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باتک تاصخشم 

.1358  - 1298 لیعامسا ، نیئار ، هسانشرس : 
/ ناریا یتلود  دانـسا  سیلگنا و  هجراخ  ترازو  دانـسا  همیمـضهب  ینابر : یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعـشنا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. نیئار لیعامسا  هتشون 
.13 نیئار ، نارهت :]  : ] رشن تاصخشم 

(. هدش ات   ) رادومن گرب  1 هنومن +. روصم ، 375 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
لایر  200 کباش : 

. تیئاهب باعشنا  رگید : ناونع  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

. تیئاهب باعشنا  رگید :  ناونع 
1957م.  -  1897 يدنفا ، یقوش  عوضوم : 

يرگیئاهب عوضوم : 
. كرادم دانسا و  خیرات -- يرگیئاهب -- عوضوم : 

خیرات ناریا -- يرگیئاهب --  عوضوم : 
8 1300ي فلا BP365/ر2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/564 ییوید :  يدنب  هدر 
63727 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

يهیاپ هک  یناینب »  حالطـصا «  هب  بتک  زا  هتـشذگ  تسا ، هدـش  هتـشاگن  يرامـشیب  تالاسر  بتک و  نونکات  يرگیئاهب  نایئاهب و  يهرابرد 
زا همه  هک  يرگید  ياههورگ  قرف و  یلزا و  یئاهب ، یباب ، ناگتـسدرس  هب  طوبرم  راثآ  ینعی  تسا ، هدـش  هداهن  اـهنآ  رب  ناوریپ  تاداـقتعا 
 « يرگیئاهب فورعم «  باتک  هک  هدـمآرد ، ریرحت  يهتـشر  هب  تیئاهب  در  رد  زین  يرگید  تالاسر  اهباتک و  [ ، 1  ] دناهدش بعشنم  يرگیباب 
هک يرگید  روطق  بتک  همه  رب  بلطم  قطنم و  رظن  زا  تاحفص  تلق  دوجو  اب  باتک  نیا  تسا . اهنآ  زا  یکی  يورـسک »  دمحا  يهتـشون « 

هچخیرات لماک  حرش  يرگیئاهب ، يهرابرد  ثحب  هب  هک  تسین  نآ  رـس  ار  ام  اجنیا ، رد  هحفص 8 ] دراد [ . يرترب  هدش  هتـشون  هنیمز  نیا  رد 
بحاص نادـنمهقالع  ام  هتفرگ و  ماجنا  تارکب  دـش -  هراشا  هک  نانچ  راک -  نیا  اریز  میزادرپب ، نایئاهب  تادـقتعم  در »  و «  دـییأت »  ای «  و 
یلصا يهزیگنا  اما  میهدیم . تلاوح  دمآ ، دهاوخ  لیـصفت  هب  اهنآ  تسرهف  تسا و  هدش  هتـشون  هراب  نیا  رد  هک  يراثآ  بتک و  هب  ار  رظن 

مصاختم بلغا  و  فلتخم -  تاجتسد  هب  ار  هقرف  نیا  ریخا ، ياهلاس  رد  هک  تسا  یئاهیدنب »  هورگ  و «  باعشنا »  هلاسر « ، نیا  شراگن  رد 
زین تهج  نآ  زا  هتکن  نیا  دزاسیم . ینهذ  هتفـشآ  یمگردرـس و  راچد  راک  زاغآ  نامه  رد  ار  هدنهوژپ  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدرک  میـسقت  - 
امک تسا ، هدوب  يرگیئاهب  تیئاهب و  زا  ریذـپان ، کیکفت  یئزج  زاـغآ  زا  يدـنب »  هتـسد  و «  باعـشنا »  ییوگ «  هک  تسا ، تیمها  ناـیاش 

رد یلزا »  و «  یئاهب »  ياههقرف «  شیادیپ  اب  باعشنا  نیلوا  هک  تشذگیمن  يزاریـش  دمحم  یلع  ازریم  گرم  زا  لاس  هدزیـس  زونه  هکنیا 
هتشک هورگ  هورگ  داتسیایم و  هعماج  همه  یتلود و  ياوق  ربارب  رد  روآتفگـش  يداحتا  اب  زورید  ات  هک  ار  یهورگ  و  دش ، زاغآ  عمج  نیا 

دانسا سیلگنا و  هجراخ  ترازو  دانسا  همیمضهب  ینابر : یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا 
ناریا یتلود 
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ندناروخ اب  هاگ  دندرکیم و  رگیدکی  مادـهنا  فرـص  ار  دوخ  يورین  يهمه  هک  تخاس  لدـبم  نمـشد  زوتهنیک و  يهتـسد  ود  هب  دادیم ،
ياهحالـس زا  یکی  دوخ  يرگیئاهب ، يرگیباب و  رد  باعـشنا »  دنتـشادیمرب « . ناـیم  زا  ار  رگیدـکی  نوگاـنوگ ، ياهدـصق  ءوس  اـی  مس و 

دوبیم و ادخ  يهداتسرف  باب  دمحم  یلع  ازریم  رگا  دننکیم « : لاوئس  نانیا  دراد . رارق  هورگ  نیا  نافلاخم  تسد  رد  هک  تسا  ياهدنبوک 
وا ضقان  هک  دمآ ، رگید  ینییآ  اب  رگید  یسک  دعب  يدنا  لاسهد و  هک  دوب  هنوگچ  دروآ ، نایمدآ  يراگتسر  يارب  هزات  ینییآ  تساوخیم 

نیمه يور  اصوصخم  تسا  هدروآ  دراو  يرگیئاـهب  رب  گرزب  داریا  شـش  هک  يورـسک  [ . 2 [ » ؟... دوب هحفـص 9 ] نیتسخن [  تاداقتعا  و 
تسادیپ نینچ  شیاههتفگ  زا  هدرک ، هللا  هرهظی  نم  دای  دوخ  ياههتـشون  رد  هک  باب  میتفگ : هکنانچ  مجنپ : دسیونیم « : هدرک  هیکت  هنیمز 
هتـشادیم دیما  دوب ، هدرازگ  یتعیرـش  هداهن و  داینب  ینید  رایـسب ، دنزگ  جنر و  اب  هک  باب  دوب . یتساوخ  يرود  يهدنیآ  رد  وا  شیادیپ  هک 

باب هک  نامه  هک  دش  هدـید  یلو  تساخرب ، دـنهاوخ  وا  ناوریپ  نایم  زا  ناهاشداپ  دوب و  دـهاوخ  ناور  شتعیرـش  اپرب و  وا  نید  اهلاس  هک 
يرگیئاهب داـینب  يوعد  ناـمه  هب  هتـساخرب  یلعنیـسح  ازریم  ماجنارـس  دنتـساخرب و  یهللا »  هرهظی  نم  يوعد «  هب  یناـسک  دـیدرگ ، هتـشک 

زاین هچ  تعیرـش  ود  نید و  ود  هب  نامز  کی  رد  هک  تسا  شـسرپ  ياج  نونکا  درب . نایم  زا  راب  کـی  هب  ار  باـب  نییآ  نید و  تشاذـگ و 
، هدشن ناور  زونه  هتشذگن و  لاس  دنچ  یتسیاب  ارچ  هدرازگ ، ادخ  روتسد  اب  ار  تعیرش  نآ  دوبیم و  ادخ  يوس  زا  باب  دیس  رگا  دوبیم !؟
. تفرگ ناوت  نایئاهب  هب  هک  تسا  یگرزب  ياهداریا  زا  یکی  نیا  دبای ...!؟ داینب  ون  زا  یتعیرش  ینید و  یتسیاب  ارچ  دوش ...!؟ هدینادرگ  دوبان 
( تسا يرگید  روظنم   ) نآ هب  هدش و  ادیپ  یئاسحا  دـمحا  خیـش  کی  میاهتـشون ... هچخیرات  شخب  رد  ام  هک  تسنامه  یتسار  هراب  نیا  رد 

دهاوخ ادیپ  يرگید  درم  دبلاک  رد  هحفـص 10 ] وا [  رهوگ  یلو  هتفر ، ایلقروه  ناهج  هب  ادـیپان  ماما  نآ  هتفگ : نینچ  هداد و  يرگید  گنر 
هب و  تسکیدزن ،»  رایسب  ماما  نآ  شیادیپ  هتفگ « : نینچ  هتفرگ ، ار  وا  نخس  يهلابند  هتسشن و  وا  ياج  هب  یتشر  مظاک  دیـس  کی  [ 3 . ] دش

هدمآ و ناکت  هب  نانخس  نیا  زا  يدنمشوه  ناوج  دمحم  یلع  دیس  کی  هدیمد ، اج  همه  هب  هدرازگن و  رس  هب  ار  نخـس  نیا  نایماع  يهتفگ 
يزاوآ یپ  هدرک ، زیت  اهــشوگ  هـک  مظاــک  دیــس  نادرگاــش  هدروآرب ، زاوآ  زاریــش  رد  اــت  تـسنیا  و  هداــتفا ، یناــمز  ماــما  يوزرآ  هـب 

زا دندوب ، هتخود  نامز  ماما  هار  هب  مشچ  نازور  هنابش  لاس  رازه  هک  مدرم  وسنآ  زا  دناهدمآ . درگ  شرـس  هب  هدینـش  ار  نآ  دناهدیدرگیم ،
تسیچ شنانخس  هک  تسا  یسک  هنوگچ  دمحم  یلع  دیس  دوش  هتسناد  ات  هدادن  تصرف  تلود  یلو  دناهدمآ ، ناکت  هب  ناتساد  نیا  ندینش 

هدوزفا و مدرم  ناکت  هب  تلود  راـک  نیا  هتـشاد . رود  مدرم  زا  ناـجیابرذآ  هحفـص 11 ] رد [  یهاگ  ناهپـسا و  زاریـش و  رد  یهاگ  ار  وا  و 
اب هتخادرپ  يدنبهتـسد  هب  دوب ، هدش  هداد  دیون  وا  نارای  هب  اهثیدح  رد  هک  ییاهیزوریف  دیما  هب  و  دـناهدینادرگ . رتشیب  شـشوک  باب  ناوریپ 

تلود نوبز  یناشفناج  لاس  دـنچ  زا  سپ  نایباب  هدـمآ و  دـیدپ  یتخـس  ینمـشد  هدـش و  هتخیر  اهنوخ  هناـیم  رد  دـناهدرک . گـنج  تلود 
. دـناهدمآ درگ  دادـغب  رد  هتفر  نوریب  ناریا  زا  هتخیرگ و  هدـنامزاب ، ناـشناوریپ  رگید  دـمحم و  یلع  دیـس  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هدـیدرگ ،

شکاشک هب  رگیدـکی  اب  دـناهدیدیمن ، ور  شیپ  رد  ینـشور  هار  يرگیباب  رد  هدـمآ و  نوریب  یناملـسم  زا  هک  ناماسیب  رـسیب و  یهورگ 
ندوب یباب  نامگ  هک  ره  هب  مدرم  ای  تلود  ناریا  رد  وس  نیا  زا  دناهتـشادیم . راـکیپ  هشیمه  ناناملـسم  اـب  دـناهتخیریم ، اـهنوخ  هتخادرپ ،

ین رب  شتـسد  زا  يراک  هدوبیم ، نایباب  هاگهانپ  باب و  نیـشناج  هک  لزا  ییحی  ازریم  دناهتـشکیم . اسب  هچ  هدرازگن ، هدوسآ  دـناهدربیم ،
یگتفشآ ماگنه  نینچ  رد  دوشگیمن . راک  زا  یهرگ  دوب  هدنام  باب  زا  هک  زین  ییاههتشون  هتـسناوتیمن . اهیناماسبان  نیا  هب  ياهراچ  هدمآ ،

شهار هک  هللا »  هرهظی  نه  مان «  هب  دروآرب و  يزاوآ  هک  هتسناد  رتهب  دشیم ، هدرمش  اهنآ  نارـس  زا  یکی  دوخ  هک  یلعنیـسح  ازریم  نایباب ،
هک ینمـشد  زا  و  دـهد ، نایباب  ياهراک  هب  یناماس  مه  دـنیچ و  رد  شنادـناخ  دوخ و  يارب  یهاگتـسد  مه  هک  دزادرپ ، راک  هب  دوبیم ، زاب 

دوبان هب  همه  زا  شیب  هتخادرپ و  راک  هب  گنهآ  نیمه  هب  دنادرگ . رتمک  ار  یتخـس  راشف و  دهاکب و  دوب ، هدمآ  دـیدپ  نایناریا  نانآ و  نایم 
ناریا يهدوت  تلود و  اب  هدناشنورف و  نایباب  ياهلد  رد  ار  هنیک  شتآ  زین  هدیـشوک . دوبیم  ییاوسر  يهیام  هک  باب  ياههتـشون  ندینادرگ 
تسار رگا  هدرازگ ؟... ادخ  روتسد  اب  ار  تعیرش  نید و  نآ  هدوبیم و  يدهم  باب  هک  هحفص 12 ] تسا [  تسار  ایآ  هدیبوک ... یتشآ  رد 

داینب يرگید  تعیرـش  نید و  هتـساخرب و  هدوبیم  یکچوک  يادخ  دوخ ، يهتفگ  هب  هک  ءاهب  هتـشذگن  لاس  دنا  هد و  هدـش  هچ  سپ  تسا ،
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زا سپ  یکی  ناـگتخیگنارب  هکنآ  دـنوش  دیـسرپب « : ناـیئاهب  زا  رگا  امـش  هدرب ؟.. ناـیم  زا  ار  باـب  تعیرـش  نید و  هک  هدـش  هچ  هداـهن ؟...
ياـضتقم ناـمز  ره  نوچ  داد « : دـنهاوخ  خـساپ  دزیخرب » ؟... زین  يرگید  دـیاب  ارچ  هتـساخرب  هک  يربـمغیپ  کـی  تسیچ ؟ هدـمآ  يرگید 

نیا کین ، رایـسب  مییوگیم « : درازگب »  تایـضتقم  قباطم  یتعیرـش  دزیخرب و  هللارما »  رهاـظم  زا «  یکی  ناـمز  ره  رد  دـیاب  دراد ، يرگید 
رگید نامز  ياهتساوخرد  ایآ  هتشذگ  ءاهب  نتساخرب  ات  باب  ندش  هتشک  زا  هک  لاس  هدزیـس  رد  یلو  میتفریذپ . تسردان  تسرد  ار  نانخس 
نهک هدماین  نوریب  هدنام و  ماجنا  ان  تسا ) باب  تعیرـش  باتک  هک   ) یـسراف نایب  هدشن ، هدرازگ  نایاپ  ات  زونه  باب  تعیرـش  ایآ  هدش ؟...
نید دزیخرب و  نیا  هک  هدوب  هتـساوخ  ادخ  رگا  هدوبیم ، باب  زا  رتگرزب  لاس  ود  ءاهب  تفریذـپ ؟... ناوت  ار  ینخـس  نینچ  ایآ  هدـیدرگ ؟...
داریا نیا  ربارب  رد  ناـیئاهب  هدـشن ؟... هتخیگنارب  نیا  دوـخ  تسخن  زا  ارچ  دوـبیم ، وا  نتـساخرب  باـب و  دیـس  هب  يزاـین  هـچ  درازگ ، داـینب 
داریا ادخ  هب  میناوتیمن  هک  ام  دنیوگیم « : نینچ  دننامیمرد  نوچ  الثم  يدوب . رتهب  يدنتفگن  رگا  هک  دنزیخیمرب  ییاهخـساپ  هب  هدنامرد 

، تسین ادخ  يوس  زا  هک  تسادیپ  دوخ  تسین و  نایم  رد  یلیلد  هدوب . ادخ  يوس  زا  اهنیا  هک  هدشن  هتـسناد  زونه  داد : خـساپ  دـیاب  میریگ » 
: » دنیوگیم دنشاب . نامز  کی  رد  رازگرب  ندش  هتخیگنارب  ود  هک  هحفص 13 ] هدوبن [  هاگچیه  تسا و  نشور  هراب  نیا  رد  ادخ  نییآ  اریز 
 «. هدوب كرابم  لامج  رـشبم  زین  یلوا  يهطقن  دوب ، حیـسم  رـشبم  ربمغیپ  ییحی  هکناـنچ  دـشاب . يرـشبم  وا  زا  شیپ  دـیاب  یگرزب  ربمغیپ  ره 

ناتساد اهنت  هراب  نیا  رد  دشابیم . راکـشآ  شندوب  غورد  هکلب  تسا ، لیلدیب  دشاب ، یناسر  هدژم  هتخیگنارب  ره  زا  شیپ  هکنیا  مییوگیم ،
ام هاـگنآ  درازگ . ینید  دـیامن و  ياهتخیگنارب  ار  دوـخ  هکنآ  هن  دـناسر  هدژم  دـیاب  ناـسر  هدژم  تـسه  هـچ  ره  تـسه ... یـسیع  اـب  ییحی 

یئالو هتخیگنارب  هناگادج  دوخ  هدوبیم ، نامدرم  يهتـشادنپ  هک  ناسنادـب  يدـهم  تشادیم و  يرگیدـهم  يوعد  باب  دیـس  هک  مینادیم 
باب زا  یناسر  هدژم  ناونع  هدوب . اهنیا  شگرزب  راک  هک  هدرازگ  یتعیرـش  هداـهن و  داـینب  ینید  باـب  ناـمه  لاـح ، ره  هب  هدـشیم . هدرمش 
هراب نیا  رد  ینخـس  هاگچیه  شنابز  زا  هدوب و  وا  ياههتـشون  رد  نیا  یلو  هدرب ، هللا »  هرهظی  نم  مان «  یهاگ  باـب  يرآ  تسا . رود  رایـسب 
كاپ ار  ینم »  باب «  نامه  اریز  هدوبیم ، يرترود  رایسب  نامز  يارب  هتفگ  باب  هک  یهللا »  هرهظی  نم  متفگ «  هکنانچ  هاگنآ  هدشن . هدینش 

. درادن یـشزاس  ءاهب  اب  هدرک  دای  باب  هک  یهللا  هرهظی  نم  دیاین . دـیدپ  یکاپان  بآ  زا  هک  تسا  هللا  هرهظی  نم  ساپ  هب  دـیوگیم : هدرمش 
رامیب رـس  رب  هک  یکـشزپ  هک  دـنامیم  نادـب  دیرامـشیم  ءاهب  شیادـیپ  ناـسر  هدژم  ار  باـب  هک  امـش  يهتفگ  نیا  متفگ : یکی  هب  يزور 

هتخادرپ نامرد  راک  هب  دمان و  کشزپ  ار  دوخ  هتفر  رامیب  رـس  رب  رکون  نآ  و  دناسر ، یهاگآ  هک  دتـسرف  شیپ  زا  ار  شرکون  تفر  دهاوخ 
هحفص 14] درامش [ ، هدوهیب  ار  اهنآ  يهمه  هدیسر  کشزپ  دوخ  راک  نیا  مرگامرگ  رد  و  دهد ، تماجح  روتسد  دناروخ و  اهاود  رامیب  هب 

تفگیم نخس  نم  اب  یئاهب  غلبم  کی  يزور  هک  نآ  رتتفگـش  دوب ؟... دهاوخن  درخ  زا  رود  يراک  نینچ  ایآ  دزاغآ . رـس  زا  ار  نامرد  و 
یناتساد هک  دنادرگیم  راچان  ارم  خساپ  نیا  متفگ : تشاذگن » ..! دوخ  يور  هب  یبن  مان  هک  یلوا  يهطقن  داد « : خساپ  نینچ  داریا  نیا  هب  و 

سپ دش  راچان  لیبموتا  اجکی  رد  هار  نایم  میدـمآیم . نارهت  هب  زیربت  زا  میدوبیم و  لیبموتا  راوس  دـیوگیم ، منایانـشآ  زا  یکی  منک : دای 
دوب نیا  دروخ . دـهاوخ  نینهآ  ریت  نآ  هب  دـنزیم  سپ  هک  لیبموتا  تسا و  فارگلت  ریت  اـم  رـس  تشپ  رد  مدـید  مدرکیم  هاـگن  نم  دـنزب .

هک دروخ  ریت  نآ  هب  یتخس  اب  تفر و  نانچمه  دادن و  شوگ  زاب  متفگ ، هرابود  دادن  شوگ  نوچ  تسه .»  فارگلت  ریت  رس  تشپ  متفگ « :
فارگلت ریت  رـس  تشپ  مدرک  ادص  رابود  هک  نم  متفگ : هداشگ  شهوکن  هب  نابز  نم  دیـسر . یبیـسآ  لیبموتا  هب  مه  میتفای و  یجنر  ام  مه 

راـتفگ زا  شخب  نیا  لـقن  [ . 4 ... « ] میدـیدنخ یگمه  خـساپ  نیا  زا  پوـه - ! یتـفگن : هک  وـت  تفگ « : يدادـن » ؟... شوـگ  ارچ  تـسه 
رب کنیا  و  تسا . هداد  نافلاخم  تسد  هب  ياهدنبوک  هبرح  هچ  يرگیئاهب  يرگیباب و  رد  باعـشنا »  مینادـب «  هک  دوب  رطاخ  نادـب  يورـسک 

و رگیدـکی ، زا  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  ءاـهب و  یلعنیـسح  ازریم  ییادـج  نآ  لاـبند  هب  باـب و  شیادـیپ  میدرگیمزاـب . شیوخ  نخـس  رس 
سپ تسا . هدش  هدیشک  ام  نامز  هب  هحفص 15 ] زورما [  هب  ات  نآ  يهلابند  هک  تسا  یناتساد  زاغآ  رس  يرگیباب ، زا  اهنآ  يود  ره  باعـشنا 

ییاهینوگرگد کی  ره  ینابر ) یقوش   ) يدنفا یقوش  وا  زا  سپ  و  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  شدنزرف  هللاءاهب ) هب  بقلم   ) یلعنیسح ازریم  زا 
ار لوسکام »  هیحور  یهورگ «  یتح  هک  دیـشک  اجنادـب  قارتفا  ییادـج و  راک  ینابر  یقوش  زا  دـعب  و  دـندروآ ، دوجو  هب  باـب  يهقرف  رد 
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هتـشک هدرک و  مومـسم  ار  هللا - »  رما  یلو  ترـضح  ینابر  یقوش  ناشدوخ «  حالطـصا  هب  انب  ای  یقوش -  دوخ  رهوش  يو  هک  دندرک  مهتم 
رظن فالتخا  داضتم ، ددعتم و  تالاسر  بتک و  راشتنا  اهنیا ، دننام  و  ءانما »  تئیه  مان «  هب  يرگید  عمج  و  يدایا »  عمجم  لیکـشت «  تسا .

مه زونه  نآ  رس  رب  وگتفگ  ثحب و  و  دیآرد ، ارجا  يهلحرم  هب  دوب  رارق  هدش و  ناونع  یقوش  فرط  زا  هک  هلاسهد  يهمانرب  يارجا  رـس  رب 
دش هراشا  هکنانچ  هچ -  رگا  هحفص 16 ] [ . ] 5  ] تسا اهیگتسد  دنچ  تاباعشنا و  نیا  زا  ینـشور  رهاظم  ام  رظن  هب  همه ، اهنیا  دراد ، همادا 
هب هجوت  اب   ) زین کی  ره  رد  هدـش و  هتـشاگن  نآ  در  دـییأت و  رد  يرگیئاهب و  يرگیباب و  يهنیمز  رد  يددـعتم  تـالاسر  بتک و  نونکاـت  - 
هب تاجتـسد  زا  یکی  تیناقح  ات  تسا  هدش  یعـس  هدوب ) یئاهب  قرف  زا  کیمادک  رادـفرط  ای  هتـشاد ، رارق  ههبج  مادـک  رد  هدنـسیون  هکنیا 

اصوصخ يرگیئاهب ،»  تیئاهب و  رد  باعشنا  نونکات «  یلو  دراد ، ربرد  ار  اههورگ  قارتفا  باعـشنا و  هلئـسم  اعبط  دوخ  نیا  و  دسرب . تابثا 
نیمه هب  تسا . هتفرگن  رارق  قیقحت  یسررب و  دروم  حورـشم ، لقتـسم و  روطب  عوضوم ، رد  عفنیذ  یجراخ  یـسایس  ياهتردق  اب  طابترا  رد 

عوضوم نیا  تسا ، هدش  نیودت  هتشون و  زورما  هب  ات  تیئاهب  زاغآ  زا  هک  یطباوض  ذخآم و  هب  دانتسا  اب  ات  میاهدیشوک  باتک  نیا  رد  تهج 
قیقحت کی  ناونع  هب  هن  رگا  هک -  دیما  نیا  اب  میهد . خـساپ  ماهبا  تاکن  اهـشسرپ و  زا  يرایـسب  هب  هار ، نیا  زا  مینک و  یـسررب  القتـسم  ار 

رد ار  نانآ  و  دیآ ، راک  هب  ار  هدنیآ  ناققحم  رظن و  بحاص  نارگـشهوژپ  رگنـشور ، اشگهار و  يرثا  ناونع  هب  مک  تسد  عماج -  لماک و 
، یهورگ هقرف و  ره  رد  تاباعـشنا ، اهدروخرب و  اهدادـیور و  یبایزرا  يارب  تسا  یهیدـب  هحفص 17 ] دنک [ . يرای  ناشتاعبتت  اهـشهوژپ و 

رظن هب  يرورض  رصتخم -  هچ  رگا  يرگیئاهب -  يرگیباب و  شیادیپ  يهچخیرات  حرش  تهج ، نیمه  هب  تخانش . ار  هقرف  دوخ  دیاب  تسخن 
، نآ حورـشم  نایب  يارب  هک  تسا ، ینالوط  لصفم و  ناـنچنآ  دوخ  هچخیراـت  نیا  دـش ، هتفگ  زین  زاـغآ  رد  هک  روط  ناـمه  یلو  دـسریم ،
ار دنمهقالع  ناگدنناوخ  يرگیئاهب ، يرگیباب و  يهچخیرات  شیادیپ و  یگنوگچ  زا  یهاگآ  يارب  اذل ، تسا . مزال  باتک  نیدنچ  شراگن 
هک نیخروم -  فرطیب و  نارگـشرازگ  اهنآ ، ناـفلاخم  ناـیئاهب ، دوخ  تایرـشن  زا  معا  هدـش ، هتـشاگن  هراـب  نیا  رد  هک  يراـثآ  بتک و  هب 

نابز زا  و  دوشن ، ساسحا  رـضاح  باتک  رد  زین  دوبمک  هصیقن و  نیا  هکنآ  يارب  اما  میهدیم . تلاوح  دـمآ -  دـهاوخ  اهنآ  لماک  تسرهف 
باتک زاغآ  رد  ار  سیلگنا  يهجراـخ  ترازو  يهناـمرحم  دانـسا  زا  یتمـسق  میـشاب ، هداد  تسد  هب  هاـتوک  ياهچخیراـت  كرادـم  دانـسا و 

، باب دـمحم  یلع  ازریم  شیادـیپ  زاغآ  زا  هک  تسا  ییاهـشرازگ  نتم  دوشیم ، رـشتنم  ناریا  رد  راـب  نیلوا  يارب  هک  دانـسا  نیا  میاهدروآ .
رصتخم يرگید  یسایس  شرازگ  ره  لثم  هکنیا  اب  و  هدش ، لاسرا  ندنل  هب  هعوبتم  تلود  يارب  ناریا  رد  سیلگنا  یـسایس  يهدنیامن  طسوت 

هداعلاقوف رظن ، دـنچ  زا  ام ، ثحب  دروم  بلطم  نیتسخن  ياههشیر  تخانـش  مهبم و  تاکن  نتخاس  نشور  راک  رد  تسا ، هدرـشف  ـالماک  و 
هناـیوجدوس و لاـیما  نیمأــت  رطاــخ  هـب  هـک  تـسا ، یتـلود  يهدــنیامن  یمــسر  شرازگ  هـک  رظن  نـیا  زا  تـسخن  تـسا . تـیمها  زئاــح 
هب ار  تاـفالتخا  هنوگنیا  دوـخ  هکلب  تسا ، هحفـص 18 ] دنمهقالع [  یتدیقع  یبهذـم و  ياهدروخرب  هب  طقف  هن  شیوخ ، يهنارگرامعتـسا 

يزیگنامغ موش و  نینوخ ، تارطاخ  نیمز ، قرـشم  خیرات  اصوصخم  و  دریگب ، یهام  دولآلگ  بآ  زا  ات  دـنزیم ، نماد  دروآیم و  دوجو 
، یـسایس تـکرح  ره  زا  هدافتـسا  ءوـس  يرادرب و  هرهب  يارب  یتسایـس  نـینچ  تـسا  یعیبـط  [ 6 . ] دراد داـی  هب  ار  هناـیذوم  تسایـس  نـیا  زا 
هب هتکن  نیا  و  دشاب . هتشاد  لماک  یهاگآ  تکرح  نآ  تیهام  هحفـص 19 ] زا [  تسخن  دوخ  دیاب  يرنه  یبدا و  یتح  یبهذم و  یعامتجا ،
رد زین  يرگیئاهب  يرگیباب و  يارجام  رد  ناگدنهوژپ  زا  یهورگ  هکنیا  رگید  دشخبیم . صاخ  يرابتعا  شزرا و  ثحب  دروم  ياهـشرازگ 
رد سک  ره  زا  شیب  دوخ  هک  يروشک  یسایس  عبانم  نیرتیلاع  زا  دنس  دنچ  دوجو  اققحم  و  دنتسه ، یجراخ  ياهتسایس  ياپدر  يوجتـسج 

تـسا هدوب  راچان  سیلگنا  یـسایس  يهدـنیامن  هک  رظن  نیا  زا  ماجنارـس  و  دوب . دـهاوخ  هدـنزرا  هداعلاقوف  تسا ، نظءوس  دروم  هنیمز  نیا 
رد ذخآم  نیرتربتعم  دناوتیم  هنامرحم  دانـسا  نیا  دـهد . شرازگ  الاب  تاماقم  هب  شیوخ -  هاگدـید  زا  ار -  اهدادـیور  ثداوح و  تیعقاو 

مرگاـمرگ رد  ثداوح و  عوقو  اـب  ناـمزمه  تسرد  اهـشرازگ  زا  کـی  ره  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـصوصخم  دـشاب . يرگیئاـهب  تیباـب و  دروـم 
ثداوح رب  هوالع  هک  تسا  هدوب  رومأم  هعوبتم  تلود  رارـصا  تساوخ و  ربانب  سیلگنا ، يهدنیامن  نوچ  انمـض  تسا . هدش  هیهت  اهدادـیور 

رظن زا  ار  رـضاح  باتک  دوبمک  هک  نیا  رب  هوالع  دانـسا  نیا  دهد ، شرازگ  زین  ار  وا  ياهاعدا  دـیاقع و  يهدرـشف  باب ، شیادـیپ  زا  یـشان 
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دید زا  یتواضق  نوچ  هک  دراد ، ربرد  زین  ار  ءاهب  باب و  تارظن  اهاعدا و  دـیاقع و  يهدرـشف  دـنکیم ، ناربج  يدایز  دودـح  اـت  هچخیراـت 
رد تیئاهب  عضو  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دـناوتیم  باتک  نیا  رد  رتشیب  هچنآ  اما  دوب . دـهاوخ  تیمها  زئاح  اعبط  تسا  یجراخ  رظان  کـی 

نیا رد  هک  يرگید  ياههتـشون  راثآ و  اب  ار  رـضاح  باتک  زیامت  هجو  هک  تسا  ياهتکن  نیا  و  تسا . رتکیدزن  ياههتـشذگ  رـضاح و  لاـح 
نایباب و ياهارجام  يهقطنم  اهنت  هحفص 20 ] لقث و [  زکرم  ناریا  هک  تسخن ، نرق  مین  زا  سپ  اریز  دنکیم . صخشم  هدش ، هتـشاگن  هنیمز 
نایباب و درک . شکورف  ناریا  رد  يرگیئاهب  لاجنج  جیردت  هب  ینامثع ، هب  لزا  حبص  ییحی  ءاهب و  یلعنیسح  ازریم  ترجاهم  اب  دوب ، نایئاهب 

رگید ینامثع و  رد  هک  یلاح  رد  دـندادیم ، همادا  دوخ  یگدـنز  هب  لاـجنج  دروخرب و  نودـب  رگید  دـندوب ، هدـنام  ناریا  رد  هک  یناـیئاهب 
يرگیئاهب و يهرابرد  یـسراف  نابز  هب  هک  یتالاسر  بتک و  بلغا  تهج  نیمه  هب  تشاد . همادا  ناشیاهـشکمشک  اـهدروخرب و  اـهروشک ،

ياهنابز هب  يرامـشیب  راثآ  زین  سپ  نآ  زا  هکنآ  لاح  تسا . نیتسخن  نرق  مین  نامه  هب  طوبرم  هدـش ، هتـشاگن  ناریا  رد  نآ  دـییأت  ای  در  رد 
 - یئاهب ناگتـسجرب  نارـس و  زا  یعمج  يانثتـسا  هب  اهیئاهب -  دوخ  یتح  نایناریا  هک  هدـمآرد ، ریرحت  يهتـشر  هب  هراب  نیا  رد  یـسراپ  ریغ 

دییأت رد  دنـسپ و  دروم  هک  دوشیم ، ریثکت  همجرت و  يراثآ  بتک و  اهنت  نایم  نیا  رد  اعبط  اریز  دـناهدنام ، ربخیب  راـثآ  هنوگنیا  زا  ـالوصا 
عوضوم هجیتن ، رد  یبایزرا . یـسررب و  روظنم  هب  راـثآ ، يهمه  يهناـضرغیب  راـشتنا  هن  دـشاب ، اـههورگ  زا  یکی  هار  یتسرد  تیحـالص و 

. تسا هدـنام  هتخانـشان  ناریا  رد  ابیرقت  ءاهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع  زا  سپ  تسا ، هدادـیور  نانآ  نییآ  رد  هک  یتـالوحت  ناـیئاهب و  يربهر 
طابترا يهوحن  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  نآ  ناربهر  تسا و  یلاـح  هچ  رد  تیئاـهب  کـنیا  هک  دـننادن  مدرم  دـصرد  دـیاش 99  زورما  هکنانچ 

ناریا نایئاهب  تسیچ ...؟ ناهج  ياهروشک  ریاس  ناریا و  رد  ناـنآ  ياـههمانرب  تسا ...؟ هنوگچ  ناـهج  رد  تیئاـهب  زکرم  اـب  ناریا  ناـیئاهب 
هورگ رد  يرثا  هچ  تافالتخا  نیا  و  دـنراد ...؟ مه  اب  یتاشقانم  تافالتخا و  هچ  دنتـسه ...؟ اـههورگ  قرف و  زا  کیمادـک  هب  بستنم  رتشیب 

... رگید باوج  نودب  ياهشسرپ  هحفص 21 ] يرایـسب [  و  دهنیم ...؟ ياجب  دننکیم  یگدنز  نآ  رد  اههورگ  نیا  هک  یعماوج  رد  نانآ و 
رشب و  هدرک ، سمل  ار  هام  هرک  حطـس  ناسنا  ياپ  هک  ینامز  ینعی  متـسیب ، نرق  مود  يهمین  زا  ههد ، نیموس  رد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

، رامعتسا یگنسرگ ، یتلادعیب ، ضیعبت ، ریذپان  نامرد  هاکناج و  ياهمخز  زا  تیرشب  هک  ینارود  رد  تسا ، تانئاک  ریخـست  يهشیدنا  رد 
ياهیگناگود اهییادج و  زورب  لماع  دوخ  هک  یتدیقع -  یبهذم و  تافالتخا  زا  نتفگ  نخس  دوشیم ، هجنکش  گنج ، نارحب و  یمدرمان ،

داحتا یگناگی و  نآ  هک  تفریذپ ، دیاب  زین  ار  تیعقاو  نیا  اما  تسا . یقطنم  اجب و  الماک  ینخـس  نیا  تسین . هتـسیاش  يراک  تسا -  رتشیب 
، ام يهمه  هک  دمآ ، دهاوخ  دوجو  هب  یماگنه  اهنت  تسا ، رشب  تیثیح  هب  مارتحا  اهیناماسبان و  رب  ناسنا  يزوریپ  نماض  هک  لآدیا ، يهملک 
، میربیم یجنر  هچ  ام  دناهدرب و  یجنر  هچ  اهیگناگود  نیا  زا  ام  ناردپ  هک  مینادب  و  میـسانشب ، ار  تافالتخا  يهشیر  یبصعت ، چیه  نودـب 
زا رتالاب  رترب و  ناسنا  هک  تسا  هاگنآ  دننکیم ؟ دناهدرک و  یئوجدوس  یتدیقع  تافالتخا  نیا  هب  ندز  نماد  زا  یناسک  هچ  نایم  نیا  رد  و 

اهیناماسبان يهمه  رب  اعبط  تفای و  دـهاوخ  هملک  داحتا  تیناسنا -  هناگی و  يادـخ  كرتشم -  هجو  کی  هب  ءاکتا  اب  تاـفالتخا  نیا  يهمه 
رگا تسین . يدح  زرم و  ار  یمدآ  يهشیدنا  يهنهپ  اما  تسا ، سرتسد  زا  رود  گرزب و  سب  یلآدیا  نیا  هک  مینادیم  دـش . دـهاوخ  زوریپ 

هتخاس نیمز  يور  يادخ  ار  ناسنا  هک  یناهج  هشیدنا -  ناهج  رد  تسین ، رسیم  بولطم  لامک  هب  لوصو  تایعقاو ، خلت  نشخ و  يایند  رد 
هک تسا  هحفـص 22 ] ینهذ [  دـهاش  نیا  رطاخ  هب  اهنت  اسب  يا  و  تسین . راوشد  وزرآ  نیا  هب  لـین  تسا -  هتخانـش  شتاـقولخم  فرـشا  و 
زا رتزیگنالد  مالک  نینط  تسا و  ریـشمش  زا  رتهب  ملق  لاح  ره  هب  هک  دـنربیم  ملق  هب  تسد  روطـس -  نیا  مق  ار  هلمج  زا  ناـیمدآ -  یخرب 

، دنزیم ملق  یعوضوم  يهرابرد  سکره  هک  تسا  هدوب  مسر  نینچ  زورما  هب  ات  میزادرپب : نتم  هب  میرذگب و  یشاوح  نیا  زا  پوت ... شرغ 
ای یـسیلگنا  هدنـسیون  کی  تسا . هتـشادن  هدیقع  نایم  نیا  رد  یموس  هار  هب  سک  چیه  ابیرقت  نآ . دـییأت  رد  ای  و  دـشاب ، نآ  در  رد  دـیاب  ای 

ملق ناریا  ای  دنه  زا  رگید  ياهدنسیون  و  دنکیم ، هیجوت  شتلم  دوخ و  عفن  هب  ار  سراف  جیلخ  ای  دنه  هب  مجاهت  دسیونیم و  یباتک  یلاغترپ 
راشرس تسخن  باتک  اعبط  دنکیم . موکحم  اقلطم  دناهتشون  نانآ  هک  ار  هچنآ  نارگرامعتـسا ، رامعتـسا و  عیاجف  حیرـشت  رد  و  درادیمرب ،

نآ لاح  درادـن . دوجو  زین  یموس  قش  ارهاظ  و  دـشاب ، دـناوتیمن  طارفا  بصعت و  زا  يراع  زین  مود  باتک  تسا و  يراکایر  هطـسفس و  زا 
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رگا يرظن ... راـهظا  يرادـبناج و  چـیه  نودـب  یـسررب ، قیقحت ، شهوژپ ، نیـشیپ : هار  ود  ره  زا  تسا  رتهدـنزرا  تسه و  یموـس  قـش  هک 
شیدنا کین  نیب و  عقاو  رگا  دنک ، سکعنم  ذخآم  دانسا و  رامآ و  ماقرا و  هب  دانتسا  اب  ار  رامثتسا  رامعتسا و  ضراوع  تسناوت  ياهدنسیون 

رکیپ رب  ار  هبرـض  نیرترابگرم  و  هدرک ، رامعتـسا  دض  نازرابم  هب  ار  تمدخ  نیرتهدنزرا  دهاوخب ، یتح  ای  دنادب  دوخ  هکنیا  نودـب  دـشاب ،
یلو میبایب ، ثحب  دروم  ياههورگ  ای  هورگ  هیلع  ای  هل  یبلاطم  باتک  نیا  رد  اعطق -  اسب  يا  و  تسا -  نکمم  تسا . هدروآ  دورف  رامعتـسا 

 ] نیا مینکیم و  هضرع  ار  تیعقاو  ام  تسین . هدنسیون  تواضق  ای  رظن  راهظا  مادک  چیه  هک  تفای  دهاوخرد  ینشور  هب  نیبكزان  هدنناوخ 
نیا هب  اـههقرف ، نیا  يهراـبرد  دـیاش ، عومجم  رد  و  دنیـشنب ، يرواد  هب  هاـگنآ  دـنک و  یباـیزرا  دـیاب  هک  تسا  هدـنناوخ  دوخ  هحفص 23 ]

هب هک  تسا ، هدنـسب  ار  روطـس  نیا  مقار  نیمه  ناشگنن و  ناشمان و  لایخ  زو  ناـشگنج  ناشحلـص و  یلاـیخ  زا  هک : دـسرب  اـنالوم  يهتفگ 
 ] 1978 ندنل ، نیئار -  لیعامـسا  دندز  هناسفا  هر  تقیقح ، دـندیدن  نوچ  هنب  رذـع  ار  همه  تلم  ود  داتفه و  گنج  گرزب : ظفاح  يهتفگ 

هحفص 25 ]

نیتسخن ياهشروش 

هراشا

زا باب  نصحت -  ءاغلا  نویناحور -  تلود و  ناجنز -  شروش  ناردنزام -  راتشک  شبنج -  ناربهر  دیوگیم - ؟... هچ  باب  دزی -  ياولب 
زا لقن  هب  یگتسد . دنچ  زاغآ  یشک و - ... یباب  هاش -  هب  دصق  ءوس  گرزب -  ياهیمحریب  هرابود -  بوشآ  دوشیم -  دیدپان  راد  يالاب 

یبهذم لفاحم  رد  ثحب  زا  باب ، دمحم  یلع  ازریم  شیادـیپ  عوضوم  هک  نامز  نآ  ات  سیلگنا  هجراخ  ترازو  هنامرحم  دانـسا  يهعومجم 
اهراب هک  نیمز  قرشم  رد  یبرغ  ياهتاملپید  دنتـشادن . نادب  ینادنچ  هجوت  زین  یجراخ  ياهتـسایس  دوب ، هداهنن  رتارف  اپ  وگتفگ  هرظانم و  و 

، دـناهدوب رگید  یهورگ  تسکـش  هورگ و  کی  نتفرگ  تردـق  نانآ ، ياهدروخرب  یبهذـم ، فلتخم  ياههورگ  شیادـیپ  دـهاش  اـهراب  و 
اـصوصخم دنروایب . باسح  هب  یبهذم  لفاحم  هب  طوبرم  کچوک و  یتدـیقع  فالتخا  کی  زین  ار  باب  شیادـیپ  تسخن  هک  تسا  یعیبط 

هعقاو نیا  نیوکت  شیادیپ و  رد  دوخ  یهورگ -  يهدیقع  هب  انب  هک -  رظن  نیا  زا  دیاش  ناریا ، رد  تلود  نآ  ناگدـنیامن  سیلگنا و  تلود 
یتیمهایب يدرـسنوخ و  اب  ار  يرگیباب  باب و  روهظ  یلک ، روطب  دـننامب ، اربم  یماهتا  نینچ  زا  دـنناوتب  هک  رطاخ  نادـب  اـی  دنتـشاد ، تسد 

باب و يریگتـسد  دوب ، هتفگ  هچ  نآ  رد  باب  هبوت ،»  هرظانم « ، تاـسلج  لیکـشت  نیتسخن ، ياهدادـیور  یتح  هحفـص 26 ] دندرک [ ، یقلت 
 - ناریا رد  سیلگنا  تلود  يهدنیامن  يهدیقع  دـش . رازگرب  رایـسب  یهجوتیب  اب  همه  هیلوا ، نینوخ  ریغ  ياهدروخرب  و  وا ، ندـش  ینادـنز 
هب درادن ، ربرد  ياهزات  زیچ  هک  تسا ) باب  دمحم  یلع  ازریم  روظنم   ) ظعاو نیا  دیاقع  لوصا  رگا  دوب « : نینچ  دمآ -  دهاوخ  نآ  نتم  هک 

تسا تبوقع  هجنکـش و  اهنت  تشاذگ ، دهاوخ  لاوز  هب  ور  دش و  دهاوخ  مولعم  شندوب  تیمهایب  کش  نودب  دوش ، هتـشاذگ  دوخ  لاح 
اـهدروخرب و يهنحـص  يرگید  زا  سپ  یکی  ناریا  ياهرهـش  هـک  یناـمز  اـما  دـشخب ،... تاـجن  تـفخ  لوـفا و  زا  ار  ناـنآ  دـناوتیم  هـک 

يرتشیب تردق  زور ، هب  زور  هجنکـش ، تبوقع و  لمحت  ربارب  رد  نایباب  تفای و  ققحت  اقیقد  الاب  ییوگـشیپ  ینعی  دـش ، نینوخ  ياهـشروش 
ياهاولب زا  تبحص  هکلب  دوبن ، ظعاو  کی  يواعد  زا  نخس  رگید  اجنیا  درک . بلج  تدش  هب  ار  یجراخ  لفاحم  هجوت  نانآ  دوجو  دنتفای ،

و دوب . عیـسو  رایـسب  يرداک  رد  یـشکردارب  گنج و  یتلود و  ياهورین  اب  هلباقم  تکلمم ، رد  دیدش  جنـشت  اهرهـش ، رد  نینوخ  گرزب و 
رد م )  - 1850  ) 1266 ه ق لاس 68 -  رد  دـنامب . موتکم  گرزب  ياهروشک  رگید  ای  سیلگنا  ناگدـنیامن  رظن  زا  هک  دوبن  یعوضوم  نیا 

یلاها کمک  اب  تسناوت  وا  اما  دش ، یتلود  كرا  هب  وا  ندرب  هانپ  رهـش و  مکاح  رارف  هب  رجنم  هک  تسویپ  عوقو  هب  ینینوخ  ياولب  دزی  رهش 
نیا زا  سپ  روشک ، نآ  يهجراخ  روما  ترازو  هب  ناریا  رد  سیلگنا  تلود  يهدـنیامن  شرازگ  نیتسخن  دـناشنورف . ار  اولب  نیا  ناـفلاخم  و 

هحفص 37 ] [ . ] 7 : ] دینکیم هظحالم  اجنیا  رد  ار  نآ  نتم  هک  تسا  هدش  لاسرا  هیهت و  هثداح 
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يهیروف 1850 شرازگ 12 

هب دزی  رد  اریخا  یتخـس  ياولب  هک ، مناسرب  درل  باـنج  عـالطا  هب  مراد  راـختفا  درل  باـنج  يهیروف 1850 «   12 نارهت -  يهرامش 20 -  » 
، شروش نیا  ناگدـنزیگنارب  دـش . نآ  ندـناشنورف  هب  قفوم  یناـحور  تاـماقم  کـمک  اـب  رهـش  نآ  مکاـح  ماجنارـس  هک  تسوـیپ ، عوـقو 

هانپ كرا  هب  دش  روبجم  مکاح  هک  دندرک  عامتجا  رهـش  رد  يریثک  دادعت  نانچ  اب  دندوب و  یباب »  هب «  موسوم  دـیدج  کلـسم  ناهاوخاوه 
تعفر و لاوز  يهلزنم  هب  يرگیباب  تفرشیپ  دندوب  هدش  هجوتم  هک  اهالم  نایم  نیا  رد  دش . هرصاحم  نایشروش  فرط  زا  زین  كرا  اما  دربب .
رد دندرک . توعد  نانیدیب  يهقرف  رب  هلمح  هب  نید  زا  عافد  مان  هب  ار  تما  دنهد و  تاجن  ار  مکاح  دـنتفرگ  میمـصت  تسا ، ناشدوخ  ذوفن 

شناتـسود زا  یکی  هب  دزی  مکاح  هک  ار  ياهمان  نم  دـنتخیرگ . رواجم -  تلایا  نامرک -  هب  راچان  دـندش و  بولغم  اـهیباب  دروخ  دز و  نیا 
ناـیباب ربارب  رد  ار  دوخ  تموکح  يهتفـشآ  عضو  هدرک و  کـمک  ياـضاقت  ساـمتلا  اـب  هماـن  نیا  رد  يو  ماهدـید ، تسا  هتـشون  نارهت  رد 

دزی دوش  يریگهرانک  يهزاجا  رظتنم  هکنآ  نودب  یتح  هداد و  افعتـسا  دوخ  بصنم  زا  همان  نیا  لابند  هب  يو  تسا . هتخاس  سکعنم  ادیدش 
هقرف نیا  سسؤم  باب  تسا . شرتسگ  طسب و  فرـش  رد  ناریا  رد  دیدج  نید  نیا  یبهذم  دیاقع  هک  دسریم  رظن  هب  تسا . هتفگ  كرت  ار 

ره رد  یلو  تسا ، ینادنز  ناجیابرذآ  رد  هتسب  دوخ  هب  تسا ) هحفص 38 ] باب [  ناونع  روظنم   ) ار یلعج  مسا  نیا  تسا و  زاریـش  لها  هک 
دیاقع تابثا  رد  ات  دناهدامآ  دوشیم ، هدید  دیدج  لوصا  ناوریپ  نایم  رد  ابلاغ  هک  ییابیکـش  ای  بصعت  اب  هک  دراد  ینادـیرم  یگرزب  رهش 

هک تسا  هتـشاد  مالعا  باب  دوخ  دنکیم . نیمـضت  تشهب  هب  ار  ناشدورو  یگرم  نینچ  نوچ  دنورب ، زین  گرم  لابقتـسا  هب  یتح  ناشهزات 
تـسا یعدم  و  دوش . رادیدپ  نیمز  رد  هرابود  تسا  رارق  یلو  هدش ، دـیدپان  مدرم  راظنا  زا  هک  تسا ، نایعیـش  ماما  نیرخآ  دوعوم  يدـهم 

ناهج رصع  ناطلـس  ناونع  هب  يو  زا  هکلب  دنراذگیم ، تمرح  وا  هب  یبهذم  ياوشیپ  ناونع  هب  اهنت  هن  هک   ) يو نادیرم  نیب  شماکحا ، هک 
نیرتکد نیا  رب  هوـالع  دـشابیم . نآرق  نیمارف  نیـشناج  دـنیامنیم ) تعاـطا  زین  دـنهنب  ندرگ  ار  شتیدوبع  عوط  دـیاب  نیطالـس  ریاـس  هک 

یقرت تفرـشیپ و  هک  دننکیم  روصت  کلـسم  نیا  ناوریپ  تسا . عامتجا  لاح  هب  رـضم  هک  دناهدرک  رایتخا  زین  يرگید  لوصا  اهنآ  محازم ،
لام و هک  تساور  انوناق  نیـسدقم  نیا  رب  سپ  دـشاب . امرفمکح  اـیند  رب  نیـسدقم  تنطلـس  دـیاب  تسا و  هدوب  یهلا  تیـشم  يهجیتن  اـهنآ 
رد داقتعا  لوصح  هشیدـنا و  ءاقلا  یلعف  لئاسو  [ 8  ] ینامـسآ ماهلا  لالدتـسا و  دننک . بحاصت  دـشاب -  هک  يوحن  ره  هب  ار -  رافک  تورث 

ياهزات زیچ  هک  ظعاو ، نیا  دـیاقع  لوصا  رگا  تسا . هدـشن  يراهظا  انلع  ریـشمش  روز  هب  بهذـم  رییغت  زا  زونه  اذـل  تسا ، باب  تیرومأم 
رجز و طقف  تشاذـگ . دـهاوخ  لاوز  هب  ور  هدـش و  راکـشآ  شندوب  تیمهایب  کش  نودـب  دوش ، هتـشاذگ  شدوخ  لاح  هب  درادـن ، ربرد 

نید ناوریپ  زا  یگمه  اهبهذملا  دیدج  نیا  هناتخبدب  و  دشخب . ییاهر  تفخ  لوفا و  زا  ار  نانآ  دناوتیم  هک  تسا  هحفص 39 ] تبوقع [ 
هقرف نیا  عمق  علق و  هب  ود  ره  یفرع  یعرـش و  تاماقم  اذـل  تسا ، فاطعنا  لباقریغ  ینییآ  دـترم ، ناملـسم  تبوقع  رد  هک  دنتـسه ، مالـسا 
هدایپ هناخپوت و  يور  یتح  هکنآ  نودـب  مدرم ، تاـقبط  يهمه  نیب  نارهت ، رد  بهذـم  نیا  هک  دـیآیمرب  نینچ  نیارق  زا  دنتـسه . هقـالعیذ 

غلاب رفن  رازه  ود  بیرق  هب  دوریم ، روصت  رهـش ، نیا  رد  نانآ  دادعت  تسا . هدرک  بسک  ینادیرم  دشاب ، هتـشاذگ  در  تسد  زین  تباث  ماظن 
لابندـب ارهاظ  اناوخان )  ) ءاضما [ . 9  ] مشاب درل  بانج  زیچان  رکاچ  نیرتداقنم  درل -! باـنج  مارتحا -  نیرتگرزب  اـب  هک  مراد  راـختفا  ددرگ .
ترازو داد ، يور  نانآ  نافلاخم  ناـیباب و  نیب  ناریا ، فلتخم  ياهرهـش  رد  هک  ییاـهدروخرب  ثداوح و  زا  سپ  نینچمه  و  شرازگ ، نیا 

، تسا هتساوخ  ناریا  رد  دوخ  یسایس  يهدنیامن  زا  هدش و  هراب  نیا  رد  يرتحورـشم  رتهزات و  تاعالطا  راتـساوخ  سیلگنا ، يهجراخ  روما 
 - باب نادـیرم  زا  یکی  اب  سامت  زا  سپ  سیلگنا  يهدـنیامن  دـنک . حیرـشت  شیوخ  عوبتم  تلود  يارب  ار  یئاهب  هقرف  تاداـقتعا  لوصا  اـت 

هحفـص تسا [ : هتـشاد  لاسرا  ندنل  هب  ار  ریز  شرازگ  فلاخم ، قفاوم و  تارظن  بسک  و  وا -  رظنبحاص  دـقتعم و  نادـیرم  زا  یکی  ارهاظ 
[ 41

نئوژ 1850 شرازگ 21 
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تامیلعت بسح  رب  سنوتیـس . .ا.ا  یج رتسم  هب  تشونور  نوتـسرملاپ -  درل  بانج  هب  نئوژ 1850  نارهت 21  کیدزن  يودرا  يهرامش 72 
، کی يهرامش  يهمیمض  رد  يوتحم  بلاطم  مراد . لاسرا  افل  باب »  دیدج «  کلسم  يهرابرد  یحرـش  مراد ، راختفا  بناجنیا  درل ، بانج 

حرش مرادن . نآ  بلاطم  تحـص  رد  یکـش  نم  هتبلا  و  تسا ، هدش  هداد  نم  هب  باب  نادیرم  زا  نت  کی  طسوت  هک  هدش ، هتفرگ  یحرـش  زا 
هک تسا  بهاذـم  نیرتهداس  نیا  هلمج : کـی  رد  [ . 10  ] دشاب قثوم  دناوتیمن  هدـش و  جارختـسا  دزی  گرزب  دـهتجم  کی  يهمان  زا  مود 
اب هک  مراد  راـختفا  دوشیم . هصـالخ  رـشب ، لاـمعا  يهیلک  رـش و  ریخ و  هب  تبـسن  قلطم  يدـیقال  مسینومک و  مسیلاـیرتام ، رد  نآ  لوـصا 

بیان نئوژ 1850  نارهت 21  کیدزن  يودرا  هحفص 42 ] [ . ] 11 ( ] اناوخان  ) ءاضما مشاب . امـش  زیچان  رکاچ  نیرتداقنم  مارتحا ، نیرتگرزب 
رجات رهش  نآ  رد  شردپ  [ 12  ] تسا زاریش  لها  یناریا و  يو  تسا . دمحم  یلع  ازریم  شیعقاو  مسا  باب ، يرگیباب  زا  یحرـش  گنهرس ...
لاـس شـش  تسا ، هدرک  مـالعا  دوعوم  يدـهم  ماـما  اـی  ناـمز ، بحاـص  ار  شدوخ  هک  ناـمز  نآ  زا  تسا و  لاـس  ود  یـس و  شنـس  دوب .
ربمایپ  ) دـمحم داماد  یلع ، نانیـشناج  يهلـسلس  هحفـص 43 ] رد [  تسادـخ  گرزب  تیآ  ای  ماـما  نیمهدزاود  ناـمز ، بحاـص  درذـگیم .

شتشگزاب راظتنا  زونه  و  تشگ ، بیاغ  شیپ ، لاس  هاجنپ  رازهکی و  دودح  رد  هک  دشابیم ، يو  تشپ  رد  تشپ  باقعا  زا  و  [ 13 ( ] مالسا
بیرق دوشیم  هتفگ  شنادیرم  [ . 14  ] تسا شناد  رد »  هک «  دـنکیم  اعدا  يو  و  تسا ، رد »  ینعم «  هب  یبرع  ناـبز  رد  باـب »  دوریم « .

دـناهدش و شخپ  ناریا  رـسارس  رد  دارفا  نیا  دـشاب . رتـکیدزن  تقیقح  هب  رفن  رازه  دـصکی  هک  دوریم  روـصت  اـما  تـسا ، رفن  رازه  هاـجنپ 
نآرق یهلا  لوـصا  هب  و  دـنراد ، لوـبق  ربـمغیپ  کـی  ناوـنع  هب  ار  دـمحم  هقرف ، نیا  دارفا  دـنربیم . رـس  هب  [ 15  ] ناتـسدرک رد  زین  يدادـعت 
زومر ات  تسا  هدمآ  وا  کنیا  و  هحفـص 44 ] دشیم [ . هدیمهف  نآرق  يرهاظ  ینعم  طقف  هظحل  نیا  ات  هک  تسا  یعدم  باب  یلو  دـندقتعم ،

 » تاملک دـش -  دـهاوخ  هظحالم  حرـش  يدـعب  تمـسق  رد  هکنانچ  اهنیا  يهمه  اب  دـهد . حیـضوت  ار  دـنوادخ  مالک  یهلا  رهوج  یعقاو و 
مالـسا لوصا  يهیلک  هظحل  نیا  ات  هک  درادیم  مـالعا  باـب  تسا . ینعمیب  ناـنآ -  تاـغیلبت  تاداـقتعا و  رد  یهلا - »  لوصا  و «  ربمغیپ » 

زامن هک : دراد  مـالعا  اـت  تسا  هدـش  ردـقم  يو  رب  نونکا  یلو  تسا ، هدوب  بجاو  اـهیندروخ  رد  مارح  لـالح و  هزور و  زاـمن و  يهراـبرد 
 » هب ای  ادـخ  هب  هشیمه  دـیاب  سکره  عقاو  رد  یلو  دـناوخن ، ای  دـناوخب  زامن  دوخ  تـالیامت  بسح  رب  تسا  نکمم  سکره  تسین . بجاو 

. دوریم رامش  هب  لالح  ییاذغ  هنوگ  همه  و  تسا ، یغلم  خوسنم و  همه  اههزور  ریاس  ناضمر و  هام  زور  یس  يهزور  دنک . رکف  تیهولا » 

. دشاب رتدنمتورث  يرگید  زا  دیابن  سک  چیه  دشاب و  هدوب  كرتشم  هشیمه  دیاب  لام  اهیباب  نیب  یلو  تسا ، زئاج  همه  هب  تبسن  هقدص  نداد 
یـسنج شزیمآ  نایباب  نییآ  رد  تسین . یتوافت  تسا ، جیار  ناناملـسم  نیب  هک  روط  نآ  مارح ، لالح و  نیب  دنتـسه و  ناسکی  مدرم  يهمه 

هک تقو  ره  اـت  نز  کـی  درم و  کـی  تسین ،) بجاو  تعماـجم  يارب  جاودزا  نییآ  تیاـعر  ینعی   ) تـسا جرم  جره و  هـب  هـتخیمآ  رایـسب 
تـسا نز  رایتخا  هب  دوش ، لیام  نز  نآ  کلمت  هب  رگید  يدرم  رگا  و  دـنربیم . رـس  هب  رگید  کی  اب  نآ -  زا  شیب  هن  و  دـهاوخب -  ناشلد 

. دراد ار  هزاجا  نیمه  مه  نز  دشاب ، هتشاد  نز  هزادنایب  تسا  نکمم  درم  دنک . تقفاوم  رما  نیا  اب  هک  تسا ) وا  شرهوش  هک  يدرم  اب  هن  )
زا تعیبط  هک  يزایتما  يانثتـسا  هب  درادـن ، دوجو  یتاقبط  زاـیتما  هحفـص 45 ] تسا [ . زاجم  دنتـسین  یباب  هک  یناـسک  يهیلک  لاوما  طـبض 

نیا نآ  تسا و  هدـش  لعج  اهناملـسم  طسوت  هک  دراد  دوجو  غورد  کی  تسا . هداهن  هعیدو  هب  رـشب  داهن  رد  روعـش  مهف و  فالتخا  ظاحل 
ای منهج  اجنیا  رد  دشابیم . مامعا  ینب  نیب  تسا  زاجم  هک  یتبراقم  نیرتکیدزن  هک  یتروص  رد  تسا . حابم  رگیدکی  اب  مراحم  تبراقم  هک 
 - تاتابن تادوجوم و  يهمه  رـشب و  تساـنف . یتسین و  عقاو  رد  رـشب  ریدـقت  تسین . حرطم  زین  تماـیق  زور  نیارباـنب  درادـن . دوجو  تشهب 
زا یـساکعنا  ار  يزیچ  ره  هک  اهیفوص  حالطـصا   ) تسادخ زیچ  همه  دش . دهاوخ  بوذـجم  تیهولا  رد  انثتـسا  نودـب  زیچ -  همه  هصالخ 

ناونع هب  يزیچ  و  تسایند ، نیمه  رد  تشهب  تذـل  منهج و  تبوقع  تسا . تیهولا  زا  یئزج  بوذـجم  نیارباـنب  و  دـننکیم ،) یقلت  ادـخ 
تسنیا دنراد  رظن  رد  رگیدکی  اب  رشب  دارفا  تابسانم  رد  نایباب  هک  يزیچ  اهنت  درادن . دوجو  يوقت  ناونع  هب  يزیچ  صوصخب  و  تیـصعم ،

رگم تسین  زاجم  روز  لامعا  یلو  تسا ، حیحـص  يرگیباـب  هب  ندـیورگ  دوریم . رامـش  هب  يو  نوناـق  اـهزیچ  يهمه  رد  رـشب  يهدارا  هک 
بهذـم لوفا  نینچمه  و  دنتـسه ، شنادـیرم  باب و  نانمـشد  اهنآ  اریز  دـشابیم ، زاجم  دراوم  يهمه  رد  ناـشلتق  هک  ناناملـسم  هب  تبـسن 

دانسا سیلگنا و  هجراخ  ترازو  دانسا  همیمضهب  ینابر : یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا 
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يارب نایباب  لیامت  لیلد  اهنت  زیچ ، همه  هب  تبسن  ندوب  دیقال  نیع  رد  دوش . ارجا  دیاب  دتفیب و  قافتا  دیاب  ینعی  تسا ، ینامسآ  ریرقت  مالسا 
، مسیلایرتام عون  نیرتقلطم  ارهاظ  دـنک . تفرـشیپ  تسا  نکمم  يرگیباب  قیرط  زا  طقف  رـشب  هک  تسنآ  نییآ  نیا  هب  رگید  دارفا  ندـناورگ 
، تسادخ دشابن ، ای  دشاب  هدنز  هاوخ  يدارفنا ، هرذ »  ای «  هدام »  ره «  تسا . یکی  ادخ  دهدیم : لیکشت  ار  هحفص 46 ] اهنآ [  داقتعا  رهوج 

يدوز هب  یلو  تخادرپ ، هظعوم  هب  زاریـش  رد  باب  دوب . دهاوخ  هشیمه  و  تسه ، هشیمه  هدوب ، هشیمه  يدارفنا  زیچ  ره  و  تسادخ ، همه  و 
دب وحن  فرـص و  ظاحل  زا  شیبرع  درادن ، تامولعم  دایز  تساجنآ . نونکا  هک  دش  مازعا  ناتـسدرک  ياههوک  رد  ياهعلق  هب  دش و  فیقوت 
يو فورعم  نادیرم  زا  نت  ود  باب  زا  سپ  دراذـگب . رانک  ار  نابز  نآ  وحن  فرـص و  هنهک  دـعاوق  دـیاب  يو  هک  تسا  یعدـم  یلو  تسا ،

اریخا هک  ییحی -  دیس  سراف  رد  دندش . هتشک  ناردنزام  رد  دروخ  دز و  ماگنه  دندوب و  مالسا  عرـش  رد  رتکد  ای  دهتجم  ود  ره  هک  دندوب 
. دنکیم يربهر  ار  اهنآ  دهتجم  یلع  دمحم  ياقآ  ناجنز  رد  تساهنآ و  سیئر  هتخاس -  سانشرس  ار  دوخ  هاش  نوشق  اب  دربن  رد  دزی و  رد 

دوش مادعا  باب  رگا  دـنرادیم . روفنم  ار  وا  اهیباب  یلو  تسا  یقیقح  باب  يو  دـیوگیم  هک  تسا  هدرک  روهظ  يرگید  یعدـم  نامرک  رد 
رد زین  اهنآ  یلو  دندیـسر ، لتق  هب  یباـب  ناردـنزام 575  رد  تشاد . دـنهاوخ  دوجو  يرگید  ياهباب  مه  زاب  اریز  درک ، دـهاوخن  یتواـفت 

ادـخ  ) میظع هللا  دـیوگیم : دوشیم ، یقاـطا  دراو  یباـب  کـی  هک  یماـگنه  دـندرب . نیب  زا  ار  دوخ  ناـفلاخم  زا  رفن  رازه  راـهچ  هس  لـباقم 
 ] لمجا هللا  دیوگیم : قاطا  هب  دورو  ماگنه  دشاب ، نز  رگا  یباب  تسا .) نیرتگرزب  ادخ   ) ربکا هللا  دنهدیم : خـساپ  نیریاس  تسا ،) گرزب 
هک یلاـح  رد  [ . 16 ( ] درادن ءاضما  (. ) تسا نیرتهدنـشخرد  ادـخ   ) اهبا هللا  دـنهدیم : خـساپ  نیریاس  تسا ،) نیرتابیز  ادـخ  [ ) هحفص 47

يزکرم تموکح  هک  دوب  مزال  اعبط  تشاد و  تیمها  دوب -  هتفرگ  جوا  روشک  رـساترس  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  وا -  ناوریپ  باب و  اب  هزرابم 
اب هزرابم  تلود  نکمم ، عقوم  نیرتدب  رد  ینعی  ماگنه ، نآ  رد  دنک ، زیهجت  هزات  لکشم  نیا  هب  نداد  ناماس  يارب  ار  دوخ  ياهورین  يهمه 
هار رد  دـس  نیرتگرزب  دوخ  نویناحور  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوزفا . روشک  یگتفـشآرب  شیپ  زا  شیب  بیترت  نیدـب  و  درک ، زاغآ  ار  نویناحور 

ذاختا تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  یتسایـسیب  تیافک و  مدع  دح  هچ  ات  يزکرم  تموکح  هک  تفایرد  ناوتیم  دـندوب ، نایباب  راک  شرتسگ 
يدـعب شرازگ  هتفرگ و  رارق  ناریا  رد  سیلگنا  یـسایس  يهدـنیامن  هجوت  دروم  هک  تسا  یبـلطم  تکلمم  رد  بوشآ  لاـح  رد  شور  نیا 

تسا : هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  دوخ 
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تریغ اب  رهش ، نآ  ياهیباب  تسا . هدشن  بوکرـس  زونه  ناجنز  شروش  درل  بانج  نئوژ 1850   25 هرامش 77 -  نارهت -  کیدزن  يودرا 
قباطم هک  ار  یتفخ  تلذ و  زا  رپ  یگدنز  و  دنهدیم ، همادا  ناشدوخ  زا  عافد  هب  تساهبهذملا  دـیدج  يهژیو  هک  یـصوصخم  بصعت  و 

، تسا هدمآرد  اهنآ  هحفص 48 ] فرصت [  هب  البق  هک  رهش  زا  یتمسق  ظفح  يارب  هک  دوشیم  هتفگ  دننارذگیم . تسا  ناشدوخ  تاداقتعا 
تسا یهیدب  یلو  دنسریم ، لتق  هب  نیفرط  زا  يدادعت  زور  ره  دنریگیم ، کمک  رواجم  تابـصق  تاهد و  زا  هاش ، نوشق  اب  هلباقم  يارب  و 
يرهـش هک  دسریمن  رظن  هب  بیجع  یکدنا  هتکن  نیا  امـش  رظن  هب  دـنوش . میلـست  هکنیا  زج  تشاد ، دـنهاوخن  ياهراچ  الآم  نایـشروش  هک 

رد دـنزب ؟.. شروش  هب  تسد  دراد -  رارق  ناجیابرذآ  نارهت و  یماظن  عبانم  يهمه  سرتسد  رد  هک  يرهـش  ینعی  ناجنز -  لـثم  تیمهایب 
هدش راطخا  اهنآ  هب  دناهدرک . هجوت  بلج  هب  عورـش  رگید  راب  دـندوب ، هتخیرگ  دزی  زا  ییحی  دیـس  ناشربهر  تیادـه  اب  هک  ییاهیباب  سراف 

تلایا رد  هنارگیغای  تکرح  ره  زا  نونکات  هتبلا  دناهدش . کیدزن  رهش  هب  ياهلـصاف  كدنا  اب  نانآ  یلو  دنوشن ، زاریـش  دراو  رگید  هک  دوب 
یلعف حرط  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . مارآ  هظحل  نیا  رد  نالکوک ، ياهنمکرت  يانثتـسا  هب  ناریا ، ياهتمـسق  ریاـس  دـناهدرک . زیهرپ  قوف 

هاش نامرف  هب  تقوم  بترمان و  رایـسب  راودا  رد  طقف  نونکات  هک  دـشاب ، یلحاس  تالیا  اصوصخم  سراـف  تـالیا  لـماک  داـیقنا  ناریا  ریزو 
، یناخلیا هیلع  المتحم  يو  یعاسم  نیتسخن  تسا . ناریا  ریزو  فدـه  نانآ  یمئاد  ندروآرد  تعاطا  هب  کـنیا  اـما  دـناهداهن . ندرگ  ناریا 

نیا دوب . دهاوخ  هجوتم  دـننکیم -  چوک  سراف  تسپ  یـضارا  تاعافترا و  نیب  ابوانتم  لصف ، بسح  رب  هک  ییاقـشق -  گرزب  لیا  سیئر 
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ضرعم رد  زین  ناتـسلگنا  تلود  سانـشرس  یمیدـق و  رادـفرط  کی  ناونع  هب  تسا ، ییاقـشق  ردـتقم  لیا  کی  سیئر  هکنیا  رب  هوالع  ناخ 
زین نارهت  رد  تسا . هدوبن  زیربت  هب  رـصحنم  یبهذم  تاماقم  تردـق  نتخاس  نوگژاو  يارب  ناریا  ریزو  یعاسم  دراد . رارق  ماظن  ریما  يهنیک 

ربارب رد  ندش  میلـست  هب  هنهادم -  اب  هاگ  دـیدهت و  طسوت  هاگ  وا -  بیغرت  هار  زا  ار  هعمج  ماما  ذوفن  تسا  هدـش  هحفص 49 ] قفوم [  يو 
اهنت نیا  ندرب  نیب  زا  تسا . هدوب  رادروخرب  نآ  زا  يو  دجسم  نونکات  هک  تسا  یقح  نیا  دهد . شهاک  نصحت »  قح «  ندرب  نیب  زا  حرط 

زا شیب  بتارم  هب  فده  نیا  ققحت  يارب  ناریا  ریزو  نم  يهدـیقع  هب  یلو  تسا ، فسأت  لامک  ثعاب  نم  رظن  هب  ناریا ، رد  ملظ  دـض  عبنم 
( تسا ناریا  ریزو  نامه  دوصقم   ) فرشا ترضح  زا  اریخا  هک  ياهمان  دش . دهاوخ  لاکشا  راچد  دنکیم  روصت  رـضاح  لاح  رد  هک  هچنآ 

یتصرف میارب  مرادـن -  یگداـمآ  درل  باـنج  هب  نآ  نتـشاد  ضورعم  يارب  زونه  هک  یبلطم  ماهتـشاد -  تفاـیرد  يرگید  بلطم  يهراـبرد 
. مراد زاربا  نصحت »  شور «  ندزن  مه  رب  هل  رب  میمـصت و  نیا  هیلع  ار  متاساسحا  متـشاد ، لاسرا  هک  یخـساپ  لالخ  رد  اـت  تخاـس ، مهارف 
رب ینبم  يو ، ياهحرط  رد  دناوتب  خساپ  نیا  هک  تسین  يدایز  دیما  اذـه  عم  منک . همیمـض  ار  هلـسارم  نآ  زا  ياهجرختـسم  هک  مراد  راختفا 

لامتحا اسب  هچ  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  یتح  دهد ، يرییغت  ناریا ، رـسارس  رد  یتردق  هنوگ  چـیه  تراظن  نودـب  قلطم و  يهطلـس  رارقتـسا 
رضاح تعاس  زا  ار  شراکفا  اتردن  یناریا  کی  اریز  دشخب . تاجن  نصحت  نیمه  هار  زا  ار  دوخ  ناج  دوش  روبجم  يزور  شدوخ  هک  دراد 

هناحلسم یلاها  هک  دوشیم  هتفگ  یلو  تسا ، هدش  تردابم  نصحت »  شور «  وغل  يارب  یهباشم  شـشوک  هب  زین  ناهفـصا  رد  دربیم . رتارف 
تابجوم نصحت »  ءاـغلا «  درادرب . تسد  شاهشقن  يارجا  زا  هک  دـناهتخاس  راداو  ار  مکاـح  هدـمآرب و  دوخ »  قح  نیا «  زا  عاـفد  ماـقم  رد 

دجاسم رد  رگید  هک  دنوش  هجوتم  هحفص 50 ] مدرم [  هک  یتقو  اریز  تخاس . دهاوخ  مهارف  یجراخ  ياهتئیه  يارب  ار  یناوارف  ياهیتحاران 
هتفر نیب  زا  سدـقم  نکاما  نیا  هب  زواـجت  تمرح  دنتـسین و  ناـما  رد  سپ  نیا  زا  دـندشیم  نصحتم  اـجنآ  رد  نونکاـت  هک  رهطم  دـقارم  و 

دنروآ و يور  هیـسور  ناتـسلگنا و  یگدنیامن  ياهتئیه  هب  اعبط  دتفایم -  قافتا  یهاگ  زین  العف  هک  روطنامه  دـش -  دـنهاوخ  راچان  تسا ،
اـههناخهوهق و هـب  شتبقارم  يهـنماد  هـکلب  دـنکیمن ، دودـحم  نـصحت »  وـغل «  هـب  اـهنت  ار  شتموـکح  نیزاوـم  ناریا  ریزو  دـنیوجب . هاـنپ 

هدیشک زین  دنزادرپیم  ییارـس  ناتـساد  ییوگ و  هصق  هب  اجنآ  رد  اهلاقن  دنوشیم و  عمج  نآ  رد  ياچ  فرـص  يارب  مدرم  هک  ییاهکنولآ 
يهفطن داقعنا  لحم  هب  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  تسا ، هدش  هتـسب  مدرم  يور  رب  هداس  حیرفت  شطع و  عفر  نکاما  نیا  رد  نونکا  تسا . هدـش 

، تسا هدرک  دوخ  تریصب  یتاعالطا و  عبانم  هب  دامتعا  رورغ  زا  زیربل  ار  ناریا  ریزو  دهشم  ریخست  دندرگ . لدبم  تلود  هب  تنایخ  هئطوت و 
شرتسگ اجیردت  يو  قلطم  دبتسم و  يوخ  قلخ و  تسا . هتفای  شیازفا  بتارم  هب  هتشاد ، يو  هب  تبـسن  هاش  هک  زین  يدامتعا  بتارم  اعبط  و 

ظفح هب  طرفم  لیم  و  داصتقا ، ظفح  هب  شتموکح  طیارـش  مدناسر -  درل  بانج  رظن  هب  البق  هک  روط  نامه  هک -  مسرتیم  نم  و  دباییم ،
نیرتداقنم درل ، بانج  مارتحا ، نیرتراشرـس  اب  هک  مراد  راختفا  ددرگ . رـصحنم  اهـسور  يزادـنا  تسد  اصوصخم  یجراخ  یطخت  زا  ناریا 

هبوچ زارف  زا  وا  ندش  بیغ  حالطـصا  هب  و  باب »  ندش «  هتـشک  يارجام  هحفص 51 ] [ . ] 17  ] ءاضما لحم  مشاب . درل  بانج  زیچان  رکاـچ 
نآ دودـحم  هتـسب و  طیحم  رد  دـنزیم . نماد  ار  بوشآ  شتآ  شیپ  زا  شیب  هک  تسا  ییارجام  هکلب  تسین ، نایباب  راک  نایاپ  اـهنت  هن  راد 

زورب ثعاب  چیه  هک  درکن  لح  ار  یلکـشم  باب  مادعا  يزادرپ ، هعیاش  هعیاش و  رازاب  نتـشاد  قنور  یطابترا و  لیاسو  ندوبن  اب  ناریا ، زور 
تسا : هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  دوخ ، يدعب  شرازگ  یط  ناریا ، رد  سیلگنا  يهدنیامن  تشگ . زین  ياهزات  تالکشم  لئاسم و 
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نایرج رهـش  نیا  رد  هک  ناجنز  ياهیباب  هاش و  نوشق  نیب  هلداجم  رد  درل  باـنج  هیوژ 1850   21 يهرامـش 88 -  نارهت -  کیدزن  يودرا 
ياهمان نم  هب  لبق  يدنچ  تسا ، رهش  سانـشرس  ردقیلاع و  نایالم  زا  یکی  هک  ناجنز  رد  هقرف  نیا  سیئر  تسا . هداد  يور  یترتف  تشاد ،

ار شنارای  وا و  منک و  تعافـش  ات  درک  شهاوخ  نم  زا  و  دـناهدرک . يرگیباب  هب  مهتم  غورد  هب  ار  يو  هک  تشاد  مـالعا  نآ  یط  تشون و 
داد خساپ  صخش  نیا  هب  ناریا  ریزو  دوب . هدرک  همیمض  ماظن  ریما  يارب  دافم  نیمه  اب  زین  ياهمان  يو  مهدب . تاجن  نایماظن  فنع  ربج و  زا 
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نیمه رد  دنک . میلـست  ار  دوخ  دیایب و  هاش  رابرد  هب  دـیاب  شتیمیمـص  ندرک  تباث  يارب  زین  وا  یلو  دریذـپب ، ار  يو  ياعدا  تسا  لیام  هک 
شناوریپ يو و  يهرـصاحم  هب  ات  تفای  روتـسد  دوش -  فوطعم  طرـش  نیا  هب  یهجوت  هکنیا  نودـب  نوشق -  زا  رگید  يهتـسد  کـی  لاـح 

هک دوب  هدنامن  يزیچ  و  دش ، هتشک  گنفت  اب  یعمج  هتسد  کیلش  طسوت  يو  تسا . هدش  مادعا  زیربت  رد  کلسم  نیا  سـسؤم  دهد . همادا 
: دوب رارق  نیا  زا  هیـضق  ددرگ . اهبهذملا  دیدج  ترثک  بجوم  و  دشخب ، هب  يرتشیب  يالج  قنور و  بهذـم  نیا  هب  شگرم  هحفص 53 ] ] 
هب يو  هک  دـنداد  راشتنا  تما  و  دـشن ، هدـید  يرثا  باـب  زا  مادـعا  يهبوچ  رب  تسـشن ، ورف  راـبغ  دود و  اـهگنفت  کیلـش  زا  سپ  هک  یتقو 

ار يو  وجتـسج ، یمک  زا  سپ  دوب ، هدرک  هراپ  دوب  هدش  هتـسب  نآ  اب  يو  هک  ار  یبانط  اههلولگ  هک  نآ  لاح  تسا . هدرک  دوعـص  تاوامس 
هیـضق لـصا  رد  شناوریپ  داـقتعا  هب  اـنب  يو  گرم  هچ  رگا  دـندروآرد ، ياـپ  زا  هلولگ  برـض  هب  دـنتفای و  دوب  هدرب  هاـنپ  ياهشوگ  هب  هک 

اب دزی  زا  هک  ییحی  دیـس  دناهتفرگ . رارق  رظن  تحت  ادـیدش  سراف  رد  شناوریپ  دـنک . تسیز  هشیمه  دـیاب  باب  اریز  داد ، دـهاوخن  یتوافت 
. دوب هدرک  عفد  ار  هاش  نوشق  تالمح  رابود  البق  دنچ  ره  دش ، ریگتسد  دروخ و  تسکـش  دوب  هتخیرگ  تلایا  نآ  هب  اهیباب  زا  یگرزب  ياوق 
هدش و بکترم  یناوارف  عیاجف  ریخا ، شروش  رد  نایوج ، هنتف  نیا  ياههتسد  رـس  هکنیا  رد  تفرگ ، تروص  يرایـسب  ياهمادعا  دهـشم  رد 

قوس وفع  محرت و  میمعت  طسب و  يوس  هب  هاش  تاهجوت  هک  دوب  رتهب  دـیاش  اذـه  عم  تسین ، يدـیدرت  هنوگ  چـیه  دـندوب ، گرم  قحتـسم 
هتـسج لسوت  ياهنادبتـسم  نیزاوم  هب  نیگنـس ، میارج  ذـخا  لیمحت و  رد  مکاح ، يهدازهاش  تفریم  راظتنا  هک  روط  ناـمه  دـشیم . هداد 

يهلزلز دنچ  اریخا  دنتخیرگ . تاره  هب  دندیزرو و  تردابم  دهشم  كرت  هب  هداوناخ  دص  دنچ  هک  دش  نیا  لمع  تدش  نآ  يهجیتن  و  دوب .
یتاشاشتغا هحفص 54 ] تسا [ . هتشاد  رایسب  تافلت  هدروآ و  راب  هب  یناوارف  تاراسخ  هک  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  ناسارخ  رد  دیدش  رایـسب 

شمارآ هب  ور  هک  دـسریم  رظن  هب  ناریا  طاقن  ریاس  و  تسا ، هدـش  بوکرـس  دوب  هتـسویپ  عوقو  هب  سراف ، تلاـیا  رد  عقاو  ناـهبهب ، رد  هک 
و دـناهدماین . رد  دایقنا  تحت  سراـف  جـیلخ  يهنارک  رد  عقاو  تسا ) قالـشق  دوصقم   ) تسپ یـضارا  اـی  راـسمرگ  نیناوخ  زونه  اـما  دـشاب .

 - تامارتحا نیرتگرزب  اب  هک  مراد  راختفا  تسامرفمکح . تدـش  هب  روشک  رـسارس  رد  ییاضران  هک  دوش  هتفگ  قارغا  نودـب  تسا  نکمم 
اـصوصخم تفرگ . الاب  بوشآ  باب  ندش  هتـشک  زا  سپ  [ . 18 ( ] اناوخان  ) ءاضما مشاب . درل  بانج  زیچان  رکاـچ  نیرتداـقنم  درل -  باـنج 

ات تسا ، زیگناتفگش  رهش  نیا  رد  اهیباب  تمواقم  دناشک . هناخپوت  پوت و  ندرب  راک  هب  گرزب و  یشکرگشل  هب  ار  راک  هک  ناجنز  ياولب 
، اهدربن رد  نانز  تکرـش  اـصوصخم  دوشیم . ثعاـب  زین  ار  سیلگنا ، تلود  يهدـنیامن  نوچ  یجراـخ ، تاـملپید  کـی  بجعت  هک  اـجنآ 

نیا بیترت  يهرامـش  خـیرات و  هک  نآ  اـب  تسازیتفگـش . شیپ ، زا  شیب  ناـنز ، نـیا  طـسوت  ناـفلاخم  راتـشک  لـتق و  ناـنآ و  يزادـناریت 
زا هتشاد ، نایرج  نآ  رد  هک  ییاهدروخ  دز و  رهش و  يهرصاحم  تلع  هب  ارهاظ  نآ  يهدنـسیون  یلو  تسا ، یلبق  شرازگ  زا  دعب  شرازگ ،
غاد تدـش  هب  تاـعیاش  رازاـب  لاوحا ، عاـضوا و  اـهدروخرب و  هنوگنیا  رد  نوچ  یفرط  زا  تسا . هتـشادن  یهاـگآ  باـب  ندـش  هتـشک  ربـخ 

هدیسر و نیمصاختم  هب  رایسب ، گرب  خاش و  اب  مادعا ، يهبوچ  زارف  زا  وا  ندش  بیاغ  هارمه  باب  ندش  هتـشک  ربخ  دراد  لامتحا  دوشیم ،
هب گنج  ههبج  عضو  يهرابرد  ناریا  ياوق  يودرا  لخاد  زا  هک  تسا  یشرازگ  نتم  نیا  لاح  ره  هب  دشاب . هدش  یقلت  هعیاش  کی  اهنت  اعبط 

هحفص 56 ] تسا [ : هدش  هرباخم  سیلگنا 

توا 1850 شرازگ 30 

زورما نـم  زیزع  ياـقآ  دراد  همیمــض  يهرامـش 106 -  گنهرـس - ... بیاـن  توا 1850 -  تشوـنور 30  ناـجنز  لـباقم  یناریا  يودرا 
يهلمح یط  رد  و  دنراد ، فرـصت  رد  ار  رهـش  يهلحم  کی  طقف  اهیباب  متفای . لوغـشم  لحم  نیا  لباقم  ناکامک  ار  ناخدمحم  یگیبرلگیب 

ار رهـش  یقرـش  بونج  يهیواز  اـهنآ  نونکا  دـناهدش . هدـنار  بقع  هب  يدادـعت  تفرگ ، تروص  یلامـش  راوید  زا  هک  یتـلود  نوـشق  ریخا 
هب ار  رگید  پوت  جنپ  راهچ  هدرک و  راوس  هدش  ریخست  اریخا  هک  یئاهنویتساب )  ) اهجرب يور  ار  پوت  راهچ  یگیبرلگیب  و  دنتسه ، فرصتم 

. دوشیم يربهر  تراهم  لامک  اب  و  دشاب ، نکمم  ياهتمواقم  نیرتهناتخـسرس  هک  دـسریم  رظن  هب  اهیباب  تمواقم  تسا . هدرب  رهـش  لخاد 
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هک يروط  هب  دناهدروآرد ، تاماکحتسا  عالق و  تروص  هب  ار  دوخ  يهلحم  لزانم  يهیلک  هدرک و  يدنب  رگنـس  ار  اج  همه  مدرم  نیا  [ 19]
یقاب رفن  زا 300  شیب  ناـشزرابم  دارفا  زا  هک  دوشیم  هتفگ  هتفاـی و  شهاـک  بتارم  هب  تاـفلت  رارف و  رثا  رد  اـهنآ  دادـعت  نونکا  دـنچ  ره 

هحفـص 57] دهاوخ [  دروخرب  يدایز  تالکـشم  اب  ناشندنار  بقع  کش  نودب  هک  تسا  مکحتـسم  نانچ  ناشتیعقوم  اذه  عم  دـناهدنامن ،
، دناهدیـسر تکاله  هب  نانآ  زا  نت  دنچ  هک  زین  اهنز  یتح  دنگنجیم . هناجوجل  تخـسرس و  ياهیور  يوق و  رایـسب  ياهیحور  اب  اهنآ  درک .

نیا تحت  دناهدروآرد . ياپ  زا  ار  یتلود  ياوق  دارفا  زا  يرایسب  نونکات  هک  دننکیم  يور  هناشن  بوخ  نانچ  دنراد و  تکرش  دربن  نیا  رد 
دنوشیم عقاو  نمـشد  دـید  ضرعم  رد  نوشق  دارفا  هکنآ  ضحم  هب  اریز  تسا ، هتفرگ  تروـص  لاکـشا  رثکادـح  اـب  يورـشیپ  تایـضتقم ،

ار اهنآ  هک  رابره  یلو  دـناهتخاس ، زین  پوت  ات  ود  رگیدـکی  اب  نهآ  ياهریت  نتـسویپ  اب  مه  اهیباب  دـنریگیم . رارق  نانآ  ریت  تباـصا  فدـه 
تامهم رئاخذ و  يریداقم  نیگنس و  پوت  شـش  هک  دهدیم  ربخ  هدیـسر و  نارهت  زا  يدصاق  نونکا  مه  دوشیم . بارخ  دننکیم  کیلش 

هب ار  رهـش  رـسارس  دناوتب  نآ  طسوت  ات  دـنک ، کمک  ياضاقت  نارهت  زا  زاب  مد ، هدـیپس  ادرف  دراد  دـصق  یگیبرلگیب  اذـه  عم  تسا . هار  رد 
هدش هجاوم  اهنآ  ءازهتـسا  اب  هدند  کی  جوجل و  ياهیباب  نیا  نتخاس  بوکرـس  يارب  یگیبرلگیب  یعاسم  يهمه  نونکات  دروآرد . فرـصت 

یتخب نوگژاو  مدرم  ریاس  هدناسر و  لتق  هب  اروف  هتـشاد  يرگیجنایم  تطاسو و  دصق  هک  ار  یتخبدب  درف  اهنآ  هک  دش  دـیکأت  زورما  تسا .
ار ياهدع  یتح  هدز و  تسد  يرگیـشحو  عیاجف و  عاونا  هب  دروم  نیا  رد  نایباب  دـناهدناشن . تکاله  كاخ  هب  دـناهداتفا  ناشتـسد  هب  هک  ار 

دمحم الم  دناهدنکفا . شتآ  رد  هدنز  هدنز  ار  یخرب  هدرک و  نازیوآ  اپ  کی  تسد و  کی  زا  ار  رگید  ياهدـع  دـناهدرک و  لعن  بسا  لثم 
دنام دـهاوخ  دـیواج  ناشحور  دـنوش ، دیهـش  گنج  رد  رگا  هک  نآ  دـیون  هب  ار  اـهنآ  تسا ، بصعتم  نیعفادـم  نیا  يهتـسد  رـس  هک  یلع 

ای دنریگ و  رارق  هحفص 58 ] نیسدقم [  يهرمز  رد  دنشونب و  تداهش  تبرـش  ای  هک  اجنآ  ات  دنگنج ، هب  یتلود  ياوق  اب  هک  دنکیم  بیغرت 
هب ار  شناتـسود  زا  یکی  نونکا  مه  زا  وا  دـنهد . شرتسگ  برغ  اـت  قرـش  زا  ار  دوخ  ورملق  و  دـندرگ ، راوس  دارم  بسا  رب  دـنوش و  زوریپ 

هداد ناوارف  ياهیدابآ  اهرهـش و  شـشخب  يهدعو  زین  نیریاس  هب  و  تسا ، هدرک  بوصنم  رـصم  تموکح  هب  هداد  ماجنا  هک  یتامدـخ  ساپ 
رد یکمک  هنوگ  چـیه  زا  و  تساهنآ ، راکددـم  رای و  گنج  نیا  رد  سور  تلود  هک  دـهدیم  نانیمطا  اهنآ  هب  اهنیا  رب  هوالع  يو  تسا .

، دننکیم ینابیتشپ  وا  زا  تریغ  نامیا و  لامک  رد  شناوریپ  زا  يرایـسب  دنچ  ره  هک  دوریم  روصت  اذه  عم  دیزرو . دـنهاوخن  غیرد  هار  نیا 
تاجن ار  ناشناج  دنشکب و  رانک  هکرعم  زا  ار  ناشدوخ  دنناوتب  دنـشاب و  هتـشاد  رارف  هار  هک  یتروص  رد  زین  رگید  يرایـسب  اهنیا ، يهمه  اب 

نونکاـت یگیبرلگیب  هک  منکیم  روـصت  نم  تفرگ . دـنهاوخ  شیپ  ار  تمالـس  هار  درک و  دـنهاوخ  تشپ  يو  هب  تصرف  نیلوا  رد  دـنهد ،
دارفا نیب  هتفرگیمن و  ماجنا  يراک  چیه  وا  زا  لبق  هک  منکیم  هدهاشم  اریز  تسا ، هدمآرب  هلوحم  فئاظو  ماجنا  يهدـهع  زا  بوخ  رایـسب 
دورو زا  هک  يزور  هدراهچ  نیمه  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، هتـشادن  دوجو  يزیچ  خـیبوت  زج  هدوب و  اـمرفمکح  هارکا  ییاـضران و  نوشق 

هب ساسایب  هدـش  هتخانـش  زاجم  یگیبرلگیب  طسوت  دـنهدیم  شرازگ  هک  یمتـس  ملظ و  تسا . هدرک  توافت  الماک  عضو  درذـگیم ، يو 
یئوج ماقتنا  يزوتهنیک و  ناـجنز ، طوقـس  زا  سپ  [ . 20  ] توبا دراودا  تیک  ءاضما : تامارتحا  میدـقت  اب  درادـن . تقیقح  دـسریم و  رظن 

و دندوب ، هدز  تسد  یبیجع  ياهتنوشخ  هب  دربن  نایرج  رد  اهیباب  دیدناوخ ، نیشیپ  شرازگ  رد  هک  هحفص 59 ] روط [  نامه  دوشیم . زاغآ 
ار یجراخ  ياهتاملپید  هک  دشکیم  اجنآ  ات  یگنوگچ  نیا  دنهد . خـساپ  يرتشیب  ياهتنوشخ  اب  ار  اهتنوشخ  نآ  هک  دوب  مدرم  تبون  کنیا 

دزیگنایمرب : يرگیجنایم  تطاسو و  هب 

ربماسد 1850 شرازگ 16 

نم عالطا  هب  زیربت ، رد  ترـضحیلعا ، لوسنک  درل  بانج  نوتـسرملاپ  تناکـسیو  بانج  هب  يهرامش 160 -  ربماسد 1850 -   16 نارهت - 
يزیگنا لوه  راتفر  اصوصخم  دناهدز ، تسد  اهیباب  هب  تبـسن  یگرزب  ياهیمحریب  هب  یتلود  نوشق  نازابرـس  ناجنز  رد  هک  تسا  هدـناسر 

درک رکشت  نم  زا  عالطا  نیا  رطاخ  هب  ماظن  ریما  مدناسر . ناریا  ریزو  عالطا  هب  نم  ار  تایضتقم  نیا  دناهتشاد . هدش  ریگتسد  نانز  هب  تبسن 
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لمع هب  یعیرـس  تامادـقا  تسوا -  تاـساسحا  فطاوع و  ریاـغم  ـالماک  هک  تیربرب -  شحوت و  يهمادا  زا  يریگوـلج  يارب  هک  تفگ  و 
هغلابم حرش  سنویتسا  رتسم  هک  منک  روصت  ملیام  نم  یلو  دننکیم ، يراتفردب  ناشناینادنز  اب  فرط  ود  ره  هک  تسین  کش  دروآ . دهاوخ 

رادومن نم  يهلـسارم  تفایرد  زا  ماظن  ریما  تشادرب  زرط  تروص ، ره  رد  تسا . هتـشاد  تفاـیرد  دراد  ناـیرج  ناـجنز  رد  هچنآ  زا  يزیمآ 
مراد راختفا  دـهد . شوگ  قوف  تیهاـم  اـب  یتاداهنـشیپ  هب  اـت  تسا  هتخاـس  راداو  ار  يو  هک  تسا  يراـتفر  رد  تفرـشیپ  و  يو ، نحل  رییغت 
اهنیا يهمه  اـب  هحفـص 62 ] [ . ] 21 ( ] اناوخان  ) ءاضما مشاب . درل  بانج  زیچان  رکاـچ  نیرتداـقنم  تاـمارتحا ، نیرتگرزب  اـب  هک  درل  باـنج 

رد نایباب  مادعا  راتـشک و  لتق و  يزوتهنیک و  ییوجماقتنا و  حور  نیمه  زا  یکاح  هدش ، لاسرا  دعب  هام  هس  دودح  رد  هک  يدـعب  شرازگ 
تساهناتسرهش : ریاس  نارهت و 

سرام 1851 شرازگ 14 

. دـندش مادـعا  اجنیا  رد  شیپ  زور  دـنچ  ناجنز -  ناینادـنز  زا  یباب -  راهچ  درل  بانج  يهرامش 42  سرام 1851 -  مهدراـهچ  نارهت - 
يارب یمایپ  نم  زورما  دنربیم . رس  هب  بابش  ناوفنع  رد  اهنآ  بلغا  هک  دنتسه ، ینادنز  نارهت  رد  کلـسم  نیا  ناوریپ  زا  رگید  رفن  نیدنچ 
یغای ناونع «  هب  اهیباب  هکنیا  يارب  مدش  روآدای  و  دوش . رظن  فرص  صاخشا  نیا  مادعا  زا  هک  مدرک  يراودیما  راهظا  هداتسرف و  ماظن  ریما 

تاروصت رد  هک  تسین  امش  نوچ  يرکفنشور  صخش  نأش  رد  رگید  و «  دسریم . رظن  هب  یفاک  يزیرنوخ  رادقم  نیمه  دنوش ، هتخانـش  « 
دصق و  دش ، دنهاوخن  مادعا  صاخشا  نیا  هک  داتسرف  نیمضت  نم  يارب  ماظن ، ریما  دینک .»  تلاخد  امیقتـسم  ياهقبط  ره  ینهذ  تاداقتعا  و 
باب ناوریپ  نادیرم و  نونکات  ناجنز  نایباب  دایقنا  یبوکرـس و  ماگنه  زا  دزاس . هدـنکارپ  فلتخم  تاهج  زا  ار  عامتجا  نیا  هک  تسنآ  يو 

( اناوخان  ) ءاضما مشاب . درل  بانج  زیچان  رکاچ  مارتحا ، لامک  رد  هک  مراد  راختفا  دناهدماینرب . یمومع  شمارآ  مظن و  ندز  مهرب  ددـصرد 
باب مادعا  يهجیتن  رد  و  داتفا ، هار  هب  ناریا  فلتخم  ياهرهش  رد  هک  ینوخ  لیـس  ناجنز و  ياولب  یبوکرـس  لابند  هب  هحفص 63 ] [ . ] 22]
هداد تسد  زا  ار  دوخ  نانادرگ  هنحـص  ناربهر و  بلغا  هک  ناـیباب  درک و  شکورف  یکدـنا  هنتف  نویناـحور ، یتلود و  ياـهورین  يزوریپ  و 

ناـمز نیمه  رد  تسرد  یلو  دـنیبب ، دوـخ  هب  یـشمارآ  كدـنا  تکلمم  سپ  نآ  زا  هک  تفریم  نآ  دـیما  دـندییارگ . یـشوماخ  هب  دـندوب 
 » جوم رگید  راب  دـندش و  هتخانـش  نآ  يارجا  لماع  نایباب  هک  ماجرفان  يدـصق  ءوس  داتفا . قافتا  هاـش  نیدلارـصان  هب  دـصق  ءوس  يارجاـم 

دیاش دیاب و  هک  نانچ  زگره  ناگدننک ، دصق  ءوس  دصق و  ءوس  نیا  تیهام  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  تفرگارف . ار  تکلمم  یشکیباب » 
هنیمز رد  هکلب  [ 23  ] يدـنک تندـیزرپ  لتق  دروم  رد  طقف  هن  نایناهج  یمومع  ناهذا  زونه  زین  ام  نامز  نیرد  هک  نیا  اـمک  دـشن . هتخاـنش 

ار ههبش  نظ و  نیا  دوشیم ، دافتسم  ناریا  رد  سیلگنا  یسایس  يهدنیامن  شرازگ  زا  هک  یبلاطم  تسا . هدشن  عناق  زین  نلکنیل  ماهاربآ  رورت 
دنکیم : تیوقت 

توا 1852 شرازگ 16 

يودرا رد  ترضحیلعا  دمآ . لمع  هب  هاش  لتق  يارب  زورید  يرادهنماد  دصق  ءوس  توا 1852   99 يهرامش 16 -  نارهت -  کیدزن  يودرا 
هک دوش  راکش  يهزور  دنچ  رفس  کی  مزاع  ات  دوب  هدش  بسا  رب  راوس  هزات  يو  دراد . تماقا  نارهت  یلیم  دنچ  يهلصاف  رد  دوخ  یناتـسبات 

نامه ياهضیرع -  دنراد  دصق  راگنا  هکنانچ  دندش ، کیدزن  وا  هب  رفن -  شش  دنیوگیم  اهیضعب  هحفص 64 ] هک [  يروط  هب  ای  رفن -  هس 
شتـسد هک  یماگنه  و  داهن ، هاش  يهماج  يور  ار  شتـسد  دارفا  نآ  زا  یکی  دـننک . میدـقت  يو  هب  تسا -  لومعم  روشک  نیا  رد  هک  روط 

دید هک  ناویح  تفرگ . ار  هاش  بسا  يهناهد  عقوم  نیمه  رد  شناراکمه  زا  یکی  دیـشک ، نوریب  شرمک  زا  ار  يریت  تفه  دـش  هدز  بقع 
رثا هاش  بلـص  رد  هلولگ  دیـشک . نییاپ  بسا  زا  ار  هاش  تشاد  یبایفرـش  راـختفا  هک  هیلاـم  ریزو  و  تفر ، بقع  تسا  هدـش  هتفرگ  شیولج 

طـسوت نم  و  درک ، دیلوت  یحطـس  یمخز  طقف  دوب ، هدـش  رپ  هراپراچ  دـنچ  اهنت  ینز و  کبک  يهمچاس  اب  طقف  هک  هچناپت  یلو  تشاذـگ 
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هک دوب  ممـصم  ناـنچ  دوخ  فدـه  يارجا  رد  لـتاق  درادـن . دوجو  ینارگن  نیرتمک  ياـج  هک  متفاـی  ناـنیمطا  هاـش  رهاـم  يوسنارف  حارج 
ءاشحا ءاعما و  و  دیزرویم ، رارصا  هاش  لتق  هب  تخس ، رایسب  مخز  نیدنچ  نتـشادرب  مغریلع  و  دیـشک ، نوریب  ار  یگرزب  رجنخ  گنردالب 

زا یکی  هک  دندش ، ریگتسد  زین  شناتسدمه  زا  نت  ود  دیسر . لتق  هب  ات  دوبن  رادرب  تسد  دوخ  شـشوک  زا  دیردیم و  ار  نیمزالم  زا  یکی 
مامت رد  ترـضحیلعا  هک  دوشیم  هتفگ  دش ، کیلـش  هاش  هب  زین  رگید  يهلولگ  ود  لاوحا ، نیا  لالخ  رد  دوب . هدش  حورجم  تدش  هب  اهنآ 

: » هک دوب  مأوت  شرازگ  نیا  مالعا  اب  دصق  ءوس  نیا  ربخ  نیتسخن  دـیناسر . روهظ  يهصنم  هب  ار  تناتم  شمارآ و  لامک  دـصق  ءوس  تدـم 
و دندش ، هتسب  گنردالب  نیکاکد  دندروآ . موجه  نارهت  يوس  هب  تیعمج  دش و  هدیـشاپ  مه  زا  یتنطلـس  يودرا  تسا .»  هدش  هتـشک  هاش 
ای لواپچ و  تراغ و  یلو  دننک . هریخذ  هقوذآ  يرادقم  هدنیآ  عیاقو  يارب  ات  دنتخادرپ  وپاکت  هب  همه  و  دش ، عطق  نان  خبط  هاتوک  یتدم  رد 

دص و کی  هاش  دوجو  تمالـس  زا  اهنآ  نتخاس  عمج  رطاخ  مدرم و  رطاخ  نانیمطا  يارب  زورما  هحفص 65 ] دشن [ . داجیا  ینماان  یغولش و 
هاش رادید  يارب  یتکلمم  تاماقم  تیناحور و  يهعماج  نینچمه  نارهت و  ترواجم  ردب  رقتسم  نوشق  هوبنا  دارفا  دش . کیلـش  پوت  ریت  هد 
هب رهظ  زا  دعب  زورید  دندرک . یناغارچ  بش  نیدنچ  رازاب  یتلود و  ریاود  تارادا و  يو  تمالس  يهنارکـش  هب  دنتفر و  یتنطلـس  يودرا  هب 

یمـسارم نینچ  لومعم  قبط  ار  هاش  میراد . میدقت  ار  تینهت  کیربت و  بتارم  ات  میدـش ، بایفرـش  هاش  روضح  هب  سور  راتخم  ریزو  قافتا 
هک درکیم  رارکت  تنوشخ  اب  ارارک و  هکلب  دـناسریمن ، روهظ  يهصنم  هب  یبارطـضا  یتحاران و  ترـضحیلعا  و  میدـید ، سولج  لاـح  رد 

شرازگ شیپ  زور  دـنچ  نامرک  تموکح  يارب  ار  شیدزمان  هک  رادرـس -  هجوتم  هاـش  تاراـهظا  تسا . هتـشاد  یناـکرحم  دـصق  ءوس  نیا 
زا دیعبت  زا  دوخ  ییاهر  و  ینیـشناج ، رییغت  يارب  هئطوت  کی  ربهر  ناونع  هب  سور  يهعبت  نیا  هب  رما  يادتبا  رد  یمومع  رظن  و  دوب ، مداد - 

رارق نظ  ءوس  دروم  رادرـس  يهیحان  زا  یلماوع  هاش ، لـتق  يهعیاـش  راـشتنا  دـصق و  ءوس  يارجاـم  رد  دـنچ  ره  دوب . هدـش  فوطعم  راـبرد 
تـسین یندرک  رواب  دشاب . هتـشاد  تسد  تیانج  نیا  رد  يو  هک  منک  رواب  مناوتیمن  نم  اذه  عم  دندش ، هئطوت  باکترا  هب  مهتم  دنتفرگ و 

رد تهج  نیدب  دشاب . نایم  رد  یبهذم  تابصعت  ياپ  هکنیا  رگم  دنشاب ، يراکادف  هب  رـضاح  یمتح  گرم  دح  رـس  ات  ناگدننک  هئطوت  هک 
تسا يدیدج  هقرف  یباب   ) دریگیم همشچرس  اهیباب  ماقتنا  زا  هاش  هب  تبـسن  دصق  ءوس  هک  دوشیم  دییأت  روصت و  نانیمطا ، دامتعا و  لامک 
دوجو زا  یتمـسق  تانئاک  همه  تارذ و  يهمه  هک  تسا  دقتعم  دشاب و  مسیلایرتام  دـیاب  ارهاظ  نآ  هحفـص 66 ] نید [  لوصا  هک  ناریا  رد 
گرم يهدامآ  هک  دـناهتفگ  و  دـناهدرک ، یفرعم  کلـسم  نیا  ناوریپ  زا  ار  دوخ  دـناهدش ، ریگتـسد  هک  لتاق  تسدـمه  نت  ود  تسادـخ .)

