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تیئاهب هلاض  هقرف  ذوفن  رطخ  صوصخ  رد  ماما  هدشن  رشتنم  همان 

باتک تاصخشم 

: زا هتفرگرب 
یهوژپ یئاهب  تیاس 

همدقم

جرد هب  ام  هک  تسا  هدومن  تسا  هدـشن  رـشتنم  نونکات  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  همان  ود  راشتنا  هب  مادـقا  كانبات  يربخ  تیاس  اریخا 
جاـح هللاتیآ  هب  اـه  هماـن  باـطخ  میزادرپ . یم  دـشاب  یم  تیئاـهب  هقرف  دروـم  رد  ترـضح  نآ  ینارگن  هناـشن  هـک  اـه  هماـن  نـیا  زا  یکی 

لاس هاجنپ  زا  شیب  هک  تسا  يرال  نیـسحلادبعدیس  موحرم  سراف ، ناتـسرال  هتـسجرب  گرزب و  دـهتجم  هداون  یهللاتیآ ، یلعلادـبعدیس 
21 همان ، نیا  خـیرات  تسا . هقطنم  نیا  ینـس  هعیـش و  ماع و  صاخ و  بوبحم  دراد و  هدـهع  رب  ار  رـال  هطخ  یـسایس  ینید و  يربهر  تسا 
هب ناریا  همه  رد  هک  تسا  تیئاهب  هقرف  اب  هزرابم  هرابرد  دناهتشون ، ناشیا  هب  باطخ  ماما  هک  مهم  همان  اما  تسا . لاس 1384 ق  یناثلا  عیبر 

موقرم دـناسریم : یلاع  ضرع  هب  : » تسا حرـش  نیدـب  دـباییم ، راشتنا  راب  نیتسخن  يارب  هک  ماما  هماـن  نتم  دوب . لاـعف  سراـف  هقطنم  هژیو 
ار یبلاطم  دیدرگ . رکـشت  بجوم  دوب ، اجنیا  تالاح  زا  دقفت  فطاوع و  راهظا  رب  لمتـشم  كرابم و  دوجو  تمالـس  زا  یکاح  هک  مرتحم 

يارب هچره  یناعم  نیا  هب  هجوت  اب  بناجنیا  نکل  مدش ، رکشتم  روما  يراجم  هب  یلاعبانج  هجوت  زا  دوب . حیحص  دیدوب  هدومرف  موقرم  هک 
رکذت هتاقیفوت ) تماد  [ ) يرال يوسوم   ] یبتجم اقآ  ياقآ  بانج  هب  یحرش  ماهدشن . قفوم  اهنآ  لح  هب  منکیم ، لمأت  هیضق  تالکشم  لح 

یگرزب رایـسب  يراتفرگ  کی  دییامرف . موقرم  دش ، ادیپ  یلحهار  فیرـش  رظن  هب  رگا  دننک . ضرع  یلاع  باطتـسم  بانج  تمدخ  هک  مداد 
یکحملا و یلع  تالیکـشت ، بلاغ  رد  هک  تسا  تیئاهب  هلاض  هقرف  ذوفن  هیـضق  یلاعت ، هللااب  ذایعلا  دراد ، شیپ  رد  نکناینب  میظع  رطخ  هک 

مهدیم لامتحا  نم  دوشیم و  متخ  اـجک  هب  اـهنیا  راـک  تبقاـع  منادیمن  نم  دوشیم و  رترادهنماد  زور  هب  زور  دـنراد و  ذوفن  فورعملا ،
هب بناجنیا  يدیدش  ياهمایپ  دنیامن . میظع  رطخ  هنتف و  داجیا  نیملسم  تلفغ  اب  ینلع و  روط  هب  دننک ، راک  هب  عورـش  يدوز  نیمه  هب  اهنآ 
هب هکلب  هک  متـسه  رکف  رد  ریقح  درک . ادـیپ  دوشیمن  نانیمطا  نکل  تسا ، هدـش  غیلب  راکنا  اـهنآ  فرط  زا  مداد و  رما  نیا  رد  روما  ياـیلوا 

رکـشتم دییامرف  موقرم  دیراد ، يرظن  رگا  یلاعبانج  دشاب . هدومرف  ریدقت  هچ  لاعتم  يادخ  ات  میهاکب  اهنآ  ذوفن  هعـسوت  زا  میناوتب  يروط 
بالقنا دانـسا  زکرم   ) یهللاتیآ یلعلادبع  دیـس  جاح  هللاتیآ  تازرابم  یگدنز و  همان  ود  ره  عبنم  تسا و  خیرات  دقاف  همان  نیا  موشیم ».

دشاب . یم  ( 1386 یمالسا ،

ینیمخ ماما  ياهرادشه 

رد یمالـسا  دـیاقع  ماکحا و  یجیردـت  فذـح  یمالـسا و  دـض  راکفا  شرتسگ  يارب  یگنهرف  يزاس  هنیمز  روظنم  هب  تیئاـهب  تالیکـشت 
هناتسآ رد  روظنم  نیدب  دوب . هدومن  یهورگ  ياه  هناسر  رب  طلست  هعماج و  یگنهرف  ناکرا  رد  ذوفن  هب  تردابم  يا  هنایذوم  روط  هب  هعماج 

رد اهیلیئارـسا  نایئاکیرما و  ذوفن  شرتسگ  اـب  ناـمزمه  هک  ههد 40  لـئاوا  یـسمش و  ههد 30  رخاوا  رد  ناریا  ینویزیولت  هکبـش  شرتـسگ 
هدش یئاهب  رهاظ  هب  يدوهی  کی  هک  لاساپ » تباث  بیبح   » مانب تیئاهب  مزینویهص و  هب  هدرپسرس  نارـس  زا  یکی  کمک  اب  دوب  ناریا  هعماج 

هجوتم یشوهزیت  تیارد و  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  دوب . هتفرگ  رایتخا  رد  ار  هکبش 3  مان  هب  ناریا  یلم  نویزیولت  مهم  ياه  هکبش  زا  یکی  دوب ؛
راوگرزب ياملع  ناریا و  هعماج  هب  هدومن و  هراشا  بلاطم  نیا  هب  دوح  ياهیراگن  همان  یتح  تانایب و  لالخ  رد  تارک  هب  هدش و  هئطوت  نیا 
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ینابرهش سیئر  هب  باطخ  رذآ 1341  خروم 20  ینارنخس  - 1 تسا : هدش  هدروآ  لیذ  رد  اهرادشه  نیا  زا  یئاه  هنومن  دنداد . یم  رادشه 
مامت رد  تسا  رارق  ایوگ  هک  تسا  تیئاهب )  ) روفنم تیلقا  هتـسد  کـی  هب  قلعتم  نویزیولت  یتاـغیلبت  هاگتـسد  : » …… مق  كاواـس  سیئر  و 
الوک یسپپ  هناخراک  هتفرگ ؛ تسد  رد  ار  ام  تکلمم  داصتقا  هکنیا  رب  هوالع  لاساپ ؛) تباث  بیبح   ) نآ بحاص  دیامن . ادیپ  هعـسوت  روشک 

یناخاضر باجح  فشک  زورلاس   ) هامید رد 17  ار  يزورما  قباس و  نانز  شیامن  دنراد  دصق  نویزیولت  رد  تسا . یـسوساج  نوناک  کی 
هک هـچنآ  زا  شیب  ار  يد  مسارم 17  هک  دنهد  شرازگ  دوخ  يزکرم  تارادا  هب  نایاقآ  تسا  بوخ  …… دـنهدب  یـسمش ) لاس 1341 رد 

تیئاهب و هاگتـسد  دـیامنن . جـییهت  اـه  یئاـهب  نویزیولت  هاگتـسد  هلیـسو  هب  هدـش ؛ کـیرحت  ناـشباصعا  هک  یمدرم  دـنهدن و  هولج  تسه 
خروم 8 نارهت  بالط  نویناحور و  عمج  رد  ینارنخس  - 2 …… تسا » لیئارسا )  ) نیطسلف دوهی  یسوساج  هاگتسد  الوک ؛ یـسپپ  هناخراک 

هکنآرب طورـشم  میرادن ؛ امـش  هب  يراک  ام  متفگ : روشک  ریزو  ردص  رتکد  تاقالم  هسلج  نیرخآ  رد  نم  : » …… مق . رهـش  رد  ریت 1343 
اهیدوهی اب  و  دنهد ؛ یم  هار  تارادا  رد  ار  تیئاهب  زورما  مک ؛ مک  اهتنم  دنراد . راک  اهنیا  هن ؛ یلو  دیشاب . هتـشادن  ام  نید  هب  يراک  مه  امش 

رویرهش 1343 خروم 18  ینارنخس  - 3 ………………… دوش » اغلا  نوناق  زا  دیاب  نید  الـصا  دنیوگ  یم  ادرف  دننک و  یم  رارقرب  طابترا 
هزاجا دـیهدب ؛ هدنتـسرف  هاگتـسد  کی  مه  ام  هب  بوخ  میهاوخ . یم  ام  ار  امـش  ریخ  دـناد  یم  ادـخ  : » …… هزوح  سرد  زاـغآ  تبـسانمب 

فالخرب هلب ؛ دشابن . یلیخ  امش  حالص  فالخ  رب  هک  موش  یم  نماض  نم  دننک . تسرد  هدنتسرف  هاگتسد  کی  ناشدوخ  نیملـسم ؛ دیهدب 
شلد روط  ره  دشاب و  هتشاد  نویزیولت  لاساپ ) تباث   ) يدوهی زا  رتدب  دیاب  اجنیا  تشاذگ . دنهاوخن  دنراذگ . یمن  تسه و  اهگرزب  بابرا 

عاجترا شیاجک  اقآ ؛ دـننزب . فرح  دـیابن  نیعجترم  نیا  دوش ؛ یمن  دـنیوگیم ) . ) تسین دازآ  ام  تاـغیلبت  نکل  دـنک  تاـغیلبت  دـهاوخ  یم 
ياه تسپ  زا  يرایـسب  هک  دنیامرف  هجوت  دیاب  نایاقآ  : » …… تشهبیدرا 1342  خروم  دزی  ياملع  هب  باطخ  تانایب  ؟4 - ……… تسا ».

