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لیئارسا لوا  زارت  نالوؤسم  اب  رادید 

باتک تاصخشم 

یبلاطوبا يدهم  فلؤم :
1387 لوا /  پاچ  مج /  ماج  هسسؤم  تسه /  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب 

: باتک زا  هتفرگرب 

لیئارسا لوا  زارت  نالوؤسم  اب  رادید 

هب نایئاهب  دوخ  عبانم  هب  دانتسا  اب  الیذ  هک  تسا  رگیدکی  اب  ود  نآ  نارس  لماعت  رادید و  مسینویهص ، اب  تیئاهب  دنویپ  راکشآ  ياههولج  زا 
روهـشم و تسینویهـص   ) نویروگنب هک  یناـمز  ( 1330  / 2  / 29  ) هـم 1951 هبنـش 19  زور  . 1 دوـشیم : هراـشا  رما  نیا  زا  ییاـههشوگ 
زا نت  و 3  یئاهب ) یللملانیب  ياروش  سیئر  بیان   ) زنیلاک ایلیما  مناـخ  ناـیئاهب : زا  نت   4 تفر ، اکیرما  هب  یتسینویهـص ) میژر  ریزوتسخن 
رد يدـنفا  یقوش  روتـسد  هب  یلوه  ساروه  ساویآ و  يورل  نایاقآ  ورتاندا و  مناخ  ياهمان  هب  اکیرما  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  ياـضعا 

ار هعماج  نانتما  بتارم  یئاهب  ناگدـنیامن  تاـقالم  نیا  رد   » ش 245 اکیرما ، يرما  رابخا  هلجم  هتـشون  هب  دـندرک . رادـید  يو  اب  وگاکیش 
.« دندومن نایب  دنرادیم ، یعرم  یئاهب  رما  هب  تبسن  هک  یمارتحا  لیئارـسا و  سیـسأتلادیدج  تموکح  ياسِور  زیمآتبحم  هیور  هب  تبـسن 

هلمظعم هب  لیئارسا  هب  تبـسن  ار  اکیرما  نایئاهب  تاساسحا   » ات تفرگ  تروص  يدنفا  یقوش  روتـسد  هب  تاقالم  نیا  دیازفایم  شرازگ  نیا 
تبسن ار  شیوخ  ترسم   » و دنتفریذپ ». تفطالم  تبحم و  لامک  اب   » ار یئاهب  ناگدنیامن  زین  نویروگنب  ربخ ، نیا  ساسا  رب  دنراد ». راهظا 

نویروگنب نوماریپ  دوخ  هاگدید  زین  یئاهب  ناگدنیامن  دنتشاد .» نایب  نآ  هسدقم  میلاعت  یئاهب و  تناید  هیماس ي  يایاون  هیلاع و  راکفا  هب 
ساسحا ار  ییابیکش  لمحت و  ینید و  يردارب  موزل  یبوخ  هب  دناشیدنارود و  رظن  زاب و  راکفا  ياراد  هلمظعم  : » دنتشاد راهظا  هنوگنیا  ار 

یئاهب ناگدنیامن  هک  درک  حیرصت  رداص و  یتاعوبطم  ياهینایب  تاقالم  نیا  تبسانم  هب  نویروگنب  یتاعوبطم  هدنیامن  سپـس  دنیامنیم ».
یئاهب روما  ایاضق و  مهف  رد  لیئارـسا  تموکح  هک  یهجوت  هب  تبـسن  شیوخ  نانتما  ریدـقت و  بتارم  رب  رعـشم  یبوتکم  : » تاـقالم نیا  رد 

سیئر و بیان  سیئر و  هیوناژ 1954 ، رد  . 2 [ . 1 «. ] دنتشاد میدقت  لیئارـسا  مدقت  ریخ و  يارب  زا  نایئاهب  فطاوع  يواح  درادیم ، لوذبم 
لیئارسا روهمج  سیئر  دندومن . ار  روهمج » سیئر  روضح  هب  یبایفرش   » ياضاقت کیربت ، ضرع  يارب  یئاهب ، یللملانیب  تأیه  لک  یـشنم 

نمـض ات  درک  لیامت  راهظا  روهمج  سیئر  تاـقالم ، نیا  نمـض  رد  دـنتفریذپ . روضح  هب  ار  تأـیه  هلماـع  ياـضعا  هیروف  هاـم  لوا  رد  زین 
روهمج سیئر  رادید  هنیمز  بیترت  نیا  هب  [ . 2 . ] درک توعد  وا  زا  هنامیمص »  » یقوش هک  دنک  رادید  زین  تیئاهب  زکرم  زا  یقوش  اب  تاقالم 

