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ناریا یلم  رادتقا  اب  لباقت  6تیئاهب 

باتک 6تاصخشم 

6همدقم

؟ تسا هدوب  ناسکی  نامروشک  رد  يژولوئدیا  نید و  يراذگریثأت  ذوفن و  7ایآ 

؟ دهدیم ششوپ  زین  ار  ناتساب  ناریا  یتح  رترود و  ياههتشذگ  ای  دراد  صاصتخا  ریخا  نورق  هب  دیتفگ ، ناریا  تسایس  عامتجا و  يهنهپ  رد  نید  هاگیاج  يهرابرد  هچنآ 

؟ دننکیمن هدافتسا  ءوس  عقاو  رد  هدافتسا و  نید  زا  زین  تسیاشان  رگیزاب و  دارفا  8ایآ 

؟ دندوب لیخد  نآ  تشادرب  تشاک و  رد  نارگرامعتسا  ای  دوب  یبالقنا  ازنورد و  یتضهن  لصا ، رد  هقرف ، نیا  دنایعدم ، ناگدنسیون  زا  یضعب  هک  هنوگ  نامه  ایآ  امش ، رظن  هب  دوش . ثحب  نآ  یخیرات  ياههنیمز  للع و  و  تیئاهب ، تیباب و  يهقرف  يریگلکش  يهوحن  دروم  رد  هک  تسا  نآ  تبون  لاح 

مینکیم زاغآ  نایرج  نیا  ناراذگداینب  ناربهر و  زا  ار  یسررب  دش ، نشور  عوضوم  رد  ثحب  قیقحت و  شور  هک  9لاح 

تسا هدمآ  نایئاهب  ربتعم  راثآ  رد  اعقاو  يداینبیب  تسس و  هیجوت  نینچ  10ینعی ،

؟ دیریگب رضاح  ثحب  اب  طبر  رد  بلاطم  نیا  زا  دیهاوخیم  ياهجیتن  10هچ 

؟ تسناد تیب ) لها  نآرق و   ) عیشت میلاعت  هزومآ و  زا  نانآ  یفارحنا ) دنچ  ره   ) تشادرب زا  یشان  یعون ، هب  ار  عوضوم  ناوتیمن  10ایآ 

دینک هراشا  اهیناوخمهان  اهضراعت و  نیا  زا  يدراوم  هب  دراد ، ناکما  10رگا 

دیفاکشب ار  عوضوم  نیا  رتزیر  یمک  دوشیم  رگا  تسا ، 11بلاج 

تسا هدناسر  بیسآ  تیئاهب  تیباب و  ناینب  هب  هتسنادان  اما  دنک ، بارخ  ءاهب ) یلعنیسح  شبیقر : عفن  هب   ) ار لزا  حبص  صخش  هتساوخیم  یئاهب  غلبم  نیا  دوشیم ، مولعم  هک  روط  نآ 

تخاس دعاسم  نایرج  نیا  دشر  يارب  ار  رتسب  هنیمز و  هک  دوش  تبحص  يروما  يهرابرد  تسا  رتهب  نایرج ، نیا  یلصا  ماوع  ندش  نشور  زا  دعب  بوخ ، 13رایسب 

؟ تخاس دعاسم  اهنایرج  نیا  شرتسگ  دشر و  يارب  ار  هنیمز  رتسب و  هک  داد  رارق  یلماوع  فیدر  رد  ناوتیم  زین  ار  تیئاهب  تیباب و  يهقرف  زا  سیلگنا ) هیسور و  لثم   ) یجراخ ياهتلود  راکشآ  ناهنپ و  ياهتیامح  ایآ 

؟ دیهد حیضوت  رتشیب  15دوشیم 

؟ دیهدب یحیضوت  دیا  هدرک  هئارا  ناریا  رد  تیئاهب  باتک  رد  هک  يا  هیرظن  16هرابرد 

؟ تسین هئطوت  يروئت  بلاق  رد  لیلحت  یعون  عقاو  هب  نیا  17ایآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  18هرابرد 
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ناریا یلم  رادتقا  اب  لباقت  تیئاهب 

باتک تاصخشم 

ناریا یلم  رادتقا  اب  لباقت  تییاهب : ناونع :
ینادهاز دهاز  دیعس  دیس  هدنروآدیدپ :

هنامز هیرشن :
61 هیرشن : هرامش 

1386 لاس :
7 هام :

11 4 ـ  هحفص : دادعت 
یسراف نابز :

ناریا زا  جراخ  لخاد و  رد  تیئاهب  دشر  للع  یسررب  عوضوم :

همدقم

نآ دـیؤم  زاسهنیمز و  یجراخ  یلخاد و  عونتم  لماوع  هک  دریگیم  رارق  یفارحنا  تاـنایرج  دـشر  لـیلحت  بوچراـچ  رد  تیئاـهب  یـسررب 
ار يرامعتـسا  ياهورین  خوسر  هک  دـندوب  یلخاد  رثؤم  لماوع  هلمج  زا  يداصتقا  دـیدش  راـشف  یـسایس و  یتاـبثیب  یگنهرف ، رقف  دنتـسه .
. دوشیم نییبت  هیجوت و  بوچراچ  نیمه  رد  زین  تیئاهب  زا  نارگرامعتـسا  تیامح  دـندش . ثعاب  ار  نارگرامعتـسا  تیامح  دـندش . ثعاـب 
زا هدافتـساءوس  دشیم . ماجنا  نارگرامعتـسا  يهطلـس  ربارب  رد  ینید  تمواقم  دیؤم  دـلوم و  يورین  اب  هلباقم  فدـه  اب  تیئاهب  زا  ینابیتشپ 

نیا رد  دنتـشاد . مربم  زاین  نادـب  نارگرامعتـسا  هک  يرما  دومنیم ؛ رتسوسحمان  رتهنیزه و  مک  ار  تیامح  نیا  زین  یلخاد  عبانم  لـماوع و 
زا یـسانش  هعماـج  يارتـکد  ياراد  زاریـش و  هاگـشناد  یملع  تأـیه  وضع  ینادـهاز ، دـهاز  دیعـس  دیـس  رتـکد  ياـقآ  باـنج  وگ  تفگ و 
اب دهاز ، رتکد  بانج  دناهداد . حیضوت  یلخاد  يریذپ  بیسآ  رب  دیکأت  اب  ار  نآ  داعبا  فادها و  تیئاهب ، يریگلکش  ياههنیمز  ناتـسلگنا ،
رد تیئاهب ، تیباب و  ریظن  ییاهنایرج  زا  ثحب  اساسا  دـییامرفب  ثحب ، عورـش  يارب  دـیاهداد ، رارق  هنامز »  » رایتخا رد  هک  یتصرف  زا  رکـشت 

نیرفآ ناج  دنوادخ  مان  هب  تخومآ ؟ ثحب  نیا  زا  ناوتیم  یتمکح  تربع و  هچ  حالطصا  هب  دراد و  يدیاوف  ترورض و  هچ  رضاح  لاح 
: نآ موادت  رد  و   ) يرگیباب دشاب . ام  ثحب  يارب  مه  یبوخ  لخدم  دناوتیم  تسا و  ییاجب  رایسب  شـسرپ  نیرفآ . نابز  رد  نخـس  میکح  / 
هب اـپ  ناریا  رد  يدـالیم ) مهدزون   ) يرجه مهدزیـس  نرق  رد  يداـقتعا ) يرکف و  داـعبا  اـب   ) یعاـمتجا شبنج  کـی  لکـش  رد  يرگیئاـهب )

تایح هب  نامروشک ، رب  مکاح  یعامتجا  ینید و  موسر  اهتنـس و  اب  داضتم  هکلب  يزاوم ، یناـیرج  تروص  هب  تشاذـگ و  دوجو  يهصرع 
رد اعبط  و  ناریا ، یمالسا  یلم -  لیصا  گنهرف  اب  لباقت  رد  المع  هنانکش ،» راتخاس   » عضوم نیمه  لیلد  هب  نایرج ، نیا  داد . همادا  شیوخ 

شزیگنا و نوناک  دض  رب  اهنآ  ياهرازبا  زا  یکی  تروص  هب  تفرگ و  رارق  ناملسم  یناریا  تیلم  هب  يرامعتسا  ياهتردق  مجاهت  ياتسار 
زاقفق و رد  سیلگنا  سور و  زا  ناریا  شحاف  یماظن  ياهتسکـش  زا  سپ  تفر . راک  هب  هعیـش ) تیناحور  عیـشت و   ) یلم تمواـقم  يربهر 

ندـمت گـنهرف و  اـب  هناداـقن ) هناـملاع و  هن  و  « ) هنـالعفنم  » ياهنوگ هب  شناراـی ) ناـخ و  مکلم  ازریم  نوچمه   ) ناـیناریا زا  یعمج  تاره ،
میظع ثیراوم  اب  یعون  هب  تفرشیپ ، یقرت و  هب  یبایتسد  يادوس  هب  و  نآ ، يرهاظ  يدام و  قرب  قرز و  ریثأت  تحت  دنتفای و  سامت  ییاپورا 

، یلاعفنا نایرج  نیا  دـشر  اب  نامز  مه  دـنداتفا . ینکـش » راـتخاس   » طـخ رد  دنتـساخرب و  هضراـعم  هب  شیوخ  روشک  یعاـمتجا  یگنهرف و 
اب نید ) ياملع  يربهر  تحت   ) نانآ يهدـنیازف  يهلباـقم  و  روشک ، رد  مکاـح  میژر  داـسف  ملظ و  زا  ناریا  ناملـسم  مدرم  نوزفازور  ترفن 
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هب یهتنم  یهاوختلادـع  تضهن  تخاس و  مهارف  ناریا  رد  یحالـصا  ياهشبنج  دـشر  روهظ و  يارب  ار  هنیمز  رامعتـسا ، دادبتـسا و  رهاظم 
زا یـشان   ) شیوخ یعاـمتجا  تاـیح  مطـالت  رد  ناریا  يهعماـج  هک  هماـگنه ، نیا  رد  دز . رب  رـس  نیمزرـس  نیا  یـسایس  قفا  زا  تیطورـشم 

يارب ار  تصرف  برغ ، نابوعرم  نابوذجم و  تشاد ، رارق  دیدج )» مظن   » تیبثت رارقتسا و  تمـس  هب  تکرح  و  نهک » مظن   » ندش هتخیـسگ 
ینید و ریغ  ياهيروآون  داجیا  تهج  رد  روشک  ینید  یلم -  گنهرف  رییغت  بیرخت و  دنیارف  هب  ندیـشخب  تعرـس  و  جوم ، رب  ندش  راوس 

لوق هب  داد و  رـس  ار  اپ » نخان  ات  رـس  قرف  زا  نایناریا  لماک  ندـش  بآم  یگنرف   » يالـص هدازیقت ، هک  اجنآ  ات  دندرمـش . تمینغ  رالوکس 
ینید یلم -  ياهرواب  ننـس و  اب  هدـنزیتس  ارگبرغ و  نایرج  شرتسگ  روهظ و  تخاس . رجفنم  ار  برغ  ربارب  رد  قلطم  میلـست  بمب  دوخ ،

( یئاهب یلزا و  مییوگب : رتقیقد  و  یئاهب ، یباب و   ) هدـش دای  ياههقرف  تیلاعف  دـیدجت  يارب  یتصرف  انمـض  هطورـشم ، رـصع  رد  ناریا  مدرم 
ياهتنس رگایحا  ياهتکرح  فیرحت  ای  بیرخت  هب  دنریگ و  رارق  نکش  تنـس  رالوکـس و  یتادراو  ياهنایرج  رانک  رد  هک  دروآ  شیپ 

ناریا علب   » تسایـس اب  مییوگب  رتنشور  و  نامروشک ، رد  يرامعتـسا  ياهروشک  عفانم  عماطم و  اـب  هک  يزیچ  دـننک ؛ ترداـبم  ینید  یلم - 
یتح اعبط -  يدرکلمع ، هشیدنا و  نینچ  اب  هتفگ  شیپ  ياههقرف  تشاد . ییوسمه  الماک  سیلگنا  سور و  مسیلایرپما  يهلیسو  هب  یمالسا »
لمع نارگرامعتـسا  مجنپ » نوتـس   » تروص هب  دـندوبن -  هتـسباو  هناـگیب  يوج  هطلـس  ياهتردـق  هب  شیادـیپ ، لـصا  داـینب و  زا  مه ، رگا 

