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تسایس تیئاهب و 

باتک تاصخشم 

یهوژپ یئاهب  تیاس  زا : هتفرگرب 

سور تلود  ياهدادما  هاش و  رورت 

ناریا هب  ریبکریما ،) روتـسد  هب   ) دوب هتـشگ  دـیعبت  قارع  هب  هک  هللاءاـهب  يرون ، ناـخاقآ  ازریم  ترادـص  زاـغآ  ریبکریما و  يراـنکرب  زا  سپ 
لتق دـننام  هک  دوب  نایباب  يرگ  بوشآ  عیاـقو  ناـمه  رارکت  نیا  دـش و  عقاو  رورت  دروم  هاـش  نیدلارـصان  وا ، دورو  ضحم  هب  تشگزاـب و 

هب رورت  راب  نیا  اما  دننک ! هدافتـسا  شیوخ  دصاقم  يرب  شیپ  يارب  يرگ  بوشآ  يزیر و  نوخ  زا  دندش  نآ  رب  لوا ) هدنورپ   ) ثلاث دیهش 
یلع نیسح  ازریم  نانآ ، مان  نایم  رد  هک  دننک ، مادعا  ریگتسد و  ار  مرجم  نایباب  ات  داد  نامرف  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  هاش  دیسرن و  ماجنارس 
اجنیا زا  سور  تلود  اب  وا  طابترا  درب ! رد  هب  ملاس  ناج  ناینادـنز  ناـیم  زا  هک  دوب  یـسک  اـهنت  وا  و  دروخ ، یم  مشچ  هب  مه  ءاـهب )  ) يرون
رهوش دـیجم ، ازریم  دزن  سور  ترافـس  هب  ءاهب  دـصق ، ءوس  زا  سپ  دـنک . یم  کـیدزن  دوخ  خـساپ  هب  ار  اـم  هدـنورپ  هک  دـیدرگ  راکـشآ 

، دـیناوخ یم  دـش و  نایب  هچنآ  دـنروایب . هاش  دزن  ار  وا  ات  داتـسرف  ترافـس  هب  یناروماـم  دینـش ، ربخ  نیا  نوچ  هاـش  تفر و  دوخ  هریـشمه 
میلست زا  سور  ریفـس  دشاب " : یم  لیبن ص 647 و 648  خـیرات  صیخلت  مود و  دـلج  لوا ص 318 و 319 و  دلج  عیدـب  نرق  زا  هتفرگرب 

زا ًانمـض  دـنربب ؛ فیرـشت  مظعا  ردـص  هناخ  هب  هک  دومن  اعدتـسا  كرابم  لکیه  زا  دـیزرو و  عانتما  هاش  ناگدـنیامن  هب  هللا  ءاـهب  ترـضح 
نآ تسارح  ظفح و  رد  دراپـس ، یم  يو  هب  سور  تلود  هک  ار  ییاهب  رپ  هعیدو  دیدرگ  راتـساوخ  یمـسر  حیرـص و  روط  هب  ریزو  صخش 

ینک و ییاریذپ  نم  فرط  زا  ار  هللا  ءاهب  ترضح  دیاب  هک  تشون  مظعا  ردص  هب  يذغاک  و  میناوخ " : یم  هنوگ  نیا  همادا  رد  دشوکب ".و 
یهاوخ سور  ترافس  لوئسم  وت  صخش  دهد ، خر  يا  هثداح  دسرب و  هللاءاهب  هب  یبیسآ  رگا  ییامن و  ششوک  رایسب  تناما  نیا  ظفح  رد 

رد و  دـنک ، دازآ  ار  تناما  نیا  ات  درک  یم  شالت  سور  ریفـس  داتـسرف . نادـنز  هب  ار  وا  تفرگن و  ار  هاش  يولج  تاشرافـس  نیا  اـما  دوب ".
ار ناریا  كاخ  راب  رگید  هللا  ءاهب  دش و  قارع  هب  دـیعبت  هب  موکحم  هرابود  یلو  تخاس . اهر  نادـنز  زا  ار  ناشیا  رایـسب ، يراشفاپ  اب  تیاهن 

نیا دسیون " : یم  نینچ  ناشیا  دوخ  نایب  زا  تاقارشا ص 103 ، تفر . قارع  تمس  هب  یسور ، یناریا و  ناراوس  یهارمه  اب  تفگ و  كرت 
روظنم هک  دندوب ". باکر  مزتلم  ود  ره  سور  ناریا و  ترافس  زا  دومن و  هجوت  برع  قارع  هب  ناطلس  ترضح  رما  هب  ءاط  ضرا  زا  مولظم 

، دـنز یم  رانک  ًالماک  ار  دـیدرت  ياهرابغ  هم و  دـناسر و  یم  ماجنارـس  هب  ار  هدـنورپ  نیا  هچنآ  دـشاب . یم  نارهت  اـی  نارهط  ءاـط ، ضرا  زا 
روطارپما راختفا  هب  هک  یحول  رد  دـعب  نینـس  رد  و  هتـشاگن " : هنوگ  نیا  مود ص 86 و 87  دـلج  رد  هک  تـسا  عیدـب  نرق  زا  ریز  شرازگ 

دق هلالج : لج  هلوق  دنیامرف : یم  روظنم  نیدب  ینایب  ریدقت و  ار  ریفـس  لمع  كرابم  دوجو  نآ  هدش ، لزان  مود  ردناسکلا  چیوالکین  سور 
" وه الا  دـحا  ملع  هب  طحی  مل  ًاماقم  کل  هللا  بتک  کلذـب  لالغالا . لسالـسلا و  تحت  ءاطلا  نجـس  یف  تنک  اذا  کئارفـس  دـحا  ینرـصن 

امـش يارب  دـنوادخ  ببـس  نیدـب  درک ، يرای  ارم  امـش  ناریفـس  زا  یکی  مدوب  ریجنز  لغ و  تحت  نارهت  نادـنز  رد  هک  یماگنه  نآ  ینعی :
ریسا نجـس ، رد  مولظم  نیا  هک  یمایا  : " مینیب یم  هنوگنیا  عیدب  نرق  رد  نآ  همادا  رد  و  دناد ! یمن  وا  زج  ار  نآ  تمظع  هک  دیزگرب  یماقم 

رثا رد  هرخالاب  ات  هتـشاد  لوذبم  دبع  نیا  صالختـسا  رد  مامتها  تیاهن  یلاعت ! كرابت و  هللا  هدـیا  هیهب  تلود  ریفـس  دوب ، لالغا  لسالس و 
یلاعت كرابت و  هللا  هدیا  سور  هیهب  تلود  روتارپما  ترضح  یلعا  دیدرگ . لصاح  صالختسا  ریفـس ، ترـضح  روفوم  یعاسم  يراشفاپ و 
مورحم نایباب  رگید  دـیدرگ و  ناشیا  لماش  طقف  هللا ، لیبس  یف  تیامح  نیا  تشاد ".و  لوذـبم  هللا  لیبس  یف  ار  شیوخ  تیاـمح  ظـفح و 

. دـننک یم  دای  نآ  زا  اهنت  ابحا  هک  تشگ  لدـب  كرابم  یحول  هب  سور  تلود  تیامح  اب  هاش ، رورت  تیاـنج  هک  دوب  هنوگ  نیا  و  دـندنام !
دزن دنتساوخ  هاش ، نیّدلارـصان  ماجرفان  رورت  هّیـضق ي  زا  سپ  هللا ، ءاهب  بانج  هک  هدش  شرازگ  هنوگ  نیا  لیبن ، خیرات  صیخلت  باتک  رد 
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هب دصق  ءوس  هّیضق ي  ماگنه  هللا ، ءاهب  بانج  تسا ، هدمآ  لیبن  خیرات  صیخلت  باتک  رد  هچ  نآ  قبط  .) دنورب نارواین  رد  هاش  نیّدلا  رـصان 
ترافـس ّلحم   ) هدـنگرز هب  نارواین ، ناساول و  هار  نیب  رد  ناشیا  هک  هدـش  رکذ  باتک  رد  سپـس  دـندوب ). ناساول  رد  هاـش ، نیّدـلا  رـصان 

ناوت یمن  هک  تفای  دیهاوخ  رد  یبوخ  هب  دینک ، هعجارم  نارهت  هشقن ي  هب  رگا  دوش . یم  ردابتم  نهذ  هب  یلاؤس  اج  نیا  رد  دنتفر . هیسور )
ِبلطم نیا  اذل  تسا . ناساول  هدنگرز و  هار  نیب  نارواین  تفگ  ناوت  یم  يریبعت  هب  هکلب  تسا ؛ نارواین  ناساول و  هار  نایم  هدنگرز ، تفگ 
ناشیا هک  درک  ناعذا  دیاب  هکلب  دنتفر . هدنگرز  هب  یقاّفتا  روط  هب  هللا  ءاهب  بانج  تفگ  ناوت  یمن  هک  دـیامن  یم  خر  ّتیّمها ، زئاح  رایـسب 

رد دوب ؟ هچ  هدنگرز  هب  تمیزع  زا  ناشیا  دصق  هک  دنام  یم  یقاب  مهم  لاؤس  نیا  ياج  لاح  دنا . هتشاد  یلبق  دصق  هدنگرز ، هب  تمیزع  زا 
ترافـس یـشنم  ناشیا و  رهاوخ  رهوش  هک  دیجم -  ازریم  رادید  يارب  ناشیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  روط  نیا  لیبن ، خیرات  باتک  رد  لّوا ، رظن 

زا ار  ناتساد  نیا  رگا  دروآ . یم  رب  رـس  يرگید  لاؤس  مینیبب ، هنوگ  نیا  ار  عقو  ام  رگا  ّتقد ، یمک  اب  یلو  دنتفر ؛ هدنگرز  هب  دوب -  سور 
. دش بّجعتم  رایـسب  ربخ ، نیا  ندینـش  زا  هاش  هک  هدش  رکذ  هک  دییامرف  یم  هظحالم  دینک ، لابند  عیدب ، نرق  باتک  رد  يدـنفا  یقوش  نابز 

نیا لاح  تسا . سور  ترافـس  هب  هللا  ءاهب  بانج  دورو  ربخ  دـیآ ، یم  رب  عیدـب  نرق  باتک  نتم  زا  هک  روط  نآ  اـج ، نیا  رد  ربخ  زا  روظنم 
یمن اذل  دراد ؟ هاش  يارب  بّجعت  ياج  ، دنا هتفر  دوخ  رهاوخ  رهوش  رادید  هب  هللا  ءاهب  بانج  هک  ربخ  نیا  ندینش  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس 

هب تمیزع  هّیـضرف ي  هک  رگید  بلطم  تسا . هدوب  رهاوخ  رهوش  رادید  ، هدنگرز هب  هللا  ءاهب  بانج  تمیزع  یلـصا  دصق  دـش  یعّدـم  ناوت 
بانج ات  دنتفر  هاش ، نیرومأم  هک  هدش  رکذ  عیدب  نرق  باتک  رد  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  فیعضت  ار  رهاوخ  رهوش  رادید  دصق  هب  هدنگرز 

هتـشاگن ي رد  هریزج ، بانج  هک  روط  نامه  ًانمـض  ناشرهاوخ . رهوش  دـیجم ، ازریم  زا  هن  دـنریگب ، لـیوحت  سور  ترافـس  زا  ار  هللا  ءاـهب 
رد هچنآ  اذل  دیجم . ازریم  هن  دیزرو ، عانتما  هاش  نیرومأم  هب  هللا  ءاهب  بانج  میلـست  زا  سور ،» ریفـس   » هک هدش  حیرـصت  دندرک ، لقن  دوخ ،

هکلب تسا . هدوبن  ناشرهاوخ  رهوش  رادید  هدنگرز ، هب  نتفر  زا  ناشدـصق  هللا  ءاهب  بانج  هک  تسا  نآ  دـسر ، یم  رظن  هب  قیقد ، هاگن  کی 
روـط هب  سپ  دراد . یناوـخ  مه  عباـنم ، نیا  تاراـهظا  هّیقب ي  اـب  میریگب ، رظن  رد  هیـسور  ترافـس  هـب  نـتفر  ار  ناـشیا  تـمیزع  لـیلد  رگا 

هب تمیزع  زا  ناشیا  دصق  و  دندرک ؛ تمیزع  هدنگرز  هب  یلبق ، دـصق  اب  هاش ، نیّدـلا  رـصان  ماجرفان  رورت  را  سپ  هللا ، ءاهب  بانج  هصالخ ،
رارق شاکنک  دروم  دـیاب  هک  يرگید  بلطم  ناشرهاوخ . رهوش  رادـید  دـننام  يرگید  تاّیونم  هن  دوب ، هیـسور  ترافـس  هب  نتفر  هدـنگرز ،

، مدیسرن یعطق  يرظن  هب  نم ، صخش  هراب ، نیا  رد  تسا . هدوب  هچ  هیـسور  ترافـس  هب  نتفر  زا  هللا  ءاهب  بانج  فده  هک  تسا  نیا  دریگ ،
يایلوا هللا و  ءاهب  نیب  ارجام  نآ  ّیط  رد  هدـش  لدـب  ّدر و  ياه  وگتفگ  زا  یخرب  هب  هّجوت  اب  هّتبلا  درک . رداـص  ینیقی  یمکح  ناوتن  دـیاش  و 

ناوت یم  هک  ار  یتاّیـضرف  ياپ  ّدر  ناوت  یم  تسا ، هدیـسر  ام  هب  یقوش  بانج  يدـنرز و  لیبن  بانج  قیرط  زا  هک  روط  نآ  هیـسور ، تلود 
نیا رد  هچ  نآ  اّما  درک . مهاوخ  هئارا  ار  يدـهاوش  هدـنیآ ي  رد  هراب ، نیا  رد  دوب ، یقیفوت  رگا  تفاـیرد ؛ تسناد  عقاو  هب  بیرق  ار  اـه  نآ 

اب هک  تسا  نیا  دـسر ، یم  رظن  هب  مزال  هیـسور ، ترافـس  هب  نتفر  زا  هللا  ءاهب  بانج  فدـه  هرابرد ي  ثحب ، ریـس  يریگ  یپ  يارب  لاجم ،
ترافـس هب  نآ  قّقحت  يارب  ناشیا  هک  یفدـه  نآ  تفگ  دـیاب  هللا ، ءاهب  باـنج  يریگتـسد  يارب  رومأـم  نداتـسرف  و  هاـش ، بّجعت  هب  هّجوت 

ياه شالت  هب  هّجوت  اب  ًانمـض  تسا . هدوب  ناریا  تکلمم  ررـض  هب  مدرکن ،) يرظن  راهظا  نآ  هرابرد ي  لاجم ، نیا  رد  نم  (و  دـنتفر هیـسور 
ناشن هک  ناشیا ، رظن  دروم  فدـه  هک  میناد  یم  دـندروآ ، هریزج  بانج  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  هللا ، ءاهب  بانج  هراـبرد ي  هیـسور  تراـفس 

عقاو رظن  ّدم  دیاب  هتکن  نیا  بلاطم ، نیا  یسررب  لالخ  رد  هّتبلا  تسا . هدوب  مه  هیسور  تلود  عفن  هب  هدوب ، ناریا  تکلمم  ررض  هب  دش  هداد 
تکلمم يارب  یخلت  جـیاتن  هک  تسا  هیـسور  اب  ییاـه  گـنج  زا  سپ  و  هیـسور ، ناریا و  ینمـشد  رتسب  رد  تاـقاّفتا ، نیا  همه ي  هک  دوش ،

دوخ فّرصت  هب  ار  ناریا  تکلمم  ات  دراد  دصق  هیـسور ، تلود  هک  دوش  یم  عقاو  یلاح  رد  تانایرج  نیا  ّلک  و  تسا . هتـشاد  یپ  رد  ناریا 
هک  ) هیسور تلود  عفن  هب  و  ناریا ، تکلمم  ررض  هب  هیسور ، ترافس  هب  ناشنتفر  رد  هللا  ءاهب  بانج  فده  هصالخ ، روط  هب  سپ  دروآ . رد 
هچ هیسور  ترافـس  هب  تعجارم  زا  هللا  ءاهب  بانج  فده  هرابرد ي  تسا . هدوب  تسا ) هتـشاد  ار  ناریا  تکلمم  فّرـصت  دصق  ماّیا ، نآ  رد 

هرابرد مدرک ، ضرع  هک  روط  نامه  منک . نشور  يّدح  ات  ار  بلطم  نیا  منک  یم  یعس  مدوخ ، تاجزم  تعاضب  ّدح  رد  تفگ ؟ ناوت  یم 
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تیامح تسا ، مّلسم  هچ  نآ  دش : رّکذتم  دیاب  هراب  نیا  رد  ار  یتاکن  اّما  درک . یعطق  رظن  راهظا  ناوت  یمن  صّخـشم  روط  هب  فده ، نیا  ي 
هب دزاس ، یم  راکـشآ  ار  هتکن  نیا  هک  يدراوم  تسا . نامتک  لباق  ریغ  دوهـشم و  ًالماک  نایرج ، نیا  رد  هللا  ءاهب  باـنج  زا  هیـسور ، تلود 

