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فاقوا تییاهب و 

باتک تاصخشم 

ینادرمیلع ربکا  یلع  فلؤم :
1386 هرامش 17 /  لاس 4 /  تیئاهب /  همان  هژیو  یخیرات /  تاعلاطم  همانلصف 

: زا هتفرگرب 

همدقم

نیا تاـیلجت  زا  یکی  هللا ، رما  مداـخ  ادـیوه »  » هلاـس هدزیـس  يریزو  تسخن  دوـب . ناریا  زا  ییادز  مالـسا  يوـلهپ  میژر  تسایـس  نیرتزراـب 
يارب نآ  كرد  هک  یتیعقوم  دیـسر ؛ رواب  لباق  ریغ  یتیعـضو  هب  تفر و  شیپ  تعرـس  هب  تییاهب  هقرف  هک  دوب  وا  نارود  رد  تسا . تسایس 

یمالـسا ياهروشک  رد  ناییاهب  دـنتخادرپیم : نآ  حیرـشت  هب  یفـصو  لباق  ریغ  یلاحـشوخ  اـب  دوب و  روصت  لـباق  ریغ  زین  هقرف  نیا  ناربهر 
ناریا عامتجا  رد  لوپ  جاور  تارادا و  یکناب و  ياههیامرـس  مامت  دـنریگب . دـنهاوخیم  هک  ار  يزیچ  ره  زاـیتما  دـنناوتیم  دنتـسه و  زوریپ 

هب تکلمم  نیا  داصتقا  خرچ  تسا . ناییاهب  لام  ناهفصا  زاریش و  نارهت ، ياهشارخ  نامـسآ  مامت  دشابیم . نایمیلک  ناییاهب و  هب  طوبرم 
ار شیوخ  هقرف  شرتسگ  غیلبت و  دـصق  هژیو ، یـسایس  یلاـم و  تیعقوم  بسک  زا  سپ  ناـییاهب  [ . 1 . ] دـخرچیم نایمیلک  ناییاهب و  تسد 
رد تکرح  اب  دنتسنادیم و  ناریا  هعماج  رد  مالسا  اب  هزرابم  ار  ناریا  رب  ارچ  نوچ و  یب  طلست  هار  هقرف ، نیا  نارازگراک  ناربهر و  دنتشاد .
رد هک  ناریا  یفخم  نیرومأم  زا  ياهدـع  : » دـندوب هتـشاد  نایب  دوخ  یـصوصخ  لفحم  رد  دنتـشادن و  ییابا  زین  نآ  نایب  زا  یتح  ریـسم  نیا 

ناموت رازه  هدزناپ  غلبم  لاسما  تسا و  هللا  رما  نیمداخ  نیرتهب  زا  وا  یلو  دننک ، موکحم  ار  ادیوه  دـنهاوخیم  دنـشابیم  یهاشنهاش  رابرد 
رایتخا رد  تردـق  رازبا  اب  ناییاهب  ور  نیا  زا  [ 2 .« ] دوش تسار  ناناملـسم  رمک  دـیراذگن  ناییاهب  نایاقآ  تسا . هدومن  کمک  ام  لـفحم  هب 
يارجا هب  نانآ  قیرط  زا  دنهد و  ذوفن  یمـسر  یتلود و  فلتخم  زکارم  رد  ار  دوخ  لماوع  رتشیب  هحفص 258 ] هچ [  ره  دندیشوکیم  دوخ 

، ادیوه سابع  ریما  هنیباک  دوب . یمالـسا  ياهداهن  زکارم و  رب  طلـست  نانآ ، مهم  فادها  زا  یکی  دنیآ . لیان  دوخ  یمالـسا  دـض  ياههمانرب 
دوب . فاقوا  نامزاس  رد  ریزو  تسخن  نواعم  يدمحا » نیسح  دمحم   » اهنآ نیرتمهم  زا  یکی  یلو  تشاد  ییاهب  ریزو  دنچ 

یلیصحت یگداوناخ و  قباوس 

، كاواس دانـسا  رد  دمآ . ایند  هب  [ ، 3  ] ناسارخ ناتـسا  عباوت  زا  سبط ، هیورـشب  رد  لاس 1298 ش . هب  یلع  دنزرف  يدمحا  نیـسح  دـمحم 
هطسوتم عطقم  شدلوت و  لحم  بیغرت » ناتـسبد   » رد ار  ییادتبا  يهرود  يو  تسا . هدش  یفرعم  هیورـشب  رد  تییاهب  هقرف  نیغلبم  زا  شردپ 