نید و هک  میوگب  دیاب  دیدیـسرپ ، تیئاهب ، هلمج  زا  ناریا ، یبهذم  هبـش  یبهذـم و  ياهشبنج  یـسررب  هعلاطم و  ترورـض  زا  دـندرکیم .
ییازـسب مهـس  اهنآ  هب  یهد  تمـس  یـسایس و  ياهلکـشت  یعامتجا و  ياهتکرح  داجیا  رد  يژولوئدیا ، رـصاعم ) نارود  رد  نینچمه  )

 - يژولوئدیا ای  بهذـم  ره  تساهنآ . يژولوئدـیا  ای  مارم  یـسایس ، بازحا  اههتـسد و  اههورگ ، نیب  زیامت  مهم  ياههوجو  زا  یکی  دراد .
شیوخ هب  ار  یـسایس  يایفارغج  زا  ياهنهپ  دـنکیم و  داـجیا  یعاـمتجا  یـشبنج  دوخ  يارب  دراد -  عاـمتجا  رد  هک  يذوفن  نازیم  هب  هتـسب 
شیارگ یعون  زا  اهنآ  يهمه  هک  دهدیم  ناشن  ریخا  نرق  ود  رد  ناریا  یعامتجا  ياهتکرح  اهشبنج و  هب  یهاگن  دـهدیم . صاصتخا 

هب  ) نامروشک تسایـس  دعب ، هب  هیوفـص  تلود  سیـسأت  نامز  زا  هک  ارچ  دناهدوب ؛ رثأتم  رادروخرب و  کیژولوئدیا  ای  ینید  يدـنمتهج  و 
دیدرگ . نیجع  نید  اب  فلتخم ) ياههنوگ 

؟ تسا هدوب  ناسکی  نامروشک  رد  يژولوئدیا  نید و  يراذگریثأت  ذوفن و  ایآ 

اهنآ درکیور  اهنآ و  زا  نیمزرـس  نیا  مدرم  یقلت  زرط  و  ناریا ، رد  هناـنیدال  رالوکـس و  ياهيژولوئدـیا  يهچخیراـت  هب  یهاـگن  زگره .
يرود تدـش  دراد . تیاکح  نامروشک  رد  نادـب  هتـسباو  ياـهنایرج  اـهمارم و  هنوگ  نیا  ندوب  قفوماـن  زا  اهيژولوئدـیا ، نیا  هب  تبـسن 
یتحار هب  یـسایس  نادنمتردق  نامروشک ، ریخا  لاس  هاجنپ  خیرات  رد  هک  تسا  يدـح  هب  رالوکـس  ياهيژولوئدـیا  زا  ناریا  مدرم  نتـسج 

نافلاخم بوکرـس  نداد  هولج  عورـشم  يارب  یتح  دننک و  فذح  تسایـس  يهنحـص  زا  ار  اهيژولوئدیا  نیا  ناوریپ  ناربهر و  دناهتـسناوت 
ناگتسباو عیرس  عیسو و  بوکرس  هب  ناوتیم  هلمج ، زا  دنزاس . مهتم  اههشیدنا  زا  هتسد  نیا  هب  یگتـسباو  هب  ار  نانآ  دوخ ، رالوکـس ) ریغ  )

رد بزح  نیا  هب  باـستنا  هب  يوـلهپ  میژر  یـسایس  ناـفلاخم  نتخاـس  مهتم  دادرم 1332 و  ياـتدوک 28  زا  سپ  هدوـت  بزح  ناراداوـه  و 
شیوخ یبهذـم  نافلاخم  هب  هاش  اضردـمحم  يوس  زا  یمالـسا » ياهتسیـسکرام   » بسچرب قالطا  هرخـالاب  و  و 1350 ، ياهههد 1340 

ياهتکرح داجیا  يارب  ناریا ، یـسایس  يایفارغج  رد  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  درک . هراشا  اهلاس  نامه  رد  اهنآ  ندرک  بوکرـس  يارب 
تسا . رالوکس  ياهيژولوئدیا  زا  رتزاس  راک  بتارم  هب  ینید ، هبش  ياههلحن  نید و  زا  هدافتسا  یسایس ، رادیاپ 

یتح رترود و  ياههتـشذگ  ای  دراد  صاصتخا  ریخا  نورق  هب  دیتفگ ، ناریا  تسایـس  عامتجا و  يهنهپ  رد  نید  هاگیاج  يهرابرد  هچنآ 
؟ دهدیم ششوپ  زین  ار  ناتساب  ناریا 

زراب يراذگریثأت  يایوگ  زورما ، ات  ناتساب  راگزور  زا  ناریا ، خیرات  رامش  رپ  تاحفص  هب  یهاگن  درادن . صاصتخا  ریخا  نورق  هب  رما ، نیا 
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ماوق و یتشترز  تناید  هب  اکتا  اب  یناـساس  ردـتقم  يروتارپما  هنومن ، يارب  تسا . ناـمروشک  عاـمتجا  تسایـس و  يهزوح  رد  نید  یمئاد  و 
هیماینب و ياهتلود  مینکیم . هدـهاشم  زین  یـشنماخه  يروتارپما  شوروک و  دـنمورین  تلود  رد  رگید  يوحن  هب  ار  رما  نیا  تفای و  ماود 
هک ییاههلـسلس  یـشاپورف  زا  سپ  دـندنار و  تموکح  نآ  يهیاسمه  ياهروشک  ناریا و  رب  یمالـسا  ياـفلخ  ماـن  هب  نرق  دـنچ  ساـبعینب 

تموکح لیکـشت  اب  ناریا ، رد  یلم  رادـیاپ  تلود  نیتسخن  دـندناوخیم ، دادـغب  يهفیلخ  مان  هب  ار  هعمج  زاـمن  ياـههبطخ  یگمه ، اـبیرقت 
اـهتفلاخم و مغر  هب   ) لاـس تسیود  دودـح  تشاذـگ و  دوجو  يهصرع  هب  اـپ  عیـشت ، بهذـم  هب  ندیـشخب  تیمـسر  ياـنبم  رب  هیوفص و 

ناخ میرک   ) يدعب هاش  دوب ، لجعتـسم  یتلود  هک  هاشردان ، زا  سپ  دروآ . بات  ناریا ) هاوخ  نوزف  ردتقم و  ناگیاسمه  نیگمهـس  تالمح 
ار تنطلس  دناوخ و  هنطلسلا ) بیان   ) هلودلا لیکو  افرص  ار  دوخ  دیدیم ، ار  يوفص  تاداس  يهلـسلس  هب  مدرم  دیدش  یگتـسبلد  هک  دنز ،)
هب ینید ، رئاعش  املع و  هب  کسمت  يرادنید و  راهظا  اب  زین  هیراجاق ) ینعی   ) يدعب ماودرپ  اتبسن  يهلسلس  درمش . يوفـص  يهدازهاش  نآ  زا 

یمالسا بالقنا  تیطورشم و   ) ریخا يهدس  رد  نامروشک  زاس  خیرات  مهم و  بالقنا  ود  هک ، نانچ  تخادرپ . دوخ  تموکح  ناینب  میکحت 
نیا تخاس . نوگرگد  ار  دوخ  نامز  یـسایس  ماظن  تسویپ و  عوقو  هب  یمالـسا  يربهر  ینید و  ياههزومآ  يهیاپ  رب  مالـسا و  مان  اب  ناریا )

هب ار  ام  هجوت  زین  دـهدیم و  ناشن  نامروشک  رد  ار  ینید  ياهشبنج  نآ  لابند  هب  نید و  ریثأت  تیمها  یخیراـت ، رمتـسم  ملـسم و  تیعقاو 
نید و  ) لماع ود  نیا  هراومه  نیمزرـس ، نیا  رد  تابث  اب  تارییغت  هجیتن  رد  رادیاپ و  ياهتکرح  شیادیپ  رد  هک  دزاسیم  بلج  هتکن  نیا 

دناهدوب . لیخد  ینید ) ياهشبنج 

؟ دننکیمن هدافتسا  ءوس  عقاو  رد  هدافتسا و  نید  زا  زین  تسیاشان  رگیزاب و  دارفا  ایآ 

مکح تیعقاو ، نیا  هک  مزاس  ناشنرطاخ  دـیاب  دـش ، هتفگ  هچنآ  رانک  رد  تساج . نیمه  اقیقد  مه  نم  نخـس  دوشیم و  هاـگ  هنافـسأتم  هلب 
دنریگ و هرهب  هدـعاق  نیا  زا  عاضوا  دوبهب  رد  دـنناوتیم  ینید  يهنازرف  ناملاع  نیتسار و  نارگحالـصا  مه  هک ، ارچ  دراد ؛ ار  مد  ود  یغیت 

دوس نآ  زا  يو  ياهتورث  تراغ  فوفـص و  يهقرفت  تلم و  ندیـشک  دـنب  هب  قیرط  رد  دـنناوتیم  نیغورد  ناحلـصم  ناگتـسیاشان و  مه 
دزاسیم هاگآ  اهنآ  رب  مکاح  دعاوق  هب  تبسن  ار  ام  اهشبنج  نیا  طاطحنا  ای  دشر  ماود و  روهظ ، یگنوگچ »  » و ییارچ »  » یسررب دنیوج .

ره هارمگ ، زا  ار  يداه  و  هاچ ، زا  ار  هار  هک  دنکیم  هئارا  يرتقیقد  دومنهر  تلم ، کلم و  نازوسلد  نارادـم و  تسایـس  هب  قیرط  نیا  زا  و 
موزل تروص  رد  دـننیبب و  رتوکین  تاـنایرج ، زا  یـضعب  يهدرپ  سپ  رد  ار  رامعتـسا  يهسیـسد  تسد و  دنـسانش و  زاـب  رتقیمع  رتهب و  هچ 

مرکشتم . مشاب . هداد  ار  امش  شسرپ  خساپ  منکیم  رکف  دش ، لصفم  مه  یکدنا  هک  حیضوت ، نیا  اب  دننک . یثنخ 

، امش رظن  هب  دوش . ثحب  نآ  یخیرات  ياههنیمز  للع و  و  تیئاهب ، تیباب و  يهقرف  يریگلکش  يهوحن  دروم  رد  هک  تسا  نآ  تبون  لاح 
تشاک و رد  نارگرامعتسا  ای  دوب  یبالقنا  ازنورد و  یتضهن  لصا ، رد  هقرف ، نیا  دنایعدم ، ناگدنسیون  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  ایآ 

؟ دندوب لیخد  نآ  تشادرب 

تیاده داجیا و  لماوع  یکی : درک . کیکفت  مه  زا  دیاب  ار  هلأسم  دنچ  تیئاهب ، تیباب و  نایرج  لیلحت  یسررب و  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح 
نیب دیاب  انمض  ناریا . رد  اهنآ  يهعسوت  دشر و  يارب  دعاسم  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، ياههنیمز  اهرتسب و  يرگید : و  تانایرج ، نیا 
طلخ مه  اب  ار  اهنآ  باسح  دراذگ و  توافت  يدودح  ات  اهنآ ، یلومعم  يداع و  ناوریپ  و  اهنایرج ، نیا  یلصا  نانادرگ  هنحـص  نارس و 

اهجـنر و زین  ـالومعم  دـننکیم و  لـمع  ناربـهر  فادـها  دـصاقم و  يارجا » لـماع   » و ـالب » رپـس   » هباـثم هـب  ریخا  يهتـسد  دـنچ  ره  درکن ؛
رب ندوزفا  تساهنآ . هجوتم  نآ ، تالیکـشت  يامعز  عفانم  حـلاصم و  دربشیپ  هقرف و  تیدوجوم  ظفح  هار  رد  یلام  یناج و  ياـهتراسخ 

میـسقت هناـگیب )  ) یجراـخ یلخاد و  يهتـسد  ود  هب  تیئاـهب ، هژیو  هب  تیباـب و  ناـیرج  یلـصا  ناـنادرگ  هنحـص  ناـیداه و  نـالماع و  نیا ،
يهمه زا  تخاس . مولعم  درک و  یـسررب  اقیقد  ناهج ، ناریا و  رد  هقرف  شرتسگ  شیادیپ و  دنیارف  رد  ار  کی  ره  مهـس  دیاب  هک  دـنوشیم 

ناریا یلم  رادتقا  اب  لباقت  www.Ghaemiyeh.comتیئاهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 21زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


یخیرات يهنیـشیپ  يهرابرد  اهبیذکت  قیدصت و  اهلوبق و  در و  زین  اهيریگهجیتن و  اهطابنتـسا ، اهتشادرب ، یمامت  دـیاب  هتـشذگ ، اهنیا 
اریز هقرف ؛ دوخ  ياهاعدا  ـالثم  هن  دـشاب  ینتبم  یخیراـت  ربتعم  نقتم و  كرادـم  دانـسا و  رب  افرـص  اـهنآ ، نارـس  درکلمع  تاـنایرج و  نیا 
رما نیا  رب  رطاخ ، بیط  اب  اتحارـص و  دوخ  هاگ  چـیه  دـشاب ، هتـسباو  یجراخ  ياهتردـق  هب  اضرف )  ) یهورگ اـی  درف  رگا  هک  تسا  نشور 

