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یناکدرا یحاتف  هرینم  / مسینویهص ناماد  رد  هتفایشرورپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
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مسینویهص ناماد  رد  هتفای  شرورپ 

یفرعم ترضح  نآ  اب  مدرم  سامت  هلیـسو  و  جع )  ) نامز ماما  باب »  » ار دوخ  هک  باب  دمحم  یلع  طسوت  يرمق  لاس 1260  زا  تیئاهب  هقرف 
یعدـم ردارب  ود  وا ، زا  سپ  دـش . هتـشک  ریبـک  ریما  تسد  هـب  لاـس 1266  رد  شزیمآرفک  دـیاقع  ببـس  هب  يو  دـمآ . دوـجو  هب  درک ، یم 

، رگید ردارب  وریپ  يا  هدع  و  اه ) یباب  « ) لزا حبص   » وریپ یهورگ  داتفا . فالتخا  هقرف  نیا  ناوریپ  نایم  بیترت  نیدب  دندش و  يو  ینیـشناج 
نداد نایاپ  يارب  ینامثع  تلود  دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  يرایـسب  يدادعت  اه  نآ  نیب  يریگرد  رثا  رد  دندش و  اه ) ییاهب  « ) هللا ءاهب  »

هک اج  نآ  زا  درک . دـیعبت  سربق  هب  ار  شنارای  لزا و  حبـص  یلاغـشا و  نیطـسلف  رد  اـکع »  » هب ار  شنارادـفرط  هللا و  ءاـهب  اـه ، يریگرد  هب 
هار لیئارـسا و  بصاغ  میژر  لیکـشت  زا  سپ  دـندوب ، اه  تسینویهـص  اـب  كرتشم  فدـه  ياراد  يزیتس  مالـسا  نوچ  یلئاـسم  رد  ناـیئاهب 

هتـساوخ ساسا  رب  اه  نآ  تیلاعف  هتفرگ و  رارق  میژر  نیا  تمدـخ  رد  لماک  روط  هب  اـفیح ، رهـش  رد  هقرف  نیا  يزکرم  تالیکـشت  يزادـنا 
یسررب ار  یلعج  هدیدپ  ود  نیا  لباقتم  طباور  ناهنپ  ادیپ و  يایاوز  زا  یخرب  میشوک ، یم  لیذ  راتشون  رد  دش . میظنت  اه  تسینویهص  ياه 

دانـسا یهاوگ  هب  دنا . هتـشاد  هیئاهب  هیباب و  دـشر  شرتسگ و  شیادـیپ ، رد  ییازـسب  شقن  نایدوهی  یخیرات ، ياه  یـسررب  ساسا  رب  مینک .
نایدوهی یئبمب ، رهـشوب و  رد  نوساس  یناپمک  رارقتـسا  زا  سپ  یکدنا  تسرد  باب و  دمحم  یلع  توعد  زاغآ  زا  شیپ  لاس  جنپ  یخیرات 

دیدج نایدوهی  نیمه  دندش ، یباب  ناسارخ  رد  هک  مه  یناسک  نیتسخن  دندش و  ناملـسم  یعمج  هتـسد  روط  هب  يراشف  چیه  نودب  دهـشم 
تروص تشر ، نکاـس  مالـسالا  دـیدج  يدوـهی  میهاربا ، ازریم  طـسوت  لکهایـس »  » هب يرگ  یباـب  دورو  نینچمه  دـندوب . دهـشم  مالـسالا 

لیذ هن  دنک -  یم  يدنب  هتسد  اه ) یسونا   ) یفخم نایدوهی  رامـش  رد  ار  دهـشم  مالـسالا  دیدج  نایدوهی  دوهی ،» فراعملا  هریاد  . » تفرگ
راک نیا  هب  یمومع  راکفا  بیرف  يارب  دوخ و  ینید  لفاحم  روتسد  هب  همانرب و  حرط و  ساسا  رب  اه  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  نیدترم - 
غلبم وـکین -  نسح  [ . 1 . ] دـندوب دـنبیاپ  دوهی  نید  هب  هنایفخم  نایدوهی  نیا  يدوهی -  ققحم  لـشیم -  رتلاو  هتـشون ي  هب  دـندوب . هداد  نت 
یسک رگا  یتروص  نینچ  رد  دنفورعم . مالسا  هب  انع  ضغب و  هچ  اب  هک  دنتـسه  يدوهی  نایئاهب ،]  ] رگید هقبط  دسیون : یم  تیئاهب -  نیـشیپ 