سور ریفس  هللا ، ءاهب  بانج  يریگتسد  ماگنه  دیزرو ؛ عانتما  یتموکح  نارومأم  هب  هللا  ءاهب  بانج  لیوحت  زا  سور ، ریفس  تسا : ریز  حرش 
هناخ ي هب  نتفر  تساوخرد  هللا  ءاهب  بانج  زا  سور  ریفس  دش ؛ هللا ) ءاهب  بانج   ) سور ترافس  ياهب  رپ  هعیدو ي  ظفح  راتساوخ  ریزو  زا 

يراـتفرگ زا  دوب و  لاوحا  بقارم  کـیدزن  رود و  زا  هک  سور  لوسنق  درک ؛ یتـموکح  نارومأـم  ربارب  رد  ملیـست  ياـج  هب  ار  مظعا  ردـص 
، ناریا تموکح  سور و  لوسنق  هدنیامن  روضح  اب  هک  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  مظعا  ردص  هب  دیدش  یماغیپ  تشاد ، ربخ  هللا  ءاهب  ترضح 

ناشیا زا  سور  لوسنق  قارع ، هب  هللا  ءاهب  بانج  دـیعبت  مکح  رودـص  ماگنه  دـیآ ؛ لمع  هب  هللا  ءاهب  ترـضح  هراـبرد ي  لـماک  تاـقیقحت 
نیرومأـم رب  هوـالع  قارع ، هب  نارهط  زا  ناـشیا  رفـس  نیح  رد  دوش ؛ ییاریذـپ  اـج  نآ  رد  ناـشیا  زا  اـت  دـنورب  هیـسور  هب  درک  تساوـخرد 

دیاب و  ناوت ، یم  ینـشور  حوضو و  هب  روکذم ، دروم  دـنچ  نیا  زا  دـشاب ؛ ناشیا  هارمه  مه  هیـسور  ترافـس  زا  ینیرومأم  ناریا ، تموکح 
هیـسور ناریا و  طباور  و  ناریا ، رب  مکاح  عاضوا  رد  یهّجوت  كدنا  اب  درک . ناعذا  ار  هللا  ءاهب  بانج  زا  هیـسور  ترافـس  يادیوه  تیامح 

زا هیسور  تلود  بابرا  تیامح  هنوگ  نیا  و  یفرط ، زا  دش -  ضرع  حیضوت  هدنب  یلبق  هتشاگن ي  رد  نآ  هب  عجار  یکدنا  هک  نامز  نآ  رد 
رّکذـت مهاوخ  یم  نآ  هب  عجار  مهاوخ  یم  نـآلا  هک  يا  هتکن  نیا  ردـق  نآ   ) ار هللا  ءاـهب  باـنج  ناوت  یم  رگید ، فرط  زا  هللا  ءاـهب  باـنج 

زاب یهبرف  نیا  هب  يا  هضرتعم  منک و  شودخم  ار  ما  هتشون  یشراگن  راتخاس  مدش ، رضاح  نآ  رطاخ  هب  هک  دیامن ، یم  مهم  نم  يارب  مهد ،
رذـع ییاهب  ناتـسود  یماـمت  زا  شیپاـشیپ  درب ، مهاوخ  راـک  هب  هللا  ءاـهب  باـنج  نأـش  رد  هک  یتراـبع  زا  هک  تسا  نیا  رّکذـت  نآ  و  منک ،

مراچان دوشن ، باوصان  زا  باوص  صیخـشت  باجح  ام  يارب  تامارتحا ، و  دوش ، ظـفح  قیقحت ، نأـش  هک  نیا  يارب  یلو  منک ، یم  یهاوخ 
نم رب  منک ، هضرع  ار  مدوصقم  يرگید  ناـیب  رد  متـسناوتن  هک  ار  هصیقن  نیا  نم ، ییاـهب  ناتـسود  مراودـیما  و  مربـب ؛ راـک  هب  ار  ریبـعت  نیا 

عفانم ظفح  يارب  هیسور  تلود  دنمـشزرا  هرهم ي  .( » دیناوخن ار  نیلالهلا  نیب  راب  نیا  دیدرگ و  زاب  نیلالهلا  نیب  زا  لبق  هب  ًافطل  دنیاشخبب .
مهّتم هک  ههرب  نآ  رد  هللا  ءاـهب  باـنج  طیارـش  نتـشاد  رظن  رد  و  تاحیـضوت ، نیا  نتـشاد  رظن  رد  اـب  لاـح  تسناد . ناریا » رد  روـشک  نیا 

نیا زا  ییاهر  تهج  رد  یمادقا  ار  هیسور  ترافس  هب  هللا  ءاهب  بانج  تمیزع  ناوت  یم  دندید ، یم  مادعا  یمدق  کی  رد  ار  دوخ  و  دندوب ،
هک دشاب ، هتکن  نیا  نّمضتم  ام  يارب  دناوت  یم  هیسور ، هب  تمیزع  يارب  هللا  ءاهب  بانج  زا  سور  ریفس  تساوخرد  ًانمـض  تسناد . هصمخم 

. دشاب هیسور  هب  یگدنهانپ  يریبعت ، هب  ای  تمیزع ، هطساو ي  هب  ناتساد  نیا  زا  ییاهر  يارب  یتساوخرد  ترافـس ، هب  ناشیا  تعجارم  دیاش 
یم او  یمارگ  ناتـسود  هب  ار  اـه  نآ  يریگیپ  دوـشن ، لّـصفم  نیا  زا  شیب  مـالک  هک  نـیا  يارب  هـک  دوـش  یم  حرط  زین  يرگید  تـالامتحا 
وـس نیدـب  ار  ام  ههرب ، نآ  یـسایس  طیارـش  رد  هللا ، ءاهب  بانج  زا  هیـسور  تلود  یندـشان  راـکنا  تیاـمح  هصـالخ ، روط  هب  سپ  مراذـگ .

زا ییاهر  زین ، ار  هیـسور  ترافـس  هب  ناشیا  نتفر  فدـه  و  ناریا ، رد  هیـسور  دنمـشزرا  هرهم ي  ار  هللا  ءاـهب  باـنج  هک  دـنک  یم  نومنهر 
همه ي دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  مینادـب . شعوبتم  تلود  و  ترافـس ، نیا  ددـم  هب  هاش  نیدلارـصان  رورت  ماـهتا  تلع  هب  مادـعا  گـنچ 
هدش و ماجنا  یصخش ، لیلد  هب  هیسور و  ریفس  صخش  طسوت  تامادقا ، نیا  هک  نیا  مه  نآ  تسا . اطخ  کی  زا  یـشان  هدش ، هتفگ  نانخس 
هب ار  تامادقا  اه و  يریگ  یپ  نیا  همه ي  هیسور ، ریفـس  هک  دوش  یم  حیرـشت  هنوگ  نیدب  بلطم  نیا  درادن . هیـسور  يروطارپما  هب  یطبر 

تلود هب  ار  تامادقا  نیا  ناوت  یمن  اذل  هیسور  يروطارپما  روتـسد  تلع  هب  هن  تسا ؛ هداد  ماجنا  هللا  ءاهب  بانج  هب  شرتخد  هقالع ي  تلع 
رظن هب  دیاش  دش ، رکذ  لاح  ات  هک  یبلاطم  هب  هّجوت  اب  نخس ، نیا  تسا . هدوب  یـصخش  هطبار ي  کی  ًافرـص  هکلب  تسناد ؛ طوبرم  هیـسور 

تحارـص هب  ار  لامتحا  نیا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يا  هتکن  عیدـب ، نرق  باتک  رد  رظن ، ّتقد  یمک  اـب  اـّما  تسا ؛ یقطنم  ینییبت  هک  دـسرب 
هن هیسور ، ریفس  هن  دهد ؛ یم  تبسن  سور  روطارپما  هب  ار  نایرج  نیا  رد  هتفریذپ  تروص  تامادقا  مامت  هک  تروص  نیدب  دنک ؛ یم  لاطبا 

جاتنتـسا نیا  هب  ار  اـم  هک  تسا ، هللا  ءاـهب  باـنج  زا  یلوق  لـقن  دـنا ، هدروآ  دوخ  باـتک  رد  یقوـش  باـنج  هک  بلطم ، نیا  رگید . صخش 
دعب نینـس  رد  و  : » دنا هدرک  رکذ  ار  نآ  دوخ ، هتـشاگن ي  رد  هریزج ، بانج  هدنب ، داتـسا  هک  تسا  ینامه  لوق  لقن  نیا  دوش . یم  نومنهر 
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یتانایب ریدقت و  ار  ریفـس  لمع  سدقا  دوجو  نآ  هدش ، لزان  یلعا  ملق  زا  مود  ردناسکلا  چیوالکین  سور  روطارپما  راختفا  هب  هک  یحول  رد 
َبَتَک َِکلِذب  ِلالغألا  َو  ِلِسالَّسلا  َتَحت  ِءاّطلا  ِنجِس  یف  ُتنُک  ذإ  َِکئارَفُس  ُدَحأ  ینَرَـصَن  دَق  : » هلالج ّلج  هلوق  دیامرف : یم  نومـضم  نیدب 

دوب لالغا  لسالس و  ریسا  نجـس  رد  مولظم  نیا  هک  یمایا  : » دیامرف یم  رگید  ماقم  رد  زین  و  وُه »... ّالإ  ٍدَحأ  ُملِع  ِِهب  طِحی  َمل  ًاماقَم  ََکل  ُهللا 
رداص نجـس  زا  جورخ  هزاجا  رّرکم  تشاد و  لوذـبم  دـبع  نیا  صالختـسا  رد  مامتها  تیاهن  یلاعت  كراـبت و  هللا  هدـیأ  هیهب  تلود  ریفس 
ریفـس ترـضح  روفوم  یعاسم  يراشف و  اپ  رثا  رد  هرخالاب  ات  دندومن  تعنامم  روظنم  نیا  يارجا  رد  هنیدم  ياملع  زا  يا  هراپ  یلو  دیدرگ 

هللا لیبس  یف  ار  شیوخ  تیاعر  ظفح و  یلاعت  كرابت و  هللا  هدیأ  سور  هیهب  تلود  روطارپما  ترـضح  یلعا  دـیدرگ . لصاح  صالختـسا 
ریجنز لغ و  رد  نارهت  نادنز  رد  هک  یماگنه  ارم  وت  ناریفـس  زا  یکی  هنیآ  ره  تسا : ریز  تروص  هب  یبرع  نتم  همجرت ي  تشاد ». لوذبم 

رد دـناد . یمن  ار  نآ  تعفر  سک  چـیه  شدوخ  زج  هک  دومرف  نیعم  یماقم  وت  يارب  دـنوادخ  رطاخ  نیا  هب  درک و  یهارمه  يراـی و  مدوب 
ریفـس زا  هن  تسا ، هدوب  هیـسور  روطارپما  زا  نادـنز ، زا  يدازآ  رطاخ  هب  هللا  ءاهب  باـنج  رّکـشت  هک  دوش  یم  هدـید  حوضو  هب  روطـس ، نیا 
شالت ًاّلک  ار  نآ  دیاب  هکلب  داد . تبسن  یصخش ) لئالد  هب  و   ) هیسور ریفس  صخش  هب  ار  هیـسور  ترافـس  مادقا  نیا  ناوت  یمن  اذل  هیـسور .

ناوت یم  اذـل  دـش . دـهاوخ  وغل  انعم و  یب  هیـسور ، روطارپما  زا  هللا  ءاـهب  باـنج  رّکـشت  تروص ، نیا  ریغ  رد  نوچ  تسناد . هیـسور  تلود 
بسک دننام  يرگید  ياه  هزیگنا  هب  هن  هدوب ، هیسور  يروطارپما  روتـسد  هب  هللا ، ءاهب  بانج  هرابرد ي  هیـسور ، ریفـس  تامادقا  هک  تفایرد 

هب فوطعم  ار  دوخ  ياعد  ناشیا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنا . هتـسناد  یم  مه  هللا  ءاهب  بانج  دوخ  ار  بلطم  نیا  یتح  شرتخد . تیاـضر 
ریفس هن  ، ) هیسور روطارپما  يارب  هللا  ءاهب  بانج  ياعد  هصالخ ، روط  هب  سپ  شرتخد . ای  هیسور ، ریفس  هن  دنا ، هدرک  زاربا  هیـسور  روطارپما 
هدرک هلخادـم  ریفـس ، قیرط  زا  هیـسور  تلود  نادـنز ، زا  ناشیدازآ  نایرج  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  زا  یکاح  رگید ) یـصخش  هن  هیـسور ،
بانج صخـش  ار  بلطم  نیا  و  دـشاب . هدرک  ناـشیدازآ  هب  مادـقا  شرتخد ، تساوخرد  دـننام  یـصخش  لـئالد  هب  ریفـس  هک  نیا  هن  تسا ؛

ود يوس  زا  هللاءاهب ) ترـضح   ) كرابم لامج  هب  رگید  داهنـشیپ  ود  اـه ، ناـیرج  نیا  یپ  رد  هکنیا  رت  بلاـج  دـنا . هتـسناد  یم  مه  هللاءاـهب 
هگرب دندنام . سور )  ) روانهپ تلود  نیا  هانپ  رد  نانچمه  و  دنتفریذپن ، رهاظ  هب  هک  دـش  هئارا  ناشیا  هب  هسنارف ، ناتـسلگنا و  رگید ، تردـق 

همه ءاهبلادبع ، بانج  حول ، ندرک  لزان  تادـییات و  همه  نیا  زا  سپ  مینیب  یم  هک  هاگنآ  دوش  یم  رت  یندـناوخ  رت و  یندـید  خـیرات  ياه 
دنک یم  هدش  هدیشاپ  ورف  هیسور  هب  تشپ  ردپ ، شور  فالخ  رب  هدرک و  شومارف  ار  سور  تلود  قح  رد  ناشدوخ  تادیکات  یتح  اهنآ و 

رگ وجتـسج  ره  رادـیب  نهذ  زا  اـت  درک ! يراددوـخ  شتیاـمح  داهنـشیپ  شریذـپ  زا  ردـپ  هک  ناـمه  دور ! یم  ناتـسلگنا  تـلود  هاـنپ  رد  و 
دنک . وحم  ار  گرزب  ياهتردق  هب  نییآ  نیا  ندوب  هتسباو  مدع  رد  دیدرت  هنوگ  ره  یفصنم ،

تیطورشم رصع  رد  نانآ  تسایس  تیئاهب و 

نیرترادمان هک  میدوب  يددعتم  ياه  هقرف  روهظ  زورب و  دـهاش  لاس ، دودح 90  ینعی  تیطورشم ، بالقنا  ات  ییاسحا  دمحا  خیـش  نامز  زا 
اه هقرف  نیا  دش ، يراج  اهنابز  رب  هطورـشم  نوناق و  همزمز  هک  ییاهلاس  رد  يرگیئاهب . يرگیلزا و  يرگیباب ، يرگیخیـش ، زا  دـنترابع  اهنآ 

بارعا زا  یلحم  يرامعتسا ، ياهنوناک  تیامح  ببـس  هب  مه  نآ  يرگیئاهب ، يرگیخیـش و  اهنت  هتـشاذگرس و  تشپ  ار  يددعتم  تاباعـشنا 
یم هاگن  تیطورـشم  بالقنا  هب  یمالـسا  یـشرگن  اب  هک  خیرات  ناگدنـسیون  نارگـشهوژپ و  زا  يرایـسب  دندوب . هدنام  اپ  رـس  رب  دنتـشاد و 

ربهار تیناحور  تلود و  سأر  رد  هاش  نارود  نیا  رد  دنناد . یم  نآ  فارحنا  لماوع  نیرت  هدـمع  زا  یکی  ار  يرگیئاهب  يرگیباب و  دـننک ،
رایـسب یلام  ظاحل  زا  داسف و  جوا  رد  نادرمتلود  هدافتـسا  ءوس  تسردان و  تیریدم  رطاخ  هب  تلود  مایا ، نیا  رد  دندوب . تلم  گنهاشیپ  و 
هیذـغت ار  تضهن  تساوخ و  نیا  صاخ  يرکف  طخ  ود  هتفر  مه  يور  تشاد و  دـیازت  هب  ور  مدرم  هناهاوخ  يدازآ  تاـبلاطم  دوب . فیعض 

نارکفنشور و يرگید  دندرک و  یم  قیوشت  دندوب و  راتـساوخ  ار  یبهذم  یعامتجا -  تاحالـصا  هک  نویناحور  املع و  یکی  دندرک . یم 
، بلاغ رکفت  اما  دنتـساوخ . یم  ناریا  يارب  ار  ییاـپورا  یـسارکومد  ياـهوگلا  هک  هدز  برغ  یلکروط  هب  هتفر و  گـنرف  ناگدرکلیـصحت 
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رد هک  دنداقتعا  نیا  رب  ناریا  رد  یسیلگنا  سوساج  نوتبمل  نآ  روسفورپ  مناخ  نوچمه  یبرغ  ناسانـشراک  ناخروم و  دوب . یمالـسا  رکفت 
يدازآ تکرح  کی  تیطورـشم  بالقنا  زا  شیپ  و  دـندناوخ . یم  مالـسا » هاشداپ   » مه ار  هاـش  و  مالـسا » روشک   » ار ناریا  مدرم ، ماـیا  نآ 