. تفرگ قوقح  سناسیل  نارهت  هاگشناد  یسایس » مولع  قوقح و  هدکشناد   » زا دناسر و  نایاپ  هب  نونفلاراد »  » و رهش » ناریا  ناتسریبد   » رد ار 

لغاشم

لک هرادا  دنمراک  ییاراد  ترازو  یمکح  دنمراک  زا : دوب  ترابع  يو  لغاشم  دوب . ییاراد  ترازو  مادختـسا  رد  يدـمحا  نیـسح  دـمحم 
روما هب  یگدیـسر  هرادا  تسایر  كالما  هیفـصت  هب  یگدیـسر  یقوقح و  روما  لک  هرادا  ییاضق  هدـنیامن  كالما  هصلاخ و  يرادربهرهب و 

سرزاب دابآ  فسوی  یضارا  میـسقت  نویـسیمک  وضع  تمـس ، ظفح  اب  یترازو  رتفد  لک  هرادا  نواعم  یقوقح  لک  هرادا  رد  لوقنم  يواعد 
ناهفصا ییاراد  راکشیپ  نالیگ  ییاراد  راکـشیپ  نامرک  ییاراد  راکـشیپ  زرا  نویـسیمک  رد  ییاراد  ترازو  مود  هدنیامن  زرا -  نویـسیمک 
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ضیارع تایاکش و  هب  یگدیسر  يهرادا  رد  رواشم  ریزو  نواعم  نارهت  لوصو  لک  ریدم  ناهفصا  يرادرهش  هنیزه  رب  تراظن  تئیه  وضع 
وضع تسا : ریز  رارق  هب  يولهپ  میژر  هب  شتمدخ  لوط  رد  يدمحا  لغاشم  زا  رگید  یخرب  فاقوا  نامزاس  سیئر  ریزو و  تسخن  تنواعم 
وـضع نامتخاس  یلاع  هسـسؤم  يانما  تئیه  وضع  هحفـص 259 ] یلاع [  شزومآ  مولع و  ترازو  نایوجـشناد  هافر  قودنـص  ياـنما  تئیه 

یلم ینارمع  ياهودرا  ياـههمانرب  يارجا  نسح  رب  رظاـن  یگنهاـمه و  لوئـسم  نارهت  هاگـشناد  ناـگتخومآ  شناد  يراذـگمان  نویـسیمک 
یسررب تسرپرـس  یتلود  ياهنامزاس  رد  لغاش  نایوجـشناد  یعامتجا  ياهتیلاعف  رب  تراظن  هتیمک  سیئر  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و 

قوف لغاشم  مامت  [ . 4 ( ] هاش رهاوخ   ) يولهپ همطاف  راکشیپ  يولهپ  حرف  یشزومآ  تاسسؤم  يانما  تئیه  وضع  یعامتجا  یسایس و  لئاسم 
دـصاقم هعاشا  يارب  اج  نیرتهب  ار  اهلحم  نیا  زین  وا  دوب . تکلمم  ناـناوجون  ناـناوج و  اـب  يو  تاـطابترا  هدـمع  هتـشاد و  یگنهرف  هبنج 

تسنادیم . دوخ  ياهقرف 

یلام ياهدنب  دز و  سالتخا و 

زا یناتـسهوشر  دـنب و  دز و  هب  وا  زا  ذوـفن  بحاـص  ياـهنایرج  تیاـمح  یلغـش و  تیعقوـم  زا  هدافتـسا  ءوـس  اـب  يدـمحا  نیـسح  دـمحم 
نیبروت تکرش  زا  هوشر  تفایرد  نآ  هلمج  زا  هک  تخودنا  هار  نیا  زا  ینالک  ياههیامرس  تخادرپیم و  یقوقح  یقیقح و  ياهتیصخش 
دشابیم ییاراد  ترازو  رد  اینهب  رادفرط  دناب  تیامح  دروم  یلک  روط  هب  هدش و  عورش  اینهب  ترازو  نامز  زا  هدربمان  یقرت  دوب . ناهفـصا 

