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سدقا 218باتک 

لکیه هروس  ای  219نیبم 

تاضوافم 219باتک 

افیح اکع و  هب  نم  مود  222رفس 

اهبلادبع يراوس  رخ  ای  اکع  ات  افیح  223زا 

ماش ات  افیح  223زا 

اشاپ لامج  223هیضق 

ناوسن تیرح  يدایا و  224هرینم 

ءاهبلادبع 224توف 

ءاهبلا درط  ای  بابلا  225درط 

هدزون هن  زا  226رتبیجع 

یئاهب هناگهدزون  ياههام  227لودج 

يدنفا یقوش  228صئاصخ 

دش رما  یلو  يدنفا  229یقوش 

موطاب سیلفت و  230هبوکداب و 

فا لیام  231رتایت 

نایب 231باتک 

مود عبط  تاقحلم  233زا 

234داقتنا

دنیوریم فلع  نوچ  يربمغیپ  نایعدم  هک  247يرصع 

نامزلارخآ 248نیسدقم 

یئاحیسم 249ملع 

250نویروهظ

251نویحور
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یناهج 253دوعوم 

یناریا 254نایادخ 

تیئاهب اب  تاهباشت  يدیزی و  درک  257هقرف 

دزیا زا  تسا  قتشم  مسا و  هن  تسا  فصو  257دیزی 

مالسا طیحم  رد  نایدیزی  شیادیپ  258خیرات 

يدیزی هقرف  258سسؤم 

ناشرامآ نایدیزی ، هاگیاج  يدیزی ، بهذم  259ناوریپ 

( قالخا هفایق ، نابز ،  ) يدیزی ياهدرک  یمومع  260تلاح 

ناشیا ءاسؤر  يدیزی و  هقرف  260تالیکشت 

يدیزی موق  ای  درک  دیاقع  261لوصا 

تالوکام زا  263زیهرپ 

هدیقع 263نامتک 

نایدیزی ياههناسفا  264ریطاسا و 

264لیبزت

اهیدیزی تاداع  265دایعا و 

نایدیزی جح  266هبعک و 

يدیزی ياهدرک  یبهذم  يزاب  267نیرخآ 

يدیزی هفیحس  هدیقع  269نیرخآ 

نایدیزی جاوز  269ماکحا 

لیئارسا روشک  لیکشت  270تیئاهب و 

270هراشا

لیئارسا یئاهب و  نارس  دنویپ  هب  طوبرم  دانسا  273اههمان و 

تیئاهب زا  مسینویهص  حیرص  274تیامح 

نایئاهب زا  لیئارسا  حیرص  274تیامح 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاهبلادبع نیشناج  يدنفا  278یقوش 

278هراشا

لدعلاتیب هلئسم  يدنفا و  279یقوش 

لدعلاتیب 279لیکشت 

؟ تسیک هللازیزع » یلو   » ای یمیر  سیم  نایئاهب ، ياوشیپ  280نیمراهچ 

لیئارسا لد  رد  تیئاهب  یناهج  زکارم  سیسأت  زا  مسینویهص  لباقتم  281تیامح 

لیئارسا لد  رد  تیئاهب  یناهج  زکارم  سیسأت  زا  مسینویهص  لباقتم  281تیامح 

مسیلایرپما مسیئاهب ، مسینویهص  281ثلثم 

یقوش فارگلت  زا  نایئاهب  یمسر  281همجرت 

ینوسامون ياهنامزاس  تالیکشت و  يزیر  287هیاپ 

هلاسهد هشقن  يزیر  287حرط 

؟ تسیچ هلاسهد  287هشقن 

لدعلا تیب  ششوپ  تحت  یناسون  يرادا و  نامزاس  290شرتسگ 

291هراشا

هعبات لفاحم  مظعا و  لدعلاتیب  291يهفیظو 

اهلدعلاتیب جراخم  292نیمأت 

یئاهب هقرف  صاخ  292تاحالطصا 

اهنوسامون تیلاعف  زکرم  نیرتگرزب  ای  مظعا  292لدعلاتیب 

اهنوسامون تیلاعف  زکرم  نیرتگرزب  ای  مظعا  292لدعلاتیب 

292هراشا

مظعا لدعلاتیب  293ياهطختسد 

یلم یناحور  روش  نمجنا  يالکو  باختنا  295هقیرط 

دمآ ردب  هرجنپ  زا  ینوساموئن  تفر  رد  زا  296يرگیباب 

دمآ ردب  هرجنپ  زا  ینوساموئن  تفر  رد  زا  296يرگیباب 
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296هراشا

زاریش یئانشور  ژل  نایباب و  دزن  هدزون  ددع  297تیمها 

يرترب تیدوبع و  298لوبق 

بلاطم يدنبعمج  ناونع  هب  یئابطابط  طیحم  داتسا  304هیرظن 

(2  ) سدقا 306باتک 

اهرنوسامارف 308یئاهب 

308هراشا

... هدرک شرازگ  كاواس  311هچنآ 

نطو یب  ینعی  314یئاهب 

ینامسآ 314تامغن 

315یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  329هرابرد 
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تیئاهب عماج  خیرات 

باتک تاصخشم 

 - 1320 مارهب ، یبایسارفا ، هسانشرس : 
. یبایسارفا مارهب  تیئاهب / یفاکش  دبلاک  تیئاهب : عماج  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 مافرهم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. سکع هنومن ، روصم ، 720 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

978-964-9915-74-2 مهدراهچ : پاچ  لایر :  149000 لایر ؛   55000 کباش : 
The complete history bahaism :. یسیلگناهب ع . ص . تشاددای : 

. تسا هدش  رشتنم  لاس 1368  رد  نخس  طسوت  ینوسامون " تیئاهب -  هعماج  خیرات   " ناونع اب  باتک  نیا  تشاددای : 
زییاپ 1388. مهدراهچ : پاچ  تشاددای : 

. سیوریز تروص  هب  نینچمه  72 ؛  ص . همانباتک : تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

. ینوسامون تیئاهب -  هعماج  خیرات  رگید :  ناونع 
خیرات يرگیئاهب --  عوضوم : 

يرگیباب عوضوم : 
75ت2 1382 فلا /BP330 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/654 ییوید :  يدنب  هدر 
م5298-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هچخیرات

هراشا

يهعلاطم کی  یسررب  نیا  درک . یسررب  هناگادج  دومن و  کیکفت  دیاب  ار  رگیدکی  هب  طوبرم  هتسویپ و  عوضوم  راهچ  تیئاهب  یسررب  رد 
هب دورو  زا  لبق  دشابیم . راکنا  لباقریغ  ربتعم و  دانـسا  ساسا  رب  لدتـسم  دنتـسم و  ياهنوگ  هب  یعامتجا  یـسایس و  یخیرات ، يهبناج  همه 

، تسا يرورض  هدمآ ، لیذ  رد  هک  ياهناگراهچ  دراوم  هب  تبـسن  لماک  یهاگآ  یئانـشآ و  هنیمز ، نیا  رد  يرواد  هنوگره  تیئاهب و  ثحب 
رد تسـشن ، يرواد  هب  فرژ  فافـش و  روط  هب  ناوتیمن  هک  دـنام  دـنهاوخ  ياج  رب  یتاماهبا  یفاک  عالطا  هدرتسگ و  هعلاطم  نودـب  نوچ 

لوصا تخانش  تیئاهب 2 - ءاـشنم  شیادـیپ و  یگنوگچ  - 1 زا : دـنترابع  تیمهارپ  دروم  راهچ  نیا  دوب . دـهاوخ  لکـشم  تواـضق  هجیتن 
، ندمآ دوجو  هب  رد  ناگناگیب  یسایس  ياهتلاخد  دنور  نآ 4 - ياهدمایپ  تیئاهب و  زا  یشان  تالوحت  ياهشیر 3 - روط  هب  تیئاهب  دئاقع 

يرگیئاهب دـید ، میهاوخ  هک  هنوگنامه  دراوم : حورـشم  کنیا  و  دـندومیپ ، تیئاهب  هیلوا  نارـس  هک  يریـسم  تیئاـهب و  شرورپ  دـشر و 
يرگیباب و زورب  ثعاب  يرگیخیش  هداس  رایسب  مالک  هب  ای  دیدرگ  دلوتم  يرگیخیـش  زا  زین  دوخ  مه  يرگیباب  تسا ، يرگیباب  يهداز 
هک یلاح  رد  مینکیم . یـسررب  ار  کیکفت  لباقریغ  هناگهس و  ياهریجنز  اجنیا  رد  تسا . هدـش  يرگیئاهب  زاس  هنیمز  لماع و  يرگیباـب 

نارـس و دـیاقع  راـکفا و  شور و  اـب  دـنهدیم  هئارا  دـنیامنیم و  هـقرف  نـیا  نارـس  هـک  یئاـعدا  دـنکیم و  حرطم  تیئاـهب  زورما  هـچ  نآ 
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هک يدوجو  اب  دـنیامنیم . ضقن  ار  رگیدـکی  دراوم  يرایـسب  رد  یتفگـش  تیاهن  رد  هکلب  دراد ، مات  تافانم  اهنت  هن  نیتسخن  نارازگناـینب 
ریاغم باب ، هب  فورعم  يزاریش ، دمحمیلع  دیـس  ینعی  هیباب  هقرف  رازگهیاپ  راکفا  اب  یئاهب  نارـس  راکفا  اما  دمآ ، دوجوهب  تیباب  زا  تیئاهب 
هیلوا دـیاقع  مینکیم . هراشا  تشاد  رـس  رد  يزاریـش  دـمحمیلع  دیـس  هک  يراکفا  تیباب و  ثحب  هب  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب  تسا .

عقاو رد  دوب . ینانوی  یمالسا و  يامکح  ياههیرظن  اب  هارمه  یناریا ، نافرع  اب  مأوت  عیشت ، دیاقع  زا  یبیکرت  قیفلت و  هداس  نابز  هب  هیخیش ) )
، داد ناشن  ار  دوخ  دیاقع  نیا  يرگیخیش  تروصهب  هلاسرازه  يریس  زا  سپ  ینعی  دراد  رود  ياههتـشذگ  رد  هشیر  روبزم  دیاقع  راکفا و 

تشگ لدبم  تیئاهب  هب  تیاهن  رد  توافتم  دنور  یط  تیباب  میزادرپیم . نادب  لصفم  رایـسب  روطهب  هک  تفای  موادت  تیباب  بلاق  رد  سپس 
هحفص ره [  هب  ار  تیئاهب  هک  یلماوع  اب  الماک  دش  تیباب  روهظ  زورب و  هب  رجنم  هک  يدنور  ور  نیا  زا  دندرک . تیئاهب  هب  لدبم  ار  نآ  ای  و 

تیئاهب زا  ادج  یشیادیپ  دناطبترم و  ناونع  هب  مه  اب  يرگیخیـش  يرگیباب و  هک  یلاح  رد  دنتوافتم ، يهلوقم  ود  دنداد  حبـضن  يوحن  [ 8
ات دربیم  رسهب  بسانم  طیارش  یپ  رد  هوقلاب  هتفهن و  ینالوط  نایلاس  یط  هک  دوب  ناریا  مدرم  يرکف  نایـصع  رگناشن  يرگیخیـش  دنراد .

يداصتقا یسایس ، طیارش  انامه  نایرج ، نیا  دلوت  روهظ و  يارب  بسانم  بولطم و  طیارش  ددرگ . رهاظ  لعفلاب  بولطم  دوعوم  ماگنه و  هب 
ياسرفتقاط نوزفازور و  ياهراشف  ینیگنس  داز . ار  يرگیباب  سپس  يرگیخیش و  دیدرگ و  هلباق  هک  دوب  نامز  زا  عطقم  نآ  یعامتجا  و 

نیدلارصان شرـسپ  يهرود  رد  رتتخـس  نآ  زا  راجاق و  هاشدمحم  يرادمامز  يهرود  رد  هژیوهب  رجق -  رـصع  يهعماج  رکیپ  رب  يداصتقا 
هاگتـسد بلاق  رد  مسیلادوئف  ای  مسیلادوئف و  بلاق  رد  همکاح  هاگتـسد  دروآ . دـیدپ  مدرم  رد  یلمحت  لباقریغ  دـیدش و  ياـهشنت  هاـش - 

دـندوب و مدرم  دـمآیمن ، باسح  هب  هچنآ  نامز  نآ  رد  درکیم . لامیاپ  ار  ناشقوقح  ماـمت  هنوگهدرب  هدیـشک و  دـنب  هب  ار  مدرم  همکاـح 
هب تسد  هدرمشرب و  شیوخ  یـصخش  کلم  ار  تکلمم  هک  دوب  نارادمامز  نارـس و  عفانم  انامه  دوب  یئاهن  فده  رظن و  دم  افرـص  هچنآ 

ناوتان رتریقف و  رتهراچیب و  مدرم  رترامیب و  رتفیعـض و  ناریا  تشذگیم ، تردـق  روز و  لها  ینارمکح  نامز  زا  هچره  دـندزیم . جارات 
ار یعامتجا  دـیدش  ياهانگنت  تلم  تکالف  رقف و  ياهب  هب  تکلمم  جارح  يدوبان و  دـندزیم . یئاج  ره  يرد و  ره  هب  هراچ  هار  راظتنا  رد 

یقاب لواپچ  دنور  موادت  لمحت و  يارب  یئاج  رگید  نانیـشنخاک  يراب  دـنبیب و  روما و  مامت  هب  تبـسن  نادرمتلود  تلفغ  دـیناسر . جوا  هب 
هجیتن رد  زیربل و  ار  مدرم  ناوت  ربص و  نامکاح ، هدنیازف  راشف  دندوب . هدـمآ  هوتـس  هب  ًادـج  اهیتلادـعیب  ملظ و  زا  ناریا  مدرم  تشاذـگن .

نآ رد  ار  ناریا  تشاد . زاین  فیعـض  دنچ  ره  ياهقرج  هب  اهنت  نتـشگ  لعتـشم  يارب  هک  تشگ  لصاح  ساسح  رایـسب  زیمآراجفنا و  يوج 
مه نینچ  هک  دشیم . شنتخاس  روهلعش  هب  رداق  یتیربک  ندیـشک  اب  یکدوک  یتح  هک  تسناد  هیبش  توراب  زا  ياهکبـش  هب  ناوتیم  عطقم 

يارب یتکرح  ره  هک  تیعقاو  نیا  یسایس  بازحا  نادقف  هب  هجوت  اب  تشاد . ار  دوخ  صاخ  یگژیو  لاعتشا  يارب  ناریا  طیارـش  یهتنم  دش ،
لوبقم ات  دـیدرگیم  هئارا  یبهذـم  يوب  گنر و  بلاق و  رد  تکرح  ینـشاچ  و  تشاد . یبهذـم  هاگیاپ  هب  زاین  ناـمز  نآ  رد  ندـش  حرطم 

تمیالمان تفای و  ار  دوخ  بسانم  بولطم و  هاگیاپ  فرظ و  باب  شیادـیپ  اب  نامز  نامه  رد  مه  مدرم  تکرح  دوش  تیامح  دـتفا و  هماع 
زا دعب  هژیو  هب  بهذم  یئآراک  درباک و  تسناد  دیاب  رتشیب  حیضوت  يارب  دروآ . ردهب  باب  نیتسآ  زا  رس  شروش  تروص  هب  اهیتیاضران  و 

تخس ار  نامز  گرزب  ياهتردق  هجوت  دیدرگ  هاش  نیدلارصان  ینیشنبقع  مدرم و  يزوریپ  وکابنت و  شبنج  هب  رجنم  هک  يژر  داد  يور 
هشقن و قبط  هار  نیا  رد  نوگانوگ  لماوع  فلتخم و  هحفص 9 ] ياهسابل [  رد  هربخ  ناسوساج  هک  دعب  هب  نآ  زا  تشاد . فوطعم  دوخ  هب 

عفانم يهنـشت  عامط و  ناگناگیب  مهم  فادـها  هب  لوصح  يارب  يراـکهار  دـنور  نیا  دـندرک و  تکرح  هدـش  باـسح  قیقد و  ياـههمانرب 
زا هچرگ  هک  تسا  تبث  خـیرات  رد  دروم  نیا  رد  یناوارف  ياهلاثم  دـندرکن ، يراذـگورف  یـشالت  هنوگچـیه  زا  هار  نیا  رد  نانآ  دـیدرگ .

مینکیم و هراشا  مه  مهم  رایسب  هتکن  نیدب  دوخ  ياج  رد  اما  درک ، دهاوخ  رود  دوخ  عوضوم  زا  ار  ام  تسا و  جراخ  ثحب  نیا  يهلصوح 
ياهقرف و يزرم و  يداژن ، یموق ، یکلسم ، تافالتخا  هب  ندزنماد  و  ینکفاهقرفت ، فاکـش و  هصالخ  روطهب  میهدیم . هئارا  ار  یئاههنومن 

نایاپیب يریـس  یمئاد و  يدـنور  وگروز ، بلطهدایز و  لود  طسوت  ناهج  مورحم  فیعـض و  نامدرم  للم و  نایم  رد  اهداضت  ریاس  داجیا 
دیـس نانیـشناج  باب و  تکرح  زا  ناـگناگیب  يدـعب  تیاـمح  باـب و  شیادـیپ  زا  یـشان  نوگاـنوگ  تارثا  ثداوح و  اـما  دراد ، هتـشاد و 
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رود يرگیئاـهب  نوماریپ  اـم  ثحب  هلوقم  نیا  رد  هک  دـنچ  ره  تسا . يرتقـیقد  رتفرژ و  یـسررب  دروـخ  رد  باـب )  ) يزاریـش دـمحمیلع 
يهویم تیئاهب  نوچ  تسا  تیئاهب  تخانـش  هب  ندرب  یپ  يارب  أشنم  هلیـسو و  نیرتهب  تیباب  شیادیپ  تفر  هراشا  هک  هنوگنامه  اما  دنزیم 

. تخانشیمن ار  نآ  دوبیم ، هدنز  ًاضرف  شنابغاب  رگا  هک  یلـصاح  دراد و  هناگیب  نوگمهان و  ياهدنویپ  هک  ياهویم  تسا ، تیباب  تخرد 
هحفص 10 ] دربیم [ . دوصقم  يهمشچرس  هب  ار  ام  تییاهب  سپس  تیباب و  یفاکشدبلاک 

يرگ یئاهب  ياههشیر 

نامز رد  دمحا  خیش  دراذگ . داینب  یئاسحا  دمحا  خیش  ار  يرگیخیش  دیآیم . يرگیخیش  زا  دوخ  يرگیباب  يرگیباب و  زا  يرگیئاهب 
یناـیبشوخ و یئاـسراپ ، دـهز و  هلمج  زا  تشاد  هک  یـصاخ  ياـهیگژیو  تلع  هب  وا  دربیم . رـسهب  ـالبرک  رد  تسیزیم و  هاـش  یلعحـتف 

خیـش هک  دـندوب  یطاـقن  ناتـسبرع  قارع و  ناریا ، دـندمآ . درگ  رادـفرط  تروـص  هب  شفارطا  رد  ینادرگاـش  شوـه ، يدروـخربشوخ و 
دمحا خیش  دندرک . لابقتسا  وا  زا  اصخش  شنارسپ  هاش و  یلعحتف  درک  رفـس  ناریا  هب  یتقو  هک  يروط  هب  دشیم  ساسحا  شذوفن  یئاسحا 

یئاهادص رـس و  بجوم  تشاد  ضقانت  نایعیـش  دیاقع  اب  هک  يروآون  نیا  داد . هئارا  دیدج  یکلـسم  بتکم  بهذـم و  بیکرت  زا  یئاسحا 
بلاق رد  تشاد  رظن  رد  تسجیم و  هرهب  نانوی  هفـسلف  زا  هک  یئاسحا  خیـش  ياهرادنپ  لصاح  دیـشک . شکاشک  هب  دـیدرگ و  يو  هیلعرب 

[ . 1  ] دش عورـش  عرـشتم  یخیـش و  يریگرد  هک  دوب  دعب  هب  نآ  زا  دوشیم . بوسحم  يرگیخیـش  کلـسم  داینب  انامه  دنک  هدایپ  بهذـم 
ره هک  تشگ  شریگنماد  نایعیـش  اب  یفرژ  زیتس  نآ ، رب  يزیچ  نوزفا  ینید و  لصا  ود  درط  ینعی  نید  لوصا  رییغت  اب  یئاسحا  دمحا  خـیش 

، لدع دروم  رد  دوب . داعم  يرگید  لدع و  یکی  درک  فذح  نید  لوصا  زا  یئاسحا  خیش  هک  ار  یلصا  ود  دیدرگ . رتقیمع  رتمیخو و  زور 
هچ داد  حیجرت  راگدرورپ  تافـص  رگید  رب  نید  لوصا  زا  یلـصا  ناونع  هب  ار  ادخ  تافـص  زا  یکی  دیابیمن  هک  دوب  نیا  رب  هدیقع  ار  يو 
زور هک  دوب  نیا  شرظن  مه  داعم  دروم  رد  تسین . زیاج  ندرمـش  رترب  ادـخ  تافـص  ریاس  رب  ار  لدـع  تسا و  ناـسکی  ادـخ  تافـص  ماـمت 

رـصانع اـب  هکلب  دـنکیمن  تاـیح  دـیدجت  يرهاـظ  تسوپ  تشوگ و  نیا  اـب  ینعی  دراد ، نوـنکا  هک  يرـصنع  بیکرت و  اـب  ناـسنا  تماـیق 
هحفـص 11] رد [  دـمحا  خیـش  دوشیم . ءایحا  دـهدیم ، لیکـشت  ار  ام  ندـب  یلعف  تابیکرت  هچنآ  زا  رگید  یبیکرت  اب  ینعی  یئایلقروه ،» »

دادیم دـیون  خیـش  تفر . ایلق » روه   » ناهج هب  نامزلابحاص  ترـضح  دـیوگیم : دراد و  هباشم  يرظن  انبم ، نیمه  رب  مهدزاود ، ماما  دروم 
درک و دوخ  يرکف  يهیام  ار  نآ  يزاریـش  دمحم  یلع  هک  دوب  هدیقع  رظن و  نیمه  دش . دهاوخ  ادیپ  يرگید  دبلاک  بلاق و  رد  (ع ) ماما هک 

تایرظن لابند  مامت  ترارح  تدـش و  هب  شناوریپ  يرمق  يرجه  لاس 1242 -  هب  یئاسحا  دمحا  خیـش  گرم  زا  سپ  داهن . تشگنا  نآ  رب 
داتسا یئاسحا  دمحا  درگاش  نیرتهتسجرب  ناونع  هب  یتشر  مظاک  دیـس  درب . مان  دیاب  یتشر  مظاک  دیـس  زا  نانآ  يهلمج  زا  دنتفرگ . ار  يو 
ناونع یبلاطم  نآ  رد  هدیـسر و  پاچ  هب  هدیـصقلاحرش »  » ناونع تحت  یباتک  رد  یتشر  مظاکدیـس  تایوجه  دوب . یفابدـنرچ  تایوجه و 
ریسفت رد  دوب ، هدینـش  هک  یبلاطم  هب  انب  مظاکدیـس  دنکیم . تیافک  باتک  تایلک  هب  ندربیپ  يارب  نآ  زا  کچوک  ياهمـش  اهنت  هک  هدش 

هک تسا  نامـسآ  رد  يرهـش  ملعلا  ۀـنیدم  دـیوگیم ...« : نینچ  نآ -  رد  یلع  مملع و  رهـش  نم  اهباب - » یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا   » يهلمج
ندرمـش رب  نوچ  یلو  منادیم  ار  اـههچوک  اـهيوک و  نیا  همه  ياـهمان  نم  دـشابیم . هچوک  رازه  ییوک  ره  هب  درادیم و  يوـک  نارازه 

مان هب  تسا  يدرم  شاهدـنراد  هک  تسا  ياهچوک  نولحلـش  همـسا  لجر  هبحاـص  دـقع  میزادرپیم . نآ  زا  یخرب  هب  اـهنت  تسا  زارد  اـهنآ 
نینچ اـب  یتشر  مظاـک  دیـس  تسا ... نولحلک  ماـن  هب  یگـس  شاهدـنراد  هک  تسا  ياهچوک  نولحلک  همـسا  بلک  هبحاـص  دـقع  نولحلش ،

هب مه  گنهرف  نادقف  یهاگآان و  فرط  نآ  زا  دومنیم . رادهشیر  ار  نآ  يرایبآ و  دوب  هتشاک  یئاسحا  دمحا  خیـش  هک  ار  هچنآ  ینانخس 
یتشر مظاک  دیـس  دـنوردب . دـنلیام  هک  ار  هچنآ  ره  دـنیوگب و  دـنراکب و  دـنهاوخیم  هچره  هک  دادیم  ار  بولطم  لاـجم  دارفا  هنوگنیا 
شیوخ ینیـشناج  هب  ار  یـسک  وا  یلو  درک . تساوخ  هچنآ  تسـشن و  یئاسحا  دـمحا  خیـش  ياج  هب  ساسا  اـنبم و  نیمه  رب  لاـس  هدـفه 

دوب مظاکدیـس  نادرگاش  زا  هک  راجاق  ناخمیهاربا  رـسپ  ناخمیرک  یجاح  دندش . میـسقت  هورگ  دنچ  هب  نایخیـش  ور  نیا  زا  دومنن  باختنا 
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تشاد و یئاورنامرف  نامرک  رد  اهلاس  دوب و  هاشیلعحتف  يومع  رـسپ  ناخمیرک  ردـپ  ناخمیهاربا  تساخرب . ینیـشناج  يوعد  هب  نامرک  رد 
مظاکدیـس گرم  زا  سپ  تفای و  میلعت  مظاکدیـس  دزن  تفر و  البرک  هب  ینامرک  ناخمیرک  دندوب . يذوفن  بحاص  دوخ  يارب  شنادـناخ 

يوعد هب  هک  يرگید  دارفا  هلمج  زا  دـش . هتفریذـپ  مظاکدیـس  نادرگاش  زا  يرایـسب  فرط  زا  ینیـشناج  نیا  دومن  ینیـشناج  ياعدا  یتشر 
دادـعت تساخرب و  تفلاخم  هب  ینامرک  ناخمیرک  اب  وا  تسا . مظاکدیـس  نادرگاش  زا  رگید  یکی  يزیربت  عیفـش  ازریم  یجاح  دنتـساخرب .
ناوریپ دندش ، میسقت  هتـسد  ود  هب  نایخیـش  یتشر  هحفـص 12 ] مظاکدیـس [  گرم  زا  سپ  ناسنیدب  درک . ادیپ  رادفرط  مه  يدایز  اتبـسن 

مان هب  زاریـش  زا  يدیـس  نایم  نیا  رد  دـندش . هتخانـش  یخیـش  نامه  هب  هک  يزیربت  عیفـش  ازریم  یجاـح  وریپ  رگید  یهورگ  یناـخمیرک و 
ازریم یجاـح  دوب . رتداـیز  رگید  هورگ  ود  زا  هورگ  نیا  دـندش ، قحلم  وا  هب  یخیـش  ناـیالم  زا  یهورگ  تساـخرب و  يوعد  هب  دـمحمیلع 

هک یلاح  رد  دـندرک ، يراشفاپ  رییغت  نودـب  یئاسحا  دـمحا  خیـش  راکفا  رب  دـنتفرگ و  ار  یتشر  مظاکدیـس  هدـیقع  هلابند  شنارای  عیفش و 
تشون و يرایـسب  ياـهباتک  يو  تسنادیمن . مه  وا  زا  رتـمک  درمـشیمن  یئاـسحا  دـمحا  خیـش  زا  رترب  رگا  ار  دوـخ  یناـمرک  ناـخمیرک 

ماما نایم  دشاب ) ربمغیپ  هک   ) تسا زاین  یجنایم  کی  هب  مدرم  اب  ادخ  نایم  هک  هنوگنامه  تفگ  دوزفا و  مظاکدیـس  ياههوای  رب  یتایدنرچ 
ياهناخ ره  هکنانچ  دیازفایم : وا  دشاب . لاعف  دوجوم و  یـصخش  نینچ  نامز  ره  رد  دیاب  دـشابیم و  زاین  یجنایم  کی  هب  زین  مدرم  نامز و 

رد ورنیا  زا  ماما . هژیو  نیشناج  مراهچ  ماما و  ربمغیپ 3 - ادخ 2 - - 1 دـهاوخیم ، هیاپ  راهچ  زین  ناهج  دراد  جایتحا  نکر )  ) هیاپ راهچ  هب 
تسشن و شیاج  هب  ناخدمحم  یجاح  مان  هب  شرـسپ  ناخمیرک  زا  سپ  هدش . هدیمان  مراهچ  هیاپ  ای  عبار » نکر   » هژیو نیـشناج  نانآ  نابز 

عیفـش ازریم  یجاح  رگید  فرط  زا  دنتفرگ . ار  ردپ  ياج  يرگید  زا  دعب  یکی  شنارـسپ  وا  زا  سپ  دومن و  يربهر  ار  ردپ  هاگتـسد  یتدـم 
رادروخرب شناوریپ  نایم  رد  يریگمشچ  ذوفن  تردق و  زا  دوب  هدنز  شدوخ  هک  يرجه  لاس 1301  ات  دش و  یگرزب  اتبسن  هاگتسد  ياراد 

ازریم اقآ  شرـسپ  درم و  يرجه  لاس 1319  رد  یـسوم  ازریم  یجاح  تشگ . ردپ  نیـشناج  یـسوم  ازریم  یجاح  شرـسپ  يو  زا  سپ  دش .
شراد هب  رگید  نت  تفه  اـب  لاس 1330  رد  یلو  تشاذـگ  نایم  رد  اپ  هطورـشم  رد  یلع  ازریم  اـقآ  تفرگ . ار  وا  ياـج  مالـسلاالاۀقث  یلع 
تلود دوب . دهتجم  دمحا  ازریم  یجاح  ناعرشتم  ياوشیپ  تفرگ . الاب  رایسب  زیربت  لثم  طاقن  یـضعب  رد  عرـشتم  یخیـش و  يریگرد  دندز .
دودح درکیم . يراداوه  یکی  نآ  عفن  هب  هاگ  نیا و  دوس  هب  هاگ  تانایرج  نیا  زا  ناجیابرذآ  رد  ناریا  تلود  فیعضت  يارب  سور  يرازت 

دوخ ياهدجسم  رد  هنازور  هتسد  ره  ناضمر  هام  ندیسر  ارف  ماگنه  لاس  ره  دوب . شکاشک  هراومه  اههتسد  نیا  نایم  زیربت  رد  لاس  داتشه 
نانیشناج ناخمیرک و  تیالو  هرابرد  ناشنانخس  دنتشادن و  رتشیب  دجسم  کی  نایناخمیرک  درکیم . هزات  ار  هنهک  نانخـس  دمآیم و  درگ 

لئاضف هرابرد  تفریم و  ربنم  يور  رب  اجنآ  رد  نایخیش  زا  یظعاو  هک  دوب  یلعای »  » دجـسم یکی  دنتـشاد ، دجـسم  دنچ  نایخیـش  دوب . وا 
دوب نایعیـش  هب  قلعتم  هک  يرگید  دجـسم  رد  دـندرکیم . دـنلب  یلعای  ياوآ  راـضح  راـب  کـی  هقیقد  دـنچ  ره  تفگیم و  نخـس  (ع ) یلع

رب ار  نانآ  ياهمان  تفگیم و  نج  نایعیـش  زا  اهناتـساد  تفریم و  ربنم  هب  یظعاو  هک  هحفـص 13 ] ینعم [  نیدب  درکیم  توافت  اهراتفگ 
رد تموصخ  ینمشد و  دنداتسرفیم . تنعل  اهنآ  هب  دنلب  يادص  اب  دنتفگیم و  دب  اهنآ  هب  ناعرشتم  دجـسم  رد  رگید  فرط  زا  درمـشیم .
رد هک  دنتشادن  ار  رگیدکی  ندید  مشچ  دندرک  عطق  يرگید  اب  ار  هدوارم  نانآ  هک  دیسر  هجرد  نآ  هب  عرشتم  یناخمیرک و  یخیـش ، نایم 

ياههورگ نایم  شکاـشک  زیربت و  زا  دنتـسج . اـههرهب  شنت  نیا  زا  نـالماع  رگید  ناـنآ و  ناـیاوشیپ  یلو  هتـشگ  ررـضتم  مدرم  ناـیم  نیا 
دشیم هدرمش  یتشر  مظاکدیس  نادرگاش  زا  مه  وا  درک . زاغآ  ار  يوعد  دوخ  زین  دمحمیلع  دیس  زاریـش  رد  میوریم . زاریـش  هب  مصاختم 
سردم دص  زومآهلئـسم  هزمغ  هب  تشونن  طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن  قادصم  هب  انب  يزاریـش  دمحم  یلع  دنیوگیم  نایئاهب  یلو 

لقن اههرطاخ  هناخبتکم  زا  دوخ  وا  تسا  ساسایب  یئاعدا  نیا  دـید  میهاوخ  باتک  یط  هک  هنوگنامه  اما  هدـیدن  دوخ  هب  يداتـسا  دـش 
دوخ شیادیپ  هتفگ  دیس  هک  دوب  هداتفا  اهنابز  رس  رب  هتفگ  نیا  انمـض  دیزگنرب و  شیوخ  يارب  ینیـشناج  مظاکدیـس  هک  اجنآ  زا  دنکیم .
دبلاک رد  ینامز  ماما  رهوگ  دیاب  هک  نیا  و  ع )  ) يرکـسعلا نسح  نب  دمحم  گرم  هرابرد  دمحاخیـش  هتفگ  يوس  نآ  زا  تسکیدزن و  ماما 

يزاریـش دمحمیلع  هک  دوب  ورنیا  زا  تشادیم . هاگن  زاب  یـسک  ره  يور  هب  ار  ینامز  ماما  ای  يرگيدهم  يوعد  هار  دـیآ ، دـیدپ  يرگید 
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رد انلع  ار  یئاعدا  نینچ  تأرج  ادـتبا  رد  نوچ  اما  دـنزب ، یلأـفت  مه  وا  هک  تشاداو  ساوسو  سوه و  هب  مه  ار  هلاـس  دـنچ  تسیب و  ناوج 
نایخیـش ار  یباـب »  » يوعد هک  یلاـح  رد  دـش . فورعم  باـب »  » هب مدرم  ناـیم  رد  لـیلد  نیمه  هب  و  دـیمان ، باـب »  » ار دوـخ  دـیدیمن  دوـخ 

يوس زا  درکیم . مه  يراشفاپ  نآ  رب  تفگیم و  اراکشآ  ینلع  یلیخ  ار  دوخ  يوعد  يزاریش  دمحمیلع  یلو  دندرکیم ، ناونع  ناهنهمین 
يوس هب  نانآ  زا  ياهدـع  دـندوب  يو  نیـشناج  ای  بئاغ  ماـما  لاـبند  هب  راوهناوید  شگرم  زا  سپ  یتشر  مظاکدیـس  نادرگاـش  نوچ  رگید 

يزاریـش دمحیملع  صخـش  اب  هارمه  هفوک  دجـسم  رد  هک  دوب  ياهیورـشب  نیـسحالم  نانآ  يهلمج  زا  دندروآ ، يور  يزاریـش  دـمحمیلع 
ادیپ ار  يزاریـش  دمحم  یلع  دمآ و  زاریـش  هب  ياهیورـشب  نیـسحالم  دیدرگ . نامز  ماما  روهظ  راتـساوخ  ادخ  زا  دز و  فاکتعا »  » هب تسد 

. دوب سانـشان  مدرم  ناـیم  زونه  تسـشنیم و  دـشاب -  [ 2  ] وـن دجـسم  اـیوگ  هک  يدجـسم -  رد  يزاریـش  دـمحمیلع  ماـگنه  نآ  رد  درک .
 ] زا سپ  هرخالاب  ات  دروآیمن  دورف  رس  ادتبا  رد  نیسحالم  دنتشاد . وگتفگ  مه  اب  زور  هس  اههتشون  قبط  يزاریش -  دمحمیلع  نیـسحالم و 
هب دنیآیم و  زاریش  هب  یتشر  مظاکدیس  بتکم  زا  ینادرگاش  ماگنه  نامه  رد  دوشیم . يزاریش  دمحمیلع  رظن  میلست  زور  هس  هحفص 14 ]

يزاریش دمحمیلع  هک  نآ  بلاج  دنیبیم . دعاسم  ندش  راکشآ  يارب  ار  طیارش  يزاریش  دمحمیلع  هک  تسا  اج  نیا  رد  و  دنورگیم . باب 
اج کی  رد  تشگ . هدنامرد  ناریح و  دوخ  راک  رد  دروخ و  دوب  هدمآ  بئاغ  ماما  شیادـیپ  هرابرد  اهباتک  رد  هک  ار  یئاهثیدـح  بیرف 
زا هک  تفریم  یهایس  ياهشفرد  زا  نخس  رگید  ياج  رد  دروآ و  دهاوخ  رب  رس  ریشمش  اب  هکم  زا  (ع ) ماما دندوب  هتفگ  اهثیدح  نآ  رد 

نیـسحالم دـنک  گـنهامه  هدـش  رکذ  ياهثیدـح  اـب  ار  شیوـخ  هـک  نآ  يارب  يزاریـش  دـمحمیلع  ور  نـیا  زا  دـیآیم . نوریب  ناـسارخ 
باب دروآ . زاریش  هب  يور  هایس  ياهشفرد  اب  سپس  دوش  لوغشم  ياهدع  يروآعمج  هب  اج  نآ  رد  ات  دتسرفیم  ناسارخ  هب  ار  ياهیورـشب 
يارب هناحولهداس  تکرح  نیمه  هک  ددرگ ، رهاظ  ریـشمش  اب  دـنادرگ و  دـنلب  گناب  ات  دـیدرگ  هکم  مزاـع  یطابنتـسا  نینچ  اـب  مه  شدوخ 

زا اما  دـش . هکم  مزاع  مه  باب  تفر و  ناسارخ  هب  نیـسحالم  یلبق  همانرب  قبط  لاح  ره  هب  تسیفاک . يزاریـش  دـمحم  یلع  تیهاـم  یفرعم 
هئارا هکم  هب  يو  ندیـسر  رب  لاد  یکردـم  هتـسناوتن  نونکات  یـسک  تسین و  تسد  رد  یکردـم  هنوگچـیه  هن  ای  هتفر  هکم  هب  باب  هک  نآ 

رهـشوب رد  تسین . یکـش  هنوگچیه  دروم  نیا  رد  هک  دشاب  هتفر  رهـشوب  هب  هکم  ياج  هب  دـمحم  یلع  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  اما  دـهد .
هب رظن  تحت  سراـف  یلاو  ناخنیـسح  روتـسد  هب  هک  درذـگیمن  يرید  دریگیم و  رارق  دوخ  باـب ] یئاد   ] لاـخ لاؤس  دروم  یلع  دـمحم 

زارط نویناحور  زا  درادیم و  اپرب  یتسـشن  باب  ياعدا  ندینـش  زا  سپ  یلاو  ناخنیـسح  ددرگیم . ینادـنز  یلاو  هناخ  رد  لقتنم و  زاریش 
سلجم نیا  رد  دنیامن . هئارا  يو  ياعدا  دروم  رد  یـضتقم  خـساپ  دـنهد و  شوگ  باب  نانخـس  هب  ات  دروآیم  لمع  هب  یتوعد  زاریـش  لوا 

روفنم راوخ و  کچوک و  نانچ  نویناحور  ربارب  رد  ار  دوخ  دوب ، مأوت  رادهدـنخ  طلغ و  ياـهیبرع  اـب  هک  یهت  رـسیب و  نانخـس  اـب  باـب 
ناوارف بوچ  دنارذگ و  کلف  هب  ار  باب  ياهاپ  دهدیم  روتـسد  یلاو  ناخنیـسح  دنهدیم . يو  هیبنت  ریفکت و  هب  مکح  نانآ  هک  دزاسیم 
راهظا دوخ  يوعد  زا  مدرم  ربارب  رد  ات  دنرب  ربنم  يالاب  دجسم  هب  سپـس  دننادرگب  نزرب  يوک و  رد  هدومن  هایـس  ار  شراسخر  سپـس  دننز 

زاب هک  دیئاپن  يرید  اما  دش . نیـشنهناخ  باب  نآ  زا  دـعب  داد و  خر  يرمق  يرجه  لاس 1261  رد  داد  يور  نیا  دنک . هبوت  هدومن و  تمادـن 
غالک لهچ  غالک و  کی  باب  ناتساد  نیب  نیا  رد  درک . شومارف  ار  ربنم  يالاب  يراوخ  تفخ  اهبوچ و  نآ  تفرگ و  ار  شنابیرگ  سوه 

رد هتفر  هتفر  باب  يهزاوآ  و  دنتخاس . یهوک  یهاک  زا  تشادن  دوجو  يربتعم  عبنم  نوچ  تشگ و  رهش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  ناهد و  نیا  زا 
هللا لجع   » زور بش و  لاس  رازه  هتسب و  (ع ) ماما روهظ  هب  ار  دوخ  ياهدیما  همه  هک  مدرم  دروآ . دیدپ  هزات  یشنت  مدرم  رد  دیچیپ و  ناریا 

یهاوخن یهاوخ  دناوخیم  وا  باب »  » ای رد » [ » هحفص 15 ای [  نامز  ماما  ار  دوخ  هتساخرب و  یسک  دندینـشیم  هک  لاح  دندوب  هتفگ  هجرف »
مه رس  طلغ  کحضم و  ياهیبرع  بابدیس  رگا  دنسرب . بابدیس »  » نیدب ات  دندرک  زاریـش  گنهآ  یح  یخرب  دنداتفا و  شوج  بنج و  هب 

هاگتـسد رب  یتح  تفرگیم و  قنور  تعرـس  هب  شراک  کـشیب  درکیم  ادا  رادزغم  هلمج  دـنچ  تفگیمن و  ینعمیب  نانخـس  درکیمن و 
نانخـس هب  رتشیب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تفگیم  نخـس  يوتحمیب  يردـق  هب  یگیامیب  تلع  هب  درم  نیا  یلو  تشگیم  هریچ  مه  یتموکح 
نونکات هدرک و  یهانگ  وحن  فرـص و  : » تشادیم راهظا  حیـضوت  ماقم  رد  شیاهیفاب و  طلغ  نامه  هرابرد  الثم  تشاد . تهابـش  ناگچب 
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دمحم یلع  نانخـس  یچوپ  یئاوتحمیب و  رد  [ . 3 .« ] دینادرگ شدازآ  هدیـشخب و  ار  شهانگ  ادخ  متـساوخیم ، نوچ  یلو  دوبیم ، دنبرد 
روتـسد دید  یئاوسر  هیام  ار  هیباب  راذگناینب  نانخـس  نوچ  نایئاهب -  ربهر  هللاءاهب -  میئامن  يروآدای  هک  تسا  یفاک  ردـق  نیمه  يزاریش 
يادـتبا رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  یئاهباتک  زا  یکی  دـتفیب . مدرم  تسد  هب  دـنراذگن  دـنربب و  نیب  زا  دـیآ  تسد  هب  باب  زا  هچ  ره  داد 

یلو درادـن  یلحم  اـج  نیا  رد  نآ  یـسررب  هک  تسا  رثوک  هروس  ریـسفت  تسنادیم  هزجعم  نآرق »  » نوچ مه  ار  نآ  تشون و  دوخ  ياـعدا 
یلع هدرک و ].. یهانگ  وحن  فرـص و  . ] دشابیم يو ، لیلد  دـننامه  رثن  رظن  زا  هچ  يوتحم و  ثیح  زا  هچ  هک  دوشیم  هراشا  هزادـنا  نیمه 

هجیتن رد  دومن و  ادیپ  عویش  ابو  ضرم  سراف  رد  هکنآ  ات  دش  نیشنهشوگ  دوخ  هناخ  رد  زاریش  رد  يدنچ  هزیگنا  نامه  اب  يزاریـش  دمحم 
یلاو هلودـلادمتعم و  یجرگ ، ناخرهچونم  دیـسر  ناهفـصا  هب  باب  يارجام  ربخ  نوچ  رگید  يوس  زا  دـنام . لفاغ  باب  لاـح  زا  تموکح 

ناراوس دنروایب . ناهفـصا  هب  دنهد و  تاجن  شاهناخ  زا  ار  باب  یفخم  يا  هنوگ  هب  هدش  روط  ره  هک  داتـسرف  زاریـش  هب  یناراوس  ناهفـصا 
هک ییاج  دندرک ، لقتنم  ناهفصا  هب  ار  باب  دنداد و  ماجنا  عنام  نودب  ار  دوخ  تیرومأم  ابو  عویش  زا  یشان  یگتفـشآ  نآ  رد  ناخرهچونم 

هعقاو نیا  زا  سپ  هاـم  شـش  نوـچ  دوـب  هاـتوک  هرود  نیا  اـما  درک . تساوـخ ، هچ  نآ  ناهفـصا  یلاو  تیاـمح  تـحت  تـسیز و  بوـخ  وا 
هب ار  ایاضق  یگنوگچ  درک و  درط  ار  باب  دوخ  يومع  فالخ  رب  دوب ، شاهدازردارب  هک  يو  نیـشناج  درپس و  ناـج  یجرگ  ناـخرهچونم 
زا یشان  ياهداديور  نایرج  رد  ار  يو  دنتشون و  ياهمان  یساغآازریم  هب  دوخ  مه  ناهفـصا  نویناحور  نایم  نیا  رد  دومن . شرازگ  نارهت 
 ] نیرتگرزب بکترم  اج  نیا  رد  یـساغآازریم  اما  دـندرک . شرازگ  لامک  ماـمت و  ار  وا  اـب  یلاو  راـتفر  يو و  اـب  دروخرب  باـب و  شیادـیپ 

همه رب  دوخ  يدوخ  هب  تقیقح  ات  دنهد  ياج  مدرم  نایم  رد  هک  نآ  ياج  هب  ار  يزاریـش  دمحمیلع  داد  روتـسد  دش و  هابتـشا  هحفص 16 ]
هدز و اعدا  هب  تسد  باب  هک  تشذگیم  لاس  هس  ماگنه  نیا  رد  دومن . ینادنز  قیرهچ  هعلق  رد  سپـس  دـیعبت  وکام  هب  ار  باب  دوش ، تباث 
هک اج  ره  تفریم و  رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  ياهیورـشب  نیـسحالم  مه  یفرط  زا  دوب . هدیـسر  اـجنآ  اـجنیا و  هب  شیب  مک و  شیادـص 

شور و تیـصخش و  هک  دندیورگ  باب  هب  رگید  نت  ود  هلـصاف  نیا  رد  دـیناروشیم . ار  مدرم  دـینارتسگیم و  ار  شغیلبت  طاسب  دیـسریم 
. دیشخب باب  تکرح  هب  يرگید  دعب  دمآ و  باب  کمک  هب  تشاد  هک  يدرف  هب  رصحنم  ياهیگژیو  زا  يرادروخرب  اب  نانآ  زا  یکی  شنم 
. دـیاشک باـب  يوس  هب  ار  یهورگ  فیطل  رعـش  عبط  اـب  هارمه  یبهذـم  قیمع  تاـعلاطم  روش و  قـطن و  تهاـجو و  نآ  اـب  نیعلاةرق  لـیامت 
زا دوخ  سودـق  یلع  دـمحم  الم  دروآ . دوجو  هب  مدرم  رد  یگرزب  ناکت  درک و  لیمکت  ار  عمج  نیا  مه  سودـق  یلع  دـمحم  الم  روضح 

دیهـش هب  اهدعب  شیومع  هتفای و  شرورپ  ملع  لها  یبهذـم و  رایـسب  ياهداوناخ  رد  دوخ  مه  نیعلاةرق  دوب و  نامز  نآ  ذوفن  بحاص  ءاملع 
مدرم نوچ  تسا و  يزاریـش  دـمحم  یلع  ندومن  ینادـنز  هجیتن  مدرم  تکرح  هک  درک  روصت  یـساغآازریم  یجاح  دـیدرگ . بقلم  ثلاـث 

طبخ مغریلع  یساغآازریم  دوبن و  اطخ  مه  دایز  روصت  نیا  دنسانشب . ار  وا  هک  دننآرب  دیوگیم  هچ  دننادیمن  دنرادن و  يو  هب  یـسرتسد 
اما دـنروایب ، زیربت  هب  ار  باب  داد  روتـسد  ورنیا  زا  دوب ، هتفای  تسد  یتسرد  هجیتن  هب  دـعب  یلو  باب  ندومن  ینادـنز  دروم  رد  شهابتـشا  و 
نانآ ياهشسرپ  هب  باب  ات  دنراد  اپرب  نید  ءاملع  روضح  رد  یتسشن  تفگ  یساغآازریم  دیدرگ . بکترم  زین  اج  نیا  رد  يرتگرزب  هابتشا 

رد ءاملع  عمج  رد  تشاد  روضح  نآ  رد  دهعیلو  ازریم  نیدلارصان  هک  یتسـشن  رد  دش و  هدروآ  نوریب  قیرهچ  هعلق  زا  باب  دهد . باوج 
تـسشن نیا  رد  دشیم و  هدرمـش  هعرـشتم  ءاملع  هدرکرـس  هک  دوب  دمحاازریم  ماگنه  نآ  رد  زیربت  گرزب  دـهتجم  تسج . تکرـش  زیربت 

باب هچ  تروص  ره  رد  هچ  دـنداد ، تسـشن  تسکـش و  نیا  هب  نت  ذوفنيذ  ءاملع  ریاس  یناقمم و  دـمحمالم  نایخیـش  زا  تسجن . تکرش 
تسشن دوب . دنمـشزرا  رایـسب  شراهتـشا  ترهـش و  يارب  تسـشن  نامه  اما  دادیمن  تسد  زا  يزیچ  دروخیم  تسکـش  ای  دشیم و  زوریپ 

دیناسر توبث  هب  ار  دوخ  یگیامیب  سلجم  نآ  رد  باب  دیآیم . باسح  هب  یخیرات  داد  يور  هک  داتفا  قافتا  يرجه  لاس 1263  رد  روبزم 
ناتـسیچ هب  رتشیب  تشادن و  عوضوم  هب  یطبر  چیه  هک  دندرک  یتالاؤس  وا  زا  اهنآ  هچ  دش  مه  نابطاخم  یگیامیب  ثعاب  لاح  نیع  رد  اما 

دوخ زا  سلجم  هحفـص 17 ] نآ [  رد  تسناوتیم  تشادیم ، یئادـخ  يورین  دوـبیم و  قـح  هب  تقیقح  رد  رگا  بابدیـس  [ . 4  ] دوب هیبش 
ار هدمآ  تسدهب  یئالط  تصرف  وا  یلو  ماهدماین  یئاشگناتسیچ  يارب  نم  تسا و  ثحب  زا  جراخ  اهشسرپ  نیا  دیوگب : دنک و  عافد  الماک 
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ءاضما رهم و  ار  ياهمانهبوت  دش  روبجم  مه  تهج  نیا  زا  دومن ، هدنکفارس  فیفخ و  راوخ و  شیپ  تاعفد  دننامه  ار  دوخ  دادب و  تسد  زا 
هدنراگن هک  يدنس  قبط  یلو  هتشگ  دیدپان  دش  عیاش  ادعب  و  دوب ، نازیوآ  سلجم  هناخباتک  نلاس  راوید  هب  لاس 1315  ات  نآ  نیع  هک  دنک 

باب همانهبوت  هک  دـش  ملـسم  تسا . یلم  هناخباتک  لوئـسم  يرئاح  نیـسحلادبع  ياقآ  بانج  طخ  هب  هداد و  هئارا  باـتک  نیمه  يادـتبا  رد 
: همانهبوت نیا  دروم  رد  یلم  هناخباتک  تیریدم  فرط  زا  هتشون  تسد  نیع  کنیا  دوشیم ، ظفح  سلجم  يزادرپراک  قودنص  رد  ظوفحم 
مدرک و هعلاطم  ار  یلاعبانج  دـیفم  رایـسب  فیلأت  تیئاهب  عماج  خـیرات  باتک  مالـس  اب  یبایـسارفا  ياقآ  بانج  همانهبوت : يهرابرد  حیـضوت 

هدوب هدـش  یئابطابط -  طیحم  داتـسا  زا  لـقن  هب  سلجم  يهناـخباتک  زا  نآ  ندـش  دوباـن  هب  هراـشا  هک  باـب  هماـنهبوت  يهراـبرد  مدرب . هرهب 
يزادرپراـک قودنـص  رد  صوصخم  ياهبعج  رد  هراومه  هدـشیمن و  يرادـهگن  هناـخباتک  رد  هاـگچیه  دنـس  نیا  هک  دوـشیم  يروآداـی 

زا هناخباتک  سلجم  يزادرپراک  هب  نآ  لاقتنا  يهرابرد  ورـسخیک  باب  زا  طخ  هب  تسا  یتشاددای  نآ  هبعج  يور  دوشیم و  ظـفح  سلجم 
نیـسحلادبع دیـشاب . قفوم  دنمدوس  راثآ  رـشن  فیلأت و  رد  تسا  دیما  تسا . دوجوم  هناخباتک  رد  نونکا  هک  هدرک  هیهت  یـسکع  دنـس  نیا 

رد ار  نآ  یگنهامه  اب  دنناوتیم  دنـشابیم ، باب  يهمانيهبوت  نیع  ندید  هب  لیام  هک  ینادـنمقالع  دوشیم  روآدای   ) 69  / 9 يرئاح 10 / 
هب ریبکریما  ناخیقت  ازریم  نآ  سأر  رد  تلود  تخیگنارب  اههنتف  باب  روهظ  هک  اجنآ  زا  دـننک ). تیؤر  سلجم  يهناخباتک  ظوفحم  لحم 
هب ار  بابدیس  ازریمهزمح ، میمصت  نیا  یپ  رد  دنربب . نیب  زا  ار  يزاریش  دمحم  یلع  دیس  دیاب  هک  دش  هتفرگ  هجیتن  نینچ  داتفا و  هراچ  رکف 

هناخ هب  هک  درک  ناشارف  هارمه  يزیربت  یلع  دـمحم  ازریم  يدزی و  نسح  دیـس  ياهمان  هب  شنادرگاـش  زا  نت  ود  اـب  ار  وا  تساوخ و  زیربت 
شیوخ ياههتفگ  زا  درکیم و  هبال  ابترم  باـب  ناـیم  نیا  رد  دـنریگب . باـب  نتـشک  يارب  هحفـص 18 ] اوتف [  ناشکیاکی  زا  دـنورب و  اـملع 

نیسح دیس  دیشک  اجنیا  هب  راک  نوچ  دنداد و  اوتف  شنارای  باب و  نتشک  هب  نویناحور  زا  نت  هس  تشادن . يدوس  اما  تسجیم ، ینامیشپ 
یلع دمحم  ازریم  باب و  اما  تخیرگ . گرم  زا  ناسنیدب  درک و  راجزنا  راهظا  باب  هب  تبسن  دیزگ و  يرود  باب  زا  نارای  زا  یکی  يدزی 

روتسد دندوب  هدرک  هدامآ  راک  نیا  يارب  هک  ینارصن  جوف  کی  هب  سپـس  دندرک  نازیوآ  ینامـسیر  اب  دندرب و  کچوک  هناخزابرـس  هب  ار ،
اب ار  باب  هک  ینامسیر  هب  اههلولگ  کیلـش  ماگنه  هک  ینعم  نیدب  داد ، خر  هبقرتمریغ  یقافتا  دندوشگ  شتآ  نازابرـس  نوچ  دنداد . شتآ 
زا هآ  دـندیدن  دـنب  يـالاب  ار  وا  مدرم  نوچ  درک . رارف  سرت  زا  دـیدرگ و  اـهر  باـب  دـش و  هراـپ  نامـسیر  درک ، تباـصا  دـندوب  هتـسب  نآ 
هب ناشک  ناشک  ار  وا  تفر و  دوب  هدـش  ناهنپ  باب  هک  یقاتا  نورد  هب  ماـگنه  نیا  رد  جوف  ناگدرکرـس  زا  یکی  یلو  تساـخرب  ناـشداهن 
رد يرجه  نابعـش 1266  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  دیـس  ناسنیدب  داد و  شتآ  نامرف  رگید  راب  وا  دومن . نازیوآ  دروآ و  مادعا  هبوچ  ياپ 

ییحی ازریم   » هب شندش ، هتشک  زا  شیپ  لاس  کی  باب  تفای . همادا  نانچمه  وا  تکرح  دمایپ  اما  دیـسر ، نایاپ  هب  شرمع  یگلاس  نس 31 
. دـیزگرب دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  تشون و  ياهمان  تشذـگیمن  شرمع  زا  راهب  هدـجه  اـهنت  تشاد و  لزا  بقل  ناـیباب  نیب  رد  هک  يرون »

ازریم . » دـندیورگ لزا »  » هب یگمه  تسـشنورف و  دوز  اما  تساخرب  يو  ینیـشناج  رـس  رب  یئوگوتفگ  كدـنا  باـب  ندـش  هتـشک  زا  سپ 
رد الصا  دینارذگیم و  رون  رد  ار  اهناتسمز  ناریمش و  رد  ار  اهناتـسبات  وا  درک ، رایتخا  یفخم  یگدنز  تلود  سرت  زا  لزا  ای  يرون » ییحی 

راکـشیپ ناونع  هب  دوب  رتگرزب  وا  زا  لاس  ود  هک  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  لزا  يرون -  ییحی  ازریم  يردـپ  ردارب  دـشیمن . رهاظ  مدرم  نیب 
اب تسـشن . هنایم  نیا  رد  یبسن  یـشمارآ  دـیباوخ و  اهشنت  ات  دیـشک  لوط  لاس  ود  نایرج  نیا  دادیم . ماجنا  ار  رتکچوک  ردارب  ياهراک 

لاس نامه  رد  دوب . سکع  هجیتن  اـما  ددرگ ، هنتف  عفر  رگید  دـنک و  شکورف  اهادـص  رـس و  هک  تفریم  راـظتنا  نینچ  باـب  ندـش  هتـشک 
هعمج ماما  دوب  رارق  دیدرگ . یثنخ  ریبکریما  يرایـشوه  اب  هک  تفرگ  تروص  ناخیقت  ازریم  هاش و  نتـشک  يارب  نایباب  فرط  زا  یـششوک 

. داد خر  نایباب  شروش  باب ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب  لاس  ود  ینعی  ق  لاس 1268 ه - رد  نایرج  نیا  زا  دـعب  دوش . یناـبرق  هئطوت  نیا  رد  زین 
رارق بیقعت  دروم  دـندش و  بوکرـس  لاح  ره  هب  ناـیباب  دوب . راـبفسأت  يارجاـم  نیا  نینوخ  ثداوح  هنحـص  ناـجنز  زیربت و  ناردـنزام ،

. دنهد رفیک  نارگید  هاش و  نیدلارصان  هب  دنتساوخیم  اهنآ  دنتساخرب . یئوجهنیک  هب  دش  دراو  دح  زا  هدایز  نانآ  رب  راشف  نوچ  دنتفرگ و 
هناریلد نت  هس  نیا  دـننک . رورت  دربیم ، رـسهب  نارواین  رد  یهاگ  ناتـسبات  رد  هک  ار  هاش  نیدلارـصان  هک  دـنتفای  تیرومأم  نایباب  زا  نت  هس 
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هب نایباب  هیلع  تخـس  ار  هحفـص 19 ] نایرابرد [  هاش و  مشخ  اما  داتفاین  رگراک  درک  تباـصا  هاـش  هب  هک  يریت  یلو  دـندش  راـک  هب  تسد 
نادنز هب  لزا  گرزب  ردارب  ءاهب  یلعنیـسح  دـندش و  هتـشک  ارجام  نیا  رد  نایباب  زا  يدایز  دادـعت  ماجرفان  هعقاو  نیا  زا  دـعب  دروآ . شوج 

ار یکی  دندرپس : مدرم  زا  یـصاخ  یهورگ  تسد  هب  ار  نایباب  زا  کی  ره  هک  ناسنیدب  دیـشیدنا  يدیهمت  تلود  نایباب  نتـشک  يارب  داتفا .
کی رد  دـنربب . نیب  زا  ار  اهنآ  ات  دنداتـسرف  هناخزابرـس  هب  ار  يدادـعت  دـنداد ، نونفلاراد  نادرگاش  هب  ار  يرگید  و  دـنداد ، ناناگرزاب  هب 

یجاـح روـبزم  دارفا  دنتـشک . تروـص  نیرتدـب  هب  ار  ود  نآ  ناـنآ  دـندرپس و  ناـشارف  تـسد  هـب  نتـشک  يارب  ار  ناـیباب  زا  نـت  ود  دروـم 
ياهعمـش اهخاروس  نآ  رد  دندرک و  یئاهخاروس  نانآ  ياهندب  رد  ناشارف  دندوب و  یباب  ناگدش  هتخانـش  زا  يزیربت  مساق  ناخنامیلس و 

نایباب دعب  هب  نآ  زا  دنتخیوآ . رهـش  هزاورد  هب  ار  ناشنت  ياههراپ  دندومن و  هراپ  راهچ  هب  ار  نانآ  رهـش  نوریب  رد  سپـس  دنتـشاذگ  نشور 
دادغب زا  درک و  رارف  اجنامه  زا  تسبرب  رفس  تخر  دینش  ار  نایرج  حرـش  نوچ  دوب  رون  رد  هک  لزا  ییحیازریم  دننامب . ناریا  رد  دندیـسرت 
ماگنه نیا  رد  دـندش . دادـغب  هناور  مکمک  دنتـشاد و  هاگن  رود  هب  راظنا  زا  ار  دوخ  دـننک  رارف  دنتـسناوتن  هک  مه  یئاهنآ  دروآ . ردهب  رس 
سور لوسنک  شهاوخ  هب  ندش  ینادنز  هام  راهچ  زا  سپ  يو  دربیم . رـسهب  نادنز  رد  نانچمه  ءاهب  یلعنیـسح  ینعی  لزا  رتگرزب  ردارب 
دادغب رد  جراخ و  روشک  زا  ناریا  تلود  زا  ياهتـشامگ  سور و  هناخلوسنک  زا  یمالغ  هارمه  دش و  اهر  نادـنز  زا  نارگید  تساوخرد  و 

ازریم دـشیم . هدوزفا  ناشدادـعت  رب  زور  هب  زور  هک  دـمآرد  ناـیباب  عـمجت  تهج  ینوناـک  تروـص  هب  دادـغب  ناسنیدـب  تسوـیپ . لزا  هب 
دمحم یلع  هک  میتفگ  نایب . باتک  باـب و  ناـیرج  هب  میدرگ  زاـب  تشاد . هدـهع  هب  ار  لزا  يراکـشیپ  شقن  ناـنچمه  مه  ءاـهب  یلعنیـسح 
شیوخ سوه  زا  تسد  زاـب  دادیم  ناـشن  دوـخ  زا  هک  یئاـهینوبز  درکیم و  هک  یئاـههبوت  دروـخیم و  هک  یئاـهبوچ  نآ  اـب  يزاریش 

مان هب  دوب  یباتک  فیلأت  داد  ماجنا  نادـنز  رد  هک  وا  نیتسخن  ياـهراک  زا  یکی  دومنیم . لاـبند  اـج  همه  رد  ار  دوخ  راـک  تشاد و  یمنرب 
هک تسا  یباتک  نامه  باتک  دـیآیم و  رامـش  هب  وا  ماکحا  باتک  باتک ، نیا  تشون . یبرع  هب  حالطـصا  هب  مه  یـسراف و  هب  مه  هک  نایب 

یقاب ار  نآ  زا  ياهخـسن  دـنربب و  نیب  زا  هدـش  هک  یئاهب  ره  هب  ار  نآ  دندیـشوک  نایئاهب  اهدـعب  هتـشگ و  باـب  يداوسیب  گـنن و  يهیاـم 
یمارتحا ماقم و  هدیمان و  هللا  هرهظی  نم  ار  وا  باب  هتفگ و  نخس  دیایب  دوب  رارق  هدنیآ  رد  هک  یسک  زا  اهراب  باب  نایب  باتک  رد  دنراذگن .

