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لیئارسا اهییاهب و 

باتک تاصخشم 

يراصنا میهاربا  فلؤم :
1386 هرامش 17 /  لاس 4 /  تیئاهب /  همان  هژیو  یخیرات /  تاعلاطم  همانلصف 

: زا هتفرگرب 

لیئارسا اهییاهب و 

ناناملسم يراتشک  يروحم  یلصا و  لماوع  زا  یکی  وا  دیسر . يریزوتسخن  هب  لیئارسا  رد  راب  ود  زرپ ، نومیش  نامه  ای  سرپ » نوعمیـش  »
 - 1337  ) ناریا رد  لیئارـسا  ریفـس  نیلوا  يرزع - » ریئم   » یفرعم رد  وا  دشابیم . الیتش »  » و اربص »  » ياههاگودرا هعجاف  رد  هژیوب  ینیطـسلف 

ریفـس ناریا و  نایدوهی  نارـس  زا  یکی  يرزع  رینم  ياقآ  وس ، نیا  هب  شیپ  لسن  زا  مه  دـیاش  رود ، رایـسب  ياـهلاس  زا  دـیوگیم : ( - 1352
تفای ار  یسک  اهیلیئارسا  ام  نایم  ناوتب  راوشد  تسا . هدش  هتخانش  ياهرهچ  ناگمه  يارب  هک  هدوب  ناریا  رد  لیئارـسا  گارف  ردنیلیـسیب و 

هب نانآ  گنهرف  اب  مه  دـنادیم ، بوخ  ار  نایناریا  نابز  مه  ریئم  دـشاب ... هاگآ  ناریا  تسایـس  خـیرات و  ياـهمخ  چـیپ و  زا  يو  دـننام  هک 
ياههورگ هک  دراد  ار  رنه  نیا  شیوخ  هژیو  شنیب  شنم و  اـب  وا  دـنیبیم . ماـخ  تشخ  رد  وا  مینیبیم  هنیآ  رد  اـم  هچنآ  تسانـشآ . یبوخ 

. دنیرفایب اتیب  يراکهاش  ات  دبایرد  ار  ناشکیاکی  هشیر  سانـشناور  يداتـسا  نوچ  دروایب ، دوخ  درگ  گنراگنر  ياههدر  زا  ار  نوگانوگ 
رد انح » مناخ   » و نویـص »  » زا دنفسا 1302 ش -   11  - سرام 1923 مود  رد  تسا  يرزع » ریئم  یبر   » وا لـماک  ماـن  هک  يرزع » ریئم  [ . » 1]
رد يوسنارف ، نایدوهی  طسوت  هک  دوب ، سناـیلآ »  » هسردـم نادرگاـش  نیتسخن  زا  شردـپ  دـمآ . اـیند  هب  ناهفـصا ، رهـش  ناـیدوهی  يهلحم 

یتاعالطا ياههاگتسد  هدش  تیبرت  هک  نویص  دوب . ناهفصا  ییاراد -  هیلام -  يهرادا  دنمراک  ریئم ، دلوت  ماگنه  وا  دوب . هدش  اپرب  ناهفصا 
رد هحفص 202 ] قازق [  دراگیرب  هدنامرف  نادنزرف  یملعم  درک و  اهر  ار  هیلام  يهرادا  يدنچ  زا  سپ  تیرومأم  ياضتقم  هب  دوب ، ناتسلگنا 
اب يراـکمه  هب  تفرگ و  یناورـس -  یناطلـس -  هجرد  تفر و  يرـسفا  هدکـشناد  هـب  مـه ، يدـنچ  زا  سپ  تـفرگ و  هدـهعرب  ار  ناهفـصا 

نامز زا  هک  وا  دش . داصتقا -  ترازو  رد  ناتـسلگنا  هدنیامن  تیمـسا - » ژاتیمرآ   » مجرتم مه  ینامز  وا  تخادرپ . يرمرادناژ  رد  نایوسنارف 
هب ار  شنیرید  راکمه  سالکمه و  حتاف ، یفطصم  دوب ، هدرک  یتسود  يو  اب  تفن ، هلئسم  صوصخ  رد  اهیرایتخب  نایم  رد  ژاتیمرآ  روضح 

