقو  ره  دـناهدومرف . یئاهب  رما  تضهن  ماکحتـسا  يارب  یتامادـقا 

تموکح هک  تسا  حرـصم  یلو  تسا  هناتـسود  همان  نحل  دـنچره  : » دـسیونیم همان  رکذ  زا  سپ  لوسکام  موش .» لئان  امـش  رادـید  هب  رگا 
رد ههام  تماقا 8  زا  سپ  هک  ینامز  يدـنفا ، سابع  گرم  زا  سپ  یقوش ، دـعب ، يدـنچ  دـشاب .» علطم  عضو  زا  ًـالماک  دراد  لـیم  يروشک 

تاـیحت و تسا  دـیما  : » تشوـن دز و  لـئوماس  هـب  یفارگلت  ربماـسد 1922  رد 19  تشگزاب  نیطـسلف  هب  ناـیئاهب  يرادـمامز  يارب  اـپورا ،
هلیـسو هب  زین ، نآ  زا  سپ  و  [ 8 « ] دـییامن لوبق  ماهتـشگزاب  دوخ  هریطخ  فئاظو  ماجنا  يارب  سدـقا  ضرا  هب  هک  عقوم  نیا  رد  ارم  فطاوع 

داد هلصیف  دوخ  دوس  هب  ار  رگید  لئاسم  و  اهب ) دقرم  « ) هکرابم هضور   » يدصت رس  رب  نیـضقان ) ربهر   ) یلع دمحم  اب  دوخ  ياوعد  لئوماس ،
. دش لصاو  بوتکم  : » هک دـیدرگ  مالعا  یقوش  هب  هیروف 1923 ) دودح   ) سدق رد  سدـقملاتیب  نیطـسلف  تموکح  رقم  زا  یفارگلت  رد  و 

میلـست دیلک ، امـش و  عفن  هب  ( » لئومـس  ) نیطـسلف رد  سیلگنا  یلاع  رـسیمک  ینعی  یماس » بودنم  ییاهن  میمـصت  دیدرگ . ماجنا  تامادـقا 
هب وا  ناگدـنامزاب  یجهب ،) رـصق  رواجم   ) اکع رد  وا  نفد  اـهب و  یلعنیـسح  گرم  زا  سپ  یحبـص : هتـشون  هب  [ . 9 « ] تسا كراـبم  روضح 
هب ( » يدـنفا سابع  گرم  زا  سپ   ) یقوش یلو  دوب . اهب  رقم  اهلاس  هک  دنتـسیزیم  یجهب  رـصق  رد  يو ، هداوناـخ  يدـنفا و  ساـبع  يانثتـسا 

ار اجنآ  هدرک  نوریب  دنتـشاد  تنوکـس  رـصق  نآ  رد  لاس  زا 45  زواجتم  هک  ار  اهب  هلئاـع  سیلگنا ، تلود  نیرومأـم  دادمتـسا  تناعتـسا و 
طوبرم روما  تمسق  رد  هک  تسا  یسیلگنا  هتسجرب  نارادمتسایس  نایماظن و  هلمج  زا  يو  زروتـسا : دلانور  رِـس  ب ) [ . 10 «. ] دومن فرصت 

ناتسلگنا تسایـس  مهم  نارگیزاب  زا  لوا  یناهج  گنج  رد  تشاد و  یقیمع  عیـسو و  تاعالطا  ناتـسبرع ، ًاصوصخم  یبرع ، هنایمرواخ  هب 
[11 . ] درکیم شالت  ینامثع  ناـکرت  هب  تبـسن  بارعا  ناـیم  رد  رفنت  داـجیا  يارب  دوب و  روهـشم  سنرول  لـنلک  تسرپرـس  ناتـسبرع و  رد 

قرـش تمـسق  یـشنم  زروتـسا ، دلانور  ام ، تسرپرـس  : » دـنکیم دای  يو  زا  تمکح  نکر  تفه  شروهـشم : باتک  ياج  ياج  رد  سنرول 
دوب هنایمرواخ  رد  یسیلگنا  نیرتشوهاب  هرهاق ] رد  رقتـسم  رـصم ، رد  سیلگنا  یماظنریغ  یـسوساج  شترا و  یـسوساج  تاعالطا و   ] هرادا

