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يولهپ رصع  رد  تیئاهب  جیورت  دنور 

باتک تاصخشم 

: زا هتفرگرب 
یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 

همدقم

رارکت ناکما  ات  هدـش ، نآ  هنازیتس ي  ملظ  ياـههزومآ  شرتسگ  زا  عناـم  تشاد  یعـس  عیـشت ، بهذـم  لوصا  ندادرارق  فدـه  اـب  تیئاـهب 
. تسا هدوب  ام  روشک  یعامتجا  یـسایس و  تالوحت  رد  ياهدـننک  نییعت  لماع  هراومه  بهذـم  نید و  دورب . ناـیم  زا  یبهذـم  ياـهشبنج 
اب یـشنماخه  يروطارپما  دناهتفرگ . لکـش  يژولوئدیا  ساسارب  هک  تسا  ییاهشبنج  زا  ولمم  زورما ، هب  ات  ناتـساب  نارود  زا  ناریا ، خیرات 

هیماینب و يافلخ  دـناسر ؛ لامک  هب  ار  تلود  نید و  نایم  یگتـسبمه  نایناساس  تلود  تفرگ و  ماوق  تشترز  بتکم  يژولوئدـیا  هب  اـکتا 
اب ام  روشک  یلم  ياهتموکح  دعب ، هب  نایوفص  نامز  زا  ماجنارس ، دندرک و  تموکح  نیمزرس  نیا  رب  مالـسا  يهیعاد  اب  اهنرق  سابعینب ،

تناعتسا اب  راجاق ، ناهاش  تفای و  ماود  لاس  تسیود  دودح  هعیـش ، بهذم  رب  هیکت  اب  يوفـص  هلـسلس ي  هک  نانچ  دندیدرگ . نیجع  نید 
هب ناریا ، رـصاعم  یعاـمتجا  ياـهشبنج  بلغا  دـندومن . راومه  مدرم  رب  ار  دوخ  تموکح  شریذـپ  هللالـظ »  » بقل زا  يهدافتـسا  نید و  زا 

هرهب نآ  مدرم  یبهذم  قیالع  زا  ناوت  یم  نیمزرس ، نیا  رد  یـسایس  تارییغت  داجیا  يارب  هک  تیعقاو  نیا  اما  دناهتفرگ . هرهب  نید  زا  یعون 
دناوت یم  مه  دوش و  هتفرگ  راک  هب  عاضوا  دوبهب  تهج  رد  نارگ و  حالصا  بناج  زا  دناوتیم  مه  اریز  دراد  ار  هبل  ود  ریـشمش  مکح  درب ،

فادها هب  دنراد ، ام  روشک  مدرم  یبهذم  قیالع  خـیرات و  زا  هک  یتخانـش  اب  ات  دریگ  رارق  نارگرامعتـسا  رایتخا  رد  هدـنرب  گرب  ناونع  هب 
شیپ نید  ماـن  اـب  ار  دوخ  فدـه  نارگرامعتـسا  دوشیم و  هدافتـسا  مدرم  بذـج  يارب  بهذـم  زا  ریخا ، دروـم  رد  دـنوش . کـیدزن  دوـخ 

هیلع کیرحت  هب  ار  نانآ  هک  اههدوت  دیاقع  لوصا  ات  دشوک  یم  یبهذـم ، ياهتعدـب  زا  تیامح  اب  رگرامعتـسا  زین  يدراوم  رد  دـنربیم .
اهيراذگ تعدـب  لیبق  نیا  نیرت  مهم  هلمج  زا  دروآ . دوجو  هب  لزلزت  دـیدرت و  اهنآ  رد  هداد و  رارق  هلمح  دروم  دـنک ، یم  راداو  شعفانم 

رصاعم خیرات  رد  یلخاد  دادبتسا  یجراخ و  رامعتـسا  ینابیتشپ  اب  ناریا و  تلم  یعامتجا  ینید و  ياه  تنـس  دض  رب  یتکرح  ناونع  هب  هک 
. تفرگ لکـش  يولهپ  رـصع  ناریا  رد  هعیـش ، تیناحور  عیـشت و  ذوفن  ندرب  نایم  زا  فده  اب  هک  تسا  تیئاهب  يهقرف  درک ، ملع  دـق  ناریا 

رارکت ناکما  اـت  هدـش ، نآ  يهنازیتس  ملظ  ياـههزومآ  شرتسگ  زا  عناـم  تشاد  یعـس  عیـشت ، بهذـم  لوصا  ندادرارق  فدـه  اـب  تیئاـهب 
دـندرکیم و تیامح  نآ  زا  تدـش  هب  شایـسیلگنا  نابابرا  يولهپ و  میژر  هک  دوب  مه  رطاخ  نیمه  هب  دورب . نایم  زا  یبهذـم  ياهشبنج 

هدافتـسا دـشیم ، هتخانـش  نآ  لبمـس  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  مدرم  یبالقنا  ياههشیدـنا  هیلع  یمرها  ناونع  هب  ییاهب  رکفت  زا  دنتـشاد  یعس 
ماما صخش  تیناحور و  يونعم  ذوفن  تردق و  هب  شیپ  زا  شیب  میژر  هک  دادرخ 1342  مهدزناپ  نینوخ  هسامح ي  زا  سپ  هژیو  هب  دننک .

