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تیئاهب زا  ییاههتفگان 

باتک تاصخشم 

تخبکین میحر  فلؤم :
رهم 1386 هرامش 61 /  مشش /  لاس  مود /  پاچ  هنامز /  هلجم 

: زا هتفرگرب 

تیئاهب زا  ییاههتفگان 

هتـشادن دوجو  نآ  ناوریپ  یفارحنا  برخم و  تامادـقا  تیئاهب و  يهقرف  تیهام  یـسررب  رد  دوجوم  دانـسا  زا  رتاـیوگ  یلیلحت  چـیه  دـیاش 
ياههتفگان ناریا ، رـصاعم  خـیرات  تسا . هتفای  صاصتخا  دانـسا  یـضعب  ساسا  رب  تیئاـهب  زا  ییاـههتفگان  ناـیب  هب  رـضاح ، راتـشون  دـشاب .

نآ حرـش  تسا و  ناریا  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یـسایس ، تـالوحت  رد  تیئاـهب  يهقرف  برخم  شقن  اـهنآ ، يهلمج  زا  هـک  دراد  يرایـسب 
ساسا رب  هناتخبـشوخ ، تسا . هقرف  نیا  تیلاعف  زا  ییاههتفگان  هب  هراشا  مینآ ، یپ  رد  لاجم  نیا  رد  هچنآ  دبلطیم . هدرتسگ  رایـسب  یتصرف 

ناققحم و سرتسد  رد  هقرف  نیا  نارس  زیمآ  تنایخ  ياهتیلاعف  زا  يدنمشزرا  رایسب  تاعالطا  يولهپ ، میژر  نارود  زا  هدنام  اج  هب  دانـسا 
هب فورعم  يدتهم  هللا  لضف  ناموحرم  ریظن  ناعلطم ، زا  ياهدع  يهنارگنـشور  تارطاخ  هکنیا ، نمـض  [ 1 ، ] تسا هتفرگ  رارق  نارگشهوژپ 

بئات سپس  هدوب و  تیئاهب  يهدبز  ناغلبم  ناگدنـسیون و  زا  اهلاس  هک  نارگید ، وکین و  نسح  قباس ،) هراوآ   ) یتیآ نیـسحلادبع  یحبص ،
يالاب حوطس  رد  نایئاهب  يهدرتسگ  تیلاعف  ذوفن و  دیامن . ناربج  ار  دانسا  یشهوژپ  ياهألخ  دناوتیم  دناهتشگرب ، مالسا  ناماد  هب  هدش و 

ياهدنویپ يولهپ ، رـصع  رد  هکنیا  نمـض  [ 2 . ] تسین هدیـشوپ  یـسک  رب  يولهپ  اضردـمحم  تنطلـس  نامز  رد  نامروشک  يرادا  هاگتـسد 
لاس هژیو  هب  دعب ، هب  تفن  یلم  تضهن  نارود  اب  نامز  مه  تشاد . دوجو  سدق  رگلاغشا  میژر  هقرف و  نیا  نارس  نیب  يراکشآ  مکحتسم و 

موحرم ریهـش ، ظعاو  اهلاس  نامه  رد  الباقتم  دـش . زاغآ  نامروشک  رد  نایئاهب  فرط  زا  ياهدـش  یهد  نامزاس  هدرتسگ و  تیلاعف  ، 1332
تیئاهب هیلع  يروش  رپ  رگنـشور و  ياهینارنخـس  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  روتـسد  هراـشا و  هب  لاس 1334  رد  یفسلف ، مالـسالاتجح 

زا یکی  عقاو  رد  دش و  شخپ  ویدار  زا  ملع ) هللادسا  ریظن  میژر ، يهبتر  یلاع  نالوئسم  زا  ياهتـسد  دیدش  تفلاخم  مغر  هب   ) هک داد  ماجنا 
دنلب ياههمانرب  زا  یمهم  تاکن  دوجوم ، دانسا  [ . 3 . ] دوب هلاض  يهقرف  تیلاعف  شرتسگ  لباقم  رد  یبهذم  ياهورین  مهم  ياهلمعلاسکع 

