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یمالسا بالقنا  زا  شیپ  ههد  ود  تایبدا  رب  دیکأت  اب  یمالسا  بالقنا  هشیدنا  رد  تداهش  موهفم  یسانشزاب  رب  يدمآرد 

باتک تاصخشم 

هشخرد لالج  هدنسیون : 

هشخرد لالج  رشان : 

همدقم

 ِ مهف یمالـسا ، بالقنا  يرکف  تخاس  ریز  ناونع  هب  ناریا  رد  هعیـش  هشیدـنا  يایحا  ِدـیدج  نامتفگ  حیحـص  كرد  يارب  دـیدرت  یب 
یم یمالسا ، بالقنا  زا  ههد  دنچ  رد  هعیش  ناروشیدنا  يرکف  تایبدا  هب  یهاگن  اب.تسا  يرورض  یعیـش  رکف  هدش  يزاسزاب  میهافم 

زیهجت يزاسزاب و  هک  تفایرد  نآ  لاثما  و  داهج » تداهش و  « ، » هّیقت « ، » جرف راظتنا  ، » نوچ یتالوقم  هب  تبـسن  هزات  يدرکیور  ناوت 
هعماج رد  یـساسا  لوحت  لوبق  هزرابم و  شریذـپ  رد  شرگن  رییغت  ینهذ و  یهد  لکـش  شرورپ و  رد  یفرگـش  نیداـینب و  ریثأـت  نآ 
دیدـج نامتفگ  هلکاش  زا  یـشخب  ناونع  هب  اـهنت  هن  یـسانشزاب  نیا  دـنیآرف  یـسانشرابت  ور  نیا  زا.تسا  هتـشاد  نید  ساـسا  رب  ناریا 

نید و ندروآ  هنحص  هب.دوش  یقلت  مهم  دیدرگ ، یمالسا  بالقنا  هب  یهتنم  هک  ییاه  هشیدنا  رتسب  مهف  يارب  دیاب  هکلب  دراد ، تیمها 
رد لوحت  داجیا  يارب  یلمع  مادـقا  ون و  ياـه  شـسرپ  هب  ییوگ  خـساپ  یعاـمتجا و  یـسایس و  رترب  شقن  ياـفیا  يارب  نآ  زا  راـظتنا 

دیامن لمع  گنهامه  مه  اب  تسیاب  یم  نآ  ياه  هیاپ  هک  دوب  نید  نورد  رد  حیضوت  لباق  کیروئت  ناینب  کی  دوجو  مزلتسم  هعماج 
رایسب نازیم  هب  هک  دوب  يا  هزات  ناج  هراشا ، دروم  تالوقم  زیهجت  یشیدنا و  زاب.دزاس  مهارف  هطبار  نیا  رد  ار  یکیژولوئدیا  هیجوت  و 

یـسانشزاب زیهجت و  نیا.دـیدرگ  عقاو  رثؤم  نآ  ندرک  دـنمفده  یمالـسا و  بالقنا  زا  شیپ  مدرم  تازرابم  هب  یهد  لکـش  رد  داـیز 
رد ناریا  هعیش  یناحور  نارکفتم  هب  فوطعم  یشخب  ینید و  نارکف  نشور  هجوتم  یشخب  هک  تسا  يا  هیور  ود  ياه  ششوک  هجیتن 

یسانشزاب صوصخ  رد  يراتسج  ات  دوش  یم  ششوک  هلاقم  نیا  رد.تسا  هرود  نیا 
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.ددرگ هئارا  بالقنا ) زا  شیپ  ههد  ود   ) بالقنا زا  شیپ  تایبدا  رد  اروشاع  ریثأت  تداهش و  موهفم 

یمالسا بالقنا  زا  شیپ  ههد  ود  تایبدا  رد  تداهش  هلوقم  یسانشزاب 

، تفرگ رارق  یعیش  نارکفتم  ددجم  حیـضوت  یـسانشزاب و  دروم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  شیپ  ههد  دنچ  رد  هک  یمیهافم  هلمج  زا 
تیوه یـساسا  شخب  دیدرت  نودـب  هک  دوب  البرک  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  اروشاع و  شوح  لوح و  ياه  ثحب  تداهـش و  عوضوم 
ییوج هزرابمو  هنایارگ  تلادع  قطنم  نییبت  رد  زین  ینیداینب  شقن  نآ  یـسانشزاب  دهد و  یم  لیکـشت  ار  هعیـش  خـیرات  يرگ  یبالقنا 
یعیـش رکفت  یناـبم  رد  نآ  حور  یلو  دراد ، دوـجو  مالـسا  هزوـمآ  تیلک  رد  موـهفم  نیا  دـنچ  ره.تسا  هدرک  اـفیا  ملظ  هـیلع  هـعیش 

لاس رد  يو  تداهش  هب  یهتنم  هک  البرک  رد  ع )  ) نیسح ماما  مایق  هثداح  هعیـش  خیرات  رد  ور  نیا  زا  تسا ، هتفای  يا  هدرتسگ  باتزاب 
ار نآ  ییاـیوپ  دراد و  رارق  مخ  ریدـغ  هعقاو  زا  سپ  هعیـش  یخیراـت  رکف  هاگتـسد  رد  تـیمها  ظاـحل  هـب  دـیدرگ ، يرمق  يرجه   61

هیجوت هراومه  ات  درک  هریخذ  هعیش  يارب  ار  يا  هبذاجرپ  يوق و  يورین  ع )  ) نیـسح ترـضح  تداهـش  مایق و  اریز.دیامن  یم  نیمـضت 
هب ات  هتـشذگ  خیرات  رد  نایعیـش  نیعلا  بصن  مایق  نیا  ساسا  نیا  ربو  دشاب  هتـشاد  دوجو  هعیـش  ییوج  هزرابم  يارب  یلمع  یتدیقع و 
هب هک  یسک   » يرهطم داتسا  ریبعت  هب  هک  تسا  مالسا  سدقم  ياه  هژاو  هلمج  زا  تداهش  دیهش و  هژاو  دیدرت  نودب.تسا  هدوب  زورما 

ار هملک  نیا  رون  زا  يا  هلاه  هک  دنک  یم  ساسحا  دنک ، یقلت  ار  هملک  نیا  یمالـسا  صاخ  فرع  رد  دـشاب و  انـشآ  یمالـسا  میهافم 
هدش هنیمز  نیا  رد  یمالسا  تایاور  ثیداحا و  رد  هک  یتاریبعت  زا  ادهش و  هرابرد  نآرق  تشادرب  ریسفت و  عون  زا  و  تسا » هتفرگارف 
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زورما هب  ات  دادـیور  نآ  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  مایق و  تشاد  یمارگ  عوضوم  « . تخانـش ار  مالـسا  قطنم  ناوت  یم  تسا ،
ماما تداهش  تشاد  گرزب  نآ و  ياه  يرادازع  مرحم و  دیدرت  نودب  .تسا  هدوب  نآ  نتم  رد  هعیش و  گنهرف  ریذپان  کیکفت  ءزج 