نآ رب  رـضاح  هلاقم ي  دـش . جراخ  ادـیپان  تلاح  زا  تفرگ و  ینوزف  ییاهب  رـصانع  هب  تبـسن  نآ  تیامح  هجوت و  درب ، یپ  مدرم  نایم  رد 
دنور يولهپ و  رـصع  رد  نآ  جـیورت  یگنوگچ  لـیالد و  ییاـهب ، هقرف ي  شیادـیپ  هوـحن ي  یخیراـت و  هنیـشیپ ي  هب  یهاـگن  اـب  اـت  تسا 

دیامن . یسررب  لامجا  هب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ات  ناریا ، رد  ار  تییاهب  هعسوت ي  يدوعص 

هچخیرات

دیاقع زا  یبیکرت  قیفلت و  ییاهب  يهقرف  يهیلوا  دـیاقع  دراد . [ 1  ] يرگیخیـش رد  هشیر  دوخ  تیباب  هتفرگ و  تأشن  تیباب  زا  يرگ  ییاـهب 
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، يرگ یخیـش  تروص  هب  هلاسرازه ، يرمع  ندـش  يرپس  زا  سپ  هک  تسا  ینانوی  یمالـسا و  ياـمکح  ياـههیرظن  یناریا ، ناـفرع  عیـشت ،
توافت نآ  ناراذگناینب  راکفا  هویـش و  اب  دوشیم ، حرطم  ییاهب  هقرف ي  رد  زورما  هچ  نآ  اما  دـمآرد . تییاهب  ماجنارـس  يرگیباب و  سپس 

ـ  1264  ) هاشدـمحم تنطلـس  اب  نراقم  نایباب  تعدـب  و  ق ) 1212 ه . 1250 ـ   ) راجاق هاشیلعحتف  نارود  اـب  فداـصم  هیخیـش  روهظ  دراد .
یلاس دنچ  هدناوخ و  سرد  تابتع  رد  یتدم  هک  دوب  يزاریـش  دمحم  یلعدیـس  مان  هب  یـصخش  هیباب ، يهقرف  راذگناینب  تسا . ق ) 1250ه .

دجـسم رد  هزور  لهچ  فاکتعا  کی  زا  سپ  وا  دوب ، هدیـشک  تضایر  هدرک و  رایتخا  ینیـشن  هشوگ  رهـشوب ، سپـس  دادغب و  هموح ي  رد 
ناحول هداس  نالهاج و  زا  ياهدع  داتسرف و  زاریش  هب  ینیغلبم  سپس  دیمان . یهلا » باب   » ار دوخ  تشگزاب و  رهشوب  هب  ، هکم هب  رفس  هفوک و 

یلام تیامح  شناوریپ  وا و  زا  زین  یقرـش  دـنه  یناپمک  یـسیلگنا  لاـمع  هک  دـنامن  یفخم  هتبلا  . درک عمج  دوخ  رود  هب  دـیرم  ناونع  هب  ار 
اج نآ  رد  دناوخارف و  ناهفـصا  هب  ار  باب  ناهفـصا ، مکاح  هلودلادمتعم  ناخ  رهچونم  هک  دوب  مه  اهلوپ  نیمه  هلیـسو ي  هب  دندرکیم و 

تاغیلبت هب  وا  تیامح  هیاس ي  رد  دوب ، هلودلادمتعم  توف  لاس  هک  ق  لاس 1263 ه . ات  باب  بیترت ، نیا  هب  دومن . اطعا  وا  هب  لماک  يدازآ 
يدنچ زا  سپ  دناوخیم ، جع )  ) نامز ماما  باب  ار  دوخ  تسخن  هدمع ي  دنتـشاذگ . ینوزف  هب  ور  دزی  ناجنز و  رد  شنادـیرم  تخادرپ و 

. دومن تیهولا  تیبوبر و  يوعد  زین  ماجنارـس  درک و  توبن  ياعدا  سپـس  دادرـس . ار  ياهزات  نید  داجیا  همغن ي  هدرک و  تیودهم  ياعدا 
هب هک  ینامز  ات  وا  دندرک و  ینادنز  لیبدرا  قیرهچ  هعلق ي  رد  ار  باب  راجاق ، هاشدمحم  روتـسد  هب  ناهفـصا ، مکاح  تشذـگرد  اب  اما  [ 2]

همادا نانچمه  باب  تکرح  دـمایپ  لاح ، نیا  اـب  ق ) نابعش 1266 ه . [ ) 3 . ] دربیم رـس  هب  هعلق  نآ  رد  ، دش مادعا  زیربت  رد  ریبکریما  روتـسد 
نیدلارـصان هاشدـمحم و  هژیو  هب  راجاق ـ  رـصع  يهعماج  رکیپ  رب  يداصتقا  ياسرف  تقاط  نوزفازور و  ياهراشف  ینیگنـس  هک  ارچ  تفاـی .

مـشخ شتآ  ات  تشاد  ياهقرج  هب  زاین  اهنت  یعامتجا  ياـهیتیاضران  دوب و  هدروآ  هوتـس  هب  تخـس  ار  یناریا  شک  تمحز  هقبط ي  هاـش ـ 
هب دوجو  راهظا  يارب  ار  تصرف  نیرتهب  بهذـم ، شـشوپ  تفاب و  رد  باب ، نونکا  دزاس . نشور  تیافکیب ، نادرمتلود  هب  تبـسن  ار  مدرم 

شیپ لاس  کی  باب  تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  همادا  رد  هک  تشاد  زین  يرگید  یـسایس  لیالد  باب  يوعد  شرتسگ  هتبلا  دادیم . نیفلاـخم 
همه دوب ، هدرک  رایتخا  یفخم  یگدنز  تلود  سرت  زا  هک  لزا  اما  دیزگرب . ینیـشناج  هب  ار  لزا »  » هب بقلم  يرون  ییحی  ازریم  شمادعا ، زا 