هچ هراب  نیا  رد  یخیرات ، دنتـسم  دـهاوش  نئارق و  دـید  دـیاب  نیاربانب  دـنکیم . هیجوت  ای  راکنا  ار  نآ  دـناوتیم  ات  هکلب  دـنکیمن ، فارتعا 
ياشگهر دناوتیم  تاکن ، نیا  هعومجم  هب  هجوت  دناسریم ؟ تابثا  هب  ار  ياهیرظن  هچ  یملع  شهوژپ  قیقحت و  دـنیارف  و  دـنکیم ؟ مکح 

دیاشگب . امش  ياهشسرپ  هب  راوتسا  حیحص و  ياهخساپ  هب  ندیسر  يارب  ار  هار  دشاب و  تقیقح » فشک   » هب ام 

مینکیم زاغآ  نایرج  نیا  ناراذگداینب  ناربهر و  زا  ار  یسررب  دش ، نشور  عوضوم  رد  ثحب  قیقحت و  شور  هک  لاح 

يرکف و يهمانراک  زا  هناملاع  قیقد و  يواکاو  یـسررب و  هک  میوگب  دـیاب  هنافـسأتم  تیئاـهب ، تیباـب و  ناراذـگ  داـینب  ناربهر و  دروم  رد 
يرورم اب  دزاسیم . كوکشم  تدش  هب  شیوخ  يواعد  رد  ناشیا  تقادص »  » هب تبـسن  ار  رگن  فرژ  نیبزیت و  يهدنهوژپ  اهنآ ، یـسایس 
يهیاـپ رب  ار  دوخ  راـک  يو ، هک  دوشیم  موـلعم  ینـشور  هب  تیباـب ) راذـگ  داـینب   ) باـب دـمحم  یلع  ازریم  يهیلوا  راـثآ  رب  عماـج  قـیقد و 

ماما جـع ،»  » يرکـسعلا نسحلا  نب  تجح  ترـضح  تیمئاق  لصا  هژیو  هب   ) نایعیـش نیب  رد  جـیار  دـیاقع  اـهرواب و  زا  يرازبا » يهدافتـسا  »
ترـضح نآ  قیقد  تاصخـشم  مان و  هب  ع ،)  ) فسوی يهروس  ریـسفت  ریظن  دوخ ، راـثآ  رد  یتح  درک و  زاـغآ  نایعیـش ) بئاـغ  مهدزاود و 

وا هب  عجار  اـقیقد  ار  یقلت  نیمه  مه  باـب  نیتـسخن  ناوریپ  و  دـیمان ، ع )  ) رـشع ینثا  يهمئا  ناـشیا و  ملع  باـب »  » ار دوـخ  درک و  حیرـصت 
زین زیربت  ياملعاب  وگ  تفگ و  سلجم  رد  یتح  تفرگ . مان  تیباب »  » شنییآ دش و  روهشم  باب »  » دمحم یلع  هب  هک  تسور  نیا  زا  دنتشاد .
ناج اهبوشآ و  دنربیم . رس  هب  يو  راظتنا  هب  تسا  لاس  رازه  نایعیش  هک  تسا  یسک  نامه  تفگ  دناوخ و  نایعیـش  دوعوم  مئاق  ار  دوخ 

دایرف اب  زین  یتلود  ياوق  دض  رب  ناجنز ) رهش  ناردنزام و  یـسربط  خیـش  هعلق  ریظن   ) ناریا فلتخم  طاقن  رد  باب  نیتسخن  عابتا  ياهیناشف 
« شودـخم زیمآ و  فیرحت   » لیوأت شـشوپ  رد  زین ، تلاسر !»  » ياعدا لیبق  زا  باـب  يدـعب  تایعدـم  یتح  دوب . هارمه  ناـمزلابحاص » اـی  »
هک نانچ  دبلطیم ؛ رگید  یلاجم  نآ  حیضوت  هک  دشیم ، نایب  جع »  » بحاص ترـضح  روهظ  هب  طوبرم  هباشتم » ذاش و   » تایاور زا  یـضعب 
اب دربن  رد  تیباب  نارـس  مه ، وا  زا  شیپ  دـیمانیم و  ینیـسح !» تعجر   » قادـصم ار  دوخ  زین  تیئاهب ) هقرف  سـسؤم   ) ءاـهب یلعنیـسح  ازریم 

تروص رد  هک  دندادیم  دیون  اهنآ  هب  دوخ  نارای  بلق  توق  يارب  دـندیدیم ، رطخ  ضرعم  رد  ار  شیوخ  ناج  هک  ینامز  یتلود ، نوشق 
رد نانآ  يهدـیزگرب  باحـصا  ناماما و  تعجر »  » يهلأسم مینادیم  تشگ و  دـنهاوخرب  ناـهج  هب  دـش و  دـنهاوخ  هدـنز  دوز  یلیخ  لـتق ،

يارب کلـسم  ود  نیا  ناربهر  لومعم ، قبط  هک  تسا ، هعیـش  یلوصا  ياهرواب  دـیاقع و  ءزج  شیوخ ، نانمـشد  زا  ماقتنا  يارب  ناـمزلارخآ 
مه ینامز  هتبلا  دنشاب .) دنبیاپ  یمالسا ، ربتعم  نوتم  رد  نآ  ینید  طباوض  مزاول و  هب  هکنآیب   ) دناهتسج ثبـشت  نادب  دوخ ، دوصقم  دربشیپ 

، ریبکریما ناخ  یقت  ازریم  ناورداش  ناریا ، خیرات  درم  گرزب  تیعطاق  تبالـص و  دماینرد و  تسار  اهاعدا  اههدعو و  نآ  زا  کی  چیه  هک 
يایحا دـیون  زا  دارم  هک  دـیدرگ  اعدا  الثم  دـش و  هدوشگ  يدـیدج  تافیرحت  تالیوأت و  باب  داد ، داب  رب  ار  تعامج  نآ  ياـهوزرآ  همه 
تاملظ زا  بولق  ندیهر  و  ءاهب ، باب و  میلاعت  رون  هب  اهناج  ندـش  هدـنز  (، جـع  ) يدـهم طسوت  نارگمتـس  تسد  زا  ناهج  تاجن  نیمز و 

ریظن تیئاهب ، ربتعم  راـثآ  رد  دـیناوتیم  ار  بلاـطم  نیا  ...! ) تسا هدـش  لـصاح  مه  نآ  هک  هدوب  يرـشعینثا !) عیـشت  دـیناوخب :  ) یهارمگ
، زاغآ نامه  زا  هک   ) ار باب  يوحن  یبدا و  شحاف  ياهطلغ  هک  نآ  يارب  یتح  دینیبب . نانآ  بتک  رگید  و  یناردنزام ، لضاف  راثالا » رارسا  »
ع)  ) ناـمز ماـما  فصو  رد  هک  « ) دـیدش برعلا  یلع  و   » تراـبع زا  دارم  هک  دـندرک  اـعدا  دـننک  هیجوت  تخیگنارب ) يداـیز  يادـص  رس و 
هک تسا  نآ  ثیدح  نیا  دوصقم  و  تسا ! املع ) ینعی   ) دعاوق نیا  اب  نایانشآ  و  یبرع ، نابز  دعاوق  هب  تبسن  وا  لمع  تدش  رهق و  هدمآ ،)

ترابع زا  ریـسفت  عون  نیا  رگا  و  تسا ، هدـش  هتـشون  بتک  نافلؤم  موسرم  يهویـش  اب  فلاخم  ياهویـش  هب  باب ، دـمحم  یلع  نایب »  » باتک
مهف ياراد  هک  دـمهفیم  تسرد  یـسک  طقف  ار  ترابع  نیا  نوچ  دـینک ! کـش  دوخ  مهف  هب  تسین ، یندـش  مضه  ناـتیارب  قوف ، ثیدـح 
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دیرادن !] ار  شمادک  چیه  هتبلا  هعیش ، ناملسم و  نادنمشیدنا  امش ، هک   ] دنک شوگ  فرح  بوخ  دشاب و  راوتسا 

تسا هدمآ  نایئاهب  ربتعم  راثآ  رد  اعقاو  يداینبیب  تسس و  هیجوت  نینچ  ینعی ،

رایـسب غلبم  هدنـسیون و  یناردنزام ، لضاف  يهتـشون  ص 532 ) موس ، شخب  « ) قحلا روـهظ   » باـتک رد  اتحارـص  کحـضم  هیجوـت  نیا  ، هلب
برعلا یلع  ع )  ) هلوق یف  و  : » تسا نینچ  اقیقد  نآ  ترابع  هدـمآ و  هیباب ، نهک  یلالدتـسا  ياـههلاسر  زا  یکی  زا  لـقن  هب  یئاـهب ، روهـشم 

مهفاذ ناک  نم  مهف  دق  فیلأتلا ... نم  مهدنع  ام  فالخ  یلع  باتکلا  کلذ  ناب  ءامیا  يهفورعملا  دـعاوقلا  يهیبرعلا و  لهال  ینعی  دـیدش ،
ار ءاهب  باب و  حاولا  راثآ و  و  دنیانشآ ، یعیش  دیاقع  گنهرف و  يهنیجنگ  اب  هناملاع  قیمع و  هک  ینارظن  بحاص  عمسلا ».... یقلا  دیدس و 

هنایـشان صقان و  يدیلقت  هتبلا   ) يرادربهترگ دیلقت و  زج  يزیچ  ءاهب ، باب و  نیتسخن » هیلوا و   » تایعدم هک  دننادیم  کین  دناهدناوخ ، زین 
هب ناریا  رد  هکنآ  اب  باب ، دـمحم  یلع  یتح  تسین و  هدوبن و  ع )  ) ناموصعم تنـس  باتک و  بان  میلاعت  فراـعم و  زا  کحـضم ) اـضعب  و 

و : » نآرق لوق  هب  و   ) دنتفگیم نخس  دوخ  موق  نابز  هب  هک  ایبنا  تنس  فالخ  رب  دناهدوب ، نایناریا  مه  شبطاخم  تسا و  هتسیز  هدمآ و  ایند 
هب (، 4 میهاربا /  .« ) دزاس راکـشآ  اهنآ  يارب  ار ) قیاقح   ) ات میداتـسرفن ؛ شموق ، نابز  هب  زج  ار ، يربمایپ  چـیه  ام  لوسر ؛... نم  انلـسرا  ام 

ار یبرع  نابز  نوچ  تشاگن و  یبرع  هب  ار  نایب ،» ، » شاینامسآ حالطصا  هب  باتک  زین  فلتخم و  حاولا  یمالـسا ، تایاور  نآرق و  زا  دیلقت 
ربمایپ رگا  هکنیا ، زا  لفاغ  داد . رارق  نارگید  يهکحضم  ار  دوخ  کحضم ، ياهیـشارت  هژاو  اهییوگ و  طلغ  اب  دوب ، هتخوماین  تسرد  مه 

 - نآ نابطاخم  هک  دوب  نیا  شتلع  دوب ، هدش  لزان  یبرع  ناسل  هب  نآرق  دنتفگیم و  نخـس  یبرع  رب  هنیدـم  هکم و  مدرم  اب  مالـسا  یمارگ 
اما دنیوگب ! نخس  يولهپ »  » ای يربع »  » ناسل هب  نانابز  برع  اب  دنتسناوتیمن  نیموصعم  تارـضح  دندوب و  برع  یگمه  تثعب -  رـصع  رد 
نآ تسا ، مالـسا  زا  يدیلقت  زیچ ، همه  اج و  همه  هک  دینیبیم  دنفابب . یبرع  هک  تشادن  یلیلد  دـندوب و  نخـس  مه  نایناریا  اب  ءاهب ، باب و 

هنایشان . صقان و  یحطس و  تروص  هب  مه 

؟ دیریگب رضاح  ثحب  اب  طبر  رد  بلاطم  نیا  زا  دیهاوخیم  ياهجیتن  هچ 

رد هچ  لمع و  هویـش  رد  هچ  ءاهب ، باب و  نیتسخن »  » ياههدروآ تایعدم و  هک  میدـید  اجنیا  ات  دوشیم . مولعم  دـینک ، هلـصوح  یمک  رگا 
اهکلـسم و نیا  تیناـقح »  » و تلاـصا »  » نادـقف يهدـنهد  ناـشن  بلطم ، نیا  دوـخ  دوـب و  مالـسا  زا  دـیلقت  يرادربهترگ و  اـقیقد  اوـتحم ،

