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باتک تاصخشم 
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قارع ناریا و  گنج  : عوضوم

همدقم

یتشهب . دیهش  هاگشناد  للملانیب  طباور  هتشر  دشرا  یسانشراک  يوجشناد 
یمالسا بالقنا  يزوریپ  ینعی  مهم ، دادیور  ود  عوقو  ایند ، قطانم  نیرتینارحب  زا  یکی  هنایمرواخ ، رد  هتـشذگ ، نرق  ياهههد  نیرخآ  رد 

نوزفا هلاس  تشه  گنج  میدوب . دهاش  ياهلاس 1979 و 1980  رد  بیترت  هب  ار  یمالسا  يروهمج  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  ناریا و  رد 
هدـمع ياهتردـق  یتـح  هقطنم و  زا  جراـخ  هقطنم و  ياـهروشک  زا  يرایـسب  قارع ، ناریا و  ینعی  هـقطنم ، هدـمع  تردـق  ود  يریگرد  رب 

درک . ریگرد  ار  يوروش  اکیرما و  دننام  یناهج ،
ياهتردـق تسایـس  عفانم و  رب  بالقنا )  ) نآ ریثأت  شقن و  یـسررب  تسا ، هدروخ  هرگ  بالقنا  تیهاـم  اـب  گـنج  تیهاـم  هک  اـج  نآ  زا 

داینب ياهشبنج  ناریا ، بالقنا  زا  شیپ  ات  تفگ  ناوتب  دـیاش  هنومن ، يارب  دراد . ترورـض  ناریا  لاـبق  رد  ياهقطنم  ياهتردـق  گرزب و 
، ناریا بالقنا  زا  دـعب  اـما  [ ، 2 ، ] الاو ياهتسایـس  ات  دـشیم  بوسحم  [ 1  ] یلفـس ياهتسایـس  هرمز  رد  اهنآ  تیمها  یمالـسا و  هنایارگ 
. دنریگیم رارق  الاو ، حطس  رد  دنوشیم و  جراخ  یلفس  حطس  زا  یمالسا  ياهشبنج  اهتضهن و  هک  انعم  نیدب  میدهاش . ار  رما  نیا  رییغت 

لیدبت رتسب  نیا  نورد  رد  رگد  ینتم  يوق و  نامتفگ  هدرخ  هب  هدش و  ادـج  [ 3  ] رتسب ینیشن  هیشاح  زا  اهتضهن  نیا  نردم ، تسپ  ریبعت  هب 
دنوشیم .

یتاریثأت تشاذگ ؛ اج  رب  دوخ  زا  سراف  جیلخ  هقطنم  ياهتردق  گرزب و  ياهتردق  ياهيژتارتسا  رد  ار  یفرژ  تاریثأت  یتالوحت  نینچ 
زا یکی  رد  هک  قارع ، ناریا و  گنج  تسا . ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  لاـبق  رد  اـهنآ  ياهيریگعـضوم  كرد  مزلتـسم  ناـشمهف  هک 

اهنت دــش ، اـپ  رب  [ 4  ] روـشک نـیا  رد  یمالـسا  تموـکح  رارقتــسا  هرود  ینعی  ناریا ، یمالــسا  يروـهمج  یخیراـت  عطاـقم  نیرتساـسح 
درک . هدهاشم  ار  روبزم  ياهتردق  ناهنپ  راکشآ و  ياهيریگعضوم  حوضو  هب  ناوتیم  هک  تسا  یهاگنالوج 

قیقحت یلصا  شسرپ  ور ، نیا  زا  تسا . گنج  ربارب  رد  نآ  میقتسم  ریغ  میقتسم و  ياهيریگعضوم  لیئارـسا و  میژر  رب  قیقحت  نیا  زکرمت 
دوب ؟ هچ  قارع  ناریا و  گنج  ربارب  رد  لیئارسا  میژر  عضوم  هک  تسا  نیا  رضاح 

دوب . روشک  ود  ره  ياوق  فیعضت  يارب  یشیاسرف  گنج  راتساوخ  لیئارسا  هک  تسا  نیا  قیقحت  یلصا  هیضرف 
دوش : هداد  خساپ  قیقحت  نیا  یعرف  ياهشسرپ  هب  هک  تسا  مزال  روبزم  هیضرف  تابثا  يارب 

دوب ؟ ناریا  یمالسا  يروهمج  ياوق  ندرب  لیلحت  فیعضت و  لابند  هب  لیئارسا  ارچ  ( 1
دوب ؟ قارع  فیعضت  راتساوخ  لیئارسا  ارچ  ( 2

هب  ندیسر  يارب  روشک  ود  نیا  لابق  رد  لیئارسا  درکلمع  ( 3
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هحفص 51 ] ] 

درب ؟ هرهب  يژتارتسا  کی  زا  ود  ره  يارب  ایآ  دوب ؟ هنوگچ  روشک ) ود  ره  ياوق  ندرب  لیلحت   ) فده نیا 

ناریا فیعضت  زا  لیئارسا  فادها 

یمالسا بالقنا  زا  سپ  لیئارسا  اکیرما و  لابق  رد  ناریا  ياهتسایس  رییغت 

بوچراچ رد  تسایس  نیا  تخانش . تیمسر  هب  وتکاف  ود  تروص  هب  ار  لیئارسا  یـسمش  يرجه  لاس 1329  رد  هاـش  میژر  هیکرت ، زا  سپ 
یتسینویهـص میژر  رب  راشف  شهاـک  يارب  بارعا  رـس  تشپ  رد  نمااـن  هقطنم  داـجیا  موهفم  هب  هک  ياهیـشاح ، نیرتکد  هب  فورعم  نیرتکد 

رایتخا رد  دندربیم ، رس  هب  رصم  هیروس و  نانبل ، رد  هک  ار  ناریا  میژر  نافلاخم  تاعالطا  رابخا و  زین ، لیئارسا  لباقم ، رد  دش . ذاختا  دوب ،
[ . 5 . ] دادیم رارق  ناریا  تینما  تاعالطا و  نامزاس 

هاش رادید ، نیا  رد  هک  دش  هتفگ  درک . رفـس  نارهت  هب  هاش  توعد  هب  لیئارـسا ، ریزوتسخن  ریامادـلگ ،  ( ، 1350 لاس 1972 (  هم  هام  رد 
زا هاش  تخانش  عقاو ، رد  دنک . يرگیجنایم  تاداسرونا  ریامادلگ و  نایم  ات  دیشوک  درک و  حرطم  ار  لیئارسا  رصم و  نایم  حلص  قفاوت  هدیا 

قفاوت هب  ندیسر  يارب  شلیامت  لیالد  زا  یکی  دننک ، کمک  اکیرما  هرگنک  رد  يو  فادها  ققحت  هب  دنناوتیم  ییاکیرما  نایدوهی  هک  نیا 
راکفا دزن  هک  اجنآ  زا  تسیرگنیم و  اکیرما  یلخاد  ياهتسایـس  هنحـص  رد  يدودحمان  تردق  هلزنم  هب  لیئارـسا  هب  يو  دوب . لیئارـسا  اب 

، هرود نیا  رد  دبای . تسد  دوخ  بولطم  جـیاتن  هب  نتگنـشاو  رد  لیئارـسا  روهـشم  یبال  قیرط  زا  دیـشوکیم  دوبن ، بوبحم  اکیرما  یمومع 
. دشیم لماش  ار  ییاوه  گنج  یـسوساج و  ینیمز ، گنج  رد  ناریا  نارـسفا  شزومآ  تاحیلـست ، شورف  لیئارـسا  ناریا و  نایم  يراکمه 

ناریا هب  لیئارسا  تارداص   ( ، 1351 لاس 1973 (  رد  هک  يروط  هب  تفای ، شرتسگ  هرود  نیا  یط  زین  روشک  ود  يراجت  طباور  نینچمه ،
 ) لاس 1978 ات  رـالد و  نویلیم  هـب 195   ( ، 1355 لاس 1977 (  رد  و  رـالد ، نویلیم   63  ( ، 1352 لاس 1974 (  رد  رـالد ، نویلیم  هب 33 

تازیهجت لاس ، نیا  رد  تارداص  هک  دش  روآدای  دیاب  هتبلا ، [ 6 . ] دیسر لیئارسا  تارداص  لک  دصرد  ینعی 7  رالد  نویلیم  هب 225   ( 1356
يارب سراـف  جـیلخ  هقطنم  رد  ناریا  کـیژتارتسا  تیمها  هک  تسا  یتاـعالطا  راـمآ و  نینچ  هـب  هجوـت  اـب  تـفرگیم . رب  رد  زین  ار  یماـظن 

دوشیم . صخشم  بارعا  ههبج  لباقم  رد  هژیو  هب  لیئارسا ،
رب نینچ  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  یـشان  لیئارـسا  يداصتقا  یـسایس و  ياهنایز  ناریا ، نایدوهی  مان  اـب  دوخ  باـتک  رد  ناویک  نومأـم 

درمشیم :
دوب ؛ لیئارسا  يارب  ینئمطم  یتفن  عبنم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ناریا  ( 1

