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یمالسا ياهروشک  رد  نانآ  ياهتیلاعف  شیادیپ و  یگنوگچ  7تیئاهب 

باتک 7تاصخشم 

رامعتسا هدرورپ  تسد  7تیئاهب 

اکیرما هب  يدنفا  سابع  8شیارگ 

يدنفا یقوش  گرم  زا  8دعب 

ییامن 8گرزب 

باب یگدنز  رب  8يرورم 

باب 9هبوت 

باب تیهولا  توبن و  9ياعدا 

ءاعدا رد  9رییغت 

باب 9نیشناج 

تیئاهب هقرف  رد  10تاباعشنا 

دیوگ یم  دوخ  تیناقح  تابثا  رد  11ءاهب 

اکیرما هب  12شیارگ 

يدنفا 12یقوش 

( هللازیزع یلو   ) یمیر نسیم  13زلراچ 

یسوساج ياهنامزاس  هب  نایئاهب  13یگتسباو 

تیئاهب 13يرنوسامارف و 

سنویتسا ا . یج . رتسم  هب  14تشونور 

تسایس 14تیئاهب و 

یسایس روما  رد  نایئاهب  تلاخد  زا  دنچ  14يدراوم 

تیئاهب اب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  15هزرابم 
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یمالسا ياهروشک  رد  نانآ  ياهتیلاعف  شیادیپ و  یگنوگچ  تیئاهب 

باتک تاصخشم 

رامعتسا هدرورپ  تسد  تیئاهب 

رد ار  ناـیدا  صوـصخم  هبعـش  هرمعتـسم ، کـلامم  رب  دوـخ  هطلـس  همادا  يارب  سیلگنا  هجراـخ  روـما  ترازو  شیپ  لاـس  دـصکی  دودـح 
یصاخ هجوت  سیلگنا  رابرد  دنا ، قطانم  نیا  رد  نایدا  ریاس  زا  شیب  ناناملسم  تیعمج  هک  اجنآ  زا  دومن و  رئاد  تاکلمتسم  تارمعتـسم و 

اب سیلگنا  تقو  ریزو  تسخن  نوتـسد  اراگ  دنتـسناد . دوخ  يارب  رطخ  نیرتگرزب  ار  مالـسا  هتـشاد و  نیملـسم  مالـسا و  اب  هلباقم  هنیمز  رد 
باتک نیا  ات  تفگ ، درک و  باطخ  ناگدـنیامن  هب  دوب  هتفرگ  تسد  رـس  رب  ار  نآرق  دـلج  کی  هکیلاح  رد  روشک ، نیا  سلجم  رد  روضح 

هب نوتسد  اراگ  زا  لبق  يرگید  ناسک  هتبلا  مینک  تموکح  اهنآ  رب  میناوت  یمن  و  دیآ ، یمن  رب  ناتسلگنا  زا  يراک  تسا  نیملـسم  تسد  رد 
هقرف ود  اب  ههجاوم  مالسا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تفرگ و  رارق  اهنآ  ياه  همانرب  سأر  رد  مالـسا  اب  هزرابم  نیاربانب  دندوب . هدیـسر  هجیتن  نیا 

یباهو تفر . نایعیش ، نایم  رد  تیئاهب  هلاض  هقرف  ۀنس و  لها  رد  تیباهو  هقرف  غارس  دوخ ، ياه  هئطوت  هب  ندیـسر  يارب  دوب ، هعیـش  ینس و 
هقرف دروم  رد  تفرگ . رارق  اهنآ  لاگنچ  رد  تسا  یهلا  نما  هناخ  هک  هبعک  دندیسر و  تردق  هب  زاجح  نیمزرس  رد  ناتـسلگنا  کمک  اب  اه 
هکنیا ای  هدوب و  یجراـخ  ياهتـسایس  هتخادرپ  هتخاـس و  هقرف  نیا  اـیآ  هک  تسین  نشور  یتسرد  هب  هکنیا  لوا  تسا ، حرطم  هتکن  ود  یئاـهب 
لکـش ناریا  رد  باـب  هنتف  هک  هاـگنآ  دـنداد . رارق  دوخ  ذوفن  هجوـت و  دروـم  ارنآ  نارگرامعتـسا  نآ  زا  سپ  حرطم و  يدارفا  طـسوت  ادـتبا 

هب دندش و  هنتف  نیا  هجوتم  سیلگنا  هیـسور و  ینعی  نامزنآ  گرزب  تردق  ود  تفای ، تدـش  اه  یباب  ناناملـسم و  نایم  يریگرد  تفرگ و 
تفر و نایم  زا  يرگ  یباب  مک  مک  يرون ، یلعنیـسح  ازریم  ندش  حرطم  باب و  یلع  دمحم  تکاله  اب  دندرک . يرادرب  هرهب  نآ  زا  جیردت 

هیلع ماجرف  ان  رورت  یپ  رد  وا  تشگ ، هلاض  هقرف  نیا  سسؤم  هلیسو ، نیدب  و  دیمان ، هلا » ءاهب   » ار دوخ  یلعنیسح  دمآ ، هنحـص  هب  يرگیئاهب 
هقرف نیا  زا  یجراخ  ياهتـسایس  ینابیتشپ  دـعب  هب  نامز  نیا  زا  تفرگ و  رارق  يرازت  هیـسور ي  لوسنک  تیاـمح  دروم  هاـش ، نیدـلا  رـصان 
ناونع هب  ار  هلاءاهب  سور  تلود  هک  تروص  نیدـب  دـش . ماجنا  نویـسالوتیپاک ، تاررقم  قباطم  يو  همکاـحم  هکیروطب  دـش ، ینلع  هلاـض 
تلود تیامح  ناریا و  رد  يرازت  هیـسور ي  ریفـس  یکروگلاد » سنرپ   » هژیوب یـسور  ياهتاملپید  تطاـسو  اـب  درک و  بوسحم  دوخ  هعبت 
نیلوا يرازت  هیـسور ي  تلود  بیترت  نیدـب  دـش . لـقتنم  دادـغب  هب  سور  ترافـس  تیاـمح  تحت  و  دـش ، دازآ  نادـنز  زا  يو  زا  هیـسور 

، دادـغب هب  شندیـسر  نادـنز و  زا  وا  يدازآ  زا  سپ  هکنیا  بلاج  هتکن  تخادرپ . تیئاهب  هلاض  هقرف  زا  تیاـمح  هب  ًامـسر  هک  دوب  يروشک 
هک یماگنه  درک ، يرای  ارم  تناریفـس  زا  یکی  قیقحت  هب  سور ، هاشداپ  يا  دوب : هدـمآ  هیآ  نآ  رد  هک  درک  لزان  اهـسور  نأـش  رد  يا  هیآ 

سکچیه ملع  هک  هتـشون  ار  یماقم  وت  يارب  تسا ) ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  دارم   ) دـنوادخ راکنیا  يارب  مدوب . ریجنز  لـغ و  ریـسا  نادـنز  رد 
هب ار  کی  ره  ینامثع  تلود  يرون ، ییحیازریم  شردارب  ءاهب و  یلعنیسحازریم  نایم  باب ، یلع  دمحم  ینیشناج  رس  رب  درادن . هطاحا  نادب 

درم و اکع  رد  شیپ  لاـس  دودح 105  ءاهب  یلاغـشا .) نیطـسلف   ) اکع هب  ار  ءاهب  سربق و  هب  ار  ییحی  ازریم  دومن ، دیعبت  ناشنادـیرم ، هارمه 
هجراـخ ترازو  رد  هک  یناـمزاس  ءاـهب ، گرم  زا  سپ  تفرگ ، ار  وا  ياـج  يدـنفا  ساـبع  اـی  ءاهبلادـبع  هـب  فورعم  ساـبع  ازریم  شرـسپ 

رد داد و  رارق  دوخ  ياه  هماـنرب  تسیل  رد  ار  ناـیئاهب  زا  ینلع  یمـسر و  تیاـمح  تخادرپ ، اـپورا  هناـیمرواخ و  بهاذـم  راـک  هب  سیلگنا 
، ندنل اب  يدـنفا  سابع  ینلع  يرـس و  ياهیراکمه  دـعب  هب  نیا  زا  تفرگ و  رارق  سیلگنا  رابرد  تیامح  دروم  يدـنفا  سابع  تهج ، نیمه 