يهناشن اهنت  دندرگ . انف  دوخ  تادقتعم  هار  رد  رگید  ترابع  هب  و  دنورب . تشهب  هب  دنـشونب و  تداهـش  تبرـش  ات  دندوب  هدمآ  و  دـناهدوب ،
هنوگنیا رد  هاش  اریز  دوشیم ، یقلت  هئطوت  شرتسگ  يهجیتن  اـنیقی  هک  تسا  ناگدـننک  هئطوت  زا  نت  هس  رارف  اـنامه  هئطوت ، ندوب  رادهشیر 

دیکأت اـقیمع  هاـش  دوشیم  هتفگ  دـناهدرک . هطاـحا  ار  وا  بناوج  فارطا و  يهمه  هک  تسا ، مزـالم  رفن  دـص  دـنچ  ياراد  ـالومعم  دراوم ،
اب دشاب ، هدمآ  لمع  هب  ناگدننک  دصق  ءوس  عنم  هب  تبـسن  شنامزالم  فرط  زا  یلیجعت  هنوگ  چیه  هکنآ  نودـب  ار  یقیاقد  هک  تسا  هدرک 

و دوـب ، هداد  تسد  ناـیفارطا  هب  تاـظحل  نآ  رد  هک  یتریح  تشحو و  هب  ار  گـنرد  ریخأـت و  نـیا  نـم  تـسا . هدوـب  شکمـشک  رد  ناـنآ 
، درل باـنج  هب  مارتـحا  لاـمک  رد  هک  مراد  راـختفا  مهدیم . تبـسن  داد ، خر  نآ  رد  دـصق  ءوـس  هک  یهار  یکیراـب  یگنت و  هـب  نـینچمه 

دراد دوجو  يدـصق  هک  دـش  عومـسم  نوچ  تسا « : هدرک  هفاضا  راتخم  ریزو  شرازگ ، نیا  ریز  رد  ءاضما  مشاب . زیچاـن  رکاـچ  نیرتداـقنم 
یکرتشم تشادداـی  لاـسرا  هب  ترداـبم  نم  نم و  سور  راـکمه  اذـل  هدـش ، ریگتـسد  لـتاق  ود  نآ  رب  هجنکـش  ندروآ  دراو  تین  رب  ینبم 

رب ینبم  [ 24 ( ] مزاس همیمض  درل  هحفـص 67 ] بانج [  عالطا  يارب  ار  نآ  زا  یتشونور  مراد  راـختفا  هک   ) میدرک هجراـخ  ریزو  هب  باـطخ 
یلو دوب ، هدش  ارجا  هجنکش  دراد ، تفایرد  ار  همان  نیا  تلود  هکنآ  زا  لبق  اما  دزرون . تردابم  هنایشحو  مادقا  نیا  هب  هک  تلود  هب  هیصوت 

هحفص 69 ] [ . ] 25 . « ] تسا هدشن  رارکت  یلمع  نینچ  نونکات  نامز  نآ  زا 

دوشیم زاغآ  یئادج 
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هراشا

اریز تفاین ، نایاپ  يرگیباب  يارجاـم  باـب ، گرم  اـب  دوب ، هدـش  ینیبشیپ  میدـید و  سیلگنا  يهجراـخ  ترازو  دانـسا  رد  هک  روط  ناـمه 
ار رگید  یناسک  روهظ  تامدقم  نیـشناج ، نییعت  رب  هوالع  زین  باب  دوخ  هکنآ  هژیوب  و  دـندوب ، ناریا  رانک  هشوگ و  رد  زین  يرگید  ياهباب 

اههتفگ دندمآ ، دیدپ  باب  ندش  هتشک  زا  سپ  هک  ینوگانوگ  ياههورگ  تاجتـسد و  يهرابرد  نینچمه  هراب و  نیا  رد  دوب . هتخاس  مهارف 
، دوخ باتک  زا  هحفـص  دـنچ  یط  يو  اریز  مینکیم ، هدنـسب  يورـسک  دـمحا  هتـشون  لـقن  هب  اـم  یلو  دراد . دوجو  يرایـسب  ياههتـشون  و 
هب هک  باب ، مادعا  تامدقم  حرـش  زا  سپ  يورـسک  تسا : هدرک  سکعنم  ار  يدنفا  یقوش  ندـمآ  راک  يور  ات  باب  ندـش  هتـشک  يارجام 

دنهاوخن ياپ  زا  شناوریپ  تسا  هدـنز  باب  ات  هک «  ریبدـت  نیا  اـب  دوب ، هتفرگ  تروص  هاـش  نیدلارـصان  ریبکریما و  ناـخیقت  ازریم  روتـسد 
رد هک  ار  ییاهثیدح  دنتـشادنپیم ، نامزلا »  بحاص  ار «  باب  دیـس  هک  نایباب  هک  دوب  نآ  مه  یتسار  دهدیم ... « : همادا  نینچ  تسـشن ،» 
نآ اب  دنتـسبیم و  دوخ  يزوریف  هب  اهدـیما  هتفرگ ، هدـید  هب  تسوا  نارای  نامزلا و  بحاص  ياـهییاشگ  رهـش  يهراـبرد  نایعیـش  ياـهباتک 

هحفص 70 ] [ . ] 26  « ] دنتساخیمرب راک  هب  اجنآ ، اجنیا و  اهدیما ،

باب همان  هبوت 

يارب نیاربانب  دناهتشون . اهفرطیب  هیباب و  دض  هیباب ، خیراوت  يهمه  رد  ار  وا  ندرک  کلف »  باب و «  دمحم  یلع  ازریم  ندرک  هبوت »  ناتساد « 
عیاقو زا  يرصتخم  هدش  طبض  هیراجاق  یتنطلس  ياه  هتخوبنا »  رد «  هک  یتلود  دانسا  يور  زا  راصتخا ، هب  شهوژپ  نیا  يهدنناوخ  یهاگآ 

، دناهتشون هک  يروط  هب  میروآیم . دوشیم  يرادهگن  سلجم  قودنصواگ  رد  هک  ار  باب »  يهمانهبوت  نیع «  نینچمه  مینکیم . وگزاب  ار 
هب دیوگب . نخس  زاریش  ياملع  رضحم  رد  ات  دندروآ  زاریـش  هب  [ 27  ] رهشوب زا  ار  يو  لاس 1260 ، رد  سراف ، یلاو  ناخ  نیسح  روتـسد  هب 

عـضو اب  ار  وا  دـندرک و  کلف  ار  شیاـپ  ناـخ  نیـسح  روتـسد  هب  دـیوگب »  باوص  نخـس  تسناوتن «  نوچ  سراـف ، یلاو  شرازگ  بجوم 
دجسم رد  هک  یمدرم  روضح  رد  تفر و «  ربنم  هب  راب  نیتسخن  يارب  باب ، دمحم  یلع  ازریم  دندرب . هاش  دجـسم  هب  یناسنا  ریغ  حیحـصان و 

تسـشنن و ياپ  زا  لاح  نیا  اب  درک  هبوت  دننزب و  بوچ  ار  وا  دـنداد  روتـسد  ءاملع  هک  نیا  اب  داد » . ناشن  ینامیـشپ  دوخ  يوعد  زا  دـندوب .
نمهب دش . دیعبت  ناجیابرذآ  هب  مظعاردـص  یـساقآ  ازریم  یجاح  يدـنچ  زا  سپ  داد . همادا  دوخ  ي  نامزلا »  بحاص  يوعد «  هب  ناکامک 
كاکش لیا  هقطنم  رد  هک  قیرهچ  يهعلق  هب  ار  وا  داهنن و  یعقو  دنتشاد ، اضاقت  املع  هک  يریگتخـس  وا و  ياعدا  هب  ناجیابرذآ  یلاو  ازریم 

وا يوعد  و  باب »  هلئـسم «  رگید  راب  زیربت ، هب  دهعیلو  هاش  نیدلارـصان  ندمآ  هیـسور و  هب  وا  رارف  ازریم و  نمهب  لزع  زا  دعب  داتـسرف . دوب 
تشادنرب و تسد  شدیاقع  زا  وا  مه  زاب  یلو  دنداد . لیکشت  ياهسلج  باب  ياعدا  ندینـش  يارب  هاش  روضح  اب  زیربت  ياملع  دش و  حرطم 

نابرق هنأش «  یلاعت  هللاوه  دسیونیم « : نینچ  هاش  هب  یـشرازگ  رد  دهعیلو  ازریم  نیدلارـصان  هحفص 71 ] دنتـسب [ . بوچ  هب  ار  وا  رگید  راب 
بـسح دنیامن ، وگتفگ  وا  اب  هدرک  رـضاح  ار  نیفرط  ياملع  هک  دوب  هدـش  رداص  اضق  نامرف  هک  باب »  باب «  رد  موش ، كرابم  ياپ  كاخ 
نیهارب هلدا و  هب  هدمآ  هک  تشون  دهتجم  بانج  هب  هعقر  درپس و  ناخ  مظاک  هب  هدروآ  هیمورا  زا  ریجنز  اب  هداتسرف  لصحم  نویامه  مکحلا 

نیا تاریرحت  يهظحالم  نیدـمتعم و  یعمج  تاریرقت  زا  هک  دنتـشون  باوج  رد  دـهتجم  بانج  دـننک . دینـش  تفگ و  نیبم  نید  نیناوق  و 
اذل تسین . دینـش  تفگ و  رد  اددجم  یعاد  فیلکت  دوهـش ، زا  دعب  تسا ، سمالا  نم  حـضوا  سمـشلا و  نم  رهظا  وا  رفک  نیدـیب . صخش 

مظاک ییحی و  ازریم  ناخ و  نالصا  ریما  مالغ  نیا  نارکون  زا  سلجم  رد  دومن و  راضحا  ار  یلق  یضترم  الم  دمحم و  الم  دنوخآ و  بانج 
تاملک یـضعب  و  مباب ، متـسه و  ماما  بیان  نم  ییوگیم  وت  هک  دوشیم  عومـسم  هک  دیـسرپ  دومحم  الم  یجاح  لوا  دنداتـسیا . زین  ناـخ 

ماهتفگ و هچنآ  متـسه و  باب  متـسه و  ماما  بیاـن  نم ، يهلبق  نم ، بیبح  یلب  تفگ : تست ، يربمغیپ  هکلب  ندوب ، ماـما  رب  لـیلد  هک  هتفگ 
هتفگ تسا ، هتفگ  هکنآ  ماهتفگن ، نم  ار  تاملک  نیا  نکلو  ادجس ، بابلا  اولخدا  لیلد  هب  تسا . مزال  امش  رب  نم  تعاطا  تسار : دیاهدینش 
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. یتخب کین  زا  اور  دوبن  ارچ  یتخرد  زا  قحلا  انا  دـشاب  اور  درک ، یلجت  روط  هوک  هب  هکنآ  داد : باوج  تسیک ؟ هدـنیوگ  دندیـسرپ : تسا .
قلخ نم  رد  نـالا  دـشیم ، قـلخ  وا  رد  تقو  نآ  متـسه ، روـط  يهرجـش  يهلزنم  هب  هدـنب  تسا . هتفگ  ادـخ  ار  اـهنیا  تسین . ناـیم  رد  ینم 

وا رکنم  هحفـص 72 ] ءاملع [  رازه  لهچ  هکنآ  منم ، دیدیـشکیم  ار  وا  راـظتنا  نونکاـت  مالـسا  ردـص  زا  هک  یـسک  مسق  ادـخ  هب  دوشیم .
، دشابن رازه  لهچ  رگا  تفگ : تشگ ؟ دهاوخ  رکنم  ءاملع  رازه  لهچ  هک  تسا  باتک  مادک  رد  ثیدح  نیا  دندیـسرپ  منم ، دـش  دـنهاوخ 

تسا بهذم  يرورض  تسه و  ثیداحا  رد  اما  يرمالا ، بحاص  رارق  نیا  زا  وت  بوخ ، رایـسب  تفگ : یلق  یـضترم  تسه ! هک  رازه  راهچ 
زا ءایبنا  ثیراوم  و  دروآ ، دنهاوخ  نامیا  ناینج  رازه  جـنپ  لهچ و  اب  سنا  نج و  يابقن  و  دومرف ، دـنهاوخ  روهظ  هکم  زا  ترـضح  نآ  هک 

نوذأم نم  هک : داد  باوج  ءاضیب ؟ دـی  وک  و  یـسوم ، ياصع  وک  دوب ، دـنهاوخ  بانج  نآ  اب  ءاضیب  دـی  نامیلـس و  نیگن  دواد و  هرز  لـیبق 
هچ تامارک  تازجعم و  هک  دندیسرپ  نیا  زا  دعب  يدمآ . نذا  نودب  هک  يدرک  طلغ  تفگ : دمحم  الم  دنوخآ  بانج  متـسین . اهنیا  ندروآ 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هرقف : نیا  ندـناوخ  هب  درک  عورـش  منکیم و  لزاـن  هیآ  دوخ  ياـصع  يارب  هک  تسنیا  نم  زاـجعا  تفگ : يراد ؟
طلغ وحن  يهدعاق  هب  ار  تاملک  بارعا  هتایآ . نم  ۀیآ  اصعلا  هذه  قلخ  امک  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  حوبـسلا  سودـقلا  هللا  ناحبس 
نیا رگا  درک : ضرع  ناخ  نالـصا  ریما  دناوخ . روسکم  ار  ضرالا  هاگنآ  ناوخب ! روسکم  دنتفگ : دناوخ . حـتف  هب  ار  تاومـس  ءات  هدـناوخ 
باب ءاسملا . حابـصلا و  قلخ  امک  اصعلا  قلخ  نیذـلا  هللادـمحلا  درک : ضرع  درک و  قیفلت  مناوت  مه  نم  دـشاب ، تایآ  هلمج  زا  تارقف  لیبق 
لیلد هک  دومن  لاوئس  مالسلاهیلع ، اضر ، بانج  زا  نومأم  هک  تسا  دراو  ثیدح  رد  هک : دیـسرپ  دومحم  الم  یجاح  نآ  زا  دعب  دش . لجخ 

ار باوج  لاوئس و  نیا  انئانبا .»  ول ال  دومرف « : ترضح  انئاسن ،»  ول ال  تفگ « : نومأم  انـسفنا »  هیآ «  دومرف : تسیچ ؟ امـش  دج  تفالخ  رب 
، دندیسرپ مولع  ریاس  هقف و  زا  یلئاسم  نیا  زا  دعب  تفگن . هحفص 73 ] باوج [  هدومن  لمأت  یتعاس  باب  امن ، نایب  ار  دوصقم  نکب و  قیبطت 

نآ زا  زاـب  دـنکفا ، ریز  هب  رـس  تسنادـن و  دـندومن ، لاوئـس  وهـس  کـش و  لـیبق  زا  هقف  يهیهیدـب  لـئاسم  زا  یتـح  تسناوتن  نتفگ  باوج 
نیا تسا . هدوب  نایعیـش  زا  یکی  رون  رون ، نآ  هک  تسا  ثیدح  رد  هک  اریز  درک  یلجت  روط  هب  هک  نامه  هک  درک  زاغآ  ینعمیب  ياهنخس 

وگتفگ سلجم  نوچ  دنکفا . ریز  هب  رـس  دش و  نیگمرـش  رتشیب  هدوب ، یلق  یـضترم  رون  دیاش  و  دوب ، وت  هعیـش  نآ  هک  اجک  زا  تفگ : مالغ 
هبانا و دوخ  ياهطلغ  زا  تشگزاب و  هبوت  هدومن و  لوقعم  هیبنت  هدز  طوبـضم  بوچ  ار  باب  هدرک  راضحا  مالـسالا  خیـش  بانج  دـش ، مامت 

نویامه سدـقا  ترـضحیلعا  مکح  رظتنم  تسا . دـیقم  سوبحم و  نالا  و  دـنکن ، اهطلغ  نیا  رگید  هک  هدرپس  رهمباپ  مازتلا  درک و  رافغتـسا 
ار باب  دـمحم  یلع  ازریم  نایراجاق ، املع و  هدـش ، دای  هسلج  زا  سپ  یهتنا »  تسا . ینویامه  رما  رما  تسا . هادـف  نیملاعلا  حور  يرایرهش 
 « باب يهمان  هبوت  هب «  هک  هتشون  نیا  رد  ددرگن . ییاههتفگ  یلئاسم و  نینچ  درگ  سپ  نیا  زا  هک  دراپس  هب  یبتک »  مازتلا  ات «  دندرک  راداو 

هلها و وه  امک  هللادـمحلا  یحور ، كادـف  دـسیونیم « : نینچ  باب  هتـشگ ، یناگیاب  یلم  ياروش  سلجم  قودنـصواگ  رد  هدـش و  فورعم 
نآ لـثم  هک  هل  ادـمح  مث  هللادـمحب  هدـینادرگ ، لـماش  دوخ  داـبع  هفاـک  رب  لاـح  ره  رد  ار  دوخ  تمحر  لـضف و  تاروـهظ  هک  هقحتـسم ،

، هدومرف ناـیغای  رب  محرت  ناـمرجم و  رب  رتـست  ناگدـنب و  زا  وفع  شتفوطع  روهظ  هب  هک  هدومرف  دوـخ  تمحر  تفأر و  عوـبنی  ار  ترـضح 
هچ رگا  دشاب ، وا  تیالو  لها  ملاع و  دـنوادخ  ياضر  فالخ  هحفص 74 ] هک [  تسین  يدصق  ار  فیعض  هدنب  نیا  هک  هدنع  نم  هللادهـشا 

و تسوا ، تیالو  لها  تیـالو  وا و  لوسر  توبن  و  هرکذ ، لـج  دـنوادخ ، دـیحوت  هب  نقوم  مبلق  نوچ  یلو  تسفرـص ، بنذ  مدوجو  هسفنب 
فالخ هک  یتاملک  رگا  ماهتـساوخن و  ار  قح  ياضر  فالخ  اقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  دـیما  تسا ، هللادـنع  نم  لزن  ام  لک  رب  رقم  مناسل 
تـسین یملع  اقلطم  ار  هدنب  نیا  و  ار ، وا  ترـضح  مبئات  رفغتـسم و  لاح  ره  رد  هدوبن و  نایـصع  مضرغ  هدش  يراج  ملق  زا  هدوب  وا  ياضر 
شلیلد هدش  يراج  ناسل  زا  هک  تاملک  تاجانم و  یضعب  رما و  یلا  بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا  یبر و  هللارفغتـسا  دشاب ، یئاعدا  هب  طونم  هک 

هدوبن و یئاعدا  نینچ  ار  هدنب  نیا  لطبم و  ياعدا  ضحم  ار  مالـسلاهیلع ، هللا ، هجح  ترـضح  يهصاخ  تباین  یعدم  تسین و  يرما  چیه  رب 
تفأر طاسب  تایانع  فاطلا و  هب  ار  وگاعد  نیا  هک  تسا  نانچ  ترـضح  نآ  یهاشنهاش و  ترـضح  فاطلا  زا  یعدتـسم  رگید ، ياعدا  هن 

ار نآ  زیربت  ياملع  لاح  نیا  اب  دوب ، هداتسرف  هاش  يارب  هتـشون و  ار  همان  هبوت  باب  هک  يدوجو  اب  [ . 28 . « ] مالسلاو دنیامرف ، زارفارس  دوخ 
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الاو فرـشا  باون  روضح  رد  نومیم  لفحم  نویاـمه و  مزب  رد  امـش  يزاریـش -  دـمحم  یلع  دیـس  دنتـشون « : نینچ  شباوج  رد  هتفریذـپن 
هناگادج کی  ره  هک  يدرک  يدنچ  بلاطم  هب  رارقا  مالعا ، ياملع  زا  یعمج  روضح  و  هرـصن ، هددس و  هللاهدیا و  لاوزیب ، تلود  دهعیلو 

، تسا غامد  طبخ  ههبـش  هدش  امـش  لتق  ریخأت  بجوم  هک  يزیچ  تسین و  لوبقم  يرطف  دـترم  هبوت  لتق . بجوم  تسامـش و  دادـترا  ثعاب 
 - رهم لحم  هرهاطلا ، هعیرـشلا  مداـخ  هررح  هحفـص 75 ] دوشیم [ . يراج  امـش  هب  يرطف  دـترم  ماکحا  لـمأت  ـالب  دوش  عفر  هبـش  نآ  رگا 

يارجام زا  هک  زور  دنچ  زا  سپ  ار  باب  دـمحم  یلع  ازریم  [ . 29  « ] ینیسحلا نسحلا  رغصا  یلع  رهم ، لحم  ینیـسحلا -  نسحلا  مساقلاوبا 
ات دوب ، قیرهچ  يهعلق  رد  هاش  نیدلارـصان  تنطلـس  هاشدمحم و  توف  ات  دنداد و  تعجارم  هیئاضر )  ) هیمورا هب  رگید  راب  تشذگ  شاهبوت 
 « كابیب كافـس  یقت  بقل «  هدرب و  مان  يدـب  هب  ار  وا  هللاءاهب  هک  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  ترادـص  يهرود  رد  لاس 1266  رد  هک  نیا 

رومأم ار  وا  هاش  هک  دوب  نارمکح  زیربت  رد  هلودـلا  تمـشح  يازریم  هزمح  لاس  نیا  رد  دـندروآ . زیربت  هب  رگید  راب  تسا  هداد  وا  هب  [ 30]
یکی دش . هتخیوآ  راد  هب  نابعش 1266  رد  و  درک ، باب  نارابریت  رومأم  ار  ینارصن »  جوف «  وا  درک . زیربت  ياملع  ياوتف  يارجا  باب و  لتق 

ددرگیم . لقن  انیع  هک  هدرک  پاچ  شتآ  يهخوج  ولج  راد و  يالاب  رد  ار  وا  سکع  سیلگنا  ياههمانزور  زا 

يرگیلزا

زا شیپ  لاسکی  باب  تسا . هدیـسر  يرگیلزا  هب  يرگیباـب ... يرگیخیـش و  و  يرگیدـهم و ... زا  سپ  هک  تسا  يورـسک  باـتک  زا  هراـمش 
هب ار  وا  هتـشون و  هماـن  دوبیم ، ياهلاـس  هدـجیه  ناوج  دوخ  تشادیم و  لزا  بقل  ناـیباب  ناـیم  رد  هک  يرون  ییحی  ازریم  هب  ندـش  هتـشک 

، هتفریذپ نایاپ  دوز  یلو  دمآ ، دیدپ  وا  ینیـشناج  يهرابرد  ییوگتفگ  كدـنا  باب  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دوب . هدـیزگرب  دوخ  زا  ینیـشناج 
رون رد  ار  ناتـسمز  ناریمـش و  رد  ار  ناتـسبات  تسیزیم . ناهنپ  يرگید  دنوش  هب  ای  تلود و  سرت  زا  لزا  دندرازگ . ندرگ  لزا  هب  یگمه 

تشادیم و ار  لزا  يراکشیپ  ناونع  دوبیم ، رتگرزب  لاس  ود  هک  ءاهب ، یلعنیسح  ازریم  وا  يردپ  ردارب  دمآیمن . مدرم  نایم  هب  هدینارذگ ،
هب بآ  هدرک و  ار  دوخ  راک  باب  نتـشک  دشیم  هتـشادنپ  داد . خر  هنایم  رد  شمارآ  تشذگ و  یلاس  ود  ناسنیدب  دادیم . ماجنا  ار  اهراک 

، اهلاس نامه  رد  تسخن  اریز  داد . ناـشن  ار  نآ  يهنوراو  ییاهدـمآ  شیپ  یلو  هدـش ، هتخیرورف  ناـیباب  ناـکت  روش و  هحفـص 76 ] شتآ [ 
دوب نیا  و  دنـشکب . ار  نارهت  هعمج  ماما  ناخ و  یقت  ازریم  هاش و  دـنزیخرب و  يزور  دناهتـساوخیم  هک  دـش ، هتـسناد  ناـیئاهب  زا  یـششوک 

ناتـساد دوبیمن ، ناـخ  یقت  ازریم  هک  لاس 1268  رد  سپـس  دـندیدرگ . هتـشک  ناخ  یقت  ازریم  روتـسد  اب  هداتفا  ریگتـسد  نانآ  زا  یناسک 
خیرات ياهدـمآشیپ  نیرتزوسلد  نیرتروآسوسفا و  زا  یکی  ناتـساد  نیا  دـندیدرگ . هتـشک  یناسک  رگید  راـب  داد و  خر  يرگید  گرزب 

هدوبیم و نارهت  رد  نامز  نیا  هک  هسنارف ، ریفس  ونیبوگ ، تنک  هداد . خر  هزادنا  زا  شیب  يراتفر  ژد  هک  دوب  ناوتسخ  دیابیم  تسا و  ناریا 
ار نایباب  ناییاپورا ، هک  هداد  ار  نآ  هجیتن  اههتـشون  نیمه  هدیناسر ، پاچ  هب  هتـشون و  دوخ  باتک  رد  ینابز  نیرتهدنیانه  اب  ار  ناتـساد  نیا 

نوچ ام  و  هتـشون ، يزارد  هب  خـیراوتلا  خـسان  رد  ار  ناتـساد  نیا  دـناهدرک . ادـیپ  هزادـنا  زا  شیب  ینامگ  شوخ  ناشیا  يهرابرد  هتخانش و 
رد نایباب  میتفگ  هکنانچ  تفرگ . میهاوخ  ار  دوخ  نانخـس  يهلابند  هدومن ، دای  یهاتوک  هب  تسین ، اهدـمآشیپ  خـیرات  نتـشون  نامتـساوخ 
زا نانمشد و  هب  نامز  ماما  یگریچ  زا  يرایسب  نانخس  اهثیدح  رد  نوچ  دنتـشادیم . يریگروشک  دیما  دندوب ، هدرک  تسخن  هک  ییاهگنج 

ییاهتسکش باب و  ندش  هتشک  یلو  دندیرورپیم . لد  رد  رایـسب  ياهوزرآ  دندیگنجیم و  تلود  اب  دیما  نآ  هب  نانیا  هتفر ، وا  ياهیزوریف 
نینچ هتخادرپ و  ییوـجهنیک  هب  ناـیباب  راـب  نیا  درب . ناـیم  زا  ار  اـهوزرآ  يهمه  دـندید ، ناـیتلود  زا  زیربـت  ناـجنز و  ناردـنزام و  رد  هـک 

هاگناتسبات رد  هک  هاش  نیدلارصان  هب  هک  دنداتسرف  ار  نت  هس  نارهت  زا  دوب  نیا  و  دنهد ، يرفیک  نارگید  هاش و  نیدلارصان  هب  هک  دنتساوخ 
وا هب  یکدـنا  دـنزگ  زج  دروـخن و  هاـش  هب  ریت  یلو  دـنتخادرپ . راـک  هب  هناریلد  نت  هس  نیا  دنـشکب  ار  وا  دـنزادناریت و  تـسیزیم  نارواـین 
هب ار  ناشارف  دوب  نیا  و  دنـشکب . دـندرک  ادـیپ  نایباب  زا  ار  هک  ره  هک  دـنداهن  نینچ  هدـمآ  مشخ  هب  نایرابرد  هاش و  لاـح  نیا  اـب  دـیناسرن .

ءاـهب یلعنـسح  ازریم  یکی  هک  ار  ناـشیا  زا  هحفـص 78 ] نت [  دـنچ  دـندش . راتفرگ  اهنآ  زا  نت  ود  یـس و  زور  ود  رد  دنداتـسرف . وجتـسج 
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ای دندوبیم و  هتخانـش  یباب  ای  هک  ار  نت  دنچ  تسیب و  یلو  دنداتـسرف . نادنز  هب  هتـشکن ، دـندوبیمن ، ناوتـسخ  يرگیباب  هب  نوچ  دوبیم ،
ینوخ نمشد و  نانآ  اب  ار  مدرم  یگمه  دنتساوخیم  نوچ  و  دنـشکب . داد  روتـسد  هاش  نیدلارـصان  دندیوتـسخیم ، هتـشادن  هدیـشوپ  دوخ 

نونفلاراد هب  ار  یکی  دنتشک . هدز  یمخز  مادک  ره  هک  دنداد  ناناگرزاب  هب  ار  یکی  دنراپس . يرگید  هورگ  تسد  هب  ار  یکی  ره  دننادرگ ،
یکی ره  نت  دنچ  تسیب و  ناس  نیدب  دنداتسرف . هناخزابرس  هب  ار  یکی  دندرپس . نایالم  هب  ار  یکی  دنتخاس . دوبان  نادرگاش  هک  دنداتـسرف 
یکی دـیدرگ ، هتـشک  زور  نیا  رد  هک  یناسک  زا  تفر . ییاهیراتفر  ژد  اغوغ و  هچ  هک  تسادـیپ  دـیدرگ و  هتـشک  يرگید  هورگ  تسد  اـب 
رتنالک ناخ  دومحم  يهناخ  رد  هدش ، ریگتسد  شیپ  لاس  دنچ  هک  نیعلا  هرق  دوب . فاکلا ) يهطقن  يهدنسیون   ) یناشاک یناج  ازریم  یجاح 

ار ناتساد  نوچ  دوبیم ، رون  رد  هک  لزا  ییحی  ازریم  دننامب . ناریا  رد  دنتـسناوتن  نایباب  سپ  نیا  زا  دنتـشک . زین  ار  وا  نامز  نیا  تسیزیم ،
نمیشن دادغب  رد  هتخادنا ، نوریب  ناریا  زا  ار  دوخ  اهییامیپ  هار  اهشدرگ و  زا  سپ  و  دروآ ، زیرگ  هب  ور  اجنامه  زا  یشیورد  تخر  اب  دینش ،

رد هک  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  دندرک . دادـغب  گنهآ  نت  ود  نت و  کی  دنتـشادیم ، ناهن  ار  دوخ  دـندوبیم و  اجک  ره  زا  زین  نایباب  تفرگ .
تلود زا  ياهتـشامگ  هناخلوسنک و  زا  یمالغ  هارمه  هدیدرگ ، اهر  نارگید  سور و  لوسنک  شهاوخ  هب  هام ، راهچ  زا  سپ  دوبیم ، نادنز 

زور هب  زور  هک  دـیدرگ ، ناـیباب  يارب  ینوناـک  دادـغب  ناسنیدـب  تسویپ . نارگید  لزا و  هب  دادـغب  رد  زین  وا  [ 31  ] هدش هدـنار  نوریب  ناریا 
ناـنچمه یلعنیـسح  ازریم  و  هحفـص 79 ] تخادرپیم [ ، يراـک  رتـمک  هب  ییحی  ازریم  زین  اـجنآ  رد  دـشیم . رتـنوزف  اـجنآ  رد  ناـشهرامش 

حرـش نینچمه  و  یئاهب ، یلزا و  یلـصا  هورگ  ود  هب  نایباب  میـسقت  ییادـج و  زاـغآ  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  [ . 32  ] تشادیم ار  وا  يراکـشیپ 
رد هکنیا  نآ  و  دـسریم ، رظن  هب  مزال  هتکن  کی  هب  هراشا  داتفا ، قافتا  هورگ  ود  نیا  دروخرب  هزرابم و  ناـیرج  رد  هک  یثداوح  اـههئطوت و 
وا ماقم  زارحا  ددص  رد  هک  دنداتفین  هشیدنا  نیا  هب  وا  قیدص  نارکفمه  ناوریپ و  زا  کیچیه  دوب ، ینادنز  ای  هدـنز و  باب  هک  یتدـم  مامت 
رد يزیربت ، یلع  دمحم  ازریم  اصوصخم  یناشاک و  یناج  ازریم  یجاح  ياهیورـشب ، نیـسحالم  نوچ  شکیدزن  نارای  هک  یتداشر  دنیآرب .

لمح کشیب  دوبیمن ، نانیا  يهرابرد  نافلاخم  ياههتشون  اههتفگ و  رگا  و  دسریمن . رظن  هب  یندرک  رواب  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  يرادیاپ 
تمواقم اهگنج و  رد  ار  نانز  يهناعاجـش  تکرـش  يارجام  دـمآیم . باسح  هب  ناـیباب  دوخ  هتخادرپ  هتخاـس و  دـشیم و  ییوگهفازگ  رب 

دناهتـشون قثوم  عبانم  يزیربت  یلع  دمحم  ازریم  يهرابرد  دیدناوخ . نیـشیپ ، ياهـشرازگ  یط  ناردـنزام ، ناجنز و  رد  ار  نانآ  يهنانامرهق 
، دندربیم رصع  نادهتجم  دزن  هناخ  نآ  هب  هناخ  نیا  زا  لتق  ياوتف  نتفرگ  يارب  ار  یلع  دمحم  ازریم  يدزی و  نیسح  دیس  باب و  یتقو  هک ،

گرم زا  باب ، زا  يرازیب  رازبا  اب  يدزی  نیـسح  دیـس  ای  و  تسجیم ، يرازیب  دوخ  ياههتفگ  زا  و  دومنیم ، هبـال  باـب  دوخ  هک  یلاـح  رد 
هظحل دنچ  شنادنزرف -  رـسمه و  يهبال  هیرگ و  یتح  دوب . هداتـسیا  ردنکـس  دس  نوچ  نانچمه ، يزیربت  یلع  دـمحم  ازریم  تفای ، ییاهر 
لابرغ ار  شندـب  اـههلولگ  نیرخآ  یتقو  هکنیا  رتزیگناتفگـش  و  تشادـنزاب . دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  زا  ار  وا  زین  گرم -  زا  لـبق 
رورس يدش  یـضار  نم  زا  يالوم - »  ای  تیـضر  يهلمج «  نتفگ  اب  درک و  يو  هب  ور  دوب ، هدنز  زونه  باب  دوخ  هک  یلاح  رد  دندرکیم ،
دارفا هک  یلاـح  رد  دوشیم . هحفـص 80 ] نوگرگد [  دارفا  يهیحور  عضو و  ناهگان  هب  باب  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  اما  تفر . اـیند  زا  نم - 
ازریم دـندرورپیم ، رـس  رد  ار  باب  نانمـشد  رگید  ریبکریما و  هاش ، نیدلارـصان  لتق  يهشقن  ییوجماقتنا ، رطاخ  هب  نامیا  اب  نایباب  يداع و 

توعد اهدعب  هک  یلعنیسح  ازریم  يرگید -  نآ  و  دزیرگیم ، هزرابم  نادیم  زا  هنادزد  باب -  یمسر  یصو  نیشناج و  لزا -  حبـص  ییحی 
اب نادنز  رد  دوب -  هدرک  مایق  يو  روهظ  تراشب  نداد  رطاخ  هب  هک  درامشیم  ياهداس  رـشبم  اهنت  ار  باب  دنکیم و  تیهولا  یتح  توبن و 

تاـجن ار  دوخ  ناـج  بهذـم ، زا  جراـخ  هناـگیب و  روشک  کـی  يهناخترافـس  هب  ندـش  لـسوتم  اـب  نینچمه  و  وا ، نییآ  باـب و  یفن  در و 
هچ دوب ، هدشن  هدـید  نآ  ریظن  زین  رازاب  هچوک و  مدرم  يداع و  نایباب  زا  یتح  باب ، ندوب  هدـنز  نامز  ات  هک  تسا  یثداوح  اهنیا  دـهدیم .

نانیـشناج و ياههئطوت  هک  تسا  دعب  هب  اجنیا  زا  يزیربت ... یلع  دـمحم  ازریم  ای  ياهیورـشب ، نیـسح  الم  نوچ  ياهقالع  اب  نادرم  هب  دـسر 
هب دشکیم . اهتمهت  اهارتفا و  اهندناروخ و  مس  یلخاد ، ياهراتشک  اهلتق و  هب  راک  و  دوشیم ، زاغآ  رگیدکی  هیلع  دیدج  نییآ  نارادمدرس 

نیدلارـصن الم  فاحل  رـس  رب  اهاوعد  يهمه  هک  دننک  روصت  دـنراد  قح  يدـعب  نایئاهب  نایلزا و  نیتسخن و  نایباب  نافلاخم ، تهج ، نیمه 
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 » بحاصت رطاخ  هب  نما ، ناکم  کی  رد  ندـش  نیزگیاج  ناریا و  زا  ندـش  هدـنار  زا  سپ  ناگدـنامزاب  نارـس  هک  ینعم  نیدـب  تسا . هدوب 
رگا هک  دوب  یهجوت  نایاش  يونعم  يهناوتـشپ  هکلب  دوبن ، يدام  لومت  تورث و  اهنت  ثاریم ، نیا  دندوب . هداتفا  رگیدکی  ناج  هب  وا  ثاریم » 

ینامز روصت ، نیا  دریگ . رارق  يرادرب  هرهب  دروم  اهلاس  اهلاس و  تسناوتیم  تشاد و  دوجو  ناریا  رد  هوقلاب  یلو  تسیزیم ، افتخا  رد  هچ 
هن اهیلزا  رب  اهییاهب  يزوریپ  لوا و  هورگ  ود  ياهدروخرب  زا  سپ  اهیزرو ، ضرغ  اهتفلاخم و  مینیبیم  هک  دـنکیم ، قیبطت  تقیقح  اب  رتشیب 

یثحبم نیا  و  دیامنیم . خر  شیپ  زا  رتدـیدش  بتارم  هب  لسن ، ره  یگدـنز  نتفای  نایاپ  ههد و  ره  نتـشذگ  اب  هکلب  دریذـپیمن ، نایاپ  طقف 
زا سپ  ار  نآ  ناربهر  نیب  فـالتخا  هحفـص 81 ] یئاهب و [  ياـهنامزاس  يربهر  یگنوگچ  اـت  میزادرپیم ، نآ  هب  موس  لـصف  زا  هک  تسا 
 - نیتسخن ياهلاس  ثداوح  يورسک  باتک  زا  هدافتـسا  اب  میدرگیم و  زاب  دوخ  نخـس  لابند  هب  کنیا  مینک . یـسررب  يدنفا  یقوش  گرم 

هتشاذگ زاب  اهمداصت  نیا  يارب  ار  هار  شتایح ، نامز  رد  دوخ  باب ، هک  تیعقاو  نیا  يروآدای  اب  مینکیم ، یسررب  ار  باب -  گرم  زا  سپ 
دوب :

هللا هرهظی  نم 

، هتـشادنرب شنابیرگ  زا  تسد  سوه  دادیم ، ناشن  هک  ییاهیگدنامرد  درکیم و  هک  ییاههبوت  دروخیم و  هک  ییاهبوچ  نآ  اب  باب  دـیس 
 » هک هتـشون  یـسراف  یبرع و  اب  نایب »  مان «  هب  یباـتک  نادـنز  رد  هک  هدوب  نیا  وا  ياـهراک  زا  یکی  درکیم . لاـبند  ناـنچمه  ار  دوخ  راـک 

نیا رد  دـنرازگن . زاب  ياهخـسن  دـنرب و  شنایم  زا  دناهدیـشوک  نایئاهب  تساوسر  سب  زا  هک  تسنامه  باتک  نیا  تسوا . ماـکحا »  باـتک 
زاب شیارب  يدنلب  سب  هاگیاج  و  دمانیم ، هللا »  هرهظی  نم  ار «  وا  هدنار و  نخـس  دمآ ، یتساوخ  هدنیآ  رد  هک  یـسک  زا  اهراب  باب ، باتک 

يهرابرد هک  نآ  زا  ار  یشخب  دنچ  میشاب ، هدروآ  نایب  باتک  زا  مه  ياهنومن  هکنآ  يارب  دزادرپیم . شندمآ  يارب  یگرزب  جیـسب  هب  هدرک 
نکلمی نا  هیلع  بتک  نایبلا  یماکلف  ثعبی  نارشعلا  دعب  نم  ثلاثلا  لق  دیوگیم « : اجکی  رد  میـسیونیم . نییاپ  رد  تسا  هللا »  هرهظی  نم  » 

مل لثم و  نیرق و ال  ووفک و ال  ـال  هبـش و  ـال  لدـع و  هل  نکی  مل  اـمما  ددـع  نیعـست  سمخ و  هیلع  نکی  اـمم  هسأر  یلع  هنلعجی  اـم  هسفنل 
هللا هرهظی  نم  مادقا  دنغ  نودتفتلف  نایبلا  یف  کلذ  عنـص  ذـئموی  همیقلا  موی  یلا  هیلع  هللا  رما  نع  هئامـسا  تاروهظ  ءاهلا  دودـح  نع  جرخی 

رایسب طلغ و  ياهیبرع  نیا  ینعم  هحفـص 82 ] نیملاعلا [ » . نع  ینغ  هللاو  الا  کلملا و  یلوا  ای  کلذب  نورخفت  نا  ندجـست و  هللا  يدی  مث 
هب دروآ و  تسد  هب  يدننامیب  رهوگ  هکت  جنپ  دون و  دیاب  تساخرب  نایباب  نایم  زا  یهاشداپ  رگا  هک  دهدیم  روتـسد  باب  هک « : نآ  کنخ 

ياهاپ ولج  هب  شیاهرهوگ  اب  ار  جات  نآ  دنک و  هدجس  وا  هاگـشیپ  رد  هتفر  دمآ  دیدپ  وا  نامز  رد  هللا »  هرهظی  نم  رگا «  هک  دنز  دوخ  جات 
هطقن دـنع  نم  عیفر  عنتمی  رطع  رولب  مکنم  سفن  لک  هللا  هرهظی  نم  یلا  نغلبتلف  عباسلا  امنا  لـق  دـیوگیم « : رگید  ياـج  رد  و  درازگ » . وا 
هرهظی نم  هب  یسک  ره  هک  دهدیم  روتـسد  باب  هک « : نآ  زین  اهنیا  ینعم  و  مکنود » . يدیاب  مکیدیاب ال  نودجـست  هللا  يدی  نیب  مث  نایبلا 

 «. » دناسرب دوخ  تسد  اب  هدرک  هدجس  وا  شیپ  رد  درب و  دشاب ) باب  نامه  هک   ) نایب يهطقن  ناغمرا  مان  هب  يرطع  زا  رپ  نیرولب  هشیـش  هللا 
يرایـسب یلو  هدادیم ، دیون  يرود  يهدنیآ  کی  هب  ار  هللا  هرهظی  نم  شیادـیپ  وا  هک  تسادـیپ  نینچ  زین  اهاج  رگید  رد  باب  ياههتفگ  زا 

يوـعد نیمه  هب  نت  دـنچ  دادـغب  رد  هـک  ناـنچ  ددرگیم . ناـشیا  ریگناـبیرگ  یهللا »  هرهظی  نـم  سوـه «  هدرکن  ار  نـیا  ياورپ  ناـیباب  زا 
رد یلو  دندییارگ « . یشوماخ  هب  دوخ  هدربن  شیپ  زا  يراک  زین  نارگید  و  دنتـشک ، نایباب  ناید  هللادسا  ازریم  مان  هب  ار  یکی  هک  دنتـساخرب 

نیا نوچ  و  تسا . رـس  رد  ییاوه  زین  ار  وا  هک  دشیم  هدیمهف  نینچ  دومنیم و  ور  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  زا  ییاهیرـسدوخ  یخرب  نایم  نیا 
سپ دیدرگ و  دیدپان  هدنامن  دادغب  رد  ءاهب  دـندوب ، هحفـص 83 ] هدرک [  زاب  شهوکن  هب  نابز  داتفایم و  نارگ  يرگیباب  نارـس  هب  وا  راتفر 
ازریم دـش ، هتـسناد  نیا  نوچ  درازگیم . زور  یهاقناخ  ناشیورد  اب  اجنآ  رد  هتفر و  نادرگ  نایم  هب  هینامیلـس  هب  دـش  هتـسناد  یهاگرید  زا 

شراتفر یلو  دیدرگزاب . دادغب  هب  دوب  هدنام  هینامیلس  رد  لاس  ود  هک  نآ  زا  سپ  یلعنیـسح  ازریم  تشون و  وا  زا  ییوجلد  هب  ياهمان  ییحی 
اهـشکاشک دوخ  نایم  وسکی  زا  نایباب  دادـغب  رد  تساخیمنرب « . نایم  زا  یباب  نارـس  ییحی و  ازریم  اـب  وا  هناـیم  یگدـیمر  دوبیم و  ناـمه 

سیلگنا و هجراخ  ترازو  دانسا  همیمضهب  ینابر : یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا 
ناریا یتلود  دانسا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


زین البرک  فجن و  نایالم  نوچ  و  دادیم . خر  اهدروخ  دز و  نایعیـش  اب  ناشیا  يهنایم  وس  کی  زا  دنتـشکیم و  ار  رگیدکی  و  دنتـشادیم ،
رد راک  نیا  و  دناچوک . لوبناتـسا  هب  دادـغب  زا  ار  یگمه  تسناد  رتهب  ینامثع  تلود  دنتـساوخیمن ، ار  ناشندوب  کیدزن  هدیـسرت  نانآ  زا 

دندوب . هتسیز  دادغب  رد  لاسهد  ماگنه  نآ  ات  نایباب  هک  داد  خر  لاس 1279 

يرگیئاهب

یهللا هرهظی  نم  يوعد «  یلعنیسح  ازریم  هک  دوب  اجنیا  رد  دنداتـسرف . هنردا  هب  ار  همه  هک  دندنامن  یهام  دنچ  زا  شیب  نایباب  لوبناتـسا  رد 
دوخ يوس  هب  ار  یباب  نارـس  زا  یخرب  لاس  دـنچ  نآ  رد  ءاهب  دـیماجنا « . ینمـشد  هب  شردارب  اـب  وا  هناـیم  یگدـیمر  دـینادرگ و  راکـشآ  « 
نینچ ءاهب  دوب « . هدینادرگ  هدامآ  دوخ  يارب  ار  هنیمز  هدرک ، اهیسیون  همان  دنتسیزیم ، یناهن  ناریا  رد  هک  ینایباب  اب  زین  وس  نآ  زا  هدیناشک 
لزا لاـس  دـنچ  نیا  رد  هکنیا  هدوـبیم . نم  شیادـیپ  يارب  یناـسر  هدژم  کـی  باـب  منم . دـیآ  دـیدپ  تسیاـبیم  هک  سک  نآ  تـفگیم :

زا هدـنام و  رود  اههدـید  زا  مهاگیاج  نم  ددرگ و  وس  نآ  هب  اهـشوه  هک  هدوبیم  نیا  رهب  هدـش ، هداد  ناشن  ناـیباب  ياوشیپ  باـب  نیـشناج 
يهزادـنا هب  یلو  کنخ  طلغ و  زین  نیا  ياهیبرع  داتـسرفیم . ناریا  هب  تشونیم و  اـه  حول »  هنیمز «  نیا  رد  مشاـب . نمیا  بیـسآ  دـنزگ و 

ار ءاـهب  يوـعد  نـیا  یباـب  نارـس  زا  يرایـسب  لزا و  ياـیحی  ازریم  هـک  تسادـیپ  هحفــص 84 « ] تـسین [ . باـب  ياـهیبرع  یکنخ  یطلغ و 
وس ود  و  دادیم ، خر  اهشکاشک  هنایم  رد  ور  نیا  درکیم . لابند  ار  دوخ  راک  هدومنن  اورپ  ءاهب  یلو  دندومنیم . یگداتسیا  دنتفریذپیمن و 

دناروخ و رهز  نم  هب  تساوخیم  ییحی  ازریم  تفگیم : ءاهب  دنتسبیم . رگیدمه  هب  اهغورد  دنتخیریم ، رگیدکی  يوربآ  دنتـسناوتیم  ات 
زا ناوریپ  دـندناوخ . یمه  هلهابم »  هب «  ار  رگیدـکی  ردارب  ود  تشادیم . نم  يهرابرد  ءاهب  ار  گـنهآ  نیا  تفگیم : ییحی  ازریم  دـشکب .

دیناشک و هاگداد  هب  ار  ناشناوریپ  ءاهب و  لزا و  ینامثع  تلود  اهنیا  يهجیتن  رد  دـندینادرگیم « . هدوسآان  زین  ار  مدرم  هداتـسیان  زاب  راکیپ 
دوب نیا  دننک . یگدنز  دنب »  هعلق  لاح «  هب  اجنآ  رد  هک  دنوش  هداتـسرف  يرگید  رود  ياج  هب  دوخ  ناوریپ  اب  یکی  ره  هک  داد  يأر  هاگداد 

شناوریپ نادناخ و  اب  ار  ءاهب  دنداتـسرف . هدوبیم  ینامثع  تسد  رد  نامز  نآ  هک  سربق  يهریزج  هب  شناوریپ  نادـناخ و  اب  ار  ییحی  ازریم 
ءاهب ناوریپ  هدیدرگ ، هدیمان  یلزا »  دندوبیم «  نایباب  نامه  هک  لزا  ناوریپ  دندش . ادج  مه  زا  ردارب  ود  اجنیا  زا  دندینادرگ . هناور  اکع  هب 

تـسخن هام  نامه  رد  هک  اهناتـساد  زا  یکی  تسیزیم و  هناخزابرـس ) رد   ) دـنب هعلق  رد  اکع  رد  ءاـهب  دـندرک « . ادـیپ  ییاـهب »  نیون «  ماـن 
هب هنردا  زا  ار  ءاهب  لزا و  نوچ  ناینامثع  هکنآ  یگنوگچ  دوب . نایئاهب  تسد  اب  نایلزا  زا  نت  هس  ندـش  هتـشک  داد  خر  اجنآ  هب  ناشندیـسر 
اب ار  هتسد  ود  ینمشد  نوچ  دندینادرگ . ءاهب  هارمه  ار  نایلزا  زا  نت  راهچ  لزا و  هارمه  ار  نایئاهب  زا  نت  راهچ  دنداتـسرفیم ، اکع  سربق و 

یجاح یکی  تفر  يدنتـساوخ  ءاهب  هارمه  هک  یلزا  نت  راهچ  دنراداو . رگیدکی  يهرابرد  یـسوساج  هب  دنتـساوخ  دنتـسنادیم ، رگیدـمه 
هللارـصن ازریم  يرگید  یـشرفت و  یلق  اـضر  ازریم  يرگید  هـالک و  جـک  ناـخاقآ  ازریم  يرگید  و  باـب ) ناراـی  زا   ) یناهپـسا دـمحم  دـیس 

اکع ات  نت  هس  نآ  اـما  دـنداد . شرهز  ناـیئاهب  هک  دـش  هتفگ  نینچ  تشذـگرد و  هنردا  رد  ندـش  هناور  زا  شیپ  هللارـصن  ازریم  دـندوبیم .
راتفرگ ءاهب  يدنچ  ات  دنتـشک  ار  هس  ره  دـنتخیر و  ناشرـس  هب  ریـشمش  رجنخ و  اب  نایئاهب  زا  نت  دـنچ  یبش  کی  ات  دـندوبیم . ءاهب  هارمه 

رد ءاهب  دنرامـشیم « . ناـیئاهب  زا  هک  تسا  ییاهیـشک  مدآ  زا  یکی  نیا  هدوبیم . هحفـص 85 ] ناینامثع [  يوس  زا  تساوخزاب  سرپزاـب و 
تـشپ رد  هتفر  دجـسم  هب  تفرگیم و  هزور  دناوخیم و  زامن  اریز  دادیم . ناشن  ییاجرباپ  ناملـسم  کی  ار  دوخ  هتفر  هار  هیقت »  اب «  اکع 

اهروتـسد داتـسرفیم و  اهحول  ناشیارب  هدـیربن ، ناریا  نایئاهب  اب  ار  دوخ  يهتـشر  لاـح  نیا  اـب  و  تشاذـگیم ، هنیدآ  زاـمن  ینـس  ماـما  رس 
زا هتخیگنارب  اـهنت  هن  ار  دوخ  هتـشذگ  هنیمز  نآ  زا  مکمک  یلو  تشادیم ، یهللا »  هرهظی  نم  يوعد «  تسخن  وا  میتـفگ  هکناـنچ  دادیم .

راکنا ار  دوخ  ياهرواب  ناج  سرت  زا  یهاگ  هک  ياهدنامرد  درم  درکیم . زین  ییادخ  يوعد  نارگید  نایفوص و  يهویـش  هب  دیمانیم ، ادخ 
زین یهاگ  لاح  نیا  اب  دزیم . مد  ییادـخ  زا  هتفای  نادـیم  ناهگان  دـشیم ، هدرب  يرهـش  هب  يرهـش  زا  ناینامثع  تسد  اب  یهاگ  و  درکیم ،

بذـج اذـه  یهیه  دـمآ  مالغ  هزات  نآ  يران  هروس  اب  یهلا  غاب  زا  دورـسیم : هیفاق  نزویب و  چوپ و  ياهرعـش  هدـش  شریگنابیرگ  سوه 
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شراک سابع  ازریم  شرتگرزب  رـسپ  شدوخ و  یکریز  يرایـشوه و  يهیاس  رد  لاح  نیا  اب  ینابر « ... صمق  اذه  ینامحر  علخ  اذـه  یهلا 
ییحی ازریم  هراچیب  دینادرگ « . نوریب  نادیم  زا  ار  وا  ناراداوه  ییحی و  ازریم  هک  تشذگن  یهاگرید  تفریم و  شیپ  کین  نایباب  نایم  رد 

نینچ یلو  هدوـبیم ، وا  يهدـنیامن  يداـبآ  تلود  يداـه  ازریم  یجاـح  ناریا  رد  دـیدرگ . هدـیرب  شزاوآ  تفر  سربـق  يهریزج  هـب  نوـچ 
زا هک  یمرگ  يدنت و  نآ  دنتسیزیم و  یمارآ  یشوماخ و  اب  زین  شناوریپ  هتـشادیم . مک  رایـسب  یگتـسبمه  هب  ییحی  ازریم  اب  هک  تسادیپ 

شومارف ار  دوخ  شیک  اهنآ  زا  يرتشیب  انامه  دنـشوماخ و  مانمگ و  رابکی  هب  زین  نونکا  دـشیمن . هدـید  نانآ  زا  هدوبیم ، رادـیدپ  ناـیئاهب 
هتـشون و نآرق  ياج  هب  هک  وا  ياهباتک  زا  یکی  درکیم . لابند  ار  دوخ  ياهراک  تسیزیم و  اکع  رد  لاس  دنچ  تسیب و  ءاهب  دـناهدرک « .

نییاپ رد  باتک  نآ  زا  ار  ییاههلمج  دشاب ، تسد  رد  وا  ياههتـشون  زا  زین  ياهنومن  هکنآ  يارب  تسا و  سدقا »  مان «  هب  هدرک  يزاس  دننام 
اهنآ ددجم  لقن  زا  تسام  ثحب  زا  جراخ  نوچ  هک  هدرک  لقن  سدقا  باتک  زا  دنچ  یتالمج  يورسک  اجنیا  رد  هحفص 86 ] میروآیم [ » .
لاح نیا  اب  تسباب ، دیـس  ياهیگدنفاب  زا  رتطلغ  مک  اهنیا  دوشیم  هدـید  هکنانچ  دـیوگیم « : نینچ  سپـس  يورـسک  مینکیم . رظن  فرص 

اب دیابن  ارم  ياههتشون  نیا  دیوگیم « : نینچ  هداد  خساپ  تسنیا  تفرگ ، دنهاوخ  اهداریا ، نایالم  دفابیم و  طلغ  هک  هتـسنادیم  نوچ  ءاهب 
هک تسنآ  شیانعم  نخس  نیا  دنجنسب «. نم  ياههتـشون  نیا  اب  ار  وحن  فرـص و  ياههدعاق  دیاب  هکلب  دیجنـسب ، وحن  فرـص و  ياههدعاق 
زین امش  دیرازگ و  رانک  تسه  نتشون  تسرد  يارب  هک  ار  ییاههدعاق  نآ  دیاب  امـش  مسیونیم  طلغ  منادیمن و  تسرد  ار  یبرع  نوچ  نم 

باب دیـس  هک  تسا  یخـساپ  نامه  نیا  دـیریگ . داریا  دـیابن  امـش  ماهتفگ . متفگ  یطلغ  ره  هک  تسنآ  شیانعم  میوگ : رتهب  دیـسیون . طـلغ 
دادیم . دوخ  ياهطلغ  يهرابرد 

ءاهبلادبع

ردارب نوچ  یلو  تفرگ . ار  وا  ياج  هدـش ، هتخانـش  ءاهبلادـبع  هک  ساـبع  ازریم  شرـسپ  وا  زا  سپ  تشذـگرد . ق  لاس 1312 ه . رد  ءاـهب 
راکیپ رگید  راب  هدوبیم ، نایم  رد  يرایـسب  شکاشک  زین  ثرا  يهرابرد  تشاذگیمن و  وا  ینیـشناج  هب  ندرگ  یلع  دمحم  ازریم  شرگید 

ام نخـس  زا  هک  دـمآ  نایم  هب  اهینمـشد  هتـشر  کی  تخیر و  ار  رگید  نآ  يوربآ  تسناوت  اـت  یکی  ره  زین  اـجنیا  رد  دـمآ . شیپ  ردارب  ود 
يارب و  تشونیم ، اهباتک  داتـسرفیم و  اهحول  زین  نیا  تخادرپ . ناوریپ  ندرب  هار  هب  هتفرگ  ار  ءاهب  ياج  ءاهبلادبع  لاح  ره  هب  تسنوریب « .

يابحا هبوکداب ، مروآیم « : نییاپ  رد  هتـشون  یـسراف  هب  هک  ار  وا  ياهحول  زا  یکی  دـشاب ، تسد  رد  زین  نیا  ياههتـشون  زا  ياهنومن  هکنآ 
ای زاقفق  تسود ، يور  ناقشاع  يا  تسود ، يوک  نافکاع  يا  هحفص 87 « ] هللاوه [ »  یهبالا -  ءاهبلا  نهیلع  مهیلع و  نمصر  ءاما  یهلا و 

میلقا نآ  رد  هدش  عطقنم  ناشربخ  هک  میدـق  نامز  رد  ءایبنا  زا  یعمج  هدـش ، ریبعت  سر  باحـصا  نآرق  رد  هک  تسا  سرا  دور  عبات  اعیمج 
قیرهچ هب  هادـف  یحور  یلعا  ترـضح  ریخا  ناـمز  رد  نینچمه  دـندومن و  رطعم  یناـمحر  تاـحفن  هـب  ار  یناـسنا  ملاـع  دـندش و  ثوـعبم 

دور لحاس  رب  يرذگب  رگ  ابص  يا  تفگ : ار  لزغ  نیا  دیسر و  شماشم  هب  ياهحیار  يزاریش  ظفاح  دنتشگ . سوبحم  اجنآ  رد  نوگنرس و 
هوک دندومرفیم و  تکرح  ریس و  تاحفص  نآ  رد  یتدم  زین  تشدرز  ترضح  سفن و  نک  نیکشم  يداو و  نآ  كاخ  رب  نز  هسوب  سرا 

، قرش ياقنع  يهنال  تسا و  غرمیس  يهنایـشآ  هک  تسنانچ  داقتعا  ار  نایناریا  تسا و  زاقفق  نیمه  روکذم  تایاور  ثیداحا و  رد  هک  فاق 
. دیامن هنایـشآ  هنال و  زاقفق  رد  ینابر  عیدـب  رما  نآ  هدومن و  رـشتنم  برغ  قرـش و  رد  سیدـقت  رپهـش  هک  اقنع  نیا  هک  تسنانچ  دـیما  اذـل 

هللارما رد  نابرهم و  لـک  هب  یهلا  میلاـعت  بجوم  هب  دنتـشاد و  یتشآ  فیاوط  عیمج  اـب  گـنج  ياـهلاس  نیا  رد  هبوکداـب  ياـبحا  هللادـمحلا 
گنج ياهلاس  یفالت  دنـشورخب و  گنهن  دننام  دیاب  لاح  دندوب ، شوهدم  تسمرـس و  یهلا  تبحم  يهداب  زا  دنتـشاد و  شورخ  شوج و 

يهعشا هک  دیامن  نشور  ار  بولق  نانچ  تینارون  ات  دنرآرد ، تکرح  زازتها و  هب  ار  میلقا  نآ  هناقشاع  يهنارت  هناتسم و  گنهآ  اب  دنیامن و 
روش و دنزیر و  رکـش  دـنق و  تبحم  تفلا و  رد  و  دـنزیمایب ، رگیدـکی  اب  فیاوط  عیمج  و  ددرگ ، لئاز  یگناگیب  تاملظ  دـباتب و  یگناگی 
زا نیا  سابع . ءاهبلادبع -  زومت 1919 . یهبالا . ءاهبلا  نکیلع  مکیلع و  دنیآ و  تکرح  زازتها و  هب  زین  هرواجم  کلامم  هک  دـنزیگنا  یعلو 
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. تساهیگدـنفاب نیمه  زا  زین  شیاهباتک  اهحول و  رگید  درب . دـیناوت  وا  شناد  يهیام  هب  یپ  اـجنیا  زا  امـش  و  تساهبلادـبع ، ماـنب  ياـهحول 
هداد يدازآ  زین  وا  هب  تفریذپ و  ار  هطورشم  ینامثع  هحفص 88 ] تلود [  نوچ  تشادیم و  ار  دوخ  راک  سپ  لاس  دنچ  یـس و  ءاهبلادبع ،

تفگ . یگدنز  دوردب  لاس 1340  رد  درک و  اکیرما  هب  يرفس  نانچمه  درک . اپورا  رصم و  هب  يرفس  لاس 1328  رد  دش ،

يدنفا یقوش 

. دنتـشگزاب یناسک  دمآ و  نایم  هب  ینانخـس  زاب  ماگنه  نیا  رد  تفرگ . ار  شیاج  يدـنفا  یقوش  وا  يرتخد  يهون  ءاهبلادـبع  گرم  زا  سپ 
 « مظعا نصغ  هک «  ءاهبلادبع  زا  سپ  یتسیاب  مظعالا »  دعب  ربکالا ، انیفطـصا  دق  دـیوگیم « : هک  سدـقا  باتک  رد  ءاهب  هتفگ  يور  زا  اریز 
زین لدعلا »  تیب  ندینادرگ «  اپ  رب  دیون  ءاهبلادـبع  هاگنآ  دـسرب . ربکالا »  نصغ  یلع «  دـمحم  ازریم  هب  هحفـص 89 ] تبون [  دوبیم ، [ 33]
[ . ] 34  « ] تسه زین  نونکا  دیدرگ و  رادیاپ  وا  ياج  رد  یقوش  دوب  هدرک  تیصو  ءاهبلادبع  نوچ  یلو  دوبیم . وگتفگ  هیام  اهنیا  دوب . هداد 

هحفص 99 ]

تسایس تیئاهب و 

هراشا

دوخ ناوریپ  مومع  يارب  ار  یـسایس  روما  رد  تکرـش  دننکیم ، مه  زونه  دـناهدرکیم و  هک  یتاغیلبت  یط  دوخ ، ياهتیلاعف  زاغآ  زا  نایئاهب 
 - هقرف نیا  نییاـپ  تاـقبط  رد  صوصخب  تیئاـهب -  لـفاحم  رد  دـناهتخاس . مورحم  تسایـس  رد  تلاـخد  زا  ار  ناـنآ  هدرک ، مـالعا  عوـنمم 

( دشاب هک  یسایس  متـسیس  نوناق و  عون  ره   ) یلحم یلم و  نیناوق  زا  تعاطا  لوبق و  تسایـس و  رد  تلاخد  مدع  يهرابرد  یناوارف  تاغیلبت 
زا اما  دـناهداد . رارق  هیاپ  نیمه  يور  تیئاهب  يهعماـج  هب  دورو  يارب  ار  دوخ  تاـغیلبت  ساـسا  یتح  هک  اـجنآ  اـت  دوشیم ، هدینـش  هتفگ و 

تسا و هدیئارگ  تسایـس  هب  هاوخان ، هاوخ  نایئاهب  راک  زورما ، هب  ات  دش  دصق  ءوس  هاش  نیدلارـصان  هب  باب  مادعا  زا  سپ  هک  يزور  نامه 
اب مه  دـننکیم و  هدرک و  تلاـخد  ناریا  رد  تسایـس  فـلتخم  روـما  رد  همه  ناریا ، ناـیئاهب  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  رما  نـیا  اـهراب  اـهراب و 

یتح یتکلمم -  فلتخم  ياهنامزاس  رد  ناریا  نایئاهب  ریخا  نرق  مین  رد  هکنیا  رتمهم  يهتکن  دنراد . یگتسب  یللملا  نیب  یـسایس  ياهنایرج 
رد نایئاهب  تلاخد  مدـع  رگا  دـننکیم . لمع  تلاخد و  هکلب  تراـظن ، طـقف  هن  تکلمم  تسایـس  رد  دـنراد و  تکرـش  هیلاـع -  تاـماقم 

( ساسح رایسب  ياهتسپ   ) یتح یتکلمم و  فلتخم  نوئش  رد  نایئاهب  هک  زورما  تشاد ، تیعقاو  هقرف  نیا  لیکـشت  لوا  ياهلاس  رد  تسایس ،
امنهار دراوم  يرایسب  رد  هکلب  دنراد ، تلاخد  تسایس  رد  طقف  هن  دیدرت  نودب  اهنآ  و  تسا ، درومیب  الماک  ییاعدا  نینچ  دنراد ، تکرش 
یسایس ياهیگتسباو  صوصخب  تسایس ، رد  نایئاهب  تلاخد  زا  ییاههنومن  هکنیا  يارب  دنتسه . یسایس  هحفص 100 ] روما [  یلصا  لماع  و 

هب دصق  ءوس  يارجام  هک  مینک  نخـس  زاغآ  یماگنه  زا  میدرگزاب و  هتـشذگ  هب  یکدنا  هک  تسین  دب  میهدب ، ناشن  ار  ناریا  تیئاهب  نارس 
، دندرک دصق  ءوس  هاش  نیدلارـصان  هب  نایئاهب  زا  نت  هس  زیربت ، رد  باب  مادعا  زا  دـعب  لاس  دـنچ  هک  مینادیم  داتفا . قافتا  هاش  نیدلارـصان 

نآ رد  هللاءاهب  دندش . نایئاهب  يهشقن  ماجنا  زا  عنام  نانآ  يریگتـسد  اب  هدرک و  هلمح  ناگدـننک  دـصق  ءوس  هب  ریـشمش  اب  هاش  نابقارم  یلو 
تیامح سور و  ترافس  هب  وا  ندش  هدنهانپ  یلو  دنک ، راکنا  دصق  ءوس  رما  رد  ار  دوخ  يهلخادم  ات  درب  راک  هب  ار  شـشوک  تیاهن  نامز 
نونظم يو  هب  رتشیب  نایرابرد  ریاس  و  شردام -  ایلع -  دـهم  ناریا ، هاش  اـت  دـش  ببـس  يو  زا  يرازت  يهیـسور  تلود  یتح  ریفـس و  ینلع 

هدرک نایب  لماک  یفرطیب  تایعقاو و  هب  دانتـسا  هب  ار  دصق  ءوس  يارجام  هکنیا  يارب  دننادب . وا  بناج  زا  ار  دـصق  ءوس  هئطوت  حرط  هدـش و 
حایس يهلاقم «  رد  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  يهتشون  زا  تسخن  مینکیم . لقن  انیع  دناهتشون  هراب  نیا  رد  نایئاهب  دوخ  هک  ار  هچنآ  میشاب ،

صخش زا  یمیسج  بنذ  تراسج و  یمیظع و  ياطخ  باب ) مادعا   ) هعقاو نیا  دعب  میناوخیم « : نینچ  ار  ارجام  حرـش  هدرک ، دنـس  ذاختا  « 
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باب هک  ینامز  رد  هک  تسنیا  هعقاو  نآ  يهصالخ  و  دومن . ماندب  تیندم  ناهج  رد  هایـس و  ار  هفیاط  نیا  خیرات  يهحفـص  هک  دزرـس  یباب 
زیربـت رد  باـب  يهعقاو  نوچ  دوب . بولـسم  شوه  رکف و  زا  و  [ 35 ... ] هتفای باب  هب  مات  تدارا  ناوج  یماـن  قداـص  دوب ، ناـجیابرذآ  میقم 

دمآ و نارهط  هب  رـس  کی  هتـساخرب  زیربت  زا  نونج ... ینادان و  زا  اذـهل  داتفا ... یهاوخنوخ  ماهوا  هب  شیوخ  معز  هب  مداخ  نیا  دـش ، عقاو 
هللااب ذایعلا  هدومن  هجوت  تمس  نآ  هب  تشاد ، رقم  ناریمش  رد  هحفص 101 ] يرایرهش [  بکوم  نوچ  دش و  ناتسادمه  وا  اب  رگید  رفن  کی 

هب هفیاط  نیا  میـسج  بطخ  نیا  عوقو  زا  دـعب  يراب  دـش ... اپرب  یتمایق  اذـک )  ) هتنب يراب  دـناوتن ... رب  لقن  ناسل  هک  دز  رـس  وا  زا  یتراسج 
تسایس يانب  تفای و  عویش  رابخا  نیا  نوچ  دوب . هدومن  ناتسبات  رد  هیفیص  دوب ، نارهط  یلزنم  کی  هک  هجفا  هیرق  رد  هللاءاهب  دنداتفا . ماهتا 

نکل [ ... 36  ] يرارف دـش و  ناهنپ  هللاءاهب  ردارب  ییحی  ازریم  هلمج  زا  ناـطوا ، يهراوآ  اـی  دـش ، ناـهنپ  ياهشوگ  رد  تسناوت  سکره  دـش 
دورو ضحم  هب  دراو ، دوب  يرایرهش  يودرا  لحم  یهاش و  بکوم  رقم  هک  نارواین  هب  هدش  راوس  هجفا  زا  رارق  نوکـس و  لامک  رد  هللاءاهب 

زا لالغا  لسالس و  تحت  رد  باوج  لاوئس و  زور  دنچ  زا  دعب  و  دندومنیم . دیدش  يهظفاحم  ار  وا  جوف  کی  دمآرد و  فیقوت  تحت  رد 
دیما چـیه  و  دوب . هلودـلا  بجاح  ناخ  یلع  یجاح  حاحلا  طرف  زا  تسایـس  تدـش و  هنوگنیا  و  دـنداد . تکرح  نارهط  نادـنز  هب  ناریمش 

قیقحت یلک  یئزج و  زا  ار  هیضق  نیا  يرادجات ، يارزو  يهطـساو  هب  ینأت و  هب  سیفن  سفن  هب  یهاشداپ  ترـضحیلعا  هکنآ  ات  دوبن  تاجن 
نیا يدصتم  و  [ 37  ] شیوخ ياقآ  یهاوخناوخ  ماهوا  نامگ و  هب  هنارسدوخ  رـساجتم ، هک  دش  نهربم  تباث و  يراب  دندومرف « ... قیقدت  و 

دنامن و ههبش  يدحا  يارب  زا  هک  یمسق  هب  تشگ ، تباث  تمهت  نیا  زا  هللاءاهب  تئارب  دش  راکشآ  لاح  تقیقح  نوچ  هتشگ و  میظع ... رما 
هام هحفص 102 ] دنچ [  زا  دعب  دومن و  تایلاع  تابتع  هب  يرجه  ناذیتسا  هللاءاهب  رداص ... هیضق  نیا  زا  وا  یگدازآ  یکاپ و  هب  رابرد  مکح 

يهعقاو هللاءاهب ، يهتشون  لیمکت  يارب  [ . 38 ... « ] دومن تابتع  ترفاسم  یهاش  مالغ  یهارمه  مظعا و  ردـص  يهزاجا  یهاـشداپ و  نذا  هب 
هک تسا  ربتعم  تهج  نآ  زا  روکذم  خیرات  مینکیم . لقن  انیع  هدش ، هداد  حرـش  لیـصفت  هب  يدـنرز »  لیبن  خـیرات «  رد  هک  ار  دـصق  ءوس 
زا دعب  ار  خیرات  نتم  مامت  هکنآ  هژیوب  تسا ، ءاهبلادبع  تارطاخ  لوق  لقن  نآ -  تاحفـص  رثکا  تفگ  ناوتب  مه  دـیاش  و  رتشیب -  نآ  نتم 

ناخاقآ ازریم  ریبکریما ، ناخ  یقت  ازریم  زا  سپ  دـسیونیم « : لیبن  خـیرات  [ 39 . ] تسا هدومن  بیوصت  هظحالم و  ءاهبلادـبع  دوخ  لیمکت ،
هک ار  هللاءاهب  ترـضح  تلود و  نیب  هک  تفرگ  میمـصت  دوخ  سولج  زاغآ  رد  دیدرگ . بوصنم  یمظع  ترادص  هب  هلودـلا  دامتعا  يرون 

هللاءاهب ترـضح  درک . توعد  نارهط  هب  ار  شترـضح  تشاگن و  هللاءاهب  ترـضح  هب  ياهمان  اذل  دهد ، مایتلا  یتشآ و  دـندوب  نایباب  سیئر 
(1268  ) بجر هام  رد  دندیدرگ ، تختیاپ  مزاع  همان ، لوصو  زا  سپ  دنتشاد ، نارهط  هب  تعجارم  میمصت  ریزو  بوتکم  لوصو  زا  لبق  هک 
، ناخ یلق  رفعج  مظعا ، ردـص  دـندوب . نامهم  مظعا  ریزو  ردارب  لزنم  رد  مامت  هامکی  دورو  زا  سپ  هللاءاـهب  ترـضح  دـندش . نارهط  دراو 
هک دـندومرفیم  میلک  ياقآ  دـندومرف . لاقتنا  ناریمـش  هب  هللاءاـهب  ترـضح  هاـمکی  زا  سپ  دوب ... هدومن  وا  ییاریذـپ  رومأـم  ار  دوخ  ردارب 

دوخ رکف  رد  دوب  اهتدـم  هک  ار  یلاـیخ  میظع  باـنج  تاـقالم  نمـض  رد  و  دومن ، تاـقالم  هللاءاـهب  ترـضح  اـب  اـنثا  نیا  رد  میظع  باـنج 
ریذـحت نآ  میخو  بقاوـع  زا  دـندومن و  عـنم  دـساف  لاـیخ  نآ  يارجاـم  زا  ار  وا  هللاءاـهب  درک . ضرع  كراـبم  روـضح  هـب  دادیم  شرورپ 

، ناخ یلق  رفعج  دندومن . فقوت  هجفا ... يهیرق  رد  دندرب و  فیرـشت  ناساول  هب  هللاءاهب  دـیامن ... هزات  يایالب  بلج  لمع  نیا  هک  دـندومرف 
تایح دصق  زغم  کبس  هحفص 103 ] نایباب [  زا  رفن  ود  هک  دیسر  ربخ  هللاءاهب  ترـضح  هب  ناساول  رد  دوب ، رادیاپ  يرادنامهم  رد  نانچمه 

تسنیا تسا  ناناوج  نآ  تلاهج  یگداس و  رب  لیلد  هک  یبلطم  دوب ... یمق  هللا  حتف  ار  يرگید  يزیربت و  قداص  مان  ار  یکی  دندومن ... هاش 
دیلوت هاش  دسج  رد  یشارخ  كدنا  هک  دندرک  لامعتـسا  همچاس  دنک ، لصاح  اروف  ار  دوصقم  هک  يرثؤم  يهحلـسا  لامعتـسا  ياج  هب  هک 

. دـندرکیم لامعتـسا  هلولگ  همچاس  ياجب  هتبلا  دـندوب  راـک  نیا  هب  رومأـم  دوخ  سیئر  ریدـم و  صخـش  فرط  زا  رفن  ود  نیا  رگا  و  درک .
لمع نیا  دندومن . مادقا  يراجنهان  راک  نینچ  هب  شیوخ  صقان  رکف  هب  نارگید  تروشمیب  ناوج  ود  نیا  هک  تسا  لیلد  همچاس  لامعتسا 

لبق يایالب  زا  هک  یباحـصا  دومن . نارای  هب  تبـسن  هزات  تبیـصم  بلج  دز ، رـس  نادان  ود  نیا  زا  يرجه ، لاوـش 1268  رخآ  رد  هک  تشز 
یمومع نالعا  و  دنتسناد ، نید  تکلمم و  نمشد  ار  نایباب  نید  ياملع  روشک و  ياسؤر  دندش ... راتفرگ  هلئاغ  نیا  رد  دندوب ، هتفای  تاجن 
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هب و  داد ، ماغیپ  هللاءاهب  ترـضح  هب  ار  هعقاو  نیا  دوب  ناریمـش  رد  هک  ناخ  یلق  رفعج  دـش . رداص  ناـیباب  هب  هلمح  موجه و  زا  يریگولج  هب 
مظعا ردـص  ناخاقآ  ازریم  یهارمه  هب  ار  وا  رابرد  يارما  دزن  رد  هتفرگ و  شتآ  اپ  ات  رـس  هعقاو  نیا  زا  هاـش  رداـم  هک  تشاـگن  شترـضح 

صخـش هب  ار  همان  نیا  دـیرب ... رـس  هب  یفخم  یلحم  رد  یتدـم  هک  تسنآ  حالـص  تسا . هدرک  یفرعم  هاش  یقیقح  لتاق  یلـصا و  كرحم 
هب هراوس  رگید  زور  دـنتفریذپن و  ار -  ناخ  یلق  رفعج  داهنـشیپ  هللاءاهب  ترـضح  داتـسرف ... هجفا  هب  كرابم  روضح  هب  هبرجت  اب  ریپ  نیما و 

یـشنم دـیجم  ازریم  هدیـسر ، دوب  نارواین  کـیدزن  هدـنگرز  رد  هک  سور  ترافـس  هب  هار  نیب  رد  دـنتفر . دوب  نارواـین  رد  هک  هاـش  يودرا 
وا دنتخانش و  ار  هللاءاهب  ترـضح  هلودلا ، بجاح  ناخ  یلع  یجاح  نیمداخ  زا  یعمج  دومن . یئاریذپ  درک و  ینامهم  وا  زا  سور  ترافس 

هتفرگ لیوحت  ترافس  زا  ار  هللاءاهب  ات  داتسرف  يرومأم  اروف  دنتخاس ... هاگآ  سور  ترافـس  یـشنم  لزنم  رد  هللاءاهب  ترـضح  فقوت  زا  ار 
يذغاک دیورب و  مظعا  ردص  لزنم  هب  هک  تفگ  هللاءاهب  هب  دـیزرو و  عانتما  هاش  رومأم  هب  هللاءاهب  میلـست  زا  سور  ریفـس  دروایب . هاش  دزن  هب 

رگا و  ییامن ، ششوک  رایـسب  تناما  نیا  ظفح  رد  هحفـص 104 ] ینک و [  ییاریذپ  نم  فرط  زا  ار  هللاءاهب  دیاب  هک  تشون  مظعا  ردـص  هب 
، دندوب هدومن  هاش  تایح  دصق  هک  یسوفن  زا  دوب . یهاوخ  سور  ترافس  لوئسم  وت  صخش  دهد  خر  ياهثداح  دسرب و  هللاءاهب  هب  یبیـسآ 
یـشاب و رطاش  اروف  دیـشک ، بسا  زا  ار  وا  هدرک  هلمح  هاش  هب  هنهرب  ریـشمش  اب  هک  دوب  یـسک  لوا  قداص  دش . راتفرگ  يزیربت  قداص  لوا 

... دش ریگتـسد  هک  دوب  يزیربت  مساقلاوبا  یموس  دـش ... راتفرگ  هک  دوب  یمق  كاکح  هللا  حـتف  رفن  مود  دـندیناسر ... لتق  هب  ار  وا  نارکون ،
رابرد ياسؤر  دزیم و  دایرف  امئاد  تسـشنن . ورف  هانگیب  سوفن  همهنیا  ندش  هتـشک  دوجو  اب  هنیک  ضغب و  شتآ  ار  هاش  نیدلارـصان  ردام 

نیریاس تسا . هللاءاهب  مرسپ  يهیـضق  رد  یعقاو  ببـسم  یلـصا و  كرحم  دیناسرب . لتق  هب  ار  هللاءاهب  دیورب  هک  دومنیم  باتع  باطخ و  ار 
رد یتموکح  نیرومأم  دوشیمن ... مارآ  مه  تکلمم  دریگیمن و  مارآ  نم  بلق  دیشکن  ار  وا  ات  تسوا . مرسپ  یقیقح  نمشد  دنتسه ، تلآ 

دیعو دعو و  هب  دندرک و  روبجم  دوب  تعاجش  اب  نمؤم و  یناوج  هک  ار  ناخ  نامیلس  رکون  سابع  دندوب . باب  عابتا  يوجتـسج  رد  مایا  نآ 
ار دوخ  هک  سابع  دـیامن . یفرعم  اهنآ  هب  ار  باب  عابتا  دـنک و  شدرگ  نارهط  رازاب  هچوک و  رد  یتموکح  ناشارف  اب  اـت  دـنتخاس ، شراداو 

نمؤم نوچ  دـندربیم و  تموکح  دزن  دـنتفرگیم  ار  اـههراچیب  نآ  نیرومأـم  دومنیم . یفرعم  ار  سوفن  ریاـس  ناـیباب  ياـجب  دـید  روبجم 
تشاد رارصا  هللا  ءاهب  لتق  رد  هاش  ردام  نوچ  دندشیم . صخرم  همیرج  مسر  هب  یغلبم  نتخادرپ  زا  دعب  و  دندومنیم ، يربت  رما  زا  دندوبن 

ره رد  دیامن . راهظا  هدـید  نایباب  يهرمز  رد  ار  وا  رگا  ات  دـنتخاس  رـضاح  هللاءاهب  لباقم  رد  دـندرب و  لاچهایـس  هب  ار  سابع  هبترم  نیدـنچ 
ماهدیدن و نونکات  ار  وا  نم  تفگیم  دـعب  درکیم و  هاگن  هللاءاهب  تروص  هب  دـنچ  ياهقیقد  دیـسریم ، هللاءاهب  روضح  هب  هک  سابع  هبترم 

یلصا ببسم  ار  میظع  یلع  خیش  دندوب  ددصرد  هاش  ردام  تیاضر  لیصحت  يارب  دندش ، سویأم  هللاءاهب  هب  رارـصا  زا  نوچ  مسانـشیمن ...
يرگید ذخأم  دصق  ءوس  هثداح  تایئزج  ندش  رتنـشور  يارب  مه  زاب  دـندیناسر .»  لتق  هب  ار  وا  هناهب  نیا  هب  دـننک و  یفرعم  هاش  هب  تنایخ 

 » ای يدـنفا »  یقوش  تیئاهب « ، ياوشیپ  نیمراهچ  ینعی  نایئاهب  ناربهر  زا  یکی  نابز  زا  ار  هعقاو  کنیا  و  تسام ، رایتخا  هحفص 105 ] رد [ 
قداص مان  هب  یباب  رفن  کی  دهدیم « : حرش  نینچ  ار  هعقاو  نیا  يو  میونشیم . ءاهبلادبع  نیـشناج  هللاءاهب و  يرتخد  يهون  ینابر »  یقوش 
تـسد زا  ار  دوخ  یعیبط  تلاح  نازحا  ترثک  زا  هدیدرگ و  رثأت  ترـسح و  راچد  تخـس  شیوخ  بوبحم  يالوم  تداهـش  زا  هک  يزیربت 
ببـسم یلـصا و  كرحم  شیوخ  معز  هب  نوچ  و  دـینارورپب . دوخ  يهلیخم  رد  ماقتنا  رکف  دـمآرب و  صاصق  ماـقم  رد  راوهناوید  دوب ، هداد 

ناکد کی  رد  قداص  دومن . يو  تایح  دصق  دیدرگ و  تنطلس  ماقم  هجوتم  شرظن  دوب ، هداد  صیخشت  هاش  صخش  ار  تیانج  نیا  یعقاو 
دهع و مه  یمق  هللا  حـتف  مان  هب  رگید  مانمگ  ناوج  رفن  کی  اب  رکف  نیا  ذـیفنت  رد  و  دومنیم ، شاعم  رارما  درکیم و  راک  نارهت  رد  يدانق 

راپـسهر دوب  يرایرهـش  بکوم  رقم  هدز و  رداچ  اـجنآ  رد  یتلود  يودرا  هک  نارواـین  بناـج  هب  اـقفتم  ناوج  ود  هاـگنآ  دـش . ناتـسادمه 
روصق زا  حبص  شدرگ  مزع  هب  بسا  رب  راوس  هاش  هک  یماگنه  داتـسیاب و  هار  رانک  رد  هانگیب  رذگهر  رفن  کی  ناونع  هب  قداص  دندیدرگ .

یماگنه دومن « ... باترپ  يو  بناج  هب  يریت  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  وا  تشاد  هارمه  هک  ياهچناپط  اب  دشیم  جراخ  یتنطلـس  قئادح  و 
رد هلئاه  يهعقاو  نیا  ربخ  و  دندوب ، مظعا  ردص  نامهیم  و  دنتشاد ، فیرشت  ناساول  رد  هللاءاهب  ترضح  داتفا  قافتا  دصق  ءوس  يهیـضق  هک 
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يدنچ دومن  اعدتسا  ناشروضح  زا  دوب ، ترـضح  نآ  ییاریذپ  رومأم  هک  ناخ  یلق  رفعج  مظعا  ردص  ردارب  دیـسر . ناشیا  هب  هجفا  يهیرق 
ار يأر  نـیا  كراـبم  دوـجو  یلو  دوـش ، شوماـخ  هـنتف  نآ  دریگ و  مارآ  هلئاـغ  نآ  اـت  دـنوش ، یقتخم  شوـح  لوـح و  طاـقن  زا  یکی  رد 

تناتم تیاهن  اب  دعب  زور  دندومرف و  صخرم  دندوب  هتشامگ  رونا  لکیه  تسارح  ظفح و  يارب  هک  مه  ار  ینیما  صخش  یتح  دندیدنـسپن .
تمدخ رد  هک  كرابم  يهریـشمه  رهوش  دـیجم  ازریم  هدـنگرز  رد  دـندش . راپـسهر  یتنطلـس  يودرا  رقم  نارواین  بناج  هب  يدرـسنوخ  و 
لصتم هک  شیوخ  هحفص 106 ] لزنم [  هب  ار  ناشیا  تاقالم و  ار  ترضح  نآ  تشاد  يرگیشنم  تمس  یکروگلاد »  سنرپ  سور «  ریفس 

هب ار  عوضوم  دندش ، ربخ  اب  ترضح  نآ  دورو  زا  نوچ  هلودلا  بجاح  ناخیلع  جاح  ياهمدآ  دومن . توعد  يربهر و  دوب  ریفس  يهناخ  هب 
نیدمتعم دش و  تریح  بجعت و  يایرد  قرغ  ربخ  نیا  عامتسا  زا  هاش  دیناسر . هاش  ضرع  هب  اصخـش  ار  بتارم  وا  دنداد و  عالطا  هیلاراشم 

زا سور  ریفـس  دـنروایب . هاش  دزن  هتفرگ  لیوحت  دـندوب ، هتـشاد  مهتم  هثداح  نیا  رد  تلاخد  هب  هک  ار  وا  ات  داتـسرف  ترافـس  هب  صوصخم 
حیرص و روط  هب  هیلاراشم  زا  انمض  دنربب . فیرشت  مظعا  ردص  يهناخ  هب  هک  دومن  اضاقت  كرابم  لکیه  زا  دیزرو و  عانتما  هللاءاهب  میلـست 

نیرخآ تاـفارتعا  نیا  [ . 40 ... « ] دـشوکب وا  تسارح  ظفح و  رد  دراپـسیم  يو  هب  سور  تلود  هک  ار  یتناـما  دـیدرگ  راتـساوخ  یمـسر 
 » یلک روطب  هکلب  هدوب ، نایئاهب  هللاءاهب و  یماح  سور  ریفـس  یکروگلاد »  سنرپ  اـهنت «  هن  هک  دـهدیم  ناـشن  ینـشورب  تیئاـهب ، ياوشیپ 

نادـنز هب  سور  ترافـس  زا  هللاءاـهب  یلعنیـسح  ازریم  هکنیا  زا  سپ  تسا . هدرکیم  تیاـمح  هقرف  نیا  زا  يرازت »  يهیـسور  يهیهب  تـلود 
شالت وا و  زا  عافد  هب  درکیم -  تیاـمح  ناریا  رد  سور  عاـبتا  زا  نویـسالوتیپاک  تاررقم  هب  دانتـسا  اـب  هک  سور -  لوسنک  دـش ، لـقتنم 
هللاءاهب يراتفرگ  زا  دوب و  لاوحا  بقارم  کیدزن  رود و  زا  هک  سور  لوسنق  دسیونیم ... « : یئاهب  هدنسیون  تخادرپ . شناج  تاجن  يارب 

لماک تاقیقحت  ناریا  تموکح  سور و  لوسنق  يهدنیامن  روضح  اب  هک  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  مظعا  ردص  هب  دیدش  یماغیپ  تشاد  ربخ 
دوش و هتـشاگن  ياهقرو  رد  دیآیم  لمع  هب  ناگدنیامن  يهلیـسو  هب  هک  اهباوج  لاوئـس و  تامادقا و  حرـش  و  دیآ ، لمع  هب  هللاءاهب  هرابرد 

نیا هب  یکیدزن  يهیتآ  رد  تفگ  داد و  هدعو  لوسنق  يهدـنیامن  هب  مظعا  ردـص  ددرگ . راهظا  راوگرزب  سوبحم  نآ  يهرابرد  یئاهن  مکح 
. ] دنورب لاچهایـس  هب  تلود  يهدنیامن  هلودلا و  بجاح  اب  سور  لوسنق  يهدنیامن  هک  دومن  نیعم  یتقو  هاگنآ  و  درک . دهاوخ  مادـقا  راک 

هیباب سیئر  دنتفگ  میظع  بانج  دـندرک . لاوئـس  یعقاو  سیئر  یلـصا و  كرحم  زا  دنتـشاد و  بلط  ار  میظع  بانج  اتمدـقم  هحفص 107 ]
، مریگب ار  باب  ماـقتنا  هک  متـشاد  رـس  رد  تسا  اهتدـم  ار  لاـیخ  نیا  مدوخ  نم  دـیتخاس . بولطم  زیربت  رد  ار  وا  هک  دوب  باـب  دیـس  ناـمه 
تخاسیم و ینیریش  هک  دوبن  شیب  یشورف  ینیریش  درگاش  دیشک  بسا  زا  ار  هاش  هک  يزیربت  قداص  اما  متـسه . نم  دوخ  یلـصا  كرحم 
، دندینـش میظع  زا  ار  رارقا  نوچ  دشن . قفوم  یلو  دریگب  ار  دوخ  يالوم  ماقتنا  هک  تساوخ  دوب و  نم  رکون  هک  دوب  لاس  ود  و  تخورفیم ،
ار میظع  بانج  و  دندش . صالخ  سبح  زا  هللاءاهب  هجیتن  رد  دنداد و  ربخ  ناخاقآ  ازریم  هب  هتـشون  ار  وا  رارقا  تموکح  يهدنیامن  لوسنق و 

تاضقانت نداد  ناشن  و  نایئاهب ، دوخ  ناـبز  زا  دـصق ، ءوس  تاـیئزج  رتشیب  هچ  ره  نتخاـس  نشور  يارب  و  [ . 41  « ] دندرک میلـست  دالج  هب 
. میروآیم اجنیا  رد  تسا  هدش  پاچ  یسیلگنا  نابز  هب  هک  ار  دیفنالب »  يهتشون «  زا  یتمـسق  دراد  دوجو  اهرظن  راهظا  نیا  رد  هک  یناوارف 

هللاءاهب رتخد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدرک  لقن  انیع  ار  وا  تاریرقت  هدینـش و  هللاءاهب  رتخد  زا  ار  تارطاـخ  نیا  هک  تسا  یعدـم  هدنـسیون 
دیاب تسا ، هتـشادن  ار  یبلاـطم  هنوگچیه  نتـشون  رظن و  راـهظا  قح  ندـنل  یناـحور  لـفحم  ءاهبلادـبع و  شردـپ  بیوصت  هزاـجا و  نودـب 
یباب ناوج  کی  طسوت  زور  کی  هک  مراد  رطاخ  هب  بوخ  و  تسناد ... « : ندنل »  یناحور  لفحم  یئاهب «  نارس  تاریرقت  ار  لیذ  يهتشون 
لامک اب  یمداخ  ناهگان  دوب ... نارواین ، رد  عقاو  ام ، یقـالیی  یکلم  يهناـخ  رد  مردـپ  دوب . هدـش  هاـش  تاـیح  هب  يدـصق  ءوس  هناوید  همین 
يهناخ زا  تشحو  اب  نیمداخ  ناتـسود و  لیماف و  مامت  هلـصافالب  دـندش « ... فیقوت  اقآ  هک  داد  ربخ  هعجارم و  مردام  هب  یناشیرپ  باتش و 

ینما لحم  رد  ات  دومن  کمک  شدالوا  هس  مردام و  و  مردپ ... یـسوم ، ازریم  نز ... کی  رایدنفـسا و  نیمداخ  يانثتـسا  هب  دـندرک ، رارف  ام 
يهطـساو هب  عیاقو  راـبخا  دـیدرگ ... یفخم  یلحم  رد  رارف و  ناردـنزام  هب  تشحو  لاـمک  اـب  ییحی  ازریم  هحفـص 108 ] میوش [ ... یفخم 

مایا نیا  رد  دیـسریم ... ام  هب  دوب  نارهت  رد  سور  لوسنق  قیفر  سور و  عابتا  زا  یمان  فسوی  ازریم  لایع  هک  مگرزب  ردـپ  ناـبرهم  رهاوخ 
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ازریم زور  کی  دـشاب ... مردـپ  يهمع  هک  فسوی  ازریم  نز  رگم  دـنیآ ، مردام  تاقالم  هب  دـندرکیمن  تئرج  لیماف  ناتـسود و  زا  يدـحا 
ذوفن يذ  تلود  نیا  هداهن و  نایم  رد  سور  لوسنق  اب  ار  عوضوم  فسوی  ازریم  دنتـسه . مردپ  راتـشک  ددصرد  نایالم  هک  تفایرد  فسوی 
روهظ يهصرع  هب  درکیم ، رداـص  ار  مادـعا  ماـکحا  هک  همکحم  رد  یهجوت  بلاـج  يهنحـص  تفرگ . هشقن  نیا  ندومن  یثنخ  رب  میمـصت 
ماقتنا یفاک  يهزادـنا  هب  نونکات  ایآ  تفگ  هتخاس و  بطاخم  ار  همکحم  ياـضعا  هدومن و  ماـیق  یمیب ، كدـنا  نودـب  سور  لوسنق  دـمآ .

نانچ يهشقن  بسن  یلاع  سوبحم  نیا  هک  دینک  رکف  نانچ  دیناوتب  یتح  اهامش  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دیاهتفرگن ... ار  دوخ  يهنامحریب 
ناوج نآ  هدافتـسا  دروم  هک  لمهم  گنفت  نآ  هک  تسین  مولعم  اهامـش  رب  ایآ  دشاب . هدیـشک  ار  هاش  تایح  هب  دـصق  ءوس  يهناقمحا  لمع 

نیا هک  مراد  میمـصت  نم  هدوب ... روهـشم  هناوید  هدربماـن  هکنیا  رب  اـفاضم  دروـخیمن . مه  هدـنرپ  کـی  نتـشک  درد  هب  هتفرگ  رارق  هراـچیب 
، دوش مک  وا  رس  زا  يوم  کی  رگا  اریز  دیـشاب ، رذح  رب  نیاربانب  مروآرد . هیـسور  تلود  تیامح  تحت  ار  ءاهب ) ینعی   ) هانگیب هدازفیرش 
دیراد و لوذبم  ار  هجوت  لامک  نم  راطخا  نیا  هب  مراودیما  دش . دهاوخ  يراج  رهـش  نیا  رد  نوخ  [ 42 ( ] اذک  ) ياهرهش اهامش  هیبنت  يارب 

راـطخا هب  یهجوتیب  هکنیا  سرت  زا  مکاـح  میدینـش  هک  دیـشکن  یلوط  تسا ... نم  ناـبیتشپ  نم  عوبتم  تلود  عوضوم  نیا  رد  هک  دـینادب 
زور هد  ددرگیم . رداص  شلیماف  وا و  دـیعبت  هب  مکح  لاـح  نیع  رد  و  دـهدیم ، ار  مردـپ  يدازآ  روتـسد  اروف  دوشن  سور  لوسنق  تخس 

: » دـیوگیم هک  ءاهبلادـبع -  هتـشون  صوصخب  نایئاهب -  ياههتـشون  لقن  اب  هحفـص 109 ] [ . ] 43  « ] دوب هدش  هداد  رفـس  كرادـت  تلهم 
يداضتم تارظن  تاضقانت و  دمآ ،»  نارهط  هب  لمع  يارب  زیربت  زا  رسکی  هتفرگ و  ییوجماقتنا  هب  میمصت  باب  مادعا  عقوم  نامه  زا  قداص 

شناتسدمه دصق و  ءوس  لماع  هک  دنکیم  دومناو  نینچ  هلمج  نیا  نتفگ  اب  ءاهبلادبع  دوشیم . راکـشآ  هدش  زاربا  هراب  نیا  رد  اهدعب  هک 
، باب لتق  مکح  يارجا  رطاخب  یصخش ، تاساسحا  ریثأت  تحت  هنارسدوخ و  يو  دنتشادن و  نایئاهب  ریاس  وا و  زا  هاش  رورت  يارب  يروتـسد 
هک لیبن  خیرات  يهدنـسیون  هکنآ  لاح  دناسرب ، لتق  هب  یتروشم  روتـسد و  چیه  نودب  شدوخ و  لیم  قبط  ار  هاش  ات  دـمآ  نارهت  هب  زیربت  زا 

قداص نیاربانب  هدوب ،»  مق  رهـش  رد  يزیربت  قداص  باب «  لتق  عقوم  هک  تسا  یعدم  هدـش  رـشتنم  نایئاهب  لک  لفحم  تقفاوم  اب  وا  هتـشون 
هکنآ زا  شیپ  زور  لهچ  دسیونیم « : لیبن  خیرات  يهدنسیون  دریگ . رارق  هثداح  ریثأت  تحت  امیقتسم  هک  هدوبن  زیربت  رد  لتق  ماگنه  يزیربت 

نادملق همیمض  هب  ار  همه  دندومرف و  يروآ  عمج  ار  دوخ  تاجتشون  حاولا و  عیمج  باب  ترـضح  دنوش ، دراو  قیرهچ  هب  روبزم  نیرومأم 
ازریم هب  ار  اهتناما  نیا  يورب و  دـیاب  دـندومرف  و  دـنداد . یح  فرط  رقاب  ـالم  هب  و  دـنداهن ، هبعج  رد  ار  دوخ  يرهم  قیقع و  ياـهرتشگنا  و 

مق بناج  هب  نیوزق  زا  دـمحا  ازریم  هک  تسناد  اجنآ  رد  دیـسر . نیوزق  هب  زور  هدـجه  زا  دـعب  داتفا و  هار  هب  اروف  رقاب  الم  یناـسرب . دـمحا 
مق رهـش  رد  يزیربت  قداص  اب  مایا  نآ  رد  نم  هدـش . دراو  نابعـش  هام  يهمین  رد  تشگ و  راپـسهر  مق  فرط  هب  رقاـب  ـالم  هدرک . ترفاـسم 

دنرز هب  دـمحا  ازریم  ار  يزیربت  قداـص  میدوب . لزنم  کـی  رد  مه  اـب  ود  ره  دوب ، مق  هبنپ  غاـب  يهلحم  رد  دـمحا  ازریم  اـب  نم  لزنم  مدوب ،
هب لالدتـسا  اـب  تسا  هدـنادرگ  يور  هقرف  نـیا  زا  هـک  ناـیئاهب  زا  یکی  افـش  هللا  ناـما  [ 44  « ] دـنادرگرب مق  هب  شدوـخ  اـب  ارم  هک  داتـسرف 
وا دوب .»  هدـمآرب  هاـش  هحفـص 110 ] لتق [  ددـص  رد  تیئاهب  ياسؤر  روتـسد  هب  يزیربت «  قداـص  هک  دریگیم  هجیتن  ناـیئاهب  ياههتـشون 

باب ندید  يارب  لیبن  تیاکح  رارق  هب  ددرگیمرب و  مق  هب  هتفر و  دنرز  هب  قداص  زین  نابعـش  يهمین  رد  هک  دینکیم  هظحالم  دـسیونیم « :
روط نآ  تسا  هتسناوتیمن  هجو  چیه  هب  سپ  دوشیم .»  باب  مادعا  زور  اب 28  نراقم  ابیرقت  هک  هدوب  یقاب  مق  رد  مه  يزور  دنچ  دبال  زین 

هب دـشاب ، هدرک  مه  زیربت  هب  تکرح  دـصق  لاحم  ضرف  رب  رگا  و  دـشاب . هدوب  زیربت  رد  نابعـش  رد 28  قداص  تسا ، یعدم  ءاهبلادـبع  هک 
تفاسم طقف  و  دیامن ، تکرح  اروف  دهدیم  روتـسد  ار  رقاب  الم  باب  هکنیا  اب  هک  میدید  اریز  دسرب ، اجنآ  عقوم  هب  هتـسناوتیمن  هجو  چـیه 

یناث رد  دـنک . یط  هزور  ود  ار  تفاسم  نامه  تسا  هتـشادن  ناکما  قداص  يارب  سپ  تسا . هدرک  یط  هزور  هدـجیه  ار  نیوزق  زیربت و  نیب 
ءاهبلادبع هک  نانچنآ  هک  یـسک  هکنآ  لاح  و  دیـشک ، لوط  هام  ود  لاس و  ود  تسرد  هاش  تایح  هب  دـصق  ءوس  يهعقاو  باب و  مادـعا  نیب 

سپ دروآیم . يدرـس  هب  ار  تلاح  نآ  ناـمز  رورم  اریز  دراذـگیم . ارجا  يهلحرم  هب  اروف  ار  نآ  تسا  ییوجماـقتنا  مرگ  هدرک  تیاـکح 
تـسد تلآ  هام  ود  لاس و  ود  زا  دعب  يرگید  تاقیوشت  تاغیلبت و  ریثأت  تحت  هکلب  هدومنن ، تردابم  لمع  نیدـب  دوخ  میمـصت  هب  قداص 
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کی نارهت  رد  دیوگیم ، ءاهبلادـبع  هکنآ  لاح  و  تسا ، رفن  کی  هب  اهنت  هراشا  لوسنق ، عافد  رد  ءاهب  رتخد  شرازگ  یفرط  زا  تسا . هدـش 
یناتـساد اهنت ، قداص  رفن  کی  سپ  دـنکیم . دای  مسا  هب  ار  رفن  راهچ  یماسا  لیبن  رگید  یفرط  زا  و  هدـش ، قحلم  قداـص  هب  مه  رگید  رفن 

، تسا هدوبن  يراک  نینچ  رکف  رد  هام  ود  لاس و  ود  تدم  هک  زین  میظع  خیـش  ءاهب . يهشقن  روتـسد و  هب  ددرگیمرب  هیـضق  هدوب و  لوعجم 
ءاهب هکنیا  زج  تسین  نیا  داتفا ؟ ماـقتنا  رکف  هب  هنوگنیا  هاـمکی ، فرظ  رد  تشگرب ، ناریا  هب  قارع  زا  ءاـهب  هکنآ  ضحم  هب  هک  دـش  روطچ 

هحفـص 111] لمع [  هب  نانآ  هداد و  بیرف  ار  يرفن  دـنچ  زین  میظع  خیـش  تسا و  هدرک  لمع  نیا  ماـجنا  هب  قیوشت  راداو و  ار  میظع  خـیش 
يرکف نینچ  رد  هک  هتـشاد  راهظا  هک  رکذلاریخا  لوق  نیا  رد  و  دوب ، هدرکن  راک  نیا  هب  راداو  ار  میظع  خیـش  ءاهب  رگا  دـناهدومن . تردابم 

یلامتحا يارجا  زا  ات  دهد ، ربخ  هتشاد  تفوطع  وا  هب  تسا  یعدم  هک  یمظعا  ردص  نآ  هب  ار  بتارم  ءاهب  دیاب  لقاال  دشاب ، وگتـسار  هدوبن 
هدوبن ءاهب  دوخ  روتسد  هک  لاحم  ضرف  رب   ) هتشاد میظع  خیش  رکف  هب  ییانشآ  ءاهب  هکنیا  اب  دیامن . يریگولج  میظع  خیش  روآتشحو  رکف 
هتـشک زا  هجیتنلاب  و  دـنک ، يریگولج  لمع  زا  دروآ و  لمع  هب  ار  همزال  تاطایتحا  تلود  ات  هدادیم  عالطا  ار  بتارم  اروف  تسیاـب  دـشاب )

هب ار  میظع  خیـش  دصق  ءاهب  رگا  هکنیا  رثکادح  دیآ . لمع  هب  تعنامم  میظع -  خیـش  دوخ  هلمج  نم  عیجف -  عضو  نآ  هب  رفن  اهدص  ندش 
هتشک وا  دوخ  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  بتارم  هب  هتبلا  رـصتخم  هیبنت  نیا  دشیم و  یتقوم  یهیبنت  میظع  خیـش  هک  دوب  نیا  دادیم ، ربخ  تموکح 

هریغ نوئلپان و  طوقـس  درکیم و  ییوگبیغ  مئاد  دنیوگیم  هک  ءاهب  ياقآ  نیا  هوالع ، هب  دندرگ . مودعم  هانگیب  رگید  رفن  اهدص  دوش و 
اهنآ عوـقو  زا  ییوگــشیپ  اـب  هدرک ، ینیبشیپ  ار  یکاـنلوه  عیاـجف  نـینچ  دــنیبب و  ار  دوـخ  ياـپ  ریز  تسناوـتیمن  اـیآ  دادیم ، عـالطا  ار 

یبلط و هاج  ینابرق  رفن  اهدـص  هدوب و  ءاهب  صخـش  روتـسد  هشقن و  اـب  هلمح  نیا  هک  دـناسریم  اـهنیا  عومجم  دروآ ؟ لـمع  هب  يریگولج 
يدازآ و تلع  [ . 45 ... « ] هتخادـنایم سور  ترافـس  هب  ار  دوخ  هدـش و  برطـضم  ءاهب  ارچ  هدوبن  نینچ  رگا  و  دـناهدش ، وا  موش  يهشقن 

ترافـس ینلع  تیامح  يو و  تیوه  ندش  ءاشفا  یئاهب ،»  ناربهر  یـسایس  شقن  خـیرات و  باتک «  يهدنـسیون  يهدـیقع  هب  هللاءاهب  دـیعبت 
داـفم هب  هجوـت  اـب  هحفـص 112 « ] تـسا [ : هدوـب  هللاءاـهب  صخـش  صوـصخب  ناـیئاهب و  زا  هیـسور -  تـلود  یتـح  و  يرازت -  يهیــسور 

دوش و راتفر  نویـسالوتیپاک  تاررقم  قبط  تلود  نآ  يهعبت  اب  هک  تشاذـگ  رارق  هیـسور  تلود  ناتـسلگ ، ياچ و  ناـمکرت  ياههماندـهع 
. ددرگ ماجنا  سور  تلود  يهدـنیامن  روضح  رد  همکاحم  دـیاب  دـشاب ، هیـسور  روشک  يهعبت  يوعد ، نیفرط  زا  کی  ره  تاررقم ، نیاربانب 

ناشیا ایوگ  تسا ، هدـش  راتفر  يرون  یلعنیـسح  ازریم  ياقآ  اب  نویـسالوتیپاک  تاررقم  قبط  رب  هک  دـهدیم  ناشن  قوف  بلاـطم  يهعومجم 
زاینیک ياقآ  اب  هللاءاهب  يهطبار  هک  نونکا  رادرب « . هدرپ  امعم  نیز  ایادخ  دـناهتفگ : بوخ  هچ  و  دـناهدوب . سور  تلود  یمـسر  يهعبت  مه 
يارب ناریا  رد  هللاءاـهب  صخـش  دوجو  زا  تسناوتیمن  سور  تلود  رگید  دوـب ، هدـش  یباـتفآ  تقو  هاـش  ناریا و  تلود  يارب  یکروـگلاد 
رتمهم همه  زا  و  دوش ، هتـشک  ناناملـسم  تسد  هب  دوب  نکمم  دنامیم  ناریا  رد  ناشیا  رگا  یفرط  زا  و  دـیامن ، هدافتـسا  دوخ  همانرب  يهمادا 

، دزیرب يرگید  يهشقن  ریفس  بانج  هک  دش  ببـس  عوضوم  دنچ  نیا  تسنادیم . یلـصا  رـصقم  ار  هللاءاهب  ایلع  دهم  هاش ، نیدلارـصان  ردام 
ات ددرگ ، دیعبت  ناریا  زا  یلعنیسح  ازریم  هک  دومن  يزاس  هنحص  نانچنآ  یلیاسو  اب  و  تخاس ، مهارف  رگید  بناج  هب  ار  يو  مازعا  تامدقم 

هظحالم رظن  بحاص  ناگدـنناوخ  هکنانچ  [ . 46 ... « ] دوش لیان  شیوخ  ياهفدـه  هب  نینزان  دوجو  نآ  يهلیـسو  هب  دـناوتب  رتهب  جراخ  رد 
ای هدـنناوخ و  ات  مینک ، لقن  ار  نایئاهب  دوخ  دـیاقع  تارطاـخ و  اـهرظن ، راـهظا  رتشیب  میدرک ، یعـس  اـج  همه  لـصف  نیا  لوط  رد  دـندرک ،
ای و  نایئاهب »  دـض  ياههتفگ «  هدـش و  یتدـیقع  یبهذـم و  تابـصعت  راتفرگ  تسین ، یئاهب  دوخ  هدـنراگن  نوچ  هک  دـننکن  روصت  نایئاهب 

هدـنناوخ هب  ناـیئاهب  دانـسا  لـقن  يهراـبرد  ار  یئاـهن  رظن  هدـیقع و  راـهظا  نیارباـنب ، تـسا . هتخاـس  سکعنم  ار  شیوـخ  یـصخش  تارظن 
یکروگلاد هحفص 113 ] يهلیسو [  هب  هللاءاهب  یلعنیسح  ازریم  ماجنارس  دادغب -  هب  تکرح  میزادرپیم : بلطم  يهلابند  هب  میراذگیماو و 

تطاـسو و فرط  کـی  زا  تسا « : هدروآ  نینچ  دوخ  باـتک  رد  تیئاـهب  ياوشیپ  نیرخآ  دـش . دازآ  نادـنز  زا  ناریا -  رد  سور  ریفـس  - 
قافآ مولظم  نآ  یهانگیب  تابثا  رد  دیـشوکب و  هللاءاهب  يدازآ  رد  لئاسو  عیمج  هب  هک  ناریا ، رد  سور  ریفـس  یکروگلاد ، سنرپ  تلاخد 

روـضح نادـنز  رد  هک  میظع  هب  بقلم  يزیـشرت  یلع  خیـش  ـالم  یمـسر  فارتـعا  رارقا و  رگید  فرط  زا  و  تشاد ، لوذـبم  روکـشم  یعس 
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هثداح رد  ار  شیوخ  تکرـش  تلاخد و  ءارجا  دـییأت و  ار  هللاءاـهب  تئارب  تموکح  يهدـنیامن  سور و  ترافـس  مجرتم  هلودـلا و  بجاـح 
قوف بلاـطم  دـییأت  رد  دـیدج »  رـصع  هللاءاـهب و  باـتک «  رد  زین  تنومحلـسا  رتـکد  دـش . يو  يدازآ  ثعاـب  دوـمن » ... راـهظا  هاـش  رورت 

دناهدوبن و لخدم  يذ  هاش  هعقاو  رد  ادبا  هک  تشگ  تباث  تمهت  نیا  زا  هللاءاهب  تئارب  دش ، راکـشآ  لاح  تقیقح  نوچ  و  دـسیونیم ... « :
صوصخب یسور  ياهتاملپید  تلاخد  تطاسو و  اب  هللاءاهب  یلعنیسح  ازریم  ماجنارـس  [ . 47 ... « ] داد تداهش  ناشیا  تیئارب  هب  سور  ریفس 

ترافـس تیامح  تحت  دـش و  دازآ  نادـنز  زا  سور  تلود  تیامح  رظن و  غالبا  یتح  ناریا و  رد  يرازت  هیـسور  ریفـس  یکروگلاد  سنرپ 
ار ناریا  رگید  هامکی  ات  هک  درک  رما  هللاءاهب  هب  تروشم  زا  دـعب  ناریا  تموکح  دـسیونیم « : يرواخ  قارـشا  دـش . دـیعبت  دادـغب  هب  سور 
وا زا  سور  تلود  دـنورب ، هیـسور  هب  هک  درک  اضاقت  هللاءاـهب  زا  دینـش  ربخ  نیا  نوچ  سور  لوسنق  دـننک . رفـس  دادـغب  هب  دـنیامن و  كرت 
هب يرجه  یناثلا 1269  عیبر  هام  لوا  زور  رد  دنداد . حیجرت  ار  قارع  هب  هجوت  دـندومرفن و  لوبق  هللاءاهب  ترـضح  دومن . دـهاوخ  ییاریذـپ 

یقوش هحفـص 114 ] [ . ] 48 . « ] دـندوب هارمه  وا  اب  دادـغب  ات  سور  لوسنق  ناگدـنیامن  ناریا و  تلود  نیرومأـم  دـندومرف . تمیزع  دادـغب 
تفای و راضحتسا  یناطلس  نامرف  زا  نوچ  سور  ریفس  دیوگیم « : يرواخ »  قارشا  يهتـشون «  دییأت  رد  زین  تیئاهب  ياوشیپ  نیرخآ  ینابر 

لئاـسو دراو و  شیوـخ  يهعوـبتم  تلود  تبقارم  تیاـمح و  تحت  ار  وا  دـنیامرف  هزاـجا  اـت  تساوـخ  وا  زا  دـیدرگ . عـلطم  نآ  لولدـم  رب 
زا هتشذگ  ارجام  رد  يرازت  يهیـسور  ریفـس  تلاخد  هاش و  رورت  يهثداح  [ . 49 . « ] دزاس مهارف  سور  كاـخ  هب  ار  سدـقا  دوجو  تکرح 

نیب رد  زین  ییاهباعـشنا  تافالتخا و  دـنکیم ، تباث  راک  لئاوا  ناـمه  زا  ناـشیاهاعدا ) فـالخ  رب   ) تسایـس رد  ار  ناـیئاهب  تلاـخد  هکنیا 
هیلع هاش  زا  يرادـفرط  هب  درک و  ادـیپ  فالتخا  هاش  رورت  رـس  رب  هللاءاهب  شردارب  اـب  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  یتح  دروآ . دوجو  هب  ناـیئاهب 

نآ هدرک و  هدافتـسا  ییحی  ازریم  ینادان  زا  ناهاوخدب  دـسیونیم « : يدـنرز  لیبن  تفاتـش . نایتلود  کمک  هب  دـش و  راک  هب  تسد  نایئاهب 
. دـندادیم هاش  هب  هللاءاـهب  زا  وا  یتسدـمه  هب  یکانتـشحو  راـبخا  دـش و  هارمه  ناهاوخدـب  اـب  یماـقم  بصنم و  هب  ندیـسر  دـیما  هب  ناداـن 
ار داسف  يهشیر  دـنکیم و  لهاکت  تکلمم  تینما  لوصح  رد  دـح  نیا  ات  ارچ  هک  درک  هذـخاؤم  تدـش  هب  ریبک  ریزو  زا  هاـش  نیدلارـصان 

كاخ اب  هدز و  شتآ  ار  همه  جارات  زا  سپ  و  مازعا ... رون  میلقا  هب  يرکـشل  اروف  دـش ... رثأتم  خـیبوت  نیا  زا  مظعا  ردـص  دـیامنیمن . عطق 
بسامهط تفرگ . الاب  هنتف  شتآ  زیربت  دزی و  رد  اصوصخم  دیـشک و  ناریا  رـساترس  هب  ناردنزام  نارهط و  يهنتف  يهنماد  دندومن . ناسکی 

هب هدرک  راوس  هنهرب  ياهبکرم  رب  ات  ود  ات  ود  ار  اهنآ  رفن  دصیس  دندوب ، هتفرگ  ار  اهنآ  رفن  دصشش  درک ... دیهش  ار  ياهدع  زاریش  رد  ازریم 
هک اهدـعب  درک . لزان  اهـسور  نأش  رد  ياهیآ  يو  دوب ، هدرک  تظافح  تسارح و  دادـغب  ات  ار  هللاءاهب  سور  لوسنک  نوچ  دـندرب ... زاریش 

چیوـالکین ردـناسکلا  هکنیا  زا  دومن و  رداـص  سور  هحفـص 115 ] هاـشداپ [  هب  باـطخ  زین  یحول  درک ، یبهذـم  حاوـلا  رودـص  هب  عورش 
ار سودق  کلم  دنوادخ  يادن  سور  هاشداپ  يا  درک « : رکشت  تسا  هداد  ار  وا  يدازآ  تیاکح و  روتسد  سور  روطارپما  مود ) ردناسکلا  )
هب الاب  ءالم  نیب  رد  هک  یسک  تسا  هدش  نکاس  نآ  رد  هک  ییاج  نآ  باتشب ، تشهب  يوس  هب  و  تسا ) ءاهب  یلعنیسح  ازریم  روظنم   ) ونـشب

يوس هب  هجوت  زا  ار  وت  تسفن  ياوه  هکنیا  ادابم  تسا . هتفای  مان  اهینـشور  دنوادخ  مان  هب  ءاشنا  توکلم  رد  هدش و  هدیمان  ینـسح  ءامـسا 
دمآ ناجیه  هب  نم  فطل  تیانع و  میـسن  اذل  هتفگ و  دوخ  يالوم  اب  یناهنپ  رد  ار  هچنآ  میدینـش  ام  دراد . زاب  نابرهم  يهدنیاشخب  دنوادخ 

ارم تناریفس  زا  یکی  قیقحت  هب  و  تسا . میکح  اناد و  وت  يادخ  هک  یتسرد  هب  میداد ، باوج  قح  هب  ار  وت  داتفا ، جوم  هب  متمحر  يایرد  و 
نادب سک  چیه  ملع  هک  تسا  هتشون  ار  یماقم  وت  يارب  دنوادخ  راک  نیا  يارب  مدوب . ریجنز  لغ و  ریسا  نادنز  رد  هک  یماگنه  درک ، يرای 

رد دـسیونیم « : هللاءاهب  حول  دـییأت  رد  عیدـب ،»  نرق  باتک «  رد  زین  ینابر  یقوش  [ . 50  « ] یهد تسد  زا  ار  ماقم  نیا  ادابم  درادـن . هطاـحا 
زین و  دنکیم . ریدقت ... ار  ریفس  لمع  كرابم  دوجو  نآ  هدش  لزان  مود ) ردناسکلا   ) چیوالکین سور  روطارپما  هب  هک  یحول  رد  دعب  نینس 
 - یلاعت كرابت و  هللا  هدـیا  هیهب -  تلود  ریفـس  دوب ، لـالغا  لسالـس و  ریـسا  نجـس  رد  مولظم  نیا  هک  یماـیا  دـیامرفیم : رگید  ماـقم  رد 
زا ياهراـپ  یلو  هحفـص 116 ] دـیدرگ [ ، رداص  نجـس  زا  جورخ  يهزاجا  ررکم  و  تشاد ، لوذـبم  دـبع  نیا  صالختـسا  رب  مامتها  تیاهن 

لـصاح صالختـسا  ریفـس  ترـضح  روفوم  یعاسم  يراشفاپ و  رثا  رد  هرخالاب  اـت  دـندومن  تعناـمم  روظنم  نیا  يارجا  رد  هنیدـم  ياـملع 
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و تشاد ، لوذبم  هللا  لیبس  یف  ار  شیوخ  تیامح  ظفح و  یلاعت -  كرابت و  هللاهدیا  سور -  يهیهب  تلود  روطارپما  ترضحیلعا  دیدرگ .
سور تلود  اب  هللاءاهب  طابترا  نیبم  تایآ ، حاولا و  نیا  رودـص  رب  هوالع  [ . 51  « ] دیدرگ ضرا  يالهج  ياضغب  دـسح و  تلع  ینعم  نیا 
بناج زا  ار  يررقم  تفایرد  هک  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیسح  ازریم  زا  تسا  ياهمان  رارقا  نایئاهب ، وا و  زا  تلود  نآ  میقتسم  تیامح  لقاال  ای 

ناوتیم دوب . هداد  رارق  دوخ  تیامح  تحت  ار  وا  يرازت  يهیـسور  تلود  طقف  هللاءاهب ، ییاوشیپ  نارود  رد  نوچ  هتبلا  دـنکیم . دـییأت  يو 
لوا هک  مدـق  لامج  هب  مسق  دـسیونیم « : حاولا  زا  یکی  رد  هللاءاهب  تسا . هتـشادیم  تفایرد  اهـسور  زا  زین  ار  دوخ  يررقم  يو  هک  تفگ 

[ . 52  « ] دومن تلود  زا  هیرهش  لوبق  هک  دوب  نیا  دش  دراو  مالغ  نیا  رب  هک  يررض 

نایئاهب اهسیلگنا و 

و نیطسلف ، ماجنارس  سربق و  ینامثع و  هب  اهنآ  تمیزع  سپس  دادغب و  هب  شنارای  ناشیوخ و  ءاهبلادبع و  دورو  اب  هیلوا ، تاباعشنا  زا  سپ 
ترازو دانـسا  یناگیاب  رد  هنافـسأتم  دنتـساوخرب . نایئاهب  زا  تیاـمح  هب  اـهسیلگنا  دـمآ ، دـیدپ  ناـنآ  نیب  ادـعب  هک  یفـالتخا  باعـشنا و 
طوبرم ياهشرازگ  دیاش  ای  و  دبای ، یسرتسد  اهنادب  تسا  هتسناوتن  هدنراگن  دیاش  ای  درادن  دوجو  يدانسا  نارود  نیا  زا  سیلگنا  يهجراخ 

هحفص تسا [ . هدشن  اهنآ  نتفای  هب  قفوم  هدنراگن  مه  زاب  هک  درک ، وجتسج  ینامثع  نیطـسلف و  دانـسا  يهعومجم  رد  دیاب  ار  هرود  نیا  هب 
یتمـسق دوب . ءاهبلادبع  هب  سیلگنا  تلود  فرط  زا  ناشن »  و «  رـس »  بقل «  نداد  تفرگ ، تروص  مایا  نیا  رد  هک  یمادقا  نیرتمهم  [ 118

لقن تسا  هتـسناد  سیلگنا  تلود  هب  هللاءاهب  ياهبنارگ  تامدـخ  ار  ءاهبلادـبع  هب  بقل  ناشن و  نداد  تلع  هک  ار  یناـبر  یقوش  يهتـشون  زا 
رد ءاهبلادبع  ترـضح  هک  ییاهبنارگ  تامدخ  زا  ناتـسلگنا  تموکح  ایلوا  لاتق  برح و  يهریان  ءافطا  گنج و  ماتتخا  زا  سپ  مینکیم « :

دندمآرب ریدقت  ماقم  رد  دندوب ، هدومرف  لوذبم  نیمزرس  نآ  مدرم  مالآ  بئاصم و  فیفخت  سدقا و  ضرا  نینکاس  هب  تبسن  ملظم  مایا  نآ 
زاربا كرابم  روضح  روکذم  تلود  فرط  زا  صوصخم  ناشن  ءادـها  و  دوه »  تیان  بقل «  میدـقت  اب  ار  شیوخ  میرکت  مارتحا و  بتارم  و 

زا یعمج  ماشتخادرپ  لافحا  نآ  هدـیدرگ و  رازگرب  راهچ  رد  زیگنا  مکاح  تماـقا  لـحم  زوریف  لـیلحت و  فیرـشت و  اـمره  نیا  و  دنتـشاد .
يهرابرد دیلفنالب  مناخ  [ . 53 ... « ] دـندومن تکرـش  مسارم  ماجنا  رد  هدـناسریم و  روضح  هفلتخم  بوعـش  للم و  زا  موق  مظاعا  لاجر و 

هب دنکیم ، ینادردق  نانامرهق  لامعا  زا  هک  شلومعم  يهیور  بسح  رب  سیلگنا  تموکح  دـسیونیم « : ءاهبلادـبع  هب  بقل  ناشن و  ءادـها 
لداع هاشداپ  کی  فرط  زا  یمارتحا  تافیرـشت  کی  ناونع  هب  ار  راختفا  نیا  هدربمان  هک  داد  دوه »  بیان  ینامرهق «  لادـم  کی  ءاهبلادـبع 
دشاب هدش  بقل  ناشن و  نتفرگ  هب  رجنم  هک  سیلگنا  تلود  هب  هللاءاهب  ياهبنارگ »  تامدخ  يهرابرد «  يدنس  نونکات  [ . 54 . « ] دومن لوبق 
شترا يهقوذآ  يهیهت  نایرج  رد  هللاءاهب  هک  دشاب  یتامدـخ  بقل  ناشن و  تفایرد  تلع  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  یلو  میاهدرواین ، تسد  هب 

نیا زا  يدایز  رادقم  دـسیونیم « : دـیلفنالب  مناخ  هحفـص 119 ] تسا [ . هداد  ماجنا  نیطـسلف  كاخ  زا  اـهینامثع  ندـنار  نوریب  سیلگنا و 
. دوب تالاکـشا  اب  هجاوم  هقوذآ  ظاحل  زا  اهنآ  شترا  يزادرپ  راک  دش  افیح  دراو  سیلگنا  نوشق  یتقو  دندش ... رابنا  ینزاخم  رد  اهمدـنگ 

درک لاوئس  ریحت  لامک  رد  روبزم  رسفا  میراد . مدنگ  ام  داد  باوج  رکذلا  ریخا  دومن و  هعجارم  اقآ  راک  رس  هب  تروشم  يارب  هطوبرم  رسفا 
، دیلفنالب مناخ  باتک  رشان  [ . 55  « ] مراد مدـنگ  مه  سیلگنا  شترا  يارب  نم  داد  باوج  ءاهبلادـبع  دـیراد ؟ مه  سیلگنا  شترا  يارب  ایآ 

نوشق طلـست  تدـم  رد  روکذـم  مدـنگ  نزاخم  هنوگچ  هک  هدرکیم  تیاکح  ابلاغ  دـیلفنالب  مناخ  دـنکیم « : هفاضا  باـتک  يهیـشاح  رد 
، دـش هتفگ  البق  هک  يروط  هب  اهنیا  رب  هوـالع  [ . 56 ... « ] دندوب هداد  لیکـشت  اهمدـنگ  ظفح  يارب  ار  یبوخ  هاگیفخم  هطقن  نآ  رد  ینامثع 
رد زین  ءاهبلادبع  تسا . هدش  هداد  ءاهبلادبع  هب  لوا  یناهج  گنج  يهمتاخ  زا  دعب  بقل  ناشن و  نیا  هک  تسا  هدرک  دییأت  زین  ینابر  یقوش 
دیس اقآ  بانج  نارهط ، میناوخیم « : ءاهبلادبع  بیتاکم  باتک  موس  دلج  رد  ار  نآ  تشونور  هک  هدرک  رداص  یحول  سیلگنا  تلود  دییأت 
هکنآ ات  برطـضم  رثأتم و  بولق  عطقنم و  یلکب  هرباخم  هک  دوب  یتدـم  نامیپ ، رب  تباث  يا  دـنیامن . هظحالم  هللاءاهب  هیلع  فا  رقاب  هللارـصن 

تموکح لئاز و  هرباج  يهطلس  دومن ، نشور  ار  میلقا  نیا  شیاسآ  تحار و  رون  یشالتم و  هریت  ياهربا  یهلا  لضفب  هللادمحلا  مایا  نیا  رد 
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لالم ملاع  للم  عیمج  هک  دیدش  بالقنا  مظعا و  نافوط  نیا  رد  دنتفای . تاجن  یمظع  تقنم  يربک و  تنحم  زا  قلخ  عیمج  لصاح ، هلداع 
نینح هآ و  تفر و  جارات  نالات و  هب  لاوما  دـش و  كـاله  سوفن  تشگ و  ناریو  اهرهـش  هحفـص 120 ] دنداتفا [ ، دیدش  رطخ  رد  دنتفای و 

يابحا كرابم  لامج  تیانع  لضف و  هب  هللادمحلا  ناور ، لیس  نوچ  یبیشن  ره  رد  نامیتی  مشچ  کشرس  دش . دنلب  يزارف  ره  رد  ناگراچیب 
لکالا اهرکنی  هزجعم ال  هذـه  تسـشنن . یـسفن  رب  يرابغ  دـندنام ، نوصم  ظوفحم و  دـندومن  راـتفر  یناـبر  میلاـعت  بجوم  هب  نوچ  یهلا ،

یتح تلادع و  رکذ  حاولا  رد  تیناسنا  ملاع  تینارون  تحار و  ببس  هللاءاهب  ترضح  هسدقم  میلاعت  هک  دش  دوهـشم  حضاو و  و  میثادتعم ،
تحار و هب  هدیدش  تامدص  زا  دعب  راید  نیا  لها  هقیقحلا  یف  دـش و  دوهـشم  لاح  یلو  روکذـم ، ررکم  سیلگنا  يهمیخف  تلود  تسایس 

تیاهن اب  درفادرف  یهلا  يابحا  دوشیم . لاسرا  زاـب  دـعب  نم  هللااـشیا  مراـگنیم ، ناریا  هب  نم  هک  تسیاهماـن  لوا  نیا  و  دندیـسر . شیاـسآ 
هللادمحلا دوب  دیدش  بالقنا  نافوط و  دنچ  ره  دـیهدب ، ار  ءابحا  مومع  تیفاع  تحـص و  يهدژم  دـیراد و  غالبا  یهبا  عادـبا  تیحت  قایتشا 

رپ خوسر  توبث و  كولم  نینچمه  نیما و  ترـضح  هللارما و  يدایا  تارـضح  دیـسر . تمالـس  لحاس  هب  انوصم  اـظوفحم  تاـجن  يهنیفس 
ياعد اما  ربتکا 1918 »  اکع 16  یهبالا . ءاهبلا  کیلع  دیناسرب و  مایپ  تیحت و  ناحیر  حور و  تیاهن  اب  ءاهبلادبع  لیبق  زا  ار  نامیپ  دـهع و 

كرکـشن و و  اهبراغم ، اهقراشم و  یف  هسدقملا  ضرالا  هذه  یلع  اهبانطا ، تبرـض  دق  لدـعلا  قدارـس  نا  مهللا  تسنیا : سیلگنا  روطارپما 
دیا مـهللا  هحفـص 121 ] هیربـلا [  هیمالـس  هیعرلا و  هحار  یف  هوـقلا  هلذاـبلا  هرهاـقلا  هلودـلا  هلداـعلا و  هطلـسلا  هذـه  لوـلح  یلع  كدـمحن 

کنوص و کنوعب و  لیلجلا  میلقـالا  هذـه  یلع  لـیلظلا  اـهلظ  مدآ  و  هیناـمحرلا ، کـتاقیفوتب  ارتلگنا  سماـخلا  جروج  مظعـالا  روطارپمـالا 
تاقیفوت هب  ار  ناتـسلگنا  هاـشداپ  مجنپ  ژرژ  گرزب  روتارپما  راـگدرورپ  ینعی « : میرکلا . زیزعلا  یلاـعتملا  ردـتقملا  تنا  کـنا  کـتیامح ،

دـنمورین و وت  رادـب ، مادتـسم  شیوخ  تیامح  ظفح و  يرایب و  هقطنم  نیا  رب  ار  روشک  نآ  يهیاپ  دـنلب  هیاس  و  رادـب ، دـیؤم  دوخ  ینامحر 
تیئاهب تفای ، تدش  ءاهبلادبع  زا  اهسیلگنا  تیامح  یناهج  لوا  گنج  نایرج  رد  [ . 57  ] سابع ءاهبلادبع  یشابیم . میرک  زیزع و  یلاع و 
یمومع تابراحم  رکذ  هک  ماقم  نیا  رد  دسیونیم « : ینابر  یقوش  دمآرد . نیطسلف  نیمزرـس  رد  سیلگنا  شترا  تمدخ  رد  اهینامثع  هیلع 

يهرـصاحم ماگنه  هک  یتادوهجم  تامادـقا و  زا  ياهراپ  جرد  هب  تسین  تبـسانمیب  تسا ، نیب  رد  سدـقا  ضرا  عیاقو  ثداوح و  ناهج و 
هک ياهدیدش  تارطخ  رب  نوچ  ناتـسلگنا  يابحا  هلمج  زا  دومن ، تردابم  هدـیدرگ  لومعم  ءاهب  لها  يهودـق  تایح  ظفح  هب  تبـسن  افیح 

. دنتشاد لوذبم  همزال  یعاسم  تامادقا و  سدقا  دوجو  نآ  تمالس  نیمأت  يارب  گنردالب  دنتفای ، عالطا  دومنیم  دیدهت  ار  كرابم  تایح 
رگید فرط  زا  دـندومن . لصاح  راضحتـسا  افیح  زیمآ  هرطاخم  عضو  زا  امیقتـسم  اسأر و  زین  ناتـسلگنا  يهنیباک  ءاضعا  ریاـس  نزرک و  درل 
ماـقم تیمها  تیـصخش و  هب  ار  روما  ياـیلوا  رظن  روشک ، نآ  يهجراـخ  ترازو  هب  صوصخم  يروف و  شرازگ  لاـسرا  اـب  نوتکنیـال  درل 

هب یفارگلت  روتـسد  لوصو  موی  ناـمه  رد  دیـسر ، تقو  يهجراـخ  روما  ریزو  روفلاـب  درل  هب  شرازگ  نیا  نوـچ  و  دوـمن . بلج  ءاهبلادـبع 
ترضح تنایص  و  هحفـص 122 ] ظفح [  رد  يوق  عمج  هب  هک  دومن  دـیکا  دـیکأت  رداص و  نیطـسلف ، رد  زیلگنا  هاپـس  رـالاس  یبنلا ، لارنج 

روما رداصم  زا  هرباخم و  ندـنل  هب  افیح  حـتف  زا  سپ  یفارگلت  یبنلا  لارنج  روتـسد ، نآ  بقاعتم  دـشوکب . وا  ناتـسود  هلئاع و  ءاهبلادـبع و 
تهج مزال  تامیمـصت  هک  تخاس  رومأم  ار  افیح  يههبج  هدنامرف  انمـض  دنیامن . مالعا  ایند  هب  ار  كرابم  تمالـس  تحـص و  دومن  اضاقت 

هک هدوب  میمصت  نآ  رب  ناتسلگنا  تاعالطا  يهریاد  هب  هلـصاو  رابخا  قبط  هک  اشاپ  لامج  دیلپ  يهشقن  ءارجا  زا  ذاختا و  كرابم  ناج  ظفح 
يریگولج دزاـس  بولـصم  لـمرک  هوک  رد  ار  هکراـبم  هلئاـع  ءاهبلادـبع و  ترـضح  كرت  ياوق  ینیـشن  بقع  رهـش و  يهیلخت  تروص  رد 

تدم هک  همیظع  تارطاخم  روکذم  تموکح  فرط  زا  یـضارا  نآ  فرـصت  هسدقم و  یـضارا  هب  زیلگنا  حتاف  ياوق  لالخا  رثا  رد  دـیامن .
عیدـب رما  تفرـشیپ  رد  دـیدس  دـس  دـیدرگ ، لئاز  دوب  هدومن  هطاحا  ار  یهلا  دـهع  زکرم  ریدـق و  عراش  راونا  رپ  تاـیح  لاـسجنپ  تصش و 
هللارما دمآ ، مهارف  لیلج  عقص  نآ  رد  رما  تیرح  زا  ارون  هسدقم  هعقب  ود  ءاهب  رما  دئاق  دیدرگ ، يرپس  قییضت  راشف و  زور  و  دش ، هتـشادرب 

يهعـسوت طـسب و  هب  ور  ضرا  يهفلتخم  راـطقا  رد  یغیلبت  ياـهتیلاعف  و  دومن ، لـصاح  نارکیب  تیثـیح  راـبتعا و  شیوخ  یناـهج  زکرم  رد 
هللاءاـهب یلعنیـسح  ازریم  گرم  [ . 58 ... « ] دـیدرگ ادـیوه  حـئال و  ملاـع  برغ  قرـش و  رد  هللاهملک  هللارما و  ولع  راـثآ  و  تشاذـگ ، میظع 
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هدرک و يرادرب  هرهب  نآ  زا  تخادرپیم ، اپورا  هنایمرواخ و  بهاذـم  راک  هب  سیلگنا  يهجراخ  ترازو  رد  هک  ینامزاس  ات  دـش  ياهلیـسو 
هاشداپ ترـضحیلعا  تموکح  تارمعتـسم  ریزو  دـسیونیم « : ینابر  یقوش  دـهد . رارق  تیامح  تحت  هللاءاهب  دوخ  زا  رتشیب  ار  وا  نیـشناج 

مظعم زا  رداص و  لئوماس  تربرهرس  نیطسلف  یماس  بودنم  هب  یفارگلت  یمایپ  ربخ  نیا  راشتنا  درجم  هب  لیچرچ  نوتـسنیورتسم  ناتـسلگنا 
 «. دیامن غالبا  یئاهب  يهعماج  هب  ار  ناتـسلگنا  هاشداپ  ترـضحیلعا  تموکح  هحفـص 123 ] تیلـست [  يدردمه و  بتارم  دومن »  اضاقت  هل 

مالعا نومـضم  نیدب  نیطـسلف  یماس  بودنم  يهلیـسو  هب  ار  شیوخ  تیلـست  تیزعت و  بتارم  زین  یبنلا ، تنوکیا  و  رـصم ، یماس  بودنم 
ناشردقلا لیلج  دئاق  نادقف  تبـسانم  هب  ارم  هنامیمـص  تیلـست  یئاهب  يهعماج  يدنفا و  سابع  ءاهبلادبع ، رـس  دـیقف  ناگدـنامزاب  هب  دومن :

[59  « ] دنکیم ناتسلگنا  يادف  زین  ار  یناریا  دارفا  ناج  تیئاهب «  ياوشیپ  هک  دیسر  ییاج  هب  اهسیلگنا  نایئاهب و  نیب  طابترا  دییامن » . غالبا 
نیب تفلا  اجنیا و  مدمآ  نم  هکنیا  زا  دنرورـسم  رایـسب  ناریا  یلاها  دـیدمآ ، شوخ  دـیدمآ ، شوخ  دـسیونیم « : يدـنفا  سابع  ءاهبلادـبع 
ادـف سیلگنا  يارب  ار  دوخ  ناج  ناریا  دارفا  يدوز  هب  هک  دـسریم  ياهجرد  هب  هجیتن  دوشیم و  لصاح  مات  طابترا  تسا . سیلگنا  ناریا و 
رانک رد  ناـیرآ  هلیبق  زا  دـندوب ، یکی  سیلگنا  ناریا و  تلم  لـصا  زا  دـیامنیم ، ادـف  ناریا  يارب  ار  دوخ  سیلگنا  روط  نیمه  و  دـننکیم ،

زا دش  دایز  سوفن  دعب  دندرک . رپ  هحفص 124 ] ار [  ناریا  دندمآ و  ناریا  هب  هتـشاذگ ) هطقن  هس  رهن  مسا  ياج  هب  ءاهبلادبع  . ) دندوب رهن ...
سیلگنا نابز  رد  اذـهل  دـنردارب ، ود  ره  ناریا  سیلگنا و  تلم  نیا  دـندرک . ترجه  اپورا  هب  دـندش ، دایز  اجنآ  رد  دـنتفر ، زاقفق  هب  اـجنیا 

[ . 60 . « ] تسا یناریا  ظافلا  رایسب 

اکیرما يوس  هب  ور 

يور اکیرما  بناج  هب  دباییم ، عیرس  تفرشیپ  ذوفن و  بحاص  ار  اکیرما  دنیبیم و  فیعـض  ار  سیلگنا  تردق  هک  یماگنه  يدنفا ، سابع 
یقرـش نم  مدش . دراو  یلفحم  عمجم و  وچمه  رد  هک  مراد  رورـس  تیاهن  نم  بشما  دیوگیم ... « : یتح  اکیرما  هب  رفـس  رد  وا  دروآیم .