. تسا هدش  انب  نیفرط  كرتشم  قئالع  داینب  رب  هدوب و  هیوس  ود  هطبار  نیا  دوش  مولعم  ات  دـیآیم  مهارف  یئاهب  نکاما  زا  یتسینویهـص  میژر 

. تشاد همادا  الاب  حوطس  رد  روشک  نآ  رد  یئاهب  تاسیسأت  زا  یتسینویهـص  میژر  سیئر  رادید  زا  لبق  ات  فرط  ود  نالوئـسم  تاقالم  هتبلا 
يوزنب تشهبیدرا 1333 )  6  ) لیروآ 1954 هبنـشود 26  زور  هدعو  نیا  ققحت  رد  ماجنارـس  ناریا : نایئاهب  یمـسر  هیرـشن  هتـشون ي  هب 

لمع نیا  هب  هک  دوب  یتلود  سیئر  نیتسخن  وا  دـندرک . رادـید  لیئارـسا  رد  نایئاهب  دـقارم  زکارم و  زا  شرـسمه  لیئارـسا و  روهمج  سیئر 
ربخ نیا  تراشب  تیئاهب ، هعماج  ریخا  ياه  تیقفوم  ندرمشرب  نمـض  تشهبیدرا )  14  ) هم رد 4  هلـصافالب  يدنفا  یقوش  درکیم . تردابم 

هدـمآ لمع  هب  هلقتـسم ... لود  ياـسِور  زا  یکی  فرط  زا  هک  تسا  یمـسر  فرـشت  نیلوا  تراـیز ، نیا  : » داد ملاـع  ناـیئاهب  همه  هب  زین  ار 
بآرپ و یشرازگ  رد  زین  لیئارسا ، نادرمتلود  اب  تیئاهب  طابترا  لوئسم  یئاهب و  یللملانیب  ياروش  لک  یشنم  ساویآ ، يورل  و  [ 3 « ] تسا

ترـضح فرط  زا  هک  یتبحم  يزاوننامهم و  زا  عیدوت ، ماگنه  ، » لیئارـسا روهمج  سیئر  وا : هتـشون ي  هب  داد . باـتزاب  ار  ربخ  نیا  باـت ،
روشک رد  نایئاهب  تادوهجم  تامادـقا و  زا  ریدـقت  نمـض  رد  هدومن ، ناـنتما  رکـشت و  راـهظا  دوب ، هدـش  زاربا  يدـنفا ] یقوش   ] هللارما یلو 
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تاعوبطم رد  هدشدای ، رادـید  [ . 4 «! ] دنتـشاد زاربا  ناهج  رـسارس  لیئارـسا و  رد  یئاهب  هعماج  تیقفوم  يارب  ار  دوخ  هیبلق  هیعدا  لیئارـسا ،
یقوش و تارکاذـم  زا  يرگید  ياـه  شخب  هماـنزور  نآ  شرازگ  رد  [ 5 . ] دـش هداد  ساکعنا  زین  تسپ ) ملازورج  همانزور  ریظن   ) لیئارـسا
هب ود  نآ  لـباقتم  داـمتعا  تیمیمـص و  نازیم  هـک  هدـش  جرد  ساوـیآ ) شرازگ  رد  جردـنم  بلاـطم  رب  نوزفا   ) یتسینویهـص مـیژر  سیئر 

رگیدـکی اب  يرـشب  هعماج  رد  تناید  ریثأت  هب  عجار  یئاـهب  رما  یلو  روهمج و  سیئر  تاـقالم ، نیا  رد  : » دـنکیم میـسرت  رتهب  ار  رگیدـکی 
تکلمم و یلاعت  یقرت و  رد  دناوتب  لیئارـسا  رد  یئاهب  یناهج  زکرم  تسا  دیما  دندومرف : راهظا  ینابر  یقوش  ترـضح  دـندومن و  تبحص 

هراومه نایئاهب  لیئارسا ، تموکح  سیـسأت  يادتبا  زا  هک  دندومرف  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  دوش و  عقاو  رثؤم  ًادیازتم  ًارمتـسم  یلاها  تداعس 
روبق نایئاهب و  زکرم  زا  لیئارـسا  روهمجسیئر  رادـید  نوچ  ًانمـض  [ . 6 «. ] دناهتـشاد افیح  يرادرهـش ]  ] هیدلب تلود و  اب  هنامیمـص  طباور 

