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تیئاهب ینیمخ و  ماما 

باتک تاصخشم 

( اههئطوت رب  شورخ  )
1387 لوا /  پاچ  مج /  ماج  هسسؤم  تسه /  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب 

یعیفر میرم  فلؤم :

تیئاهب ینیمخ و  ماما 

یتیالو و ياهنمجنا  نایرج  رد  رد 1341 ش  يولهپ  میژر  یگنهرف  دض  ینید و  دض  ياهتـسایس  هیلع  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  تازرابم 
لماک ندرک  جراخ  يارب  یتصرف  تشادنپ  تلود  هاگتسد  رد 1340 ، يدرجورب  هللاتیآ  تلحر  زا  سپ  دش . زاغآ  ینلع  تروص  هب  یتلایا 

( ملع هللادسا  ریظن   ) رامعتـسا يدایا  رگید  هاش و  دیـشخب . تدش  ار  شاینید  دـض  تکرح  اذـل  هدـمآ ، تسد  هب  یعامتجا  روما  زا  بهذـم 
سنارفنک «، » یتیالو یتلایا و  ياـهنمجنا  هحیـال  . » دـندرک زاـس  یناونع  تحت  مسا و  هب  زور  ره  ار  مالـسا  نیناوق  زا  یـضعب  ياـغلا  همزمز 

هک دوب  ییاههمانرب  زا  هداوناخ » تیامح  نوناق   » تیاهن رد  و  هناگـشش » حـیاول  «، » تلم هاـش و  دیفـس  بـالقنا  «، » نادرم دازآ  ناـنز و  دازآ 
. دـش هتـشذگ  ارجا  هب  هاش  طسوت  حرطم و  ناریا  لالقتـسا  مالـسا و  ساسا  نتخاس  نکهشیر  يارب  اکیرما ) هژیوب   ) یتسیلایرپما لود  طسوت 

نیا زا  نآرق  هب  دـنگوس  ندوب و  ناملـسم  دـیق  فذـح  اب  هک  دوب  یتیالو  یتلایا و  ياـهنمجنا  هحیـال  بیوصت  اـههمانرب ، نیا  زا  یکی  [ . 1]
اب ماما  دـنبای . تسد  مهم  ياهتـسپ  بصانم و  هب  دنتـسناوتیم  ینوناق  عنم  هنوگچـیه  نودـب  نایئاهب  ناشیا  سار  رد  ناناملـسمریغ و  نوناق ،

تیمکاح ار  هحیال  نیا  فدـه  هک  ناـشیا ، [ 2 . ] دیدرگ روشک  تسایـس  هنحـص  دراو  لاعف  تروص  هب  دـش و  رطخ  هجوتم  مامت ، يرایـشه 
تشارفارب و دق  يولهپ  میژر  لباقم  رد  ردتقم ، فلاخم  کی  تروص  هب  روکذم و  هحیال  هیلع  درکیم ، یبایزرا  ناریا  تشونرس  رب  نایئاهب 
ار لیئارسا  نایئاهب و  رطخ  علطم و  رامعتسا  موش  ياههئطوت  زا  ار  مدرم  املع و  شیوخ ، رگنـشور  ياهینارنخـس  اب  فلتخم  ياهتبـسانم  رد 

نآرق منکیم ، رطخ  مالعا  ناـهج  نیملـسم  ناریا و  تلم  هب  هیعرـش  هفیظو  بسح  بناـجنیا  [ »... 3 : ] درک دزـشوگ  روشک  مالـسا و  يارب 
یئاهب بزح  تروص ]  ] هب ناریا  رد  هک  تسا  اهتسینویهص  هضبق  رد  نآ  داصتقا  تکلمم و  لالقتسا  تسا . رطخ  ضرعم  رد  مالـسا  میرک و 

ار مالسا  اب  ناشکرتشم  نیرید و  ینمشد  لیئارـسا و  اب  اهنآ  قیمع  هطبار  هقرف و  نیا  داجیا  رد  ار  رامعتـسا  تسد  ماما  [ . 4 ...«. ] دندش رهاظ 
ملع تلود  هک  یتالیهـست  زا  احیرـص  دزی ، ياملع  هب  باطخ  یمایپ  یط  لاس 42  رد  ناشیا  درک . دـیکات  اهنآ  اب  هزرابم  موزل  رب  دـیدیم و 
هقرف نیا  تسد  هب  ساسح  ياهتـسپ  زا  يرایـسب  : » دوزفا داـقتنا و  دوب  هدرک  روظنم  ندـنل  رد  ناـیئاهب  یمالـسا  دـض  سنارفنک  ماـجنا  يارب 

