
http://www.ghaemiyeh.com






تییاهب دقن  لیلحت و 

: هدنسیون

یناهبزور اضریلع 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تییاهب دقن  14لیلحت و 

باتک 14تاصخشم 

14هراشا

16هراشا

بلاطم 17تسرهف 

32هچابید

راتفگ 33شیپ 

هیخیش لوا : 35لصف 

35هراشا

یئاسحا دمحا  خیش  . 135

دلوت 35فلا )

تالیصحت 36ب )

اهرفس 37ج )

دمحا خیش  نافلاخم  38د )

گرم 39ه )_

دیاقع 40و )

40هراشا

ییایلق روه  مسج  اب  داعم  40کی _ 

شنیرفآ رد  همئا  شقن  تماما و  42ود _

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرصنع  تایح  42هس _ 

راثآ 44ز )

ق) _ . 1259 ه  _ 1212  ) یتشر مظاک  دیس  . 244

دلوت 44فلا )

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


راثآ 46ب )

یتیصخش ياه  یگژیو  47ج )

املع اب  ینمشد  47کی _ 

هعیش نانمشد  اب  ییاون  مه  48ود -

گرم 48د )

یتشر مظاک  دیس  نانیشناج  . 349

49هراشا

ینامرک ناخ  میرک  دمحم  یجاح  49فلا )

يزیربت رهوگ  نسح  ازریم  50ب )

( ینامرک رعاش   ) طیحم ازریم  50ج )

يزاریش دمحم  یلع  دیس  51د )

هیخیش ياه  هقرف  . 451

51هراشا

هینامرک 52فلا )

هیرقاب 52ب )

ناجیابرذآ هیخیش  52ج )

52هراشا

هیمالسالا تجح  53کی 

هیمالسالا هقث  53ود _

هیقاقحا 54هس _ 

اه یناجیابرذآ  اه و  ینامرک  دیاقع  توافت  54د )

هیباب مود : 57لصف 

باب دمحم  یلع  دیس  همان  یگدنز  . 157

57هراشا

هناضاترم ياهراتفر  58فلا )

البرک هب  رفس  59ب )

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


زاریش هب  تشگزاب  59ج )

هبوت نیتسخن  60د )

ناهفصا هب  رفس  61ه ) 

باب ياه  اعدا  62و )

دهع یلو  سلجم  رد  باب  هرظانم  همکاحم و  63ز )

یبتک همان  هبوت  64ح )

مادعا 65ط )

( باب نارای  نیتسخن   ) یح فورح  . 267

67هراشا

یح فورح  67یماسا 

ناریا رد  نایباب  ياه  هنتف  . 371

71هراشا

( یسربط خیش  هعلق   ) ناردنزام هنتف  71فلا )

ناجنز هنتف  72ب )

زیرین هعقاو  73ج )

( راجاق هاش  نیدلارصان  رورت  هعقاو   ) نارهت هنتف  74د )

تشدب هعقاو  74ه )_

ثلاث دیهش  رورت  76و )

76هراشا

اه شروش  ناربهر  هرابرد  77هتکن يا 

باب دیاقع  . 478

باب راثآ  . 581

قارع رد  نایباب  راتفر  . 683

باب نیشناج  . 783

83هراشا

میظع يزیشرت  یلع  خیش  85فلا )

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


لزا حبص  ییحی  ازریم  86ب )

يرون یلع  نیسح  ازریم  89ج )

تییاهب موس : 92لصف 

( هللاءاهب  ) يرون یلع  نیسح  ازریم  همان  یگدنز  . 192

دلوت 92فلا )

تالیصحت 92ب )

یعامتجا یبهذم و  ياه  تیلاعف  92ج )

هللاءاهب زا  سور  ریفس  تیامح  94د )

دادغب رد  هللاءاهب  95ه )_

لوبناتسا هب  رفس  97و )

اّکع رد  تماقا  دیعبت و  98ز )

هللاءاهب راثآ  99ح )

( يدنفا سابع   ) ءاهبلادبع همان  یگدنز  . 2100

100هراشا

دلوت 100فلا )

تالیصحت 100ب )

یبهذم ياه  تیلاعف  101ج )

تییاهب هعسوت  رد  ءاهبلادبع  شقن  102د )

اکیرما اپورا و  هب  ءاهبلادبع  رفس  104ه )_

ءاهبلادبع گرم  105و )

ءاهبلادبع راثآ  106ز )

ینابر يدنفا  یقوش  همان  یگدنز  . 3106

دلوت 106فلا )

تالیصحت 107ب )

هللارما تیالو  هلسلس  زا  هقلح  نیرخآ  نیتسخن و  107ج )

يدنفا یقوش  هرود  عیاقو  108د )

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


108هراشا

لیئارسا یتسینویهص  تسرپداژن  تلود  لیکشت  108کی _ 

هلاس هد  هشقن  يارجا  یحارط و  109ود _ 

تییاهب زا  هتسجرب  ناغّلبم  ییادج  109هس _ 

109هراشا

بارهس دمحا  ازریم  109لوا _ 

هراوآ یتفت  نیسحلادبع  109مود _ 

يدتهم یحبص  هللا  لضف  109موس - 

يدرجورب وکین  نسح  ازریم  110مراهچ _ 

هغارم يا داصتقا  حلاص  ازریم  110مجنپ _ 

یقوش گرم  110ه )_

يدنفا یقوش  راثآ  111و )

تییاهب دیاقع  رب  يدقن  مراهچ : 112لصف 

تییاهب رد  112دیحوت 

تییاهب رد  117توبن 

تییاهب رد  زیخاتسر )  ) تمایق دعب و  121ملاع 

دعب ملاع  121فلا )

تمایق 122ب )

تییاهب هناگ  هدزاود  ياه  ¬ هزومآ مجنپ : 126لصف 

126هراشا

تقیقح يرحت  . 1127

یناسنا ملاع  تدحو  . 2128

یللملا نیب  هاگداد  لیکشت  . 3131

یسایس روما  رد  تلاخد  زا  زیهرپ  . 4132

هنالهاج ياه  بصعت  كرت  . 5134

درم نز و  قوقح  يربارب  . 6135

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


135هراشا

يردپ ثرا  زا  نارتخد  تیمورحم  136فلا )

نز تیسنج  هب  نیهوت  136ب )

يواست نیا  هرابرد  مالسا  رظن  137ج )

یمومع حلص  . 7138

يداصتقا تالکشم  عفر  یمومع و  تشیعم  لیدعت  . 8139

تسا سدقلا  حور  تاثفن  دنمزاین  يرشب  ناهج  . 9139

يرابجا یمومع و  تیبرت  میلعت و  . 10140

دشاب تبحم  تفلا و  ببس  دیاب  نید  . 11141

دشاب لقع  ملع و  قباطم  دیاب  نید  . 12142

تییاهب یهقف  ماکحا  مشش : 144لصف 

144هراشا

تراهط . 1144

وضو . 2145

زامن . 3145

هزور . 4147

جح . 5147

یلام قوقح  . 6147

جاودزا . 7148

قالط . 8149

دودح زا  هنومن يا  . 9150

اه ¬ هرافک زا  هنومن يا  . 10151

میوقت . 11152

تافایض . 12152

راب کی  لاس  هدزون  ره  لزنم  هیثاثا  ندرک  ضوع  . 13152

يراوخابر زاوج  . 14153

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


هدیقع نتشاد  ناهنپ  . 15153

تسایس تییاهب و  متفه : 155لصف 

رامعتسا اب  تییاهب  دنویپ  . 1155

155هراشا

هیسور تییاهب و  156فلا )

سیلگنا تییاهب و  158ب )

158هراشا

ناتسلگنا هب  ناییاهب  یگتسباو  زا  ییاه  160هنومن 

لیئارسا تییاهب و  162ج )

یخیرات هنیشیپ  162کی _ 

تییاهب زا  لیئارسا  تیامح  لیالد  167ود _ 

167هراشا

يداصتقا 167لوا _ 

یتاغیلبت 167مود _ 

یتاعالطا 168موس _ 

ناریا رد  تییاهب  . 2170

يولهپ میژر  رد  تییاهب  170فلا )

170هراشا

تموکح رد  ییاهب  سانشرس  دارفا  171روضح 

171هراشا

يدایا میرکلادبع  رتکد  دبهپس  172کی _ 

يولهپ هرود  رد  ییاهب  دشرا  ناریدم  ناریزو و  174ود _ 

دادرخ 1342 نینوخ 15  مایق  ناییاهب و  175ب )

ناریا یمالسا  يروهمج  ناییاهب و  176ج )

تییاهب يورارف  يداقتعا  ياه  ¬ شلاچ متشه : 180لصف 

180هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالسا ربتعم  نوتم  اه و  هزومآ  اب  تییاهب  فالتخا  . 1180

مالسا ربمایپ  تیمتاخ  اب  تییاهب  تفلاخم  180فلا )

مالسا ربمایپ  تیمتاخ  هب  اهب  باب و  فارتعا  181ب )

دوخ ناربهر  یلمع  یملع و  ياه  ¬ ضقانت اب  تییاهب  لکشم  . 2184

لدعلا تیب  ندوب  عورشمان  نارحب  . 3185

یسایس کهورگ  کی  تماق  رد  تییاهب  مهن : 188لصف 

يرادا تالیکشت  ماظن و  . 1188

188هراشا

لدعلا تیب  188فلا )

یلحم یلم و  یناحور  لفاحم  192ب )

تییاهب زورما  ياه  شلاچ  . 2193

یجراخ تالکشم  193فلا )

یلخاد تالکشم  193ب )

ناریا ناییاهب  تیعمج  دادعت  . 3194

فوصت تییاهب و  . 4195

يرنوسامارف ياه  نامزاس  تییاهب و  . 5196

196هراشا

هلودلا لیبن  ناخ  یقن  یلع  196فلا )

نابرق هللا  حیبذ  رتکد  197ب )

یمیدق ناتسود  زیمآدیدرت  هاگن  . 6198

ناییاهب یغیلبت  ياه  هصرع  . 7199

199هراشا

یحور 200حرط 

ییاهب دباعم  . 8201

ناهیقف هاگدید  زا  تییاهب  . 9202

202هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


هعیش هاگدید  203فلا )

تنس لها  هاگدید  203ب )

ناییاهب اب  ناهیقف  يریگرد  205ج )

همان 208باتک 

زکرم 215هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


تییاهب دقن  لیلحت و 

باتک تاصخشم 

.یناهبزور اضریلع  تییاهب / دقن  لیلحت و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 یمالسا ،  ياهشهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن :  تاصخشم 

.روصم .ص :  182 يرهاظ :  تاصخشم 

.1632 امیس ؛  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسورف : 

.هیامن تشاددای : 

يرگیئاهب عوضوم : 

خیرات يرگیئاهب --  عوضوم : 

دیاقع يرگیئاهب --  عوضوم : 

 - 1350 اضریلع ، یناهبزور ، هسانشرس : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

0-162-514-964-978 لایر : 27000 کباش : 

297/564 ییوید :  يدنب  هدر 

BP365/ر9ت3 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

2264792 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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هراشا

میحَّرلا ِنمحَّرلا  هَّللا  مسب 

یف هئابآ  یلع  هیلع و  کتاولص  نسحلا  نب  هجحلا  کیلول  نک  مهّللا 

ًالیلد ًارصان و  ًادئاق و  ًاظفاح و  ًایلو و  هعاسلا  لک  یف  هعاسلا و  هذه 

ًانیع و 

ًالیوط اهیف  هعتمت  ًاعوط و  کضرا  هنکست  یتح 

3 ص :
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70 دلوت فلا )

70 تالیصحت ب )

71 یبهذم ياه  تیلاعف  ج )

تییاهب 72 هعسوت  رد  ءاهبلادبع  شقن  د )

74 اکیرما اپورا و  هب  ءاهبلادبع  رفس  ه )_

75 ءاهبلادبع گرم  و )

76 ءاهبلادبع راثآ  ز )

77 ینابر يدنفا  یقوش  همان  یگدنز  . 3

77 دلوت فلا )

77 تالیصحت ب )

77 هللارما تیالو  هلسلس  زا  هقلح  نیرخآ  نیتسخن و  ج )
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78 يدنفا یقوش  هرود  عیاقو  د )

78 لیئارسا یتسینویهص  تسرپداژن  تلود  لیکشت  کی _ 

79 هلاس هد  هشقن  يارجا  یحارط و  ود _ 

79 تییاهب زا  هتسجرب  ناغّلبم  ییادج  هس _ 

79 بارهس دمحا  ازریم  لوا _ 

79 هراوآ یتفت  نیسحلادبع  مود _ 

7 ص :
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80 يدتهم یحبص  هللا  لضف  موس - 

80 يدرجورب وکین  نسح  ازریم  مراهچ _ 

80 ياهغارم داصتقا  حلاص  ازریم  مجنپ _ 

80 یقوش گرم  ه )_

81 يدنفا یقوش  راثآ  و )

82 تییاهب دیاقع  رب  يدقن  مراهچ : لصف 

82 تییاهب رد  دیحوت 

87 تییاهب رد  توبن 

91 تییاهب رد  زیخاتسر )  ) تمایق دعب و  ملاع 

91 دعب ملاع  فلا )

92 تمایق ب )

96 تییاهب هناگهدزاود  ياههزومآ  مجنپ : لصف 

97 تقیقح يرحت  . 1

98 یناسنا ملاع  تدحو  . 2

101 یللملا نیب  هاگداد  لیکشت  . 3

102 یسایس روما  رد  تلاخد  زا  زیهرپ  . 4

104 هنالهاج ياه  بصعت  كرت  . 5

105 درم نز و  قوقح  يربارب  . 6

106 يردپ ثرا  زا  نارتخد  تیمورحم  فلا )

106 نز تیسنج  هب  نیهوت  ب )
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107 يواست نیا  هرابرد  مالسا  رظن  ج )

108 یمومع حلص  . 7

109 يداصتقا تالکشم  عفر  یمومع و  تشیعم  لیدعت  . 8

8 ص :
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109 تسا سدقلا  حور  تاثفن  دنمزاین  يرشب  ناهج  . 9

110 يرابجا یمومع و  تیبرت  میلعت و  . 10

111 دشاب تبحم  تفلا و  ببس  دیاب  نید  . 11

112 دشاب لقع  ملع و  قباطم  دیاب  نید  . 12

114 تییاهب یهقف  ماکحا  مشش : لصف 

114 تراهط . 1

115 وضو . 2

115 زامن . 3

117 هزور . 4

117 جح . 5

117 یلام قوقح  . 6

118 جاودزا . 7

119 قالط . 8

120 دودح زا  يا  هنومن  . 9

121 اههرافک زا  يا  هنومن  . 10

122 میوقت . 11

122 تافایض . 12

122 راب کی  لاس  هدزون  ره  لزنم  هیثاثا  ندرک  ضوع  . 13

123 يراوخابر زاوج  . 14

123 هدیقع نتشاد  ناهنپ  . 15
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125 تسایس تییاهب و  متفه : لصف 

125 رامعتسا اب  تییاهب  دنویپ  . 1

126 هیسور تییاهب و  فلا )

9 ص :
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128 سیلگنا تییاهب و  ب )

130 ناتسلگنا هب  ناییاهب  یگتسباو  زا  ییاه  هنومن 

131 لیئارسا تییاهب و  ج )

132 یخیرات هنیشیپ  کی _ 

137 تییاهب زا  لیئارسا  تیامح  لیالد  ود _ 

137 يداصتقا لوا _ 

137 یتاغیلبت مود _ 

138 یتاعالطا موس _ 

140 ناریا رد  تییاهب  . 2

140 يولهپ میژر  رد  تییاهب  فلا )

141 تموکح رد  ییاهب  سانشرس  دارفا  روضح 

142 يدایا میرکلادبع  رتکد  دبهپس  کی _ 

144 يولهپ هرود  رد  ییاهب  دشرا  ناریدم  ناریزو و  ود _ 

دادرخ 1342145 نینوخ 15  مایق  ناییاهب و  ب )

146 ناریا یمالسا  يروهمج  ناییاهب و  ج )

150 تییاهب يورارف  يداقتعا  ياهشلاچ  متشه : لصف 

150 یمالسا ربتعم  نوتم  اه و  هزومآ  اب  تییاهب  فالتخا  . 1

150 مالسا ربمایپ  تیمتاخ  اب  تییاهب  تفلاخم  فلا )

151 مالسا ربمایپ  تیمتاخ  هب  اهب  باب و  فارتعا  ب )

153 دوخ ناربهر  یلمع  یملع و  ياهضقانت  اب  تییاهب  لکشم  . 2
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155 لدعلاتیب ندوب  عورشمان  نارحب  . 3

158 یسایس کهورگ  کی  تماق  رد  تییاهب  مهن : لصف 

158 يرادا تالیکشت  ماظن و  . 1

158 لدعلا تیب  فلا )

10 ص :
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162 یلحم یلم و  یناحور  لفاحم  ب )

163 تییاهب زورما  ياه  شلاچ  . 2

163 یجراخ تالکشم  فلا )

163 یلخاد تالکشم  ب )

164 ناریا ناییاهب  تیعمج  دادعت  . 3

164 فوصت تییاهب و  . 4

166 يرنوسامارف ياهنامزاس  تییاهب و  . 5

166 هلودلالیبن ناخ  یقنیلع  فلا )

167 نابرق هللا  حیبذ  رتکد  ب )

168 یمیدق ناتسود  زیمآدیدرت  هاگن  . 6

169 ناییاهب یغیلبت  ياه  هصرع  . 7

170 یحور حرط 

171 ییاهب دباعم  . 8

172 ناهیقف هاگدید  زا  تییاهب  . 9

173 هعیش هاگدید  فلا )

173 تنس لها  هاگدید  ب )

174 ناییاهب اب  ناهیقف  يریگرد  ج )

177 همان باتک 

11 ص :
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12 ص :
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هچابید

نیا زا  نانآ  فده  .تسا  نیغورد  ياه  بهذم  اه و  هقرف  داجیا  یمالسا ، ياهروشک  رد  رگرامعتسا  ياه  تلود  ياه  شور  زا  یکی 
دیلپ ياـه  تیلاـعف  ربارب  رد  دـنناوتن  دـنوشن و  عـمج  روـحم  کـی  لوـح  رب  اـت  تـسا  ناناملــسم  یگتــسددنچ  یگدــنکارپ و  راـک ،

دش و دلوتم  رامعتـسا  نماد  رد  هقرف  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  .تساه  هقرف  نیا  زا  یکی  تییاهب »  » .دننک تمواقم  نارگرامعتـسا 
نوتس ناونع  هب  تفرگ و  رارق  تسینویهـص  نارگلاغـشا  تسد  رازبا  زین  تیاهن  رد  .دیناود  هشیر  نآ  غیرد  یب  ياه  تیامح  هانپ و  رد 

.درک لمع  میژر  نآ  مجنپ 

رب ور ، نیازا  .دـشاب  نیرفآرطخ  روـشک  يارب  دـناوت  یم  نآ  زا  نارگرامعتـسا  هدرتـسگ  ياـه  تیاـمح  تاـغیلبت و  وـترپ  رد  هقرف  نیا 
رگرامعتسا ياه  تلود  اب  هقرف  نیا  یطابترا  ياه  هار  موسر و  بادآ و  اهرواب ، یغیلبت ، ياه  شور  اب  هک  تسا  ضرف  هناسر  باحصا 

.دننک هیهت  هنیمز  نیا  رد  ار  ییاه  همانرب  دنوش و  انشآ 

هیام تسد  ات  دش  هتـشاگن  یناهبزور  اضر  یلع  مالـسالا  تجح  بانج  دنمجرا ، رگـشهوژپ  تمه  هب  رـضاح  شهوژپ  ساسا ، نیا  رب 
ناسانـشراک نازاس و  همانرب  ات  میراد  دـیما  رگـشهوژپ ، نیا  تامحز  زا  ینادردـق  اـب  .دـشاب  عوضوم  نیا  رد  يزاـس  هماـنرب  يارب  يا 

.دنزاس دنم  هرهب  دوخ  ياه  داهنشیپ  داقتنا و  زا  ار  ام  یلم ، هناسر 

قیفوتلا هللا  نم  و 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

13 ص :

تییاهب دقن  www.Ghaemiyeh.comلیلحت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


راتفگ شیپ 

بهذم نادـنمتدارا  زا  شنادـناخ  دوخ و  هک  دـمحم  یلع  دیـس  مان  هب  یناوج  زاریـش ، رهـش  رد  شیپ ، لاس  داتفهودـص  کی  دودـح 
تبکن هب  ار  ناریا  هاگآان  مدرم  زا  یخرب  مه  دیشک و  یهابت  هب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  مه  هک  دش  يرما  یعدم  دندوب ، هیخیش  داینبون 

.درک راتفرگ  دوخ  چوپ  نیغورد و  مالک 

یفرعم دوعوم  يدـهم  ار  شدوخ  تیمئاق ، ياعدا  اب  سپـس  .دـناوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  باب  ار  دوخ  ادـتبا  وا 
.داد رس  یلْعَْالا » مکُّبَر  اَنَا   » هرعن هک  تشذگن  یکدنا  درک و  يربمایپ  ياعدا  یتدم  زا  سپ  .درک 

هک يرون  یناردنزام  یلع  نیـسح  ازریم  مان  هب  يو  نارای  زا  يدنر  دـش ، هدرپس  مادـعا  هخوج  هب  باب  هک  خـیرات  نیا  زا  سپ  لاس  هن 
شندمآ هدعو  باب  هک  دناوخ  يدوعوم  نامه  ار  دوخ  باب ، ساسا  هیاپ و  یب  نانخس  یضعب  هب  دانتسا  اب  دوب ، هدیمان  هللاءاهب  ار  دوخ 

یب ياه  کمک  دوجوم ، یخیرات  دانـسا  كرادـم و  یهاوگ  هب  .تشادـن  ار  وا  ياه  هناـشن  زا  مادـک  چـیه  هک  یلاـحرد  دوب ، هداد  ار 
يداینب یـشقن  اـهنآ  یلاـشوپ  دـیاقع  جـیورت  شرتسگ و  رد  اـهب ، باـب و  هقرف  هب  سیلگنا  سور و  نارگرامعتـسا  راد  فدـه  غیرد و 

.تشاد

ینادان نانیا و  تسایر  يادوس  توهش و  شتآ  رد  هک  یمدرم  رایسب  هچ 

14 ص :
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داتفارب و هک  اه  نامناخ  دش و  هتخیر  نیمز  رب  ناگدز  تلفغ  نیا  ندرک  رادیب  يارب  هک  ناهانگ  یب  نوخ  رایـسب  هچ  دنتخوس و  دوخ 
.تفر داب  رب  هک  اه  سومان 

رایتخا رد  رـصتخم  دـنچره  یتاعالطا  دـنک و  یـسررب  نوگانوگ  ياـه  هبنج  زا  ار  تییاـهب  تسا  هدیـشوک  راتـشون  نیا  رد  هدـنراگن 
.دهد رارق  نارگشهوژپ  ناگ و  دنناوخ 

15 ص :
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هیخیش لوا : لصف 

هراشا

يارب ار  یگنهرف  رتسب  هنیمز و  بتکم ، نیا  ياـه  هشیدـنا  .تسا  يرـشعانثا  هعیـش  بتکم  يرکف  ياـه  طـخ  زا  یکی  هیخیـش ، بتکم 
زا دیـشوج ، نآ  نورد  زا  تییاهب  اهدـعب  دوب و  تیباب  هنتف  رگزاغآ  هک  وا  اریز  درک ؛ مهارف  باـب  دـمحم  یلع  دیـس  نیغورد  ياـعدا 

هیخیـش ياه  هشیدـنا  ساسا  رب  زین  باب  نیتسخن  ياهاعدا  زا  يرایـسب  .دوب  هیخیـش  کلـسم  مود  ربهر  یتشر ، مظاک  دیـس  نادرگاـش 
.تفرگ لکش 

تیمها هب  هجوت  اـب  تیباـب ، یلاـشوپ  فرحنم و  هقرف  هیلوا  هتـسه  لیکـشت  يارب  هللاءاـهب  هب  بقلم  يروـن  یلع  نیـسح  ازریم  نینچمه 
شدوخ و روهظ  ناگدـنهد  تراشب  ار  اهنآ  دـیمان و  نیّرین » نیرون   » ار ود  نیا  یتشر ، مظاک  دیـس  یئاسحا و  دـمحا  خیـش  ياـهاعدا 

بتکم هچخیرات  زاغآ ، رد  ور ، نیازا  .دـندوب  هیخیـش  نارادـفرط  ناوریپ و  زا  همه  زین  هیباـب  هب  ناگدـنورگ  نیتسخن  .دناوخ (1) باب 
.درک میهاوخ  دقن  یسررب و  ار  هیخیش 

یئاسحا دمحا  خیش  . 1

دلوت فلا )

یفریَطم ياتسور  رد  بتکم ، راذگ  ناینب  هعیش و  ناملاع  زا  یئاسحالا ، نیدلا  نیز  نب  دمحا  خیش 

16 ص :

ص 43. افیح ، ییاهب ، راثآ  عماج  هناخ  باتک  کینورتکلا ، هخسن  ناقیا ، هللاءاهب ، يرون  یلع  نیسح  - 1
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ياه نوناک  زا  یکی  میدـق  ناراگزور  زا  سراف ، جـیلخ  یبرغ  لحاس  رد  ءاـسحالا  .دوشگ  ناـهج  هب  هدـید  ءاـسحالا  ناتـسا  رد  عقاو 
تعامج تنـس و  لها  بهذم  رب  دمحا  خیـش  دادجا  .دنراد  تنوکـس  ناتـسا  نیا  رد  ناتـسبرع  نایعیـش  رتشیب  زین  نونکا  دوب و  عیـشت 

درک و نطو  كرت  شردپ  اب  فالتخا  لیلد  هب  رغاد  خیـش  مان  هب  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  ات  .دنتـشاد  تنوکـس  يرگید  لحم  رد  دـندوب و 
.درپس (1) لد  یماما  هدزاود  بهذم  هب  دیرب و  لد  دوخ  دادجا  بهذم  زا  هقطنم  نیا  رد  يو  .دیزگ  تماقا  یفریطم  رد 

تالیصحت ب )

یلو تسا ، هتفرگ  ماهلا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  شناد  زا  دوب  یعدـم  هکلب  تسناد ، یمن  یباستکا  ار  شیوخ  شناد  یئاـسحا ،
: تسا هدمآ  راثآلا  مراکم  رد  .دراد  تیاکح  وا  یمسر  تالیصحت  زا  يو ، یگدنز  خیرات  یسررب 

رد ار  شیوخ  رصع  لوادتم  یتامدقم  سورد  .درک  زاغآ  یئاسحا  نیدلا  نیز  خیش  شردپ  دزن  نآرق  يریگارف  اب  ار  دوخ  تالیصحت 
دـشر و يارب  ار  یـسک  شهاـگداز )  ) ناـماس نآ  رد  نوچ  يرمق  يرجه  لاس 1186  رد  تفرگارف و  یلحم  ناـملاع  دزن  اـج  ناـمه 

(2) ...دش .  البرک  فجن و  یهار  تفاین ، تیاده 

رفعج خیش  مولعلارحب و  يدهم  دیس  یناتـسرهش ، يدهم  ازریم  ضایر ،) بحاص   ) ییابطابط یلع  دیـس  یناهبهب ، دیحو  رقابدمحم  اقآ 
باتک رب  یحرش  نتشون  زا  سپ  يو  .تسا  هدرب  هرهب  اهنآ  شناد  زا  دمحا  خیـش  هک  دنتـسه  يا  هتـسجرب  ناداتـسا  زا  ءاطغلا ، فشاک 

دیس اقآ  زا   (3)، یّلح همالع  نیملعتملا  هرصبت 

17 ص :

ص17. ، 1380 رعشم ، رشن  ناییاهب ، یفجن ، رقابدمحم  - 1
ص 1135. ج 4 ، چ 1 ، ، 1362 لامک ، رشن  ناهفصا ، راثآلا ، مراکم  يدابآ ، بیبح  یلعدمحم  - 2

.دنا هدرک  رشتنم  هتشاگن و  نآ  رب  حرش  اهدص  هعیش  ياهقف  هک  هیماما  هقف  رد  تسا  یباتک  نیدلا ، ماکحأ  یف  نیملعتملا  هرـصبت  - . 3
حرش هب  اهنت  حرش ، نیا  رد  وا  .تسا  هدش  رـشتنم  ملکلا  عماوج  ینعی  خیـش  راثآ  هعومجم  رد  نیقیلا  طارـص  مان  هب  دمحا  خیـش  حرش 

.تسا هتخادرپ  نیملعتملا  هرصبت  باتک  زا  تراهط  ثحبم 
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.درک تفایرد  تیارد  تیاور و  رد  داـهتجا  هجرد  رـضخ ، خیـش  نب  رفعج  خیـش  ضاـیر ، بحاـص  یلعدیـس  اـقآ  مولعلارحب ، يدـهم 
رد یتاعلاطم  هفـسلف ، تامـسلط و  دادعا و  فورح و  ملع  میدـق ، یـضایر  موجن ، بط ، رد  ثیدـح ، لوصا و  هقف ، رب  نوزفا  یئاسحا 

.تشاد فلتخم  حوطس 

اهرفس ج )

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  ترایز  دصق  هب  سپـس  درک و  رفـس  فجن  البرک و  هب  تابتع  ترایز  دصق  هب  ق  _ . لاس 1221 ه رد  خیش 
نیا رد  دهـشم ، زا  تشگزاب  زا  سپ  دش  ببـس  دزی  یلاها  مرگ  لابقتـسا  .درک  یفقوت  دزی  رد  هار  نیب  رد  یلو  دش ، ناسارخ  راپـس  هر 

.دش زاغآ  اج  نیمه  زا  خیش  ریگارف  ترهش  .دنامب  رهش 

صخـش يزاون  نامهم  دوجو  اب  یلو  دیزگ ، تماقا  هاش  رانک  رد  یهام  دنچ  تفر و  نارهت  هب  هاش  یلع  حتف  توعد  هب  یتدـم  زا  سپ 
.تشگزاب دزی  هب  نایرابرد  هاش و 

مکاح هاش ، تلود  يازریم  یلعدمحم  هداز  هاش  مدرم و  لابقتسا  اب  دراو و  هاشنامرک  هب  تابتع ، ترایز  هار  رد  ق  _ . لاس 1229 ه رد 
، خیـش هب  هداز  هاش  نیا  تدارا  قمع  هرابرد  ینباکنت  دـمحم  ازریم  .دـنام  هاـشنامرک  رد  يو  رارـصا  هب  دـش و  ور  هبور  ناـهاشنامرک ،

: تسا هداز  هاش  تدارا  قمع  دیاش  خیش و  يدنر  هدنهد  ناشن  هک  دنک  یم  لقن  یناتساد 

، هدازآ هداز  هاش  سپ  .دوب  هدش  ادیپ  یضورق  ار  خیش  هنمزا ، زا  یضعب  رد 

18 ص :
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هداد دوخ  ضورق  يازا ]  ] هب هک  مهد  یم  وت  هب  ناموت  رازه  نم  شورفب ، نم  هب  تشهب  باب  کی  هک  تفگ  خیش  هب  ازریم  یلعدمحم 
هداز هاش  هب  هتخاس ، موتخم  شیوخ  متاخ  هب  ار  نآ  هتـشون و  هقیثو  دوخ  طخ  هب  تخورف و  وا  هب  تشهب  باب  کی  خیـش  سپ  .یـشاب 

.تخادرپ (1) ار  دوخ  ضورق  هتفرگ و  وا  زا  ناموت  رازه  داد و 

نیا رد  .درک  فقوت  نیوزق  رد  يدنچ  هار  هنایم  رد  دش و  دهشم  راپـس  هر  ق  _ . لاس 1237 ه رد  هاشتلود ، گرم  زا  سپ  دمحا  خیش 
یپ رد  درک و  ریفکت  ینامـسج  داعم  هنیمز  رد  شـصاخ  هدیقع  لیلد  هب  ار  يو  ثلاث ، دیهـش  هب  فورعم  یناغََرب  یقتدـمحمالم  رهش ،
زین نیوزق  مکاح  ازریم ، یقن  یلع  هلودـلا  نکر  هداز  هاش  شالت  .دـندنار  دوخ  زا  ار  خیـش  مدرم ، زا  يرایـسب  املع و  زا  یهورگ  نآ ،

هب دمحا  خیش  .دش  ریفکت  نیا  ربخ  رت  هدرتسگ  راشتنا  ببس  هکلب  تشادن ، يا  هجیتن  اهنت  هن  یناغرب ، دمحا و  خیـش  نداد  یتشآ  يارب 
وا زا  يدرـس  هب  اهرهـش  مامت  رد  راـب  نیا  یلو  تفر ، هاـشنامرک  ناهفـصا و  هب  اـجنآ  زا  دزی و  هب  سپـس  دهـشم و  هب  نیوزق  زا  راـچان 

نوچ راد  مان  یملاع  يوس  زا  يو  ریفکت  ربخ  راـشتنا  یلو  دوب ، رادروخرب  یمدرم  هاـگیاپ  زا  شیب  مک و  ناـنچمه  يو  .دـش  لابقتـسا 
(2) .دش فجن  البرک و  رد  یهباشم  ياهاوتف  رودص  يو و  زا  املع  يرود  ببس  دوب و  هتشاذگ  ار  دوخ  ریثأت  یناغرب ،

دمحا خیش  نافلاخم  د )

: زا دنترابع  دنا ، هدرک  مالعا  لطاب  ار  وا  بهذم  هک  هعیش  ياملع  زا  خیش  نافلاخم  یخرب 

؛) ق _ . م 1281 ه  ) يراصنا یضترم  خیش  . 1

؛ يدابآرتسا رفعج  الم  جاح  . 2

19 ص :

ص36. املعلا ، صصق  ینباکنت ، دمحم  - 1
ص42. نامه ، - 2
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؛ یناردنزام ءاملعلا  دیعس  . 3

؛) ق _ . م 1264 ه ، ) ثلاث دیهش  هب  فورعم  ینیوزق ، یقتدمحم  الم  . 4

؛) ق _ . م 1266 ه  ) رهاوج بحاص  یفجن ، نسحدمحم  خیش  . 5

؛) ق _ . م 1366 ه  ) ییابطابط همالع  نافرع  داتسا  یضاق ، اقآ  یلع  دیس  . 6

؛) ق _ . م 1242 ه  ) لهانم هدنسیون  دهاجم ، دمحم  دیس  . 7

؛) ق _ . م 1260 ه  ) ییابطابط یلع  دیس  دنزرف  ییابطابط ، يدهم  دیس  . 8

؛) ق _ . م 1261 ه  ) لوصف هدنسیون  نیسحدمحم ، خیش  . 9

؛) ق _ . م 1262 ه  ) طباوض هدنسیون  ینیوزق ، میهاربا  دیس  . 10

؛) ق _ . م 1265 ه  ) ءاملعلا فیرش  خیش  . 11

(. ق _ . م 1285 ه  ) ماکحالا نئازخ  لوصالا و  نئازخ  ياه  باتک  هدنسیون  يدنبرد ، اقآ  الم  . 12

گرم ه )_

هنیدم یکیدزن  رد  یلو  دش ، دوخ  نطو  راپـس  هر  هکم  هار  زا  تفر و  هکم  هب  البرک  زا  تابتع ، هب  نویباهو  هلمح  اب  نامز  مه  یئاسحا 
: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  خیش  گرم  لاس  دوخ ، خیرات  رد  لیبن  .تشذگرد 

عیقب ناتـسربق  رد  هرونم  هنیدم  رد  شربق  .دوب  لاس  شرمع 81  تدـم  .داتفا  قافتا  يرجه  لاس 1242  رد  یئاسحا  دمحا  خیـش  تافو 
.تسا (1) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دقرم  راوید  تشپ 

توف خیرات  تانجلا  تاضور  باتک  بحاص  يراسناوخ ، رقابدمحم  ازریم 

20 ص :

ازریم ص16 . . يرما ، تاـعوبطم  یلم  هسـسؤم  راونـالا ،) علاـطم  خـیرات  صیخلت   ) راونـالا علاـطم  يرواـخ ، قارـشا  دـیمحلادبع  - 1
ص 94. ج 1 ، نایلیعامسا ، تاراشتنا  نارهت ، تاداسلا ، ءاملعلا و  لاوحا  یف  تانجلا  تاضور  يراسناوخ ، رقابدمحم 
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.تسا (1) هتفگ  یگلاس  دون  رد  ق ، _ . لاس 1243ه ار  خیش 

دیاقع و )

هراشا

زا یخرب  .دنا  هدرکن  تفلاخم  اهنآ  مامت  اب  هعیـش  ناملاع  هک  دراد  يداقتعا  نوگانوگ  ثحابم  رد  ییاه  هاگدید  یئاسحا  دمحا  خیش 
: تسا حرش  نیا  هب  هدش ، رداص  يو  دض  رب  ریفکت  ياوتف  اهنآ  ببس  هب  یتح  داقتنا و  اهنآ  هب  هک  يو  ياه  هشیدنا 

ییایلق روه  مسج  اب  داعم  کی _ 

زا يریسفت  یئاسحا  دمحا  خیـش  .تسا  داعم  ثحب  درک ، ریفکت  ار  يو  نآ  رطاخ  هب  یناغرب  هک  دمحا  خیـش  هدیقع  نیرتزاس  لکـشم 
اب زیخاتـسر  زور  رد  ایند  هب  ناسنا  تشگزاب  ینامـسج ، داعم  نانآ ، رظن  زا  .دـنریذپ  یمن  ار  نآ  یعیـش  ناـملاع  هک  تسا  هدرک  مسج 

َو  » هلمج ریـسفت  رد  يو  .تسین  نینچ  ینامـسج  داعم  هرابرد  یئاسحا  رظن  یلو  تسا ، یتوافت  چیه  یب  ییایند ، يرـصنع  ندـب  نیمه 
: دسیون یم  هرایزلا  حرش  باتک  رد   (2)« ِداسْجَْالا ِیف  مُکُداسْجَا 

ندب اب  یطابترا ) ) یـسامت نیرت  کچوک  رـصانع  نیا  زا  تسا و  ینامز  رـصانع  لوصحم  نآ  مسق  کی  تسا : دسج  ود  ياراد  ناسنا 
رد .تسین  ندب  نیا  هب  طوبرم  باذع  تذل و  .دوش  یم  هدنک  ندـب  زا  هدـش و  هدیـشوپ  ندـب  هب  هک  تسا  سابل  دـننام  درادـن ، ناسنا 

تقیقح رد  گنر  نیا  تسا و  دوپ  رات و  نامه  سابل  تقیقح  هک  تسا  سابل  هب  تبـسن  گنر  دننام  ناسنا  هب  تبـسن  دسج  نیا  عقاو ،
.درادن سابل  تیهام  رد  یتلاخد 

: مود دسج 

21 ص :

.هریبک هعماج  ترایز  زا  یشخب  - 1
، یئاسحا دمحا  خیـش  زا : لقن  هب  ص 143 ، چ2 ، ، 1382 ملعلاریما ، مق ، هیخیـش ، هقرف  دیاقع  خیرات و  رب  یلیلحت  ییادـخ ، دـمحا  - 2

ص 360. هرایزلا ، حرش 
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دـسج نیمز  هک  یتـقو  تسا .]  ] هدـش هدـیرفآ  نآ  زا  ناـسنا  هک  تسا  تنیط  ناـمه  دـسج  نیا  تسا و  یگـشیمه  یقاـب و  دـسج  نیا 
دوش یم  قحلم  اوه  ددرگ ؛ یمرب  دوخ  هاگیاج  هب  نآ  ءزج  ره  دنکفا ، ییادج  نآ  ياضعا  نیب  درک و  لیدبت ]  ] كاخ هب ]  ] ار يرصنع 

دـسج نیمه  تمایق  زور  دنام و  یم  یقاب  یلـصا  ندـب  نآ  كاخ و  هب  ددرگ  یم  قحلم  كاخ  بآ ، هب  دوش  یم  قحلم  بآ  اوه و  هب 
ندـید تیؤر و  لباق  ربق  ملاع  رد  دـشاب و  یم  ایلق  روه  ملاع  زا  دـسج  نیا  .تفر  دـهاوخ  منهج  اـی  تشهب  هب  دـش و  دـهاوخ  جراـخ 

يزیچ نآ  زا  ریغ  تسا و  نیمه  نیملسم  همه  هدیقع  هکنآ  يارب  تسا ؛ ناناملسم  هدیقع  فالخ  رب  نیا  هک  دریگن  داریا  یسک  .تسین 
.دنیوگ (1) یمن 

رد دور و  یم  نیب  زا  گرم  زا  سپ  دـسج  نیا  .تسین  ناسنا  یلـصا  دـسج  لوا ، دـسج  هک  تسا  نیا  خیـش  مالک  رت  نشور  حیـضوت 
ملاع نامه  ایلق ، روه  ملاع  .تس  « ایلق روه   » ملاع زا  هک  ناسنا  تنیط  زا  تسا  ترابع  مود  دـسج  .تسین  ناسنا  هارمه  یترخآ  تاـیح 

.دـنیوگ یم  مه  لاثم  ملاع  نادـب ، تسا و  درجم ) ملاع   ) توکلم ملاع  و  يدام ) ملاع   ) کُلم ملاـع  ناـیم  طـسو  دـح  هک  تسا  خزرب 
حور ثعب ،) هخفن  ای  مود  هخفن   ) روص رد  لیفارـسا  ندیمد  زا  سپ  دـنام و  یم  یقاب  ربق  رد  تسا و  ناسنا  یلـصا  دـسج  مود ، دـسج 

یم ادـج  مسج  ود  ره  زا  حور  گرم  ماگنه  بیترت ، نیدـب  .دوش  یم  هدـناوخارف  ازج  همکاحم و  يارب  دوش و  یم  دـسج  نیمه  دراو 
.ددرگ یم  هارمه  مود  دسج  اب  داعم  رد  یلو  دوش ،

.دوش یم  هتخیگنارب  تماـیق  زور  رد  يرـصنع  ندـب  نیمه  هیماـما ، نایعیـش  داـقتعا  رب  اـنب  هک  دوش  یم  ناونع  یتروص  رد  بلطم  نیا 
.دوب دهاوخ  ایند  دننامه  تمایق  رد  ناتشگنا  زیر  طوطخ  نآرق ، ّصن  رب  انب  یتح 

22 ص :

بهاذـم قرف و  اب  ییانـشآ  راک ، ¬ جـنرب اـضر  کـن : لـئاسرلا ص308 ؛ هعومجم  کـن : 30 ؛  _ 26 صص ج4 ، هراـیزلا ، حرـش  - 1
ص175. چ8 ،  یمالسا ،
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شنیرفآ رد  همئا  شقن  تماما و  ود _

رد ناموصعم  خیـش ، هشیدـنا  ساسا  رب  .تسا  شنیرفآ  رد  همئا  شقن  تماـما و  هراـبرد  یئاـسحا  دـمحا  خیـش  دـیاقع  زا  رگید  یکی 
تادوجوم داد  هزاجا  نانآ  هب  دیرفآ ، ار  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  یتقو  یلاعت  يادخ  تسا  دـقتعم  يو  .دـنراد  شقن  ناهج  شنیرفآ 

: هیرظن نیا  ساسا  رب  .دننیرفایب  ار  رگید 

یلعاف تلع  نانآ ، ور ، نیازا  .تسادخ  هدارا  نانآ ، هدارا  دنا و  یهلا  هدارا  تساوخ و  هاگیاج  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تارـضح  . 1
.دنتسه ناهج  تادوجوم 

يدام تلع  اهنآ  ور ، نیازا  .تسا  هدش  لیکشت  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  دوجو  راونا و  عاعـش  زا  تادوجوم  داوم  رگید ، يوس  زا  . 2
.دنور یم  رامش  هب  زین  شنیرفآ 

هتبلا .تساهنآ  لامعا  تاکرح و  اه و  ماقم  تروص  زا  ایـشا  تروص  هک  تسا  نیا  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  ندوب  يروص  لـیلد  . 3
.تسا نانآ  تروص  فلاخم  نارفاک  تروص  مالسلا و  مهیلع  ناموصعم  تروص  دننامه  نانمؤم  تروص 

هب تادوجوم  شنیرفآ  دش و  یمن  هدـیرفآ  يزیچ  دـندوبن ، اهنآ  رگا  اریز  دنتـسه ؛ مه  ناهج  ییاغ  تلع  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  . 4
.تسا (1) نانآ  هطساو 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرصنع  تایح  هس _ 

ندب اب  يرصنع و  دسج  نودب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تایح  هب  داقتعا  یئاسحا ، دمحا  خیـش  ياه  هشیدنا  رگید  زا 
يو  (2) .تسا ییایلق  روه 

23 ص :

شـشخرد و يانعم  هب  مینرق  سفنت و  راخب ، مرگ ، ياوه  يانعم  هب  لبه  .تسا  هدـش  هتفرگ  مینرق » لـبه   » يربع هملک  زا  اـیلقروه  - 1
حرـش هدرب و  راک  هب  ار  هملک  نیا  اهراب  دوخ  ياه  هتـشون  رد  یئاسحا  دـمحا  خیـش  .راخب  عشعـشت  ینعی  بیکرت  نیا  هک  تسا  عاعش 
تـسا یملاع  مه  ایلق  روه  : » تسا هدروآ  يراوزبس  يداه  الم  زا  لقن  هب  یمیهاربا  ناخ  مساقلاوبا  خیـش  ءایلوالا  هیزنت  رد  .تسا  هداد 

قوف نوچ  ایلق  روه  ملاع  .روص  ملاع  يانعم  هب  تسا  لاثم  ملاـع  ًـالامجا  ملاـع  نآ  زا  دارم  .تسا  هدومرف  قلخ  دـنوادخ  هک  ملاوع  زا 
همان تغل  رازفا  مرن  زا : لقن  هب  ادخهد ،) همان  تغل  «. ) دـنیوگ شنماث  میلقا  تسا ، جراخ  میلاقا  نیا  رهاظ  دودـح  زا  تسا و  میلاقا  نیا 

.ییاهن شیاریو  ادخهد ،
ص 151. ج 2 ، چ 4 ، تداعس ، هناخ  پاچ  نامرک ، ماوعلا ، داشرا  ینامرک ، ناخ  میرک  دمحم  خیش  - 2
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لجع نامز  ماما  دمحا ، خیش  .دنک  یم  یگدنز  اسلباج  اقلباج و  رهش  رد  ییایلق  روه  يرصنعریغ و  ندب  اب  ترـضح  نآ  تسا  دقتعم 
: دسیون یم  (1) و  دناد یم  ایلق  روه  ملاع  رد  هدنز و  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

، دروایب فیرـشت  هعبـس  میلاقا  هب  دـهاوخب  هاگره  تسایلق و  روه  ملاع  رد  تبیغ  ماگنه  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما 
ملاع زا  رت  فیطل  ناشیا  ناکم  نامز و  مسج و  .دسانـش  یمن  ار  وا  یـسک  دـشوپ و  یم  ار  میلاـقا  نیا  لـها  ياـه  تروص  زا  یتروص 

.تسا (2) لاثم  ملاع  زا  هدوب و  ماسجا 

يور رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوجو  راـکنا  ياـنعم  هب  عقاو  رد  هیرظن  نیا  هعیـش ، ياـملع  زا  يرایـسب  هدـیقع  هب 
هچ لوا و  خزرب  هچ  خزرب ، لاثم و  ملاع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  دشاب  نآ  دارم  رگا  اریز  تسا ؛ نیمز 

بلطم نیا  .تسا  خزرب  ملاع  رد  ناگدرم  تایح  لثم  ناشیا  تایح  درادن و  يرصنع  ندب  اب  تایح  سپ  دنک ، یم  یگدنز  مود  خزرب 
ترورـض یلقع  لیالد  اب  داقتعا ، نیا  هکنیا  نمـض  .درادن  يراگزاس  دـنتجح ، زا  نیمز  ندوبن  یلاخ  يایوگ  هک  يرتاوتم  ثیداحا  اب 

ترضح ندرک  یگدنز  رب  ینبم  خیش  ياعدا  سپ  .دراد  تافانم  زین  ناهج  نیا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  نآ  دوجو 
(3) .تسا هدشن  هماقا  نآ  رب  یلقن  یلقع و  لیلد  چیه  تساعدا و  کی  اهنت  ییایلق ، روه  ندب  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

رد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  یعطق ، صوصن  ساسا  رب  نآ ، رب  نوزفا 

24 ص :

ص 151. ج 2 ، چ 4 ، تداعس ، هناخ  پاچ  نامرک ، ماوعلا ، داشرا  ینامرک ،  ناخ  میرک  دمحم  خیش  - . 1
ص 1. موس ، تمسق  هتیشر ، هلاسر  ملکلاعماوج ، یئاسحا ، دمحا  خیش  - 2

ص 34 ج 3 ، چ 2 ،  . 1345 یمالسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  نارهت ، اهب ، باب و  یسررب  همکاحم و  ینارهت ، يوفطصم  همالع  - 3
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.دریگ ّقلعت  وا  روهظ  مایق و  رب  دنوادخ  تساوخ  هک  دسر  ارف  ینامز  ات  دنک  ¬ یم یگدنز  يرصنع  ندب  اب  یکاخ و  ناهج  نیمه 

راثآ ز )

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  ياثر  رد  يدیاصق  زین  اه و  ¬ شـسرپ هب  وا  ياه  ¬ خساپ نآ  رد  هدش و  پاچ  دلج  ود  رد  ملکلا : عماوج  . 1
؛ تسا هدمآ 

؛ تسا هدش  رشتنم  دلج  راهچ  رد  هک  تسا  یئاسحا  رثا  نیرت  ¬ فورعم نیرت و  - گرزب هریبکلا : هعماجلا  هرایزلا  حرش  . 2

؛ دیاقع لوصا  رد  رصتخم  تسا  یباتک  سدُقلا : هریظح  یف  سفنلا  هایح  . 3

؛ هیشرعلا حرش  . 4

؛ رعاشملا حرش  . 5

؛ هعجرلا همصعلا و  . 6

؛ دئاوفلا . 7

؛ لئاسرلا هعومجم  . 8

.هیمویلا تاولصلا  هقف  یف  هیردیحلا  هلاسرلا  رصتخم  . 9

ق) _ . 1259 ه  _ 1212  ) یتشر مظاک  دیس  . 2

دلوت فلا )

هب تشر  رد  ق  _ . لاس 1212ه رد  هک  دوب  هنیدم  ینیسح  تاداس  زا  مساق ، دیس  دنزرف  مظاک  دیس 

25 ص :
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هیخیش تعامج  رب  لماک  تسایر  يانعم  هب  ینیشناج  نیا  .تفرگ  هدهع  رب  ار  هیخیـش  يربهر  يو  دمحا ، خیـش  زا  سپ   (1) .دمآ ایند 
اه لاس  هک  یناقمام  دمحم  ازریم  يزیربت و  عیفـش  ازریم  دـننام  (2) دنتشاد ، لقتـسم  سرد  هزوح  خیـش ، نادرگاش  زا  يدادعت  دوبن و 

دیس خیش ، نادرگاش  نایم  رد  هک  اجنآ  زا  .دندوب  هتخادنا  هار  هب  یسرد  هزوح  هتفای و  یناوریپ  دوخ  يارب  زیربت  رد  دیس  گرم  زا  لبق 
زا یقاقحا  لوسرلادبع  ازریم  .دنا  هتسناد  یئاسحا  دمحا  خیش  نیشناج  ار  وا  ناراگن  ¬ خیرات تشاد ، يرتالاب  هاگیاج  مارتحا و  مظاک 

: دسیون یم  هراب  نیارد  زیربت  هیخیش  خیاشم 

خیش موحرم  .دندوب  ینادیرم  يأر و  لئاسر و  ياراد  دحاو ، ضرع  رد  راوگرزب ، نآ  هذمالت  مومع  یئاسحا ... ، خیش  موحرم  زا  دعب 
دمحم ـالم  موحرم  ـالبرک و  رد  رهوـگ  نسح  ازریم  موـحرم  یتـشر و  مظاـک  دیـس  موـحرم  هاـشنامرک ، رد  خیـش ) دـنزرف   ) یقن یلع 

هزوح و ار  مادک  ره  هک  دالب  ياحنا  رد  ناشیا  لاثما  و  غاب ) هرق   ) هشیـش هعلق  رد  میحرلادبع  الم  موحرم  زیربت و  رد  مالـسالا  ¬ تجح
، یتـشر مظاـک  دیـس  موحرم  یلعم ، يـالبرک  ینعی  زکرم ؛ رد  يرآ ، .دـندوب  اوشیپ  عجرم و  شیوخ ، هموح  رهـش و  رد  دوـب و  یعباـت 

.هدوب (3) رتشیب  دوخ  ناشود  ¬ مه دزن  شمارتحا  رت و  گرزب  شا  هیملع  هزوح 

دزی رد  اریز  تسا ؛ راعتسم  یمان  نیا  هکلب  هدوبن ، دیس  ًالصا  يو  هک  دنا  هتفگ  یضعب  یلو  تسا ، هدوب  ینیـسح  تاداس  زا  مظاک  دیس 
زاغآ وا  دزن  ار  يدرگاش  تفاتش و  يو  دزن  دیس  درب ، ¬ یم رس  هب  دزی  رد  خیـش  هک  ینامز   (4) .درک یم  تیلاعف  یئاسحا  دمحا  مان  اب 

: تسا هدروآ  تسرهف  باتک  رد  نامرک  هیخیش  ناربهر  زا  ناخ ، مساقلاوبا  ازریم  .درک 

26 ص :

ص 146. تداعس ، هناخپاچ  نامرک ، تسرهف ، ینامرک ، ناخ  مساقلاوبا  - 1
.تشاد لقتسم  سرد  هزوح  هک  دوب  خیش  نادرگاش  زا  - 2

ص 12. ، 1334 زیربت ، نایعیش ، قیاقح  یناقحا ، لوسرلادبع  - 3
ص240. ش 1 ، لوا ، لاس  راظتنا ، همانهام  یفارحنا ،» ياه  هقرف  تیودهم و  ، » سیونشوخ رفعج  - 4
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يدلو : » دومرف وا  قح  رد  هماقم _  هللا  یلعا  خیش _  ًاریخا  هکنآ  ات  دوب  راوگرزب  خیش  تمدخ  مزالم  رـضح  رفـس و  رد  مظاک ] دیـس  ]
حرـش باتک  رد  هک  یللع  هب  هماقم _  هللا  یلعا  خیـش _  هک  تایلاع  تاـبتع  هب  خیـش  ریخا  رفـس  رد  (1) .مهفی » هریغو ال  مهفی  مظاـک 

سیردت و هضافا و  لوغشم  نطوتم و  دیس  دندومرف ، یلعم  يالبرک  رد  نّطوت  هب  رما  ار  دیـس  دندرک و  ترجاهم  هدش  رکذ  ناشتالاح 
.دش (2) راهنلا _  لیللا و  رک  ام  مهیلع  هللا  مالس  راهطا _ لآ  لیاضف  نایب  راوگرزب و  دج  تعیرش  جیورت 

راثآ ب )

یم یناهفـصا  يوسوم  يدهم  دیـس  اقآ  هعیدولا  نسحأ  باتک  زا  لقن  هب  یـسردم  یلع  دـمحم   (3) .دسر یم  دلج  هب 150  يو  راـثآ 
: دسیون

(4) ...دنز .  یم  فرح  يدنه  نابز  اب  هک  ایوگ  تسا و  هدیمهفن  اهنآ  زا  يزیچ  يدحا  هک  تسا  يرایسب  تافلؤم  ياراد  یتشر  دیس 

هتـشادن داقتعا  اهنآ  هب  یئاسحا  هک  دـنناد  - یم هیخیـش  تسردان  دـیاقع  رتشیب  أشنم  ار  یتشر  مظاک  دیـس  هیخیـش ، ناـخروم  زا  یخرب 
.مینک ¬ یم رورم  ار  يو  ياه  هتشون  زا  يردق  یتشر ، مظاک  دیس  بانج  شناد  عون  هب  ندرب  یپ  يارب  .تسا 

هللا یلص  لوسر  ترضح  فیرش  ثیدح  نیا  هب  ینامثع  ناطلس  حدم  رد  ¬يا  هدیصق رد  یلـصوم ، یقوراف  يرمع  یقابلادبع  يدنفا 
رعـش علطم  .تسا  هدرک  هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لـئاضف  رد  اـهباب ،» یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  : » دـیامرف یم  هک  هلآ  هیلع و 

: دوش - یم زاغآ  نینچ 

يذلا ملعلا  هنیدم  قاور  اذه 

لخ دبال  نم  لض  دق  اهباب  نم 

رد میظع  ¬يا  هنیدم نیا  : » تسا هتفگ  تیب  نیا  حرش  رد  یتشر  مظاک  دیس 

27 ص :

دنمهف یمن  نارگید  دمهف و  یم  مظاک  مدنزرف  - 1
ص 147. تسرهف ، - 2

ص 154 نامه ، - 3
ص 308. ج2 ، چ 2 ، مایخ ، تاراشتنا  بدألا ، هناحیر  یسردم ، یلعدمحم  - 4
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یمان اهنآ  زا  کی  ره  يارب  يو  .هچوک » دراد و 360  هلحم   21 هنیدم ، نیا  .دنتسه  نکاس  نآ  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تسا و  نامـسآ 
: دسیون یم  زین  رگید  ياج  رد  .دنک  یم  نایب  بیجع  یمسا  اب  یبحاص  بیجع و 

هچوک 42 رد  نوحلحلک و  مان  هب  تسا  یگـس  نآ  هدـنراد  هک  تسا  هچوک  رد  ...نوحلحلـش  مان  هب  شبحاـص  هک  تسا  ¬يا  هچوک
هچوک رد  تسا و  لاحیطـش  شمان  دنز و  یم  ین  هک  تسا  ینز  هچوک 49  رد  تسا و  ضغـض  شمان  دنز و  یم  فد  هک  تسا  ینز 

(1)  . ...و تسا  لاثیطش  شمان  دننک و  یم  انز  وا  اب  اه  نومیم  هک  تسا  ینز   71

: دسیون یم  دیس  هتشون  نیا  هرابرد  نارگشهوژپ  زا  یکی 

هب يا  هروطـسا  حرـش  نیا  یتقو  .تسا  هتفرگ  ازهتـسا  هرخـسم و  هب  ار  هدـیقع  نید و  هک  تسا  تافارخ  ریطاسا و  هیبش  یبلاـطم  اـهنیا 
.دوب (2) هدرکن  روطخ  مه  نم  نهذ  هب  ینخس  نینچ  تفگ : دیسر ، رعاش 

یتیصخش ياه  یگژیو  ج )

املع اب  ینمشد  کی _ 

ینباکنت موحرم  .درک  ¬ یم یمارتحا  ¬ یب نانآ  هب  تفلاخم و  هعیـش  ياملع  اب  قارع ، رد  دوخ  تماـقا  نارود  رد  یتشر  مظاـک  دـیس 
: تسا هتشون  هتفر ، مظاک  دیس  سرد  سلجم  هب  ًاصخش  دوخ  هک  املعلا  صصق  بحاص 

ًابلاغ میامن ، لصاح  یعالطا  ناشیا  بهذـم  زا  متـساوخ  یم  مدـش و  یم  رـضاح  مظاک  دیـس  یجاح  سرد  سلجم  رد  هک  ینامز  رد 
.دندومن (3) یم  متش  اهقف  هب  هللااب  ذایعلا  هکلب  تشرد ، نخس  دندرک و  ¬ یم اهقف  زا  تمذم 

28 ص :

ص103. نامه ، - 1
«. یفارحنا ياه  هقرف  تیودهم و  - » 2

ص58. ءاملعلا ، صصق  - 3
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هعیش نانمشد  اب  ییاون  مه  ود -

ماما ترـضح  رهطم  نیمرح  یتح  .درک  هسیاقم  ناوت  یم  اه  لوغم  هلمح  اب  طـقف  ـالبرک ، هب  هلمح  رد  ار  اـشاپ  بیجن  ياـه  ¬ تیاـنج
، سدـقم نکاما  هب  هک  عاـفد  ¬ یب مدرم  زا  يرایـسب  دـندنامن و  ناـما  رد  زین  مالـسلا  هیلع  لـضفلاابا  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
هب هک  دیس  نادیرم  مدرم و  زا  يا  هدع  طقف  دوب و  نما  یتشر ، مظاک  دیس  هناخ  طقف  نایم ، نیا  رد  .دندش  هتشک  دندوب ، هدش  هدنهانپ 

.دندرب رد  هب  ناج  ینامثع  ناشنمدد  هلمح  زا  دندوب ، هدرب  هانپ  يو  هناخ 

: دسیون یم  یفجن  رقاب  دمحم  دیس 

حیرـض رد  هدـنهانپ  مدرم  دـنداهن و  ¬ یمن مارتحا  البرک  رد  هعیـش  نکاما  نیرت  دـقم س  هب  یتح  اشاپ  بیجن  نایهاپـس  هک  یلاـحرد 
ناما و رد  ظاحل  ره  زا  یتشر  مظاک  دیس  هناخ  دنتخات ، یم  دندرب و  یم  موجه  رهطم  قاور  هب  بسا  اب  دنتشک و  یم  مه  ار  ترـضح 

(1) ...دوب .  الب  زا  نوصم  دش ، یم  هدنهانپ  يو  هناخ  هب  هک  سکره  ثداوح و  زا  نوصم  وا  صخش 

رتالاب بتارم  رد  دـیاب  هک  تسا  نینچ  رگا  دنتـشاذگ ؟ یم  مارتحا  بهذـم  هعیـش  مظاک  دیـس  ياوقت  لضف و  هبترم  هب  اه  ینامثع  اـیآ 
.دنتشاد یم  هگن  ار  البرک  يادهش  هکربتم  عاقب  تمرح 

دیـس مینادب  هک  دوش  ¬ یم تیوقت  یتقو  هیرظن  نیا  دوب و  اه  ینامثع  اب  یتشر  مظاک  دیـس  ییاون  ¬ مه ناتـساد ، تیعقاو  دـیدرت ، یب 
.تشاد (2) تباث  یسرک  ینامثع ، هفیلخ و  سلجم  رابرد و  رد  هک  دوب  يرفن  راهچ  وزج  یتشر ، مظاک  دیس  دنزرف  دمحا 

گرم د )

رامیب تدـش  هب  اشاپ  بیجن  اب  رادـید  زا  سپ  يو  .دـش  ارماس  نیمظاک و  تراـیز  راپـس  هر  ق  _ . لاس 1259 ه رد  یتشر  مظاک  دـیس 
نیمه یپ  رد  دیدرگ و 

29 ص :

ص 108 ناییاهب ، یفجن ، رقابدمحم  دیس  - 1
ص 238. چ 2 ، ، 1351 یغورف ، يرگ ، یباب  يرگ و  یخیش  یهدراهچ ، یسردم  کن : - 2
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ار ارجام  ناخ  مساقلاوبا  ازریم  .تسا  هدرک  مومـسم  ار  وا  اشاپ  بیجن  دندقتعم  هیخیـش  تعامج  لیلد ، نیمه  هب  .تشذـگرد  يرامیب 
: دنک یم  لقن  نینچ 

میظعت و رهاظ  رد  دـیبلط و  دادـغب  هب  ار  دیـس  بانج  دوب ، هدـش  یلعم  يالبرک  تراغ  لـتق و  يدـصتم  هک  دادـغب  یلاو  اـشاپ ، بیجن 
دندرک و یق  نوخ  دندرک ، تعجارم  روکذم  یلاو  دزن  زا  نوچ  .دیناروخ  ناشیا  هب  رهز  هوهق ، رد  یلو  دومن ، رایـسب  دیجمت  میرکت و 

.دندش (1) لاح  یب 

قاور رد  درک و  تافو  ق  _ . لاس 1259 ه هجحلا  يذ  مهدزای  بش  رد  زور  دنچ  زا  دعب  .دـندرب  البرک  هب  نیمظاک  زا  ار  مظاک  دـیس 
.دش نفد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياپ  نییاپ 

یتشر مظاک  دیس  نانیشناج  . 3

هراشا

هعیـش  » قادـصم ناشیا  هتفگ  هب  هک  دنتـسج  یم  يو  يارب  ینیـشناج  شنادرگاش  نادـیرم و  یتشر ، مظاـک  دیـس  تشذـگرد  زا  سپ 
ترابع اهنآ  نیرت  مهم  هک  داتفا  تباقر  مظاک  دیس  نادرگاش  زا  نت  دنچ  نایم  هصرع ، نیا  رد  .دشاب  هیخیـش ) « ) عبار نکر   » ای لماک »

: زا دندوب 

ینامرک ناخ  میرک  دمحم  یجاح  فلا )

ملاع نیا  .تسوا  هب  بستنم  ینونک ، نارود  رد  ینامرک  هیخیش  هلسلس  هک  دوب  نامرک  مکاح  ینامرک ، راجاق  ناخ  میهاربا  دنزرف  يو 
، هاتوک یتدم  رد  تسناوت  دوخ  یعامتجا  یسایس و  هژیو  تیعقوم  لیلد  هب  تفر ، ¬ یم رامش  هب  راجاق  یتنطلس  نادناخ  زا  هک  یخیش 

کحضم ییاه  ¬ ههبش اب  باب  دمحم  ¬ یلع دیـس  .دزیگنارب  ار  نابیقر  تداسح  دروآ و  درگ  ار  هیخیـش  تعامج  زا  يرایـسب  نادیرم 
زا یناردنزام  هللادسا  .تخات  يو  رب  دوخ  ياه  ¬ هتشون زا  یخرب  رد 