[ . 7 [ ؛ دوب يوروش  ذوفن  ربارب  رد  لیئارسا  دحتم  ناریا ، ( 2
دندربیم ؛ يراشرس  دوس  هار  نیا  زا  یلیئارسا  ياهتکرش  دوب و  لیئارسا  هب  کیدزن  رایسب  ياهروشک  زا  ناریا  ( 3

و  داد ؛ تسد  زا  ار  دوخ  یتعنص  ياهالاک  يزرواشک و  تادیلوت  مهم  رادیرخ  کی  لیئارسا  ناریا  رد  بالقنا  عوقو  اب  ( 4
، نیاربانب دورب ؛ تسد  زا  بارعا  لباقم  رد  لیئارسا  دنمتردق  دحتم  ات  دش  ثعاب  یسایس ، کیژتارتسا  دعب  رد  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  ( 5
اب المع  هک  یعوضوم  درک ؛ ور  هب  ور  شلاچ  اب  ار  دوجوم  عضو  ظفح  یلیئارـسا  لصا  المع  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  هک  مینیبیم 

روبزم دیدهت  لباقم  رد  تعرس  هب  میژر  نیا  هک  دش  ثعاب  نیاربانب ، [ 8 [ ؛ تشاد تافانم  هنایمرواخ  هقطنم  يارب  لیئارسا  رظن  دم  تالداعم 
دریگب . عضوم 

ناریا یمالسا  بالقنا  یلیئارسا  دض  تیهام 
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یلمع و ياههشیر  ياراد  یمالسا و  يروهمج  ماظن  درکلمع  تیهام و  رد  یلیمحت ، گنج  یط  ناریا  هیلع  لیئارسا  يریگعضوم  مود  لیلد 
دشابیم . يرظن 

ناریا  یمالسا  بالقنا  ربهر  ماقم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما 

هحفص 52 ] ] 

اب تفلاخم  راحتنا و  کی  یمالسا  ياهتلود  يارب  هعجاف و  کی  ناناملسم  يارب  ار  روشک  نیا  ییاسانـش  لیئارـسا و  تلود  لیکـشت  حرط 
نیا : » دندومرف برع  ياهروشک  نارس  هب  باطخ  دوخ ، نانخس  زا  يرگید  ياج  رد  ناشیا  [ 25 . ] دندرمش رب  یمالسا  گرزب  هیضرف  ار  نآ 
همه هجوتم  نآ  ررـض  رطخ و  هکلب  تسین ، برع  تلم  یبوکرـس  يارب  اـهنت  دناهتـشامگ ، یمالـسا  ياـهروشک  بلق  رد  ار  داـسف  هموـثرج 
نیا هیلع  ياهبرح  هلزنم  هب  دنراد ، رایتخا  رد  هک  یتاناکما  رگید  تفن و  زا  دیاب  زیختفن  ياهروشک  ياهتلود  نیاربانب ، تسا ؛ هنایمرواخ 

ره میژر ، نیا  ناناملـسم و  نیب  گنج  تلاح  مالعا  یتسینویهـص و  میژر  اب  هطبار  عطق  رب  دیکأت  نمـض  ناشیا  [ 18 «. ] دننک هدافتسا  میژر 
نمـشد بصاغ و  عورـشمان ، میژر  نیا  ناشیا ، رظن  زا  هک  ارچ  دندرک ، مالعا  مارح  روشک  نیا  اب  ار  یماظن  يراجت و  یـسایس ، هطبار  هنوگ 

قیرط زا  هچ  یمسر ، روط  هب  هکلب  دوب ، راکشآ  ماما  مالک  ياوتحم  رد  اهنت  هن  یلیئارسا ، دض  عضوم  نیا  [ 19 . ] دوب ناهج  ناناملسم  یمامت 
هلزنم هب  ناضمر  هام  رخآ  هعمج  مالعا  ینعی  هر ،)  ) ینیمخ ماما  يراکتبا  حرط  هژیو  هب  امیـس ، ادـص و  هعمج ، زامن  دـننام  یلخاد ، تاناکما 

مـالعا و یللملانیب  ياـهناگرا  رگید  تینما و  ياروش  لـلم ، ناـمزاس  دـننام  یللملانیب ، ياـهنامزاس  قیرط  زا  هچ  سدـق و  یناـهج  زور 
دشیم . عافد  نیطسلف  مولظم  مدرم  قوقح  زا  بیترت ، نیدب  دشیم و  يریگیپ 

تسا : ینتبم  لوصا  نیا  رب  ناریا  یساملپید  ینابم  تفگ  ناوتیم  هر )  ) ینیمخ ماما  ياههشیدنا  یسررب  اب 
ناناملسم ؛ رب  رافک  هطلس  ذوفن و  هار  دادسنا  لیبس : یفن  هدعاق  ( 1

نایناهج ؛ هب  یمالسا  بالقنا  یسایس  یگنهرف و  يونعم ، مایپ  ندناسانش  توعد : لصا  ( 2
لباقم رد  ناناملسم  داحآ  يراکنا  يریگعـضوم  يانعم  هب  يربت  و  تسود ، ردارب و  ياهروشک  اب  یتسود  يانعم  هب  یلوت  يربت : یلوت و  ( 3

كرشم ؛ رفاک و  ياهماظن 
نارگ و هلخادـم  نابـصاغ و  ربارب  رد  اهنآ  تمواقم  يرادـیاپ و  ناوت  شیازفا  يارب  ناملـسم  نازرابم  زا  یناـبیتشپ  بولق : فیلأـت  لـصا  ( 4
زا یـساسا  نوناـق  نتم  رد  روبزم ، لوصا  یناـبم و  هعومجم  هک  [ 20 . ] فعـضتسم هاوخ و  يدازآ  شخب و  يدازآ  ياهتضهن  زا  تیاـمح 

[ . 23 . ] تسا هتفای  ساکعنا  [ 22  ] مهدزای و  [ 21  ] موس لصا  هلمج ،
یساسا نوناق  رد  جردنم  یمالـسا  یـساملپید  لوصا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  دیاقع  راکفا و  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  بلاطم  نیا  هعومجم  زا 

زا يونعم  یلام و  ياهتیامح  رگید ، يوس  زا  تسا . هدرک  هزیروئت  يرظن  دعب  رد  ار  لیئارسا  اب  هلباقم  تمواقم و  ناریا  یمالسا  يروهمج 
ياضعا زا  یخرب  هک  يروط  هب  تسا ، لیئارـسا  يرگدادیب  ملظ و  اب  هلباقم  یلمع  دـعب  يایوگ  ینانبل  ینیطـسلف و  ياهکیرچ  نازراـبم و 

تیهام هک  دندقتعم  دـننادیم و  ینتـسسگان  کیژتارتسا و  قیمع ، ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اب  شبنج  نیا  دـنویپ  نانبل  هللابزح  شبنج 
[ . 24 . ] دشابیم راوتسا  یعیش  یمالسا و  تاداقتعا  اهشزرا و  يانبم  رب  تسا و  کیژولوئدیا  الماک  دنویپ  نیا 

دنک رد  ار  ییازـسب  شقن  هتفرگ و  ماهلا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  سامح ، یمالـسا و  داـهج  ياـهشبنج  شقن  هب  ناوتیم  نینچ ، مه 
تامادقا زا  ياهنومن  هضافتنا  اتسار ، نیا  رد  دومن . هراشا  دناهدرک ، افیا  یتسینویهص  میژر  عفانم  یلم و  تینما  دیدهت  حلـص و  دنور  ندرک 

[ . 25 . ] دوشیم بوسحم  اههورگ  نیا  مهم 
لیدبت و هنایمرواخ  ساسح  هقطنم  رد  هژیو  هب  مالسا ، ناهج  حطس  رد  یمالسا  ییارگ  لوصا  نوناک  هب  ار  ناریا  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 

قارع ناریا و  گنج  رد  لیئارسا  www.Ghaemiyeh.comدربهار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 21زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوب ینتبم  یمالـسا  بان  ياهشزرا  هب  تشگزاب  ییارگ و  مالـسا  رب  هک  درک  هئارا  ار  تسینویهـص  نارگلاغـشا  اب  هزرابم  زا  ینیون  کـبس 
هجراخ ریزو  نایاد ، هشوم  هک  دوب  يدح  هب  هقطنم  يارگ  مالسا  ياههورگ  نایم  رد  نآ  ياهنامرآ  بالقنا و  نیا  زا  هتساخرب  لاح  روش و 

پمک زا  رتمهم  ياهلئسم  هک  مدرک  تحیصن  ار  نیگب  نم  تسا و  هداد  خر  هقطنم  رد  ياهلزلز  : » تفگ هدیدپ  نیا  هب  شنکاو  رد  لیئارـسا ،
درک : راهظا  هنیمز  نیا  رد  زین  رجنیسیک  میزادرپب .» نآ  هب  دیاب  هک  هداتفا  قافتا  دیوید 

ناریا و  یمالسا  بالقنا  موس  یمالسا ، ییارگداینب  مود  هعیش ، میزیلاکیدار  یلوا  دش : ور  هب  ور  رطخ  راهچ  اب  هنایمرواخ  »

هحفص 53 ] ] 

يوروش .» مراهچ 
دش : روآدای  يرگید  ییاج  رد  يو 

ياـهسوباک هراومه  ناریا  تسا . هداد  رارق  دوخ  ریثأـت  تحت  ار  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  تدـم  زارد  رطخ  ناریا ، بـالقنا  میقتـسم  رطخ  »
[ . 18 «. ] دزیگنایمرب ار  بارعا 

، هـقطنم رد  یمالــسا  يارگداـینب  ياـهتضهن  دــیدشت  نآ ، ياـهشزرا  اـهنامرآ و  ناریا و  بـالقنا  عوـقو  دــش ، هـتفگ  هـک  روطناــمه 
يروهمج یـساسا  نوناق  رد  جردـنم  لوصا  یمالـسا و  یـساملپید  ینابم  یناریا ، تاماقم  رگید  بالقنا و  ربهر  حیرـص  ياهيریگعـضوم 

شلاـچ هب  یلمع  کـیروئت و  رظن  زا  ار  لیئارـسا  يدربـهار  لوصا  هک  دـندش  بجوم  هقطنم  رد  ار  یتـالوحت  عوـقو  یگمه  ناریا  یمالـسا 
دناشکیم .