اب دیـسر . نایاپ  هب  رد 1342  دش و  عورـش  لاس 1332  زا  هقرف  تدـم  دـنلب  يهمانرب  نیلوا  دزاسیم . شاـف  ار  عطقم  نیا  رد  ناـیئاهب  تدـم 
مه نایئاهب  ناریا ، رد  يولهپ  اضردمحم  طسوت  اهییاکیرما  رظن  دروم  ياهتسایس  يارجا  اب  نامز  مه  يدرجورب ، هللاتیآ  موحرم  تلحر 
مه هاش  رظن  هب  و   ) هیهت يهقرف  يهلاس  هد  يهمانرب  يهرابرد  لاس 1344  هک  یشرازگ  زا  یتمسق  رد  دندیـشخب . تدش  ار  دوخ  ياهتیلاعف 

نینچ يزکرم  لفحم  هرداص  ياههمانـشخب  اـههمان و  داـفم  زا  دیـسر ، ضرع  هب  اـقوف  هک  يروط  هب  تسا ...« : هدـمآ  نینچ  هدـش  هدـناسر )
هب روشک  طاقن  اهتمـسق و  مامت  رد  ذوفن  ناکما  رثکادـح  ات  یئاـهب و  يهقرف  هب  ناگتـسباو  داـیدزا  ییاـهن ، فدـه  هک  ددرگیم  طابنتـسا 
هب ندیـسر  ياهراکهار  دوب  هدرک  رداص  ناـیئاهب  لـفحم  هک  یتاروتـسد  رد  تسا »... ریاـشع  تـالیا و  تاـهد و  مدرم  ناـیم  رد  صوصخ 
عفر ياهسالک  ندرک  ریاد  و  لفحم ، دقاف  یحاون  رد  یئاهب  لفاحم  يزادنا  هار  اهنآ ، يهلمج  زا  هک  دوب  هدش  هئارا  هراشا ، دروم  فادها 

موسرم و تایـصوصخ  تایحور و  دـیاقع ، راکفا و  يهرابرد  یبلاطم  ياراد  هک  عوبطم  ای  یطخ  بتک  هنوگ  ره   » يروآدرگ زین  لاکـشا و 
مه هجوت ، بلاـج  تاـعوضوم  زا  [ . 4 . ] دـشابیم زکرم  هب  نآ  لاسرا  و  تـالیا » ریاـشع و  هب  عجار  يرگید  تاـعالطا  عون  ره  اـی  تاداـع 

اهنآ سأر  رد  دـیلقت و  مظعم  عجارم  يربهر  هب  ناریا  تلم  یمالـسا  تضهن  يریگ  جوا  اب  نایئاهب  لوا  يهلاـس  هد  يهماـنرب  ناـیاپ  یناـمز 
ياهنمجنا يهحیال  دنالیئارـسا و  لامع  ناریا ، رد  تیئاهب  نارـس  هک  دـندوب  دـقتعم  عجارم ، املع و  ریاس  ماـما و  تسا . هر )  ) ینیمخ ماـما 
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، عوضوم تیـساسح  : » تسا هدـش  یحارط  روشک  رد  هقرف  نیا  ذوفن  هار  نتخاس  راومه  يارب  رتشیب  ملع ) تلود  يهبوصم   ) یتیالو یتلایا و 
نیمزرس نیمود  لیئارسا  زا  دعب  ار  ناریا  نایئاهب ، نیمزرس  نیمود  لیئارـسا  زا  دعب  ار  ناریا  نایئاهب ، دوش  هتـسناد  هک  دوشیم  نشور  ینامز 

.« دنداد ناشن  نایئاهب  يارب  ار  ناریا  تیمها  دوخ  يهلاس  هد  يهشقن  پاچ  اب  اهنآ  دنتسنادیم . ناهج  ریخست  مایق و  زکرم  ار  نآ  و  نایئاهب ،
، اکیرما روتسد  هب  هک  ملع ، هللادسا  يهنیباک  نامه  ینعی   ) ناریا تلود  تدعاسم  اب  یئاهب  درم  نز و  رفن  رازه  ود  لاس 1342  راهب  رد  [ . 5]