كرحت ییایوپ و  زمر  تسا و  هدوب  رثؤم  هعیش  ییاسانش  رد  تاصخشم  هوجو و  ریاس  زا  رترب  يزیگنا  تفگـش  لکـش  هب  ع )  ) نیـسح
قیوشت هشیمه  هعیش  تموکح  نامز  زا  ناریا  نایعیش  نایم  رد  ع )  ) نیسح ماما  يرادازع  مسارم.تسا  هدروآ  یپ  رد  ار  هعیـش  یخیرات 
ششوک نآ  شرتسگ  رد  هک  دومن  هراشا  هیوفص  زین  هیوب و  لآ  یعیـش  ياه  هلـسلس  هب  ناوت  یم  نایم  نیا  رد  .تسا  هتفای  شرتسگ  و 

: تیب لها  بئاصم  رکذ  يرادازع.دنا و  هتشاد  شقن  هعیش  گنهرف  یلصا  رـصانع  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  نتخاس  هنیداهن  رد  دندومن و 
رد بهذـم  هیلع  هناتخـسرس  هک  اضر  هاش  نوچ  یناسک  رـصاعم  نارود  رد  یتح  هک  دراد  ذوفن  ناریا  هعماـج  ناـمتخاس  رد  يدـح  هب 

یشخب رد  رهاظ ، هب  ول  و  دوب ، رالوکس  هعماج  کی  یسدنهمو  یهد  لکش  لابند  هب  درک و  یم  هزرابم  نآ  یعامتجا  یسایس و  لکش 
ياه هتسد  يولج  رد  هنهرب  ياپ  اب  دومن و  یم  يرادازع  سلاجم  و  ع )  ) نیسح ماما  تشاد  یمارگ  مسارم  يرازگرب  هب  شتموکح  زا 

ون گنهرف  تایبدا و  رد.تفر  یم  سلاجم  هب  تافیرـشت  نودـب  تسد و  هب  عمـش  نابیرغ  ماش  رد  تخیر و  یم  رـسرب  هاـک  يرادازع 
هیرگ یناوخ و  هیثرم  رثأت و  نزح و  اب  مأوت  هراومه  دنچ  ره  هتفریذپ و  ماجنا  ع )  ) نیسحلا هللادبع  ابا  مایق  هلوقم  هب  هزات  یهاگن  هعیش ،

یلو دهد ، یم  حیضوت  ار  هعقاو  نیا  زا  يدولآ  زمر  یقلت  یعون  هب  هدوب و 

ههد ود  تایبدا  رب  دیکأت  اب  یمالسا  بالقنا  هشیدنا  رد  تداهش  موهفم  یسانشزاب  رب  يدمآرد 
یمالسا بالقنا  زا  شیپ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 27ناهفصا   هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ ندوب  زیگنا  نزح  رانک  رد  هزات ، یقلت  هک  يوحن  هب  .تسا  یلبق  هناراگن  عیاقو  ياه  شرگنزا  تواـفتم  ریباـعت  نیبم  لاـح  نیع  رد 
توافتم يدرکیور  يریگ  لکش  هب  یهتنم  عقاو  رد  هدش و  عقاو  هجوت  دروم  هعیش  يارب  نآ  ياه  مایپ  هثداح و  نیا  ندرک  يدربراکو 

زیمآ نزُح  نایب  یناوخ و  هیثرم  اهنت  دنـسپ ، ماع  يدایز  دـح  ات  یتنـس و  يدرکیور.تسا  هدـیدرگ  البرک  مایق  هب  تبـسن  یلبق  هاگن  زا 
ربمایپ تیب  لها  تیمولظم  نایب  اب  یخیرات و  رظن  زا  ـالبرک  ياهدادـیور  یـسیونزاب  هبًاـمومع  هداد و  رارق  رظن  دروم  ار  ـالبرک  عیاـقو 
اتدـمع البرک  هثداح  زیمآ  نزُح  نایب  و  تیب : لها  رب  ءاکب  شریذـپ  رب  هوالع  دـیدج  درکیور  هک  یلاـح  رد  .دـیامن  یم  دـیکات  (ص )

لابند هب  دهد  یم  لکش  هک  یتایبدا  رد  هتشاد و  فوطعم  نآ  عیاقو  شیالاپ  مایق و  يارو  رد  دوجوم  قطنم  تخانـش  هب  ار  دوخ  هجوت 
شرگن نیا  عقاو  رد  .تسا  تداهـش  هزرابم و  تمواقم و  يارب  نآ  نداد  رارق  وگلا  زین  یـشخبرثا و  یگدـنهد و  مایپ  لیلحت  هیزجت و 

ورف ار  نآ  زا  ریغ  يریـسفت  ره  دـیوج و  یم  يرمق  يرجه  لاس 61  ثداوح  نورد  رد  ار  رورپزرابم  یقطنم  یبـالقنا و  يا  هژیو  راـک 
رد مالـسا  نایئادف  شقن  دنچ  ره  ثحب  دروم  نارود  رد.دناد  یم  ناشیا  هار  زا  یباتژک  و  ع )  ) نیـسح ماما  گرزب  فدـه  زا  نتـساک 

اهنآ اب  طابترا  رد  ای  تیناحور و  هعماج  نورد  رد  شیب  مک و  هک  لهچ  ههد  رد  یمالـسا  هفلتؤم  تیعمج  یـس و  لیاوا  تسیب و  ههد 
راکنا نآ  لاثما  دـنوادخ و  يارب  هزرابم  تداهـش و  نوچ  یمیهافم  نتخاس  هنیداهن  سپـس  یفرعم و  يرورپزاب و  رد  دـنتفرگ ، لکش 

هب هک  ییاهراتشون  هعومجم  يرظن  ظاحل  هب  یلو  .تسا  یندشان 
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زا شخب  نیا.تسا  رادروخرب  ییازـسب  تیمها  زا  دنتـشاگن ، هعیـش  یناحور  نارکفتم  طابترا  نیا  رد  دـعب ، هب  لـهچ  ههد  رد  جـیردت 
ياـه هنیمز  اـت  داد  هئارا  ار  نآ  لاـثما  ملظ و  هیلع  هزراـبم  تداهـش ، داـهج ، نوچ  یمیهاـفم  زا  ار  يا  هزاـت  حیـضوت  یعیـش ، تاـیبدا 
حور ندرک  هتـسجرب  دـنچ  ره  .دـنیامن  هیجوت  هعیـش  یخیرات  يرکف -  هاگتـسد  رد  ار  يولهپ  میژر  هیلع  هزراـبم ، هنوگره  کـیروئت 

