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هنایمرواخ رد  تیئاهب 

باتک تاصخشم 

نایرجات تنیز  فلؤم :

همدقم

نایم نیا  رد  اما  دنتـسه ، لـئاق  نآ  هب  يوحن  هب  یمالـسا  قرف  هیلک ي  ناـیدا و  ماـمت  اـبیرقت  هک  تسا  یبلاـطم  هلمج  زا  تیودـهم  عوضوم 
هب داقتعا  هک  ارچ  دراد ... يدیلک  شقن  یمالسا  شنیب  رد  تیودهم  هلئسم  دننادیم . جع )  ) يدهم ترضح  هب  رـصحنم  ار  ماقم  نیا  نایعیش 

ماجنارـس هکنیا  هب  دـیما  و  دـنربیم » رـس  هب  تلادـع  تینما و  رب  ینتبم  ياهعماج  نتخاس  يارب  وا  راظتنا  رد  همه  هک   » حلـصم یجنم و  کی 
رد ار  هعیـش  هچنآ  تسا . یمالـسا  عماوج  تکرح  یئاـیوپ و  لـماع  دـننکیم ، تموکح  نیمز  رب  ناـحلاص  دوـشیم و  يراـج  قـح  يزور 

لمحت ناوت  دناهریم و  يدیمون  سأی و  زا  نانمـشد ، يوس  زا  رایـسب  تامطل  تابرـض و  تفایرد  مغر  هب  شیوخ ، نالک  یخیرات  تکرح 
يزاـسنید و لـباقم  رد  یمکحم  هار  دـس  تیودـهم  تیمتاـخ و  نیا ، رب  هوـالع  تسا . ناـمزلارخآ  رد  جرف  هـب  داـقتعا  دربیم  ـالاب  ار  نآ 
. تسا هتشاد  رارق  شلاچ  ضرعم  رد  هراومه  میقتسمریغ  میقتـسم و  عوضوم  نیا  مه  لیلد  نیمه  هب  دوریم . رامـش  هب  لقتـسم  يزاسناکد 
اب متـسیب  نرق  رد  هتفای  لماکت  حالطـصا  هب  دیدج و  یبهذم  کلـسم و  لیکـشت  اب  ات  دنتـسه  هدوب و  ددـصرد  ناهج  رب  مکاح  ياهتردـق 
اما دـننک . يرادربهرهب  شیوخ  دوس  هب  ناـنآ  ياـهورین  زا  دـنوش و  طلـسم  مدرم  هدوـت  راـکفا  رب  يژولوئدـیا  يزرودرخ و  يوـب  گـنر و 

. دنک هزرابم  یمالسا  رکفت  اب  دهاوخیم  نوگانوگ  قرط  هب  هتشاد و  رارق  یمالسا » رکف  زرط   » تمواقم ربارب  رد  نیمز  قرـشم  رد  رامعتـسا 
دوخ هک  نانچ  اهنآ ، فده  تسا . هدوب  يزاسبهذم  يارب  شالت  هتفرگ ، رظن  رد  مکحم  ژد  نیا  حـتف  يارب  رامعتـسا  هک  ییاههار  زا  یکی 

هک تسور  نیا  زا  دـننک . هضرع  يرگید  نآرق  نآرق ،»  » ربارب رد  دـنزاسب و  رگید  يدـهم  يدـهم ،»  » لـباقم رد  هک  تسا  نـیا  دـنافرتعم ،
یتقو ات  : » دیوگیم دربیم و  الاب  ار  نآرق  ناگدنیامن ، ربارب  رد  روشک ، نآ  سلجم  رد  ناتسلگنا  تقو  ریزوتسخن  نوتـسدالگ »  » مینیبیم

ام راـکفا  ققحت  ریذـپانناکما و  اـهروشک  نیا  رب  اـم  تموـکح  ذوـفن و  دـنکیم  تموـکح  نیمز  قرـشم  ياـهناسنا  راـکفا  رب  باـتک  نیا 
دوب .» دهاوخ  نکممریغ 

تییاهب هنیمز  تیباب 

ادتبا ینعی  دناهدرک . عورش  يرگیباب )  ) ندوب ترضح  نآ  باب  ای  جع )  ) رـصع ماما  اب  هطبار  ياعدا  زا  ار  دوخ  راک  تیودهم  نایعدم  رتشیب 
تلاسر و ادـعب  تیودـهم و  تماما و  ياعدا  هدرک و  یقرت  ماـقم  نیا  زا  سپـس  هدیـشک و  شیپ  ار  ترـضح  نآ  اـب  میقتـسم  هطبار  ياـعدا 

ینامز لصاوف  اب  یمالـسا  کلامم  فلتخم  طاقن  رد  نایعدم  نیا  زا  هنومن  دنچ  يرجه  نرق 13  مود  همین  رد  دناهدرک . تیهولا  تیبوبر و 
ود رد  ایـسآ  رد  رگید  رفن  ود  سپـس  دـندرک و  مایق  اعدا  نیا  اب  اقیرفآ  رد  رفن  ود  هلمج  نآ  زا  دـندش ، ادـیپ  رگیدـکی  هب  تبـسن  یهاـتوک 
رد دنتشاد . مان  ینایداق  دمحا  مالغ  باب و  دمحم  یلع  رفن  ود  نیا  دندرک . حرطم  ار  ییاعدا  نینچ  ناتسکاپ  ناریا و  ینعی  یمالـسا  روشک 

ياههماندـهع داقعنا  هیـسور و  هیلع  گنج  رد  ناـیناریا  تسکـش  زاـقفق و  رهـش  نداد 17  تــسد  زا  زا ، سپ  تــسرد  ینعی  لاس 1260 ،
یلعدـمحم مان  هب  یـصخش  ناهگان  دوب ، هدرک  هدامآ  يرازت  هیـسور  يداـیا  ناـسوساج و  دورو  يارب  ار  هار  هک  ناتـسلگ  ياـچنامکرت و 

رد 1235 دش  تیودهم  یعدم  اهدعب  هک  نامز  ماما  هزاورد )  ) تیباب نایعدم  زا  يزاریـش  دمحم  یلعدیـس  دـنکیم . تیباب  ياعدا  يزاریش 
هیخیش ياسؤر  راکفا  اب  و  یتشر ) مظاکدیس  یئاسحا و  دمحا  نادرگاش  زا   ) تفر دباع  خیش  بتکم  هب  یکدوک  رد  دمآ . ایند  هب  زاریـش  رد 
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تایآ و ریـسفت  ینافرع و  لئاسم  اب  دوب  وا  دزن  هک  یتدم  رد  دش  رـضاح  یتشر  مظاکدیـس  سرد  رد  تفر  البرک  هب  هک  اهدعب  دش و  انـشآ 
ياههشیدنا هب  یگتسبلد  زا  هتشذگ  وا  تفای . یهاگآ  یئاسحا  دمحا  خیـش  يارآ  زا  دش و  انـشآ  یخیـش  شور  هب  یهقف  لئاسم  ثیداحا و 

رصع ات  رهظ  زا  باتفآ و  عولط  ات  مدهدیپس  زا  مرگ  ياوه  رد  رهـشوب  رد  تماقا  ماگنه  دوب و  لیام  زین  یـشک » تضایر   » هب ینطاب  یخیش و 
یفرعم نامز  ماما  باب  ار  دوخ  ناکم  نآ  رد  دومن و  تعجارم  زاریـش  هب  مظاکدیـس  گرم  زا  سپ  دوب . لوغـشم  ییوگرکذ  هب  هناخ  ماـب  رب 

يو هیورشب . نیسحالم  مان  هب  دوب  یتشر  مظاکدیس  نادرگاش  زا  یکی  درک  تباجا  ار  وا  توعد  هیخیـش  هاگتـسد  زا  هک  یـسک  لوا  درک و 
تروص هب  سپـس  تسا . هدـش  راکـشآ  دوعوم  باب  دـییوگب  مدرم  هب  دـیورب  دـیوگیم  دوخ  نارای  هب  دوب  هکم  مزاع  ارهاظ »  » هک یماگنه 

« هللاهیقب باب  لیبن  لبق  ایلع  نا  دهشا   » ترابع رهشوب  دجاسم  زا  یکی  رد  ات  داد  روتسد  دیسر  رهشوب  هب  نوچ  تشگرب و  ادخ  هناخ  زا  رهاظ 
دروم هک  تشذـگن  يزیچ  اما  تسا . نامز  ماما  باـب  دـمحمیلع ) اـب  ربارب  لـمج  باـسح  هب   ) لـیبن یلع  ینعی  هک  دـنیامن . ناذا  لـخاد  ار 