ياوق هنزاوم  یلعف  لالتخا  هیاس  رد  رصم ، میژر  میلست  زا  یشان  دیدج  لومرف  قبط  دوب ، هتفرگ  رظن  رد  ههد 80  يارب  لیئارسا  هک  يدربهار 
ره زا  اهنآ  نتشادزاب  عضو و  نیا  ربارب  رد  میلست  هب  بارعا  نتشاداو  هقطنم ، رد  دوجوم  عضو  ظفح  یتسینویهص ، تیدوجوم  عفن  هب  هقطنم 
زا نتفر  رتارف  هک  دـش  هتفرگ  رظن  رد  يزمرق  طوطخ  يژتارتسا  نیا  رد  دوب . هتفرگ  لکـش  گنج  هب  لـسوت  اـب  نآ  رییغت  يارب  شـالت  هنوگ 

ینارنخس کی  یط  نوراش  لیرآ  دشیم . بوسحم  هدنرادزاب  گنج  ششوپ  رد  لیئارـسا  بناج  زا  دیدج  زواجت  زاغآ  يارب  ياهناهب  اهنآ 
درمشرب : نینچ  ار  زمرق  طوطخ  ههد 80  رد  لیئارسا  تینما  هرابرد   ( ، 1360 لاس 1981 (  رخاوا  رد 

یتسینویهص ؛ تیدوجوم  نوماریپ  یبرع  ياهروشک  رد  دوجوم  عضو  ظفح  ( 1»
نانبل ؛ رد  ناینیطسلف  تمواقم  تیلاعف و  زا  يریگولج  ( 2

نانبل ؛ بونج  رد  دوجوم  عضو  ندروخ  مه  رب  زا  تعنامم  ( 3
نالوج ؛ انیس و  رد  هدش  صخشم  یتینما  ياهشزاس  ندش  هتشاذگ  اپ  ریز  زا  يریگولج  ( 4

و  لیئارسا ؛ یلم  تینما  دیدهت  هیلع  تیلاعف  همادا  ( 5
یمتا .» حالس  تفایرد  زا  بیقر  ياهروشک  نتشادزاب  ( 6

سوباک هب  لیئارـسا  یتینما  يایور  یعون ، هب  دـندش و  دـیدهت  المع  تسخن  هناگراهچ  لوصا  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
کی زا  هک  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رطخ  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  هچ  ات  دمآرب  ددص  رد  روشک  نیا  ور ، نیا  زا  [ 19 . ] دش لیدبت 

لیئارسا يزرم  نورب  يزرم و  نورد  یتینما  میژر  رگید ، يوس  زا  دوب و  هتفرگ  لکـش  میژر  نیا  عفن  هب  هک  ار  هقطنم  رد  دوجوم  عضو  وس ،
دنک . راهم  دوب ، هدرک  دیدهت  يدج  روط  هب  ار 

لوق زا  دوش ؟ زوریپ  قارع ) ناریا و   ) گنج رد  اتقیقح  فرط  کی  رگا  داد  دـهاوخ  يور  یتاقافتا  هچ  مان  اب  ياهلاقم  رد  کیوزوین  هیرـشن 
رد ناریا  اهنآ ، داقتعا  هب  دوب ، دـهاوخ  ویرانـس  نیا  هبنج  نیرتدـب  ناریا  يزوریپ  : » دـیوگیم لیئارـسا ، رد  هناـیمرواخ  لـئاسم  ناسانـشراک 
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نیب ییاهشنت  تعرـس  هب  دوش ، زوریپ  ناریا  رگا  هک  دـننکیم  لالدتـسا  اهنآ  تسا . لیئارـسا  يارب  يرتكانرطخ  نمـشد  قارع  اب  هسیاقم 
ناتـسبرع دـننام  برغ ، رادـفرط  برع  ياهروشک  رد  یمالـسا  بـالقنا  داـیرف  هک  یتروص  رد  درک و  دـهاوخ  زورب  برع  ياـیند  نارهت و 

، ناریا يوس  زا  دیدهت  تلع  هب  یبرع  ياهروشک  دننزیم  سدح  اهیلیئارسا  دش . دهاوخ  رتقیمع  نارحب  نیا  دریگب ، جوا  رـصم  يدوعس و 
هک یعوضوم  دنک ؛ يراددوخ  اهنآ  هب  کمک  زا  دناوتب  لکـشم  نتگنـشاو  دروآ و  دـنهاوخ  يور  اکیرما  هب  یماظن ، کمک  تفایرد  يارب 

بارعا و  ههبج  تیوقت  نآ  هجیتن 

هحفص 54 ] ] 

، رگید يوس  زا  تسنادیم . رتیلمع  ار  قارع  اب  شزاس  لیئارـسا  بیترت ، نیدـب  [ 20 «. ] دوب دهاوخ  هنایمرواخ  رد  اکیرما  میقتـسم  تلاخد 
اب امـسر  هک  کیمداکآ ، سامت  دـنچ  هنیمز ، نیا  رد  داد  ناشن  دوخ  زا  ار  ییاهيریذـپفاطعنا  زین  قارع  اـهيریگهجیتن ، نیا  اـب  ناـمز  مه 

یمیلک ناربهر  رظن  اـت  دیـشوک  رایـسب  نتگنـشاو  رد  قارع  ریفـس  تفرگ و  تروص  اهیلیئارـسا  اـهیقارع و  نیب  دوب ، هدـش  تقفاوم  اـهنآ 
یکاح اهدروخرب  هنوگ  نیا  : » دیوگیم افیح ، هاگشناد  رد  قارع  خیرات  سانشراک  مادابایزنامآ ، دنک . بلج  ار  اکیرما  رد  لییارسا  رادفرط 

زا دـعب  هک  ییارگتحلـصم  حالطـصا  هب  میژر  یتح  دـینک ، هدـهاشم  ناریا  رد  ار  نآ  دـیناوتیمن  امـش  هک  تسا  قارع  يریذـپفاطعنا  زا 
ار لیئارـسا  دوجو  هدرک ، رداص  سراف )  ) جیلخ هقطنم  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  درک  دهاوخ  یعـس  دمآ ، دـهاوخ  راک  يور  هب  ینیمخ  ماما ] ]

[ . 21 «. ] دزادنا رطخ  هب  ار  اکیرما  عفانم  هتفرگ و  هدیدان 
درم لوق  زا  دـنکیم  باختنا  ار  قارع  مه  ریماش  یتح  سراف :)  ) جـیلخ گنج  مان  اـب  یبلطم  رد  اـماروناپ  ناـبز  ییاـیلاتیا  هیرـشن  نینچ ، مه 

دسیونیم : لیئارسا ، تقو  عافد  ریزو  نواعم  يروپیز ، ياخ 
تسا رارق  رگا  هک  تسا  هدش  دعاقتم  نونکا  لیئارسا  تلود  دوشیم . هدیـشک  قارع  يوس  هب  اکیرما  هدحتم  تالایا  زا  يوریپ  هب  لیئارـسا  »
زورما هک  هیروس ، تخـس  رـس  نمـشد  ینعی  دـشاب ، قارع  روشک ، نآ  هک  رتـهب  هچ  دوـشب ، هدـنرب  فرط  کـی  سراـف )  ) جـیلخ گـنج  رد 

[ . 22 «. ] دیآیم رامش  هب  لیئارسا  نمشد  نیرتدنمورین 
ناـشن ار  اـهنآ  یگمه  ناوتب  دـیاش  هک  میدـهاش  ار  لیئارـسا  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  تامادـقا  قارع  ناریا و  گـنج  لوط  رد  سپ ، نیا  زا 

زا روـشک  نیا  ماـن  فذـح  قارع ، یتاحیلـست  میرحت  وـغل  تسناد . گـنج  ندرک  ینـالوط  ناریا و  فیعـضت  قارع و  زا  يرادـبناج  هدـنهد 
توکـس تفرگ . ماجنا  اکیرما  يوس  زا  هک  دوب  قارع  زا  لیئارـسا  [ 23  ] میقتـسم ریغ  ياهتیامح  هلمج  زا  تسیرورت  ياهروشک  تسرهف 

