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نوسلیو بانج  رایتسد 

باتک تاصخشم 

: باتک زا  هتفرگرب 
1387 لوا /  پاچ  مج /  ماج  هسسؤم  تسه /  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب 

نوسلیو بانج  رایتسد 

نارـسفا اب  نامز  ناـمه  رد  ناـنفا ) نیـسح   ) يو هداز  رهاوخ  يراـکمه  روآداـی  نیطـسلف ، رد  سیلگنا  شترا  اـب  يدـنفا  ساـبع  يراـکمه 
قارع یـشیامرف  تاباختنا  یهاوخرظن و  همانرب  رد  هک   ) قارع رد  سیلگنا  یلاع  رـسیمک  بیان  نوسلیو  اـب  ناـنفا  تسا . قارع  رد  یـسیلگنا 
دقاع ناریا و  رد  سیلگنا  نیشیپ  ریفـس  سکاک ، یـسرپرس  هب  ار  شیاج  ربتکا 1920  رد  تشاد و  شقن  ایناتیرب  طـسوت  نآ  لاغـشا  زا  سپ 

، روهشم يامرفنامرف  رسپ   ) نایئامرفنامرف ازریم  یلو  دمحم  [ 1 . ] تشاد يراکمه  کیدزن  زا  داد ) هلودلا ، قوثو  اب  دادرارق 1919  یسیلگنا 
رادید اهیسیلگنا  هطلس  تحت  دادغب  رد  نانفا  اب  هتشاد  قارع  هب  لاس 1300 ش  هک  يرفس  رد  يولهپ ) راجاق و  رصع  علطم  نادرمتلود  زا  و 

اهیسیلگنا اب  نایئاهب  يراکمه  رب  لاد  يددعتم  یخیرات  دهاوش  ناناملسم ، مالـسا و  يارب  ینارحب  نارود  نآ  رد  اساسا  [ . 2 . ] تسا هدرک 
علق ار  نانآ  هتفرگ و  شیپ  رد  دنت  يراتفر  نایئاهب  اب  يوروش ، ياپون  یبالقنا و  تلود  هک  دش  ببس  هلمج ، زا  نآ ، ياشفا  هک  دراد ، دوجو 

ترافـس اب  نایئاهب  دـنویپ  هب  هراشا  نمـض  لوا ) یناهج  گنج  زا  سپ  لوبمالـسا  رد  ناریا  ریفـس   ) یناـساس کـلم  ناـخ  [ 3 . ] دـنک عمق  و 
سیلگنا عفن  هب  نانآ  یـسوساج  رد  ار  هقرف  نیا  اب  اهکیوشلب  دـنت  دروخرب  زار  راـجاق ، رـصع  رد  اـیناتیرب  یتاـعالطا  سیورـس  سیلگنا و 

تایلمع عامتجا و  زکرم  هک  دابآقشع  رد  دش ، رارقرب  هیـسور  رد  يوروش  تموکح  هک  لوا  یللملانیب  گنج  زا  دـعب  : » دـنکیم وجتـسج 
ياهیئاهب هوجو  زا  رفن  دـصکی  بیرق  هدرک و  فشک  اهـسیلگنا  عفن  هب  یـسوساج  هکبـش  راکذالا  قرـشم  نورد  اـهکیوشلاب  دوب  اـهیئاهب 

ادج يارب  ندرا  قرـش  دجن و  زاجح و  هیروس و  رد  ار  اهبرع  لوا  یللملانیب  گنج  رد  هک  یناسوساج  نینچمه  دـنتخاس . مودـعم  ار  اجنآ 
ماـجنا ار  تاـغیلبت  نیا  اـهسیلگنا  روتـسد  هب  و  هدوب ]  ] اـهیئاهب زا  همه  دـندرکیم ، غیلبت  لالقتـسا  ندروآ  تسد  هب  اـهینامثع و  زا  ندـش 