هـشیدنا هعـسوت  بقاعتم  ياه  شلاچ  زا  ریثات  یب  دـناوت  یمن  هرود  نیا  هعماج  نایم  رد  هزرابم  تداهـش و  داـهجرد و  دوجوم  يونعم 
نیا يونعم  حور  نایب  يرورپزاب و  یـسانشزاب و  اب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  یعیـش  نارکفتم  هک  يوحن  هب  .دومن  دادملق  هنایارگ  پچ  ياه 

زا.دنراد زاب  دومن ، یماقلا  ار  هنایوج  هزرابم  هیحور  ًادیدش  هک  یتسیـسکرام  ياه  هشیدنا  يوس  هب  ناناوج  ندـش  بذـج  زا  تالوقم 
نآ رد  جردنم  هلاقم  ود  هک  دومن  وجتسج  اروشاع » راتفگ   » ناونع تحت  يراتشون  رد  دیاب  ار  هنیمز  نیا  رد  یـساسا  ياه  هجوت  هلمج 

هطبار نیا  رد  دنا و  هتـشاگن  یتشهب  نیـسح  دمحم  دیـس  رتکد  یناقلاط و  هللا  تیآ  ار  زوریپ  هزرابم  تاهبـش و  داهج و  نیوانع  تحت 
، هدش داریا  یسمش ) يرجه   1341  ) يرمق يرجه  لاس 1382  هب  ینارنخـس  تروص  هب  هعومجم  نیا  همدـقم  رد  .تسا  ّتیمها  زئاح 
ّدر ار  نآ  هراب  رد  لومعم  تشادرب  اروشاـع ، هعقاو  درکیور  ود  هب  هراـشا  نمـضرثا  نیا  .تسا  هتفاـی  راـشتنا  باـتک  تروص  هب  سپس 

هرطاخ .تشون  تفگ و  دـنهاوخ  زاب  دـنا و  هتـشون  هتفگ و  اهزیچ  یلیخ  ع )  ) نیـسح تداهـش  هراـبرد   » هک دـنک  یم  دـیکًات  هدومن و 
ياه یگدنیارف  هزات و  ياه  هولج  یمئاد ، دـشر  ظفح و  رب  هوالع  هک  تسا  يا  هدـنز  دوجوم  هیبش  ای  يراج  يا  هدـیدپ  دـننام  البرک 

شیپ نامز  اب  دهد و  یم  زورب  روهظون 
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هتسویپ نایعیش  لاوحا  راکفا و  نایرج  نامز و  عاضوا و  روخارف  هب  ادهشلا  دیس  يرادازع  هعیش ، للم  نایم  ناریا و  روشک  رد.دور  یم 
« . یفارخ یفارحنا و  رگید  یضعب  تسا و  یلـصا  سـسؤم  بولطم  عورـشم و  نا  روص  زا  یـضعب  هک  تسا  هدوب  هعـسوت  لوحت و  رد 
رد دـنوادخ  يدـنماضر  فدـه  رانک  رد  هدومن و  رکذ  البرک  اب  هطبار  رد  دوجوم  ياهدرکیور  زا  توافتم  ار  باتک  نیا  بلاطم  هاگ 
هک ددرگ  یم  صخـشم  یتشهب  رتکد  یناقلاط و  هللا  تیآ  ياه  هلاقم  رب  يرورم  اـب.تسا  هداد  رارق  هجوت  دـم  زین  ار  قلخ  داـشرا  نآ ،
رد هژیو  هب  .دندوب  هعیش  هشیدنا  يزاسایوپ  يارب  ینید  نورد  ياهراک  هار  هئارا  یپ  رد  هدرک و  كرد  ار  يدحاو  لکشم  اهنآ  ود  ره 
زا .دوب  هتفای  ذوفن  نایهاگشناد  ناناوج و  نایم  رد  هک  دمآ  یم  رامش  هب  یـساسا  لضعم  یتسیـسکرام  ياه  هشیدنا  هعـسوت  اهنآ  هاگن 

ناونع تحت  دوخ  هلاقم  رد  یتشهب  رتکد.دـیدرگ  یم  یقلت  یـساسا  یـششوک  مالـسا  زا  هنوگ  دـهاجم  یبالقنا و  هرهچ  هئارا  ور  نیا 
یگدنز ار ، هزرابم  یب  یگدنز  دوب ، قح  هملک  يالتعا  هک  ع )  ) نیسح ماما  فده  نایب  البرک و  هثداح  زور  هب  لیلحت  اب  زوریپ  هزرابم 

نشور و فده  دیاب  زوریپ  هزرابم  دروم  رد  وا  .دنک  یم  وجتـسج  هزرابم  نایم  رد  ار  یقیقح  یگدنز  کی  ریوصت  هتـسناد و  ایوپ  ریغ 
هزرابم نینچ  مود  طرش  تلصف ، هروس  هیآ 30  هب  دانتسا  اب  دناد و  یم  دنوادخ  ياضر  ار  فده  نیرت  یلاع  دشاب و  هتـشاد  صخـشم 

هب دیاب  مدرم  تسا  دقتعم  هتـسناد و  هزرابم  حیحـص  شور  ار  موس  تنـس  یتشهب  رتکد.دیامن  یم  دادملق  يرادیاپ  تماقتـسا و  ار  يا 
تیمها فده  هزرابم و  نیب  تیخنس  هب  دنوش و  انشآ  هزرابم  شور 

ههد ود  تایبدا  رب  دیکأت  اب  یمالسا  بالقنا  هشیدنا  رد  تداهش  موهفم  یسانشزاب  رب  يدمآرد 
یمالسا بالقنا  زا  شیپ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 27ناهفصا   هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


هب باطخ  نآ  يدنمفده  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هب  طوبرم  عیاقو  زا  یـشخب  حیـضوت  اب  نایاپ  رد  وا.دنورن  ههاریب  دنهد و  هداعلا  قوف 
تلاسک و زا  ریذـپان ، بانتجا  تسا  يرما  یگدـنز  رد  هزراـبم  دـننادب  دـیاب  : » دـسیون یم  ع )  ) نیـسح ناراداوه  ناوریپ و  ناتـسود و 

نیرت نیریـش  .دشاب  هتـشاد  همادا  هزرابم  هراومه  دیاب  دنک  یم  یگدنز  ایند  رد  يرـشبات  دننادب  .دنیایب  نوریب  ینیـشن  هشوگ  یلهاک و 
یتنـس هزرابم  دننادب  .قح  نوناق  يارجا  يارب  هزرابم  قح ، رکف  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  هزرابم  .تسا  لطاب  هیلع  قح  هزرابم  تازرابم 
.مدرم رب  هضرع  لباق  نشور و  حیرص و  یفده  .دنـشاب  هتـشاد  فده  دیاب  دنـشاب ، زوریپ  ناشدوخ  تازرابم  رد  دنهاوخب  رگا  دراد و 