کی رد  تشهبیدرا  متشه  رد  ات  دنتفر  ندنل  هب  دابآرهم  هاگدورف  قیرط  زا  دیشک ) نوخ  كاخ و  هب  ار  لاس  نیمه  دادرخ  رد 15  تلم  مایق 
هک یفرع  عرش و  فالخ  تسردان و  مادقا  [ . 6 . ] دنیوج تکرش  هقرف  نیا  يربهر  يرفن  هن  هورگ  يهفراعم  يارب  يرفن  رازه  هدزناپ  عامتجا 
هک تسا  یتالیهـست  دـنکیم ، تابثا  ار  رـضاح  تلود  تین  ءوس  هک  ییاهزیچ  زا  : » تشاد لاـبند  هب  ار  ینیمخ  ماـما  زیمآ  ضارتعا  شورخ 
رد فیفخت  ناموت  بیرق 1200  دناهداد و  زرا  رالد  دصناپ  کی  ره  هب  تسا و  هدش  لئاق  هلاض  قرف  زا  رتشیب  ای  رفن  رازه  ود  ترفاسم  يارب 

تـسا یمالـسا  دض  دـص  رد  دـص  دوشیم و  لیکـشت  اهنآ  زا  ندـنل  رد  هک  یلفحم  رد  هدـع  نیا  هکنآ  دـصقم  هب  دـناهداد ، امیپاوه  طیلب 
هک اهیـشارت  جرخ  تافاحجا و  هچ  دـننکیمن و  داجیا  هک  تالکـشم  هچ  مارحلا  هللاتیب  جاـجح  تراـیز  يارب  لـباقم  رد  دـننک . تکرش 

راسمیت هب  يزیمآ  قیوشت  يهماـن  نارهت  ناـیئاهب  یلم  لـفحم  زین  دادرخ  هدزناـپ  ماـیق  نینوخ  بوکرـس  زا  سپ  زور  جـنپ  [ . 7 [ !؟» دوشیمن
ریزوتسخن نواعم  حرف ، نادوجآ  اهدعب  و  دادرخ ، هدزناپ  راتشک  نامز  رد  زکرم  يهیحان  يرم  رادناژ  يهدنامرف   ) یناورسخ زیورپ  پیترس 

هب ناناملسم  تلم  يهنابلط  قح  مایق  نآ ، یط  تشون و  یگتـسشنزاب ) زا  دعب  جات  هاگـشاب  لماع  ریدم  زین  و  یندب ، تیبرت  نامزاس  سیئر  و 
«! ملع هب  فورعم  يالهج  لـمع  ءوس   » و هلاـجر » شاـبوا و  لذارا و  زواـجت   » ار ینیمخ  ماـما  ناـنآ  سأر  رد  دـیلقت و  مظعم  عجارم  يربهر 

ياههرهچ نامه  فیدر  ار  بانج  نآ  یئاهب  رما  خیرات  : » تشون راسمیت » لمع  تعرـس  تامدخ و  تامحز و   » زا ریدـقت »  » نمـض دـیمان و 
اـهمایپ و رد  ینیمخ ، ماـما  هـک  دوـب  یطیارــش  نـینچ  رد  [ . 8 «! ] دومن دـهاوخ  طبـض  تبث و  یناـسنا  ملاـع  تیندـم  ناـبهگن  ناـشخرد و 
دبتـسم و ياهتردق  و  اهنآ ، شوخ  باوخ  دوخ ، ياهيرگنـشور  اب  درک و  دای  لیئارـسا  لامع  ار  نایئاهب  شیوخ  يهدنبوک  ياههیمالعا 

مالعا ناهج  نیملسم  ناریا و  تلم  هب  هیعرـش  يهفیظو  بسح  بناج  نیا  : » تفـشآرب ار ، روشک  جراخ  لخاد و  رد  ناشیماح  راوخناهج 
هب ناریا  رد  هک  تساهتسینویهـص  يهضبق  ضرعم  رد  داـصتقا  تکلمم و  لالقتـسا  تسا . رطخ  رد  مالـسا  مـیرک و  نآرق  مـنکیم . رطخ 