هیلع هک  شبنج  نیا  دوب و  هدش  عورش  ناریا  رد  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  هلودلا و  مظان  ناخ  مکلم  ازریم  طسوت  هنایارگون  هناهاوخ و 
هک نوتبمل » نآ   » مناخ هک  تسین  راظتنا  زا  رود  هتبلا  دـش . لیدـبت  یمالـسا  یلم و  یـشبنج  هب  دوب  یجراخ  ذوفن  یلخاد و  دادبتـسا  داسف و 

يوس زا  هک  هلودلا  ماظن  ناخ  مکلم  ازریم  تکرح  ات  دشوک  یم  تسا ، هدش  تابثا  ناتسلگنا  یـسوساج  ياهـسناژآ  اب  شتاطابترا  دنویپ و 
یتکرح ار  درادن ، يرامعتسا  ياه  همانرب  زج  یفادها  دوش و  یم  تیاده  ناهج ، يرنوسامارف  عجرم  نیمزرـس  ینعی  دنلتاکـسا ،» ژل  دنارگ  »

هب يرتشیب  تدش  مدرم  تابلاطم  تساوخ و  هاش  نیدلارفظم  تنطلـس  زاغآ  هاش و  نیدلارـصان  رورت  زا  سپ  دیامن . دادملق  هناهاوخ  يدازآ 
. دندوب هناختلادع »  » راتـساوخ دـش ، تیطورـشم  هب  رجنم  هک  هنارگرادـیب  تکرح  زاغآ  زا  مدرم  یخیرات ، كرادـم  دانتـسا  هب  تفرگ . دوخ 
هب رگا  دوش . هرادا  یمالـسا  ياهرایعم  يانبم  رب  اه  هناختلادع  نیا  ات  دنتـساوخ  یم  دنداد و  یم  تیمها  رتشیب  ارجام  یمالـسا  هجو  هب  ینعی 
رد ینیـشن  تسب  زا  دـعب  تسرد  تیطورـشم  ترابع  هک  مینیب  یم  مینک ، هاگن  تقد  هب  ماـیا  نآ  رد  مدرم  تاـبلاطم  حرط  هزراـبم و  ناـیرج 

ناگدرکلیـصحت نارکفنـشور و  دش ، هتفگ  هک  هنوگنامه  مه  هار  نیا  ناگدنـشوک  ناغّلبم و  تسـشن و  مدرم  ياه  بلرب  سیلگنا  ترافس 
ردـپ ینمرا -  ناـخ  مکلم  ازریم  هصرع  نیا  رد  نـالاعف  نیرت  مهم  زا  یکی  دـندوب . کلـسم  یباـب  اـی  رالوکـس  نارکفنـشور  اـی  هـتفر  برغ 
غیلبت رد  یعس  دوخ  ياه  هتشون  تالاقم و  اب  دنتشاد و  رایـسب  تیلاعف  شالت و  هنیمز  نیا  رد  هک  يدارفا  رگید  زا  تسا و  ناریا  يرنوسامارف 

هب هک  میربب  مان  یحور  دمحا  خیش  ینامرک و  ناخاقآ  ازریم  نوچ  يدارفا  زا  دیاب  دندرک ، یم  نآ  یبرغ  عون  زا  یـسارکومد  تیطورـشم و 
روخ رد  بلاج و  هتکن  دـندش . هتـشک  زیربت  رد  دـهعیلو  يازریم  یلعدـمحم  روتـسد  هب  هاش » نیدلارـصان   » ماجرفان رورت  رد  تلاخد  ماـهتا 
لزا حبـص  ییحی  ازریم  داـماد  و  باـب »  » هلاـض هقرف  وریپ  ودره  هک  تسا  نیا  یحور  دـمحا  خیـش  یناـمرک و  ناـخاقآ  ازریم  نوماریپ  هجوت 

نایباب هورگ  زا  مه  وا  دوزفا . مه  ار  يدابآ  تلود  ییحی  ازریم  مان  دیاب  هورگ  نیارب  دـندوب . هللاءاهب  ردارب  و  یلزا » ياه  یباب   » هقرف هدرکرس 
شردـپ دـمآ و  ایند  هب  یباب  يا  هداوناـخ  رد  يداـبآ  تلود  ییحی  ازریم  دوب . ناریا  رد  یهاوخ  هطورـشم  تضهن  نـالاعف  هاوخ و  هطورـشم 

یم يروآ  عمجار  اه » یباب   » هیعرـش حالطـصا  هب  تاهوجو  هلاسره  دوب و  ناریا  رد  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  هیبسح  روما  هدـنیامن  رومأـم و 
تقیقح رد  هک  تسا  نیا  ددرگ  یم  دـیاع  ثحب  نیا  هجیتـن  ناوـنع  هب  هچنآ  داتـسرف . یم  سربـق  هـب  لزا » حبـص  ییحی  ازریم   » يارب درک و 

یباب و رالوکـس  نارکفنـشور  زا  يا  هدـع  طسوت  هار  همین  رد  بالقنا  نیا  اما  دـندناسر  رمث  هب  ناملـسم  نویناحور  ار  تیطورـشم  بـالقنا 
راتخاسرییغت تیطورـشم  بالقنا  رد  یلکروط  هب  دیـسر . ناخاضر  يروتاتکید  هب  نآ  ماجنارـس  دـش و  جراـخ  دوخ  یلـصاریسم  زا  ییاـهب 

دوجو یمالسا  تموکح  دروم  رد  ینودم  هیرظن  نامز  نآ  ات  دوب . مدرم  فده  هنالداع  تموکح  زا  یلکـش  هب  يروتاتکید  لیدبت  تلود و 
نارکفنـشور راشف  اب  ببـس  نیمه  هب  دوب . ییاپورا  ياهروشک  رد  هدـش  شیامزآ  هداـمآ و  یحرط  یبرغ  یـسارکومد  شور  یلو  تشادـن 

دش . یمالسا  هناهاوختلادع  رکفت  نیزگیاج  هطورشم  يرگ ، ییاهب  يرگیباب و  ناوریپ  هژیوب  هدز  برغ 

نایئاهب هصخشم  یسایس ؛ مسیرورت 

هراشا

رد هک  دروخ  دـنویپ  يرگیباب  اب  نانچ  دـش و  زاغآ  يرگیباب  اب  ههد 840 م/1260 ق ، طساوا  زا  ناریا  رصاعم  خیرات  رد  یـسایس  مسیرورت 
رورت هـب  لاوش 1268 ق ، رد  دـندرک و  یحارط  ار  ریبکریما  رورت  اـه  یباـب  دوب . فدارتـم  تسیرورت »  » و یباـب »  » ماـن راـجاق  رخأـتم  نارود 
جوا نآ  زا  سپ  هطورـشم و  بالقنا  نارود  رد  هژیوب  تفای و  موادت  ناریا  رد  هویـش  نیا  سپ  نآ  زا  دـندز . تسد  هاش  نیدلارـصان  ماجرفان 

. دـش راتفرگ  یناسارخ  هللا  تیآ  هب  دـصق  ءوس  مرج  هب  تابتع  رد  یناردـنزام  هللادـسا  دیـس  دـندوبن و  راکیب  زین  تابتع  رد  ناـیئاهب  تفرگ .
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میهاربا هداز ، حتفلاوبا  ناخ  هلادسا  رادتسود ، ناخ  هلا  ناسحا  ییحم ، رادرـس  مان  اب  نآ  زا  سپ  هطورـشم و  نارود  یتسیرورت  ياه  تیلاعف 
( قازق جرف  پیترس   ) هداز حتفلاوبا  ناخ  هلادسا  یفخم  ياه  تیلاعف  تسا . دنویپ  رد  کلامملا  تاکشم  ناخرظن  دمحم  هداز و  یشنم  ناخ 

یفخم نمجنا  رد  تیوضع  اـب  و  لاس 1323 ق . زا  کلامملا  تاکشم  ناخ  رظن  دمحم  و  قازق ) جرف  پیترـس   ) هداز یـشنم  ناخ  میهاربا  و 
، يولهپ نارود  يدـعب  ریزو  تسخن  کـلملا ،) میکح   ) یمیکح میهاربا  هناـخ  رد  نآ  تاـسلج  هک  دـش  زاـغآ  نیعوـلطلا » نیب   » هب فورعم 

حتفلاوبا يدعب  ياه  تیلاعف  نمجنا و  نیا  رد  تیوضع  دـندوب . یئاهب  زین  نت  دـنچ  یلزا و  یباب  نآ  ياضعا  زا  يرایـسب  دـش و  یم  رازگرب 
هب هتـسباو  رگ  هئطوت  هکبـش  درکلمع  زا  یـشخب  دـیاب  ار  قوف  نمجنا  وضع  ياـهیلزا  و  یئاـهب )  ) کـلامملا تاکـشم  هداز و  یـشنم  هداز و 
. / 1325 ق  ) ناریا يرادیب  ژل  ینوسام  نامزاس  سیـسأت  زا  سپ  یئاهب ، یلزا و  زا  معا  نمجنا ، نیا  ياضعا  درک . یبایزرا  رتروپیر  ریـشدرا 

اب تیلاـعف  نیا  هدـعقیذ 1323 ق . زا  دوب . ناریا  يرادـیب  ژل  راد  قودنـص  کـلامملا  تاکـشم  دـندش و  عمتجم  نآ  نوـماریپ  رد  1907 م )
نیا رد  تفای . موادت  مود » یفخم  نمجنا   » رد هداز  یـشنم  ناخ  میهاربا  ناخ و  هلا  فیـس  شردارب  هداز و  حـتفلاوبا  ناخ  هلادـسا  تیوضع 

يرادـیب يرات   » باتک هدنـسیون   ) ینامرک مالـسالا  مظان  ییاـبطابط ،) دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  رـسپ   ) ییاـبطابط قداـص  دـمحم  دیـس  نمجنا 
. دنتشاد تیوضع  يرون ) هللا  لضف  خیش  هللا  تیآ  رسپ   ) يدهم خیش  و  ییابطابط ) دمحم  دیـس  تیب  ياضعا  زا   ) شیرق دیـس  اقآ  و  نایناریا »

لتق هلئسم  نمجنا  تاسلج  زا  یکی  رد  لاثم ، يارب  دوب . دوهـشم  ًالماک  نمجنا  نیا  ياضعا  یخرب  یتسیرورت  ياه  شیارگ  نامز  نیمه  رد 
دیـشمج بابرا  دـعب ، یکدـنا  دـیدرگ . هجاوم  ییابطابط  قداص  دـمحم  دیـس  تفلاخم  اـب  هک  دـش  حرطم  یناـهبهب  هللادـبع  دیـس  هللا  تیآ 

ییاهن لکـش  ماجنارـس ، قوف ، یتسیرورت  هورگ  دمآرد . نمجنا  نیا  تیوضع  هب  رتروپیر ) ریـشدرا  مرحم  یمیمـص و  تسود   ) نایدیـشمج
. دز تسد  هجحیذ 1326 ق ).  16  ) يرون هللا  لضف  خیـش  ماجرفان  رورت  نوچ  يا  هنانکفا  هقرفت  هنارگبوشآ و  تاـیلمع  هب  تفاـی و  ار  دوخ 
اب طـبترم  یئاـهب و  هقرف  وـضع  یناـسارخ -  تاـجن  دـمحم  ازریم  هلمج  زا  يرگید  دارفا  هارمه  هب  هک  دوـب  رگتاود  مـیرک  رورت  نـیا  لـماع 

، هداز یقت  نسح  دیـس  هتفگ  هب  دوب . نیعولطلا » نیب   » هتیمک وضع  زین  تاجن » . » دـش ریگتـسد  دوب -  داـسف  هب  روهـشم  هک  سیلگنا  تراـفس 
دمحم ازریم  هب  دنناوتن   » هک دوب  بظاوم  درک و  یم  تکرش  تاجن  دمحم  زا  ییوجزاب  تاسلج  رد  سیلگنا ، ترافـس  هدنیامن  ترامـسا ،» »
ًاحیولت رگتاود  میرک  ییوجزاب  نیا  نایرج  رد  سیلگنا ، هجراخ  ریزو  يرگ ، دراودا  رس  هب  یلک  راب  جرج  رس  شرازگ  قبط  دنیوگب .» روز 

ناکیدزن و زا  زین  باون  ناخ  یلقنیـسح  درک . طوبرم  رورت  هب  ار  سیلگنا ، ترافـس  دـنمراک  ناخ  یلقـسابع  ردارب  باون ، ناـخ  یلقنیـسح 
ریاـس شناردارب و  هداز و  حـتفلاوبا  نآ  زا  سپ  دوب . ناریا ، رد  اـیناتیرب  دـنه  تموکح  یتاـعالطا  هکبـش  سیئر  رتروـپیر ، ریـشدرا  مراـحم 

دوب سیلگنا  ترافس  تیکلم  رد  نامز  نآ  رد  هک  کهلق ، ياتسور  رد  رگتاود ، میرک  هلمج  زا  قوف ، رگبوشآ  یتسیرورت و  هورگ  ياضعا 
نیدباعلا نیز  اب  هارمه  هداز ، یشنم  هداز و  حتفلاوبا  یناثلا 1327 ق . يدامج  لوا  رد  دندش . رقتسم  تشادن ، تراظن  نآ  رب  ناریا  تلود  و 

دمحم ازریم  کلملا و  ناعتسم  هداز و  حتفلاوبا  ریگناهج . هتیمک  هب  موسوم  دنداد  لیکشت  يدیدج  یتسیرورت  هورگ  کلملا ، ناعتسم  ناخ 
نیا ناتسداد  دندرک . رداص  ار  يرون  هللا  لضف  خیش  دیهش  هوتسن  دهاجم  مادعا  مکح  هک  دندوب  یبالقنا » همکحم   » ياضعا هلمج  زا  تاجن 

رد تشاد . رارق  یئاهب ، هقرف  وضع  نویامه ،) ریزو   ) یـشاک يرافغ  ناخ  يدـهم  ازریم  ریثأـت  تحت  هک  دوب  یناـجنز  میهاربا  خیـش  همکحم 
. دندوب هداز  یشنم  هداز و  حتفلاوبا  یتسیرورت  هکبـش  هب  هتـسباو  نآ  نالماع  هک  داد  خر  یناهبهب  هللادبع  دیـس  لتق  هثداح  بجر 1328 ق .

تازاجم هتیمک  رد  کلامملا  تاکـشم  هداز و  یـشنم  هداز و  حـتفلاوبا  اب  اهدـعب  هک  دوب  هللا  نیـسح  مان  هب  يدرف  یناهبهب  نابراض  زا  یکی 
تایلام يروآدرگ  يدصتم  ناونع  هب  تشگزاب و  ناریا  هب  دعب  یتدـم  تخیرگ ، اپورا  هب  هداز  حـتفلاوبا  هعقاو ، نیا  زا  سپ  درک . يراکمه 

هداز حتفلاوبا  يرگیئاهب  تاغیلبت  هجیتن  ار  لزع  نیا  يولع  نسحلاوبا  هک  دـش  لوزعم  دـعب  یکدـنا  بوصنم و  رایرهـش  غالبجواس و  هقطنم 
هتیمک مان  هب  يدـیدج  هورگ  بلاق  رد  ار  دوخ  تاـیلمع  کـلامملا  تاکـشم  هداز و  یـشنم  هداز و  حـتفلاوبا  هدعقیذ 1334 ، رد  دـناد . یم 

تشاد . ناوارف  یسایس  یعامتجا و  باتزاب  هک  دندز  تسد  ییاه  هیمالعا  راشتنا  اب  هارمه  لتق ، هرقف  دنچ  هب  دندرک و  زاغآ  تازاجم 

نایئاهب هاگیاپ  تازاجم  هتیمک 
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نایئاهب هاگیاپ  تازاجم  هتیمک 

« تازاجم هتیمک   » تیروحم اب  هک  تسا  يا  هتـسویپ  مه  هب  زومرم و  ياهرورت  تیطورـشم  بـالقنا  نارود  ياـه  هدـیدپ  نیرت  مهم  زا  یکی 
نامرآ ققحت  مدعزا  هدروخرـس  یبالقنا  دارفا  رامـش  رد  اه  تسیرورت  نیا  هک  دنتـشاد  داقتعا  يا  هدع  لبق  يدـنچ  ات  تفرگ . یم  تروص 

رگا دنا . هدش  هدیشک  رورت  مسیـشرانآ و  يرگبوشآ و  تمـس  هب  کیژولوئدیا  يرکف -  سأی  يراچان و  يور  زا  هک  دندوب  هطورـشم  ياه 
بطاخم هب  زین  یمتاح  یلع  هتخاس  ناتـسدرازه »  » لایرـس رد  هک  لیلحت  نیا  میوش  یم  هجوتم  مینک ، هاگن  تقد  اب  یخیرات  ياهدادـیور  هب 

هللا لضف  خیـش  ماجرفان  رورت  دننام  دش . زاغآ  یهاوخ  هطورـشم  يادتبا  نامه  زا  هورگ  نیا  یتسیرورت  تامادقا  تسین و  تسرد  هدـش  أقلا 
ترابع هب  یناهبهب . هللادبعدیـس  نوچ  يدارفا  رورت  نآ  زا  سپ  رگتاود و  میرک  مان  هب  تازاـجم  هتیمک  ناگدرکرـس  زا  یکی  طـسوت  يرون 

