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تسردان ياه  باستنا  تیئاهب و  یخیرات  بتک  یسانش  بیسآ 

باتک تاصخشم 

یئابطابط طیحم  دمحم 
لسلسم 43 هرامش  هامرهم 2535 ،

هرامش 7 مراهچ ، لاس  رهوگ ، همانهام  زا : هتفرگرب 

تسردان ياه  باستنا  تیئاهب و  یخیرات  بتک  یسانش  بیسآ 

هثداح ي هب  هراشا  مدع  دننکب و  ار  خیرات  ریرحت  لاس  هدافتـسا  دنا " هداد  ناج  وا  يارب  رفن  رازه  لاس  تفه  " ددع زا  دـنا  هتـساوخ  هک  نیا 
مهم عیاقو  ریاسزا  بتارم  هب  ناشیا  رظن  هب  هعقاو  نآ  هچ   ) دنرامـش فیلأت  لاس  مدقت  لیلد  ار  رفن  دنچ  لتق  هاش و  نیدلارـصان  هب  يزادناریت 

وا لتق  ات  دیس  مایق  هب  طوبرم  ثداوح  هیباب و  خیرات  هن  هدوب  باب  دیـس  روهظ  هب  طوبرم  خیرات  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دیاب  هدوب ) رت 
يدنه دیـس  روهظ  حـیبذ و  روهظ  هب  طوبرم  ثداوح  هتفای و  همتاخ  باتک  عقاولا  یف  نآ  زا  دـعبو  دریذـپ  یم  ماجنا  زاغآ و  خـیرات  نیا  رد 
دنـسم نیـشن  ردص  اهب  لزا و  عقوم  نآ  رد  هک  هتفای  ریرحت  بیترت و  دادـغب  طـیحم 1270  رد  ییوگ  طیحم 1267  رد  باـب  گرم  زا  سپ 

تـسناد یم  دوخ  رما  هب  موکحم  ار  همه  ناگمه و  عاطم  ار  دوخ  هک  يزیـشرت  میظع  محازم  دوجو  زا  نادـیم  دـندوب و  هدـش  هیباب  تسایر 
میلست يدنه  ریصب  دیس  ياوعد  هب  هک  یمرتحم  بیاغ  صخش  دننام  باتک  رد  یناجازریم  یجاح  مان  رکذ  ماگنه  هک  نانچ  دوب . هدش  یهت 
ضرا ای  ناهفصا  هب  عجار  باتک  نیا  رد  هک  اه  هتکن  یخرب  هب  هجوت  دزاس . یم  فیعض  دشاب  هدرک  نیودت  ار  باتک  وا  هک  نیا  ههبش  هدش 

دوخ تاقالم  هب  هراشا  هک  یپاچ  هخسن  زا  هحفص 13  رد  دنک . یم  تیوقت  ناهفصا  هب  ار  فلوم  هقالع ي  ساسحا و  ، دسر یم  رظن  هب  داص 
ات  115  ) هحفص ي زا  دشاب . هداد  يور  ناهفصا  رد  قافتا  نیا  هک  تفایرد  ناوت  یم  ترابع  قایـس  زا  دنک  یم  یناتـسدرا  نیـسح  دمحم  اب 

طوبرم بلاطم  مجح  حطـس و  هک  دیوگ  یم  نخـس  يروط  ناهفـصا  رد  باب  دیـس  دـیدزاب  دـید و  تماقا و  دورو و  تشذگرـس  زا  ( 119
یم نایم  رد  نخـس  هلودلا  دمتعم  توف  زا  هک  هحفص 120  رد  دراد . یم  هضرع  رت  نوزفا  مه  زاریش  تشذگرـس  زا  یتح  ار  تمـسق  نیدب 

زا یکی  دنتـشون . باحـصا  زا  رفن  ود  يارب  ار  وا  ربخ  دمتعم )  ) موحرم نآ  توف  زا  لبق  زور  هدزون  باب )  ) بانج نآ   » هک دـیازفا  یم  دروآ 
نآ رد  ریقحو  دیوشب  امرف  فیرشت  نارهت  هب  دندومرف  رما  ترضح  دنتشاد . فیرشت  دزی  رد  ناشیا  دوب و  ییحی  دیـس  اقآ  بانج  رفن  ود  نآ 
رد يرورـس  نانچ  نوریب  فصو  دح  زا  هک  دوب  درـس  نادـنچ  اوه  هتفرگ و  فرب  ار  ملاع  هک  یماگنه  مدومن و  ار  ناشیا  ضیف  كرد  رفس 