دوب و هدرک  انشآ  یلف  رتسم  و  ژاتیمرآ ]  ] یندیس رس  اب  ار  حتاف  ناورداش  مردپ ، دسیونیم : هراب  نیا  رد  يرزع  ریئم  درک . یفرعم  اهیـسیلگنا 
ناـشیکمه رگید  نوچ  هک  يرزع  ریئم  ردـپ  [ . 2 . ] داتفا دـنمدوس  ماجنارـس  لیئارـسا ، ناریا و  نایم  یتفن  ياهدتـس  داد و  رد  اهییانـشآ  نیا 

شیاهتیرومأم نایاپ  زا  سپ  هدز ، مه  هب  زین  ياهیامرـس  رذـگهر  نیا  زا  تشاد و  تیلاعف  روشک  زا  نآ  جورخ  تاجهقیتع و  راـک  رد  دوخ ،
نیطسلف یلاغشا  نیمزرس  هب  ، 9  - دودح 1328 رد  يدـنچ ، زا  سپ  دـمآ و  نارهت  هب  یناهج  مود  گنج  همتاخ  اب  نامزمه  و  ناهفـصا ، رد 

سنایلآ ياهناتـسریبد  رد  لیـصحت  اب  دوب ، هتفاـی  شرورپ  ياهداوناـخ ، نینچ  رد  هک  يرزع  ریئم  دـش . راگدـنام  اـجنآ  رد  درک و  ترجاـهم 
نیمزرـس هب  ترجاهم  يارب  نایدوهی  قیوشت  بیغرت و  هب  نامز  ناـمه  زا  تفرگ و  ملپید  رد 1322  یـسیلگنا  بدا »  » يوسنارف و يدوهی - 

يدوهی ره  دننام  منوردنا  رد  یتسود  نویـص  دنمورین  هتـشر  : » دـیوگیم اهتیلاعف  نیا  هزیگنا  صوصخ  رد  يو  تخادرپ . نیطـسلف  یلاغـشا 
هب شاهداوناخ  ترجاـهم  زا  سپ  زین  يرزع  ریئم  [ . 3 .« ] دوب هدش  مناج  هریش  هتفای و  شرورپ  ماهداوناخ  رد  هدیزاغآ ، مناینیـشیپ  زا  يرگید 

ییاجهباج يولهپ و  تموکح  تردق  تیبثت  اب  دوب . لوغشم  یبزحریغ  یبزح و  فلتخم  ياهتیلاعف  رد  يدنچ  دش و  قحلم  اهنآ  هب  لیئارسا ،
هب ناریا  مدرم  موـسر  بادآ و  گـنهرف و  هـب  تبــسن  شاهدرتـسگ  تخانــش  زا  يریگهرهب  اـب  اـت  تشگزاـب  ناریا  هـب  سیلگنا ، اــکیرما و 

لیئارسا هب  نآ  زا  سپ  درک و  تساوخ  هچنآ  ره  ناریا ، رد  ات 1352  لاس 1337  زا  يرزع  ریئم  ددرگ . لوغشم  شیوخ  یناهنپ  ياهتیرومأم 
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يزوریپ زا  سپ  وا  هحفـص 203 ] دشاب [ . ناریا  اب  یتفن  لئاسم  يهژیو  رواشم  ییاراد ، ترازو  رد  شددعتم ، ياهتیلاعف  نمـض  ات  تشگزاب 
ندوشگ زا  مراچان  تشون : نآ  يهعیلط  رد  درک و  رـشتنم  ناریا  رد  شروضح  نارود  ياـهتیلاعف  زا  ار  دوخ  ياهتـشاددای  یمالـسا  بـالقنا 