یناهج هرگنک  رد  ناریا  نایئاهب  روضح  رابخا  راشتنا  …… دنتـسه » لیئارـسا  لامع  اتقیقح  هک  تسا  تیئاـهب )  ) هقرف نیا  تسد  هب  ساـسح 
تشهبیدرا و خروم  ناریا ) نایئاهب  یلم  لفحم  یمسر  ناگرا   ) يرما رابخا  هلجم  لاس 1342  تاعوبطم  رد  يولهپ  میژر  يراکمه  اب  ندنل 

تاعوبطم رد  ندنل  سالجا  ساکعنا  هب  نآ  زا  یتمسق  رد  دومن و  رشتنم  ندنل  رد  نایئاهب  یئامهدرگ  تبسانمب  يا  همان  هژیو  دادرخ 1342 
هب تبسن  يدنمشوه  یسایس و  تیارد  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  اه  همانزور  هدیرب  نیا  هعلاطم  تخادرپ . ناریا  زورنآ 

رابخا دـندش . نایئاهب  يربهر  تایه  نیلوا  لیکـشت  يارب  لیئارـسا  يولهپ و  میژر  تیئاهب و  كرتشم  هئطوت  هجوتم  تکلمم  يراج  عاـضوا 
خروـم 7 هرامــش 741  رد  اـیند »  » یگتفه هماـنزور  - 1 دنــسیون : یم  نـینچ  ناریا  تاـعوبطم  لوـق  زا  هـلجم  نـیا  یناــیاپ  شخب  رد  يرما 
هب موسوم  نانبل  یئامیپاوه  تکرـش  تماک  ياهامیپاوه  اب  یناریا  درم  نز و  زا  رفن  رازه  ود  زورید  ات  : » دسیون یم  نینچ  هام 42  تشهبیدرا 

شیپ رد  ار  ندنل  هار  لبق  زور  هدزناپ  زا  هک  یبهذم  ياه  هقرف  زا  یکیب  هتسباو  یناریا  درم  نز و  رازه  ود  دندش . ندنل  راپسهر  تسیا  لدیم 
امیپاوه ره  دـیدرگ . یم  ندـنل  یهار  توریب  قیرط  زا  تساخ و  یم  رب  نارهت  دابآرهم  هاگدورف  زا  امیپاوه  راـهچ  اـت  هس  زور  ره  دـنتفرگ .
هرـسود طیلب  ياهب  تشاد و  روظنم  فیفخت  یهجوت  لباق  غلبم  تسیا  لدیم  تکرـش  تشاد و  رفاسم  تسیب  دصکی و  ات  دـصکی  شیاجنگ 

روبزم یبهذم  هقرف  دومن . تفایرد  ناموت  داتـشه  دصهن و  رازه و  ود  طقف  دشاب  یم  لایر  رازه  لهچ  غلبم  هک  ار  نارهت ) ندـنل -  نارهت -  )
هد همانرب  نایاپ  روظنمب  عامتجا  نیا  دنک و  یم  اپرب  ار  دوخ  يرفن  رازه  عامتجا 15  لاه  تربلآ  لایور  نلاس  رد  هام  تشهبیدرا  متشه  زور 

ریاس زا  شیب  اهیناریا  دادـعت  هتبلا  هدوب و  فلتخم  ياهروشک  عاـبتا  زا  ناگدـننک  تکرـش  هیقب  دـشاب . یم  هدـنیآ  هیور  هار و  نییعت  هلاـس و 
نیا یط  رد  دـندوب و  هدومن  لک  ینابرهـش  همانرذـگ  هرادا  زا  همانرذـگ  ياضاقت  لبق  هام  تشه  زا  روبزم  ياه  یناریا  دـشاب . یم  کـلامم 

نایاپ ات  یناریا  هدننک  تکرـش  رازه  ود  هدوب و  هزور  شـش  هرگنک  تدم  دش . میلـست  رداص و  ناگدننک  تساوخرد  همه  همانرذگ  تدـم 
هاگدورف نلاس  رد  زورید  ات  تشاد . دـهاوخ  رابتعا  لاسکی  تدـم  يارب  امیپاوه  طیلب  یلو  درک  دـنهاوخ  تعجارم  ناریا  هب  هاـم  تشهبیدرا 

کی ره  هک  دـیدرگیم  نوگانوگ  ياه  هفاـیق  اـب  درم  نز و  میظع  عاـمتجا  هجوتم  دـش  یم  هاـگدورف  دراو  سکره  دز و  یم  جوم  داـبآرهم 
رد دنراد  لماک  یئانـشآ  یـسیلگنا  نابز  هب  هک  نایامنهار  یناریا  نیرفاسم  يارب  ندنل  هاگدورف  رد  دنـشاب . یم  هدننک  تعیاشم  دنچ  ياراد 

تیئاهب هلاض  هقرف  ذوفن  رطخ  صوصخ  رد  ماما  هدشن  رشتنم  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 18زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


یتلود زرا  خرنب  رـالد  دـصناپ  یناریا  رفاـسم  ره  هب  يزکرم  کـناب  هتبلا  دـنوش . میـسقت  ندـنل  فلتخم  ياـه  لـته  نیب  اـت  هدـش  هتفرگ  رظن 
ود ترفاسم  اب  تشاد ......««« . دهاوخ  جرخ  لایر  رازه  داتشه  دودح  رد  طیلب  ياهب  اب  ندنل  هب  هزور  دنچ  رفس  نیا  رد  یناریا  ره  تخورف .

رارق دـش . هتـسکش  دیـسر  یمن  رفن  دصتـشه  هب  لاس  رد  اعومجم  هک  روشک  نآ  هب  یناریا  عابتا  ترفاسم  دروکر  ناتـسلگنا  هب  یناریا  رازه 
هدـننک تکرـش  رفن  رازه  هدزناپ  هب  دـنک  هرادا  ناهج  مامت  رد  ار  روبزم  هقرف  دـیاب  دـعب  هب  نیا  زا  هکیناـسک  زا  رفن  هرگنک 9  نیا  رد  تـسا 
دندـش باختنا  هتـشذگ  هتفه  هک  روبزم  ياـهیناریا  دنـشاب . یم  یئاـقیرفا  یئاـکیرما و  هیقب  یناریا و  رفن  هس  روبزم  رفن  زا 9  دـنوش . یفرعم 

رد : »»» دسیون یم  نینچ  دوخ  هرامش 62  رد  زورما » حبص   » همانزور - 2 مظعا »»».......... دنمشوه  یمیکح و  رتکد  یناوجخن -  زا : دنترابع 
زا اهنیا  تفگ  یم  علطم  ماقم  کی  دندش ...... ندـنل  مزاع  سوبوتا  یتح  لیبموتا و  امیپاوه و  هلیـسو  اه  یناریا  زا  يا  هدـع  ریخا  زور  دـنچ 

ناریا نایئاهب  زا  رازه  ود  زا  شیب  تفگیم  یعلطم  دنور ...... یم  ندنل  هب  یبهذم  هرگنک  رد  تکرـش  يارب  هک  دنتـسه  اهب )  ) بهذم ناوریپ 
نارهت هب  اریخا  هک  یناریا  کی  دنا . هتفرگ  دوخ  یتاغیلبت  هعسوت  يارب  یتامیمصت  هدرک و  تکرـش  ندنل  رد  اه ) یئاهب   ) ریخا سنارفنک  رد 

هدرک و هراجا  زور  هنابش  يارب 7  ار  یللجم  خاک  دندوب . هداد  لیکشت  لصفم  روطب  ندنل  رد  ار  دوخ  هرگنک  اه  یئاهب  لاسما  تفگیم  هدمآ 
یگتفه هـلجم  - 3 دوب »»». هتـسشنزاب  ماـقم  کـی  اـب  اـهنآ  تساـیر  هک  دنتـشاد  تکرـش  رفن  رازه  ود  ناریا  زا  هداد و  هراـجا  یتـفگنه  غلبم 

هک دنراد  عالطا  یمارگ  ناگدنناوخ  زا  يرایـسب  رگید : هتکن  : »»» دـسیون یم  نینچ  تشهبیدرا 42  خروم 23  دوخ  هرامش 10  رد  هشوخ » »
ارهاظ دنا . هدرک  تمیزع  ندـنل  هب  دوب  هدـش  لیکـشت  ندـنل  رد  هک  يا  هرگنک  رد  تکرـش  يارب  ناریا  میقم  نایئاهب  زا  يریثک  عمج  لاسما 

ار یـسنارفنک  نینچ  راب  کی  مین  لاس و  ود  ره  روظنم  نیا  هب  دنراد و  تاهد » حـتف   » مانب يا  همانرب  دوخ  راک  هعاشا  يارب  ایند  میقم  نایئاهب 
رفن هک 1600  دـنا  هتفر  ناریا  زا  مه  رفن  دندوب 2200  هدرک  تکرش  ایند  رـسارس  زا  یئاهب  هک 12000  ریخا  سنارفنک  رد  دنهدیم . لیکـشت 