هب هلمح  هچبلح و  ییایمیـش  نارابمب  هلمج  زا  قارع  هناراکتیانج  تامادقا  لباقم  رد  رـشب  قوقح  رادـفرط  ياهنامزاس  یعمج و  ياههناسر 
، نانبل بونج  هب  لیئارسا  شترا  مجاهت  رگید ، يوس  زا  دوب . تامادقا  نیا  موادت  روظنم  هب  دادغب  يارب  يزبس  غارچ  [ 24 ، ] ینوکسم قطانم 
دـنکب و ار  هدافتـسا  نیرتـشیب  تصرف  نیا  زا  نیـسح  مادـص  اـت  دـش  ثعاـب  دوـب ، نراـقم  یناریا  ياـهورین  يوـس  زا  رهـشمرخ  حـتف  اـب  هک 

[ . 25 . ] دهد رارق  لیئارسا  اب  یبلط  هزرابم  عاعشلاتحت  ار  ناریا  یماظن  ياهيزوریپ 

قارع فیعضت  زا  لیئارسا  فادها 

رگید فـالخرب  قارع  دـنربیم و  رـس  هب  گـنج  تلاـح  رد  دادـغب  ویوآ و  لـت  لیئارـسا ، بارعا و  گـنج  ناـمز  زا  ینعی  لاـس 1948 ، زا 
يربهر هک  یلیئارـسا ، نارادمتـسایس  داقتعا  هب  دوب . هدرک  يراددوخ  هکراتم  دادرارق  ياـضما  زا  گـنج ، نآ  رد  ریگرد  برع  ياـهروشک 

هب یحالس  نینچ  دراد و  طابترا  یمتا  بمب  دیلوت  اب  نیسح  مادص  يوس  زا  يراج  ياهتـسه  همانرب  تشاد ، هدهع  رب  نیگب ، میخانم  ار  اهنآ 
اـههناسر و لاـح ، نـیع  رد  [ 26 . ] دـش دـهاوخ  هتفرگ  راـک  هب  لیئارـسا  هـیلع  اـساسا  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  هـیلع  قارع  گـنج  مـغر 
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يارب اهنآ  دنادیم . قارع  ناریا و  ناوت  هیزجت  يارب  یلماع  ار  گنج  نیا  لیئارـسا  هک  دندوب  یعدـم  هنایمرواخ  هقطنم  يربخ  ياههاگتـسد 
، اریز تسا ؛ حلـص  هن  گنج و  هن  تلاح  ناریا  قارع و  رد  لیئارـسا  عفانم  يارب  لآهدـیا  تیعـضو  هک  دـندرکیم  لالدتـسا  اعدا  نیا  تابثا 

قارع مچرپ  ریز  سراف ]  ] جـیلخ لحاوس  یگچراپکی  هب  الامتحا ، درک و  دـهاوخ  تیوقت  سراف ]  ] جـیلخ هب  ار  نآ  تیزکرم  قارع  يزوریپ 
یماـظن و هـبرجت  نداد  ناـشن  رب  نوزفا  قارع  رب  يزوریپ  زین ، ناریا  دروـم  رد  دـش ، دــهاوخ  رجنم  یبرع  اـی  صخــشم  ياهـقطنم  حرط  رد 
. تسا كانرطخ  لیئارسا  تینما  يارب  هک  یعوضوم  داد ؛ دهاوخ  شیازفا  زین  ار  اهنآ  هیحور  روشک ، نیا  شترا  ياهورین  یمزر  یگتـسیاش 

[ . 27]

لیئارسا تسخن  تیولوا  ناریا ، فیعضت 

دوب ناریا  هب  میژر  نیا  بناج  زا  حالـس  شورف  نیغورد  حرط  داد ، ماجنا  ناریا  ههجو  هب  ندز  هبرـض  يارب  لیئارـسا  هک  ییاـهراک  هلمج  زا 
تردق  رهاظم  زا  یکی  هلزنم  هب  زورما  هک  يربخ ، ياههاگتسد  دشیم و  حرطم  قارع  ناربهر  يوس  زا  مادم  هک 

هحفص 55 ] ] 

اکیرما لیئارـسا و  تاماقم  نایم  هدمآ  لمع  هب  ياهیگنهامه  یط  هنیمز ، نیا  رد  دـندزیم . نماد  عوضوم  نیا  هب  دوشیم ، دای  اهنآ  زا  مرن 
ناوـنع نینچ  لیئارـسا  تاـماقم  دـشیم و  رـشتنم  يربـخ  یـسایس و  لـفاحم  رد  یتسینویهـص  میژر  طـسوت  ناریا  هـب  حالـس  شورف  هعیاـش 

[ . 28 . ] تسا هدش  رداص  اکیرما  يوس  زا  ناریا  هب  حالس  شورف  زوجم  هک  دندرکیم 
دش . دراو  ناریا  رب  هک  دوب  يرگید  ماهتا  زین  لاس 1981  رد  قارع  ياهتسه  هاگیاپ  مادهنا  رد  یتسینویهص  میژر  اب  يراکمه  نینچ ، مه 

دوب . ناریا  یمالسا  تموکح  هیلع  یناور  گنج  هدنرب  گرب  هلئسم  نیا  دسریم  رظن  هب  تسخن ، ماهتا  هرابرد 
بجوم دز و  نماد  ار  هعیاش  نیا   ( ، 1361  / 12  / 17 سرام 1982 (  متشه  هبنشود  زور  رد  هک  دوب  زمیات  كرویوین  هیرـشن  نیا  عقاو ، رد 

ياهسیورـس هب  کیدزن  عبانم  زا  هدیـسر  پاـچ  هب  ربخ  هک  دـنکیم  اـعدا  هیرـشن  نیا  دـبای . راـشتنا  یعیـسو  حطـس  رد  هلـصافالب  اـت  دـش 
طوقـس هثداح  [ 29 . ] دـنکیم راـیتخا  توکـس  دـهیمن و  يرگید  حیـضوت  چـیه  نآ ، زا  سپ  تـسا و  هدـمآ  تـسد  هـب  یبرغ  یتاـعالطا 

رد اـمیپاوه  نیا  هک  دـشیم  هتفگ  دوـب . تاـغیلبت  عوـن  نیا  يارب  يرگید  هناـهب  يوروـش  كاـخ  زارفرب  هـیئوژ  رد 8  ینیتناژرآ  ياـمیپاوه 
هک نیا  تسا . هدوب  زاورپ  لاـح  رد  ناریا  سربـق و  ییاوـه  طوـطخ  رد  تکرح و  لیئارـسا  زا  ناریا  هب  یماـظن  لـئاسو  لـیوحت  بوچراـچ 

نیا رگنایب  اـعدا و  نیا  ندوب  تسرداـن  رب  یلیلد  دوخ ، تسا  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ار  ینـشور  حـضاو و  دنـس  نینچ  زمیاـت  كرویوین 
ناوتیم ار  ریز  لیالد  هراب  نیا  رد  تسا ؛ هتـشادن  دوجو  ینیتناژرآ  يامیپاوه  هراـبرد  يرگید  يدـج  ینتفگ و  زیچ  چـیه  هک  تسا  بلطم 

درمشرب :
تسرد اعدا  نیا  هچنانچ  یهگناو ، دنکیمن . روبع  يوروش ، زا  ملـسم  روط  هب  نارهت ، هب  سربق  زا  ییاوه  هار  نیرتنئمطم  هک ، نیا  تسخن 

زا ار  دوخ  تیامح  ات  درکیم  يرادربهرهب  نآ  زا  وحن  نیرتهب  هب  امیپاوه ) هشال  نایم  زا   ) یمکحم دنس  هئارا  اب  يوروش  نیقی ، روط  هب  دوب ،
دنک . هیجوت  يوروش  ناناملسم  يارب  قارع 

رد یمتا  حالس  راصحنا  ظفح  يارب  اساسا  زومت  رد  ار  قارع  یمتا  زکرم  اهیلیئارسا  لاس 1981 ، نئوژ  متفه  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مود ،
یکردم دنـس و  هنوگ  چیه  هئارا  نودب  نامز  نآ  رد  قارع  هیلع  نارهت  ویوآ -  لت  داحتا  ربخ  هک ، نیا  لیلد  هب  زین  دندرک و  نارابمب  هقطنم 

ردق دوش . هتخاس  زومت  هب  هلمح  زا  سپ  هام  کی  اقیقد  مه  نآ  ینیتناژرآ  يامیپاوه  دننام  يدنـس ، هک  دوب  نیا  ریبدـت  نیرتهب  تفای ، راشتنا 
تسا ییاهروشک  هلمج  زا  نیتناژرآ  اریز ، تسا ؛ هدشن  طقاس  اهسور  تسد  هب  هدرک و  ادیپ  ینف  لاکـشا  امیپاوه  نیا  هک  تسا  نآ  ملـسم 

قارع ناریا و  گنج  رد  لیئارسا  www.Ghaemiyeh.comدربهار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 21زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 30 . ] دوب هاگآ  عوضوم  نیا  زا  زین  وکسم  تخورفیم و  هحلسا  قارع  هب  هک 
يادها رـس و  تشپ  ياهلپ  یعطق  ندرک  بارخ  ویوآلت ، اب  یـسایس  طباور  عطق  اهیلیئارـسا ، یمامت  جارخا  اب  ناریا  تسا  نکمم  هنوگچ 

يرادیرخ  هحلسا  لیئارسا  زا  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  هب  لیئارسا  ترافس  ياهنامتخاس 

هحفص 56 ] ] 

میدهاش : ار  ماما  هناربدم  حیرص و  يریگعضوم  هیضق ، نیا  لابند  هب  دشاب . هدرک 
هتشاد یطبر  کی  وا  اب  هک  نیا  ات  مینادیمن  مدآ  لباق  ار  لیئارـسا  ام  میروآیم  هحلـسا  لیئارـسا  زا  ام  هک  نیا  هب  دننکیم  مهتم  ار  ام  اهنآ  »
هدروآ راب  هب  هک  یگنن  نیا  زا  تاجن  يارب  شدوخ  رظن  اب  دنیوگیم  هک  روط  نآ  ای  درک و  تسرد  ار  طاسب  نیا  هک  یمادص  نیمه  میشاب .

