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يولهپ تموکح  لیئارسا و  تیئاهب ،

باتک تاصخشم 

: زا هتفرگرب 
یهوژپ یئاهب  تیاس 

يولهپ تموکح  لیئارسا و  تیئاهب ،

هب ار  تیئاهب  کلسم  زین  یتسینویهـص  میژر  دنداد  رارق  دوخ  تیلاعف  یلـصا  زکرم  هاگیاپ و  ار  نیمزرـس  نیا  لیئارـسا ، سیـسأت  اب  اهیئاهب 
رابرد و رد  اهیئاهب  ذوفن  یئاهب و  يادیوه  دوجو  درک و  تیامح  نانآ  زا  زین  هاش  تخانـش . تیمـسر  هب  ینوناق »! بهاذم   » زا یکی  ناونع 

تفریذپن نایاپ  يو  ندـش  هتـشک  اب  باب  هنتف  درک . داجیا  نانآ  يارب  ياهظحالم  لباق  یـسایس  يداصتقا و  تردـق  ناریا ، همکاح ي  تأیه 
رتـشیب دوخ  هب  تبـسن  ار  راـجاق  تموـکح  ینمـشد  دـندرک ، هاـش  نیدلارـصان  ناـج  هب  يو  ناوریپ  زا  نت  دـنچ  هک  يدـصق  ءوـس  اـب  هکلب 

؛ دنیامنب ار  هدافتسا  رثکادح  هلأسم  نیا  زا  دنتشاد  یعـس  اهـسور  دندرب و  هانپ  سور  يروطارپما  ناماد  هب  اهیباب  هکنآ  ًاصوصخ  دندینادرگ ،
داد و رارق  اهنآ  يور  شیپ  يدـیدج  ياضف  اکیرمآ  سپـس  دـندش و  اهنآ  تسد  تلآ  هدـش و  لیامتم  سیلگنا  هب  اهیباب  زین  یتدـم  زا  سپ 
. دادیم ناشن  ار  یصاخ  تیمیمص  اهتسینویهص  اهییاهب و  طباور  یتسینویهـص  میژر  لیکـشت  اب  تفای و  ینوزف  اکیرمآ  رد  ییاهب  زکارم 
هک دوب  یلاح  رد  نیا  دندوب . لوبناتـسا  رد  یمک  تدـم  هتفر و  ینامثع  ورملق  هب  اهنآ  درک ، جراخ  ناریا  زا  ار  نایباب  راجاق  تموکح  یتقو 

ییحی ازریم  دوب . هدروآ  دوجوب  هلاض  هقرف  نیا  تایح  همادا  هار  رس  رب  يدج  تالکشم  زین  باب  ینیشناج  رـس  رب  هدمآ  دوجو  هب  تافالتخا 
. دتسرفب يرود  ياج  هب  ار  ناشناوریپ  ود و  نیا  زا  کی  ره  تفرگ  میمـصت  ینامثع  تلود  هجیتن  رد  دندوب . هقرف  نیا  یلـصا  ناربهر  ءاهب  و 

رگیدـکی زا  ود  نیا  هک  دوب  اج  نیمه  زا  دـندرک . هناور  اـکع  هب  شناوریپ  هارمه  هب  ار  ءاـهب  سربق و  هریزج ي  هب  شناوریپ  اـب  ییحی  ازریم 
هب تفر  سربـق  هب  هـک  ییحی  ازریم  [ . 1 . ] دـندش فورعم  ییاهب »  » زین ءاهب  ناوریپ  دـنتفرگ و  ماـن  یلزا »  » ییحی ازریم  ناوریپ  دـندش . ادـج 
دیس يهویش  هب  تسـشنن و  ياپ  زا  اکع  رد  ءاهب  اما  دندرک . شومارف  ار  دوخ  شیک  جیردت  هب  زین  شناوریپ  دش و  شوماخ  مانمگ و  هرابکی 
سپ تشذگرد . رد 1312 ق  تسیز و  اکع  رد  لاس  دنچ  تسیب و  يو  داد . لیکـشت  ار  نایئاهب  سدـقم  باتک  هک  تشون  یتالمهم  باب ،