لیکشت يو  دیاقع  یـسررب  يارب  زاریـش  ياملع  زا  هک  یـسلجم  رد  اجنآ  رد  دش و  زاریـش  هناور  رهـشوب  زا  تفرگ و  رارق  تموکح  بیقعت 
زا دعب  داتسرف ! تنعل  دنتسناد  زاتمم  زایتما  نادب  ار  وا  هک  یـصاخشا  رب  درک و  راکنا  ار  دوخ  ياهاعدا  هیلک  هعمج  ماما  روضحرد  دوب  هتفای 

هرابود اجنآ  رد  دزیرگب و  ناهفـصا  هب  تسناوت  هک  دوب  یـسور )  ) یجرگ ناـخ  رهچونم  ناهفـصا  مکاـح  اـب  طاـبترا  قیرط  زا  هعقاو و  نیا 
زا ار  وا  راجاق  ناخدـمحم  اـغآ  هک  دوب  ییارـسا  ءزج  بهذـم ، ینمرا  یجرگ ، ناـخ  رهچونم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  دـنک . تیباـب  ياـعدا 
زا سپ  یجرگ ، ناخ  رهچونم  راـجاق ، هاشدـمحم  ناـمز  رد  [ . 1 . ] دـش هاگرد  ناـبرقم  وزج  هاـشیلعحتف  راـبرد  رد  دروآ و  ناریا  هب  سیلفت 

يارب وا  دومن . یهارمه  يو  اـب  دروآ و  ناهفـصا  هب  زاریـش  زا  ار  وا  درک و  راـتفر  یمرگ  هب  يزاریـش  دـمحمیلع  اـب  زاریـش  رد  هیباـب  ياولب 
يو ناج  ظفح  رد  درک و  ییاریذـپ  يوحن  هب  باب  زا  ناهفـصا  رد  دوب  هدـنز  هک  ینامز  اـت  درک و  يرایـسب  تدـعاسم  يو  نییآ  تفرـشیپ 

رس و ندناشنورف  يارب  زین  ناخ  رهچونم  دتسرفب . نارهت  هب  ار  دمحم  یلع  هک  درک  تساوخرد  ناخ  رهچونم  زا  تقو  تلود  دیشوک . رایسب 
یهدنامرف رقم  رد  هام  شـش  دنادرگزاب و  ناهفـصا  هب  ار  وا  هنایفخم  بش  نامه  یلو  داتـسرف  نارهت  فرط  هب  زابرـس  دنچ  اب  ار  باب  ادـص ،

هب هک  ییاههلئاغ  تلع  هب   » ریبکریما روتسد  هب  لاس 1266  رد  زیربت  هب  باب  ندش  هناور  ناهفـصا و  مکاح  گرم  زا  دعب  تشاد . هاگن  دوخ 
زیربت قدـنخ  رانک  رد  ار  شدـسج  دـش و  ناراـبریت  دـندوب » هدـش  هتـشک  ناملـسم  هاـنگیب  دارفا  زا  رفن  نارازه  نآ  یط  رد  دوب و  هدرک  اـپ 

یهاوگ خیرات  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رفن  ود  نیا  دنوریم . قدـنخ  کیدزن  هب  رفن  ود  دـعب  زور  حبـص  هک  تساجنیا  مهم  هلئـسم  دـنتخادنا .
ریفس يرگید  دنکیم و  دسج  زا  يرادربسکع  هب  عورـش  هلـصافالب  ندیـسر  زا  دعب  هک  تسا  یتسدهریچ  شاقن  اهنآ  زا  یکی  هک  دهدیم 

يزاریـش و دمحمیلع  مادـعا  حرـش  نمـض  حایـس  یـصخش  هلاقم  باتک  رد  يدـنفا  سابع  تسا ! یکروگلاد  سنرپ  يرازت ، سور  تلود 
قدنخ رانک  رد  بش  نآ  دندومن و  لقتنم  قدنخ  رانک  هب  رهـش  جراخ  هب  نادیم  زا  ار  دـسج  ود  نآ  دـعب  : » دـسیونیم زیربت  رد  یلعدـمحم 

[ . 2 «. ] تشادرب دوب  هداتفا  قدنخ  رانک  رد  هک  یعـضو  هب  ار  دسج  ود  نآ  شعن  هدـش و  رـضاح  قافتا  هب  سور » لوسنوق   » یناث زور  دـنام .
زین يزاریـش  دمحمیلع  دسج  هدـننک  ناهنپ  هیئاهبلا  رثآم  یف  هیردـلابکاوک  باتک  رد  هراوآ  نیـسحلادبع  حیرـصت  قبط  هکنیا  رگید  هتکن 

دوب . هیسور  تلود  ناگیامحلاتحت  زا  زین  وا  هک  تسا  هدوب  یباب » ینالیم  دمحا   » مان هب  يدرف 

يرازت هیسور  شقن  تیئاهب و 

نکاس هلاس و  یناوج 28  يزاریش  دمحمیلع  دیس  تیباب  ياعدا  نامز  رد  نارهت  رد  دلوتم 1233  هللاءاهب  هب  فورعم  يرون  یلعنیسح  ازریم 
نـالاعف و هلمج  زا  دـیورگ و  یباـب  نییآ  هب  باـب  وریپ  نیتسخن  باـبلاباب و  هب  فورعم  ياهیورـشب  نیـسحالم  غیلبت  یپ  رد  هک  دوب  نارهت 
هعقاو ي رد  وا  يدـج  شقن  نیعلاهرق و  يدازآ  هشقن ي  یحارط  ییاـهب  عباـنم  هتفگ  هـب  ناـمز  نآ  رد  وا  تامادـقا  زا  دـش . یباـب  ناـجورم 

ییاناوت هب  هجوت  اب  یلعنیسح  دش . اپرب  نادنز  زا  وا  ییاهر  يارب  قیرهچ  هعلق ي  هب  باب  دیعبت  يریگتسد و  زا  دعب  عامتجا  نیا  دوب . تشدب 
زا نخـس  هک  دوب  عامتجا  نیمه  رد  تشاد . ناگدـننکعامتجا  دزن  ربتعم  یهاگیاج  باب  نارادـفرط  تماـقا  تاـناکما  ندرک  مهارف  یلاـم و 
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. دندرک ادیپ  دیدج  یبقل  ناگدننادرگ  زا  کی  ره  نآ  رب  هوالع  [ 3 . ] دش سلجم  دراو  باجح  نودب  نیعلاهرق  تفر و  مالسا  تعیرش  خسن 
حبـص  ) ییحی ازریم  نیب  باب  لتق  زا  سپ  دندش . بقلم  هللاءاهب  هب  یلعنیـسح  ازریم  و  هرهاط ، هب  نیعلاهرق  سودـق ، هب  شورفراب  یلعدـمحم 
ازریم ینیـشناج  هب  هیباب  مومع  باب ، مادعا  زا  دعب  عبانم ، رتشیب  ربانب  لاح ، ره  رد  اما  داتفا . فالتخا  یلعنیـسح  باب و  ینیـشناج  يارب  لزا )
تسد رد  ار  اهراک  مامز  یلعنیسح  ازریم  لمع  رد  اما  دندش  دقتعم  دوب » هدرک  باطخ  دیحولا » مسا  همـسا  لدعی  نم   » ار وا  باب  هک   » ییحی

دـش بجوم  اهنآ  ياهشروش  اهمایق و  ندناشنورف  يارب  ریبکریما  يدج  میمـصت  نایباب و  تامادقا  رد  یلعنیـسح  ازریم  لاعف  شقن  تشاد .
لتق زا  سپ  دعب ، هام  دـنچ  اما  تفر  البرک  هب  نابعـش 1267  رد  وا  دنک . كرت  البرک  دصق  هب  ار  ناریا  دهاوخب  یلعنیـسح  ازریم  زا  يو  هک 

هک دوب  نآ  زا  سپ  تشگزاـب . نارهت  هب  يو  هیـصوت  توـعد و  هب  يروـن  ناـخاقآ  ازریم  نتفاـی  ترادـص  لوـالاعیبر 1268 و  رد  ریبکریما 
یلعنیسح ازریم  شقن  رب  لاد  دهاوش  نئارق و  يزکرم  تموکح  رظن  رد  هک  دمآ  شیپ  هاش  نیدلارصان  هب  نایباب  زا  نت  ود  يزادناریت  هثداح 

