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تفر تقرس  هب  هک  ياهمان  ینامثع ، تیئاهب و  تابسانم  زا  ياهدرپ 

باتک تاصخشم 

تفر تقرس  هب  هک  ياهمان  ینامثع ؛ تییاهب و  تابسانم  زا  ياهدرپ  ناونع :
تسه هک  هنوگنآ  تییاهب  هعومجم : ناونع 

هدازداوج اضریلع  هدنروآدیدپ :
72-82 هحفص : دادعت 

: دلج هرامش 
یسراف نابز :

: عوضوم

تفر تقرس  هب  هک  ياهمان  ینامثع ، تیئاهب و  تابسانم  زا  ياهدرپ 

هب هام  ریگتسد و 4  هاش ) رورت  ِهئطوت  رد  تکرش  ماهتا  هب   ) ءاهب یلعنیسح  نایباب ، طسوت  هاش  نیدلارـصان  ماجرفان  رورت  یپ  رد  هک  مینادیم 
( دشیم بوسحم  ینامثع  ورملق  هک   ) قارع هب  دازآ و  نادنز  زا  هیـسور  ریفـس  راشف  اب  یلو  دوش  مادعا  هک  دشیم  ینیبشیپ  داتفا و  نادنز 
هب تسد  هک  اجنآ  اـت  [ ، 1 . ] دش نایعیـش ) ّدض  رب   ) نانآ نالوج  ِهصرع  نایباب و  هاگرارق  قارع ، هک  تشذگن  یتدـم  هاتوک  تشگ و  دـیعبت 
هک  ) زین ینامثع  تموکح  دندز . نارگ  ياهمخز  ار  يو  دندوشگ و  فورعم  يدـنبرد  اقآ  الم  هللا  تیآ  ریظن  عیـشت  ياهقف  زا  یـضعب  رورت 

للعت نایباب  هیبنت  لرتنک و  رد  دیوج ) هرهب  ناریا  اب  شیوخ  زیمآمکحت »  » طباور يوزارت  رد  یگنـس  ناونع  هب  هورگ  نآ  زا  دـمآیمن  شدـب 
تموکح دیدش  راشف  اب  و  [ 2  ] هتخیگنارب ار  ناریا  تلود  ضارتعا  رما ، نیا  دادیم . نادیم  اهنآ  هب  ناهن ، راکـشآ و  روط  هب  یتح  درکیم و 

هب ًاتیاهن  دـنک و  دـیعبت  هنردا  سپـس  لوبمالـسا و  هب  دادـغب  زا  شنارای  هداوناخ و  هارمه  ار  ءاهب  دـش  ریزگان  هرخالاب  ینامثع  تلود  ناریا ،
اکع هب  ار  وا  یبرغ ، ياههناخترافس  اب  ءاهب  تاطابترا  زین  و  لزا ) حبـص   ) شردارب ءاهب و  نیب  یهورگ  نورد  تخـس  ياهعازن  دیدشت  تلع 

ءاهب و اب  ینامثع  لاجر  زا  یخرب  نایم  هنـسح  طباور  دوجو  زا  یخیرات ، نئارق  دهد . رارق  رظن  تحت  ًادـیدش  هتخاس و  لقتنم  نیطـسلف ) رد  )
روهـشم ینافرع  ثیدح  رب  يریـسفت  اشاپ ، تکوش  یلع  شهاوخ  هب  يدـنفا  سابع  هکنانچ  دراد . تیاکح  ءاهبلادـبع ، وا : نیـشناج  رـسپ و 

يو زا  یمرگ  لابقتسا  اکیرما ، رد  ینامثع  ریبک  ریفـس  اشاپ ، ءایـض  فسوی  برغ ، هب  رفس 1911  رد  زین  و  [ 3  ] تشاگن ًایفخم ) ًازنک  تنک  »
رکذ لباق  ینامثع  تلود  دییأت  رد  يدـنفا  سابع  روهـشم  حول  هنیمز ، نیمه  رد  [ 4 . ] درک اپرب  یماش  سلجم  شراختفا  هب  دروآ و  لـمع  هب 