لامع دییأت  اب  ار  تکلمم  نیا  داصتقا  مامت  نیملسم ، رابگرم  توکـس  نیا  اب  هک  تشذگ  دهاوخن  یتدم  دندش و  رهاظ  یئاهب  بزح  لکش 
و [ 9 . ] تسا دوهی  یـسوساج  هاـگیاپ  ناریا  نویزیولت  دـننکیم . طـقاس  نوئـش  ماـمت  رد  یتسه  زا  ار  ناملـسم  تلم  دـننکیم و  هضبق  دوخ 
رد دنک ، توکس  یسک  رگا  دننکیمن و  توکس  دوشن  اهرطخ  نیا  عفر  ات  ناملسم  تلم  دننکیم . دییأت  نآ  زا  دنتسه و  نآ  رظان  اهتلود 

يهمانرب شیوخ ، رتمهم  فادها  هب  ندیـسر  يارب  تیئاهب ، لفحم  دوجوم ، دانـسا  هاوگ  هب  [ . 10 .« ] تسا لوئسم ... رهاق ، دنوادخ  هاگـشیپ 
. دـیدرگ زاغآ  نویـسالوتیپاک ) اـب  تفلاـخم  مرج  هب   ) ماـما دـیعبت  زا  سپ  ینعی  لاــس 1343 ، رخاوا  زا  نآ  يارجا  هـک  درک  هــیهت  يرگید 
اکیرما و هاـش ، تیاـمح  اـب  هماـنرب ، نیا  لوط  رد  هک  تفگ  ناوتیم  تفاـی و  همادا  لاس 1354  ات  دوب ، هلاـس  هن  هک  تیئاـهب ، مود  يهماـنرب 
ینابرهش و شترا ، يارما  زا  نت   112 كاواس ، دانسا  قبط  رد 1351  تفرگ . رارق  نایئاهب  رایتخا  رد  روشک  یمسر  ناکرا  یمامت  لیئارسا ،
رد هک  دـندروآرد  دوخ  لاغـشا  هب  ار  ساسح  لغاشم  دـندرک و  دـشر  نانچ  یهاـتوک  تدـم  رد  ناـیئاهب  . » دـندوب ناـیئاهب  زا  يرمرادـناژ 

نـشور نینچ  یمالـسا  بالقنا  دانـسا  زکرم  رد  دوجوم  ياـهشرازگ  دانـسا و  زا  [ . 11 . ] دنتـشاد روضح  یئاهب » ریزو  هن  ادـیوه  يهنیباـک 
یمامت رد  يرامعتـسا  يهقرف  نیا  يهبناج  همه  نوزفا و  زور  ذوفن  دـشیم  رتکـیدزن  یمالـسا  بـالقنا  عورـش  نارود  هچ  ره  هک  دوشیم 

ییاج ات  تفاییم ، شیازفا  یهاگشناد  عماجم  هعماج و  حطس  رد  نایئاهب  تئرج  تراسج و  هوالع  هب  تشگیم . رتنوزفا  تموکح  ناکرا 
: تسا هدمآ  لاس 1356  زا  ریز  شرازگ  رد  دنتـشادن . ییابا  رما  نیا  ینلع  نایب  زا  دـندرکیم و  راختفا  ناـگناگیب  هب  دوخ  یگتـسباو  هب  هک 

سالک رد  ناگدابآ ، رذآ  هاگشناد  مولع  هدکشناد  یـضایر  لوا  لاس  يوجـشناد  یناخیـسیع ، مارهـش  مان  هب  یـصخش  اریخا  عالطا ، قبط  »
لوپ نایئاهب  هب  هنایفخم  سیلگنا  يوروش و  تلود  هک  درادیم  راهظا  نینچ  قیوشت و  تیئاهب  کلـسم  لوبق  هب  ار  نایوجـشناد  ریاس  سرد ،
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نکسم نیمأت  رظن  زا  دندنویپب  کلسم  نیا  هب  هک  ار  یصاخشا  هژیو  هب  یئاهب ، دارفا  زین  ام  دننک . تیوقت  ار  نایئاهب  يهتیمک  ات  هک  دنهدیم 
دوجو زاریـش  نایئاهب  يهسلج  زا  یبلاـج  رایـسب  شرازگ  هنیمز ، نیمه  رد  [ . 12 .« ] مینکیم کمک  تیامح و  یگدـنز  يهنیزه  کـمک  و 

