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املع عضاوم  يولهپ و  میژر  تییاهب ،

باتک تاصخشم 

ناینیسح هللا  حور  فلؤم :
1386 هرامش 17 /  لاس 4 /  تیئاهب /  همان  هژیو  یخیرات /  تاعلاطم  همانلصف 

: زا هتفرگرب 

املع عضاوم  يولهپ و  میژر  تییاهب ،

رس رب  يولهپ  میژر  ناییاهب و  كرتشم  عفانم  تسا . هدوب  ورهبور  هعیـش  تیناحور  تفلاخم  اب  هراومه  زیمآتعدب ، ینییآ  ناونع  هب  تییاهب 
فعاضم تیساسح  نیا  یماگنه  درک . رتشیب  ار  هعیش  ناملاع  تیعجرم و  تیساسح  اهیولهپ  ناییاهب و  کیژتارتسا  يراکمه  يزیتمالسا و 

زین تراقح و  لـیلد  هب  هاـشاضر  دـیدرگ . رجنم  ياهتـشونان  هبناـج و  هس  یناـمیپ  هب  ناـییاهب  لیئارـسا -  يولهپ -  میژر  تابـسانم  هک  دـش 
ای هناگیب  وا  دوخ  دـننام  هک  تشامگیم  یتلود  مهم  بصانم  رد  ار  یناسک   » ناریا هعماج  یبهذـم  راتخاس  مالـسا و  هب  تبـسن  شاینمـشد 
راک هب  يرالاسناوید  هرادا  رد  ار  اهییاهب » اهیباب و  هژیو  صاخ  ینید  ياههورگ  هب  هتـسباو  دارفا  ناسنیدـب  دـندوب . تفاـب  نیا  اـب  ضراـعم 

درگرـس کی  هک  دناسر  ییاج  هب  ار  راک  هاش  اضر  [ . 1 . ] دندش لیدبت  ناریا » يداصتقا  یـسایس و  رترب  تردـق  هب   » يدوز هب  هک  تشامگ 
هاشاضر تموکح  دانسا  زا  هدنکارپ  ياهشرازگ  [ . 2 . ] درک بوصنم  دهعیلو  صوصخم  نادوجآ  ناونع  هب  ار  یعینـص  هللادسا  مان  هب  ییاهب 
شرورپ شزومآ و  تبث و  هرادا  تایناخد ، هرادا  نهآهار ، شترا ، دننام  یتلود  دیدج  ياهنامزاس  زا  يرایسب  رد  ناییاهب  هک  دهدیم  ناشن 

رتشیب يو  طوقـس  زا  دـعب  یهاـشاضر  يرادا  ماـظن  رد  ناـییاهب  ذوفن  هدرتسگ  دنتـشاد . تسد  رد  ار  مهم  بصاـنم  زا  يرایـسب  هدرک ، ذوفن 
هب اهاتسور و  یتح  اهرهش و  نارهت ، رد  ناییاهب  ینید  زکارم  ای  لفحم  یپردیپ  سیسأت  هدرتسگ ، تاغیلبت  ناییاهب ، یخاتسگ  دش . راکـشآ 

میژر رـصانع  ياهتیامح  تیناحور و  ياهـشلاچ  رب  يرورم  دادیم . ناییاهب  هدرتسگ  ماجـسنا  تردق و  ذوفن ، زا  ناشن  نانمؤم  ندناسر  لتق 
، ثداوح لئاسم و  هب  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  تیعجرم  تیناحور و  دـناسرب . تاـبثا  هب  ار  هیـضرف  نیا  دـناوتیم  رتشیب  مود  يولهپ  هرود  رد 

دـض تازرابم  رد  یتح  دناهتـسیرگن . بهذـم  هاـگیاج  زا  یعـضوم  ینید و  یهاـگن  اـب  فلتخم  لـحن  لـلم و  بازحا ، اـههقرف ، صاخـشا ،
هک دنتـسنادیم  یناطیـش  ثیبخ و  تهج  نآ  زا  ار  رامعتـسا  تسا . هتـشادن  یتلاخد  یتسیلانویـسان  تاـساسحا  هاگچـیه  اـملع ، يرامعتـسا 

ساپ ار  نانمؤم  لام  ناج و  مارتحا  تسا و  بصاغ  هک  دندرکیم  هزرابم  زور  نآ  زا  دادبتـسا  اب  دوب . نانمؤم  رب  رافک  هطلـس  ینیع  قادصم 
تیمکاح زا  رتمک  ياهلـصاف  اب  یتردق  ار  هطورـشم  هک  دنتـساخرب  تیامح  هب  تهج  نآ  زا  فجن  عجارم  هطورـشم ، بالقنا  رد  درادیمن .

نآ هب  سور  ناریا و  گنج  رد  دندوب . راودیما  هطورشم  طسوت  مالسا  هدنام  لطعم  ماکحا  يارجا  هب  دنتسنادیم و  دادبتسا  هب  تبـسن  ینید 
هطلس نانمؤم  رب  رافک  هک  دندرک  تفلاخم  تهج  نآ  زا  زین  يژر  دادرارق  اب  و  دنیادزب ؛ نانمؤم  زا  ار  رافک  هطلس  هک  دندرک  تکرش  تهج 

راذگتعدب یهورگ  ار  ناییاهب  نوچ  دوب . هنارادـمنید  یهاگن  زین  تییاهب  هب  رویرهش 1320  زا  دعب  هعیش  تیعجرم  هاگن  دنباین . يداصتقا 
هب نآ ، رب  نوزفا  دـندرکیم . تفلاخم  نآ  اب  دوب  هتفاین  ناینب  ینامـسآ  باتک  ینید و  داینب  چـیه  رب  اهنآ  بتکم  هک  دنتـسنادیم  زاـسنید  و 

فعاضم یعیش  ناملاع  تیساسح  تیعقوم ، نیا  زا  ناییاهب  هدافتـساءوس  یلخاد و  دادبتـسا  یجراخ و  رامعتـسا  هب  ناییاهب  یگتـسباو  لیلد 
لوا نرق  نایاپ  اب  هک  دوب  هدـش  ینیبشیپ  ناییاهب  ياهباتک  رد  دوب . تییاهب  لوا  هدـس  اب  قباطم  لاس 1322 ش  دوجوم  دانسا  قبط  دیدرگ .

تاروتسد زا  یکی  رد  دندناسر . ناکما  دحرـس  هب  ار  دوخ  تاغیلبت  تیلاعف و  ناییاهب ، لفاحم  اذل  دش . دهاوخ  زاغآ  نانآ  يزوریپ  ناییاهب ،
دهم تالایا ، زا  کـی  ره  رد  يارق  ندـم و  رد  لـفاحم  زکارم و  ریثکت  لوا  نرق  ياـضقنا  زا  لـبق  : » دوب هدـمآ  ناـییاهب ، ربهر  يدـنفا  یقوش 
لامک هب  ار  هرهاب  تاحوتف  ءایحا  ایهم . رفظ  حتف و  نیمـضت  يارب  یلعألم  يرورـض . هناریلد  مظنم و  رمتـسم ، يروف و  یعاسم  تسا . هللارما 
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مهدراهچ خیرات  هب  ياهمانشخب  رد  ناریا  رد  ناییاهب  لفحم  لیئارـسا ، ياکع  رد  ناییاهب  يربهر  زا  روتـسد  نیا  لابند  هب  مرظتنم ». قایتشا 
دنچ نیا  رد  دیاب  دوصقم  لزنمرس  هب  لوصو  يارب   » هک درک  مالعا  ناییاهب  هب  ناییاهب  مدص  لاس  همحرلارهـش  مهدزیـس  اب  قباطم  ریت 1322 
نیا رد  دـنیامیپب و  ار  هیقاب  لحارم  لیثمیب  یتیلاعف  ریظنیب و  یتمه  هب  هدـنام  یقاب  ییاـهب  هرود  لوا  نرق  لاـس  نیرخآ  زا  هک  دودـحم  هاـم 