30 ص :

ص 159 تسرهف ، - 1
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: دسیون یم  صخش  نیا  هرابرد  باب  زا  لقن  هب  ییاهب  ناغلبم 

عامجا مظاک و  دیس  حیرص  صن  هب  اریز  تسا ؛ راکشآ  یهارمگ  رد  تسا ، مظاک  دیـس  ینیـشناج  یعدم  زورما  هک  یـسک  نآ  انامه 
هوالع .دنشاب  نمؤم  رگا  یتح  راجاق ، فورعم  نادناخ  لسن  رد  هن  تسا ، تاداس  صوصخم ]  ] لسن رد  ینیـشناج  نیا  هیخیـش ، هورگ 

ياعدم بذک  رب  يرگید  لیلد  ینامرک  ناخ  میرکدمحم  نتشادن  شیر  تسا ، هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنآ  رب  انب  هکنآ  رب 
ادـخ رگا  نم  اریز  تسین ؛ نم  نوـچ  یـسک  تردـق  تسین و  نم  هزادـنا  هب  ملع  زا  ¬شا  هرهب سک  چـیه  یملع  رظن  زا  اـما  تـسوا ،

.مسیونب (1) مناوت  یم  يا  هفیحص  زور ، زا  یشخب  رد  دهاوخب ،

لثم اه ، ¬ لیلد نیرتروآ  ¬ هدـنخ اب  یتح  دیـشوک  یم  تسناد و  یم  شدوخ  قح  ار  مظاک  دیـس  ینیـشناج  بلاطم ، نیا  نایب  اب  باب 
.دنک تباث  دوخ  يارب  ار  دیس  ینیشناج  رهوگ ، نسح  ازریم  یقاچ  طیحم و  ازریم  يرغال  ینامرک ، ناخ  ¬ میرک ندوب  جسوک 

يزیربت رهوگ  نسح  ازریم  ب )

هیخیـش حرطم  يالـضف  زا  نینچمه  يو  .تشاد  سرد  سلجم  البرک  رد  مظاک ، دیـس  اب  نامز  ¬ مه دوب و  دـمحا  خیـش  نادرگاش  زا 
.دمآ یم  رامش  هب  ناجیابرذآ 

( ینامرک رعاش   ) طیحم ازریم  ج )

هب يرایـسب  هقالع  باب  دمحم  یلع  .تشادن  ینادنچ  ناوریپ  مظاک ، دیـس  نادرگاش  نایم  رد  مهم  یهاگیاج  زا  يرادروخرب  دوجو  اب 
.دشن قفوم  راک  نیا  رد  یلو  تشاد ، يو  بذج 

31 ص :
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يزاریش دمحم  یلع  دیس  د )

رتارف مه  یتشر  دیس  ینیشناج  زا  درک و  تکرـش  تباقر  نیا  رد  ابقر ، زا  ¬شا  ینید تالیـصحت  حطـس  ندوب  ¬رت  نییاپ دوجو  اب  وا 
.دناوخ مدرم  ماما و  نایم  هطساو  ینعی  وا ؛ رکذ »  » ای نایعیش  مهدزاود  ماما  باب »  » ار دوخ  تفر و 

زا يدادـعت  رظن  تشاد و  یپ  رد  يرتشیب  ياـه  ¬ شنکاو دوب ، ناـبیقر  رگید  ياـهاعدا  زا  رتروآ  تفگـش  نوچ  دـمحم  یلع  ياـعدا 
.درک (1) بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نایخیش 

هیخیش ياه  هقرف  . 4

هراشا

دیس دمحا و  خیش  ياه  هشیدنا  زا  دوخ  ياه  ¬ تشادرب رد  هک  ییاه  ¬ فالتخا لیلد  هب  هیخیش  هقرف  مظاک ، دیس  تشذگرد  زا  سپ 
تسرد و قح و  هب  اهنآ  هشیدـنا  دـندرک  یم  اعدا  اه  هقرف  زا  کیره  .دـننیزگرب  دوخ  يارب  يدـحاو  ربهر  دنتـسناوتن  دنتـشاد ، مظاک 

مظاک دیـس  گرم  زا  سپ  ياه  فالتخا  هب  ناـجیابرذآ  هیخیـش  ناربهر  زا  یقاـقحا ، لوسرلادـبع  ازریم  .تسا  لـطاب  نارگید  دـیاقع 
یم دوخ  باتک  رد  يو  .دـنادرگ  كاپ  عیـشت  هعماج  رد  يزاس  ¬ هقرف ماهتا  زا  ار  دیـس  خیـش و  ناماد  تسا  هدیـشوک  هدرک و  هراـشا 

: دسیون

تینکر تیباـب و  هدـیقع  زورب  ناـمه  شتلع  دـش و  عقاو  دـیدش  فـالتخا  وا  نادرگاـش  ناـیم  یتشر ، مظاکدیـس  موحرم  زا  سپ  اـما 
دندرک و اعدا  ار  هصاخ  تباین  یـصاخ ، ناونع  هب  کیره  هدومن ، راکتبا  موحرم  نآ  هیامورف  نادرگاش  زا  رفن  دنچ  هک  دوب  تیقطان ) )

(2) دنتخاس . … هدولآ  ار  كاپ  هلسلس  نیا  دنتخادنا و  عیشت  هعماج  رد  ییاغوغ  همهمه و 

دندوب ترابع  هک  دندش  میسقت  يرت  ¬ کچوک ياه  هقرف  هب  هیخیش  نیاربانب ،

32 ص :

ص 164. ج 3 ، اهب ، باب و  یسررب  همکاحم و  - 1
54 و 55. صص ، 1334 زیربت ، نایعیش ، قیاقح  ییوکسا ، یقاقحا  لوسرلادبع  ازریم  - 2
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: زا

هینامرک فلا )

میرکدمحم جاح  زا  سپ  .دوش  یم  هدـیمان  زین  هیناخ  میرک  هقرف  نیا  .داهن  انب  ار  هینامرک  هیخیـش  هقرف  راجاق ، ناخ  میرکدـمحم  جاح 
تیاده ق ) _ . 1376 ه  _ 1260  ) ناـخ نیدـباعلا  نیز  شردارب ، وا ، زا  سپ  و  ق ) _ . 1324 ه  _ 1263  ) ناخدمحم شدنزرف  ناخ ،
هینامرک هیخیش  تسایر  هب  ناخاضرلادبع  سپـس  ربهر و  یمیهاربا  ناخ  مساقلاوبا  اقآ  راکرـس  اهنآ ، زا  سپ  .تفرگ  هدهع  رب  ار  هقرف 

رب ار  هقرف  تسایر  يرصب  يوسوم  یلع  دیـس  يو  زا  سپ  دش (1)و  رورت  يدیشروخ  لاس 1358  رد  ناخاضرلادبع  .دندش  هدیزگرب 
.تفرگ هدهع 

هیرقاب ب )

دوب و نادمه  رد  ناخ  ¬ میرک دمحم  جاح  هدـنیامن  تسخن  يو  .تسا  يدابآ  قدـنخ  رقابدـمحم  هیخیـش ، يربهر  نایعدـم  رگید  زا 
رد ار  يرسالاب  یخیش و  نایم  گنج  وا  .دندروآ  دوجو  هب  نادمه  رد  ار  هیرقاب  هیخیـش  هقرف  شناوریپ  درک و  لالقتـسا  ياعدا  سپس 

ياه یسیفن  هفیاط  زا  هیخیـش  نادهتجم  زا  بارتوبا ، ازریم  هارمه  هب  يو  .دراد  يرایـسب  راثآ  رقابدمحم  ازریم  .تخادنا  هار  هب  نادمه 
.دنتفای ینارادفرط  نادمه  کنابایب و  قدنج و  ناهفصا و  نییان و  رد  دندرک و  ترجاهم  نامرک  زا  رگید ، يا  هدع  نامرک و 

ناجیابرذآ هیخیش  ج )

هراشا

هراشا ناوت  ¬ یم مهم  هفیاط  هس  هب  هک  دندرک  ¬ یم جیورت  غیلبت و  ار  یئاسحا  دمحا  خیـش  دیاقع  یگرزب  ياملع  زین  ناجیابرذآ  رد 
: درک

33 ص :

ص176. یمالسا ، بهاذم  قرف و  اب  ییانشآ  - 1
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هیمالسالا تجح  کی 

تجح هب  فورعم  یناقمام  دـمحم  ازریم  نادـناخ ، نیا  گرزب  .تسا  مالـسالا  تجح  هداوناـخ  ناـجیابرذآ ، هیخیـش  هفیاـط  نیتسخن 
يو هدنیامن  یئاسحا و  دمحا  خیـش  درگاش  یتدم  هک  تسا  ناجیابرذآ  یخیـش  دـهتجم  ملاع و  نیتسخن  ق ،) _ . م 1269 ه  ) مالسالا
رداص زیربت  رد  ار  باب  دـمحم  یلع  مادـعا  ریفکت و  مکح  صخـش  نیا  .درک  تفایرد  داـهتجا  تیاور و  هزاـجا  وا  زا  دوب و  زیربت  رد 

.دومن

.دندوب فورعم  مالسالا  تجح  بقل  هب  دنتفر و  یم  رامش  هب  زیربت  یخیـش  نادهتجم  زا  هس  ره  هک  تشاد  دنزرف  هس  مالـسالا  تجح 
، وا مود  دـنزرف  .دوب  هدرک  يدرگاش  یتشر  مظاکدیـس  دزن  ق ) _ . م 1313 ه  ) مالـسالا تجح  نیـسحدمحم  ازریم  وا ، گرزب  دنزرف 

تجح لیعامسا  ازریم  وا ، موس  دنزرف   (1) .دوب رین »  » وا صلخت  تشاد و  رعش  عبط  ق ) _ . م1312ه  ) مالسالا تجح  یقتدمحم  ازریم 
مـساقلاوبا ازریم  مالـسالا ، تجح  نیـسحدمحم  ازریم  دنزرف  .دوب  ییوکـسا  رقابدمحم  ازریم  نادرگاش  زا  ق ) _ . م 1317 ه  ) مالسالا

.دمآ یم  رامش  هب  مالسالا  تجح  هداوناخ  یناحور  نیرخآ  ق ) _ . م 1362 ه  ) مالسالا تجح 

هیمالسالا هقث  ود _

دمحا خیـش  نادرگاش  زا  نادـناخ و  نیا  گرزب  يزیربت ، عیفـش  ازریم  .تسا  مالـسالاهقث  هداوناخ  ناجیابرذآ ، هیخیـش  هفیاط  نیمود 
مود مالسالا  هقث  هب  فورعم  یلع  ازریم  .دش  یم  هدرمش  زیربت  هیخیش  ياملع  زا  زین  مالـسالاهقث  یـسوم  ازریم  وا  دنزرف  .دوب  یئاسحا 

ياه ¬ سور .تسا  هداوناخ  نیمه  زا  زین  دیهش  ای 

34 ص :

.دیسر پاچ  هب  زیربت  قفـش  هناخ  پاچ  رد  ق  _ . لاس 1388 ه رد  یقاقحا  لوسرلادبع  ازریم  یشاوح  همدقم و  اب  وا  راعـشا  ناوید  - 1
.دش هدافتسا  زین  باتک  نیا  همدقم  زا  مالسالا ، تجح  نادناخ  خیرات  هرابرد 
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ازریم وا  ردارب  .دنتخیوآ  راد  هب  زیربت  رد  اه ، سور  اب  هزرابم  یهاوخ و  هطورشم  مرج  هب  ق  _ . لاس 1330 ه رد  ار  وا  يرازت  رگلاغشا 
.دوب زیربت  هیخیش  ياملع  زا  زین  دمحم 

هیقاقحا هس _ 

زا ق ) _ . 1301 ه  _ 1230  ) ییوکسا رقابدمحم  ازریم  هداوناخ ، نیا  گرزب  .تسا  یقاقحا  نادناخ  ناجیابرذآ ، هیخیش  هفیاط  نیموس 
یئاـسحا و دـمحا  خیـش  نادرگاـش  زا  ق ) _ . م 1266ه  ) رهوـگ هب  روهـشم  نـسح ، ازریم  درگاـش  هـیلمع ، هلاـسر  بحاـص  عـجارم و 

هیخیـش گرزب  عجارم  اـملع و  زا  زین  ق ) _ . 1364 ه  _ 1279  ) یقاقحا یـسوم  ازریم  رقابدمحم ، ازریم  دنزرف  .دوب  یتشر  مظاکدـیس 
نیا رد  يو  .دـندش  روهـشم  یقاقحا  هب  ور ، ¬ نیازا .درک  نایب  لیـصفت  هب  ار  هیخیـش  دـیاقع  قحلا  قاقحا  ماـن  هب  یباـتک  رد  وا  .تسا 

یسوم ازریم  نادنزرف  زا   (1) .تسا هدناوخ ¬ لطاب  ار  اهنآ  هدرک و  داقتنا  ناخ  میرکدمحم  نامرک و  هیخیـش  دیاقع  یخرب  هب  باتک 
.دندوب هیخیش  گرزب  ياملع  زا  رقابدمحم  ازریم  نسح و  ازریم  یلع ، ازریم  یقاقحا ،

عجرم هک  تشاد  هدـهع  رب  یقاقحا  نسح  ازریم  شیپ  يدـنچ  ات  ار  ناـنآ  تساـیر  تسا و  تیوک  روشک  هورگ  نیا  زکرم  کـنیا  مه 
(2) .دوب ناجیابرذآ  قطانم  رگید  وکسا و  هیخیش  یهقف 

اه یناجیابرذآ  اه و  ینامرک  دیاقع  توافت  د )

اب نـید  عورف  رد  یلو  دنتـسه ، یتـشر  مظاکدیـس  یئاـسحا و  دـمحا  خیـش  وریپ  يداـقتعا ، لوـصا  رد  ناـجیابرذآ  ناـمرک و  هـیخیش 
.دنراد رظن  فالتخا  رگیدکی 

35 ص :

.223  _ 167 صص قحلا ، قاقحا  یقاقحا ، یسوم  ازریم  کن : - 1
صص 175_180. یقاقحال ، اهرسأ  یف  هیعجرملا  داهتجالا و  نم  نانرق  یقاقحا ، يرئاح  لوسرلادبع  ازریم  - 2
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داهتجا هب  ناجیابرذآ  هیخیش  هک  یلاحرد ¬ دنرادن ، داقتعا  عجارم  زا  دیلقت  هب  دننک و  یم  يوریپ  يرگ  يرابخا  هویـش  زا  اه  ینامرک 
داهتجا و زین  دیاقع  رد  نامرک ، هیخیـش  فالخرب  ناجیابرذآ  هیخیـش  هتبلا  .دننک  یم  يوریپ  دوخ  دیلقت  عجارم  زا  دندقتعم و  دیلقت  و 

.دننک یم  ریسفت  ثیداحا  زا  شیوخ  تشادرب  ساسا  رب  ار  مظاکدیس  دمحا و  خیش  ياه  ¬ هیرظن

لـصا راهچ  ار  نید  لوصا  نامرک ، هیخیـش  .تسا  عبار  نکر  هلئـسم  ناجیابرذآ ، نامرک و  هیخیـش  ياه  فـالتخا  نیرت  مهم  زا  یکی 
.دشاب بیاغ  ماما  نایعیش و  نایم  هطساو  هک  تسا  لماک  هعیش  عبار ، نکر  زا  اهنآ  دارم  .دنناد  یم  عبار  نکر  تماما و  توبن ، دیحوت ،

(1)

دمحم یلع  دیس  یتشر ، مظاکدیس  تشذگرد  زا  سپ  هک  نانچ  .دنک  یم  رارقرب  طابترا  هیباب  و  نامرک )  ) هیخیـش نایم  داقتعا ، نیمه 
زا ار  رصع  ماما  تیباب  ماقم  هجیتن ، رد  .تسوا  تسا ، بیاغ  ماما  نایعیش و  نایم  هطساو  هک  عبار  نکر  لماک و  هعیـش  دش  یعدم  باب 

نکر هب  داقتعا  فلاخم  تدـش  هب  ناجیابرذآ  هیخیـش  یلو  درک ، یفرعم  دوعوم  يدـهم  اب  دـنویپ  هزاورد  ار  دوخ  تسناد و  دوخ  ِنآ 
خیـش هک  دننک  یم  لالدتـسا  نینچ  نانآ  .دنناد  یم  تماما  لدع و  داعم ، توبن ، دـیحوت ، لصا  جـنپ  ار  نید  لوصا  (2) و  دنتسه عبار 
لـصا جـنپ  نـیمه  ار  نـید  لوـصا  دـیاقع ، لوـصا  هلاـسر  رد  یتـشر  مظاکدیــس  سفنلا و  هاـیح  هلاـسر  يادـتبا  رد  یئاـسحا  دـمحا 

اه و ¬ باتک زا  کی  چیه  رد  اهنآ  داقتعا  هب  .دنا  ¬ هتسناد

36 ص :

نوچ تسا و  نآرق  هب  داقتعا  مزلتـسم  دوخ ، توبن ، دیحوت و  هب  داقتعا  اریز  دنرامـش ؛ یمن  دیاقع  لوصا  زا  ار  لدـع  داعم و  نانآ  - 1
.دنهد رارق  توبن  دیحوت و  رانک  رد  ار  لصا  ود  نیا  دننیب  یمن  یموزل  تسا ، هدمآ  داعم  ادخ و  تلادع  نآرق  رد 

223  _ 167 صص قحلا ، قاقحا  کن : - 2
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.تسا (1) هدشن  هدرب  یمان  عبار  نکر  زا  رفن  ود  نیا  ياه  ¬ هلاسر

37 ص :

قرف و اب  ییانـشآ  کـن : 66 ؛ صـص 64 _ قفـش ، هناخ  پاـچ  زیربت ، رازه ، زا  يا  هملک  مالـسالادمتعم ، نیـسح  ¬ مـالغ کـن : - . 1
.178 صص 175 _ یمالسا ، بهاذم 
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هیباب مود : لصف 

باب دمحم  یلع  دیس  همان  یگدنز  . 1

هراشا

ناریا و يارب  يا  همان  ¬ جنر شرطس  ره  هک  تسا  یناتساد  رگزاغآ  تیباب و  يارجام  رد  یلصا  تیصخش  يزاریـش ، دمحم  یلع  دیس 
.تسا مالسا 

یلع دیـس  ¬شا ، ییاد ردام و  سپ ، نآ  زا  داد و  تسد  زا  ار  ردـپ  یکدوک  رد  .دـمآ  اـیند  هب  زاریـش  رد  ق  _ . لاس 1235 ه رد  يو 
سابعلا تیب  هزورما  هک  دنداتـسرف  ءاـیلوا  هوهق  هناـخ  ¬ بتکم هب  ار  وا  بتکم ، نس  هب  ندیـسر  اـب  .دـنتفرگ  هدـهع  رب  ار  وا  یتسرپرس 

درگاش دمحم ، ¬ یلع دیـس  .تخومآ  قشم  هایـس  نتـشون و  ندناوخ ، وا  هب  دباع  دمحم  خیـش  هناخ ، ¬ بتکم ملعم  .دوش  یم  هدـیمان 
.درزآ یم  ار  وا  رمع ، نایاپ  ات  اه  کتک  نآ  هرطاخ  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، هیبنت  هناخ  بتکم  رد  اهراب  دوبن و  یناوخ  سرد 

مان اب  ار  دمحم   ¬ یلع دیس  نارود ، نامه  زا  دوب و   (1) یتشر مظاک  دیس  یئاسحا و  دمحا  خیش  نارادتسود  نادیرم و  زا  دباع ، خیش 
یهار تراجت  يارب  شیومع  هارمه  یگلاس  هدزناپ  رد  دمحم  ¬ یلع دیس  .درک  انشآ  هیخیش  ناربهر 

38 ص :

ص 60. راونالا ، علاطم  - 1
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.دنام رهش  نیا  رد  لاس  جنپ  دش و  رهشوب 

هناضاترم ياهراتفر  فلا )

رکذ و نتفگ  هب  باتفآ  يوس  هب  ور  تفر و  یم  ماب  تشپ  هب  زور ، ¬ هنابش تاعاس  نیرت  ¬ مرگ رد  رهـشوب و  ياه  ¬ ناتـسبات رد  يو 
راتفر نیا  دندیشوک  یم  وا  ناعفادم  ور ، ¬ نیا زا  .دوب  يرشب  ترطف  لقع و  فالخرب  راتفر  نیا  تسا  یهیدب  .دش  - یم لوغـشم  درو 

.تسا یندشنراکنا  هدمآ ، عبانم  یخرب  رد  هراب  نیارد  هک  ییاه  ناتساد  یلو  دننک ، ناهنپ  ار  باب 

، شیاه ¬ باتک رد  دوخ  ناربهر  ياه  ¬ ییاوسر نتخاس  ناهنپ  يارب  ناوارف  شالت  دوجو  اـب  ییاـهب ، راـگن  ¬ خـیرات يدـنرز ، لـیبن 
: تسا هدروآ  نینچ  نآ  دروم  رد  دراپسب و  روسناس  غیت  هب  ار  هصق  نیا  تسا  هتسناوتن 

دنچ زور  ماگنه  دوب ، ترارح  هجرد  تیاهن  رد  اوه  هکنآ  اب  دـندوب و  لوغـشم  تراـجت  هب  رهـشوب  رد  تاـقوا  بلاـغ  باـب  ترـضح 
كرابم لکیه  نکلو  دیبات ، یم  ترارح  تیاهن  رد  باتفآ  .دندوب  لوغشم  زامن  هب  دندرب و  یم  فیرشت  لزنم  ماب  تشپ  يالاب  تعاس 

نآ رد  هچره  ایند و  .دندوب  لوغـشم  زامن  تاجانم و  هب  دـنهدب ، امرگ  تدـش  هب  یتیمها  هکنآ  نودـب  هجوتم و  یعقاو  بوبحم  هب  ًابلق 
باب ترـضح  .دـنتخادرپ ...  - یم تدابع  هب  رـصع  ات  رهظ  زا  باتفآ و  عولط  ات  رجف  ماـگنه  زا  هدومرف ، شومارف  ار  همه  دوب ، دوجوم 

ّرین اب  بلق  ناسل  اب  هدرک ، هجوت  وا  هب  دوخ  قوشعم  هب  یقـشاع  دـننام  دـندومرف و  ¬ یم رظن  سمـش  صرق  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  رد 
نآ هک  دنتـشادنپ  یم  ناـنچ  لـفاغ  ناداـن و  مدرم  .دـنتخاس ...  ¬ یم هطـساو  ار  مظعا  ّرین  ییوـگ  دـنتخادرپ ، یم  زاـین  زار و  هب  مظعا 

سمش هب  شترضح  هجوت  زا  زمر  رهاظ ، سمش  هب  هجوت  هکنآ  اب  دننک ، ¬ یم شیاتس  ار  مظعا  ّرین  دنتـسه و  تسرپ  باتفآ  ترـضح 
.دوب (1) روتسم  بوبحم  لامج 

39 ص :

63 و 64. صص نامه ، - 1
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البرک هب  رفس  ب )

رد  (1) .درک تکرـش  یتشر  مظاک  دیـس  سرد  هسلج  رد  تفر و  ـالبرک  هب  لیـصحت  همادا  يارب  یگلاـس  هدزون  رد  دـمحم  یلعدـیس 
شور هب  یهقف  لئاسم  ثیداحا و  تایآ و  لیوأت  ریـسفت و  ینافرع و  لئاسم  اب  درک ، یم  يدرگاش  یتشر  مظاک  دیـس  دزن  هک  یتدـم 

.تفای (2) یهاگآ  یئاسحا  خیش  دیاقع  زا  دش و  انشآ  هیخیش 

نآ جـیار  یبدا  ياه  ¬ باـتک زا  یـضعب  تفرگ و  هرهب  تشاد ، یخیـش  بهذـم  زین  وا  هک  یناـسارخ  قداـص  ـالم  سرد  زا  نینچمه 
(3) .دناوخ يو  دزن  ار  نارود 

زاریش هب  تشگزاب  ج )

دیـس گرم  اب  .درک  ¬ یم یـسررب  ار  نوگانوگ  ياه  هشیدنا  نانچمه  تشگزاب و  زاریـش  هب  ق  _ . لاس 1257ه رد  دمحم  یلع  دـیس 
ینیـشناج یعدم  تیباب ، راعـش  اب  دمحم  یلع  دیـس  وا ، ینیـشناج  ماقم  ندروآ  تسد  هب  يارب  يو  نادرگاش  فالتخا  یتشر و  مظاک 

اهنآ دمحم  یلع  دیس  اهدعب   ) دندوب بهذم  یخیش  یگمه  هک  مظاک  دیس  نادرگاش  زا  نت  هدجه  دش و  هعیـش  مهدزاود  ماما  هصاخ 
هک دوب  ¬يا  هیورشب نیسح  الم  تسویپ ، وا  هب  هک  یسک  نیتسخن   (4) .دنتفرگ ار  شنوماریپ  هام  جنپ  تدم  رد  دیمان ) یح  فورح  ار 

هتـشون فسوی  هروس  رب  هک  ار  يریـسفت  دوخ ، ياعدا  تابثا  يارب  يو  .تخاس  بقلم  بابلا » باب   » و نمآ » نم  لوا   » هب ار  يو  باـب ،
تیباب ياعدا  اب  ریسفت  نیا  .داد  نیسح  الم  هب  دوب ،

40 ص :

صص 192و 193. ج 1 ، یصوصخ ، راثآلا  رارسا  - 1
ص 97. ج 3 ، قحلا ، روهظ  خیرات  - 2

ص 370. ج 4 ، راثآلا ، رارسا  - 3
ص164. ج3 ، اهب ، باب و  یسررب  همکاحم و  - 4
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: تسا هدش  زاغآ  يدهملا  نسحلا  نب  تجح  صخش  يوس  زا  ماقم  نیا  هب  ندیسر  وا و 

نب یسوم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  دنع  نم  صصقلا  ِنسحأ  ریـسفت  یف  باتکلا  کلذ  َجرخی  ْنأ  َرَّدَق  دق  هللا 
.ًاغیلب (1) نیملاعلا  یلع  رکّذلا  دنع  نم  هللا  هّجحلا  َنوکیل  ِهِْدبَع ، یلع  ٍبلاط ، یبأ  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  رفعج 

رسپ رفعج ، رسپ  یسوم ، رـسپ  یلع ، رـسپ  دمحم ، رـسپ  یلع ، رـسپ  نسح ، رـسپ  دمحم ، دزن  زا  باتک ، نیا  هک  هدرک  رّدقم  ادخ  انامه 
هغلاب تجح  دمحم ) یلع  دیس   ) رکذ يوس  زا  ات  دیآ  نورب  شا  هدنب  رب  بلاط ، یبا  رسپ  یلع ، رـسپ  نیـسح ، رـسپ  یلع ، رـسپ  دمحم ،

.دشاب نایناهج  رب  ادخ 

ترابع رهش  نیا  دجاسم  زا  یکی  رد  داد  روتـسد   (2)، تشذگ یم  رهشوب  زا  هک  هکم  دصق  هب  يرفـس  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  دیس 
« تسا هللا  هیقب  باب  (3) دمحم ،) ¬ یلع  ) لیبن لبق ¬ یلع  هک  مهد  ¬ یم تداهش  انامه   » ینعی هللا ؛» هیقب  باب  لیبن  لبق  ایلع  نا  دهشا  »

.دننک لخاد  ناذا  رد  ار 

هبوت نیتسخن  د )

باب  (4) .داتسرف رهشوب  هب  باب  يریگتسد  يارب  یناراوس  دیسر و  زاریش  مکاح  ناخ ، نیسح  شوگ  هب  رهشوب  رد  دیدج  ناذا  ناتساد 
روصت هچنآ  زا  رتدوز  یلیخ  وا  .تفای  دوخ  ياهاعدا  راکنا  رد  ار  يراتفرگ  نیا  زا  تاجن  هار  اهنت 

41 ص :

ص 3. یطخ ، هخسن  نایب ، - 1
هب رت  حیحص  هکم  هب  رفس  ندشن  ماجنا  هب  رظن  .تسا  فالتخا  نارگشهوژپ  نایم  ریخ ، ای  دش  ماجنا  ایآ  هک  باب  هکم  رفس  هرابرد  - 2

( یناهبزور  ) .دسر ¬ یم رظن 
.دنتسه دحاو  ددع  دجبا  باسح  هب  دمحم  لیبن و  - 3

ص 126. راونالا ، علاطم  - 4
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.دنک راکنا  مدرم  روضح  رد  ار  دوخ  ياه  اعدا  زاریـش  لیکو  دجـسم  رد  دش  رـضاح  یتمواقم  چیه  نودب  تخاب و  ار  دوخ  دـش ، یم 
: تسا هدروآ  نینچ  ار  باب  ياه  ترابع  نیع  يدنرز  لیبن 

ارم هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  .دنادب  بیاغ  ماما  لیکو  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  دندومرف : هدرک ، تیعمج  هب  يور  باب  ترـضح  ...
.دنادب یهلا  يایبنا  رکنم  ارم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  .دنادب  لوسر  ترضح  توبن  رکنم  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  .دنادب  ماما  باب 

(1) .دنادب راهطا  هّمئا  ریاس  نانمؤم و  ریما  تماما  رکنم  ارم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل 

.دوب رظن  ریز  دوخ ، يردپ  هناخ  رد  هام  شش  نآ ، زا  سپ 

ناهفصا هب  رفس  ه ) 

زا  (2) .دناوخارف دوخ  دزن  ار  باب  هک  درک  قیوشت  ار  ناهفصا  مکاح  هلودلادمتعم ، ناخرهچونم  هیورشب ، نیـسح  الم  نارود ، نیا  رد 
زا هدافتسا  اب  باب  نیاربانب ، .دوب  هدش  جراخ  ناخ  نیـسح  تسد  زا  رهـش  لرتنک  هدولآ و  ابو ، يرامیب  هب  نامز  نیا  رد  زاریـش  یفرط ،

.درک يرپس  یجرگ )  ) هلودلا ¬ دمتعم ناخرهچونم  هناخ  رد  ار  یتدم  تفر و  ناهفصا  هب  تصرف  نیا 

ار وا  راجاق  ناخ  دـمحم  اقآ  هک  دوب  ناتـسجرگ  ناریما  ناگدـنامزاب  زا  رابت و  یحیـسم  لصا  رد  يو  .دوب  زومرم  يدرم  ناخرهچونم 
هدرک ریـسا  ق  _ . لوالا 1190 ه عیبر  مهدزناش  رد  زاقفق  تختیاـپ  سیلفت ، رد  ناتـسنمرا ، ناتـسجرگ و  زا  رفن  رازه  هدزناـپ  اـب  هارمه 

هاش یلع  حتف  تنطلس  رخاوا  رد  هک  اجنآ  ات  دنک ، بلج  شردارب  دوخ و  هب  ار  هاش  تبحم  رابرد ، هب  یکیدزن  اب  تسناوت  يو  .دوب 

42 ص :

ص 132. نامه ، - 1
ص 64. .م ،  1988 مایپ ، رشن  ندنل ، یگنهرف ، یبای  هار  قطان ، امه  - 2
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.دش (1) بوصنم  ناهفصا  يرادناتسا  هب  راجاق 

لیبـن .دوـب  داـقتعا  یب  مالـسا  هب  تقیقح ، رد  یناملـسم ، هب  رهاـظت  دوـجو  اـب  وا  هک  تسا  نیا  ناـخرهچونم  هراـبرد  رگید  مهم  هتکن 
: دسیون یم  ناخرهچونم  زا  لقن  هب  دوخ  خیرات  رد  يدنرز 

( باب هب  هراشا   ) ناوج نیا  تانایب  .متشادن  مالسا  تحص  هب  مزاج  فارتعا  رارقا و  مدوبن و  دقتعم  ًابلق  ار  مالـسا  تناید  نونکات  نم  ...
.داد (2) ناشن  نم  هب  ار  مالسا  تقیقح  باب ) هب  هراشا   ) ناوج نیا  درک و  راداو  مالسا  تناید  هب  ًابلق  ارم 

گرم زا  دعب  .تشاد (3) هدـهع  رب  ار  يو  هب  طوبرم  ياهراک  دوخ ، داد و  ياج  دیـشروخ  تراـمع  زا  قاـتا  نیرتهب  رد  ار  باـب  يو 
هیکت تموکح  یـسرک  رب  رهچونم  ياج  هب  دـندناوخ  ¬ یم نیکرپ » نیگرگ   » ار وا  ناییاهب  هک  ناخ  نیگرگ  شردارب ، ناـخرهچونم ،

وا هب  دورو  هزاـجا  اریز  دیـسرن ؛ نارهت  هب  زگره  باـب  یلو  داتـسرف ، تختیاـپ  هـب  تازاـجم  يارب  ار  باـب  تـصرف  نـیلوا  رد  يو  .دز 
اب اجنآ  رد  اریز  تشاد ؛ یبسن  شمارآ  وکام  هعلق  رد  باـب  اـیوگ  .دـش  دـیعبت  وکاـم  هعلق  هب  یناتـسهوک  ياـه  ¬ هار زا  هکلب  دـندادن ،

.درک مالعا  خوسنم  ار  نآرق  مالسا و  نآ ، رد  تشون و   (4)( صقان هتبلا   ) ار نایب  باتک  هدوسآ  رطاخ 

باب ياه  اعدا  و )

.تسا هدرک  يرایسب  ياهاعدا  دوخ  یناگدنز  لوط  رد  يزاریش  دمحم  یلع  دیس 

43 ص :

(. فرصت یکدنا  اب   ) صص 112 و 113 چ 10 ، ، 1382 ماف ، رهم  ینوسامون ،)  ) تییاهب عماج  خیرات  یبایسارفا ، مارهب  - 1
ص 174. يدنرز ،) لیبن  خیرات   ) راونالا علاطم  - . 2

ص 180. نامه ، - . 3
ص 13. چ2 ، ، 1326 يرما ، تایرشن  یلم  هنجل  نارهت ، ییاهب ، تناید  رد  یلامجا  رظن  ینادزی ، دمحا  ازریم  - 4
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زاغآ رد  نآ  زا  دـعب  درک و  یفرعم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  نیـشناج  هدـنیامن و  ار  دوخ  اـعدا ، نیتسخن  رد 
: دوب تیودهم  مالعا  عقاو  رد  هک  دناوخ  رصع  یهلا  تجح  ار  دوخ  نایب ، باتک 

زا داتفه  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  دـیامرف و  یم  هدومرف و  ردـقم  قلخ  يارب  زا  یتجح  باـتک و  ّزع ، ّلـج و  دـنوادخ  ناـمز  ره  رد 
.داد (2) رارق  تسا ) فرح  تفه  ياراد  هک  دمحم  ¬ یلع  ) عبس فورح  تاذ  ار  تجح  و  نایب ، ار  باتک  هللا ، لوسر  تثعب (1)

نینچ هراب  نیارد ¬ يو  .درک  تیرهظم  تلاسر و  ياعدا  تشون ، وکام  هعلق  رد  نایب  باتک  زا  دعب  هک  هعبـس  لئالد  باتک  رد  سپس 
: تسا هدروآ 

یماقم .دـهد  تاجن  ار  اهنآ  هکنآ  ات  هدومرف  عساو  نیملـسم  ّقح  رد  ار  دوخ  تمحر  ردـقچ  هک  رَظتنم  ترـضح  لضف  رد  نک  رظن  و 
ماکحا هب  هدومرف و  رهاظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  مئاق  تیباب  مسا  هب  ار  دوخ  هنوگچ  هللا » انا  یّننا   » رهظم تسا و  قلخ  لوا  هک 

تـسا هباشم  نیا  هک  دننک  هدهاشم  دیدج و  رما  دیدج و  باتک  زا  دنوشن  برطـضم  مدرم  هکنآ  ات  دومرف  مکح  لوا  باتک  رد  نآرق 
.دننامن (3) لفاغ  دنا  هدش  قلخ  نآ  يارب  زا  هچنآ  زا  دنوشن و  بجتحم  ّلعل  ناشیا  دوخ  اب 

.دش لقتنم  اجنآ  هب  ق  _ . رفص 1264ه رد  هک  دوب  هیمورا  یکیدزن  رد  قیرهچ  هعلق  باب ، لزنم  نیرخآ 

دهع یلو  سلجم  رد  باب  هرظانم  همکاحم و  ز )

هعلق زا  ار  باب  دمحم  یلع  دیس  هاش ، دمحم  تنطلس  ياهزور  نیرخآ  رد 

44 ص :

.تسا ق  _ . لاس 1260 ه يو  دوصقم  - 1
ص 1. نارهت ، یطخ ، هخسن  صصقلا ، نسحأ  باب ، دمحم  ¬ یلع دیس  - 2

(. تیاس رد  دوجوم  ، ) اج یب  ات ، یب  یلزا ، هیباب  يوس  زا  هرشتنم  ص 29 ، هعبس ، لئالد  - 3
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همکاحم يارب  ناملاع  زا  نت  دنچ  و  دوب ) دهع  یلو  تقو ، نآ  رد  هک   ) ازریم نیدلارـصان  روضح  اب  یـسلجم  دندرب و  زیربت  هب  قیرهچ 
هچ تمارک  هزجعم و  زا  دـش : لاؤس  يو  زا  .دوب  هدـش  زاجعا  یحو و  تفایرد  یعدـم  يو  اریز  دـنداد ؛ لیکـشت  باـب  اـب  هرظاـنم  اـی 

نمحرلا هللا  مسب  : » درک زاغآ  ار  هرقف  نیا  ندـناوخ  منک و  یم  لزاـن  هیآ  دوخ  ياـصع  يارب  هک  تسا  نیا  نم  زاـجعا  تفگ : يراد ؟
هب ار  تاملک  بارعا  و  هتایآ »! نم  هیآ  اصعلا  هذه  قلخ  امک  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  يذـلا  حوبـسلا  سودـقلا  هللا  ناحبـس  میحرلا ،

روسکم ضرألا »  » رد ار  داض  ناوخب ، روسکم  دنتفگ : نوچ  درک و  تئارق  حوتفم  تاومسلا »  » رد ار  ءات  اریز  دناوخ ؛ طلغ  وحن  هدعاق 
! دناوخ

قیفلت مناوت  یم  مه  نم  دوش ، هدرمـش  تایآ  هلمج  زا  تارقف  لیبق  نیا  رگا  : » تفگ تشاد ، روضح  سلجم  رد  هک  ناخ  نالـصا  ریما 
(1) اسملا »! حابصلا و  قلخ  امک  اصعلا  قلخ  يذلا  دمحلا هللا  : » تفگ منک و 

یبتک همان  هبوت  ح )

زا یمـسر  روط  هب  راب  نیمود  يارب  وا  دندرک و  هیبنت  ار  يو  دوخ ، ياعدا  تابثا  رد  دـمحم  یلع  دیـس  یناوتان  ندـش  راکـشآ  زا  سپ 
.درک ینامیشپ  راهظا  تسج و  يرود  شیوخ  ياهاعدا 

غّلبم نیرت  ¬ گرزب یناگیاپلگ ، لئاضفلاوبا  ازریم  .تشون  یمـسر  هماـن  ¬ هبوت دـهع ، یلو  هب  باـطخ  یبتک و  تروص  هب  راـب  نیا  وا 
: تسا هدروآ  ار  باب  همان  ¬ هبوت نیع  ءاطغلا  فشک  باتک  رد  ییاهب 

لماش دوخ  دابع  هفاـک  رب  لاـح  ره  رد  ار  دوخ  تمحر  لـضف و  تاروهظ  هک  هقحتـسم » هلهأ و  وه  اـمک  دـمحلا هللا  یحور ، كادـف  »
مث هل  ًادمحف   » .هدینادرگ

45 ص :

ج 3. قحلا ، روهظ  خیرات  - 1
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ناـمرجم و رب  رتـس  ناگدـنب و  زا  وفع  شتفوطع  روهظ  هب  هک  هدومرف  دوخ  تمحر  تفأر و  عوـبنی  ار  ترـضح  نآ  لـثم  هک  ًادـمح »
لها ملاع و  دـنوادخ  ياضر  فـالخ  هک  تسین  يدـصق  ار  فیعـض  هدـنب  نیا  هک  هدـنع » نم  هللادهـشأ و   » .هدومرف ناـیعاد  هب  محرت 

وا لوسر  توبن  هب  هرکذ و  لج  دنوادخ  دیحوت  هب  نقوم  مبلق  نوچ  یلو  تسا ، فرـص  بنذ  مدوجو  هسفنب ، هچرگا  .دشاب  وا  تیالو 
ار قح  ياضر  فالخ  ًاقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  دیما  تسا ،» هللا  دـنع  نم  لزن  ام  لک   » رب رقم  مناسل  تسوا و  تیالو  لها  تیالو  و 

مبئاـت رفغتـسم و  لاـح  ره  رد  هدوبن و  نایـصع  مضرغ  هدـش ، يراـج  ملق  زا  دوـب  وا  ياـضر  فـالخ  هک  یتاـملک  رگا  ما و  هتـساوخن 
« يرمأ یلع  بسنی  نأ  نم  هیلا  بوتا  یبر و  هللارفغتسا   » دشاب و ياعدا  هب  طونم  هک  تسین  یملع  قلطم  ار  هدنب  نیا  .ار و  وا  ترـضح 

لیلد هدش ، يراج  ناسل  زا  هک  تاملک  تاجانم و  یضعب  و  تسا .) هدش  هداد  تبسن  نم  هب  هک  يرما  زا  منک  ¬ یم هبوت  رافغتسا و  (و 
ییاعدا نینچ  ار  هدنب  نیا  تسا و  لطبم  اعدا  ضحم  ار  مالـسلا  هیلع  هللا  هجح  ترـضح  هصاخ  تباین  یعدـم  تسین و  يرما  چـیه  رب 
تایانع فاطلا و  هب  ار  وگاعد  نیا  هک  تسا  نانچ  ترضح  نآ  یهاشنهاش و  ترـضح  فاطلا  زا  یعدتـسم  .رگید  ياعدا  هن  هدوبن و 

.مالسلا (1) دنیامرف و  زارفرس  دوخ ، تمحر  تفأر و  یناطلس و 

مادعا ط )

، رگید يوس  زا  دوزفا و  ¬ یم دوخ  نیغورد  ياـه  ¬ ماـقم رب  دوب ، هدـنز  هک  يزور  اـت  باـب  .دوبن  ارجاـم  ناـیاپ  هماـن ، ¬ هبوت نتـشون 
رانک هشوگ و  رد  ییاـه  ¬ بوشآ دـش _  دـهاوخ  ثحب  اـهنآ  هراـبرد  دوخ  ياـج  رد  هک  ناـگناگیب _  تیاـمح  اـب  زین  شنارادـفرط 

.دوبن نکمم  نادرمتلود  يارب  نآ  لمحت  هک  دنتخادنا  هار  هب  تکلمم 

هک دناشک  اجنآ  ات  ار  وا  باب ، دمحم  یلع  دیس  رامیب  ناور  تسایر و  قوش 

46 ص :

صص 204 و 205. ءاطغلا ، فشک  یناگیاپلگ ، يدهمدیس  لضفلاوبا و  ازریم  - 1
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( یناور لداعت  نتشادن   ) غامد طبخ  لامتحا  هب  املع  ياوتف  دوجو  اب  دنامن و  یقاب  شیارب  بالجنم  نآ  زا  تشگزاب  يارب  یهار  رگید 
ردتقم و مظعا  ردص  روتـسد  هب  ماجنارـس  درک و  رداص  ار  مادعا  روتـسد  راچان  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  يو ، مادـعا  زا  یتیاضران  و 
رد باب  دمحم  ¬ یلع دیـس  دـندرک ، اپ  هب  باب  نارادتـسود  ناوریپ و  هک  ییاه  بوشآ  همادا  زا  يریگولج  يارب  ناریا ، تسود  نهیم 

.دش (1) نارابریت  هتخیوآ و  راد  هب  زیربت  نامزلا  بحاص  نادیم  رد  زومت  لوا  قباطم  ق  _ . نابعش 1266 ه متشه  تسیب و  زور 

هب ار  نآ  تسخن  دیدزد و  قدـنخ  زا  ار  باب  هزانج  راشفا  ناخ  نامیلـس  هیردـلا ، بکاوک  باتک  رد  هراوآ  نیـسحلادبع  هتـشون  رب  انب 
تفای لاقتنا  لیئارسا  رد  افیح  هب  دعب  لاس  تصش  دودح  نارهت و  هب  اجنآ  زا  سپس  .درب  یباب  ینالیم  دمحا  جاح  یفابریرح  هناخراک 

: دسیون ¬ یم نایباب  ياعدا  هتشون و  نیا  یسررب  رد  ییاون  نیسحلادبع  .دش  نفد  یلعا » ماقم   » مان هب  یصوصخم  لحم  رد  و 

نیا زا  دعب  هراپ  ¬ هراپ کبـشم و  يدسج  زا  هک  دنک  یم  رکف  دنک ، هعلاطم  ار  رما  تایئزج  ناشیا  بتک  هب  هعجارم  اب  ناسنا  هک  یتقو 
یناسنا دسج  هک  یتروص  رد  دریگ ، یمن  يوب  دسوپ و  یمن  روطچ  هدشن  ییایموم  دـسج  هتـشذگ ، نآ  زا  دـنام و  یم  هچ  لاس  دـنچ 

دوش یمن  میلست  میلس  لقع  بلاطم ، نیدب  زگره  .ددرگ  یم  جراخ  یمدآ  لمحت  زا  هک  يدح  هب  دوش ، یم  نفعتم  زور  کی  زا  سپ 
نداتفا زور  هس  یط  رد  هک  تسا  نامه  بلطم  نیرت  یعیبط  ّالاو  تسا ، فلتخم  دیاقع  هیلک  نداد  ناشن  يارب  ًافرـص  دش ، لقن  هچنآ  و 

.دنا (2) هتشاذگن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  ناروناج  قدنخ ، رد 

ای رهطا » سمر   » ار نآ  ناییاهب  هک  باب  دمحم  یلع  دیس  ياه  ناوختسا 

47 ص :

ص 42. نیعلا ، هرق  هرابرد  یخیرات  هلاسر  راهچ  نانفا ، مساقلاوبا  - 1
رقابدمحم دیس  ص 146 ؛ ، 1351 کباب ، تاراشتنا  نارهت ، ییاون ، نیسحلادبع  تاحیضوت ؛ یعس و  هب  هنطلسلاداضتعا ، باب ، هنتف  - 2

ص 146. باب ، هنتف  زا : لقن  هب  ناییاهب ، یفجن ،
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لاس 1909 رد  ماجنارـس  نوگاـنوگ ، ياـه  ¬ لـحم رد  یناـهنپ  يراد  هگن  لاـس  تصـش  زا  سپ  دـنمان ، - یم یلعا » ترـضح  شرع  »
تسا و ناییاهب  یترایز  ناکم  نیرت  مهم  زورما  دش و  هدرپس  كاخ  هب  لحم  نیا  رد  هقرف ، نیا  رب  ءاهبلادبع  تسایر  نامز  رد  يدالیم 

.دراد هداعلا  قوف  یتیمها  تییاهب ، يربهر  هاگتسد  يارب 

( باب نارای  نیتسخن   ) یح فورح  . 2

هراشا

فورح رتشیب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  .دـیمان  یح  فورح  دنتـسویپ ، يو  هب  تیباب  ياعدا  زاغآ  رد  هک  ار  نیتسخن  رفن  هدـجه  باـب ،
تامولعم زا  هک  تسا  هدش  لقن  اهنآ  زا  ینانخس  ییاهب  یباب و  عبانم  رد  دنتـشادن و  ییالاب  تالیـصحت  یلو  دندوب ، اه  ¬ هبلط زا  یح 

.دراد تیاکح  اهنآ  كدنا 

ات تسا ، هداد  تبسن  اهنآ  هب  یندرکنروصت  یتاماقم  هدرک و  فیرعت  یح  فورح  زا  نوگانوگ  ياهاج  رد  يزاریش  دمحم  یلع  دیس 
رما و باتک  رد  ییاهب  روهـشم  غّلبم  يرواخ  قارـشا  .دـنتفرگ  هلـصاف  باب  زا  تاماقم ، نیا  راکنا  رب  نوزفا  اـهنآ  زا  یخرب  هک  يدـح 

: تسا هدروآ  هللاءاهب  لوق  زا  قلخ 

یتاضارتعا هلمج  زا  تسا .] هدرک   ] دراو وا  رب  یتاهبش  یلوا ، هطقن  رما  رد  رضاح و  قارع  رد  نایب  یح  فورح  زا  یناتسجب  نسح  الم 
زا نم  دنا و  ¬ هدومن فصو  یصحت  فاصوا ال  هب  ار  یح  فورح  هلزنم ، بتک  عیمج  رد  ترضح  نآ  هکنآ  هدومن  یلوا  هطقن  رب  هک 

(1) ...متسین .  هدوبن و  فاصوا  نیا  لباق  ًادبا  هک  میامن  یم  هدهاشم  فراع و  دوخ  سفن  هب  مبوسحم و  سوفن  نآ 

یح فورح  یماسا 

بقل هتسویپ و  باب  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  يو  ¬يا : هیورشب نیسحالم  . 1

48 ص :

ص553. يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسؤم  قلخ ، رما و  هلاسر  يرواخ ، قارشا  دیمحلادبع  - 1
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هللاءاهب .تسا  هدرک  افیا  باب  دیس  نارادفرط  ناوریپ و  نایم  رد  ار  شقن  نیرت  ¬ مهم نینچمه  .تسا  هتفرگ  باب  زا  ار  نمآ » نم  لوا  »
، دوبن يا  - هیورشب نیسح  الم  رگا  هینادحولا ؛ یسرک  یلع  ام  هینادمـصلا و  شرع  یلع  هللا  يوتـسا  ام  هالول  : » دیوگ ¬ یم وا  دروم  رد 

(1) دش .» یمن  تیبثت  رقتسم و  يزاین  یب  شرع  رب  تینادحو و  یسرک  رب  ادخ 

.تشاد هدهع  رب  ناردنزام  یسربط  هعلق  رد  ار  ناناملسم  نایباب و  نایم  دربن  یهدنامرف  يو 

.دیسر لتق  هب  یسربط  هعلق  رد  يو  .دوب  ردارب  هارمه  تاقوا  رتشیب  هک  نیسح  الم  کچوک  ردارب  ¬يا : هیورشب نسح  دمحم  ازریم  . 2

يو اب  اهرفس  مامت  رد  هتشاد و  شیوخ  ییاد  هب  ازسب  یتدارا  هک  هدوب  نیـسح  الم  هدازرهاوخ  يو  ¬يا : هیورـشب رقاب  دمحم  ازریم  . 3
.دش هتشک  یسربط  هعلق  رد  تسا و  هدوب  هارمه 

؛ یماطسب یلع  الم  . 4

؛ یناچوق شخبادخ  الم  . 5

.دش نادرگ  يور  تیباب  زا  باب ، ياج  ¬ یب ياه  دیجمت  لیلد  هب  يو  یناتسجب : نسح  الم  . 6

؛ يدزی نیسح  دیس  . 7

؛ يدزی ناوخ  ¬ هضور دمحم  ازریم  . 8

.دشن وا  زا  يربخ  تشگنزاب و  رگید  یلو  تفر ، دنه  هب  غیلبت  يارب  يو  يدنه : دیعس  . 9

؛ ییوخ دومحم  الم  . 10

49 ص :

.ییاهب راثآ  عماج  تیاس  کینورتکلا  هخسن  دنب 248  ص 148 ، ناقیا ، - 1

تییاهب دقن  www.Ghaemiyeh.comلیلحت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
http://www.ghaemiyeh.com


؛ یمورا لیلج  الم  . 11

؛ يا هغارم  لادبا  الم  . 12

؛ يزیربت رقاب  الم  . 13

؛ یلیبدرا فسوی  الم  . 14

؛ ینیوزق يداه  ازریم  . 15

؛ ینیوزق یلعدمحم  ازریم  . 16

باب هک  يرفس  رد  يو  .تفر  ¬ یم رامش  هب  باب  دیس  نارای  نیرت  ¬ مهم زا  دوب و  سودق »  » هب بقلم  یشورفراب : یلعدمحم  الم  . 17
هّرق هللاءاهب ، اب  هارمه  دندرک ، خسن  نآ  رد  ار  مالسا  هک  تشدب  يارجام  رد  دوب و  هارمه  وا  اب  داد ، ماجنا  رهشوب  هب  جح  رفس  دصق  هب 
هعلق رد  يا  هیورـشب  نیـسحالم  گرم  زا  دـعب  ناردـنزام  هعقاو  رد  يو  .تشاد  روـضح  رفن ) داتـشه  دودـح   ) رگید يرایـسب  نیعلا و 

.تفرگ هدهع  رب  ار  هعلق  یهدنامرف  یسربط ،

هک تشدب  عامتجا  رد  .درک  افیا  یلاعف  مهم و  شقن  يرگ  ¬ ییاهب يرگ و  ¬ یباب خیرات  رد  نز  نیا  ینیوزق : نیعلا  ¬ هّرق هرهاط  . 18
زورما : » تفگ نارـضاح  هب  باطخ  دش و  دراو  سلجم  هب  تنیز » شیارآ و  اب  باجح ، نودب  ، » دوب ناناملـسم  زا  نایباب  ییادج  هطقن 

.درک مالعا  ار  یناملسم  هار  نایاپ  لطاب و  ار  مالسا  یمسر  روط  هب  (1)و  دش » هتسکش  هقباس  دیلاقت  دویق  هک  تسا  يزور 

: دسیون یم  نیعلا  هرق  هرابرد  دوخ  باتک  رد  يدنفا  یقوش 

هک يروالد  ...دیدرگ  دیهش  ناوسن  یلاعت  یقرت و  هار  رد  هک  ینز  نیتسخن  ...

50 ص :

.273 صص 271 _  راونالا ، علاطم  کن : - 1
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یلو ...تسامش  تسد  رد  نم  لتق  دومن : راهظا  تعاجش  لامک  هب  تشاد ، رارق  وا  فیقوت  رد  هک  یسفن  هب  باطخ  تداهـش  نیح  رد 
.دیزاس (1) فقوتم  تسین  نکمم  ار  ناوسن  يدازآ  مدقت و  زگره  دینادب  نیبم  نیقی  هب 

: تفایرد يدنفا  یقوش  بانج  ییاهب ، رما  یلو  ياه  هتشون  زا  رطس  دنچ  نیا  زا  ناوت  ¬ یم ار  يدازآ  زا  نیعلا  هرق  دوصقم 

رطع و اب  ار  لکیه  تسارایب و  ار  دوخ  یـسورع  نوچ  درکرب و  رد  ون  سابل  دـید ، کیدزن  ار  شتایح  قیاقد  نیرخآ  هک  یبش  هرهاـط 
، دـندوب هدومن  ذـخا  يو  هب  تبـسن  هک  یمیمـصت  زا  ار  وا  تساوخ و  دوخ  دزن  ار  رتنـالک  هجوز  هاـگ  ¬ نآ .دومن  ربنعم  رطعم و  ربنع 

یناخلیا غاب  هب  ذخا و  ار  تماقتـسا  رهظم  نآ  دندش و  دراو  بش  لد  رد  ناخ  زیزع  ناشواچ  ناشارف و  هاگان  هک  ...تخاس  رـضحتسم 
.دندرک تیاده  رهش  جراخ  رد 

ار دوخ  تفر ، ¬ یم گرم  رادـید  هب  هک  یبـش  رد  يو  هک  تشاد  یترورـض  هچ  دـشاب ، تسرد  نیعلا  هرق  هراـبرد  یقوش  هتـشون  رگا 
دندوبن و دنب  ياپ  يا  هدیقع  چیه  هب  هک  یتلود  نارومأم  تاوهش  کیرحت  فده  هب  ار  شیارآ  نیا  تسین  دیعب  .دیارایب  سورع  نوچ 

.دبایب یتاجن  هار  دیاش  ات  دشاب  هداد  ماجنا  بش ، همین  نآ  رد  اهنآ  نتفیرف 

یقیقح هرهچ  هک  دنک  ¬ یم هراشا  یبلطم  هب  دراگن ، یم  نیعلا  هرق  زا  هک  یحرـش  رد  هقرف ، نیا  نیرید  نارای  زا  ردنمـس  مظاک  خـیش 
: دنک یم  راکشآ  یبوخ  هب  هعیش  ياملع  ینید  یبهذم و  تاساسحا  کیرحت  يزیگنا و  هنتف  رد  ار  ییاهب  نز  نیا 

یم رازگرب  یناوخ  هضور  هماقم _  هللا  یلعا  دیـس _  هناـخ  رد  هلاـس  همه  هدوب  لومعم  هک  ¬ ناـنچ دـیآ و  یم  شیپ  مرحم  هاـم  اـت  ...
انح دنا ، هدش  دلوتم  مرحم  لوا  بش  رد  یلوا  هطقن  ترضح  هکنآ  هظحالم  هب  ناش  ¬ هریشمه نیعلا و  هرق  بانج  هدش ،

51 ص :

،ص42. يرما تاعوبطم  یلم  هسسؤم  تدؤم ، هللارصن  همجرت : عیدب ، نرق  يدنفا ، یقوش  - 1

تییاهب دقن  www.Ghaemiyeh.comلیلحت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 70 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
http://www.ghaemiyeh.com


رد هدوب ، مومذـم  هورکم و  یلعا  بر  ترـضح  راـثآ  رد  هک  ار  ناـیلغ  نینچمهو - هوهق - هدیـشوپ و  نیگنر  هسبلا  هدومن و  لامعتـسا 
رادیدپ يرشحم  تمایق و  هچ  رایغا  ياملع  رـضحم  رد  راتفر  راتفگ و  نیا  راشتنا  رد  هک  تسا  مولعم  رگید  .دنیامرف  یم  یهن  سلجم 

(1)  . ...ددرگ یم 

ناریا رد  نایباب  ياه  هنتف  . 3

هراشا

روشک رد  ینینوخ  عیاقو  ق ، _ . لاس 1264ه رد  يو  گرم  زا  سپ  هژیو  ¬ هب هاش ، دمحم  تنطلس  رخاوا  رد  دمحم  یلع  دیس  نادیرم 
: زا دنترابع  اه  ¬ هنتف نیا  نیرت  ¬ مهم .دروخ  مقر  نایباب  يودرا  تسکش  زین  اهنآ  مامت  رد  هک  دندروآ  دیدپ 

( یسربط خیش  هعلق   ) ناردنزام هنتف  فلا )

رد ود  ره  هک  دنتشاد  هدهع  رب  یشورفراب  یلعدمحم  الم  يا و  هیورشب  نیسح  الم  باب ، نارای  نیرت  یلصا  ار  شروش  نیا  یهدنامرف 
.دندوب هدرک  هدامآ  یتلود  ياوق  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  هعلق ، فارطا  رد  یقدنخ  ندنک  اب  نانآ  .دندش  هتشک  نآ 

، درادـن دوجو  نآ  يارب  یقطنم  هیجوت  چـیه  دـنک و  یم  راکـشآ  ار  باب  نارای  یناطیـش  تیهام  هک  ¬يا  هدـننک ¬ تحاران عیاقو  زا 
ازریم جاح  .دنتـشک  دندرک و  تراغ  ار  نانآ  مامت  یمحر  ¬ یب اب  نانزهار ، نوچ  نایباب  .تسا  هعلق  نوماریپ  لد  هداس  مدرم  رب  موجه 

رد باب  هب  نادنم  ¬ هقالع یباب و  ناراگن  ¬ خیرات زا  یشاک  یناج 

52 ص :

ص 48. نیعلا ، هرق  هرابرد  یخیرات  هلاسر  راهچ  - 1
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: تسا هدروآ  دوخ  باتک 

تارـضح ار  هد  هدومن ، رارف  همتت  .دـندیناسر  لـتق  هب  ار  رفن  یـسودص  کـی  دـنتفرگ و  ار  هد  هدرب ، شروـی  بش  رد  دـنتفر و  یعمج 
.دندرب (1) هعلق  هب  ًاعیمج  ار  ناشیا  هقوذآ  دندومن و  بارخ  قح ، باحصا 

یـشاک یناـج  ازریم  .دنتـشاد  نیقی  دوـخ  يزوریپ  هب  ناـنآ  تقیقح ، رد  .دوـب  تسکـش  دندیـشیدنا ، یمن  هـک  يزیچ  اـهنت  هـب  ناـیباب 
: دسیون ¬ یم

نیطالس لک  دشاب و  یم  ام  نیگن  ریز  رد  ملاع  قح و  هب  ناطلس  میتسه  ام  هک : دندومرف  یم  یشورفراب ) یلعدمحم   ) سودق ترضح 
.دیدرگ (2) دنهاوخ  عضاخ  ام  تهج  هب  برغم  قرشم و 

رد یـشورفراب  یلعدمحم  الم  ندـش  هتـشک  تلود و  ياوق  يزوریپ  اب  نانآ  هنتف  تفرگرد و  گنج  یتلود  يورین  ناشیا و  نایم  سپ 
.تفای نایاپ  ق  _ . یناثلا 1265 ه ¬ يدامج

ناجنز هنتف  ب )

ياـعدا اـب  درف  نیا  .دوب  تجح  هب  بقلم  یناـجنز  یلعدـمحمالم  یگدرکرـس  هب  یـشروش  دـهاش  زین  ناـجنز  ق  _ . لاـس 1266ه رد 
بیجع و ياه  اوتف  لیلد  هب  ناجنز  ياه  ¬ یبهذم .تسناد  ¬ یم فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هدـنیامن  ار  دوخ  داهتجا ،

¬يا هناخ ¬ بتکم لفط  ود  هناکدوک  ياوعد  اب  شروش  .دنتشادن  شلوبق  دندوب و  رازیب  يو  زا  ماکحا ، فلتخم  لئاسم  رد  وا  بیرغ 
تجح راـب  ¬ تراـقح گرم  ناـیباب و  نیگنـس  تسکـش  هب  دربن ، فرط  ود  ياـهورین  زا  كانتـشحو  يراتـشک  زا  سپ  دـش و  زاـغآ 

.دیماجنا یناجنز 

53 ص :

ص 162. ق ، _ . 1328 ه ندیل ، نوارب ، دراودا  ششوک : هب  فاکلا ، هطقن  یشاک ، یناج  ازریم  - 1
.نامه - 2
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زیرین هعقاو  ج )

: درک قیوشت  هنتف  نیا  هب  ار  ییحی  دیس  نیعلا ، هرق  ءاهبلادبع ، هتفگ  هب  انب  هک  تسا  زیرین  هعقاو  تیباب ، خیرات  ياه  هنتف  رگید  زا 

هدرپ يارو  هرهاط  بانج  هتسشن ، نوریب  رد  دندش و  رضاح  ادفلا  هل  نیبرقملا  حور  دیرف  صخش  دیحو  يایحی  دیس  اقآ  بانج  يزور 
تایآ و .دـندناشفا  یم  ناهد  زا  دـیرف  ّرُد  ریظن  یثیداحا  تایآ و  دـیحو  بانج  .مدوب  هتـسشن  وا  نماد  رد  مدوب و  لفط  نم  هتـسشن و 

ٍملِع اذ  َتنک  نِإ  ٍلمعب  ِتأَـف  ییحی ! اـی  : » تفگ دـمآ ، ناـجیه  هب ]  ] هرهاـط هتغب  .دـندومرف  تیاور  رما  نیا  تاـبثا  رد  رایـسب  ثیداـحا 
ءالعا تقو  تسا ، ماهوا  راتـسا  کته  تقو  تسا ، تماقتـسا  تقو  تسا ، تانیب  تایآ  تقو  تسین ، تایاور  لقن  تقو  ـالاح  ٍدیـشر ؛

(1) لمع .» تسا  مزال  لمع  تسا ؛ َهلا  لیبس  رد  یناشف  ناج  تقو  تسا ، هللا  هملک 

.داتفا قاـفتا  زیرین  رد  .م  نئوژ 1850 اـی  هم  هاـم  رد  هعقاو  نـیا   (2) .دـندش هتـشک  یباب  دصـشش  ات  دـصناپ  مک  تسد  گنج ، نیا  رد 
نامه نئوژ  رد 29  دش و  زیرین  دراو  .م  هم 1850 رد 27  وا  .دوب  دیحو  هب  بقلم  یباراد  ییحی  دیس  گنج ، نیا  رد  نایباب  هدنامرف  (3)

: دسیون یم  هعقاو  نیا  هرابرد  يرصان  رابخالا  قیاقح  بحاص  یجومروخ  رفعجدمحم   (4) .دش هتشک  گنج  نیا  رد  لاس 

.درک راک  نیا  رومأم  ار  وا  تشاگن و  يرون  ناخ  یلعرهم  هدهع  هب  مکحم  مکح  هلودـلا  ترـصن  ازریم  زوریف  ییحی ، دیـس  عفد  يارب 
ناـخ یفطـصم  ور ، - نیازا .دزادرپـب  گـنج  هب  ییحی  دیـس  اـب  هک  تسناد  نآ  زا  رت  فیعـض  ار  دوخ  زیرین  هب  دورو  زا  دـعب  هدرب  ماـن 

، دوب یهاگآ  مزح و  اب  یهاپس و  هنهک  هک  ناخ  یفطصم  .دوش  یم  هداتسرف  وا  يرای  هب  پوت  هداّرع  ود  زابرس و  جوف  ود  اب  ولزوگارق 