دوشیم و زاغآ  يریگیپ  دـنباییمن . ار  وا  اما  دـنوریم  شلزنم  هب  يرون  یلعنیـسح  ازریم  يریگتـسد  يارب  نارومأم  دوب . دـصقءوس  نیا  رد 
هراب نیا  رد  یقوش  تسا ! هدش  هدنهانپ  هتفر و  هیسور » ترافـس   » هب اقآ  هک  دنهدیم  ربخ  هاش  نیدلارـصان  هب  رایـسب  شالت  زا  سپ  هصالخ 

هک ار  سدقم  دوجو  نآ  ات  داتسرف  ترافس  هب  ار  شیوخ  نیدمتعم  هدش و  تریح  بجعت و  قرغ  ربخ  نیا  عامتسا  زا  هاش  : » دیوگیم نینچ 
هب هللاءاـهب  ترـضح  میلـست  زا  سور  ریفـس  دـنروایب . يو  دزن  اروـف  هتفرگ  لـیوحت  دـندوب  هتـشاد  مهتم  مـیظع  هثداـح  نـیا  رد  تلاـخد  هـب 

روط هب  ریزو  صخـش  زا  انمـض  دـنربب . فیرـشت  مظعاردـص  هناخ  هب  هک  دومن  اعدتـسا  كرابم  لکیه  زا  دـیزرو و  عانتما  هاش  ناگدـنیامن 
تسا بوخ  دشوکب .» نآ  تسارح  ظفح و  رد  دراپسیم  يو  هب  سور  تلود  هک  ار  یئاهبرپ  هعیدو ي  دیدرگ  راتـساوخ  یمـسر  حیرص و 

یگدنهانپ زا  هاش  بجعت  سور 3 . تلود  رییفس  یکروگلاد  سنرپ  . 2 سور ! ترافس  هب  یگدنهانپ  . 1 مینک : تقد  تالمج  نیا  هب  رتشیب 
یلعنیسح ازریم  ياقآ  سور ! تلود  تناما  ای  هللاءاهب  وا 6 . همان  مظعاردص و  اب  يو  هطبار  یلعنیسح 5 . ازریم  میلست  زا  ریفس  عانتما  يو 4 .

دتسرفیم و مظعاردص  هب  دیدش  یماغیپ  سور  ریفـس  هک  ییاج  ات  دنوشیم  راکردناتسد  يو  يدازآ  يارب  ناگناگیب  دتفایم و  نادنز  هب 
روط نامه  دیآ . لمع  هب  هللاءاهب  ترـضح  هرابرد  لماک  تاقیقحت  ناریا  تموکح  سور و  ترافـس  هدنیامن  روضح  اب  هک  دهاوخیم  وا  زا 
ياقآ دـنک و  راتفر  نویـسالوتیپاک  تاررقم  قبط  دوخ  هعبت ي  اب  تشاد  قح  هیـسور  تلود  ياچنامکرت  هماندـهع  داـفم  قبط  دـینادیم  هک 
ماجنا سور  تلود  هدـنیامن  روضح  اب  تسیابیم  شاهمکاـحم  هک  دـشیم  بوسحم  سور  روشک  هعبت ي  وزج  مه  يرون  یلعنیـسح  ازریم 
دیعبت یکروگلاد و  تیامح  هللاءاهب و  ندـش  ینادـنز  يارجاـم  زا  سپ  : » دـیوگیم نینچ  عیدـب  نرق  باـتک  رد  يدـنفا  یقوش  [ . 4 . ] دریگ

رد لیاسو  عیمج  هب  هک  ناریا  رد  سور  ریفـس  یکروگلاد  سنرپ  تلاخد  تطاسو و  فرط  کی  زا  هنردا ، لوبناتـسا و  دادـغب و  هب  هللاءاـهب 
فارتعا رارقا و  رگید  فرط  زا  تشاد  لوذـبم  روکـشم  یعـس  قافآ  مولظم  نآ  یهانگیب  تاـبثا  رد  دیـشوکب و  هللاءاـهب  ترـضح  يدازآ 

تئارب تموکح ، هدـنیامن  سور و  ترافـس  مجرتـم  هلودـلابجاح  روضح  نادـنز  رد  هک  میظع  هب  بقلم  يزیـشرت  یلع  خیـشالم  یمـسر 
هک یبسن  شمارآ  نوکس و  دومن ... راهظا  هاش  یمر  هثداح ي  رد  ار  شیوخ  تکرش  تلاخد و  مات  تحارص  هب  دییأت و  ار  هللاءاهب  ترضح 

هلئاع و نیب  ترـضح  نآ  زونه  اریز  دوب  هاتوک  دودـحم و  تیاهنیب  دـمآ  تسد  هب  هللاءاهب  ترـضح  يارب  میلا  دـیدش و  سبح  نآ  زا  سپ 
كاخ هام  کی  فرظ  رد  هک  دیدرگ  غالبا  سدـقم  دوجو  نآ  دـیعبت  یفن و  رب  ینبم  هاش  فرط  زا  یمکح  هک  دوب  هدـشن  دراو  شناگتـسب 

اعدتـسا رونا  تحاس  زا  دیدرگ  علطم  روتـسد  لولدـم  هب  تفای و  راضحتـسا  یناطلـس  نامرف  زا  نوچ  سور  ریفـس  دـنیامن ... كرت  ار  ناریا 
مهارف سور  كاخ  هب  ار  ناشیا  لاقتنا  لئاسو  دراو و  شیوخ  عوبتم  تلود  تبقارم  تیامح و  تحت  ار  ترـضح  نآ  دـنیامرف  هزاـجا  دومن 
تماقا قارع و  هب  هجوت  یناحور  هقباس ي  هب  انب  رهطا  لکیه  دیدرگن و  عقاو  هللاءاهب  ترـضح  تقفاوم  لوبق و  دروم  توعد  نیا  دـنزاس ...
مئاقلاو  » دسیونیم رودصلاتجهب  باتک  رد  یئاهب  یناهفـصا  یلع  ردـیح  ازریم  دـنداد .» حـیجرت  رگید  بوص  هب  تکرح  رب  ار  دادـغب  رد 

نوچ رهاظ  رد  دـندومن و  تراغ  دـندرب و  ار  شترامع  كالما و  لاوما و  رورک  کی  ردـق  هب  دـندرک و  سبح  دـنتفرگ و  ار  ءاهب )  ) هللارماب
«. دندومن یفن  دادغب  مالسالاراد  هب  دنیامن  دیهـش  دنتـسناوتن  دومن  تسا  هللاءاهب  هب  بقلم  هک  هللارماب  مئاق  نآ  تیامح  سور  هیهب ي  تلود 
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کلم ای  : » دـنکیم نایب  نینچ  نیبم  باـتک  رد  ار  دوخ  تارکـشت  هدرک و  لزاـن  یحاولا  ریفـس  تامادـقا  رطاـخ  هب  مه  هللاءاـهب  اهدـعب  هتبلا 
یف یلعالا و  ءالم  نیب  ینسحلا  ءامسالاب  یمس  نم  رقتسا  هیف  يذلا  رقملا  سودرفلا  یلا  لبقا  مث  سودقلا  کلملا  هللاءادن  عمتسا  نا  سورلا 

هب تیدان  ام  انعمـس  انا  میحرلا ، نمحرلا  کبر  هجو  یلا  هجوتلا  نع  کـیوه  کـبجحی  نا  كاـیا  یهبـالا  یهبلا  هللامساـب  ءاـشنالا  توکلم 
کئارفس دحا  ینرـصن  دق  میکحلا ، میلعلا  وهل  کبر  نا  قحلاب  كانبجا  یتمحر و  رحب  جام  یتیانع و  فرع  جاه  اذل  کیوجن  یف  کیلوم 

ماقملا اذـه  لدـبت  نا  كایا  وه  ـالا  دـحا  ملع  هب  طـحی  مل  اـماقم  کـل  هللا  بتک  کلذـب  لـالغالا  لسالـسلا و  تحت  نجـسلا  یف  تنک  ذا 
نآ رد  هک  ییاجنآ  باتـشب ، تشهب  يوس  هب  و  ءاهب ) ازریم  ینعی   ) ونـشب ار  سودـق  کلم  دـنوادخ  يادـن  سور  هاشداپ  يا  [ . » 5 «. ] میظعلا