کلسم ود  نیا  يهشیر  أدبم و  هک  تسا  نآ  تفرگ  ناوتیم  اج  نیمه  هک  ياهجیتن  تساهنآ . ناراذگ  داینب  ناربهر و  نتشادن  تقادص » »
تفرگ .... غارس  نامسآ  رد  دیابن  هجو  چیه  هب  ار 

؟ تسناد تیب ) لها  نآرق و   ) عیشت میلاعت  هزومآ و  زا  نانآ  یفارحنا ) دنچ  ره   ) تشادرب زا  یشان  یعون ، هب  ار  عوضوم  ناوتیمن  ایآ 

: شناوریپ لوق  هب  اتیاهن  هتفر و  شیپ  تلاسر »  » و تیمئاق »  » ات تیباب »  » ياعدا زا  هتفای و  نولت  رییغت و  امئاد  باـب ، تایعدـم  ـالوا ، اریز  ریخ !
دننکیم اعدا  اهتنم  دنتسین ، اهضقانت  اهنولت و  نیا  رکنم  زین  نایئاهب  نایباب و  دوخ  هک  تسا  نیا  بلاج  و  تسا ! هدش  یلعا » بر  ترضح  »

یعدـم ره  هتبلا  هک  يزیچ  تسا -  هدـش  ماجنا  زور ، تایـضتقم  طیارـش و  يهظحـالم  ینعی  تمکح ،» : » حالطـصا هب  يور  زا  رما ، نیا  هک 
و شنارای ، باب و  تایعدم  رد  تقد  یکدنا  ایناث ، دـنک . اعدا  دـناوتیم  شیوخ  ياهيزاب  هنامز  اهییوگ و  ضقانت  هیجوت  يارب  زین  یلطاب 

اهنآ راکشآ  يراگزاسان  یناوخمهان و  تایعدم و  نیا  یتسس  هب  ار  ناسنا  یمالسا ، ربتعم  تایاور  ینآرق و  تایآ  دافم  اب  اهنآ  يهسیاقم 
دزاسیم . فقاو  یمالسا  نوتم  تاجردنم  اب 

دینک هراشا  اهیناوخمهان  اهضراعت و  نیا  زا  يدراوم  هب  دراد ، ناکما  رگا 

ناریا یلم  رادتقا  اب  لباقت  www.Ghaemiyeh.comتیئاهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 21زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


يرما قادـصم ،»  » ثیح زا  مه  و  عوضوم »  » ظاحل هب  مه  عیـشت ،) مالـسا  هژیو  هب   ) مالـسا نید  رد  تیمئاق »  » و تیودـهم »  » يهلأسم دـینیبب ،
ییاهشهوژپ تاقیقحت و  نینچمه  و  تسا ) راشرس  اهنآ  زا  زین  تنس  باتک و  رد  هک  يرامشیب  تایاور  تایآ و  تسا . نشور  حضاو و 

هلأسم نیا  رب  الماک  دناهداد ، ماجنا  رضاح ، رصع  نادنمشناد  ات  یسلجم  همالع  یسوط و  دیفم ، قودص ، خیش  زا  هعیـش ، گرزب  ياملع  هک 
ار يرکـسعلا ) نسحلا  نب  تجح  ترـضح  شا : درف » هب  رـصحنم  هناگی و  قادصم  ، » هلمج زا   ) نآ نوگانوگ  بناوج  داعبا و  هدنکفا و  رون 

مارتحا دروم  ياهتیصخش  زا  هک  زین ، یتشر  مظاک  دیس  یئاسحا و  دمحا  خیش  راثآ  رد  یتح  صاخ ، قادصم  نیا  هب  تسا . هتخاس  نشور 
تیودهم عوضوم  باب ، روهظ  نامز  رد  اساسا  تسا . هدش  حیرصت  هدوب ، باب  دوخ  داتـسا  مظاک ، دیـس  ینعی  یمود ، دناتیئاهب و  تیباب و 

لاس دنچ  رد  هک  تسا  هدـید  ریزگان  ار  دوخ  باب ، ياقآ  نایئاهب ، نایباب و  دوخ  فارتعا  هب  هک  هدوب  ملـسم  نشور و  نانچ  نآ ، قادـصم  و 
« یئادـف  » و باب »  » ار دوخ  شحاولا  راـثآ و  رد  دـنک و  ییاواـمه  هدـیقع  نیا  رد  نایعیـش  هوبنا  يهدوت  اـب  شیوخ ، ياـعدا  روهظ و  تسخن 
رد تسا  وا  نخس  نیا  و  دربب . شیپ  ار  شتلاسر  حالطصا  هب  دناوتب  دننکن و  درط  ار  وا  ات  دهد ، ناشن  يرکسعلا  نسحلا  نب  دمحم  ترضح 

( جع  ) رصع یلو  ترضح  زا  اتحارص  نآ  کلم » يهروس   » لصف رد  هتشون و  ع )  ) فسوی يهروس  رب  ءامـسالا » مویق   » ناونع اب  هک  يریـسفت 
مه هللا » هرهظی  نم   » زا دوصقم  املسم  ناققحم ، رظن  قبط  هک   ) تسا هدناوخ  ناشیا  رومأم  ار  دوخ  هدرک و  دای  یگداوناخ  يهرجـش  مان و  اب 
نم صـصقلا  نسحا  ریـسفت  یف  باتکلا  کلذ  جرخی  نا  ردق  دـق  هللا  (: » تسا تیـصخش  نیمه  هدرک  دای  نآ  زا  شراثآ  رد  ارارک  باب  هک 

هدبع یلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  دـنع 
، رـصم پاچ  ناقیا ،»  » رد ءاهب  یلعنیـسح  لوق  هب  هک  « ) ءامـسالا مویق   » باتک نامه  رد  زین  نیملاعلا .» یلع  رکذلا  دـنع  نم  هللا  هجح  نوکیل 
کلیبس و یف  بسلا  تیـضر  کل و  یلکب  تیدف  دق  هللا  هیقب  ای  : » دـیوگیم تسا )» بتک  عیمج  ربکا  مظعا و  لوا و  : » ص 195 1318 ق ،

پاچ « ) حایـس یـصخش  هلاقم   » رد زین  يدـنفا  ساـبع  و  ص 195 ) « ) ناقیا  » رد ءاـهب  هک  تسا  بلاـج  کـتبحم ». یف  لـتقلا  ـالا  تینمت  اـم 
زا مالک  نیا  رودص  هب  ود  ره  ص 49 ) عیدب ،  119 يرما ، تاعوبطم  رودص  هب  ود  ره  ص 49 ) عیدب ،  119 يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسؤم 

نآرق مالسا و  دوعوم  مئاق  یعطق » تاصخشم   » دناوتیم الماک  دهاوخب ، یسک  رگا  زین ، رـضاح  لاح  رد  دناهدرک . هراشا  تحارـص  هب  باب 
سپـس دروآ و  تسد  هب  ثیدح  هیآ و  اهدص  لالخ  زا  روآ  نانیمطا  نشور و  وحن  هب  ار  نامزلارخآ  رد  وا  تکرح  یلک » طوطخ   » و جع ) )

دهد . صیخشت  باشود »  » زا ار  غود »  » و تقیقح »  » زا ار  هناسفا »  » ینشور هب  ءاهب ، باب و  تایعدم  اب  اهنآ  سایق  رد 

دیفاکشب ار  عوضوم  نیا  رتزیر  یمک  دوشیم  رگا  تسا ، بلاج 

بتک یمالـسا ، رامـشیب  تاـیاور  نآرق و  زا  هتـشذگ  هک  منکیم  هراـشا  ناـمزلارخآ  یجنم  تایـصوصخ  زا  یکی  هـب  هنوـمن ، يارب  هـتبلا .
رب وا  عطاق » يهبلغ  حتف و   » دوعوم و مئاق  يریذپان » تسکش   » و يدنمزوریپ » ، » نآ و  دناهدرک ، هراشا  نادب  تحارص  هب  زین  نیشیپ  ینامـسآ 

فیرش نآرق  رد  تسا . ناحلاص  تموکح  تشگزابیب  لماک و  رارقتـسا  تلادع و  دیحوت و  زا  ناهج  نتخاس  رپ  رـصع و  تیغاوط  يهمه 
« دش دنهاوخ  نیمز  تموکح )  ) ثراو ماهتسیاش  ناگدنب  میتشون : تاروت )  ) رکذ زا  دعب  روبز  رد  روبزلا ؛... یف  انبتک  دقل  و  : » میناوخیم زین 

اهنییآ يهمه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف ، قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یسک  وا  يدهلاب ؛... هلوسر  لسرا  يذلا  وه  (. » 105/ ءایبنا )
رب میتـساوخیم  اـم  اوفعــضتسا ؛... نیذـلا  یلع  نـمن  نا  دــیرن  و  (. » 33/ هبوت « ) دنـشاب هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگ ، بلاـغ 
هب دنوادخ  مکنم ؛... اونمآ  نیذلا  هللا  دعو  (. » 5/ صصق « ) میهد رارق  نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهن و  تنم  نیمز  نافعـضتسم 

، درک دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  اعطق  هک  دـهدیم  هدـعو  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک 
دهاوخ رادهشیر  اجرب و  اپ  هدیدنـسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیـشخب ؛ ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه 

« تخاس دـنهاوخن  نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپیم و  ارم  اهنت  هک  نانچنآ ) ، ) دـنکیم لدـبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت  و  تخاس ؛
ور هب  ور  اروج » اـملظ و  تئلم  اـم  دـعب  الدـع  اطـسق و  ضرـالا  هب  هللا  ـألمی   » ریبـعت اـب  تارک  هب  زین  ینـس  هعیـش و  ثیداـحا  رد  (. 55/ رون )
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ألمی ثعشلا و  هب  ملی  ملکلا و  هب  عمجی  نا  ممالا  هب  هللا  دعو  يذلا  يدهملا  یلع  مالسلا  : » میناوخیم ترضح  نآ  هب  مالـس  رد  میوشیم و 
ایبنا  ) لثم دیآیم  هک  مه  يدهم »  » تسین رارق  رامشیب ، تایاور  تایآ و  نیا  يهیاپ  رب  نینمؤملا ». دعو  هب  زجنی  اطسق و  الدع و  ضرالا  هب 

نارگمتـس يوربا  هب  مخ  دسرب و  تداهـش  هب  مه  رخآ  تسد  درب و  رـس  هب  نادنز  دـیعبت و  رد  ار  شمایق  روهظ و  نارود  نیـشیپ ) يایلوا  و 
حتف يهیآ  هک  تسا  »ي  روصنم  » مئاق وا  هن ! دسریم !؟ هار  زا  یک  یجنم  ایادخ ! هک  دلانب  راز  دزود و  نامسآ  هب  مشچ  تیرـشب  زاب  دیاین و 

. دروآیم رد  ادص  هب  ناهج  رسارس  رد  ار  ناراکمتـس  متـس و  گرم  سوقان  وا  روهظ  تسا و  هدش  هتـشون  شنارای  يو و  یناشیپ  رب  رفظ  و 
یلع ازریم  دینزب . کحم  تیودهم ، رد  یـساسا  لصا  و  يدهم ، تیـصوصخ  کی  نیمه  اب  ار  باب  دمحم  یلع  ازریم  صخـش  الاح  بوخ ،

دروخ و یلیس  دش و  ریگتسد  زاریش  مکاح  طسوت  دوخ ، روهظ  حالطصا  هب  زاغآ  نامه  رد  یئاهب ) یباب و  عبانم  دوخ  هاوگ  هب   ) باب دمحم 
يدنچ و  تخیرگ . زاریش  زا  یقاچاق  هاگنآ  دش و  رظن  دوخ  سبح  دوخ  يهناخ  رد  سپـس  دنک . هبوت  راهظا  زاریـش  ربنم  زارف  رب  دش  روبجم 

مخا يو  هب  راگزور  هرابود  ناهفـصا ، مکاح  گرم  اب  دیدرگ . دـنمهرهب  ناهفـصا  مکاح  ناسحا  فطل و  يهرفـس  زا  هنایفخم  ناهفـصا  رد 
تفای و لاقتنا  ناریا ،) لامـش  رد  هداتفا  رود  ياهشوگ  رد  ود  ره  و   ) قیرهچ سپـس  وکام و  نادنز  هب  یتلود ، نارومأم  ظفحلا  تحت  درک و 
. هدش هدرپس  مادعا  يهخوج  هب  نادـنز ، يرد و  هب  رد  دـیعبت و  لاس  شـش  زا  سپ  زین  ماجنارـس  دـنام و  سبح  رد  دوخ  هاتوک  رمع  رخآ  ات 
، ینایداق دـمحا  مالغ  دوصقم ، ارهاظ   ) تنـس لها  زا  یکی  دـنکیم : هیـالگ  ص 7 و7 ) « ) تاقارـشا  » باتک رد  زین  ءاهب  یلعنیـسح  باـنج 

