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یجنخ یلع  دمحم  رتکد  هاگدید  زا  تیئاهب  راعش 

باتک تاصخشم 

رهم 1386 هرامش 61 /  مشش /  لاس  مود /  پاچ  هنامز /  هلجم 

همدقم

هک ییاهلمعلاسکع  تروص  هب  اهنآ  تایرظن  هک  هدـیدرگ  بجوم  تیئاهب  زراب  یگژیو  ناونع  هب  یگنهرف  راوتـسا  یناـبم  زا  یگرهبیب 
طـسوت هقرف  نیا  ياهراعـش  زا  یـضعب  يداقتنا  یـسررب  دـندرگ . حرطم  دـناهدش ، هتخادرپ  هتخاس و  تدـم  هاتوک  ياهزاین  اب  ههجاوم  يارب 

1304  ) یجنخ یلع  دمحم  رتکد  دزاسیم . راکـشآ  ار  هدش  دای  فعـض  یبوخ ، هب  تسا ، هدش  هدروآ  هلاقم  نیا  رد  هک  یجنخ  یلعدمحم 
هک تسا  رصاعم  نارود  رد  ناریا  يانشآ  مان  زرابم و  رادمتسایس  زادرپهیرظن و  راگنهمانزور ، مجرتم ، هدنسیون ، رگـشهوژپ ، ش ) . 1350 - 

لئاسم رگلیلحت  نیا  تخاـب . ناـج  ریـسم  نیمه  رد  زین  تبقاـع  دوب و  وا  یگدـنز  یگـشیمه  یلـصا و  يهغدـغد  تسایـس ،»  » و گـنهرف » »
هب هدید  یگنهرف  ياهداوناخ  رد  دوب ) هدشن  ادج  ناریا  زا  امـسر  زونه  هک   ) نیرحب رد  لاس 1304 ، یفسلف ، يداصتقا و  یسایس ، یعامتجا ،

تخادرپ یئاضق  يهتشر  رد  لیصحت  هب  نارهت  هاگشناد  قوقح  يهدکشناد  رد  هطسوتم ، ییادتبا و  تالیصحت  یط  زا  سپ  دوشگ و  ناهج 
هاگشناد رد  داصتقا ، يهتـشر  رد  راب  نیا  ار ، هیلاع  تالیـصحت  تفر و  هسنارف  هب  سپـس  (. 1326  ) تشگ لئان  سناسیل  كردـم  ذـخا  هب  و 

اب نراـقم  نطو ، هب  یجنخ  تشگزاـب  تشگزاـب . ناریا  هب  ( 1328  ) یملع زکرم  نآ  زا  داـصتقا  يارتـکد  ذـخا  زا  سپ  داد و  هـمادا  سیراـپ 
، تشاد ار  ناریا  تلم  تفرشیپ  يدازآ و  يهغدغد  هراومه  هک  وا  دوب و  تفن  تعنص  ندرک  یلم  يرامعتسا  دض  تضهن  ییافوکش  نارود 
رد زین  دادرم ، ییاکیرما 28  یـسیلگنا -  ياتدوک  عوقو  زا  سپ  دمآرد و  قدصم  رتکد  ياجرب  اپ  ناراداوه  شبنج و  نیا  نالاعف  فص  رد 

ياههیمالعا نیودـت  و  قدـصم ،» هار  : » تمواقم تضهن  یفخم  يهمانزور  تالاقم  ریرحت  رد  داد و  همادا  هزراـبم  هب  یلم  تمواـقم  تضهن 
رب شاهدنبوک  يهلاقم  راشتنا  اصوصخ  دوبن و  رـسدرد  جنریب و  يو  يارب  ریـسم ، نیا  یط  هک  تسادـیپ  تشاد . ياهدرتسگ  يراکمه  نآ ،

ریگتسد هک  دش  ببس  دوشیم ،» بصن  نارهت  هاگشناد  رد  اتدوک  لوهلاوبا  همسجم   » ناونع اب  همانزور  نآ  رد  تقو  يروتاتکید  میژر  دض 
هب يههد 1330 ، رخاوا  رد  یلم  ههبج  تاـیح  دـیدجت  ماـگنه  هزراـبم ، نیا  موادـت  رد  دوـش . هدیـشک  دـنب  هب  یهرز  رکـشل 2  نادنز  رد  و 

« گنهرف . » دوب نآ  زراب  ياههولج  زا  رد 1341  مود )  ) یلم ههبج  يزکرم  ياروش  رد  شتیوضع  هک  دز  تسد  نآ  اب  ياهدرتسگ  يراکمه 
، يوسنارف نوگانوگ  ياهنابز  اب  یـسراف ، زا  هتـشذگ  وا ، دوب . رمع  مامت  رد  یجنخ  رتکد  يهدـمع  یلوغـشم  لد  تسایـس ،»  » رانک رد  زین ،

