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دننکیم تیامح  لیئارسا  ياههناسر 

باتک تاصخشم 

يوقت یفطصم  دیس  فلؤم :
1387 لوا /  پاچ  مج /  ماج  هسسؤم  تسه /  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب 

: باتک زا  هتفرگرب 

دننکیم تیامح  لیئارسا  ياههناسر 

نیا دنتخادرپ . تیئاهب  تالیکشت  زا  عیسو  تیامح  هب  دوخ  يداصتقا  ییاضق و  یـسایس ، نالوئـسم  رانک  رد  یتسینویهـص  میژر  ياههناسر 
زین رگید  ياههولج  تیئاهب  زا  لیئارـسا  تیامح  هک  تسا  نآ  دیؤم  رما  نیا  دراد . هتـشاد و  نایرج  نامز  لوط  رد  هدوبن و  یعطقم  تیامح 

شـشوپ ار  نآ  هب  طوبرم  رابخا  دـنزادرپیم و  تیئاهب  زا  دـیجمت  فیرعت و  هب  ياهناهب ، یندا  هب  لیئارـسا  ياههناسر  هکنآ ، هلمج  زا  دراد ؛
مینکیم . لقن  یئاهب  عبانم  زا  ار  دراوم  نیا  زا  یضعب  ریز  رد  دنهدیم .

شخب رد  لاس 1952  ربماسد  زور 29  هکنیا  رب  ینبم  هدمآ  یشرازگ  اکیرما  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  لوق  زا  يرما  رابخا  هیرـشن  رد  . 1
نوماریپ راب  ود  یقوش ) رـسمه   ) لوسکام هیحور  نآ  لـالخ  رد  هک  دـش  شخپ  تیئاـهب  نوماریپ  ياهماـنرب  لیئارـسا  ویدار  ناـبز  یـسیلگنا 

نکاما نوماریپ  زین  تیئاهب  نارس  زا  ساویآ  يورل  اب  سپس  داد . یتاحیضوت  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  نانآ  داسجا  نفد  ءاهب و  باب و  هچخیرات 
تناید زکرم  اهنت  هن  لیئارـسا  روشک  نونکا  تفگ : هنارادـبناج  یتاراهظا  رد  ادـتبا  رد  همانرب  يرجم  دـش . وگ  تفگ و  لیئارـسا  رد  یئاـهب 

2 [ . 1 . ] تسا نیمزرس  نیا  رد  شزکرم  تسا  یئاهب  تناید  هک  زین  یمراهچ  تناید  هکلب  تسا  یحیسم  یمیلک و 
تالیکـشت رد  تفر و  لیئارـسا  هب  سپـس  دوب ، لوغـشم  ناریا  نایئاهب  یلم  لفحم  رد  ادـتبا  هک  تسا  راـبت  يدوهی  یئاـهب  میکح  هللافطل  . 

تیئاهب نوماریپ  لیئارسا  تایرشن  رد  هرـشتنم  بلاطم  تیئاهب و  رابخا  بترم ، روط  هب  وا  تخادرپ . تیلاعف  هب  لدعلاتیب  رد  نایئاهب  يزکرم 
زا سپ  هاـمرهم 1332  رد  هلمج  زا  داتـسرفیم . ناریا  هب  یئاـهب  تـالجم  رد  راـشتنا  همجرت و  يارب  ناـیئاهب  هـیحور  تیوـقت  روـظنم  هـب  ار 

رتکد باـنج  : » میناوخیم ناریا  ناـیئاهب  یمـسر  هیرـشن  رد  قدـصم ، رتـکد  تلود  ینوگنرـس  دادرم و  ییاکیرما 28  یـسیلگنا ـ  ياـتدوک 
دناهتشاد : موقرم  نینچ  لیئارسا ]  ]= سدقا ضرا  زا  هللافطل 

جرد یلعا  ماقم  یئاهب و  تناـید  هب  عجار  لـصفم  تـالاقم  یـسیلگنا ، هچ  یبرع و  هچ  يربع و  ناـبز  هب  هچ  دـیارج ، لیئارـسا  رد  ماـیا  نیا 
هزور همه  هک  يروط  هب  هتخادـنا  مدرم  نیب  یبیرغ  ناجیه  يزاریـش ] باب  دـمحم  یلع  هب  بوسنم  ربق   ]= یلعا ماـقم  ناـمتخاس  دـنیامنیم .