یگتفه هلجم  - 4 دـنا »»». هتفر  نیمز  هار  زا  هیقب  هداد و  تکرح  يا  هظحالم  لـباق  فیفخت  اـب  تسیا » لدـیم   » یئاـمیپاوه تکرـش  ار  اـهنآ 
کم يارب  يا  همان  نویناحور  زا  یکی  فرط  زا  دـنیوگ  یم  : »»» دـسیون یم  نینچ  دادرخ 42  لوا  خروم  دوخ  هرامش 504  رد  رکفنشور » »

يراکمه تسا »»». هدش  ضارتعا  ندنل  رد  یبهذم  ياه  هقرف  زا  یکی  هرگنک  داقعنا  هب  نآ  رد  هدـش و  لاسرا  ناتـسلگنا  ریزو  تسخن  نلیم 
مق رهش  رد  ینارنخس  - 5 لیئارسا . کمک  اب  ندنل  رهش  رد  نایئاهب  یناهج  تالیکشت  لدعلا و  تیب  نیتسخن  لیکشت  يارب  يولهپ  تموکح 

؛ دـنک یم  تابثا  ار  ملع ) هللادـسا   ) رـضاح تلود  تینءوس  هک  یئاـهزیچ  زا  : » …… تشهبیدرا 1342 .. خروم  رد  دزی  ياـملع  هب  باـطخ 
رازه و بیرق  دنا و  هداد  زرا  رالد  دصناپ  کیره  هب  و  تسا ؛ هدش  لئاق  هلاض  هقرف  زا  رتشیب  ای  رازه  ود  ترفاسم  يارب  هک  تسا  یتالیهـست 
رد دص  دوش و  یم  لیکـشت  اهنآ  زا  ندنل  رد  هک  یلفحم  رد  هدـع  نآ  هکنآ  دـصقم  هب  دـنا ؛ هداد  امیپاوه  طیلب  رد  فیفخت  ناموت  تسیود 

تافاحجا هچ  دننک و  یمن  داجیا  هک  یتالکشم  هچ  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  ترایز  يارب  لباقم  رد  دننک . تکرش  تسا  یمالـسا  دض  دص 
لامع اتقیقح  هک  تسا  هقرف  نیا  تسد  هب  ساسح  ياه  تسپ  زا  يرایـسب  هک  دنیامرف  هجوت  دـیاب  نایاقآ  دوش . یمن  هک  اه  یـشارت  جرخ  و 

اب یهارمه  توکـس  زورما  توکــس ؛ : » … تـشهبیدرا 1342 .. خروـم 12  مق -  مـظعا  دجـسم  رد  ینارنخـس  - 6 …… دنتسه ».. لیئارـسا 
رد اهنیا  امیپاوه !؟ فیفخت  ناموت  تسیود  رازه و  و  کیره ؛ هب  زرا  رالد  دصناپ  اب  ار  یئاهب  رازه  ود  توکس . دینکن  تسا . رابج  هاگتـسد 

نیا رد  و  یئاهب ) ناراد  هیامرـس  زا   ) لاساپ تباث  اب  تفن  تکرـش  تسا  هدرک  يا  هلماعم  هک  تفگ  نم  هب  یـصخش  کی  تسایند . همانزور 
رب ندنل  هب  دنداتسرف  هک  یتیعمج  نیا  عفن  يارب  تسا ؛ هدرب  عفن  فیفخت  نیا  رد  ناموت  نویلیم  جنپ  تسیب و  هک  تسا  هداد  یفیفخت  هلماعم 

مینک توکـس  ام ؛ همه  عضو  نیا  ام ؛ ریزو  عضو  نیا  ام ؛ یئامیپاوه  عضو  نیا  ام ؛ تکلمم  زرا  عضو  نیا  اـم ؛ تفن  عضو  نیا  مالـسا . دـض 
عمج رد  ینارنخس  …؟7 - میئوگن ».... مه  خآ  دننک  یم  بارخ  ار  نامیاه  هناخ  مینکن ؟ مه  هلان  مینزن ؟ مه  فرح  مینزن ؟ فرح  چیه  زاب ؟

رد و  مارحلا ؛ هللا  تیب  جاـجح  هب  ندومن  فاـحجا  ندرک و  يریگتخـس  تشهبیدرا 1342 ......« : خروم 16  مق -  رهـش  رد  نادـمه  ياملع 
اهنآ هب  و  مالـسا ؛ دض  رب  هئطوت  يارب  ندـنل  هب  لیئارـسا  لامع  رفن  رازه  دـنچ  ترفاسم  يارب  ندومن  لیهـست  ندومن و  مهارف  لئاسو  لباقم 
رگید یکی  تساهنآ ) هتکید  هب  یتلود و  ياهنامزاس  رظن  تحت  امتح  هک  تس ؛)  ) اه همانزور  یـضعب  رد )  ) هچنانچ  ) نتـشاذگ بهذم  مسا 
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يرگید هنومن  نداد  زرا  رالد  دـصناپ  هلاض  هقرف  زا  يرفاسم  ره  هب  هرایط و  هیارک  رد  فیفخت  تسا . رابج  هاگتـسد  فارحنا  ياـه  هنومن  زا 
لامعا هک  دیـشاب  هجوتم  یلاعبانج  تسا  مزـال  تشهبیدرا 1342 ....« : خروم 20  نایگنهاش -  مظاک  دیـس  هب  باطخ  هماـن  - 8 تسا »......

هب تکرـش و  يارب  دنتفر و  ندنل  هب  دنا و  هداد  هرکذت  یئاهب  رازهود  هب  اریخا  تسا : هدومن  کیدزن  ار  رطخ  رـضاح ؛ تلود  یمالـسا  دـض 
مالـسا و يارب  يدسافم  هچ  نوعلم  سلجم  نیا  دناد  یم  ادـخ  دـنداد . طیلب  رد  فیفخت  ناموت  تسیود  رازه و  زرا و  رالد  دـصناپ  کیره 

عمج رد  ینارنخـس  - 9 دـننک »....... يرکف  روـما  نیا  يارب  دـیهد و  رکذـت  مـالعا  ياـملع  هب  دـیئامرف . هاـگآ  ار  مدرم  درادرب . رد  بهذـم 
نویناحور مدرم و  هب  ارم  مالس  مرکشتم . امـش  تبحم  زا  نم  تشهبیدرا 1342 ......« : خروم 23  مق -  رهـش  رد  نادمه  مدرم  نویناحور و 

رالد دصناپ  کیره  یئاهب ؛ رازهود  هب  امـش  تلود  تسا . هتفرگ  رارق  موجه  هرطاخم و  ضرعم  رد  امـش  نید  دـیئوگب : دـیناسرب و  نادـمه 
نغور و شورف  هلماعم  کی  رد  امش  تلود  دنریگب . میمـصت  امـش  ربمغیپ  نآرق و  هیلع  دنوش و  عمج  دنورب ؛ ندنل  هب  هک  هداد  هرایط  هیارک 

مازعا جراخم  لوپ ؛ نیا  اب  هک  تسا  هدیناسر  هدافتـسا  ناموت  نویلیم  جـنپ  یئاهب ؛) راد  هیامرـس   ) لاساپ تباث  هب  تفن  تکرـش  زا  یتفن  داوم 
ار جراخم  نیا  دریگ ؛ یم  اهناملـسم  امـش  زا  امـش  تلود  هک  یتایلام  زا  دـیئوگب  مدرم  هب  دوشب . نیمات  یئاـهب  تاـغیلبت  ندـنل و  هب  ناـیئاهب 

نامه دناسر ..... یم  یلاع  ضرع  هب  تشهبیدرا 1342 .....« : خروم 31  ینالیم -  يداه  دیس  هللا  تیآ  هب  باطخ  همان  - 10 دنکیم »..........
ود ناملسم  ریقف  تلم  جنرتسد  اب  رابج و  هاگتسد  نئاخ و  تلود  تسد  هب  ندنل  رد  یمالسا  دض  لفحم  لیکـشت  يارب  تسا  یناطیـش  هشقن 

دصناپ کی  ره  هب  طیلب و  رد  فیفخت  تالیهست و  تافیرشت و  اب  ار  لیئارسا  هدناشن  تسد  هلاض  هقرف  زا  رفن  رازه  جنپ  یلوق  هب  ای  رفن  رازه 
ینطو »........ یمالسا و  دض  راکفا  رد  دننک  تکرش  ات  دنک  یم  مازعا  ندنل  یمالسا  دض  لفحم  هب  زرا  رالد 

نایئاهب طسوت  يولهپ  تموکح  نتفرگ  تسدب  تارطخ 

رد هاش  نیدلارصان  رورت  يارب  نایئاهب  هئطوت  هشقن و  هب  هراشا  اب  ینیمخ  ماما  مق : مظعا  دجـسم  رد  رویرهش 1342  خروم 18  ینارنخس  - 1
هک ینیب  یم  يراذـگ  یم  تشگنا  اجره  ناریا ؛ رد  لیئارـسا  لامع  اهنیا  دـندومرف ...« : دوب ؛ نارواین  مزاع  يو  هکیلاـح  رد  ق  .ـ لاس 126 ه

( اهیئاهب دوصقم   ) اهنیا اهنیا . دنتـسین  تفتلم  اقآ . نیا  جات  يارب  كانرطخ  زکارم  هللا  و  كانرطخ ؛ زکارم  ساسح ؛ زکارم  تساهنیا . زا  یکی 
خیرات دینک . هاگن  ار  خیرات  امش  دننک . هضبق  ار  ناریا  تکلمم  دنشکب ؛ ار  هاش  نیدلارصان  دندرک  هئطوت  نارهت  ناریمـش  رد  هک  دندوب  اهنآ 