راشتنا  ) شزرا باتک  نوچمه  يددعتم  ياهباتک  يهمجرت  فیلأت و  هب  وا ، یملق  يهمانراک  رد  دوب و  انـشآ  یـسور  یناملآ و  یـسیلگنا ،
هیرظن أشنم  داـم و  خـیرات  یـسررب  و  ( 1341  ) يرنوساــمارف زا  یلیلحت  (، 1330 « ) عیانـص ندرک  یلم   » نویـسازیلانویسان لاـس 1330 ،) رد 

زا دیاب  زین  دزادرپیم . خیرات  دروم  رد  مسیسکرام  یمزج  کشخ و  ياههاگدید  دقن  هب  يرخآ ، نیا  هک  میروخیمرب  ( 1358  ) فونوکاید
ههد 1320 و فلتخم  تایرـشن  رد  هک  درک  دای  يداقتنا  یخیرات و  یعامتجا ، یـسایس ، نوگانوگ  تاـعوضوم  رد  یجنخ  رایـسب  تـالاقم 

زور  ) يو راعتـسم  مان  اضعب  تسا و  هتفای  جرد  باتک ) يامنهار  و  یگدـنز ، ملع و  ون ، هشیدـنا  قدـصم ، هار  موس ، يورین  دـهاش ، ( 1330
هـشیدنا هب  امامت  ار  شیوخ  رمع  هک  درک  ناعذا  دـیاب  دـیامنیمن ، لمأت  زا  یلاـخ  اـضعب  وا  ياههاگدـید  دـنچ  ره  دراد . یناـشیپ  رب  ناـهب )

عقاو  ) وا ینوکـسم  لحم  رد  یجنخ  رتکد  دسج  نمهب 1350  هبنشهس 7  حبـص  تسا . هدنارذگ  تلم  نانمـشد  اب  هزرابم  نطو و  هب  تمدخ 
هب دش و  رضاح  شاهزانج  رس  رب  ریخأت  اب  سیلپ  رـسفا  دمآ . تسد  هب  دوب ، هتـشذگ  شگرم  زا  یتدم  هک  یلاح  رد  نارهت ،) راهب  نابایخ  رد 

ناتـسود نهذ  رد  نـئارق ، رگید  رما و  نـیا  دـیزرو . يراددوـخ  یـسررب  قـیقحت و  یگدیـسر و  هنوـگ  ره  زا  هداوناـخ ، دارفا  رارـصا  مـغر 
ور چیه  هب  زرابم ، دنمـشیدنا  نآ  دروم  رد  رما ، نیا  هتبلا  و  تسا ، هدش  كاواس  هئطوت  ینابرق  يو  هک  درک  تیوقت  ار  سدح  نیا  شزرابم ،
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ههبج نارورنه  نارگـشهوژپ و  ناگدنـسیون و  نامزاس  يدازآ ، راهب  نیتسخن  رد  یجنخ ، كوکـشم  گرم  زا  سپ  لاس  تشه  دوبن . دـیعب 
هک  ) یجنخ همانیگدـنز  رب  هوالع  نآ ، رد  و  [ 1  ] داد صاصتخا  یجنخ  رتکد  هماـندای »  » هب ار  شیوخ  يهیرـشن  ياههرامـش  زا  یکی  یلم ،
زا یکی  هک  درک ، جرد  ار  يو  ياههلاقم  اههلاسر و  زا  یـضعب  وا ، تالاقم  بتک و  زا   ) یتسرهف هئارا  و  هتفرگ ) رارق  قوف  لاـح  حرـش  هیاـپ 

هیرـشن رد  البق  یئاهب »  » و یباب »  » بهاذـم باب  رد  یقیقحت   » ناونع اب  هک  دوب  هلاض  يهقرف  يهرابرد  يو  يداقتنا  یلیلحت و  يهلاـقم  اـهنآ 
و تسایـس ، رد  تلاخد  مدـع  تموکح و  زا  تعاطا  هک  ار ، تیئاهب  یلـصا  راعـش  ود  هلاقم ، نیا  رد  یجنخ  [ 2 . ] دوب تفای  رـشن  ون  هشیدنا 

نیا هب  لمع  رد  تیئاهب  فعض  لیالد  و  قوف ، هاگدید  راتشون  نیا  يهمادا  رد  تسا . هدرک  دقن  یسررب و  دشابیم ، یمومع  حلص  يرارقرب 
تسا . هدش  هداد  حرش  یجنخ  یلعدمحم  رظن  زا  اهراعش 