یتلود ياههاگتـسد  یخرب  هکنیا  رگید  تسا . هدیـسرنارف  زونه  اهییوگشاف  یخرب  نامز  منکیم  نامگ  اریز  مشوپب ، مشچ  اههتکن  ياهراپ 
، هتشون نیا  زا  يدنمشزرا  ياهشخب  راچان  هب  هک  دنهن  شوپرـس  اهدادیور ، ياهراپ  رب  دننیبیم  رترب  لیئارـسا ]  ] یتینما روما  ياههاگتـسد  و 
زا دزادرپیم . لیئارـسا » اـهییاهب و   » عوضوم هب  شیاهتـشاددای  مجنپ  تسیب و  شخب  رد  يرزع  ریئم  یبر  [ . 4 . ] دنامیم هتفگان  دوخهبدوخ 

نمـض لـئاسم ، زا  يرایـسب  هب  نداـهن  شوپرـس  اـب  يرزع  تسا ، هدوـب  ناریا  رد  تسینویهـص  یلـصا  ناوزاـب  زا  یکی  هقرف  نیا  هـک ، اـجنآ 
دنچ هک  تسا  تییاهب  شیک  هاگداز  ناریا  تسا : هجوت  بلاج  هک  دراد  یتاراشا  زین  هبناج  ود  تاـطابترا  یخرب  هب  هقرف ، نیا  زا  يرادـبناج 

دوشگ و ناهج  هب  مشچ  زاریش  رهـش  رد  يدالیم  لاس 1844  رد  شیک  نیا  ياوشیپ  دـمحم ، یلع  ازریم  دراد ]![  وریپ  ناـهج  رد  نت  نویلیم 
ار هدـنهد  دـیمعت  ییحی  نایحیـسم ، هک  هنوگناـمه  دـنناوخیم ، رفاـک )  ) نیدیب ار  ناـنآ  نایعیـش  دـندیمان . هزاورد )  ) باـب ار  وا  شناوریپ 

هعیـش شنیب  اب  هک  تسنادیم  هدنناهر  يربمایپ  ندمآ  يارب  ياهزاورد  ار  دوخ  زین  باب  دـنمانیم ، حیـسم  یـسیع  ندـمآ  يهدـنهد  تراشب 
زا یکی  لاس 1863  رد  دـنتخیوآ . شراد  زا  زیربت  رد  یگلاـس  نس 31  رد  ریگتـسد و  لاـس 1850  رد  ار  وا  هزیگنا  نیمه  هب  دوـبن ، وـسمه 
ات ماهدمآ  هدوب ، هتفگ  باب  هک  منامه  نم  : » تفگ هعیـش  نایاوشیپ  زا  يدنچ  مدرم و  زا  ییاههورگ  ینابیتشپ  اب  هللاءاهب  مان  هب  رادافو  ناوریپ 

دنتـساوخ هاش  نیدلارـصان  زا  دنتـشاگنا و  گنهامهان  مهدزاود  ماما  ناتـساد  اب  نایاوشیپ  ار  ياهیوگ  نینچ  مناهرب و »... یتشز  زا  ار  ناهج 
كاـخ هب  شراداـفو  ناوریپ  زا  یهورگ  هارمه  ناوارف  ياـهجنر  زا  سپ  ریگتـسد و  هللا  ءاـهب  دـنک . شوماـخ  رتدوز  هچ  ره  ار  هزاـت  يهـنتف 

دادغب و رد  هدنرازآ  ياهینادرگرس  زا  سپ  دنتشادن ، يو  هب  یـشوخ  نادنچ  شرگن  زین  ینامثع  ینـس  نارـس  دش . دیعبت  ینامثع  يروتارپما 
زا سپ  هللا  ءاهب  دـنتفرگ . ياج  افیح  هحفـص 204 ] یکیدزن [  اکع ، رهـش  رد  راچان  شناوریپ  هللا و  ءاهب  لوبماتـسا ، و  لوپوناـیردآ )  ) هنردا

يدنفا سابع  تسا . ناییاهب  ياههاگـشیاین  نیرتگرزب  زا  یکی  زورما  هک  دش . هدرپس  كاخ  هب  یناریا  يابیز  غاب  رد  تشذگرد و  يدـنچ 
نیرتگرزب زا  یکی  دـیامن و  ریگناـهج  ار  تییاـهب  شنیب  یهدــنامزاس  شناد  يدــنمدرخ و  اـب  تسناوـت  هللا  ءاـهب  نیــشناج  اهبلادــبع ) )