نیا و  تسا . روهظ  هولج و  تیاهن  رد  تیناسنا  رون  ناـنآ  يور  رد  هک  منیبیم  یعمج  مدـش و  رـضاح  برغ  سلجم  رد  هللادـمحلا  متـسه ،
. « ددرگ لصاح  ناریا  اکیرما و  نایم  هب  مات  طاـبترا  دـنوش و  دـحتم  برغ  قرـش و  تلم  تسا  نکمم  هک  میوگیم  نما  رب  ریاد  ار  سلجم 

خیرات و يهدنـسیون  لوق  هب  هدرک و  روشک  نیا  رد  يراذگ  هیامرـس  ناریا و  هب  موجه  هب  قیوشت  ار  نایئاکیرما  سپـس  يدنفا  سابع  [ . 61]
یگتـسباو هنوگ  چیه  هک  دشورفیم  ار  يروشک  یـضرا  تیمامت  يزور  يدـنفا  سابع  ءاهبلادـبع  ياقآ  یئاهب ... « : ناربهر  یـسایس  شقن 

يارب دوب ، هتفر  اکیرما  هب  هک  یماگنه  دیامنیم . زیت  ناریا  روشک  نداعم  هب  تبسن  ار  نارگید  عمط  نادند  مه  يزور  و  تسا . هتشادن  نادب 
داوم ناریا  تکلمم  هک  هچ  هن ، ناریا  زا  رتـهب  یتـکلمم  اـکیرما  تلم  تعفنم  تراـجت و  يارب  زا  هتفگ « : ناـیئاکیرما )  ) ناـنآ دـمآ  شوـخ 

[ . 62 ... « ] دوش رهاظ  تورث  نآ  هک  دنوش  ببس  اکیرما  تلم  مراودیما  تسا . ناهنپ  كاخ  ریز  رد  همه  هحفص 125 ] شتورث [ 

نایئاهب اهینامثع و 

. میداد ناشن  سیلگنا  سور و  اب  ار  یئاهب  نارس  يهطبار  نایئاهب ، دوخ  تیئاهب و  دانسا  زا  هدافتـسا  اب  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  شخب  نیا  رد 
ياعدا نیاربانب  تسا . یـسایس  روما  نارادمتـسایس و  اب  اهنآ  یگتـسباو  تسایـس و  رد  نایئاهب  تلاخد  هدنهد  ناشن  اهلوق  لقن  دانـسا و  نیا 

عامتجا و يالاب  ياهرـشق  هب  اهنآ  زا  یهورگ  نوچ  ناریا ، رد  صوصخب  و  تسین ، حیحـص  دـننکیمن ، تلاخد  تسایـس  رد  ناـیئاهب  هکنیا 
زا هک  بلطم  نیا  سپ  [ 63 . ] تسا هدمآرد  یعطق  یمتح و  تروص  هب  تسایس  رد  اهنآ  تلاخد  دناهتفای ، هار  یتلود  یـسایس و  ياهنامزاس 

رایـشوه الماک  هسیـسد  نیا  ربارب  رد  دیاب  ناریا  تلم  تسا ، تنایخ  کلک و  بیرف و  عون  کی  دوشیم ، هحفص 126 ] راهظا [  نانآ  هیحان 
هنایمرواخ رد  روشک  نیا  تافرصتم  ینامثع و  كاخ  رد  یئاهب  نارـس  روضح  تیئاهب و  شیادیپ  يادتبا  رد  ینامثع ، اب  هطبار  رد  اما  دشاب .

هک دـیجملادبع -  ناطلـس  صوصخب  نامثع -  لآ  ناهاشداپ  دـنتفرگ . ییاهـسامت  ینامثع  لآ  نادـناخ  یتح  ینامثع و  نارـس  اب  نانآ  زین ،
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ناـهاشداپ ناریا و  يهعیـش  مدرم  تکلمم و  هیلع  هک  ییاـههورگ  دارفا و  زا  هراومه  دـندینارورپیم ، رـس  رد  ار  نیملـسم  تفـالخ  يوزرآ 
طابترا يو  اب  تفر  ینامثع  كاخ  هب  زین  ءاهبلادـبع  هک  یماگنه  ظاحل  نیدـب  دـندرکیم . يرادـبناج  تیاـمح و  دـندرکیم ، ماـیق  راـجاق 

تاقیفوت یبیغ و  تادییأت  اراگدرورپ ، ایادخ ، درک ... « : لزان  حرـش  نیدـب  [ 64  ] ینامثع تلود  دـییأت  رد  یحول  مه  وا  و  دـندرک ، رارقرب 
رب شتردـق  هک  مرادیم  تلئـسم  و  مدـنموزرآ ، يوبن  تفالخ  ینامثع و  يهیاپ  دـنلب  تلود  يهرابرد  ار  وت  يهناـمیحر  تمحر  ییاـتکی و 

یهاتوک تدـم  طقف  حول  نیا  رثا  هحفـص 127 ] [ . ] 65  « ] ءاهبلادبع سابع  ددرگ ... رادـیاپ  تمظع  نایک  رب  و  دوش ، رقتـسم  نیمز  طیـسب 
میقم نایئاهب  يهمه  يدوبان  هب  میمصت  یتح  دندرب و  یپ  اهسیلگنا  اب  وا  طابترا  اهبلادبع و  تیئاهب و  هب  دوز  یلیخ  اهکرت  اریز  تشاد ، ماود 

هیلع اهسیلگنا  اب  يراکمه  ماهتا  هب  ءاهبلادبع  هک  يدالیم  لاس 1907  عیاقو  هب  تسا  هراشا  نیا  و  دنتفرگ . روشک  نآ  تافرـصتم  ینامثع و 
نآ روصت  و  درک . دـییأت  ار  وا  ماـهتا  دوب  هدـش  مازعا  عوضوم  قیقحت  يارب  زکرم  زا  هک  یـسرزاب  تئیه  کـی  دـش و  عـقاو  نوـنظم  اـهکرت 

رـشب هل و  مصخ  لئاص و  ودع  كافـس ، رادغ و  ياشاپ  لامج  كرت ، ياوق  لک  هدـنامرف  ددرگ « : دـیعبت  ای  مادـعا  هب  موکحم  هک  تفریم 
هب و  تساخرب ، یهتنمیب  تفلاخم  هب  دوب ، هدومن  لصاح  یهلا  رما  هب  تبـسن  هک  دـیدش  نظ  ءوس  نیـضرغم و  تاکیرحت  تانیقلت و  هب  رظن 

لخاد روما  يهیفصت  هب  دبای  تغارف  ناتسلگنا  جراخ  نانمشد  عفد  زا  نوچ  هک  تشاد  راهظا  احیرص  یتح  دیدرگ ، ممـصم  هللاهملک  مادعنا 
 « دومن دهاوخ  ناسکی  كاخ  اب  مدهنم و  ار  هکرابم  يهضور  بولـصم ، داهـشالا  ءالم  یلع  ار  ءاهبلادـبع  ترـضح  مدـق  نیلوا  رد  مادـقا و 

دیـشک اجنآ  هب  ات  هدوب ، نایدوهی  زا  تیامح  نیطـسلف و  فرـصت  ددـص  رد  هک  سیلگنا  ياوق  اب  نایئاهب  ینلع  هنامرحم و  يراکمه  [ . 66]
تلع هب  داد . رارق  نانآ  ياهورین  رایتخا  رد  میدـید  شخب  نیمه  رد  هک  يروط  هب  و  درک ، هریخذ  هقوذآ  مدـنگ و  نانآ  يارب  ءاهبلادـبع  هک 

میمصت نیا  زا  ناتـسلگنا  یـسوساج  تاعالطا و  نامزاس  یلو  تفرگ ، ءاهبلادبع  يدوبان  هب  میمـصت  اشاپ  لامج  هک  هدوب  اهیراکمه  نیمه 
هدنامرف انمض  دسیونیم « : یئاهب  نارس  يهدنامیقاب  هحفـص 128 ] نیرخآ [  ینابر  یقوش  دمآرب . وا  ناج  ظفح  ددـص  رد  تفای و  یهاگآ 

قبط هک  اشاپ  لامج  دـیلپ  هشقن  ءارجا  زا  ذاختا و  كرابم  ناج  ظـفح  تهج  مزـال  تامیمـصت  تخاـس  رومأـم  ار  اـفیح  يههبج  سیلگنا ) )
ترـضح كرت ، ياوق  ینیـشن  بقع  رهـش و  يهیلخت  تروـص  رد  هک  هدوـب  میمـصت  نآ  رب  ناتـسلگنا  تاـعالطا  يهریاد  هب  هلـصاو  راـبخا 
تسکش نیطسلف و  نیمزرس  رب  ناتسلگنا  يزوریپ  [ . 67  « ] دیامن يریگولج  دزاس  بولـصم  لمرک  هوک  رد  ار  هکرابم  يهلئاع  ءاهبلادبع و 

رد دوه »  تیان  ناشن «  و  رـس »  بقل «  نتفرگ  اب  ءاهبلادبع  تشذـگ ، هچنانچ  هکلب  درک ، يریگولج  نایئاهب  مادـعا  زا  اهنت  هن  ینامثع  ياوق 
دمآرد . اهسیلگنا  یلاغشا و  ياوق  نارای  يهرمز 

تیودهم نایعدم  روهظ 

نرق رخاوا  رد  یمالـسا ، ياهنیمزرـس  رد  تیودهم ، نایعدم  شیادیپ  دشاب ، شخب  نیمه  نآ  نتخاس  حرطم  ياج  دـیاش  هک  يرگید  ثحب 
اهششوک ناناملسم  نایم  رد  تتـشت  داجیا  مالـسا و  نید  ندیـشاپ  مه  زا  يارب  اهـسیلگنا  نارود  نیا  رد  تسا . متـسیب  نرق  لیاوا  مهدزون و 

و تشاد ، رارق  سیلگنا -  يهرمعتسم  نیرتناشخرد  نیرتگرزب و  ناتسودنه -  هار  رس  رد  ای  هک  یکلامم  اهنیمزرس و  رد  صوصخب  دندرک ،
یـشالت هنوگ  چـیه  زا  قطانم ، نیا  ندرب  نیب  زا  هار  رد  اهـسیلگنا  دوب . عقاو  اـقیرفا  لامـش  هناـیمرواخ و  رد  ناتـسلگنا  ذوفن  يهقطنم  رد  اـی 
کلامم تاکلمتـسم و  تارمعتـسم ، رد  نایدا  صوصخم  يهبعـش  ناتـسلگنا « ، يهجراخ  ترازو  رد  ماـیا  نیا  رد  دـندرکیمن . يراددوخ 

ایـسآ و اقیرفا ، رد  ناتـسلگنا  ياههناخترافـس  زا  کی  ره  رد  دوب . هدش  ریاد  اهنیمزرـس  هنوگ  نیا  رواجم  کلامم  یتح  و  هرمعتـسم ،»  همین 
هحفـص نایدا [  زا  یناوارف  تاعالطا  نانیا  دـندرکیم . تیلاعف  هبعـش  نیا  يارب  دنتـشاد  يریبد »  ماقم «  ارهاظ  هک  ییاهتاملپید  هناـیمرواخ ،

یـصوصخم يهجدوب  دندوب . طابترا  رد  نایدا  ناریبد  اب  یـصوصخم  ناسوساج  لماوع و  یتکلمم  ره  رد  و  دنتـشاد ، اهنیمزرـس  نیا  [ 129
نیرتـهب دوب ، هدراذـگ  ناریا  نیرهنلا و  نیب  رد  ناتـسلگنا  يارفـس  راـیتخا  رد  [ 68 ( ] دـنهدوا  ) هفوقوم يهجدوـب  ماـن  هب  سیلگنا  تلود  هک 

، گنیدراه روترآ  رـس  هک  ییاـج  اـت  دوب ، مالـسا  نید  صوصخب  یبهذـم  ياـهتیلاعف  رد  لـالخا  یـسایس و  ياهفدـه  دربشیپ  يارب  هلیـسو 
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يهفوقوم هوجو  میـسقت  راـیتخا  درک « : دـنلب  نآ  اـب  ار  زیچ  همه  ناوتیم  هک  دـنکیم  هیبـشت  یمرها  هب  ار  هجدوب  نیا  یـسیلگنا ، تاـملپید 
هیفصت لح و  ار  یلکشم  ره  منک و  دنلب  ناریا  نیرهنلانیب و  رد  ار  زیچ  همه  متـسناوتیم  نآ  اب  هک  دوب  یمرها  دننام  نم  تسد  رد  دنهدوا ،

دندوب و ینوخ  نمشد  مالسا  نید  اب  درکیمن -  بورغ  ناشتارمعتسم  رد  باتفآ  مایا  نآ  رد  هک  ناتسلگنا -  نارادمتـسایس  [ . 69  « ] میامن
طلست اهنیمزرس و  ندش  هرمعتسم  هار  دس  نیرتگرزب  ار  ود  نیا  هک  ناناملسم ، مالسا و  نید  اب  ینمشد  هب  ور  نیا  زا  ناناملـسم . اب  نینچمه 

ناملراپ هحفص 130 ] رد [  سیلگنا ، ریزوتسخن  نوتسدالگ ، هک  ییاج  ات  دنتساوخرب ، دنتسنادیم  هنایمرواخ  ایـسآ و  اقیرفا ، للم  رب  دوخ 
ناتسلگنا زا  يراک  تسا  نیملسم  تسد  رد  باتک  نیا  ات  تفگ « : دوب  هدرک  دنلب  تسد  رس  رب  ار  دیجم »  نآرق  هک «  یلاح  رد  روشک ، نآ 

هقرفت و داجیا  ناملـسم  کلامم  رد  ناتـسلگنا  تسایـس  سپ  نآ  زا  مینک » . تموکح  اهنآ  رب  میناوتیمن  ام  و  دـیآیمنرب ، ناـنآ  يهراـبرد 
رد هکلب  دندش ، قفوم  هعیش  بهذم  قرف  نیب  هقرفت  داجیا  رد  اهنت  هن  یسیلگنا  ياهتاملپید  تسا . هدوب  یمالسا  فلتخم  قرف  نیب  رد  لالخا 

تـسد هب  يرتگرزب  ياهتیقفوم  اهـسیلگنا  ناریا  رد  دـندرک . داجیا  ییاهلالتخا  تاباعـشنا و  زین  یکلاـم  یفنح و  یلبنح ، یعفاـش ، قرف  نیب 
ات دندرکیم  قیوشت  ار  كرت  نیطالـس  هراومه  اهـسیلگنا  ینامثع ، رد  دندرب . تافالتخا  هنوگنیا  داجیا  زا  ار  هدافتـسا  رثکادح  و  دـندروآ ،

، فرط کی  زا  هک  بیترت  نیدب  دـندرکیم . داجیا  فالتخا  ناملـسم  کلامم  نیب  هار  نیا  زا  و  دنـشاب ، هتـشاد  یمالـسا »  تفالخ  ياعدا « 
فرط زا  و  دـندرکیم ، قیوشت  ینامثع  روشک  جراخ  رد  یمالـسا »  تفالخ  نایعدـم  اب «  تفلاخم  هزرابم و  هب  ار  ینامثع  رواجم  کـلامم 

هک مه  ینامثع  نیطالـس  دـننک . يراکبارخ  دنـشاب و  یمیاد  هزیتس  گنج و  لاح  رد  کلامم  نآ  اب  ات  دـنتخاسیم  راداو  ار  اهینامثع  رگید 
نیا دندشیم . یبهذـم  روما  هدـیزرو  ياهتاملپید  صوصخب  سیلگنا و  نارادمتـسایس  تسد  تلآ  هتـسنادن  دـندوب  یهابت  داسف و  رد  قرغ 

هک یـسک  ره  زا  و  دندادیم ، يرای  دنتـسنادیم  یمالـسا »  تفالخ  قفاوم «  هک  ار  یـسک  ره  دـیجملادبع -  ناطلـس  صوصخب  نیطالس - 
تفرگ رارق  دیجملادبع  ناطلس  رظن  دروم  هک  یناسک  زا  یکی  دندرکیم . يرادرب  هرهب  دشیم ، نیملـسم  نیب  هقرفت  داجیا  ببـس  وا  ياعدا 
نمشد هک  ار  یناغفا  نیدلالامج  دیس  دیجملادبع  ناطلس  نینچمه  درک . رداص  ناطلـس  تموکح  دییأت  رد  یحول  مه  وا  هک  دوب  ءاهبلادبع 

لالج و اب  درک و  توعد  ینامثع  هب  شدـصاقم  ندرب  شیپ  يارب  ار  وا  درکیم . يرای  هدوب  یمالـسا  تفالخ  داجیا  اـب  قفاوم  ناریا و  هاـش 
نیا هب  وا  ترفاسم  دش . هجاوم  تیودهم  نایعدم  اب  اهروشک  زا  یـضعب  رد  نیدلالامج  دیـس  اقافتا  دروآ . لمع  هب  ییاریذـپ  يو  زا  هوکش 

یـسایس شقن  حیرـشت  زا  سپ  یناساس  کلم  ناخ  ناورداش  دوب . تیودهم  نایعدم  روهظ  زا  دـعب  ای  و  هحفـص 131 ] لبق [  اهروشک  هنوگ 
تلع هک  دریگیم  هجیتن  نینچ  تسا ، هتـشاد  ناینامثع  فادـها  يارب  يو  هک  یـشقن  نامثع و  لآ  نادـناخ  تفالخ  راـبرد  رد  لاـمج  دـیس 

و تسا . هتـشاد  یگتـسب  تفالخ  دروم  رد  يو  فده  اب  مایا  نآ  رد  روهظ »  نایعدم  ای «  تیئاهب  هللاءاهب و  زا  دـیجملادبع  ناطلـس  تیامح 
هب اصخـش  دوخ  اهـسیلگنا  کمک  ای  اهـسور  کمک  اب  تسا  هتـساوخیم  لامج »  دیـس  ایآ «  دـسیونیم ... « : نینچ  لامج  دیـس  يهراـبرد 

هدوب یمالـسا  گرزب  حلـصم  کی  يدابآدسا ، نیدلالامج  دیـس  هک  مینک  نشور  دـیاب  اجنیا  رد  دوش » ؟ نیملـسم  ياوشیپ  هیوفـص  شور 
زین هتکن  نیا  تسا . هدوب  هتخاس  دوخ  تمه  يههجو  دمآیم ، نکمم  شرظن  هب  هک  یهار  ره  زا  ار  ناناملـسم  يرادـیب  هک  یحلـصم  تسا ،
دیس  ) دیس هک  فرط  ره  هب  هتشاد و  لماک  جاور  یمالسا  کلامم  بلغا  رد  تیودهم  ياعدا  يرجه  مهدزیـس  نرق  رد  هک  تسا  تقد  لباق 

رد نیملسم  زا  يریثک  عمج  ار  نافرع  دمحم  نب  دمحا  دیس  - 1 هلمج : زا  تسا ، هدروخیمرب  روهظ  نایعدم  هب  هدرکیم  رفس  نیدلالامج )
لیعامـسا دـمحم  يولوم  درکیم و  هللا  لـیبس  یف  داـهج  ( 1830  ) يرمق رد 1346  و  دنتـسنادیم ، رظتنم  يدـهم  هللا و  هـفیلخ  ناتـسودنه 

تیودهم يوعد  ( 1847  ) رد 1264 يزاریش  دمحم  یلع  ازریم  ناریا  رد  - 2 تشونیم . میقتسملا  طارص  باتک  عوضوم  نیا  رد  شدرگاش 
دمحا دیس  - 4 تسنادیم . هللا  هرهظی  نم  ار  دوخ  ( 1866  ) لاس 1283 رد  هنردا  رد  هللاءاهب  هب  فورعم  يرون  یلعنیـسح  ازریم  - 3 درکیم .

. ] داد دنه  هراتس  یلاع  ناشن  وا  هب  سیلگنا  تلود  ( 1888  ) لاس 1306 رد  دروآیم و  ینید  ددجت  ناتسودنه  رد  ناخ  یقتم  دیس  نب  ناخ 
هللادبع نب  دـمحم  یلاموس  رد  - 6 تشاد . تیودـهم  ياعدا  ( 1880  ) لاس 1298 رد  يدهعتم  دـمحا  دـمحم  نادوس  رد  - 5 هحفص 132 ]
دمحم یلع  ازریم  دربیم ، رسب  نیوزق  رد  نیدلالامج  دیـس  هک  یماگنه  درکیم . تیودهم  ياعدا  ( 1861  ) لاس 1278 رد  يدهملا  نسح 
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اب اـج  نآ  رد  تفر و  ناتـسودنه  هب  ( 1847  ) رد 1264 دیـس  دـندربیم . ناجیابرذآ  هب  اجنآ  زا  نیوزق و  هب  ناهفـصا  زا  ار  باـب )  ) يزاریش
هب تفر  هک  رصم  هب  دینش . ار  يرون  یلعنیسح  ازریم  ياعدا  هتفر  هک  لوبمالسا  هب  دروخرب . ناخ  دمحا  دیس  نافرع و  دمحا . دیـس  ياهاعدا 

هتـشاذگیمن شمارآ  هدوب و  رثؤم  وا  یحور  عضو  رد  عیاـقو  نیا  اـعطق  درک ، دروخرب  یلاـموس  يدـهملا  ینادوس و  يدـهعتملا  ياـهاعدا 
[ . 70 ... « ] تسا

... یسایس يهثداح  نیرخآ 

، مدرم یناحور  یبهذم و  تاساسحا  زا  هدافتسا  ءوس  یلک  روطب  یبهذم و  تافالتخا  هب  ندز  نماد  اب  يزاب  هقرف  يزاس و  نید  هک  مینادیم 
و دوشیم . هدهاشم  یتیگ  رانک  هشوگ و  رد  زونه  نآ  زا  هک  يرهاظم  هک  تسا ، ناهج  يرامعتـسا  ياهتردق  نیرتنهک  ياهـشور  زا  یکی 

يهرابرد تسا . هدـمآ  راتفرگ  تبیـصم  نیا  هب  رـضاح  لاح  رد  دـش -  هراشا  همدـقم  رد  هک  نانچ  زین -  يرامعتـسا  تردـق  نآ  دوخ  یتح 
دنتفرگ رارق  اهتسایس  نیا  ذوفن  ریز  ادعب  هکنیا  ای  دندوب و  یجراخ  ياهتـسایس  يهتخادرپ  هتخاس و  دوخ ، نانیا  ایآ  هکنیا  نایئاهب و  نایباب و 

سوه کی  رتشیب  و  تشادن ، یسایس  يهبنج  زاغآ  رد  وا  شبنج  باب و  روهظ  تسا ، ملسم  هچنآ  میتفگ . نخس  هتـشذگ  رد  هحفص 133 ] ] 
ملظ و راشف  ریز  رد  هک  ناریا  مدرم  زا  ياهدـع  هکنیا  زا  سپ  اما  یعامتجا . يهثداح  کی  ات  دـمآیم  باـسح  هب  رذـگدوز  يادوس  کـی  و 
ای و  دندوب ، هتسویپ  هورگ  نیا  هب  داقتعا -  نامیا و  اب  اما -  بیرف ، نیا  اب  و  هتفرگ ، رارق  باب  ياعدا  ریثأت  تحت  دنتشاد ، رارق  نایراجاق  متس 

ياهارجام اب  اهنآ  تیلاعف  دـندش و  نایباب  هب  لـیامتم  دنتـشاد  راـجاق  تموکح  دادبتـسا  ملظ و  هاگتـسد  زا  هک  يرفنت  یتیاـضران و  رطاـخب 
زا و  دنریگب ، یهام  دولآلگ  بآ  زا  ات  دنداتفا ، تیعقوم  نیا  زا  يرادرب  هرهب  رکف  هب  نامز  گرزب  تردق  ود  وسکی  زا  تخیمآرد ، یسایس 

يرادبناج و  داتفا ، نایئاپورا  نابز  رب  مولظم  یهورگ  ناونع  هب  هقرف  نیا  مان  یشک  یباب  روآفسأت  نینوخ و  ياهارجام  زا  سپ  رگید  يوس 
 - یتح و  تسین ، يربخ  تسایـس  رد  نایئاهب  نایباب و  تلاخد  زا  راک  زاغآ  رد  اـهنیا  يهمه  اـب  دـیدرگ . زاـغآ  فلتخم  لاکـشا  هب  ناـنآ  زا 

ناریا رد  باب  يهنتف  هک  دعب  یمک  اما  دـنکیم . عنم  یـسایس  روما  رد  تلاخد  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  ناوریپ  تیئاهب  میتفگ -  هک  روط  نامه 
تسد هب  یتاماقم  فلتخم  ياهنامزاس  رد  نایئاهب  هک  یتقو  زا  اصوصخ  دریگیم ، رارق  یجراخ  یـسایس  ياهتردق  هجوت  دروم  رثا و  ءاشنم 

تکلمم یـسایس  ياـهناگرا  زا  یکی  تروص  هب  دوخ  تیئاـهب  دوشیم و  زاـغآ  یلخاد  لـئاسم  رد  ناـنآ  ذوفن  لاـمعا  طـقف  هن  دـنروآیم ،
هب متـسیب ، نرق  ياـهههد  نیتـسخن  زا  دزادرپیم . ییاـمندوخ  هب  زین  یللملانیب  لـئاسم  یجراـخ و  تسایـس  يهـنیمز  رد  هـکلب  دـیآیمرد ،

نایئاهب يونعم  يدام و  یفخم و  راکشآ و  ياهورین  هب  گرزب  ياهتردق  هک  اجنآ  ات  تفای ، شرتسگ  یـسایس  تیلاعف  نیا  يهنماد  جیردت ،
هسنارف ناتسلگنا ، رد  توربج  لالج و  اب  ار  يرگید  نآ  دندادیم و  رس »  بقل «  ناربهر  زا  یکی  هب  و  دنتـشاد ... هجوت  اهروشک  يهمه  رد 

ره زا  شیب  رتدـیدش ، هحفـص 134 ] مه [  دوب و  هدش  رتینلع  مه  جـیردت ، هب  هک  یـسایس  ییامن  تردـق  نیا  دـندرکیم . اریذـپ  اکیرما  و 
و دوب ، هتفر  نایم  زا  نیشیپ  راشف  دوب و  هقرف  نیا  شیادیپ  زکرم  هک  رطاخ  نادب  ناریا  رد  دیـسر ، جوا  هب  نیطـسلف  ناریا و  رد  رگید  يهطقن 
هب دراد و  دوهی  نیئآ  هب  تیئاهب  هک  یـشیارگ  رطاخ  هب  زین  نیطـسلف  رد  و  دـندوب ، هدرک  لاغـشا  ار  یتکلمم  رثؤم  تاماقم  زا  یخرب  نایئاهب 

نیا يهشیر  هتبلا  دوب . هدش  هتخانش  تیمسر  هب  بهذم  کی  ناونع  هب  ناشتاداقتعا  راب  نیلوا  يارب  سیسأتلا ، دیدج  نیمزرس  نیا  رد  هوالع 
نیرتهب ار  مالـسا  نانمـشد  نیرتدـب  هک  تسناد ، ناناملـسم  هب  تبـسن  نایئاهب  يزوتهنیک  توادـع و  رد  دـیاب  ار  نیبام  یگتـسبمه  مهافت و 

دنناوتیم دناهدوب ، مالسا  نییآ  و  ص )  ) دمحم ترـضح  نانمـشد  نیرتگرزب  مالـسا  ردص  زا  هک  نایدوهی  اعبط  و  دننادیم ، دوخ  ناتـسود 
ياهتردق تسد  رد  رثؤم  ياهبرح  هلیسو و  ناونع  هب  جیردت  هب  تیئاهب ، بیترت ، نیدب  دنتسه . هک  نانچ  دنشاب ، نایئاهب  هاگهیکت  هناوتـشپ و 

اما تسا . هتشاد  ظوفحم  دوخ  هنیس  رد  ار  دیدج  عضو  نیا  تارمث  جیاتن و  فلتخم ، ياهروشک  خیرات  تاحفـص  هک  داتفا  گرزب  یـسایس 
نابز هب  نایئاهب  یسایس  ياهتیلاعف  يهرابرد  نونکات  دشابن ،) هدیشوپ  مه  نادنچ  نادنمهقالع  نارظنبحاص و  رب  دیاش  هک   ) یللع هب  هنافسأتم 
نابز هب  كرادـم  هنوگنیا  زا  يرثا  میاهدوب ، نآ  يوجتـسج  رد  اهلاس  هک  اـم  تفگ : ناوتیم  لـقاال  اـی  تسا . هتفاـین  راـشتنا  یبلطم  یـسراف 
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، مینیبیم ار  تیئاهب  نایئاهب و  ياپ  در  یـسایس  مهم  ياهدادیور  ثداوح و  زا  يرایـسب  نایرج  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  اما  میاهدـیدن . یـسراف 
تـسایس رد  ار  ناـیئاهب  تلاـخد  شقن و  زا  یکچوک  رایـسب  يهنومن  هکنآ  يارب  اـجنیا  رد  میباـی . فوقو  تیعقاو  زا  یتمـسق  رب  میناوـتیم 

رد ناـیئاهب و  تسد  هب  هنارهاـم  مه  رایـسب  هک  ار  يزیگنامغ  يهشقن  هئطوت و  میـشاب ، هداد  تسد  هب  یللملانیب  ياـهنایرج  یتـح  روـشک و 
هاوخنطو و ناققحم  يارب  دـشاب ، یئادـبم  زاغآرـس و  هنومن  کـی  نیمه  هک  دـیما  نیا  اـب  میهدیم ، هئارا  دـش ، ارجا  حرط و  ریخا  ياـهههد 

وگ هحفـص 135 ] تخادرپ [ . دنهاوخ  نیمزرـس  نیا  نوگانوگ  ياهدادـیور  لماوع  اههزیگنا و  يوجتـسج  هب  هدـنیآ  رد  هک  ینارظنبحاص 
نارازه رگید و  یبهذم  دیدش  ياهدروخرب  هب  نآ  هنماد  هک  دید  دیهاوخ  یلو  دوشیم ، زاغآ  دزی  هداتفا  رود  هدکهد  کی  رد  ارجام  هکنیا 

رتهب ای  ناـیئاهب -  زین  ماجنارـس  دوشیم . هدیـشک  تسا ، هدـش  سکعنم  اـکیرما  اـپورا و  دـیارج  رد  هک  راتـشک  تراـغ و  لـتق و  هرقف  رازه 
هنوگ چـیه  ناریا  رد  هک  دنـسیونیم  دـنیوگیم و  اـج  همه  دـنریگیم . هعقاو  نیا  زا  ار  هاوخلد  يهجیتـن  يرامعتـسا -  ياهتـسایس  میئوـگب 

ناشروشک يزاسون  راک  رد  ار  يدعتم  هدـنام و  بقع  مدرم  نیا  نایحیـسم  ارچ  سپ  درادـن . دوجو  یبهذـم  ياهتیلقا  يارب  یتینما  قوقح و 
رـسب لماک  تینما  رد  طـقف  هن  ناریا  رد  يدوهی  يروسآ و  ینمرا ، یتشترز ، دـننام  یبهذـم  ياـهتیلقا  مینادیم  هک  نآ  لاـح  دـننک . يداـی 

زین یـسایس  رظن  زا  و  دنرتبایماک ، رتاراد و  و  رتقفوم ، نوئـش  ریاس  یعامتجا و  یگدـنز  یلام ، روما  رد  ناناملـسم  رثکا  زا  هکلب  دـنربیم ،
لغش و بحاص  یتلود  ياههاگتـسد  رد  دراد . هتـشاد و  رارق  ناریا  ناراذگنوناق  فیدر  رد  انـس  یلم و  ياروش  سلاجم  رد  ناشناگدنیامن 

نسحلاوبا دیس  نابز  زا  ار  ایاضق  عورش  نامتارظن  دییأت  يارب  درادن . دوجو  نانآ  دروم  رد  یضیعبت  هنوگ  چیه  دنتـسه و  یـساسح  تاماقم 
دز و يارجام  نوچ  هدوب ، موب  زرم و  نیا  نارادمتـسایس  هنهک  زا  یکی  هک  وا  میونـشب . یلم  ياروش  سلجم  رد  تقو  هدـنیامن  هدازيرئاـح 

ناتساد هدازيرئاح  تسا . هتخادرپ  نادب  يرتشیب  رظن  تقد  اب  دوب ، هداتفا  قافتا  دزی  وا  هاگداز  رد  نامز ، نآ  رد  ناناملـسم  نایئاهب و  دروخ 
رظن روظنم  دادـیور  نیا  زا  يرامعتـسا  ياهتردـق  هک  ار  ياهجیتن  نینچمه  یبهذـم و  ياهگنج  داجیا  لماوع  یـسایس و  نازاـب  گـنرین  نیا 
همه ار  قداـص  هلودـلا  راشتـسم  موحرم  دـنکیم ... « : ناـیب  نینچ  یلم  ياروش  سلجم  هسلج  نیمتـصش  دـصکی و  رد  یقطن  یط  دنتـشاد 

 ] هک يدادرارق  رد  دوب ، دراو  یلیخ  مه  اهراک  رد  یـساسا و  نوناق  يارب  دوب  هدیـشک  تمحز  یلیخ  تیطورـشم  ردـص  رد  وا  میـسانشیم ،
دـندوب و هدرک  شدـیعبت  دوب و  هدرک  تفلاخم  هک  یناسک  زا  یکی  ددـنبب  ناتـسلگنا  اب  رد 1919  تساوخیم  هلودـلا  قوثو  هحفص 136 ]

مدرم لافغا  يارب  ییاهباوخ  کی  اهیجراخ  تقو  ره  تفگیم  هلودلا  راشتـسم  دوب . هلودـلا  راشتـسم  موحرم  ناشاک  هب  شدـندوب  هداتـسرف 
، دنشاب لوغـشم  مه  هب  هک  دوشیم  تسرد  مدرم  يارب  ییاهیمرگرـس  تمـسق  کی  و  دوشیم ، تسرد  يزاس  نید  هاگتـسد  دننیبیم  ناریا 
ای دوشیم ، تسرد  یشاک  نیسح  بیان  ای  دیآیم ، شیپ  یتراغ  لتق و  ای  دتفایم  قافتا  قیرح  ای  دوشیم  تسرد  یگتسکشرو  ای  مه  الاح 
ار ناشدوخ  دصاقم  نمض  رد  ات  دننک  لوغـشم  ار  مدرم  هکنیا  يارب  دننکیم  داجیا  یثداوح  هصالخ  دوریم ، نیب  زا  یـشاک  نیـسح  بیان 
ار هلمج  نیا  زورما  میاهدش . تیعـضو  نیا  راتفرگ  ام  مه  الاح  تفگیم . اهناتـساد  موحرم  نآ  دنربب . شیپ  جرم  جره و  یکیرات و  نیا  رد 

تلم تیرثکا  هب  لیمحت  مه  هدع  کی  دـنتلم و  تیرثکا  فرط  زا  ثوعبم  هک  دنتـسه  ياهدـع  کی  دنمـسق : ود  ایند  رد  اهتلود  منک  ضرع 
مهارف ار  نآ  لـیاسو  دـنراد  هقـالع  زیچ  هچ  هب  مدرم  دـننیبیم  دـنریگیم و  ماـهلا  تلم  زا  دـنتلم  تیرثکا  هب  یکتم  هک  یئاـهنآ  دنـشابیم .

مه هب  ار  مدرم  دـننک و  نیتـفت  دـننکیم  یعـس  دنتـسه ، تلم  تیرثـکا  هب  لـیمحت  هک  ییاـهتلود  دـننکیم ، عـفترم  ار  صقاوـن  دـننکیم و 
ردارب ات  ود  هک  دننزیم  مه  هب  اهتمهت  دنروآیمرد ، يزاب  رازه  دنزاسیم ، یعونـصم  ياهگنج  دننکیم ، تسرد  دروخ  دز و  دـنزادنایم ،

، تشادـن ياهیور  نیا  زا  ریغ  ناتـسکاپ  ناتـسودنه و  رد  لاس  ياـهلاس  ناتـسلگنا  دـنهدب . همادا  ار  ناـشتموکح  دـنناوتب  اـت  دنـشابن  مه  اـب 
 ] دروآیمرد يزاب  کی  درکیم و  يداسف  کی  داجیا  فـالتخا و  داـجیا  زور  ره  یتلم و  تیرثکا  هب  دوب  هدـش  لـیمحت  هک  دوب  یتموکح 

دوب لکشم  یلیخ  هک  دوب  یعوضوم  کی  میتسه ، تموکح  عون  نیا  راتفرگ  ام  نم  يهدیقع  هب  فسأتلا  عم  دنک . تموکح  ات  هحفص 137 ]
ماهدرک و لاؤـس  روـشک  ریزو  زا  مه  نم  عوـضوم و  نیا  زا  هدـش  تیاکـش  نوـچ  مرادـن  هراـچ  یلو  مـنک  ثـحب  نآ  فارطا  رد  نـم  يارب 

همدقم رد  ار  هلمج  نیا  مشاب . هتشاد  روضح  مشابن  قفوم  هک  متـسه  راودیما  مه  نم  هک  دسرب  شاهبون  هرود 19  رد  تسا  نکمم  تالاؤس 
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مسا و ره  هب  دننک ، داجیا  دیاب  یمجنپ  نوتـس  کی  ناشدـصاقم  تفرـشیپ  يارب  یتکلمم  کی  تلم و  کی  رد  هشیمه  اهیجراخ  هک  میوگب 
، تسا مرگ  همانمارم  کلـسم و  بزح و  رازاب  الاح  دوب  جاور  يزاس  نید  رازاب  زور  نآ  رد  نونکات ، شیپ  لاس  دـص  زا  تسه  هک  یمـسر 
. درکیم تسرد  شدوخ  يارب  ینید  کـی  دـمآیم  شیپ  شیارب  یتـیعقوم  کـی  هک  یـسک  ره  دوب  جاور  يزاـس  نید  رازاـب  هک  تقو  نآ 

تیوقت ار  مجنپ  نوتـس  هک  ناشدوخ  هدافتـسا  يارب  مه  اهیجراخ  دروآیمرد . يزیچ  کی  دشیم ، يرهد  دـشیم ، یباب  دـشیم ، یخیش 
مدیسر هک  دابآ  قشع  هب  مدرک  روبع  هیـسور  يهشوگ  زا  شیپ  لاس  رد 32 و 33  نم  دوخ  دندرکیم . هدافتسا  اهفرح  نیا  زا  دنـشاب  هدرک 

. مدرک اشامت  مه  ار  شیاههچغاب  مدید ، مه  ار  شعضو  متفر  نم  دنتفگیم . راکذالا  قرشم  ار  شمسا  اهیئاهب ، لام  دوب  یپولک  کی  اجنآ 
کی تسا ، یئاهب  دنتفگ  دـندز و  شتآ  دـنتخیر و  تفن  نابایخ  يوت  ار  یکی  دـش و  یئاولب  دهـشم  رد  مدوب  یکچوک  يهچب  نم  نینچمه 

تیطورـشم زا  لبق  لاس  جـنپ  راهچ  دزی ، دـندرب  ارم  یگچب  رد  اضیا  دوب ، راک  نیا  شکمـشک  لوغـشم  يزکرم  تلود  تموکح و  يدـنچ 
، دنتـشک ار  ياهدـع  دنتـشک ، یباب  هکنیا  ناونعب  دـش  یئوهایه  لاجنج و  کی  زاب  عقوم  نآ  دوب ، دزی  تموکح  هلودـلا  لـالج  موحرم  دوب ،
زا یکی  وا  تسا  دنگا  لزنم  دنتفگیم  دوب  شیالاب  اهسور  قریب  هک  ياهناخ  کی  متفریم  هک  اههچوک  يوت  هحفص 138 ] اجنآ [  نم  دوخ 
هک یمیقتـسم  ریغ  لماوع  مدرک  قیقحت  نم  هچنآ  اهناتـسرهش  بلغا  رد  دـنتفگیم ، نانفا  ار  اهنآ  هک  دوب  باب  دـمحم  یلع  دیـس  ياـهلیماف 

دندش هقبط  دنچ  یلزا و  یئاهب و  شدعب  دندوب ، یباب  دندش ، هقرف  دنچ  دعب  اهنیا  هکنیا  يارب  دندوب ، اهنیمه  زا  اهسیلگنا  ای  دنتـشاد  اهـسور 
مامت یلاعبانج  تقو  عبرکی  هدازيرئاح  ياقآ  بانج  سیئر -  بیان  دنک . هعلاطم  ار  اهنآ  خیرات  دورب  دناوتیم  دشاب  هتـساوخ  سک  ره  هک 

دنهدب هزاجا  نایاقآ  رگا  منک  شمامت  دیاب  ماهدرک  ضرع  ار  شاهمدـقم  نم  هدازيرئاح -  میریگب . يأر  دـیاب  دـیهاوخیم  تقو  رگا  دـش 
يأر سیئر -  بیاـن  تعاـس  عـبرکی  هدازيرئاـح -  دـیهاوخیم ؟ تـقو  ردـقچ  مـیریگیم ، يأر  دـینک  لـمأت  سیئر -  بیاـن  مـنک . ماـمت 

. دـیئامرفب دـش  بیوصت  دنتـساخرب ) رثکا   ) دـنیامرف ماـیق  دـنقفاوم  هک  یناـیاقآ  هدازيرئاـح  ياـقآ  تبحـص  هفاـضا  عبرکی  يارب  میریگیم 
اهـسور مجنپ  نوتـس  هک  مادک  ره  دندوب ، هدش  هتـسد  هس  ود  دوب  هچ  ره  ای  یباب  ای  یلزا  ای  یئاهب  ناشمـسا  هک  ياهتـسد  نیا  هدازيرئاح - 

مه رگید  هدع  کی  و  دندوب . اهنآ  زا  ناشیاهیـشاب  لیکو  ناشیاهیـشابرجات و  دندرکیم و  ناشکمک  و  دنتـشاد ، راکذالا  قرـشم  دـندوب 
داحتا هب  دـش  لیدـبت  يرازت  هیـسور  دندیـشک و  بهذـم  نید و  رود  ملق  اجنآ  دـش و  هیـسور  بالقنا  هکنیا  زا  دـعب  دـندوب . اهـسیلگنا  لام 

ادیپ ناشدوخ  يارب  يرگید  هحفص 139 ] بابرا [  کی  اذل  دش  فیعض  ناشهاگتسد  هکنیا  لثم  اهنآ  یلعف ، یتسیلایسوس  يوروش  ریهامج 
اب دندرک ، هرصاحم  مدرم  ار  رادنامرف  دش  اولب  دزی  رد  تسه  مرظن  هک  اجنآ  ات  نم  دندش . يرگید  تلود  کی  مجنپ  نوتس  دنتفر  دندرک و 

کیرحت ار  تیرثکا  تاساسحا  دوب  هدرک  کمک  دوب  یئاهب  هک  سور  دـنگا  هب  نوچ  یلو  دوبن ، یئاهب  دوب و  ناملـسم  يهدازهاـش  هک  نیا 
نم ردپ  هک  دندرکیم  تراغ  تشاد و  همادا  راتـشک  لتق و  روطنیمه  دیـشک . لوط  مه  يدـنچ  هک  دوب  هدـش  يراتـشک  لتق و  دوب و  هدرک 

اهنیا تشک ، دوشیمن  دوخیب  ار  یباب  تفگ  اهنآ  هب  درک ، شوماـخ  ار  اولب  و  درک ، شمارآ  هب  توعد  درک ، تحیـصن  ار  مدرم  ربنم و  تفر 
هکنیا هن  دینک  نیعم  ار  شفیلکت  دیاب  عرش  نوناق  مکح  هب  مهنآ  یطئارـش  کی  قبط  دندوب  دترم  رگا  دینک  توعد  عرـش  مکاحم  هب  دیاب  ار 

. دنتـسین يزور  نآ  ياهیئاهب  زورما  ياهیئاهب  هک  اریز  داد ، همتاخ  ار  هلئاـغ  نآ  داد و  تحیـصن  مدرم  هب  دنـشکب . دـنزیرب  هنارـسدوخ  مدرم 
هک ممهفیم  نم  زورما  تهج  ره  هب  دنک . نیعم  ار  ناشفیلکت  دیاب  عرـش  مکاح  هک  دنتـسه  یمدرم  اهنآ  هدوب  یئاهب  ناشردپ  ناشدج  اهنیا 
هب دندرکیم  کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا  هک  هدوب  يدصقم  زور  ره  دـناهدادیم ، ماجنا  يدـصقم  هچ  يارب  اهتلود  ناریا  رد  ار  اهیزاب  نیا 

ار مدرم  دـنزاس و  عیاـش  دراد  مرـش  مه  شدوـخ  هدـیقع  راـهظا  زا  یتـح  هک  لـیلق  یلیخ  تیلقا  نیا  زا  یئاـجیب  تیاـکح  کـی  بیترت  نیا 
ار ناشیاهباتک  بلغا  ماهدرک  هعلاطم  نم  دنتسین  نطو  تیلم و  هب  دقتعم  هک  دنتسه  ياهقرف  اهنیا  نایاقآ  دننک . اولب  داجیا  دنیامن و  ینابـصع 
هک ناشاهنآ  و  ناشدوخ ، يارب  دـنراد  يرگید  برخم  رکف  خنـس  کی  دنتـسین ، دـقتعم  اهفرح  نیا  یلم و  ینطو و  لوصا  هب  اهنیا  ماهدـید ،

ناشمسا مه  ناشدوخ  دنتسه و  هراچیب  دنتسه ، هحفص 140 ] هللا [  مانغا  هک  مه  یقاب  یبنجا ، يارب  دنتسه  یمجنپ  نوتس  کی  دنراد  روعش 
کی مناسرب : نایاقآ  عالطا  هب  ار  شرصتخم  مهاوخیم  دناهتشون  نم  هب  هک  ییاهزیچ  کی  دزی  تمـسق  رد  یلو  هللا ... مانغا  دناهتـشاذگ  ار 
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، تسا مک  یلیخ  ندـمت  هلیـسو  اجنآ  دراد ، هلـصاف  دزی  رهـش  دوخ  اب  رتمولیک  دـص  دودـح  رد  هک  هوکتـشپ  مان  هب  اـجنآ  رد  دـنراد  یکولب 
مان هب  تسا  ياهعرزم  کی  اجنآ  رد  دـنراد ، یمدآ  اـباب  یگدـنز  کـی  اهتخبدـب ، دـنرادن  زیچ  چـیه  هن ، دـشاب  هتـشاد  دـییوگب  ياهسردـم 

یئاهب شنیکلام  هعرزم  نیا  گـناد   4 تسا ، هدوـبن  مدآ  هعرزم  نآ  يوـت  رتـشیب  املـسم  راوناـخ  هد  راوناـخ  تشه  تفه  نآ  رد  كزمره ،
سورع یتقو  رتخد  دـناهدرکیم ، تعارز  دـناهدوب  قیفر  دـناهدوب ، کیرـش  مه  اب  اهلاس  دـناهدوب ، اهناملـسم  شنیکلام  شگناد  و 2  دندوب 

رد هک  هدوبن  یمهم  زیچ  یئاـهب ، هدـشیم  هتفرگیم  یتشدرز  رتـخد  یئاـهب  کـی  تسا ، هدـشیم  ناملـسم  دوب  ناملـسم  شرهوش  دـشیم 
نیرومأـم مه  رتـشیب  دوـش ، داـجیا  اـهنیا  نیب  شکمـشک  هـک  دوـشیم  بجوـم  دـش  اـپ  رب  نارهت  رد  هـک  ییوهاـیه  دـشاب . یثـحب  شفارطا 

ناشبلغا منک  تراسج  مهاوخیمن  نم  دـننزیم . نماد  ار  تتـشت  فالتخا و  یلحم  نیرومأم  اجنآ  دـناهدوب ، لـمع  نیا  لـماع  يرمرادـناژ 
دناهدرکیم جرخ  بوخ  لوپ  دناهتشاد  ياهناعا  قودنص  مه  اهنآ  دنوشیم ، يذاخا  لوغشم  اهیئاهب  زا  اهیضعب  دنوشیم ، راک  نیا  لوغـشم 

ملـسم یلو  مرادن  یتداهـش  نآ  رد  دندادیمن ، یک  هب  دندادیم  یک  هب  دندادیم ، هیمظن  هب  ای  دیـسریمن  ای  دیـسریم  يرادـنامرف  هب  الاح 
تسا هدوب  هتفر  مق  زا  ایوگ  صخش  نیا  منادیمن ... ار  شمـسا  هک  تسا  هدوب  یئاقآ  کی  تسا . هدش  جرخ  اهیئاهب  فرط  زا  ییاهلوپ  کی 

زا یتمـسق  تیکلام  يوعد  نانفا  لیماف  دورب . ربنم  ناضمر  مایا  رد  هحفـص 141 ] ات [  اجنآ  تسا  هدوب  هتفر  تسورم ، مان  هب  يدابآ  کی  رد 
دوب هتفر  هک  اقآ  نیا  دـننکیم ، يرگیئاهب  راهظا  نیکلام  دـمآ  شوخ  يارب  هک  دنتـسه  اـجنآ  رد  مه  رفن  راـهچ  هتبلا  دـنراد ، ار  يداـبآ  نآ 

اپ مرادناژ  هتسدکی  کباب  رهش  زا  رود  هار  زا  دوریم ، هد  نآ  زا  تسا  هدش  کیرحت  یبهذم  تاساسحا  تاغیلبت و  هد  نآ  رد  دنیبیم  اجنآ 
دننکیم و نیهوت  شهب  ياهدع  کی  دناهدوب ، اهمرادـناژ  هارمه  مه  اهیئاهب  دـنریگیم ، نابایب  يوت  ار  اقآ  نیا  اجنآ و  دـنوریم  دـنوشیم .

شدـیعبت ار  وا  هنطلـسلا  قدـصم  بانج  یعامتجا  تینما  نوناـق  قبط  دـننکیم و  رداـص  وا  يارب  يرارق  دـنیآیم  مه  دـعب  دـننکیم ، تیذا 
زا تیامح  هب  رهاظت  اجنآ  رد  تلود  نیرومأـم  شاـخ . هب  دـننکیم  شدـیعبت  دـشاب  مق  رد  تسین  حالـص  دـنیوگیم  دـعب  مق ، هب  دـننکیم 

تاساسحا دندرکیم ، نیهوت  نیملسم  هب  دندزیم و  نماد  اهنآ  زا  يدام  ياههدافتسا  يارب  تسا  اهنآ  نیب  هک  ار  یعازن  دندرکیم ، اهیئاهب 
تلود زکرم و  لمع  نیا  دوبن ، یمهم  ربخ  دناهتشاد  هلماعم  دندوب و  کلم  کیرـش  هک  تسا  هدوب  لاس  دنچ  دندرکیم . رادهحیرج  ار  اهنآ 
یئاهب شدوخ  هدوب و  یتشدرز  شنز  هک  كزمره  يهعرزم  لها  زا  یکی  هک  دـسریم  ییاجب  راک  ات  ار  اهنآ  تاساسحا  دـنکیم  کیرحت 

دیوگیم یمامح  دیامنیم ، نیملـسم  مامح  هب  دورو  دصق  روز  هب  هک  هدش  يرج  ردقنآ  درکیم ، لیـصحت  اکیرما  رد  مه  شرـسپ  هدوب و 
اهنآ رگید ، ياج  ورب  وت  دـنیآیمن ، ام  مامح  هدـش و  سجن  مامح  دـنیوگیم  اهناملـسم  هد  لـها  مهدـب  هار  ماـمح  رد  ار  امـش  رگا  نم  هک 

ناسک ار و  یمامح  نآ  دنتـسرفیم  يرمرادناژ  نیرومأم  دناهدادن ، هار  مامح  رد  ارچ  ار  ام  هک  دنوریم  اهنآ  دـسریم  یـشاحف  هب  ناشراک 
یتشدرز شنز  تسا و  یئاهب  شدوخ  نیا  هک  دنیوگیم  دـیاهدادن ؟ هار  ارچ  هک  دـنهاوخیم  دـندوب  اجنآ  رد  هک  هحفـص 142 ] ار [  رگید 

تدش هب  ار  رگید  رفن  دنچ  یمامح و  اهیئاهب  رـضحم  لزنم و  رد  يرمرادناژ  رومأم  دـنیایب ، ام  مامح  تسین  مزال  رگید ، مامح  دـنورب  تسا 
هک دوشیم  نارگن  يرمرادـناژ  رومأم  دـنوریم ، تسا  هد  زکرم  هک  دیوخـس  هب  اهنآ  ناگتـسب  نیبورـضم و  رفن  دـنچ  نآ  دـنزیم ، کـتک 
ام هک  دننکیم  وهایه  مدرم  دوشیم ، تلع  دیزم  نیا  ادخدک . نیشناج  لزنم  دوریم  دوشیم  اپ  مه  نآ  دننکب  یئوهایه  مدرم  تسا  نکمم 

رتمولیک جنپ  راهچ و  هناخفارگلت  دـننک ، تیاکـش  هناخفارگلت  رد  دـنورب  هک  دـنوشیم  جراخ  هد  زا  مدرم  اهیئاهب ، روضح  رد  هدز  کتک  ار 
اهمرادناژ دـنوشیم  جراخ  يدابآ  زا  هک  یتقو  دـننک  تیاکـش  هناخفارگلت  رد  دـنورب  هک  دـنوشیم  هناور  هد  زا  اهنیا  اجنآ  ات  دراد ، هلـصاف 

هک مه  تلود  دنروآیم ، ام  رس  هب  الب  زور  ره  دراد  هدیاف  هچ  تیاکـش  دنیوگیم  دناهدوب  نیبورـضم  لیماف  زا  هک  یناسک  دنوشیم ، عنام 
راوناخ تشه  تفه  هک  كزمره  هعرزم  يوت  دنوریم  یعمجتـسد  اذل  دناهدش  ام  محازم  دناهتفرگ و  یلوپ  اهمرادناژ  نیا  تسقفاوم ، ام  اب 

 - يریازج رتکد   ) دنوشیم هتشک  اجنآ  نز  کی  درم و  شـش  دنزیریم ، گنـس  اهنآ  يور  رـس و  هب  دندنبیم و  رگنـس  اهیئاهب  هدوبن  رتشیب 
یلاعبانج تقو  زا  رتشیب  رگید  هقیقد  هس  سیئر -  بیان  هدیسر . نم  هب  هک  تسیشرازگ  نیا  منکیم  ضرع  ار  شخیرات  هدش )؟ هزات  راکنیا 

يارب دننکن . تلاخد  منکیم  شهاوخ  مه  نایاقآ  زا  سیئر -  بیان  دینک . عوضوم  ار  اهباوج  لاؤس و  نیا  سپ  هدازيرئاح -  هدنامن . یقاب 
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شیپ یغولـش  اولب و  نیا  هک  دوـشیم  ثعاـب  عوـضوم  نیا  هلب  هدازيرئاـح -  هحفـص 143 ] دـیئامرفب [ . درذـگب  يراک  لقاال  زورما  هکنیا 
نآ هب  دنوریم  کمک  هاگتـسد  پوت و  کنات و  اب  مرادناژ  رفن  دص  دودح  رد  ناهفـصا  زا  رهـش ، هب  دنوریم  يرمرادناژ  نیرومأم  دـیایب ،

پوت لباقم  رد  دیایب  ات  دتسیایمن  هک  لمع  رـشابم  دنوریم ، دننکیم و  رارف  تسا  یهیدب  دناهدوب  لمع  نیرـشابم  هک  ینایاقآ  نآ  يدابآ ،
شزرا شهالک  هب  شرـس  هک  یـسک  ره  دنوشیم ، دراو  اهیتلود  دـنوریم ، دـننکیم  رارف  اجنآ  یغولـش  يوت  مدوب  هدـنب  دـیوگب  کنات  و 

ار ياهدع  کی  دناهدوب  هک  یمرادناژ  رفن  دنچ  دنراذگیمن ، اج  یگدنز  دنفسوگ و  غرم و  رگید  يدابآ  نیا  يوت  دننکیم ، شتخل  هتشاد 
دننکیم هجنکـش  ردقچ  دنریگیم  ار  رذگهار  مدرم  رفن   63 دـننکیم ، یفرعم  ار  اهنآ  دناهتـشاد  یکلم  فالتخا  کی  اهیئاهب  لیماف  اب  هک 

رد نـالا  دـناهتفرگ و  مه  ار  نیا  هدـش  هتـشک  شیومع  اـباب و  هک  تسا  ینز  کـی  هلمج  نم  دـنریگیم ، اـهنآ  زا  يرارقا  دـننکیم و  تیذا 
، دـنناسرب اهنآ  هب  یبآ  نان و  کی  دناهتـسناوتن  دزی  مدرم  هک  يوحن  هب  دـننکیم  سبح  دـنریگیم  یعیجف  زرط  هب  ار  رفن   63 تسا ، سبحم 
رد ات  هک  دـنهدب  هجنکـش  مه  ار  اهنیا  دـیاب  هک  دنتـشاد  رارـصا  دوب  هدرم  سبحم  رد  اهیئاهب  زا  یکی  هک  وقربا  لتق  يهیـضق  ماـقتنا  هب  اـهنآ 

ناتسلگنا هک  تسا  ياهیور  تلود  هیور  نیا  منک  ضرع  متساوخ  مرادن ، ربخ  هدشن  ای  هدش  فلت  مه  یسک  منادیمن  الاح  دنریمب ، سبحم 
ثوعبم هک  یتموکح  دهدب ، ماجنا  ار  شدصاقم  ات  تخادنا  هار  ییاهیراک  غولـش  کی  شدـصاقم  تفرـشیپ  يارب  هتـشاد و  ناتـسودنه  رد 

ار یمارآ  بلط و  حلـص  مدرم  هک  دنکیمن  کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا  دنکیمن ، ار  اهطلغ  نیا  دشاب  تیرثکا  نآ  عفادم  دشاب و  تیرثکا 
هجنکش دنریگب  ار  رفن  فرط 63  نآ  زا  دنشکب . هدوب ، درم  ات  هدوب 6  نز  یکی  رفن ، هحفص 144 ] تفه [  دنورب  ياهدع  کی  دزیرب ، مه  هب 

، دریگب ار  اهنآ  کنات  اب  دیایب  مرادناژ  دنتـسیایمن  هک  لمع  نیرـشابم  دناهدوبن ، لمع  نایرج  رد  هک  یناسک  مه  نآ  دنهدب ، باذع  دـننکب 
کی دـننک ، مهارف  یماظن  نامیپ  هب  ار  ام  قاحلا  هلیـسو  هک  تسا  نیا  يارب  مدرک  ضرع  همدـقم  رد  هچنآ  قبط  هیور  نیا  دـناهتفر . رد  اهنآ 

دسریمن نم  لقع  هب  يزیچ  نیا  زا  ریغ  دننک ، هدایپ  ار  دوخ  دصقم  دننک و  راتفرگ  ار  مدرم  هکنیا  ات  دننکیم  تسرد  مدرم  يارب  یمرگرس 
هحفص 145 ] [ . ] 71 ... « ] مناسریم ایند  ضرع  هب  ار  قیاقح  نیا  اذل  دنکیم و  تسرد  ادماع  املاع و  ار  داسف  نیا  هیلع  تلود  هک 

نآ ياضعا  باختنا  لدعلا و  تیب  لیکشت 

هراشا

هدرک نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  دش -  هظحالم  هکنانچ  شندش -  هتـشک  زا  لبق  لاس  کی  باب  دمحم  یلع  ازریم 
اما دیـسر . هورگ  يربهر  هب  هدوبر  دوخ  بیقر  ردارب و  تسد  زا  يوگ  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  و  تفاـین ، ماـجنا  تیـصو  نیا  میدـید  هک  دوب ،

اب يدـنفا ) سابع   ) ساـبع ازریم  ناسنیدـب  و  درک . ضیوفت  دوخ  دـنزرف  هب  ار  شیوخ  ینیـشناج  دوب ، روکذ  دـنزرف  ياراد  نوچ  دوخ  ءاـهب 
نیرتهدـنبوک زا  یکی  ناـمز ، لوط  رد  هک  دراد ، دوجو  روآتفگـش  سب  ياهتکن  اـجنیا  رد  دز . هیکت  يربـهر  دنـسم  رب  ءاهبلادـبع ، ناونع 

زا مادکچیه  و  تسا ، عوطقم  روکذ  دالوا  رظن  زا  یئاهب  ناربهر  يهمه  رابت  هکنیا  نآ  و  دـهدیم . لیکـشت  نایئاهب  نایباب و  هیلع  ار  اههبرح 
شیادیپ زا  لبق  شرـسپ  نادنزرف  هک  تفریذپ  دیاب  ار  تقیقح  نیا  زین ، ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  دروم  رد  دناهدوبن . رـسپ  دـنزرف  بحاص  نانیا 

رـسپ دالوا  بحاص  یئاهب  ناربهر  زا  مادکچیه  هک  دینکیم  هظحالم  سپ  نآ  زا  دندوب . هدش  دلوتم  دیدج  کلـسم  هب  يو  شیارگ  باب و 
یلعنیـسح و ازریم  زا  سپ  ارچ  هـک  تـسا  هـنیمز  نـیا  رد  ثـحب  هـکلب  تـسین ، یتـسرپ  هـفارخ  ییوـگهفازگ و  زا  نخـس  اـجنیا  رد  دنتـسین .

ازریم دـش . قارتـفا  باعـشنا و  يدـنب و  هتـسد  تتـشت و  راـچد  هنوگنیا  ناـیئاهب  يربـهر  عوضوم  يدـنفا ، یقوش  گرم  زا  دـعب  اـصوصخم 
رد دیاب  يربهر  ره  نیشناج  هک  دوب  هدرک  هیصوت  تشاد  يروکذ  نادنزرف  دوخ  هک  رطاخ  نادب  يوق ، هحفص 146 ] لامتحا [  هب  یلعنیسح 
هن دوب و  يرـسپ  ار  وا  دـنزرف  هن  اریز  دروآ ، راب  هب  گرزب  سب  یتالکـشم  هیـصوت  نیمه  اما  دوش ، هدرب  ماـن  نیعم و  وا  دوخ  تاـیح  ناـمز 

لـصف لح و  يوحن  هب  ار  لکـشم  نیا  ات  دندیـشوک ، نایدایا  ناـمزاس  ناـیئاهب و  يربهر  ياههاگتـسد  لاـح ، ره  هب  ار ... نارگید  یقوش و 
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اهنآ حرش  هب  هدنیآ  تاحفـص  رد  هک  دش ، نایئاهب  يهعماج  رد  يرگید  رایـسب  تاجنـشت  تالکـشم و  يهمدقم  دوخ  بلطم  نیا  اما  دننک .
یتاباعـشنا یئاهب و  لفاحم  تفلاخم  اب  يدـنفا  یقوش  ینیـشناج  هب  ییاکیرمآ  کی  باـختنا  هنوگچ  هک  دـید  میهاوخ  و  تخادرپ ، میهاوخ 

، تسا هدوب  نیمه  زین  نآ  ياضعا  باختنا  لدعلا و  تیب  داجیا  رد  يدنفا ، یقوش  یلـصا  يهزیگنا  دـیاش  دـش . رجنم  نایئاهب  يهقرف  رد  هزات 
تـشذگرد زا  لبق  ینابر  یقوش  هک  يریطخ  فیاظو  زا  یکی  تسا . يدعب  تاباعـشنا  یـساسا  للع  زا  یکی  دوخ  عوضوم  نیا  لاح ، ره  هب 

هب اصوصخم  نیـشیپ ، ناربهر  ياهتنـس  اههمانتیـصو و  قبط  اما  تشادن . يدنزرف  يو  نوچ  دوب ، نیـشناج  نییعت  دنک ، لمع  نادب  تسیاب 
وا زا  دعب  هک  ار  یـسک  یعطق  نییعت  مسا و  رکذ  اب  تسیابیم  وا  دنراد ، رارق  تیئاهب  نامزاس  سأر  رد  نونکا  مه  هک  شنافلاخم ، يهدیقع 

. دزن یمادـقا  نینچ  هب  تسد  يو  هک  نآ  لاـح  و  دـنک ، نییعت  دـشیم ، هدـیمان  هـلارما »  یلو  ماـن «  هـب  تـفرگیم و  رارق  تیئاـهب  سأر  رد 
ار هدعب  وه  نم  شیوخ  تایح  نامز  رد  هلارما  یلو  دیاب  یهلا ، يابحا  يا  دیوگیم « : يدنفا  یقوش  هب  باطخ  ياهمانتیصو  رد  ءاهبلادبع 

ینابر یقوش  هک «  ماگنه  نآ  رد  دنک » . نییعت  هیمست و  هلارما  یلو  دیاب ، ار  هلارما  يدایا  نارای ، يا  دیوگیم « : نینچمه  وا  دیامن » . نییعت 
روصت نینچ  شناوریپ  زا  يریثک  يهدع  ءاهبلادبع  يهمانتیـصو  هب  هجوت  اب  درکیم ، هرادا  ناهج  رـسارس  رد  ار  تیئاهب  نایرج  دوب و  هدنز  « 

هب یتح  دوشیم و  تیبرت  وا  دوخ  زا  دـعب  تیئاهب  يهعماج  يهرادا  هحفـص 147 ] يارب [  هک  تسا  يروکذ  دنزرف  ياراد  وا  هک  دندرکیم 
 » و اکع »  رد «  ای  دندوب ، هدـنکارپ  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  هک  ینابر  یقوش  نایفارطا  دـندوب . هداد  زین  یناث »  رما  یلو  بقل «  يو  نیـشناج 
هب نایئاهب -  زا  رفن  ود  اذل  درک ، دهاوخ  دوخ  نیشناج  ار  یسک  هچ  شگرم  زا  دعب  یقوش »  دننادب «  دنتـساوخیم  دندربیم ، رـس  هب  افیح » 
 » مناخ و  بیبل »  دمحم  رفن «  ود  نیا  دندرک . لاوئس  شنیـشناج  يهرابرد  كرابم »  لکیه  زا  هدمآرب و  تراسج  ماقم  رد  نیقفاوم «-  لوق 

نیا رد  یـشیوشت  دـیدرت و  ره  تسا ، نم  صخـش  هب  روـما  نیا  تـفگ « : نـینچ  اـهنآ  باوـج  رد  یقوـش  هـک  دـندوب  یناوـجخن »  تلوـیو 
تیئاهب يهدننک  هرادا  هک  دنیوگیم  دناهدرک . ینابر ، یقوش  نارود  رد  تیئاهب ، زا  هک  يریسفت  رد  تسابحا .»  نامیا  یتسس  زا  صوصخ ،
نیرومأم - 2 هصوصنم . ریغ  ماکحا  عضو  نیرومأم  - 1 تسا : هدرک  نییعت  دوخ  يارب  نیـشناج  ود  یهلا »  رهظم  سفن  ناشدوخ «  لوق  هب  ای 

الب نیـشناج  دـنزرف و  تسنادیم  دوخ  هک  یناـبر  یقوش  هیوامـس . تاـیآ  يهیلک  هصوصنم و  ماـکحا  لـیوأت  ریـسفت و  نییبت و  نیبـختنم  و 
زاغآ رد  ار  لدـعلا  تیب  داجیا  وا  تسناد . مزال  ار  یهلا »  مظعا  لدـعلا  تیب  سیـسأت «  لیکـشت و  تیئاـهب ، يهرادا  يارب  درادـن ، یعاـطقنا 

مـالعا ناـگمه  هب  ار  تالیکـشت  نیا  داـجیا  ربـخ  يو  هک  يزور  ناـمه  زا  یهتنم  دوب . هداد  عـالطا  ناـهج  ناـیئاهب  يهمه  هب  دوخ  تیـالو 
، دـندوب هدرک  فرـص  تیئاهب  غیلبت  رد  ار  دوخ  رمع  اهلاس  هک  یناسک  صوصخب  نایئاهب  دـش . دـنلب  وس  ره  زا  تفلاخم  ياههمزمز  تشاد ،
، دوب هتفگ  ایاصو  حاولا  رد  ءاهبلادبع  دنتـسنادیم . تسا ،) هدـش  فیـصوت  هناگادـج  هک   ) ایاصو حاولا  قبط  ار  مظعا  لدـعلا  تیب  لیکـشت 

 - تسا فورعم  ایاصو  حاولا  هب  هک  وا ، دوخ  يهمان  تیـصو  هیبش  صوصخم -  همان  تیـصو  کی  قبط  ینابر ) یقوش   ) هلارما یلو  هاـگره 
رد ار  رفن  تشه  یئاهب  لاـجر  نیب  زا  - 1 هحفـص 148 ] تسیابیم [ : درک  نییعت  دوشیم ، هدـناوخ  یناث »  رما  یلو  هک «  ار  دوخ  نیـشناج 

ییاوشیپ تساـیر و  هب  ار  وا  یناـبر  یقوش  هک  یـسک  ینعی  یناـث - »  رما  یلو  تساـیر «  هب  رفن  تشه  نیا  - 2 دـننک . باختنا  لوا  يهجرد 
 « مظعا لدعلا  تیب  ار «  یتالیکشت  نینچ  مان  ءاهبلادبع  دننک . هرادا  ار  تیئاهب  دنهد و  هسلج  لیکـشت  هدمآ ، درگ  مه  رود  هدرک -  باختنا 

تاـظحل نـیلوا  رد  وا  دـش . بوـصنم  يو  ینیـشناج  هـب  هیوـناژ 1922 ، رد  ءاهبلادـبع ، تشذـگرد  زا  سپ  یناـبر  یقوـش  تـسا . هدراذـگ 
يایاصو يارجا  هب  ار  بناجنیا  هک  میامنیم  تیانع  نوع و  يانمت  ءاهبلادبع  ترـضح  زا  - 1 درک : مالعا  نینچ  ار  تیئاهب  هرادا  یگنوگچ 

باختنا و تهج  هک  ار  هلماک  يهمزـال  تادـیهمت  - 2 دـنیامرفب . قفوم  تسا  هلارما  يدایا  باختنا  نیـشناج و  نییعت  اـهنآ  مها  هک  هکراـبم 
دیدش فیلکت  ار  لدـعلا  تیب  فیلکت  - 3 دش . دـهاوخ  غالبا  نارای  هب  هدروآ  مهارف  تسا  يرورـض  مزال و  یمومع  لدـعلا  تیب  سیـسأت 

تیب لیکـشت  يارب  زا  همزـال  يهمهم  تادـیهمت  ندومن  مهارف  رد  رـصح  ار  دوخ  ياوق  راـکفا و  يهیلک  هک « : تسا  دـقتعم  هتـسناد و  دوخ 
یـصوصخب نیـشناج  نییعت  زا  هجو  چـیه  هب  درک ، مالعا  ار  دوخ  تارظن  ینابر  یقوش  هک  يراـب  نیلوا  دومن .»  دـهاوخ  یهلا  مظعا  لدـعلا 

هد يهشقن  رد  وا  دیمان . دیدش »  فیلکت  ار «  نآ  درک و  لدعلا  تیب  لیکـشت  هجوتم  ار  دوخ  مه  همه  هکلب  دوب ، هدرکن  تبحـص  دوخ  يارب 
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شدوعـص زا  دـعب  ات  دـیامن ، نییعت  ار  هدـعب  وه  نم  شیوخ  تاـیح  ناـمز  رد  هلارما  یلو  دـیاب  یهلا ، ياـبحا  يا  دـیوگیم ... « : شاهلاـس 
تشاد ار  شدوخ  ینیشناج  تمس  هک  ار  لدعلا  تیب  سیـسأت  ینابر ، یقوش  دش ، هتفگ  هک  يروط  نامه  [ . 72  « ] ددرگن لصاح  فالتخا 

لاس شش  ینعی  ش )  - 1328  ) م لاس 1951 -  رد  وا  هحفص 149 ] تسنادیم [ . يرگید  راک  ره  رب  مدقم  روکذ  دنزرف  نتـشادن  تلع  هب 
هیلم لفاحم  هب  درک ... « : غالبا  ناهج  یئاهب  زکارم  يهیلک  هب  یئاهب ، یللملا  نیب  تئیه  سیـسأت  يهرابرد  ار  لیذ  مایپ  تشذـگرد ، زا  لـبق 
هناگ لفاحم 9  ینونک  دشر  يهجرد  دیئامن ... غالبا  ار  یئاهب  یللملانیب  ياروش  نیلوا  سیسأت  یخیرات  ریطخ و  میمـصت  برغ  قرـش و  رد 

نیرتگرزب هک  ار  قوف  یخیرات  میمـصت  هک  درادیم  نآ  رب  ارم  دنمئاق ، هیرما  تامدـخ  هب  یئاهب  ملاع  رـسارس  رد  تیدـج  لامک  اب  هک  هیلم 
رادهدهع سیسأتلا  دیدج  ياروش  نیا  میامن . ذاختا  تسا  بوسحم  ریخا  لاس  یس  رد  هللاءاهب  ترـضح  يرادا  مظن  تفرـشیپ  لیبس  رد  مدق 
نامتخاس هب  طوبرم  فیاظو  يافیا  رد  ارم  ایناث  دـیامن . طـباور  داـجیا  لیئارـسا  تموکح  ياـیلوا  اـب  هکنآ  لوا  دـشابیم : هفیظو  هس  ماـجنا 

نوچ و  دوش . هرکاذم  لخاد  هیصخش  لاوحا  هب  طوبرم  لئاسم  باب  رد  يروشک  يایلوا  اب  اثلاث  دنک . تدعاسم  کمک و  یلعا  ماقم  یناقوف 
رورم هب  و  دش ، دهاوخ  يرگید  فئاظو  رادهدهع  دبای  هعـسوت  تسا  نینج  لاح  رد  نونکا  یللملانیب و  يهسـسؤم  نیتسخن  هک  يروش  نیا 

دـنوشیم و نیعم  باختنا  قیرط  زا  شیاضعا  هک  ددرگیم  لدـبم  یتئیه  هب  سپـس  هدـش ، هتخانـش  یئاهب  یمـسر  يهمکحم  ناونع  هب  مایا 
يهعرفتم تاسسؤم  هک  تسا  یتقو  نآ  تارمث  لماک  روهظ  و  لیدبت ، یمومع  لدع  تیب  هب  هک  تسا  یماگنه  نآ  يهفوکش  لگ و  مسوم 

دهاوخ نآ  یمئاد  رقم  هک  یلعا  ماقم  هکراـبم و  يهضور  راوج  رد  یئاـهب  یللملانیب  يرادا  زکرم  تروص  هب  هتـشگ ، لیکـشت  نآ  هدـیدع 
دیآیم دوجو  هب  راظتنا  اهتدـم  زا  سپ  هک  ار  یللملانیب  ياروش  نیا  لیکـشت  رورـس  هنارکـش و  زا  ولمم  یبلق  اب  دـیامن . هفیظو  ماـجنا  دوب ،

یئاهب يهرود  نیوکت  مود  دهع  راختفا  يهیام  هک  تسا  یمادقا  نیرتگرزب  يهلزنم  هب  خـیرات  تاحفـص  رد  سیـسأت  نیا  میوگیم . تینهت 
هب ات  ءاهبلادبع  دوعص  نیح  زا  هلارما  يرادا  مظن  زاغآ  هحفص 150 ] زا [  هک  یتاعورـشم  زا  کی  چیه  هک  يروط  هب  دش ، دهاوخ  بوسحم 

رـشبم و رود  رد  ینادواج  هرهاب  تامادـقا  زا  رظن  فرـص  و  تسا ، هدوبن  تیمها  زا  هجرد  نیا  هب  هوقلاب  هتـشگ  تردابم  نآ  ماـجنا  هب  لاـح 
هتـسیاش تسا ، زئاح  ار  لوا  يهبتر  سیـسأت  نیا  یئاهب ، هلاس  رازه  دـصناپ  روک  عشعـشم  رود  زا  لوا ، رـصع  رد  ینعی  قاـثیم ، زکرم  عراـش 

: دهدیم هدعو  اددجم   1922  - 2 مایپ 9 -  رد  سپس  ینابر  یقوش  [ . 73 ... « ] دیئامن رشتنم  طابترا  يهنجل  يهلیسو  هب  ار  هیغالبا  نیا  تسا 
زا لبق  [ 74 ... « ] دـش دـهاوخ  نارای  هب  غالبا  یمومع ... لدـعلا  تیب  سیـسأت  باختنا و  يارب  زا  هلماک  يهمزال  تادـیهمت  هللا ... ءاشنا  » ... 

يهمتاخ ءاهبلادبع  ترـضح  دوعـص  دیوگیم ... « : نینچ  [ 75  « ] هللاءاهب ترـضح  نید  باـتک «  رد  یقوش  مظعا »  لدـعلا  تیب  لیکـشت « 
مظن یجیردت  روهظ  دـهاش  تسا  ردـقم  هک  ار  نیوکت  رـصع  عورـش  و  هدرک ، صخـشم  ار  یئاهب  تناید  یلوسر  رـصع  ینعی  رـصع  نیلوا 

رد ءاهبلادبع  ار  نآ  تیفیک  و  هدومرف ، لزان  هللا  ءاهب  ار  نآ  لوصا  هداد ، تراشب  باب  ار  يرادا  مظن  نیا  سیـسأت  دومن . نالعا  دوش  يرادا 
ناـینب دـنوشیم  باـختنا  نینمؤم  فرط  زا  هک  یلم  یلحم و  ياـهتئیه  نونکا  مه  ار  نآ  ياـههیاپ  و  هدومرف ، نیودـت  دوخ  ياـیاصو  حاوـلا 
دهاوخ مظعا  لدعلا  تیب  هب  موسوم  ادعب  هک  یناهج  تئیه  نآ  سیـسأت  تهج  ار  هنیمز  یلحم  یلم و  ياهتئیه  نیمه  و  دنیامنیم . يراذگ 
یئاهب يهعماج  روما  مشابیم ، یئاهب  میلاعت  زاجم  نیبم  نآ و  سیئر  هک  بناجنیا  يراکمه  هب  یناهج  تئیه  نیمه  دـنیامنیم . مهارف  دـش 
ربماون رد  هحفص 151 ] [ . ] 76 ... « ] دش دهاوخ  رقتسم  سیـسأت و  سدقا  ضرا  رد  دوخ  یمئاد  لحم  رد  هدومن و  هرادا  طبترم و  مه  هب  ار 
يدایا نییعت  یهلا ، يابحا  يا  تشون « : نینچ  ياهناگادـج  عیقوت  رد  تیئاهب  يهرادا  نامزاس  يهرابرد  ینابر  یقوش  رگید  راب  لاس 1927 ،
ترضح رما  ناوریپ  یللملانیب  رمتؤم  داقعنا  هلا و  باتک  صوصنم  زا  هعرفتم  نیناوق  عیرـشت  هلا و  تعیرـش  يهسدقم  ماکحا  ذیفنت  هلارما و 

مظعا لدـع  تیب  رارقتـسا  لیکـشت و  هب  لک ، يهیعامتجا  هینید و  هیبدا و  هیملع و  هعرفتم  ياهنمجنا  هب  یئاـهب  يهعماـج  طاـبترا  هللاءاـهب و 
هیلک تاـیئارجا  تامادـقا و  يهمـشچرس  یلعا  دـهعم  نیا  اریز  قلعم ، طونم و  اـیلع  هرونم  يهعفترم  عاـقب  راوج  رد  سدـقا  ضرا  رد  یهلا 

ار مظعا »  لدعلا  تیب  ياضعا «  لاس ، هن  تسیب و  زا  سپ  ینابر ، یقوش  ماجنارـس ، [ . 77  « ] ناوتان دـبع  نیا  عجرم  نیعم و  تسا و  نایئاهب 
لاس يرما  رابخا  رد  ینابر  یقوش  روتـسد  هب  افیح ، یئاهب  یللملانیب  تئیه  يهمان  باصتنا  نیا  داد . لیکـشت  ار  زکرم  نیا  هدرک و  باـختنا 
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تامادقا هک  دناهدومرف  ناشن  رطاخ  تئیه  ياضعا  هب  ارارک  هلارما  یلو  ترضح  تسا « : هدش  پاچ  حرش  نیا  هب  ياهمدقم  اب  یئاهب و   109
تئیه هک  تسا  یمومع  لدعلا  تیب  هب  هراشا  یهلا و  تعیرش  هلا  هنیفـس  دشاب ... لمرک  حول  رب  ینتبم  دیاب  روشک  نیا  رد  يرادا  یناحور و 

و ددرگ ، رقتـسم  سدـقم  هوـک  نیمه  رد  لیدـبت و  لدـعلا  تیب  هب  یلاوـتم  لـحارم  یط  زا  سپ  دـیاب  و  تسا ، نآ  نینج  ینوـنک  یللملانیب 
مناـخ هیحور  ءاـهبلا  هما  هلارما  يداـیا  - 1 تسا : لـیذ  حرـش  هب  یئاـهب  یللملانیب  تئیه  ءاـضعا  دـهد . ماـجنا  ار  دوخ  يهسدـقم  فئاـظو 

 ] سیئر بئان  رنلاکایلما -  هلارما  يداـیا  سیئر 3 - یمیر -  نسیم  زلراچ  هلارما  يداـیا  - 2 تئیه . هلارما و  یلو  نیب  طبار  وضع  لوسکاـم 
 - لور یسج  هلا  هما  هلارما  يدایا  رایس 6 - وضع  يرگایجوگوی -  هلارما  يدایا  یشنم 5 - ساویا -  يوریل  هلارما  يدایا  - 4 هحفص 152 ]

یـشنم نواعم  میکح -  هلا  فطل  هلارما  يداـیا  برغ 8 - اب  هبتاکم  يارب  یـشنم  نواعم  لور -  لـتا  هلا  هما  هلارما  يداـیا  قودنص 7 - نیما 
تیب تیوضع «  هب  هدع  نیا  باصتنا  ربخ  دش » . نییعت  زین  یم 1955  خروم 4  فارگلت  قبط  ساویآ ، اولیس  هلا  هما  قرش 9 - اب  هبتاکم  يارب 

، داد ناونع  مظعا »  لدعلا  تیب  نینج  نآ «  هب  دـیاب  [ 78  ] هدرک ینابر  یقوش  دوخ  هک  ياهراشا  یلعف و  نیبعـشنم  رظن  هب  هک  مظعا »  لدـعلا 
زور 8 فارگلت  یناـبر و  یقوش  عیقوت 110 ، يهحفـص 15  رد  هدش  پاچ  يهرامش 5 ، یئاهب ، لاس 109  يرما  راـبخا  رد  هکنیا  رب  هوـالع 

يهمدـقم هک  یئاـهب  یللملانیب  تئیه  دـسیونیم ... « : هراـب  نیا  رد  عـیقوت 110  رد  یناـبر  یقوـش  تسا . هدـش  سکعنم  زین  سرام 1952 
دهاوخ یهلا  لدع  ناوید  سیسأت  و  تسا ، یئاهب  ملاع  يهیعیرشت  تئیه  مظعا  باختنا  هب  یهتنم  داعیم و  ضرا  رد  ایلع  يهمکحم  سیـسأت 

ینابر یقوش  بناج  زا  تاباصتنا  نیا  هک  یماـگنه  [ . 79 ... « ] دـیدرگ نییعت  الماک  شاهلماع  تئیه  شیاضعا و  فئاظو  لیمکت و  تشگ ،
تیب نینج  ای «  یللملانیب »  ياروش  تئیه  و  هدرک «  لوبق  ار  نآ  ناهج  رد  تیئاهب  یلم  یناـحور و  لـفاحم  همه  رهاـظب  و  تفرگ ، تروص 

ناهگان هک  دوب  هتـشذگن  تاباختنا  نیا  زا  يدنچ  زونه  یلو  دنتـسناد . تیئاهب  نامزاس  هدننک  هرادا  یقوش  گرم  زا  دـعب  ار  مظعا »  لدـعلا 
ناگدنوش باختنا  هحفـص 153 ] تیـصخش [  تیحالـص و  رد  هتـسنادن و  حیحـص  ار  تاباصتنا  ياهدع  اریز  دش . دـنلب  تفلاخم  يهمزمز 

هب درک « : هرباخم  ناهج  لـفاحم  يهمه  هب  ار  ریز  فارگلت  يهیوناژ 1951  مهن  زور  دیـسر ، ینابر  یقوش  هب  ربخ  نیا  یتقو  دـندرک . کش 
يهعیلط يروـش  نیا  دـیئامن . غـالبا  ار  یئاـهب  یللملانـیب  ياروـش  نـیلوا  سیـسأت  یخیراـت  ریطخ  میمـصت  برغ  قرـش و  رد  هـیلم  لـفاحم 

اکع افیح و  رهش  ود  رد  هک  هلارما  یناهج  یناحور  زکرم  لظ  رد  ایلع  تاماقم  راوج  رد  نیعم  تاقیم  رد  هک  تسا  يرادا  ياربک  يهسسؤم 
قاثیم زکرم  یهلا و  رما  عراش  رهطم  مف  زا  لیئارـسا  تموکح  سیـسأت  يهرابرد  هک  یتاوبن  قیقحت  دیدرگ . دهاوخ  لیکـشت  دراد  رارقتـسا 

یخیرات عورـشم  عیرـس  تفرـشیپ  و  دـشابیم ، لاـس  رازه  ود  یـضم  زا  سپ  سدـقا  ضرا  رد  یلقتـسم  تلم  شیادـیپ  زا  یکاـح  رداـص و 
ملاع رـسارس  رد  تیدج  لامک  اب  هک  هیلم  يهناگ  هن  لفاحم  ینونک  دـشر  يهجرد  و  لمرک ، هوک  رد  یلعا  ماقم  یناقوف  تمـسق  نامتخاس 

ترضح يرادا  مظن  تفرشیپ  لیبس  رد  مدق  نیرتگرزب  هک  ار  قوف  یخیرات  میمـصت  هک  درادیم  نآ  رب  ارم  دنمئاق ، هیرما  تامدخ  هب  یئاهب 
ءایلوا اب  هک  نآ  لوا  دـشابیم : هفیظو  هس  ماجنا  رادهدـهع  سیـسأتلا  دـیدج  ياروش  نیا  میامن . ذاختا  بوسحم  ریخا  لاس  یـس  رد  هلاءاهب 

اب اثلاث  دنک . تدعاسم  کمک و  یلعا  ماقم  یناقوف  نامتخاس  هب  طوبرم  فئاظو  يافیا  رد  ارم  ایناث  دـیامن . طباور  داجیا  لیئارـسا  تموکح 
یللملانیب و يهسـسؤم  نیتسخن  هک  يروش  نیا  نوچ  و  دوش . هرکاذـم  لخاد  هیـصخش  لاوحا  هب  طوبرم  لئاسم  باـب  رد  يروشک  ياـیلوا 

هدش هتخانش  یئاهب  یمسر  همکحم  ناونع  هب  مایا  رورم  هب  دش و  دهاوخ  يرگید  فیاظو  رادهدهع  دبای  هعسوت  تسا  نینج  لاح  رد  نونکا 
هحفص هب [  هک  تسا  یماگنه  نآ  هفوکـش  لگ و  مسوم  دنوشیم و  نیعم  باختنا  قیرط  زا  شیاضعا  هک  ددرگیم ، لدبم  یتئیه  هب  سپس 
تروص هب  هتـشگ  لیکـشت  نآ  هدـیدع  يهعرفتم  تاسـسؤم  هک  تسا  یتقو  نآ  تارمث  لـماک  روهظ  لیدـبت و  یمومع  لدـعلا  تیب  [ 154

زا ولمم  یبلق  اب  دـیامن . هفیظو  ماجنا  دوب  دـهاوخ  نآ  یمئاد  رقم  هک  یلعا  ماقم  هکرابم و  يهضور  راوج  رد  یئاهب  یللملانیب  يرادا  زکرم 
تاحفص رد  سیـسأت  نیا  میوگیم . تینهت  دیآیم  دوجو  هب  راظتنا  اهتدم  زا  سپ  هک  ار  یللملانیب  ياروش  نیا  لیکـشت  رورـس  هنارکش و 

چیه هک  يروط  هب  دش ، دـهاوخ  بوسحم  یئاهب  رود  نیوکت  رـصع  مود  دـهع  راختفا  يهیام  هک  تسا  یمادـقا  نیرتگرزب  هلزنم  هب  خـیرات 
نیا هب  هوقلاب  هتشگ  تردابم  نآ  ماجنا  هب  لاح  هب  ات  ءاهبلادبع  ترـضح  دوعـص  نیح  زا  هلارما  يرادا  مظن  زاغآ  زا  هک  یتاعورـشم  زا  کی 
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رود زا  لوا  رصع  رد  ینعی  قاثیم  زکرم  عراش و  رشبم و  رود  رد  ینادواج  يهرهاب  تامادقا  زا  رظن  فرـص  و  تسا ، هدوبن  تیمها  زا  هجرد 
طابترا يهنجل  يهلیسو  هب  ار  هیغالبا  نیا  هک  تسا  هتسیاش  تسا . زئاح  ار  لوا  يهبتر  سیـسأت  نیا  یئاهب ، هلاس  رازه  دصناپ  روک  عشعـشم 

يهیوناژ 1951  لیئارسا 9  افیح -  یقوش -  دیئامن . رشتنم 

یمیر نسیم  يرانکرب  درط و 

. تفای تیمسر  دش و  لیکـشت  دوب  هدرک  دوخ  نیـشناج  ار  نآ  ياضعا  شگرم  زا  لبق  يدنفا  یقوش  هک  مظعا »  لدعلا  تیب  بیترت «  نیدب 
ینابر یقوش  هک  نیمه  دش و  دنلب  تیئاهب  ياوشیپ  نیمراهچ  نیـشناج  رـس  رب  تفلاخم  ياههمزمز  یقوش  رمع  نارود  رخآ  ياهلاس  زا  یلو 
یقوش فرط  زا  نانیشناج  نیا  باصتنا  اب  دنتـشاد  ار  تیئاهب  هرادا  ظفح و  تیرومأم  هک  هلارما »  يدایا  هورگ «  ياضعا  تیرثکا  درک  توف 
هحفـص ناصغا [  زا  العف  نوچ  دـشاب و  ناصغا  زا  دـیاب  امتح  رما  یلو  دنتـشادن و  يدالوا  يدـنفا  یقوش  نوچ ... «  دـنتفگ  هدرک  تفلاخم 

یناحور لفاحم  ياسؤر  ریاس  يدایا و  [ 80  « ] ددرگیم تیالو  دس  دوخب  دوخ  اذل  دشابیمن ، دوجوم  قاثیم  رب  خسار  تباث و  یسک  [ 155
هتـشاد زاربا  مظعا  لدعلا  تیب  تسایر  هب  ییاکیرما  یمیر »  نسیم  باختنا «  اب  تفلاخم  رب  ینبم  ار  دوخ  حیرـص  هدیقع  یتح  ناهج  یلم  و 

هدوبن و دلب  یبرع  یسراف و  دنتسه و  ییاکیرما  یمیر  ياقآ  دنتفگیم « : اهنیا  دنتسنادیم . طلغ  تسردان و  ار  ینابر  یقوش  باصتنا  نیا  و 
هرادا هب  رداق  دنتسه و  نسم  صخش  کی  یمیر  دنتفگیم « : اهنیمه  هوالعب  [ 81  « ] دنشابیمن یسراف  یبرع و  حاولا  نییبت  ریسفت و  هب  رداق 

یناهنپ تازرابم  تفرگرد و  يدـیدش  ياهثحب  یناحور  یلم و  لفاحم  رتشیب  نایئاهب  نیب  باصتنا  نیا  رـس  رب  [ 82  « ] دنشابیمن يرما  روما 
یقوش رمع  رخآ  ياهلاس  تامیمـصت  هک  یئاهب  ینونک  ناربهر  دـیدرگ . زاغآ  دـش  رجنم  ینلع  فالتخا  داجیا  باعـشنا و  هب  ماجنارـس  هک 

ار تالیکشت  ریاس  هکلب  دندرکیم  ینلع  تفلاخم  لدعلا  تیب  تاباختنا  اب  اهنت  هن  دنتسنادیم  وا  يرکف  دوکر  تلوهک و  زا  یشان  ار  ینابر 
: » ... دـیوگیم یمیر »  نسیم  باصتنا «  يهرابرد  ینابر  یقوش  تاروتـسد  يارجا  قفاوم  يهتـسد  دـندرک . لـحنم  دوب  هداد  یقوش  هک  زین 

دوخ و تایح  يهرود  رد  اصخـش  ار  نآ  كرابم  لکیه  هک  تسا  مظعا ) لدعلا  تیب   ) یئاهب یللملانیب  تئیه  ینابر  یقوش  نیـشناج  نیلوا 
تیب نامه  یللملانیب  تئیه  مینادیم  هک  اریز  دوشیم . ناسآ  هداس و  رایسب  یناث  رما  یلو  ییاسانش  دنداد . لیکـشت  یمیر  ياقا  تسایر  هب 
سپ دـناهدش . یفرعم  رما  يهعماـج  هب  نییعت و  یناـبر  یقوـش  صخـش  فرط  زا  یهلا  مظعا  لدـعلا  تیب  سیئر  تسا و  یهلا  مظعا  لدـعلا 

هحفـص 156] نیوانع [  قرط و  هب  شیوخ  تایح  يهرود  رد  مه  ینابر  یقوش  صخـش  دنتـسه . یناث  رما  یلو  یمیر  نسیم  زلراـچ  باـنج 
ار یمیر  بانج  ناشکرابم  دوعص  زا  لبق  اهتدم  هک  يروطب  دناهدومرف . دوخ  نیشناج  یناث و  تیالو  ماقم  هب  یمیر  نییعت  هب  هراشا  هفلتخم 
. دوب دهاوخ  سدـقا  ضرا  رد  دـعبنم  امـش  هناخ  هک  دـندوب  هدومرف  هداد و  لزنم  ناشیا  دوخ  یـصخش  هناخ  رد  هدـناوخ و  سدـقا  ضرا  هب 

یمیر بانج  دنوش  رـضاح  دنتـسناوتیمن  دنتـشاد و  توعد  ینابر  یقوش  صخـش  هک  یتلود  یمـسر  تاسلج  رثکا  رد  كرابم  يهدـنیامن 
تکرح یقوش  صخـش  روتـسد  هب  كرابم  رـس  تشپ  رد  یمیر  بانج  دربیم  فیرـشت  یمومع  تاسلج  هب  كراـبم  لـکیه  یتقو  دـندوب .