ار يو  هدـیدرگ  داـشلد  نمـشد ... هتبلا  ددرگ ، نیملـسم  قیرفت  ببـس  دوش و  مالـسا  تیعمج  تیتشت  قیرفت و  ثعاـب  هک  دـنک  دـنلب  یملع 
یهایس لقاال  هک  نآ  لوا  هتـشاد : روصت  دوخ  يارب  ملـسم  هدیاف  هس  نایئاهب  لفاحم  عماجم و  رد  لوخد  رد  نایدوهی ] ... ] دنک یم  لابقتـسا 
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يرود بانتجا و  هلأسم  زا  هک  نآ  مود  تسا . هدومن  دنلب  ار  قیرفت  تیتشت و  تیار  هدرک و  مایق  مالسا  دض  رب  هک  دنوش  یم  ینمشد  رکشل 
رگا هک  نآ  موس  دنیامن . یم  تلصو  هکلب  دننک  یم  ترشاعم  اه  نآ  اب  دنوش و  یم  صلختسم  دوب ، دوهی  هب  تبـسن  هعیـش  نیملـسم  رد  هک 
نیا شرتسگ  تفرشیپ و  زا  هک  تسا  یعیبط  نیا  نیاربانب  [ 2 . ] دنشاب هدرک  دراو  نانآ  بزح  رد  ًاتلاجع  ددرگ ، نایئاهب  تردق  هبلغ و  ثعاب 

نایئاهب یگدادلد  هک  تسا  نیا  نایم  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  دنزرون . غیرد  هار  نیا  رد  یکمک  چیه  زا  دنوش و  لاحـشوخ  یگتخاس  هقرف 
یبای تزع  عمجت و  تیئاهب ) سـسؤم   ) ءاهب یلعنیـسح  ازریم  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، لیئارـسا  میژر  رمع  زا  رت  هنیرید  يا  هشیر  نایدوهی ، هب 

تاعوبطم رد  بات  بآ و  اب  لیئارـسا  سیـسأت  رب  ینبم  وا  ياه  تراشب  دـعب ، لاـس  اـه  هد  دـنک و  یم  حرطم  ار  دوعوم  ضرا  رد  ناـیدوهی 
ینب تهج  هب  ار  هللاءاهب  ترـضح  تاراشب  یتح  دنتـشون ، یتالاقم  كرابم  رما  تیمها  رد  ایلاتیا ] ي   ] اه همانزور  : » دوش یم  سکعنم  یبرغ 

ناربهر رگید  زا   ) يدـنفا سابع  نینچمه  [ 3 .« ] دندوب هدومن  يروآدای  لییارـسا  دوعوم و  نیمزرـس  رد  ار  نانآ  عامتجا  تزع و  لیئارـسا و 
نع تسا ، هسدقم  یـضارا  تسا ، نیطـسلف  اج  نیا  : » دـیوگ یم  هدـش  ییاهب  نایدوهی  زا  یکی  هب  باطخ  يدالیم  لاس 1907  رد  تیئاهب )

هیهلا هحیرص  دیعاوم  زا  نیا  تفای . دنهاوخ  ینامیلس  تمشح  يدوواد و  تنطلس  دومن ، دنهاوخ  تشگزاب  یـضارا  نیا  هب  دوهی  موق  بیرق 
هب زین  دیسر ) سدق  رگلاغشا  میژر  يروهمج  تسایر  هب  اهدعب  هک  تسینویهـص  نالاعف  زا   ) يوز نب  [ . 4 ...« ] درادن دیدرت  کش و  تسا و 

نایدوهی نایم  طباور  کیژتارتسا  قمع  یبوخ  هب  هک  دنک ، یم  حیرصت  لیئارسا  سیـسأت  زا  شیپ  لاس  يدنفا 40  سابع  اب  شیوخ  تاقالم 
اه تیعقاو  زا  يرایـسب  يایوگ  لیئارـسا  یلعج  میژر  لیکـشت  ربارب  رد  تیئاهب  نارـس  عضاوم  ناـیم ، نیا  رد  دـهد . یم  ناـشن  ار  ناـیئاهب  و 
رد يو  عوبتم  تلود  هک  نیا  رب  ینبم  ناتـسلگنا ) تقو  ریزو  تسخن   ) لیچرچ تشاددای  راشتنا  يدالیم  لاس 1922  نئوژ  موس  زور  تسا .
زین ار  للم  نامزاس  ياپ  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، ناناملـسم  دیدش  ياه  ضارتعا  ثعاب  دـنک ، انب  نیطـسلف  رد  دوهی  یلم  نوناک  کی  دراد  رظن 
رارق یـسررب  دروم  نوگانوگ  ياه  یبایزرا  عطقم  نآ  رد  دـش . لیکـشت  نیطـسلف » هلأسم  هب  یگدیـسر  صوصخم  هتیمک  دیـشک و« نایم  هب 