رد مه  یئاهب )  ) هدع کی  و  دننک . رورت  ار  هاش  نیدلارـصان  دنتفر  یئاهب )  ) رفن دـنچ  نارواین  رد  دـندرک . هئطوت  نارواین  رد  دـیناد . یم  هک 
رد دـنا ؛ هتـشون  ناـشیاهباتک  رد  اـهنیا  دـنناد . یم  ناـشدوخ  زا  ار  تموـکح  ناـیئاهب )  ) اـهنیا دـننک . هـضبق  ار  تموـکح  هـک  دـندوب  نارهت 

دوجو هب  یئاهب )  ) دیدج تموکح  کی  میروآ ؛ دوجو  هب  یئاهب )  ) دیدج تنطلـس  کی  دیاب  تسام . لام  تموکح  دـنا ؛ هتـشون  ناشتالاقم 
رخآ نآ  ات  هتفرگ  رابرد  زا  دنراد ؛ ار  یئاهتین  ءوس  اهرظن و  وس  وچمه  کی  هک  یئاهنیمه  لدعلا .) تیب  تموکح   ) لدـع تموکح  میروآ ؛
: »... دنتـشاد راهظا  هدومن و  هراشا  نایئاهب  ذوفن  رطخ  هب  سپـس  هر )  ) ینیمخ ماما  دـندوجوم »...... اجنآ  یئاهب )  ) صاخـشا نیا  زا  تکلمم ؛

شیور تشگنا  نم  تسا . دوجوم  هناخترازو  کی  رد  اـهنیا . دـنا  یئاـهروناج  کـی  مسینویهـص ؛) لاـمع  ناـیئاهب و   ) اـهنیا زا  دیـسرتب  اـقآ 
نالا تسا . یئاهب )  ) يروج نیا  هک  دوب  هتـشون  دنـس  اب  هک  مداتـسرف  شیارب  دهاش  دعب  تسین . روطنیا  تفگ  ارزو . زا  یکی  شیپ  متـشاذگ 
يوت مرتـحم ! شترا  يا  بوخ ؛ تسا . دوجوم  شترا  رد  تسا . دوجوم  هناـخترازو  رد  مرب . یمن  ار  شفیثـک  مسا  نم  تسا و  دوـجوم  مه 

ص 389  دلج 1 )  ) رون هفیحص  دنتسه »....... یبوخ  مدرم  ناشرایسب  بوخ  شترا ؛ نابصنم  بحاص  یناملسم . وت  نزب . اهنیا  نهد 

تیئاهب تامیلعت  زا  هناهاش  دیفس  بالقنا  يریذپ  ریثأت 

مدرم زا  يریثک  عمج  رد  رد 1342  دادرخ  خیرات 13  رد  ینیسح  ياروشاع  ندیسرارف  تبسانمب  دوخ  لصفم  ینارنخس  رد  ینیمخ  ماما  - 1
نیا زا  یتمـسق  رد  دنتخادرپ . هدش  دراو  مدرم  رب  هاش  تموکح  هیحان  زا  هک  یبئاصم  حرـش  هب  دـندومن  داریا  مق  هیـضیف  هسردـم  رد  رادازع 
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کی دریگ  یم  درد  دراد  مرـس  زاب  نم  تسا . راـک  رد  یقیاـقح  کـی  اـقآ  دـندومرف ...«« : اـهیئاهب » ریثاـت  تحت  هاـش   » ناونع تحت  تاـنایب 
: دـسیون یم  اجنآ  رد  دـینک . هعجارم  اهیئاهب  نیا  زا  شیپ  لاس  هس  ای  نیا  زا  شیپ  لاس  ود  میوقت  رد  ناـیاقآ  امـش  تسا . راـک  رد  یقیاـقح 
. دـیوگ یم  اجنآ  يالاب  دور  یم  هدـیمهفن  مه  هاش  ياـقآ  دـننک . یم  تیعبت  وا  زا  ناـیاقآ  تسا ؛ اهبلادـبع  يار  درم ؛ نز و  قوقح  يواـست 
! تخبدب روطنیا ؛ نکن  تسا ؛ رفاک  میوگب  نم  هک  یتسه ؛ یئاهب  دـنیوگب  هک  دـنا  هدرک  قیرزت  وت  هب  ار  نیا  اقآ ! درم . نز و  قوقح  يواست 

رگا ار ؟ نیا  هدـیدن  هاش  دـینیبب ! تسا ؛ دوجوم  شمیوقت  اقآ  تسا . اهبلادـبع  يار  نز ؛ ندرک  یماـظن  یمومع  يراـبجا  میلعت  روطنیا . نکن 
رطخ ضرعم  رد  ام ؛ نید  ام ؛ تکلمم  وگب ........ ار  اهنیا  دـنا  هدرک  قیرزت  هراچیب  نیا  هب  دـنا و  هدـید  هک  یئاهنآ  زا  دـنک  هذـخاوم  هدـیدن 

هک میدوب  هدرک  هچ  اـم  رگم  یعخن .....«« : یلع  اـب  وگتفگ  رد  تشهبیدرا 1342   11 هحفص 247 2 - دلج 1 )  ) رون هفیحـص  تسا »»........
لـصالا يدوهی  ياهیئاهب  بهذـمال  لفاحم  هک  میدرک  ادـیپ  نیقی  هک  یعقوم  ام  میـشاب ؟ ناشیا  لاثما  یئاهـسفنلا  لـیلع  عمق  علق و  قحتـسم 

نید دنهد و  رارق  تکلمم  نیا  یمـسر  بهذـم  میرح  هب  زواجت  تلآ  ار  درم  نز و  قوقح  يواست  تساوخرد  دـنراد  هدارا  اکیرما  ناریا و 
هک میتشون  تلود  نیا  يارب  یئاه  هماـن  هناتـسود  دـننک ؛ فیعـضت  تسا ؛ تلم  کـلم و  نیا  يرهاـظ  لالقتـسا  ياـقب  بجوم  هک  ار  مالـسا 

دنشاب »»........ بظاوم 

یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  نوناق  قیرط  زا  نایئاهب  ذوفن  يارب  يزاس  هنیمز 

نآرق هزور ؛ دـنچ  روز  اب  دـیدرک  نامگ  رگا  نابآ 1341 ....«« : خروـم 15  تقو ) ریزو  تسخن   ) ملع هلادـسا  هب  ینیمخ  ماـما  فارگلت  - 1
...... میرک نآرق  نتخادـنا  تیمـسر  زا  لایخ  هب  هداد و  رارق  تیئاهب )  ) هلاـض بتک  یـضعب  لـیجنا و  تشترز ؛ ياتـسوا  ضرع  رد  ار  میرک 
نوناق فلاخم  طلغ و  همانبیوصت  اب  دیدرک  نامگ  رگا  دیتسه . هابتـشا  رد  رایـسب  دـینک ؛ دـیدجت  دـیهاوخ  یم  ار  یتسرپ  هنهک  دـیا و  هداتفا 
مالسا هب  نئاخ  نانمشد  يارب  ار  هار  هدرک و  تسس  تسا ؛ تکلمم  لالقتسا  تیلم و  نماض  هک  ار  یـساسا  نوناق  ياه  هیاپ  دوشیم  یـساسا 

رد دـنهاوخیم  هک  ار  ینوناق  نیا  نارهت ...« : نایرازاب  هب  باطخ  رذآ 1341  خروم 2  تانایب  - 2 دیتسه »» اطخ  رد  رایـسب  درک ؛ زاب  ناریا  و 
زا سپ  و  دوش ؛ وغل  هحیال  ات  دننیـشن  یمن  ياپ  زا  مدرم  هک  دـننادب  ملع  ياقآ  و  هدـش ؛ حرط  ملع  ياـقآ  بزح  رد  دـنهدب ؛ عویـش  تکلمم 
هب ار  دوخ  هک  یمیلک  تشم  کـی  ریز  اـم  دـنادب ؛ ار  دوخ  هفیظو  تسا  بوخ  تلود ؛ تسـشن ....... دـنهاوخن  تکاـس  زین  سلجم  لیکـشت 
مه ار  نآ  وغل  میهاوخ  یم  دنتـشون ؛ ار  هحیال  بیوصت  اه  همانزور  رد  هک  وحن  نامه  هب  اـم  دـیامنن . لاـمیاپ  دـنا  هدروآرد  یئاـهب  تروص 

زارد تسد  ـالاح  نارهت ....« : یلاـها  زا  یعمج  روضح  رد  رذآ  خروم 9  ینارنخس  - 3 ص 103 ) دلج 1 )  ) رون هفیحـص  ......« ) دننک جرد 
بیوصت اب  دنتـساوخ  یم  اهنیا  دنیامن . هرادا  ظفح و  ناناملـسم  دیاب  هک  ار  روشک  نیا  ياه  ناتـسا  نیملـسم . سیماون  نآرق و  هب  دنا  هدرک 

ریغ تسد  هب  ار  نیملـسم  تاردـقم  هدـنوش ؛ باختنا  هدـنهد و  يار  زا  مالـسا  طرـش  ياغلا  یتیـالو و  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  ياـه  هحیـال 
ثیبخ موقلح  زا  تسا  نکمم  اسب  هچ  دتفیب  ناملسم  ریغ  تسد  هب  روشک  نیا  ياه  ناتـسا  رگا  دنراپـسب . یئاهب  ياهیدوهی  دننام  ناناملـسم 

؛ دش دهاوخن  ظفح  نآرق  مالسا و  اهنت  هن  دوش ؛ یم  هجوتم  یگرزب  ياهرطخ  هک  تسا  زور  نآ  دوش و  هدینـش  مالـسا  زا  ریغ  ییادص  نانآ 
هب بناجا  دیـشاب . رادیب  نینموم  يا  تفر . دـهاوخ  همه  همه و  تکلمم ؛ ریاخذ  رازاب ؛ تایداصتقا ؛ تفر . دـهاوخ  امـش  تایثیح  مامت  هکلب 
ام دـنیوگب : تلود  هب  اـت  دـینک  هجوتم  ار  مدرم  دـننیب .......... یمن  یعناـم  نآرق  زج  دـنا . هداـتفا  نیملـسم  روـشک  ناریا و  ندرب  نیب  زا  رکف 