یناهج گنج  رد  ینامثع و  تموکح  نامز  رد  نیطـسلف  هب  سیلگنا  هلمح  نایرج  رد  هک  تفر  شیپ  اجنآ  هب  ات  يراـکمه  نیا  دـش ، زاـغآ 
رد تروص  نیدب  داد . رارق  اهنآ  رایتخا  رد  دورو  زا  سپ  هدرک و  هریخذ  رگید  ياه  هقوذآ  مدنگ و  سیلگنا  ياهورین  يارب  ءاهبلادبع  لوا ،

، اه ینامثع  يوس  زا  هک  دوب  تلع  نیدـب  و  دنتـشاد ، روضح  یلاغـشا  نیطـسلف  نیمزرـس  رد  سیلگنا  رانک  رد  تیئاهب  لوا ، یناهج  گـنج 
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. دش راک  نیا  رومأم  افیح  ههبج  هدنامرف  درک و  رداص  ار  وا  ناج  ظفح  روتـسد  سیلگنا  لباقم ، رد  و  دش ، عقاو  دیدهت  دروم  يدـنفا  سابع 
هب سیلگنا  تلود  ماود  يارب  يدـنفا  ساـبع  درک  تفاـیرد  ناـشن  و  رـس »  » بقل سیلگنا  تلود  زا  ءاهبلادـبع  لوا ، یناـهج  گـنج  زا  سپ 

تاقیفوت هب  ار  ناتـسلگنا  هاشداپ  مجنپ ، ژرژ  گرزب  روطارپما  اراگدرورپ ، دـیوگ : یم  شتاجانم  رد  وا  دـش ، لـسوتم  صوصخم  تاـجانم 
رادب . مادتسم  ار  شیوخ  تیامح  ظفح و  ابیز ، هقطنم  نیا  يارب  ار  روشک  نآ  هیاپ  دنلب  هیاس  رادب و  دیؤم  دوخ  ینامحر 

اکیرما هب  يدنفا  سابع  شیارگ 

، يدـنفا یقوش  وا ، يرتخد  هون  وا ، گرم  زا  سپ  دـش و  اـکیرما  هجوتم  داـهن ، فعـض  هب  ور  سیلگنا  تردـق  هکنآ  زا  سپ  يدـنفا  ساـبع 
، اهتـسینویهص هک  دوب  نیا  مه  نآ  تلع  و  داد ، رارق  یلاغـشا ، نیطـسلف  ار  شدوخ  یلـصا  هاگیاپ  يدنفا ، سابع  دـننام  وا  دـش . وا  نیـشناج 

یمـسر بهاذم  ءزج  تخانـش و  تیمـسر  هب  ار  تیئاهب  الباقتم ، سدق ، رگلاغـشا  میژر  دنـشاب ، یم  دندوب و  اهناملـسم  نانمـشد ، نیرتدـب 
دش هتسباو  لیئارسا  تلود  هب  تیئاهب  تایح  دنتخادرپ و  رگیدکی  زا  تیامح  هب  نایئاهب ، اهتـسینویهص و  تروص  نیدب  و  تسناد ، لیئارـسا 

دروخ . هرگ  رگیدکی  هب  ناش  هدنیآ  و 

يدنفا یقوش  گرم  زا  دعب 

هک دش ، یقوش  نیـشناج  نمیر » نِسیِم   » مانب ییاکیرما  کی  يو ، ياج  هب  صخـشم  ینیـشناج  ندوبن  لیلد  هب  يدنفا ، یقوش  گرم  زا  سپ 
هقرف نیا  يربهر  هلئـسم  دعب  هب  نآ  زا  و  دش ، لیکـشت  لدـعلا ، تیب  هلاض ، هقرف  نیا  تیادـه  يارب  دـیدرگ و  تیئاهب  رد  یتاباعـشنا  بجوم 
ریـس ار  دوخ  لوفا  نارود  تیئاهب  تیئاهب ، زا  اکیرما  هژیو  هب  برغ  تیامح  مغریلع  رـضاح  لاح  رد  و  دـشاب ، یمن  یـصاخ  درف  رظن  تحت 

نارود رد  يدودـحم  نامز  کی  رد  طقف  تفای و  لکـش  اکیرما ، لیئارـسا و  سیلگنا ، موش  ثلثم  طسوت  تیئاهب  تروص  نیدـب  دـنک . یم 
تسد ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  هک  دنیامن ، لاغشا  ار  يدیلک  ياه  تسپ  یلصا و  ياهمرها  زا  يرایسب  دنتـسناوت  روفنم ، هاش  میژر 

دنز . یم  هورگ  نیا  زا  تیامح  هب  تسد  اهیبرغ  هاگ ، زا  ره  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  دش . هتسب  اهنآ 

ییامن گرزب 

، تسین عافد  لباق  اهنت  هن  نایئاهب  تاداقتعا  دـنناسرتب . ار  نارگید  ات  هداد  هولج  گرزب  ار  دوخ  هک  دنتـشاد  یعـس  ناـیئاهب  هاـش ، نارود  رد 
ناـیدوهی و ناـیم  رد  هقرف  نیا  تیباذـج  هکنیا ، بلاـج  درب ، یم  یپ  اـهنآ  ییاوـتحم  یب  هب  بلاـطم  نیا  ندـید  اـب  یفـصنم  ناـسنا  ره  هکلب 

تسا . هدوب  هتخاب  دوخ  ياه  ناملسم  زا  شیب  بتارم  هب  نایتشترز 

باب یگدنز  رب  يرورم 

اضر و دمحم  وا  ردپ  دـش ، دـلوتم  يدالیم  ربتکا 1819  اب 13  قباـطم  يرمق  يرجه  مرحم 1235  لوا  زور  رد  زاریـش  رد  باـب  دـمحمیلع 
هب رهـشوب  رد  سپـس  دـناسر و  نایاپ  هب  دـمحم )  ) ملعم دـباع  خیـش  دزن  زاریـش  رد  ار  شا  یتامدـقم  تالیـصحت  دوب ، مگیب  همطاف  شردام 
يو دش ، رضاح  هیخیش »  » زور نآ  ربهر  یتشر  مظاک  دیس  سرد  هزوح  رد  تفر و  البرک  هب  درک و  اهر  ارنآ  هرابکی  یلو  تخادرپ  تراجت 

يوزرآ دمآ و  قوش  رس  هب  نانخـس  نیا  زا  وا ، ناوج  درگاش  باب )  ) يزاریـش دمحم  یلع  درک و  مالعا  کیدزن  رایـسب  ار  نامز  ماما  روهظ 
تباین ماقم  ياعدا  شداتـسا  زا  يوریپ  هب  یتشر  مظاک  دیـس  گرم  زا  سپ  هک  درک  یم  نامگ  و  دنارورپ ، یم  رـس  رد  ار  ندـش  نامز  ماما 

هدرک و تیودـهم  ياعدا  یتدـم  زا  سپ  دـسیون و  یم  فسوی ، هروس  رب  يریـسفت  رد  ار  اعدا  نیا  و  دـنک ، یم  حرطم  ار  نامز  ماما  صاخ 
هبوت تشادرب و  تسد  دوخ  نیغورد  ياعدا  زا  دـش ، اپ  رب  زاریـش  هعمج  ماما  روضح  رد  هک  یـسلجم  رد  يو  دـمان . یم  نامز  ماما  ار  دوخ 
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یلو درک . تنعل  ار  يا  هیعاد  نینچ  بحاص  و  دومن ، رارقا  مالسا ، زا  دوخ  تیعبت  هب  و  درک ، راکنا  ار  شیوخ  ياعدا  هتفر و  ربنم  رب  و  درک ،
( یجرگ  ) یسور ناخ  رهچونم  هلودلادمتعم  تیامح  تحت  تخیرگ و  ناهفـصا  هب  درک و  رطخ  ساسحا  يو  دندرک  ار  وا  غیلبت  وا ، ناوریپ 

نامه نم  ، » درک مالعا  اذـل  دـنک ، مالعا  حرطم و  ار  شیاعدا  هرابود  هک  درک  کیرحت  ار  باـب  ناـخ ، رهچونم  دـمآ . رد  ناهفـصا  مکاـح 
یـسور ناخ  رهچونم  يارـسمرح  رد  هاـم ، باب 6  هیـسور ، ترافـس  روتـسد  هب  دیا ،» هدـش  هداد  هدـعو  شروهظ  هب  امـش  هک  متـسه  یمئاق 

يارـس رد  ار  باب  ندوب  ناـهنپ  يزکرم  تلود  هب  دوب ، وا  ثراو  هک  ناـخ ، نیگرگ  وا  ردارب  ناـخرهچونم  توف  زا  دـعب  و  دـش . يرادـهگن 
ار بئاصم  لمحت  نایئاهب ، و  دـندرک . سوبحم  اجنآ  رد  هدرب و  زیربت  زا  جراخ  رد  وکام  هعلق  هب  ار  وا  نیرومأم  داد و  ربخ  ناهفـصا ، مکاح 