ناهفصا دنتشاد ، رارق  نارهت  هب  دزی  هار  ود  زا  یکی  رس  رب  هک  ناشاک  ناهفـصاو و  دزی  ياوه  بآ و  هسیاقم ي  اب   … هک » مدید  بانج  نآ 
ربخ ییوگـشیپ  اما  دـشاب  هداد  يور  ناهفـصا  رد  یتسیاب  رادـید  نیا  دـسر و  یم  رظن  هب  ناشاک  دزی و  زا  رت  بسانم  یعیبط  عضو  نینچ  اـب 
مان رکذ  زا  توکس  دشاب  یباراد  ییحی  دیس  ناشیا  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دوب ، هتشون  شباحصا  زا  رفن  ود  هب  باب  دیس  هک  دمتعم  گرم 

طابترا تسا ؟ هدرک  لقن  دوخ  خیرات  رد  هتفای و  فوقو  يا  هثداح  نینچ  رب  ناهفـصا  رد  هک  دنادرگ  یمن  رب  یـسک  هب  ار  ریمـض  ایآ  یمود 
یم میناوخ و  یم  یتـقو  یلو  تسین  نآ  فلوم  ندوب  یناهفـصا  همزـال  نازخ  ياـقآ  هتفگ  هب  اـنب  ناهفـصا  هب  باـتک  ثداوح  زا  ییاـیاضق 

ار خیرات  لضفلاوبا  ازریم  هتـشون ي  هب  انب  دش و  فقوتم  میظعلادبع  ترـضح  رد  دمآ و  نارهت  هب  ناشاک  زا  یناج  ازریم  یجاح  هک  میرگن 
هنتف ي هب  رد 1267  هک  تقو  نآ  دنام و  یمن  یلاخ  ناهفـصا  اب  وا  یناگدـنز  ثداوح  نداد  طبر  يارب  يا  هنیمز  رگید  تشون  هیرق  نآ  رد 

صوصخ هب  ناهفصا )  ) داص ضرا  رد  هنتف  ریثأت  زا  باتک  فلوم  تخادرپ و  یم  ریصب  دیس  جیورت  تیامح و  هب  ناشاک  رد  راچد و  ریـصب 
زا ییحی  دیـس  عابتا  زا  نت  دـنچ  رارف  زا  هک  اج  نآ  رد  دـنک . یم  هراشا  ًادـعب  نآ  عفر  هنتف و  ياقب  هام  شـش  هب  دروآ و  یم  نایم  رد  نخس 

زاریش هب  هدش و  ریگتسد  ناهفـصا  یلاوح  رد   » هک دسیون  یم  یلحم  ینیع  دهاش  دننام  یپاچ ) هحفص ي229  رد   ) دیوگ یم  نخس  سراف 
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زا مییآ  رب  ددص  رد  میسانشن و  ملسم  روط  هب  ار  نآ  فلوم  میروآ و  زجع  یناج  ازریم  یجاح  هب  باتک  نیا  تبسن  دییأت  زا  ام  یتقو  دندرب »
اب هـک  دــسر  یم  رظن  هـب  یــسک  رما  يداـب  رد  فـلوم  مـینک  هدافتــسا  فـلوم  صیخــشت  يارب  باـتک  بلاـطم  ياـنثا  رد  دوـجوم  نـئارق 
نآ لها  زا  وا  یتسیاب  ًاتدعاقو  هدوبن  طابترا  یب  دمتعم  هاگتـسد  اب  رهـش  نآ  رد  باب  دیـس  تماقا  ماگنهو  هتـشاد  یـصاخ  طابترا  ، ناهفـصا

دوب و ترطف  نسح  هب  فورعم  هک  راجت  هلسلس ي  زا  ینیما  صخـش  دسیون : یم  یپاچ  هخـسن ي  هحفص ي 111  رد  فلوم  دشاب . تیالو 
متخانش مدش و  فرشم  شتمدخ  هب  هنیدم  رد  نآ  زا  دعب  دومن … تیاکح  هدوب و  ریقح  نیا  تیالو  لها  زا  روهشم  يرایشوه  تناطم و  هب 