هک تشون  ییاهباتک  زین  يو  تفرگ . ار  يو  ياج  هدش  هتخانـش  ءاهبلادبع  مان  هب  هک  [ 2  ] يدنفا سابع  ای  سابع  ازریم  شرسپ  يو  گرم  زا 
يهون يدـنفا ، یقوش  درم و  لاس 1340 ق  رد  زین  ءاهبلادـبع  [ 3 . ] شناوریپ ییوربآیب  يهیام  تسوا و  یگیاـم  مک  جـلف و  نهذ  يهناـشن 
ضرا  » مان راب  نیلوا  يارب  دوب ، لیئارسا  تموکح  لیکـشت  اب  فداصم  هک  يدنفا  یقوش  يربهر  نارود  رد  تفرگ . ار  شیاج  يو ، يرتخد 

اب ات  دمآرب  ددصرد  تیئاهب  ياوشیپ  نیمراهچ  لیئارسا  تموکح  لیکشت  زا  سپ  میونشیم . وا  نابز  زا  ار  یلصا  راکذالاقرشم »  » و سدقا »
دوهی تلود  دریذپب و  نایئاهب  لامآ  هبعک ي  یلصا و  زکرم  ناونع  هب  ار  لیئارسا  نیمزرس  نایدوهی ، ناناملسم و  نیرید  فالتخا  زا  هدافتسا 

دوب نیا  ناناملسم  هب  تبسن  نایدوهی  نیرید  ینمـشد  رهاظم  زا  یکی  ًاعبط  دروآرد . هقرف  نیا  یناهج  هاگ  هیکت  هکلب  هاگهانپ  تروص  هب  ار 
دوب ییاهتموکح  نیرترثؤم  نیلوا و  زا  یکی  لیئارسا  نیمزرـس  هک  ًاصوصخم  دندادیم ، رارق  تیامح  دروم  ار  یمالـسا  دض  يورین  ره  هک 
رارق تکلمم  یمسر  بهاذم  ءزج  تخانش و  تیمسر  هب  زین  ار  ییاهب  کلسم  فلتخم ، نایدا  بهاذم و  نتخانـش  تیمـسر  هب  اب  هارمه  هک 
ًاعبط دنتـشاد و  رارق  اهنآ  سأر  رد  هقرف ، نیا  ناربهر  ًاـصوصخم  ناـیئاهب و  هک  گرزب ، ناراد  هیامرـس  بلج  يدـیدرت  چـیهیب  ًانمـض  داد .
نیا هک  دوب  نینچ  دوب و  لیئارـسا  سیـسأتلا  دـیدج  تموکح  دوس  هب  دـنتخادنایم ، راـک  هب  داـینبون  نیمزرـس  نیا  رد  ار  دوخ  ياـههیامرس 

هعومجم نیا  رگا  درک ، بلج  دوخ  نیمزرس  رد  يراذگ  هیامرس  دوخ و  يوس  هب  ار  نانآ  داد و  ناشن  شوخ  يور  نایئاهب  هب  دیدج  تلود 
اب ار  ناـیئاهب  لاـس  ره  دوـشیم و  ناـیئاهب  يارب  یـسدقم  زکرم  دوـخ  هک  میئازفیب ، نیمزرـس  نیا  رد  ییاـهب  ناربـهر  نیفدـت  هـب  ار  لـماوع 
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رتشیب و نایلیئارـسا  نایئاهب و  هداعلاقوف  مهافت  هزیگنا ي  هب  دـنکیم ، ریزارـس  نیمزرـس  نیا  يوس  هب  فازگ  جراخم  نالک و  ياـههیامرس 
سیـسأت زا  ییاهب  ياوشیپ  نیمراهچ  هکلب  دش ، عقاو  نایئاهب  لماک  دییأت  دروم  اهنت  هن  لیئارـسا  تلود  لیکـشت  [ . 4 . ] میوشیم فقاو  رتهب 
سیـسأت هراـبرد ي  هک  یتاونـس  هب  قیقحت  : » دـسیونیم دوـخ  هیوـناژ 1951  خروـم 9  فارگلت  رد  يو  درک . لابقتـسا  روکذـم  تموـکح 