دنچ هب  یهاگن  کنیا  دراد . یعیام  هچ  نایب  باتک  هک  دوشیم  مولعم  نایب  باتک  زا  ياهنومن  رکذ  اـب  تسا . هتـشگ  لـئاق  شیارب  عیفر  سب 
نکی امم  سأر  یلع  هنلعجی  ام  هسفنل  نکلمی  نا  ههیلع  بتک  نایبلا  یماکلف  تعبی  نارـشالا  دـعب  نم  ثلاثلا  لتق  : » یفرعم يارب  نآ  زا  رطس 
دیاب دوخ  ناگدـنناوخ  هک  تسا  روآشدـنچ  کحـضم و  رایـسب  طلغ  ياهیبرع  نیا  میهافم  نکی ... ملاـعا  ددـع  نیعـست  سمخ و  مهیلع 

تـسد هب  يدننامیب  رهوگ  هکت  جنپ  دون و  دیاب  تساخرب  نایباب  نایم  زا  یهاشداپ  رگا  دهدیم : روتـسد  باب  دننک . هحفص 20 ] تواضق [ 
هاگنآ دـیامن  هدجـس  شهاگـشیپ  رد  دورب و  وا  شیپ  هب  هاشداپ  درک  روهظ  يو  نامز  رد  هللا  هرهظی  نم  رگا  هک  دـنزب  دوخ  جات  هب  دروآ و 

رطع رولب  مکنم  سفن  لک  هللا  هرهظی  نم  یلا  نوغلبتلف  عباسلا  امنا  لق  ... » رگید ياج  رد  و  دـهن . يو  ياپ  يولج  شیاهرهوگ  اب  ار  جات  نآ 
زا رپ  نیرولب  هشیش  سک  همه  هک  دهدیم : روتـسد  باب  مکنود » يدیاب  مکیدیاب ال  نودجـست  هللا  يدی  نیب  مث  نایبلا  هطقن  دنع  نم  عنتمی 

میدـقت شیوخ  تسد  اب  هدرک  هدجـس  وا  شیپ  رد  دربب و  هللا  هرهظی  نم  دزن  دـشاب -  باب  نامه  هک  ناـیب -  هطقن  ناـغمرا  ناونع  هب  يرطع 
يا هدـنیآ  هب  ار  هللا » هرهظی  نم   » روهظ باب  هک  تسا  نآ  دوش  یم  ام  مالک  هب  طوبرم  ثحب  نیا  زا  هطبار  نیا  رد  هچنآ  لاـح  ره  هب  دراد .

لـصفم روط  هب  نادـب  هک  درک  لیدـعت  ار  نامز  داهن و  باب  ياههتفگ  مامت  رب  اـپ  اـهب  یلعنیـسح  هک  یلاـح  رد  دـهدیم  هدـعو  رود  سب 
اب هتفر و  نادرک  نایم  هب  هینامیلس  هب  يو  دش  مولعم  هک  ینامز  زا  سپ  دش و  دیدپان  یتدم  دنامن و  دادغب  رد  رطاخهدیجنر  اهب  میزادرپیم .

یئوجلد ناونع  هب  ياهمان  دش  هاگآ  شردارب  اهب  یلعنیـسح  لحم  زا  نوچ  لزا -  ییحیازریم -  دینارذگیم . راگزور  یهاقناخ  ناشیورد 
وا و نایم  شجنر  ناهن  رد  اما  تشگزاـب ، دادـغب  هب  راـبرگد  دـنام  هینامیلـس  رد  هک  لاـس  ود  زا  سپ  یلعنیـسح  ازریم  تشون و  يو  يارب 
ار يریگرد  نیا  دـندرک . ادـیپ  يریگرد  داتفا و  فاکـش  یلعنیـسح  ییحیازریم و  ناردارب -  ناـیم  دادـغب  رد  دوب . یقاـب  ناـنچمه  شردارب 
رب ار  راک  نوچ  ینامثع  تلود  دوب . نایعیـش  اب  ینورب  يرگید  ناشدوخ و  نیب  ینورد  يریگرد  یکی  نوچ  دـیمان  دـیاب  هبناج  ود  يریگرد 
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رد تماقا  لاس  هد  زا  سپ  يرجه  لاس 1279  رد  نایباب  دهد . چوک  هیکرت  رد  لوبماتـسا  هب  دادغب  زا  ار  نایباب  تسناد  رتهب  دـید  لاونم  نیا 
نیا رد  دنداتـسرف . نانوی  زرم  کیدزن  ياهقطنم  هنردا »  » هب ار  همه  دندنامن و  یهام  دنچ  زا  شیب  اج  نآ  رد  یلو  دنتفر  لوبماتـسا  هب  دادغب 

. تشگ لدـبم  ینمـشد  هب  ردارب  ود  نایم  یگدـیجنر  یگدرزآلد و  درک و  زورب  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  یهلا  هرهظی  نم  يوعد  هک  دوب  اـج 
تخادرپ هبتاکم  هب  دندوب  هدنام  یقاب  ناریا  رد  هک  ینایباب  اب  دیناشک و  دوخ  يوس  هب  ار  یباب  نارس  زا  یخرب  تدم  نیا  یط  ءاهب  یلعنیسح 

کی دوخ  باـب  منم . دـیآ  دـیدپ  تسیاـبیم  هک  سکنآ  هحفـص 21 ] تفگ [ : نینچ  ءاـهب  تخاـس . اـیهم  دوـخ  تیعقوـم  يارب  ار  هنیمز  و 
روظنم  ) لزا لاس  دنچ  نیا  رد  هکنیا  و  سب . دهد و  دیون  مدرم  هب  ارم  روهظ  تشاد  تلاسر  وا  دوب . نم  روهظ  شیادیپ و  يارب  یناسرهدژم 

ددرگ فوطعم  يوس  نادب  مدرم  راکفا  هک  تسا  هدوب  تهج  نیا  هب  هدش  هداد  ناشن  نایباب  ياوشیپ  باب و  ینیـشناج  ییحیازریم ) شردارب 
شومارف ایوگ  ءاهب  نایرج  نیا  یپ  رد  یلو  منامب ، رود  هب  یلاـمتحا  ياهبیـسآ  دـنزگ و  زا  اـت  دـنامب  رود  هب  اههدـید  زا  مهاـگیاج  نم  و 

ءاهب یلعنیـسح  تخانـشیم ؟ بوخ  ار  يو  ياج  لوسنک  روطچ  سپ  هدـیدرگ  نادـنز  زا  يو  تاـجن  نماـض  سور  لوسنک  هک  دوب  هدرک 
هب دز و  دـید -  میهاوخ  ار  نآ  زا  یئاههنومن  ادـعب  هک  کنخ -  طـلغ و  هتبلا  یبرع  یـسراف و  ياـهنابز  هب  اـهحول  عاونا  نتـشون  هب  تسد 
هب هجوتیب  ءاهب  اما  دنتفریذپن  ار  نآ  دندز و  زابرس  اهب  یلعنیسح  يوعد  لوبق  زا  یباب  نارس  زا  يرایسب  لزا و  ییحیازریم  تساخرب . يوعد 

رگیدــکی ندرک  وربآیب  هـب  ردارب  ود  دــیماجنا . يریگرد  هـب  راـک  درک و  زورب  داـضت  هجیتـن  رد  داد  هـمادا  دوـخ  هار  هـب  شناـفلاخم  رظن 
رد ءاهب  ار  دصق  نیا  تفگیم : مه  ییحیازریم  دشکب . ارم  دناروخب و  رهز  نم  هب  تساوخیم  لزا ]  ] ییحیازریم تفگیم : ءاهب  دـنتخادرپ .

بجوم هجیتن  رد  دـنداتفا و  مه  ناج  هب  ناشیا  زا  تیعبت  هب  مه  ناشناوریپ  دـندناوخیم و  هلهابم  هب  ار  رگیدکـی  ردارب  ود  تشاد . نم  قح 
و دیناشک . هاگداد  هب  ار  ناشناوریپ  ءاهب و  لزا ، دـید  لاونم  نادـب  ار  عضو  هک  ینامثع  تلود  [ . 5  ] دـندروآ مهارف  ار  مدرم  رگید  یتحاران 
. دـنک یگدـنز  دـنب  هـعلق  روـط  هـب  اـج  نآ  رد  دورب و  يرگید  ياـج  هـب  درادرب و  ار  شناوریپ  ردارب  ود  زا  کـی  ره  هـک  داد  يأر  هاـگداد 

هارمه ءاهب  یلعنیسح  دندش و  هداتسرف  دوب  ینامثع  تسد  رد  نامز  نآ  هک  سربق  هریزج  هب  شناوریپ  نادناخ و  اب  هارمه  لزا )  ) ییحیازریم
نایباب نامه  هک  ار  لزا  ای  ییحیازریم  ناوریپ  دندش . ادج  مه  زا  ردارب  ود  عطقم  نیا  رد  دندش . هداد  لیـسگ  اکع  هب  شناوریپ  نادـناخ و  اب 

. دش هداد  تماقا  هناخزابرس )  ) دنب هعلق  رد  اکع  رد  ءاهب  دندش . هتخانش  یئاهب  هزات  مان  هب  مه  ءاهب  یلعنیـسح  ناوریپ  دندیمان و  یلزا  دندوب 
اهینامثع نوچ  دوب . نایئاهب  تسد  هب  نایلزا  زا  نت  هس  ندـش  هتـشک  داد  خر  تماقا  ياهزور  نیتسخن  نامه  رد  هک  یئاهداديور  زا  یکی 

نایئاهب و نایلزا ، اب  هک  هحفـص 22 ] ناسنیدب [  دندومن ، نانآ  هارمه  رگید  قرف  زا  یناسوساج  سربق  اکع و  هب  ردارب  ود  نداتـسرف  ماگنه 
هزور دـناوخیم ، زامن  وا  دادیم ، ناشن  دـقتعم  یناملـسم  ار  دوخ  دومنیم و  راتفر  هیقت  روط  هب  اکع  رد  ءاهب  دنداتـسرف . نایلزا  نایئاهب ، اـب 

هرهظی نم   ) يوعد ءادتبا  رد  اهب  یلعنیـسح  دروآیم . ياج  هب  هنیدآ  زامن  ینـس  هعمج  ماما  رـس  تشپ  رد  تفریم و  دجـسم  هب  تفرگیم ،
یئادخ يوعد  نارگید  نایفوص و  هویش  هب  هکلب  ادخ  هتخیگنارب  کی  اهنت  هن  ار  دوخ  درک و  زواجت  دح  نآ  زا  مکمک  یلو  درکیم  یهللا )

راید نآ  هب  راید  نیا  زا  اهینامثع  هلیـسو  هب  یهاگ  تشادیم و  ناهنپ  ار  شیوخ  راکفا  ناج ، سرت  زا  یهاگ  هک  ياهدنامرد  درم  درک . زین 
دزیم شرس  هب  مه  رعش  ندورس  سوه  یهاگ  وا  دز . مد  یئادخ  زا  هدرک و  ادیپ  نادیم  ناهگان  دشیم ، هداتسرف  رهش  نآ  هب  رهش  نیا  زا  و 

دمآ مالغ  هزات  نآ  يزان  هردـس  اب  یهلا  غاب  زا  تسا : ناشیا  تاشوارت  زا  یکی  ریز  هنومن  هک  دورـسیم  هیفاق  نزویب و  چوپ و  ياهرعـش  و 
نایباب نایم  رد  شراک  سابعازریم  شگرزب  رـسپ  کمک  هب  اهب  یلعنیـسح  ینابر  صمق  اذه  ینامحر  علخ  اذه  یهلا ، باذج  اذـه  یه  یه 

تسیب و ءاهب  درک . رد  هب  تباقر  نادـیم  زا  دنـشاب  اـهیلزا  یلزا و  ناـمه  هک  ار  شنارادـفرط  ییحیازریم و  يدوز  هب  هک  يروط  هب  تفرگ 
هدرک يزاسدـننام  هتـشون و  نآرق  ياج  هب  حالطـصا  هب  هک  وا  ياهراک  زا  یکی  درک . لابند  ار  دوخ  ياهراک  تسیز و  اکع  رد  لاس  دـنچ 
نینچ دـیآیم  دراو  داریا  يو  ياهطلغ  هب  هک  هتـسنادیم  دوخ  اهب  نوچ  دـشابیم و  ناوارف  ياهطلغ  ياراد  باـتک  نیا  دراد . ماـن  سدـقا » »

ساطسقلا اذهی  ممالا  دنع  ام  نزوی  دق  قحلا  ساطسقل  هنا  مولعملا  دعاوقلا و  نم  مکدنع  امب  هللا  باتک  اونزتال  ءاملعلا  رشعم  ای  لق  هتفگ - :
نیا اب  ار  وحن  فرص و  دئاوق  دیاب  هکلب  دیجنس  وحن  فرص و  دئاوق  اب  دیابن  ارم  ياه  هتـشون  نیا  ینعی : نوملعت . متنا  ول  هسفنب  هنا  مظعالا و 
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دیاب امـش  مسیونیم  طلغ  منادیمن و  تسرد  ار  یبرع  نابز  نوچ  نم  هک  تسا  نآ  شیانعم  عقاو  رد  فرح  نیا  دنجنـسب !! نم  ياههتـشون 
ازریم شرسپ  تشذگرد و  لاس 1312 ه-ق  رد  اهب  دیسیونب ! طلغ  دیهن و  رانک  دنربیم  راک  هب  نتـشون  تسرد  يارب  هک  ار  یئاههدئاق  نآ 
بلاج عیاقو  زا  تشاد . هدهع  هب  ار  نایئاهب  يربهر  لاس  یـس  زا  شیب  ءاهبلادبع  تسـشن . يو  ياج  هب  دش  هدیمان  ءاهبلادبع  ادعب  هک  سابع 

تفایرد هب  یتمدـخشوخ  نیا  ءازا  رد  داهن و  نانآ  رایتخا  رد  هلغ  گنج  لالخ  رد  هک  دوب  سیلگنا  شترا  يورین  اب  يراکمه  وا  یگدـنز 
لاـس 1340 رد  وا  درک  اـکیرمآ  اـپورا و  رـصم ، هب  يرفـس  يرجه  لاس 1328  رد  ءاهبلادـبع  هحفـص 23 ] [ ] 6 . ] دـمآ لئان  ( SIR  ) ناشن

یقـالخا رظن  زا  يدـنفا  یقوش  دـش . باـختنا  وا  ینیـشناج  هب  يدـنفا ، یقوش  ینعی  شايرتـخد ، هون  ءاهبلادـبع  گرم  زا  سپ  درم . يرجه 
دهاش دوخ  هدوب  هقرف  نیا  قباس  لوا  زارط  نیغلبم  هک  ویدار  رد  ناکدوک  ناتـساد  هدنیوگ  یحبـص  دـناهتفگ . شاهرابرد  يدایز  ياهنخس 
یبلاج بلاـطم  زین  دناهتـشاد  يو  اـب  یکیدزن  يهطبار  هک  دارفا  رگید  دـناوخ . دـیهاوخ ، باـتک  رد  دوخ  ياـج  رد  هک  تسا  ینهوم  هرظنم 
یعـس شتایح  نارود  رد  نایئاهب  ربهر  نیموس  ناونع  هب  یقوش  لاـح  ره  هب  مینکیم . سکعنم  الـصفم  يدـنفا  یقوش  لـصف  رد  هک  دـنراد 

تسنادیم نوچ  دز . لدعلا » تیب   » مان هب  یتالیکشت  سیسأت  حرط  هب  تسد  اتسار  نیا  رد  داد و  جرخ  هب  تیئاهب  ماود  ءاقب و  تهج  يرفاو 
ود نآ  دناشن . دوخ  ياج  هب  تخانشیم  البق  هک  ار  یمان  یمیر » نسیم   » دنک هرادا  دیاب  ینئمطم  صخـش  ار  تالیکـشت  نیا  يو  زا  دعب  هک 
 - لصفم تسیا  هشقن  هک  هلاسهد -  هشقن  حرط  رد  هک  دوب  یئاـکیرما  کـی  یمیر » نسیم  زلراـچ  . » دـندز ياهلاـسهد  هشقن  حرط  هب  تسد 
رد هکیماـگنه  م )  - 1957  ) خ لاس 1336 -  رد  يدـنفا  یقوش  درک . يراکمه  وا  اب  دربیمرـس ، هب  ندـنل  رد  يدـنفا  یقوش  هکیماـگنه 
زا سپ  هتفه  کی  یلو  تفگ  كرت  ندـنل  دـصق  هب  ار  روشک  نآ  شایئاداناک  لایع  لوسکاـم -  مناـخ  هیحور  یهارمه -  هب  دوب  نیطـسلف 

نویناـحور زا  یکی  دـنزرف  یمیر ، نسیم  زلراـچ  درپـس . ناـج  یکوکـشم  زرط  هب  هلاـسهد  هشقن  ماـمتا  زا  سپ  تـسرد  ندـنل  هـب  شدورو 
شدوخ دننامه  يدارفا  زین  وا  زا  سپ  تسا . هدیمان  نایئاهب  نابش  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  وا  تفرگ ، ار  يدنفا  یقوش  ياج  یفقسا  ياسیلک 

دیـس زا  دروآرد و  هب  هدحتم  تلایا  زا  رـس  دـش  عورـش  زاریـش  تالحم  زا  یکی  زا  هک  یتکرح  ینعی  دـنتفرگ ، هدـهع  هب  ار  نایئاهب  يربهر 
ربهر هدـیمان و  هللاءامـس  ار  دوخ  يزنودـنا  رد  یناعم  دیـشمج  مان  هب  یـصخش  نونکا  مه  لاح  ره  هب  دیـسر !! نسیمزلراـچ  هب  یلع  دـمحم 
یبرع یتالمج  وا  دناهتسویپ . وا  هب  زین  ناتسکاپ  نایئاهب  لفحم  ياضعا  هدومن و  اپ  تسد و  مه  ینارادفرط  دوخ  يارب  يو  دنادیم . نایئاهب 

لاس 1966 هیوناژ  هام  رخآ  بش  رد  هک  نیا  رب  ینبم  هدرک  لزان ! یبرع  نابز  هب  تایآ  تروص  هب  حالطصا  هب  هللاءاهب  بابدیـس و  هویـش  هب 
هحفص 25 ] تسا [ !! هتفر  جارعم  هب  م  - 

يرگیئاهب يرگیباب و  روخشبآ  يرگ  یخیش 

ناشن دوخ  زا  ناوارف  دـهز  یئاسراپ و  تسیزیم و  البرک  رد  هاش  یلعحتف  نامز  رد  درم  نیا  درازگ . ناـینب  یئاـسحا  دـمحا  ار  يرگیخیش 
يو درک . ادیپ  تیفورعم  رایسب  ناتسبرع  بونج  قارع و  ناریا و  رد  تشاد و  يدایز  نادرگاش  دوب ، يرادنابز  شوهزیت و  درم  اتاذ  وا  داد .

یئاریذـپ لابقتـسا و  شنارـسپ  هاـش و  یلعحتف  درک و  رفـس  ناریا  هب  هک  يروط  هب  تفریم  رامـش  هب  شیوخ  رـصع  گرزب  ءاـملع  زا  یکی 
زا دومیپ و  قارغا  هار  رایـسب  دروم  نیا  رد  تشاد و  یگتـسبلد  عیـشت »  » هب یئوس  زا  یئاسحا  دمحا  خیـش  دـندروآ . لمع  هب  يو  زا  یئوکین 

نوطالفا و ياه  هتفگ  دندروآیم  يور  نانوی  هفسلف  هب  نامز  نآ  رد  هک  نانآ  تشاد  هجوت  دیاب  تخادرپیم . نانوی  هفسلف  هب  رگید  یفرط 
یگنهاـمه و تیخنـس و  هنوگچـیه  يرگیخیـش  اـب  ناـنوی  هفـسلف  هکنیا  رتمهم  دـندرکیم . يوریپ  نآ  زا  لوبق و  ارچ  نوـچیب و  وطـسرا 

دنکیم يوریپ  یئاهوگلا  یبهذم و  ياهیگژیو  زا  يرگیخیش  دراد و  ار  دوخ  صاخ  يانبم  نانوی  ياهیلوئت  نانوی و  هفسلف  درادن . یـشزاس 
تسناوتیمن نوچ  دادیم و  ناشن  يدنمهقالع  ناس  کی  هب  بهذم  هب  بتکم  هب  دمحا  خیـش  دنامه . زا  رود  ادج و  هلوقم  ود  لصا  رد  هک 

« عیـشت  » رد یئاهینوگرگد  تارییغت و  ماجنارـس  خیـش  دیـشیدنا . ون  ياهراچ  هزاـت و  یهار  ورنیا  زا  ددـنویپب  يرگید  هب  هدـیرب و  یکی  زا 
اهثحب و ندش  حرطم  ياهویـش و  نانچ  موادت  دومن . ناونع  هیانک  روط  هب  هاگ  هفافل و  رد  هاگ  فلتخم  ياهبلاق  رد  ار  نآ  دروآ و  دـیدپ 

تیئاهب عماج  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


یئاسحا دمحا  خیش  دتفا . نورب  هدرپ  زا  خیـش  هزات  راکفا  هک  دش  ثعاب  اجنآ  اجنیا و  رد  شنادرگاش  ترثک  هب  هجوت  اب  خیـش  ياههیرظن 
سح نتخیگنارب  بجوـم  رما  نیمه  هـک  تفاـی  ینوزف  شنارادـفرط  دادـعت  دـش و  بوـبحم  یـسب  سپـس  فورعم و  رایـسب  ماـگنه  نآ  رد 

ریفکت و خیـش و  ندیبوک  ددصرد  خیـش  هزات  هیرظن  ندینـش  درجم  هب  نابیقر  دـش . شناسابلمه  ناکلـسممه و  زا  ياهراپ  نایم  رد  تداسح 
يریگرد و داجیا  فلتخم  ياهرهـش  رد  دندوب  مه  صرق  اپ  ورپ  رایـسب  هک  خیـش  نادرگاش  نارادفرط و  روضح و  اما  دـندمآرب  يو  ریقحت 

نیا رگید  رهـش  دنچ  زیربت و  رد  هژیو  هب  دومن ، زورب  یئاسحا  دـمحا  خیـش  نافلاخم  نارادـفرط و  نایم  رد  ياهزات  شنت  درک و  كالطـصا 
هک دید  دیاب  لاح  دیناشوپ . ار  یعیش  یخیش و  نامـسآ  ترودک  ربا  تفرگ ، تدش  یـشکردارب  دیدرگ و  رجنم  يزیرنوخ  هب  اهشنت  عون 
مه هب  زا  خیـش  هک  ياهزاـت  نانخـس  تسا . هتخیگنارب  ار  ناـمز  نآ  ياههعیـش  مشخ  شیاـههتفگ  هک  هتفگ  زیچ  هـچ  یئاـسحا  دـمحا  خـیش 

هراـشا نآ  زا  ياهشوگ  هب  بلطم  ندـش  نشور  يارب  هک  دراد  حیـضوت  ثحب و  ياـج  دومن  حرطم  ون  ياـهبلاق  رد  عیـشت  هفـسلف و  نتخیمآ 
هفـسالف رگید  ای  وطـسرا و  نوطالفا و  هعبرا . للع  ای  هناگراهچ » ياهدـنوش   » ناونع تحت  تسا  یثحبم  هفـسلف  رد  هحفص 26 ] دوشیم [ .

: فلا دشاب : دوجوم  دیاب  زیچ  راهچ  یلدنـص  کی  نتخاس  يارب  الثم  دـشابیم . دوجوم  تلع  راهچ  زیچ  کی  ندـمآ  دـیدپ  يارب  دـناهتفگ 
هک یبوچ  ای  يدام » تلع  : » ب دـشاب . دوجوم  دـیاب  دزاسیم  ار  نآ  هک  راجن  صخـش  رگید  یترابع  هب  ای  زاسیلدنـص و  اـی  یلعاـف » تلع  »

يور رب  نتـسشن  ای  یئاغ » تلع  : » د تسا . هدـش  هتخاس  یلدنـص  هک  یلکـش  هویـش و  ای  يروص » تلع  : » ج دوشیم . هتخاس  نآ  اب  یلدـنص 
دراد دوخ  يارب  ياهژیو  ياج  هک  دشابیم  هفسلف  رد  يراتسج  هعومجم  نیا  تسا . یلدنـص  نتخاس  زا  یلـصا  روظنم  لصا  رد  هک  یلدنص 

لیوأت ریسفت و  ار  نآ  هتسج و  دوس  ثحب  نیا  زا  یئاسحا  دمحا  خیش  هک  یلاح  رد  دهدیم ، رارق  باطخ  دروم  نیا  رد  ار  یـصاخ  ثحب  و 
نیا هدننیرفآ  دیازفایم : نآ  ریـسفت  رد  و  دشابیم ». ام  ناماما  ندـش  هدـیرفآ  نامه  هناگراهچ  ياههدـنوش  : » دـیوگیم هدومن و  حیرـشت  و 

رد یئاسحا  دمحا  خیش  تسا . هدرپس  نانآ  تسد  هب  ار  اهراک  هتشر  ادخ  دنتـسه ، اهنآ  زین  هدننادرگ  هدنهديزور و  دناهدوب ، ناماما  ناهج 
دیامن لولح  رفن  کی  ندب  نورد  دهاوخب  یماما  هاگ  ره  ور  نیا  زا  تسناماما ، زا  زین  ام  ياهنت  نیا  دهدیم : رظن  نینچ  بوچراهچ  نیمه 

هنوگ نیا  ار  دوخ  لیلد  دنیامن و  لولح  وا  مسج  رد  دشاب  دعاسم  رفن  کی  طیارـش  هک  یتروص  رد  دـنناوتیم  ناماما  تسا و  یندـش  يرما 
نامهیم نامز  کی  رد  دـبای و  روضح  فلتخم  لحم  لـهچ  رد  بش  کـی  رد  تسناوت  ع )  ) نینموملاریما هک  دوب  هار  نیا  زا  دـهدیم : هئارا 

هدایپ اج  نآ  ار  دوخ  یلیوأت  هیرظن  سپـس  درب  راک  هب  داد و  میمعت  نید  لوصا  داعبا  رگید  رد  ار  دـنیارف  نیا  یئاـسحا  دـمحا  خیـش  دـشاب .
جارعم دروم  رد  ار  اههعیـش  رظن  خیـش  هک  ینعم  نیدـب  هتفگ ، تلادـع  هرابرد  هک  تسا  ناـمه  وا  رظن  جارعم  دروم  رد  هحفص 27 ] درک [ .

اب ار  نآ  ناوتیمن  دیآیمنرد و  روج  هفـسلف  اب  جارعم  نوچ  هک  تسا  دـقتعم  هکلب  دریذـپیمن  دـننکیم ، لوبق  ناونع و  نانآ  هک  هنوگنآ 
اههیرظن نآ  اههعیش  هتبلا  هک  تسا  لماک  نآ  يارب  رگید  یلکش  حیجوت و  جارعم  لصا  شریذپ  نمض  نیاربانب  تفریذپ  یفـسلف  ياهرایعم 

رد نوچ  تسا و  هدش  هتخاس  شتآ  داب و  بآ ، كاخ ، رصنع  راهچ  زا  ءیش  ره  هک  تسا  نیا  شرظن  یئاسحا  دمحا  خیـش  دننکیم . در  ار 
نیا يور  تسا و  كاخ  زا  مینکیم -  یگدنز  نآ  يور  رب  اهناسنا  ام  هک  ياهرک  ام -  هرک  هک  تسا  هدش  ثحب  هنوگنیا  ینانوی  ياهباتک 
همه نوماریپ  شتآ  زا  ياهرک  همه  زا  سپ  و  اهایرد ) روظنم   ) بآ زا  ياهرک  یکاخ  هرک  يور  و  وج ) روظنم   ) داـب زا  يرگید  يهرک  هرک ،

جارعم هب  نوچ  ام  ربماـیپ  دـیوگیم : هتفرگ و  هرهب  مه  ثحب  نیا  زا  یئاـسحا  دـمحا  خیـش  دـشابیم ، اهنامـسآ  نآ  سپ  رد  هک  تسا  اـهنآ 
یشتآ رصنع  شتآ  هرک  زا  نتشذگ  رد  یئاوه و  رـصنع  داب  هرک  زا  نتـشذگ  رد  ار و  دوخ  یبآ  رـصنع  بآ  هرک  زا  نتـشذگ  رد  تفریم ،

هب رگا  درذـگب . ینامـسآ  ياههرک  زا  دـشاب  رداق  سپـس  ددرگ  اهر  دـیآرد و  هب  يداـم  بوچ  راـهچ  نت و  زا  دـناوتب  اـت  تخادـنا  ار  دوخ 
هب وا  ناور  ربمایپ  جارعم  ماگنه  هک  تسا  نیا  خیـش  مالک  موهفم  ناج و  مینکیم  هظحالم  میرگنب  کـین  یئاـسحا  دـمحا  خیـش  ياـههتفگ 

یئاسحا و دمحا  خیـش  مالک  دنتفرگیم . وا  هب  اههعیـش  هک  دوب  یگرزب  ياهداریا  زا  یکی  مهم  نیمه  هک  وا  مسج  هن  تسا و  هتفر  نامـسآ 
زا دمآ . دوجو  هب  يرگیئاهب  هیباب  زا  هیباب و  هیخیـش ، هقرف  نآ  زا  دش و  دیدج  ياهقرف  ندمآ  دیدپ  ماجنارـس  فالتخا و  بجوم  يو  هیرظن 

یعون يرگیخیش  دراد . ار  ترورض  تیاهن  يرگیخیـش  ینعی  نآ  أشنم  تخانـش  يرگیئاهب  يوتحم  ندش  نشور  يارب  اجنیا  رد  ور  نیا 
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اوـشیپ و دـش  هتفگ  هک  هنوـگ  ناـمه  دـمآ و  دـیدپ  يرـشعینثا  هعیـش  بهذـم  زا  يرمق  يرجه  مـهدزاود  نرق  رد  هـک  تـسا  هزاـت  عیـشت 
نآ یمک  دیاب  میوش  انشآ  حالطصا  نیا  اب  هکنیا  يارب  دوب . نویرابخا  ءزج  یئاسحا  دمحا  خیش  تسا . یئاسحا  دمحا  خیـش  نآ  راذگناینب 

. تسا تیمها  زئاـح  هدـیدرگ ، تیئاـهب  سپـس  تیباـب و  باـب و  شیادـیپ  ثعاـب  یلماوع  هچ  هک  رظن  نیا  زا  تخانـش  نیا  داد . حیـضوت  ار 
نیا یعیش . ناعرشتم  نایفوص و  دندادیم ، لیکشت  هناگادج  هورگ  ود  ناریا  ياههعیش  يوفص  نارود  زا  لبق  دندوب ؟ یناسک  هچ  نویرابخا 
نیا دندیبوکیم . هنکمم  هلیـسو  ره  هب  فلتخم و  ياههنوگ  هب  ار  رگیدکی  دنتـشاد و  فالتخا  مه  اب  يدامتم  نایلاس  یط  هراومه  هورگ  ود 
نایز هب  اههعیش و  عفن  هب  نزاوت  عیشت  نتفرگ  توق  جضن و  تلع  هب  هک  ینعم  نیدب  تفرگ ، دوخ  هب  ياهزات  دنور  هیوفص  رـصع  رد  نایرج 
لمع هب  نانآ  زا  هک  یتیامح  اب  اههعیـش  دوس  هب  ار  هنزاوم  مود  سابعهاش  اـصوصخم  يوفـص  ناـهاش  دروخ . مه  هب  هحفص 28 ] نایفوص [ 
دوبن زارد  نادنچ  مهافت  نیا  تدم  اما  دش . یعیـش  نایاوشیپ  ماجـسنا  ثعاب  هلداعم  نیا  رد  رییغت  نیمه  تخادنا و  ياهزات  دـنور  رد  دروآ ،

فالتخا ینعی  درپس ، قافن  نارود  هب  ار  دوخ  ياج  ماجـسنا  هلحرم  مه  درک و  بورغ  مه  اههعیـش  ماجـسنا  داحتا و  هیوفـص ، لوفا  اب  نوچ 
ادیپ رظن  فالتخا  دوخ  نیب  هلحرم  نیا  رد  زین  اههعیـش  تشگ . لدـبم  یفوص  یعیـش -  فالتخا  هب  يوفـص  رـصع  زا  سپ  یعیـش  یفوص و 

كرد يارب  دـندوب  دـقتعم  نویلوصا  دـنتفرگ . رارق  رگیدـکی  يور  رد  ور  دـندش و  نویرابخا  هتـسد  کی  نویلوصا و  هتـسد  کی  دـندرک ،
دومن دروآرب  داهتجا  لقع و  عامجا ، رابخا ، نآرق ، يانبم  رب  دیاب  امازلا  ار  یماکحا  نینچ  تشاد و  یهقف  یئانبم  دیاب  یعرف  ماکحا  تحص 

هدش لقن  یثیداحا  رابخا و  ناششریذپ  طابنتـسا و  يانبم  نویرابخا  هک  یلاح  رد  درک ، در  ای  دییأت  نازیم  نیا  اب  ار  نآ  تحـص  یتسرد و  و 
نیا رتاوت . دیق  اب  رگم  دنتفریذپیمن  یناسآ  هب  ار  نآ  دندرکیم و  يدایز  طایتحا  ثیداحا  رابخا و  هرابرد  نویلوصا  دوب . هعیـش  همئا  زا  هک 

اب دوب  نکمم  ار  یثیدح  ره  هک  دش  جـیار  دـعب  هب  نآ  زا  يردـق  هب  فیعـض  ثیداحا  هب  داقتعا  تشاد ، سکع  تهج  نویرابخا  دزن  تلاح 
سفن زا  مراد و  ثیداحا  هب  عطق  نم  تسا : هتفگ  یئاسحا  دمحا  خیش  : » تسا هلمج  نآ  زا  ریز  هنومن  هک  دنریذپب  فیعـض  دنچ  ره  یثیدح 
فجن هب  دمحا  خیـش  تاقوا  زا  یتقو  رد  المجم  مرادـن ... ناونع  لاجر و  هب  تجاح  تسا و  ماما  مالک  هک  دوشیم  عطق  نم  يارب  ثیدـح 
يوحن هب  تشاد  یئالوط  دـی  هلداجم  رجاه و  رد  نکیل  دوب  هقف  هب  رـصحنم  وا  نف  هچرگا  مالکلارهاوج  بحاص  نسح  دـمحم  خیـش  تفر 
ترابع سفن  زا  دـمحا  خیـش  هک  دـنک  فوشکم  ار  نخـس  نیا  هک  تساوخ  نسح  دـمحم  خیـش  سپ  دوب . لکـشم  ثیدـح  وا  رب  هبلغ  هک 

رد هقلغم  تاملک  هدرک و  لعج  یثیدح  هللاتمحر  نسح  دـمحم  خیـش  سپ  هن ، ای  تسا  ماما  مالک  مالک ، نیا  ایآ  هک  دـنک  عطق  دـناوتیم 
نآ تشون ، يذـغاک  رد  ار  لوعجم  ثیدـح  نآ  دوب و  لصاحیب  نآ  تابکرم  یلو  نسح  تیاهن  رد  نآ  تادرفم  هک  تخاـس  جردـنم  نآ 

ار نآ  دمحا  خیش  تسیچ ؟ نآ  ینعم  تفگ : درب و  دمحا  خیش  دزن  هب  ار  نآ  نتـشاد  هاگن  هدود  يالاب  ندیلام و  زا  سپ  درک  هنهک  ار  قرو 
رایـسب تاهیجوت  ار  نآ  سپ  تسا . ماما  مالک  ثیدـح  نیا  تفگ : مالکلارهاوج  بحاص  نسح  دـمحم  خیـش  هب  دومن و  هعلاـطم  تفرگ و 

نویرابخا نویلوصا و  نارـس  [ . 7 ... ] درک هراـپ  ار  نآ  تفر و  نوریب  تفرگ و  ار  هـقرو  نآ  نـسح  دـمحم  خیـش  هحفـص 29 ] سپ [  درک .
همادا نانچمه  نایرج  نیا  دندرمشیم . لتقلابجاو  یتح  درکیم و  ریفکت  نعل و  ار  يرگید  کی  ره  دنتـشاد و  لادج  رگیدکی  اب  هراومه 

، درک زاب  دیدج  ياهداضت  داجیا  فالتخا و  عفر  رد  ياهزات  باب  يو  نانخـس  تاریثأت  دش و  حرطم  دـمحا  خیـش  دـئاقع  هک  نیا  ات  تشاد 
خیش هک  نیا  زا  سپ  تفرگ . رارق  يرس  الاب  یخیش و  تافالتخا  عاعشلا  تحت  تفر و  رانک  نویلوصا  نویرابخا و  فالتخا  هک  ینعم  نیدب 

زا هک  نانچمه  اهيرس -  الاب  حالطصا  اهيرس . الاب  اهیخیش و  دنتشگ ، هتسد  ود  امومع  نایعیش  دندش ، ریفکت  شناوریپ  یئاسحا و  دمحا 
خیش هتـسد  نیا  فالخ  رب  دندرمـشیم و  زیاج  ار  ندناوخ  زامن  ناماما  ربق  رـس  يالاب  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  دیآیمرب -  روبزم  هژاو 
یلو دـنتفگیم ، لطاب  ار  زامن  هنوگنیا  دنتـسنادیم و  یخاتـسگ  یمارتحایب و  ار  نداتـسیا  ندـناوخ و  زاـمن  شنادـیرم  یئاـسحا و  دـمحا 

. دنهد ناشن  بوخ  ار  دوخ  داضت  ات  دندرکیم  ار  راک  نیا  ادمع  شیوخ  تفلاخم  نداد  ناشن  يارب  خیش  نافلاخم  ینعی  هعرشتم  نایعیش - 
یشکردارب راتشک و  لتق و  هب  هک  یئاج  ات  تفای  تدش  مه  زورهبزور  دش و  نایخیش  نایرس و  الاب  كاکطصا  يریگرد و  ببس  رما  نیمه 

شیادیپ بجوم  بهذـم  هفـسلف و  بیکرت  ینعی  خیـش  راکفا  دوزفا . هدـمآ ، دوجو  هب  تافالتخا  هنماد  رب  زورهبزور  خیـش  دـئاقع  دـیماجنا .
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دیاب هلئسم  نیا  دوزفا . نادب  یلصا  دوخ  سپس  درمش و  دودرم  ار  بهذم  لوصا  زا  یضعب  لیوأت »  » هویش شنیزگ  اب  خیش  دش . هزات  ياهقرف 
ددصرد دمحا  خیش  ندش ، ریفکت  زا  سپ  تسا . هتشاد  بهذم  رب  یشرگن  تشادرب و  هچ  دمحا  خیـش  الوصا  مینادب  ات  دوش  هتفاکـش  یمک 

یگنهامه یعون  شیوخ  دیاقع  اب  ناماما  ثیداحا  نآرق و  تایآ  زا  یضعب  ریسفت  قیفلت و  رتهداس  ترابع  هب  ای  و  لیوأت »  » رب هیکت  اب  دمآرب 
نوچ تشادن  یگزات  هویش  نیا  هتبلا  دشاب . هفـسلف  بلاق  رد  ندش  حرط  لباق  مه  بهذم و  نابز  هب  هئارا  لباق  مه  لصا  رد  هک  دزاس  رارقرب 

يرظن اب  دیزگرب . ار  هار  نامه  مه  خیش  تفگ  ناوتیم  دندوب ، هدرک  هدایپ  المع  ار  نآ  نایلیعامسا  مه  نایفوص و  مه  دمحا ، خیـش  زا  لبق 
راکفا ریثأت  تحت  هدوب و  شنیب  رکف و  زرط  نامه  ورهلابند  مه  خیش  هک  درب  یپ  ناوتیم  ینـشور  هب  نایلیعامـسا  نایفوص و  دیاقع  رب  یلک 

هحفـص 30] تسه و [  زین  ینطاب  ياراد  يرهاـظ  لکـش  رب  هوـالع  یئـش  ره  هک : تسنآ  لاـح  ره  هب  خیـش  نخـس  تسا . هتفرگ  رارق  ناـنآ 
« لیوأت  » ار ریـسفت  تشادرب و  هنوگنیا  دـشابیم ، تیالو »  » نآ ینطاب  ینعم  تسا  ینامـسج  لپ  نآ  يرهاـظ  ینعم  هک  طارـص  لـپ  لـیوأت » »

روما ینطاب  يرهاظ و  ینعم  هب  نتخادرپ  ینعی  ثحب ، نیا  دنراد . ار  لیوأت »  » نامه تاعوضوم  ریاس  تمایق و  دروم  رد  نایخیش  دنیوگیم .
ندرک ناوـنع  رد  نایخیـش  دـناهدش . روآداـی  ار  لـیوأت »  » موزل هدوـمن و  ناوـنع  نید » هجو   » باـتک رد  نایلیعامـسا  هک  تـسا  ناـمه  ینید 

: دنداهن تشگنا  اتسار  نیا  رد  هتکن  هس  رب  نانآ  دندیدرگ -  یخیش  ناونع  هب  ناشندش  صخشم  یعیش و  زا  ناشیئادج  ثعاب  ناشراکفا - 
ولغ ناماما  هرابرد  هک  توافت  نیا  اب  تسایماما ، هدزاود  رهظم  نامه  يرگیخیـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  تماما . جارعم و 3 - داعم 2 - رییغت  - 1

. دـهدیم لیکـشت  ار  ام  ثحب  یلـصا  روحم  اهینوگرگد  نیا  هعومجم  هک  تسا ، هدـش  ناونع  ياهزات  دـیاقع  مه  ماـما غ  هراـبرد  هدـش و 
ناوریپ ریاس  نایعیش و  تسا . یلـصا  فالتخا  ناونع  هب  داعم  یکی  دراد  دوجو  هعرـشتم  یعیـش  هیخیـش و  دیاقع  نیب  هک  یفالتخا  نیرتمهم 

مالک هب  دوشیم ، هدـنز  هرابود  کیزیف  نیمه  ینعی  ندـب  نت و  نیمه  يرهاـظ و  لکـش  نیمه  هب  ناـسنا  تماـیق  زور  هک  دـندقتعم  مالـسا 
تروص نیا  هب  ار  داعم  نایخیـش  هک  یلاـح  رد  دـنکیم ، تاـیح  دـیدجت  يرـصنع  اـی  يداـم  مسج  نیمه  اـب  ناـسنا  تماـیق  زور  رتناـیرع 

. دریگیم ناج  هرابود  ناسنا  هک  تسا  یئایلقروه »  » بلاق رد  هکلب  دوشیمن  رهاظ  رـصنع  مسج و  اـب  ناـسنا  دـنیوگیم : هکلب  دـنریذپیمن 
لالخ رد  یبئاص »  » ناوریپ زا  ار  یئایلقروه  حالطصا  دمحا  خیش  تسا ؟ هدرک  هیکت  نادب  دمحا  خیـش  هک  تسا  یحالطـصا  هچ  یئایلقروه 

دوخ نطوم  هب  قارع  رد  نوعاط  عویـش  زا  سپ  یئاسحا  دمحا  خیـش  موحرم  دراد : یلوبق  لباق  لیلد  اعدا  نیا  تفرگارف . هرـصب  رد  شتماقا 
مزع تدم  نیا  زا  دعب  خیش  دیزگ . لزنم  نیرحب  رد  لاس  راهچ  سپس  دروآرد  دوخ  حاکن  هب  ار  يرـصع  لا  سیمخ  تنب  میرم  تشگزاب و 
هـس فقوت  کی  زا  دـعب  تفر و  قروذ »  » هب اجنآ  زا  درک و  فقوت  هرـصب  دـیبعلارج »  » هلحم رد  تابتع  زا  تشگزاب  زا  سپ  دومن و  تاـبتع 
ءارق زا  یکی  هب  اـجنآ  رد  خیـش  يرجه .) لاس 1216 -  ، ) تشگزاب هرـصب  هب  دـندرکیم  تراغ  لتق و  البرک  رد  نایباهو  هکیماگنه  هلاـس 
هیرق هب  هیونث  زا  خیـش  دـهدیم . ناکم  رییغت  هیونث »  » يهیرق هب  ددرگیم و  زاب  هرـصب  هب  هرابود  یلو  دـیوجیم  هانپ  تارابح »  » مان هب  هرـصب 

، تسا فورعم  راـکلا » طـش   » ماـن هب  عقاو و  تارف  هحفـص 31 ] طش [  ياههبعـش  زا  هک  ياهبعـش  راـنک  هک  ياهیرق  هب  هوافـص  زا  هواـفص و 
ادیپ رـشن  رـشح و  نایبئاص  اب  مه  یئاسحا  دمحا  خیـش  دنربیم و  رـسهب  یحاون  نآ  رد  یبئاص  بهذـم  ناوریپ  هک  اجنآ  زا  و  [ . 8  ] دوریم
نانآ یبهذـم  مسارم  دـنربیم و  رـسهب  بآ  رپ  ياهدور  رانک  رد  نایبئاص  هک  تسا  ینتفگ  دروآیم . تسدهب  ناـنآ  زا  یتاـعالطا  دـنکیم 

« راکلا طش   » هب هک  نامز  نامه  رد  هورگ  نیا  اب  دمحا  خیش  سامت  دندیزگرب . تنوکس  يارب  ار  هرصب  ور  نیا  زا  تسا  يراج  بآ  اب  هارمه 
باوج رد  یئاسحا  خیش  تسا . یئایلقروه »  » حالطصا نیمه  هلمج  زا  هک  دریگب  دای  مه  ياهزات  تاحالطصا  دش  ثعاب  دوب  هدرب  هانپ  هرصب 

ای یبص   » ار نآ  بحاص  نابز  نیا  رد  هک  تسا  ینایرـس  تغل  یئایلقروه  دـسیونیم : مالکلا  عماوج  باـتک  رد  یناـمرک  يراـنا  نیـسحالم 
مان کی  یئایلقروه  تساجک ؟ یئاـیلقروه  ناـهج  دـیوگیم : يورـسک  دنتـسه . داـیز  نآ  فارطا  هرـصب و  رد  نونکا  دـنمانیم و  یبئاـص »

يدعب و ثداوح  اب  هطبار  رد  یئایلقروه  دربراک  نتسناد  هک  اجنآ  زا  هداتفا . خیش  تسد  هب  اجک  زا  تسین  هتسناد  تسا و  ینایرـس  ای  ینانوی 
: دیوگیم یئاسحا  دمحا  خیـش  تخانـش . هبناج  همه  ار  حالطـصا  نیا  دیاب  تسا  تیمها  زیاح  يزاریـش  یلعدمحم  ای  باب  هدیقع  روهظ و 

يارب دـیازفایم ...« : يو  دوب . دـهاوخ  یناحور  مه  داعم  تسا  حور  نامه  ناسنا  تقیقح  نوچ  دوشیم و  هدـنز  یئایلقروه  مسج  اب  ناسنا 
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دننام ار  نآ  هک  هدـش  بیکرت  شتآ -  اوه و  كاـخ ، بآ ، یناـمز -  رـصانع  زا  هک  تسایمـسج  تسخن  تسا : دـسج  مسج و  ود  ناـسنا 
ینیبیمن رگم  دوشیمن . هداد  تبسن  وا  هب  تیصعم  تعاط و  جنر ، تذل و  هنوگچیه  دنروآیمرد ، رگید  یهاگ  دنـشوپیم و  یهاگ  سابل 

زا مادک  چیه  تسا و  هدشن  ادیپ  نآ  رد  يرییغت  هک  تسا  دیز  نامه  وا  یلو  دوریم  شندب  ياهتشوگ  يهمه  دوشیم و  ضیرم  دیز  هک 
، مه وا  ناـهانگ  رتـشیب  راـچان  تشادیم ، دـیز  تقیقح  رد  یتلاـخد  هتفر  نآ  ندـب  تشوـگ و  زا  هچنآ  رگا  تسا ، هـتفرن  مـه  وا  یـصاعم 
هن وا  یمسج  تارییغت  هحفـص 32 ] نیا [  تسا . تباث  هشیمه  دیز  لاح  ره  رد  ددرگ ، قاچ  ای  دوش و  رغال  رگا  تسا  روطنیمه  تفریم ...