قطانم ياسؤر  یتایلام و  ياهنویسیمک  ياضعا  نییعت  تاباصتنا و  رد  يدمحا  دنیامنیم  راهظا  ییاراد  ترازو  نادنمراک  هک  يروط  هب  و 
یتایلام و ياهنویـسیمک  تسایر  هب  دناهدوب  يراوخهوشر  دـب و  قباوس  ياراد  هک  یناسک  رثکا  هدومن و  ینالک  ياههدافتـسا  ءوس  ییاراد 
رد تسا و  هتفرگ  هوشر  ناموت  رازه  هدزناپ  یلا  هد  نیب  یغلابم  هدرامگ  ساسح  لاغش  هب  هک  يرومأم  ره  زا  هدرک و  بوصنم  فالتخا  لح 
لک هرادا  ـالثم  دـشابیم و  عقاو  ریغ  طـلغ و  دوشیم  هداد  ییاراد  ترازو  لوـصو  لـک  هرادا  فرط  زا  هک  ییاـهرامآ  رثـکا  رـضاح  لاـح 

ثعاب عوضوم  نیا  و  دوب . رتدایز  غلبم  نالف  هتشذگ  لاس  هباشم  هام  هب  تبسن  لوصو  نازیم  هام  نالف  رد  هک  دزاسیم  رشتنم  ینالیب  لوصو 
هتـشاد و یکیدزن  هداعلا  قوف  هطبار  يدمحا  اب  هک  ییاراد ، قباس  ریزو  اینهب ، زا  رظن  فرـص  دوشیم ... یلام  ياهدـمآرد  رد  تلود  لافغا 

نواعم يراقفلاوذ ، دوب ؛ هتفای  راشتنا  يدمحا  [ 5  ] رسمه اب  اینهب  عورـشمان  هطبار  هرابرد  زین  یتاعیاش  هتـشاد و  ددرت  هدربمان  لزنم  هب  ررکم 
دنراد و يدمحا  اب  کیدزن  هطبار  مه  هتشذگ  تاباختنا  رد  یلم  ياروش  سلجم  یگدنیامن  يادیدناک  نایزرواشک ، ریزو و  تسخن  قبـسا 

[ . 6 . ] تسا هدش  هتخانش  یفرعم و  يدمحا  نک  قاچ  راک  مان  هب  ییاراد  ترازو  رد  نایزرواشک  هحفص 260 ] ] 

يرنوسامارف تالیکشت  يرابرد و  بازحا  رد  تیوضع 

ژل رد  تیوضع  نمض  تشاد و  تیوضع  زین  زیخاتـسر  نیون و  ناریا  بازحا  رد  دوب و  وضع  یقرتم  نوناک  رد  ادتبا  يدمحا  نیـسح  دمحم 
[ . 7 . ] تشاد هدهع  رب  زین  ار  دابآ  فسوی  زنیال  تسایر  يرنوسامارف ، تالیکشت  رد  يزار 

فاقوا نامزاس  رب  يدمحا  نیسح  دمحم  تسایر 

، دوـب ییاـهب  يدرف  هک  يو  كاواـس ، دانـسا  ساـسا  رب  دوـب . فاـقوا  ناـمزاس  یتسرپرـس  هتـشذگ ، میژر  رد  هدربماـن  تیلوئـسم  نیرتمهم 
. دندوب لغاش  فاقوا  نامزاس  رد  زین  شماوقا  زا  يدادعت  دراد . لمأت  ياج  روشک ، یمسر  بهذم  غیلبت  يارب  فاقوا  نامزاس  رب  شايدصت 

هلاض هقرف  ناوریپ  تدم  زارد  فادـها  زا  تیاکح  نامزاس ، نآ  رد  هدـش  ماجنا  تامادـقا  اهییاهب و  هب  یمالـسا  ياهداهن  زکارم و  ندرپس 
هقرف یمـسر  مالعا  لابند  ناخاضر  هرود  زا  دنتـشاد و  ار  نآرق  مالـسا و  بیرخت  دصق  شیوخ ، نوگانوگ  تامادـقا  اب  نانآ  دراد . تییاهب 

تدارا درکیم و  یفرعم  ییاهب  ار  دوخ  اهییاهب  لفاحم  رد  روضح  اب  زین  ناخاضر  دـندوب . روشک  یمـسر  نایدا  زا  یکی  ناونع  هب  تییاهب 
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باختنا دهعیلو  صوصخم  نادوجآ  ناونع  هب  ار  یعینـص  هللادسا  يو  دراد . اهییاهب  اب  شاهنـسح  طباور  زا  تیاکح  یعینـص ، هللادسا  هب  وا 
بوسحم اضر  دـمحم  هب  درف  نیرتکیدزن  دـیاش  دوب و  وا  صوصخم  نادوجآ  اـضر ، دـمحم  يدـهعتیالو  نارود  ماـمت  رد  یعینـص  درک .