نآرق و تسا . مهم  فیلکت  گرزب و  رطخ  دیشاب  هاگآ  دیآرد . دوهی  ياهامن  یئاهب  فرـصت  تحت  روشک  نیا  ياه  ناتـسا  میتسین  رـضاح 
ص 104 ) دلج 1 )  ) رون هفیحص  . ) دراد اهقح  مدرم  رب  مالسا  تناید 

ینیمخ ماما  هاگن  زا  تیئاهب  لیئارسا و  دنویپ  طابترا و 

لیئارـسا روشک  اب  ار  دوخ  هطبار  ناریا  تلود  رگا  ناـشیا ...«« : نارادـفرط  زا  یکی  هب  باـطخ  مق  رد  رویرهش 1341  خروم 12  تانایب  - 1
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هب هک  یناسک  دومن ....... . دنهاوخ  مایق  ناریا  هعیـش  تموکح  هیلع  اهروشک .... تاکیرحت  رب  ادصکی  ناریا  تیناحور  تقو  نآ  دنک ؛ عطق 
هک يزور  ات  میراد و  فلاخم  رظن  اه » یئاهب   » و لیئارـسا »  » اب ام  دننز . یم  نماد  ار  داسف  هعـسوت  دننکیم  فیعـض  ار  تیناحور  ددـجت ؛ مان 

ص77) دلج 1 )  ) رون هفیحـص  باتک  ....«« ) میهد یم  همادا  اهنآ  اب  تفلاخم  هب  ام  دـنرادنرب ؛ هقبط  ود  نیا  تیامح  زا  تسد  رما ؛ نیلوئـسم 
نیارب ياو  همکاـح ! تیئه  نیارب  ياو  تکلمم ؛ نیارب  ياو  تشهبیدرا 1342 .....««« :  12 مق -  مظعا  دجسم  رد  ینیمخ  ماما  ینارنخـس  - 2

! تکاس دهـشم  نیا  تسا . تکاس  نارهت  نیا  تسا . تکاس  مق  نیا  تکاس ! فجن  نیارب  ياو  تکاس ! ياملع  نیارب  ياو  اـم ! رب  ياو  اـیند !
لامیاپ ام ؛ سیماون  نیا  ام ؛ تکلمم  نیا  اه ؛ یئاهب  نیمه  تسد  هب  لیئارسا ؛ ياه  همکچ  ریز  هک  دوش  یم  نیا  بابسا  رابگرم  توکس  نیا 

هک دوهی -  بزح  تسا و  دوهی  رطخ  نآ  هدـش و  دراو  مالـسا  رب  رطخ  هک  الاح  دـنیوگب ؛ ار  یبلطم  کی  مالـسا  ياملع  همه  رگا  دوش ......
هک دـنیوگب  ادـصمه  مه  اب  همه  بالط ؛ ابطخ ؛ مالعا ؛ ياملع  نایاقآ ؛ رگا  هدـش ؛ کیدزن  الاح  هک  رطخ  نیا  تسا -  تیئاهب  بزح  نیمه 

-3 و 216 ) ص 213  دـلج 1 )  ) رون هفیحـص  باـتک  .........««« ) دـنک تموکح  اـم  تکلمم  تاردـقم  رب  دوهی  هک  میهاوـخ  یمن  اـم  اـقآ 
ارم مالس  مرکشتم . امـش  تبحم  زا  نم  تشهبیدرا 1342 .......«« :  23 مق -  رهـش  رد  نادـمه  مدرم  زا  یهورگ  يارب  ینیمخ  ماما  ینارنخس 
امش تلود  تسا . هتفرگ  رارق  موجه  هرطاخم و  ضرعم  رد  ناملسم  مدرم  امـش  نید  دیئوگب  دیناسرب و  نادمه  نویناحور  مدرم و  مومع  هب 

هرایط هیارک  رالد  دصناپ  کیره  یئاهب  رازه  ود  هب  امـش  تلود  هک  دینادب  دربب . نیب  زا  ار  امـش  اهیلیئارـسا  اه و  یئاهب  تسد  هب  دهاوخ  یم 
ص277 ) دلج 1 )  ) رون هفیحص  .....«« ) دنریگب میمصت  امش  ربمغیپ  نآرق و  هیلع  دنوش و  عمج  دنورب ؛ ندنل  هب  هک  هداد 

یتکلمم روما  رد  نایئاهب  ذوفن  هب  ینیمخ  ماما  شنکاو 

اب دندش و  نیناوق  نیا  بیوصت  تارطخ  هجوتم  يرگن  فرژ  یـشیدنارود و  اب  ات 1342  ياهلاس 1340  رد  هر )  ) ینیمخ هللا  تیآ  ترـضح 
ياملع يارب  همان  لاسرا  ای  اه و  ینارنخس  داریا  اب  دنتشاد  تیئاهب  فادها  تیهام و  زا  هک  یتخانش  اب  لیئارسا و  ياه  هشقن  زا  قیمع  كرد 

. دندومن يولهپ  میژر  لیئارسا و  اکیرمآ ؛ ياه  هئطوت  ياشفا  هب  تردابم  یتلود  تاماقم  یـضعب  صاخـشا و  اب  تاقالم  وگتفگ و  ای  دالب و 
هنیمز تیئاهب ب - لیئارـسا و  دنویپ  طابترا و  فلا - دنتـشاد : دـیکات  ریز  ياهروحم  رب  تیئاهب ؛ ياه  هشقن  اه و  هئطوت  اب  طابترا  رد  ناشیا 

تیئاهب د- تامیلعت  زا  هناهاش  دیفـس  بـالقنا  يریذـپریثأت  یتیـالو ج - یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  نوناـق  قیرط  زا  ناـیئاهب  ذوفن  يارب  يزاـس 
يراکمه و ناریا و - هعماج  گنهرف  یمومع و  ياه  هناسر  رد  تیئاهب  ذوفن  نایئاهب ه - طـسوت  يولهپ  تموکح  نتفرگ  تسد  هب  تارطخ 

بصاغ تلود  کمک  اب  ندنل  رهش  رد  نایئاهب  یناهج  يربهر  تالیکـشت  لدعلا و  تیب  نیتسخن  لیکـشت  يارب  يولهپ  تموکح  یماگمه 
نایرج هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ياه  شنکاو  زا  رون ) هفیحـص  باتک  رد  جردـنم   ) نقتم كرادـم  دانـسا و  هئارا  اب  جـیردتب و  نونکا  لیئارـسا .

میوش . یم  انشآ  تیئاهب  كانرطخ 

دوخ ذوفن  شرتسگ  يارب  اکیرمآ  يزیر  همانرب 

یئادز مالـسا  يارب  میژر  همانرب  1336 ؛)  ) كاواس لیکـشت  ناریا و  رد  ناـیئاکیرمآ  یجیردـت  شیازفا  1332 و  دادرم ياتدوک 28  لابندب 
ماجنا يرهاـظ  ناونع  اـب  هک  نمورت » لصا 4   » هشقن حرط  اـب  اـکیرمآ  تلود  دوب . ارجا  لاـح  رد  یفیرظ  هناـیذوم و  لکـش  هب  ناریا  هعماـج 

ذوفن زا  يا  هنایذوم  زرطب  تشاد  دصق  دوب ؛ هدـش  یحارط  موس  ناهج  ياهروشک  رد  یـسارکومد  تفرـشیپ  هعـسوت و  ینارمع و  تامادـقا 
ود روظنم  نیمه  هب  دیامن . وحم  هعماج  زا  ار  زیتس  رامعتـسا  یقرتم و  نید  کی  ناونعب  مالـسا  شقن  جـیردتب  دـهاکب و  هعماج  رب  تیناحور 

کمک اب  ار  نمهب 1341 » مشش  هناهاش  دیفس  تاحالـصا   » و یتیالو » یتلایا و  ياهنمجنا   » نیوانع تحت  یمالـسا  دض  يرامعتـسا و  حرط 
نآ يارجا  زا  هک  يرطخ  مالـسا و  ینابم  لوصا و  اب  حرط  ود  نیا  فادـها  لوصا و  تفلاخم  هب  هجوت  اب  دومن . هدایپ  ناریا  رد  دوخ  لماوع 

ماما تخادرپ و  حرط  ود  نیا  اب  تفلاخم  هب  نامز  نآ  هاگآ  تیناحور  دـش ؛ یم  ساسحا  هعماـج  رد  مالـسا  یناـبم  ندـش  گـنرمک  هجوتم 
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مهارف يوـلهپ  هتـسباو  میژر  يارب  ار  یمنتغم  تصرف  زین  يدرجورب  هللا  تیآ  روـضح  ءـالخ  دـندیدرگ . هزراـبم  نـیا  ماگـشیپ  هر )  ) ینیمخ
تالیکـشت دـندوب  هدرب  یپ  تیناحور  اب  تیئاهب  ینمـشد  قمع  اب  هک  زین  ناـیئاکیرمآ  دزادرپب . اـکیرمآ  ياـه  هشقن  يارجا  هب  اـت  دوب  هدرک 

رد نانآ  ذوفن  زا  يریگ  هرهب  ناـیئاهب و  زا  تیاـمح  رد  دنتـسناد  یم  دوخ  یمالـسا  دـض  ياـه  حرط  يارجا  يارب  یبساـنم  دارفا  ار  تیئاـهب 
سکعنم تشرد  رتیت  اب  نارهت  رـصع  دـیارج  هامرهم 1341  خـیرات 16  رد  دـندوب . هدرک  زاب  يا  هژیو  باسح  يولهپ  تموکح  تالیکـشت 