.دنـشاب راکادف  و  دنـشاب ، هتـشاد  يوق  هدارا  .دنـشاب  دنمورین  دنـشاب و  هتـشاد  تماقتـسا  دیاب  .شریذپ  لباق  یفده.دامتعا  لباق  یفده 
هجوت اب  دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  .دننک  راثن  دنهدب و  تسد  زا  فده  هار  رد  دنشاب ، رضاح  دنراد  هچ  ره  یناج  یلام ، .دننک  يزابناج 

رتکد هک  دوش  یم  هظحالم  بیترت  نیدـب  .دـننک » باختنا  یبسانم  کیتکات  ناشدوخ  هزرابم  يارب  ناکم  نامز و  لاوحا  عاـضوا و  هب 
یفرعم ینید  نورد  ياز  تکرح  سّدقم و  موهفم  کی  ناونع  هب  ار  نآ  تداهش  داهج و  موهفم  يزاسزاب  نمـض  دراد  شالت  یتشهب 
مالـسا یـساسا  تاعوضوم  زا  ار  نآ  نآرق ، تایآ  هب  کسمت  هب  وا  .تسا  رتایوگ  اتـسار  نیمه  رد  زین  یناقلاط  هللا  تیآ  هلاقم.دـیامن 

لماع ناونع  هب  ار  نید  دنک و  قیوشت  حرطم و  مدرم  نایم  رد  ار  ییوج  هزرابم  داهج و  هیحور  ات  دیامن  یم  یعس  دیامن و  یم  یفرعم 
رییغت لوحت و  داجیا  يارب  یعامتجا  یسانش  لکشم  اب  یناقلاط  هللا  تیآ  عقاو  رد  .دیامن  ناونع  یعامتجا  يزاسایوپ  رد  مهم 
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، داهج هلوقم  لیلحت  ساسارب  یبلط  هزرابم  هیحور  ءایحا  رد  ار  نآ  لح  هار  دوخ ، نامز  رد  لـمأت  لـباق  شـسرپ  ناونع  هب  يراـتخاس ،
ياهورین اوق و  رب  يا  هقبط  کی   » هک نیا  ات  .دنیب  یم  قح  تلادع و  هار  ینعی  ادخ ، هار  رد  ار  رشب  حالص  ریخ و  دیامن و  یم  وجتسج 

یعیبط عبانم  هب  ندش  زارد  زا  ار  اهنآ  تسد  مهو  دنریگب  ار  رشب  هعماج  يرکف  تکرح  ولج  مه  هک  دنشاب  هتـشادن  هطلـس  نانچ  مدرم 
، تداهـش داهج و  ثحب  رد  یناـقلاط  هللا  تیآ  شـشوک  نیرت  مهم  .دـنراد » زاـب  تسا ، هداد  رارق  همه  سرتسد  رد  ملاـع  يادـخ  هک 

حیـضوت ار  هللا » لیبس  یف   » هبنج ینیعم  وحن  هب  روبزم  هلاقم  رد  وا  ور  نیا  زا  .تسا  هزراـبم  هنوگ  ره  ینید  ياـه  هبنج  هب  یهد  لـکش 
، ینآرق تسا  یحالطـصا  هک  هللا » لیبس  یف   » لباقم رد  دـیامن و  یم  ثحب  یهقف  ظاحل  هب  نآ  ندوب  يدابع  رـس  صوصخ  رد  هداد و 

نییبت رد  اـه  بلاـق  نیا  زا  هک  تسا  یناـسک  نیلوا  ءزج  باـب  نیا  رد  يو  .درب  یم  راـک  هب  ار  توغاـط  ینعی  ینآرقرگید ؛ حالطـصا 
هاگدید ینید ، ياه  هشیدنا  یـسانشرابت  يارب  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  ور  نیا  زا.دـیوج  یم  هرهب  یبهذـم  ون  تایبدا  رد  هزرابم  موهفم 

رتکد ثحب  رد  هک  یعوضوم.تسا  هتفرگ  لکـش  ینید  هشیدنا  لباقم  رد  دوجوم  ياه  شلاچ  هنامز و  حور  هب  طبترم  رایـسب  وا  ياه 
هک دروآ  رامش  هب  یناحور  نارکفتم  مهم  ياه  شالت  دیاب  ار  اه  ششوک  نیا  هک  تسا  ور  نیا  زا  .دشاب  یم  تیمها  زیاح  زین  یتشهب 

ییانعم نامه  نیا.دـندوب  مالـسا  ساسا  رب  يرگ  یبـالقنا  هیجوت  بـالقنا و  يروئت  حیـضوت  یپ  رد  ینید و  تیوه  زا  عاـفد  لاـبند  هب 
رت مهف  لباق  یتقو  روبزم  هاگدید.دزرو  یم  رارصا  نآ  يور  یناقلاط  هللا  تیآ  هک  تسا 
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نایب هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  نآ  لاّمع  تموکح و  هاگتـسد  تدـش  هب  هلاقم  نیا  رد  یناقلاط  هللا  تیآ  مینک  هظحالم  هک  دوش  یم 
رگا درک و  تحیـصن  نادبتـسم  هب  دیاب  هک  دنک  یم  دـیکأت  دـیامن و  یم  دادـملق  داهج  زا  يا  هلحرم  ار  هطبار  نیا  رد  دوجوم  قیاقح 
یمن ار  مزال  بلاطم  داهج  هرابرد  ارچ  هک  دـنک  یم  داقتنا  زین  نید  ناملاع  زا  يو  .درک  ییارآ  فص  اهنآ  لباقم  رد  دـیاب  دـنتفریذپن 

نیدرس هک  يراک  ره  هک  ره  هک  نیا  ات  دنراد  نایب  ار  قیاقح  هدومن و  قیقحت  هنیمز  نیا  رد  ات  دیامن  یم  تساوخرد  اهنآ  زا  دنیوگ و 
ع)  ) نیسح ماما  مایق  البرک و  هعجاف  عوضوم  شیوخ  هاگدید  نییبت  رد  یناقلاط  هللا  تیآ.دننکن  توکس  شربارب  رد  دروآ  ناملسم  و 
ار یعامتجا  دوجوم  طیارش  ًاحیولت  البرک  هب  رفس  نایرج  رد  ع )  ) نیـسح ماما  نانخـس  هب  دانتـسا  اب  دنک و  یم  رکذ  دییأت  ناونع  هب  ار 

تداهش دروم  رد  وا  .دنک  یم  نییبت  ار  هزرابم  تداهش و  داهج و  ترورض  دیامن و  یم  یفرعم  ع )  ) نیـسح ماما  نامز  طیارـش  هباشم 
کیرحت فطاوع و  هابتـشا و  يور  وا  ندش  هتـشک  تسا و  هدرک  دوهـش  ار  قح  هک  تسا  یـسک  دیهـش  هک  دنک  یم  دیکأت  دیهـش  و 