نیا داوم  رـصانع و  زا  مادـک  ره  ندرم  ماگنه  دوشیمن و  هدرمـش  ناسنا  تقیقح  زا  مسج  نیا  وا ... تافـص  رد  هن  دراد  ریثأـت  وا  تارذ  رد 
قحلم كاخ  هب  شایکاخ  شتآ و  هب  شایـشتآ  اوه ، هب  شایئاوه  بآ ، هب  شایبآ  هداـم  ددـنویپیم ، شلـصا  هب  دوشیم و  قرفتم  مسج 

هک هدوب  یسابل  دننام  مسج  نآ  اریز  ددرگیمنرب ، هدش ، لیکـشت  هدربمان  رـصانع  زا  هک  دسج  نیا  زین  داعم  تمایق و  زور  رد  سپ  دوشیم .
تـسا يدـسج  ناسنا  مود  دـسج  اما  و  دوشیم . هدـنز  داعم  رد  یئایلقروه »  » دـسج اب  وا  دروآیم و  نوریب  شنت  زا  ندرم  ماگنه  رد  ناسنا 
بکرم یئایلقروه ، دسج  نیا  تسناهنپ . وا  سوسحم  يرهاظ و  دسج  رد  هک  دـشابیم  یئایلقروه  رـصانع  زا  ریذـپانانف و  یقاب  نادـیواج و 

ای تشهب  لخاد  داد و  دهاوخ  ار  وا  يرـصنع  دسج  نیمز  هک  یلاح  رد  دنامیم ، یقاب  هدرم  ربق  رد  گرم  زا  سپ  تسوا و  خنـس  زا  حور و 
خیـش دروآ . دوجو  هب  هعیـش  نید  لوصا  رد  یفالتخا  تشادرب  رادـنپ و  نیا  رب  هیکت  اـب  یئاـسحا  دـمحا  خیـش  [ . 9 ...« ] دش دـهاوخ  خزود 
توبث ادـخ و  هب  داقتعا  تفگ  وا  درک . فذـح  یفن و  ار  داعم  لصا  درمـش  یئایلقروه  مسج  ای  یناحور و  ار  داـعم  هکنآ  زا  دـعب  یئاـسحا 
یلصا ار  داعم  هک  درادن  یموزل  میشاب و  دقتعم  داعم  هب  افرص  هک  تسین  نیا  شاهمزال  تسه  نآ  رد  هچنآ  نآرق و  هب  داقتعا  توبن و  لصا 
تلادـع لصا  یفن  هب  سپـس  داهن  رانک  هناگجنپ  لوصا  زا  ار  داعم  دـمحا  خیـش  نیارباـنب  میرامـشب . لقتـسم  ادـج و  روط  هب  نید  لوصا  زا 

يارب نایعیش  هژیو  هب  دننادیم ، بهذم  نید و  لوصا  زا  یلصا  تسا  یهلا  تافص  زا  هک  ار  تلادع  تفص  یماما  هدزاود  نایعیش  تخادرپ .
دـمحا و خیـش  تیمها ، نیا  هب  هجوت  اب  [ 10  ] دنرامـشیم هعیـش  بهذـم  لوصا  زا  یکی  ار  نآ  دـنوشیم و  لئاق  يدایز  تیمها  لـصا  نیا 

تلادع تفص  هک  درادن  یترورض  چیه  دروآیم : لیلد  نینچ  دروم  نیا  رد  هتـشادرب و  بهذم  لوصا  زا  ار  تلادع  تفـص  لصا  شناوریپ 
حیجرت حالطـصا  هب  ادخ و  تافـص  نایم  یـضیعبت  لمع  نیا  اریز  میهد  رارق  لوصا  زا  یلـصا  ار  نآ  مینک و  ادج  ادخ  تافـص  رگید  زا  ار 
دننامه هحفـص 33 ] ار [  یهلا  تافـص  رگید  دیاب  میرامـشب  نید  لوصا  زا  یلـصا  ار  تلادع  دشاب  رارق  رگا  دیآیم . باسح  هب  حـجرمالب 

نید لوصا  زا  تافـص  رگید  زا  ادج  ار  ادخ  تافـص  زا  یکی  تسین  مزال  نیاربانب  میدرمـشرب  نید  لوصا  زا  تمکح و ... ییاناد ، تردق ،
، یفن ود  نیا  ءازا  رد  اما  دـنرادن ، لوبق  رتشیب  ار  لصا  هس  نید  لوصا  زا  نیارباـنب  دـناهدرک  یفن  اـنبم  نیمه  رب  ار  تلادـع  نایخیـش  درمش .

نکر راهچ  ای  لصا  راهچ  هب  یخیـش  بهذـم  رد  بهذـم  نید و  لوصا  هکنآ  هجیتن  عبار .» نکر  : » دـناهدوزفا نآ  هب  لصا  کـی  ناـشدوخ 
تجح رگا  سپ  دـشاب ، یلاخ  تجح  دوجو  زا  ملاـع  هک  دراذـگن  لـمهم  ار  ملاـع  دـنوادخ  مهدزاود ، ماـما  تبیغ  زا  دـعب  ددرگیم : متخ 

دنمهرهب وا  زا  دنتـسین  رداـق  مدرم  دـش  بیاـغ  رگا  یلو  دـنوشیم  يدـتهم  وا  تیادـه  هب  قح  رون  یلع و  رون  دـشاب  مدرم  نیب  رد  موـصعم 
: دنراد فیرعت  دنچ  ماما  هژاو  يارب  نایخیـش  تسا . وا  نتخانـش  وا و  نانخـس  ندینـش  ندید و  حرف  ماما ، دوجو  زا  ناشیا  عاسفتـسا  دوش ...
زا روظنم  عقاوم  زا  ياهراپ  رد  زامن و  شیپ  ینعم  هب  ماما  رگید  و  اوشیپ ، ینعم  هب  ماما  تسا ، ربمغیپ  نادـناخ  زا  هک  تجح »  » موهفم هب  ماـما 

و یظفل » كارتشا   » هک تسا  ياهژاو  ناونع  هب  ماما  ظفل  اجنیا  رد  دنیامنیم . يوریپ  هدرک و  یسأت  وا  هب  يروما  رد  هک  تسا  یسک  ماما » »
دـشابیم و هقلطم  تماـما  تسا  بجاو  تبیغ  ناـمز  رد  نآ  ياـفخ  ندـش و  ناـهنپ  هک  یتماـما  دـشابیم و  فـلتخم  یناـعم  هدـنرادرب  رد 
، ردقم تبیغ  اب  شاهرابود  روهظ  تسا و  بیاغ  ناهنپ و  تبیغ ، نامز  رد  تیالو  تماما و  نیا  هدنراد  تسا . ص )  ) دمحملآ هب  صوصخم 

نایم نیا  رد  بلطم  نیرتمهم  اما  دـشابیم ، عبار » نکر   » و نایخیـش ) حالطـصا  هب   ) لماک هعیـش  اوشیپ  موهفم  هب  ماـما  هژاو  دراد ... تاـفانم 
ندرب راـک  هب  ور  نیا  زا  دوـش ، رهاـظ  ماـما  دوـخ  هکنآ  اـت  تسین  یلاـخ  تجح  ماـما و  دوـجو  زا  زگره  نیمز  هک  تسا  نآ  ماـما  هراـبرد 

هک دنتـسه  دمآ و  دنهاوخ  ینالداع »  » ینامز ره  رد  يرـصع ، ره  رد  هکنآ  مهم  درادن و  یلاکـشا  لماک » یعیـش   » تجح ماما و  حالطـصا 
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فلتخم ياهثیدـح  رد  دنـشابیم  نایعیـش  نایم  زا  نالداع »  » نیا هک  هتکن  نیا  رب  هیکت  تسا . قیالخ  داشرا  نید و  زا  عافد  ناـشيهفیظو 
ثیدح نیا  زا  دنیوگیم  نایخیش  دسانشب . ار  دوخ  نامز  ماما  ناماما و  وا و  ربمایپ  ادخ و  هکنآ  رگم  تسین  لماک  هدنب  نامیا  هدمآ : نینچ 

یکی ماما  هدزاود  نآ  اب  ماما  نیا  دـشابیم و  تقو  ماما  نامز  ماما  زا  روظنم  هدـش  لقن  مشـش ) ای  مجنپ  ماـما   ) نیقداـص زا  یکی  لوق  زا  هک 
قلخ رب  دنوادخ  ياهتجح  هیخیش  هقرف  رد  لماک  هعیش  زا  روظنم  هک  تسا  عبار » نکر   » ای و  لک » هعیـش   » نامز ماما  زا  روظنم  هکلب  تسین 

یلاـخ ادـخ  تجح  زا  نیمز  هک  هحفـص 34 ] تسین [  یکـش  هنوگچیه  دـنیوگیم  نیاربانب  دنتـسه  قلخ  بیاغ و  ماما  نایم  یئاههطـساو  و 
دندش دترم  مدرم  یتقو  دنوشیم و  دترم  مدرم  دشابن  نیمز  رد  ادخ  تجح  رگا  : » دـنیازفایم يروئت  نیا  سپ  رد  نایخیـش  دـنام . دـهاوخن 

. نیمز هن  دـنامیم و  نامـسآ  هن  ددـنبیم ، رب  تخر  مدرم  زا  يدـنوادخ  تیانع  دـش  شومارف  ادـخ  ماـن  یتقو  دوشیم و  شومارف  ادـخ  ماـن 
تخانش و نیا  میلعت ، نیا  هفیظو  هک  یـسک  هدیرفآ و  شدوخ  تدابع  تخانـش و  تفرعم  يارب  ار  قلخ  ادخ  هک  تسنآ  نخـس  نیا  لصاح 
رد دیاب  مدرم  هکنآ  رتمهم  دنهدیم و  ناشن  مدرم  هب  ار  هراچ  هار و  هک  دنـشابیم  لماک » نایعیـش   » وا ياهتجح  دراد  هدهع  هب  ار  تدابع 
ره رد  دـشاب  زیاج  هعیـش  ناگرزب  رب  تجح  ماما و  سفن  قالطا  رگا  ورنیا  زا  دـنروآ . يور  يو  هب  دنـسانشب و  ار  ادـخ  تجح  ماما  تبیغ 
هک دنشاب  يدارفا  دیاب  اهتجح  نیا  دشاب . نایعیـش  زا  امتح  دیاب  مرجال  هک  دوش  رهاظ  قلخ  نایم  رد  دناوتیم  تجح  نیا  نامز  زا  یعطقم 
[ . 11  ] دننک هعجارم  نانآ  هب  ینید  جئاوح  رد  مدرم  ات  دنـشاب  قلخ  بیاغ و  ماما  نایم  ياهطـساو  دنـشاب و  هتـشاد  هدهع  هب  ار  مدرم  يربهر 

هرابرد نایعیش  رظن  اب  ناشرظن  هجیتن  رد  دنروآیم و  عبار  نکر  ای  مراهچ » لصا   » ندناشن یسرک  هب  يارب  ار  لالدتـسا  لیلد و  نیا  نایخیش 
دشاب و تماما  نیمه  هک  هداد  رییغت  یکی  رد  هتفریذپ ، ار  نآ  يات  هس  طقف  هناگجنپ  لصا  زا  نایخیـش  لصا  رد  ینعی  دـنکیم ، قرف  تماما 

 - تماما هراـبرد  مه  اـهنآ  ریـسفت  تسا . فورعم  عبار  نکر  اـی  هناـگراهچ  لـصا  هب  مه  يور  هک  دـنا  هدوزفا  نآ  هب  يدـیدج  لـصا  دوخ 
ياوشیپ ینعی  لماک » یعیـش   » ار نامز  ماما  زا  روظنم  هدرک و  ریبعت  فلتخم  میهافم  هب  ار  ماما  ظفل  هک  تسا  نآ  دش -  هراشا  هک  هنوگنامه 

رد نآ  دربراک  یئایلقروه و  حالطـصا  هب  میدرگزاب  لاح  دشاب . قلخ  نایم  رد  ار  ادخ  ياهتجح  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  دنا  هتـسناد  دوخ 
یگدـنز دـشابیم و  یئایلقروه »  » بلاق رد  بیاغ  ماما  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  یئاسحا  دـمحا  خیـش  هیخیـش . هاگدـید  زا  تماما  اب  طابترا 

ورنیا زا  دـشابیم ، یئایلقروه  بلاق  رد  یخزرب  یگدـنز  یعون  دـنوادخ و  رما  هب  وا  یگدـنز  دراد . توافت  ناگدـنز  اب  وا  دراد . یناحور 
خیـش ددرگ . رهاظ  يرگید  صخـش  بلاق  رد  يو  یئایلقروه  مسج  حور و  هکلب  دـشابن  دوخ  یلـصا  بلاـق  رد  تسا  نکمم  روهظ  ماـگنه 

هفـسلف ياهرایعم  نآ  تسا و  لکـشم  راچد  بیاغ  ماما  رمع  لوط  دروم  رد  هک  تسا  هداد  هئارا  ورنیا  زا  ار  لالدتـسا  نیا  یئاـسحا  دـمحا 
زرط هنوگنیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  اهیـضعب  هحفـص 35 ] دربیم [ . رـسهب  یئایلقروه  ندب  رد  وا  حور  هک  دیوگیم  اذـل  دـنیبیمن  گنهامه 
هبنج ود  ياراد  ءیش  ره  تسا : هتفگ  عشعشم  دمحمدیس  دوشیم . یشان  یناتـسزوخ  عشعـشم  دمحمدیـس  راکفا  زا  بیاغ  هرابرد  تشادرب 

ینوگرگد لاح  رد  هراومه  نآ  باجح  هبنج  اما  تسا  رییغت  نودب  تباث و  هشیمه  ءیش  یقیقح  هبنج  باجح ، هبنج  یقیقح و  هبنج  تسا ،
تروص و هبنج  تقیقح و  هبنج  تسا  هبنج  ود  ياراد  مه  بیاغ  ماما  دیوگیم : هتفرگ و  ار  بلطم  نیمه  یئاسحا  دمحا  خیش  [ . 12  ] تسا

نامه هک  وا  باجح  تروص و  اما  دـنکیم  یگدـنز  یئایلقروه  مسج  رد  تسا و  تباث  هشیمه  تسا  وا  حور  هک  وا  تقیقح  هبنج  باجح ،
دشاب هتـشاد  ار  نآ  تیلباق  دناوتیم  دسرب  لماک » یعیـش   » ماقم هب  هک  سک  ره  ورنیا  زا  تسا  رییغت  لاح  رد  هراومه  دشاب  يرـصنع  مسج 

ماما تروص  باجح و  هبنج  لماک  یعیـش  نیا  دـناوتیم  رگیدیمالک  هب  ای  دـشاب و  بیاغ  ماما  حور  تقیقح و  لولح  لـحم  شمـسج  هک 
نایم هطساو  و  نامز » ماما   » ناونع نیاربانب  دنتسه  وا  رهظم  نامز  زا  یعطقم  ره  رد  لماک  نایعیش  هقرف ، نیا  هدیقع  هب  دریگب . دوخ  هب  بیاغ 

مه وا  هک  تشاداو  رادنپ  نیا  رب  ار  باب  هب  فورعم  دمحمیلع  دیـس  هک  دوب  هدیقع  نیمه  دـشابیم . يدارفا  نینچ  يارب  قلخ  بیاغ و  ماما 
ناینب دـمحا  خیـش  هچنآ  هصالخ  روط  هب  دوشیم . ثحب  هراب  نیا  رد  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  بیاغ  ماما  تروص  باجح و  لماک و  یعیش 
ثحب هلابند  هب  هکنآ  زا  لبق  اج  نیا  رد  دـندرک . یـسایس  ياهيرادربرهب  نآ  زا  دـش و  تشادرب  رگید  ياهنوگ  هب  دـعب  لاس  نیدـنچ  داهن 

: تسا نینچ  هیخیـش  دـیاقع  لصا  میروآیم : لمع  هب  تفر ، نخـس  هچنآ  زا  یلک  يریگهجیتن  کـی  میزادرپب  هیخیـش  رگید  تایـصوصخ 
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لاس رد  مهدزاود  ماما  هک  اج  نآ  زا  ب - دـننادیم . یهلا  تافـص  یهلا  رهظم  ار  شدـنزرف  هدزای  یلع و  ینعی  هناـگهدزاود  ناـماما  فلا -
ناونع ار  وا  حور  لولح  و  لماک » یعیـش   » هلئـسم نانآ  تسا  نامزلارخآ  رد  طـقف  وا  روهظ  ماـگنه  هتـشگ و  بیاـغ  اـهرظن  زا  يرجه   266

نانآ ج - تسا . عبار  نکر  نایخیـش  رظن  رد  صخـش  نیا  دنـشاب . هتـشاد  یـسرتسد  يوحن  هب  بیاغ  ماما  هب  هشیمه  دـنناوتب  هکنیا  اـت  هدومن 
هک تسا  یفیطل  مسج  دنامیم  یقاب  رـشب  هحفص 36 ] زا [  يرـصنع  مسج  لالحنا  زا  سپ  هک  يزیچ  اهنت  تسین  ینامـسج  داعم  دنیوگیم 
هب هداقتعا  تماما 4 - توبن 3 - دیحوت 2 - - 1 دندقتعم : ریز  لوصا  هب  نایخیـش  تشادرب  نیاربانب  دنمانیم ، یئایلقروه » مسج   » ار نآ  نانآ 
زور داعم  لدع 5 - تاما 4 - توبن 3 - دیحوت 2 - - 1 دندقتعم : لصا  جنپ  هب  نایعیـش  هک  یتروص  رد  عبار » نکر   » ای لماک  یعیـش  دوجو 
رـسپ یئاسحا  دـمحا  خیـش  میهدیم : همتاخ  ثحب  نیا  هب  نارگید  رب  وا  بتکم  ریثأـت  دـمحا و  خیـش  یگدـنز  دـنور  رب  يرورم  اـب  تماـیق 

بهذم نید و  زا  یتخانـش  دندرکیم و  یگدـنز  نابایب  هوک و  رد  هدوب و  نیـشنهیداب  وا  دـننامه  دـمحا  خیـش  ناردـپ  تسا . نیدـباعلانیز 
دشابیم ءاسحا »  » یلاها زا  دمحا  خیش  درک . مامت  ار  نآرق  یگلاس  جنپ  رد  هک  يروط  هب  دوب  شوهاب  یکدوک  رد  یئاسحا  دمحا  دنتشادن .

تفگ و كرت  ار  ءاـسحا  یگلاـس  تسیب  نـس  رد  يرجه  لاس 1186  رد  دـمحا  خیـش  دـمآ . ایند  هب  يرمق  يرجه  بجر 1166  هاـم  رد  وا 
اقآ یناهبهب و  دـیحو  رقاب  اقآ  دـننامه  یتقو  ینید  ءاملع  اب  اـجنآ  رد  وا  دـیدرگ . فجن  ـالبرک و  مزاـع  لیـصحت  همادا  ملع و  بسک  تهج 
هب یبایتسد  اب  دسرب . تایارد -  تایاور و  رد  داهتجا -  هجرد  هب  هک  دش  قفوم  دـش و  انـشآ  ناتوسکـشیپ  رگید  مولعلارحب و  يدـهمدیس 

هاجنپ و دودح  هک  یلاح  رد  يرمق  يرجه  لاس 1221  رد  یئاسحا  دمحا  خیـش  تفر . الاب  ناگمه  نایم  رد  خیـش  مارتحا  یملع  هجرد  نیا 
لابقتـسا اب  دزی  هیماما  ياملع  بناـج  زا  تیفورعم  قباوس و  نآ  اـب  خیـش  دورو  دـش . دزی  دراو  دومن و  ناریا  هب  يرفـس  تشاد  لاـس  راـهچ 

هب اددجم  هک  داد  لوق  اما  تفگ  كرت  ار  دزی  رهـش  نآ  رد  فقوت  رب  ینبم  دزی  یلاها  رارـصا  مغریلع  خیـش ، یلو  دـیدرگ  وربور  یناوارف 
رگید شوـگ  هب  يدوز  هـب  خیـش  روـضح  تشگزاـب . دزی  هـب  دوـمن و  لـمع  دوـخ  لوـق  هـب  دهـشم  تراـیز  زا  سپ  وا  ددرگزاـب . رهـش  نآ 

هک يروط  هب  تفر  رتارف  مه  نیا  زا  شترهش  هنماد  یتح  دش و  وا  زا  وگتفگ  اج  همه  ناریا  ینید  مولع  سرادم  رد  دیسر و  يو  نادنمقالع 
نید لها  اب  ار  یتسود  هنیمز  یـسایس  دـصاقم  يارب  هک  دوب  نآ  رب  مسر  ار  راجاق  رابرد  دـیدرگ . ربخاـب  نآ  زا  زین  مه  راـجاق  هاـش  یلعحتف 

هب هک  متحتم  بجاو و  ارم  هـچرگا  [ » هحفـص 37 تشون [ : دـمحا  خیـش  يارب  ریز  نومـضم  هب  ياهمان  لصا  نیمه  يور  تخاسیم  رارقرب 
هب ارم  نکل  هدومرف  رونم  دوخ  موزل  تهج  هب  مودق  هب  ار  ام  تکلمم  هک  ارچ  موش  فرـشم  ماع  صاوخ و  عجرم  مانا و  يادتقم  نآ  ترایز 

تسا یئيداو  دزی  رهـش  هدروآ و  هارمه  نوشق  رازه  هد  دیاب  لقاال  مدرگ ، دزی  هناور  دوخ  مهاوخب  رگا  مروذعم و  تسین و  رودقم  یتاهج 
هب یـضار  راوگرزب  نآ  هک  تسا  راکـشآ  تشگ و  دـنهاوخ  یلاتبم  الغ  طـحق و  هب  هتبلا  دـالب  نآ  لـها  نوشق  نیا  دورو  زا  عرزيذ و  ریغ 

مزرو و ربکت  راوگرزب  نآ  هب  تبـسن  هکنآ  ياج  هچ  مدرگ  روکذـم  رونا  رـضحم  رد  هک  منآ  زا  رتمک  نم  ـالاو  تسین . راـگدرورپ  طـخس 
مهاوخ هدابعلاراد  ياهدارا  راچان  هب  دوخ  ـالا  بولطملا و  اـهبف  هدومن  زارفارـس  تنمیم  مودـق  هب  ار  اـم  هاـگره  بوتکم  نیا  لوصو  زا  سپ 

يزادـناتسد یجراخ و  نارومأم  ذوفن  میزادـنیب  يو  رابرد  راجاق و  هاـش  یلعحتف  ناـمز  یـسایس  طئارـش  هب  یهاـگن  رگا  [ . 13 ...« ] دومن
هدـهاشم ناوجخن  ناوریا و  يارجام  رد  یـسور  نارادرـس  اب  دـیدش  ياهگنج  ناریا و  تادحرـس  هب  ینامثع  هسنارف و  سیلگنا و  هیـسور و 

خیش ياهخساپ  دیامنیم . یتالاوئـس  خیـش  زا  هاش  تسا . بلاج  یئاسحا  دمحا  خیـش  هب  هاش  یلعحتف  همان  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اب  مینکیم 
-1 تسا : نینچ  هاش  یلعحتف  تالاوئـس  دیـسر ، پاچ  هب  ناریا  رد  هیخیـش  ینید  هسردـم  فرط  زا  دـش و  روهـشم  هیناقاخ »  » هماـن هب  اهدـعب 

ناسنا رب  هک  هفلتخم  لاوحا  زا  راسفتسا  - 3 هحفص 38 ] يدقع [ . نز  راهچ  زا  شیب  تنج  لها  - 2 تنج . لها  حاکن  زا  تیفیک  زا  راسفتسا 
توم و تیفیک  زا  لاوئـس  - 4 درادـن ؟ يرهاظ  ببـس  هک  نآ  لاح  یـصاعم و  تاـعاط و  رب  لاـبقا  رورـس و  نزح و  لـیبق  زا  دوشیم  دراو 
؟ تسا رگید  روط  ای  تسایند  معنت  لثم  تنج  معنت  - 5 يویند ؟ مسج  ای  تسا  یلاثم  ندب  اب  ایآ  هک  یلاثم  تنج  رد  لوذـن  حور و  تقرافم 

[ . 14  ] تساهنیا هب  قلعتم  هچنآ  تیالو و  توبن و  بتارم  زا  لاوئس  ناشیا ؟ لوصفم  لضاف و  نییعت  و  (ع ) راهطاهمئا نایم  لضافت  زا  لاوئس 
راجاق هاش  یلعحتف  يارب  راجاق  نادناخ  فصو  رد  یئاهیئوگهفازگ  دنلبالاب و  یئانس  حدم و  روبزم  تالاوئس  هب  خساپ  زا  سپ  دمحا  خیش 
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رتسگتلادع و ناطلس  ینعا  هانپ  نید  هللالظ  ترضحیلعا  تدم  نادیواج  تلود  نآرق  تداعس  نامز  رد  نوچ  ریز ...« : حرش  هب  دتسرفیم 
ینعی تسایر  ود  ره  عماج  نیئآ  بهذم و  ناینب  سـسؤم  نید ، تلم و  ناکرا  دیـشم  نیملـسم ، مالـسا و  هزوح  یماح  ریـس  تفوطع  ناقاخ 

ار فلؤم  لامآ  رازتشک  قافن ، نایغط و  لها  يارق  تلذ  قافو و  نامیا و  لها  ياشخبتزع  ملع  ملع و  ینعی  ود  ره  کلام  ملق و  فیس و 
اب رایرهش  رگداد  مه ، مزح و  عبنم  مرک و  لضف و  ندعم  زیخررش ، باهش  يهدنزوس  ار  فلاخم  لاگسدب  ناور  زیررهگ  باحس  يهدنر  اب 

رصنلا حتفلاوبا و  نب  ناقاخلا  نب  ناقاخلا  ناطلسلا و  هحفص 39 ] نب [  ناطلسلا  نب  ناطلـسلا  داهن  تفوطع  راگماک  رتسگمرک  داد و  لدع و 
ناشیا تمه  الاو  رظن  روظنم  هک  تفوطع  تفأر و  بیاغ  زا  هتکلمم و ... ناینب  هللادیش  هنطلس و  هیولا  هللاعفو  يزاغ  هاش  نیدلارصان  رفظلا  و 

رد ار  تیافک  فهک  نآ  فیرـش  عیـضو و  زا  یموق  ره  هدوسآ و  تفوطع  لظ  رد  ار  تیانع  ناهن  نآ  گرزب  درخ و  زا  یهورگ  ره  ات  دوب 
تاقوا یـشوخ  یبوخ و  لامک  رد  دش و  یئاریذـپ  نسحا  وحن  هب  راجاق  رابرد  رد  دـمحا  خیـش  زا  دنـشاب »... هدونغ  تمحر  تفأر و  فنک 
راـهطا همئا  روضح  هب  منکیم  هدارا  تقو  ره  تفگیم - : هک  یئاـسحا  دـمحا  خیـش  ياـعدا  اـب  یئاریذـپ  توعد و  عون  نیا  اـما  دـینارذگ 

رد یبش  سپ  متـشاد  لاغتـشا  تضایر  هب  لیاوا  رد  نم  دیوگیم : دروم  نیا  رد  یئاسحا  دـمحا  خیـش  دراد  تریاغم  [ 15  ] موشیم فرشم 
مدـش و (ع ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  ناماد  لیذ  هب  ثبـشتم  لسوت و  نم  دـندوب . عمج  اجکی  رد  ماـما  هدزاود  هک  مدـید  باوخ  ملاـع 
ار لکشم  نآ  منیبب و  باوخ  رد  ار  امش  زا  یکی  مناوخب و  دهدیم  يور  یلکشم  ارم  تقو  ره  هک  دینک  میلعت  ارم  يزیچ  هک  مدومن  ضرع 

تمه متـشاد و  لوذـبم  ار  دوخ  یعـس  دـهج و  سپ  ناوخب ... هک  دـندومرف  ار  راعـشا  نیا  بانج  نآ  دـیآ . لصاح  لـالحنا  اـت  منک  لاوئس 
زا لئاسم  تاضویع  لح  متـشگیم و  فرـشم  وا  رادـید  هب  ایؤر  ملاـع  رد  مدرکیم و  دـصق  ار  ناـماما  زا  یکی  هک  یناـمز  ره  متـشامگ و 
نآ قمع  هب  هکنآیب  هدمآ و  راجاق  رابرد  هب  یئاعدا  نینچ  کی  اب  خیـش  هنوگچ  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياج  [ . 16 ...« ] مدومنیم ناشیا 

راذگ ارم  هکنآ  ات  دیامنیم ... : رارقا  دوخ  هک  درب  تذل  يردق  هب  شایع  هاش  رابرد  ینانچ  نآ  وج  ایازم و  زا  دشیدنیب  ترـشاعم  تسـشن و 
سپ مدومن . ناشیا  نکاسم  هبرـشا و  همئطع و  هشمقا و  هسبلا و  هب  دایتعا  مدـش و  رـشاعم  كولب  نآ  كولم  ماکح و  اب  داتفا . مجع  راـید  هب 

فقوت زا  سپ  یئاسحا  دمحا  خیش  هحفص 40 ] [ . ] 17 .« ] منیبیم باوخ  رد  رتمک  ار  همئا  لاحلا  تشگ و  بولـسم  نم  زا  یلوا  تلاح  نآ 
هب (ع ) اضر ماما  ترایز  تهج  جـیورت  سیردـت و  تماقا و  لاس  ود  زا  سپ  دـش و  دزی  دراو  يرجه  لاس 1224  رفـص  رد  راجاق  رابرد  رد 

هدازهاـش ناـهاشنامرک  رد  دـیدرگ . تاـبتع  مزاـع  هاـشنامرک  ناهفـصا و  قـیرط  زا  اـجنآ  زا  دوـمن و  تعجارم  دزی  هب  سپـس  تـفر  دهـشم 
نوریب رد  نالک  هاچ  رد  دنتفر و  خیـش  لابقتـسا  هب  رهـش  لها  مامت  یهارمه  هب  ناتـسزوخ  راید و  نآ  یلاو  هاش  تلود  يازریم  یلعدـمحم 

نوچ تفر  هاشنامرک  فقوت  زا  يرکذ  هار  ضرع  رد  دـندش ... : خیـش  دورو  رظتنم  رهـش  یخـسرف  راهچ  رد  دـیدرگ و  بصن  اهرداچ  رهش 
ياضر درک  ضرع  تسیچ ؟ دالب  نیا  رد  نم  تماـقا  زا  دارم  دومرف  هتـساوخ و  تولخ  هب  ار  هدازهاـش  راوگرزب  نآ  دـندش ، هدرپارـس  دراو 

يدب هن  دوب و  شاعم  یگنت  هن  دزی  زا  ترجاهم  ثعاب  دومرف  ناشیا ، نایم  رد  يزارفارس  نانگمه و  زا  زایتما  راوگرزب و  نآ  راوج  يادخ و 
هدماین تسد  هب  ناهاشنامرک  رد  خیـش  تماقا  یط  ازریم  یلعدـمحم  هدازهاش  اب  یئاسحا  دـمحا  خیـش  هطبار  زا  یقیقد  عالطا  [ . 18  ] شلها

مایا مارتحا  یـشوخ و  تیاهن  اـب  ازریم  یلعدـمحم  تمدـخ  رد  یئاـسحا  دـمحا  خیـش  هک  نآ  تسخن  تسا ، یهیدـب  عوضوم  ود  اـما  تسا 
خیش [ . 19  ] دادیم یئاسحا  دمحا  خیـش  هب  ناموت  دصتفه  یلاس  ازریم  یلعدـمحم  یتشر ، مظاکدیـس  موحرم  هتفگ  قبط  ایناث  دـینارذگ 

نآ ياهتمعن  مامت  يو  زا  سپ  تسویپ ، يدزیا  تمحر  هب  ازریم  یلعدـمحم  هدازهاش  هک  نیا  ات  تسیز  لابغارف  لالج و  تیاهن  اب  دـمحا 
یلعدمحم هدازهاش  اب  شاهطبار  دمحا و  خیـش  تخانـش  دروم  رد  [ 20  ] دـندوب هتـسباو  وا  دوجو  هب  امامت  ایوگ  دروآ  ناصقن  هب  يور  دـلب 

یـضعب رد  تسا ...« : هدرکیم  يدام  يرای  ار  خیـش  هتـسناوتیم  هک  اج  نآ  ات  ازریم  یلعدـمحم  كرادـم  قبط  هک  درک  هفاـضا  دـیاب  ازریم 
هب ناموت  رازه  نم  شورفب  نم  هب  تشهب  باب  کی  هک  تفگ  ازریم  خیش  هب  ازریم  یلعدمحم  هدازآ  دوب ، هدش  ادیپ  یـضورق  ار  خیـش  هنمزا 

شیوخ رهم  هب  ار  نآ  تشون و  هقیثو  دوخ  طـخ  هب  تخورفب و  تشهب  باـب  کـی  خیـش  سپ  یـشاب . هداد  دوخ  ضورق  هب  هک  مهدیم  وـت 
يرجه لاـس 1232  رد  [ . 21 .« ] تخادرپ ار  دوـخ  هحفـص 41 ] ضورق [  تفرگ و  وا  زا  ناـموت  رازه  داد و  هدازهاـش  هب  هتخاـس و  موطخم 
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لاس رد  ینعی  دعب  لاس  ود  دش و  دراو  البرک  هب  سپـس  فجن  هب  اج  نآ  زا  تفر ، جح  ترایز  هب  هاشنامرک  رد  فقوت  زا  سپ  دـمحا  خـیش 
باهولادبع ازریم  [ . 22  ] تفر نیوزق  هب  مق  زا  مق و  هب  ادـتبا  يو  دوش ، دهـشم  مزاع  اجنآ  زا  ات  تشگزاـب  هاـشنامرک  هب  زاـب  يرجه   1234

رد نیوزق  رد  دـمحا  خیـش  ور  نیا  زا  دوب  هدرک  توعد  نیوزق  هب  ار  دـمحا  خیـش  تفریم  رامـش  هب  نیوزق  لوا  زارط  ءاملع  زا  هک  ینیوزق 
دندرکیم ادتقا  وا  هب  دندشیم  رضاح  همه  نیوزق  ءاملع  درکیم و  زامن  هعمج  دجسم  رد  اهزور  خیش  دمآ . دورف  باهولادبع  ازریم  يارس 

هلمج زا  هتفریم  رهش  نآ  ءاملع  رادید  هب  نیوزق  رد  دمحا  خیش  تفریم . شلابند  هب  اج  همه  دیرم  ناونع  هب  مه  باهولادبع  الم  یجاح  و 
میهاوخ وا  هرابرد  نیعلاةرق  اب  هطبار  رد  رتلصفم  ادـعب  هک  رهـش -  نآ  مانب  ياملع  زا  یکی  یناقمم » یقتدـمحم  یجاـح   » ندـید هب  يزور 

: تفگ خیش  تسا ؟ یکی  يردصالم  امش و  بهذم  داعم  رد  هک - : دنکیم  لاوئس  خیـش  زا  یناقمم  یقت  دمحم  جاح  دوریم . تخادرپ - 
یلعالم یجاح  شکچوک  ردارب  هب  باطخ  اجنیا  رد  یناقمم  یقتدمحم  یجاح  تسا . ادج  يردصالم  بهذم  اب  نم  بهذم  تسین ، نینچ 

خیـش هذمالت  زا  نوچ  یلعالم  یجاح  اما  روایب . ار  نآ  تسا  اج  نالف  رد  يردصالم  يهیبوبر  دهاوش  نم و  هناخباتک  رد  ورب  دـیوگیم - :
نیا رد  مینکیمن  عازن  هک  نونکا  تفگ - : خیش  هب  یناقمم  یقتدمحم  جاح  دومن . هیبوبر  دهاوش  راضحا  رد  هحماسم  هلهاسم و  دوب  دمحا 

، هلداجم زا  ود  نآ  عانتما  مغریلع  تسیچ ؟ داعم  رد  امـش  بهذم  هک  دییوگب  نکیل  تسین ، يردصالم  اب  داعم  رد  امـش  بهذـم  هک  دروم 
دجسم هب  دمحا  خیش  نوچ  زور  نآ  رد  تشگ و  لدبم  قافن  قارتفا و  هب  عامتجا  نآ  هجیتن  رد  تساخرب  ود  نآ  نایم  هتساوخان  ياهرجاشم 
دمحا خیش  ینعی  يوعد  نیفرط  داد و  بیترت  یتفایض  رد  خیش  ریفکت  همهمه  دیدن . شرانک  رد  ار  باهولادبعالم  یجاح  زج  یـسک  تفر 

رد وا  دش  دراو  یقتدمحم  یجاح  هک  تشاد  رارق  سلجم  ردص  رد  دمحا  خیـش  سلجم  رد  روضح  ماگنه  دومن . توعد  ار  یقت  یجاح  و 
دمحا خیش  کیرش  هرفس  رد  یقتدمحم  یجاح  دندرتسگ  ماش  هرفس  نوچ  داد . رارق  هلصاف  خیش  دوخ و  نایم  تسشنن و  دمحا  خیـش  رانک 
دمحا خیش  اب  هک  داهن  تروص  فرط  کی  رب  تسد  مه  نتسشن  ماگنه  تخادرپ . ندروخ  هب  دوب  خیش  هرفس  زا  ادج  هک  ياهرفس  زا  دشن و 
دمحا  ) خیش بانج  هحفص 42 ] تفگ [ : دوشگ و  نخـس  هب  بل  ازریم  یقن  یلع  هلودلانکر  ماش  فرـص  زا  سپ  ددرگن . روردور  یئاسحا 
نخـس دـشوکب و  دـیاب  يو  مارتحا  رد  زین  یناقمم  یقتدـمحم  یجاح  هب  تسا و  مارتحالا  مزال  مجع و  برع و  ياملع  دمآرـس  یئاـسحا )

حالصا نامیا  رفک و  نایم  تفگ : باوج  رد  یقت  یجاح  دودز . دیاب  هتخیگنارب  دانع  هرجاشم و  داسف و  ملاع  ود  نیا  نایم  رد  هک  نیدسفم 
هچ ره  هدازهاـش  تسا . رفاـک  يرورـض  رکنم  تسا و  مالـسا  نید  يرورـض  فـالخ  هک  تسا  یبهذـم  داـعم  رد  ار  خیـش  تسین ، یتـشآ  و 

يدنچ ياهدمایپ  نایرج  نیا  [ . 23  ] دومن دیدشت  دیکأت و  خیـش  ریفکت  رد  یناقرب  یقت  یجاح  دش . رتدب  عضو  دـنک  يرگیجنایم  تساوخ 
وج هب  هجوت  اب  ایناث  داد ، خر  نآ  لابند  هب  ینینوخ  ياهشکمشک  دیدرگ و  يوزنم  هعیش  هعماج  زا  هیخیش  هک  نآ  تسخن  تشاد ، لابند  هب 

ریفکت دروم  رد  دندرک . رتدنت  رتشیب  هچ  ره  ار  فالتخا  شتآ  دندز و  يرادربهرهب  هب  تسد  یجراخ  یلخاد و  ياهتسایس  هدمآ  دوجوهب 
تـسا رتکیدزن  تیعقاو  هب  الامتحا  هک  یئاههیرظن  زا  یکی  اهنآ  نیب  زا  هک  تسا  هدـش  هئارا  ینوگاـنوگ  ياـههیرظن  یئاـسحا  دـمحا  خـیش 

هک نیوزق  هب  دورو  رد  راوگرزب  خیـش  هک  دوب  عقوتم  تشاد و  ار  دـلب  تیملعا  يوعد  یناقرب  هک  دوب  نیا  رما  تقیقح  مینکیم ...« : وگزاـب 
توعد هک  یلاح  رد  دنوشب  دراو  یناقرب  ياقآ  لزنم  هب  دندوب ، هدرک  لابقتـسا  تیعر  مکاح و  نیمرتحم و  لحم و  ياملع  دـلب و  لها  همه 
توعد خیـش  موحرم  زا  دوب  اجنآ  ياملع  هلجا  زا  هک  ینیوزق  باهولادـبع  ازریم  اقآ  لـماک  لـضاف  ملاـع  موحرم  دوب و  هدرکن  مه  یـصاخ 

، دش ضرع  هکنآ  زج  ادتبا  رما  تقیقح  هک  تسا  اناد  ادخ  یلو  هتـشذگ  اهناتـساد  همه  هک  نالا  دندوب  هدرک  تباجا  مه  ناشیا  دوب و  هدرک 
هب تفگ و  كرت  ار  نیوزق  ندش  ریفکت  زا  سپ  یئاسحا  دـمحا  خیـش  [ . 24 .« ] دـیناسر اج  نیا  هب  ار  رما  الم  ار  نآ  یبلطهاـج  سح  دوبن و 
رد هام  هس  تدم  رفس  نیا  رد  دمحا  خیش  دش . دهـشم  مزاع  سپـس  دیزگ  نکـسم  میظعلادبع  هاش  رد  دمآ و  نارهت  هب  دهـشم  ترایز  دصق 

تیاعر وا  هب  تبـسن  دزی  ناگرزب  مدرم و  هک  ار  تلزنم  مارتحا و  نآ  رگید  تشگ و  وربور  یناوارف  تالکـشم  اب  اجنآ  رد  يو  اـما  دوب  دزی 
، قارع لثم  طاقن  رگید  ءاـملع  هکلب  دوبن  دزی  هب  رـصحنم  تاـمارتحا  هحفـص 43 ] لیلقت [  طئارـش و  عضو و  نیا  دیدن . دوخ  هب  دـندرکیم 

نتـسیز يارب  ار  ناریا  قارع و  البرک ، خیـش  تهج  نیا  زا  دندرک  ادیپ  یتلاح  نینچ  دزی  نیوزق و  ءاملع  دـننامه  ناهفـصا  فجن ، ناسارخ ،
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. دنکیم توف  هنیدم  یلزنم  ود  رد  هکنیا  ات  دوشیم  نوگرگد  خیـش  لاح  هار  نیب  رد  اما  دومن  مارحلاهللاتیب  گنهآ  مرجال  تفاین  دـعاسم 
رقابازریم تاـنجلا  تاـضور  بحاـص  ار  وا  تاـفو  خـیرات  دـناهدرک . رکذ  اــی 1244  اـی 1243 و  اـی 1246  لاـس 1241  رد  ار  يو  تاــفو 
مظاکدیس تسـشن . وا  ياج  هب  یتشر  مظاکدیـس  یئاسحا  دمحا  خیـش  زا  دعب  [ . 25  ] دـنادیم یگلاس  دون  نس  رد  لاس 1243  يراسناوخ 

تسا يرایسب  تافیلأت  ياراد  یتشر  دیس  : » دیمهفیمن یسک  ابیرقت  ار  وا  ییاههتفگ  اهفرح و  تشاد . دوخ  هب  صوصخم  یتیـصخش  یتشر 
مامز ساسح  یناـمز  عطقم  رد  یتشر  مظاکدیـس  [ . 26  ] دـنزیم فرح  يدـنه  نابز  اب  يو  هک  اـیوگ  هدـیمهفن ، نآ  زا  يزیچ  يدـحا  هک 

هب تافالتخا  هب  ندز  نماد  يارب  تشاد و  یصاخ  هجوت  یبیرفماوع  دارفا  نینچ  هب  هقطنم  رد  یـسایس  لئاسم  هک  تفرگ  تسد  هب  ار  هیخیش 
هب هنوگچ  يربهر  شقن  رد  يو  هک  دهدیم  ناشن  مظاکدیـس  یـشم  دنور و  دنتفرگیم . يدایز  ياههرهب  یبهذم  لماوع  زا  نآ  نیا و  یفن 

مدـشیم و رـضاح  مظاکدیـس  یجاـح  سرد  سلجم  رد  هک  یناـمز  رد  تسا ...« : هتفرگ  رارق  تـسد  تـلآ  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم  روـط 
متـس اـهقف  هـب  هللااـبذایعلا  هـکلب  تـشرد  نخـس  دـندرکیم و  اـهقف  زا  تمذـم  اـبلاق  مـنک  لـصاح  یعـالطا  ناـشیا  بهذـم  زا  متـساوخیم 

ار یـشم  هچ  يو  هک  تسا  یلیالد  زا  یکی  تسا  هدومن  نیودـت  نیریحتملا » لیلد   » ناونع یتشر  مظاکدیـس  هک  یباتک  [ . 27 .« ] دندومنیم
هیخیـش ياولب  رد  البرک  رد  [ . 28  ] دـیمان هیمتـش  تسا ) نیرحتملا  لیلد  نامه  روظنم   ) ار باـتک  نیا  هک  دوب  نآ  بساـنم  تسا  هدومیپیم 

[ . 29  ] دندوب یتشر  مظاکدیس  هدیقع  تحص  لضف و  رکنم  تقو  ياملع  همه  دندرکیمن و  دییأت  ار  مظاکدیس  هیماما  ياملع  زا  کی  چیه 
طیارش نیا  [ . 30  ] تسنادیمن هعیش  ار  وا  دناوخ و  فعضتسم  قمحا  ار  رهاوج  بحاص  هک  دوب  یسک  اهنت  یتشر  مظاکدیس  هحفص 44 ] ] 
دعاسم ار  طیحم  و  [ 31  ] دومن عمج  يو  رود  هب  ار  شابوا  دـنر و  یتشم  هک  دوب  هدروآرد  یتروص  هب  ار  البرک  طیحم  مظاکدیـس  شور  و 
هیخیـش نوچ  دندوب  ینامثع  تاماقم  مارتحا  تبحم و  دروم  تخـس  شنارای  یتشر و  مظاکدیـس  نیاربانب  دوب ، هتخاس  يرادربهرهب  هنوگره 
هلخادم تهج  ار  ینامثع  نارومأم  تسد  هک  دنک  داجیا  هعماج  نایم  رد  يددـشت  داضت و  نانچنآ  یتشر  مظاکدیـس  نامز  رد  دوب  هتـسناوت 

دـمآیم و باـسح  هب  ناریا  یعیـش  تموکح  ذوفن  مهم  زکارم  زا  هک  ار  یعیـش  لـفاحم  تردـق  ذوـفن و  یفرط  زا  دراذـگب و  زاـب  روـما  رد 
ءاملع تیامح  اب  البرک  هعیـش  مدرم  دـیامن . بوکرـس  دـمآیم  رامـش  هب  ینامثع  ورملق  رد  ینامثع و  تفالخ  اب  فلاخم  ریاـغم و  يراـکفا 
ءاملع اب  هلباقم  فرص  ار  دوخ  يورین  مامت  هک  یتشر  مظاکدیس  ناوریپ  اما  دندومن  البرک  رد  كرت  ماکح  نایوگروز و  هیلع  مایق  هب  مادقا 

. دیدرگ البرک  مدرم  یبوکرس  مزاع  يرمق  يرجه  لاس 1258  هدعقلايذ  زور 18  اشاپ  بیجن  دمحم  هجیتن  رد  دـش و  عنام  دربیم  راک  هب 
[32  ] دینارذگ غیت  مد  زا  ار  هعیش  درم  نز و  رفن  رازه  لهچ  دش و  البرک  دراو  زهجم  سب  يرکشل  اب  درک و  هرـصاحم  ار  البرک  اشاپ  بیجن 

نوخ رد  همه  درب و  هانپ  ناوتیم  اجک  هب  تسنادیمن  سکچـیه  تفریمن و  رامـش  هب  ینما  ياج  رهطم  ياـهمرح  یتح  هک  یتقو  نینچ  رد 
دنزرف یتشر  مظاکدیس  دندوب . هدش  عمج  اج  نآ  رد  دیـس  نادیرم  زا  ياهدع  دوب و  نما  ياهناخ  یتشر  مظاکدیـس  هناخ  دندیتلغیم ، دوخ 

مزاع نوعاط  عویـش  زا  سپ  هک  هدوب  هنیدم  یلاها  زا  ینیـسح  تاداس  زا  بیبح  دیـس  دوخ  دمحا  دیـس  هک  تسا  دمحادیـس  نبا  مساقدـیس 
دزی هب  یتامدقم  تالیصحت  زا  سپ  دمآ و  ایند  هب  تشر  رد  يرجه  لاس 1212  رد  مظاکدیس  ددرگیم . نکاس  تشر  رد  دوشیم و  ناریا 
عمج دوخ  رود  هب  يدایز  نادرگاش  تخادرپ و  هیخیش  هعاشا  سیردت و  هب  یتشر  مظاکدیـس  البرک  رد  [ 33  ] دش البرک  مزاع  سپس  تفر 

يدایز نادرگاش  دمحا  خیـش  هحفـص 45 ] هک [  نآ  اب  تفرگ . هدـهع  هب  ار  یئاسحا  دـمحا  خیـش  لاوقا  رـسفم  درگاش و  مظاکدیـس  درک .
یلعخیـش مان  هب  یگرزب  رـسپ  یقنیلع و  خیـش  مان  هب  یهیقف  ملاع و  رـسپ  دوخ  نیا  رب  هوالع  دندوب و  لضاف  دهتجم و  يرایـسب  هک  تشاد 

هک یناوج  ناسنیدب  تسشن . وا  ياج  هب  شداتسا  زا  سپ  مظاکدیس  دوجو  نیا  اب  دنتفریم  رامـش  هب  ءاملع  نیرتهظفاح  اب  ءزج  هک  تشاد 
ینـس یـضعب  دیـسریم و  رفن  تسیود  زا  شیب  هب  ناشدادـعت  هک  ملاع  يدایز  عمج  دوجو  اب  تشذـگیمن  رتشیب  شرمع  زا  ههد  هس  زونه 

حالطـصا هب  لماک و  یعیـش  ناونع  هب  لاس  هدفه  تدـم  هب  یتشر  مظاکدیـس  دـش . هیخیـش  سیئر  مظاکدیـس  دنتـشاد ، لاس  داتفه  دودـح 
تشاد دیکأت  يراشفاپ و  نامز  ماما  روهظ  رب  شراتفگ  رب  نانچ  نآ  مظاکدیـس  دیـشک . شود  هب  ار  نایخیـش  یئاوشیپ  دحاو  قطان  نایخیش 

امـش نایم  رد  نونکا  مه  وا  هک : درکیم  يراشفاپ  هلمج  نیا  رب  هراومه  وا  دـندربیم . رـس  هب  روهظ  راظتنا  رد  نآ  ره  شنادرگاش  مامت  هک 
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. تسا هتفگ  اهنخـس  نآ  زا  هدیـصق » حرـش   » مان هب  یباتک  رد  هک  دشابیم  وا  يدروآرد  نم  یئایؤر و  رهـش  يو  یندناوخ  بلاطم  زا  تسا .
دـهن و اج  دوخ  زا  يراثآ  دوب  ددـصرد  دـیازفایب  نآ  هب  ار  يزیچ  ای  صقن و  ار  دـمحا  خیـش  شداتـسا  بلاطم  تساوخیمن  هک  مظاکدـیس 

نآ قارع  مکاح  حدم  رد  رعـش  نآ  هتبلا  هک  دینـش ، برع  رعاش  يدـنفا  یقابلادـبع  اشاپ  زا  يرعـش  وا  دـنیرفایب . تریح  شناگدنونـش  يارب 
دومن و ناونع  ار  نآ  دنک  یئاسرفملق  نآ  رد  دناوتیم  تفایرد  نوچ  دیزگرب و  ار  هدیصق  نآ  تایبا  زا  یکی  مظاکدیس  دوب ، هدورـس  نامز 

رگا هاگنآ  ره  ملع ، رهش  قاور  تسا  نیا  لخدی  نم ال  لضدق  اهباب  نم  یتلا  ملعلا  هنیدم  قاور  اذه  تسا : نیا  روبزم  رعش  داد . شلاب  رپ و 
: دیوگیم هک  دشاب  هدش  هتفرگ  تسا  یبرع  ثیدـح  هک  فورعم  هلمج  نیا  زا  ایوگ  روبزم  رعـش  دوشیم . هارمگ  ددرگن  نآ  لخاد  یـسک 

تلیـضف هرابرد  هک  تسا  (ص ) ربمایپ فورعم  ثیدـح  نیا  اهباب .» نم  لخدـیلف  هنیدـملا  لخدـی  ناذا  را  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  »
حرـش باـتک  رد  یتـشر  مظاکدیـس  تسا . رهـش  نآ  هزاورد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  هک - : تسا  نیا  نآ  ینعم  هتفگ و  بلاـطیبا  نبیلع 

حرش هب  دندوب  هتفرگ  ار  شرود  هک  ینایماع  يارب  هتفر و  ایؤر  هب  شیوخ  ناهذا  ماهوا و  رد  هدیشک و  رادنپ  ریوصت  هب  ار  ملع  رهش  هدیصق 
. دنکیمن دایش  نآ  زا  لیطابا  نآ  نوماریپ  یلاوئس  نیرتکچوک  راضح  زا  سک  چیه  هک  نآ  تفگش  دزادرپیم . یلایخ  رهـش  نآ  لیـصفت  و 

هحفص مرمشب [ ، امش  يارب  ار  نآ  ياههچوک  مهاوخیم  هک  تسا  يرهش  نامسآ  رد  تسا : هتفگ  نایعیش  ربهر  ناونع  هب  يو  هچ  نآ  اما  و 
زا یئاهتمسق  مناوتب  هک  اجنآ  ات  اما  نابز ، لیصفت و  هب  اهنآ  ندرمش  هب  دسر  هچ  ات  تسا  ناوتان  نآ  ندرمـش  زا  ملق  هک  یئاههچوک  [ 46

داـی هب  نینچ  مدـناوخ و  زیربت  رد  شیپ  لاـس  دـنچ  تسیب و  ار  باـتک  نیا  نم  دـیوگیم : يورـسک  منکیم ... وگزاـب  ناـتیارب  ار  رهـش  نآ 
نوعلحلش همسا  لجر  هبحاص  دقع  نآ - : تایوتحم  اما  و  هدینادرگ ، اهسیون  دنرچ  نیا  زا  رپ  زیر  طخ  اب  ار  هحفص  دنچ  دون و  هک  مرادیم 

مان هب  یگس  شاهدنراد  هک  تسیاهچوک  نوحلحلک -  همسا  بلک  هبحاص  دقع  تسا - . نولحلش  مانب  يدرم  شاهدنراد  هک  تسیاهچوک  - 
، هلحم نآ  زا  ياهیحان  رد  تسا . نیئاـپ  ناـهج  هدـننکریبدت  هک  دراد  رارق  رحب  ریز  رد  هک  تسا  نارین  مود  تسیب و  هلحم  تسنوحلحلک - .