هک دنکیم  راداو  ار  لیئارـسا  تیانج  نیا  يور  نداهن ]  ] شوپرـس يارب  تسا  هدیـسر  تسکـش  هب  تسا و  هدرک  یمالـسا  ناریا  هب  هلمح  و 
مادـص اب  فلاخم  لیئارـسا  دوشب  هتفگ  هک  نیا  يارب  دوشب  ياهلیـسو  کی  ات  دـننک  نارابمب  ار  زکرم  نآ  دـنراد ، اهنآ  هک  ار  يزکرم  کـی 
وچمه کی  دـنناوتیمن  اهنآ  دورب و  نیب  زا  دـیاب  لیئارـسا  هک  دوب  نیا  ام  مهم  لئاسم  زا  یکی  تسا ... قارع  ثعب  تلود  اب  فلاـخم  تسا ،

اب ام  هک  دننیبب  ار  لئاسم  نیا  دنک  یسررب  اج  نیا  دناهدمآ ، روشک  جراخ  زا  هک  ییاهردارب  نیا  نکل  دنناشنب ، یـسرک  هب  ار  يدساف  بلطم 
[ . 31 «. ] مینکیم گنج  نامیا  حالس  اب  ای  مینک  گنج  میهاوخیم  یلیئارسا  حالس 

لیئارـسا : » دـنتفگ دنتـسناد و  ناناملـسم  نـیب  هـقرفت  داـجیا  ناریا و  زا  بارعا  ندرک  ادـج  يارب  ياهئطوـت  ار  ماـهتا  نـیا  هر )  ) ینیمخ ماـما 
[ . 32 «. ] دنک مان  دب  ار  ناریا  راک ، نیا  اب  دهاوخیم 

يربـهر هب  یهورگ  ياـههناسر  قارع و  ثعب  میژر  هک  ییاـهمقر ، ددـع و  مغر  یلع  روـبزم  تاـماهتا  هک  تسا  نآ  اهیـسررب  نیا  هجیتـن 
ندرک ماندـب  مادـقا  نیا  زا  فدـه  دـندش ، روآدای  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  نانچ  مه  دوبن و  شیب  ییاعدا  دـندرک ، هئارا  للملانیب  مسینویهص 
ینعی لیئارـسا ، رظن  دروم  شقن  هتـسنادن  ای  هتـسناد  قارع  روهمج  سیئر  نیارباـنب ، دوب ؛ مالـسا  ناـهج  برع و  ياـهروشک  ناـیم  رد  ناریا 

درک . افیا  ار  روشک  ود  ياوق  شیاسرف  ات  گنج  هن  حلص و  هن  تلاح  موادت 

1988 قارع 1980 -  ناریا و  لابق  رد  لیئارسا  درکلمع 

نیا لاح  اما  دـنوش ، بجوم  قارع  ناریا و  لاـبق  رد  ار  لیئارـسا  يریگعـضوم  دنتـسناوتیم  هک  دـش  هتخادرپ  یلماوع  هب  شیپ ، ثحاـبم  رد 
فیعضت راهم و  يارب  یتسینویهص  میژر  ایآ  دوب ؟ ناسکی  روشک  ود  ره  يارب  لیئارسا  يریگعضوم  تیهام  ایآ  دنوشیم : حرطم  اهشسرپ 

درک ؟ هدافتسا  ییاهدربهار  هچ  زا  دوخ  فادها  هب  ندیسر  يارب  لیئارسا  اساسا  و  درب ؟ هرهب  يژتارتسا  کی  زا  روشک  ود  ره  رطخ 
رتـشیب هک  تسا  نیا  دراد ، دوـجو  گـنج  هنیمز  رد  هدـش  هتـشون  تاـیبدا  راـثآ و  رد  اهشـسرپ  نیا  هب  ییوگخـساپ  هب  تبـسن  هک  یئـالخ 

هب رتشیب  رتنشور ، ترابع  هب  دنراد . دیکأت  لیئارـسا  ياهتسایـس  يرازفا ) گنج  [ ) 33  ] يرازفاتخـس ياههبنج  رب  هدش  ماجنا  تاقیقحت 
نیا زا  سوملم  ياههلوقم  رگید  دربرود و  ياهکشوم  ياهتـسه ، ریغ  ياهتـسه و  تاحیلـست  نوچمه  لیئارـسا  یماظن  میقتـسم  تالخادم 

یبرغ و ياپورا  نیتال ، ياکیرما  اقیرفا ، هراق  رد  هکلب  هناـیمرواخ ، هقطنم  رد  اـهنت  هن  هک  لیئارـسا  مرن  تردـق  هب  اـت  دـننکیم  هجوت  تسد 
دراد . ذوفن  هدحتم  تالایا  دوخ  یتح 

قارع ناریا و  لابق  رد  میژر  نیا  يریگعضوم  یگنوگچ  یسررب  هب  تخس  تردق  زا  مرن  تردق  کیکفت  فیرعت و  نمض  تمسق ، نیا  رد 
تخادرپ . میهاوخ 

اب الومعم  هک  یعبانم  بحاصت   ) عبنم تردق  وس و  کی  زا  میهاوخیم ) هک  یجیاتن  ندروآ  تسد  هب  ییاناوت   ) يراتفر تردق  نایم  ناوتیم 
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تخـس و تردق  هب  ار  يراتفر  تردـق  ناوتیم  نینچمه  دـش . لیاق  زیامت  رگید ، يوس  زا  تسا ) هارمه  بولطم  جـیاتن  هب  یبایتسد  ییاناوت 
زاغآ و لباقم  فرط  دیدهت  تردق و  شیامن  اب  هک  تسا  یکتم  یماظن  ياهراک  زاس و  رب  تردق  تخـس  تردق  درک . میـسقت  مرن  تردـق 

دوشیم . رجنم  یکیزیف  دروخرب  هب  شیاههتساوخ  نتفریذپن  تروص  رد 
ناوت زا  هدافتـسا  اب  اـت  دـشوکیم  فلا  روشک  تسا و  فوطعم  تردـق  یماـظن  ریغ  ياـهراک  زاـس و  هب  [ 34  ] مرن تردـق  رگید ، يوـس  زا 
قیرط زا  فده  هب  ندیـسر  ییاناوت  تردق ، نیا  عقاو ، رد  دنک . راداو  يراک  ندادـن  ای  نداد  ماجنا  هب  ار  روشک ب  یتاغیلبت و ... يداصتقا ،

زا هک  دـنکیم  عناق  ار  نارگید  مرن  تردـق  یماظن . ياـهرازفا  گـنج  روز و  هب  لـسوت  اـب  نآ  راـبجا  اـت  تسا  لـباقم  فرط  عاـنقا  بلج و 
، اههشیدنا تیباذـج  رب  دـناوتیم  نینچ ، مه  دـننک . تقفاوم  اهنآ  اب  ای  يوریپ  دـنوش ، بجوم  ار  رظن  دروم  راتفر  هک  ییاهداهن ، اهراجنه و 

حرط  ییاناوت  ای  گنهرف 

هحفص 57 ] ] 

تیعورـشم دناوتب  یتلود  رگا  دشاب . راوتـسا  دنهدیم ، لکـش  ار  نارگید  ياهتیحجرا  هک  ییاهداهن  اهراجنه و  رذـگهر  زا  راک  روتـسد 
عباـنم و راـگزاس ، هویـش  کـی  اـب  هک  دـنک  بیغرت  ار  نارگید  یللملانیب  ياـهداهن  سیـسأت  اـب  دـهد و  ناـشن  نارگید  هب  ار  دوخ  تردـق 

دوش . زاینیب  دناهنیزه ، رپ  رایسب  هک  دوخ  یماظن  ای  يداصتقا  یتنس  عبانم  شرتسگ  زا  دیاش  هاگ  نآ  دننک ، فیرعت  ار  دوخ  ياههقالع 
درک . كرد  رتهب  ار  قارع  ناریا و  ربارب  رد  لیئارسا  درکلمع  تیهام  ناوتیم  تخس  مرن و  تردق  زا  یفیرعت  نینچ  اب 