نوچ ور  نیا  زا  دنک .] یم  باختنا  ار   ] ندیطلغ نوخ  كاخ و  رد  هار  نیا  رد  هدرک و  هدـهاشم  ار  نآ  فدـه  قح  .دـشابن  تاساسحا 
یم یقاب  دنک و  همیب  ار  ناشدوجو  تسا  هدرک  تنامض  مه  ادخ  دنوش ، یم  هتـشک  دننک و  یم  هدهاشم  ار  قح  ینطاب و  لوحت  ادهش 

قطنم اروشاـع ، ماـیق  اـب  نآ  طاـبترا  هژیو  هب  دـنک و  یم  ثحب  نآ  يور  یناـقلاط  هللا  تیآ  هک  یعوـضوم  لـیلحت  هـیزجت و  اـب  .دراد 
ینتبم هک  وا  هاگدید 
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ثحب رد  زین  يرهطم  یضترم  هللا  تیآ.ددرگ  یم  ادیوه  ًالماک  تسا ، ینید  یـساسا  هزرابم  کی  يارب  هعیـش  ناناوج  يزاس  هدامآ  رب 
یم رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  عوضوم  اروشاع ، راتفگ  باتک  رد  ربنم » هباـطخ و   » ناونع تحت  شیوخ 

: همئا يوـس  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  رب  هیرگ  رکذ و  روتـسد  هفـسلف  هک  نیا  یکی  دزاـس ، یم  حرطم  ار  لاؤـس  ود  هطبار  نیا  رد  وا.دـهد 
درکیور هس  زا  ثحب  نمـض  مود  شـسرپ  دروم  رد  يو  تسا ؟ هدومن  ماـیق  ءادهـشلا  دیـس  ًاـساسا  ارچ  هک  نیا  مود  لاؤس  و  تسیچ ؟

هفیظو ع )  ) نیسح ماما  اب  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  دوب و  هدمآ  شیپ  مالـسا  ناهج  رد  یلاوحا  عاضوا و  هک  دیامن  یم  دیکأت  دوجوم 
داتـسا بیترت  نیدب  .دوب  هدیقع  هار  رد  وا  مایقو  دنک  ظفح  دوخ  مایق  اب  ار  مالـسا  دـنک و  مایق  دـیاب  هک  تسناد  یم  نیا  رب  ار  شیوخ 
یناـکم یناـمز و  فلتخم  طیارـش  رد  هعیـش  يارب  ینید  رادـیاپ  لـصا  کـی  ناونع  هب  دـیاب  قطنم  نیا  هک  دراد  یم  حیرـصت  يرهطم 

ماما تداهش  دنامب و  یقاب  ایند  رد  ع )  ) نیسح بتکم  دنتـساوخ  یم  همئا  هک  دنک  یم  دیکأت  تسخن  لاؤس  هب  خساپ  رد  وا  اما.دیآرد 
، ّتیّرح زا  یبلط ، قح  زا  تسا  ییادن  نیا  ...دنامب  رادیاپ  هشیمه  يارب  لطاب  قح و  هزرابم  بتکم  بتکم ، کی  تروصب  ع )  ) نیـسح

ناتـساد ًالـصا  .دـنامب  یقاب  هشیمه  يارب  دنتـساوخ  ار  ملظ  اب  هزرابم  بتکم  نیا  يدازآ و  بتکم  نیا  ّتیّرح و  بتکم  نیا  .يدازآزا 
هیضق نیا  دوبدای  دیدجت  رثا  رد  دیاب...تسا  یشاب  رادیب  شاب و  رایـشه  تقیقحرد  میراد ، هگن  هدنز  ار  نآ  دیاب  هک  ع )  ) نیـسح ماما 

نب نیسح  لاح  هب  يا  هدیاف  هچ  ّالا  .میشاب و  رایشه  هشیمه 
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« مکعم زوفنف  مکعم  انک  انتیل  ای  ! » دراد یم  نایب  اروشاع  ترایز  زا  شخب  نیا  هب  هراشا  اب  سپـس  يو.مینک  هیرگ  شیارب  هک  ع )  ) یلع
نآ زا  لاس  زا 1300  شیب  هک  يا  هثداح  رد  تکرش  يوزرآ  هک  دنک  یم  دیکأت  مدش ) یم  راگتسر  امش  اب  مدوب و  امش  اب  شاک  يا  )

بتکم کی  تروص  هب  ار  ع )  ) یلع نب  نیسح  مینک و  نیقلت  نامدوخ  هب  هشیمه  ام  هک  تسا  نیا  يارب  اهنیا  .درادن  ینعم  درذگ ، یم 
شنیب زا  مالسا  رد  ار  دیهش  رب  هیرگ  يرهطمدیهـش  .مینک  هزرابم  ع )  ) نیـسح ياول  ریز  و  ع )  ) نیـسح بتکم  رد  ...مینک  ظفح  هدنز 

، دننک یم  هیرگ  محرت  يور  زا  دنرگن و  یم  مولظم  ناونع  هب  ع )  ) نیسح ماما  هب  هک  یناسک  زا  داقتنا  نمـض  هتـسناد و  ییارگ  هعماج 
هک : » دنک یم  دیکأت  تسا ، هدش  ع )  ) نیسح ماما  رب  هیرگ  دروم  رد  هعیش  نایاوشیپ  فرط  زا  هک  ییاه  هیصوت  یلـصا  هفـسلفدروم  رد 

هدیدپ یعامتجا  رظن  رد  تداهش  دید  دیاب  مه  هکس  فرط  نآ  مالسا  هاگدید  زا  لاح  نیع  رد  .دناد  یم  ّتیقّفوم  ار  تداهـش  مالـسا 
هعماج اب  دیهـش  هطبار  ...دروآ  یم  ییاهدادیور  دوخ  لابند  هب  دهد و  یم  خر  ییاهدادـیور  لابند  هب  یـصاخ  هنیمز  رد  هک  تسا  يا 

اب شا  هطبار  رگید...و  دـندش  یم  دـنم  هرهب  شدوـجوزا  دوـب  یقاـب  هدـنز و  رگا  هک  یمدرم  اـب  شا  هطبار  یکی  .تسا  هطبار  ود  شا 
« تسا هدـش  دیهـش  اهنآ  تسد  هب  هتـساخرب و  اهنآ  اب  هزرابم  هب  دیهـش  دـنا و  هدرک  مهارفار  یهابت  داـسف و  هنیمز  هک  تسا ]  ] یناـسک

هبنج زا  هک  یسرد  : » دراد یم  حیرصت  تسا ، روآّرثأت  وا  نارادتسود  يارب  دیهش  تداهش  هک  هتکن  نیا  شریذپ  نمض  يرهطم  داتسا  .
ییاه هنیمز  نانچ  نآ  دنراذگن  ًالوا  هک  تسا  نیا  دنریگب  دیاب  مدرم  یعامتجا 
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یم باجیا  ار  تداهـش  هک  ییاه  هنیمز  هعماج  رد  مه  زاب  لاح  ره  هب  هک  تسا  نیا  دریگب  هعماج  دـیاب  هک  رگید  یـسرد...دوش  ادـیپ 
تـسا هدش  باختنا  هناهاگآ و  لمع  کی  دراد و  قلعت  وا  هب  هک  تهج  نآ  زا  دیهـش  هنانامرهق  لمع  دیاب  رظن  نیا  زا  .دوش  ادیپ  دنک ،
يرهطم داتـسا  ور  نیا  زا  دریگب . » ار  دیهـش  نآ  ساسحا  گنر  لکـش و  مدرم  تاساسحا  دوش و  وگزاب  تسا ، هدشن  لیمحت  وا  هب  و 