ینابر یقوش  پچ  تسد  رد  زیم  رـس  لیبموتا و  رد  هشیمه  دنتـشاد . هدهع  هب  ار  كرابم  لکیه  نابهگن  ظفاحم و  تروکـسا و  لر  هدرک و 
. دنوشیم سلاج  ناشیا  یلدنص  رب  یمیر  ياقآ  كرابم ، روتسد  قبط  زاب  دنتـشادن  روضح  یـصخش  لزنم  رد  لکیه  یتقو  دندوب و  سلاج 
ءاهبلادبع و يهرود  رد  ناشیا  دتمم  تامدخ  يهقباس  دنداد  ءاقترا  دنمجرا  دـنلب و  ماقم  نیا  هب  ار  یمیر  ياقآ  كرابم ، لکیه  هکنیا  تلع 
قح و زا  عافد  لیبق  زا  یمیر  بانج  يهیلاع  تافـص  زا  هاگآ  یناـبر  یقوش  نوچ  هوـالع  هب  دوب . یناـبر  یقوش  صخـش  تاـیح  يهرود  رد 

يهیلک نیب  زا  اذل  دـندوب  يدـحا  دـیدهت  عیمطت و  هنهادـم و  ریثأت  تحت  رد  نتفرگن  رارق  يدـحا و  زا  سرت  مدـع  یهلا و  قاثیم  تقیقح و 
هعفد ود  ءاهبلادبع  ترـضح  تایح  يهرود  رد  یمیر  بانج  دـندومرف . بوصنم  باختنا و  یناث  رما  تیالو  ماقم  هب  ار  ناشیا  ناهج  يابحا 

زا يزمر  دوخ  نیا  و  دنتشگ . لمرک  هوک  راکذالا  قرشم  يهشقن  حرط  هب  رومأم  ناشیا  روتسد  قبط  دنتشگ و  هلارما  غالبا  يارب  ار  ایند  رود 
هب ار  لمرک  هوک  راکذالا  قرـشم  هشقن  ناشیا  روتـسد  قبط  مه  ینابر  یقوش  يهرود  رد  هوالع  هب  تسا . هلا  قاثیم  رب  ناشیا  خوسر  توبث و 
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يارجاـم زا  هک  نونکا  [ . 83 ... « ] تفرگ رارق  كرابم  بیوصت  دروم  همه  حرط و  ار  رگید  راکذالا  قرـشم  راـهچ  هشقن  هدـیناسر و  ماـمتا 
هب میدـش  هاگآ  نایئاهب  رگید  باعـشنا  تفلاخم و  نینچ  مه  ناهج و  نایئاهب  يربهر  مظعا و  لدـعلا  تیب  تسایر  هب  یمیر  نسیم  باصتنا 

هحفص 157 ] میزادرپیم [ . دیدج  ربهر  نیا  یفرعم 

؟ دیوگیم هچ  تسیک و  یمیر  نسیم 

راـنک ياهرهــش  زا  یکی  رد  ش )  - 1874  ) لاـس 1253 رد  هک  تسا  یفقـسا  ياـسیلک  نویناـحور  زا  یکی  دـنزرف  یمیر ، نـسیم  زلراـچ 
لامـش و رد  دـنلگناوین  يهقطنم  رد  ییاکیرما  نیرجاهم  ياههورگ  نیلوا  زا  وا  دادـجا  دـمآ . ایند  هب  اکیرما  یپ  یـس . یـس . یم . هناخدور 

نآ ینابر  یقوش  هک  تسا  ياهقطنم  نامه  دراد و  هلصاف  وگاکیش  زا  لیم  هد  تسیود و  هقطنم  نیا  دنـشابیم . بونج  رد  اینجریو  يهقطنم 
روکذم ياسیلک  ياضعا  تسا . یفقسا  ياسیلک  نادرگاش  هلمج  زا  یمیر  نسیم  تسا . هدرک  بقلم  یئاهب »  تناید  تالیکشت  دهم  هب «  ار 

. دنتسه اهناتستورپ »  و «  اهکیلوتاک »  نیب «  يهلصاف  دح  هدیقع ، رظن  زا  حیسم ، تناید  رد  یلو  دنیآیم ، رامش  هب  سکودترا »  الوصا « 
ياوشیپ نیمجنپ  یمیر »  نسیم  مینادب «  هکنیا  يارب  دـنراد . ترهـش  زین  نییراوح  ياسیلک  هب  یبهذـم  لئاسر  بتک و  رد  یفقـسا  ياسیلک 

ار ینابر »  یقوش  ینیـشناج «  ياعدا  هنوگچ  دـیوگیم و  هچ  دـناهداد  یناـث  رما  یلو  هلازیزع و  یلو  بقل  يو  هب  شنارادـفرط  هک  تیئاـهب 
: » ... مینکیم لقن  تسا  هدش  رـشتنم  یئاهب  عیدب  لاس 117  رد  و  زیونیلیا »  تیملیو  رد «  هک  ار  يو  هیغـالبا  نیلوا  زا  ییاهتمـسق  دـنکیم ،
تئیه تسایر  ماقم  هب  دـبع  نیا  باصتنا  زا  یئاـغ  فدـه  یلـصا و  دـصقم  منادیم ... مزـال  دوخ  رب  باـسح  ریطخ و  سب  تیعقوم  نیا  رد 

يهریاد زکرم  سأر  رد  هکنیا  هدوب و  هچ  هتفرگ  ماجنا  يدـنفا  یقوش  هلارما  یلو  نونح  يالوم  موصعم  اـناوت و  دـی  هب  هک  یئاـهب  یللملانیب 
ملاع رد  نینمؤم  داحآ  دارفا و  هیلک  نایم  زا  ارم  ینابر  يدنفا  یقوش  ماهدیدرگ . بوصنم  يدیحو  تیعقوم  میظع و  تیلوئـسم  هچ  هب  هلارما 
لماش هظهاـب و  ياهتیلوئـسم  زئاـح  هک  تسا  یباـصتنا  اـهنت  دوخ  ماـقم  رد  نیا  هتـشاد و  بوصنم  یللملانیب  تئیه  تساـیر  ماـقم  هب  یبارت 

هحفـص 158] زکرم [  افیح  رد  تاقوا  بلغا  دـبع  نیا  ریخا  يهلاس  هد  رد  هک  دـیامنیم  مالعا  دـشابیم ... روما ... لئاوغ  دـئادش و  لـمحت 
نونح يالوم  ياناوت  دـی  هب  دـبع  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  ءاهب  لها  دارفا  هیلک  رب  ماهدوب ... نکاس  هسدـقم  باتعا  لوح  [ 84  ] هلارما سدقم 

ياناوت دـی  هب  هک  یئاـهب  یللملانیب  تئیه  رد  ار  دوخ  یباـصتنا  تساـیر  عوضوم  ماهتفرگ ... رارق  یللملانیب  تئیه  سأر  رد  يدـنفا  یقوش 
زا اررکم  هلارما  یللملانیب  ياروش  یخیرات  سیسأت  لیکشت و  زا  سپ  اذل  میامن ... دزشوگ  ای  هدومن و  حیرشت  ای  هتفرگ  ماجنا  يدنفا  یقوش 

رهطا لـکیه  فرط  زا  هلارما  یللملانیب  تئیه  سیئر  ناوـنع  هب  هک  دـشیم  راـهظا  هعجارم و  دـبع  نیا  هب  سدـقا  ضرا  میقم  ءاـضعا  ناـیم 
. « دیئامن ذاختا  ار  یتامیمـصت  هدومن و  زاغآ  ار  يروما  دیهدب ، لیکـشت  ار  یتاسلج  دینزب و  یتامادقا  هب  تسد  ناتدوخ  دـیاهتفای ، باصتنا 

هدـنهد ناشن  تقیقح  رد  تسا ، هدـیدرگ  رـشتنم  تیئاهب  ینونک  هقرف  بعـشنم  فلاـخم و  ياـههورگ  زا  یموس  هک  كرادـم  دانـسا و  نیا 
مناخ هیحور  نارادـفرط «  فرط و  کی  زا  ینابر  یقوش  نارادـفرط  نیب  هک  تسا  ینابر  یقوش  گرم  زا  سپ  نایئاهب  نیب  ینلع  تاـفالتخا 
فرط زا  هک  تسا  یعدم  ییاکیرما  یمیر  نسیم  دوب . هتفرگ  رد  یقوش  گرم  زا  سپ  رگید  فرط  زا  تساهسیلگنا  رادفرط  هک  لوسکام » 

 » تلاخد هیلع  یتالمج  سپس  وا  داد . دهاوخن  تلاخد  هزاجا  سک  چیه  هب  هدش و  نییعت  يو  نیشناج  تمـس  هب  تیئاهب  ياوشیپ  نیمراهچ 
نارادفرط ریاس  اکیرما و  نایئاهب  فرط  زا  هک  ییاکیرما  یمیر  نسیم  تسا . هدش  رکذ  هلارما »  يدایا  ياهثحب «  رد  هک  دسیونیم  نایدایا » 

تئیه تساـیر  هـب  ارم  یناـبر  يدـنفا  یقوـش  ینعی  هـلارما  زیزع  یلو  دـسیونیم ... « : هیمـالعا  نـیمه  رد  دوـشیم  تیاـمح  یناـبر  یقوـش 
یهلا مظعا  لدعلا  تیب  نینج  سیئر  ینعی  ارون  دوجو  نآ  هیماس  يایاون  قبط  دندومرف و  هحفص 159 ] هیمست [  باختنا و  یناهج  یللملانیب 

رادهدهع دبع  نیا  دبای ، لماکت  جضن و  یهلا  مظعا  لدعلا  تیب  هب  یناف  دبع  نیا  يرصنع  تایح  نامز  رد  مخفم  تئیه  نیا  هک  یتروص  رد 
رد ارم  دوخ  ياطخ  زا  نوصم  يهدارا  هب  يدنفا  یقوش  ترـضح  هک  یئاجنآ  زا  نیاربانب  دوب . مهاوخ  یهلا  مظعا  لدعلا  تیب  نیلوا  تسایر 

ار هلارما  تباقر  تسارح و  میظع  ریطخ و  تیلوئـسم  دـبع  نیا  شود  رب  دـناهداد و  رارق  رما  یللملانیب  يرادا  یناـحور و  تالیکـشت  سأر 
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ضراعم الب  تارایتخا  زا  تسا ... هتـشگ  لیـصحت  ضیوفت و  هک ... ياهبترم  تیعقوم و  ظفح  رد  تماقتـسا  زج  یناف  دبع  نیا  دـناهدراذگ ،
مالعا و نینچ  رادقمیب  هرذ  نیا  هک  یلاح  رد  دومیپ ... مهاوخن  هدومیپن و  رگید  یـشم  هار و  یئاهب  یناهج  عیدب  مظن  بطق  رد  هلارما  یلو 
رد ار  یئاهب  داحآ  دارفا و  زا  کی  چـیه  و  مرادیم ، غـالبا  رما  ملاـع  رـسارس  رد  نـالک  هچ  درخ و  هچ  یئاـهب  عماوج  يهیلک  هب  ار  يراذـنا 
هب قلخ  رما و  ملاع  رد  ادبزم  ادیحو و  اذل  میامنیمن ، هدهاشم  خسار  تباث و  هلارما  یناث  تیالو  ینعی  دوخ ، سفن  هب  تبسن  ناقیا  دامتعا و 
رما نیا  هک  یئاجنآ  زا  مدـصرتم . رظتنم و  یهلا  سدـقا  لامج  نینزان  رما  تیاصو  ظفح  يارب  هیهلا و  هیماـس  هردـقم  ياـیاون  يارجا  روظنم 

دنیامرف بوصنم  هیمست و  هلارما  رد  یلوا  يهبتر  نیا  هب  ارم  ینابر  یقوش  ینعی  هلارما  بوبحم  یلو  ترـضح  هک  تسا  هدوب  موتحم  ررقم و 
ات مدومنیمن  راهظا  یسک  هب  یلو  متـشاد ، لماش  لماک و  فوقو  مکحم  دهع  مربم و  رما  نیا  رب  انیقی  دبع  نیا  ریخا  هنـس  هدزاود  نیا  رد  و 

راکشآ شاف و  سدقا  ضرا  نکاس  نایدایا  يارب  ار  هلارما  هیطع  نیا  يرس  یصوصخ و  روط  هب  هک  ناوا ، نیمه  رد  ینعی  نیعم ، تاقیم  رد 
هداد وا  يربهر  مغریلع  هناگادـج  یتالیکـشت  دنتـشادن و  لوبق  ار  وا  تسایر  هدرکن  باصتنا  نیا  هب  یئانتعا  هلارما  يدایا  نوچ  متخاـس » ...

اههشقن و يهیلک  ارهق  ادبال و  یتسیاب  اذل  تسین  زیاج  رگید  گنرد  نوچ  دسیونیم ... « : هدش ، نیگمـشخ  اهنآ  زا  یمیر »  نسیم  دـندوب « 
هحفـص 160] هب [  رما  ملاـع  یتالیکـشت  يراـجم  قیرط  زا  لاس 1963  رد  ناـیدایا  تسد  هب  لوصـالا  یلع  اـنیابتم  هک  یتامادـقا  تاـعبتت و 

يذالم عجرم و  اهنت  هیناـبر  صوصن  قبط  دـبع  نیا  ددرگ . وحم  فقوتم و  لـلعت  لـمأت و  یندا  نودـب  گـنردالب و  هدیـسر  روهظ  يهصنم 
هب مظعا  لدعلا  تیب  هعماج  ماهدـش ... نییعت  بوصنم و  یهلا  نینزان  رما  تیالو  تنایـص و  هب  يربک  تماقتـسا  ربص و  لامک  رد  هک  متـسه 
هب مفظوم  هکلب  دـیامنن ، بلط  یناـشن  ماـن و  ماهدومنن و  یئاـعدا  یلدرخ  رـسدوخ  سفن  بناـج  زا  نحتمم  دـبع  نیا  هک  دـننادب  نیبم  نیقی 

صصخم و نادب  ارم  ینابر  يدنفا  یقوش  ینعی  هلازیزع  یلو  هک  ار  هیـسح  ياهتیلوئـسم  فیاظو و  یئاهب  یللملانیب  هعماج  نایدایا و  تئیه 
ات شتامادقا  تسا و  یهلا  عیدب  مظن  یللملانیب  عورشم  مظعا  دوخ  ماقم  رد  هک  هلارما  یللملانیب  تئیه  قیرط  زا  ینعی  دناهدومرف ، بصتنم 

يهریاد زکرم  تیناحور  تمـصع و  نکل  مراد ... غالبا  زاربا و  تسا ، هیاـهنال  تاـکرب  ضیف و  هیاـم  راـصعا  نورق و  رب  لاـس  رازه  دـصناپ 
يهتسه نیا  زا  ار  دوخ  ياهتیلوئسم  فئاظو و  نایدایا  هتشگ و  يراج  يراس و  یهلا  رما  تیالو  يهطـساو  هب  قیرط و  زا  طقف  طقف و  هلارما 

نادزی ترـضح  نحتمم  مانغا  ناماد  هب  تسد  یمیر ، نسیم  هیغالبا ، نیا  يهمتاخ  رد  دـنراد » ... تفایرد  یتسیاب  یناحور  ءادـبم  یلـصا و 
تناید هلارما  یلو  نم  دسیونیم ... « : یمیر  دننک . يرای  ار  وا  تاجانم  اعد و  اب  دهاوخیم  اهنآ  زا  هتسناد و  اهنآ  نابـش »  ار «  دوخ  هدز و 
نینزان تیالو  هلسلس  نیتملا  لبح  لصا و  يهتشر  یئاهب . یناهج  تناید  مولظم  موصعم و  هلارما  یناث  یلو  متـسه . یهلا  مظعا  روهظ  هیماس 

ماقم هب  هلارما  يالوا  تیالو  ینابر  يدنفا و  یقوش  دوعـص  نیح  زا  دنمتـسم  دـبع  نیا  هدـشن و  هتـسسگ  عطق و  یطیارـش  چـیه  تحت  هلارما 
هب دبع  نیا  اب  تصرف  نیلوا  رد  هک  تسا  ضرف  اکیرما  هدـحتم  لود  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  رب  ماهتـشگ . هیمـست  یهلارما  یناث  تیالو 

. دنیامن تنواعم  هحفـص 161 ] تدضاعم و [  هلارما  هظهاب  هدیدش و  ياهتیلوئـسم  مطالت  رپ  يایرد  رد  بئاصم و  رد  ارم  هتخادرپ و  هبتاکم 
نیا هب  اکیرما  یلم  یناحور و  لفحم  ملاع  رـسارس  رد  هیلم و  لفاحم  هیلک  نایم  زا  هک  دـننادب  یتسیاب  کـی  رما  هطخ  رد  مظعا  مسا  هعماـج 

رد دبع  نیا  اب  و  دنیامن . هناقـشاع  یـشبنج  یتکرح و  هلا  هطبنم  رامـضم  ناریلد  لوا  فص  رد  دناوتب  ات  هدـیدرگ  صـصخم  یمظع  تبهوم 
رب تیالو  یح  فرط  زا  هک  یتاناحتما  تیلوئـسم و  دنوش . ناتـسادمه  گنهامه و  رما  یناهج  تالیکـشت  هیناحور  هیماس و  يایاون  يارجا 

تـسا ملاع  تاراق  هیلک  رد  یلم  یناحور  لفحم  نیلوا  نیا  اریز  تسا  بیجع  میظع و  رایـسب  هدش  هدراذگ  یلم  یناحور  لفحم  نیا  شود 
یمیر نسیم  یهلا  عدبا  تایحت  میدقت  اب  تسا . هدش  راذگاو  نانآ  هب  دبع  نیا  تدـضاعم  تناعا و  لیبس  رد  هیهلا  يهعدوم  هعیدو  نیا  هک 

زا یتمـسق  رب  نونکا  هک  اهـسیلگنا  هتخادرپ  هتخاس و  ناگدننک  كرت  نیبعـشنم و  دانـسا  لقن  زا  عیدب  ناوضر 117  یئاهب  یناـث  رما  یلو  - 
مینک لقن  نانآ  دوخ  هتشون  زا  ار  نیبعشنم  هتـسد  تیناقح  لالدتـسا و  هک  نیا  تسخن  میراد : رظن  ود  دننکیم ، ییامرفمکح  یئاهب  لفاحم 

میتسناوتن ام  لقاال  ای  و  درادن ، یموهفم  ینعم و  هتسد  نیا  ياههتشون  روطس  زا  ياهراپ  هک  نیا  اب  میئامنن . زین  یترابع  حیحصت  هنوگ  چیه  و 
زا هکنیا  مود  میهد . رارق  هدـنناوخ  تواضق  ضرعم  رد  ات  میدرک  لقن  ار  اههتـشون  زا  یتمـسق  لاـح  نیا  اـب  میمهفب ، يزیچ  ناـنآ  دانـسا  زا 
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نیا دنوش . هاگآ  دنرادن -  دانسا  نیدب  یسرتسد  هک  نایئاهب  دوخ  یتح  ناگمه -  هتفرگ  تروص  تیئاهب  ربهر  نیموس  زا  دعب  هک  یباعـشنا 
هحفص 162 ] تسا [ . هدش  وربور  ییاهتشونرس  ثداوح و  هچ  اب  زورما  هب  ات  دلوت  زور  زا  تیئاهب  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  زین  باعشنا 

مراهچ شخب  همیمض 

یقوش گرم  زا  لبق  اهلاس  [ ، 85  ] دننادیم ایـس »  يوس «  زا  یتح  زومرم و  يرـصنع  ار  وا  شنافلاخم  زا  یخرب  هک  ییاکیرما  یمیر  نسیم 
نایم رد  يو  اب  ار  تیئاـهب  هقرف  رارـسا  یقوش  تشاد و  طاـبترا  یناـبر  یقوش  اـب  نرق  مین  دودـح  رد  یمیر  دوب . هتـسویپ  تیئاـهب  هب  یناـبر 

ام تسا . هتشون  یمیر  نسیم  هب  باطخ  ینابر  یقوش  هک  تسا  جرد  حاولا  همان و  يدادعت  دوعـص ،»  رارـسا  باتک «  رد  تسا . هتـشاذگیم 
میئامنیم بلج  هتکن  نیدـب  ار  هدـنناوخ  هجوت  مینکیم و  لقن  انیع  ار  یخرب  رفن  ود  نیا  طابترا  زا  هدـنناوخ  رتشیب  یهاگآ  يارب  اـجنیا  رد 

نم یناحور  تسود  يا  یمیر « : هب  يدنفا  سابع  يهمان  لوا -  تسا . هدش  لدب  در و  هناقشاع »  ياههلمج «  اههملک و  یتح  اههمان  رد  هک 
یگناگی رب  تلالد  اریز  دـیدرگ ، لـصاح  رورـس  شتئارق  زا  دیـسر و  يدوب  هدومن  موقرم  تسوگا 1906  مهدزیـس  خـیرات  هب  هک  یبوتکم 
كرادت هیهت و  رکف  رد  سپ  دندومن ... لصاح  هزات  يداحتا  تفلا و  عیمج  همان  ود  نآ  ياضما  ببس  هب  هللادمحلا  هک  دومنیم  برغ  نارای 

دیشکب و رگا  رگید  ياههشقن  زرط  نامه  هب  امش  دناهداتـسرف ، تسا ، تسد  رد  دابآ  قشع  راکذالا  قرـشم  يهشقن  دیـشاب . نتخاس  هیامرس 
. نم یناـحور  زیزع  یناروـن و  ناوـجون  يا  یمیر « : هب  ساـبع  ءاهبلادـبع  يهماـن  مود -  هحفـص 163 ] درادن [ » ... يررـض  اجنیا  دـیتسرفب 
. تسا وت  تین  صولخ  تمه و  توق  ترطف و  ولع  رب  لیلد  اریز  مناوتن . فصو  هک  دش  لصاح  یترسم  نانچ  شتئارق  زا  دیسر و  وت  يهمان 
رد یتذل  تحار و  هک  دیامنن  روطخ  ءاهبلادبع  رطاخ  هب  دوش  عمج  ینامـسج  ذیاذل  عیمج  رگا  تسا . روما  هنوگنیا  هب  رورـس  ار  ءاهبلادـبع 

ددرگ و لصاح  ابحا  بولق  رد  يدیدج  زازتها  کی  هک  مراودیما  قفاوم ، رایسب  امش  رکف  نیا  مرورسم . تیاهن  امش  همان  زا  تسه ... ناهج 
رد یمیر ، هب  مهلیو »  يور  هلیسو «  هب  يدنفا  سابع  يهمان  موس -  دوش » ... نارگید  تیاده  ببس  دبای و  لوصح  میظع  یتماقتسا  توبث و 

دیدش فقوم  هللادمحلا  هلا ... تبحم  رب  ناهرب  افو و  رب  لیلد  ود  ره  دیسر  امش  زا  همان  ود  نامیپ . رب  تباث  يا  ربتکا 1921 « : كرویوین 7 - 
جاراس مناخ  حول  رد  مراـهچ -  ددرگ » ... اـنب  امـش  هرادا  تحت  رد  هناـخرفاسم  نیا  هک  مراودـیما  دیدیـشک . اـفیح  هناـخرفاسم  هطیرخ  هک 

! نم بوبحم  يا  و  نم ، سیلج  سینا و  يا  نم ، زیزع  تسود  يا  دییوگب : یمیر  ياقآ  هب  دسیونیم « : یمیر  هب  باطخ  ءاهبلادبع  سیره ،
حول رد  مجنپ -  امش » ... لاح  هب  اشوخ  دیاهدومرف  هلا  تاحفن  رـشن  بابحا و  تمدخ  هب  مایق  هک  دیتسه  هلا  توکلم  مداخ  تقیقح  رد  امش 

ار امش  دنوادخ  بیرقنع  شابم ، نیگمغ  وشم ؟ هدرسفا  دیامرفب . دییأت  لاوحا  هیلک  رد  ار  امش  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  دسیونیم « : لوگی  هب 
ماهدرک فارگلت  یمیر  ياقآ  هب  دـسیونیم « : رتنینورک  حول  رد  مشـش -  هحفـص 164 ] دومرف [ » . دهاوخ  رـشب  عون  نیب  رد  تیاده  تیآ 

هب مئاق  اوق  مامت  اب  ناشیا  تقیقح  رد  تسا . يرورـض  اکیرما  رد  ناشیا  دوجو  مایا  نیا  رد  هک  اریز  دزادـنیب . ریخأت  هب  ار  دوخ  ترفاسم  هک 
مناخ هب  رگید  حول  رد  متفه -  تسا » . ءاهبلادبع  تبحم  نیا  راوازس  وا  مراد و  تسود  تیاهنیب  ار  وا  نم  دنتـسه و  هدوب و  هلارما  تمدخ 

بیوصت دروم  هدش  هیهت  اوژروب  يهلیـسو  هب  هک  راکذالا  قرـشم  يهطیرخ  هک  ار  ادـخ  رکـش  دـسیونیم « :  1919  / 3 خروم 5 /  نینورک 
ره زا  ياهدش  هیفـصت  ناشخرد و  لالز و  بآ  لثم  ناشیا  دنداد . لماک  تقادص  عقاو  رد  یمیر  بانج  دـیدرگ ... عقاو  یمیر  ياقآ  بانج 

رظن یـصخش و  ضرغ  یندا  هکنیا  نودب  دناهدرک  هلارما  تمدخ  تیدج  لامک  اب  يدامتم  نایلاس  يارب  دنتـسه . اربم  كاپ و  شیالآ  هنوگ 
رد متشه -  صولخ » . تمالع  تسا  نیا  توبث و  رهوج  تسنیا  دنشابیمن . کسمتم  هلارما  زا  ریغ  هب  زیچ  چیه  هب  دنشاب . هتشاد  یصوصخ 

. دنتسه تمدخ  لوغشم  دنله  ناملآ و  رد  ینامـسآ  درم  ینارون و  سفن  نآ  یمیر  دسیونیم « :  1920  / 9 خروم 17 /  رمیتال  جروج  حول 
ار نآ  نایئاهب  هک  یمیر »  هب «   1919  / 12 يهمان 24 /  رد  مهن -  دنـشکیمن » . هلارما  يالعا  يارب  زجب  سفن  دنیوجیمن و  تحارتسا  ینآ 

تادییأت راوازـس  تهج  نیدب  و  دیتسه ، توکلم  رـسپ  هدوب و  ناشفناج  قاثیم و  رب  تباث  امـش  تقیقح  رد  دـسیونیم ... « : دـنمانیم ، حول 
امـش يارب  ار  يدودحمان  بهاوم  یهلا  سدقا  لامج  ناتـسآ  زا  تسا و  یـضار  امـش  زا  تیاهنیب  ءاهبلادبع  دیـشابیم . یهلا  سدقا  لامج 
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، مرورـسم داش و  نم  وش ، منرتم  ادن  نیا  هب  نک ، زاورپ  فعـش  و  هحفـص 165 ] قوش [  رپ  هب  یمظع  تراشب  نیا  تهج  هب  تسا . دـنموزرآ 
خـساپ نینچ  دـیدرگیم  حرطم  هک  ناـمز  ناـمه  رد  هدـحاو و  دـسیونیم « : نینچ  حوـل  ریز  رد  یمیر  نسیم  ملاحـشوخ » . هتـسجخ و  نم 

قح هلارما  تیالو  رونا  ماقم  طقف  دناهدیناسر و  زورب  روهظ و  يهبصنم  هب  ار  هلارما  یللملانیب  تئیه  هک  دنتـسه  يدنفا  یقوش  نآ  مدادیم :
نیا هک  تسا  يدراوم  نینچ  رد  ارـصحنم  ریغ و  دنتـسه ال  اراد  ار  عیدب  مظن  یتالیکـشت  هیلاعتم  هیناحور و  تاروتـسد  رودص  یهن و  رما و 

هلارما زیزع  يدالوا  تیالو  ینابر  يدـنفا  یقوش  دومن ... مهاوخ  مدـقا  یهلا  ياـیاون  يارجا  روظنم  هب  تئیه  نیا  تاـسلج  لیکـشت  هب  دـبع 
زاورپ یهانتمان  حور  ياضف  هب  یبارت  ناهج  نیا  زا  دنیامرف  رداص  یللملانیب  تئیه  هرابرد  ینیمارف  ای  تاروتـسد و  دبع  نیا  هب  هکنیا  نودب 

لمع يدازآ  تارایتخا و  هنوگچیه  یئاهب  یللملانیب  تئیه  هب  توسان  ملاـع  رد  كراـبم  تاـیح  ناـمز  رد  یناـبر  يدـنفا  یقوش  دـندومن .
تامطل تامدص و  هدوب و  همیظع  ياهتیلوئـسم  رادهدهع  هلارما  یناهج  زکرم  رد  یناف  ناهج  نیا  رد  هک  ینیح  ات  اریز  دـندومرفن ، ضیوفت 

دومحم و ماقم  ياراد  هلارما و  لیثم  یب  دـیرف و  ماقم  اهنت  ناـشیا  دـندومرفیم ، لـمحت  ناـشکرابم  ياـههناش  رب  ار  یـصحت  ـال  دـحت و  ـال 
نآ رد  دـبع  نیا  تیعقوم  اذـل  و  دـندوب . یئاهب  یناهج  زکرم  سدـقا و  ضرا  رد  ینعی  ناکما  ملاع  بطق  رد  هلارما  يـالوا  تیـالو  موصعم 
زا رگید  ینابر  يدـنفا  یقوش  رهطا  دوجو  هک  ینامز  رد  یلو  دوب . يرما  همهم  روما  لکاشم  لئاسم و  لح  اهتیلوئـسم و  لوبق  هوقلاـب  ناـمز 

هحفـص 166] ینابر [  تمـصع  تاحونـس و  زکرم  یبارت  ناهج  نیا  رد  سدقا  لکیه  تسناوتیمن  هرملاب  دوبن  ام  نایم  رد  يرـصنع  ظاحل 
همات و تسایر  بیترت  نیا  هب  زئاف و  یهلا  رما  یللملانیب  تئیه  لعفلاب  تسایر  ماقم  هب  ارهج  دـبع  نیا  هطـساو  هلـصافالب و  نیارباـنب  دـشاب .
همیظع و لماوع  هیمـسج و  ياهتیلوئـسم  هسفن  یف  عاطقنا و  الب  رادـقمیب  يهرذ  نیا  اذـل  مدـیدرگ . لماح  زئاح و  ار  رینم  تئیه  نیا  لمکا 

مظعا مسا  هعماج  رد  رادقمیب  دبع  نیا  زاتمم  تیعقوم  تسنیا  ماهتفرگ ... شود  رب  شرونا  لکیه  دوعـص  زا  سپ  ار  یهلا  نینزان  رما  هظهاب 
تارایتخا يارجا  هوحن  رد  لقتـسم  تلاخد  هزاجا  يدرف  چیه  هب  هک  یلاح  رد  ماهدـیزرون . تلفغ  نآ  يایاون  يارجا  رد  اذـه  انموی  یلا  هک 

ای درف و  چـیه  هب  يرخا  هرابعب  داد . مهاوخن  هلارما  یللملانیب  تئیه  روما  رد  ینعی  هدـیدرگ  صیـصخت  ضیوفت و  دـبع  نیا  نیا  هب  هک  همات 
جاه جات و  لیلج و  لیکا  عقاو  رد  هک  هیلاعتم  هیماس  تئیه  نیا  هیهب  روما  هرادا  رد  رظن  عادـبا  ای  تردـق و  لامعا  رد  تلاخد  هزاجا  يدارفا 

هحفص 167 ] [ . ] 86 ... « ] داد مهاوخن  تسا  یهلا  يرادا  ناهج و  عیدب  مظن  یللملانیب  تالیکشت 

تیئاهب نایرج  لیئارسا و  تلود 

هراشا

فالتخا و لماوع  تالیکـشت و  نیا  يهژیو  تایـصوصخ  زا  یکی  لیئارـسا  سیـسأتلا  دـیدج  تلود  اب  تیئاـهب  ناربهر  اـههورگ و  طـباور 
ات دش و  زاغآ  ناریا  رد  يرگیباب  باب  دمحم  یلع  ازریم  روهظ  اب  هک  شیپ  لاس  هدفه  دصکی و  زا  دهدیم . لیکشت  ار  نآ  ناربهر  باعشنا 

حالطصا هب  یلصا و  زکرم  ناریا  تفای ، لیکشت  ناریا  رد  یئاهب »  و «  یلزا »  هناگود «  ياههورگ  دش و  مودعم  باب  هک  نآ  زا  سپ  اهتدم 
هب ماجنارـس  لوبناتـسا و  دادـغب و  هب  نآ  ناربهر  رارف  دـیعبت و  ناریا و  رد  نایئاهب  ندـش  رام  راـت و  زا  سپ  اـما  دوب . ناـیئاهب  لاـمآ  يهبعک 

سپ نآ  زا  داد . تهج  رییغت  لاـمآ  هبعک  نیا  اـکع ، هب  ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم  ناوریپ  نتخیرگ  و  لزا ) حبـص  ییحی  ازریم   ) سربـق يهریزج 
داد و لکـش  رییغت  دوب  ینامثع  ناونع  هک  يدـنفا »  هب «  دـشیم و  زاغآ  دیـس  ازریم و  اب  زورما  اـت  هک  تیئاـهب  ناربهر  نیواـنع  ماـن و  یتح 

نیمراهچ گرم  اب  هک  ینامز  اـت  دیـشک و  نآ  ياـهزرم  ءارواـم  هب  دـش و  هدـیرب  ناریا  زا  هشیمه  يارب  تیئاـهب  لـقث  زکرم  تفگ  ناوتیم 
یقوش يربهر  نارود  رد  تفریم . رامش  هب  هدش ، شومارف  يزکرم  ناریا  دوب ، هدیـسرن  دوخ  یئاهن  دح  هب  هقرفت  تتـشت و  نایئاهب  ياوشیپ 
هحفص نابز [  زا  ار  یلصا  راکذالا »  قرشم  و «  سدقا »  ضرا  مان «  راب  نیلوا  يارب  دوب ، لیئارـسا  تموکح  لیکـشت  اب  فداصم  هک  يدنفا 

ردق نیمه  ام  تسا . يدعب  ناخروم  يهدهع  هب  رظن  نیا  هرابرد  عطاق  رظن  راهظا  هک  دشاب ، لیلد  دـنچ  هب  دـیاش  نیا  و  میونـشیم . وا  [ 168
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دنتـشاد ناناملـسم  اب  هک  ینینوخ  ياهدروخرب  دندوب و  هدش  وربور  نآ  اب  ناریا  رد  هک  یلمع  تدش  رطاخ  هب  نایئاهب  نایباب و  هک  مینادیم 
هک [ 87  ] میدناوخ نیـشیپ  لوصف  رد  دـننکیم . مه  زونه  دـندرکیم و  يزوتهنیک  رگید  ياههتـسد  اههورگ و  زا  شیب  نییآ  نیا  ناوریپ  اب 

ار نانآ  سومان  ناج و  لام و  هک  ناناملـسم  دروم  رد  رگم  دندوب ، هدرک  عنم  شیوخ  نییآ  نتفریذپ  يارب  ار  روز  هب  لسوت  نایئاهب  نایباب و 
ییوجماقتنا و یعون  هب  دناوتیم  هتبلا  رما  نیا  دندیناسریم . تداهش  هب  سپس  دندادیم و  هجنکش  ار  نانآ  یتح  دندوب و  هدرک  مالعا  حابم 

ددصرد تیئاهب  ياوشیپ  نیمراهچ  لیئارسا ، تموکح  لیکشت  زا  سپ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  تهج  نیمه  هب  و  دوش . هیجوت  يزوتهنیک 
دریذپب و نایئاهب  لامآ  يهبعک  یلصا و  زکرم  ناونع  هب  ار  لیئارسا  نیمزرس  نایدوهی  ناناملـسم و  نیرید  تافالتخا  زا  هدافتـسا  اب  ات  دمآرب 
هب تبـسن  نایدوهی  نیرید  ینمـشد  رهاظم  زا  رگید  یکی  اعبط  دروآرد . هقرف  نیا  یناهج  هاگهیکت  هکلب  هاـگهانپ  تروص  هب  ار  دوهی  تلود 

ياهروشک هرصاحم  رد  لیئارـسا  نیمزرـس  هک  اصوصخم  دندادیم ، رارق  تیامح  دروم  ار  یمالـسا  دض  يورین  ره  هک  دوب  نیا  ناناملـسم 
هک دوب  ییاهتموکح  نیرترثؤم  نیلوا و  زا  یکی  لیئارسا  تلود  هک  دشاب  ببـس  نیمه  هب  دیاش  و  دراد ،) مه  زونه  و   ) تشاد رارق  یمالـسا 
داد رارق  تکلمم  یمسر  بهاذم  ءزج  تخانش و  تیمسر  هب  زین  ار  یئاهب  کلسم  فلتخم ، نایدا  بهاذم و  نتخانـش  تیمـسر  هب  اب  هارمه 
رارق اهنآ  سأر  رد  هقرف -  نیا  ناربهر  اصوصخم  نایئاهب و  هک  گرزب -  نارادهیامرس  بلج  يدیدرت  چیهیب  انمض  هحفص 169 ] [ . ] 88]
نینچ و  دوب . لیئارسا  سیسأتلا  دیدج  تموکح  دوس  هب  دنتخادنایم ، راک  هب  داینبون  نیمزرـس  نیا  رد  ار  دوخ  ياههیامرـس  اعبط  دنتـشاد و 
بلج دوخ  نیمزرـس  رد  يراذگ  هیامرـس  دوخ و  يوس  هب  ار  نانآ  داد و  ناشن  شوخ  يور  تدـش  هب  نایئاهب  هب  دـیدج  تلود  نیا  هک  دوب 

دوشیم و نایئاهب  يارب  یـسدقم  زکرم  دوخ  هک  میئازفایب -  نیمزرـس  نیا  رد  یئاهب  ناربهر  نیفدـت  هب  ار  لماوع  نیا  يهعومجم  رگا  درک .
مافت يهزیگنا  هب  دـنکیم -  ریزارـس  نیمزرـس  نیا  يوس  هب  فازگ  جراخم  نالک و  ياههیامرـس  اـب  ار  یئاـهب  يریثک  ياـههورگ  لاـس  ره 

مـسینویهص زا  ياهلابند  تیئاـهب  ـالوصا  هک  ثحبم  نیا  اـب  ار  اـم  اـجنیا  رد  میوشیم . فقاو  رتهب  رتشیب و  نایلیئارـسا  ناـیئاهب و  هداـعلاقوف 
يههبـش ات  میراذـگیماو  رگید  نارگـشهوژپ  نارظنبحاـص و  هب  ار  قیقحت  يهلاـبند  میتفگ ، هک  ناـنچ  زاـب  و  تسین . يراـک  تسا  یناـهج 

زا ار  قفاوم  فلاخم و  ياهرظن  راهظا  کنیا  تسه  هچ  ره  دـیاین . دوجو  هب  یـصوصخ  تافالتخا  اـی  رظن و  ءوس  نیفلاـخم و  زا  يرادـبناج 
اب هنامیمـص  طابترا  رکتبم   ) نایئاهب ربهر  نیمراهچ  ياههتـشون  اههتفگ و  هب  دانتـسا  اـب  میهنیم و  يراـنک  هب  دـشاب  هک  یهورگ  ره  بناـج 

نیمراهچ میتفگ  هکنانچ  هکلب  دش  عقاو  نایئاهب  لماک  دییأت  دروم  اهنت  هن  لیئارسا  تلود  لیکشت  میزادرپیم : عوضوم  یسررب  هب  لیئارسا )
هک یتاونس  هب  قیقحت  دسیونیم ... « : دوخ  يهیوناژ 1951  فارگلت 9  رد  يو  درک ، لابقتسا  روکذم  تموکح  سیـسأت  زا  یئاهب  ياوشیپ 

سدـقا ضرا  رد  یلقتـسم  تلم  شیادـیپ  زا  یکاح  رداص و  قاثیم  زکرم  یهلا و  رما  عراش  رهطم  مف  زا  لیئارـسا  تموکح  سیـسأت  هرابرد 
هب دـنادیم ، هدـش  ینیبشیپ  حیحـص و  ار  لیئارـسا  تلود  سیـسأت  هکنیا  زا  سپ  ینابر  یقوش  دـشابیم .» ... لاـس  رازه  ود  یـضم  زا  سپ 

سیسأت هحفـص 170 ] زا [  سپ  هفیظو  نیلوا  دـنکیم : هیـصوت  ار  مهم  هفیظو  هس  دوب  هدروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  ناـیئاهب  یللملانیب  ياروش 
ینابر یقوش  دـیامن .» ... طباور  داجیا  لیئارـسا  تموکح  ءایلوا  اب  هک  نآ  لوا  تسا ... « : تلود  نآ  اب  هطبار  نسح  داجیا  لیئارـسا ، تلود 
لئاسم باب  رد  يروشک  يایلوا  اب  اثلاث  دسیونیم ... « : هتسناد  طبترم  تیئاهب  يهیتآ  تالیکـشت  داجیا  اب  لیئارـسا  تلود  اب  ار  هطبار  داجیا 
هعسوت تسا  نینج  لاح  رد  نونکا  یللملانیب و  يهسسؤم  نیتسخن  هک  يروش  نیا  نوچ  و  دوش . هرکاذم  لخاد  هیـصخش  لاوحا  هب  هطوبرم 

ددرگیم لدبم  یتئیه  هب  سپـس  هدش  هتخانـش  یئاهب  یمـسر  همکحم  ناونع  هب  مایا  رورم  هب  و  دش ، دهاوخ  يرگید  فئاظو  رادهدهع  دبای 
دهد رارق  لیئارسا  تیامح  دروم  ار  تیئاهب  یمـسر  يهمکحم  هکنیا  يارب  ینابر  یقوش  دنوشیم » ... نیعم  باختنا  قیرط  زا  شیاضعا  هک 

يهشقن یط  نینچمه  يو  دنکیم . هیصوت  تلود  نیا  اب  ار  هطبار  نسح  داجیا  هدرک و  مالعا  ار  سیـسأتلا  دیدج  تلود  تیناقح  تخانش و 
هیـصوت نایئاهب  هب  هداد و  حـیجرت  یناهج  ياهتلود  يهمه  رب  ار  لیئارـسا  تلود  زا  تیامح  مراـهچ ، تسیب و  فدـه  نمـض  دوخ  هلاـس  هد 

دیدـج تموکح  تاررقم  نیناوق و  بسح  رب  سدـقا  ضرا  رد  طقف ... « : نایئاهب  یلم  یناـحور و  لـفاحم  بعـش  سیـسأت  رد  هک  دـنکیم 
ناتسلگنا و قارع ، ناریا ، کلامم  نایئاهب  هب  یتقو  فده ، نیمه  حیرشت  رد  و  دیروآ .»  دوجو  هب  ار  لفاحم  هنوگ  نیا  لیئارسا ... سیـسأتلا 
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رد دیامنیمن . کلامم  نیا  تاررقم  نیناوق و  تیاعر  هب  هراشا  هاگچیه  دـنکیم  هیـصوت  ار  یلم  یناحور و  لفاحم  بعـش  لیکـشت  ناملآ ،
چیوین نامرن  روسفرپ  دوشیم ، ادـیپ  تیئاهب  ناهج  رد  لیئارـسا  تلود  سیـسأت  زا  هک  یفعـش  يراکمه و  تلع  هب  اههیـصوت و  نیا  لـباقم 

 » نید هس  فیدر  رد  ار  تیئاـهب  تسا و  لیئارـسا  تلود  یقوقح  یـسایس و  ياهتیـصخش  زا  یکی  هک  ینیطـسلف  تموـکح  قبـسا  ناتـسداد 
تناید هس  نیمزرس  ارصحنم  هقیقحلا  یف  دیابن  ار  نیطسلف  نونکا  دسیونیم ... «: نینچ  هتخانش ، تیمسر  هب  یحیسم »  ناملـسم -  يدوهی - 
هنیدم ود  نیا  تساکع و  افیح و  نآ  زکرم  هک  یئاهب  رما  اریز  دروآ ، رامش  هب  تناید  راهچ  رقم  زکرم و  ار  نآ  دیاب  هکلب  تشاد ، بوسحم 
هدومن زارحا  ار  یللملانیب  یناهج و  تناید  ماقم  هک  هحفص 171 ] هتشگ [  لئان  مدقت  تفرشیپ و  زا  ياهجرد  هب  تسا  نآ  ناوریپ  هاگترایز 
داـحتا مهاـفت و  نسح  داـجیا  رد  تسا ، راـشتنا  هعـسوت و  هب  ور  زور  هب  زور  روکذـم  نیمزرـس  رد  نییآ  نیا  ذوفن  هک  روط  ناـمه  و  تسا .

[ . 89 ... « ] دیآیم رامش  هب  يرثؤم  رایسب  لماع  زین  ملاع  هفلتخم  نایدا  یللملانیب 

یئاهب نایدوهی 

هدرک و یهارمه  دییأت و  ار  یناهج  مسینویهـص  لیئارـسا و  تلود  اقفتم  ینونک  یئاهب  لفاحم  ياهتئیه  هتـشذگ و  رد  تیئاهب  نارـس  اهنت  هن 
لیئارسا تلود  نادوهج و  هب  لیامتم  نایئاهب  زا  رثکا  برع  یمالسا و  ياهروشک  رد  صوصخب  ناهج  طاقن  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دننکیم ،

 » یسوساج تالیکشت  رد  لخاد  نایئاهب  هک  هدش  هدید  هدینش و  یبرع -  ياهروشک  صوصخب -  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  دنتـسه . هدوب و 
لاح هتشذگ و  رد  تیئاهب  یتاذ  يهصیصخ  نیا  دنلوغشم . يرکون  یسوساج و  و  ینیچربخ ، هب  نایلیئارـسا  عفن  هب  اج  همه  هدش و  داسوم » 

کلامم نادوهج  زا  هراومه  زورما  هب  ات  شیادـیپ  ودـب  زا  نایئاهب  هکلب  تسه ، هدوب و  لیئارـسا  تلود  یناهج و  مسینویهـص  عفن  هب  اهنت  هن 
هک ناملسم  کلامم  نایدوهی  تسا . هدش  نیجع  هیامرس  دایدزا  لوپ و  اب  يدوهی  تاذ  هک  مینادیم  دناهدرک . یئاهب  ار  اهنآ  هدرک  هدافتـسا 
هب ناناملسم  زا  رتدوز  یلیخ  دنشابیم ، نیملسم  اب  ینمشد  ندیناسر و  رازآ  یپ  رد  اج  همه  دنتسه و  ناناملسم  نمشد  نانآ  زا  يریثک  هدع 

هحفص [ . ] 90  ] دنتـسرفیم اکع )  ) تیئاهب زکرم  هب  زین  يرادـقم  و  دـنربیم ، هدرب و  ناوارف  هرهب  یلام  ياهزایتما  زا  دـناهدیورگ و  تیئاهب 
ییانـشآ یئاهب  نایدوهی  اـب  کـیدزن  زا  هدوب و  تیئاـهب »  یحو  بتاـک  یئاـهب و «  نیغلبم  زا  دوخ  هک  یحبـص »  يدـتهم «  هللا  لـضف  [ 172

یقوش هک  مدرک  ادـیپ  یهگآ  نم  شیپ  لاس  دـنچ  زا  دـسیونیم ... « : وا  تسا . هدرک  لقن  یئاهب  نایدوهی  زا  ررکم  ياهباتک  رد  دناهتـشاد ،
يهمه نونکا  هدش و  دیدپ  یگریت  اهنآ  نایم  هدنار و  ار  ناشنادنزرف  اههزیئاد و  اهرهاوخ و  اهردارب و  ردام و  ردـپ و  نادـنواشیوخ و  همه 

هللا فطل  زج  تسین  راک  ردـنا  تسد  یناریا  چـیه  تسا و  هناگیب  کی  مه  اجنآ  نایئاهب  رـس  گرزب و  تسا و  ناـگناگیب  تسد  رد  اـهراک 
 » راک نیا  هب  ناریا  رد  هک  شیک  نیا  نارورـس  روگ  رـس  رب  تسناـیئابه  ندـنادرگ  ندروآ و  شراـک  تسا و  یئاـهب  نادوهج  زا  هک  میکح 

. موش هاگآ  اهزیچ  زا  يرایـسب  رب  منک و  زاب  ار  یـسیون  همان  رد  اهنآ  زا  نت  دنچ  اب  هک  مدـش  نآ  رب  ورنیا  زا  دـنیوگیم . یناوخ »  همانترایز 
هب يزیچ  نخـس  نایم  رد  مروآیم . امـش  يارب  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  هک  دندادیم  خساپ  ارم  ياهـشسرپ  غیردیب  دنتفریذپ و  مه  اهنآ 

نیا شور  نیئآ و  دنتـسه و  يدوهی  نب  خـیب و  زا  میکح  نادـناخ  دـیریگب : نآ  زا  ياهرهب  دـینک و  شوگ  بوخ  تسین  دـب  هک  دـمآ  مداـی 
يراوتسا هحفص 173 ] یناملسم [  رد  دش و  ناملسم  بویا  رتکد  دناهتفرورف : یـشیک  رد  اهنآ  زا  ياهتـسد  ره  یلو  دنرادیم ، هگن  ار  شیک 

شناگتـسب زا  هتـسد  کـی  هللارکـش و  ازریم  دنتـسه . مه  نونکا  هک  ناـنچ  دومن ، ناملـسم  ار  شنادـنزرف  تفریم و  دجـسم  هب  داد ، ناـشن 
هاگیاپ سونیلاـج  ازریم  دـندش و  تناتـستورپ  یحیـسم و  هللارون  ازریم  نادـنزرف  بوقعی و  ازریم  سونیلاـج و  ازریم  دنتـسه . هدوب و  يدوهی 

رهچونم و رتـکد  ردـپ  وطـسرا  رتـکد  درکیم . ینارنخـس  لـیجنا  يور  زا  دوب و  هدـب  دـنپ  هبنـشکی  ياـهزور  اـسیلک  رد  تفرگ و  یـشیشک 
شوج روش و  دـندرکیم  ییامندوخ  هک  یـشیک  ره  رد  اهنیا  يهمه  دـندش و  یئاـهب  میدرب  ار  شماـن  هک  هللافطل  شردارب  نیـسحمالغ و 

ناراگتـساوخ زا  کیچیه  هب  ار  دوخ  يابیز  رتخد  وطـسرا  هک  اجنآ  ات  دـندوب  هناگی  تسدـمه و  مه  اب  همه  هناخ  رد  یلو  دـندادیم ، ناشن 
شیک چیه  مدرم  اب  نم  هک  دینادب  مه  ار  نیا  دسیونیم ... « : رگید  ياج  رد  يدتهم  یحبـص  [ . 91  « ] داد سونیلاج  ازریم  هب  دادن و  یئاهب 
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نم هدیمان و  یئاهب  ار  دوخ  ویر  هار  زا  غورد و  هب  هک  هورگ  نیا  اب  یلو  مراد ، يرایسب  ناتسود  لیئارـسا  نایم  رد  مرادن و  ینمـشد  ینییآ  و 
دناهدرک رایـسب  تشز  ياهراک  دـننادن  يدوهی  ار  اهنیا  مدرم  هک  مان  نیا  يهیاس  رد  اهنیا  اریز  مرادـن ، شوخ  لد  مناوخیم  دوهج  ار  اـهنآ 

یمرگ يدزد و  یلغد و  ياهوراد  نتخاس  اهنیمز و  ياـهب  ندرب  ـالاب  اـههناخ و  ینارگ  تسا . هدیـسر  روشک  مدرم  يهمه  هب  شناـیز  هک 
بیرف يراکتـشز و  رازاب  یئاور  یکاپان و  يراکهبت و  روشک و  نوریب  هب  یناتـساب  ياـههناشن  هحفـص 174 ] ندرب [  يراوخ و  هراس  رازاـب 
هحفص [ . ] 92 . « ] دنزارفارـس يرگ  یئاهب  هب  نازیرگ و  يدوهی  مان  زا  هک  تسا  هورگ  نیا  تسد  اب  همه  راجنهان  ياـهراک  هب  هداـس  ناـنز 

[ 175

وا تشذگرد  زا  سپ  ثداوح  ینابر و  یقوش 

هراشا

تلاسک هک  دنراد  هدیقع  فلاخم  يهتـسد  تسا . ینابر  یقوش  گرم  عوضوم  یئاهب ، نوگانوگ  ياههورگ  فالتخا  دروم  لئاسم  زا  یکی 
هب یقوش  هک  دـنیوگیم  هداد ، شرتسگ  ار  داقتعا  نیا  یتح  تسا . هدـنام  موتکم  نانآ  رظن  زا  یللع -  هب  تیئاهب -  ربهر  نیمراهچ  گرم  و 
هب اجنیا  رد  تسا . هتـشذگرد  تلع  نیمه  هب  هدش و  مومـسم  سیلگنا  رادفرط  نایئاهب  زا  رگید  نت  ود  یکی  لوسکام و  مناخ  هیحور  تسد 

1957 1337 ش -   ) یئاهب هدفه  دصکی و  لاس  لوا  يهمین  زا  ینابر  یقوش  میزادرپیم : قفاوم  فلاخم و  هاگدید  زا  عوضوم  نیا  یـسررب 
يارب شکیدزن  نارای  قیوشت  نیطـسلف و  رد  یلحم  ناکـشزپ  زیوجت  هب  اذـل  درکیم . دوخ  ندـب  رد  یمومع  یتحاران  تلاـسک و  راـهظا  م )
اهلته زا  یکی  رد  رهوش  نز و  و  دش ، ندنل  دراو  شرـسمه  لوسکام »  مناخ  هیحور  قافتا «  هب  ربتکا 1957  متسیب  زور  پآ »  کچ  کی « 

ياعدا هب  انب  هک  دش  رهاظ  یقوش  رد  دیدش  يازناولفنآ  کی  راثآ  ناهگان  ناتسلگنا ، تختیاپ  رد  تماقا  هتفه  کی  زا  سپ  دندیزگ . تماقا 
زا یشان  دیدش  تیمومـسم  ار  وا  گرم  تلع  ياهحفـص  يهیرـشن 11  کی  یلو  تشذـگرد . زین  يرامیب  نیمه  هب  ءالتبا  تلع  هب  ناکـشزپ 

[ » ... هحفص 176 دسیونیم [ : خسار  تباث  هتسشنزاب  گنهرس  هیرشن -  نیا  هدنسیون  دنادیم . وا  نارای  زا  ياهدع  يو و  رسمه  تاکیرحت 
اب اذـل  دـندشن . دوب  هدـعب  وه  نم  هک  نآ  يهیلاـع  هسیئر  ضیوـعت  یللملانیب و  تئیه  ندز  مه  رب  هلاـسهد و  يهشقن  رییغت  هب  میلـست  نوـچ 

ناتـشگنا ياهدـنب  هدومن  ار  دوخ  رثا  مومـس  ربتکا  هبنـشکی 27  زور  مومـسم و  ار ) یقوش   ) نانفا يزویلاـب  نسح  یبارف و  ناـج  تکراـشم 
طقف ریخ ، دـندومرف « : دـنیامرفیم ...؟ ساسحا  مه  يرگید  درد  كرابم  لکیه  ایآ  دـنکیم  لاوئـس  مناخ  هیحور  ددرگیم . ملأتم  كرابم 
لکیه بش  نآ  ماهتـسخ »  یلیخ  ماهتـسخ ... یلیخ  نم  دـندومرف «: هفاـضا  دـعب  و  تسا » ... هدـش  اذـک )  ) ضبقنم دـنکیم و  درد  اهتـشگنا 

قذاح و ياهبیبط  ندـنل و  رد  یئاهب  تالیکـشت  یلم و  لفحم  ندوب  اـب  دـسریم و  هجرد  هب 39  بت  نیا  دـعب  زور  دنتـشاد و  بت  كرابم 
یئاود يهخـسن  ددرگیم و  سانـشان  بیبط  رفن  کی  نتفای  هب  قفوم  مناخ  هیحور  يدایا ، نینواعم  يداـیا و  رفن  ود  زهجم و  ياهناتـسرامیب 
هنیاعم زا  سپ  دیآیم . كرابم  لکیه  تدایع  هب  دوشیم ، غراف  هناخـضیرم  راک  زا  روبزم  بیبط  هک  بش  رـس  ذخا و  هنیاعم  رامیب و  نودـب 

لیکـشت یکـشزپ  ياروش  نیا  دوجو  اـب  دـناهدش ، ییایـسآ  يازناولفنآ  هب  ـالتبم  مناـخ  هیحور  مه  یناـبر و  یقوش  مه  هک  دـنکیم  راـهظا 
يارب دهدیم  هزاجا  رتکد  هک  دوشیم  بوخ  يروط  هب  مناخ  هیحور  لاح  هبنـشهس  زور  دنزاسیمن . علطم  ار  رما  یناهج  زکرم  دنهدیمن و 

نیا هک  يدوجو  اب  هحفص 177 ] [ . ] 93 ... « ] تسا هدوب  يراک  هچ  يارب  تسا  هدشن  مولعم  مهم  رما  نیا  یلو  دـنورب . جراخ  هب  یمهم  رما 
رب و  تیئاهب »  نیون  مظن  داجیا  يارب «  ینابر  یقوش  یمومع »  تیمومسم  زا «  هک  تسا  يدنس  اهنت  هدنـسیون ، فرط  زا  هدش  ءاضما  هیرـشن 

دوخ اریز  درک . لوبق  دیدرت  اب  ار  نایئاهب  ياوشیپ  تیمومـسم  ناتـساد  دـیاب  لاح  نیا  اب  تسا ، تسد  رد  وا  یمیظنت  هلاسهد  هشقن  ندز  مه 
صیخـشت یـسیلگنا  کشزپ  هک  دسیونیم  وا  رتنییاپ  رطـس  دنچ  یلو  دـناهدرک  مومـسم  ار  ینابر  یقوش  هک  تسا  یعدـم  ادـتبا  هدنـسیون 

زا وا  جورخ  و  لوسکام »  مناخ  هیحور  يروف «  يدوبهب  هدنـسیون ، اما  تسا . هداد  رامیب  درم  نز و  رد  ییایـسآ  يازناولفنآ  يرامیب  يـالتبا 
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نایئاهب ياوشیپ  تیمومـسم  هرابرد  شدوخ  نظءوس  هیاپ  ار  رما  نیمه  هدرک ، یقلت  دیدرت  کش و  اب  مهم »  رما  ماجنا  يارب  ار «  ناتـسرامیب 
ار ندـنل  رتدوز  هک  دنتـشاد  لیم  كرابم  لکیه  دـسیونیم ... « : نینچ  ار  ینابر  یقوش  گرم  ناتـساد  يهلابند  خـسار  گنهرـس  دـنادیم .

یلو ترـضح  نیب  طبار  وضع  هک  مناخ  هیحور  زاب  دوشیم و  عنام  ادج  رتکد  نکلو  دنیامن ، تعجارم  افیح  هب  هیلوا  هشقن  قبط  هتفگ  كرت 
یبارف ناج  و  دـهدیمن ، عالطا  یناث  رما  یلو  یللملانیب و  تئیه  ینعی  یئاهب  یناـهج  زکرم  هب  ار  بتارم  دـندوب ، یللملانیب  تئیه  هلارما و 
ندـنل نایئاهب  یلم  لفحم  وضع  رما و  يدایا  زا  مه  وا  هک  نانفا  يزویلاب  نسح  ای  دوب  ندـنل  نایئاهب  یلم  لفحم  یـشنم  رما و  يدایا  هک  مه 

مود هبنش  حبص  راچان  هب  دنیامنیم . يراددوخ  یکـشزپ  ياروش  لیکـشت  تلاسک و  مالعا  زا  و  دنزاسیمن ، علطم  ار  یئاهب  تالیکـشت  دوب 
یناف ناهج  دنیامن و  لیمکت  ات  دنهد  هئارا  ار  هلاسهد  يهشقن  دنتساوخ  مناخ  هیحور  زا  هدید  گنت  دوخ  هب  ار  هصرع  كرابم  لکیه  ربماون 

ار نآ  دیاب  نم  ریخ ، دندومرف « : هلارما  یلو  ترـضح  هک  هدمآرب  كرابم  رطاخ  فارـصنا  تعنامم و  ددص  رد  مناخ  هیحور  دننک . عادو  ار 
تـسپ اب  مه  رگید  مسا  ود  یکی  تسا . هدـنامن  یقاب  يرگید  زیچ  هلباـقم  زج  هدرک و  هحفـص 178 ] تحاران [  ار  نم  رکف  اریز  منک . ماـمت 
هنوگچ دربیم ، نیب  زا  ارم  راکنیا  دـندومرف « : هشقن  لیمکت  نمـض  رد  زاب  منک .»  مامت  ار  نآ  دوش و  هفاـضا  نآ  هب  دـیاب  هک  هدیـسر  زورما 

عقوـم رد  دندیـسریم و  رظن  هب  هتـسخ  هشقن ، راـک  زا  تغارف  زا  سپ  بوـبحم  یلو  ترـضح  زور  نآ  مهد » ...؟ همادا  نآ  هب  تسا  نکمم 
زا یکاح  كراـبم  تبحـص  زرط  بش  نآ  رد  دـندومن . عاـنتما  اذـغ  لواـنت  زا  یلکب  بش  ماـگنه  دـندومرف و  تعاـنق  همقل  کـی  هب  راـهان 

ترارح و اب  نانچ  راب  نیا  دندومرفیم و  تانایب  يدیدم  تدم  دندوب و  هدرسفا  نیگمغ و  رایسب  رایسب  كرابم  لکیه  دوب . دایز  یگدرسفا 
[ . 94 ... « ] دندومن شوشم  برطضم و  ناشیرپ و  ار  هعینش  لامعا  نیا  رد  نیکراشم  رطاخ  یتح  هک  دندومرف  نایب  لیـصفت  هب  تدش  رثأت و 

ندرک نوگرگد  يارب  یناهنپ  تازرابم  تافالتخا و  زین  يدنفا »  یقوش  گرم «  زا  لبق  میهد  ناشن  هک  تسا  رطاخ  نادـب  تالمج  نیا  لقن 
، هدوب ریاغم  دشیم  وا  نیـشناج  تسیاب  هک  یـسک  ای  نایئاهب ، ياوشیپ  هلاسهد  هشقن  اب  هک  يدیدج  هقیرط  داجیا  تیئاهب و  هریدـم  هاگتـسد 

گرم ماگنه  ات  اذـل  دـناهدوبن ، قفاوم  وا  تارظن  اب  زین  شنایفارطا  هدوب و  اهنت  ندـنل  رد  ینابر  یقوش  مایا  نآ  رد  نوچ  تسا . هتـشاد  دوجو 
ات دوشیم ، رتهب  ینابر  یقوش  لاح  ناهگان  اما  دـننامب . عالطایب  اهدروخرب  نیا  زا  نایئاهب  ات  دـنراذگیم  شوپرـس  تافالتخا  يور  رب  يو 

یلو دـنک . تمیزع  نیطـسلف  هب  هبنـش  هس  حبـص  دـناوتیم  یقوش  هک  دـیوگیم  دـیآیم ، وا  تدایع  هب  کشزپ  ماگنه  بش  یتقو  هک  اجنآ 
ادرف سپ  ادرف و  تسین  مزال  دـیوگیم « : وا  هب  یناـبر  یقوش  تسا ، هحفـص 179 ] هدوب [  کشزپ  تحارتسا  لیطعت و  زور  هبنـشکی  نوچ 
مناخ هیحور  ربماون «  مراهچ  هبنـشود  زور  حبـص  دـنکیم . تحارتسا  یتحاراـن  نودـب  ار  هبنـشکی  زور  ناـیئاهب  ياوشیپ  نیرخآ  دـیئایب » ...
ینابر یقوش  هک  دنیبیم  هدش ، قاطا  لخاد  اذل  دونـشیمن ، یباوج  نکیل  دـنزیم . رد  هتـسهآ  دوریم . شرهوش  قاطا  يوس  هب  لوسکام » 

رد یقوـش  تسا . زاـب  شنامـشچ  هتفرگ و  رارق  پچ  تسد  رب  شتـسار  تسد  تسار و  هناـش  رب  وا  پچ  تسد  هدـیباوخ و  پچ  يوـلهپ  رب 
نسح نینچمه «  وا  دهدیم . عالطا  جلاعم  کشزپ  هب  ار  شرسمه  گرم  ربخ  لوسکام  مناخ  دوب . هتـشذگرد  بیترت  نیدب  تلاح و  نیمه 

، یبارف ناج  دـنکیم . هاگآ  یقوش  گرم  زا  دـندوب ، زین  هلارما »  يدایا  زا «  ود  ره  هک  ار  ندـنل  لفحم  یـشنم  یبارف »  ناـج  و «  يزویلاـب » 
هیهت ار  ریز  فارگلت  سیونشیپ  هاگنآ  دیآیم . وا  ندید  هب  یهاتوک  تدم  زا  سپ  هدرک ، توعد  توکس  شمارآ و  هب  ار  لوسکام  مناخ 

، تسین یقوش  گرم  زا  يربخ  فارگلت  رد  دـینکیم  هظحالم  هک  نانچ  هتبلا  دـننکیم . هرباخم  اـفیح  هب  هبنـشود  زور  رهظ  زا  دـعب  هدرک و 
یـسیلگنا و حانج  نافلاخم  هک  نانچ  ای  ناهج  رـسارس  رد  نایئاهب  نهذ  نتخاس  هدامآ  يارب  تسا  یتامدقم  كرادت  طقف  تفگ  دـیاب  هکلب 
هب هجوت  اب  یقوش ، گرم  زا  سپ  هک : میمـصت  ذاختا  تقو و  ندنارذگ  يارب  تسا  یتصرف  اهنت  دنراد ، هدـیقع  هیحور  ناوریپ  نارادـفرط و 

لفحم نوچ «  يراکنا  لباق  ریغ  تردـق  هب  هجوت  اب  نینچمه  و  تسا -  هدـنام  یفخم  مه  زورما  هب  ات  هک  دوجوم -  ياهینمـشد  اهتفلاخم و 
اب هک  فارگلت  نیتـسخن  نتم  لاـح  ره  هب  درک ؟... دـیاب  هچ  اـکیرما ، ناـیئاهب  نتفرگ  تردـق  یمیر و  نسیم  تساـیر  ناـیئاهب ،»  یللملانیب 

يازناولفنآ يهضراـع  هب  يرطخم  عضو  هب  هلارما  یلو  ترـضح  تسا ... « : ریز  حرـش  هب  هدـش ، هرباـخم  ناـهج  رـسارس  هب  هیحور  ياـضما 
نوع تاجانم  اعد و  اب  دنهد  عالطا  نارای  هب  دنیامن . علطم  ار  هیلم  لفاحم  هحفص 180 ] دیئوگب [  [ 95  ] يورل هب  دناهدیدرگ . یلتبم  یئایسآ 
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فارگلت رد  یقوش  گرم  زا  يربخ  اهنت  هن  هک  دـینکیم  هظحـالم  [ . 96  « ] هیحور دـنیامن . تلئـسم  هلارما  هظفاحم  تهج  ار  یهلا  نوص  و 
زا ار  شیوخ  ربهر  لجاع  يافـش  دـنرادرب و  اعد  هب  تسد  اـت  تسا ، هدـش  هتـساوخ  ناـیئاهب  زا  رهاـظت  يراـکبیرف و  یعون  اـب  هکلب  تسین ،

گرم زا  سپ  نایئاهب  یگدـنکارپ  هقرفت و  زا  ات  تسا ، هدوب  يرگید  گـنرین  دوخ  نیا  ناـفلاخم ، يهدـیقع  هب  دـنهاوخب . دـنوادخ  هاـگرد 
هیحور هکنیا  زا  لـبق  دـندشیم ، فـقاو  رما  نیا  هب  ناـیئاهب  رگا  نوـچ  دوـش . يریگوـلج  یعطق -  میمـصت  ذاـختا  اـت  ناـشربهر -  نـیرخآ 

نابز هب  دوخ  نیا  و  دندیورگیم ، نایئاهب  یللملانیب  لفحم  یمیر و  نسیم  هب  زیچ  ره  زا  لبق  دـننک ، ذاختا  یمیمـصت  ناهارمه  لوسکام و 
هلارما يدایا  زا «  یکی  هک  يرگایج »  رکوی  رتکد «  اب  نفلت  اب  یبارف  ناج  فارگلت ، نیا  يهرباخم  زا  سپ  لاح ، ره  هب  دوب . یسیلگنا  حانج 

يو زا  دهدیم و  عالطا  وا  هب  ار  تیئاهب  ياوشیپ  نیرخآ  گرم  ربخ  هدرک  تبحص  دوب ، یللملانیب »  ياروش  تئیه  نیلوا «  رایس  وضع  و  « 
تعاس کی  زا  سپ  دوشیم و  ندـنل  دراو  تعاس 8 -  بش -  هبنـشهس  وا  دناسرب . ندنل  هب  ار  دوخ  گنرد  ياهظحل  نودب  هک  دـهاوخیم 

: دوشیم هرباخم  افیح  هب  زین  فارگلت  نیا  انمـض  دهدیم . عالطا  تاعوبطم  ندنل و  ویدار  هب  ار  ینابر »  یقوش  تشذگرد «  ربخ  تروشم ،
هب دوب ، هدـش  هدرپـس  یهلا  ناراـی  هب  ءاهبلادـبع  ترـضح  فرط  زا  هک  یـسدقم  تناـما  ءاـبحا و  بولق  بوبحم  يدـنفا  یقوـش  ترـضح  » 

مئاق تماقتسا  هحفص 181 ] هب [  دییامن  دیکأت  نارای  هب  دندومرف . دوعص  باوخ  تلاح  رد  یبلق  هلمح  رثا  رب  یئایـسآ  يازناولفنآ  يهضراع 
کـسمت هتفاـی  میکحت  تیوقت و  ادـکوم  بوـبحم  یلو  فرط  زا  اریخا  شرورپ و  كراـبم  تیاـنع  لـظ  رد  هک  هلارما  يداـیا  هسـسؤم  هب  و 

هب تبـسن  یهلا  نارای  هیلم و  لفاحم  مامت  يرادافو  رب  هتـسیاش  روط  هب  دـناوتیم  روظنم  دـصقم و  تدـحو  بولق و  تدـحو  اـهنت  دـنیوج .
رد دوشیم  هظحالم  هک  نانچ  [ . 97  « ] هیحور دهد . تداهش  هدومرف  هلارما  هب  تمدخ  يادف  ار  دوخ  تایح  مامت  هک  هلارما  یلو  ترـضح 

هناشن دـناوتیم  نافلاخم  تاراهظا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  ناـیئاهب  تماقتـسا  تدـحو و  يور  زیچ  ره  زا  شیب  زین  فارگلت  نیا 
افیح و هب  هزانج  لمح  راـک  نداد  بیترت  يارب  فارگلت ، يهرباـخم  زا  سپ  دـشاب . ناـیئاهب  نیب  رد  تتـشت  یگدـنکارپ و  زا  يرگید  هدـنز 

هورگ هدیقع  هب  هک  دش  تروشم  لگاشلوم »  تربلدا  رتکد «  اب  ینفلت  دوب  هدـش  ماجنا  تیئاهب  نایاوشیپ  ریاس  يارب  البق  هک  یمـسارم  ماجنا 
یکشزپ و ياروش  لیکشت  نودب  خسار »  گنهرس  هتـشون  هب  انب  [ 98  « ] رهطم شرع  لیسغت  يراذگاو  نمـض  هدومن  لافغا  ار «  وا  فلاخم 
ار رهطم  دسج  رهظ  زا  دعب  تعاس 2  هبنشجنپ  زور  راضحا و  ندنل  هب  ینابر  یقوش  تداهـش  هب  تبـسن  رظن  ذخا  یللملانیب و  تئیه  روضح 
هب هجوت  اب  دیدرگ . نت  مین  نآ  نزو  هک  هداد  رارق  زنرب  زا  رگید  قودنـص  رد  ار  نآ  هدراذـگ و  مکحم  یبرـس  قودنـص  کی  رد  لیـسغت و 

تـسیاشان لـمع  نیا  هب  داریا  نیرتـکچوک  دـشاب  [ 99  ] رولب ای  گنـس  اـی  بوچ  قودنـص  دـیاب  هک  سدـقا  باطتـسم  باـتک  حیرـص  صن 
يدایا وضع «  رفن  هلمج 27  زا  هس  ره  هک  لوسکام  هیحور  يزویلاب و  نسح  یبارف ، ناج  لاـح ، ره  هب  هحفص 182 ] [ . ] 100 ... « ] دندومنن
نودب دوب  هدش  راضحا  ندنل  هب  هک  یللملانیب »  ياروش  تئیه  وضع «  اهنت  کمک  اب  دندوب ، زین  ندنل »  یلم  لفحم  وضع «  لوا  رفن  ود  و  « 

رارق عقوام  نایرج  رد  ار  اهنآ  اـی  دنـشاب و  هتـشاد  یللملانیب »  ياروش  تئیه  ياـضعا «  اـی  و  هلارما »  يداـیا  هیقب «  رفن  اب 24  یسامت  هکنیا 
( یلم لفحم   57  ) ناـهج ناـیئاهب »  یلم  لـفاحم  هیلک «  هب  ار  ریز  فارگلت  هداد و  اـفیح  هب  لـمح  يارب  ار  هزاـنج  یگداـمآ  بیترت  دـنهد ،
زا دندومرف  دوعـص  شمارآ  تیاهن  رد  یئایـسآ  يازناولفنآ  بقاعتم  زورید  هلارما  زیزع  یلو  ءابحا  مومع  بولق  بوبحم  دننکیم « : هرباخم 

میظع زادگناج  ناحتما  نیا  اب  ههجاوم  رد  ار  نانآ  دنریگ و  دوخ  هانپ  رد  ار  ءابحا  مراد  اجر  تنواعم  ياهتئیه  هیلم و  لفاحم  هللارما و  يدایا 
توعد تنواعم  ياهتئیه  هیلم و  لفاحم  ءاضعا  يدایا و  تارـضح  زا  دمآ . دهاوخ  لمع  هب  ندنل  رد  هبنـش  زور  عییـشت  مسارم  دنیامن . يرای 

ياههشقن دروم  رد  هدومن و  عامتجا  افیح  رد  يدوزب  هللارما  يدایا  هک  دـشاب  نیا  رب  رعـشم  دـیاب  یتاعوبطم  ربخ  ره  دـنبای . روضح  دوشیم 
فارگلت نیتسخن  نیا  يهرباخم  ددرگ » . دقعنم  هبنـش  زور  دوبدای  لفاحم  هک  دوشیم  دـیکأت  تخاس . دـنهاوخ  علطم  ار  یئاهب  ملاع  هدـنیآ 

هب اریز  دوب . ینابر  یقوش  صوصن »  تاروتـسد و «  زا  فلخت  و  تیئاهب »  نانادرگراک «  نیب  داـضت  رگـشیامن  ناـهج  ناـیئاهب  يهمه  يارب 
تئیه 9 دیاب  الومعم  هک  ار  ییاهراک  يهمه  دنتشادن ، تیئاهب  روما  يهرادا  رد  یتیلوئسم  چیه  هک  يدایا »  زا «  رفن  هس  مینیبیم  هک  يروط 

یمیر نسیم  ینعی  ینابر »  یقوش  نیـشناج «  دـشیم و  هدـیمان  یللملانیب »  ياروش  تئیه  ناونع «  اـب  هک  مظعا ) لدـعلا  تیب  نینج   ) يرفن
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وضع بیترت  نیدب  هحفـص 183 ] دنداد و [  ماجنا  نانآ  تروشم  نودـب  اصخـش و  دـنهد ، ماجنا  تشاد  هدـهع  هب  ار  نآ  تسایر  یئاکیرما 
هب ار  وا  نیفدـت  عییـشت و  مسارم  تیئاهب و  ياوشیپ  یگدـنز  تاعاس  نیرخآ  يهرادا  هک  یناسک  دـش . درط  تیئاـهب  زکرم  زا  ایـس  ناـمزاس 

ياوـشیپ نیرخآ  دـندرک . رهاـظ  داد  دـهاوخ  يور  وا  گرم  زا  سپ  هک  یتاـفالتخا  يهراـبرد  ار  يدـنفا  یقوـش  ینیبشیپ  دنتـشاد ، هدـهع 
تاـکیرحت رارمتـسا  جراـخ و  زا  نیدـناعم  تایدـعت  داـیدزا  راـثآ  دوب ... « : هدرک  دـیکأت  دوخ  نـئوژ 1957  زور 4  فارگلت  رد  تیئاــهب 

هب ینید  یسایس و  زا  تملظ  ياوق  رون و  هاپس  نیب  ءاهبلادبع  ترضح  ینیبشیپ  هب  انب  هک  تسا  يدیدش  مداصت  همدقم  لخاد  رد  نیکرحم 
تازورب يوه  سفن و  نیا  تسا . یناسفن  ياوه  سفن و  دـیامن  هزراـبم  وا  اـب  دـیاب  هک  رـشب  نمـشد  مظعا  دـش . دـهاوخ  عقاو  یهلا  ریدـقت 

هب دیدش  قلعت  ای  ددرگ و  یناسفن  ياهوزرآ  هب  لوغـشم  ای  دشاب و  دوخ  تالامک  هب  رظان  هک  دـنکیم  راداو  ار  ناسنا  یهاگ  دراد . هفلتخم 
نیا زا  دنناتسادمه و  نمشد  نیا  اب  هللارما  يادعا  دوشیم . رشب  تلالض  فارحنا و  يهلیسو  هلیح  رازه  هب  ای  دبای و  دوخ  هیـصخش  تایرظن 
یهلا روهظ  تسین . نامیا  لابقا و  هب  روبجم  یـسفن  چیه  دـنیامن . قیفلت  قیرزت و  نایئاهب  يهعماج  رد  ار  دوخ  مومـس  هک  دنـشوکیم  قیرط 

شناوریپ زا  میدومن و  لوبق  ار  یهلا  روهظ  لالقتـسا  يدازآ و  لامک  هب  هکنیا  زا  سپ  یلو  تسا ... ناسنا  عون  هب  نانم  بر  هیطع  تبهوم و 
هب ار  روما  مامز  دنتسناوت  هاوخدوخ  رورغم  دارفا  هتشذگ  راودا  رد  میرادن . هنامیمـص  دایقنا  فرـص و  تعاطا  زج  ياهراچ  میدش  بوسحم 

ترـضح هک  هچ  دـیامرفیم ، تنایـص  ظـفح و  قاـثیم  يهوـق  مظعا  مرکا و  رود  نیا  رد  یلو  دـنوش ، هللارما  ررـض  بابـسا  دـنریگ و  تسد 
رییغت و رب  رداق  زگره  يدحا  و  دندومرف ، ررقم  هکرابم  يایاصو  حاولا  رد  ار  هینابر  تیاده  ضیف و  يراجم  هسدقم و  تاسـسؤم  ءاهبلادبع 
ظوفحم و رورغ  ربک و  لها  دـض  زا  یهلارما  تناصو  ینامحر  تعیرـش  تلاصا  یئاهب و  هعماج  تدـحو  هکنیا  يارب  و  تسین ، نآ  لیدـبت 

ادابم ار  تاملک  نیا  هحفص 184 « ] دیامرفیم [ : نینچ  تاسسؤم  نیا  تیمها  يهرابرد  تردق  لامک  هب  ایاصو  حاولا  رخآ  رد  دشاب  نومأم 
زاب داهتجا  باب  دـنک و  یئار  دوخ  دزارفارب و  تفلاخم  ملع  دـنک و  ياهناهب  یثکان  ضقان  ره  دوعـص  زا  دـعب  دـننام  دـیامن و  لیوأت  یـسک 

، میدـید هک  نانچ  اما  [ . 101 .... « ] دـنیامن لدـع  تیب  رما و  زکرم  زا  سابتقا  لک  دـیاب  هن . صوصخم  داقتعا  یئار و  قح  ار  یـسفن  دـیامن .
هدـید هب  ار  تادـیکأت  ایاصو و  نیا  زا  مادـک  چـیه  دـندوب ، تیئاهب  ياوشیپ  نیرخآ  یگدـنز  تاظحل  نیـسپاو  دـهاش  هک  یناـسک  نیرخآ 

تیئاهب هعماج  رد  تتـشت  فالتخا و  يهدنهد  ناشن  شیپ  زا  شیب  هک  دنتفرگ  شیپ  رد  يراتفر  تاظحل  نیتسخن  نامه  رد  نانآ  دـنتفرگن .
رتـشیب هک  دـیناسر  هجیتـن  نیا  هب  ار  ناـفلاخم  دـش  زاربا  ادـعب  هک  ییاـهرظن  راـهظا  داـضت و  نیمه  تفریمن . يراـظتنا  مه  نیا  زج  هک  دوب 

سپ نیا  زا  هک  یبلاطم  تیئاهب . زا  يرادـساپ  نامیا و  عوضوم  هن  تسا  یلبق  ناربهر  زا  هدـنامزاب  ثاریم  يدام و  لئاسم  رـس  رب  تاـفالتخا 
درک . دهاوخ  نشور  رتهب  رتشیب و  ار  ام  ثحب  دروم  يهلئسم  دمآ ، دهاوخ 

ینوناق ریغ  تشادرب  ءاهبلادبع و  ءاضما  لعج 

نایئاهب يهماع  لاوما  يربهر و  قودنـص  ياهکمک  زا  هدـش  تیئاهب  همکاح  تالیکـشت  دراو  هک  يزور  نیتسخن  زا  ینابر ، یقوش  هکنیا  اب 
یبتک هلاوح  یتفگنه  غلبم  ییاکیرما  رهوش  نز و  کـی  راـب  کـی  تسا . هدـش  هدـید  ییاـهیتسردان  وا  زا  راـب  نیدـنچ  یلو  دوب ، رادروخرب 

يهلاوح شیاضما  لعج  اب  يو و  عالطا  نودب  ینابر  یقوش  دندوب ، هداتسرف  ءاهبلادبع  يارب  یسیلگنا  سکوک »  فورعم «  تکرـش  هلیـسو 
12 هحفـص 185 ] دنـسیونیم [ : نینچ  ار  ءاهبلادبع  ءاضما  لعج  یقوش و  هدافتـسا  ناتـساد  درک . تشادرب  دوخ  عفن  هب  ار  یلاسرا  تفگنه 
هب شنتفر  یقوش و  ازریم  يریگهرانک  دیسر  ، 32  / 2 هخروم 20 /  امش ، يهمان  یحبص  ياقآ  زیزع  تسود  هیروف 1954   1332 نمهب 1 - 

یقوش اکع . افیح و  رد  ءاهبلادـبع  معز  هب  ضقان  تباث و  یئاهب -  لفاحم  طاسوا و  نیبام  بلاغ  رتاوت  عیاش و  ترهـش  بسح  هب  جراـخ - :
هب دیدیم  تحلصم  هک  ار  هچنآ  هدراو و  تالسارم  زا  درکیم . یسیلگنا  نابز  هب  تالسارم  تابتاکم و  هب  یگدیـسر  دوب و  ءاهبلادبع  ریبد 

دنتسه هیلع  قفتم  همه  تشاذگیم . یفخم  ناهنپ و  ءاهبلادبع  نیع  زا  ار  هبوغرم  ریغ  تالسارم  ینعی  ار  هیقب  دیناسریم و  ءاهبلادبع  ضرع 
موعزم قاثیم  زکرم  هجوت  نسح  مشچ و  زا  دـیدرگ و  هیلع  بوضغم  هبترم  کـی  یقوش  یناـهج  لوا  گـنج  تیاـهن  هکراـتم و  زا  سپ  هک 

سیلگنا و هجراخ  ترازو  دانسا  همیمضهب  ینابر : یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا 
ناریا یتلود  دانسا 
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وـضع تیاو »  ثور  مان «  هب  ییاکیرما  يوناب  کی  هک  ات  دـنام  ناـهنپ  یط  رد  ینوگنرـس  تمقن و  تبکن و  نیا  ببـس  داـتفا . ءاهبلادـبع ) )
نیا زا  باقن  هدرپ و  یئاهب »  نامزاس  وا  نمشد  یئاهب و  بهذم  یمـسم «  شیوخ  باتک  رد  اداناک  اکیرما و  یئاهب  یناحور  نامزاس  درفنم 
کچ کی  ءاهبلادـبع  هب  یناهج  لوا  گنج  زا  سپ  شرهوش  اب  وناب  نیا  تشاذـگ . ماع  راظنا  هب  ار  عاـضوا  تقیقح  تشادرب و  نونکم  رس 
یتدم زا  سپ  دیسرن . ءاهبلادبع  بناج  زا  غلبم  نیا  ندومن  تخادرپ  لوصو  داتسرف . سکوک »  تکرش «  يهلیسو  هب  تفگنه  غلبم  هب  قطان 
تـشگ روبجم  وناب  دزن . یفرح  غلبم  نیا  زا  ءاهبلادبع  ناشتماقا  لالخ  رد  دندوب . ءاهبلادبع  نامهم  یتدم  دندمآ و  افیح  هب  شرـسمه  وناب و 

قباوس بسح  هب  نوچ  دومرف و  راهظا  یعالطایب  ءاهبلادبع  دنک . يراسفتـسا  ءاهبلادبع  زا  هلئـسم  هحفـص 186 ] نیا [  زا  شتماقا  رخاوا  رد 
یگدیسر هب  ار  دنربیم ) راک  هب  موحرم  ياج  هب  ار  هژاو  نیا  اجنآ  رد   ) عوفرم نسحم  ازریم  دوخ  داماد  دوب ، انـشآ  هاگآ و  روما  تایندل  هب 

هب وناب  تریح  بجعت و  تیاهن  اـب  هدیـسرن . کـچ  نیا  تفگ : شیوخ  معز  هب  يرهاـظ  تاـقیقحت  زا  سپ  عوفرم  دومرف . رومأـم  رما  نیا  هب 
رد دوخ  يهبعش  زا  ار  هلئـسم  مه  تکرـش  دومن و  هلاوح  ندنل  رد  سکوک »  تکرـش «  زکرم  هب  ار  هلئـسم  نیا  فیلکت  تشگزاب و  اکیرما 

دیلقت و ار  ءاهبلادبع  ياضما  هدنیآ  تسا ) یقوش  مانیاپ   ) موعزم رما  یلو  یقوش  هدیـسر و  املاس  کچ  هک  دـندید  هعفد  کی  دیـسرپ . افیح 
دلقم روزم و  ياضما  مامضنا  هب  ار  کچ  نیا  شیوخ  باتک  رد  وناب  هدومن . فرصت  هتفرگ و  ار  تفگنه  لوپ  هلیسو  نیا  هب  هدومن و  ریوزت 

زا ابوکنم  هیلع و  ابوضغم  دز و  مدـق  رـس  هب  رما ، یلو  ماقم  دزمان  یقوش  باکترا ، سالتخا و  نیا  زا  سپ  هدرک . روارگ  پاـچ و  ءاهبلادـبع 
، همه نیا  يهقباس  تسا و  ناوارف  لیبق  نیا  ياهتحاضف  دیئامنب . كرادـت  دـیناوتیم  بارهـس  ازریم  هلیـسو  هب  ار  باتک  نیا  تخیرگ . افیح 
هک دندوب  بارطـضا  شالت و  رد  ءاهبلادبع  لآ  ءاهبلادبع ) رهاوخ   ) ایلع يهقرو  هب  بقلم  مناخ  هیئاهب  گرم  زا  سپ  تسا . لام  هاج و  بح 

ءاهبلادبع داماد  شیوخ  برآم  هیاغلل و  اذیفنت  دـنریگب . يزیچ  مناخ  هیئاهب  ثاریم  زا  هللاعیدـب  ازریم  یلع و  دـمحم  ازریم  يو  ناردارب  ادابم 
هب مناـخ  هیئاـهب  زا  تثارو  رـصح  ياـضاقت  رب  ینبم  یتـساوخداد  ناـنفا  یحور  ازریم  ءاهبلادـبع  هون )  ) دـیفح هئطوت  اـب  عوفرم  لـالج  ازریم 

توفلا نیح  درادن و  یثراو  ءاهبلادبع  هحفص 187 ] ياهرتخد [  زج  ماخ  هیئاهب  هکنیا  زا  یکاح  هتشاد  میلـست  افیح  سیلگنا  یندم  هاگداد 
نیا دـندرک . راکنا  هرملاب  دـندوب  راوخ ) يزور  هدـنز و   ) قزری یح  هک  ار  مناخ  هیئاهب  ناردارب  هدوب و  رـصحنم  اهنآ  هب  هثرو  گرم ) هاگ  )
عیدب ازریم  عمـس  هب  ار  نیون  ریوزت  نیا  هدازلالح  ملـسم  کی  هاگداد  ریبد  دندومن . دییأت  دنگوس  مسق و  تحت  نیروکذـم  ار  تساوخداد 
رصح همان  یهاوگ  همکحم  نآ  زا  یمالـسا  فینح  فیرـش  عرـش  بسح  هب  هدرک و  هعجارم  اکع  رد  هیعرـش  يهمکحم  هب  يو  دیناسر . هللا 
غورد تداهش  ریوزت و  يوعد  تارضح  هیلع  رب  افیح  یـسیلگنا  هاگداد  رد  كرادم  نیا  يهلیـسو  هب  دیدرگ و  رداص  مناخ  تیئاهب  تثارو 

، تارضح عفادم  لیکو  لش »  نیاو  ياقآ «  دوب . رـضاح  هللا  عیدب  ازریم  يوعد  یگدیـسر  يارب  هسلج  زور  رد  دومن . هماقا  بذک  دنگوس  و 
تفگ و تخس  داد و  رشت  تارضح  هب  دیبلط و  ترذعم  نایب  یگدنمرش  تلاجخ و  زا  دید و  قزری  یح  نیع  ما  هب  ار  وا  تخانـش و  ار  يو 
تفرگ و سپ  ار  تارـضح  تثارو  رـصح  یهاوگ  ياضاقت  درک و  باطخ  هاگداد  سیئر  هب  دومن و  صخرم  هاگداد  قاطا  زا  ار  تارـضح 

ندرک نشور  شدوصقم  دوبن ، هاـجلل  اـصرح  لاـملل و  اـعمط  هللا  عیدـب  ازریم  ياوعد  قیلعت . نودـب  داد  هیـضرت  درک و  شطبخ  هب  ضارتعا 
دمحم ازریم  يهثرو  اب  شگرم  زا  لبق  هللا  عیدـب  ازریم  هک  نانچ  دوب ، ءاهبلادـبع  لآ  ياههعـضاوم  اههئطوت و  ندومن  اـشفا  لاـح و  تقیقح 

: - ءاهبلادبع موعزم  همان  تیصو  داد . لاقتنا  لقن و  يداشنم  نیدباعلانیز  هب  اکع  رد  هنینج  هعرزم  رد  مناخ  هیئاهب  زا  ار  هثوروم  هصح  یلع 
ایض هک  دنیوگیم  تسا و  روزم  یلعج و  هحفص 188 ] همان [  تیـصو  نیا  هک  دنلئاق  دقتعم و  نیا  هب  اکع  افیح و  رد  یئاهب  هعلطم  رداصم 

. تشاد گرزب  یتلاخد  هعـضاوم  هئطوت و  نیا  رد  هدوب و  رهام  گنرز و  رایـسب  شردپ  طخ  ندرک  دیلقت  رد  ءاهبلادبع  رتخد  هعوفرم  مناخ 
اذل دـیدرگن ، تابثا  یندـم  هاگداد  ای  هیعرـش و  يهمکحم  رد  نامز  نآ  نیطـسلف  تموکح  یلومعم  ماظن  نوناق و  بسح  هب  همانتیـصو  نیا 

. ددرگ دـیدجت  تسا  مزال  لاس  ره  هللاءاهب  رماوا  صوصن  بسح  هب  همان  تیـصو  نایئاهب  یـضعب  لوق  هب  درادـن و  هتـشادن و  ینوناـق  تمیق 
فاصوا تایلها و  دقاف  تعیر  ظاحل  زا  اذل  دنک ،) هزات  دسیونب و  ون  زا  لاس  ره  ار  دوخ  يهمانتساوخ  دیاب  یئاهب  ره  هک  هداد  روتـسد  ءاهب  )
تافرـصت هب  هک  ءاهب  لآ  هیلع  هب  نعط  متـش و  بس و  هلاسر  کی  زا  تسا  ترابع  همان  تیـصو  نیا  نایئاهب  یـضعب  لوق  هب  مه  زاب  تسا و 
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رخاوا رد  ءاهبلادـبع  هدینـش  ارارک  ارارم و  وا  زا  بناـجنیا  هـک  هللاعیدـب  ازریم  لوـق  هـب  دـندوب . فلاـخم  ضراـعم و  ءاهبلادـبع  هیـضرم  ریغ 
فالخ و نیا  هک  دوب  نیا  ششوک  یعس و  درکیم و  ینامیشپ  تمادن و  راهظا  شناردارب  دوخ و  نیب  عقاو  جنـشت  فالخ و  زا  شیناگدنز 

لجا اب  شردارب  گرم  هک  دوب  لئاق  هللاعیدـب  ازریم  تشاذـگ . مامتان  ار  هشقن  نیا  ءاهبلادـبع  یئاـجف  گرم  یلو  ددرگ . عفترم  لـئاز و  رش 
ءاهبلادـبع گرم  نیح  رد  هک  تفگیم  اـمئاد  هنامیـشپ  هنافـسأتم و  اذـل  تشاد . هقـالع  هشقن  نیا  اـب  شگرم  دوبن و  یعیبط  توم  دوعوم و 

رهز  ) ممـست راثآ  هب  دنتـسم  هللاعیدب  ازریم  يهیرظن  نیا  دندیبلطن . یموکح  يابطا  زا  یکـشزپ ) یـسرزاب   ) یبط صحف  تیم و  حتف و  لمع 
عنـصت یعمج و  هتـسد  يراـکمه  هب  ءاهبلادـبع  لآ  ناـیئاهب  لوق  هب  هصـالخ  دوب . هدـید  ءاهبلادـبع  ندـب  رد  توم  نیح  رد  هک  دوـب  نداد )

نیا رد  تسا . صمقتم  دوبعم  مولعم و  حور  وا  رد  هک  دندیشارت  یقوش  صخش  رد  هزات  تب  دندومن و  تردابم  هحفص 189 ] همان [  تیصو 
فـصو بسح  هب  ءاهبلادبع و  هدیدنـسپان  تامدخلل  اریدقت  هناگیب  تلود  کی  ناشن  باسح  هب  هرینم  يدـیل  هب  هبقلم  ءاهبلادـبع  نز  هئطوت 

لبق ار  ءاهبلادبع  يدقن  تافلخم  هک  دوب ) هداد  وا  هب  ءاهب  هک  دوب  یمانیاپ   ) هنردا يهنک  نیا  دوجو  اب  تشاد ، یلوط  دی  ءاهبلادبع  ردپ  دوخ 
فطل و زا  دوب  هدادن  یقوش  هب  ار  راک  نیا  باسح  هدرک و  عیزوت  میسقت و  شردارب  شاهرتخد و  نیب  یقوش  بناج  زا  تسایر  مالعتـسا  زا 

لحم نآ  رد  دـش و  دـیعبت  یفن و  ءاهبلادـبع  ماقم  کیدزن  عوفرم  یلقـسابع  قاـطا  هب  دـیدرگ و  دورطم  هریظح  زا  مورحم و  یقوش  تیاـنع 
درم و هک  ات  درک  تشیعم  راتـسرپیب  راتـسرپ و  اب  دنق ) يرامیب   ) بالود ضرم  زا  ضیرم  دورطم و  بوکنم و  لوذخم و  اهنت  کت و  اهلاس 

یفارگوتوف سکع  هتفرگ  گرزب  يداریا  همان  تیـصو  هب  عجار  شروکذم  باتک  رد  همان  نیا  لوا  دنب  رد  روکذـم  ییاکیرما  يوناب  تفر .
يأر همان  تیصو  قوثو  تحـص و  رد  هداتـسرف و  ندنل  رد  ءالما  طخ و  صـصختم  کی  هب  ءاهبلادبع  یلـصا  طخ  حاولا  اب  ار  همان  تیـصو 
يأر هداد ، يأر  همان  تیصو  تیلعج  رب  كرادم  لئالد و  اب  هقیقد  تاعبتت  هنافاکـشوم و  تاقیقدت  زا  سپ  صـصختم  هدیبلط . ار  هربخ  لها 

رد هللاعیدب  ازریم  مه  دوخ و  تارکاذم  همان و  تیـصو  رد  یلع  دـمحم  ازریم  مه  تسا . جردـنم  وناب  باتک  رد  همان  تیـصو  سکع  اب  يو 
همان تیـصو  دـناهدومن ، بیذـکت  حرج و  در و  عطاس  ناهرب  عطاق و  لیلد  اب  همان  تیـصو  رد  ار  هدراو  تاـماهتا  نوعط و  دوخ  تارکاذـم 

هیـسدع رد  هک  ار  یـسکع  دـیریگب . نیما  دـمحم  ياقآ  زا  وا  زا  ياهخـسن  دـیناوتیم  تسا  هحفـص 190 ] هدـش [  روارگ  یلع  دـمحم  ازریم 
... قاوشا تایحت و  مالس و  تفر . تسد  زا  نایمیلک  فرط  زا  بناجنیا  لاوما  تراغ  يانثا  سکع  نیا  هنافـسأتم  یلو  متـشاد  هدش  هتـشادرب 

[ . 102  « ] دوش نشور  همه  يارب  ات  منک  هدرتسگ  زیراو و  ار  همان  نیا  متساوخیم  نم 

یقوش یجراخ  رسمه  طقف 

بتاک نارود «  رد  تیئاهب  رارـسا  همه  زا  هک  یحبـص »  يدـتهم «  هللالضف  هتـشون  زا  راـچانب  یناـبر »  یقوش  رتشیب «  تخانـش  يارب  نونکا 
رتخد ود  رـسپ و  ود  یقوش  زج  زا  تسا  یقوش  ردـپ  يداه  ازریم  میریگیم « : يراـی  تسا ، هتـشاد  عـالطا  ندوب  تیئاـهب »  غلبم  و «  یحو » 

درک و رود  دوخ  زا  دنار و  ار  همه  دز و  مه  هب  همه  اب  نادنواشیوخ  نایم  اهنآ  شخب  ءاهبلادـبع و  گیر  هدرم  لوپ و  رـس  رد  یقوش  دراد .
نز هب  دز و  رانک  ار  اهردارب  اهرهاوخ و  اهنآ و  نادـنزرف  اههزیئاد و  ردام و  دـندمآ . تفگـش  هب  همه  هک  دومن  یلدگنـس  راک  نیرد  نانچ 

. دـش هدـنار  نز  اب  زین  وا  تشاد  مان  رین  هک  یقوش  رهاوخ  رهوش  داهنن . نوریب  اهنآ  نامرف  زا  رـس  دـیبسچ و  نز  نآ  راک  سک و  یئاداناک و 
رهوش دوریم و  توریب  هب  رتخد  ود  میلعت  تهج  رین  موحرم  لایع  هک  تسا  لاـس  دـنچ  دـسیونیم « : وا  نادـنواشیوخ  زا  یکی  هراـب  نیرد 
رادربخ یـسک  دوشیم . توف  هدوب  اهنت  دوخ  لزنم  رد  هتغب  هتـشاد  بلق  یـشوخان  روکذـم  دوب . میقم  اـهنت  اـفیح  رد  هحفـص 191 ] ناشیا [ 

ترـضح هیبص  مناخ  احور  ترـضح  دـنزرف  دیهـش  يدـنفا  نسح  نانفا و  يدـنفا  یحور  ناـشیا  ماوقا  تارـضح  زور  ود  زا  دـعب  دوشیمن ،
راوج رد  تسا  یجهب  یکیدزن  هک  هبتعوبا  ناتـسربق  رد  ار  روکذـم  هزانج  دـنروآیم  یـضعب  لالج و  ازریم  اـقآ  موحرم  رـسپ  ءاهبلادـبع و 
ازارد هب  نخس  رگا  درکن « » . یلاؤس  دماین و  يدحا  تارـضح  فرط  زا  دنداد ... رارق  داماد  نسحم  دیـس  اقآ  شیومع  ریبک و  نانفا  شدج 

نیا دینادب  ات  مدروآیم  امش  يارب  دناهتشون  نم  ياهـشسرپ  خساپ  رد  یقوش  نادنواشیوخ  افیح  زا  هک  ییاههمان  زا  هتـسد  کی  دیـشکیمن 
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دیابن هک  منادیم  ماهدنمرش و  تشذگرس  نیا  يروآدای  زا  دنچ  ره  [ . » ... 103  « ] دننارذگیم راگزور  یتخس  یجنر و  هچ  رد  اههراچیب 
مک نامدرم  هنوگ  نیا  ياهدننامه  دینادب  دیـسانشب و  بوخ  ار  یقوش  هک  مراد  يدنمزاین  نوچ  یلو  تفگ ، ار  نانخـس  نیا  يراچان  هب  زج 

نانز يزرورهم  یگتـسبلد و  هیوب و  هن  دروآ ، رامـش  هب  نانز  زا  هن  تشاذگ و  نادرم  جر  رد  هن  ار  اهنیا  دوشیمن  هکنانچ  دنراد ، یتساک  و 
. دربب یپ  نآ  هب  ناسنا  تسا  راوشد  هک  تسا  ياهژیو  ياهیدـنبلد  اهمدآ  هنوگنیا  رد  ار . نادرم  ینابرهم  يرایـشوه و  درخ و  هن  دـنراد و  ار 

درم ار  ینز  ای  دـنکیم و  نز  ار  وا  یکـشزپ  شنک  اب  دـناباوخیم و  تخت  يور  ار  يدرم  یکـشزپ  ترک  یهاـگ  هک  دیاهدینـش ؟ منادیمن 
. ] دوزفا شیدرم  يورین  رب  هک  دوـشیم  تـسا  ناـنز  يوـخ  ياراد  تـسا و  سراـن  یلو  دراد  يدرم  يهرکیپ  هـک  یمدآ  مـه  و  دـیامنیم ،

هراشا اب  هک  ار  یتمسق  اهنت  اذل  مراد ، مرش  اههتفگ  تایئزج  لقن  زا  هک  دیوگیم  زاب  يروآگنن  ياهناتساد  يدتهم  هللا  لضف  هحفص 192 ]
داهن تشرـس و  ياراد  وا  مدش و  انـشآ  یقوش  اب  نم  هک  نیتسخن  ياهزور  رد  ءاهبلادـبع  ياههداون  نایم  رد  میروآیم ... « : ریز  رد  هدـمآ 

یتسود و دنمورین  ناناوج  نادرم و  اب  تساوخیم  هتسویپ  تشاد و  مک  يدرم  يوخ  میوگب ، امـش  يارب  تسرد  مناوتیمن  هک  دوب  ياهژیو 
هب ءاهبلادبع  ندید  يارب  دوب و  یکشزپ  شراک  اکیرما  رد  هک  رومان  نایئاهب  زا  یکی  دنزرف  يدادغب  ءایض  رتکد  وا و  اب  یبش  دنک !. شزیمآ 

متفر و نوریب  قاطا  زا  يراک  يارب  نم  وگتفگ  نایم  رد  میدرکیم ، دننکیم  ناناوج  هک  یخوش  میدوب و  مه  درگ  اکع  رد  دوب  هدمآ  افیح 
ور یقوش  ینکیم ؟ هک  تسا  يراک  هچ  نیا  رتکد ! متفگ : متفشآرب و  نم  هدرک ... یتسیاشان  راک  ایض  رتکد  مدید  تشگزاب  رد  متشگزاب ،

يدوبمک دیاب  هک  متفایرد  مدید و  مدینش و  وا  زا  راب  دنچ  نانخـس و  نیا  يهدننام  هدب !! ناشن  يراد  يدرم  مه  وت  رگا  تفگ  درک و  نم  هب 
 » و یحو »  بتاک  هتـشاد و «  ار  ءاهبلادبع  اب  دوخ  یناوج  راگزور  ندینارذگ  راختفا  هک  یـسک  و  تیئاهب »  غلبم  [ . » 104 ... « ] دشاب هتشاد 

ییاناد کشزپ  ترک  هب  یقوش  یناوج  رد  شاک  يا  دیوگیم « : هدرک  دای  تیئاهب  ياوشیپ  نیموس  زا  فسأت  اب  سپـس  هدوب  رادـهگن »  رس 
ار ردام  جنر  هن  دروخیم ، رهاوخ  ردارب و  هودنا  هن  دراد و  ردپ  هب  یگتـسبلد  هن  دـینیبیم  هکنیا  دـشیم ، يولهپ  کی  شرایا  دروخیمرب و 

درم راک  هک  دهدیم  اهنامرف  تسا ، راذگـساپس  ار  ناشفناج  هحفـص 193 ] ناتـسود [  هن  دروآیم و  دای  هب  شیوخ  ینابهگن  شرورپ و  رد 
[ . 105 ... « ] دریگیم همشچرس  اج  نآ  زا  همه  تسا ، رود  هب  يرایشوه  زا  هک  دریگیم  اههناهب  تسین ، دنمدرخ 

زیمآنهو تشز و  باقلا 

. تسا تیئاهب  نافلاخم  هیلع  ینابر  یقوش  یعارتخا  باـقلا  تشز و  ياهازـسان  مینادیم ، مزـال  ار  نآ  رکذـت  اـجنیا  رد  هک  يرگید  يهتکن 
دنچ هنومن ، يارب  تسا . هدیدرگ  رشتنم  نارهت  رد  هداد ، نارگید  هب  یناوارف  ياهمانشد  هتشون و  هحفـص  رد 42  يدنفا  یقوش  هک  ياهلاسر 

 » ار شورف  راب  ءاملعلا  دیعس  یقش - »  نیسح  ار «  سراف  يامرفنامرف  ناخ  نیسح  میروآیم - : ریز  رد  هداد  نافلاخم  هب  هک  ار  تشز  بقل 
خیش ار «  ینارهت  نیسحلادبع  خیش  یناهفصا - »  میئل  دیس  دنتشک «  ار  وا  اکع  رد  نایئاهب  هک  ار  یناهفصا  دمحم  دیس  ءایقـشالا - »  یقـشا 
جرج دـیلپ - »  دــیمحلادبع  ار «  یناـمثع  هاـشداپ  دــیمحلادبع  ناطلــس  ساـنخ - »  ساوـسو  اـیحیب و  ییحی  ار «  ییحی  ازریم  ثیبـخ - » 

مالـسالا خیـش  ار «  مالـسالا  خیـش  رغـصا  یلع  ازریم  كابیب - »  كافـس  یقت  ار «  ریبکریما  یقت  ازریم  نیلفاسلا - »  لفـسا  ار «  نتگنـشاو 
هحفص دیدرگ [ » . عوطعم  شنابز  دش و  یلتبم  ناطرـس  ضرم  هب  دوقح  دودع و  یناغفا  دیـس  ار «  يدابآدسا  نیدلالامج  دیـس  ثیبخ - » 

[ 195

تیئاهب يدایا 

هراشا

دیاب هک  رکف  نیا  دندش ، هدنار  اکع  سربق و  هنردا ، هب  سپس  دادغب و  هب  يو  ناوریپ  ناربهر و  باب ، ندش  هتشک  زا  سپ  هک  نامز  نامه  زا 
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دوب هداد  ناشن  هبرجت  اریز  تفرگ . توق  دش و  ادیپ  دشاب ، هتـشاد  ناریا -  رد  اصوصخم  فلتخم -  قطانم  رد  یلماوع  يدایا و  دـیدج  هقرف 
زا هچ  هطبار  لماوع  يدایا و  دوجو  هک  نآ  لاح  دش ، دهاوخ  نانآ  عیرـس  لوفا  لوزن و  ثعاب  غیلبت ، زکارم  زا  يداع  دارفا  ندـنام  ادـج  هک 
زا سپ  عوضوم  نیا  دـشاب . نآ  دارفا  یگتـسویپ  دـیدج و  يهقرف  تادـقتعم  شرتـسگ  عفن  هب  تسناوتیم  يوـنعم  رظن  زا  هچ  يداـم و  رظن 

تیمها دنتشاد ، اهیئاهب  اهیلزا و  یئادج  نارود  زا  هک  ياهبرجت  هژیو  هب  یقوش و  ینیشناج  شردارب ، اب  وا  فالتخا  يدنفا ، سابع  گرم 
م) . 1309 هدعقیذ 1921 -(  مود  رد  ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  تشذگرد  زا  سپ  میزادرپیم : نآ  حرش  هب  کنیا  هک  درک  بسک  يرتشیب 

نیا زا  سپ  لاس  شـش  دوب . هلارما »  يدایا  مان «  هب  یئاهب  نارـس  نینمؤم و  زا  رفن  باختنا 26  یئاهب  لـفاحم  ثحب  دروم  عوضوم  نیرتمهم 
یهلا يابحا  يا  تفگ ... « : يدایا  هرابرد  دوخ  ربماون 1927  عیقوت  رد  دش ، هدیزگرب  تیئاهب  ياوشیپ  نیمراهچ  تمس  هب  ینابر  یقوش  هک 

رما ناوریپ  یللملانیب  رمتؤم  داقعنا  هلا و  باتک  صوصنم  زا  هقرفتم  نیناوق  عیرشت  هلا و  تعیرش  هسدقم  ماکحا  ذیفنت  هلارما و  يدایا  نییعت 
رارقتـسا لیکـشت و  هب  لک  هیعامتجا  هینید و  هیبدا و  هیملع و  هقرفتم  هحفـص 196 ] ياهنمجنا [  هب  یئاهب  هعماج  طابترا  هللاءاهب و  ترـضح 

تامادـقا و همـشچرس  یلعا  دـهعم  نیا  اریز  قـلعم  طوـنم و  اـیلع  هروـنم  هعفترم  عاـقب  راوـج  رد  سدـقا  ضرا  رد  یهلا  مظعا  لدـعلا  تیب 
يدایا باختنا  عیقوت 1929  رد  یقوش  نامرف ، نیا  رودص  زا  دعب  [ . 106 ... « ] ناوتان دبع  نیا  عجرم  نیعم و  تسا و  نایئاهب  هیلک  تایئارجا 

يهرابرد تالمج  نیا  رودـص  زا  دـعب  دـنک » ... هیمـست  نییعت و  هلارما  یلو  دـیاب  ار  هلارما  يداـیا  دـیوگیم ... « : هتـسناد  دوخ  صتخم  ار 
رما غیلبت  تظاـفح و  ینعی  دوخ  سدـقم  هفیظو  ود  هک  تسا  ردـقم  دـیوگیم ... « : شیوـخ  لیروآ 1954  فارگلت 6  رد  يدایا  فئاـظو 

ینابر یقوش  رذآ 1335 )  1957  ) ربماون 3 زور 25  رد  ماجنارس  [ . 107 ... « ] دنهد ماجنا  هلارما  یلو  تبقارم  رظن  تحت  ار  هللاءاهب  ترـضح 
لفاـحم همه  هب  ياهیغـالبا  یط  زور  ناـمه  ناـنآ  یماـسا  هک  درک  باـختنا  هلارما »  يداـیا  ماـن «  هب  ار  تیئاـهب  نینمؤم  نیغلبم و  زا  رفن   27

يدایا رینلاک 4 - ایلیما  هلارما  يداـیا  لوسکام 3 - مناخ  هیحور  هلارما  يداـیا  یمیر 2 - نسیم  زلراچ  هلارما  يداـیا  - 1 دش : هرباخم  تیئاهب 
یضیف 8- مساقلاوبا  هلارما  يدایا  عضاخ 7 - لالج  هلارما  يدایا  - 6 هحفص 197 ] نتورف [  ربکا  یلع  هلارما  يدایا  ساویل 5 - يورل  هلارما 

نمـسورگ نسره  رتکد  هلارما  يدایا  يرگایج 11 - وگوی  رتکد  هلارما  يداـیا  يزویلاب 10 - نسح  هلارما  يداـیا  ینه 9 - لپ  هلارما  يداـیا 
ورت نیروگ  هلارما  يدایا  یلوه 15 - سساروه  هلارما  يدایا  یبارف 14 - ناج  هلارما  يدایا  لگشوم 13 - تربلدا  رتکد  هلارما  يدایا  - 12

سترابور 20- ناج  هلارما  يداـیا  زریـس 19 - مایلیو  هلارما  يدایا  اگیلا 18 - كوینا  هلارما  يداـیا  ینانه 17 - یـسوم  هلارما  يدایا  - 16
يردنمس 24- هلازارط  هلارما  يدایا  نوتسردف 23 - سیلاک  هلارما  يدایا  ردناسکلا 22 - سنکا  هلارما  يدایا  ناد 21 - ارالک  هلارما  يدایا 

رجاهم هلاتمحر  هلارما  يداـیا  اقرو 27 - دـمحم  یلع  هلارما  يداـیا  مداـخ 26 - هلارکذ  هلارما  يداـیا  یئالع 25 - هلاعاعـش  هلارما  يدایا 
و دـنیامنن » ... لوبق  ار  تیئاـهب »  ياوـشیپ  تاـبوصم «  ناـنآ  دراد  ناـکما  اـیآ  هکنیا  و  يداـیا »  تاراـیتخا «  فیاـظو و  يهراـبرد  [ . 108]

: » دیوگیم يدنفا  یقوش  تسا ؟... هدوب  هچ  هراب  نیا  رد  ایاصو  حاولا  رد  ءاهبلادـبع  تارظن  ریـسفت  هحفـص 198 ] هک [  هتکن  نیا  نینچمه 
ترـضح دنـشاب . هلارما  یلو  رب  طلـسم  مکاح و  هک  تسا  هدش  هداد  رایتخا  يدایا  هب  هک  تسین  نیا  ءاهبلادـبع  ترـضح  نایب  نیا  زا  روظنم 

ایاصو حاولا  هحفـص 13  رد  كرابم  نایب  نیع  بلطم  نیا  دشاب . هلارما  رد  تارایتخا  مداصت  ثعاب  هک  دناهدادن  يروتـسد  زگره  ءاهبلادبع 
لدـعلا و تیب  ياضعا  دـنام و  نوصم  ظوفحم و  هلارما  یلو  وه  نم  تعاـطا  هب  هلارما  نیتم  ترـضح  دـنیامرفیم « : هک  تسادـیوه  ـالماک 

هچنانچ رگا  دنـشاب . هتـشاد  هلارما  یلو  هب  ار  عوشخ  عوضخ و  هجوت و  دایقنا و  تعاطا و  لامک  دـیاب  هلارما  يدایا  نانفا و  ناـصغا و  عیمج 
[ . 109 ... « ] ددرگ هلا  هملک  قیرفت  تلع  دوش و  هلارما  تتشت  ببس  هدرک و  قح  هب  تفلاخم  دومن  تفلاخم  یسفن 

باعشنا

نم شیوخ  تایح  نامز  رد  هلارما  یلو  دیاب  یهلا  يابحا  يا  دیوگیم ... « : ینابر  یقوش  هب  باطخ  شاهمانتیـصو  رد  ءاهبلادبع  هکنیا  اب 
هب دش  هراشا  هک  نانچ  وا و  زا  سپ  [ . 110 ... « ] دنک نییعت  هیمـست و  هلارما  یلو  دیاب  ار  هلارما  يدایا  نارای ، يا  دیامن ... نییعت  ار  هدعب  وه 
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ءاهب یلعنیسح  ازریم  دوخ  ییادج  اب  تسخن  هک  یباعشنا  تفرگرد . نایئاهب  راک  رد  باعشنا  يأر و  تتـشت  وا  دوخ  نانیـشناج  نییعت  رطاخ 
ار دوخ  هک  تیئاهب  دش ، ثعاب  ءارآ  تتشت  اهرظن و  فالتخا  نیمه  هحفص 199 ] دوب [ . هدش  زاغآ  هورگ  نیا  رد  لزا  حبص  ییحی  ازریم  زا 

تروص هب  تسا ، مدرم  فلتخم  ياههورگ  نایم  رد  غیلبت  نآ و  لوصا  مالعا  نییآ  کی  یگژیو  نیتسخن  و  دـنادیم ، ياهزاـت  نیئآ  نید و 
هداد رایـسب  ناینابرق  دوخ  تارظن  تاداقتعا و  مالعا  رطاخ  هب  راک  زاغآ  رد  هورگ  نیمه  هک  نآ  لاح  دیآرد . يرـس  همین  هتـسب و  ياهعماج 

لیکشت زا  سپ  هلصافالب  يرس ، تروص  هب  بلاطم  حرط  دندرکیم . عافد  شیوخ  دیاقع  زا  زین  گرم  مد  ات  یتح  نانآ  زا  يرایسب  دندوب و 
هنوگ نیا  تیهام  نونکات  هک  دوشیم  ناونع  يرـس  یبلاـطم  ناـیئاهب  ناگدـننک  هرادا  اـهيدایا و  تاـسلج  رد  دـش . زاـغآ  تیئاـهب  يداـیا 

نیمجنپ ینابر و  یقوش  نیـشناج  ار  دوخ  هک  یمیر  نسیم  تسا . هدنام  هدیـشوپ  زین  نایئاهب  دوخ  رب  هدـشن و  ءاشفا  تامیمـصت  اهوگتفگ و 
هب دشابن ، يرـس  لاح  نیع  رد  هتـشاد و  یمومع  يهبنج  هک  ار  ياهعدوم  قیاقح  هک  دنادیم  مزال  دسیونیم ... « : دـنادیم  تیئاهب  ياوشیپ 

هبنج هک  ار  یبلاطم  دصاقم و  هک  مرادن  يدـصق  نینچ  ناونع  چـیه  هب  هک  یلاح  رد  دـناسرب . یئاهب  یللملانیب  هیماس  هعماج  نارای  عامتـسا 
ممصم قافتالاب  ارثکا و  نایدایا  تئیه  ناوا  نیا  رد  سدقا  ضرا  رد  اریز  مهد ، رارق  ءاهب  لها  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  دشاب  هتـشاد  يرس 

رد نایدایا  سفن  تفه  تسیب و  زا  ریغ  هتشاد و  يرـس  هبنج  افرـص  یتسیاب  دنرادیم  لومعم  هک  یتامادقا  تامیمـصت و  هیلک  هک  دندیدرگ 
هلارما هعماج  دارفا  کشالب  ددرگن . ءاشفا  هتفاین و  هعـسوت  طسب و  ناونع  ره  هب  رما  هعماـج  یلک  روطب  تاـنمؤم و  نینمؤم و  ناـیم  جراـخ و 

بلاـطم و لـماک  يدازآ  هب  هک  دـنروبجم  هکلب  راـتخم  ناـنآ  زا  کـی  ره  هک  دـننعذم  تقیقح  نیا  هب  صوصخب  ناـیدایا  تئیه  دـنعلطم و 
 ] هک ینامز  ات  هک  تسا  هلارما  نایدایا  درف  درف  ریطخ  فئاظو  زا  نیا  دـنیامن و  راهظا  زاربا و  نایدایا  عاـمتجا  تاـسلج  رد  ار  دوخ  دـصاقم 
رد نایدایا  تئیه  ءاضعا  ریاس  اب  دازآ  ار  دوخ  تاموهفم  تادـقتعم و  تارظن و  دنـسلاج  نایدایا  تئیه  هلکـشتم  تاـسلج  رد  هحفص 200 ]

نایدایا هک  ینامز  اهنت  بلاطم  هنوگ  نیا  تسا  هدرک  دیکأت  راب  دنچ  هیغالبا  نیح  رد  یمیر  نسیم  هک  نانچ  اما  [ . 111 ... « ] دنراذگب نایم 
ربخیب الماک  تاسلج  نیا  تارکاذم  ثحابم و  زا  نایئاهب  هعماج  یلو  دوشیم  نایب  يدازآ »  هب «  دـنراد  تکرـش  دوخ  هنامرحم  عماجم  رد 

شتآ يراـتفر  نینچ  هک  تسا  یعیبـط  دـنریگیمن . رارق  ثحاـبم  هنوگ  نیا  ناـیرج  رد  زگره  زین  یئاـهب  ریغ  مدرم  هک  روطناـمه  دـننامیم 
، دـنام هناـمرحم  ـالماک  تاـسلج  زا  یکی  ياهدونـش  تفگ و  تارکاذـم و  هعومجم  یتـقو  اریز  دـنزیم . نماد  ار  تاباعـشنا  تاـفالتخا و 

نانآ حلاصم  عفانم و  هیلع  ای  نانآ  هیلع  یتامیمصت  هسلج  نآ  رد  هک  دننک ، روصت  دنراد  قح  رگید  هنامرحم  تاسلج  رد  ناگدننک  تکرش 
هدوب و نایلزا  زا  ییادـج  زاغآ  زا  نایئاهب  ياههبرح  زا  یکی  راتـشک  لتق و  یتح  کیرحت  هئطوت و  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  تسا . هدـش  ذاـختا 

هنوگ نیا  زا  هتـسجرب  رایـسب  هدـنز و  هنوـمن  کـی  داد . قـح  یتارظن  نینچ  نارادـفرط  هب  دـیاب  تسا ، هتفاـی  شرتـسگ  اـبترم  زین  نآ  زا  سپ 
نیتسخن رد  دـنک  راـکنا  ار  يرگید  فرط ، ره  دنتـسیاب و  ناـیئاهب  ياوشیپ  نیمجنپ  يور  رد  ور  ناـیدایا  تسا  هدـش  ثعاـب  هک  تاـفالتخا 