تیئاهب راعش  دنچ  يداقتنا  یسررب 

تسایس رد  تلاخد  مدع  و  تموکح ، زا  تعاطا 

هک تسا  دـقتعم  هدرمـش و  هنهک » هدـنام و  بقع  رایـسب   » ار تموکح  تلم و  يهطبار  يهرابرد  نایئاهب  تایرظن  یجنخ ، یلعدـمحم  رتکد 
نیا تابثا  يارب  یجنخ  درامـشیم ». تموکح  قیال  تردق و  أشنم  ار  كولم »  » اهنت تسین و  لئاق  یقح  هنوگ  چیه  تلم  يارب  یئاهب  نییآ  »

، ءانما هللا و  ءایلوا  ای  تسا : نیا  صوصنم  رما  : » تسا هتفگ  احیرص  هک  هدرک  دانتسا  نایئاهب ) روهـشم  ياوشیپ   ) ءاهبلادبع زا  یتارابع  هب  رما ،
زین و  [ 3 .« ] دـش تیانع  سوفن  نآ  هب  ضرا  تموکح  دـینک ، اعد  ناشیا  يهرابرد  دـناقح ، تورث  تزع و  علاطم  تردـق و  رهاـظم  كولم 

لماک و نارایرهش  هک  تسا  نیا  بتارم  تیاهن  تیبوبر . ترضح  تمحر  تموکح ، تسا و  تزع  بر  تبهوم  تنطلس ، تسا ...« : هتشون 
دنـشاب و درجم  لضف  صخـشم ، لقع  مسجم و  لدـع  دـیاب  هینامحر  يهلیلج  فطاوع  هیهلا و  فاطلا  نیا  يهنارکـش  هب  لداـع ، ناـهاشداپ 

ءاهبلادـبع لوق  زا  هک  هدرک  هراشا  نایئاهب ، روهـشم  غلبم  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  لئاسر  هعومجم  هب  نینچمه ، یجنخ ، [ . 4 .« ] روصم فطل 
شیاـسآ و  تنطلـس و ... تکوش  تلود و  توق  هک  تسا  نشور  ریـصب ، لـقاع  دزن  : » تسا هتـشون  يرتـشیب  تحارـص  اـب  صوصخ  نیا  رد 

تزع جوا  هب  هعوبتم  تلود  ات  دـنناد  بجاو  دوخ  هاشداپ  تعاطا  کـلم ، کـی  یلاـها  دارفا  مومع  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  فوقوم  تیعر 
، دنتـسنادیم هعاطالابجاو  ار  دوخ  ناـهاشداپ  ناریا ، مدرم  هک  هقباـس  يهنمزا  رد  هک  دـینک  هظحـالم  ... دوش نوزفا  تیعر  تورث  دـسر و 

بجاو ار  ناهاشداپ  تعاطا  نایعیـش  تعامج  نوچ  هریخا  نورق  نیا  رد  سکعلاب  دش و ... بوسحم  ملاع  لود  مظعا  ناریا ، تلود  هنوگچ 
هب يور  تلود  توق  دـش و  عضعـضتم  تکلمم  ناـکرا  [ 5 ، ] دـندیمان هملظ  ار  کلم  رباکا  دندرمـش و  هرئاـج  تلود  ار  تلود  دنتـسنادن و 

مکح همیظع  هیلک  دـئاوف  تباـصا  مومع ، دـیاب  اذـه  یلع  ءاـنب  تفرگ .... توق  یلاـها  یناـشیرپ  رقف و  و  مک ، تیعر  تورث  داـهن و  فعض 
نوـمکحی نیذـلا  یلع  ضرتـعی  نادـحال  سیل   ) تسا هدوـمرف  هک  ار  سدـقا  باـتک  مکحم  مکح  دـننادب و  تـلود  تعاـطا  رد  ار  باـتک 

ار تیدحا  ترضح  ياضر  تیعر و  تورث  تلود و  توق  دابع و  هافر  دالب و  شیاسآ  دنسانش و  دوخ  حالف  حاجن و  ببس  [ 6 ( ] دابعلایلع
نیا دوش و  كرادت  هئف  نیا  قدص  هب  هداد  يور  هرئاس )!(  للم  لاهج  زا  هک  یللخ  هتادییأت ، هللا و  نوعب  دیاش  دـنبای ، روصحم  هتکن  نیا  رد 