. تفای باب  نارادفرط  نایم  رد  يرایسب  ذوفن  دشر و  وا ، راکشیپ  ناونع  هب  ءاهب  درپس و  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  شیردپ  ردارب  هب  ار  اهراک  ي 
نیا رد  هک  دندروآرد  رـس  دادغب  زا  دنتفاین و  ناریا  رد  ندنام  يارب  ییاج  نایباب  يرـصان ، تموکح  ياهراشف  لیلد  هب  هک  تشذگن  يدنچ 

ياهقباس یب  بیجع و  مادقا  هب  تسد  دوخ ، یبلط  هاج  سح  ياضرا  يارب  ءاهب  یلعنیـسح  اج  نآ  رد  دوب . ینامثع  ناطلـس  رما  تحت  نامز 
نیا رد  وا  دـمآیم . رامـش  هب  وا  ماکحا  باتک  هک  تشون  نایب »  » مان هب  یباـتک  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  باـب  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجاـم  دز .

ار وا  تعاطا  دـیاب  همه  درک و  دـهاوخ  روهظ  هللا » هرهظی  نم   » مان هب  یـسک  نایباب ، ناـیم  زا  رود ، سب  ياهدـنیآ  رد  هک  داد  هدـعو  باـتک 
هک درک  اعدا  باب ، گرم  زا  سپ  لاس  دنچ  اهنت  درک و  هاتوک  ار  ینالوط  رایسب  ینامز  هلصاف ي  نیا  دوخ  راکتبا  هب  ءاهب  یلو  دنهن . ندرگ 

وا و نایم  دـیدش  فالتخا  بجوم  ءاهب  یبلط  هاج  فازگ و  ياعدا  دوب . هدـمآ  نایب »  » باتک رد  شاهدـعو  هک  تسا  هللاهرهظی  نم  نامه  وا 
رد دنروآ »  » هب اج  نآ  زا  لوبناتـسا و  هب  دادـغب  زا  ار  نایباب  هک  تسناد  رتهب  دـید ، لاونم  نیا  هب  ار  عضو  نوچ  ینامثع  تلود  دـیدرگ . لزا 
هب ندز  نماد  اب  نایعیـش ، اب  ینمـشد  رب  هوالع  دـندادیم و  همادا  دوخ  يریگرد  هب  ناـنچ  مه  تدـم  نیا  رد  ردارب  ود  دـهد ، چوک  ناـنوی ،

يأر اب  یمـسر و  روط  هب  هک  دید  نآ  رد  ار  هراچ  ینامثع  تلود  اذل ، دندروآیم . دوجو  هب  زین  ار  مدرم  یتحاران  بجوم  یلخاد ، فالتخا 
سربـق و يهریزج  هب  لزا  ییحی  ازریم  سپـس ، دتـسرفب . رگیدـکی  زا  رود  ياهطقن  هب  شناوریپ  هارمه  هـب  ار  ردارب  ود  زا  کـی  ره  هاـگداد ،
ردارب و زا  ییادج  زا  سپ  ءاهب  دمآ . دیدپ  ییاهب  یلزا و  ياهقرف  ود  نایباب  نایم  رد  سپ  نآ  زا  دندش . هداد  لیسگ  اکع ، هب  ءاهب  یلعنیسح 

زین ییادخ  ياعدا  هکلب  دیمان ، یم  یهلا  هتخیگنارب ي  کی  ار  دوخ  اهنت  هن  هتشذگ و  مه  هللا  هرهظی  نم  يوعد  زا  اکع  رد  تماقا  ماگنه  هب 
[ . 4 . ] درک یم 

شیادیپ ياههنیمز 
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شیادیپ ياههنیمز 

رقف و هدرک و  وجتـسج  يداـصتقا  ياـههنیمز  رد  ار  شبنج  نیا  زورب  تلع  دـننکیم ، هعلاـطم  تییاـهب  هراـبرد ي  هک  ینارگ  لـیلحت  بلغا 
، راجاق يهرود  رد  ناریا  يداصتقا  یعامتجا و  راب  فسا  عاـضوا  هک  تسین  يدـیدرت  هتبلا  [ 5 . ] دننادیم نآ  یلـصا  لماع  ار  مدرم  تکالف 

ناـجیه روش و  زیمآضارتعا ، يادـن  ره  نتـساخرب  و  [ 6  ] دـیامن داـجیا  يزکرم  تموکح  هیلع  ار  اـهتفلاخم  یخرب  هنیمز ي  تسناوـتیم 
یناریا هعماج ي  رد  مالـسا  ینامـسآ  لـماک و  نید  هک  یناـمز  اـت  تشاد  یموزل  هچ  ، تروص نیا  ریغ  رد  دـشاب . هتـشاد  لاـبند  هب  ار  مدرم 

مدرم هدوت ي  نایم  رد  تسد  نیا  زا  ییاـههقرف  ياوتحم  یب  ییادـتبا و  تاـمیلعت  هدروخ ، دـنویپ  یمدآ  نوخ  تشوگ و  اـب  هدرک و  خوسر 
نتفگ يارب  ياهزات  فرح  دوب و  هدش  انب  هعیـش  بهذم  ياه  ناینب  ساسارب  هک  دوب  یتعدب  ، تییاهب يرگیباب و  دـنک ؟ زاب  دوخ  يارب  ییاج 