افیح لمرک  ياهیدـنلب  رد  ییاـبیز  هاـگمارآ  شناوریپ  تشذـگرد و  لاس 1921  رد  اهبلادـبع  دزاس . اـپرب  وگاکیـش  رد  ار  شیاهیگدـنیامن 
هدیزگرب شیک  نیا  يربهر  هب  ییاهب  شیک  ناگتـسجرب  زا  ینت  هن  هورگ  سپـس  تسـشن و  يو  ینیـشناج  هب  يدنفا  یقوش  دنتخاس . شیارب 

یگدنز 150 ییاهب  شیک  میتفایرد ، الاب  يهدـیکچ  زا  هچنانچ  تسا . هدـنام  هنوگنامه  زین  نونکات  تسا و  مظعا » لدـعلا  تیب   » هک دـندش 
. تسا هداد  تـسد  زا  تـشرد  زیر و  ياـهیریگرد  رد  ار  شناوریپ  زا  يرامـشیب  ياـههورگ  هاـتوک ، يهرود  نـیمه  رد  هـک  دراد  ياهلاـس 
رد دوشیم  هدناوخ  لفحم »  » ار ناشیاهاگشیاین  هدوبر و  ار  ناشنادنزرف  نانز و  هدرک ، لواپچ  ار  ناشیاهرتفد  اههناخ و  مدرم ، نیا  نانمـشد 

یشوماخ لاس  ياهلاس  هکنیا  زج  دناهتشادن  ياهراچ  ییاهب  شیک  ناوریپ  نیاربانب  دناهدیـشک . شتآ  هب  ناملـسم  ياهروشک  رگید  ناریا و 
، نارادـم شیک  هاـگره  هرود ، نیمه  زارف  دورف و  رد  هکنیا  ینتفگ  دـنریگب . هدـیدان  ار  دوـخ  رواـب  هاـگ  زا  ره  دـندرگ و  ناـهنپ  دـننیزگب ،

ناییاهب هدـنار ، نامرف  روشک  رب  هدازآ  یهاگتـسد  هک  یماگنه  هدـیدرونرد و  ار  ناـییاهب  یگدـنز  يزورهایـس ، جـنر و  دـناهدوب  هدـنمورین 
یم هام  رد  هعیش  نایاوشیپ  زا  يدنچ  دنروایب . دیدپ  ییاهینیرفآون  دنشوکب و  نادنورهش  رگید  ياپمه  روشک  ياهیگدنزاس  رد  دناهتـسناوت 

ياهنابایخ اـههچوک و  هب  ار  دوخ  نیگمـشخ  ناوریپ  دـندروآ و  ناـبز  هب  ناـییاهب  زا  نیرفآجوم  ینانخـس  تشهبیدرا 1334 ]  ] لاس 1955
رد یماظتنا  ياهورین  یهدنامرف  چیلقنامتاب ، رکـشلرس  دنروایب . ناشدای  هب  ییاهب  يانـشآ  درد  هورگرـس  رد  ار  هنهک  جنر  ات  دنتخیر  اهرهش 

سدـقم يهناخ  اهنآ  یلو  داتـسرف ، نادـیم  هب  مدرم  هب  يرای  مان  هب  ار  نازابرـس  زا  یهورگ  اهیریگرد  يریگجوا  زا  يریگـشیپ  يارب  نارهت ،
نایاوشیپ زا  يدـنچ  هاش  دادـیور ، نیا  زا  سپ  زور  راهچ  تشگزاب . نارهت  رهـش  هب  شمارآ  ات  دـنتخیرورف  ار  سدـقلا ) ةریظح   ) ار ناـییاهب 