نیرترب هشیمه  وا  اـم  ناـیم  رد  دوب . وا  ياههتـشک  ِلـصاح  میدرکیم ، تشادرب  اـم  هچنآ  ره  و  تشاد ... هرهب  تیاـفک  يدـمآراک و  زا  هک 
طلـست فیرح  عانقا  یبرع و  نابز  هب  زروتـسا  تفرگیمرب .» رد  يرویز  نوچ  نیمز  قرـشم  رد  ار  یـسیلگنا  تسایـس  راک و  وا  هیاس  دوب ...
رسیمک هرادا  رد  زروتسا  دندرک ، لاغشا  ار  قارع  روشک  رد 1917  اهیسیلگنا  هک  ینامز  [ . 12 . ] دوب انشآ  زین  هسنارف  یناملآ و  اب  تشاد و 

نآ نیذفنتم  لاجر و  اب  هشیمه  درکیم ، تبحص  بوخ  یلیخ  بارعا ، هجهل  اب  ار  یبرع  نابز  نوچ  تشاد و  رواشم  تمس  ناتسلگنا  یلاع 
طسوت نآ  زا  یـشخب  هک  هدروآ  درگ  [ 13  ] يرواخ ياههویـش  مان  هب  یباتک  رد  ار  شاهنازور  تارطاخ  هیلا ، راـشم  دوب . ساـمت  رد  روشک 

روشک نیا  رد  رویرهـش 20  زا  سپ  دوب ، هدمآ  مه  ناریا  هب  هک  يو  تسا . هدش  رـشن  همجرت و  یـسراف  هب  راب  نیلوا  يارب  اهیندناوخ  هلجم 
سدق لاغشا  زا  سپ  هک  يو  تسا . مسینویهـص  اب  شدنویپ  زروتـسا ، هرابرد  رگید  مهم  هتکن  [ . 14 . ] تشاد يولهپ  اضردمحم  اب  يرادید 

يراذـگاو زا  سپ  [ ، 15  ] درمـشیم دـقتعم » تسینویهـص  کی  ار  دوخ  ، » لوا یناهج  گنج  رخاوا  رد  دوهی  نویژل  اهیـسیلگنا و  طـسوت 
داجیا يارب  ار  هنیمز  ات  دش  هدیزگرب  سدق  رادنامرف  تمس  هب  روهشم ) تسینویهص   ) لیئومـس تربره  طسوت  ایناتیرب ، هب  نیطـسلف  تمومیق 
تسا نارود  نیمه  رد  [ 16 . ] دزاس مهارف  لیئارسا ) تلود  لیکشت  تامدقم  يزیریپ  رتقیقد : يریبعت  هب  ای   ) نیطـسلف رد  دوهی  یلم  نوناک 

هنوگنآ [ . 17 . ] دنکیمن تلفغ »  » يو روضح » كرد  زا  افیح  هب  ترفاسم  نایحا  رد  هاگ  چیه   » هدرک و رادـید  ًارارک  يدـنفا  سابع  اب  هک 
يدـنفا اب  هک  راب  نیتسخن  تشگیمرب . نرق 20  زاغآ  هب  يدنفا ، سابع  اب  يو  ییانـشآ  هقباس  هداد ، حرـش  شتارطاخ  رد  زروتـسا  دوخ  هک 

. تشاد ار  رصم ) رد  سیلگنا  ترافس  یقرـش  ریبد  ماقم  يدصت  تهج   ) هرهاق هب  هیروس  زا  تمیزع  دصق  هک  دوب  لاس 1900  درک  تاقالم 
دـنارذگ و تشاد  رارق  رـصح  رد  نامز  نآ  هک  يدـنفا  سابع  اب  ار  یـشوخ » تعاس   » شدوخ لوق  هب  داد ، خر  اکع  رد  هک  رادـید ، نیا  رد 