رد بلغا  هک  گرزب ـ  نارادنیمز  اهلادوئف و  نیناوخ ، هیلع  ار  مدرم  مایق  یعون  هب  دـناوتیم  دیـشک ، دوخ  لابند  هب  هک  یجوف  اما  تشادـن .
هب هاتوک و  ینامز  تدـم  رد  هقرف ، نیا  شرتسگ  دـشر و  لاح ، نیا  اب  دزاس . ردابتم  نهذ  هب  دنتـشاد ـ  روضح  یبهذـم  یتلود و  راـشقا  نیب 

راجاق و رـصع  زا  روبع  اب  هک  نآ  هصاخ  دشاب . هتـشاد  مدرم  يداصتقا  عاضوا  رب  هوالع  یلیالد  تسیابیم  دوجوم ، ياهتفلاخم  مامت  مغر 
يارب یعنام  اهنت  هن  تیعضو  نیا  اما ، [ 7 : ] میتسه یماظن  یعامتجا و  يداصتقا  روما  رد  تاحالصا  یخرب  دهاش  يولهپ ، تموکح  لیکـشت 

يداـصتقا ياـههنیمز  زا  هتـشذگ  ، سپ دـسر . یم  دوخ  جوا  هب  مود  يولهپ  رـصع  رد  يرگییاـهب  جـیورت  هکلب  دوشیمن ، تییاـهب  شرتسگ 
تـشذگ اب  هک  یلماع  میزادـنایب . هقرف  نیا  شرتسگ  روهظ  رد  یجراخ  نارگرامعتـسا  شقن  هب  یهاـگن  تسین  دـب  يرگ ، ییاـهب  شیادـیپ 

لبق زا  رت  يوق  رت و  گنررپ  ار  نآ  یجراخ ، نابابرا  زا  يولهپ  ناهاش  میقتـسم  يرادربنامرف  هکلب  دشن ، ادیپ  نآ  رد  یـشهاک  اهنت  هن  نامز ،
؟ دندربیم یعفن  هچ  اهنآ  نایم  یبهذم  باعشنا  داجیا  ناریا و  تلم  نید  رد  يراذگ  تعدب  زا  نارگرامعتـسا  هک  تساج  نیا  لاؤس  دومن .
زا یعطقم  رد  دـیاب  ار  اه  لاؤس  نیا  خـساپ  دروآیم ؟ دوجو  هب  نارگرامعتـسا  لباقمرد  یعناـم  هچ  مدرم  ینید  تدـحو  رگید ، تراـبع  هب 

ياـهروشک دـش  بجوـم  برغ  رد  يراد  هیامرـس  روـهظ  هک  ياهرود  تسا . فورعم  تازاـیتما » رـصع   » هب هک  مینک  وـج  تـسج و  خـیرات 
نیا دـننک و  يزادـناگنچ  اقیرفآ  ایـسآ و  هب  فرـصم ، رازاب  هیلوا و  داوم  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناش ، ییاناوت  نازیم  هب  مادـک  ره  یتعنص 

يرامعتسا ياهتباقر  يهنحص  ام  روشک  يدوز  هب  دوب . ناریا  خیرات  لوط  رد  ناهاش  نیرت  تیافکیب  يرادمامز  يهرود  اب  نراقم  تسرد 
شکاخ زا  ياهشوگ  يداصتقا ، ای  یـسایس  ياهدادرارق  تادهاعم و  یط  اهنآ  زا  کی  ره  دیدرگ و  هیـسور  ناتـسلگنا و  هسنارف ، روشک  هس 

تازایتما يراذگاو  ياچنامکرت و  ناتـسلگ و  سیراپ ، نوچ  ینیگنن  تادهاعم  شریذپ  دندرب . تراغ  هب  ار  یتورث  ای  دـندرک ، بحاصت  ار 
یضارقتسا کناب  سیـسأت  ناتـسلگنا ؛ هب  ناریا  نداعم  فاشتکا  رتیور و  نوراک ، دور  يور  یناریتشک  یهاش ، کناب  سیـسأت  نوچ  یفازگ 

تقیقح رد  هک  قازق  لقتسم  داگیرب  سیسأت  هزاجا ي  ماجنارـس  هسوش و  هار  طخ  ثادحا  نفلت ، طخ  ثادحا  رزخ ، يایرد  رد  يریگیهام 
رد تواقم  ناوت  دوب و  هداتفا  تلذ  هب  نارگرامعتـسا  لباقم  رد  ناریا  تلود  هک  تسا  نآ  يهناـشن  [ 8 ، ] دوب روشک  یماظن  يورین  رب  طلـست 

نیا اـب  نآ  يهلباـقم  تلم و  تماقتـسا  رب  ینبم  یمکحم  دـهاوش  تلود ، یگزوـیرد  مغر  هب  اـما  تشادـن . ار  ناـنآ  یهاوـخ  هداـیز  لـباقم 
سور و ناریا و  ياـهگنج  رد  مدرم  جیـسب  اـملع و  طـسوت  داـهج  ياوتف  لـباقت ، نیا  زراـب  ياـههنومن  دراد . دوـجو  راکـشآ  ياـهيدزد 
املع و يربهر  هب  وکابنت  تضهن  ماجنارس  سیلگنا و  یماظن  ياهورین  هیلع  ناتسگنت  تضهن  تمواقم  نآ ، زا  لصاح  تفگـش  ياهيزوریپ 

يارب ار  ناریا  تلود  نالک ، ياه  ماو  ياطعا  اب  نارگرامعتـسا  هک  نآ  اب  نیاربانب ، تسا . رتیور  زایتما  يراذگاو  لباقم  رد  مدرم  تیامح  اب 
. دندوب هدرواین  تسد  هب  یقیفوت  چیه  یناریا ، دحتم  اما  هنهرب ، اپ  تلم  لباقم  رد  دنتفرگ ، یم  هرهب  نآ  لاجر  یتیافک  یب  زا  ای  هدیرخ  دوخ 
، تیناحور میظع  شقن  دیگنجیم . ناگناگیب  لباقم  رد  یلاخ ، تسد  اب  نییآ ، نید و  هب  ءاکتا  اب  دش ، یمن  میلست  هحلـسا  روز  هب  هک  یتلم 