مئاق نیا  یلو  درک ، ادـیپ  مه  دـیرم  رازه  دـص  دودـح  درک و  تیمئاق  ياعدا  دـمآ و  تسا ) دـنه  يهراق  هبـش  رد  يرگینایداق  راذـگداینب 
ياعدا تاهج ، زا  یتهج  رد  تعامج  تنس و  لها  زا  یسفن  : » تسا نینچ  اقیقد  ءاهب  ترابع  دنتشک ! دنتفرگ و  ناناملسم  ار  باب )  ) یقیقح

[ باب دمحم  یلع  ازریم  ینعی   ] یقیقح مئاق  دندرک . مایق  شتمدخ  هب  دـندومن و  شتعاطا  سفن  رازه  دـص  بیرق  نیح  یلا  هدومن و  تیمئاق 
هکلب ناناملـسم ، و   ) نایعیـش هک  یـسک  ماـجرف  دوب  نیا  یگداـس ! نیمه  هب  دـندومن »... شدیهـش  دومرف  رما  رب  ماـیق  ناریا  رد  یهلا  روـن  هب 
اـضق زا  دـنکفا ! رب  نیمز  طیـسب  زا  ار  فارحنا  داسف و  ملظ و  داینب  دـیایب و  دـنک و  باکر  رد  اپ  هک  دنتـسه  شرظتنم  اهنرق  نایدا ) ناوریپ 

باب و زا  يرتهب  تشونرـس  تشذگرـس و  درمـشیم ) باب  دوعوم  ار  دوخ  هک   ) زین ءاهب ، يرون  یلعنیـسح  ینعی  باب ، بانج  نیا  نیـشناج 
هلا دایرف ال  دنارذگ و  رهـش  نآ  رهـش و  نیا  رد  رظن  سبح  نادنز و  دیعبت ، رد  ار  شرمع  يهمه  زین  وا  تشادن و  نایاقآ  بولغم !» يدـهم  »

اههدـعو و اب  باب »  » دـمحم یلع  ياـقآ  تایعدـم  يراـگزاسان  دادرـس . تسین )! اـهنت  ینادـنز  نم  زج  ییادـخ   ) دـیرفلا نوجـسملا  اـنا  ـالا 
یلع صاخ  تیانع  فطل و  دروم  و  هیخیـش ، هیباب و  ناکرا  زا   ) يدزی قلاخلادـبع  الم  یتقو  هک  دوب  اجنآ  اـت  ینید  دنتـسم  ياـهییوگشیپ 

تیباب زا  و  دز » هحیـص  ( » ص 174 موس ، شخب  « ) قحلا روهظ   » باتک يهتـشون  هب  دـش ، علطم  باب  تیمئاق »  » ياـعدا زا  يزاریـش ) دـمحم 
یبلطم لقن  هنیمز ، نیمه  رد  دـندنادرگ . يور  باب  زا  وا » ببـس  هب   » نارهت رد  زین  یعمج  و  دومن » مایق   » وا دـض  رب  درک و  ضارعا »  » الماک

رظن تحت  باتک ، نیا  هک  دینادیم  تسین . فطل  زا  یلاخ  ص 361 ) ج 1 ، « ) هیردلا بکاوکلا   » رد يدعب ) یتیآ   ) هراوآ نیسحلادبع  زا  زین 
هدرمـش تیئاهب  گرزب  ناگدنـسیون  ناـغلبم و  زا  تقو ، نآ  رد  نآ  فلؤم  تسا و  هتفاـی  شراـگن  يدـنفا ) ساـبع   ) ناـیئاهب تقو  ياوشیپ 

نارـس هقرف و  زا  داقتنا  رد  ار  لیحلا » فشک   » يهدنبوک یندناوخ و  رایـسب  باتک  تشگرب و  کلـسم  نآ  زا  دعب ، يدنچ  هتبلا  هک   ) دـشیم
(، یلزا يهقرف  ياوشیپ  و  ءاهب ، بیقر  ردارب و   ) لزا حبـص  ییحی  ازریم  ندـیبوک  يارب  باتک ، نیا  رد  هراوآ  تخاـس .) رـشتنم  تشون و  نآ 

باـب یـصو »  » ار وا  نیتـسخن ، ناـیباب  رثـکا  هـک   ) زین یباـب  صخاـش  لـجر  نـیا  دـهدیم  ناـشن  هـک  دـنکیم  لـقن  يو  ناـبز  زا  ار  یبـلطم 
: »... دسیونیم هراوآ  تسا . هدرکیم  وجتسج  باب  زا  ریغ  يرگید  درف  رد  نایعیش  يهماع  نوچمه  ار  دوعوم » مئاق   » صخش دنتـشاگنایم )
ینعی وا » يارب  باب  ترـضح  لبق  زا  لزا  دـیحو و  تآرم و  لیبق  زا  باقلا  یـضعب  هک  ناوا  نامه  رد  تفگ  هک  یقثوم  صخـش  زا  مدـینش 

دوعوم نیملـسم و  مئاـق  رگا  هک  دومن  راـهظا  هناـمرحم  هللا  ءاـهب  ترـضح  دزن  يزور  دـشیم  رداـص  هعیفر  تاـعیقوت  دیـسر و   » لزا حـبص 
راک هچ  هب  هداد  ام  هب  باب  هک  فاصوا  باـقلا و  نیا  تخادرپ و  میناوت  رذـع  مادـک  هب  تخاـس و  میهاوخ  هچ  اـم  دـیامرف ، روهظ  نیرظتنم 

دروخ !»؟ دهاوخ 
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هتسنادان اما  دنک ، بارخ  ءاهب ) یلعنیسح  شبیقر : عفن  هب   ) ار لزا  حبص  صخش  هتساوخیم  یئاهب  غلبم  نیا  دوشیم ، مولعم  هک  روط  نآ 
تسا هدناسر  بیسآ  تیئاهب  تیباب و  ناینب  هب 

نابحاص اعبط  تسا و  یگتخاس  چوپ و  یگمه  تارـضح ، ياهاعدا  هک  مینیبیم  بیترت ، نیدب  دهاوخ ! ادخ  رگ  ریخ  ببـس  دوش  ودع  هلب ،
ياهراچ نیاربانب ، دناهدوب . هاگآ  ناشهار  یتسردان  تایعدم و  نیا  یچوپ  هب  سک ، ره  زا  شیب  دوخ  ویرانـس ، نیا  نانادرگراک  اعدا و  نیا 
رتنشور و  « ) ینامـسآ یحو  نید و   » يهریاد زا  جراـخ  ـالماک  ییاـج  رد  ار  بتک  نـیا  ساـسا  اـهاعدا و  نـیا  يهـشیر  هـکنآ  زج  میرادـن 

دنب  » انایحا و  يدام » عماطم   » و یناسفن » ءاوها   » رد مینک : وجتسج  ع )  ) نیموصعم همئا  نآرق و  نشور  ياههدعو  میلاعت و  زا  نوریب  مییوگب :
رد زین  رما  ود  ره  دهاوش  هنافـسأتم  و  دـننکیم .) يوریپ  نک ، تموکح  زادـنیب و  هقرفت  دـست :» قرف   » تسایـس زا  هک  « ) ناگناگیب اب  تسب  و 

تسین . مک  خیرات 

نیا دشر  يارب  ار  رتسب  هنیمز و  هک  دوش  تبحص  يروما  يهرابرد  تسا  رتهب  نایرج ، نیا  یلصا  ماوع  ندش  نشور  زا  دعب  بوخ ، رایـسب 
تخاس دعاسم  نایرج 

هک مینادیم  منک . هراشا  دوشیمن ) دشن و  رارکت  هاگ  چیه  رگید  هک   ) رما يادتبا  رد  تیباب  عیـسو  اتبـسن  دـشر  هب  دـیاب  ادـتبا  هنیمز  نیا  رد 
باب ناوریپ  بوشآ  هک  يوحن  هب  دش ، ور  هب  ور  ناریا  مدرم  زا  ياهظحالم  روخ  رد  اتبسن  شخب  لابقتسا  هب  هجوت  اب  رما ، يادتبا  رد  تیباب ،

يهرادا رد  راجاق  رابرد  راکـشآ  فعـض  راگزور : نآ  رد  نامروشک  یماظن  یـسایس -  يهدننکـش  طیارـش  هب  هجوت  اـب  هژیو  هب   ) روشک رد 
تاردقم رد  اهنآ  يهدنیازف  تالخادم  و  تاره ، زاقفق و  يارجام  رد  سیلگنا  سپس  سور و  زا  ناریا  یپایپ  یماظن  ياهتسکـش  روشک ،

يدج تالکـشم  اهرطخ و  اب  ار  نامروشک  ناسارخ ) رد  رالاس  ناخ  نسح  بوشآ  زین  تنطلـس و  یعدـم  ناگدازهاش  شروش  روشک ، نیا 
تانایب و یتسـس  هب  هجوت  اب  اما  دیماجنایم . اجک  هب  راک  تسین  مولعم  دوبن ، ریبکریما  صخـش  تیعطاق  تیارد و  رگا  هک  تخاس  ور  هب  ور 
وا و صخـش  مادعا  هب  هک  وا ، يهزات  تایعدـم  ندـش  الم  رب  زیربت و  ياملع  ياهشـسرپ  هب  ییوگخـساپ  زا  باب  زجع  هژیو  هب  تاداقتعا و 

مه يرطخ  رگا  سپ  نآ  زا  هک  تفای  لیلقت  شور  ناهن  رامش و  كدنا  یهورگ  هب  تیباب  دش ، رجنم  روشک  رد  شناوریپ  شروش  بوکرس 
نیشیپ ياهبوشآ  دیدجت  يارب  ار  دوخ  ناوت  رگید  نایرج ، نیا  عقاو  رد  و  دوب ، صاخشا  زا  یضعب  يهناریگلفاغ  رورت  هب  دودحم  تشاد ،

هچ ریبعت ، رگید  هب  دوب و  يروما  هچ  نوهرم  هیلوا ، شرتسگ  دـشر و  نآ  دـید  دـیاب  دوب . هداد  فک  زا  ناردـنزام ) ای  ناجنز  بوشآ  ریظن  )
: منک هراشا  لماع  دنچ  هب  دیاب  اجنیا  رد  درک ؟ مهارف  رما  يادتبا  رد  تیباب  عیسو  اتبسن  يهعـسوت  يارب  ار  دعاسم  يهنیمز  رتسب و  ییاهزیچ 

ياـهیتساک اهفعـض و  دوـجو  تخاـس ، هداـمآ  ناـمروشک  رد  ناـیرج  نیا  يهیلوا  دـشر  يارب  ار  رتـسب  هنیمز و  هک  یلماـع  نیتـسخن  - 1
زورب يارب  ار  هـنیمز  اـعبط  هـک  دوـب  تـلم ) تـلود و  زا  مـعا   ) راـگزور نآ  ناریا  يهعماـج  رد  يداـصتقا  یــسایس و  یگنهرف ، نوگاـنوگ 

جرم و جره و  نرق  مین  دودـح  یمالـسا  ناریا  هیوفـص ، یـشاپورف  زا  سپ  هک  مینادیم  تخاسیم . مهارف  اهبیـسآ  شریذـپ  تالکـشم و 
مجاهت اب  زین  سپـس  تفر . لیلحت  يدایز ، رادـقم  هب  نآ  يداـصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، يهینب  تدـم  نیا  رد  دـنارذگ و  رـس  زا  ار  راتـشک 

اهدرد و رب  رما ، نیا  و  دـش ، ود  نآ  يهدـنیازف  تالخادـم  راـتفرگ  تدـش  هب  دـیدرگ و  ور  هب  ور  سیلگنا  دـعب  هیـسور و  میقتـسم  یماـظن 
نوگانوگ لماوع  ربارب  رد  دـناوتیمن  یناوتاـن  فعـض و  طیارـش  رد  روشک ، کـی  هک  تسا  یعیبط  دوزفا . هعماـج  نیا  هاـکناج  تالکـشم 

. درک روهظ  راجاق ) هاش  دـمحم  مظعا  ردـص   ) یـساقآ ازریم  یجاـح  تلود  ياـهلاس  نیـسپاو  رد  تیباـب  دـنک . يرادـیاپ  هقرفت  بیرخت و 
روما يهرادا  راک  رد  ینامثع  سیلگنا و  سور و  موادـم  ياهیناصقر  هبرگ  تامکحت و  هژیو  هب  نوگانوگ ، للع  هب  یـساقآ  ازریم  یجاـح 