هتفای مان  اهینشور  ینشور  دنوادخ  مان  هب  ءاشنا  توکلم  رد  هدش و  هدیمان  ینـسح  ءامـس  هب  الاب  ءالم  نیب  رد  هک  یـسک  تسا  هدش  نکاس 
میدینـش ام  درادزاب . تنابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  يوس  هب  هجوت  زا  ار  وت  تسفن  ياوه  کنیا  ادابم  ادـخآ ) نکـسم  اکع  رهـش  ینعی   ) تسا

باوج قح  هب  ار  وت  داتفا  جوم  هب  متمحر  يایرد  دمآ و  ناجیه  هب  نم  فطل  تیانع و  میسن  اذل  یتفگ و  دوخ  يالوم  اب  یناهنپ  رد  ار  هچنآ 
ریجنز لغ و  ریـسا  نادنز  رد  هک  یماگنه  درک  يرای  ارم  تناریفـس  زا  یکی  قیقحت  هب  تسا . میکح  اناد و  وت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  میداد 

«. یهد تسد  زا  ار  ماقم  نیا  ادابم  درادـن  هطاـحا  نادـب  سکچـیه  ملع  هک  تسا  هتـشون  ار  یماـقم  وت ! يارب  دـنوادخ  راـک  نیا  يارب  مدوب 
زاربا يرای  نیا  لابق  رد  تسا و  سور  تلود  ناریفس  زا  یکی  ترـصن  یپ  رد  دوخ  دنکیم  مه  ییادخ  ياعدا  هک  موق ، نیا  ربمایپ  هللاءاهب ،

دیامنیم ! مه  رکشت 

هللاءاهب تیامح  يارب  ناتسلگنا  شکمشک  ینامثع و  تموکح  ناییاهب ،

هالک شفک و  هنیدقن و  سوبلم و  ندیدزد   » یقوش هتفگ  هب  هک  اجنآ  رد  اهنآ  هویـش ي  دـنوشیم و  دـیعبت  قارع  هب  ناییاهب  تروص  ره  رد 
هک دهد  روتسد  دوخ  هجراخ  روما  ریزو  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هاش  نیدلارـصان  دوب » مرحم  مایا  رد  رورـس  يداش و  تایلاع و  تابتع  راوز 

بناج زا  هدـش و  هرکاذـم  دراو  تموکح  يایلوا  اب  هک  دـیامن  فظوم  ار  وا  دـنک و  رداص  یناـمثع  راـبرد  رد  ناریا  ریبک  ریفـس  هب  یناـمرف 
تادحرـس کیدزن  هک  ار  دادغب  دننام  يزکرم  رد  ءاهبلادـبع  ترـضح  مئاد  مئاقا  هک  دـنک  تساوخرد  زیزعلادـبع  ناطلـس  زا  عوبتم  تلود 

لاـح ره  هب  دـنزاس .» لـقتنم  دـشاب  رترود  ناریا  روغث  دودـح  زا  هک  يرگید  هطقن  هب  تسا  عـقاو  نایعیـش  مهم  هاـگترایز  راوـج  رد  ناریا و 
هب اهنآ  مازعا  قارع و  زا  نایباب  جارخا  تهج  ار  دوخ  تقفاوم  ناریا  هجراخ  روما  ترازو  ياهداهنـشیپ  زا  یهاگآ  زا  سپ  یناـمثع ، تلود 

سوساج و لاعف و  دارفا  هب  ناتسلگنا  تلود  مربم  زاین  هب  هجوت  اب  مایا و  نیمه  رد  دیناسر . ناریا  تلود  عالطا  هب  هنردا »  » سپس لوبناتـسا و 
رـس  » لنلک عیدب ، نرق  باتک  رد  يدنفا » یقوش   » حیرـصت هب  دشاب  هتـشاد  تیلاعف  ینامثع  كاخ  رد  ایناتیرب ، تلود  ياههشقن  اب  هک  راکمه 

ترـضح تاماقم  ولع  نوچ  دوب  رادهدـهع  دادـغب  رد  ار  ناتـسلگنا  تلود  یلوسنوق  لارنج  تمـس  ناوا  نآ  رد  هک  لـبمکزور » اـب  دـلونرآ 
تیامح و لوبق  هداد  تداهش  سدقالا  هسفنب  رهطا  لکیه  هک  يروط  هب  میدقت و  رونا  تحاس  هب  هناتسود  یحرـش  دومن  ساسحا  ار  هللاءاهب 
زا دوب و  رادروخرب  اهسور  تیامح  زا  هک  ازریم  یلعنیـسح  یلو  دومن .»... داهنـشیپ  كرابم  رـضحم  هب  ار  شیوخ  هعوبتم ي  تلود  دـیعبت 

تـسنادیم یناـمثع  تلود  زا  يرهاـظ  تعاـطا  رد  ار  ناـیباب  حالـص  تشاد و  همهاو  سرت و  یناـمثع  تردـق  یناـمثع و  یفخم  نارومأـم 
نیا تخاس . رارقرب  یسیلگنا  نیرومأم  اب  ادابم ، ياهزور  يارب  ار  دوخ  هناتـسود  هطبار ي  نطاب  رد  در و  اتقوم  ار  یـسیلگنا  لارنژ  داهنـشیپ 

یبیـصن دادـغب  رهـش  ياهتاقوس  رـس و  یمئاد و  دـمآ  تفر و  تشیعم و  یخارف  زا  هک  هنردا  دـننام  يدودـحم  لحم  رد  تماـقا  لاـقتنا و 
تعانق دیـسریم  ناشیا  هب  ینامثع  تلود  فرط  زا  هک  ینیعم  هنایهام  غلبم  هب  يدودحم  هاگتماقا  رد  تخاسیم  ریزگان  ار  نایئاهب  تشادـن 
لوئسم ار  يرگید  نآ  مادک  ره  دنکفا و  یگتـسدود  قافن و  هللاءاهب ) لزا و  حبـص   ) ردارب ود  ناگتـسب  نارای و  نایم  دمآشیپ  نیا  دنزرو ،

یباب تعامج  داسف  هنتف و  زا  هنردا  رهش  اذل  درکیم  يرای  یلحم  یتحاران  شکمشک و  هب  رما  نیا  درمـشیم و  یبسانمان  عضو  رییغت  نینچ 
ناـمه ینعی   ] هروکذـم لـئاسم  : » دـسیونیم يدـنفا  یقوـش  دــندش . ضرتـعم  اـهنآ  تماـقا  هـمادا  زا  شناـمدرم  بارطــضا و  رد  یئاـهب  و 
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، دنتـشادیم یعرم  كراـبم  دوـجو  هب  تبـسن  هندرا  میقم  هجراـخ  لـسانق  هک  ياهقئاـف  تاـمارتحا  نینچمه  و  ناـییاهب ،] ياـهيرگبوشآ 
هراوآ نیـسحلادبع  هتفگ ي  هب  لاوحا  نیمه  رد  دومن .»... ممـصم  هدـیدش  تبوقع  يارجا  هرهاق و  تسایـس  ذاختا  رد  ار  ینامثع  تموکح 

هچ دـننادن  نیرومأم  هک  يروط  هب  تفاتـش و  روضح  هب  هناـمرحم  تشاد  هللاءاـهب  ترـضح  اـب  یتسود  هقباـس ي  هک  هسنارف  لوسنق  بیاـن  »
رد  » هک دنکیم  دییأت  صوصخ  نیا  رد  يدـنفا  یقوش  هداد .»... ماجنا  رتمک  ای  تعاس  مین  تدـم  رد  یـصوصخ  تاقالم  کی  دراد  دـصقم 

هعوبتم تموکح  اب  دنیامرف  هزاجا  هک  دندومن  اعدتسا  سدقا  تحاس  زا  فرشم و  راونا  رـضحم  هب  هجراخ  لود  لسانق  زا  یـضعب  نیح  نیا 
زا سپ  ینامثع  تلود  يوس  نآ  زا  دنزاس .»... مهارف  ار  یلعنیـسح ) ازریم   ) كرابم لکیه  صالختـسا  تابجوم  دنوش . هرکاذـم  دراو  دوخ 