يا هغلابم  قارغا و  هدرک  دوخ  تیالو  لها  صخـش  نیا  زا  هک  یفیـصوت  فیرعت و  رد  دیدرگ ». قدـصم  هدـید و  اهباوخ  صخـش  نامه  و 
هب هتفای و  هقرف  نیدب  دوخ  یگتـسویپ  زاغآ  رکذ  يارب  يدروم  اجنیا  رد  دنک و  رود  باتک  فلوم  اب  قیبطت  زا  ار  وا  دناوتب  هک  درادـن  دوجو 
هب هخسن  لاقتنا  زا  لبق  راگزور  رد  یلو  يرگید  طخ  هب  باتک  زا  عضوم  نیمه  رد  یلصا  هخـسن ي  هیـشاح ي  رد  تسا  هدرک  نایب  لامجا 

صخـش نآ  :» تسا هتـشونو  هدرک  یفرعم  ار  فلوم  یتیالو  مه  نیا  یـسک  هدوب  مدقم  هنردا  هب  دادغب  زا  نایباب  لاقتنا  خـیرات  رب  هک  سیراپ 
هدزاود تدم  یلا  قیدـصت  نامز  زا  دوب . لوغـشم  تراجت  هب  هک  هدوب  فابلمخم  هب  روهـشم  میحر  یجاح  دـلو  اضر  دـمحم  یحاح  بانج 

نیا هتفای . تافو  هنـس 1274  رد  ات  هتفای  یـصالخ  هداتفا و  سبح  رد  ررکم  ، هدیـسر ناشیا  رب  رایـسب  تامدص  هتـشاد ، تایح  ( 1272  ) لاس
هب هدش  تبث  باتک  لصا  قرو  نیا  هیـشاح ي  رد  هک  یتشاددای  تسا . جردنم  نورب  پاچ  هخـسن ي  زا  هحفص ي 112  یقرواپ  رد  تمسق 
هب يدنفا  سابع  همان  خیرات  رب  لاس و  یـس  زا  شیب  هدش  هتـشون  رد 1310  هک  نورب  هب  لزا  همان ي  خیرات  رب  شریرحت  خـیرات  ملـسم  روط 

دمحم نامه  میحر  یجاح  دلو  اضردمحم  نیا  یئوگ  دراد و  ینامز  مدـقت  لاس  تصـش  هدـش  هتـشون  رد 1332 هک  یناقلاط  نیـسح  ازریم 
مان طابترا  رابتعا  هب  اهبلادبع  تفرگ و  تروص  وا  هناخ ي  رد  دادغب  رد  يا  هراوز  لیعمـسا  دیـس  اب  ءاهب  رادید  هک  دشاب  یناهفـصا  ياضر 

یناج ازریم  یجاح  باتک  زا  یقاروا  دوجو  هب  هتشادنپ و  یناشاک  حیبذ  لیعمسا  جاح  رسپ  ار  وا  يا  هراوز  لیعمـسا  دیـس  مان  اب  اضر  دمحم 
ریرحت هدارا ي  یناهفـصا  رجاـت  یماـن  ياـضر  دـمحم  جاـح  مهبم  ناوـنع  هب  مه  ییحی  ازریم  نینچ  مـه  هدرک و  هراـشا  وا  شیپ  دادـغب  رد 

وا ندوب  یناشاک  زا  شیپ  باتک  فلوم  ندوب  یناهفصا  هب  ار  ام  هخسن  لصارد  دوجوم  نئارق  نیا  ربانب  تسا . هداد  تبـسن  وا  هب  ار  یخیرات 
عوفرم یناجازریم )  ) یجاح اب  هسیاقم  رد  ودـب  ار  باتک  باستنا  هفک  لصا  هخـسن  هیـشاح  رد  اـضر  دـمحم  ماـن  دوجو  دـنک و  یم  تلـالد 