مولع لیصحت  هب  یبرع  نابز  نتفرگ  ارف  اب  سور  ترافس  مجرتم  یکروگلاد » سنرپ   » هک دوب  نارود  نیمه  رد  دنتشاد . وا  تیناقح  رب  لیلد 
مدـع زا  هدافتـسا  ءوس  اب  و  دومن ، قیوشت  تیباب  غیلبت  هب  ار  اهنآ  تسرپ  ایند  هبلط  دـنچ  کیرحت  اب  و  دروآ ، مالـسا  ًارهاظ  تخادرپ و  ینید 

درک . کلسم  نیا  رادفرط  ار  يا  هدع  مدرم ، یهاگآ 

باب هبوت 

نیدهتجم دنک و  یم  هبوت  زیربت ، ءاملع  راجاق و  تقو  دهعیلو  ازریم  نیدلا  رـصان  روضح  اب  یـسلجم  رد  باب )  ) يزاریـش دـمحم  یلعازریم 
، دوخ طخ  هب  و  دـش ، فاعم  مادـعا ، زا  شا ، یگناوید  تلع  هب  یلو  دـننک  یم  موکحم  مادـعا  هب  ار  وا  وا ، ياه  یئوگ  هوای  تلع  هب  زیربت ،

تشون . ار  همان  هبوت 

باب تیهولا  توبن و  ياعدا 

و دـنکب ، توبن ، ياعدا  باب ، هک  دـش  ببـس  وا  نارادـفرط  زا  یـضعب  هنالهاج  بصعت  يراشف و  اپ  هیـسور و  تموکح  غیرد  یب  تیاـمح 
، ندوب ادخ  ياعدا  هک  دیناسر  اجنآ  هب  ار  تحاقو  و  دیمان ، باتکلا » ما   » ار نآ  تشون و  دوخ  نید  تابثا  نآرق و  خـسن  رد  ار  نایب »  » باتک
رد یعس  هللا ) ءاهب   ) يرون یلعنیسحازریم  تسا ، يداوس  یب  يزرو و  ضرغ  يور  زا  اوتحم و  یب  رایسب  وا  نایب »  » باتک هک  اجنآ  زا  درک !! 

راتفگ و رد  ضقانت  تسج و  یم  کسمت  ترهـش ، بسک  يارب  يا  هلیح  غورد و  ره  هب  وا  تشاد  ار  باتک  نیمه  هلمج  زا  باب  راـثآ  وحم 
یم نخـس  بیاغ  یح  ماما  ءاقب  تایح و  زا  دـیکات  اب  تسناد و  یم  نامز  ماما  صاخ  بیان  ار  دوخ  ادـتبا  هکنانچ  دوب  سوسحم  شرادرک ،

درک . ندوب  نامز  ماما  ياعدا  دوخ  هعفدکی  و  دنار ،

ءاعدا رد  رییغت 

ار تیرکذ  لئاوا ، رد  هداد -  رییغت  ار  شیاعدا  هبترم  شـش  باب )  ) يزاریـش دمحم  یلع  ازریم  هک  دنلوقلا  قفتم  اه  یئاهب  مه  اه و  یباب  مه 
يوعد نآ  زا  دـعب  تسناد و  نامز  ماما  صاخ  بیان  ار  دوخ  درک و  تیباب  ياـعدا  دـعب  درک و  روهـشم  رکذ  دیـس  هب  ار  دوخ  درک و  ناونع 

درک . تیهولا  تیبوبر و  توبن و  يوعد  شلابندب  تیودهم و 

باب نیشناج 

ازریم دوب ، وا  رماوا  عیطم  لاس  هدزیس  ات  زین  هللا ) ءاهب   ) يرون یلعنیسح  ازریم  درک و  دوخ  نیشناج  ًاحیرـص  ار  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  باب ،
ازریم وا  ردـپ  دـمآ . ایند  هب  نارهت  رد  ربتکا 1817  اب 21  قباـطم  يرمق  يرجه  لاس 1233  مرحم  مود  زور  رد  هللاءاـهب  هب  بقلم  یلعنیـسح 

نیا لیالد  زا  دیشوک ، باب  ياه  هتشون  ندرب  نیب  زا  رد  همه  زا  شیب  وا  دوب . یناج  مناخ  شردام  و  يرون ، گرزب  يازریم  هب  بقلم  سابع 
اهدـعب هللاءاهب )  ) يرون يازریم  دزیخ و  یمن  رب  هللارما » رهاظم   » زا یـسک  رگید  لاس  کـی  رازه و  ود  اـت  دوب ، هتفگ  باـب  هک  دوب  نیا  راـک 
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اهدـعب هللاءاهب )  ) يرون يازریم  دزیخ و  یمن  رب  هللارما » رهاظم   » زا یـسک  رگید  لاس  کـی  رازه و  ود  اـت  دوب ، هتفگ  باـب  هک  دوب  نیا  راـک 
باب زا  لاس  ود  هللاءاهب  هدوب . نم  تلاسر  رـشبم  باب  متـسه و  نم  هدـمآ ، ناـیب  باـتک  رد  هک  هللارهظی » نم   » زا دارم  هک  دـش  یعدـم  دوخ 

دنور . یم  هرفط  نآ  حرط  نآ و  هب  خساپ  زا  نایئاهب  دیسرن ، ماقم  نیا  هب  لوا  وا  ارچ  هک  نیا  اما  دوب ، رتگرزب 

تیئاهب هقرف  رد  تاباعشنا 

، يدنفا یقوش  نامرف  زا  هک  درب  مان  ار  بارهـس  دمحا  باعـشنا  ناوت  یم  هلمج  زا  هدمآ ، دوجو  هب  باعـشنا  تسیب  زا  شیب  تیئاهب  هقرف  رد 
هب هک  درک  عمج  دوخ  رود  هب  مه  ینارادفرط  تسناد و  یگتخاس  ار  ءاهبلادبع  يدنفا ، سابع  همانتیصو  دز ، زابرـس  نایئاهب  ربهر  نیمراهچ 

نامز رد  يو  گرم  زا  دـعب  هک  ینابر )  ) يدـنفا یقوش  رـسمه  لوسکام  مناخ  هیحور  يربهر  هب  رگید  یباعـشنا  دنروهـشم . نایبارهـس  ماـن 
دنراد داقتعا  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیسح  ازریم  هب  اهنآ  همه  ناوارف ، تاباعـشنا  دوجو  اب  دشاب . یم  دندش ، ادج  وا  زا  هدرک و  تفلاخم  زلراچ 

رد یناوارف  تاغیلبت  تسا و  یـسایس  روما  رد  ناوریپ  مومع  تکرـش  مدـع  لاح ، هب  ات  ادـتبا  زا  بعـش  همه  نیب  كرتشم  ماـکحا  زا  یکی  و 
رد مه  نایئاهب  ناشیاهاعدا  فالخ  رب  لمع  رد  نکل  دـنک ، یم  حرط  یلحم  یلم و  نیناوق  زا  تعاـطا  لوبق و  تسایـس و  رد  تلاـخد  مدـع 

هیسور ي تاکیرحت  اب  هک  باب  هیـضق  زا  دعب  دنا ، هتـسباو  یللملا  نیب  یـسایس  ياهنایرج  رد  مه  دندرک و  یم  تلاخد  ناریا  یـسایس  روما 
نآ رد  تلاخد  هتشاد و  يرب  هیـضق  نیا  زا  ار  دوخ  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم  هاش  نیدلارـصان  هب  دصق  ءوس  رد  تفای ، جیورت  يرازت 

ناریا هاش  ات  دش  ببـس  يو ، زا  يرازت  هیـسور ي  تلود  ریفـس و  ینلع  تیامح  سور و  ترافـس  هب  وا  ندـش  هدـنهانپ  یلو  درک . راکنا  ار 
يا هویـش  هب  هیـضق  هیجوت  رد  هللا  ءاهب  دـنزرف  نایئاهب و  ربهر  نیموس  ءاهبلادـبع )  ) يدـنفا ساـبع  ار  بلطم  نیا  دوش و  نونظم  يو  هب  رتشیب 

هدـشن لقن  نآ  فالخ  خـیرات  ياج  چـیه  رد  و  تسا . هدرک  حیرـشت  رگید  يا  هنوگ  هب  مه  ینابر )  ) يدـنفا یقوش  دـنک و  یم  نایب  زومرم 
زا هدافتسا  اب  هیسور  تقو  ریفس  یکروگلاد  سنرپ  دوش و  یمن  لقتنم  نادنز  هب  هیسور  ترافـس  زا  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم  تسا .