هب باطخ  هراب  نیا  رد  نایئاهب ) تقو  ربهر   ) يدـنفا یقوش  هماـن  دـش . نشور  شیپ  زا  شیب  دارفا  اـه و  هورگ  زا  يرایـسب  تیهاـم  تفرگ و 
ات نیطـسلف  هب  تبـسن  اهنآ  هقالع  هک  دنتـسه  نایدوهی  اهنت  دـنک ...« : یم  نشور  یبوخ  هب  ار  هقرف  نارـس  تیهاـم  روبزم ، نویـسیمک  سیئر 
نآ میدق ، خـیرات  رد  هتـشاد و  رارق  ناشـسدقم  دـبعم  يایاقب  میلـشروا  رد  اریز  تسا ، روشک  نیا  هب  نایئاهب  هقالع  اب  سایق  لباق  يا  هزادـنا 

حیرـصت زین  يدنفا ) یقوش  رـسمه  تیئاهب و  ناربهر  زا   ) لوسکام هیحور  [ . 5 .« ] تسا هدوب  نانآ  یـسایس  یبهذم و  تاسـسؤم  زکرم  رهش 
تقیقح رد  دیامن و  امن  وشن و  لیئارـسا )  ) ناهج ياهروشک  نیرت  هزات  زا  تیئاهب )  ) نایدا نیرت  ناوج  هک  مهد  یم  حـیجرت  نم  : » دـنک یم 

مسا هیباب  دننام  ار  دوواد  هراتـس  نینچمه  نایئاهب  [ 6 . ] تسا هتـسویپ  مه  هب  ریجنز  تاقلح  نوچ  لیئارـسا ) تیئاهب و   ) ام هدنیآ  تفگ  دـیاب 
[ . 7 . ] دـنزاس یم  نوفدـم  ناـیدوهی  ناتـسربق  رد  میـسرت و  تسا ، تیئاـهب  راعـش  هک  ار  مظعا  مسا  تبحم ، بلج  يارب  دـنناد و  یم  مـظعا 

هطبار يرارقرب  ار  نایئاهب » یللملا  نیب  ياروش   » فیاظو نیرت  مهم  زا  یکی  يدنفا  یقوش  هک  تسا  يدـح  ات  مسینویهـص  هب  تیئاهب  تدارا 
وا [ 8 . ] دـهد یم  حـیجرت  ناهج  ياه  تلود  همه  رب  ار  لیئارـسا  زا  تیاـمح  شا  هلاـس  هد  هشقن  رد  دـنک و  یم  دادـملق  لیئارـسا  تلود  اـب 

ضرا رد  : » دننک مادـقا  لیئارـسا  تلود  تاررقم  نیناوق و  يانبم  رب  یلم  یناحور و  لفاحم  لیکـشت  هب  دـهد  یم  نامرف  نایئاهب  هب  نینچمه 
نیمه لیکشت  رد  هک  یلاح  رد  [ 9 « ] دیروآ دوجو  هب  ار  لفاحم  هنوگ  نیا  سیسأتلا ... دیدج  تموکح  تاررقم  نیناوق و  بسح  رب  سدقا ،
میژر اب  تیئاهب  نارس  نیب  هطبار  هنوگ  نیدب  [ . 10 ! ] دنک یمن  حرطم  ار  اه  تلود  تاررقم  نیناوق و  تیاعر  رگید ، ياهروشک  رد  لفاحم 
طباور : » دـسیون یم  ناریا  نایئاهب  یلم  لفحم  هب  يا  همان  یط  نایئاهب  یللملا  نیب  ياروش  دوش و  یم  رت  هنامیمـص  زور  ره  سدـق  رگلاغـشا 
تسا یتقوشوخ  یسب  ياج  هقیقحلا  یف  تسا و  هنامیمص  هناتسود و  یئاهب  یللملا  نیب  تأیه  هللا و  رما  یلو  ترضح  اب  لیئارسا ]  ] تموکح
لفحم یمسر  هیرشن  رد  [ 11 .« ] تسا هدیدرگ  لصاح  ییاه  تیقفوم  لیئارـسا ] سدقا =[  ضرا  رد  تیئاهب ] رما =[  ییاسانـش  هب  عجار  هک 
عالطا هب  ار  لیئارـسا  تلود  روما  يایلوا  اب  تیئاهب  هطبار  شرتسگ  طسب و  ترـسم ، راختفا و  تیاهن  اب  : » تسا هدـمآ  مه  ناریا  نایئاهب  یلم 