، تیناحور مدرم و  هب  ددعتم  ياهرادـشه  نمـض  زین ، لاس  نامه  ياهینارنخـس  رد  [ 5 «. ] دنتـسه لیئارـسا  لامع  اتقیقح  هک  تسا  تیئاهب ) )
لامیاپ ام  سیماون  ام ، تکلمم  نیا  اهیئاهب ، نیمه  تسد  هب  لیئارسا  همکچ  ریز  هک  دوشیم  نیا  بابـسا  رابگرم  توکـس  نیا  دومرف ...« :

درم ونز  قوقح  قلطم  يواـست  ریظن  نآ  لوصا  زا  یخرب  هک  دوب  دـقتعم  زین  یهاـشنهاش  دیفـس ! بـالقنا  لوصا  هراـبرد  ماـما  [ 6 ...«. ] دوش
هب ناریا  رد  دوخ  نامزاس  اب  تیئاهب  ماما ، هاگدید  زا  هک  تفگ  ناوتیم  يدنبعمج  کی  رد  [ . 7 . ] تسا يدنفا  سابع  يار  زا  هتفرگ  تاشن 

يدوبان رب  ناشیا  دـیکات  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  هعیـش  بهذـم  نتـسکش  يارب  ساـسا  رد  دوب و  لوغـشم  اـکیرما  لیئارـسا و  يارب  یـسوساج 
یتسینویهص دض  یتسیلایرپما و  دض  الماک  یتیهام  یهاشمتس ، میژر  تیئاهب و  لیئارسا ، ریظن  نآ  لماوع  رابکتسا و  طسوت  ناریا  لالقتـسا 

اب درک . دیعبت  هیکرت  هب  تشادزاب و  ار  ناشیا  نابآ 1343  رد  تشادن  ار  ماما  اب  هلباقم  بات  هک  میژر  ماجنارس  دیشخب . یمالـسا  تضهن  هب 
يادیوه تفای و  يرتشیب  باتـش  دوب ، هدش  زاغآ  شیپ  زا  هک  تموکح  هاگتـسد  هب  نایئاهب  موجه  دـنور  هیکرت ، هب  نابآ 43  رد  ماما  دیعبت 

هنیباک رد  هک  ییاج  ات  دـش ، هدوزفا  ناریا  رد  هقرف  نیا  تردـق  رب  زورب  زور  هرود ، نیا  رد  دـش . ریزوتسخن  لاـس  دودح 14  يارب  یئاهب ،
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هار رد  تورث  نیا  زا  دـندرکیم و  هدافتـسا  تیئاهب  هعماج  ندـش  دـنمتورث  يارب  دوخ  تیعقوم  زا  ناـنیا  [ 8 . ] تفای هار  یئاهب  ریزو  ادـیوه 
يارب غلبم  ناونع  هب  یئاـهب  نارتـخد  زا  دوب و  دارفا  بلج  مهم  لـیاسو  زا  زین  نز  دـندومنیم . ار  هدافتـسا  تیاـهن  دوخ  هقرف  جـیورت  غیلبت و 

نایب هنوگ  نیا  نایئاهب  تیعـضو  اکیرما ، ترافـس  هب  هناـمرحم  یـشرازگ  رد  [ . 9 . ] دـشیم هدافتـسا  یـسنج  طباور  قیرط  زا  ناناوج  بلج 
زا تسا . ذوفن  لاـمعا  لاـح  رد  ناریا  تلود  رد  يریگمیمـصت  حطـس  رد  تسا و  داـیدزا  لاـح  رد  یئاـهب  بهذـم  دادـعت  رظن  زا  دوشیم :

ملعم  ) ایناپسا رد  ناریا  ریفس  مج  نودیرف  گنهرس  ناریا ، هاش  یصخش  کشزپ  يدایا  میرکلادبع  گنهرس  ناوتیم  یئاهب  بهذم  ياضعا 
ذوفن اب  يرگیئاـهب  ینونک  هعـسوت  درب . ماـن  تسا و ... يداـیا  گنهرـس  یمیمـص  تسود  بصعتم و  یئاـهب  کـی  هک  هاـش ) دـنزرف  نیـشیپ 