لیروآ زور 27  رد  یئاهب  یللملانیب  ياروش  لیلد  نیمه  هب  دوب ، هدـش  نامزمه  نایئاهب  یناـحور » داـهج   » لاـس نیمود  زاـغآ  اـب  نآ  نارس 
فرـشت اب  یناحور  داهج  مود  لاس  دـیوگیم : هتفرگ و  کین ! لاف  هب  ار  نراـقت  نیا  یتسینویهـص ) میژر  سیئر  رادـید  زا  سپ  زور  کـی  )

اهتاقالم و نیا  [ . 7 . ] دیدرگ زاغآ  تنمیم  یکرابم و  هب  باب ...] دمحمیلع  ربق   ] یلعا سدقم  ماقم  هب  لیئارسا  تلود  مرتحم  روهمج  سیئر 
نیمه هب  دش  بجوم  فرط  ود  فادها  رد  ار  ياهدرتسگ  یلدمه  یگنهامه و  هک  تفای  همادا  الاب  حوطـس  رد  ردـقنآ  اهرظنلدابت  ثحب و 

سح تسا ، رتالاب  ناشماقم  لیئارـسا ] رد   ] یتلود رئاود  رد  صاخـشا  ردق  ره  : » هک دنکیم  حیرـصت  افیح  رد  یئاهب  یللملانیب  تأیه  لیلد 
هتشاد يرتدعاسم  رظن  روما ، ماجنا  رد  هیلاع  تاماقم  قیرط ، نیمه  هب  تسا  رتشیب  تیئاهب ]  ] رما هب  تبـسن  ناشیا  تاعالطا  مارتحا و  بدا و 

هدش و نایئاهب  ناوارف  رورـس  ثعاب  لباقتم  ياهدـیدزاب  دـید و  طباور و  نسح  نیا  [ . 8 .« ] دـننکیمن هقیاضم  کمک  زا  مزـال  دراوم  رد  و 
تایرـشن رد  میژر  نآ  زا  تیامح  هب  اباحمیب  هک  دوب  هتخاس  تسمرـس  یتسینویهـص  میژر  یلاشوپ  تردـق  هدـهاشم ي  زا  ناـنچ  ار  ناـنآ 

هراشا ص 138 ) ش 5 ، لاس 1340 ،  ) عیدـب گنهآ  هلجم  رد  یناقرف  رهاب  هلاـقم ي  هب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  هک  دـنتخادرپیم ، ناـیئاهب 
دودحم نیمه  هب  دنکیم ، يزاب  هقرف  ياهتیلاعف  شرتسگ  لیهست و  رد  یمهم  شقن  هک  یئاهب  یتسینویهص و  میژر  نارـس  ياهرادید  درک .

افیح رد  نایئاهب  زکرم  زا  یتئیه  سار  رد  زین  لیئارـسا  يدعب  روهمج  سیئر  رازاش  ناملاژ  نیدرورف 1343  زور 18  رد  دعب  لاس  هد  دشن و 
ناشن ار  رگیدـکی  هب  نیفرط  قئـالع  نازیم  دـناهدرک ، باـختنا  نآ  شرازگ  يارب  ناـیئاهب  هک  يریباـعت  رادـید و  نیا  حورـشم  درک . رادـید 
قافتا هب  لیئارسا  روهمج  سیئر  رازاش  ناملاژ  ترضح  : » تسا یندناوخ  ناریا  نایئاهب  یمسر  هیرشن  زا  لقن  هب  تاقالم  نیا  حرش  دهدیم .

هب یئاهب  ملاع  زکرم  زا  لیروآ 1964  متفه  خیرات  رد  لیئارسا  روشک  روما  يایلوا  زا  رگید  یعمج  شمناخ و  افیح و  رادرهـش  ناشمناخ و 
ترضح تبـسانم  نیا  هب  و  هدش ... لابقتـسا   » لدعلاتیب ياضعا  فرط  زا  ناهارمه  روهمج و  سیئر  ترـضح  دندرک . ندید  یمـسر  روط 