ات نایئاهب  هک  تفایرد  ناوتیم  یبوخ  هب  تالمج  نیا  رد  قمعت  زا  یجنخ : يهتـشون  هب  [ . 7 .« ] ددرگ ناریا  مدرم  حاجن  ببس  هسدقم  تین 
زا یکی  یـسایس » روما  رد  هلخادم  مدع  لصا   » هک درک  هفاضا  دیاب  یلو  دنرازیب . رود و  یلم  تموکح  یـسارکومد و  لوصا  زا  هزادـنا  هچ 

نینچ هراب  نیا  رد  ءاهبلادـبع  دـنک . تکرـش  یـسایس  روما  رد  درادـن  هزاجا  یئاهب  رفن  کـی  نآ ، قبط  تسا و  یئاـهب  نیئآ  یـساسا  لوصا 
بازحا و رد  زین  و  هیسایس ... روما  رد  دنیامن و  راتفر  تموکح  اب  افص  قدص و  تناما و  هب  دنامیقم ، روشک  ره  رد  ءاهب  لها  : » تسا هتـشون 

فالخ یلک  هب  یبزح  تاـعزانم  یـسایس و  تاـشقانم  یئزج و  روما  رد  هلخادـم  دـنیامنن و ... ياهلخادـم  یندا  هجو  چـیه  هب  یـسایس  قرف 
بازحا تامصاخم  هیـسایس و  روما  زا  تسا ...« : هدرک  هفاضا  نادب  يدنفا  یقوش  و  [ . 8 .« ] تسا مظعا  روهظ  نیا  رد  هیهلا  میلاعت  يدابم و 
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يهطبار یبزح  چـیه  اب  میـشاب . دازآ  غراف و  راکفا  هنوگ  نیا  زا  رانک و  رد  یلک  هب  انطاب ، اناسل و  ارهاظ ، ابلق و  ناـیئاهب ]  ] لـک دـیاب  لود  و 
يهلخاد نوئـش  رد  هن  مییآ و  رد  نایـشروش  کلـس  رد  هن  میدرگن ، لخاد  هعزانتم  هفلتخم  قرف  نیا  زا  ياهقرف  عمج  رد  مییوجن و  یـسایس 

روما هب  یقلعت  هچ  ار  هللا  رما  مییاـمنن ... مادـقا  يرما  چـیه  هب  ربـج  يهوق  هب  مییاـمن ، ياهلخادـم  یندا  یتـلم  چـیه  لـیابق  فـیاوط و  لود و 
هب هجوت  اـب  بلطم ، يهمادا  رد  یجنخ ، رتـکد  [ . 9 [ ؟» للم لود و  هجراخ  هلخاد و  تاـعزانم  تامـصاخم و  رد  ياهلخادـم  هچ  هیـسایس و 

، اهروتسد نیا  یعامتجاریغ  هدنام و  بقع  يهبنج  زا  هتـشذگ  : » تسا هدرک  حرطم  ياهظحالم  روخ  رد  بلاج و  شـسرپ  قوف ، ياههزومآ 
رد تلاـخد  دوخ ، لود  هجراـخ  هلخاد و  تاـعزانم  تامـصاخم و  هیـسایس و  روما  رد  تلاـخد  مدـع  نیا  اـیآ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا 
رد هزومآ ، نیا  هک  تسا  دـقتعم  هدوـب و  تبثم  لاؤـس ، نیا  هب  یجنخ  خـساپ  تسین !؟» صوـصخم  تسایـس  کـی  عـفن  هب  مه  نآ  تساـیس 

روظنم هک  مینیبب  تسا  بوخ  : » تسا هتـشون  وا  دـش . جرخ  راجاق  رابرد  يدادبتـسا  تسایـس  عفن  هب  الماک  ناریا ، تلم  تیطورـشم  بالقنا 
هک يرایسب  نئارق  زا  هتـشذگ  دننادیم ؟ زئاج  ار  اهتسایـس  یـضعب  رد  تلاخد  هکنآ  ای  تسا  معا  ینعم  هب  تسایـس  رد  تلاخد  زا  نایئاهب 
رد تلاخد  مدـع  زا  اهنآ  روظنم  هک  دوشیم  نشور  هتکن  نیا  زین  نایئاهب  ناربهر  فلتخم  ياههباطخ  حاولا و  هعلاـطم  زا  تسا ، تسد  رد 