نانآ دشاب . هدنام  رود  هب  نارگرامعتـسا  نیبزیت  هاگن  زا  هک  دوبن  يزیچ  مدرم ، فادها  دربشیپ  تدحو و  داجیا  رد  هعیـش ، ياملع  صخالاب 
اهدس نیرت  يوق  دنک و  داجیا  مدرم  نایم  یمیظع  جوم  هچ  دناوتیم  هدروخلاس ، یناحور  کی  بناج  زا  اوتف  رودص  هک  دندیدیم  هنیع  هب 

، دوب ناریا  رد  نارگرامعتـسا  رتشیب  هچ  ره  ذوفن  يارب  عنام  اهنت  یبهذـم ، ياملع  هب  ءاکتا  اب  مدرم  یگتـسبمه  ینید و  تدـحو  دنکـشب . ار 

يولهپ رصع  رد  تیئاهب  جیورت  www.Ghaemiyeh.comدنور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 14زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


رد نک » تموکح  زادنایب و  هقرفت   » تسایس دندیشیدنا . یم  نآ  يارب  ياهراچ  تارمعتسم ، ریاس  هب  تیارـس  زا  شیپ  تسیاب  یم  هک  یعنام 
ینامثع رد  رتشیپ  زین  یبهذـم  فالتخا  داجیا  دوب . هتـشاذگ  شیاـمن  هب  ار  شا  يدـمآراک  هداد و  سپ  ار  دوخ  ناـحتما  اـهراب  خـیرات  لوط 

یلع دیـس  زا  براجت  نیا  زا  نتفرگ  سرد  اب  هیـسور  کنیا ، دوب . هدناسر  قیفوت  هب  روشک ، نآ  رب  هطلـس  يارب  ار  ناتـسلگنا  هدش  شیامزآ 
[9 . ] دنکـش مه  رد  ار  ناریا  تلم  تمواقم  ، نآ عبت  هب  تیناحور و  نید و  رادتقا  ، یبهذـم يهقرفت  داجیا  اب  ات  درک  یم  تیامح  باب  دـمحم 
ره سپ ، نآ  زا  [ . 10 . ] دنتـسویپ رازگ  تعدب  هقرف ي  نیا  يدج  نایماح  فص  هب  مه  اهیـسیلگنا  يرـصان ، يهرود  رد  ینعی  دـعب ، یمک 

ینامز ات  دشیم . رت  يوق  رت و  ینلع  زین  ییاهب  هقرف ي  زا  اهنآ  تیامح  دندرکیم ، ادیپ  ناریا  رد  يرتشیب  تردق  ذوفن و  نارگرامعتسا  ردق 
لابند هب  یتموکح  ناکرا  رد  ار  نآ  ذوفن  هقرف و  نیا  هعسوت ي  شرتسگ و  جوا  یجراخ ، نابابرا  هب  يولهپ  نادناخ  لماک  یگدرپسرس  هک 

تشاد .

يولهپ رصع  رد  تییاهب 

تلاصا زا  هک  وا  دیـسر . یهاشداپ  هب  گـنرین  هلیح و  اـب  دز و  اـتدوک  هب  تسد  اهیـسیلگنا  کـمک  اـب  هک  دوب  يروسج  یماـظن  هاـشاضر 
هتـشذگ ي تمظع  دیدجت  یپ  رد  هک  درک  دومناو  نینچ  دیزگرب و  دوخ  نادـناخ  يارب  ار  [ 11 « ] يولهپ  » مان تشادن ، ياهرهب  یگداوناخ 
هک تسناد  یم  وا  دوب . مالـسا  ندیبلط  هزرابم  یعون  هب  هاشاضر  يارب  ناتـساب  ناریا  خیرات  ییامن  گرزب  عقاو ، رد  اما  تسا . ناتـساب  ناریا 

ار مالـسا  دوخ ، تموکح  يارب  يژولوئدـیا  قلخ  اب  اـت  تشاد  یعـس  سپ  دـنک ، مضه  شیوخ  تموکح  رد  ار  مالـسا  تردـق  دـناوت  یمن 
يدعاسم رایـسب  رظن  هاش  دسر  یم  رظن  هب  دوب و  ناییاهب  ربهر  يدنفا ، یقوش  يربهر  اب  فداصم  هاشاضر  تموکح  زاغآ  دـیامن . فیعـضت 

رد [ . 12 . ] درک باـختنا  دوخ  دـهعیلو  صوصخم  نادوجآ  ناونع  هب  ار  ییاـهب  نارـسفا  زا  یکی  هک  يروـط  هب  تشاد ، هقرف  نیا  هب  تبـسن 
یگنهرف و ياـهراتخاس  نآ  عبت  هب  تلود و  یـسایس  تالیکـشت  رد  ذوفن  اـب  رایـسب  ياـههخاش  زا  یکی  هب  تییاـهب  شبنج  يوـلهپ ، نارود 
درب و ار  هدافتسا  تیاهن  دوخ  يزیتس  تیناحور  ییادز و  نید  تسایس  تهج  رد  نایرج  نیا  زا  هاشاضر  [ 13 . ] دش لیدبت  روشک  يداصتقا 
ناـییاهب و ناـیم  ینمـشد  بیترت ، نیا  هب  [ 14 . ] تفر شیپ  تسا  مالـسا  نید  يرورـض  ماـکحا  زا  هک  باـجح  فـشک  دـح  اـت  هلباـقم  نیا 
رد ییاهب  رـصانع  ذوفن  دـیماجنا . مالـسا  نید  هیلع  اهنآ  ناـیم  يراـکمه  هب  سکعرب  تفر و  ناـیم  زا  يولهپ  يهرود  رد  يزکرم  تموکح 