مدرم و درک و  یم  يرپس  ار  دوخ  راهب  یهاوخ  هطورـشم  زونه  هک  دـش  زاغآ  ینامز  هورگ  نیا  رورت  يرگبوشآ و  هماـنرب  تفگ  دـیاب  رتهب 
چیه اب  هجو و  چـیه  هب  دارفا  نیا  دوبن . حرطم  یگدروخرـس  ماـن  هب  يا  هلوقم  زونه  دـندوب و  تیطورـشم  هب  ینیب  شوخ  جوا  رد  نویبـالقنا 

ات دش  یم  شالت  تازاجم » هتیمک   » ياه هیمالعا  رد  هناهاگآ  ًادـماع و  اما  دـندوبن . هطورـشم  ناگدروخرـس  ای  یبالقنا  ياهورین  زا  يرایعم 
ددرگ . دومناو  یبالقناو  ینید  اهنآ  هزیگنا 

اه تلود  اهبلادبع و 

هراشا

. تسا فلتخم  لود  هب  تبـسن  درک  يور  رد  ناشیا ، رّوطت  تسا ، زیگنارب  لاؤس  ءاهبلادـبع ، بانج  یگدـنز  خـیرات  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی 
يور تلود  نیا  زا  دنا ، هتـشاد  هیـسور  تلود  هب  تبـسن  یهّجوت  لباق  تیانع  هک  یتّدـم  زا  سپ  ناشیا ، دوش  یم  هظحالم  هک  هنوگ  نیدـب 
تلود هب  مه  یتیانع  دیآ ، یم  رب  سرتسد  رد  ِنوتم  زا  هک  هنوگ  نآ  ناشیا ، لاح ، نیمه  رد  دندروآ . يور  ریبک ، يایناتیرب  هب  هدـش  نادرگ 
میهاوخ یم  لاجم ، نیا  رد  هک  یلاؤس  اّما  تفگ ]. میهاوخ  نخـس  رتشیب  هدنیآ  رد  لاعتم ، يادخ  دیما  هب  هراب ، نیا  رد  . ] دنا هتـشاد  ینامثع 

دیاب بلطم ، نیا  حیضوت  رد  دشاب . یم  ناتـسلگنا ، هب  يرازت ، هیـسور ي  تلود  يوس  زا  لّوحت ، رّوطت و  نیا  ّتلع  یـسررب  میزادرپب ، نادب 
ریهامج داّحتا  لیکشت  و  يرازت ، هیسور ي  یشاپورف  نآ ، زا  سپ  و  فیعـضت ، اب  نامز  مه  نراقم و  رییغت ، نیا  هک  مینک  هراشا  هتکن  نیا  هب 

نیا ناوت  یم  ییارگ ، مه  نیا  لیلحت  رد  هدـنب  رظن  هب  دـیواک . نراقت  نیا  رد  دـیاب  ار  رییغت  نیا  ّتلع  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . هدوب  يوروش 
هللا ءاهب  بانج  اب  يا  هنامیمـص  طابترا  هیـسور ، تلود  مدرک ، هراشا  یلبق  ياه  هتـشاگن  رد  هک  یبلاطم  هب  هّجوت  اب  هک  درک ، طابنتـسا  روط 

هب مهـس  هیـسور ، تلود  هک  دراد  نیا  زا  ناشن  تسا ، روکذم  خـیراوت  رد  هک  هیـسور ، تلود  دادـما  و  هللا ، ءاهب  بانج  دادمتـسا  و  تشاد ؛
. دوب هدرک  ادیپ  همادا  ءاهبلادـبع  بانج  اب  ناشیا ، زا  سپ  طابترا ، نیا  هدـعاقلا ، یلع  و  تشاد . نآ  ناربهر  ییاهب و  رما  تنایـص  رد  ییازس 

اذل داتفا . هرطاخم  هب  هیسور  رد  زین  ءاهبلادبع  بانج  ّتیعقوم  هیـسور ، رد  مسینومک  ندمآ  راک  يور  و  يرازت ، هیـسور ي  ینوگنرـس  اب  اّما 
، دنداهناو دندید ، یم  هدش  مامت  نآ  رد  ار  شیوخ  رابتعا  هک  ار ، هیـسور  روشک  نایئاهب ، تیئاهب و  تایح  همادا ي  يارب  ءاهبلادـبع ، بانج 

رگا ایناتیرب ، تلود  نامز ؛ نآ  رد  هک  ارچ  دوب ؛ هنادنمـشوه  رایـسب  ناـشیا  باـختنا  دـسر  یم  رظن  هب  و  دـندش . دـیدج  یبحاـصم  یپ  رد  و 
بانج یکین ، هب  تسناوت  یم  اذـل  تشاد ؛ يدایز  تارمعتـسم  هک  دوب  اـیند  رد  رادـتقا  باـطقا  زا  یکی  مییوگب  دـیاب  دـحاو ، بطق  مییوگن 
تلود باختنا  هب  ار  ءاهبلادـبع  بانج  هک  دوب ، یفدـه  نامه  دـیاش  نیا  و  دـهد . يرای  تیئاـهب ، شرتسگ  یّتح  و  ظـفح ، رد  ار  ءاهبلادـبع 

هک ایناتیرب ، تلود  هب  ناشیا  لابقا  و  هیـسور ، تلود  زا  ءاهبلادـبع  بانج  ضارعا  هصالخ ، روط  هب  سپ  تشاداو . تبحاصم ، يارب  سیلگنا 
تلود رد  شیوخ  عفانم  هک  یماگنه  ءاهبلادبع ، بانج  هک  دنک  یم  نومنهر  هتکن  نیا  هب  ار  ام  دوب ، يرازت  هیسور ي  یـشاپورف  اب  نامزمه 
یفطع هطقن  يرازت ، هیسور  یشاپورف  دروآ . يور  ناتسلگنا  تلود  هب  دشاب ، هتشاد  يردتقم  هانپرس  هک  نیا  يارب  دید ، رطخ  رد  ار  هیـسور 
یمزر اهنت  هن  يرکف و  يا  هناوتشپ  هب  زاین  دوخ  ماود  يارب  يروتارپما  تردق و  نیا  دمآ و  یم  رامش  هب  ناریا  دروم  رد  ایناتیرب  تلود  يارب 
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نتخیررف گنهآ  هیسور )  ) راوید نیا  ناب  هاگن  ندش  دوبان  زا  سپ  عیدب  نییآ  هاگهانپ  راوید  هک  هاگنآ  ور ، نیا  زا  تشاد . زیمآ  تنوشخ  و 
سور يارب  هکنآ  زا  سپ   ) دومن یم  هدمآ  تسد  هب  هزات  تردـق  نتـشاد  هگن  تهج  هدامآ  يرتسب  هاگهانپ ، نیا  نوچ  یتهج  زا  و  تخاون ،
هچنآ دروآ . يور  هاـگهانپ  نآ  تیاـمح  هب  دراد  هاـگن  نهپ  ار  رتسب  نیا  هکنآ  يارب  ناتـسلگنا  يروتارپما  دوب ،) هداد  سپ  ار  دوخ  ناـحتما 

هب لئاضفلاوبا ، هب  فورعم  یناگیاپلگ ، لـضفلاوبا  باـنج  میناوخ : یم  هک  تسا  نینچ  دروآ ، یم  ناـغمرا  هب  یماـح  تلود  يارب  نییآ  نیا 
نایئاهب هب  ءاهبلادـبع  بانج  فرط  زا  هدیـسر ، پاچ  هب  يرما  راثآ  رـشن  هنجل  طسوت  هک  هحفـص 282  مود  دلج  تیاده ، حیباصم  تداهش 

دییات هتسویپ  دنیامنن و  وحم  رظن  زا  ار  سور  هیهب  تلود  تلادع  تیامح و  نیا  ًادبا  هنامولظم  هفئاط  نیا  دیاب  دهد " : یم  روتسد  نینچ  نیا 
رواب هدیقع و  نیا  هک  هاگنآ  دوش  یم  هچ  دنیامن ".و  تلئـسم  هلالج  لج  دـنوادخ  زا  ار  مرکا  لارنج  مظعا و  روتارپما  ترـضح  دـیدست  و 
هظحل ار  ناتسلگنا  هجوت  هک  دوب  نیا  و  دروآ ! یم  مهارف  رواب  نیا  ناناب  هاگن  نآ  يارب  يرتسب  هچ  و  دوش ، ینیمزرس  مدرم  زا  يدایز  رامش 
روضح لئوماس  تربره  دننام  سیلگنا  تلود  ناگدنیامن  ءاهبلادبع ، بانج  هزانج  عییشت  رد  یتح  هک  يروط  هب  درکن  رود  نییآ  نیا  زا  يا 

لک هدنامرف  اشاپ ، لامج  هک  ماگنه  نآ  ناوت  یم  ار  ءاهبلادبع  بانج  زا  سیلگنا  تیامح  دـهاش  ص 327 .) موس ، دلج  عیدب ، نرق   ) دنتفای
( اقآ راکرس  مادعا  مکح   ) شرازگ نیا  نوچ  دید " : موس ص 297  دلج  رد  عیدب ، نرق  تداهش  هب  دومن  ار  يو  مادعا  دصق  ینامثع ، ياوق 

رداص نیطسلف  رد  زیلگنا  هاپس  رالاس  یبِنلَا ، لارنج  هب  یفارگلت  روتسد  لوصو ، موی  نامه  رد  دیـسر ، تقو  هجراخ  روما  ریزو  روفلاب  درل  هب 
تردق هنوگنیا  دشوکب ".و  ترـضح  نآ  ناتـسود  هلئاع و  ءاهبلادبع و  ترـضح  تنایـص  ظفح و  رد  اوق  عیمج  هب  هک  دومن  دیکا  دیکات  و 
ینیتسار تاداقتعا  مدرم و  ياهرواب  تاداقتعا و  دنشخب و  یم  موادت  ار  دوخ  يروتارپما  تحت  ياه  نیمزرس  هب  تنطلس  رتسب  گرزب  ياه 

يارب هک  یلوسر  دنریگ ، یم  يزاب  هب  ار  هدش  شک  شیپ  شا  هداتسرف  لوسر و  نیرخآ  تسد  هب  اهناسنا  يارب  یهلا  لالز  همشچرس  زا  هک 
ادج اب  هنوگنیا  تفرن . شنامز  ناشکرس  راب  ریز  ینآ  تسشنن و  اپ  زا  يا  هظحل  تایح  کین  ماجنارس  شنیرفآ و  تقیقح  هب  مدرم  ندناسر 

موادـت زج  يدـیون  درادـن و  رگد  يدروآ  تسد  نامدرم  تکاله  زج  هک  دـنرب  یم  ییوس  هب  ار  نانآ  ناـشربهار ، زا  اـهناسنا  تسد  ندرک 
رگ تراغ  ياه  رهـش  ياه  دابآ  بارخ  رد  دـنک و  اهر  ار  ردـپ  تسد  یکدوک  هک  هاگنآ  و  دـهد . یمن  راک  ماجرف  رد  ار  نانیا  يروطارپما 

هنوگ ره  هچنآ  دـشک . راظتنا  دـناوت  یمن  ار  هنـسرگ  نانزهار  نادزد و  ياه  هبارخ  زج  يدـصقم  دـیامیپب ، یگدـنز  ریـسم  ییاهنت  هب  نیـشن 
دننام دـنک ، یم  ناتـسلگنا  تلود  قح  رد  ءاهبلادـبع  بانج  هک  تسا  ییاعد  دراد ، یمرب  تاجن  نییآ  ناگدـنیوپ  مشچ  شیپ  زا  ار  دـیدرت 

نیا نادرمتلود  هب  اکیرمآ  هب  رفـس  رد  ناشیا  تانایب  رگید ، و  دوب ،)! هدـشن  باجتـسم  هک   ) هتـشاد نایب  سور  زا  تیامح  رد  رت  شیپ  هچنآ 
یهلا تسا ، هتـسشن  هراظن  هب  عیدـب  نییآ  خـیرات  رـساترس  رد  ریقح  نیا  هچنآ  تخادرپ . مهاوخ  نآ  هب  يدـعب  لاسرا  رد  هک  تسا  نیمزرس 
هظحل ار  ام  نیب  یلدـمه  یتسود و  تبحم و  اهناسنا ، شنیرفآ  تقیقح  هک  اجنآ  زا  و  دزاس ، یم  نایامن  ادـیوه و  ًالماک  ار  نییآ  نیا  ندوبن 
ییاهب نییآ  میلاعت  هب  هناقشاع  تاساسحا و  يور  زا  ات  مراتساوخ  ابحا  زا  هناتسود  دهد ، یم  قوس  وس  نادب  ار  ام  تسا و  ناهاوخ  هظحل  هب 

ریما هدومرف  هب  انب  میوش ، يزیچ  يادیـش  هتفیـش و  قشاع و  هاگ  ره  هک  هچ  دـنبایب ، راکـشآ  حیرـص و  ار  تسا  یتفای  هچنآ  ات  دـننکن ، هاـگن 
یتقیقح نیا  و  ندینـش ، يارب  اونـش  یـشوگ  هن  تشاد و  میهاوخ  ندید  حیحـص  يارب  انیب  یمـشچ  هن  ، هیلع هللا  تاولـص  نینموملاریما  مالک 

زا تسانیبان و  قشع  تیلوژ ، ویمور و  يدژارت  رد  ریپسکش  هتفگ  هب  هک  دروخ ، یم  مشچ  هب  رایسب  ناهج  تایبدا  رد  نآ  ساکعنا  هک  تسا 
یگدنهانپ يژتارتسا  ینیبن  یلیل  یبوخ  زا  ریغ  هب  ینیشن  نونجم  هدید  رد  رگا  نابز : یسراپ  رعاش  هتفگ  هب  و  تسا ، بش  اب  راگزاس  ور  نیا 

یم زاب  هناقـشاع  ریغ  هاگن  رکفت و  يارب  رگید  يا  هیواز  رگتراـغ ، ناروطارپما  يارب  اـعد  تیاـمح و  هب  مدرم  نداد  قوس  ییاـهب و  ناربهر 
مینیشنب  هراظن  هب  مامت  حوضو  هب  ار  تقیقح  ياه  قفا  زین  هچیرد  نیا  زا  ات  دنک 

لمع راعش و  ضقانت 

رارـصا تسایـس  ناهج  اب  نایئاهب  تیئاهب و  دنویپ  مدع  رب  نآ ، لابند  هب  هتـشاد و  دیکأت  تسایـس  زا  نید  ییادج  رب  هراومه  تیئاهب  ناربهر 
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یـسایس روما  هب  نایئاهب   » هک تسا  هتفگ  وا  مه  و  تسا » مزال  کیکفت  هیـسایس  هیینید و  ياوق  نیب   » هک دوب  نآ  رب  يدنفا  سابع  دنزرویم .
زا جراخ  دنک و  هلخادم  هیسایس  روما  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  ندوبن  ندوب و  یئاهب  نازیم  : » يو رظنم  زا  نآ ، زا  رتمهم  و  دنرادن » یقلعت 

رگا  » نایئاهب زا » یـسفن  دهاوخیمن ... رگید  لیلد  تسین ، یئاهب  هک  تسا  یفاک  ناهرب  نیمه  دیامن ، یتکرح  ای  دنز  یفرح  شیوخ  هفیظو 
عطق تیئاهب ]  ] رما نیا  زا  ار  دوخ  تبـسن  هک  تسا  رتهب  لوا  دـنکب ، هرکاذـم  نارگید  لفحم  ای  شیوخ  لزنم  رد  هیـسایس  روما  رد  دـهاوخب 
دوخ ناوریپ  هب  انبم ، نیمه  رب  ددرگ .» یمومع  ترـضم  ببـس  تبقاع  ّالاو  دنادیم ، دوخ  درادن . رما  نیا  هب  قلعت  هک  دننادب  عیمج  دـیامن و 

«. مینزن ییءار  میرادن و  یلخدـم  ًادـبا  یـسایس  روما  رد  هیهلا ، هعطاق  صوصن  هب  : » هک دـهدیم  نانیمطا  نانآ  هب  نینچمه  دـنکیم و  مکح 
هللاذاعم : » دیوگیم هنومن ، يارب  دراد . یناوارف  نانخس  هنیمز  نیا  رد  زین  تفرگ  تسد  هب  ار  نایئاهب  يربهر  يدنفا  سابع  زا  سپ  هک  یقوش 

، دوش تسایس  رما  رد  هلخادم  هب  رجنم  هک  ياهفیظو  ره  زا  دنـشاب و  رانک  رد  نوئـش  نیا  زا  یلک  هب  دیاب  ءابحا  یـسایس ، روما  رد  هلخادم  زا 
اعدا هدرک و  موـکحم  تسایـس ، رد  ناـنآ  هلخادـم  تلع  هب  ار  ناریا  ياـملع  هدـش ، داـی  ياواـتف  ماـکحا و  ناگدـننکرداص  دـندرگ .» رازیب 