نیا دوبدای  هب  دـعب  يدـنچ  دـندومن و  غالبا  ملاع  رـسارس  رد  نایئاهب ]  ] اـبحا مومع  يارب  ار  دوخ  هناـصلاخ  هیعدا  تاـیحت و  روهمج  سیئر 
تارکـشت ياهمان ، نمـض  رد  هیده  نیا  تفایرد  زا  سپ  روهمج  سیئر  ترـضح  دیدرگ ... هیده  هیلاراشم  هب  سکع ... موبلآ  کی  رادـید 
ياهرادـید نیا  رانک  رد  [ . 9 «. ] دناهداتـسرف یئاهب  یناـهج  هعماـج  يارب  ار  دوخ  تیننسح  یتسود و  ماـیپ  ًاددـجم  راـهظا و  ار  دوخ  یبلق 

. دـندرکیم هئارا  نانآ  هب  ار  روما  تالوحت  زا  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  هتفاتـش و  اهتـسینویهص  رادـید  هب  بترم  روط  هب  زین  نایئاهب  یمـسر ،
هرود نیمود  نایرج  رد  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  یعیـسو  شخب  لاغـشا  لیئارـسا و  بارعا و  گنج  زا  لـبق  یکدـنا  لاس 1347  لـثملایف 

نایئاهب ناگدنیامن  روضح  اب  لیئارـسا و  رد  راب  کی  لاس  ره 5  تسا و  موسوم  لدـعلاتیب  هب  هک  ناهج ــ  نایئاهب  يزکرم  رداک  باـختنا 
زا یکی  ناهج ، نایئاهب  يزکرم  رداک  دیدج  ياضعا  یماسا  مالعا  ماگنه  تسرد  شیامه ، موس  زور  رد  دوشیم ــ  رازگرب  ناهج  رـسارس 

تیمها زا  رما  نیا  هک  دنوریم  لوکشا  يول  لیئارـسا  روهمج  سیئر  رادید  هب  هقرف  نارـس  زا  رگید  رفن  دنچ  اگنیلوا و  مان  هب  تیئاهب  نارس 
رد مه  عیـسو ، یلکـش  هب  ار  ناـیئاهب  سـالجا  نیا  شرازگ  لیئارـسا  ویدار  [ . 10 . ] دـنکیم تیاکح  لیئارـسا  ناربهر  يارب  تاـباختنا  نیا 

یلـصفم حرـش  زین  تسپ  ملازورج  نوچمه  لیئارـسا  فورعم  تاعوبطم  درک و  شخپ  یبرع ) هلمجنم   ) اهنابز ریاس  هب  مه  يربع و  شخب 
هک مسینویهص  هقرف و  طباور  زا  يرگید  ياههولج  هب  هک  تسین  تبسانمیب  اجنیا  رد  [ . 11 . ] دندرک پاچ  ار  تسشن  نیا  فادها  نوماریپ 
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یگدـنیامن تئیه  ياضعا  روضح  تالماعت ، نیا  هلمج  زا  میزادرپب ، دـهدیم ، ناشن  رگیدـکی  لباقم  رد  ار  فرط  ود  ییوسمه  یلدـمه و 
.1 مینکیم : رکذ  تیئاهب  تایرشن  زا  لقن  هب  ار  نآ  دراوم  زا  یضعب  ریز  رد  هک  تسا  یئاهب  فلتخم  عماجم  رد  اهروشک  ریاس  رد  لیئارـسا 

ترافـس هب  لیئارـسا  تلود  دوش ، نفد  رهـش  نامه  رد  دـش  رارق  تفر و  ایند  زا  ندـنل  رد  نایئاهب  ربهر  نیرخآ  يدـنفا  یقوش  هک  یماگنه 
هب ترافس  رادراک  ندنل ، رد  لیئارسا  ریبک  ریفـس  بایغ  رد  اذل  دشاب . هتـشاد  هنالاعف  روضح  مسارم  نیا  رد  داد  روتـسد  ناتـسلگنا  رد  دوخ 

لیئارـسا رادراک  نیفدـت ، عییـشت و  مسارم  لوط  رد  یئاـهب  عباـنم  هتـشون  هب  [ . 12 . ] تسج تکرـش  عییـشت  مسارم  رد  رلوا » نوـشریگ   » ماـن
. دـیرابیم رثأت  مغ و  شاهرهچ  زا  تشاد و  روضح  تیئاهب  نارـس  ياپ  هب  اپ  هدـیمخ ، یندرگ  هتـسهآ و  مدـق  اب  ازعبحاـص  کـی  نوچمه 
رد نایئاهب  نامتخاس  زا  رفن  رازه  دادعت 17  هامریت 1339 )  ) لاس 1960 يالوج  هام  رد  ناریا ، نایئاهب  یمسر  هیرـشن  شرازگ  هب  . 2 [ . 13]