بـالقنا رد  ـالثم  دندرمـشیم . زئاـج  ار  نآ  هدوـمنن  يراددوـخ  تلاـخد  زا  اهتسایـس ، یـضعب  رد  تـسا و  یــصاخ  ياـنعم  هـب  تساـیس 
نانچ دندومنن ، تلفغ  ناهاوخهطورـشم  ررـض  هب  نیدبتـسم و  عفن  هب  غیلبت  زا  دندش و  دراو  بالقنا  نایرج  هیلع  الماک  نایئاهب  تیطورـشم 

نایئاهب هتسناد و  لداع  ناطلس  ار  هاش  یلع  دمحم  هدش ، رداص  هاش  یلع  دمحم  ياتدوک  نامز  رد  هک  دوخ  حاولا  زا  یکی  رد  ءاهبلادبع  هک 
ترـضح هللا -  رما  يدایا  ترـضح  نارهط ، تسا : نیا  روبزم  حول  تسا . هدـیمان  ناسوهون »  » ار نابلطهطورـشم  هدومن ، داـیقنا  هب  توعد  ار 
باطتـسم حاولا  رد  بالقنا  نیا  دـیدوب . هدومن  موقرم  [ 11 ( ] ط  ) ضرا بـالقنا  زا  هللا ...) وـه   ) یهبـالا هللا  ءاـهب  هیلع  [ 10  ] ربکا لـبق  یلع 

تینارون هب  ناریا  قافآ  دـیوج و  رارقتـسا  تکوش  تیاهن  رد  يربک  تنطلـس  ریرـس  و  دـبای ... نوکـس  تبقاـع  یلو  باـجحیب ، حرـصم و 
تقادـص و داـیقنا و  تعاـطا و  هـب  ار  یهلا  ناراـی  عـیمج  دـیدرگم ، ردـکم  دیــشابم ، نوزحم  ددرگ . ناـبات  نـشور و  يرایرهــش  تلادـع 
هب زور  بش و  دیهدم و  اهفرح  نیا  هب  شوگ  يراب ، دـنانآ . رب  فلکم  یهلا ، صن  هب  اریز  دـییامن ، تلالد  يرادـجات  ریرـس  یهاوخریخ 

حـضاو و يرایرهـش  ترـضحیلعا  هیریخ  يایاون  روما ، عیمج  رد  ات ... دـییامرف  يراز  عرـضت و  دـییامن و  ریخ  ياعد  دیـشوکب و  لد  ناج و 
ینادان هچ  نیا  تاهیه ، تاهیه ، تسا . تلم  تزع  ببـس  ناطلـس ، ذوفن  رـسک  هک  دـنیامن  نامگ  دـنچ  یناسوهون »  » یلو ددرگ ،]  ] دوهـشم

. دشاب مأوت  لدع  اب  دیاب  یلو  تیعر ، تظفاحم  ببـس  تموکح ، ذوفن  تسا و  تلم  تزع  تنطلـس ، تکوش  يدـبا ؟ لهج  هچ  نیا  تسا و 
هب موـمع  دـیاب  تروـص  نیا  رد  صخـشم . ملح  مسجم و  لـقع  روـصم و  لدـع  دـنابرجم و  صخـش  هللادـمحلا  يرایرهـش ، ترـضحیلعا 

فیلأت لبق  لاس  هدراهچ  هک  هیـسایس  هلاسر  دنیامن . مایق  تسا  تنطلـس ... توق  تلود و  تکوش  ببـس  هچنآ  هب  دنیامن و  مایق  یهاوخریخ 
موقرم ترابع  حـضوا  هب  هلاـسر  نآ  رد  هنتف  داـسف و  زا  هلـصاح  تارـضم  هک  دـییامنب  ساـن  مومع  هب  دوشیم . لاـسرا  هخـسن  کـی  دـش ...
اجنیا رد  ءاهبلادبع  هک  هیسایس  يهلاسر  : » یجنخ حیضوت  هب  انب  [ . 12 .« ] يهنس 1325 ع ع 11 ج 1  يدهلا ، عبتا  نم  یلع  مالسلا  و  دیدرگ .

هنوگ ره  اجنآ ، رد  تسا و  هدش  نیودت  دارفا ، یـسایس  قوقح  تموکح و  تلم و  طباور  باب  رد  هک  تسا  ياهلاسر  دنکیم ، هراشا  نآ  هب 
هک دـهدیم  ناـشن  قوف ، حول  يراـب ، درامـشیم . یهلا  تبهوم  كولم و  صوصخم  ار  تموکح  هدومن و  بلـس  تلم  زا  ار  یـسایس  قـح 

دنکیم ؟» لابند  ار  یفده  هچ  تسا و  ینعم  هچ  هب  تسایس  رد  تلاخد  مدع  زا  نایئاهب  روظنم 