ناربهر یتقو  دیدرگ . روشک  هعماج و  هب  یناوارف  ياهنایز  ثعاب  ریخا ، نرق  دنچ  رد  تسایس  هنحـص  رد  هعیـش  ياملع  روضح  هک  دننکیم 
نینچ هک  دنهاوخب  دوخ  ناوریپ  زا  زین  ًادـیکا  دـندنب و  ياپ  مارم  نیا  هب  دوخ  دـننک  اعدا  هدرمـش و  ادـج  تسایـس  زا  ار  نید  ًالوصا  یـشیک 

رد هعیـش  مالـسا و  ياملع  هلخادم  هک  تسا  یقطنم  یعیبط و  دننادب ، تسایـس  اب  دنویپ  مدع  ار  ندوب  یئاهب  هناشن  طرـش و  یتح  و  دنـشاب ،
زا يرگید  تیهام  دراد و  يرگید  تیاکح  اهنآ ، ناربهر  نایئاهب و  درکلمع  زا  خـیرات  ینیع  تایعقاو  اما  دـننکب . موکحم  ار  تسایـس  روما 

ار یـسایس  روما  رد  یناحور  ياملع  هلخادم  مدع  تسایـس و  زا  نید  ییادج  مکح  یئاهب ، ناربهر  خـیرات ، هاوگ  هب  دـنکیم . میـسرت  نانآ 
هدوب و لاعف  تسایـس  هنحـص  رد  دوجو  مامت  اب  هتـسنادن و  مکح  نآ  لومـشم  ار  دوخ  دـناهدرک و  رداص  ناریا  مالـسا و  ياملع  يارب  اـهنت 

ندوب راـبنایز  رب  خـیرات  هک  دـبایب  ملع  لـقع و  ملاـع  رد  يراـبتعا  دـناوتیم  یماـگنه  مک  تسد  هناـگود ، عضاوم  درکیور و  نیا  دنتـسه .
نیا و  دهدب . یهاوگ  روشک  هعماج و  تشونرس  يارب  نایئاهب  یسایس  ياهتیلاعف  ندوب  دنمدوس  و  یـسایس ، روما  رد  ناریا  ياملع  هلخادم 

تیمامت كاخ و  بآ و  نیا  زا  املع  رثؤم  عافد  زا  نوحـشم  نآ  قاروا  هتـشاد و  يرگید  تواـضق  هراـب  نیا  رد  خـیرات  هک  تسا  یلاـح  رد 
و وسکی ، زا  رگرامعتسا  برغ  يداصتقا  یگنهرف و  یسایس ، یماظن ، موجه  لباقم  رد  مالـسا  ینامـسآ  نید  میرح  زا  عافد  ناریا و  یـضرا 
، تشذگ هکنانچ  تسا . رگید  يوس  زا  روشک  نانمشد  ناگناگیب و  اب  یـسایس ــ  یبزح  هباثم  هب  هیئاهب ــ  هیباب و  هقرف  ياهتیلاعف  ییوسمه 

یسایس تیهام  ًالوصا  هدوب و  تسایس  هنحص  لاعف  يدج  روط  هب  دوخ  تسایس ، رد  املع  نید و  هلخادم  مدع  هب  مکح  مغرب  یئاهب  ناربهر 
تیوـه و زا  يرادـساپ  ژد  نیرتمکحتـسم  ناوـنع  هب  هعیـش  تیناـحور  مالـسا و  هک  یتـیعقوم  رد  دراد . هبلغ  ناـش  يرکف  تیهاـم  رب  ناـنآ 

نیدب مه  نارگرامعتـسا  یتح  و  تسا ، حرطم  هناگیب  زواجت  رامعتـسا و  هطلـس  ربارب  رد  روشک  یلم  تدحو  یـضرا و  تیمامت  لالقتـسا و 
، دنریگیم راک  هب  نآ  نتـسکش  يارب  ار  ناشناوت  همه  هدرمـش و  دوخ  يارب  عنام  نیرتمهم  ار  نآ  ياملع  مالـسا و  هتـشاد و  ناعذا  تیعقاو 

دهاوخ یسایس  یتیهام  اراکـشآ  هدوب و  رادتقا  تدحو و  نیا  نتـسکش  تهج  رد  یمادقا  باعـشنا ، کی  داجیا  هقرف و  کی  سیـسأت  سفن 
، یناهج تسایـس  تردق و  ياهنوناک  نخـس  عضوم و  هک  یماگنه  دبایب ، یـسایس  هبنج  نآ  زورب  روهظ و  هک  ياهقرف  تسا  نشور  تشاد .
تیئاهب و ایآ  دید  دیاب  لاح  تسا . هداد  ماجنا  ار  یسایس  یلمع  اراکـشآ  دنک ، رارکت  ار  تسایـس ، زا  نید  ییادج  مسیرالوکـس و  رب  ینبم 
، دوشیم بوسحم  ناشهیلوا  لوصا  ءزج  عوضوم  نیا  یترابع  هب  دنتشاد و  دیکأت  تسایـس  رد  دوخ  عابتا  هلخادم  مدع  رب  ادتبا  زا  نآ  نارس 
هب شمارآ  اب  دـنناوتب  ات  دـندرک  ذاختا  یعامتجا  عاضوا  طیارـش و  اب  هلباقم  تهج  هدـش  باسح  یکیتکات  ناونع  هب  ار  هّیور  نیا  هک  نآ  اـی 

. دوب هارمه  یسایس  دنت  ياهـشنت  اب  ناریا  خیرات  رد  هقرف  نیا  كوکـشم  روهظ  زورب و  تسا  ملـسم  هچنآ  دنوش ؟ لئان  دوخ  فادها  دربشیپ 
توبن و ياعدا  سپـس  دزیم و  تیرـشب  نایعیـش و  رظتنم  دوعوم  یجنم و  روهظ  زا  مد  هک  هیئاهب  سپـس  هیباب و  ياـهاعدا  اـب  ياهقرف  روهظ 

هعماج کی  ساسا  بلق و  هک  دوشیم  یقلت  یسایس  یگنهرف ـ  هنازادنارب  تکرح  کی  دوخ  هب  دوخ  درک  حرطم  ار  مالـسا  خسن  تیهولا و 
هک یطیارـش  رد  تانایرج ، نیا  زا  ناریا  لالقتـسا  یـضرا و  تیماـمت  نانمـشد  نارگرامعتـسا و  تیاـمح  تسا . هداد  رارق  فدـه  دروم  ار 
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شیپ زا  شیب  ار  هنایذوم  كرحت  نیا  ندوب  یـسایس  دوب ، هدرک  هبرجت  رامعتـسا  اب  ار  یماظن  تخـس  ياـهیریگرد  اـهگنج و  یناریا  هعماـج 
علق و رد  ار  راک  هراچ  ریبکریما ، راجاق ، رـصع  تسود  ناریا  بلطحالـصا و  نیدتم ، مظعاردـص  هک  دوب  ور  نیمه  زا  تخاسیم . راکـشآ 

ریطخ طیارـش  نآ  رد  دـندوب  هتخادـنا  هار  هب  يزکرم  تلود  هیلع  باـب  عاـبتا  هک  يایلخاد  گـنج  دـید . زادـنارب  حلـسم و  هقرف  نـیا  عـمق 
تسد دندیدیم  دوخ  فادها  ققحت  عنام  ار  املع  هاش و  نیدلارصان  ریبکریما ، هک  هیئاهب  هیباب و  دهد . داب  هب  ار  ناریا  لالقتـسا  تسناوتیم 
رورت زین  و  ریبکریما ، رورت  يارب  شالت  دندرک . لیمکت  ار  دوخ  هناحلـسم  شروش  هژورپ  دندز و  زین  یتسیرورت  زیمآتنوشخ و  تامادقا  هب 

، رگید تیانج  اههد  نیوزق و  رد  ثلاث  دیهش  هللا  تیآ  رورت  زین  دوب و  ءاهب  یلعنیسح  نآ  یلصا  نیمهتم  زا  یکی  هک  هاش  نیدلارـصان  ماکان 
ًاتیاهن وا و  عابتا  زا  يدادـعت  ءاهب و  يریگتـسد  رما ، نیا  هجیتن  دراد . ناریا  رد  یگنهرف  یـسایس ـ  يزادـنارب  رب  نایـشروش  مزع  زا  تیاـکح 

. تشاد رود  رظن  زا  دیابن  ار  تازاجم  زا  وا  ندیناهر  يرون و  یلعنیـسح  يدازآ  رد  هیـسور  ریفـس  تلاخد  هتبلا  هک  دش  دادغب  هب  اهنآ  دیعبت 
تـسد هب  ار  نایرج  نیا  يربهر  میظع ، مان  هب  يدرف  ریظن  هیباب ، يربهر  نایعدم  رگید  فذـح  زا  دـعب  دنتـسناوت  لزا  حبـص  شردارب  ءاهب و 

رب رد  ناشیا  رب  یتیقفوم  هتبلا  هک  دـننک ، لابند  املع  هیراـجاق و  هیلع  ار  دـنت  یـسایس  دـنور  ناـمه  دادـغب  رد  لاـس  هد  تدـم  هب  دـنریگب و 
هناخشومارف سیـسأت  ناریا ، زا  نآ  هیزجت  تاره و  گنج  ریظن  هلاس  هد  هرود  نیا  رد  يرـصان  رـصع  ناریا  رد  مهم  تاقافتا  عوقو  تشادن .

يور هداز ، دنوخآ  یمالسادض  تاکرحت  نتفرگ  جوا  دادغب و  هب  مکلم  تمیزع  ینک ، یلع  الم  جاح  هللاتیآ  تمه  هب  نآ  لیطعت  مکلم و 
رد هن  هتبلا  تیئاهب ، جیورت  هب  تسناوتیم  دراوم  نآ  زا  یضعب  هک  ناریا  رد  دیدج  لئاسم  حرط  رالاسهپـس و  ناخنیـسح  ازریم  ندمآ  راک 
زا نایئاهب  هیور  رییغت  هب  رجنم  نایباب  هناحلـسم  دنت و  ياهتکرح  ندنام  ماکان  رانک  رد  دنک ، کمک  مارآ ، ییاضف  هکلب  جنـشتم  ياضف  کی 
رد ءاهب  یلعنیـسح  تفرگ . تروص  یتموکح  میژر و  ره  زا  نایئاهب  تعاطا  مالعا  شـشوپ  تحت  دـش و  مرن  يزادـنارب  هب  ینلع  يزادـنارب 
«. دنیامن راتفر  تلود  نآ  اب  افـص  قدص و  تناما و  هب  دـیاب  دـنوش  نکاس  یتلود  ره  تکلمم  رد  تیئاهب )  ) بزح نیا  : » دـیوگیم هراب  نیا 

و دـننک . تعاطا  دـیامرف  رما  هچنآ  تسا  یهاشداپ  ترـضح  یلعا  ماـکحا  رماوا و  تعاـطا  یهلا  ياـبحا  رب  : » دـیوگیم مه  يدـنفا  ساـبع 
اهتلود اب  يریگرد  ياج  هب  هک  دندوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  نایئاهب  دنشاب .» هتشاد  روما  يایلوا  عیمج  هب  ار ]  ] دایقنا نیکمت و  لامک  نینچمه 

نمض ریسم ، نیا  رد  اهنآ  دننک . داجیا  مرن  يزادنارب  دوخ و  رکفت  جیورت  يارب  یتینما  هیـشاح  تسایـس ، رد  هلخادم  مدع  مالعا  اب  مدرم ، و 
رد هلخادـم  تسایـس و  زا  نید  ندرمـشن  ادـج  مرج ! هب  ار  اهنآ  هلمح و  هعیـش  تیناحور  هب  نانآ ، ندـناوخ  لداـع  ناـهاشداپ و  زا  دـیجمت 

دوشیم رهاظ  یتناید  یتقو  : » دسیونیم اعدا  نیا  هیجوت  رد  مظعا  حـتف  دنمـشوه  دـننکیم . هدرک و  تنطلـس  اب  تفلاخم  هب  مهتم  تسایس ،
فلاخم شروهظ  ماگنه  هب  تناید  اریز  دـندرگیم  قفتم  دـحتم و  شناینب  مدـه  رب  دـننکیم و  تفلاـخم  نآ  اـب  ریبک  ریغـص و  مدرم  عیمج 

لیاسو هب  کسمت  هک  نآ  هن  میزادرپ  قالخا  ملاع  لیدـعت  هب  يونعم  یبابـسا  هب  میراد ... یتسایـس  دوخ  زین  ام  تسا . للم  تاراـظتنا  عیمج 
هیـصوت دوخ  عابتا  هب  یئاهب  ناربهر  هنیمز  نیمه  رد  مییاـمن .» رخـسم  بیلقت و  ار  بولق  ًاجیردـت  یتوکلم  ییاوق  هب  مییوج ، هیـسایس  هیداـم 

هیبدا هیرما  تارظاـح  همادا  دـنراد ... لوذـبم  نآ  لیـصحت  رد  روـفوم  یعـس  هکلب  دـنیامن  لوـبق  ناـج  لد و  هب  ار  هیرادا  روـما  : » دـنیامنیم
ترـشاعم هطلاخم و  نیا  راهنز  یلو  بوسحم  هیرورـض  مزاول  زا  تلم  تلود و  لاجر  اب  شزیمآ  رـشح و  دیفم و  مزال و  مایا  نیا  تیاهنیب 

... بزح زا  دـندرگ و  نویـسایس  بازحا و  بوشآ  روشرپ و  طیحم  نوتفم  بوذـجم و  باحـصا ، باـبحا و  هلجا  ًاجردـتم  هک  ددرگ  ببس 
ذوفن هب  ار  اهنآ  لاح  نیع  رد  درادیم و  زاب  یـسایس  راکـشآ  روما  رد  هلخادم  زا  ار  دوخ  ياضعا  ًارهاظ  تیئاهب  دـنوش .» خلـسنم  لصفنم و 

میرکلادـبع تباث ، بیبح  ینادزی ، ربژه  ریظن  يدارفا  روهظ  دـنکیم . قیوشت  مولع  فراعم و  یعارز و  یتعنـص ، يراـجت ، يرادا ، روما  رد 
تاماقم نیرتیلاع  رد  نانآ  زا  یخرب  دنچ  ره  تسا ، فیرعت  لباق  اتسار  نیمه  رد  ًارهاظ  نابرق ، هللا  حیبذ  رتکد  ادیوه ، کلملانیع  يدایا ،

لصاح ناگناگیب  تیامح  هتبلا  تموکح و  زا  دایقنا  تسایـس  هیاس  رد  طقف  یتیعقوم  نینچ  هب  یبایتسد  دنتـشاد . روضح  زین  یتلود  یـسایس 
ره هناکولم  هّدُس  دیدرگ و  عضاخ  ار  يرادجات  ره  تنطلـس  ریرـس  دیاب  یهلا ، يابحا  يا  : » دـنکیم دـیکأت  يدـنفا  سابع  هک  نیا  دـشیم .