ود یـضم  زا  سپ  سدقا  ضرا  رد  یلقتـسم  تلم  شیادیپ  زا  یکاح  رداص و  قاثیم  زکرم  یهلارما و  عراش  رهطم  مف  زا  لیئارـسا  تموکح 
یللملانیب ياروش  هب  دنادیم ، هدش  ینیبشیپ  حیحص و  ار  لیئارسا  تلود  سیسأت  هکنیا  زا  سپ  ینابر  یقوش  [ . 5 ...« ] دشابیم لاس  رازه 

اب هطبار  نسح  داجیا  لیئارـسا ، تلود  سیـسأت  زا  سپ  هفیظو  نیلوا  دنکیم . هیـصوت  ار  مهم  هفیظو  دوب 3  هدروآ  دوجوب  دوخ  هک  ناـیئاهب 
داجیا اب  لیئارسا  تلود  اب  ار  هطبار  داجیا  ینابر  یقوش  [ 6 ...«. ] دیامن طباور  داجیا  لیئارسا  تموکح  ءایلوا  اب  هکنآ  لوا  : » تسا تلود  نآ 
لخاد هیـصخش ي  لاوحا  هب  طوبرم  لئاسم  باـب  رد  يروشک  ياـیلوا  اـب  ًاـثلاث  : » هک دـسیونیم  هتـسناد  طـبترم  تیئاـهب  يهیتآ  تالیکـشت 

يرگید فیاظو  راد  هدهع  دبای ، هعسوت  تسا  نینج  لاح  رد  نونکا  یللملانیب و  هسـسؤم ي  نیتسخن  هک  يروش  نیا  نوچ  دوش و  هرکاذم 
تیئاهب یمسر  يهمکحم  هکنیا  يارب  ینابر  یقوش  [ 7 «. ] دش دهاوخ  هتخانش  ییاهب  یمسر  يهمکحم  ناونع  هب  مایا  رورم  هب  دش و  دهاوخ 
هیصوت تلود  نیا  اب  ار  هطبار  نسح  داجیا  درک و  مالعا  ار  سیسأتلا  دیدج  تلود  تیناقح  تخانش و  دهد ، رارق  لیئارسا  تیامح  دروم  ار 

یناهج ياهتلود  همه ي  هب  ار  لیئارـسا  تلود  زا  تیامح  مراهچ ، تسیب و  فدـه  نمـض  دوخ  هلاـس  هد  هشقن  یط  نینچمه  يو  دـنکیم .
تموکح تاررقم  نیناوـق و  بسح  رب  ییاـهب  یلم  یناـحور و  لـفاحم  بعـش  سیـسأت  رد  هک  دـنکیم  هیـصوت  ناـیئاهب  هب  هداد و  حـیجرت 

هک دـنراد  دوجو  زین  يرگید  تارظن  مزینویهـص  تیئاـهب و  ناـیم  ياهدـنویپ  باـب  رد  [ . 8 . ] دـننک سیـسأت  ار  لفاحم  هنوگ  نیا  لیئارـسا ،
ناونع اب  ياهلاـقم  رد  نمهب 1354  رد 29  یبظوبا  پاچ  داحتالا  هماـنزور  ددرگ . یم  زاـب  لـبق  لاـس  ياـهلاس  هب  ود  نیا  دـنویپ  دـندقتعم 

هک دوب  رارق  نیا  زا  نآ  داد و  خر  یبیجع  يهعقاو  يدـالیم  لاس 1892  رد  ءاهب  توف  زا  سپ  : » تسا هتشون  تیئاهب » رب  مزینویهـص  يهیاس  »
يارب ار  دوخ  ياههنازخ  هداد و  لیکـشت  يو  نیـشناج  ءاهب و  دـنزرف  يدـنفا ، سابع  يارب  توعد  تمدـخ و  تهج  ییاـههورگ  مزینویهص 