یمومع حلص 

حرطم تیئاهب  هک  هنوگ  نآ  زین -  راعش  نیا  تسا . یمومع  حلص  يهلأسم  هدرک ، دقن  ار  نآ  یجنخ  رتکد  هک  تیئاهب ، رگید  راعـش  ای  لصا 
، یجنخ تسا . مزال  شزرا  قمع و  دـقاف  نآ ) يهدـنبیرف  یقرتم و  رهاـظ  مغر  هب   ) هتفرن و رتارف  ییوگ  یلک  دـح  زا  یجنخ ، رظن  هب  هدرک - 
رد دشابیم . یمومع  حلص  يهلأسم  تسا ، یقرتم  يرهاظ  ياراد  هک  نایئاهب  دیاقع  لوصا  زا  یکی  : » تسا هتـشون  شیوخ  رظن  حیـضوت  رد 
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هجوت رما  رهاوظ  هب  طقف  نایئاهب  تسا ، یقرتم  ياههبنج  ياراد  هک  يدیاقع  يدیاقع  سابتقا  دروم  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت  اجنیا 
حلص يهلأسم  نیمه  صوصخ  رد  الثم  دش ، لئاق  ناوتیمن  اهنآ  تادقتعم  يارب  یشزرا  هنوگ  چیه  یقطنم  یقمع و  ظاحل  زا  دناهدومن و 

رارکت رایسب  رخافت  اب  و  میتسه » لک  حلص  بلاط  ام  : » دنیوگیم یپ  رد  یپ  هدومن ، هایـس  حلـص ، يایازم  زا  ار  يددعتم  تاحفـص  یمومع ،
عوجر اهنآ  ياههتـشون  هب  رگا  هک  یتروص  رد  [ 13 «. ] هدش رهاظ  شراثآ  هک  تسا  هکرابم  میلاعت  هلمج  زا  یمومع  حلـص  : » هک دـننکیم 

ارچ ـالوصا  هـک : دـنوشیمن  هـتکن  نـیا  ضرعتم  زگره  دـنهدیمن و  ناـشن  حلــص  يرارقرب  يارب  یحیحــص  یملع و  هار  عوـن  چـیه  مـینک 
دننام رـشب  هدـش ، نیگنر  رـشب  نوخ  هب  هایـس ، كاخ  نیا   » راب کی  لاـس  دـنچ  ره  هک  دوشیم  هچ  و  تسا ؟ دوجوم  لود  ناـیم  یتاـفالتخا 

اب تسا ، هدرک  یقرت  لوقع  تسا ، هیدام  تایقرت  رـصع  تسا ، تیندـم  رـصع  الاح  هکنیا  اب  هدرک و  هراپ  هراپ  ار  رگیدـکی  هدـنرد  ناـگرگ 
یقیقح للع  تافالتخا و  یلـصا  يهشیر  هب  هکنیا  دوجو  اب   » نایئاهب یجنخ : رتکد  داـقتعا  هب  [ . 14 [ ؟» تسا يزیرنوخ  زور  ره  نیا  دوجو 

ناهج رد  ار  یمومع  حلـص  دـناوتیم  هک  تسا  یئاهب  تناید  لوصا  اهنت  هک  دـننکیم  اعدا  دـنیامنیمن ، یهجوت  هجو  چـیه  هب  تاـبراحم ،
نیا رد  تدم ، نیا  رد  هدومن و  سیسأت  شیپ  لاس  تصش  رد  ناریا  رد  هللا  ءاهب  ترضح  ار  للم  حلص  هیضق  نیا  : » دنسیونیم دزاس . رارقرب 

( هاجنپ  ) بیرق هک  سدقا  باتک  رد  هکنآ  ات  داد  راشتنا  زین  تاهج  ریاس  رد  دعب  دومرف و  رـشن  ناریا  رد  لوا  رایـسب  حاولا  حیاول و  صوصخ 
بهاذم یتشدرز و  دوهی و  یحیسم و  ناملـسم و  دوجوم ، هعونتم  للم  ناریا  رد  هدومرف ، حیرـصت  ار  یمومع  حلـص  هدش ، لزان  شیپ  لاس 

ردپ ای  ردارب و  دننام  لاح  هک  هدیدرگ  رضاح ... مما  للم و  نیا  نایم  رد  تبحم  فیلأت و  نانچ  هللا  ءاهب  میلاعت  توق  هب  دوجوم ، زین  هددعتم 
تدش زا  ددرگ ، دراو  یصخش  رگا  دننک ، عامتجا  یلفحم  رد  نوچ  دنیامن و  شزیمآ  قفتم و  دحتم و  رگیدکی  اب  رتخد  ردام و  ای  رـسپ و  و 