دهع دافم  تیاعر  رب  ینبم  ناریا  تلود  زا  يو  تساوخرد  سور و  ریفس  دیدهت  اب  تیاهن  رد  دنک و  یم  عافد  وا  زا  نویسالوتیپاک  تاررقم 
ازریم هک  اجنآ  زا  و  دوش . یم  مهارف  نادنز  زا  وا  یصالخ  دصق و  ءوس  رد  تکرـش  زا  وا  تئارب  تابجوم  ناتـسلگ  ياچنمکرت و  ياه  همان 

رد ناـیئاهب  هک  دـندرک  جراـخ  ناریا  زا  ار  وا  دـهد ، همادا  اهـسور  رظن  دروم  تیلاـعف  هب  ناریا  رد  تسناوت  یمن  رگید  هللاءاـهب )  ) یلعنیـسح
ییادخ ياعدا  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیسح  ازریم  اهدعب  دوش . یم  هدرب  دادغب  هب  ناریا  زا  وا  دنا  هدرک  دییأت  ار  وا  دیعبت  دوخ ، بتک  زا  یضعب 

تیانع و میـسن  دیوگ ...« : یم  داتـسرف  چیوالکین  ردناسکلا  سور  روطارپما  هب  هک  یحول  زا  یتمـسق  رد  دومن ، رداص  ار  یحاولا  درک و  !! 
قیقحت هب  تسا و  میکح  اناد و  وت  يادخ  هک  یتسرد  هب  میداد ، باوج  قح  هب  ارت  داتفا . جوم  هب  متمحر  يایرد  دمآ و  ناجیه  هب  نم  فطل 
اهدـعب دـندوب و  هدرک  نییعت  يررقم  وا  يارب  اهـسور  مدوب » ریجنز  لغ و  ریـسا  نادـنز  رد  هک  یماگنه  درک ، يراـی  ارم  تناریفـس  زا  یکی 

زا هیرهش  لوبق  هک  دوب  نیا  دش ، دراو  مالغ  نیا  رب  هک  يررض  لوا  هک  مدق  لامج  هب  مسق   » تشون دوخ  حاولا  زا  یکی  رد  یلعنیـسح  ازریم 
ياه تدـعاسم  داد و  نانآ  هب  راکذالا » قرـشم   » نتخاس هزاجا  درک و  تیوقت  داـبآ » قشع   » رد ار  ناـیئاهب  هیـسور ، روطارپما  دومن ». تلود 

یم حـتف  ترـصن و  دـیون  سور  روطارپما  هب  یحول  رد  هتفر و  ماـهلا  هصلخ  رد  هللاءاـهب )  ) یلعنیـسح ازریم  تلع ، نیمه  هب  و  دومن . یناوارف 
نیا رد  ءاهبلادبع  زا  دمآ ، رد  بآ  زا  بذک  مانغا  يارب  شا  هدعو  یتقو  و  درک . یم  باطخ  نادنفـسوگ )  ) مانغا ار  دوخ  ناوریپ  ءاهب  دهد .

وا میدرک و  ملظت  فارگلت  سور  روطارپما  هب  ام  دنتشک  یم  ار  بابحا  دزی  ناهفصا و  هیضق  رد  هک  نوچ  تفگ : يو  دندرک ، لاوئـس  دروم 
. تسا يالکین  تسکـش  زا  لبق  لاس  تسیب  هب  طوبرم  ءاعدا  دروم  فارگلت  هکیلاح  رد  دـش . ءادـب  ناـم  یهلا  هدـعو  رد  اذـل  دادـن ، باوج 

باتک لثم  تسا  لالدتـسا  یمـسق  تسا ، مسق  دنچ  ءاهب  راثآ  تفر . هینامیلـس  هب  دادـغب  زا  یتدـم  زا  دـعب  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم 
، تسا مسق  ود  رب  مه  نآ  تسا و  میلاعت  ماکحا و  رد  مه  یتمسق  دروآ و  رد  ریرحت  هتشر  هب  دوب ، هینامیلس  رد  هک  یلاس  ود  رد  هک  ناقیا » »

هینامیلـس هب  دادـغب  زا  يو  هارمه  هک  ینادـمه  مساقلاوبا  هللاءاهب ، رکون  دـنیوگ ، فلتخم . تاعوضوم  رد  رگید  مسق  و  یعامتجا ، یعرش و 
، ءاهب زا  يو  هک  دنا  هتفگ  نایئاهب  لتق  نیا  هیجوت  رد  دنناسر ، یم  لتق  هب  ار  وا  تشاد . دوخ  اب  نادمه  زا  دـقن  لوپ  ناموت  رازه  نوچ  تفر ،
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رارـصا نوچ  و  يرادـن ، تقاط  دومرف : يو  هک  دـهد  ناشن  ودـب  ار  دوخ  لامج  یقیقح  رون  زا  يا  هفرغ  هک  درک  اعدتـسا  ار  كرابم  لامج 
نایامن وا  تثعب  راثآ  هنامیلـس ، زا  تشگزاب  زا  دعب  دنیوگ . لیبذت »  » ار نیا  هک  دز  راحتنا  هب  تسد  هدرواین و  تقاط  دندومن و  وا  هب  دـیزرو 
دادـغب رد  هک  ینامز  ات  دـندناسر . لتق  هب  ار  دوخ  نیفلاخم  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  دـندمآ و  رد  وا  صاخ  باحـصا  ءزج  يا  هدـع  دـش و 

هب ار  اه  هنتف  اه و  لتق  کی  ره  ییادج  زا  دعب  یلو  دنداد  یم  ماجنا  هنایفخم  ار  اهرورت  دوبن ، لزا ) ءاهب و   ) ردارب ود  نیب  یفالتخا  دـندوب و 
هک تشاداو  ار  یناـمثع  تلود  تاـکرحت ، نیا  هرخـالاب  تسناد ، یم  لاـمعا  هنوگ  نیا  زا  يرب  مولظم و  ار  دوخ  داد و  یم  تبـسن  يرگید 
رما نیا  يارب  دش و  رهاظ  وا  يرهج » تثعب  ، » نارود نیا  رد  هک  دنتفگ  نایئاهب  دهد . رارق  متـش  برـض و  دروم  هدرب و  لوبناتـسا  هب  ار  اهنآ 

هرخالاب 7 داتـسرف  هنردا »  » هب ار  اهنآ  یهام  دنچ  زا  دعب  دوب و  هتخانـش  هناگیب  لامع  رورـش و  دسفم و  ارنانآ  ینامثع  تلود  دنتفرگ . نشج 
تطاسو اب  تشاد ، لاس  هک 25  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  یهارمه  هب  وا ) نادیرم  ینعی  نادنفـسوگ   ) شمانغا زا  رفن  اب 50  ءاهب  دعب ، لاس 

( هللاءاهب  ) يرون یلعنیسح  ازریم  بتک  نیرتروهـشم  دنتفر . نیطـسلف  رد  ءاکع »  » هب يرمق ، يرجه   1285 لوالا /  عیبر  رد 20  هیسور  ریفس 
ماکحا نآ  شخب  کی  هک  تسا  شخب  دنچ  لماش  سدقا  باتک  بئذ - ) نبا  هلاسر  زین  و   ) نیبم سدقا و  يداو ، تفه  ناقیا ، زا : دـنترابع 

باتک رد  تیبرت . میلعت و  برش ، لکا و  تفاظن ، لثم  یبادآ  نآ  رگید  شخب  تسا . تمرح  تیلح و  ثرا ، جاودزا ، قوقح ، زامن ، هزور و 
: دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  و  هراهطلا » رحب  یف  ءایـشالا  تسمغت  دـق   » دـیوگ یم  ییاج  رد  هلمج  زا  دراد  دوجو  يدایز  تاضقانت  سدـقا ،

دیق و  رهاط ، ءیش  لک  یلع  دیوگب  تسین  مزال  اذل  دناد ، یم  رهاط  ار  زیچ  همه  یلوا  رد  رهاط » ءیـش  لک  یلع  دوجـسلا  مکل  هللا  نذا  دق  »
رب تسا  مارح  مکئابا » جاوزا  مکیلع  تمرح  دـق  : » دـیوگ یم  جاودزا  باب  رد  زین  و  میراد . مه  رهاط  ریغ  ءایـشا  هک  تسا  نیا  رب  لاد  رهاط 

یلاکـشا هلاخ و ... همع و  هدازردارب ، هدازرهاوخ ، رهاوخ ، زا  معا  براقا  هیقب  اب  جاودزا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  ناتناردـپ و  ياـهنز  اـمش 
هدارا ندناکشخ  تسا و  داسف  جیورت  نیملـسم و  عامتجا  مدع  رب  لاد  هک  تسا  تعامج  زامن  لاطبا  داهج و  خسف  ماکحا ، رگید  زا  درادن .