رب یناهفـصا  فلوم  هب  میدـق  خـیرات  باتک  باستنا  در  يارب  نازخ  ياقآ  یعاسم  دزاس و  یم  رت  نیگنـس  یفاک  ۀـطقن  باـنج  اـی  یناـشاک 
دادغب رد  نایباب  ندمآ  درگ  ماگنه  يدـنفا " سابع  " ءاهبلادـبع هک  نیا  رب  هدـش  سکاریز  هلاسر ي  رد  نازخ  رارـصا  درادـن . هیکت  یـساسا 
لارنژ ینیوزق  گرزب  ازریم  شرازگ  رد  هچ  نآ  اب  تسا  هدوبن  عیاقو  ظفح  روخ  رد  زونه  هبرجت  لاس و  ثیح  زا  هتشادن و  لاس  هد  زا  شیب 
دادغب رد  ناریا  یسایس  هدنیامن ي  هچ  درادن . شزاس  هدش  هتـشون  وا  هرابرد ي  تفای  راشتنا  دیحو  هلجم  رد  نآ  تروص  هک  ناریا  لوسنک 

رـسپ یگنرز  يرایـشوه و  هب  هراشا  نایباب و  هراب ي  رد  يو  اب  هرکاذـم  يارب  وا  ردارب  یـسوم  ازریم  هارمه  یلعنیـسح  ازریم  رـسپ  روضح  هب 
هب دوخ  همان ي  رد  وا  هک  روط  نامه  تسا  هدوب  يریپ  راگزور  رد  لقن  يارب  عیاقو  ظـفح  لـباق  عطقم  نآ  رد  ساـبع  هک  دـناسر  یم  نینچ 

ار اهنآ  هدروآ و  دای  هب  دادغب  میقم  یباب  ياضردـمحم  شیپ  رد  ار  یناجازریم  یجاح  زا  یقاروا  دوجو  عوضوم  یناقلاط  بیدا  نسحازریم 
دوجو زا  لزا  شیومع  نوچ  مه  يدـنفا  ساـبع  تلفغ  رب  ضارتعا  نیا  رباـنب  تسا . هتـشادنپ  یم  روبزم  خـیرات  ياـه  تشادداـی  اـی  هدوسم 
دروم یب  عیاقو  طبـض  يارب  اهبلادبع  تیافک  مدع  هرابرد ي  نازخ  ياقآ  هظحالم ي  هدوب و  اج  هب  رد 1910  شراشتنا  ماگنه  میدق  خیرات 

هدش فیلأت  دادغب  رد  هک  نیا  رب  يا  هنیرق  یندا  باتک  رـسارس  رد  : » دیوگ یم  دوخ  دقن  زا  هدش  سکاریز  هخـسن ي  رد  نازخ  ياقآ  تسا .
هک ات 261  تاحفـص 252  لزا و  لاح  همجرت ي  هب  طوبرم  ات 244  هحفـص ي 238  تایوتحم  هب  رگا  هک  یتروص  رد  درادن » دوجو  دشاب 
ریز رد  ثداوح  نیا  هک  ار  یلاوحا  عاضوا و  دنتـسیرگن و  یم  رظن  تقد  اب  تسا  يدـنه  ریـصب  مایق  دانق و  حـیبذ  روهظ  ناتـساد  رب  لمتـشم 

رد میظعلادـبع  ترـضح  ناهفـصا و  ای  ناشاک  رد  روبزم  تاحفـص  هک  نیا  لوبق  دـنارذگ  یم  هیزجت  لیلحترظن و  زا  هدـش  اشنا  اهنآ  ریثأـت 
قلطم تیعاطم  اب  هک  هدـیدرگ  یم  هجاوم  یتاروظحم  ای  دـشاب  هدـش  دـنبملق  میظع  یلع  خیـش  هقلطم ي  تسایر  هماـت و  تیعجرم  هرود ي 
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رد ذوفن  تلاخد و  نازیم  یبهذم و  تیعقوم  ثیح  زا  لزا  ییحی  ازریمو  اهب  یلعنیـسح  ازریم  هک  یتروص  رد  درک . یمن  ادـیپ  شزاس  میظع 
نایم زا  میظع و  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  دـنراد  ناشیا  دادـغب  تماقا  نارود  اب  بسانتم  یعـضو  باـتک  نیا  تاجردـنم  رد  يرما  ياـیاضق 