« تسا وا  جوم  رد  وا  تکرح  وا و  طاشن  اب  تقفاوم  وا و  حور  اـب  یگنهاـمه  وا و  هساـمحرد  تکرـش  دیهـش  رب  هیرگ  : » تسا دـقتعم 
هیرظن نیا  .دـیدرگ  نایب  هعیـش  یناحور  نارکفتم  زا  یفیط  نایب  رد  هک  دوب  هناـیارگ  ون  تواـفتم و  ًـالماک  شرگن  نیا  دـیدرت  نودـب  .

زین و  ینیسح » هسامح  ای  اروشاع  تافیرحت   » باتک ینعی  يرهطم ؛ یـضترم  رگید  رثا  ود  يالبال  رد  ار  نآ  هک  دبای  یم  هعـسوت  یتقو 
نمض ع )  ) نیـسح ماما  تضهن  تیهام   » راتـشون رد  يرهطم  داتـسا.میهد  رارق  هقادم  دروم  ع » )  ) نیـسح ماما  تضهن  تیهام   » باتک

دیامن و یسانشزاب  ار  ع )  ) نیسح ماما  درکلمع  دادیور و  نیا  ءارو  قطنم  دیامن  یم  یعس  البرک  هثداح  زا  شیپ  عیاقو  یفاکـش  دبلاک 
یساسا تخاس  ریز  ناونع  هب  تقو  تموکح  هیلع  ع )  ) نیسح ماما  یبالقنا  یمجاهت و  هتسه  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رـصنع 

قطنم دیهش و  قطنم  و  ع )  ) نیسح ماما  قطنم  کنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قطنم  هک  دراد  یم  حیرـصت  دیامن و  یفرعم  لوحت  نیا 
نیا رد  يرهطم  دیهش  مهم  رایسب  رثا  اما.دسیونب  دهاوخ  یمن  رگید  زیچ  نوخاب  زج  هک  دراد  یمایپ  شا  هعماج  يارب  هک  تسا  یـسک 

« ینیسح هسامح   » هطبار
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ياه شزادرپ  زا  تدـش  هب  راتـشون  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  .دـهد  یم  لیکـشت  اروشاع  تاـفیرحت  ار  نآ  هجوت  لـباق  شخب  هک  تسا 
ار البرک  رد  دوجوم  يایاضق  تیعقاو  دـشوک  یم  دـنک و  یم  داقتنا  تسا ، تافیرحت  اب  مأوت  هک  البرک  دادـیور  اـب  هطبار  رد  دوجوم 

دیاـب هک  تسا  دـقتعم  هدومن و  دادـملق  ع )  ) نیـسح ماـما  مادـقا  نیرت  يدـج  ار  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  ور  نیا  زا  .دـنک  ناـیب 
دمآراک يزاسزاب و  نمـض  دـهاوخ  یم  قیرط  نیا  زا  يو  هتبلا  .درک  رکنم  زا  یهن  نآ  زا  ییادز  فیرحت  اروشاـع و  عوضوم  هراـبرد 

ار قیاقح  هک  تسا  نایاناد  هدهع  رب  هک  دراد  یم  دیکأت  دنامب و  هدنز  هعماج  رد  ع )  ) نیسح ماما  یـساسا  شقن  اروشاع  هعقاو  ندرک 
نیرت مهم  عقاو  رد  .دـنک  یم  داقتنا  دـنا ، هتـشاد  شقن  اروشاع  فیرحت  رد  هک  هعیـش  نایناحور  يرایـسبزا  روظنم  نیا  هب  وا  .دـنیوگب 

هناـیوج و تقیقح  هناـنیب و  عقاو  یفاکـش  دـبلاک  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  اـب  هطبار  رد  اـه  ثحب  هعومجم  رد  يرهطم  داتـسا  شـشوک 
نیا رد.تسا  هدوب  یـسایس  یعامتجا و  بولطم  تارییغت  تهج  رد  نآ  جـیاتن  ندرک  يدربراـک  اـه و  يزادرپ  غورد  زا  نآ  نتـساریپ 

هزرابم کیروئت  نییبت  يارب  تداهش  داهج و  میهافم  زیهجت  نآ و  ندرک  يدربراک  اروشاع و  رکفت  ءایحا  رد  ینیمخ  ماما  شقن  نایم 
هدش نایب  يو  ياه  ینارنخس  اه ، هیمالعا  رد  طابترا  نیا  رد  هک  يددعتم  ياه  شرازگ  زا  ریغ  هب  .تسا  یـساسا  یـشقن  تموکح ، اب 

دیدرت نودـب.دراد  رارق  البرک  هثداحو  اروشاع  فرگـش  ریثأت  تحت  داهج  هزرابم و  هلوقم  هب  هیقف  تیالو  باتک  رد  ماما  هاـگن  تسا ،
رتکد ریبعت  هب  .دوب  هعقاو  نیا  ریثأت  تحت  دـیدرگ ، زاـغآ  لـهچ  ههد  رد  هک  ماـما  تضهن  يداـقتعا  ياـه  هیاـپ  نیرت  یـساسا  زا  یکی 

زا رتشیب  ماما  : » تیانع

ههد ود  تایبدا  رب  دیکأت  اب  یمالسا  بالقنا  هشیدنا  رد  تداهش  موهفم  یسانشزاب  رب  يدمآرد 
یمالسا بالقنا  زا  شیپ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 27ناهفصا   هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


ياملع شقن  اب  طابترا  رد  ور  نیا  زا  دز » دـنویپ  دوجوم  داح  ياـه  ترورـض  اـب  ار  ـالبرک  هرطاـخ  دوخ ، نأـش  مه  یعیـش  ملکتم  ره 
دیـس : » دراد یم  دـیکأت  هتـسج و  دانتـسا  ع )  ) نیـسح ماـما  نوچ  يا  هناـیوج  زراـبم  هرهچ  رد  ار  نآ  مالـسا ، نصح  ناوـنع  هب  مالـسا 
يارب ار  اـهراک  تشاد و  يرکفت  نینچ  رگا  .درک  ادـف  دروآرد و  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  يداـم  تادوجوم  ماـمت  هک  ع )  ) ءادهـشلا