وا هب  روبزم  تلود  تفرـشیپ  يارب  ار  نایئاهب  هنامیمـص  تاساسحا  لیئارـسا ، ریزو  تسخن  نیروگ ، نب  اب  تاقالم  رد  میناسر ... یم  نایئاهب 
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هتشاد لیئارسا  تلود  اب  هنامیمص  طباور  هراومه  نایئاهب  لیئارـسا ، تموکح  سیـسأت  يادتبا  زا  تسا : هتفگ  باوج  رد  وا  دندومن و  مالعا 
مهم ياه  هرهم  زا  یکی  « ) جیوین نامرن   » هک يا  هنوگ  هب  دهن ، یم  جرا  ار  نایئاهب  یهارمه  زین  یتسینویهص  بصاغ  تلود  هتبلا  [ . 12 .« ] دنا

: دـمان یم  یناهج  نید  کـی  ار  نآ  دـهد و  یم  رارق  تیدوهی  تیحیـسم و  مالـسا ، فیدر  رد  ار  تیئاـهب  یگتخاـس  هقرف  لیئارـسا ) تلود 
رامـش هب  تناید  راهچ  رقم  زکرم و  ار  نآ  دیاب  هکلب  تشاد ، بوسحم  تناید  هس  نیمزرـس  ًارـصحنم  هقیقحلا  یف  دیابن  ار  نیطـسلف  نونکا  »

لیان مدقت  تفرـشیپ و  زا  يا  هجرد  هب  تسا ، نآ  ناوریپ  هاگترایز  هنیدم  ود  نیا  تسا و  اکع  افیح و  نآ  زکرم  هک  ییاهب  مارم  اریز  دروآ ؛
هب ور  زور  هب  زور  روکذم  نیمزرس  رد  نییآ  نیا  ذوفن  هک  روط  نامه  تسا و  هدومن  زارحا  ار  یللملا  نیب  یناهج و  تناید  ماقم  هک  هتـشگ 

نینچمه [ 13 .« ] دیآ یم  رامـش  هب  يرثؤم  رایـسب  لماع  زین  ملاع  هفلتخم  نایدا  یللملا  نیب  داحتا  مهافت و  داجیا  رد  تسا ، راشتنا  هعـسوت و 
لمرک لبج  هحفص  رب  ییاهب  یللملا  نیب  تافوقوم  : » دننک انب  اج  نآ  رد  ار  راکذألا -  قرشم  دوخ -  گرزب  دبعم  نیتسخن  دنتسناوت  نایئاهب 

ایلیا راغ  بنج  لمرک  لبج  سأر  رد  عقاو  عبرم  رتم  رازه  تحاسم 36  هب  ینیمز  هعطق  عایتبا  يارب  یلیئارـسا  تاماقم  اب  يدادرارق  ياضما  اب 
هب دوب ، لمرک  حول  لوزن  لحم  كربتم و  هللاءاهب  ترـضح  كرابم  مودـق  هب  هک  يا  هطقن  کلمت  اب  نینچمه  هتفای . شیازفا  دایز  رادـقم  هب 

تلود  » زین و  [ 14 .« ] دوش هتخاس  نآ  رد  سدقا  ضرا  راکذالا  قرشم  نیلوا  دش  رارق  دیدرگ و  يرادیرخ  رالد  رازه  تشه  دصکی و  تمیق 
سیئر یتقو  هک  يروط  هب  دنک ، یمن  یسرزاب  ار  نایئاهب ]  ] ایحا دوخ ، هاگدورف  رد  هک  تسا  نیب  شوخ  نایئاهب  هب  تبسن  ردق  نآ  لیئارـسا 

ار اه - یمیلک  یتح  نیرفاسم -  هیقب  یلو  دـننک . یمن  زاب  ار  نادـمچ  کی  یتح  دنتـسه ، ییاهب  اـه  نیا  دراد  یم  راـهظا  سیلپ  هب  ناوراـک 
تـسا نام  نطوم  اج  نیا  هک  ار  ام  دینک و  یمن  یـسرزاب  ار  نایئاهب  ارچ  دوب  هدرک  ضارتعا  یمیلک  کی  هک  يروط  هب  دننک ، یم  یـسرزاب 

زا سدـقا  ضرا  رد  ییاـهب  تاـفوقوم   » هکلب دوـش ؛ یمن  دودـحم  اـج  نیا  هب  اـه  تبحم  هنماد  هتبلا  [ 15 [ »!؟ دـیهد یم  رارق  یـسرزاب  دروم 
ییاهب هماندقع  دیدرگ ... زین  یبرغ  یقرش و  هناخرفاسم  اهبلادبع و  ترضح  كرابم  تیب  لماش  ًادعب  تیفاعم  نیا  فاعم و  یتلود  تاموسر 

.« تخانش تیمسر  هب  ار  ییاهب  هکربتم  مایا  لیئارسا ، فراعم  ترازو  دومن و  میلست  ار  هعرزم  رصق  نایدا ، ترازو  دش . هتخانش  تیمسر  هب 
زا [ . 17 .« ] درک مهارف  ار  ام  یتحار  لیاسو  لیئارسا ، تلود  : » دنک یم  حیرـصت  يدنفا  یقوش  هک  تسا  هژیو  تازایتما  نیا  هب  هجوت  اب  [ 16]