هک یقطانم  رد  هدومن و  يراکمه  يدـنفا  سابع  اب  مزینویهـص  ناهج ، رد  تیئاهب  راشتنا  هعـسوت و  تهج  دـندوشگ . هقرف  نیا  زا  یناـبیتشپ 
لقتنم و وکـسیسنارفناس  وگاکیـش و  هب  ار  نآ  سپـس  تخادرپ و  تیئاهب  غیلبت  هب  يوروش  ناتـسکرت  دننام  تشادـن  یطلـست  نآ  رب  مالـسا 

تناید نیا  هب  دنویپ  يارب  ار  ینوسام  لفاحم  هدومن و  يروآعمج  ییاههناعا  ییاهب ) راکذالا   ) نامزاس سیسأت  يارب  مزینویهـص  ياههورگ 
صوصخلایلع يدوـهی  ناسانـش  قرـش  سیئوـس ، رد  عـقاو  لاـب )  ) مزینویهـص سنارفنک  لیکـشت  زا  سپ  لاـس 1899  رد  دـندرک . توعد 

نیا ياهشرازگ  هعومجم  وزج  ار  نآ  دروفسکآ  رد  نایدا  خیرات  سنارفنک  نیموس  رد  دومن و  رشتنم  ار  هللاءاهب  سدقم  باتک  یکسناموت 
« تیئاهب یعامتجا  ياهشزرا  خیرات و   » ناونع تحت  سیراپ  رد  یباتک  يدوهی  سونیر » تلوبیه و   » لاس 1909 رد  دنداد . راشتنا  سنارفنک 
هب جح  يارب  ییاکیرمآ  نانز  زا  یخرب  دوب ، هدیـسر  جوا  هب  اکیرمآ  ات  هیـسور  زا  یبرغ  لفاحم  رد  تیئاهب  غیلبت  هک  ینامز  رد  درک . رـشتنم 
هک ياهدننک  تیاده  ماکحا  هب  یبای  تسد  يو و  تکرب  لین  یـسراف و  دیدج !! ربمایپ  رادید  دیما  هب  غیلبت و  يارب  نیطـسلف  رد  لمرک  هوک 

تیئاهب راشتنا  هعسوت و  هرابرد ي  روبزم  نانز  هچنآ  یناتسهل ، يدوهی  سانش  قرـش  ریهـست » دلگ  . » دندرک تمیزع  تسا  هدش  لزان  يو  رب 
هب دنداد و  اوتف  یـسراف  ربمایپ  ثعبم  يارب  دوهی  یبهذم  نایاوشیپ  دومن . شیاتـس  دندروآ ، لمعب  ورـشیپ  بهذم  ناونع  هب  نآ  ییاسانـش  و 

هویـش نیدـب  دـندومن . نییعت  ناناملـسم  زا  سدـق  رهـش  ندومن  كاپ  يو و  روهظ  يارب  یخیرات  ار  مهدزون  نرق  دـنتخادرپ و  وا  يارب  غیلبت 
یناهج یبهذم  هکلب  دشابیمن  مالـسا  زا  ياهقرف  تیئاهب  هک  دناهدیقع  نیا  رب  نآ  ناوریپ  هدیدرگ و  غیلبت  زا  يدیدج  هلحرم ي  دراو  اهیباب 

هب نانآ  هک  هتفای  اپورا  اکیرمآ و  رد  بصعتم  یناوریپ  زین  اکع !! ربمایپ  هتشاذگ و  رتارف  اپ  مالسا  ملاع  ياهزرم  زا  بهذم  نیا  هک  دنشابیم 
دندومن و باختنا  نید  نیا  زکرم  ار  وگاکیش  رهـش  هداد و  ماجنا  یناوارف  ياهکمک  اکیرمآ  رد  تیئاهب  ياهنامزاس  داجیا  يارب  دوخ  هبون 