، نیمارف نـیا  یپ  رد  [ . 3 .« ] ددرگ ذـیفنت  ارجا و  متا  لمکا و  وحن  هب  سدـقم  عاطم  روتـسد  ات  دـنیامن  تموادـم  تیدـج و  تیاهنیب  لیبس 
. دـندناسر لتق  هب  دورهاش  رد  ار  نایعیـش  زا  یکی  نابعـش 1323 ش  همین  بش  رد  هک  ییاج  ات  تفای . شرتسگ  تدـش  هب  تییاهب  تیلاـعف 

سیئر زا  یشرازگ  هدنورپ ، نیا  رد  درک . یگدیـسر  هب  عورـش  لیکـشت و  ياهدنورپ  دورهاش  يارـسداد  تفرگ و  رارق  درگیپ  تحت  عضوم 
هدـمآ شرازگ  نیا  رد  تسا . ناییاهب  یخاتـسگ  یتلود و  تارادا  رد  نانآ  ذوفن  رگناـشن  هک  هدـش  تبث  دورهاـش  يرادـنامرف  هب  یناـبرهش 

ینابذج ياقآ  نهآهار 4 - دنمراک  يدابق  رابوراوخ 3 - هلغ و  هرادا  سیئر  ینابهر  ياقآ  تایناخد 2 - هرادا  سیئر  يردان  ياقآ  - 1 تسا :
زا یـضعب  گنهرف و  هرادا  نادـنمراک  هدازاـقآ  يدیـشروخ و  ناـیاقآ  هسوش و  ار  دـنمراک  ییادیـش  ياـقآ  فارگلت 5 - تـسپ و  دـنمراک 

تیرومأم لـحم  هب  ادـعب  فقوتم و  یتدـم  دـندوب ،] هدـش   ] دراو دورهاـش  هب  تاـغیلبت  دوصقم  هب  یـصخرم و  روط  هب  هک  یتلود  نیرومأـم 
همادا ار  دوخ  تایونم  دـصاقم  تفرـشیپ  ترکـس  روط  هب  و  دـندیزرو ]  ] تردابم هنامرحم  يرـس و  ياهنمجنا  لیکـشت  رب  هدومن و  تمیزع 

دادرم 23، مود  ابعلآ ) سماخ  دلوت  بش   ) نابعـش موس  بش  رد  یتح  درگیپ و  ار  دوخ  تایلمع  رـساجت  قیرط  هب  اریخا  هکنیا  ات  دـنداد ،] ]
بجوم نانآ  هیوریب  تامادقا  یکاته ... مالـسا  سدقم  بهذـم  هب  ینلع  روط  هب  نارهت  نابایخ  رد  دورهاش  میقم  يرـسگنس  یناحبـس  یلو 

رفن دـنچ  هعقاو ، نیا  رد  دوب . وـقربا  يد 1328  هعقاو 13  ناـییاهب ، تشز  تامادـقا  زا  یکی  [ . 4 .... ] مهارف ار  یگمه  تینابـصع  ناجیه و 
. دنناسریم لتق  هب  یعیجف  زرط  هب  ار  رفن  شـش  دننکیم و  هلمح  هنابـش  درـشفیم ، ياپ  دوخ  تاداقتعا  رب  هک  هعیـش  ینزریپ  هناخ  هب  ییاهب 

هموصعم ياهمان 2 - هب  وا  نادنزرف  زا  رفن  جنپ  هلاس و  هاجنپ  ارغـص  - 1 زا : تسا  ترابع  رفن  شـش  نیا  یماسا  هدنورپ ، تساوخ  رفیک  قبط 
هک دوب  نیا  نزریپ  نیا  مرج  هلاس . شش  نیـسح  هلاس 6 - هدراهچ  ربکایلع  هلاس 5 - تشه  یبیب  هلاس 4 - هدزای  هجیدخ  هلاس 3 - هدزناپ 

ربنم ياپ  رد  دندوب  ظعو  لوغشم  ظاعو  هک  یمومع  عماجم  دجاسم و  رد  هک  دوب  بصعتم  تمـسق  نیا  رد  يروط  هب  یـشاحف و  اهییاهب   » هب
لقن ییاهناتساد  ناییاهب  ياهیخاتسگ  زا  ینیع  نادهاش  [ . 5 .« ] دینک نعل  ییاهب  نارـس  يدنفا و  سابع  هب  هک  درکیم ، دایرف  دنلب  يادص  اب 

هب غــیلبت  يارب  لاـس 1329 ش  ناـضمر  رد  هک  یناجنـسرا  مالـسالاتجح  هتفگ  هب  تسا . ناـییاهب  یمجاـهت  هیحور  رگناـیب  هـک  دـننکیم 
مامح زا  تخل  ار  ادـخدک  نز  موجه و  هنانز  مامح  هب  دـندرک و  رپ  ار  لحم  دجـسم  مامح  هاـچ  یتح  ناـییاهب  دوب ، هتفر  سراـف  ناتـسورس 
نانآ دندرکیم . توعد  تییاهب  شیک  هب  ار  ناملسم  مدرم  انلع  ددرت و  اهاتسور  اهرهـش و  رد  هنادازآ  ییاهب ، نیغلبم  [ . 6 . ] دندروآ نوریب 

رد ناـشاک  رد  ییاـهب  سیجرب  رتـکد  تامادـقا  دـننک . بذـج  رتـشیب  ار  ناـناوج  دـنناوتب  اـت  دـندرکیم  هدافتـسا  غیلبت  يارب  اـبیز  ناـنز  زا 
اب روشک ، رـساترس  رد  اهییاهب  دوب . هدـش  ياهناسفا  یناتـساد  اهلاس  نآ  رد  يرگییاهب  غیلبت  مدرم و  سوماـن  کـته  نآرق و  هب  یمارتحایب 

يزکرم زین ، نارهت  رد  دـندوب . هدرک  ییاهب  ار  اهنآ  حالطـصا  هب  هدرک ، عمج  دوخ  رود  ار  حولهداـس  مدرم  زا  ياهدـع  ییاـهلفحم  سیـسأت 
یتح هک  دـندوب  هدرک  ذوفن  تموکح  هندـب  رد  نانچ  ناییاهب  تشاد . گرزب  يرالات  دـبنگ و  هک  دنتـشاد  سدـقلا » هریظح   » ماـن هب  گرزب 
رابرد هب  زور  ره  هک  دوب  رابرد  هجوت  دروم  نانچ  يدایا  دوب . يدایا » میرکلادـبع  دبهپـس   » مان هب  ییاـهب  يرـسفا  هاـش ، صوصخم  کـشزپ 

تازرابم هک  یماگنه  تشاد ». شزرا  اهنامرد  همه  زا  شیب  شیاهدـنخبل  : » هکلم هتفگ  هب  درکیم . ندـید  ناریا ، هکلم  اـیرث ، زا  تفریم و 
يدایا رتکد  : » تفگ هاش  دش . ایوج  هاش  زا  ار  عوضوم  نارگن ، رایـسب  ایرث  تفرن . ایرث  ندید  هب  رگید  دیـسر  جوا  هب  تییاهب  هیلع  تیناحور 

تسا رتهب  تسا . هتخیگنارب  یبهذم  هورگ  نیا  هیلع  ار  مدرم  نارهت ، دهتجم  نیرتگرزب  اهزور  نیا  هدمآ و  ایند  هب  ییاهب  هداوناخ  کی  رد 
ناوـنع هـب  تشگزاـب و  ناریا  راـبرد  هـب  اـیلاتیا  زا  يداـیا  ناــییاهب ، هـیلع  شروـش  یــشکورف  زا  سپ  [ 7 .« ] دوـشن یباـتفآ  راـبرد  رد  ـالعف 
يدایا ایآ  هک  تشون  یباتک  ناوتیم  : » دـسیونیم هاش ، رای  تسودرف ، دبـشترا  هک  ییاج  اـت  دـمآرد  ناریا  تسایـس  رـصنع  نیرتتردـقرپ 