يرازفا تخس  تردق  زا  هدافتسا  نآ ، زا  دعب  هچ  گنج و  زا  شیپ  هچ  قارع  لابق  رد  لیئارـسا  هک  تسا  نآ  رگنایب  اهیـسررب  تادهاشم و 
نیمه زین  تخس ، رـس  نمـشد  نیا  ناریا ، لباقم  رد  ایآ  اما  تسا ، هداد  رارق  دوخ  هجوت  دروم  ار  دربن ) کیـسالک  یتنـس و  لیاسو  دربراک  )

دنک ؟ راهم  لرتنک و  یماظن  میقتسم  هلخادم  یگنج و  تاودا  اب  ار  روشک  نیا  ات  دیشوک  ینعی  درک ، لمع  هنوگ 
هک یبـالقنا  یمدرم و  ياـهمایق  تارهاـظت و  زاـغآ  يولهپ و  میژر  رمع  رخآ  ياـهلاس  رد  هچ  لیئارـسا  ياهيریگعـضوم  دـنور  یـسررب 
اب ات  دندیشوک  تسخن  اهیلیئارسا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  بالقنا ، زا  دعب  هچ  درک و  دهاوخ  طوقس  يدوز  هب  میژر  نیا  دوب  هدش  نئمطم 

راهم درکیم ، دیدهت  هقطنم  رد  ار  اهنآ  تدم  زارد  هاتوک و  عفانم  هراومه  هک  ار  دنور  نیا  تخس ) تردق   ) کیسالک ياهشور  هب  لسوت 
دـیدرونیم و رد  ار  اهزرم  نامیا  يورین  اب  دـندرک  هراشا  هر )  ) ینیمخ ماـما  هک  هنوگ  ناـمه  هکلب  حالـس ، يورین  اـب  هن  هک  يدـنور  دـنک ؛
. دوب للملانیب  مسینویهـص  سوباـک  ناـمه  ینعی  یمالـسا ، يارگداـینب  ياـهشبنج  نتخیگنارب  يارب  یندرکن  رواـب  يوق و  رایـسب  كرحم 

تسناد . مرن  تردق  نامه  زا  ياهتسجرب  دامن  ار  ناریا  مدرم  نامیا  زا  هتساخرب  تردق  نیا  ناوتیم  قارغایب 
رد 13 ور ، نیا  زا  دنک ، هلباقم  تردق  نیا  اب  يرازفا ) تخـس   ) یتنـس قیرط  زا  ات  دیـشوک  تسخن  لیئارـسا  میژر  دش  هتفگ  هک  روط  نامه 

هاش میژر  هک  درک  مـالعا  داتـسرف ، ریزو  تسخن  يارب  ار  دوخ  شرازگ  [ 35 ، ] لیئارسا ریفـس  یناربول ، هک  ینامز   ( ، 1356 نئوژ 1978 ( 
هاش یـشاپورف  زا  يریگولج  يارب  لیئارـسا  یماـظن  هلخادـم  زا  نوراـش  لـیرآ  اـهشرازگ  زا  یخرب  ساـسارب  تسا . یـشاپورف  هناتـسآ  رد 

ار نارهت  ( 1357  / 11  / 29 لاس 1979 (  هیروف  ات 18  ترافس  تاماقم  هرفن  تسیب  هورگ  و  [ 36  ] نیلمره روظنم ، نیمه  هب  درک . تیامح 
[ . 37 . ] دندرکن كرت 

تارهاـظت و بوکرـس  يارب  ناریا  تلم  تارهاـظت  جوا  رد  روـشک  نیا  یعاـفد  تاـماقم  لیئارـسا و  هک  دـندرک  شاـف  لیئارـسا  تاـعوبطم 
دندوب . هداد  رارق  هاش  رایتخا  رد  يزاگ  ياهگنفت  هحلسا و  اهییامیپهار ،

، ربماون هرامش 3  رد  تیشدوها  رکسی  یماظن  هلجم  ربتکا ، ياههرامش 10 و 23  رد  دراواد  همانزور  ربتکا ، هرامش 23  رد  صترآاه  همانزور 
هک دنتـشون  دندرک و  يرگاشفا  هب  مادـقا   ( 1356 ربماسد 1978 (  هرامـش 17  رد  ویراعم  هماـنزور  هرامـش 22 و  رد  هیزه  مـالوحه  هلجم 
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دز . مقر  ار  هایس  هعمج  هعجاف  ناریا  مدرم  تارهاظت  رد  هلباقم  اب  لیئارسا  شترا  هاش ، ياضاقت  هب  انب  هنوگچ 
تامار یماظن  هاگدورف  دول و  هاگدورف  زا  ییاوه  لپ  ناریا  مدرم  تارهاظت  جوم  شیازفا  زا  سپ  لیئارـسا  تاعوبطم ، نیا  هتـشون  ساـسارب 
تایلمع هدیزرو  يودنامک  ناهورگ  کی  نینچ ، مه  درک . اپ  رب  ناگدننک  رهاظت  بوکرـس  لیاسو  ندناسر  يارب  افیح  یکیدزن  زا  دـیواد 

هب ناتـسچولب  زا  ناهورگ  نیا  دارفا  هک  دندرک  عیاش  عوضوم  نیا  نامتک  يارب  یناریا  تاماقم  داتـسرف . ناریا  هب  ار  ژاتوباس  لماع  يرهش و 
[ . 38 . ] دناهدمآ نارهت 

هیروف رد 8  دـنتفرگ . رـس  زا  ار  ناشیاهشالت  هرابود  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  دوخ و  ياهحرط  رد  تسکـش  لابند  هب  اهیلیئارـسا 
لوئسم [ 40 ، ] هخمیک دیوید  اب  ار  ییاههبحاصم  یـس  یب . یب . [ 39  ] ياماروناپ ینویزیولت  همانرب  لاس 1360 ،) هام  نمهب   19 لاس 1982 ( 

نیمه یط  درک . شخپ  نارهت ، رد  لیئارسا  یماظن  نیشیپ  هداتسرف  [ 41 ، ] دورمن وکای  لارنژ  نیشیپ و  ریفـس  یناربول ، هجراخ ، روما  ترازو 
دص دح  رد  یتازیهجت  اب  ناوتیم  ار  نارهت  : » تفگ يو  درک . داهنشیپ  ار  ینیمخ  ماما ]  ] تموکح هیلع  یماظن  ياتدوک  یناربول  اههبحاصم 

[ . 42 «. ] درک فرصت  هتشک  رازه  هد  اب  اهنت  کنات و 

هحفص 58 ] ] 

هک میباییم  رد  للملانیب  مسینویهـص  تیادـه  يربهر و  هب  هژون  ياتدوک  یحارط  سبط و  هلمح  دـننام  یعیاـقو  لـیلحت  یـسررب و  اـب  اـما 
، هجیتن رد  دنام و  ماکان  يرازفا  تخـس  ياهشور  یماظن و  تاکرحت  قیرط  زا  ناریا  لابق  رد  دوخ  فادها  هب  یبایتسد  رد  اتدمع  لیئارـسا 
میالم و ياههویش  درک و  لقتنم  یلفس  ياهتسایس  هب  الاو  تسایس  زا  ار  دوخ  يرازفا  تخس  ياههویش  ینعی  داد ، رییغت  ار  دوخ  يژتارتسا 

دوهی ياهیبال  هرطیـس  ذوفن و  دوهی ، ییاهیبال  درکلمع  رب  لیئارـسا ، مرن  تردق  رب  ام  دیکأت  شخب ، نیا  رد  تفرگ . راک  هب  ار  تردق  مرن 
راکفا هب  یهد  تهج  یتاغیلبت ، ياههاگتـسد  يربخ و  ياههناسرربا  اکیرما ، هدحتم  تالایا  ياههنیباک  يدیلک  صاخـشا  انـس و  هرگنک ، رب 

راــک روتــسد  رد  دوـخ  ياهتسایــس  نداد  رارق  یللملانـیب ، عماــجم  رب  میقتــسم  ریغ  ذوــفن  یناــهج ، ياهـقطنم و  حطــس  رد  یموــمع 
اهدـمایپ و گـنج ، لوـط  رد  دنتــسناوت  عوـمجم  رد  هـک  تـسا  ینتبم  تـسد  نـیا  زا  يرگید  دراوـم  و  هدـحتم ، تـالایا  يراذــگتسایس 
رب تردق  تخس  یتنـس و  ياههبنج  یلک ، روط  هب  یماظن و  میقتـسم  هلخادم  یماظن ، تاودا  هب  تبـسن  ار  يرتيدج  بتارم  هب  ياهبیـسآ 

درکلمع تیهام  لیئارـسا  تردـق  زا  هبنج  نیا  نداد  رارق  روحم  اب  اج ، نیا  رد  دـنروآ . دراو  ناریا  یمالـسا  تموکح  دـشر  لاح  رد  هرکیپ 
مینکیم . یسررب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  لابق  رد  روبزم  میژر 

دوهی ياهیبال 

قالطا دـننکیم ، يراذـگنوناق  هجوتم  سلجم  رد  هحیال  کی  تسکـش  ای  بیوصت  ماـگنه  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  هک  ییاـههورگ  هب  یبـال 
لمع هب  یمومع  راکفا  رب  يراذگ  ریثأت  قیرط  زا  میقتسم و  روط  هب  هک  ییاهششوک  رب  نوزفا  تیلاعف ، هدودحم  نیا  رد  نیاربانب ، دوشیم ؛