54 ص :

ص 17. چ 1 ، ، 1385 ناریا ، هتخوس  ياه  ¬ باتک داینب  رشن  اج ، یب  نیعلا ، هّرق  راعشا  ناوید  - 1
ص 517. ییاهب ، فراعم  هسسؤم  باب ، ترضح  ینیسح ، دمحم  هللا  ترصن  - 2

ص 518. نامه ، - 3
.نامه - 4
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بلاط دیزرو و  صالخا  داتـسرف ، هنادـیرم  مایپ  هناقداص و  زاین  دیـس ، تمدـخ  .دـنارتسگ  ریوزت  هلیح و  ماد  .دـیدن  هبراحم  رد  هفرص 
يوس هب  رفس  راب  دورو  نیح  تفاتش ، پیترس  تاقالم  هب  تفای ، تخب  تدعاسم  زا  ار  نوسف  همدمد و  نیا  دیس  .دیدرگ  دیس  تاقالم 

.تسبرب (1) رقس  ران 

( راجاق هاش  نیدلارصان  رورت  هعقاو   ) نارهت هنتف  د )

باب دمحم  یلع  دیس  مادعا  زا  سپ  .درک  یبایزرا  تییاهب  تیباب و  خیرات  هعقاو  نیرت  مهم ¬ ناوتب  یسایس  رظن  زا  دیاش  ار  هعقاو  نیا 
ار نارهت  هعمج  ماما  ریبکریما و  هاش ، نیدلارصان  ات  دندش  نآ  رب  يزیـشرت  یلع  خیـش  يربهر  هب  نایباب  زا  یهورگ  ریبکریما ، نامرف  هب 

.دندش ریگتسد  اهنآ  نارس  زا  نت   38 هدش ، یحارط  هشقن  يدمآراکان  لیلد  هب  یلو  دنناسر ، لتق  هب 

تسا هدوب  هللاءاهب  صخش  روتسد  يزیر و  ¬ همانرب اب  هاش  رورت  هثداح  هک  تسا  دقتعم  تییاهب  زا  هتـشگرب  ییاهب  غّلبم  افـش ، هللا  ناما 
سور ترافـس  هب  ار  دوخ  دـش و  ناشیرپ  هللاءاـهب  ارچ  دوبن ، نینچ  رگا  دـنا و  هدـش  وا  موش  هشقن  یبلط و  هاـج  یناـبرق  رفن  اهدـص  و 

هدـیدان دـندوب ، هیـضق  نیا  رد  دوخ  عوبتم  ياه  ¬ تلود عفانم  یپ  رد  هک  ار  یناـگناگیب  تسد  ناوت  یمن  هک  تسادـیپ  .تخادنا (2)
.تشاگنا

تشدب هعقاو  ه )_

یخرب تشگزاب  ینادرگ و  يور  ببـس  هعقاو  نیا  .دوب  باب  نارای  ياه  ¬ فدـه اه و  ¬ هاگدـید نیرت  مهم  رگنایب  تشدـب ، يارجام 
زین نایباب  اب  تموکح  راتفر  عون  رد  نینچمه  .دش  نآ  هب  رگید  یخرب  ندیورگ  یفارحنا و  شبنج  نیا  ناوریپ 

55 ص :

صص 85 و 86. ، 1363 ین ، رشن  يرصان ، رابخالا  قیاقح  یجومروخ ، رفعجدمحم  - 1
ص 316. هیمالسالا ، بتکلاراد  ولاپ ، نس  زا  يا  همان  افش ، هللا  ناما  کن : - 2
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.تشاد راکشآ  يرثا 

جات ¬ نیرز یـشورفراب و  یلعدمحم  الم  يرون و  یلع  نیـسح  ینیچ  ¬ هسیـسد هئطوت و  تشدـب ، يارجام  تیب  ¬ هاش یلـصا و  هتکن 
يارب وا  دوخ  .دوب  نیعلا  هرق  داهتجا  هجیتن  تفرگ و  تروص  باب  عالطا  نودب  هک  دوب  مالسا  تعیرش  خسن  يارب  نیعلا  هرق  ینیوزق و 
زورما هک  تخاس  بطاخم  ار  نارـضاح  دش و  دراو  سلجم  هب  تنیز » شیارآ و  اب  باجح ، نودب   » دش و مدق  شیپ  هشقن  نیا  يارجا 

(1) دش .» هتسکش  هقباس  دیلاقت  دویق  هک  تسا  يزور  »

تدـش هب  تکرح  نیا  زا  هیباب  ود  هرامـش  درم  يا ، هیورـشب  نیـسح  الم  هلمج  زا  .دـندوب  تحاراـن  تکرح  نیا  زا  ناـیباب  زا  يرایـسب 
.درک مالعا  ار  شضارتعا  دوخ  يولگ  ندیرب  اب  یناهفصا  قلاخلادبع  مان  هب ¬ نایباب  زا  یکی  تفشآرب و 

: دسیون یم  ناییاهب  رما  یلو  يدنفا ، یقوش 

عیمج زا  ملکت  تردق  تفرگارف و  ار  هدئفا  بضغ  فوخ و  ...دنتشگ .  تشهد  تریح و  راچد  تخس  هرظنم ، نیا  هظحالم  زا  راضح 
هک یلاحرد  داد و  كاچ  ار  دوخ  يولگ  شیوخ  تسد  اب  بارطضا  ناجیه و  ترثک  زا  یناهفصا  قلاخلادبع  هک  يدح  هب  دش ، بلس 
زا تسد  هتفگ و  كرت  ار  سلجم  زین  باحـصا  زا  رگید  یخرب  .تخاـس  رود  هنحـص  نآ  زا  ار  دوخ  راو  هناوید  دوب ، نوخ  هب  هتـشغآ 

.دنتفای (2) رطاخ  نیکست  ...هدنکآ  ياه  ¬ بلق اب  یهورگ  دندیشک و  یهلا  رما 

و هرهاط »  » هب نیعلا  ¬ هرق سودق ،»  » هب یـشورفراب  یلعدمحم  درک : ادـیپ  يونعم  دـیدج و  یبقل  ارجام ، نیا  ناگدـننادرگ  زا  کی  ره 
یلع نیسح  ازریم 

56 ص :

صص 273-271. راونالا ، علاطم  کن : - 1
ص 95. عیدب ، نرق  - 2
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ازریم هدهع  رب  دـندوب ، نایباب  زا  رفن  داتـشه  دودـح  هک  تشدـب  هسلج  رد  نارـضاح  ياه  ¬ هنیزه مامت   (1) .دـندش بقلم  هللاءاهب »  » هب
.دوب هللاءاهب )  ) يرون یلع  نیسح 

هب ار  یتسرپادخ  ادخ و  ¬يا ، هظحالم چیه  ¬ یب هک  دوب  یباب  ناربهر  هناتـسم  ياه  یـشک  - هدبرع تشدب ، هعقاو  هرابرد  رگید  هتکن 
یم ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  ( 15 هرقب : «. ) نوهمعی مهنایغط  یف  مهدمی  مهب و  ئزهتـسی  هللا   » عقاو رد  هچرگا  دندوب ، هتفرگ  هرخـسم 
(2) تشدب .» رد  ءابحا  یضعب  نینچمه  دومن و  دنلب  ادنلا  یلعا  هب  نامسآ  نانع  ات  تشدب  رد  ار  هّللا  انا  ینا  هرهاط ، بانج  : » دسیون

هواجک کی  رد  سودق  هرهاط و  ندید  اب  مدرم  دندیـسر ، الاین  ياتـسور  کیدزن  هب  نایتشدب  یتقو  ق ، _ . نابعش 1264ه مهدزناپ  رد 
یباب نارس  دندش و  هدنکارپ  نایتشدب  بیترت ، نیا  هب   (3) .دندرک هلمح  نانآ  هب  دنتفشآرب و  دندناوخ ، یم  يراعشا  دنلب  يادص  اب  هک 

تـشدب رد  اه  ¬ یباب یقالخاریغ  راتفر  هجیتن  رد  هک  دنا  هدرک  ریبعت  یهلا » بضغ   » هب دروخرب  نیا  زا  ییاهب ، عبانم  یخرب  .دـنتخیرگ 
.داد (4) خر 

.تخیرگ رون  رکات  ياتسور  دوخ ، يردپ  هاگداز  يوس  هب  نیعلا  هرق  هارمه  تفای و  تاجن  هلئاغ  نیا  زا  یتخس  هب  یلع  نیسح  ازریم 

ثلاث دیهش  رورت  و )

هراشا

نافلاخم هعیـش و  ناگرزب  زا  یکی  ثلاث ، دیهـش  هب  فورعم  یناغرب  یقتدـمحم  الم  همالع  تداهـش  هرابرد  بدالا  هناـحیر  بحاـص 
نیدلارصان ندیسر  تردق  هب  لاس  نیتسخن  هیباب و  هنتف  شیادیپ  لیاوا  رد  هک  تسا  هدروآ  یئاسحا  دمحا  خیش 

57 ص :

صص 269 و 270. راونالا ، علاطم  کن : - 1
ص255. ج 2 ، ءاهبلادبع ، بیتاکم  - 2

ص 328. تناما ، - 3
ص 275. راونالا ، علاطم  کن : - 4
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يو لتق  هب  میمـصت  دوب ، ¬شا  يرطف تاداـع  زا  هک  تعیرـش  زا  وا  عاـفد  یمالـسا و  ملاـع  نیا  ینید  ياـه  ¬ شـالت ببـس  هب  هاـش ،
: دوب رارق  نیا  زا  ارجام  .دنتفرگ 

موجه يو  هب  رفن  دـنچ  تفر ، دجـسم  هب  هک  یماـگنه  .دـش  زاـمن  هضیرف  لوغـشم  تفر و  دجـسم  هب  لومعم  تداـع  بسح  هب  یبـش 
شلزنم هب  لاقتنا  زا  سپ  یناغرب  یقتدمحمالم  جاح  دندش و  يراوتم  دندرک و  حورجم  هزین  هب  ار  شندرگ  زا  هطقن  تشه  دندروآ و 

هب نیوزق  نیـسح  هداز  هاـش  راوـج  رد  تسوـیپ و  يدزیا  تمحر  هب  يرمق  يرجه  لاس 1263  هدـعقلا  يذ  هدـفه  رد  زور  ود  زا  دـعب 
.دش (1) هدرپس  كاخ 

اه شروش  ناربهر  هرابرد  يا  هتکن 

نیا ناربهر  زا  یخرب  هکنیا  تسا  یندینـش  بلاج و  دـندرک  ¬ یم يربهر  ار  اهنآ  هک  یناسک  اه و  ¬ شروش خـیرات  هعلاطم  رد  هچنآ 
ار يو  ياعدا  دنتـشادن و  ربخ  مالـسا  ندرک  لطاب  رد  باب  مادـقا  زا  زیرین ، دربن  رد  دـیحو )  ) یباراد ییحی  دیـس  دـننام  اـه  ¬ شروش

نیا رد  یمالـسا  ماـکحا  هب  دـقتعم  یناملـسم  ناوـنع  هب  هکلب  دـترم ، یباـب  کـی  ناوـنع  هب  هن  یناـسک  نـینچ  .دنتـسناد  یم  یمالـسا 
وا هب  زامن  رد  ینمشد ، دوجو  اب  دیحو  نانمشد  دنا ، هتـشون  ناییاهب  هک  یخیرات  ياه  ¬ باتک یهاوگ  هب  .دنتفای  روضح  اه  ¬ شروش

(2) .دنداد ¬ یم شوگ  ناشیا  ياهزردنا  دنپ و  هب  دندرک و  یم  ادتقا 

مان هب  هچرگ  زین  یلعدـمحم  الم  .دنتـشادن  وا  نانخـس  باب و  هب  يداقتعا  چـیه  یناجنز ، تجح  یلعدـمحم  ـالم  دـننام  رگید  یخرب 
هب وا  .دوبن  دقتعم  تیباب  باب و  هب  ناونع  چـیه  هب  عقاو ، رد  یلو  درک ، نیگنر  ناناملـسم  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  هیباب  فرحنم  شبنج 

نانمشد دوخ ، يوجارجام  تیصخش  لیلد 

ص:58

ص 247. ج 1 ، بدالا ، هناحیر  - 1
ص 460. راونالا ، علاطم  - 2
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زا هک  ییاهب  غّلبم  افـش ، هللا  ناما  .دوب  هتفای  ندـش  یباب  رد  ار  نانآ  اب  هزرابم  هار  اهنت  تشاد و  ناجنز  رهـش  ياملع  ناـیم  رد  يرایـسب 
: دسیون یم  یناجنز  تجح  دروم  رد   (1)، هتشگرب نییآ  نیا 

ای هدوب و  ماما  بئان  وا  هکنیا  لیبق  زا  يداقتعا  نیرت  ¬ کچوک باب  هب  ًاساسا  یناـجنز  تجح  میوگب  مناوت  یم  تئرج  لاـمک  اـب  نم 
 . ...تسا هتشادن  رگید ، ماقم  ره  ای  راگدرک و  رهظم  ای  نامزلا و  بحاص 

: دیوگ ¬ یم دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  يو 

تاقالم يارب  ناهفصا  زاریـش و  هب  یلو  هتفر ، نارهت  ات  راب  ود  دوخ  وا  ...تسا  هدادن  ناشن  باب  اب  تاقالم  هب  یتبغر  ًادبا  صخـش  نیا 
تجح ...وکام  قیرهچ و  رد  یمک  تفاسم  رد  باب  دوب و  ناجنز  رد  وا  .تسا  هتفرن  دوخ  يادتقم  بوبحم و  هناگی  امش  حالطـصا  هب 

.تسا (2) هدرکن  باب  تاقالم  يارب  یتکرح  نیرت  ¬ کچوک یناجنز 

يداقتعا دوب ، نآ  یعدم  يو  هچنآ  هب  هک  دندز  نماد  نیمزرس  نیا  رد  باب  يزیگنا  ¬ هنتف هب  یناسک  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  تیمها 
بلاـطم .درادـن  ینامـسآ  یهلا و  هشیر  شنارادـفرط ، ياـهاعدا  فـالخرب  تیباـب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـیب  رما  نـیا  دنتـشادن و 

زین دـنک _  یفرعم  تیباب  نابیتشپ  ار  ناملـسم  ياملع  تسا  هدیـشوک  هک  ناقیا _  باـتک  رد  ار  هللاءاـهب  يزادرپ  غورد  هدـش ، ¬ ناـیب
.دنک یم  راکشآ 

باب دیاقع  . 4

( یلاغشا نیطسلف   ) افیح لمرک ، هوک  باب ، هربقم 

59 ص :

¬يا هناناج يرگاشفا  هب  تسـش و  تسد  یگتخاس  نییآ  نیا  زا  ییاهب ، تالیکـشت  رد  الاب  ياـه  ¬ ماـقم هب  ندیـسر  زا  سپ  يو  - 1
.تسا ولاپ  نس  زا  يا  همان  هدنزرا  باتک  راشتنا  نآ ، هولج  نیرت  - مهم هک  دز  تسد 

ص 226. ولاپ ، نس  زا  يا  همان  - 2
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ياهاعدا دـیاقع و  ساسا  یلو  درک ، نایب  تسرد  ار  وا  دـیاقع  ناوتن  دـیاش  باب ، دـمحم  یلع  دیـس  ياه  ییوگ ¬ ¬ ناشیرپ لیلد  هب 
: تسناد نینچ  ناوت  ¬ یم تسا ، هدیچیپ  مهبم و  اهنآ  رتشیب  هک  ار  يو 

.تسا (1) هدناوخ  راگدرورپ  سفن  رهظم  یهلا و  ناربمایپ  همه  زا  رترب  ار  دوخ  نایب ، باتک  رد  وا  . 1

(2) .دنک یم  یفرعم  توبن  دیدج  هرود  راذگ  ¬ هیاپ ار  دوخ  باب ، . 2

زاغآ ینید ، ره  يارب  تمایق  تسا  دـقتعم  وس  رگید  زا  یلو  هتفریذـپ ، دراد ، همادا  تمایق  زور  ات  هک  ار  مالـسا  ربماـیپ  تیمتاـخ  وا  . 3
: تسا رگید  يروآ  ¬ مایپ يوس  زا  توبن  زا  دیدج  يا  هرود 

هیدمحم لکیه  رد  تقیقح  هرجش  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تمایق  وا ، جورع  موی  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تثعب  موی  زا 
نم روهظ  رد  نایب »  » تمایق ...تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تمایق  برغی ، ام  یلا  نایب »  » هرجش روهظ  نیح  زا  ...دش و  رهاظ 

(3) ...تسا .  نایب »  » لامک رخآ  هللا ، هرهظی  نم  روهظ  لوا  تسا و  هطقن  ماقم  رد  نایب  زورما  اریز  تسا ؛ هللا  هرهظی 

دوخ مایق  اب  هنیمز ، نیا  رد  ار  نآرق  تایآ  دوصقم  وا  .تسناد  یم  هعیش  مهوت  هدییاز  ار  نآ  تشادن و  يداقتعا  مه  تمایق  هب  باب  . 4
: درک یم  قیبطت 

همه هکلب  دشاب ، هدیمهف  ار  تمایق  موی  هعیش  زا  يدحا  دوش  ¬ یمن هدهاشم  تسا و  تقیقح  هرجش  روهظ  موی  تمایق ، موی  زا  دارم  ... 
نیا تسا ، تمایق  موی  زا  دوصقم  تقیقح  لها  فرع  دنع  هللادنع و  هچنآ  درادن و  تقیقح  هللادـنع  هک  هدومن  مهوت  ار  يرما    ً اموهوم

تثعب موی  زا    ً الثم تسا ؛ تمایق  موی  نآ  بورغ  نیح  یلا  مسا  ره  هب  نامز  ره  رد  تقیقح  هرجش  روهظ  تقو  زا  هک  تسا 

60 ص :

ص 1. لوا ، باب  یبرع ، نایب  - 1
ص 121. ق ، 1341ه ._ نارهت ، نیلطبملا ، تاهبش  عفد  یف  نیفراعلا  تآرم  يدورهاش ، دمحا  خیش  - 2

ص 30. یسراف ، نایب  باب ، دمحم  یلع  دیس  - 3
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(1) ...دوخ .  لوق  هب  دوب  یسوم  تمایق  نآ  جورع  موی  ات  یسیع 

: تشون نآ  زاغآ  رد  (2) و  درک یفرعم  نآرق  خسان  ار  نایب  باتک  وا  . 5

(3)  . رانلا هنع  فرحنی  نم  رون و  هعبتا  نم  هللا  هرهظی  نم  موی  یلا  هللا  دنع  نم  نازیم  نایبلا  نا 

نآ زا  هک  یـسک  يارب  رون و  دنک  يوریپ  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  هللا » هرهظی  نم   » روهظ زور  ات  تسادـخ  دزن  زا  ییوزارت  نایب ، انامه 
.تسا شتآ  دوش  فرحنم 

هک تسوا  ّتیـشم » ، » دوش یم  رهاـظ  رهاـظم  رد  هچنآ  تسوا و  رهظم  تخانـش  راـگدرورپ ، تخانـش  زا  دارم  هک  دوب  دـقتعم  يو  . 6
دمحم .دوش  یم  رهاظ  هرود  نآ  اب  بساـنتم   (4) يروک يرود و  ره  رد  تسا و  روهظ  هطقن  ّتیـشم  نیا  .تسا  يزیچ  ره  راگدـیرفآ 
.تسا ترطف  عیدب  مدآ  نامه  ًانیع  نایب  هطقن  .دنا  یکی  ود  ره  و  نایب »  » هطقن دـمحم ، یلع  تسا و  ناقرف »  » هطقن هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تاروهظ مه  هللا » هرهظی  نم   » زا سپ  تسا و  هدوب  یملاوع  مه  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  شیپ  ییاـهتنا ؛ هن  تسا ، ییادـتبا  هن  ار  تاروهظ 
، يروهظ ره  رد  هیلوا  تیـشم  و  تسا ؛ نآ  رب  لمتـشم  شیپ و  روهظ  زا  فرـشا  يروهظ ، ره  .دوـب  دـهاوخ  تیاـهن  یب  روـط  هب  رگید 

.تسا (5) لبق  روهظ  زا  ¬رت  لماک ¬رت و  يوق

مهیلع راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هبترم  ماقم و  هرابرد  یمالـسا  ثیداحا  یخرب  رد  هچنآ  زا  صقان  یکرد  اب  باب 
.دنک اپو  تسد  دوخ  يارب  ناماما  ناربمایپ و  نوچمه  یهاگیاج  شناراداوه ، نایم  رد  دیشوک  تسا ، هدمآ  مالسلا 

61 ص :

.مود دحاو  زا  متفه  باب  نایب ، - 1
.110 صص 106 _  1341ق ، نارهت ، نیبملا ، قح  يدورهاش ، دمحا  خیش  کن : - 2

.مود دحاو  زا  مشش  باب  نایب ، - 3
.تسا رود  دنچ  رب  لمتشم  هک  تسا  ینامز  ههرب  ینعم  هب  روک  - . 4

2و3. صص هعبس ، لئالد   82 صص 50 و 81 ؛ یسراف ، نایب  کن : صص 3_10 ، یبرع ، نایب  کن : - 5
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هک ار  یسک  روهظ  يو  هکلب  تسناد ، اه  ¬ توبن هلسلس  ِنیرخآ  هیلوا و  تیـشم  تاروهظ  نایاپ  ار  وا  دیابن  دوب  دقتعم  دمحم  یلع  . 7
هک تسا  هدرک  مـالعا  هدرمـش و  دوـخ  زا  ¬رت  گرزب ¬رت و  یمارگ ار  وا  هداد و  تراـشب  درک ، یم  ریبـعت  هللا » هرهظی  نـم   » هـب وا  زا 

رتالاب هکلب  نیـشیپ و  ناربمایپ  فیدر  رد  ار  دوخ  دمحم  یلع  هک  دوش  یم  مولعم  نانخـس  نیا  زا  .تسوا  روهظ  رد  نایب »  » ِنید لامک 
.دیآ (1) یمرب  مه  نیا  زا  شیب  ییانعم  شنانخس ، یخرب  زا  تسا و  هتسناد  نانآ  زا 

یلع اب  همه  هدرک ، نایب  یتشر  مظاک  دیس  هک  رظتنم » ماما  تجح و   » ياه هناشن  هک  تسا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  یـشاک  یناج  ازریم 
دناوخ و تجح  مئاق و  ار  دوخ  ق  _ . لاس 1260ه رد  تشاد و  يراثآ  هصوصخم  تیباب  هبترم  زاغآ  رد  يو  دراد و  تقباطم  دـمحم 
ات تسا  هتـسناد  لاس  رازه  ار  اربک  تبیغ  نارود  تایاور ، یخرب  هب  دانتـسا  اـب  وا   (2) .درک راذگاو  يا  هیورشب  نیـسحالم  هب  ار  تیباب 

.دیآ (3) تسرد  دناوخ ، يدهم  ار  دوخ  اربک  تبیغ  زا  سپ  لاس  رازه  هک  دمحم  یلع  ياعدا 

یهاگ هللا ، هیقب  ِباب  یهاگ  هک  تسوا  دیاقع  نایم  یگنهامهان  ساسا و  ¬ یب ياهاعدا  باب ، دیس  ياه  هشیدنا  رد  هجوت  بلاج  هتکن 
.تسا مویقلا  نمیهم  هللا  مه ، یهاگ  ربمایپ و  یهاگ  هللا ، هیقب  دوخ 

باب راثآ  . 5

؛) دوش ¬ یم هدرمش  يو  باتک  نیرت  ¬ مهم  ) نایب . 1

؛ ءامسألا مویق  . 2

62 ص :

ص 244. فاکلاهطقن ، یشاک ، یناج  ازریم  کن : ص 5 ؛ نیدلا ، لکیه  حول  باب ، دمحم  یلع  دیس  کن : - 1
صص 102و 106. .م ،  ق/1910 1328ه ._ ندیل ، نوارب ، دراودا  ششوک : هب  فاکلا ، هطقن  کن : - 2

صص 98 و 99. نامه ، کن : - . 3
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؛ صصقلا نسحا  . 3

؛ نأش جنپ  . 4

؛ هعبسلا لئالد  . 5

؛ هیلدع هفیحص  . 6

؛ رثوک هروس  ریسفت  . 7

؛ هرقب هروس  ریسفت  . 8

؛ حورلا باتک  . 9

 . ...و نیدلا  لکیه  حول  . 10

ییاشنا ییالما و  ییاه  طلغ  اهنآ  رـساترس  رد  هک  یلاحرد  تسا ، هدرک  یفرعم  دوخ  هزجعم  ار  اـه  ¬ باـتک نیا  دـمحم  ¬ یلع دـیس 
: تسا هدروآ  هراب  نیارد  يورسک  دمحا   (1) .تفای ناوت  یمن  طلغ  نودب  ¬يا  هحفص اهنآ  مامت  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، دوجو 

تلود هب  یتفر و  شیپ  شراک  نامگ  ¬ یب یتفگ ، دـنمدوس  راد و  ¬ انعم نانخـس  یخرب  یتفابن و  طلغ ، ياه  ¬ یبرع باـب  دیـس  رگا 
يوربآ درک و  یم  ار  اه  یفاب  طلغ  نآ  هکنآ  زا  هتـشذگ  دوب و  یم  هیام  یب  راب  کی  هب  درم  نیا  یلو  یتخادـنارب ، ار  نآ  هدـش ، هریچ 

داریا یفاب  ¬ طلغ نامه  هرابرد  نوچ  ًالثم  .دز  یم  رس  وا  زا  هنادرخ  یب  رایسب  ياه  هتفگ  یخرب  تخیر ، یم  ناداوساب  دزن  رد  ار  دوخ 
ار شهانگ  ادخ  متـساوخ ، نوچ  نم  یلو  دوب ، یم  دنب  رد  نونکات  هدرک و  یهانگ  وحن  فرـص و  : » داد یم  خساپ  نینچ  دنتفرگ ، یم 
ای هدوب و  دنخـشیر  يور  زا  ای  نخـس  نیا  .دروآ  یم  هناهب  هچ  دوخ  ياه  ¬ ییوگ طلغ  ربارب  رد  دینیبب  .دـینادرگ » شدازآ  دیـشخب و 

حایس هلاقم  باتک  رد  ءاهبلادبع  هک  تفگش  دیمهف ؟ دنتـسناوت  هچ  ناریگداریا  خساپ ، نیا  زا  ایآ  .هدوب  یمن  هناوید  زج  ¬شا  هدنیوگ
يوحن طلغ  باب  دیس  هب  هک  دنا  هدرک  هلگ  رگید  ياه  باتک  رد  نایباب  ناییاهب و  زا  نارگید  و 

63 ص :

ص 25. یبرع ، نایب  - . 1
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يوعد زیواتـسد  ار  نامه  دنک و  ییاه  یفاب  ¬ طلغ یکی  هک  دـنا  هتـشاد  یم  مشچ  .دـنریگن  هک  دـنا  هتـشاد  یم  مشچ  ایوگ  دـنتفرگ ،
.دنریگن (1) داریا  هدیشوپ  مشچ  مدرم ، دنک و  يربمغیپ  ای  یماما 

قارع رد  نایباب  راتفر  . 6

تسا هتـسناوتن  هللاءاهب  یتح  هک  دندرک  یم  تبث  هیباب  خیرات  رد  دوخ  زا  روآ  مرـش  یتیاکح  زور  ره  قارع  رد  دیعبت  نارود  رد  نایباب 
: تسا هدروآ  نایباب  یعامتجا  درکلمع  هویش  هرابرد  هللاءاهب  .دنک  راکنا  ار  نآ 

نامیا ضیارف  هک  رهاظ ، هفیاط  نیا  زا  یلامعا  لیاوا  رد  هقیقحلا  یف  هک  هچ  دـنناد ؛ یم  داسف  لـها  ار  هفیاـط  نیا  مویلا ، كولم  عیمج 
.دندرمـش یم  هنـسح  لامعا  زا  ار  امد  کفـس  تراغ و  بهن و  دندومن و  یم  فرـصت  نذا  ریغ  نم  سان ، لاوما  رد  دش .) یم   ) دعترم

(2)

: تسا هدروآ  نینچ  عیاقو  نیا  هرابرد  زین  يدنفا  یقوش 

فیاحص و اه و  عمـش  هسدقم و  نکاما  راّوز  هالک  شفک و  هنیدقن و  سابل و  ندیدزد  هب  اه  بش  هک  دوب  نیا  نایباب  هویـش  قارع  رد 
.دنزادرپ (3) اه  هناخاقس  بآ  ياه  ماج  اه و  همان  ترایز 

باب نیشناج  . 7

هراشا

یباب دیدج  رکفت  هک  تسناد  یم  وا  نوچ  يرادم  تسایـس  کش  ¬ یب یلو  دـنک ، روک  ار  هنتف  مشچ  ات  درک  مادـعا  ار  باب  ریبکریما 
دوخ نان  مان و  هک  ییوجدوس  دارفا  اریز  تسب ؛ دهاوخنرب  تخر  عامتجا  زا  لماک  روط  هب  رگید  یفارحنا  رکفت  اهدـص  دـننام  يرگ ،

دنتشاذگ ¬ یمن دندوب ، هتفای  دیدج  يزاب  نیا  رد  ار 

64 ص :

ص28. ، 1322 نارهت ، يرگییاهب ، يورسک ، دمحا  - 1
.130 .ص متفه ، ءزج  ینامسآ ، هدئام  أهب ،)  ) يرون یلع  ¬ نیسح ازریم  - 2

ص 122. ج 2 ، عیدب ، نرق  - 3
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ار وا  هار  باب ، زا  هدنام  ياج  رب  راثآ  یخرب  زا  هدافتسا  دیدج و  يراکوزاس  اب  رگید  راب  سپ  .دوش  هدیچرب  ناش  ¬ ییوج ماک  طاسب 
ره ساسا ، نیا  رب  .دتـسرفب  خزود  باقرغ  هب  ار  یـسک  یهاگ  زا  ره  یهارمگ ، دیدج  جوم  نیا  هک  دنتـشادن  یکاب  دنتفرگ و  یم  یپ 

.درک ¬ یم یهللا » هرهظی  نم   » ياعدا داد و  ¬ یم رس  يا  - همغن نایباب  زا  یکی  زور 

زا دعب  هرود  زا  تسا ، هتـشاگن  نیعلا  هرق  لاوحا  حرـش  رد  هک  يا  هلاقم  رد  هدش ، ییاهب  یمیدـق  نایباب  زا  يدادـغب  یفطـصم  دـمحم 
نآ رد  شردـپ  هکنیا  زا  یلاحـشوخ  راهظا  اب  وا  .دـنک  ¬ یم دای  دوب ، هداد  خر  يو  ناوریپ  نایم  رد  هک  یجرم  جره و  باـب و  مادـعا 

: دسیون ¬ یم دنیبب ، نایباب  نایم  رد  ار  هقرفت  یگدنکارپ و  همه  نیا  ات  دوبن  هدنز  نامز 

هنامز .درکن  هظحالم  ار  اّبحا  عمج  قیرفت  تتـشت و  ترتف و  نامز  كانفوخ  بیهم و  نارود  نآ  دنامن و  هدنز  اریز  وا ؛ لاح  هب  اشوخ 
؛ تسناد یم  یلعا  ترـضح  ياـیارم  زا  یکی  درمـش و  یم  یـسک  ار  شدوخ  دوشگ ، یم  غیلبت  هب  ناـبز  سک  ره  هک  دوـب  يروـط  هب 
رد تخاس و  لزلزتم  ار  ملاع  ناکرا  نانتفا  دابدـنت  ناحتما و  هقعاص  داد و  يور  كراـبم  تداهـش  هعقاو  هک  یتقو  صوصخلا  ¬ یلع

لثم .تسناد  ¬ یم ناـیب  هرود  ياـیارم  زا  یکی  ار  شدوخ  هک  دـش  سوفن  زا  یکی  وریپ  سکره  .دـش  رادـیدپ  جرم  جره و  یهلا  رما 
نیا هب  .دنتشگ  والع  دیس  هارمه  هک  یهورگ  دندیدرگ و  سّابد  یلع  خیش  هب  دقتعم  هک  یتعامج  دندش و  لزا  حبص  وریپ  هک  یمدرم 

قافتا یلعا  ترـضح  تداهـش  هعقاو  زا  دـعب  زور  ود  مردـپ  تافو  هک  مرازگرکـش  ار  ـالعا _  یلع  دـنوادخ _  هک  تسه  تابـسانم 
(1) .داتفا

(2) دننک : يوریپ  سک  ود  زا  دنتشاد  هفیظو  وا  زا  دعب  شناوریپ  باب ، ياه  هتشون  رب  انب 

65 ص :

ص 43. نیعلا ، هرق  هرابرد  یخیرات  هلاسر  راهچ  - 1
.یناث دحاو  زا  رشع ، سداس  باب  یسراف ، نایب  کن : - 2
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دننامه یشقن  دریگ و  تسد  هب  ار  نایب  لها  يربهر  ناکس  نایب ، باتک  ياهروتسد  اه و  ¬ نامرف رب  هیکت  اب  باب  زا  دعب  هک  یسک  . 1
.دشاب هتشاد  رما  ّیلو  ماما و 

هدـیمان هللا » هرهظی  نم   » ار وا  باب  هک  درف  نیا  .دـشاب  هتـشاد  ار  دـیدج  باتک  ندروآ  عیرـشت و  تردـق  باب ، نوچمه  هک  یـسک  . 2
قباطم دـیدج  ینید  دـنک و  روهظ  باب  زا  دـعب  لاـس  1511 ثیغا ، ددـع  ای  لاـس  ینعی 2001  ثاغتـسم ؛ ددـع  اب  قباطم  دـیاب  تسا ،

.دروآ نامز  نآ  ياهزاین 

.دش زاغآ  هیباب  تیعمج  يربهر  ناکس  ندروآ  تسد  هب  يو و  ینیشناج  رس  رب  ثداوح ، نافوت  ندرک  شکورف  باب و  گرم  زا  دعب 
ینیـشناج و دناوتب  مکحم  كرادم  هئارا  اب  دـشاب و  هتـشاد  یقطنم  یملع و  ناهرب  لالدتـسا و  هک  دوبن  یـسک  نادـیم  نیا  زوریپ  هتبلا 

يریگولج يارب  هکلب  دوبن ، یگژیو  نیا  ياراد  دوخ  اهنت  هن  هریاد  نیا  زکرم  ناونع  هب  باب  اریز  دناسرب ؛ تابثا  هب  ار  دوخ  یگتـسیاش 
.دوب هتسب  تسرد  یقطنم و  لالدتسا  هنوگره  رب  ار  هار  دوخ ، یقیقح  تیوه  ندش  راکشآ  زا 

.میسانشب صوصن  دانسا و  رب  انب  ار  باب  دیس  یعقاو  نیشناج  میریزگان  دوخ ، یخیرات  یسررب  رد  ام  يور ، ره  هب 

میظع يزیشرت  یلع  خیش  فلا )

، لصا رد  هک  دوب  دقتعم  رگید  ياه  - هناشن یخرب  یخیرات و  ياه  ¬ شرازگ هب  دانتسا  اب  ییابطابط  طیحم  همالع  ردق ، ¬ نارگ داتـسا 
ناشیا .تسا  هدیسر  میظع  هب  فورعم  يزیشرت  یلع  خیش  هب  اه  ¬ یباب يربهر  وا ، زا  دعب  هدوبن و  حرطم  باب  يارب  ینیشناج  عوضوم 

: دسیون ¬ یم هنیمز  نیا  رد  ¬يا  هلاقم رد 
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، میظع هب  بقلم  یتشر و  دیس  نارای  زا  يزیشرت  یناسارخ  یلع  خیش  دش ، هتـشک  زیربت  رد  لاس 1266  هب  باب  دمحم  یلع  دیس  یتقو 
، قیرهچ هب  نارهت  زا  وا  مازعا  ماـگنه  نارهت و  هب  ناهفـصا  زا  باـب  لاـقتنا  عقوم  هب  میظع  باـنج  نیا  .تفاـی  ار  ناـیباب  يربـهر  ماـقم 

یـشورفراب یلعدـمحم  گرم  زا  سپ  هک  باب  تیمئاق  ياـعدا  عقوم  رد  دوب و  دیـس  لاـح  بقارم  نادـیرم  نیرت  کـیدزن  زا  هراومه 
ِنایباب شیپ  رد  هدش و  کیدزن  رود و  مدرم  هب  توعد  مالعا  رومأم  باب » متاخ   » ناونع اب  دیـس  فرط  زا  تفرگ ، تروص  سودـق )  )

.دوب (1) هتفای  یتناکم  لوا ، هقبط 

: تسا هدروآ  هلاقم  نیمه  زا  يرگید  شخب  رد  وا 

مان دورو  .دش  لئاق  یباب  بزح  تسایر  زا  رت  لزان  یتیعقوم  ياه 1267 و 1268  ¬ لاس لالخ  رد  میظع  يارب  ناوتب  منک  یمن  روصت 
هنیمز دادغب  هب  ناردنزام  نارهت و  زا  ییحی  ازریم  یلع و  نیـسح  ازریم  لاقتنا  لاس 1269 و  زا  دـیاش  اعدا ، نیا  ورملق  رد  ییحی  ازریم 
ماقم هدنکفا و  ورف  نایسن  هدرپ  رگید  رفن  تفه  شـش _  هباشم  يواعد  میظع و  هب  طوبرم  قباوس  رب  جیردت  هب  دشاب و  هتفای  يدعاسم 

.دنشاب (2) هدرب  دای  زا  ار  میظع  رترب 

لزا حبص  ییحی  ازریم  ب )

: دسیون یم  دناد و  یم  باب  نیشناج  ار  لزا  حبص  ییحی  ازریم  يوفطصم ، نسح  همالع  هلمج  زا  نارگشهوژپ  یخرب 

تشذگرد زا  سپ  یقوش ، فارتعا  هب 

67 ص :

.183 صص 178 _  لسلسم 63 ، هرامش  دادرخ 1357 ،) ، ) ش 3 مشش ، لاس  رهوگ ، همانهام  ییابطابط ، طیحم  - 1
.نامه - 2
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ازریم رب  رگید ، تایصوصخ  یناونع و  یملع و  قباوس  ظاحل  زا  اهنآ  زا  یـضعب  .دندومن  یهللا  هرهظی  نم  يوعد  رفن   125 باب ، دیس 
وا وریپ  یلزا  ياه  ¬ یباب زورما  هک  دوش  یم  هدـید  ءاهب  ازریم  ردارب  لزا ، حبـص  ییحی  ازریم  اهنیا  نایم  رد  دـنا و  هتـشاد  يرترب  ءاـهب 

وا و قح  رد  باب  دیس  ياه  شرافس  باب و  دیـس  اب  هبتاکم  تایآ و  نتـشون  سودق و  اب  طابترا  ظاحل  زا  ییحی  ازریم  قباوس  .دنتـسه 
تسین راکنا  لباق  هنوگ  چیه  هدوب و  مّلسم  رگید ، تایصوصخ  وا و  زا  ءاهب  ازریم  دوخ  يوریپ  تعاطا و  وا و  هب  هیباب  نارـس  ندیورگ 
.دنک (1) راکنا  ار  وا  دناوتن  زگره  هتشادن و  وا  يواعد  لوبق  وا و  يوریپ  زج  ¬يا  هراچ دشاب ، باب  دیس  هب  دقتعم  یسک  رگا  و 

: تسا هدروآ  نینچ  یلوا  هطقن  حاولا  هعومجم  زا  لوا  حول  رد  باب  زا  لقن  هب  وا 

ربکا هّللا  هک : تسا  هدـش  هشیلک  لزا  حبـص  هب  باطخ  باب  دیـس  دوخ  طخ  هب  لوا ) حول  باـب _  دیـس  حاولا   ) باـتک ناـمه  رد  زاـب 
نِم ٌباتک  اذَـه  نودوعَی ، هّللا  یلا  ّلُک  ُلق  نوئدـبُم ، هّللا  نم  ٌّلُک  لـُق  مویقلا ، نمیهملا  هّللا  یلا  هّللادـنع  نم  باـتک  اذـه  ًاریبک ، ًاریبکت 

َمـسا ای  نَا  نوئدـبیل ، ِنایبلا  ِهطُقن  نِم  ّلُک  ُلق  نیملاعِلل ، هّللا  ُرکِذ  ِدـیحَولا  َمسا  هُمـسا  ُلدـعَی  نَم  َیِلا  ِنیملاعلا  هّللا  ِرکِذ  ٍلیبَن ، َلبَق  ٍّیلَع 
.ٍمیظَع ٍقح  ِطارِصل  َکَّنِاَف  هبر  ُرمأ  ِنایبلا َو  ِیف  لُِزن  ام  ظَفحاَف  ِدیحولا 

زا همه  وگب  .تسا  مویق  نمیهم و  يادـخ  يوـس  هب  موـیق  نمیهم و  يادـخ  فرط  زا  يا  هماـن  نیا  تسا ، رت  گرزب  زیچ  همه  زا  ادـخ 
دجبا باسح  هب  لیبن  دمحم و  ددع   ) لیبن لبق  یلع  زا  تسا  يا  همان  نیا  .دننک  یم  تشگزاب  ادخ  يوس  هب  همه  دنا و  هدش  ادتبا  ادخ 
ییحی تسا و  دجبا 28  هب  دـیحو   ) تسا دـیحو  اب  قباطم  شمان  هک  یـسک  يوس  هب  تسا  نایناهج  يارب  ادـخ  رکذ  هک  دوش ) یم   92

لزان نایب  رد  هک  ار  هچنآ  نک  ظفح  .دـیحو  مان  يا  دـنوش  یم  ادـتبا  نایب  هطقن  زا  همه  وگب  تسا .) شرخآ 28  فلا  يانثتـسا  هب  مه 
انا یننا   ) نآ عجس  هک  يرهم  اب  مه  ار  حول  لیذ  ....یتسه و  گرزب  قح  هار  رد  وت  سپ  نک ، رما  نآ  هب  دش و 

68 ص :

صص 136 و 137. ج 3 ، چ 2 ، نارهت ، یمالسا ، تاراشتنا  اهب ، باب و  یسررب  همکاحم و  - 1
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.تسا هدرک  رهم  تسا ] ( ] هرون هللا و  هجح 

نیـشناج و وا  تشذگرد  زا  سپ  دشاب ، تسرد  باب  دیـس  هتـشون  نخـس و  رگا  هک  دریگ  یم  هجیتن  دهاوش  نیا  زا  يوفطـصم  همالع 
.تسا (1) ییحی  ازریم  ¬شا  هفیلخ

: دسیون یم  ینیشناج  هب  لزا  حبص  باختنا  تلع  هرابرد  فاکلا  هطقن  رد  یشاک  یناج  ازریم 

هب لزا  ییحی  ازریم  تاج  ¬ هتـشون تابوتکم و  ندـید  اب  اما  دوب ، نیگهودـنا  کیدزن  نارایتسد  نارای و  نداد  تسد  زا  تلع  هب  باب 
.دیزگرب (2) دوخ  یصو  ناونع  هب  ار  يو  دیدرگ و  رورسم  تدش 

هتـسناد و باـب  نیـشناج  ار  ییحی  ازریم  هدرک ، تبث  ار  ناـیباب  عیاـقو  تاـیئزج  هک  زین  ناریا  رد  هسنارف  راـتخم  ریزو  ونیبوگود ، تنک 
.دنتفریذپ (3) ار  نآ  اه  ¬ یباب تفرگ و  تروص  همدقم  هقباس و  نودب  ینیشناج ، نیا  هک  تسا  هدرک  دیکأت 

ییحی ازریم  هدهع  هب  شناوریپ  يربهر  لزا ، زا  دعب  .تسا  لزا  نارادـفرط  تشونرـس  درک ، هراشا  نآ  هب  دـیاب  اجنیا  رد  هک  ¬يا  هتکن
تلود ییحی  ازریم  دنشاب ، هتشاد  تحـص  دراد  لامتحا  هک  هدنام  ياج  هب  دانـسا  كرادم و  یخرب  هب  انب  تفرگ و  رارق  يدابآ  تلود 

.داد (4) قوس  يرشعانِثا  هعیش  هعماج  هب  ادصورس  یب  مارآ و  ار  نایلزا  درک و  لحنم  ار  یلزا  هقرف  يدابآ 

تسین و يربـخ  یلزا  ناـیباب  زا  هزورما  یلو   (5)، دنـشاب هدش  يدابآ  تلود  ییحی  ازریم  تساوخ  نیا  میلـست  نایلزا  مامت  تسا  دـیعب 
دناد یمن  یتسرد  هب  یسک 

69 ص :

.13  _ 11 صص نامه ، - 1
.244 صص 238 _  فاکلا ، هطقن  - 2

.هل ص  نوارب ، همدقم  نامه ، کن : - 3
ش مراهچ ، لاس  یخیرات ، تاعلاطم  همان  لصف  ینارکنل ،» نیسح  خیـش  جاح  تارطاخ  تاراهظا و  ، » رذنم ینـسحلاوبا  یلع  کن : - 4

صص 85 و86. ناتسبات 86 ،) ، ) 17
لباق هکلب  تسا  هداد  ماجنا  عیشت  هب  تدارا  يارب  ار  راک  نیا  يدابآ  تلود  هک  دوش  داجیا  هدنناوخ  نهذ  رد  روصت  نیا  دیابن  هتبلا  - 5
باب زا  نتشادرب  تسد  هب  رضاح  یتحار  هب  وا  نادیرم  اریز  تشاداو ؛ راک  نیا  هب  ار  وا  يزاریـش  دمحم  یلع  ياه  هشیدنا  ندوبن  عافد 

رب نانچمه  ار  يدابآ  تلود  دـیامن و  شوماخ  ار  يرگ  یباب  هب  ناـنآ  تدارا  شتآ  هتفر  هتفر  تسناوت  یم  ریبدـت  نیا  .دـندوبن  لزا  و 
.دراد هگن  هقرف  ترادص  یسرک 
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يرثا اهنت  .دنرب  یم  رس  هب  یتیعـضو  هچ  رد  نونکا  دنتـشاد ، یعامتجا  ياه  شبنج  رد  لاعف  يروضح  ینامز  هک  نایباب  زا  هخاش  نیا 
زا ییاـه  ¬ باـتک شیاـمن  اـب  هک  تسا  ناـیب » نید  نینمؤـم   » ناوـنع اـب  یتـنرتنیا  تیاـس  کـی  تفاـی ، ناوـت  ¬ یم هتـسد  نیا  زا  هـک 

موادت هللاءاهب ، لزا و  رهاوخ  يرون ، مناخ  هیزع  رثا  نیمئانلا  هیبنت  یـشاک و  یناج  ازریم  جاح  رثا  فاکلا  هطقن  لثم  لزا ، نارادتـسود 
.دنک ¬ یم دییأت  ار  يرگ  ¬ یلزا

يرون یلع  نیسح  ازریم  ج )

باب يوس  زا  یتراـشب  ار  هللاءاـهب  یهللا » هرهظی  نم   » عوضوم دـنهد و  ¬ یم تبـسن  باـب  دـمحم  یلع  دیـس  هب  ار  دوخ  نید  ناـییاهب 
هب اجنآ  زا  ناردنزام و  هب  یسربط ، هعلق  ناگدش  ¬ هتشک هب  مارتحا  يادا  يارب  باب  روتسد  هب  يدنرز  لیبن  ییاهب ، خروم  .دنناد  ¬ یم

: دسیون ¬ یم دوخ  باتک  رد  يو  .تسا  هتفر  یلع  نیسح  ازریم  دزن  نارهت 

.دنداد حاّیس  هب  دندومرف و  موقرم  ¬يا  هلـسارم ییحی  ازریم  مسا  هب  هّللاءاهب  ترـضح  دورب ، نارهت  زا  تساوخ  ¬ یم حاّیـس  هک  یتقو 
ّلظ رد  هک  دندوب  هدرک  رما  ار  ییحی  ازریم  باب ، ترـضح  هقرو  نآ  رد  .دش  لصاو  باب  ترـضح  ّطخ  هب  ¬يا  هقرو يدـنچ  زا  سپ 

ار كرابم  حول  نیا  اهدعب  نایب  نیضرعم  .دریگ  رارق  راوگرزب  نآ  تیبرت  میلعت و  هیاس  رد  دیآرد و  هّللاءاهب  ترضح  تنایص  ظفح و 
لصا رد  هکنآ  اب  دنداد  رارق  ییحی  ازریم  هب  تبسن  دوخ  زیمآ  ¬ هغلابم يواعد  شیوخ و  ياهراتفگ  قدص  لیلد  ار  نآ  دنداد و  رییغت 

نیا زا  تشادـن و  دوجو  دـندوب ، لئاق  شعابتا  ییحی و  ازریم  هک  یموهوم  ماـقم  هب  مه  ¬يا  هراـشا نیرت  ¬ کـچوک كراـبم ، ناـیب 
هب نایب ، نیضرعم  لیوط  ضیرع و  ياهاعدا 

70 ص :
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، دوب هّللاءاهب  ترضح  دیجمت  ناشدوصقم  تانایب ، نآ  نمض  رد  باب  ترضح  هکلب  دوبن ، دوهـشم  يرثا  هکرابم  تانایب  رد  هجو  چیه 
.تسا (1) ییحی  ازریم  ماقم  هب  هراشا  باب  ترضح  نایب  نیا  هک  دنتشادنپ  نینچ  ییحی  ناوریپ  یلو 

هک دنک  یم  دومناو  نانچ  یفرعم و  هللا  ءاهب  گرم  ¬ شیپ ار  ییحی  ازریم  يرون ، یلع  نیسح  ازریم  دنزرف  ءاهبلادبع ، رگید ، يوس  زا 
نیا هب  دوش و  یبیاـغ  صخـش  هجوتم  راـکفا  هک   » تسا هدوب  یلع  نیـسح  ازریم  دوـخ  حرط  باـب ، ینیـشناج  هب  ییحی  ازریم  شنیزگ 

(2) دنام .» ظوفحم  سان  ضرعت  زا  هللاءاهب  هلیسو 

لاس یتح  و  اه _  ¬ یگژیو هللا » هرهظی  نم   » يارب يو  هدنام ، یقاب  باب  دمحم  یلع  دیـس  زا  هک  ¬يا  هدش دییأت  ياهدنـس  ساسا  رب 
.تشادن ار  کی  چیه  یلع  نیسح  ازریم  هک  تسا  هدرک  نایب  ار _  وا  روهظ 

دوبن و هللاءاهب  مان  هب  یسک  هدنهد  ¬ تراشب زگره  باب  نیاربانب ، .داد  ¬ یم ششوپ  نایب  نییآ  ار  وا  روهظ  ات  باب  هنامز  نایم  هلـصاف 
همدقم ار  نآ  دـنادب و  هدـش  مامت  هلاس ، هن  هاتوک  هرود  کی  رد  ار  ناشدـیدج  نییآ  هک  دـندوبن  یـسک  نینچ  رظتنم  زگره  زین  نایباب 

¬يا هطبار چـیه  هللاءاهب  يرون  یلع  نیـسح  ازریم  باب و  نایم  هک  تفگ  ناوت  یم  هناعطاق  ساسا ، نیمه  رب  .دـهد  رارق  دوخ  ياـعدا 
هدرکن مه  اب  مه  يرادـید  یتح  ود  نیا  تسا و  هدرک  دوبان  ار  نایب  ینعی  باب ؛ باـتک  نیرت  مهم  هللاءاـهب  هکلب  تسا ، هتـشادن  دوجو 
تاقالم ًّایعطق  یلوا  هطقن  ترضح  اب  هللاءاهب  ترضح  : » تسا هدمآ  هدرک ، دییأت  زین  ءاهبلادبع  ار  نآ  نتم  هک  هیردلا  بکاوک  رد  .دنا 

(3) دنا .» هدومرفن 

71 ص :

ص402. راونالا ، علاطم  - 1
صص 67 و 68. عیدب ،  119 ، 1341 لاس 2001 ، ناملآ  يرما  تاعوبطم  هسسؤم  نارهت ، حایس ، یصخش  هلاقم  يدتقا ، سابع  - 2

ص 96. ج 1 ، اب 192م ، ربارب  ق  1342ه .  تداعس ، هناخپاچ  هرهاق ، هییاهبلا ، رثآم  یف  هّیردلا  بکاوک  هراوآ ، نیسحلادبع  - 3
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يدـنفا و سابع  شدـنزرف ، وا و  ياهاعدا  رگید  باب و  دیـس  هب  وا  یگتـسباو  هللاءاـهب و  ینیـشناج  ياـعدا  ّدر  رد  ناـیلزا  ور ، ¬ نیازا
.درب ¬ یم لاؤس  ریز  يّدج  روط  هب  ار  ناییاهب  تیعورشم  هک  دنراد  یمهم  ياه  ¬ ثحب نارگید ،

وا زا  یگدـنیامن  هب  تشاد ، لاـس  هدزون  ییحی  هک  یماـگنه  دوب و  ¬رت  گرزب ییحی  شردارب ، زا  لاـس  هدراـهچ  یلع  نیـسح  ازریم 
يربهر دوخ ، دنز و  رانک  ار  لزا  تسناوت  تیاهن ، رد  ات  داد  رییغت  دوخ  عفن  هب  ار  عاضوا  هتفر  هتفر  تفرگ و  تسد  رد  ار  اهراک  مامز 

یم رـس  هب  نادـنز  رد  هاش  لتق  رد  تکراشم  ماهتا  هب  هک  نارود  نامه  زا  ینعی  شیپ ، اه  ¬ تدـم زا  هللاءاـهب  .دریگ  هدـهع  رب  ار  هقرف 
: دسیون یم  بئذ  نبا  حول  رد  وا  .دینارورپ  یم  رس  رد  ار  یباب  کهورگ  رب  تسایر  هشیدنا  درب ،

هک دومن  هدارا  مولظم  نیا  دـعب  میدومن و  ¬ یم رکفت  یباب  بزح  تاکرح  لاوحا و  لامعا و  رد  روکذـم  نجـس  رد  یلایل  ماـیا و  رد 
.دیامن (1) مایق  سوفن  نآ  بیذهت  رد  تمه  مامت  هب  نجس ، زا  جورخ  زا  دعب 

: دوش یم  یعدم  حول  نامه  رد  و 

ار و وت  نم   » ینعی )(2) .کِمَلَِقب » َِکب و  كُرِـصُنن  ّانِا  : » دـش اغـصا  ایلع  هملک  نیا  تاهج  عیمج  زا  ایؤر  ملاع  رد  اـه  بش  زا  یبش  رد 
(. منک یم  يرای  ار  تملق 

: تسا هدمآ  هتفای ، راشتنا  لدعلا  تیب  شرافس  هب  هللاءاهب  گرم  درگلاس  نیمدص  تبسانم  هب  هک  يا  هلاسر  جنپ  هحفص  رد  و 

.دیدرگ (3) زاغآ  دوب ، لاچ  هایس  هب  روهشم  هک  ینیمزریز  ینادنز  رد  تسوگآ 1852  رد  هّللاءاهب  ترضح  تلاسر 

72 ص :

ص 15. عیدب ،  138 نیاهگنال ، یفجن ،) خیش  حول   ) یناهفصا دهتجم  یقت  دمحم  خیش  باطخ  حول  - . 1
نامه - . 2

A Statement prepared by The Baha’i International Community, Office of Public - . 3
Information New York Persian edition, Translated from the original English 1992
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تییاهب موس : لصف 

( هللاءاهب  ) يرون یلع  نیسح  ازریم  همان  یگدنز  . 1

دلوت فلا )

رد دنرامـش ، یم  دوخ  نییآ  ربمایپ  ار  وا  دنا و  هتفرگ  يو  ار  دوخ  ترهـش  ناییاهب  هک  هللاءاه  هب ب_ بقلم  يرون ، یلع  نیـسح  ازریم 
.دمآ ایند  هب  نارهت  رد  راجاق  رابرد  نایشنم  زا  يرون ، سابع  ازریم  هناخ  رد  .م  1817 ق / _ . لاس 1233ه مرحم  مود 

تالیصحت ب )

زگره تسا  یعدـم  دوـخ  هـچرگ  دـنارذگ ، دوـخ  ناـیبرم  ردـپ و  رظن  ریز  ار  یبرع  یـسراف و  بدا  یتامدـقم  ياـه  ¬ شزوـمآ يو 
: دسیون ¬ یم هاش  نیدلارصان  هب  ¬يا  همان رد  تسا و  هتشادن  یتالیصحت 

(1) .دینک لاؤس  ما ، هدوب  نکاس  نآ  رد  هک  يرهش  مدرم ]  ] زا دیناوت  ¬ یم .ما  ¬ هدشن دراو  سرادم  رد  ما و  هدرکن  ملع  لیصحت  نم 

یعامتجا یبهذم و  ياه  تیلاعف  ج )

رامـش رد  دوخ ، ملعم  دـمحم ، ازریم  ¬يا و  هیورـشب نیـسحالم  هطـساو  هب  يزاریـش ، دـمحم  ¬ یلع دیـس  تیباب  ياـعدا  زا  سپ  يو 
باب هب  ناگدنورگ  نیتسخن 

73 ص :

ص 62. حایس ، یصخش  هلاقم  کن : - 1
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زا شناردارب ، زا  یخرب  .درک  ¬ یم جیورت  ناردنزام  رون و  رد  هژیو  هب  ار  يرگ  ¬ یباب هک  دـش  یباب  دارفا  نیرت  لاعف  زا  دمآرد (1)و 
.دنتسویپ (2) بتکم  نیا  هب  وا  غیلبت  رثا  رب  زین  لزا » حبص   » هب فورعم  ییحی  ازریم  شرت ، ¬ کچوک ردارب  هلمج 

یناغرب دـمحمالم  شیومع  لتق  ماهتا  هب  هک  نادـنز ، زا  یح » فورح   » وضع نز  اهنت  نیعلاهرق ، ییاهر  يارب  شالت  لـیلد  هب  هللاءاـهب 
(4)، دـندوب هدـمآ  مه  درگ  ماـن  نیمه  هب  یلحم  رد  هک  تشدـب (3) عامتجا  جراخم  نیمأـت  زین  درب و  ¬ یم رـس  هب  نادـنز  رد  ینیوزق 

.تفای ناگدننک  عامتجا  دزن  ربتعم  یهاگیاج 

یلع نیسح  ازریم  هلمج  زا  اهنآ  یخرب  زا  نایباب ، شروش  اه و  ¬ مایق ندناشنورف  يارب  ریبکریما  باب ، دمحم  یلع  دیـس  مادعا  زا  سپ 
يرانکرب و زا  سپ  دعب ، هام  دنچ  یلو   (5)، تفر البرک  هب  ق  _ . نابعش 1267 ه رد  وا  .دورب  البرک  هب  دنک و  كرت  ار  ناریا  تساوخ 
رد .تشگزاـب  نارهت  هـب  يو  توـعد  هـب  يروـن ، ناـخاقآ  ازریم  ندیــسر  ترازو  هـب  ق و  _ . لوـالا 1268ه ¬ عیبر رد  ریبکریما  لـتق 

زاغآ اه  ¬ یباب مادعا  يریگتسد و  رتدیدش _  رایـسب  هتبلا  و  رگید _  راب  ق  _ . لاوش 1268ه رد  هاش  نیدلارصان  هب  نایباب  يزادناریت 
.دش (6)

وا تسا ، هتشاد  تکرش  دصق  ءوس  نیا  یحارط  رد  يرون  یلع  نیسح  ازریم  داد  ¬ یم ناشن  هک  يدهاوش  ساسا  رب  يزکرم  تموکح 
(7) .درک ریگتسد  ار 

74 ص :

George Roland ، 51  _ 48 صـص تباـث ، وـنیم  یـسیلگنا : زا  هـمجرت  تـقیقح ، سمـش  هللاءاـهب  يزویلاـب ، .م.ح  کـن : - 1
.Publisher.1980

91 صص 85 _  نامه ، کن : - 2
صص 259 و 260. نامه ، کن : - 3

صص 240 و 241. فاکلا ، هطقن  کن : - 4
584 و 585. صص 580 ، راونالا ، علاطم  کن : - 5

592 صص 590 _  نامه ، کن : - . 6
ص15 یفجن ، خیش  حول  کن : ص 195 . . باوبالا ، باب  حاتفم  يزیربت ، هلودلا  میعز  - . 7
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فلاخم یباب  عباـنم  یلو   (1)، دـنک ¬ یم هئربت  هاش  نیدلارـصان  رورت  يارجاـم  رد  تلاـخد  زا  ار  دوخ  یفجن ، خیـش  حول  رد  هللاءاـهب 
.دننک (2) یم  دییأت  ار  تکراشم  نیا  وا  رهاوخ  هلمج  زا  هللاءاهب ،

هللاءاهب زا  سور  ریفس  تیامح  د )

دزن ناریمش ، هدنگرز  رد  سور  ترافس  یناتسبات  هاگیاپ  رد  يو  دندمآ ، یلع  نیـسح  ازریم  تشادزاب  يارب  یتموکح  نارومأم  یتقو 
هاش ناگدنیامن  هب  يو  میلست  زا  سور  ریفس  .درب  ¬ یم رس  هب  دوب ، هیسور  ترافـس  یـشنم  هک  یهآ  دیجم  ازریم  دوخ ، رهاوخ  رهوش 
هب يرون ) ناخاقآ  ازریم   ) مظعاردـص زا  داد و  لیوحت  سور  تلود  تناما  ناونع  هب  ار  وا  نارومأم ، يراشفاپ  اب  یلو  درک ، يراددوخ 

همدص هللاءاهب  هب  دیابن  هک  درک  دیدهت  ار  مظعاردص  یتح  يو   (3) .دشوکب سور  تلود  تناما  يراد  هاگن  رد  تساوخ  یمسر  روط 
ییاهر نارهت  لاچ  ¬ هایس سبح  زا  یلع  نیسح  ازریم  هام  راهچ  زا  سپ  نارهت ، رد  هیسور  ریفس  يّدج  ياه  ¬ شالت اب  .دیآ (4) دراو 

داد هدعو  دورب و  هیسور  هب  تساوخ  يو  زا  سور  ریفس  .تشادن  ار  ناریا  رد  ندنام  قح  رگید  ناریا  تموکح  روتسد  هب  یلو  تفای ،
¬يا هدنیامن ناریا ، تلود  ناگدنیامن  رب  نوزفا  يدیعبت ، رفـس  ماگنه  .تفریذپن  وا  یلو  درک ، دـهاوخ  ییاریذـپ  وا  زا  يو  تلود  هک 

، دـندوب هدرکن  كرت  ار  رگید  ياهرهـش  نارهت و  زور  نآ  ات  هک  مه  رگید  نایباب  .دوب (5) هللاءاهب  هارمه  مه  سور  ترافـس  يوس  زا 
.دنوش قارع  یهار  كرت و  ار  نطو  دندش  روبجم 

بتارم تشون و  سور  ریفس  هب  ¬يا  همان دادغب ، هب  ندیسر  زا  سپ  هللاءاهب 

75 ص :

صص 5 و 6. نایب ، هب  نینمؤم  يوس  زا  هرشتنم  همع ،) هلاسر  ، ) نیمئانلا هیبنت  يرون ، مناخ  هیزع  کن : - 1
ص 318. ج 1 ، عیدب ، نرق  يدنفا ، یقوش  کن : - 2
ص 318. ج 1 ، عیدب ، نرق  يدنفا ، یقوش  کن : - 3

ص 593. راونالا ، علاطم  کن : - 4
617 و 618. ، 612 صص 611 ، نامه ، کن : - 5
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ریفـس کمک  نیا  هب  مود ، ردناسکلا  چیوالکین  هب  باطخ  یحول  رد  نینچمه  وا  .درک  مالعا  سور  تلود  يو و  زا  ار  دوخ  ینادردق 
.تسا (1) هدرک  رکشت  يو  زا  هراشا و  سور 

دادغب رد  هللاءاهب  ه )_

نتـشادن یمگردرـس و  لیلد  هب  هورگ  نیا  .درک  ¬ یم تیلاعف  نایباب  ناشیرپ  هورگ  نایم  رد  لزا ، راکـشیپ  ناونع  اب  دادغب  رد  هللاءاهب 
ياضف نیا  زا  تسایـس  یکریز و  اب  هللاءاهب  .دـندوب  هدـش  لیدـبت  قارع  رد  یعامتجا  یلـضعم  هب  ییاـیند ، ینید و  صخـشم  هاـگیاج 

ياه هناهب  هب  ار  لزا  وا  .تخاس  فیعض  ار  لزا  ییحی  تیعقوم  درک و  تیوقت  نایباب  نایم  رد  ار  دوخ  هاگیاج  درب و  هرهب  هدز  بوشآ 
.دوب هتفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  دوخ  هتشاد و  هگن ¬ ناهن  رد  یتینما 

دوخ غیلبت  يارب  وا  صاخ  ياهراتفر  هب  هناهاگآان  هللاءاهب ، شیاتـس  نیع  رد  ییاهب ، ناغّلبم  بصعتم و  ناییاهب  زا  يزویلاب  رقوم  نسح 
: دنک یم  هراشا  هیباب  يربهر  ندروآ  تسد  هب  يارب  شیاه  مادقا  و 