تلود هدنیامن  لیئارـسا و  نکاس  ینویرتنا  هشوم  زا  هدـننکدیدزاب  سانـشرس  ياههرهچ  ناونع  هب  شرازگ  نیا  رد  دـندرک . دـیدزاب  اکیرما 
. دشاب سویأم  هدروخرس و  نایئاهب  يارب  هیحور  دیدجت  بابسا  دیاش  ات  دوشیم  هدرب  مان  زین  يرادا  هتیمک  کی  رد  تکرـش  يارب  لیئارـسا 

یمسارم روشک  نآ  رد  دوخ  يزکرم  نامتخاس  هطوحم  رد  نوسردنآ  نایرام  مان  هب  خرـس  لگ  یعون  سرغ  يارب  اکیرما  نایئاهب  . 3 [ . 14]
ياقآ : » تخادرپ زین  نخس  داریا  هب  تشاد و  روضح  لیئارـسا  لوسنک  لارنژ  هلمج  زا  اهتیـصخش ، زا  یعمج  مسارم  نیا  رد  دندرک ، رازگرب 

هسدقم تاماقم  رد  يدوز  هب  نوسردنآ  نایرام  خرس  لگ  هک  درک  وزرآ  دوخ  تانایب  نمض  رد  لیئارـسا  لوسنک  لارنژ  رومراب » بوکاج  »
نایئاهب يزکرم  رداک  نییعت  سالجا  تشهبیدرا 1342  رد  . 4 [ . 15 «. ] دوش سرغ  دـناهتفای ، یناهج  ترهـش  هک  زین  لمرک  لبج  رد  یئاهب 
توکس هقیقد  کی  يوازنب  قاحـسا  لیئارـسا  روهمج  سیئر  توف  تبـسانم  هب  نارـضاح  هیلک  مسارم  نیا  رد  دش . رازگرب  افیح  رد  ناهج 

[ . 16 . ] تسا هدرک  جرد  زین  ار  هطوبرم  تیلست  نینچمه  تسپ  ملازورج  هیرشن  دنداتسرف . تیلست  مایپ  دندرک و 

یقرواپ

. تسا هدش  جرد  ناریا  يرما  رابخا  رد  مداخ  هللارکذ  طسوت  نآ  همجرت  ش 245 و  اکیرما ، يرما  رابخا  رد  ربخ  لماک  نتم  [ 1]
صص 9-8. هامریت ،)  ) ش 3 لاس 1333 ، يرما ، رابخا  [ 2]

. هیلوا تاحفص  دادرخ ،) تشهبیدرا ــ   ) ش 2-1 لاس 1333 ، نامه ، [ 3]
صص 9-8. هامریت ،)  ) ش 3 لاس 1333 ، نامه ، [ 4]

ص 15. دادرخ ،) تشهبیدرا ــ   ) ش 1 و 2 لاس 1333 ، نامه ، [ 5]

ص 15. دادرخ ،) تشهبیدرا ــ   ) ش 1 و 2 لاس 1333 ، نامه ، [ 6]
ص 16. ش 1 و 2 ، ، 1333 دادرخ ، تشهبیدرا ــ  نامه ، [ 7]

(. رویرهش  ) ش 5 لاس 1331 ، نامه ، [ 8]
. ] صص 406-405 ش 8 ، نابآ 1343 ، نامه ، [ 9]

ص 8. ش 1 و 2 ، لاس 1347 ، عیدب ، گنهآ  ص 137 و  ش 3 ، دادرخ 1347 ، نامه ، [ 10]
ص 13. ش 1 و 2 ، لاس 1347 ، عیدب ، گنهآ  [ 11]

ص 263. ش 10-8 ، لاس 1339 ، نامه ، [ 12]
ص 268. ات 10 ، ش 8  لاس 1339 ، نامه ، [ 13]

ص 178. ش 3 و 4 ، لاس 1340 ، يرما ، رابخا  [ 14]
ص 60. ش 2 ، لاس 1344 ، عیدب ، گنهآ  [ 15]

ص 505. رذآ ،) نابآ ــ  ، ) ش 8 و 9 ، 1342 يرما ، رابخا  [ 16]
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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