« يدـمحم تفالخ  ینامثع و  هیاپ  دـنلب  تلود  دروم  رد   » ار ینامحر » تاضویف  ینادمـص و  تاقیفوت  یبیغ و  تادـییأت  ، » نآ یط  هک  تسا 
غلبم  ) یتیآ نیـسحلادبع  [ . 5 ...«. ] ددرگ رادیاپ  تمظع  نایک  رب  دوش و  رقتـسم  نیمز  طیـسب  رب  شتردق   » هک دـهاوخیم  دـنکیم و  وزرآ 

يدـنفا سابع  يوس  زا  لوا ، یناهج  گنج  يانثا  رد  هک  تسا  یعدـم  تشاد ، رارق  يدـنفا  سابع  تیانع  دروم  تخـس  هک  یئاهب ) نیـشیپ 
ناریا هب  هلمح  يارب   » ینامثع ياشاپ  نآ ، یط  هک  هدوب  ینامثع ) شترا  هدنامرف   ) اشاپ لامج  تسد  هب  ماش  رد  یکرت  یحول  ندناسر  رومأم 

دـض رب  ینامثع  تلود  اب  هک  هتـشادن  ییابا  یتح  تیئاهب  ياوشیپ  دهدیم  ناشن  نیا  و  [ ، 6  ] تسا هدش  قیوشت  یمالـسا » تدحو  ناونع  هب 
دوب ماش  رد  اشاپ  لامج  هک  تاقوا  نآ  رد  : » دـسیونیم اشاپ » لامج  هیـضق   » ناونع تحت  ارجام  حرـش  رد  یتیآ  دـهد . ناشن  یهارمه  ناریا 
هدش هتسب  تسا  وا  زیخرز  یناپمک  کناب و  ای  زیخ  لصاح  عرزم  هک  ناریا  هار  هکنیا  لوا  تشاد . بارطـضا  هدیدع  تاهج  زا  يدنفا  سابع 

رد لیخد  وا  هک  دنمهفب  دنرآ و  تسد  هب  ار  وا  تنایخ  كرادم  دنراذگب و  وا  رس  هب  رس  اشاپ  رونا  اشاپ و  لامج  دیسرتیم  هکنآ  مود  دوب .
هکنانچ دوشن ، يراج  یمومع  حلـص  گنج ، زا  دـعب  رگا  و  دـش ، هکنانچ  دوش ، گنج  لـخاد  اـکیرما  رگا  هکنآ  موس  تسا . یـسایس  روما 
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، نآ يادتبا  تشون . دسیونب و  اشاپ  لامج  هب  يذغاک  دیسر  شرطاخ  هب  اهنمض  نیا  رد  دروآ . شیپ  دوخ  ییوگ  بیغ  رد  يرذع  هچ  دشن ،
دش یهاوخ  قفوم  مه  وت  هک  اشاپ  لامج  هب  ترصن  هدعو  ًانمض  مالـسا و  هب  وا  تامدخ  زا  یحرـش  تسا ؛ یبویا  نیدلا  حالـص  مایق  خیرات 
نیا تیقفوم  طرش  دوب :]  ] هدرک جرد  ار  هلمج  نیا  حول ، رخآ  رد  و  تیحیـسم ،) ینعی   ) رفک رب  تسج  یهاوخ  هبلغ  و  نیدلا ، حالـص  دننام 

ار ناشیا  تدش ، تدح و  هب  ولو  تسا  مسق  ره  هب  دعب  دنابصعتم  ّرـصم و  دوخ  بهذم  رد  نایناریا  نوچ  دـیوش و  قفتم  ناریا  اب  هک  تسا 
حول نیا  دییامن .) مایق  مالسا  ترصن  رب  مه  اب  دشاب ، یـشکودرا  هب  هچرگا  دینک ، دوخ  هدارا  روهقم  ار  ناریا  ینعی   ) هدرک دوخ  رماوا  عیطم 

رد دیاب  هک  درک  توعد  ارم  دوب و  هدش  هتشون  شدوخ  ياضما  بتاک و  طخ  هب  هتخیمآ ، مه  هب  یـسراف  یکرت و  یبرع و  يا ]  ] هحفـص رد 
دنچ یتح  دتفین و  يرگید  تسد  هب  هک  ییوشب  بآ  هب  ار  نآ  يروف  دـیاب  یناسرب  وا  هب  هک  دـشن  نکمم  رگا  یناسرب و  اشاپ  لامج  هب  ماش 