.دنک وربآ  رابتعا و  دـیدجت  هعماج ، يارب  یهاتوک  نامز  رد  هک  دوش  یم  قفوم  دـنک و  ¬ یم یباب  هعماج  يزاسزاب  هب  عورـش  هللاءاهب 
فیـس هلودـلا و  عاجـش  ياه  مان  هب  ناطـسلا  لظ  نارـسپ  .دوش  یم  ناریا  ناگرزب  راجاق و  ناگداز  هاـش  دـمآ  تفر و  لـحم  وا  لزنم 

یتحاران ساسحا  هاگره  هک  درا  یم د¬ راهظا  یناریا  ناگرزب  زا  هلودلارخف ، ناخ  نیدباعلا  نیز  .دندوب  یمئاد  نانامهم  وزج  هلودلا 
ریدـقلادبع خیـش  ناوت  ¬ یم دـنا ، هتفر  ¬ یم هللاءاهب  تاـقالم  هب  هک  اـهنآ  دادـغب  ناـگرزب  زا  .مور  ¬ یم هللاءاـهب  رادـید  هب  منک ، یم 

(2) .درب مان  ار  یسولآ  نبا  يدنفا و  مالسالادبع  ینالیگ ،

76 ص :

ص 49. ج 2 ، عیدب ، نرق  ص 76 ؛ ج 1 ، یلعا ، ملق  راثآ  کن : - 1
صص 162 و 163. تقیقح ، سمش  هللاءاهب  - 2
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دیازت هللاءاهب  تیـص  ترهـش و  هک  دش  عقاو  یمـسق  هب  هفیاط  نیا  كولـس  شور و  ، » دادغب رد  تماقا  لاس  هدزای  زا  سپ  لاح ، ره  هب 
(1) دوب .»]  ] فولأم رشاعم و  فیاوط  عیمج  اب  دوهشم و  رهاظ و  سان  نایم  رد  هک  هچ  دومن ؛

یلخاد لئاسم  هب  ینامثع  تموکح  یبسن  یهجوت  یب  قارع و  رد  نایباب  هتفشآ  عاضوا  زا  هدافتسا  اب  هللاءاهب  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن 
.تخادرپ شیوخ  نافلاخم  یکیزیف  فذح  باسح و  هیوست  هب  هنارورش  هقرف ، نیا 

، يرون مناخ  هیزع  .دوب  نافلاخم  راتشک  نانآ و  نایم  رد  دیدش  تشحو  داجیا  دادغب و  زا  سانشرس  نایباب  رارف  اه ، ترارش  نیا  هجیتن 
: دسیون یم  تسا و  هدیمان  راوخ  نوخ  نادالج  دندرک ، ¬ یم تراغ  ار  دادغب  نایباب  اهب ، یناهنپ  يربهر  اب  هک  ار  یهورگ 

البرک بناج  هب  هفیرـش  باتعا  ترایز  مزع  هب  راوخ ، نوخ  نادالج  نآ  فوخ  زا  دش ، روکذم  ناش  ¬ یماسا هک  لوا  هقبط  باحـصا 
مکـش ار  یـشاک  دمحا  ازریم  یجاح  دندیرب و  رـس  ار  یناهفـصا  لیعامـسا  دیـس  .دندومن  تمیزه  رگید  فارطا  هب  یخرب  فجن و  و 

دیـس يولاخ  اضر ، ازریم  .دنتخاس  ار  شراک  ودشیپ  رد  ار  دمحا  دیـس  .دنتخادنا  هلجد  رد  هتـشک ، ار  یـشاک  مساقلاوبا  اقآ  .دـندیرد 
، صاخـشا نیا  زا  ریغ  دندنار و  شمدع  هارهاش  هب  هدیرد ، ار  شیولهپ  ار  یلع  ازریم  دـندنکارپ و  گنـس  هب  ار  شرـس  زغم  ار  دـمحم 

همق رجنخ و  اب  جارح  رازاب  نایم  رد  نشور  زور  رد  ار  یضعب  دنتخادنا و  هلجد  هب  ار  اهنآ  داسجا  هتشک ، رات  بش  رد  ار  رگید  یعمج 
نیا هطـساو  هب  دیدرگ ، دامتعا  خسان  داقتعا و  خـساف  تاکرح ، نیا  ار  نیدـقتعم  نینمؤم و  زا  یـضعب  هک  ¬ نانچ دـندرک ، هراپ  - هراپ
رگا دـندیدنخ : یم  دـندناوخ و  یم  لفاحم  رد  هدومن ، داشنا  ار  تیب  نیا  هدرک و  لودـع  نایب  نید  زا  اه  يراکفالخ  تشز و  لاـمعا 

ام دنتفگ  یم  و  دیزی !! كاپ  ناور  رب  قح  تمحر  رازه  تسا ...  یلع  نیسح  رهظم  یلع ، نیسح 

77 ص :

ص 52 حایس ، هلاقم  - 1
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(1) ملاظ ! هن  تسا ، هدوب  مولظم  نیسح ، میدوب  هدینش  هچره 

ياـه هوک  رد  هقرف ، يربهر  رـس  رب  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  اـب  شتاـفالتخا  لـیلد  هب  ار  قارع  رد  شتماـقا  نارود  زا  لاـس  ود  هللاءاـهب 
: دسیون یم  ¬يا  هناراکایر نحل  اب  هراب  نیارد  وا  دوخ  .دینارذگ  هینامیلس 

یبلق نزح  تلع  موشن و  يدحا  ّرض  ببس  مدرگن و  باحـصا  بالقنا  ردصم  موشن و  بابحا  فالتخا  لحم  هک  دوبن  نیا  زج  دوصقم 
.مدرگن (2)

نایب دوعوم  ار  دوخ  ناوضر ، هب  موسوم  هیبیجن  غاـب  رد  دادـغب ، رد  شتماـقا  ياـهزور  نیرخآ  رد  .م و  لاس 1863 لیروآ  رد  هللاءاـهب 
.درک یفرعم  دوب ، یباب  تناید  همادا  هک  دـیدج  ینید  عراـش  ار  دوخ  نارود ، نیمه  رد  .دـنام  غاـب  نآ  رد  زور  هدزاود  درک و  نـالعا 

.دنریگ یم  نشج  ار  نآ  زور  دنچ  دنلئاق و  تیمها  زور  هدزاود  نیا  يارب  ناییاهب 

لوبناتسا هب  رفس  و )

زا رفن  ناگتــسب و 26  لزا و  شردارب ، هارمه  هـب  درک و  كرت  ار  دادـغب  .م ، هم 1863 هام  لـیاوا  رد  ناوضر ، غاـب  رد  تماـقا  زا  سپ 
هدوب يو  نارای  لزا و  مشچ  زا  رود  هب  یناهنپ و  ناوضر ، غاب  رد  هللا  ءاهب  دیدج  ياعدا  نانخس و  ایوگ  .دش  لوبناتسا  یهار  شنارای ،

ساسا رب  یتح  دور و  ¬ یم لوبناتـسا  هب  يو  هارمه  درادـن و  ردارب  اـب  یفـالتخا  رهاـظ  رد  لزا  ییحی  ازریم  رفـس ، نیا  رد  اریز  تسا ؛
: تسا هدرک  ¬ یم زین  تینما  ساسحا  يو  رانک  رد  هتشون ، هراب  نیارد  ءاهبلادبع  هچنآ 

هاشداپ ترـضح  یلعا  نامرف  نوچ  یتح  .دوب  رارقرب  یقاب و  قباس  كولـس  شور و  رب  ناهنپ و  روتـسم و  ییحی  ازریم  تدم  نیا  رد  و 
نآرد هکنآ  دوجو  اب  .تقفارم  هن  دومن و  تقرافم  هن  ییحی  ازریم  دش ، رداص  دادغب  زا  هللاءاهب  تکرح  هب  ینامثع 

78 ص :

ص 12. نیمئانلا ، هیبنت  - 1
ص 165. ناقیا ، باتک  - 2
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سابل رد  ًامئاد  کلذ  عم  دوب ، راقو  تمـشح و  هب  رارق  تکرح و  دنتـشاد و  يرجم  ار  مارتحا  تیاعر و  لامک  نیرومأم  ماکح و  رفس 
.دندش (1) لوبناتسا  دراو  رارق  نیا  رب  .تشاد و  زارتحا  ضرعت ، لوصح  لامتحا  روصت  هب  ناهنپ و  لیدبت 

تلود تاماقم  هرابود  راید ، نیا  رد  تماـقا  هاـم  راـهچ  زا  سپ  دـندش و  لوبناتـسا  دراو  .م  توا 1863 همینرد  شناهارمه  هللاءاـهب و 
شکمـشک و اب  رهـش  نیا  رد  تماـقا  لاـس  جـنپ  .دـندرک (2) دـیعبت  هنردا  رهـش  هب  ربماـسد  هاـم  دـیدش  يامرـس  رد  ار  اـهنآ  یناـمثع 

تفرگ میمـصت  ینامثع  تلود  مراهچ ، لاس  رد  اهنآ  ياه  فالتخا  نتفرگ  جوا  اب  .دوب  هارمه  ناشنارادـفرط  لزا و  اهب و  يریگرد ¬
هللاءاهب و سربق و  رد  اتسوگاماف )  ) اسوغام هریزج  هب  ار  لزا  حبص  ییحی  ازریم  میمـصت ، نیا  یپ  رد  .دزاس  ادج  رگیدکی  زا  ار  ناشیا 

.دندرک دیعبت  اّکع  هب  ار  شناوریپ 

اّکع رد  تماقا  دیعبت و  ز )

یکیدزن رد  یلاغـشا و  نیطـسلف  رد  اّکع  .دش  اّکع  دراو  .م  لاس 1868 رد  يدـیعبت  ینادـنز  کی  ناونع  هب  هللاءاهب  یلع  نیـسح  ازریم 
توف يرامیب و  ببـس  اکع ، بسانمان  ياوه  بآ و  رهـش ، نیا  هب  شنارای  اهب و  دورو  ياه  ¬ لاس نیتسخن  رد  .دراد  رارق  اـفیح  ردـنب 

رما کلذک  : » دسیون یم  دوخ  راثآ  زا  یکی  رد  وا  .تسا  هدرک  دای  هلئـسم  نیا  زا  دوخ  راثآ  رد  هک  يدح  ات  دـش  يو  نارای  زا  یخرب 
.دوب ینادنز  اهرهش  نیرت  بارخ  رد  هک  ینامز  درک ، رما  نینچ  تراگدرورپ  ینعی  (3) دالبلا ؛» برخأ  یف  ًانوجسم  ناک  ذا  کبر 

79 ص :

ص 3. حایس ، یصخش  هلاقم  - . 1
.51 صص 48 _  تقیقح ، سمش  هللاءاهب ، - . 2

ص342 نامه ، - . 3
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رد دندرک ؛ ¬ یم یفرعم  مالسا  تعیرش  بادآ  هب  دنبیاپ  نیدتم و  یناناملسم  ار  دوخ  هراومه  رهـش ، نیا  رد  ءاهبلادبع  شرـسپ ، اهب و 
.دننک يراددوخ  غیلبت  زا  تاحفص  نآ  رد  هک  دندوب  هدرک  شرافس  دوخ  ناوریپ  هب  دندش و  ¬ یم رضاح  تعامج  ياهزامن 

هدوب فلتخم  ياهروشک  روهمج  ياـسؤر  ناـهاش و  يارب  اـهنآ  زا  یخرب  هک  هدـش  هداتـسرف  رهـش  نیا  زا  هللاءاـهب  ياـه  ¬ حول رتشیب 
لاس 1309 زورون ) مداتفه   ) هدعقلا يذ  مود  رد  هللاءاه ، هب ب_ بقلم  يرون  یلع  نیسح  ازریم  هثداحرپ  رمع  راموط  ماجنارـس  .تسا 

كاخ هب  اج  نامه  دـش و  هدـیچیپ  مه  رد  اّکع (1) رهـش  کیدزن  یجهب  رـصق  رد  یگلاس ، رد 75  .م  یم 1892 اـب 29  ربارب  .ق  ه ._
.تسا ناییاهب  هلبق  زورما  هک  دش  هدرپس 

اّکع یکیدزن  رد  هللاءاهب  هربقمزا  ییامن 

هللاءاهب راثآ  ح )

.تسا تییاهب  یلصا  ياه  ¬ هزومآ ماکحا و  هدنریگربرد  تییاهب و  باتکلا  ُّما  سدقا ، باتک  . 1

فیرـشلا و هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماما  روهظ  دروم  رد  باـب ) ییاد   ) لاـخ دیـس  ياـه  ¬ شـسرپ هب  خـساپ  رد  ناـقیا ، باـتک  . 2
.تسا یفاک  تییاهب  نالطب  تابثا  يارب  ییاهنت  هب  باتک  نیا  .تسا  نآرق  ياه  ¬ ههبش

يداو دیحوت ، يداو  تفرعم ، يداو  قشع ، يداو  بلط ، يداو  يداو : تفه  . 3

80 ص :

ص281. ییاهب ، راثآ  عماج  یکینورتکلا  هناخباتک  ینامسآ ، ياه  ب¬ ¬¬ اتک دوعوم  هللاءاهب  یچباروج ، سدق  نیدلاءالع  - 1
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.یلصا يانف  یقیقح و  رقف  يداو  تریح ، يداو  انغتسا ،

ار شیاه  ¬ هزومآ اه  ¬ همان نیا  رد  يو  .درک  هراشا  داتـسرف  یم  شناوریپ  يارب  هک  ییاـه  ¬ هماـن هب  ناوت  یم  هللاءاـهب  راـثآ  رگید  زا 
زا هک  تسه  حول  رازه  هدزناش  زا  شیب  ییاهب  نید  رد  دنروهـشم و  حول  هب  ناییاهب  نایم  رد  اه  هتـشون  نیا  .درک  یم  نایب  اـهنآ  يارب 

( ...و پاپ  نوئلپان ، نوچمه   ) .درک هراشا  تقو  ناهاشداپ  هب  باطخ  وا  ياه  ¬ همان هب  ناوت  یم  هلمج  نآ 

رامش هب  هللاءاهب  راثآ  نیرت  یلصا  زا  زین  نیطالس و ...  حاولا  يداوراهچ ، رارسالا ، رهاوج  تارادتقا ، تاقارشا ، نیبم ، هنونکم  تاملک 
.تساهنیا زا  شیب  يو  راثآ  یلو  دنور ، ¬ یم

( يدنفا سابع   ) ءاهبلادبع همان  یگدنز  . 2

هراشا

ءاهبلادبع هب  بقلم  ( 1340_1260  ) يدنفا سابع 

دلوت فلا )

ياهدـیعبت رد  یگلاس ، هن  زا  دـمآ و  ایند  هب  نارهت  رد  ق  _ . لاس 1260ه لوالا  يدامج  مجنپ  رد  ءاهبلادـبع ، هب  بقلم  يدـنفا  سابع 
ردـپ و زا  ار  يراکایر  بیرف و  رـسارس  هتبلا  هثداحرپ و  یگدـنز  يارب  مزـال  ياـه  هبرجت  اهرفـس ، نیا  رد  يو  .دوب  وا  هارمه  هللاءاـهب 

.تخومآ دوخ  ياهومع 

تالیصحت ب )

لیحلا فشک  رد  یتیآ )  ) هراوآ نیسحلادبع  ییاهب ، نیشیپ  غّلبم  .تشاذگ  رس  تشپ  مه  ار  جیار  تالیصحت  اهرفـس ، نیا  رانک  رد  وا 
: دسیون یم 

نیتسخن .تسا  جراخ  دح  زا  هک  دراد  یبرم  ملعم و  ردق  ¬ نآ ءاهبلادبع  اما 

81 ص :
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خیـش دزن  سپـس  میلک و  یـسوم  ازریم  دزن ] رد  ، ] هینامیلـس ياه  ¬ هوک هب  شردپ  ترفاسم  زا  دعب  و  دوب ]  ] اهب شردپ  نامه  شملعم 
.تسا (1) هدومن  لیصحت  دادغب  روهشم  ياملع  امکح و  زا  یفاوش  مالسلادبع 

یبهذم ياه  تیلاعف  ج )

باتک ساسا  رب  هللاءاهب  .درک  یم  دیکأت  مان  نیا  تیمها  رب  دیمان و  ءاهبلادبع  ار  دوخ  وا  یلو  دنا ، هدیمان  قاثیم  زکرم  ار  يو  ناییاهب  »
دنزرف هدـیمان و  مظعا ) نصغ   ) ار وا  هداد و  رارق  دوخ  گرم  زا  دـعب  نیـشناج  نیتـسخن  ار  يدـنفا  ساـبع  هماـن ،) ¬ تیـصو  ) يدـهع

(2) تسا .» هداد  رارق  نیشناج  يدنفا  سابع  زا  دعب  ربکا ) نصغ   ) ناونع اب  ار  يدنفا  یلعدمحم  شرگید 

: تشاگن نینچ  یمسر  روط  هب  ار  دوخ  زا  سپ  ینیشناج  همان  تیصو  يو 

فورعم لیذ  هب  دییامن و  کسمت  هللا  يوقت  هب  تسا ؛ امش  تاماقم  عافترا  ببس  هچنآ  هب  میامن  یم  تیصو  ار  امـش  ملاع ! لها  يا  ... 
.فلس (3) امع  هللا  افع  .دییالایم  تشز  راتفگ  هب  ار  وا  تسا ، ریخ  رکذ  يارب  زا  ناسل  میوگ  یم  یتسار  هب  .دینک  ثبشت 

نادیرم نادنزرف و  هب  ییاه  شرافس ¬ هللارما  هب  هجوت  هرابرد  هتفگ و  اه  ¬ نخس ایند  هب  نتسبن  لد  زا  دوخ ، همان  تیـصو  رد  هللاءاهب 
« .دشخب یم  داد  يور  نیا  زا  شیپ  هچنآ  ادخ  فلس ؛ امع  هللا  یفع  : » هک نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  هراشا  اب  نآ  زا  یـشخب  رد  تسا و  هدرک 

بقارم دـننک و  شومارف  ار  هلئـسم  نیا  دـنک  مالعا  دنتـشاد ، دای  هب  ار  یلزا  ییاهب و  ياهاوعد  زونه  هک  یناسک  هب  هتـساوخ  یم  ایوگ 
مه زاـب  دـیادزب و  شنادـنزرف  لد  زا  ار  تساـیر  هب  قشع  تسناوتن  زین  هماـن  تیـصو  نیا  اـب  هللاءاـهب  یلو  .دـیاین  شیپ  هراـبود  دنـشاب 

خر شنادنزرف  نایم  تردق  رس  رب  فالتخا 

82 ص :

ص 18. ج 1 ، چ 6 ، ییابطابط ، تاراشتنا  نارهت ، لیحلا ، فشک  هراوآ ،)  ) یتیآ نیسحلادبع  - 1
ص399. رصم ، پاچ  هّللاءاهب ، حاولا  هعومجم  يِدْهَع ، ُباتک  کن : - 2

ص410. يدهع ، باتک  هللاءاهب ، يرون  یلع  ¬ نیسح ازریم  - 3

تییاهب دقن  www.Ghaemiyeh.comلیلحت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 101 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_82_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_82_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دومن

ازریم .دـندرک (1) زاغآ  ار  لزا  اهب و  نایم  هتـشذگ  ياه  فالتخا  نامه  گـنرد  ¬ یب مظعا ، نصغ  ربکا و  نصغ  هللاءاـهب ، گرم  اـب 
نتشون اب  یلع ، نیـسح  ازریم  نادنزرف  ناکیدزن و  زا  نت  دنچ  وا و  هدنراگن  هللاءاهب و  هب  هدنروآ  نامیا  نیتسخن   (2)، یناشاک ناجاقآ 

دندمآرب و ءاهبلادبع  ماقم  ینیـشناج  راکنا  ماقم  رد  ناییاهب ، يارب  مایپ  نداتـسرف  یبرع و  یـسراف و  هب  ییاه  ¬ باتک همان و  نیدـنچ 
شرایتخا رد  تسایر  دنسم  رب  نتفرگ  رارق  هک  یتصرف  زا  هدافتسا  اب  يدنفا  سابع  ماجنارـس   (3) .دندناوخ ءاهب  نید  زا  جراخ  ار  يو 

.دنک (4) نوریب  تباقر  نادیم  زا  ار  وا  دوش و  هریچ  دوخ  ¬رت  کچوک ردارب  رب  تسناوت  داهن ،

تییاهب هعسوت  رد  ءاهبلادبع  شقن  د )

فلتخم و نامکاح  ربارب  رد  يو  ییورود  اهنآ ، زا  یکی  .تسناد  شردپ  نییآ  هدننک  - لیمکت ناوت  ¬ یم لیلد  دـنچ  هب  ار  ءاهبلادـبع 
یم اعد  یـسایس  عاضوا  بسانت  هب  نوگانوگ  ياـه  ¬ تموکح يارب  وا  .تسا (5) نانآ  تیاضر  بلج  يارب  ¬شا  هناراـکایر شـالت 

.تسا هدش  شرازگ  هلئسم  نیا  زا  یندشانراکنا  يدراوم  يو ، زا  هدنام ، ¬ یقاب راثآ  رد  .درک 

زا ینابیتشپ  ترورـض  هرابرد  نآ  نتم  هک  ار  نامرف  مایپ و  نیا  تییاهب ، يـالاب  حطـس  رـصانع  ناوریپ و  زا  یکی  هار  زا  يدـنفا  ساـبع 
يرازت و هیسور  تلود 

83 ص :

یقوش صص 442 و 443 ؛ ج1 ، .م ،  1921 ق ، _ . 1340 ه رـصم ، يدرکلا ، یکذ  هللا  جرف  مامتها : هب  بیتاکم ، ءاهبلادـبع ، کن : - 1
146 و 148. ، 139 صص 138 ، .م ، 1952 لیرپآ 1945 _  هکرابم ، تاعیقوت  يدنفا ،

اب هارمه  هللاءاهب  ياه  باتک  پاچ  يارب  ءاهب  روتسد  هب  هک  تسا  یسک  یلعنیسح و  ازریم  صوصخم  بتاک  یشاک  ناجاقآ  ازریم  - 2
.تفر دنه  هب  یلعدمحمازریم 

ص 315. باوبالا ، باب  حاتفم  - 3
.تسبنرب تخر  ناشنایم  زا  هلئاغ  نیا  هاگ  چیه  هک  هتفای  رگیدکی  نعل  درط و  رد  ار  دوخ  تایح  موق  نیا  ایوگ  - 4

ص 204. ش 3 ، مراهچ ، لاس  رهوگ ، هلجم  یئابطابط ، طیحم  ص 153 ؛ ج 2 ، يدتهم ، یحبص ، هللا  لضف  - . 5
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: دنک ¬ یم غالبا  مالعا و  ناییاهب  هب  تسا ، روتارپما  ناج  هب  ییوگاعد 

ياـیلوا موس و  ردـناسکلا  مظعا ، روتارپما  ترـضح  یلعا  تکوش  تمـشح و  داـیدزا  تلود و  رمع و  ماود  ياـعد  هب  ناتـسود ، عمج 
دنیامرف یم  هتفای ، لاسرا  تیانع و  سدقم  ضرا  زا  تاقوا  نیا  رد  هک  هعینم  حاولا  رد  هک  اریز  دیزرو ؛ لاغتـشا  شتکوش  يوق  تلود 

وحم رظن  زا  ار  هیـسور  هیئهب  تلود  تلادع  تیامح و  نیا  ًادـبا  همولظم  هفیاط  نیا  دـیاب  تسا : نیا  نآ  هصالخ  همجرت و  هک  ار  هچنآ 
.دنیامن (1) تلئسم  هلالج  لج  دنوادخ  زا  ار  مرکا  لارنج  مظعا و  روتارپما  ترضح  دیدست  دییأت و  هتسویپ  دیامنن و 

دهد ¬ یم روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  درک ، یفرعم  هدش  لطاب  ار  مالـسا  تلاسر ، ياعدا  اب  هک  یـسک  دنزرف  ءاهبلادـبع ، هکنیا  رت  بلاج 
.دننک (2) اعد  ینامثع  هانپ  مالسا  تلود  ياقب  يارب 

لامج لوا ، گنج  رخاوا  رد  دـش و  راکـشآ  اه  ینامثع  رب  ءاهبلادـبع  ییورود  ماجنارـس  دـنام ، یمن  یقاب  ربا  تشپ  هاـم  هک  اـجنآ  زا 
، نانآ ياه  هشقن  اب  يو  یهارمه  یـسیلگنا و  لماوع  اب  يدـنفا  سابع  طـباور  زا  یهاـگآ  زا  سپ  یناـمثع  ياوق  لـک  هدـنامرف  اـشاپ ،

.تفرگ افیح  اکع و  رد  ییاهب  زکارم  يدوبان  وا و  مادعا  رب  یعطق  میمصت 

نوشق رایتخا  رد  ار  اهنآ  دوب و  هدرک  هریخذ  شیوخ  كالما  زا  مدنگ  يدایز  رادـقم  ءاهبلادـبع  هک  دـنا  هتـشون  اراکـشآ  ییاهب  عبانم 
هاپـس هدـنامرف  یبنلا ، لارنج  هب  زور  نامه  ربخ ، نیا  تفاـیرد  اـب  زین  یـسیلگنا  تسینویهـص  ریزو  روفلاـب ، درل   (3) .تشاذگ سیلگنا 

نآ ناتسود  هلئاع و  ءاهبلادبع و  ترضح  تنایص  ظفح و  رد  اوق  عیمج  هب   » هک درک  دیکأت  رداص و  یفارگلت  نیطسلف  رد  سیلگنا 

84 ص :

ص 282. ج 2 ،  تیاده ، حیباصم  ینامیلس ، هللازیزع  - . 1
ص 312. ج 2 ، بیتاکم ، کن : - . 2

.305 ص.هییاهبلا رثآم  یف  هیردلا  بکاوکلا  - 3
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تیان  » ناشن اب  ار  يو  ادا و  ءاهبلادبع  هب  ار  دوخ  نید  گنرد ، ¬ یب افیح ، رد  رارقتـسا  زا  سپ  سیلگنا  تلود  (1) .دنشوکب » ترضح 
رد لدع  هدرپارـس  هکنیا  زا  درک و  اعد  مجنپ ، ژرژ  سیلگنا ، روتارپما  يارب  زین  ءاهبلادـبع  لباقم ، رد  .درک  رختفم  رـس »  » بقل و  دوه »

(2) .درازگ رکش  ادخ  هاگرد  هب  دش ، هدرتسگ  نیطسلف  نیمزرس  رسارس 

اکیرما اپورا و  هب  ءاهبلادبع  رفس  ه )_

زین ءاهبلادبع  یعامتجا  یسایس و  ياه  تیدودحم  تنطلس ، زا  دیمحلادبع  ناطلـس  يرانکرب  هیکرت و  رد  ناوج  كرت  بالقنا  یپ  رد 
رصم و هب  نیطـسلف  زا  اکیرما  اپورا و  ناییاهب  توعد  هب  ق  _ . لاس 1328 ه رد  وا  دـش و  فرطرب  دوب ، تموکح  هیحان  زا  هک  اجنآ  ات 

اهب یلـصا  ياه  ¬ هزومآ ناونع  هب  ار  ییاه  هزومآ  هلاـس ، هس  رفـس  نیا  رد  يو  .تفر  اـکیرما  هب  رگید  راـب  کـی  اـپورا و  هب  اـجنآ  زا 
(3) .دـش رتشیب  اهنآ  دادـعت  نامز  تشذـگ  اب  هچرگ  دنـسانش ؛ یم  هناگ  - هدزاود ياه  ¬ هزومآ مان  هب  ار  اـهنآ  هزورما  هک  درک  یفرعم 
هب یبهذـم ، رهاـظ  هب  تیـصخش  نیا  یگتفیـش  درک ، ¬ یم ییاـمندوخ  رگید  زیچره  زا  شیب  برغ  هب  ءاهبلادـبع  ياهرفـس  رد  هـچنآ 

رد يو  .دوب  برغ  قرب  قرز و  رپ  ندمت 

85 ص :

ص 297. ج 3 ، عیدب ، نرق  - 1
305 .ص ج 2 ، هییاهبلا . ، رثآم  یف  ۀیردلا  بکاوکلا  یتیآ ، ص 299 ؛  ج 3 ، عیدب ، نرق  ص 347 ؛  ج 3 ، بیتاکم ، کنن : - 2

ص 185 نموم ، ناژوم  - 3
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: تفگ اکیرما  ياه  ییاهب  زا  یکی  لزنم  رد  دوخ  ینارنخس 

مدش و رضاح  برغ  سلجم  رد  هللادمحلا  .متسه  یقرش  نم  .مدش  دراو  یلفحم  عمجم و  وچمه  رد  هک  مراد  رورس  تیاهن  نم  بشما 
برغ قرش و  تلم  تسا  نکمم  هک  میوگ  یم  نم   ... .تسا روهش  هولج و  تیاهن  رد  تیناسنا  رون  نانآ  يور  رد  هک  منیب  یم  یعمج 

.ددرگ (1) لصاح  ناریا  اکیرما و  نایم  ّمات  طابترا  دنوش و  دحتم 

ءاهبلادبع گرم  و )

سپ .درم  ینالوط  نادـنچ  هن  يا  يرامیب  یپ  رد  .م  لاس 1921 ربماون  اب 28  ربارب  يدیشروخ   1300  / ق _.. لاس 1340ه رد  ءاهبلادبع 
تارمعتـسم ریزو   » .دـندرک يدرد  مه  شناگدـنامزاب  اب  نوگانوگ  ياه  ¬ لکـش هب  وا  یبرغ  نارادتـسود  ناراداوه و  يو ، گرم  زا 

تموـکح تیلـست  يدرد و  ¬ مه بـتارم  دوـمن  اـضاقت  لـیچرچ ...  نوتـسنیو  رتـسم  ناتـسلگنا ، هاـشداپ  ترـضح  ¬ یلعا تموـکح 
رـس دـیقف  ناگدـنامزاب  هب  دومن  مالعا  ...زین  یبنلا  تنوکیا  ...دـیامن و  غالبا  ییاـهب  هعماـج  هب  ار  ناتـسلگنا  هاـشداپ  ترـضح  ¬ یلعا
زین ویورگنک  لارنج  رصم ، یمازعا  ياوق  لک  هدنامرف  ...دییامن .  غالبا  هللارم  هنامیمص  تیلست  ییاهب  هعماج  يدنفا و  سابع  ءاهبلادبع 

(2) دییامن .» غالبا  ییاهب  سابع  رس  دیقف  نادناخ  هب  ارم  هقیمع  تاساسحا  تسا  ینمتم  : » دومن هرباخم  ار  لیذ  فارگلت 

86 ص :

ص30. ج 2 ، ءاهبلادبع ، تاباطخ  - 1
ص 226. نامه ، - 2
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دمحم یلع  دیـس  ياه  ¬ ناوختـسا هللاءاهب ، نامرف  هب  هک  ییاج  نامه  تسا ؛ لمرک  هوک  رد  عقاو  باب ، هاگمارآ  رانک  رد  وا  هاـگمارآ 
.تفرگ رارق  اجنآ  رد  باب 

ءاهبلادبع راثآ  ز )

؛) ییاهب تناید  لوا  هرود  خیرات   ) یسراف هب  حایس  یصخش  هلاقم  . 1

؛ یسراف هب  هیندم  هلاسر  . 2

؛ یسراف هب  نردم ) تسایس  رد   ) هیسایس باتک  . 3

؛) هریغ ریسفت و  یناحور و  هفسلف و  مهم و  ياه  ¬ هتشون هدنریگربرد   ) تاضوافم باتک  . 4

؛) یبرع یسراف و  هب  حاولا  لماش   ) دلج راهچ  رد  بیتاکم  باتک  . 5

؛) هیکز سوفن  لاوحا  حرش  لماش   ) افولا هرکذت  . 6

؛ یسراف هب  اه  تاجانم  هعومجم  . 7

؛ یبرع هب  اه  تاجانم  هعومجم  . 8

؛) یمومع حلص  يارجا  يارب   ) ياهال تیعمج  همان  خساپ  . 9

؛ لروف روسفورپ  خساپ  . 10

؛ یبرع یسراف و  هب  دلج  ود  رد  هکرابم  تاباطخ  . 11

؛ يرذآ نابز  هب  حاولا  هعومجم  . 12

؛ کیرما حول  . 13

(. همان تیصو   ) هکرابم يایاصو  حاولا  . 14

ینابر يدنفا  یقوش  همان  یگدنز  . 3

دلوت فلا )

ق _ . ناضمر 1314 ه اب 27  ربارب  دنفسا 1276  مهدزای  رد  نهلارما » یلو   » هب بقلم  ینابر  یقوش 
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، دوخ يردام  ّدـج  هاگدـیعبت  اکع ، رد  یگلاس  هدزای  ات  يو  .دوب  نانفا (2) يداـه  ازریم  (1) و  هیئایـض دنزرف  وا  .دـمآ  ایند  هب  اکع  رد 
.درب رس  هب  هللاءاهب 

تالیصحت ب )

هک افیح  رهش  هب  شیاه ، هداون  لیصحت  همادا  روظنم  هب  دوخ  هداوناخ  هارمه  ءاهبلادبع  .م ، لاس 1908 رد  ینامثع  تموکح  طوقس  اب 
هب سپـس  داد و  ماجنا  ررفد  جـلاک  رد  اـفیح  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  یقوش  .درک  ناـکم  لـقن  دراد ، رارق  اـکع  يرتمولیک  هدزاود  رد 
زا كردم  نتفرگ  هب  قفوم  ایوگ  دیزگرب و  تالیصحت  همادا  يارب  ار  ناتسلگنا  دروفسکآ  هاگشناد  تیاهن  رد  .تفر  توریب  هاگشناد 

.دشن (3) هاگشناد  نیا 

ینیشناج تحارـص ، اب  باتک  نیا  ات 16  ياه 11  هحفـص  رد  دـشاب ، تسرد  ءاهبلادـبع  هب  ایاصو  حاولا و  هلاـسر  ندوب  بوسنم  رگا 
.تسا هدش  مالعا  ییاهب  هعماج  رد  رما  تیالو  ناونع  هب  یقوش 

هللارما تیالو  هلسلس  زا  هقلح  نیرخآ  نیتسخن و  ج )

رما تیالو  هلسلس  ور ، ¬ نیازا .درکن  دروم  نیا  رد  زین  یتیصو  چیه  دوب و  میقع  هللا  رما  تیالو  هلسلس  رما  یلو  نیتسخن  يدنفا  یقوش 
.تفاین همادا 

هعماج ربهر  شگرزبردپ و  ءاهبلادـبع ، توف  ربخ  دروفـسکآ  هاگـشناد  رد  لیـصحت  نامز  رد  یقوش  هک  تسا  هدـمآ  ییاهب  عبانم  رد 
هرادا تدـم ، نیا  رد  .درک  يریگ  ¬ هرانک همه  زا  یلک  هب  یهام  دـنچ  هک  دوب  راوشد  نانچ  وا  يارب  ربخ  نیا  لمحت  .دینـش  ار  ییاـهب 

بقلم هییاهب   ) ءاهبلادبع رهاوخ  هدهع  رب  روما 

88 ص :

.ءاهبلادبع گرزب  رتخد  - 1
، باب ناشیوخ  هب  ییاهب  همان  ¬ هژاو رد  .تساه  هخاش  يانعم  هب  نانفا  .باب  دمحم  یلع  دیس  لوا  رسمه  مگیب ، هجیدخ  هدازردارب  - 2

عـضو تییاهب  رد  تاداس ، هلـسلس  دننام  يزیچ  نتخاس  يارب  ار  باقلا  نیا  ًارهاظ  ءاهب  .دـنیوگ  ¬ یم ناصغا  اهب ، ناشیوخ  هب  نانفا و 
.درک

ص212. لیحلا ، فشک  - . 3
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هدامآ زا  سپ  وا  .تفرگ  تسد  هب  ار  ییاهب  هعماج  روما  مامز  تشگزاب و  افیح  هب  هام  دـنچ  زا  سپ  یقوش  .تسا  هدوب  اـیلع ) هقرو  هب 
هک تسا  هدمآ  یقوش  فلاخم  عبانم  رد  یلو  .درک  ییاهب  تالیکشت  تیوقت  هب  عورش  دوخ ، تلاسر  اب  هعماج  ندرک  انـشآ  نتخاس و 

ياـه هبذاـج  هن  دـید و  ¬ یم دوخ  رد  ار  يربـهر  ییاـناوت  هن  وا  شدوخ  هنرگو  دیـسر ، تساـیر  هب  شرداـم  يزاـب  ¬ گـنرین اـب  يو 
لوط رد  تشادـن و  وا  یحور  ياه  ¬ یتحاران هب  یطبر  چـیه  تالیکـشت  زا  يریگ  ¬ هرانک .درک  ¬ یم اـهر  ار  وا  برغ  رد  یگدـنز 

.دندرک توعد  افیح  هب  نوگانوگ  ياه  هدعو  اب  ار  يو  اهراب  درک ، ¬ یم يراددوخ  هقرف  تیلوئسم  راب  نتفریذپ  زا  هک  یهام  دنچ 

يدنفا یقوش  هرود  عیاقو  د )

هراشا

هرود نیا  عیاقو  نیرت  ¬ مهم هب  هصالخ  روط  هب  هک  دش  هدوشگ  تییاهب  خیرات  رد  يدیدج  لصف  تسایر ، ماقم  هب  یقوش  ندیـسر  اب 
: مینک ¬ یم هراشا 

لیئارسا یتسینویهص  تسرپداژن  تلود  لیکشت  کی _ 

مّلـسم قوقح  نداـهن  اـپ  ریز  اـب  لیئارـسا  يدوهی  تموکح  يو ، غیرد  یب  یهارمه  زیمآ و  ¬ تناـیخ توکـس  اـب  یقوش و  نارود  رد 
هعماج بلق  رد  يدوهی  یتلود  داجیا  يارب  یناهج  مسینویهص  اب  تییاهب  نایاپ  ¬ یب يراکمه  .دمآ  راک  يور  نیطسلف  رد  ناینیطسلف ،
فاعم ضراوع  تایلام و  زا  دوش و  تظافح  ناییاهب  لاوما  كالما و  زا  دبای و  تیمسر  اجنآ  رد  کلسم  نیا  هک  دش  ببس  یمالسا ،

.دندرگ (1)

89 ص :

ص 165. ج 2 ،  هکرابم ، تاعیقوت  - 1
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هلاس هد  هشقن  يارجا  یحارط و  ود _ 

هلمج زا  تییاهب ، ینید  نامزاس  یناـهج  يرادا و  تالیکـشت  شرتسگ  ناـهج و  فلتخم  ياـهاج  هب  ناـییاهب  ترجاـهم  حرط  يارجا 
تعرـس اـکیرما  اـپورا و  رد  يدـالیم ، تصـش  ههد  رد  هژیو  هب  دـنیآرف ، نیا  .دوـب  هقرف  نیا  رب  شتـسایر  نارود  رد  وا  ياـه  ¬ مادـقا

.دیسر نایاپ  هب  راکذالا  قرشم  مان  هب  ییاهب  ¬يا  هراق ياهدبعم  نامتخاس  تفرگ و  يرتشیب 

تییاهب زا  هتسجرب  ناغّلبم  ییادج  هس _ 

هراشا

ریغ هناتسود  ¬ ناسنا ياه  ¬ نامزاس اهنآ  زا  يا  هدع  دندرک و  ادج  یقوش  تالیکشت  زا  ار  دوخ  هار  ییاهب ، هتسجرب  ناغّلبم  زا  یخرب 
: هلمج زا  دنداد ؛ لیکشت  یبهذم 

بارهس دمحا  ازریم  لوا _ 

يو هب  هتسباو  ار  هیبارهس  هقرف  ناگدنسیون ، یخرب  .داهن  ناینب  ار  رتخاب » رواخ و  ناوراک   » هک دوب  ءاهبلادبع  راکرپ  یمیدق و  نارای  زا 
.دنناد ¬ یم

هراوآ یتفت  نیسحلادبع  مود _ 

تییاهب نامز  رد  یتفت  هلمج  زا  دنتـشگزاب ؛ مالـسا  رهمرپ  ناماد  هب  دـندرک و  اهر  لماک  روط  هب  ار  ییاـهب  نییآ  زین  رگید  ¬يا  هدـع
خیرات باـتک  نیرت  ¬ مهم يدـنفا  یقوش  تشگزاـب ، نیا  یپ  رد  .دـیمان  یتیآ  ار  دوخ  تشگزاـب ، زا  دـعب  دـش و  ¬ یم هدـیمان  هراوآ 

، دوب هدرک  دییأت  ار  نآ  ءاهبلادبع  ینعی  هللاءاهب ، قاثیم  زکرم  دوب و  هتشاگن  يو  هک  ار  هییاهبلارثأم  یف  هیردلا  بکاوکلا  مان  هب  تییاهب 
.تسا تییاهب  بالجنم  زا  یتیآ  همان  ¬ هبوت عقاو ، رد  لیحلا  فشک  باتک  .درک  مالعا  رابتعا  یب 

يدتهم یحبص  هللا  لضف  موس - 

ردـپ و ماـیپ  .دوب  يدـنفا  ساـبع  هاـگرد  ناـکیدزن  زا  وا  دوخ  ناـشاک و  ییاـهب  یباـب  ياـه  ¬ نادـناخ نیرت  نهک ¬ زا  يو  نادـناخ 
یتداـع هب  یقوش  دوش  یم  موـلعم  شیاـه  هتـشون  زا  .تسا  هقرف  نیا  دـقن  یفرعم و  رد  يو  راـثآ  نیرت  فورعم  زا  یحبـص  تارطاـخ 

تلاجخ نآ  مکح  نایب  زا  سدقا  باتک  رد  هللاءاهب  هک  دوب  راچد  تشز 
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.دنام یقاب  مهبم  دیشک و 

يدرجورب وکین  نسح  ازریم  مراهچ _ 

نیا زا  زین  ار  يرارـسا  نایب و  ییاهب  هقرف  هب  ار  دوخ  جورخ  دورو و  یگنوگچ  لاح و  حرـش  وکین ، هفـسلف  باتک  شراـگن  اـب  زین  يو 
همه نیا  زا  دـنک  یم  یتفگـش  تریح و  رد  قرغ  ار  نارگید  دزاس و  ¬ یم نیگمـشخ  هدنمرـش و  ار  ناـییاهب  هک  دـنک  یم  اـشفا  هقرف 

.ینید رهاظ  هب  هعومجم  کی  رد  یتسپ 

يا هغارم  داصتقا  حلاص  ازریم  مجنپ _ 

و هللا » تاحفن  رـشان  هللارما و  یغّلبم   » ماقم هب  ندیـسر  زا  سپ  هک  دوب  ناییاهب  یناحور  لفحم  یـشنم  يا ، هغارم  داصتقا  حـلاص  ازریم 
.تشاگن (1) نانآ  در  رد  ار  ظاقیا  باتک  دش و  ناملسم  دنادرگ و  يور  تییاهب  زا  اهنآ ، راثآ  ناییاهب و  لاوحا  اب  ییانشآ 

یقوش گرم  ه )_

توف ندنل  رد  یناهگان  كوکشم و  روط  هب  لدعلا » تیب   » لیکـشت زا  شیپ  لاس  شـش  اب 1336 ، ربارب  ق  _ . لاس 1377 ه رد  یقوش 
اب تباث  گنهرـس  .دـنتفریذپن  ار  لیلد  نیا  ناـییاهب  یخرب  هک  دـندرک  مـالعا  ازنولفنآ  ار  وا  گرم  تلع  .دـش  نفد  اـج  ناـمه  درک و 

نیا .تسناد  ندـنل  لفحم  ياضعا  يو و  رـسمه  لوسکاـم ، هیحور  مناـخ  هئطوت  رثا  رب  ار  يو  گرم  هرود ، نآ  رد  ¬يا  هماـن راـشتنا 
هـسیسد هنوگره  لامتحا  تشاد ، رارق  يدنفا  یقوش  رایتخا  رد  هک  یلاوما  نیگنـس  مقر  هب  هجوت  اب  یلو   (2)، دشن تابثا  زگره  هیضرف 

تدـش هب  دوب ، ریگ  ¬ مشچ یتردـق  تورث و  رب  طلـست  تقیقح  رد  هک  ناـییاهب  تیعمج  رب  طلـست  يارب  وا ، گرم  رد  هئطوت  ینیچ و 
.دوش یم  تیوقت 

رد اهنت  ناـییاهب ، ربهر  یناـبر ، یقوش  لاوما  كـالما و  ثرا  رب  تاـیلام  مقر  وا ، گرم  ناـمز  ینعی  لاس 1336  رد  مینادب  تسین  دـب 
اب 287 ربارب  ناریا  روشک 

91 ص :

ص 282. ناییاهب ، یفجن ، رقابدمحم  دیس  کن : - 1
.179 صص 177 _  نیئار ، یقیقحت  هسسؤم  تییاهب ، رد  باعشنا  نیئار ، لیعامسا  کن : - 2
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.دوب (1) رالد  نویلیم 

يدنفا یقوش  راثآ  و )

؛) یسیلگنا هب   ) مهم هلاسر  تفه  لماش  عیدب ، مظن  . 1

؛) یسیلگنا هب   ) ییاهب تالیکشت  ياهروتسد  لماش  ییاهب  تناید  يرادا  مظن  . 2

؛) یسراف هب  همجرت  یسیلگنا و  هب   ) یهلا لدع  روهظ  باتک  . 3

؛) یسراف هب   ) نرق کی  رصتخم  خیرات  لماش  نرق  حول  . 4

؛) یبرع هب   ) عیدبلا عدبالا  نرقلا  اذه  . 5

؛) یسراف هب  همجرت  یسیلگنا و  هب   ) دیسر ارف  دوعوم  زور  . 6

؛) یبرع یسراف و  هب  همجرت  یسیلگنا و  هب   ) ییاهب تاماظن  . 7

ءاهبلادـبع رظن  رب  انب  ار  نآ  هدـنیآ  رورم و  ار  تییاهب  خـیرات  هک  یـسیلگنا  نابز  هب  يدـنرز  لیبن  خـیرات  باتک  همجرت  ییاهب  رود  . 8
(2) دنک ؛ ¬ یم ینیب  شیپ 

؛) یبرع نابز  هب   ) يدنرز لیبن  باتک  همجرت  راونالا  علاطم  . 9

، باب ياعدا  نالعا  لاس  نیمدـص  ات  ءاهب  باب و  خـیرات  لماش  تسا ، دـلج  راهچ  رد  یـسیلگنا و  هب  باتک  نیا  لصا  عیدـب : نرق  . 10
.تسا دلج  شش  یسراف  هب  هک  نوگانوگ  ياه  تبسانم  هب  یقوش  ياه  طخ  تسد  هعومجم  هکرابم و  تاعیقوت 

92 ص :

ص 343. نامه ، کن : - 1
ص 706. ش 9 ، موس ، لاس  رهوگ ، هلجم  ییابطابط ، طیحم  کن : - 2

تییاهب دقن  www.Ghaemiyeh.comلیلحت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 111 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_92_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_92_2
http://www.ghaemiyeh.com


تییاهب دیاقع  رب  يدقن  مراهچ : لصف 

تییاهب رد  دیحوت 

: دنا هدرک  فیرعت  یهلا  نایدا  هک  دنک  یم  فیرعت  هنوگ  نآ  ار  ادخ  دحوم و  ار  دوخ  تاغیلبت ، ماقم  رد  تییاهب 

، مّرکم لکیه  نآ  هک  تسا  دنوادخ  دجم  لالج و  دجاس  هکلب  دنک ، یمن  شتسرپ  ار  هللاءاهب  ترـضح  يرـشب  لکیه  ییاهب ، صخش 
.تسا (1) نآ  رهظم 

تماق رد  هکلب  تیرهظم ، هاگیاج  رد  هن  يرون  یلع  نیسح  صخش  میرگن ، یم  هقرف  یلصا  ناربهر  ياه  هتـشون  هب  یتقو  لاح ، نیا  اب 
نیا هاوگ  هقرف ، دوجوم  عبانم  رد  يرون  یلع  نیـسح  ازریم  هاگیاج  رب  هاتوک  يرورم  .دوش  یم  هدـید  يراگدـنوادخ  ماـقم  تیهولا و 

.تساعدم

اتکی ییادـخ  وا  وگب : ٌدَـحَا ؛ ُهللاوه  ُْلق  : » تسا هناگی  ادـخ ، هک  تسا  نیا  میا ، هتخومآ  الع  لج و  دـنوادخ  هرابرد  نآرق  زا  اـم  هچنآ 
اهنت هن  هتشاگن ، هللاءاهب  شردپ ، زا  لقن  هب  ءاهبلادبع  هچنآ  رب  انب  ییاهب  يادخ  لاح ، نیا  اب  ( 1 دیحوت : « ) .تسا

93 ص :

راثآ عماج  تیاس  رد : سرتسد  لباق  کینورتکلا  هخـسن  ص 87 ، یهلا ، ریشب  همجرت : دیدج ، رـصع  هللاءاهب و  تنملـسا ، يا  یج  - 1
.ییاهب
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.دنا هدیسر  ییادخ  ماقم  هب  وا  نامرف  حشرت  زا  زین  رگید  يرایسب  هکلب  تسادخ ، دوخ 

تهَّلَاَت يرمَا  ِحشَر  نِم  ِهولُالا  ّلُک 

تَّبََرت یمکُح  ِحفط  نِم  ِبِوبُّرلا  ِّلُک  َو 

.دنتفای (1) تسد  تیبوبر  ماقم  هب  نم  مکح  فرظ  زا  ناراگدرورپ  همه  دندیسر و  ییادخ  هب  نم  نامرف  شزیر  زا  نایادخ  همه 

یب اهنت  هن  ادخ ، نیا  ییاهب ، فیرعت  رد  ( 2 دیحوت : « ) .تسا زاین  یب  دنوادخ ، ِدَمَّصلا ؛ هللا  : » تسا زاین  یب  نادحوم ، هشیدنا  رد  ادـخ 
یکی فصو  رد  هک  دینک  هجوت  یلع  نیسح  ازریم  زا  هلمج  نیا  هب  .تسا  دنمزاین  تخس  يزاین  یب  هب  ندیـسر  يارب  هکلب  تسین ، زاین 

: دسیون یم  باب  نارای  زا 

یلع َّرقَتسا  ام  ِِهتَِّینامحَر و  ِشرع  یلَع  ُهللا  يَوَتسا  اَم  ُهالول  .دندش  روهظ  سمش  قارشا  ّلحم  هک  تسا  نیـسح  الم  بانج  هلمج  نآ  زا 
يزاین یب  تینادمص و  یسرک  رب  هن  دنامب و  تسناوت  یم  تینامحر  شرع  رب  هن  ادخ  دوبن ، نیـسح  الم  رگا  سپ  .ِِهتَِّینادَمَـص  ِّیِـسرُک 

.تفای یم  رارقتسا 

مل دلی و  مل   » ییاهب يادخ  لباقم ، رد  ( 3 دیحوت : « ) .َدلُوی َْملَو  ِْدلَی  َْمل  : » دیاز یم  ار  یسک  هن  تسا و  یـسک  هداز  هن  نادحوم  يادخ 
: دسیون یم  دوخ  تدالو  بش  دروم  رد  هللاءاهب  یلع  نیسح  ازریم  .تسین  زین  دلوی »

.َْدلُوی (2) َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  ْنَم  َِدلُو  ِهیف  ِمیظَعلا َو  ِمَظْعَْألا  ِهِمِْسا  ِشْرَع  یلَع  ِمَدِقلا  ُلامَج  يوَتْسا  ِهیف  يذَّلا  ِرْجَفلا  اذه  ْنِم  اذَّبَح  ایَف 

مسا شرع  رب  يرون ) یلع  نیسح  ازریم   ) مدق لامج  هک  یحبص  رب  داب  نیرفآ 

94 ص :

صص 254و255. ج 2 ، بیتاکم ، يدنفا ، سابع  کن : ص 336 ؛ ج 2 ، یلعا ، ملق  راثآ  يرون ، یلع  نیسح  - 1
ص 51. عیدب ،  130 يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسؤم  هعست ، مایا  هلاسر  يرواخ ، قارشا  دیمحلادبع  - 2
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.دیاز یم  هن  تسا و  هدش  هداز  هن  هک  نآ  دش ؛ هداز  حبص  نیا  رد  تفای و  رارقتسا  دوخ  میظع 

ناییاهب يادخ  ( 4 دیحوت : « ) .دشابن ییاتمه  چـیه  ار  وا  دـحَا ؛ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  : » تسا ریظن  یب  اتمه و  یب  يدـمحم  نآرق  رد  ادـخ 
هب اکع و  رد  یکچوک  نادنز  رد  مه  نآ  .دوش  یم  دودحم  نیعم  دـح  هب  اه  ناسنا  دـننام  هک  تسا  ییادـخ  اریز  تسین ؛ مه  ریظن  یب 

: دزادرپ یم  ییارس  هحون  هب  شیوخ  بوبحم  ناگدنب  رادید  ترسح  رد  هک  هنوگ  نآ  دوش  یم  ینادنز  دوخ  ملاظ  ناگدنب  تسد 

.دیرفلا (1) نوجسملا  انا  الا  هلا  هنا ال  ءاضقلا  هردس  نم  ءالتبالا  هعقب و  یلع  ألبلا  رطش  نم  یحوی  ام  عمسا 

زج ییادخ  تسین  .تسا  نینچ  نأش  هک  یتسرد  هب  .اضق  تخرد  زا  التبا  تنحم و  هعقب  رب  الب  يوس  زا  دوش  یم  یحو  ار  هچنآ  ونـشب 
.تساهنت ینادنز  هک  یلع ) نیسح  ازریم   ) نم

.دالبلا (2) برخأ  یف  ًانوجسم  ناک  ذا  کبر  رما  کلذک 

.دوب ینادنز  اهرهش  نیرتدب  رد  هک  ینامز  تراگدرورپ  درک  رما  نینچ 

.نیملاظلا (3) يدیا  تبستکا  امب  رایدلا  برخأ  یف  سبح  دق  هسفنل  ملاعلا  قلخ  يذلا  نا 

.تسا ینادنز  نارگمتس  تسد  هب  اهرهش  نیرتدب  رد  قیقحت  هب  درک ، قلخ  شدوخ  يارب  ار  ایند  هک  یسک  هک  یتسرد  هب 

(4) .هئابحا نم  دحأ  یلا  رظنی  نأ  هوعنم  هسفنل  ملاعلا  قلخ  يذلا  نا 

زا یکی  ات  تسا  هدش  عنم  درک ، قلخ  شدوخ  يارب  ار  ملاع  هک  نآ  انامه 

95 ص :

ص 286. نیبم ، باتک  يرون ، یلع  نیسح  ازریم  - 1
ص 342. نامه ، - 2
ص 56. نامه ، - . 3

ص 233. نامه ، - . 4
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.دنیبب ار  شیوخ  نارادتسود 

یم ینادنز  راتفرگ و  دوخ  ناگدنب  تسد  هب  هک  لیلذ  نینچ  ییادـخ  ایآ  تسا ؟ یهلا  مالک  تالمج ، نیا  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  ایآ 
؟ تسا شتسرپ  راوازس  دوش ،

ماقم ياعدا  يارب  یلاجم  رگید  دـنک و  یم  یفرعم  ادـخ  تاذ  تنونیک و  همه  زا  رت  مهم  لاـمج و  لـکیه و  ار  دوخ  یتاراـبع ، رد  وا 
: دسیون یم  تحارص  هب  نیبم  باتک  رد  سپ  .دراذگ  یمن  یقاب  تیرهظم 

یتکرح یف  هتاذ و ال  الا  یتاذ  یف  هتنونیک و ال  الا  یتنونیک  یف  هلامج و ال  الا  یلامج  یف  هللا و ال  لکیه  ـالا  یلکیه  یف  يری  ـال  لـق 
.دومحملا (1) زیزعلا  هملق  الا  یملق  یف  هنوکس و ال  الا  ینوکس  یف  هتکرح و ال  الا 

رد هن  ار و  وا  یگنوگچ  زج  ما  یگنوگچ  رد  هن  ار و  وا  لامج  زج  ملامج  رد  هن  ار و  ادـخ  لـکیه  زج  دوخ  لـکیه  رد  منیب  یمن  وگب 
.ار وا  هدش  هدوتس  زیزع و  ملق  زج  مملق  رد  هن  ار و  وا  تکرح  زج  متکرح  رد  هن  ار و  وا  تاذ  زج  متاذ 

: دسیون یم  تسا و  هتسناد  ادخ  ار  دوخ  زین  ًانطاب  هک  ًارهاظ  طقف  هن  يرگید ، لاقم  رد  ازریم 

.نیبم هلفغ  یف  سانلا  نکلو  ياوس  کلملا  یف  تسیل  يرهاظ  ینطاب  ینطاب و  يرهاظ  وعدی 

.دنراکشآ تلفغ  رد  مدرم  یلو  تسین ؛ نم  زا  ریغ  يدوبعم  ناهج ، رد  دناوخ ، یم  ار  منطاب  مرهاظ ، ار و  مرهاظ  منطاب ،

ماگنه هک  دـهد  یم  نامرف  شیوخ  ناوریپ  هب  مادـقا ، نیرخآ  رد  تینوعرف ، شطع  ندـناشن  ورف  تیهولا و  ياعدا  تاـبثا  يارب  ازریم 
: داد رارق  ناییاهب  هلبق  ار  شیوخ  مسج  یمسر ، روط  هب  بیترت ، نیا  هب  دنرازگب و  زامن  وا  يوس  هب  زامن 

96 ص :

صص 13 و 14. يرما ، فراعم  هسسؤم  عیدب ،  153 نیبم ، باتک  ج 1 ، یلعا ، ملق  راثآ  - 1
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ءآقبلا و نئآدم  لها  لبقم  یلعالا و  ألملا  فاطم  هللا  هلعج  يذلا  سّدقملا  ماقملا  سدقالا  يرطش  مکهوجو  اولو  هولّصلا  متدرا  اذا  و 
.ماّلعلا زیزعلا  وهل  ّهنا  مکل  هانرّدق  يذلا  ّرقملا  نایبتلا  هقیقحلا و  سمـش  بورغ  دنع  تاومّـسلا � و  نیـضرالا و  یف  نمل  رمالا  ردصم 

(1)

فاوط لحم  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یـسدقم  ماقم  نیرت  هزیکاپ  هک  دیرآ  نم  يوس  هب  شیوخ  يور  دیتشاد ، زامن  هدارا  هک  یماگنه  و 
نایبت تقیقح و  دیشروخ  هک  ینامز  تسا و  هداد  رارق  نیمز  نامسآ و  رد  اهراک  زاغآرس  دیواج و  ياهرهـش  لابقا  لحم  یلعا و  الم 

.تساناد رایسب  دنمتزع و  وا  هک  یتسرد  هب  دینک .) هجوت   ) میا هدرک  رّدقم  ناتیارب  هک  یهاگیاج  هب  درک ، بورغ 

: تسا هدروآ  روتسد  نیا  هیاپ  رب  دوخ  باتک  رد  زین  ییاهب  غّلبم  ینئاق ،

، مدق لامج  هب  هجوتم  ًابلق  میتسیاب و  نآ  هب  ور  دیاب  ندـناوخ  زامن  تقو  رد  هک  تسا  اّکع  هنیدـم  رد  هکرابم  هضور  ءاهب ، لها  ام  هلبق 
(2) ...میشاب .  ءاهب  ینعی 

: دیوگ یم  ءاهبلادبع 

لامج ماقم  يدوهـش و  تیهولا  باب )  ) یلعا ترـضح  ماقم  دوب و  يربک  توبن  لبق  رهاظم  ماـقم  هللا ، یلا  عطقنم  هللا و  یلا  لـبقم  يا 
.يدوجو (3) تیوه  تاذ  تیدحا  هللاءاهب )  ) سدقا

ورف بل  دـیاب  ناییاهب  رگید  سپ  .یلجم  یلجت و  ناونع  هب  هن  مه  نآ  تسا ، هدرک  ضرف  ادـخ  روهظ  ًانیع  ار  هللاءاـهب  روهظ  اهبلادـبع ،
: دسیون یم  وا  .دنرواین  یلع  نیسح  ازریم  يراگدنوادخ  هیعاد  هیجوت  يارب  يرگید  نخس  دندنب و 

97 ص :

دنب 7. ص 7 ، سدقا ، باتک  يرون ، یلع  نیسح  - 1
.هنایدلا سورد  باتک  زا  مهدزون  سرد  ینئاق ، یلعدمحم  - 2

ص 207. رودصلا ، ردص  خیرات  راگتسر ، هللارصن  - 3
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(1) ...یلجم .  یلجت و  ناونع  هب  هن  تسا ، هللا  روهظ  سفن  مظعا ، روهظ  نیا  ... 