هتفگ هب  [ . 10 . ] تسا هدرک  دییات  بیوصت و  ناریا  رد  ار  نآ  جیورت  يرگیئاهب و  اصخـش  هاش  هجیتن  رد  دریگیم . تروص  يدایا  گنهرس 
تقد هب  كاواس  طسوت  تیئاهب  ياهتیلاعف  تشاد . رارق  نایئاهب  ذوفن  دـشر و  نایرج  رد  هاش  صخـش  هاش ، تاعالطا  رتفد  سیئر  تسودرف ،

نیا : » دیوگیم يو  دیـسریم . اضردمحم  عالطا  هب  تسودرف  قیرط  زا  میظنت و  ياهبون  ياهنتلوب  رد  اهتیلاعف  نیا  شرازگ  دشیم و  لابند 
ساـسح مهم و  ماـقم  رد  یئاـهب  دارفا  صوصخ  هب  تیئاـهب و  تالیکـشت  زا  اضردـمحم  اـما  دوب ، يرنوساـمارف  نتلوـب  زا  رتلـصفم  نتلوـب 

زا تیامح  رد  نانچ  هاش  دوجوم ، دانـسا  كرادـم و  رباـنب  [ . 11 . ] دادیم ناشن  نظ  نسح  اهنآ  هب  تبـسن  تشاد و  لـماک  عـالطا  یتکلمم 
مادک چیه  دریگیم ، تروص  رهمایرآ  ترضحیلعا  تسد  هب  لاس 48 )  ) نونکا هک  ییاهراک  هک  دندوب  یعدم  نایئاهب  هک  دیـشوک  نایئاهب 

رب هکلب  دندوب  هاش  میژر  تیامح  دروم  اهنتهن  نایئاهب  دراد . ییانشآ  یئاهب  تاروتسد  مامت  هب  هاش  اریز  تسین ، مالسا  نید  لوصا  يور  نآ 
ناهج نایئاهب  ریاس  دـننام  زین  ناریا  ناـیئاهب  دـندوب . زین  لیئارـسا  تلود  اـکیرما و  روهمج  سیئر  تیاـمح  دروم  دانـسا ، رد  راـبخا  ساـسا 

دندناسر ییاج  هب  ار  یخاتسگ  لیئارسا ، يزوریپ  کیربت  رب  هوالع  نانآ  دنتـسنادیم ، زیمآراختفا  هفیظو  کی  ار  لیئارـسا  يارب  یـسوساج 
نایئاهب و نیمزرس  نیمود  لیئارسا ، زا  دعب  ار  ناریا  اهنآ  [ . 12 . ] دندرک يروآ  عمج  لیئارسا  شترا  هب  کمک  يارب  لوپ  یتفگنه  غلابم  هک 

دنچ يدـنفا » یقوش  . » دنتـشاد دـیکات  تیئاهب  يارب  ناریا  تیمها  رب  ناشهلاسهد  هشقن  رد  دنتـسنادیم و  ناهج  ریخـست  مایق و  زکرم  ار  نآ 
نارود رد  حرط  نیا  هک  تشاد  دـیما  وا  دوب . هدرک  زاغآ  ار  هلاسهد » هشقن   » ناونع تحت  نایئاهب  یناـهج  حرط  میظنت  شگرم  زا  لـبق  لاـس 

ياوشیپ هک  تسا  فده  لماش 28  هشقن  نیا  دش . شیاهفدـه  يارجا  عنام  وا  یناهگان  گرم  یلو  دـیارد  ارجا  هلحرم  هب  شدوخ  ییاوشیپ 
. دـنروارد ارجا  هب  ار  هشقن  نیا  فادـها  هلحرم  هب  هلحرم  دـیاب  عطاق  یمیمـصت  خـسار و  یمزع  اب  نایئاهب  هک  هدومن  دـیکات  نایئاهب  مراـهچ 

فلتخم ياههراق  رد  نایئاهب  یلم  يزکرم  لفاحم  سیـسات  نایئاهب ، ياههتـشون  بتک و  یئاهب ، دباعم  شرتسگ  رب  هشقن  نیا  داوم  رد  یقوش 
ود دـبای . تسد  یناهج » حلـص   » هب نایئاهب  طلـست  تحت  ملاع  همه  یناحور » ربکا  ریبک  داـهج  لولح   » هظحل رد  تیاـهن  رد  اـت  دراد  دـیکات 