رد هک  هثداح  نیا  دـندوب . هتفای  يزاتمم  تیعقوم  دادـغب  رد  نایباب  هیقب ي  عاـمتجا  عقوم  رد  هیباـب ، لوا  هبترم ي  تیـصخش  ندـش  هتـشادرب 
برق تهج  هدیدرگ و  نارهت )  ) سدقا ضرا  هب  هناور  نآ  زا  دعب  . » دنک یم  فصو  ار  اهب  زا  يدنه  ریـصب  رادید  یپاچ  باتک  هحفص 257 

دراو هک  نآ  زا  دعب  نم  دومن . ار  ناکمالا  ءاهب  ترضح  رونلا  ره  اب  روضح  ضیف  یبایفرش  كرد  و  ییحی ) ازریم   ) دیحو ترـضح  راوج  هب 
یمن هار  ًاقلطم  هتـسب و  ناشیا  يور  رب  ار  يرهاظ  تافتلا  باب  هدراذـگ و  ار  زانو  رهق  يانب  ناـشیا  ناـحتما  تهج  زا  ءاـهب  ترـضح  دـندش 

قافشا هرهچ ي  زا  باقن  اذهل  دنراد  یم  یعرم  ار  افو  هویش ي  تسا و  قداص  تبحم  هقیرط ي  رد  هک  دندید  ءاهب  بانج  هک  نوچ  دنداد .
هک نآ  هصالخ  هدـیدرگ  یلجتم  ناشیا  تیدوبع  لکیهرد  ناوضرلاءاـهب  نآ  تیبوبر  تاـیلجت  هدومن  رهاـظ  ار  تمحرم  تعلط  هتـشادرب و 
…اب هدش » ضراع  دوخ  تاروهظ  باب  رد  ءاهب  بانج  لزا و  ترضح  تمدخ  هب  يا  هضیرع  هدومن و  ینیسح  تعجر  ياعدا  ریـصب  بانج 

رارق ریبـکریما  نیرومأـم  دـیدش  بیقعت  دروم  فلاـخم و  قفاوم و  هجوت  زکرم  میظع  باـنج  هک  رد 1267  هیباـب  لاوحا  عاـضوا و  شجنس 
دیـس شجنـس  يارب  تابتع  ترایز  ددـصرد  یلعنیـسح  ازریم  دوب و  هدـشن  هتخانـش  یماقمو  اعدا  بحاص  زونه  وا  دوجو  رانک  رد  هتفرگ و 

يوربور :) درک یم  ضرع  هضیرع  نینچ  میظع  بانج  هب  نیعلا  ةرق  درب و  یم  رـس  هب  هیفخ  رد  مه  ییحی  ازریم  دوب و  ریـصب  زا  دعب  يوالق و 
قحلا ههجو  فرحا  نم  ناک  دق  ًایمسلط و  ًالکیه  ناک  میظعلا  همسا  نا  فیـصوتلا …  نم  مظعالا  بحالا  اهیا  ( » یپاچ هخـسن  هحفص 140 
مظعی نم  مظعا  وه  ًایلع و  یلعالا  عفرالا  قحلا  ماقم  مایقلل  هانیفطصاو   » هک دنک  یم  هراشا  میظع  قح  رد  باب  دیس  شرافس  عیقوت  هب  …و  « 

« قحلا رماب  مئاقلا  قحلا  لها  تنا  تناف   » دـنک یم  باطخ  میظع  هب  همان  نآ  رد  و  ًاـعیمج » ءاـبنلا  لـها  ءاـهب  نم  یلعا  ًاـیلک و  ءاـشنالا  لـها 
تهابش اضر  دمحم  هناخ ي  رد  اهب  اب  هراوز  لیعمسا  دیس  رادید  دادغب و  لاس 1270  هب  رتشیب  هک  یعضو  نانچ  یطیحم  نینچ  رد  هنوگچ 

یناگیاپلگ لضفلاوبا  ازریم  هلیـسو ي  هب  راب  نیتسخن  یناـج  ازریم  یجاـح  هب  هیباـب  میدـق  خـیرات  باـستنا  تفاـی ؟ یم  روهظ  هنیمز ي  دراد 
زا لاس 1295  زا  شیپ  هک  دیدج  خیرات  نتم  رد  درک  یفرعم  مسر  مسا و  نیدـب  یجکنام  یـشنم  نیـسحازریم  هب  ار  نآ  هک  هتفرگ  تروص 