نآ هداد  رکذـت  لـصا  نیا  يهراـبرد  یجنخ  هک  يرگید  يهتکن  [ . 15 .« ] دنیبن ییادـج  فالتخا و  ادـبا  دـنام ؛ ناریح  نانآ  تبحم  تفلا و 
نآ يهراـبرد  هدوب و  هجوت  دروـم  میدـق  زا  هکلب  تسین ، هللا  ءاـهب  تاسیـسأت »  » زا یموـمع  حلـص  : » ءاهبلادـبع ياـعدا  فـالخ  رب  هک  تسا 

يرارقرب راصحنا  ياعدا  ینعی  قوف » ياههتـشون  لوا  تمـسق  تحـص  دنناوتیم  ناگدـنناوخ  ، » هکنیا نمـض  تسا ». هدـش  هتـشون  اهباتک 
تریح قافتا  داحتا و  دوجو  ياعدا  ینعی  نآ ،» مود  تمـسق  تحـص  نازیم  يور  زا  ار   » یئاهب تناید  لوصا  قیرط  زا  طـقف  یناـهج  حـلص 
یهار هچ  نایئاهب  حلـص ، نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  مینیبب ، تسا  بوخ  نونکا  : » یجنخ يهتـشون  هب  دـننزب . کحم  یئاهب ، دارفا  نیب  زیگنا 

کسمت رما  نیا  هب  قافتا ، هب  دیاب  هللا ، مهقفو  قافآ  نیطالس  : » دنسیونیم هللا  ءاهب  لوق  زا  یمومع  حلـص  يهلاسر  رد  دننکیم . داهنـشیپ  ار 
ای كولم  تارضح  دنهد و  بیترت  یگرزب  سلجم  دیاب  دنیوگیم ...« : زین  و  [ 16 «. ] یهلا رادتقا  علاطم  تردق و  قراشم  دناناشیا  دنیامرف .

ردق یلع  الا  هن ، مزال  برح  تاودا  تالآ و  تروص  نیا  رد  دنیامرف ... يراج  ار  قافتا  داحتا و  مکح  دنوش و  رضاح  سلجم  نآ  رد  ارزو 
نیا رب  هک  نیطالس  زا  کی  ره  دنیامرف و  مکح  دنوش و  رضاح  ماظع  نیطالس  دوخ  سلجم ، نآ  رد  هکنآ  یلوا  و  مهدالب ... ظفحل  رودقم 
ملاع بطق  رد  یتقو  یقیقح  ندمت  یلب  تسا ...« : هتشون  ءاهبلادبع  نینچمه  و  [ 17 .« ] تسا نیطالسلادیس  وا  دنیامرف  مایق  نآ  يارجا  رما و 

هب رـشب ، مومع  تداعـس  ریخ و  تهج  هب  تیمح  تریغ و  ملاـع  هدنـشخر  باـتفآ  نوچ  تمه  دـنلب  راوگرزب  كولم  دـنچ  هک  دزورفا  ملع 
قاثیم و هیوق و  يهدهاعم  کی  دنراذگ و ... تروشم  نادـیم  رد  ار  یمومع  حلـص  يهلأسم  هداهن ، شیپ  مدـق  خـسار ، ییأر  تباث و  یمزع 

ياوق عیمج  هدرمش  سدقم  ضرا ، ناکس  لک  ار  موقا  متا و  رما  نیا  دنیامرف  دکؤم  هدومن و  نالعا  دنیامن و  سیـسأت  هتباث  همکحم  طورش 
شور و حیـضوت  ددرگ و  یتلود  ره  روغث  دودح و  دیدحت  نییعت و  هیمومع ، هدهاعم  نیا  رد  دنـشاب . مظعا  دهع  نیا  توبث  هب  هجوتم  ملاع 

يهوق کلذک  ددرگ و  نیعم  ررقم و  رشب  هیتموکح  تأیه  نیبام  طباور  هیلود و  تابـسانم  تادهاعم و  عیمج  دوش و  یتموکح  ره  تکرح 
يرارقرب يارب  ناـیئاهب  هک  یهار  تسا  نیا  : » هک هـتکن  نـیا  رکذ  اـب  یجنخ  [ . 18 .« ] دوش صـصخم  مولعم ، يدـح  هب  یتموکح  ره  هیبرح 