نانچ تسا و  كربتم  لیبس  شیر و  اب  ییادـخ  همـسا _  ّزع  یلاعت _  قح  ترـضح  اب  شرایـسب  ياه  توافت  رب  هوالع  ییاهب  يادـخ 
: داد مسق  نآ  قح  هب  ار  دنوادخ  ناوت  یم  هک  دراد  یتلزنم  ردق و 

.هجولا (2) تاحفص  یلع  كّرحتی  یتلا  ِکتاَرَعشب  کلئسا  یِّنا  مهللا 

.دنک یم  تکرح  تتروص  يور  رب  هک  تیاهوم  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 

تییاهب رد  توبن 

یتسرد هب  شناراذگ  ناینب  هرابرد  ار  تییاهب  هاگدـید  دـیآ ، یم  تسد  هب  توبن  مهم  لصا  هرابرد  ییاهب  هقرف  یمـسر  عبانم  زا  هچنآ 
؟ دنتسین مادک  چیه  ای  دنربمایپ  دنیادخ ؟ ایآ  دنراد : یهاگیاج  هچ  ییاهب  هقرف  ناربهر  هک  تسین  نشور  ًاعقاو  دنک و  یمن  نشور 

: مینک یم  رورم  میهن و  یم  مه  رانک  ار  هقرف  یمسر  ياه  ترابع  زا  ینامدیچ 

: تسا هدروآ  هللاءاهب  ازریم  زا  لقن  هب  ییاهب  غّلبم  يرواخ ، قارشا  فلا )

اریز تسا ؛ رتالاب  قباس  رهاظم  زا  میرک  دوعوم  میظع و  روهظ  نیا  ماقم 

98 ص :

ص 26. نامه ، - 1
ناوسیگ و ندوـب  ناـشفا   » رب ینبم  ص 240 ) هللاءاهب ، باـتک  رد  « ) یـضیف  » ناـیب هب  هجوت  اـب  ص 123 . بوـبحم ، ترـضح  هیعدا  - 2

حیباصم باتک  رد  جردنم  ، ) يدنفا سابع  هرود  مه  ییاهب  غّلبم  یناگیاپلگ ، يدهم  دیس  خساپ  هیجوت و  یلع ،» نیـسح  ازریم  نساحم 
دیس ...کتارعـشب ،» کلئـسا  ینا  مهللا   » هرابرد دننک  یم  ضارتعا  اهدنوخآ  : » میروآ یم  دای  هب  ار  صص 26 و 27 ) ج 3 ، تیاده ،

اضعا ریاس  نتـشاد  اب  ادخ  رگا  دیناد  یم  امـش  دشاب و  هتـشاد  وم  دیابن  رگم  دراد ، مشچ  دراد و  تسد  هک  ییادخ  دیوگ : یم  يدهم 
يرما تایرـشن  یلم  هنجل  ار  باتک  نیا  میرادن »...؟ داقتعا  لچک  يادخ  هب  ناییاهب  ام  دوب و  دـهاوخ  لچک  هتبلا  دـشاب ، وم  یب  شرس 

.تسا هدش  رشتنم  پاچ و  يرطس  هحفص 20  رد 627  ش  _ . لاس 1328 ه رد 
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اریز دش ؛ یهتنم  توبن  هرود  تسا و  هللا  روهظ  میظع ، دوعوم  روهظ  هک  تسا  لیلد  نیا  دش و  متخ  هللا  لوسر  دـمحم  روهظ  هب  توبن 
.هدوب (1) ایبنا  متاخ  هللا  لوسر 

: تسا هدروآ  نینچ  هدرک و  بلس  هللاءاهب  زا  ار  تلاسر  توبن و  ماقم  بلطم ، نیا  رب  دیکأت  اب  يرگید  ياج  رد  وا 

هروس رد  هدرک و  متخ  شکرابم  دوجو  هب  ار  توبن  هلـسلس  هدـیمان و  ایبنا  متاخ  ار  لوسر  ترـضح  دـیجم ، نآرق  رد  دـنوادخ  اـنامه 
، حوضو لامک  رد  بلطم  نیا  زا  و  .َنیِِّیبَّنلا » َمَتاَخَو  ِهَّللا  َلوُسَّر  نَِکلَو  ْمُِکلاَجِّر  نِّم  ٍدَـحَأ  َابَأ  ٌدَّمَُحم  َناَک  ام  : » تسا هدـش  لزان  بازحا 
، تسین هدوبن و  توبن  تلاسر و  ترـضح ، نآ  ماقم  هک  انعم  نیا  هب  دوش ؛ یم  رهاظ  نایدا  لـلم و  دوعوم  یهلا و  رهظم  ماـقم  تمظع 

(2) ...تسا .  بویغلا  بیغ  سفن  سدقم  رهظم  هللا و  روهظ  هکلب 

يربمایپ توبن و  زا  ریغ  يزیچ  هللاءاهب ، باب و  ییاعدا  تیرهظم  هک  درک  تشادرب  نینچ  ناوت  یم  هدـش  دای  ياـه  هرازگ  هظحـالم  زا 
.دنا هتشاد  يرگید  تیرومأم  تیصخش و  رفن  ود  نیا  تسا و 

: تسا هدمآ  توبن  هژاو  لیذ  تسا ، يرواخ  قارشا  ياه  هتشون  زا  هک  تغل  رازه  هدزون  هب  موسوم  تییاهب  تاغل  گنهرف  رد  ب )

تیاده یهلا و  یحو  ندروآ  یهلا ، ِتلاسر  ادخ ، زا  رابِخا  تسا :) هدش  هَُّوُبن  هب  مَغدـُم  بلق و  هک  هدوب  هَءُؤُبن  لصا  رد   ) تَُّوُبن هَُّوُبن _ 
زین ییوگ  شیپ  بیغ و  زا  نداد  ربخ  يانعم  هب  یسراف ، رد  يربمغیپ ، قلخ ،

99 ص :

ص 78. ج 1 ، موتخم ، قیحر  يرواخ ، قارشا  دیمحلادبع  کن : - 1
ص 114. ج 1 ، عینم ، عیقوت  سوماق  - 2

تییاهب دقن  www.Ghaemiyeh.comلیلحت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_99_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_99_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدروآ  تاُّوُبن  ار  نآ  عمج  تسا و  حلطصم 

ایبنا تیرومأم  رامش  رد  قلخ  تیاده  یبیغ و  رابخا  تلاسر و  نتـشاد  یهلا و  یحو  ندروآ  هک  تسا  نیا  زین  ترابع  نیا  زا  تشادرب 
.تسا هتفای  نایاپ  تبترم  یمتخ  ترضح  تلاسر  هرود  مامتا  اب  زین  اه  تیرومأم  نیا  هک  هدوب 

: تسا هدش  هداد  حیضوت  نینچ  یهلا  ِرَهظَم  هرابرد  تاغل  گنهرف  نیمه  رد  ج )

.ناربمغیپ (1) زا  کی  ره  ینعی  هیهلا  تافص  تالامک و  نوئش و  روهظ  یلجت و  لحم  یهلا : ِرَهظَم 

، هنیمز نیمه  رد  .دـنا  هدوـب  رادروـخرب  یهلا  تیرهظم  ماـقم  زا  هتـشذگ  ناربماـیپ  همه  هک  تسا  نآ  زین  هرازگ  نیا  رد  جردـنم  هتکن 
: هکنیا دننام  دسر ، یم  نهذ  هب  ییاه  شسرپ 

یم يدوـصقم  هچ  يارب  ار  اـهنآ  ادـخ  ضرف ، نیمه  اـب  تسا ؟ هدوـب  هچ  اـعدا  تحـص  ضرف  تروـص  رد  هللاءاـهب  باـب و  هفیظو  . 1
؟ تسا هتساوخ 

؟ دنا هدرک  يراک  هچ  ناشیاعدا  هرود  لوط  رد  نانآ  هکنیا  رت  مهم  . 2

.دوش یمن  تفای  نآ  يارب  یباوج  چیه  اریز  دنک ؛ یمن  یکمک  تسخن  شسرپ  خساپ  هب  ندیسر  رد  ام  هب  ییاهب  عبانم  رد  یسررب 

: تفگ ناوت  یم  مود  شسرپ  خساپ  رد 

ود ار  نانیا  تلاسر ، توبن و  هرود  مامتا  هب  ءاهب  حیرـصت  دوجو  اب  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  زا  تیعبت  هب  ناییاهب  بجعت ، لامک  اب  . 1
ایبنا و زا  رگید  نت 

100 ص :

.هدش هداد  حیضوت  ناگژاو  لیذ  ییاهب ، یناهج  زکرم  تغل ، رازه  هدزون  رازفا  مرن  - 1
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: تسا هتشون  تاضوافم  باتک  رد  ءاهبلادبع  .دنا  هدرمش  نیلسرم 

دّمحم ترضح  حیسم و  ترضح  یسوم ، ترضح  میهاربا ، ترضح  دننام  دنا ، هدومن  قارـشا  لالقتـسالاب  هک  هّیلک  تّوبن  رهاظم  نآ 
.كرابم (1) لامج  یلعا و  ترضح  و 

اهنآ .دـننک  دـیلقت  ایبنا  درکلمع  زا  دـنا  هدیـشوک  اهب  باب و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  اهنآ  راثآ  رورم  راـتفر و  یـسررب  اـب  . 2
حالطصا هب  ياه  باتک  زا  معا  ناش  ياه  هدروآ  هک  توافت  نیا  اب  .دنا  هدرک  عضو  یعرـش  ياهروتـسد  ماکحا و  ینامـسآ و  باتک 
.تسا ماهبا  ضقانت و  زا  راشرس  هتشادن و  ریخا  نورق  رشب  يارب  یعفن  چیه  ناشبیرغ  بیجع و  ياه  يزاس  تعیرش  ناش و  ینامسآ 

مکح رودـص  رد  باب  قطنم  یب  نشخ و  ماکحا  رفن ، ود  نیا  ياه  باتک  رد  دوجوم  رامـش  یب  يوحن  یفرـص و  ياه  طلغ  هب  هراـشا 
يارب تییاهب  هتفر  تقرـس  هب  یتعکر  هن  زامن  زین  شدوخ و  ياه  باتک  زا  ریغ  دیدج  میدـق و  بتک  وحم  هب  رما  نایباب و  ریغ  ماع  لتق 

.تسا یفاک  اعدا  نیا  تابثا 

زج هب  يراک  اهب  باب و  دنـشاب و  یهلا  رهاـظم  ناربماـیپ ، همه  هاـگره  هک  تسا  نیا  دوزفا ، تاـکن  نیا  رب  ناوت  یم  هک  يرگید  هتکن 
نیا ایآ  تسیچ ؟ دیدج  هرود  عورـش  توبن و  رـصع  ندیـسر  اهتنا  هب  متخ و  يانعم  سپ  دنـشاب ، هدرکن  دـندرک ، ایبنا  هچنآ  زا  دـیلقت 

هداتفا رُّیحت  هب  شیوخ  راک  رد  راکـشآ  ضقانت  همه  نیا  زا  ًارهاظ  زین  ازریم  دوخ  هتبلا  تسین ؟ میکح  راگدرورپ  يوس  زا  ثبع  يراک 
: تسا هدروآ  و 

101 ص :

ص 124. ءاهبلادبع ، تاضوافم  - 1
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.ًاّریحتم (1) ترص  يرما و  یف  طیخلا  سأر  ّتلض  دق  هللاات 

.ما هدش  ریحتم  مدرک و  مگ  ار  خن  رس  هک  مسق  ادخ  هب 

تییاهب رد  زیخاتسر )  ) تمایق دعب و  ملاع 

دعب ملاع  فلا )

ملاع گرم ، زا  سپ  دـیمهف  ناوت  یم  اهنآ  زا  اهنت  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  یمهبم  تروص  هب  دـعب  ملاع  زا  ییاهب  هاگدـید  رد 
یگنوگچ تیفیک و  هرابرد  یلو  تسا ، هدش  تبحـص  دعب  ملاع  زا  راب و  (2) و(3) ود اهنت  سدـقا  باتک  رد  .دراد  دوجو  زین  يرگید 

.دوش یمن  هدید  راکشآ  بلطم  نآ 

رد لمأت  لاح ، نیا  اب  .تسا  هدروآ  یبلاطم  لاـمعا ، تاـفاکم  ازج و  هب  طوبرم  لـئاسم  دروم  رد  تییاـهب  هاگدـید  هراـبرد  ءاهبلادـبع 
زا یناشن  دـنا و  هتفریذـپن  ای  هتفریذـپ  ار  ءاهب  باب و  هک  یناـسک  هب  تبـسن  تسا  یتـالیوأت  اـهنآ  رتشیب  دـهد  یم  ناـشن  يو  هاگدـید 

: دیرگنب هنومن  يارب  .درادن  دوخ  اب  دعب  ملاع  تاصتخم 

هّیدـبا و تبهوم  هّیهلا و  تالامک  نآ  هّیوامـس و  بتک  عیمج  رد  حّرـصم  هّیدـبا  تایح  تسا و  هّیدـبا  تایح  هک  هّیورخا  تافاکم  اـّما 
.ددرگ لصاح  ملاع  نیا  زا  جورع  زا  دـعب  یناحور  ملاوع  رد  هک  تسا  یمعن  تالامک و  يورخا ، تاـفاکم  .تسا  هّیدمرـس  تداـعس 

يدوجو تافاکم  اریز  دوش ؛ هّیدبا  تایح  ببـس  دـبای و  ققحت  ملاع  نیا  رد  هک  تسا  ینارون  یقیقح  تالامک  يدوجو ، تافاکم  اما 
هللا كرابتف   » رهظم دسر و  غولب  ماقم  هب  هفطن  ملاع  زا  ناسنا  شلاثم  .تسا  دوجو  سفن  یقرت 

102 ص :

ص 218. ج 2 ، یلعا ، ملق  راثآ  - 1
دنب 84. ص80 ، سدقا ، - 2

دنب 141. ص 34 ، نامه ، - 3
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لوصح یهلا و  توکلم  رد  یناحور  ياه  تمعن  عاونا  لثم  تسا  یناحور  فاطلا  معن و  يورخا ، تافاکم  ددرگ و  نیقلاخلا » نسحا 
.يدبا ناهج  رد  نامحر  ياقل  ناج و  لد و  يوزرآ 

تاکرد لفـسا  رد  طوقـس  هّیبیرال و  بهاوم  هّیهلا و  هّصاخ  تایانع  زا  ّتیمورحم  يورخا ، باذـع  ینعی  هّیورخا  تازاجم  نینچمه  و 
تاوما مکح  تقیقح  لـها  دزن  رد  یلو  تسا ، یقاـب  توم  زا  دـعب  ول  مورحم و  یهلا ، فاـطلا  نیا  زا  هک  یـسفن  ره  تسا و  هّیدوجو 

.دراد (1)

، تسا هدـمآ  باذـع  ران و  ای  روصق  روح و  ریظن  منهج  تشهب و  خزرب و  ملاع  ياه  یگژیو  هرابرد  میرک  نآرق  رد  ار  هچنآ  تییاـهب 
دوصقم هتبلا  .تسا و  هدوبن  قیاقح  كرد  هب  رداـق  رـشب  نآ  نوچ  نیـشیپ ؛ راـصعا  غلاـبان  رـشب  هب  طوبرم  دـنک  یم  یفرعم  یتاـهیبشت 

.تسا هتفیرف  دیعو  هدعو و  هب  ناکدوک  دننام  ار  رشب  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تییاهب 

.تسا یندینـش  باب  تدالو  بش  رد  هللاءاهب  يایؤر  هصق  رکذ  تسا ، لیلد  یب  ياعدا  کی  افرـص  اعدا  نیا  هکنیا  ندـش  نشور  يارب 
هیروح اـب  شیوخ  هقـشاعم  زا  یناتـساد  هنوگچ  دـنک ، یم  یفرعم  بیرف  يارب  يا  هدـعو  اـهنت  ار  روـح  هک  وا  دـینیب  یم  هصق  نیا  رد 

.دهد (2) یم  حرش  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  تروص  هب  مه  نآ  یتشهب 

تمایق ب )

، تسا هدمآ  نآ  تاصتخم  تمایق و  هرابرد  نآرق  رد  ار  هچنآ  مامت  تییاهب 

103 ص :

ص 170. ءاهبلادبع ، تاضوافم  - 1
.20 صص 16 _  ایؤر ، كرابم  حول  هعست ، مایا  هلاسر  یهتنا  - 2
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.دنک یم  نایب  یلوبق  لباق  ناهرب  چیه  نودب  ار  یبلاطم  تمایق ، يانعم  رد  فرـصت  اب  دنک و  یم  ءاهب  باب و  مایق  هب  لیوأت  هرـس  کی 
: تسا هدش  فیرعت  نینچ  تمایق  تغل ) رازه  هدزون   ) ییاهب همان  تغل  رد 

هّیلک رهظم  هب  هللا  سفن  مایق  زین  ییاهب  حالطـصا  رد  تسا و  لبق  روهظ  تمایق  لوسر  ره  تلاسر  تدـم  ناـیب ، حالطـصا  رد  تماـیق :
.تسا دوخ 

تسا و یهلا  رهظم  روهظ  مایق و  تمایق  ًاضیا  یناحور ،) گرم   ) گرم زا  دـعب  ندـش  هتخیگنارب  تلفغ ،)  ) روبق زا  نتـساخرب  تماـیق :
.تسا هدش  ریبعت  مالسا  دوعوم  مئاق و  روهظ  مایق و  هب  مه  یمالسا  ریسافت  ثیداحا و  رد 

.یلعا ترضح  روهظ  هب  تبسن  هللاءاهب  ترضح  روهظ  دوعوم ، رهظم  روهظ  دعب ، روهظ  يرخالا : همایق 

.یلعا ّبر  ترضح  روهظ  لوا ، روهظ  یلوالا : همایق 

حیضوت هب  باب  دمحم  یلع  لطعم  لقع  ياه  شوارت  ساسا  رب  ًافرـص  یلیلد  چیه  هئارا  نودب  تمایق  هب  طوبرم  ياه  ثحب  رد  هللاءاهب 
: دیوگ یم  تسا و  هتخادرپ  تمایق  هلئسم 

هک نیلفاغ  یهلا و  رما  رب  دوب  ترـضح  نآ  مایق  تمایق ، دش و  هدـیمد  تانکمم  همه  رب  هک  تسا  يدـمحم  روص  روص ، زا  دوصقم  ... 
هک یتقو  تسا  نیا  .دومن  هدـنز  هعیدـب  هزات  تایح  هب  دومرف و  عّلخم  هّینامیا  هدـیدج  تعلخ  هب  ار  همه  دـندوب ، هدرم  داسجا  روبق  رد 

: دروآ هیآ  نیا  یحو  لیئربج  دیامرف ، راهظا  تمایق  ران و  ّتنج و  رـشح و  ثعب و  رارـسا  زا  يزمر  هک  دومرف  هدارا  هّیدـحا  لامج  نآ 
ناهارمگ نیا  تسا  دوز  اًبیِرَق ؛ َنوُکَی  نَأ  یَسَع  ُْلق  َوُه  یَتَم  َنُولوُقَی  ْمُهَسوُؤُر َو  َْکَیلِإ  َنوُضِْغُنیَسَف  »
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باوج رد  وت  دش ؟ رهاظ  روما  نیا  دهاوخ  نامز  هچ  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  تکرح  ازهتسا  يور  زا  ار  دوخ  ياهرـس  تلالـض  يداو 
(15 ءارسا : «. ) دشاب کیدزن  هکنیا  دیاش  هک  وگب 

اب .دندوب  رود  ّقح  لبس  زا  موق  نآ  ردقچ  هللا ، ناحبس  .دنیامن  هظحالم  قیقد  رظن  هب  رگا  تسا  یفاک  ار  مدرم  هیآ ، کی  نیمه  حیولت 
دـندومن و یم  هّیرخـس  کلذ  عم  دوب ، هدومن  هطاحا  ار  ضرا  همه  وا  راونا  تامالع و  دوب و  مئاـق  ترـضح  نآ  ماـیق  هب  تماـیق  هکنیا 

لفاغ هّیناحبس  تمحر  راطما  هّینّابر و  تیانع  سمش  زا  دنا و  هتسج  لطاب  لطاع  راکفا  هب  رصع  ياملع  هک  یلیثامت  هب  دندوب  فکتعم 
.دنا (1) هتشگ 

تشهب تمایق ، داعم ، هرابرد  تسا ، لیلد  یب  فرـص  ياهاعدا  رب  ینتبم  هتبلا  هک  ار  باب  رظن  تنملـسا ، رتکد  تییاهب ، ییاکیرما  غّلبم 
: دنک یم  نایب  نینچ  خزود  و 

، ناشیا هتفگ  هب  اـنب  .تسا  خزود  تشهب و  ءازجلا و  موی  تماـیق و  یناـعم  حیرـشت  ریـسفت و  رد  باـب  ترـضح  میلاـعت  زا  یمهم  مسق 
رد هک  تسا  یـسوفن  یناحور  هابتنا  يرادـیب و  زا  ترابع  تاوما ، مایق  .تسا  تقیقح  سمـش  دـیدج  رهظم  روهظ  تمایق ، زا  دوصقم 

.دنا هتفر  باوخ  هب  تلالض  تلفغ و  ینادان و  لهج و  روبق 

يادن یقیقح ، مانغا  اریز  دنوش ؛ ادج  میاهب  ریاس  زا  مانغا  نآ ، راکنا  ای  نامیا  ببـس  هب  هک  تسا  دیدج  رهظم  روهظ  موی  ءازجلا ، موی 
رد هک  تسا  هللا  تبحم  هللااـهفرعم و  تّرـسم  حرف و  زا  تراـبع  تشهب ، .دـندرگ  یم  ناور  وا  یپ  زا  دنـسانش و  یم  ار  ناـبرهم  ناـبش 

، رهظم هب  نامیا  هجیتن 
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تایح توم ، زا  دـعب  دـسر و  لامک  هجرد  اهتنم  هب  دوخ  دادعتـسا  ردـق  هب  سک  ره  هلیـسو  نیا  هب  اـت  ددرگ  یم  لـصاح  یهلا  روهظ 
زا ّتیمورحم  یتوکلم و  لاـمک  لـین  مدـع  شا  هجیتـن  هک  تسا  یهلا  ناـفرع  زا  ناـمرح  خزود ، دـبای و  یهلا  توـکلم  رد  ینادواـج 

ناگدرم مایق  زا  هّماع  میهافم  درادن و  رگید  يانعم  نیا ، زا  ریغ  تاحلطصم  نیا  هک  هتشگ  حیرـصت  حوضو  هب  تسا و  یلازیال  فاطلا 
زا سپ  ار  ناسنا  هکنآ  تامیلعت  هلمج  زا  تسا و  تالّیخت  ماهوا و  زا  یبرـض  ًافرـص  نآ  لاثما  خزود و  تشهب و  يرـصنع و  دسج  اب 

.تسا (1) یهانتمان  تالامک  رد  یلاعت  یقرت و  توم ، زا  دعب  یناحور  تایح  رد  تسا و  يدبا  ياقب  یکاخ ، دسج  نیا  يانف 
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تییاهب هناگ  هدزاود  ياه  ¬ هزومآ مجنپ : لصف 

هراشا

رد درک و  ینارنخـس  نوگانوگ  ياه  - هسینک اهاسیلک و  اه ، ¬ ییآ ¬ مهدرگ رد  اکیرما ، اـپورا و  هب  دوخ  یغیلبت  رفـس  رد  ءاهبلادـبع 
.درک یفرعم  تییاهب  ياه  هزومآ  ناونع  هب  لصفرـس  هدزاود  رد  ار  یلوصا  وا ، راثآ  راکفا و  هدـننک  جـیورت  هللاءاهب و  نیـشناج  ماـقم 

فلاخم درم ، نز و  قوقح  يربارب  لثم  يدراوم  رد  یتح  هکلب  دوبن ، هللاءاهب  ياه  هشیدـنا  ساـسا  رب  اـهنت  هن  اـه  هزومآ  نیا  زا  یخرب 
.دوب زین  يو  رکفت 

یم اعدا  شنانخس  رد  ءاهبلادبع  هچنآ  زا  رت  یقطنم  رت و  یملع  رایسب  هتـشاد و  دوجو  هللاءاهب  زا  شیپ  ياه  هرود  رد  مه  رگید  یخرب 
.تفای ترهش  تییاهب  هناگ  هدزاود  لوصا  هب  اهدعب  لوصا  نیا  .تسا  هدش  ثحب  اهنآ  هرابرد  درک ،

تاـغیلبت اـه  ¬ هزوـمآ نـیا  يارب  تییاـهب  هـک  اـجنآ  زا  یلو  درک ، یــسررب  دـش  ¬ یم زین  تاداـقتعا  لـصف  رد  ار  اـه  ¬ هزوـمآ نـیا 
يارب تساه ، ¬ هزومآ نیا  هب  لمع  هنادنمتداعـس ، یگدـنز  هب  ندیـسر  هار  اهنت  اـیوگ  هک  يا  هنوگ  هب  هتخادـنا ، هار  هب  ¬يا  هدرتسگ

.میداد صاصتخا  اهنآ  هب  ار  هناگادج  یلصف  لوصا ، نیا  ییارجا  تیلباق  تلاصا و  تیمها ، رد  واکودنک 
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تقیقح يرحت  . 1

هدیقع باختنا  رد  يدازآ  .دنک  باختنا  ار  شا  هدیقع  هنادازآ  دـیاب  ناسنا  ینعی  تسا ؛ تقیقح  يزاسدازآ  يانعم  هب  تقیقح ، يرحت 
نیرخآ تیاده و  روشنم  ناونع  هب  زین  نآرق  .تسا  هلئـسم  نیمه  رد  رـشب ، زایتما  تسا و  هدش  هتفریذـپ  یلـصا  نایدا ، للم و  مامت  رد 

ار هچنآ  نتفریذپ  موق و  فرحنم  ناگرزب  زا  يوریپ  ناردپ ، زا  هناروکروک  دیلقت  هدرک و  رایـسب  دیکأت  دروم  نیا  رب  ینامـسآ ، باتک 
.تسا هدرک  شهوکن  دنیوگ ، یم  تیرثکا 

: میروآ یم  هنیمز  نیا  رد  ار  نآرق  تایآ  زا  ییاه  هنومن 

یفاک ام  يارب  میا  ¬ هتفای نآرب  ار  نامناکاین  هچنآ  دنیوگ : یم  دییایب ، ربمایپ  یهلا و  هداتسرف  يوس  هب  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  و  ● 
(104 هدئام :  ) .دنشاب هتسنادن  يزیچ  ناشناکاین  رگا  یتح  .تسا 

چیه رد  وت  زا  شیپ  ناس  نیدب  میا و  ¬ هدش تیاده  نانآ ، زا  يوریپ  اب  میا و  ¬ هتفای ¬يا  هدـیقع رب  ار  نامناردـپ  ام  دـنیوگ  هکلب  ● 
ام میتفاـی و  ¬يا  هدـیقع رب  ار  نامناردـپ  اـم  دـنتفگ : هـیرق  نآ  ناـگدرورپزان  هـکنآ  رگم  میداتــسرفن  ¬يا  هدـنهد رادـشه  يداـبآ ،
ار امش  تلاسر  ام  دنتفگ : میروایب ؟ دیتفای ، نآ  وریپ  ار  ناتناردپ  هچنآ  زا  رت  امنهار  امش  يارب  رگا  یتح  وگب  .میتسه  نانآ  ور  ¬ هلابند

22 و 23) فرخز :  ) .تسا هدوب  هچ  نارکنم  تبقاع  هک  رگنب  سپ  .میتفرگ  ماقتنا  ناشیا  زا  سپ  .میرکنم 

میدوب و هدرک  تعاطا  لوسر  دـنوادخ و  زا  شاـک  يا  دـنیوگ : یم  دوش ، یم  نوگرگد  منهج  شتآ  رد  ناـشاه  هرهچ  هک  يزور  ● 
نادـنچ ود  نانآ  هب  اراگدرورپ ! .دـندناشک  یهارمگ  هب  ار  ام  نانآ  هاگ  ¬ نآ میدرک ، تعاطا  نامنایاوشیپ  زا  ام  اراگدرورپ ! دـنیوگ :

(68  _ 66 بازحا :  ) .اه ¬ تنعل نیرت  گرزب  نک ، ناشتنعل  هدب و  باذع  زا  مهس 
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ره دوش  یم  اعدا  وس  کـی  زا  اریز  تسین ؛ شیب  يرادـنپ  راعـش و  تییاـهب ، رد  تقیقح  يرحت  هک  تسا  نآ  هنیمز  نیا  رد  مهم  هتکن 
، رگید يوس  زا  .دـشیدنیب  دوخ  لقع  اب  دـناوخب و  دـنیبب و  دوخ  مشچ  اب  دونـشب و  دوخ  شوگ  اـب  دـنوادخ ، رب  لـکوت  اـب  دـیاب  سک 

: دیوگ ¬ یم دراذگ و  یم  يرانک  هب  ار  اهاعدا  نیا  دوخ ، هللاءاهب ،

سوفن و هیکزت  بلق و  يافـص  هب  طونم  نیا  .درادن  يرهاظ  ملع  هب  یلخد  چـیه  هیونعم ، تامامح  تانایب  كرد  هیهلا و  تاملک  مهف 
.تسا (1) حور  تغارف 

هیهلا تاملک  مهف  رد  يریثأت  دـنا ، ¬ يرهاظ ملع  بابـسا  هک  لقع  اب  ندیـشیدنا  مشچ و  اب  ندـید  شوگ و  اب  ندینـش  یتقو  نیاربانب ،
.دوب دهاوخن  شیب  ییاعدا  زین  تقیقح  يرحت  دنرادن ،

یعدم ِتعامج  نیا  رد  هشیدنا ، هدیقع و  يدازآ  ندوبن  يایوگ  دنا ، هتفرگ  هرانک  تییاهب  زا  هک  یناسک  تشذگرس  هعلاطم  نینچمه 
.تسا (2) تقیقح  يرحت 

یناسنا ملاع  تدحو  . 2

نآ رد  هک  دـندحتم  یناهج  ناهاوخ  اه  ¬ ناسنا مامت  .تسا  یناـسنا  ملاـع  تدـحو  ناـییاهب ، هناـگ  ¬ هدزاود ياـه  ¬ هزومآ رگید  زا 
انعم نآ  هب  یناسنا  ملاع  تدحو  .دشاب  نامیا  هیاپ  رب  هک  دراد  شزرا  یتروص  رد  تدحو  نیا  یلو  دنـشاب ، مه  هارمه  رای و  لدمه و 
انعم یب  تدـحو  نیا  اب  اهنت  هن  مالـسا  .تسا  نادـجو  درخ و  فالخرب  هکلب  تسین ، هتفریذـپ  مالـسا  رد  تسا ، هدـمآ  تییاهب  رد  هک 

، يدنفا یقوش  .دناد  یم  رتدب  مه  نایاپراهچ  زا  ار  لد  ¬ هایس نارفاک  هکلب  تسا ، فلاخم 

109 ص :

ص 163. ناقیا ، - . 1
.ناهیک هسسؤم  تاراشتنا  موش ، هیاس  یفوئر ، زانهم  کن : - . 2

تییاهب دقن  www.Ghaemiyeh.comلیلحت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 128 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_109_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_109_2
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدمآ  ءاهبلادبع  راثآ  رد  هدرک و  یفرعم  ییاهب  ياه  ¬ هزومآ مامت  دمآرس  ار  یناسنا  ملاع  تدحو 

ماشم هب  رطعم  کشم  اتخ ، نتخ و  نـالازغ  دـننام  ار  راوخ  نوخ  ناـگرگ  دـینک و  راـتفر  تبحم  تیاـهن  هب  راداـفو  دـننام  ار  راـکافج 
.دیناسر (1)

: دهد خساپ  یساسا  شسرپ  دنچ  هب  دیاب  تییاهب  هتبلا 

؟ تسیچ یناسنا  ملاع  تدحو  زا  ناشدوصقم  . 1

؟ تسیچ تدحو  نیا  هب  یبای  تسد  راکهار  . 2

، توافتم دیاقع  یناوارف  یگدـنکارپ و  هب  هجوت  اب  دـحتم  ناهج  نیا  ناگدـننک  ¬ هرادا ناربهر و  تدـحو ، نیا  داجیا  تروص  رد  . 3
؟ دوش تیاعر  زین  اه  تیلقا  قوقح  ات  دش  دنهاوخ  باختنا  هنوگچ 

کی رد  هریغ و  يدرف و  ياه  ¬ بصعت زواجت و  ترفن و  تداسح و  ینیبدـب و  نتـشاذگ  راـنک  یناـسنا ، ملاـع  تدـحو  زا  دارم  رگا 
، دوصقم رگا  .دـنا  ¬ هتفگ ار  نیا  یهلا  ناـیدا  همه  تسین و  يا  هزاـت  عوضوم  هک  دـشاب  ندـش  بوـخ  يارب  یناـگمه  شـالت  هلمج ،
، هنومن يارب  .درادـن  قادـصم  تییاـهب  رد  عوضوم  نیا  هک  تسا  رگیدـکی  قوقح  لـباقتم  تیاـعر  رگیدـمه و  هب  اـه  ¬ تلم مارتحا 
اب ییاقیرفا ، ناهایـس  اب  هسیاقم  رد  ییاـکیرما  ناهایـس  زا  شیاتـس  فیرعت و  ماـقم  رد  دوخ  ياـه  ¬ ینارنخـس زا  یکی  رد  ءاهبلادـبع 

: تسا هتفگ  هدناوخ و  ناسنا  تروص  هب  ییاهواگ  ار  اهنآ  اقیرفا ، ناتسوپ  ¬ هایس هب  تناها 

 . ...و شوهاب  ندـمتم و  نانآ  دنرـشبلا ، هروص  یلع  رقبلا  هللا  قلخ  اهنیا  کیرما ؛ ناهایـس  کیرفا و  ناهایـس  نایم  تسا  قرف  هچ  ًالثم 
(2)

هنایشحو و نوناق  هنوگچ  تسا ، یناسنا  ملاع  تدحو  یعدم  هک  یتییاهب  . 4
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زا هک  دوش  یم  ارجا  یناسنا  ریغ  يا  هزادنا  هب  تییاهب ، رد  نکـش  نوناق  درف  درط  دنک ؟ ¬ یم هیجوت  ار  یناحور » درط   » ندمت زا  رود 
درف هب  دارفا  نیرت  کـیدزن  یتـح  سک  چـیه  تییاـهب ، ياـه  هزوـمآ  ساـسا  رب  .تسا  رتراوـشد  وا  يارب  مه  ندـش  هدرمـش  ینوعاـط 

گرم زا  ار  درط  ناوتب  دیاش  ور ، نیازا  دنرادن و  ار  وا  اب  طابترا  وگو و  ¬ تفگ قح  رـسمه ، دنزرف و  ردام و  ردـپ و  لثم  هدـشدرط ،
هداتفا قافتا  هداتفا  اپ  شیپ  رایـسب  یلیالد  هب  یهاگ  یناحور » درط   » دینادب تسا  بلاج  .تسناد  رت  هدننک  ¬ تحاران رت و  تخـس  مه 

کی دریگ و  تروص  تالیکـشت  يزیر  ¬ همانرب اب  قیقد  روط  هب  دـیاب  تراـیز  يارب  لیئارـسا  هب  ناـییاهب  رفـس  لاـثم ، يارب  .تسا (1)
هزاجا نودب  یچشآ  قداص  مان  هب  ناییاهب  زا  یکی  یتقو  هک  ¬يا  هنوگ هب  .دنک  رفـس  لیئارـسا  هب  اهنآ  هزاجا  نودب  درادن  قح  ییاهب 

نیرت دیدش  يا ، - همان رد  گنرد  یب  هک  دش  نیگمشخ  وا  لمع  نیا  زا  نانچ  دیسر ، یقوش  هب  نآ  ربخ  درک و  رفس  نیطسلف  هب  یقوش 
.داد ار  نآ  يارجا  روتسد  تالیکشت  هب  درک و  نّیعم  وا  يارب  ار  یناحور » درط   » ینعی تییاهب  رد  تازاجم 

زور و هن  زا  شیب  تماـقا  لرتـنک و  لـماک  روط  هب  ار  لیئارـسا  هب  ناـییاهب  رفـس  داد و  همادا  ار  هیور  نیمه  یقوش  زا  سپ  لدـعلا  تیب 
دنویپ یگنوگچ  دـننام  ناهنپ ، ياهزار  دـنکن و  ینابنجرـس  اجنآ  رد  ییاهب  چـیه  اـت  درک  مـالعا  عونمم  ار  اـجنآ  رد  غیلبت  تنوکس و 

هب ار  اه  ربخ  نیا  دوخ  تشگزاب  رد  دمهفن و  دـنا ، هدـینت  مه  رد  ریجنز  کی  ياه  هقلح  نوچمه  هک  ار  لیئارـسا  تییاهب و  تشونرس 
.دناسرن ناییاهب  رگید  شوگ 

: تسا بلاج  یتاکن  هدنرادربرد  نیطسلف ، هب  رفس  لیلد  هب  داوجدمحم ، اقآ  دنزرف  یچشآ  قداص  ياقآ  درط  هرابرد  یقوش  مایپ 

111 ص :
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روتسد فلاخم  ًاریخا  ترطف ، تسپ  قالخادب و  صخـش  نیا  سیونب : دندومرف  یچـشآ ، داوج  دمحم  اقآ  دنزرف  قداص ، عوضوم  رد 
هرباخم لفحم  نآ  هب  هعماج  زا  وا  جارخا  درط و  هب  عجار  یفارغلت  هتـشگ ، سدقا  ضرا  دراو  هدومن و  نیطـسلف  هب  ترفاسم  دـبع ، نیا 

میخو شجیاتن  تفلاخم  درمت و  هن ، زئاج  هوجولا  نم  هجو  چـیه  هب  وا  اب  هرباخم  دـنیامن  راذـنا  راهظا و  ًاحیرـص  شدـلاو  هب  .دـیدرگ 
(1) تسا !

اه گـنهرف  یناـهج  تادوارم  تاـطابترا و  رـصع  رد  موس و  هرازه  رد  رـشب  قوقح  یناـسنا و  ملاـع  تدـحو  ياـعدا  اـب  ار  ماـیپ  نیا 
.دیجنسب (2)

ملاع تدـحو  راعـش  هجیتن  رد  تییاهب و  یهلا  حالطـصا  هب  ياه  ¬ هزومآ یپ  رد  نونکا  مه  هک  تسا  نیا  هراـب  ¬ نیارد یناـیاپ  هتکن 
: ياه ¬ مان هب  هدش و  ادج  تییاهب  زا  ییاه  هورگ  یناسنا ،

(former bahais  ) قباس ناییاهب  . 1

 ( orthodox یعقاو (  ناییاهب  . 2

 ( bahais-ex هدشدرط (  ناییاهب  . 3

 ( gay bahais ارگ (  سنج  مه  ناییاهب  . 4

 ( reformer bahais بلط (  حالصا  ناییاهب  . 5

.دنتسه تیلاعف  لوغشم  دوخ  ياه  هزوح  رد  یمهافت ، تدحو و  هنوگ  ¬ چیه نودب 

یللملا نیب  هاگداد  لیکشت  . 3

ءاهب بانج  دوصقم  رگا  .تسا  یناهج  لئاسم  لح  روظنم  هب  ایند  رـساترس  ناگدنیامن  زا  ینمجنا  لیکـشت  ءاهبلادـبع ، لوصا  هلمج  زا 
هیبش يزیچ  هاگداد ، نیا  زا 

112 ص :

ص41. ( 109-102 ، ) هکرابم تاعیقوت  - 1
http://www.bahairesearch.ir/html/modules.php? - 2

op=modloadname=Newsfile=articlesid=162
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نیا سپ  .دـننیزگ  ¬ یمرب اـه  تلود  ار  نآ  ناگدـنیامن  اریز  دـشاب ؛ اـه  ¬ تلم هدـنیامن  دـناوت  یمن  هک  تسا  ینوـنک  لـلم  ناـمزاس 
هدـننک هرادا  دـیاب  هک  نایدا  تلاسر  اب  نیا  تسا و  رگیدـکی  اب  اه  تلود  فالتخا  لح  يارب  رتشیب  یمان ، ره  اب  نآ  دـننام  ناـمزاس و 
یبسانم راکهار  چـیه  راعـش ، زج  هقرف  نیا  ناربهر  ناوریپ و  زا  هک  تسا ، يرگید  دوصقم  رگا  .تسین  راگزاس  دنـشاب ، اه  تلم  روما 

: تسا هلمج  نیا  رد  ءاهبلادبع  ییاهن  دوصقم  .تسا  هدشن  هدینش  هدید و 

تالیکشت تاسیسأت و  ياراد  هک  دیآ  دوجو  هب  ًاجیردت  دیاب  اه  تموکح  قوفام  تموکح  عون  کی  للم ، هدنیآ  هیداحتا  لیکشت  رد 
(1) .تسا هعیسو 

.تسا ییاهب  یتموکح  نآ  ًامتح  و 

یسایس روما  رد  تلاخد  زا  زیهرپ  . 4

ناـیب اـب  دوـخ  ناربـهر  ياـه  ¬ ناـمرف يارجا  روـظنم  هب  ناریا ، رد  تییاـهب  تالیکـشت  یمـسر  ناـگرا  هب  هتـسباو  يرما  راـبخا  هلجم 
: دسیون یم  دراد و  ¬ یمزاب تسایس  رد  تلاخد  زا  ار  ناییاهب  ءاهبلادبع ، زا  ¬يا  هلمج

یتکرح ای  دنز و  یفرح  شیوخ  هفیظو  زا  جراخ  دنک و  هلخادم  هیـسایس  روما  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  ندوبن  ندوب و  ییاهب  نازیم 
.دهاوخ (2) یمن  رگید  لیلد  .تسین  ییاهب  هک  تسا  یفاک  ناهرب  نیمه  دیامن ،

حیرـص هب  همـصاختم  بازحا  هب  لوخد  زا  دـنعونمم و  هقـش  قش  هب  ولو  هیـسایس  روما  هب  هلخادـم  زا  هیهلا  هعطاق  صوصن  هب  ءاهب  لها 
دنرانکرب و رود و  هیسایس  بازحا  تارجاشم  تاعزانم و  زا  ناییاهب  هک  تسا  هتـشگ  نهربم  حضاو و  لک ، رب  روذعم ...  كرابم  نایب 

.دنرادن (3) یتلخادم  دوش ، مامشتسا  تسایس  هحیار  نآ  زا  هک  يرما  رد  هوجولا  نم  هجو  چیه  هب 

113 ص :

ص 18. ، 1338 نارهت ، ییاهب ، ناناوج  هنجل  تاراشتنا  ایند ، یمومع  هعماج  - 1
(. يد 1325  ) ش 5 ناریا ، ناییاهب ، یمسر  ناگرا  يرما ، رابخا  هلجم  - 2

(. يد 1324  ) ش 9 نامه ، - 3
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: دسیون ¬ یم ییاهب  تناید  رد  یلامجا  رظن  باتک  رد  ینادزی ، دمحا 

یندا هجو  چیه  هب  یـسایس  قرف  بازحا و  روما  رد  زین  تسا و  یتکلمم  یمـسر  تاماقم  صوصخم  هک  هیـسایس  روما  رد  ...ءاهب  لها 
ًاناسل و ًارهاظ و  ًابلق و  دیاب  لود  بازحا و  تامـصاخم  هیـسایس و  روما  زا  دیامرف : یم  هللا  رما  یلو  ترـضح  ...دـنیامنن .  يا  هلخادـم 

.یشاب (1) دازآ  غراف و  راکفا  هنوگ  نیا  زا  رانک و  یلک  هب  ًانطاب 

زا یسایس  ًالماک  یکیتکات  هکلب  ینید ، يا  هزومآ  هن  روتسد ، نیا  تقیقح ، رد  هک  تسا  نیا  نآ  هتفهن و  یفیرظ  هتکن  هزومآ ، نیا  رد 
رد مدرم  ياـه  هدوـت  تلاـخد  زا  هک  روتاـتکید  نادرم  تلود  ناـمکاح و  یهارمه  بلج  يارب  تسا  هقرف  يربـهر  تالیکـشت  يوـس 

نیا زا  تییاهب ، يریگ  - لکـش هرود  رـصاعم  ياه  میژر  رتشیب  .دنناد  ¬ یم دوخ  تیمکاح  يارب  يدیدهت  ار  نآ  دنراد و  میب  تسایس 
لابقتـسا رورپ  ¬ متـس ياهروتـسد  هنوـگ  ¬ نیا زا  هـک  میتـسه  يدادبتـسا  ییاـه  ¬ تموـکح دـهاش  مـه  هزورما  دـنا و  هدوـب  تـسد 

: دنک ¬ یم لیلحت  نینچ  ار  هزومآ ¬ نیا  یفجن  رقابدمحم  دیس  ردق ، نارگ  رگشهوژپ   (2) .دننک ¬ یم

هک يروشک  ره  رد  ناشیامعز ، ررکم  ياهروتسد  قبط  ناییاهب  میرگنب ، روکذم  تاحیرصت  هب ]  ] رهاوظ ساسا  رب  رظن و  نسح  هب  رگا 
اب اریز  دنروشک ؛ نآ  یلم  حلاصم  تشونرس و  هب  تبسن  مدرم  نیرت  توافت  یب  دنشاب ، هک  یتکلمم  ره  لها  زا  ای  دندیزگ و  تنوکس 

لها اب  هن  ناییاهب  [: » هک  ] يدنفا سابع  صاخ  نایب  نیا  و  یـسایس ، روما  رد  هلخادم  مدـع  ناونع  تحت  یـسررب  دروم  لئاسم  هب  هجوت 
کلـسم رب  دـیاب  ناراـی  ...تلم  زا  يدـحا  مذ  هب  لوغـشم  هن  تموکح ، رکف  رد  هن  ...زاـسمد  ناـبلط  ¬ تیرح اـب  هن  زارمه و  تساـیس 

دنهدن كولس  شور و  رد  لیدبت  رییغت و  ناگناگیب ، رابکتسا  ولع و  زا  دنشاب و  رارقرب  تییاهب )  ) شیوخ

114 ص :

ص49. ییاهب ، تناید  رد  یلامجا  رظن  ینادزی ، دمحا  - 1
ص 40. رویرهش 1386 ، ش 39 ، مج ،) ماج   ) مایا همان  ¬ هژیو دندش ،» ¬ یم ییاهب  همه  شاک  : » کن - 2

تییاهب دقن  www.Ghaemiyeh.comلیلحت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 133 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_114_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_114_2
http://www.ghaemiyeh.com


یب  (1) «، ع...ناییاهب ع فیلکت  شور و  تسا  نیا  ...دنزادرپن  هیسایس  لئاسم  زا  ¬يا  هلئسم چیه  هب  دننکن و  هلخادم  يرما  چیه  رد  و 
رضاح ناشیامعز  روتسد  قبط  هداد ، ناشن  تکلمم  یضرا  تیمامت  لالقتسا و  حلاصم و  هب  ار  ناییاهب  راکشآ  یگقالع  یب  یتوافت و 

لالقتـسا ياه  شبنج  نازواجتم و  ناگناگیب و  اب  هزرابم  هار  رد  اه  تلم  رگید  ناریا و  تلم  اـب  تکراـشم  تدـعاسم و  عون  چـیه  هب 
.دنتسین يرامعتسا  دض  هاوخ و  يدازآ  بلط و 

یگتفه هیرشن  رد  يرما و  رابخا  تایرشن  رد  جردنم   1325 ياه 1324 _  لاس  لوط  رد  ناریا  ناییاهب  یلم  لفحم  ررکم  ياهدـیکأت 
عاضوا زا  یطیارـش  رد  ًامیقتـسم  یـسایس ، روما  رد  هلخادم  مدـع  رب  ینبم  ناییاهب ، یمـسر  ناگرا   (2) نارهت ناییاهب  یناحور  لـفحم 

زا ناجیابرذآ  ییادـج  رد  دوخ  یـسایس  تاـظحل  نیرت  ساـسح  ربارب  رد  ناریا  وس ، کـی  زا  هک  دـیدرگ  یم  حیرـصت  ناریا  یـسایس 
نوـخ ناـگناگیب ، تابرـض  ریز  تـکلمم  لالقتــسا  كاـخ و  رگید ، يوـس  زا  دوـب و  هـتفرگ  رارق  نـیقفتم  تموـکح  ناریا و  كاـخ 

هب سور  اـکیرما و  سیلگنا و  فیاوط  هک  یماـیا ، نینچ  رد  ناریا ، ناـییاهب  لـفحم  .دوب  هدروآ  شوـج  هب  ار  یناریا  ناـهاوخ  ¬ نطو
سابع نایب  نیا  هب  هیرـشن ، مان  یناقوف  تمـسق  رد  ار  يرما  رابخا  هیرـشن  هدیزگرب  هلمج  دندوب ، هتخادـنا  تسد  تکلمم  نیا  يورملق 

هاوخریخ دنیامن و  اعد  هفلتخم  ءارآ  فئاوط و  ّلک  قح  رد  دنرادن و  یقلعت  هیـسایس  روما  هب  ناییاهب  : » هک دوب  هداد  صاصتخا  يدنفا 
(3) دنا .»

هنالهاج ياه  بصعت  كرت  . 5

ندرب راـک  هب  اـب  دـشوک  ¬ یم تییاـهب  ربهر  یلو  درادـن ، لوبق  ار  هنـالهاج  ياـه  ¬ بصعت یـشیدنادازآ  ناـسنا  چـیه  دـیدرت ، ¬ یب
تاساسحا بصعت ،» كرت   » نوچمه ییاهریبعت 

115 ص :

(. يد 1328 ، ) ش 9 يرما ، رابخا  هلجم  - 1
دنفسا 1325. رویرهش و  دادرم و  4 و 5 و 11  يد 1324 ،) ، ) ش 9 رد ؛ هژیو  هب  - 2

ص 747. ناییاهب ، يد 1324 ؛) ، ) ش 9 يرما ، رابخا  هلجم  - 3
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: دزاس یلمع  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  زا  يرایسب  هار  نیا  زا  دزیگنارب و  ار 

نیا عـیمج  دـیاب  یناـسنا ، ناـینب  مداـه  تسا و  لادـج  ببـس  یـسایس  بصعت  ینطو و  بـصعت  یـسنج و  بـصعت  ینید ، بـصعت  ... 
عون ساسا  برخم  بصعت ، تسا و  یناسنا  ناینب  مداـه  یـسایس  بصعت  ینطو ، بصعت  ینید ، بصعت  ...دومن (1) كرت  ار  تابصعت 

(2) ...دشاب .  لیبنقره  زا  تسا  رشب 

یتوافت دنا ، ¬ هدرک دیکأت  نآ  رب  ناربمایپ  رگید  مالـسا و  راوگرزب  ربمایپ  هک  يدنمتریغ  اب  بصعت ، نایم  ءاهبلادبع ، نخـس  ساسا  رب 
.دنشاب انتعا  یب  ًالماک  دوخ  يونعم  يدام و  سیماون  هب  دیاب  ناییاهب  نیاربانب ، .تسین 

درم نز و  قوقح  يربارب  . 6

هراشا

، تسا هدـنام  ياج  رب  وا  زا  هک  یماکحا  اه و  ¬ هتـشون اریز  دـشاب ؛ درم  نز و  قوقح  يربارب  يدانم  هللاءاـهب ، هک  تفریذـپ  ناوت  یمن 
هداهن انب  هشیدـنا  نیا  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگتخاس  نید  ياـه  روتـسد  و  ،ص 56 . هدوب دـقتعم  نادرم  یتاذ  يرترب  هب  يو  دـنک  یم  تباث 

: تسا هدمآ  ییاهب  ربتعم  ياه  ¬ باتک زا  راثآلا  عئادب  رد  لاثم ، يارب  .تسا 

لاجر هّیهلا ، رهاظم  همه  هدـشن و  ثوعبم  ینز  ادـخ  بناج  زا  لاح  هب  ات  دوب  هتفگ  هک  دـش  ضرع  كراـبم  روضح  هب  یمناـخ  لاؤس 
رد یتح  يوقا ، دنمدقا و  لاجر  هک  تسین  ¬يا  ههبـش یلو  دنکیرـش ، اوق  دادعتـسا و  رد  لاجر  اب  ءاسن  دنچره  : » دـندومرف .دـنا  هدوب 

(3) تسا .»]  ] دوهشم زایتما  نیا  مه  نانآ  لاثما  ناسوواط و  ناکشجنگ و  نارتوبک و  دننام  تاناویح 

يانعم شسرپ و  ياوتحم  هب  هجوت  و  يوقا »  » و مدقا »  » ناگژاو رد  تقد 

116 ص :

ص 56. ج 2 ، ءاهبلادبع ، تاباطخ  - 1
ص 147. ج 2 ، تاباطخ ، - 2

: زا لقن  هب  ص288 ، ییاهب ، راثآ  عماج  تیاـس  رد  دوجوم   PDFو WORD ياه هخـسن  ییاهب ، میلاعت  رازلگ  یمیدـق ، ضایر  - 3
ص 153. ج 1 ، راثآلا ، عئادب 
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هللاءاهب نتم ، نیا  رب  نوزفا  .تسا  داقتعا  یب  لصا  نیا  هب  يو  هک  دراذـگ  ¬ یمن یقاب  يدـیدرت  چـیه  لاثم ، نیا  رد  ءاهب  بانج  مـالک 
ياه ¬ حول مامت  رد  عونمم و  تسا ، ییاـهب  ینید  هبـش  ناـمزاس  رد  یتیریدـم  داـهن  نیرت  ¬ مهم هک  لدـعلا  تیب  رد  ار  ناـنز  روضح 
لئاق توافت  نانز  نادرم و  نایم  زین  سدـقا  باتک  رد  ینید  ماکحا  رد  يو  .تسا  هدرک  هدافتـسا  لاجر  هملک  زا  داهن ، نیا  هب  طوبرم 

: مینک ¬ یم هراشا  يدراوم  هب  هک  تسا  هدش 

يردپ ثرا  زا  نارتخد  تیمورحم  فلا )

هک یتسرد  هب  .دـنرادن  قح  رگید  هثرو  ثاـنا و  دـالوا  و  روکذ ، دـالوا  يارب  ار  تیم  یـصوصخ  هسبلا  ینوکـسم و  هناـخ  میداد  رارق 
(1) .ضایف هدننکاطع  تسوا 

مکح نیا  درادن ، ینادنچ  تیمها  رگید  لاوما  دیآ و  یم  رامـش  هب  دارفا  ییاراد  نیرت  مهم  ینوکـسم ، هناخ  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 
.تسا فاصنا  زا  رود  رایسب  نارتخد  قح  رد 

نز تیسنج  هب  نیهوت  ب )

: دیوگ ¬ یم نز  شیاتس  رد  دناد ، یم  یتاذ  يرترب  ياراد  ار  نادرم  هک  دوخ  هشیدنا  هاگدید و  ساسا  رب  هللا  ءاهب 

(2) دوش .] ¬ یم  ] بوسحم لاجر  زا  یهلا  باتک  رد  وا  دش ، زئاف  نایملاع  دوصقم  نافرع  هب  هک  اِما  زا  کی  ره  زورما 

: تسا هتفگ  زین  و 

117 ص :

ص 125. عیدب ، ص 128 ؛ چ 3 ، يرما ، تاعوبطم  یّلم  هسسؤم  ماکحا ، دودح و  هنیجنگ  يرواخ ، قارشا  دیمحلادبع  - 1
ص 232. توکلم ، مایپ  - 2
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.نهل (1) امیعن  نهل و  یبوط  بوسحم  لاجر  زا  هللا  اِما  زورما 

نایملاع دوصقم  نافرع  هب  ینز  رگا  هک  دراد  تیمها  ردق  نیا  رکذم  سنج  ًاعقاو  ایآ  دیـسرپ : هللاءاهب  ياه  هشیدنا  نارادـفرط  زا  دـیاب 
.دیآ یم  رامش  هب  درم  دیسر ، (2)

يواست نیا  هرابرد  مالسا  رظن  ج )

: دسیون یم  يرهطم  داتسا 

نز و مالسا ، رظن  زا  هن ...؟ ای  دنتسه  تیناسنا  رد  يواستم  ناسنا  ود  درم ، نز و  ایآ  هک  تسین  حرطم  زگره  هلئسم  نیا  مالـسا ، رظن  زا 
هکنیا لیلد  هب  درم  نز و  هک  تسا  نیا  تسا ، حرطم  مالسا  رظن  زا  هچنآ  .دندنم  هرهب  يواستم  یناسنا  قوقح  زا  دنناسنا و  ود  ره  درم 

تسا و هتـساوخن  تخاونکی  ار  نآ  تعیبط  تقلخ و  ...دنتـسین .  رگیدـکی  هباـشم  يداـیز  تاـهج  رد  درم ، يرگید  تسا و  نز  یکی 
.دنشاب (3) هتشادن  یهباشم  عضو  اه ، تازاجم  فیلاکت و  قوقح و  زا  يرایسب  ظاحل  زا  هک  دنک  یم  باجیا  تهج  نیمه 

ناشعون و همزال  اهنآ  نایم  فالتخا  نیاربانب ، .دنریگ  رارق  دحاو  ِعون  کی  زا  هنوگ  ود  رد  درم  نز و  دوش  یم  ببس  تیسنج  توافت 
توافت دـنک ، ¬ یم اضتقا  تیـسنج  هچنآ  ساسا  رب  رگید ، نایب  هب  .تسا  بجاو  نادرم  ناـنز و  ناـیم  یقوقح  تواـفت  ساـسا ، نیارب 

.دوب دهاوخ  توافتم  زین  ناش  یعیبط  قوقح  نآ ، یپ  رد  یگشیمه و  اهنآ  نایم 

¬ یگتـسیاش هداـهن و  تادوجوم  دوجو  رد  ییاهدادعتـسا  فدـه ، نیا  هب  هجوت  اـب  تسا و  یعیبط  قوقح  راد  فدـه  تعیبط  همزـال 
هدش هداد  اهنآ  هب  ییاه 

118 ص :

ص 231. نامه ، - 1
.تسا هللاءاهب  صخش  ناییاهب  رظن  رد  نایملاع ، دوصقم  - 2

صص 121 و 122. چ 14 ، ، 1369 اردص ، نارهت ، مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یضترم  - 3
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.تسا (1) یعیبط  یقح  يارب  یعیبط  يدنس  یعیبط ، دادعتسا  ره  .تسا  شنیرفآ  هب  هعجارم  یعیبط ، قوقح  صیخشت  هار  .تسا 

یمومع حلص  . 7

مهم و هراومه  حلص  خیرات ، لوط  رد  اریز  تسا ؛ شزرا  یب  یحطس و  ییوگ  ¬ یلک کی  تقیقح ، رد  هتفرشیپ ، رهاظ  هب  هشیدنا  نیا 
نیا رد  .تسا  هدوب  حلـص  داجیا  هزیگنا  اـب  هداد ، خر  کـیدزن  رود و  ياـه  هتـشذگ  رد  هک  اـه  گـنج  یخرب  یتح  هدوب و  دنمـشزرا 

هجیتن زا  هک  اجنآ  ات  .تسا  مهم  حلـص ، شرتسگ  هانگ و  ¬ یب ياه  ناسنا  راتـشک  زا  يریگولج  يارب  بسانم  يراکهار  هضرع  نایم ،
هللاءاهب .تسا  هدوب  ناوتان  مهم  بسانم و  يراکهار  هضرع  زا  هقرف  نیا  میهاگآ ، ییاهب  نوتم  رد  فلتخم  نارگشهوژپ  ياه  ¬ یسررب

: تسا هدروآ  بئذ  نبا  حول  هب  فورعم  یفجن  خیش  حول  رد 

مایق هکنآ  دـیما  .دـنیامرف  کسمت  ملاـع ، ظـفح  يارب  زا  تسا  مظعا  ببـس  هک  رما  نیا  هب  قاـفتا  هب  دـیاب  هّللا  مهقّفو  قاـفآ  نیطـالس 
رـضاح سلجم  نآ  رد  ارزو  ای  كولم و  تارـضح  دـنهد و  بیترت  یگرزب  سلجم  دـیاب  .تسا  دابع  شیاسآ  ببـس  هچنآ  رب  دـنیامن 

رگید نیطالس  دزیخرب ، یناطلس  رب  یناطلس  رگا  دننک و  هجوت  حالصا  هب  حالـس  زا  دنیامرف و  يراج  ار  قاّفتا  داحتا و  مکح  دنوش و 
رودـقم ردـق  یلع  ّالا  تسین ) مزال  ینعی  هن ؛ مزال   ) هن مزـال  برح  تاودا  تـالآ و  رکاـسع و  تروص  نیا  رد  .دـنیامن  ماـیق  وا  عنم  رب 

هحون و دـندرگ و  لوغـشم  دوخ  روما  هب  تّرـسم  تحار و  هب  ّلک  تکلمم  لها  دـنوش ، زئاف  مظعا  ریخ  نیا  هب  رگا  مهدـالب و  ظـفحل 
.دوش (2) نکاس  دابع  زا  يرثکا  هبدن 

: دراد دوجو  هتکن  ود  هللاءاهب  راکهار  نیا  رد 

119 ص :

http://www.bashgah.net/modules.php?name=Articlesop=peoplespi هموــصعم هدیـــس  کــن : - 1
 (. 1383 رذآ نابآ و   ، ) ش 8 اروح ، همان  هام  ینسح ،  d=2352

صص عیدب ، ص 157 ؛ ییاهب ، فراعم  هسسؤم  اداناک ، یفجن ، هب  فورعم  یناهفصا  یقتدّمحم  خیـش  حول  يرون ، یلع  ¬ نیـسح - 2
23 و24.
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رثا و عبنم  ار  ناهاشداپ  اهنت  هباشم ، ماکحا  مکح و  نیا  رد  اریز  دـناد ؛ یمن  یتیحالـص  چـیه  ياراد  ار  مدرم  تییاهب ، ربهر  اـیوگ  . 1
.تسا هدشن  لئاق  یهاگیاج  شزرا و  چیه  مدرم  ياه  هدوت  يارب  هتسناد و  عامتجا  رد  تردق 

ناربهر و نایم  مهافت  قفاوت و  ¬يا  هزادنا ات  دیاب  ینامرآ ، گرزب  سلجم  نیا  لیکشت  زا  شیپ  اریز  تسا ؛ یندشن  ارجا  حرط  نیا  . 2
مهم ياه  ¬ قفاوت دوجو  اـب  هک  دـش  دـهاوخ  زورما  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  هیبش  يزیچ  مهاـفت ، نیا  هرمث  .درک  داـجیا  اـهروشک  نارس 

.تسا هدشن  ماجنا  حلص  هار  رد  يریگ  مشچ  مادقا  یماظن ، یسایس و  نوگانوگ  ياه  همان  ¬ نامیپ یللملا و  ¬ نیب

يداصتقا تالکشم  عفر  یمومع و  تشیعم  لیدعت  . 8

نیا يارب  بساـنم  راـکهار  کـی  دوخ  ياهروتـسد  رد  تییاـهب  اریز  تسا ؛ ¬رت  هیبـش یتاـباختنا  غیلبت  هب  تقیقحرد  اـبیز ، ریبـعت  نیا 
ربـخ يراد  ¬ هیامرـس هعماـج  کـی  دوـجو  زا  يراوخاـبر ، نوـچ  یلئاـسم  ندرمــش  اور  اـب  نآ ، رب  نوزفا  .دـنک  یمن  هـئارا  داهنــشیپ 

ییایوپ دنک و  ¬ یم تکرح  ناراد  ¬ هیامرس عفانم  هار  رد  راک  نیا  اب  سپ  .درادرب  ماگ  تشیعم  لیدعت  ریسم  رد  هکنآ  هن  دهد ، ¬ یم
.دریگ ¬ یم داصتقا  زا  ار 

تسا سدقلا  حور  تاثفن  دنمزاین  يرشب  ناهج  . 9

تیمئاق و تیباب و  هیعاد  اب  ربمایپ ، نیرخآ  روهظ  زا  دـعب  هک  هللاءاهب  باب و  يربمایپ  ياـعدا  هیجوت  يارب  تسا  یـششوک  هزومآ ، نیا 
هک هنوگ  ¬ نآ هن  یلو  تسا ، دقتعم  یهلا  ضیف  ماود  هب  زین  هعیـش  .دندروآ  دـیدج  ینید  دـندرک و  مالعا  لطاب  ار  مالـسا  تیرهظم ،
اب طقف  اهنآ  نتخاس  هدروآرب  هک  دـنراد  مه  يونعم  ياهزاین  يدام ، زاین  رب  نوزفا  اه  ناسنا  دـنیوگ : ¬ یم ناییاهب  .دـندقتعم  ناـییاهب 
اب بساـنتم  دــنوادخ ، دــنک  یم  باـجیا  هـک  دراد  یطیارــش  دوـخ  يارب  ¬يا  هرود ره  تـسا و  ریذــپ  ناــکما  ناربماــیپ  تیادــه 

دوخ ضیف  زا  ار  نامدرم  نامز ، ياه  ¬ ینوگرگد

120 ص :
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، توبن تلاسر و  نایاپ  تییاـهب ، ناـمگ  هب  دوش و  هضرع  يدـیدج  نید  يا  هرود  ره  رد  تسا  مزـال  ور ، ¬ نیازا .دزاـس  دـنم  ¬ هرهب
.تسا یهلا  ضیف  موادت  هنامز و  طیارش 

موادـت هب  هکنیا  هن  تسا ، یلع  نیـسح  ازریم  يوعد  تابثا  رطاخ  هب  تقیقح  رد  ضیف ، هلئـسم  حرط  یفجن ، رقابدـمحم  دیـس  هتفگ  هب 
یلع نیسح  ازریم  .تسا  راکشآ  تییاهب  راثآ  رد  رما  نیا  لیلد  .دنـشاب  هتـشاد  يداقتعا  نامیا و  ینابر  تاضویف  هب  ساسا  رد  ضیف و 

: دسیون یم  راب  کی 

.رتفم (1) باذک  هنا  هدعب  یعدی  نم  مظعالا و  روهظلا  اذه  یلا  تاروهظلا  تهتنا  دق  قحلا  یسفن  و 

روـهظ یعدـم  يروـهظ ، نینچ  زا  سپ  هک  سک  ره  تفرگ ، ناـیاپ  ¬رت  گرزب روـهظ  نیا  هب  تاروـهظ  همه  هـک  سفن  هـب  دـنگوس 
.تسا هدننز  تمهت  وگ و  غورد  وا  دوش ، يدیدج 

: دیوگ ¬ یم تحارص  هب  سدقا  باتک  رد  رگید ، راب  یلو 

.رتفم (2) باذک  هنا  هلماک  هنس  فلا  مامتا  لبق  ًارما  یعدی  نم 

.تسا هدننزارتفا  وگ و  غورد  دوش ، يرما  یعدم  لماک  لاس  رازه  نایاپ  زا  شیپ  سک  ره 

يرابجا یمومع و  تیبرت  میلعت و  . 10

تیبرت میلعت و  نیاربانب ، .دوش  دـنم  هرهب  تمعن  نیا  زا  دـیاب  تسا و  كدوک  ره  قح  تیبرت  میلعت و  هللاءاهب ، ياه  ¬ هزومآ ساـسا  رب 
دهاوخ هدـهع  رب  ار  نآ  لدـعلا  تیب  یلیلد ، ره  هب  رما  نیا  زا  نیدـلاو  یناوتاـن  تروـص  رد  تسا و  مزـال  اـهنآ  نیدـلاو  رب  ناـکدوک 

.تفرگ

رگید نوچمه  تسین ، يدیدج  عوضوم  هکنآ  رب  نوزفا  زین  هزومآ  نیا 

121 ص :

ص 423. ناییاهب ، یفجن ، رقاب  دمحم  دیس  زا : لقن  هب  ص237 . تارادتقا ، - 1
ص 423. ناییاهب ، یفجن ، رقابدمحمدیس  زا : لقن  هب  ص35 ، سدقا ، - 2
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یتسرد هب  نآ  رد  تیبرت  میلعت و  زا  دوصقم  تسا و  یلک  رایـسب  يروتـسد  اریز  درادـن ؛ یلمع  ییارجا و  شزرا  ییاهب  ياه  ¬ هزومآ
.تسین صخشم 

دشاب تبحم  تفلا و  ببس  دیاب  نید  . 11

هب تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، مدرم  نایم  تبحم  سنا و  داـجیا  رـشب و  ياـه  ¬ فـالتخا ندرک  فرطرب  لـصا ، رد  ناربماـیپ  تلاـسر 
: ءاهبلادبع هتفگ 

.تسا (1) رتهب  ینید  ¬ یب دوش ، ییادج  گنج و  فالتخا و  ببس  دشاب ، اه  - فالتخا نامرد  دیاب  دوخ  هک  مه  نید  رگا 

: درک هراشا  ناوت  - یم هتکن  هس  هب  ییاهب  هزومآ  نیا  هرابرد 

یلخاد ياه  ¬ فالتخا ناورهر و  اب  ناورهر  ناربهر و  اب  ناربهر  نایم  اه  ¬ يریگرد اه و  ینمـشد  زا  رپ  تییاهب  تیباـب و  خـیرات  . 1
: هلمج زا  دنور ، ¬ یم رامش  هب  تییاهب  خیرات  رد  مهم  یلصفرس  کی  ره  هک  تسا  هقرف  نیا  ياضعا 

؛» یهالا هرهظی  نم   » ناونع ندروآ  تسد  هب  يارب  نایباب  ياه  ¬ شکمشک فلا )

؛ نایلزا ناییاهب و  اهنآ  زا  يوریپ  هب  لزا و  ءاهب و  ياه  ¬ شکمشک ب )

(2) يدنفا ؛ یلع  دمحم  اب  يدنفا  سابع  ياه  ¬ شکمشک ج )

؛ تییاهب یمیدق  نارای  زا  يرایسب  اب  یقوش  ياه  ¬ شکمشک د )

.ییاهب یللملا  نیب  تئیه  سیئر  یمیر ، نسیم  اب  يدایا  نامزاس  لوسکام و  هیحور  ياه  ¬ شکمشک ه )_