هرهب مه  ردپ  تراسج  زا  یگداوناخ  تلاصا  نادقف  رب  هوالع  هک  هاش  اضردمحم  دش . دایز  رایسب  مود  يولهپ  رصع  رد  تموکح  هاگتـسد 
تموکح رد  ییاهب  رـصانع  شقن  سپ  نآ  زا  تسناد . یم  دامتعا  هتـسیاش ي  همه  زا  شیب  ار  ناییاهب  دوخ ، نایفارطا  نایم  رد  تشادـن ، يا 

هب . تفرگ رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  ساـسحو  مهم  ياـه  لغـش  بصاـنم و  زا  يرایـسب  هدـیدرگ و  جراـخ  هاـشاضر  رـصع  ینلعریغ  تلاـح  زا 
دـندوب و هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  يدایز  هزادـنا ي  ات  تیناحور  ییادز ، مالـسا  تسایـس  رد  هاشاضر  لـمع  تدـش  اـب  هک  صوصخ 
ذوفن و زونه  لاح ، نیا  اب  دوب . هدـش  لـقتنم  تلود  هب  کـنیا  تیبرت ، میلعت و  ییاـضق و  هاگتـسد  هطیح ي  رد  اـملع  تاراـیتخا  زا  يرایـسب 

رگید دـندرک  یم  رکف  شا  ییاکیرمآ  یـسیلگنا و  نابابرا  هاش و  هک  ینامز  رد  تسرد  دوب و  اجرب  اپ  مدرم  نایم  رد  مالـسا  نید  تیبوبحم 
نوچمه 15 یمیظع  يهسامح  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  هعیـش ، ردق  یلاع  میعز  روهظ  تسا ، هدش  گنرمک  ناریا  رد  تیناحور  نید و 

توف زا  سپ  هک  دـش  مهارف  یناـمز  زا  دادرخ  مایق 15  ياههنیمز  دز . مه  رب  ناریا  تسایـس  هنحـصرد ي  ار  تـالداعم  ماـمت  دادرخ 1342 
سلجم میدقت  ار  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  يهحیال  دیـشخب و  تدـش  ار  دوخ  ینید  دـض  تکرح  یتلود  هاگتـسد  يدرجورب ، هللا  تیآ 

روما رد  هلخادـم  هب  دـقتعم  تیناحور  صوصخ  هب  ینید و  هاگتـسد  اما  دـش . هتخیر  اـهلاس  نیمه  رد  زین  تلم  هاـش و  بـالقنا  حرط  درک .
عقاو رد  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  دوب  دقتعم  ماما  صخش  ینعی  تفلاخم ، نیا  رادمدرس  درک . ملع  دق  تاحالصا  نیا  لباقم  رد  یسایس 

يراشفاپ دنک . رت  گنر  مک  هعماج  نایم  رد  ار  مالـسا  ات  تسین  شیب  ياهئطوت  تاحالـصا  نیا  تسا و  [ 15  ] ناییاهب ياهلدعلاتیب  نامه 
هاش یـشیامرف ، مودنارفر  دیفـس و  بالقنا  نایرجرد  اما  دـیماجنا . اهنمجنا  يهحیال  وغل  هب  ماجنارـس  ناشیا  زا  مدرم  املع و  تیامحو  ماما 
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زا سپ  دوش . میلـست  مدرم  نویناحور و  ياههتـساوخ  لباقم  رد  دادرخ ، مایق 15  رابنوخ  بوکرـس  یتح  یتمیق ، چیه  هب  دوبن  رـضاح  رگید 
رد ییابا ، چیه  یب  ینلع ، روط  هب  ار  اهنآ  دهدب و  يرتشیب  تردق  ییاهب  رصانع  هب  فلاخم ، ياهورین  لرتنک  يارب  تفرگ  میمـصت  هاش  نآ ،

يداصتقا و یـسایس ، فلتخم  ياهشخب  رد  دادرخ  مایق 15  بوکرـس  زا  سپ  هک  ییاهب  ياههرهم  هلمج  زا  دریگراـک . هب  یتلود  هاگتـسد 
ور خرف  نویزیولت ، ویدار  سییر  لاـساپ  تباـث  راد ، هیامرـس  ینادزی  ربژه  نوچمه  يدارفا  هب  ناوت  یم  دـندرک ، ادـیپ  روضح  روـشک  يرنه 

نیرت هتـسجرب  اما  درک . هراشا  كاواس ، نواعم  یتباث  زیورپ  يدایا و  راسمیت  يرادهب ، ریزو  یلقهاش  رتکد  شرورپ ، شزومآ و  ریزو  اسراپ 
، تفاـی عیـسو  ترهـش  تییاـهب  هب  وا  قـلعت  شترا  دـص  نارود  رد  هتفرگ و  رارق  ریزو  تـسخن  ردـصم  رد  تسناوـت  هـک  ییاـهب  ياـههرهم 

ناشن ناییاهب  هب  تبـسن  ار  وا  دامتعا  لسوت و  یمومع و  راکفا  هب  تبـسن  ار  هاش  ییانتعا  یب  قمع  باـصتنا  نیا  [ 16 . ] دوب ادیوه  سابعریما 
رـصع رد  هقرف  نیا  نارادـفرط  دـنتخادنا . تسد  روشک  ساسح  زکارم  هب  شیپ  زا  شیب  ناـییاهب  ادـیوه ، يریزو  تسخن  نارود  رد  دادیم .