دنمدوس رایـسب  اهنآ  نابحاص  ياـهمان  اـهنآ و  بحاـص  اـههچوک و  نیا  نتـسناد  نوچ  هک  دراد ... دوجو  هچوک  نآ 340  طـسو  رد  هک 
هچوک ابیخر -  مان  هب  تسا  يرجنخ  وا  تسد  رد  هک  تسا ، يدرم  شبحاص  هک  تسیاهچوک  لوا  مرامشیم - : امـش  يارب  ار  اهنآ  تسا ،

ماـن هک  تسیاهچوک  موـس  هحفـص 47 - ] تسا [ . کلاشمـش  شماـن  هک  دـنکیم  لـمح  ياهحفـص  هک  تـسا  يدرم  نآ  بحاـص  مود - 
یسکع شتـسد  رد  تسا و  لا » عیطوط   » نآ بحاص  مان  هک  تسیاهچوک  مراهچ  دراد . دننام  گس  یتروص  تسا  اشه » طول   » نآ بحاص 

هد  » ای هرد » هد   » رگید هچوک  بحاص  مان  تسا . ياهداتسیا  ناسنا  لکش  هب  تسا و  الیوسحـس » نوطقـس   » رگید هچوک  مان  نهآ ... زا  تسا 
هاگن بقع  هب  هک  تسا  يدنپـسوگ  لکـش  هب  و  اطوهرا »  » رگید هچوک  بحاص  مان  تسا . هدرک  لیامح  ریـشمش  هک  تسا  يدرم  و  هد » رد 

خاش و ود  ياراد  هک  روسیمـس » . » دـشابیم هدـسانوطل  باـقع  ماـن  یئاـمرخ ، گـنر  هب  هک  تسا  یباـقع  شبحاـص  رگید  هچوک  دـنکیم .
، تسا هتـشاذگن  بیـصنیب  بئاجع  يایند  نیا  رد  مه  ار  نانز  مظاکدیـس  دراد . بحاـصت  رد  ار  يرگید  هچوک  دراد  تسد  رد  یگنچرخ 

ماـنب تسا  يدرم  رگید  هچوک  بحاـص  تسا - ! هدز  هیکت  یتـخت  رب  وا  شوریطرط »  » ماـنب تسا  ینز  رگید  هچوک  بحاـص  میناوـخیم - :
هچوک بحاص  دراد . تسد  رد  يروفاک  هقلح  رـس و  رب  یجات  ویمیفیـشک  تسا . هداتـسیا  بآ  يور  هب  نانچمه  یجوم  رب  هک  ویمیفیـشک » »

نیا مان  لاب ، ود  اب  هک  تسا  يرام  رگید  هچوک  بحاص  دنکیم . تبحص  هراومه  هک  شروش » شرایخ   » شمان رس ، نودب  تسا  ریش  رگید 
هک نآ  هحفـص 48 ] مهم [  تشاد ، يدایز  نادرگاش  گرم  ماگنه  وا  درم  يرجه  لاس 1259 -  رد  یتشر  مظاکدیس  تسا . ارولالط  الویه 

تسین نیشناج  نییعت  هب  جایتحا  تسا ، کیدزن  رایسب  بیاغ  ماما  روهظ  تفگ : یلو  دومنن ، باختنا  دوخ  يارب  ینیـشناج  یتشر  مظاکدیس 
يرامش زور  بیاغ  ماما  روهظ  راظتنا  رد  دوب  هدرک  ینیبشیپ  يو  دوخ  هک  هنوگنامه  وا  گرم  زا  سپ  یتشر  مظاکدیس  نادرگاش  [ . 34]

لاس رد  وا  دوب . یتشر  مظاکدیـس  دنزرف  یتشر  دمحادیـس  اقآ  هلمج  زا  هک  دندرک  تیودهم  ياعدا  رفن  نیدـنچ  نایم  نیا  رد  دـندرکیم .
یلعدیس رتفورعم -  همه  زا  هک  دنداهن  نایم  نیا  رد  ياپ  مه  يرگید  ناسک  دش . هتـشک  برع  رفن  کی  تسد  هب  قارع  رد  يرجه   1295

هک درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  رتشیب  یهاگآ  تهج  اـج  نیا  رد  دوب . مظاکدیـس  نادرگاـش  زا  یکی  باـب »  » هب فورعم  يزاریـش  دـمحم 
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روهظ هب  تخادرپ  زا  لبق  هک  تشاد  ار  دوخ  صاخ  لکـش  نوگانوگ  طاقن  رد  فلتخم  راودا  رد  هکلب  تشادـن  یگزاـت  تیودـهم  ياـعدا 
رفن هاجنپ  زا  شیب  دهد : خساپ  تالاوئس  تاماهبا و  زا  یضعب  هب  ات  میئامنب  دیاب  زین -  طاقن  رگید  رد  نآ -  هب  ارذگ  ياهراشا  ناریا ، رد  نآ 

روصنم نامز  رد  میزادرپیم : هدمع  رفن  دنچ  رکذ  هب  اهنت  هک  دندوب  هدرک  تیودهم  يوعد  فلتخم  طاقن  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  زا  لبق 
هب ار  مدرم  درک و  روهظ  لاس 145 ه-ق  رد  هیکز  هب  بقلم  هللادبع  نب  دمحم  مان  هب  یـصخش  هنیدم  رد  یـسابع -  هفیلخ  نیمود  یقناود - 

، هرـصب دومن و  مدرم  زا  توعد  هب  مایق  وا  درکیم . يرای  ار  يو  هک  تشاد  میهاربا  مان  هب  يردارب  هللادبع  نب  دمحم  دـناوخ . شیوخ  يوس 
نارادفرط داتسرف . اهاج  رگید  نمی و  هب  ار  دوخ  لامع  سپس  دش  فرصتم  ار  هنیدم  هکم و  زین  ناریا و  ياهرهـش  زا  رگید  یـضعب  زاوها و 

نیا رد  یسابع ، هفیلخ  روصنم ، دنیامن . نوگنرس  ار  نایسابع  تلود  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دندش  رتدایز  زور  هب  زور  هللادبع  نب  دمحم 
دنزرف يدهم  هللادیبع  مان  هب  دوب  یـصخش  دعب  رفن  [ 35  ] تشک ار  وا  تخادرپ و  زیتس  هب  هللادـبع  نب  دـمحم  اب  درک و  هدامآ  ار  دوخ  ماگنه 

ياهرهـش يرجه  مراهچ  نرق  طساوا  رد  هللادیبع  دوب . برغم  رد  نایمطاف  تلود  سـسؤم  هک  (ع ) قداص رفعج  ماما  دـنزرف  بیبح ، دـمحم 
اقب ماود و  رایـسب  ناشتنطلـس  تفای و  هعـسوت  نایمطاف  تلود  دومن . انب  ار  هرهاق  رهـش  یلقـص  رهوج  رادرـس  تسد  هب  درک و  حتف  ار  رـصم 

سونـس لبج  زا  شلـصا  هک  هللادبعیبا  هب  ینـسکم  یعره  يدهم  هب  فورعم  ترموت ، هللادبع  نب  دمحم  رفن  نیموس  هحفص 49 ] تشاد [ .
تاقالم قارع  ءاملع  اب  رگید  یسوط و  یلازغ  دماحیبا  اب  قارع  كاخ  رد  ترفاسم و  قرشم  فرط  هب  وا  دوب . برغم  دالب  ياهتنم  رد  عقاو 

فرط هب  اجنآ  زا  دمآ و  هرهاق  هب  سپـس  دومن  تحایـس  زاجح  كاخ  رد  دیدرگ و  اوقت  تدابع و  هب  لوغـشم  دید و  میلعت  نانآ  دزن  هدومن 
لیکـشت نینمؤملادبع  تلود  مان  هب  یگرزب  تلود  يرجه  مشـش  نرق  لیاوا  رد  ترموت  هللادبع  دـیزگ . ینکـس  شکارم  رد  تفر و  برغم 

یلیخ مدرم  درک . تیودـهم  ياعدا  دومن و  روهظ  برغم  رد  يرجه  متفه  نرق  رخآ  رد  هک  تشاد  ماـن  یمطاـف  ساـبع  رفن  نیمراـهچ  داد .
دراو رهق  اب  درب و  روز  رازبا  هب  تسد  ندیسر  تردق  هب  زا  سپ  یمطاف  سابع  دیـسر . تکوش  تردق و  هب  وا  دندش و  عمج  وا  رود  هب  دوز 
سابع دـنریگ . تسد  رد  ار  عاضوا  رب  تراظن  ات  داتـسرف  بانکا  فارطا و  هب  ار  شدارفا  دز و  شتآ  ار  رهـش  ياهرازاب  دـیدرگ ، ساف  رهش 

نرق رد  یمان  دمحا  دیـس  مجنپ  دیـسر . رـس  هب  شندـش  هتـشک  اب  مه  شتلود  دنتـشک و  هلیح  دـیهمت و  اب  دوز  یلیخ  شنانمـشد  ار  یمطاف 
راک اما  دیگنج ، اهکیس  اب  یبرغ  لامـش  باجنپ  یلاوح  رد  يرجه  لاس 1243  رد  درک و  روهظ  ناتـسودنه  طاقن  زا  ياهراپ  رد  مهدزیس 

. تسا هجوت  روخ  رد  هژیو  هب  يو  لاوحا  یـسررب  هک  دشابیم  یـسونس  دمحم  خیـش  رـسپ  یلعدمحم  خیـش  وا  زا  سپ  تشادـن . یقنور  وا 
[36  ] نیا زا  شیپ  لاس  هدزیـس  تسیود و  دودح  م )  - 1791  ) خ لاس 1170 -  رد  دشابیم و  هیولع  هب  بوصنم  یـسونس  یلعدمحم  خیش 

كرت یناوج  رد  وا  تسا . هدش  هتفرگ  هقطنم  نیمه  زا  مه  وا  لیماف  مان  دش . دلوتم  سونـس  لبج  شکارم و  هب  کیدزن  يرئازج  یحاون  رد 
لاس دنچ  یلعدمحم  خیش  تخادرپ . زیتس  هب  دنتشاد  طلست  راید  نآ  رب  نامز  نآ  رد  هک  نایوسنارف  هیلع  م  خیرات 1830 -  رد  دومن و  راید 

دیزگ و تماقا  رصم  یلاوح  رد  اقیرفآ ) لامـش  رد  عقاو  « ) بوبغج  » يهحاو رد  هکنیا  ات  تخادرپ  هینید  مولع  لیـصحت  هب  هکم  رـصم و  نیب 
بالط دیچیپ . یحاون  نآ  رد  نیدتم  يدهاز  ناونع  هب  شترهش  دوز  یلیخ  دش و  لوغشم  ینید  مولع  سیردت  هب  ینالوط  اتبسن  تدم  يارب 

مرگ ار  رازاب  نوچ  یلعدمحم  خیـش  دیدرگ . یهاگتـسد  بتکم و  بحاص  دوخ  يارب  دندش و  عمج  وا  رود  هب  بانکا  فارطا و  زا  يدایز 
نید دعاوق  ندولاپ  یسونس  یلعدمحم  خیـش  فده  دش . عقاو  هجوت  دروم  هحفـص 50 ] یلیخ [  هک  درک  ياهزات  نیئآ  ندروآ  ياعدا  دید 

ناـمه هب  ار  مالـسا  تشاد  رظن  رد  هراوـمه  وا  دـندوب . هداد  تبـسن  مالـسا  نید  هـب  هـک  دوـب  یئاهتعدـب  ندودز  اـهیگدولآ و  زا  مالـسا 
ماکحا عبات  هک  يدالب  عیمج  رد  ار  نآ  ذوفن  نید و  يورین  دهد و  تاجن  تتـشت  قرفت و  زا  ار  ناناملـسم  دـناسرب و  ربمایپ  نامز  ياهرایعم 
تیاعر ار  نآ  شناوریپ  هک  تشاد  یتابیترت  مکحم و  یماظن  یسونس  خیش  نیئآ  دزاس . رارقرب  دندرکیم  يوریپ  مالـسا  زا  دندوب و  مالـسا 

رد تقد  ناشـسیئر و  خیـش و  زا  هناروکروک  تعاطا  رارـسا و  ظفح  دنداهن . دوخ  رب  نآ  دارفا  دارفا  هک  تسیاهژیو  مان  ناردارب  دـندرکیم .
زومر و یلو  دنرادن  دنوش ، هتخانش  نادب  هک  یـصاخ  سابل  نانآ  تسا . ناردارب  تاداع  هلمج  زا  ینعم  مامت  هب  نید  دعاوق  تیاعر  هوخا ) )

لامعتـسا هوهق و  ندیـشون  دشابیم  عونمم  ادیدش  ناشنایم  هک  يروما  هلمج  زا  دنـسانشیم . مئالع  نآ  هب  ار  رگیدـکی  هک  دـنراد  یتاراشا 
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هاقناخ و  ) هیواز دجـسم و  يانب  دـنزرویم  هغلابم  تخـس  نآ  هب  تبـسن  لمع  رد  بهذـم  ناـگرزب  هک  یموسر  هلمج  زا  تسا و  تاـیناخد 
لاوما ندرک  باسح  هقیرط  نیعراز  ات  دشابیم  دننداوسیب ، هک  نانآ  يودب و  یئارحص و  دارفا  تیبرت  يارب  يرگید  تاسیـسأت  سرادم و 
هاقناخ دادعت  دیناشک . نانآ  يوس  هب  ار  يدایز  نارادـفرط  کین  لمع  نیمه  دـنهد . دای  ناشلافطا  هب  ار  امرخ  عرز  تشک و  زرط  شیوخ و 

رد يرـس  روط  هب  هک  تسا  یئاههیواز  زج  هب  دادعت  نیا  دـسریم و  هیواز  دـصناپ  زا  شیب  هب  دـناهتخاس  نونکات  نادوس  رد  هک  يا  ( هیواز )
طاقن زا  دنناوتیم  تیبرت  میلعت و  هاگتسد  نانکراک  هلیسو  هب  اهیسونس  سیئر  ای  خیـش  [ . 37  ] دناهتخاس یبرع  ياههیداب  زاجح و  رصم و 

خیـش زا  دعب  دراد . یتباقر  لباقریغ  ذوفن  خیـش  دنراد . لاسرا  اج  نادب  تدم  نیرتهاتوک  رد  ار  ناشتاروتـسد  ای  دنیامن و  عالطا  بسک  رود 
یئاعدا نینچ  شردپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دندیمانیم ، يدهم  ار  یلع  دـمحم  رـسپ  ور  نیا  زا  دوب  تیودـهم  رب  يو  ياعدا  یلعدـمحم 

هتفگ هب  انب  درکیم . اـفتکا  منادیمن »  » هژاو هب  اـهنت  يو  دنتـساوخیم  حیـضوت  شیاـعدا  هراـبرد  يو  زا  يدـهم  نادـیرم  هاـگره  تشادـن .
هک دـندش  دـقتعم  نویـسونس  مه  تقو  ناـمه  رد  دوشیم و  عقاو  مهدزیـس  نرق  ناـیاپ  رد  يدـهم  روهظ  هک  دوب  هداد  ربـخ  يو  شنادـیرم 
زا دعب  يو  دوب . يدیشر  ناوج  شردپ  نامز  رد  يدهم  دمحم  دندیمان . يدهم  دمحم  ار  يو  نانآ  دشابیم ، رظتنم  يدهم  نامه  ناشـسیئر 
[ . 38  ] تفرگ هدـهع  هب  دروخیم ، مشچ  هب  شیبامک  ناهج  رـسارس  رد  ناشتیعمج  هک  ار  هفیاط  نیا  تساـیر  هحفص 51 ] شردپ [  گرم 

ات دننکیم  یعس  هراومه  دنراد و  ترهـش  یگدنز  روما  رد  دروخرب  يریگتخـس  ینید و  روما  رد  تبقارم  يوقت و  حالـص  هب  اهیـسونس 
فرـصم زا  يزاینیب  نانآ  دـنهدیم ، ناشن  دوخ  نیب  دتـس  داد و  هب  يدایز  لیم  دـنزاس و  مهارف  ار  ییاقیرفآ  للم  قاـفتا  داـحتا و  لـئاسو 

دنکیم هتسجرب  ییاقیرفآ  للم  نایم  رد  ار  اهیـسونس  هک  هچ  نآ  دناهداد . رارق  دوخ  فادها  سأر  رد  ار  ناگناگیب  زا  یعارز  روما  ندومن 
دمحا مالغ  تیودـهم  نایعدـم  زا  رگید  یکی  [ . 39  ] دـنراد نیملـسم  رما  رد  نایئاپورا  تلاخد  هب  تبـسن  نانآ  هک  تسا  یتوادـع  هنیک و 

دمآ ایند  هب  یلفط  تشادن  رتشیب  ناملسم  رفن  رازه  دودح  ياهنکـس  هک  نایداق  زا  ياهیرق  رد  يدیـشروخ  لاس 1211 -  رد  تسا . ینایداق 
هب تشاد ، یلاـم  یئزج  دوب و  کـلام  نوچ  اهیـسیلگنا ، هیلع  گـنج  رد  خ  لاس 1236 -  رد  دمحا  ردـپ  دـندیمان . دـمحا  مالغ  ار  وا  هک 

دئاقع رب  نیاربانب  تفرگارف  هعیش  ءاملع  زا  یـضعب  دزن  ار  نآرق  وا  یلو  دوب  ینـس  شردپ  دمحا  مالغ  هک  يدوجو  اب  درک . کمک  اهودنه 
نوچ اما  دیدرگ  لوغشم  يرگیشنم  تمس  هب  یتلود  تارادا  زا  یضعب  رد  دمحا  مالغ  تفای . یلماک  اتبـسن  عالطا  هعیـش  ینـس و  لاوحا  و 

زا ماگنه  نآ  رد  يو  تاروما  تفرگ . هرانک  ینید  روما  رد  ثحب  تداـبع و  يارب  دیـشک و  تسد  دوخ  لغـش  زا  تشاد  تداـبع  هب  هقـالع 
ود ینایداق  دـمحا  دـشیم . هرادا  دوب ، وا  نادالوا  زا  یکی  هب  قلعتم  هک  يرگید  هیرق  تشاد و  ناـیداق  دابآدـمحا  هیرق  رد  هک  یکلم  قیرط 

ناطلـس دوب  شلوا  نز  زا  هک  شگرزب  رـسپ  مسا  درک ، ادـیپ  رتخد  کـی  رـسپ و  راـهچ  مود  نز  زا  رـسپ و  ود  لوا  نز  زا  درک ، راـیتخا  نز 
کی ره  تدالو  زا  شیپ  هک  هدوب  نیا  دنهدیم  تبسن  وا  هب  يو  نادیرم  هک  یتازجعم  زا  دوب . دومحم  شمود  نز  گرزب  رسپ  مسا  دمحا ،

نس رد  دمحا  مالغ  دش . عقاو  دوب  هداد  ربخ  هک  روط  نامه  سپس  و  درکیم ، نیعم  ار  اهنآ  مسا  دادیم ، ربخ  ار  اهنآ  تدالو  شنادالوا ، زا 
یتمحازم دنتـشادن و  يراک  يو  اب  تموکح  نارـس  دناوخارف . شیوخ  تامیلعت  هب  ار  مدرم  لاس  یـس  درک و  مایق  هب  توعد  یگلاس  لهچ 

هک نآ  مود  تسین ، يداعریغ  يرما  کلسم  هقرف و  شیاز  ناتـسودنه  رد  هک  نآ  یکی  دوب ، تهج  ود  زا  نیا  و  دندرکیمن ، مهارف  شیارب 
نآرق اـب  هک  يوبن  ثیداـحا  هحفـص 52 ] هب [  دـیجم  نآرق  یناـیداق  توعد  ياـنبم  دومنیم . شمارآ  حلـص و  هب  توـعد  ار  مدرم  یناـیداق 

وا هک  یلیلد  تسا ، میرم  نب  یـسیع  يو  هک  دوب  یعدـم  ینایداق  يروئت  نینچ  کی  اب  هک  نآ  تفگـش  دوب . دـشاب ، هتـشاد  يدایز  تقفاوم 
یسوم و نایم  هلصاف  نوچ  دراد و  تراشا  ربمغیپ  زا  دعب  مالـسا  رد  حیـسم  روهظ  هب  هک  دراد  دوجو  یتایآ  نآرق  رد  تسا . نآرق  دروآیم 
. تسا مالـسا  رد  دوعوم  یـسیع  نامه  وا  سپ  تسا  نرق  هدراهچ  هب  کیدزن  وا  رـصع  ربمغیپ و  رـصع  نایم  هلـصاف  نرق و  هدراـهچ  یـسیع 

نیملسم نایم  زا  مه  مالـسا  دیدج  حیـسم  دومن  مایق  نانآ  تیاده  يارب  نایدوهی  نایم  زا  (ع ) یـسیع هک  نانچ  مه  تسا : هتفگ  دمحا  مالغ 
هدرم یـسیع  هک  تسا  نیا  تسا -  وا  توعد  يانبم  هک  نآرق  هتفگ  فالخ  رب  ینایداق -  دمحا  هدیقع  تسا . هدرک  مایق  نانآ  تیاده  يارب 
حیسم ربق  تروص  مدوخ  نم  هک : دنکیم  اعدا  هدوب و  ناربمایپ  ریاس  دننام  تمـصع  رظن  زا  شردام  وا و  دشابیم ، ریمـشک  رد  مه  وا  ربق  و 
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ار نآ  نیدمتعم  زا  نت  دنچ  دوب و  هدش  رهم  هتشون و  اهباتک  زا  یکی  تشپ  رد  یـسیع  لاوحا  لجـس  تشاد ، یحیرـض  مدید  ریمـشک  رد  ار 
رب ار  شیورین  مامت  يو  هک  دوب  نیا  دومن  دـعاسم  اـیهم و  ار  یناـیداق  توعد  تفرـشیپ  هنیمز  لـصا  رد  هک  هچ  نآ  دـندوب ! هدرک  قیدـصت 

ار شیوخ  میلاعت  دهد و  هعاشا  نایئامهرب  نایم  رد  ار  مالـسا  نید  تشاد  یعـس  ینایداق  دمحا  درک . زکرمتم  داد و  صاصتخا  نید  جـیورت 
يدجـسم هب  زامن  ماگنه  اهنت  تخادرپیم و  باتک  فیلأت  هرظانم و  هثحابم ، هب  ار  اهزور  وا  دهد . رـشن  ناناملـسم  نایم  فلتخم  لاکـشا  هب 

. تشونیم زیچ  هناخ  دجـسم و  هار  نیب  رد  مه  تاقوا  یهاگ  دـشیمن . جراخ  هناخ  زا  نیا  زج  هب  رگید  تفریم و  دوب  شاهناـخ  بنج  هک 
ینایداق دادیم . خساپ  يدرـسنوخ  لامک  رد  مه  وا  دندرکیم ، یتالاوئـس  وا  زا  هدش و  عمج  شفارطا  هار  نیب  رد  عماج و  دجـسم  رد  مدرم 

دشیم و رشتنم  يدنه  نابز  هب  دوب و  یگتفه  هک  ردب »  » همانزور کی  دوب ، هدرک  سیـسأت  همانزور  عون  هس  شیوخ  توعد  تفرـشیپ  يارب 
مدرم عالطا  هب  هماـنزور  نآ  رد  ار  نآ  لاـسما  نادـیرم و  تعیب  تعجارم و  ترفاـسم و  لـیبق  زا  ار  دوخ  راـک  هب  طوبرم  هماـنزور  ثداوح 
نیموس دادیم . خساپ  ینید  تالاوئـس  هب  تشاد و  یبهذـم  ینید و  لئاسم  هب  یـصاصتخا  هک  مکح »  » یگتفه همانزور  نیمود  دـیناسریم .

و یلحم ، نابز  هب  یضعب  هک  درک  فیلأت  باتک  دلج  زا 60  شیب  ینایداق  دیدرگیم . رشتنم  یسیلگنا  نابز  هب  هنایهام  هک  دوب  نامیا »  » هلجم
تلم بهذـم و  هقرف و  ره  لـها  هک  دومن  اـنب  ناـیداق  رد  ياهفایـضلاراد  یناـیداق  دـمحا  تسا . سیلگنا  یبرع و  یـسراف ، ناـبز  هب  یـضعب 

ینایداق دمحا  دننکیم . مهارف  تلوهـس  هب  شیارب  ار  رما  نیا  نیلوئـسم  دنیامنب  ینید  ثحب  دنهاوخب  رگا  دنوش و  دراو  اجنآ  هب  دـنناوتیم 
هیدـمحا ار  ناشدوخ  اهنآ  دراد . يدایز  ناوریپ  هحفـص 53 ] رابگنز [  برع و  دـنه ، دالب  ریاس  یئبمب و  باجنپ ، دالب  ریاـس  ناـیداق و  رد 

نیا يو  ياعدا  یلو  یماما  هدزاود  هعیش  دوخ  ینادوس  يدهم  دمحا  ینادوس : يدهم  دمحا  دنمانیم . خیشلا  هنیدم  ار  نایداق  دنناوخیم و 
یطیارش دناهتـساوخرب ، تیودهم  يوعد  هب  هک  يرگید  ناسک  دننام  ینادوس ، يدهم  نیا  روهظ  يارب  تسا . ناماما  زا  یکی  مه  وا  هک  دوب 

دنتشاد و راظتنا  ار  يدهم  ترضح  روهظ  هک  دنتسه  یناسک  هلمج  زا  نادوس  لها  ناناملسم  هک  نآ  تسخن  بیترت - : نیدب  دمآ  دوجو  هب 
روهظ راظتنا  رد  نآ  ره  دنتشاد ، داقتعا  وا  فرح  هب  اهینادوس  دنکیم و  روهظ  يدوز  هب  نامز  ماما  هک  دوب  هدرک  ینیبشیپ  یسونس  نوچ 

نیقثوم زا  هک  یلاوقا  دانتـسا  هب  نادوس  مدرم  داقتعا  ایناث  داد -  خر  یتشر  مظاکدیـس  نادرگاش  يارب  هک  يدروم  اقیقد  دـندربیم -  رـسهب 
هتفگ نینچ  دوخ  يربک  تاقبط  رد  هک  تسا  یبطرق  هتفگ  هلمج  زا  دزیخیمرب . نانآ  نایم  زا  دوعوم  يدهم  هک  تسا  نآ  دـننکیم  تیاور 

نادوس بحاص  جورخ  يدهم  روهظ  تامالع  زا  هک  تسا  رجح  نبا  یطویـس و  لوق  زا  زین  دشابیم و  موطرخ  بحاص  يدهم  ریزو  تسا :
ینرق خیش  هب  يدهم  دمحا  تبسن  م . تفای 1848 -  دلوت  هلقند  لباقم  رد  تنب  هریزج  رد  هلقاند  هلیبق  زا  ینادوس  دمحا  دمحم  [ . 40  ] تسا
يدنـش هب  هداوناخ  مامت  اب  هک  دوب  هللادـبع  شردـپ  مسا  دـنراد . راهتـشا  یتشک  نتخاـس  رد  وا  نادـناخ  دـسریم ، قورفلا  باـتک  بحاـص 

هب مه  لاح  ناـمه  رد  درک و  راـک  یتشک  رد  هارکا  هب  يدـهم  یکدوک  رد  دوبن . شیب  یلفط  ماـگنه  نآ  رد  يدـهمدمحم  درک . ترجاـهم 
رد تخومآ . نادوس  ردانب  زا  یکی  رانس  یکیدزن  رد  هکبش  هریزج  رد  نیدلافرـش  شیومع  زا  ار  يزاس  یتشک  تعنـص  تفریم . هسردم 

ارقف هقیرط  رد  اجنآ  رد  تفر و  موطرخ  هب  درک و  رارف  يدـهم  دز . کتک  ار  يو  دـمحا  دـمحم  يومع  نیدلافرـش  هک  دوب  ماگنه  نامه 
موطرخ کیدزن  هک  یلهجوخ  هسردم  هب  اجنآ  زا  دمحا  دـمحم  دراد . يدایز  ترهـش  نادوس  رد  هک  تسا  یقرط  زا  ارقف  هقیرط  دـش . دراو 

رد دـش و  لقتنم  بادزا  هیرق  هب  اجنآ  زا  داد ، لیـصحت  همادا  دـش و  لقتنم  ربرب  هب  سپـس  دـناوخ  سرد  اـجنآ  رد  لاـس  دـنچ  تفر و  تسا 
میالم یعبط  وکین و  شور  دـمحا  دـمحم  م .)  - 1871  ) درک تفایرد  وا  زا  ار  ارقف  هقیرط  رس  دش و  رـضاح  مئادلارون  خیـش  میلعت  رـضحم 

لد رد  دادیم و  رارق  ریثأـت  تـحت  تخـس  ار  راـضح  هباـطخ  داریا  ماـگنه  دوـب . لالدتـسا  تردـق و  ياراد  شوـهزیت و  كریز و  تـشاد ،
هراقب هلیبق  زا  ارثکا  هک  دـیناشک  وا  يوس  هب  ار  مدرم  اوقت  دـهز و  هب  رهاظت  يهظعوم  یئوگرکذ ، تفرگیم ، هحفص 54 ] ياج [  نیعمتسم 
مدرم رـصم  ياهتموکح  دوب : انبم  نیا  رب  ینادوس  دمحا  دمحم  تیودـهم  يهمدـقم  دنتـشاد . ترهـش  تماهـش  يریلد و  هب  نانآ  دـندوب ،
هویـش شور و  زا  داقتنا  هب  عورـش  دمحا  دمحم  دندرکیم ، يدعت  ملظ و  مدرم  هب  دـندوب و  هداد  رارق  تایلام  تخادرپ  راشف  ریز  ار  نادوس 

دنوادخ بضغ  هب  تهج  نیدب  دناهدش  فرحنم  قح  قیرط  زا  مدرم  هدش و  دساف  ملاع  تشاد  راهظا  دومن و  ناراکمتس  طلـست  تموکح و 
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يدهم وا  دیامرف و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  حالصا  ار  ملاع  عاضوا  ات  داتسرف  دهاوخ  ار  يدرم  يدوز  هب  دنوادخ  هتشگ و  راتفرگ 
ود زا  نخـس  دندشیم  عمج  ياهدع  هک  اج  ره  رد  هک  يروط  هب  دیچیپ  نادوس  طاقن  مامت  رد  رظتنم  يدـهم  روهظ  همزمز  دـشابیم . رظتنم 

نایاپ اهیتخـس  نیا  هب  دوشیم و  رهاظ  رظتنم  يدـهم  يدوز  هب  مود  هتـشگ ، تخـس  مدرم  رب  راگزور  هنوگچ  ادـتبا  دـمآیم : نایم  هب  زیچ 
ار یمومع  راکفا  دید و  هدامآ  ار  هنیمز  ینیبزیت  اب  دـمحا  دـمحم  تفریمن . نیا  زج  نخـس  اج  همه  لفاحم  عماجم و  مامت  رد  داد . دـهاوخ 

دمحا دمحم  متـسه . رظتنم  يدهم  نامه  نم  هلب ، تفگ - : دیناسر و  نیعمتـسم  شوگ  هب  ار  شیوخ  روهظ  هدژم  مکمک  دید و  روهظ  ایهم 
اصوصخم دیسر  رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  وا  روهظ  ربخ  مکمک  دنتفرگ . ار  وا  رود  مه  مدرم  درک و  دوخ  تامیلعت  رـشن  هب  عورـش  ینادوس 

تیودهم هب  هک  دوبن  يداقتعا  تلع  هب  لئابق  نآ  يروف  شریذپ  دوب و  ولح  دنزرف  یلع  هراقب  لئابق  سیئر  دـنتفریذپ . ار  نآ  دوز  هراقب  هلیبق 
زا داتفا  رطخ  هب  ناـنآ  عفاـنم  ورنیا  زا  درک  نغدـق  ار  یـشورفهدرب  رـصم  تموکح  شورفهدرب و  دـندوب  یتعاـمج  نوچ  هکلب  دنتـشاد  يو 

رصم تموکح  دنیامن و  مایق  هار  نیا  زا  دنتـساوخیم  نانآ  دندروآ . دوب ، رـصم  تموکح  اب  فلاخم  هک  ینادوس  يدهم  هب  شیارگ  ورنیا 
طباور درک و  هدافتـسا  تیعقوم  زا  هلئـسم  نیا  هب  یهاگآ  اب  ینادوس  يدهمتم  ددرگ . ءایحا  هرابود  یـشورفهدرب  هکلب  ات  دـننک  فیعـضت  ار 

جاودزا نانآ  ناگرزب  زا  يرایسب  نارتخد  اب  لئابق  دوخ و  نایم  میکحت  دوصقم و  هب  ندیسر  يارب  درک و  مکحتـسم  لئابق  نیا  اب  ار  شیوخ 
ملع موجن و  ملع  هب  ار  شتاقوا  دوب و  هیـشاعت  لئابق  زا  هللادبع  دوب . یـشیاعت  هللادبع  دندمآ  درگ  يو  نوماریپ  هک  یـصاخشا  هلمج  زا  درک .

دمحا دـمحم  يزور  تشاد . ار  یئـالاب  ماـقم  شاهلیبق  هناـیم  رد  يو  دـینارذگیم . هحفـص 55 ] هار [  نـیا  زا  روـما  رگید  فورح و  رارـسا 
سپ یتسه ، يدهم  وت  رگا  نونکا  متسه ، وا  روهظ  راظتنا  رد  نم  داد - : باوج  هللادبع  یـشابیم ؟ يدهم  ریزو  وت  تفگ - : وا  هب  يدهمتم 

هنوگچیه نودب  هللادبع  سپ  متـسه . يدهم  نم  يرآ  تفگ - : دمحا  دمحم  درک ، مهاوخ  يرای  ار  وت  مه  نم  رادب و  راهظا  ار  شیوخ  رما 
فداصت نسح  شوخ و  لابقا  زا  دندش . يو  دیرم  هچراپکی  شاهلیبق  داد و  رارق  شیوخ  ریزو  ار  هللادبع  مه  وا  دروآ . نامیا  يو  هب  یقمعت 

نینچ نانآ  هب  ای  دننکیم و  تشادرب  نینچ  نادوس  مدرم  دوشیم و  رهاظ  نامـسآ  رد  يرادهلابند  هراتـس  لاس  نامه  رد  دمحا  دمحم  يارب 
ناوریپ شیوخ و  هب  نینمؤم  دمحا  دمحم  دناهتفرگ . شود  رب  ار  نآ  هکئالم  هک  تسا  يدهم  ترضح  مچرپ  هراتـس  نیا  هک  دوشیم  نیقلت 

اـشاپ فؤر  دیـسر  موطرخ  هب  دمحا  دـمحم  مایق  ربخ  یتقو  م )  - 1881  ) يدیشروخ لاـس 1240 -  رد  دـیمانیم . شیورد  ار  دوخ  هقیرط 
رد یلو  دیامن ، بلج  موطرخ  هب  ار  دمحا  دمحم  ات  داتـسرف  دمحا  دمحم  بناج  هب  دوعـسلاوبا  مان  هب  ار  شناکیدزن  زا  یکی  موطرخ  مکاح 

دمحا دـمحم  ندروآ  يارب  نایماظن  اب  هارمه  ار  ياهدـع  اشاپ  فؤر  رگید  راب  دـیامن . بلج  ار  وا  تقفاوم  تسناوتن  هداتـسرف  تسخن  هبترم 
. دز نادوس  فلتخم  طاقن  هب  ترجاهم  هب  تسد  دوخ  حالطـصا  هب  مه  دمحا  دمحم  دندش و  هتـشک  ناگداتـسرف  مامت  یلو  تشاد  لیـسگ 

لقن ریدغ  لبج  بناج  هب  دمحا  دمحم  دش و  هتـشک  گنج  رد  اشاپ  دیعـس  دیگنج ، اشاپ  دیعـس  دمحم  اب  داد  ریگ و  نیا  رد  دـمحا  دـمحم 
. دیماجنا اجنآ  مکاح  کیب  دیشر  ندش  هتـشک  هب  هک  درک  ادیپ  يدج  ریگرد  ریدغ  لبج  مکاح  اب  يو  لاس 1881  ربماسد  رد  دومن . ناکم 
، دندوبن تابثاب  رادیاپ و  همه  اما  دندش  بلج  وا  يوس  هب  يدایز  لئابق  يدوز  هب  درک و  هیحان  نآ  لئابق  زا  توعد  هب  عورـش  دمحا  دـمحم 
. دوب عازن  زیتس و  رد  هراومه  دمحا  دمحم  اب  هک  تسـشن  وا  ياج  هب  اتقوم  اشاپ  رلگیج  دـش و  لوزعم  اشاپ  فؤر  لاس 1882  سرام  هام  رد 
هب ربماتپـس  متـشه  رد  دندرک و  تکرح  نافودرک  تختیاپ  ضیبا  فرط  هب  م  لاس 1882 -  ربماتپس  لئاوا  رد  شباحـصا  ینادوس و  يدهم 
هب ار  يدهمتم )  ) ینادوس يدهم  رکشل  زا  مچرپ  هس  تصش و  رـصم  نوشق  دروخ و  تسکـش  يدهمتم  هلمح  نیا  رد  اما  دندرب  هلمح  اجنآ 

يدهمتم رکـشل  زا  رفن  رازه  هد  هوالع  هب  دشیم . هدیمان  لیئارزع  مچرپ  مان  هب  هک  دوب  يدهمتم  دوخ  مچرپ  اهنآ  هلمج  زا  دنتفرگ ، تمینغ 
يارب نایرج  نیا  دـندش . هتـشک  رفن  دصیـس  اهنت  رـصم  نوشق  زا  دـندش . هتـشک  یـشیاعت  هللادـبع  ردارب  فسوی  دـمحم و  شردارب  هلمج  زا 
کی رد  درک و  فالتئا  هرقنع » رون   » مانب اراب »  » مکاح اب  هنامورحم  دمحا  دمحم  دش . مامت  نارگ  رایـسب  تیودـهم  یعدـم  ینادوس  يدـهم 
شنت دـنتفر و  فارطا  یحاون  هب  ماگنه  نیا  رد  يو  نیغلبم  دومن . هرـصاحم  ار  ضیبا  درک و  حـتف  ار  اراب  یگتخاس  هحفص 56 ] يریگرد [ 

زا یـشان  ضیبا  مهدزون  زور  درک و  حـتف  اراو  مان  هب  ار  هیحان  کی  يدـهم  هیوناژ  مجنپ  زور  دـندرک . داجیا  یحاون  نآ  مدرم  رد  ار  يدـنت 

تیئاهب عماج  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  هزاوآ  حتف  نیا  داتفا و  ینادوس  يدهم  نارای  تسد  هب  ياهظحالم  لباق  هحلسا  اب  هارمه  يدایز  مئانغ  دش . میلست  هب  روبجم  یگنـسرگ 
نوشق اذل  دشاب  هتـشاد  شروشک  رد  ار  يورـشیپ  نیا  لمحت  تسناوتن  اشاپ  رداقلادـبع  دـیناسر . گرزب  لیابق  شوگ  هب  نادوس  رـسارس  رد 
دنتشاد عمط  نادوس  هب  هک  ینورد  رصانع  زا  یضعب  اما  دمآ  نادیم  هب  ینادوس  يدهم  ندرک  عمق  علق و  يارب  اصخش  داد و  بیترت  یگرزب 

ار اشاپ  نیدلاءالع  يو  ياج  هب  درک و  راضحا  رابرد  هب  ار  يو  ناهگان  رـصم  تموکح  هجیتن  رد  دـندرک  تیلاعف  رـصم  رابرد  رد  يو  هیلع 
رازه هدزای  تشاذگ . اشاپ  مه  ار  سکیه »  » مسا داد و  سکیه » لنلک   » مان هب  یسیلگنا  هدرکرـس  کی  هب  ار  نوشق  تسایر  درک و  بوصنم 
رسفا دنچ  زین  و  تلفنورون »  » عون زا  پوت  ددع  شش  یناتـسهوک ، پوت  ددع  هد  پورک  پوت  راهچ  بسا ، دصناپ  رازه و  جنپ  اب  هارمه  رفن 
دیارج ناراگنربخ  وک  سناویا  یساموروترو ،»  » و فوردنکس » هیشابکب  ، » شترا داتـس  سیئر  ناونع  هب  راموکرف » لنلک   » هلمج زا  یجراخ 

دیس کیب ، ینوع  میلس  لثم ، يرصم  ياسؤر  دنتشگ . لیسگ  ینادوس  يدهم  اب  هلباقم  يارب  دندشیم  هدید  ناشنایم  رد  زوین  یلید  زمیات و 
رگید نت  نیدنچ  کیب و  محلم  کیب ، یلاو  کیب ، زیزعلادبع  کیب ، نیدلاریخ  کیب ، قیدص  بجر  اشاپردـیح ، میهاربا  کیب ، رداقلادـبع 

یحاون بناج  هب  ربماون  موس  دندیسر و  میود »  » یحاون هب  اهورین  ربماتپس  متسیب  تشگ ، زاغآ  ما »  » یحاون زا  ربماتپس  مهن  زور  هلمح  دندوب .
رکـشل شروی  اب  ناهگان  هک  درک  تکرح  زا  ناوتان  ار  نانآ  دش و  هریچ  رداقلادـبع  رکـشل  رب  یگنـشت  اجنیا  رد  دـندنار  لیجـشکا  کشخ 

تفرگرد و گرزب  یگنج  دندوب . هتـسشن  نیمک  هب  نمـشد  راظتنا  رد  یحاون  نامه  رد  نانآ  دش  مولعم  هک  دـندش  وربور  ینادوس  يدـهم 
نارسفا رگید  نیدلاءالع و  سکیه ، دنرب . ردب  هکلهم  زا  ناج  دنتسناوت  نت  دصیس  اهنت  دنتفر  نیب  زا  رـصم  رگـشل  رفن  رازه  هدزای  هجیتن  رد 

. تفرگ الاب  رتشیب  هچ  ره  ینادوس  يدهم  راک  دش و  جراخ  رصم  تلود  تیعبت  زا  نکاوس  زا  ریغ  هب  یقرـش  نادوس  مامت  ادعب  دندش  هتـشک 
رظنفرص دوب  شتردق  هضبق  رد  نادوس  زا  هچ  نآ  مامت  زا  سیلگنا  تلود  راشف  ریثأت  تحت  رـصم  تموکح  م  لاس 1884 -  هیوناژ  متشه 
دـسریم رظن  هب  دـمآرد . شیوارد  فرـصت  هب  رـصم  نادوس  یحاون  هک  دوب  هنوگ  نیا  هب  درک و  جراـخ  نادوس  زا  ار  دوـخ  رکـشل  درک و 

لارنژ درک . يربـهر  ار  يرگيدـهم  هاگتـسد  نطاـب  رد  دوب  رـصم  يروتارپـما  تسا  نادوس  هیزجت  یناـهن  لـماع  هک  ناتـسلگنا  تموـکح 
نیعفادم يارب  ار  یگدنز  لئاسو  نیرتنردم  ات  دش  هداتسرف  هحفص 57 ] نادوس [  هب  ناتسلگنا  تلود  فرط  زا  هلحرم  نیا  رد  اشاپ  ندروگ 

دراو یتقو  يو  تخاس . رارقرب  رمحا  رحب  لحاوس  رـسارس  رد  یمظنم  تموکح  يو  دیامن . هدامآ  ینادوس  يدهم  ناوریپ  نامه  ای  ینادوس 
زا دـیاب  نادوس  كاخ  هک  تسا  هداد  روتـسد  ناتـسلگنا  تموکح  هک  داد  ربخ  يو  هب  رمودرگ » درل   » یـسیلگنا لوسنک  دـش  رـصم  كاـخ 

درک و تکرح  موطرخ  فرط  هب  ناتسلگنا  تموکح  روتـسد  هب  ندروگ  لارنژ  ددرگ . هیلخت  ینادوس -  يدهم  ناوریپ  ینادوس -  نیعفادم 
دز تساوخیم  هچ  نآ  هب  تسد  دـشاب  هیحان  نآ  کلام  دوخ  هک  یـسک  نوچ  دـش و  دراو  موطرخ  هب  م  لاس 1884 -  هیروف  مهدجیه  رد 
يو هناگهس  ءافلخ  هک  یلاح  رد  دش  يدـیدش  بت  راچد  م  لاس 1885 -  هیئوژ  زور 21  ینادوس  يدهم  دنتـشک . ار  وا  يدهم  ناوریپ  یلو 

رب هک  یناسک  هب  تسا  ندرم  ماـگنه  هک  دـیمهف  یتقو  ینادوس  يدـهم  تفگ . عادو  ار  ناـهج  دـندوب  رـضاح  شنیلاـب  رب  شرکـشل  ءارما  و 
، مشابیم يو  زا  نم  نم و  زا  وا  داد  رارق  نم  يهفیلخ  ار  قیدص  ص )  ) ربمغیپ هک  دیـشاب  هاگآ  تفگ - : یفیعـض  يادص  اب  دـندوب  شنیلاب 

هنیـس يور  ار  اهتسد  تخاس  يراج  نابز  رب  نیتداهـش  دومن  رافغتـسا  نآ  زا  سپ  دینک . تعاطا  ار  يو  دیدرک ، تعاطا  ارم  هک  نانچ  نآ 
هفیلخ ار  وا  دندرک و  تعیب  هللادبع  اب  دندمآ  ولج  نیرـضاح  هک  دوب  هدشن  مامت  ینادوس  يدهم  سفن  نیرخآ  زونه  [ . 41  ] درم تشاذگ و 
بوچ زا  یحیرـض  نآ  زا  دعب  دندرپس . كاخ  هب  شیوخ  هفرغ  نامه  رد  دندرک و  نفک  دنداد و  لسغ  ار  يدهمتم  دسج  دندیمان ، يدـهم 

هب مدرم  هک  دندیمان  يدـهملا  هبق  ار  نآ  دـنتخاس و  نآ  يالاب  رب  ياهبق  دندیـشک ، نآ  يور  یهایـس  نهاریپ  دـندرک و  بصن  شربق  رـس  رب 
ینادوس يدـهم  زا  دـعب  دـنزاسیم . وضو  دـنماشآیم و  بآ  نآ  زا  نارئاز  هک  دـندنک  هبق  نآ  بنج  رد  مه  یهاچ  دـنوریم . نآ  تراـیز 

یصقا رگید  ات  رمحا  رحب  لحاوس  زا  اوتسا  طخ  ياروام  ات  هتفرگ  رـصم  زا  نادوس  مدرم  تفرگ و  رارق  تموکح  دنـسم  رب  یـشیاعت  هللادبع 
یگتسب ریز  دارفا  هلمج  زا  دنچ  یلماوع  هب  دوخ  نیا  هک  دش  ایهم  مکمک  تیودهم  هنیمز  مه  ناریا  رد  دندرکیم . لاسرا  لوپ  شیارب  طاقن 

ای دمحا و  خیش  نادرگاش  زا  هک  البرک  فجن و  ياههبلط  یناریا  نیدهتجم  املع و  زا  یـضعب  هک  ینامز  رد  يزیربت -  عیفـش  ازریم  تشاد :
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زا ناجیابرذآ  هک  دندادیم  هعاشا  مدرم  نایم  رد  سیردـت  هحفـص 58 ] سرد و [  هزوح  رد  ار  دوخ  داتـسا  هدیقع  دندوب  یتشر  مظاکدیس 
مـساقلاوبا ازریم  یناـقمم ، مالـسالا  تجح  دـمحمالم  رادمتعیرـش ، هزمح  دـمحم  جاـح  تـشاد : دوـخ  رد  ار  ءاـملع  نـیا  رتـشیب  اـج  هـمه 

رد مه  هک  يزیربت  عیفـش  ازریم  دندرکیم . جیورت  ار  یخیـش  بهذم  دـیاقع  ناجیابرذآ  رد  يزیربت  عیفـش  ازریم  هرخالاب  مالـسالاتجح و 
درکیم غیلبت  ار  یخیـش  بتکم  تخـس  زیربت  رد  دوخ  تفرگیم  سرد  دـشیم و  رـضاح  یتـشر  مظاکدیـس  مه  یئاـسحا و  خیـش  بتکم 

نامز ماما  هک  رادـنپ  نیا  رب  مکمک  مدرم  دـمآ و  دوجو  هب  عیـشت  رد  یلوحت  ناجیابرذآ  فلتخم  طاقن  رد  ءاـملع  رگید  غیلبت  رثا  رب  مکمک 
ار دـنور  نیا  مه  هرود  نآ  يداـصتقا  ناـماسبان  عضو  هتفـشآ و  عاـضوا  دـندوب ، هدرک  هداـمآ  ار  دوخ  دـنک  روهظ  تسا  نکمم  هک  نآ  ره 

يرامـش زور  شراـظتنا  رد  اـهلاس  هک  ناـمز  ماـما  هب  دـسر  هـچ  دنتـشاد  ار  یـسک  ره  راـظتنا  رتـهب  یگدـنز  یپ  رد  ناـنآ  درکیم  دـیدشت 
: تفگ درک و  تیودهم  یعدم  زاریـش  رد  مه  وا  درب و  ولج  باب  دمحم  یلعدیـس  عفن  هب  ار  طئارـش  تشادرب  یقلت و  زرط  نیا  دـندرکیم .

هحفص 60 ] دیادزب [ . نایم  زا  ار  متس  دیایب و  هک  دیتسه  وا  هارب  مشچ  تسا  لاس  رازه  هک  متسه  بیاغ  ماما  نامه  نم 

باب یناوج  یکدوک  هاگداز ، يرگیباب - 

هراشا

م لاس 1820 -  ربتکا  مهن  ش و  هام 1199 -  نابآ  متـشه  اب  ربارب  ق  يرجه -  لاس 1235 -  مرحم  لیاوا  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  ای  باب 
رضاح لاح  رد  یلو  دوب  عقاو  غارچهاش -  بنج  زاریش -  ون  دجسم  یلاوح  رد  نارگهشیش  هلحم  دمآ . ایند  هب  زاریـش  نارگهشیـش  هلحم  رد 
روطس نیا  هدنسیون  دننام  دنشابیم و  زاریش  رد  یلاوح  نآ  نکاس  هک  یئاهنآ  تسین . نآ  زا  يرثا  هدش و  عقاو  نابایخ  ریـسم  رد  هلحم  نآ 
هلحم رد  هک  ياهچوک  دـنراد . داـی  هب  ـالامتحا  هتـشاد  هک  یـصاخ  یگژیو  تلع  هب  ار  يوـک  نآ  درذـگیم ، ناـشرمع  زا  نرق  مین  زا  شیب 
هچوک تشادیمیدق و  رایسب  تفاب  نارگهشیش  هلحم  دش . دلوتم  نآ  رد  يزاریش  دمحم  یلع  هک  دوب  ياهناخ  تسا  رظن  روظنم  نارگهشیش 

ياهتفر دـمآ و  دروخیم . مشچ  هب  رتشیب  دـندوبیمیلک  ياـهتیلا  هب  قلعتم  هک  یئاـههناخ  اـب  ریگلد  گـنت و  سب  ياهچوک  باـب  هاـگداز 
نآ دش  مولعم  هک  اهدعب  دوب . هدرک  لیدبت  تنوکس  لحم  کی  ات  يرـس  زکرم  کی  هب  رتشیب  ار  اج  نآ  هچوک  نآ  نورد  هنابـش  كوکـشم 
هک ینابایخ  ریسم  رد  ار  نآ  دنتساوخ  يرادرهـش )  ) تقو يهیدلب  زا  زاریـش  ءاملع  تسا  ناهج  نایئاهب  نایباب و  هاگهلبق  هچوک  نآ  رد  هناخ 

یـضعب يارب  هچوک  نآ  تارطاخ  دیاش  اما  تفر  نیب  زا  میتفگ  هک  روط  نامه  روبزم  هچوک  هناخ و  دهد . رارق  تشذـگیم  یکیدزن  نآ  زا 
زا یلحم  نآ  یئوگزاب  هک  دشاب  هدشن  شومارف  زونه  دندینارذگیم  ار  بابـش  راگزور  مایا  نآ  رد  هک  یمیدـق - ناناوج  ای  اهرتیمیدـق - 

زازب اضردمحم  دوب . هجیدخ  و  يزاریش -  زازب  اضردمحم  هب  فورعم  اضر -  دنزرف  يزاریـش  دمحم  یلعدیـس  درادن ... اج  نیا  رد  بارعا 
رظن زا  هک  دوب  يردارب  ار  دمحم  یلعدیـس  ردام  هجیدخ  اما  تشاذگ . تسرپرـسیب  هلاسکی  لفط  اب  ار  شلایع  هجیدـخ ، درم و  دوز  یلیخ 
رهوش نوچ  دـنتفگیم  یئاد -  ینعی  لاـخ -  وا  هب  اهيزاریـش  هک  رجاـت  یلعدیـس  دوب . لوغـشم  تراـجت  هب  وا  تشاد . یبوخ  عضو  یلاـم 

ای شـش  نینـس  رد  ار  شاهدازرهاوخ  رجات  یلعدیـس  تفرگ . هدـهع  هب  ار  شاهدازرهاوخ  رهاوخ و  یتسرپرـس  داد  تسد  زا  ار  دوخ  رهاوخ 
یملعم ریدم و  دونب و  يزورما  لکش  هب  ياهسردم  زونه  نوچ  تشاذگ . هناخ  بتکم  هب  دوب  نامز  نآ  مسر  هک  هنوگ  نامه  یگلاس  تفه 

دزن ار  يزاریـش  دمحم  یلع  درکیم . افیا  ار  مظان  ملعم و  شقن  مه  ریدـم و  شقن  مه  یمارتحا ، دروم  يالم  ای  خیـش  دـندوبن  نامز  نآ  رد 
ترـضح لاخ  : » تفریمن قشم  سرد و  هب  شلد  تسد و  تسخن  نامه  زا  دـمحم  یلع  اما  دـندراذگ ، ءایلوا  هوهق  بتکم  رد  دـباع  خـیش 

 ] هب هکنآ  يارب  یلو  دنتـشادن  لیم  ندناوخ  سرد  هب  باب  ترـضح  دـنچ  ره  دـندرب ، دـباع  خیـش  دزن  ندـناوخ  سرد  يارب  ار  ناشیا  باب ،
يزاریش دمحم  یلع  دنهد  ناشن  دناهدیشوک  تخس  نایئاهب  هچرگ  [ . 42  ] تفر دباع  خیش  بتکم  هب  دننک  راتفر  راوگرزب  لیم  هحفص 61 ]

ازریم بتک  و  دنکیم ...« : تباث  ار  نیا  فالخ  دانـسا  كرادم و  یلو  هدوب  رادروخرب  ناربمایپ  دننامه  یندـل  ملع  زا  هدـش و  الم  هدـناوخن 
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فرعت هسردملا  تناک  دباع و  خیـشلا  هسردم  لخد  امدـنع  تاونـس  عبـس  وا  تسرمعلا  نم  غلبی  ناک  بابلا  ناب  یطخ  باتک  یف  لضفلاوبا 
رد لضفلاوبا  ازریم  هک - : تسا  نیا  نآ  همجرت  هیـسرافلا ». هغللا -  يدابم  اـهیف  ملعت  نینـس  سمخ  اـهیف  باـبلا  ثکم  ءاـیلوا و  هوهق  مساـب 
هب فورعم  بتکم  دیدرگ و  دباع  خیـش  هسردـم  دراو  هک  دوب  هلاس  تفه  شـش ، يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  نیا  اب  دـسیونیم  یطخ  باتک 

شیاهباتک رد  اهدعب  يزاریش  دمحم  یلعدیس  [ . 43  ] تخومآ یسراف  نابز  لوصا  لاس  جنپ  تدم  يارب  ناکم  نآ  رد  باب  دوب  ءایلوا  هوهق 
يروآجنر ياهزور  هک  دوشیم  روآدای  دیامنیم و  سکعنم  ياهنوگ  هب  ار  شتارطاخ  یبرع  نایب  باتک  رد  هلمج  زا  اهزور ، نآ  دروم  رد 

ار يو  درادرب و  تسد  يو  یندب  هیبنت  زا  تسا  هتساوخ  هتفگ -  دمحم  ار  وا  هک  شیوخ -  ملعم  زا  هک  يروط  هب  تسا  هتـشاذگ  رـس  تشپ 
تریاغم الماک  هدومن  راهظا  دش  نایئاهب  ربهر  شردپ  زا  دعب  هک  ءاهبلادبع  سابع  هچنآ  اب  نیاربانب  هتفگ  نیا  [ . 44  ] دربن نوریب  راقو  دح  زا 
شکرابم رمع  زا  لاس  جنپ  تسیب و  یتقو  ینعی  یناوج  نینس  رد  ادفلا  هل  یلعا  ترضح  اما  هحفص 62 ...« ] دنکیم [ : اعدا  يو  نوچ  دراد 

یسک دزن  دندومرفن و  لیصحت  هسردم  چیه  رد  ادبا  ترضح  هک  تسا  ملسم  امومع  نایعیش  هفیاط  نایم  رد  دندومرف . مایق  هک  دوب  هتـشذگ 
دروم نیا  رد  هریغ  یباب و  یئاهب و  دانـسا  رگید  دید  دیاب  لاح  [ . 45 « ] دنهدیم ار  یهاوگ  نیا  زاریـش  لها  عیمج  دندرکن و  مولع  باستکا 
باتک رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  يدنرز و  لیبن  دمحم  حیرصت  هب  انب  یناوجون  یکدوک و  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  دیوگیم ...« : هچ 

« هعـست مایا   » هلاسر ي و  [ 48 « ] رابگشم تاحفن  [ » 47 « ] هلاقم ماکحا و  دودـح  هنیجنگ   » باتک رد  يرواخ  قارـشا  و  [ 46 « ] ءاطغلا فشک  »
و هیردلا » بکاوک  [ » هحفص 63 باتک [  رد  هراوآ  نیـسحلادبع  و  [ 51  ] عنیـض عیقوت  سوماق  باتک  و  [ 50 « ] موتخم قیحر   » باـتک و  [ 49]
[52 « ] یئاهب تناید  هب  یلامجا  رظن   » باتک رد  ینادزی  دمحا  قحلا و  روهظ  باتک  و  یـصوصخ » رثالا  رارـسا   » باتک رد  یناردنزام  لضاف 

يهوهق يهسردم  رد  یگلاس   8 نس 6 -  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  هک  دـناهدروآ  [ 53 « ] قـالخا مهن  سرد   » باـتک رد  نتورف  ربکا  یلع  و 
تدم يارب  يزاریش  دمحم  یلع  تسا . هتفریم  کلسم -  یخیش  دمحا -  خیش  نادرگاش  زا  هک  دباع  خیـش  سرد  سلجم  هب  زاریـش  ءایلوا 

، دنکیمن راکنا  بتکم  رد  ار  ندناوخ  سرد  مه  يزاریش  دمحم  یلع  دوخ  هتشاد . لاغتشا  یـسراف  ياهباتک  تئارق و  لیـصحت  هب  لاس  جنپ 
: دنکیم هراشا  شنتفر  بتکم  ندناوخ و  سرد  هب  حیرص  ياهنوگ  هب  هتشاد  شیوخ  يوعد  دروم  عوضوم  رـس  رب  ءاملع  اب  هک  یثحب  رد  وا 
باتک و مهف  تسا و  تنـس  باتک و  زا  طبنتـسم  غورف  ملع  تفگ : باب  تفگ : نینچ  باب  ای  يزاریـش  دـمحم  یلع  هب  باطخ  ءاملعلا  ماظن 

لافطا دـننام  دوخ  سپـس  الوق ، لوقی ، لاـق ، : » داد خـساپ  ءاـملعلا  ماـظن  ار ؟ لاـق  مادـک  تفگ : باـب  رایـسب ... مولع  رب  تسا  فوقوم  تنس 
. ] دینک فرـص  امـش  ار  یقاب  تفگ : درک و  باب  هب  ور  سپـس  نلق . اتلاق ، تلاق ، اولاق ، الاق ، لاق ، تخادرپ : نآ  فرـص  هب  ناتـسبد  زومآون 

هلمج زا  هک  باب  هنتف  باتک  هدـنراگن  [ . 54  ] تسا هدش  شومارف  مدوب  هدناوخ  تیلوفط  رد  داد : باوج  يزاریـش  دمحم  یلع  هحفص 64 ]
دمحم یلع  صخش  دروم  رد  یعماج  تاعلاطم  هدرک و  يریگیپ  ار  باب  هب  طوبرم  نایرج  اصخش  تسا و  هنیمز  نیا  رد  ربتعم  ناگدنسیون 