شاب و شتآ  هلعش  منانمـشد  رب  یئابحال ؛ أقبلا  رثوک  یئادعا و  یلع  رانلا  هلعـش  نک  : » دهد - یم روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  هک  ینییآ  . 2
دناوت ¬ یمن  (3)« اقب رثوک  مناتسود  يارب 

122 ص :

ص 67. ج 3 ، .م ،  1921 رصم ، يدرکلا ، یکز  هللا  جرف  مامتها : هب  ءاهبلادبع ، بیتاکم  - 1
يدنفا یلعدمحم  لباقم ، رد  .دناوخ  یم  نیـضقان  ار  يدنفا  یلع  دمحم  شردارب  نارادفرط  نیتباث و  ار  دوخ  نارادفرط  ءاهبلادبع  - 2

.دیمان یم  نیکرشم  ار  ردارب  نارادفرط  نیدحوم و  ار  دوخ  نارادفرط 
صص 25 و 26. .م چ 4 ، 1993 اقیرفا ، لامش ، یناحور ، لفحم  هللاإءاهب ، حاولا  هعومجم  نمحرلا ، مئاسن  - 3
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.دشاب یمومع  حلص  یعدم 

قارع رد  ار  ءاهب  یلع  نیسح  ازریم  ماقم  همع ،) حول   ) دوخ همع  هب  ¬يا  همان رد  يدنفا  سابع  .تسا  ترارش  زا  رپ  هللاءاهب  هنیـشیپ  . 3
هدرپ تفرگ ، یم  تروص  شردپ  يربهر  هب  هک  نایباب  ياه  ¬ تیانج اه و  ¬ ترارش اهدیدهت و  زا  هتساوخان  نآ ، رد  هدرک و  میسرت 

: دسیون یم  يو  .تسا  هتشادرب 

ذوفن باصعا  قورع و  رد  نانچ  شتوطس  .تشاد  ناساره  فئاخ و  هشیمه  ار  نایعیش )  ) قافن لها  تخادنا و  قارع  ناکرا  رد  هلزلز 
(1) ...درک .  یمن  تعانش  رب  تراسج  دومن و  یمن  تّمذم  تئرج  بش  همین  رد  فجن  البرک و  رد  یسفن  هک  دوب  هدومن 

هراـبرد تـسا ، هدرک  يرپـس  ناـییاهب  ناـیم  رد  هراوآ  ماـن  اـب  ار  دوـخ  رمع  زا  یتدـم  هـک  یتـیآ  نیــسحلادبع  ییاـهب ، هدــننک  هبوـت 
: دسیون یم  ییاهب  ناربهر  ییوج  ¬ حلص

ءانفا و يارب  هتخادرپ  نآ  فشک  هب  هتخانـش و  ار  رارـسا  هدـش و  مرجم  مرحم و  طاسب  رد  هک  ار  دوخ  ینلع  فلاخم  ...يدـنفا  ساـبع 
.دز (2) فلاخم ) ) نالف رمک  هب  قح  تردق  دینیبب : هک  دیشک  یم  يونعم  رادتقا  هدبرع  دش ، یم  قفوم  رگا  دیشوک و  یم  شمادعا 

دشاب لقع  ملع و  قباطم  دیاب  نید  . 12

: دیوگ ¬ یم دروم  نیا  رد  ءاهبلادبع 

هوق دـنوادخ  .تسا  ماهوا  دـشابن ، لقع  ملع و  اب  قباطم  رگا  اریز  دـشاب ؛ ملع  اب  قباطم  دـشاب ، لقع  اـب  قباـطم  دـیاب  نید  هکنآ  رگید 
هک تسین  يا  ههبـش  دـشاب ، لقع  ملع و  فلاخم  رگا  .مینک  كاردا  ار  ءیـش  ره  تقیقح  میربب و  یپ  ایـشا  تقیقح  هب  اـت  هداد  هلقاـع 

.تسا (3) ماهوا 

123 ص :

ص177. ج2 ، بیتاکم ، - 1
ص 119. ج 3 ، لیحلا ، فشک  - 2

ص 219. ج 2 ، ءاهبلادبع ، تاباطخ  - 3
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: دراد نوگانوگ  ياه  ¬ یتساک زین  ییاهب  روتسد  نیا 

هدش کش  اهنآ  هب  دـعب  ياه  ¬ لاس رد  دـندوب ، هدـش  هتفریذـپ  یلوصا  یملع ، ياه  - نمجنا رد  اه  ¬ نرق هک  یملع  تاعالطا  هاگ  . 1
شجنـس یعقاو  نازیم  دنناوت  یمن  یتابث ، ¬ یب لیلد  هب  یبرجت  ياه  - شناد هژیو  ¬ هب اه ، ¬ شناد نیاربانب ، .دـنا  هدـش  راکنا  تسا و 

.دنریگ رارق  ینید  میهافم 

ناـناد و یمیــش  هـمه  رظن  فـالخرب  هللاءاـهب  هـک  یلاــحرد  تـسناد ، روـحمدوخ  یملع و  ار  ییاــهب  نـییآ  ناوـت  ¬ یم هنوـگچ  . 2
.دوش (1) ¬ یم لیدبت  الط  هب  لاس  داتفه  زا  سپ  سم  تسا  دقتعم  ناسانش ، ¬ یناک

ضماوغ زا  کیمادـک  تسا  هدومن  هضرع  تیرـشب  ناـهج  هب  ار  دوخ  يرـشب  مهم  تاـفاشتکا  تاـعارتخا و  رـصع  رد  هک  تییاـهب  . 3
؟ دیامن یم  ار  نید  ملع و  قباطت  ياعدا  هک  تسا  هدومن  لح  ار  ناهج  یملع 

124 ص :

ص 104. ناقیا ، - 1
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تییاهب یهقف  ماکحا  مشش : لصف 

هراشا

: دروآ دیدپ  روظنم  ود  هب  ار  یعرش  نیناوق  ماکحا و  هللاءاهب  تفگ  دیاب  یهقف  ماکحا  داجیا  هفسلف  هرابرد 

نیا زا  دزاس و  هیبش  دـنراد ، صوصخم  ماکحا  تعیرـش و  هک  لیـصا  قح و  نایدا  هب  ار  دوخ  نید  رهاظ  یگتخاس ، ماکحا  نیا  اـب  . 1
.دنک بذج  دوخ  يوس  هب  ار  ناحول  ¬ هداس رذگهر ،

( تسا لاحم  یضرف  هتبلا  هک   ) نآ ندش  ریگارف  تروص  رد  ات  دشاب  وا  یبرغ  یقرـش و  نایماح  لیم  قفاوم  هک  دنک  عضو  یماکحا  . 2
.دشاب هتشادن  یتمحز  رسدرد و  نانآ  يارب 

: تسا ماکحا  نیا  زا  ییاه  هنومن  دیآ ، یم  همادا  رد  هچنآ 

تراهط . 1

یف ءایـشالا  ُتسمغنا  دـق   » هلمج اب  سدـقا  باتکرد  هللاءاهب  .درادـن  دوجو  ییاهب  نییآ  رد  نآ  یمالـسا  يانعم  هب  تساجن  تراـهط و 
زیچ چیه  رگید  نیاربانب ، .دنادرگ  كاپ  ار  زیچ  همه   (1) «، مدرک رو  ¬ هطوغ تراهط  يایرد  رد  ار  ایشا  مامت  هراهطلارحب ؛

125 ص :

ص 73. دنب 75 ، سدقا ، - 1
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دنا ¬ هدولآ حالطـصا ، هب  هک  ییاه  زیچ  زا  دـیاب  اهنت  ناییاهب  ...و .  كوخ  گس و  ناسنا و  طیاغ  لوب و  یتح  درادـن ، دوجو  یـسجن 
.يزیمت تیاعر  هب  لیم  تروص  رد  مه  نآ  دننک ، زیهرپ 

وضو . 2

ياعد ود  ندناوخ  تروص و  نتـسش  چـم و  ات  اه  ¬ تسد نتـسش   (1): دریگ ¬ یم ماجنا  نکمم  لکـش  نیرت  هداس  هب  ییاـهب  يوضو 
.يرطس (2) کی 

نیا تسین و  ینخس  دنک ، ¬ یم لطاب  ار  وضو  هچنآ  زا  یلو  هدش ، تبحص  وضو  ندش  لطاب  زا  ییاهب  نییآ  ماکحا  ياه  ¬ باتک رد 
.تسا یلعج  هقرف  نیا  رد  يدابع  ماکحا  ندوب  تیمها  یب  زا  یکاح 

زامن . 3

اج هب  هتبلا  هک  ریبـک  زاـمن  یطـسو ، زاـمن  ریغـص ، زاـمن  تسا : هداد  رارق  زاـمن  هنوگ  هس  دوخ  ناوریپ  يارب  سدـقا  باـتک  رد  هللاءاـهب 
.تسین (3) بجاو  هس  ره  ندروآ 

ار دوخ  صخـش  هللاءاهب ، اریز  دراد ؛ تیاکح  ندش  هدـیتسرپ  هب  نآ  عراش  دایز  رایـسب  هقالع  زا  ییاهب ، زامن  ياه  ¬ یگژیو رد  تقد 
: تسا هتفگ  هدرک و  یفرعم  زامن  رد  ناییاهب  هلبق 

126 ص :

هیدی موی  ّلکیف  َلِسغَی  نا  ِناّیَّدلا  هّللاب  ناد  نمل  َِبتُک  دق  دسیون : یم  سدـقا  باتک  رد  يرون  یلع  نیـسح  نآ  بیترت  وضو و  رد  - 1
نیا دیاب  تسد  نتـسش  نیح  رد  دنب 18 )  ) .راتخملا دحاولا  ِهّللا  يدـَل  نم  ًارما  هولّـصلل  اُواّضوت  کلذـک  یلاعت  هلوق  یلا  ...ههجو ؛  َّمث 

ْلُخدی مل  امیف  ِفُرصّتلا  نع  اهْظَفْحا  َّمث  َِملاعلا  ُدونج  اهُعَنمتال  هماقتـساب  ََکباتک  َذُخأتل  ْيدَی  ّوق  یهلا  یلاعت : ُهلوق  درک  توالت  ار  هیآ 
َکِهجو راوناب  ُهرّون  کیلا  یهجو  تهّجو  ِّبر  يأ  درک : توالت  دیاب  تروص  نتسش  تقو  رد  .ریدقلا و  ُردتقملا  تنا  ّکنا  اهکلمیف 

.كریغ یلا  ِهُّجَّوتلا  نع  ُهظَفحا  َّمث 
ص 15. ماکحا ، دودح و  هنیجنگ  - 2

ص22. نامه ، - 3
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ءاقبلا و نئادم  ِلهَا  َلَبقُم  یلعألا و  ألملا  فاطم  هّللا  هلعج  يّذلا  َسّدقملا  َماقملا  َسدقألا  َيِرطش  مکَهوجو  اوُّلَو  َهولّـصلا  متدرا  اذا  و 
....تاومّسلا (1) نیضرألا و  یف  نمل  رمألا  ردصم 

فاوط لحم  ار  اجنآ  دـنوادخ  هک  دـینادرگرب  یـسدقم  ماقم  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  ¬ تروص دـیناوخب ، زامن  دـیتساوخ  هک  یماـگنه 
 . ...تسا هداد  رارق  دننیمز  نامسآ و  رد  هک  یناسک  رما  ردصم  اقب و  ياهرهش  یلاها  هجوت  لحم  ناگتشرف و  حاورا و 

: تسا مارح  ءاهب  روتسد  نیا  ساسا  رب  زین  تعامج  هب  زامن  ندناوخ 

.میکحلا (2) رمآلا  وهل  ّهنا  ّتیملا  هولص  یف  ّالا  هعامجلا  ُمکُح  َِعفُر  دق  يداُرف  ُهولّصلا  مکیلع  بتک 

يدیرف یئوکـسا  رغـصا  یلع  ریم  حول  رد  .تسا  هدش  هدیدزد  متا ، نرق  رگنـشور  نید  نیا  ياهزامن  زا  یکی  هک  مینادب  تسا  بلاج 
: تسا هدمآ 

ات راتفرگ ؛ ناضقان ، تسد  رد  راثآ  زا  یبتک  اب  هولـص  نآ  .دـیا  ¬ هدومرف لاؤس  تاعکر  عست  هولـص  صوصخ  رد  نامیپ ! رب  تباـث  يا 
هن نآ  هب  رصحنم  ءاهبلا  دبعل  میظع  ٌنزحل  اهیف  نا  .درآ  رد  هب  رات  کیرات و  هاچ  زا  ار  ینامحر  فسوی  نآ  راگدرورپ ، ترـضح  یک 

(3) ...هدومن .  تقرس  ضقن  زکرم  ار  دبع  نیا  تاناما  عیمج  تسین ،) )

اریز تسا ؛ هتفر  تقرـس  هب  دننک ، هماقا  ار  زامن  ءاهبلادـبع  ای  ءاهب  هکنآ  زا  شیپ  زامن  حول  دوش  یم  صخـشم  ءاهبلادـبع  مالک  نیا  زا 
يدیرف یئوکـسا  رغـصا  یلع  ریم  خساپ  تسناوت  ¬ یم دوب ، هدید  ار  شردپ  ندناوخ  زامن  ای  هدناوخ  دوخ  ار  زامن  نیا  ءاهبلادبع  رگا 

یتیمها نآ  حول  ندش  هدیدزد  رگید  دهدب و  ار 

127 ص :

ص 7. دنب 7 ، سدقا ، - 1
دنب 12. سدقا ، - 2

ص 32. ماکحا ، دودح و  هنیجنگ  - . 3
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.تشادن

هزور . 4

ماجنا ندیشون  ندروخ و  زا  زیهرپ  اب  طقف  باتفآ و  بورغ  ات  عولط  زا  هک  تسا  هام  دنفسا  زور  هدزون  رد  ناییاهب ، يارب  بجاو  هزور 
ياهراک لاح  هک  دیدج  رصع  ناراد  نید  هقیلس  هب  ار  هللاءاهب  بانج  هجوت  لاس ، لصف  نیرت  لدتعم  رد  ناسآ  ¬يا  هزور .دوش  ¬ یم

.دهد ¬ یم ناشن  دنرادن ، ار  تخس  يدابع 

جح . 5

یلع نیـسح  ازریم  لزنم  ای  زاریـش  رد  باب  دـمحم  یلع  دیـس  لزنم  ترایز  اب  تسا و  یلام  یمـسج و  ییاـناوت  طرـش  هب  تداـبع  نیا 
.دوش یم  ماجنا  دادغب  رد  يرون 

ینیعم لصف  نامز و  ییاهب  جح  .دنا  هدـش  فاعم  نآ  ماجنا  زا  دنتـسه ، تیعمج  زا  یمین  هک  نانز  تسا و  بجاو  نادرم  رب  رفـس  نیا 
.دریگ ¬ یم تروص  ناکم  ود  نیمه  رد  درادن و 

یلام قوقح  . 6

ناییاهب رب  آمّـسلا » ضرألا و  رطاف  ًالاقثم هللا  رـشع  َهَعـستَف  بهّذلا  نم  ٍلاقثم  هئام  کّلمَت  يذـّلا  و  : » سدـقا باتک  زا  دـنب  نیا  مکح  هب 
يربهر هاگتـسد  هب  هّللا » قوقح   » ناونع اب  ار  نآ  لاقثم  هدزون  دیـسر ، الط  لاقثم  دـص  کـی  هب  ناـشلاوما  باـصن  یتقو  تسا  بجاو 

.دنزادرپب

اهنت هدرک و  يرادربوگلا  مالـسا  یلام  ماظن  زا  دوخ ، هقرف  یلام  ياهزاین  نیمأت  يارب  مکح ، نیا  رد  هللاءاهب  هک  تسا  صخـشم  ًالماک 
.تسا هتخاس  لقتسم  ار  دوخ  نییآ  یلام  ماظن  نآ ، فرصت  هویش  رد  رییغت  اب 
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زا یگرزب  شخب  هدـنام ، هتفگاـن  ییاـهب  ماـکحا  ياـه  ¬ باـتک رد  مدرم ، زاـین  دروم  ياـه  ¬ عوضوم زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
نیما نسحلاوبا  یجاح  مینادب  تسین  دب  .تسا  هتفای  صاصتخا  هفیظو  نیا  هب  ماکحا  دودح و  هنیجنگ  لثم  ییاهب  یهقف  ياه  ¬ باتک

هللا قوقح  ناونع  اب  ناییاهب  ياه  کـمک  يروآدرگ  رد  ار  راـک  نیا  هک  دوب  ناـییاهب  یتالیکـشت  هدـنهد  ماجـسنا  نیتسخن  یناـکدرا 
.داد ناشن 

جاودزا . 7

نوناـق شریذــپ  هـب  فـّلکم  هـقرف  نـیا  ناوریپ  نارــسمه ، دادــعت  هراـبرد  ءاهبلادــبع  یقوـش و  زا  ناـییاهب  ياــه  ¬ شــسرپ یپ  رد 
: دروخ ¬ یم مشچ  هب  لکشم  دنچ  مکح  نیا  رد  یلو  دنا ، هدش  يرسمه  ¬ کت

مکیلع هللا  بتک  دق  : » تسا زیاج  دـحاو  نآ  رد  نز  ود  نتـشاد  حیرـص ، صن  ساسا  رب  هتـشادن و  دوجو  یمکح  نینچ  سدـقا  رد  . 1
رتـشیب نز  ود  زا  هـکنیا  زا  دیــشاب  رذـحرب  .تشوـن  امــش  رب  ار  جاودزا  دــنوادخ  اـنامه ، نیتنثـالا ؛ نـع  اوزواـجت  نا  مکاـیا  حاـکنلا 

(1) «. دیریگب

هتشاد زین  ینادنزرف  مادک  ره  زا  هک  هدش  تبث  ءاهب  يارب  رـسمه  راهچ  مان  مک  تسد  خیرات  ياه  ¬ باتک رد  مکح ، نیا  دوجو  اب  . 2
رد هک  یلاحرد  تسا ، هتسناد  لاحم  طرـش  هب  طورـشم  ار  مکح  نیا  عونمم و  ار  هرابود  جاودزا  ءاهبلادبع ، زا  دیلقت  هب  یقوش  .تسا 

: تسا نیا  هدمآ ، سدقا  باتک  رد  هچنآ  .دوش  یمن  هدید  نآ  يارب  یطرش  چیه  سدقا  باتک 

تحارتسا ءامألا  نم  هدحاوب  عنتقا  يّذلا  نیتنثألا و  نع  اوزواجت  نا  مکاّیا 
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.اهسفن (1) هسفن و 

.دوب دهاوخ  تحار  ناترسمه  مه  امش و  دوخ  مه  دینک ، افتکا  نز  کی  هب  رگا  دینکن و  زواجت  نز  ود  زا  هک  داب  امش  رب 

ییاهب مکح  رد  اریز  دـنک ؛ تبث  تییاهب  مان  هب  تسا ، هدـمآ  نارـسمه  نایم  تلادـع  هرابرد  نآرق  رد  ار  هچنآ  دراد  دـصق  ءاهبلادـبع 
اب هک  دراد  یپ  رد  ار  يداشرا  يرما  اهنت  هکلب  درادن ، دوجو  لاحمریغ  لاحم و  زا  معا  طرش  زا  یناشن  چیه  تاجوز ، ددعت  هب  طوبرم 

.دشاب مزال  دیابن  نآ  يارجا  یلقع  رظن  زا  شارف ، دیدجت  هزاجا  هب  هجوت 

؛ تسا بجاو  زین  اهنآ  نیدـلاو  تیاضر  جاودزا ، رد  نیجوز  تیاضر  موزل  رب  نوزفا  هک  تسا  نیا  ییاهب  جاودزا  هراـبرد  رگید  هتکن 
.تسا ناناوج  جاودزا  يزاس  ناسآ  مهم  فده  فالخرب  طرش  نیا  .دهاوخ  یم  ار  رفن  شش  همان  تیاضر  جاودزا ، ینعی 

قالط . 8

راکنا ناوت  ¬ یمن صاخ  طیارـش  یخرب  رد  ار  نآ  موزل  تیاهن  رد  یلو  تسا ، زیگنا  - ترفن يرما  یمیهاربا ، نایدا  رد  قـالط  هلئـسم 
متس نیفرط  زا  کی  چیه  هب  هک  تسا  یهلا  ربتعم  ياه  ¬ نتم زا  هدافتـسا  اب  نیجوز ، قوقح  اب  بسانتم  ماکحا  عضو  مهم ، هتکن  .درک 

.دوشن

: دینک تواضق  دوخ  هجوت و  اه  مکح  نیا  هب  ًافطل 

خساپ نینچ  یشسرپ  هب  .م  ربماون 1935 هنـس 92 /  هردقلارهـش  موس  خیرات  رد  ناریا ، یّلم  یناحور  لفحم  حول  رد  يدـنفا  یقوش  . 1
: دهد یم 

، لصاح هجوز  لیم  هب  هک  یتروص  رد  قالط  رما  يارجا  صوصخ  رد  لاؤس :

130 ص :
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؟ هن ای  دومن  دیاب  جوز  زا  رابطصا (1) تّدم  رد  هقفن  ذخا  ایآ 

.دیامن (2) هیدأت  باتک ، مکح  بسح  رب  جوز  دیاب  ار  هقفن  لاح  ره  رد  سیونب  دندومرف :

: دسیون ¬ یم یمکح  رد  زین  هللاءاهب  . 2

وا هنع  تجرخ  يذـّلا  ّرقملا  یلا  اهعجری  هلماک و  هنـس  هقفن  اهیتؤی  نا  هلف  فالتخألا  اـمهنیب  ثّدـح  َّمث  هعم  ترفاـس  رفاـس و  يذـّلا  و 
(3) .ًاطیحم نیملاعلا  یلع  ناک  ناطلسب  ءآشی  فیک  مکحی  ّکبر  ّنا  اهّلحم  یلا  اهغّلبیل  لیبّسلا  یف  هب  جاتحت  ام  نیما و  دیب  اهمّلسی 

هب نیما  درف  کی  یهارمه  اب  ار  يو  هک  تسا  مزـال  دـنک ، ادـیپ  فـالتخا  وا  اـب  هار  ناـیم  رد  دورب و  رفـس  هب  شرـسمه  اـب  هک  یـسک 
.دهدب وا  هب  ار  یگدنز  لاس  کی  جراخم  دنادرگزاب و  شرهش 

زین مود  دروم  رد  .تسا  رازیب  يو  زا  هک  تسا  ینز  یگدـنز  جراـخم  نیمأـت  هب  فظوم  يریـصقت ، نتـشاد  نودـب  درم  لوا ، دروم  رد 
شهارمه نز و  تشگزاب  جراـخم  زین  هلاـس و  کـی  جراـخم  نیمأـت  هب  موکحم  درم  فـالتخا ، رد  رـصقم  درف  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 

.دوش ¬ یم

دودح زا  يا  هنومن  . 9

: دنک ¬ یم مالعا  نینچ  دنازوسب ، ار  یسک  هناخ  هک  ار  یسک  مکح  لتاق و  تازاجم  سدقا ، باتک  رد  هللاءاهب 

.هُوُلتقاف ًادماع  ًاسفن  لتق  ْنَم  هوقِرْحَاَف و  ًادِّمعتم  ًاتیب  َقرْحَا  ْنَم 

دمع يور  زا  ار  يرگید  هک  یسک  دینازوسب و  دنازوسب  ار  يا  هناخ  هک  ار  یسک 

131 ص :

ناـمز هک  تواـفت  نیا  اـب  دراد ، یمالـسا  هقف  رد  قـالط  هدـع  هب  هیبش  یموهفم  هک  تسا  ییاـهب  جاودزا  ماـکحا  تاحالطـصا  زا  - 1
( یناهبزور  ) .تسا هدع  زا  رتشیب  رابطصا 

ص 284. ماکحا ، دودح و  هنیجنگ  - 2
دنب 69. سدقا ، - 3
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.دیشکب دشکب ،

: دیوگ ¬ یم مکح  نیا  یپ  رد 

.نیلهاجلا َنَنُس  اوکرتا  َّمث  رادتقألا  هردقلا و  يدایاب  هّللا  َنَنُس  اوُذُخ 

.دینک كرت  ار  هنالهاج  ياه  تنس  سپس  دیریگب و  رادتقا  تردق و  ناتسد  اب  ار  یهلا  ياه  تنس 

: دهد ¬ یم هناخ ) هدننز  شتآ  لتاق و   ) ود ره  هب  یفیفخت  ور ، ¬ نیازا دوش و  ¬ یم دوخ  مکح  تظلغ  هجوتم  ایوگ  سپس 

.دیری (1) ام  یلع  مکاحلا  وهل  ّهنا  باتکلا  یف  مکیلع  سأب  ًاّیدبا ال  ًاسبح  امهل  اومکحت  نا  و 

.دینک یم  هدارا  امش  هچنآ  رب  تسا  مکاح  وا  هک  انامه  .ادخ  باتک  رد  تسین  امش  رب  یکاب  دیداد ، دبا  سبح  هب  مکح  رگا  و 

اه ¬ هرافک زا  يا  هنومن  . 10

نینچ هیناز  یناز و  دح  سدقا  باتک  رد  .تسا  لدـعلا  تیب  باسح  هب  لوپ  زیراو  هار  زا  انز ، تازاجم  دـح و  يارجا  ییاهب ، نییآ  رد 
: تسا هدش  نییعت 

.بهّذلا (2) نم  لیقاثم  همش  یه  لدعلا و  تیب  یلا  همّلسم  هب  هیناز و  ٍناز و  لکل  هللا  مکح  دق 

! تسالط لاقثم  هن  نآ  دهدب و  لدعلا  تیب  هب  ار  هملسم  هید  هیناز ، یناز و  ره  رب  تسا  هدرک  مکح  ادخ 

: تسا مهبم  نآ  ّدح  ادخ  ندیشک  تلاجخ  لیلد  هب  یلو  تسا ، تمرح  هب  موکحم  زین  طاول  تشز  لمع 

.ِناملِغلا (3) َمکح  َرُکذن  ْنَا  ییْحَتْسَن  ّانا 

132 ص :

صص 56 و 57. دنب 62 ، نامه ، - 1
ص 47. دنب 49 ، نامه ، - 2

تاعوضوم ندـش  يداع  ناهج و  رد  یقالخا  داـسف  شرتسگ  اـب  هزورما  هک  مینادـب  تسا  بلاـج   � دنب 107 . ص 104 ، سدـقا ، - 3
هولج طاول  زا  توافتم  یعوضوم  ار  ییارگ  سنجمه  عینش  تشز و  لمع  دنک  یم  شالت  تییاهب  ییارگ  سنجمه  نوچ  يروآ  مرش 

یگدـنز خـیرات  هعلاطم  هکنیا  رگید  هتکن  .دـندنویپب  نانآ  هب  تشز  لمع  نیا  ناـبکترم  زا  يدادـعت  رذـگهر ، نیا  زا  دـیاش  اـت  دـهد 
تداع نیا  هب  نانآ  ناربهر  ندوب  التبم  زا  ناشن  دنا ، هتشون  ییاهب  ناربهر  قباس  ناکیدزن  هک  ییاه  باتک  ًاصوصخ  هقرف ، نیا  ناربهر 

.یتیآ لیحلا  فشک  یحبص ؛ تارطاخ  کن : .دراد  یقالخا  تشز 
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؟� مییوگب ار  نارسپ  طاول ) لمع   ) مکح هک  میراد  مرش  ام 

میوقت . 11

لاس ياـهزور  عومجم  .تسا  هدـش  لیکـشت  زور  هدزون  زا  زین  هاـم  ره  هک  دراد  هاـم  هدزون  دوش و  ¬ یم زاـغآ  زورون  یـسمش  میوقت 
يرازگرکش مسارم  يارب  هدیمان و  ءاهلا » مایا   » هک دنام  یم  یقاب  زور ) جنپ  هسیبک  ياه  ¬ لاس رد   ) زور راهچ  دوش و  یم  زور   1361

.تسا هدش  نییعت  نشج  و 

تافایض . 12

ندیـشون زا  ییاـهب ، نییآ  رد  .دـننک  تکرـش  دوش ، یم  لیکـشت  راـب  کـی  زور  هدزوـن  ره  هک  تافایـض »  » رد دـنراد  هفیظو  ناـییاهب 
نیا .تسا  سدـقا  باتک  ناییاهب ، ناـیم  رد  ماـکحا  یلـصا  عبنم  تسا ، هدـش  عنم  تمالـس ، يارب  راـب  ناـیز  داوم  یلکلا و  تابورـشم 

.تسا فورعم  باوج  لاؤس و  هلاسر  هب  هک  دراد  زین  یمّمتم  باتک ،

راب کی  لاس  هدزون  ره  لزنم  هیثاثا  ندرک  ضوع  . 13

: دینک ضوع  ار  دوخ  لزنم  هیثاثا  راب  کی  لاس  هدزون  ره  دیوگ  ¬ یم سدقا  باتک  رد  هللاءاهب 

ام مکفیطلت و  دارا  ّهنا  ریبخ  میلع  ندـل  نم  رمـألا  یـضق  کلذـک  هنـس  هرـشع  عست  ءآـضقنا  دـعب  تیبلا  بابـسا  دـیدجت  مکیلع  بتک 
ّننوکت هّللا و ال  اوّقتا  مکدنع 
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.نیلفاغلا (1) نم 

.مینک یم  راذگاو  نادنمدرخ  هب  ار  مکح  نیا  دروم  رد  تواضق  ام 

يراوخابر زاوج  . 14

هراـب نـیارد ¬ ءاهبلادـبع  .دـنا  ¬ هتــسناد لـالح  ار  اـبر  دـنا ، هدروآ  دـیدج  یماـکحا  هـکنیا  تاـبثا  يارب  هللاءاـهب  وا  یپ  رد  باـب و 
: دیوگ ¬ یم

.دنا (2) هدومرف  عورشم  ار  تراجت  لیزنت  ءادفلا  هل  یحور  یلعا  ترضح  هیدقن ، تالماعم  رد  حبر  رادقم  اما  و 

ءاهبلادبع نیاربانب ، .دـنریگب  سپ  لیحلا  فیاطل  اب  ار  هتـشذگ  ياه  ¬ فرح دـندش  راچان  یناطیـش ، مکح  نیا  یفنم  باتزاب  لیلد  هب 
: دسیون ¬ یم يرگید  حول  رد 

يدحا زا  اما  هنـسحلا ، ضرق  رگم  تسا ؛ عورـشم  هکنیا  ولو  درادـن  تسود  لیزنت  ءاهبلادـبع  اریز  دـیهدن ؛ یـسفن  هب  لیزنت  دـعب ، نم 
.دیریگم (3) لیزنت 

هدیقع نتشاد  ناهنپ  . 15

ناکما هدـیقع  نتـشاد  ناهنپ  اب  زج  سومان ، لام و  ناج و  زا  ینابهاگن  ظـفح و  هک  ییاـج  رد  مالـسا ، نییآ  لـقع و  مکح  ساـسا  رب 
رد .درک  يراددوخ  هدیقع  زاربا  زا  تسا  بجاو  دیاین ، دراو  ¬يا  هشدـخ زین  یهلا  نید  ییایربک  میرح  هب  راک  نیا  اب  دـشابن و  ریذـپ 
یم هدـیمان  هیقت »  » مالـسا عرـش  رد  هک  ار  هدـیقع  نتـشاد  ناهنپ  ناییاهب  .دنتـسه  دوخ  ینید  هدـیقع  زاربا  هب  مزلم  دارفا  تییاهب ، نییآ 

.دنا ¬ هتسناد ییوگ  غورد  دوش ،

: دیوگ یم  هیقت  هرابرد  یشسرپ  هب  خساپ  رد  يدنفا  یقوش 

دنیآ و نورب  افخ  هدرپ  سپ  زا  .دنیامنب  بانتجا  هّیقت  زا  دنیامنن و  نامتک  هدیقع 

134 ص :

دنب 151. سدقا ، - 1
ص 204. ماکحا ، دودح و  هنیجنگ  - 2

.نامه - 3
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دننک یلصا  دصقم  نیا  يادف  ار  يرما  ره  .دنیامن  مایق  یناشف  ناج  هب  دنـشابن و  ناساره  برطـضم و  .دنراذگ  تمدخ  نادیم  هب  مدق 
حلاصم يادف  ار  هیسفن  تاظحالم  هیصخش و  حلاصم  دنـشوپ و  مشچ  یماقم  بصنم و  ره  زا  میوق ، رما  لیلج و  أدبم  نیا  لیبس  رد  و 

.دنیامرف (1) هیرما  هیمومع 

افیح اکع و  رد  ار  شیوخ  هدیقع  شرمع ، ياه  زور  نیرخآ  ات  یتح  وا  هک  دهد  ¬ یم ناشن  ءاهبلادبع  یگدنز  خـیرات  نیا ، دوجو  اب 
ياه زامن  رد  هتـسویپ  وا  .دنتـشادن  ربخ  وا  یعقاو  هدـیقع  زا  ناملـسم  نایناحور  یتح  اجنآ  یلاها  هک  ¬يا  هنوگ هب  تخاسن ، راکـشآ 

يدنفا سابع  تالاح  نایب  رد  يدنفا  یقوش  .دنربن  یپ  وا  یعقاو  مارم  هب  راید ، نآ  بصعتم  ناینـس  ات  درک  یم  تکرـش  اکع  تعامج 
: دسیون ¬ یم شتایح  هتفه  نیرخآ  رد 

هنیدـم عماج  رد  رهظ  هالـص  يادا  تهج  ناوارف  فعـض  یگتـسخ و  دوجو  اب  توسان ، ناهج  رد  شکراـبم  فقوت  هعمج  نیرخآ  رد 
.دیناسر (2) مه  هب  روضح 

نامزاس میمـصت  رب  انب  .تسا  ناتـسودنه  رد  یبآ  رفولین  ای  سوتول  دـبعم  دـنا ، ¬ هتخاس ناـییاهب  هک  ار  يراـکذالا  قرـشم  نیرت  مهم 
ره درادـن و  ناییاهب  هب  صاصتخا  اهنآ  زا  هدافتـسا  دوش ، یم  هتخاس  ناییاهب  ياه  هنیزه  اب  اه  ¬ نامتخاس نیا  هچرگ  تییاهب ، يربهر 

.دزادرپب دوخ  يادخ  اب  زاین  زار و  اعد و  هب  نآ  رد  دناوت  یم  يداقتعا  نید و  ره  اب  سک 

، تسا نانآ  يوس  زا  تییاهب  تیناقح  ینمض  شریذپ  يانعم  هب  عقاو  رد  اهدبعم ، نیا  رد  نایدا  رگید  ناوریپ  روضح  هکنآ  هب  هجوت  اب 
.دنروآ تسد  هب  تیعورشم  دوخ  يارب  دنشوک  ¬ یم اهراکذالا  قرشم  هب  رگید  نایدا  ناراد  نید  ندناوخارف  اب  ناییاهب 

135 ص :

.نامه - 1
ص 318. ج 3 ، عیدب ، نرق  - 2
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تسایس تییاهب و  متفه : لصف 

رامعتسا اب  تییاهب  دنویپ  . 1

هراشا

هک تسا  راکـشآ  نانچنآ  يرامعتـسا ، ياه  ¬ تلود ناگناگیب و  اـب  تییاـهب  يربهر  ناـمزاس  یناـمیپ  مه  کـیدزن و  رایـسب  طـباور 
یعامتجا يرکف و  ناینب  رییغت  يارب  یبرغ  يرامعتسا  ياه  ¬ تسایس لوصحم  ار  تییاهب  ناریا ، رـصاعم  خیرات  هزوح  ناراگن  - خیرات

.دنناد (1) ¬ یم یمالسا  عماوج 

: دسیون - یم ناییاهب  یسایس  ياه  یگتسباو  هرابرد  يداحلا ، يرکف  ¬ نشور دامن  تیمدآ ، نودیرف 

، هورگ نآ  هب  يدوهی  رصنع  ندیورگ  اب  تیفیک  نیا  هتشاد و  یجراخ  فلتخم  ياه  تسایس  اب  یـصاخ  یگتـسویپ  ییاهب  هاگتـسد  ...
ام يأر   ... .یبنجا ياه  تسایـس  هب  یگدرپسرـس  نانآ  مسر  هار و  تسا و  ینطو  یب  جاور  ناـنآ  دـصقم  مارم و  .تسا  هتفرگ  تدـح 

هچنآ ینیع و  دهاوش  رب  تسا  ینتبم  هراب  نیارد 

136 ص :

.دنتسین هصق  لصا  رکنم  یلو  دننک ، ¬ یم هیجوت  ار  رما  نیا  دنراد ، هقرف  نیا  هب  ییاه  یگتسب  ¬ لد هک  نانآ  - 1
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.تسا (1) ینیع  دهاوش  نامه  تسا ، ربتعم  ام  يارب 

تفرـشیپ لـماوع  زا  یکی  دوهج ، رـصنع  نوچ  زین  ییاـهب  رـصنع  هک  دریگ  ¬ یم هجیتـن  نینچ  دوـخ ، دـهاوش  یـسررب  اـب  سپـس  يو 
.دنتسویپ هقرف  نیا  هب  یناسک  زین  نادوهج  زا  هکنیا  بلاج  .دش  ناریا  رد  سیلگنا  تسایس 

لکـش يرامعتـسا  ياه  ¬ تردق یهد  تهج  ینابیتشپ و  اب  بهذم  نیا  هک  دنرادن  يدـیدرت  فرط ، ¬ یب ییاهبریغ  ناراگن  ¬ خـیرات
، اعدـم نیا  تابثا  يارب  .دـنک  نیمأت  ار  نارگرامثتـسا  عفاـنم  زین  دزاـس و  نوگرگد  ار  ناریا  یبهذـم  هعماـج  راـتخاس  اـت  تسا  هتفرگ 

: میناوخ یمارف  يرواد  هب  ار  رادیب  ياه  ¬ نادجو مینک و  یم  هضرع  يدهاوش 

هیسور تییاهب و  فلا )

یطاـبترا هـک  تـسا  یتـلود  نیتـسخن  هریغ ، ناـییاهب و  ناـیباب ، ناناملـسم ، یخیراـت  عباـنم  رد  يرازت  هیـسور  يروتاـتکید  تموـکح 
یگتخاس بهذـم  نیا  يدوبان  عنام  نآ ، زا  تیامح  هیباب و  هیـضق  رد  تلاخد  اب  اهراب  اهراب و  تلود  نیا  .دراد  تییاهب  اـب  گـنتاگنت 

تقیقح يارب  ار  دیدرت  هنوگره  تسا ، هدنام  ياج  رب  ییاهب  یباب و  ياه  ¬ باتک رد  هژیو  ¬ هب هراب  ¬ نیارد هک  يرایسب  دهاوش  .دش 
: دنک ¬ یم فرطرب  نایوج 

يرون سابع  ازریم  شردپ  دننام  هیـسور ، يروتارپما  هاگتـسد  رد  هللاءاهب )  ) يرون یلع  نیـسح  ازریم  ناکیدزن  زا  يدادعت  لاغتـشا  . 1
رهاوـخرهوش و ردارب و  .دوـب  ازریم  يدرو  ماـما  راـجاق ، لـیف (2) سور  هداز  هاـش  راـیتسد  یلو  دوـبن ، هیـسور  ترافـس  رد  دوـخ  هک 

هیسور ترافس  مادختسا  رد  زین  يو  هدازرهاوخ 

137 ص :

ص 146. چ 2 ، ، 1357 مایپ ، تاراشتنا  ینامرک ، ناخاقآ  ازریم  ياه  هشیدنا  تیمدآ ، نودیرف  - 1
دوشیم هتفگ  هیسور  تلود  هب  هتسباو  یناریا  لماوع  هب  لیف  سور  - 2
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.دندوب (1)

(2) هاش ؛ نیدلارصان  رورت  هعقاو  رد  هللاءاهب )  ) يرون یلع  نیسح  ناج  تاجن  رد  هیسور  ریفس  راکشآ  تلاخد  . 2

(3) هیسور ؛ رد  تماقا  يارب  هللاءاهب  زا  توعد  . 3

(4) قارع ؛ هب  دیعبت  رد  هللاءاهب )  ) يرون یلع  نیسح  بسانم  لاقتنا  رب  تراظن  . 4

: هیسور روتارپما  راختفا  هب  هژیو  حول  رودص  رد  هللاءاهب  مادقا  . 5

الا دحا  ملع  هب  طحی  ملام  ًاماقم  کل  هللا  بتک  کلذب  لالغالاو  لسالـسلا  تحت  نجـسلا  یف  تنک  ذا  کئارفـس  دـحا  ینیجن  دـق  ....
.وه (5)

یماقم وت  يارب  دـنوادخ  نیمه  رطاخ  هب  .مدوب  اـهریجنز  دـنب  دـیق و  رد  نم  هک  یناـمز  داد  تاـجن  ارم  وت  ناریفـس  زا  یکی  قیقحت  هب 
.تفای دهاوخن  هطاحا  نآ  دودح  هب  یسک  ملع  هک  تشون 

؛(6) روشک نآ  كاخ  رد  راکذالا ) قرشم   ) دبعم نیتسخن  تخاس  يارب  ناییاهب  هب  نداد  هزاجا  . 6

.هیسور روتارپما  ردناسکلا  يارب  ندرک  اعد  يارب  ناییاهب  هب  ءاهبلادبع  دیکا  شرافس  . 7

: دسیون یم  رودصلا  تجهب  باتک  رد  ییاهب  یناهفصا  یلعردیح  ازریم 

رد دندومن و  تراغ  دندرب و  ار  شترامع  كالما و  لاوما و  رورک  کی  ردق  هب  دندرک و  سبح  دـنتفرگ و  ار  ءاهب )  ) هللارماب مئاقلا  و 
هیهب تلود  نوچ  رهاظ 

138 ص :

ص4. ش 29 ،  مایا ، هیرشن  يرازت ، هیسور  تییاهب و  کن : - 1
ص33. مود ، تمسق  عیدب ، نرق  کن : زین  ص387 ؛ عیدب ، ص 121 ؛ چ 3 ، هعست ، مایا  يرواخ ، قارشا  دیمحلادبع  کن : - 2

.راونالا علاطم  خیرات  صیخلت  - 3
ص 104. تاقارشا ، - 4

ص76. رگید ، حاولا  نیدلا و  لکیه  لماش  نیبم  باتک  - 5
ص 55. ج 2 ، هییاهبلا ، رثآم  یف  هیردلا  بکاوکلا  - 6
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.دندومن (1) یفن  دادغب  مالسلا  راد  هب  دنیامن ، دیهش  دنتسناوتن  دومن ، تسا ، هللا  ءاهب  هب  بقلم  هک  هللارماب  مئاق  نآ  تیامح  سور 

عفانم دوخ ، یـسایس  ياهراتفر  زا  کی  چـیه  رد  هیـسور  هک  دوش  ¬ یم نشور  هیـسور ، ناریا و  نایم  تابـسانم  یخیراـت  یـسررب  رد 
.دریگب يرتشیب  هرهب  روشک  نیا  ییایفارغج  تیعقوم  يداصتقا و  دنمشزرا  عبانم  زا  تسا  هدیشوک  هراومه  هتفرگن و  رظن  رد  ار  ناریا 

سیلگنا تییاهب و  ب )

هراشا

ياه هدس  يرامعتـسا  ياه  تردقربا  نیرت  مهم  زا  یکی  ناونع  هب  ناتـسلگنا  تلود  دزاس  یم  نشور  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  دانـسا 
داجیا يارب  سیلگنا  .دوب  هدـید  كرادـت  هدرتسگ  يا  همانرب  حرط و  ناریا ، هژیو  ¬ هب یمالـسا  ياـه  ¬ نیمزرـس رد  ذوفن  يارب  ریخا ،

يارب یلحم  بهذم  ¬ هعیش نامکاح  زا  یکی  هک  ار  یتفگنه  هجدوب  ناریا ، بهذم  هعیش  ناملـسم و  مدرم  يداقتعا  تفاب  رد  فاکش 
.درک یم  دوخ  يرامعتسا  ياه  ¬ فده فرص  دوب ، هدرک  فقو  یمالسا  ياه  ¬ فده

وهنکل يامرف  ¬ نامرف دوا و  هبوص  هاشداپ  نیدـلاردیح  يزاغ  هک  دـنک  یم  مالعا  ناتـسودنه  یـسیلگنا  ياورنامرف  هنطلـسلا و  بیاـن 
روما فرـص  لاس ، ره  رد  نآ  زا  هلـصاح  دـمآرد  ات  تسا  هدرک  ناهج  نایعیـش  ینید  زکارم  فقو  ار  دوخ  ییاراد  کـلمیام و  ماـمت 

هب یهد  تهج  هفوقوم و  نیا  رب  طلـست  اب  ایناتیرب  رگرامعتـسا  تلود  (2) و  دوش بهذم  هعیـش  بالط  ینید  مولع  لیـصحت  یتشیعم و 
اب وس  مه  دارفا  شرورپ  يارب  یتصرف  هب  لیدبت  ار  ریخ  راک  نیا  نآ ، فراصم 

139 ص :

ص 128. ق ، _ . 1331ه یئبمب ، پاچ  رودصلا ، تجهب  یناهفصا ، یلعردیح  ازریم  زا : لقن  هب  ص 600 ، ناییاهب ، - 1
، ناریا رد  سیلگنا  ناریگب  قوقح  نییار ، لیعامـسا  زا : لـقن  هب  ناریا ، رد  سیلگنا  تسایـس  ناـهنپ  تسد  یناـساس ، کـلم  ناـخ  - 2

.112 صص 97 _ 
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.درک هعیش  ینید  یملع و  زکارم  رد  دوخ 

تشاد دصق  نامز  نآ  رد  سیلگنا  تلود  .دش  زاغآ  دادغب  رد  نایباب  روضح  نارود  زا  یمسر  روط  هب  تییاهب  سیلگنا و  نایم  طباور 
دننام يدارفا  هب  ناناملـسم ، ینید  ناربهر  رادـتقا  نتـسکش  يارب  نیارباـنب ، .دریگب  ار  یناـمثع  تلود  ياـه  ¬ نیمزرـس رگید  قارع و 

: تسا هدروآ  عیدب  نرق  باتک  رد  يدنفا  یقوش  .تشاد  زاین  تدش  هب  هللاءاهب 

تاماقم ولع  نوچ  دوب ، زئاح  دادغب  رد  ار  ناتسلگنا  تلود  یلوسنوق  لارنج  تمس  تاقوا  نآ  رد  هک  لابمک  زوراب  دلونرآ  رـس  لنلک 
سدـقالا هسفنب  كراـبم  لـکیه  هک  يروط  هب  و  ضورعم ، رونا  رـضحم  هب  هناتـسود  یحرـش   (1)، دومن ساسحا  ار  هللاءاـهب  ترـضح 

دهعتم يروضح ، فرـشت  رد  دومن و  داهنـشیپ  كراـبم  رـضحم  هب  ار  شیوـخ  عوـبتم  تلود  تیعبت  تیاـمح و  لوـبق  هداد ، تداـهش 
.دیامن مادقا  ناتـسلگنا  رابرد  هب  قاروا  لاسرا  رد  دنـشاب ، ایروتکیو  هکلم  اب  هبتاکم  هب  لیام  هللاءاهب  ترـضح  هاگ  نآ  ره  هک  دیدرگ 

دروم هک  رگید  هطقن  ره  ای  ناتـسودنه  هب  سدقا ، لکیه  رارقتـسا  لحم  هک  دـنک  مهارف  یتابیترت  تسا  رـضاح  تشاد  ضورعم  یتح 
(2)  . ...دبای لیدبت  دشاب ، كرابم  رظن 

تیمومیق يراذگاو  لوا و  یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  ءاهبلادبع ،)  ) يدنفا سابع  تسایر  نارود  رد  دـنویپ  نیا 
تیرومأم گنرد  ¬ یب نیطـسلف ، یلاـع  رـسیمک  نیتسخن  لـئوماس ، تربره  رـس  نیقفتم ، یلاـع  ياروش  مکح  هب  اـیناتیرب  هب  نیطـسلف 

ناشن گنج ، نارود  رد  ناییاهب  تامدخ  زا  ینادردق  ساپ  هب  ایناتیرب  يروتارپما  يوس  زا  دباتشب و  يدنفا  سابع  رادید  هب  دبای  ¬ یم

140 ص :

!؟ دیورگن تشاد ، ار  نآ  هیعاد  هللاءاهب  هک  هیباب  نید  هب  ارچ  دروآ ، دجو  هب  هزادنا  نیا  ات  ار  وا  هللاءاهب  تاماقم  ولع  رگا  - 1
ص134 عیدب ، نرق  - 2
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.دنک (1) اطعا  يو  هب  ار  « Sir  » یفارشا ناونع  و  دوه » تیان  »

نارگرامعتـسا هب  ار  هقرف  نیا  یخیرات  یگتـسباو  مجنپ ، جروج  سیلگنا ، هاشداپ  يارب  اـعد  دوه و  تیاـن  ناـشن  نتفرگ  اـب  ءاهبلادـبع 
تهج رد  هک  دوخ  هقرف  شرتسگ  يارب  تییاهب  هتفای و  همادا  نانچمه  زورما  هب  ات  یگتسباو  دنور  نیا  .تخاس  راکـشآ  شیپ  زا  شیب 

.تسا دنمزاین  سیلگنا  هب  نانچمه  تسا ، نارگرامعتسا  عفانم 

ناتسلگنا هب  ناییاهب  یگتسباو  زا  ییاه  هنومن 

ناتسلگنا (2) هب  ناییاهب  یگتسباو  زا  ییاه  هنومن 

ناییاهب لفحم  هک  درک  ناشن  رطاخ  نآ  رد  رشتنم و  ¬يا  هیمالعا دادرم 1329 ) هرامش 4( رد  يرما ) رابخا   ) ناییاهب لفحم  ناگرا  . 1
یقرـش هنـسلا  هسردم  سیلگنا ،)  ) ییاقیرفا یهاشداپ  نمجنا  نوچ  يزکارم  اب  هایـس ، هراق  رد  تییاهب  تاغیلبت  دربشیپ  رما  رد  سیلگنا 

یتاعالطا يرکف و  کمک  اهنآ  زا  هتشاد و  ینزیار  یقرـش  ياقیرفا  هرادا  رد  رگید  ریاود  دروفـسکآ و  هاگـشناد  زا  يا  هبعـش  ندنل و 
: درک هراشا  ناوت  یم  دروم  نیا  هب  رما  نیا  ياهدمآ  یپ  اه و  هناشن  زا  .تسا  هتفرگ 

هیحور تسد  هب  ادـناگوا ) تختیاـپ   ) ـالاپماک رد  عـقاو  اـقیرفا  رد  ناـییاهب  يزکرم ) راـکذالا  قرـشم   ) دـباعملا ما  يد 1339 ، رد 2 
ردارب ناتسلگنا و  تموکح  هدنیامن  دش ، رازگرب  تبسانم  نیمه  هب  هک  یمسارم  رد  تفای و  شیاشگ  يدنفا ، یقوش  رسمه  لوسکام ،

(3) .دندرک تکرش  ادناگوا  يروتاتکید  تلود  يرکشل  يروشک و  هبتر  یلاع  نارومأم  زا  یعمج  دوخ و  هداوناخ  اب  ادناگوا  هاشداپ 

رهش رد  ناییاهب  یناهج  سنارفنک  دادرخ 1350 )  ) .م یم 1971  21 . 2

141 ص :

ص305. نامه ، کن : - 1
ش 29. مایا ، هیرشن  کن : - 2

صص 724 و 734. دنفسا 1339 ،) نمهب و  ، ) ش 11 و 12 يرما ، رابخا  - 3
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هللارما يدایا  زا   ) مداخ هللارکذ  روضح  اب  سلطا ) سونایقا  رد  اکیئاماج  هریزج  لته  نیرت  ¬ گرزب  ) نوتیارـش لته  نلاـس  نوتزگنیک ،
تیب مایپ  تئارق  اب  يزکرم و  ياکیرما  رد  يا  هراق  نارواشم  تئیه  ياضعا  زا  نت  هس  و  لیئارـسا ) رد  تییاـهب  لدـعلا  تیب  هدـنیامن  و 

.تفای شیاشگ  لدعلا 

هریزج لوا  صخـش  سیلگنا و  هکلم  یمـسر  هدـنیامن  هک  لـک  مکاـح  سنارفنک ، نـیا  لیکـشت  تاـظحل  نیتـسخن  رد  تـسا  ینتفگ 
.درک (1) ینارنخس  تییاهب  دییأت  رد  تعاس  مین  دودح  تفای و  روضح  دوب ، اکیئاماج 

فارگلت ناتـسلگنا ، هکلم  دـلوت  زور  تبـسانم  هب  سیلگنا ، رد  تییاـهب  یلم  لـفحم  تـشهب 1346 ،) ¬ يدرا  ) لـیروآ 1967 رد  . 3
: درک لاسرا  هکلم  يارب  کیربت 

هب ار  دوـخ  زیمآ  ترـسم  هناـقداص و  تاـکیربت  اـیناتیرب ، ریازج  ناـییاهب  یگدـنیامن  هب  اـیناتیرب ، ریازج  ناـییاهب  یلم  یناـحور  لـفحم 
.دیامن یم  هکلم  ترضح  ایلع  میدقت  ترضح  ایلع  نآ  دلوت  زور  تبسانم 

: درک هرباخم  ناتسلگنا  یلم  لفحم  هب  باطخ  ار  فارگلت  نیا  خساپ ، رد  زین  هکلم  صوصخم  یشنم 

دلوت زور  تبسانم  هب  نانآ  تاکیربت  دروم  رد  زیمآ  تبحم  مایپ  نیا  تبسانم  هب  ایناتیرب  ریازج  ناییاهب  زا  هنامیمص  هکلم  ترضح  ایلع 
.دیامن یم  رکشت  هکلم  ترضح  ایلع 

: درک دیکأت  اه  ¬ فارگلت نیا  باتزاب  نمض  يرما  رابخا  ییاهب  هلجم 

هرباخم ماهگنیکوب  رـصق  هب  زور  نآ  رد  ار  دوخ  زیمآ  کیربت  ياه  ¬ مایپ عفانملا  كرتشم  کلامم  رد  ییاـهب  عماوج  ...میراد  راـظتنا 
.دننک (2)

142 ص :

.73 صص 71 _  ش 2 و 3 ، (، 1353  ) مهن تسیب و  لاس  عیدب ، گنهآ  هلجم  کن : - 1
صص 150 و 151. دادرم 1346 ،) ریت و  ، ) ش 4 و 5 يرما ، رابخا  هلجم  - 2
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لیئارسا تییاهب و  ج )

یخیرات هنیشیپ  کی _ 

طابترا و ياه  هشیر  دراد و  هقرف  نیا  رمع  هزادنا  هب  یتمدق  تییاهب ، يربهر  هاگتسد  اب  اه  تسینویهـص  يراکمه  هنامیمـص و  طباور 
ناراذگ ¬ ناینب هک  يزور  نامه  زا  .ددرگ  ¬ یمرب یتسینویهص  تلود  لیکشت  زا  شیپ  اه  ¬ لاس هب  یناطرس ، هدغ  ود  نیا  تیمیمص 

لیئارـسا تییاهب و  نایم  یبوخ  طباور  زورما ، ات  دـندرک ، - یم شـشوک  نیطـسلف  نیمزرـس  بصغ  يارب  لیئارـسا  یتسینویهـص  میژر 
.تسا هدوب  رارقرب 

رادـید و تشاد ، شیپ  رد  يزارد  هار  تلود  لیکـشت  اـت  لیئارـسا  زوـنه  هک  یماـگنه  لیئارـسا ، روـهمج  سیئر  نیتـسخن  يوز ، نبا 
.دنک (1) یم  دای  تیاضر  يدونشخ و  هب  نآ  زا  هک  تسا  هتشاد  ءاهبلادبع  اب  ییوگو  ¬ تفگ

ود نیا  اب  ناییاهب  دـندوب ، سیلگنا  مسینویهـص و  اـب  هزراـبم  لوغـشم  نیطـسلف  ناملـسم  مدرم   ¬ هژیو ¬ هب بارعا و  هک  یطیارـش  رد 
هب ار  نیطـسلف  تموکح  برع  ناناملـسم  رگا  هک  دنتـسناد  یم  یبوـخ  هب  اریز  دـندوب ؛ هدرک  رارقرب  هناتـسود  طـباور  زواـجتم  تلود 

نید نیا  ندرک  مالعا  لطاب  مالسا و  هب  ناش  ¬ یتمرح ¬ یب لیلد  هب  ناییاهب  اب  یمالسا ، ياه  ¬ نیمزرـس رگید  دننامه  دنریگ ، تسد 
زا کی  چـیه  نونکاـت  هک  ¬ ناـنچ درک ، دـنهاوخ  دروخرب  هقرف ، نیا  ناربهر  ییادـخ  ياـعدا  دـیدج و  باـتک  يربماـیپ و  ياـعدا  و 
هب تنایخ  زج  ناییاهب  نیاربانب ، .دـنا  هدـشن  نانآ  یمـسر  شریذـپ  هب  رـضاح  هدرکن و  لمحت  ار  نانآ  دوجو  یمالـسا  ياـه  ¬ هعماـج

.دندیدن دوخ  يور  شیپ  یهار  نانآ ، نمشد  هب  تمدخ  ناناملسم و 

نوگانوگ ياه  ¬ هیرشن اه و  ¬ باتک رد  ییاهب  ناربهر  دنتسناد و  یم  هدروخ  هرگ  لیئارسا  تشونرـس  هب  ار  دوخ  تشونرـس  ناییاهب 
ار تقیقح  نیا  اهراب  ناییاهب ،

143 ص :

صص 8 و 9. ریت 1333 ،) ، ) ش 3 نامه ، - 1
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زا شیپ  اه  ¬ لاس وا  .تسا  هدش  نایب  اراکـشآ  عوضوم  نیا  هدنام ، ياج  رب  ءاهبلادبع  زا  هک  مه  ییاه  هتـشون  رد  .دندوب  هدرک  نالعا 
: تسناد یم  كرتشم  یتشونرس  ار  ناییاهب  مسینویهص و  تشونرس  لیئارسا ، تلود  لیکشت 

تمشح يدوواد و  تنطلس  دومن ، دنهاوخ  تشگزاب  یضارا  نیا  هب  دوهی  موق  بیرق  نع  تسا ، هسدقم  یضارا  تسا ، نیطسلف  اجنیا 
یم دراو  رما  لظ  رد  دوش ، یم  زیزع  دوهی  موق  .درادن  يدیدرت  کش و  تسا و  هیهلا  هحیرص  دیعاوم  زا  نیا  .تفای  دنهاوخ  ینامیلس 

یلعا ماقم  .تسین  نآ  رد  يدیدرت  دنوش و  ¬ یم عمج  دوهی  ناگدنکارپ  مامت  .دش  دهاوخ  رئاد  دابآ و  ریاب ، ِیضارا  نیا  مامت  دوش و 
.تفای دهاوخ  ققحت  ًامامت  یهلا  ياه  هدـعو  دور و  یمن  ردـه  هب  یهلا  يایبنا  تاجانم  اعد و  دـش ، دـهاوخ  هتخاس  يزرط  نیرتهب  هب 

.دش (1) دنهاوخ  زیزع  رهاظ  بسح  هب  یتح  دوش ، یم  اهنآ  يرهاظ  تزع  هب  لدبم  دوهی  یگدنکارپ  يرد و  ¬ هبرد تراسا و 

زا ار  نیطـسلف  مدرم  اـهرازبا  نیرت  ¬ یناـسناریغ هب  لـسوت  اـب  دـعب  یکدـنا  هـک   ) ناـیدوهی نتفاـی  تردـق  لیئارـسا و  تزع  يارب  يو 
: دیوگ ¬ یم نآ  زا  شیپ  دنک و  ¬ یم اعد  دندرک ) نوریب  ناشنیمزرس 

زا ات  دز  لیئارسا  رب  تیاده  وترپ  دومن و  عولط  تقیقح  سمش  .دوش  لدبم  عمج  هب  یناشیرپ  نیا  ددرگ و  لیلج  بیرق  ¬ نع لیئارسا 
ار لیلج  ترـضح  هلالـس  نک و  راکـشآ  شیوخ  هدعو  راگدرورپ ! يا  .دنبای  دورو  سدقم  ضرا  هب  رورـس  تیاهن  اب  رود  ياه  ¬ هار

.اناد (2) اونش و  انیب و  ییوت  اناوت و  ردتقم و  ییوت  .امرف  راوگرزب 

ناناملسم تیساسح  هک  يراتفر  هنوگره  زا  دوب  راچان  دوخ  يراگدنام  يارب  اه  ینامثع  تیمکاح  نارود  رد  تییاهب  يربهر  هاگتسد 
نیطسلف نیمزرس  رد  ار  یمالسا  رهاوظ  تقد ، ساوسو و  اب  يراددوخ و  دزیگنارب ، ار 

144 ص :

ص 20. ج1 ، بیبح ، تارطاخ  - 1
ص 53. نامه ، - 2
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نیا هکنآ  رت  مهم  .تسناد  ناوت  - یم روظنم  نیمه  هب  زین  ار  تعامج  هعمج و  ياهزامن  رد  ءاهبلادـبع  هتـسویپ  روضح  .دـنک  تیاـعر 
نیا هتبلا  .داد  یمن  دوخ  نادـیرم  نارای و  هب  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  رد  غیلبت  هزاجا  ناونع  چـیه  هب  دوب ، ارگ  ¬ غیلبت تدـش  هب  هک  هقرف 

رامعتسا هب  ناتسلگنا  ای  دندیـشوک  - یم دیاب  دوخ  عفانم  نیمأت  يارب  ناییاهب  نیاربانب ، .دبای  همادا  نادنچ  تسناوت  ¬ یمن يراک  ناهنپ 
نیازا .دیآ  راک  يور  دوب ، رامعتسا  راوخ  ثاریم  ناتـسلگنا و  مسیلایرپما  عفانم  ظفاح  هک  مسینویهـص  ای  دهد  همادا  نیطـسلف  رد  دوخ 

هک ینییآ  دنتفگن و  ینخس  مسینویهص  لیئارـسا و  حلاصم  فالخرب  هاگ  چیه  لیئارـسا ، روشک  نیطـسلف و  رد  ناشناربهر  اهنآ و  ور ،
مّلـسم قوقح  بصغ  هب  دادن و  ناشن  دوخ  زا  ینیطـسلف  هراوآ  رازه  اهدـص  اب  يدردـمه  هنوگ  چـیه  تسا ، یتسود  حلـص و  یعدـم 

.تخاس راوتسا  مسینویهص  اب  ار  دوخ  طباور  هکلب  درکن ، ضارتعا  كاخ  بآ و  نیا  نانکاس 

: درک مالعا  ناییاهب  هب  باطخ  زورون 1329 ، کیربت  مایپ  رد  يدنفا  یقوش 

.تسا (1) هدش  رقتسم  سدقا  ضرا  رد  لیئارسا  تلود  رهاب و  رهاظ و  میلک ، ثارو  لیلخ و  ءانبا  هب  یهلا  هدعو  قادصم 

يدنفا یقوش  تاقالم  هب  راختفا  لامک  اب  هم 1954 ، موس  خیرات  هب  ¬يا  همان رد  ییاهب ، یللملا  نیب  ياروش  لک  یشنم  ساویآ  يورل 
: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  لیئارسا  روهمج  سیئر  اب 

خیرات رد  هعفد  نیلوا  يارب  موی  نیا  رد  اریز  دور ؛ یم  رامـش  هب  یخیرات  زور  ییاـهب ، ملاـع  يارب  زا  لیروآ 1954 ، هبنشود 26  زور 
ترضح قاثیم  زکرم  ماقم  ییاهب و  نییآ  دیهش  رشبم  ماقم  زا  ًامسر  یلقتسم  تلود  سیئر  رما ،

145 ص :

ص 290. هکرابم ، تاعیقوت  - 1
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.دیدرگ (1) فرشم  يدنفا ) یقوش   ) ییاهب رما  یلو  روضح  هب  هدومن ، ندید  هللا  ءاهب 

ربخ هنوگ  ¬ نیا ناریا  ناـییاهب  لـفحم  هب  .م  هم 1954 مراـهچ  خـیرات  فارگلت  رد  ار  گرزب  راـختفا  نیا  هب  ندیـسر  يدـنفا  یقوش  و 
: دهد ¬ یم

رد ناـشیا  راـختفا  هب  هک  ییاریذـپ  زا  سپ  یلبق ، رارق  بسح  رب  يوز  نب  سیـسیم  همرحم  هنیرق (2) قافتا  هب  لیئارـسا  روهمج  سیئر 
یمـسر فرـشت  نیلوا  ترایز  نیا  .دندومن  ترایز  لمرک  لبج  رد  ار  هسدقم  باتعا  دمآ ، لمع  هب  ءاهبلادـبع  ترـضح  كرابم  تیب 

هدـمآ لمع  هب  هللاءاهب  ترـضح  قاثیم  زکرم  یلعا و  ترـضح  هسدـقم  تاماقم  زا  هلقتـسم  لود  ياـسؤر  زا  یکی  فرط  زا  هک  تسا 
.تسا (3)

زا ناتـسلگنا  هب  یگدرپسرـس  رد  هک  يدنفا  سابع  سور و  ترافـس  هب  یگدرپسرـس  رد  هک  یلع  نیـسح  ازریم  دننامه  يدنفا  یقوش 
هب لماک  يراداـفو  اـب  ار  مسینویهـص  هب  تییاـهب  یگدرپسرـس  هار  تفرگ  میمـصت  ناوت  ماـمت  اـب  دـندرکن ، یهاـتوک  یـششوک  چـیه 

تئیه .م ، هـیئوژ 1952 لوا  رد  .دــهد  هـمادا  ناملــسم  ياـهروشک  یلم  عفاـنم  مالــسا و  ناـهج  هـب  راکــشآ  تناـیخ  مسینوـیهص و 
- هب لیئارـسا ، تموکح  اب  يدنفا  یقوش  هطبار  زا  ار  نانآ  ناریا ، ناییاهب  یلم  یناحور  لفحم  هب  يا  همان  رد  افیح  ییاهب  یللملا  ¬ نیب

: درک هاگآ  هنامرحم  هتسبرس و  ًالماک  ¬يا  هنوگ

یسب ياج  هقیقحلا  یف  تسا و  هنامیمص  هناتسود و  ییاهب ، یللملا  نیب  تئیه  ¬هللا و  رما یلو  ترضح  اب  لیئارـسا )  ) تموکح طباور 
عجار هک  تسا  یتقوشوخ 

146 ص :

ص9. ریت 1333 ،) ، ) ش 3 يرما ، رابخا  - 1
هرود تارابع  ظافلا و  رب  نانچمه  ددـجت  ياعدا  نیع  رد  هک  تسا  ناییاهب  صئاصح  زا  نیا  تسا و  رـسمه  ینمـض  همرحم  هنیرق  - 2

.دنراد دومج  اهب ) باب و  دهع   ) هیراجاق
(. نیدرورف 1332 ، ) ش 12 يرما ، رابخا  - 3
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.تسا (1) هدیدرگ  لصاح  ییاه  تیقفوم  سدقا  ضرا  رد  رما  ییاسانش  هب 

نارای یهاگآ  هب  ار  ییاهب  یللملا  نیب  زکرم  اب  لیئارسا  تلود  راوتـسا  دنویپ  طباور و  یـشوپ ، هدرپ  نودب  مامت و  راختفا  اب  نآ  یپ  رد 
: دیوگ - یم دناسر و  ¬ یم دوخ  یناریا 

ياه تایلام  زا  نآ  عباوت  تییاهب و  تاماقم  تیفاعم  ...دوش و  یم  ارجا  باجح  هدرپ و  یب  تییاهب  ریاعـش  لیئارـسا ) ) سدقا ضرا  رد 
.دیدرگ (2) بیوصت  روما  يایلوا  فرط  زا  لیئارسا  تلود 

ار ام  یتحار  لیاسو  لیئارـسا  تلود  : » دـیوگ یم  هناقاتـشم  هدرک ، مهارف  ناشیارب  لیئارـسا  هک  یهافر  تاناکما و  زا  يدونـشخ  اـب  وا 
(3) درک .» مهارف 

هداد یمسر  روتسد  ...لیئارسا  تلود  دیوگ ...« : یم  ناییاهب ، هب  اه  ¬ تسینویهص هجوت  فطل و  هب  هراشا  اب  یقوش  ناکیدزن  زا  یکی 
هکلب دش ، یمن  دودحم  اج  نیدـب  اهنت  اه  ¬ تیامح هنماد  هتبلا  .دنـشاب » فاعم  اه  ¬ تایلام ضراوع و  هیلک  زا  ناییاهب _  هک _  تسا 

هب ییاهب  هماندـقع   ... .دـیدرگ زین  یبرغ  یقرـش و  هناـخرفاسم  ءاهبلادـبع و  ترـضح  كراـبم  تیب  لـماش  ًادـعب   » تاـیلام زا  تیفاـعم 
تیمـسر هب  ار  ییاـهب  هکربـتم  ماـیا  لیئارـسا  فراـعم  ترازو  دومن و  میلـست  ار  هعرزم  رـصق  ناـیدا  ترازو  دـش ، هتخانـش  تیمـسر 

(4) تخانش .»