يورل دـهد . یم  ناشن  ار  اه  نآ  نایم  طباور  يالاب  حطـس  زین  تیئاهب  هقرف  یتسینویهـص و  میژر  هبتر  یلاع  نارـس  ياهرادـید  رگید  يوس 
لیئارـسا تقو  روهمج  سیئر  يدـنفا و  یقوش  تاقالم  حرـش  رد  ناریا  نایئاهب  لفحم  هب  يا  همان  یط  نایئاهب ، ياروش  لـک  یـشنم  ساویآ 

يا هظحل  زا  سپ  دـنتفریذپ . روضح  هب  ار ... ییاهب  یللملا  نیب  تأیه  لـک  ناـشمناخ  روهمج و  سیئر  یخیراـت ، زور  نیا  رد  : » دـسیون یم 
فطل اب  مناخ  يروهمج و  سیئر  زا  كرابم  مرح  هللا و  رما  یلو  ترـضح  دندش . كرابم  تیب  هناور  لیبموتا  اب  ناهارمه  روهمج و  سیئر 

و دنداد ]  ] حیضوت ار  تیئاهب  مارم  دصقم و  هللا  یلو  ترضح  یمسر ، ریغ  هناتسود و  تارکاذم  نمـض  دندومن . ییاریذپ  یـصاخ  تبحم  و 
تقو دندرمـشرب ... لیئارـسا  تداعـس  یقرت و  يارب  ار  نایئاهب  يوزرآ  دندرک و  وگزاب  لیئارـسا  هب  تبـسن  ار  نایئاهب  لیامت  دـعاسم و  رظن 

، لیئارسا روشک  رد  نایئاهب  تادهاجم  تامادقا و  زا  ریدقت  نمض  دش و  ناوارف  يرازگساپس  لیئارسا  روهمج  سیئر  فرط  زا  یظفاحادخ ،
هب یفارگلت  رد  يدـنفا  یقوـش  [ . 18 .« ] دنتـشاد راهظا  یتیگ  رـسارس  لیئارـسا و  رد  ناـیئاهب  هعماـج  تیقفوم  يارب  ار  شیوخ  یبلق  يوزرآ 

لمرک لبج  رد  ار  هسدـقم  باـتعا  همرحم ... هنیرق  قاـفتا  هب  لیئارـسا  تلود  روهمج  سیئر  : » دـنک یم  ناـشن  رطاـخ  ناریا  ناـیئاهب  لـفحم 
یلعا و ترضح  هسدقم  تاماقم  زا  هلقتـسم  لود  زا  یکی  فرط  زا  هک  تسا  یمـسر  ییامرف  فیرـشت  نیلوا  ترایز ، نیا  دندومن . ترایز 
ار يا  هدرتسگ  یگنهامه  تفای و  همادا  نانچمه  الاب  حوطس  رد  اه  تاقالم  نیا  [ . 19 .« ] تسا هدمآ  لمع  هب  هللا  ءاهب  ترضح  قاثیم  زکرم 

رتالاب ناشماقم  یتلود  رئاود  رد  صاخـشا  ردـق  ره  : » درک حیرـصت  نایئاهب  یللملا  نیب  ياروش  هک  يا  هنوگ  هب  دـش ؛ بجوم  فرط  ود  نیب 
رظن روما ، ماجنا  رد  هیلاع  تاماقم  قیرط ، نیمه  هب  تسا . رت  شیب  تیئاهب ] رما =[  هب  تبـسن  ناشیا  تاـعالطا  مارتحا و  بدا و  سح  تسا ،

، لیئارسا يدعب  روهمج  سیئر  رازاش ، ناملاو  زین  دعب  لاس  دنچ  [ . 20 .« ] دننک یمن  هقیاضم  کمک  زا  مزال  دراوم  رد  هتشاد و  يرتدعاسم 
ملاع زکرم  زا  لیروآ 1964  خیرات 7  رد  لیئارسا ... روهمج  سیئر  رازاش ، ناملاو  ترـضح  : » درک رادید  نایئاهب  زکرم  زا  یتأیه  سأر  رد 
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غالبا ملاع  رـسارس  رد  ناـیئاهب ] اـیحا =[  مومع  يارب  ار  دوخ  هناـصلاخ  هیعدا  تاـیحت و  ناـشیا ] ... ] دـندرک ندـید  یمـسر  روط  هب  ییاـهب 
نیا تفایرد  زا  سپ  روهمج  سیئر  ترـضح  دیدرگ . هیده  هیلا  راشم  هب  سکع ... موبلآ  کی  رادید  نیا  دوبدای  هب  دعب  يدـنچ  دـندومن و 