اب ییاهب  رـصانع  هطبار ي  هرابرد ي  يرایـسب  دانـسا  دـندمآیم و  رامـش  هب  ناریا  رد  ناتـسلگنا  یـسوساج  یتاعالطا و  عباـنم  مود  يولهپ 
دنتشاد و شقن  زین  روشک  يداصتقا  فیعضت  رد  نانآ  [ 17 . ] تسا تسد  رد  یسیلگنا  تاماقم  سیلگنا و  ترافس  یتاعالطا  ياهسیورس 
زا اهنآ  دـش  ثعاب  ناییاهب  هب  هاـش  اضردـمحم  داـمتعا  [ 18 . ] دـندرکیم دراو  جراـخ  زا  دـشیم ، دـیلوت  رتنازرا  ناریارد  هک  ار  یـسانجا 

رایـسب یتالیکـشت  اب  اهنآ  تشاد و  رارق  لییارـسا  رد  يرگ  ییاهب  زکرم  دنریگب . هرهب  تردق  تورث و  بسک  يارب  هدـمآ  تسدـب  تیعقوم 
یجراخ ياهروشک  اب  طابترا  نتشاد  اب  نانآ  یتلود ، ذوفن  زا  ریغ  ، تبسانم نیمه  هب  [ 19 . ] دندوب طابترا  رد  زکرم  نیا  اب  هدرتسگ ، مظنم و 

تامادقا دندرک ، یم  لمع  ناگناگیب  عفانم  ياتسار  رد  روشک  داصتقا  تلود و  رادتقا  فیعضت  تهج  رد  ناتسلگنا  لیئارـسا و  صوصخ  هب 
بالقنا مان  هب  يراجفنا  مدرم و  مشخ  ندش  هتخیگنارب  هب  هک  دوب  یلماوع  يهلمج  زا  تکلمم  تلم و  حلاصم  هیلع  رب  هورگ  نیا  هنانئاخ ي 

دیماجنا . یمالسا 

یقرواپ

ییاسک دمحا  خیـش  نآ  راذگناینب  دمآ و  دـیدپ  يرمق  يرجه  مهدزاود  نرق  رد  هک  تسا  يرـشع  ینثا  هعیـش  زا  یباعـشنا  يرگیخیـش  [ 1]
. دوب

.104 ص 105 ـ  ، 1381 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت : ناریا ، رد  تییاهب  ینادهاز ، دهاز  دیعس  دیس  رتکد  [ 2]
.151 ص 152 - ، 1374 ربدم ، نارهت : راجاق ، تنطلس  هرود  رد  ناریا  میمش ، رغصا  یلع  [ 3]

ص 21. ، 1368 نخس ، نارهت : تییاهب ، عماج  خیرات  یبایسارفا ، مارهب  [ 4]
نیسپاو یهاشف ، اضر  دمحم  1353 ؛ ییاطع ، نارهت : ییارگ ، يورسک  يرگ ، ییاهب  يرگیباب ، يرگیخیش ، ییاضف ، فسوی  لاثم : يارب  [ 5]

.1356 نادیواج ، نارهت : لادوئف ، نارود  رد  ییاطسو  نورق  شبنج 
دمحم هاش و  یلعحتف  تنطلـس  اب  تسا  فداـصم  لوا  هرود ي  دـنکیم ؛ میـسقت  هرود  هس  هب  ار  ناریا  مهدزون  نرق  داـصتقا  ناـیزوتاک  [ 6]

هب ات  يرـصان  تنطلـس  هدـنام ي  یقاب  موس  يهرود  و  ش –.1848 م ) ه .ـ  –  1227  ) هاش نیدلارـصان  نتـسشن  تخت  هب  مود  يهرود  هاش ؛
تاـبث و يهرود  سور ، ناریا و  ياـهگنج  مغر  هـب  لوا  ياـههرود  دریگ . یم  رب  رد  ار  ش –.1896  ه .ـ رد 1275  هاش  ندیـسر  تکاله 
هرود ي رد  ار  يداصتقا  رابفسا  عضو  هک  دراد  دوخ  رد  ار  رتیور  ماجرفان  زایتما  مشیربا و  رازاب  دوکر  یطحق ، مود  هرود ي  تسا . میکحت 
راد و ریگاو  ياه  يرامیب  عویش  ص 71 ) ، 1377 زکرم ، رشن  نارهت : ناریا ، یسایس  داصتقا  نایزوتاک  یلع  دمحم   ) دروآ یم  لابند  هب  موس 
تساک و یم  هنکـس  رامـش  زا  مه  نآ  تافآ  تفرگ و  یم  ارف  ار  نایناریا  راب  کی  لاس  دـنچ  ره  هک  دوب  ییاهتبیـصم  رگید  زا  زین  یطحق 
اب دوـخرب  رد  ناریا  رـصن ، یقت  دیـس  . ) دز یم  همطل  روـشک  داـصتقا  هب  هجیتـن  رد  هدرک و  فیعـضت  ار  ناگدـنامزاب  هـیحور ي  هـینب و  مـه 