زا یتمـسق  دـهدیم . ناشن  یبوخ  هب  ار  ناشیا  یلـصا  يهتـساوخ  ناریا و  رد  ناـیئاهب  تیلاـعف  یعقاو  فادـها  تفرـشیپ و  لـحارم  هک  دراد 
نیا رد  میراد  روتـسد  احیرـص  ندـنل  اـکیرما و  زا  نوـنکا  : » تسا نینچ  یناـمقل  هللایلو  ماـن  هب  یئاـهب  يدرف  نانخـس  زا  كاواـس  شرازگ 

یبلاطم نم  هک  يروط  هب  دنرادرب . دوخ  تروص  زا  باقن  ]ن  ان ] املـسم هک  میهد  قنور  ار  یباجحیب  اهنامتخاس و  ای  سابل و  دـم  تکلمم 
بلاج هداد  هئارا  قوف  یئاهب  درف  هک  ییاهراکهار  دندش ». لاحـشوخ  یئاهب  نارـسپ  نارتخد و  مامت  مدرک و  تئارق  دـمتعم  ياقآ  لزنم  رد 

ماما دنیوگن  اهنآ  ات  دیهد  جـنر  ار  مالـسا  تلم  تاغیلبت ، دـم و  زا  يوریپ  اب  دـیناوتب  هچ  ره  رگید  ناملـسم  ياهروشک  ناریا و  رد  : » تسا
ناـیئاهب تسد  هب  هک  یمتا  متا ؛ نرق  يارب  هن  یلو  دـنراد ، قیدـصت  مه  ناـیئاهب  هتبلا  اـیند . بلاـغ  ع ]  ] یلع هدوـب و  اـیند  حـتاف  ع ]  ] نیـسح
دنوریم نیب  زا  نایئاهب  تسد  هب  رخآ  ناناملسم  نیا  دوشیم . هتخاس  لیئارسا  رد  ام  ناناوجون  تسد  هب  تامهم  هحلـسا و  دوشیم ، تسرد 

رد نامروشک  رد  تیئاهب  مود  لوا و  يهمانرب  صوصخ  رد  یخیرات  دنس  دنچ  همادا ، رد  [ . 13 «! ] دریگیم قنور  هللا  ءاهب  ترضح  يایند  و 
تسا : هدش  هدروآ  یسمش  ياهههد 1340 و 1350 

يهرامش 1 دنس 

302  - 310 ناگدنریگ :  48  / 4  / 5 خیرات :  321  / 1242 هرامش : زا 321  [ . 14  ] 4 ه -  هب 20  کی  راهچ  راهچ و  يهرامـش  يهخـسن 
كالپ 27 یمرک  هچوک  نالبـس  نابایخ  رد  هک  نایئاهب   48  / 4 خروم 25 /  یگتفه  يهسلج  رد  عالطا ، رارق  هب  ناـیئاهب  تیلاـعف  عوضوم :

تسد هب  نونکا  هک  ییاهراک  : » تسا هتشاد  راهظا  یبهذم  روما  يهرابرد  تبحـص  نمـض  نایدحاو  مان  هب  یـصخش  دوب ، هدیدرگ  لیکـشت 
تاروتسد مامت  هب  هاش  دوخ  اریز  تسین ، مالسا  نید  لوصا  يور  شمادک  چیه  دریگیم  تروص  رهم  ایرآ  هاشنهاش  نویامه  ترـضحیلعا 

سرادم زا  نامز  نآ  رد  هک  هیریما  نابایخ  رد  نایئاهب  يهسردم  رد  یکدوک  نارود  رد  يولهپ  فرشا  اب  ناشیا  یتح  دراد و  ییانشآ  یئاهب 
دناهداتـسیا و ناشیا  هک  تسا  دوجوم  نونکا  مه  فرـشا  هاش و  نامز  نآ  سکع  هک  تسا  نآ  شلیلد  دناهدناوخ و  سرد  دوب  نارهت  یلاع 