ناخ نسح  يهنتف  ریظن  هدنـشک  رایـسب  یتاشاشتغا  اهبوشآ و  ماک  هب  ار  روشک  زین ، وا  يرانکرب  هاش و  دمحم  گرم  دوب . هدنامورف  روشک 
يهنماد رب  دننک و  تردابم  ورین  جیسب  هب  دنتـسناوت  ناجنز  ناردنزام و  رد  نایباب  هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد  و  دیناشک ، ناسارخ  رد  رالاس 
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ینید كاپ  تاساسحا  دیاقع و  زا  تیباب  نارس  يهدش  باسح  و  يرازبا »  » يهدافتـسا لماع ، نیمود  - 2 دنیازفیب . شیوخ  بوشآ  تردق و 
نآ رد  هژیو  هب  هک  يراظتنا  دـیما و  دوب ؛ جرف ، راـظتنا  دـیما و  تیودـهم و  لـصا  هب  ناـنآ  داـقتعا  همه : سأر  رد  و  ناریا ، مدرم  یبهذـم  و 

ندـمآ هوتـس  هب  و  ایناتیرب ) يرازت و  سور   ) شیوخ يهشیپ  رفاک  وگروز و  ناگیاسمه  ربارب  رد  ناریا  یناوتان  فعـض و  تلع  هب  راگزور ،
هب دوـش  هجوـت  هنوـمن ، يارب   ) نیمزرـس نـیا  رد  یبیلــص  نارگرامعتــسا  يهدـنیازف  هدـننز و  ياـهمکحت  تالخادـم و  زا  ناملــسم  تـلم 

رایسب دیماجنا ) يو  ناهارمه  ریفس و  لتق  مدرم و  یمومع  مایق  مشخ و  هب  هک  فودیابیرگ ، نارهت ، رد  يرازت  رورغم  ریفـس  ياهییوگروز 
یلع ازریم  رگا  املـسم  دنهد و  بیرف  ار  نانآ  دندرک  یعـس  مدرم ، كاپ  دیاقع  زا  هدافتـساءوس  اب  تیباب ، نایرج  نارـس  دوب . هدش  گنر  رپ 

حیرص و  » روط هب  مه  نآ  لوا ،» زور   » نامه رد  ار  تلاسر و )... تیمئاق و  ياعدا  رب  ینبم   ) دوخ يون  هب  ون  ریغتم و  ياههیعاد  باب ، دمحم 
هک یـسایس ، نارگیزاب   ) دـندیورگیمن وا  هب  موب  زرم و  نیا  ناملـسم  نمؤم و  مدرم  زا  کی  چـیه  تشاذـگیم ، نایم  رد  مدرم  اب  هدرپیب »

نتم دوصقم ، تسا . رامـش  تشگنا  زیچان و  زین  ناشدادعت  و  دـنراد ، رگید  باسح  دـندرگیم ، هتفـشآ  رازاب  دولآ و  لگ  بآ  لابند  اساسا 
یلاوح « ) تشدب  » تشد رد  ءاهب ) یلعنیسح  هلمج : زا   ) هیباب نارس  زا  یعمج  هک  یتقو  هک  نانچ  تسا ؛) ناریا  هاوخ  نامرآ  ناملسم و  تلم 

هب هدرک  كزب  زاب و  يور  اب  نیعلاهرق  تسا و  هدـش  خوسنم  دـیدج ، روهظ  رد  مالـسا  نید  تاررقم  ماکحا و  هک  دـندرک  مـالعا  دورهاـش )
دنتـشگنرب و رگید  هک  دنتفر  نانچ  دندرک و  لودع  باب  يوریپ  زا  نایباب  زا  یعمج  یئاهب ، عبانم  دوخ  حیرـصت  هب  تشاذگاپ ، نادرم  عمج 
، راک نیا  تباب  ار ، نایتشدب  دوب ، تشدب  رد  رگا  هک  درک  مالعا  یسربط  خیش  يهعلق  رد  هیباب ، مود  تیصخش   ) ياهیورشب نیـسح  الم  یتح 
يوریپ و زا  مد  داد و  ناـشن  ناریا  تلم  یعیـش  یمالـسا و  ياـهرواب  هب  دـقتعم  ار  دوـخ  ادـتبا  باـب  دـمحم  یلع  هنافـسأتم  اـما  دزیم ! دـح 
زا یهاگآ  يانعم  هب  هک  دناوخ  ترـضح  نآ  باب »  » افرـص ار  دوخ  دز و  جع ) « ) يرکـسعلا نسحلا  نب  دمحم   » ترـضح هار  رد  يراکادـف 

، باب هک  ( ) ص  ) ربمایپ يرارذ  هب  نادـنمهقالع  ترـضح و  روهظ  نارظتنم  يارب  اـعبط  رما  نیا  دوب . ناـنآ  اـب  طاـبترا  و  ع )  ) تیب لـها  مولع 
تیمئاـق و نوچ  ینایعدـم  داـهن و  رتارف  ار  اـپ  وا  دـعب  لاـس  دـنچ  درکیم . بلج  دوخ  هب  ار  اـهنآ  تشاد و  هبذاـج  دوب ) ناـنآ  هب  بوسنم 

ياوعد زا  ناشتاعالطا  دـسرب و  مدرم  شوگ  هب  هلـصافالب  هک  دوبن  نانچ  زین  نیا  یلو  تشاد ، رگید  باسح  هک  تخاـس  حرطم  ار  تلاـسر 
ناسآ  » نتشادن یسرتسد  و  قیرهچ ، وکام و  نادنز  رد  باب  مئاد » ندوب  روصحم  ، » موس لماع  - 3 دشاب . زور » هب   » حالطصا هب  باب ، يهزات 
مولظم  » زین باب و  هب  عجار  مدرم  نیب  هیباب  نارـس  هدـش » باـسح  تاـغیلبت   » يارب ار  هنیمز  یعیبط  روط  هب  هک  دوب  يو ، هب  مدرم  میقتـسم » و 

دشیم و اهنآ  يریگتـسد  زا  سپ  یباب  نارگ  شروش  اب  هک  يزیمآ  تواسق  اضعب  دنت و  تامادقا  هژیو  هب  تخاسیم و  مهارف  نانآ  ییامن »
المع دشیم ) یـسان  نادرمتم ، اب  نشخ  يههجاوم  رد  تقو  يدادبتـسا  تموکح  لومعم  يهریـس  زا  اتدمع  و   ) تشادن مه  یترورـض  چیه 

ندـناشوپ و   ) دوخ ناوریپ  فطاوع  کیرحت  يارب  نآ  زا  هک  داد  ناـیرج  نیا  يدـعب  ناربهر  تسد  هب  ییاـمن  مولظم  يارب  یبوخ  كاروخ 
زا هک  دوب  یکوکـشم  ياهتسد  لماع ، نیمراهچ  - 4 دنریگ . رفاو  يهرهب  کلـسم ) نیا  نایعدـم  یقطنم  تابثا  رد  شیوخ  یملع  یناوتان 

لیان تردـق  مره  سأر  ندرک  هضبق  رب  ینبم  شیوخ  یـسایس  ضارغا  هب  ات  تساوخیم  ظـیلغ  ار  هنتف »  » يهداـم تموکح ، هاگتـسد  نورد 
روط هب  راجاق ) هاش  دمحم  نامز  رد  یناهفصا  رابت  یناتسجرگ »  » بهذم و ینمرا »  » مکاح  ) هلودلا دمتعم  ناخرهچونم  مرگ  ییاریذپ  دوش .
یباب عبانم  هدش » شوتر   » ياهتیاور یتح  هک  تسا  رادوب  كوکـشم و  تخـس  یمادقا  باب ، بانج  زا  هام  دنچ  تدم  هب  هنایفخم و  الماک 
رایسب ییاریذپ  نیا  هک  دوش  هجوت  دنزیم . دییأت  رهم  راک  نیا  رد  ناهفصا  مکاح  هنازاورپ » دنلب   » یـسایس دصاقم  رب  زین ، ارجام  زا  یئاهب  و 

ماظن ناخ  نیسح   ) زاریـش مکاح  رظن  سبح  زا  هزاجایب  جورخ  تلع  هب  باب  ياقآ  هک  دشیم  ماجنا  یطیارـش  رد  تسرد  هبئاشیب ! مرگ و 
« ییاریذپ ، » هجو چیه  هب  زین  یساقآ ) ازریم  یجاح  تسایر  هب   ) يزکرم تلود  تسایـس  تشاد و  رارق  تموکح  بیقعت  تحت  اعبط  هلودلا )
اب هژیو  هب  ناـیباب و  اـب  يرون  ناـخ  اـقآ  ازریم  زیگنا  لاؤس  كوکـشم و  طـباور  ناـخ ، رهچونم  راـک  زا  رتمهم  دوبن . وا  قـیوشت »  » باـب و زا 

ازریم تسا . هدمآ  یئاهب  عبانم  دوخ  رد  نآ ، هب  طوبرم  رابخا  هک  تسا  هاش  نیدلارصان  هاش و  دمحم  نامز  رد  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  صخش 
يهئطوت دربشیپ  رد  یلصا  نکر  و  سور ، رازت  ادعب  سیلگنا و  ترافس  يهیامحلا  تحت  هاش ، نیدلا  رـصان  لیفولگنا  مظعا  ردص  ناخ ، اقآ 
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ریما هک   ) ار ءاهب  هک  تسا  نیا  داد ، ماجنا  ترادص  هب  ریما ، لزع  زا  سپ  یسک  نینچ  دوب . ریبکریما  تداهش  لزع و  يرامعتسا  يدادبتسا - 
ماـیا 29، هماـن  هژیو  ... ) درک رومأـم  يو  زا  يرادـنامهم  ییاریذـپ و  هب  ار  شردارب  دـناوخارف و  نارهت  هب  دوـب ) هدرک  دـیعبت  قارع  هـب  ار  وا 
اب میژر ، کـی  مهم  ناـنکراک  هک  یتـقو  تسادـیپ  دراد .) هنیمز  نیا  رد  یبوخ  ثحب  رویرهش 1386 ، خروم 6  مج ، ماج  هماـنزور  همیمض 

هلئاغ يرهق ، روط  هب  دنراد ، تسب  دنب و  دننکیم ) يزادنارب »  » قشم راکـشآ ، ناهن و  روط  هب  هک  ینافلاخم  هژیو  هب   ) تموکح نآ  نافلاخم 
تشگ . دهاوخ  لکشم  نآ  عفر  تفای و  دهاوخ  قیمعت  هعسوت و  افیک  امک و 

فیدر رد  ناوتیم  زین  ار  تیئاهب  تیباب و  يهقرف  زا  سیلگنا ) هیـسور و  لثم   ) یجراخ ياهتلود  راکـشآ  ناهنپ و  ياهتیامح  اـیآ 
؟ تخاس دعاسم  اهنایرج  نیا  شرتسگ  دشر و  يارب  ار  هنیمز  رتسب و  هک  داد  رارق  یلماوع 

رگا تسا . رتارف  روزیلاتاک ، ای  زاس  هنیمز  لـماوع  مهـس  زا  ارجاـم ، دربشیپ  رد  اـهتلود  نیا  مهـس  دـیهاوخب  ار  شتـسار  اـما  هلب . یتهج ، زا 
يهتـسد ود  هب  تیئاهب ، هژیو  هب  تیباب و  نایرج  یلـصا  نانادرگ  هنحـص  نالماع و  هک  میتفگ  ثحب ، زا  تمـسق  نیا  زاغآ  رد  دـشاب  ناتدای 

دنوشیم . میسقت  یناریا ) ریغ  یناریا و   ) یجراخ یلخاد و 

؟ دیهد حیضوت  رتشیب  دوشیم 

( دناهتـشاد تسد  اهنایرج  نیا  داجیا »  » لصا رد  مییوگن  رگا   ) هناگیب ياهتردق  دـهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  دـهاوش  نئارق و 
. درک مهاوخ  هراشا  ثحب  یط  رد  دـهاوش  نیا  زا  یـضعب  هب  دـناهدوب . هدـننک  نییعت  اهنآ  يهعـسوت  اقب و  رد  هک  میریذـپب  دـیاب  مک  تسد 
تافالتخا و زا  رودب  و  «، » هچراپکی دحتم و   » ناریا هناگیب ، يوج  هطلس  ياهتردق  هک  منک  ناشن  رطاخ  ار  یساسا  يهتکن  نیا  دیاب  اتلاجع 