هراشا ریهـست » دلگ   » هک يروط  نامه  دـندروآ .... تسد  هب  نایدوهی  کمک  اب  يدایز  ياهنیمز  سیـسأت و  اجنآ  رد  ار  راکذالا  قرـشم  راد 
روهظ هب  لیجنا  تاروت و  رد  هک  دنتشاد  اعدا  هداهن و  شیپ  هب  یماگ  لیجنا  تاروت و  زا  دادمتـسا  يدنفا و  سابع  روهظ  اب  تیئاهب  دنکیم 
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رد لاس 1963  رد  ار  دوخ  لدـعلاتیب »  » هچنانچ دوب ، نایئاهب  رگید  زکرم  زین  افیح  رهـش  اـکع ، رب  هوـالع  [ 9 ...« ] هدش هراشا  يدـنفا  سابع 
نامتخاس دـبنگ و  بارحم ، ياراد  هک  دـیدرگ  اـنب  یهاـگمارآ  باـب »  » يارب لـمرک  هوک  يهنماد  رد  نینچمه  [ 10 . ] دندرک سیـسأت  افیح 

روما ترازو  يارب  هک  لاس 1357  رد  ناریا  یگدنیامن  زا  یـشرازگ  [ . 11 . ] دیسر نایاپ  هب  لاس 1953  رد  نآ  ناـمتخاس  هک  دوب  یللجم 
تأیه نیب  رد  هک  تسا  هدروآ  هدش  رازگرب  افیح  رد  هک  تیئاهب  ناوریپ  یللملانیب  سنارفنک  نیمراهچ  حرش  نمـض  هتـشاد  لاسرا  هجراخ 

ياهتدعاسم هب  هراشا  اب  همادا  رد  دـنراد . روضح  یناوجخن  مظعا و  حـتف  نایاقآ  مان  هب  ناریا  تلود  يهعبت  نایئاهب  زا  رفن  ود  یلعف ، هرفن  هن 
قاـفرا و بناـج  دـنامیقم  روشک  نیا  رد  هک  هقرف  نیا  ناوریپ  هب  تبـسن  : » تسا هدروآ  دـهدیم  اـهیئاهب  هب  لیئارـسا  تموکح  هک  يداـیز 
هب موسوم   ) زکرم نآ  دوخ و  ياهيدنمزاین  تهج  روکذـم  يرفن  هن  تأیه  هک  ییاهلیبموتا  لئاسو و  مزاول و  دـنکیم و  تیاعر  ار  ارادـم 

. تسا رادروخرب  یکرمگ  ياهتیفاعم  زا  لیئارسا ، میقم  ياهتاملپید  تهج  هدش  روظنم  يایازم  دننامه  دنکیم ، دراو  جراخ  زا  لدعلاراد )
هتفگ يو  هب  هک  ءاهبلادبع  تیـصو  قبط  يدنفا  یقوش  هک  تفگ  دیاب  اهییاهب  اب  نیطـسلف  رد  ناریا  یگدـنیامن  طباور  اب  طابترا  رد  [ . 12]

زورون دیع  لثم  يدایعا  رد  هچنانچ  دشاب ، هتشاد  ناریا  یگدنیامن  اب  یبوخ  طباور  تشاد  یعـس  دنک ، ظفح  ار  دوخ  یناریا  تیعبات  هک  دوب 
نایئاهب هب  زین  هاش  [ . 13 . ] درکیم تفایرد  زین  ار  نآ  خساپ  هتبلا  تشادیم و  لاسرا  سدقملاتیب  رد  ناریا  یگدنیامن  هب  کیربت  فارگلت 