هخـسن ي هک  يدیدج  خـیرات  يور  زا  ار  مان  نیا  نورب  تسا . هدـش  حیرـصت  مسا  نیدـب  اهراب  هتفای  باتتکا  خالـسنا و  میدـق  خـیرات  يور 
نیلوا يارب  دیناسر  مامتا  هب  ار  نآ  یسیلگنا  همجرت ي  پاچ  لاس 1310  رد  دوب و  هدروآ  تسد  هب  زاریش  رد  لاس 1305  رد  ار  نآ  یطخ 
تـشاد دوجو  سیراپ  یلم  هناخباتک ي  رد  هک  هیباب  خـیرات  زا  يا  هخـسن  هب  هک  نآ  ات  دوب  نآ  لصا  هدـهاشم ي  بلاط  هراومه  دـید و  راب 

رد درمـش و  دوخ  روظنم  خـیرات  ناـمه  ار  نآ  يرگید ، رد  یکی  تاراـبع  نیع  دوـجو  ًاـنایحا  ثداوـح و  تهابـش  يور  زا  تفاـی و  تسد 
فیلأت زیربت و  رد  الوکین  تیرومأم  رب  مدقم  اهلاس  دمآرد ، شیپ  نیا  تسا  یهیدب  تخادرپ . دـیدج  خـیرات  اب  نآ  هلباقم  هب  دوخ  تاقیلعت 
خیرات هخـسن  یفرعم  دیدج و  خیرات  یـسیلگنا  همجرت  پاچ  زا  سپ  لاس  هدزناپ  ینعی  يرمق ، رد 1323  وا  فرط  زا  باب  یناگدـنز  باتک 
یجاح باتک  مان  باـتک  نیا  هب  ـالوکین  زا  شیپ  نورب  نورب و  زا  شیپ  لـضفلاوبا  ازریم  سپ  تسا . هدوب  سیراـپ  یلم  هناـخباتک ي  میدـق 

( مهدـفه لاس  هرامـش ي   ) امغی هلجم ي  هلاقم ي  یتقو  تسا . باوص  زا  رود  مه  هراـب  نیا  رد  نازخ  هظحـالم  دـندوب و  هداد  یناـج  ازریم 
لصا سکع  هب  زونه  دش  یم  هتشون  هداز  لامج  یلع  دمحم  دیس  بانج  راضحتسا  يارب  نآ  صیخلت  یناج و  ازریم  یجاح  خیرات  هب  عجار 
هتفاین تسد  میدق  خیرات  زا  ینامرک ) یحور  هعومجم ي   ) نامرک صقان  هخـسن ي  زنطن و  هخـسن ي  میدق و  خیرات  زا  سیراپ  ياه  هخـسن 

هب وا  ترفاسم  مود  هرود ي  رد  ونیبوگ  روتـسد  هب  هک  نایب  زا  يا  هخـسن  نایاپ  رد  ار  فاکلا  ۀـطقن  هلاسر ي  ای  همدـقم  تروص  رد  مدوب و 
رد شتـسد  طخ  هب  دیدج  خیرات  زا  ینیاق  لیبن  ریرحت  هعلاطم ي  هب  نینچ  مه  مدوب و  هدیدن  نآ  هیـشاح ي  هرـصبت ي  اب  هدش  هتـشون  ناریا 

قفوم تسا  دوجوم  یئبمب  رد  هک  یجکنام  يارب  ینارهت  نیـسح  ازریم  طخ  هب  دیدج  خـیرات  یلـصا  هخـسن ي  نینچ  مه  و 1300 و   1299
یحور یلع  ناورداش  هعومجم  رد  هک  يا  هخـسن  دنچ  نورب و  همجرت  ساسا  دیدج  خـیرات  هخـسن ي  سکع  هظحالم ي  هب  مدوب و  هدـشن 

زا هراوآ  یحبص و  تداهشو  دوب  تسد  رد  هک  ینیاق  لیبن  هب  بوسنم  هاتوک  صیخلت  ياکتا  هب  تروص  نیا  رد  مدوب  هدیـسرن  تشاد  دوج 
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هتفگ هیردلا  بکاوک  رد  هراوآ  ردپ و  مایپ  رد  یحبـص  هتـشون  مه  دعب  هک  يدـنرز  لیبن  خـیرات  هرابرد ي  يرگ  یئاهب  زا  هتـشگرب  ناغلبم 
كرادم نیدب  هعجارم ي  زا  سپ  هک  دش  میدق  زا  دیدج  خیرات  ریرحت  صیلخت و  هرابرد ي  اسران  یطابنتسا  دنک ، یمن  دییأت  ار  نانآ  ياه 