نینچ باـب  تالیـصحت  نوـماریپ  وا  دـیآیم  باـسح  هب  هنیمز  نـیا  رد  یخیراـت  يوـق  ربـتعم و  دانـسا  زا  یکی  شیاههتـشون  دراد  يزاریش 
رما راهظا  زا  سپ  هدوب و  زاریـش  نارادبتکم  زا  دـباع  دـمحم  خیـش  وا  ملعم  تسا . هدوبن  لصفم  نادـنچ  باب  تالیـصحت  دـسیونیم ...« :

تسا سرتسد  رد  باب  لیصحت  رب  لاد  يرایسب  كرادم  یلو  هیردلا ص 31 ) باوکلا   ) تسا هدروآ  نامیا  دوخ  درگاش  هب  ملعم  نیا  باب ،
ياج رد  و  [ . 55  ] دشاب وا  نهذ  يدنک  دیاش  تسین ، مولعم  لیـصحت  زا  وا  يریگهرانک  تلع  دوشیم - : هراشا  رگید  يهنومن  دـنچ  هب  هک 

تفرگ رارق  یلعدیـس  خـیبوت  دروم  هک  یئاج  اـت  تشادـن  سرد  هب  یلیم  دوب و  دـیلب  ندوک و  رایـسب  ندـناوخ  سرد  ماـگنه  رد  رگید ...« :
هب يدی  هیبنت  زا  دوخ  بتک  رد  دمحم  یلعدیس  هک  تسا  تاهج  نیمه  هب  دومنیم و  يدی  تاهیبنت  ار  وا  زین  دباع  خیش  و  وا ) یئاد  روظنم  )
هب وا  تالیـصحت  نوچ  هرخالاب  [ 56  ] دـنکب تسناوتیمن  شومارف  ار  دوخ  ذـیملت  هرود  هرطاخ  اریز  هحفـص 65 ] تسا [  هدرک  عنم  تدش 

ینز اب  ه )-  - 1258  ) دعب لاس  دنچ  دـمحم  یلعدیـس  تشامگ . يراک  هب  دروآ و  نوریب  بتکم  زا  ار  وا  شایئاد  یلعدیـس  دیـسرن  یئاج 
نامه رد  ق  لاس 1259 ه - رد  دمحا  داهن . مان  دـمحا »  » ار وا  هک  دـش  يرـسپ  بحاص  جاودزا  زا  سپ  لاسکی  درک و  جاودزا  هبیبح »  » مانب

نیا زا  دـعب  [ . 57  ] دوب هدـنز  ه - لاس 1300 -  ات  هبیبح  تخاس . یئاههیآ  شیوخ  دـنزرف  نز و  يهراـبرد  اهدـعب  باـب  درم . یگراوخریش 
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دمحم یلع  دیامنیم ؛ لوحم  يراک  وا  هب  شیوخ  يهرجح  رد  دربیم و  رهـشوب  هب  دوخ  اب  ار  يزاریـش  دمحم  یلع  رجات  یلعدیـس  نایرج 
قیلعتـسن طـخ  نتفرگارف  رد  تمه  تفرگ و  داـی  ار  یبرع  یـسراف و  ناـبز  يداـبم  هاـگنآ  تشونیم ...« : شوخ  ار  یـسراف  طـخ  يزاریش 

دتس داد و  نونف  درک و  تراجت  دراو  دوخ  اب  ار  وا  شایئاد  دیـسر ، غولب  نس  هب  هک  نیمه  دومن . ادیپ  يراهتـشا  زربت و  نآ  رد  تشامگ و 
یلعدیس [ . 58  ] دوـب شیئاد  دزن  یگلاـس  تسیب  نس  اـت  وا  درب و  رهـشوب  هب  زاریـش  زا  شایئاد  ار  دـمحم  یلع  ازریم  تخوـمآ ... يو  هب  ار 

یلعدمحم دـشابیم . ه - لاس 1263 -  هک  عطقم  نیا  رد  ددرگیم ، زاب  رهـشوب  هب  هرابود  اما  دوریم  البرک  هب  رهـشوب  زا  يزاریـش  دـمحم 
هدومنیم يراوگوس  فسأت و  راهظا  رایسب  هتسج و  تکرش  ابعلآ  يرادازع  يراوگوس و  سلاجم  رد  هدوب و  هعیش  بهذم  دنبياپ  تخس 

يو تقیقح  رد  دنزیم . شرس  هب  هزات  یتارکفت  دروآیم  لمع  هب  صاخ  يدارفا  اب  هک  یتساخرب  تسـشن و  تلع  هب  هک  نیا  ات  [ 59  ] تسا
رد هژیو  هب  تسا  ناریا  يریسمرگ  طاقن  زا  یکی  رهـشوب  دننادیم  همه  هک  هنوگنامه  دیدرگ . یناور  ياهیتحاران  شوختـسد  رهـشوب  رد 

بآ و شوخ  لحم  زا  رفن  کی  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسا  تخـس  رایـسب  مه  هیاس  رد  یموب  دارفا  يارب  یتح  نآ  ياـمرگ  لـمحت  ناتـسبات 
: »... دهد همادا  اهتدم  ار  لمع  نیا  دریگ و  رارق  باتفآ  ضرعم  رد  هنهرب  رس  اب  اهتعاس  رهشوب  رهظ  يامرگ  نآ  رد  زاریـش  نوچ  یئاوه 
تعاس دـنچ  زور  ماگنه  دوب  ترارح  هجرد  تیاهن  رد  اوه  هک  نآ  اب  دـندوب و  لوغـشم  تراجت  هب  رهـشوب  رد  تاقوا  بلاغ  باب  ترـضح 
لکیه نکلو  دـیباتیم  ترارح  هجرد  تیاهن  رد  باتفآ  دـنتخادرپیم . زامن  هب  دـندربیم و  فیرـشت  لزنم  ماـب  تشپ  هحفـص 66 ] يالاب [ 

يو مرجال  تشاد و  يزاریـش  دـمحم  یلعدیـس  ناور  ناـج و  رب  یئوس  تارثا  هویـش  نیا  [ . 60 ...« ] هجوتم یعقاو  بوبحم  هب  اـبلق  كراـبم 
رد یئاهب  یباب و  نینچ  مه  ناملـسم و  نیخروم  مه  تشاذـگ . ار  دوخ  رثا  رهـشوب  نازوس  باـتفآ  دـش و  یحور  ياـهیتحاران  شوختـسد 
رد دنراد ...« : يو  یناور  ياهیگتفشآ  هب  یتراشا  میقتسمریغ  میقتسم و  روط  هب  باتفآ  ریز  رد  شنداتـسیا  رهـشوب و  رد  يو  تماقا  دروم 

مایا مامت  يروس  تکازن  تفاطل و  لامک  اب  دیناشوجیم  هزوک  رد  ار  بآ  رهشوب  رد  هک  ناتـسبات ) يامرگ   ) زومت مره  نآ  اب  مایا  نآ  برق 
راکذا داروا و  تاجانم و  هیعدا و  اروشاع و  ترایز  ندـناوخب  باـتفآ  ربارب  رد  هداتـسیا  ماـب  يدـنلب  رد  راوگرزب  نآ  ماـش  اـت  دادـماب  زا  ار 

هب دنتـشاد ، شرطاـخ  یگتفـشآ  رد  یقیمع  رثا  يو  یمئاد  تیلاـعف  نازوـس و  باـتفآ  ریثأـت  رگید - : ياـج  رد  و  [ . 61 ...« ] دندوب لوغشم 
رامـش هب  يو  تایحور  رییغت  رد  يرگید  لماع  دروآ و  دوجو  هب  يو  رکف  زرط  رد  یتافارحنا  ناکم ، نآ  رد  نایئاپورا  اب  يو  سامت  هوـالع 
زاریـش رد  هک  دوب  يزازب  دنزرف  باب  هب  روهـشم  دمحم » یلع  ازریم  : » دنهدیم رظن  نینچ  دروم  نیا  رد  یلزا  هیباب و  عبانم  [ . 62 .« ] تفریم
نیدنچ نازوس و  باتفآ  تخادرپ . سمش  ریخـست  هب  رهـشوب  رد  يو  دوشگ . تراجت  يارب  ياهرجح  تفر و  رهـشوب  هب  سپـس  دش ، دلوتم 

نداد همادا  ندرک و  لوانت  ردنک  هظفاح  تیوقت  يارب  نداد و  روخب  ندنار و  نابز  رب  ار  يراکذا  نداتسیا و  باتفآ  لابق  رد  یلاوتم  تعاس 
طقف هتخومآ ، یـسک  هچ  زا  ار  سمـش  ریخـست  باب  هک  هدـشن  نشور  زونه  دروآ . دـیدپ  وا  دـیاقع  راکفا و  رد  یـصاخ  ینوگرگد  نآ  هب 

اما دشاب و  هدش  قیوشت  یناسک  هیسو  هب  قیرط  نیا  زا  باب  دوب  رارقرب  دنه  اب  هژیو  هب  سراف ، نیب  تراجت  باب  هک  مایا  نآ  رد  دراد  لامتحا 
رد دناهدشن . هدیمهف  تسرد  ود  ره  هک  دنامیم  حاورا  راضحا  ملع  دننام  ارهاظ  ینعی  تسین  حیحـص  سمـش  ریخـست  هبیرغ  مولع  دروم  رد 

دوخ معز  هب  ای  طابترا  ددص  رد  یـسک  رگا  لاح  نآ . ریخـست  هن  حاورا و  اب  طابترا  ای  سمـش و  اب  طابترا  هحفـص 67 ] تفگ [  دیاب  لصا 
دزادرپب راک  نیا  هب  یلاوتم  هام  ود  تدم  يدرف  رگا  و  دش ، دهاوخ  دوخ  يزغم  ياهلولـس  یهابت  كاله و  بجوم  دـیآرب  سمـش  ریخـست 

ار هار  نیا  يزاریش  دمحم  یلع  مینیبب  لاح  درک  دهاوخن  هجلاعم  ار  وا  یئاود  چیه  سک و  چیه  رگید  نوچ  دیـشک  دیاب  يو  رب  نالطب  طخ 
نیا رد  دوب ، شایئاد  دزن  یگلاس  تسیب  نس  ات  وا  درب . رهشوب  هب  زاریـش  زا  دوخ  اب  شایئاد  ار  دمحم  یلع  ازریم  تسا ...« : هدومیپ  اجک  ات 

ار ناگراتـس  تیناحور  تساوخیم  وا  تشاد . فورـصم  تضایر  تدابع و  هب  ار  دوخ  تاـقوا  درک و  ادـیپ  لاغتـشا  یناـحور  روما  هب  اـنثا 
ار شرس  تفریم  ماب  تشپ  يالاب  یهاگ  دوب  يو ) رگید  یئاد  کی   ) هللادبع جاح  يارس  رد  رهـشوب  رد  هک  یتاقوا  نامه  رد  دنک ! ریخـست 

ناگدـنناوخ درکیم . توالت  همزمز و  یـصوصخم  راکذا  داروا و  داتـسیایم و  باتفآ  قرب  ریز  رـصع  ات  رهظ  ماگنه  زا  تخاسیم ، هنهرب 
 - هیاس رد  هتبلا  دسریم -  دارگ  یتناس  هجرد  لهچ  هب  نآ  ترارح  طسوتم  دح  تسا و  مرگ  دـح  زا  هدایز  رهـشوب  ياوه  هک  دـننادب  دـیاب 
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رد شییئاد  دـش . ضراع  وا  رب  یبصع  هبون  یعون  هتفر و  لیلحت  وا  یمـسج  ياوق  رهـشوب  مرگ  ياوه  رد  راوشد  تضاـیر  نیا  ناـیرج  رد 
یلو درک ، عـنم  اـسرفتقاط  لاـمعا  نیا  زا  ار  وا  ادـتبا  دیـشخبیمن . يدوـس  دادیم  زردـنا  دـنپ و  ار  وا  هچ  ره  دـنامب و  نادرگرـس  وا  راـک 

فجن البرک و  دـصق  هب  درک و  رهـشوب  كرت  زا  ریزگان  ار  دـمحم -  یلع  دوخ -  لیماف  ناردارب و  تروشم  اب  دـش و  نیگمـشخ  ماـجنارس 
رد نایئاهب  [ . 63 ...« ] دنک لصاح  افـش  يدوبهب و  یبصع  ضرم  نیا  زا  ماقم  ود  نآ  هب  ءافـشتسا  اوه و  بآ و  رییغت  رثا  رد  دیاش  ات  داتـسرف 

يریپ و تمدخ  هک  نآ  ای  دندشیم و  تاضایر  لمحتم  بانج  نآ  هک  هدـش  روشحم  هک  نیا  دـنهدیم ...« : هئارا  یـصاخ  هیرظن  دروم  نیا 
مه باب  دوخ  ياههتشون  زا  مرگ  ياوه  رد  تضایر  سمش و  ریخشت  رارـصا  [ . 64 .« ] تسا ضحم  بذک  فرص و  يدارتفا  دشاب  يدشرم 

تبوطر سمـش  ترارح  ءوس  تارثا  تسا ...« : نینچ  شرظن  دروم  نیا  رد  تیاده  ناخ  یلقاضر  ازریم  تسا . هحفص 68 ] دوهشم [  الماک 
تـضایر يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  دروم  نیا  رد  دوخ  زین  نایئاهب  نایباب و  تخاس .» لـیان  شتاسمـش  زورب  هب  لـیاز و  یلک  هب  ار  شغاـمد 

: »... تسا دنس  نیرتمکحم  ناشمالک  هدش  یبصع  ياهیتحاران  راچد  هجیتن  رد  هدیناسر و  ماش  هب  اهرهظ  رهشوب  مرگ  ياوه  رد  هدیشک و 
: ای و  [ . 65 ...« ] یتشاد سمش  ریخست  تمیزع  مئازع  توعد  هب  داتسیایم و  هنهرب  رس  دراد  تدش  هب  یتدح  هک  مرگ  باتفآ  نآ  رد  اهزور 

هلوعجم داروا  داتـسیایم و  هنهرب  رـس  اب  باتفآ  ربارب  رد  دـمآیمرب و  اهماب  رب  رهـشوب  رد  سفن  لـیمکت  بیذـهت و  يارب  یتقو  دـنیوگ  »... 
همزمز داروا  ابترم  نوچ  دوب و  هدش  روهـشم  ینیـشنماب  يریگهشوگ و  نیمه  لیلد  هب  يزاریـش  دمحمیلع  رهـشوب  رد  [ . 66 ...« ] دناوخیم

يهطقن ای  یلعا و  تعلط  یلوا ، هطقن  هللا ، باب  رکذلادبع  دننام  اهدعب  مه  يرگید  باقلا  وا  هتبلا  دندوب . هداد  بقل  رکذ  دیـس  ار  وا  درکیم 
هتفر هتفر  دروآ و  يور  یمالـسا  هیعدا  اـهتاجانم و  یـسیونور  يروآعـمج و  هـب  ناـمز  ناـمه  زا  يزاریـش  دـمحم  یلع  درک . ادـیپ  ناـیب 

تـضایر هب  ماب  تشپ  رب  يزاریـش  دمحم  یلع  هک  دنکیم  دییأت  ار  عوضوم  نیا  يدنرز  لیبن  خیرات  [ . 67  ] دش زادرپتاجانم  سیوناعد و 
تاقوا بلاغ  باب  ترضح  تسا - . هدناوخیم  راکذا  داروا و  باتفآ  هب  ور  هداتـسیایم و  هناخ  ماب  يالاب  رب  ماش  ات  حبـص  زا  : » هتخادرپیم

دربیم و فیرشت  ماب  تشپ  يالاب  زور  ماگنه  دوب  ترارح  يهجرد  تیاهن  رد  اوه  هک  نآ  اب  و  دندوب ، لوغشم  تراجت  هب  رهـشوب  رهـش  رد 
ترـضح دنتخادرپیم ... تدابع  هب  رـصع  ات  رهظ  زا  باتفآ و  عولط  ات  رجف  ماگنه  زا  دیباتیم ... تیاهن  رد  باتفآ  دـندوب . لوغـشم  زامن  هب 

مظعا رین  اب  بلق  ناسل  اب  هدرک  هجوت  وا  هب  دوخ  قوشعم  هب  یقشاع  دننام  دندومرفیم و  رظن  سمـش  صرق  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  رد  باب 
[ . 68  ] دنتسه تسرپ  باتفآ  ترضح  نآ  هک  دنتشادنپیم  نانچ  لفاغ  نادان و  هحفص 69 ] مدرم [  دنتخادرپیم ، زاین  زار و  هب 

تیباب يوعد 

یعون راچد  هرخالاب  دش و  يزاریـش  دـمحم  یلع  ای  رکذ  دیـس  یمـسج  ياوق  نتفر  لیلحت  هب  رجنم  رهـشوب  مرگ  ياوه  رد  راوشد  تضایر 
ره ادـتبا  تخاس  شوشم  تخـس  ار  وا  شاهدازرهاوخ  لاح  داتفا و  وپاکت  هب  باب ) یئاد   ) رجات یلع  دیـس  يو  لاخ  دـیدرگ . یبصع  يهبون 

تروشم و اب  داـتفین  رثؤم  مه  تاـجلاعم  نوچ  اـما  دـمآرب  ياهبناـج  همه  تاـجلاعم  یپ  رد  سپـس  تفرن  جرخ  هب  داد  دـنپ  تحیـصن و  هچ 
یناحور ماـقم  ود  نآ  هب  ندـش  لـسوتم  طـیحم و  رییغت  هکلب  اـت  دتـسرفب  فجن  ـالبرک و  هب  ار  دـمحم  یلع  هک  دـش  نآ  رب  لـیماف  میمـصت 

تفر و قارع  هب  هک  دوب  هلاس  تسیب  يزاریـش  دـمحم  یلع  دوش . لصاح  شنونجم  همین  هدازرهاوخ  تالاح  رادرک و  رد  یتیفاع  يدوبهب و 
فرـشم تابتع  رد  هک  نامز  نامه  رد  دش ...« : هدـیناشک  وا  سرد  رـضحم  هب  انـشآ و  یتشر  مظاکدیـس »  » نادرگاش زا  یـضعب  اب  اجنآ  رد 

یتاود ملق و  دمآیم و  وا  سرد  هب  باب -  نامه  ینعی  مه -  دمحم  یلعریم  مدومنیم  ذملت  مظاکدیس  یجاح  سرد  هب  یتقو  دنچ  مدوب و 
سباـی بطر و  زا  تفگیم  مظاکدیـس  هچ  ره  تشاد و  هارمه  هب  یتاود  ملق و  بطر و  زا  تفگیم  مظاکدیـس  هچ  ره  تشاد و  هارمه  هـب 

یجاح زا  : » هک میناوخیم  بابدیـس  لیـصحت  دروم  رد  [ . 69 « ] درکیم عطق  خـیب  زا  ضارقم  اـب  اـی  دیـشارتیم  ار  دوخ  شیر  تشونیم و 
هب لوغـشم  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  حیرـض  رـس  تشپ  دجـسم  رد  یتدـم  دـمحم  یلع  ازریم  مدینـش  البرک  رد  يزاریـش  ظعاو  رقاـبالم 

جاح یناویح و  نودب  مه  نآ  دروخیم  اذغ  تبون  کی  بش  زور و  مامت  رد  دربیم و  رسهب  هزور  هب  ناتـسبات  ياهزور  مامت  دوب . تضایر 
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تاجتشون رد  مدقملا  هللا  باب  ار  مظاکدیس  جاح  دیدرگ . ررقم  وا  رب  باب  مسا  هدوب و  دقتعم  رـصع  ماما  يوس  هب  باب  ار  یتشر  مظاکدیس 
رـضحم رد  ابترم  البرک  رد  باب  ای  يزاریـش  دمحم  یلع  هحفص 70 ] [ . ] 70 ( ] هخسن يهیـشاح   ) ماهدید رایـسب  وا  تاجهعقر  زا  دسیونیم .

دمحا خیش  بتک  رب  شداتسا  هک  ار  یحرـش  درکیم و  ادیپ  روضح  تفر  لیـصفت  هب  البق  شحرـش  هک  یتشر  مظاکدیـس  میلعت  سیردت و 
یتدم زا  سپ  درکیم . تشاددای  دینشیم و  تفگیم ، نانآ  يارب  هیشرع  حرش  هعماج و  ترایز  حرـش  نآ و  حرـش  دئارف و  دننام  یئاسحا 

مظاکدیـس دوخ  زا  دیمهفیمن  شداتـسا  رـضحم  رد  هک  ار  هچنآ  ره  وا  تسویپ . مظاکدیـس  تمدـخ  تمزالم و  هب  نادرگاش  فص  زا  يو 
مشچ هب  عبانم  رگید  نایئاهب و  نایباب و  يهیرظن  نیب  یتافالتخا  البرک  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  تماقا  دروم  رد  [ . 71  ] تساوخیم حیضوت 

دناهتفگ و هام  ود  البرک  رد  ار  باب  تماقا  تدم  نایئاهب  نایباب و  هدوب . البرک  رد  يو  هک  دـنکیم  تیاکح  هتکن  نیا  رب  همه  اما  دروخیم 
رد لاس  راهچ  لقادح  باب  هک  دنیامن  میهفت  هنوگ  نیا  دنراد  یعـس  نایئاهب  دـننکیم . راکنا  مظاکدیـس  ياهسرد  رد  ار  وا  روضح  الوصا 
ای يوعد و  يارب  یتبحـص  هنوگچـیه  ياج  هک  تسا  سرتسد  رد  باب  دوخ  زا  يربتعم  كرادـم  هدرب . رـسهب  یتشر  مظاکدیـس  سرد  ياپ 

دنمشناد توف  ربخ  دیوگیم ...« : هرقب  يهروس  ریسفت  لوا  يهبطخ  نایاپ  رد  شیاههتـشون  رد  باب  دراذگیمن . یقاب  اعدا  نیا  يارب  یکش 
رد ار  وا  توف  هک  مداد  ربخ  مدرم  زا  یخرب  هب  ار  مباوخ  ربخ  نیا  ندیـسر  زا  شیپ  دیـسر ، یتشر -  مظاکدیـس  روظنم  نم -  ملعم  لـیلج و 

هحفـص 71] هدـناوخ و [  شیوخ  ملعم  ار  یتشر  مظاکدیـس  ینـشور  زرط  هب  ناـیب  نیا  رد  باـب  هک  منیبیم  [ . 72 ...« ] مدوب هدینـش  باوخ 
مدیدیم حبص  هشیمه  هک  یئاجنآ  زا  میئوجیم ...« : يرای  وا  تاملک  باب و  زا  دروم  نیمه  رد  دزاسیم . لجسم  يو  دزن  رد  ار  شروضح 

ددع هک  هنس  هدزون 66  ات  نآرق  لوزن  تقو  زا  دوش ، یلوق  رکذ  قباطم  لـمع  هک  دوش  ءاـطغ  فشک  متـساوخ  دـندرکیم ... توـالت  نآرق 
هملک راهچ  عمج  تروص  رب  دیزم  دنـس  راهچ  تشذگ و  میحر  نمحرلا  هللا  مسب  فرح  کی  لوح  ره 66  هک  دمحملآ  رهاظ  دشاب  هالا ) )

هللا مسب  فورح  هک  دوب  تهج  نیا  زا  تشذگ و  همالـس » هیلع  مث  هللا  تاولـص  هیلع  مظاکدیـس  جاح   » ینعی صلاخ  هعیـش  نابز  هب  هک  دوب 
لوا هنـس 1260  لوا  والـصا  یلعالم و  هب  هدنام  رـس  روهظ  لوا  هب  زور  دـندش و 19  عـمج  وا  دزن  تسوا ، رد  نآرق  لـک  هک  میحر  نمحر 

هب ار  یئاهبش  یتشر  مظاک  دیس  اب  وا  یتح  هک  دوشیم  طابنتسا  نینچ  نیا  يزاریش  دمحم  یلع  نایب  زا  [ . 73  ] دوب باب ) ینعی   ) رس روهظ 
یگلاس یـس  ات  ار  دوخ  رمع  ياهلاس  هک  تسا  هداد  حرـش  ریز  ياعد  رد  باب  تسا . هدیدیم  ار  وا  توالت  ندناوخ و  هک  هدیناسر  حـبص 

ات تبحم  باب  زا  نم  شنیرفآ  ماگنه  زا  هک  ینادیم  نم  يادخ  يا  ... هللا موی  لوا  نم  نا  ملعت  یهلا  ای  : » هدینارذگ اهرهـش  زا  کیمادک  رد 
اجنآ رد  لاس  جنپ  ات  يدرب و  ارم  رهشوب ]  ] ایرد يهریزج  هب  سپس  ماهدوب و  يدیرفآ  ارم  زاریش ]  ] نآ رد  هک  ینیمز  رد  مرمع  زا  لاس  هدزناپ 

باتفآ رد  ار  اـهزور  هدوب و  لوغـشم  يدرگاـش  هب  شایئاد  يهرجح  هک  تسا  یئاـهلاس  ناـمه  روظنم  مدومن -  ار  تیاـهتمعن  تراـجت 
نیمز زاریـش  هب  ارم  يدینادرگرب  هاگنآ  تشذگ و  نم  رمع  زا  اجنآ  رد  لاسکی  يدرب  البرک ]  ] سدـقم نیمز  هب  سپـس  و  هدـینارذگیم - 

يزومرم يایؤر  باب  دش  توف  مظاکدیـس  هک  ناوا  نامه  رد  ق . لاس 1259 ه - هدعقیذ  هام  رد  راک : زاغآ  هرقب  يهروس  ریـسفت  مدولوم ».
شراگن هک  دوب  عقوم  نآ  زا  دـنیبیم و  زاریـش  هب  زکرم  نیا  ندـش  لـقتنم  ـالبرک و  رد  شاهیملع  زکرم  لـیلجت  مظاکدیـس و  ندرم  رب  لاد 

رد دق .. باتکلا  کلاذ  ءاشنا  تدرا  اذا  يذلا  موی  کنا  مهللا  کناحبـسف  دـسیونیم : هروس  نایاپ  رد  درک . عورـش  ار  هرقب  يهروس  ریـسفت 
رد هدش و  هرذ  هرذ  البرک )  ) هسدقم نیمز  تسا ، هدـید  باوخ  رد  نآ  بش  ار  باتک  نیا  هللاءاشنا  هدرک  هدارا  هک  يزور  هحفص 72 ] نآ [ 

، دیسر مظاکدیس )  ) نم ملعم  تسود و  لیلج ، دنمشناد  تافو  ربخ  دعب  هداتسیا . شاهناخ  ربارب  رد  تسا  هدمآ  نآ  يهمه  و  تسا ، دنلب  اوه 
زا یخرب  هب  ار  مباوخ  ربخ  نیا  ندیسر  زا  شیپ  دیـسر ، مظاکدیـس )  ) نم ملعم  تسود و  لیلج ، دنمـشناد  تافو  ربخ  نیا  ندیـسر  زا  شیپ 

موهفمان مه  زونه  هک  یتاحیحـصت  اب  یهتنم  دـشابیم  نتم  نیع  روبزم  همجرت  . ) شدوجو هب  وا  رب  ادـخ  دتـسرف  دورد  سپ  مداد  ربخ  مدرم 
یمامت هک  دوب  هتـسب  شقن  نانچ  نآ  شنادرگاـش  نهذ  رد  (ع ) ماـما روهظ  تیباـب و  يهلئـسم  یتشر  مظاکدیـس  تاـملعت  هجیتن  رد  تسا .)

نانآ دندرمـشیم . (ع ) ماما یعقاو  ناتـسود  يهرمز  رد  ار  دوخ  رظن  نیا  زا  دـندربیم و  رـس  هب  (ع ) ماما عوقولا  بیرق  روهظ  راظتنا  رد  نانآ 
ره دندز . تضایر  هب  تسد  دنتخادرپ و  تدابع  هب  عبار  نکر  نییعت  لماک و  یعیـش  يوجتـسج  رد  تیباب و  تباین و  ماقم  هب  یبایتسد  يارب 
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هک مینک  يروآدای  دیاب  دـنک . هاگآ  ار  يرگید  روهظ ، مئالع  ای  ماما و  روضح  هب  فرـشت  تروص  رد  هک  دادیم  دـنگوس  ار  يرگید  کی 
هک نیعبرا -  نیـضاترم  حالطـصا  هب  دنوش و  تضایر  لوغـشم  (ع ) یلع دجـسم  رد  ات  دوب  هتفر  هفوک  هب  رفن  دـنچ  قافتا  هب  نآ  زا  لبق  باب 

باب دوشیم  صاخ  مایا  نآ  هب  طوبرم  هک  یلوادتم  ياهتضایر  هلچ و  نیا  ندش  مامت  زا  دعب  دننیشنب . هلچ  ای  و  تسا -  ینیـشنهلچ  نامه 
هرود نیا  دندرک . تکرـش  مظاکدیـس  سیردت  رـضحم  رد  مه  زاب  دـندرک و  سولج  تولج  هب  تولخ  زا  يداعریغ  ياههفایق  اب  نارگید  و 

رظن هب  یعیبطریغ  یلیخ  باـب  دوخ  اـصوصخم  دنتـشاد  یبیجع  عضو  نانیـشنهلچ  رگید  باـب و  دوشیم . مظاکدیـس  رمع  رخاوا  اـب  نراـقم 
ینامرک و طیحم  ازریم  رهوگ و  نسح  ازریم  نوچ  يدارفا  مظاکدیـس  دـمحا و  خیـش  يهتـسجرب  نادرگاش  اب  ماـگنه  نآ  رد  وا  دیـسریم .

تنس تعیرـش  اب  فلاخم  مالـسا و  جراخ  زا  ار  باب  نانخـس  نانآ  هک  درک  زاغآ  ار  ینانخـس  یناقمام  دمحمالم  ناخمیرک و  دمحم  جاح 
دئاقع دـعاقتم  ار  نانآ  دومن  یعـس  رتشیب  مه  باـب  دـنروایب و  نوریب  هابتـشا  زا  ار  باـب  دـندرک  یعـس  ادـتبا  دارفا  نیا  دـنتفای . (ص ) ربمغیپ

يوس هب  ار  مدرم  هنامرحم  دوزفا و  شیوخ  رارصا  رب  باب  دنتـشگ . باب  درط  زا  ریزگان  تفرن  يوج  کی  رد  يراشبآ  نوچ  دنک و  شیوخ 
[74  ] دندرک لیامت  وا  هب  هداس  مدرم  هحفص 73 ] زا [  يرایسب  هک  درکیم  رهاظت  سفن  رب  يریگتخـس  دهز و  هب  نانچ  نآ  دناوخ و  دوخ 

ینعی اهباوبا . نم  تویبلا  اولخداف  تفگیم : وا  هب  درکیم  ادـیپ  نانیمطا  يو  یگداس  هب  الماک  دـشیم و  انـشآ  یکی  اـب  هک  یماـگنه  . »... 
نم ینعی  اهباب . یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  هک  دناوخیم  نانآ  شوگ  هب  ار  روهـشم  ثیدـح  نیا  بلغا  و  دـیوش . اهنآ  دراو  اههناخ  رد  زا  دـیاب 

تیـالو تلاـسر و  قیرط  زا  زج  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هب  ندیـسر  هک  هنوگناـمه  دوـب  نیا  شدوـصقم  تسا . نآ  رد  یلع  مملع و  رهش 
هک نانچ  متـسه و  يربک  يهطـساو  نامه  نم  تسا و  نکممریغ  لکـشم و  هطـساو  قیرط  زا  زج  مه  بتارم  نیدـب  ندیـسر  تسین ، نکمم 

« متـسه باب  نآ  نم  تسین و  اور  باب  زا  زج  تیالو  توبن و  هناخ  رد  ندـش  لخاد  نینچمه  تسین  زئاـج  رد  نآ  زا  هناـخ  هب  ندـش  لـخاد 
ناشکلـسم و  یباب »  » ار يو  ناوریپ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دشابیم و  رکف  زرط  یگژیو و  نیمه  زا  مه  باب »  » هیمـست هجو  الوصا  [ . 75]

دعب هک  یناسک  نیرخآ  دنیوگیم  نایباب  : » دنراد يرظن  هچ  ناشدوخ  دروم  نیا  رد  نایباب  هک  مینک  یـسررب  دـیاب  لاح  دـنیوگیم . هیباب  ار 
هک تسا  يربخ  ود  يانبم  رب  نانآ  داهـشتسا  دـناهدوب . یتشر  مظاکدیـس  یئاسحا و  دـمحا  خیـش  دـناهداد  تراشب  باب »  » روهظ هب  ءاـیبنا  زا 
زا یتشر  مظاکدیـس  يزور  هک  دـنهدیم  تبـسن  نینچ  ناـیباب  لوا -  ربخ  دـناهداد : تبـسن  یتشر  مظاـک  هب  ار  يرگید  خیـش و  هب  ار  یکی 
ره هتبلا  داد - : باوج  نینچ  دمحا  خیش  دیسرپ . وا  روهظ  یگنوگچ  ناکم  تقو و  زا  و  (ع ) رظتنم يدهم  زا  یئاسحا  دمحا  خیـش  شداتـسا 

دعب هأبن  نملعتل   » تسین اور  نآ  نییعت  هب  حیرـصت  یلو  دـش  دـهاوخ  عقاو  ینامز  ناکم و  رد  مه  راک  نیا  عقاو و  ینامز  ناکم و  رد  يراک 
قلعتم هیضق  لصا  هتبلا  هک  هدیصق -  حرش  باتک  رد  یتشر  مظاکدیس  ترابع  مود -  ربخ  [ . 76 «. ] تسناد دیهاوخ  نیا  زا  دعب  ینعی  نیح »
يارب ار  ناشنرهوگ  تفبرز  نهاریپ  نآ  یناث  ناخدومحم  ناطلـس  یتقو  يو  دشابیم . تسا -  یلـصوم  يدنفا  یقابلادـبع  هحفص 74 ] هب [ 

و دمحم -  داوجلا  کترضح  عیجضب  : » تسا هدومن  لیصفت  ار  نآ  یتشر  مظاک  دیس  هک  هدورس  ياهدیصق  داتـسرف ، نیمظاک  رهطم  حیرض 
لوا تسا  روهظ  ود  وا  يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا . روهظ  مسا  تسا ، مسا  ود  (ص ) ربـمغیپ يارب  زا  لـضفالا  ماـمالاوه  اهدـیفح و 
روهظ نیا  لحم  اهنآ ، شیادیپ  یگنوگچ  تافـص و  لاعفا و  ماکحا و  دننام  دراد ، طابترا  نادـب  رهاظ  هب  هک  يرهاظ  ملاع  نیمه  رد  روهظ 

نوچ دشابیم و  دمحا  شمسا  روهظ  رون و  نیا  رهظم  یبیغ ، رارسا  ینطاب و  ملاع  رد  روهظ  مود  دشابیم . دمحم  شمسا  رون  نیا  رهظم  و 
هب رترود و  سوق  نیا  زا  ردق  ره  رتشیب و  نآ  تفاثک  تظلغ و  دنشاب ، رتکیدزن  سوق  نیا  هب  هزادنا  ره  راچان  دندوعص  سوق  رد  تاقولخم 

رهاظ ماقم  نآ  بسانم  ماکحا  جورب  زا  لاـس  دـص  اـت  (ص ) ربمغیپ رـصع  زا  دوب . دـهاوخ  رتشیب  ناـشتفاطل  تقر و  دنـشاب  رتکـیدزن  أدـبم 
لاح رهاوظ  ياضتقم  هب  ار  تعیرـش  یلاس  دص  ره  رد  جورم  هتبلا  دوب  رهاوظ  هب  ماکحا  روهظ  هب  تیبرت  دوب ؛ سوق  يادـتبا  نوچ  دـشیم و 
نیا يهلابند  رد  روبزم  هدنراگن  هحفص 75 ] [ . ] 77 ... ] هک یماقم  لوا  تسا  ماقم  ود  يرهاظ  ندب  يارب  زا  نوچ  و  دنکیم . جـیورت  تیعر 

يهتفگ هب  نایئاهب -  لالدتـسا  مظاکدیـس و  ياههتفگ  تسین  ثحب  لباق  مظاکدیـس  يانبم  ذخأمیب و  ياهیگدـنفاب  نیا  دـیوگیم : مالک 
دـش و در  تشون و  یخیرات  يهفیظو  رظن  زا  ار  نانآ  تاملک  دـیاب  طقف  دـشابیم ، لـیطابا  ماـهوا و  همه  دوشیم  هظحـالم  هکناـنچ  يو - 
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روهظ هک  وا  روتـسد  هب  انب  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  مظاکدیـس ، گرم  زا  سپ  لاـح  ره  هب  دراذـگ . ناگدـنناوخ  هدـهع  هب  ار  تواـضق 
. دندش ناور  تقیقح  سمش  وا  دوخ  ترابع  هب  ای  دوصقم و  صخـش  یپ  رد  شنادرگاش  تسنادیم  عوقولا  بیرق  کیدزن و  ار  رـصعیلو 

هدرم مظاکدیس  هک  دیسر  اجنادب  یتقو  یلو  تشگرب  البرک  هب  ناهفصا  زا  نیـسحالم  تشاد . مان  ياهیورـشب  نیـسحالم  دارفا  نیا  زا  یکی 
یپ رد  رگید  یعمج  دوـخ و  یئاد  ردارب و  قاـفتا  هب  سپـس  تسـشن  ینیـشنهلچ  تسب و  هـب  هفوـک  دجـسم  رد  زور  لـهچ  نیـسحالم  دوـب .
هعیش عبار و  نکر  رب  لاد  یلئالد  دنتسناد و  يو  ینشناج  ار  دوخ  نت  دنچ  مظاکدیس  نادرگاش  نایم  زا  دنداتفا . وپاکت  هب  دوصقم » صخش  »

تیباب ياعدا  دوخ  يرخآ  نیا  هک  دشیم  باب  زین  ناخمیرک و  دمحم  جاح  يزیربت ، عیفـش  ازریم  هلمج  زا  هک  دنداد  هئارا  مه  ندوب  لماک 
ار (غ ) ماما یبئان  تیباب و  یعدـم  ینادـمه  ازریم  هللایلو ، دیـس  ینیوزق ، يدـهم  خیـش  رهاط ، ازریم  لثم  مه  يرگید  نادرگاـش  هتبلا  دومن .
یس و نیا  زا  دیسریم -  نت  تشه  یس و  هب  نایعدم  دادعت  کی -  ره  یلو  دندش  مه  ياهلسلس  رس  دوخ  يارب  هحفص 76 ] دندرکیم و [ 

تیعقوم زا  هیخیش  خیش و  ناونع  هب  یمود  هیباب و  باب و  ناونع  هب  یلوا  هک  تفرگن  ناخمیرک  دمحم  جاح  باب و  لثم  ناشراک  نت  تشه 
باسح هب  دناوخ . یح  فورح  ار  نانآ  باب  هک  دندیورگ  باب  هب  مظاکدیـس  نادرگاش  زا  نت  هدجیه  ادتبا  رد  دنتـشگ . رادروخرب  ياهژیو 

نآ هب  ار  دوخ  تعیرـش  تاررقم  تسا و  دقتعم  باب  دنکیم . نایب  ار  هدـجیه  ددـع  اعمج  هک  دـشابیم  لداـعم 8  لداعم 10 و ي  دجبا ح 
زاریـش رد  داتفا . باب  ماد  هب  ياهیورـشب  نیـسحالم  هک  دوب  مه  رهـش  نیا  رد  دومن و  زاـغآ  زاریـش  زا  ار  دوخ  توعد  باـب  داد . میلعت  هدـع 
مجنپ هبنش  هس  اب  فداصم  بش  نآ  تسا . ماما » باب   » وا هک  ندینش  باب  زا  ناوارف  زیهرپ  رادید و  زا  سپ  بش  کی  ياهیورشب  نیـسحالم 

، دمآیم هرظتنمریغ  شرظن  هب  هک  یئاعدا  يارب  ناهرب  لیلد و  باب  زا  ياهیورـشب  نیـسحالم  بش  نآ  رد  دوبه . لاس 1260  یلوالايدامج 
زا هروس  نیا  دـهنیم . مان  کلملا » ةروس   » ار نآ  لوا  تمـسق  دـنکیم و  عورـش  ار  فسوی  يهروس  يهرابرد  يریـسفت  باب  و  دـهاوخیم .

: هک دـننکیم  تیاـکح  ناسنیدـب  ار  بلطم  نیا  دروـم  نـیا  رد  ناـیباب  تـسا . فورعم  ءامـسالا » موـیق   » هـب باـب و  تاـفیلأت  نیرتلـصفم 
مسبت اب  باب )  ) دیسر نیسحالم  هب  نوچ  و  هک ... دومن  هدهاشم  ار  یناوج  نیب  نآ  رد  درک  شدرگ  رهش  جراخ  رد  تعاس  دنچ  نیـسحالم  »

هک تسا  دیـس  موحرم  نادرگاـش  زا  یکی  ناوج  نیا  درک  لاـیخ  نیـسحالم  دـیدش ... دراو  تمالـس  هب  هک  هللادـمحلا  دومرف  درک و  مـالس 
جنر دومرف  توعد  شلزنم  هب  ارم  درک و  راتفر  نم  هب  تبسن  تبحم  تیاهن  اب  تسا ... هدمآ  وا  زاب  شیپ  هب  کنیا  زاریـش و  هب  ار  وا  تمیزع 

 ] تعجارم راـظتنا  هب  رهـش  رد  نم  ناـهارمه  اریز  دراد  مروذـعم  توعد  لوـبق  زا  هک  مدرک  تساوـخرد  وا  زا  نم  دوـش ... رود  نم  زا  رفس 
راتفر و نسح  زا  يردق  هب  مه  نم  موش  ناور  ناشتمدخ  رد  ات  درک  رما  ارم  دعب  راپـسب ... ادخ  هب  ار  اهنآ  دندومرف  دنتـسه  نم  هحفص 77 ]

تیاهن رد  لزنم  يانب  میدیسر  لزنم  برد  هب  قیرط  یط  زا  سپ  منکن ... تباجا  ار  شتوعد  متسناوتن  هک  مدوب  هدش  رثأتم  شراتفگ  ینیریش 
... نیمآ مالـس  هب  اـهولخدا  دومرف : نم  هب  دـش و  لزنم  دراو  لوا  ناوج  دوـشگب . ار  رد  یـشبح  یمـالغ  دـیبوک . ار  رد  ناوـج  دوـب . تفارظ 

ار میاپ  تسد و  نم  دـنتخیر و  بآ  كرابم  تسد  اب  [ 78 ... ] میدش قاتا  دراو  لابند  زا  نم  ولج و  زا  هناخبحاص  مدـش  لزنم  دراو  هصالخ 
نآ زا  سپ  دندرک . تمحرم  نم  هب  ياچ  دنیامن و  رـضاح  ياچ  روامـس و  دندومرف  هاگنآ  دندروآ  نم  يارب  تبرـش  زا  یفرظ  دـعب  متـسش 

دجـسم رد  برغم  ماـگنه  متفگ  اـهنآ  هب  دنتـسه  نم  رظتنم  ناـهارمه  تسا  کـیدزن  برغم  مدرک  ضرع  موش و  صخرم  متـساوخ  هزاـجا 
زین ناشیا  مدش  لوغشم  زامن  هب  متفرگ  وضو  متساخرب  هتفرگن . رارق  وت  نتفر  هب  ادخ  تیشم  دندومرف ... دمآ . مهاوخ  امـش  کیدزن  یناخلیا 
دوب هتـشذگ  بش  زا  تعاسمین  دوب  يرجه  لاس 1260  لوالا  يدامج  مجنپ  بش  دـش  رکذ  هک  نایرج  نیا  دنداتـسیا ... زامن  هب  نم  يولهپ 

ضرع تسیک ؟ امش  عاطم  عجرم  یتشر  مظاکدیس  بانج  زا  دعب  دومرف : لاوئس  نم  زا  تخادرپ و  هملاکم  هب  نم  اب  راوگرزب  ناوج  نآ  هک 
هب فارطا  رد  دیوگ و  نطو  كرت  دیاب  نادرگاش  زا  کی  ره  ناشتافو  زا  دعب  هک  دندومرفیم  شرافـس  لاح  رخاوا  رد  دیـس  موحرم  مدرک 

نییعت صوصخم ... یفاصوا  دوعوم  ترـضح  يارب  امـش  راوگرزب  داتـسا  ایآ  هک  دـندومرف  لاوئـس  دـنزادرپب ... بوبحم  دوعوم  يوجتـسج 
کیاکی دـعب  ینیبیم ؟ نم  رد  یتفگ  هک  یتامالع  نیا  نک  هاـگن  دـندومرف  ینیتم  رایـسب  نحل  اـب  سپـس  يرآ ... مدرک  ضرع  دـندومرف ...

دوعوم يوجتـسج  هب  دـنراذگ و  مدـق  بلط  هار  هب  دنتـساوخیم  هک  یتقو  دـندومن ... قیبطت  دوخ  صخـش  اب  دـندومرف و  رکذ  ار  تاـمالع 
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لاوقا هلکـشم و  لئاسم  لماش  هک  دوب  هلاـسر  یکی  دـنداد  رارق  تیمئاـق  یعدـم  ياـعدا  قدـص  تمـالع  دوخ  شیپ  ار  هلئـسم  ود  دـنزادرپ 
نآ دـیاشگب و  ار  رارــسا  زوـمر و  نآ  سک  ره  هحفـص 78 ] متـشاد [  میمـصت  دوب  موحرم  دیـس  خیـش و  ترـضح  هینطاب  میلاعت  ههباشتم و 

تاـفلؤم و رد  ار  نآ  ریظن  هک  عیدـب  يزرط  هب  ار  فسوی  هکراـبم  هروس  هکنآ  مود  [ 79  ] میامن مایق  شتعاطا  هب  دـیامرف  لح  ار  تالکـشم 
راک نیا  دندومرف  نم  هب  دنسیونب  فسوی  يهروس  رب  يریسفت  هک  مدرک  تساوخرد  موحرم  دیـس  زا  اقباس  دیامرف  ریـسفت  تفای  ناوتن  بتک 

تساوخرد ترضح  نآ  زا  یسک  هک  نآ  نودب  عبط و  تفارص  هب  دوشیم  رهاظ  نم  زا  دعب  هک  دوعوم  ترـضح  تسا  جراخ  نم  هدهع  زا 
روضح هب  ار  نآ  مدیدن  هدوهعم  هلاسر  میدقت  تسج  هراچ  هکرابم  نایب  نیا  عامتسا  زا  دومرف  دهاوخ  موقرم  فسوی  هروس  هب  يریسفت  دنک 

دندومرف هظحالم  ار  نآ  تاحفص  راوگرزب  نآ  هدنکفا  یفطل  رظن  هلاسر  نیا  تاحفص  هب  مراد  شهاوخ  مدرک  ضرع  متـشاذگ و  كرابم 
ریـسفت لوزن  تقو  کنیا  دندومرف  دعب  دـندومرف  نایب  ارنآ  زومر  فشک  تالکـشم و  لح  هقیقد  دـنچ  فرظ  رد  هتـسب و  ار  باتک  هاگ  نآ 
هدزاـی تعاـس و  ود  تقو  نآ  موش  صخرم  دـییامرفب  هزاـجا  مدرک  ضرع  متـساوخرب و  هرخـالاب  هتـشادرب  ملق  سپ  تسا  فسوی  يهروس 

ایند زا  تسا و  ماگنه  تقو و  هچ  متـسنادیمن  دـننک  رـضاح  ماش  اـت  دـندومرف  رما  هتـشذگ  بش  زا  تعاـس  هس  دوب  هتـشذگ  بش  زا  هقیقد 
بـش کی  دـیامنیم : لقن  يرگید  زرط  هب  ار  هیـضق  باب  يهجوز  لوق  زا  دـلیفنالب  دیـسر .» مشوگ  هب  حبـص  ناذا  يادـص  ناهگان  ربخیب 

نم زیزع  رایسب  یمیمص و  یلیخ  ناتـسود  زا  یکی  بشما  تفگ  دوب  شلایع  اب  ناداماد  هزات  لومعملا  بسح  هک  یلاح  رد  دمحم  یلعدیس 
... دیایب رید  یلیخ  وا  دیاش  اریز  دیوشن  نم  رظتنم  دیباوخب و  دیورب  امش  دمآ  دهاوخ  نم  رادید  هب  متـسه  وا  رظتنم  رادید و  قئاش  رایـسب  هک 
رثا رب  دـناوخیم و  وا  تروص  رد  ار  يدـج  یمیمـصت  زراب  راثآ  تساوخیمرب  دوخ  رهوش  روتـسد  يارجا  رد  هک  یلاح  رد  هدربماـن  لاـیع 

دش و هدینـش  یئاپ  يادص  هرخالاب  دشاب  یلومعم  يداع و  صخـش  دیابن  تسوا  رظتنم  هک  شرهوش  نامهم  هک  تفایرد  اروف  ینطاب  ترطف 
هک دوب  یسک  نامهم  دوبیم  رایسب  یتفگـش  بجوم  وا  يارب  هک  ار  هچ  نآ  دینـشیم  هحفـص 79 ] ناوج [  نز  دمآ و  راظتنا  دروم  صخش 

ماجنا هب  دوعوم ) ندرک  ادیپ   ) دوب هداد  ودب  مظاکدیـس  وا  داتـسا  هک  ار  یتیرومأم  ات  دوب  هدـمآ  زاریـش  هب  وا  دـش  هدـیمان  بابلا  مان  هب  دـعب 
حول کـی  دوخ  نیجروخ  زا  انمـض  دـشابیم و  دوعوم  مئاـق  يوجتـسج  رد  هک  تشاد  مـالعا  دورو  زا  دـعب  راـظتنا  دروم  صخـش  دـناسر 

دنسانشب ار  یهلا  رشبم  نیا  دنتـسناوتیم  اهنآ  يهلیـسو  هب  هک  دوب  هداد  یتامالع  نادرگاش »  » اهنآ هب  مظاکدیـس )  ) وا لبق  زا  هک  هروکذم 
ناشن ار  یناسنا  لکیه  کی  یلـصا  طوطخ  هک  يروط  هب  دوب  هدش  هتـشون  رپ  هراتس 5  کی  لکـش  هب  یبرع  یـسراف و  طخ  اب  تامالع  نیا 

رد هـک  یـصخش  تاـمالع  تاحیـضوت و  يوـتحم  یتاجتـشون  زا  دوـب  هدـش  رپ  دوـب  یناـسنا  لـکیه  لکـش  هـب  هـک  رپ  جـنپ  هراتـس  دادیم 
همامع نآ  دـعب  دادیم  شوگ  نادـب  هجوت  تیاهن  اب  رادـنامهم  دوب  حول  نآ  تئارق  لوغـشم  نامهم  نآ  هک  یلاح  رد  دوبیم . شیوجتـسج 
دجاو نم  ایآ  نک  هاگن  نم  هب  بوخ  تفگ : دوب  هدش  قارب  ینعمرپ  مسبت  کی  اب  شتروص  هک  یلاح  رد  هتشادرب  رس  زا  ار  دوخ  گنر  زبس 
دروآ وا  رطاخ  هب  ار  یتشر  مظاک  دـمحم  یلعدیـس  تسا . گرزب  سب  یئاعدا  نیا  تفگ  تریح  لامک  اب  ناـمهم  متـسه - ؟ تاـمالع  نیا 

هک تفگ  نانآ  هب  يزیمآدیکأت  روط  هب  فسوی  يهروس  رد  ثحب ، نمض  یتشر  مظاکدیس  رضحم  رد  هک  هتشذگ  رایـسب  مایا  رد  ار  يزور 
رب مهم  هیـصوت  نیا  تلع  يزور  هدـنیآ  رد  هک  درک  هفاضا  دـنراد و  هاگن  رطاـخ  هب  فسوی  يهروس  ریـسفت  صوصخ  رد  ار  بش  نآ  ثحب 

هتخاس و راکشآ  ار  ناتساد  هدیشوپ  یناعم  هتشون و  فسوی  يهروس  رب  یلصفم  ریسفت  دمحم  یلعدیس  دعب  دیدرگ -  دهاوخ  راکشآ  اهنآ 
تیاکح قبط  رب  [ . 80 « ] دوب هتفای  ار  مئاق  ماما  ینعی  درکیم  وجتسج  هک  ار  یـسک  دوب -  هتخانـش  ار  رـشبم  وا  داد ... دوخ  نامهم  هب  ار  نآ 

نیـسحالم زین  یماطـسب و  یلعالم  شورفراب و  یلعدـمحم  الم  دـیامنیم و  هگرج  دراو  ار  دوخ  ماوقا  مامت  ابیرقت  نیـسحالم  دـنرز ، لـیبن 
تـسایر ناونع  هب  باب  لوبق  هب  اهنآ  هیـصوت  توعد و  دناهتـشاد و  یتیعقوم  ذوفن و  هیخیـش  ینعی  دیـس  ناوریپ  نیب  زا  هک  دناهدوب  یناسک 

نینمؤم نایئاهب  لوق  هب  هحفـص 80 ] ای [  دیدج  بزح  رد  هدراو  دارفا  مینیبیم  هک  هنوگ  نامه  هدـشیم . عقاو  لوبق  دراوم  بلاغ  رد  رثؤم و 
مظاکدیس دمحاخیش و  هطساو  هب  هدش  هدرتسگ  يهرفس  زا  شناتسدمه  باب و  هک  تسا  ياهدافتـسا  نیا  دناهدوب و  اهیخیـش  زا  الک  هیلوا 

راودـیما اب  هدوبر و  ار  اهیخیـش  حولهداس  دارفا  ناناوج و  لوقع  دـناهدادیم  تراشب  مئاق  روهظ  برق  هب  رفن  ود  هک  نیا  ناونع  هب  هدومن و 
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هک يروط  هب  دـناهدرکیم . يراکادـف  هب  قیوشت  عیجـشت و  ار  اهنآ  هریغ  رافک و  لـتق  کـلامم و  فرـصت  مئاـق و  هبلغ  حـتف و  هب  نتخاـس 
ردپ دید  میهاوخ  هک  يروط  هب  هدوب  یخیش  مه  هرهاط  دناهدوب ، نسمک  رایـسب  ناناوج  زا  اهیخیـش و  زا  هیلوا  دارفا  مامت  دوشیم  هظحالم 
ندش نشور  يارب  دوشیم و  نارهت  رومأم  یخیـش  دارفا  ندرک  ادیپ  دصق  هب  مه  نیـسحالم  هدوب و  هیخیـش  ياسؤر  نادـنمتدارا  زا  زین  ءاهب 
باـب هیلوا  ناگدـننک  تیعبت  اـی  یح  فورح  هـب  فورعم  رفن   18 منکیم : لـقن  اـج  نیا  رد  لـیبن  خـیرات  زا  ار  ریز  ياهتمـسق  بلطم  نیا 

رفن یماطـسب و 12  یلعالم  رگید  يهتـسد  وا و  هدازولاخ  رقاب  دمحم  نسحدمحم و  شردارب  نیـسحالم ، بکرم ، هتـسد  زا : دندوب  ترابع 
يارجا هب  ار  موحرم  دیـس  باحـصا  هک  نآ  زا  دـعب  نیـسحالم  بانج  يراب  . » دـناهدوب نایخیـش  زا  الک  هک  سودـق  هرهاط و  شناهارمه - 

اب هدازولاـخ  رقابدـمحم  ازریم  ناـشردارب و  نسحدـمحم  ازریم  دـندرک  تمیزع  فجن  هب  ـالبرک  زا  دـندومن  قیوشت  راوگرزب  نآ  ياـیاصو 
نادرگاش ریهاـشم  زا  هک  یماطـسب  یلعـالم  زور  دـنچ  زا  سپ  [ 81 ... ] دندیـسر هفوک  دجـسم  هب  رفن  هس  نیا  يراب  دـندوب ... هارمه  ناـشیا 

هب دـش  ماـمت  هک  نیـسحالم  يهزور  لـهچ  فاـکتعا  دـندش ... دراو  هفوک  دجـسم  هب  دوخ  ناـهارمه  زا  رگید  رفن  اـب 12  دوب  دیـس  موحرم 
هب هیبـیغ  يهقباـس  بسح  رب  دـیدرگ ... ناور  رهـشوب  بناـج  هب  فجن  تراـیز  زا  سپ  تشگرب و  فجن  هب  شاهدازولاـخ  ردارب و  یهارمه 

اجنآ رد  دیورب و  یناخلیا  دجـسم  هب  امـش  تفگ  اهنآ  هب  دـش و  ادـج  شاهدازولاخ  ردارب و  زا  دورو  زا  سپ  تشگ و  ناور  زاریـش  بناج 
اب 12 یماطسب  یلعالم  مدید  مدرک ، تعجارم  باب  لزنم  زا  هک  باتفآ  عولط  ماگنه  حبص  تفر ... باب  تاقالم  هب  دوخ  دیشاب و  نم  رظتنم 
هب ار  وت  ام  تسیچ  وت  يهراـبرد  اـم  داـمتعا  هک  ینادیم  بوخ  تفگ  نم  هب  یلعـالم  بش  دـندش . یناـخلیا  دجـسم  دراو  شناـهارمه  رفن 
نم میدرکیم ..! لوبق  ار  وت  ياعدا  گنرد  نودب  یتسه  دوعوم  مئاق  يدرکیم  اعدا  تدوخ  رگا  هک  مینادیم  وگتـسار  قداص و  ياهزادنا 

باوج رد  نیسحالم  دیرادن  زاب  بلط  زا  تسد  میباین  ار  دوخ  دوصقم  ات  میاهتفرگ  میمصت  هحفص 81 ] میاهدرک و [  يوریپ  ار  وت  میاقفر  و 
ناشکرابم روتسد  قباطم  هطساو  نیا  هب  ات  ماهدش  لوغـشم  سیردت  هب  رهـش  نیا  رد  ترـضح  نآ  نامرف  رما و  هب  رظن  نم  دندومرف : یلعالم 

ار دوخ  هملاکم  تفاتش و  دوخ  ناقیفر  دزن  دناهدربیپ . دوصقم  جنگ  هب  ناشیا  هک  درک  نیقی  یلعالم  دنامب . روتـسم  یفتخم و  تقیقح  نآ 
رد یکی  دنتخادرپ . تاجانم  اعد و  هب  هتفاتـش  ياهشوگ  هب  کی  ره  اروف  هدـش  لعتـشم  نانآ  بولق  ربخ  نیا  زا  تفگ  اهنآ  هب  نیـسحالم  اب 

همه و  تخانش ! ار  بوبحم  ترضح  یهلا  ماهلا  هب  یموس  درب ! یپ  تقیقح  هب  زامن  طسو  رد  يرگید  دیـسر ! كرابم  روضح  هب  ایؤر  ملاع 
کی دناهدش  نمؤم  رفن  هک 17  دندومرف  بش  کی  دـندش  عمتجم  یح  فورح  زا  رفن  قیرط 17  نیدب  دندش و  فرـشم  كرابم  روضح  هب 
دیـسر نیـسحالم  هب  یناوج  دنتفریم  لزنم  هب  كرابم  لکیه  اب  بابلا  باب  هک  یعقوم  رد  رـصع  ادرف  دمآ  دـهاوخ  ادرف  هک  تسا  یقاب  رفن 

هک يروتـسد  قباطم  نیـسحالم  دیـسرپ  نایملاع  بوبحم  زا  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  نیـسحالم  هدیـسر  رفـس  زا  نیح  ناـمه  دوب  مولعم  هک 
برغ قرـش و  رد  يزاسیم  رود  رما  تقیقح  زا  ارم  ارچ  تفگ  نیـسحالم  هب  درک و  تراشا  باب  ترـضح  هب  نوچ  هدادـن . یباوج  تشاد 
ملاوع رد  نکم  بجعت  دـندومرف ، ضرع  كرابم  روضح  هب  ار  هیـضق  حرـش  نیـسحالم  تسین . یهلا  رهظم  يرگید  راوگرزب  نیا  زج  ملاـع 

يریـسفت باب  زا  ناحتما  لیلد و  ناونع  هب  نیـسحالم  بش  نآ  رد  یباـب  عباـنم  قبط  [ . 82 . ] میدوب وا  رظتنم  ام  میدرک  هملاـکم  وا  اـب  حور 
نیا داد . ودب  هداهن  مان  کلملا » ةروس   » هک ار  لوا  تمـسق  درک و  عورـش  ار  ریـسفت  دـمحم  یلعدیـس  تساوخ و  فسوی  يهروس  يهرابرد 

ره زا  شیب  يو  اریز  داد ، نمآ » نم  لوا   » بقل نیـسحالم  هب  باـب  ءامـسالا .» مویق   » هب تسا  موسوم  باـب و  فیلأـت  نیرتلـصفم  زا  باـتک 
هب بقلم  یـشورفراب  یلعدمحمالم  اهنآ  نیرخآ  دـندیورگ و  ودـب  رگید  رفن  جـیردت 17  هب  هداـتفا و  يو  يهعدـخ  ریوزت و  ماد  رد  سک 

درک . مهاوخ  هراشا  نادب  نونکا  هک  دنهدیم  لیکشت  ار  یح » فورح   » رفن نیا 18  هتفرگ و  بقل  زین  نمآ » نم  رخآ   » هک تسا  سودق 

یح فورح 

« یح  » دراد یناوارف  تیمها  شناوریپ  باب و  دزن  رد  هک  فورح  باسح  دادعا و  يزاب  قبط  تسا و  بابدیس  هتخاس  یح  فورح  حالطصا 
حرش هک  هیورشب . نیسحالم  زا - : دنترابع  صاخـشا  نیا  رفن و  هدجه  ینعی  اب 10 ) يواسم  هفاضا ي  هب  يواسم 8  ح   ) اب 18 تسا  يواسم 
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یناجیرال و هحفـص 82 ] ناخیلقـسابع [  گنفت  ریت  هب  یـسربط ، يهعلق  ياهگنج  زا  یکی  رد  تسا و  هدمآ  تاحیـضوت  نتم و  رد  شلاح 
تسایر تمس  نیـسحالم ، كاله  زا  سپ  دوب و  یـسربط  خیـش  رد  زین  هیورـشب . نسح  دمحم  داتفا - . كاله  كاخ  هب  یفرـشا  ناخمیرک 

نز شردارب ، وا و  دـسر . لـتق  هب  ناـیگعلق  وزج  رد  درب و  ثرا  هب  ار  وا  زبـس » يهماـمع   » و ادهـشلادیس »  » یگتخاـس و بقل  هیباـب و  یگنج 
هارمه هشیمه  نیسحالم و  ییاد )  ) لاخ رسپ  رقابدمحم . دوب - . يدراهتـشا  بارتوبا  خیـش  نز  مه  ناشرهاوخ  دنتـشادن . يدالوا  دنتفرگن و 

یلعالم دش - . هتشک  رفس  نآ  رد  مه  تشاد و  روضح  زین  ناردنزام  هب  تکرح  رد  دش و  هدولآ  باب  هقرف  هب  نیسحالم  يهلیسو  هب  دوب  وا 
ار دوخ  يهیلوا  نادیرم  دمحم ، یلعدیس  یتقو  دیـسر و  زاریـش  هب  نیـسحالم  زا  دعب  یمک  دوب و  یتشر  مظاکدیـس  نادرگاش  زا  یماطـسب .