يالاب یفـسلف  دننکب . دنناوتیم  راکچ  تسا ؛ یئاهب  هاش  دنیوگیم  قمحا  مدرم  الاح  دنناوخیم . اعد  دـنورب  سرد  سالک  هب  هکنیا  زا  لبق 
مه درادن -  يرثا  راتفگ  نیا  یلو  دیهدن . نایئاهب  تسد  هب  ار  اهراک  تسا ، یصخش  هچ  امـش  رتکد  نیبب  شاب  بظاوم  اهاش  دیوگیم  ربنم 
هب یمهم  ياهراک  هچ  هک  دینیبیم  دیوش  رتکیدزن  هچ  ره  دنتسه و  یئاهب  نخـس  نیریـش  راسمیت  و  گنج ، ریزو  یعینـص ، راسمیت  نونکا 

مقـس تحـص و  نییعت   - 1 تسا : زاـین  دروم  ریز  دراوم  نوماریپ  قـیقحت  دـنمهفیم ». رتـشیب  اـهنآ  هکنیا  يارب  ارچ ؟ تسا . ناـیئاهب  تسد 
فده دنتسه و  یناسک  هچ  روبزم  تاسلج  ناگدننادرگ   - 3 دنراد ؛ مالعا  يو  زا  يرتشیب  تاصخشم  ییاسانش و  نایدحاو   - 2 عوضوم ؛
ثحب دروم  تاسلج  نایرج  رد   - 4 تسا ؛]؟  ] بهذم ششوپ  رد  يرگید  ياهتیلاعف  ای  دراد  یبهذم  يهبنج  ایآ  تاسلج  نیا  لیکـشت  زا 

[ . 15 . ] دنراد مالعا  عقوم  هب  ار  هجیتن  هتفرگ و  رارق 

يهرامش 2 دنس 

[ . 16  ] ه  7 زا :  321 هب : راهچ  زا  کـی  يهرامـش  يهحفـص  کـی  زا  کـی  يهحفـص  ربخ  شرازگ  هناـمرحم  یلیخ  یتظاـفح : يدـنبهقبط 
 / 2  / 11 عبنم : هب  ربخ  ندیـسر  خیرات   50  / 2  / 11 عوقو : خیرات   1699 عبنم :  50  / 2  / 18 شرازگ : خیرات   7596 ه /  شرازگ : يهرامش 
رد زاریش  هیحان 15  نایئاهب  زا  رفن  هن  تکرـش  اب  ياهسلج  ناـیئاهب  عوضوم :  50  / 2  / 12 لحم : تایلمع  ربهر  هب  ربخ  ندیـسر  خـیرات   50

ناهج و نایدا  دروم  رد  ینامقل  هللا  یلو  ياقآ  همان ، تئارق  زا  دعب  دیدرگ . لیکـشت  ینامقل  ياقآ  رظن  ریز  ناگدازآ و  گنهرف  ياقآ  لزنم 
تواضق تقیقح  يور  زا  دـنیامن و  هعلاطم  رتشیب  تسا  رتهب  نایئاهب  نایاقآ  درک  هفاضا  يو  تفگ . نخـس  تیئاـهب  يادهـش  اـهنآ و  راـمآ 
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میتسه و یئاهب  ام  دنیوگب  دنتـسناوتیمن  ءابحا  میدق ، نامز  رد  هچ ؟ ینعی  دنراد  يرتشیب  يدازآ  زورما  هک  تیئاهب  ینعم  دـنمهفب  ات  دـننک 
. تسا هدش  هتـشاذگ  رانک  اهبصعت  نآ  نونکا  نکیل  دنتـشکیم ، ار  اهنآ  اروف  دندومنیم ، ياهزرابم  مه  رگا  دـننک . غیلبت  دنتـسناوتیمن 
]ن ان ] املـسم هک  میهد  قنور  ار  یباجحیب  اهنامتخاس و  ای  ساـبل و  دـم  تکلمم  نیا  رد  میراد  روتـسد  احیرـص  ندـنل  اـکیرما و  زا  نونکا 

لاحـشوخ یئاهب  نارـسپ  نارتخد و  مامت  مدرک و  تئارق  دـمتعم  ياقآ  لزنم  رد  یبلاطم  نم  هک  يروط  هب  دـنرادرب . دوخ  تروص  زا  باقن 
ماما دنیوگن  اهنآ  ات  دـیهد  جـنر  ار  مالـسا  تلم  تاغیلبت ، دـم و  زا  يوریپ  اب  دـیناوتب  هچ  ره  رگید  ناملـسم  ياهروشک  ناریا و  رد  دـندش .