درکیم ررکم  یه  و  تسا ، بوخ  دنیبب  اشاپ  لامج  رگا  هک  تسا ، یتمکح  نیا  رد  یلو  دتفیب  نایناریا  تسد  هب  دیابن  حول  نیا  تفگ  هعفد 
نم متفگ : بیجع ، شرافـس  نیا  زا  راذتعا  ماقم  رد  نم  تسا . دیفم  تیئاهب ]  ] رما يارب  هک  تسا  يّرـس  نیا  رد  تسا ، یتمکح  نیا  رد  هک 

لاـمج دـییأت  تفگ  درک و  ریغت  مسرب . اـشاپ  لاـمج  هب  هک  دـنهدیمن  مهار  منادیمن ، بوخ  مه  یکرت  هک  یناریا ، ساـبل  یناریا ، صخش 
هناور ناکرت ، توسک  رد  ار  وا  هدرک و  هیهت  يو  يارب  ییولوم  هنیف و  سپـس  يدـنفا  سابع  یتیآ : شرازگ  هب  دـسریم .»! امـش  هب  كراـبم 

طخ نرت  رد  بش  يو  هک  یتیآ ، دوخ  هزجعم  بلق و  تافـص  زا  ای  دوب  شردپ  دـییأت  اهبلادـبع و  هزجعم  زا  تسین  مولعم  اما  دزاسیم . ماش 
ار هیضق  نیا  : » دیازفایم یتیآ  دوریم ! تقرس  هب  دوب  حول  نآ  هلمجنم  تاجتشون و  رفـس و  بابـسا  هک  يا ]  ] هبعج دربیم و  شباوخ  نهآ 

ازریم يدنفا ، سابع ]  ] يروف دیسر و  افیح  هب  شربخ  تفر و  تقرس  هب  نرت  رد  نم  تاجتشون  هبعج  رفـس  نآ  رد  هک  دننادیم  نایئاهب  همه 
، بلطم هدوب و  يا ]  ] هداس تقرس  دیمهف  هکنآ  ات  دوب  نارگن  یتدمات  و  هدش ؟ هچ  دنیبب  ماش  هب  داتسرف  ار  شلایع ، براقا  زا  يدزی ، نیـسح 

هدرب یتشز  هب  ار  وا  مان  هباطخ ، حول و  دنچ  رد  اشاپ ، لامج  رادتقا  لاوز  زا  سپ  هک  تسا  بجع  و  دـش ، هدوسآ  شرطاخ  هدـنام و  روتـسم 
[ . 7 ! ] تسا

یقرواپ

نرق 130 ؛  / 7 ینامـسآ ، هدـئام  رد : یقوش  ءاهب و  دوخ  تافارتعا  قارع ر.ك ، رد  اهلاس  نآ  رد  نایباب  ياهیـشکمدآ  اـهیدزد و  يارب  [ 1]
.171  / 2 عیدب ،

ءاهب ترضح  باتک  رد  جردنم  هجحیذ 1278 ،  12 دادغب ، رد  ناریا  لوسنک  هب  ناریا  ِهجراخ  ریزو  ناخ  دیعس  ازریم  همان  هشیلک  ر.ك ، [ 2]
ص 148. یضیف ، یلع  دمحم  هللا ،

ص 21. ینامیلس ، هللا  زیزع  ِهلاقم  ش 1 و 2 ، (، 1353  ) لاس 29 عیدب ، گنهآ  [ 3]
ص 147. یناجوم ، یلع  دیس  اکیرما ، ناریا و  تابسانم  یسررب  [ 4]

.312  / 2 يدنفا ، سابع  بیتاکم ، [ 5]
.149  / 1 چ 7 ، لیحلا ، فشک  [ 6]

.149  / 1 چ 7 ، نامه ، زین ر.ك ، . 111 109 ــ   / 3 چ 4 ، نامه ، [ 7]

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 
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ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 10زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	پردهاي از مناسبات بهائيت و عثماني، نامهاي كه به سرقت رفت
	مشخصات كتاب
	پردهاي از مناسبات بهائيت و عثماني، نامهاي كه به سرقت رفت
	پاورقي

	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