دتفا هار  هب  ياهزات  لاجنج  شکمشک و  روشک  نیا  رد  زور  ره  هک  دنکیم  اضتقا  ناشعفانم  دندنسپیمن و  ور  چیه  هب  ار  ینورد » ياهشنت 
ات دنیبب ، يدج  بیسآ  تسا ، هدمآ  مهارف  اسراپ » ناهیقف  ینید  تماعز   » و عیشت »  » تکرب هب  هک  تلم ، نیا  ینید » ماجـسنا   » و یلم » نایک   » و
اب هک  دـنراذگ  دوجو  يهصرع  هب  اپ  روشک  نیا  رد  یهورگ  هک  تسا  نارگرامعتـسا  عفن  هب  ـالماک  بیترت ، نیدـب  ددرگ . رتناـسآ  نآ  علب 

ضوع ار  نانآ  يورین  و  جیـسب ، نانآ  دض  رب  ار  تلم  ارهق  جالعال ،» نیداینب و  داضت   » نیا دنـشاب و  فلاخم  تلم ، تیرثکا  نامرآ  نامیا و 
اقب يارب  دیوجیم ) یهانپرـس  تلم ، مشخ  نافوت  ربارب  رد  هک   ) زین هورگ  نیا  الباقتم  دنک . نورد  هب  فوطعم  زواجتم ، يهناگیب  اب  يریگرد 
نیا هب  کمک  يازا  رد  دناوتب  دیآ و  شتسد  هب  تصرف  زین  گنز  هب  شوگ  وج و  هطلس  يهناگیب  دوش و  یلجتلم  هناگیب  هب  ، شیوخ دشر  و 

فالتخا  » تسایـس هکنیا  نمـض  دـیوج ، هرهب  نآ  حـلاصم  تلم و  دـض  رب  یمئاد  ياهبرح  يهباـثم  هب  يو  زا  نآ ، تیوقت  زیهجت و  هورگ و 
شلیف یسک  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ینایعدم  اهنآ  نایم  رد  هشیمه  دوش و  ارجا  زین  هورگ  نیمه  هب  تبـسن  دیاب  نک ،» تموکح  زادنیب و 

اج هب  اج  تسا ، هتفای  نایاپ  ناشفرصم  خیرات  هک  ییاههرهم  موزل ، تروص  رد  دنکن و  یجراخ ) تردق  زا  لالقتـسا  ینعی   ) ناتـسودنه دای 
دـصق ءوس  يارجام  رد  دنریگب . ار  نارگید  ياج  دنـشاب ، هتـشاد  بابرا  نیمارف  دربشیپ  رد  يرتشیب  یگدامآ  ناوت و  هک  مادـک  ره  دـنوش و 

ریگتـسد تعامج  نیا  نارـس  زا  ياهظحالم  روخرد  رامـش  لاوش 1268.ق ،) رخاوا   ) راجاق هاش  نیدـلا  رـصان  هب  ناـیباب  زا  یعمج  ماـجرفان 
رگید هارمه  ناریا ، هاش  رورت  يهدنورپ  یلصا  نامهتم  زا  یکی  هاگیاج  رد  زین  ءاهب  صخش  دندش . مادعا  اتیاهن  دنداتفا و  نادنز  هب  دندش و 

نیا رد  ادـج  ار  ءاهب  هاش ) نیدلارـصان  ردام   ) ایلع دـهم  نوچ  يدرف  هک  اجنآ  زا  داتفا و  نادـنز  هب  دـش و  ریگتـسد  ارجام  نآ  رد  هیباب  نارس 
رطخ ضرعم  رد  نارـس ) رگید  زا  رتتخـس  دیاش  و   ) تخـس وا  ناج  درکیم ، رارـصا  يو  تازاجم  رب  تدش  هب  تسنادیم و  لیخد  هئطوت 
نیا دروم  رد  زیگنا  لاؤس  ـالماک  لومعمریغ و  بیجع و  يوـحن  هب  یکوروـگلاد ) سنرپ   ) ناریا رد  هیـسور  تقو  ریفـس  ناـهگان  اـما  دوـب .

زا ار  وا  يدازآ  تابجوم  همکاحم ) ماگنه  رد  يو  عفن  هب  تداهـش  نداد  یتح  و   ) دـیدهت راشف و  اب  درک و  ینایم  رد  اـپ  ءاـهب ، ینعی  یکی ،
ات داتـسرف  ناریا  تلود  ناشارف  هارمه  ار  سور  ترافـس  مالغ  دادغب ، هب  نارهت  زا  ءاهب  دیعبت  ماگنه  یتح  تخاس و  مهارف  مادـعا  نادـنز و 
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« عیدـب نرق   » باـتک نوـچمه  ناـیئاهب ، دوـخ  لوا  تسد  عباـنم  رد  باـت  بآ و  اـب  میتـفگ  هچنآ  دـسرب ! وا  هب  يدـنزگ  هار ، ناـیم  رد  اداـبم 
رب نارگید  یقوش و  ریباعت  یضعب  زا  تسا و  هدمآ  يدنرز ، لیبن  خیرات  صیخلت  راونالا ،» علاطم   » و تیئاهب ) ربهر  يدنفا : یقوش  يهتـشون  )

هدرکیم راتفر  يو  اب  نویسالوتیپاک »  » نوناق قبط  ایوگ  هتـسیرگنیم و  هیـسور  هیامحلا » تحت   » مشچ هب  ءاهب ، هب  هیـسور  ریفـس  هک  دیآیم 
رد دیاش  تشاد و  یمومع  راکفا  رد  يدـب  رایـسب  باتزاب  دارفا ، زا  هناگیب  يارفـس  ياهتیامح  اهینایم و  رد  اپ  هنوگ  نیا  نامز  نآ  تسا !

، یناریا حالطصا  هب  کی  زا  عافد  هب  نینچ  نیا  هناگیب ، يارفـس  هک  تفای ) ناوتیم  رتمک  لقا ، ای ال   ) تفای ناوتن  يدروم  ریخا ، نرق  ود  یط 
داد و خر  ءاهب  تسد  هب  تیئاهب  سیسأت  زا  شیپ  اهلاس  یخیرات ، یسایس -  زیگنا  رب  لمأت  يهثداح  نیا  دنـشاب ! هدیـشک  ار  هویگ  يهنـشاپ 

اسفناو نآ  رد  یـسور  سنرپ  بانج  نامایب  يدج و  تیامح  رگا  هک  یـسور  سنرپ  بانج  نامایب  يدج و  تیامح  رگا  هک  تسا  نشور 
ورملق رد  ار  تیئاهب  نیـشام  دعب ، اهلاس  ات  دوبن  هدـنز  رگید  تفاییمن و  رورت  يهکبـش  ياضعا  رگید  زا  رتهب  یتشونرـس  ءاهب  ياقآ  دوبن ،
تباـب يو  ریفـس  زا  هیـسور ، رازت  هب  باـطخ  شروهـشم ، حوـل  نآ  رد  ناریا ، زا  جورخ  زا  سپ  مه ، لـیلد  نـیمه  هـب  دـنز . دـیلک  یناـمثع 

نیـشناج ءاهب و  گرزب  دنزرف  دـش : رارکت  يرگید  يهنوگ  هب  اددـجم  زین  دـعب  لاس  اههد  ارجام ، درک . رکـشت  دوب  هدرک  هک  ییاهتیامح 
قطانم گنرین ، روز و  اب  اـیناتیرب ، مسیلاـیرپما  هک  ینارود  رد  ینعی   ) قرـش مالـسا و  ناـهج  يارب  ناـمز  نیرتموش  رد  يدـنفا ، ساـبع  يو ،

هب قفوم ، ات  ار  شیاهلاگنچ  دنه ، يهراق  هبش  رد  هدرک و  لاغشا  ناتسناغفا و - ... زاقفق و  ات  ندرا  نیطسلف و  قارع ، رصم ، زا  ار -  یمالسا 
هدرک و دیفـس  ار  زیگنچ  يور  رد 1919 ، راستیریما »  » یلاها ماع  لتق  نوچ  یعیجف  ياهراتـشک  اب  هدولآ و  راید  نآ  ناـهاوخ  يدازآ  نوخ 

تراسا بانط  نتخاس  مکحم  یپ  رد  ياتدوک 1299 ، يارجا  سپس  ناریا و  یگیامحلا  تحت  دادرارق 1919  لیمحت  قیرط  زا  زین  ناریا  رد 
، زین يدنفا  سابع  دش . ءاهبلادبع  رـس  تفرگ و  هیلاوش »  » ناشن و  رـس »  » بقل ندـنل  رابرد  زا  دوب ،) يدـنفا  سابع  ياقآ  نانطو  مه  ندرگ  رب 

تلود تلادـع » تسایـس و   » و مجنپ ) جرج   ) ایناتیرب روتارپما  زا  امـسر  دوخ  ياههمان  حاولا و  رد  تخانـشزاب و  کمن  ردـق  ردـپ ، نوچمه 
درک . رکشت  سیلگنا 

؟ دیهدب یحیضوت  دیا  هدرک  هئارا  ناریا  رد  تیئاهب  باتک  رد  هک  يا  هیرظن  هرابرد 

مهدزیس نرق  رد  یمالسا  ناریا  رد  هناگیب  ياهورین  شیارآ  نامدیچ و  ماهدرک : زاغآ  یساسا  شسرپ  نیا  حرط  اب  ار  منخـس  باتک ، نآ  رد 
نیمزرـس نیا  رد  یتسیلایرپما  ياهتردـق  ذوفن  دوب ؟ هنوگچ  تیئاهب ، تیباب و  يهقرف  شیادـیپ  نامز  رد  ینعی  يدـالیم ، مهدزون  يرجه / 
صوـصخ رد  ناـشدرکراک  دـندرک و  لـمع  تروـص  هچ  هب  یلخاد  ياهرادـتقا  ذوـفن و  ربارب  رد  اهتردـق  نیا  تفاـی و  رارقتـسا  هنوـگچ 

هناتخبـشوخ دنچ  ره  هک  دراد  یـساسا  تیمها  تهج  نآ  زا  نادب ، ییوگخـساپ  ترورـض  شـسرپ و  نیا  حرط  دوب ؟ هچ  روهظون  ياههقرف 
یبرغ ياهتلود  میقتسم  یمـسر و  رامعتـسا  هب  هاگچیه  هک  تسا  يروشک  اهنت  ییاقیرفآ ، یـسایسآ و  ياهروشک  نیب  ناریا )  ) نامروشک

يدالیم مهدزون  نرق  لیاوا  زا  نآ ، رد  وج  هطلس  ياهتلود  ذوفن  هک  تسا  نشور  الماک  نیمزرـس ، نیا  خیرات  هب  ناهاگآ  رب  اما  دماینرد ،
رد سیلگنا  سور و  ياهتلود  ذوفن  دنیارف  هب  نالک  هدرـشف و  یهاگن  اب  سپـس  دوب . هدننک  نییعت  رایـسب  يدامتم ، ياهلاس  يارب  دعب ، هب 

« یگداتسیا  » راجاق و تلود  نوزفا  زور  یگداداو »  » و مهدزون ، نرق  رد  روشک  نیا  رب  اهنآ  يداصتقا  یماظن و  یـسایس ، يهرطیـس  ناریا و 
هاـش یلعحتف  زا  سپ  راـجاق  نارود  یط  رد  ماهدروآ : هرطیـس  ذوفن و  نیا  ربارب  رد  هعیـش ) ياـملع  يربـهر  هب   ) ناریا ناملـسم  تلم  رادـیاپ 

رد یمئاد  يهناخترافـس  ياچنامکرت ، داد  رارق  داقعنا  زا  سپ  هیـسور  دندوب . سیلگنا  يرازت و  سور  ناریا ، رد  ذوفن  يذ  لود  نیرتهدمع 
تازاـیتما زا  اـهسور  هیـسور ، زا  ناریا  یماـظن  تسکـش  تلع  هب  دوـمن . مادـقا  رما  نیا  هب  يو  زا  سپ  زین  ناتـسلگنا  درک و  سیـسأت  ناریا 

لاغـشا زا  سپ  هرخالاب  دـندرکیم . شالت  رمتـسم  روط  هب  اـهزایتما ، عون  ناـمه  بسک  يارب  مه ، اهیـسیلگنا  دـندش و  دـنمهرهب  يرایـسب 
نانآ اب  ناتـسگنت  ناریلد  هاش ،) نیدلارـصان  نامز  رد   ) رهـشوب کیژتارتسا  ردنب  هب  اهنآ  يهلمح  اهیـسیلگنا و  تسد  هب  كراخ  يهریزج 