هب ربماون 1959  مراهچ  رد  ءاضما و  نایدایا  رفن  ود  تسیب و  هلیسو  هب  يهنس 1960  يارب  هک  یفادها  تسا ... « : هدمآ  یمیر  نسیم  هیغالبا 
يایاصو حاولا  لولدـم  يروآ  مرـش  هقباسیب و  عضو  هب  هدـش  دـیئأت  زین  اهنآ  یلبق  تانالعا  رد  هدـیدرگ و  غالبا  یئاـهب  یللملانیب  هعماـج 

عیدب هحفص 201 ] مظن [  تالیکشت  یهلا و  موصعم  تیالو  ماقم  و  رثاالب ، ار  ادف  رهطالا  هسمرل  نیملاعلا  یف  نم  حور  ارولا  یلوم  ترضح 
شیوخ تیالو  تدم  لوط  رد  یصحت  دحت و ال  تایلب ال  تامطل و  موجه  دوجو  اب  ینابر  يدنفا  یقوش  ترضح  هک  ار  یهلا  يارآ  ناهج 

نینچ نحم  رپ  یخیرات و  هظحل  نیا  رد  دبع  نیا  هک  دومن ، طباه  طقاس و  ءاقترا  عافتنا و  [ 112 ( ] اذک  ) ضیح زا  یثنخ و  دندومرف  سیسأت 
هک مدومنن  يراهظا  لیاوا  يهنـس  رد  مهد . رارق  ضامغا  وفع و  دروم  ای  هتفرگ و  هدـیدان  مناوتیمن  ار  نایدایا  فرط  زا  هیـضرم  ریغ  لامعا 

تافام یفالت  میمرت و  ددص  رد  هتخیر و  رود  هب  هرابکی  ار  برخم  یندوشخبان و  تافارحنا  کلهم و  تاغیلبت  نینچ  دـنیآ و  دوخ  هب  دـیاش 
ملق هک  تسا  بجاو  ضرف و  دنمتـسم  دـبع  نیا  رب  یلاوحا  عاـضوا و  نینچ  رد  اذـل  تشگن ، لـصاح  يرثا  دیـشخبن و  يرمث  یلو  دـنیآرب ،
عطق هب  هدیـشک و  تسا  یهلا  راثآ  تاـیآ و  حور  فـالخ  رب  ازراـب  ادـیدش و  هک  هرظتنم  ریغ  همیقـس و  تامادـقا  نیا  هیلک  يور  رب  نـالطب 
تئیه درف  درف  هب  یخیرات  ریطخ و  سب  یتیعقوم  نینچ  رد  مدرگ « . لسوتم  نانآ  هصوصنم  ریغ  تائارجا  تامیمـصت و  طرـش  ـالب  يروف و 
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و دـنراگنا ، نکی  مل  ناـک  عطق و  ـالک  لاـس 1963  يارب  ار  دوخ  هتخادرپ  هتخاـس و  ياـههشقن  اـهینیبشیپ و  هک  مهدیم  روتـسد  ناـیدایا 
للعت ياهحمل  هک  مهدیم  روتـسد  هلارما  هطخ  رـسارس  رد  دوجوم  لفاحم  ینعی  اعمج  هچ  ادرف و  هچ  تانمؤم  نینمؤم و  يهیلک  هب  نینچمه 

فادها اههمانرب و  نیا  يارجا  هحفـص 202 ] هار [  رد  ار  دوخ  غیردیب  ینابیتشپ  يراکمه و  بسانم  تصرف  نیرتکیدزن  رد  هتـشادن و  اور 
یناحور و يروتـسد  نینچ  رودص  زا  لبق  ار  ضامغا  تشذگ و  رثکادـح  دـبع  نیا  دـنراذگ . رثاالب  عطق و  یلکب  لاس 1963  يارب  همیقس 
تقیقح ال نیا  هب  عومجملا  ثیح  نم  کی و  هب  کی  رما  نایدایا  هک  مراد  وزرآ  لاح  نیع  رد  و  مدومن ، تیاـعر  یئاـهب  ملاـع  هب  یخیراـت 

لآملاب هدیدرگ و  اذک )  ) يوطنم شطاسب  ضقن و  ءاهبلادبع  ترـضح  يایاصو  حاولا  دوجوم  لاوحا  عاضوا و  اب  اریز  دندرگ ، فقاو  یبیر 
... « دـنزادرپب تافام  ناربج  هب  هدـیدرگ و  مداـن  هملوم  ياـطخ  یـشزغل و  نینچ  لـباقم  رد  تموادـم  تمواـقم و  زا  نیعلا  هفرط  هب  یتسیاـب 

فالخ تهج  رد  تسرد  نایدایا  هورگ  تامیمـصت  هک  تسا  تیعقاو  نیا  نیبم  نایدایا  هب  یمیر  نسیم  دـیدش  تخـس و  تالمح  [ . 113]
زا یششوپ  رد  تارظن  ثحابم و  هک  یعماجم  رد  نیا  و  دناهدرکیم . ذاختا  يو  ياهتـساوخ  اب  ریاغم  یتامیمـصت  افخ  رد  هدوب و  يو  يرظن 
زا ربهر و  زا  يرود  رطاخ  هب  وس  کی  زا  نایدایا  هک  اصوصخم  تسا . یعیبط  دشاب  ینیبدب  نظءوس و  زا  راشرـس  طیحم  دنامب و  زار  زمر و 

دوخ هیغالبا  نایاپ  رد  یمیر  نسیم  دـنتفایم . شیوخ  رکف  هب  اـعبط  رگید  ناربهر  هورگ  یهاوخدوخ  یئوجدوس و  هب  هجوت  اـب  رگید  يوس 
هلارما نایدایا  تسا ... « : هتـشاد  رذـحرب  يربهر  روما  رد  تلاـخد  زا  ار  ناـنآ  هدـش و  راتـساوخ  ار  ناـیدایا  قلطم  يرادربناـمرف  رگید  راـب 

رما تیعقاو  رد  و  دنراد . يرجم  دنشاب  هلارما  یلو  يهدارا  تمصع و  تحت  هک  ینامز  رد  ار  یهلا  رما  ناسراح  فئاظو  ارـصحنم  دنناوتیم 
هک دنرادن  هتشادن و  ار  هلارما  تیالو  هحفص 203 ] یئارجا [  فئاظو  قوقح  رد  تلاخد  يهزاجا  قاقحتـسا و  ناونع  چیه  هب  نایدایا  تئیه 
[ . 114 ... « ] رـضاح رما  یلو  تنایـص  هطلـس و  لظ  رد  رگم  دنناسرب . زورب  روهظ و  يهصنم  هب  ار  نآ  رگید  ناسک  فرط  زا  ای  القتـسم و  ای 
نیا هنماد  تسناوتن  دننادیم ، دوخ  لیصا  گرزب و  نانمشد  ار  اهنآ  نایئاهب  هک  ناناملـسم  صوصخب  تیئاهب و  نافلاخم  يربخیب  هنافـسأتم 

هحفص 205 ] دنک [ . یشالتم  ار  هورگ  نیا  هدرک  رتعیسو  ار  تافالتخا 

هلاس هد  هشقن 

تیئاهب تسیاب  هک  ییاهفده  هلاسهد و  يهشقن  يهرابرد  هشیمه  شگرم  زا  لبق  لاس  دنچ  زا  يدنفا  یقوش  دننکیم  اعدا  نایئاهب  هک  هچنآ 
همه اما  دنتـسنادیمن  يزیچ  وا  یمیظنت  فادها  اههمانرب و  زا  شناوریپ  زا  کی  چیه  هچ  رگ  درک . تبحـص  دراذگب  ارجا  هلحرم  هب  ار  اهنآ 

یقوش ءاضما  اب  نئوژ 1952  زور 30  هک  تسا  یمایپ  دـش  رـشتنم  هراب  نیا  رد  هک  ياهیغالبا  نیرتمهم  دـندوب . هلاسهد  هشقن  راـشتنا  رظتنم 
لیبس رد  هک  يرهطم  ءامد  هب  ار  ناتسود  نارای و  [ . » ... 115 : ] دسیونیم هلاسهد  هشقن  يهرابرد  يو  تفای . راشتنا  نایئاهب  همه  هب  باطخ 
عراش هک  ییایالب  بئاصم و  هب  یهلا و  مظعا  رشبم  ياربک  تداهش  يزابناج و  هب  دناهدیشون و  ادف  ماج  هک  يرامشیب  نازرابم  یهلا و  رما 

هزادنا ره  دیعب و  یئاهن  يزوریف  حتف و  لوصح  ردـق  ره  هک  مهدیم  مسق  دـناهدومرف  لوبق  اضر  میلـست و  لامک  هب  نینزان  رما  نیا  سدـقم 
لاح رد  برطضم  ناساره و  رشب  هک  یبالقنا  رپ  قئاقد  تاعاس و  ریطخ و  میـسج و  هحفص 206 ] نانآ [  تیلوئسم  راوشد و  نارای  فئاظو 

و میظع ، دـناهدومن  مایق  نایئاهب »  ینعی  ملاع «  صالختـسا  تاجن و  تهج  هک  یـسوفن  تاناحتما  کیرات و  ملظم و  دـیامنیم  یط  رـضاح 
دیدش و تخیگنا  دهاوخ  رب  رما  جراخ  لخاد و  زا  هغلاب  مکح  رارـسا و  يور  زا  دنوادخ  هک  یئادـعا  نینچمه  یلعف و  نانمـشد  ماهل  لیس 

دوجو هب  درک  ینیبشیپ  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  یتالوحت  رثا  رد  هک  ناشنید  باصعا  زکرم  بلق و  زا  ناـنآ  تقوم  یئادـج  ناـحتما  دـنچ  ره 
یمزع اب  دسر  ارف  یناحور  ربکا  ریبک  داهج  لولح  ینعی  كرابم  تعاس  نیا  نوچ  هک  دهدیم  مسق  ادکؤم  زاب  دشاب ، راوگان  دـمآ  دـهاوخ 

عقوم هب  دیدرگ  دهاوخ  مالعا  ادعب  هک  ار  ياهشقن  فادـها  کی  کی  هدومیپن و  ار  هیقاب  لحارم  ات  دـنیامن و  مایق  عطاق  یمیمـصت  خـسار و 
درک زاغآ  ار  هلاسهد  هشقن  میظنت  ربتکا 1952  رد  ینابر  یقوش  [ . 116 ... « ] دنیامنن وزرآ  تحار  شیاسآ و  دنیشنن و  اپ  زا  دنراذگن  ءارجا 

. دنک تمیزع  ناتـسلگنا  هب  دش  روبجم  هک  دوب  هدـشن  ماجنا  نآ  هلباقم  هلمج و  دـنچ  زونه  یلو  دـیناسر . نایاپ  هب  ار  نآ  ربتکا 1957  رد  و 
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هـشقن ءاضما  لیمکت و  يارب  هک  تفگ  مناخ  هیحور  شرـسمه  هب  دوشیم  کیدزن  شرمع  نایاپ  ياهزور  درک  ساسحا  هک  یناـمز  یقوش 
راک نیا  ماجنا  يارب  بسانم  ار  رهوش  يرامیب  میخو و  تلاح  دراد و  زاب  راکنیا  زا  ار  وا  دمآرب  ددص  رد  هیحور  دنک . يرای  ار  يو  هلاسهد 
مسا ود  یکی  تسا . هدنامن  یقاب  رگید  زیچ  هلباقم  زج  هدرک و  تحاران  ار  نم  رکف  اریز  منک  مامت  ار  نآ  دیاب  نم  ریخ  تفگ « : وا  اما  دیدن 
هشقن لیمکت  ماگنه  وا  دوخ  اما  [ . 117  « ] منک مامت  ار  نآ  دوش و  هفاضا  نآ  هب  دـیاب  هک  هدیـسر  زورما  تسپ  اب  مه  رگید  هحفص 207 ] ] 

دوب مزال  هک  یحالـصا  نیرخآ  زور  نآ  ینابر  یقوش  مهد » ؟... همادا  نآ  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  دربیم  نیب  زا  ارم  راکنیا  دوب ... « : هتفگ 
رد هک  تسا  فده  لماش 28  هلاسهد  هشقن  دـنتفای . هدرم  شقاطا  رد  ار  وا  ربماون  مراهچ  هبنـشود  زور  حبـص  داد و  ماجنا  هلاسهد  هشقن  رد 

همانرب ققحت  يارب  شتایح  نارود  رد  تیئاـهب  ياوشیپ  نیمراـهچ  دـیآرد . ارجا  يهلحرم  هب  دـیاب  ات 1963  زا 1952  ینعی  لاـس  تدم 10 
تـسایر هک  یمیر  نسیم  - 2 درک . باختنا  لدـعلا  تیب  نینج  ماـن  هب  ار  یباـصتنا  یللملانیب  تئیه  - 1 دز : تسد  هزات  راـک  ود  هب  هلاـسهد 

نارود رد  حرط  هناگ  تشه  تسیب و  داوم  هک  تشاد  دیما  وا  دش . هلاسهد  هشقن  فادها  ماجنا  رومأم  يو  بناج  زا  دوب  رادهدهع  ار  يدایا 
 » همکحم ادـعب  و  اـیلع »  همکحم  هب «  ار  یللملانیب  تئیه  دادـغب  رد  نشج  يرارقرب  اـب  سپـس  و  دـیآرد . ءارجا  هلحرم  هب  شدوخ  یئاوشیپ 

تشه تسیب و  تشاذگ . مامتان  ار  شیاهفده  يارجا  وا  یناهگان  گرم  یلو  دیامن . لیدبت  مظعا »  لدعلا  تیب  هب «  ماجنارـس  و  هیمیرـشت » 
مخنا سدقا  رهطا  زعا  ماقم  دییـشت  تهج  هیلوا  تادیهمت  ذاختا  لوا -  فده  تسا « : حرـش  نیدـب  هدـش  رکذ  هلاسهد  هشقن  رد  هک  یفدـه 

 - مود فدـه  هحفـص 208 ] ءاضیب [  هرونم  هنیدـم  لامـش  ءاـکع  جرم  رد  داـعیم  ضرا  رد  سدـقا  مرح  بلق  رد  مظعا  مسا  مدـق و  لاـمج 
عیمج لماش  تسا و  ملاع  يهیقاب  يهمهم  میلاقا  رد  هللا  نید  ملع  عافترا  مزلتـسم  هک  هتـشگ  دراو  یهلا  رما  لظ  رد  هک  میلاقا  ددع  هفعاضم 
کی یـس و  دـصکی و  هب  میلاقا  نیا  عومجم  هتـشگن . دراو  دوصقم  ءاول  لظ  رد  لاح  هب  ات  هک  تسا  قاثیم  زکرم  حاولا  رد  هروکذـم  میلاـقا 

رد میلقا  تفه  تسیب و  اپورا و  يهراق  رد  میلقا  یـس  اقیرفا و  يهراق  رد  میلقا  هس  یـس و  ایـسآ و  هراق  رد  میلقا  کی  لهچ و  لـماش  غلاـب و 
رد نآ  زا  میلقا  هدزای  هک  هتـشگ  لوحم  هدـحتم  تالایا  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  [ 118  ] میلقا هن  تسیب و  حـتف  میلاقا  نیا  زا  اکیرما و  هراـق 

يزکرم لفحم  هب  میلقا  هدزناش  حتف  عقاو و  اکیرما  هراق  رد  یقاب  اپورا و  هراق  رد  میلقا  شـش  ایـسآ و  يهراق  رد  میلقا  تشه  اقیرفا و  يهراق 
يزکرم لفحم  هب  میلقا  هدزیـس  حـتف  اقیرفا و  هراق  رد  یقاب  ایـسآ و  هراق  رد  نآ  زا  میلقا  هدزاـی  هک  لوحم  ناتـسکاپ  اـمرب و  دـنه و  ناـیئاهب 

ناملآ و نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  هدزای  حـتف  عقاو و  اقیرفا  هراق  رد  یقاب  اپورا و  هراق  رد  نآ  زا  میلقا  تفه  هک  لوحم  ادـنک  ناـیئاهب 
زا میلقا  تشه  هک  لوحم  اکیرما  یبونج  تایروهمج  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  هن  حـتف  عقاو و  اپورا  يهراق  رد  امامت  هک  لوحم  هسمن 
هک لوحم  اکیرما  يزکرم  تایروهمج  رد  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  تفه  حتف  عقاو و  ایـسآ  هراق  رد  میلقا  کی  اکیرما و  هراق  رد  نآ 
هک لوحم  دـنلیزوین  ایلارتسا و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  تفه  حـتف  عقاو و  ایـسآ  هراق  رد  یقاب  اـکیرما و  هراـق  رد  نآ  زا  میلقا  راـهچ 

میلقا شش  حتف  عقاو و  اقیرفا  هراق  رد  امامت  هک  لوحم  نادوس  رصم و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  شش  حتف  عقاو و  ایـسآ  هراق  رد  امامت 
هک لوحم  قارع  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  هس  حـتف  عقاو و  اپورا  هراق  رد  امامت  هک  لوحم  ایلاتیا  سیوس و  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم  هب 
نآ هب  هیرما  راثآ  هک  یتاغل  ددـع  داـیدزا  موس -  فدـه  هحفـص 209 ] عقاو [ . اقیرفا  هراـق  رد  میلقا  کـی  ایـسآ و  هراـق  رد  نآ  زا  میلقا  ود 

تغل کی  یس و  ایسآ و  يهراق  رد  تغل  لهچ  هدیدج  تاغل  نیا  زا  و  ربارب ، ود  زا  شیب  هب  تسا  همجرت  تسد  رد  ای  هدش و  عبط  همجرت و 
همجرت نآ  هب  لیجنا  سدقم  باتک  شرثکا  هک  تاغل  نیا  زا  و  لوادـتم ، اکیرما  اپورا و  يهراق  ود  زا  کی  ره  رد  تغل  هد  اقیرفا و  هراق  رد 

. ناتسکاپ امرب و  دنه و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  مهـس  تغل  لهچ  هدحتم و  تالایا  نایئاهب  يزکرم  لفحم  مهم  تغل  کی  یـس و  هدیدرگ و 
میلقا هن  تسیب و  لماش  هتـشگ و  دراو  هللارما  لظ  رد  هک  ملاع  میلاقا  زا  میلقا  هدجیه  دصکی و  رد  هللارما  ساسا  ماکحتـسا  مراهچ -  فدـه 

رد میلقا  ود  اقیرفا و  هراق  رد  میلقا  راهچ  تسیب و  اپورا و  هراق  رد  میلقا  ود  تسیب و  ایـسآ و  هراق  رد  میلقا  کی  لهچ و  اکیرما و  يهراق  رد 
هک هتـشگ  لوحم  هدـحتم  تالایا  نایئاهب  زکرم  لفحم  هب  میلقا  هس  تسیب و  رد  هللارما  ساسا  ماکحتـسا  میلاقا  نیا  زا  و  تسایلارتسا . يهراق 
هب میلقا  هدراهچ  عقاو و  اقیرفا  يهراق  رد  یقاب  اکیرما و  هراق  رد  میلقا  هس  ایسآ و  هراق  رد  میلقا  شش  اپورا و  يهراق  رد  نآ  زا  میلقا  هدزاود 
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لفحم هب  میلقا  هدراـهچ  و  عقاو ، اـقیرفا  يهراـق  رد  یقاـب  ایـسآ و  يهراـق  رد  نآ  زا  میلقا  هدزاود  هک  لوـحم  ناریا  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم 
لفحم هب  میلقا  هدزیـس  و  عقاو ، اقیرفا  هراق  رد  یقاب  ایـسآ و  يهراق  رد  نآ  زا  میلقا  هدزای  هک  لوحم  امرب  ناتـسکاپ و  دنه و  نایئاهب  يزکرم 

ایناطیرب نایئاهب  يزکرم  لـفحم  هب  میلقا  هدزاـی  عقاو و  هراـق  نآ  رد  شتیعمج  هک  لوحم  اـکیرما  يزکرم  تاـیروهمج  رد  ناـیئاهب  يزکرم 
يزکرم لـفحم  هب  میلقا  هد  عقاو و  ایـسآ  هراـق  رد  میلقا  کـی  اـپورا و  يهراـق  رد  میلقا  کـی  اـقیرفا و  يهراـق  رد  نآ  زا  میلقا  هن  هک  لوحم 

لوحم نادوس  رـصم و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  تشه  عقاو و  هراق  نآ  رد  امامت  هک  لوحم  اـکیرما  یبونج  تاـیروهمج  رد  ناـیئاهب 
میلقا تفه  عقاو و  اپورا  هراق  رد  شمامت  اضیا  هک  لوحم  هسمن  ناملآ و  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  تفه  عقاو و  اـقیرفا  هراـق  رد  شماـمت  هک 

هحفـص 210] ایلارتسا [  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  شـش  عقاو و  ایـسآ  هراق  رد  شتیعمج  هک  لوحم  قارع  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم  هب 
هک لوحم  ادـنک  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  راهچ  عقاو و  ایلارتسا  هراق  رد  یقاب  ایـسآ و  هراق  رد  نآ  زا  میلقا  راهچ  هک  لوحم  دـنلیزوین 
رد نآ  لوحم و  ایلاتیا  سیوس و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  کی  عقاو و  اـپورا  هراـق  رد  میلقا  کـی  اـکیرما و  هراـق  رد  نآ  زا  میلقا  هس 

ایسآ هراق  رد  یکی  دبعم  ود  دییـشت  هب  مادقا  مزلتـسم  هک  یئاهب  يهعماج  رد  راکذا  قراشم  ددع  يهفعاضم  مجنپ -  فده  عقاو . اپورا  هراق 
رد هک  تروفکنارف  يهنیدـم  رد  اپورا  يهراق  بلق  رد  يرگید  ثوعنم و  فصوم و  رون  قفا  ملاعلا و  ما  هب  هکاـط  ضرا  رد  هللارما  دـهم  رد 

نشور و ار  هرواجم  میلاقا  ددرگ و  عطاس  هللادـهع  زکرم  يهدومرف  هب  یهلارما  راونا  دادعتـسا  رپ  روشک  نآ  زا  تسا و  ناملآ  تکلمم  بلق 
یناحور و زکرم  راوج  رد  لمرک  لبج  راکذالا  قرشم  مخفا  ناینب  سیسأت  تهج  یضارا  عایتبا  لحم و  نییعت  مشش -  فده  دنادرگ . رونم 

دییأت دعب  نم  نآ  ددع  هس  هک  دبعم  هدزای  يانب  لجال  یـضارا  عایتبا  لحم و  نییعت  متفه -  فده  سدـقا . ضرا  رد  نایئاهب  یناهج  يرادا 
ثلاث امانپ و  تیروهمج  يهمصاع  رد  یناث  وتنوروت و  يهنیدم  رد  [ 119  ] ادنک میلقا  رد  هراق  نآ  لامش  رد  یکی  اکیرما  يهراق  رد  هللا  نم 

رد یکی  اقیرفا  يهراق  رد  رگید  ددع  هس  تشگ و  دهاوخ  سیسأت  یلیش  تیروهمج  يهمصاع  يوگایتناس  يهنیدم  رد  هراق  نآ  بونج  رد 
ملاع زکرم  رصم  رطق  يهمـصاع  يهرهاق  يهنیدم  رد  هراق  نآ  لامـش  رد  یناث  ادنگوی و  میلقا  يهمـصاع  الاپمک  يهنیدم  رد  هراق  نآ  بلق 

هک رگید  ددع  جنپ  و  دش . دـهاوخ  انب  بوسحم  یبونج  ياقیرفا  يهمهم  ندـم  زا  هک  گربزیناهوج  يهنیدـم  رد  ثلاث  یمالـسا و  یبرع و 
ثلاث مظعا  تیب  راوج  رد  هللا  هنیدم  رد  نآ  زا  یکی  هک  تشگ ، دهاوخ  سیسأت  ایلارتسا  يهراق  اپورا و  يهراق  ایـسآ و  يهراق  رد  هدنیآ  رد 
هنیدم اپورا  يهراق  هحفص 211 ] لامش [  رد  ثلاث  و  ناتسودنه ، هعیسو  يهطخ  يهمـصاع  یلهد  هنیدم  رد  يرگید  یئاهب و  ملاع  نیمرحلا 
يالعا عجرم  روحم و  مظعا و  ربح  رقم  هک  هیمور  يهیندم  رد  ایلاتیا  يهمـصاع  رد  هراق  نآ  بونج  رد  عبار  و  جوسا ، يهمـصاع  ملکهتـسا 
يهراق يهمهم  ندم  زا  تسا و  هللارما  زکرم  نیلوا  هک  یندیـس  يهنیدم  رد  سماخ  تسا و  هیحیـسم  تما  زا  يهبعـشنم  بهاذم  مها  مدقا و 

رد هک  هدـحتم  تالایا  رد  برغ  دـباعملا  ما  تاقحلم  عباوت و  زا  هسـسؤم  نیلوا  يانب  متـشه -  فدـه  بوسحم . ایلارتسا  يهبئاـت  يهحیـسف 
فئاظو نییعت  مهن -  فده  تشگ . دهاوخ  راید  نآ  نینکاس  یهلا و  رما  ناوریپ  هعماج  نیب  طباور  ماکحتـسا  ثعاب  هقباسیب و  رما  خـیرات 
يهمدقم هک  سدقا  ضرا  رد  یئاهب  همکحم  سیسأت  مهد -  فده  یئاهب . ملاع  رسارس  رد  هللارما  يدایا  تامدخ  تامادقا و  هرئاد  عانتما  و 

 - مهدزای فده  دوب . دهاوخ  سدقا  ضرا  رد  مظعا  لدع  تیب  رارقتسا  یهلا و  رما  ناوریپ  هعماج  هیعیرشت  تئیه  مظعا  لیکـشت  باختنا و 
نمحرلا ناهرب  يرولا و  نیب  يدـهلا  نازیم  ربکا «  سومان  یئاهب  نییآ  باتکلا  ما  سدـقا  سدـقم  باتک  هصوصنم  ماکحا  نیودـت  میظنت و 

هللا هنیدم  رد  هیمالـسا  کلامم  ندم  مظعا  رد  یئاهب  یلم  يهمکحم  شـش  سیـسأت  مهدزاود -  فدـه  تاومـسلا » . نیـضرالا و  یف  نمل 
یبرع و ملاـع  زکرم  اذـک )!  ) رـصم رطق  يهمـصاع  هرهاـق  يهنیدـم  ناریا و  سدـقم  روـشک  يهمـصاع  اـط  ضرا  برع و  قارع  يهمـصاع 

تافوقوم هرئاد  عاستا  مهدزیس -  فده  ناتسناغفا . همصاع  لباک  ناتسکاپ و  يهمصاع  یچارک  ناتـسودنه و  يهمـصاع  یلهد  یمالـسا و 
رد یلعا و  ماقم  راونا  رپ  راوج  رد  یللملانیب  راثآ  هظفحم  يانب  مهدراهچ -  فدـه  اـکع . جرم  لـمرک و  لـبج  هنماد  رد  یئاـهب  یللملانیب 

دقرم يانب  مهدزناپ -  فده  هحفص 212 ] ایلع [ . يهکرابم  هقرو  ءاهب  دیهش  نصغ  نب  رهطا  نسیمر  اهب و  لها  متاخ  ءاهبلا  هیقب  هقرم  برق 
يربک يهردخم  مظعا و  مسا  مدق و  لامج  دجام  دلاو  نفدم  نییعت  مهدزناش -  فده  زاریـش . يهبیط  يهنیدم  رد  یلوا  يهطقن  مرح  رونم 
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مهدفیه فده  هللا . هنیدم  رد  مظعا  تیب  راوج  رد  نایئاهب  دیواج  ناتسلگ  هب  نانآ  سمر  لاقتنا  ترضح و  نآ  لاخ  نبا  یلوا و  يهطقن  ما 
يهنیدم رد  نایب  يهطقن  دهـشم  نارهت و  يهنیدم  رد  نمحر  لامج  ربکا  نجـس  رقم  لحم و  عایتبا  هللا و  يهنیدـم  رد  ناوضر  غاب  کلمت  - 

راهچ زا  شیب  هب  یناحور  يزکرم  لفاحم  يهدع  دـیئزت  مهدـجیه -  فدـه  ناجیابرذآ . رد  دـیدش  لبج  رد  ترـضح  نآ  سبحم  زیربت و 
لفحم هس  ایسآ و  يهراق  رد  لفحم  هد  اپورا و  هراق  رد  لفحم  هدزیـس  اکیرما و  يهراق  ردب  لفحم  کی  تسیب و  لیکـشت  مزلتـسم  هک  ربارب 
هدحتم تالایا  نایئاهب  يزکرم  لفحم  تمه  هب  دـیاب  هک  يزکرم  لفحم  کی  تسیب و  زا  ایلارتسا و  هراق  رد  لفحم  کی  اقیرفا و  يهراق  رد 
یلامـش هراق  رد  اکـسلا  میلقا  رد  لفحم  کی  هراق و  نآ  یبونج  يزکرم و  تایروهمج  رد  لفحم  تسیب  ددرگ . سیـسأت  اکیرما  يهراق  رد 
هدحتم تالایا  نایئاهب  يزکرم  لفحم  تمه  هب  لفحم  هدزاود  تشگ  دهاوخ  سیسأت  اپورا  يهراق  رد  هک  يزکرم  لفحم  هدزیس  زا  و  عقاو ،

سیوس و ایناپسا و  لاقترپ و  دنلنیف و  هسنارف و  دنله و  كرامناد و  کیجلب و  گروبمهگل و  جورن و  جوسا و  هلقتـسم  کلامم  مصاوع  رد 
يزکرم لفحم  هد  زا  و  دش ، دهاوخ  لیکـشت  هسمن  تکلمم  همـصاع  رد  ناملآ  نایئاهب  يزکرم  لفحم  تمه  هب  رگید  لفحم  کی  ایلاتیا و 
يهریزج مصاوع  رد  امرب  ناتـسکاپ و  دـنه و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  تمه  هب  لفحم  راـهچ  ددرگیم  سیـسأت  دـعب  نم  ایـسآ  هراـق  رد  هک 

ایز و ینودنپا  ریازجلا  عمجم  يهمصاع  اتراکاج  يهیندم  رد  ایـسآ  يهراق  یبونج  قرـش  رد  هعقاو  يهقطنم  رد  ناتـسکاپ و  امرب و  نالیس و 
لفحم ود  ناتسناغفا و  يهمـصاع  هیکرت و  يهمـصاع  نیرحب و  يهریزج  رد  ناتـسبرع  رد  ناریا  نایئاهب  يزکرم  لفحم  تمه  هب  لفحم  هس 

کی یجیف و  ریازج  همـصاع  ادوس  هنیدم  رد  مظعا  طیحم  ریازج  رد  ناپاژ و  يهمـصاع  رد  هدحتم  تالایا  نایئاهب  يزکرم  لفحم  تمه  هب 
هک يزکرم  لفحم  هس  زا  تشگ و  دهاوخ  لیکشت  اب  ضرا  رد  یندا  قرش  رد  قارع  نایئاهب  يزکرم  لفحم  تمه  هحفص 214 ] هب [  لفحم 

ياقیرفا نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  موسوم  اـیناطیرب و  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم  تمه  هب  لـفحم  کـی  ددرگیم  لیکـشت  اـقیرفا  يهراـق  رد 
يزکرم لفحم  هب  موسوم  هدـحتم و  تـالایا  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم  تمه  هب  يرگید  ـالاپمک و  يهنیدـم  رد  شزکرم  يزکرم و  یقرش و 
موسوم نادوس و  رصم و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  تمه  هب  يرگید  گربزیناهوج و  يهنیدم  رد  شزکرم  یبونج و  یبرغ و  ياقیرفا  نایئاهب 
ناـیئاهب يزکرم  لـفحم  تمه  هب  ریخا  زکرم  لـفحم  سنوـت و  يهنیدـم  رد  شزکرم  اـقیرفا و  یبرغ  لامـش  رد  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم  هب 

سدق رئاظح  دادعت  دیئزت  مهدزون -  فده  تشگ . دهاوخ  سیـسأت  دـنلکوا  يهنیدـم  رد  دـنلیزوین  يهریزج  يهمـصاع  رد  ایلارتسا  يهراق 
ایسآ و هراق  رد  هریظح  هن  وب  اپورا  هراق  رد  هریظح  هدزناپ  اکیرما و  يهراق  رد  هریظح  کی  تسیب و  سیسأت  مزلتـسم  هک  ربارب  تمه  هب  یلم 

مـصاوع عیمج  رد  یلم  سدق  رئاظح  نیا  و  ندنل . هنیدم  رد  رگید  ياهریظح  دنلیزوین و  هریزج  رد  هریظح  کی  اقیرفا و  هراق  رد  هریظح  هس 
یساسا و نوناق  نیودت  متـسیب -  فده  تفای . دهاوخ  رارقتـسا  دش  دهاوخ  سیـسأت  يزکرم  لفاحم  هیتآ  نینـس  رد  نآ  رد  هک  يزکارم  و 
تسیب و فدـه  هروکذـم . يهعبات  میلاقا  هلقتـسم و  کلامم  ندـم  مصاوع و  زا  کی  ره  رد  یلم  تافوقوم  سیـسأت  یئاهب و  یلم  هماـنماظن 

لفاحم زا  کی  ره  لیجست  مزلتسم  هک  ربارب  جنپ  زا  شیب  هب  هتشگ  لیجست  امـسر  لاح  هب  ات  هک  یناحور  يزکرم  لفاحم  ددع  دیئزت  مکی - 
سیـسأت مود -  تسیب و  فده  قارع . ناریا و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  لیجـست  هفاضا  هب  تفای و  دهاوخ  سیـسأت  دعب  نم  هک  یلم  يزکرم 

هسسؤم کی  ناتسودنه و  يهمصاع  رد  يرگید  نارهت و  رد  یکی  ایسآ  هراق  رد  نآ  زا  هسسؤم  ود  هک  یئاهب  یلم  تاعوبطم  هسسؤم  شش 
رد اقیرفا  هراق  رد  رگید  هسـسؤم  ورهناج و  ود  وویر  يهیندـم  رد  یبونج  يهراق  رد  يرگید  تملیو و  رهـش  رد  اکیرما  یلامـش  يهراـق  رد 

كارتشا موس -  تسیب و  فده  تشگ . دهاوخ  سیسأت  تروف  کنارف  يهنیدم  رد  اپورا  هراق  رد  يرگید  هحفص 215 ] هرهاق و [  يهنیدم 
نایئاهب یلم  یناحور  لفاحم  ياههبعـش  سیـسأت  مراهچ -  تسیب و  فدـه  یلحم . یلم و  یناحور  لفاحم  تیوضع  رد  ناریا  نمحرلا  ءاما 

فده لیئارسا . سیسأتلا  دیدج  تموکح  تاررقم  نیناوق و  بسح  رب  سدقا  ضرا  رد  ادنک  ناملآ و  ایلارتسا و  ایناطیرب و  قارع و  ناریا و 
یئاهب و یللملانیب  يهعماج  نیب  طباور  میکحت  مشـش -  تسیب و  فدـه  ناریا . يهمـصاع  رد  یئاهب  یلم  هعبطم  سیـسأت  مجنپ -  تسیب و 
دنبوسحم و يوروش  ریهامج  داحتا  ءازجا  زا  هک  تیروهمج  هدزای  مامـضنا  ناکما  تروص  رد  متفه -  تسیب و  فده  هدـحتم . مما  تئیه 

نایئاهب يزکرم  لفاحم  هطـساو  هب  یهلا  رما  يرادا  مظن  يهریاد  هب  تسا  تئیه  نآ  ذوفن  تحت  طبترم و  هک  اپورا  ياـهروشک  زا  روشک  ود 
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یناهج هرگنک  داقعنا  تسا  ریبک  میظع و  داهج  نیا  ماتخلا  کلسم  ریخا و  فده  هک  متـشه -  تسیب و  فده  ناملآ . اکیرما و  ناریا و  رد 
توعد لاس  نیمدـص  اب  نراقم  هک  مظعا  زعا  مخفا  نشج  تبـسانم  هب  تسا  یئاـهب  ملاـع  نیمرحلا  ثلاـث  هک  ناوضر  غاـب  راوج  رد  یئاـهب 

... « تشگ دهاوخرب  یئاهب  ملاع  رسارس  رد  دوب و  دهاوخ  هیهلا  تنطلس  ریرـس  رب  ممر  یبحم  مما و  دوعوم  نآ  ءاقترا  مدق و  لامج  يرهج 
هحفص 217 ] [ . ] 120]

رگید نایئاهب  یمیر و  درط 

هراشا

يور دیکأت  یتح  داد ، دهاوخن  تیئاهب  روما  رد  تلاخد  هزاجا  ار  یـسک  هک  وا  نحللا  دیدش  ياهدیدهت  راطخا و  یمیر و  نسیم  يهیغالبا 
شتآ شیپ  زا  شیب  هکلب  درکن  لـح  ار  یلکـشم  طـقف  هن  تسا  ناـیئاهب  ربـهر  نیمجنپ  يدـنفا و  یقوـش  نیـشناج  اـهنت  يو  هک  هـتکن  نـیا 

. دنداهنن یعقو  وا  ياهدیدهت  هب  دندوب ، یسیلگنا  نایئاهب  هتـسد  رادفرط  هک  یئاهب  تیرثکا  دوزفا و  نآ  تعـسو  رب  دز و  نماد  ار  تافالتخا 
تیب لالحنا «  اب  ینابر  یقوش  گرم  زا  دعب  دیـسریم ، نایاپ  هب  يرگید  ندنام  رانک  یکی و  يربهر  اب  یـصاخ  تافالتخا  هتـشذگ  رد  رگا 

تروص هب  امـسر  تاـفالتخا  اروش  نیا  سیئر  یقوـش و  نیـشناج  یمیر »  يراـنک «  رب  و  ناـیئاهب »  یللملانیب  ياروـش  اـی «  مظعا »  لدـعلا 
رادـفرط هتـسد  ینعی  یمیر »  ناـفلاخم «  [ . 121  ] دنداتـسیا رگیدـکی  يور  رد  ور  تیعطاق  اـب  فلاـخم  ياـههورگ  درک و  هولج  باعـشنا 
ضارتعا تیئاهب  هرادا  هوحن  هب  هک  نایئاهب  جارخا  درط و  اب  هدرکن  افتکا  مه  مادـقا  نیا  هب  یقوش ، رـسمه  لوسکام  مناخ  هیحور  سیلگنا و 

هب دنـشاب  رادیب  دیاب  هللارما  يدایا  دیوگیم ... « : ینابر  یقوش  هک  یلاح  رد  هحفص 218 ] دندرک [ . رتعیـسو  ار  تافالتخا  هنماد  دندرکیم 
زا ياهناهب  ادبا  دنیامن و  ءاهب  لها  عمج  زا  جارخا  ار  صخش  نآ  اروف  تشاذگ  هللارما  یلو  اب  تفلاخم  ضارتعا و  يانب  یسفن  هکنیا  ضحم 

ياوشیپ نیمراـهچ  روتـسد  نیا  [ . 122 ... « ] دـنک تاهبـش  ياقلا  اـت  دـیآرد  ریخ  تروص  هب  ضحم  لـطاب  هک  رایـسب  هچ  دـنیامنن ، لوبق  وا 
یتح يدنفا  یقوش  هیـصوت  مغریلع  دندش  قفوم  نانیا  هکلب  دشن ، ارجا  تیئاهب  ینونک  نانادرگراک  ینعی  تافلاخم  فرط  زا  اهنت  هن  تیئاهب 

هک یناـیئاهب  درط  جارخا و  هـب  عورـش  جـیردت  هـب  یمیر »  نـسیم  درط «  زا  دـعب  یلعف  ناـنادرگراک  دـننک . جارخا  زین  ار  وا  دوـخ  نیـشناج 
تارایتخا ءزج  هللا  تعیرـش  زا  دارفا  جارخا  درط و  تسا « . هتفگ  یقوش  هکنیا  اب  دـندش . زین  دـندوب  يدـنفا  یقوش  تارظن  يارجا  راتـساوخ 

یناـحور درط  هک « : تسا  هدرک  دـیکأت  زین  ءاهبلادـبع  نینچمه  [ . 123  « ] دـشابیم هعماج  یناحور  هیلاـع  سیئر  ینعی  هللارما  یلو  هصاـخ 
اهنیا همه  اب  اـما  [ . 124  « ] سب تسا و  هللارما  یلو  هملـسم  قوقح  هصاـخ و  تاراـیتخا  زا  وا  يهعماـج  هب  هدورطم  سوـفن  هداـعا  سوـفن و 

ار رفن  دص  نیدنچ  دندش  قفوم  دننادیم  مظعا »  لدعلا  تیب  و «  ینابر »  یقوش  نیـشناج «  قح  هب  ار  دوخ  هک  تیئاهب  ینونک  نانادرگراک 
جارخا و هلئـسم  هک  یماگنه  [ 125 . ] دننک جارخا  هحفـص 219 ] تیئاهب [  لفاحم  زا  اکیرما  رد  ار  رفن  رازه  دـنچ  هناـیمرواخ و  ناریا و  رد 

یناحور لفحم  راختفا  هب  هک  ار  لیرپا 1949 ، خیرات 11  هب  ار  یقوش  عیقوت  همجرت  ناریا  نایئاهب  دوب ، حرطم  نایئاهب  ریاس  و  یمیر »  درط « 
 » هلیسو هب  عیدب  لاس 106  هرامـش 6  ناریا »  يرما  رابخا  و «  هرامـش 220 »  هب  اکیرما  يرما  رابخا  رد «  هدـش و  رداص  اکیرما  نایئاهب  یلم 

هتـشون نینچ  دوشیم ، لقن  انیع  هک  عیقوت  نیا  رد  دـندرک . رـشتنم  یپک  یلپ  تروص  هب  اددـجم  دوب ، هدـش  پاچ  همجرت و  مداـخ »  هللارکذ 
یلفحم ای  يدحا  هب  تسین  بسانم  هک  تسنآ  ناشکرابم  رظن  ءاهبلادبع  ترـضح  شیوخ  فلـس  دننام  هللارما  یلو  ترـضح  تسا « : هدـش 
تقیقح رد  هک  باـختنا  قح  زا  یـصخش  ندومن  مورحم  نیب  تسا  ینیبم  قرف  اـجنیا  رد  دـنیامن . درط  هللارما  زا  ار  یـسفن  دوش  هداد  هزاـجا 
یـسفن يرخا  ةرابع  هب  تسا . هدیدرگ  التبم  یناحور  ضرم  هب  لاح  هدوب و  رما  لظ  رد  هک  یـسفن  درط  نالعا  تسا و  یماظتنا  دـیدش  هیبنت 

دناهدومرف فیصوت  وحن  نیا  هب  اکیرما  هب  شیوخ  فارغلت  نیرخآ  رد  كرابم  دوعـص  زا  لبق  ار  وا  یناحور  ضرم  ءاهبلادبع  ترـضح  هک 
هیناحور لفاحم  ساسا  هک  دندومرف  هظحالم  ریخا  تاونـس  رد  هللارما  یلو  ترـضح  ددرگ »  التبم  ماذج  هب  دنیـشن  موذجم  اب  سکره  هک « 
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یلو دنیامن . بیوصت  باختنا  قح  زا  ار  نایئاهب  زا  يدرف  ندومن  مورحم  عوضوم  دنرداق  لاح  هک  تسا  هدـیدرگ  مکحتـسم  يوحن  هب  هیلم 
دهع و نیـضقان  ام  ار  سوفن  نیا  دیامن . نالعا  ار  سوفن  یناحور  ماذج  ضرم  هک  تسین  نآ  يارای  ار  هللارما  یلو  كرابم  تاذ  زج  يدحا 

اطعا یقح  نینچ  مه ، یلم  یناحور  لفحم  چیه  هب  نینچمه  دهد و  هداعا  هعماج  هب  ار  یضقان  دناوتیمن  مه  يدحا  میمانیم و  یهلا  قاثیم 
هب يدـحا  يهداعا  ای  یناحور و  درط  يهرابرد  دنتـسین  رداق  مه  هیلم  هیناحور  لـفاحم  زا  کـیچیه  هحفـص 220 ] ور [  نیا  زا  تسا . هدـشن 

یلو ترـضح  هب  ار  عوضوم  ددرگ  هجاوم  یـضقان  اب  تقو  ره  هک  تسنآ  یلم  یناحور  لفحم  هفیظو  اـهنت  و  دـنیامن ، رظن  دـیدجت  هعماـج 
لامک يور  زا  برغ  يابحا  زا  یضعب  تسا  فیح  دومرف «  دنهاوخ  ذاختا  میمصت  وا  يهرابرد  هسفن  هب  كرابم  دوجو  دنک و  ضرع  هللارما 

ترـضح قاثیم  دـهع و  نیـضقان  هکنآ  زا  معا  ار  نیـضقان  يرما  چـیه  اقلطم  هک  دـنیامنن  كرد  الماک  ار  تقیقح  نیا  تطاـسب  یگداـس و 
زا سوفن  نینچ  رگا  و  ناشدوخ . یلخاد  یناحور  ضرم  تلع و  رگم  دنکیمن ، جراخ  هللا  تعیرش  زا  دنشاب  ءاهبلادبع  ترضح  ای  هللاءاهب و 

یلو ترضح  دنیامن و  هعجارم  رما  یلو  ترضح  هب  اسار  دیاب  دنوش  دراو  هللارما  تمدخ  رد  دنهاوخب  دندرگ و  ملاس  دنبای و  ییاهر  ضرم 
روشحم دراو و  نیتباث  فص  رد  ار  ناـنآ  دـشاب  صولخ  يور  زا  ناـشهبانا  اـعقاو  رگا  دومرف و  دـنهاوخ  تواـضق  ار  ناـنآ  صـالخا  هللارما 

ياعدا فرص  هب  تسا  ضیرم  هک  یسک  یشوخان  هنافسأتم  دندومرف . ار  هلماعم  نیمه  کیرپسا  یندیـس  هب  تبـسن  هچنانچ  دومرف ، دنهاوخ 
نیمه ایند  مدرم  نیب  رد  لمتحی  دـهد . یهاوگ  ینعم  دـیاب  ضیرم  يدوبهب  مئالع  تایعـضو و  هکلب  دوشیمن ، عفر  متـسین  رامیب  نم  هکنیا 

یئهتسد نیمه  و  دوشن ، تفای  دنانامیپ  دهع و  زکرم  نانمـشد  ناشلامعا  كولـس و  رد  بلق و  يایاوز  رد  هک  یناسک  زا  رتنابز  مرن  هورگ 
تهج نیمه  هب  دنتخانـشیم و  بوخ  ار  سوفن  نیا  ءاهبلادبع  ترـضح  دنیامنن . دنلب  یهانگیب  سوک  دایرف و  هزادـنا  نیا  هب  مه  سوفن  زا 

اب یقاطا  رد  ار  یماذـج  ضیرم  رگا  درک . اعد  اهنآ  هرابرد  مه  لاح  نیع  رد  دومن و  باـنتجا  اـهنآ  اـب  ترـشاعم  زا  دـیاب  دـندومرف  هک  دوب 
تسا لمتحم  رایسب  سکعلاب  یلو  دیامنن ، تیارس  موذجم  رد  تسردنت  سوفن  تیفاع  تحص و  دیهد  هحفص 221 ] رارق [  ملاس  صاخشا 

دندرگ » . التبم  یماذج  يرسم  دیلپ و  ضرم  هب  ملاس  صاخشا  هک 

نیرید تافالتخا  نامز  ماما  ای  ربمغیپ 

هاتوک نارود  رد  زج  هک  ینعم  نیدب  تسا . هدوب  راوتسا  داضت  تفلاخم و  باعشنا ، رب  شیاعدا  ياههیاپ  زاغآ  زا  تیئاهب  باب و  هک  میدید 
يرون یلعنیـسح  ازریم  هک  اـجنآ  اـت  دراد ، ياهیعاد  درادیم و  رب  رـس  ییوس  زا  سکره  باـب ، دـمحم  یلع  ازریم  دوخ  گرم  اـت  شیادـیپ 

، درامشب دوخ  روهظ  يارب  يرشبم  اهنت  ار  وا  دنک ، یفن  ار  باب »  دوجو «  الوصا  دوشیم  راچان  شیوخ  تیعقوم  میکحت  رطاخ  هب  هللاءاهب ) )
. دراپـسب اوزنا  یـشومارف و  روگ  هب  ار  لزا ) حبـص  ییحی  ازریم   ) باب یعقاو  یـصو  نیـشناج و  دـنک و  تیهولا  توبن ، تماما ، يوعد  دوخ 

یباب یتح  دوخ ، ناج  تاجن  يارب  نارهت ، رد  یشک »  یباب  عورـش «  باب و  گرم  زا  سپ  ینعی  شیوخ ، راک  زاغآ  رد  هک  یلعنیـسح  ازریم 
دربیم و نیب  زا  ار  وا  یـساسا  باتک  یتح  لزا ) حبـص  نارادفرط   ) باب یعقاو  ناوریپ  ندرک  باجم  يارب  دـنکیم ، راکنا  ار  شیوخ  ندوب 

ندوب ماما  دوخ  ای  ندوب ، باب »  هلئـسم «  هک  دتفایم  رکف  هب  دـنکیم و  لزان  وا  در  رد  ییاههیآ  دراد ، باب  زا  رتشیب  یتسد  یبرع  رد  نوچ 
رد شتیعقوم  هکنیا  زا  سپ  اما  دریگ . رارق  یئاهب -  یباب و  زا  معا  دیدج -  هقرف  ناوریپ  همه  دنسپ  دروم  هک  دنک ، لصف  لح و  يوحن  هب  ار 
 » هب يزاین  رگید  دنک ، تیهولا  يوعد  دناوتب  دوخ  یـسک  یتقو  دـنیبیمن . یجایتحا  زین  راکنیا  هب  یتح  دوشیم ، مکحتـسم  ناریا  زا  جراخ 

يربهر تردـق  يربراک و  ناشـسیئر  دـندوب و  هدـنام  تیلقا  رد  هک  زین  لزا  حبـص  ناوریپ  تسین . ندوب  ماما »  دوخ  ای «  ماما -  رد  باب - » 
فرط نیا  زا  رگید  هک  ارچ   ) دـندوب هتـسویپ  هحفـص 222 ] نایئاهب [  هورگ  هب  هداد ، نییآ  رییغت  اـی  جـیردت  هب  تشادـن ، ار  یلعنیـسح  ازریم 

ای دندنویپب ) نایعیش -  اصوصخم  ناناملسم -  هب  دننک و  بیذکت  ار  دوخ  ناردپ  دوخ و  تاداقتعا  اهفرح و  همه  دنتـسناوتیمن  دوبن ، یهار 
هب ندیورگ  زا  سپ  یتح  هک  تسین  يدیدرت  اما  دندوب . هدیـشخب  شیاقل »  هب «  ار  نآ  ياطع »  هدز و «  ار  دیدج  بهذم  نییآ و  دـیق  یلکب 
رد هک  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  زونه  اهنآ  دوب . هدـنام  ياج  هب  ناشنادـنزرف  نانآ و  دوجو  رد  نانچمه  فالتخا  ياههشیر  هللاءاهب »  ناوریپ « 
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تافالتخا هرگ  ینابر ، یقوش  گرم  زا  سپ  هک  نیمه  تهج  نیمه  هب  دنتـشاد . کش  دـندوب ، هتفریذـپ  ار  لئاسم  نآ  يراچان  زا  راک  زاغآ 
هئطوت و رگیدـکی  هیلع  هنوگچ  اکیرما ، یـسیلگنا و  نارادـفرط  هورگ  تساهربخ و  هچ  هدرپ  تشپ  رد  دنتـسناد  یئاهب  ياههدوت  دـش و  زاب 

تسا هدش  یفتنم  رگید  هللاءاهب »  يربهر «  میکحت  اب  دشیم  روصت  هک  یلئاسم  درک و  زابرـس  هنهک  ياهمخز  رگید  راب  دننکیم ، کیرحت 
روهظ و  تیودهم »  ياعدا «  دوعوم ،»  مئاق  هلئـسم «  تیئاهب  رد  تسا . تیودهم »  عوضوم «  نآ  يهدنز  هنومن  هک  تفرگ ، ناج  ون  رـس  زا 
هاـگن یفخم  ار  نآ  هدـش -  هک  بیترت  ره  هب  دنـشوکیم -  ریخا  ياـهلاس  رد  یلعف  ناربهر  هک  تسا  یـساسا  ناـکرا  زا  یکی  ناـمز ، ماـما 

، هدش هتـشون  باب »  ترـضح  ماقم  نیبت  رد «  اکیرما  نایئاهب  هب  هک  ياهمان  هب  هراشا  ینابر  یقوش  دننک . ثحب  نآ  هرابرد  رتمک  ای  و  دنراد ،
تـسا هدـناوخ  نآ  عضاخ  ریقح و  رـشبم  ار  دوخ  باـب  ترـضح  هک  هللا  ءاـهب  ترـضح  روهظ  لـیثمیب  تمظع  هب  دـسیونیم ... « : هدرک و 

تسا يدوعوم  مئاق  نامه  ناقیا  باطتـسم  باتک  رد  هللاءاهب  ترـضح  هدومرفب ) [ ) 126  ] هددمعب هک  یلعا  ترـضح  تشگ . هراشا  الامجا 
تیمظعا و رب  تسا  هدوـمرف  رهاـظ  هدوـب  نآ  ناـیب  هب  رومأـم  ءاـیبنا  عـیمج  هک  ار  یفرح  تفه  تسیب و  زا  فرح  جـنپ  تسیب و  هـسفنب  هـک 

تداهش هب  ار  یسراف  نایب  باتک  زا  هلمج  کی  سپس  هدنـسیون  هحفص 223 ] [ . ] 127 ... « ] هداد تداهـش  شیوخ  بقاعتم  روهظ  تیلمکا 
ناشن يارب  هک  ياهیرظن  نیرتبلاـج  [ . 128 ... « ] دوب دهاوخ  هدوب و  نایب  لها  عیمج  زا  يوقا  دـعب  روهظ  يهفطن  دـسیونیم ... « : هدـیبلط ،

رد وا  تسا . هدرک  لزان  شیوخ  ناوریپ  موق و  يارب  یـسراف  نابز  هب  ءاهبلادـبع  هک  تسا  یحول  هدـش  زاربا  نایئاهب  نایاوشیپ  تمظع  نداد 
تابثا هب  دادعا  ماقرا و  اب  ار  ثداوح  نیا  هتسناد و  تشترز  تناید  ياهییوگشیپ  هلمج  زا  ار  تیئاهب  باب و  روهظ  دنکیم  یعـس  حول  نیا 
موقرم باتفآ  فقوت  صوصخ  رد  دـیوگ ... « : هدـیدرگ ، رداص  یتشدرز  فورعم  يابحا  زا  یکی  راختفا  هب  هک  یحول  رد  هللاءاهب  دـناسرب .

هد لوا  روهظ  رد  ددرگ . عقاو  روهظ  هس  رد  فقوت  نیا  هک  تسا  رقم  هرود  رخآ  رد  هک  تسا  موقرم  نایتشدرز  باـتک  رد  هک  يدوب  هدومن 
روهظ ربخ  نیا  رد  لوا  روهظ  هکنادـب  زور . یـس  ثلاث  روهظ  رد  زور . تسیب  یناث  روهظ  رد  دـیامن . فقوت  نامـسآ  طسو  رد  باـتفآ  زور 

زا ترابع  زور  ره  تشاد و  رارقتـسا  زور  هد  جرب  نآ  رد  تقیقح  سمـش  هک  تسا  [ 129 ( ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا -   ) لوسر ترـضح 
روهظ ات  تماما  موجن  بورغ  زا  دعب  هک  دوب  يدمحم  روک  رود و  نآ  دوشیم و  لاس  رازه  باسح  نیا  هب  لاس  دـص  نآ  تسا و  نرق  کی 

لاس تسیب  رود  نآ  رد  تقیقح  سمش  هک  هحفـص 224 ] تسا [  ادفلا  هل  یحور  یلوا  يهطقن  روهظ  یناث  روهظ  و  تسا . لاس  رازه  یلعا 
تقیقح سمش  نوچ  كرابم  لامج  رود  رد  و  داتشه . يهنس  شتیاهن  دوب و  يرجه  تصـش  يهنـس  شتیادب  تشاد . رارقتـسا  هطقن  نآ  رد 

 » تسا باتفآ  رارقتـسا  تدم  تیاهن  نآ  هک  دوب  یـس  ددع  شرارقتـسا  تدم  دومرف  قارـشا  عولط و  تسا  سمـش  هناخ  هک  یهلآ  جرب  رد 
هلابند ار  نآ  دـنک و  تیبثت  ار  تیئاهب »  هکنیا «  يارب  ینابر  یقوش  [ . 130  « ] لاس رازه  دصناپ  القا  رایـسب  شدادتما  اذهعم  مامت . جرب  کی 
بناج زا  لقتسم و  يرما  ار  ص )  ) دمحم ترـضح  روهظ  مالـسا و  تعیرـش  نانآ  هک  دنکیم  هیـصوت  نایئاهب  هب  دیامن  دادملق  مالـسا  نید 
هلالـس ینعی  تماما  تیناقح  رب  تلالد  اجیردـت  تانایب  نیا  رد  دـیوگیم « : هدومن  هللاءاهب  رکذـلا  قوف  حول  هب  هراـشا  وا  دـننادب . دـنوادخ 

زا یکی  هدوب و  یهلا  ضیف  هطساو  لاس  تصش  تسیود و  تدم  هلالـس  نآ  بعـشنم و  نآ  زاتمم  درف  زا  باب  ترـضح  هک  دراد  یئهرهاظ 
ار رما  نیا  ص ،)  ) دمحم ترضح  توبن  هب  فارتعا  نمـض  ینابر  یقوش  [ . 131 ... « ] هتفریم رامش  هب  مالسا  هسدقم  تعیرـش  نیمث  نیلقث 
 » اذل تسا و  یلبق  روهظ  لمکم  یتناید ، بهذم و  ره  روهظ  نوچ  هک  تسا  دقتعم  نکیل  هتسناد ، [ 132  « ] باب تعیرش  لالقتسا  رب «  لیلد 

هداد حـیجرت  وا  رب  ار  هللاءاـهب  یهتنم  هتـسناد ، مالـسا  زا  سپ  یلـصا  هیاـپ  ار  وا  يداهنـشیپ »  تعیرـش  باـب و «  دـمحم  یلع  ازریم  روـهظ » 
هب توبن  نیا  دوب ، لـئاق  یئاـهب  نیئآ  يارب  تسا  نکمم  هک  يرگید  هیتاذ  زاـیتما  تلیـضف و  زا  رظن  فرـص  هحفص 225 ... « ] دسیونیم [ :

میناوخ و قبـس  لفط  نآ  هنکمم  ياوق  مهف  يارب  هک  يروهظ  دیامنیم . هللاءاهب  ترـضح  روهظ  ریظنیب  تمظع  تردق و  رب  تلالد  یئاهنت 
 « باب ترـضح  لضف «  رد  رگید  ياج  رد  يدـنفا  یقوش  [ . 133 ... « ] دـش میهاوخن  قفوم  نآ  هلماـک  تازورب  تاروهظ و  كرد  هب  زگره 
زا یکی  زیزع  يابحا  دسیونیم ... « : نینچ  هتـسناد ، نامز  ماما  مه  ربمغیپ و  مه  ار  باب  دمحم  یلع  ازریم  و  هتـشاد ، زاربا  يرگید  يهدیقع 

باب ترـضح  هک  تسنآ  دنـشاب  فرتعم  نادـب  یهامک  ءاهب  لها  دـیاب  روکذـم و  احیرـص  هللاءاهب  ترـضح  رما  رد  هک  ياهیـساسا  قئاـقح 
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و تسا ، هلقتسم  یتلاسر  يایازم  قوقح و  هیلک  زئاح  هقلطم و  رادتقا  تنطلس و  ياراد  هیلا و  هسدقم  رهاظم  هلمج  زا  هیباب  تعیرش  سـسؤم 
باتک رد  دوخ  هکنانچ  لب  تسین ، یئاهب  روهظ  رـشبم  طقف  یلعا  ترـضح  هک  تسا  نییبت  حیرـصت و  هب  جاـتحم  هتکن  نیا  دـبع  نیا  رظن  هب 
یقوش [ . 134 ... « ] تسا هتفای  ققحت  فلس  يایبنا  عیمج  دوعو  شروهظ  هب  هک  تسا  یـسدقم  دوعوم  نامه  هدومرف  حیرـصت  یـسراف  نایب 

: » دـسیونیم هدروآ  لاثم  ار  باب  دـمحم  یلع  ازریم  ندوب  یماقم  ود  ياعدا  دـهدب  شتایرظن  دـیاقع و  هب  یماکحتـسا  هکنیا  يارب  يدـنفا 
حیرـص و ياعدا  نیا  تسا . یئاهب  رود  زایتما  هجو  مظعا  دوخ  دناهدوب  ماقم  ود  ياراد  هکنیا  رب  رعـشم  یلعا  ترـضح  ياعدا  تسین  یکش 
و تسا . هاوگ  نارب  زین  ءاهبلادبع  ترضح  يایاصو  حاولا  عقاو و  هللاءاهب  ترضح  هحفص 226 ] قیدصت [  دروم  ارارک  باب  ترضح  یعطق 
رد دیازفایم . هدش  تیانع  سدقم  روک  نیا  هب  هک  ياهیونعم  تردـق  هوق و  رب  بتارم  هب  هدوب  یئاهب  رما  زایتما  رب  رگید  لیلد  دوخ  اعدا  نیا 
نآ زا  رتشیب  هکلب  هتـشگ ، ثوعبم  یعینم  روهظ  نینچ  ریـشبت  هب  هللادـنع  نم  هک  تسا  ظاحل  نآ  زا  طـقف  هن  باـب  ترـضح  تمظع  تقیقح 
لبق تاروهظ  زا  کی  چیه  رد  هک  يوحن  هب  ار  هلقتسم  تلاسر  ياصع  هدش و  رهاظ  مزعلاولوا  يایبنا  تارایتخا  تردق و  اب  هک  تسا  تهج 

هب دیابن  ترـضح  ضئارف  ماکحا و  يارجا  هرئاد  تیدودحم  باب و  ترـضح  رما  هاتوک  يهرود  تسا . هتفرگ  رادـتقا  دـی  رد  هتـشادن  هقباس 
 » ي ماقم »  ود  هب «  تبسن  هک  یناسک  هب  يدنفا  یقوش  [ . 135 ... « ] دریگ رارق  ترضح  نآ  رما  تمظع  تیناقح و  شجنس  نازیم  هجو  چیه 

تینادحو و رهظم  یلعا  بر  ترضح  ءادفلا  مهل  یحور  ءاهب  لها  دئاقع  ساسا  دیوگیم « : هدرک  راطخا  دناهتشاد  کش  یلعا »  ترـضح 
هینابر و هسدـقم  تقیقح  علطم  هیهلا و  هیلک  رهظم  ادـف  نیتباـثلا  هئاـبحال  یحور  یهبا  لاـمج  ترـضح  مدـق  لاـمج  رـشبم  هیهلا و  تینادرف 

یقوش گرم  زا  سپ  هک  دـش  ثعاب  اهلیوأت  ریـسفت و  اهراتفگ و  نیمه  هعومجم  اـما  [ . 136 ... « ] نوملعی هرماب  لک  هل و  دابع  لک  نوداـم 
زاغآ یئاکیرما  سیلگنا و  هورگ  نایئاهب  نیب  هحفص 227 ] هک [  ار  یفالتخا  دنیوج و  دانتـسا  نآ  يهتکن  کی  هب  فلاخم  هورگ  ره  يدنفا 

هب تیئاهب  هقرف  يارب  هک  يدـیدج  ساسا  و  دـننز . نماد  شیپ  زا  شیب  دـش  ماـمت  یـسیلگنا  هورگ  عفن  هب  یمیر  نسیم  درط  اـب  دوب و  هدـش 
نید و هن «  تیئاهب  هک  درک  لوبق  دیاب  نیاربانب  تسین . دنتفگیم  دندرکیم و  اعدا  ناگتشذگ  هک  هچنآ  هیبش  هجو  چیه  هب  دندروآ ، دوجو 

هحفص 229 ] تسا [ . هیبش  یبیجع  نوجعم  هب  هتخاس و  دوخ  هکلب  و  تماما »  هن «  تسا و  نیئآ » 

لوسکام هیحور 

نایئاهب يهشیاع 

وا فالتخا  زا  راصتخا  هب  و  میاهدرب . مان  نایئاهب -  ياوشیپ  نیمراهچ  يدنفا -  یقوش  رـسمه  لوسکام »  مناخ  هیحور  زا «  راب  دنچ  اجنیا  ات 
مینادب میهاوخیم  کنیا  میاهتفگ . نخـس  دـشیم -  نایئاهب  ربهر  اوشیپ و  دـیاب  یقوش  نامرف  هب  هک  یـسک  یئاکیرما -  یمیر »  نسیم  اب « 

رظن رد  دوـش ؟... زوریپ  وا  دـنمورین  ناوریپ  یمیر و  رب  ناـیئاهب  باعـشنا  هزراـبم و  رد  تسناوـت  هنوـگچ  و  تسیک ؟... نز  نـیا  ـالوصا  هـک 
هدرک و يزاب  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  دـعب  مالـسا  نید  رد  ار  هشیاع »  شقن «  ینابر  یقوش  رـسمه  لوسکاـم  هیحور  ناـیئاهب  زا  ياهدـع 

نتـشادن تلع  هب  زین  لوسکام  هیحور  درک ، اپرب  اههنتف  مالـسا  تناید  رد  دوب و  میقع  ازان و  هشیاـع  هک  روطناـمه  دـندقتعم  اـهنآ  دـنکیم .
 « مناخ هیحور  هکنیا «  اب  دش . ثعاب  ار  تیئاهب  رد  باعـشنا  قافن و  داجیا  یتسرپ  ماقم  يویند و  تاذل  رطاخب  یقوش  گرم  زا  دـعب  دـنزرف 

نامرف م ) . 1951 1330 ش -   ) رد هدرک و  نییعت  ار  هللارما »  يداـیا  یناـبر «  یقوـش  م ) . 1929 یسمش -   1308  ) لاـس رد  هک  تسنادیم 
سپ يو  لاحنیا  اب  تسا  هدیزگرب  دوخ  يارب  یمیر »  نسیم  مان «  هب  ینیـشناج  تسا و  هدرک  رداص  ار  مظعا »  لدعلا  تیب  نینج  لیکـشت « 
ماجنا تاباصتنا  تاباختنا و  همه  تفرگ و  شیپ  رد  دوب »  هدش  نیقلت  جراخ  زا  دیاش «  هک  ار »  یـصوصخم  تسایـس  شرـسمه «  گرم  زا 

رد هشیاع  اب «  تیئاهب  رد  ار  مناخ  هیحور  شقن  نارهت ، يرما  يهنجل  راـثآ  هرامش 9  يهیرشن  هدنسیون  هحفـص 230 ] درک [ . یغلم  ار  هدش 
هب تبسن  دربیم و  کشر  مالـساهیلع )  ) ارهز يهمطاف  هب  تبـسن  یئازان  هدقع  ببـس  هب  هشیاع  دسیونیم ... « : نینچ  هدرک  قیبطت  مالـسا » 
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مرکا لوسر  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  وا  تامادـقا  نز و  نآ  دوجو  هک  دوشیم  موـلعم  نیارباـنب  دـیزرویم . تموـصخ  ع )  ) یلع ترـضح 
رد هشیاع  ياپ  رگا  مالـسا  تعیرـش  رد  هک  دییامرف  لمأت  يردق  لاح  دش . مالـسا  هسدقم  تناید  رد  قاقـشنا  فالتخا و  زورب  ثعاب  (ص )

یلع اذـهف  هالوم  تنک  نم  هیلع  رب  ص )  ) هللا لوسر  صاخ  باحـصا  يدایا و  ایآ  تشگیمن  كرحم  ار  وا  یئازان  يهدـقع  ای  دوبن و  ناـیم 
یلو ترـضح  دوعـص  زا  دعب  يراب  الک ، اشاح و  دندینارورپیم ؟ رـس  رد  ار  یهلا  قاثیم  دهع و  ضقن  لایخ  و  دـندومنیم ، مایق  ع )  ) هالوم

هیحور ءاهبلا  ۀما  مرح  ریثأت  تحت  يدایا  تارـضح  ینعی  ترـضح  نآ  صاخ  باخـصا  كرابم  دوعـص  زا  سپ  دش ... رارکت  خـیرات  هللارما 
سیئر رماوا  تسناوتیمن  دوب و  التبم  یئازان  يهدقع  هب  میقع و  هللا  لوسر  مرح  نینمؤملاما  دـننام  مناخ  هیحور  نوچ  دـنتفرگ و  رارق  مناخ 
توم هب  يدایا ... تارضح  دومن و  تلالد  یهلا  قاثیم  دهع و  ضقن  هب  ار  هللارما  يدایا  اذل  دنک ، تعاطا  ار  هللارما  یلو  یباصتنا  لدعلا  تیب 

... « دـندومن مدـهنم  دوب  هدـش  انب  هللارما  زیزع  رما  یلو  تسد  هب  هک  ار  یهلا  عیدـب  مظن  نیکر  ياـنب  دنتـشگ و  راـچد  یناـحور  تکـاله  و 
ياوشیپ نیرخآ  هدولاش  هدـیقع و  ساسا  نز  مهرب  ار  میقع  ازان و  مناخ »  هیحور  تیئاهب «  ینونک  ناـمزاس  ناـفلاخم  نویباعـشنا و  [ . 137]

هک هچنآ  ینعی   ) هللا یلو  نینج  لدـعلا  تیب  نآ  يراـب  دـنیوگیم ... « : نینچ  شاهراـبرد  هتـسناد  هحفـص 231 ] نایاوشیپ [  ریاس  تیئاـهب و 
دوخ دـح  زا  هللارما  یلو  نینج  لدـعلا  تیب  درادـن . سیئر  مرح  هداز  لدـعلا  تیب  نیا  تشاد و  یباـصتنا  سیئر  دوب ) هتخاـس  یناـبر  یقوش 
تیب تسا : هدومن  خسف  ار  يددعتم  صوصن  لاح  هب  ات  یلعف  لدع  تیب  نیا  یلو  دومرفیمن ، خـسن  ار  هیهلا  تاصوصنم  دومنیمن و  زواجت 

تسا  مهتم  صوصن  خسن  هب  نوچ  نیگنن  دبالا  یلا  ار  دوخ  هدرک  [ . 138  ] تسا مما  يداه  رما  خسان  تسا  مرح  هداز  هک  یلدع 

قالط رایتخا 

فالتخا رهوش  نز و  نیبام  يدـنفا  یقوش  تشذـگرد  زا  شیپ  لاس  راهچ  دراد  راـیتخا  رد  نارهت »  يرما  يهنجل  هک «  يدانـسا  بجوم  هب 
دوـخ تسا . هدرک  ریخم  وا  زا  يریگهراـنک  قـالط و  اـی  یگدـنز و  همادا  رد  ار  هیحور »  شرـسمه «  تیئاـهب  ياوـشیپ  نیرخآ  داد و  يور 

. مشاب يدنفا  یقوش  ترـضح  تمدـخ  رد  یتسیاب  هک  مدوب  رورـسم  ردـقچ  دـیوگیم « : تملیو »  رد «  نایئاهب  سنارفنک  رد  مناخ  هیحور 
يزور ات  دوب  نم  اب  رکف  نیا  تشاد . مهاوخن  یحور  یتحاران  هنوگ  چیه  هدیسر و  دوخ  تاماقم  نیرتیلاع  هب  رگید  نم  هک  مدرکیم  رکف 

 « وت رادتقا  فک  رد  اطخ  باوص و  قیرط  باختنا  تست و  رایتخا  دی  رد  وت  هدنیآ  دندومرف « : نم  هب  قیمع  يرظن  اب  يدنفا  یقوش  ترـضح 
يرما هنجل  هدنسیون  [ . 139 ... « ] تسا هدرک  یتحاران  داجیا  نم  رد  كرابم  لکیه  شیامرف  نیا  لاـح  هب  اـت  زور  نآ  زا  و  هحفص 232 « ] ] 

هک ییازان  يهدقع  ببس  هب  دوب و  میقع  هک  ینز  دییامرفیم  هظحالم  دسیونیم ... « : هدرک  ریسفت  ار  اوشیپ »  مرح ... تاراهظا  نیا  نارهت « 
هب هک  ياهیبیغ  هطاحا  اب  هللارما  زیزع  یلو  هدوب و  فرتعم  نادـب  دوخ  هدروآ و  راب  هب  یحور  یتحاران  تساهدرد  نیرتدـب  میقع  ناـنز  يارب 

. وت رادتقا  فک  رد  اطخ  باوص و  قیرط  باختنا  تست و  رایتخا  دی  رد  وت  هدنیآ  هک  دـنوشیم  روآدای  هیلا  راشم  هب  دنتـشاد ، روما  ثداوح 
تابجوم اهنآ  تسد  هب  یئاهب  هعماج  سیئر  درط  اب  هک  دـناهداد  رارق  ینز  نینچ  رایتخا  رد  ار  دوخ  هنوگچ  يداـیا  هک  تسا  نیا  رد  بجعت 

ای دنیوگیم : هدورس و  مناخ  هیحور  هرابرد  يرعش  تیئاهب  زا  نیبعـشنم  [ . 140 ... « ] دنیامن مهارف  یئاهب  تناید  رد  ار  فالتخا  قاقـشنا و 
نز نآ  عیطم  هکنانآ  اهب  رما  رد  قاقـشنا  تلع  دش  دقح  رهظم  نآ  شیئازان  هدـقع  اب  اپرب  ملاع  هب  ياهنتف  هچ  دومنب  ازان  میقع و  ینز  ابجعلل 

 » ناقفاوم اما  [ . 141  ] دنرک روک و  لفاغ و  مامت  هک  نیا  ای  دنتـشگ  شعیطم  هدیدان  همه  ایآ  دـنربخیب  رگم  وا  رکم  هلیح و  زا  دـنرگهلیح 
یناسک رظن  هب  و  تسا . ناهج  رد  یئاهب  هقرف  هدـننک  هرادا  تیئاهب و  ياوشیپ  نیمجنپ  وا  دـنیوگیم « : شاهرابرد  لوسکاـم »  هیحور  مناـخ 

نیئآ بهذم و  هن  تسا  يداع  هقرف  کی  ینونک  تیئاهب  دناهتـسیرگنیم ، روهظون  هقرف  نیا  هب  دیدرت  هحفص 233 ] کش و [  اب  هشیمه  هک 
رب نز  ناسک  نز و  كدنا  كدنا  تفرگ . یئاداناک  نز  يدنچ  زا  سپ  دـناهتفگ ... « : شایئاکیرما  رـسمه  یقوش و  يهرابرد  تیناحور » .

لوپ و هتـساوخ و  رـس  رب  دـنتخادرپ و  یقوش  نادـنواشیوخ  هب  هاگنآ  دـندرک و  هاـتوک  راـک  زا  ار  اـهیناریا  تسد  تسخن  دـندش و  هریچ  وا 
ناسک هک  اهیئاکیرما  زج  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  زاغآ  رد  تفرگرد . شکمـشک  دنداتـسرفیم  ناتـسودنه  ناریا و  زا  هک  ییاهیـشکشیپ 
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اهبرع يهتفگ  هب  یسنج  رظن  زا  هک  نیا  اب  ینابر  یقوش  هک  مینادب  مه  ار  نیا  [ . 142  « ] دندش هدنکارپ  شدرگادرگ  زا  همه  دندوب  شنز 
دلیف و مالب  يدیل  شمان  هک  یسیلگنا  ياهمناخ  زا  یکی  اب  ندنل  زا  تشگرب  زا  سپ  وا  لاح  نیا  اب  دوب  ياهناگود  حالطصا  هب  و  یـشنا »  » 
هب یقوش  هک  ار  همان  نیلوا  تشاد و  نایئاهب  ناـیم  رد  مناـخ  هراتـس  ماـنیاپ  نز  نیا  یحبـص « : هتفگ  هب  دـمآ . اـفیح  هب  دوب  یهاـگیاپ  ياراد 
نآ زا  ام  هک  دـناهتفگ  اهنخـس  وا  يهرابرد  درکیم و  یتسدـمه  یقوش  اـب  زور  نآ  رد  دوب و  نآ  نییاـپ  رد  زین  وا  يهنیتسد  تشون  ناـیئاهب 

هحفص 235 ] [ . ] 143  « ] میرذگیم

تاغیلبت ماقرا و  رامآ و 

هراشا

یلـصا نایدا  بهاذم و  هکنیا  هب  هجوت  اب  راک  زاغآ  رد  هتبلا  دـندوب . هتخاس  راوتـسا  نیغلبم  شرورپ  غیلبت و  هب  ار  دوخ  راک  زاغآ  زا  نایئاهب 
هحلسا هب  تسد  زاغآ  رد  زین  باب  دمحم  یلع  ازریم  ناوریپ  دوب  راوتـسا  نیـشیپ  نایدا  نارادفرط  اب  دروخرب  زیتس و  گنج و  رب  ناشتفرـشیپ 

يارب هژیوب  شخب -  نایز  یتارمث  هک  تفرگرد  ناریا  طاقن  ریاس  ناردنزام و  دزی و  ناجنز و  رد  ینینوخ  ياهدربن  میدید  هکنانچ  دندرب و 
نایباب و هک  ینارود  زا  اما  تسا . ناریا  فلتخم  ياهرهـش  تختیاپ و  رد  یـشکیباب  نینوخ  نایرج  نآ  هدنز  يهنومن  تشاد . نایباب -  دوخ 
رد غیلبت  هار  زا  ات  دندیـشوک  دنداهن و  غیلبت  رب  ار  دوخ  راک  يانبم  نایئاهب  دش  زاغآ  يرگیئاهب  نارود  دندش و  هدـنکارپ  رام و  رات و  نایلزا 

دوخ و تاراشتنا  بتک و  یط  هچ  نایئاهب  دـنزادرپب . دوخ  کلـسم  مارم و  يهعـسوت  هب  هدـیزرو  نیغلبم  تیبرت  فلتخم و  عماجم  لفاحم و 
هب دـنهاوخیم  هک  نیون  مظن  دوخ و  ياهفدـه  اـب  ار  مدرم  غیلبت  قـیرط  زا  اـت  دندیـشوکیم  فـلتخم ، بهاذـم  ناوریپ  اـب  دروـخرب  رد  هچ 

نایاش شرتسگ  هعـسوت و  یئاهب  عماجم  رد  یتاغیلبت  راک  هک  تسا  هدـش  ثعاب  وس  کی  زا  رما  نیا  دـنزاس . انـشآ  دـنراد ، هضرع  ناـیناهج 
هحفـص نایناهج [  تسا ، یتاغیلبت  هبرح  نیلوا  دوخ  هک  نوگانوگ  ماقرا  رامآ و  راشتنا  هار  زا  ات  هدش  ببـس  رگید  يوس  زا  و  دبای ، یهجوت 
نایئاهب شیپ  اهتدم  زا  هک  میتفگ  دـنوش . اهنآ  هجوت  بلج  ثعاب  دـنراداو و  یتفگـش  هب  تیئاهب  ياهتفرـشیپ  حالطـصا  هب  لابق  رد  ار  [ 236

تسیب و شخب  عیدب »  نرق  باتک «  هدنـسیون  هچنانچ  دناهداد ، رارق  دوخ  یلـصا  یـساسا و  فدـه  ار  یغیلبت  ياهنامزاس  شرتسگ  اج  همه 
رما يرادا  مظن  هک  ینیح  رد  دسیونیم ... « : نینچ  شخب  نیا  همدقم  رد  هدـیمان و  یغیلبت »  ياهتیلاعف  یللملانیب  هعـسوت  ار «  شباتک  مجنپ 

زا قیدصت و  ءادعا  بناج  زا  موقا  متا  مظن  نیا  تلاصا  لالقتـسا و  هیهلا  هیبیغ  تادییأت  هب  تفریم و  ءاقترا  طسب و  هب  ور  هللاءاهب  ترـضح 
نآ تشاد و  رب  رد  همهم  جـیاتن  هک  دوشگ  خر  هیرما  نوئـش  رد  يرگید  میظع  لوـحت  روـطت و  دـیدرگیم ، تیبـثت  میکحت و  ناراـی  فرط 

طاقن یـصقا  رد  راگدرورپ  ترـضح  رما  مالعا  راثآ و  هعاشا  رـشن و  يرادا و  زکارم  رثکت  نینمؤم و  ددـع  دـیئزت  هلا و  نید  قاـطن  هعـسوت 
شاهزاتمم صئاصخ  تاهج و  زا  هتـشذگ  یهلا  مظن  نیا  يارجا  سفن  هک  دـیدرگ  ققحم  تباث و  تفاـی و  توق  جـیردت  هب  هک  دوب  ناـهج 

تناید غیلبت  هرابرد  تارکب  زین  ءاهبلادبع  [ . 144 ... « ] تسا ریطخ  دصقم  نیا  رد  دـیدش  تکرح  شبنج و  روهظ  هیام  غیلبت و  رما  كرحم 
مهم ار  غیلبت  رما  دیاب  تسا  مما  للم و  تیادـه  روما  مها  مایا  نیا  رد  تسوا « : هلمج  نیا  رتروهـشم  همه  زا  هک  تسا  هتفگ  یتالمج  یئاهب 
هحفص دیوگیم [ : هدرک  هراشا  تیحیسم  نید  غیلبت  هار  رد  اهنآ  ندش  هتشک  حیـسم و  ترـضح  نویراوح  هب  وا  تسا »  ساسا  اریز  درمش ،
يارب یموـمع  ياـههشقن  زا  یئزج  ار  يرگیئاـهب  رتعیرـس  هـچ  ره  تفرـشیپ  ناـیئاهب  دـننز »  یهبـالا  ءاـهب  اـی  هرعن  يروـشک  ره  رد  [ » 237

هب هیهلا  ۀـملک  غالبا  هباطخ و  قطن و  داریا  رثا  رد  همیظع  تاداـقتنا  تاـحوتف و  نیا  دناهتـسناد ... « : دوخ  ياـههشقن  رتشیب  هچ  ره  شرتسگ 
تکرش هیریخ و  ياهنمجنا  اب  تدضاعم  هیغیلبت و  تاسلج  داقعنا  غلبم و  تیبرت  هعلاطم و  ياهسالک  سیسأت  ویدار و  تاعوبطم و  يهلیسو 

لاجر اب  هرکاذم  هیرما و  راثآ  هئارا  تهج  فلتخم  ياههاگشیامن  بیترت  هینابر و  همیق  حاولا  بتک و  راشتنا  هیعامتجا و  حلاصم  جیورت  رد 
[ . 145 ... « ] دیدرگ لصاح  هیمومع  راکفا  نادئاق  بازحا و  ناربهر  عون و  نیمداخ  دئارج و  بابرا  ملق و  لها  ضرا و  نادنمشناد  همهم و 
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ياضعا طسوت  اصوصخ  برغ  رد  هلارما  ناوریپ  فرط  زا  هک  یللملانیب  یغیلبت  ياهتیلاعف  يهجیتن ... « : نایئاهب  ار  عیرس  ياهتفرـشیپ  نیا 
تالاسر و بتک و  همجرت  راکفا و  رشن  هار  زا  دنراد  یعس  نایئاهب  دننادیم . تسا  هتفرگ  تروص  [ . 146 ... « ] کیرما یئاهب  هعماج  عیجش 

دلج رد  روظنم  نیدب  دـننک . خوسر  ایلارتسا  اقیرفا و  لئابق  نیرتهداتفا  رود  رد  یتح  ناهج  ياهروشک  عماوج و  همه  رد  نوگانوگ  تالاقم 
ریخا ياهلاس  رد  هنافـسأتم  تسا . هتفای  صاـصتخا  یغیلبت »  ياـهتیلاعف  یللملانیب  هعـسوت  هب «  هحفـص  ود  دون و  عیدـب  نرق  باـتک  مراـهچ 

هحفص 238] تیئاهب [  هعماج  يرفن  عامتجا 9  کی  تسا و  هدش  یضقنم  هلارما »  یلو  دوجو «  ینیشناج  يهلئسم  هک  ینارود  زا  صوصخب 
ثحب هب  هکنیا  زا  لبق  دسریم . رظن  هب  زیمآ  قارغا  بلغا  هک  دننکیم  رـشتنم  تیئاهب  تفرـشیپ  هرابرد  يدادـعا  ماقرا و  دـننکیم ، هرادا  ار 

هناخپاچ راهچ  زا  یکی  رد  نارهت و  رد   ( 1348 لاس 1969 -   ) تیئاهب عیدب  لاس 126  میوقت  رد  هک  يرامآ  میزادرپب  عوضوم  نیا  هرابرد 
مینکیم : لقن  انیع  تسا ، هدش  پاچ  نایئاهب 

ربماون 1968 یئاهب  ملاع  ياهتفرشیپ  هیئاصحا  نیرخآ 

تیمسر هب  اهتلود  فرط  زا  هک  یلم  لفاحم  دادعت   - 81 یئاهب -  لفاحم  دادعت   - 314 دش -  دراو  یئاهب  رما  لظ  رد  هک  یمیلاقا  دادـعت  - 
دادعت  - 6840 ناهج -  رـسارس  رد  یلحم  یناحور  لفاحم  دادعت   - 31572 ناهج -  رـسارس  رد  یئاهب  زکارم  دادعت   - 57 هدش -  هتخانش 

رد هک  ییاهداژن  لئابق و  دادـعت   - 628 هدش -  لیجـست  هک  یلحم  لفاحم  دادعت   - 24734 ناهج -  رـسارس  رد  یئاهب  ياهتیعمج  طاقن و 
دادعت  - 78 یلم -  سدق  رئاطخ  دادعت   - 400 هدش -  همجرت  نآ  هب  یئاهب  راثآ  هک  یئاهنابز  دادـعت   - 1118 دناهدمآرد -  یئاهب  رما  لظ 
یغیلبت تاسسؤم  دادعت   - 14 یئاهب -  یمئاد  هناتـسبات  سرادم  دادعت   - 61 یئاهب -  یلم  تافوقوم  دادـعت   - 49 راکذا -  قراشم  یضارا 

دییأت هک  ماـقرا  دادـعا و  نیا  هحفـص 239 ]  ] 9 یئاهب -  تاـعوبطم  یلم  تاسـسؤم  دادـعت   - 71 یئاهب -  سرادـم  دادـعت   - 24 یئاـهب - 
هب نوچ  تسین ، یعالطا  نآ  تلاصا  زا  ار  نارگید  تسا و  مظعا »  لدـعلا  تیب  ای «  تیئاهب و  ياـهنامزاس  اـب  ارـصحنم  نآ  مقـس  تحص و 

هدید یـضیقن  دض و  رامآ  تایرـشن  زا  یـضعب  رد  هک  صوصخب  درک  دامتعا  اهنادـب  ناوتیمن  هدـشن ، دـییأت  یناهج  عجارم  ریاس  يهلیـسو 
رد هک  عیدب  نرق  باتک  مراهچ  دلج  رد  - 1 لاثم : ناونع  هب  میدرک ، رکذ  الاب  رد  البق و  هک  تسا  یماقرا  رامآ و  ضقاـن  یلکب  هک  دوشیم 

، تسا هدـش  پاچ  دـش  لقن  نآ  زا  قوف  رامآ  هک  یمیوقت  راشتنا  زا  لبق  لاـس  جـنپ  تسیب و  ینعی  ق 1944 م ) ه   1340  ) یئاهب لاس 101 
: » ... تسا هدـش  تبث  نابز  تفه  یـس و  رگید  ياج  رد  نابز و  اج 29  کی  هتفای  راشتنا  هدش و  پاچ  یجراخ  هنـسلا  هب  هک  یبتک  دادـعت 

دودحم و یبرع  یسراف و  ینعی  یلـصا  نابز  ود  هب  ناشکرابم  تایح  رد  هک  هلاءاهب  ترـضح  باب و  ترـضح  سدقم  کلک  زا  هلزنم  راثآ 
یناملآ و يوسنارف و  یسیلگنا و  تغل  هب  قاثیم  هرود  رد  ادعب  هتشگ و  رشن  عبط و  اهنآ  زا  يدودعم  هلاءاهب  ترضح  كرابم  مایا  رخاوا  رد 

لئاسر فحص و  بتک و  دومن و  لصاح  هزادنایب  تعـسو  كرابم  دوعـص  زا  سپ  نونکا  دوب ، هدیدرگ  همجرت  یئامرب  یـسور و  یکرت و 
تفه یـس و  هب  ار  نایئاهب  تافیلأت  رگید  ياج  رد  هدنـسیون ، نیمه  - 2 [ . 147  ] تفای راـشتنا  رگید  تغل  هن  تسیب و  هب  قاروا  تـالجم و 

یـس و هب  هدومن  حیرـشت  ار  هینامحر  میلاعت  رما و  خیرات  یئابیز  لدتـسم و  عضو  هب  هک  عماج  سیفن و  فیلأت  دسیونیم ... « : هتـسناد  نابز 
1969 1348 ش -   ) یئاهب لاس 126  میوقت  هک  نآ  لاح  هحفص 240 ] [ . ] 148 ... « ] هدش همجرت  لیبق  نیا  زا  هفلتخم  تاغل  زا  تغل  تفه 

رظن هب  دـنادیم . نابز »  دـصراهچ  تسا «  هدـش  همجرت  نآ  هب  یئاهب  راثآ  هک  ار  یئاهنابز  دادـعت  هدـش  رکذ  رامآ  یط  مهن  فیدر  رد  م )
دادـعت دوخ  عامتجا  نداد  ناشن  رتگرزب  هچ  ره  يارب  ناریا  نایئاهب  لفحم  اـی  مظعا »  لدـعلا  تیب  ناـنادرگراک «  نالوئـسم و  هک  دـسریم 

 » ات ار  یجراخ  ياهنابز  هب  همجرت  دادعت  قارغا  اب  هداد و  ناشن  رتگرزب  ربارب  نیدنچ  ار  دوخ  نیغلبم  ناگدنـسیون و  ناگرزب و  راثآ  همجرت 
یقوش دوخ  هک  یباتک  یتح  و  يرما »  راثآ  رشن  یلم  يهنجل  تایرـشن «  هب  نایئاهب  ياههتـشون  رد  داضت  - 3 دناهدرب . الاب  نابز »  دصراهچ 
هتشون 1350 ه ق 1954 م )  ) یئاهب لاس 111  رد  هک  [ 149  « ] یئاهب هرود  باتک «  رد  يدنفا  یقوش  تسا . هدرک  تیارس  هتـشون  زین  يدنفا 

زا میلقا  لهچ  زا  شیب  رد  ار )  ) یئاهب تاسسؤم  رمتسم  میکحت  سیسأت و  دنکیم «  ثحب  ناهج  رد  تیئاهب  شرتسگ  زا  هک  یماگنه  تسا ،
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 « هدش دراو  یئاهب  رما  لظ  رد  هک  یمیلاقا  رد «  ار  تیئاهب  هعـسوت  ناریا »  نایئاهب  یلم  لفحم  میوقت «  هک  نآ  لاح  دـنادیم . هیقرتم »  میلاقا 
هجو چـیه  هب  فرطیب ، هاـگآ و  هدـنناوخ  رظن  هب  تسا . هداد  رارق  لوا  فـیدر  رد  ار  نآ  هدرب و  ـالاب  مـیلقا  روـشک و  هدراـهچ  دصیـس و  اـت 
پاچ  ) میوقت پاچ  لاس  ات  ناـیئاهب ) لاـس   111  ) یئاهب رود  باتک  پاچ  لاـس  زا  ینعی  لاـس -  هدزناـپ  تدـم  رد  هک  درک  لوبق  ناوتیمن 
یقوش هیحان «  زا  امیقتسم  ناوتیمن  ار  ییوگ  قارغا  نیا  هتبلا  دنشاب . هتفریذپ  ار  تیئاهب  میلقا  ناهگان 274  نایئاهب - ) لاس 126  رد  نارهت 
نامه رد  تسناوتیم  دراذگب  دوخ  ناوریپ  ناگدنناوخ و  رایتخا  رد  حیحـصان  تاعالطا  ماقرا و  تساوخیم  وا  رگا  اریز  تسناد . يدـنفا » 
رقتسم نیطـسلف  رد  تیئاهب  زکرم  رد  هک  نایئاهب  ینونک  هریدم  تئیه  هک  درک  لوبق  دیاب  نیاربانب  دنک . رکذ  يرتگرزب  یموجن  ماقرا  شرثا 
نایئاهب هحفـص 241 ] یلم [  لفحم  ای «  دـنوشیم و  هدـیمان  مظعا »  لدـعلا  تیب  نینج  یللملانیب « ،»  ياروش  تئیه  ياهمان «  هب  دنتـسه و 

نآ لاح  دنادیم ، هعاشالاریثک » ... تاغل  زا  تغل  جنپ  تسیب و  رد ... «  ار  نایئاهب  ياههتـشون  دناهدرک . ییوگ  فازگ  نیدـب  مادـقا  ناریا » 
تحـص هب  تبـسن  دیابن  ایآ  بیترت  نیا  اب  دناهتـشون . نابز  دـصراهچ  ار  مقر  نیا  تیئاهب  لاس 126  میوقت  رد  دـعب  لاس  هدزناپ  میدـید  هک 

رامآ و قیبطت  بلاطم و  نیا  هعومجم  هجیتن  تسناد ؟ تسردان  زین  ار  اهنآ  درک و  کش  زین  تیئاهب  لاس 126  میوقت  رد  جردنم  ماقرا  ریاس 
همه سأر  رد  ار  غیلبت  رـضاح  لاح  رد  نایئاهب  هک  ینعم  نیدب  هدمآ  شخب  نیا  همدقم  رد  هک  تسا  یبلاطم  نامه  داضتم ، ضقانتم و  ماقرا 

دنشوکیم دراد  دوجو  یئاهب  عماجم  نایم  رد  کنیا  هک  یتاباعـشنا  تافالتخا و  تتـشت و  لیلد  هب  مه  دیاش  دناهداد . رارق  دوخ  ياههمانرب 
يرثا اعبط  هک  شیوخ  یلخاد  تافالتخا  يورب  زین  يراتتسا  يهدرپ  دنراد و  هدیشوپ  نارگید  رظن  زا  ار  قیاقح  یهاو  ماقرا  رامآ و  نیا  اب  ات 

تیئاهب نوچ  میدش ، روآدای  نیشیپ  لصف  همدقم  رد  هک  روطنامه  هحفص 243 ] دنشکب [ . تشاد  دهاوخ  نارگید  تواضق  رد  یفنم  رایسب 
ياعدا نییآ و  دندیشوکیم ، نایئاهب  ناناملسم ، نایباب و  ياهدروخرب  نیلوا  ینعی  راک ، زاغآ  نامه  زا  هدشن ، هتخانش  تیمـسر  هب  ناریا  رد 
نایئاهب زا  يدادعت  هک  شیپ  يدنچ  زا  اما  تاد . همادا  ناکامک  شیپ  لاس  دنچ  ات  يراک  ناهنپ  نیا  و  دـنرادب ، هدیـشوپ  ناگمه  زا  ار  دوخ 

نییآ زاربا  زا  دمآرد  نانآ  طلـست  يهطیح  رد  تکلمم  يداصتقا  تردق  زا  یمیظع  تمـسق  دـندرک و  زارحا  تکلمم  رد  ار  یمهم  تاماقم 
هک دـنداد  روتـسد  دارفا  همه  هب  ناریا  رد  تیئاهب  نارـس  هام 1345 ) نابآ   ) ناریا یمومع  يرامـشرس  نایرج  رد  یتح  دـنرادن . یئاـبا  دوخ 

تیمـسر هب  ناریا  رد  تیئاهب  میتفگ  هک  روط  نامه  نوچ  یلو  دـننک . مالعا  یئاهب »  امـسر «  ار  دوخ  بهذـم  نارگراـمآ ، شـسرپ  ماـگنه 
یط دش و  هلباقم  یمالسا  دض  مادقا  نیا  اب  يرامشرس  رما  نالوئسم  روتـسد  هب  تسا ، یـسایس  یبهذم  يهلاض  يهقرف  کی  هدشن و  هتخانش 
تبث زا  هک  دش  هداد  روتـسد  يرگرامآ -  نارومأم  هب  صوصخب  لوئـسم -  تاماقم  رگید  نارادنامرف و  نارادناتـسا و  هیلک  هب  ياهمانـشخب 

دـش هدراذـگ  ارجا  دروم  هب  روتـسد  نیا  هکنآ  اب  دـننک . يراددوخ  تسیچ » ؟... وا  نید  نوتـس «  رد  هطوبرم و  لودـج  رد  یئاهب »  ناونع « 
هئارا اجنیا  رد  دنس  ناونع  هب  نآ  هنومن  کی  هک  دندرک  دیق  یئاهب »  امـسر «  ار  دوخ  بهذم  یئاهب ، بصعتم  دارفا  زا  یهورگ  مه  زاب  یلو 

يهرامش هزوح 1 - ، هرامـش  تمسق 1 - ، يهرامـش  هقطنم 2 -  يهرامش  لاـس 45 ، يرامـشرس  قاروا  زا  یکی  هک  دنـس  نیا  رد  دوشیم .
نید هداوناخ  یلـصا  ياضعا  رفن  راهچ  تسا ، خسار  روپاش  هداوناخ  هب  طوبرم  نارماک و  يهچوک  هدـکیم -  نابایخ  نکاس  راوناخ 388 - 
دوخ بهذم  یئاهب »  نیوانع «  ریز  رد  هدوب ، مالسا  نییآ  وریپ  هک  يریبک »  هقیدص  لزنم «  مدختسم  اهنت  و  دناهدرک . دیق  یئاهب »  ار «  دوخ 
دوخ بهذم  تلود  روتـسد  مغریلع  یبصعت ، نینچ  اب  هک  خسار  روپاش  رتکد  ياقا  هکنیا  بلاج  يهتکن  تسا . هتـشاد  مالعا  ناملـسم »  ار « 

رادهدهع ار  همانرب  نامزاس  تنواعم  ناریا و  رامآ  زکرم  يرامشرس  زکرم  تسایر  اهلاس  تسا ، هدرک  دیق  یئاهب »  يرامشرس «  گرب  رد  ار 
هحفص 245 ] تسا [ . هدوب 

تیئاهب فاقوا 

هراشا
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زا ادـج  هیامرـس  نیا  دراد . هیلوا  يهیامرـس  کی  هب  زاین  اعبط  هعفنملا  ماع  ای  یعامتجا  یبهذـم ، یـسایس ، زا  معا  یتالیکـشت  نامزاس و  ره 
ياعدا باب  دـمحم  یلع  ازریم  هک  ییاـهزور  نیتسخن  رد  هتبلا  دـسریم . فرـصم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ـالومعم  هک  تسا  یناـسنا  يورین 

مهوت و ره  ای  ماما »  رد  ای «  تشادـنپیم  نامز »  ماما  ار «  دوخ  یتسارب  هاوخ  لاح  دوب ، یکتم  شدوخ  يورین  هب  اـهنت  درک ، ناونع  ار  دوخ 
یهورگ دوز  یلیخ  هتبلا  تشادن . رایتخا  رد  يرگید  يورین  سفن ) ياوه  يورـسک  لوق  هب  ای   ) شیوخ تردـق  زج  لاح  ره  هب  رگید  روصت 

و باب ، ندش  هتشک  زا  سپ  یلو  دوزفا . وا  مالک  ذوفن  باب و  تردق  رب  اعبط  نیا  و  ماقم ، هاج و  نابحاص  زا  يدارفا  هلمج  زا  دنتسویپ ، وا  هب 
توبن و تماما و  ياعدا  یتح  هک  يدارفا  ندـنام  یقاب  و  دـقتعم ، نایباب  زا  يریثک  هورگ  نتفر  نیب  زا  ینعی  ناـیباب ، ماـع  لـتق  یـشکیباب و 
زا شیب  یلام  تاناکما  درکیم ، بیذکت  يراوخ  اب  ار  باب  هب  ندـیورگ  دوخ و  ندوب  یباب  هللاءاهب ) يرون ، یلعنیـسح  ازریم   ) اهنآ تیهولا 

. تفرگ رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  يربهر  زکرم  هب  يدام  کمک  و  فقو »  نوچ «  یلئاسم  تهج  نیمه  هب  دوب . زاین  دروم  یحور  تردـق 
يو داد . رارق  رظن  دروم  ار  تیئاهب  رب  كالما  هینبا و  فقو  عوضوم  دـش ، رقتـسم  اـکع  رد  هللاءاـهب »  يرون «  یلعنیـسح  ازریم  هک  يزور  زا 

یماگنه دنراذگب . تیئاهب  رایتخا  رد  فقو  مان  هب  ار  ییایاده  ات  درکیم  قیوشت  ار  اکیرما -  نایئاهب  صوصخب  دـنمتورث -  نایئاهب  هراومه 
، تخاس مهارف  ار  یناحور  لفاحم  ییاسانـش  تابجوم  نوناق  نیا  تفاـی و  ناـیاپ  تیئاـهب  هحفـص 246 ] هعماج [  یـساسا  نوناق  نیودت  هک 

تبث ییاسانـش و  هک  روطنامه  دـنتخاس . هدامآ  یلحم  یلم و  فاقوا  نیمأت  يارب  ار  هار  ملاـع  هفلتخم  طاـقن  رد  یئاـهب  بختنم  ناگدـنیامن 
نایئاهب هک  بیترت  نیدـب  دـیدرگ . مدقـشیپ  هراق  نیمه  زین  یئاهب  تاـفوقوم  نتخانـش  تیمـسر  هب  رد  دـش ، زاـغآ  اـکیرما  زا  ادـتبا  تیئاـهب 

يارب زین  ییاهتدعاسم  تالیهـست و  یتح  دـننک و  وغل  ار  یئاهب  تافوقوم  ياهتایلام  ضراوع و  یهاتوک  تدـم  رد  دـندش  قفوم  ییاکیرما 
بجوم هب  اهتایلام  ضراوع و  وغل  یئاهب و  تافوقوم  ییاسانـش  لوبق و  دـنروآ . دوجو  هب  دـنزادرپیم ، تیئاـهب  روما  هب  افرـص  هک  یناـیئاهب 
فلتخم تالایا  بیوصت  هب   1942  - 1941  - 1939  - 1938  - 1935  - 1929 ياهلاس 1928 -  رد  هک  یمسر  قاروا  دانسا و  هتـشر  کی 

یئاهب تافوقوم  دیـسر ، تالایا  یلحم  نارادنامرف  بیوصت  هب  قوف  ياهلاس  رد  هک  ییاهرارق  همان و  تقفاوم  بجوم  هب  دش . یلمع  دیـسر ،
هب هریخا  نینـس  رد  دسیونیم ... « : ینابر  یقوش  دـش . تبث  تیئاهب »  هعماج  ياقفر  مان «  هب  ای  و  اکیرما »  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب «  قلعتم 

فاقوا لمکم  هک  تسا  یلحم  فاقوا  یناث  يهبتر  رد  تسا . هدومن  نایاش  کمک  هیرما  عماوج  ناـکرا  دییـشت  هیلم و  تاـفوقوم  يهعـسوت 
سیسأت و ینوناق  یعرش و  تروص  هب  هیلحم  يهیناحور  لفاحم  لیجـست  هجیتن  رد  و  دشابیم . ناوارف  تیمها  زئاح  زین  نآ  بوسحم و  هیلم 

تیمها تعسو و  رب  لاس  ره  دنکیم ... « : هفاضا  وا  مه  [ . 150 ... « ] تسا هدش  ظوفحم  هجو  نسحا  هب  برغ  قرـش و  هفلتخم  کلامم  رد 
هب دش ، هتشامگ  روکذم  نکاما  يهرادا  هحفـص 248 ] ظفح و [  يارب  هک  صوصخم  يهنجل  تمه  هب  موزل  عقاو  رد  و  دوشیم ، هدوزفا  نآ 

[ . 151 ... « ] ددرگیم مادقا  اهنآ  تمرم  ریمعت و  هب  هعماج  بختنم  ناگدنیامن  هجوت  تراظن و  تحت  تدهاجم  یعس و  تیاهن 

اکیرما نایئاهب  فاقوا 

 / دودــح 06 رد  لاـس 1950  اـت  هراـق  نآ  رد  تیئاـهب  تاـفوقوم  عـمج  دـناهدرک  رـشتنم  اـکیرما  ناـیئاهب  هک  يراـمآ  ماـقرا و  بجوـم  هب 
نکاما یلخاد  تانیئزت  فرـص  هک  تسا  يرـالد  ( 27506699  / 06  ) رالد  860000 غـلبم /  هفاـضا  هب  مقر  نیا  تـسا . رـالد   26646697

هریظح رالد   2381512 راکذالا 91 /  قرـشم  دـینکیم : هظحالم  ار  اکیرما  رد  یئاـهب  كـالما  یبیرقت  تمیق  کـنیا  هک  دوشیم  تیئاـهب 
رالد  48500 لیورزیاک 00 /  هسردـم  رالد   79000 ملهلیو 00 /  كالما  رـالد   126718 اکع 73 /  نیرگ  رـالد   25526 سدقلا 42 / 

هب رالد   26646697 رالد 06 /   7000 نسلیو 00 /  هناخ  رالد   64700 يزکرم 00 /  تالایا  هسردم  رالد   51500 للملا 00 /  نیب  هسردم 
مـالعا اـهنآ  تمیق  هک  اـکیرما -  رد  ناـیئاهب  یلم  ياـههفوقوم  ناـیئاهب  ياههتـشون  ریاـس  عیدـب و  نرق  مراـهچ  دـلج  تاجردـنم  بجوـم 

يدصتم لزنم  - 2 دبعم . - 1 هحفص 249 ] لیذ [ : ياهتمـسق  لماش  زنوییلیا  تملیو  رد  عقاو  راکذالا  قرـشم  تسا : ریز  حرـش  هب  هدیدرگن ،
یناحور لفحم  رتفد  - 4 تسا : لیذ  ياهتمـسق  لماش  هک  تملیو  سدقلا  ةریظح  راکذالا . قرـشم  لوح  یـضارا  - 3 راکذالا . قرشم  روما 
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رد  Eliot تیولا رد  عقاو  اکع  نیرگ  یئاهب  هسردـم  زنیلاک . هفوقوم  هناخ  - 7 يرما . تایرشن  هنجل  رتفد  - 6 رتفد . بعش  رئاود و  - 5 یلم .
ياهقاطا لماش  هناخ  باب  هس  - 4 هعلاطم . نلاس  - 3 يروخ . راهان  باوخ و  قاطا  - 2 رالات . - 1 لیذ : ياهتمسق  لماش   Maine نیم تلایا 

هفوقوم هناخ  - Schopflocher 8 زخالفاش هفوقوم  هناـخ  تعنـص 7 - رنه و  رـالات  - Ole Bull 6 لوب لا  هناـخ  - 5 یفاـضا . باوخ 
نسنیکتا هناخ  - Reeves 12 زو ير  پماک  - Fellowship 11 پیشولف هناخ  - Lucas 10 ساکول رالات  - Rogers 9 زرجار

یـضارا رد  عقاو  ( Nine Gables  ) زلب یگ  نیاـن  هناـخ   Vaghn نآو هناـخ  - Thompson 14 نسمات هناـخ  - Atkinson 13
کلم تاولاس . نم  رد  عقاو  یضارا  لماش  نیمز  [ 152  ] رکا یئاتسور 138  نامتخاس  هعلاطم و  نلاس  هناخ ، هحفص 250 ] لماش [  رخالفاش 

نیرگروا هناخ  ملهلیو . هناخ  لماش : یسرجوین  تلایا  رد  ( West Engl ewood  ) دوو لگنا  تسو  رد  ( Wilhelm  ) ملهلیو یمیدق 
نشج لحم  نآ  رد  ءاهبلادبع  ترـضح  لاس 1912  رد  هک  جاک «  هعرزم  لماش  نیمز  هعطق  ژاراـگ  هناـخ و  باـب  کـی  ( Evergreen)

ياهقاطا - 3 یئاهب . رالات  - Bosch) 2 .) شوب هناخ  - 1 اینرفیلاک : رد  عقاو  لیورزیاک  رد  لیوزیاگ  هناتـسبات  هسردم  دنتـشاد »  اپرب  داحتا 
ودارولوک تلایا  رد  ( Pine Valley  ) یلاو نیاپ  رد  عقاو  یئاهب  یللملانیب  هسردـم  - 6 یضارا . - 5 یئاتسور . ياهنامتخاس  - 4 باوخ .

تالایا هناتسبات  هسردم  - 10 [ . 153  ] نیمز رکا   20  - 9 یئاتسور . ياهنامتخاس  - swehtaM) 8 . ) سوینام هناخ  - Colorado) 7)
(Wilson  ) نسلیو کلم  یضارا . - 15 لزانم . - 14 باوخ . رالات  - 13 هحفص 251 ] هناخباتک [ . - 12 نوتسا . لکا  هناخ  - 11 يزکرم .