مالسا و هدنیآ  رکف  رد  ترضح  نآ  یلو  ...دش  یم  مامت  هیضق  دومن و  یم  شزاس  لوا  زا  درک  یم  یصخش  هدافتـسا  دوخ و  صخش 
ماظن دنک و  ادـیپ  رـشن  اه  ناسنا  نایم  رد  وا  يراکادـف  سدـقم و  داهج  هجیتن  رد  هدـنیآ و  رد  مالـسا  هک  نیا  رطاخ  هب  .دوب  نیملـسم 

ناوریپ ینیمخ  ماما  تهج  نیدـب  « . درک يراکادـف  درک و  هزرابم  دومن ، تفلاخم  دوش ، رارقرب  اه  هعماج  رد  نآ  یعامتجا  یـسایس و 
ماما مایق  فده  يو  .دنروآ  دوجوب  ار  ییاروشاع  یمالسا ، تموکح  لیکشت  ییوج و  هزرابم  يارب  هک  دنک  یم  توعد  ار  تیب : لها 
دناوت یم  یـساسا  لیلد  ود  نایم  نیا  رد.دـیامن  یم  دادـملق  دـساف  تموکح  ندرب  نیب  زا  یمالـسا و  تموکح  داـجیا  ار  ع )  ) نیـسح

هعومجم ناونع  هب  اروشاع  میهافم  داعبا و  زا  يرادرب  هرهب  ناـکما  تسخن  دـهد : حیـضوت  اروشاـع  یـسایس  داـعبا  هب  ار  ماـما  ماـمتها 
نورق ياهراگنز  زا  اروشاع  یسایس  هفسلف  ندومن  فافش  موزل  مود  مالسا و  ناهج  هعیش و  یسایس  هفسلف  كرد  يارب  طساو  میهافم 

هب هعیش  یـسایس  هفـسلف  هنایوج  هزرابم  یلمع و  هلحرم  هدنهد  حیـضوت  اروشاع  هک  نیا  هب  تیانع  اب.تسا  نوگانوگ  ياه  تشادرب  و 
ار نآ  رد  رتتـسم  میهافم  هک  تسا  نیا  هطبار  نیا  رد  ینیمخ  ماما  ياه  شـشوک  تسا ، هعیـش  یناـمرآ  تموکح  یلمع  ققحت  روظنم 

لمع هصرع  رد 
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یتکرح تروص  هب  هدومن و  جارخا  زیگنا  مغ  يدژارت  کی  تلاح  زا  ار  نآ  .دـیامن و  كرد  مهف و  لباق  مدرم  يارب  داـهج  هزراـبم و 
باتک رد  طابترا  نیا  رد  ماما  .تسا  هدومن  هئارا  دـنریگب ، سرد  امنهار  کی  ناونع  هب  نآ  زا  دـیاب  ناناملـسم  هک  یلوصا  رادـفده و 
يارب ع )  ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  هک  تسا  یلطاب  موش و  تموکح  زرط  نامه  يدـهع  تیالو  تنطلـس و  : » دـسیون یم  هیقف  تیالو 

میهاـفم زا  يریگ  هرهب  اـب  ار  دادرخ 42  تضهن 15  ماـما  هک  تسا  ور  نیا  زا  « . دـش دیهـش  دوـمن و  ماـیق  نآ  يرارقرب  زا  يریگوـلج 
دیکأت توغاط  هیلع  هزرابم  تداهش و  رصنع  يور  زین  ياه 56-57  لاس  تازرابم  رد  دومن و  عورـش  اروشاع  البرک و  مایق  هب  طوبرم 

نیرت ینغ  دیدرت  نودب  .دوب  نآ  يارو  هفسلف  اروشاع و  تضهن  یلصا  فده  ندومن  فافش  ماما  ياه  هاگدید  رگید  دعب  اما  .دیزرو 
مأوت فادهاو  اه  هزیگنا  ندـش  شومارف  نآ  زا  رتارف  يا و  هقیلـس  ياه  تشادرب  ماهوا و  رابغ  اب  خـیرات  لوط  رد  اروشاع  ياه  هزومآ 

تـضهن اب  هطبار  رد  مزال  مهم و  ياه  تکرح  هلمجزا  نآ  فادـها  تضهن و  لئاسم  حرط  قیاقح و  نایب  ییادز ، ماهوا  دوب و  هتـشگ 
لمع هب  نداد  سدقت  يزوریپ ، تسکـش و  زا  دیدج  موهفم  هئارا  هزرابم ، هکرحم  روتوم  ناونع  هب  تداهـش  هلأسم  حرط  .دوب  اروشاع 
هراشا نادـب  هک  يراثآ  رانک  رد.دـیدرگ  حرطم  يو  طسوت  هک  دوب  یلئاسم  نیرت  مهم  زا  اروشاع  یناسر  مایپ  هلأـسم  حرط  یـسایس و 
يرکف ياهزاین  هب  خساپ  رد  تداهـش  داهج و  نوچ  یمیهافم  ندرک  يدربراک  اهراتـشون  نیا  مومع  قطنم  هک  دش  هظحالم  دیدرگ و 

يرثا هک  يدابآ  فجن  یحلاص  هللا  تمعن  زا  دیواج » دیهش   » باتک هب  دیاب  دوب ، هرود  نیا  رد  هعیش  يرظن  و 
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، تسا هدـش  هتـشاگن  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  دروم  رد  هک  يراثآ  ریاس  اـب  هسیاـقم  رد  روبزم  رثا  .درک  هراـشا  دوب ، هناـبلط  رظن  دـیدجت 
نیرتداقتنارپ نیرتزیگنا و  ثحب  زا  یکی  دیدرگ ، رـشتنم  لاس 1349  رد  دش و  هتـشون  لاس 1348  رد  هک  باتک  نیا  .تسا  تواـفتم 

هاگن و عوضوم ، رد  هباشم  ياهراتشون  ریاس  اب  باتک  نیا  یساسا  توافت  .دیدرگ  یبهذم  یملع  ینید و  زکارم  لفاحم و  ياهراتشون 
.دشاب یم  زین  تیانع  رتکد  هجوت  دروم  هک  یعوضوم  .تسا  هنیمز  نیا  رد  هدش  دراو  دانسا  عبانم و  دروم  رد  هدنسیون  يداقتنا  لیلحت 

رد البرک ] هعقاو  هرابرد   ] سونأم تایاکح  تایاور و  زا  يرایـسب  اب  ناس  نیدـب  روبزم ] باتک  هدنیـسون   » ] هک دراد  یم  حیرـصت  يو 
هیزجت یـسررب و  دروم  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ماـیق  هناـبلط  رظن  دـیدجت  يزادـنا  مشچ  اـب  هک  تسا  نآ  رب  باـتک  هدنـسیون  دـتفا . » یم 