راغ و رای  يدایا  راسمیت  ادـعب  هک  هژیوب  يولهپ ، رابرد  رد  هلئـسم  نیا  و  [ 8  ] تشاد هجوت  یعینص  ندوب  ییاهب  هب  ناخاضر  املـسم  دشیم .
دمآ تفر و  زین  اضردـمحم  باوخ  قاـتا  یـصوصخ و  لـفحم  هب  تسودرف  لوق  هب  تفاـی و  يرتشیب  دومن  دـیدرگ  وا  صوصخم  کـشزپ 

ناخاضر و هژیوب  يولهپ  راـبرد  يرکفمه  یهارمه و  زا  تیاـکح  دوجوم  دانـسا  [ . 9 . ] دش عافد  ریزو  ادعب  مه  یعینـص  هللادـسا  تشاد و 
، ادـیوه يریزو  تسخن  اب  دـندرکیم . تیامح  هقرف  نیا  زا  ناریا ، رب  ناـشتموکح  نارود  لوط  رد  دراد و  ناـییاهب  اـب  يولهپ  اـضر  دـمحم 

فاقوا نامزاس  رب  ار  وا  يدمحا -  نیسح  دمحم  شکلسم -  مه  زا  تخانش  اب  ادیوه  دنتفای و  طلـست  روشک  روما  مامت  هب  هقرف  نیا  ناوریپ 
فیرحت [ 10  ] اهتسینویهص یتاعالطا  یـسوساج و  لماوع  نیا  ناییاهب ، تسایـس  دشاب ! مالـسا  ماکحا  نآرق و  غلبم  ات  تشامگ  یمالـسا 

نیا هحفـص 261 ] بلطم [  : » دسیونیم هدش  فیرحت  ياهنآرق  راشتنا  يهرابرد  یجراخ  تایرـشن  زا  لقن  هب  كاواس  دوب . نآرق  یجیردت 
هدرک و پاچ  بوغرم  رایسب  ذغاک  يور  یبرغ  ناملآ  رد  ابیز  سیفن و  رایسب  پاچ  اب  ار  میرک  نآرق  زا  ياهزات  هخسن  اهیلیئارـسا  هک  تسا 

شخپ ییاقیرفا  ياـهروشک  رد  اـهنآ  ناگدـنیامن  هلیـسو  هب  نآرق  ياههخـسن  نیا  دناهتـشاذگ . شورف  ضرعم  رد  یلزاـن  رایـسب  تمیق  هب 
هدش فیرحت  ياوتحم  هرابرد  همادا  رد  دـناهدرک . زاغآ  ییایـسآ  ياهروشک  رد  ار  نآ  شخپ  دوشیم  مولعم  هک  يروط  هب  زین  ددرگیم و 

تـسا هدش  هداد  ياج  یتاملک  یفلتخم  دراوم  رد  دناهدرک و  فذح  دـنکیم  داقتنا  دوهی  زا  هک  ار  یتایآ  دـیدج  پاچ  رد  دـسیونیم : نآ 
هلجم دهد و  رییغت  ار  تاملک  ینعم  دناوتیم  اههطقن  ندرک  هفاضا  اههطقن و  فذـح  یتح  مینادیم  هکنیا  اب  دزاسیم ، بولقم  ار  ینعم  هک 
راشتنا پاچ و  اب  زین  هاش  میژر  رد  فاقوا  نامزاس  ناحارط  نالوئـسم و  [ . 11 . ] تسا هدرک  لقن  ار  تارییغت  عون  نیا  زا  ییاههنومن  هوعدلا 

نآ ریسفت  همجرت و  هب  یلعج  كوکشم ، ثیداحا  تایاور و  ساسا  رب  دندرکیم و  بلق  ار  تاملک  تایآ و  ینعم  هدش  فیرحت  ياهنآرق 
شزومآ و ترازو  نواعم  ییاحطب  ياقآ  : » دندادیم ماجنا  طلغ  ریـسافت  نیغورد و  مالـسا  اب  هزرابم  مان  هب  ار  یمادقا  نینچ  دنتخادرپیم و 
زا لقن  هدـش  هتـشون  ریخا  تاونـس  رد  هک  دـیجم  نآرق  ریـسافت  بلغا  هدـیناسر  ضرع  هب  فاقوا  ناـمزاس  هب  یمیدـقت  شرازگ  رد  شرورپ 