ترـضح تماقا  لـحم  لاـس 1912  رد  هـک  نـسلیو «  هناــخ  ( Masachost : ) تسوچاـسام تـالایا  رد  عـقاو  ( Malden  ) ندـلام رد 
[ . 154 . « ] تسا هدوب  ءاهبلادبع 

فلتخم کلامم  رد  تافوقوم 

هب یئاهب »  لفاحم  مان «  هب  زین  ناهج  فلتخم  ياهروشک  رد  تافوقوم  يدایز  دادـعت  هدـش  تیئاهب  فقو  اکیرما  رد  هک  یکـالما  رب  هوـالع 
هب یحیسم  لاس 1948  رد  هفوقوم  یـضارا  تحاسم  ای  كالما و  نیا  شزرا  هدش  رـشتنم  هک  يرامآ  نیرخآ  بجوم  هب  تسا . هدیـسر  تبث 
رد یئاـهب  یلم  تاـفوقوم  یبیرقت  تمیق  - 1 تسا : هدـش  جارختـسا  نایئاهب  هب  طوبرم  یمـسر  شرازگ  کـی  زا  راـمآ  نیا  تسا : ریز  حرش 

3819000 تسا . هدش  يرادـیرخ  ناریا  راکذالا  قرـشم  نیلوا  يارب  هک  ینیمز  تحاسم  رالد 2 -  2783956 اکیرمآ 06 /  هدـحتم  تالایا 
هکرابم هضور  هفوقوم  یـضارا  تحاـسم  عبرم 4 - رتـم   167100 لمرک . لـبج  زا  یلعا  ماـقم  لوح  هفوقوم  یـضارا  تحاـسم  عبرمرتم 3 -

 ] عبرم رتم   10530 هزغ . هیحان  رد  هللاءاهب  ترـضح  هکرابم  هضور  هفوقوم  یـضارا  تحاسم  عبرم 5 - رتم   4000 اکع . رد  هللاءاهب  ترضح 
تحاسم عبرم 7 - رتم   2354108 ندرا . يداو  رد  هللاءاهب  ترـضح  هکرابم  هضور  یلعا و  ماقم  هفوقوم  یـضارا  تحاسم  - 6 هحفص 252 ]

تالایا نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  هبعـش  مان  هب  هک  لیئارـسا  روشک  رد  یلعا  ماقم  هللاءاهب و  ترـضح  هکرابم  يهضور  يهفوقوم  یـضارا 
يهبعش مان  هب  هک  لمرک  لبج  رد  یلعا  ماقم  يهفوقوم  یضارا  تحاسم  عبرم  رتم   55000 تسا . هدیسر  تبث  هب  لیئارسا  رد  اکیرما  هدحتم 

عبرم رتم   20480 تسا . هدیسر  تبث  هب  لیئارـسا  روشک  رد  همرب  ناتـسکاپ و  دنه و  نایئاهب  یلم  - 1 تسا : هدیـسر  تبث  هب  یناحور  لفحم 
رد راکذالا  قرـشم  نامتخاس  جراـخم  لـک  عمج  رالد 3 -  240000 لمرک . لـبج  رد  یلعا  ماـقم  ناویا  ناـمتخاس  جراـخم  لـک  عمج  - 2

فرص لاح  هب  ات  هک  غلبم  عمج  هیپور 5 -  575000 همرب . ناتسکاپ و  دنه و  نایئاهب  سدقلا  ةریظح  تمیق  رالد 4 -  208456400 تملیو .
وگایتناس رد  اکیرما  بونج  راکذالا  قرشم  نیلوا  یضارا  تحاسم  دنوپ 6 -  50000 تسا . هدیدرگ  ناریا  نایئاهب  سدقلا  ةریظح  نامتخاس 

ماقم نیا  رد  دـسیونیم ... « : دوخ  رمع  رخآ  ياهلاس  رد  نایئاهب  یناهج  تافوقوم  يهرابرد  ینابر  یقوش  عبرم  رتم   90000 یلیش . رد  عقاو 
کلامم ریاس  رد  اعباتتم  افدارتم و  هللاءاهب  ترضح  رما  يرادا  مظن  عولط  زاغآ  زا  هک  زین  يرگید  يهریثک  تافوقوم  كالما و  هب  تسا  مزال 

تاماش ندرا و  ءارواـم  اـیلارتسا و  رـصم و  هحفـص 253 ] قارع و [  ناملآ و  ریبک و  ياـیناطیرب  همرب و  ناتـسودنه و  دـننام  ملاـع  میلاـقا  و 
رد یئاـهب  تیب  اـیلارتسا و  ناتـسودنه -  رـصم -  قارع -  ناـیئاهب  ياهسدـقلا  ةریظح  تسا  هلمج  نآ  زا  دوـمن . هراـشا  هدـیدرگ  سیـسأت 
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رصم ناریا و  کلامم  مصاوع  رد  دیواج  ياهناتسلگ  دادغب و  رد  یئاهب  يهناخرفاسم  ناتسلگنا و  نایئاهب  یتاعوبطم  يهسسؤم  نگنیلـسا و 
رقم ای  هناخباتک  ای  هیرما  رتافد  ای  يرادا  زکارم  ای  سرادم  تروص  هب  ای  یـضارا  تروص  هب  هاوخ  عونتم  يهعیـسو  فاقوا  نیا  ناتـسکرت . و 

یتمسق لیجست و  هطوبرم  میلاقا  يزکرم  لفاحم  مان  هب  اهنآ  زا  یتمسق  یتاعوبطم  ياهتکرش  ای  نیدراو و  یئاریذپ  لحم  ای  نیدعاصتم  نفد 
[ . 155 ... « ] هتشاد هاگن  ءابحا  هوجو  دزن  تناما  وحن  هب 

ناریا نایئاهب  تافوقوم 

هفوقوم اههد  تفای و  رارقتسا  رگید  طاقن  رد  جیردت  هب  تفرگ و  همـشچرس  ناریا  زا  لبق  لاس  شـش  تسیب و  دصکی و  تیئاهب »  هکنیا «  اب 
ناریا يابحا  هک  تسا  يددـعتم  هبنبا  زکارم  نیا  مظعا  مدـقا و  ینابر ... « : یقوش  لوق  هب  تسا و  ناریا  يزکرم  لفحم  رایتخا  رد  شزرا  اـب 

يرادـیرخ ریخ  تین  نیا  يارب  لـیلج  عقـص  نآ  هفلتخم  دـالب  رد  اـی  مادـقا و  اـهنآ  عاـفترا  هب  هدوـجوم  تاقییـضت  تالکـشم و  مـغر  یلع 
ریخا و ياهلاس  رد  اهنت  دـنناسرب . تبث  هب  تیئاهب »  مان «  هب  ار  تافوقوم  نیا  دناهتـسناوتن  نایئاهب  نونکات  لاح  نیا  اب  [ . 156 ... « ] دناهدومن
هک هدمع  ياهتکرـش  هحفـص 254 ] ماهـس [  تاسیـسأت و  یئاراد و  كالما -  تافوقوم -  زا  یتمـسق  یناـبر »  یقوش  تشذـگرد «  زا  دـعب 

ناریا رد  نایئاهب  كالما  شیازفا  يهرابرد  ینابر  یقوش  تسا . هدـش  لـقتنم  نـالاهنون »  و «  ءاـنما »  ياهتکرـش «  هب  هدوب  تیئاـهب  هب  قلعتم 
تسا دوجوم  رگید  تاسـسؤم  ریاس  سرادم و  يرادا و  هینبا  یـضارا و  تروص  هب  هک  هیرما  تاقلعتم  هللارما  دهم  ناریا  رد  دسیونیم ... « :
تیثیح رابتعا و  دیزم  يهیام  هدوزفا و  ضرا  يهرک  رـسارس  رد  یئاهب  یلحم  تافوقوم  هریاد  تمظع  تعـسو و  رب  ياهظحالم  لباق  وحن  هب 

تافوقوم زا  رگید  دـسیونیم ... « : هداد ، حرـش  بیترت  نیدـب  ار  ناریا  رد  دوجوم  كـالما  یناـبر  یقوش  [ . 157 ... « ] تسا هدـیدرگ  اهنآ 
تافوقوم زا  بتارم  هب  شزرا  ظاحل  زا  هدیدرگ و  هللارما  میدقت  نینزان  نیئآ  دهم  ناریا  سدـقم  میلقا  رد  هک  تسا  ینکاما  كالما و  هیرما 

شیوـخ هیلحم  هیلم و  لـفاحم  لیجـست  هب  قـفوم  ناریا  ناـیئاهب  هعماـج  خـیرات  نیا  اـت  نوـچ  و  تسا ، رتمیظع  رتعیـسو و  قوـف  رد  هرکذـم 
هحفـص یئاهب [  هعماج  هب  قلعتم  رمالا  سفن  تقیقح  رد  یلو  [ 158  ] هدش يرادهاگن  تبث و  دارفا  مان  هب  اهنآ  تیکلام  دانـسا و  هدـیدرگن ،

رد ءاهبلادـبع  تایح  مایا  زا  هک  ناردـنزام  رکات »  رد «  هللاءاـهب  یثوروم  تیب  زاریـش و  رد  یلوا  هطقن  كراـبم  تیب  رب  هوـالع  تسا . [ 255
ضرا رب  فرشم  زربلا  لبج  يهنماد  رد  تکلمم  يهمصاع  زا  جراخ  ياهعیـسو  یـضارا  كرابم  دوعـص  زا  سپ  هدوب ، یئاهب  هعماج  کلمت 

تحاسم هب  ناتـسکات  غاب و  هعرزم و  لماش  یـضارا  نیا  تسا . هدمآرد  هیرما  تافوقوم  قاطن  رد  یهبا  سدقا  لامج  یلـصا  نطوم  هسدقم 
هک هکربتم  نکاما  ریاس  هدش و  هداد  صاصتخا  ناریا  نایئاهب  راکذالا  قرـشم  نیلوا  يانب  يارب  تسا و  عبرم  رتم  مین  نویلم و  هس  زا  زواجتم 

كرابم تدـالو  لـحم  هک  نارهط  رد  هللاءاـهب  ترـضح  تیب  زا  تسا  تراـبع  هدوشخب  میظع  تعـسو  ار  ضرا  نآ  یئاـهب  فاـقوا  يهریاد 
سدـقلا ةریظح  نینچمه  لاخ و  بانج  هب  قلعتم  هناخ  نمـضتم  زاریـش  رد  یلعا  ترـضح  كرابم  تیب  رواـجم  تیب  دـنچ  رگید  دـشابیم ،

زا عبر  کی  هدوب و  ترـضح  نآ  تراجت  لحم  رهـش  نآ  رد  باب  ترـضح  مرکا  لکیه  تماقا  ماـیا  رد  هک  [ 159  ] رهشوب هرجح  نارهط و 
فقوت اـجنآ  رد  یموی  دـنچ  زیربـت  تکرح  ياـنثا  رد  یلوا  هطقن  هک  یناـج  ازریم  هناـخ  ناـجیابرذآ و  رد  رهطا  نجـس  لـحم  قیرهچ  هیرق 

بانج هب  قلعتم  تیب  زا  یمین  هرواجم و  يهینبا  یضعب  و  دندربیم ، فیرشت  اجنادب  كرابم  دوجو  هک  زاریـش  رد  یمومع  مامح  دندومرف و 
هراجا هللاءاهب  رما  هحفـص 256 ] هب [  هک  تشد  هب  هگلج  رد  غاب  هس  ناجنز و  رد  تجح  بانج  هب  قلعتم  تیب  زا  یتمـسق  زیرین و  رد  دـیحو 
هجوت ماگنه  هک  هیمورا  رد  یمومع  مامح  نارهط و  رد  هرهاط  نجـس  لحم  رتنالک  هناخ  شورف و  رابرد  سودق  بانج  نفدـم  و  دوب . هدـش 

رد كرابم  شرع  يدـنچ  هک  رون  یلعنیـسح  ازریم  اقآ  هب  قلعتم  هناـخ  رگید  هدـش ، نیزم  كراـبم  مودـق  هب  زیربت  بوص  هب  یلعا  ترـضح 
، ناهفصا رد  ءادهـشلا  بوبحم  ءادهـشلا و  ناطلـس  لزنم  دهـشم و  رد  نیـسح  الم  بانج  یکلم  هناخ  هیباب و  تیب  رگید  هدوب ، یفخم  اجنآ 
زا ریغ  هب  هک  تاکلمتـسم  نیا  دـشابیم . رما  هیلوا  يادهـش  دـقرم  نفدـم و  هک  هیخیرات  نکاما  هسدـقم و  عاـقب  زا  يریثک  يهدـع  نینچمه 

تمه هب  موزل  عقاوم  رد  دوشیم و  هدوزفا  نآ  تیمها  تعـسو و  رب  لاس  ره  دوجوم و  نونکا  هدـمآ  تسد  هب  هریخا  مایا  رد  الک  يدودـعم 
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ناگدـنیامن هجوت  تراظن و  تحت  تدـهاجم  یعـس و  تیاهن  هب  هدـش  هتـشامگ  هروکذـم  نکاـما  هرادا  ظـفح و  يارب  هک  صوصخم  هنجل 
یقوش حیرـص  رارقا  دـشابیم ، هجوت  بلاـج  شخب  نیا  رد  هک  هچنآ  [ . 160 ... « ] ددرگیم مادـقا  اـهنآ  تمرم  ریمعت و  هب  هعماـج  بختنم 
تـسد رد  هک  ار  نایئاهب  ياههفوقوم  تیکلام »  ینابر «  یقوش  میدـناوخ  هک  يروط  هب  تسا . ناریا  ناـیئاهب  ياـههفوقوم  يهراـبرد  یناـبر 

نیا همه  دهاوخب  فاقوا  ياسؤر  زا  یکی  يزور  رگا  نیاربانب  دنادیم . ملـسم  زرحم و  هدیـسر ، تبث  هب  اهنآ  مان  هب  تسا و  یئاهب  نت  دـنچ 
نیا لاکـشا  نودـب  دروآرد ، روشک  لک  فاقوا  فرـصت  هب  ار  اـهنآ  دـنادب و  هدـش  یتلود  تبث  كـالما  هلمج  زا  ار  هدـش  فقو  كـالما 

رد هک  یمـسر  فارتعا  نیا  تسا ؟ لوهجم  ام  رب  هدـشن  یمادـقا  نینچ  زورما  هب  ات  ارچ  یلو  دـمآ . دـهاوخ  رد  تلود  تیکلاـم  هب  كـالما 
مدرم همه  هک  ار  روشک -  داـصتقا  رد  ناـیئاهب  ذوفن  یناـگمه -  هعیاـش  تسا ، هحفـص 257 ] دوجوم [  نایئاهب  يوس  زا  هدـش  پاچ  باتک 

اهتکرـش و گرزب ، كالما  نیمز ، ناموت  اهدرایلیم  ناریا  نایئاهب  مینادیم  هک  يروط  هب  دهدیم . تیمـسر  دـننادیم ، شیپ  اهلاس  زا  ناریا 
زا دناهدیناسر و  تبث  هب  صاخشا  مان  هب  دنوشیم -  هرادا  تکرـش  تروص  هب  هک  ار -  هنارت  ءانما و  کناب  ود  و  هعفنملا ، ماع  ياههسـسؤم 

تورث و همه  نیا  ناریا  نایئاهب  لفحم  هک  دـیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اجنیا  رد  دـننکیم . هدافتـسا  نآ  یلایر  اـهدرایلیم  اـهدرایلیم و  عفاـنم 
هیامرـس ياراد و  دوـجو  هک  دـیآیمن  رظن  هـب  حیحـص  نادنمـشوه ، زا  یخرب  رظن  هبئاـش و  نـیا  اـیآ  و  دـنکیم ؟ جرخ  هنوـگچ  ار  یئاراد 

لالقتـسا یتح  داصتقا و  يارب  یموش  بقاوع  تیلوئـسمیب ، هدشن و  هتخانـش  نانز  نادرم و  تسد  رد  مه  نآ  هدـشن ، هتخانـش  باسحیب و 
ياهدع هدافتـسا  ءوس  جرم و  جره و  يراب و  دـنبیب و  نیا  هب  هک  دـسریمن  يزور  ایآ  دروآ ؟ دـهاوخن  دوجو  هب  ینوناق ، میژر  تکلمم و 

هحفص 259 ] دوش [ ؟ هداد  همتاخ  هدش  هتخانش 

ینوناق يرادربهالک  کی  دیواج و  ناتسلگ 

هراشا

ام بحاصت  کلمت و  رـس  رب  اصوصخم  و  تیئاهب -  ياوشیپ  نیرخآ  ینابر -  یقوش  گرم  زا  سپ  میتفگ ، نیـشیپ  ياهـشخب  رد  هک  ناـنچ 
تیئاهب نارادمدرـس  دوخ  زا  كدـنا  یهورگ  زج  یلو  دوب ، هدـش  ادـیپ  ییاهب  ناربهر  نارـس و  نیب  شیپ  اهتدـم  زا  هک  یفـالتخا  وا ، كرت 

یئاضق و مکاحم  هب  یتح  رگیدـکی  زا  فلاخم  ياههورگ  تیاکـش  راک  داتفا و  نوریب  هدرپ  زا  هراـبکی  هب  تشادـن ، یهاـگآ  نآ  زا  یـسک 
هدش نیودت  ناریا  نایئاهب  یلم  لفحم  ینابر و  یقوش  ثراو  هیلع  امیقتسم  هک  اهتیاکش  نیا  زا  یکی  نایرج  رد  دش . هدیشک  زین  يرتسگداد 
ادتبا ثاریم  ندرک  حلص  اب  دنتسناوت  تلود ، تسردان  نارومأم  زا  دنچ  ینت  اب  ینابت  يزاس و  دنس  اب  نایئاهب  هنوگچ  هک  میدش  هجوتم  دوب ،

یتح هکنیا  نودـب  ار -  ناریا  رد  ینابر  یقوش  يدرایلیم  دـنچ  ثاریم  ءانما ، تکرـش  هب  درف  نآ  فرط  زا  يراذـگاو  سپـس  درف و  کـی  هب 
رد دنهد . رارق  دوخ  رظندروم  هورگ  رایتخا  رد  هدرک و  بحاصت  دنزادرپب -  تلود  هب  ار  هدش  ماجنا  حلـص  ود  رب  تایلام  ای  ثرا  رب  تایلام 
رب تایلام  هتفای و  ماجنا  حلـص  ود  رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  تخادرپ  زا  ناریا ... « : نایئاهب  لـفحم  هک  میدـناوخ  باـتک  نیا  زا  یتمـسق 

یئاضق يرادا و  ياهماقم  هک  دـعب  دـیامنیم و  يراددوخ  دوشیم ، ناموت  نویلیم  جـنپ  داتفه و  دـصکی و  رب  غلاب  هک  تبثلا  قح  دـمآرد و 
هب مادقا  مهس  زا 15000  مهس  ذـخا 1054  اب  یماقم  مئاق  رهچونم  تلاکو  هب   37  / 7  / 26 هحفص 260 ] خیرات [  رد  دنوشیم ، رـضحتسم 

لعف و اب  تبث  یئاراد و  هرادا  ناسانـشراک  نیزیمم و  اب  ینابت  تبث و  نانکراک  لافغا  اب  ءانما  یماهـس  تکرـش  و  دنیامنیم . تثارو  رـصح 
تایلام ذخا  یئاراد و  يهرادا  هب  نآ  مالعا  لبق و  تیکلام  دانـسا  رد  یعطق  تالماعم  جرد  نودب  یماقم  مئاق  رهچونم  يرایتسد  هب  اهلاعفنا 

لبق ءانما  یماهس  تکرش  و  دیامنیم ، رداص  ءانما  یماهس  تکرـش  مان  هب  دیدج  تیکلام  دانـسا  یمیظنت  ياههمانحلـص  بجوم  هب  ثرا  رب 
کیکفت میـسقت و  فـلتخم  تاـعطق  هب  ار  كـالما  یـضارا و  تـلود ، دـمآرد  رب  تاـیلام  حلـص و  رب  تاـیلام  ثرا و  رب  تاـیلام  نـییعت  زا 
کیکفت میـسقت و  حرط  زا  سپ  هک  تسا  یبلاطم  يرادربهـالک  نیا  تمـسق  نیرتبلاـج  اـما  دـهدیم .» ... لاـقتنا  صاخـشا  هب  دـیامنیم و 
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رد عقاو  نارهت ، شخب 3  كالپ 3742  تابقر  نیا  زا  یکی  هلمج  نم  ریز ... « : حرـش  هب  تسا ، هدمآ  نایم  هب  دارفا  هب  نآ  لاقتنا  یـضارا و 
 / 42 و 1561  / 2 خیرات 19 /   4155  / 23 هرامش 1178 /  ياههمان  قبط  هک  هدوب  دیواج  ناتسلگ  مان  هب  یناتـسربق  هیلالج ، يالاب  دابآریما ،

هبقر نیا  تیکلام  دنـس  ییاهلاعفنا  لعف و  اب  کلاذعم  هدـش ، عقاو  زین  يرادرهـش  ضارتعا  دروم  نارهت  يرادرهـش   40  / 3 خیرات 15 /   23
هب ار  نآ  روبزم  تکرـش  هتفای و  لیدـبت  ءانما  یماهـس  تکرـش  مان  هب  تقث  یلاع  ياروش  يهیرظن  یتبث و  تاررقم  نیناوق و  تیاعر  نودـب 

میسقت و عقوم  رد  نیـسدنهم  ناسانـشراک و  تبث و  يهرادا  هکنیا  اب  و  تسا ، هداد  لاقتنا  صاخـشا  هب  هدومن و  کیکفت  فلتخم  ياههعطق 
يهبنج دنتـسنادیم  رجـشم و  غاـب  هن  تسا  یمومع  ناتـسروگ  دنتـسنادیم  اـهربق ، دوـجو  اـب  ار  نارهت  هس  شخب  كالپ 3741 ، کـیکفت 

دناهدومنن تخادرپ  ار  هدش  ماجنا  حلص  رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  زونه  ثراو  دنتـسنادیم  و  هحفص 262 ] یصوصخ [  هن  دراد  یمومع 
كرتام میـسقت  هب  تبـسن  ثراو  نیب  قفاوت  هدیدرگ  غالبا   42  / 4 خروم 23 /  م  هرامـش 5842 /  یط  هک  تبث  یلاـع  ياروش  يأر  ربارب  و 

نیدب دیامنیم » . دارفا  مان  هب  دنـس  رودص  هب  مادقا  هدشن  دیق  اههمان  حلـص  رد  ثارو  زا  کی  ره  حلـص  دروم  تاصخـشم  هدـشن و  لصاح 
هفوقوم و هک  ار  هچنآ  وا و  ثاریم  همه  طقف  هن  دنتـشاد  ار  ینابر  یقوش  كرتام  بحاصت  کلمت و  دصق  هک  یناسک  نازاس و  دنـس  بیترت 

، » یمومع نکاما  ناـیم  رد  هک  زین  ار  یمومع »  ناتـسروگ  هکلب «  دـندرک ، طبـض  دوخ  عفن  هب  دـمآیم ، باـسح  هب  ناـیئاهب  یمومع  لاوما 
یضارا بحاصت  یگنوگچ  اما  و  دنداد . رارق  شورف  ضرعم  رد  هدرک و  میـسقت  کیکفت و  رجـشم »  غاب  مان «  هب  تساهنآ ! نیرت  یمومع » 

. تسا هتشذگ  نایلاس  هب  عوجر  دنمزاین  هک  دراد ، ینالوط  یناتساد  دیواج ) ناتسلگ   ) نایئاهب ناتـسروگ  هب  نآ  نداد  صاصتخا  دابآریما و 
دوجو نایئاهب  ناناملسم و  نیب  هک  يدیدش  یتدیقع  تافالتخا  اب  یفرط  زا  تسا ، هدشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  ناریا  رد  تیئاهب  هک  دینادیم 

زین نایئاهب  دوخ  نینچمه  تشادن ، ناکما  ناناملسم  ناتـسروگ  رد  دشیم ) شاف  اهنآ  ندوب  یئاهب  رگا   ) یئاهب ناگدرم  نفد  [ ، 161  ] دراد
ناوریپ اعبط  تسا ، هدشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  ناریا  رد  تیئاهب  نوچ  اما  هحفص 264 ] دنوش [ . نفد  نیملسم  ناتسروگ  رد  دنتـساوخیمن ،

هب ار  نآ  زا  یـشخب  الثم  ات  دنـشاب ، هتـشاد  تیئاهب  مان  هب  یتاـفوقوم  یمـسر ، بهاذـم  ریاـس  اـی  ناناملـسم  دـننام  دنتـسناوتیمن  هقیرط  نیا 
هب یتکرش  رد  مهس و  تروص  هب  تافوقوم  ات  دوب ، هدشن  لیکـشت  ءانما  تکرـش  زونه  هک  راک  زاغآ  رد  سپ ، دنهد ، صاصتخا  ناتـسروگ 

، ینابر یقوش  نامز  رد  اصوصخم  دیـسریم . تبث  هب  تیئاهب  نایاوشیپ  اصوصخم  دارفا ، ماـن  هب  تاـفوقوم  نیا  دروآ ، درگ  یتراـجت  رهاـظ 
هنومن کی  هک  دیسر  تبث  هب  وا  مان  هب  دش و  هدیـشخب  تیئاهب  ربهر  نیرخآ  نیا  هب  نایئاهب  طسوت  تافوقوم ، كالما و  لاوما و  زا  يرایـسب 

تسا . دیواج  ناتسلگ  یضارا  نآ 

نیما نیما  كرتام 

اضرمالغ نآ  یط  هک  نیدرورف 1312  خیرات 31  هب  تسا ، يداهشتسا  تسام ، تسد  رد  کنیا  یـضارا  نیا  يهرابرد  هک  يدنـس  نیتسخن 
نتم دننک . دییأت  ثحب  دروم  یضارا  رب  ار  وا  بحاصت  کلمت و  هک  تسا  هتـساوخ  نارگید  زا  دقتعم ، نکمتم و  نایئاهب  زا  یکی  نیما  نیما 

ترازو تسا : ریز  حرش  هب  هدش ، ذخا  نارهت  تبث  لامش  هریاد  یناگیاب  زا   47  / 10  / 7 هرامش 683766 -  اب  نآ  تشونور  هک  يداهشتسا 
هک ینایاقآ  زا  دوشیم  مالعتسا  داهـشتسا و  داهـشتسا  تشونور   47  / 10 خروم 7 /   683766 كالما -  دانـسا و  لـک  تبث  يرتسگداد - 
قلط کلم  هیعراز ، دابآریما و  دابآدیـشمج و  نیب  هعقاو  ناخ  رقاب  دـمحم  ازریم  غاب  هب  فورعم  روصحم  غاـب  هعطق  کـی  هک  دـنراد  عـالطا 

 ] رهم نیما  نیما  اضرمالغ  نیدرورف 1312 -   31 دنیامرف . موقرم  ار  دوخ  تداهش  تسا ، نیما  نیما  ياضرمالغ  یجاح  بناجنیا  یفرـصتم 
 » غاب هب  فورعم  غاب  رب  ار  نیما  نیما  اضرمالغ  ياـهکلمت  ریز  حرـش  هب  يدارفا  مالعتـسا ، داهـشتسا و  گرب  نیا  ریز  رد  و  هحفص 266 ... ]

، دابآ نسح  يهیحان 3  زا  يهرداـص  تیوه 408 ، يهقرو  ياراد  یقیقح ، ناخ  قحـسا  ازریم  هدـنب  نیا  دـناهدرک « : دـییأت  ناخ »  رقاب  ازریم 
ياراد تدحو ، فسوی  بناجنیا  ءاضما  تسا . نیما  نیما  اضرمالغ  جاح  بانج  یفرصتم  قلط  کلم  رکذلا  قوف  غاب  هک  مراد  لماک  عالطا 

ناخ رقاب  ازریم  موحرم  کـلم  اـقباس  هک  رکذـلا  قوف  غاـب  مراد  لـماک  عـالطا  داـبآ ، نسح  هیحاـن 3  زا  يهرداـص  تیوـه 10666  يهقرو 
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، هدحتم ناخ  هلادبع  بناجنیا  ءاضما  نیدرورف 1312   31 تسا . نیما  نیما  اضرمالغ  جاح  بانج  یفرصتم  قلط  کلم  تسا ، هدوب  يزاریش 
بانج لام  یفرـصتم و  کلم  ناخ  رقاب  دـمحم  ازریم  غاب  هب  فورعم  غاـب  هک  مهدیم  تداهـش  داـبآنسح ، يهیحان 3  تیوه 159  ياراد 

یفرـصتم کلم  يزاریـش  ناخ  رقاب  دمحم  ازریم  غاب  هک  مراد  عالطا  دنمجرا  لالج  بناجنیا  ءاضما  تسا . نیما  نیما  اضرمالغ  جاح  ياقآ 
عالطا دابآنسح ، يهیحان 3  زا  تیوه 154 ، يهقرو  ياراد  هدـحتم ، ناخ  قحـسا  بناجنیا  ءاضما  تسا . نیما  نیما  اضرمالغ  جاح  ياـقآ 

نیما نیما  اضرمالغ  یجاح  هحفص 267 ] بانج [  قلط  کلم  ناخ  رقاب  دمحم  ازریم  غاب  هب  فورعم  غاب  هک  مهدیم  تداهش  مراد و  لماک 
لـصا اب  ربارب  تشونور  رهم  ءاضما و  کی  هرمن  رتفد  بحاـص  تسا . زرحم  دوهـش  ناـیاقآ  تارـضح  تیوه  هدـحتم  قحـسا  ءاـضما  تسا .

هرامش 1555- هدش  یپکوتف  یهاوگ  بجوم  هب  هک  تسا  یناگیاب  هس  شخب  كالپ 3742  یتبث  يهدنورپ  رد  نآ  لصا  هک  تسا  داهشتسا 
ياقآ لیکو  يربص  لیلخ  ياقآ  هب  ینوناق  ربمت  لاطبا  قاـصلا و  زا  سپ  هک  هدـش  هیهت  نارهت  يارـسداد  سرپزاـب  هس  هبعـش   47  / 10  / 10
تبث لامش  يهریاد  یناگیاب  تسا . ینوناق  رابتعا  ياراد  یسرپزاب  هبعـش 3  هب  هئارا  تهج  طقف  دوشیم و  هداد  خسار  تباث  هلادی  گنهرس 

هک يزاریـش  ناخ  رقاب  دـمحم  ازریم  غاب  هب  فورعم  غاب  هکنیا  تسخن  دوشیم . طابنتـسا  هتکن  دـنچ  داهـشتسا ، نیا  زا  ءاـضما  رهم و  نارهت 
اریز تسا . نایئاهب  ناتـسروگ  ای  دیواج »  ناتـسلگ  یـضارا «  نامه  دوشیم ، زرحم  نآ  رب  نیما  نیما  اضرمالغ  جاح  تیکلام  بیترت  نیدب 
غاب زین  داهشتسا  نیا  رد  و  دوب ، هدش  تبث  ناتسروگ 3742  یضارا  كالپ  يهرامش  دش ، هظحالم  لبق  تاحفص  هیئاوکش  نتم  رد  هک  نانچ 

يراذـگاو و تیکلاـم ، دـییأت  نیا  زا  روظنم  دـید -  میهاوخ  هکناـنچ  هکنیا -  رگید  هتکن  تسا . هرامـش  نیمه  ياراد  نیما  نیما  اـضرمالغ 
. دیاین شیپ  نآ  تیکلام  رس  رب  یلکشم  رگید  يراذگاو  زا  سپ  ات  تسا ، هدوب  نایئاهب  تقو  ياوشیپ  ینابر ، یقوش  هب  نآ  يدعب  ندیـشخب 

دروآرب تروص  قبط  ار  دوخ  كالما  یئاراد و  يهیلک  هدـش ، میظنت  يرـضحم  يهمانتیـصو  قبط  نیما  نیما  اضرمالغ  یجاـح  دـعب  يدـنچ 
دروم یـضارا  نیمه  نآ  مقر  کی  هک  دـشخبیم ، ینابر  یقوش  هب  تسا ، هدوب  رالد  درایلیم   287000000000 هحفص 268 ] رب [  غلاب  هدش 
قلعت اهنآ  هب  انوناق  ثاریم  هک  رفن  تشه  اعمج   ) دوخ رـسمه  دـنزرف و  تفه  نیما  نیما  همانتیـصو ، نیمه  قبط  هکنیا  بلاـج  تساـم . ثحب 

هن بیترت  نیدب  دشخبیم . يدـنفا  یقوش  هب  هناخ -  کی  زجب  ار -  دوخ  رادـن  راد و  يهمه  دـنکیم و  مورحم  ثرا  زا  ار  تسا ) هتفرگیم 
ثرا و رب  تایلام  تفایرد  زا  زین  تلود  هکلب  دریگیم ، رارق  نایئاهب  ياوشیپ  رایتخا  رد  هفوقوم  تروص  هب  ینـالک  ییاراد  كـالما و  طـقف 

تمـسق بهاوم و  همه  زا  نونکا  هکنیا  اب  نایئاهب  هک  تسناد  دـیاب  الوصا  دـنامیم . مورحم  تسا  هدوب  وا  ینوناق  قح  هک  حلـص  رب  تاـیلام 
رد تلاـخد  مدـع  رب  ینبم  دوـخ ، هیلوا  تاداـقتعا  فـالخ  رب  هک  زین  رـضاح  لاـح  رد  یتـح  دـنرادروخرب و  تکلمم  نـیا  تورث  زا  یمهم 
اب تفلاخم  رطاخ  هب  تسا ، یمالسا  تلود  کی  مسرلا  یلع  ناریا  تلود  نوچ  دنتـسه ، یمهم  تاماقم  رداصم  اهنآ  زا  يرایـسب  یـسایس - 
هک تسا  ثرا  رب  تایلام  ثرا و  هلئـسم  نیمه  نآ  هدـنز  هنومن  کی  دـننک . يراددوخ  تلود  اب  يراکمه  هنوگره  زا  هک  دنـشوکیم  نانآ 

یلاخ هناش  تلود  قوقح  تخادرپ  زا  اهنیا  دـننام  يراذـگاو و  حلـص ، يزاس ، دنـس  یناـبت ، قیرط  زا  دناهدیـشوک ، دراوم  همه  رد  ناـیئاهب 
رتفد رد  هک  میراد  تسد  رد  ار  نیما  نیما  اضرمالغ  يهمانتیصو  نتم  زا  یتشونور  کنیا  ام  دناهدش . مه  قفوم  راک  نیا  رد  امومع  و  دننک ،

كالما لاوما و  ندیشخب  یگنوگچ  یلو  دوشیمن ، هدناوخ  نآ  زا  یتاملک  هچ  رگا  و  تسا ، هدیسر  تبث  هب  نارهت  شخب  ياههاگداد  لک 
ترازو دیشروخ  ریش و  هحفص 269 « ] [ . ] 162 : ] تسا ریز  حرش  هب  همانتیـصو  تشونور  نتم  دنکیم . صخـشم  يدنفا  یقوش  هب  ار  يو 

نیا نارهط  هزوـح  لوا  هجرد  هرامـش 25  یمـسر  دانـسا  رتفد  دنـس ... عون  كرتشم  تالماعم  گرب  كالما  دانـسا و  لک  تبث  يرتسگداد 
رتفد  91 هحفص 48 -  رد  مه  دانسا  تبث  رای  رتفد  هدنیامن  بناجنیا  رتافد  تبث ... رتفد  رس  رتفد 45  هرامش 26821  هحفص 175  رد  هک  هقرو 
رازه هامریت  مراهچ  خروم  همان  تیصو  کی  وریپ  دیسر  تبث  هب   24  / 5 خیرات 9 /  رد  هرامش 26797  لوا ... هجرد  هرامش 25  یمسر  دانسا 

زا هرامش 1224  همانسانش  ياراد  نسح  دمحم  موحرم  دنزرف  نیما  نیما  اضرمالغ  جاح  موحرم  ءاضما  طخ و  هب  راهچ  تسیب و  دصیس و  و 
[163 ... ] دـقن و کلم و  بلط و  زا  مراد  نیما  نیما  ياضرمالغ  یناد  یناف  هچنآ   ) هدرک حیرـصت  روبزم  همان  تیـصو  رد  هک  نارهط  شخب 
هک تسا  یناف  توف  زا  دعب  یصو  تایح و  رد  لیکو  اقرو  هلایلو  ازریم  ياقآ  بانج  دشابیم و  ینابر  یقوش  ترـضح  هب  قلعتم  لام  هناخ 

سیلگنا و هجراخ  ترازو  دانسا  همیمضهب  ینابر : یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا 
ناریا یتلود  دانسا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا یناف  فرـصت  تسد و  رد  هچنآ  عیمج  زا  یقح  یناـف  ياـهدالوا  دـیامن و  لـقتنم  یناـبر  یقوش  ترـضح  هب  دـشورفب و  ار  نآ  عمج 
رصحنم نارهط  شخب  هاگداد  موس  هبعش  زا  هرداص   19  / 6  / 4 هرامش 578 -  تثارو  رـصح  همانیهاوگ  قبط  موحرم  نآ  ثارو  و  تسین )

هیسدق وناب  - 2 همئاد ) يهجوز   ) هرامش 1102 همانـسانش  هب  یلع  موحرم  رتخد  نیما  نیما  هدوعـسم  وناب  - 1 ریز : هدربمان  صاخـشا  هب  تسا 
هحفـص 272] هب [  نیما  نیما  یقت  ياـقآ  هرامـش 4.1195 - همانـسانش  هب  نیما  نیما  هیغورف  وناب  - 1231 هرامش 3 . همانـسانش  هب  نیما  نیما 

همانسانش هب  نیما  نیما  هلافطل  ياقآ  - 1201 همانسانش 6 . هب  نیما  نیما  نسحم  ياقآ  - 5 نارهت . شش  شخب  زا  هرامش 18305  همانسانش 
زا الک  هک  هرامـش 481  همانـسانش  هب  نیما  نیما  هلاتزع  ياقآ  - 1200 هرامـش 8 . همانـسانش  هب  نیما  نیما  يدهم  ياقآ  - 1230 هرامش 7 .

یلع موحرم  دنزرف  اقرو  هلایلو  ياقآ  دـش ، رـضاح  ریز  خـیرات  رد  دنـشابیم ) وا  دالوا  هدربمان  رفن  تفه   ) هدـش رداص  نارهت  راهچ  شخب 
جاح موحرم  صوصخم  یـصو  یـصخش  هناخ  دابآرـشیف ، نابایخ  هس  شخب  نکاس  نارهت ، شخب 2  زا  هرامش 1414 ، همانـسانش  هب  دمحم 

یمـسر همانتلاکو  بجوم  هب  الاب  هدربمان  ثارو  هیلک  رایتخالا  مات  لـیکو  ـالاب و  هدربماـن  يهمانتیـصو  بجوم  هب  نیما  نیما  اـضرمالغ  یلع 
موحرم كالما  یگمه  یمامت و  الاب  هدربمان  همانتیـصو  لولدـم  يارجا  يارب  هناخرتفد  نیا   1324  / 4  / 31  - 26482 يهرامش 26458 - 

رد هچ  ره  لوا  تروص  رد  دـشاب و  هدـشن  تبث  ياضاقت  هچ  دـشاب و  هدـش  تبث  ياضاقت  اهنآ  هب  تبـسن  هچ  ار  نیما  نیما  اـضرمالغ  جاـح 
شخب 4 رد  عـقاو  هرامـش 1907  كالپ  هناخ  باب  کی  گناد  شـش  ءانثتـسا  هب  دشاب  هدـش  رداص  تیکلام  دنـس  هچ  دـشاب و  تبث  نایرج 

يداه ياقآ  دـنزرف  ینابر ، یقوش  ياقآ  هب  جـیار  هجو  لاـیر  رازه  دـصکی  غلبم  هب  داد  لاـقتنا  عطق  عیب  هب  هنطلـسلا ، ماـظتنا  ناـبایخ  نارهت ،
ياراد جاـح ... موحرم  دـنزرف  ینـالیم  روپدـمحا  هلاتیاـنع  ياـقآ  اـفیح و  نکاـس  نیطـسلف  زا  يهرامـش 5  يهمانــسانش  ياراد  يزاریش ،

ياقآ دوخ  هطـساولا  عم  لیکو  یـصخش  هناخ  دیـشمج  تخت  ناـبایخ  هدربماـن  شخب  نکاـس  نارهط  شخب  زا  هرامش 14741  يهمانـسانش 
طسوت هب  هحفص 273 ] نمث [  لوصو  هب  رارقا  اقرو  ياقآ  دومن و  طاقسا  هروصتم و ... تارایخ  هیلک  نیفرط  و  دومن ، عیب  لوبق  ینابر  یقوش 

هب دندومن ، تسا  صخـشم  نیعم و  نیفرط  نیب  هک  هلماعم  دروم  هیلک  فرـصت  و  رارقا ... رادـیرخ  لیکو  روپدـمحا  ياقآ  رادـیرخ و  لیکو 
لحم هاـمدادرم 1324 -  مهن  خـیرات  هب  دـنامن . یقاـب  هلماـعم  دروم  رد  هدنـشورف  نیلکوم  يارب  ناونع  چـیه  هب  یبیـصن  یقح و  هک  يروط 

هب دـش . عقاو  بناجنیا  دزن  رد  هقرو  نیا  رد  هروطـسم  بتارم  مامت  نیلماعتم  تیوه  زارحا  رب  ینالیم  روپدـمحا  هلاتیاـنع  هلایلو و  ءاـضما 
تـشونور نارهط -  شخب  ياههاگداد  لک  رتفد  ءاضما  رهم و  لحم   27  / 11 خیرات 4 /  هب  تسا . لصا  ربارب  تشونور  ءاضما  نتم  خـیرات 

نیما اضرمالغ  لاوما  كالما و  زا  دوصقم  تسا ، هدـش  دـیکأت  نآ  یط  هک  تسام  رایتخا  رد  زین  يرگید  دنـس  تشونور  تسا »  لصا  ربارب 
ریش دوشیمن « : رصحنم  نارهت  رد  وا  لاوما  كالما و  هب  تسا و  ناریا  رسارس  رد  وا  یئاراد  هیلک  هدش ، هدیـشخب  يدنفا  یقوش  هب  هک  نیما 

هجرد هرامش 25  یمسر  هناخرتفد  همانرارقا  دنس  عون  كرتشم  دتس  داد و  گرب  كالما  دانسا و  لک  تبث  يرتسگداد ، ترازو  دیشروخ  و 
رد مه  دانـسا  تبث  هدنیامن  بناجنیا  رتفد  رد  تسا  هدـش  تبث  رتفد  هرامش 26859 ... هب  هحفـص 188  رد  هک  گرب  نیا  نارهط  هزوـح  لوا 

یمسر دنس  وریپ  رد  دیـسر . تبث  هب   24  / 5 خیرات 23 /  رد  هرامش 26835 ، تحت  رد  يهرامش 25 ، یمسر  دانـسا  رتفد  يهحفص 48804 
هناخرتفد ياراد ... مادک  ره  ینالیم  روپدمحا  هلاتیانع  اقرو و  هلایلو  نایاقآ  دندیدرگ . رضاح  هناخرتفد  نیمه   26821 هرامش 26797 - 

یعطق و هحفـص 274 ] هلمج [  رکذ  زا  دوصقم  هکنیا  رب  دندومن  ینوناق  فارتعا  رارقا و  روضحلادعب  هدربمان و  دنـس  رد  نیلماعتم ) الکو و  )
 - اـقرو هلایلو  ءاـضما  لـحم  هاـم 1324 -  دادرم  موـس  تسیب و  خـیرات  رد  تسا . ناریا  طاـقن  هـیلک  رد  هدربماـن  موـحرم  كـالما  یگمه 
 - نتم خیرات  هب  هدش -  عقاو  بناجنیا  دزن  رد  رد ... هروطـسم  بتارم  مامت  ناگدننک  رارقا  تیوه  زارحا  اب  ینالیم -  روپدـمحا  هلاتیانع - 

خیرات » . نارهط  شخب  ياههاگداد  لک  ریدم  ءاضما  رهم و  لحم  تسا . لصا  ربارب  تشونور  ءاضما .

دیواج ناتسلگ  تیکلام  دنس 

يدـنفا یقوش  رایتخا  رد  تسا ، هدوب  رالد  دراـیلیم  رب 287  غلاب  میتفگ  هک  نیما  نیما  اـضرمالغ  جاـح  لاوما  كـالما و  هیلک  بیترت  نیدـب 
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لدـبم نایئاهب  ناتـسروگ  هب  دـش و  هدـیمان  دـیواج »  ناتـسلگ  ادـعب «  هک  ام  ثحب  دروم  غاب  هلمج  زا  دریگیم . رارق  تیئاـهب  تقو  ياوشیپ 
ریز حرـش  هب  تشونور  نیا  نتم  میراد . راـیتخا  رد  تسا ، نآ 3742  كالپ  هرامش  هک  ار  یـضارا  نیا  تیکلام  دنـس  تشونور  ام  دیدرگ .

كالپ 3742 تیکلام  دنس  یسیون  نیـشام  تشونور   47  / 10 خروم 7 /  كالما 683766  دانـسا و  لـک  تبث  يرتسگداد  ترازو  تسا :
هرامش 12317 لیذ  كالما 99 ص 471  رتفد  رد  كالما  تبث  تاحفـص  هرامـش  نارهت  هس  شخب  كالپ 3742  هرامـش  نارهت  هس  شخب 

رودص لحم  کلام و  یگداوناخمان  مان و   - 29  / 2 کلم 5 /  تبث  خیرات  كالما -  دانسا و  تبث  يرتسگداد -  ترازو  دیـشروخ  ریش و 
کلم و ناریا . عباـت  نیطـسلف  رد  ناریا  يرگلوسنق  زا  هرامـش 5  يهمانـسانش  ياراد  يزاریـش ، يداه  ياقآ  دنزرف  ینابر ، یقوش  ياقآ  نآ :
، نارهت هس  شخب  رد  عـقاو  ود ، لـهچ و  دـصتفه و  رازه و  هس  يهرامـش  هب  رجـشم  هحفـص 275 ] غاب [  هعطق  کی  گناد  شـش  نآ  لـحم 
وا مان  هب  هدوب و  نیما  نیما  اـضرمالغ  جاـح  ياـقآ  تبث  ياـضاقت  دروم  هک  داـبآ  ریما  یـضارا  ریز  یناود  بسا  هزاورد  جراـخ  داـبآ  نسح 

کی لهچ و  دـصتفه و  رازه و  هس  هرامـش  یـضارا  هب  تسا  يراوید  اقرـش  الامـش و  تاصخـشم  دودـح و  هتفای  لاقتنا  کلام  هب  یهگآ و 
رازه و تشه  تصـش و  دصیـس و  نویلیم و  کی  اهب  دابآریما . قباس  نابایخ  هب  تسا  يراوید  اـبرغ  زاریـش  ناـبایخ  هب  تسا  يراوید  اـبونج 

ياقآ هب  كالما  دانـسا و  تبث  انوناق  و  دـشن ) هدـناوخ   ) روتـسد بسح  رب  كـالما  رتفد  تبث  اـب  تسا  قباـطم  هک  گرب  نیا  لاـیر . تصش 
كالپ 3742 غاب  هعطق  هس  یگدیـسر   29  / 2 ءاضما 10 /  نارهت -  لامـش  تبث  سیئر  تسا . یمـسر  دنـس  دوشیم و  هداد  یناـبر  یقوش 

ترابع نیا  هب  ههامـشش  تانالعا  نمـض  اضاقت و  نیدرورف 1312  خروم  يهمان  راـهظا  حرـش  هب  نیما  نیما  اـضرمالغ  ياـقآ  ار  هس  شخب 
 / خروم 12 يدیدجت  سلجم  تروص  قبط  یهگآ و  دابآریما ) یضارا  زا  هچغاب  هعطق  کی  گناد  شـش  نیما  نیما  اضرمالغ  جاح  ياقآ  )

روپدـمحا هلاتیانع  ياقآ  اریخا  هدـش ، یحاسم  موزل  رکذ  اجنآ  رد  دـیدجت و  دـشن ) هدـناوخ  هملک  کی   ) ءاضما روضح و  نودـب   16  / 9
رودـص ياضاقت  دوخ  لکوم  مان  هب  ینابر  یقوش  ياقآ  فرط  زا  تلاکو  راهظا  هب   28  / 8  / 9 هرامش 10206 -  هدیسر  تساوخرد  نمض 

ياقآ گرم  رب  ینبم  شخب  هاـگداد  هس  هبعـش   19  / 6  / 4 تثارو 578 -  رـصح  تشونور  - 1 هتـشاد . میلـست  ریز  كرادم  هدومن و  دنس 
هلاتزع يدهم -  هلافطل -  نسحم -  یقت -  نایاقآ  هیغورف و  هیسدق و  ناوناب  هجوز و  هدوعـسم  وناب  هثرو  راصحنا  نیما و  نیما  اضرمالغ 
موحرم هثرو   21  / 4  / 17  - 22273 19 و 22242 /   / 9  / 13  - 18336 ياههمان 18305 /  رارقا  تشونور  - 2 هحفص 276 ] نادنزرف [ .

شخب 4 كالپ 1907  هناخ  ءانثتسا  هب  نیما  نیما  اضرمالغ  موحرم  لاوما  هیلک  شخب 4  هناخ 1907  زج  هکنیا  رب  ینبم  نیما  نیما  اضرمالغ 
24  / 5  / 23  - 26859 همانرارقا 26835 /  24 و   / 5  / 9  - 26821 دنس 26797 /  تشونور   - 3 هدش . هدیرخ  ینابر  یقوش  ياقآ  لام  زا 
هب ار  نیما  نیما  اضرمالغ  موحرم  كـالما  هیلک  طوبرم  همانتیـصو  وریپ  هثرو  لـیکو  ثروم و  یـصو  اـقرو  هلایلو  ياـقآ  هکنیا  رب  رعـشم 

ياقآ بجر 1321  هخروم 20  لاقتنا  يداـع  دنـس  تشونور  - 4 هداد . ینابر  یقوش  ياـقآ  هب  لاـقتنا  شخب 4  كالپ 1907  هناخ  ءانثتـسا 
 / 6 10 و 1 /   / 5 رد 1 /  هدومن و  اضرمالغ  ياقآ  بناج  زا  دیرخ  هب  رارقا  مرحم 22  رد 5  رادیرخ  هک  رقاب  دمحم  ياقآ  هب  دیشمج  بابرا 
هب ناقهد  نیسحلادبع  ياقآ  یلاقتنا   11  / 12 زاریش 18 /   8  / 613 یمسر 611 /  دنس  تشونور  - 5 هدیسر . هیفصت  تئیه  بیوصت  هب   10
(. دـش هداد  اضاقت  كردـم  لیمکت  يارب  دنـس  ود  نیا  تشونور   ) نیما نیما  اضرمالغ  ياقآ  هب  ناقهد  رقاب  دـمحم  موحرم  هثرو  زا  تلاکو 
 / رد 3 هدیدرگ و  فیلکت  بسک  دیق و   28  / 8  / 9 هب 10206 -  هدیسر  تساوخرد  لیذ  بتارم  هدوب  ءاضما  روضح و  نودب  دیدجت  نوچ 

ءاضما یـضاقتم و  دـییأت  ای  تبث  نوناق  هدام 15  یط  یلمع  ناکما  تروص  رد  هک  هدـش  هداد  روتـسد  نینچ  اـضاقت  ناـمه  هیـشاح   28  / 9
تروص لیذ  روپدـمحا  هلاتیانع  ياقآ   28  / 9 رد 7 /  لمع  نیا  ماجنا  يارب  هک  درادـن  یلاکـشا  يدـیدمت  سلجم  تروص  رد  هیلاراـشم 
كالپ کلم  نیا  راوید  قرـش  لامـش و  هدام 15  قبط  یلمع  ناـکما  تهج  زا  تسا و  هدومن  ءاـضما  هتـشاگن و  یحرـش  يدـیدجت  سلجم 

بونج و دومن . دودحم  کلم  نیا  راوید  هب  ار  تمسق  ود  نیا   24  / 2 هخروم 15 /  هحفـص 277 ] دیدجت [  رد  مه  رواجم  هک  تسا   3741
هداد رکذت  يدـیدجت  سلجم  تروص -  لیذ  رد  دـشابیم . روصحم  مه  کلم  تسا و  دابآریما  زاریـش و  ياهنابایخ  ینعی  عراش  مه  برغ 
ياقآ يهلیسو  هب  هدنورپ  تسویپ  هشقن  شرازگ و  قبط   28  / 1 رد 6 /  دوش . یحاسم  هدش  تحاسم  دیق  اضاقت  كردم  رد  نوچ  هک  هدـش 
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یکی تسا  دنس  ود  اضاقت  كردم  الوا  نوچ  یلو  هدمآرد . رتم   17485 نازیم 75 /  هب  هدمآ و  لمع  هب  یحاسم  دشن ) هدناوخ  هملک  کی  )
مه یهگآ  رد  هدوب و  تحاسم  دیق  نودب  غاب  هعطق  کی  قلطم  روط  هب  اضاقت  دروم  هوالعب  تحاسم . رکذ  نودب  يرگید  تحاسم و  دـیق  اب 

هیهت تحاسم  داعبا و  لوط و  رکذ  نودب  غاب  هعطق  کی  مه  هجرختـسم  اذل  تسا . روصحم  هعبرا  تهج  زا  هدـشن و  تحاسم  رکذ  روطنیمه 
هیفـصت تئیه  دابآریما  یـضارا   ) ترابع يدیدجت  سلجم  تروص  ریز  رد  یلو  تسین ، دشن ) هدناوخ  هملک  کی   ) زا یکاح  هدـنورپ  دـش .
ترازو زا  ك   3 هدـنورپ 3914 -  قاروا  تیاور  هب  یلک  روـط  هب  تمـسق  نیا  هدـش و  رکذ  هـک  تـسا  تـلود  یفیقوـت  دیـشمج  باـبرا 

هاگره دناهدرک  تبث  ياضاقت  اسأر  صاخشا  رگا  هک  هدش ) هراپ  دنس  لصا  رد  هملک  کی   ) دیـشمج بابرا  یـضارا  هب  تبـسن  يرتسگداد 
رداـص دنـس  نیمه  هدـش ) هراـپ  هملک  کـی  ... ) دوشن هجیتـن  فیلکت و  نییعت  لاـبند و  ياوعد  ناـیرج  هدیـسر  ضارتـعا  ینوناـق  تدـم  رد 

تارکذت تسا ) هدش  هراپ   ) زا سپ  هدش ، باسح  ءاهب و ... نییعت  تییعت  تئیه  هب  مادقا  تشادزاب و  هنیشیپ  نتشادن  تروص  رد  ددرگیم و 
هرامش یهاوگ  یپکوتف  بجوم  هب  هک  تسا  یسیون  نیشام  ربارب  تشونور  دسریمن . رظن  هب  يرگید  عنام  تسا و  قوف  تاجردنم  حرش  هب 

هحفص 278 ] ءاضما [  رهم و  نارهت -  تبث  لامش  يهریاد  ناگیاب  هدش . هیهت  هس  هبعش  سرپزاب   47  / 10  / 1  - 1555

؟ تسیک نیما  نیما 

روهـشم مان  نیدـب  تیئاهب  رد  هک  یناسک  هرابرد  هاتوک  ینانخـس  مینادیم  مزال  میدـش ، هاـگآ  نیما  نیما  یئاراد  زا  راـصتخا  هب  هک  نونکا 
و يرگیئاهب »  غلبم  ءاهبلادبع « ،»  یحو  بتاک  يدتهم «  یحبص  هتـشون  زا  نیما »  يهرابرد «  ار  دوخ  ياهینتـسناد  ام  میئوگزاب . دناهدش ،

هاش یجاح  دسیونیم « : نینچ  هراب  نیا  رد  وا  میروآیم . هاوگ  هدوب  زین  هدازیئاهب »  هدوب و «  هارمه  تیئاهب  نارس  اب  کیدزن  زا  هک  یـسک 
ود هب  لمع  نیا  يازا  رد  درک و  ءاهب  میلـست  ار  دوخ  یئاراد  تورث و  مامت  تسا  ناـیب  دوعوم  اـهب  هک  درک  عطق  نوچ  تشاد و  ماـن  دـمحم 
دـص دـنهد  ار  بهذـم  سیئر  اهب  لها  دـیاب  هک  یقوقح  و  قوقح ، عمج  تیرومأم  يرگید  نایبلا و  نیما  بقل  یکی  دـیدرگ : لئان  شاداـپ 

ات دـنام  راک  نیا  رـس  رب  نانچمه  و  دوب ، اکع  هب  نآ  لاسرا  هوجو و  نیا  يروآعمج  رومأم  نیما  دـمحم  هاش  یجاح  تستادـیاع ، زا  هدزون 
یناکدرا نسحلاوبا  یجاح  هب  ار  قوقح  ذخا  ءاهب  وا  زا  دعب  دش و  هتـشک  ناجیابرذآ  بآودنایم  رد  درک  هللادـبع  خیـش  يهنتف  رد  هک  یتقو 

هب اهدـعب  هک  نسحلاوبا  یجاح  نیا  و  تشاذـگاو . دربیم  رـس  هب  راگزور  روکذـم  دـمحم  هاش  یجاح  تمدـخ  تبحـص و  رد  یتدـم  هک 
، درکیم ثیدـح  باـبحا  زا  يرایـسب  نم و  يارب  شدوخ  هک  يروط  هب  درک ، زارحا  تیئاـهب  رد  یمهم  ماـقم  دـش و  فورعم  نیما  یجاـح 

نینچ ماهدینـش  وا  زا  ار  نآ  نایب  ررکم  هک  يرارق  هب  يو  ياعدا  حرـش  هدرک و  يرهظی  نم  ياعدا  مه  یعقوم  هدوب و  یلزا  نایباب  زا  الـصا 
بش زا  هقیقد  تعاس و 5  بشید 2  هک  تشاد  راهظا  ربب  دیـس  ناهگان  میدوب ، یعمجم  رد  یبش  دـمآ ، دزی  هب  ربب  دیـس  هک  یناـمز  تسا « :
هرود يرآ  دـنتفگ : یلمأت  هشیدـنا و  چـیه  یب  نیرـضاح  منم ، دوعوم  رهظی  نم  اـنامه  و  مدـش ! هحفـص 279 ] مهلم [  یبـیغ  ماـهلا  هب  هتفر 

تیعبت هب  زین  نم  دندش . عضاخ  هداهن  هدجـس  هب  رـس  همه  و  دوب ، نیبوچ  نایلالدتـسا  ياپ  دیبلط ، ناهرب  لیلد و  دـیابن  تسا ، دآوف  يهرود 
؟ منکن راهظا  ارچ  نم  تسیفاک ، ماوع  لوبق  يارب  اعدا  سفن  تسلاونم و  نیا  رب  لاح  هک  نونکا  متفگ ، دوخ  اب  یلو  متـشگ  دجاس  نارگید 

دنکفا وترپ  نم  بلق  رب  یهلا  رون  هتشذگ  بش  رد  هک  متفگ  هدرک  نخـس  زاغآ  همه  زا  شیپ  نم  میدش ، عمتجم  مه  رود  هک  رگید  يهعفد 
بیر قح ال  دنتفگ  هدمآ  دوجس  هب  یئارچ  نوچ و  چیه  یب  ربب  دیـس  صخـش  یتح  نایـسلجم و  دش . یقیقح  بوبحم  هاگهولج  نم  تاذ  و 

راکـشآ یئادوس  يرـس  ره  زا  دـش و  دـنلب  یئادـص  هشوگ  ره  رد  مایا  نآ  دآوف  يهرود  تکرب  زا  هصالخ  تسا و  دآوف  يهرود  هرود  هیف ،
دراک برـض  هب  ار  يدـنبرد  لضاف  ندـب  تاجرد  شرع  تابتع  رد  هک  تسا  سک  نامه  و  دوب ، هیباب  لاطبا  زا  یکی  ربب  دیـس  اما  تشگ » .
یجاح یفرط  زا  تشادن و  دهنب ، ندرگ  زا  ار  لزا  تیدوبع  قوط  هکنیا  تردق  لیصافت  نیا  يهمه  اب  نیما  یجاح  نکلو  تخاس . حورجم 

هاش یجاح  یعـس  هب  هرخالاب  درکیم ، شتلالد  توعد و  ءاهب  هب  يالوت  لزا و  زا  ياربت  هب  تشاذـگیمن و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دـمحم  هاـش 
بجوم هب  دوب و  هدـش  نوگنرـس  اکع  هب  ءاهب  مایا  نآ  ار  اـضق  دـش ، ررقم  وا  روضح  هب  فرـشت  رب  رارق  درک و  ءاـهب  يوس  هب  يور  دـمحم 

سیلگنا و هجراخ  ترازو  دانسا  همیمضهب  ینابر : یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا 
ناریا یتلود  دانسا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دـندوب  بظاوم  رایـسب  تلود  نیرومأم  دوب و  عونمم  یجراخ  صاخـشا  نتفریذـپ  تاـقالم و  زا  هدرپس  تموکح  هرادا  هب  هک  یتاـمازتلا 
 ] زا همهم  سوفن  طقف  دوب ، هتسب  نیرئاز  دش  دمآ و  هار  اذل  و  دورن ، دوب  سوبحم  اجنآ  رد  ءاهب  هک  هناخزابرـس )  ) هلـشق هب  جراخ  زا  یـسک 

اکع هب  نسحلاوبا  یجاح  نوچ  و  دنتخاسیم . لئان  روضح  فرـش  هب  ءاهب  ناراذـگراک  صوصخم  ریبادـت  لیح و  هب  ار  راوز  هحفص 280 ]
باب زا  نوچ  درک و  ترایز  شهاوخ  حاحلا  هب  هدومن  ار  دوخ  تاجاح  ضرع  طئاسو  طسوت  هب  سپ  تفای  دودـسم  ار  اـقل  باـب  دـش  دراو 
ءاهب مامحتـسا  تبون  هک  يزور  رد  هک  دش  نیا  رب  رارق  دومنیمن ، باوص  دندیـشیدنا  يریبدت  ره  دوبن و  قفاوم  دندز  ییأر  ره  دقع  لح و 

ینخـس هنوگ  چیه  هک  نآ  طرـش  هب  دنک ! ترایز  هدیباوخ  ار  كرابم  تماق  دور و  مامح  هب  یـسانشان  نوچ  زین  وا  تسا  یمومع  مامح  رد 
یکی اب  زین  ءاهب  دش ، ردنا  هبامرگ  هب  نسحلاوبا  یجاح  دیـسرارف و  دوعوم  زور  نوچ  دنکن . دـشاب  تمکح  فلاخم  هک  یتکرح  دـیوگن و 

ناتـشگنارس نساحم و  وسیگ و  باضخ  ندـب و  فیطلت  هب  ار  كـالد  تفرگ و  رارق  يهشوگ  رب  دـمآرد و  ماـمح  هب  دوخ  باحـصا  زا  ود 
سرت زا  یلو  دوب ، كرابم »  لامج  نارگن «  مشچ  ریز  زا  طایتحا  لامک  اب  نیما  یجاح  دیـشک  زارد  دوخ  ياـج  رد  سپـس  هدرک ! رما  دوخ 
تولخ مامح  ار  اضق  ینم » ! روظنم  وت  هک  نافیرح  دنمهفن  ات  تسار -  پچ و  رب  رظن  لوغـشم و  وت  هب  مناج  لد و  تشادـن «  برقت  تئرج 

! دیامنب دوخ  يالوم  هب  یقـشع  بح و  راهظا  دشاب  هلیـسو  ره  هب  هک  تصرف  زهتنم  یجاح  و  هن ، نیب  رد  یجراخ  صخـش  كالد  زج  دوب و 
هـسوب ار  شیاپ  هدناسر  ءاهب  هب  ار  دوخ  مامت  يهلجع  هب  یجاح  تفر ، نوریب  یلغـش  يارب  كالد  هدرک  تدعاسم  شداعـس  قافتا  نسح  زا 

نیرومأم هتفاـی  یعـالطا  هطبار  نیا  زا  ددرگرب و  كـالد  اداـبم  هکنیا  سرت  مه  نخـس و  نیا  ار  یجاـح  دوبن ، نیا  اـم  رارق  تفگ  ءاـهب  دز ،
دروخ و نیمز  رب  رمرم  ياهگنس  يور  رب  هتخانـشن  اپ  زا  تسد  ددرگزاب  دوخ  ياج  هب  تساوخ  نوچ  و  درک ، همیـسارس  دهد  ربخ  ار  تلود 

ءاهب هب  هرابکی  دشکب و  تسه  هچ  ره  زا  تسد  دیاب  هک  تفایرد  تسارف  هب  نیما  یجاح  هلمجلاب  تسکشب ! شاهدیشارت  هحفص 281 ] رس [ 
يدـنچ و  تفرگ ، قـلعت  يو  هب  تناـما  لغـش  وا  لـتق  زا  سپ  اـت  درک ، راـیتخا  ناـج  لد و  زا  ار  ناـیبلا  نیما  تمدـخ  هک  دوـب  نیا  ددـنویپ .

دراو هک  اج  ره  هب  هناخ و  ره  هب  تقو  ره  هک  يروط  هب  دـیدرگ ، مرحم  سونأم و  ناشتیعمج  هب  فورعم و  تیئاـهب  ملاـع  رد  هک  تشذـگن 
درکیمن باجیا  یفلکت  دشیم  دراو  هک  اج  ره  هب  تشادن  يدیق  یگدنز  نوئش  هب  نوچ  دوبن و  اورپ  وا  زا  درم  نز و  زا  ار  یـسک  دشیم ،

زا ییوک و  هب  ییوک  زا  شدرگ  رد  هتسویپ  دونغیم و  یلحم  رد  بش  ره  دوب و  ییاج  رد  زور  ره  تشادن  یصخش  يهناخ  تهج  نیا  زا  و 
کی هکنانچ  درکیم ، یط  هدایپ  ار  يرهش  هب  يرهش  تفاسم  دوخ  راک  لئاوا  رد  یتح  تفریمن ، هراوس  هار  همه  نیا  ياهناخ و  هب  ياهناخ 
زونه مدـش و  قوقح  ذـخا  هب  رومأـم  ءاـهب  فرط  زا  نوـچ  هک « : درک  ثیدـح  نم  يارب  یتـقو  تفر . سیلفت  هب  زیربـت  زا  وـحن  نیدـب  رفس 
غارس هب  دورولا  يدلو  مدش ، دراو  تشر  هب  هدایپ  نیوزق  زا  دنتخانشیمن  هدیدن و  ارم  دوخ  نکیلو  هدینش  ارم  مسا  هکنآ  اب  ابحا  زا  يرایسب 
سابل اب  هثج  يوق  يدرم  دـندید  هک  دـندوب  هتـسشن  ناکد  رد  زین  باـبحا  زا  رفن  ود  یکی  ار  اـضق  متفر ، یقاـط  يارـس  رد  یلع  اـقآ  ناـکد 

: متفگ دیراد ؟ راک  هچ  دیتسیک و  امـش  یلب  دـنتفگ  تساجنیا ؟ ینیوزق  یلع  اقآ  يهرجح  دـسرپیم ، ناکد  لباقم  رد  دولآدرگ  سردـنم و 
دننیغلبم و زا  رضاح  نایاقا  هک  دش  مولعم  قیقحت  زا  دعب  دناوخ ، مناکد  نورد  هب  تخانشب و  ارم  لاحلا  یف  یلع  اقآ  میناکرا ، نسحلاوبا  نم 

گنتلد ماهدمآ ، هدایپ  نیوزق  زا  هحفص 282 ] نم [  هک  دنتفایرد  نوچ  دنهاوخیم ، هار  فراصم  یلع  اقآ  زا  دنراد و  ار  نیوزق  رفـس  لایخ 
زع و ظفح  زیوآ  تسد  هب  نم  زا  یناهن  تهج  نیا  زا  دوش . يهیبس  تنـس  لمع  نیا  يهطـساو  هب  اهدعب  نیغلبم  يور  هدایپ  ادابم  هک  دـندش 

نیرتـهب رب  نـیما  هـک  مـیهدیم  تداهـش  دوـب  هـتفگ  باوـج  رد  وا  یلو  دـندرک ، ءاـهب  هـب  تیاکــش  هـضیرع  نمــض  رد  هللارما »  يوربآ « 
زا سک  ره  تشادن ، تفأر  بلق و  تقر  تلاح  هجو  چـیه  هب  هک  دوب  نیا  نیما  یجاح  یتاذ  صئاصخ  زا  هدوب !»  راوس  ملاع  ياههکـسلاک 

رهوـش راـیتخا  هب  دوـب  نز  رگا  و  نک ، یلاـمح  ورب  تفگیم  دوـب  درم  رگا  تساوـخیم  یکمک  دربیم و  وا  رب  یتیاکـش  یتسدـگنت  رقف و 
، یتـحار هک  روـخم  مغ  تفگیم  درکیم ! هناـهب  ار  لاـمج  ناـیز  نیا  دروآیم و  یناوتاـن  رذـع  نآ  هک  یتروـص  رد  و  درکیم ! شتلـالد 

يزیچ وا  زا  هـک  یـسک  ره  اـب  تفاـی ! یهاوـخ  ییاـهر  لاؤـس  گـنن  زا  درم و  یهاوـخ  زور  هنابـش  هـس  زا  دـعب  باوـخب  ریگب و  ياهشوـگ 
لوکن یهاـگ  ار  هلاوح  درکیم و  در  اـقلطم  ار  شهاوـخ  تشادـن . ییافـص  دوـمنیم ، وا  هب  رما  زکرم  زا  یهجو  يهلاوـح  اـی  تساوـخیم 
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رد دندرکیم ، هنیدقن  میدقت  وا  هب  هک  دندوب  یـصاخشا  وا  دزن  رد  ناسک  نیرتهب  تشادن ! نیغلبم  اب  یـشوخ  يهطبار  تهجنیا  زا  دومنیم ،
يراک رـس و  لاوقا  هنوگ  نیا  اب  و  درمـشیمن ! حیبق  ار  یلمع  رمالا  سفن  رد  و  دوب ! هیوسلا  یلع  فیفع  یناز و  راکزیهرپان ، اسراپ و  وا  دزن 

دـشیم رثأتم  رایـسب  ددرگ . دیاع  هک  یهجو  ره  زا  تفرگیم  هللا  قوقح  و  دوش ، اطع  هک  یتسد  ره  زا  تساوخیم  رز  میـس و  وا  تشادـن .
وا میلست  ار  ینامهم  روس و  نیا  هجو  هک  تسنادیم  رتهب  هدناوخ ، تفایض  هب  ار  یعمج  هداشگ و  مرک  ناوخ  ناتسود  زا  یکی  دیدیم  رگا 
هب هدرک  خیبوت  لمع  نیا  هطساو  هب  ار  نابزیم  مرتحم  نانامهم  هحفص 283 ] روضح [  رد  مئارغ  مئالو و  رد  هک  داتفایم  قافتا  رایسب  دننک ،

ناونع هب  بابحا  رگا  دایعا  دوب . هدـش  ناتـسود  نامهم  يرمع  ولو  هدرکن  نامهیم  ار  یـسک  شرمع  تدـم  رد  تشادیم ، بوسنم  تقامح 
ینارق کی  ره  هب  نم  رگا  دـیرفن ، تسیب  الثم )  ) امـش اریز  دـینکن ، نم  زا  ار  شهاوخ  نیا  تفگیم  دنتـساوخیم  یفـال  تسد  وا  زا  كربت 

نایز ینارق  امـش  زا  کی  ره  ات  دـینک ، سوکعم  ار  لمع  سپ  تسا ، هدـش  دـیاع  نارق  کی  ار  امـش  و  ماهدرب ، تراـسخ  نارق  تسیب  مهدـب 
اج ره  تشاد و  اهلاثما  هماج و  ریز  دنب  هناش و  وقاچ و  يرادـقم  لغب  بیج و  رد  هشیمه  مشاب .! هدـش  ناموت  ود  بحاص  ۀـعفد  نم  هدرک و 

ءاهبلادبع بابحا  هعفد ، دنچ  و  دربیم . هدیاف  زین  یغلبم  هار  نیا  زا  و  تشگیم ، لوغشم  دتـس  داد و  هب  هدرتسگ  ار  دوخ  طاسب  دشیم  دراو 
اج ره  رد  درمـشیم ، رتتسپ  قلخ  عیمج  زا  ار  دوخ  درکن . وا  رد  يریثأت  یلو  دومرف  عنم  ار  وا  مه  ءاهبلادـبع  دـندرک و  رابخا  راک  نیزا  ار 

اهیتخس لمحت  تفر و  اهـسبح  دید ، رازآ  رایـسب  تیئاهب  هار  رد  دوب و  بلقلا  يوق  روسج و  رایـسب  دشیم ، سونأم  سک  ره  اب  تسـشنیم 
هب ار  ناـنآ  دومرفیم و  تبغر  راـهظا  هدرم  يوش  هویب و  ناـنز  اـب  رثـکا  هک  نادـنچ  بلاـغ ، شتاوهـش  دوب و  لـماک  شاهیندـب  ياوـق  درک .

مالک نمـض  رد  هشیمه  دوب . بحاصیب  لام  يرتشم  دوخ  لوق  هب  مه  و  دیدرگیمن ، یباصت  درگ  هجو  چیه  هب  یلو  دناوخیم ، تعجاضم 
نیذـلا یلع  نمن  نا  دـیرن  و  هک «  دـشاب  هدرک  اـفو  دوـخ  يهدـعو  هب  اـت  درک  دوـخ  نیما  ار  ترطف  تسپ  قـمحا  نـم  دـنوادخ  تـفگیم :

یجاح فصو «  رد  يرگید  باتک  رد  يدتهم  یحبص  [ . 164  «! ] نیثراولا هحفص 284 ] مهلعجن [  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  وفعضتسا 
ار درم  نیا  دیناوخب و  تسین  دب  ماهتـشون ، ار  نیما  یجاح  یگدنز  راک و  شرازگ  یحبـص  باتک  رد  دـسیونیم ... « : هدرک ، هفاضا  نیما » 

تخل ار  مدرم  دناوتیم  ات  هک  دوب  نیا  شراک  تشادن . یـسک  يارب  يزوسلد  نزوس  رـس  کی  يهزادـنا  هب  یتسارب  هک  دـینادب  دیـسانشب و 
گنردیب درمیم  شرهوش  هک  ینز  ره  دوب ، سوه  اپ  ارـس  دوبن . زین  نمادکاپ  راکزیهرپ و  درم  دتـسرفب ، الاب  هب  دریگب و  ار  ناشلوپ  دنک و 

دش دنمـشیر  یمخز و  شندب  دوب و  رتسب  راتفرگ  اههام  تشاد . یگدنز  رد  يدب  نایاپ  تساوخیم و  ماک  وا  زا  دیناسریم و  وا  هب  ار  دوخ 
يارب درک و  ییادـگ  نآ  نیا و  زا  لاس  دـنچ  زین  وا  دـنتفگیم ، نیما  نیما  ار  وا  هک  داد  اضرمالغ  یجاح  هب  ار  دوخ  ياج  تشذـگرد و  ات 

نارذگـشوخ یناوج  رد  دوب و  ناهفـصا  مانب  ناناگرزاب  زا  یکی  دـنزرف  وا  دوبن . اناوت  راک  نیا  رد  نیما  یجاح  دـننام  یلو  داتـسرف ، یقوش 
شدوخ زا  سپ  مه  ار  نارـس  زا  یکی  يهغیـص »  تشاد «  نسحم  ماـن  هب  يرـسپ  وا  زا  دوب و  شدـنواشیوخ  هک  دوـخ  تسخن  نز  زج  دوـب .
نوریب ار  تسخن  نز  هک  درک  اج  ار  دوخ  نانچ  همـشرک  زان و  اـب  هناـخ  نآ  رد  نز  نآ  و  دز ، مه  هب  رتخد  رـسپ و  دـنچ  مه  وا  زا  تفرگ و 

رکشلرس هحفـص 285 ] هک [  شداماد  ردارب  اضرمالغ  یجاح  گرم  زا  سپ  و  دیـشک ، اهیتخـس  داـتفا و  ردـپ  نز  تسد  ریز  نسحم  درک و 
هللا یلو  اضرمالغ ، یجاح  زا  دـعب  تفرگ . گنچ  رد  ار  وا  يهتـساوخ  رز و  تفر و  هتـشذگ  رد  نآ  يهناخ  هب  یهاپـس  نت  ود  یکی  اـب  دوب 

يوس زا  دروآ و  گنچ  هب  ار  يرایـسب  يهناخ  نیمز و  داتـسرفیم و  یقوش  يارب  تفرگیم و  نایئاهب  زا  یئاهلوپ  دـش و  وا  نیـشناج  ءاقرو 
[ . 165 . « ] درک دوخ  مان  هب  یقوش 

ءانما تکرش  هب  كالما  لاوما و  لاقتنا 

هب یقوش ، گرم  زا  سپ  اما  دوب . وا  رایتخا  رد  وا و  مان  هب  نایئاهب  هفوقوم  لاوما  كالما و  هیلک  اعبط  دوب ، هدـنز  يدـنفا  یقوش  هک  ینامز  ات 
هکنانچ دش ، راک  هب  تسد  وا  كرتام  بحاصت  کلمت و  يارب  ناریا  نایئاهب  لفحم  و  دش ، ادیپ  وا  نانیـشناج  نایم  رد  هک  یتافالتخا  لابند 

یلع رتکد  هب  البق  هک  ار  یقوش  كرتام  هیلک  اـت  دندیـشوک  ءاـنما ، تکرـش  لیکـشت  هب  مادـقا  زا  سپ  میاهتفگ ، لیـصفت  هب  رگید  ياـج  رد 
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تلود و قوقح  لیم  فیح و  هب  البق  نوچ  دنروآ . درگ  زکرم  نیا  رد  دوب ، هدرک  راذگاو  ءانما  تکرش  هب  زین  وا  هدش و  حلـص  اقرو  دمحم 
. میئوگیمن نخس  نآ  زا  رگید  اجنیا  رد  میاهدرک ، هراشا  تالاقتنا  لقن و  نیا  رد  ثرا  رب  تایلام  حلص و  رب  تایلام  تخادرپ  زا  يراددوخ 
هب ار  كالما  دانـسا  هیلک  هنوگچ  هک  میهدیم  ناشن  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یکرادم  دنـس و  اهدـص  زا  دنـس ، هدراهچ  هئارا  اب  طقف 

. دنهد لاقتنا  ءانما  تکرـش  هب  ادعب  ات  دناهتفرگ ، سپ  دوب ، هدـشن  لقتنم  تکرـش  هب  البق  هک  زین  ار  يدانـسا  دـناهداد و  لاقتنا  ءانما  تکرش 
27 39 و 2257 -   / 9  / 27 38 و 2356 -   / 11  / 3 38 و 764 -   / 11  / 4 39 و 771 -   / 9  / 27 ياههرامش 2352 - اب  دانسا  نیا  یپکوتف 
 / 11  / 3 39 و 795 -  / 9  / 27 هحفص 286 ] 38 و 2257 [ -   / 11  / 13 39 و 768 -   / 9  / 27 38 و 3359 -   / 11  / 3 39 و 765 -   / 9 / 

: درذگیم ناگدنناوخ  رظن  زا  اجنیا  رد   38  / 11  / 13 39 و 768 -   / 9  / 27 38 و 2359 -   / 11  / 3 39 و 764 -   / 9  / 27 38 و 2356 - 
نیا  38  / 11 / 3  - 768 همان وریپ  نارهت  كالما  تبث  شخب 9  مرتحم  تسایر   27  / 9 خیرات 39 /  هرامش 2359 -  ءانما -  یماهس  تکرش 

هطـساوب نوچ  نارهط  شخب 9  رد  عـقاو   4431 كالپ 1 /  هچغاب  هعطق  کی  ینایعا  گناد  شـش  تیکلاـم  دنـس  لیدـبت  عوضوم  تکرش 
قوف دنس  دیئامرف  ررقم  تسا  ینمتم  اذل  دشابیم  تکرش  نیا  موزل  دروم  یفرط  زا  هدیدرگن و  ضیوعت  لیدبت و  قوف  دنـس  لاح  ات  یعناوم 
لماع ریدم  هقئاف -  تامارتحا  میدقت  اب  دنیامرف . میلست  تکرش  نیا  هدنیامن  قلطم  نیـسح  ياقآ  هب  نآ  مئامـض  گرب  شـش  مامـضنا  هب  ار 

دلج کی  مدقت  اب  نارهط  كالما  تبث  شخب 9  مرتحم  تسایر   38  / 11 خیرات 13 /   - 268 ءانما -  یماهس  تکرش  یئالع  ءانما  تکرش 
ررقم تسا  ینمتم  هناخنفلت  هچوک  نارهط  شخب 9  رد  عقاو   4431 كالپ 1 /  ياراد  هچغاب  هعطق  کی  ینایعا  گناد  شـش  تیکلام  دنس 

تثارو رصح  همانداد  هدش  یهاوگ  تشونور  گرب  شش  دنیامن و  دیدجت  لیدبت و  ءانما  یماهس  تکرش  مانب  ار  نآ  تیکلام  دنـس  دیئامرف 
یناگیاب یلصا  كالپ 4431  کلم  هدنورپ  رد  تکرش  نیا  تیکلام  كرادم  اههمانحلـص  یمـسر  دانـسا  ثرا و  رب  تایلام  همان  یهاوگ  و 

 / 9 خیرات 27 /   - 2356 ءانما -  یماهس  تکرش  هحفص 288 ] یئالع [ . یلعلادبع  تکرـش  لماع  ریدم  هقئاف -  تامارتحا  میدقت  اب  تسا .
باب کی  تیکلام  دنـس  لیدبت  عوضوم  رد  تکرـش  نیا   38  / 11  / 3  - 764 همان وریپ  نارهط  كـالما  تبث  شخب 9  مرتحم  تساـیر   39
دروم یفرط  زا  هدیدرگن و  لیدبت  ضیوعت و  روبزم  دنـس  لاح  ات  یعناوم  هطـساو  هب  نوچ  نارهط  شخب 9  رد  عقاو   3407 كالپ 6 /  هناخ 

میلـست تکرـش  نیا  هدنیامن  قلطم  نیـسح  ياقآ  هب  نآ  مئامـض  گرب  شـش  اب  ار  قوف  دنـس  دیئامرف  ررقم  تسا  ینمتم  اذل  دـشابیم  موزل 
مرتحم تسایر   38  / 11 خیرات 3 /   - 764 ءانما -  یماهـس  تکرـش  یئالع  ءانما  تکرـش  لماع  ریدم  هقئاف -  تامارتحا  میدقت  اب  دنیامرف .
نارهط شخب 9  رد  عقاو   3407 هرامـش 6 /  كالپ  ياراد  هناخ  باب  کی  تیکلام  دنـس  دلج  کی  میدـقت  اب  نارهط  كالما  تبث  شخب 9 
دانـسا هدـش  یهاوگ  تشونور  گرب  راهچ  ثرا و  رب  تاـیلام  هماـنیهاوگ  تثارو و  رـصح  هماـن  یهاوگ  گرب  ود  يرهمجرذوب و  ناـبایخ 
میدقت اب  دنیامن . دیدجت  لیدبت و  ءانما  یماهس  تکرش  مان  هب  ار  روبزم  هناخ  تیکلام  دنـس  دیئامرف  ررقم  تسا  ینمتم  اههمانحلـص  یمـسر 
تسایر  39  / 9 خیرات 27 /   - 2357 ءانما -  یماهس  تکرـش  هحفـص 290 ] یئالع [  یلعلادبع  تکرـش -  لماع  ریدـم  هقئاف -  تامارتحا 
كالپ هناخ  باب  کی  تیکلام  دنـس  لیدـبت  عوضوم  رد  تکرـش  نیا   38  / 11 / 3  - 765 همان وریپ  نارهط  كـالما  تبث  شخب 9  مرتحم 
تکرـش نیا  موزل  دروم  یفرط  زا  هدیدرگن و  ضیوعت  لیدبت و  قوف  دنـس  لاح  ات  یعناوم  هطـساو  هب  نوچ  نارهط  شخب 9  رد  عقاو   4431

میلست تکرش  نیا  هدنیامن  قلطم  نیسح  ياقآ  هب  نآ  مئامض  گرب  شـش  مامـضنا  هب  ار  قوف  دنـس  دیئامرف  ررقم  تسا  ینمتم  اذل  دشابیم 
مرتحم تسایر   38  / 11 خیرات 3 /   - 765 ءانما -  یماهـس  تکرـش  یئالع  ءانما  تکرـش  لماع  ریدم  هقئاف -  تامارتحا  میدقت  اب  دنیامرف .

هچوک نارهط  شخب 9  رد  عقاو  هرامـش 4431  كالپ  ياراد  هناخ  بابکی  تیکلام  دنـس  دلج  کی  میدقت  اب  نارهط  كالما  تبث  شخب 9 
یمـسر دانـسا  تشونور  گرب  راهچ  ثرا و  رب  تایلام  هماـنیهاوگ  تثارو و  رـصح  هماـنداد  هدـش  یهاوگ  تشونور  گرب  ود  هناـخنفلت و 
میدـقت اب  دـنیامن . دـیدجت  لیدـبت و  ءاـنما  یماهـس  تکرـش  ماـن  هب  ار  روبزم  هناـخ  تیکلاـم  دنـس  دـیئامرف  ررقم  تسا  ینمتم  اـههمانحلص 

مرتحم تسایر   38  / 11 خیراتب 4 /   - 771 ءانما -  یماهس  تکرش  هحفص 292 ] یئالع [  یلعلادبع  تکرش  لماع  ریدم  هقئاف -  تامارتحا 
 / يهرامش 4 كالپ  عبرم  رتم   2562 تحاسم 56 /  هب  نیمز  هعطق  کی  تیکلام  دنس  هقرو  کی  میدقت  اب  نارهط  كالما  تبث  لامش  هریاد 
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راهچ هدش  یهاوگ  تشونور  ثرا و  رب  تایلام  همانیهاوگ  تثارو و  رصح  همانداد  هدش  یهاوگ  تشونور  نارهط و  شخب 1  رد  عقاو   297
دنیامن و دیدجت  لیدبت و  ءانما  یماهـس  تکرـش  مانب  ار  روبزم  کلم  تیکلام  دنـس  دیئامرف  ررقم  تسا  ینمتم  یمـسر  ياههمانحلـص  هرقف 

میدقت اب  دنراد . ار  تکرـش  نیا  یگدـنیامن  تمـس  نآ  ینوناق  تافیرـشت  ماجنا  تیکلام و  دنـس  ذـخا  رد  يراصنا  بوقعی  سدـنهم  ياقآ 
تبث لامـش  هریاد  مرتحم  تساـیر   39  / 9 خـیرات 27 /   - 2352 ءانما -  یماهـس  تکرـش  یئالع  تکرـش  لماع  ریدـم  هقئاف -  تاـمارتحا 

رد عقاو   297 هرامش 4 /  كالپ  نیمز  هعطق  کی  تیکلام  دنس  لیدبت  عوضوم  تکرش  نیا   - 38  / 11  / 4  - 771 همان وریپ  نارهط  كالما 
اذهیلع دشابیم  موزل  دروم  رگید  فرط  زا  هدـیدرگن و  لیدـبت  ضیوعت و  روبزم  دنـس  لاح  ات  یعناوم  هطـساو  هب  نوچ  نارهط  کی  شخب 

اب دنیامرف . میلست  تکرش  نیا  هدنیامن  يراصنا  بوقعی  سدنهم  ياقآ  هب  نآ  مئامض  گرب  شش  اب  ار  قوف  دنس  دیئامرف  ررقم  تسا  ینمتم 
هحفص 293 ] یئالع [  ءانما  تکرش  لماع  ریدم  هقئاف -  تامارتحا  میدقت 

... ناتسروگ یضارا  شورف 

یضارا و نیا  زا  یکی  زین  دیواج »  ناتـسلگ  ای «  يزاریـش و  ناخ  رقاب  دمحم  ازریم  غاب  هب  فورعم  غاب  میئوگب  رتهب  ای  هرامش 3742  كالپ 
فلتخم دارفا  هب  هدـش  کیکفت  ادـعب  تفرگ و  رارق  ءانما  یماهـس  تکرـش  راـیتخا  رد  دانـسا ، كـالما و  ریاـس  اـب  هارمه  هک  دوب ، كـالما 

دروم یضارا  ینعی  هرامش 3742  یلصا  كالپ  یضارا  يور  هک  ار  یتالماعم  دانـسا  زا  گرب  دنچ  تشونور  هنومن ، ناونع  هب  دش . هتخورف 
هدـش هتخورف  رگید  ناسک  هب  دارفا  نیا  طسوت  ای  صاخ و  يدارفا  هب  ءانما  تکرـش  طسوت  هدـش و  کیکفت  رجـشم »  غاـب  ماـنب «  هک  ثحب ،

یمـسر دانـسا  رتفد  هدـش  تبث  لوقنم  ریغ  تالماعم  هصالخ  گرب  كـالما  دانـسا و  لـک  تبث  يرتسگداد -  ترازو  میهدیم : هئارا  تسا 
هرامـش نارهت -  هس  شخب  کـلم  عوقو  لـحم   - 3741 یلـصا و 1230 /  کـلم 3742  كـالپ  هرامـش  نارهت -  تبث  هزوح  هرامش 104 

یپاچ رتفد 251 و  ص 3  هرامش 34803  یپاـچ 47894  رتفد 99 و  ص 473  هدش 12317  تبث  هحفـص  يهرامـش  هدـش -  تبث  هحفص 
: لماعتم نارهت . تفه  شخب  هرداص  هرامش 7375  همانـسانش  هب  ربکا  یلع  موحرم  دنزرف  یخیاشم  يدهم  ياقآ  بانج  لماعم : . 0205094
 / 19 هرامش 59265 -  یکیکفت  مراهچ  موس و  تاعطق  نیمز  هعطق  ود  زا  کی  ره  گناد  شش  غلبم : هلماعم و  دروم  هصالخ : رهظ  حرش  هب 
رد قوف  ياهكالپ  زا  هدش  ازجم  رورفم و  هحفص 295 ] عبرم [  رتم  کی  تصش و  تسیود و  تحاسم  هب  کی  ره  لامش -  هریاد   45  / 11

. تفرگ رارق  هدنـشورف  هقیثو  نهر و  رد  لاـیر  رازه  تصـش  تسیود و  غلبم  لـباقم  رد  اـمامت  هک  لاـیر  رازه  داـتفه  تسیود و  غلبم  لاـبق 
قباس یکیکفت  هعطق 3 و 4  هب  رتم  هن  لوطب  الامش  موس  هعطق  لامـش  هریاد  هرامـش 59265  یکیکفت  گرب  بجوم  هب  هلماعم : دروم  دودح 
دروم مراهچ  هعطق  هب  رتم  لوط 29  هب  اـبرغ  يرتم  تشه  هچوک  هب  رتم  لوط 9  هب  ابونج  کـیکفت  دروم  مود  هعطق  هب  رتم  لوط 29  هب  اقرش 

کیکفت دروم  موس  هعطق  هب  رتـم  لوط 29  هب  اقرـش  یلبق  یکیکفت  تاعطق 2 و 3  هب  رتم  لوط 9  هب  الامـش  مراهچ  هعطق  دودح  کیکفت - 
مانب موقرم  تیکلام  دانـسا  هک   3742 كـالپ 27 /  یکیکفت  هن  هعطق  هب  رتم  لوط 29  هب  اـبرغ  يرتم  تشه  هچوک  هب  رتـم  لوط 9  هب  ابونج 

 - لماعتم لماعم -  ءاضما  لحم  تسا . هدش  لقتنم  هدنشورفب  رتفد  نیا  هرامش 21207  دنس  بجوم  هب  سپس  رداص و  ءانما  یماهس  تکرش 
یمـسر دانـسا  رتفد  هدـش  تبث  لوقنم  ریغ  تالماعم  هصـالخ  گرب  كـالما  دانـسا و  لـک  تبث  يرتسگداد -  ترازو  هدـنیامن  رتفد -  رس 
هصالخ رهظ  حرشب  لماعم : هدش  تبث  هحفـص  هرامـش  نارهت -  هس  شخب  کلم 3742 -  كالپ  هرامـش  نارهت -  تبث  هزوح  هرامش 104 

زا کی  ره  گناد  شش  غلبم : هلماعم و  دروم  دزی . يهرامش 10429  همانسانش  هدنراد  دمحا  داتسا  دنزرف  هدازیلالج  نیسح  ياقآ  لماعتم :
هرامش یکیکفت  هعطق 13  عبرم  رتـم  هحفص 296 ] تحاـسم 312 [  هب  یمود  هعطق 12 و  عبرم  رتـم  تحاـسم 312  هب  یلوا  نیمز  هـعطق  ود 

هعطق 12 لوا  یکیکفت  تروص  قبط  هلماعم : دروم  دودح  جیار . هجو  لایر  رازه  دصناپ  غلبم  لابق  رد  رکذلا  قوف  تیکلام  دنس  تبث  دروم 
تاعطق 20 هب  رتم  لوط 10  هب  ابونج  کیکفت  دروم  هعطق 11  هب  رتم   31 لوط 20 /  هب  اقرش  یثادحا  يرتم  هچوک 8  هب  رتم  لوطب 10  الامش 

يرتم هچوک 8  هب  رتـم  لوط 10  هب  الامـش  هعطق 13  یمود  کـیکفت . دروم  هعطق 13  هب  رتـم   31 لوط 20 /  هب  اـبرغ  کـیکفت  دروم  و 21 
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لوط 20 هب  ابرغ  کیکفت  دروم  تاعطق 19 و 20  هب  رتم  لوط 10  هب  ابونج  کیکفت  دروم  هعطق 12  هب  رتم   31 لوط 20 /  هب  اقرش  یثادحا 
ترازو هدنیامن  رتفدرـس -  لماعتم -  ءانما ) تکرـش  لماع  ریدـم   ) یئالع هلا  عاعـش  لماعم -  ءاضما  کیکفت . دروم  هعطق 14  هب  رتـم   31 / 
هرامـش نارهت -  هرامـش 31  یمـسر  دانـسا  رتفد  هدـش  تبث  لوقنم  ریغ  تالماعم  هصالخ  گرب  كـالما  دانـسا و  لـک  تبث  يرتسگداد - 
ناـیاقآ لـماعتم : تسا . هدـش  دـیق  هقرو  رهظ  رد  لـماعم : هدـش  تبث  هحفـص  هرامـش  داـبآنسح -  هس  شخب   - 3742 کلم 36 /  كـالپ 

گناد شـش  غلبم : هلماعم و  دروم  زیربت . هزوح 22  همانـسانش 55 و 3131  بیترت  هب  ینایراد ) رذآ  نیـسح   ) ود ره  یلق  رفعج  یلعنـسح و 
رد تبث  دروم  كـالپ  زا  هدـنامیقاب  زورفم و  عبرم  رتم  تحاسم 141  هب  لامـش  هریاد   - 26  / 2  / 26 هرامـش 9249 -  یکیکفت  موس  هعطق 

هحفـص تسا [ . ناگدنـشورف  نهر  رد  تمیق  همتت  لایر  رازه  دصتـشه  لابق  رد  الک  رگید  هبقر  اب  لایر و  رازه  جـنپ  دون و  دـصناپ و  لاـبق 
رتم  11 لوط 75 /  هب  اقرـش  سلجم  تروص  نیا  ود  هعطق  هب  رتم   12 لوط 20 /  هب  الامـش  روکذم  یکیکفت  قبط  هلماعم : دروم  دودح  [ 297

. یکیکفت هعطق 21  هب  رتـم   11 لوط 75 /  هب  ابرغ  زاریـش  ناـبایخ  هب  رتم   11 لوط 80 /  هب  ابونج  داـبآریما  هتلافـسآ  ناـبایخ  هب  تسیراوید 
دانسا لک  تبث  يرتسگداد -  ترازو  اهاضما  تسا . هدش  رداص  گناد  ود  کی  ره  ناگدنشورف  مان  هب  تبث  دروم  تیکلام  دنـس  احیـضوت 

و کلم 3742 -  كـالپ  هرامـش  نارهت  هزوح  هرامـش 104  یمـسر  دانـسا  رتفد  هدـش  تبث  لوقنم  ریغ  تالماعم  هصالخ  گرب  كـالما  و 
هرامش همانسانش  هب  ربکا  یلع  دنزرف  یخیاشم  يدهم  ياقآ  بانج  لماعم : هدش ... تبث  هحفـص  هرامـش  نارهت  هس  شخب   - 3741  - 1230
تروص بسح  رب  هلماعم : دروم  دودح  هصالخ  رهظ  حرـشب  غلبم : هلماعم و  دروم  هصالخ  رهظ  حرـش  هب  لماعتم : نارهت . شخب 7  زا   7375

رتم  27 لوط 80 /  هب  اقرـش  یثادحا  يرتم  تشه  هچوک  هب  رتم  لوط 13  هب  الامش  زا  ترابع  لامـش  هریاد  هرامش 38477  یکیکفت  سلجم 
هک یکیکفت  متفه  هعطق  هب  رتم   27 لوط 80 /  هب  ابرغ  یکیکفت  هعطق 15  هب  رتم  لوط 12  هب  ابونج  هتلافسا  دابآریما . نابایخ  هب  تسیراوید 
 ] اهاضما تسا . هدش  لقتنم  هدنـشورف  هب  رتفد  نیا  هرامش 21207  دنس  بجوم  هب  سپس  رداص و  ءانما  تکرش  مانب  هموقرم  تیکلام  دانـسا 
رد تسا و  هتفرگ  تروـص  كالپ 3742  یـضارا  يور  هک  ار  یتـالماعم  زا  دروم  هس  تسیب و  ناـیئاهب  هدـنورپ  رد  نینچمه  هحفص 298 ]

تکرش زا  ار  ثحب  دروم  یضارا  زا  یتمـسق  البق  هک  دنتـسه  یـصاخشا  صخـش و  ای  ءانما و  یماهـس  تکرـش  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  اهنآ 
دوشیم قفوم  نایئاهب  ءانما  تکرـش  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  تسا . طبـض  تبث و  دـناهتخورف ، رگید  یناسک  هب  دـعب  هدـیرخ و  روکذـم 

نابایخ يوربور  نیزنب  پمپ  زا  دابآریما -  نابایخ  رد  ناـموت  رازه  هس  اـت  تسیود  يرتم  زا  ار  دـیواج  ناتـسروگ  یـضارا  زا  رتم  اـهنویلیم 
کی یتح  هک  نیا  نودب  دنک ، هدافتـسا  ءوس  ناموت  اهنویلیم  هار  نیا  زا  دشورفب و  هعلق -  لزق  یبرغ  برد  رایرهـش  داتـسا  هچوک  ات  زاریش 
تبث هب  فقو )  ) مکح اب  هک  ار  یـضارا  نیا  نایئاهب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـهدب . تلود  هب  ثرا  رب  تایلام  ای  دـمآرد  رب  تایلام  یهاـش 

شورف هب  تبث و  هب  دوخ  مان  هب  یتلود  نادزد  یتسدمه  گنرین و  اب  تسا  نارهت  فاقوا  ای  تکلمم و  فاقوا  لک  هرادا  هب  قلعتم  هدیـسر و 
هحفص 299 ] دننکن [ !؟ يرادربهالک  نیا  رد  یتلاخد  نیرتکچوک  هجو  چیه  هب  مه  تکلمم  فاقوا  ءاسور  دنناسرب و 

( ءانما تکرش   ) نایئاهب ياهتکرش 

هراشا

زکرمت يارب  یلو  دنناسرب ، تبث  هب  ار  دوخ  یفقو  تارابتعا  هفوقوم و  یضارا  ناهج  ياهروشک  ریاس  نوچ  دنتسناوتن  ناریا  نایئاهب  هچ  رگا 
يرگید ياـههار  تـسا -  یتـیعمج  هورگ و  هـقرف و  ره  غـیلبت  تیلاـعف و  هناوتـشپ  رـضاح  لاـح  رد  هـک  يداـم -  ياههیامرــس  هنوـگ  نـیا 

اهنآ هیامرـس  اهتکرـش و  نیا  یگنوگچ  هرابرد  کنیا  ام  تسا و  نـالاهنون »  و «  ءاـنما »  ياهتکرـش «  لیکـشت  اـهنآ  هنومن  هک  دندیـشیدنا ،
مینکیم : تبحص 

ءانما تکرش 
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هراشا

هک تسا  یئاهب  یفخم  همین  ياهنامزاس  زا  رگید  یکی  تقیقح  رد  دش ، لیکشت  ناریا  رد  م )  - 1958  ) لاس 1337 ش رد  هک  ءانما  تکرش 
نیا ریظن  راب  نیتسخن  يارب  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  دافحا  دالوا و  نودـب  نایئاهب  كرتاـم  طبـض  و  هیدـه ، و  هفوقوم ، لوبق  تـالماعم ، يارب 

هتـشاد هقباس  زور  نآ  ات  هکنیا  نودب  داینبون  تکرـش  نیا  دش . لیکـشت  نتگنـشاو  رد  1308 ش )  ) م لاس 1929 -  رد  اـکیرما  رد  تکرش 
هب يو  بناج  زا  نآ  سیـسأت  هماـنرابتعا  دـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  اـکیرما  تقو  هجراـخ  روما  ریزو  نوسیتسا ) ل . يرنه .  ) طـسوت دـشاب 

اـضاقت همانراهظا  بجوم  هب  دیـسر ، تبث  هب  ءانما »  تأیه  مان «  هب  هک  روبزم  تکرـش  دـش . رداص  اداناک  اکیرما و  ناـیئاهب  يزکرم  لـفاحم 
ماجنا هرخالاب  يراجت و  تالماعم  ماجنا  هفوقوم -  نتفریذپ  اههمان -  تیـصو  لوبق  اهدادرارق -  دـقع  هحفـص 300 ] روظنم [ : هب  ناگدننک 
اکیرما نایئاهب  یلم  لفحم  لیجـست  دسیونیم ... « : هراب  نیا  رد  ینابر  یقوش  دوب . هدش  لیکـشت  یبهذم  ریغ  یبهذم و  تالماعم  هنوگ  ره 

قبط دناوتب  لفحم  تأیه  هک  دیدرگ  بجوم  تسا  بوسحم  یمسر  تکرـش  عون  کی  تکلمم  تاررقم  ظاحل  زا  هک  ءانما  تأیه  ناونع  هب 
ادها یئاهب  هعماج  هب  هریغ  تیصو و  قیرط  زا  هک  هچنآ  تبث و  هب  دوخ  مان  هب  یکالما  هدومن ، تردابم  اهدادرارق  تالماعم و  دقع  هب  نوناق 
تحت یهباشم  ياهتکرش  اداناک  اکیرما و  ءانما  تکرـش  لیکـشت  زا  سپ  [ . 166 ... « ] دـیامن لقتنم  لفحم  یمـسر  ناونع  مان و  هب  دوشیم 

قبط باجنپ ، تلایا  رد  روهال  رد  يهیوناژ 1933  رد  همرب  دنه و  نایئاهب  لفحم  تکرـش  - 1 دـمآ : دوجو  هب  ریز  کلامم  رد  ناونع  نیمه 
طلتخم همکحم  هبوصم  قبط  ربماسد 1934 ، رد  نادوس ، رصم و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  تکرش  - 2 بوصم 1860 . اهتکرش ، تبث  نوناق 

یبونج تلایا  لک  ریدـم  دـییأت  قبط  يهیوناژ 1938 ، رد  دـیدج ، دـنالز  ایلارتسا و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  ءاـنما  تکرـش  - 3 رصم . روشک 
بوصم اهتکرش  نوناق  قبط  توا 1939 ، رد  ایناتیرب ، رئازج  نایئاهب  يزکرم  لفحم  یعافتنا  ریغ  دودحم و  ریغ  ءانما  تکرش  - 4 ایلارتسا .

میقم یئاهب  لفاحم  يهمه  جـیردت  هب  ملاع ، هراق  جـنپ  رد  ناـیئاهب  يزکرم  لـفاحم  فرط  زا  تکرـش  جـنپ  ندیـسر  تبث  هب  زا  دـعب  . 1929
هب تسد  ءانما »  هحفص 301 ] تکرـش [  و «  ءانما »  تأیه  داجیا «  تیئاهب و  تالیکـشت  هب  نداد  تیمـسر  يارب  ناهج  فلتخم  ياهروشک 

لاس 1336 میوقت  رد  هک  ییاعدا  بجوم  هب  زورما  ات  هچنانچ  دنناسرب . تبث  هب  ار  یئاهب  تاسیـسأت  اهتکرـش و  دـندش  قفوم  دـندز و  مادـقا 
هدیسر تبث  هب  ناهج  رساترس  رد  یئاهب  یلم  لفحم  هب  قلعتم  یماهس »  تکرـش  کی «  داتـشه و  هدش  1969.م ) 1348 ش -   ) یئاهب عیدب 

هب ار  تیئاهب »  اهتلود «  ریاـس  اریز  دـناهدش ، هتخانـش  تیمـسر  هب  اـهتلود  فرط  زا  روشک  تفه  هاـجنپ و  رد  طـقف  لـفاحم  نیا  هتبلا  تسا .
دناهتفریذپن . بهذم  کی  ناونع 

ناریا رد  ءانما  تکرش  لیکشت  سیسأت و 

هب ینلع  تیلاعف  هزاجا  هدـشن و  هتخانـش  تیمـسر  هب  اهتلود  بناج  زا  هاـگچیه  شیادـیپ -  یلـصا  زکرم  ناریا -  رد  تیئاـهب »  هک «  میتفگ 
ماـجنا فلتخم  لـفاحم  اـی  ناریا و  ناـیئاهب  يزکرم  لـفاحم  فرط  زا  هک  زین  یمادـقا  هنوـگ  ره  ببـس  نیدـب  تسا . هدـشن  هداد  نآ  ناوریپ 

 » لاـس نآ  رد  دوـب . م )  - 1337  ) لاس 1958 رد  دـندش ، قفوم  ناریا  ناـیئاهب  هک  يراـب  نیتسخن  دوشیمن . هتخانـش  تیمـسر  هب  دریگیم ،
تبث هب  اهتکرـش  تبث  هرادا  رد  لایر  نویلیم  یـس  يرهاظ  هیامرـس  اب  ینارمع »  تایلمع  هنوگ  ره  ماجنا «  روظنم  هب  ءانما »  یماهـس  تکرش 

لفحم هب  قلعتم  و  مانیب »  ماهـس  هیقب «  و  مان »  اب  نآ  مهـس  هد  طقف «  تشاد  یلاـیر  رازه  هد  مهـس  رازه  هس  هک  تکرـش  نیا  [ 167  ] دیسر
هدـش و تخادرپ  ادـقن  نآ  یمـسا  ياهب  ثلث  کی  هک ... « : دوب  هدـش  هتفگ  روکذـم  تکرـش  تبث  ياضاقت  رد  دوب . ناریا  نایئاهب  يزکرم 

 «. ] دودحمان تدم  هب  هام 1337  تشهبیدرا  لوا  خیرات  زا  تسا  يدهعت  هیقب  دشابیم و  تکرـش  ناریدـم  رایتخا  لیوحت و  رد  راهظا  قبط 
هریدم تئیه  هدیسر و  تبث  هب  يهرامش 6088  هب  یلخاد  ياهتکرش  تبث  رتفد  رد  تشهبیدرا 1337  زور 24  رد  تکرش  نیا  هحفص 302 ]

3 و 4- لماع . ریدـم  ینامحر ، يداه  - 2 هریدم . تئیه  سیئر  یئالع ، هللا  عاعش  هتـسشنزاب  رکـشلرس  - 1 دندش : یفرعم  حرـش  نیا  هب  نآ 
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رد عقاو  هدـش ، يرادـیرخ  لحم  رد  ناریا  نایئاهب  هب  قلعتم  ءاـنما »  تکرـش  هریدـم « . تئیه  وضع  یلقهاـش ، یلقـسابع  هن و  مداـخ  هللارکذ 
هیامرس و ناموت  نویلیم  نیدنچ  بحاص  یهاتوک  رایسب  تدم  رد  و  درک ، راک  هب  عورش  [ 168  ] نالاهنون نامتخاس  دیشمج ، بابرا  نابایخ 
هب رازه  هس  زا  ار  ماهس  دادعت  یتح  دروآ و  درگ  ییاراد  كالما و  ناموت  نویلیم  دص  نیدنچ  تسناوت  دوز  یلیخ  تکرش  نیا  دش . ییاراد 
 » هب تکرش  نیا  ینیشناج  رادومن  دوشیم ، لقن  انیع  هک  تکرـش  لاس 1346  یمومع  عمجم  سلجم  تروص  دربب . الاب  مهـس  رازه  هدزناـپ 

هماـنزور رد  هرـشتنم ، توعد  یهگآ  بجوم  هب  هک  ءاـنما  یماهـس  تکرـش  يداـع  یموـمع  عـمجم  تسا : ناریا »  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم 
رهظ زا  دعب  تعاس 6   46  / 3 هخروم 20 /  هرامش 6496  یهاشنهاش  روشک  یمـسر  همانزور   46  / 3 هخروم 13 /  هرامش 7146  ناهیک ،

ای نارادماهـس  هیلک  روضح  اب  هرامـش 37  دیـشمج  بابرا  هچوک  يرهچونم  نابایخ  رد  عقاو  تکرـش  لـحم  رد  هامدادرخ 46  هبنشهس 30 
سدنهم مهس 3 - یماقم 1054  مئاق  رهچونم  مهس 2 - يزاریش 1076  ینامحر  يداه  - 1 هحفص 303 ] لیذ [ : بیترت  هب  اهنآ  ناگدنیامن 

مهس 7- یمیدق 875  ضایر  رتکد  مهس 6 - مظعا 988  حتف  هلاحور  مهس 5 - يزیزع 962  هلاتیانع  مهس 4 - یمیلست 1030  نیسحلادبع 
ریما مهس 11 - یسمخ 764  دوعسم  مهس 10 - راگتسر 643  یسوم  مهس 9 - يزیزع 636  هلاتزع  رتـکد  مهس 8 - میقتسم 649  یسوم 
رتکد مهس 15 - یمیحر 618  هلاتیادـه  مهس 14 - اقرو 836  يدـهم  رتکد  مهـس 13 - یـسودرف 760  هلاحتف  مهـس 12 - يزیزع 695 

يریصن هجاوخ  نسح  یئالع 737 19 - ریما  مهس 18 - تباث 875  جریا  مهس 17 - یحیحص 529  لالج  مهس 16 - یمجن 653  نیسح 
سیئر و باختنا  يارب  یمـسر و  هسلج  دـندوب ، لماک  تیرثکا  زئاـح  هسلج  رد  نیرـضاح  نوچ  لیکـشت و  مهـس  عمج 15000  مهـس   630

یشنم تمس  هب  یـسودرف  هلاحتف  سیئر و  هحفص 304 ] تمـس [  هب  [ 169  ] یمیلست نیـسحلادبع  سدنهم  هجیتن  رد  مادقا و  عمجم  یـشنم 
زا یعماج  شرازگ  هریدم  تئیه  وضع  [ 170  ] یبرقم هللاءاطع  پیترس  - 1 دش : هرکاذم  هسلج  روتسد  صوصخ  رد  سپـس  باختنا و  عمج 

ناسرزاب یـسودرف  هللاحتف  يزیزع و  هللا  تیانع  - 2 دیناسر . نارادماهس  عالطا  هب  ار  لاس 1345  نالیب  نایب و  تکرـش  تامادقا  تایلمع و 
. دش بیوصت  ءارآ  قافتا  هب  تکرش  لاس 1345  نالیب  - 3 دندومن . تئارق  دوب  نالیب  دیئأت  زا  یکاح  هک  ار  دوخ  شرازگ  تکرـش  ینوناق 

تدم يارب  یناتـسب  هللاتیانع  يزیزع و  هللاتیانع  ابختنم  دـیدرگ  يأر  ذـخا  هب  مادـقا  لاس 1346  رد  تکرـش  ناسرزاب  باـختنا  يارب  - 4
يارب اذـل  دوب ، هتفای  نایاپ  هریدـم  تئیه  تارایتخا  هلاس  راهچ  هرود  نوچ  - 5 دندیدرگ . باختنا  تکرش  ینوناق  سرزاب  تمـس  هب  لاسکی 

یلع رتکد  - 2 یئالع . هللاعاعش  رکشلرس  - 1 هجیتنلاب : دیدرگ و  يأر  ذخا  هب  مادقا  لدبلا  یلع  ءاضعا  هریدم و  تئیه  یلصا  ءاضعا  باختنا 
-1 لیذ : دارفا  هریدم و  تئیه  یلصا  ءاضعا  تمس  هب  یمیدق . هللاءاطع  - 5 دنمشوه . هللازارط  - 4 یبرقم . هللاءاطع  پیترس  - 3 اقرو . دمحم 

تئیه لدبلا  یلع  ءاضعا  تمـس  هب  یمیلـست . نیـسحلادبع  سدنهم  - 3 مظعا . حـتف  هللاحور  - 2 هحفـص 305 ] يزاریـش [ . ینامحر  يداه 
ءاضعا تامحز  زا  عمجم  سیئر  یمیلست  نیسحلادبع  سدنهم  نایاپ  رد  دندیدرگ . باختنا  روکذم  خیرات  زا  لاس  راهچ  تدم  يارب  هریدم 

. دندومن رکـشت  ینادردـق و  نارادماهـس  يهیلک  یعاسم  کیرـشت  نینچمه  تکرـش و  نانکراک  ناسرزاب و  لماعریدـم و  هریدـم و  تئیه 
، تکرـش نیا  لیکـشت  هکنیا  بلاج  نارادماهـس » . زا  رفن  هس  تسیب و  ءاضما  لحم  تفای . همتاخ  رهظ  زا  دعب  تعاـس 9  رد  هسلج  و  [ 171]

زین نافلاخم  نظءوس  اعبط  دوب ، هدـمآ  درگ  هک  ینالک  هیامرـس  هب  هجوت  اب  اریز  دز ، نماد  نایئاهب  ناـیم  رد  ار  باعـشنا  تاـفالتخا و  شتآ 
درک . مهتم  يزاس  دنس  سیلدت و  يرادربهالک ، هب  ار  رگید  هورگ  یهورگ ، هک  اجنآ  ات  تفای ، شیازفا 

... ءانما یماهس  تکرش  يهمانساسا 

. تسا هدش  میـسقت  هورگ  ود  نیب  لداعت  مدع  هحفـص 306 ] رظن [  زا  يروآ  تفگـش  وحن  هب  ناهج  ياهتورث  زورما  يایند  رد  هک  مینادیم 
تورث هنوگ  ره  زا  هک  یمیظع  تیرثکا  مود  هورگ  و  دـنراد ، دوخ  رایتخا  رد  ار  اهتورث  يهمه  هک  يرامـش  تشگنا  تیلقا  ینعی  لوا  هورگ 
ناـیمدآ راـیتخا  رد  تعیبط  هار  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ  هک  دـننکیم  مکح  تعیبط  هیلوا  نیناوق  هک  نآ  لاـح  دـناهدنام ، مورحم  ياهیامرـس  و 

اب دشاب . هتـشاد  ار  تسیز  تاناکما  لقادح  زا  هدافتـسا  ناکما  يدازآ  ناسنا  ره  دوش و  میـسقت  ناگمه  نیب  لداعتم  یتبـسن  هب  تسا ، هداهن 
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اب هورگ  نیا  و  دراد . رارق  یلم  دـض  یهورگ  رایتخا  راصحنا و  رد  یلم  ياهدـمآرد  اهتورث و  زا  یمیظع  شخب  ناریا  رد  زونه  فصو ، نیا 
همادا ار  تکلمم  ياههیامرـس  لـیم  فیح و  بحاـصت و  عیمطت ، دـیدهت و  اـب  دراوم  ياهراـپ  رد  ینوناـق و  ياـههاگزیرگ  زا  هدافتـسا  ءوس 

، تسا ینید  کلـسم  کی  تشاد  اعدا  باب -  دمحم  یلع  ازریم  ياعدا  روهظ و  زا  سپ  ینعی  نیتسخن -  ياهلاس  رد  هک  تیئاهب  دـنهدیم .
رظن زا  مه  هورگ  ناربهر  هک  ینعم  نیدب  دش . هیامرـس  تورث و  رب  یکتم  یئاهب  یلزا ، هورگ  ود  هب  نایباب  میـسقت  وا و  ندش  هتـشک  زا  سپ 

رد و  دنتـسنادیم ، شیوخ  راـک  هناوتـشپ  نیرتراوتـسا  ار  تورث  لوـپ و  دـیدج  دارفا  بذـج  عـیمطت و  رطاـخ  هب  مه  يدرف و  يرادرب  هرهب 
لوپ اب  ناوتیم  ار  دارفا  نییآ  نادـجو و  یتح  زیچ  همه  هک  اـم  ناـمز  رد  هک  ارچ  دوبن ، تیعقاو  زا  رود  مه  نادـنچ  ناـنآ  رظن  نیا  تقیقح 

دقتعم دارفا  زا  يریثک  هورگ  تیئاهب  راک  زاغآ  زا  لیلد  نیمه  هب  تسا . ياهتسد  هورگ و  ره  حالـس  نیرتهدنرب  نیرتهدنزرا و  تورث  دیرخ 
اما دوش . عقاو  هدافتسا  دروم  نانآ  هاوخلد  وحن  هب  ات  دندادیم  رارق  ناربهر  رایتخا  رد  ار  دوخ  ثاریم ) بلغا  و   ) تورث هورگ  نیا  نکمتم  و 
زین ناـکما  نیا  تشادـن ، تیمـسر  ناریا  رد  يرگیئاـهب  نوچ  هکنیا  نآ  تشاد و  دوجو  ناریا -  رد  هژیوـب  یگرزب -  لکـشم  ناـیم  نیا  رد 

. دـنهد رارق  رظن  دروم  عجارم  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياههفوقوم  حالطـصا  هب  اههیامرـس و  یمالـسا  فقو »  هیبش «  یتروص  هب  اـت  دوبن  دوجوم 
هب هدش  هدوشخب  ياهتورث  تافوقوم و  ظفح  يارب  و  هحفص 307 ] نایئاهب [  مان  هب  یصاخ  تکرش  اکیرما  رد  راب  نیلوا  يارب  هکنیا  زا  سپ 

. دـننک هدایپ  رگید  يوحن  هب  ار  حرط  نیا  ات  دـنداتفا  رکف  هب  نایئاهب  زین  ناریا  رد  میدـناوخ -  شخب  نیمه  رد  هک  يروط  هب  دیـسر - ، تبث 
مه اهثاریم و  كالما و  ندیـشخب  و  اهلوپ ، تخادرپ  يارب  دشاب  یعجرم  مه  ات  دنراذگب ، نآ  يور  یتراجت »  تکرـش  مان «  هک  ینعم  نیدب 

مهـس هب  کی  ره  ماهـس  نارادیرخ  حرط  نیا  يارجا  اب  رگید ، يوس  زا  دوشیم . هدوزفا  نآ  هیامرـس  رب  زور  هب  زور  هک  دمآرد  يارب  يرمم 
نییآ غیلبت  هب  رتشیب  يزوسلد  اب  اعبط  و  دندوبیم ، میهس  کیرش و  تیئاهب ) نایز  دوس و  رد  مییوگب  رتهب  ای   ) تکرش نایز  دوس و  رد  دوخ 

همانساسا نتم  دیسر . تبث  هب  دش و  لیکشت  ناریا  رد  ءانما  یماهس  تکرـش  هک  دوب  تامدقم  نیا  اب  دندادیم . همادا  دوخ  یتراجت ) راک  ای  )
 - تکرـش مان  لوا -  هدام  تایلک -  لوا -  لصف  ءانما  یماهـس  تکرـش  همانـساسا  دوشیم : هدروآ  اـجنیا  رد  اـنیع  هک  تسا  نینچ  تکرش 

هدام تسا -  یماهس  تکرش -  عون  موس -  هدام  ینارمع -  تایلمع  هنوگ  ره  ماجنا  تکرـش -  عوضوم  مود -  هدام  ءانما  یماهـس  تکرش 
يدل و  هرامش 175 -  ترصن  نابایخ  یبونج  دابآریما  نابایخ  نارهت  تکرش -  یلـصا  زکرم  مجنپ  هدام  ناریا -  تکرـش -  تیعبات  مراهچ 

 - تسا دودحمان  تکرش  تدم  مشش  هدام  دش -  دهاوخ  لیکشت  دنادب  حالص  هریدم  تئیه  هک  يرگید  لحم  ره  رد  نآ  تابعش  ءاضتقالا 
هدـیدرگ و میـسقت  تخادرپ  مامت  مانیب  یلایر  رازه  هدزناپ  هب  مسقنم  لاـیر  نویلیم  هاـجنپ  دـص و  کـی  غلبم  تکرـش  هیامرـس  متفه  هداـم 

 - دوب دنهاوخن  یسیون  رهظ  هنوگ  چیه  هب  يزاین  ماهس  لاقتنا  يارب  دشاب و  نانآ  دی  رد  ماهس  هک  دنوشیم  هتخانش  یناسک  ماهـس  نابحاص 
فیدر و هرامش  ياراد  دیاب  تکرـش  ماهـس  مهن  هدام  تسا -  اهنآ  ماهـس  هب  دودحم  هحفص 308 ] ماهس [  نابحاص  تیلوئسم  متـشه  هدام 
زا کی  ره  مهد  هدام  دشاب -  تکرش  رهم  هب  روهمم  تابـساحم و  سیئر  لماع و  ناریدم  زا  یکی  هریدم و  تئیه  سیئر  ءاضما  هب  یـضمم 
هک دـیدج  نپوک  هد  لاـس  هد  تدـم  ءاـضقنا  رد  تسا و  مهـس  نآ  هلاـسکی  عفاـنم  فرعم  نپوک  ره  هدوب و  نپوک  هد  ياراد  ماهـس  قاروا 
هد ره  ياضقتنا  رد  بیترت  نیمه  هب  دش و  دهاوخ  هداد  رگید  لاس  هد  تدم  يارب  مهـس  هدـنراد  هب  دـشاب  مهـس  هقرو  نامه  هرامـش  ياراد 