دننک و تعاطا  دیامرف  رما  هچنآ  تسا  یهاشداپ  ترضح  یلعا  ماکحا  رماوا و  تعاطا  یهلا  يابحا  رب   » ای و  دیوش » عشاخ  ار  لماک  رایرهش 
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یـسایس و تسبنب  نارحب و  زا  جورخ  تهج  تسا  یکیتکاـت  دنـشاب ،» هتـشاد  روـما  ياـیلوا  عـیمج  هب  ار  داـیقنا  نیکمت و  لاـمک  نینچمه 
مالعا هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  هتبلا  دـیدج . یبلاق  رد  بزح  فادـها  دربشیپ  یئاهب و  یـسایس  بزح  سفنت  تهج  یتایح  ياهاضف  ندوشگ 
یلـصا فرط  ندـش  هدـنار  هیـشاح  هب  رجنم  دـناوتیم  تیئاهب ، بزح  يارب  هدـش  دای  عفانم  رب  هوالع  یهاشداپ ، ره  ربارب  رد  داـیقنا  هنوگنیا 
تردـق بابرا  نیملاظ و  لباقم  رد  مالـسا  نید  ینامـسآ  یهلا و  ياههزومآ  ساسا  رب  هک  دوش  نید  ياملع  یمالـسا و  هعماج  ینعی  ارجام 

طوبرم يرادا  روما  رد  هک  تسا  نیا  دوخ  ناوریپ  هب  یئاهب  تالیکشت  ناربهر و  یمومع  هیصوت  دنتسیایم . دنرادیم  اور  متس  مدرم  هب  هک 
تعاطا نیع  رد  اما  دنشاب ، تموکح  عبات  دیاب  بتک و ... پاچ  سرادم و  لیکشت  تاغیلبت ، ماجنا  تاسلج ، يرارقرب  ریظن  نایئاهب  لفحم  هب 

بیط عبط و  تفارص  هب  ار  شیوخ  میلقا  يزکرم  یلحم و  تموکح  يایلوا  ات  دنراد  لوذبم  هعورشم  لئاسر  هب  رمتـسم  یعـس  غیلب و  تمه  »
هب قلعت  هک  هدیقع  نامتک  راکنا و  يربت و  لیبق  زا  هینادـجو  روما  رد  اما  دـنهد ... شیوخ  هررقم  ماکحا  لیدـبت  لیدـعت و  فیفخت و  رطاخ 

هیـصوت نینچمه  نایئاهب  لفاحم  دنرمـش . مد  ـت مـقـ عا ـ طا ار بـر  تداهـش  راطقا  لک  رد  نایئاهب  دراد  ءاهب  لها  هیـساسا  دـیاقع  رما و  لصا 
ار یتئیه  ای  ياهتیمک  رهـش  نآ  رد  دـننک و  هعجارم  روما  يایلوا  هب  تالکـشم  اب  دروخرب  تروص  رد  لحم  رهـش و  ره  نایئاهب  هک  دـنکیم 

ناونع تحت  تردق  باحصا  نارادمتسایس و  اب  طابترا  صوصخ  رد  ار  دوخ  تسایس  نایئاهب  دنهد . لیکـشت  روما  يایلوا  اب  طابترا  تهج 
« ینویامه ترـضح  یلعا   » هب یبتک  يرادافو  مالعا  اهنآ  تسایـس  زیخاتـسر ، بزح  لیکـشت  هناتـسآ  رد  دـندرکیم . حرطم  لاعف » تعاطا  »

اهنآ دوب . تسا » فورعم  نمهب  مشش  بالقنا  مان  هب  هک  ناریا  یلاعت  یقرت و  تضهن  لوصا  زا  نیسحت  نیکمت و  یـساسا و  نوناق  هب  مارتحا 
روما ماجنا  يارب  یـششوپ  تسایـس  رد  هلخادم  مدع  راعـش  هک  میدـید  اجنیا  ات  انتعایب . فرطیب  هن  دـندرکیم  یفرعم  لاعف  عیطم  ار  دوخ 
دوجو نانآ  ياعدا  نیا  در  يارب  یناوارف  ضقن  دراوم  زین  لمع  رد  و  نآ ، یساسا  ناکرا  زا  ینکر  هن  تسا  تیئاهب  بزح  يوس  زا  یـسایس 
يولهپ تموکح  هیلاع  حوطس  رد  نآ  مهم  ياضعا  تکرـش  دنفسا 1299 و  موس  ياتدوک  ریظن  یـسایس  روما  رد  بزح  نیا  هلخادم  دراد .

مدـع عوضوم ، نیا  زا  نانآ  دارم  تاقوا  یهاگ  دراد . مه  يرگید  یناعم  داعبا و  ًارهاـظ  مکح  نیا  اـما  دراد . اـعدا  نیا  نـالطب  زا  تیاـکح 
ندش ادیپ  تروص  رد  اما  درادن . دوجو  يزادنارب  ماجنا  ناوت  هک  دوشیم  حرطم  ینامز  رد  راعش  نیا  تساهتموکح . يزادنارب  رد  تلاخد 
رجنم داد و  خر  ناریا  ینامثع و  رد  هچنآ  ریظن  دـننکیمن . یهاتوک  زین  زادـنارب  ياهنایرج  اب  یهارمه  يراکمه و  زا  عوقو ، ناکما  هنیمز و 
ندشن دراو  روظنم  تاقوا  یهاگ  دنراد . روضح  یئاهب  ياههرهچ  دروم  ود  ره  رد  هک  دـش  هیراجاق  تنطلـس  ینامثع و  تفالخ  ضارقنا  هب 

ـ  یـسایس تاعزانت  رد  دراو  رگا  تسا و  یلک  یناـهج و  یکلـسم  تیئاـهب  هک  تسا  نیا  ناـشهیجوت  هتبلا  هک  تسا  یـسایس  ياـهاوعد  رد 
هک تسا  یبازحا  اههورگ و  رد  یئاهب  دارفا  بذج  زا  يریگولج  ناشروظنم  زین  یهاگ  و  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تیلومـش  دوش ، یبزح 
رد تیوضع  زا  ار  دوخ  ياضعا  دنکیم و  ملع  دق  بزح  کی  بلاق  رد  تیئاهب  اجنیا  رد  دش . دهاوخ  یئاهب  بزح  زا  اهنآ  ییادج  هب  رجنم 

غیلبت جیورت و  ار  کی  مادک  دصقم  مارم و  دوش  یـسایس  یبزح  وضع  یئاهب  يدرف  رگا   » هک دنـسرتیم  نایئاهب  دنکیم . عنم  رگید  بازحا 
هتبلا دومن ؟ دهاوخ  ذاختا  یشور  هچ  یـسایس ، بزح  لوصا  زا  یلـصا  اب  تیئاهب  مکح  نیب  ضقانت  ضراعت و  تروص  رد  و  درک ،» دهاوخ 

باختنا ار  تیئاهب  رگا  : » دـنیوگیم دوخ  عابتا  هب  نیارباـنب  تسا . كاـنرطخ  رایـسب  تسا  یـسایس  بزح  کـی  دوخ  هک  تیئاـهب  يارب  نیا 
ءاهب مشوپب . تیئاهب  زا  مشچ  دـیاب  مراد  یلیامت  رگید  دـیاقع  هب  رگا  میوشب و  رگید  دـیاقع  زا  تسد  لقع  مکح  هب  دـیاب  منکیم  اـی  هدرک 

هب دـجنگن .» بلق  لد و  کـی  رد  شتآ  بآ و  نوچ  نم  ریغ  نم و  هدارا  اریز  هاوخم ... ارم  زج  یهاوـخ  ارم  رگا  ضرا  رـسپ  يا  تسا  هتفگ 
نآ رد  یئاهب  تالیکشت  هب  ار  دوخ  دنفظوم  نایوجشناد ، ناناوج و  هژیو  هب  دنکیم ، رفس  يرگید  روشک  هب  یئاهب  يدرف  یتقو  لیلد  نیمه 

، نیا ربانب  دنیامن . يراددوخ  رگید  بازحا  رد  ندش  بذج  زا  دنیآ و  رد  هیناحور » هسدقم  لفاحم  تنایـص  لظ   » رد ات  دننک  یفرعم  روشک 
ندش بذج  زا  يریگولج  اهتموکح و  دروخرب  زا  تیئاهب  بزح  تنایـص  ظفح و  يارب  یبزح  يروتـسد  تسایـس  رد  هلخادـم  مدـع  راعش 

یـسایس یلمع  زج  یناهج ، ياهتردـق  اب  نآ  نارـس  یگتـسویپ  نایئاهب و  تامادـقا  يواعد و  تاذ  هنرگو  تسا ، تانایرج  ریاس  رد  نایئاهب 
، هقرف يربهر  بسک  يارب  دربن  ياهقرف و  نورد  ياهباعـشنا  شیادیپ  دناهداد . ناشن  ررکم  ار  راعـش  نیا  هب  دوخ  يدنبیاپ  مدع  نانآ  هدوبن و 
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، دنتـساخرب هزیتس  هب  رگیدکی  اب  وا  ینیـشناج  بسک  يارب  شناوریپ  باب ، دمحم  یلع  مادعا  زا  سپ  تسا . یـسایس  تیلاعف  زا  رگید  یعون 
، دـندوب ردارب  ود  ره  هک  ءاهب ، یلعنیـسح  يربهر  هب  یئاهب  و  لزا ، حبـص  ییحی  ير  ـبـ هر هب  یلزا  هخاش  ود  هب  نایباب  دـش  ثعاـب  هزیتس  نیا 
. دنکیم یعادـت  ار  نابلطتردـق  رگید  نیناوخ و  نیطالـس و  راتفر  هورگ ، ود  نیا  نارادـفرط  نایم  يزیرنوخ  رورت و  جوم  دـنوش . میـسقت 
هدرک و ریبعت  ناصغا  ناونع  اـب  دوخ  نادـنزرف  زا  وا  تشذـگرد . رد 1309ق  دوب ، هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  هللاءاـهب  بقل  هک  یلعنیـسح 

شنیـشناج ساـبع  ادـتبا  تسیاـبیم  وا  تیـصو  رب  اـنب  درک . یفرعم  ربکا  نصغ  ناونع  هب  ار  یلعدـمحم  مظعا و  نصُغ  ناونع  هب  ار  ساـبع 
هدـنامن دـنبیاپ  یهلا ! رما  نیا  هب  ردارب  ود  اما  مظعالا .) دـعب  ربکالا  انیفطـصا  دـق   ) دیـسریم ماـقم  نیا  هب  یلعدـمحم  وا ، زا  سپ  دـشیم و 

. دیشک رگیدکی  هب  یقالخاریغ  ياهتبسن  ازـسان و  شحف و  هب  راک  دش و  اپرب  هماگنه  تفرگ . تدش  ردپ  ینیـشناج  رـس  رب  نانآ  نیب  گنج 
ار يرگید  مادک  ره  دندش و  میـسقت  یلعدمحم ) ازریم  ناوریپ   ) دحوم و  يدنفا ) سابع  ناوریپ   ) تباث هخاش  ود  هب  زین  نایئاهب  هنوگ  نیدـب 

يزرو تسایس  یعون  هتشاد و  یسایس  تیهام  همه  اهنیا  تسایس ، سوماق  رد  دیشوک . شیوخ  تیعقوم  تابث  رد  هدناوخ  كرـشم  ضقان و 
ـگـر نار ـ یو نـقـش  تسا . یسایس  تیلاعف  زراب  قیداصم  زا  رصاعم  ناریا  یـسایس  تالوحت  رد  نایئاهب  روضح  نیا ، رب  نوزفا  دنوشیم . یقلت 

نتخاس یـشالتم  رد  نانآ  شقن  تازاجم ، هتیمک  یتسیرورت  ياهتیلاعف  رد  ناـنآ  روضح  تیطورـشم ، ياـهنارحب  اـهی و  ـ یار ـ گاو رد  نا  ـ نآ
، نیاربانب مود و  لوا و  يولهپ  تموکح  یـسایس  بصانم  اـهتیعقوم و  نیرتساـسح  ـن و  یر ـ تـالا رد بـ نا  ـ نآ رو  ـ ـض حـ ـت جـنـگـل ، ـض نـهـ
: مایا . ) دـجنگیمن لاقم  نیا  رد  تکلمم ، رب  مسیلایرپما  رامعتـسا و  هطلـس  میکحت  ناـگناگیب و  هب  روشک  یگتـسباو  قیمعت  رد  ناـنآ  شقن 

نیا اهتیلاعف و  نیا  تیهام  يریگ و  تهج  زا  رظن  فرـص  اما  دناهدش .) یـسررب  رـضاح  همان  هژیو  نوگانوگ  تالاقم  رد  قوف  تاعوضوم 
مکحم يواتف  نآ  نایم  سکوداراپ  هک  دوشیم  هدنـسب  شـسرپ  نیا  حرط  هب  اهنت  ناگناگیب ، عفانم  ای  دـندوب  یلم  عفانم  ياتـسار  رد  ایآ  هک 

ینیع تایعقاو  دیاب  ایآ  درک !؟ هیجوت  ناوتیم  هنوگچ  ار  یـسایس  روما  رد  راکنا  لباقریغ  روضح  نیا  تسایـس و  رد  هلخادم  مدـع  رب  ینبم 
نایئاهب زا  يرامعتـسا  ياهتردق  غیردیب  تیامح  زار  بیترت ، نیدب  ار ؟ هدش  دای  نایتفم  اواتف و  تقادـص  تلاصا و  ای  درک  راکنا  ار  خـیرات 
ینایرج ای  هورگ  درف ، چـیه  زا  یجراخ  ياهتردـق  دوس ، تلاـصا  رب  ینتبم  ناـهج  تسایـس و  ياـیند  رد  هک  تسا  نشور  ددرگیم . نشور 

رد رشب  قوقح  ضقن  زا  رظن  فرـص  یتسار  هب  دننادب . شیوخ  عفانم  ياتـسار  رد  دوخ و  اب  دنویپ  رد  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دننکیمن  تیامح 
لیـصحت ناناوج  هک  يولهپ  رـصع  ناریا  رد  هلمج  زا  ناهج و  طاقن  رگید  رد  ناهج ، طلـسم  ياهتردـق  هلیـسو  هب  هدرتسگ  نـالک و  حـطس 

تلم هک  تسا  هنوگچ  دندشیم ، هداتسرف  خلسم  هب  لالقتسا ، بسک  یلم و  تیوه  ظفح  يارب  هزرابم  مرج  هب  نادنمشیدنا  املع و  هدرک و 
یششوک چیه  زا  اهتردق  نامه  هک  تسا  هنوگچ  نونکا  و  دندیدیمن ؟ رشب  قوقح  یعدم  یناهج  ياهتردق  يوس  زا  یتیامح  نادنچ  ناریا 

تسا . ادیپ  هتفگان  تییاهب ، هنیشیپ  و  هطلس ، ماظن  تیهام  هب  هجوت  اب  خساپ  دنزرو ؟ یمن  غیرد  اهنآ  ياقترا  دشر و  يارب 

گنج هیسایس و  روما  رد  تلاخد 

ویوآ لت  يزوریپ  زا  يداش 

لیئارسا بارعا و  نایم  گنج  نیموس  لیئارسا  شترا  نیگنس  عیرـس و  ِهلمح  اب  دادرخ 1346 )  ) نئوژ 1967 رد  هزور : شـش  گنج  فلا )
يارحص نوچمه  یمالسا  یـضارا  زا  یعیـسو  شخب  دش و  رجنم  یبرع  ياهـشترا  تسکـش  هب  یتسیلایرپما ، لود  تیامح  اب  هک  تفرگرد 

ناشراعش فالخرب  گنج  نیا  لالخ  رد  نایئاهب  دمآرد . اهتسینویهص  لاغشا  هب  سدق  ندرا و  دور  يرتخاب  هنارک  نالوج ، تاعافترا  انیس ،
دنتفرگ و رارق  لیئارسا  شترا  رانک  رد  زواجتم ،» گنج و  رگزاغآ   » ناونع هب  اهتسینویهص  ندرک  موکحم  ياج  هب  یناهج ،» حلص   » رب ینبم 
دودح 120 رد  یغلبم   46  / 5 خـیرات 10 /  رد  كاواس  شرازگ  هب  هلمج  نآ  زا  دـندروآ و  لمع  هب  اهتـسینویهص  زا  ار  تیامح  هنوگ  همه 

افیح رد  لدـعلاتیب  يارب  رهاظ  هب  هک  دـیدرگ  يروآعمج  ناریا  ناـیئاهب  هلیـسو  هب  دوب ) یتفگنه  رایـسب  مقر  عقوم  نآ  هک   ) ناـموت نویلیم 
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لباق رادـقم  : » دـیازفایم همادا  رد  كاواس  دـشابیم ». لیئارـسا  شترا  هب  کمک  غلبم ، نیا  لاسرا  زا  اهنآ  یلـصا  روظنم  یلو   » دوش لاسرا 
هام اب  نراـقم  هک  لاـس 1973  ربتکا  رد  ناـضمر : دربن  ب ) تسا ». هدـش  تخادرپ  دـهعت و  تباـث  بیبح  هلیـسو  هب  لوپ  نیا  زا  ياهظحـالم 

ار دوخ  یـضارا  ات  دـندمآ ، دورف  اهتـسینویهص  رب  هقعاص  نوچمه  اسآقرب  یتایلمع  رد  یمالـسا  ياهروشک  شترا  دوب ، ناـضمر  كراـبم 
اهتـسینویهص يوـس  زا  هـک  ار  ولراـب  مـیظع  راوـید  دـندرک و  روـبع  زئوـس  لاـناک  زا  هاـتوک  یتدـم  رد  يرـصم  ياـهورین  دـنریگ . سپزاـب 

نیتسخن يارب  دنداد و  یلامشوگ  ار  اهتـسینویهص  ندرا  هیروس و  زین  اهههبج  ریاس  رد  دندراذگ . رـس  تشپ  دشیم ، هدناوخ  ریذپانریخـست 
هب یناریو ! گنج و  هیلع  دنداتفا و  وپاکت  هب  نایئاهب  تایرشن  عاضوا ، نیا  رد  دنتخاس . لطاب  ار  لیئارسا  شترا  يریذپانتسکـش  ِهناسفا  راب 

هلاقم رـس  رد  دـنتخادرپ و  ییاسرف  ملق  هب  راب  نیا  دـندوب ، هدرک  راـیتخا  توکـس  لاس 1967  گنج  لوط  رد  هک  ناـنآ  دنتـساخرب . هزراـبم 
تارثا دوز  یلیخ  لفاغ  رـشب  دنتـشون : نینچ  تسایربک » هاگرد  روفنم  لادـج  عازن و  : » ناونع اـب  ناریا  ناـیئاهب  یلم  لـفحم  یمـسر  هیرـشن 

ضارغا شتآ  يافطا  يارب  ات  دشوکیم  هتخادرپ و  ییوج  هناهب  هب  هفلتخم  نیوانع  تحت  هتـشاد و  رود  رظن  زا  ار  هتـشذگ  ياهگنج  دـیدش 
رد یعبـشم  لصف  هلاقم ، همادا  رد  و  دـیامن . راپـسهر  تکاله  یتسین و  راید  هب  ار  دوخ  عون  ءاـنبا  دزاـس و  مومـسم  ار  اوه  هراـبود  شیوخ ،

هژیو هیرـشن  اقرو ، هلجم  یتح  هک  دندوب  هدش  تحاران  هدروخرـس و  اهتـسینویهص  تسکـش  زا  نانچ  نایئاهب  دنتفگ . نخـس  گنج  تمذـم 
لصفم ياهلاقم  رد  گنج ) زا  سپ  هرامـش  نیلوا   ) نابآ 52 هرامش  رد  دنتـشاذگن و  بیـصنیب  شیوخ  ياههیوم  زا  زین  ار  یئاهب ، نالاهنون 

ياههداوناخ يارب  ًادـیدش  تسا ، هداتـسرف  لیئارـسا ) نکاس  رابت  یناریا  نایئاهب  زا   ) یناعم ادـیوس  مان  هب  یئاـهب  هچب  رتخد  کـی  ًارهاـظ  هک 
تاساسحا دندیـشوک  یفطاع  تارابع  زا  هدافتـسا  اب  درک و  ییارـس  هحون  دناهداتـسرف ، گنج  ياهنادیم  هب  ار  ناشنادنزرف  هک  تسینویهص 

رد دـهد . شرورپ  ناناملـسم  هنیک  اهتـسینویهص و  تبحم  اب  ادـتبا  زا  ار  ناکدوک  نیا  دـنک و  کیرحت  اهتـسینویهص  عفن  هب  ار  یئاهب  لافطا 
رظتنم ناشیرپ ، نارگن و  ناشیاههچب  اهردام و  دوب ، راب  تقر  یلیخ  مدرم  عضو  گنج ، ِهزور  دنچ  نیا  رد  میناوخیم : هلاقم  نیا  زا  یـشخب 
رادغاد یگمه  دشیم و  ریزارـس  اهکـشا  دـیدرگیم ، رـشتنم  اهنآ  ِهرامـش  ناگدـش و  هتـشک  لتق  ربخ  یتقو  دـندوب ... گنج  رابخا  لوصو 
دوب . رادومن  یگمه  هرهچ  زا  ینوزحم  تلاح  دنتفریم ، شدرگ  هب  ییاهنت  هتفرگ  ار  ناشنادنزرف  تسد  ناردام  هک  اهبورغ  و  دندوب ...