سیـسأت رومأـم   » ار زروتـسا  تفاـی و  تسد  تاـماش  رب  یبنللآ  لارنژ  هک  دـعب  لاـس  دودــح 20  درک . فـیرعت  وا  زا  رنچیک  درل  دزن  ًادــعب 
دزن دش  افیح  دراو » هک  يزور  نامه  : » دوخ هتشون  هب  تفای و  ار  نایئاهب  ياوشیپ  اب  رادید  تصرف  ًاددجم  دومن » نآ  عباوت  افیح و  تموکح 
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زا هنومن  ود  یکی  يدـنفا  ساـبع  درکیمن . غیرد  يو  دزن  نتفر  زا  تفریم  اـفیح » هب  هک  عـقوم  ره   » مه نآ  زا  سپ  تفر و  يدـنفا  ساـبع 
یقیرح هثداح  رد  ًادعب  هک  دوب  هداد  وا  هب  یئاهب ) طاطخ   ) ملق نیکشم  زا  یطخ  شیوخ و  زا  هدش  اضما  یسکع  هارمه  زین  ار  دوخ  طوطخ 

یبیشارس نیعیاشم ، شیپاشیپ  تسج و  تکرـش  لاس 1921 )  ) يدنفا سابع  هزانج  عییشت  رد  لئوماس  هارمه  زروتـسا ، [ . 18 . ] تفر نیب  زا 
[ . 19 . ] تشاد میدقت » ار ... دوخ  یبلق  تبحم  عوضخ و  بتارم  نیرخآ  : » دوخ لوق  هب  دومیپ و  ار  لمرک  هوک 

یقرواپ

ص 17 و 18 و 27. ش 27 ، لاس 7 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  يرگیئاهب ،»... خیرات  زا  ییاهراتسج  [ » 1]
رد تـسا . هدرب  ماـن  لـئوماس » هاـش   » ناوـنع اـب  لــئوماس  تربرهرــس  زا  یخوـش  هـب  دوـخ  ياــههمان  زا  یخرب  رد  لــیچرچ  نتــسنیو  [ 2]

هلاسجنپ نارود  رد  درک ». تموکح  لیئارسا  نیمزرـس  رب  لاس  رازه  زا 2  سپ  هک  دوب  يدوهی  نیلوا   » لئوماس هدـمآ : دوهی  فراعملاهریاد 
. دیسر رفن  رازه  هب 108  رفن  رازه  زا 55  نیمزرس  نیا  نایدوهی  رامش  نیطسلف  رب  لئوماس  تموکح 

.Knight of the Order of the British Empire [ 3]
.The Encyclopaedia of Islam, vol. 1 p.916 [ 4]

ص 425. یضیف ، مساقلاوبا  همجرت  لوسکام ، هیحور  اتکی ،... رهوگ  [ 5]
.86 صص 87 -  نامه ، [ 6]
. دعب هب  ص 111  نامه ، [ 7]
.111 ص 112 - نامه ، [ 8]

. ] 112  - صص 113 نامه ، [ 9]
ص 165. یهاشورسخ ، يداه  دیس  پاچ  یحبص ،... تارطاخ  [ 10]

ش 48. 6 ش ، لاس 1325 ، اهیندناوخ ، [ 11]
ـ  ص 113 و 146 ج 1 ، نارهت 1369 ، مود ، پاچ  ییاطع ، یتاعوبطم  هسسؤم  زرواشک ، دوعسم  همجرت  تمکح ، نکر  تفه  ر.ك ، [ 12]

. دعب هب  145 و 127 
.Sir Ronald Stores: Orientations, London - 1945 [ 13]

ص 92. هدازیقت ، ندنل ... ياههمان  [ 14]
ص 23. نایبارتوبا ، رتکد  همجرت  هئطوت ،... ياهرذب  [ 15]

، يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  یخیش ، اضردیمح  همجرت  ضهیون ، جاجع  نویهـص ، ناروشناد  ياهلکتورپ  ر.ك ، [ 16]
ص 53 و 225. 1373ش ، دهشم ،

ص 337. ، 6 ش 11 -  لاس 1350 ، عیدب ، گنهآ  [ 17]
ج 8. یئاهب ،» ملاع   » باتک زا : لقن  هب  ص 7 ، رذآ 1324 ، نابآ و  ، 8 7 ش ـ  يرما ، رابخا  ر.ك ، [ 18]

ش 14، ، 1350 لاس يرما ، رابخا  ص 337 ؛ ، 6 ش 11 -  لاس 1350 ، عیدب ، گنهآ  144 ؛  / 3 یناردنزام ، لضاف  راثالارارسا ، ر.ك ، [ 19]
ص 428.
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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)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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 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 
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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