سیلگنا ترافـس  رد  دوب و  هدش  دـلوتم  رـصم  رد  ایوگ  ناجیابرذآ و  لها  شردـپ  هک  دوب  یحور  نیـسح  یکی  اهنآ ، هلمج  زا  دـندادیم .
قباطم مه  دـعب  دـناسریم و  دربیم و  وا  دوش  میـسقت  اهبرع  نایم  یتسیاب  هک  ییاهلوپ  لوا  للملانیب  گـنج  رد  دوب و  یـشنم  هرهاـق  میقم 
دمحم یلع  ازریم  نادنواشیوخ  زا  ار  دوخ  هک  نانفا  ناردارب  زین  و  دوب . هدـش  گنهرف  ریزو  نیطـسلف  رد  دیـسر  نم  هب  هک  یعالطا  نیرخآ 
وـضع ایک ، نیدـلارون  هللالضف  ياـقآ  [ . 4 ...« ] دـندوب قارع  روـما  هیلک  راـک  ردـنا  تسد  قارع  تلود  لیکـشت  تقو  رد  دنتـسنادیم  باـب 

هجوت و دروم  الو  ـ صا سربق ، ندرا و  قرش  نیطسلف ، ياهنیمزرس  نایئاهب  : » دسیونیم ایناتیرب ، تمومیق  نامز  نیطسلف  رد  ناریا  يرگلوسنک 
دانسا تبث  تسایر  يرادنامرف ، دننام  یتلود  ساسح  ياهماقم  رد  اهنآ  رثکا  دندوب و  نیطسلف  تموکح  یـسیلگنا  ياهماقم  لماک  نانیمطا 

[ . 5 «. ] دندشیم هدید  نیمزرس  نیا  رد  ییالاب  یلیخ  ياهتیرومأم  و 

یقرواپ

رد اهیسیلگنا  اب  نانفا  يراکمه  هرابرد  هدازرقاب . هعبطم  نارهت ، مالـسا ، داحتا  هدیرج  همیمـض  چ 4 ، نیرهنلا ، نیب  رد  سیلگنا  ملاـظم  [ 1]
.102 صص 103 -  یناساس ، کلم  ناخ  ناریا ، رد  سیلگنا  تسایس  ناهنپ  تسد  نینچمه ر.ك ، قارع ،

شاییاد يدنفا  سابع  هکنیا  زا  هتشذگ  نانفا ، نیـسح  . 97  / 1 نایئامرفنامرف ، ازریم  یلو  دـمحم  تیاکح ،... هتفر  راـگزور  زا  ر.ك ، [ 2]
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یقوش نارهاوخ  اـهنآ ، زا  نت  ود  رـسمه  دـندوب و  هدرک  جاودزا  يدـنفا  ساـبع  ياـههون  زا  نت  هس  اـب  بیترت ، هب  هک  تشاد  ردارب  هس  دوب ،
بناج تفرگرد  يو  ناگتسب  نیب  يدنفا ، سابع  گرم  زا  سپ  هک  یتردق  گنج  رد  نانفا ، نیسح  دندوب . يدنفا ) سابع  نیـشناج   ) يدنفا

. دعب هب  ص 111  اتکی ، رهوگ  ر.ك ، دش . نیضقان »  » زا حالطصا  هب  تفرگ و  ار  يدنفا ) سابع  ردارب   ) یلع دمحم 
 - 82 ، 74  - 70 ، 37 ، 27 صص 34 -  دازیلع ، هللادسا  تارطاخ  توکـس ، ياهلاس  125 ؛ - 122  / 4 يدنفا ، یقوش  عیدـب ، نرق  ر.ك ، [ 3]

89 و 240. ، 83
.102 صص 103 -  ناریا ، رد  سیلگنا  تسایس  ناهنپ  تسد  [ 4]

.115 صص 118 -  نیطسلف ، رد  تمدخ  تارطاخ  ر.ك ، [ 5]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

، 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 
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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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