نوناق دودـح  زا  هک  شزیمآرفک  لاـعفا  لاوقا و  بساـنم  هب  اـجنآ  رد  تفر و  برع  قارع  فرط  هب  یلعـالم  داتـسرف ، فارطا  هب  غیلبت  يارب 
نیح رد  ایوگ  دیـسر . اجک  هب  شراک  لاح  هک  دشن  مولعم  هرخالاب  دوب و  نادنز  رد  هام  شـش  داتفا و  نادنز  هب  دوب ، جراخ  مالـسا  سدـقم 
مان هک  یناچوق . شخبادخ  الم  دندرک - . شتسین  هب  رس  ینامثع  تلود  ناگتـشامگ  ای  تشذگرد  هدش  رامیب  لوبناتـسا  هب  دادغب  زا  لاقتنا 

دومن هبوت  تشگرب و  باب  زا  يدوز  هب  اریز  دوب ، دنمتداعس  رتلقاع و  نیریاس  زا  هک  یناتسجب . نسحالم  تفرگ - . دوخ  هب  اهدعب  یلعالم 
یـشنم و وا  تشذـگ . شلاح  حرـش  يدزی . نیـسحدیس  يآ -  زاب  یتسکـش  هبوت  رگا  رابدـص  تسین  يدـیمون  هگرد  ام ، هگرد  نیا  [ . 83]
زا درک و  هبوت  تخادنا و  فت  باب  يور  هب  زیربت  رد  اما  درک . یهارمه  ار  باب  اج  همه  قیرهچ  وکام و  نادـنز  رد  دوب و  باب  يهدنـسیون 
مان هب  مه  وا  ردـپ  دیـسر . لتق  هب  هدـش  ریگتـسد  هیباـب  وزج  لاوش 1268  دـصق  ءوـس  رد  نارهط ، رد  رگید  راـب  یلو  تفاـی . تاـجن  گرم 
[ - هحفـص 83 دومن [ . ادـج  ندـب  زا  ار  وا  رـس  پوت  يهلولگ  دوب و  یـسربط  يهعلق  رد  مه  یلعدـمحم  وا  ردارب  دوـب و  یباـب  دـمحادیس ،

لیلجالم دومن - . تلصو  ناخمیرک  دمحم  جاح  نادناخ  اب  درک و  یفرعم  یخیـش  ار  دوخ  سرت  زا  اهدعب  يدزی . ناوخهضور  دمحمازریم 
هجاوم یلو  تفر  نامرک  هب  باب  طاسب  غیلبت  يارب  يو  یلیبدرا . فسویالم  دش - . هتشک  اج  نامه  دوب و  یـسربط  خیـش  يهعلق  رد  یمورا .

ات دیدرگ  غیلبت  لوغـشم  فلتخم  ياهرهـش  رد  سپ  نآ  زا  دربن و  شیپ  زا  يراک  دش و  ناخمیرک  دمحم  یجاح  موحرم  دیدش  تمواقم  اب 
شسوبحم دنتخانشیم  ار  يو  نوچ  نانآ  دش و  مالـسا  رکـشل  راتفرگ  اما  تفر . اج  نادب  يو  دمآ و  شیپ  یـسربط  خیـش  يهیـضق  هک  نیا 

هب هک  دوـب  وا  مه  تفر و  هعلق  هب  هدـش  دازآ  يو  دـندز ، نوخیبـش  مالـسا  رکـشل  رب  نیـسحالم  ياوـق  هک  موـش  بش  نآ  رد  یلو  دنتـشاد .
رد زین  یئوخ . دومحمالم  دـش - . هتـشک  ماجنارـس  نارگید  وزج  رد  اما  دنتـشاذگ  نیمأت  رارق  لوق و  ازریم  یلقیدـهم  اب  اضردیـس  یهارمه 
وا یغارم . دمحاالم  دوب - . باب  هب  ناگدنورگ  زا  سپس  یتشر و  مظاکدیس  نادرگاش  زا  لوا  مه  يدهمالم  وا  ردارب  دش . هتـشک  یـسربط 

تقیقح يهداج  زا  هک  یناسک  نیلوا  زا  ینیوزق . یلعدمحم  ازریم  دوب - . یتشر  دیـس  نادرگاش  زا  ادـتبا  رد  هعلق و  رد  هیباب  نیلوتقم  زا  زین 
جاح هب  دوب  موسوم  یلعدمحم  ازریم  ردـپ  دوب . يو  جاودزا  رد  هیـضرم  مان  هب  هرهاط  رهاوخ  تسا . هداتفا  نادایـش  ماد  رد  هدـش و  فرحنم 
ازریم گرزب  ردارب  ینیوزق  باهولادبع  رـسپ  يداه  ازریم  دـش - . هتـشک  یـسربط  خیـش  يهعلق  رد  یلعدـمحم  ازریم  ینیوزق . باهولادـبع 
يرمع دوب و  قارع  ناریا و  رد  غیلبت  رومأم  يزیربت . رقابالم  دوب - . نیوزق  رد  اهلاس  هدشن  دراو  لادج  گنج و  رد  يو  تسا . یلعدـمحم 
یـسک اهنت  وا  دمآ و  دهاوخ  روطـس  نیزا  سپ  شروش  رـش و  رپ  تایح  یناگدـنز و  حرـش  هک  نیعلاةرق  هب  فورعم  هرهاط . تفای - . زارد 
یشاوح نتم و  رد  شیب  مک و  شلاح  حرش  هک  تسا  شورفراب  یلعدمحم  شمان  سودق . هدیدن - . ار  باب  دیس  هک  یح  فورح  زا  تسا 

رتالاو رترب و  مه  باب  زا  ار  وا  ماقم  یناـج  ازریم  یجاـح  هک  يروط  هب  دوب  هیلوا  يهیباـب  مارتحا  دروم  تیاـهنیب  يو  هدـمآ . تاحیـضوت  و 
لاس تفه  تسیب و  باـب  هب  ندـیورگ  ماـگنه  رد  هدوب و  هحفـص 84 ] یتشر [  مظاکدیـس  نادرگاـش  زا  ناوج و  رایـسب  يو  تسا . هدرمش 
دوب ههام  هن  رفـس  نیزا  تشگزاب  رد  تفر . هکم  رفـس  هب  وا  اب  اهنت  دوخ  فارطا ، هب  غیلبت  دصق  هب  دوخ  عابتا  نداتـسرف  زا  سپ  باب  هتـشاد .

یجاح غیلبت  يارب  نامرک  هب  هک  دوب  صخـش  نیمه  زاب  دـنادرگ و  رهـش  رد  هدومن و  راهم  زاریـش  نارمکح  ار  رگید  رفن  ود  اـب  سودـق  هک 
حالطصا هب  ای  رفن  هدجیه  نیا  دوب . هنتف  يهیامریمخ  ناردنزام  ناسارخ و  تشدب و  عیاقو  رد  هک  دوب  صخـش  نیمه  زاب  تفر و  ناخمیرک 

لوا . دحاو  ینعی  دوشیم 19  باب  دوخ  اب  هفاضا 18 ) هب   1  ) یح فورح 
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نایباب دزن  دادعا  رابتعا 

یضعب هب  یسدق  هداعلاقراخ و  يهبنج  لحن  للم و  زا  یـضعب  رد  یلو  تسا . هدوب  مدرم  نیب  رد  میدق  زا  ماقرا ، فورح و  رارـسا  هب  داقتعا 
هدزاود تفه و  راهچ و  هس و  دادعا  دشاب . هدنام  روشآ  هدلک و  یفرخ  مدرم  تادقتعم  زا  مسر  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  هدش و  هداد  دادـعا 
برغم ندمتم  يایند  رد  مه  هدزیس  ددع  زین  نونکا  هکنانچ  دندشیم . هتفرگ  دب  لاف  هب  یلیلق  کین و  لاف  هب  یـضعب  مایالامیدق  زا  داتفه  و 
هتشذگ باب  هقرف  رد  تسا . هتفرن  نوریب  رـشب  نهذ  زا  تافارخ  يهرود  راگدای  نیا  زونه  تسا و  فورعم  تسوحن  هب  قرـشم  رد  مه  نیمز 
رارسا تسا ، يرـشب  دادرارق  لایخ و  يهجیتن  افرـص  هک  ماقرا  نیا  زا  هدش و  هداد  تیمها  لمج  باسح  ماقرا و  رارـسا  ددع و  هب  هک  نآ  زا 

دیامرفیم و هک  دننکیم  رثدملا  يهروس  رد  دـیجم  نآرق  يهیآ  هب  هراشا  باب  نیا  رد  تسا و  مرتحم  رایـسب  ددع 19  دنراد ، عقوت  یبیجع 
هب 19 ار  هام  ره  هاـم و  هب 19  ار  لاس  باب  میدـید  هک  نانچ  و  تسا ) خزود  کـلم  هب 19  هراشا  اج  نیا  رد  هک  نیا  وگ   ) رـشع ۀعـست  اهیلع 

هدناوخ اهل » ارهاظم   » دازآ و یساسا ، لیلدیب  ار  يرسک ) لاس و  رتشیب 4  ور  اهلاس 5  یضعب  رد   ) رگید زور  يهیقب 5  هدرک و  میسقت  زور 
. دنتسنادیم صاخ  یمارتحا  بحاص  رابنهاگ  مان  هب  ار  لاس  رخآ  زور  هک 5  نیا  زا  یتشدرز ، تامیسقت  هب  تسا  هیبش  هبسنلاب  میسقت  نیا  و 
زا کی  ره  یتشترز  ياههام  رد   ) هدـناوخ صاـخ  یمـسا  هب  ار  زور  ره  ناـیتشترز  دـننام  مه  هتفه  ياـهزور  يهیمـست  رد  هک  هنوگ  ناـمه 

یهلا مالک  دنیوگیم  دوشیم .) رارکت  هام  رد  هک  هتفه  زور  تدم  يارب  تسا  مسا  تفه  طقف  هیباب  نایم  رد  اما  دراد . صاخ  یمسا  اهزور 
عنمـالا هللا  مسب  هب  ار  ینامـسآ  یهلا و  مـالک  نیا  اـهنآ  دوـخ  اـما  دراد . فرح   19 میرک ) نآرق  لـمنلا  هروـس   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مـسب 
هللامالـس نیـسح » نسح ، همطاف ، یلع ، دمحم ،  » هللالآ نت  جنپ  مان  دـنیوگ  یتح  تسا . فرح  زین 19  نیا  دنیوگ  دناهداد و  رییغت  سدـقالا 

رب مه  ار  يرامش  هاگ  یخیرات و  تامیسقت  باب  تسا ، یتیصاخ  ار  هک 19  مهوت  نیا  يور  تاـهج و  نیمه  هب  تسا . فرح  زین 19  مهیلع 
هب هفاضا ح  هب  هفاضا 1  هب  و   ) لاس اب 19  تیواسم  دحاو  باب ، شیادیپ  زا  لوا  دحاو  دـسیونیم  الثم  هدراذـگ . هحفص 85 ] هدزون [  ددع 
رد هفاضا 19 .) هب   1260  ) هدرک اعدا  باب  هک  لاس 1260  زا  دعب  لاس  ینعی 19  هفاضا 2 .) هب  هفاضا 8  هب  هفاضا 1  هب  يواسم 6  هفاضا د 

ناشرکذ هک  هیلوا  نینمؤم  رفن  هدـجیه  اب  دیـس  دوخ  زا  تسا  ترابع  هیباب  لوا  دـحاو  تسا . دـحاو »  » باسح يانبم  زاب  مه  نادـیرم  دادـعت 
نز نیا  يهراـبرد  تسا . یح  فورح  ناـمه  زا  يزاریـش و  دـمحم  یلع  ناراـی  زا  یکی  میدـید  هک  هنوـگ  ناـمه  نیعلاةرق ، [ 84  ] تشذگ

رتشیب ار  وا  ات  دناهداد  نخـس  داد  دروم  نیا  رد  دناهتـساوخ  هچ  ره  نایئاهب  نایباب و  هک  اصوصخم  تسا  اهنابز  رـس  رب  يدایز  ياهناتـساد 
زین ام  تسا . هدرک  یفرعم  ار  يو  هدوب  هنوگ  نامه  دراد و  نیعلاةرق  يهرابرد  یحرش  باب  يهنتف  باتک  رد  هنطلسلا  داضتعا  دننک . هتسجرب 
رظن هب  نینچ  یلو  باوبالا -  باب  حاـتفم  وـالکین  باـتک  دناهتـشون -  جاـتنیرز  ار  وا  یـضعب  میریگیم . هرهب  اههتـشون  نآ  زا  اـج  نیا  رد 

همطاف دوخ  ردام  مان  هب  ار  وا  نیعلاةرق  ردـپ  قحلا ) روهظ  باتک   ) تسا هدوب  هیکز  شبقل  همیلـسما و  شاهینک  همطاف و  شماـن  هک  دـیآیم 
ه- لاس 1233 -  رد  [ 85  ] نیعلاةرق دزیم  گناب  هملـس  وا  ار  وا  هکلب  درکیمن  ادـص  مان  نآ  هب  ار  وا  ردام  مارتحا  ساپ  هب  یلو  دوب  هدـیمان 

دمحمالم دوخ  رگید  ردارب  ود  اب  یناغرب  حلاصالم  شردپ  دش . دلوتم  دندوب  زین  دهتجم  هک  یناحور  ملع و  لها  یبهذـم و  ياهداوناخ  رد 
هحفـص 86] ناشیا [  گرزب  ردارب  صوصخ  هب  دندوب ، فورعم  ناریا  رـسارس  رد  داهتجا و  يهجرد  بحاص  هس  ره  یلعدـمحمالم  یقت و 
هک تسا  یسک  لوا  وا  و  دوب . ریگتخس  نیبکیراب و  تیاهنیب  مالسا  نیبم  نید  قیاقد  تیاعر  رد  روهشم و  یهیقف  یناغرب  یقت  دمحمالم 

دـسج اـی  تسا  يرـصنع  ندـب  اـب  تاوما  ثعب  هک  هلأـسم  نیا  رـس  رب  هیخیـش ، هقرف  سـسؤم  1166 ق )  - 1242  ) یئاسحا دـمحا  خیـش  اب 
مالک فلاخم  ار  وا  رظن  یقتدـمحمالم  دریگیم  ماجنا  یئایلقروه  دـسج  اب  ثعب  هک  تشاد  هدـیقع  دـمحا  خیـش  نوچ  داتفارد و  يرهوج ،

ۀبوجا  » ماـن هب  تشوـن  ياهلاـسر  دوـخ  نارادـفرط  زا  یکی  خیـش  دوـمن و  عـنم  يو  رادـید  زا  ار  مدرم  دـناوخ و  رفاـک  ار  وا  تسناد و  ادـخ 
زاب نیتسخن  قنور  هرابود  ار  دمحا  خیش  طاسب  هک  دش  نآ  زا  عنام  یقتدمحمالم  ذوفن  یلو  درک . عافد  دوخ  يهیرظن  زا  نآ  رد  و  لئاسملا »

. دیـسر لتق  هب  هار  نیرد  زین  تبقاع  دوب و  رارقرب  هیخیـش  ياملع  يهلـسلس  یقتدمحمالم و  نیبام  ینمـشد  دعب  هب  خیرات  نآ  زا  [ . 86  ] دیآ
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نیا رد  ار  دوخ  تشادن و  ینمشد  دوخ ، ردارب  دننام  هیخیش ، هب  تبسن  اما  دوب ، بصعتم  نید  رما  رد  هک  دنچ  ره  حلاصالم  يو  رگید  ردارب 
. دیدرگ يو  يدج  رادفرط  هدومن و  ذملت  یئاسحا  دـمحا  خیـش  دزن  یلعدـمحمالم  ینعی  موس  ردارب  اما  تفرگیم . فرطیب  عازن  ثحب و 

لماوع نیمه  تشاد . اناوت  سب  ياهظفاح  بیجع و  یتسارف  شوه و  همطاف  دش . دلوتم  حلاصالم  رتخد  همطاف  هک  دوب  ياهداوناخ  نینچ  رد 
ینادـناخ رد  يو  هک  صوصخ  هب  دـنک ، یناـیاش  تفرـشیپ  یمالـسا  موـلع  تامدـقم  نتفرگارف  ثحب و  سرد و  رد  يو  هک  دـیدرگ  ببس 

: دندوب هدرک  داجیا  هسردم  ود  دوخ  لزنم  یگیاسمه  رد  شناردارب  یقتدمحمالم و  دوب . هدش  دلوتم  نید ، مولع  رد  ثحب  لها  یناحور و 
رگیدکی اب  ناردارب  ناشیا و  نادنزرف  اهومع و  نیب  هشیمه  ریخا  يهسردـم  نیا  رد  دوخ . يهداوناخ  دارفا  يارب  يرگید  بالط ، يارب  یکی 

ینید و تاحالطـصا  اب  یکدوک  زا  تهج  نیمه  هب  تشاد و  تکرـش  تارجاشم  تاثحابم و  نیرد  همطاف  هدوب و  رارقرب  هجاـحم  هثحاـبم و 
مدرم زا  یضعب  بجعت  بجوم  يو  طیسب  تاعالطا  ایوگ  هک  نیا  ات  دوب ، هدش  هدیزرو  تاثحابم  نیرد  هتفرگوخ و  المع  رابخا  ثیداحا و 
بلغا همطاف  دنتفرگیم . کمک  وزا  شیوخ  یبهذم  جایتحا  دروم  یهقف  لئاسم  رد  نانز  زا  ياهدع  هدـش و  ناگیاسمه  یماع و  یحطس و 

دوخ يهدازردارب  هک  یقتدمحمالم  دیسرپیم . ار  دوخ  تالاکشا  ای  تفرگیم  لاکشا  درکیم و  هلخادم  دوخ  يومع  ردپ و  تاثحابم  رد 
همطاف درک و  يراگتساوخ  دمحمالم  شیوخ  رـسپ  يارب  ار  يو  دید  هحفص 87 ] زین [  لامج  بحاص  ینید ، تاعالطا  نتـشاد  نیع  رد  ار ،

هب يرگید  دش  فورعم  لیعامسا  خیـش  هب  یکی  اهدعب  وا  نارـسپ  زا  رتخد . کی  رـسپ و  ود  دروآ : دنزرف  هس  وا  زا  تفر و  يوش  يهناخ  هب 
شور دیاقع و  زا  تدش  هب  یقتدمحمالم  دوب و  هتفرگ  الاب  تخـس  هیخیـش  هعرـشتم و  نیب  فالتخا  هک  دوب  عقاوم  نیمه  رد  میهاربا . خیش 

هدیورگ هیخیـش  يهقرف  هب  وا  رتکچوک  ردارب  یلعدمحمالم  میتفگ  هک  نانچ  یلو  دومنیم -  هلمح  هیخیـش  هب  درکیم و  تیامح  هعرـشتم 
هب دش و  دنمقالع  هیخیش  دیاقع  لوصا و  هب  تخـس  همطاف  تخاس -  انـشآ  دمحا  خیـش  بهذم  لوصا  اب  زین  ار  همطاف  هک  دوب  وا  مه  دوب و 

یتقو دیس  درک . ادیپ  هبتاکم  دوب  یئاسحا  دمحا  خیش  فلخ  درگاش  هیخیـش و  هیلع  قفتم  ملـسم و  ياوشیپ  هک  یتشر  مظاک  دیـس  اب  يدوز 
دناوخ نیعلاةرق »  » قیوشت ناونع  هب  ار  يو  نامز ، مسر  هب  هدرک و  بجعت  ینید  لئاسم  رب  يو  يهطاحا  زا  دـید ، ار  يو  تالاؤس  بیتاکم و 

تشاد و فوطعم  دوخ  هب  ار  نیعلاةرق  ساوح  مامت  ناشیا  بتک  صحفت  هیخیـش و  راـثآ  رد  هعلاـطم  رارمتـسا  دـعب  هب  خـیرات  نآ  زا  [ . 87]
لامعا دوش . رازاب  هچوک و  يوک و  راپـسهر  هداتفا و  رود  هب  یئوشانز  فده  یگدنز و  زا  دش  ثعاب  درک و  ضوع  ار  وا  یگدـنز  مکمک 
هلداجم هرجاشم و  ثحب و  هب  ناشراک  تعاس  ره  تشادـن و  تقفاوم  شیوخ  رهوش  ردـپ  تسایق  لالدتـسا و  زرط  رهوش و  دـیاقع  اـب  يو 

هب هدیرب ، یگدنز  هناخ و  رهوش و  زا  دنزرف  هس  نتشاد  اب  نیعلاةرق  دوبن ، لمحتلباق  مادک  چیه  يارب  عضو  نیا  نوچ  ماجنارس  دیـشکیم و 
هبتاکم یتشردیـس  اب  ابترم  دوب و  هتخادرپ  هیخیـش  دـیاقع  يدابم و  هب  رتمامت  هچره  یترارح  اـب  ناـنچ  مه  نیعلاةرق  تفر . دوخ  ردـپ  لزنم 

نیا زا  ار  وا  رطاخ  تحایـس  ریـس و  ترفاسم و  دیاش  دنک  البرک  هب  يرفـس  يو  هک  دنتـسناد  حالـص  دندید  نینچ  نوچ  شماوقا  درکیم و 
قوش هب  نیعلاةرق  دوب . تاـبتع  مزاـع  دوخ  رهوش  اـب  هیـضرم  شرهاوخ  عقوم  نیا  رد  هک  صوصخ  هب  دـیامن ، فرـصنم  زیمآنونج  لاغتـشا 
رورـس یلع  نب  نیـسح  مرکا ، ربمغیپ  طبـس  رازم  يالط  ياهدـبنگ  يهدـننکهریخ  قرب  دیـسر و  البرک  هب  هک  نیا  ات  داـتفا ، هار  دیـس  رادـید 

تـسناوتن قاتـشم  درگاش  دوب و  هدرم  مظاکدیـس  يو  دشرم  ماگنه  نیا  رد  اما  دروخ . وا  نامـشچ  هب  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  نادـیهش و 
نآ رد  داد . همادا  ار  دیـس  ثحب  سرد و  طاـسب  دـنام و  يو  يهجوز  دزن  مظاکدیـس  جاـح  يهناـخ  رد  نیعلاةرق  دـنیبب . ار  دوخ  ملعم  يور 

هداتفا وپاکت  هب  ناریا  درگادرگ  تقیقح  سمـش  دوخ  حالطـصا  هب  اـی  دوصقم  صخـش  رادـید  دـصق  هب  دیـس  نادرگاـش  زا  یمین  راـگزور 
هفوک و دجسم  رد  فاکتعا  زا  سپ  دش  هراشا  وا  هب  هک  ياهیورـشب  هحفص 88 ] نیـسحالم [  مان  هب  يو  نادرگاش  زا  یکی  هلمج  زا  دندوب .

رود رظن  زا  ارم  يدیـسر  دوصقم  هب  رگا  هک  تشون  ودـب  نیعلاةرق  دـش و  هناور  سراف  ناهفـصا و  يوس  هب  ینیـشنهلچ ، تضاـیر و  لـمحت 
نیعلاةرق دنتشگیم ، دوصقم  صخش  یپ  رد  وک ، هب  وک  هچوک  هب  هچوک  یتشردیس  باحـصا  هک  یلاح  رد  تفریذپ . زین  نیـسحالم  رادم .

تخادرپیم و یهقف  ینید و  تالاکـشا  حرط  لح و  عفر و  هب  تسـشنیم و  هدرپ  سپ  رد  دوب و  هدرک  دـیدجت  ار  یتشردیـس  سرد  هزوح 
وا هب  داتفا و  بابدیـس  ماد  هب  زاریـش  رد  دـش ، رکذ  هک  یتیفیک  هب  نیـسحالم  فرط  نآ  زا  تشادیم . هگن  مرگ  ناـنچمه  ار  هخیـش  طاـسب 
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اهنت نیعلاةرق  داد . رارق  هـیلوا  رفن  ینعی 18  یح  فورح  دادعا  رد  مه  ار  وا  باب  داد . ناشن  ودـب  مه  ار  نیعلاةرق  بوتکم  انمـض  دـیورگ و 
یلعالم دورو  نیـسحالم و  ذغاک  ندیـسر  [ . 88  ] هدیدن ار  دـمحم  یلعدیـس  هرخالاب  مه  هدـش و  یح  فورح  ءزج  هنابئاغ  مه  هک  یـسک 

تخاس نوگرگد  دوب  دعتسم  رش  روش و  يارب  شاهدام  هک  ار  نیعلاةرق  دمحم ، یلعدیس  چوپ  یئاعدا  طاسب  نیغلبم  زا  رگید  یکی  یماطسب 
لمحت نیدکاپ  مدرم  هک  اج  نآ  ات  دیدرگ ، البرک  ناملـسم  نیدـتم و  مدرم  ضارتعا  بجوم  ینعم  نیا  دـش و  باب  غلبم  انلع  هک  يروط  هب 

. دندرک نارابگنس  دوب  نیعلاةرق  يانکس  لحم  هک  ار  یتشردیـس  يهناخ  دندومن و  یبیجع  هحفـص 89 ] ماحدزا [  هدرکن ، ار  تافرخزم  نیا 
هب ادتبا  يو  رهش ، نیا  رد  درک . دیعبت  دادغب  هب  ار  نز  نآ  قارع  یلاو  ماجنارس  هک  نیا  ات  دنوش  هتـشک  ياهدع  شروش  نیا  رد  دوب  کیدزن 

تماقا هب  روبجم  ار  وا  یلاو  تخادنا  هار  غیلبت  طاسب  دش و  داسف  يهیام  مه  اج  نآ  رد  هک  نآ  زا  سپ  یلو  تفر ، لبـش  دـمحم  خیـش  هناخ 
هک زور  نامه  زا  نیعلاةرق  تفر . هناخ  نادب  نیـسحالم  رهاوخ  ردام و  ینعی  دوخ  ناهارمه  اب  وا  درک و  یـسولآ  يدنفا  دومحم  يهناخ  رد 
زا هکلب  دیـس  نادـیرم  ریاس  زا  هار  نیا  رد  درکیمن و  تیاعر  ار  مالـسا  تناید  لوصا  رگید  تفریذـپ ، ار  دـمحم  یلعدیـس  یهاو  ناـنخس 

ینعم نیدب  درک ، زواجت  تراسج و  مالسا  تناید  دودح  هب  انلع  هک  دوب  یسک  لوا  وا  داتفا . رتولج  زین  دوخ  لقعلا  فیخس  هارمگ و  دشرم 
مانـشد يو  هارمگ  نارادـفرط  دـمحم و  یلعدیـس  هب  دوـخ  يهیمالـسا  يهقح  يهقیرط  ظـفح  هار  زا  هبـسک  مدرم و  ـالبرک ، رد  نوـچ  هـک 

دـندیرخیمن و يزیچ  نایرازاب  زا  تسا ، رفاک  دـنک  بس  ار  عبار  نکر  لماک و  يهعیـش  هک  ره  هک  نیا  ناونع  هب  باب  نادـیرم  دـندادیم ،
هتـسناد ءاهرـسک ) هب   ) تارهطم زا  یکی  ار  هللالآ  رظن  باب  هلاسر ، نآ  رد  دـش و  رـشتنم  باب  عورف  يهلاسر  هک  نآ  زا  سپ  دـندروخیمن .

رازاـب رد  هچنآ  متـسه  (ع ) همطاـف ترـضح  رهظم  نم  هک  اـج  نآ  زا  تفگ : دوخ  باحـصا  هب  یهارمگ  تلالـض و  يور  زا  نیعلاةرق  دوـب ،
هیباب مسر  تشذـگ  نتم  رد  هچنانچ  دـندرک . نینچ  زین  يو  نادـیرم  دوشیم . رهاط  میامن  رظن  نم  هچ  ره  منک و  رظن  ات  دـیروایب  دـیرخیم 

یناونع ناـنچ  دوخ  يارب  زین  نز  نآ  دـندناوخیم و  نیملـسملاریخ  ترتع  هللالآ و  زا  یکی  ماـن  هب  ار  دوخ  ناـسک  زا  کـی  ره  هک  دوب  نیا 
یلو درکیم ، وگتفگ  هدرپ  سپ  زا  مدرم  ربارب  رد  دنچ  ره  دادغب ، تماقا  مایا  رد  تشادـن . هدـیقع  مه  باجح  هب  نیعلاةرق  دوب . هدرک  لعج 

هرجاشم ثحب و  هب  دشیم و  رهاظ  نانآ  ربارب  رد  دناشوپب  ار  دوخ  يور  هکنآیب  هکلب  دوبن  باجح  هب  دـیقم  دوخ  صاخ  نادـیرم  نایم  رد 
ثیداـحا هب  نیعلاةرق  دـندرک . ضارتعا  راـک  نیا  هب  تسیچ  ضرغ  هک  دـندوب  هدـیمهفن  زونه  هک  باـب  نیدـقتعم  زا  ياهدـع  تخادرپیم .

رارق دهد ، باوج  ار  نانآ  حیحص  ضارتعا  تسناوتن  نوچ  اما  دومن . داهشتسا  تسین  مزال  نیفک  هجورتس و  هک  لاوقا  یضعب  دش و  لسوتم 
رد دمحم  یلعدیس  دزن  هب  مظاکدیس  مراحم  زا  یکی  هارمه  هب  ياهمان  نیاربانب  دوش . یشسرپ  هراب  نیرد  دمحم  یلعدیـس  زا  هک  دش  نیا  رب 

یلعدیـس زین  اج  نآ  زا  نوچ  تفر . ناهفـصا  هب  وا  یپ  رد  هتفاین  زاریـش  رد  ار  ناهارمگ  ياوشیپ  نیغورد و  ربمغیپ  دصاق  دنداتـسرف . زاریش 
سپ دـصاق  هارمه  داد و  باوج  ار  همان  نآ  باب  دیـسر . باب  رظن  هب  نیفلاخم  نیعلاةرق و  يهمان  وکام  رد  دـندوب . هدرب  وکاـم  هب  ار  دـمحم 

، دـمحم یلع  ازریم  هک  نآ  زا  سپ  همان  نیا  رد  دـندناوخ . ار  ذـغاک  دـندش و  عمج  هیمظاـک  رد  هیباـب  هورگ  دیـسر ، باوج  یتقو  داتـسرف .
« ةرهاط ۀلماع  ۀملاع  ۀقیدص  ةأرما  اهنا  ملعا  او  دوب ...« : هتشون  نیعلاةرق  هحفص 90 ] هب [  عجار  دوب ، هدناوخ  لزلزتم »  » ار نیعلاةرق  نیفلاخم 
هک ار  دیدج  طاسب  هدیچیپ و  تعاطا  زا  رس  يدایز  يهدع  عیقوت  نیا  رثا  رب  هک  دنچ  ره  تفرگ . رارق  يو  بقل  هرهاط  يهملک  هظحل  نآ  زا 
رد تماقا  یط  تفر . الاب  دندوب  باب  تعاطا  يهلحرم  رد  زونه  هک  یناسک  دزن  رد  نز  نیا  تیعقوم  یلو  دندرک ، كرت  دوب  مالسا  فلاخم 

يادص رس و  عومجم  دناوخارف و  هلهابم  هب  هکلب  هلداجم  هب  ار  عیـشت  تنـس و  لها  ياملع  تشادنرب و  تسد  غیلبت  ثحب و  زا  هرهاط  دادغب 
زین ناریا  هب  نز  نـیا  دورو  [ 89  ] دـندرک دـیعبت  ناریا  هب  قارع  زا  ار  يو  ینامثع  ناطلـس  رما  هب  هک  اجنآ  ات  دروآرد  ار  اـملع  مدرم و  هوجو 

ات یضعب  هاشنامرک و  ات  ار  وا  ياهدع  دندرک . هقردب  ار  يو  يدایز  دادعت  هب  يو  نادرگاش  نادیرم و  هکلب  تفرگن ، تروص  ادص  رـسیب و 
زا دوخ  يهفیظو  قبط  املع  غیلبت و  توعد و  زا  نوچ  دشیم . اپ  هب  بوشآ  دیـسریم  نیعلاةرق  ياپ  اج  ره  دندومن . یهارمه  ار  يو  نادمه 
هار هب  یئوهایه  بوشآ و  تدم  نیا  رد  دومن و  فقوت  زور  لهچ  هاشنامرک  رد  يو  دنداتـسیایمن . زاب  يو  دـیاقع  راشتنا  يریگولج  عنم و 
يو ناشیوخ  شیپ  یـسک  هنایفخم  هدمآ  هوتـس  هب  دهتجم  هللادـبع  اقآ  هک  نآ  ات  درک  توعد  هلهابم  هب  ار  رهـش  نیدـهتجم  یتح  تخادـنا .
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زا ار  يو  هنابـش  پیترـس ، ناخ  یلعرفـص  يهعبات  دارفا  کمک  هب  زین  يو  ءابرقا  دـنرب . نوریب  ناـهاشنامرک  زا  يوحن  هب  ار  يو  هک  داتـسرف 
ار وا  هدیـسر  يو  ناردارب  هرخالاب  هک  نیا  ات  تفرگرد  عازن  گنج و  دش و  دیدجت  طاسب  زاب  مه  نادمه  رد  یلو  دـندرب . نوریب  هاشنامرک 
وا اب  رفن  دنچ  اهنت  دومن و  نادمه  تماقا  هب  رما  یمین  تعجارم و  هب  رما  یمین  ار  دوخ  نادـیرم  نیعلاةرق  دـندرک . یـضار  نیوزق  هب  نتفر  هب 

دراو نیوزق  هب  نیعلاةرق  هک  نیمه  [ . 90  ] دنتفای تعجارم  يهزاجا  زین  نادمه  رد  نیفقوتم  هام  کی  زا  سپ  دـنتفر و  نیوزق  هب  هدـش  هارمه 
هب نز  نیا  راک  زا  يواکجنک  قیقحت و  يارب  زین  ارثکا  دندش و  يو  تاملک  يهتفیرف  ياهدع  دیدرگ . اپرب  یشوج  بنج و  رهش  نآ  رد  دش 

یئاوسر یماندـب و  زا  هتـشذگ  راوگرزب  نیدـتم  هیقف  یقتدـمحمالم  هک  تسا  یهیدـب  تفرگ . ـالاب  تخـس  يو  راـک  دـندروآ و  يور  يو 
نوچ درکیم و  ضارتعا  تخس  عضو  نیا  هب  تبسن  دنک و  لمحت  مالـسا  تناید  هب  ار  وا  يهلمح  نیهوت و  تسناوتیمن  هدازردارب ، دادترا 
هلمح تخـس  نانادـب  ربنم  رـس  رب  تسنادیم  وهایه  شاشتغا و  نیا  دـجوم  ار  بابدیـس  اریخا  یتشر و  مظاکدیـس  یئاـسحا و  دـمحا  خـیش 

دوب هحفـص 91 ] نیا [  مه  نیعلاةرق  اب  یقتدمحمالم  دـیدش  دروخرب  رگید  تلع  کی  دومنیم . يراددوخ  نعل  بس و  راهظا  زا  درکیم و 
دـشن رـضاح  یتح  تفرن و  راب  ریز  يهدازردارب  درک ، هجاحم  ثیداحا  ادـخ و  باتک  ناـبز  هب  وا  اـب  هچ  ره  نیوزق  هب  دورو  يادـتبا  رد  هک 

نعل ار  بابدیس ) مظاکدیس و  دمحا و  خیش   ) لماک نایعیـش  يو  تفگ  هک  ناونع  نیدب  دنک . یناگدنز  شیوخ  رهوش  دمحمالم  اب  هرابود 
هلمح ربنم  رـس  رب  نانچمه  یقتدمحمالم  لاح  ره  هب  تسین . ریذپناکما  یتشآ  حلـص و  ام ، نایم  ماهرهاط و  نم  تسا و  رفاک  سپ  دنکیم 

الم دزن  هب  ار  وا  دـندزب و  بوچ  گنـس و  اب  مدرم  وا  رما  هب  دوب  هدـش  دراو  نیوزق  هب  هزات  هک  ار  نانآ  زا  یکی  یتقو  یتح  درکیم . هیباب  هب 
نانآ دوزفا ، دـنت  بصعتم و  هیباب  يهنیک  رب  هعقاو  نیا  دـندز . يدایز  بوچ  دـندرک و  کلف  یتخـس  هب  ار  يو  ات  داد  نامرف  مه  وا  دـندروآ 
هراب نیا  رد  دـننادب و  يربم  یقتدـمحمالم  لتق  تمهت  زا  ار  نیعلاةرق  هک  دـنراد  یعـس  هیباب  هک  نیا  اـب  دـندومن . ار  درمریپ  نآ  لـتق  دـصق 

دنچ کی  هچ  تسا . هدوب  يو  عالطا  رما و  هب  یناحور  درم  نآ  لتق  هک  دـنکیم  تباث  یخیراـت  نقتم  كرادـم  یلو  دـننکیم ، یتاـهیجوت 
دومن و جراـخ  نیوزق  زا  رارـصا  هب  دـندوب ، هدـمآ  نیوزق  اـت  وا  یهارمه  هب  هک  ار  برع  دارفا  زا  یعمج  يو  هیـضق ، نیا  عوقو  زا  لـبق  زور 
هب دـناهدنام و  یمهم  راک  يارب  نانآ  تفگ  دـنیآیمن ؟ نارگید  میهارباالم و  حـلاص و  خیـش  ارچ  تفگ  هک  نانآ  زا  یکی  باوج  رد  یتح 

، رما نیا  زا  دعب  زور  هدزناپ  دیـشاب . هدنام  ماگنه  نآ  ات  رهـش  نیا  رد  امـش  هک  مهاوخیمن  نم  دش و  دـهاوخ  یئاغوغ  رهـش  نیا  رد  يدوز 
، دوب هتسشن  هداجس  رـس  رب  دمحمالم  یتقو  رحـس  ماگنه  رد  هک  تسا  نینچ  راصتخا  هب  نآ  تیفیک  دمآ . شیپ  یقت  دمحمالم  لتق  يهعقاو 
رب رکنم  یمخز  درک و  حورجم  ياهزین  رـس  اب  ار  يو  باب  ياجرباپ  نیدـقتعم  زا  هیخیـش و  بهذـم  نیبصعتم  زا  يزاریـش  مان  حـلاص  خـیش 

بـصعت دوخ و  یئوجتقیقح  هار  دیهـش  هک  هراچیب  درمریپ  یناحور  زور ، ود  ات  دش . هتفاکـش  يو  نابز  هک  يروط  هب  دز  دمحمالم  ناهد 
تلع هب  تسناوتیمن  دشیم ، هنـشت  تخـس  نآ  دوجو  اب  دوب و  هدـنز  دوب  هدـش  دوخ  سورع  هدازردارب و  هلمج  نم  هارمگ  نیدیب  یعمج 

ياهدیقع نتـشاد  مرج  هب  ار  زجاع  درمریپ  نیدتم و  یناحور  تفگ . تایح  دوردب  یعیجف  عضو  اب  هرخالاب  دـشونب . بآ  ناهد  نابز و  مخز 
ناوتیمن یـشوپهدرپ  هنوگچـیه  هب  هک  تسا  یمرج  دـشاب ، يو  هدازردارب ، لـتاق  هک  صوصخ  هب  شارخلد ، عـضو  نادـب  مه  نآ  نتـشک ،

هب تایلمع  نیا  یتشز  یتح  دنتـشون و  دـنتفگ و  یلـصفم  بلاطم  لمع  نیا  یتشز  رد  دنتـسناوت  هک  اج  نآ  ات  هقرف  نیا  نیفلاخم  هتبلا  درک .
نیـسح ازریم  دید ، میهاوخ  هک  نانچ  دناهدادن . ناشن  تیاضر  يور  نادنچ  نیعلاةرق  ياهيوردـنت  هب  زین  هقرف  لها  اهدـعب  هک  هدوب  يدـح 

ردهب میناوتیمن  مدرم  يهلک  زا  زونه  درک و  یتمکحیب  هعفد  کی  نیعلاةرق  هک  تسا  هتفگ  يو  ياهيدنت  نیعلاةرق و  قح  رد  اهدعب  یلع 
راوـگرزب ملعا و  دـهتجم  هب  تبـسن  هک  مدرم  درک و  نیوزق  مدرم  رد  یبـیجع  ریثأـت  نیعلاةرق  لـمع  نیا  لاـح  ره  هب  هحفـص 92 ] میروآ [ .

زا سپ  هک  یقت -  دمحمالم  رـسپ  دمحمالم  هک  صوصخ  هب  دـندومن ، ار  وا  نیلتاق  صاصق  ياضاقت  ادـج  دنتـشاد  دـحیب  یتدارا  شیوخ 
يارجا رد  دوب  هدش  هفاضا  نادب  مه  یشکردپ  هاگنآ  هک  هتشذگ  راتفر  يهنیک  رثا  رب  دندناوخ -  ثلاث  دیهش  ار  وا  ناناملسم  ندش  هتـشک 

سبح فیقوت و  راـک  هب  تسد  تموکح  لـتق  نیا  یپ  رد  [ . 91  ] درک ناوارف  يدهج  نیعلاةرق ، هصاخ  ردپ ، ناگدنـشک  لتق  ذـخا و  مکح 
زا ار  ناراکمه  اقفر و  ریاس  رگم  ات  دومن  لتق  هب  رارقا  احیرـص  مکاح  دزن  رد  يزاریـش  حلاص  دیـس  مان  هب  هیباب  زا  یکی  یلو  دـش . نینونظم 
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ار هیباب  زا  رفن  شش  قاطنتـسا ، شـسرپ و  زا  سپ  هرخالاب  تشادن . رب  بیقعت  زا  تسد  یلو  دومن ، فیقوت  زین  ار  يو  تموکح  دناهرب ، لتق 
هدوـب و هیخیـش  لـئاسم  هب  نیدراو  زا  ود  ره  هک  یتـالحم  میهاربا  ازریم  برع و  حـلاص  ازریم  هلمج  نآ  زا  دنداتـسرف . نارهط  هب  دـنتفرگ و 
تخیرگب و نیرومأم  تسد  زا  هک  يزاریـش  حـلاص  ازریم  ینعی  یلـصا  لتاق  رگید  دـندوب و  هدـمآ  نیوزق  ات  برع  قارع  زا  نیعلاةرق  هارمه 

يهلولگ یتلود  ياوق  فرط  زا  يزور  تسویپ و  سودق  هب  بقلم  یـشورفراب  یلعدمحم  الم  باحـصا  هب  هک  نآ  ات  دوب  يراوتم  دنچ  کی 
وا هدمآ  شرس  رب  يرگید  يهلولگ  اما  دیامن  شوماخ  ار  شتآ  تساوخ  خیش  تفرگ . شتآ  داتفا و  یلعدمحم  الم  قاطا  شوپرس  رب  پوت 

ندیسر زا  لبق  نیرومأم  ياهيریگتخـس  رفـس و  جنر و  رثا  رب  دوب ، ریپ  هداعلاقوف  نوچ  هللادسا  یجاح  رفن  شـش  نیا  زا  درک . كاله  ار 
لتاق يزاریـش  حلاص  خیـش  یلو  دش  هدیرب  شرـس  يو  تسد  هب  دندرپس و  دـمحمالم  هب  زین  ار  برع  حـلاص  خیـش  تشذـگرد و  نارهت  هب 

هک تساوخیم  دوب ، بهتلم  نازوس و  راوگرزب  فیرـش و  يردپ  لتق  زا  زونه  هک  دمحمالم  دیدرگ . رارف  هب  قفوم  میتفگ  هک  نانچ  یلـصا 
نادـب هرخالاب  ات  داتفین  دـیفم  درک  سامتلا  ردـق  ره  دـمحمالم  دادـن . تیاضر  رما  نیدـب  هاـش  نیدلارـصان  یلو  دـشکب ، زین  ار  هیقب  رفن  هس 

لتاق نت  هس  دمحمالم  درک . لوبق  ار  داهنشیپ  نیا  هاش  دیامن . دازآ  سپس  دنادرگب و  ردپ  ربق  رود  هدرب  نیوزق  هب  ار  هس  نآ  هک  دش  یـضار 
نآ اوعد  نابحاص  هک  ینعم  نیا  هب  دندش  هتشک  زین  رهاط  خیش  یتالحم و  میهاربا  الم  ینعی  رگید  رفن  ود  یئاولب  یط  یلو  درب  نیوزق  هب  ار 
زین دمحمالم  هک  تسین  کش  دـنتخاس . لوتقم  حورجم و  ار  نانآ  هدرک  موجه  مدرم  مدرم ، ياشامت  ضرعم  رد  دنتـسب و  یتخرد  هب  ار  ود 

دیدیم هحفص 93 ] هک [  نیا  زا  هکلب  تفاین  یفشت  هعمج  ماما  دمحمالم  مه  زاب  صاصق ، تازاجم و  همه  نیا  اب  هدوب . یضار  نانآ  لتق  هب 
ادص و رس و  هب  عورـش  رظن  نیمه  هب  دشیم . هدوزفا  شتنوشخ  مشخ و  رب  قح  هب  هدنام  هدنز  زونه  تسا  تباث  شمرج  هک  نآ  اب  نیعلاةرق 

شرهوش دمحمالم  فرط  زا  دربیم و  رـسهب  فیقوت  ناونع  هب  مکاح  يهناخ  رد  هک  نیعلاةرق  رب  ار  راک  هک  دـش  نیا  هجیتن  دومن و  تیلاعف 
ازریم يارب  نارهت  هب  يذـغاک  يو  دوبن ، کـیدزن  ودـب  یـسک  هیباـب  ناـگرزب  زا  ماـگنه  نیا  رد  نوـچ  دـنتفرگ . تخـس  دوـب  رظن  تحت  زین 

يو نیون  تعدب  باب و  ناگدنورگ  نیلوا  زا  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  شردارب  صخـش و  نیا  داتـسرف . يرون  گرزب  ازریم  رـسپ  یلعنیـسح 
يارب نارهت  هب  وا  ندـمآ  سبح و  زا  نیعلاةرق  تاـجن  دوب . یلعنیـسح  ازریم  زا  دادمتـسا  يو و  لاـح  عضو  رب  رعـشم  نیعلاةرق  يهماـن  دوـب .