تیامح زا  تسد  درب و  یپ  هسنارف  سیلگنا و  سور و  اب  نایباب  یناهنپ  طباور  هب  هنردا  لوبناتـسا و  قارع و  رد  نایباب  تماقا  يدیدم  تدم 
سابع درم و  یلعنیـسح  ازریم  ییاههنیمز  نینچ  اب  درک . دیعبت  سربق  اکع و  هب  ار  نایباب  ینامرف  یط  زیزعلادـبع  ناطلـس  اذـل  تشادرب . اهنآ 

هب یناملـسم  سابل  رد  دوخ  درک و  عونمم  ار  یغیلبت  هنوگره  ینامثع  لامع  تیاضر  بلج  يارب  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  نایئاهب  روما  يدـنفا 
دش و وربور  یتسینومک  یلخاد  ياهشروش  اب  يرازت  هیـسور  تموکح  هک  دوب  مایا  نیمه  رد  دـش . لوغـشم  مالـسا  یبهذـم  مسارم  ماجنا 

یطیارـش نینچ  رد  ینامثع  تموکح  رتشیب  هچ  ره  لافغا  يارب  يدنفا  سابع  اذل  دنک  تیامح  نایئاهب  زا  هتـشذگ  دننام  تسناوتیمن  رگید 
کتاضویف هینادمـصلا و  کتاقیفوتب  کلئـسا  یهلا  یهلا  : » دسیونیم نینچ  ینامثع  هاشداپ  هب  باطخ  یحول  رد  درادیمرب و  اعد  هب  تسد 

، ایادخ [ . 6 «. ] ع ع ضرعلایلع ... رارقتـسالاو  ضرالایف ! نکمتلا  یلع  هیدـمحملا  هفالخلا  هیناـمثعلا و  هیلعلا  هلودـلا  دـیؤت  نا  هیناـمحرلا 
مدـنموزرآ و يوبن  تفالخ  یناـمثع و  هیاپدـنلب  تلود  هراـبرد  ار  تاهناـمیحر  تمحر  ییاـتکی و  تاـقیفوت  یبیغ و  تادـییأت  اراـگدرورپ 

دروم نیدنچ  رد  يدنفا  سابع  اهبلادبع .» سابع   » ددرگ رادیاپ  تمظع  نایک  رب  دوش و  رقتسم  نیمز  طیسب  رب  شتردق  هک  مرادیم  تلئسم 
رد ار  نایئاهب  عفانم  هک  دنکیم  یعس  قیرط  نیا  زا  دیامنیم و  ناریا  ینامثع و  ياهتلود  زا  حدم  هب  عورـش  دوخ  يامعز  هویـش  فالخرب 

تـسد هب  نیطـسلف  دـشن و  یناـمثع  ناطلـس  قـفاوم  یناـهج  گـنج  هجیتـن  نوـچ  ناـییاهب  میعز  نیمه  یلو  دـنک . ظـفح  ناریا  نیطـسلف و 
ناطلـس هتـشاذگ و  رانک  ار  ینامثع  نیرومأم  اب  يراکمه  اهانث و  حدم و  همه  هرابکی  دش  زاغآ  ینامثع  هیزجت  درک و  طوقـس  اهیـسیلگنا 

دنکیم . یفرعم  يرگمتس  ملظ و  هب  ار  ینامثع 

تییاهب زا  ناتسلگنا  تلود  نیرومأم  تیامح 

ار يدنفا  سابع  یناهج ، گنج  تامدقم  زورب  رگید  يوس  زا  نیطـسلف و  سربق و  رب  ناتـسلگنا  يزادـنا  تسد  هنیمز  میتفگ  هک  روطنامه 
تلود يوگانث  هاوخاوه و  عیطم و  وا  رما  رهاظ  رد  دـنک . افیا  ار  هبناجود  سوساج  شقن  نیطـسلف  رد  ناـیئاهب  عفاـنم  رطاـخ  هب  اـت  تشاداو 

یپ يدـنفا  سابع  یـسوساج  شقن  هب  اقیقد  هکنآ  زا  سپ  اهینامثع  ایناتیرب . یـسایس  هعـسوت  نارومأم  رازگتمدـخ  ناهنپ  رد  دوب و  ینامثع 
مرج هب  ار  يدـنفا  سابع  تفرگ  میمـصت  ینامثع  ياوق  لک  هدـنامرف  اشاپ  لاـمج  : » عیدـب نرق  باـتک  رد  يدـنفا  یقوش  حیرـصت  هب  دـندرب 

تساخرب و يدنفا  سابع  يدج  تیامح  هب  ناتـسلگنا  تلود  : » باتک نامه  رد  يدنفا  یقوش  هتفگ  هب  مه  زاب  اما  دـنک » مادـعا  یـسوساج ،
رداص نیطسلف  رد  سیلگنا  هاپس  رالاس  یبنلا  لارنج  هب  یفارگلت  روتـسد  ربخ )  ) لوصو زور  نامه  رد  تقو  هجراخ  روما  ریزو  روفلاب » درل  »

رد يدنفا  سابع  دشوکب .» ترـضح  نآ  ناتـسود  هلئاع و  ءاهبلادبع و  ترـضح  تنایـص  ظفح و  رد  اوق  عیمج  هب  هک  دومن  دـیکا  دـیکأت  و 
قطانم تاناکما  مزال و  ياهییاسانش  افیح  اکع و  قطانم  رد  دوب و  اه  یـسیلگنا  راداوه  ناتـسلگنا  تلود  ینامثع و  نیب  گنج  تدم  لوط 

هب هکناـنچ  تشاد . رظندـم  ار  سیلگنا  نوشق  ياهيدـنمزاین  رگید  يوس  زا  تشاذـگیم و  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  هفلتخم 
یضارا مهم  لوصحم  مدنگ  هکنیا  شنادنزرف و  یلعنیسح و  ازریم  لاوما  كالما و  رکذ  زا  سپ  دوخ  باتک  رد ص 201  دلیفنالب  حیرصت 

زا دـش و  افیح  دراو  یـسیلگنا  نوشق  یتقو  دـندش و  رابنا  نزاخم  رد  اهمدـنگ  نیا  زا  يدایز  رادـقم  دـسیونیم  رد ص 210  دوب  روکذـم 
تلود نیطـسلف  رب  طلـست  بحاـصت و  سیلگنا و  نوشق  يزوریپ  زا  سپ  داد . مدـنگ  اـهنآ  هب  ءاهبلادـبع  دـش  لکـشم  راـچد  هقوذآ  ظاـحل 
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. دومن رـس »  » بقل هب  رختفم  ار  وا  نینچمه  دیـشخب و  وا  هب  ار  دوه » تیان   » ناشن يدنفا  سابع  ياهشـشوک  زا  ینادردق  ساپ  هب  ناتـسلگنا 
بقل ناشن و  سیلگنا و  ماکح  هب  دوخ  یگدرپسرـس  زا  رختفم  دشاب ـ  هتـشاد  یهجوت  یتسرپهناگیب »  » نینچ حـبق  هب  هکنآیب  يدـنفا  سابع 

بیتاکم باتک  رد  هک  یحول  یط  تشادرب و  اعد  هب  تسد  یسیلگنا  لاوزیب  طلست  همادا و  مجنپ و  ژرژ  تمظع  يارب  يدنفا ـ » سابعرس  »
نینچمه [ . 7 ...«. ] تسا هدش  اپرب  سدقم  نیمزرـس  نیا  برغ  قرـش و و  رد  تلادـع  هدرپارـس ي  اهلاراب  : » دـیوگیم نینچ  تسا  جردـنم 

باطخ دروم  ار  یـسیلگنا  نیعمتـسم  تسا  جردنم  ءاهبلادـبع  تاباطخ  رد  ياهعومجم  باتک  رد  هک  ياهباطخ  داریا  نمـض  يدـنفا  سابع 
طابترا تسا ، سیلگنا  ناریا و  نیب  تفلا  ببـس  اجنیا  نم  ندمآ  نیا  متـسه ... یـضار  سیلگنا ، تلود  تلم و  زا  و  : » دـیوگیم هداد ، رارق 
سیلگنا روط  نیمه  دننکیم ، ادف  سیلگنا  يارب  ار  دوخ  ناج  ناریا  دارفا  زا  يدوز  هب  هک  دـسریم  ياهجرد  هب  هجیتن  دوشیم ، لصاح  مات 