صوصخ رد  راشتنا  زا  سپ  هک  ییاهداقتنا  نیرت  مهم.دنک  لیلقت  ار  نآ  یـساسحا  یفطاع و  ياه  هبنج  هوالع  هب  هداد و  رارق  لیلحتو 
تنـس رد  دوجوم  ياهرایعم  اب  ًاساسا  هک  دوب  هعیـش  ریغ  عبانم  هب  يو  دایز  دانتـسا  دنب و  دیق و  یب  هدافتـسا  یکی  دش ، نایب  باتک  نیا 
هیرظن یـساسا  ياه  تخاس  ریز  زا  یکی  عقاو  رد  هک  دوب  ماما  یهلا  ملع  نتفرگ  هدـیدان  يرگید  دوبن و  موسرم  هعیـش  يداقتعا  ياـه 

هک هاگدید  نیا  هک  تسا  هتفای  صاصتخا  هتکن  نیا  هب  دیواج  دیهش  باتک  مهم  شخب  هک  ارچ  .تخاس  یم  وربور  شسرپ  اب  ار  هعیش 
هناهاگآ وا  .دیامن  در  تسا ، هدیـسر  وا  هب  ماما  یهلا  ملع  قبط  تسا و  هدش  ررقم  یهلا  هدارا  قبط  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  تسا  دـقتعم 

یهار رد  ار  ع )  ) نیسح ماما  نداهن  ماگ 
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لقن دنک  یم  یعس  يو  ساسا  نیا  رب  .دنک  یم  دادملق  كرد  مهف و  لباق  ریغ  دوش ، یم  یهتنم  يو  تداهش  هب  تسا  هتـسناد  یم  هک 
نیا زا  .دیامن  در  هداد و  رارق  دقن  دروم  دراد ، دوجو  دوخ  مایق  رد  ع )  ) نیسح ماما  ندوب  هاگآ  اب  هطبار  رد  هعیـش  تنـس  رد  هک  ییاه 

اب دیواجدیهـش  باتک  تفریذپ و  تروص  ماما  ملع  شوح  لوح و  هاگدید و  نیا  لباقم  رد  يداقتعا  یمالک و  يدـج  ياه  ثحب  ور 
نیا رد.تفرگ  زین  ار  نآ  دیؤم  ياه  سیون  طیرفت  نماد  یتح  اهداقتنا  نیا  دش و  وربور  یهجوت  لباق  ددعتم و  ياه  خساپ  اهداقتنا و 

هللا فطل  هللا  تیآ  رثا  هاگآ  دیهـش  باتک  باتک ، نیا  باوج  رد  اهدـقن  نیرتدـنت  لاح  نیع  رد  اهراتـشون و  نیرت  مهم  زا  یکی  نایم 
رظن ار  دیواج  دیهـش  هدنـسیون  هاگدـید  دـش ، هتـشاگن  ق.ه  لاـس 1391  هب  هک  دوـخ  باـتک  همدـقم  رد  وا  .دوـب  یناـگیاپلگ  یفاـص 
دروم دنـسپدرخ و  لیـصا و  ناشخرد و  تروص  زا  ار  هعماج  يوریپ  لـباق  كرحتم و  بتکم  کـی  هک  دـنک  یم  دادـملق  يراـجنهان 

ندـناوخ يدادبتـسا  نمـض  یناگیاپلگ  یفاص.تسا  هداد  هولج  شزرا  یب  يراک  هابتـشا  هطلاغم و  اب  تسا و  هدومن  جراخ  نآ  مارتحا 
عافد تقیقح و  ندرک  راکشآ  يداقتعا و  ياهزرم  زا  يرادساپ  هاگآ ، دیهش  باتک  نتـشاگن  زا  ار  دوخ  فده  دیواج ، دیهـش  هیرظن 

، دیواج دیهـش  باتک  هاگدید  فالخرب  هک  دراد  یم  حیرـصت  .درمـش و  یم  رب  راکفا  یهارمگ  زا  يریگولج  ءادهـشلا و  دیـس  مایقزا 
مهارف یمالـسا  تموکح  طیارـش  هک  تسناد  یم  تشاد و  یهاگآ  ملع و  یماـظن ، يزوریپ  ندـشن  لـصاح  دوخ و  تداهـش  زا  ماـما 

تافارحنا تاهابتشا و  عفر  نید و  ءایحا  دیزی و  تموکح  نالطب  نالعا  مایق  زا  يو  فده  اذل  .تسین 

ههد ود  تایبدا  رب  دیکأت  اب  یمالسا  بالقنا  هشیدنا  رد  تداهش  موهفم  یسانشزاب  رب  يدمآرد 
یمالسا بالقنا  زا  شیپ 
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.تسا مولعم  زین  باتک  ناونع  رد  یبوخ  هب  هک  یعوضوم  .دوب  نید  زا  دیزی  هدنشک  تابرض  عفد  مالسا و  یتموکح  ماظن  تاجن  و 

يریگ هجیتن 

مایق هژیو  هب  نآ  شوح  لوح و  ياـه  ثحب  تداهـش و  داـهج و  عوضوم  هک  ددرگ  یم  دـیکأت  راتـشون  نیا  زا  يریگ  هجیتن  ناونع  هب 
دروم یمالـسا  بالقنا  زا  شیپ  ياه  ههد  رد  دـیآ ، یم  رامـش  هب  هعیـش  گنهرف  یـساسا  ياـه  هزومآ  هلمج  زا  هک  ع )  ) نیـسح ماـما 
ناوـنع هـب  هداد و  ماـجنا  نآ  يرورپ  زاـب  حرط و  رد  ار  یمهم  ياـه  شــشوک  هعیــش  یناــحور  نارکفتم  تـفرگرارق و  یــسانشزاب 
ندودز نآ  هجیتن  نیرت  يروف  هک  دـندومن  حرطم  یعیـش  هشیدـنا  رد  يرکف  نیداینب  میهافم  زیهجت  يارب  یبهذـم  نورد  يراـکوزاس 

ناینب رد  تالوقم  نیا  دـنچ  ره  .دوب  ع )  ) نیـسحلا هللا  دـبع  یبا  مایق  ینعی  نآ ؛ هنومن  نیرت  مهم  زا  هژیو  هب  نآ و  زا  ماهوا  تاـفارخ و 
شقن میهاـفم و  نـیا  هعیـش ، یـسایس  وـن  ناـمتفگ  نورد  رد  دـیدج  طیارـش  رد  یلو  تـشاد ، يا  هژیو  هاـگیاج  هعیـش  هشیدـنا  ياـه 

هزرابم و یکیروئت  نییبت  هیجوت و  رد  دومن و  افیا  یتنـس  تاراظتنازا  رتارف  يراک  تفایزاب و  ار  دوخ  یـساسا  راب  ـالبرک  ياهدادـیور 
.دش هتفرگ  راک  هب  نآ  شوح  لوح و  لئاسم 

ههد ود  تایبدا  رب  دیکأت  اب  یمالسا  بالقنا  هشیدنا  رد  تداهش  موهفم  یسانشزاب  رب  يدمآرد 
یمالسا بالقنا  زا  شیپ 
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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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