رد هقرف  نیا  ءوس  ياهتعدب  حرط  تشدب و  نمجنا  لیکـشت  رکف  دوشیم  رکذ  هک  نانچ  مه  هک  صوصخ  هب  تشاد ، مامت  یموزل  اهیباب 
نیـسح ازریم  دریگب . یمیمـصت  تسناوتیمن  یمومع  نمجنا  دوب  ساسا  نیا  نایناب  زا  هک  نیعلاةرق  دوجو  نودـب  تسا  یهیدـب  دوب و  ناـیم 

ار نیعلاةرق  تسناوت  دوخ  يهداوناخ  نانز  کمک  هب  وا  داتـسرف و  نیعلاةرق  يرای  هب  ار  نیوزق  يداهرف  يهفیاط  زا  يداه  ازریم  يرون ، یلع 
نیرومأم لاگنچ  هب  هک  نآ  يارب  کچوک  ناوراک  نیا  دروآ . نارهت  هب  یلق  مان  هب  رکون  کی  قاـفتا  هب  هناـیفخم  هدوبر  مکاـح  يهناـخ  زا 

دورو مالعا  يارب  یلق  هطقن ، نیا  زا  دیناسر . میظعلادـبع  ترـضح  کیدزن  نامردـنا  يهیرق  هب  ار  دوخ  يداعریغ  یهار  زا  دـتفین  تموکح 
، دوب هدرک  هیهت  وا  يارب  هک  ياهناخ  هب  یـسوم  دوخ  ردارب  هارمه  ار  نیعلاةرق  تفر و  نامردنا  هب  هنابـش  یلعنیـسح  ازریم  يهناخ  هب  هرهاط 

الم مه  ناسارخ  زا  دندیدرگ . فقوتم  تشدب  يهیحان  رد  دندش و  هناور  ناسارخ  فرط  هب  هیباب  نارس  هعقاو  نیا  زا  سپ  زور  دنچ  داتـسرف 
هب بقلم  یـشورفراب  یلعدمحم  الم  تسایر  تحت  هتـسد  کی  دـیدرگ : میـسقت  ودرا  ود  هب  هدـع  نیا  دیـسر . اجنآ  هب  سودـق  یلعدـمحم 

يهنماد ماطسب و  ياههوک  هب  لامش  زا  دودحم  تسا  ياهیحان  تشدب  . » يرون یلعنیسح  ازریم  نیعلاةرق و  تسایر  هب  رگید  يهتسد  سودق ،
زا یئاههبارخ  راـثآ و  دورهاـش . نادـنز و  غاـب  هب  برغم  فرط  زا  دابآدیعـس و  يهیرق  هب  بونج  فرط  زا  داـبآریخ و  هب  قرـشم  زا  هتـالک 

نارهط ناسارخ و  نیرفاسم  اههلفاق و  رورم  روبع و  لحم  میدق  رد  نوچ  دوشیم و  هدید  نآ  رد  یسابع  هاش  ياهرابنا  بآ  اهارـسناوراک و 
دوخ قباس  تیمها  درذگیم  نآ  يرتمولیک  کی  زا  هک  ورلیبموتا  يهداج  ثادحا  زا  سپ  یلو  هتـشاد  يرتشیب  تیمها  هدوب ، ناردـنزام  و 

تشدب تسا . هحفص 94 ] زیخلصاح [  ینیمز  لدتعم و  یئاوه  بآ و  ياراد  رتمولیک و  تفه  دورهاش  ات  شتفاسم  تسا . هداد  تسد  زا  ار 
هیقب رفن ، راهچ  هس  زج  هک  هیباب  ناوراک  هیحان  نیا  رد  تسا . دورهاش  عباوت  زا  قاتسا  ریز  ناتسهد  وزج  نونکا  يروشک ، تامیـسقت  رظن  زا 

ریز رد  زین  نیریاس  دندیزگ و  تنوکـس  یغاب  رد  کی  ره  نانآ  ياوشیپ  رفن  هس  دش . فقوتم  دندوب ، عالطایب  شتکرح  تلع  دـصقم و  زا 
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مالـسا و نید  اب  هیباب  فیلکت  نییعت  رگید  وکام  نادـنز  زا  باب  تاجن  یکی  دوب : روظنم  ود  يارب  تشدـب  عامتجا  دـندش . رقتـسم  اـهرداچ 
هب دـندمآیم  نارهت  هب  ناـجیابرذآ  زا  داـیز  نیرفاـسم  نوچ  باـب ، تاـجن  هب  عجار  مالـسا . تناـید  اـب  حیرـص  تفلاـخم  یئادـج و  مـالعا 

عالطا هب  ار  وا  تخس  عضو  باب ، رادید  زا  سپ  هیورشب  نیسحالم  هلمج  زا  دندرکیم و  ررکم  ياهرفس  وکام ، هب  دوخ  هیباب  هک  صوصخ 
تـسه یتمیق  ره  هب  هک  دش  نیا  تشدب  رد  هیباب  ناگرزب  تامیمـصت  يهجیتن  دـنتفرگ . وا  تاجن  هب  میمـصت  هیباب  دوب ، هدـناسر  دوخ  نارای 

ات دنتـسرفب  فارطا  هب  نیغلبم  ةاعد و  هک  دـنداهن  نینچ  ار  راک  بیترت  دـنناهرب و  طساب  ضرا  دـمحم  یلعدیـس  لوق  هب  ای  وکام  زا  ار  باـب 
تـساوخرد هاش  زا  تفای  تردق  یفاک  يهزادنا  هب  عامتجا  هک  نآ  زا  سپ  دـنیامن و  وکام  هب  ترفاسم  هب  قیوشت  ار  باب  هب  نینمؤم  يهیلک 

تلود لباقم  رد  دـننک و  جراخ  نادـنز  زا  ار  دـمحم  یلعدیـس  نالوارق  هناخزابرـس و  هب  هلمح  اب  درک  تفلاخم  هاش  رگا  دـنیامن . باب  وفع 
شیب نیعلاةرق  میمصت  نیا  ذخا  رد  [ 92  ] دنرب هانپ  هیسور  كاخ  هب  دنیامن  یگداتسیا  دنتسناوتن  تفرگ و  تخس  تلود  هچنانچ  دنتـسیاب و 

مود عوضوم  اما  دنالوبق . نیریاس  هب  یصوصخم  روش  تحاصف و  کمک  هب  هک  دوب  وا  يرکف  رثا  داهنـشیپ  نیا  تشاد و  رارـصا  نارگید  زا 
لباقم رد  هک  نآ  اب  تهج  نیمه  هب  درادرب  دوخ  شود  زا  ار  يدنب  دـیق و  هنوگره  تساوخیم  هک  دوب  ینز  نیعلاةرق  دوبن . یگداس  نیا  هب 
تسا ریزگان  نآ  نتشاد  زا  ینیئآ  ره  هک  یموسر  دویق و  زا  انطاب  یلو  درکیم ، رهاظت  مالسا  عرـش  رهاوظ  يهیلک  هب  تبـسن  ادتبا  رد  مدرم ،

تسا و خوسنم  یغلم و  باب  روهظ  ماگنه  رد  هدروآ  مالسا  هچنآ  تشاد  رارـصا  هک  دوب  یـصاخشا  هنوگ  نآ  زا  مه  نیعلاةرق  دوب . گنتلد 
ماکحا و زونه  مئاق  نوچ  تسا و  خوسنم  رگید  مئاق  روهظ  زا  مالـسا  تعیرـش  سپ  دـیامن ، فرـصت  بهذـم  رد  دراد  قح  مئاق  باب  نوچ 

رفن هس  زا  تسا . طقاس  نامدرم  ندرگ  زا  فیلاکت  يهیلک  تسا و  ترتف  ناـمز  ناـمز ، تسا ، هدرکن  لـیمکت  نودـم و  ار  دـیدج  فیلاـکت 
یلو تساوخیم  نینچ  زین  دوخ  دـنچ  ره  یـشورفراب  یلعدـمحم  الم  درکیم و  دـییأت  ار  نیعلاةرق  دـیاقع  یلعنیـسح  ازریم  تشدـب  ءاسؤر 
ربارب رد  زین  وا  درک و  هبلغ  یلعدـمحم  الم  رهاظت  ایر و  رب  بیجع  نز  نآ  نوسفا  هرخالاب  هحفص 95 ] تشادن [ . ار  ینعم  نیا  زاربا  تأرج 
روظنم نیا  لح  هار  ندرک  ادیپ  دش ، لصاح  تقفاوم  رما  یئاهن  تمـسق  رد  هک  نآ  زا  سپ  تخادنا . رپس  يو  تهاجو  تحاصف و  نسح و 
هنازور يهظعوـم  ماـگنه  رد  يزور  نم  درک : داهنـشیپ  هک  ینعم  نیدـب  دوـمن . لـح  ار  لکـشم  دوـخ  نـیعلاةرق  دوـمنیم . لکـشم  تـخس 
دنلزلزت لاح  رد  هک  یعمج  ای  بولطملاوهف  هک  تفریذـپ  دـنهاوخ  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  رما  منایامنیم . مدرم  هب  ار  دوخ  باـجحیب 
نانخـس هب  ار  ناشیا  يو  تفر . دنهاوخ  دشاب  رـضاح  سلجم  رد  دیابن  زور  نآ  رد  هک  سودق  دزن  تیاکـش  يارب  دومن و  دنهاوخ  ضارتعا 

هک نادرم  فالخرب   ) هدترم نانز  مالـسا  بهذم  بجوم  هب  نوچ  تشاد و  دهاوخ  هگن  زور  دنچ  کش  بجوم  ولهپ و  ود  یلو  مرن  مرگ و 
نم اب  يزور  درک و  دهاوخ  مالعا  هدترم  ارم  سودق  دنوش ، تیاده  تسار  هار  هب  هظعوم  تلالد و  تحیـصن و  اب  دـیاب  دـنمادعا ) قحتـسم 

هیلوا ترارح  روش و  تقو  نآ  ات  هک  صوصخ  هب  دنوش  عناق  مدرم  ات  درک  مهاوخ  باجم  ار  يو  هثحابم  نیا  رد  نم  دومن و  دهاوخ  هثحابم 
هداـمآ نآ  ءارجا  يارب  نیعلاةرق  دـش و  بیوـصت  ءارآ  قاـفتا  هب  یناطیـش  يهشقن  نیا  تسا . هدـش  رپ  ناـنآ  شوـگ  مشچ و  هـتفر و  نـیب  زا 

نآ يارب  یکی  زور  ره  هک  دوب  نیا  لومعم  هچ  دندش . رـضاح  نیعلاةرق  نانخـس  ندینـش  يارب  فولأم  قیرط  هب  هیباب  نیعم ، زور  رد  دیدرگ 
کمک هب  ار  دوخ  دادادـخ  نسح  نوگمدـنگ و  تروص  هدرک و  ربرد  ار  دوخ  ساـبل  نیرتهب  زور  نآ  رد  هک  نیعلاةرق  دـنک . هظعوم  هورگ 
ترارح بیجع و  تحاـصف  دومن . نخـس  هب  عورـش  تفرگ و  رارق  هدرپ  تشپ  رد  لومعملا  بسح  دوـب  هتـسارآ  يزرط  نیرتـهب  هب  هطاـشم 

. دوب هدـناسر  یلعا  دـح  هب  ار  يو  مالک  ریثأت  دـهد ، ماجنا  تساوخیم  هک  ياهداعلاقوف  راک  ربارب  رد  يو  بارطـضا  صوصخ  هب  تاملک 
هیعرش فیلاکت  زورما  دوشیم  هدرمش  ترتف  مایا  زا  راگزور  نیا  باحصا  يا  : »... تفگ يو  دوب . هلوقم  هچ  زا  وا  نانخس  هک  تسا  یهیدب 

ار فلتخم  نایدا  نیا  دریگ و  دورف  ار  هعبس  میلاقا  باب  یلع  ازریم  هک  هاگنآ  تسا . هدوهیب  يراک  ةولـص  موص و  نیا  تسا و  طقاس  هرابکی 
يور قلخ  رب  دروایب  ون  زا  هک  فیلکت  ره  داهن . دـهاوخ  یتعیدو  تما  نایم  رد  ار  شیوخ  نآرق  دروآ و  دـهاوخ  تعیرـش  هزاـت  دـنک  یکی 

رد دیراپـسب و  تکراشم  قیرط  تعجاـضم  رد  ار  دوخ  ناـنز  دـیرادن و  اور  شیوخ  رب  هدوهیب  تمحز  سپ ، تشگ . دـهاوخ  بجاو  نیمز 
يهراشا هب  ترارحرپ  ثحب  نیمه  نایم  رد  دوب »... دهاوخن  یباذع  یباقع و  ار  امش  روما  نیا  رد  هک  دیشاب  میهس  کیرش و  رگیدکی  لاوما 
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، هرظنم نیا  زج  دـندوب  زیچ  همه  رظتنم  هک  یناـسک  ربارب  رد  ياهناـسفا  يوریرپ  ناـنز  نوچمه  نیعلاةرق  داـتفا و  وس  کـی  هب  هدرپ  نیعلاةرق 
نآ زا  ياهدع  دنتشادرب و  ضارتعا  هب  ادص  هتفرگ  تروص  رب  ار  دوخ  ناتـسد  ياهدع  هچ  دوب  دیدش  لمع  نیا  رثا  دش . هحفص 96 ] رهاظ [ 

نایم رد  یمدق  دنچ  بولق ، بلج  يارب  نیعلاةرق  دندوب . هتخود  رظن  يو  لامج  نسح و  هب  هریخ  هریخ  يرفن  دنچ  اهنت  دـندرک و  رارف  لحم 
. درب نوریب  هنحـص  زا  ار  يو  هتخادنا  وا  شود  رب  ار  دوخ  يابع  یلعنیـسح  ازریم  هرخالاب  دادن و  ياهجیتن  راک  نیا  یلو  تفر  نانآ  فوفص 
زا تسا و  یجیاتن  هچ  يارب  تامدـقم  نیا  هک  دـندرک  سح  يدوز  هب  دنتـشاد ، لد  رد  ینامیا  زونه  دـندوب و  شوهاـب  يردـق  هک  یناـسک 

ایاضق دنتفر و  سودق  دزن  هب  ضارتعا  تروص  هب  رگید  ياهدع  یلو  دـنتفگ ، كرت  ار  دـیدج  شیک  دندیـشک و  رانک  ار  دوخ  هظحل  نامه 
مه دیاش  اما  تسا . هدش  دترم  نیعلاةرق  دیئوگیم  امـش  هک  تسا  نینچ  رگا  : » تفگ هدرک  بجعت  راهظا  سودـق  دـندومن . نایب  وا  يارب  ار 

یئاههلمج ولهپود و  تاملک  اب  درک ، تبحص  نیضرتعم  يهقیلـس  هدیقع و  قباطم  هک  نآ  نیع  رد  سودق  دشاب .» هتـشاد  يرتگرزب  دوصقم 
یفرع يهبنج  هک  دنچ  ره  : » تفگ باجح  تیفیک  هب  عجار  الثم  دومن . ههبش  کش و  داجیا  نیضرتعم  لد  رد  خیم ، هب  یکی  لعن و  هب  یکی 

، دندوب باجحیب  نانز  مه  مالسا  ردص  رد  هک  دینادب  دیاب  امش  اما  دشابیم . مزال  هرخالاب  یلو  تسا  نآ  یعرـش  يهبنج  زا  رتشیب  باجح 
نیا اب  دـش . لزان  باجح  يهیآ  هظحل  نامه  زا  درک . یبدا  يهئاـسا  ربمغیپ  يهجوز  هشیاـع  هب  تبـسن  بدایب  بارعا  زا  یکی  هک  یتقو  اـت 

هچ تسا . مزال  رداـچ  دوجو  همه  نیا  اـب  تسا . ربمغیپ  ناـنز  هب  عجار  طـقف  مه  نآرق  رد  هدوبن  لومعم  باـجح  زورما  تیفیک  نیا  هب  همه 
نادرم دوب ، هدش  يراج  نیا  زا  ریغ  رب  مسر  رگا  اققحم  هک  نیا  وگ  تسام  نانز  سومان  تفع و  ظفاح  تسا ، هدش  یتنس  هکنآ  زا  هتـشذگ 
تأرج سک  چیه  دیدج  تعیرش  عضو  فیلاکت و  عفر  نآرق و  خسن  دروم  رد  اما  دندرکیمن ». يریگتخس  نینچ  دنتفرگیم و  وخ  نآ  اب 

نیـضرتعم اب  سودق  بیترت  نیدـب  دـنک . حیرـشت  ام  يارب  تسا  نآرق  روظنم  ار  هچنآ  دـیاب  (ع ) يدـهم اهنت  درادـن . ار  یبلاطم  نینچ  راهظا 
لالخ رد  دومنیم . ههبـش  داجیا  نانآ  يهداس  كاپ و  لد  رد  درکیم و  رپ  دیدج  تعدب  هب  ار  نانآ  شوگ  مه  نمـض  رد  دـمآیم و  رانک 
هدرک عمج  دوخ  رود  هب  دندوب  هداد  زیمت  تحلـصم  نیع  رد  ار  وا  لمع  هدنام و  رادافو  ودـب  تبـسن  هک  ار  یناسک  نیعلاةرق  زور  دـنچ  نیا 

سودق يزور  دناوخ . رفاک  ار  يو  سودق  یلعدمحم  الم  مه  نمض  رد  دادیم . حیـضوت  ناشیا  يارب  ار  دیدج  تعدب  میوگب  رتهب  ای  نیئآ 
هک دیامرفیم  دنتفگ ... : دندش و  دراو  رد  زا  نیعلاةرق  نارای  زا  ناوج  هحفص 97 ] رفن [  ود  هک  دوب  هتسشن  دوخ  یلومعم  سرد  رضحم  رد 
هک ره  تروص  نیا  رد  دینک . هثحابم  ام  اب  تسین . مسر  نیا  دیاهدرک . یئوگدب  ام  زا  دیشاب  هتشاد  هملاکم  ثحب و  تراسج  هک  نآیب  امش 

ار وا  متسین  لیام  نم  هدش و  جراخ  نید  زا  نز  نیا  : » تفگ سودق  تشگ ... دهاوخ  زاب  دوخ  راتفگ  زا  هدرک  تعاطا  بلاغ  زا  دش  بولغم 
دزن یـشوخ  فطل و  هب  ار  امـش  هک  میرومأم  ام  تسین ، ام  تیرومأم  باوج  نیا  دـنتفگ : درم  ود  نآ  میامن .» یثحب  يو  اب  اـی  منک  تاـقالم 

هب ور  سودـق  تسین . نوریب  راک  تروص  هس  نیا  زا  دیـشکب . ار  ام  امـش  هک  نیا  اـی  دـیرب  میهاوخ  ار  امـش  رـس  دـیئاین  رگا  میربب و  ناـشیا 
نوخ نتخیر  رب  ار  هثحابم  دـیدش  ثحب  کـی  زا  سپ  نادـیرم  معیطم .» دـیئوگب  هچ  ره  تسامـش ، يأر  يأر  : » تفگ هدرک  دوخ  باحـصا 

هک درک  تباث  درک و  نخـس  هب  عورـش  نیعلاةرق  دش و  لیکـشت  یلبق  یگتخاس  يهنحـص  تفر و  نیعلاةرق  دزن  هب  سودق  دـنداد و  حـیجرت 
. تسا شزرایب  فلـس و  ءایبنا  يهیلک  نیناوق  لمع و  وا ، لباقم  رد  دزومایب و  مدرم  هب  ار  قیاـقح  دـیاب  يدـهم  ثیداـحا ، راـبخا و  قباـطم 

يو هب  تبـسن  دوخ  قباـس  راـتفگ  زا  هدوـب و  باوـص  نیعلاةرق  رادرک  راـتفگ و  هک  درک  رارقا  هدـش  باـسح  یلبق  يهشقن  قـبط  رب  سودـق 
ار دـیدج  تعدـب  دـنداهن و  تعاطا  رـس  هدوب  هشقن  قباطم  یگتخاس و  اـمامت  اههنحـص  نیا  دـننادب  باحـصا  يهیلک  تساوخ و  ترذـعم 

غاـب يهناـسفا  دـنداتفا و  رگیدـکی  رد  درم  نز و  دـنتفریذپ  ار  دـیدج  یحاـبا  نیئآ  تشدـب  رد  عمتجم  دارفا  يهیلک  یتـقو  [ . 93  ] دنتفریذپ
ار نآ  تسا  هتـسناوتن  یناجازریم  یجاح  یباب  نیدـتم  خروم  یتح  هک  دـندرک  حاضتفا  ياهزادـنا  هب  دـندناشوپ و  تقیقح  ساـبل  ار  روکیپا 

دهد هولج  وکین  ار  نآ  هتـساوخ  يزادرپهلمج  یظافل و  رابخا و  تایآ و  زا  زارد  رود و  تاریـسفت  تالیوأت و  هب  هک  نآ  اب  دریگب و  هدـیدن 
لمهم بلاطم  نیا  هک  دنکیم  رارصا  یناجازریم  یجاح  دوب  هدیـسر  عایـش  هب  رما  نیا  حاضتفا  نامز  نامه  رد  نوچ  تسا و  هتـسناوتن  یلو 

 ] اضیا دنـشاب  هتـشادن  ار  دـیحوت  رما  لمحت  يهوق  روهظ  لوا  رد  مدرم  هاگ  ره  : » دـسیونیم یئاج  ـالثم  دوب . یتلع  هب  هدوب  مه  رگا  تسا و 
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نآ ات  دوشیم  عوفرم  مکمک  تعجر  تدم  رد  یلو  دوشیم . خسن  تقو  نآ  دنریگب . هوق  مدرم  ات  دنـسیونیم  ماکحا  ناشیا  رب  هحفص 98 ]
هک مدومن  ضرع  ردق  نیمه  تسین . نآ  رکذ  لحم  لاحلا  دـشاب . هدوب  ثیدـحا  تنج  هک  دـنیامن  توبن  رد  ریـس  ددرگ و  تباث  قیاقح  هک 
اما [ 94 « ] دندوب گرزب  نامدرم  ناشیا  هک  ینادب  ات  دندرک  یگزره  تشدب و  رد  دنتفر  یعمج  هک  دینکن  مدرم  یهاو  ياهفرح  هب  شوگ 
زا هیورـشب  نیـسحالم  نوشق  رد  یناـجازریم  لوـق  هب  هکلب  دوـبن  مدرم » یهاو  ياـهفرح   » اـهنت دـندرک  گرزب » ناـمدرم   » نیا هک  يراـک 

دوب هتفگ  نیسحالم  یتح  دشیم و  يریگتخس  رایسب  ناردنزام  يودرا  رد  دوبن و  يربخ  تشدب  ياهراک  عون  زا  باب  ناوریپ  نیرتيدج 
هرخالاب تفای .! قباطت  هدارا » ضرا   » رب دوب  تیشم » ءامـس   » اج ره  ناشدوخ  ریبعت  هب  تشدب  رد  هصالخ  [ 95  ] منزیم دح  ار  اهیتشدب  نم 

هلمح نانآ  رب  ماگنه  بش  دندش و  هتـسخ  [ 96  ] ناشرورـس روش و  زا  ناشیا و  يوهوياه  زا  هدرکن  ار  عضو  نیا  لمحت  تشدـب  ناـنکاس 
زا دـندوب ، هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  یقالخا  سومان  تفع و  یبهذـم و  نیناوق  مامت  هیحان  نآ  رد  زور  ود  تسیب و  هک  هیباب  تهج  نیا  هب  دـندرب .

تسار و يردق  تشدب  تیفیک  ربخ  : » دیوگیم یناجازریم  یجاح  هک  نانچ  دوب  هدیچیپ  اج  همه  حاضتفا  ربخ  یلو  دـندش ، جراخ  تشدـب 
دندرکیم نوریب  رتمامت  هچ  ره  یئاوسر  هب  ار  ناشیا  دنتفریم  تارضح  هک  اجک  ره  هتفای  ترهش  ناردنزام  تاحفـص  نآ  رد  غورد  يردق 

نیعلاةرق هب  یلعدـمحم  الم  هار  یط  رد  نوچ  دندیـسر . راوز  هب  لـحم  نیا  زا  رـسهنایم و  هب  اـج  نآ  زا  دـنتفر و  دورهاـش  هب  هیباـب  تیعمج 
هک ینابراس  دنتـسشن و  لمحم  کی  رد  ود  ره  هک  تسویپ  نیا  رب  راک  تبقاع  و  تسب » نیعلاةرق  رد  لد  كدنا  كدنا   » دوب کیدزن  تخس 

ینغت يدـح  گنهآ  اب  ار  راعـشا  نیا  تسا و  نیرمق  نارق  نیـسمش و  عامتجا  هک  حرـش  نیدـب  درک  داش  نادـنچ  يرعـش  تشاد  رتش  راـهم 
هحفص [ . ] 97 .« ] دـش هباوخمه  وا  اب  تفر و  مامح  هب  نیعلاةرق  قافتا  هب  يو  بیرج  رازه  ءارق  زا  کی  رد  دومنیم . تفاسم  یط  درکیم و 

. دـندرب تراغ  بهن و  هب  ار  ناشیا  لاقثا  لاوما و  دـنتخات و  اهنآ  رب  دـنتفای  یهگآ  ناشیا  شیک  هدـیقع و  زا  بیرج  رازه  مدرم  نوچ  [ 99
دنچ ره  دوشیم ، دییأت  دنکیم  فاکلا  ۀطقن  رد  یناجازریم  یجاح  هک  یتاراشا  اب  تسا  ناملـسم  خروم  هنطلـسلاداضتعا  زا  هک  حرـش  نیا 

یفرط و زا  یلعدـمحم  الم  نیب  عیاقو  هنوگ  نیا  زورب  رثا  رب  دـعب  هب  هطقن  نیا  زا  دـیوگب . دـهاوخیمن  ار  اهینتفگن  یناخازریم  یجاـح  هک 
رهـشهب  ) فرـشا زج و  يدـنب  هب  ریخا  يهتـسد  شورفراـب و  فرط  هب  یلوا  دـتفایم . یئادـج  رگید  فرط  زا  یلعنیـسح  ازریم  نـیعلاةرق و 

تکرح نیح  رد  دندرب . راکب  ششوک  یعـس و  دنتـسناوت  هک  نادنچ  مدرم  ياوغا  نید و  لد و  تراغ  رد  دنتفر  رون  هب  اج  نآ  زا  و  هیلاح )
ياملع ریاس  ءاملعلا و  دیعـس  دوب ، داسف  يهیام  شدوجو  نوچ  یلو  دنام ، رادمتعیرـش  دمحمالم  یجاح  يهناخ  رد  یتدـم  نز  نآ  رون ، هب 

الکراد و دابآتداعـس و  رد  یهاتوک  تماقا  زا  سپ  تفر و  رون  فرط  هب  لـمآ  هار  زا  راـبجالاب  يو  هدـش ، يو  فقوت  زا  عناـم  ناردـنزام 
يزیرنوخ طاسب  هیباب  يهقرف  ناوریپ  ریاس  تدم  نیا  لالخ  رد  تفر . دوب  یلعنیسح  ازریم  کلم  دلوم و  هک  رون  هایس  هب  اج  نآ  زا  يهیرق و 

یتلود نوشق  یلو  دورب ، هعلق  هب  هک  دـمآ  رب  ددـص  رد  نیعلاةرق  دـندروآ . دوجو  هب  ار  عیجف  يهماگنه  نآ  دـندرک  اـپ  هب  ار  یـسربط  خـیش 
ازریم يهناـخ  رد  دنداتـسرف و  نارهط  هـب  ار  وا  داـتفا و  یتـلود  هاپـس  گـنج  هـب  نـیعلاةرق  دـندوب و  هدرک  هرـصاحم  ـالماک  ار  هـعلق  فارطا 

هب هدـش  شورفراـب  مزاـع  رون  رد  غیلبت  زا  سپ  نیعلاةرق  [ . 98  ] دمآ دـهاوخ  شحرـش  ادـعب  هک  تفرگ  رارق  رظن  تحت  رتنالک  ناخدومحم 
هک ياج  هب  ار  لزا  حبـص  سودق ، روتـسد  هب  هدرک  تاقالم  ار  لزا  حبـص  هب  فورعم  يرون  ییحیازریم  اج  نیا  رد  دیدرگ . قحلم  سودـق 

گنج لوط  مامت  رد  يو  هک  تسا  نآ  ملسم  ردق  یباب  نیخروم  رظن  هب  تسا . هتفر  رون  هب  زاب  اج  نآ  زا  نیعلاةرق  ارهاظ  هدرب و  دوب ، رومأم 
لزا حبص  اررکم  تدم  نیا  رد  دوب و  تاغیلبت  لوغشم  انلع  ارـس و  ناردنزام  تاحفـص  رد  هیناثلا 1265 ) يدامج  لاوش 1264 -   ) یسربط

هک نیا  اب  هدش . مازعا  نارهت  هب  ظفحلا  تحت  ریگتسد و  یلاها  تسد  هب  رون  رد  یسربط  گنج  يهمتاخ  زا  سپ  تبقاع  هدرک و  تاقالم  ار 
تحار زاب  دوبن ، نکمم  هناخالاب  نآ  هب  تفر  دمآ و  نابدرن  اب  زج  هک  دـندوب  هداد  رارق  ياهناخالاب  رد  ار  وا  فقوت  لحم  رتنالک  يهناخ  رد 

دندرکیم و تاقالم  وا  اب  هدش و  هناخ  دراو  رگید  ياههناهب  یئوشتخر و  ناونع  هب  یباب  ياهنز  تشاد . طابترا  اهیباب  اب  تسـشنیمن و 
رذن هقدص و  ناونع  هب  ای  دندناسر  يو  هب  هک  تالوکأم  فوج  رد  ابلاغ  ار  بتاکم  دـندشیم . جراخ  اب  وا  طابترا  هحفص 100 ] يهلیسو [ 
دوب هداتفا  هرجح  ياههشوگ  رد  هک  اههمالق  هسانک و  یضعب  اب  تفرگیم . یندروخ  ياهيزبس  هرت و  يهیقب  دنداهنیم  ناهنپ  دنداتسرفیم 
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زا رفن  ود  هاش  نیدلارصان  [ . » 99  ] دـندربیم ردهب  هتفرگ  هیباب  ناوسن  دـنکفایم و  نیئاپ  هب  الاب  زا  هدرک و  هلول  ار  تاـعطق  نآ  تشونیم و 
دیاش ات  داتـسرف ، يو  تحیـصن  يارب  راب  دنچ  ینامردنا  دمحمالم  جاح  ینک و  یلعالم  جاح  ياهمان  هب  ار  نارهت  نامز  نآ  فورعم  ءاملع 

رخ زا  داد و  همادا  دوخ  نانخـس  هب  نانچ  مه  روکذم  ملاع  ود  باوج  رد  نز  نآ  یلو  دنروآ ، ردـب  یهارمگ  تلالـض و  زا  ار  يو  دـنناوتب 
ار يو  یتلود  نیرومأم  یبش  همین  دنشکب . ار  يو  ات  داد  نامرف  دید ، تباث  شیوخ  تلالـض  رد  ار  يو  هک  هاش  هرخالاب  دماین . نیئاپ  ناطیش 

ناخزیزع يهدـهع  هب  اهیباب  مادـعا  بیقعت و  تیرومأم  نوچ  دـندرب . یناخلیا  غاب  هب  هتفرگ  لیوحت  رتنـالک  ناـخدومحم  ازریم  يهناـخ  زا 
نآ رس  هدنکفا  یهاچ  رد  ار  وا  دندروآ و  لتق  هب  دندیشک  هتسب و  شندرگ  هب  هک  یلامتسد  اب  غاب  رد  ار  يو  وا  ياهشارف  دوب ، لک  رادرس 
یتح هدش و  رامشیب  يزیرنوخ  لتق و  بجوم  دوخ  هک  ینز  يهنتف  روش و  رپ  تایح  هب  بیترت  نیدب  دندرک و  رپ  گنس  كاخ و  اب  ار  هاچ 
رهش يهعسوت  زا  سپ  یلو  هدوب  رهـش  جراخ  راگزور  نآ  رد  هک  یناخلیا  غاب  دنداد . همتاخ  دوب  هدرکن  غیرد  زین  شیوخ  يومع  نتـشک  زا 

نادرگاش ناس  نیدب  [ . 100  ] دـشابیم نآ  يهناخباتک  لحم  یلم و  کناب  ءزج  نونکا  هداتفا و  رهـش  لخاد  رد  هاش  نیدلارـصان  ناـمز  رد 
اب هار  نیا  رد  اـما  دـنک ، ینلع  لاـبند و  ار  شیاـعدا  اـت  درک  ادـیپ  ار  یگداـمآ  نیا  وا  اـج  نیا  رد  دـندیورگ و  باـب  هـب  یتـشر  مظاکدـیس 
يو يوریپ  تعباتم و  هب  دنهد ، تراشب  وا  روهظ  هب  ار  مدرم  ات  درک  ناریا  يهناور  قارع  زا  ار  دوخ  ناوریپ  باب  ادتبا  دش . وربور  یتالکشم 

شدوخ دعب  دنرادب ، موتکم  تخـس  ار  وا  مان  يوناث  روتـسد  ات  هک  دومن  دـیکأت  هتـشاد و  رذـح  رب  شمـسا  راهظا  ار  اهنآ  دـننک و  توعد 
تشاد مان  هیمالـسا  ضئارف  رد  هیلدع  يهلاسر  درک  فیلأت  البرک  رد  هک  ار  یباتک  نیتسخن  دیدرگ ، ماکحا  نیودت  بتک و  فیلأت  لوغـشم 

هک تشاد  دوجو  نآ  رد  مه  تافارخ  زا  یضعب  انمض  تخادنا  رـس  تشپ  ار  اهنآ  دعب  اما  دوب  هتـشون  نآ  رد  ار  مالـسا  ضئارف  یـضعب  هک 
تسیب هحفص 101 ] دص و [  ياراد  یمیخض  باتک  نآ  و  تخادرپ ، فسوی  يهروس  حرش  نتـشونب  سپـس  داد . رارق  یعطق  ماکحا  ار  اهنآ 

زا نم ، باتک  هچنانچ  مشابیم  لضفا  دمحم  زا  نم  هک  تسا ...« : هتـشون  شتافیلأت  ریاس  رد  باتک و  نیا  رد  يو  دـشابیم . لصف  ای  هروس 
ندروآ زا  رـشب  میوگیم  نم  دراد ؛ زجع  نم  نآرق  روس  زا  هروس  کی  ندروآ  زا  رـشب  تسا  هتفگ  دـمحم  رگا  تسا . لـضفا  دـمحم  نآرق 

دوخ تاعد  یتقو  دمحم  یلعدیـس  مشابیم »! هطقن  ماقم  رد  نم  فلا و  ماقم  رد  دـمحم  اریز  دراد ؛ زجع  نم  باتک  فورح  زا  فرح  کی 
دننک دای  ربانم  اههنذأم و  يالاب  ار  يو  مسا  دوش  نکمم  یقیرط  ره  هب  دننک و  تیدج  ات  داد  غیلب  روتسد  اهنآ  هب  داتسرف ؛ سراف  دالب  هب  ار 

تاداریا هب  دـنک و  يراک  هابتـشا  هداس  نامدرم  رب  ات  دورب  زاجح  هب  يرفـس  هتخاس و  مهارف  یلئاسو  اـت  دومن  يداـیز  ماـمتها  نآ  زا  دـعب  و 
نیدب دوش ، رهاظ  ریـشمش  اب  ماقم  نکر و  نایم  زا  همظعم  هکم  زا  دوعوم  يدهم  هک  دـندوب  نآ  راظتنا  رد  نیملـسم  اریز  دـهد  همتاخ  مدرم 

ار اهنآ  زا  رفن  هدجیه  هب  بیرق  درک ؛ داهنشیپ  شباحصا  هب  ار  زاجح  رفس  عوضوم  باب  ورنیا  زا  دنتسنادیم  دودرم  ار  باب  ياعدا  تهج 
هب 1259 ه )-  ) لاس رد  دنتسشن ، یعارش  یتشک  کی  هب  هرـصب  زا  دنتفر و  هرـصب  هب  اج  نآ  زا  دادغب و  هب  هفوک  زا  سپـس  دندومن . لابقتـسا 

تفر نامرک  رهش  هب  یناسارخ  قداصالم  قافتا  هب  يو  دوب . یناردنزام  دمحمالم  تاعد  نآ  زا  یکی  [ . 101  ] دندومن تکرح  زاجح  دصق 
هب اهنآ  یـصوصخ  رظن  دـنک . توعد  باب  کلـسم  هب  اصوصخ  ار  ینامرک  راجاق  ناخمیرک  دـمحم  جاح  اـمومع و  ار  رهـش  نآ  مدرم  اـت 

دمحا خیـش  هقیرط  يامعز  نیرتگرزب  زا  هعیـش و  ياـملع  ناـگرزب  زا  دوخ  رـصع  رد  يو  هک  دوب  تهج  نآ  زا  ناـخمیرک  دـمحم  جاـح 
ياهراپ دوب و  هدش  هتشون  هیداجس  يهفیحص  کبس  هب  هک  ار  باب  لئاسر  زا  یضعب  اهنآ  دوب . یتشردیـس  نادرگاش  نیرتگرزب  یئاسحا و 

هتفاب نآرق  کبس  هب  هک  ار  وا  راتفگ  زا  یضعب  دوب و  هدش  هتـشاگن  هغالبلاجهن  رد  (ع ) نینمؤملاریما بطخ  يهویـش  هب  هک  ار  يو  بطخ  زا 
همان نآ  رد  باب  دنتشاد . هارمه  دوب  هتشون  ناخمیرک  دمحم  جاح  هب  هک  ار  باب  یصوصخ  همان  زین  دندوب و  هتشادرب  ناشدوخ  اب  دوب  هدش 

نآ رد  دزارفارب . نآرق  لباقم  رد  ار  نایـصع  مچرپ  دراذـگب و  رانک  ار  نآرق  ماکحا  دروایب ، ناـمیا  يو  هب  هک  دوب  هدرک  توعد  ار  یجاـح 
يزیچ يو  يهمان  نیماضم  زا  دوب . هدرک  لالدتـسا  دروآیم  يدیدج  باتک  هزات و  تعیرـش  يدهم  دـیوگیم  هک  رابخا  زا  یـضعب  هب  همان 

نآ يهمجرت  هدرک و  لقن  بابلا » در  یف  لطابلا  لاطبا  لفاغلا و  ظاقیا   » دوخ باتک  رد  ار  نآ  رکذلاقباس  ناخمیرک  دمحم  جاح  هک  تسا 
میهاوخ اج  نآ  هب  زاجح  زا  تعجارم  زا  دعب  مه  ام  ات  ایب ، زاریش  هب  نک و  هیهت  رکشل  یناوتیم  ردق  ره  زیخرب ، هحفص 102 ] تسا [ : نینچ 
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عماج دجـسم  رد  رفن  ود  نآ  اب  ار  دوخ  موق  لضافا  رهـش و  مظاعا  همان  نآ  تفایرد  زا  دـعب  ناخمیرک  جاح  شاب . ام  رماوا  راظتنا  رد  دـمآ .
مالـسا نیبم  نید  زا  وا  هک  درک  تباث  اههتـشون  نامه  يور  زا  دـناوخ و  اهنآ  يارب  ار  يو  لئاسر  باـب و  يهماـن  سپـس  تخاـس ، عمتجم 

رد دوجوم  ياهطلغ  شرامش  هب  سپ  دشابیم . رود  یسراف  یبرع و  وحن  فرص و  دعاوق  زا  شوشم و  شباتک  تارابع  یتح  هتشگ ، جراخ 
وا و رفک  تابثا  باب و  لاوقا  طالغا  نتخاس  راکـشآ  زا  دـعب  تفرگ و  همان  نآ  زا  طلغ  تسیب  هک  نآ  اـت  درک  عورـش  یـصوصخ  هماـن  نآ 
هب هک  دوب  یـسک  يو  تاعد  هلمج  زا  [ . 102  ] دـینادرگرب دـندوب ، هدـمآ  اجنآ  زا  هک  یئاج  هب  ار  اهنآ  يو  نایعاد  ندرک  فیفخ  راوخ و 

. درکن يوریپ  وا  زا  رگید  یـسک  دـش ، وا  نوتفم  هک  هیورـشب ، نیـسحالم  زج  هب  یلو  تشاد  راهظا  اج  نآ  رد  ار  باـب  رما  تفر و  ناـسارخ 
دزن يو  دروآ . نامیا  يو  هب  باب  ندید  زا  شیپ  هک  دوب  ملع  هب  نیبوسنم  زا  یسک  نیتسخن  زا  دوب . ناسارخ  رد  باب  لامع  زا  یکی  هیورشب 

ياوق ریبدـت ، رد  دوب و  دوخ  رـصع  نایهاد  زا  یکی  درم  نیا  اتقیقح  هدـیمان . باوبـالا  باـب  ار  وا  باـب  دراد و  یگرزب  ماـقم  نأـش و  ناـیباب 
ار باب  راک  تفرشیپ  هنیمز  هک  دوب  وا  تسا . هدوب  نایباب  ناکرا  زا  یگرزب  نکر  وا  دوب . ریظنیب  بلق  تابث  تالضع و  ماکحتـسا  یمـسج ،

صاصتخا تلع  اما  دـش . دـهاوخ  مولعم  شیاهگنج  رابخا  زا  اهنیا  همه  هک  ناـنچ  دوب ، کیرـش  میهـس و  باـب  رما  رد  تخاـس و  مهارف 
ناسارخ زا  هایـس  ياهمچرپ  هک  دـیدید  یتقو  : ) دـیوگیم هک  تسا  يربخ  دوجو  توعد  نیا  هب  ناریا  یقرـش  دالب  ریاس  ناـیم  زا  ناـسارخ 

سپ دـناهدرک  لـقن  هوـبنلا  لـئالد  باـتک  رد  یقهیب  دـمحا و  دـشابیم ) نآ  رد  يدـهم  ادـخ  يهـفیلخ  اریز  دـیورب  نآ  فرط  هـب  دــیآیم 
هک اهیباب  زا  يرکـشل  نآ  هک  نانچ  دنک  قیبطت  دوخ  توعد  اب  ار  ربخ  نیا  دناوتب  هک  هدوب  ظاحل  نیا  هب  توعد  نیدـب  ناسارخ  صاصتخا 

ياهرـس يالاب  رب  روظنم  نیمه  هب  یهایـس  ياهمچرپ  المع  دـندوب ، هدـمآ  نیملـسم  گـنج  هب  ناـسارخ  زا  هیورـشب  نیـسحالم  تساـیر  هب 
زا يو  اریز  دوب  رهـش  نآ  رد  ناخ  میرک  دـمحم  جاح  دوجو  سپ  نامرک  هب  توعد  صاصتخا  ببـس  اما  و  دـندوب . هتـشارفارب  ناـشنیجیهم 
اهر ار  تسایس  تسایر و  ناخمیرک  جاح  هحفص 103 ] دوب [ . دنتشاد ، تسد  رد  ار  ناریا  تموکح  تقو  نآ  رد  هک  راجاق  هلسلس  ناگرزب 

ملع و هب  يزربت  دندوب  یتشر  مظاکدیس  نادرگاش  امومع  هک  شیوخ  نارقا  لاثما و  نایم  زا  ات  تخادرپ  یمالـسا  مولع  لیـصحت  هب  درک و 
ناخمیرک جاح  دوب . هتخانش  الماک  ار  باب  یتشر  مظاکدیس  سرد  سلجم  رد  ناخمیرک  جاح  هک  میئامن  يروآدای  دیاب  درک . ادیپ  شناد 

تامیلعت و رشن  رد  ینامز  رید  درک . تعجارم  نامرک  رهش  هب  تفرگ و  داهتجا  هزاجا  درک ، ادیپ  همتاخ  قارع  رد  شتالیصحت  هک  یماگنه 
رد تسایر  تهج  نیا  هب  دندمآ  درگ  شرود  هب  رایسب  یعمج  ات  درک  ششوک  یئاسحا  دمحا  خیش  یتشر و  مظاکدیس  شداتسا  تاداقتعا 

تیعمج مامت  دوب ؛ هدـش  هارمه  يو  اب  مه  درم  نیا  دوب و  هدـش  دـعاسم  باب  اب  ردـق  اـضق و  رگا  دوب و  هدـش  عمج  هدربماـن  یجاـح  دوجو 
یلابقادب زا  یلو  دیـسریم  دوخ  دوصقم  هب  وا  دندرکیم و  ادیپ  لیامت  وا  هب  دـندشیم  نامرک  مدرم  مراهچ  کی  نامز  نآ  رد  هک  نایخیش 

شقن ار  وا  هشقن  تشون و  وا  هیلعرب  يددـعتم  ياهباتک  دومن . هماقا  يو  رفک  رب  یعطاق  لئالد  درک و  مایق  وا  هیلعرب  ناخمیرک  جاح  باـب 
تاعد نداتـسرفب  دـمحمیلع  دیـس  نیا  دوجو  اب  صانم ) نیح  تالف  دـعب  و   ) نامرک هب  وا  توعد  صاصتخا  رـس  دوب  نیا  تخاس . بآ  رب 

شرافس دوخ  تاعد  اب  باب   ) داتـسرف ناجیابرذآ  ياهرهـش  ریاس  زیربت و  هب  هنامرحم  مه  یتاعد  درکن و  تعانق  نامرک  ناسارخ و  هب  دوخ 
ام هک  دوب  هتفهن  يرس  هنامرحم ، روتسد  نیا  رد  دننک .) توعد  وا  کلسم  هب  ار  هدیمهف  لقاع و  نامدرم  هن  هداس ، نامدرم  طقف  هک  درکیم 

سپ دشابن  لکـشم  حیحـصان  زا  حیحـص  زیمت  مرتحم  ناگدنناوخ  رب  ات  مینزب  بقع  ار  هدرپ  یمک  ای  میرادرب و  نآ  يور  زا  هدرپ  میریزگان 
هعیـش و ياملع  ناگرزب  زا  هک  دوب  مالـسالاۀجح  هب  بقلم  یناقمام  دـمحمالم  ماـنب  یلـضاف  ملاـع  زیربت  رد  تقو  نآ  رد  میئوگیم : نینچ 
هب بقلم  عیفشازریم  جاح  مان  هب  يرگید  گرزب  ملاع  وا  زا  دعب  دوب . یتشر  مظاکدیس  زا  دعب  اهنآ  گرزب  سیئر  هکلب  هیخیش  هقرف  مظاعا 

بهذـم ءاهقف  ناگرزب  زا  نایخیـش و  هقرف  ياسؤر  زا  ملاع  ود  نیا  دـشیم . بوسحم  الـضف  املع و  ناـگرزب  زا  مه  وا  هک  دوب  مالـسالاۀقث 
مظاکدیـس شداتـسا  دزن  رد  يو  تیعقوم  باـب و  لاوحا  هب  یلماـک  تفرعم  دـندوب و  یتـشر  مظاکدیـس  نادرگاـش  نیهجوـم  زا  يرفعج و 

يارب يرتمکحم  دـس  رتگرزب و  عنام  مکحم ، دـس  ود  نیا  رب  هوالع  دـندوب . یفیـصوت  لـباقریغ  تهاـجو  ياراد  زیربت  رد  ود  نآ  دنتـشاد ،
نییلوصا ءالـضف  رباکا  املع و  ناگرزب  زا  يو  هک  دوب  دهتجم  دـمحا  ازریم  لماک  فراع  ملاع و  نآ  تشاد و  دوجو  زیربت  رد  باب  توعد 
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مالسا و يهزوح  ظفاح  نامز  نآ  رد  هک  مه  يراصنا  یضترم  خیـش  موحرم  تشاد و  باب  رما  زا  یلماک  تاعالطا  زین  وا  دوبدوخ و  رـصع 
رد تهج  نیدب  هک  ار  یئاهفاکـش  دنک و  حالـصا  ار  باب  داسف  هنتف و  هک  دوب  هدرک  رداص  شیارب  يرما  وا  دوب  هعیـش  نیدـهتجم  سیئر 

؛ درک يراددوخ  یحاون  نآ  هب  ینلع  تاعد  نداتسرف  زا  باب  هک  دوب  تاهج  نیدب  هحفص 104 ] دیامن [ . دودسم  هتشگ  عقاو  نیملسم  نایم 
هکم هب  دومن ، ترفاسم  زاجح  هب  باب  دنیوگیم  نایباب  زاجح  يهرابرد  تسنادیم . شتوعد  هار  رد  یمکحم  ياهدس  ار  ناگرزب  نیا  اریز 

هک یلاح  رد  تشاد  راهظا  نیملـسم  عیمج  رب  انلع  ار  شیوخ  توعد  درک و  مـالعا  ار  دوخ  توعد  یگرزب  عمجم  رد  دیـسر و  مه  همظعم 
تیؤر ار  زاجح  دـهاشم  ملاعم و  دـشن ، قفوم  زاجح  ترفاسم  هب  باب  هک  دـنراد  داـقتعا  نینچ  دـننکیم و  راـکنا  ار  عوضوم  نیا  نیملـسم 

زا رهـشوب  دـنب  رد  دوخ  ناوریپ  اب  تهج  نیا  هب  دیـسرت  ایرد  رد  قرغ  زا  باب  دـش و  یناـفوط  اـیرد  اریز  دـشن ؛ همظعم  هکم  لـخاد  درکن و 
هدرک ترفاسم  زاجح  هب  اتقیقح  باب  رگا  هک  نآ  لوا  دناهدرک  لالدتـسا  یهوجو  هب  دوخ  هدـیقع  تحـص  رب  ناناملـسم  دـش . هدایپ  یتشک 
رتشیب ای  جاجح  مامت  هک  دوبن  یهیدـب  ایآ  دوب ؛ هتـشاد  هضرع  نیملـسم  عمجم  رب  ار  دوخ  توعد  ماـقم  نکر و  ناـیم  همظعم  هکم  رد  دوب و 

نابز زا  ار  توعد  نیا  دندوب  هدرک  عامتجا  همظعم  هکم  رد  جح  هضیرف  ءادا  يارب  لاس  نآ  رد  هک  نیملـسم  هفلتخم  قرف  زا  يهقرف  ای  اهنآ 
بل دنشاب و  هدرک  توکس  هدینش و  ار  توعد  نیا  اهنآ  زا  ياهفئاط  ای  نیملسم  هک  دوب  لوقعم  ایآ  تروص  نیا  رد  دندینشیم ، باب  دوخ 

، هدـش راهظا  یمومع  عمجم  نینچ  رد  هک  يزیچ  نینچ  دوب  نکمم  ایآ  و  دـننک ؟ لوبق  اـی  در  ار  باـب  توعد  هک  دنـشاب  هدوشگن  نخـس  هب 
يدهم روهظ  راظتنا  هب  یگمه  دشاب ، دیع  لاله  رظتنم  هک  يرادهزور  دننام  نایعیش ، صوصخ  نیملـسم و  مومع  مود  دشاب ؟ هدنام  روتـسم 

ار باب  توعد  دندوب ، رـضاح  همظعم  هکم  رد  هک  يدهم  روهظ  نیرظتنم  نیمه  زا  رفن  نارازه  هک  تسا  لوقعم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دندوب ،
رد هچنانچ  دربیمرسب و  دوعوم  يدهم  راظتنا  رد  هعیش  هک  تسا  لاس  دنچ  دص و  رازه و  دنشاب  هدرک  قافتا  نآ  نامتک  رب  دنـشاب و  هدینش 

فـصو نیا  اب  دوشیم  رهاظ  ریـشمش  اب  هکم  رد  هک  تسا  نیا  يو  روهظ  تامالع  نیرتگرزب  زا  یکی  تشذگ  وا  دوجو  هب  تراشب  رابخا 
نینچ هعیش  رگا  هک  تسا  تایهیدب  زا  زین  موس  دشاب . هدیمهفن  سک  چیه  دشاب و  هدرک  یتوعد  نینچ  اجنآ  رد  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ 

! دـنراد دوعوم  يدـهم  هب  اهنآ  هک  ياهدـیقع  اب  توعد  نآ  هک  دـیدیم  رگا  درکیم و  رظن  نآ  رد  بوخ  دوب ، هدینـش  هکم  رد  ار  یتوعد 
لفاوق درکیم و  ادیپ  راشتنا  اهرهش  مامت  رد  ربخ  نیا  سپـس  دنتخادنایم و  رـس  تشپ  دندرکیم و  كرت  ار  وا  توعد  مرجال  درادن  قیبطت 

هدومن و تیؤر  هکم  رد  ار  باب  يدنه  یکرت و  ای  یبرع  ای  یناریا  يهعیش  مادک  ایآ  سپ  دندربیم  رهش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  ار  نآ  نایجاح 
دروم ار  ناینس  فئاوط  میراذگیم و  رانک  هب  ار  هعیـش  هفئاط ، مراهچ -  دشاب . هدرواین  ای  دشاب  هدروآ  نامیا  وا  هب  هچ  هدینـش ؟ ار  شتوعد 

و هحفـص 105 ] كرت [  برع و  داژن  زا  زاجح  جراخ  زا  هک  یئاـهنآ  دـندوب ، زاـجح  هفلتخم  دـالب  مدرم  هک  یئاـهنآ  میهدیم . رارق  هجوت 
ریما هک  هکم  فیرش  دننام  تیعمج  نآ  نایم  رد  دندوب ، هدمآ  هللاتیب  جح  هب  لاس  نآ  رد  اهنآ  ریغ  ياهواج و  يدرک و  يدنه و  سراف و 

دندوب اهنآ  نایعا  املع و  هکم  یتفم  یـضاق و  تشاد ، تیالو  زاجح  مامت  رب  هک  ینامثع  مکاح  هتـشاد  دوجو  هدوب  اـهنآ  گرزب  برع و 
یسک شوگ  هب  یعاد ، نیا  زا  يدانم ، نیا  زا  هدننز ، هحیص  نیزا  هدننک ، ادص  نیا  زا  هتـسهآ  ولو  یتوعد  یئادن و  ياهحیـص ، یئادص ، ایآ 
اهنآ زا  یضعب  دنشاب و  هتفرگارف  ار  باب  ياهراتفگ  دنشاب و  هدینـش  ار  یتوعد  نینچ  مدرم  نآ  مینکیم  ضرف  ام  تسا ؟ هدیـسر  اهنآ  زا 

، دنتـسه اجک  نونکا  دـندش و  هچ  دـندرک  ضارعا  يو  زا  هک  یئاهنآ  دـندروآ ، نامیا  وا  هب  هک  یئاهنآ  سپ  دنـشاب ، هدروآ  ناـمیا  وا  هب 
دندینشن و ار  باب  توعد  مادک  چیه  دندوب  اجنآ  رد  لاس  نآ  هک  یناناملسم  رگا  مشـش  دش . دراو  هچ  اهنآ  رب  دش و  روطچ  اهنآ  رابخا 

هداد ناشن  یک  هب  ار  شدوخ  هدومن و  راهظا  یـسک  هچ  هب  ار  دوخ  توعد  هدرک ، توعد  ار  یـسک  هچ  باب  سپ  دندیدن ؛ ار  وا  مادک  چیه 
دنیوگیم هک  یلاح  رد  هداد ؟ صاصتخا  دـناهدوب  شدوخ  هارمه  هک  یناریا  دودـعم  رفن  دـنچ  نامه  هب  طـقف  ار  یگرزب  توعد  نینچ  اـیآ 

هب وا  نتفر  هک  تسا  یـضرف  رب  هجو  نیا  هتبلا  . ) دنراد تکرـش  نآ  رد  نیملـسم  مامت  درادن و  صاصتخا  یـصاخ  يهقرف  هب  يدهم  توعد 
دندوب يو  هارمه  هک  یناریا  رفن  دنچ  نامه  هب  توعد  نیا  هک  مینکیم  ضرف  نینچ  الاح  متفه  دشاب ). حیحص  اجنآ  رد  يو  روهـش  هکم و 

اب دـندوب  وا  عیطم  هک  اهنآ  دومن ؟ لـمحت  ار  تمحزرپ  رفـس  نیا  ترارم  تقـشم و  باـب  ارچ  سپ  تروص  نیا  رد  تسا  هتـشاد  راـصحنا 
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دوب باب  اهنت  دنتـشادن و  باب  هب  ضارتعا  قح  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  اهنآ  دندرکیمن ، یچیپرـس  وا  رماوا  زا  دنتـشادن ؛ تفلاخم  شراتفگ 
دیسرت اریز  داتفا ، ناجیه  زا  اجنآ  رد  شسوه  یلو  تفر  هکم  هب  اتقیقح  باب  هک  دناهتفگ : مه  یـضعب  و  تشاد . ضارتعا  قح  اهنآ  هب  هک 

نآ تسا  مولعم  هچ  نآ  دوشیمن . عقاو  قباس  تالاکـشا  دروم  دشاب  حیحـص  تیاور  نیا  رگا  درادـب  راهظا  ار  شتوعد  هک  درکن  تأرج  و 
هدمآ هرصب  زا  ای  هکم  زا  هک  درادن  یتوافت  نونکا  تسین  هدش  دراو  رهـشوب  هب  هدمآ و  نوریب  یتشک  زا  باب  هک  نیا  رد  یفالتخا  هک  تسا 

رکذـلاقباس يزاریـش  یلعدیـس  ازریم  دوخ  یبرم  و  لاخ )  ) یئاد هناخ  هب  شدورو  يادـتبا  رد  باب  هک  نیارد  تسین  یفـالتخا  زین  و  دـشاب .
تعیرش اب  فلاخم  اهنآ  مامت  هک  دینش  دید و  يو  زا  هک  یئاهزیچ  نآ  زا  سپ  شایئاد  هک  نیا  رد  تسین  یفالتخا  زین  و  تسا . هدش  دراو 

راتفر راوطا و  زا  مه  یفرط  زا  دوب و  تریـصباب  شبهذم  رد  تباث و  دوخ  نید  رد  هک  دوب  يدرم  وا  اریز  درک  ادیپ  ترفن  وا  زا  دوب ، مالـسا 
هیهت هب  عورـش  دـیدرگ و  رقتـسم  اـجنآ  رد  تفرگ ، شدوخ  يارب  ياهناـخ  مه  وا  درک و  درط  ار  وا  تهج  نیا  هب  دوب  علطم  شاهدازرهاوـخ 
زاریش داد  رارق  رظن  دروم  هحفص 106 ] باب [  هک  ار  یئاج  نیتسخن  درک . شیوخ  توعد  تامدقم  كرادت  دوخ و  توعد  ماکحتسا  مزاول 

داد رارق  هجوت  دروم  دوب  ناریا  ياملع  نیققحم  زکرم  هک  ار  ناهفصا  زاریش  زا  سپ  دوب ، يو  سأرلا  طقـسم  یلـصا و  نطو  اجنآ  اریز  دوب ،
نآ یلاو  هک  زاریش ، هب  ار  یضعب  سپس  داد و  یمزال  تامیلعت  اهنآ  هب  دومن و  باختنا  ار  دوخ  رهام  ناوریپ  باب  دمحم  یلعدیس  [ . 103]

ناملـسم هزات  يزاقفق  یجرگ  ناخرهچونم  نآ  مکاح  هک  ناهفـصا ، هب  ار  یخرب  داتـسرف و  دوب ، يزیربت  هلودـلاماظن  ناخنیـسح  تقو  رد 
تلاسر و دنتـشاد ، لوذـبم  بارتوبا  خیـش  رهـش ، نآ  ءاهقف  سیئر  هب  ار  دوخ  هجوت  نیتسخن  دـندمآ و  زاریـش  هب  باب  تاعد  داتـسرف . دوب ،
تعاطا و اـهنآ  دـیدج  يدـهم  زا  هک  دـندومن  توعد  ار  وا  دـندرک و  هضرع  بارتوبا  خیـش  هب  دنتـشاد  هارمه  هدـهع و  رب  هک  ار  یلئاـسر 

هثداح نیا  زا  تهج  نیا  هب  درادن  قیبطت  نآ  لئالد  دوعوم و  يدهم  هب  هدیقع  اب  توعد  نیا  دید  درک و  یلمأت  بارتوبا  خیـش  دـنک . يوریپ 
دـندرک و تروشم  هب  عورـش  هدومن  هاگآ  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دـنتخاس و  رـضاح  ار  رهـش  اهقف  املع و  ات  دومن  رما  يروف  دـمآ و  ناجیه  هب 

راضحتـسا هب  هدـش  دراو  مالـسا  رب  هک  ار  یمظع  يهیلب  نیا  گرزب و  يهثداـح  نیا  دـمآ  شیپ  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  اـهنآ  يأر  هرخـالاب 
رد ار  نانآ  کی  هب  کی  دـندرک و  راـضحا  ار  باـب  تاـعد  اـت  داد  روتـسد  مه  رادناتـسا  دـندرک . مه  روطنیمه  دـنناسرب و  تقو  رادناتـسا 

فرط زا  اهنآ  هک  دندرکن  راکنا  اهنت  هن  باب  تاعد  هک  نآ  تفگش  دندومن . قاطنتسا  دنتشاد  روضح  رهش  نایعا  املع و  مامت  هک  یـسلجم 
اب دندرکن و  ناهنپ  مه  ار  ناشهدنتـسرف  مان  نانآ  دش . ادیپ  یتنکل  ناشنابز  رد  هن  لزلزت و  ناشمالک  رد  هن  عطاق  یلیخ  هکلب  دناثوعبم  باب 

دیچیپ مه  رد  املع  يادص  دیدرگ ، اپ  رب  اغوغ  دش ، دنلب  تیعمج  دایرف  هک  دوب  اج  نیا  رد  دـندرک . ادا  ار  تلاسر  قح  مکحم  نابز  بلق و 
ار یئاهباتک  تاعد  نوچ  دنـسیونب و  دنهدیم ، اهنآ  هب  عجار  يروتـسد  ره  هک  درک  اضاقت  دومن و  راسفتـسا  املع  زا  هلئـسم  نیا  رد  یلاو  و 

لتق بوجو  رفک و  هب  مه  املع  دنداد . تبـسن  ینامـسآ  یحو  هب  ار  اهنآ  دنداد و  ناشن  ءاملع  هب  دـندوب  هدروآ  هارمه  هب  باب  بناج  زا  هک 
دنتخادنا و هاچ  رد  ار  اهنآ  دندیرب و  ار  اهنآ  یپ  ات  داد  نامرف  ینالوط  یتدم  زا  دعب  درک و  رکف  هب  عورـش  یلاو  سپـس  دنداد . اوتف  نانآ 
رد ار  وا  ات  داد  روتـسد  دندروآ و  زاریـش  هب  رهـشوب  زا  ظفحلاتحت  ار  باب  ات  داتـسرف  سپـس  داد ، عالطا  نارهت  تموکح  هب  ار  هیـضق  دعب 

تقشم زا  دریگب و  مارآ  شبلق  دنیشنورف و  شـسرت  ات  داد  تلهم  زور  دنچ  باب  هب  هلودلاماظن  ناخنیـسح  دنهد . لزنم  يو  يردپ  يهناخ 
نامه مهدزناش  زور  دش . عقاو  يرجه  ( 1261  ) نابعش هام  مود  زور  رد  رکذلاقوف  عامتجا  دنز . مادقا  هب  تسد  سپس  دبایب  تحارتسا  رفس 

نیرومأم رفن  ود  هحفـص 107 ] اب [  باب  لاس  نآ  ناضمر  هام  مهدزون  زور  دـیدرگ و  رداص  زاریـش  هب  رهـشوب  زا  باب  راضحا  روتـسد  هاـم 
هک دوب  هتشون  یبرع  یسراف -  نینچمه  یـسراف و  نابز  هب  هلاسر  دنچ  رهـشوب  رد  دوخ  تماقا  تدم  رد  باب  دندش . زاریـش  دراو  تموکح 

نمحرلا تسا : هدومرف  هک  دوب  هتفرگ  لاعتم  يادـخ  هدومرف  زا  ار  مسا  نیا  دوب و  هتـشاذگ  نایب  ار  شمان  هک  دوب  ياهلاـسر  اـهنآ  هلمج  زا 
نآ رد  ار  شیوخ  دیدج  يهقرف  ماکحا  دوب و  هداد  رارق  دوخ  ماکحا  تعیرش و  باتک  ار  باتک  نیا  نایبلا . هملع  ناسنالا  قلخ  نآرقلا  ملع 
دوب هتـساوخ  شلد  هک  نانچ  ار  يوبن  ثیداـحا  راـبخا و  وا  درک . میهاوخ  ثحب  باـتک  نیا  يهراـبرد  دوخ  ياـج  رد  اـم  دوب -  هدـیناجنگ 
نیا اب  مه ، شایسراف  تارابع  تسا و  نوحلم  طلغ و  شبتک  یبرع  تارابع  مامت  یلو  دوب  هدرک  لیوأت  دنک  دییأت  ار  شتعیرـش  هک  يروط 
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هلئـسم نیا  يهمتاخ  رکذ  زا  دعب  يدوز  هب  ام  دـشابیم و  اسران  هدـیچیپ و  دنـشابیم  ینابزنیریـش  تحاصف و  هب  روهـشم  زاریـش  مدرم  هک 
میهاوخ رکذ  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  شیاجنگ  ماقم  هک  هزادـنا  نآ  ات  نایب  تارابع  زا  یتمـسق  اب  ار  هقرف  تاروتـسد  دـعاوق و  بتک و  یماـسا 

دوخ دزن  رد  ار  باب  هنامرحم  یبش  يو  دوب . روهـشم  هدارا  مزع و  رد  توق  تافاکم و  تازاجم و  رد  تدش  هب  رکذـلاقباس  رادناتـسا  درک .
تاعد دروم  رد  دوخ  ياهيورهدایز  رب  تسـشن و  وا  ولج  رد  وناز  ود  هک  درک  هغلابم  يو  مارتحا  مارکا و  رد  هزادـنا  نآ  ات  درک و  راـضحا 

يو بولطم  هچ  ره  هب  ار  وا  دزرمایب و  ار  شناهانگ  ات  داد  رارق  عیفش  هلیـسو و  وا  دزن  رد  ار  دنوادخ  يانـسح  امـسا  دومن ، فسأت  راهظا  وا 
راثن يو  ياضر  هار  رد  ار  شناج  هک  تسا  رضاح  رادناتسا ) ینعی   ) وا هک  تشاد  راهظا  يو  هب  سپـس  دنک ، تعاطا  وا  ات  دنک  رما  دشابیم 

هک یـسک  دننام  سپـس  دهدب . وا  هب  ار  شلاوما  ياههفرط  دنک و  يو  يادف  ار  شداز  هناخ  هدرک ، رظنفرـص  دوخ  لاوما  سئافن  زا  دـنک ،
هنیـس زا  دیـشکیم و  نیـشتآ  ياههلان  هآ و  لد  زا  تخیریم ، کـشا  مشچ  زا  دومن ، یکاـبت  هب  عورـش  دـشاب  هتفرگ  ار  شیولگ  هار  هیرگ 
میالم مرن و  تاملک  نیزم و  ناسل  هب  باب  دـیدرگ . رثؤم  وا  لد  رد  شاهعدـخ  دومن و  هبتـشم  باب  رب  ار  دوخ  رما  ات  دزیم  دـنلب  ياهسفن 

لئاز شـسرت  ات  دومن  تفطالم  يو  اب  درک و  دـنلب  ار  وا  تفرگ ، ار  یلاو  يوزاب  دیـشک و  تسد  دـش ، هتفکـش  شتروص  دروخ  بیرف  يو 
یئادص اب  یلاو  دیسرپ . شدوخ  زا  لاعفنا  تلجخ و  راهظا  يراز و  عرضت و  نیا  شتاعد و  اب  تنوشخ  تظلغ و  نآ  تلع  زا  هاگنآ  ددرگ 

دننام يراکشآ  نمشد  رـشب  نایم  رد  امـش  هتـشذگ  زور  ات  نم  ياقآ  يا  تفگ : نینچ  هدیرب  مالک  اب  دوب  هدرک  ریگ  شیولگ  رد  ارهاظ  هک 
يدحا رطاخ  هب  هک  منک  هلثم  يروط  ار  امش  متساوخیم  مدرکیم  رکف  امـش  زیزعت  بیذعت و  تیفیک  رد  ینالوط  یتدم  نم  دیتشادن و  نم 

مباوخ دـش و  نیگنـس  ممـشچ  دایز ، يرادـیب  زا  تبقاع  ات  مدرک  رکف  عوضوم  نیا  رد  بش  مامت  رد  دـشاب ، هحفـص 108 ] هدرکن [  روطخ 
تسار ياپ  ناتشگنا  دوخ  ياهاپ  اب  دیدش و  رضاح  نم  هاگباوخ  هب  نم  لیلج  يالوم  يا  امـش  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ . تفرگ ،

وگب نخـس  وگب ، نخـس  هیا  هیا  دـیتفگ  نینچ  دـیتخاس و  بطاـخم  ارم  امـش  متـسشن ، مدـیرپ ، دوخ  ياـج  زا  سرت  زا  نم  دـیداد  راـشف  ارم 
امـش هک  متـسناد  مدش و  رادیب  باوخ  زا  ناشیرپ  ناسرت و  نم  دوشیم و  رهاظ  وت  ینابیـشپ  زا  هک  منیبیم  ار  نامیا  رون  اریز ؛ ناخنیـسح !