هداد يار  قح  نانز  هب  دـش  رـشتنم  زورما  دیـسر و  بیوصت  هب  تلود  تیئه  رد  هک  یتیالو  یتلاـیا و  ياـهنمجنا  هحیـال  قبط   »» هک دـنتخاس 
دنگوس ياج  هب  دنگوس  مسارم  رد  هتشادرب و  ناگدنوش  باختنا  ناگدننک و  باختنا  طئارش  زا  ار  مالـسا  دیق  همان  بیوصت  نتم  رد  دش »».
ساسح ياهتـسپ  نداد  يارب  مزال  هنیمز  نوناق  نیا  دوب . هدـش  هدرب  مان  تقادـص  تناما و  هب  دـنگوس  ترابع  زا  ینامـسآ  باتک  نآرق و  هب 
يدازآ یقرتم  راعـش  هناهب  هب  هدومن و  مهارف  دوب ؛ هدومن  يزاب  یمالـسا  ياهروشک  رد  ار  مجنپ  نوتـس  شقن  هک  یبهذم  ياه  هقرف  تسدب 
روضح یباجح و  یب  هنیمز  دناروشب و  نانآ  هیلع  ار  مدرم  هدومن و  کیرحت  ار  هعیـش  تیناحور  تیـساسح  تساوخ  یم  تاباختنا  رد  نانز 

رد ار  یـضارا  تاحالـصا  نوناق  ریزو ) تسخن   ) ینیما یلع  کمک  اب  اکیرمآ  یفرط  زا  دـیامن . مهارف  هعماج  ناکرا  رد  ار  هدز  برغ  نانز 
نیا بیوصت  تفگ . کیربت  هاش  هب  ار  نوناق  نیا  بیوصت  اکیرمآ  روهمج  سیئر  يدـنک  دـندناسر و  ناریا  تلود  بیوصت  هب  لاس 1340 

دش . نمهب 1341  مشش  رد  هناهاش » دیفس  بالقنا   » هناگشش لوصا  بیوصت  همدقم  یناریا  ناناقهد  نداد  بیرف  نوناق و 

لیئارسا بصاغ  میژر  ياهتیامح 

يربهر اب  نامز  نآ  رد  تیئاهب  نیطـسلف و  نیمزرـس  رد  لیئارـسا  تسینویهـص  تلود  ماکحتـسا  اب  تسا  فداـصم  یـسمش  و 40  ههد 30 
يدنفا یقوش  دوب . ناریا  رد  دوخ  ذوفن  شرتسگ  يارب  هلاس  دنچ  ياه  يزیر  همانرب  لوغـشم  لیئارـسا  كاخ  رد  دوخ  رقم  رد  يدنفا  یقوش 

يارب همانرب  نیا  دـیمان . هلاسهد » همانرب   » ارنآ هک  دومن  نیودـت  تیئاهب  يارب  یلـصفم  همانرب  دوخ  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  نایدایا  کمک  اب 
يارب تیئاهب  هعماج  شالت  رثکادـح  هلاـسهد ؛ هماـنرب  نیا  ساـسارب  دوب . هدـش  میظنت  ات 1342 )  1332  ) يدـالیم اـت 1963  ياهلاس 1953 

يداصتقا و تاناکما  ندروآرد  گنچ  هب  ناریا و  رد  تیئاهب  تالیکـشت  تیوقت  ناناملـسم و  ندـناشک  فارحنا  هب  يرگ و  یئاهب  تاغیلبت 
دشاب یم  هللارما » دهم   » ناریا روشک  يدنفا ؛ یقوش  هاگدید  زا  دوب . هدش  هتفرگ  رظن  رد  ناریا  طاقن  هیلک  رد  یئاهب  زکارم  شیازفا  يراجت و 

زا لیئارـسا  ناگیار  غیرد و  یب  ياه  تیامح  لیئارـسا و  يافیح  رد  یقوش  تماقا  ددرگ . لیدـبت  ایند  رد  تیئاهب  یلـصا  زکرم  هب  یتسیاب  و 
یقوش دوب . هدرک  مهارف  ار  لیئارـسا  رد  تیئاهب » نما  هناخ   » داـجیا يارب  یمنتغم  تصرف  لیئارـسا ؛ كاـخ  رد  ناـیئاهب  لاوما  تالیکـشت و 
....... دوش یم  ارجا  باجح  هدرپ و  یب  تیئاهب  رئاعش  لیئارسا )  ) سدقا ضرا  رد  : » دیوگ یم  عیدب  زورون 101  هکرابم ؛ تاعیقوت  رد  يدنفا 

یم ثعاب  هک  یلماوع  زا  دـیدرگ ». بیوصت  روما  يایلوا  فرط  زا  لیئارـسا  تلود  ياه  تایلام  زا  نآ  عباوت  تیئاهب و  تاـماقم  تیفاـعم  و 
هک دوب  لیئارـسا  رد  نانآ  گرزب  ياه  هیامرـس  بذـج  نایئاهب و  يراذـگ  هیامرـس  دـهد  ناشن  شوخ  يور  نایئاهب  هب  رتشیب  لیئارـسا  دـش 

هورگ هلاس  ره  هک  روشک  نیا  رد  یئاهب  ناربهر  نیفدت  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  دـیدرگ . یم  عورـشمان  میژر  نیا  يداصتقا  یئافوکـش  بجوم 
ياهروشک لخاد  رد  لیئارـسا  ذوفن  شرتسگ  فرط  نآ  زا  درک . هراشا  دـناشک ؛ یم  اجنآ  هب  نـالک  ياـه  هیامرـس  اـب  ار  ناـیئاهب  زا  يریثک 

دندوبن نایئاهب  زا  رتهب  یناسک  دارفا  نیا  دنتشادن و  لد  رد  لیئارسا  هب  تبسن  يا  هنیک  ینمشد و  هنوگچیه  هک  دوب  يدارفا  دنمزاین  یمالـسا 
دوب . هدناود  هشیر  نانآ  ناج  قمع  رد  عیشت  بتکم  هعیش و  تیناحور  املع و  هب  تبسن  یتاذ  قیمع و  هنیک  هک 

ناریا رد  نایئاهب  ذوفن  شیازفا 

ناریا رد  تیئاـهب »  » دولآ باتـش  عیرـس و  شرتسگ  دـشر و  راودا  نیرتدـعاسم  نیرتبـسانم و  زا  یکی  دـیاب  ار  مود  يولهپ  تموکح  نارود 
هصرع رد  دازآ  اهر و  روط  هب  هرود  نیا  نوچمه  تسناوتن  هلاض  هقرف  نیا  نیمزرس ؛ نیا  خیرات  تاعطق  زا  کیچیه  رد  هک  يا  هنوگب  دیمان .
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رب دزادرپب و  زات  تخات و  هب  روشک  نیا  یئاضق  یماظن و  يداصتقا و  یعامتجا و  یگنهرف و  یسایس و  تیمکاح  فلتخم  ياه  هنحص  اه و 
دانـسا و دـیامن . يرادرب  هرهب  دوخ  فادـها  ققحت  يارب  تموکح  ياهمرها  اهرازبا و  تاـناکما و  ماـمت  زا  دـبای و  هرطیـس  ناریا  روما  همه 

تیاکح ریذپان  راکنا  خـلت و  تیعقاو  نیا  زا  تحارـص  حوضو و  هب  يولهپ ؛ میژر  هب  هتـسباو  رـصانع  تافارتعا  یعطق و  ملـسم و  كرادـم 
رـصانع دوب و  هدـمآ  راتفرگ  نایئاهب  تردـق  هربنچ  رد  لماک  روط  هب  هاش  تموکح  لـیوط  ضیرع و  تالیکـشت  اـه و  هاگتـسد  هک  دـنراد 

و اکیرما »  » و لیئارسا »  » و سیلگنا »  » اب طابترا  اب  ناریا ؛ یضرا  تیمامت  لالقتـسا و  نآرق و  مالـسا و  اب  ضراعم  فوخم و  هقرف  نیا  یلـصا 
هنخر ناریا  یتموکح  یسایس و  ماظن  دوپ  رات و  مامت  رد  ایـس »  » و داسوم »  » و سیورـس » تنجلتنیا   » یناطیـش ياه  تسایـس  ققحت  ریـسم  رد 

رانک رد  دـندروآ و  یم  رد  لمع  هلحرم  هب  ار  يرامعتـسا  ياهتردـق  هدـش  هتکید  ياه  لمعلاروتـسد  اه و  هماـنرب  نیمارف و  دـندوب و  هدرک 
هرطیـس تحت  زین  ار  يداصتقا  ساسح  زکارم  مامت  دنتـشاد ؛ دوخ  یجراخ  ناـبابرا  دـصاقم  فادـها و  ققحت  يارب  هک  يا  هفقو  یب  شـالت 

زا هرداص  ياه  لمعلا  روتـسد  يارجا  تیئاهب و  جـیورت  رـشن و  هب  دـندروآ ؛ یم  تسد  هب  هک  یناوارف  عفاـنم  زا  دـندوب و  هدروآرد  شیوخ 
رد دش و  یم  بوسحم  رابرد  هاش و  میژر  مهم  ياه  هرهم  زا  هک  تسودرف » نیسح   » دبشترا دنتخادرپ . یم  لیئارسا  رد  رقتسم  لدعلا » تیب  »