تـسا وا  دی  رد  مهـس  هک  ار  رفن  کی  زا  شیب  تکرـش  تسا و  میـسقت  لباق  ریغ  مهـس  زا  کی  ره  مهدزای  هدام  دـش -  دـهاوخ  لمع  لاس 
زا دنترابع  تکرش  يرادا  ياهتئیه  مهدزاود -  هدام  تکرش -  يرادا  ياهتئیه  مود -  لصف  مود -  هحفص  تخانـش -  دنهاوخن  کلام 

یمومع عمجم  مهدزیـس  هداـم  یمومع -  عمجم  فـلا  تکرـش -  ناـسرزاب  ( 3  ) هریدـم تئیه  ( 2  - ) ماهـس ناـبحاص  یمومع  عـمجم  ( 1)
يداع يراج و  روما  رد  میمـصت  ذاختا  روش و  يارب  يداع  یمومع  عمجم  مهدراهچ  هدام  هداعلا  قوف  يداع و  تسا -  مسق  ود  رب  تکرش 

تکرـش لالحنا  ای  هیامرـس و  ندومن  هفاضا  اـی  همانـساسا و  داوم  نداد  رییغت  يارب  هداـعلاقوف  یمومع  عمجم  ددرگیم و  لیکـشت  تکرش 
یهگآ رد  دیآیم و  لمع  هب  راشتنالا  ریثک  دئارج  زا  یکی  رد  یهگآ  راشتنا  هلیسوب  یمومع  عمجم  توعد  مهدزناپ -  هدام  دباییم . داقعنا 

یبتک ياضاقت  تروص  رد  مهدزناش  هداـم  دوشیم -  نییعت  هسلج  داـقعنا  تعاـس  زور و  لیکـشت و  لـحم  یمومع و  عمجم  روتـسد  روبزم 
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ای هداعلاقوف و  روطب  يداع  عمجم  عوضوم -  نییعت  اب  دنـشاب  تکرـش  هیامرـس  مجنپ  کی  ياراد  لقاال  هک  یماهـس  نابحاص  ای  ناسرزاب و 
ياـضاقت لوصو  خـیرات  زا  زور  هد  فرظ  تسا  فلکم  تروص  نیا  رد  هریدـم  تئیه  دـش و  دـهاوخ  لیکـشت  هداـعلاقوف  یمومع  عـمجم 

هب امیقتـسم  دـنراد  قح  تکرـش  ناسرزاب  ای  سرزاب  ریخأت  تروص  رد  دـیامن و  توعد  همانـساسا  هداـم 15  هب  هجوت  اـب  ار  یمومع  عمجم 
دیآ لمع  هب  یهگآ  نیلوا  خیرات  زا  سپ  هامکی  زا  رترید  دیابن  یمومع  عمجم  داقعنا  لاح  ره  رد  دـنیامن و  تردابم  یمومع  عمجم  توعد 

رد رضاح  همانساسا  هحفص 309 ] هدام 27 [  تراجت و  نوناق  داوم 45 و 74  تفای  دهاوخ  راشتنا  تبون  ود  رد  زور  هد  فرظ  روبزم  یهگآ 
عمجم هسلج  رد  هک  یماهـس  نابحاص  یمومع  عمجم  لیکـشت  عقوم  رد  مهدـفه  هدام  موس -  هحفـص  دـش . دـهاوخ  تیاعر  هطوبرم  دراوم 

رد هک  هیدورو  هقرو  تکرـش  لماع  ریدم  هب  دوخ  ماهـس  هئارا  اب  هسلج  لیکـشت  زا  لبق  زور  هس  دیاب  دـیناسر  دـنهاوخ  مهب  روضح  یمومع 
رد روضح  قح  ماهـس  ناگدـنراد  لاح  نیا  رد  دـنراد و  تفایرد  دـسریم  لماع  ریدـم  ياضما  هب  دـیق و  مهـس  بحاص  ماهـس  دـیدمت  نآ 

بئان ای  سیئر  مهدجیه  هدام  تشاد -  دنهاوخ  يأر  قح  دنتسه  کلام  هیدورو  هقرو  قبط  رب  یماهـس  دادعت  هب  هتـشاد و  ار  یمومع  عمجم 
تیرثکا هب  ای  قافتا  هب  عمجم  هرادا  يارب  یشنم  رفن  کی  سیئر و  رفن  کی  عمجم  دیامنیم و  حاتتفا  ار  یمومع  عمجم  هریدم  تئیه  سیئر 

ای سیئر  تمـس  هب  ناوتیمن  ار  ناسرزاب  هریدـم و  تئیه  ياـضعا  سیئر و  دومن  دـهاوخ  هسلج  روتـسد  يارجا  هب  عورـش  باـختنا و  ءارآ 
ار یمومع  عمجم  تامیمصت  تارکاذم و  هصالخ  یمومع  عمجم  یـشنم  هسلج  ره  رد  مهدزون  هدام  درک -  باختنا  یمومع  عمجم  یـشنم 

نیا دـناسریم و  ناسرزاب  زا  یکی  عمجم و  سیئر  ءاضما  هب  هتـشون و  دـشاب  هدـش  هیهت  ـالبق  دـیاب  روظنم  نیا  يارب  هک  صوصخم  رتفد  رد 
ءارآ زا  يأر  کی  هوالع  هب  فصن  تیرثکا  هب  یمومع  عمجم  تامیمصت  هیلک  متسیب  هدام  دش -  دهاوخ  يرادهاگن  تکرش  زکرم  رد  رتفد 

عمجم رد  ناوتیمن  هدشن  یهگآ  هسلج  روتسد  نمض  البق  هک  ار  یعوضوم  مکی  تسیب و  هدام  دش -  دهاوخ  ذاختا  رضاح  ماهـس  نابحاص 
رد روضح  يارب  تکرـش  ءاکرـش  زا  يرگید  مهـس  بحاص  هب  دـنناوتیم  بئاغ  ماهـس  نابحاص  مود  تسیب و  هدام  دومن -  حرطم  یمومع 

دـشاب هدـش  یهاوگ  مهـس  بحاص  ياضما  هک  ياهمانتلاکو  ای  یمـسر  همان  تلاـکو  میلـست  لاـح  نیا  رد  دـنهد و  تلاـکو  یمومع  عمجم 
تکرش یمومع  عماجم  موس -  تسیب و  هدام  دوب  دهاوخ  هیاعرلا  مزال  زین  همانساسا  نیا  هدام 17  تیاعر  تروص  نیا  رد  تسا و  يرورض 

نیا تاررقم  دودح  رد  هک  روکذم  عماجم  تامیمصت  هدوب و  ماهس  نابحاص  هیلک  ینوناق  هدنیامن  دوشیم  لیکشت  همانساسا  نیا  قباطم  هک 
دنشاب هدوب  تامیمصت  نآ  فلاخم  هک  یئاکرش  هرابرد  یتح  بئاغ و  رضاح و  زا  معا  مهس  نابحاص  هیلک  هرابرد  دوشیم  ذاختا  همانساسا 

تئیه ءاضعا  مجنپ  تسیب و  هداـم  تسا -  ینلع  یمومع  عمجم  رد  يأر  ذـخا  مراـهچ  تسیب و  هداـم  هحفـص 310 - ] تسا [  ربتعم  ذفان و 
ره رد  هنایلاس  يداع  یمومع  عمجم  مشش  تسیب و  هدام  دنرادن -  يأر  قح  تسا  اهنآ  صخـش  هب  عجار  هک  یلئاسم  رد  اهـسرزاب  هریدم و 
رد رـضاح  هدـع  هک  دراد  تیمـسر  یتقو  يداع  یمومع  عمجم  متفه  تسیب و  هدام  دـش -  دـهاوخ  لیکـشت  هام  دادرخ  رخآ  ات  اهتنم  لاـس 

رگید زور  يارب 15  یمومع  عمجم  دـشن  لصاح  باصن  دـح  نیا  لوا  هسلج  رد  رگا  دنـشاب و  اراد  ار  تکرـش  هیامرـس  ثلث  لـقاال  عمجم 
قوف باصن  دـح  ولو  مود  عمجم  ددرگ  رـشتنم  لوا  هسلج  زا  دـعب  زور  جـنپ  ات  دـیاب  یهگآ  نیا  دوشیم و  توعد  یهگآ  هلیـسوب  اددـجم 

عمجم نیا  تامیمـصت  تسا  هدوب  لوا  عمجم  روتـسد  زج  هک  دراد  یلئاسم  رد  يأر  روش و  قح  طقف  هدوب و  تیمـسر  ياراد  دوشن  لصاح 
ناسرزاب هریدـم و  تئیه  شرازگ  هب  یگدیـسر  - 1 تسا -  لیذ  رارقب  یمومع  عمجم  فئاـظو  متـشه  تسیب و  هداـم  دوب -  دـهاوخ  عطاـق 

لدبلا یلع  ءاضعا  هریدم و  تئیه  سرزاب و  باختنا  - 2 همانزارت -  بیوصت  تکرش و  یلام  عاضوا  هنایلاس و  تابـساحم  تایلمع  هب  عجار 
رد میمصت  ثحب و  - 4 دناهدومن -  دعب  لاس  یـشم  طخ  هب  عجار  ناسرزاب  هریدم و  تئیه  هک  یتاداهنـشیپ  رد  میمـصت  ذـخا  روش و  - 3 - 

قوقح بیوصت  نییعت و  - 5 دراد -  تیحالص  لئاسم  نآ  هب  یگدیسر  يارب  یمومع  عمجم  هدش -  هدراذگ  هسلج  روتـسد  رد  هک  یلئاسم 
یمومع عمجم  دـعب  لاـس  هجدوب  بیوصت  - 7 ماهـس -  نابحاص  دوس  میـسقت  زرط  تکرـش و  نالیب  قیدصت  - 6 ناسرزاب -  هریدـم  تئیه 

هب عجار  دـناوتیم  دـشاب  هدـش  لیکـشت  تراـجت  نوناـق  هداـم 74  قـبط  هک  هداـعلاقوف  یموـمع  عـمجم  مـهن  تـسیب و  هداـم  هداـعلاقوف - 
لالحنا ای  ءاقبا  هرابرد  میمـصت  ذاـختا  روش و  - 3 همانـساسا -  داوم  رییغت  هیامرـس 2 - دایدزا  - 1 دـیامن -  میمـصت  ذاختا  لیذ  تاعوضوم 
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 - ب تسا -  هدش  حیرصت  همانـساسا  نیا  هدام 17  رد  هک  تسنامه  هداعلاقوف  یمومع  عمجم  رد  روضح  طئارـش  مایـس -  هدام  تکرش - 
يارب عمجم  ءارآ  تیرثکا  هب  هک  لدبلا  یلع  ءاضعا  رفن  جنپ  زا  ددرگیم  لیکشت  هریدم  تئیه  مکی -  یـس و  هدام  تکرـش -  هریدم  تئیه 

هام هس  تدـم  يارب  هریدـم  تئیه  ءاضعا  هحفـص 311 ] زا [  کی  ره  هچنانچ  مود -  یـس و  هدام  دـندرگیم -  باختنا  لاس  راـهچ  تدـم 
ار یلدبلایلع  وضع  هامکی  تدم  رد  دیاب  هریدم  تئیه  ءاضعا  زا  کی  ره  توف  ای  ءافعتـسا  تروص  رد  نینچمه  دیامن  تبیغ  هزاجا  نودـب 

يواسم يأر  ياراد  لدبلا  یلع  ءاضعا  هچنانچ  دیامن و -  توعد  روکذم  یلصا  وضع  ینیشناجب  هتـشاد  يرتشیب  يأر  باختنا  عقوم  رد  هک 
رد دشاب و  لدبلا  یلع  ءاضعا  ریاس  زا  رتشیب  وا  نس  هک  تسا  یلدـبلایلع  وضع  اب  هریدـم  تئیه  تاسلج  رد  تکرـش  رد  مدـقت  قح  دنـشاب 
زا کی  ره  موس  یـس و  هدام  دوب -  دهاوخ  هریدم  تئیه  یباختنا  هرود  تدم  هیقب  هب  دودـحم  لدـبلا  یلع  وضع  تیرومأم  تدـم  لاح  نیا 

تکرـش قودنـص  هب  مهـس  ود  لداعم  دشاب  هریدم  تئیه  لوبق  دروم  هک  یبتک  نیمـضت  دوخ  يدصت  تدـم  رد  دـیاب  هریدـم  تئیه  ءاضعا 
هدام دوش . دراو  تکرشب  نآ  دارفا  زا  یکی  ای  هریدم  تئیه  يرادا  لامعا  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یتاراسخ  هقیثو  نیمـضت  نیا  دراپـسب و 

هریدم تئیه  سیئر  توعد  هب  لوکوم  هداعلاقوف  تاسلج  داقعنا  ددرگیم و  دـقعنم  رابکی  ياهتفه  هریدـم  تئیه  تاسلج  مراهچ -  یس و 
هب ءارآ  تیرثکا  هب  تامیمـصت  ذخا  دوب و  دـهاوخ  ءاضعا  تیرثکا  روضح  هب  طونم  هسلج  تیمـسر  دـشابیم و  تکرـش  لماع  ریدـم  ای  و 
هب هدـش و  تبث  صوصخم  رتفد  رد  دـیاب  هسلج  ره  تامیمـصت  هریدـم و  تئیه  تاسلج  داقعنا  مجنپ -  یـس و  هدام  دـمآ -  دـهاوخ  لـمع 

ینوناق هدنیامن  هریدم  تئیه  مشش -  یـس و  هدام  ددرگ -  یناگیاب  تکرـش  زکرم  رد  دسرب و  تئیه  یـشنم  هریدم و  تئیه  سیئر  ياضما 
 - فلا لیذ  هحورـشم  دراوم  رد  اصوصخ  دیامن  مادقا  هلخادم و  تکرـش  روما  مامت  رد  دـناوتیم  صوصخم  هزاجا  نودـب  هدوب و  تکرش 

تسرهف میظنت  لاوما و  ظفح  ج -  لیبق -  ره  زا  تکرش  روما  هرادا  ب -  ءانثتساالب -  تکرش  هب  هطوبرم  دروم  رد  ینوناق  تافیرشت  ماجنا 
ه- رگید -  ياـههنیزه  تخادرپ  نادـنمراک و  شاداـپ  قوقح و  نییعت  هجدوـب و  میظنت  د - لوـقنم -  ریغ  لوـقنم و  زا  معا  تکرـش  یئاراد 

عمجم تامیمصت  يارجا  ح - يرادا -  ياههمانماظن  هیهت  ز - هنایلاس -  میـسقت  لباق  دوس  داهنـشیپ  و - تکرـش -  تابـساحم  هب  یگدیـسر 
هحفص نییعت [  یگدنیامن و  لوبق  یگدنیامن و  يراذگاو  هبعش  هب  سیـسأت  ي - تکرـش -  تابلاطم  لوصو  نوید و  يادا  ط -  یمومع - 

دقع ل -  لیبق -  ره  زا  تکرش  يارب  نارگراک  دنمراک و  مادختسا  باختنا و  ك -  نانآ -  لاصفنا  قح  ناگدنیامن و  قوقح  نازیم  [ 312
دوقع زا  کی  ره  هب  یقیقح  یقوقح و  ياهتیصخش  هیلک  یلک  روطب  صاخـشا و  تارادا و  اهتکرـش و  اهکناب و  اب  دادرارق  نامیپ و  هنوگره 
نهر نودب  ای  نهر  اب  ضارقتسا  ن -  تکرش -  جئاوح  عفر  يارب  مانب و  هلماعم  هنوگ  ره  ماجنا  هراجیتسا و  هراجا و  شورف ، دیرخ و  م -  - 

صاخشا اهتکرش و  اهکناب و  زا  نتفرگ  ماو  نداد و  ماو  ع -  یتلود -  یلم و  زا  معا  تاسسؤم  ریاس  زا  اهکناب و  زا  رابتعا  لیـصحت  س -  - 
تاور و هب  تخادرپ  لوبق و  یـسیون و  رهظ  رودـص و  ض -  تکرـش -  مانب  اهکناب  رد  يراج  باسح  حاـتتفا  ف -  یتلود -  تاسـسوم  و 

لحارم مامت  رد  هیلع  یعدم  ای  دشاب  یعدـم  تکرـش  هکنیا  زا  معا  يواعد  رد  تلاخد  ق -  اهنآ -  لوزن  راداهب و  قاروا  عون  ره  اههتفس و 
اههراجالا و لام  ياههاگداد  یـصاصتخا و  مکاحم  یقوقح و  روما  رد  هچ  یئازج  روما  رد  هچ  زیمت  فاـنیتسا -  تیادـب  زا  معا  یـسرداد 

لیکشت ادعب  ای  دشاب  هتشاد  دوجو  رضاح  لاح  رد  هکنیا  زا  معا  یتکلمم  رادتیحالص  عجرم  ره  یلک  روطب  یتایلام و  تارادا  ياهنویسیمک 
دادرتسا فرط و  دنـس  هب  تبـسن  لعج  ياعدا  رد  تلاکو  شزاس  لیکو  نییعت  هحلاصم و  رد  تلاـکو  اـصوصخ  ریغ  لـیکوت  قح  اـب  ددرگ 

هک يوحن  هب  رارقا  رد  تلاکو  سانشراک و  قدصم و  نییعت  رد  تلاکو  رواد  نییعت  يرواد و  هب  رما  عاجرا  لعاج و  نییعت  رد  تلاکو  دنس 
زا عافد  ثلاث و  صخـش  بلج  يوعد و  دادرتسا  رد  تلاکو  نآ و  تفایرد  هبلاطم و  تراـسخ و  يوعد  رد  تلاـکو  دـشاب و  يوعد  عطاـق 

صخـش لاوما و  فـیقوت  یئارجا و  تاـیلمع  بیقعت  هیئارجا و  رودـص  قـح  نآ و  زا  عاـفد  لـباقتم و  يوـعد  رد  تلاـکو  ثلاـث و  يوـعد 
هریدم تئیه  تارایتخا  رد  دنادب  یـضتقم  حالـص و  هریدم  تئیه  هک  ار  یمادقا  هنوگره  هرخالاب  تاراسخ و  هب و  موکحم  ذخا  نینویدم و 

دناوتیم هریدـم  تئیه  دـیامن  باختنا  تارکب  لیکوت  قح  ضیوفت  اـی  ءـالکو  اـی  لـیکو  روبزم  روما  ماـجنا  يارب  دـناوتیم  دوب و  دـهاوخ 
رفن دنچ  ای  مکی  دوخ  تیلوئسم  هب  دراد  قح  هریدم  تئیه  متفه -  یس و  هدام  دهد -  شیازفا  لایر  نویلیم  غلبم 250  ات  ار  تکرش  هیامرس 
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تارایتخا زا  یتمسق  ای  مامت  هدومن  باختنا  تکرـش  لماع  ریدم  تمـس  هب  هحفـص 313 ] ار [  جراخ  صاخـشا  ای  هریدم و  تئیه  ءاضعا  زا 
رئاود ياسورب  ای  هریدـم  تئیه  ءاضعا  زا  کی  ره  هب  ار  نآ  مامت  ای  تاراـیتخا  زا  کـی  ره  دراد  قح  زین  دـیامن و  ضیوفت  ناـنآ  هب  ار  دوخ 

 - دراد ررکم  روطب  ولو  ار  لیکوت  رد  تلاکو  قح  لاح  ره  رد  هریدـم  تئیه  دـنک  راذـگاو  دوخ  تیلوئـسم  هب  جراخ  صاخـشا  ای  تکرش 
 - مهن یـس و  هداـم  تسا -  تراـجت  نوناـق  هدام 51  دودـح  رد  لماع  ناریدـم  ای  ریدـم  هریدـم و  تئیه  تیلوئـسم  متـشه -  یـس و  هداـم 

میقتسم ریغ  ای  میقتسم  روطب  دوشیم  تکرش  باسح  هب  ای  تکرش  اب  هک  یتالماعم  رد  هجو  چیه  هب  دنناوتیمن  تکرـش  ناریدم  تیلوئـسم 
ود ياراد  هریغ  راداهب و  زا  معا  تکرش  قاروا  اهکچ و  تالـسارم و  دانـسا و  هیلک  ملهچ  هدام  یمومع -  عمجم  هزاجا  اب  رگم  دنوش  میهس 
زا کیچیه  کی  لهچ و  هدام  دومن -  دهاوخ  نییعت  دنراد  ءاضما  قح  تکرـش  فرط  زا  هک  ار  یناسک  هریدم  تئیه  دوب و  دـهاوخ  ءاضما 

همان رایتخا  نتشاد  هریدم و  تئیه  بیوصت  بجوم  هب  رگم  تشاد  دنهاوخن  تکرش  مانب  ار  يرما  چیه  ماجنا  قح  ادرفنم  هریدم  تئیه  دارفا 
ج تفرگ -  دهاوخ  یفاک  نیمضت  لماع  ناریدم  ای  ناریدم  زا  دنادب  یضتقم  هک  یتروص  رد  هریدم  تئیه  مود -  لهچ و  هدام  صوصخم .
ای دوخ  نیب  زا  رفن  ود  تکرـش  یلاـم  روما  تابـساحم و  هب  یگدیـسر  يارب  لاـس  ره  رد  یمومع  عمجم  موس  لـهچ و  هداـم  ناـسرزاب -  - 

قودنـص و اهباسح و  تروص  یمومع  عمجم  داقعنا  زا  لبق  زور  هدزناپ  ات  دـنفلکم  اهـسرزاب  دـیامنیم  باـختنا  سرزاـب  تمـس  هب  جراـخ 
قبط ار  دوخ  شرازگ  هدومن  یگدیـسر  دوشیم  هیهت  هریدـم  تئیه  فرط  زا  هک  ار  تکرـش  هنایلاس  تابـساحم  هب  عجار  همانزارت  هیامرس و 
هیهت يارب  هریدم  تئیه  هب  ار  نآ  هخسن  کی  هدومن  هیهت  هخسن  ود  رد  ابتک  دشاب  تکرش  یمومع  عاضوا  نایب  رب  لمتشم  هک  تراجت  نوناق 
تقو همه  دـنناوتیم  دوخ  فئاظو  ماجنا  يارب  ناسرزاب  مراهچ  لهچ و  هدام  دـنیامن -  میدـقت  یمومع  عمجم  هب  ار  رگید  هخـسن  باوج و 
لمع هب  هک  یجراخم  هدـش و  ماجنا  لاـس  فرظ  رد  هک  یتاـیلمع  هدومن و  یـسرزاب  تکرـش  يرادا  لـحم  رد  ار  تکرـش  لاوما  یئاراد و 

هحفـص 314] نیا [  ماجنا  يارب  ار  مزال  لئاسو  مامت  دـنفلکم  هریدـم  تئیه  ياضعا  لماع و  ناریدـم  دـنروآرد -  یگدیـسر  تحت  هدـمآ 
تکرش یتابساحم  لاس  يادتبا  مجنپ -  لهچ و  هدام  تکرـش -  هنایلاس  تابـساحم  موس -  لصف  دنهد -  رارق  ناسرزاب  سرتسد  رد  روظنم 
تکرـش هنایلاس  همانزارت  تابـساحم و  تروص  مشـش  لهچ و  هدام  دوب -  دـهاوخ  لاس  ره  هامدنفـسا  رخآ  نآ  ياهتنا  هاـم و  نیدرورف  لوا 

لومعم و ار  مزال  ياهیگدیـسر  هک  ددرگیم  لیوحت  ناسرزاب  هب  هریدـم  تئیه  فرط  زا  ندـش  هدامآ  زا  دـعب  همانـساسا  نیا  تاررقم  قبط 
يرادا و جراخم  اودـب  تکرـش  هنایلاس  عفانم  هیلک  زا  متفه  لـهچ و  هداـم  دوس -  میـسقت  دـنیامن  میلـست  هریدـم  تئیه  هب  ار  دوخ  تاـیرظن 

صلاخ عفانم  هک  هیقب  رسک و  تکرش  یتالیکـشت  سیـسأت و  جراخم  كالهتـسا  يارب  هنایلاس  عفانم  هیقب  زا  دصرد  عوضوم و 2 % یعافتنا 
هژیو دوس  زا  هد  يدص  - 2 هریخذ -  هیامرس  لیکـشت  يارب  هژیو  دوس  زا  هد  يدص  - 1 دش -  دهاوخ  میـسقت  لیذ  بیترت  هب  تسا  تکرش 
تئیه دوشیم و  هیریخ  روـما  يارب  هژیو  دوـس  زا  هد  يدـص  - 3 تکرـش -  یلامتحا  ياهررـض  ناربج  يارب  هریغ  یطایتحا و  هیامرـس  مانب 

هیلک هریدـم و  تئیه  تیب  شاداپ  تباـب  هژیو  دوس  زا  جـنپ  يدـص  - 4 دربب -  الاب  دـصرد  یـس  نازیم  ات  ار  تمـسق  نیا  تسا  زاجم  هریدـم 
تئیه ءاضعا  ریاس  دوشن  تخادرپ  تمـسق  نیا  هک  دنریگب  میمـصت  هریدم  تئیه  تیرثکا  هکنانچ  دش و  دهاوخ  میـسقت  تکرـش  نانکراک 

میـسقت مهـس  ناگدـنراد  نیب  عفانم  هیقب  قوف  مالقا  عضو  زا  سپ  تشاد  دـنهاوخن  تباب  نیا  زا  ياهبلاطم  قح  تکرـش  ناـنکراک  هریدـم و 
هیامرـس سمخ  نازیم  هب  نآ  غلبم  هک  دوب  دـهاوخ  یعقوم  ات  طقف  تکرـش  یطایتحا  هیامرـس  ندوزفا  متـشه  لـهچ و  هداـم  دـش -  دـهاوخ 

نآ زا  سپ  تسا و  یمازلا  هدشن  تکرـش  هیامرـس  لداعم  نآ  نازیم  هک  یتقو  ات  هریخذ  هیامرـس  ندوزفا  مهن  لهچ و  هدام  دـسرب -  تکرش 
زا سپ  دـیاب  ماهـس  ناـبحاص  یمومع  عمجم  رد  نـالیب  بیوصت  زا  سپ  مهاـجنپ -  هداـم  تسا -  هناـیلاس  یمومع  عمجم  يأر  هب  لوـکوم 

دوس رب  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنیامن و  تفایرد  ار  دوخ  هفراـعتم  دوس  هعجارم و  تکرـش  رتفد  هب  یمومع  عمجم  بیوصت  خـیرات  زا  هاـمکی 
دمآ دهاوخ  لمعب  لیذ  دراوم  رد  تکرش  لالحنا  مکی  هاجنپ و  هدام  تکرـش -  لالحنا  مراهچ  لصف  تفرگ -  دهاوخن  قلعت  یعرف  روبزم 

هطـساوب رگا  ج -  تکرـش -  یگتـسکشرو  تروص  رد  ب -  هداـعلاقوف -  یمومع  عمجم  میمـصت  هحفـص 315 ] تروص [  رد  فـلا -  - 
داقعنا يارب  ار  ماهـس  نابحاص  هریدـم  تئیه  تکرـش  لماعریدـم  داهنـشیپ  بسح  رب  دورب  نیب  زا  تکرـش  هیامرـس  فصن  هدراو  ياهررض 
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یمومع عمجم  هک  یتروص  رد  دوش  میمصت  ذاختا  تکرـش  ءاقبا  ای  لالحنا  عوضوم  ره  رد  هک  دیامنیم  توعد  هداعلاقوف  یمومع  عمجم 
هریدم تئیه  ءاضعا  رفن  ود  دش  دهاوخ  باختنا  لیذ  قیرط  هب  رفن  جـنپ  زا  بکرم  ياهیفـصت  تئیه  داد  تکرـش  لالحنا  هب  يأر  هداعلاقوف 

دعب داد و  دنهاوخ  هعوضوم  نیناوق  قبط  رب  ار  تکرش  روما  هیفصت  بیترت  هب  روکذم  رفن  جنپ  اهتکرش  ریاس  زا  رفن  ود  اهسرزاب  زا  رفن  کی 
يارب یعطق و  یگدیـسر  دروم  روما  هیلک  رد  هیفـصت  تئیه  هیرظن  دـنیامنیم  مـالعا  تاررقم  قبط  ار  لـالحنا  بتارم  هیفـصت  روما  متخ  زا 
اعمج ای  يرگید  قافتا  هب  ای  ادرف  ماهـس  نابحاص  زا  کیچیه  مود  هاجنپ و  هدام  تافالتخا  مجنپ  لصف  تسا -  ءارجـالا  مزـال  ءاکرـش  هیلک 
هتشاد تکرش  هرادا  رد  نانآ  فئاظو  هب  یطابترا  ءاحنا  زا  يوحنب  هک  يروما  رد  هریدم  تئیه  ءاضعا  دارفا  ای  هریدم  تئیه  هیلع  دنناوتیمن 

هب هریدـم  تئیه  طسوت  ار  دوخ  يوعد  عوضوم  البق  هکنآ  رگم  دـیامنب  یئاوعد  هنوگره  یلک  روطب  یئازج  اـب  یقوقح  ياوعد  هماـقا  دـشاب 
قح الا  دیامن و  يوعد  هماقا  هک  دوب  دهاوخ  قحیذ  ددرگ  بیوصت  یمومع  عمجم  فرط  زا  هک  یتروص  رد  دیامن  داهنـشیپ  یمومع  عمجم 
قح یمومع  عمجم  ياههسلج  تروص  تکرـش و  قاروا  زا  زین  دوب  دهاوخن  بیقعت  لباق  ياهمکحم  چیه  رد  وا  ياوعد  هتـشادن و  یمادـقا 

نابحاص فرط  زا  ار  تکرـش  نالطب  يوعد  اصوصخم  يوعد  هنوگچیه  موس  هاجنپ و  هدام  تشاد -  دهاوخن  تشونور  نتفرگ  هدافتـسا و 
هاجنپ و هدام  هداعلاقوف -  یمومع  عمجم  هزاجا  اب  رگم  دومن  هماقا  ناوتیمن  لماع  ناریدـم  ای  هریدـم  تئیه  هیلع  یماهـس  بحاص  ای  ماهس 

لمع هطوبرم  نیناوق  ریاس  تراجت و  نوناق  ناررقم  قبط  هدـشن  ینیب  شیپ  همانـساسا  نیا  رد  هک  يدراوم  تاعوضوم و  ریاـس  رد  مراـهچ - 
هحفص 317 ] هامریت 1347 [   9 ءاضما -  رهم و  لحم  دش -  دهاوخ 

همانحلص ثرا -  رب  تایلام  ثرالا -  مهس 

یناموت نویلیم  تفه  هاجنپ و  دصکی و  يهدنورپ 

 - نایئاهب نیب  يرایـسب  ياهـشکمشک  تافالتخا و  تیئاهب -  ياوشیپ  نیرخآ  يدـنفا -  یقوش  توف  زا  سپ  میدرک  دای  هتـشذگ  رد  هکانچ 
ار راک  هک  اج  نآ  ات  دش  المرب  شاف و  دوب  هدنام  هدرپ  رد  نامز  نآ  ات  هک  یتافالتخا  مییوگب ، رتهب  ای  درک ، زورب  ناریا -  نایئاهب  اصوصخم 
فرط و کی  زا  یئاراد  دانـسا و  تبث  يرتسگداد ، نایم  هک  یناهنپ  ینلع و  تازرابم  دـیناشک . ینوناق  رادتیحالـص  مکاحم  اههاگداد و  هب 

ناـنآ یلخاد  تاـفالتخا  هنوگ  نیا  دراو  ارهق  ناریا  یتلود  ياـهماقم  اـت  دـش  ببـس  تفرگرد  رگید  فرط  زا  تیئاـهب  ياـههنجل  لـفاحم و 
مه ناریا  یتلود  ینوناق و  ياـهنامزاس  رب  هکلب  نیدورطم ، ناـفلاخم و  رب  طـقف  هن  ناریا  رد  تیئاـهب  ناگدـننک  هرادا  زین  ماجنارـس  دـنوش .

تلود هب  تسیاب  انوناق  هک  ار  حلـص  رب  تایلام  ناموت  نویلیم  تفه  هاجنپ و  دـصکی و  يهدـنورپ  یتح  دنتـسناوت  هک  اجنآ  اـت  دـندش  زوریپ 
هب ارجام  نیا  يهنماد  هک  نآ  اب  و  دندرک . یفتنم  نارهت -  یئاراد  يراکـشیپ  ثرا  رب  تایلام  رظندیدجت -  نویـسیمک  يأر  اب  دـنتخادرپیم 

. دیزرو يراددوخ  هدش  رـشتنم  ربخ  بیذکت  ای  دییأت  زا  درک و  توکـس  نآ  دروم  رد  ییاراد  ترازو  دش  هدیـشک  زین  تاعوبطم  تاحفص 
نیمه رد  هک  ار  یبلطم  تسین  دب  میزادرپب ، ثحب  دروم  ياههدافتـسا  ءوس  تافالتخا و  حرـش  هب  كرادم ، دانـسا و  اب  هکنیا  زا  لبق  کنیا ،
نارهت هلجم  رد  میقتسم  ياهتایلام  يایاقب  لک  ياهنویـسیمک  روما  هرادا  لاس 1336  هسالک 24894  هدنورپ  دروم  رد  هحفص 318 ] هنیمز [ 

دنک : يرواد  يرتشیب  ینیب  نشور  اب  رظنبحاص  يهدنناوخ  ات  مینک ، لقن  تسا ، هدش  پاچ  روصم 

ضوعم حلص 

لثم مه  نم  دوشیم . لوصو  گرزب  ياهتایلام  يدوزب  هک  دوب  ربتعم  دیارج  رد  یئاراد  ترازو  يوگنخـس  لوق  زا  يربخ  هتـشذگ ، يهتفه 
هب یلو  مسانـشیمن  ماهدیدن و  ار  ییاراد  ریزو  راگزومآ  رتکد  زورما  هب  ات  هچ  رگ  مدـش . لاحـشوخ  ربخ  نیا  زا  رگید  یناریا  رازه  نارازه 

دصکی و یتایلام  يهدـنورپ  تشونرـس  زا  یتقو  تهج  نیمه  هب  تسا و  ریگتخـس  مظنم و  يدـج ، يدرم  دـنیوگیم  شنادـیرم  هک  يروط 
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دیدرگ دنهاوخ  موکحم  تازاجم  دشا  هب  نایطاخ  يدوزب  هک « : مدش  راودیما  لاحـشوخ و  مدرک  ادیپ  عالطا  یناموت  نویلیم  تفه  هاجنپ و 
نیا هرابرد  هک  ار  هچنآ  اپ  هدرخ  ناگدنهد  تایلام  ناگدنناوخ و  عالطا  يارب  دش ،»  دـهاوخ  لاصیا  لوصو و  هیلع  تلود  هقح  تابلاطم  و 

زا یکی  لاس 1336  رد  هدـش ) رهم  كال و  هموتخم و   ) هدـنورپ نیا  تاجردـنم  بجوم  هب  منکیم « : ضرع  راـصتخا  هب  ماهدینـش  هدـنورپ 
زا سپ  دـنکیم . حلـص  اقرو  یلع  دـمحم  رتکد  مان  هب  یـصخش  هب  ناریا  رد  ار  شایئاراد  زا  يرادـقم  ینابر ) یقوش   ) جراخ میقم  نایناریا 

لوـصو ناـیرج  هب  ار  نآ  دروآیم و  تسد  هـب  ار  همانحلـص  نـتم  اـبقر »  زا «  یکی  هراـشا  اـب  نارهت  ییاراد  يراکـشیپ  حـلاصتم »  گرم « 
ناموت نویلیم  غلبم 157  هب  یهگآ  شیپ  کی  دریگ -  رارق  ریثأت  تحت  هکنیا  نودب  یئاراد -  نیدتم  تفارش و  اب  نازیمم  زا  یکی  دزدنایم .
ناموت نویلیم  غلبم 85  هب  نارهت  یئاراد  يراکـشیپ  يودب  نویـسیمک  رد  یهگآ  شیپ  دـنکیم . رداص  هدـنورپ  نیا  زا  تایلام  لوصو  يارب 

و یئاراد ، هدـنیامن  هتـسشنزاب )  ) يرون هجاوخ  نامیلـس  تسایر  هب  هحفـص 319 ] رظن [ ، دیدجت  نویـسیمک  رد  یلو  دنکیم ، ادـیپ  فیفخت 
تخادرپ لومـشم  ار  روکذم  هحلاصم  دوشیم و  یفتنم  یلک  هب  یهگآ  شیپ  عوضوم  رگید ، رفن  ود  یکی  و  يرتسگداد ، يهدـنیامن  يوبن 

ناریا رد  هیلام  ترازو  سیسأت  خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  رظن -  دیدجت  نویسیمک  هرداص  مکح  رد  هک  تسنیا  بلاج  دننادیمن . تایلام 
ياوتف بجوم  هب  تسا . هدش  داهـشتسا  نادب  لقن و  انیع  تسین  يدـیدرت  وا  يرادـنید  تفارـش و  رد  هک  ار  مالـسا  جـجح  زا  یکی  ياوتف  - 
مکیلع مالسلاو  دناهتسناد ... فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  ار  نآ  هدش و  هتخانش  ضوعم )  ) روکذم حلص  تیناحور  ياوشیپ  مالسالا و  تجح 

رد ار  دوخ  تالیـصحت  هک  تسا  یماـما  نسح  دیـس  رتکد  ثحب  دروم  تیـصخش  - 1 [ . 172  « ] نیئار لیعامـسا  هتاـکرب -  هلا و  هـمحر  و 
نارهت هعمج  ماما  دراد  ار  نارهت  هاگشناد  يداتسا  تمس  هک  يو  تسا . هتفرگ  قوقح  يارتکد  روشک  نامه  زا  هدیناسر و  نایاپ  هب  سیئوس 
ناشیا بناج  زا  لقاال  تفریم  راـظتنا  دـش  لـقن  ـالاب  رد  هک  يربخ  راـشتنا  زا  سپ  تسا . هتفرگ  رارق  دـصق  ءوس  دروم  زین  راـبکی  و  تسا .

، دزاس نشور  ار  مدرم  ریاس  شیوخ و  نارادتسود  نادیرم و  نهذ  اوتف  نیا  نداد  تلع  نایب  اب  لقاال  ای  و  دبای ، راشتنا  یحیـضوت  ای  بیذکت 
طباور تارادا و  هکنیا  اب  دیاشخبب ... ار  ام  ناهانگ  دـنوادخ  تسا ، هدـشن  هدـید  ناشیا  هیحان  زا  یلمعلا  سکع  چـیه  نونکات  هنافـسأتم  هک 
خساپ دوش  هتشون  تاعوبطم  رد  اهنآ  يهرابرد  هک  يربخ  نیرتکچوک  هب  یلم  ياهنامزاس  یتح  و  یتلود ، ياهتکرش  اههناخترازو ، یمومع 

ای ربخ  يهدنـسیون  دراوم  يرایـسب  رد  یتح  و  دنوشیم ، شیوخ  بیذکت  ای  حیـضوت  پاچ  راتـساوخ  تاعوبطم »  نوناق  قبط  دـنهدیم و « 
رظن الاب و  یتایلام  ربخ  هکنیا  زا  سپ  دـنهدیم ، رارق  بیقعت  تحت  یماظتنا  یئاضق و  تاـماقم  فرط  زا  ار  هحفص 320 ] هیرشن [  نالوئسم 

. دشن هداتـسرف  هلجم  يارب  یئاراد  ترازو  فرط  زا  یبیذکت  حیـضوت و  ای  خساپ  هنوگ  چیه  دـش ، پاچ  روصم  نارهت  يهلجم  رد  هدـنراگن 
یلالد یتح  ینتفگان  ياههار  زا  تسا و  لصالا  يدوهی  هک  عاـمتجا  دارفا  نیرتکاـپان  زا  یکی  هک : دوب  نیا  ربخ  راـشتنا  لـمعلاسکع  اـهنت 

[ . 173  « ] داد رارق  دیدهت  دروم  ار  هدـنراگن  تسا ، تورث  اهنویلیم  هناخراک و  نیدـنچ  بحاص  نونکا  مه  هدیـسر و  ياهیامرـس  هب  تبحم 
دنمجرا لضاف  دنمشناد و  داتسا  دوب « : هدش  هتشون  حرـش  نیدب  تفرگ  رارق  يرون  هجاوخ  لمع  كالم  هک  یماما  نسح  دیـس  رتکد  ياوتف 

غلبم حلـصلا  لام  هب  شثروم  كرتام  هب  تبـسن  ار  دوخ  قوقح  مامت  دـیز  یلاعلا  هلابقا  ماد  نارهط ، يهعمج  ماما  یماما  رتکد  ياقآ  باـنج 
روبزم حلص  ایآ  دشاب  حلصلا  لام  ربارب  نیدنچ  كرتام  یعقاو  شزرا  هک  یتروص  رد  دیامنیم ، یعطق  حلـص  ورمع  هب  لایر  نویلیم  هدزناپ 
موقرم دروم  نیا  رد  ار  یلاـع  رظن  تسا  یعدتـسم  ریخ ؟ اـی  دـیمان  یتاـباحم  حلـص  نیـضوع  شزرا  شحاـف  تواـفت  راـبتعا  هب  ناوـتیم  ار 

لام نوچ  و  دوشیم ، بوسحم  یتاباحم  حلـص  دـشاب ، يزیچان  غلبم  حلـصلا  لاـم  هک  یتروص  رد  هدـنب  رظن  هب  اـناوخان ) ءاـضما  . ) دـیئامرف
هحفص 321 ] [ . ] 174 ( ] ءاضما  ) یماما نسح  دیس  دشابیم . یتاباحم  حلص  نیا  تسا  زیچان  لاوئس  دروم  رد  حلصلا 

ثرا رب  تایلام 

دنتـشاد تایح  هدنامزاب  رفن  جنپ  وا  زا  درک ، توف  بقع  الب  ندـنل  رد  تیئاهب  ياوشیپ  نیرخآ  ینابر  یقوش  هک  نابآ 1336  مهدزاود  زور 
. توریب يهزوـح  يهرامـش 2722  يهمانـسانش  ياراد  ینابر ، نیـسح  زا : دـندوب  ترابع  ناـنیا  تفرگیم . قلعت  ناـنآ  هب  ثرـالا  مهـس  هک 
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یناـبر هیحور  یقوش . ینیبوـبا  رهاوـخ  یناـبر  زیگنارهم  یقوـش . ینیبوـبا  رهاوـخ  ناـنفا ، زیگناحور  یقوـش . ینیبوـبا  ردارب  یناـبر ، ضاـیر 
نییعت ناریا و  رد  ینوناق  تافیرـشت  ماجنا  زا  دعب  دوب  مزال  دندوب ، ناریا  يهعبت  یفوتم  ناگدنامزاب  يهمه  نوچ  یقوش . رـسمه  لوسکام ) )

یلو دنریگب . دنتـسنادیم  مزال  هک  ار  يرگید  میمـصت  ره  ای  دننک و  میـسقت  دوخ  نیب  ار  ینابر  یقوش  یئاراد  اهنآ  زا  کی  ره  ثرالا  مهس 
تایلام تخادرپ  حلـص و  دروم  ثاریم  تاصخـشم  كالپ و  نییعت  ثرا و  رب  تایلام  تخادرپ  زا  لبق  تافیرـشت و  ماجنا  نودب  ناگدربمان 

، یبسح روما  نوناق  هدام 347  تبث و  نوناق  هدام 22  ریخا  تمسق  یمسر و  دانسا  رتافد  هماننیئآ  داوم 32 و 40  تیاعر  حلص و  دمآرد  رب 
هک  ) نارهت رتـفد 25  رد  یمیظنت   36  / 11  / 16 و 47434 -   1336  / 10  / 20 هرامـش 47308 -  ياههمانحلـص  بجوم  هب  ار  وا  كرتام 

رتکد دنهدیم . یعطق  لاقتنا  دـننکیم و  هحلاصم  اقرو  دـمحم  یلع  رتکد  مان  هب  تسا ) نارهت  نایئاهب  لفحم  رایتخا  رد  روکذـم  رتفد  ایوگ 
رد دوخ  هک  ءانما  یماهس  تکرش  هب  حلص  دمآرد  رب  تایلام  تخادرپ  حلص و  دروم  تاصخشم  كالپ و  نییعت  نودب  زین  اقرو  دمحم  یلع 
زین یماهـس  تکرـش  و  دیامنیم ، هحلاصم  نارهت  رتفد 25   37  / 3 خروم 12 /  هرامش 47948  تحت  دهدیم  لیکـشت   37  / 2 خیرات 1 / 

ناموت نویلیم  هس  هب  هطوبرم  يهمانـساسا  قبط  ار  يرالد  نویلیم  هیامرس 287  دوخ  همانـساسا  رد  نکاما  یـضارا و  كالما و  زا  رکذ  نودب 
رب تاـیلام  تبثلا و  قح  تخادرپ  زا  نکاـما  یـضارا و  هحفـص 322 ] كالما و [  تالاقتنا  لقن و  ياـفتخا  نمـض  و  دـنکیم ، یفرعم  دـقن 
اب تسا  هدوب  يو  ناتسدمه  ءاکرش و  زا  یکی  هک  یماقم  مئاق  رهونم  تلاکو  هب   37  / 7 خیرات 26 /  رد  دعب  و  دیامنیم ، يراددوخ  دمآرد 
اب یفوتم  یمئاد  لایع  لوسکام  هیحور  اقرو و  دمحم  یلع  رتکد  و  دنیامنیم ، تثارو  رصح  هب  مادقا  تکرـش  هیامرـس  زا  مهـس  ذخا 1054 

، تسا جردنم   37  / 7 خروم 27 /  هرامش 1464  تثارو  رصح  هرداص  يأر  رد  هک  یفوتم  كرتام  میـسقت  هب  تبـسن  همان  تیـصو  يافتخا 
لعف و اب  تبث  یئاراد و  هرادا  ناسانـشراک  نیزیمم و  اب  ینابت  تبث و  نانکراک  لافغا  اب  زین  ءانما  یماهـس  تکرـش  و  دـننکیمن ، یـضارتعا 

دانـسا میظنت  هب  یئاراد  هرادا  هب  نآ  مالعا  لبق و  تیکلام  دانـسا  رد  یعطق  تالماعم  جرد  نودـب  یماقم  مئاق  رهونم  يرایتسد  هب  یتالاعفنا 
زا یناموت  نویلیم  دص  دنچ  ياهتـشادرب  ءانما و  تکرـش  لیکـشت  زا  سپ  دنزرویم . تردابم  ءانما  یماهـس  تکرـش  مان  هب  دیدج  تیکلام 

زلراچ لپمـس ، نایا  نوسیمک ، سومیا  يزولاب ، نسح  یبارف ، ناج  : ) ریز دارفا  طـسوت  ناتـسلگنا  اـکیرما و  ناریا ، رد  یناـبر  یقوش  یئاراد 
ادـعب هک  نایناریا  زا  یعمج  فرط  زا  يرگایج ) وگوی  زریـس و  ماـیلیو  ههور ، دـیوید  نسناـچ ، دویه  نیلاـگروب ، نمفوه ، دـیوید  تاـکلو ،

اهنآ یناریا  ناتـسدمه  رکذـلا و  قوف  یجراخ  نایئاهب  مادـقا  نیا  هیلع  رگید  روشک  دـنچ  ناریا و  رد  ییاهضارتعا  دـمآ ، دـهاوخ  ناـشمان 
مادقا دـننک ، تشادرب  ءانما  تکرـش  مان  هب  زین  ار  ینابر  یقوش  لوقنم -  ریغ  یئاراد -  كالما و  هکنیا  يارب  ناریا  نایئاهب  تفرگ . تروص 
یتثارو راصحنا  یهگآ  مادقا  نیا  لابند  هب  دننکیم . رما  نیا  يارجا  رومأم  يرتسگداد  رد  ار  یماقم  مئاق  رهونم  هدرک و  تثارو  راصحنا  هب 

ياقآ  1337  / 7 خیرات 26 /  هب   - 1337  / 7  / 27 هرامش 1464 -  تثارو  رصح  یهاوگ  دش « : رـشتنم  یمـسر  همانزور  رد  ریز  حرـش  هب 
رصح يهتساوخ  هب  تساوخداد  توریب  هزوح  يهمانسانش 2722  هب  ینابر  نیسح  ياقآ  فرط  زا  هطساولا  عم  تلاکو  هب  یماقم  مئاق  رهونم 

جنپ همانسانش  هب  ینابر  یقوش  موحرم  هک  هحفص 324 ] هداد [  حیضوت  تبث و   796 هرامش 37 -  هب  عاجرا  لوا  هبعش  هب  هک  میدقت  تثارو 
، ینیبوبا ردارب  ینابر  ضایر  لکوم و  زا  تسترابع  وا  يهثرو  هدش ، توف  ندنل  رد  نابآ 1336  خیرات 13  رد  نیطسلف  رد  ناریا  يرگلوسنق 

یتامدقم تافیرـشت  ماجنا  زا  سپ  یفوتم . یمئاد  لایع  ینابر  هیحور  وناب  ینیبوبا و  نارهاوخ  ینابر  زیگنارهم  وناب  نانفا و  زیگناحور  وناب  و 
هدـننک ءاضما  يدـصت  هب  نارهت  شخب  لوا  يهبعـش  هاگداد  قوف  خـیرات  رد  ینوناق  دـعوم  رد  ضرتعم  ندوبن  یهگآ و  تبون  هس  راشتنا  و 

کی موحرم  نآ  یئاراد  درادن و  يرگید  يهثرو  هدوب  رکذـلاقوف  صاخـشا  هب  رـصحنم  موحرم  نآ  يهثرو  هکنیا  رب  دـهدیم  یهاوگ  ریز 
ربارب ود  ردارب  مهس  هک  یقیرط  هب  ینیبوبا  رهاوخ  ردارب و  هب  قلعتم  یئاراد  هیقب  لایع و  مهـس  راجـشا  هینبا و  ءاهب  هلوقنم و  لاوما  زا  مراهچ 

لوا هبعش  رد   796  - 37 هرامش 1 -  هدنورپ  رفنادزی -  نارهت -  شخب  ياههاگداد  لوا  هبعـش  سرداد  دش -  دهاوخ  میـسقت  تسا  رهاوخ 
دوـس هب  نارهت  ناـیئاهب  لـفحم  ذوـفن  لاـمعا  رثا  رد  هک  تثارو  راـصحنا  تافیرـشت  ماـجنا  زا  سپ  تسا » . یناـگیاب  نارهت  شخب  هاـگداد 

تایلام هرادا  سیئر  و  درک ، دادملق  کلم  كالپ  تشه  طقف  ار  ینابر  یقوش  یئاراد  ناریا  نایئاهب  لفحم  لیکو  دیـسر ، مامتا  هب  ناشدوخ 

سیلگنا و هجراخ  ترازو  دانسا  همیمضهب  ینابر : یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا 
ناریا یتلود  دانسا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


 - نارهت یئاراد  يراکـشیپ  یئاراد -  ترازو  تشون « : نارهت  یئاراد  يراکـشیپ  لک  ریدم  هب  ار  ریز  همان  نارهت  یئاراد  يراکـشیپ  ثرا  رب 
ای لقن  ثرا و  رب  تاـیلام  نوناـق  يهدام 13  يهرصبت  دانتـسا  هب  ثرا  24892  - 1338  / 7 خیرات 20 /  هرامـش 11154  ثرا  همان  یهاوگ 
 ] رد یناـبر  یقوش  موحرم  ثرا  لـیکو  یماـقم  مئاـق  رهونم  ياـقآ  هک  دـهدیم  یهاوگ  هامدنفـسا 1335  بوصم 23  ضوعالب  تـالاقتنا 
رد هدوـمن و  یفرعم  یفوـتم  یناـبر  یقوـش  ياـقآ  ثراو  ار  دوـخ  میلـست و  هرادا  نیا  هب  هماـنراهظا   1338  / 7 خـیرات 11 /  هحفص 325 ]

كالپ عبرم  رتم   2563 تحاسم 56 /  هب  نیمز  هعطق  کی  گناد  شش  - 1 تسا : هداد  تروص  دوشیم  رکذ  الیذ  هک  ار  یلاوما  همانراهظا 
ریز نارهت  دابآ  نسح  هس  شخب  رد  عقاو  كالپ 3742  رجشم  غاب  هعطق  کی  گناد  شش  - 2 نارهت . کی  شخب  رد  عقاو   297 هرامش 4 / 

کی گناد  شش  - 4 اقآ . بیان  هچرازاب  هیدمحم  نارهت  هیحان 6  رد  عقاو  كالپ 1074  هناخ  باب  کی  گناد  شش  - 3 دابآریما . یضارا 
شش - 5 هلودـلا . نکر  ناخولج  هچوک  اهبرع  يوک  نارهت  شخب 9  رد  عقاو  تشه  هاـجنپ و  تسیود و  ( 258  ) كالپ مامح  هناخ و  باـب 
کی گنادشش  - 6 اهبرع . هچوک  نارهت  شخب 9  رد  عقاو  كالپ 259  تولخ  ینوردـنا و  ینوریب و  رب  لمتـشم  ترامع  باب  کی  گناد 

رد عقاو   4431 كالپ 1 /  هچغاب  هعطق  کی  ینایعا  گناد  شش  - 7 ورسخرصان . نابایخ  نارهت  شخب 9  رد  عقاو  كالپ 4431  هناخ  باب 
نابایخ ناجالدوع  يوک  نارهت  شخب 9  رد  عقاو   3407 كالپ 6 /  هناخ  باب  کی  گناد  شـش  - 8 ورسخرصان . نابایخ  نارهت  شخب 9 

شرتسگ ناریا  نایئاهب  نیب  رد  تافالتخا  يهنماد  ماـگنه  نیا  رد  نارهت »  یئاراد  يراکـشیپ  ثرا  رب  تاـیلام  يهرادا  سیئر  يرهمج . رذوب 
( دیدج مان  تبث   ) و دـهع »  دـیدجت  هب «  فالتخا  نیا  راک  هک  اجنآ  ات  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  هقرف  نیا  ياضعا  نایم  یگرزب  باعـشنا  هتفای و 
اب هکنیا  يارب  دوش . هحفص 326 ] شاف [  دوب  یلایر  مقر 2.967.433.012.454  کی  هک  ینابر  یقوش  یئاراد  رارسا  ات  دش  ببس  دیـشک و 

خسار تباث  گنهرس  مان  هب  یجارخا  نایئاهب  زا  یکی  يهلیسو  هب  هک  يرگاشفا  مرج و  مالعا  کی  زا  میـشاب  هتفگ  نخـس  دانـسا  هب  دانتـسا 
ثرا رب  تایلام  ياهنویسیمک  سیئر  میلـست  هاـم 1349  رذآ  مود  تسیب و  زور  هک  ار  وا  هماـن  نیع  میریگیم و  يراـی  تسا  هتفرگ  تروص 
مرتحم تسایر  مینکیم « : لـقن  تسا  هدـش  تبث  لاس 1336  هسالک 24864  هدـنورپ  رد  فیدر 47  هرامـش  هب  هدش و  یئاراد  يراکـشیپ 

 - درادیم ضورعم   48  / 7 خروم 28 /   34415 يهرامـش 31 /  هب  فطع  امرتحم  تلود  دـمآرد  ثرا و  رب  تاـیلام  ياهنویـسیمک  هرادا 
48  / 10 خروم 20 /   43499 هرامش 31 /  یط  تحاسم  لماک و  تاصخشم  اب  هک  يزیر  تروص  ربارب  ینابر  یقوش  بانج  موحرم  كرتام 

غلاب نیما  نیما  اـضرمالغ  جاـح  موحرم  كرتاـم  لاـیر و  رب 2.967.433.012.457  غلاب  دـشابیم ، رما  هدـنورپ  فل  رد  هدـیدرگ و  میدـقت 
ثرا و رب  تایلام  و  دناهدراذگ ، دوخ  لاح  هب  ار  نیبکترم  هدش و  هدرپس  یناگیاب  هب  یمود  هدنورپ  هک  ددرگیم ، لایر   2.500.000.000 رب
6  / 4  - 578 تثارو رصح  همانیهاوگ  هرامش 1169 و  هدنورپ  تایوتحم  هب  هجوت  فطع  اب  و  ددرگیم ، هدیدرگ و  لحمضم  تلود  دمآرد 
 / 7  / 20 - 11154 تثارو رصح  همانیهاوگ  رما و  هدنورپ  تایوتحم  هب  هجوت  فطع  اب  لوا  يهرقف  دروم  رد  ددرگیم و  نشور  قیاقح   19 / 
 - نویـسیمک سومیا  يزویلاب -  نسح  یبارف -  ناج   ) مان هب  یـسایس  یبنجا  یعمج  اب  نئاخ  يرادربهالک  ياهدع  درادیم ، ضورعم   - 38
هک هریغ  و  يرگایج ) وگوی  زریـس -  مایلیو  ههور -  دـیوید  نسناج -  دویه  نیلاگروب -  نمفوه -  دـیوید  تاکلو -  زلراچ  لپمـس -  ناـیا 

یهت ینابر و  یقوش  باـنج  موحرم  هحفـص 327 ] كرتام [  ندوبر  تهج  دنـشابیم ، یللملانیب  نارادربهالک  نارارط و  زا  نئاخ و  اعیمج 
هطوبرم ناراکمه  اقرو و  دـمحم  یلع  رتکد  یئالع و  هلاعاعـش  هتـسشنزاب  راسمیت  تباـث و  هلابیبح  اـب  ناریا  سدـقم  روشک  هنیزخ  ندومن 

دانسا و تبث  نایدصتم  نانکراک و  تسرپنهیم ، نمادکاپ و  لاجر  توکس  نوکس و  روشک و  ریخا  عاضوا  زا  هدافتسا  ءوس  اب  هدومن  ینابت 
رصح ماجنا  زا  لبق  ار  كالما  نکاما و  یضارا و  يهیلک  هدرک و  نوناق  فالخ  دانسا  میظنت  هب  تردابم  نانآ ، عیمطت  اب  لافغا و  ار  كالما 

هب رداص و  یمـسر  دانـسا  يور  رب  دنـس  هدومن ، کیکفت  میـسقت و  فلتخم  تاعطق  هب  تلود  دمآرد  ثرا و  رب  تایلام  تخادرپ  تثارو و 
شخب 3 رد  عـقاو  كالپ 3742  كردـم  دـننکیم . جراخ  روشک  زا  زرا  هب  لیدـبت  ات  ار  نآ  هوجو  و  دـنهدیم ، لاـقتنا  فلتخم  صاخـشا 

قبط هنیدقن  هوجو  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  ثیح  زا  ار  یفوتم  كرتام  تروص  یتسیاب  یئاراد ، هرادا  هب  همانراهظا  میظنت  عقوم  رد  - 2 نارهت .
اب دندرگ . همانیهاوگ  ذخا  هب  قفوم  ات  دنیامن  میلست  همانراهظا  تسویپ  هب  هطوبرم  دانسا  تشونور  كرادم و  اب  هعوضوم  نیناوق  تاررقم و 
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رد هک  دـناهدیدرگ  ثرا  رب  تاـیلام  هماـنیهاوگ  ذـخا  هب  قفوم  هدومنن و  لـیوحت  ار  رما  هدـنورپ  كرادـم ) نیا   ) تاـیوتحم هب  هجوت  فطع 
یهت و ار  تلود  هنیزخ  هدومن و  فیح  ار  تلود  دمآرد  رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  ناموت  نویلیم  دصناپ  لایر »   5.000.000.000 هجیتن «

هوجو هیثاثا و  نونکات  سانـشراک  مازعا  تقیقح و  فشک  زا  سپ  رما ، هدـنورپ  تایوتحم  هب  هجوت  اـب  - 3 دناهدرک . فیعـضت  ار  لاملاتیب 
هلاعاعش هتسشنزاب  پیترس  اب  هطوبرم  هحفـص 328 ] ناراکمه [  یبارف و  ناج  نایاقآ  هدشن و  یبایزرا  ینابر  یقوش  بانج  موحرم  يهنیدقن 

دقن هجو  لایر  غلبم 30.000.000.000  نیطسلف ، رد  لیئارسا  نایدا  ریزو  تاقالم  نمض  اقرو ، دمحم  یلع  رتکد  تباث و  هلابیبح  یئالع و 
هدوب صاخـشا  دزن  اکیرما و  ناتـسلگنا و  ياهکناب  رد  هک  یهوجو  يهیقب  تفایرد و  کناب  زا  تسا  هدوب  ینابر  یقوش  بانج  مان  هب  هک  ار 

و هتـشاگنا ... هدـیدن  رادتیحالـص  تاماقم  ار  یگرزب  نیدـب  مئارج  و  دـناهدز ، كرابم  بیج  هب  و  دناهتـشاد ، تفایرد  وحن  نیمه  هب  تسا ،
بانج موحرم  كرتام  ینعی  دـناهداتفا ، گید  هب  میلح  ندروخ  يارب  هلجع  تدـش  زا  مرتحم  سانـشراک  هدازرخف  ياـقآ  هکنآ  هجوت  لـباق 

رد دـناهدومن ، يرادرب  تروص  یبایزرا و  لاـیر  غـلبم 340.000.000  هب  ددرگیم  لاـیر  رب 2.967.433.012.454  غلاـب  هک  یناـبر  یقوش 
هدوجوم راجشا  هطوبرم و  ياهنامتخاس  اب  عبرم  رتم  تحاسم 30.000  هب  دابآریما  یضارا  ریز  هیلالج  ياهکالپ  هب  هقیدح  طقف  هک  یتروص 

شیب رتولیک  دـنچ  هروکذـم  ياهکالپ  لحم  ات  یئاراد  خاک  زا  یفاک  هیلقن  لئاسو  ندوب  اـب  و  ددرگیم ، لاـیر  شزرا 1.187.700.000  هب 
تاماقم هک  تسا  بجعت  فسأت و  لحم  و  دنبایرد . ار  تقیقح  ات  دنیامن  هدهاشم  دیدزاب و  ار  هروکذم  ياهلحم  نآ  ره  دـنناوتیم  هدوبن و 

يریگولج و تهج  یمادقا  نیرتکچوک  تسا  ءامـسلا  طسو  یف  سمـشلاک  هک  هناراکتنایخ  تایلمع  نینچ  اب  يرادا  یئاضق و  رادـتیحالص 
بیرف ار  سفنلا  فیعـض  سوفن  و  دنیازفایم ، نانآ  تراسج  يرجت و  رب  زور  هب  زور  و  دـنیامنیمن ، هدومنن و  نیفلختم  نیبکترم و  بیقعت 

( عون  ) ود رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  ذخا  رما و  نایرج  نوچ  نیاربانب  دنزاسیم . فرحنم  تقیقح  قح و  میقتسم و  يهداج  زا  دنهدیم و 
قوقح قح و  اب  تلود  دمآرد  ندومن  لیم  فیح و  تهج  نانآ  يهسیسد  یبلقت و  هحفص 329 ] دانسا [  نتخاس  نشور و  هدش  ماجنا  حلص 

میـشابیم کیرـش  میهـس و  ضوبق  كرادـم و  دانـسا و  قبط  ینابر  یقوش  باـنج  موحرم  كرتاـم  رد  هک  مناگتـسب  رـسمه و  بناـجنیا و 
حلاصان نیرومأم  نارادربهالک و  بیقعت  نمض  هک  هتشاد  ار  روبزم  ياههدنورپ  هب  هجوت  فطع  یگدیـسر و  ياعدتـسا  اذل  دراد ، یگتـسب 

الاب حرش  تشونور  خسار 1 - تباث  هتسشنزاب  گنهرـس  هقئاف -  تامارتحا  میدقت  اب  دنام . ظوفحم  بناجنیا  تلود و  دمآرد  قوقح  قح و 
. ددرگیم میدقت  قح  قاقحا  تهج  یهاشنهاش  یـسرزاب  تسایر  مظعم  راسمیت  روضح  هب   9  / 9  / 9  - 3023796 هرامش 10 /  هب  فطع 

ددرگیم .»  میدقت   49  / 8 هرامش 7 /  وریپ  هناکرا ، هلادیشر  یلم  ياروش  سلجم  مرتحم  تسایر  روضح  هب  تشونور  - 2

دنهدب تایلام  دیاب 

رد نایئاهب  هک  یتاثبـشت  اهمادـقا و  دـندرک و  هدـنورپ  نیا  يور  رب  نارهت  یئاراد  يراکـشیپ  نارومأم  هک  ياهجیتنیب  ياهیگدیـسر  زا  سپ 
ضوعم حلص  لومشم «  ار  ناریا  رد  ینابر  یقوش  كرتام  یئاراد  ترازو  ینف  لک  هرادا  ماجنارس  دندروآ ، لمع  هب  یتلود  يالاب  ياهماقم 
ترازو یتایلام  ياهدـمآرد  نواعم  يوداه ، ياقآ  باـنج  داد : ترازو  ياـهماقم  هب  ار  ریز  شرازگ  هتـسنادن و  نارهت  هعمج  ماـما  ياوتف  « 

راضحتـسا اراصتخا  یهاشنهاش  لاـس 2516  هب  یفوتم  یناـبر  یقوـش  هثرو  حلـص  رب  تاـیلام  هدـنورپ  دروـم  رد  یئاراد  يداـصتقا و  روـما 
 ] هیلک یفوتم ) ثارو   ) نارهاوخ ناردارب و  ینابر  زیگنارهم  زیگناحور و  ناوناب  ضایر و  نیـسح و  نایاقآ  هیلاراشم  توف  زا  سپ  دـهدیم :
رد اعمج  1336  / 11  / 16 1336 و 47434 -   / 10  / 23 هرامش 47308 -  ياههمانحلـص  بجوم  هب  ار  دوخ  یثوروم  لاوما  هحفص 330 ]
هب انیع  ار  حلـص  دروم  زین  هدربمان  هک  دـناهدومن  حلـص  اقرو  دـمحم  یلع  رتکد  ياقآ  هب  ضوعم  تروص  هب  لایر  نویلیم  هدزیـس  غلبم  لاـبق 

، رکذلاریخا ياههمان  حلص  اب  نامزمه  تسا . هدرک  حلص  ءانما  یماهس  تکرـش  هب   1337  / 3  / 12 هرامش 47948 -  دنـس  یط  غلبم  نیمه 
ود و لابق  رد  اضوعم   1337  / 3 / 13  - 47949 هرامش يهمانحلص  بجوم  هب  ار  دوخ  یثوروم  كالما  یفوتم  رـسمه  ینابر  يهیحور  مناخ 

نازیم هب  حلـص  دروـم  شزرا  هدـش  ماـجنا  یباـیزرا  قـبط  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  تـسا . هدوـمن  حلـص  هدربماـن  تکرـش  هـب  لاـیر  نوـیلیم  مـین 
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رازه دصناپ  نویلیم و  هدزناپ  غلبم  هب  اعمج  رکذلا  قوف  يهمان  حلص  هرقف  هس  بجوم  هب  حلص  دروم  هک  یلاح  رد  هدوب ، لایر   56.585.946
تیانع اب  هدش و  هتخانش  یتاباحم  حلـص  قیداصم  زا  دروم  نیـضوع ، شزرا  هظحالم  لباق  توافت  دوجو  ظاحل  هب  دوب ، هدش  راذگاو  لایر 

غلبم هب  الک  روبزم  ياههمان  حلص  تایلام  لاس 35 ، بوصم  ضوعالب ، تالاقتنا  لقن و  ثرا و  رب  تایلام  نوناـق  هدام 17  لیذ  يهرصبت  هب 
مود حلـص  هب  طوبرم  لاـیر  غـلبم 422428470  لوا و  حلـص  هب  طوـبرم  لاـیر  غـلبم 406384490  تباـب  نیا  زا  هـک  لاـیر   828812960

و تسا ، هدـیدرگ   - 1349  / 12  / 6 هرامـش 676 -  يارب  رجنم  يودـب  فالتخا  لـح  نویـسیمک  رد  غلبم  نیمه  هب  عوضوم  هک  دـشابیم 
7  / 3 يهرامش 967 -  يأر  ماجنارس  و  حرطم ، يهرامش 8  فالتخا  لح  رظن  دیدجت  نویـسیمک  رد  هدنورپ  نیحلاصتم  ضارتعا  رثا  ابقاعتم 

هحفـص شزرا [  نیب  شحاف  توافت  هک  دـندوب  هوحن  نیدـب  يأر  رودـص  دنتـسم  هدـش و  رداص  نیحلاصتم  زا  ضرعت  عفر  رب  ینبم   - 51 / 
ماما  ) یماما نسح  دیس  رتکد  ياقآ  هللا  تیآ  یتهاقف  رظن  ساسا  رب  رما  نیا  هک  دزاسیمن  جراخ  ضوعم  تروص  زا  ار  حلص  نیضوع  [ 331

هک دوب  هدـیدرگ  باستکا  هدـننک  هارمگ  عقاو و  ریغ  یتالاوئـس  ساسا  رب  یماما  رتکد  ياـقآ  رظن  نکل  تسا ، هدـش  طابنتـسا  نارهت ) هعمج 
رب تسا . هدرک  حالـصا  ار  نآ  لودـع و  دوخ  یلبق  رظن  زا  رما  نایرج  رب  لماک  فوقو  هیلاراشم و  يارب  عوضوم  ندـش  نشور  زا  سپ  هتبلا 

رودـص زا  سپ  حرطم و  یتایلام  یلاع  ياروش  رد  عوضوم  هامدنفسا 2531  میقتـسم  ياهتایلام  نوناق  هب  یقاحلا  ررکم  يهدام 321  ساسا 
رد یگدیـسر  تهج  هدنورپ  دشابیم ، همیمـض  هخـسن  کی  هک  نآ ، رد  موقرم  لیالد  حرـش  هب   - 52  / 1  / 28  - 698 هرامش 17 /  يأر 
زا هک  یکرادم  دانـسا و  هب  هجوت  اب  لاح  تسا . هدـیدرگ  لاسرا  یتایلام  ینف  لک  رتفد  هب  روبزم  ررکم  هدام 321  عوضوم  يرفن  هس  تئیه 

ینف رتفد  میلـست  یئاراد  يداصتقا و  روما  ریزو  ياقآ  باـنج  ناونع   1336  / 3  / 12 هرامـش 822 -  همان  میدـقت  زا  سپ  نیحلاصتم  فرط 
، تسا جراخ  ثحب  دروم  ياههمان  حلـص  لومـش  زا  ثحب  دروم  كـالما  هکنیا  رب  ینبم  ناـشیا  ياـعدا  هب  تیاـنع  اـب  و  هدـیدرگ ، یتاـیلام 

ياههمان حلـص  عوضوم  كـالما  زا  هدـش  هئارا  كرادـم  قبط  دـیدرگ  هظحـالم  هک  يروط  هب  تفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  اـقیقد  عوضوم 
هتفر شورف  هب  ینابر  یقوش  يهثرو  فرط  زا  كـالپ   32  - 2 دیدرگ . لقتنم  ءانما  یماهـس  تکرـش  هب  یعطق  عیب  اب  كالپ   54  - 1 روکذم :

تکرش یمیظنت ) ياههمان  رارقا   ) یلیمکت دانسا  بجوم  هب  كالپ   328  - 4 تسا . هدیدرگ  هلاقا  روبزم  حلص  دراوم  زا  كالپ   33  - 3 تسا .
عیب تروص  هب  هحفص 332 ] نوچ [  ءافـسالا  قوف  ياهدـنب 1 و 2  رد  جردـنم  كالما  رتفد  نیا  رظن  هب  هک  تسا  هدـش  لقتنم  ءانما  یماهس 

هبـساحم ذـخأم  هک  دنتـسه  ییاـهکالپ  هلمج  زا  ثحب  دروم  ياـهکالپ  هک  بلاـطم  نیا  زارحا  تروـص  رد  تسا ، هدیـسر  شورف  هب  یعطق 
رـسک لباق  هدمآ ، لمع  هب  اهنآ  يور  ییاراد  دیئأت  یمـسر و  سانـشراک  فرط  زا  هک  یبایزرا  قبط  هتفرگ . رارق  روبزم  حلـص  دروم  تایلام 

یگدیسر میقتسم  ياهتایلام  نوناق  هب  یقاحلا  ررکم  هدام 321  عوضوم  يرفن  هس  تئیه  فرط  زا  یتسیاب  عوضوم  نیا  هتبلا  هک  دوب  دهاوخ 
الوصا روبزم  ياهکالپ  هلاقا  یلیمکت و  دانسا  میظنت  اساسا  رکذلا  قوف  ياهدنب 3 و 4  رد  روکذـم  ياهکالپ  دروم  رد  نکل  ددرگ . زرحم  و 

لومش زا  دناوتیمن  شرازگ  نیا  ياهدـنب 3 و 4  هب  طوبرم  ياهکالپ  تهج  نیا  زا  و  هدوبن ، ضوعالب  لاقتنا  لقن و  تاـیلام  قلعت  رد  رثؤم 
زا یخرب  لثم  تسا  یئاهب  هن  هک  تقو  یئاراد  ریزو  یتایلام  ینف  لک  ریدـم  یئاجر -  یلعنیـسح  ددرگ . جراخ  ضوعالب  حلـص  رب  تاـیلام 

غلبم لـقاال  دـمآرب  ددــصرد  دــیدرگ ، عـلطم  ناـیئاهب  يرادربهـالک  نـیا  زا  هـک  یماـگنه  روـهظون ، يهـقرف  نـیا  هـب  لـیامتم  هـن  ءارزو و 
لاس 1352 هجدوب  هحیال  میظنت  ماـگنه  وا  دـنک . لوصو  ار  ناـموت -  نویلیم  هقح 175  تایلام  هن  هبوصم -  تاـیلام  لاـیر   828.812.960

هدام دهدب « : ار  نآ  ءارجا  روتـسد  سپـس  دنارذگب و  نیـسلجم  بیوصت  هب  ار  غلبم  نیا  لوصو  زاب  يارب  یـصوصخم  هدام  دمآرب  ددـصرد 
دشابن و حرط  لباق  يرگید  عجارم  رد  هدیـسر و  تیعطق  يهلحرم  هب   1348  / 12 زا 24 /  دـعب  هک  ییاهتایلام  دروم  رد  فلا : ررکم -   321

ییاراد ریزو  تقفاوم  اب  رما  هدـنورپ  دـشاب ، هدـش  تیاکـش  يدوم  فرط  زا  تایلام  ندوب  هنالداع  ریغ  ياعدا  هب  هدام  نیا  يارجا  خـیرات  ات 
تایلام لماش  مکح  نیا  دش . دـهاوخ  هحفـص 333 ] عاجرا [  یئاراد  ریزو  باختنا  هب  رفن  هس  زا  لکـشتم  یتئیه  هب  یگدیـسر  دیدجت  يارب 
یئاراد ریزو  دوب ، دهاوخ  دـشاب  هدیـسر  تیعطق  هلحرم  هب   1348  / 12 زا 34 /  لبق  هکنآ  ولو  دـعب  هب  درک 1346  لمع  هب  طوبرم  دـمآرد 

تاقیقحت زا  سپ  هک  یتروص  رد  دیامن . هدافتـسا  تلود  هتـسشنزاب  نادنمراک  تاضق و  زا  هدام  نیا  عوضوم  ياهتئیه  نییعت  يارب  دناوتیم 
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یـضتقم يأر  هدـش و  يوهام  یگدیـسر  دراو  تسا  هدـش  فاـحجا  يدؤم  هب  هک  دوش  زرحم  روبزم  تئیه  يارب  يدؤم  زا  توعد  یفاـک و 
 - کـی هرـصبت  دوب . دـهاوخن  ددـجم  یگدیـسر  لـباق  یعجرم  چـیه  رد  هدوب و  یعطق  تئیه  فرط  زا  هرداـص  ءارآ  دومن . دـهاوخ  رداـص 
ود تخادرپ و  ادـقن  ار  یعطق  تایلام  دـصرد  البق 50  يدؤم  هک  تسا  یگدیـسر  لباق  یتروص  رد  هداـم  نیا  فلا  دـنب  عوضوم  تیاـکش 

ياضاقت خـیرات  زا  هام  کی  فرظ  دـیاب  دـشاب  هدـش  لوصو  تئیه  يارآ  رب  هفاـضا  هک  یهوجو  دـیامن . هئارا  ار  نآ  تخادرپ  دیـسر  تبون 
هدام نیا  دانتـسا  هب  هدام  نیا  هرـصبت  رد  روکذم  هداـم 321  ررقم  تلهم  رد  هک  ییاههدـنورپ  دروم  رد  ود -  هرـصبت  ددرگ . درتسم  يررقم 

هک یتروص  رد  هیحالـصا  نیا  بیوـصت  خـیرات  زا  هاـمکی  فرظ  دـناوتیم  ییاراد  ریزو  هس -  هرـصبت  دـشابیمن . ددـجم  یگدیـسر  لـباق 
دروم عوضوم 321  تئیه  رد  البق  هک  ار  اهنآ  یتایلام  هدـنورپ  دـهد  صیخـشت  هجوم  تایلام  ندوبن  هنالداع  دروم  رد  ار  ناـیدؤم  تیاـکش 
عجرم راـهچ -  هرـصبت  دـیامن . عاـجرا  هداـم  نیا  عوـضوم  تئیه  هـب  ددـجم  یگدیـسر  يارب  تـسا  هـتفرگ  رارق  يأر  رودـص  یگدیـسر و 

یئاراد و ریزو  باختنا  هب  رفن  ود  زا  بکرم  تسا  یتئیه  یفنـص  ماظن  لومـشم  نایدؤم  دروم  رد  هداـم  نیا  عوضوم  تیاکـش  هب  یگدیـسر 
هدـنورپ دروم  رد  ار  ات 1350  طوبرم 1341  یتایلام  بئارـض  دـناوتیم  روبزم  تئیه  فانـصا . هحفـص 334 ] قاطا [  باختنا  هب  رفن  کـی 
نایدؤم جنپ -  هرصبت  دروایب . هارمه  تاحیـضوت  يادا  يارب  ار  هطوبرم  هیداحتا  هدنیامن  دناوتیم  فانـصا  قاطا  دنیامن . لیوأت  زین  هحورطم 

ات رخآ 1350  ات  تاونس 1346  زا  کی  ره  درک  لمع  هب  طوبرم  دوخ  یتایلام  یهدب  دصرد  داتشه  لداعم  هک  یفنـص  ماظن  نوناق  لومـشم 
فرظ هک  یتروص  رد  دوب و  دهاوخ  اهقلعتم  درک  رید  نایز  مئارج و  یهدب و  لصا  هیقب  تخادرپ  زا  دنـشاب  هتخادرپ  الک  لاس 1351  رخآ 
فاعم قلعتم  درک  رید  ناـیز  مئارج و  تخادرپ  زا  دـنیامنن  تخادرپ  ار  دـیدج  یهدـب  دـص  رد  دـص  هرـصبت  نیا  يارجا  خـیرات  زا  هاـم  هس 

هک فالتخا  لح  ياهنویسیمک  یعطق  ءارآ  دروم  رد  دنب ب  دوب . دهاوخن  یتفایرد  هوجو  دادرتسا  بجوم  هرـصبت  نیا  يارجا  دوب . دهاوخ 
یلاع ياروش  صیخـشت  هب  هداـم  نیا  يارجا  خـیرات  زا  هاـمکی  فرظ  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـش  رداـص   1348  / 12 خیرات 24 /  زا  دـعب 

یگدیسر و يارب  ار  هدنورپ  ضقن و  ار  هدش  رداص  يأر  روبزم  ياروش  دشاب ، هدش  عییـضت  تلود  قح  نوناق  تیاعر  مدع  تلع  هب  یتایلام 
یعجرم چـیه  رد  هدوب و  یعطق  روکذـم  تئیه  زا  هدـش  رداص  يأر  دومن . دـهاوخ  عاجرا  هدام  نیا  رد  روکذـم  تئیه  هب  تایلام  صیخـشت 

. دیامن توعد  تاعفادم  نایب  يارب  ار  يدؤم  دیاب  یتایلام  یلاع  ياروش  دنب  نیا  رد  روکذم  دراوم  رد  دوب . دهاوخن  ددـجم  یگدیـسر  لباق 
هحفص داتـشه [  لوصو  يارب  لاـس 1352  هجدوب  رد  ررکم  هدام 321  هک  نیا  اب  دوب » . دـهاوخن  میمـصت  ذاختا  عناـم  يدؤم  روضح  مدـع 

اههد ییاراد  نایرومأم  دنداد  نایئاهب  هک  ییاههوشر  تاثبشت و  رثا  رد  لاح  نیا  اب  دوب ، هدش  هدیناجنگ  ثرا  رب  تایلام  ناموت  نویلیم  [ 335
ببس دندرک و  يروآعمج  دوب ، هدش  لیکشت  تلود  هقح  تایلام  لوصو  هدام و  نیا  يارجا  يارب  هک  ینویـسیمک  رد  رگید  هدنورپ  اههد  و 
رگید راب  راگزومآ -  زا  دعب  یئاراد -  ریزو  يراصنا  گنشوه  رییغت  اب  دندش . ینابر  یقوش  ثرا  رب  تایلام  هدنورپ  هب  یگدیـسر  رد  ریخأت 
رگید راب  لاس 1356  نایاپ  رد  امرفداد »  رـصان  تشذـگرد «  اب  یلو  دـندرک . یگدیـسر  هب  عورـش  باختنا و  هدـیزگرب  نویـسیمک  ءاضعا 

تسا . هدنام  قوعم  روکذم  هدنورپ  هب  یگدیسر 

رظن راهظا  کی 

رگـشهوژپ هیرظن  هصـالخ  مینادیمن ، تبـسانمیب  میدرک ، ناـیب  ار  یناـبر  یقوش  ثرا  رب  تاـیلام  هدـنورپ  هصـالخ  راـصتخا  هب  هک  نونکا 
رد نارهت  هعمج  ماما  یماما  نسح  دیـس  رتکد  [ 175  ] همانیگدـنز رد  مینک . لقن  ار  یمـساق -  لضفلاوبا  ناریا -  رد  گرزب  ياـههداوناخ 

دوخ تلم  نهیم و  هب  نویدـم  میـشاب  نابز  داژن و  شیک و  ره  زا  مینکیم  تسیز  نیمزرـس  نیا  رد  هک  همه  ام  دـسیونیم « : نینچ  هراب  نیا 
اب هک  نآ  تسا . تایلام  تخادرپ  نوگانوگ  معن  زا  يرادروخرب  ربارب  رد  میهد  ماجنا  یتسرد  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  ینید  نیرتکچوک  میتسه ،

مهارف یتلود  نوید  زا  ار  نارگید  رارف  هلیـسو  تاهیجوت  اب  اـی  دـنکیم و  یلاـخ  تاـیلام  تخادرپ  راـب  ریز  زا  هناـش  یلقع  یعرـش و  هـالک 
نویلیم داتـشه  كرادـت  اوتف و  رودـص  هرابرد  دروم و  نیا  رد  ماـما  باـنج  رظن  مینادیمن  هحفـص 336 ] دنتـسه [ . نئاخ  ود  ره  دیامنیم 
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مدرم يارب  هناخ  دصتـشه  هسردم و  داتـشه  دشیمن  لوپ  نیا  اب  ایآ  میـسرپیم  ناشیا  زا  ام  تسیچ ؟ يدنفا ) یقوش   ) ثرا رب  تایلام  ناموت 
ص 96 ) نارهت -  هعمج  ماما  ناریا -  هلاس  تسیود  یشراگیلوا  ( » ...؟ تخاس

... اهنآ شورف  میسقت و  كالما ، لاقتنا 

نایئاهب لفحم  یلو  دریگیم ، تروص  ینوناق  نیزاوم  تاررقم و  قبط  رب  نونکات  لبق  لاس  هاجنپ  زا  ناریا  رد  تیکلام  دانسا  لاقتنا  هکنیا  اب 
تکرش هب  سپـس  رفن و  دنچ  هب  ادتبا  دوب ، ینابر  یقوش  كالما  شزرا  هک  ار  یتورث  لایر  اهدرایلیم  ینوناق ، تافیرـشت  ماجنا  نودب  ناریا ،

يهیرظن و  یمسر ، دانسا  رتافد  يهمان  نییآ  داوم 32 و 40  فالخ  رب  نارهت  يهرامش 25  رضحم  لاقتنا  لقن و  نیا  رد  دندرک . لقتنم  ءانما 
47  / 3  / 12 36 و 47948 -   / 11  / 16 36 و 47434 -   / 10  / 20 ياههمانحلص 47308 -  رفن ، دنچ  اب  شزاس  نمض  تبث ، یلاع  ياروش 
ناـنکراک و نـینچمه  دـهدیم . رارق  روکذـم  تکرـش  راـیتخا  رد  ار  دوـجوم  يهیامرـس  لاـیر  اـهدرایلیم  بـیترت  نیدـب  هدرک و  مـیظنت  ار 

باـسح هب  یموـمع »  لاوـما  روـبزم «  یـضارا  نکاـما و  كـالما و  هکنیا  هب  ملع  اـب  ناسانـشراک  نیزیمم و  دانـسا و  تبث  روـما  نایدـصتم 
رب تایلام  تخادرپ  تبث و  نوناـق  هدام 22  ریخا  تمـسق  یبسح و  روما  نوناـق  داوم 374  تیاعر  یتبث و  تاررقم  ماجنا  زا  لـبق  دـنیآیم ،

قاروا رد  لمع  ثارو و  زا  کـی  ره  ثرـالا  مهـس  نییعت  حلـص و  دروم  تاصخـشم  كـالپ و  نییعت  حلـص و  عون )  ) ود رب  تاـیلام  ثرا و 
ناتـسلگ ناتـسربق   ) دابآریما رد  یعقاو  یمومع  ناتـسروگ  یتح  تبث  نارومأـم  دـندیزرو . ترداـبم  دـیدج  دنـس  میظنت  هب  یلبق ، تیکلاـم 

هب تسا  نارهت  يرادرهـش  هب  قلعتم  یتـبث  نیناوق  حیرـص  صن  بجوـم  هب  هدوـب و  نارهت  شخب 3  كـالپ 3742  ياراد  هک  زین  ار  دـیواج )
يهرامـش ياههمان  یط  لاقتنا  لـقن و  نیا  زا  عـالطا  زا  دـعب  نارهت  يرادرهـش  هحفـص 337 ] دننکیم [ . راذـگاو  روکذـم  يراجت  تکرش 

نارهت نایئاهب  لفحم  یلو  دـنکیم . ضارتعا  تبث  نارومأم  لـمع  هب   40  / 3  / 15  - 23 و 1561 -   44  / 2  / 19  - 4155  / 23  / 1178
فلتخم صاخشا  هب  هدرک و  میـسقت  ددعتم  تاعطق  هب  ار  روکذم  ناتـسروگ  تبث  یلاع  ياروش  ضارتعا  یتح  تبث و  نیناوق  هب  انتعا  نودب 

و 9 ياهـشخب 8  سیئر  دوب  ینوناق  نیزاوم  فالخرب  رهـش  یمومع  ناتـسروگ  یتح  فلتخم  تابقر  كالما و  فرـصت  نوچ  دـشورفیم .
لک ریدم  هب  ار  ریز  همان  هدرک و  مادقا  دندوب  هدش  تسدمه  نایئاهب  اب  هک  يراوخ  هوشر  نادنمراک  رادرـضحم و  هیلع  نارهت ، كالما  تبث 

يهرامش 258 و 259 و 3407 و 1 ياهکالپ  گناد  شش  هب  تبسن  نارهت «  تبث  هرادا   - 1338  / 11  / 8  - 3893 دنسیونیم : نارهت  تبث 
هب اریخا  و  تسا ، هدـش  هداد  یعطق  لاقتنا  ینابر  یقوش  ياقآ  هب  ادـعب  و  هدـیدرگ ، میلـست  رداص و  تیکلاـم  دنـس  نارهت  شخب 9   3401 / 

یهاوـگ و  نارهت ، شخب  هاـگداد  لوا  يهبعـش  زا  هرداـص   37  / 7 يهخروم 26 /  تثارو  رـصح  یهاوگ  تشوـنور  گرب  کـی  تیاـکح 
و ینیبوبا ، ناردارب  ینابر  ضایر  نیـسح و  نایاقآ  زا  ترابع  وا  يهثرو  توف و  هدربمان  ثرا ، رب  تاـیلام   11154  - 38  / 7 يهرامش 27 / 
تثارو و رصح  یهاوگ  ذخا  زا  لبق  یلو  دنـشابیم ، یفوتم  مئاد  لایع  هیحور  وناب  و  ینیبوبا ، نارهاوخ  ینابر  زیگنارهم  زیگناحور و  ناوناب 
رتفد 25  36  / 11  / 16  - 47734 يهرامـش یمـسر  دنـس  بجوم  هب  ینابر  ضایر  نیـسح و  نایاقآ  هثرو ، تثارو  زارحا  ثرا و  رب  تایلام 

دوخ ثرالا  مهـس  يهیلک  روکذم  رتفد   - 36  / 10  / 23  - 47308 يهرامش یمسر  دنـس  بجوم  هب  زیگنارهم  زیگناحور و  ناوناب  نارهت و 
ای كالپ  رکذ  نودب   ) ناریا روشک  رـسارس  رد  تاعقاو  مسر  مسا و  ره  هب  هحفـص 338 ] لوقنم [  ریغ  لوقنم و  زا  معا  یفوتم  كرتام  زا  ار 

يهرامش 47948 یمسر  دنس  بجوم  هب  زین  هدربمان  و  دناهدومن ، یعطق  حلص  اقرو  دمحم  یلع  ياقآ  هب  هلماعم ) دروم  زا  رگید  تاصخشم 
دنس بجوم  هب  اتلاکو  زین  ار  ینابر  يهیحور  وناب  ثرالامهس  هدومن و  راذگاو  ءانما  تکرـش  هب  ار  حلـص  دروم  رتفد 25   - 37  / 3  / 12 - 

رکذلا قوف  تابقر  تیکلام  دانسا  میلست  اب  تکرـش  و  تسا ، هدومن  راذگاو  روبزم  تکرـش  هب  روکذم  رتفد   37  / 3  / 12  - 47949 یمسر
تسا و هدوب  تثارو  رـصح  یهاوگ  رودص  زا  لبق  روکذم  دانـسا  میظنت  نوچ  اذل  تسا . هدومن  دوخ  مان  هب  تیکلام  دنـس  رودـص  ياضاقت 
، شرازگ بتارم  هدشن ، دیق  تیکلام  دانسا  رد  زین  روکذم  تالاقتنا  و  دشابیم ، یمـسر  دانـسا  رتافد  يهمانماظن  يهدام 32 و 40  فالخرب 
اب نارهت »  كالما  تبث  ياهشخب 8 و 9  يهرئاد  سیئر  دنیامرف . غالبا  هرادا  نیا  هب  یضتقم  مادقا  تهج  ار  هذختم  يهیرظن  تسا  یعدتـسم 
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تایلمع يهیلک  ندوب  ینوناق  ریغ  یتسردان و  زا  یکاح  همه  هک  رگید  ددعتم  تاضارتعا  تایاکـش و  یمـسر و  ضارتعا  همان و  نیا  دوجو 
زا دـنچ  ینت  اب  ینابت  هوشر و  تخادرپ  نمـض  یتکلمم و  فلتخم  تاـماقم  ياهراـپ  هب  ءاـکتا  اـب  نارهت  ناـیئاهب  لـفحم  تسا ، رکذـلاقوف 
دنچ ای  ءانما  تکرـش  هب  هدرک  بحاـصت  ار  تاـبقر  كـالما و  يهیلک  دـش  قفوم  يرادا ، ياـهنامزاس  رد  راوخهوشر  تسرداـن و  نارومأـم 

دهد . لاقتنا  سانشرس  یئاهب 

اههمانحلص

یفوتم ثراو  هک  وا  نارهاوخ  ناردارب و  رـسمه و  دـبای  نایاپ  تثارو  راصحنا  تافیرـشت  هکنیا  زا  لبق  ینابر و  یقوش  توف  زا  دـعب  هام  هس 
يهمه هداد و  مداخ  هلارکذ  هب  دـندوب  هدرک  میظنت  دادـغب  نرب و  توریب ، رد  دوخ  بناـج  زا  هک  ار  ییاـههمانتلاکو  هحفص 339 ] دندوب [ ،

مداخ هلارکذ  دنتشاذگ . وا  رایتخا  تحت  انیع  دوب ، تیئاهب  ياوشیپ  نیرخآ  مان  هب  هک  یئایـشا  يهیلک  كالما و  هنیدقن ، زا  معا  ار  وا  یئاراد 
. درک حلـص  اقرو  دـمحمیلع  رتکد  هب  انیع  دـندوب  هداد  رارق  شراـیتخا  رد  اـتلاکو  يدـنفا  یقوش  يهثرو  هک  ار  یکـالما  لاوما و  يهمه  زین 
 « میقتسم ریغ  ای  میقتسم  ناونع  ره  تحت  مسر و  مسا و  ره  هب  يریدقت ، یمکح و  یضرف و  ینیع و  قوقح  یمامت  یگمه و  حلـص «  دروم 

نایئاهب دامتعا  دروم  هناخرتفد  اـیوگ  هک  هرامش 25 -  یمـسر  دانـسا  رتفد  رد  تسا ، تسردان  یتبث  تاررقم  رظن  زا  هک  همانحلـص  نیا  دوب .
ناوناب حلاصم  نارهت -  يهزوح  يهرامش 25  یمسر  دانسا  رتفد  حلص 4728 -  دنس  تشونور  تسا « : هدیسر  تبث  هب  حرش  نیا  هب  تسا - 

. توریب نکاس  توریب ، رد  یهاشنهاش  يرگلوسنک  زا  هرداص  يهرمن 2762  يهمانسانش  هب  يداه  ازریم  موحرم  دنزرف  نانفا  زیگناحور  - 1
بـسح دادـغب ، نکاس  يداه  موحرم  دـنزرف  نرب ، رد  یهاشنهاش  يرگلوسنک  يهرامـش 55  يهمانـسانش  هب  نانفا  ینابر  زیگنارهم  وناـب  - 2
یشاک عفرا ، نابایخ  نارهت ، نکاس  نارهت ، شـش  شخب  يهرامش 5165  يهمانـسانش  هلارـصن  موحرم  دنزرف  مداخ  هلارکذ  ياقآ  يهلاکولا 

رد یهاشنهاش  ياربک  تراـفس  1336  / 10  / 17 - 201 هرمن 1336 و   / 10 يهخروم 21 /  يهقدـصم 205  تلاـکو  قبط  رب  يهرمن 40 
یلو ياقآ  موحرم  دنزرف  اقرو  دمحمیلع  رتکد  ياقآ  حلاصتم  دادغب ، رد  یهاشنهاش  يرگلوسنک   - 36  / 10  / 19 يهرمن 276 -  توریب و 

قوقح یمامت  یگمه و  حلـص  دروم  یـصخش -  لزنم  دابآ ، رـشیف  نابایخ  نارهت ، نکاـس  نارهت ، شخب 2  يهمانـسانش 1419 ، هب  اقرو  هلا 
حلاصم ناوناب  يارب  میقتسم ، ریغ  ای  هحفص 340 ] میقتسم [  ناونع  ره  تحت  مسر و  مسا و  ره  هب  هک  يریدقت  یمکح و  یـضرف و  ینیع و 

يهمانـسانش هب  يداـه  موحرم  دـنزرف  یناـبر  یقوش  ياـقآ  موحرم  زا  لوقنم  ریغ  لوقنم و  ناـشیا  یقاقحتـسا  یثوروـم و  ثرـالا  مهـس  رد 
دنس نیا  میظنت  زا  سپ  کنیا  هک  يروط  هب  نآ ، زا  يزیچ  ءانثتسا  نودب  هدوب ، هدش  داجیا  نیطـسلف  رد  یهاشنهاش  يرگلوسنک  يهرامش 5 
حلـص دروم  رد  حـلاصم  ناوناـب  نیـشناج  ینوناـق و  یمـسر و  ماـقم  مئاـق  ثیح  ره  تهج و  ره  زا  حـلاصتم  اـقرو  دـمحمیلع  رتـکد  ياـقآ 

لوقنم و زا  معا  ینابر  یقوش  ياقآ  موحرم  كرتام  زا  نانفا  ینابر  زیگنارهم  وناب  نانفا و  زیگناحور  وناب  ثرالا  مهـس  يهیلک  و  دنـشابیم ،
رارقتـسا رارق و  حـلاصم  ناوناب  یـصاصتخا  ثرالا  مهـس  رد  نوناق  بجوم  هب  هک  یقح  ره  هچ و  ره  هچنآ و  هصالخ  روط  هب  لوقنم و  ریغ 
ناحلاصم ینوناق  یمـسر و  ماقم  مئاـق  هیلا  لـقتنم  و  ءانثتـسالا ، نود  نم  ـالک و  دـشابیم ، دنـس  نیا  حلـص  دروم  رد  لـخاد  دـشاب ، هتـشاد 

. دشابیم دنس  نیا  حلص  دروم  ناریا  یهاشنهاش  روشک  رساترس  رد  حلاصم  ناوناب  ثرالا  مهس  يهیلک  دوشیم  حیرصت  احیـضوت  دشابیم .
هک يرایخ  هنوگ  ره  اطایتحا  رارقلا و  بسح  هدش ، ناحلاصم  لیکو  میلـست  نآ  مامت  هک  یتکلمم  جاور  لایر  نویلیم  جنپ  غلبم  حلـصلا  لام 

نیـشناج یمـسر و  ماقم  مئاق  حلاصتم  خـیرات  نیا  زا  الاب  بتارم  هب  انب  دـش . طاقـسا  نیفرط  زا  دوش  ضرف  حلـص  هغیـص  يارب  تسا  نکمم 
يهمزال تامادـقا  يهیلک  هطوبرم ، تاماقم  هب  هعجارم  اـب  دـناوتیم  هیلاراـشم  و  دوشیم ، هتخانـش  حلـص  دروم  رد  حـلاصم  ناوناـب  ینوناـق 

روبزم ناوناب  يهروصتم  هیـضرف و  قوقح  يهیلک  اطایتحا  و  دروآ ، لمع  هب  تاررقم  قبط  رب  ءانثتـسا و  الب  حلـص  دروم  هب  تبـسن  ار  ینوناق 
تباب چیه  زا  ناگدربمان  هحفص 341 ] يارب [  رگید  و  دیدرگ . حلص  حلاصتم  هب  طاقـسا و  اهنآ  زا  تباب  ره  تهج و  ره  زا  حلـص  دروم  رد 

تیلوئـسم دنراد و  لماک  راضحتـسا  حلـص و  دروم  تیفیک  تیمک و  زا  حلاصتم  ناحلاصم و  هدنامن و  یقاب  یقوقح  یقح و  تهج  چیه  و 

سیلگنا و هجراخ  ترازو  دانسا  همیمضهب  ینابر : یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا 
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 - يدامج قباطم 22  یـسمش -  هامید 1336  خـیرات 23  هب  تسا . نیحلاصتم  دوخ  يهدـهع  هب  تهج  ره  ثیح و  ره  زا  حلـص  نیا  ماـجنا 
رد هناخرتفد  نامه  رد  ار  حلص  دروم  همه  اقرو  دمحمیلع  رتکد  همانحلص ، نیا  رودص  زا  دعب  هام  هس  اهاضما »  لحم  يرمق -  یناثلا 1377 

رتفد رد  هدش  میظنت  دنس  دریگیم . رارق  تشذگ  باتک  نیمه  رد  نآ  سیـسأت  یگنوگچ  حرـش  هزیگنا و  هک  ءانما  یماهـس  تکرـش  رایتخا 
رتـکد ياـقآ  حـلاصم  نارهت -  يهزوح  يهرامـش 25  یمـسر  دانـسا  رتـفد  تسا « : ریز  حرـش  هب  يهرامش 4748  اب  روکذم  یمـسر  دانـسا 

، یـصخش لزنم  دابآرـشیف ، نابایخ  نکاـس  نارهت ، ود  شخب  هرامـش 1419 ، يهمانـسانش  هب  هلا  یلو  ياقآ  موحرم  دـنزرف  اقرو ، دـمحمیلع 
يداـه ناـیاقآ  دـشن ) هدـناوخ  هملک  کـی   ) بسح اهتکرـش ، یلخاد  تبث  هرامـش 6088  هب  هدـش  تبث  ءانما ، یماهـس  تکرـش  حـلاصتم 

رتکد موحرم  دنزرف  یئالع  هلاعاعـش  رگـشلرس  راسمیت  رفعج و  موحرم  دنزرف  ناهفـصا ، هرداص  يهرامش 27679  يهمانـسانش  هب  ینامحر 
يهرامش يهمانزور  رد  هجردنم   - 1337  / 2  / 25  - 1587 يهرامش یهگآ  قبط  نارهت ، جنپ  شخب  هرامش 578  يهمانسانش  دمحم  دیس 

هرامش 47308 حلص  دانسا  ساسارب  هک  يریدقت  یمکح و  یضرف و  ینیع و  قوقح  یمامت  یگمه و  حلـص  دروم   1337  / 2  / 30  - 3863
رد حلاصتم  يارب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم و  ناونع  ره  تحت  مسر و  مسا و  ره  هب  هک  رتفد  نیا   1336  / 11  / 16 36 و 47434 -   / 1  / 23 - 

ینابر ضاـیر  یناـبر و  نیـسح  ناـیاقآ  یناـبر و  زیگنارهم  ناـنفا و  هحفـص 342 ] زیگناحور [  ناوناـب  یقاقحتـسا  یثوروـم و  ثرـالا  مهس 
هرداص يهرامش 5  يهمانـسانش  هب  يداه  موحرم  دنزرف  ینابر  یقوش  ياقآ  موحرم  زا  لوقنم  ریغ  لوقنم و  زا  يداه  ازریم  موحرم  نادنزرف 

ره زا  ءانما  تکرش  دنس  نیا  میظنت  زا  سپ  هک  يروط  هب  نآ  زا  يزیچ  ءانثتـسا  نودب  دوب ، هدش  داجیا  نیطـسلف  رد  یهاشنهاش  يرگلوسنک 
هدربمان نایاقآ  ناوناب و  ثرالا  مهس  يهیلک  زا  دشابیم  حلص  دروم  رد  حلاصم  ینیـشناج  ینوناق و  یمـسر و  ماقم  مئاق  تهج  ره  ثیح و 

رد نوناق  بجوم  هب  هک  یقح  ره  هچ و  ره  هچنآ و  هصالخ  روط  هب  و  لوقنم ، ریغ  لوقنم و  زا  معا  ینابر ، یقوش  ياـقآ  موحرم  كرتاـم  زا 
ياههرامش 47308 حلص  دانسا  قبط  هک  دشاب ، هتشاد  رارقتـسا  رارق و  ناریا  یهاشنهاش  روشک  رد  رکذلا  قوف  نایاقآ  ناوناب و  ثرالا  مهس 

ماقم مئاق  هیلا  لقتنم  ءانثتـسا ، نود  نم  الک و  دشابیم ، دنـس  نیا  حلـص  دروم  رد  لخاد  تسا ، هدش  حلـص  حـلاصم  هب  رتفد  نیا  و 47434 
رارقلا و بسح  هدش  حلاصم  میلست  نآ  مامت  هک  یتکلمم  جاور  لایر  نویلیم  هدزیس  غلبم  هب  حلصلا  لام  دشابیم . حلاصم  ینوناق  یمـسر و 
، خـیرات نیا  زا  ـالاب ، بتارم  هب  اـنب  دـش . طاقـسا  نیفرط  زا  دوش  ضرف  حلـص  هغیـص  يارب  هک  تسا  نکمم  هک  يراـیخ  هنوـگ  ره  اـطایتحا 

يهیلک هطوبرم ، تاماقم  هب  هعجارم  اب  دناوتیم  دوشیم و  هتخانـش  حلـص  دروم  رد  حـلاصم  ینوناق  نیـشناج  یمـسر و  ماقم  مئاق  حـلاصتم 
يهیـضرف قوقح  يهیلک  طایتحالا  دـیزم  و  دروآ ، لمع  هب  تاررقم  قبط  رب  ءانثتـسا  الب  حلـص  دروم  هب  تبـسن  ار  ینوناـق  همزـال  تامادـقا 

لقتنم حلـص و  حلاصتم  هب  طاقـسا و  ناشیا  زا  تباب  ره  تهج و  ره  زا  حلـص  دروم  رد  روکذم  حلـص  دانـسا  ساسا  رب  حـلاصم  يهروصتم 
ءانثتسالا ود  نم  الک و  هک  موقرم  حلص  دانسا  حلص  هحفـص 343 ] دروم [  رد  تهج  چیه  هب  تباب و  چیه  زا  حلاصم  يارب  رگید  و  دیدرگ ،

دـنراد و لـماک  راضحتـسا  حلـص  دروم  تیفیک  تیمک و  زا  حـلاصتم  حـلاصم و  هدـنامن و  یقاـب  یقح  دـشابیم  دنـس  نیا  حلـص  دروـم  و 
دصیس و رازه و  کی  هام  دادرخ  مهدزاود  خیرات  هب  تسا . نیحلاصتم  دوخ  يهدهع  هب  تهج  ره  ثیح و  ره  زا  حلص  نیا  ماجنا  تیلوئسم 

تیوه زارحا  اب  ینامحر ، یئالع  هلاعاعش  ءاقرو ، دمحمیلع  رتکد  ءاضما  لحم  يرمق . هدعقیذ 1377  مهدزیس  قباطم  یسمش . تفه  یس و 
هرامش 47948 ریز  يهحفـص 177  رد  دنـس  نیا  نتم -  خیرات  هب  دـش ، عقاو  بناجنیا  دزن  رد  دنـس  نیا  رد  هروطـسم  بتارم  مامت  نیلماعتم 
هب هک  ار -  ناریا  رد  یناـبر  یقوش  یئاراد  يهمه  تاـیلام  تخادرپ  زا  رارف  يارب  نارهت ، ناـیئاهب  لـفحم  تسا » . هدـش  تبث  رتفد  رـس  رتفد 

همانـساسا هدرواین و  باسح  هب  تکرـش  هیامرـس  ءزج  هدوب ، رـالد  نویلیم  رب 287  غلاـب  لاـس 1336  هدنورپ 24894 -  تاجردـنم  بجوم 
 - یتلود ياهنامزاس  تاماقم و  رد  هک  يذوفن  اب  نانیا  تسا . هدیناسر  تبث  هب  هدش  تخادرپ  يدقن  هیامرس  اب  طقف  ار  ءانما  یماهس  تکرش 
رب تایلام  ثرا و  رب  تایلام  ای  دوش و  ءارجا  تثارو  راصحنا  تبث و  تاررقم  هکنیا  زا  لـبق  دنتـشاد -  يرتسگداد  دانـسا و  تبث  صوصخب 

ینابت و اب  ار  كـالما  همه  دـندش  قفوم  دـنزادرپب  دوب  هدـش  رداـص  یهگآ  شیپ  نآ  يارب  ناـموت  نویلیم  رب 250  غلاب  اـعمج  هک  ار  حـلص 
یگنرین دنهد . رارق  ءانما  تکرـش  رایتخا  رد  هناگادج  تیکلام  ياههقرو  رودص  اب  هدرک و  کیکفت  فلتخم  تاعطق  هب  رـضاحم  يرایتسد 
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هارمگ يارب  نانیا  تسا . هتشاد  ریظن  رتمک  ناریا  رد  دانسا  تبث  لیکـشت  خیرات  رد  دناهدرب  راک  هب  لاقتنا  لقن و  نیا  ماجنا  يارب  نایئاهب  هک 
هب هراشا  نودـب  دوب ، ینابر  یقوش  مان  هب  هک  ار  یکالما  زا  هعطق  کی  دـمآرد ، رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  ناسانـشراک  نارومأم و  ندرک 

کی نیمه  ثرا  رب  تایلام  ناسانـشراک  نیرومأم و  دیدزاب  عقوم  و  دنهدیم ، هئارا  هحفص 344 ] دنس [  یلـصا  كالما  مان  هب  رما و  قباوس 
قیقد و تاعالطا  گنرین  نیا  ماجنا  زا  لبق  هچ  رگ  دنهدیم . رارق  حلـص  رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  تخادرپ  ذخأم  ار  هدـش  ازجم  كالپ 

ریاس هب  هجوت  نودب  دندوب ، هدـش  عیمطت  مه  دـیاش  هک  ییاراد  نارومأم  لاح  نیا  اب  دوب ، هدـش  هداد  نارهت  ییاراد  يراکـشیپ  هب  یحیحص 
باعـشنا تایلمع  نیا  ماجنا  زا  دـعب  نوچ  دـنهدیم . رارق  تایلام  لوصو  ذـخأم  ار  کلم  دنـس  نامه  ناریا ، رد  تیئاهب  نالک  ياـهییاراد 

ياـهنامزاس يرتـسگداد و  تاـماقم  تبث ، یلاـع  ياروش  هب  زین  یناوارف  ياـهمرج  مـالعا  هدـمآ و  دوـجو  هب  ناریا  ناـیئاهب  نیب  رد  یگرزب 
نارهت نایئاهب  لفحم  تایلمع  هیلع  ار  لـیذ  مکح  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  هدیـسر  تایاکـش  تبث  یلاـع  ياروش  دوب ، هدـش  رگید  هطوبرم 

هب تشگزاـب  نارهت -  تبث  يهرادا   1342  / 4  / 23  - 5842 هرامـش كالما -  دانـسا و  لک  تبث  يرتسگداد -  ترازو  دـنکیم « : رداص 
قیبطت  ) دش هداد  يأر  لیذ  حرش  هب  حرطم و  تبث  یلاع  ياروش   42  / 4 هخروم 3 /  هسلج  رد  عوضوم   - 38  / 11  / 19 - 14670 يهرامش

دیاب تسا  یئاضق  رظن  نوچ  دشاب ، هدش  تاصخشم  ریاس  كالپ و  رکذ  همانحلـص  رد  هکنیا  نودب  نیعم  ياهکالپ  رب  حلـص  زا  یکاح  دنس 
رظن زا  دـنیامن ، قفاوت  تاررقم  تیاعر  اب  تاصخـشم  ریاـس  كـالپ و  رکذ  رگید  دنـس  میظنت  هب  نیفرط  هکنیا  رگم  دـشاب  هاـگداد  مکح  هب 

تالاقتنا لقن و  ثرا و  رب  تایلام  نوناـق  حالـصا  نوناـق  يهدام 13  يهدـشن  رداص  تیکلام  دنـس  هک  هچنآ  هب  تبـسن  مه  ثرا  رب  تاـیلام 
قبط رب  دـناوتیم  یئاراد  يهرادا  هدـشن ، هیدأت  ثرا  رب  تایلام  رگا  هدـش  رداص  تیکلام  دنـس  هک  هچنآ  و  دوش ، تیاعر  دـیامن  ضوعـالب 

نآ داریا -  نیتـسخن  هکنیا  زا  سپ  هحفـص 348 ] ءاضما [ »  لک -  تبث  كالما  روما  هرادا  سیئر  دروآ -  لمع  هب  یـضتقم  مادقا  تاررقم 
ود دـندش  روبجم  نارهت  نایئاهب  دـش ، هتفرگ  اههمانحلـص  ینابر و  یقوش  یئاراد  لاقتنا  لـقن و  راـک  هب  تبث -  یلاـع  ياروش  فرط  زا  مه 

هدش میظنت  حرش  نیدب  همانحلـص  نیتسخن  دننک . میلـست  یتلود  تاماقم  هب  هدومن  میظنت  تشادن  يداریا  ینوناق  رظن  زا  هک  رگید  همانحلص 
دـصتفه و رازه و  ود  يهرامـش  يهمانـسانش  ياراد  ینابر  نیـسح  نایاقآ  حـلاصم  نارهت -  رتفد 25  حلـص 47434  دنـس  تشونور  دوب « :

يهمانـسانش هب  ینابر  ضایر  و  نیطـسلف ، یلعف  نکاس  يداـه  ازریم  موحرم  دـنزرف  ناـنبل )  ) توریب رد  یهاـشنهاش  يرگلوسنق  ود  تسیب و 
بـسح سیراپ ، یلعف  نکاس  يداـه  ازریم  موحرم  دـنزرف  توریب  رد  ناریا  يرگلوسنق  زا  هرداـص  هدزون  دـصناپ و  رازه و  کـی  يهراـمش 

نکاس نارهت ، شش  شخب  جنپ  تصش و  دصکی و  رازه و  جنپ  يهرامـش  يهمانـسانش  هب  هلارـصن  موحرم  دنزرف  مداخ  هلارکذ  ياههلاکولا 
رـس فرط  زا   36  / 11 تاـخروم 4 /  رد  و 328  ياههرامـش 327 -  هب  هقدـصم  ياهتلاکو  قبط  رب  لـهچ ، يهرمن  یـشاک  عفرا ، ناـبایخ 

سیراپ رد  ناریا  یهاشنهاش  يرگلوسنک   36  / 11 تاخروم 8 /  ياههرامش 2438 و 2439  لوبمالسا و  رد  ناریا  یهاشنهاش  يرگلوسنک 
، نارهت نکاس  نارهت ، ود  شخب  يهرامـش 1419  يهمانـسانش  هب  اقرو  هلایلو  ياقآ  موحرم  دنزرف  اقرو  دمحم  یلع  رتکد  ياقآ  حلاصتم  - 
مسر و مسا و  ره  هب  هک  يریدـقت  یمکح و  یـضرف و  ینیع و  یقوقح  یمامت  یگمه و  حلـص  دروم  یـصخش -  لزنم  دابآرـشیف ، ناـبایخ 

تاعقاو لوقنم  ریغ  لوقنم و  ناشیا  یقاقحتـسا  یثوروم و  ثرالا  مهـس  رد  حلاصم  نایاقآ  يارب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  ناونع  ره  تحت 
زا هحفص 349 ] یهاشنهاش [  يرگلوسنک  جنپ  يهرامش  يهمانسانش  هب  يداه  موحرم  دنزرف  ینابر  یقوش  ياقآ  موحرم  زا  ناریا  روشک  رد 
ره زا  حـلاصتم  اقرو  دـمحم  یلع  رتکد  ياقآ  دنـس  نیا  میظنت  زا  سپ  هک  يروط  هب  نآ  زا  يزیچ  ءانثتـسا  نودـب  دوب  هدـش  داـجیا  نیطـسلف 

ینابر نیسح  ياقآ  ثرالا  مهس  هیلک  و  دشابیم ، حلص  دروم  رد  حلاصم  نایاقآ  نیـشناج  ینوناق و  یمـسر و  ماقم  مئاق  تهج  ره  ثیح و 
هک یقح  ره  هچ و  ره  هچنآ و  هصالخ  روط  هب  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  زا  معا  ینابر  یقوش  ياقآ  موحرم  كرتام  زا  ینابر  ضاـیر  ياـقآ  و 

حلص دروم  رد  لخاد  دشاب ، هتشاد  رارقتسا  رارق و  ناریا  یهاشنهاش  روشک  رد  حلاصم  نایاقآ  یصاصتخا  ثرالا  مهس  رد  نوناق  بجوم  هب 
نویلیم تشه  غلبم  حلـصلا  لام  دـشابیم ، ناحلاصم  ینوناق  یمـسر و  ماقم  مئاق  هیلا  لقتنم  ءانثتـسا و  نود  نم  ـالک و  دـشابیم ، دنـس  نیا 