هداتـسرف ییاهب  یناهج  هعماج  يارب  ار  دوخ  تین  نسح  یتسود و  مایپ  ًاددـجم  راهظا و  ار  دوخ  یبلق  تارکـشت  يا ، همان  نمـض  رد  هیدـه 
مسینویهص دوهی و  يرالاسرز  اب  ار  هقرف  نیا  دنوسپ  یبوخ  هب  تسا و  یندناوخ  مه  كاواس  ياه  شرازگ  یخرب  نایم ، نیا  رد  [ 21 .« ] دنا

. دیدرگ لیکشت  یگنهرف  ياقآ  رظن  ریز  دنمشوه و  ياقآ  لزنم  رد  زاریش  هیحان 2  نایئاهب  زا  رفن  تکرش 12  اب  يا  هسلج  : » دهد یم  ناشن 
نوماریپ دنمـشوه  یلعدـمحم  یگنهرف و  ياقآ  ناقیا ، دـمحا و  حول  باتک  زا  یتاحفـص  تئارق  همتاخ و  عورـش و  تاجانم  تئارق  زا  سپ 

زایتما دنناوت  یم  دنتسه و  زوریپ  یمالـسا  ياهروشک  رد  نایئاهب  تشاد : راهظا  یگنهرف  دندرک . تبحـص  ناریا  رد  نایئاهب  يداصتقا  عضو 
یم نایمیلک  نایئاهب و  هب  طوبرم  ناریا  عامتجا  رد  لوپ  جاور  تارادا و  یکناب و  ياه  هیامرـس  مامت  دنریگب . دـنهاوخ  یم  هک  ار  يزیچ  ره 
یم نایمیلک  نایئاهب و  تسد  هب  تکلمم  نیا  يداصتقا  خرچ  تسا . نایئاهب  لام  ناهفصا  زاریـش و  نارهت ، ياه  شارخ  نامـسآ  مامت  دشاب .

و 47 گـنج 46  رد  لیئارـسا  تلود  تفگ : یـسدقا  ساـبع  [ »... 22 !« ] دوش تسار  ناناملـسم  رمک  دـیراذگن  نایئاهب ! ناـیاقآ  دـخرچ ...
نایئاهب لبق  يدنچ  هدش  هدینـش  [ » 23 « ] مینک یم  شیاتـس  ار  دوهی  زیزع  موق  نیا  تیلاعف  تیئاهب ، هعماج  ام  دـش و  هتخانـش  ناهج  ناـمرهق 
یـسایس یگدـنیامن  يروفغ  ياقآ  قیرط  زا  اـه  ییاـهب  کـمک  دور  یم  روصت  هتبلا  دـنا . هدرک  کـمک  لیئارـسا  هب  یتفگنه ... غلبم  ناریا ،

هب ار  میژر  نیا  يارب  یـسوساج  یتسینویهـص ، میژر  هب  دوخ  تامدـخ  همه  راـنک  رد  ناـیئاهب  [ . 24 .« ] هدیدرگ ماجنا  ناریا ... رد  لیئارـسا 
لاس رد  یمـسر  بهذم  کی  ناونع  هب  ار  اه  ییاهب  بهذم  لیئارـسا  : » تسا هدـمآ  كاواس  دانـسا  زا  کی  رد  دـنریگ . یم  یپ  صاخ  روط 
ریاـس رد  رکذـلا  قوـف  تیلقا  زا  دـشوک  یم  روـبزم  دارفا  زا  بیبـحت  هماـنرب  يارجا  اـب  لیئارـسا  تلود  تـسا . هتخانـش  تیمـسر  هـب   1974

زا هدش  ادـج  نایئاهب  زا  یکی  هراب ، نیا  رد  [ . 25 .« ] دنک يداصتقا  یتاعالطا و  یـسایس ، يرادرب  هرهب  ناریا -  هژیو  هب  ناهج -  ياهروشک 
یم ناشن  رطاخ  دهد ، رارق  لیئارـسا  رایتخا  رد  ار  زاین  دروم  تاعالطا  دناد  یم  فظوم  ار  دوخ  ییاهب  درف  ره  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  هقرف  نیا 

رامعتـسا ياهراک  فادها و  زا  یکی  نوچ  هدـش ؛ هتـشک  اهنیا  رد  نطو  هب  رطاخ  قلعت  نوچ  دـنرادن ؛ روشک  چـیه  هب  یقلعت  نایئاهب  : » دـنک
رایتخا رد  يارب  دننک  ادیپ  یگدامآ  ات  دریگب  اه  نیا  زا  ار  یتسود  نطو  سح  دـیاب  يروشک  ره  رد  يرورپ  سوساج  يارب  هک  تسا  نیمه 