دیدجت نیا  ربانب  تسد  زا  دور  یمن  دریمن  ات  تسشن  وچ  یسک  رد  غیلبت  يوخ  هک : متفایرد  هدیـشک و  اهنآ  رب  هن " طخ " هدید  ون  هتفایون و 
تیفیک رد  يریثأـت  هدوب و  يا  هدوهیب  راـک  نازخ  هلاـقم  رد  دوب  هدـش  هدیـشک  نآ  رب  يرگید  هلاـقم  رد  نـالطب  طـخ  هک  اـمغی  هلاـقم  رکذ 

مدع لزا و  بوتکم  هرابرد ي  عیقوت  هملک ي  لامعتـسا  ءوس  هراب ي  رد  ار  نازخ  رظن  دیاب  نخـس  نایاپ  رد  دـشخب . یمن  ام  ثحب  عوضوم 
عوضوم ود  ساسا  هب  هتکن  ود  نیا  یلو  مریذپب  ار  ات 1285  هلـصاف 1280  رد  هنردا ي  رد  نایباب  تماقا  ماگنه  میدق  خیرات  رد  رظن  دیدجت 

هب هنردا  رد  نایباب  زا  يا  هتـسد  هجوت  نینچ  مه  دشاب و  یناشاک  یناج  ازریم  یحاح  ای  یفاک  هطقن  بانج  هب  میدق  خیرات  تبـسن  بلـس  هک 
یمن یبیـسآ  هجو  چـیه  هب  یجراخ  ای  یلخاد  اب  هلماعم  يارب  يا  هناگ  ود  یـسایس  یـشم  طخ  رایتخا  رد  راـجاق  هراـبرد ي  تیاـضر  بلج 
ازریم یجاح  هب  هیباب  میدق  خـیرات  باستنا  رد  یجکنام  یـشنم  نیـسح  ازریم  وا  راکمه  لضفلاوبا و  ازریم  دـش  هراشا ي  هک  نانچ  دـناسر .

نیا همدقم  تمـسق  زا  نورب  صخـش  طابنتـسا  فاکلا  ۀطقن  روبزم و  باتک  هیمـست  یلو  دنا . هدوب  مدقم  الوکین  ینیوزق و  نورب و  رب  یناج 
هلاسر يارب  هدید  یمن  یمـسر  مسا و  بحاص  ار  دوخ  هک  همدقم  نآ  فلوم  اریز  تسا . هدوب  سیراپ  یلم  باتک  دوجوم  هخـسن  رد  باتک 
هخسن هحفـص ي 5   ) ترابع نیدـب  تسا . هدـیزگرب  ار  فاکلا  ۀـطقن  مان  هتخادرپ  خـیرات  هن  هریغو و  دـیحوت  زا  نید  لصا  باـب  رد  هک  يا 

هک داعم  أدبم و  رکذ  دیحوت و  باب  رد  هلاسر  نیا  نتشون  لصاو  دیدرگ  رایـسب  هطقن ي  ماقم  رکذ  باتک  نیا  يادتبا  رد  هک  نوچ  (:» یپاچ
یمن یمـسر  مسا و  بحاص  ار  دوخ  هک  نآ  یکی  تهج  ود  هب  مدومن  فاکلا  ۀطقن  ار  باتک  نیا  مان  دوش  یم  هتـشون  دشاب  یم  نید  لصا 

جنپ ار  هطقن  هک  هحفـص 4 ) رد   ) دیدرگروطـسم هک  نآ  مود  مرامـش . یم  يرکذ  یب  رد  ار  دوخ  رکذ  هک  اریز  میامنب  ار  دوخ  رکذ  ات  مناد 
فرح فاک  تسا  هطقن  راهچ  فاـک  و  دوش . یم  ك 20 )  ) فاک دومن  یقرت  هک  هبترم  راهچ  ( 5  ) اه و  ( 5  ) اه ماقم  نآ  دـشاب و  یم  ماقم 