نایئاهب دنک و  یم  باطخ  نادنفسوگ )  ) مانغا ار  دوخ  ناوریپ  ءاهب ، هک  تساذل  و  تسا . نارگرامعتـسا  فادها  ققحت  تهج  رد  يوق  ياه 
ییاعدا نینچ  یـسک  لاح  هب  ات  هکنیا  تسوا و  دوخ  ءاعدا  طقف  ءاهب ، ندوب  ادخ  رب  نایئاهب  لیلد  اهنت  دننک . راختفا  فصو  نیا  هب  دـیاب  زین 

ییادخ ياعدا  اهدورمن  اه و  نوعرف  خیرات ، لوط  رد  هک  میناد  یم  همه  اهناسنا !!. زا  یضعب  سوفن  رد  ءاعدا  نیا  ذوفن  زین  و  تسا ، هتشادن 
دندرک . رواب  ار  اهنآ  ياعدا  زین  يا  هدع  دنتشاد و 

دیوگ یم  دوخ  تیناقح  تابثا  رد  ءاهب 

ناقیا باتک  هدرک و  ذملت  نمحرلادبع ، خیـش  دزن  ءاهب  خیرات ، لقن  هب  هکیلاح  رد  سرادـملا » تلخد  ام  مولعلا و  نم  سانلا  دـنع  تئرق  ام  »
، يدنفا سابع  تسا . هدرک  ذملت  هدش و  رضاح  هیفوص ، دشارم  املع و  یضعب  میکح و  یلع  رظن  ازریم  سورد  رد  زین  و  هتشون . اجنآ  مه  ار 
، دیـسر یم  ردپ  نیفلاخم  هب  یتقو  درک و  یم  جیورت  ار  وا  راکفا  تفگ و  یم  ردپ  تازجعم  زا  دیـسر ، یم  ءاهب  نارادفرط  هب  یتقو  وا  رـسپ 

تعجر زا  نایحیـسم  اب  دروخرب  رد  دـندوب ، یفنح  نیطـسلف  نینکاس  بلغا  نوچ  تسا . هفینح  وبا  عباـت  وا  تفگ  یم  درک و  یم  هیزنت  ار  وا 
و دندرک ، یم  غیلبت  اجنآ ، بسانت  هب  یهورگ  موق و  ره  رد  دندز و  یم  فرح  وا  ندوب  هغبان  زا  نارکفنشور  اب  دندنار و  یم  نخـس  حیـسم 

رخاوا رد  دش . یمن  حرطم  تسا ، میلک  اب  ملکتم  باتک و  لزنم  لسر و  لسرم  نیمز ، نامـسآ و  قلاخ  هللاءاهب ، هک  ار  بلطم  لصا  ادتبا  رد 
یم لطعم  يدایز  تدم  دندمآ ، یم  شترایز  يارب  نادنفسوگ  یتقو  و  داد . یمن  ناشن  یسک  هب  ار  دوخ  ءاهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم  مه 
نک اعد  هک  بلطم  نیا  حرط  اب  دـمآ و  یم  ولج  قاطا  برد  اـت  لزنم  برد  زا  ناـنک  هدجـس  ءاـهب  ناـکیدزن  زا  یکی  نآ  زا  سپ  دـندش و 

يرـشب لکیه  رد  ار  قح  لامج  هک  نیمه  ادابم  تسا ، ناحتما  ياـج  اـج  نیا  ینیبن ، یقلخ  رظن  هب  ار  كراـبم  لاـمج  دـشاب ، كاـپ  تتنیط 
تریح تهب و  نایم  رد  ناشیادخ  هرخالاب ، دندرب و  یم  ادـخ  ترایز  هب  ار  وا  اه ، هقح  هنوگ  نیا  اب  تسا و  رـشب  وا  هک  ینک  روصت  يدـید 

ار هنتف  نیا  مخت  هک  دوب  یسک  نیتسخن  یتشر ، مظاک  دیس  تسشن . يو  ياج  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  وا  زا  سپ  درک و  توف  نادنفسوگ 
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ياه هدافتـسا  هک  دوب  ءاهب )  ) یلعنیـسح ازریم  نیا  یلو  درک  روراب  ارنآ  هیـسور  کمک  اب  باب  شدرگاش  دادن و  شتلهم  لجا  یلو  تشاک 
نارهت رد  ترافـس  قیرط  زا  سیلگنا  اب  نایئاهب  طابترا  تسا  ملـسم  هچنآ  دوب . ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  شرـسپ  وا  زا  دعب  درب و  ار  نکمم 
لاقتنا زا  دـعب  و  درک . زاب  ءاهب  اب  ار  رمتـسم  هبتاکم  هدوارم و  باب  لابمک » ورب  دـلونرآ  لنلک  ، » سیلگنا تلود  لوسنوق  لارنژ  دـش و  زاغآ 

تاطابترا دـندوب ، هدرک  ادـیپ  ذوفن  دوب ، ینامثع  كاخ  ءزج  هکنآ  دوجو  اب  هقطنم  نآ  رد  سیلگنا  لـماوع  هک  ءاـکع »  » هب هنردا »  » زا ءاـهب 
لفاغ نایئاهب  زا  گنج  رد  ناشندـش  ریگرد  لیلد  هب  ینامز ، ههرب  کی  رد  ینامثع ، تلود  اب  هنـسح  تابـسانم  تلع  هب  اهـسور  دـش . رتشیب 
يارب نانآ  یـسوساج  هب  دوز  یلیخ  دندوب و  علطم  اهـسور ، اب  نایئاهب  طابترا  زا  اهینامثع  تفرگ . دوخ  ناماد  رد  ار  اهنآ  سیلگنا  دـندش و 

تاعالطا نامزاس  تفرگ ، اهنآ  لماک  يدوبان  هب  میمصت  اشاپ  لامج  هرخالاب ، ات  هدروخ  ار  نانآ  گنرین  لوگ  یلو  دندرب  یپ  اه  یـسیلگنا 
یئاهب تنایخ  زا  ماهتا  عفر  کی  درک ، لابند  ار  فده  ود  دوخ ، لامع  ظفح  يارب  درک و  ادیپ  یهاگآ  میمصت  نیا  زا  سیلگنا  یسوساج  و 

يالیتسا ینامثع و  تسکـش  زا  دـعب  دنکـشب . مه  رد  ار  ینامثع  یماظن  تردـق  هکنیا  مود  سیلگنا ، يارب  اهنآ  یـسوساج  ینامثع و  هب  اـه 
تیان  » بقل زین  و  تفرگ . ریدقت  لادم  دش و  لیان  رس »  » بقل هب  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  دش و  ینلع  نایئاهب  طابترا  نیطـسلف ، رب  سیلگنا 

ار بقل  ناشن و  نیا  هک  درک  دییات  يدـنفا ، یقوش  اهدـعب ، دـش . ءادـها  يدـنفا  سابع  هب  سیلگنا  تلود  فرط  زا  صوصخم  ناشن  و  دوه »
دنک و نابرهم  رگیدکی  هب  ار  امـش  عیمج  هک  مبلط  یم  وا  فاطلا  زا  دیوگ : یم  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  دنداد . ءاهبلادبع  هب  اه  یـسیلگنا 
هب یفارگلت  سیلگنا  هجراخ  روما  ریزو  گنج ، نامز  رد  و  دـنک . دـییأت  ار  سیلگنا  هلداع  تلود  دـنک و  زیزع  ار  سیلگنا  مرتحم  تلم  نیا 
مه ءاهبلادبع  و  دشوکب . وا  ناتسود  هلئاع و  ءاهبلادبع و  ترـضح  تنایـص  ظفح و  رد  هک  دومن  دیکات  درک و  لاسرا  سیلگنا  هاپـس  رالاس 