يدابم هب  دـقتعم  ار  ناناوج  اهنآ  تئارق  اهنت  هن  هک  تسا  تقیقح  زا  يراع  قیقحت و  نودـب  تافارخ و  اب  مأوت  يراصن و  دوهی و  تاـیاور 
دروخرب یلاع  رایسب  حطس  رد  يریسفت  هب  هدرک ، هعلاطم  هک  يریـسافت  نیب  رد  هدرک  هفاضا  تسا و  یفنم  تارثا  ياراد  هکلب  دنکیمن  نید 
یـسراف هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  ینـالیگ  یعاد  رخف  موـحرم  هک  تسا  [ 12  ] يدـنه ناخ  دـمحا  دیـس  رثا  ودرا و  نابز  هب  نآ  لـصا  هک  هدرک 

نیا همجرت  هب  رما  دریگ  قلعت  یلاع  هدارا  هک  یتروص  رد  دراد  اعدتسا  تسا و  بایان  ابیرقت  بایمک و  رایسب  نونکا  هک  تسا  هدرک  همجرت 
هتکن اما  تسا . هدش  فیرحت  ياهنآرق  راشتنا  پاچ و  یعدم  میژر ، یمـسر  لوئـسم  زا  لقن  هب  دنـس  نیا  [ . 13 . ] دنیامرف رداص  دـیفم  رثا 

ناناملسم راکفا  لزلزت  زا  يریگولج  مالسا و  زا  تنایص  يهناهب  هب  يدنه » ناخ  دمحا  دیس   » رثا ریسفت  زا  هدافتسا  هب  شرافـس  هکنیا  بلاج 
اب ار  يزکرم  روظنم ، نیا  ققحت  يارب  تسا و  مالـسا  اـب  دـیدج  موـلع  قیبـطت  يارب  یبرجت ، موـلع  یبرغ و  ياههشیدـنا  تفرـشیپ  لاـبق  رد 

راشتنا اب  تشاد . هدهع  هب  ار  یـسیلگنا  جلاک  نیا  يانما  تئیه  تسایر  وا  دندرک . اپرب  سیلگنا » يدمحم  جلاک   » مان هب  اهیـسیلگنا  کمک 
[ . 14 . ] دنتشامگ تمه  وا  ریفکت  هب  املع  یخرب  دوب ، هدش  مالسا  نید  یلوصا  تاداقتعا  ینابم و  زا  يرایـسب  رکنم  هک  وا  يارآ  تایرظن و 
رد يدایا  ادیوه و  تیعقوم  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  ناییاهب  درک و  هنیباک  دراو  ییاهب  ریزو  تسناوت  ات  يدایا  ادیوه ، يریزو  تسخن  نارود  رد 

، ناییاهب تسایر  تحت  فاقوا  نامزاس  [ 15 . ] دـندومن ذوفن  اههناخ  ترازو  اهنامزاس و  مامت  رد  دـنتفرگ و  رارق  یمهم  لغاشم  بصانم و 
هدافتسا یلعج  ثیداحا  زا  نآ  رد  هک  دندرک  رشتنم  همجرت و  يرابرد  نارـسفم  هلیـسو  هب  ونابرهـش  نآرق  ناونع  هحفـص 262 ] اب [  ار  نآرق 

رظن تحت  نآرق  راـشتنا  پاـچ و  ریـسفت ، همجرت ، دـندش . نآ  رد  یتارییعت  هب  روـبجم  تفرگ و  تروـص  نآ  هب  یتاـضارتعا  هـک  دوـب  هدـش 
: ... تسا یکاح  املع  تاضارتعا  هتفرگ و  تروص  تارییغت  هرابرد  فاقوا  نامزاس  زا  هدنام  اج  هب  دنـس  دوبن . ناهنپ  فادها  نودـب  ناییاهب 