یم تیامح  نآ  زا  دنراد و  تسود  ًاعقاو  دـشاب ، نآ  رد  يزیتس  مالـسا  هک  ار  یتلود  ره  نایئاهب  : » دـیازفا یم  و  [ 26 « ] نتفرگ رارق  رامعتسا 
ًالمع نآلا  : » دـنک یم  حیرـصت  نایاپ  رد  و  [ 27 .« ] دننک یم  یتمدخ  شوخ  دـنناوت  یم  هک  ییاج  ات  دـننک ، یم  تمدـخ  اه  نآ  هب  دـننک و 
شیپ زا  شیب  ناناملسم  هک  دوب  نایئاهب  لیئارـسا و  نایم  اه  یلدمه  نیمه  لیلد  هب  [ 28 .« ] دنتسه اه  ییاهب  لیئارسا ، گرزب  ياه  سوساج 

یتسینویهـص و میژر  زا  بارعا  نیگنـس  ياه  تسکـش  زا  سپ  هلمج : زا  دـنداد ، ناشن  شنکاو  نآ  ربارب  رد  دـندش و  ساـسح  هقرف  نیا  هب 
دیاب  » درک ررقم  لیئارسا » هیلع  بارعا  میرحت  رتفد  ، » ویوآ لت  عفن  هب  یـسوساج  يارب  یمالـسا  ياهروشک  رد  نایئاهب  تیلاعف  ندش  نشور 

.« تسا هدش  ناهنپ  نانآ  تشپ  مسینویهص  اریز  دننک ؛ يراددوخ  ًادیدش  اه  نآ  لفاحم  لیکـشت  اه و  ییاهب  تاکرحت  زا  یبرع  ياه  تلود 
يا همانعطق  دنراد ، تیوضع  نآ  رد  یمالسا  روشک  ياهقف 57  هک  زین  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  هب  هتسباو  یمالـسالا  هقفلا  عمجم  [ . 29]

یمالـسا ياه  تلم  اه و  تلود  زا  دنا و  هدـش  هدرمـش  مالـسا  نید  زا  جراخ  رفاک و  ناناملـسم ، عامجا  هب  نایئاهب  نآ ، رد  هک  درک  رـشتنم 
رد اهراب  یمالـسا ، هوکـشاب  تضهن  نارود  رد  مه  هر )  ) ینیمخ ماما  دـنهد . ماجنا  نانآ  ربارب  رد  یـضاقم  یمادـقا  تسا  هدـش  تساوخرد 

تسد هب  یباسح  ياه  تسپ  زا  يرایسب  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  نایاقآ  : » دنداد رادشه  نایئاهب  رطخ  هرابرد  دوخ  هنارگنـشور  نانخس 
هفیظو بسح  بناج  نیا  « ؛ ] 30 « ] تسا کیدزن  رایسب  ناریا  مالسا و  يارب  لیئارسا  رطخ  دنتسه . لیئارـسا  لامع  ًاتقیقح  هک  تسا  هقرف  نیا 

نآ داصتقا  تکلمم و  لالقتـسا  تسا ، رطخ  ضرعم  رد  مالـسا  میرک و  نآرق  منک . یم  رطخ  مالعا  ناهج  نیملـسم  ناریا و  تلم  هب  هیعرش 
هقرف نارس  زین  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  [ . 31 ...« ] دندش رهاظ  ییاهب  بزح  تروص ]  ] هب ناریا  رد  هک  تساه  تسینویهص  هضبق  ضرعم  رد 

دیدزاب نمض  ریت 1377  رد 14  یتسینویهص  میژر  سلجم  سیئر  دنا : هداد  شرتسگ  ار  دوخ  طباور  اهرادید و  یتسینویهص  میژر  ییاهب و 
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 - رفص اب 28  فداـصم  دادرخ 1380  لوا  رد  [ . 32 . ] دـش ناریا  رد  نآ  ناوریپ  لمع  يدازآ  راتـساوخ  اـفیح ، رهـش  رد  تیئاـهب  زکرم  زا 
يزکرم نامتخاس  حاتتفا  يارب  نایئاهب  عمجت  تبـسانم  هب  یتسینویهـص  میژر  ع - )  ) یبتجم نسح  ماما  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زورلاس 
قاحسا میقتسم  تیامح  اب  يرالد  نویلیم  هعومجم 250  نیا  تخاس  تخادـنا . هار  هب  یلـصفم  یبوکیاپ  نشج و  مسارم  افیح  رد  هقرف  نیا 

تقو ریزو  تسخن  نوراش ، لیرآ  رویرهش 1382  رد  [ . 33 . ] دوب هدش  زاغآ  لاس 1372  زا  یتسینویهـص  میژر  تقو  ریزو  تسخن  نیبار ،
يد 1385، رد 17  [ . 34 . ] درک دیدزاب  دراد ، ترهش  یبآ » رفولین   » هب هک  ون  یلهد  رد  نایئاهب  زکرم  زا  دنه  هب  رفس  رد  یتسینویهص ، میژر 