ناریا رد  دـنتفرگ و  رارق  مهم  لغاشم  رد  اهییاهب  يدایا ، تیمکاـح  ناـمز  رد  [ 8 [ »؟ يولهپ اضردـمحم  ای  درکیم  تنطلـس  ناریا  رب  ییاهب 
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نیب اهنآ  شرتسگ  ذوفن و  ناناملـسم ، نیب  تییاهب  جیورت  غیلبت و  ناییاهب ، هناخاتـسگ  راتفر  لاح  ره  هب  [ . 9 . ] تشادن دوجو  راکیب  ییاهب 
زا رایـسب » لـصفم و  ياـهراموط   » لاـسرا اـب  مدرم  تخیگنارب و  ناریا  مدرم  نیب  ار  تفلاـخم  تیـساسح و  زا  یجوـم  یتـلود ، ياـهنامزاس 

راکفا دـیدش  راـشف  کـی  رد  يدرجورب  هللاتیآ  : » یفـسلف موحرم  هتفگ  هب  [ . 10 . ] دـندروآ هاـنپ  يدرجورب  هللاتیآ  هب  فلتخم  ياـهرهش 
هک اههچ  تسا و  ییاهب  هرادا  نالف  سیئر  ای  تسا و  ییاهب  اجنیا  رادـنامرف  الثم  هک  دـمآیم  همان  تایالو  زا  ابترم  دوب . هدـش  عقاو  یمومع 

دوخ ياهتیلاعف  تییاهب  هلاض  هقرف  . » دوب ناییاهب  تراسج  ذوفن و  دـهاش  درجورب ، رد  تماقا  ماـگنه  يدرجورب ، هللاتیآ  [ . 11 .« ] دنکیمن
بیرخت ار  رهش  ینید  سرادم  زا  یکی   » هک دیـسر  ییاج  هب  یخاتـسگ  دوب ». هدرک  دیدشت  یتلود  تارادا  رد  صوصخ  هب  درجورب و  رد  ار 

ات دشن  قفوم  دنک ، يریگولج  اهنآ  تامادقا  زا  ینوناق  ياههار  زا  دیشوک  هچ  ره  يدرجورب  هللاتیآ  دنداهن ». انب  یناتـسریبد  نآ  ياج  هب  و 
هب ار  فارطا  یحاوـن  رهـش و  مدرم  یتدـم  كدـنا  رد  ناـشیا  تمیزع  ربـخ  دـندش . جراـخ  رهـش  زا  رما  نیا  هب  ضارتـعا  ناوـنع  هب   » هـکنیا

تسد و  دیامنیم » رهـش  هب  ناشیا  تعجارم  رد  یعـس  هدومن و  رطخ  ساسحا   » زین تلود  و  تشاداو » هناخفارگلت  رد  عامتجا  تارهاظت و 
يو تشاداو . مادـقا  هب  ار  يدرجورب  هللاتیآ  یمدرم ، نوزفازور  ياـهراشف  لاـح  ره  هـب  [ . 12 . ] دـنزیم رهـش  تارادا  زا  ناییاهب  لاقتنا  هب 

تامادـقا زا  يریگولج  يارب  نامزمه  داتـسرفیم و  اهنآ  یتاغیلبت  اهتیلاعف  لحم  هب  اـهییاهب  تاـغیلبت  يزاـسیثنخ  يارب  ار  نویناـحور  ادـتبا 
یفـسلف ياـقآ  زا  ياهماـن  لاـسرا  اـب  ناـشیا  ادـتبا  رد  دـشیم . لـسوتم  تقو  ياـهتلود  هب  دوخ  یـسایس  شور  قبط  ناـییاهب ، زیمآتنوشخ 

هبتاکم هلیسو  هب  فارطا  زا  هک  تسا  زور  دنچ  دوب ...« : هدمآ  همان  نیا  رد  دهد . رکذت  ارآمزر )  ) ریزوتسخن هب  ار  عوضوم  هک  دهاوخیم 
زا هک  تسا  یفارگلت  و  هدیـسر ، نامرک  فارطا  زا  هک  تسا  یبوتکم  هلمج  زا  دـننکیم . هییاهب  هلاض  هقرف  زا  تایاکـش  نم  هب  تافارگلت  و 

تـسا دنمـشهاوخ  دـننکیم ... تیامح  هییاهب  هلاض  هقرف  زا  تارادا  ياسؤر  ریاس  رادـشخب و  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  هرباخم ... زردوگیلا 
هب رجنم  هک  دـنهد  همتاخ  ار  هیـضق  رتدوز  هچ  ره  هک  دـیناسرب  ناشیا  هب  ار  بلطم  دـینک و  تاقالم  ار  ریزوتسخن  ياقآ  فرـشا  یلاعبانج 
هب رگید ، راب  دش . ریزوتسخن  قدصم  يو  زا  سپ  درکن . رثا  ارآمزر  هب  يدرجورب  هللاتیآ  رکذت  [ . 13 .« ] دوشن يزیرنوخ  هلباقم و  عازن و 
درک غالبا  ار  ناشیا  مایپ  تفر و  قدصم  دزن  یفسلف  ياقآ  دنک . تبحص  ناییاهب  تیلاعف  هرابرد  قدصم  اب  ات  دنداد  تیرومأم  یفسلف  ياقآ 

داجیا ناملسم  مدرم  يارب  ار  یتالکـشم  دنتـسه و  لاعف  اهناتـسرهش  رد  اهییاهب  نآلا  دیتسه و  ناریا  یمالـسا  تلود  سیئر  امـش  : » تفگ و 
یمادقا هراب  نیا  رد  امـش  هک  دنتـسناد  مزال  ناشیا  دسریم . يدرجورب  هللاتیآ  هب  تیاکـش  ناونع  هب  نانآ  زا  ییاههمان  ابترم  اذل  دناهدرک ،

ییاهب ناملـسم و  نم  رظن  زا  یفـسلف  ياقآ  تفگ : دیدنخ و  دنلب  يادص  اب  هاقهاق و  يزیمآرخـسمت ، ياهنوگ  هب  : » قدصم رتکد  دـییامرفب ».
راـبخا هکنیا  اـت  دـندوب  اـنتعایب  يدرجورب  هللاتیآ  رظن  هـب  نوـچمه  اـهتلود  [ . 14 .« ] دنتـسه یناریا  تـلم و  کـی  زا  هـمه  دـنرادن ، یقرف 
هرکاذم تاقالم و  رومأم  ار  يو  یفسلف ، ياقآ  هب  ياهمان  رد  1373 ش ،]  ] لاس 1333 ناضمر  زا  دعب  يو  دیسر . ناشیا  هب  ياهدننکنارگن 

ابیرقت هک  دندوب  هتشاد  راهظا  دوب و  هدیسر  ریقح  يالکو  یضعب  زا  یبوتکم  نادابآ  زا  لبق  يدنچ  دناسریم  یلاع  ضرع  هب  : » دومن هاش  اب 
باوخ رد  ناریا  رد  روما  يایلوا  هکنیا  لثم  دش ؟ دهاوخ  رجنم  اجک  هب  ناریا  عاضوا  منادیمن  هدش ... هییاهب  هقرف  اب  نادابآ  تفن  روما  هرادا 
تبقاع تسین . کچوک  هقرف  نیا  يایاضق  هک  دینک  هبنتم  دینک و  رادیب  ار  روما  يایلوا  یـضعب  یعقوم  رد  دوشب  دیاش  دناهتفرورف ... یقیمع 

يرتسگداد هک  دنتسه  روما  رب  طلـسم  دنراد و  هار  یتلود  تارادا  رد  اهنیا  هزادنا  هب  منیبیم . میخو  یلیخ  ریقح ، هقرف ، نیا  زا  ار  ناریا  روما 
رگا ریدقت  ره  هب  دنیامن ... تازاجم  ار ، هانگیب  ناملسم  جنپ  وقربا ، رد  وا  ندوب  لتاق  تسا  هدش  تباث  هک  ار  اهنیا  زا  رفن  کی  هکنیا  تئرج 