زا مه  امـش  دننک ، بارخ  ار  ناشزکرم  دنریگب و  ار  اهییاهب  ولج  مداد  روتـسد  هک  نونکا  مه  تفگ : اهنآ  هب  دـناوخارف و  رابرد  هب  ار  هعیش ،
هللادسا ریزوتسخن ، تشهبیدرا 1340 ]  27  ] یم 1961 هام  مهدـفه  زور  دوشن . نیهوت  ناهج  رد  ناریا  مان  هب  اـت  دـینک  توکـس  سپ  نیا 
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رد ناییاهب  دـندنبب . دـناهدرک ، زاب  تییاهب  غیلبت  يارب  هک  ییاـهناکد  داد  روتـسد  نارادـنامرف  نارادناتـسا و  هب  هک  تفگ  ناـملراپ  رد  ملع ،
رد اـهنآ  دـنناشکب . دوخ  يوس  هب  ار  یهورگ  دنتـسناوتیم  نادـنمزاین  هب  ییاهـششخب  اـب  دنتـشاد و  ار  دوخ  لـفاحم  زوـنه  راـنک  هشوـگ و 
اب هک  ناـیدوهی  زا  یکی  دـنناوخب . شیوخ  نییآ  هب  ناـشاک  نادـمه و  رد  ار  يدوـهی  ياـههداوناخ  زا  يرایـسب  دنتـسناوت  نیـشیپ  ياـهههد 

گنج شکاشک  رد  هک  دوب  ینادـمه  لاساپ  تباث  تخاس ، دوخ  يارب  یماـن  دیـسر و  یناـن  هحفـص 205 ] بآ و [  هب  تییاـهب  هب  شیارگ 
تـشرد زیر و  ياهیراوشد  همه  اب  ددرگ . روشک  نارگناوت  زا  یکی  یهاتوک  يهرود  رد  تسناوت  دوبن و  شیب  ياهداس  هدـننار  مود  یناهج 

نوگانوگ ياههیال  نایم  زا  رتاراـک  ییاههویـش  اـب  زور  ره  دوب و  شیپ  هب  ور  هتفر  هتفر  ییاـهب ، شیک  شرتسگ  ياهـشور  ریگاـپ ، تسد و 
ره دوب و  رازه  اهدص  يایوگ  زورما  دنتفگیم ، نخـس  رازه  اههد  زا  يزور  هک  شیک  نیا  ناوریپ  ياهرامآ  درکیم . يریگرای  ناریا  مدرم 

تاغیلبت ینوناق  هزاجا   ) اهنمجنا ییاپرب  هنارادـم و  شیک  ياهناتـسب  هدـب  رد  يدازآ  دـناهدش ]![  اـهنویلیم  رب  نوزفا  دـشیم  هدینـش  هاـگ  زا 
ياهیراوشد هداوناخ  ییاپرب  رـسمه و  شنیزگ  يارب  هک  یناناوج  يارب  هژیوب  ینواعت ) ياهقودنـص  داجیا   ) نادـنمزاین هب  يراـی  و  یبهذـم )

، ناشیکمه رگید  ندیشک  الاب  یتلود و  ياههاگتسد  هب  دورو  رد  یهورگ  هتفای  نامزاس  ياهینابیتشپ  دندوب . زاسراک  يرازبا  دنتـشاد ، یلام 
شیک هب  تلود  رد  يروشک  يرکـشل و  نارـس  زا  یخرب  ادـیوه و  هک  دوب  هدـش  هدینـش  رایـسب  درکیم . زاب  رتشیب  ياهیریگرای  يارب  ار  هار 
ادیوه رفـس  نیا  رد  تفر . هکم  هب  شیاههتفگ  تابثا  يارب  هدناوخ و  یگتخاس  تسردان و  ار  ناتـساد  نیا  اهراب  ادـیوه  دناهتـسویپ . ییاهب 

زا نت  دنچ  هک  مینکن  شومارف  یلو  داد . ماجنا  یکین  هب  دـنهدیم ، ماجنا  رهـش  نیا  رد  نارادـمشیک  هک  ار  ییاهراک  همه  نارگید ، دـننام 
يارب تساوخ  نم  زا  يزور  دوب ، ییاراد  ریزو  هک  ياهرود  رد  متفگ ، نیشیپ  ياهشخب  رد  دندرکیم و  یگدنز  افیح  اکع و  رد  شناگتسب 