ویدار و قیرط  زا  یتح  دننکیم و  رشتنم  دشاب ، مزال  ناشفادها  دربشیپ  يارب  هک  ار  ییاههلاقم  اهباتک و  اهروشورب ، اههوزج ، دندروآیم ،
ددـعتم ياهیبال  نایم  زا  دـنبای . تسد  دوخ  بولطم  هجیتن  هب  یمومع  راکفا  راشف  تحت  ات  دـنراذگیم  ریثأـت  یمومع  راـکفا  رب  نویزیولت ،

ذوفن هناسفا  [ 43 ، ] یلدـنیف لـپ  ریبعت  هب  هک  تسا  ذوفن  تردـق و  نیمه  تسا ، رادروخرب  يرتـشیب  یهدـنامزاس  تردـق و  زا  کـپیا  دوهی ،
ياهنایمرواخ تسایس  هب  نداد  لکش  رد  دوهی  روهشم  یبال  نیا  تیمها  تلع  [ 44 . ] تسا هدروآ  دیدپ  ار  هدحتم  تالایا  تلود  رب  لیئارسا 

يراد هنازخ  هجراخ ، ترازو  نوگاتنپ ، دیفس ، خاک  رد  ذوفن  يروهمج ، تسایر  نانکراک  شنیزگ  رد  نآ  تلاخد  اکیرما ، هدحتم  تالایا 
نیا زا  شیپ  هک  روطنامه  دوب . اوق  هنزاوم  داجیا  روشک و  ود  ره  راهم  قارع  ناریا و  گنج  لوط  رد  هورگ ، نیا  يژتارتسا  دـشابیم . ایـس  و 
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يریگولج يرگید  لـباقم  رد  کـی  ره  نتفرگ  یـشیپ  زا  دـیاب  نیارباـنب ، تسنادیم ؛ دوـخ  نمـشد  ار  روـشک  ود  ره  هورگ  نیا  دـش ، هتفگ 
درکیم .

چیه هتبلا ، تسا . هدوب  ناریا  هب  کمک  راتـساوخ  ارـصم  کپیا  درکیم ، رییغت  ناریا  ررـض  هب  هنزاوم  هاگ  ره  هک  دـنایعدم  عباـنم  زا  یخرب 
. دنک ادیپ  یشوپ  مه  هبنج  تسناوتن  لیئارسا  ناریا و  ناربهر  یکیژولوئدیا  تافالتخا  لیلد  هب  قارع ) بوکرس   ) كرتشم تعفنم  نیا  هاگ ،
دربیم و رـس  هب  یللملانیب  ياوزنا  رد  هک  نآ  مغر  یلع  روشک  نیا  هک  دوب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یکیژولوئدیا  تیهام  نیمه  تلع  هب 

تمیق هب  یتح  ار  للملانیب  مسینویهـص  تیامح  دشن  رـضاح  تشادن  لماعت  یلامـش -  ياکیرما  یبرغ و  ياپورا  اتدـمع  جراخ -  يایند  اب 
دریذپب . دوب ، نامز  نآ  رد  ناریا  کی  هرامش  نمشد  هک  قارع ، رب  یگریچ  هبلغ و 

يربخ یتاغیلبت و  ياههناسر 

ریخـست زا  سپ  هژیو  هب  یللملانیب ، هصرع  رد  ندـش  يوزنم  هجیتـن ، رد  لـلملانیب و  ماـظن  جراـخ و  ياـیند  اـب  ناریا  لـماعت  مدـع  تلع  هـب 
، دوب رادروخرب  اکیرما  اپورا و  اب  یبوخ  اتبـسن  لـماعت  زا  هک  لیئارـسا ، اـت  دـمآ  شیپ  یتصرف  يریگناـگورگ ، يارجاـم  اـکیرما و  تراـفس 
زا دهد . ماجنا  ناریا  زا  یـشان  دیدهت  راهم  يارب  دـنادیم  مزال  هک  ار  یتاغیلبت  هنوگ  ره  دـنک و  زاغآ  ناریا  هیلع  ار  يدـیدش  یناور  گنج 

ار لوا  فرح  لیئارسا  دوخ  هک  ار  ياهتسه  ياههاگیاپ  یعمج و  راتشک  ياهحالس  مسیرورت ، رشب ، قوقح  ضقن  نوچمه  یلئاسم  ور ، نیا 
يربـخ ياـههناسر  هـک  دـندقتعم  یخرب  یتـح  داد . رارق  دوـخ  رظن  دروـم  فادـها  هـب  ندیـسر  يارب  يزیواتــسد  دزیم ، اـههنیمز  نـیا  رد 

نایاپ اب  تسین  رضاح  هک  هناهب  نیا  هب  ار  ناریا  ات  دندیشوک   ( 1362 لاس 1983 (  رد  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  هلمح  نایرج  رد  مسینویهص 
دحتم  بارعا و  نمشد  دنک ، عفد  ار  لیئارسا  هلمح  دوخ  ياوق  زیهجت  اب  مادص  ات  دوش  ثعاب  گنج  هب  نداد 

هحفص 59 ] ] 

ناوـنع هب  ار  ناریا  دنتـسناوت  دـندوب ، هدـش  بکترم  یلاغـشا  یـضارا  رد  هک  يددـعتم  ياهراتـشک  مغر  یلع  اـهنآ  دـنهد . هوـلج  لیئارـسا 
رارق تسیرورت  یماح  ياهروشک  هرمز  رد  ار  روشک  نیا  تیاهن ، رد  دـننک و  داـجیا  ناـگمه  ناـیم  رد  ار  عاـمجا  نیا  یفرعم و  تسیرورت 

شـسرپ نیدب  خساپ  رد  عقاو ، رد  دـندرکیم ؟ دراو  ناریا  هب  ار  یماهتا  نینچ  يدنـس  هچ  اب  اهنآ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  لاح  دـنهد .
هطلـس زا  ناشنیمزرـس  يدازآ  لالقتـسا و  راتـساوخ  هک  یناـمدرم  زا  ناریا  تیاـمح  هناـهب  هب  هکلب  دنـس ، هیاـپ  رب  هن  اـهنآ ، تفگ  ناوـتیم 

دندرکیم . مهتم  مادقا  نیا  ماجنا  هب  ار  یمالسا  يروهمج  دندوب ، مسینویهص 
یللملانیب حطس  رد  هچ  ياهقطنم و  حطـس  رد  هچ  یمومع  راکفا  هب  اهیهد  تهج  نیا  جیاتن  نیرتمهم  زا  ناریا  ندرک  يوزنم  يارب  شالت 

هب دوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  دناوتب  نآ  زا  هدافتسا  اب  ات  دشاب  قارع  ثعب  میژر  يارب  يدنمـشزرا  تصرف  تسناوتیم  هک  ییاوزنا  اب  دوب ؛
مورحم شزاین  دروم  یکدـی  مزاول  یگنج و  تاودا  تازیهجت و  تفاـیرد  قح  زا  ناریا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دوش . لـسوتم  یمادـقا  ره 

دوب ییاکیرما  یعون  هب  روشک  نیا  یماظن  راتخاس  مامت  هتشذگ ، ياهههد  یط  ناریا  رب  اکیرمآ  هطلس  تلع  هب  تفگ  ناوتیم  هک  ارچ  دوب ،
هنوگ چیه  دـشن  رـضاح  ناریا  اب  دوخ  یـسایس  کیتاملپید و  هطبار  عطق  يریگناگورگ و  يارجام  لابند  هب  نتگنـشاو  تلود  هک  اجنآ  زا  و 

میدهاش . ار  ناریا  هیلع  میرحت  یعون  نیاربانب ، [ 45 [ ؛ دهد رارق  ناریا  رایتخا  رد  ار  یتاحیلست 
روـشک نیا  راـک  روتـسد  رد  زین  ار  شیاهتسایـس  هداد و  رارق  اـکیرما  ياههغدـغد  ار  شیاههغدـغد  هک  نیا  رد  لیئارـسا  مـیژر  تراـهم 

لیئارـسا عضوم  رتهب  هچ  ره  مهف  ور ، نیا  زا  دوشیم . بوسحم  یتسینویهـص  میژر  مرن  تردق  رهاظم  زا  ناسانـشراک  دید  زا  دـناجنگیم ،
تساکیرما . عضوم  مهف  مزلتسم 
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يریگ هجیتن 

ارف ياهـقطنم و  ياهتردـق  يارب  ار  یتادـیدهت  اـهتصرف و  هناـیمرواخ ، زا  رتارف  هـچ  هناـیمرواخ و  هـقطنم  رد  هـچ  قارع  ناریا و  گـنج 
يریگعضوم نآ ، لابق  رد  درکیم ، نیمأت  ای  دیدهت  ار  اهنآ  عفانم  گنج  نیا  هک  اهروشک ، زا  يرایسب  ور ، نیا  زا  دروآیم . دیدپ  ياهقطنم 
يریگعضوم ییارچ  هب  هتشذگ  ياهشخب  رد  هک  روط  نامه  دوب . یلیمحت  گنج  رد  لیئارـسا  میژر  دربهار  رب  قیقحت  نیا  زکرمت  دندرک .