لاسرا امش  يارب  دیارج  همه  زا  دوب  نکمم  شاک  يا  دنیآیم . سدقم  ماقم  نآ  ترایز  يارب  لیئارسا  یلاها  زا  ناحایس و  زا  سوفن  اهدص 
يارب ار  همانزور  نیا  ًاتلاجع  هدـش ، جرد  یلعا  ماقم  سکع  اب  یلـصفم  حرـش   Jerusalem Post هیموی هماـنزور  رد  زورما  مدومنیم .

[ . 2 «. ] دنهد راشتنا  هدومن ، همجرت  دننادب ، حالص  رگا  هک  متسرفیم  یلحم  یلم و  یناحور  سدقم  لفحم 
ربتکا 1953 هرامش 16  رد  هک  ار  یتسینویهص  هیرشن  نیا  هنارادبناج  رایسب  هلاقم  لماک  نتم  ناریا ، نایئاهب  یلم  لفحم  یمـسر  هلجم  سپس 
، دوخ لیروآ 1963  هرامـش 26  رد  زین  تسپ  مـلازورج  یگتفه  هیرـشن  . 3 دـنکیم . جرد  ناـیئاهب  يارب  [ 3  ] هدـش پاچ  رهم 1332 )  24)
رد تکرـش  يارب  اهنآ  تکرح  ربخ  نیبختنم و  یماسا  لدـعلاتیب و  هب  موسوم  ناهج  نایئاهب  يزکرم  رداـک  ياـضعا  هرود  نیلوا  باـختنا 

قاحسا  ) لیئارسا روهمج  سیئر  گرم  تبسانم  هب  ار  نایئاهب  ياهقیقد  کی  توکس  نینچمه  هیرـشن  نیا  دنکیم . جرد  ار  ندنل  سنارفنک 
هب لماک  هحفـص  ود  رد  اضیا -  تسپ -  ملازورج  نابزیـسیلگنا  هماـنزور  . 4 [ . 4 . ] تسا هدرک  رـشتنم  ار  نانآ  تیلـست  ماـیپ  و  يواز ) نب 

هیهب مان  هب  یئاهب  کی  طسوت  بلطم  نیا  همدقم  هک  تسا  بلاج  دزادرپیم . ءاهبلادـبع  مان  هب  رقوم )  ) يزویلاب نسح  باتک  ریـسفت  حرش و 
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دوب هدش  هیهت  تیئاهب  نوماریپ  یلیئارسا » فورعم  راگنهمانزور  کی  طسوت  هک   » يرگید هلاقم  هکنیا  رتبلاج  و  تسا . هدش  هتشون  سمدآ 
، دوشیم رشتنم  زین  يربع ]  ]= وربه نابز  هب  هک  ییاههمانزور  زا  یضعب   » زین و  دوشیم . جرد  هرامش  نیمه  رد  یبلاج » ياهـسکع   » هارمه هب 

رما نیمه  هک  دـننکیم  رازگرب  ینوگاـنوگ  مسارم  فـلتخم ، ياهتبـسانم  هناـهب  هـب  ناـیئاهب  [ . 5 .« ] دــننکیم جرد  ار  نآ  زا  ياهصـالخ 
يرون یلعنیسح  دورو  لاس  نیمدص  تبسانم  هب  لثملایف  دهدیم . رارق  لیئارسا  تایرـشن  رایتخا  رد  تیئاهب  غیلبت  يارب  ار  مزال  کسمتـسم 

رد روضح  يارب  هک  یناحبس  هدیرف  مان  هب  یناریا  نایئاهب  زا  یکی  هتشون  هب  دش . اپرب  لیئارسا  رد  یمسارم  لاس 1347  رد  نیطسلف  هب  ءاهب ) )
یخیرات و زور  نیا  هراـبرد  تالیـصفت  سکع و  اـب  يوحن  هب  کـی  ره  لیئارـسا  فلتخم  دـیارج  ، » دوب هدرک  رفـس  لیئارـسا  هب  هماـنرب  نیا 