ياهدیاف كدـنا  مرادـن  نامگ  هچ  رگا  دـیناسرب ؛ ینویامه  ترـضح  یلعا  ضرع  هب  ار  بلاطم  دـیهاوخب و  تقو  رابرد  زا  دـیتسناد  حالص 
عقاو رثؤم  يدرجورب  هللاتیآ  تامادـقا  زا  کی  چـیه  نوچ  [ . 15 .« ] متـسه سویأم  تکلمم  نیا  تاحالـصا  زا  ریقح  یلک  هب  دوش . بترتم 
غیلبت هب  تسد  دوشیم ، شخپ  میقتسم  روط  هب  ویدار  زا  يو  ینارنخس  هک  1374 ش ]  ] ناضمر 1334 درک و  داهنشیپ  یفسلف  ياقآ  دشن ،
ادعب  » هک دوش  هتفگ  هاش  هب  هلئـسم  نیا  تسا  رتهب  درک  هفاضا  دیدنـسپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  يدرجورب  هللاتیآ  دوش . هدز  تییاهب  هیلع  یملع 
نارگ یلیخ  ناناملسم  يارب  بلطم  نیا  اریز  ددرگ ، عطق  ویدار  زا  ینارنخـس  شخپ  دنکب و  ینکـشراک  هک  دیاین  وا  تسد  هب  کسمتـسم 
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. درک غالبا  يو  هب  ار  يدرجورب  هللاتیآ  رظن  هاش  اب  تاقالم  رد  یفـسلف  ياقآ  دوشیم ». اـهییاهب  رتشیب  هچ  ره  يرجت  ثعاـب  دوب و  دـهاوخ 
هیلع دـجاسم  همه  ناضمر  هام  رد  هک  درک  غـالبا  زین  نارهت  ظاـعو  هب  ار  عوضوم  یفـسلف  ياـقآ  دـییوگب .» دـیورب  : » تفگ خـساپ  رد  هاـش 

هام هک  ناضمر  كرابم  هام  زاغآ  زا  لاسما   » یقرت همانهتفه  شرازگ  هب  دیـسرارف . ناـضمر  هاـم  [ . 16 . ] دـننزب یملع  غیلبت  هب  تسد  ناییاهب 
هقرف رطخ  اهییاهب و  اب  هزرابم  عوضوم  تسا ، ظاعو  نویناحور و  هباطخ  ظعو و  عامتـسا  ایاکت و  دـجاسم و  رد  نیملـسم  عامتجا  تدابع و 

اهییاهب و هیلع  هزرابم  رد  نویناحور  یگنهامه  تفرگ و  رارق  نویناـحور  ظاـعو و  ناـیاقآ  رثکا  ثحب  دروم  بلاـطم  هیلک  سأر  رد  ییاـهب 
یمومع ناهذا  راکفا و  يروط  هب  مکمک  دشیم  شخپ  نارهت  ویدار  زا  امیقتسم  هک  ریهـش  ظعاو  یفـسلف  ياقآ  دیدش  تاراهظا  اصوصخم 

یـسایس و لئاسم  هیلک  ناضمر  كرابم  هام  زاـغآ  زا  دـعب  هتفه  کـی  ناـنآ  هیلع  هزراـبم  اـهییاهب و  رطخ  عوضوم  هک  درک  بلج  دوخ  هب  ار 
، شمارآ هب  مدرم  توعد  نمض  اهینارنخس  نیا  رد  ظاعو  ریاس  یفسلف و  ياقآ  [ 17 .« ] داد رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  روشک  يراج  عیاقو 
زا يریگوـلج  اـهییاهب و  زکارم  نتـسب  يارب  یمـسر  ینوناـق و  قـیرط  زا  تـسا و  تـلود  يرایـشوه  يارب  بلاـطم  نـیا  راـهظا  : » دـنتفگیم

هزرابم نایرج  رد  دیاب   » هک دنتشاد  راهظا  مق  رد  ياهبحاصم  یط  يدرجورب  هللاتیآ  ترضح  نینچمه ، دش ». دهاوخ  مادقا  نانآ  ياهتیلاعف 
هب اهییاهب  ياهتموصخ  اهتراسج و  زا  هک  مدرم  لاـح ، نیا  اـب  [ 18 .« ] دـشاب رارقرب  روشک  رـسارس  رد  شمارآ  مظن و  ییاهب  هلاض  هقرف  هیلع 

هریظح ناـییاهب ، زکرم  زین  نارهت  رد  بیرخت و  اهرهـش  رد  ار  ناـییاهب  لـفاحم  زا  يرایـسب  هدرمـش ، منتغم  ار  تصرف  دـندوب ، هدـمآ  گـنت 
هب ار  یمدرم  تازرابم  دندیـشوک  ادـتبا  رد  دـندوب ، هدرکن  ینیبشیپ  ار  مدرم  لمعلاسکع  هک  تلود  هاش و  دـندرک . فرـصت  ار  سدـقلا ،

نوچ : » درک مـالعا  ياهیعـالطا  یط  سدـقلا ، هریظح  فرـصت  نمـض  یماـظن ، يرادـنامرف  ور ، نیا  زا  دـننک . تیادـه  دوخ  بولطم  تمس 
روتـسد یمومع ، تاماظتنا  مظن و  ظفح  روظنم  هب  اذـل  تسا ، هدـش  یمومع  تاساسحا  کیرحت  بجوم  ییاهب  هقرف  تاـغیلبت  تارهاـظت و 

ياهدـمآشیپ هنوگره  زا  هک  دـنیامن  لاغـشا  دوـشیم  هدـیمان  سدـقلا  هریظح  هک  ار  هقرف  نیا  تاـغیلبت  زکارم  یماـظتنا ، ياوـق  هدـش  هداد 
یمومع مظن  تاعارم  زین  دروم  نیا  رد  دراد  راظتنا  زیزع  نانهیممه  زا  نارهت  ناتسرهش  یماظن  يرادنامرف  کنیا  دوش . يریگولج  یلامتحا 

تلود هک  دنـشاب  هتـشاد  نیقی  دنزیهرپب و  ادـج  تسا ، یمومع  تاماظتنا  لخم  هک  هنارـسدوخ  تاکرح  تارهاظت و  هنوگره  زا  هدومن و  ار 
شیاـسآ و هشیدـنا  رد  هراومه  هتـشاد و  هجوت  مدرم  تـالیامت  تاـساسحا و  هب  یهاـشنهاش  ینویاـمه  ترـضح  یلعا  تاـیونم  يارجا  رد 

لیـس ناییاهب ، هیلع  تیناحور  تازرابم  نتفای  تدـش  سدـقلا و  هریظح  ندـش  هتـسب  لاـبند  هب  [ . 19 .« ] تسا یمومع  يدـنمزاین  ندروآرب 
همان و تسیود  يزور  ابیرقت   » یفسلف ياقآ  لوق  زا  تاعوبطم  شرازگ  ساسا  رب  دش . ریزارـس  تازرابم  زا  تیامح  رد  اهفارگلت  اهراموط و 
. مهدیم نفلت  باوج  زور  رد  دادـعت  نیمه  بیرق  و  دوـشیم ... اـهنآ  هعلاـطم  فرـص  نم  تقو  تعاـس  راـهچ  دـسریم و  نم  هب  فارگلت 

يارب یفـسلف  ياقآ  تسا ». رما  نیا  دـییأت  قافتالاب  دـنداد  باوج  تسا ...؟ دـییأت  همه  اهنفلت  اهفارگلت و  اههمان و  نیا  ایآ  دیـسرپ  راگنربخ 
يداهلادبع دیس  هللا  تیآ  [ 20 . ] داد ناشن  ناراگنربخ  هب  ار  هدش  هتـشابنا  ياهراموط  درب و  رواجم  قاتا  هب  ار  ناراگنربخ  دوخ  ياعدا  دییأت 

ویدار زا  درک و  تئارق  ربنم  رد  ار  نآ  یفـسلف  ياقآ  درک و  رداص  ياهیمـالعا  يدرجورب  هللاتیآ  تازراـبم  دـییأت  رد  فجن  زا  زین  يزاریش 
[21 . ] دوب هدیسر  هاشنامرک  زا  اضما  رازه  داتفه  دودح  اب  اهنآ  نیرتگرزب  هک  دندرک  لاسرا  ییاهراموط  ناریا  رـساترس  زا  دش . شخپ  زین 