کـشزپ يدایا ، رتکد  رکـشلرس  ییاهب ، شیک  ناسانـشرس  زا  رگید  یکی  مهدـب . شايرای  لیئارـسا  رد  نانآ  ياهیراوشد  ياهراپ  شیاشگ 
رازبا وراد و  دیرخ  هرادا  اهناتسرامیب ، شترا و  يرادهب  وا  تسنامیم . هاش  شوگ  مشچ و  هب  دوب و  مانشوخ  يرـسفا  يدایا  دوب . هاش  هژیو 

هدش يرادـیرخ  ياهوراد  دورو  هناورپ  دادیم . يرای  شناشیک  مه  هب  ناوت  همه  اب  درکیم و  یتسرپرـس  ار  شترا  ياهناگی  يارب  یکـشزپ 
ناسانـشراک ناکـشزپ و  یهورگ  زا  هک  يرادـهب ، ترازو  رد  ياهتیمک  رد  دیـسریم ، ناریا  ياـهرازاب  هب  دـیاب  هک  هناـگیب  ياـهروشک  زا 

يرازگرب هنیمز  رد  ات  متفر  شرادید  هب  يزور  دوب . هتیمک  نیا  ناسانشراک  زا  یکی  يدایا  رتکد  دشیم . یبایزرا  دوب ، هدش  اپرب  هتـشکراک 
گنهرس يهرابرد  دشیم و  ماجنا  نارهت  رد  تشهبیدرا 1339 ]  5  ] لیروآ 1960 مجنپ  تسیب و  زور  دیاب  هک  اهـشترا  نازاسوراد  هرگنک 

ياـهیناودشوم یخرب  زا  يداـیا  هکنیا  وـگ  منک . وـگوتفگ  يو  اـب  تشاد  ار  یلیئارـسا  هورگ  یهدـنامرف  هـک  کـیراهام ، لئارـسیا  مود 
گنهرـس ییورـشوخ  اـب  هناروـالد و  یلو  دوب ، هاـگآ  هرگنک  رد  لیئارـسا  يهدـنیامن  هب  ندوـب  شنکاو  رد  يزاـت  ياـهروشک  ناگدـنیامن 

هاش هب  وا  یگدرپسرـس  يرادافو و  دوب ، هتخاس  هناگی  همه  دزن  ار  يدایا  هک  ییاـهیگژیو  زا  یکی  تفریذـپ . هرگنک  نیا  رد  ار  کـیراهام 
هاگره هک  دوب  هاش  اب  يدایا  دـنویپ  نیمه  دـیاش  دوشن . هتفریذـپ  دـنکب و  یتساوخرد  هحفـص 206 ] هاش [  زا  وا  درکیمن  رواـب  یـسک  دوب .

هب يداـیا  دـنک . ییاـشگهرگ  تسناوتیم  وا  دـندشیم و  يداـیا  نماد  هب  تسد  دـندروخیمرب ، يراوشد  يهتکن  اـب  هاـش  اـب  روـشک  نارس 
نیرتهدـنزرا و نآ  رب  نوزفا  تسنادیم . اهیرای  نیرتهیاریپیب  يهتـسیاش  هدـید و  درد  یمدرم  ار  اهنآ  تشاد و  ینتـسسگان  يرهم  نایدوهی 
رد يزور  دریگب . هدـیدان  تسناوتیمن  يدایا  ار  باتفآ  زا  رتنشور  هدـیدپ  نیا  دوب و  لیئارـسا  روشک  رد  ناییاهب  ياههاگـشیاین  نیرتـالاو 

يدهم تفریذـپ و  ار  وا  داهنـشیپ  نارهت  رد  میلـشروا ، رادرهـش  کلوک ، يدـت  اب  يرادـید  رد  ملع  ریزوتسخن  لاس 1962[5 ،] ياههنایم 
یکی رد  دوب . يدایا  کیدزن  ناتسود  زا  يزامن  روتانس  رتخد  ینابیش  رسمه  دیزگرب . روشک  يدرگناهج  هاگتـسد  یتسرپرـس  هب  ار  ینابیش 