نایدوهی و زا  تشاد و  زاین  رایسب  یلام  ياه  کمک  هب  دوب ، گنج  لاح  رد  نیطسلف  مورحم  تلم  اب  نامز  نآ  رد  هک  لیئارـسا  تلود 
حلاصم تایلام  تخادرپ  زا  ار  ناییاهب  نیا ، دوجو  اب  .تفرگ  ¬ یم یلام  کمک  ییاپورا  ياه  ¬ تلود

147 ص :

ص 16. رویرهش 1331 ،) ، ) ش 5 يرما ، رابخا  - 1
.عیدب زورون 101 ،  هکرابم ، تاعیقوت  - 2

ص 2. ش 8 ، عیدب ، لاس 107 ، يرما ، رابخا  - 3
ص 130. عیدب ،) 108 و 109   ) ج 3 ناریا ، یئاهب  ناناوج  همان  ¬ لاس - 4
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هب دـندرک ، ¬ یم دراو  اکع  افیح و  رد  دوخ  ياه  ¬ نامتخاس رگید  باب و  هربقم  نتخاس  يارب  اـیلاتیا  زا  هک  یتمیق  نارگ  یناـمتخاس 
.درک (1) فاعم  یلک 

: تسا هداهن  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  هلمج  نیا  زین  لوسکام  هیحور  مناخ 

دیاب تقیقح  رد  دیامن و  امن  وشن و  لیئارسا )  ) ناهج ياهروشک  نیرت  هزات  زا  تییاهب )  ) نایدا نیرت  ¬ ناوج هک  مهد  یم  حیجرت  نم 
.تسا (2) هتسویپ  مه  هب  ریجنز  ياه  هقلح  نوچ  لیئارسا ) تییاهب و  ینعی   ) ام هدنیآ  تفگ 

تییاهب زا  لیئارسا  تیامح  لیالد  ود _ 

هراشا

: تسناد ¬ یم تییاهب  هقرف  زا  تیامح  هب  مزلم  ار  دوخ  لیلد  دنچ  هب  لیئارسا 

يداصتقا لوا _ 

هب روشک ، نیا  رد  تییاهب  ناربهر  ناراذـگ و  ناینب  ياـه  ¬ هاـگمارآ يزکرم و  تالیکـشت  دوجو  لـیلد  هب  لیئارـسا  هب  ناـییاهب  رفس 
هیامرــس دوـخ ، ناربـهر  ربـق  هـلبق و  هـب  یگتــسب  ¬ لد لـیلد  هـب  تییاـهب  ناوریپ  رگید ، يوـس  زا  .دیــشخب  قـنور  مسیروـت  تـعنص 

، داد یم  دوب و  هداد  رارق  هقرف  نیا  رایتخا  رد  لیئارـسا  هک  یتاناکما  نیاربانب ، .دـندرک  یم  روشک  نیا  رد  ینوگانوگ  ياه  ¬ يراذـگ
هک دوـب  يدوـسرپ  هـنیزه و  مـک  هـتبلا  تدـمزارد و  يراذـگ  هیامرـس  ناـمه  نـیا  دوـب و  زیچاـن  رایــسب  تـفرگ ، یم  هـچنآ  ربارب  رد 

.دنراد تبغر  رایسب  نآ  هب  اه  تسینویهص 

یتاغیلبت مود _ 

زا يرایــسب  رد  دوـهی  زا  ترفن  اریز  دوـب ؛ نآ  يداـصتقا  شزرا  زا  رتـشیب  رایــسب  لیئارــسا ، يارب  تییاـهب  ناـمزاس  یتاــغیلبت  شزرا 
تالیکشت دحاو و  تیریدم  اب  ناییاهب  هک  یلاح  رد  دوب ، مسینویهص  میقتسم  تاغیلبت  عنام  نامز ، زا  ههرب  نآ  رد  یمالسا  ياهروشک 

يارب میقتسمریغ  تروص  هب  دنتسناوت  ¬ یم دوخ ، مجسنم 

148 ص :

یمن كرمگ  یلعا  ماقم  یناـمتخاس  حـلاصم  يارب  لیئارـسا  تلود   » .مود نوتـس  ص 11 ، ش 5 ، رویرهـش 1330 ، يرما ، رابخا  - 1
«. دریگ

.م هیوناژ 1962 لسلسم 601 ، تاحفص  هرامش  يد 1340 ش 10 ، نامه ، - 2
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.دننک غیلبت  دوهی 

ره شیارگ  نوچ  تشاد ؛ لیئارسا  يارب  مه  يرگید  دوس  دوخ ، هقرف  شرتسگ  يارب  یمالسا  ياه  نیمزرس  رد  ناییاهب  غیلبت  نینچمه 
یب يدرف  هب  ندش  لیدبت  مک  تسد  ای  لیئارسا  يارب  راکادف  زابرس  کی  هب  نمشد  کی  ندش  لیدبت  دننام  نییآ ، نیا  هب  ناملسم  درف 

.دوب یتسینویهص  میژر  ياه  تیانج  ربارب  رد  شوماخ  رظن و 

یتاعالطا موس _ 

هقطنم رد  هژیو  ¬ هـب اـه ، روـشک  نـیا  رد  هدـنکارپ  ییاـهب  رـصانع  زا  یمالـسا ، ياـهروشک  رد  دوـخ  ذوـفن  شرتـسگ  يارب  لیئارـسا 
ًاـساسا ار  ناییاهب  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  هلمج  زا  تییاهب  نادـقتنم  زا  يرایـسب  .درک  یم  یتاـعالطا  هدافتـسا  هناـیمرواخ ،
نارگید زا  شیب  یناهج ، مسینویهص  نامرآ  ققحت  رد  هک  دنناد  ¬ یم راکادف  بصعتم و  ینایدوهی  ار  نانآ  هکلب  دنا ، - هتسنادن ییاهب 

.دنا ¬ هدرک يرای  ار  لیئارسا 

لالخ رد  ناشیا  .تسا  هداد  رادشه  مدرم  هب  اهراب  هقرف  نیا  ياهرطخ  هرابرد  دوخ  ياه  ینارنخس  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 
: دومرف نارهت  مدرم  زا  یهورگ  عمج  رد  یتیالو ، یتلایا و  ياه  نمجنا  نوناق  اب  هزرابم 

، هدـنوش ¬ باختنا هدـنهد و  ¬ يأر زا  مالـسا  طرـش  ياغلا  یتیالو و  یتلایا و  ياـه  نمجنا  ياـه  هحیـال  بیوصت  اـب  دنتـساوخ  ¬ یم
ام دنیوگب : تلود  هب  ات  دینک  هجوتم  ار  مدرم   ... .دنراپـسب ییاهب  ياه  ¬ يدوهی دـننام  ناناملـسمریغ ، تسد  هب  ار  نیملـسم  تاردـقم 

.تسا مهم  فیلکت ، گرزب و  رطخ ، دیشاب ! هاگآ  .دیآرد  دوهی  ياه  امن  ییاهب  فرصت  تحت  روشک  نیا  ياه  ناتـسا  میتسین  رـضاح 
(1)

دوجو مامت  اب  هدروآ و  تسد  هب  ار  لیئارسا  تلود  لماک  دامتعا  ناییاهب ،

149 ص :

ص 104. ج 1 ، ینیمخ ،= ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، رون ، هفیحص  - 1

تییاهب دقن  www.Ghaemiyeh.comلیلحت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 168 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_149_1
http://www.ghaemiyeh.com


لیئارـسا یـسوساج  ياهرتفد  تقیقحرد  ناهج ، قطانم  زا  يرایـسب  رد  ناییاهب  ینید  زکارم  .دندوب  هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  دوخ 
ار اهنآ  تامدخ  زین  اه  یلیئارسا  هتبلا   (1) .دیآ ¬ یمرد ادص  هب  ناش  ¬ ییاوسر لبط  ایند  زا  ¬يا  هشوگ رد  یهاگ  زا  ره  هک  دنتـسه 
زا لقن  هب  دانـسا ، زا  یکی  رد  .دـنزاس  ¬ یم دـنم  ¬ هرهب دوخ  تبحم  زا  ار  نانآ  نوگانوگ ، ياه  ¬ لکـش هب  دـننک و  ¬ یمن شومارف 

: تسا هدمآ  ناییاهب  اب  اه  یلیئارسا  دروخرب  هویش  هرابرد  هتشاد ، لیئارسا  هب  يرفس  هک  رف  شمار  نودیرف  مان  هب  ناییاهب  زا  یکی 

هک يروط  هب  دنک ، یمن  یسرزاب  ار  ناییاهب )  ) ابحا دوخ ، هاگدورف  رد  هک  تسا  نیب  شوخ  ناییاهب  هب  تبسن  ردق  نآ  لیئارـسا  تلود 
یتح نارفاسم _  هیقب  یلو  دـننک ، یمن  زاب  ار  نادـمچ  کی  یتح  دنتـسه ، ییاهب  اهنیا  دراد  یم  راهظا  سیلپ  هب  ناوراک  سیئر  یتقو 

هک ار  ام  دینک و  یمن  یـسرزاب  ار  ناییاهب  ارچ  هک  دوب  هدرک  ضارتعا  یمیلک  کی  هک  يروط  هب  .دننک  یم  یـسرزاب  ار  اه _  یمیلک 
(2) دیهد ! یم  رارق  یسرزاب  دروم  تسا ، نامنطوم  اجنیا 

150 ص :

هیهت لیئارـسا و  يارب  یـسوساج  مرج  هب  دنه  ناییاهب  یلم  لفحم  ياضعا  زا  رفن  ود  يریگتـسد  هرابرد  دـنه ، تاعوبطم  رد  ًاریخا  - 1
لاس 2006، يالوج  هام  رد  .تسا  هدرک  اپ  هب  دـنه  هعماج  رد  يداـیز  يادصورـس  هک  هدـش  رـشتنم  يراـبخا  یلعج ، ياـه  همانرذـگ 

هعماج ناریدـم  زا  يدادـعت  هک  درک  شاف  ون  یلهد  سیلپ  يداصتقا  میارج  اب  هزرابم  هریاد  زا  لقن  هب  يا  هلاقم  رد  زمیاـت  - ناتـسودنه
نیا رد  دوجوم  كرادم  ساسا  رب  .دنا  هدش  ریگتسد  یسوساج ك  یلام و  میارج  صوصخ  رد  یتیاکش  حرط  لیلد  هب  ییاهب  تناید 
تهج یلعج  یئاسانـش  تراک  هیهت  رطاخ  هب  ناتـسودنه  ناییاهب  یلم  لفحم  یلامریدـم  اجار ) یهداب  .اک  .نا   ) مان هب  يدرف  هدـنورپ ،

یـسوساج ياه  سیورـس  هب  اـهنآ  شورف  هدـش و  يدـنب  هقبط  هناـمرحم و  تاـعالطا  هیهت  ناتـسودنه و  یعاـفد  تاسیـسأت  هب  دورو 
رد ودـنه  همانزور  نیا  .تسا  هدـش  مهتم  ناتـسودنه  زا  نآ  ینوناقریغ  جورخ  یجراخ و  زرا  یهجوت  لباق  غلبم  تفاـیرد  لیئارـسا و 

نیا زا  یکی  ناتـسودنه ، نیـشیپ  لـک  ناتـسداد  یجباروس  یلوس  رـسمه  یجباروس  اـنوز  مناـخ  هک  درک  مـالعا  خیرات 19/8/2006 
تییاهب دینادب  تسا  مزال  .تسا  هتـشاد  یمهم  شقن  یـسوساج  هدنورپ  نامهتم  هب  ندـناسر  يرای  رد  هک  هدوب  ییاهب  هعماج  نایلوتم 

ناتسودنه یئاضق  هاگتسد  رد  اهنآ  ذوفن  هک  دزاس  یم  نشور  زین  ربخ  نیا  تسا و  رادروخرب  یبوخ  یطابترا  هکبش  زا  ناتسودنه  رد 
: زا هتفرگرب   ) تسا دایز  ذوفن  نیمه  زا  یشان  زین  اه  هناسر  رد  ناشیا  تافلخت  رابخا  دودحم  راشتنا  لماوع  زا  یکی  و.تسا  دح  هچ  ات 

( یهوژپ ییاهب  تیاس 
ص 330. ج 1 ، ، 1378 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مهدزناپ  مایق  خیرات  يروصنم ، داوج  - 2
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ناریا رد  تییاهب  . 2

يولهپ میژر  رد  تییاهب  فلا )

هراشا

ياه ¬ بصنم رد  ناییاهب  روضح  .تسناد  ناریا  رد  تییاهب  هدننک  ¬ هارمگ هقرف  رادـتقا  جوا  نارود  دـیاب  ار  يولهپ  تموکح  نارود 
ناراد و نید  همه  يارب  نانآ ، هب  اه  يولهپ  یعیبطریغ  هزادـنا و  زا  شیب  دامتعا  یتینما و  یماظن و  يداصتقا ، یگنهرف ، یـسایس ، مهم 
زا نامز  نآ  رد  یعینـص  درگرـس  هک  تسا  هدـمآ  تسودرف  نیـسح  قباس  دبـشترا  تارطاخ  رد  .دوب  هدـنهد  ¬ رازآ ناتـسود  ¬ نهیم

مارتحا دهع ، یلو  صوصخم  نادوجآ  تمس  هب  وا  باصتنا  .دش  گنج  ریزو  مه  یتدم  دبهپس و  اهدعب  وا  .دوب  لوا  زارت  ياه  ییاهب 
دمحم تسودرف ، ياه  ¬ هتشون رب  انب   (1) .دـهد ¬ یم ناشن  یتلود  هاگتـسد  رد  ار  نانآ  ذوفن  نازیم  اه و  ییاهب  هب  ناخاضر  دامتعا  و 

: تشاد ناییاهب  هب  ار  دامتعا  نیا  زین  هاش  اضر 

¬يا هبون ياه  نتلوب  طوبرم ، هبعش  .دوب (2) تییاهب  دـش ، یم  لابند  تقد  اب  كاواس  موس  لک  هرادا  طـسوت  هک  ییاـه  هقرف  زا  یکی 
نتلوب نیا  .دیـسر  یم  اضردـمحم  عـالطا  هب  تاـعالطا ) هژیو  رتـفد   ) نم قیرط  زا  نآ  زا  هخـسن  کـی  هک  درک  یم  میظنت  ههاـم ) هس  )
ساسح مهم و  تاماقم  رد  ییاهب  دارفا  صوصخ  هب  تییاهب و  تالیکشت  زا  اضردمحم  اما  دوب ، يرنوسامارف  نتلوب  زارت  ¬ مه لصفم 

(3) .داد یم  ناشن  نظ  نسح  نانآ  هب  تبسن  تشاد و  لماک  عالطا  یتکلمم 

ناگدنـسیون زا  یکی  .دـنتفر  ¬ یم شیپ  ناریا  تیماـمت  رب  لـماک  ذوفن  لرتـنک و  يوس  هب  سفن ، هب  داـمتعا  اـب  هرود  نیا  رد  ناـییاهب 
: تسا هتشون  تسناد ، یم  یندش  ¬¬ ماجنا ار  نآ  زور  نآ  هک  ییوزرآ  هرابرد  ناییاهب ، يربخ  هیرشن 

151 ص :

.59 صص 57 _  ج 1 ، ، 1385 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  تسودرف ، نیسح  قباس  دبشترا  تارطاخ  کن : - 1
ار اـهنآ  یعاـمتجا  یـسایس _  ياـهراتفر  تشاد و  رظن  ریز  ار  روـشک  رد  دوـجوم  بهاذـم  قرف و  هـیلک  یتـینما  لـیالد  كاواـس  - 2

( سوسحمان سوسحم و  تروص  هب   ) درک یم  يریگیپ 
ص376. ج1 ، تاعالطا ، تاراشتنا  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  يزابهش ، هللادبع  - 3
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هب رجنم  مایا  رورم  هب  تیمسر  نیا  ...دش و  دهاوخ  هتخانش  یتکلمم  یمـسر  تناید  ناونع  هب  روما  يایلوا  فرط  زا  تییاهب ]  ] تعیرش
روما عیمج  رد  ییاهب  تعیرـش  باتکلا  ما  سدـقا  سدـقم  ماکحا  دودـح و  نآ ، لظ  رد  هک  تشگ  دـهاوخ  ییاهب  تنطلـس  سیـسأت 

...ییاهب یناهج  تنطلس  رارقتسا  سیـسأت و  هب  یهتنم  ًالآم  هلحرم  نیا  دش و  دهاوخ  هتـشاذگ  ارجا  هب  عقوم  هب  ًالماک  یندم  یعرش و 
.دیدرگ (1) دهاوخ 

ینارنخس رد  تخانش و  ار  هعجاف  قمع  دوخ ، يالاب  شنیب  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یمالـسا ، يروهمج  راذگ  ¬ ناینب گرزب و  ربهر 
: دومرف داد و  رادشه  تلم  هب  رطخ  نیا  هرابرد  مق  مظعا  دجسم  رد   1342 رویرهش مهدجیه 

زکارم ساـسح ، زکارم  .تساـهنیا  زا  یکی  هـک  ینیب  یم  يراذـگ ، یم  تـشگنا  اـجره  دنتـسه .]  ] ناریا رد  لیئارــسا  لاـمع  اـهنیا  ... 
.دندوجوم (2) اجنآ  ییاهب )  ) صاخشا نیا  زا  تکلمم ، رخآ  نآ  ات  هتفرگ  رابرد  زا  كانرطخ ... ،

تموکح رد  ییاهب  سانشرس  دارفا  روضح 

هراشا

، یتینما یتاعالطا ، ياه  تسپ  رتشیب  داد  ¬ یم ناشن  دش ، هیهت  یماظنریغ  یماظن و  ياه  ¬ ماقم یماسا  زا  لاس 1339  رد  هک  یتسرهف 
رد دندوب ، مهم  ياه  تسپ  رد  هک  دارفا  زا  یضعب  مان  يراک ، ناهنپ  لیلد  هب  هتبلا  .تسا  ناییاهب  رایتخا  رد  روشک  يداصتقا  یسایس و 

دادعت دعب ، ياه  لاس  رد  .تسا  هدوب  تسرهف  نیا  ربارب  نیدنچ  اه  هاگتسد  رد  لغاش  ناییاهب  دادعت  دیدرت ، یب  هدماین و  تسرهف  نیا 
یلیل هلاس ؛ هدزیـس  ریزو  تسخن  ادـیوه ، سابعریما  درب : مان  دارفا  نیا  زا  ناوت  یم  هک  تفر  الاب  ناـنآ  لغـش  حطـس  لـغاش و  ناـییاهب 

ریزو یلق ، هاش  سابع  يولهپ ؛ اضر  یتیبرت  یشزومآ و  ياه  همانرب  ریدم  حرف و  هژیو  رواشم  دنمجراریما ،

152 ص :

ص 14. ش 3 ، يرما ، رابخا  هلجم  - 1
ص 389 ج 1 ، رون ، هفیحص  - 2
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هدـننادرگ عقاو  رد  یلاع و  رواشم  خـسار ، روپاش  ادـیوه ؛ تلود  رد  يزرواشک  قرب و  بآ و  ریزو  یناحور ، مولع ؛ ریزو  يرادـهب و 
رتکد هاگیاج  هب  نونکا   (1) .هاش صوصخم  کشزپ  يدایا ، میرکلادبع  ناریا ؛ رد  تییاهب  تالیکشت  ریدم  هجدوب و  همانرب و  نامزاس 

.میرب یم  مان  تموکح  نیا  رد  ار  ییاهب  دشرا  ياه  ماقم  زا  یخرب  سپس  .میزادرپ  یم  يولهپ  تموکح  راتخاس  رد  يدایا 

يدایا میرکلادبع  رتکد  دبهپس  کی _ 

ذوفن لـصفم  ثیدـح  وا ، تـالاوحا  هاـتوک  حرـش  .دوب  يولهپ  اضردـمحم  هب  ییاـهب  درف  نیرت  ¬ کـیدزن يداـیا ، میرکلادـبع  رتکد 
.تسا يولهپ  تموکح  نیداینب  ياه  ¬ لولس رد  تییاهب 

هب التبم  ار  هاش  دوخ ، تارطاخ  رد  رابرد ، هژیو  تاعالطا  رتفد  سیئر  روشک و  تینما  تاعالطا و  نامزاس  نواـعم  تسودرف ، دبـشترا 
: دسیون - یم تسا و  هتسناد  بورکیم  زا  سرت  ینعی  ایبوفورکیم ، مان  هب  یناور  يرامیب  یعون 

دوخ هک  هاش  ردارب  اضر ، یلع  .تسا  هداد  یم  رازآ  ار  هاش  رمع  مامت  يارب  زور و  هنابـش  تدـم  مامت  رد  مئاد و  روط  هب  يراـمیب  نیا 
هنیاعم ار  هاش  يدایا ، راب  نیلوا  يارب  بیترت ، نیدـب  ...درک .  یفرعم  هاش  هب  ار  يدایا  میرکلادـبع  رتکد  دوب ، التبم  يراـمیب  نیا  هب  زین 

مامت هب  زاب  هقح  شاّلک و  کی  دوب ، هدرک  یط  هسنارف  رد  ار  یکـشزپ  هرود  هک  درف  نیا  دـش  صخـشم  نم  يارب  زاغآ  نامه  زا  .درک 
،... دنارذگ صقان  روط  هب  ار  یکشزپ  هرود  سپس  دوب و  یکشزپ  ماد  يوجشناد  ادتبا  هسنارف  رد  يدایا  هک  منک  هفاضا  دیاب  .تسانعم 
یلع گرم  زور  ات  يدایا  .دنک  هعجارم  هاش  هب  راب  هس  يا  هتفه  دش  رارق  هک  دوب  هدرک  دوخ  روحسم  ار  هاش  يوحن  هب  درف  نیمه  یلو 

.دوب مه  وا  جلاعم  کشزپ  اضر ،

هس يا  هتفه  زا  يدایا  اب  وا  رادید  .دش  يدایا  هب  دایتعا  راچد  يدوز  هب  هاش 

153 ص :

صص 324 و 325. ج1 ، دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مهدزناپ  مایق  خیرات  کن : - 1
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دوب و رـضاح  يدایا  هدشن ، رادیب  هاش  زونه  اه ، حبـص  .دیـشک  تغارف  تاعاس  هیلک  هب  هزور  ره  رادید  دـش و  لیدـبت  زور  ره  هب  زور 
هاش ياه  نز  اب  يدایا  دش و  یمن  كرت  تداع  نیا  درک ، جاودزا  اضردمحم  هک  ینامز  .دنام  یم  وا  قاتا  رد  باوخ  تقو  ات  اه  بش 

.دش روشک  درف  نیرت  ذوفناب  جیردت ، هب  رابرد و  درف  نیرت  ذوفناب  يدایا ، بیترت  نیدب  .دش  یم  ینامدوخ  مه 

لک يرادهب  سیئر  وا ] ! ] دوب زاس  ¬ لوپ مهم و  هک  یلغاشم  .دوب  هدرک  تسرد  روشک  حطـس  رد  لغـش  داتـشه  دودـح  دوخ  يارب  وا 
دراو اه ، - ناتسرامیب نیا  لیاسو  ندرک  دراو  .دوب  وا  رما  هب  شترا  ياه  ناتـسرامیب  نامتخاس  ندرک ] انب  ، ] تسپ نیا  رد  دوب و  شترا 

، وا رماوا  زا  یطخت  هنوگره  .دوب  وا ، رما  هب  دبهپـس  اـت  ناـبهورگ  زا  شترا  يرادـهب  لنـسرپ  تاـجرد  نداد  مزـال ، ياـه  وراد  ندرک 
هیلک تسپ ، نیا  رد  دوب و  مه  یماظتنا  ياهورین  شترا و  »ي  اـکتا  » تکرـش سیئر  يداـیا  .تشاد  لاـبند  هب  ار  تازاـجم  يراـنکرب و 

هب جراخ  زا  شترا ، يارب  دـیاب  دوب ، دوجوم  روشک  رد  ولو  درک  یم  هدارا  وا  هچره  .دـش  یم  هیهت  وا  روتـسد  هب  دـیاب  اه  ¬ يدـنمزاین
.دش یم  دراو  اکیرما  سیلگنا و  زا  هژیو 

مادک هب  يرادـیرخ و  اجک  زا  دوش ، هیهت  دـیاب  رادـقم  هچ  هب  ییاهوراد و  هچ  دوب ؛ يدایا  رما  تحت  ًامامت  زین  روشک  ییوراد  نامزاس 
هزاـجا اـه  تکرـش  اـهروشک و  مادـک  هب  هکنیا  نییعت  دوب و  يداـیا  راـیتخا  رد  بونج  تالیـش  .دوـش  هداد  نازیم  هچ  هب  هدنـشورف و 

 . ...دوب يدایا  رایتخا  رد  دوشن ، هداد  مادک  هب  دوش و  هداد  يدایص 

داتـشه هک  تفرگ  داریا  وا  زا  نم  روضح  رد  هاش  .مدرک  شرازگ  هاش  هب  .دیـسر  داتـشه  هب  مدرک و  لرتنک  ار  وا  لغاشم  راب  کی  نم 
(1) مناسرب ...»! دص  هب  ار  ملغاشم  مهاوخ  یم  : » داد باوج  یخوش  هب  يدایا  یهاوخ ؟ یم  هچ  يارب  ار  لغش 

154 ص :

204 و 374. صص 199 ، ج 2 ، تسودرف ،) دبشترا  تارطاخ   ) يولهپ تنطلس  طوقس  روهظ  باتک  زا  میظنت  صیخلت و  - 1
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تردـق و زا  يولهپ ، میژر  طوقـس  زا  لاس  زا 25  سپ  دوخ  تارطاـخ  رد  زین  يوـلهپ  میژر  رد  ناریا  رد  لیئارـسا  ریفـس  يرزع ، ریئم 
: دسیون یم  تسا و  هتشادرب  هدرپ  يدایا  ذوفن 

وا .تسنام  یم  هاش  شوگ  مشچ و  هب  و  دوب ...  هاـش  هژیو  کـشزپ  يداـیا ، رتکد  رکـشلرس  ییاـهب ، شیک  ناسانـشرس  زا  رگید  یکی 
هب ناوت  همه  اب  درک و  یم  یتسرپرـس  ار  شترا  ياه  ناگی  يارب  یکـشزپ  رازبا  وراد و  دیرخ  هرادا  اه ، ناتـسرامیب  شترا و  يرادـهب 

نیرت هیاریپ  یب  هتـسیاش  هدیددرد و  یمدرم  ار  اهنآ  تشاد و  ینتـسسگان  يرهم  نایدوهی ، هب  يدایا  .داد ...  یم  يرای  شناشیک  ¬ مه
زا رت  نشور  هدیدپ  نیا  دوب و  لیئارسا  روشک  رد  ناییاهب  ياه  هاگشیاین  نیرتالاو  نیرت و  هدنزرا  نآ ، رب  نوزفا  .تسناد  یم  اه  يرای 

مهارف ار  ناریا  شترا  هویم  ات  داد  يرای  یلیئارسا  ناسانـشراک  ناناگرزاب و  هب  يدایا  .دریگب ...  هدیدان  تسناوت  یمن  يدایا  ار  باتفآ 
یهورگ اب  يدایا ، اب  یتسود  هیاس  رد  .دنزاسب ...  يزرواشک  هنومن  ياه  هدکهد  يرادـغرم و  نوگانوگ ، ياه  ناگی  يارب  دـنروآ و 

اراخ گنس  نوچ  دوخ  رواب  رد  اهنآ  زا  يرایسب  .دنشاب  ییاهب  شیک  وریپ  مدرک  یمن  رواب  زگره  هک  مدش  انشآ  روشک  ناسانشرس  زا 
هب يزاین  نم  ربارب  رد  هک  دندوب  هتفایرد  همه  اهنآ  .دـنیامن  ناهنپ  ار  دوخ  رواب  نارگید  ربارب  رد  دنتـسناوت  یم  یبوخ  هب  یلو  دـندوب ،

.دنرادن (1) يراک  ¬ ناهنپ

يولهپ هرود  رد  ییاهب  دشرا  ناریدم  ناریزو و  ود _ 

ءایـض دیـس  هنیباک  رد  تحالف  تراجت و  هماع و  دـیاوف  ریزو  ناریا :) ناـییاهب  لوا  هجرد  نارـس  زا   ) هلودـلارقوم ناخدـمحم  یلع  . 1
؛) ناخاضر هرود   ) یئابطابط نیدلا 

؛ يزرواشک قرب و  بآ و  ریزو  یناحور : روصنم  . 2

؛ یعیبط عبانم  ریزو  یخرسلگ : رصان  . 3
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؛ شرورپ شزومآ و  ریزو  اسراپ : ور  خرف  مناخ  . 4

؛ نکسم ینادابآ و  راک و  ریزو  يدنواهن : گنشوه  . 5

؛ عافد ریزو  یعینص : هللادسا  دبهپس  . 6

.امه ناریا  یلم  ییامیپاوه  نامزاس  سیئر  یمداخ : دمحم  یلع  دبهپس  . 7

 ... . رکش و دنق و  هلغ ، هرادا  لثم  مهم  ياه  ¬ هرادا رد  رگید  رفن  اهدص  . 8

نتفرگ رطاخ  هب  يرایـسب  دش و  تییاهب  هب  شیارگ  شیازفا  ببـس  ناییاهب ، هب  ادیوه  هاش و  صخـش  هزادـنا  زا  شیب  تبحم  دامتعا و 
.دندرک یم  تییاهب  هب  رهاظت  یتلود  ماقم  تسپ و 

دادرخ 1342 نینوخ 15  مایق  ناییاهب و  ب )

ناشن ار  ناییاهب  يولهپ و  تموکح  طـباور  قمع  هک  دروخ  ¬ یم مشچ  هب  یمهم  دنـس  یناورـسخ ، زیورپ  ییاـهب  دبهپـس  هدـنورپ  رد 
هک تسا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  زا  مق  مدرم  املع و  تیامح  دادرخ 1342 و  هدزناپ  نینوخ  مایق  هرابرد  دنس  نیا  .دهد  ¬ یم

زاربا نمـض  زکرم ، هیحان  يرمرادناژ  هدنامرف  یناورـسخ ، زیورپ  دبهپـس  هب  ¬يا  همان نداتـسرف  اب  هعقاو  نیا  زا  دعب  زور  جـنپ  ناییاهب 
لیلد هب  دوخ ، کلـسم  ¬ مه رادمدرـس  زا  دـناسر ) یم  ار  نانآ  قـالخا  تیندـم و  تیاـهن  هک   ) هنایـشحو راتـشک  نیا  زا  یلاحـشوخ 

: دندرک رکشت  تیانج  نیا  رد  يو  يراکمه 

! زکرم هیحان  يرمرادناژ  یهدنامرف  یناورسخ ، زیورپ  پیترس  راسمیت 

لاوما ییاراد و  جارات  سوفن و  تداهـش  زا  نوحـشم  هراومه  ناریا ، رد  صوصخ  هب  ییاهب ، ناهج  هلاـس  تسیب  دـص و  کـی  خـیرات 
، خـیرات نیا  تاحفـص  لـالخ  رد  یلو  تسا ، هدوب  ناداـن  يدارفا  اـی  مئاـمع و  باـبرا  کـیرحت  هب  شاـبوا و  لذارا و  تسد  هب  ناـنآ 
، دوخ یعامتجا  هینادـجو و  هیـساسا  فیاـظو  هب  هجوت  اـب  هک  دـنا  هتـشاد  دوجو  یتلود  تاـماقم  رد  یناـشخرد  ياـه  هراتـس  هراومه 

ياملع ای  هلاجر و  زواجت  عنام  تاّرک  هب  هدومن و  يرتسگ  ¬ تلادع یتسود و  ¬ عون
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ات ناریا  سدقم  روشک  يوربآ  عقاو  رد  نانآ  یعقاو  يرورپ  عون  یتسود و  نهیم  صیخـشت و  نسح  نیمه  رثا  رد  .دـنا  هدـش  لمعدـب 
.تسا هدش  هتساک  دنا ، هدومن  داجیا  نارگید  هک  یترهشءوس  زا  هدنام و  ظوفحم  يا  هزادنا 

لفحم نیا  رد  هریخا  نینس  رد  ًارارک  ّهلاجر  شابوا و  لذارا و  زواجت  زا  يریگولج  رد  زین  راسمیت  لمع  تعرس  تامدخ و  تامحز و 
ار ملع  هب  فورعم  يـالهج  لـمع  ءوس  نیعلا  يأر  هب  زین  روـما  ياـیلوا  هللادـمحب  هک  ماـیا  نیا  رد  صوـصخ  هب  تسا ، هدـش  روکذـم 

.دهد یم  یهاوگ  ار  دارفا  نیا  ترطف  یتسپ  تلاهج و  تلاذر و  یفصنم  هدید  ره  هدرک و  هدهاشم 

رما خیرات  هتـسیرگن و  ریدقت  مارتحا و  هدـید  اب  ار  راسمیت  تامحز  تناید ، قالخا و  ملع و  تیندـم و  نارادتـسود  مومع  تسا  نیقی 
.دومن (1) دهاوخ  طبض  تبث و  یناسنا  ملاع  تیندم  نابهگن  ظفاح و  ناشخرد  ياه  هرهچ  نامه  فیدر  رد  ار  بانج  نآ  ییاهب 

دییأت ياجر  اب 

20/3/1342

لفحم یشنم 

ناریا یمالسا  يروهمج  ناییاهب و  ج )

ینمـشد ور ، ¬ نیازا .دش  لیدبت  يدـیماان  هب  نانآ  دـیما  هتفرگ و  تییاهب  هقرف  زا  لواپچ  ذوفن و  تصرف  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب 
هک تهج  نآ  زا  یلو  بالقنا ، نیا  اب  لیئارـسا  اکیرما و  ینمـشد  دـننام  تسناد ؛ یعیبط  يرما  ناوت  ¬ یم ار  یمالـسا  ماظن  اب  تییاهب 

هدرپ يارب  تسا ، میلـست  تعاـطا و  اـه  ¬ تموکح ربارب  رد  ناـییاهب  فیلکت  درادـن و  ¬يا  هطبار تسایـس  اـب  تسا  یعدـم  تییاـهب 
.مینک یم  یسررب  ار  عوضوم  نیا  اعدا  نیا  ندوب  غورد  تابثا  نانآ و  یسایس  ياه  شنک  زا  يرادرب 

تسا و هتفرگ  لکش  تعیرش  هیاپ  رب  یمالسا  يروهمج  نیناوق  هک  اجنآ  زا 
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رامش هب  مدرم  ندرک  هارمگ  راکـشآ  قادصم  تییاهب  غیلبت  رگید ، يوس  زا  دبات و  ¬ یمنرب ار  ادخ  ناگدنب  ندش  هارمگ  مالـسا  نید 
هقرف نیا  ناوریپ  هتبلا  .دـنرادن  ار  یغیلبت  تیلاـعف  قـح  ناـییاهب  تسا و  ینوناـقریغ  تییاـهب  غـیلبت  نیناوـق ، نـیا  ساـسا  رب  دور ، ¬ یم

.درک دهاوخن  داجیا  تمحازم  نانآ  يارب  یمالسا  ماظن  دننک و  لمع  دوخ  ینید  رئاعش  هب  تاغیلبت ، نودب  دنناوت  ¬ یم

، دـنک یم  ناشتماقا  لحم  ياه  روشک  یلخاد  تاررقم  زا  يوریپ  هب  فظوم  ار  نانآ  هک  زین  دوخ  ینید  ياهروتـسد  ساسا  رب  ناـییاهب 
ناریا یمالسا  ماظن  تسا  هدیشوک  هناقفانم ، یتساوخرد  اب  مظعا  لدعلا  تیب  یلو  .دننکن  یچیپرـس  نآ  زا  دنـشاب و  نوناق  میلـست  دیاب 

.دنک توعد  يدرف  تاغیلبت  هب  ار  ناییاهب  ینید ، هیلوا  هفیظو  ناونع  هب  دنز و  رود  ار 

هک هدرک  تساوخرد  اـهنآ  زا  رداـص و  یماـیپ  یلم  لـفحم  ياـضعا  ناـمه  اـی  ناراـی  تئیه  هب  نوج 2007  خـیرات  رد  ناـمزاس  نیا 
: تسا هدمآ  مایپ  نیا  شخب  نیرت  ¬ مهم رد  .دننک  مهارف  ییاهب  ياه  هداوناخ  يوس  زا  مایپ  نیا  هعلاطم  يارب  ار  مزال  تاناکما 

هب هکرابم  راثآ  رد  ییاهب  درف  ره  هک  تسا  یناحور  رهاظم  هلمج  زا  هدـش ، فیـصوت  قح  بناـج  زا  لاـمعا  لـضفا  ناونع  هب  غیلبت  ... 
(1) ...سدقلا .  حور  تادییات  بذاج  عطق  روط  هب  ینادجو و  يرما  غیلبت  بیترت ، نیدب  .تسا  هدش  فظوم  نآ  ماجنا 

یفـالتخا تموکح  زا  تعاـطا  مکح  اـب  يدرف  غیلبت  هک  ناـنآ  هب  بلطم  نیا  ياـقلا  غیلبت و  هب  ناـییاهب  قیوشت  توـعد و  اـب  ماـیپ  نیا 
اب اـت  دراداو  ناـییاهب  تشادزاـب  هـب  ار  ماـظن  یتـینما  یماـظتنا و  ياـه  ورین  دــنک و  داــجیا  یگتخاــس  نارحب  دــشوک  ¬ یم درادــن ،

تدمدنلب و فادها  هب  تصرف ، نیا  زا  یتاغیلبت  يریگ  ¬ هرهب
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.دبای تسد  دوخ  تدم  هاتوک 

تیب اب  شطابترا  هقـالع و  زا  ادـج  ییاـهب  ره  هک  هزور  زاـمن و  دـننام  تسا  يدرف  يرما  غیلبت ، هک  هیجوت  نیا  اـب  تییاـهب  تالیکـشت 
نینچ ناـهج  یمومع  راـکفا  ربارب  رد  دـشوک  ¬ یم دوش ، يدرف  غیلبت  عناـم  دـناوت  یمن  یـسک  تسا و  نآ  ماـجنا  هب  فظوم  لدـعلا ،

رد درف  ره  هیلوا  قوقح  زا  هک  ناشنید  يداـبع  روما  نیرت  ¬ ییادـتبا ماـجنا  زا  ار  ناـییاهب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هک  دـنک  دومناو 
.تسا هتشادزاب  تسا ، یللملا  - نیب نیناوق 

: دراد دوجو  ماهبا  دنچ  هنیمز  نیا  رد 

ناییاهب فیاظو  لیئارـسا  رد  ایآ  تسا ؟ عونمم  ًالماک  تسا  تییاهب  یـسایس  يرادا و  تالیکـشت  زکرم  هک  لیئارـسا  رد  غیلبت  ارچ  . 1
؟ تسا يرگید  زیچ 

زورب ببـس  تسالاب ، رایـسب  نید  هب  نآ  مدرم  یمومع  شیارگ  هک  ناریا  دننام  یعیـش  يروشک  رد  تییاهب  غیلبت  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 2
زا فدـه  سپ  تسا ، هتـسناد  رتـهب  دوش  هقرفت  ببـس  هک  ینید  زا  ار  ینید  یب  ءاهبلادـبع  ییوس  زا  و  دوش ، یم  یعاـمتجا  تالکـشم 

؟ تسیچ ینید  ¬ یب زا  رتدب  ِنید  نیا  غیلبت 

ياه ¬ تسپ رد  ییاهب  رازگراک  اهدـص  ادـیوه و  روصنم و  هنیباـک  رد  ییاـهب  ریزو  هن  لقادـح  روضح  دوجو  اـب  يولهپ  هرود  رد  . 3
هدوزفا نانآ  تیعمج  رب  اهنت  هن  تاغیلبت ، يالاب  مجح  هب  هجوت  اب  دربن و  شیپ  زا  يراک  تییاهب  غیلبت ، رد  لـماک  يدازآ  میژر و  مهم 

ار دوخ  ییادج  بالقنا ، نیزاغآ  ياه  ¬ لاس رد  دندوب ، هتـسویپ  تییاهب  هب  ینیدریغ  ًالماک  لیالد  هب  انب  هک  مه  يدادعت  هکلب  دـشن ،
نییاپ حوطـس  يارب  هژیو  هب  هیقت  تییاهب ، رد  اریز  تسا ؛ هدوب  هیقت  يور  زا  راـک  نیا  تفگ  ناوت  ¬ یمن دـندرک و  مـالعا  هقرف  نیا  زا 

نیناوق تفلاخم  ياعدا  درادن و  يرمث  یعیش  هعماج  رد  تییاهب  غیلبت  نیاربانب ، .تسا  عونمم  هقرف 
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نینچ حرط  زا  ناـییاهب  عقاو ، رد  .تسا  ناریا  رد  يدازآ  یفن  ماـهتا  ندرک  دراو  فدـه  اـب  اـهنت  ناـیدا ، غیلبت  اـب  یمالـسا  يروـهمج 
.دنراد رس  رد  يرگید  ياه  ¬ هزیگنا ییاه ، ¬ ثحب
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تییاهب يورارف  يداقتعا  ياه  ¬ شلاچ متشه : لصف 

هراشا

: زا دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم ¬ هک  تسا  ور  ¬ هبور ینوگانوگ  ياه  ¬ شلاچ اب  دوخ  يداقتعا  یخیرات و  ریسم  رد  تییاهب 

یمالسا ربتعم  نوتم  اه و  هزومآ  اب  تییاهب  فالتخا  . 1

مالسا ربمایپ  تیمتاخ  اب  تییاهب  تفلاخم  فلا )

نیرت ¬ لماک نید و  نیرخآ  ار  مالـسا  ادخ و  هداتـسرف  نیرخآ  مالـسا و  ربمایپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ناناملـسم ،
تیمتاخ هنیمز  رد  .دمآ  دهاوخن  يرگید  نید  مالـسا ، زا  سپ  دندقتعم  تسا و  هتـشاد  ینازرا  رـشب  هب  دنوادخ  هک  دنناد  ¬ یم ینییآ 

هروس هیآ 30  هنیمز  نیا  رد  هیآ  نیرت  ¬ حیرـص .دراد  دوجو  ییاور  عبانم  نآرق و  رد  يدایز  ياه  ¬ تیاور اه و  ¬ هیآ مالـسا ، ربمایپ 
: دیامرف ¬ یم هک  تسا  بازحا 

.نییبنلا متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  دمحم  ناک  ام 

.تسا ناربمایپ  شخب  نایاپ  ادخ و  هداتسرف  وا  انامه  .تسین  امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دمحم ،

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  هب  باطخ  مالسا  ربمایپ  دنراد ، لوبق  ار  نآ  ینـس  هعیـش و  هک  تلزنم »  » روهـشم فورعم و  تیاور  رد  نینچمه 
: دیامرف ¬ یم مالسلا 
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.يِدَعب (1) یبَن  هَّنَا ال  ّاِلا  یسوم  نِم  َنوراه  ِهلزنِمب  یّنِم  َتنَا  ِیلَع  ای 

.تسین نم  زا  سپ  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  هاگیاج  دننامه  نم ، هب  تبسن  وت  هاگیاج  یلع ! يا 

یفرعم اب  رگید  يوس  زا  دننک و  یم  دییأت  ار  اه  ¬ تیاور یتح  نآرق و  تایآ  ییوس  زا  روآ ، ¬ تفگـش ¬يا  هنوگ هب  ییاهب  ناربهر 
هدش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیمتاخ  رکنم  یهلا و  ناربمایپ  هلـسلس  نتـشاد  همادا  یعدم  یهلا ، ناگداتـسرف  ناونع  هب  دوخ 

، یناـگیاپلگ لـضفلاوبا  .دـنا  ¬ هدرک یماـجرفان  ياـه  ¬ شـشوک فـالتخا ، نـیا  ندرک  فرطرب  يارب  ییاـهب  فـلتخم  ناـغّلبم  .دـنا 
یب ياه  هیجوت  اب  نآ  راکنا  ددصرد  هنازجاع  دـئارف ، باتک  هلمج  زا  دوخ  ياه  ¬ باتک رد  دـمان و  - یم ینید  ماع  يابو  ار  تیمتاخ 

.تسا (2) ساسا 

مالسا ربمایپ  تیمتاخ  هب  اهب  باب و  فارتعا  ب )

: تسا هدروآ  هراب  نیارد  باب )  ) يزاریش دمحم  یلع  دیس 

( مالسا  ) هسدقم تعیرـش  نیا  هدشن  ردقم  وا  يارب  زا  یلیدبت  هکنیا  تلع  هب  تفرگ ، قلعت  هیمحل  قلخ  ماقم  هب  فیلکت  هکنآ  زا  دعب  و 
یلا مارح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مارح  همایقلا و  موی  یلا  لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لالح  لب  دـش ، دـهاوخن  خـسن  مه 

.همایقلا (3) موی 

: دسیون یم  هللاءاهب  و 

دیحوت هکرابم  هملک  هب  ار  سان  اهتنم  یب  لضف  اربک و  تیانع  رهاظ و  یهلا  رما  قرشم  زا  هادف ، هاوس  ام  حور  ءایبنا  متاخ  ترـضح  . 1
دوصقم .دندومن  توعد 

162 ص :

ص 107. ج 8 ، یفاک ، - . 1
تیآ دنمشزرا  رثا  تیمتاخ  باتک  هب  مالسا ، گرزب  ربمایپ  تیمتاخ  هرابرد  هعیـش  شنیب  ¬رت  قیمع كرد  يارب  نادنم  ¬ هقالع - . 2

یناگیاپلگ لضفلاوبا  ازریم  تاهبش  هب  ییوگ  خساپ  باتک ، نیا  هدمع  شخب   ) دنیامرف هعجارم  یناحبس  رفعج  خیش  جاح  یمظعلا  هللا 
(. تسا دئارف  باتک  رد  هیواهلا _  هیلع  ییاهب _  روهشم  غلبم 

ص 5. نایباب ، پاچ  نارهت ، هیلدع ، هفیحص  يزاریش ، دمحم  یلع  دیس  - 3
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دندروآ دراو  دندرک و  مایق  ضارتعا  ضارعا و  رب  موق  نکل  دنـشخب ، تاجن  كرـش  تاملظ  زا  دنیامرف و  هاگآ  ار  هلفاغ  سوفن  هکنآ 
.دندومن (1) هحون  ایلع  تنج  رد  ءایبنا  رشعم  هک  ار  هچنآ 

(2) هئاقلب ؛ دابعلا  رشب  هبیبحب  هوبنلا  متخ  امل  هللا  ناب  باتکلا  یف  نؤرقت  متنا  . 2

دوخ ياقل  هب  ار  ناگدنب  دیـشخب ، نایاپ  دمحم ) ترـضح  ) شبیبح هب  ار  توبن  هک  هاگ  نآ  گرزب  يادـخ  دـیناوخ  یم  نآرق  رد  امش 
.داد تراشب 

.هباحصا (3) هلآ و  یلع  هوبنلا و  هلاسرلا و  تهتنا  هب  يذلا  ممالا  یبرم  ملاعلا و  دیس  یلع  مالسلا  هولصلا و  . 3

شناتـسود نادناخرب و  هتفای و  نایاپ  تلاسر  توبن و  وا  هب  هک  یـسک  اه ، تما  هدـنهد  ¬ شرورپ ملاع و  لها  ياقآ  رب  دورد  مالس و 
.داب يدمرس  يدبا و  یمیاد و  دورد  مالس و 

حور هللا  لوسر  لک  دیـس  لسر و  متاخ  یهلا  رکاذ : تاملک  نیا  هب  دش و  ءاغـصا  تسا ، میلقا  نآ  راید  ندـم و  رد  هک  يربانم  هلان  . 4
(4) ...دنلوغشم .  دوصقم  ترضح  نعل  ّبس و  هب  ام  رب  الهج  رشعم  لاح  ...هداد و  تیبرت  وت  يانث  رکذ و  يارب  زا  ار  ام  هادف  هاوسام 

يانعم هب  يدـحا  هنـس  داتفه  تسیود و  رازه و  رگا  .تسا  نیملاعلا  بر  باتک  تایآ  تامکحم  زا  نییبنلا  متاـخ  هتـشذگ ، نیا  زا  . 5
.دیامن (5) كاردا  دناوت  یم  هللا  نود  یسفن  ار  نایب  هلزنم  تاملک  یناعم  مه  لاح  دش ، علطم  نآ 

: دسیون یم  ییاهب  يرواخ  قارشا  دیمحلادبع  .دنا  هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  ییاهب  ناغلبم  زا  یخرب 

لامج هدومرف ، نییبنلا  متاخ  ار  هللا  لوسر  دمحم  بازحالا ، هروس  نآرق ، رد 

163 ص :

ص 270. هللاءاهب ، هکرابم  حاولا  هعومجم  - 1
ص260. ج4 ، ینامسآ ، هدئام  - 2

ص293. عیدب ، - 3
ص246. تاقارشا ، - 4

ص117. نامه ، - 5
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اریز تسا ؛ رتالاب  هقباس  رهاظم  زا  میرک  دوعوم  میظع و  روهظ  نیا  ماقم  هک  دـیامرف  یم  هروبزم  هلمج  نمـض  رد  هلالج  لج  كرابم 
یهتنم توـبن  هرود  تسا و  هللاروـهظ  میظع ، دوـعوم  روـهظ  هک  تسا  لـیلد  نیا  دـیدرگ و  متخ  هللا  لوـسر  دـمحم  روـهظ  هب  توـبن 

هدیمان و نییبنلا  متاخ  ار  لوسر  ترـضح  دیجم  نآرق  رد  انامه  دـنوادخ   (1) [. تسا  ] هدوب نییبنلا  متاـخ  هللا  لوسر  هک  اریز  دـیدرگ ؛
َلوُسَّر ْنِکل  ْمُِکلاجِّر َو  ْنِّم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام   » هدـش لزان  بازحالا  هروس  رد  هدرک و  متخ  شکرابم  دوجو  هب  ار  توبن  هلـسلس 

انعم نیا  هب  .دوش  یم  رهاظ  نایدا  لـلم و  دوعوم  یهلا و  رهظم  ماـقم  تمظع  حوضو ، لاـمک  رد  بلطم  نیا  زا  و  نیِِّیبَّنلا » َمَتاـخ  ِهللا َو 
هدژم نآرق  رد  هک  تسا  بویغلا  ¬ بیغ سفن  سدـقم  رهظم  هللاروهظ و  هکلب  تسین ، هدوبن و  توبن  تلاسر و  ترـضح  نآ  ماقم  هک 

(2) ...مامَغلا .» َنِم  لَلُظ  یف  هللا  ُمُهِیتْأَی  ْنأ  ّالإ  نورُْظنَی  ْلَه   » هدش لزان  مسا  نیمه  هب  شروهظ 

هتفریذـپ ار  لوسر  ترـضح  تیمتاخ  هکنیا  رب  ینبم  هللاءاـهب  حیرـص  ياـه  ¬ فارتعا همه  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاـج  هتکن 
ياه هتفگ  هب  هجوت  نودب  يو ، یعطق  نیـشناج  دنزرف و  ءاهبلادبع ، دـنک ، ¬ یم مالعا  یفرعم و  توبن  ماقم  زج  ار  دوخ  ماقم  تسا و 

: دسیون ¬ یم دنک و  - یم یفرعم  مزعلاولوا  ناربمایپ  زا  یکی  ار  وا  تاضوافم  باتک  رد  ردپ ،

دمحم و ترضح  حیسم و  ترضح  یـسوم ، ترـضح  میهاربا ، ترـضح  دننام  دناهدومن ، قارـشا  لالقتـسالاب  هک  هیلک  توبن  رهاظم 
(3) ...كرابم .  لامج  ترضح  یلعا و  ترضح 

164 ص :

ص78. ج1 ، يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسؤم  نارهت ، موتخم ، قیحر  - 1
ص 114. ج 1 ، عینم ، عیقوت  سوماق  يرواخ ، قارشا  دیمحلادبع  - 2

.1369 دیحوت ، تاراشتنا  مق ، تیمتاخ ، یناحبس ، رفعج  خیش  هللا  تیآ  کن : رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 124 ، تاضوافم ، - 3

تییاهب دقن  www.Ghaemiyeh.comلیلحت و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 183 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_164_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_164_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13586/AKS BARNAMEH/#content_note_164_3
http://www.ghaemiyeh.com


دوخ ناربهر  یلمع  یملع و  ياه  ¬ ضقانت اب  تییاهب  لکشم  . 2

هب نونکا  .تسا  ییاـهب  ناربهر  لـمع  نخـس و  رد  فـالتخا  دوجو  تسور ، ¬ هبور نآ  اـب  تییاـهب  هک  ییاـه  شلاـچ  زا  رگید  یکی 
: مینک ¬ یم هراشا  اه  ¬ ییوگ ضقانت  نیا  زا  يدراوم 

: دسیون ¬ یم عیدب  نرق  رد  يدنفا  یقوش 

مدقا مظعا و  هدیدرگ ، رهاظ  زهلاءاهب  ترـضح  تمکح  ملع و  راخز  رحب  زا  هک  هنونکم  هنیمث  یلائل  هنوزخم و  رارـسا  رهاوج  نیب  رد 
زور هنابش  ود  یط  يدالیم  قباطم 1862  يرمق  يرجه  دادغب 1278  تماقا  هرود  هریخا  نینس  رد  هک  تسا  ناقیا  باطتسم  باتک  نآ 

ار یسراف  نایب  دوعوم ، ترـضح  هک  یهلا  هدعو  تفریذپ و  ققحت  باب  ترـضح  تراشب  نآ  لوزن  اب  هدیدرگ و  لزان  كرابم  ملق  زا 
.تسویپ (1) زاجنا  هب  دومرف ، دهاوخ  لیمکت  هدنام ، مامتان  هک 

یـسراف و 209 نایب  زا  باب  تسناوت 162  طقف  وا  دوخ  هک  دـشاب  هتـشاد  باب  دوب 361  رارق  باب ، هتفگ  رب  انب  یبرع  یـسراف و  ناـیب 
: هک تسا  یلاح  رد  نیا  .دسیونب  ار  یبرع  نایب  زا  باب 

.درادن نایب  هب  یتهابش  دوخ  صاخ  يراتشون  کبس  اب  ناقیا  . 1

.دشاب نایب  مّمتم  دناوت  یمن  نیاربانب ، .تسا  هدش  هتشون  یسراف  نابز  هب  طقف  باب و  ود  رد  اهنت  ناقیا  . 2

نادرم و قوقح  يرباربان  درک : هراشا  اه  - هنومن نیا  هب  ناوت  ¬ یم دوش ، ¬ یم هدـید  اراکـشآ  ضقاـنت  اـهنآ  رد  هک  يرگید  دراوم  زا 
حلص نایعدم  هنابلطایند  ياه  ¬ يریگرد یناسنا ؛ ملاع  تدحو  راکشآ  راکنا  ینیبرتربدوخ و  يربارب ؛ ياعدا  دوجو  اب  لمع  رد  نانز 

.رگیدکی هب  اهنآ  بیرغ  بیجع و  ياه  ماهتا  اه و  شحف  و  يدایا ) یمیر و  ناغّلبم و  یقوش و  یلعدمحم ، سابع و  لزا ، اهب و  )

165 ص :

ص 147. ج 2 ، عیدب ، نرق  - 1
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لدعلا تیب  ندوب  عورشمان  نارحب  . 3

گرم زا  سپ  هقرف  نیا  یبهذم  داهن  نیرتالاب  نیرت و  مهم  ناونع  هب  لدعلا  تیب  نتشادن  تیعورشم  تییاهب ، تالکشم  زا  رگید  یکی 
تالیکـشت نیا  لدـعلا ، تیب  نیلوا  راک  هب  زاـغآ  زا  لاـس  هاـجنپ  زا  سپ  زورما  .تسا  نآ  زاـس  نارحب  ياهدـمآ  یپ  يدـنفا و  یقوش 

.تسا هتفاین  یخساپ  دندقتعم ، تییاهب  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  دوخ  نافلاخم  يارب  شزرا ، ¬ یب ییاه  هیجوت  زج  هب  هدرتسگ 

ار هللارما  تیالو  هلـسلس  داهن و  يا  هزات  رارق  ناییاهب ، يربهر  يارب  دوخ  ياـه  ¬ تیـصو اـه و  ¬ حول رد  رمع ، ناـیاپ  رد  ءاهبلادـبع ،
: دنتسهرفن ییاهب 24  رما  ءایلوا  هک  دش  یعدم  اه  ¬ حول نیا  رد  وا  .تخاس 

هدزاود یـسوم ، ترـضح  مایا  رد  دندوب و  رـسپ  هدزاود  بوقعی ، ترـضح  مایا  رد  دندوب ؛ رفن  هدزاود  ایفـصا  ایـصوا و  يرود  ره  رد 
نکلو .دندوب  ماما  هدزاود  دمحم ، ترضح  مایا  رد  دندوب و  يراوح  هدزاود  حیـسم ، ترـضح  مایا  رد  دندوب و  طابـسا  ياسؤر  بیقن 

.دیامن (1) اضتقا  نینچ  روهظ  نیا  تمظع  اریز  عیمج ؛ ربارب  ود  دنتسه  رفن   24 مظعا ، روهظ  نیا  رد 

ربهر ییاهب و  راثآ  هدـننک  نشور  ناشیا  .دزاس  نیعم  ار  دوخ  نیـشناج  دـیاب  کیره  دـمآ و  دـنهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  دارفا  نیا 
وا زا  سپ  تسا و  يدـنفا  یقوش  رما ، ّیلو  نیتسخن  هتـشون ، نیا  ساسا  رب   (2) .دنتسه لدعلا  تیب  سلجم  یگـشیمه  سیئر  ناگمه و 

.دوب دنهاوخ  وا  رسپ  لسن  رد  رما ، ءایلوا  هلسلس  رفن   23

هک ییاهروتسد  ربارب  تسیاب  ¬ یم هللارما » یلو   » بقل اب  يدنفا  یقوش 

166 ص :

45 و 46. صص ییاهب ، راثآ  عماج  یکینورتکلا  هناخباتک  زا   PDF هخسن تاضوافم ، - 1
ص 66. ، 1327 يرما ، تایرشن  یلم  هنجل  ییاهب ، تناید  رد  یلامجا  رظن  ینادزی ، دمحا  - 2
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هتـشاد روضح  هبوصم ، نیناوق  هدننکذیفنت  ناونع  هب  لدعلا ، تیب  تسپ  نیرتالاب  رد  دوب ، هدرک  جارختـسا  هللاءاهب  تایآ  زا  ءاهبلادـبع 
: دوب نیا  ءاهبلادبع  روتسد  .دشاب 

بیان و دوشن ، رـضاح  تاذـلاب  تاعامتجا  رد  رگا  و  تسا ]  ] لزعنیال زاـتمم  مظعا  وضع  سلجم و  نیا  سدـقم  سیئر  هّللارما  ّیلو  ... 
ریهظ دیاب  ذیفنت  ددرگ و  ذیفنت  دّیؤم  دیاب  عیرشت  .ذیفنت  هّوق  تموکح  تسا و  عیرـشت  ردصم  لدع  تیب  نیا  ...دیامرف .  نییعت  یلیکو 

(1) .دوش عیرشت  نیعم  و 

رما ّیلو  تیمها  هب  هجوت  نودب  ناییاهب  زا  يرایـسب  تفاین و  هللاءاهب  لسن  زا  يربهر  ییاهب  هعماج  يدـنفا ، یقوش  تشذـگرد  زا  سپ 
ّیلو دوجو  نودب  لدعلا  تیب  یقوش ، رظن  هب  انب  هک  یلاحرد  دـنتفریذپ ، رما  ّیلو  نودـب  ار  لدـعلا  تیب  يربهر  هللارما ، يرادا  مظن  رد 

: دوب جلف  ینامزاس  رما ،

تسا راذگ  نوناق  یللملا ) ¬ نیب  ) یمومع لدع  تیب  تسا ، ¬هللا  تایآ نیبم  هللارما  یلو  ایاصو : كرابم  حاولا  هناگ  ¬ هس تاسـسؤم 
تاسـسؤم نیا  زا  یکی  هچنانچ  .دنزادرپ  یم  غیلبت  سیردت و  هب  دوخ  شنم  یگدنز و  ندوب  هنومن  تاقیقحت و  هار  زا  هللارما  يدایا  و 

.دش (2) دهاوخ  جلف  هللارما  يرادا  مظن  دنامزاب ، تیلاعف  زا 

رد ییاطخ  ره  زا  هک  يرما  ّیلو  نتـشادن  لیلد  هب  ار  افیح  لدعلا  تیب  دـنوش ، ¬ یم هدـیمان  سکدـترا  ناییاهب  هک  ناییاهب  زا  یـشخب 
اب دـنار و  ¬ یم مکح  ناییاهب  رب  رما  ّیلو  ياج  هب  ینوناقریغ  ًالماک  تروص  هب  لدـعلا  تیب  .دـنناد  یم  تیعورـشم  دـقاف  دـشاب ، ناما 

هدرک زاغآ  سکدـترا  ناییاهب  اب  ار  یعیـسو  هزرابم  داهن ، نیا  .تسا  هتـسب  دوخ  رب  ار  داقتنا  هنوگره  هار  ییاطـسو  نورق  ياهراکهار 
ندوب و ساسا  یب  یندشنراکنا ، نوتم  هئارا  اب  سکدترا  ناییاهب  هعماج  یلو  تسا ،
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تیب يانب  هزرابم ، نیا  اب  سکدـترا  ناییاهب  دـنچ  ره  هک  دـنامن  هتفگان  .دـنا  ¬ هتخاس راکـشآ  ناگمه  رب  ار  نآ  نتـشادن  تیعورـشم 
رد .دنا  هتـسشن  ءاهبلادبع  نیغورد  ياه  هدعو  ققحت  رظتنم  اه  ¬ مهوت هربنچ  رد  زین  ناشدوخ  هنافـسأتم  یلو  دندیـشاپ ، ورف  ار  لدعلا 