حلص هغیـص  يارب  تسا  نکمم  هک  يرایخ  هنوگ  ره  اطایتحا  رارقا و  بسح  دش . ناحلاصم  لیکو  میلـست  نآ  مامت  هک  یتکلمم  جاور  لایر 
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حلص دروم  رد  حلاصم  نایاقآ  ینوناق  نیشناج  یمسر  ماقم  مئاق  حلاصتم  خیرات  نیا  زا  الاب  بتارم  هب  انب  دش . طاقـسا  نیفرط  زا  دوش  ضرف 
رب ءانثتـسا و  الب  حلـص  دروم  هب  تبـسن  ار  ینوناق  همزال  تامادـقا  هیلک  هطوبرم  تاماقم  هب  هعجارم  اب  دـناوتیم  هیلاراشم  دوشیم و  هتخانش 

اهنآ زا  تباب  ره  تهج و  ره  زا  حلـص  دروم  رد  روبزم  نایاقآ  يهروصتم  يهیـضرف  قوقح  يهیلک  اطایتحا  و  دروآ ، لـمع  هب  تاررقم  قبط 
ناحلاصم و و  دـنامن ، یقاب  یقوقح  یقح و  تهج  چـیه  تباـب و  چـیه  زا  ناـگدربمان  يارب  رگید  و  دـیدرگ ، حلـص  حـلاصتم  هب  طاقـسا و 

دوخ يهدهع  هب  تهج  ره  ثیح و  ره  زا  حلـص  نیا  ماجنا  تیلوئـسم  و  دنراد ، لماک  راضحتـسا  حلـص  دروم  تیفیک  تیمک و  زا  حلاصتم 
دصیس و رازه و  کی  بجر  مهدزناپ  قباطم  یسمش ، شـش  یـس و  دصیـس و  رازه و  کی  هام  نمهب  مهدزناش  خیرات  هب  تسا ، نیحلاصتم 

بتارم ماـمت  نیلماـعتم  تیوه  زارحا  اـب  اـقرو -  دـمحم  یلع  رتکد  مداـخ -  هلارکذ  ءاـضما -  لـحم  يرمق ، تفه  و  هحفـص 350 ] داتفه [ 
ربارب تشونور  رتفد  ءاضما  رهم و  تسا ، لصا  ربارب  تشونور  ءاـضما  نتم ، خـیرات  هب  دـش . عقاو  بناـج  نیا  دزن  رد  دنـس  نیا  رد  هروطـسم 

دوب هدش  میظنت  هرامش 25  هناخرتفد  رد  همانحلـص  نیا  هک  يزور  نامه  . 38  / 11  / 13 ءاـضما »  رهم و  نارهت  رتفد 25  تسا -  رتـفد  تبث 
روکذم تکرش  بیترت  نیدب  دش و  میظنت  هیهت و  هناخرتفد  نامه  رد  ریز  حرش  هب  دوب  ءانما  تکرـش  نآ  حلاصتم  هک  زین  يرگید  همانحلص 

میظنت ریز  حرش  هب  زین  مود  همانحلص  دروآرد . دوخ  فرصت  هب  دوب  رالد  نویلیم  رب 287  غلاب  هک  ار  تیئاهب  ياوشیپ  نیرخآ  ییاراد  يهمه 
ياـقآ رتخد  یناـبر ، يهیحور  وناـب  حـلاصم  نارهت -  هزوح  هرامـش 25  یمـسر  دانـسا  رتفد  يهمانحلـص 47949 -  تشونور  دوب « : هدـش 
هلایلو ياقآ  موحرم  دنزرف  اقرو  دـمحمیلع  رتکد  ياقآ  هلاکولا  بسح  ینابر ) یقوش  ياقآ  موحرم  يهجوز   ) توریب یلعف  نکاس  لوسکم 
تلود رایلوسنک  فرط  زا  هقدـصم  همان  تلاـکو  بجوم  هب  یـصخش  لزنم  دابآرـشیف ، نکاـس  نارهت ، شخب 2  يهمانـسانش 1419  هب  اقرو 
هجراـخ روـما  ترازو  تالجـس  هرادا  فرط  زا  ریخا  ياـضما  هـک  نارهت  رد  روـبزم  تـلود  راـیلوسنک  اـفیح و  رد  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا 
اهتکرش یلخاد  تبث  هرامش 6088  هب  هدش  تبث  ءانما  یماهس  تکرش  حلاصتم  تسا -  هدش  یهاوگ   37  / 2  / 27 لیذ 1460 -  یهاشنهاش 

دنزرف یئالع  هلاعاعـش  رگـشلرس  راسمیت  و  رفعج ، موحرم  دنزرف  ناهفـصا  يهمانـسانش 27679  هب  ینامحر ، يداه  ناـیاقآ  لوبقلا  بسح 
هجردنم  37  / 2  / 28 هرامش 1587 -  یهگآ  هحفص 351 ] قبط [  نارهت ، شخب 5  هرامش 578  يهمانسانش  هب  دمحم ، دیـس  رتکد  موحرم 

مسا و ره  هب  هک  يریدـقت  یمکح و  یـضرف و  ینیع و  قوقح  یماـمت  یگمه و  حلـص  دروم   ، 37  / 2  / 3 یمسر 3862 -  يهمانزور  رد 
( لوقنم ریغ  لوقنم و   ) ناشیا یقاقحتسا  یثوروم و  ثرالا  مهس  رد  حلاصم  يوناب  يارب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  ناونع  ره  تحت  یمـسر و 
رد يداه ، ازریم  اـقآ  موحرم  دـنزرف  نیطـسلف ، رد  یهاـشنهاش  يرگلوسنک  جـنپ  يهرامـش  يهمانـسانش  هب  یناـبر ، یقوش  ياـقآ  موحرم  زا 
ره زا  ءانما  تکرـش  دنـس  نیا  میظنت  زا  سپ  هک  يروط  هب  نآ ، زا  يزیچ  ءانثتـسا  نودـب  دوب  هدـش  داجیا  ناریا  یهاشنهاش  روشک  رـساترس 

ياقآ موحرم  كرتام  زا  حـلاصم  يوناب  ثرالا  مهـس  هیلک  دـشابیم و  حلـص  دروم  رد  حـلاصم  ینوناق  یمـسر و  ماقم  مئاق  تهج  ثیح و 
زا حـلاصم  يوناـب  ثرـالا  مهـس  رد  تاررقم  بجوم  هب  اـنوناق و  هک  هچ  ره  هچنآ و  هصـالخ  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  زا  معا  یناـبر  یقوـش 

دنـس نیا  حلـص  دروم  رد  لخاد  دـشاب  هتـشاد  رارقتـسا  رارق و  ناریا  یهاـشنهاش  روشک  رـساترس  رد  یناـبر  یقوش  ياـقآ  موحرم  كرتاـم 
موحرم كرتام  زا  ناریا  یهاشنهاش  روشک  كاخ  رساترس  رد  حلاصم  ثرالا  مهس  هیلک  رد  هیلا  لقتنم  و  ءانثتسا . نود  نم  الک و  دشابیم ،

هک جاور  هجو  لایر  رازه  دـصناپ  نویلیم و  ود  غلبم  حلـصلا  لام  دوشیم . هتخانـش  حـلاصم  یعرـش  ینوناق و  ماقم  مئاق  ینابر  یقوش  ياقآ 
نیفرط زا  دوش ، ضرف  مهوت و  حلـص  يهغیـص  زا  هک  يرایخ  هنوگ  ره  اطایتحا  تسا و  هدش  اهلیکو  رارقالا  بسح  حلاصم  میلـست  نآ  مامت 
هتخانـش حلـص  دروم  رد  حلاصم  يوناب  ینوناق  نیـشناج  یمـسر و  ماقم  مئاق  حلاصتم  خیرات  نیا  زا  الاب  بتارم  هب  انب  دش . بلـس  طاقـسا و 
ءانثتسا الب  حلص  دروم  هب  تبسن  ار  همزال  ینوناق  تامادقا  هحفص 352 ] يهیلک [  هطوبرم  تاماقم  هب  هعجارم  اب  دناوتیم  حلاصتم  دوشیم ،

تباب ره  تهج و  ره  زا  حلـص  دروم  رد  حلاصم  يوناب  هروصتم  هیـضرف و  قوقح  يهیلک  اطایتحا  ادیزم  دروآ و  لمع  هب  تاررقم  قبط  رب  و 
یقح حلص  دروم  رد  تهج  چیه  تباب و  چیه  زا  ناشیا  دوخ  صخش  يارب  رگید  و  دیدرگ ، لقتنم  حلـص و  حلاصتم  هب  طاقـسا و  ناشیا  زا 

ره زا  حلص  نیا  ماجنا  تیلوئـسم  دنراد و  لماک  راضحتـسا  الک  الماک و  حلـص  دروم  تیفیک  تیمک و  زا  حلاصتم  حلاصم و  دنامن و  یقاب 
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دیئأت قیدـصت و  دروم  یفوتم  اب  حـلاصم  یمئاد  تیجوز  تبـسن  تحـص  نینچمه  و  تسا ، نیحلاصتم  دوخ  يهدـهع  هب  تهج  ره  ثیح و 
، يرمق هدعقیذ 1377  مهدزیس  قباطم  یـسمش ، تفه  یـس و  دصیـس و  رازهکی و  هامدادرخ  مهدزاود  خیرات  هب  دشابیم . نیحلاصتم  دوخ 

نیا دزن  رد  هقرو  نیا  رد  هروطسم  بتارم  مامت  نیلماعتم  تیوه  زارحا  اب  ینامحر -  یئالع -  هلاعاعـش  اقرو -  دمحمیلع  رتکد  ءاضما  لحم 
نارهت رتفد 25  تسا ، رتفد  تبث  ربارب  تشونور  دـش -  تیاعر  دنـس  رد  رازه  هد  همانـشخب  دافم  ءاضما ... نتم ، خـیرات  هب  دـش . عقاو  بناج 

 « 38  / 11  / 13 ءاضما - 

... روشک ناوید  يهدنورپ 

يرتسگداد هب  نایئاهب  یلخاد  تافالتخا  راک  راب  نیتسخن  يارب  وا -  ثاریم  بحاصت  رـس  رب  اعبط  و  یقوش -  گرم  زا  سپ  هک  میتفگ  ـالبق 
نتفر 287 رده  هب  زا  نوناق  تسد  اب  نوناق و  يارجم  زا  دندشن  قفوم  نیبعـشنم  نافلاخم و  هزرابم  نیا  رد  هچ  رگا  دـش . هدیـشک  مکاحم  و 

اهنآ شالت  هک  ياهجیتن  لاح  نیا  اب  دـننک . يریگولج  صاخ  يدارفا  تسد  هب  هورگ  یمومع  لاوما  نداتفا  تیئاـهب و  ییاراد  رـالد  نویلیم 
يامیـس ندناسانـش  ماجنارـس  اهذوفن و  لامعا  اههدافتـسا ، ءوس  ندش  المرب  هحفـص 353 ] هجیتـن [  نیا  تسا ، رایـسب  تیمها  زئاـح  تشاد 

يارب ناریا  یئاهب  نارس  دهدیم  ناشن  فلاخم  هورگ  فرط  زا  هدش  هئارا  كرادم  دانسا و  هک  يروط  هب  دوب . ناریا  رد  یئاهب  نارـس  یعقاو 
ناکت عیاجف  يراوخهوشر و  تلاذر و  هب  یتح  هدرکن و  يراددوخ  يروآمرش  تسردان و  لامعا  هنوگچیه  زا  دوخ  ییاراد  دایدزا  ظفح و 

نیتسخن باب و  دمحم  یلع  ازریم  شیادیپ  ماگنه  دناهدرک -  دیکأت  زین  ناخروم  زا  ياهراپ  هک  نانچ  رگا -  دناهدز . تسد  يرگید  هدـنهد 
تافارخ و اب  هزرابم  هیراجاق ، رابرد  هیلع  شروش )  ) یعون ار  اـهتیلاعف  نیا  يهزیگنا  هک  تشاد  دوجو  ناـکما  نیا  ناـیباب  تیلاـعف  ياـهزور 
هک تفگ  دیاب  دـش ، شاف  تافالتخا  زورب  زا  سپ  هک  یکرادـم  دانـسا و  مکح  هب  تسناد ، اهنیا  دـننام  یتلود و  ياههاگتـسد  متـس  ملظ و 

، یچ هدافتسا  ءوس  دارفا  دودعم  یهورگ  هک  یناکد  ناریا و  تلم  هب  تنایخ  يارب  تسا  هدمآرد  هلیـسو  تروص  هب  ناریا  رد  تیئاهب  زورما 
اجک ره  زا  هدافتـسا -  ءوس  تراغ و  لواپچ و  هب  دوخ  نارای  يدایا و  کمک  اب  و  دناهدروآ ، يور  نادـب  لانم  لام و  يروآ  عمج  رطاخ  هب 

تراجت و راک  ات  هتفرگ  مدرم  یندـیماشآ  زا  و  ناتـسیس ، يهچایرد  کمن  ات  هتفرگ  سراف  جـیلخ  وگیم  یهاـم و  زا  دنلوغـشم . دـشاب -  هک 
[ . ] 176  ] تسا هورگ  نیا  دـساف  دارفا  زا  يدودـعم  هدـع  تسد  رد  همه  همه و  يزاسرهـش ، اـهکناب ، اـهنامتخاس ، تکلمم . ناوج  عیاـنص 

لاح رد  دندرکیم ، يزابناج  یخرب  یتح  دـندوب و  دـقتعم  يرگیباب ، شیادـیپ  زاغآ  رد  هک  نایئاهب  ياههدوت  هکنیا  تفگـش  هحفص 354 ]
دناهتخادرپ اهنآ  ینابش  هب  هک  یناگرگ  هب  هجوت  نودب  هدش و  تیئاهب  ياههنجل  لفاحم و  تسد  تلآ  مارآ »  ینادنفسوگ  ناس «  هب  رضاح 

ندز نماد  دـنراد ، تسد  رد  هک  ياهبرح  اهنت  ناریا  یئاهب  ناربهر  اهییاوسر ، تافالتخا و  اهداضت ، نیا  ناـیم  رد  دـنرچیم ... یگدوسآ  هب 
ون ینییآ  دـندوب  یعدـم  هک  تیئاهب  تیباب و  ناربهر  ياعدا  فـالخ  رب  هک  ینعم  نیدـب  تسا . ناناملـسم  هب  تبـسن  یهاوخ  هنیک  شتآ  هب 

ار دوخ  يزوتهنیک  هدرک و  اـهر  ار  رگید  ناـیدا  همه  ناـنیا  دوش ، هحفـص 355 ] ملاع [  نایدا  همه  نیـشناج  دیاب  دناوتیم و  هک  دناهدروآ 
رگید نایحیـسم و  نایدوهی ، يراکمه  کمک و  اب  ناملـسم  ياـهروشک  رگید  ناریا و  رد  هک  اـجنآ  اـت  دـناهتخاس ، ناناملـسم  هجوتم  اـهنت 

تیئاـهب هب  هک  يرواـب  دوز  لد و  هداـس  ناـمدرم  رگا  تسا  یعیبـط  دـنزرویم . هـنیک  داـنع و  ناناملـسم  اـب  یناملـسم ، مالـسا و  ناـفلاخم 
دنبای فوقو  ناریا  یئاهب  لفحم  ناربهر  دـسافم  لامعا و  هنوگنیا  رب  نیـشیپ ، نایئاهب  نایباب و  رکفنـشور  ناوج و  نادـنزرف  ای  دـناهدیورگ ،

حالطصا هب  هداد و  رارق  هلیسو  ار  ناناملسم  اب  ینمشد  هدز  گنز  هحلـسا  یئاهب ، ناربهر  تهج  نیمه  هب  دننادرگیمرب . يور  نانآ  زا  انیقی 
لوغـشم و ار  تیئاهب  ناوریپ  مکحتـسم و  ار  تیعقوم  گـنرین  هلیح و  نیا  اـب  و  دـنرادیم ، هاـگن  ظوفحم  ناناملـسم  زواـجت »  زا «  ار  ناـنآ 

یلاع ناوید  رد  هدـش و  لیکـشت  يرتسگداد  رد  هک  تسا  یبلاج  رایـسب  يهدـنورپ  هورگ  نیا  لامعا  زا  رگید  ياهنومن  دـنزاسیم . مرگرس 
هک دهدیم  ناشن  تسا و  يرایـسب  قیاقح  رگنـشور  هدیـسر ، تبث  هب  لاس 1348  يهرامـش 82  هب  هک  هدـنورپ  نیا  تسا . ظوفحم  روـشک 

هدنورپ لوا  گرب  اجنیا  رد  دهدیم . رارق  لیم  فیح و  دروم  ار  تلود  مدرم و  لاملاتیب  ییاراد  هنوگچ  دنکیم و  هچ  ناریا  یئاهب  لفحم 
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نیا امش و  نیا  کنیا  دوشب . يرتشیب  هجوت  یگدیسر و  عاضوا  نیا  هب  يزورو  دریگ  رارق  هجوت  دروم  هک  دیما  نیا  اب  مینکیم ، لقن  انیع  ار 
يهعماج هکنیا  هب  هجوت  اب  امرتحم  روشک  یلاـع  ناوید  مرتحم  ناتـسداد   1348  / 2  / 27 روشک « : یلاعناوید  يهدـنورپ  گرب  نیتسخن  مه 

صخش هدیسر و  تبث  هب  ینابر  یقوش  بانج  مان  هب  هک  دناهدوب  یتالغتـسم  كالما و  ياراد  ناریا  ياهناتـسرهش  ریاس  نارهت و  رد  نایئاهب 
 ] يهلزنم هب  هک  دوخ  حاولا  راثآ و  ریاـس  یقیبطت و  يهیئاـصحا  و  يهحفص 49 ، مراهچ ، تمسق  زورون 101 ، عیدـب  نرق  باتک  رد  روبزم 

یـضارا نکاما و  كـالما و  هک  تسا  هدومن  حیرـصت  ناریا  ناـیئاهب  يرما  یلم  كـالما  يهنجل  رتاـفد  تسا و  هماـن  تیـصو  هحفص 356 ]
رد لصفم و  روبزم  نکاما  یـضارا و  كالما و  و  تسا ، مومع  هب  قلعتم  هماع و  تافوقوم  وزج  ناهج  طاقن  ریاس  ناریا و  میلقا  رد  هدوجوم 

ییاراد و ترازو  ثرا  رب  تاـیلام  یهاوگ  تشونور  هرقف  هس  عیدـب و  باـتک  يهجرختـسم  هک  تسا  دوجوم  ناـهج  ناریا و  طاـقن  يهیلک 
هدنورپ يهمیمض  هب  دانـسا  كرادم و  یپکوتف  اب  تابقر ، نآ  زا  یتمـسق  حیـضوت  يارب  یقیبطت  يهیئاصحا  عیدب و  باتک  مراهچ  دلج  نیع 
هداتسرف خروم 47   5 هسالک 1082 /  هب  ناتسا  هاگداد 5  هب  یساسایب  رارق  رودص  اب  هک  نارهت  يارسداد  یـسرپزاب  يهبعش 3   1191  / 44

هب ندنل  رد  دنـشاب  تایح  دیق  رد  هک  يردام  ردپ و  دالوا و  نودب  ، 36  / 8 خیرات 12 /  رد  ینابر ، یقوش  بانج  دناسریم : ضرع  هب  هدـش 
تباث هلابیبح  نتورف و  ربکایلع  یئالع و  هلاعاعش  هتسشنزاب  راسمیت  اقرو و  دمحم  یلع  رتکد  و  ( 9  ) هن مداخ  هلارکذ  و  دسریم ، تداهش 

دانسا و تبث  نادنمراک  نیزیمم و  نارهت و  رتفد 25  رس  يودهم  رتکد  ءانما و  یماهس  تکرش  يهریدم  تئیه  يزاریـش و  ینامحر  يداه  و 
لیکو یماقم  مئاق  رهونم  تلاـکو  تکرـش و  هب  تسا ، نیعم  صخـشم و  هطوبرم  ياههدـنورپ  رد  ناـنآ  تاصخـشم  هک  ییاراد  كـالما و 

36 و  / 11  / 16 36 و 47434 -   / 10  / 20 ياههمانحلـص 47308 -  میظنت  هب  یفوتم  كرتاـم  ندومن  لـیم  فیح و  تهج  يرتسگداد ،
مهـس نییعت  نینچمه  ینوناق و  ثارو  نییعت  تثارو و  راصحنا  ماجنا  زا  لـبق  و  هتخادرپ ، نارهت  يهناخرتفد 25  رد   37  / 3  / 12  - 47948

 ] داوم نیزاوم  فالخ  رب  حلص  دروم  تاصخشم  كالپ و  نییعت  حلص و  رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  تخادرپ  ثارو و  زا  کی  ره  ثرالا 
نودب زین  اقرو  دمحم  یلع  رتکد  و  دنیامنیم ، هحلاصم  اقرو  دمحم  یلع  رتکد  هب  هناروزم  یمسر  دانسا  رتافد  نیئآ  32 و 40  هحفص 357 ]

رب تایلام  تخادرپ  حلص و  دروم  تاصخـشم  كالپ و  نییعت  ثارو و  حلـص  رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  تخادرپ  تثارو و  رـصح  ماجنا 
37  / 3  / 12 يهرامـش 47948 -  تحت  دنهدیم ، لیکـشت   37  / 2 خیرات 1 /  رد  ناشدوخ  هک  ءانما  یماهـس  تکرـش  هب  حلـص  دـمآرد 

هیامرس دوخ -  يهمانساسا  رد  نکاما  یضارا و  كالما و  زا  يرکذ  نودب  ءانما  یماهس  تکرـش  و  دیامنیم ، هحلاصم  نارهت  هناخرتفد 25 
كالما و تالاقتنا  لقن و  يافتخا  نمـض  هک  دـنکیم ، یفرعم  يدـقن  ناـموت  نویلیم  هس  هب  هطوبرم  يهمانـساسا  قبط  ار  رـالد  نویلیم   287

نویلیم دصکی  رب  غلاب  هک  تبثلا  قح  دمآرد و  رب  تایلام  هتفای و  ماجنا  حلص  ود  رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  تخادرپ  زا  نکاما  یـضارا و 
مئاق رهونم  تلاکو  هب   37  / 7 خیرات 26 /  رد  دنوشیم  رـضحتسم  یئاضق  يرادا و  تاماقم  هک  دعب  و  دیامنیم ، يراددوخ  دوشیم  ناموت 
ءانما یماهس  تکرش  و  دنیامنیم . تثارو  رصح  هب  مادقا  مهس  زا 15000  مهس  ذخا 1054  اب  تسا  هدوب  نارادربهالک  زا  یکی  هک  یماقم 

نودـب یماقم ، مئاق  رهونم  يرایتسد  هب  یتالاعفنا  لعف و  اب  تبث  یئاراد و  يهرادا  ناسانـشراک  نیزیمم و  اب  ینابت  تبث و  نانکراک  لافغا  اب 
دانـسا یمیظنت  ياههمانحلـص  بجوم  هب  ثرا  رب  تایلام  ذـخا  یئاراد و  هرادا  هب  نآ  مالعا  لبق و  تیکلام  دانـسا  رد  یعطق  تالماعم  جرد 
تایلام حلص و  رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  نییعت  زا  لبق  ءانما  یماهس  تکرش  و  دنیامنیم ، ءانما  یماهـس  تکرـش  مان  هب  دیدج ، تیکلام 

هحفص هلمج [  نم  دنهدیم ، لاقتنا  صاخشا  هب  و  دنیامنیم ، کیکفت  میـسقت و  فلتخم  تاعطق  هب  ار  كالما  یـضارا و  تلود  دمآرد  رب 
قبط هک  هدوب  دـیواج  ناتـسلگ  مان  هب  یناتـسربق  هیلالج ، يالاب  دابآریما ، رد  عقاو  نارهت  شخب 3  كالپ 3742  تاـبقر  نیا  زا  یکی  [ 358
زین يرادرهش  ضارتعا  دروم  نارهت  يرادرهش   40  / 3 خروم 15 /   23 42 و 1561 /   / 2 خروم 19 /  4155  / 23 هرامش 1178 /  ياههمان 
مان هب  تبث  یلاع  ياروش  هیرظن  یتبث و  تاررقم  نیناوق و  تیاعر  نودب  ار  هبقر  نیا  تیکلام  دنـس  یتالاعفنا  لعف و  اب  کلذعم  هدـش ، عقاو 

هکنیا اب  و  تسا ، هداد  لاقتنا  صاخشا  هب  هدومن و  کیکفت  فلتخم  تاعطق  هب  ار  نآ  روبزم  تکرـش  و  هتفای ، لیدبت  ءانما  یماهـس  تکرش 
ناتسروگ دنتسنادیم  روبق  دوجو  اب  ار  نارهت  هس  شخب  كالپ 3741  کیکفت  میسقت و  عقوم  رد  نیسدنهم  ناسانـشراک و  تبث و  يهرادا 

سیلگنا و هجراخ  ترازو  دانسا  همیمضهب  ینابر : یقوش  گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا 
ناریا یتلود  دانسا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


حلص رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  زونه  ثارو  دنتسنادیم  و  یصوصخ ، هن  دراد  یمومع  يهبنج  دنتسنادیم  رجشم و  غاب  هن  تسا  یمومع 
نیب قفاوت  هدـیدرگ  غالبا   42  / 4  / 23 م -  هرامـش 5842 /  یط  هک  تبث  یلاع  ياروش  يأر  ربارب  دـناهدومنن و  تخادرپ  ار  هدـش  ماـجنا 
دنس رودص  هب  مادقا  هدشن ، دیق  اههمانحلص  رد  ثارو  زا  کی  ره  حلص  دروم  تاصخشم  هدشن و  لصاح  كرتام  میـسقت  هب  تبـسن  ثارو 

تلود دمآرد  رب  تایلام  حلص و  ود  ثرا و  رب  تایلام  تخادرپ  زا  هکنآ  رتبلاج  يهتکن  دنیامنیم . ءانما  یماهـس  تکرـش  مان  هب  تیکلام 
رد كالما  تالاقتنا  لقن و  هب  تبـسن  ینابت  هسیـسد و  اب  دنبای  تاجن  دوشیم  ناموت  نویلیم  دـصکی  رب  غلاب  هک  تکرـش  تبثلا  قح  يادا  و 

تاـعطق هب  ثرا  رب  تاـیلام  تخادرپ  تثارو و  رـصح  ماـجنا  زا  لـبق  ار  یلـصا  ياـهکالپ  هدوـمن و  مادـقا  هناروزم  تـبث  يهرادا  رـضحم و 
 ] دـمآرد رب  تایلام  ثرا و  رب  تایلام  ناسانـشراک  نیرومأم و  فارحنا  يارب  هدومن و  رداص  تیکلاـم  يهقرو  میـسقت و  یکیکفت  فلتخم 

دیدزاب عقوم  و  دنیامنیم ، تفایرد  رداص و  دنس  یلصا  كالپ  مان  هب  رما  قباوس  هب  هراشا  نودب  ار  هعطق  دصیس  زا  هعطق  کی  هحفص 359 ]
ندومن لالحمـضا  ثرا و  رب  تایلام  لیلقت  رب  هوالع  هک  دـنهدیم  هئارا  ار  هدـش  ازجم  كالپ  نآ  ثرا  رب  تایلام  ناسانـشراک  نیرومأم و 

يهناروزم تایلمع  هب  ملع  اب  مرتحم  سرپزاب  و  دـناهدومن ، بحاصت  دوخ  عفن  هب  ار  تلود  تایلام  زا  یتفگنه  غلابم  یلبق ، تـالاقتنا  لـقن و 
يهدام 22 ریخا  تمسق  و  یبسح ، روما  نوناق  هدام 374  یمسر و  دانسا  رتافد  يهمان  نیئآ  داوم 32 و 40  هب  هجوت  مدع  اب  نارادربهالک و 

نمض ددرگیم ، ناراکتنایخ  نارادربهالک و  درگیپ  عنم  رارق  رودص  هب  تردابم  هتسنادن  هزب  ار  بتارم  تبث ، یلاع  ياروش  يهیرظن  تبث و 
هدع کی  هب  ار  یمومع  نکاما  كالما و  یضارا و  لحمضم و  ار  تلود  دمآرد  ناموت  نویلیم  دصکی  غلبم  نابناجنیا ، قوقح  قح و  لاطبا 

نابناجنیا و قوقح  قح و  ظفح  نمض  هک  هدیناسر  مظعم  ناتسداد  نآ  راضحتـسا  هب  ار  بتارم  اذل  دنکیم . میلـست  راکتنایخ  رادربهالک و 
ار نوناق  داوم  رکذلا  قوف  دانسا  لیالد و  كرادم و  اب  ناوتیم  ایآ  هک  دنیامرف  غالبا  رما  هزب  عون  هب  تبـسن  ار  یلاع  هیرظن  یمومع ، قوقح 
اب ریخ ؟ ای  داد  ییاهر  تلادـع  لاگنچ  زا  هنانئاخ  تاـیلمع  نینچ  اـب  ار  نارادربهـالک  هزب »  عوقو  مدـع  تلع  هب  يهلمج «  اـب  دومن و  ضقن 

هحفص 361 ] تیئاهب [ » . زا  ناگتشگرب  ناگدروخ و  بیرف  زا  رفن  ءاضما 45  لحم  هقئاف  تامارتحا  میدقت 

يرتسگداد مکاحم  رد  نایئاهب 

هراشا

، تفرگرد فلتخم  ياههورگ  نیب  ناریا  رد  وا  ثاریم  میسقت  رـس  رب  هک  یتافالتخا  تیئاهب و  ياوشیپ  نیرخآ  ینابر ، یقوش  گرم  زا  سپ 
زار هک  دیدرگ  ببـس  رما  نیمه  و  دـش ، هدیـشک  ینوناق  عجارم  يرتسگداد و  هب  یئاهب  نارـس  فالتخا  راک  راب  نیلوا  يارب  میتفگ  هکنانچ 

گنهرــس صوـصخ  هـب  ناریا ، ناـیئاهب  یلم  لـفحم  فلاـخم  هورگ  دارفا  فرط  زا  هـک  یتامادـقا  زا  سپ  دــتفا . نوریب  هدرپ  زا  تاـفالتخا 
و تفرگ ، تروص  ءاـنما  تکرـش  هب  نآ  لاـقتنا  یناـبر و  یقوش  ثاریم  بحاـصت  کـلمت و  هب  ضارتـعا  رب  ینبم  خـسار ، تباـث  هتـسشنزاب 

تباث اهنآ  سأر  رد  نافلاخم و  درط  ددـصرد  ناریا ، تیئاهب  نارـس  دـش ، میلـست  ناریا  یئاضق  عجارم  هب  هورگ  نیا  فرط  زا  هک  یتاـیاکش 
ناریا نایئاهب  یلم  لفحم  ناگرا  يرما ،»  رابخا  یمسر «  يهلجم  رد  هک  یمسر  يهمانشخب  کی  راشتنا  نمض  دندمآرب . شرـسمه  خسار و 

زا روکذم  دارفا  نآ  یط  هک  ياهمانشخب  نتم  دندرک . درط  دوخ  هعماج  زا  ار  شرـسمه  خسار و  تباث  هتـسشنزاب  گنهرـس  دش ، رـشتنم  زین 
رهم و لحم  هحفـص 362 ] تسا [ : ریز  حرـش  هب  هدش ، عونمم  نانآ  هب  مالک »  مالـس و  ترـشاعم و  هنوگ  ره  هدـش و «  درط  تیئاهب  هعماج 

سدقم لفحم  هرمن 543  لآملادحتم   1344  / 2 قباطم 20 /  لامجلا 123 -  رهش  خـیرات 13  ناریا . نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  تمالع « 
خسار و تباث  هلادی  لیذ « : حرـش  هب  ار  هلاءاهب  مهیلع  سدـقا  ضرا  رد  هلارما  يدایا  هللجم  تئیه  فارگلت  همجرت  هناکرا  هلادیـش  یناحور 

مالعا رما »  يدایا  تسا « » . عونمم  وا  اب  مالک  مالس و  ترشاعم و  هنوگ  ره  دیهد  عالطا  نارای  هب  دورطم ، رما ، هب  تالمح  تلع  هب  شلایع 
ناماس نآ  رد  یهلا  نارای  مومع  هب  اروف  ار  بتارم  دـنیامرف  ررقم  ددرگیم . لاسرا  ادـعب  مه  روبزم  نیدورطم  لـماک  تاصخـشم  درادیم ،
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خسار تباث  هتسشنزاب  گنهرس  يرما ، رابخا  هلجم  رد  نآ  رشن  همانشخب و  نیا  راشتنا  لابند  هب  لفحم . یـشنم  دیئأت  ءاجر  اب  دنیامرف . مالعا 
پیترـس تباث ، بیبح  یلقهاش ، یلقـسابع  هتـسشنزاب  گنهرـس  زا : بکرم  ناریا  نایئاهب  یلم  لفحم  ياـضعا  رفن  ( 9  ) هن هیلع  شرـسمه  و 

یحور یماقم ، مئاق  رهونم  میکح ، رهچونم  روسفرپ  یمیدـق ، ضایر  رتکد  ونون ، ملـسم  يرداـن ، هیهب  وناـب  بارهـس ، هلاتیادـه  هتـسشنزاب 
نتورف ربکا  یلع  يزاریش ، ینامحر  يداه  اقرو ، دمحم  یلع  رتکد  یئالع ، هلاعاعش  هتسشنزاب  راسمیت  مان  هب  لفحم  يدایا  رفن  جنپ  بابرا و 

زین ناریا  تیئاهب  نارس  لباقم ، رد  هحفص 363 ] دندرک [ . تیاکـش  روشک  یئاضق  تاماقم  هب  ارتفا ، تمهت و  داریا  ماهتا  هب  براش  شیم  و 
دندش یعدم  هدومن و  لفحم  رادکرام  ياهذغاک  صوصخم و  رهم  زا  هدافتـسا  ءوس  تناما و  رد  تنایخ  هب  مهتم  ار  خسار  تباث  گنهرس 

دـش و لیکـشت  هنیمز  نیا  رد  ياهدـنورپ  هجیتن  رد  دـنریگ . رارق  بیقعت  تحت  تاماهتا  نیا  هب  دـیاب  شناراـی  رگید  خـسار و  گنهرـس  هک 
اما دـندش . هدـناوخارف  همکحم  هب  هدـناوخ »  داد  ناونع «  هب  نارگید  یلقهاش و  گنهرـس  و  هاوخداد »  ناونع «  هب  خـسار  تباـث  گـنهرس 
ریثک ربتعم و  دـیارج  رد  هن  هدوب و  یـصوصخ  يهیرـشن  کـی  رد  ارتـفا ، تمهت و  هکنیا  هب  دانتـسا  اـب  نارهت ، يارـسداد  راـیداد  سرپزاـب و 

ار خسار  تباث  گنهرس  تیاکـش  تسا ، یـصاخ  يهدیقع  ناوریپ  هب  طوبرم  یـصوصخ و  تافالتخا  هک  لیلد  نیا  هب  نینچمه  و  راشتنالا ،
خیرات 10 هب  3 و  ناد 44 -  هوزج  هرامش 1191 -  يهدنورپ  رد  هک  سأر  نیا  نتم  دنکیم . رداص  يرفیک  بیقعت  عنم  رارق  هتسنادن و  دراو 

شرسمه خسار و  تباث  هلادی  هتسشنزاب  گنهرس  راکرس  نارهت  يرتسگداد  مرتحم  تسایر  تسا : حرش  نیا  هب  هدیـسر ، تبث  هب   47  / 12 / 
بیبح یلقهاش ، یلقسابع  هتسشنزاب  گنهرس  راکرـس  مان  هب  ناریا ، نایئاهب  یلم  لفحم  ءاضعا  رفن  هن  هک  دنملظتم  خسار  تباث  مرتحنم  وناب 

مئاق رهونم  میکح ، رهچونم  روسفرپ  یمیدـق ، ضایر  رتکد  ونون ، ملـسم  يردان ، هیهب  وناـب  بارهـس ، هلاتیادـه  هتـسشنزاب  راـسمیت  تباـث ،
يزاریش ینامحر  يداه  اقرو ، دمحم  یلع  رتکد  یئالع ، هلاعاعش  هتـسشنزاب  راسمیت  مان  هب  لفحم  يدایا  رفن  راهچ  بابرا و  یحور  یماقم ،

يرما رابخا  هلجم  رد  هک  ناونع  نیا  هب  دـندز ، ارتفا  تمهت و  نانآ  هب  هدرک ) هفاضا  مه  ار  براش  مناخ  اقآ و  مان  دـعب  و   ) نتورف ربکایلع  و 
خسار تباث  هلادی  درط  لیذ : حرش  هب  یتارابع  رکذ  اب   105 هحفص 364 - ] لاس 1344 [  يهرامش 2 و 3  رد  ناریا  نایئاهب  یناحور  لفحم 
عالطا نارای  هب  دورطم ، رما  هب  تالمح  تلع  هب  شلایع  خـسار و  تباث  هلادـی  هلاءاهب ، مهیلع  سدـقا  ضرا  رد  هلارما  يدایا  هللجم  تئیه  - 

رونلارهش خیرات  ناریا -  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  نارهت -  رما » . يدایا  تسا . عونمم  وا  اب  مالک  مالـس و  ترـشاعم و  هنوگ  ره  دیراد ،
هدومن سدقم  لفحم  نآ  یمسر  قاروا  زا  هدافتسا  ءوس  هک  قاثیم  دهع و  نیـضقان  دروم  رد  هناکرا -  هلادیـش  یناحور  سدقم  لفحم   122

تمحازم هتـشاد و  لاسرا  یهلا  زیزع  نارای  دارفا  تهج  هدومن و  رداص  لوعجم  یبیتاکم  هدرک و  لعج  ار  هللجم  تئیه  نآ  كرام  رهم و  و 
عاطم رماوا  زا  یتمـسق  دـیدرگ . ضورعم  هناکرا  هلادیـش  یهلا  مظعا  لدـعلا  تیب  سدـقا  تحاس  هب  بتارم  دزاسیم و  مهارف  ابترم  ار  نانآ 
رودـص نارهت و  یناحور  لفحم  ياهذـغاک  هحولرـس  رهم و  لعج  رد  یهلا  قاثیم  نیـضقان  راجنهان  لامعا  ددرگیم « . لقن  اـنیع  كراـبم 
هلاءاهب هیلع  ینامحر  بانج  هلارما  رویغ  نحتمم و  زاتمم و  مداخ  هب  خـسار  تباث  هلادـی  هلمج  لفحم ، نآ  لبق  زا  لوعجم  یبیتاکم  هناروزم 

هب هتبلا  دـنریگن ، هجیتن  تهبـش  ءاـقلا  زا  دـنناوتن و  هنخر  هلارما  رد  نوچ  هریرـش  يهلیذر  سوفن  نیا  دـیدرگ . رثأـت  ریحت و  ثعاـب  لـصاو و 
لفحم هب  طوبرم  ياههمان  كرام  رهم و  لعج  دانـسا  نینچمه  اوران و  بذک و  ياهتبـسن  نانآ  هب  تسا ، هدمآ  خلا ... هیـضرم و  ریغ  لئاسو 

ءانما یماهس  تکرـش  لاوما  زا  ناگدربمان  بلط  ناموت  نویلیم  کی  بیرق  هک  تسا  نیا  ناگدربمان  رگید  تیاکـش  دناهداد . نارهت  نایئاهب 
دوخ عفن  هب  ار  نآ  لـفحم  ناریدـم  تکرـش و  نایدـصتم  یلو  دوش ، تاربم  تاریخ و  فرـص  دـیاب  نآ  هیامرـس  هحفـص 367 ] هک [  تسا 

تیعم رد  خسار  تباث  ياهلیکو  سپس  و  دنتسین . وا  مهس  ناموت  نویلیم  کی  دادرتسا  هب  رضاح  لاح  ره  هب  دننکیم و  هدافتسا  بحاصت و 
هب هیریخ  روما  رد  فرـص  ناونع  هب  هعماج  دارفا  ار  کـلامم  ریاـس  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  ناـیئاهب  لاوما  هیلک  هک  دنتـشاد  مـالعا  يو  دوخ 

كالما لاوما و  هب  عجار  فیلکت  نییعت  هک  دـعب ، هب  لهچ  يهحفـص  زا  عیدـب ، نرق  باـتک  رد  زین  ناـشیا  دـناهداد و  یناـبر  یقوش  موحرم 
نوچ لاس 1336  رد  وا  توف  زا  دـعب  یلو  هدومن ، رکذ  ار  لاوما  ندوب  یمومع  تیفقو و  دوخ  تیـصو  رد  احیرـص  تسا ، ناریا  رد  دوجوم 

زوجم هنوگچیه  نودـب  ناگدربمان  هیلاراشم ، ناردارب  نارهاوخ و  لایع و  مان  هب  تثارو  رـصح  یهاوگ  ذـخا  اـب  هتـشادن ، لوا  هجرد  ثراو 
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تایلام تخادرپ  زا  رارف  يارب  ار  نایئاهب  هعماج  هیامرـس  زا  يرادقم  دناهداد و  لاقتنا  اقرو  دمحم  یلع  رتکد  هب  ار  روکذـم  كالما  لاوما و 
لاقتنا بکترم  هلیسو  نیدب  دناهداد و  تبث  یفرعم و  تسا ، دوجوم  هدنورپ  رد  نانآ  یماسا  هک  ياهدع  مان  هب  زین  ار  هیقب  و  دندومنن ، مالعا 
اهلآملا دـحتم  هیلک  نوچ  بیذاـکا  رـشن  ارتفا و  صوصخ  رد  - 1 دوشیم : رظن  راهظا  لیذ  حرـش  هب  هک  دـناهدش  يرادربهـالک  ریغ و  لاـم 

توف خـسار  تباث  ياقآ  تاراهظا  بسح  زین  هیلاراشم  تسا و  یلقهاش  یلقـسابع  هتـسشنزاب  گنهرـس  ءاـضما  هب  يرما  راـبخا  رد  جردـنم 
فرـص هدـش ، هداد  تبـسن  صوصخ  نیا  رد  قوف  رد  جردـنم  صاخـشا  ریاس  هب  هک  یماهتا  و  ددرگیم . رداص  بیقعت  یفوقوم  رارق  هدرک 

رد هدرک و  زورب  هحفـص 368 ] رکذـلا [  قوف  يهدـیقع  ناـبحاص  نیب  هک  تسا  یتاـفالتخا  هلـسلس  کـی  هب  طوبرم  عوضوم  هکنیا  زا  رظن 
زین نایئاهب  لفحم  ياهذغاک  هحولرـس  رهم و  لعج  ثیح  زا  دشاب و  هتـشاد  قادصم  بیذاکا  رـشن  ات  هدشن ، سکعنم  مه  یمومع  تایرـشن 

طقف يرما  رابخا  رد  اریز  تسین ، دوجوم  دنـشاب ، هداد  عقاو  فـالخ  رب  یتبـسن  نینچ  ناـگدربمان  هک  یلیلد  رکذـلاقوف  تاـهج  زا  رظنفرص 
دوجوم دنشاب ، هداد  تیاکـش  هب  یلعج  دانـسا  رکذلا  قوف  صاخـشا  هکنیا  زا  يرثا  هدش و  پاچ  ناهج  نایئاهب  یناحور  لفحم  ياهفارگلت 

هجوت اب  تاکـش  ياعدا  دروم  تناما  رد  تنایخ  صوصخ  رد  ددرگیم . قداص  يرفیک  بیقعت  عنم  رارق  یفاک  لیلد  دـقف  تلع  هب  تسین و 
ریاس ینابر و  یقوش  موحرم  ثراو  تثارو  راصحنا  گرب  هظحالم  تسا و  هدنورپ  همیمض  نآ  زا  یتشونور  هک  ءانما  تکرـش  همانـساسا  هب 

تسین و دوجوم  دناهدوب ، میهـس  روکذـم  موحرم  تیـصو  دروم  لاوما  تکرـش و  هیامرـس  رد  تاکـش  هکنیا  هب  یلیلد  هدـنورپ  تاجردـنم 
رد تنایخ  ثیح  زا  ءانما  تکرـش  لماع  ریدـم  لفحم و  یلعف  یـشنم  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  و  دـنرادن ، یـصوصخ  یکاش  ثیح  زا  یتمس 

هرداص رارق  اب  اتجیتن  نارهت . يارـسداد  سرپزاب  ددرگیم . رداص  يرفیک  بیقعت  عنم  رارق  هزب  عوقو  مدع  تلع  هب  ریغ  لام  لاقتنا  تنماما و 
يزامن  نارهت -  يارسداد  رایداد   1347  / 12  / 16 دوشیم . غالبا  ینوناق  ررقم  تلهم  ضارتعا و  قح  رکذ  اب  دوشیم ، تقفاوم 

رارق هب  ضارتعا  ددجم و  تیاکش 

خسار و تباث  هتـسشنزاب  گنهرـس  اهنآ  سأر  رد  ناریا و  یئاهب  لفحم  نارـس  نافلاخم  بیقعت ، عنم  رارق  ینعی  مکح ، نیا  رودص  لابند  هب 
زا ناشیا  يوربآ  تیثیح و  کـته  - 1 ریز : دراوم  هب  دانتـسا  اب  هرداص ، رارق  هب  ضارتعا  نمـض  هتـسشنن و  تکاس  هحفص 369 ] شرسمه [ 

، تناما رد  تنایخ  - 3 لفحم . رهم  زا  هدافتـسا  ریوزت و  لعج و  ندرک  ناونع  اب  تمهت ، ارتفا و  هزب  باکترا  - 2 ناریا . نایئاهب  لفحم  فرط 
زا يارب  تلود  نیرومأم  اب  ینابت  - 4 دناهتشاد . ءانما  تکرش  هیامرس  رد  شرسمه  يو و  هک  یمهس  ینابر و  یقوش  ثاریم  میسقت  هنیمز  رد 

ياوعد هدرک ، تیاکـش  ناریا  نایئاهب  لفحم  هیلع  یناـبر . یقوش  لاوما  كـالما و  ینوناـق  ریغ  لاـقتنا  لـقن و  ثرا و  رب  تاـیلام  ندرب  نیب 
هام دادرخ  مشش  تسیب و  خیرات  هب  هک  دش  لیکـشت   15597  - 1082 هرامـش 47 /  اب  يرگید  يهدنورپ  هجیتن  رد  دـندرک . زاغآ  ار  ياهزات 

شورف ریرح  داوج  نایاقآ  زا  دـندوب  بکرم  ناسرداد  تئیه  تفرگ . رارق  یگدیـسر  دروم  زکرم ، ناتـسا  هاگداد  مجنپ  يهبعـش  رد  ، 1348
هعقاو نایرج  هک  دوب ، بیقعت »  یفوقوم  رارق  بیقعت و  عنم  رارق  هب  ضارتعا  یگدیـسر «  عوضوم  و  راشتـسم ، رواخ  دـمحم  رتکد  و  سیئر ،

: میروآیم ریز  رد  تسا ، یلبق  هاـگداد  يأر  دـییأت  تقیقح  رد  هک  هاـگداد  ددـجم  يأر  هدـش و  میظنت  سلجم  تروـص  نتم  زا  لـقن  هب  ار 
مود يهبعش  رد   44  / 3 خیرات 12 /  رد  خسار  تباث  مرتحم  وناب  ناشیا  رسمه  خسار و  تباث  هلادی  هتسشنزاب  گنهرـس  ياقآ  راک -  نایرج 

هک تسا  هریغ  لعج و  ءارتفا  تباب  زا  اهنآ  تیاکش  هک  دناهدرک  حیرـصت   44  / 4 هیئاوکش 25 /  بیقعت  رد  هدش و  رضاح  نارهت  یـسرپزاب 
نینچ ار  ناشدوخ  تیاکش  حیاول  يدعب و  تاحیضوت  یگدیسر و  نایرج  رد  یلو  تسا ، هدش  هداد  تبسن  اهنآ  هب  نایئاهب  لفحم  فرط  زا 

درط ار  نانآ  اهیئاهب  لـفحم  هک  بیترت  نیدـب  هحفـص 370 ] تسا [ ، هدـش  وربآ  تیثیح و  کته  اهنآ  هب  تبـسن  ـالوا  هک : دـناهدرک  ناونع 
ریوزت و لعج و  تبـسن  نانآ  هب  اهیئاهب  لفحم  ایناث  دـناهدرک . عونمم  نانآ  اب  مالک  مالـس و  ترـشاعم و  زا  ار  دوخ  نارای  هدرک و  یناحور 

نانآ هب  دناهدوب  کیرـش  تاکـش  هک  ءانما  یماهـس  تکرـش  صوصخ  رد  اثلاث  دناهدش . ءارتفا  هزب  بکترم  هلیـسو  نیدب  تسا و  هداد  هریغ 
بکترم تسا ، هدوب  ناریا  ياهیئاهب  صوصخم  هدوب و  فقو  هک  يدـنفا  یقوش  كرتام  صوصخ  رد  اعبار  تسا . هدـش  تناـما  رد  تناـیخ 
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دانـسا میظنت  يرادربهالک و  ریوزت و  لعج و  تلود و  تاـیلام  ندرب  نیب  زا  يارب  تلود  نیرومأـم  اـب  یناـبت  لـیبق  زا  هدـش  یفلتخم  مئارج 
هب هدرک و  لیم  فیح و  ار  لاملاتیب  هوجو  بیترت  نیدـب  هریغ و  تثارو و  رـصح  زا  لبق  یمومع  نکاما  كالما و  لاقتنا  لقن و  هناروزم و 

44  / 10 خیرات 15 /  زا  سپـس  هدروآ ، لمع  هب  یتامادقا  هبعش 2  سرپزاب  ياقآ  دناهدناسر . دوخ  نارای  تاحیرفت  يدرگناهج و  فرـصم 
دروم هک  دـناهدرک ، رداص  یئاهن  رارق   47  / 12 خیرات 10 /  هب  یگدیـسر  زا  سپ  دناهدش و  تاقیقحت  يدصتم  موس  هبعـش  سرپراب  ياقآ 

عوضوم قاروا  يهدـننک  ءاضما  ماهتا  صوصخ  رد  بیذاکا  رـشن  ءارتفا و  هب  تبـسن  روبزم  رارق  رد  تسا ، هدـش  عقاو  رایداد  ياقآ  تقفاوم 
هب نیمهتم  ریاس  صوصخ  رد  دـناهدرک و  رداص  بیقعت  یفوقوم  رارق  توف  تلع  هب  یلقهاش  یلقـسابع  هتـسشنزاب  گنهرـس  ینعی  تیاکش 

یکاش درادن و  یتمـس  نوچ  تاکـش  ياعدا  دروم  تناما  رد  تنایخ  هب  تبـسن  و  دناهدرک -  رداص  بیقعت  عنم  رارق  یفاک  لیلد  دقف  تلع 
 ] رداـص يرفیک  بیقعت  عنم  رارق  هزب  عوقو  مدـع  تلع  هب  ریغ  لاـم  لاـقتنا  تناـما و  رد  تناـیخ  ثیح  زا  دـنوشیمن ، بوسحم  یـصوصخ 

همیمض لصفم  ياهحیال  کی  ره  دناهدرک و  ضارتعا  رارق  هب  تبسن  خسار  تباث  مرتحم  وناب  هلادی و  ياقآ  تاکش  دناهدرک ، هحفص 371 ]
هب عاجرا و  هبعـش  نیا  هب  تبث و   47  / 12  / 19 يهرامـش 15597 - هب  لاسرا و  زکرم  ناتـسا  هاگداد  هب  هدنورپ  اذل  و  تسا ، هدرک  هدنورپ 

عامتسا زا  سپ  دراد . رارق  رظن  تحت  روبزم  يهدنورپ  و  لیکشت ، الاب  حرـش  هب  هاگداد  کنیا  تسا . هدیدرگ  تبث   1082  - 47 هسالک 5 - 
يأر دوشیم : هتفرگ  میمـصت  یفاک  يهرواشم  هدنورپ و  قاروا  يهعلاطم  ققحم و  وضع  [ 177  ] رواخ دمحم  رتکد  ياقآ  یهافـش  شرازگ 

حرطم هاـگداد  نیا  رد  هتفرگ و  رارق  ضارتعا  دروم  رارق  رد  نارهت  يارـسداد  مود  يهبعـش  سرپزاـب  ياـقآ  میمـصت  دروم  هچنآ  هاـگداد - 
قاروا نوچ  بیذاکا  رـشن  ءارتفا و  تباب  زا  دـشابیم . ریغ  لام  لاقتنا  تناما و  رد  تنایخ  ایناث  بیذاـکا و  رـشن  ءارتفا و  عوضوم  ـالوا  تسا 

زا یلاخ  صوصخ  نیا  رد  سرپزاب  ياقآ  رارق  اذل  هدش  توف  هیلاراشم  دشابیم و  یلقهاش  یلقسابع  هتسشنزاب  گنهرـس  ءاضما  هب  هیکردم 
زا يرگید  لیلد  تسین و  ظوحلم  دشاب  هدش  رداص  نانآ  زا  هک  ياهیرشن  نوچ  دروم  نیا  رد  نیمهتم  ریاس  ددرگیم . دییأت  هدوب و  لاکـشا 
 ] تباب زا  اما  و  ددرگیم ، دییأت  هدوب و  لاکـشا  زا  یلاخ  اتجیتن  سرپزاب  ياقآ  رارق  زین  صوصخ  نیا  رد  اذـل  هدـشن ، زاربا  تاکـش  يهیحان 

تاکش هتشون  اصوصخم  قیقحت  عجارم  رد  تاکـش  تاراهظا  هدنورپ و  قاروا  هب  هجوت  اب  ریغ  لام  لاقتنا  تناما و  رد  تنایخ  هحفص 372 ]
تبث نارهت  يارسداد  رتفد  رد   44  / 5  / 11 هرامش 26592 -  هب  هک  ناشدوخ  هیئاوکـش  نیلوا  رد  ناشیا  رـسمه  خسار و  تباث  هلادی  ياقآ 

تساوخداد میدقت  تهج  هدومن و  راکنا  ار  نابناجنیا  ملسم  قوقح  قح و  ءانما  یماهس  تکرـش  نوچ  یناث  رد   ) هکنیا رب  ینبم  تسا ، هدش 
صیخـشت یقوقح  فـالتخا  عوضوم  هدـنورپ  تاـیوتحم  ریاـس  و  تسین )... رودـقم  ناـبناجنیا  يارب  ربمت  هجو  میدـقت  یقوقح و  عجارم  هب 

نمـض هدوب و  لاکـشا  زا  یلاخ  اتجیتن  زین  صوصخ  نیا  رد  سرپزاب  ياقآ  رارق  اذـهیلع  تسا ، يرفیک  هبنج  دـقاف  ارهاظ  نوچ  و  ددرگیم ،
یهاوخ و ماجرف  لباق  غالبا  خـیرات  زا  زور  هد  فرظ  یعطق و  ریغ  يأر  نیا  دوشیم . دـیئأت  روبزم  رارق  یـصوصخ  تاکـش  تاـضارتعا  در 

تهج نیا  زا  رتـشیب  ار  نآ  اـم  هک  یئاـضق ، مکاـحم  رد  هقرف ، نیا  شکمـشک  زا  ياهنومن  دوب  نیا  دـشابیم . روشک  یلاـع  ناوید  رد  حرط 
نیرتمک اب  یتسرپ ، دوس  يزیگنا و  هلیح  يزاب و  هقرف  زا  تسا  یکاح  رتشیب  هک  یتافالتخا  ددرگ ، مولعم  نانآ  مهم  ياهفالتخا  هک  میدروآ 

، دیسریم پاچ  هب  رثا  نیا  هک  یئاهزور  نیرخآ  رد  هحفـص 373 ] نآ [ . لاثما  ای  يرکف  ای  ياهدیقع  هب  تسا  طوبرم  هک  يروما  زا  ياهیام 
هبنشجنپ 26 زور  تاعالطا  همانزور  تسا . هدش  ینادنز  ریگتـسد و  ناریا  نایئاهب  لفحم  هدنیامن  ینادزی  ربژه  ياقآ  هک  دنتـشون  اههمانزور 

غلبم هیدأت  هب  هجوت  اب  دنک . يراذگ  هیامرس  یبونج  ياکیرما  رد  لایر  درایلیم  تساوخیم 20  ینادزی  ربژه  دسیونیم : نینچ  دادرم 1357 
دوـجو تـلعب  يو ، عفادــم  لـیکو  فرط  زا  ینادزی  ربژه  يارب  سرپزاـب  فرط  زا  هرداـص  هـقیثو  رارق  ناـموت  نوـیلیم  تصــش  دــصکی و 

تـشادزاب بش  نیمود  بشید  ینادزی  ربژه  دـشن . تقفاوم  نادـنز  زا  وا  يدازآ  اب  روشک ، ياهارـسداد  رد  ربژه  هیلع  فلتخم  ياههدـنورپ 
راتکه دصراهچ  ینوناق  ریغ  فرـصت  ماهتا  هب  ینادزی  ربژه  ندش  ینادنز  ربخ  راشتنا  زا  سپ  دنارذگ . يرتسگداد  خاک  نادـنز  رد  ار  دوخ 

تایاکـش دسریم  رظنب  تسا . تبث  ناتـسدرا  لقتـسم  شخب  هاگداد   37  - 13 هرامـش 956 -  هب  نآ  هدـنورپ  هک  دزی  رد  یتلود  ياـهنیمز 
سرپزاب هتشذگ  زور  تقو  رخآ  دوش . حرطم  دناهتفرگ  رارق  ینادزی  ربژه  زواجت  دروم  یلکشب  هک  یتاسـسؤم  ای  دارفا و  طسوت  زین  يرگید 
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 « نردم رپوس  هناخ «  کی  رد  ینادزی  ربژه  دادن . صیخـشت  ربتعم  دش  هئارا  ربژه  يدازآ  يارب  هک  ار  یئاههقیثو  دانـسا و  ارـسداد  هبعش 14 
ناناگرزاب همیب  کناب  لماع  ریدم  تفارش  نیسح  هب  البق  هناخ  نیا  درکیم . یگدنز  دشابیم ، یکینورتکلا  ینمیا  ياهمتسیس  هب  زهجم  هک 

ینادزی ربژه  هحفص 374 ] درک [ . يرادیرخ  تفارش  زا  نازرا  تمیق  هب  ار  هناخ  نیا  ربژه  کناب ، ندش  تسکشرو  زا  سپ  هک  تشاد  قلعت 
ياهیراذگ هیامرس  زا  ناوتیم  هک  تسا  هدرک  يراذگ  هیامرس  روشک  زا  جراخ  رد  یعیسو  نازیم  هب  یلخاد ، ياهیراذگ  هیامرـس  رب  هوالع 

هبعـش سرپزاب  یچـشرف  ریما  طسوت  نارهت  يارـسداد  رد  هک  یئاههدنورپ  نیرتمهم  زا  یکی  درب . مان  دنفـسوگ  دـیلوت  يارب  ایلارتسا  رد  يو 
هک یفالتخا  رطاخ  هب  هک  تسا  ینادزی  ربژه  هیلع  يراهنا  شخبناهج  تیاکـش  هدنورپ  تسا  یگدیـسر  تسد  رد  ارـسداد  یـسرپزاب  راهچ 
رد تسا ، لاس  ود  هب  کیدزن  هک  دندرک  بورـضم  تدش  هب  ار  شخبناهج  يو  يدایا  ربژه  روتـسد  هب  دمآ  دوجوب  شخبناهج  ربژه و  نیب 

بورضم تلع  دوشیمن . هدهاشم  يو  لاح  رد  يدوبهب  تسا  هتفرگ  ماجنا  ناکشزپ  فرط  زا  هک  یشالت  مامت  اب  دربیم و  رـسب  ءامغا  لاح 
میظع هیامرـس  کی  جورخ  اب  يو  تفلاخم  نینچمه  یکناب و  ماقم  کی  هیلع  غورد  تداهـش  اب  يو  تفلاخم  تقیقح  رد  شخبناهج  ندش 

ربژه هک  درک  مالعا  تفرگ  تاعالطا  همانزور  اب  يراهنا  شخبناـهج  ناـکیدزن  زا  یکی  هک  یـسامت  رد  دوب . ناریا  زا  ینادزی  ربژه  طـسوت 
يارب دنک و  يراذـگ  هیامرـس  یبونج  ياکیرما  رد  هدرک و  جراخ  ناریا  زا  ینوناق  ریغ  روط  هب  ناموت  نویلیم  رازه  ود  لداعم  تشاد  دـصق 
زابرـس راک  نیا  زا  ربژه  لمع  ندوب  ینوناق  ریغ  هب  هجوت  اب  شخبناهج  اما  دـهدب . ار  اهراک  بیترت  اـت  تساوخ  شخبناـهج  زا  عوضوم  نیا 

اب شخبناـهج  رـسمه  یقارع  ارهز  هـک  یئوـگتفگ  رد  دـندرک . بورـضم  تدـش  هـب  ار  شخبناـهج  ربژه  دراـگ  دارفا  دـعب  زور  دـنچ  دز و 
نیا رد  يراهنا  شخبناهج  رسمه  درک . شاف  همانزور  يارب  ربژه  لامعا  زا  ار  ياهزات  رارسا  يو  دروآ  لمع  هب  تاعالطا  همانزور  راگنربخ 

کتک تدـش  هب  ینادزی  ربژه  نارودزم  زا  رفن  شـش  طـسوت  مرهوش  هک  دوب  هامدنفسا 2534  مهدزون  بش  تفگ : یـصاصتخا  يوگتفگ 
گنر يریـش  ناکیپ  کی  رد  هک  ربژه  دارفا  هلمح  دروم  هک  دربیم  ناتـسرامیب  هب  هجلاعم  يارب  ار  هناخ  مدختـسم  مرهوش  بش  نآ  دروخ .

دوب هدید  بیـسآ  تدش  هب  هک  یلاح  رد  ار  وا  تسا  هدش  هتـشک  اهنآ  اب  هلباقم  رد  مرهوش  هکنیا  روصت  هب  اهنآ  تفرگ ، رارق  دندوب  هتـسشن 
کیدزن یلو  درب  ردب  ملاس  ناج  دوب  يوق  یندب  ظاحل  زا  شخبناهج  نوچ  یلو  دـندرک  رارف  دـنتخادنا و  هحفـص 375 ] نابایخ [  رانک  رد 

دوب یتفلاخم  مرهوش  هب  ربژه  نارودزم  هلمح  تلع  درک : هفاضا  يراهنا  رـسمه  تسا . یـشوهیب  لاح  رد  يرتسب و  هک  تسا  مین  لاـس و  ود 
تامدـقم دورب و  یبونج  ياـکیرما  هب  ناـموت  نویلیم  اـب 50  شخبناـهج  تساوخیم  ربژه  درک . یبوـنج  ياـکیرمآ  هب  نتفر  دروـم  رد  هک 

رد بش  نیرخآ  درکن و  تقفاوم  مرهوش  دوب  ینوناق  ریغ  راک  نیا  نوچ  دنک . مهارف  اجنآ  رد  ناموت  نویلیم  اب 2000  ار  وا  يراذگ  هیامرس 
رـسمه دنـشکب . مهدیم  ار  تیاـههچب  نز و  وت و  تفگ  ربژه  دوـمن . تمواـقم  وا  یلو  درک  دـیدهت  ار  مرهوـش  هحلـسا  اـب  ربژه  اـم ، هناـخ 
نویلیم کناب 274  هب  نوچ  یلو  دریگب  رابتعا  ناـموت  نویلیم  تارداص 50  کناب  زا  تساوخیم  ربژه  تفگ : نینچمه  يراهنا  شخبناـهج 

اب هک  یتارکاذـم  اـب  ربژه  هوـالعب  تفرگ . ار  کـناب  نیا  رد  ماهـس  دـیرخ  هب  میمـصت  عـقوم  نیمه  زا  دـندادن و  وا  هب  دوـب  راکهدـب  ناـموت 
ياکیرما رد  يراذگهیامرـس  يارب  ار  دوخ  هشقن  ات  دریگب  گرزب  ياهماو  يوسنارف  کناب  دـنچ  زا  تساوخیم  دوب  هدرک  هسنارف  ياهکناب 

ره دراد  هک  یلاـم  تردـق  اـب  دزادـنیب و  هار  يداـصتقا  جرم  جره و  ناریا  رد  دـهاوخیم  دوـب  هتفگ  مرهوـش  هب  ربژه  دـنک . مهارف  یبوـنج 
اب ناریا  رد  رگا  هک  تساوخیم  روظنم  نیا  هب  مه  ار  یبونج  ياکیرما  رد  يراذگ  هیامرس  دنک . جلف  دهاوخیم  هک  ار  ینامزاس  هاگتـسد و 
اب اـت  تساوخ  مرهوش  زا  ربژه  تفگ : درک و  هراـشا  یلم  کـناب  زا  ماو  هلئـسم  هب  يراـهنا  رـسمه  دـنک . رارف  اـجنآ  هب  دـش  وربور  تسکش 

تاماقم هیلع  هک  تساوخ  مرهوش  زا  دشن  تقفاوم  کناب  يوس  زا  یتقو  دریگب و  ماو  یلم  کناب  زا  يزارفارس  سابع  مانب  یـصخش  کمک 
دش . وا  ندرک  بورضم  بجوم  راکنیا  زا  مرهوش  عانتما  دهدب و  تداهش  هوشر  تساوخرد  ماهتا  هب  کناب 

یقرواپ

یلع ازریم  راثآ  هلمجزا  دـنکیم ، زواجت  دـلج  تسیب  دـصکی و  زا  یئاهب  فلتخم  ياههقرف  یلـصا  ناراذـگهیاپ  زا  نت  راهچ  راثآ  اهنت  [ 1]
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دلج  14 ینابر ) یقوش   ) يدنفا یقوش  دلج ،  11 ءاهبلادبع )  ) يدنفا سابع  دلج ،  22 هللاءاهب )  ) يرون یلعنیسح  ازریم  دلج ، باب 73  دمحم 
 - اهنآ هب  یـسرتسد  هک  دراد  دوجو  رگید  يهتـشون  خیرات و  هلاسر ، حول ، اهدص  اهنیا ، رب  هوالع  دـمآ . دـهاوخ  لیـصفت  هب  اهنآ  حرـش  هک 

. تسا رسیم  يراوشد  هب  نایئاهب -  لفاحم  زا  جراخ 
ص 72. يورسک ، دمحا  يرگیئاهب ، [ 2]

خیـش هک  دـنیاشگیم  ضارتعا  هب  نابز  دوشیم  وگزاب  نایخیـش -  زا  اصوصخم  یهورگ -  دزن  یئاسحا  دـمحا  خیـش  تاداـقتعا  یتقو  [ 3]
هکنیا تفگـش  دوب . نایم  رد  ناتـسود  زا  یهورگ  اب  ثحب  نیمه  باتک  شراگن  نایرج  رد  هکنیا  اـمک  تسا ، هتفگن  ینانخـس  نینچ  زگره 

خیـش نانخـس  يهدرـشف  حرـش  زا  سپ  هدوب و  فقاو  ضارتعا  نیا  هب  دوخ ، يرگییاهب  باـتک  شراـگن  ناـیرج  رد  يورـسک ، دـمحا  دـیس 
ياههتفگ زا  یتسرد  یهاگآ  ناشیا  هوبنا  دنتـسه ، نایخیـش  هک  زین  نونکا  دندیمهفیمن و  چیه  ار  اهنیا  مدرم  هکنآ  رتتفگـش  دسیونیم « :

دیدرگزاب و امـش  رگا  و  هتفگن »  ینانخـس  نینچ  خیـش  دنیوگب « : دـنناوخب و  ار  اهنیا  نانآ  زا  یناسک  اسب  هچ  و  دـنرادیمن ، یئاسحا  خـیش 
دوـخ يور  رب  یخیــش  ماـن  دریگیم و  ادـج  مدرم  زا  ار  دوـخ  امــش  هـک  تساـهزیچ  هـچ  رب  تـسا ؟... هـتفگ  هـچ  خیــش  سپ  دــییوگب « :

(. 21  - ص 22 يرگیئاهب ،  « ) دنتسناوتن یخساپ  دندنامرد و  دید  دیهاوخ  هک  تساجنآ  رد  دیراذگیم » ؟...
.86 ص 93 -  يرگیئاهب ، [ 4]

دمحا دـسیونیم ... « : تسا  هداد  يور  تیئاـهب  رد  هک  ییاهباعـشنا  يهراـبرد  یئاـهب ،»  ناربهر  یـسایس  شقن  خـیرات و  يهدنـسیون «  [ 5]
ینارادفرط و  ءاهبلادـبع ) ینیـشناج  هب  يدـنفا  یقوش  باصتنا   ) دومن یقلت  یگتخاس  ار  همانتیـصو  دز و  زاب  رـس  یقوش  نامرف  زا  بارهس 

نـسیم مان  هب  یـصخش  زین  یقوش  گرم  زا  سپ  دنـشابیم « . وا  وریپ  امومع  اکیرمآ  نایئاهب  و  دندش ، هدیمان  نایبارهـس  مان  هب  هک  درک  ادیپ 
ناتـسکاپ و هسنارف و  رد  ینارادـفرط  و  دـشابیم ، هللارما »  یلو  هک «  دومن  اعدا  هدومن  رختفم  تندـیزرپ »  بقل «  هب  ار  وا  یقوش  هک  یمیر 

ياـعدا يزنودـنا  رد  یناـعم  دیـشمج  اریخا  دروآ . دوـجو  هب  مارم  نیا  رد  يدـیدج  يهبعـش  بیترت  نیدـب  و  درک ، ادـیپ  رگید  ياـهروشک 
تـسا یلئالد  ضرع  مه  هک  هدروآ  شیوخ  تیناقح  تابثا  يارب  یلیالد  يو  تسا . هدیمان  هللاءامـس »  ترـضح «  ار  دوخ  هدومن  يدـیدج 
نایئاهب لفحم  ءاضعا  هدرک و  ادـیپ  ناریا  يزنودـنا و  رد  نایئاهب  نیب  رد  يدایز  نارادـفرط  و  دـنروآیم ، دوخ  یتسرد  يارب  تارـضح  هک 

و دشابیم ، باب  دمحم  یلع  ازریم  ءاهب و  یبرع  تایآ  يهیاپمه  هک  هدومن  لزان  یبرع  نابز  هب  مه  یتایآ  دناهدیورگ ، يو  هب  زین  ناتـسکاپ 
باـب دـمحم  یلع  ازریم  شیادـیپ  ودـب  زا  ار  لـیذ  ياـههقرف  نیارباـنب  تسا . هتفر  جارعم  هب  يهیوـناژ 1966  رخآ  بش  رد  هـک  هدرک  اـعدا 

... « يدیشمج یمیر -  نسیم  نارادفرط  یبارهس -  نیـضقان -  نیتباث -  یئاهب -  یتآرم -  ینایب -  یلزا -  یباب -  درب : مان  ناوتیم  نونکات 
(. 1346 موس -  پاچ  (ص 85 ،

یبهذم تافالتخا  داجیا  اب  تسا  نرق  ود  هب  کیدزن  هک  ریبک  يایناتیرب  تلود  نیمه  هک  نیا  راگزور  زومآتربع  بیجع و  ياهیزاب  زا  [ 6]
رد هک  دـنکیم ، کـیرحت  ار  یلد  هداـس  ناملـسم  زورکی  دـشکیم ، نوـخ  كاـخ و  هب  ار  اـیند  زا  یعیـسو  ياهـشخب  نآ ، هب  ندز  نماد  و 

ار یحول  هداس  يودنه  رگید  زور  و  دزادنیب ، ناناملـسم  ناج  هب  ار  اهودـنه  هناهب  نیا  اب  ات  دـنک ، خـپ »  ناودـنه «  سدـقم  واگ  هب  ریمـشک 
نیا وترپ  رد  و  دزیگنارب ، ناودنه  اب  دروخرب  هلباقم و  هب  ار  نیملسم  راب  نیا  و  ددنبب ؟ ناناملـسم  دجـسم  راوید  تشپ  گس »  ات «  درادیماو 

رظن و فـالتخا  ناـنچنآ  اـب  دوخ  رـضاح ، لاـح  رد  دـنک ، نیمأـت  ار  شیوـخ  يرامعتـسا  عماـطم  نینوـخ ، ياـهدروخ  دز و  اهـشکمشک و 
یلامش دنلریا  یـسیلگنا  ياهناتـستورپ  اهکیلوتاک و  تسا : هدش  هدید  رتمک  نآ  ریظن  خیرات  رد  هک  تسوربور  یبهذم  نینوخ  ياهدروخرب 

رد ناـنیا  تسا ، شیپ  نرق  ود  یکی  هب  طوبرم  نیمز  قرـشم  یبهذـم  ياـهدروخرب  رگا  هکنیا  تفگـش  و  دناهدیـشک . نوخ  كاـخ و  هب  ار 
بوچ دیوگیم « : یـسراف  یمیدق  لثملابرـض  کی  دننکیم . ماع  لتق  ار  رگیدکی  رطاخ  نیدـب  اضف  رـصع  رد  متـسیب و  نرق  مود  يهمین 

نرق ود  هک  یتسایـس  دیآیم . دورف  سیلگنا  يهدرگ  رب  کنیا  هک  تسادخ  بوچ  نیا  ییوگ  و  درادن »  اود  دنزب  یتقو  درادن ... ادص  ادـخ 
 » هک یتسار  و  دشاب . هتشاد  یتبقاع  رخآ و  نینچ  دیاب  دوب ، هتخاس  شیوخ  عماطم  دربشیپ  رازبا  هلیـسو و  ار  نییناحور  زا  یخرب  ادخ و  نید 
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 «. تسادخ بوچ  نیا 
. مینکیم سکعنم  اهنآ  خیرات  بیترت  هب  ار  اهشرازگ  هک  دوشیم  يروآدای  [ 7]

. نایباب دوخ  يهدیقع  هب  [ 8]
.110 گرب 113 -   f.06.0  - 051 سیلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 9]

گرب 110.  F.26.0  - 251 هدنورپ 973 -  سیلگنا -  هجراخ  ترازو  دانسا  [ 10]
رگا هتـشون -  نیا  دـسیونیم ، دـیدج  ناـیرج  کـی  يهراـبرد  یحرـش  یملاـع  دـشاب ؟ قثوم  دـناوتیمن  ارچ  تسا ، هناـبدایب  يریبعت  [ 11]

. دننادیم زابلغد  دوخ  دننام  ار  سک  همه  هشیمه  نویسایس  تسا . قثوم  امتح  دشاب -  یقتم  هاگآ و  دهتجم و  هدنسیون 
اب دندوب ، یناریا  زین  وا  زا  دعب  نایئاهب  همه  هداد و  لیکـشت  ناریا  دـلوتم  هعبت و  يزاریـش  باب  دـمحم  یلع  ازریم  ار  تیئاهب  هک  نیا  اب  [ 12]
هب هک  ناریا  تلم  دارفا  دسیونیم ... « : نینچ  نرق »  حول  باتک «  رد  ینابر  یقوش  دـندوب . نمـشد  نایناریا  ناریا و  اب  نانیا  يهمه  لاح  نیا 
هب هک  دنتـشگ  بکترم  یفاستعا  ملظ و  دندومن و  مادقا  عرـش  ياسؤر  روما و  ةالو  ماکحا  ذیفنت  هب  نیبم ، یتواقـش  لوقعلا و  ریحم  یتواسق 

يازج هب  دـشن ، هدینـش  اقیرفا  يهربارب  یتح  ایقـشا  نیرتراکمتـس  زا  یطـسو  راصعا  یلوا و  نورق  زا  یخیرات  چـیه  رد  قاـثیم  ملق  تداـهش 
زا نوگانوگ  تافآ  و  تشگ ، عوطقم  هرملاب  راکمتـس  لهاج  بصعتم  تلم  نآ  تکرب  شیاـسآ و  هیلاوتم  نینـس  رد  دندیـسر و  ناـشلامعا 

تـسنیا داد .» ... انف  داب  هب  ار  سفن  رازه  نیدـنچ  راهق  مقتنم  دـی  و  دومن ، هطاحا  فیرـش  عیـضو و  زا  ار  لک  يرخا  تاـیلب  اـبو و  یطحق و 
ص 128، نرق ، حول  . ) تسا هداد  يور  نایناریا  يارب  هک  ییاهیتخـس  اهیراتفرگ و  نایناریا و  گرم  زا  تیئاـهب  ياوشیپ  نیموس  یلاحـشوخ 

(. نارهت پاچ 
هللا یلص  دننام «   ) یمارتحا زاربا  ای  ناونع  هنوگ  چیه  نودب  مالسا  سدقم  نید  ناربهر  نایاوشیپ و  ياهمان  یلک ، روطب  دانسا ، نیا  رد  [ 13]

هدـنناوخ تسا . هدـمآ  تسا ، یهلا  ياهتیـصخش  نیا  زا  يروآداـی  ماـگنه  ناملـسم  درف  ره  يهفیظو  هـک  مالـسلاهیلع )»  و «  هـلآ »  هـیلع و 
هب مه  ام  تسا . هدـش  لاسرا  یمالـسا  ریغ  یتلود  ياهماقم  يارب  ناملـسم  ریغ  درف  کـی  يوس  زا  اهـشرازگ  نیا  هک  دراد  هجوت  رظنبحاـص 

، دنراذگن هدنراگن  هجوت  مدع  باسح  هب  ار  رما  نیا  دقتعم ، ناناملـسم  زیزع و  نانهیم  مه  میراودـیما  مینکیم . لقن  ار  اهنآ  تروص  نامه 
. دنناد تلع  اهشرازگ  لقن  رد  ار  يوار  تقادص  تناما و  هکلب 

. دشاب هتشاد  دوجو  نیمز  رد  وا  ناگدنب  تیهولا و  ماقم  نیب  دیاب  هک  تسا  يرد  باب »  ناونع «  زا  روظنم  تسین . تسرد  ریـسفت ، نیا  [ 14]
. رگید يوس  زا  نایملاع  وسکی و  زا  وا  ناگدیزگرب  ملاع و  دنوادخ  نیب  ياهطساو  هطبار و  رگید  ریبعت  هب  ای 

. تسا هیکرت  قارع و  ناتسدرک  روظنم  ارهاظ  [ 15]
گرب 379.  F.06.0  - 251 ناتسلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 16]

گرب 379.  F 0  . 60 - 152 ناتسلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 17]
.F  . 0  . 60 379و 152 - ناتسلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 18]

هک تسا  هدوب  نایجراخ  قیرط  زا  تسا ، هدش  فیـصوت  تراهم »  لامک  هب «  هک  يربهر  نیا  اریز  تسا ، تقد  هجوت و  لباق  ریبعت  نیا  [ 19]
. دنشاب هتشاد  تسد  دننک و  تلاخد  اهنایرج  نیا  رد  یتحار  هب  دناهتسناوتیم 

گرب 381.  F  . 0  . 60  - 153 . 379 ناتسلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 20]
.F.0  . 60  - 154 ناتسلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 21]

.F.0  . 60  - 149 ناتسلگنا 381 ،  یمومع  یناگیاب  [ 22]
لتق يارجام  باتک « : تسا  هدش  رـشتنم  همجرت و  یـسراف  نابز  هب  يدـنک  لتق  يهرابرد  هک  ییاهباتک  نیرتدنتـسم  نیرتهب و  زا  یکی  [ 23]

رد 102 نیرز ، تاراشتنا  يوس  زا  باتک  نیا  هنازرف . اـضر  ياـقآ  يهمجرت  يوروش ، داـحتا  يهدنـسیون  نیروز ، يهتـشون  تسا  يدـنک » 
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. تسا هدش  رشتنم  هحفص 
. تسا هدشن  شرازگ  يهمیمض  تشاددای ، نتم  هنافسأتم  [ 24]
گرب 381.  F.0  . 60  - 171 سیلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 25]

.51 ص 52 -  يرگیئاهب -  [ 26]
. دناهدیمان هثیبخلا »  هریزجلا  هبش  ار «  رهشوب  هدرک و  دانتسا  باب  يهتفگ  هب  نایئاهب  [ 27]

ص 98. ردپ ، مایپ  [ 28]
. نارهت پاچ  ایند ، يهمانزور  [ 29]

ص 214. ردپ ، مایپ  [ 30]
عم یلاعت -  هللا  همـس  و  هاشداپ -  ترـضح  رمالا  بسح  جراـخ  نجـس  زا  مولظم  نوچ  و  دـیوگیم « : نینچ  حول  کـی  رد  ءاـهب  دوخ  [ 31]

(. ص 56 يرگیئاهب ،  « ) میدومن هجوت  برع  قارع  هب  سور ، يهیهب  تلود  ناریا و  يهیلع  تلود  مالغ 
.52 ص 56 -  يرگیئاهب ، [ 32]

ناـنآ یفرعم  هب  راـصتخا  هب  هک  میروخیمرب  دـندوب ، هداد  دوخ  نارادـفرط  ناـشیوخ و  هب  ءاـهب  هک  یباـقلا  اـب  دـعب  هب  هحفـص  نیا  زا  [ 33]
لامج اقآ  هنردا  يواـسم  اهبلادـبع  نز  هرینم  يدـیل  ربکا  نصغ  يواـسم  ءاـهب  یلع  دـمحم  مظعا  نصغ  يواـسم  ءاـهب  ساـبع  میزادرپیم :

مود داماد  نسحم  ازریم  دندیمان ). راتفک »  رـسپ  ار «  وا  شنافلاخم  دـش ، ربکا  نصغ  وریپ  هک  یماگنه   ) لامجلا هللا  مسا  يواسم  يدرجورب 
هب ای  باقلا  نیمارف  نتـشون  رومأم  یحو و  بتاک  دوخ  هک  يدـتهم  هللا  لضف  نانفا  يواسم  ءاهب  داماد  يداه  ازریم  نانفا  يواـسم  ءاهبلادـبع 
دزن هک  ءاـهب  دـننایک . ناـنفا  مینیبب  نونکا  دـسیونیم ... « : هدرک و  حیحـصان  هیوریب و  باـقلا  هب  هراـشا  تساـه ، هماـنیاپ »  شدوخ «  لوق 

هک نیا  نامگب  نانفا ، ار  باب  دیس  ناگتـسب  دناوخ و  نصغ  ار  شیوخ  يهنیرن  نادنزرف  تخرد و  ار  دوخ  دوب  یئادخ  دنمداد  دوخ  ناوریپ 
هب هس  زا  دـنیوگ و  تسار  هخاش  ار  ننف  هخاش و  ار  نصغ  يزات  هژاو  رد  یلو  تسا  کچوک  ياههخاش  نانفا  گرزب و  ياههخاش  ناـصغا 

نانفا دـیوگب  ننف  هک  نیا  ياج  هب  باب  ناگتـسب  زا  کیره  هب  ورنیا  زا  تسا  کت  نانفا  هک  هدرک  نامگ  زاـب  و  تسا . ناـنفا  ناـصغا و  ـالاب 
 (. ص 142 ردپ ، مایپ  ... « ) هتفگ

. تسا هتشاد  تایح  يدنفا  یقوش  لاس 1324 -  باتک -  شراگن  ماگنه  مسیونب ، هک  تسیروآدای  هب  مزال  . 52 ص 66 -  يرگیئاهب ، [ 34]
. تسا هلاقم  نتم  زا  تاملک  ياهراپ  یلاخ  ياج  انایحا  اههطقن و  نیا  [ 35]

لزا حبص  ییحی  ازریم  بیترت  نیدب  تسا  هتساوخ  هللاءاهب  دنزرف  تسا و  هدش  زین  اهیلزا  اب  یباسح  هیفصت  اجنیا  رد  هک  دنامن  هتفگان  [ 36]
کی رد  يراوتم و  ارجاـم  نیا  رد  زین  هللاءاـهب  دوخ  هکنآ  لاـح  دـهد ، هولج  يرارف  وـسرت و  ار  دوـخ  ردـپ  بیقر  باـب و  یمـسر  نیـشناج 

. دوب هدش  ناهنپ  یجراخ  هناخترافس 
. تسا باب  دمحم  یلع  ازریم  روظنم  [ 37]

ص 306. هیمالسا ، بتکلاراد  افش ، هللا  ناما  ولاپ ، نس  زا  ياهمان  [ 38]
ذخأم ص 306. نامه  [ 39]

ص 15. مود ، دلج  عیدب ، نرق  [ 40]
ص 53. دمحا ، یضترم  یئاهب ، ناربهر  یسایس  شقن  خیرات و  [ 41]

. دشاب نوخ »  ياهرهن  دیاب «  و  تسا ، یپاچ  هابتشا  ارهاظ  [ 42]
ص 523. يدنرز ، لیبن  خیرات  [ 43]

ص 165. لیبن ، خیرات  [ 44]
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. ترابع رد  فرصت  یکدنا  اب  ص 316 ، ولاپ ، نس  زا  ياهمان  [ 45]
ص 316. ولاپ ، نس  زا  ياهمان  [ 46]
ص 83. يدنرز ، لیبن  خیرات  [ 47]

ص 54. یئاهب ،»  ناربهر  یسایس  شقن  خیرات و  زا «  لقن  هب  دیدج ، رصع  هللاءاهب و  [ 48]
ص 657. يدنرز ، لیبن  خیرات  [ 49]

ص 65. یئاهب ،»  ناربهر  یسایس  شقن  خیرات و  زا «  همجرت  ص 57  نیسح -  باتک  زا  حول  [ 50]
ص 86. مود ، دلج  عیدب ، نرق  [ 51]

ص 159. كرابم ، حاولا  يهعومجم  [ 52]
ص 399. موس ، دلج  عیدب ، نرق  [ 53]

ص 15. ولاپ ،»  نس  زا  ياهمان  زا «  لقن  هب  [ 54]
ص 347. ءاهبلادبع ، فیلأت  موس -  دلج  [ 55]

ص 94. یحبص ، تارطاخ  ، 17 ص 3 -  ولاپ -  نس  زا  ياهمان  [ 56]
ص 18. ولاپ ، نس  زا  ياهمان  [ 57]

ص 296. موس ، دلج  عیدب ، نرق  [ 58]
يهدـنزاس هک  اهیناریا  رب  ار  اهیگنرف  هشیمه  نایئاهب  هکلب  تشاد ، ناوارف  یگتـسبلد  اهیبنجا  یجراخ و  ياهتـسایس  هب  اـهنت  هن  تیئاـهب  [ 59]

ارم نیطـسلف ) تماقا  ماگنه   ) اجنآ رد  هچنآ  دـسیونیم « : يدـتهم  یحبـص  هللا  لضف  دـندادیم . حـیجرت  دـندوب ، تیئاـهب -  دـیدج -  هقرف 
هب دنتـشاذگیم . ییادـج  یناریا  اب  ار  یگنرف  نایئاهب  نایم  هک  نآ  یکی  متـشادن ، ار  نآ  يرابدرب  بات  هک  دوب  زیچ  دـنچ  درکیم  گـنتلد 

هتسارآ اهنیا  یگدنز  رازفا  دوب و  ادج  اهنآ  زا  اهنیا  يهناخنامهم  هک  نآ  تسخن  رواخ . مدرم  اهیناریا و  هب  ات  دندادیم  شزرا  رتشیب  اهیگنرف 
رفن ود  یکی  زا  شیب  یقاطا  ره  رد  اهیگنرف  یلو  دـندیباوخیم ، نیمز  يور  رب  دـندوب و  قاطا  کـی  يوت  رد  دـنچ  ره  اـهیناریا  دوب . وکین  و 

(. ص 166 ردپ ، مایپ   « ) دوب رتهب  ناشکاروخ  شیاسآ و  رازفا  دنتشاد و  يرنف  ياهباوخ  تخت  دندوبن و 
. تاباطخ لوا ، دلج  لاس 1911 ، رپارک ، سیم  لزنم  رد  ینارنخس  ءاهبلادبع ، تاباطخ  [ 60]

ص 33. لوا ، دلج  ءاهبلادبع ، تاباطخ  [ 61]
ص 76. یئاهب ، ناربهر  یسایس  شقن  خیرات و  ای  یکروگلاد  سنرپ  [ 62]

یئاهب ار  کلامم  ناسانـشرس  زا  ياهدـع  دوخ ، نداد  هولج  گرزب  و  نایئاهب »  ریغ  ندـیناسرت «  يارب  هک  تسنیا  تیئاهب  رگید  دـنور  [ 63]
هک يدتهم ، یحبـص  هللا  لضف  دنناوخیم . یئاهب  ار  اهروشک  زا  یخرب  نارـس  یتح  نانیا  دـنروآیم . باسح  هب  دوخ  زا  ار  اهنآ  هدـناوخ و 
هک یئاههار  زا  یکی  دسیونیم ... « : هراب  نیا  رد  تسا ، هدادیم  بیرف  ار  مدرم  هار  نیا  زا  زین  شدوخ  دـیاش  هدوب و  یئاهب  ناغلبم  زا  دوخ 

و دنریذپیم . مییوگب  ام  هچ  ره  و  دنتـسه ، ام  اب  نارورـس  نارادنامرف و  روشک و  ناگرزب  همه  دنیوگیم ، هک  تسنیا  دـنناسرتیم  ار  مدرم 
رد هک  مزاسیم  هاگآ  ار  امـش  نآ ، زا  هنومن  کی  اب  منک ، ینخـس  رپ  مهاوخیمن  هراب  نیرد  دـننک . رواب  مدرم  هک  دـنیامنیم  مه  ییاهراک 

گنج ترازو  زا  ار  یئاهب  ناناوج  زا  رفن  جنپ  تسیب و  دنـسیونیم : ياهمان  رد  هدش . رتدایز  ناشیاهگنرین  نونکا  هدوب و  شیپ  لاس  نیدنچ 
رویرهـش 1308، نارهت ، نایئاهب  يهرامش 6  يهیرـشن  زا  لقن  هب  ص 237 ، ردـپ ، مایپ  دنداتـسرف - » . اپورا  هب  رگید  ياـههناخ  ترازو -  و 

توا 1929.
رد ار  دوخ  تایرشن  بتک و  هک  دنراد  هتشاد و  یعس  نایئاهب  زورما ، هب  ات  تسا ، هدرک  تیلاعف  هب  زاغآ  ناریا  رد  تیئاهب  هک  يزور  زا  [ 64]

مهارف ار  ناکما  نیا  دـننادرگرب ، يور  هقرف  نیا  زا  تیئاـهب  رد  تیلاـعف  اـهلاس  زا  دـعب  هک  یناـسک  یلو  دـنهدن . رارق  ناـیئاهب  ریغ  سرتسد 
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هدافتسا نایئاهب  دانسا  يدودعم  زا  طقف  قوف  شخب  رد  رگا  نیاربانب  دریگ . رارق  نایئاهب  ریغ  رایتخا  رد  اهنآ  تایرـشن  بتک و  هک  دنزاسیم 
 » يهنیمز رد  یناوارف  دانسا  تیئاهب  نافلاخم  هتبلا  تسا . هدوب  تیئاهب  تایرشن  دانسا و  بتک و  يهعومجم  هب  یـسرتسد  مدع  تلع  هب  هدش 

دانـسا و لقن  زا  مینک  هدافتـسا  نایئاهب  دوخ  ياههتـشون  زا  هک  میتساوخیم  ام  نوچ  یلو  دـناهدرک ، رـشتنم  نایجراخ »  اـب  ناـیئاهب  طاـبترا 
. میدرک يراددوخ  نافلاخم  تایرشن 

روشک رد  اهنآ  هک  یماگنه  يرازت ، تلود  ضارقنا  زا  سپ  دسیونیم « : یئاهب »  ناربهر  یـسایس  شقن  خیرات و  باتک «  يهدنـسیون  [ 65]
سوکعم رثا  اهاعدا  هیقب  دننام  مه  اعدا  نیا  هک  تسناد  دیاب  دنتـساوخ . ادخ  زا  ار  يدمحم  تفالخ  ینامثع و  تلود  دیئأت  دـندوب ، ینامثع 

(. ص 66 ... « ) داد ار  دوخ 
ص 291. موس ، دلج  عیدب ، نرق  [ 66]

.297 موس ، دلج  عیدب ، نرق  [ 67]
، وهنکل ياورنامرف  و  دوا »  هبوص  هاشداپ «  يدنه  ردیح  نیدلا  يزاغ  هک  درک  مالعا  ناتـسودنه  ياورنامرف  1851 ه )  ) لاس 1266 رد  [ 68]

نیا تخادرپ  دوش . میسقت  البرک  فجن و  رد  هفصانملاب  هک  تسا ، هدرک  نایعیش  ینید  زکارم  فقو  ار  دوخ  یئاراد  کلمی و  ام  زا  یتمسق 
راـک نارهت  رد  سیلگنا  ترافـس  رظن  ریز  هک  دادـغب  رد  سیلگنا  يرگلوـسنک  رد  ناتـسودنه  فاـقوا  هبعـش  فرط  زا  ماـیا  ناـمه  زا  لوـپ 

یبرع و ياهنابز  هک  ناتـسلگنا  تارمعتـسم  ترازو  وضع  یمالـسا  ینید  روما  سانـشراک  نیدنچ  داینبون  هبعـش  نیا  رد  دـش . رئاد  درکیم 
رد سیلگنا  ناریگب  قوـقح  باـتک  ات 112  هب ص 97  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  دـندش . راـک  لوغـشم  دنتـسنادیم  بوخ  ار  یـسراف 

. هدنراگن فیلأت  ناریا ،
ص 334. سیلگنا ، يهخسن  قرش ، رد  تاملپید  کی  [ 69]

هتـشاذگیمن شمارآ  هدوب و  رثؤم  وا  یحور  عضو  رد  عیاـقو  نیا  ریبعت «  نیا  زا  دوصقم  رگا  لوا ص 304 . دلج  راجاق ، نارگتسایس  [ 70]
لاح حالـصا  رکف  هب  رتشیب  ات  تسا  هتـشادیم  او  ار  وا  نیملـسم ، مالـسا و  هب  رـضم  هیاـپیب و  تتـشتم و  عاـضوا  نیا  هک  دـشاب  نیا  تسا » 

. ریخ هنرگو  تسا ، تسرد  دیآرب  مالسا  نانمشد  يدایا  عطق  ناناملسم و 
. مهدجیه يهرود  یلم ، ياروش  سلجم  يهسلج 16  [ 71]

. يد رذآ -  يرما ، رابخا  [ 72]
ص 4 و 5. ياههرامش 8 و 9 ، يد 1329 ، رذآ و  يرما ، رابخا  زا  لقن  [ 73]

ص 16. پاچ 1343 ، دوعص ، رارسا  [ 74]
ص 26. دوعص ، رارسا  [ 75]
ص 19. دوعص ، رارسا  [ 76]

. دوعص رارسا  [ 77]
يد 1329. رذآ و  يهرامش 8 و 9 ، يرما ، رابخا  [ 78]

ص 31. زورون 110 ، كرابم ، عینم  عیقوت  [ 79]
ص 29. دوعص ، رارسا  [ 80]
ص 29. دوعص ، رارسا  [ 81]
ص 29. دوعص ، رارسا  [ 82]

ص 16. نیبعشنم ، يهیرشن  [ 83]
هدزای هلمج  زا  نایدا  نیا  ياههخاش  هتخانش  تیمسر  هب  ار  اهنآ  هک  تیئاهب  کلسم  تیحیسم و  مالسا ، نید  رب  هوالع  لیئارسا  تلود  [ 84]
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کپیک سکدترا -  کیرگ  کیرگ -  نیمرا -  نیشار -  نایلگنا -  نمور -  ياهکیلوتاک  تسا : هتفریذپ  حرش  نیدب  ار  تیحیسم  يهتـشر 
. هریغ و 

وگزاب يارب  اهنت  دـنیوگیم ، رگیدـکی  هب  ناهد  هب  ناهد  تیئاهب  هقرف  رد  شناـفلاخم  هک  ایـس  رد  یمیر  نسیم  تیوضع  هعیاـش  لـقن  [ 85]
. میرادن تسد  رد  هراب  نیا  رد  كردم  دنس و  هنوگ  چیه  ام  تسا و  هعیاش  نیا  ندرک 

نیا ات  دـشاب  میاهدرک . لقن  ار  همه  تسا ، هدـمآ  حیحـصان  هدـنراگن  رظن  هب  هک  ییاهنآ  یتح  تالمج ، تاملک و  همه  شخب  نیا  رد  [ 86]
. دریگ رارق  نارگشهوژپ  هدافتسا  دروم  دنس 

. باتک نیمه  تسخن  شخب  رد  روشک ، نآ  يهجراخ  ترازو  يارب  ناریا ، رد  سیلگنا  یسایس  يهدنیامن  شرازگ  هب  دوش  عوجر  [ 87]
. باتک نیمه  مراهچ  شخب  هب  دوش  عوجر  [ 88]

ص 162. مراهچ ، تمسق  عیدب ، نرق  باتک  [ 89]
: » دنکیم فیصوت  نینچ  تیئاهب ، یحو »  بتاک  یحبـص «  يدتهم  هللا  لضف  ار  ناریا  رد  یئاهب  نایدوهی  يرادربهالک  عاونا  زا  یکی  [ 90]

هعلق ياهنیمز  يارب  هاگ  نآ  دـندروآ . شترا  هاگداد  رد  يدـیون  زیزع  مان  هب  ار  یئاـبه  دوهج  کـی  دوب  یگنرین  ره  هب  شیپ  لاـس  دـنچ  ... 
هب دندیـشک و  نوریب  شترا  هسیک  زا  نویلیم  تسیب  اـت  دـندرب  راـک  هب  اـهگنرین  دندیـشارت و  دـنمداد  دوب  یئاـمیپاوه  تسد  رد  هک  یغرم 

 (. ص 236 ردپ ، مایپ   « ) دتسرفب یقوش  يارب  هک  دنداد  یئاهب  نت  دنچ  تسد 
ص 224. ردپ ، مایپ  [ 91]
ص 227. ردپ ، مایپ  [ 92]

، رخآ يهحفـص  رد  هدش ، یپک  یلپ  یگرب  مین  عطقب  هحفـص  رد 11  لیرپآ 1968 )  1347  ) تشهبیدرا 20 لوا  زور  رد  هیرـشن ، نـیا  [ 93]
. تسا هتخاس  رشتنم  دنراد ، تکرش  نایئاهب  هک  یقطانم  ریاس  نارهت و  رد  یهبا ) عدبا  تایحت  اب   ) تاملک اب  ءاضما و  ار  نآ  هدنسیون 

ص 2. خسار ، گنهرس  ياهحفص  هلاسر 11  [ 94]
ار نآ  لیکشت  داهنـشیپ  ینابر  یقوش  هک  دوب  مظعا »  لدعلا  تیب  نینج  ای «  یللملانیب  ياروش  تئیه  نیلوا  یـشنم  مایا ، نآ  رد  يورل  [ 95]

. دوب هداد 
ص 3. ناریا ، یلم  لفحم  فلاخم  نایئاهب  هیرشن  [ 96]

ص 14. ناریا ، یلم  لفحم  يهنجل  هلاسر  [ 97]
ص 3. ياهحفص ، هلاسر 11  [ 98]

. ] دننکیم نفد  رولب  قودنص  رد  گرم  زا  سپ  ار  دوخ  نایاوشیپ  نایئاهب  [ 99]
ص 4. خسار ، گنهرس  يهلاسر  [ 100]

ص 10. ناریا ، یلم  لفحم  يهیرشن  [ 101]
ص 219. ردپ ، مایپ  [ 102]
ص 244. ردپ ، مایپ  [ 103]
ص 142. ردپ ، مایپ  [ 104]
ص 916. ردپ ، مایپ  [ 105]

ص 9. تشهبیدرا 1347 ، لوا ، يهلاسر  [ 106]

ص 4. تشهبیدرا 1347 ، لوا ، يهلاسر  [ 107]
ص 5. تشهبیدرا 1347 ، هلاسر  [ 108]
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هیروف 1955. یسیلگنا ، نابز  هب  زوین ، یئاهب  يهلجم  [ 109]
ص 26. تشهبیدرا ، لوا  هلاسر  [ 110]

ص 6. یمیر ، نسیم  هیغالبا  نیلوا  يهمجرت  [ 111]
 « زیح دیاب «  هدنـسیون  دوشیم . جراخ  نز  هناهام  تاداع  زا  هک  تسینوخ  تسا ، هدروآ  دوخ  هتـشون  رد  یئاهب  هدنـسیون  هک  ضیح  [ 112]

. تسا عوضوم  لحم و  يانعم  هب  هک  تشونیم 
ص 9. یمیر ، سیم  يهیغالبا  نیلوا  يهمجرت  [ 113]
ص 6. یمیر ، نسیم  يهیغالبا  نیلوا  يهمجرت  [ 114]

نیع لاح  نیا  اب  تسا ، روآلالم  هدـنناوخ  يارب  ناـیئاهب ) صوصخب  ءاـشنا  طولغم و   ) هتـشون همه  تاجردـنم  ندـناوخ  هک  نیا  اـب  [ 115]
ناگدـنناوخ و هدافتـسا  دروم  تسا  لکـشم  یئاهب  ریغ  يارب  نادـب  یـسرتسد  هک  هنامرحم  هتـشون  نیا  میراد  دـیما  مینکیم . لقن  ار  هتـشون 

. دریگ رارق  ناهوژپ  شناد 
ص 2. خسار ، گنهرس  تشهبیدرا 1347 ، لوا  يهلاسر  [ 116]
ص 2. خسار ، گنهرس  تشهبیدرا 1347 ، لوا  يهلاسر  [ 117]

. دشاب هدرک  ترجاهم  هقطنم  نآ  هب  یئاهب  هداوناخ  کی  هک  تسنآ  هقطنم -  ای  میلقا -  ره  حتف  زا  دوصقم  [ 118]
. تسا اداناک  روشک  یئاهب  هدنسیون  روظنم  [ 119]

هلاسر نیا  تسا . هدش  لقن  نارهت  پاچ  هد ، دـصکی و  زورون  عیقوت  ات 56  زا ص 45  دمآ  الاب  رد  هک  هناگ  تشه  تسیب و  فادـها  [ 120]
. تسا هتفای  راشتنا  یعقر  عطق  هب  هدش و  تسفا  ریرحت  نیشام  اب  هحفص  رد 65 

هدرب و ارچ  نوچ و  نودب  دیاب  اه  هلارما »  تسا و «  ضحم  رفک  وگتفگ  ثحب و  داقتنا ، تیئاهب  رد  هک  دناسریم  یقوش  هتـشون  نیا  [ 121]
. دننک ءارجا  تیاعر و  ار  هعاسلا  قلخ  تاروتسد  دنشاب و  هدنب 

ص 26. ءاهبلادبع ، ایاصو ، حاولا  [ 122]
ص 85. یئاهب ، تاماظن  [ 123]

ص 82. ذخأم : نامه  [ 124]
. دنداد تاجن  ار  دوخ  دندیشک و  تسد  تیئاهب  زا  نانآ  رثکا  هناتخبشوخ  [ 125]

ص 9. یسراف ، همجرت  یئاهب ، رود  باتک  [ 126]
ص 9. یئاهب ، رود  باتک  [ 127]

ص 10. یئاهب ، رود  باتک  [ 128]
. تسا هدشن  رکذ  ص )  ) باتک نتم  رد  [ 129]

ص 10. یئاهب ، رود  [ 130]
ص 10. یسراف ، همجرت  یئاهب ، رود  [ 131]

ص 11. یئاهب ، رود  [ 132]

ص 14. یئاهب ، رود  [ 133]

ص 41. یئاهب ، رود  [ 134]

ص 42. یئاهب ، رود  [ 135]

ص 43. یئاهب ، رود  [ 136]
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ص 2. نارهت ، يرما  يهنجل  راثآ  يهرامش 9 -  يهلاسر  [ 137]
ص 2. نارهت ، يرما  هنجل  راثآ  هرامش 9 ، يهلاسر  [ 138]

ص 132. يهرامش 129 ، عیدب ، گنهآ  يهلجم  [ 139]
ص 2. نارهت ، يرما  يهنجل  هرامش 9  هیرشن  [ 140]

ص 15. نارهت ، يرما  هنجل  يهیرشن  [ 141]
ص 181. ردپ ، مایپ  [ 142]

ص 210. ذخأم ، نامه  [ 143]
ص 166. مراهچ ، دلج  عیدب ، نرق  [ 144]

ص 175. مراهچ ، دلج  عیدب ، نرق  باتک  [ 145]

ص 175. مراهچ ، دلج  عیدب ، نرق  باتک  [ 146]
ص 184. عیدب ، نرق  [ 147]
ص 186. عیدب ، نرق  [ 148]
ص 26. یئاهب ، رود  [ 149]

ص 53. زورون 101 ، مراهچ ، دلج  عیدب ، نرق  باتک  [ 150]
ص 52. عیدب ، نرق  باتک  [ 151]

. تسا نیمز  عبرم  رتم  لداعم 558486  رکا   138 [ 152]
. نیمز عبرم  رتم  لداعم 80940  [ 153]

ص 48. مراهچ ، تمسق  عیدب ، نرق  [ 154]

ص 53. مراهچ ، تمسق  عیدب ، نرق  [ 155]
ص 57. عیدب ، نرق  [ 156]
ص 53. عیدب ، نرق  [ 157]

ماهس دیرخ  فرـصم  هب  هک  ییاهلوپ  تسدب ، رتشگنا  كوپ  هلک  درم  نآ  هک  میوشیم  هاگآ  کین  هلمج  نیا  رد  قمعت  ندناوخ و  اب  [ 158]
دانـسا اهنآ ، ندروآ  تسد  هب  زا  دـعب  و  هدـیدرگ ، لقتنم  وا  مان  هب  اجک  زا  يرمم و  هچ  زا  دـناسریم  هریغ  اهکرهـش و  اهنامتخاس ، اـهکناب ،
میلـست هنارت -  نالاهنون و  ءانما -  هناـگهس -  ياهتکرـش  ـالامتحا  ناریا و  ناـیئاهب  لـفحم  هب  ار  ماهـس  اـهنامتخاس و  تاسیـسأت و  تیکلاـم 

!. تسین شیب  ناریا  تلم  هب  تنایخ  يهطساو  لالد  هلمع و  کی  وا  دوخ  دنکیم و 
راجتلا سیئر  هون  یبلاط  يدـهم  ياقآ  هب  لحم  نیا  تیکلام  تسین و  حیحـص  هجو  چـیه  هب  تیئاـهب  ياوشیپ  نیمراـهچ  ياـعدا  نیا  [ 159]
تیئاهب هب  نآ  شورف  هب  رـصاح  یبلاط  يدـهم  یلو  دـننک  يرادـیرخ  ار  نآ  هک  دـناهدرک  شالت  نایئاهب  راب  نیدـنچ  دراد . قلعت  يرهـشوب 

. تسا هدشن 
ص 54. مراهچ ، تمسق  عیدب ، نرق  باتک  [ 160]

ناج هک  اجنآ  ات  دنرادیم ، نمشد  ینییآ  ره  ناوریپ  زا  رتشیب  ار  ناناملسم  نایئاهب ، هک  میدرک  تباث  میتشون و  نیـشیپ  ياهـشخب  رد  [ 161]
صوصخب رگید  ياهحانج  اب  ناناملـسم  بارعا و  هیلع  ناهج ، ياـهروشک  بلغا  رد  زین  رـضاح  لاـح  رد  دناهتـسناد و  حاـبم  ار  ناـشلام  و 

. دناهدش دحتم  لیئارسا  تلود  یتح  نایدوهی و 
. تسا هدش  يراذگ  هطقن  دشن ، هدناوخ  دنس  نتم  رد  ندش  هایس  تلع  هب  هک  یتاملک  ياج  [ 162]
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. دناهدرک هایس  ار  اههناخ  دادعت  يور  یتلود  ياهماقم  هب  همان  تیصو  ندرپس  زا  لبق  نایئاهب  دسریم ، رظن  هب  [ 163]
ص 76. (، 1344 ، ) موس پاچ  شورس ، یشورفباتک  يرگیئاهب -  هرابرد  يدتهم ، یحبص  تارطاخ  [ 164]

ص 250. (، 1347 ، ) ریبکریما تاراشتنا  يدتهم ، یحبص  هللا  لضف  ردپ ، مایپ  [ 165]
ص 41. مراهچ ، تمسق  زورون 101 ، عیدب ، نرق  باتک  [ 166]

.1337  / 2  / 30 هرامش 4863 - روشک ، یمسر  يهمانزور  [ 167]
دنتسه نایتشدرز  نایدوهی و  ناریا  نایئاهب  رتشیب  دنتخورف . نایئاهب  لفحم  هب  یتشدرز  دیـشمج  بابرا  ناگدنامزاب  ار  نامتخاس  نیا  [ 168]

صوصخب دشاب ، هتسویپ  اهنآ  هب  یناملسم  هدش  رتمک  هک  تساهلاس  نونکا  دنـشابیم . تیلقا  رد  دناهدیورگ ، هقرف  نیا  هب  هک  یناناملـسم  و 
. دشاب هتشاد  یهاگآ  كدنا  اما  یماع  هچ  رگا  هک  یناملسم 

ناهدب ناهد  زین  ادـیوه  تلود  یناگرزاب  ریزو  یمیلـست »  رهچونم  ندوب «  یئاهب  هعیاش  دنتـسه . یئاهب  رثکا  یمیلـست »  يهداوناخ «  [ 169]
.!؟»  میوشیمن تسایس  دراو  دنیوگیم «  نایئاهب  دوشیم . لقن 

هکلب دش  تسایـس  دراو  اهنت  هن  یئاهب  نیا  دش . مادـعا  لاس 1357  رد  هک  يوروش  سوساـج  ینرقم  پیترـس  تسا  هداوناـخ  نیا  زا  [ 170]
. دمآرد بآ  زا  مه  سوساج 

ناموت نویلیم  دـصراهچ  زا  شیب  زین  هنالاس  دراد و  هیامرـس  یئاراد و  ناموت  اهنویلیم  اهنویلیم و  ینوناق  ریغ  تکرـش  نیا  هکنیا  اـب  [ 171]
تایلام لک  هرادا  رد  تلود  راوخهوشر  دساف و  نادنمراک  لاح  نیا  اب  ءانما ،) تکرش  لاس 1355  همانزارت   ) دنکیم تشادرب  صلاخ  دوس 

. دناهدرک نییعت  يزیچان  غلبم  ار  تکرـش  نیا  دـمآرد  رب  تایلام  جاب »  و «  باسح »  قح و  یهجوت «  لباق  غلابم  نتفرگ  اب  نارهت  دـمآرد  رب 
رـس رب  یتلود  يزور  رگا  تساهتکرـش . رب  تایلام  لک  هرادا  رد  نایئاهب  یتایلام  هدنورپ  ءانما و  تکرـش  رتافد  ام  ياعدا  كردـم  نیرتهب 

زا تایلام  لوصو  هب  قفوم  دـیاش  دـنک ، مادـقا  تلود  هقح  تاـیلام  لوصو  اهتکرـش و  يرادربهـالک  يدزد و  زا  تساوخ  هک  دـمآ  راـک 
. دوشب ءانما  تکرش 

لاس 1355. روصم ، نارهت  يهلجم  [ 172]
ینکس تکلمم  نآ  رد  تفر و  ناتـسلگنا  هب  هدش  هتـسشنزاب  هناهاش  شـشخب  نیا  زا  سپ  ثرا ، رب  تایلام  لک  ریدم  يرون ، هجاوخ  [ 173]

. دیزگ
. تسا هدش  هتشادرب  نارهت  یئاراد  يراکشیپ  هدنورپ  زا  انیع  ضوعم »  حلص  تشونور «  [ 174]

. تسا هدشن  رشتنم  نونکات  لاح  نیا  اب  تسا ، هدیسر  پاچ  هب  هک  نیا  اب  نارهت ، هعمج  ماما  همانیگدنز  باتک  [ 175]
روتسد يرجم  رکون و  هک  یئاهب  روهشم  نانادان  زا  یکی  هرابرد  یلم ، ياروش  سلجم  ینونک  هرود  هدنیامن  روپکشزپ  نسحم  ياقآ  [ 176]

: » دیوگیم نینچ  لاس 1357  هجدوب  هحیال  نوماریپ  وگتفگ  حرط و  ماگنه  یلم و  ياروش  سلجم  هسلج  رد  تسا ، ناریا  رد  ءانما  تکرش 
ياهعماج دشاب ، هتشاد  گرزب  تدحو  دیاب  هک  ياهعماج  تسا . نینچ  هک  تسا  يرایسب  ياهزور  تسا . رابکـشا  مبلق  ناگدید  زورما ، نم 

همادا عطق  روط  هب  يزوریپ  دح  رـس  ات  ار  رامعتـسا  دض  يهزرابم  دیاب  هک  ياهعماج  تسا ، یللملانیب  عیـسو  دیدش و  تارطاخم  ریگرد  هک 
ار تکلمم  يزیرهمانرب  گرزب  مهم و  رما  يدامتم  ياهلاس  اهنآ  زا  يرایسب  هک  یناسک  نآ  دشاب ... هتشاد  یعضو  نینچ  زورما  دیابن  دهدب ،

مـسیلادوئف کی  یـضرا ، تاحالـصا  ریـسم  رد  ناریا ، مسیلادوئف  اب  هزرابم  مهم  رما  رد  هک  تسا  یمتـسیس  نآ  هب  رظان  دناهتـشاد ، هدهع  هب 
 » يهمانرب اب  دعب  دنداد و  قسن  بحاص  نایئاتسور  هب  دنداد ، نایئاتسور  هب  ار  نیمز  هک  تسا  يدراوم  نآ  هب  رظان  دندروآ . دوجو  هب  دیدج 
ار اهنیمز  نیا  هک  تسا  نیا  هب  رظان  تنسحا )  ) دنداد يدودعم  يهدع  تسد  هب  ار  اهنیمز  نآ  تقو  نآ  دنتفرگ و  اهنآ  زا  تعنص »  تشک و 

عبانم زا  یمیظع  تمـسق  هک  دوب  نیا  یـضرا  تامیـسقت  زا  دارم  تسا ) حیحـص   ) دنداد رفن  کی  هب  دنتفرگ و  رفن  رازه  زا  ندش  یلم  مان  هب 
ود دیوریم  ناردنزام  تمـس  هب  دـینکیم و  تکرح  دهـشم  زا  امـش  یتقو  هک  دوب  نیا  دـنهد ، رارق  دودـعم  ياهدـع  رایتخا  رد  ار  تکلمم 
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. دراذگیم رثا  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  دشاب . هنالداع  دناوتیمن  نیا  صخـش ... نالف  عرازم  هتـشون  هک  دـینیبب  ولبات  کی  مادـم  هداج  فرط 
دراد و دراگ »  يداب  دراد و «  تسد  رد  یناموت  نویلیم  داتـشه  يرتشگنا  سک  نالف  هک  میدناوخ  اههمانزور  رد  هک  تسا  نیمه  شاهجیتن 

نیدنچ هک  دننادب  يرتسگداد  ریزو  بانج  دیاش  تسا . هدرک  مادقا  يدراوم  رد  مه  شیاه  دراگ »  يداب  يهلیـسو «  هب  هک  دـینادیم  دـبال 
... . تسه مه  ياهدنورپ 

نتـشاذگ و مارتحا  تلع  هب  هک  دوب  ناریا  یئاضق  مکاـحم  يرتسگداد و  داوساـب  نمادـکاپ و  تاـضق  زا  یکی  رواـخ ، دـمحم  رتکد  [ 177]
لماک طلـست  هسنارف  یبرع و  یـسیلگنا ، ياهنابز  هب  رواخ  رتکد  دیامنب . دـعاقت  ياضاقت  دـیدرگ  روبجم  دوخ ، يأر  رظن و  هب  ندوب  دـنبیاپ 

. تسا هدرک  فیلأت  زین  باتک  دنچ  دراد و 

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)
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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 
.»؟ 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 
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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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