هنامرحم تاشرازگ 

، نونکات سیسأت  ودب  زا  تیئاهب ، تشرس  دمآ : تسدب  یمالسا  بالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  زا  سپ  هک  كاواس  هنامرحم  یلیخ  تاشرازگ 
، تفلاخم نیا  رد  رابکتسا ، ياهنوناک  اهتلود و  همه  اب  هقرف ، نیا  نالاعف  نارـس و  هدش و  نیجع  ناناملـسم  مالـسا و  هب  تبـسن  تفلاخم  اب 

اهنآ هب  اکیرما  روهمج  سیئر  هک  دـننکیم  راختفا  دـنراد و  هنـسح  طباور  هدـحتم  تالایا  تلود  اب  اهنآ  ًـالثم  دراد . يراـکمه  ییوسمه و 
مدرم مالسا و  ناهج  اب  ناش  تیدض  بصاغ و  لیئارسا  اب  اهنآ  یلدمه  یماگمه و  زا  يددعتم  دانسا  نینچمه  دنس 1 .)  ) دیوگیم کیربت 

دنس 5)  ) دنکیم نامداش  ار  اهنآ  نئوژ 1967 )  ) لاس 1346 گنج  رد  لیئارسا  يزوریپ  هک  اجنآ  ات  ات 4 ) ياهدنس 1   ) دراد تیاکح  ناریا 
راک لحم  زا  ار  رابخا  نیرخآ  هک  دـهدیم  روتـسد  روشک  رـسارس  رد  اضعا  همه  هب  تیئاهب  تالیکـشت  اتـسار ، نیمه  رد  هک  نآ  بلاـج  و 

ياهدـیرخ شترا و  یتـح  تاـعالطا  یـسوساج  نیا  لومـش  هنماد  هک  نیا  رتبلاـج  دـنهد و  رارق  لـفحم  راـیتخا  رد  يروآدرگ و  دوـخ ،
يرادهب لماعریدـم  هک  میوشیم  هجاوم  بیجع  ياهمان  اب  زین  دنس 6  رد  دنس 5 )  ) دریگیمرب رد  زین  ار  نایماظن  ياهشزومآ  یتاحیلـست و 

يریگجوا و لاـس  ینعی   ) لاس 1357 لوط  رد  هک  هدرک  دزـشوگ  يو  هب  هداتـسرف و  یمیعن  رتکد  مان  هب  ییاـهب  يدرف  يارب  نادـمه  ناتـسا 
ینعی تسا ، هتـشاد  اکیرمآ  اب  رود  هار  هملاکم  راب  عومجم 3036  رد  یتلود ، تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  يو  ناریا ) یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

تسا ! هدرک  تبحص  ینفلت  هدحتم ، تالایا  اب  راب  زا 8  شیب  هنازور  وا  هعمج ، لیطعت و  ياهزور  باستحا  اب  یتح 

زاریش نایئاهب  تیلاعف 

تسایس www.Ghaemiyeh.comتیئاهب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 25زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


مان هب  يدرف  تسشن ، نیا  رد  تسا . هتشاد  لاسرا   47  / 2 خیرات 28 /  هب  زاریش  نایئاهب  زکرم  رد  ياهسلج  زا  كاواس  رگشرازگ  ار  ریز  ربخ 
. رادهگن تمالـس  هب  ار  ام  هدب و  تاجن  تکلمم  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ  :)) هک دنکیم  مالعا  ناریا  زا  راجزنا  زاربا  نمـض  یعیمـس  هللادـسا 

ياضعا طابترا  اریز  دهد ، همتاخ  اهیتحاران  نیا  همه  هب  يزور  هک  دـشاب  يروط  یهلا  مظعا  لدـعلاتیب  یقرت  تفرـشیپ و  هک  تسا  دـیما 
ناریا يابحا  هب  بترم  نوسناـج  نودـنیل  اـکیرمآ  روهمج  سیئر  یتح  هک  تسا  يروط  فلتخم  ياـهروشک  ياـمعز  اـب  مظعا  لدـعلاتیب 

. دنتـسه هداـتفا  بقع  هشیمه  ناناملـسم  نوچ  دوب ، دـنهاوخ  ناـیئاهب  تسد  ریز  ناناملـسم ، رگید  زورما  هناتخبـشوخ  دـیوگیم ... کـیربت 
رد نم  هک  ینامز  ات  درک : راهظا  یلم  کناب  نواعم  بدا  ياقآ  سپـس  دـناهدنام . بقع  لود ، ریاس  زا  یمالـسا  ياهتلود  مامت  هک  ناـنچمه 

تبـسن تسا  رودقم  میارب  هک  ییاجنآ  ات  نینچمه  میریذپب . نایئاهب  ابحا  زا  ار  کناب  زاین  دروم  دارفا  هک  منکیم  یعـس  متـسه ، یلم  کناب 
دییات دروم  قوف  ربخ  تاظحالم : منکب . تیذا  رازآ و  هداـعلاقوف ، اـیازم و  تخادرپ  قوقح و  نیماـت  رظن  زا  کـناب  ناملـسم  نادـنمراک  هب 

تسا .

دیهد جنر  ار  مالسا  تلم  دیناوتب  هچ  ره 

شرتسگ رد  نمـشد  مجنپ  نوتـس  ناونع  هب  ار  هقرف  نیا  شقن  هدـش و  هیهت  زاریـش  نایئاهب  هسلج  کی  زا  كاواـس  طـسوت  مه  شرازگ  نیا 
نایئاهب عوضوم : دزرویم : دـیکأت  ناـیئاهب  تسد  هب  ناناملـسم  يدوباـن  يوزرآ  رب  دراذـگیم و  شیاـمن  هب  ناریا  رد  یباـجح  یب  داـسف و 
ینامقل ياقآ  رظنریز  ناگدازآ و  گنهرف  ياقآ  لزنم  رد  زاریش  هیحان 15  نایئاهب  زا  رفن  تکرش 9  اب  ياهسلج   50  / 2  / 11 عوقو : خیرات 

میراد روتسد  ًاحیرص  ندنل  اکیرمآ و  زا  نونکا  درک ...: هفاضا  يو  تفگ . نخـس  ینامقل ... هللایلو  ياقآ  همان ، تئارق  زا  دعب  دش . لیکـشت 
ناریا و رد  درادرب ... دوـخ  تروـص  زا  باـقن  ناملـسم ، هک  مـیهد  قـنور  ار  یباـجحیب  اـهنامتخاس و  اـی  ساـبل و  دـم  تـکلمم ، نـیا  رد 
هدوب و ایند  حتاف  نیسح  ماما  دنیوگن  اهنآ  ات  دیهد  جنر  ار  مالسا  تلم  تاغیلبت ، دم و  زا  يوریپ  اب  دیناوتب  هچ  ره  رگید  ناملسم  ياهروشک 

نیب زا  ناـیئاهب  تسد  هب  رخآ  ناناملـسم  نیا  دوـشیم . هتخاـس  لیئارـسا  رد  اـم  ناـناوجون  تسد  هب  تاـمهم  هحلـسا و  اـیند ... بلاـغ  یلع ،
یئایرد  تسا . دییات  دروم  هبنش  تاراهظا  تحص  هبنشکی : هیرظن  دریگیم . قنور  هللاءاهب  ترضح  يایند  دنوریم و 

میراد هللا  ءاهب  ترضح  لثم  ییادخ  ام 

دنس نیا  رد  دراد . دوجو  كاواس  دانسا  رد  هک  تسا  نایئاهب  هب  طوبرم  هللاتاحفن  رشن  نویسیمک  تاسلج  زا  یکی  هب  طوبرم  زین  دنـس  نیا 
( ءاهب  ) يرون یلعنیسح  دنـس  نیا  رد  تسا . هدش  دیکات  یمالـسا  یبرع و  ياهروشک  اب  اهنآ  تفلاخم  لیئارـسا و  اب  تیئاهب  ییوسمه  رب  زین 
رد عقاو  نایئاهب  زا  یکی  لزنم  رد  هللاتاحفن  رشن  نویسیمک   47  / 2 هخروم 19 /  رهظزادعب   5 تعاس 30 /  : ) تسا هدش  هدناوخ  ادخ  ًامسر 

روشک هلمج  زا  اهروشک  زا  یـضعب  دومن : تبحـص  ریز  حرـش  هب  روپدازهب  رفعج  نویـسیمک  نیا  رد  دیدرگ . لیکـشت  اهرگریـشمش  هچوک 
ام ًالعف  دـشاب . اهنآ  زا  رتشیب  نامداحتا  دـیاب  مه  ام  دنـشابیم . فورعم  روهـشم و  ایند  رد  هک  دنتـسه  ییاپورا  ياهروشک  لیئارـسا و  زیزع 

میهاوخ تیمسر  دحتم  للم  نامزاس  رد  هک  هللاءاش  نا  میشابیم . فلاخم  یمالـسا  یبرع و  ياهروشک  اب  میتسه و  لیئارـسا  تلود  رادفرط 
میراد )).... هللاءاهب  ترضح  لثم  ییادخ  ام  میهدیم ، ناشن  ار  دوخ  نوزفازور  تیلاعف  هاگنآ  تفای و 

دننک تفرشیپ  ناناملسم  دیراذگن 

ره رد  یئاهب  ره  دیاب  لدـعلاتیب  روتـسد  هب  هک  دوشیم  مالعا  تحارـص  هب  تسا  زاریـش  رد  یئاهب  هسلج  کی  هب  طوبرم  هک  دنـس  نیا  رد 
زا رفن  تکرـش 5  اب  ياهسلج   51  / 8 خیرات 13 /  نایئاهب  تیلاعف  عوضوم : دـنک : یـشارت  لاکـشا  مدرم  راک  رد  تسا ، مادختـسا  ياهرادا 

راهظا یچتسوپ  هللاتیانع  ياقآ  سپس  دش ... لیکـشت  هناورپ ... هچوک  رد  عقاو  نایفوئر  ياقآ  لزنم  رد  زاریـش  هیحان 3 و 25 و 27  نایئاهب 
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تسا نیا  دننزیم  شین  ام  هب  ًابترم  و  مینک ، یگدنز  ام  دنراذگیمن  ناناملسم  نوچ  دنک  ناراب  بمب  ار  بارعا  دراد  قح  لیئارسا  درک ... :
رد دنتـسه ، راک  لوغـشم  ساسح  ياهتـسپ  یتلود و  تارادا  رد  هک  يدارفا  هدـش  هداد  روتـسد  یناحور  لفاحم  هب  لدـعلاتیب  فرط  زا  هک 

دوب هدیسر  روتسد  نایدوهی  يارب  شیپ  لاس  هک 7  يروط  نامه  دننک . تفرشیپ  ناناملسم  دنراذگن  دننک و  ینکش  راک  ناناملسم  ياهراک 
تاراهظا هبنـشکی : هیرظن  دنریگب . تسد  هب  ار  داصتقا  دـننک و  فرـصت  ار  تکلمم  دـنرخب و  ار  ناناملـسم  ياههزاغم  اهنیمز و  یمامت  هک 

تسا . دییأت  دروم  هبنش 

میراد سوساج  کی  اههناخترازو  مامت  رد 

هللادـسا دـیوگیم  هک  اجنآ  ات  دـهدیم  ناشن  ار  تیئاهب  زا  يولهپ  میژر  تیامح  ًالوا  تسا . تقد  لباق  هجو  دـنچ  زا  مهم  رایـسب  دنـس  نیا 
هب ار  لیئارسا  زا  نایئاهب  لماک  تیامح  ًایناث  دنهدیم . شرازگ  لیئارـسا  رد  نایئاهب  تیزکرم  هب  دوخ  ياهتیلاعف  زا  ادیوه  سابعریما  ملعا و 
رما نیمه  دـنزادرپیم و  یـسوساج  هب  دـنوش  راک  لوغـشم  یتلود  هرادا  ره  رد  رگا  ناـیئاهب  هک  دـهدیم  ناـشن  ًاـثلاث  دراذـگیم . شیاـمن 

سابل رد  دنناوتن  هقرف  نیا  رصانع  ات  دیآ  لمع  هب  یفاک  تقد  فلتخم  ياههاگتسد  يارب  ورین  شنیزگ  رد  زین  هزورما  هک  دزاسیم  يرورض 
47  / 3 خروم 7 /  رهظزادعب   6 تعاس 30 /   47  / 3  / 7 عوقو : خـیرات  زاریـش  نایئاهب  تیلاعف  دـننک : ذوفن  فلتخم  تارادا  رد  ناملـسم ،

نارنخـس هک  یـسدقا  سابع  دش . لیکـشت  هدازنایـسدق  هللادسا  لزنم  باون  هیکت  رد  عقاو  هرامش 4  لفحم  رد  هللا  تاحفن  رـشن  نویـسیمک 
سابعریما ياقآ  بانج  اصوصخم  دناهدرک ، يدایز  فطل  ام  هب  یتنطلـس  رابرد  ریزو  ملع  هللادـسا  ياقآ  بانج  درک  راهظا  دوب ، نویـسیمک 
لدـعلاتیب هب  دوخ  ياهتیلاعف  زا  یتاشرازگ  دنـشابیم . نایئاهب  کچوک  يادـخدک  رفن  ود  ره  هللاءاـش  نا  هدازیئاـهب ) یئاـهب و   ) ادـیوه

نیا تیلاعف  تیئاهب ، هعماج  ام  هدش  هتخانـش  ناهج  نامرهق  لاس 46 و 47  گنج  رد  لیئارـسا  تلود  دنهدیم ... نایئاهب  عجرم  یهلا  مظعا 
سوساج کی  اـههناخترازو  ماـمت  ناریا و  هرادا  ره  رد  هک  تسا  نیا  ناـیئاهب  اـم  یقرت  تفرـشیپ و  مینکیم .... شیاتـس  ار  دوهی  زیزع  موق 

هب حرط  هنیمز  رد  یتاـشرازگ  دـسریم  رهماـیرآ  هاـشنهاش  ضرع  هب  تلود  هلیـسو  هدـش  هیهت  ياـهحرط  هـک  راـب  کـی  ياهـتفه  مـیراد و 
نیا ناریا و  شترا  هنیمز  رد  ار  دوخ  شرازگ  زور  ره  ناریا  نایئاهب  رداک  راک ، نامیپ  هنجل  رد  ًالثم  دـسریم . یئاـهب  یناـحور  ياـهلفحم 

دننکیم . میلست  نایئاهب  یناحور  لفحم  هب  دنهدیم  شزومآ  ار  نازابرتچ  هنوگچ  دوشیم و  دراو  ناریا  هب  هحلسا  هنوگچ  هک 

اکیرمآ اب  ینفلت  سامت  دروم 

دنـس یهاوگ  هب  دوب . راک  هب  لوغـشم  یعیمـس ) هاگنامرد  رد   ) نادـمه ناتـسا  یتسیزهب  يرادـهب و  ناـمزاس  رد  یمیعن  رتکد  ماـن  هب  يدرف 
لخاد زا  تاعالطا  بسک  زین  اکیرما  هدـحتم  تالایا  عفانم  يارب  دوب و  ناریا  خـیرات  رد  ساـسح  رایـسب  یلاـس  هک  لاـس 1357  رد  همیمض 