ادـیوه هچناـنچ  دوـب  هداد  ياهدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هزاـجا  دـشیم  بوـسحم  ناـنآ  یماـح  یلیئارـسا  دوـب و  لیئارـسا  رد  ناـنآ  زکرم  هـک 
ویدار سیئر  نینچمه  هاش و  صوصخم  کشزپ  دوب . اهییاهب  نوزفا  زور  ذوفن  دهاش  هاش  رابرد  دوب و  هداز  ییاهب  ییاهب و  وا  ریزوتسخن 

هب لسوت  اب  دندوب و  هدروآ  دوجو  هب  يدنمتردق  ییایفام  ياههورگ  ینادزی  ربژه  نوچ  ینایئاهب  رگید  يوس  زا  دـندوب و  ییاهب  نویزیولت  و 
هک دندوب  هدرک  داجیا  يوق  رایـسب  يداصتقا  تردق  مکاح ، هاگتـسد  رابرد و  رد  اهیئاهب  ذوفن  زا  هدافتـسا  ینوناق و  ریغ  ياههویـش  روز و 
زین تسودرف  نیسح  تسا . هدمآ  كرادم  دانسا و  هئارا  اب  نیئار  سابع  يهتـشون  تیئاهب  رد  باعـشنا  باتک  رد  لئاسم  نیا  زا  یخرب  حرش 
دوب هتفگ  زین  رابکی  درکیمن و  یهجوت  يو  دشیم ، هداد  هاش  هب  رابرد  رد  اهیئاهب  ذوفن  هب  تبـسن  هک  یتارکذـت  مامت  اب  هک  دـنکیم  لقن 

دننکیمن . تنایخ  هاش  هب  هاگچیه  اهنآ  اریز  دنکیمن  ساسحا  يرطخ  چیه  اهنآ  بناج  زا  هک 

یقرواپ

.75 صص 84 ـ اتیب ، نیئار ، یقیقحت  هسسوم  نیئار ، لیعامسا  ینابر ، یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا  [ 1]
. دش يدنفا »  » دنوسپ هب  ازریم »  » دنوشیپ مک  مک  دنتفر  ینامثع  راید  هب  اهییاهب  هکنآ  زا  سپ  [ 2]

ص 87. تسا ، هدروآ  ار  نآ  زا  یتاعطق  دوخ  باتک  رد  نیئار  سابع  [ 3]
صص 169. نیشیپ ، عبنم  [ 4]
صص 169. نیشیپ ، عبنم  [ 5]
صص 169. نیشیپ ، عبنم  [ 6]

.169 صص 170 ـ نیشیپ ، عبنم  [ 7]
صص 170. نیشیپ ، عبنم  [ 8]

لاـس زکرم ، تارادا  دانـسا  ویوآلـت ، ییاـضترم ، هـب  هجراـخ  ریزو  زا   54  / 12 خروـم 19 /   5962  / 8  / 25 هرامــش 12 ـ شرازگ  [ 9]
. ] 25 هدنورپ 12 ـ نتراک 9 ، 55ـ1353 ،

هدنورپ 24. نتراک 4 ، لاس 1343 ، ویوآلت ، هجراخ ، روما  ترازو  یناگیاب   1964  / 10  / 2 خروم صترآ  اه  همانزور  [ 10]
هدنورپ 24. نتراک 4 ، لاس 1343 ، ویوآلت ، هجراخ ، روما  ترازو  یناگیاب   1964  / 10 خروم 2 /  صترآ  اه  همانزور  [ 11]

لاس زکرم ، تارادا  دانسا  ویوآلت ، یگدنیامن  هجراخ ، ترازو  هب  ییاضترم  زا   2537  / 2 خروم 7 /   162 3 ـ هرامش 364 /  شرازگ  [ 12]
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.162 هدنورپ 3 ـ نتراک 2 ، 57ـ1356 ،
لاس 29ـ نیطسلف ، یگدنیامن  سدقملاتیب ، رد  يرایدنفسا  نیـسحلادبع  هب  ینابر ) یقوش   ) افیح زا  نیدرورف 1321  خروم  فارگلت  [ 13]

هدنورپ 200. نتراک 1 ، ، 1320

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)
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... 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 
«. 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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