رب هک  اضما  سیراپ  رد  ناتـسلگنا  ناریا و  نیب  ياهماندـهع  هاش ، نیدلارـصان  یتسـس  سأی و  اهیناتـسگنت و  تسکـش  اـب  دـندرک و  هلباـقم 
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، هلمج نآ  زا  هک  تفرگ  ناریا  تلود  زا  زین  يرگید  تازایتما  گنرین ، روز و  اب  ایناتیرب ، دز . دییأت  رهم  ناریا  زا  ناتـسناغفا  تاره و  ییادج 
مایق اب  هک  دوب ، هدـش  دـقعنم  رتیور  داد  رارق  ، نآ زا  شیپ  يدـنچ  دوب . نوراک  دور  رد  یناریتشک  زاوج  زین  یهاش و  کناب  سیـسأت  زایتما 

یهاش و کناب  زایتما  ینک ، هللا  تیآ  تشذـگرد  زا  سپ  دـش . ارجـالا  فوقوم  اـهسور ، راـشف  و  ینک ) یلع  ـالم  جاـح  يربهر  هب   ) اـملع
یسیلگنا یناپمک  کی  اب  يژر  يرامعتسا  دادرارق  زین  دیدرگ و  راذگاو  ناتسلگنا  هب  یتمیق ) ياهگنس  نداعم  زج   ) ناریا نداعم  فاشتکا 

: همه سأر  رد  و   ) نید ياملع  يربهر  هب  ناریا  تلم  يرـسارس  مایق  اب  زین  نآ  هک  دوب ، رادروخرب  اـیناتیرب  تلود  تیاـمح  زا  هک  دـش  هتـسب 
ردتقم تلود  یتح  دـیدرگ و  اغلم  لطاب و  ماجنارـس  دوشیم ، دای  وکابنت » میرحت  شبنج   » ناونع اب  نآ  زا  خـیرات  رد  هک  يزاریـش ) يازریم 

رابرد دوبن و  راکب  زین  هیسور  يروتارپما  ایناتیرب ، ياهيزات  كرت  ربارب  رد  درک . طوقس  دش و  نارحب  راچد  يروبسیلاس ) تسایر  هب   ) ندنل
یضارقتسا کناب  سیسأت  ریظن  یتازایتما  یخاتسگ ، اب  داد و  همادا  ار  سیلگنا  اب  تباقر  راک  ناریا ، لامش  زا  یـشخب  فرـصت  زا  سپ  رازت ،

نیدب دوب . ناریا  یماظن  يورین  رب  طلـست  یعون  تقیقح  رد  هک  تفای  ار  قازق  لقتـسم  داگیرب  سیـسأت  يهزاجا  زین  درک و  بسک  ار  سور 
هداـیز لـباقم  رد  تمواـقم  ناوـت  دـش و  راـتفرگ  نوزفا  زور  ینیـشن  بقع  تلذ و  یعوـن  هب  سیلگنا  سور و  ربارب  رد  ناریا  تلود  هنوـگ ،

هچنآ هب  هجوت  اب  دـنتفرگیم ... زایتما  دـمآیم  رب  ناشتـسد  زا  هچنآ  دـندمآیم و  ولج  ماگ  هب  ماگ  زین  اهنآ  تشادـن . ار  نانآ  ياهیهاوخ 
نادـنچ ناریا ، تلود  اب  شیوخ ، عماـطم  لـیمحت  عفاـنم و  بسک  هار  رد  یجراـخ  ياـهتلود  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  دـش ، هتفگ 

هچ رامعتـسا و  مجاهت  هچ   ) نانآ لباقم  رد  ادـیدش  دـهاجم ) تیناحور  يربهر  هب   ) ناریا يهعیـش  ناملـسم و  تلم  اـما  دنتـشادن ، یلکـشم 
، وکابنت کیرحت  تضهن  فودـیابیرگ و  لتق  يارجام  نوچمه  يدراوم ، رد  دـیزرویم و  یگداتـسیا  نآ ) ربارب  رد  ناریا  تلود  یگداداو 
. دـش تیطورـشم  يدادبتـسا  دـض  شبنج  يهمدـقم  نیمه  هک  دـیروشیم ، زین  ناریا  رابرد  تلود و  رب  یتح  نارگرامعتـسا  اب  هلباـقم  يارب 

رودص درک : هدهاشم  ریز  دراوم  رد  هلمج ، زا  ناوتیم ، ار  زواجتم  هاوخ و  نوزف  ناگناگیب  اب  ناریا  تیناحور  تلم و  لباقت  زراب  ياههنومن 
مود يهرود  زاغآ  رد  نآ  زا  لصاح  يهیلوا  زیگنا  تفگش  ياهيزوریپ  و  سور ، ناریا و  گنج  رد  مدرم  جیسب  املع و  طسوت  داهج  مکح 

نیدلارصان نامز  رد  مه  سیلگنا ، یماظن  ياهورین  زواجت  دض  رب  بونج  يهطخ  نادرم  روالد  رگید  اهیناتسگنت و  تضهن  اهگنج ؛ نیا 
، يژر رتیور و  زایتما  هلمج  زا  فلتخم ، يرامعتـسا  ياهزایتما  اب  املع  يربهر  هب  مدرم  تفلاخم  لوا ؛ یناهج  گنج  ياهلاس  رد  مه  هاش و 

لوا یناهج  گنج  رد  قارع  ناریا و  مدرم  زیخاتسر  هرخالاب  و  هیسور ، زا  هاش  نیدلارفظم  نامز  رد  ناطلسلا  نیما  نکـشرمک  ياهماو  زین  و 
تلود رب  سیلگنا  سور و  ياهتلود  نیاربانب ، روشک . ود  يهعیـش  ياملع  داهج  ماکحا  هب  خساپ  رد  و  سیلگنا ) سور و   ) نیقفتم دض  رب 

ياریذپ يور  چیه  هب  تفرگیم ) طخ  اروشاع  يهسامح  زا  هک   ) ناریا رویغ  راد و  نید  تلم  اما  دندرکیم ، هطلـس  لامعا  یعون ، هب  ناریا ،
یلم ماجسنا  نایک و   » نتسکش يهیضرف  هک  تساج  نیمه  زا  تخانشن . تیمـسر  هب  ار  ناگناگیب  يهرطیـس  ذوفن و  زگره  و  دوبن ، تلذ  نیا 

ياهتلود طسوت  یمالـسا  دـض  ینید و  هبـش  روهظون  ياهکلـسم  اههقرف و  تیوقت  ای  داـجیا  و  ناریا ، يهعیـش  ناملـسم و  تلم  ینید » - 
یناـبیتشپ رب  ینبم  یخیراـت  ناوارف  كرادـم  دانـسا و  دوجو  میتفگ ، ـالبق  هک  ناـنچ  دریگیم و  توق  سیلگنا ) سور و  هژیو  هب   ) یجراـخ

مک تسد  ای  تشاک »  » رد وج  هطلس  ناگناگیب  يهلخادم  دیؤم  زین  تیئاهب  تیباب و  نوچ  ییاههقرف  زا  هدش  دای  لود  میقتسم  ریغ  میقتسم و 
تساههقرف . نیا  تشادرب » »

؟ تسین هئطوت  يروئت  بلاق  رد  لیلحت  یعون  عقاو  هب  نیا  ایآ 

. تسا هتفای  جاور  ياهدع ، بناج  زا  زورما و  یعامتجا ، ياهلیلحت  رد  یشیدنا  قلطم  ارگ ، تابثا  یـسانش  هعماج  يهرازگ  تحت  هنافـسأتم 
ياهشـسرپ هب  خـساپ  رد  دریگیم . ماجنا  یقیقحت  یملع و  تسژ  اب  هک  تساهیـشیدنا  قلطم  تسد  نیمه  زا  مه  هئطوت » يروئت   » ترابع

زا هاگ  نآ  مداد . حیضوت  ار  نآ  دشر  يارب  یلخاد  دعاسم  ياهرتسب  اههنیمز و  سپس  و  نایرج ، نیا  یلصا  لماوع  تیهام  ادتبا  امـش ، یلبق 
. مدومن لیلحت  ار  للملا  نیب  طباور  ریثأت  اتیاهن  متفگ و  نخـس  ءاهبلادـبع  ءاـهب و  یلعنیـسح  لاـثما  زا  هناـگیب  ياـهتلود  راکـشآ  تیاـمح 
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زا سپ  هژیو  هب  راـجاق ، يهرود  رد  متفگ ، هک  روطناـمه  دوـب . یخیراـت  ملـسم  تاـعالطا  اـههداد و  رب  ینتبم  دنتـسم و  زین ، اـهنیا  يهمه 
يهرمعتـسم هب  روشک  نیا  لیدبت  يارب  نانآ  تفرگ و  رارق  ناگناگیب  ذوفن  تحت  ناریا  تلود  سور ، ناریا و  ياهگنج  رد  ناریا  تسکش 

ییاپورا ياهروشک  زا  یکی  يهرمعتـسم  کی  ره  نامز  نآ  رد  ییاپورا  ریغ  ياهروشک  هکنیا  دندرک . زاغآ  ار  شیوخ  ریگیپ  شالت  دوخ ،
زا ههرب  نآ  رد  ناتـسلگنا  نوچمه  ییاـهروشک  شـالت  درک . راـکنا  ار  نآ  هئطوت  يروئت  تسچرب  اـب  دوـشیمن  هک  تسا  یتـیعقاو  دـندش ،

ورملق رد  باتفآ  ناشدوخ  لوق  هب  دـش . مه  نینچ  دـنروآ و  رد  دوخ  ذوفن  تحت  ار  ملاـع  برغ  اـت  قرـش  زا  هک  دوب  نیا  رب  ناـهج  خـیرات 
رد ار  هناـگیب  ياـهروشک  يهلخادـم  میناوـتیمن  مینکیم ، تبحـص  ناـهج  خـیرات  زا  ياهرود  نینچ  زا  یتـقو  درکیمن . بورغ  ناـشذوفن 

يداصتقا یسایس ، یگنهرف ، تیعضو  ینعی   ) هعماج ینورد  طیارش  هنیمز و  هک  تسا  ملـسم  اما  میریگب . هدیدان  نامروشک  یلخاد  تالوحت 
زا هک  تسا  تبسانم  نیمه  هب  دنـش . اب  هتـشاد  نآ  رد  ار  يزات  كرت  ناکما  اه  نآ  ات  دشاب  دعاسم  تالخادم  نیا  يارب  دیاب  مه  یماظن ) و 
اما دوشگ . نامروشک  رد  ناگناگیب  ياههئطوت  لامعا  رب  ار  هار  هک  مدرک  دای  یلماوع  ناونع  هب  نامروشک  يداـصتقا  زین  یگنهرف و  فعض 

میقتـسم يهرمعتـسم  هک  یموس  ناهج  روشک  اهنت  ابیرقت  هک  منک  دیکأت  نآ  يور  يروآدای و  ار  هتکن  نیا  اددجم  تسا  مزال  اج  نیمه  رد 
و دـهاجم ، تیناـحور  دـننام  رادـیب  یناربـهر  دوجو  ناریا ، تلم  دـنلب  تمه  نوهرم  هدـیدپ ، نیا  تسا . ناریا  دـشن  یجراـخ  روـشک  چـیه 

رـصع یلو  ترـضح  طسوت  دیحوت  لدع و  تیمکاح   » هب ناشراظتنا  دیما و  و  اروشاع »  » ریذپان تلذ  زیتس و  ملظ  قطنم  زا  نانآ  يریذپوگلا 
نآ يوس  هب  هفقویب  دـننامب و  یقاب  دـیما  رپ  زرابم و  ناج ، ياپ  ات  ناـنآ ، دـشیم  ثعاـب  هک  دوب  ناـمزلارخآ » رد  ناـهج  رـسارس  رب  جـع ) )

ازارد هب  ثحب  اما  میراذگب . نایم  رد  امش  اب  هلاض  يهقرف  يهرابرد  ار  يرایـسب  ياهشـسرپ  میتشاد  رظن  رد  ام  دنور . شیپ  نشور  يهدنیآ 
هک دش  حرطم  يدایز  ياشگهر  بلاج و  بلاطم  هناتخبـشوخ  دهدیمن . ار  رتشیب  يوگ  تفگ و  لاجم  هنامز ،»  » دودـحم تیفرظ  دیـشک و 
مه نم  مینکیم  رکشت  دیتشاد  لوذبم  هبحاصم ، لوبق  اب  هک  یفطل  زا  اددجم  دوب . دهاوخ  دیفم  تقیقح  نابلاط  نارگشهوژپ و  يارب  املسم 

مراتساوخ . نانم  دنوادخ  زا  اهنآ  هب  مازتلا  قیاقح و  يهناملاع  تخانش  رد  ار  ناگدنناوخ  امش و  قیفوت  منکیم و  رکشت  امش  زا 

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
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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 
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 - 
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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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