تیعبات زا  سپ  هتـشادن و  ناریا  تموکح  تلم و  اب  یطابترا  چـیه  يدـنفا  سابع  هک  یلاح  رد  نیا  و  [ . 8 «. ] دیامن ادـف  ناریا  يارب  ار  دوخ 
یئاهب ار  ناریا  تلم  قافتالاب  تیرثکا  دنتشاد  یعس  اهنآ  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  نتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  تسا . هدوب  سیلگنا  هعبت  ینامثع ،

داد و جرخ  هب  تیئاهب  شرتسگ  غیلبت و  يارب  يرایـسب  شالت  وا  تشاد . هدهع  رب  ار  نایئاهب  يربهر  ش  لاس 1300ه .ـ ات  يو  دننک . یفرعم 
یساسح هلحرم  رفس  نیا  تفر . اکیرمآ  هب  رگید  راب  اپورا و  هب  اجنآ  زا  رصم و  هب  نیطـسلف  زا  اپورا  اکیرمآ و  ناییاهب  توعد  هب  رد 1328 

طیارـش اما  دـشیم  بوسحم  مالـسا  زا  باعـشنا  کی  ناونع  هب  رتشیب  ییاهب  نییآ  نیا  زا  شیپ  دوشیم . بوسحم  ییاـهب  نییآ  تیهاـم  رد 
نییآ نیا  ناوریپ  زا  يرامش  ترجاهم  زین  هیلوا و  نابطاخم  رظن  بلج  رد  تیقفوم  مدع  ناریا و  زا  ییاهب  ناربهر  نتفرگ  هلـصاف  یخیرات و 

نیا يوس  تمس و  المع  اکع  لوبناتـسا و  دادغب و  رد  تماقا  هرود  رد  دیدج  ياههشیدنا  اب  ییاهب  ناربهر  ییانـشآ  یبرغ و  ياهروشک  هب 
باب و میلاعت  درک و  نودم  دنـسانشیم  هناگ  هدزاود  میلاعت  ناونع  هب  ناییاهب  ار  هچنآ  دوخ  هلاس  هس  رفـس  رد  ءاهبلادبع  داد . رییغت  ار  نییآ 

ياهدروخرب داد . یتشآ  دوب » لوادـتم  مسیناموا  مسینردـم و  يرگنـشور و  نیوانع  تحت  اصوصخ   » برغ رد  نرق 19  رد  هچنآ  اب  ار  ءاـهب 
يو دیدج  میلاعت  بجوم  نیمز  برغم  رد  دیدجت  یقرت و  لامآ  اههشیدنا و  زین  یحیـسم و  دیدج  تایهلا  هژیو  هب  یبرغ  رکفت  اب  ءاهبلادبع 

راـهظا ناـییاهب  اـب  هناـیمرواخ ، ياـهروشک  رد  ناتـسلگنا  ياـهيرگلوسنک  اههناخترافــس و  نیرومأـم  يدـنفا  ساـبع  گرم  زا  سپ  دـش .
تموکح تارمعتـسم  ریزو  : » دـسیونیم عیدـب  نرق  باتک  رد  يدـنفا  یقوش  دنتـسناد . کیرـش  ییاـهب  يازع  نیا  رد  ار  دوخ  يدردـمه و 

تربرهرـس نیطـسلف  یماس  بودـنم  هب  یفارگلت  مایپ  ربخ  نیا  راشتنا  درجم  هب  لـیچرچ ، نوتـسنیو  رتسم  ناتـسلگنا ، هاـشداپ  ترـضحیلعا 
غالبا ییاهب  هعماج  هب  ار  ناتـسلگنا  هاشداپ  ترـضحیلعا  تموکح  تیلـست  يدردـمه و  بتارم  هدومن  اضاقت  هل  مظعم  زا  رداص و  لـئوماس 

( ءاهبلادبع  ) دیقف هزانج  هب  مدرم  تیعمج  ماگنه  نیا  رد  : » دیوگیم هیئاهبلا  رثآم  یف  هیردلابکاوک  باتک  رد  هراوآ  نیـسحلادبع  دـیامن .»
ءازجا و اب  دنیوگ و  یماس  بودنم  ار  وا  هک  نیطـسلف  رد  سیلگنا  یلاع  رـسیمکرس  دوب ، لیئوماس  تربرهرـس  همه  رب  مدـقم  دـندروآور و 

يدنفا سابع  گرم  زا  سپ  نانچمه  ناییاهب ، زا  ناتـسلگنا  یـسایس  تیامح  [ . 9 «. ] دوب هدش  رضاح  عییشت  يارب  اصوصخم  دوخ  یـشاوح 
هب هجوت  اب  مه  نآ  اقیرفآ ، رد  هصاخ  ایناتیرب  یـسایس  فادها  تهج  رد  تسناوت  تیئاهب  هکبـش  راوخثاریم  يدـنفا ، یقوش  تشاد و  همادا 

دیاقع ینمـض  طابترا  هب  هجوت  اب  زین  ناتـسلگنا  دهد . ماجنا  یتامدـخ  تیحیـسم ، تسکـش  يرامعتـسادض و  ياهشبنج  رد  مالـسا  شقن 
تیحیسم قفاوم  هک  یتروص  رد  ییاقیرفآ  مدرم  شیارگ  ناتسلگنا و  تلود  ینابیتشپ  تردق و  اب  ات  تشاد  رظن  مالـسا ، اب  تیئاهب  تیباب و 

نیا يارب  دشخب . شرتسگ  يرامعتسا  فادها  میکحت  رد  ار  يرامعتـسا  بهذم  کی  هطلـس  قیرط  نیا  زا  دنروآ و  يور  تیئاهب  هب  دنوشن ،
رد اهشـشوک  همه  زکرمت  يرورـض و  ایناتیرب  يداصتقا  یـسایس و  عفانم  ظفح  ناراکردناتسد  اب  رظنلدابت  اههشقن و  یگنهامه  روظنم ،
رد قفاوت  يدنفا و  یقوش  اب  هرکاذم  زا  سپ  اهیسیلگنا  دومنیم . یمازلا  الماک  دش  ناتـسلگنا » نایئاهب  لفحم   » مه نآ  لوئـسم  دحاو  کی 
اب یفارگلت ، لاسرا  نمـض  يدـنفا  یقوش  دـنداد و  لیکـشت  ناتـسلگنا  ناـیئاهب  لـفحم  فرط  زا  هناـمرحم  یـسنارفنک  تمدـخ ، نیا  ماـجنا 
هب ناینبلايوق  دحتم  هعماج  هک  تسا  نآ  تقو  لاح  تشاگن ...« : نینچ  یسیلگنا ، نیرومأم  اب  قفاوت  دروم  ياهتیلوئـسم  ندرک  صخـشم 
ود هشقن  فده  نیلوا  دنزادرپ . يرگید  یخیرات  تامدـخ  هب  تحارتسا  لاس  کی  زا  سپ  هدومن  نادـیم  هدامآ  ار  دوخ  نادزی  ترـضح  رما 
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یبونج یلامـش و  دـنلریا  زلو و  تلایا  دنلتاکـسا و  ناتـسلگنا و  رد  تامحز  لمحت  اب  هک  تسا  ياهناـگهدزون  لـفاحم  ناـینب  میکحت  هلاـس 
زکارم اقیرفآ  برغم  ای  قرـشم و  رد  عقاو  ناتـسلگنا  روشک  هعباـت ي  میلقا  هس  رد  هک  تسا  نآ  هشقن  فدـه  نیمود  تسا . هتـشگ  لیکـشت 

هک ینابز  هس  رب  هوالع  اقیرفآ  یموب  نابز  هب  تایرـشن  هنجل  طسوت  هیرما  راثآ  بتک و  هک  تسا  نآ  فدـه  نیموس  ددرگ . سیـسأت  هیلـصا 
عیـسو تامادـقا  يارب  ار  هار  رظندروم  هشقن  يارجا  رد  تیقفوم  ددرگ . رـشن  عبط و  همجرت و  هدـش  عقاو  مادـقا  دروـم  لوا  هشقن ي  یط  رد 
هـشقن يارجارد  تیقفوم  ددرگ ... . راوتـسا  نیمز  يور  رد  یهلا  دوعوم  توکلم  يرادا  مظن  سیـسأت  هلیـسو  هب  ات  دزاسیم  راومه  يرگید 