ياههنیزه نوچ  هتشاد و  اکیرمآ  اب  رود  هار  هملاکم  عومجم 3036  رد  یتلود  نفلت  زا  هدافتـسا  اب  ناشیا  تشاد ــ  هداعلاقوف  یتیمها  ناریا 
يو زا  هدـش و  علطم  عوضوم  نیا  زا  تارباخم  زا  مالعتـسا  اب  هدـش و  ساسح  هطوبرم  نالوؤسم  هدوب ، دایز  رایـسب  هاگنامرد  نآ  یتارباـخم 

نایئاهب لفحم  مظان  هک  یمیعن  زوریف  رتکد  ياقآ  مان  هب  یئاهب  درف  نیا  هک  نیا  هجوت  بلاج  . دنک تخادرپزاب  ار  روبزم  هجو  هک  دناهتساوخ 
زین ریز  همان  دـش و  موکحم  مادـعا  هب  همکاحم و  نادـمه  یمالـسا  بالقنا  هاـگداد  رد  یـسوساج » تیلاـعف و   » مرج هب  تسا  هدوب  نادـمه 

: هرامش  58  / 11  / 9 خیرات : نادمه  ناتـسا  یتسیزهب  يرادهب و  ياهقطنم  نامزاس  یتسیزهب  يرادهب و  ترازو  تسا . يو  هدـنورپ  همیمض 
باسح تروص  ربارب  لاس 57  رد  امش  هدافتسا  هرامش 4198 ... ینفلت  هقباس  هب  هجوت  اب  یمیعن  رتکد  ياقآ  یعیمس ــ  هاگنامرد  هب :  25877
گرب دـییأت ، تروص  رد  هتفرگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  اـکیرمآ  رود  هار  هملاـکم  لداـعم 3036  ینفلت ، هقباـس  هب  هعجارم  تارباـخم و  هرادا 

غیلبت یلاغـشا ؛ مانتیو  رد  نایئاهب  يویلوب و ... مانتیو و  رد  غیلبت  لماعریدـم  ینارهت ــ  رتکد  دـییامرف . هئارا  نامزاس  نیا  هب  ار  باسح  اصافم 
نیداینب لصا  کی  مسیرالوکس  برغ ، یتسیناموا »  » ندمت زا  یشان  ياهتردق  هژیو  هب  یسایس ، ياهتردق  سوماق  رد  هطلس  ماظن  تمدخ  رد 
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ندرب لیلحت  فیعضت و  يارب  لوا  هبترم  رد  اههقرف ، بهاذم و  هرابرد ي  اهتلود  ياهيزیر  همانرب  اهيرازگتسایس و  تلع ، نیمه  هب  تسا .
جیورت و هب  هاگ  چیه  اما  دنسانشیم . تیمسر  هب  یعامتجا  راکنا  لباقریغ  ياهتیعقاو  ناونع  هب  ار  اهنآ  ریزگان  دعب ، هبترم  رد  تسا و  اهنآ 
بهاذـم و اـب  اـهتلود  هطبار  رگناـیب  دـش ، هتفگ  هچنآ  دـنزاسیمن . مهارف  اـهنآ  ياـهتیلاعف  شرتسگ  يارب  ياهنیمز  هتخادرپن و  اـهنآ  غیلبت 

ناشن دوخ  زا  رتدـیدش  یـشنکاو  یموبریغ  یتادراو و  ياهنییآ  لابق  رد  اهتلود  نآ  هک  تسا  نشور  تسا . شیوخ  هعماج  یموب  ياههقرف 
شرتسگ يارب  یتح  هدرک و  ینابیتشپ  ياهقرف  زا  اهتلود  رگید  برغ و  ندمت  رادمدرـس  ياهتردق  یطیارـش ، نینچ  رد  رگا  لاح  دـنهدیم .

ياههنومن نیرت  يدـج  هلمجزا  فلتخم  ياـهروشک  رد  ناـییاهب  ياـهتیلاعف  . دوشیم رادوب  هلاـسم ، دـننک ، کـمک  نآ  هب  شیاـهتیلاعف 
ههد رد  مانتیو ، سوئال و  دننام  ایسآ ، بونج  ياهروشک  زا  یخرب  رد  هقرف  ياهتیلاعف  دراوم ، نیا  زا  یکی  تسا . رما  نیا  زیگنارب  شـسرپ 

رخاوا زا  سوئال  دندوب . دوخ  خیرات  مایا  نیرترابنوخ  نیرتزیمآ و  تبیـصم  راتفرگ  اهلاس  نآ  رد  هدش  دای  ياهروشک  تسا . يدالیم   1960
نآ كاخ  دوب ، یلامـش  مانتیو  ییاکیرمآ و  ياهورین  هلخادم  صخـشم ، روط  هب  یناهج و  ياهتردق  ییورایور  هنحـص  دعب ، هب  ههد 1950 
هب یهاشداپ  تلود  و  موا » نوب   » هدازهاش گنوو ،» وناهپوس   » يربهر هب  تسینومک )  ) وئال تتاـپ  ياـهحانج  ناـیم  يریگرد  هنحـص  روشک 

ههد ي 1960 رد  زین  ماـنتیو  دوب . ناوارف  راتـشک  ینما و  اـن  رقف و  راـشف  یتیعـضو ، نینچ  لـصاح  تشاد . رارق  اـموهپ » اـناو  وس   » ترادـص
ات ياهلاس 1962  هلـصاف  رد  هک  ياهنوگ  هب  دوب . ییاکیرمآ  زواجتم  ياوق  اـب  روشک  نآ  نازراـبم  ناـیم  نینوخ  ياـهدربن  هنحـص  يدـالیم 

شیب هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  رفن  تت 39800  دیع  یمومع  هلمح  رد  اهنت  دندش . هتشک  مانتیو  مدرم  زا  نت  زا 400.000  شیب  ، 1968
2.582.000 مانتیو ، كاخ  هب  هلمح  رد 107.700  ییاکیرما  ياهامیپاوه  هیئوژ 1968 ، ات  هیروف 1965  زا  دندش . حورجم  رفن  زا 100.000 

نودب تینما و  لامک  رد  یتیعـضو ، نینچ  رد  یئاهب  ناغلبم  هک  مینادب  تسا  بلاج  اما  دـنتخیر . روشک  نآ  عافدیب  مدرم  يور  رب  بمب  نت 
ماجنا اهنآ  تفرـشیپ  يارب  مزال  اهکمک  دـش و  مهارف  مزال  ياـهرتسب  اـهنآ  ياـهتیلاعف  يارب  هدـش  روشک  نیا  دراو  هغدـغد  هنوگ  چـیه 

تیرشب هب  قشع  هللاءاهب و  ترضح  هب  خسار  هدیقع  نامیا و  رثا  رب  : » نایئاهب ناگرا  يرما ، رابخا  هلجم  هتـشون  هب  انب  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ .
سیسات هتشذگ  ناوضر  رد  دیدج  یناحور  لفحم  دادعت 90  دناهدرک . بسک  ینایاش  تیقفوم  ًاریخا  مانتیو  يابحا  تشذـگ  يزابناج و  و 

تاعالطا مامت  یلم  نویزیولت  ویدار و  مانتیو ، یمـسر  ياههمانزور  دناهدش . دراو  هللارما  لظ  رد  لاس  کی  تدم  رد  رفن  نینچمه 4116  و 
صوصخم سیورـس  ویدار  زا  يرما  ياـههمانرب  هتفه  ره  دـندرکیم و  شخپ  راـشتنا و  يرما  تاـسلج  تـالیطعت و  هراـبرد ي  ار  راـبخا  و 
ییامنگرزب هب  زاین  یناور  رظن  زا  رامـش ، كدنا  کچوک و  ياهقرف  ناونع  هب  نایئاهب  هچرگا  دوشیم ». شخپ  فلتخم  ياهرهـش  تاعالطا 

، نیاربانب دزادرپ و  یم  زیمآقارغا  ياهرامآ  هئارا  هب  هدرک و  هشیپ  ار  ییوگ  هغلابم  دوخ  ناوریپ  دادـعت  هراـبرد ي  هراومه  ور  نیا  دـنراد و 
زا ار  نانآ  تیاضر  مک ، تسد  يرما ،» رابخا   » هتـشون نتم  اما  دوش . یقلت  طایتحا  اب  دـیاب  یمانتیو ، دارفا  شیارگ  هرابرد ي  نانآ  ياـهاعدا 
رد یقرـش  بونج  يایـسآ  رد  اکیرمآ  هطلـس  روضح و  هب  هجوت  اب  دزاسیم . راکـشآ  دوب ، هدـش  مهارف  ناشیارب  روشک  نآ  رد  هک  یطیارش 
نآ يراکمه  یهارمه و  نودـب  دـنراد ، ناعذا  نادـب  دوخ  هک  یبسانم  طیارـش  نآ  اب  نایئاهب  روضح  هک  تسا  نشور  یخیراـت ، عطقم  نآ 

ياهحانج ددرگ ، مهارف  روشک  کی  رد  اکیرمآ  هزینرـس  هیاس  ریز  يا  هدـع  روضح  هک  یماگنه  بیترت ، نیا  هب  تسا . هدوبن  رـسیم  تلود ،
نیا رب  تشاد . دنهاوخ  نانآ  اب  ار  مزال  ياهيراکمه  دننک ، هدهاشم  طلـسم  تردق  هدع و  نآ  نایم  ار  یگنتاگنت  دنویپ  نینچ  هک  یـسایس 

، روشک نآ  هاشداپ  ردارب  یئاهب ، لفحم  توعد  هب  انب  سوئال ، رد  بهاذم  زور  نشج  رد  درادیم  راهظا  عیدب  گنهآ  هیرـشن  هک  تسا  هیاپ 
اب ار  هللاءاهب  دلوت  نشج  نایرج  مانتیو ، فلتخم  ياههمانزور  نینچمه  و  درک . تکرش  نشج  نآ  رد  هاشداپ ، يوس  زا  یمسر  یگدنیامن  هب 

هیاس ي رد  اهنت  هن  نایئاهب  هک ، نیا  رتمهم  هتکن  دناهدرک . پاچ  كرابم ! لامج  میلاعت  تایح و  هرابرد  یحرش  هدرک و  جرد  نآ  ياهسکع 
سفن هکلب  دوشیم ، مهارف  ناـشیاهتیلاعف  يارب  هنیمز  تلود  نآ  ذوفن  لاـمعا  اـب  هدوب و  روشک  کـی  رد  روضح  هب  رداـق  اـکیرمآ  هزینرس 
ندینش يارب  ار  یبسانم  یناور  هنیمز  دوشیم ، داجیا  هعماج  رد  گنج  راتشک و  هلیسو  هب  هک  يراشف  هقطنم و  نآ  مدرم  اب  اکیرمآ  دروخرب 

ییاهروشک رد  اکیرمآ  هلیـسو  هب  هدش  داجیا  تیعـضو  نیا  نایم  یقیقد  دنویپ  هنوگ ، نیدـب  دزاسیم . مهارف  رـشب  تدـحو  حلـص و  يادـن 
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. دوشیم ساسحا  رگید ، يوس  زا  اهروشک  نآ  رد  تدحو  حلـص و  ياهراعـش  بلاق  رد  نایئاهب  تیلاعف  وسکی و  زا  مانتیو  سوئال و  دـننام 
هدافتسا ءوس  هب  هتساوخان  نایئاهب ، تایرشن  دهدیم . رارق  هورگ  نیا  رایتخا  رد  ار  نآ  هتخاس و  مهارف  ار  تصرف  نیا  اکیرمآ  رگید ، نایب  هب 

نیب زا  اـکیرمآ  ياـهنارابمب  کـنات و  پوت و  شروی  رثا  رب  مدرم  زا  رفن  رازه  اهدـص  دـناهدرک . ناـعذا  یتیعـضو  نینچ  زا  هناـبلط  تصرف 
یعنام هنوگ  چیه  نودب  یئاهب  ناغلبم  یطیارـش  نینچ  رد  دندربیم ، رـس  هب  تراسا  تشادزاب و  رد  اهنآ  ناگدنامزاب  زا  يدادعت  دـناهتفر و 

یلاح رد  ، » يرما رابخا  ناعذا  هب  انب  ات  دنوشیم ، هدرب  اههاگتـشادزاب  اههاگودرا و  نآ  هب  رتتسرد ، نایب  هب  دنوریم و  ناینادـنز  غارـس  هب 
هدناشوپ یگنج  تایلمع  هب  طوبرم  ياهـسکع  رابخا و  ار  روشک  نآ  ياههمانزور  تاحفـص  دراد و  نایرج  مانتیو  رد  راتـشک  گنج و  هک 

یئاهب و یناهج  رما  ندناسانـش  يارب  نوگانوگ  ياهتیعقوم  اهتـصرف و  زا  دوخ  یناسنا  ینید و  هفیظو  بسحرب  مانتیو  یئاهب  هعماج  تسا ،
ار ءاهب  ترـضح  مایپ  فلتخم  تالافتحا  مسارم و  یط  هدومن  هدافتـسا  مدرم  مومع  هب  یهلا  مایپ  غالبا  نآ و  یناسنا  هیلاع  دـصاقم  فادـها 
، هیرـشن نیا  زا  يرگید  هرامـش  رد  دـنیامنیم ». غـالبا  روـشک  نآ  مدرم  هـب  تـسا  رـشب  عوـن  نـیب  يردارب  تدـحو و  داـجیا  ناشفدـه  هـک 

هراچیب هدزتنحم و  ياههداوناخ  زا  يرادید  یط  ًاریخا  : » ددرگیم ناشنرطاخ  هدش و  ناعذا  دنبرد ، دارفا  راجنهبان  طیارش  زا  هدافتـساءوس 
ءابحا هب  ار  گنج  رثا  رد  هدراو  تراسخ  هک  تلود  زا  دادمتـسا  اب  دـش ... هداد  ییایادـه  دنتـسه ، اههاگتـشادزاب  رد  هک  گنج  ناـینابرق  و 

اهنآ لزانم  رد  یناحور  لفاحم  تاسلج  هک  دناهدرک  تقفاوم  ءابحا  زا  رفن  اهدص  دش . هدیدمتـس  يابحا  هب  یکمک  بیترت  نیا  هب  دزادرپب ،
ياههاگودرا رد  گنج  ناینابرق  زا  ناماس  نیا  نارای  : » دسیونیم رگید  هرامش  رد  هیرـشن  نیمه  دوش ». هتفرگ  سدقلا  ةریظح  ياج  هب  ًاتقوم 

دناهدید تراسخ  همدص و  گنج  رد  هک  یئابحا  هب  تبسن  و  هدرک ... عیزوت  هدید  تبیـصم  دارفا  نیا  نیب  ییایاده  هدرک  ندید  ناگدنهانپ 
رظن زا  روشک  نیا  عضو  : » هرامش نامه  رد  قوف  هیرـشن  هتفگ ي  هب  تسا ». هدش  تدعاسم  سوفن  نیا  هب  تلود  زا  یلام  کمک  ياضاقت  اب 

.« تسا هدومن  دنم  هقالع  رایسب  یئاهب  رما  یناهج  حلـص  هشقن  هب  تبـسن  ار  مانتیو  مدرم  گنج ، زا  سرت  اریز  تسا  شخبرمث  رایـسب  یغیلبت 
هدروآ و گنچ  هب  ار  تراسا  ياهناگداپ  رد  راتفرگ  هدز و  تبیـصم  یمدرم  دنناوتیم  هک  نیا  زا  یئاهب  ناغلبم  رطاخ  تیاضر  یتسمرس و 

رظن هب  هک  نیا  رتمهم  درادـن . یهاـگیاج  یناـسنا  قـالخا  سوماـق  رد  دـننکب ، يرکفمه  هب  رهاـظت  زا  ریزگاـن  ار  ناـنآ  عیمطت  دـیدهت و  اـب 
شریذـپ راهظا  رگا  اریز  تسا . هتـشادن  قطاـنم  نآ  مدرم  رب  ینادـنچ  ریثاـت  یتاـغیلبت ، يوهاـیه  مغر  هب  یقـالخاریغ ، شور  نیا  دـسریم ،

. دندوبیم هدش  دای  هقرف  ناوریپ  اهروشک  نآ  مدرم  زا  يدایز  دادعت  تسیابیم  نونکا  تشادیم ، تیعقاو  هدـش  اعدا  دارفا  يوس  زا  تیئاهب 

. دنتـسه هقرف  نیا  هب  مانتیو  مدرم  جوف  جوف  شیارگ  زا  قارطمطرپ  لوطم و  رامآ  زا  ولمم  یخیرات  عطقم  نآ  رد  هقرف  تایرـشن  همه ، نیا  اب 
دنتفگیمن . نخس  مدرم  اب  یئاهب  نییآ  ياوتحم  زا  ًالصا  نانآ  یئاهب ، ناغلبم  دوخ  ناعذا  هب  هک  نیا  همه  زا  رت  بلاج 

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 )
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. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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 
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. 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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