همانزور داد و  راشتنا  یحورشم ... هلاقم  [ 6  ] تسپ ملازورج  همانزور  هلمج  زا  دـنتخادرپ . ییاسرفملق  هب  یئاهب  یناهج  رما  هرابرد  نینچمه 
ناـمزاس تبـسانم  نیا  هب  هک  هدـش  هفاـضا  شرازگ  نیا  رد  درک . عورـش  شخبدـیما »... ماـیپ   » ناونع اـب  ار  دوخ  حورـشم  هلاـقم  درادناتـسا 

نیرتروهشم يرگید ، ینامهیم  رد   » هلمج زا  درک و  اپرب  افیح  ياهلته  نیرتابیز  رد  یهوکـشاب  ياهنـشج  راب  نیدنچ  زین  لیئارـسا  یتسیروت 
یگنهاـمه زا  حوـضو ، هب  روـما ، نیا  [ . 7 .« ] دـندناوخ یئاهب  ناتـسود  راختفا  هب  ییابیز  رایـسب  ياههنارت  اهدورـس و  لیئارـسا ، نادـنمرنه 

يایفام هب  دوشیمن و  دودـحم  زین  لیئارـسا  هب  طقف  رما  نیا  هتبلا  دـص  دراد و  تیاـکح  تیئاـهب  غیلبت  يارب  تسینویهـص  تایرـشن  هدرتسگ 
نیا زا  لیئارسا  ياهتیامح  زا  رگید  یشخب  دجنگیمن . لاجم  نیا  رد  نآ  حرش  هک  دباییم  میمعت  ناهج  حطس  رد  یتسینویهـص  ياههناسر 

نایئاهب يارب  لیئارسا  قیرط  زا  تایرـشن  نیا  لثملایف  تسناد . ناریا  رد  هرـشتنم  یئاهب  تایرـشن  هب  تامدخ  عیزوت  رد  ناوتیم  ار  کلـسم 
رد ولکنس ) رهـش   ) هسنارف نکاس  ییارهز  هللاتزع  ياقآ  ماـن  هب  یئاـهب  کـی  زا  ياهماـن  هنیمز  نیا  رد  دوشیم . لاـسرا  ناـهج  رـسارس  رد 

ضرا قیرط  زا  ًابترم  امـش ، يابیز  هلجم  ياههرامـش  : » دـسیونیم نآ  زا  یتمـسق  رد  هک  هدـش  جرد  ناریا  نایئاهب  تالجم  زا  عیدـب  گنهآ 
[ . 8 .« ] دسریم بناج  نیا  هب  لیئارسا ]  ]= سدقا

یقرواپ

لاس ناریا ، نایئاهب  یلم  لفحم  یمـسر  ناگرا  يرما ، راـبخا  زا  لـقن  هب   736 صص 735 -  ، 1357 يروهط ، نارهت ، ناـیئاهب ، یفجن ، [ 1]
(. دادرخ تشهبیدرا ـ   ) ش 1 و 2 ، 1332

.17 صص 13 -  نابآ 1332 ،) رهم ــ   ) 7 ش 6 -  يرما ، رابخا  [ 2]
.735 صص 732 -  ، 1357 يروهط ، نارهت ، نایئاهب ، یفجن ، رقابدمحم  دیس  هب : ر.ك  هلاقم ، نیا  لماک  نتم  ندید  يارب  [ 3]

ص 505. ش 8 و 9 ، رذآ 1342 ، نابآ ــ  يرما ، رابخا  [ 4]
ص 19. ش 1 ، نیدرورف 1351 ، نامه ، [ 5]

. میلشروا تسپ  یلصا : نتم  رد  [ 6]
.235 صص 233 -  ش 7 و 8 ، لاس 1347 ، عیدب ، گنهآ  [ 7]

ص 103. ش 3 و 4 ، لاس 1348 ، نامه ، [ 8]

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 
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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 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
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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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