خساپ رد  زین  هاش  [ 22 . ] درک رکشت  مالسا » شترا  هلیسو  هب  یتکلمم ... ینید و  داسف  نوناک  نتسب   » زا هاش  هب  یفارگلت  یط  یناهبهب  هللاتیآ 
ار قیفوت  نیا  همادا  هتسناد و  فظوم  مالسا  تاررقم  يارجا  هب  ار  دوخ  هشیمه  دیاهدینش  ام  زا  هک  يروط  هب  : » تشـسون یناهبهب  هللاتیآ  هب 
[23 . ] تسناد دیع  ار  سدقلا  هریظح  فرـصت  زور  يدرجورب ، هللاتیآ  هب  یفارگلت  یط  زین  یناهبهب  هللاتیآ  میناهاوخ ». لاعتم  دـنوادخ  زا 
اهرکشت و نیا  همه  اب  [ . 24 . ] دندرک رکشت  سدقلا  هریظح  نتـسب  زا  دندیـسر و  هاش  روضح  هب  نارهت  ياملع  زا  رفن  دنچ  رگید ، ییوس  زا 

هیلع ینارنخس  همادا  زا  ار  یفسلف  ياقآ  ورنیا  زا  دنهد . رارق  راشف  تحت  ار  هاش  هک  دش  بجوم  اکیرما  هرگنک  رد  ناییاهب  ذوفن  تافراعت ،
فرط زا  ات  دندش  رومأم  نارهت ، یماظن  رادنامرف  رایتخب ، رومیت  پیترس  ینابرهش و  لک  سیئر  مدقم ، يولع  رکـشلرس  دندرک . عنم  ناییاهب 

، ربارب رد  درک و  يراددوخ  هاش  رظن  نتفریذپ  زا  هناعطاق  یفسلف  ياقآ  دنک . يراددوخ  ثحب  همادا  زا  هک  دننک  راطخا  یفسلف  ياقآ  هب  هاش 
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ای مدقم  طسوت  هاش  مایپ  مالعا  - 3 نم . ندرک  ینادنز  يریگتسد و  - 2 ویدار . زا  ینارنخس  شخپ  عطق  - 1 درک : داهنـشیپ  ار  حرط  راهچ 
ياقآ دوشیم ، نیهوت  ترضح  یلعا  هب  دنتفگ  دنتفریذپن و  ار  اهحرط  نیا  ود  نآ  قایس . کبـس  هب  ینارنخـس  همادا  - 4 ربنم . يور  رایتخب 

نم يدرجورب و  هللاتیآ  ناناملـسم و  مالـسا و  رگا  اما  دوشیم ؛ تناها  ناشیا  هب  دناهتفگ  ترـضح  یلعا  میوگب  رگا  : » داد خـساپ  یفـسلف 
همادا ناییاهب  هیلع  دوخ  ینارنخـس  هب  ناضمر  هام  رخآ  ات  یفـسلف  ياقآ  دنام و  هجیتنیب  هرکاذم  درادن »؟ یعنام  میوش ، عقاو  تناها  دروم 

! ترـضح یلعا  : » تفگ تخاـس و  هناور  هاـش  صخـش  فرط  هـب  ار  هـلمح  ناـکیپ  شیاهینارنخـس ، زا  یکی  رد  یفـسلف  ياـقآ  [ 25 . ] داد
ضوع ار  وا  تسامـش . صوصخم  بیبط  ییاـهب  يداـیا  رتکد  هکنیا  زا  دنتـسه  تحاراـن  مدرم  دراد . ناملـسم  بیبـط  همه  نیا  اـم  تکلمم 
هللاتیآ رادفرط  نویناحور  زا  نیوزق و  هدنیامن  ییافـص ، ياقآ  هب  یمایپ  رد  دوخ ، تامادقا  همادا  رد  مه  يدرجورب  هللاتیآ  [ . 26 .« ] دینک

ياهمانشخب رودص  نمـض  ملع ، روشک ، ریزو  درک و  یتسدشیپ  تلود  اما  دـندش ، ناییاهب  هیلع  هزرابم  ندـش  ینوناق  راتـساوخ  یناشاک ،
هنوـگ نـیا  هرـضم  ياـهتیلاعف  زا  يریگوـلج  يارب  هـک  تـسا  دـقتعم  تـلود  : » درک مـالعا  وا  دـش . رـضاح  سلجم  رد  حیــضوت  يادا  يارب 

هللاتیآ ماـیپ  ییافـص ، دـمحا  دیـس  میهد .» ماـجنا  نسحا  وـحن  هب  ار  راـک  نیا  میناوـتیم  اـم  تسا و  تـسد  رد  یفاـک  نیناوـق  تاجتـسد ،
همانشخب نتم  [ 27 .« ] درادن نوناق  هب  جایتحا  تسه و  ینوناق  ریغ  ییاهب  هقرف  : » دـنتفگ ناگدـنیامن  زا  ياهدـع  درک و  حرطم  ار  يدرجورب 

يرـشعینثا هیرفعج  هقح  قیرط  مالـسا و  ناریا  یمـسر  بهذـم  یـساسا ، نوناق  ممتم  لوا  لـصا  بجوم  هب  نوچ  : » دوب نینچ  روشک  ریزو 
يویند و ینید و  هنتف  دلوم  هک  یتاعامتجا  اهنمجنا و  لیکـشت  تناید و  دـض  تاراشتنا  یـساسا  نوناق  لـصا 21  موهفم  بجوم  هب  تسا و 

هنتف بجوم  هک  ار  یعامتجا  زکارم  هدرک ، مادقا  یـساسا  نوناق  لوصا  يارجا  رد  اذل  دـشابیم ، عونمم  تکلمم  مامت  رد  دنـشاب  مظن  لخم 
قبط رب  هک  مهم  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  تیدـج  لامک  اب  زین  هیتآ  رد  هتخاس و  لحنم  دـشابیم ، ماظتنا  تینما و  لالتخا  هیام  يویند و  ینید و 

يریگولج تسا ، عونمم  یـساسا  نوناق  بجوم  هب  هک  اههتـسد  هنوگ  نیا  لمع  هب  رهاظت  هنوگره  زا  مادقا و  دنراد  هدـهعرب  یـساسا  نوناق 
دـض رب  مدرم  کیرحت  هب  هدـننک  هارمگ  ییاههقرف  اب  هزرابم  ناونع  هناهب و  هب  یناسک  هاـگره  هک  دوشیم  روآداـی  هلیـسو  نیدـب  دـنیامن ...

لامک اـب  هدـش ، ینیبشیپ  میارج  هنوگنیا  يارب  هک  یمومع  تازاـجم  نوناـق  تاررقم  قبط  دزادرپب ، يروشک  تاـماظتنا  یمومع و  تینما 
ار ییاهب  هقرف  مه  ياهبل ، ود  غیت  نوچ  هک  تسا  هدشن  هدرب  ناییاهب  هقرف  زا  یمان  اهنت  هن  روشک  ریزو  همانشخب  رد  دـنیامن ». مادـقا  تردـق 

رارق دـیدهت  دروم  بکترم »  » ناونع هب  ار  مدرم  مه  و  یمومع » تینما  دـض  رب  مدرم  کیرحت   » ناونع هب  ار  نایناحور  مه  درکیم و  دـیدهت 
. دـییارگ يدرـس  هب  ور  میژر  ناـشیا و  طـباور  اـجنیمه  زا  دـش و  يدرجورب  هللاتیآ  تینابـصع  بجوم  تلود  هنارودزم  دروخرب  دادیم .