لوصا زا  هزادنا  هچ  ات  يداهنـشیپ  نینچ  هک  ددرگیم  مولعم  قوف ، تالمج  هب  یهجوت  رـصتخم  اب  : » تسا هدوزفا  دننکیم » داهنـشیپ  حـلص 
، دناحلـص یقیقح  یماح  اهنت  هک  اهتلم  يارب  هدرک و  روصت  یعامتجا  تردق  ار  كولم  اهنت  ءاهبلادبع ، اجنیا  رد  تسا . رود  یـسارکومد 
، ندش یلمع  تروص  رد  هدوبن و  یلمع  هجو  چیه  هب  تسا ، ملسم  همه  رب  هک  نانچ  زین ، داهنشیپ  نیا  هوالع ، هب  تسا و  هدشن  لئاق  یشزرا 
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ناوتیم یناسآ  هب  هوالع ، هب  تفر . نیب  زا  داد و  ار  دوخ  شیامزآ  المع  هک  دوب  دهاوخ  هتـشذگ  للم  يهعماج  هب  هیبش  يزیچ  العا  دح  رد 
زیمآ حلص  تاغیلبت  اریز  درادن ، یلاکشا  زین  نآ  أشنم  لصا و  فشک  تسین و  یئاهب  نیئآ  دوخ  زا  زین  داهنـشیپ  نیا  تلاصا  هک  درک  كرد 

يرکف لاح ، ره  رد  اهنآ -  نداد  بیرف  روظنم  هب  اهتلود  فرط  زا  هچ  مدرم و  نتخاـس  رادـیب  يارب  یتسیلایـسوس  راـکفا  تهج  زا  هچ  - 
دیـس فرط  زا  یئاهب  نییآ  شیادـیپ  اب  ناـمز  مه  لـقاال  نیمز  قرـشم  رد  نآ  ذاـختا  هتـشاد و  یفاـک  جاور  مهدزون  نرق  زا  هک  تسا  هدوب 

تسا ». هتفرگ  تروص  یمالسا ، ياهتموکح  يارب  يداحتا  نامزاس  سیسأت  مالسا و  داحتا  ناونع  هب  يدابآدسا ، نیدلا  لامج 

یقرواپ

یلم ههبج  نارورنه  نارگشهوژپ و  ناگدنسیون و  نامزاس  هیرشن  یجنخ ، یلعدمحم  رتکد  نادقف  درگلاس  نیمتشه  تبسانم  هب  هماندای  [ 1]
ذخأم دعب  هب  تاحفـص 105  رد  رـضاح ، هلاقم  رد  هراشا  دروم  بلطم  دعب . هب  ص 68  یهاشمرخ ، راشفا  دیـشرف  مامتها  هب  ش 10 ، ناریا ،

. تسا هدمآ  ریخا 
. دعب هب  ص 5  نمهب 1327 ،  3 شخب 10 ، ج 1 ، ون ، هشیدنا  یئاهب ،»»  » و یباب »  » بهاذم هرابرد  یقیقحت  ، » یجنخ یلعدمحم  زا : لقن  [ 2]

ص 11. يهیسایسلا ، يهلاسر  ءاهبلادبع ، [ 3]
.50 صص 49 -  كر : زین  . 48 صص 46 -  نامه ، [ 4]

. ناریا تیطورشم  بالقنا  هب  هراشا  [ 5]
. دنک ضارتعا  دننکیم  تموکح  ناگدنب  رب  هک  یناسک  رب  درادن  قح  سک  چیه  هک  تسا  نیا  هلمج  ینعم  [ 6]

.62 صص 60 -  م ، . 1920 رصم ، پاچ  لئاسر ، هعومجم  لیاضفلاوبا ، [ 7]
.50 صص 49 -  یئاهب ، تناید  رد  یلامجا  رظن  نآ  [ 8]

. ] 51 صص 50 -  یئاهب ، تناید  رد  یلامجا  رظن  باتک  زا  لقن  يدنفا ، یقوش  حول  [ 9]
. تسا ربکا  یلع  ربکا ) لبق  یلع   ) زا روظنم  [ 10]

. تسا نارهت  روظنم  [ 11]
. هیسایس هلاسر  همدقم  لیحلا و  فشک  باتک  زا  لقن  [ 12]

. هحفص یمومع ، حلص  هلاسر  [ 13]
. یمومع حلص  هلاسر  زا  لقن  [ 14]

ص 120. یمومع ، حلص  هلاسر  زا  لقن  ءاهبلا ، دبع  [ 15]
ص 14. یمومع ، حلص  هلاسر  [ 16]

(. یمومع حلص  هلاسر  زا : لقن   ) بئذلانبا حول  [ 17]
. ءاهبلادبع هیندملا ، يهلاسر  [ 18]

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 
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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 

www.eslamshop.com
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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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