يارب ار  دوخ  ناج  ناریا  دارفا  يدوز  هب  ، » تفگ یم  هلمج  زا  و  دنار ، یم  نخس  اه  یسیلگنا  غیرد  یب  ياه  تیامح  فاطلا و  زا  لباقم  رد 
تلم نیا  دـندوب و  یکی  سیلگنا ، ناریا و  تلم  لـصا ، زا  دـنک . یم  ادـف  ناریا  يارب  ار  دوخ  سیلگنا  روـطنیمه  دـننک و  یم  ادـف  سیلگنا 

دنردارب » ود  ره  ناریا  سیلگنا و 

اکیرما هب  شیارگ 

دیدـج تردـق  بابرا  بناج  هب  ور  مورحم و  سیلگنا  تلود  تیامح  فطل و  زا  ءاهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع  یناهج ، گنج  ود  هلـصاف  رد 
یم وا  دومن . مکح  شرافـس و  اکیرما  تموکح  میظعت  میرکت و  دـییأت و  هب  ار  دوخ  نادـیرم  و  داهن . تفریذـپ ، ار  وا  یمرگ  هب  هک  اکیرما 

روـضح هیجوـت  رد  بلطم  نیا  تسوا .» نـطو  اـجنآ  تـسا ، ناریا  رد  ییاـکیرما  کـی  رگا  ـالثم  دـیئامن ، كرت  ار  ینطو  بـصعت  : » دـیوگ
. دوب دهاوخن  وا  نطو  اجنآ  دشاب ، اکیرما  رد  یناریا  کی  رگا  ینعی  تشادـن  قادـصم  نآ  سکعلاب  یلو  دوب  هدنـسب  ناریا  رد  اه  یئاکیرما 

ءاهبلادـبع طسوت  تاباطخ »  » رد زین  هدیـسر و  پاچ  هب  ینالیم ، ربکا  یلع  ناطلـسلا  بحم  طخ  هب  هک  حاولـالا » عمجم   » رد فیجارا  نیا  زا 
هدش . حرطم 

يدنفا یقوش 

یقوش دیـشوپن و  لمع  هماج  وا  ياه  هدعو  اه و  یئوگـشیپ  زا  کی  چـیه  درم و  ءاهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع  يرمق ، يرجه  لاس 1340  رد 
مامتا هب  قفوم  مه  دروفـسکا  رد  دوب و  رتاـئت  یـشورف  طـیلب  شیوزرآ  اـهنت  دوب و  هدـش  دـلوتم  ناضمر 1314  هام  رد  هک  یناـبر )  ) يدـنفا

اب فداصم  ینابر )  ) يدنفا یقوش  يربهر  نارود  تسـشن . تفالخ  دنـسم  رب  دمآ و  افیح  هب  سیلگنا  زا  دشن ، دوخ  یناتـسریبد  تالیـصحت 
هناوتـشپ و هب  لیئارـسا  تلود  نوچ  درک  حرطم  ار  راکذالا » قرـشم   » و سدـقا » ضرا   » مان راـب  نیلوا  يارب  وا  دوب ، لیئارـسا  تلود  لیکـشت 

دوب ییاهتموکح  نیلوا  زا  یکی  لیئارـسا  تلود  دوب . هقرف  نیا  يارب  یبوخ  هاگهانپ  نمأم و  دوب  هدش  اپ  رب  سیلگنا  تلود  غیرد  یب  کمک 
هداد لیکشت  ار  نآ  دوخ  هک  نایئاهب  یللملا  نیب  ياروش  هب  زین  یقوش  و  تخانـش !! تیمـسر  هب  بهذم  ناونع  هب  ار  ییاهب  یـسایس  هقرف  هک 
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روطب مه  نایئاهب  دنیامن و  هرکاذم  نانآ  اب  فلتخم  لئاسم  باب  رد  دـننک و  طباور  داجیا  لیئارـسا ، تموکح  ءایلوا  اب  هک  درک  دـیکأت  دوب ،
مناخ هیحور  اب  یقوش  جاودزا  دـندرک . یم  یـسوساج  لیئارـسا  عفن  هب  اـج  همه  هدـش و  دراو  داـسوم »  » یـسوساج تالیکـشت  رد  هدرتسگ 

ار یقوش  کیدزن  ناشیوخ  یتح  نارگید  تسد  دـنوش و  هریچ  وا  فارطا  رب  شا  ییاکیرما  لیماف  وا و  يازان  نز  هک  دـش  بجوم  لوسکام 
دروم دارفا  ای  وا  رـسمه  ماوقا  زا  یگمه  هک  اه  یئاکیرما  زا  ریغب  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  اـت  دـننک ، راـنک  رب  راـک  زا  يو  تاـیح  ناـمز  رد 

دندش . هدنکارپ  وا  درگ  زا  دندوب ، نانآ  دامتعا 

( هللازیزع یلو   ) یمیر نسیم  زلراچ 

ربتکا متـسیب  زور  رد  لوسکام  مناخ  هیحور  قافتا  هب  ناکـشزپ و  زیوجت  هب  دوخ ، ندب  رد  یمومع  یتحاران  تلاسک و  راهظا  زا  دعب  یقوش 
یلو  ) ییاـکیرمآ یمیر  نسیم  زلراـچ  وا  زا  دـعب  درم . ییایـسآ ، دـیدش  يازناوـلفنآ  تلع  هب  هـتفه  کـی  زا  سپ  دـش و  ندـنل  دراو   1957

زا یکی  دـنزرف  يو  تفرگ ، رارق  نایئاهب  تالیکـشت  سأر  رد  یقوش  تیـصو  هب  انب  تشاد ، هدـهع  رب  ار  تأیه  هیلاع  تساـیر  هک  هللازیزع )
دمآ و ایندب  اکیرما  یپیس  یسیم  هناخدور  رانک  ياهرهش  زا  یکی  رد  يدالیم  لاس 1874  رد  هک  دوب  سکدترا  یفقسا  ياسیلک  نویناحور 

يدالوا یقوش  نوچ  هک  ناونع  نیا  اـب  يا  هدـع  یلو  تفرگ » بقل  یئاـهب  تناـید  تالیکـشت  دـهم   » يدـنفا یقوش  طـسوت  وا  دـلوت  هقطنم 
نامرف زا  ددرگ  یم  تیالو  دـس  دوخ  هب  دوخ  اذـل  تسین ، دوجوم  ناضغا  زا  یـسک  نوچ  دـشاب و  ناـضغا  زا  دـیاب  هللارما » یلو   » هتـشادن و
طلست یبرع  یـسراف و  هب  دوب و  ییاکیرما  یمیر  نسیم  زلراچ  نوچ  نینچمه  و  دندرک ، یقلت  تسردان  ار  وا  باصتنا  هدز و  زابرـس  یقوش 

نرق مین  دودح  یسایس  کلسم  ربهر  نیا  تفر  لاوئس  ریز  وا  یگتسیاش  دوبن ، یـسراف  یبرع و  حاولا  نییبت  ریـسفت و  هب  رداق  اذل  تشادن و 
حول هن  هک  دوب  هدرک  تفایرد  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  زا  زیمآ  قیوشت  هناتـسود و  همان  نیدنچ  تشاد و  طابترا  ینابر )  ) يدـنفا یقوش  اب 

تسا . هدمآ  تیئاهب  رد  باعشنا  باتک  رد  یمیر  نسیم  زلراچ  هب  يدنفا  سابع 

یسوساج ياهنامزاس  هب  نایئاهب  یگتسباو 

دوجو داسوم »  » و ایـس »  » یـسوساج ياهنامزاس  يارب  کلـسم  نیا  دارفا  ندوب  لماع  تیئاهب و  ناربهر  یگتـسباو  رد  يا  ههبـش  چـیه  ياـج 
یلم نمجنا  هیاپ  دـنلب  وضع  یمیدـق »  » تساکیرما و رد  یتاعالطا  طبار  اه  ییاهب  نمجنا  هیاـپ  دـنلب  دارفا  زا  لـچیم » نلگ   » هچناـنچ درادـن 

تلاخد مدع  رب  نونکات  تسخن  زا  تیئاهب  ناربهر  تاغیلبت  تسا . هدوب  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  یتاعالطا  طبار  ناریا  نایئاهب  يزکرم ) )
دنا . هدرکن  راذگ  ورف  یسایس  هسیسد  چیه  زا  لمع  رد  یلو  دندرک ، یم  عنم  تسایس  رد  تلاخد  زا  مه  ار  دوخ  مانغا  تسا و  تسایس  رد 