وا یتسرپرـس  ياههنیمز  اـب  یلیئارـسا  ناسانـشراک  ياـهیراکمه  نوماریپ  مدوب و  هتـسشن  يداـیا  راـنک  ینابیـش ، یگداوناـخ  ياهرادـید  زا 
غرم هویم ، ات  تسب  نامیپ  اهنآ  اب  دناوخارف و  ناریا  هب  ار  ام  ناسانـشراک  يدایا  هک  دوب  رادید  نامه  زا  سپ  زور  دنچ  مدرکیم . وگوتفگ 

یلیئارـسا ناسانـشراک  ناناگرزاب و  هب  يدایا  و  دنزاسب . هنومن  ياههدـکهد  يرادـغرم و  شترا  يارب  دـننک و  مهارف  ار  شترا  غرممخت  و 
یکی دنزاسب . يزرواشک  يهنومن  ياههدکهد  يرادغرم و  نوگانوگ  ياهناگی  يارب  دـندروآ و  مهارف  ار  ناریا  شترا  يهویم  ات  داد  يرای 
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زا يدایا  رکـشلرس  دننک ، دیدزاب  لیئارـسا  رد  ناشیاههاگـشیاین  زا  ناشناوریپ  ات  دندوب  هدـش  نآ  رب  ناریا  رد  ییاهب  نارـس  هک  ییاهزور  زا 
دون ره  يارب  ازیو  کی   ) منک یـسررب  ار  ناییاهب  يارب  ه ]  ] زور هن  یناگمه  ياهدادـیور  تفایرد  ياـهیراوشد  ندرب  ناـیم  زا  تساوخ ، نم 

ار هام  خیرات )  ) ناشیرامـش هاگ  شور  رد  ناییاهب  تسا . ینامـسآ  ياهناشن  ییاهب  شیک  گنهرف  رد  هدزون  هن و  هرامـش  هدننک .) رادید  نت 
زا دـنتخادرپیم و  يرتمک  يهنیزه  ناگدـننکرادید  اهنت  هن  یناگمه  ياهدادـیور  تفایرد  اب  دنرامـشیم . هام  هدزون  ار  لاس  زور و  هدزون 

ترازو اب  ار  يدایا  رکـشلرس  تساوخرد  تفاـییم . ینوزف  زین  هدـننک  دـیدزاب  ياـههورگ  هک  دـشیم ، هتـساک  يرایـسب  ياهدـمآ  تفر و 
هتیمک لوئـسم  دوبن . ياهراچ  یلو  دوب  راوشد  یمک  مدـناسر . شایهاگآ  هب  ار  يداهنـشیپ  شور  مداهن و  نایم  رد  لیئارـسا  هجراخ  روما ] ]

ياهبیسآ همه  تیلوئسم  هک  دومنیم  دهعت  همان  نمـض  درکیم و  قاصلا  ياهمان  دیاب  یناگمه  يازیو  ره  هب  ناریا  رد  ناییاهب  روما  ییارجا 
. دریگیم هدـهع  هب  دوشیم  جراخ  روشک  نیا  زا  هک  يزور  ات  دوشیم  دراو  لیئارـسا  هب  هک  يزور  نیتسخن  زا  ار  هدـننک  ترایز  یلاـمتحا 

شناـشیکمه زا  نت  دـنچ  يداـیا و  راـسمیت  يارب  ییاهدادـیور  ناـنچ  يارب  ار  یـشور  نینچ  هب  زاـین  یتینما و  ياـهیراکهزیر  هکنآ  زا  سپ 
اب یتسود  يهیاس  رد  میدروخنرب . يراتفرگ  هنوگ  چـیه  هب  زگره  میدرک و  يوریپ  هویـش  نیمه  زا  اـهلاس  دـنتفریذپ و  ار  نآ  مدرک ، نشور 
رد اهنآ  زا  يرایـسب  دشاب . ییاهب  شیک  وریپ  مدرکیمن  هحفص 207 ] رواب [  زگره  هک  مدش  انشآ  روشک  ناسانـشرس  زا  یهورگ  اب  يدایا ،
هک دندوب  هتفایرد  همه  اهنآ  دنیامن . ناهنپ  ار  دوخ  رواب  نارگید  ربارب  رد  دنتـسناوتیم  یبوخ  هب  یلو  دـندوب ، اراخ  گنـس  نوچ  دوخ  رواب 