(. ص 389-390 ، 1363 ناریا ، نامجرتم  نافلوم و  تکرش  نارهت : نارگرامعتسا ،
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هعماج رب  رشق  نیا  تیمکاح  دوب . برغ  هب  هتسباو  يزاوژروب  یبایتردق  هجیتن ي  عقاو  رد  ناریا ، یسایس  هنحص ي  رد  هاشاضر  روهظ  [ 7]
هب هاش  اضر  هک  دـیبلط  یم  ار  عاضوا  اب  بسانم  ياه  ییارگونو  تاحالـصا  مسا  هب  ار  برغ  رظن  دروم  تامادـقا  زا  يرـس  کی  یناریا ، ي 

دیدج و عیانـص  ندروآ  تفلاخم ، هنوگ  ره  یبوکرـس  يزکرم ، تموکح  تیوقت  داد . ماجنا  ار  تامادـقا  نیا  رـشق ، نیا  يهدـنیامن  ناونع 
رد یجراخ و ... يراذـگ  هیامرـس  قیوشت  نردـم ، يرادـکناب  ماظن  سیـسأت  صـصختم و  تیبرت  یباجح ، یب  جاور  نیون ، ياـه  هناـخراک 

. دوب فده  نیا  بوچراچ 
ص 244. میمش ، [ 8]

. ] دعب هب  ص 341  یبایسارفا ، رد  هدش  هئارا  دانسا  هب  دینک  هاگن  [ 9]
. دعب هب  یبایسارفا ص 405  هب : دینک  هاگن  تییاهب ، زا  ناتسلگنا  تیامح  هرابرد ي  رتشیب  عالطا  يارب  [ 10]

م لاـس 250 پ . رد  دنتـسیز و  یم  ناریا  قرـش  لامـش  رد  هک  دوب  ییاـیرآ  موـق  زا  يا  هبعـش  تراـپ ، اـی  وـلهپ  هب  بوـسنم  يوـلهپ ، [ 11]
. دندرک سیسات  ار  یناکشا  يروطارپما 

تمـس هب  وا  باصتنا  دـش . گنج  ریزو  مه  یتدـم  دبهپـس و  اهدـعب  وا  دوب . لوا  زارط  ياه  ییاهب  زا  ناـمز  نآ  رد  یعینـص  درگرـس  [ 12]
تارطاخ  ) تسا یتلود  هاگتـسد  رد  ناـنآ  ذوفن  نازیم  اـه و  ییاـهب  هب  ناـخاضر  داـمتعا  مارتحا و  زا  یکاـح  دـهعیلو ، صوصخم  نادوجآ 

(. 59 ص 57 - ج 1 ، ، 1385 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم ي  ، تسودرف نیسح  قباس  دبشترا 
ص 238. ینادهاز ، [ 13]

نینچ مه  دوریم . رامش  هب  ناریا  رد  یباجح  یب  رما  ناماگشیپ  زا  هک  دوب  نیعلاةرق  مان  هب  يرتخد  باب ، تخسرس  نارادفرط  زا  یکی  [ 14]
(. نایب باتک  مراهچ  دحاو  زا  باب 15   ) تسا ناییاهب  تاداقتعا  زا  یکی  نادرم  نانز و  نایم  ترشاعم  يدازآ 

یلدعلا تیب  رهش  نآ  رد  دیاب  هک  تسا  هتـشون  يرهـش  ره  رب  دنوادخ  : » تسا هدمآ  لدعلا  تیب  لیکـشت  هرابرد ي  ناییاهب  ماکحا  رد  [ 15]
دوخ دیاب  اهنآ  دوب . دهاوخن  یکاب  دشاب ، رتشیب  هزادنا  نیا  زا  اهنآ  دادعت  رگا  دننک و  عامتجا  نآ  رد  ءاهب » ددع  رب  سوفن  دـنهد و  لیکـشت 

هک تسا  راوازـس  اهنآ  يارب  دننیبب . دوشیمن ، هدـید  هک  ار  یـسک  دـناهدش و  دراو  یلعا  یلع  يادـخ  رـضحم  رد  ایوگ  هک  دـننیبب  نینچ  ار 
ادـخ يارب  زین  ناگدـنب  روما  رد  دـننک ، یم  تروشم  ناشدوخ  روما  رد  هچ  ناـنچ  دنـشاب و  تسا ، نیمز  يور  هک  یـسک  ره  يارب  ءاـنما ...

(. ص 471 یبایسارفا ،  ) دننک تروشم 
تسپ هلیسو ي  هب  هام 1343  رهم  رد  هک  ردنکـسا  ياضما  اب  تسا  ياهمان  دنـس ، نیرتایوگ  نیرتهب و  ادـیوه ، ندوب  ییاـهب  دروم  رد  [ 16]

دنس ود  ص 375-277 ) تسودرف ج 2 ، تارطاخ   ) دزادرپ یم  وا  قباوس  ياـشفا  هب  هک  دـش  لاـسرا  ناـمز  نآ  یتلود  تاـماقم  رثکا  يارب 
شرازگ يرگید  ادیوه و  هب  یفارـشا  مساق  مان  هب  تییاهب  هعماج ي  نارـس  زا  یکی  يهمان  دنکیم ، دـییات  ار  ادـیوه  ندوب  ییاهب  هک  رگید 

(. ص 384-385 اج ، نامه  . ) تسا  1350  / 5 خیرات 19 /  هب  زاریش  ود  هیحان ي  ناییاهب  هسلج ي  زا  كاواس 
ص455. ، 1385 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم ي  ناریا ، رصاعم  خیرات  زا  ییاهراتسج  يزابهش ، هللادبع  [ 17]

ص 374-375. ج 1 ، تسودرف ، تارطاخ  [ 18]
ص 249. ینادهاز ، [ 19]

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 
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