: تسا هدمآ  ناریا  سکدترا  ناییاهب  تیاس  بو 

ماکحا عضو  دوش ، ¬ یمن ارجا  ًالماک  زونه  نآ  ماکحا  تسا و  سدـقا  باطتـسم  باتک  لوزن  نامز  هب  کـیدزن  هک  رـضاح  لاـح  رد 
اب قبطنم  یهلا  هدارا  هب  انب  نیعم  تاقیم  رد  هدنیآ  رد  یقیقح )  ) مظعا لدـع  تیب  ای  یمومع  لدـع  تیب  اذـهل  درادـن ، دروم  يدـیدج 

.دش (1) دهاوخ  لیکشت  ءاهبلادبع  ترضح  يایاصو  حاولا  دافم 
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یسایس کهورگ  کی  تماق  رد  تییاهب  مهن : لصف 

يرادا تالیکشت  ماظن و  . 1

هراشا

، تییاهب يرادا  تالیکشت  .دنا  هتفگن  فازگ  هب  نخس  دننک ، ¬ یم یفرعم  یسایس  ياه  ¬ هورگ زا  یکی  نوچمه  ار  تییاهب  هک  نانآ 
هرهب اـهنآ  زا  بساـنم  ياـه  تـصرف  رد  دـنک و  ¬ یم لرتـنک  ار  دوـخ  نارادـفرط  اـضعا و  یــسایس ، یناـمزاس  کـی  دـننام  تـسرد 

ار هقرف  یتسرپرـس  لدـعلا  تیب  ناونع  تحت  هرفن  هن  یتئیه  دوش و  یم  هرادا  یناـمزاس  یتالیکـشت و  تروص  هب  تییاـهب  .دریگ  ¬ یم
.دنراد هدهعرب 

لدعلا تیب  فلا )

تیب هجو  چیه  هب  لدـعلا  تیب  زا  يو  دوصقم  هتبلا  درک : رداص  ار  لدـعلا  تیب  لیکـشت  روتـسد  سدـقا ، باتک  رد  یلع  نیـسح  ازریم 
زورما هچنآ  دـننام  تسا  يا  هقطنم  داهن  کی  اهنت  زین  يو  رظن  زا  لدـعلا  تیب  تسین و  دـشاب  مکاح  ناییاهب  ماـع  رب  هک  مظعا  لدـعلا 

: دیوگ یم  سدقا  باتک  رد  يو  هچنانچ  دنیوگ  یم  یلحم  لفحم  نآ  هب  ناییاهب 

اهیف َعمتجی  لدعلا و  تیب  اهیف  اولعجی  نا  هنیدم  ّلک  یلع  هّللا  بتک  دق 
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.ءآهبلا (1) ددع  یلع  سُوفّنلا 

( ناییاهب يراج  تاروما  ماجنا  يارب   ) ءاهب ددع  دادـعت  هب  يدارفا  دوش و  هتخاس  یلدـعلا  تیب  يرهـش  ره  رد  ات  درک  ررقم  دـنوادخ  و 
.دنوش عمج  نآ  رد 

دودح فیاظو و  مالعا  لدـعلا و  ¬ تیب تخاس  لیلد  هرابرد  درک ، رداص  سرام   23 ءاهبلا ، رهـش  موس  خیرات  رد  هک  ینامرف  رد  يو 
: تسا هدروآ  نآ  ياضعا  تارایتخا 

هب روما  اذـل  تسا ،]  ] یـضتقم یمکح  ار  نیح  ره  يرما و  ار  زور  ره  هک  نوـچ  ...یهلا  لدـع  تیب  لاـجر  هب  تسا  قـلعم  تلم  روـما 
، لک رب  .یهلا  یبیغ  تاماهلا  هب  دـنمهلم  ناـشیا   ... .دـنراد لومعم  دـنناد  تقو  تحلـصم  ار  هچنآ  اـت  دوش ]  ] عجار لدـع  تیب  يارزو 

(2) .باتکلا یف  هّللا  هلزنا  امب  تادابع  لدعلا و  تیب  هب  تسا  عجار  لک  هیسایس  روما  مزال ؛ تعاطا 

كـالما رگید  نکاـما و  ظـفح  تیلوئـسم  ییاـهب ، یللملا  نیب  هعماـج  يرادا  یناـحور و  روما  هرادا  تیلوئـسم  رب  نوزفا  لدـعلا  تیب 
.دراد هدهع  رب  زین  ار  افیح  اکع و  رد  ناییاهب 

هداد رایتخا  لدـعلا  تیب  هب  هللاءاهب  دراد و  ار  يدابعریغ  ياهراک  رد  مکح  رودـص  هزاجا  هقرف ، نیا  راذـگ  ¬ ناینب يوس  زا  داـهن  نیا 
لیکشت رفن  هن  زا  نمجنا  نیا  .دنک  عضو  نوناق  هدشن ، هتفگ  ینخس  اهنآ  هرابرد  ییاهب  راثآ  اه و  ¬ باتک رد  هک  يدراوم  رد  ات  تسا 

حالـص ترورـض و  هب  هتبلا  دـننیزگ و  - یمرب ار  اهنآ  ناهج ، ناییاهب  یلم  لفاحم  ياضعا  مامت  راب  کی  لاس  جـنپ  ره  هک  تسا  هدـش 
.دوش - یمن هتساک  یلو  دبای ، شیازفا  دادعت  تسا  نکمم  دید 
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نیرتالاب .دماجنا  ¬ یم یلحم  ياه  هنجل  اه و  تئیه  هب  دوش و  ¬ یم زاغآ  یللملا  ¬ نیب غیلبتلاراد  زا  لدعلا ، تیب  ینامزاس  ياهدحاو 
نیب رتفد  نیرجاهم ، تئیه  راثآلا ، راد  ياهدـحاو  نآ ، رب  نوزفا  .تسا  یللملا  ¬ نیب غیلبتلاراد  لدـعلا ، تیب  رد  يریگ  ¬ میمـصت ماقم 

.دننک یم  هفیظو  يادا  لدعلا  تیب  رظن  ریز  میقتسم  روط  هب  صوصخم ، فیاظو  حرش  اب  ییاهب  یللملا  نیب  راثآلاراد  ییاهب و  یللملا 

اـهزاین و اـب  بساــنتم  یلحم و  یلم و  لــفحم  رظن  ریز  هـک  دــنلدعلا  ¬ تـیب یناــمزاس  ياهدــحاو  زا  زین  اــه  هـنجل  اــه و  ¬ تـئیه
رد .دـننک  یم  تیلاـعف  ¬يا  هدـش فـیرعت  هزوـح  رد  کـی  ره  دـنریگ و  ¬ یم لکـش  ناـییاهب  ¬يا  هـقطنم یلم و  ياـه  ¬ ترورض

تیلاعف مامت  رب  اه  دحاو  نیا  .دنا  یلحم  لفاحم  اه و  هنجل  اه و  ¬ تئیه ییاهب ، ياه  - هدوت يارب  ینامزاس  دحاو  نیرتانـشآ  تقیقح ،
.دنراد لماک  فارشا  تراظن و  ناییاهب  يدرف  یعامتجا و  ياه 

رهـش رد  مظعا ، لدعلا  تیب  .تسا  هدـش  رازگرب  لاـس 2003  رد  تاـباختنا  نیرخآ  لاس 1963 و  رد  لدـعلا  تیب  تاـباختنا  نیتسخن 
یلاحرد لیئارسا ، تلود  داجیا  زا  شیپ  لاس  تصـش  دودح  لاس 1890 ، رد  هللاءاهب  .دراد  رارق  لمرک  هوک  زارف  رب  لیئارـسا  ياـفیح 

نیا لـمرک ، حول  ماـن  هب  شیاـه  ¬ حول زا  یکی  رد  دوب ، دـیعبت  رد  لـحم  نیا  رد  تقو ) تموکح   ) یناـمثع يروتارپـما  راـبجا  هب  هک 
.تسا تییاهب  خیرات  رد  دیدج  یلصف  لدعلا ، تیب  لیکشت  .دیزگرب  ییاهب  یناحور  يرادا و  زکارم  تخاس  يارب  ار  ناکم 

ءاهبلادـبع ار  دوخ  هک  يدـنفا  سابع  شدـشرا ، رـسپ  يو ، زا  سپ  .دوب  هّللاءاهب  صخـش  افیح ، رد  ییاهب  يربهر  داهن  مکاح  نیتسخن 
یلعدـمحم شردارب  يو ، زا  سپ  دوـب  رارق  .دز  هیکت  تردـق  تخت  رب  دوـب ، فورعم  قاـثیم  زکرم  هـب  ناـییاهب  دزن  دوـب و  هداد  بـقل 

لیلد هب  یلو  دشاب ، هتشاد  هدهع  رب  ار  ناییاهب  تسایر 
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هک اـجنآ  زا  .دـشن  نینچ  دـیماجنا ، رگیدـکی  يوس  زا  ناـنآ  قیـسفت  ریفکت و  هب  هک  ردارب  ود  ناـیم  دـیدش  ياـه  فـالتخا  شیادـیپ 
اه و ¬ حول مامت  .تفرگ  هدـهع  رب  ار  ناییاهب  يربهر  هللارما ، یلو  ناونع  اب  يدـنفا  یقوش  شا ، يرتخد  هون  تشادـن ، رـسپ  ءاهبلادـبع 

شـش ات  يدنفا ، یقوش  تشذگرد  زا  سپ  یلو  دندناسر ، - یم ناهج  رـساترس  رد  ناییاهب  هب  دندرک و  ¬ یم رداص  ناربهر  ار  ماکحا 
تیب هک  لاـس 1953  زا  .درک  یم  هرادا  ار  ناـهج  ناـییاهب  روما  مظعا  لدـعلا  تیب  نینج  ناونع  هب  يداـیا  یللملا  نیب  ناـمزاس  لاـس ،

هیرظن رب  انب  .دـننک  ¬ یم يربهر  ار  ییاهب  هعماج  دـنناهج ، رـسارس  ناییاهب  بختنم  هک  هرفن  هن  هورگ  هن  تفرگ ، لکـش  مظعا  لدـعلا 
داهن نیا  هک  توافت  نیا  اب  دراد ، ار  نانآ  راثآ  رابتعا  نامه  دـنک ، یم  عضو  مظعا  لدـعلا  تیب  هک  ییاه  نوناق  ءاهبلادـبع ، هّللاءاهب و 

رد هک  ییاه  ¬ نوناق یلو  دنک ، وغل  ای  لیدعت  تسا ، هدرک  عیرشت  دوخ  ار  هچنآ  نامز ، ياه  ¬ ینوگرگد طیارش و  رب  انب  دناوت  ¬ یم
: دیوگ یم  ءاهبلادبع  .تسین  ریذپرییغت  تسا ، هدمآ  ءاهبلادبع  هللاءاهب و  راثآ 

يارآ تیرثکا  هب  اـی  قاـفتا  هب  هچنآ  ددرگ و  یمرب  یمومع  لدـعلا  ¬ تیب هب  دـشابن ، ییاـهب  نیتـسخن  ناربـهر  راـثآ  رد  هک  يرما  ره 
.تسا هللادارم  قح و  نامه  دبای ، ققحت  لدعلا  تیب  ياضعا 

: زا دنترابع  لدعلا  ¬ تیب فیاظو  نیرت  ¬ مهم نیاربانب ،

؛ مهبم لئاسم  حیضوت  يدنفا و  یقوش  ءاهبلادبع و  هللاءاهب ، راثآ  نوتم و  ریسفت  . 1

؛ نامز ره  اب  بسانتم  هدشن ، ¬ تباث ماکحا  نیناوق و  عضو  . 2

؛ ایند رسارس  رد  ناییاهب  هعماج  روما  هرادا  . 3

؛ ناییاهب حلاصم  جیورت  تییاهب و  غیلبت  یغیلبت و  ياه  ¬ هسسؤم داجیا  . 4
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.ییاهب (1) هعماج  رد  فالتخا  بوکرس  . 5

یلحم یلم و  یناحور  لفاحم  ب )

.دـننک یم  باختنا  یلحم » یناحور  لفحم   » مان هب  هرفن  هن  هورگ  کـی  يرهـش  ره  رد  ناـکما ، تروص  رد  ناـییاهب  رـضاح ، لاـح  رد 
، اتـسور رهـش و  ره  رد  نکاس  ناییاهب  .تاغیلبت  ادـیدناک و  نودـب  دوش و  ¬ یم ماجنا  دازآ  یناهنپ و  يأر  اب  لفاحم  ياضعا  باـختنا 

لیکـشت رفن  هن  زا  یلم ، لفحم  دننامه  لفحم ، نیا  .دنهد  لیکـشت  یلحم  لفحم  دـنراد  هفیظو  دنـسرب ، رفن  هن  باصن  دـح  هب  هچنانچ 
.دراد ار  دوخ  هزوح  ناییاهب  لرتنک  هرادا و  يارب  مزال  تارایتخا  یمامت  تسا و  یلم  لفحم  هعومجمریز  عقاورد ، هدش و 

یم باختنا  روشک  نآ  ییاهب  هعماج  ياضعا  مامت  نایم  زا  ار  یلم » یناحور  لـفحم   » ياـضعا هزوح ، ره  رد  لـفاحم  نیا  ناگدـنیامن 
نآ رد  لدعلا  تیب  ياه  - فده اه و  تسایـس  هدننکارجا  و  لدعلا ، تیب  اب  روشک  ره  ییاهب  هعماج  طبار  عقاو  رد  یلم ، لفحم  .دـننک 

ياـه تیمورحم  اهروتـسد ، نیا  زا  یچیپرـس  تسا و  بجاو  روشک  نآ  ناـییاهب  رب  لـفحم ، نیا  ياهروتـسد  زا  يوریپ  .تسا  روـشک 
رد دوجوم ، ياهراشف  رثا  رب  یگزات  هب  هتبلا   ) دنوش ¬ یم تازاجم  لکـش  نیرتدیدش  هب  نانکـش  - نوناق دراد و  یپ  رد  ¬يا  هدرتسگ

(. تسا هدش  ییاه  رظن  دیدجت  اه  ¬ تازاجم نیا 

اپ رب  يارب  عماوج  نیا  هک  ینامز  ات  دوب  دـنهاوخ  رارقرب  هعماج  ره  رد  یلم  یلحم و  ياه  لفحم  يدـنفا ، یقوش  ياه  ¬ تیـصو رباـنب 
.دنشاب نز  ای  درم  دنناوت  یم  لفاحم  ياضعا  .دنوش  هدامآ  یلم  یلحم و  ياه  لدعلا  تیب  ندرک 
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لاـس رد  هللاءاـهب  .دنـشاب  مظعا  لدـعلا  تیب  وضع  دـنناوت  یم  نادرم  طـقف  سدـقا  باـتک  نیناوـق  ساـسا  رب  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن 
.دیزگرب لدعلا  تیب  هاگیاج  نینچمه  باب و  ياه  ¬ ناوختسا نفدم  دقرم و  نامتخاس  يارب  ار  لمرک  هوک  لمرک ، حول  رد  .م  1890

تییاهب زورما  ياه  شلاچ  . 2

یجراخ تالکشم  فلا )

هب ياه  ¬ تلود زا  کی  چیه  هک  تسا  هتفرگ  تدش  نانچ  ناییاهب  زا  ناملـسم  ياه  هدوت  ترفن  یمالـسا ، يرادـیب  جوم  شرتسگ  اب 
هب ار  تییاهب  ییاهب ، لماوع  اب  دوخ  ناهنپ  راکـشآ و  طباور  رـشب و  قوقح  یعدم  ياه  ¬ نامزاس ياهراشف  دوجو  اب  یمالـسا ، رهاظ 
یب هلمج  زا  .تسور  ¬ هبور زین  يرگید  تالکـشم  اـب  هزورما  هارمگ ، هقرف  نیا  تالیکـشت  رگید ، يوس  زا  .دـنا  ¬ هتخانـشن تیمـسر 
هژیو هب  ینونک  ناهج  رد  تیعمج  شیازفا  هب  هجوت  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دارفا ، بذـج  رد  یناوتان  ناییاهب و  تاغیلبت  هب  یناهج  ییانتعا 

.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يزیچان  رایسب  تیلقا  لاس ، هب 170  کیدزن  يرمع  اب  هقرف  نیا  هنایمرواخ ،

یناوتان تنرتنیا و  يزاجم  ياضف  رد  هژیو  هب  نوگانوگ ، یملع  ياهاضف  رد  تییاهب  نادقتنم  نوزفازور  يدج و  دشر  رگید ، لکشم 
.تساهداقتنا اه و  لاکشا  هب  نداد  خساپ  رد  لدعلا  تیب  هب  هتسباو  حرطم  ناگدنسیون  یتح  ناییاهب و 

یلخاد تالکشم  ب )

؛ لدعلا تیب  يدج  نافلاخم  ناونع  هب  سکدترا  ناییاهب  دشر  رما و  ّیلو  دوبن  لیلد  هب  لدعلا  تیب  نتشادن  تیعورشم  کی _ 

174 ص :
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؛ ...و روسناس  هنیمز  رد  لدعلا  تیب  ياه  ¬ میمصت یخرب  هب  رکفنشور  ناییاهب  ییانتعا  یب  ود _

؛ مالسا هب  اهنآ  ندروآ  يور  هژیو  ¬ هب تییاهب و  زا  ناییاهب  ییادج  نیرید  هدیدپ  موادت  هس _ 

؛ ییاهب تالیکشت  لدعلا و  تیب  ياه  هشقن  دروم  رد  يرگاشفا  راهچ _

.تسا هدرک  ¬ یم رطخ  ساسحا  نآ  هیحان  زا  هچنآره  نوتم و  راثآ ، رد  لدعلا  تیب  نوگانوگ  ياه  ¬ فیرحت نتفر  ول  جنپ _ 

ناریا ناییاهب  تیعمج  دادعت  . 3

دادعت زا  یقیقد  رامآ  دوخ ، نییآ  یفرعم  رد  نانآ  زا  یخرب  يراک  ¬ ناهنپ یناریا و  ناییاهب  یگدنکارپ  هلمج  زا  نوگانوگ ، لیالد  هب 
تسا یصخش  تادهاشم  یمـسرریغ و  عبانم  زا  هدمآ  تسد  هب  تاعالطا  هیاپ  رب  هدش ، مالعا  رامآ  .تسین  تسد  رد  هقرف  نیا  ناوریپ 

.دشاب اطخ  زا  یلاخ  دناوت  یمن  هک 

زا اجنآ  ناییاهب  دادـعت  هتفای و  كرهـش  تلاح  هک  تسا  جرک  سیدرف  هژیو  ¬ هب نارهت ، ناتـسا  رد  ناییاهب ، تنوکـس  نازیم  نیرتشیب 
، لباز زیربت ، نادـمه ، زاریـش ، دابآ ،) فجن  رهـش و  نیهاش   ) ناهفـصا ياهرهـش  نارهت ، زا  سپ  .تسا  رتشیب  نارهت  یلخاد  هدودـحم 
هک مق  لثم  یبهذـم  ياهرهـش  رد  .دـنراد  رارق  يدـعب  ياـه  هبتر  رد  دهـشم  دزی و  تفریج ، هاـشنامرک ، سابعردـنب ، جدننـس ، زاوها ،

ًالماک قطانم  رد  ناییاهب  دادـعت  .درادـن  دوجو  ییاهب  ًالـصا  تسا ، رتشیب  اجنآ  رد  یبهذـم  تاساسحا  ینید و  ياهدامن  اه و  ¬ ناکم
رظن هب  رتشیب  رفن  رازه  دص  دارفا ، رثکادح  نتفرگ  رظن  رد  اب  روشک ، رـسارس  رد  ناییاهب  ینیمخت  رامآ  .تسا  مک  رایـسب  نیـشن  ¬ ینس

.دنک ¬ یم مالعا  ار  رتالاب  رایسب  یمقر  تییاهب ، نامزاس  دنچره  دسر ؛ ¬ یمن

هللاءاهب لوکشک  هللاءاهب ، یشیورد  جات 

175 ص :
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فوصت تییاهب و  . 4

: مینک یم  هراشا  اه  ¬ تهابش نیا  زا  یضعب  هب  هک  دراد  فوصت  اب  يرایسب  تهابش  یگتسباو و  تییاهب ،

رد لاس  ود  زین  قارع  هب  دـیعبت  نامز  رد  دوب و  هدـنارذگ  هیفوص  نادـشرم  اه و  ¬ بطق نایم  رد  ار  دوخ  یناوج  نارود  هللاءاهب  فلا )
.دوب (1) ناتسدرک  نایفوص  نایم 

لماک وریپ  دیاب  دیرم  هک  تسا  هنایفوص  يدارم  دیرم و  ماظن  روآدای  ییاهب ، ياه  هدوت  اب  تییاهب  يربهر  هاگتسد  دروخرب  هویـش  ب )
هدـیقع نیمه  ساسا  رب  يونـش » محیلم  توص  اـت  وش  رک  ینیب و  ملاـمج  اـت  وش  روک   » دوب هتفگ  هک  ءاـهب  فورعم  هلمج  .دـشاب  دارم 

.تسا

يو .تسا  یفوص  بطق  کی  راثآ  هیبش  ًالماک  دوش ، یم  يراد  هگن  ییاهب  یللملا  نیب  راثآلاراد  رد  هک  ءاهب  زا  هدـنام  اج  هب  راـثآ  ج )
.تسا صوصخم ) ياصع   ) اشتنم لوکشک و  جات ، ياراد 

.تسناد ناوت  ¬ یم فیدر  کی  رد  زین  ار  تییاهب  هیباب و  ناگرزب  قحلانا  رکذ  هنایفوص و  تایحطش  د )

.تفای ناوت  یم  ار  هیفوص  تاحالطصا  هللاءاهب  هژیو  ¬ هب باب ، راثآ  رد  ه )_

176 ص :

ص 4. يرون ، مناخ  هیزع  کن : - 1
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 . ...و يداو  تفه  يداوراهچ ، دننام  تسا ، هدنام  اج  هب  هیفوص  ياه  ¬ باتک کبس  اب  یباه  ¬ باتک هللاءاهب  زا  و )

.دندش ¬ یم هتشاد  هگن  رود  نادیرم  سرتسد  زا  هیفوص  ياه  ¬ بطق ز )

.فرشت موسر  بادآ و  هباشت  ح )

.تداع قرخ  تمارک و  ياعدا  ط )

يرنوسامارف ياه  نامزاس  تییاهب و  . 5

هراشا

هرطاخ دندرک و  ¬ یم تیلاعف  ییاه  - فده هچ  اب  يرنوسامارف  ياه  ¬ نامزاس هک  تسین  هدیشوپ  یشیدنادازآ  ناسنا  چیه  رب  هزورما 
زا يرایـسب  تسا  ینتفگ  .تسا  هدـنام  یقاب  مدرم  یخیرات  هظفاح  رد  زونه  ناریا ، رد  يرامعتـسا  داهن  نیا  هیلوا  نایناب  ياه  ¬ تیانج

.دندوب هدش  هتخانش  ناییاهب  زا  ینیمزریز ، نامزاس  نیا  ناگتسباو 

یلو درادرب ، هدرپ  تییاهب  تالیکشت  يرنوسامارف و  كانتشحو  ياه  ¬ نامزاس طباور  زا  ات  تسا  مزال  لقتـسم  یباتک  هنیمز ، نیا  رد 
: مینک یم  هراشا  نامزاس  نیا  اب  ناییاهب  زا  نت  ود  هطبار  هب  هدرشف  روط  هب  شهوژپ  نیا  رد 

هلودلا لیبن  ناخ  یقن  یلع  فلا )

تالایا رد  ناریا  ترافـس  رادراک )  ) يرفادژراش ماقم  هب  ات  تفای  دوخ  يارب  یهاگیاج  تسایـس  نادـیم  رد  هک  دوب  یناریا  ناـییاهب  زا 
، ینوساـم هـبتر 32  تسناوـت  هـک  راـک  هـنهک  ینوساـمارف  دوـب ؛ ءاهبلادـبع  ناراـی  نـیرت  کـیدزن ¬ زا  يو  .دیــسر  اـکیرما  هدــحتم 

زارف رب  .دـنک  تفاـیرد  دـندوب ، هدرک  تفاـیرد  ار  نآ  اـکیرما  روـهمج  ياـسؤر  طـقف  ¬رت  شیپ هک  ار  ینوساـم  ناـشن  نیرت  ¬ یلاـع
باتک دـلج  هس  هخاش و  هس  نادعمـش  ود  دروخ : - یم مشچ  هب  ءایـشا  نیا  درک ، ¬ یم تدابع  نآ  رد  اهزور  هک  وا  ینوساـم  بارحم 

.يرنوسامارف یساسا  نوناق  هللاءاهب و  حاولا  نایب ،

177 ص :
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نابرق هللا  حیبذ  رتکد  ب )

خیرات رد  ظفاح  ژل  راذگ  ¬ ناینب ياضعا  زا  یکی  هک  دوب  سراف  هدابآ و  سانشرس  ناییاهب  زا  زاریش و  یکشزپ  هدکـشناد  سیئر  يو 
.دش شاف  اهژل  رارسا  تفرگ و  الاب  اه  فالتخا  ظفاح  ژل  رد  نابرق  روضح  نارود  رد  .دوش  یم  هتخانش  يرنوسامارف 

تالیکـشت هب  هتـسباو  ایروتکیو  نامزاس  ياضعا  زا  شردـپ  .دـمآ  ایند  هب  ییاهب  ¬يا  هداوناـخ رد  لاس 1282  رد  نابرق  ¬هللا  حـیبذ
اب سپس  دنارذگ و  زاریش  رد  ناییاهب  ياه  هنجل  رظن  ریز  ار  هطسوتم  ییادتبا و  تالیصحت  .دوب  سراف  ناتـسا  رد  يآ 6  ما  یسوساج 

نیا هب  لیصحت  يارب  توریب  رهش  باختنا  .دش  لیصحت  لوغشم  توریب  ییاکیرما  هاگـشناد  رد  تفر و  نانبل  هب  لفاحم ، نیا  شرافس 
یلاغـشا نیطـسلف  رد  عقاو  افیح  اکع و  ياهرهـش  هب  دـناوتب  تحار  دـشاب و  تییاهب  نایبرم  رظن  ریز  موادـم  روط  هب  يو  هک  دوب  لیلد 

.دوش دنم  ¬ هرهب مظعا  لدعلا  تیب  ياه  ¬¬ هزومآ زا  دنک و  دمآو  تفر 

یناتسرامیب تسایر  هب  ناریا ، هب  تشگزاب  زا  سپ  دمآرد و  يرنوسامارف  تیوضع  هب  توریب ، رد  لیـصحت  نارود  رد  نابرق  هللا  حیبذ 
دنچ لاس 1310 ، دودح  رد  يو  .داد  ماجنا  یگدز  برغ  شرتسگ  يارب  ییاه  مادقا  ماقم  نیا  رد  وا  .دش  هدیزگرب  ناتـسدوبهب  مان  هب 

ناتسرامیب نیا  رد  ار  ییاهب  نانز  نارتخد و  زا  ¬يا  هدع نابرقایک ، شرهاوخ ، کمک  هب  باجح ، فشک  یمسر  مالعا  زا  شیپ  لاس 
زاریـش هب  اهنآ  شزومآ  يارب  دوب ، نارهت  رد  سیلگنا  ترافـس  نانکراک  زا  هک  نایـسناوآ  مان  هب  یـسیلگنا  نز  کی  درک و  مادختـسا 

.دش (1) هداتسرف 

178 ص :

رتفد هتـشون  یهابت ، ناراـمعم  ياـه  باـتک  هعومجم  زا  موس  دـلج  هب  ناـبرق ، هللا  حـیبذ  درکلمع  لاـح و  حرـش  اـب  ییانـشآ  يارب  - 1
.دینک هعجارم  ناهیک  هسسؤم  ياه  شهوژپ 
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یمیدق ناتسود  زیمآدیدرت  هاگن  . 6

فـصآ ياه  مان  هب  یلیئارـسا  زاس  ¬ ملیف ود  ًاریخا  .دنرگن  یم  دیدرت  هدید  اب  هقرف  نیا  هب  زین  تییاهب  یلیئارـسا  ناتـسود  یتح  هزورما 
تایح رد  ناییاهب   » ناونع اب  يدنتـسم  ملیف  تییاهب ، فوخم  زیمآرارـسا و  هتـسب و  تالیکـشت  زا  ماهلا  اـب   (2) زتیریپ امیعن  ریفش (1)و 

لیئارـسا رد  لاسما  ناتـسبات  رد  هک  دنتـسم  ياه  ¬ ملیف یللملا  نیب  لاویتسف  نیموسو  تسیب  رد  ملیف  نیا  .دـنا  هتخاس   (3)« نم تولخ 
ینورد رارــسا  فـشک  يارب  زاـس  ¬ مـلیف ود  نـیا  شـالت  .درک  اــپ  هـب  يداــیز  يادصورــس  دــمآ و  رد  شیاــمن  هـب  دــش ، رازگرب 

.تسا هدیماجنا  دنتسم  ملیف  نیا  تخاس  هب  تییاهب ، ياه  ¬ نامتخاس

، یناسنا ملاع  تدـحو  اه ، ¬ ناسنا نایدا و  تدـحو  هرابرد  ییاهب  ناربهر  زا  هدـش  لـقن  ياـه  ¬ هلمج یـضعب  هب  هراـشا  اـب  ملیف  نیا 
ياشفا هب  نآ ، لاثما  تسایس و  تموکح و  راک  رد  تلاخد  زا  زیهرپ  هحلـسا ، يریگراک  هب  گنج و  یفن  یناهج ، حلـص  يارب  شالت 

.دزادرپ یم  ناییاهب  يراتفر  هویش  درکلمع و 

قارع رد  للم  نامزاس  یعمج  راتـشک  تاحیلـست  رظان  یلک ، دیوید  اب  سیلگنا  ناییاهب  تالیکـشت  طابترا  اهواکودنک ، نیا  همادا  رد 
نابز مجرتم  ییاهب و  کی  هک  نوسرتپ  دـت  مان  هب  ینز  هلیـسو  هب  هدوب ، سیلگنا  يآ 6  ما  یفخم  نامزاس  وضع  هک  يو  .دـش  فشک 

ناملـسم روشک  هب  هلمح  يارب  سیلگنا  اکیرما و  هناهب  یلک  دـیوید  شرازگ  .دوش  ¬ یم ییاهب  دوب ، ایـس  نامزاس  هب  هتـسباو  یبرع و 
.دش قارع 

179 ص :

Asaf Shafir - 1
.Naama Pyritz - 2

Bahais in my backyard - 3
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يدارفا ارچ  دنتـسه ، تسایـس  رد  ندرکن  تلاخد  هب  فظوم  ناـییاهب  رگا  هک  دوب  حرطم  گرزب  شـسرپ  نیا  ملیف ، هدـننک  هیهت  يارب 
ناملسم روشک  هب  سیلگنا  اکیرما و  هلمح  ینعی  رصاعم ، ناهج  یماظن  یـسایس _  هعقاو  نیرت  ¬ مهم رد  نوسرتپ  یلک و  دیوید  نوچ 

هب ندنل  رهش  هیـشاح  رد  یلک  دیوید  قارع ، هب  یماظن  هلمح  زا  سپ  هک  تساجنیا  بلاج  دنراد ؟ هدننک  نییعت  يدیلک و  شقن  قارع ،
.درک (1) یشکدوخ  زیمآرارسا  ¬يا  هنوگ

ناییاهب یغیلبت  ياه  هصرع  . 7

هراشا

فـسینوی وکـسنوی ، ریظن  یللملا  نیب  ياه  ¬ ناـمزاس هب  هتـسباو  زکارم  رد  ذوفن  یللملا و  نیب  ياـه  ¬ نمجنا رد  لاـعف  روضح  فلا )
؛ ...و

؛ تییاهب زا  بلط  ¬ حلص هتسیاش و  ¬يا  هرهچ شیامن  روظنم  هب  تسیز  طیحم  ظفح  ياهراعش  نداد  رارق  زیواتسد  ب )

؛ یتاغیلبت يرادرب  ¬ هرهب ایند و  ریقف  قطانم  هب  یشزرو  یتح  یگنهرف و  یکشزپ ، هنیمز  رد  صصختم  ناغّلبم  نداتسرف  ج )

يا هرهچ  شیامن  فدـه  اب  فلتخم  ياه  هاگیاپ ¬ كرادـت  یناسر و  ¬ عالطا يزاجم  ياـه  هصرع  رد  ریگارف  هدرتسگ و  روضح  د )
؛ تییاهب اب  طبترم  ثداوح  ییامن  ¬ گرزب دوخ و  زا  مولظم 

؛) یغیلبت تویب   ) یگناخ ياه  ¬ هسلج يرازگرب  ه )_

؛ هعماج ریقف  ياهرشق  زا  هدافتساءوس  یعامتجا و  ياه  هدید  ¬ بیسآ دنمزاین و  دارفا  راکش  و )

دوخ و ندرک  حرطم  دصق  هب  نیدتم  ياه  هدوت  ای  ماظن  نالوئسم  کیرحت  ز )

180 ص :
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.یسایس ياه  ¬ يرادرب هرهب 

یحور حرط 

حرط نیرتدـیدج  زا  یکی  هدرک ، یحارط  ار  نآ  بابرا ، مازرف  ماـن  هب  یناریا  رجاـهم  ناـییاهب  زا  یکی  شیپ  لاـس  دـنچ  هک  حرط  نیا 
دوخ یشیامزآ  هلاس  هد  تدم  لوط  رد  حرط  نیا  .دش  ارجا  ایبملک  روشک  رد  یـشیامزآ  تروص  هب  راب  نیتسخن  تسا و  ناییاهب  ياه 

.تفرگ یم  رارق  افیح ) لدـعلا  تیب   ) تییاهب زکرم  رایتخا  رد  نآ  جـیاتن  دـش و  یم  یبای  شزرا  موادـم  هتـسویپ و  روط  هب  ایبملک ، رد 
کی ناوـنع  هب  زورما  دـناسر و  بیوـصت  هب  تفریذـپ و  ار  حرط  نـیا  مـظعا  لدـعلا  تـیب  یـشیامزآ ، هلاـس  هد  هـلحرم  ناـیاپ  زا  سپ 

.دوش ¬ یم ارجا  نآ  رد  هدش  حرطم  دراوم  تسا و  هدش  غالبا  ییاهب  لفاحم  مامت  هب  لمع » يامنهار  »

زکرم نالوئـسم  .تسا  ناییاهب  دادـعت  راـمآ  شیازفا  يارب  مزـال  ياـهرتسب  داـجیا  یحور » حرط   » ياـه ¬ فدـه نیرت  ¬ مهم زا  یکی 
رد یـشزومآ » هسـسؤم   » ناونع اـب  ار  ییاـه  ¬ هسـسؤم هدرتسگ ، يزیر  ¬ هماـنرب اـب  فدـه ، نیا  هب  ناـسآ  یباـی  تسد  يارب  تییاـهب 
دص کی  زا  شیب  هب  اهنآ  دادعت  زکرم ، نیا  يوس  زا  هدش  رـشتنم  ياهرامآ  نیرخآ  ساسا  رب  هک  دندرک  داجیا  نوگانوگ  ياهروشک 

.دسر یم  هسسؤم 

ياه هشقن   » لماش هک  تسا  هدرک  نّیعم  یحور » حرط   » ياه ¬ فده هب  یبای  تسد  يارب  یصخشم  ياه  يدنب  ¬ نامز تییاهب  زکرم 
هتفرگ رظن  رد  هلاس » جـنپ   » هشقن کی  ههام و  هدزاود » هشقن   » کی زین  نآ  زا  دـعب  .دوش  ¬ یم هلاس » راـهچ  ياـه  هشقن   » و هلاـس » جـنپ 
هلمج زا  .دنرامـش  یم  زیاج  زین  ار  نیغورد  ياه  هبرح  زا  هدافتـسا  یحور ، حرط  ساسا  رب  هدننک  هارمگ  هقرف  نیا  ناوریپ  .تسا  هدش 

رب ینبم  لدعلا  تیب  لمعلاروتسد  رب  هیکت  اب  ناریا  تییاهب  یلم  لفحم  ياضعا  زا  یکی 
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هب تمدخ  يارب   » ای میتسه » رای  ¬ تشادـهب ام   » هک ناونع  نیا  اب  کچوک  ییاتـسور و  عماوج  رد  ییاهبریغ ، دارفا  اب  طابترا  يرارقرب 
تییاهب تالیکشت  تیولوا  ساسا  رب  .دنک  ¬ یم تییاهب  بذج  ییاسانش و  ار  بسانم  دارفا  ذوفن و  يا  هلیـسو  ره  هب  میا ،» هدمآ  امش 

حرط  ) یمدرم شزومآ  هسـسؤم  تمدـخ  رد  دـیاب  يرما ،» تیبرت   » هسـسؤم هلمج  زا  شـشوپ ، تحت  ياـه  ¬ هسـسؤم ماـمت  ناریا ، رد 
.دنریگ رارق  یحور )

ییاهب دباعم  . 8

هریاد اهراکذالا  قرـشم  يرهاظ  حرط  .دنیوگ  یم  راکذالا  قرـشم  هدـش ، هتفرگ  هللاءاهب  زا  هک  یحالطـصا  رب  انب  ار  ییاهب  ياهدـبعم 
، دور ¬ یم یلحم  هب  نابایخ  ره  دراد و  فارطا  رد  هزاورد  هن  بآ و  ياه  ¬ هراوف اب  ضوح  هن  هچغاب ، هن  ناـبایخ ، هن  تسا : لکـش  ¬

قرـشم لخاد  .تسا  راـکذالا  قرـشم  مزاول  زا  هک  اـهنیا  لاـثما  و  هاگـشناد )  ) هیلک  (1)، ییادتبا هسردـم  ءافـشلاراد ، ماتیا ، لحم  لثم 
(2) .داد ناوت  یم  اجنآ  رد  مه  هباطخ  یلو  تدابع ، تاجانم و  صوصخم  هباطخ  یـسرک  دوب و  دـهاوخ  تاـفرغ  نونغ و  زا  راـکذالا 

: دسیون ¬ یم يرواخ  قارشا  دیمحلادبع  ییاهب ، روهشم  غلبم 

هنـس 1902 يرجه ، بجر 1320  هاـم  رد 28  هک  تسا  دابآ  قشع  راکذالا  قرـشم  دـش ، سیـسأت  ملاـع  رد  هک  راـکذالا  قرـشم  لوا 
تّمه و هب  همه  نیا  دش و  هتشاذگ  نآ  ساسا  روبزم  لاس  ناضمر  هام  مهد  رد  مادقا و  نآ  سیسأت  هب  يدالیم 

182 ص :
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 . ...تفرگ تروص  هلوّدلا  لیکو  نانفا   (1) یقت دّمحمازریم  جاح  بانج  یناشف  ناج 

؛ دندومن تدـعاسم  برغ  قرـش و  نارای  عیمج  هک  تساکیرما  راکذالا  قرـشم  هدـش ، سیـسأت  ناهج  رد  هک  راکذالا  قرـشم  نیمود 
مادـقا نیا  درک و  میدـقت  تدـعاسم  مسر  هب  ار  دوخ  ناوسیگ  تشادـن ، يزیچ  اـیند  لاـم  زا  نوچ  رتسچنم  رد  یمرتـحم  مناـخ  یتـح 

.دنا هدومرف  رکذ  ناهفصا  دابآ  فجن  ياّبحا  حول  رد  هئانث  ّلج  ءاهبلادبع  ترضح  ار  وا  هنامیمص 

: یلاعت هلوق  دنیامرف  ¬ یم هدحتم  تالایا  ياّبحا  حول  رد 

قرـشم نیا  زا  هّتبلا  .تسا  ناـیاپ  یب  هک  تسا  یتبقنم  فرـش و  نیا  تفاـی و  سیـسأت  وگاکیـش  رد  کـیرما  رد  راـکذالا  قرـشم  لوا 
.تفای دهاوخ  ّدلوت  راکذالا  قرشم  نارازه  راکذالا 

الاپماک و راکذالا  قرشم  ایلارتسا و  رد  یندیس  راکذالا  قرـشم  دننام  هدش ، انب  راکذالا  قرـشم  دنچ  نونکات  مه  ناهج  طاقن  ریاس  رد 
اکیرما و رابخا  ییاـهب و  ملاـع  هریخا  تادـّلجم  هّللارما و  یلو  ترـضح  هکراـبم  حاولا  رد  هک  اـهریغ  تروفکنارف و  راـکذالا  قرـشم 

سیـسأت هیهلا  تاـیانع  هب  زین  نارهط ) ) اـط ضرا  راـکذالا  قرـشم  .تسا  دوجوم  اـهنآ  سکع  جردـنم و  نآ  حرـش  ناریا  ناتـسلگنا و 
.دش (2) دهاوخ 

ناهیقف هاگدید  زا  تییاهب  . 9

هراشا

زین تییاهب  هدننک  ¬ هارمگ هقرف  ياضعا  نیاربانب ، .دـنناوخ  یم  رفاک  دنتـسین ، باتک  لها  ای  ناملـسم  هک  ار  یناسک  یمالـسا ، ناهیقف 
ار ناییاهب  زا  يرود  اهنآ  ساسا ، نیا  رب  .دـنیآ  ¬ یم رامـش  هب  نارفاک  فیدر  رد  دـننک ، ¬ یم راـکنا  ار  بهذـم  نید و  تاـبجاو  هک 

.دنا ¬ هتسناد مارح  ار  نانآ  اب  هطبار  هنوگره  بجاو و 

183 ص :
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هعیش هاگدید  فلا )

: يا هنماخ  هللا  تیآ 

اب هطبار  رد  تراهط  لئاسم  تاعارم  يزیچ ، اب  اهنآ  سامت  تروص  رد  دنتسه و  تساجن  هب  موکحم  تییاهب ، هارمگ  هقرف  ناوریپ  همه 
ییاهب نازومآ  شناد  اب  نایبرم  ناملعم و  ناریدـم و  راتفر  یلو  .تسا  بجاو  تسا ، تراهط  هب  طورـشم  هک  يروما  هب  تبـسن  اـهنآ ،

.دشاب یمالسا  قالخا  ینوناق و  تاررقم  ساسا  رب  دیاب 

: يزاریش مراکم  هللا  تیآ 

؟ دنتسه سجن  دنتسه ، ییاهب  هک  یناسک  ایآ  شسرپ :

.دینک بانتجا  اهنآ  زا  خساپ :

.دنتسه سجن  اه  ییاهب  یلیبدرا : يوسوم  هللا  تیآ 

يدورهاش هللا  تیآ 

مه ¬شا  ییاهب نارهاوخ  ناردارب و  نیب  ار  نآ  دسر ، یم  شناملسم  دنزرف  کت  هب  ثرا  قیرط  زا  هک  يردپ  لام  لک  تسا  زیاج  ایآ 
؟ دنک میسقت 

یلاعت همسب 

.درب (1) ¬ یمن ثرا  ناملسم  زا  ییاهب 

تنس لها  هاگدید  ب )

رهزالا ءاتفالاراد 

هللا لوسر  یلع  مالسلاو  هالصلاو  هللادمحلاو ، هللا ، مسب 

: دعب و 

اه و ¬ تیعمج هب  درک و  تکراشم  اـهنآ  اـب  دروآ و  ناـمیا  نآ  هب  تسین  تسرد  .تسا  مالـسا  زا  دـترم  هورگ  هقرف و  کـی  تییاـهب 
، دننک یم  داجیا  هک  یتاسسؤم 
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.تسا هدش  هتفرگ  ناشیا  ياهرتفد  یناسر  عالطا  ياه  هاگیاپ  زا  هعیش ، ياملع  زا  کیره  ياوتف  - 1
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ياعدا هدرک و  لزان  دنوادخ  هچنآ  زا  ریغ  عیرـشت  لولح و  هب  هدـیقع  ساسا  رب  اهنآ  اریز  دیـشوپ ؛ مشچ  نآ  زا  دوب و  هجوت  یب  دـیابن 
رداص ار  اوتف  نیا  قحلا  داج  خیش  نامز  رد  یمالـسا  ياه  ¬ ثحب عمجم  ور ، نیازا  .دنا  هدمآ  دوجو  هب  تیهولا  ياعدا  یتح  توبن و 

.دنک یم  دییأت  ار  نآ  زین  ینونک  عمجم  درک و 

: دیوگ یم  رهزالا  نیشیپ  سیئر  قحلا ، داج  یلع 

تما هک  درادن  دوجو  يا  هزات  زیچ  نآ  رد  هدمآ و  دوجو  هب  ددعتم  ياه  ¬ نید اه و  هفسلف  طالتخا  زا  هک  تسا  يرکف  هییاهب  هیباب و 
تمدخ يارب  هک  تسا  يزیچ  عقاو ، رد  هکلب  دشاب ، هتشاد  جایتحا  نآ  هب  لئاسم  همه  رد  شیوخ  عضو  لاح و  حالصا  يارب  یمالـسا 

دوش و یم  شیامزآ  نآ  اب  تما  هک  تسا  یگتخاس  نید  کی  راکفا  هعومجم  تسا و  هتفرگ  لکش  رامعتـسا  مسینویهـص و  هب  ندرک 
.تسا (1) مالسا  دض  رب  گنج  نالعا  نید  مان  هب 

ناییاهب اب  ناهیقف  يریگرد  ج )

یسایس مهم  ياه  ¬ ناگرا رد  دوخ  ذوفن  هب  دندرمش و  منتغم  ار  تصرف  ناییاهب  اضردمحم ، شرـسپ ، هب  هاشاضر  زا  تردق  لاقتنا  اب 
نیا لیلد  هب  دنتفرگ و  رارق  دنمتردق  ذوفناب و  یتیلقا  هرصاحم  رد  ناناملـسم  هدرتسگ ، ذوفن  نیا  یپ  رد  .دنداد  يرتشیب  باتـش  روشک 

لاس 1325 زا  .دندرب  یم  تیاکش  يدرجورب  هللا  تیآ  هژیو  هب  دیلقت ، راوگرزب  عجارم  هاگـشیپ  هب  نانیدتم  فلتخم  ياهرـشق  هلئـسم ،
نآ رد  هک  یتیاکش  رد  .دیسر  یم  یتلود  نالوئسم  يدرجورب و  هللا  تیآ  تسد  هب  نوگانوگ  ياهرهش  زا  اه  ¬ تیاکش لیس  دعب ، هب 

، دـنا ¬ هدوب ملعم  تایناخد و  سرزاب  كایرت ، راصحنا  يدـصتم  یلم ، کناب  سیئر  هک  یناییاهب  مان  هدیـسر ، دـنواهن  مدرم  زا  ناـمز 
یناسارخ هداز  - ظعاو ¬هللا  تیآ .تسا  هدش  تبث 
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: دسیون ¬ یم هراب  نیارد 

قیرط زا  تاغیلبت  يرـس  کی  هک  دش  راچان  رابرد  هلاض ، هورگ  نیا  ندرک  نک  هشیر  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  ریگ  یپ  شالت  رطاخ  هب 
هیلع یلعف ) ینیمخ  ماما   ) هاش دجسم  رد  روهشم ، بیطخ  یفسلف ، مالـسالا  تجح  نامز ، نیمه  رد  .دزادنیب  هار  هب  تییاهب  هیلع  ویدار 

یگدنز يزور  ره  ناشیا  .دوب  اوتحماب  يوق و  رایسب  اه  ینارنخس  نیا  .درک  داریا  ناضمر  هام  مایا  رد  ینارنخس  هلـسلس  کی  تییاهب ،
.تسا هدش  حرطم  نآرق  رد  تیغاوط  هیلع  ناشریگ  یپ  تازرابم  ناشمان و  هک  ییایبنا  درک ؛ یم  حرطم  ار  ماظع  يایبنا  زا  یکی 

زا لـصف  نیا  .درک  حرطم  دورمن  اـب  ار  راوگرزب  نآ  تازراـبم  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  ناتـساد  ربنم ، رد  يزور  مراد  داـی  هب 
يریگ هجیتن  تییاهب و  نایرج  اـب  دومن  قبطنم  رخآ ، رد  درک و  هضرع  روشرپ  يوق و  مکحم ، یلیخ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یگدـنز 

.تسا راشتنا  هدافتسا و  لباق  دشاب ، هدش  طبض  اه  ینارنخس  نآ  رگا  .درک  یبوخ 

يدرجورب هللا  تیآ  ترضح  دیدرگ  ببس  درک و  نشور  تییاهب  یفارحنا  نایرج  هب  تبـسن  ار  ناریا  مدرم  اه ، ینارنخـس  هلـسلس  نیا 
: دوب هدمآ  همان  نآ  زا  یشخب  رد  .دسیونب  یفسلف  ياقآ  يارب  يا  همان 

رتشیب نیملسم  مالـسا و  يارب  شرطخ  نید ، دض  ياه  - هورگ رگید  زا  تییاهب ، .تسا  یکانرطخ  تالیکـشت  هکبـش و  هورگ ، نیا  »... 
«. درک دروخرب  نانآ  اب  يدج  روط  هب  دیاب  سپ  .دنا  هدمآ  نید  گنج  هب  نید  هبرح  اب  هورگ  نیا  اریز  دشاب ؛ یم 

تیآ تییاهب ، هیلع  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  تازرابم  دییأت  رد  دعب ، زور  دنچ  .دناوخ  ربنم  يور  یفـسلف  ياقآ  بانج  ار  همان  نیا 
ویدار زا  دندناوخ و  ربنم  يور  یفسلف  ياقآ  مه  ار  همان  نیا  .دنداتـسرف  ناشیا  يارب  فجن  زا  يا  همان  يزاریـش ، يداهلا  دبعدیـس  هللا 

.دش شخپ 

رـساترس زا  يدایز  ياهراموط  .دـندرک  ینابیتشپ  یلاع  یلیخ  یفـسلف  ياقآ  نانخـس  زا  يدرجورب و  هللا  تیآ  تازرابم  زا  ناریا  مدرم 
.دنداتسرف یم  یفسلف  ياقآ  يارب  ناریا 
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حرطم ربنم  رد  یفسلف  ياقآ  يزور  مراد  رطاخ  هب  .دندوب  هدرک  اضما  رفن  رازه  داتفه  تصش _  هک  دوب  هدیسر  يراموط  هاشنامرک  زا 
هک دیـسر  اجنآ  هب  ات  تازرابم ، تکرح و  نیا  .تسا » هدـش  لاسرا  روشک  رـساترس  زا  راـموط  زا  رپ  قاـطا  کـی  نم ، يارب  : » دـندرک

.داد ناشن  ار  هنحص  نیا  مه  نویزیولت  دندرک و  بارخ  ار  تییاهب  دبعم  دنتفر و  یفسلف  ياقآ  قافتا  هب  يرکشلرس 

اوزنا رد  يدرجورب  هللا  تیآ  ترضح  .دش  تاغیلبت  عنام  هاگتسد  تشگرب و  قرو  هک  تفای  همادا  ریگ  یپ  مرگ و  تازرابم  نیا  یتدم 
(1) ...دندش .  ریگتسد  دندرک ، یم  غیلبت  تییاهب  هیلع  ناریا  فانکا  فارطا و  رد  هک  ییالضف  نویناحور و  زا  یخرب  .دنتفرگ  رارق 
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همان باتک 

.1326 مشش ، پاچ  نارهت ، ییابطابط ، تاراشتنا  لیحلا ، فشک  نیسحلادبع ، هراوآ ،  . 1

.ق _ . تداعس 342 ه هناخپاچ  هرهاق ، هییاهبلارثآم ، یف  هیردلا  بکاوکلا  . ________________، 2

.یبرع یسراف و  نابز  هب  يرما  راثآ  رشن  هنجل  ناملآ ، نیاهنگنال ، یهلا ، تایآ  . 3

.1357 مود ، پاچ  مایپ ، تاراشتنا  ینامرک ، ناخاقآ  ازریم  ياه  هشیدنا  نودیرف ، تیمدآ ، . 4

.نامرک هیمیهاربا  هسردم  پاچ  تسرهف ، ناخ ، مساقلاوبا  یمیهاربا ، . 5

.رامعتسا نارودزم  باتک  هب  خساپ  ناخ ، اضرلادبع  یمیهاربا ، . 6

، نارهت نیلطبملا ، تاهبش  عفد  یف  نیفراعلا  تآرم  یمیهاربا ، . 7

.نیعلا هرق  هرابرد  یخیرات  هلاسر  راهچ  نانفا  مساقلاوبا  . 8

.ناوخ هضور  دیمحلادبع  طخ : یلحر ، یگنس ، ق ، _ . 1276 ه زیربت ، ملکلا ، عماوج  دمحا ، خیش  یئاسحا ، . 9

.م 1932 افیح ، ناییاهب  یناحور  لفحم  بیوصت  عالطا و  اب  افیح ، پاچ  دیدج ، رصع  هللا و  ءاهب  تنملسا ، . 10

.يرما تاعوبطم  یلم  هسسؤم  قلخو ، رما  هلاسر  دیمحلادبع ، يرواخ ، قارشا  . 11

.عیدب  128 وس ، پاچ  يرما ، تاعوبطم  یّلم  هسّسؤم  ماکحا ، دودح و  هنیجنگ  . ___________، 12
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.موس پاچ  يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسؤم  عیدب ، هعست ، مایا  . ___________، 13

.عیدب  108 ج 1 ، عینم ، عیقوت  سوماق  . ___________ ، 14

.يرما تاعوبطم  یلم  هسسؤم  راونالا ، علاطم  . ___________ ، 15

.ق _ . 1331 ه یئبمب ، رودصلا ، هجهب  یلع ، ردیح  ازریم  یناهفصا ، . 16

.1382 مهد ، پاچ  ماف ، رهم  رشن  ینوسامون ،)  ) تییاهب عماج  خیرات  مارهب ، یبایسارفا ، . 17

.1347 راوز ، تاراشتنا  نارهت ، 13 و 14 ، نورق 12 ، ناریا ، لاجر  خیرات  يدهم ، دادماب ، . 18

.راثآلا عئادب  . 19

.عیدب . 20

.1385 مراهچ ، پاچ  هط ، یمالسا ، بهاذم  قرف و  اب  ییانشآ  اضر ، راک ، جنرب  . 21

.افیح ییاهب ، راثآ  عماج  هناخباتک  تیاس  کینورتکلا ، هخسن  سدقا ، یلعینسح ، هللا  ءاهب  . 22

.ق _. 1310 ه ملق ، نیکشم  طخ  یگنس ، پاچ  تارادتقا ، . ______________، 23

.افیح ییاهب ، راثآ  عماج  هناخباتک  تیاس  کینورتکلا ، هخسن  ناقیا ، . _____________ ، 24

.عیدب  101 يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسؤم  نارهت ، یقوش ، نرق » حول   » حیرشت رد  موتخم ، قیحر  . ____________ ، 25

.یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  یناورسخ ، زیورپ  دبهپس  هدنورپ  . 26

.ات یب  یخرف ، تاراشتنا  نارهت ، باوبالا ، باب  حاتفم  هلودلا ، میعز  يزیربت ، . 27

.یسانش هعیش  مق ، هسسؤم  اناکیرما ، فراعملا  هریاد  رد  هعیش  ریوصت  دومحم ، يرواد ، هداز  یقت  . 28

.ات یب  هیمالسا ، هیملع  نارهت ، املعلا ، صصق  دمحم ، ینباکنت ، . 29
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.1338 نارهت ، ییاهب ، ناناوج  هنجل  تاراشتنا  ایند ، یمومع  هعماج  . 30

.1363 ینرشن ، يرصان ، رابخالا  قیاقح  دمحم ، یجومروخ ، رفعج  . 31

George Roland Publisher 1980 تباث . ، ونیم  یسیلگنا : زا  همجرت  ، تقیقح سمش  هللاءاهب  يزویلاب ، .م.ح  . 32

.یقاقحالاهرسأ یف  هیعجرملا  داهتجالا و  نم  نانرق  لوسرلادبع ، یقاقحا ، يرئاح  . 33

.ق _. . 1393ه لوا ، پاچ  هیمالسا ، يوزنم ، دمحا  مامتها : هب  هعیشلا ، فیناصت  یلإ  هعیرذلا  ینارهت ، گرزب  اقآ  جاح  . 34

.1362 لوا ، پاچ  لامک ، ناهفصا ، راثآلا ، مراکم  یلعدمحم ، يدابآ ، بیبح  . 35

.عیدب  125 يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسؤم  نارهت ، هکرابم ، تاعیقوت  هللا ، رما  یلو  ترضح  . 36

.بیبح تارطاخ  . 37

.1382 مود ، پاچ  ملعلا ، ریما  مق ، هیخیش ، هقرف  دیاقع  خیرات و  رب  یلیلحت  دمحا ، یئادخ ، . 38

.نایلیعامسا تاراشتنا  نارهت ، تاداسلاو ، ءاملعلا  لاوحأ  یف  تانجلا  تاضور  رقابدمحم ، ازریم  موحرم  يراسناوخ ، . 39

.1322 يرما ، راثآ  رشن  یلم ، هنجل  هیرشن  ییاهب ، رود  . 40

.1385 لوا ، پاچ  اج ، ¬ یب ناریا ، هتخوس  ياه  ¬ باتک داینب  رشن  نیعلا ، هّرق  راعشا  ناوید  . 41

.ات یب  نیئار ، یقیقحت  هسسؤم  تییاهب ، رد  باعشنا  لیعامسا ، نییار ، . 42

.م 1988 ندنل ، مایپ  رشن  امه ، قطان ، یگنهرف ، یبای  هار  . 43

.ناریا رد  سیلگنا  ناریگب  قوقح  لیعامسا ، نییار ، . 44

زا يا  همدقم  اب  بهذم ، سابل  رد  رامعتسا  نارودزم  نیدلاءایض ، دیس  یناحور ، . 45
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.يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ 

.نایباب تاراشتنا  نارهت ، تشهب ، تشه  ینامرک ، ناخ  اقآ  دمحا و  ازریم  یحور ، . 46

.ناریا رد  سیلگنا  تسایس  ناهنپ  تسد  کلم ، ناخ  یناساس ، . 47

.ق _ . 1341ه نارهت ، نیبملا ، قح  دمحا ، خیش  يدورهاش ، . 48

.هرایزلا حرش  . 49

.هیمالسالا بتکلاراد  ولاپ ، نس  زا  يا  همان  هللا ، ناما  افش ، . 50

www.shahbazi.org تیاس  PDF هخسن ناریا ، رد  يرگییاهب  خیرات  زا  ییاهراتسج  هللادبع ، يزابهش ، . 51

، تاعالطا تاراشتنا  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  . ______________، 52

.يرما تاعوبطم  یلم  هسسؤم  نارهت ، تدوم ، هللا  رصن  همجرت : عیدب ، نرق  سابع ، يدنفا ، یقوش  . 53

.1341 عیدب ،  119 يرما ، تاعوبطم  هسسؤم  نارهت ، حایس ، یصخش  هلاقم  . _________________ ، 54

.ات ¬ یب نایباب ، پاچ  نارهت ، هیلدع ، هفیحص  دمحم ، یلع  يزاریش ، . 55

.ینیمخ ماما  راثآ  رشنو  میظنت  هسسؤم  نارهت ، رون ، هفیحص  . 56

.هکرابم تاباطخ  لوا ، دلج  تاباطخ ، ءاهبلادبع ، . 57

.م 1908 دناله ، ندیل  لیرب ، هعبطم  پاچ  ینراب ، دروفیلک  مامتها : هب  تاضوافم ، . ________، 58

.م 1921 ق ، _.. 1340 ه رصم ، پاچ  يدرکلا ، یکذ  هللا  جرف  مامتها : هب  بیتاکم ، . ________، 59

.1385 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  تسودرف ، نیسح  قباس  دبشترا  تارطاخ  نیسح ، تسودرف ، . 60

لفحم رصم ، پاچ  يدرک ، هللا  جرف  مامتها : هب  هنایدلا ، سورد  لضاف ، ینئاق ، . 61
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.ق _ . 1341 ه رصم ، ناییاهب  یناحور 

.ییاهب راثآ  عماج  هناخباتک  یکینورتکلا  هخسن  ینامسآ ، ياه  ¬ باتک دوعوم  هللاءاهب  نیدلاءالع ، یچباروج ، سدق  . 62

.رصم پاچ  هّللاءاهب ،) حاولا  هعومجم   ) يِدْهَع ُباتک  . 63

.ات یب  مراهچ ، پاچ  تداعس ، هناخپاچ  نامرک ، ماوعلا ، داشرا  ناخ ، میرک  دمحم  خیش  ینامرک ، . 64

.ش _. . 1322ه نارهت ، يرگ ، ییاهب  دمحا ، يورسک ، . 65

.م 1923 تداعس ، هعبطم  هرهاق ، هیردلا ، بکاوک  . 66

.ق _ . 1315 ه دنه ، دئارف ، لضفلاوبا ، یناگیاپلگ ، . 67

.ءاطغلا فشک  يدهم ، دیس  لضفلاوبا و  ازریم  یناگیاپلگ ، . 68

.ییاهب راثآ  عماج  تیاس  رد  دوجوم   PDFو  _ WORD یمیدق ياه  هخسن  ضایر ، ییاهب ، میلاعت  رازلگ  . 69

.عیدب  138 نیاهگنال ، یناهفصا ، دهتجم  یقت  دمحم  خیش  هب  باطخ  حول  . 70

.يدالیم  2001 ییاهب ، فراعم  هسّسؤم  اداناک ، یفجن ، هب  فورعم  یناهفصا  یقتدّمحم  خیش  حول  . 71

.متفه ءزج  ءاهب ،) ، ) ینامسآ هدئام  . 72

.يرما تاعوبطم  یلم  هسسؤم  قحلا ، روهظ  خیرات  لضاف ، هللادسا  یناردنزام ، . 73

.لئاسرلا هعومجم  . 74

.ییاهب فراعم  هسسؤم  باب ، ترضح  هللا ، ترصن  ینیسحدمحم ، . 75

.مود پاچ  مایخ ، تاراشتنا  بدألا ، هناحیر  یلعدمحم ، سردم ، . 76

.1351 یغورف ، تاراشتنا  مود ، پاچ  یهدراهچ ، یسردم  يرگ  یباب  يرگ و  یخیش  یهدراهچ ، یسردم  . 77

هناخپاچ نامرک ، ینامرک ، ناخ  مساقلاوبا  تسرهف  داوجدمحم ، روکشم ، . 78
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.یمالسا قرف  گنهرف  تداعس ،

.مود پاچ  نارهت ، ، 1345 یمالسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  اهب ، باب و  یسررب  همکاحم و  نسح ، ینارهت ، يوفطصم  . 79

.1369 مهدراهچ ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  یضترم ، يرهطم ، . 80

.یمالسا ياه  باتک  يدنفا ، یقوش  نانخس  افیح  ياه  تشاددای  هیحور ، لوسکم ، . 81

.1378 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  خیرات  داوج ، يروصنم ، . 82

.دابآ قشع  ییاهب  هعماج  نمؤم ، ناژوم ، . 83

.نیبرقملا نیز  طخ : ق ، _ . 1308 ه نیبم ، یلع ، ¬ نسح ازریم  . 84

.م ق/1910 _ . 1328ه ندیل ، نوارب ، دراودا  ششوک : هب  فاکلا ، هطقن  یشاک ، یناجازریم  . 85

.اج ¬ یب ات و  ¬ یب نایب ، هب  نینمؤم  يوس  زا  هرشتنم  همع ،) هلاسر   ) نیمئانلا هیبنت  مناخ ، هیزع  يرون ، . 86

.1343 یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، وکین ، هفسلف  نسح ، ازریم  يدرجورب ، وکین  . 87

.يدالیم لاس 2000  لیئارسا ، پاچ  يرزع ، ریئم  تارطاخ  هماندای  . 88
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هیرشن ب )

.لوا لاس  هرامش 1 ، راظتنا ، همانهام  . 1

.1383 رذآ ، نابآ و  هرامش 8 ، اروح ، همانهام  . 2

دادرخ 1357. هرامش 3 ، مشش ، لاس  دادرخ 1355 ؛ ، 3 هرامش ، مراهچ ، لاس  رهوگ ، همانهام  . 3

2 و 3، هرامش ، 1353 مهن ، تسیب و  لاس  عیدب ، گنهآ  هلجم  . 4

يد 1325. هرامش 5 ، ناریا ، ناییاهب ، یمسر  ناگرا  يرما ، رابخا  هلجم  . 5

.عیدب  109 108 ناریا ، ییاهب ، ناناوج  همانلاس  هلجم  . 6

هرامش 1. لوا ، لاس  راظتنا ، همانهام  یفارحنا ،» ياه  هقرف  تیودهم و  ، » رفعج سیون ، شوخ  . 7

یتنرتنیا هاگیاپ  ج )

www.bahairesearch.ir . 1

http://asra.parsehgig.com . 2

www.bahairants.com . 3

www.eeman.ir . 4

www.iranbahai.blogfa.com . 5

www.pazhuheshnameh.org . 6
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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