لماعت هرابرد  درک ؛ یم  تمدـخ  هاش  یـسرزاب  رتفد  تسایر  هاش و  هژیو  تاعالطا  رتفد  تسایر  كاواس ؛ تنواعم  نوچ  یـساسح  بصانم 
؛ دـش یم  لابند  تقد  اب  كاواس  موس  لک  هرادا  طسوت  هک  ییاه  هقرف  زا  یکی  دـیوگیم ......« : نینچ  هاش  تموکح  اـب  ناـیئاهب  تالیکـشت 

عالطا هب  تاعالطا  هژیو  رتفد  قیرط  زا  نآ  زا  هخـسن  کـی  هک  درک  یم  میظنت  ههاـم ) هس   ) يا هبون  ياـه  نتلوب  طوبرم  هبعـش  دوب . تیئاـهب 
رد یئاهب  دارفا  صوصخ  هب  تیئاهب و  تالیکـشت  زا  اضردمحم  اما  دوب . يرنوسامارف  نتلوب  زا  رت  لصفم  نتلوب  نیا  دیـسر . یم  اضردمحم 

طباور تیئاهب  اب  زین  ناخاضر  لوصا  داد . یم  ناـشن  نظ  نسح  ناـنآ  هب  تبـسن  تشاد و  لـماک  عـالطا  یتکلمم  ساـسح  مهم  تاـماقم و 
رایـسب اهدعب  یعینـص  درک . اضردمحم  صوصخم  نادوجآ  دوب ؛ لوا  زارط  یئاهب  کی  هک  ار  یعینـص  هللادسا  هک  يدـح  ات  تشاد ؛ هنـسح 
شترا راـبراوخ  تساـیر  گـنج و  ترازو  هـب  ادـیوه  صوـصخ  هـب  روـصنم و  یلعنــسح  مـلع و  يریزو  تـسخن  ناـمز  رد  دـش و  ذـفنتم 

يولهپ ) تنطلس  طوقس  روهظ و  باتک   1 دلج هحفص 376  ........« ) دیسر

تیئاهب یغیلبت  ياه  يزیر  همانرب 

. دش زاغآ  وس  نیا  هب  رویرهش 1320  نامه  زا  هک  دوب  تیئاهب  اب  هزرابم  یبهذم  ياهورین  داحتا  تیوقت و  لماوع  زا  یکی  هک  میدرک  هراشا 
هراشا نیلوا  دـیاش  تشاد . يدایز  ریثأت  زین  هرود  نیا  ینید  تایبدا  يور  درک ؛ یم  رت  لکـشتم  ار  اه  یبهذـم  هک  نآ  رب  نوزفا  هزرابم ؛ نیا 

رد هک  هدـش  دای  یئاهب  يدادـعت  زا  لاـثم ؛ يارب  هتفاـی و  راـشتنا  مالـسا  نییآ  هلجم  رد  لاـس 1323  رد  هک  تسا  یبلاـطم  هراـب ؛ نیا  رد  اـه 
رد زاب  و  دننک . یم  رـشتنم  راظنا  رد  ار  هلاض » بتک  یجراخ و  صـصق  بتک   » نآ ياج  هب  دننازوس و  یم  ار  یمالـسا  ياه  باتک  نادـهاز 

هدش رتشیب  ناریا  رد  اه  یئاهب  نایغط  رویرهش 1320  زا  دعب  : » دسیون یم  مرهج  رد  تیئاهب  ذوفن  هرابرد  يا  هلاقم  لقن  زا  سپ  هیرشن  نیمه 
تردابم اهرهش  زا  هک  ینایکاش  باطخ  فرط  دنهد ». یم  همادا  دوخ  تاغیلبت  هب  هدومن و  لاغشا  ار  یساسح  ياه  تسپ  یتلود  ریاود  رد  و 
تیعجرم ماکحتسا  زا  سپ  یکدنا  اهناتـسرهش و  نارهت و  ياملع  یتلود ؛ تاماقم  دندرک ؛ یم  اه  فارگلت  اه و  همان  لیبق  نیا  نداتـسرف  هب 

هزرابم نایئاهب و  تیلاعف  حرـش  هب  لیـصفت  هب  دوخ  تارطاخ  رد  یفـسلف  مالـسالا  تجح  موحرم  دوب . ناـشیا  صخـش  يدرجورب ؛ هللا  تیآ 
هدش روشک  یشزومآ  يرادا و  هاگتـسد  دراو  هنادازآ  نایئاهب  هک  دوب  نآ  زا  نیدتم  مدرم  ساره  عقاو  رد  تسا . هتخادرپ  نانآ  اب  اه  یبهذم 
چیه زا  دنتـسناد و  یم  روشک  يرادا  هاگتـسد  رد  ذوفن  ار  دوخ  تیقفوم  هار  هرود ؛ نیا  رد  نایئاهب  دـنا . هدـش  کیدزن  زین  راـبرد  هب  یتح  و 

زین تیئاهب  یغیلبت  ياه  هشقن  رد  تقد  دشابیم و  رـصاعم  نیخروم  رثکا  دیئات  دروم  عوضوم  نیا  دـندوبن  راذـگورف  ریـسم  نیا  رد  یـششوک 
هک دوب  یعیبط  تخادرپ . یم  دیلپ  هشقن  نیا  اب  هلباقم  هب  تدش  اب  دوب و  هتفایرد  ار  نآ  يدرجورب  هللا  تیآ  هتبلا  تسا ؛ عوضوم  نیمه  دیوم 

تیئاهب غیلبت  راک  هب  دنتسناوت  یم  رتهب  شرورپ ؛ شزومآ و  هژیو  هب  فلتخم ؛ تارادا  رد  ذوفن  هدمآ و  تسد  هب  تیعقوم  زا  هدافتسا  اب  نانآ 
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راصحنا يدصتم  یلم ؛ کناب  سیئر  هک  ینایئاهب  مان  تاصخشم ؛ مسا و  اب  هدیـسر  دنواهن  مدرم  زا  نامز  نآ  رد  هک  یتیاکـش  رد  دنزادرپب .
ذوفن هرابرد  فلتخم  ياهرهش  زا  تایاکـش  لیـس  دعب  هب  لاس 1325  یط  تسا . هدـش  جرد  دـنا ؛ هدوب  ملعم  تایناخد و  سرزاـب  كاـیرت ؛

ات دیشوک  یم  اه ؛ یتلود  هب  یتارکذت  نداد  اب  تصرف  ره  رد  ناشیا  دیسر و  یم  یتلود  نالوئـسم  يدرجورب و  هللا  تیآ  تسد  هب  اه  یئاهب 
ذوفن و داجیا   )) هک تشون  یفسلف  ياقآ  هب  يا  همان  نمض  رویرهش 1328  رد 28  يدرجورب  هللا  تیآ  رابکی  دـنک . يریگولج  نانآ  ذوفن  زا 
؛ دوش یم  هدهاشم  نانآ  هیلعرب  دوش  تلود ) يوس  زا   ) اردان هک  یتارهاظت  وهـس و  اطخ و  هن  تسا  دـصق  دـمع و  يور  زا  هقرف  نیا  تیوقت 

تقیقح .)) هن  تسا  تقیقح  لافغا  رهاظت و  طقف  طقف و 

یسمش ياهلاس 1320  یعامتجا  طیارش 

تـسیب هکلب  هلاس -  هدزناش  هرود  کی  یط  هک  ناریا  مدرم  یـسمش ؛ رویرهش 1320  رد 25  يو  دیعبت  هاش و  اضر  يروتاتکید  تسکـش  اب 
زا ار  دوخ  هدـش و  رادـیب  هرابکی  دوب ؛ هتـشاذگ  رـس  تشپ  دادبتـسا  كانتـشحو  ياه  سوباک  اب  ار  نآ  هتفر و  ورف  ددـجت  تلفغ  رد  هلاس - 

؛ داشرهوگ دجـسم  مایق  دـننام  ییاه  هسامح  ندـیرفآ  اب  هک  دنتـشاد  دوجو  ینازرابم  تدـم ؛ مامت  رد  دـندید . اهر  دازآ و  یهاـش  دادبتـسا 
یباوخ هب  مسینردـم ؛ تشهب  هب  ندیـسر  نامگ  رد  ددـجت و  دـشر  هب  ور  دـنور  رد  مدرم  هدوت  اما  دنتـشاد ؛ هاگن  نشور  ار  تمواـقم  غارچ 

؛ نید هاـش ؛ نارواـشم  يوـس  زا  اریز  دوـب ؛ هتفرگ  رارق  اـنگنت  رد  همه  زا  شیپ  ینید  تاـغیلبت  نید و  ناـیم ؛ نیا  رد  دـندوب . هتفر  ورف  قـیمع 
لابند هب  هاش و  اضر  رارف  دمآ . یم  باسح  هب  ددجت  هار  رس  یگرزب  عنام  هک  يا  هدیدپ  دش ؛ یم  یقلت  هدیـسوپ  هنهک و  هدیدپ  کی  ناونعب 
گنج زاغآ  زا  یشان  ناشیرپ  ناماسبان و  عاضوا  نینچ  مه  و  ینابرهش ؛ هینما و  شترا و  ماظن  نتسسگ  يدادبتـسا و  ماظن  نتخیر  مهرد  نآ 

دازآ اتبـسن  ياضف  رد  درک . مهارف  دندوب ؛ شراتفرگ  مامت  لاس  هدزناش  هک  يدنب  دیق و  زا  مدرم  ندش  دازآ  يارب  ار  يا  هنیمز  مود ؛ یناهج 
. تفرگ لکـش  دـندوب ، هدرک  لاغـشا  ار  نارهت  هک  اه  یـسیلگنا  اه و  سور  تیامح  اب  اـی  مدرم  لد  زا  يداـیز  بازحا  اـه و  هورگ  دـیدج ؛