دیدـهت لیئارـسا ، ررـض  هب  هقطنم  دوجوم  عـضو  رییغت  بارعا ، ربارب  رد  ناریا ) هاـش   ) يوـق يدـحتم  نداد  تسد  زا  میدرک  هراـشا  لیئارـسا 
تیهام رب  قیقحت  نیا  زکرمت  هطقن  اما  درک ، باجیا  یلیمحت  گنج  رد  ار  نآ  هلخادـم  ترورـض  رگید  دراوم  میژر و  نیا  یـضرا  تیمامت 
تواـفت زا  اـهروشک  نیا  ربارب  رد  لیئارـسا  دربـهار  تواـفت  نیا  هک  درک  اـعدا  ناوتیم  دوب . دوخ  نمـشد  ود  لـباقم  رد  میژر  نیا  دربـهار 

دشیم . یشان  روشک  ود  یسایس  یعامتجا -  ياهرتسب 
میقتسم  هلخادم  قارع ، میژر  ندوب  هنیداهن  هب  هجوت  اب 

هحفص 60 ] ] 

 - یسایس رتسب  هک  یلاح  رد  دوب ، روشک  نیا  ربارب  رد  لیئارـسا  يور  شیپ  دوجوم  هرازگ  ویتانرتلآ و  اهنت  يرازفا ، تخـس  گنج  یماظن و 
نویبـالقنا یبوکرـس  يارب  هاـش  میژر  اـب  يراـکمه  یط   ) یبرجت تروص  هب  اهیلیئارـسا  درکیم . بلط  ار  يرگید  هرازگ  ناریا  یعاـمتجا 

دیاقع و رب  هک  دندوب  ور  هب  ور  ییورین  اب  هک  ارچ  دـندوب ، هدـش  توافت  نیا  هجوتم  هژون ) ياتدوک  سبط و  يارجام  لاس 1978 ، رد  ناریا 
تخس تردق  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  ربارب  رد  لیئارسا  دربهار  رییغت  دهاش  نیاربانب ، کنات ؛ پوت و  لسلسم و  هن  دوب ، یکتم  شنامرآ 

میتسه . اهیبال  یتاغیلبت و  ياههاگتسد  یهورگ ، ياههناسر  رب  هیکت  اب  مرن  تردق  دربراک  يوس  هب  يرازفا 
شیاسرف ناریا  لابق  رد  مرن  تردق  يریگراک  هب  هچ  قارع و  ربارب  رد  تخس  تردق  دربراک  قیرط  زا  هچ  لیئارسا  دربهار  ود  ره  فده  اما 

دوب . هقطنم  رد  دوخ  هدمع  نمشد  ود  ناونع  هب  روشک  ود  نیا  یماظن  تردق  فیعضت  و 

یقرواپ

. دنرادن تلود  ياقب  رد  یشقن  هک  يداصتقا  یعامتجا -  لئاسم  ( : low politics  ) یلفس تسایس  [ 1]
. تسا طوبرم  تلود  کی  ياقب  هب  هک  حلص  گنج و  لئاسم  ( : high politics  ) الاو تسایس  [ 2]

.Context [ 3]
اب هطبار  عطق  اهناگورگ و  هلئـسم  رطاخ  هب  یفرط  زا  هتفاین و  تابث  زونه  دوب و  هتفـشآ  بالقنا  رثا  رب  ناریا  یلخاد  عاضوا  هک  ياهرود  [ 4]

تفلاـخم هک  ناـغفا  نادـهاجم  زا  تیاـمح  رگید  يوس  زا  ناریا و  هب  روشک  نیا  لیدـبیب  ياـهکمک  ندـش  عطق  نآ  لاـبند  هب  اـکیرما و 
. دریگ رارق  یللملانیب  ياوزنا  کی  رد  ناریا  دش  ببس  تخیگنارب ، ار  يوروش 

،1379 یمالسا ، گنهرف  رتفد  نارهت : ناریا ؛ یمالسا  يروهمج  ياوزنا  هئطوت  یلک  طوطخ  مسینویهـص  يزاسگنرین  يوضر ؛ يدهم  [ 5]
ص 83.

Beit . Hallahmi ، Benjamin . The Israel connection ، whom Israel Arms and why . Landon [ 6]
.I.B. Tovris . 1987 pp 10 . 12

.125 صص 115 -  رایأ 2000 ، مالعالا ، عیزوتلا و  رشنلل و  ناسیب  توریب : ناریا ؛ یف  دوهیلا  ناویک ؛ نومأم  [ 7]
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: نارهت نآ ؛ راوـج  مـه  ياـهروشک  یبرع و  هـقطنم  رد  مسینویهـص  يژتارتـسا  نیطـسلف ؛ تاـعلاطم  هژیو  ضرـالا  هســسؤم  زا  یقیقحت  [ 8]
.305 صص 301 -  ات ، یب  یمالسا ، للملانیب  تاراشتنا 

ص 211. نامه ؛ [ 9]
ص 209. ، 1374 هر ،)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت : ینیمخ ؛ ماما  هاگدید  زا  نیطسلف  [ 10]

.277  - 273 صص ،  1380 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت : ینیمخ ؛ ماما  یسایس  هیرظن  رب  يدمآرد  يریشهد ؛ اضردمحم  [ 11]
.216 صص 212 -  نامه ؛ [ 12]

نافعضتسم زا  غیردیب  تیامح  ناناملسم و  همه  هب  تبـسن  هناردارب  دهعت  مالـسا ، ياهرایعم  ساسارب  روشک  یجراخ  تسایـس  میظنت  [ 13]
. ناهج

للم داـحتا  فـالتئا و  هیاـپ  رب  ار  دوخ  یلک  تسایـس  تسا  فظوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  دـناتما و  کـی  ناناملـسم  همه  [ 14]
. دشخب ققحت  ار  مالسا  ناهج  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، تدحو  ات  دروآ  لمع  هب  ریگیپ  ششوک  دهد و  رارق  یمالسا 

ص 203. ، 1379 هجراخ ، روما  ترازو  نارهت : هنایمرواخ ؛ حلص  دنور  نارگیزاب  ینامیلس ؛ رقاب  دمحم  [ 15]
ص 235. نامه ؛ [ 16]
ص 244. نامه ؛ [ 17]

.WWW.israel.org / mfa / Zionism.html [ 18]
ص 303. نیشیپ ؛ مسینویهص ؛ يژتارتسا  [ 19]

.1987  / 2  / 9 کیوزوین ؛ هلجم  دوش » زوریپ  گنج  رد  اتقیقح  رفن  کی  رگا  داد  دهاوخ  يور  یتاقافتا  هچ  « ؛ کیبوک لیب و  تیوه  [ 20]
. نامه [ 21]

.1984  / 6  / 18 اماروناپ ؛ هیرشن  دنکیم .» باختنا  ار  قارع  مهریماش  یتح  سراف :]  ] جیلخ گنج  « ؛ وسب كرام  [ 22]
ماجنا دنتـشاد ، رایتخا  رد  اهتسینویهـص  هک  ییاههناسرربا  ياـهيزاس  وج  اـی  اـکیرما  بناـج  زا  رتشیب  هک  تلع  نیا  هب  میقتـسم  ریغ  [ 23]

. تفرگیم
ص 184. 1368 ؛ ریفس ، نارهت : دنژن ؛ ناگژم  همجرت  قارع ؛ ناریا و  گنج  یمزمز ؛ بارت  دیجملادبع  [ 24]

ص 311. نامه ؛ [ 25]
.Military history: Iran - Iraq war (1980.1988) www.cfcsc.dnd.ca / links / milh: st / irir.html [ 26]

.1997  / 8  / 20 مارهالا ، هیقارعلا .» برحلا  داهشا  هیناریالا -  . » تزع یماس ؛ تزع  [ 27]
.op.cit [ 28]

ص 306. نیشیپ ؛ یمزمز ؛ بارت  [ 29]
. نامه [ 30]

.109 صص 108 -  نیشیپ ؛ ینیمخ ؛ ماما  هاگدید  زا  نیطسلف  [ 31]
ص 170. نامه ؛ [ 32]

.Hard Politics [ 33]
.Soft power [ 34]

.Lubrani [ 35]
.Hermelin [ 36]
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.Beit.op.cit.pp 12،13 [ 37]
هرامش 6. ، 1358  / 9  / 1 زورما ؛ رابگر  همانهام  [ 38]

.Panorama [ 39]
.David Kimche [ 40]

.Yaakov Nimrod [ 41]
.Beit.op.cit.p،13 [ 42]

.Paul Findley [ 43]
روما ترازو  نارهت : ییوهآ ؛ نیـسح  دـمحم  همجرت  لیئارـسا ؛ اکیرما و  طـباور  هراـبرد  یقیاـقح  يدـمع ، ياـهبیرف  یلدـنیف ؛ لـپ  [ 44]

ص 100. ، 1378 هجراخ ،
لاؤس ریز  اکیرما  زا  جراخ  رد  هچ  اکیرما و  هعماج  نورد  رد  هچ  صوصخ  نیا  رد  ار  اکیرما  رابتعا  تیگ  ناریا  ییاوسر  هک  دنچ  ره  [ 45]

. درب

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
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 
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.»؟ 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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