ناهج ياـهتلود  همه  رب  ار  لیئارـسا  تلود  زا  تیاـمح  مراـهچ ، تسیب و  فدـه  رد  وا  هکنآ  لوا  تسا : هجوت  لـباق  فادـها  نیا  رد  هتکن 
. دنادیم نکمم  لیئارسا  سیـساتلادیدج  تموکح  نیناوق  بسح  رب  طقف  ار  نایئاهب  یلم  یناحور و  لفاحم  بعـش  سیـسات  هداد و  حیجرت 

ياهژیو تسادـق  زا  فورعم و  قرف ) نیا  روـهظ  لـحم  اـهب و  باـب و  هاـگداز  ینعی  « ) هللارما دـهم   » هب ناـیئاهب  دزن  ناریا  هـک  اـجنآ  زا  مود :
. دوش ناـیئاهب  بیـصن  دـیاب  هک  دوشیم  یفرعم  دوعوم  ضرا  تیئاـهب و  زکرم  لیئارـسا  زا  دـعب  یقوش  هلاـسهد  حرط  رد  تسا و  رادروخرب 

عوقو زا  ربخ  دروآ ، یمرد  هزرل  هب  ار  يولهپ  تنطلس  نآ  نیگمهس  جاوما  هک  یمدرم ، تاضارتعا  اهتفلاخم و  دیدشت  اب  لاس 57  رد  [ . 13]
ناـماد هب  ناریا  زا  جورخ  اـب  دـندرک و  رطخ  ساـسحا  هقرف  نیا  یتالیکـشت  ناربـهر  اذـل  داد . هر ) ) ینیمخ ماـما  يربـهر  هب  مـیظع  یبـالقنا 

زا هک  یناـسک  وا  لاـبند  هب  و  [ 14  ] درک كرت  ار  ناریا  هاش ، زا  لبق  هک  دوب  یناـسک  زا  يداـیا  رتکد  دـندرب . هاـنپ  دوخ  یبرغ  ناـگدرکرس 
همادا دوخ  یـسوساج  شقن  همادا  هب  دـندنام  هک  نانآ  دـنداد و  حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  دـندشیم ، بوسحم  ناریا  رد  تیئاهب  مهم  رـصانع 

ياهوزرآ لامآ و  مامت  داد و  تسد  زا  ار  روشک  رد  دوخ  قباس  هناوتشپ  مامت  هرابکی  هب  هقرف  نیا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  [ . 15 . ] دنداد
( یسمش  1359  ) يدالیم نئوژ 1979  رد  روشک  نآ  هجراخ  روما  ترازو  هب  اکیرما  ترافس  شرازگ  رد  دش . بآ  رب  شقن  تیئاهب  هعماج 

تاهج زا  دـنکیم  ساسحا  یئاهب  هعماج  هک  تفگ  نایئاهب ] لفحم  ياسور   ] تیئاـهب هعماـج  رکفتم  نادرم  زا  رفن  زا 9  یکی  : » تسا هدمآ 
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لباق یشخب  [ 16 .«. ] تسا هدـش  هجاوم  شاهلاس  دـص و 28  خـیرات  رد  نارحب  نیرتدـب  اب  تسا و  گرم  لاح  رد  یلام  یعاـمتجا و  يرادا ،
زا کلـسم  نیا  هب  ار  دوخ  داقتعا  دـندیدیم ، داب  رب  ار  لدـعلاتیب  ياه  هدـعو  اههشقن و  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  هک  نایئاهب  زا  هجوت 
هب هکلب  بهذم  کی  ناونع  هب  هن  تیئاهب  هک  دـندوب  دـقتعم  ماما  میدـید ، هک  روط  نامه  [ . 17 . ] دندش ناملـسم  یگداوناخ  هداد و  تسد 

ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  یتقو  هکنانچ ، دراد . هدهع  هب  ار  يرابکتسا  ياهتردق  لیئارـسا و  يارب  یـسوساج  هفیظو  بزح ، کی  ناونع 
سپ ریگتسد و  ار  هقرف  نارس  زا  یعمج  ناگناگیب ، يارب  تالیکشت  نارس  زا  ياهدع  یـسوساج  رب  لاد  نقتم  مکحم و  دانـسا  هب  یبایتسد  اب 