همه نیا  اب  دـش . میژر  اب  يدرجورب  هللاتیآ  ییورایور  نیزاغآ  هطقن  دوب ، تییاهب  اب  هزرابم  همادا  هک  ناشیا  هتـساوخ  هب  تلود  ییاـنتعایب 
زا يرایـسب  دـش . بیرخت  ناریا  رـساترس  رد  ناییاهب  لفاحم  زا  يرایـسب  تشاذـگ و  ار  دوخ  یبسن  ریثأـت  نویناـحور  ههاـم  کـی  تازراـبم 

دنتشادرب و تراسج  زا  تسد  زین  ناییاهب  دندومن ، هبوت  مالعا  دندرکیم  ندوب  ییاهب  هب  رهاظت  یلام  ياهکمک  اب  کیرحت  اب  هک  ناناملسم 
يدایا رتکد  دنتفر و  ناریا  زا  اهییاهب  زا  يدادعت  تکرح  نیا   » هجیتن رد  دش . هتـساک  زین  نانآ  تاغیلبت  زا  دـنتفرورف و  یفخم  همین  یتلاح  هب 

، دنـسرب يزوریپ  هب  لوا  هدس  يادتبا  رد  دندوب  راودیما  هک  ناییاهب  بیترت  نیدب  [ 28 .« ] تفر ایلاتیا  هب  هام  هن  هاش  اضردمحم  روتـسد  هب  زین 
تیعجرم و نیب  فاکـش  داجیا  هزرابم ، نیا  رگید  تارثا  زا  دـننک . دوجو  زاربا  قباس  دـننام  دنتـسناوتن  رگید  هک  دـندش  هجاوم  یتسکـش  اب 

کی هب  هاش  ندش  لیدبت  ناریا و  رد  اکیرما  میقتـسم  تلاخد  تیعجرم و  هاگیاپ  فیعـضت  يدرجورب و  هللاتیآ  توف  زا  دـعب  دوب . تنطلس 
هاش و میژر  طباور  شرتسگ  اب  تفرگ . دوخ  هب  يرگید  لکـش  ناـییاهب  هدـش و  میژر  تابـسانم  دبتـسم ، تدـش  هب  اـما  هدـناشن  تسد  رهم 
یتلایا و ياهنمجنا  هحیال  بیوصت  اب  تفای . تدـش  ناییاهب  هب  تبـسن  زین  املع  تیـساسح  تابـسانم ، نیا  زا  ناـییاهب  يدونـشخ  لیئارـسا و 

نیا هب  املع  دش . هتخیگنارب  املع  تیـساسح  ناگدنوش ، باختنا  يارب  تیمالـسا  طرـش  فذح  دیجم و  نآرق  هب  دنگوس  فذـح  یتیالو و 
هلمج زا  دیـسر . تاـبثا  هب  اهدـعب  هک  یلیلحت  تسا ، یتـلود  مهم  بصاـنم  رد  ناـییاهب  يزاـسهنیمز  يارب  هحیـال  نـیا  هـک  دندیـسر  هجیتـن 

نیا حرط  رد  ناییاهب  ینعی  تسینویهـص  ناسوساج  تلاخد  لامتحا  ینیمخ  ماما  فورعم . هدازییاـهب  ادـیوه ، هلاـس  هدزیـس  يریزوتسخن 
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داصتقا و ندز  مه  هب  لالقتسا و  يدوبان  يارب  هدش  هیهت  اهتسینویهص  دوهی و  ناسوساج  تسد  هب  دیاش  : » دندومرف هتـسنادن ، دیعب  ار  هحیال 
. تسا هدش  یحارط  ناریا  رد  اهنآ  تیمکاح  يارب  رتشیب  هحیال  نیا  دنتسه و  لیئارـسا  ناسوساج  لامع و  ناریا  رد  ناییاهب  [ 29 .« ] تکلمم

لامع اتقیقح  هک  تسا  هقرف  نیا  تسد  هب  ساسح  ياهتـسپ  زا  يرایـسب  هک  دنیامرف  هجوت  دیاب  نایاقآ  : » دنتـشون دزی  ياملع  هب  باطخ  ماما 
. دوشیم ای  هدش  هتسب  ای  یمالسا  لود  لباقم  رد  لیئارسا  اب  نامیپ  تسا . کیدزن  رایسب  ناریا  مالسا و  يارب  لیئارسا  رطخ  دنتسه . لیئارـسا 
زا مایپ  نیا  رد  ینیمخ  ماما  [ . 30 . ] مینک يریگولج  میناوتب  شعقوم  رد  هک  دـنیامرف  هاگآ  ار  تاقبط  ریاس  مرتحم ، يابطخ  مالعا و  ياملع 

يارب طیلب  رد  فیفخت  زرا و  تخادرپ  اب  هارمه  تسا ،»، هدش  لیاق  هلاض  هقرف  زا  رتشیب  ای  رفن  رازه  ود  ترفاسم  يارب  تلود  هک  یتالیهست  »
«، دننکیمن داجیا  هک  تالکشم  هچ  مارحلا  هللاتیب  جاجح   » يارب لباقم  رد  هک  یلاح  رد  دوشیم » لیکـشت  اهنآ  زا  ندنل  رد   » هک يرانیمس 

هاـگدورف قـیرط  زا  هـقرف  نـیا  درم  نز و  رازه  ود  تـمیزع  زا  ربـخ  [ . 31 . ] دنتـسناد تلود » تینءوس   » رب يدـهاش  ار  نآ  دـندرک و  داـقتنا 
رد هقرف  نیا  شرازگ  نیا  قبط  تسا . هداد  يزکرم  کناب  زا  یتلود  خرن  هب  زرا  رالد  دصناپ  رفن  ره  هب  تلود  هکنیا  داد و  ندـنل  هب  دابآرهم 

اهنت هن  [ . 32 . ] دـنهدیم لیکـشت  ناییاهب  يربهر  يرفن  هن  هورگ  هفراعم  يارب  ندـنل  رد  يرفن  رازه  هدزناپ  عامتجا  کی  تشهبیدرا  متـشه 
نآ رد  هک  یفسلف  ياقآ  دندرکیم . یبایزرا  ناریا  تشونرس  رب  ناییاهب  تیمکاح  ار  هحیال  نیا  فده  تیناحور  مومع  هکلب  ماما  ترضح 

. تسین تاباختنا  رد  اهنز  تکرـش  شفده  همان  بیوصت  نیا  : » دوب هتفگ  تلود  هدنیامن  هب  دمآیم  باسح  هب  تیناحور  يوگنخـس  نامز 
مرکایبن دض  رب  تسا  ياهئطوت  همانبیوصت  نیا  دننک . مایق  نآ  هیلع  تیفیک  نیا  هب  نویناحور  مامت  هک  تسین  مهم  ردـق  نآ  اهنز  تکرش 
تیـساسح [ . 33 .« ] نیملـسم رب  ییاـهب  فیثـک  رـصانع  ندـش  طلـسم  میرک و  نآرق  تردـق  نتـسکش  مهرد  يارب  تسا  ياهـنیمز  و  (ص )

اهنآ دنتسنادیم . ناهج  ریخست  مایق و  زکرم  ار  نآ  ناییاهب و  نیمزرـس  نیمود  لیئارـسا  زا  دعب  ار  ناریا  ناییاهب ، هک ، تسا  نیا  رد  عوضوم 
ینیبشیپ کی  یخیرات و  ياهنیـشیپ  رب  تیناحور  لیلحت  [ . 34 . ] دـنداد ناشن  تییاهب  يارب  ار  ناریا  تیمها  دوخ  هلاس  هد  يهشقن  پاچ  اـب 

ریدم هنومن ، ناونع  هب  دندز . تسد  ناناملسم  ریقحت  هب  بصانم  رب  ندش  طلسم  تلود و  تیامح  ضحم  هب  ناییاهب  دوب . راوتسا  قیقد  رایسب 
تفرگ و رخسمت » داب   » هب ار  يو  نتفرگ » هزور  ، » تشاد رس  رب  يرسور  هک  ار  يرادهزور  ناملسم  مناخ  یـسودرف ، هاگـشورف  ییاهب  لماع 
هب هک  یلمع  يدازآ  اب  ناـییاهب  [ 35 .« ] دـش دـهاوخ  هداد  همتاخ  يو  تمدـخ  هب  اروف  ای  رادرب  ار  يرـسور  ای  هک  دـنکیم  فیلکت  يو   » هب