تخاس .» دهاوخ  کیرش  میهس و  اکیرمآ  ناییاهب  هعماج  تاراختفا  رد  ار  سیلگنا  ناییاهب  هعماج  دیدج 

مسینویهص تیامح  تحت  رادتقا  بسک 

نآ رب  ار  دوخ  هطلـس  1923م . ياهلاس 1922 ـ  رد  للم  هعماج ي  زا  نیطسلف  تیمومیق »  » لیـصحت اب  نیطـسلف  فرـصت  زا  سپ  ناتـسلگنا 
دننک و هیکت  اهتسینویهص  رب  شیپ  زا  شیب  اهنآ  هک  دش  ثعاب  ایناتیرب  متس  ربارب  رد  نیطسلف  برع  ناناملـسم  تمواقم  درک . رقتـسم  راید 

نیطـسلف رد  تردق »  » نیا سیـسأت  ینعی  فدـه ، هب  لوصو  رد  مامت  يریگیپ  اب  اهیـسیلگنا  دـنیامن . يرادـبناج  نانآ  رامعتـسا »  » حرط زا 
یلاع ریسمک  نیتسخن  ناونع  هب  دوب  سیلگنا  ياهيدوهی  فورعم  ياههدوناخ  زا  هک  لئوماس  تربرهرس  يدنچ  زا  سپ  دندرک و  هدهاجم 

یـسوساج نیطـسلف ، فرـصت  يارجام  رد  هک  يدنفا  سابع  نایئاهب و  هب  تبـسن  لئوماس  تربرهرـس  میتفگ  هچنانچ  دش . باختنا  نیطـسلف 
بنج و رد  هک  اهتسینویهـص  تییاهب و  يامعز  نایم  زین  خـیرات  ناـمه  زا  دوب . هدرک  ادـیپ  صاـخ  یهجوت  تشاد  هدـهع  هب  ار  ناتـسلگنا 

رازه جـنپ  هاجنپ و  طقف  لوا  یناهج  گنج  نایاپ  ماگنه  دوب . هدـش  رارقرب  یطباور  نسح  دـندوب ، نیطـسلف  نیمزرـس  ندرک  يدوهی  شوج 
يور رب  ار  روشک  ياـهرد  دوـب  هدرک  ءاـضما  مسینویهـص  اـب  هک  یقفاوـت  رباـنب  يرامعتـسا  تموـکح  تشاد . دوـجو  نیطـسلف  رد  يدوـهی 

ـ  ناتـسلگنا  » زا ینابیتشپ  هب  هثداح  نیا  رد  ناییاهب  اما  تفرگ . رارق  ناملـسم  بارعا  ضارتعا  دروم  روما  نیا  درک و  زاـب  يدوهی  نیرجاـهم 
سیئر هب  یمـسر  ياهماـن  رد  يدـنفا  یقوش  دـندرک . تفلاـخم  برع  ناناملـسم  بناـج  زا  یـضارتعا  عوـن  ره  اـب  هتـساخرب و  مسینوـیهص »

زا اهنت  هن  نیطـسلف  هیـضق ي  هب  عجار  تشاد ) هدـهع  هب  للم  ناـمزاس  بناـج  زا  ار  نیطـسلف  يریگیپ  تیلوئـسم  هک  ياهتیمک   ) نویـسیمک
هکلب دومنن  یفسأت  راهظا  رامعتـسا  يدعت  ملظ و  راثآ  همه  نآ  زا  درکن و  یعافد  هنوگچیه  نیطـسلف  نیمزرـس  رد  برع  ناناملـسم  قوقح 

نیطـسلف نیمزرـس  و  سدـق »  » هب ناناملـسم  هجوت  زا  رتمهم  رترادهشیر و  روکذـم  نیمزرـس  هب  ار  نایدوهی  نایئاهب و  قئالع  تیعقوم و  انلع 
دمحمیلع روبق  ییاهب و  عفانم  ظفح  افرص  تسا  هتشون  دوخ  یتسینویهص  یـسیلگنا و  نایماح  روتـسد  هب  همان  نیا  رد  یقوش  هچنآ  دناوخ !

هراشا نیمزرـس  نآ  رد  نایدوهی  ناییاهب و  كرتشم  خیرات  هب  يدـنفا  یقوش  همان  نآ  رد  تسا . يدـنفا  سابع  یلعنیـسح و  ازریم  يزاریش و 
اکع و رد  عقاو  ییاهب  سدقم  ناکم  زا  سپـس  دناهدوب ! نیملـسم  نایدوهی و  باقعا  زا  ام  نییآ  ناوریپ  زا  يدایز  هدع  دیوگیم  دـنکیم و 

تموکح سک  ره  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  ام  يارب  هک  یبلطم  دیوگیم  دـیامنیم و  دای  تسا  شزرااب  رایـسب  هعماج  نآ  يارب  هک  افیح 
رد و  دراد . رارق  ارآناهج  نییآ  کی  یناحور  يرادا و  زکرم  هقطنم  نیا  رد  هک  دشاب  فقاو  هتکن  نیا  هب  دریگیم  تسد  هب  ار  اکع  افیح و 

ظفح هب  دننکیم  نیطسلف  هدنیآ  هرابرد  دحتم  للم  نامزاس  هب  هک  ییاههیصوت  اهشرافـس و  رد  هک  دهاوخیم  نویـسیمک  ياضعا  زا  اهتنا 
هکنیا  ] لیحلافیاطل ندرب  راک  هب  یتسینویهص و  تموکح  کی  ندمآ  راک  يور  هب  ناییاهب  هقالع  دنشاب . هتشاد  تیانع  زین  ناییاهب  قوقح 

نایدوهی تیامح  بلج  يارب  دـنا ] هدوب  ناملـسم  همه  ناـشیا  باـقعا  زا  نرق  هد  هک  یلاـح  رد  دنتـسه  نیملـسم  ناـیدوهی و  زا  اـم  باـقعا 
هب باطخ  عیدـب ، زورون 108  حول  رد  اراکـشآ  امـسر و  يدـنفا  یقوش  رگید  ياـج  رد  تسا . هدوب  يدـنفا  یقوش  ياهتسایـس  زا  یگمه 

ثراو لیلخ و  ءانبا  هب  یهلا  هدـعو ي  قادـصم  : » دوب هتـشاد  راهظا  نینچ  لیئارـسا  روشک  لیکـشت  صوصخ  رد  ار  تیئاهب  هیرظن  ناـیئاهب ،
رظن زا  لیئارـسا  تلود  لیکـشت  نایئاهب ، یمـسر  دنـس  كردـم و  نیدـب  رقتـسم .»... سدـقا  ضرا  رد  لیئارـسا  تلود  رهاب و  رهاظ و  میلک 
هداد تراشب  ار  نایدوهی  نآ  هب  يدنفا  سابع  یلعنیـسح و  ازریم  هک  تسا  هدوب  یهلا  هدعو ي  کی  يدنفا ، یقوش  حیرـصت  هب  انب  تیئاهب و 

هنایمرواخ رد  www.Ghaemiyeh.comتیئاهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 17زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


دندوب !

يولهپ رابرد  رد  تیئاهب  شقن 

، نهآهار شترا ، دـننام  تلود  ياهنامزاس  زا  يرایـسب  رد  ناییاهب  هک  دـهدیم  ناشن  هاـشاضر  تموکح  دانـسا  زا  هدـنکارپ  ياـهشرازگ 
ناییاهب و كرتشم  عفانم  دنتشاد . تسد  رد  ار  تلود  مهم  بصانم  زا  يرایسب  هدرک  ذوفن  شرورپ  شزومآ و  تبث و  هرادا  تایناخد ، هرادا 

رارقرب هتـشونان  ینامیپ  اهنآ  نایم  عقاو  رد  ناریا  هعماج ي  یبهذم  راتخاس  اب  هاشاضر  ینمـشد  تفلاخم و  يزیتسمالـسا و  رد  يولهپ  میژر 
نامز نآ  رد  یعینـص  یعینـص . مان  هب  درک  باختنا  دـهعیلو  صوصخم  نادوجآ  ناونع  هب  ار  یـصخش  هاشاضر   » هک ییاج  اـت  دوب . هتخاـس 