هب اکیرما  تلود  [ 18 ، ] دومن مالعا  عونمم  ار  ناریا  رد  نانآ  یتالیکـشت  تیلاعف  هنوگ  ره  درک و  موکحم  مادـعا  اـی  سبح  هب  همکاـحم  زا 
بالقنا ربهر  نکـشنادند  خـساپ  اب  هک  درک  يرادـبناج  نانآ  زا  امـسر  اکیرما  روهمج  سیئر  داد و  ناـشن  شنکاو  یئاـهب  سیـساوج  عفن 

یتمدخ چیه  زا  یلیمحت ، گنج  نارود  رد  بالقنا  دض  رب  غیلبت  رب  هوالع  ناریا  رد  تیئاهب  یفخم  تالیکـشت  [ . 19 . ] دش هجاوم  یمالسا 
تروـص هب  ار  تاـعالطا  دـندوب ، تالیکـشت  نارـس  زا  هک  هدـع  نآ  دـندرکن . یهاـتوک  دوـخ  ناـبابرا  تیاـضر  نمـشد و  يزوریپ  تـهج 

یخرب هتفگ  هب  یتح  [ 20 . ] دندرکیم لاسرا  لیئارسا )  ) یئاهب لفاحم  زکرم  هب  هدرک و  يروآ  عمج  رتنییاپ  ياههدر  نایئاهب  زا  میقتسمریغ 
هک دندرکیم  هفاضا  یلاحشوخ  راهظا  اب  هتفگ و  کیربت  مه  هب  مامت  یمحریب  اب  مدرم  ندش  هتـشک  هدهاشم  اب  نانآ  رـصبتسم : نایئاهب  زا 

دادرخ رد  دنتـشاد ،) هب  ار  ماما  هنیک  هک   ) بالقنا فلاخم  ياههورگ  ریاس  دـننام  ناـیئاهب  [ . 21 ! ] تسا مک  دنوش ، هتشک  ناناملـسم  هچره 
کیربت اب  هتخادرپ و  يداش  هب  دوخ  لفاحم  رد  تشگ  هودنا  مغ و  هچراپکی  شیوخ  دارم  ربهر و  نادقف  گوس  رد  ناریا  هک  یماگنه  ، 67

دنتسشن . هتفرتسد  زا  هاگیاج  تیعقوم و  نتفایزاب  ماظن و  طوقس  راظتنا  رد  هناراودیما  رگیدکی  هب 

یقرواپ

.302 صص 303 ـ یناحور . دیمح  دیس  هر ،)  ) ینیمخ ماما  تضهن  [ 1]
صص 165 و 174. نامه ، [ 2]

صص 244 و 251. ینجورت و ،... یمشاه  دمحم  دیس  نایبت 20 ،)  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  رصاعم  خیرات  [ 3]
.56  / 1 رون ، هفیحص  [ 4]

.176 177 ـ  / 15 ناهنپ ، همین  [ 5]
ص 245. ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  رصاعم  خیرات  [ 6]

.56  / 1 رون ، هفیحص  [ 7]
.292 صص 293 ـ ینادهاز ، دهاز  ناریا ، رد  تیئاهب  [ 8]

. ] 375 376 ـ  / 1 يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  [ 9]
ص 7. هرامش 37 ، یسوساج ، هنال  دانسا  [ 10]

.374  / 1 طوقس ،... روهظ و  [ 11]
.172 صص 173 ـ یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ناینیسح ، هللا  حور  هعیش ، تیعجرم  زیتس  لاس  هس  [ 12]

.205 صص 215 ـ نیئار ، لیعامسا  تیئاهب ، رد  باعشنا  [ 13]
ص 204. طوقس ،... روهظ و  [ 14]

ص 9. نامه ، یسوساج ، هنال  دانسا  رگیئاهب  [ 15]
ص 12. نامه ، [ 16]

ص 282. ناریا ، رد  تیئاهب  [ 17]
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.275 صص 277 ـ نامه ، [ 18]
.266 267 ـ  / 17 رون ، هفیحص  [ 19]

.1386 ، 18799 ناهیک ، تیئاهب ، زا  رگید  هتفای  تاجن  کی  اب  هبحاصم  تیئاهب ، رد  یسوساج  ناهنپ  ياههیال  [ 20]
.168 صص 169 ـ هعیش ، تیعجرم  زیتس  لاس  هس  [ 21]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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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 
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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