دنور لاس 1323  رد  هک  ینامز  دندرک . یم  شالت  مدرم  نایم  نآ  جیورت  يارب  دنتـشاد و  یـصاخ  نامرآ  مارم و  مادک  ره  هک  ییاه  هورگ 
نیا زا  عاـفد  رد  يوروش  يوسب  ناریا  فرط  زا  ورین  لاـقتنا  تهج  يریگ  میمـصت  يارب  نارهت  سنارفنک  دـش و  زاـغآ  اـه  ناـملآ  تسکش 

رذآ 1322) یلا 9   5  / 1943 ربماسد لوا  ات  ربماون  27 ( ؛ دش لیکشت  تلزور  لیچرچ و  نیلاتـسا ؛ تکرـش  اب  ناملآ  مجاهت  ربارب  رد  روشک 
هکنآ اـت  دوـب  وربور  ناـجیابرذآ  تارکمد  هقرف  هناـبلط  هیزجت  تکرح  اـب  ناریا  یتدـم  يارب  زین ؛ نآ  زا  سپ  دوـب . ناـماسبان  ناریا  عاـضوا 
ناوج هاش  لاس 1327  رد  دعب ؛ یکدنا  دیدرگ . امرفمکح  ناریا  رب  یبسن  شمارآ  دش و  بوکرـس  لاس 1325  رذآ  رد  يرو  هشیپ  شروش 
ددرگ طلـسم  عاضوا  رب  ات  دش  نآ  رب  مادقا ؛ نیا  نداد  رارق  هناهب  اب  دوب ؛ هدرب  ردب  ملاس  ناج  دصق  ءوس  کی  زا  هک  يولهپ ؛) اضر  دـمحم  )
کی تسد  هب  مـه  نآ  لاس 1328  نابآ  رد  ریزو ) تسخن   ) ریژه ندش  هتـشک  اما  دـنک . هدـنز  رگید  یعونب  ار  شردـپ  يدادبتـسا  شور  و 

ارآ مزر  عنام  هب  اما  تفرگ ؛ ـالاب  تفن  ثحب  هرود  نیا  رد  درک . مهارف  مهدزناـش  سلجم  دازآ  همین  تاـباختنا  يارب  ار  هار  یمالـسا ؛ هورگ 
یلم يارب  ار  هار  داد ؛ خر  مالسا  نایئادف  تسد  هب  یلم و  ههبج  هتسجرب  ياضعا  هیـصوت  هب  هک  ارآ  مزر  رورت  درک . دروخرب  ریزو ) تسخن  )

ات 28 لاس 1329  رخاوا  زا  دیدرگ . یلم  تفن  تعنص  و  دش ؛ ریزو  تسخن  قدصم  رتکد  دیـسر ؛ تردق  هب  یلم  ههبج  درک . زاب  تفن  ندش 
نتفرگ جوا  اب  دنک . بسانم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  تسناوتن  یلیالد  هب  اما  تشاذـگ ؛ رـس  تشپ  ار  دازآ  هرود  کی  هبرجت  ناریا  دادرم 1332 

؛ دادبتـسا زا  يریگولج  ای  تردق  هب  یبای  تسد  فده  اب  دنتـشاد و  یلم  تلود  ییاپرب  رد  یمهـس  مادک  ره  هک  ییاه  حانج  نایم  فالتخا 
هیکت اب  ناخاضر  نامز  زا  هک  يدادبتـسا  بیترت  نیدب  دش . راومه  دادرم  ياتدوک 28  يارب  هار  دندوب ؛ هدرک  تکراشم  ماظن  يزادـنارب  رد 

دنچ اهلاس ؛ نیا  یط  تفای . رارقتسا  رگید  راب  دوب ؛ هتفرگ  اپ  روز  قیرط  زا  روشک  ندرک  هزینردم  هب  دقتعم  ددجتم  نارکفنشور  زا  یلـسن  رب 
ترابع اه  هورگ  نیا  دمآ . دیدپ  ناریا  گنهرف  تسایس و  هنحص  رد  فلتخم ، ياه  هلحن  هب  هتسباو  يرکف  یـسایس -  ياه  نایرج  زا  هتـسد 

بهذم و اب  هزرابم  هرود  ناخاضر ؛ هرود  دیدرت  یب  تیئاهب . هقرف  یلم و  ياه  هورگ  یتسیـسکرام و  ياه  هورگ  یبهذم  ياهورین  زا  دندوب 

تیئاهب هلاض  هقرف  ذوفن  رطخ  صوصخ  رد  ماما  هدشن  رشتنم  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 18زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


دادبتـسا راـشف و  اـب  هک  ینارود  تسا . هدوب  هعیـش  تیعجرم  هیملع و  ياـه  هزوح  دـننام  ینید  یندـم  ياـهداهن  اـه و  تنـس  ندرب  ناـیم  زا 
ياه بلاق  رد  اهراشف ؛ نیا  دننامب . تیناحور  توسک  رد  ات  دنتفای  هزاجا  يدودـعم  دارفا  هدـش و  لیطعت  هیملع  ياه  هزوح  مامت  ناخاضر ؛
هداد رارق  شراک  يانبم  ار  هنادبتسم  يرکفنشور  شرگن  یعون  هک  دش  یم  لابند  ناخاضر  هاگتسد  يوس  زا  هدمع  روطب  یئارجا ؛ یغیلبت و 

دادبتـسا هرود  مامت  رد  نانآ  دـندروآرد . ادـص  هب  ار  يداـش  لـبط  هتـشگ ؛ دونـشخ  نارگید  زا  شیب  اـه  یبهذـم  ناـخاضر ؛ نتفر  اـب  دوب .
دازآ سفق  زا  يرتوبک  نوچ  ییوگ  ناـخاضر ؛ نتفر  اـب  نوـنکا  دـندوب و  هدرک  سبح  هنیـس  رد  ار  ناـشیاه  سفن  ناـخاضر ؛ يرکفنـشور 

تیلاعف هب  تسیاب  یم  یبهذم ؛ رورس  نشج و  يراوگوس و  یناوخ و  هضور  یتنس  مسارم  يایحا  رب  نوزفا  اعبط  دندمآرد . زاورپ  هب  هتشگ ؛
اج رب  ءوس  راثآ  اب  لادـج  تسخن  دـنتخادرپ : یم  مهم  راک  ود  هب  تسیاب  یم  هاگآ  نینیدـتم  ناـمز  نآ  دـنتخادرپ . یم  زین  ینید  یبهذـم و 

بـسانت هب  هک  ینید  یب  اب  هلباقم  مود  دوب . هدـش  غیلبت  بهذـم  دـض  رب  اه  هلیح  عاونا  اب  هک  یناخاضر  هرود  زا  بهذـم  اب  هزرابم  زا  هدـنام 
يارب هزرابم  يورـسک ب - اب  هزراـبم  فلا - تسناد : رت  يدـج  دـنور  نآ  رد  ناوت  یم  ار  تهج  راـهچ  تشاد ؛ دوجو  هک  ییاـه  يراوشد 
ناریا هعماج  رد  ینید  ياه  هزیگنا  ندرک  رو  هلعـش  رد  تیئاهب  تیلاعف  نتفرگ  الاب  تیئاهب  اب  هزرابم  مسیـسکرام د - اب  هزرابم  باـجح ج -

راثآ نرق  کی  یط  درک . وجتـسج  ناریا  رد  هقرف  نیا  ندمآ  دیدپ  نامز  زا  دـیاب  ار  تیئاهب  اب  هزرابم  ریـس  لصا ؛ رد  تشاد . يراوتـسا  ریثأت 
تـسا هعمج » بش  راهچ   » کچوک هچباتک  نآ  هنومن  . ) تشاد همادا  زین  ناخاضر  هرود  ات  هزرابم  نیا  دمآ و  دیدپ  هقرف  نیا  در  رد  يدایز 

نآ رگید  هنومن  تسا .) ییاهب  کی  و  يرد - لالج  مانب   - ناملـسم کی  نایم  هرظانم  دـنچ  لـصاح  هدـمآ و  مهارف  لاس 1313 ش  رد  هک 
ناغلبم تیئاهب و  اب  هزرابم  يارب  ناـگرزاب  سدـنهم  ردـپ  اـب  یناـقلاط - هللا  تیآ  ردـپ   - یناـقلاط نسحلاوبا  دیـس  هللا  تیآ  هک  دوب  ینمجنا 
تروص هک  تسا  دـعب  هب  لاس 1323  زا  هزرابم  نیا  نتفرگ  جوا  دوش ؛ یم  طوبرم  ام  ثحب  هب  هک  هچنآ  اـما  دـندوب . هدرک  داـجیا  یحیـسم 

هرهچ زا  یخرب  هک  ارچ  دوش ؛ یم  یقلت  نآ  يازجا  تموکح و  اب  هزرابم  یعون  هب  تیئاـهب  اـب  هزراـبم  ینعی  دریگ . یم  دوخ  هب  زین  یـسایس 
رد نانآ  ذوفن  روضح و  اب  یتفلاخم  هنوگ  چیه  زین  تموکح  بناج  زا  دـندوب و  يرگ  یئاهب  ياه  شیارگ  نتـشاد  هب  مهتم  تموکح ؛ ياه 
زا لاب  غارف  اب  یئاهب  رـصانع  هک  دوب  هدـش  دـیدشت  يا  هنوگ  هب  ذوفن  نیا  دـش . یمن  هدـهاشم  میژر  یماظن  یتح  یتموکح و  يرادا و  ماظن 

دندرک . یم  هدافتساوس  يرگ  یئاهب  تاغیلبت  تیوقت  يارب  شیوخ  یلغش  تیقفوم 
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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 ) 
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. 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 

. 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
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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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