داد نانیمطا  درک و  مالعا  نانآ  هب  ار  دوخ  تدارا  بتارم  تیئاهب ، هلاض  هقرف  نارـس  اـب  رادـید  رد  لیئارـسا ، ینونک  ریزو  تسخن  ترملوا ،
دیاقع زا  غراـف  هک  نیا  یناـیاپ  نخـس  [ . 35 ! ] تسا هدـش  فرـصنم  روـشک  نیا  هب  هلمح  زا  ناریا ، رد  اـه  ییاـهب  تاسدـقم  مارتـحا  هب  هک 

، ددنب یم  هلاض  هقرف  نیا  اب  عطاق  دروخرب  رد  یتسس  هنوگ  ره  رب  ار  هار  هک  یتیعقاو  تیئاهب ، رد  دوجوم  یمالـسا  دض  زیمآ و  رفک  یفارخ ،
رتراوتسا یگتسباو ، نیا  نتشاد  رظن  رد  اب  یمالسا  ياهروشک  ییاضق  یتینما و  نالوؤسم  دیاب  هک  تسا  مسینویهص  اب  تیئاهب  نیرید  دنویپ 

دنشوکب . هقرف  نیا  دساف  ياه  هشیر  ندناکشخ  رد  هتشذگ  زا 

یقرواپ

ش 27. ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف  يزابهش ، هللادبع  [ 1]
. يزابهش هللادبع  گالبو  زا  لقن  هب  [ 2]

ص 209. ش 8 و 7 ، لاس 1347 ، ناریا ، ییاهب  ناناوج  هیرشن  عیدب ، گنهآ  [ 3]
ص 53. ش 3 ، لاس 1330 ، عیدب ، گنهآ  [ 4]

ص 560. تیئاهب ، عماج  خیرات  یبایسارفا ، مارهب  [ 5]
ش 10. ناریا ،) نایئاهب  ناگرا   ) يرما رابخا  [ 6]

ص 71. دمآ ، دیدپ  تیئاهب  هنوگچ  یهدراهچ ، نیدلارون  [ 7]
ص 257. ناریا ، رد  تیئاهب  ینادهاز ، دهاز  دیعس  [ 8]

. ] ص 170 تیئاهب ، رد  باعشنا  نیئار ، لیعامسا  [ 9]
.1382 / 11  / 8 یمالسا ، يروهمج  همانزور  [ 10]

ش 5. يرما ، رابخا  [ 11]
. نامه [ 12]

صص 170-171. نیشیپ ، نیئار ، لیعامسا  [ 13]
صص 230-231. ج 2 ، عیدب ، نرق  يدنفا ، سابع  [ 14]

ص 330. ج 1 ، دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مهدزناپ  مایق  خیرات  يروصنم ، داوج  [ 15]
ص 130. ج 3 ، ناریا ، ییاهب  ناناوج  همانلاس  [ 16]

ص 107. يرما ، رابخا  [ 17]
ش 3. نامه ، [ 18]

ش 12. نامه ، [ 19]
ش 5. نامه ، [ 20]
ش 8. نامه ، [ 21]

مسینویهص ناماد  رد  هتفای  www.Ghaemiyeh.comشرورپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 14زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 385. ج 2 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  يزابهش ، هللادبع  [ 22]
ص 752. نیشیپ ، یبایسارفا ، مارهب  [ 23]

ص 536. ناریا ، رد  یتسینویهص  يدوهی و  ياه  نامزاس  یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  [ 24]
ص کی ، هرامش  شیپ  یمالسا ، بالقنا  همانلصف  لیئارسا ،» لابق  رد  ناریا  یسایس  راتفر  يریگ  لکـش  رد  رثؤم  لماوع  ، » يریهز یلع  [ 25]

.159
.Kayhannews.ir [ 26]
.Kayhannews.ir [ 27]
.Kayhannews.ir [ 28]

ش 18. دوعوم ، راظتنا  همانلصف  مسینویهص ،» تیئاهب و  لباقتم  يراکمه  دنویپ و  ، » يروصن اضردمحم  [ 29]
ص 44. ج 1 ، رون ، هفیحص  [ 30]

ص 34. ج 1 ، نامه ، [ 31]
ریت 1377. 15 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  [ 32]

.www. mouood.org [ 33]
تشهبیدرا 1383.  17 مج ، ماج  همانزور  [ 34]

يد 1385.  20 یمالسا ، يروهمج  همانزور  [ 35]

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 
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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 - 
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 
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«. 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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