«. دوب رگید  هناخترازو ي  کی  يدصتم  یتدـم  گنج و  ریزو  یتدـم  دـش و  دبهپـس  اهدـعب  وا  دوب . لوا  زارط  ياهییاهب  زا  دوب و  درگرس 
، هدرتسگ تاـغیلبت  ناـیئاهب  یخاتـسگ  دشراکـشآ . رتشیب  يو  طوقـس  زا  دـعب  یهاـشاضر  يرادا  ماـظن  رد  ناـیئاهب  ذوفن  هرتـسگ ي  [ . 10]

یم ددرت  اهاتسور  اهرهش و  رد  هنادازآ  ییاهب  نیغلبم  دادیم . اهنآ  تردق  ذوفن و  زا  ناشن  ییاهب  ینید  زکارم  ای  لفحم  یپ  رد  یپ  سیـسأت 
رادـتقا ذوفن و  يولهپ  رابرد  رد  ناـییاهب  هدرتسگ  ذوفن  تلع  دـیاش  دـندرکیم . توعد  تییاـهب  شیک  هب  ار  ناملـسم  مدرم  اـنلع  دـندرک و 

یـصوصخ و یگدـنز  رد  هچ  دنتـشاد . لماک  ذوفن  وا  راک  لحم  هناخ و  رد  ناخاضر و  يور  اتدوک  نامز  زا  اهیـسیلگنا  دوب . اهیـسیلگنا 
ـ  ذوفن نیا  اضردمحم  ندمآ  راک  يور  زا  دعب  اما  دنتشاد  دوهـشم » ریغ  هچ  رگا   » يذوفن یـسیلگنا  يدایا  هراومه  یتکلمم  فیاظو  رد  هچ 
هک عفرا  مناخ  سپس  يدوبهب و  نامیلـس  نوچ  ییاههرهم  دوب . ینلع  دوهـشم و  الماک  وا ـ  مات  لاعفنا  اضردمحم و  صاخ  تیـصخش  رب  انب 

هاگتسد رد  مهم  لماع  هس  نیا ، زا  هتشذگ  [ . 11 . ] دندوب هدش  هتشاک  اهیـسیلگنا  طسوت  یگمه  تشاد  هدهع  هب  ار  اضردمحم  یتسرپرس 
ناونع هب  هسنارف  رد  اضردمحم  لیصحت  نارود  رد  هک  نورپ  تسنرا  فرط  کی  زا  تشاد . اهیـسیلگنا  رثؤم  شقن  زا  تیامح  اضردمحم 
رابرد عاضوا  نایب  رد   » دیوگیم وا  دوب ؛ رابرد  درف  نیرتزومرم  ایرث  هتفگ  هب  وا  دـمآ . ناریا  هب  اضردـمحم  هارمه  اهدـعب  دوب و  وا  راکـشیپ 

هاـش راـغ  راـی  یـسیئوس و  قباـس  ناـبغاب  نیا  راـک  زا  متـسناوتن  هاـش  نز  روشک و  هکلم  ناونع  هب  نم ، یتـح  هک  سب  نیمه  ناریا  یتـنطلس 
زا دـشیم . ماجنا  ارچ  نوچیب و  تساوخیم  هچره  دوب و  زیمآمکحت  هدـننز و  اورپیب ، رایـسب  اضردـمحم  اـب  نورپ  راـتفر  مرواـیبردرس .»
نآ ياسؤر  زا  یماما  فیرـش  اهدعب  دـمآیم و  باسح  هب  نآ  ناراذـگناینب  زا  نورپ  دوخ  هک  دوب  يرنوسامارف  هاگتـسد  شقن  رگید  فرط 

هدهع هب  ار  یـشقن  نامه  اضردمحم  رابرد  رد  وا  دوب . يدایا  میرکلادبع  رتکد  راسمیت  تیـصخش  نایئاهب و  صاخ  شقن  موس  هتکن  و  دش .
ناربهر زا  يدایا  ردـپ  . » درکیمن راتفر  تنوشخ  اب  نورپ  دـننام  دوب و  بدؤم  رایـسب  وا  هک  تواـفت  نیا  اـب  دوب  رادهدـهع  نورپ  هک  تفرگ 

ناشن سیلگنا  سیورس  طسوت  زاغآ  زا  وا  هک  تفگ  دیاب  دیدرت  نودب  اذل  دوب . هدیسر  ثرا  هب  يدایا  هب  تمـس  نیا  دوب و  اهیئاهب  یبهذم 
تشاد برغ  يارب  بالقنا  ات  يدایا  هک  یـشقن  دندرک . یفرعم  رابرد  هب  ار  وا  اذل  دوب و  لوا  زارط  سوساج  کی  طیارـش  دجاو  دوب و  هدش 

هک تشون  هراب  نیا  رد  یباتک  ناوتیم  هک  تشاد  ذوفن  هاگتـسد  رد  ردـق  نآ  يداـیا  [ . 12 «. ] دنتـشادن مه  يور  برغ  ياههرهم  هعومجم 
يدـصت نامز  کی  رد  هک  يروط  هب  دوب  رابرد  درف  نیرتذوفن  اب  وا  يولهپ ؟» اضردـمحم  ای  درک  یم  تموکح  ناریا  رب  ییاهب  يداـیا  اـیآ  »

نارود رد  دـشاب . راکیب  هک  دوبن  ییاهب  چـیه  دـنتفرگ و  رارق  یتلود  مهم  لغاشم  رد  اهییاهب  وا  ناـمز  رد  تشاد و  تسد  رد  ار  لغـش   80
رد تسودرف  دوب . شدرگ  رد  اـمئاد  يرگییاـهب  عفاـنم  رباـنب  زیچ  همه  و  دوب ! هدیـسر  ربارب  هس  هب  ناریا  ياـهییاهب  دادـعت  يداـیا  تردـق 
رد سیلگنا  اکیرمآ و  ياهسیورـس  یتاعالطا  عبنم  نیرتعلطم  برغ و  گرزب  سوساـج  يداـیا  : » دـیوگیم نینچ  وا  هراـبرد  شتارطاـخ 

قلعت ترادـص  نامز  رد  زین  ادـیوه  سابعریما  يدایا ، یعینـص و  زا  هتـشذگ  دوب .» يواسم  اضردـمحم  ذوفن  اب  وا  ذوفن  دوب و  روشک  رابرد 
تسا هدش  نایب  لیصفت  هب  يولهپ  تنطلس  طوقس  روهظ و  باتک  رد  يدانسا  یط  تیئاهب  هقرف  اب  ادیوه  طابترا  تشاد و  تیئاهب  هب  یصاخ 

ياهتسپ لاغشا  رب  هوالع  ناییاهب  دنتفای . هار  هنیباک  هب  ییاهب  ریزو  ادیوه 9  يریزوتسخن  نامز  رد  هک  مییوگب  ردق  نیمه  اج  نیا  رد  اما 
دبهپس هتفگ  هب  هکلب  دندوب  هاش  میژر  تیامح  دروم  اهنت  هن  اهنآ  . » دنتفای طلست  زین  يداصتقا  عفانم  زا  يرایسب  رب  یـسایس  یماظن و  ساسح 
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[ . 13 «. ] دیوگیم کیربت  ناریا  يابحا  هب  بترم  نوسناج ، اکیرمآ ، روهمجسیئر  یتح  یعینص  هللادسا 

یقرواپ

ص 590. نایئاهب ، [ 1]
ص 735. ج 4 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  [ 2]

. نامه [ 3]
ص 50. یکروگلاد ، سنرپ  [ 4]

ص 65. نامه ، [ 5]
ص 67. یکروگلاد ، سنرپ  [ 6]

ص 645. نایئاهب ، [ 7]
ص 647. نامه ، [ 8]
ص 649. نامه ، [ 9]

ص 56. ج 1 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  [ 10]
ص 188. نامه ، [ 11]
ص 201. نامه ، [ 12]

. یخیرات تاعلاطم  همانلصف  املع ،» عضاوم  يولهپ و  میژر  تیئاهب ، [ » 13]

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 
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هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 

رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

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 
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، 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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 17زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	بهائيت در خاورميانه
	مشخصات كتاب
	مقدمه
	بابيت زمينه بهاييت
	بهائيت و نقش روسيه تزاري
	بهاييان، حكومت عثماني و كشمكش انگلستان براي حمايت بهاءالله
	حمايت مأمورين دولت انگلستان از بهاييت
	كسب اقتدار تحت حمايت صهيونيسم
	نقش بهائيت در دربار پهلوي
	پاورقي

	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