ع]  ] یلع هدوب و  ایند  حتاف  ع ]  [ نیسح

یقرواپ

. تیئاهب يهدنورپ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  كر : [ 1]
ص 231. ، 1377 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ینیمخ ، ماما  یسایس  يهمانیگدنز  یبجر ، نسح  دمحم  [ 2]

، یبجر نسح  دـمحم  یبجر و  دـمحم  یناود ، یلع  شیاریو  یفـسلف ، مالـسالاتجح  تازرابم  تارطاـخ و  كر : ارجاـم  حرـش  يراـب  [ 3]
. دعب هب  ص 190  ، 1376 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ،

. ناجیابرذآ تیئاهب  هدنورپ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  [ 4]
ص ، 1384 مود ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، (، 1343  - 1341  ) ناریا رد  هعیش  تیعجرم  لاس  هس  ناینیـسح ، هللاحور  [ 5]

حتف ندـم و  ریخـست  حاـفک و  شورخ و  شوج و  موجه و  جورخ و  ماـیق و  تقو  : » تسا هدـش  هتـشون  نینچ  هلاـس  هد  يهشقن  ناونع  179 ؛
.« هلاـس هد  يهشقن  يارجا  رد  ناریا  یلم  یناـحور  لـفحم  يهناـگ  فیاـظو 19  يدـنفا ،) یقوش   ) تسا ناـیناهج  ناـهج و  رب  هبلغ  راـطقا و 

(. يهرامش 3 دنس  كر : )
.278 صص 277 -  نامه ، یبجر ، نسح  دمحم  [ 6]

ص 44. ج 1 ، ، 1361 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  زکرم  رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  [ 7]
يهرامش 266. دنس  ص 1516 ، ، 15 پاچ 1381 ، جورع ، نارهت ، ج 1 ، ینیمخ ، ماما  تضهن  یناحور ، دیمح  دیس  كر : [ 8]

رادهیامرـس یئاهب  تباث ، بیبح  کلمت  رد  دریگ ، رارق  تلود  رایتخا  رد  هکنآ  زا  شیپ  يولهپ ، رـصع  رد  ناریا ، نویزیولت  هک  مینادیم  [ 9]
. ] تشاد رارق  روهشم ، بآم  اهتسینویهص  و 

ص 34. ج 1 ، نامه ، ینیمخ ، ماما  [ 10]
.186 صص 185 -  نامه ، ناینیسح ، هللا  حور  [ 11]

.1356  / 3 خیرات 7 /  هب   1030  - 21 هرامش 55 -  دنس  ناجیابرذآ ، تیئاهب  هدنورپ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  [ 12]
هرامش 13. دنس  ص 183 ، نامه ، ناینیسح ، هللا  حور  [ 13]

نامزاس یلخاد » تینما  : » موس لک  يهرادا  هب  هتـسباو   ) یـسررب تایلمع و  مکی  يهرادا  رتفد  ، 310 نارهت ؛ كاواـس  يهرادا  20 ه ،»ـ [ » 14]
. تسا نارهت  هاگشناد  شخب  نامزاس ، نآ  یسررب  تایلمع و  مود  يهرادا  زین  و 321  كاواس ؛

. نارهت تیئاهب  يهدنورپ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  [ 15]
. تسا سراف  ناتسا  كاواس  زا 7 ه  دوصقم  [ 16]

. تسا كاواس  لک  يهرادا  سیئر  هقطنم و  تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر  هبنشراهچ ، و  كاواس ؛ يذوفن  عبنم  هبنش ، [ 17]
. نارهت تیئاهب  يهدنورپ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  [ 18]
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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)
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 
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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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