« قنور ار  یباجحیب  اهنامتخاس و  ای  سابل  دم  تکلمم  نیا  رد   » ندنل اکیرما و  حیرـص  روتـسد  قبط  ات  دندیـشوکیم  دندوب ، هدروآ  تسد 
هللاءاهب ترـضح  يایند  دنوریم و  نیب  زا  ناییاهب  تسد  هب  رخآ  ناناملـسم  نیا  : » دندرکیم ینیبشیپ  هک  دنتفریم  شیپ  هب  نانچ  دـنهد و 

نمشد کی  نتشاد  اب  كرتشم  عفانم  روحم  رب  هنامیمص و  رایسب  ياهطبار  لییارـسا  ناییاهب و  هطبار  رگید  فرط  زا  [ . 36 .« ] دریگیم قنور 
سابع ناییاهب ، ربهر  نیمود  ددرگیمرب . لوا  یناهج  گنج  زا  لبق  هب  لیئارسا  ناییاهب و  طباور  دوب . هدش  راوتـسا  ناملـسم  مان  هب  كرتشم 

ناناملـسم لباقم  رد  سیلگنا  هاپـس  هب  ءاکع »  » رد یناهج  گنج  رد  هک  یتامدخ  سیلگنا و  يارب  یـسوساج  ببـس  هب  ءاهبلادبع )  ) يدـنفا
تحت هراومه  هک  يدـنفا  ساـبع  [ . 37 . ] درک تفاـیرد  ار  دوه » بیاـن   » یناـمرهق لادـم  دـش و  رختفم  رـس »  » بقل هب  دوب ، هدومن  یناـمثع 
خیرات نیا  زا  دـش . نفد  اـفیح  رد  1300 ش )  ) گرم زا  سپ  درکیم ، یگدـنز  نیطـسلف  ینامثع و  رد  رقتـسم  یـسیلگنا  ياهورین  تیامح 

نیمراهچ يدنفا ، یقوش  (، 1327  ) لیئارسا بصاغ  تلود  لیکـشت  زا  سپ  دیدرگ . نانآ  عمجت  زکرم  ناییاهب ، سدقم  رهـش  ناونع  هب  افیح 
ناونع هب  ار  تییاهب  هک  دوب  یتلود  نیلوا  لیئارـسا  تلود  داد . رارق  تییاـهب  یلـصا  زکرم  ناونع  هب  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  ناـییاهب ، ياوشیپ 
يایلوا اب   » هک درک  فظوم  دوب -  نآ  سسؤم  دوخ  هک  ار -  ناییاهب  یللملانیب  ياروش  زین  يدنفا  یقوش  هتخانش . تیمسر  هب  یمـسر  ینید 

يارب ناییاهب  تامدـخ  ساپ  هب  لیئارـسا  یـسایس  ياهتیـصخش  زا  یکی  جـیویت  ناـمرن  روسفورپ  دـیامن ». طـباور  داـجیا  لیئارـسا  تموکح 
مدـقت تفرـشیپ و  زا  ياهجرد  هب  تسا  نآ  ناوریپ  هاگترایز  هنیدـم  ود  نیا  تساکع و  ءافیح و  نآ  زکرم  هک  ییاـهب  رما  : » تشون لیئارـسا 

لیئارـسا تلود  عفن  هب  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  ناییاهب  تهج  نیمه  هب  تسا ». هدومن  ار  یللملانیب  یناهج و  تناید  ماقم  هک  هتـشگ  لـیان 
رادروخرب تموکح  ناکرا  رد  ذوفن  عیرـس و  دـشر  زا  نانچ  یهاتوک  تدـم  رد  میژر  ياهتیامح  رثا  رد  ناییاهب  [ 38 . ] دننکیم یسوساج 
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رفن يرمرادناژ و 56  ینابرهش و  شترا ، ساسح  زکارم  رد  لغاش  نارسفا  زا  رفن  یماسا 112  لاس 51 ، هب  كاواس  شرازگ  قبط  هک  دندش 
شترا هناخباتک  تسایر  ات  ترازو  زا  اهتسپ  نیرتساسح  لغاشم  نیا  [ 39 . ] تسا هدش  هدرب  مان  تیریدم  ات  ترازو  زا  هبتر  یلاع  دـنمراک 

رد ار  یتـلود  تارادا  حلـسم و  ياـهورین  رد  لـغاش  ناـییاهب  یماـمت  هدوـبن ، لـماک  كاواـس  تسیل  هک  تسا  یهیدـب  تـفرگیمرب . رد  ار 
: هلمج زا  دـندروآرد . دوخ  لاغـشا  هب  ار  یـساسح  ياهتـسپ  دیفـس ، بالقنا  نایرج  زا  دـعب  یهاتوک  تدـم  رد  ناییاهب  تسا . هتفرگیمنرب 
روـصنم و یلعنـسح  تـلود  ییاراد  ریزو  ادـیوه ، ساـبع  ریما  ادـیوه . روـصنم و  یلعنـسح  هنیباـک  گـنج  ریزو  یعینــص ، هللادـسا  دـبهپس 

ریما یلیل  ادـیوه . تلود  رد  يزرواـشک  ریزو  قرب و  بآ و  ریزو  نارهت ، بآ  ناـمزاس  لماعریدـم  یناـحور ، روصنم  يدـعب . ریزوتسخن 
رکشلرس دهعیلو . یـشزومآ  ياههمانرب  ریدم  حرف ، صوصخم  رواشم  تفن ، یلم  هناخباتک  سیئر  یلم ، هاگـشناد  هناخباتک  سیئر  دنمجرا ،

. ادیوه هرود  رد  یندب  تیبرت  نامزاس  تسرپرس  ریزوتسخن و  نواعم  لاس 1343 ، رد  يرمرادناژ  لک  یهدنامرف  نواعم  یناورسخ ، زیورپ 
نواـعم یتباـث  زیورپ  يرادـهب . ریزو  یلقهاـش ، رهچوـنم  رتـکد  شرورپ . شزوـمآ و  ریزو  اـسراپ ، ورخرف  راـک . ریزو  یناورـسخ ، هللاءاـطع 

ییاهب ریزو  هن  ادیوه  هنیباک  رد  هک  دندروآرد  دوخ  لاغشا  هب  ار  ساسح  لغاشم  دندرک و  دشر  نانچ  یهاتوک  تدم  رد  ناییاهب  كاواس .
رادهیامرس ینادزی  ربژه  دنتفای . طلست  زین  يداصتقا  عبانم  زا  يرایسب  رب  یسایس  یماظن و  ساسح  ياهتـسپ  لاغـشا  رب  هوالع  اهنآ  تفای . هار 

. دوب ییاهب  یناریا ، گرزب  نارادهیامرس  زا  یکی  لاساپ  تباث  يزرواشک و  هعسوت  کناب  نایناریا و  کناب  ماهس  بحاص  ییاهب و  فورعم ،
لاساپ تباث  هللا  بیبح  تسد  هب  ناریا  نویزیولت  دـننام  یگنهرف  زکارم  یتح  دـندوب . ییاهب  الوک ) یـسپپ   ) مزمز تکرـش  نارادماهـس  هیلک 
ترضح یلعا  تسد  هب  لاس 48 )  ) نونکا هک  ییاهراک  : » دندوب یعدم  ناییاهب  هک  دیشوکیم  نانآ  زا  تیامح  رد  نانچ  هاش  دشیم . هرادا 

ییاهب تاروتـسد  ماـمت  هب  هاـش  دوخ  اریز  تسین ؛ مالـسا  نید  لوصا  يور  شمادـک  چـیه  دریگیم ، تروص  رهماـیرآ  هاـشنهاش  نویاـمه 
، اکیرما يروهمج  سیئر  یتح   ) یعینص هللادسا  دبهپس  هتفگ  هب  هکلب  دندوب  هاش  میژر  تیامح  دروم  اهنت  هن  ناییاهب  [ . 40 .« ] دراد ییانشآ 