لوا هک  دوش  یم  تیـشم  میم )  ) رکذ هک  ( 40  ) تسا میم  ( 20 ردبرض 2  ) فاک تداهـش  بیغ و  نوکی و  مود  فاـک  دـشاب و  یم  نک  لوا 
ۀطقن  ) ما هدراذـگ  هطقن  لوا  فاـک  ردـص  رد  اذـهل  دراد و  تقیقح  فاـکلا  هطقن  مسا  اذـهل  هدـیناسر و  مه  هب  تیئیـش  تیـشم  هب  ناـکما 

میهاوخ رکذ  ار  هبطخ  لیصفت  یلاعت  كرابت و  هللاءاشنا  تسا و  هدش  هبطخ  رد  نایعیش  تیالو و  توبن و  دیحوت و  رکذ  دعب  و  فاکلا … )
ناونع باب  راهچ  زا  لوا  باب  همدقم و  زا  شیپ  هلاسر  زا  دوجوم  تمـسق  نیا  رد  هک  دوش . یم  روکذـم  باب  راهچ  همدـقم و  کیرد  دومن 

هب هدـشن  لیمکت  هتفاین و  یئاهن  بیترت  میظنت و  ًالوصا  یناشاک  یجاح  ای  یفاک  هطقن ي  فیلأت  هلاسر ي  نیا  هک  دـیامن  یم  هنیرق  هدـشن و 
ازریم یجاح  طخ  هب  هک  یقاروا  نامه  اسب  هچ  تسا  هدرک  طبـض  تبث و  هیباـب  میدـق  خـیرات  هچاـبید ي  رد  ار  نآ  هک  هداـتفا  یـسک  تسد 
هدرک هراشا  يدایا  یناقلاط  بیدا  هب  دوخ  همان  رد  نادب  اهبلادبع  هتـشاد و  دوجو  دادـغب  رد  یناهفـصا  رجات  ياضر  دـمحم  شیپ  رد  یناج 

یگدنکارپ زا  ات  هدرک  تبث  میدق  خیرات  زاغآ  رد  ار  اهنآ  طبـض ، ظفح و  يارب  اضر  دمحم  هک  هدوب  هلاسر  نیمه  هدـنکارپ ي  قاروا  تسا 
ات هتـشون  هسنارف  راتخم  ریزو  يارب  نایباب  زا  يا  هخـسن  نایاپ  رد  ار  نآ  زا  یتروص  مه  يرگید  هک  روط  ناـمه  دـنامب . ناـما  رد  يدوباـن  و 

اضر دمحم  اما  تسادج . نایب  نتم  زا  هلاسر  نیا  هک  دنک  مالعا  روکذم  هخسن  هیـشاحرد  ات  هتخیگنا  رب  ار  يرگید  تقد  لقن  نیمهو  دنامب 
. دـهد یم  لیکـشت  ار  میدـق  خـیرات  همدـقم  هدـنام  ظوفحم  سیراپ  یلم  هناخباتک ي  رد  زورما  هک  يا  هخـسن  رد  هدرکن و  ار  طاـیتحا  نیا 

دوهعم دراوم  ریاس  هب  هجوت  نودب  خیرات ، باتک  نتم  فیلأت  اب 1267  هلاسر 1270  شراگن  نامز  فالتخا  كرد  دوجو  اب  نورب  روسفورپ 
هلاسر هب  مظنم  خـیرات  هب  ار  یمالک  هلاسر ي  فاکلا  ۀـطقن  مان  هجیتن ي  رد  هتـشادنپ و  فلوم  کی  زا  رثا و  کی  ارود  ره  هظحـالم ، لـباق 

یناشاک یناج  ازریم  جاح  هب  یجکنام  یـشنم  نیـسحازریم  یناگیاپلگ و  دیلقت  هب  هتفریذپ و  رثا  کی  ياج  هب  ار  ود  رهو  هدیـشخب  همدـقم ،
نینچ لوبق  کنیا  هک  هتفای  هجرد  نادـب  روبزم  میمعت  خـیرات  راشتنا  پاچ و  هار  زا  طیلخت  نیا  تسا . هداد  تبـسن  همدـقم  هلاـسر  بحاـص 

مه . هاگشناد  خیرات  یسرک  داتسا  يارب  یتح  یتقیقح 
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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

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 
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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 - 
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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