نخـس میارب  تفگـش  يزار  زا  تساوخیم  دناوخارف . شاهناخ  هب  تشاچ  يارب  ارم  يدایا  يزور  دنرادن . يراکناهنپ  هب  يزاین  نم  ربارب  رد 
هدرـسفا ياهرهچ  اب  ماجنارـس  تفای و  ناـیاپ  مرگ  ياهـشب  شوخ و  دوبن . يرادا  ياهتـسشن  يهتـسیاش  هنیمز  نیا  رد  وگوتفگ  هک  دـیوگب 

ناشتنوکـس لحم  هناخ  رد  یجنران  لاـهن  يهتوب  شیوخ  كراـبم  تسد  هب  زاریـش  زا  ناشیاهدـیدزاب  زا  یکی  رد  هللاءاـهب  ترـضح  دوزفا :
جیردـت هب  هدـش و  راـمیب  تخرد  فرط  نیا  هب  شیپ  يدـنچ  زا  هناـتخبروش  یلو  دوـب . يزبسرـس  تخرد  شیپ  لاـس  ود  اـت  هک  دناهتـشاک 

زا رفن  ود  هک  دنتـسه ، ایند  ناسانـشراک  نیرتهب  جنران  هژیوب  تابکرم  ياهتخرد  ییاسانـش  رد  اهینپاژ  هک  میدینـش  دنکـشخیم . شیاهگرب 
دمهفب دناوتیمن  سکچیه  دننک . ادیپ  شیارب  یلح  هار  دنتسناوتن  دندرک و  هنیاعم  ار  تخرد  هام  راهچ  دندمآ و  ینپاژ  ناسانشراک  نیرتهب 

، ناتساد ندرک  شومارف  هناخ و  شورف  هیاپ  رب  نم  داهنـشیپ  دکـشخب . دیاب  هدش ، هتـشاک  ناشترـضح  كرابم  ياهتـسد  هب  هک  یتخرد  ارچ 
. منکب يراک  هدرم  همین  تخرد  ندرک  هدنز  يارب  رتدوز  هچ  ره  تساوخ  نم  زا  یگچاپتسد  اب  درک . ناشیرپ  دنـسرخان و  ار  يدایا  راسمیت 
ار تخرد  يرامیب  دناهتـسناوتن  اهینپاژ  هکنیا  زا  زیچ  همه  زا  شیپ  اهنآ  مداهن . نایم  رد  لیئارـسا  رد  يزرواـشک  ناسانـشراک  اـب  ار  ناتـساد 

زاریـش هب  تخرد  دـیدزاب  يارب  يزرواشک  ترازو  ناسانـشراک  زا  نت  ود  نیناد و  ارزع  هارمه  يزور  دـندوب . هدـش  هدزتفگـش  دـنبایرد .
هدروخرب و کمن  ای  گنـس  چـگ ، ياههگر  هب  ییاج  نیمزریز  رد  تخرد  ياههشیر  هک  دـنتفایرد  نیتسخن  ياهینیبزاب  زا  سپ  اهنآ  میتفر .

رتم دنچ  ار  چگ  گنـس و  ياههگر  دمآرد . راک  زا  تسرد  ناشنامگ  دنتفاکـش ، یمارآ  هب  ار  تخرد  درگادرگ  دـناهدش . هدوسرف  اههشیر 
يدایا و نامـشچ  هب  ار  يداش  تفرگ و  هزات  یناج  هللاءاهب  ترـضح  تخرد  هک  تشذـگن  يزیچ  دـندرک . رپ  هتـسیاش  كاخ  اـب  دـندنک و 
زا دـندناوخارف . زاریـش  هب  تـخرد  تراـیز  مـسارم  يارب  ارم  ناریا  رد  ناـییاهب  يربـهر  هـتیمک  نارـس  زا ]  ] نـت هـن  دـنادرگزاب . شناتـسود 

تسا . هتشاد  ناغمرا  نانآ  هب  ار  ایند  دنوادخ  ییوگ  هک  دندومنیم  نانچ  يدنسرخ 
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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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