تیئاهب يرنوسامارف و 

اهنامزاس نیا  نایم  كارتشا  هوجو  کیدزن و  طابترا  تسه ، هدوب و  لیخد  يرایـسب  ياه  هقرف  اهنامزاس و  هرادا  اب  سیـسأت  رد  يرنوسامارف 
تهباشم اه و  طابترا  هدوب ، يدوهی  ای  نوسامارف  نآ  نارـس  هک  ییاههاگتـسد  هلمج  زا  تسا . تلاخد  نیا  دـیؤم  يرنوسامارف ، اب  اه  هقرف  و 

دنک یم  تیلاعف  ایند  رد  لیئارـسا ، تیزکرم  اب  یناهج  نامزاس  کی  ناونعب  تیئاهب  کنیا  تسا . تیئاهب  دراد ، يرنوسومارف  اب  يدایز  ياه 
تعیرش زا  اه  نوناق  ماکحا و  رد  هدش ، يراذگ  هیاپ  دوهی  موق  ياهلبمـس  اهتنـس و  میلاعت و  هیاپ  رب  يرنوسامارف  یناهج  نامزاس  نوچمه  و 
تیعبت تینوسام  تالیکـشت  زا  یناهج  يا و  هقطنم  يروشک ، یلحم ، تالیکـشت  یهدنامزاس و  رد  هتفریذـپ ، ریثأت  نایدوهی  بادآ  دوهی و 

هداهن رانک  ار  یمیلک  نید  هک  ینایدوهی  تیرثکا  دـنوش و  یم  هدـید  يدوهی ، ینوسام و  مهم  ياـه  هرهچ  تیئاـهب ، نارـس  رد  تسا . هدرک 
نانآ هب  ینید  هرهچ  اب  ار  تینوسام  عقاو  رد  تسا و  کیدزن  رایـسب  اهنآ  تالیامت  یتدیقع و  هقباس  هب  تیئاهب  اریز  دـنوش ، یم  یئاهب  دـنا ،

هب فورعم  يزاریـش  دمحمیلع  دیـس  هقرف  شیادیپ  نامز  رد  هک  يدانـسا  زا  مسیلایرتام . دوهی و  ننـس  زا  تسا  یبیکرت  هک  دنک  یم  هضرع 
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f.o.60-152 هرامش 379 ، هدنورپ  گرب 110 ، رد  هک  تسا  سیلگنا  هجراخ  ترازو  هب  ناریا  رد  سیلگنا  هدـنیامن  همان  دراد ، دوجو  باب 
يایوگ و  هدش ، هتـشون  دزی  رد  هیباب  يرمق  يرجه  لاس 1266  ياولب  نایرج  رد  همان  نیا  تسا . هدش  طبض  سیلگنا  هجراخ  ترازو  دانـسا 
تیئاهب هدوب و  تیئاهب  یخیرات  لوا  هلحرم  تیباب  هک  میناد  یم  تسا و  باـب  تاـیرظن  ياوتحم  دروم  رد  سیلگنا  تلود  یـسایس  هدـنیامن 

نوتس  ملاپ  رل  بانج  هب  نئوژ 1885 -  نارهت 21  کیدزن  يودرا  هرامش 72 -  دراد . تیباب  رب  هفاضا  يرایسب 

سنویتسا ا . یج . رتسم  هب  تشونور 

هرامش همیمض  رد  يوتحم  بلاطم  مراد . لاسرا  باب »  » دیدج کلسم  هرابرد  یحرـش  مراد  راختفا  بناجنیا  درل ، بانج  تامیلعت  بسح  رب 
. مرادن نآ  بلاطم  تحـص  رد  یکـش  نم  هتبلا  و  تسا ، هدش  هداد  نم  هب  باب  نادیرم  زا  نت  کی  طسوت  هک  هدـش  هتفرگ  یحرـش  زا  کی ،
هک تسا  بهاذـم  نیرت  هداس  نیا  هلمج : کی  رد  دـشاب . قثوم  دـناوت  یمن  هدـش و  جارختـسا  دزی ، گرزب  دـهتجم  کی  همان  زا  مود  حرش 
اب هک  مراد  راـختفا  دوش . یم  هصـالخ  رـشب ، لاـمعا  هیلک  رـش و  ریخ و  هب  تبـسن  قلطم  يدـیقال  و  مسینوـمک ، مسیلاـیرتام ، رد  نآ  لوـصا 

مشاب . امش  زیچان  رکاچ  مارتحا ، نیرتگرزب 

تسایس تیئاهب و 

کی تیئاهب  لمع  رد  اـما  تسا ، عونمم  یـسایس  ثحب  زین  ناـنآ  تاـسلج  رد  دـنک و  یمن  تلاـخد  تسایـس  رد  هک  تسا  یعدـم  تیئاـهب 
، زورما هب  ات  دش ، دصق  ءوس  هاش  نیدلارـصان  هب  باب ، مادـعا  زا  سپ  هک  يزور  نامه  زا  دـیوگ : یم  نیئار  موحرم  تسا . یـسایس  نامزاس 

فلتخم روما  رد  مه  ناریا ، نایئاهب  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  رما  نیا  اـهراب  اـهراب و  تسا و  هدـیئارگ  تسایـس  هب  هاوخاـن ، هاوخ  ناـیئاهب  راـک 
ریخا نرق  مین  رد  هک  نیا  رتمهم  هتکن  دنراد . یگتـسب  یللملا  نیب  یـسایس  ياهنایرج  اب  مه  دـننک و  یم  هدرک و  تلاخد  ناریا  رد  تسایس ،

تلاخد و هکلب  تراظن  طقف  هن  تکلمم  تسایس ، رد  دنراد و  تکرش  هیلاع ، تاماقم  یتح  یتکلمم ، فلتخم  ياهنامزاس  رد  ناریا  نایئاهب 
دننک . یم  لمع 

یسایس روما  رد  نایئاهب  تلاخد  زا  دنچ  يدراوم 

سنرپ نارهت  رد  سور  ریفــس  لزنم  هـب  هللاءاـهب  هـب  فورعم  يروـن  یلعنیــسحازریم  ندـش  هدـنهانپ  راـجاق 2 - هاـش  نیدلارـصان  رورت  - 1
نیرومأم هب  هللاءاهب  لیوحت  زا  ریفس  عانتما  هدوب و  هللاءاهب  رهاوخ  رهوش  هک  دیجمازریم  ترافس ، یـشنم  تطاسوب  رورت  زا  سپ  یکروگلاد 

رودص - 4 تیلاعف . رد  يو  يدازآ  نیمأت  يارب  سور  ریفس  ریبدت  هب  دادغب  هب  دیعبت  شـشوپ  رد  ناریا  زا  جراخ  هب  هللاءاهب  مازعا  - 3 تلود .
دوخ دارم   ) ونـشب ار  سودق  کلم  دنوادخ  يادن  سور  هاشداپ  يا  مود : ردناسکلا  سور  روطارپما  هب  باطخ  هللا  ءاهب  يوس  زا  رکـشت  حول 

تفایرد - 5 مدوب . ریجنز  لـغ و  ریـسا  نادـنز  رد  هک  یماـگنه  درک  يراـی  ارم  تناریفـس  زا  یکی  قـیقحت  هب  و  تسءاـهب ) یلعنیـسح  ازریم 
دوب نیا  دش ، دراو  مالغ  نیا  رب  هک  يررـض  لوا  هک  مِدق  لامج  هب  مسق  دـیوگ : یم  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  دوخ  هیـسور -  تلود  زا  يررقم 

نایرج رد  نایـسیلگنا  يارب  هقوذآ  هیهت  زین  سیلگنا و  شترا  اب  شنایفارطا  ءاهبلادبع و  يراکمه  - 6 دومن . تلود  نیا  زا  هیرهـش  لوبق  هک 
بقل تفایرد  نآ ، بقاعتم  نیطسلف و  رد  ءاهب  تماقا  ماگنهب  نیطسلف  زا  ینامثع  ندنار  نوریب  ینامثع و  یمالـسا  تلود  اب  سیلگنا  گنج 

ار ناتسلگنا  هاشداپ  مجنپ  جرج  گرزب  روطارپما  دنوادخ  ییاهب ، ربهر  نیمود  ءاهبلادبع  هلیـسوب  سیلگنا  روطارپما  ياعد  دییأت و  - 7 رس » »
-9 ییاهب » هعماج  هب  هاشداپ  يدردـمه  غـالبا   » هللاءاـهب و یلعنیـسح  گرم  تیلـست  رد  ناتـسلگنا  هاـشداپ  مارگلت  هرباـخم  - 8 دراد . دـیؤم 