زا سپ  دوب . هدـش  ضارتعا  نآرق  ریـسفت  بلاطم  زا  ياهراپ  هب  نآ  رد  هدیـسر و  روشک  زا  جراخ  لخاد و  نیققحم  اـملع و  زا  هماـن  هرقف  ود 
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هدافتسا هرابرد  دنس  نیا  زا  رگید  ییاج  رد  تسا . هدیدرگ  رداص  هیهت و  اهنآ  خساپ  نویـسیمک  رظن  اب  هطوبرم  ذخآم  هب  هعجارم  یـسررب و 
همجرت همدقم و  اب  دشابیم  هیآ  هک 240  فارعا  هکرابم  هروس  ماعنا و  هکرابم  هروس  هیقب  تاسلج  نیا  رد  تسا : هدمآ  نایدا  عبانم  ریاس  زا 

تشادن و یتبـسانم  هک  شنیرفآ  هرابرد  نایدا  ریاس  بتک  زا  هدـش  لقن  بلاطم  فارعا  هروس  همدـقم  رد  دـیدرگ . یـسررب  یـشاوح  نتم و 
زا رود  ناتـساب و  نایناریا  نییآ  هب  طوبرم  هک  یتیاور  هوالع  هب  دریگ و  رارق  شیک  نییآ و  نآ  ناوریپ  داـقتنا  ینارگن و  بجوم  دوب  نکمم 

يدایز تارییغت  تایآ  لوزن  نأش  نتم و  همجرت  رد  دمآ ، لمع  هب  یتاحالـصا  زین  رگید  بلاطم  رد  و  دش ]  ] فذـح دوب  تیعقاو  تقیقح و 
. دـیدرگ لقن  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  زا  یعامتجا  یقالخا و  مهم  بلاطم  نآ  ياـج  هب  فذـح و  یهار  بساـنمان و  تاـیاور  دـش و  هداد 

نوچ دوب و  هدش  هدافتـسا  ناتـساب  نایناریا  نییآ  زا  یتایاور  نایدا و  ریاس  بتک  زا  ریـسفت  همجرت و  رد  هک  هدـش  نایب  دنـس  نتم  رد  [ . 16]
هب ار  نآ  اعطق  دوبن  راک  رد  یـضارتعا  رگا  رگید ، ترابع  هب  دـناهدرک . فذـح  ار  نآ  درک ، دـنهاوخ  ضارتعا  نآ  هب  مدرم  املع و  الامتحا 

دندناسریم . پاچ 

یقرواپ

ص 385. یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ج 2 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  نیسح ، تسودرف ، [ 1]
ص 385. نامه ، [ 2]

. تسا هتسویپ  دزی  ناتسا  هب  هقطنم  نیا  یگزات  هب  [ 3]
. کی هرامش  دنس  [ 4]

يدازآ ناونع  تحت  يرگیلاباال ، يراب و  دنبیب و  تسایـس  نالاعف  زا  یکی  یفیرـش  هب  فورعم  ءاملعلا  فیرـش  سدقا ، رهم  هقیدـص ، [ 5]
میژر ياهتسایـس  ياتـسار  رد  تخادرپ و  تیلاـعف  هب  یفلتخم  ياـهداهن  اـهنامزاس و  رد  لـیلد  نیمه  هب  دوب و  يوـلهپ  يهرود  رد  ناـنز 

. درکیم تیلاعف  باجح  فشک  هب  عجار 
مش 2. دنس  [ 6]
مش 3. دنس  [ 7]

ص 34. هاشاضر ، ج 1 ، دانسا ،) تیاور  هب  يولهپ  نادناخ   ) اهيولهپ داهرف ، یمتسر ، [ 8]
. ] 240 صص 200 -  یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ج 1 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  نیسح ، تسودرف ، [ 9]

مش 4. دنس  [ 10]
مش 5. دنس  ج 3 ، هسالک 415812 ، لیئارسا ، یعوضوم  دانسا  كاواس ، دانسا  [ 11]

ج 1. رصاعم ، گنهرف  خیرات و  نایرفعج ، لوسر  همجرت  ینید ،» يهشیدنا  ناخ و  دمحا  دیس  ریم  ، » دیحو رتخا ، [ 12]
مش 6. دنس  [ 13]

. نامه ناخدمحا و ،»... دیس  ریم  [ » 14]
ص 142. یخیرات ، دانسا  یسررب  زکرم  لوا ، باتک  رذآ 1381 ، رصاعم ، خیرات  دانسا و  شیامه  تالاقم  هعومجم  [ 15]

. كاواس رد  فاقوا  نامزاس  یعوضوم  هدنورپ  [ 16]

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 
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دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

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

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

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

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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