ياهفیظو ار  لیئارـسا  يارب  یـسوساج  ناهج  ناییاهب  ریاس  دننام  ناریا  ناییاهب  [ . 41 .« ] دـیوگیم کیربت  ناریا  يابحا  هب  بترم  نوسناج ،
ناهج نامرهق  لاس 46 و 47  گنج  رد  لیئارسا  تلود  : » دنتفگیم امسر  هدمآ ، دجو  هب  لیئارسا  يزوریپ  زا  اهنآ  دنتـسنادیم . زیمآراختفا 
هرادا ره  رد  هک  تسا  نیا  ناییاهب  ام  یقرت  تفرـشیپ و  مینکیم ... شیاتـس  ار  دوهی  زیزع  موق  نیا  تیلاعف  تییاهب  هعماج  ام  هدـش . هتخاـنش 

رهمایرآ هاشنهاش  ضرع  هب  هک  تلود  هلیـسو  هب  هدـش  ياهحرط  هک  راب  کی  ياهتفه  میراد و  سوساج  کی  اـههناخترازو  ماـمت  ناریا و 
اب  » دهدیم شرازگ  زین  كاواس  رابخا ، نیمه  يانبم  رب  [ . 42 .« ] دسریم ییاهب  یناحور  ياهلفحم  هب  حرط  هنیمز  رد  یتاشرازگ  دسریم ،

يارجا اب  دـسریم  رظن  هب  تسا ، هتخانـش  تیمـسر  هب  بهذـم  کی  ناونع  هب  ار  ییاهب  هقرف  لاس 1972  رد  لیئارـسا  تلود  هکنیا  هب  هجوت 
يداصتقا یتاعالطا و  یـسایس ، يرادربهرهب  ناریا  هژیوب  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  ییاـهب  تیلقا  زا  دـشوکیم  هقرف  نیا  زا  بیبحت  هماـنرب 

. دندرک يروآعمج  لیئارـسا  شترا  هب  کمک  يارب  لوپ  یتفگنه  غلابم  هک  دندناسر  يدح  هب  ار  یخاتـسگ  زین  ناریا  ناییاهب  [ 43 .« ] دیامن
لاس 41 رد  هک  ینیمخ  ماما  ترـضح  هژیوب  تیناحور  يرایـشوه  تقد و  تابثا  يارب  تسا  يراختفا  دنـس  تییاـهب  دانـسا  هعومجم  [ . 44]

دـصق ناییاهب  تسا و  ناییاهب  ذوفن  يارب  هحیال  نیا  هک  دـش  هجوتم  داد و  صیخـشت  ار  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیـال  بیوصت  فدـه 
تساهنآ . يارب  یسوساج  لیئارسا و  فده  ياتسار  رد  اهنآ  فادها  دنراد و  ار  يداصتقا  تسایس و  بصانم  ریخست 

یقرواپ

هـسسؤم نارهت  دـیدج ) برغ  یـسارک و  وتـسیرآ  ، ) ج 3 ناریا ، اـیناتیرب و  رامعتـسا  یـسراپ ، يدوـهی و  نـالاسرز  هللادـبع ، يزابهـش ، [ 1]
ص 78. ، 1379 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و 

ص 56. ، 1370 موس ، چ  تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت ، ج 1 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  نیسح ، تسودرف ، [ 2]
تییاهب عیاجف  یناسارخ ، خیش  جاح  ياقآ  مالسالاتجح  زا  لقن  هب  دورهاش ، يارسداد   23  / 11  / 21  - 12909 هسالک 185 /  هدنورپ  [ 3]
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. وقربا لتق  هعقاو  ای 
ص 21. نامه ، [ 4]

. رخآ شخب  نامه ، [ 5]
ص ، 1380 یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، مق ) هیملع  هزوح  خـیرات   ) یمالـسا بالقنا  یهافـش  خـیرات  اضرمالغ ، یچـسابرک ، [ 6]

.165
ص 147. ، 1377 داشرف ، نارهت ، ینادمه ، یلعدان  همجرت  ییاهنت ، خاک  ایرث ، يرایدنفسا ، [ 7]

ص 202. طوقس ،... روهظ و  [ 8]
. ] نامه [ 9]

ص 387. یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ج 12 ، مالسا ، رخافم  یلع ، یناود ، [ 10]
ص 185. ، 1376 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یفسلف ، مالسالاتجح  تازرابم  تارطاخ و  [ 11]

، مق نارگید ، يدمحا و  یبتجم  ششوک  هب  يدرجورب ، هللاتیآ  نادرگاش  اب  هزوح  هلجم  هژیو  ياههبحاصم  تیعجرم ، غارچ  مشچ و  [ 12]
ص 342. ، 1379 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد 

. هرامش دنس  [ 13]
ص 133. تازرابم ،... تارطاخ و  [ 14]

هرامش 2. دنس  [ 15]
.190 صص 191 . تازرابم ،... تارطاخ و  [ 16]

هرامش 644. س 1334 ، یقرت ، همانهتفه  [ 17]
. نامه [ 18]

.1334  / 2  / 16 تاعالطا ، همانزور  [ 19]
هرامش 69. س 15 ، اهیندناوخ ، هلجم  [ 20]
ص 224. تیعجرم ،... غارچ  مشچ و  [ 21]
.1334  / 2  / 18 تاعالطا ، همانزور  [ 22]

. نامه [ 23]
.1334  / 2  / 4 تاعالطا ، همانزور  [ 24]
ص 195. تازرابم ،... تارطاخ و  [ 25]

ص 186. نامه ، [ 26]
.1334  / 2  / 27 عولط ، همانزور  [ 27]

بالقنا دانـسا  زکرم ، نارهت ، يدـمحا ، اضردـمحم  شـشوک  هب  ج 1 ، يداـبآمرخ ، هللاتیآ  تارطاـخ  نسح ، يداـبآمرخ ، يرهاـط  [ 28]
.96  - صص 69 ، 1377 یمالسا ،

یعرـش و تازاجا  ماکحا ، اههبحاصم ، اهمایپ ، تاـنایب ، هر ،)  ) ینیمخ ماـما  راـثآ  هعومجم   ) ماـما هفیحـص  هللا ، حور  ینیمخ ، يوسوم  [ 29]
ص 109. ، 1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ج 1 ، اههمان ،)

ص 186. ج 1 ، نامه ، [ 30]
.1342  / 2  / 7 هرامش 741 ، س 19 ، ایند ، همانزور  [ 31]
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ص 256. ، 1371 یلم ، هناخباتک  نارهت ، ج 1 ، ینیمخ ، ماما  یسایس  همانیگدنز  نسحدمحم ، یبجر ، [ 32]
ص 243. نیشیپ ، تازرابم ،... تارطاخ و  [ 33]

هرامش 3. دنس  نارهت ، ناییاهب  هدنورپ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  [ 34]
هرامش 4. دنس  ، 1345  / 10 خروم 21 /  ، 20 دنس 25176 /  نامه ، [ 35]

هرامش 5. دنس  ، 50  / 2 خروم 18 /  ه  دنس 7596 /  نامه ، [ 36]
ص 118. اتیب ، نییار ، یقیقحت  هسسؤم  نارهت ، تییاهب ، باعشنا  لیعامسا ، نییار ، [ 37]

صص 169 و 170. نامه ، [ 38]
هرامش 6. دنس   51  / 9 خیرات 14 /   21 ه / ـ  / 20 هرامش 43764 /  شرازگ  ناییاهب ، هدنورپ  یمالسا ، بالقنا  دانسا و  زکرم  ویشرآ  [ 39]

هرامش 7. دنس  ، 48  / 4 خروم 5 /   / 329 هرامش 1242 /  دنس  ناییاهب ، هدنورپ  نامه ، [ 40]
هرامش 8. دنس  ، 47  / 2 خروم 30 /  ه  هرامش 6736 /  دنس  نامه ، [ 41]

.47  / 3 خروم 11 /  ه / هرامش 6946 /  دنس  نامه ، [ 42]
هرامش 9. دنس  ، 52  / 2 خروم 2 /   13  - 300  / 7  / 700  / هرامش 3 دنس  نامه ، [ 43]

هرامش 10. دنس  ، 46  / 5 خروم 10 /   4 20 ه /  هرامش 1465 /  دنس  نامه ، [ 44]

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 
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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
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 
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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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