یتسینویهص بصاغ  تلود  لیکـشت  دییأت  ءاهبلادبع 10 - يدنفا  سابع  يوس  زا  ناریا  رد  هطلـس  يراذـگ و  هیامرـس  هب  نایئاکیرما  قیوشت 
تلود اب  نایئاهب  هطبار  نسح  داـجیا  هب  یقوش  روتـسد  نایئاهب 11 - مراهچ  ربهر  ینابر ، یقوش  يوس  زا  نیطـسلف  كاخ  رد  لیئارـسا  ماـنب 
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، یمیلک ناـیدا  فیدر  رد  نید  ناوـنعب  تیئاـهب  ییاسانـش  - 12 دـیامن » طباور  داـجیا  لیئارـسا  تموکح  ءاـیلوا  اـب  هکنآ  لوا  لیئارـسا ...« 
-14 یتباـث ...، يریـصن ، كاواـس ،)  ) ناریا تـینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  رد  ناـیئاهب  تیوـضع  - 13 لیئارـسا . روشک  رد  مالـسا  یحیـسم ،

هدوت بزح  اب  ینوسام  ییاهب و  ياهتکرش  شـشوپ  رد  نایئاهب  يراکمه  - 15 داسوم )  ) لیئارسا یسوساج  تالیکـشت  رد  نایئاهب  تیوضع 
،... یمیلـست رهچونم  خـسار و  روپاش  رتکد  یناحور ، روصنم  ادـیوه ، هاش -  تلود  رد  نایئاهب  تیوضع  يوروش 16 - عفن  هب  یـسوساج  و 

ییاهب 19- تموکح  داجیا  تامدـقم  هیهت  - 18 یمیلـست ...، رهچونم  ینابرق ، حیبذ  رتکد  ینوسام -  تالیکـشت  رد  نایئاهب  تیوضع  - 17
یناهج و یفخم  هکبـش  داجیا  دـنا 20 ـ هدـش  میقم  اجنآ  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  هک  یبونج  ياکیرما  ياـهروشک  زا  یکی  رد  اـتدوک 

ملاع  رد  یسایس  یگنهرف  تاناکما  بسانم و  فرصت  رد  یعس 

تیئاهب اب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  هزرابم 

ياهتـسپ اه و  هرادا  زا  ار  اهنآ  دنک و  لیطعت  ًامـسر ، ار  اه  یئاهب  تاسلج  هک  دـندوب  هداد  روتـسد  هاش  هب  اهراب  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم 
مهاوخ مادقا  بسانم  تقو  رد  هک  دوب  هداد  هدعو  يدرجورب  تیآ ا ... موحرم  هب  دوب ، فیعض  عقوم  نآ  رد  هک  مه  هاش  دیامن . درط  یتلود 

هک داد  روتسد  هاش  يدرجورب ، ياقآ  ياهرارـصا  رطاخب  دیـسر ، ارف  لاس 1333  هکنیا  ات  میدرک ، یم  ادـیپ  عالطا  شیب  مک و  مه  اـم  درک .
، نآ لابند  هب  دناسانـشب و  مدرم  هب  ار  هقرف  نیا  دوخ ، ياهینارنخـس  رد  یفـسلف  ياقآ  هک  تسا  نیا  يرگیئاـهب ، اـب  هزراـبم  يارب  هار  نیرتهب 

دنتـساوخ ار  یفـسلف  ياقآ  ناضمر ، كرابم  هام  زا  لبق  مه ، يدرجورب  تیآ ا ... موحرم  دنک ، مالعا  ار  هورگ  نیا  ندوب  ینوناق  ریغ  تلود 
ینیمخ ماما  دجـسم  رد  یفـسلف  ياقآ  لاس ، نآ  رد  دندرک . تبحـص  يرگیئاهب  هرابرد  الـصفم  هسلج  دـنچ  مه  ناشیا  دـنتفگ ، ار  ارجام  و 

ریزو تسخن  تفرگ و  الاب  راک  جیردتب  دش ، یم  شخپ  ویدار  زا  میقتسم  روطب  دندرک و  یم  ینارنخس  قباس ،) هاش  دجسم   ) هیلع هللا  همحر 
هاـش هب  اـجنآ  زا  هک  میدینـش  اهدـعب  دوب ، هتفر  جراـخ  هب  عـقوم  نآ  رد  يو  تسا ، یلزا  یباـب  شدوـخ  هک  تفگ  یم  ءـالع  نیـسح  تقو ،

یفرط زا  تلو و  زور  نز  رگید  فرط  زا  ورن ، فرط  کی  زا  دنتـسه . وپاکت  رد  اجنیا  رد  اـه  یئاـهب  هک  دوب  هدز  نفلت  اـی  هدرک و  فارگلت 
رکون هک  مه  هاش  تسا !  یـسارکومد  يدازآ و  فالخ  رب  راک  نیا  دیئوگب ، هاش  هب  هک  دـندروآ  یم  راشف  دـنداد ، رارق  هطـساو  ار  لیچرچ 

هام زا  دعب  ناضمر ، هام  زا  دعب  ات  دـیایب  هاتوک  العف  هک  دوب  هدرک  شرافـس  یفـسلف  ياقآ  هب  درک ، یم  هاگن  جراخ  يایند  وج  هب  دوب و  اهنآ 
يراک میناوت  یمن  یناهج  عماجم  ربارب  رد  ام  هدش و  نانچ  نینچ و  دوب ، هتفگ  هاش  دـش . هچ  هک  دنتـساوخ  ار  اهنآ  يدرجورب  ياقآ  ناضمر 

یم يریگولج  الاح  دیتفگ و  ارچ  دوشب ، هفرط  کی  راک  دیاب  هک  دـندوب  هدومرف  مه  يدرجورب  تیآ ا ... يرگید . تقو  يارب  دـنامب  مینکب 
شیپ درک و  یم  هدافتسا  تصرف  زا  یهاگهاگ  نامز ، نآ  ات  هاش  ینعی  دروخ  مهب  هاش ، يدرجورب و  تیآ ا ... هطبار  رگید  اجنیا ، زا  دینک و 
مامت ناضمر  هعقاو  مریذپ . یمن  ار  وا  نم  دـیاین ، اجنیا  رگید  هک  دـیئوگب  هاش  هب  دـندومرف ، اقآ  اه ، یئاهب  هیـضق  رـس  رب  یلو  دـمآ ، یم  اقآ 

تیعمج دندمآ ، یم  مق  هب  اقآ  یسوب  تسد  يارب  ناریا  رـسارس  زا  مدرم  الومعم  هک  دیع  زورنآ  رد  دوب ، هدیـسر  ارف  ریدغ  دیع  زور  و  دش ،
نواعم رایتخب  رومیت  دبهپـس  هک  دندیـسوب ، یم  ار  اقآ  تسد  مدرم  دندوب و  هدز  هیکت  لزنم  ياهنوتـس  زا  یکی  هب  مه  اقآ  دوب . هدمآ  يدایز 

یم نامگ  دوب . وا  هارمه  زین ، مق  يرمرادـناژ  سیئر  يولوم  گنهرـس  دـش . دراو  یمـسر  سابل  اب  نارهت ، یماظن  رادـنامرف  ریزو و  تسخن 
يرگیئاهب اب  هطبار  رد  اهنیا  هک  دنتـسناد  یم  مه  اقآ  و  دنوش . یم  يدرجورب  تیآ ا ... باعرا  بجوم  اهنآ  ندـمآ  عضو  رـس و  هک  دـندرک 
نـسحلاوبا ازریم   ) اـقآ ناـیفارطا  زا  یکی  دیـسوب ، ار  اـقآ  تسد  تسـشن و  وـناز  ود  تشادرب و  ار  شهـالک  دـش ، دراو  راـیتخب  دـنا . هدـمآ 

ار دوـخ  يور  دنتفــشآ و  رب  تخــس  اـقآ  دـنا . هدـمآ  ترــضحیلعا  فرط  زا  دـنرایتخب و  راـسمیت  ناـشیا  هـک  درک  یفرعم  ار  وا  يزاریش )
، تسا تیئاهب  هب  عجار  دوب  هتفگ  تسیچ  عوضوم  هک  دندومرف  اقآ  تساوخ ، یصوصخ  تقو  اقآ  زا  لاح  رهب  مدرم ، فرط  هب  دندنادرگرب 

مه ار  یسک  دیاین و  هاش  رگید  الا  اهبف و  دوش ، هتفرگ  یمیمصت  اه  یئاهب  هرابرد  رگا  مرادن ، يراک  رگید  نم  دیئوگب  هاش  هب  دندومرف : اقآ 
دتسرفن !
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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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