ماقتنا رگا  دشابیم و  امش  تمحرم  لضف و  زا  دینک ؛ وفع  ارم  رگا  ماهدش  رضاح  امش  هاگـشیپ  رد  نم  نونکا  دیـشابیم . رظتنم  يدهم  اقح 
يا تلاح  هب  اشوخ  داد - : باوج  دش و  هتفکـش  برط  دجو و  تدش  زا  باب  يهرهچ  عقوم  نیا  رد  دوب . دهاوخ  امـش  تلادع  زا  دـیریگب ،

بطاخم يدینـش  هک  یتاملک  نیدـب  ارت  مدـش و  رـضاح  وت  هاـگباوخ  رد  مدوخ  نم  باوخ ، رد  هن  هدوب  يرادـیب  رد  ياهدـید  هچ  نآ  ریما ،
، تساوخرب عوکر  تلاح  زا  رادناتسا  هاگنآ  متشاد . غارس  لیصا  یفرش  هزیکاپ و  ياهقیلـس  كاپ ؛ ياهزبزج  وت  دوجو  رد  نم  اریز  متخاس ؛
رد دنقحلم  نایهاپس  هب  تلایا  نیا  رد  هک  ییاهنآ  نایهاپس و  مامت  راوگرزب  ياقآ  يا  : - تفگ نینچ  عرـضت  لاح  اب  دیـسوب و  ار  باب  تسد 
رما دـیهاوخیم  روط  ره  مراذـگیم  امـش  رایتخا  رد  ار  اـهنآ  ماـمت  نونکا  نم  تسا و  رپ  یمارگ  نیدـقن  زا  مه  نم  هنازخ  دـنانم ، ناـمرف 

تفای دیهاوخرد  يدوز  هب  دوب و  مهاوخ  مزالم  امـش  اب  هیاس  دننام  عضاخ و  امـش  مدق  ریز  رد  لعن  نوچ  نم  هک  تسناد  دیهاوخ  دیئامرفب 
قح يوریپ  هطساو  هب  هک  تلاح ! هب  اشوخ  تلاح ! هب  اشوخ  تفگ - : نینچ  مه  زاب  باب  مشابیم . امـش  رماوا  عیطم  رتشگنا  زا  شیب  نم  هک 

مدش و کلام  ار  ایند  مامت  هک  نآ  زا  دـعب  هک  مهدیم  هدـعو  وت  هب  احیرـص  نم  يدـش ، لصاو  یمیظع  تبهوم  میرک و  شـشخب  نینچ  هب 
راهظا نیا  زا  هک  یـسک  لثم  یلاو  سپ  مزاس . ینامثع ) تلود  ینعی   ) مور هاشداپ  ارت  يدوز  هب  متخاس  دوخ  عیطم  ار  ملاع  ناـهاشداپ  ماـمت 

لالج هاج و  بلط  لام و  عمط  يور  زا  نم  اـقآ ، يا  هحفص 109 ] تفگ [ : نینچ  یفیعض  يادص  اب  دیشک و  یهآ  دشاب ، هتـشگ  رثأتم  باب 
تسا نیا  نم  يوزرآ  لامآ و  مامت  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  لصاح  لالج  هاج و  رفاو و  لانم  لام  هللادمحب  اریز  منکیمن  يوریپ  امش  زا 

رد یلاو  درک . ریخ  ياـعد  ار  وا  درک و  قیدـصت  ار  شمـالک  باـب  موـش . قـحلم  نیحلاـص  يادهـش  هب  اـت  منک  داـهج  امـش  شیپاـشیپ  هـک 
اجنآ رد  ار  شباحـصا  باب و  مارتحا  لیلجت و  تیاهن  اـب  درک ، هیهت  باـب  يارب  سلطا  یلاـق و  هب  شورفم  عیـسو  ياـههفرغ  شاهراـمالاراد 
ددع هک  نآ  زا  شیپ  ادابم  دنراد  زاب  توعد  زا  تسد  اتقوم  ات  دـنک  رداص  دوخ  تاعد  يارب  ینامرف  هک  دومن  شهاوخ  يو  زا  و  داد ، لزنم 

تازیهجت هک  یماگنه  هک  داد  دـیون  وا  هب  ددرگ  اپرب  رهـش  رد  یبالقنا  دـننک و  مایق  اهقف  دوش  هیهت  زهجم  رکـشل  یفکم و  لـئاسو  یفاـک ،
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باب و هیحان  زا  یلاو  دـنرادب . راهظا  ار  امـش  رما  دـننک و  توعد  ار  مدرم  انلع  تاعد  ات  دـیئامرفب  روتـسد  امـش  هاگنآ  دـش  ایهم  يرکـشل 
باب اب  ار  دوخ  راتفر  راتفگ و  داد ، لیکشت  رهش  فارشا  نایعا  ارما ، الضف ، اهقف ، املع ، زا  یعمجم  سپـس  دیدرگ و  رطاخهدوسآ  شناوریپ 

رب مالسا  عرش  نیناوق  قبط  رب  سپـس  دننک و  ناحتما  رایتخا و  دوخ  ياعدا  رد  ار  باب  ات  درک  تساوخرد  اهنآ  زا  دیناسر و  نانآ  عالطا  هب 
هک دومن  عناق  ار  وا  تبقاع  درک و  اوجن  يو  اب  یتدم  تفر ، باب  دزن  یلاو  سپ  دنک . ارجا  ار  اهنآ  مکح  وا  ات  دـنهدب  يوتف  يو  هیلع  ای  هل 
انلع ار  اهنآ  دنک و  راهظا  عمجم  نآ  ءاضعا  رب  ار  دوخ  توعد  دوش و  رضاح  عمجم  نآ  رد  وا  هک  تسا  نآ  عمجم  نیا  لیکشت  زا  دوصقم 

دندرواین نامیا  مادک  ره  دننک و  لصاح  تاجن  یلاو  تبوقع  زا  دندروآ  نامیا  وا  هب  نیرـضاح  زا  مادک  ره  ات  دنک  توعد  دوخ  بهذم  هب 
ییحی دیس  قافتا  هب  سپس  درمش و  وکین  ار  يو  لمع  هدرک ، ادیپ  داقتعا  یلاو  نانخـس  هب  مه  باب  دنک . تازاجم  ار  نانآ  هدنرب  ریـشمش  اب 

تقو نیضاترم  رصع و  ءاملع  مظاعا  زا  شردپ  باب و  باحصا  ناگرزب  زا  شدوخ  هک  یفشک  هب  فورعم  یباراد  رفعج  دیـس  رـسپ  یباراد 
تردابم نتفگ  نخـس  هب  باب  سپـس  دـندش ، سلجم  دراو  تباـث  مکحم و  یبلق  اـب  دـندمآ و  نوریب  لزنم  زا  دوب  یمهم  تاـفیلأت  ياراد  و 

رـس تشپ  ار  يوه  هک  تسا  هدیـسرنارف  نآ  ماگنه  ایآ  داد : رارق  بطاخم  دوشیم  لقن  الیذ  هک  ینانخـس  نیدب  ار  عمجم  اضعا ، دـیزرو و 
دوخ زا  دعب  امش  ربمغیپ  دینک ؟ تعاطا  ارم  رماوا  دیهد و  شوگ  ارم  نانخـس  دیئامن ، كرت  ار  تلالـض  دینک ، يوریپ  ار  تیاده  دیزادنیب و 

زا نآ  تارابع  هک  ددرگ  مولعم  امش  هب  ات  دینک  تئارق  توالت و  ار  نآ  دیئایب  تسا ، نایب  نم  باتک  زین  نیا  هتشاذگن و  ياج  هب  ینآرق  زج 
هک نآ  زا  شیپ  دیریذپب و  ارم  تحیصن  دینک و  شوگ  ارم  نانخس  سپ  تسنآرق . هحفص 110 ] ماکحا [  خسان  شماکحا  رتحیصف و  نآرق 
ارم نانخـس  دـیرادب . ظوفحم  ار  ناتلاوما  لافطا و  ناج و  دوش  هتخیر  ناـتنوخ  هدز و  ناـتیاهندرگ  دوش ، هدیـشک  امـش  ناـیم  رد  ریـشمش 

دنتـشادن و رب  بل  يور  زا  بل  یلاو ، اب  یلبق  ینابت  قبط  رب  املع  اـما  منکیم . تحیـصن  نینچ  ار  امـش  نم  دـینک . تعاـطا  ارم  رما  شوگ و 
رب ار  شیوخ  يواعد  ات  دومن  شهاوخ  باب  زا  تساوخرب و  اج  زا  یلاو  هاگنآ  هتسشن  اهنآ  رـس  رب  غرم  یئوگ  هک  دندرک  توکـس  نانچ 

هتـشاد هضرع  اهنآ  رب  ناهرب  هنیب و  يور  زا  ار  شیوخ  رما  ات  دناوخب  عمجم  لها  يارب  ار  دوخ  يهتـشون  نآ  زا  دعب  دسیونب و  ذـغاک  يور 
نابز هب  رطـس  دـنچ  تفرگرب و  ملق  باب  سپ  تسا . راتفگ  زا  رتهب  هتـشون  جاـیتحا  عوضوم  ندومن  نشور  تجح و  ماـمتا  يارب  اریز  دـشاب 

زا مه  يو  يهتشون  دندید  دندناوخ ، ار  هتشون  نآ  املع  هک  یماگنه  [ . 104 . ] دومن میلست  اهنادب  تشون و  تاجانم  اعد و  کبس  هب  يزات 
موهفمان و یناعم  اسران و  تارابع  ياراد  مه  ینعم  تهج  زا  دراد و  طلغ  رایـسب  يدـنبهلمج  بیکرت و  رظن  زا  مه  تاـملک و  ياـنب  ظاـحل 
ار اهنآ  ات  دیشوکیم  وا  دنداد و  حیـضوت  هدرمـش و  شدوخ  يارب  کی  هب  کی  ار  باب  يهتـشون  طالغا  ءاملع  دشابیم . طوبرمان  بلاطم 
دوشیم و ماهلا  وا  هب  بیغ  ملاع  زا  دسیونیم  هک  ار  هچ  نآ  هدناوخن و  سرد  یبتکم  رد  و  هدرکن ، ملعت  ياهسردـم  رد  يو  هک  دـنک ، عناق 

هجوت دروم  ار  یناعم  دیاب  هکلب  دنشاب  هتـشاد  هجوت  تارابع  ظافلا و  هب  دیابن  مدرم  ددرگیم و  لزان  يو  رب  هک  دشابیم  ینامـسآ  یحو  ای 
نیا اریز  مرادن  يریـصقت  یئوگطلغ  رد  نم  هک  دوب  نیا  باب  یعافد  نانخـس  موهفم  دنزادنایب . رانک  ار  تسوپ  دنریگب و  ار  زغم  هداد ، رارق 

هدرک و يداوسیب  ای  هدوب و  داوسیب  وا  مرجال  هداتسرفورف  نم  رب  ینامسآ  یحو  هدنتسرف  هدومن و  ماهلا  نم  هب  یبیغ  مهلم  ار  طلغ  نانخس 
نیا هچ  دنورب ، طوبرمان  طلغ و  راب  ریز  دنتـساوخیمن  اهنآ  اریز  درکن  عناق  ار  املع  باب ، طوبرمان  عافد  نیا  یلو  دشابیمن  يداریا  نم  رب 
لتق هب  اوتف  یضعب  دش  دنلب  اهقف  يادص  املع و  دایرف  ماگنه  نیا  رد  دشاب . هتفگ  باب  یبیغ  مهلم  ای  و  دشاب ، هتفگ  باب  ار  طوبرمان  طلغ و 
یلاو هاگنآ  دندومن . زیوجت  ار  وا  ریزعت  دندرک و  وا  لقع  فالتخا  نونج و  هب  مکح  یخرب  دنتـسناد و  رـساخ  رفاک  ار  وا  اریز  دـنداد ، يو 

رد هک  تسا  یموش  تعدـب  نیا  رورغم  لـهاج  يا  [ » هحفـص 111 داد [ : رارق  باتع  باطخ و  دروم  راـتفگ  نیدـب  ار  وا  درک و  باـب  هب  ور 
یبرع هب  ار  دوخ  ریمـض  نونکم  یناوتیمن  هک  نآ  لاح  و  ینکیم ؟ تیودـهم  ای  تلاسر  توبن و  ياعدا  هنوگچ  ياهدرک  ثادـحا  مالـسا 

رد وت  تانیب  تایآ  دننام  دشابیم و  رتغیلب  حیـصف و  (ص ) دـمحم نآرق  زا  ار  وت  نانخـس  هک  يراد  اعدا  لاح  نیا  اب  ینک و  راهظا  حـیحص 
رب ار  تدـج  ریـشمش  متـشادیم و  مولعم  وت  رب  ار  وت  دـح  نونکا  یتشادـن  تلاـسر  توـبن و  نادـناخ  هب  تبـسن  رگا  دوـشیمن . ادـیپ  نآرق 

هدرک بجاو  ار  نآ  مالسا  تعیرـش  اریز  دنکیمن ، ادیپ  طابترا  نم  هب  تنتـشک  هک  منکیم  رکف  دوخ  دزن  سپ  مدادیم . تموکح  تندرگ 
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دیدرگ رهاظ  نم  رب  نونکا  تسین و  اور  تنتشک  سپ  دراد  تلالد  تاغامد  داسف  لقع و  فالتخا  رب  لاوحا  نئارق  هک  مشیدنایم  نینچ  زاب 
يدرگرب و یهارمگ  تلالض و  هار  زا  دیاش  ات  منک  ریزعت  ار  وت  دیاب  تهج  نیدب  یهلبا  هیفـس و  يدرم  وت  هک  درک  ادیپ  حیجرت  مرظن  رد  و 

صاصتخا ریزعت  لتق و  هب  نیموکحم  هب  هک  یتسوپ  شرف  دندیشک ، نوریب  سلجم  زا  ار  يو  ات  داد  نامرف  سپ  يوش ». تیاده  داشرا  هار  هب 
( هکلف یـسراف  رد  و  ( ) هدع ای  هقلف   ) يرـصم نابز  هب  هک  یبوچ  هب  ار  وا  ياهاپ  دـنتخادنا ، ابرغ  هب  صتخم  قاطا  ولج  هناخ  نحـص  رد  دراد 

هانپ دیسریمن ، شدایرف  هب  یسک  یلو  درکیم  هثاغتسا  بوچ  ریز  رد  يو  دندرک . ندز  هب  عورش  یمکحم  ياهبوچ  اب  دنتـسب و  دنمانیم 
اهر ار  وا  اـت  درک  رافغتـسا  هبوت و  سپ  دیـسر ، هوـشغ  هب  کـیدزن  هک  دـندز  ار  وا  ردـق  نیا  دادیمن ، هاـنپ  ار  وا  یـسک  اـما  دربیم  مدرم  هب 

رب یحیبق  تاملک  تشز و  نانخس  کتک  زا  صالختـسا  يارب  درد و  تدش  زا  هک  دنهدیم  تبـسن  باب  هب  نیفلؤم  اجنآ  رد  هتبلا  دندرک .
یلاو سپ  دومن ، رافغتـسا  هبوت و  باب  نوچ  و  تسا . رتالاب  رترب و  ینانخـس  نینچ  نتـشون  زا  ملق  ماقم  نأش و  یلو  هتخاسیم ، يراج  ناـبز 

، دندرب ون  دجـسم  هب  رازاب  طسو  زا  دندرک و  راوس  یتشز  غالا  رب  ار  وا  هاگنآ  دنرادرب  يو  ياهاپ  زا  دـنب  زاب و  ندز  زا  تسد  ات  داد  نامرف 
نیرتگرزب ارما و  اهقف و  املع و  زا  ون  دجـسم  عقوم  نآ  رد  دوب .) نآ  رد  باـب  بولطم  هک  دوب  يزیچ  ناـمه  نیا  و   ) دـنک ادـیپ  ترهـش  اـت 

یلو درک ، رافغتـسا  هبوت و  رارکت  خیـش و  یـسوبتسد  هب  عورـش  دش  دجـسم  دراو  باب  هک  یماگنه  دوب . بارتوبا  خیـش  مانب  نانآ  دهتجم 
، دراد مالعا  ار  دوخ  قباس  يواعد  هدساف و  دیاقع  دور و  الاب  ربنم  زارف  رب  ات  دندومن  رما  ار  وا  دـندرکن و  افتکا  وا  رافغتـسا  هبوت و  هب  ءاملع 

نایرج نیا  یپ  رد  باـب  هحفـص 112 ] دـنک [ . هبوت  یگرزب  هانگ  نینچ  زا  دـنک و  رافغتـسا  تمادـن و  راهظا  دوخ  دـیاقع  رد  يورهدایز  زا 
هعمج زور  رد  ار  بلطم  نیمه  تفگ : هعمج  ماما  مشابیم .» مدرم  بئاغ و  ماما  نیب  يهطساو  هن  متسه و  دوعوم  مئاق  لیکو  نم  هن  : » تفگ

ناخنیسح زاریش  مکاح  سپس  دروخ  مه  رب  سلجم  تساخرب ، بارتوبا  خیـش  نوچ  دینک . رارکت  مدرم  مومع  لباقم  رد  لیکو  دجـسم  رد 
مالـسا فالخ  رب  شاهدازرهاوخ  هک  درک  تنامـض  ار  يو  شیئاد -  لاخ -  یلع  دیـس  تساوخ ، نماـض  باـب  دـمحمیلع  یـصالخ  يارب 

: تفگ دش و  رضاح  لیکو  دجـسم  رد  باب  دش  هداد  هک  یلوق  قباطم  هعمج  زور  دوب . دهاوخ  لوئـسم  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنکن ، راتفر 
رب ادخ  تنعل  «. » دنادب لوسر  ترضح  تینادحو  رکنم  ارم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  «. » دنادب بئاغ  ماما  لیکو  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  »

هنوگ نامه  دنادب .» همئا  ریاس  نینمؤملاریما و  تماما  رکنم  ارم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  «. » متسه ادخ  تینادحو  رکنم  نم  دیوگب  هک  یسک 
وا دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  هاگنآ  داد ، ماجنا  دوب  هدش  فیلکت  ودـب  ءاملع  نایاقآ  فرط  زا  ار  هچ  نآ  تفر و  ربنم  زارف  رب  باب  میدـناوخ  هک 

یگدنز و ظاحل  زا  یلو  دوب  عونمم  مدرم  اب  هلباقم  هبتاکم و  زا  تدم  نیا  رد  دـنام و  یقاب  نادـنز  رد  هام  شـش  باب  دـندرب . نادـنز  هب  ار 
. دش عیاش  ناریا  دالب  رد  هدرک و  تیارس  ناتـسناغفا  ناتـسودنه و  زا  یمومع  يابو  لاس  نامه  رد  اقافتا  دوب . تیهافر  تعـسو و  رد  قازرا 

لامع یلاو و  دـندرک . رارف  رهـش  زا  رود  ياهناتـسهوک  یحاون و  فارطا و  هب  زاریـش  مدرم  دـمآرد و  جرم  جره و  لاـح  هب  زاریـش  عاـضوا 
زا تینما  دمآرد ، لیطعت  لاح  هب  نیناوق  ماکحا و  درک ، ادـیپ  فالتخا  رهـش  مظن  هجیتن  رد  دـندوب ، هدرب  هانپ  يرترود  فارطا  هب  مه  تلود 

ناهفـصا یلاو  ناخرهچونم  فرط  زا  يرـس  نیرومأم  رفن  دنچ  ماگنه  نیا  رد  دش . لمهم  ناینادـنز  رما  نایرج ، نیا  لالخ  رد  تفر و  رانک 
دندمآ . زاریش  هب  نادنز  زا  باب  ندوبر  يارب 

ناهفصا رد  باب 

هزات يدرم  نامز  نآ  رد  مه  نآ  یلاو  دوب . قیقحت  نادـنوادخ  اـمکح و  نیلـصا و  ءاـفرع و  نیملاـع و  ءاـملع  زکرم  تقو  نآ  رد  ناهفـصا 
ناتسنمرا ناتسجرگ و  زا  رفن  رازه  هدزناپ  اب  ار  اهنآ  هیراجاق  تلود  سسؤم  ناخدمحم » اغآ   » هک دوب  ناتسجرگ  ءارما  يایاقب  زا  ناملـسم 

. دوب ناـخنیگرگ  شردارب  ناـخرهچونم و  درم  نیا  مسا  دوب . هدرک  ریـسا  لوالاعیبر 1190  مهدزناش  خـیرات  رد  زاقفق  تختیاـپ  سیلفت  زا 
ات دـندمآرب  وا  یتسود  بلج  هاش و  هب  برقت  ددـصرد  مه  اهنآ  داد ، رارق  دوخ  نایفارطا  زا  درک و  کیدزن  شیوخ  رابرد  هب  ار  نانآ  هاـش 

مالـسا نید  رد  لوخد  هب  تبغر  راهظا  هاگنآ  دـندرک . بلج  دوخ  هب  ار  هحفـص 113 ] هاش [  فطاوع  دـنداد و  اج  هاش  لد  رد  ار  ناشدوخ 
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تنطلـس رخاوا  رد  دنتـسناد  ریوزت  هلیح و  اب  ردارب  ود  نیا  دـندوب . یقاب  دوخ  یحیـسم  نید  هب  نطاب  رد  دـندش و  ناملـسم  ارهاظ  دـندومن ،
( ناخرهچونم  ) اهنآ رتگرزب  دننیـشنب . ترازو  دنـسم  رب  وناز  راهچ  دـنناسرب و  یتلود  ياههبتر  نیرتیلاـع  هب  ار  ناـشدوخ  هاـش  یلعحتف 
هب ناـنآ  دورو  ربخ  دـندش و  دراو  ناهفـصا  هب  باـب  نیغلبم  تاـعد و  مه  تقو  نیمه  رد  اـفاصت  دـش . بوصنم  ناهفـصا  يرادناتـسا  يارب 

اهنآ یئاهن  دوصقم  رب  ات  درک  وگتفگ  اهنآ  اب  دـندرک و  راضحا  ار  اهنآ  ات  داد  نامرف  روکذـم  رادناتـسا  دیـسر . هدربمان  رادناتـسا  شوگ 
نیا رگا  هک  دوب  مولعم  دنک . میـسقت  داضتم  فلاخم و  یبهذم  بزح  ود  هب  ار  ناریا  مدرم  دناوتیم  هلیـسو  نیدـب  اریز  درک ، لصاح  عالطا 

تروص ره  رد  ددرگ و  فیعـض  مه  بلاـغ  بزح  دوباـن و  یناـف  بزح  ود  زا  یکی  اـت  درکیمن  ادـیپ  همتاـخ  رگید  دـشیم  یلمع  میـسقت 
اهتلم ضارقنا  اهتلود و  لالحمـضا  قرط  تفرعم  رد  درم  نیا  دنیوگیم  دشیم . یلئان  ناخرهچونم  فرط  هب  وزارت  حاجن  زوف و  يهفک 

نآ نیوکت  انب و  هیاپ  هکلب  یتلم  ره  لالقتـسا  تزع و  مکحم  ساسا  مظعم و  نکر  اریز  تسا ، هدوب  يرفاو  عالطا  لماک و  تریـصب  ياراد 
ادیپ هعسوت  اهروشک  دننامیم ، رادیاپ  یقاب و  اهتلم  هک  تسا  كرتشم  عماج  ود  نیا  هطـساو  هب  دشابیم ، نابز  بهذم و  نید و  یگناگی 

لدع و تنطلـس  کلم و  ساسا  هک  دشاب  تسار  رگا  دندرگیم . دـیواج  یقاب و  اهتلود  دوریم و  یلاعت  یقرت و  هب  ور  تیعر  دـننکیم ،
تشاد و دـهاوخن  دوجو  یتلود  کلم و  كرتشم  عماج  ود  نیا  نودـب  تسا و  ناـبز  نید و  كرتشم  عماـج  مه  نآ  ساـسا  سپ  تسا  داد 
. ددرگیم مولعم  هرـضاح  للم  لاوحا  عاضوا و  يهظحالم  هفلاس و  مما  خـیرات  تقیقح  نیا  هچناـنچ  دوب  دـهاوخن  دوجوم  یتکلمم  تلم و 
اب و  دومن ، تفلاطم  هب  عورـش  باب  نیغلبم  اـب  تهج  نیا  هب  دوب ، هدـیمهف  شیوخ  بئاـص  رظن  بقاـث و  رکف  هب  ار  تقیقح  نیا  مه  درم  نیا 

ظاحل زا  داد ، نیمأت  اهنادـب  ناشنانمـشد ، هیحان  زا  درک ، ینابرهم  یتیود و  اهنآ  اـب  هزادـنا  زا  شیب  درک ، راـتفر  لـیمج  یهجو  رب  اـهنآ 
راهظا دومن و  صیرحت  بیغرت و  باب  روهظ  هب  ریـشبت  غیلبت و  توعد و  هب  ار  اهنآ  دومن ، رارقرب  نانآ  يارب  یفاو  یفاک و  يرمتـسم  یلام ،

ياههلاسر راشتنا  هب  عورـش  دـنیآرد ، صقر  زاورپ و  هب  برط  قوش و  زا  دوب  کیدزن  باب  تاعد  دراد . ناـمیا  باـب  رما  هب  يو  هک  تشاد 
عقاو فالخ  رب  ار  يوبن  ثیداحا  دیجم و  نآرق  تایآ  دندرکیم  ریرقت  ماوع  يهقبط  يارب  ار  باب  مارم  دندومن ، یغیلبت  قاروا  رـشن  باب و 
نامه باب  هک  دندرکیم  لالدتسا  اهنادب  دندرکیم ، قیبطت  باب  لئاصخ  لئامـش و  رب  ار  اهنآ  هدرک ، لیوأت  لهاج  مدرم  يارب  تقیقح  و 

هک تسین  دیدرت  ياج  دنتـسویپ . اهنآ  هب  نابلطهاج  زا  یـضعب  نایادگ و  زا  يرایـسب  هلیـسو  نیدـب  ات  تسا  هحفـص 114 ] دوعوم [  يدهم 
مهرد و هب  جاتحم  نایادـگ  هقبط  لوا  دـنکیم  تفرـشیپ  دوز  هقبط  ود  رد  دنـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  یفاک  يهجدوب  هک  یلطاب  ياـهتوعد 

هزات رادناتـسا  شوگ  یلو  دـنربیم  تیاکـش  رادناتـسا  هب  باب  نیغلبم  تسد  زا  ناناملـسم  راـنید . هریل و  هب  صیرح  ياـسؤر  مود  راـنید - 
ربخ هک  نیا  ات  تخاسیم  فرصنم  دوخ  زا  نسحا  هجو  رب  ار  نایکاش  دوب و  اونشان  نیملسم  تایاکش  لاح و  ضرع  ندینش  يارب  ناملـسم 

دروم ناگدـنیامن  دوخ  فرط  زا  یجرگ  ناخرهچونم  دیـسر . هدربمان  رادناتـسا  شوگ  هب  نآ  تموکح  رما  لالتخا  زاریـش و  رد  اـبو  عویش 
هب ات  داتسرف  وا  دزن  هب  مه  ار  باب  دامتعا  دروم  تاعد  زا  یضعب  اهنآ  لابند  هب  دنروایب و  ناهفصا  هب  ار  باب  ات  داتـسرف  زاریـش  هب  يدامتعا 

بولطم هب  دـناوتب  وا  دـنک و  لصاح  نیقی  وا  نامیا  تحـص  هب  باب  ات  تسا  هدروآ  نامیا  يو  هب  اتقیقح  رادناتـسا  هک  دـنهدب  نانیمطا  باب 
اب رادناتسا  دندش ، راپسهر  ناهفصا  فرط  هب  هدوبر  نادنز  زا  ار  باب  رادناتسا  ناگدنیامن  دسرب . شیوخ  فده  هب  دنک و  ادیپ  قیفوت  دوخ 

هدومن ادیپ  عویـش  باب  رما  هک  تشادیم  راهظا  نینچ  دـیناسرتیم و  باب  رما  زا  هداد  رارق  بطاخم  ار  اهنآ  دـندشیم ، وربور  اهقف  املع و 
هک ياهمیلو  سلجم  رد  املع  هک  یبش  رد  ات  دومنیم . ردکت  فسأت و  راهظا  دـمآیم  شیپ  نیا  زا  رهاظ  رد  هتفای و  هعـسوت  شتوعد  هنماد 

هتخیرگ و زاریـش  نادنز  زا  باب  هک  داد  ربخ  هدش ، دراو  اهنآ  رب  رادناتـسا  ناهگان  دندوب ؛ عمتجم  دوب  هدش  دقعنم  اهنآ  زا  یکی  لزنم  رد 
هب عورش  وا  ماگنه  نیا  رد  تسا . هتشگ  عقاو  ناهفصا  ءاملع  زا  یکی  هسیسد  هب  يو  رارف  هک  داد  تبسن  تسا و  هدیسر  ناهفصا  هب  کیدزن 

تلم ندـش  كـاله  يارب  تفگیم ، هلاانبـسح  نید  رب  هدراو  تبیـصم  نیا  يارب  درک ، نتخیر  یعونـصم  کـشا  تروـص و  رب  ندز  هـمطل 
دروخیم و مه  هب  زرل  زا  اهنادند  اهکشا  دیدرگ ، دنلب  اههلان  دـنداتفا ، هزرل  هب  مدرم  ات  تخاسیم  يراج  نابز  رب  هللااب  الا  ةوقال  لوحال و 

يو اریز  دنک ؛ عفر  نیملـسم  زا  ار  هلزان  يهیلب  نیا  هدراو و  تبیـصم  نیا  ات  دندرک  دادمتـسا  وا  تمه  تردـق و  زا  سپ  ادـیپ  لالحنا  ياوق 
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رد اـهنآ  درک و  رثا  اـهلد  رد  شریوزت  لـیح و  ریت  هک  تسناد  رادناتـسا  نوچ  دوب .) نیمه  زین  شبقل   ) دوب هلودـلادمتعم  هموکحلابئاـن و 
لابقتـسا هب  ار  الـضف  املع و  زا  یعمج  هک  تسا  نآ  نم  دزنرد  باوص  يأر  هک  تشاد  راهظا  هاگنآ  دنداتفا ، ینادرگرـس  تریح و  يداو 

زا هک  تسیئاهقف  زا  یکی  ادـخ و  لوسر  يهیرذ  يو  هک  دومناو  نینچ  رهاظ  رد  دـینک ، دراو  املع  زا  یکی  لزنم  رد  ار  وا  دـیتسرفب و  باـب 
مارتحا لیلجت و  يو  زا  دـیراد ، هفرـشم  دـهاشم  زا  املع  تعجارم  رد  هک  یتداع  مسر و  رب  اـنب  سپ  هدرک  تعجارم  قارع  هفرـشم  هدـهاشم 
تسشن تفر و  دمآ و  نمض  رد  هاگنآ  دتفیب  ام  ماد  رد  دمهفن  هک  یهار  زا  دوش و  هتـسب  وا  ياپ  هب  ام  يهلیح  بانط  هلیـسو  نیدب  ات  دینک 

دزیرب و مدرم  نایم  رد  وا  تمرح  ددرگ و  هحفص 115 ] حضتفم [  اوسر و  هنامیپ  هبعج و  ندوب  یلاخ  اب  مدرم  هیلاع  تاقبط  اب  تساوخرب  و 
تباث سلجم  نآ  رد  ات  میهدیم  لیکشت  یتیعمجرپ  سلجم  دیدید  حالـص  امـش  رگا  نایرج  نیا  زا  سپ  و  میوش . لئان  دوخ  دوصقم  هب  ام 

يدنس و امش  هاگنآ  تسا  هدومن  یچیپرس  ادخ  رماوا  تعاطا  زا  ناطیش  ساوسو  هطـساو  هب  هتـشگ و  جراخ  مالـسا  نید  زا  يو  هک  ددرگ 
نم هک  نآ  رگم  دیشک  دهاوخن  یلوط  سپ  دیشاب  هداد  يو  دیعبت  هب  ای  ندینازوس  ای  نتشک  هب  يوتف  نآ  رد  هک  دیـسیونب  نم  يارب  یکردم 

هک مینک  لصاح  قاقحتـسا  ام  دوش و  هتـشادرب  تلود  نید و  شود  زا  نارگ  راب  نیا  دریگارف و  ار  وا  اهتبوقع  نیرتدـب  مرادرب و  ریـشمش 
یلو دندرک . يراذگـساپس  يو  ریبدت  نسح  زا  دندومن و  بیوصت  ار  وا  يأر  نیرـضاح  تیعمج  میریگب . رارق  تلم  روشک و  رکـشت  دروم 

تشوگ و هب  طولخم  ار  رهز  رادناتسا  تفرگارف  ار  نانآ  زرل  سرت و  یتقو  هک  دنتسنادیمن  ، دندوب لفاغ  رادناتسا  گنرین  هعدخ و  زا  اهنآ 
هب ناهفـصا  هب  باب  ندـمآ  هک  دوب  هتـشاد  راـهظا  اـهنآ  هب  راـکم  رادناتـسا  هک  دوب  تهج  نآ  زا  اـهنآ  سرت  داد . ناـنآ  دروخب  هدرک  هیپ 
نآ يوربآ  اوران  تبسن  نیدب  هدروآ و  باب  هب  نامیا  ملاع  نآ  هک  دوب  هداد  تبـسن  هتـشگ و  عقاو  ناهفـصا  ءاملع  ناگرزب  زا  یکی  توعد 

بیوصتار وا  باوصان  يأر  دـننک و  هضراعم  رادناتـسا  اب  رگا  هک  دندیـسرت  رـضحم  نآ  ءاـملع  هقباـس ، نیا  دوجو  اـب  دوب . هتخیر  ار  ملاـع 
هنک زا  دـنتفرگ و  رارق  يو  ریوزت  هلیح و  ریثأـت  تهج  نیا  هب  دزیرب  ناـنچمه  ار  اـهنآ  يوربآ  دـهدب و  تبـسن  نینچمه  اـهنآ  هـب  دـننکن ؛

زا ياهتسد  سپ  دندرک . تعاطا  ار  يو  رما  هدومن و  بیوصت  ار  وا  باوصان  يأر  سفن ، فعض  تلع  هب  هجیتن  رد  دندرک و  تلفغ  دصاقم 
دراو ءاملعلاناطلـس  هب  بقلم  دمحمدیـس  ازریم  لزنم  رد  باب  هک  دنتـشاد  ررقم  هدومن و  باختنا  باب  لابقتـسا  يارب  ار  ناشدوخ  ناـیفارطا 
املع سپس  دندرک . تعجارم  نابزیم  لزنم  هب  وا  اب  هدومن و  تاقالم  ار  وا  هار  نیب  رد  دنتفر ، باب  لابقتسا  هب  هبختنم  تئیه  ادرف  حبص  دوش .

موتکم دوب  هدرک  ادـیپ  عویـش  يو  يهیحاـن  زا  هک  ار  يروـما  اهدـمآ  تفر و  رد  وا  دـندرک . ندـید  يو  زا  رهـش  نیهجوـمو  هدروـخ  بیرف 
زا هداتفا ، دیدرت  کش و  رد  وا  رما  رد  دندرکیم و  طابنتسا  شنانخـس  لالخ  زا  دندوب  هدینـش  يو  تاعد  زا  ار  هچنآ  مدرم  یلو  تشادیم 

یـضعب هک  دنک  اضاقت  وا  زا  ات  دننک  فیلکت  يو  نابزیم  هب  مدرم  تاقبط  دیاب  هک  دندش  قفتم  املع  هوجو  دـندش . رذـح  رب  وا  هلیح  رکم و 
يأر اب  ءاملعلاناطلـس  دنیامن . جارختـسا  شتاجتـشون  زا  ار  يو  دیاقع  لوصا و  دـنناوتب  اهنآ  ات  دروایب  ذـغاک  يور  رب  ار  دوخ  نانخـس  زا 

ریـسفت رد  دوخ  هلیوط  هلاسر  نتـشون  هب  تفریذـپ و  ار  مدرم  ياضاقت  مه  باب  دـنک . تباجا  ار  مدرم  ياضاقت  باب  ات  هدرک  تقفاوم  اهنآ 
هدش هحفص 116 ] جراخ [  تاقتشم ) دماوج و   ) ینابم یماسا و  رد  یبرع  دعاوق  تیاعر  زا  هلاسر  نآ  رد  باب  درک . عورـش  رثوک  يهروس 

دوخ و ياوعد  دـهاش  ار  طلغ  رـسارس  يهلاسر  نآ  دوب و  هدرک  لودـع  مالـسا  تعیرـش  تاحالطـصا  تاعارم  زا  یناعم  میهافم و  رد  دوب ،
هب ات  دـندرک  تساوخرد  وا  زا  هدروآ ، درادناتـسا  هب  ور  دـش ، دـنلب  مدرم  دایرف  هلاـن و  اـعبط  دوب . هداد  رارق  شیوخ  تیودـهم  تبثم  لـیلد 
رد هدرک و  راتفر  هعداخم  قیرط  رب  اهنآ  اب  راـکم  رادناتـسا  یلو  دـناسرب  دوخ  تاـفاکم  تازاـجم و  هب  ار  وا  دـنک و  اـفو  دوخ  ياههدـعو 

نید زا  ار  نانآ  رگا  دوش و  رثؤم  اهلد  یـضعب  رد  باب  نانخـس  دیاش  هک  دوب  نیا  يو  دوصقم  درکیم  تقولا  عفد  هلطامم و  اهنآ  باوج 
تبقاع دوب . نیمه  يو  بولطم  دـصقم و  نیرخآ  وزرآ و  لامآ و  تیاهن  دـنک ، دـیدرت  کش و  داجیا  اهنآ  رد  لقاال  دزاـسن  لزلزتم  دوخ 

تیاکـش اـملع  هوـجو  هب  ناـشدوخ  هودـنا  نزح و  زا  مدرم  مرجـال  دـش ، گـنت  مدرم  رب  سفن  هار  دیـسر و  هرجنح  هب  اـهلد  رخآ و  هب  هار 
يارب هک  دش  دنهاوخ  روبجم  اهنآ  هنرگو  دهد ، لیکشت  هرظانم  يهسلج  دوخ  يهدعو  قبط  رب  ات  دنتشاذگ  راشف  رد  ار  رادناتسا  دندومن و 
تبقاع باب  رادناتـسا و  يارب  هک  دیآ  شیپ  یثداوح  هک  تسین  رود  تروص  نیا  رد  دـننک و  مادـقا  تلم  ناج  زا  باب  تسد  ندرک  هاتوک 
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بالقنا مدرم و  ناجیه  زا  یفرط  زا  اریز  دنک ؛ تباجا  ار  مدرم  تساوخرد  هک  دش  راچان  دیدهت  زا  سپ  رادناتـسا  دشاب . هتـشادن  يدومحم 
هجیتن رد  دـش و  دـهاوخ  اوسر  سلجم  نآ  رد  باب  دـهد  لیکـشت  یـسلجم  نینچ  رگا  هک  تسنادیم  رگید  فرط  زا  دیـسرتیم و  عاـضوا 

ار روذـحم  ود  نیا  نیرتکچوک  هک  تشادـن  نآ  زج  ياهراچ  وا  یلو  دیـسریمن ، دوخ  يوزرآ  لاـمآ و  هب  دوریم و  ردـه  هب  شتاـمحز 
اقآ دـمحم و  دیـس  ازریم  اهنآ  مامت  رب  مدـقم  دـندش و  رـضاح  یگرزب  عمجم  رد  امکح  ءاـملع و  اـت  درک  رما  تهج  نیا  هب  دـنک . راـیتخا 

نسح ازریم  رگید  و  دنتشاد . یلاع  سب  تیلزنم  ماقم و  لوصا  هقف و  ملع  رد  ناشدوخ  ناراطقمه  نایم  زا  هک  دندوب  یـسابلک  يدهمدمحم 
رد شاهقیرط  تفریم و  رامـش  هب  شیوـخ  رـصع  ءاـملع  ملعا  یمالـسا  هفـسلف  یهلا و  تمکح  رد  مه  وا  هک  دوـب  يروـن  یلعـالم  دـنزرف 

یگمه دـش  دراو  اهنآ  رب  باب  یتقو  دوب . رگید  ياهب  نارگ  بتک  هعبرا و  رافـسا  بحاص  يزاریـش  نیدـلاردص  هقیرط  هفـسلف  تمکح و 
ار باب  سپ  تسا . هتشگ  هتشرس  اهنآ  ترطف  رد  تاداس  هب  مارتحا  هک  سب  نیمه  نایناریا  تباجن  رد  دنتـساخرب  ياج  زا  يو  لیلجت  يارب 

یلو دندرک  نخس  هب  عورش  دندوب  هدینـش  مدرم  زا  باب  يواعد  زا  ار  هچ  نآ  يدهم و  عوضوم  فارطا  رد  دنداد و  ياج  سلجم  ردص  رد 
هب نییلوصا  سیئر  یـسابلک  يدـهمدمحم  اقآ  سپ  دادیمن . اهنآ  هب  یباوج  دوب و  هتـسشن  تماص  تکاس و  نانچ  مه  لاـح  نیا  رد  باـب 

ماکحا هک  دنتسه  یئاهنآ  لوا  دنامسق . ود  رب  ناناملسم  هک  تسین  هدیشوپ  وت  رب  دیـس  يا  : - تفگ نینچ  دیزرو و  تردابم  باب  اب  هرظانم 
مالسا رد  ار  اهنآ  دننکیم و  طابنتسا  جارختـسا و  نییبنلامتاخ  هحفص 117 ] ترضح [  يهینس  تنس  میکح و  نآرق  زا  ار  مالـسا  تعیرش 

اهنآ زا  دوشیم  لکـشم  نانآ  رب  ار  هچنآ  دننکیم و  دیلقت  نیدـهتجم  زا  یکی  زا  ماکحا ، تفرعم  رد  هک  یناسک  مود  دـنمانیم . دـهتجم 
امـش رتهداس  ترابع  هب  دیراد و  تبـسن  مسق  ود  نیا  زا  یکی  مادک  هب  امـش  نونکا  دننک  داشرا  تیادـه  هار  هب  ار  نانآ  اهنآ  ات  دنـسرپیم 

: داد باوج  رظانم  دهتجم  منادیم . مارح  ار  نظ  هب  لمع  زین  ماهدرکن و  دیلقت  یـسک  زا  تقو  چیه  نم  داد : باوج  باب  دلقم ؟ ای  دیدهتجم 
ام رب  ماکحا  هب  ملع  هار  مرجال  تسا  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  (ع ) نامز ماـما  نوچ  هک  میدـقتعم  هعیـش  هفئاـط  اـم  هک  ینادیمن  رگم  دیـس  يا  -

يدهتجم زا  رـضاح ) رـصع  ات  لوا  ردص  زا  هررقم  دئاوق  قبط  رب   ) راصعا زا  يرـصع  ره  رد  هک  نآ  زج  میرادن  ياهراچ  ام  تسا و  دودـسم 
، دنک حالـصا  ار  ینید  دسافم  دیامرف ، روهظ  دمحملآ  زا  رظتنم  مئاق  ادخ و  تجح  هک  ینامز  ات  مینک  دیلقت  دـشاب  اوتف  طئارـش  ياراد  هک 

يا سپ  تسا . نیمه  ام  يهفیظو  دنادرگرب ؛ تسا  هدوب  تلاسر  بحاص  رصع  رد  هک  یتروص  هب  ار  تعیرش  درادرب و  نایم  زا  ار  اهتعدب 
يرادن و یتجح  نم  لالدتـسا  لباقم  رد  نوچ  منیبب  وگب  نونکا  ینادیم ! مارح  ار  هنظم  هب  لمع  يدومن و  كرت  ار  دـیلقت  وت  هنوگچ  دـیس 

سپ دوشیم ؟ لصاح  تیارب  ماکحا  هب  نیقی  اجک  زا  ياهتخومآ و  اجک  زا  ار  نید  ملع  سپ  هدیـسرن  وت  شوگ  هب  مالـسا  تعیرـش  ماـکحا 
هب ياهدـناوخ و  سرد  لوقنم  ملع  رد  وت  تفگ - : نینچ  دومن و  دوـخ  رظاـنم  هب  ور  تفرگ و  شتآ  هدـش  بضغ  رد  باـطخ  نیا  زا  باـب 

يایرد نینچ  رد  هک  تسین  اور  وت  رب  سپ  تسا  داؤف  رکذ و  ماقم  نم  ماـقم  یلو  دـناوخیم  زوه  دـجبا و  هک  یتسه  يدـتبم  لـفط  يهلزنم 
نخـس يو  اب  رگید  دـش و  تکاس  مرتحم  هرظانم  اج  نیا  رد  ینک . هرظانم  هشقانم و  نم  اب  ینادیمن  هک  يزیچ  هب  يوش و  لخاد  یناـیاپیب 

رب دیس  يا  : - تفگ نینچ  درک و  نتفگ  نخس  هب  عورش  هسامح  قبط  رب  دش ، هرظانم  نادیم  دراو  ریهش  میکح  نسح ، ازریم  هاگنآ  تفگن .
دناهتـشاد ررقم  یتلزنم  ماقم و  ناشدوخ ) حالطـصا  بسح  رب   ) داؤف رکذ و  يارب  امکح  يدرگرب  دوخ  هتفگ  زا  ادابم  ریگب ، رارق  دوخ  ياج 

دهاوخن هدیشوپ  يو  رب  زیچ  چیه  درک و  دهاوخ  ادیپ  هطاحا  اهزیچ  مامت  هب  دورب ؛ الاب  تلزنم  نادب  ددرگ و  لصاو  ماقم  نادب  یسک  ره  هک 
؟ تسا طیحم  زیچ  همه  هب  وت  دوجو  نونکا  ایآ  و  ياهدیـسر ؟ دـناهدرک  یفرعم  امکح  هک  يداؤف  رکذ و  زا  ماقم  نیا  هب  وت  ایآ  نونکا  دـنام 

میکح رظاـنم  سرپب . یهاوخیم  هحفـص 118 ] هچ [  ره  تسا  نینچ  نم  دوجو  يرآ  داد  باوج  ناور  ناـبز  مکحم و  تباـث  بلق  اـب  باـب 
تعرس رد  هک  يربخ  یگنوگچ  زا  ءایلوا و  يارب  زا  ضرالایط  ندش  لصاح  ایبنا و  تازجعم  یگنوگچ  زا  نک  هاگآ  ار  ام  دیس  يا  : تفگ

رد مینادیم ، ةاده  همئا  ار  سابعینب  هیماینب و  وت  ام و  تسا . هدش  دراو  يداه  ماما  نامز  رد  نآ  يدنک  رئاج و  ناطلس  رصع  رد  نامز  ریس 
هک نآ  رگید  و  دوشیم ! هنوگچ  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  دـنک -  دـنت و  فلتخم -  ریـس  ود  ناـمز  يارب  هک  دـیآیم  مزـال  تروـص  نیا 

نیا دوش و  عقاو  نامز  کی  رد  دنک -  دنت و  داضتم -  ریس  ود  هک  دیآیم  مزال  سپ  دندوب  رصاعم  رگیدکی  هب  اضعب  لداع  رئاج و  ناماما 
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یتفاسم ینعی  دوشیم  هدـیچیپ  يو  جـجح  ادـخ و  ءایلوا  يارب  نیمز  هک  میدـقتعم  یگمه  نیملـسم  ام  هکنآ  رگید  و  دراد ! ناکما  هنوگچ 
زا ار  سیقلب  تخت  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  نامیلس  ریزو  ایخرب  نب  فسآ  هک  نانچ  دندرونیم  رد  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  ینالوط 

کیلا دـتری  نا  لبق  هب  کیتآ  انا  باتکلا  نم  هدـنع  يذـلا  لاق  و  دـیامرفیم : دـنوادخ  هچناـنچ  داد . لاـقتنا  نامیلـس  تختیاـپ  هب  ابـس  رهش 
ياهتنم أدبم و  نیب  ياهنابایب  اهارحص و  اهرهش و  ایآ  دوشیم ، عقاو  هنوگچ  عوضوم  نیا  ایآ  نونکا  خلا . هدنع  ارقتسم  هآر  املف  کفرط 

تادامج تاتابن و  تاناویح و  ادخ و  ناگدنب  دیاب  سپ  تروص  نیا  رد  دـندرگیم  لصتم  مه  هب  اهتنم  أدـبم و  هاگنآ  دوریمورف ؟ ریس 
ياهثداح نینچ  دیاب  تروص  نیا  رد  دنوشیم ؟ مه  لخاد  نآ  ءازجا  دوشیم و  عمج  نیمز  تاعطق  ای  دنوش و  مودـعم  هتفرورف  تاعطق  نیا 

مه هدـنیآ  رد  هدرکن و  ادـیپ  راشتنا  يربخ  نینچ  هدـشن ، رادربخ  ياهثداح  نینچ  زا  یـسک  تعاس  نیا  ات  یلو  ددرگ  مولعم  ناـهج  مدرم  رب 
قیبطت ناسنا  لقع  اب  مه  هجو  نیا  دوشیم ؟ لصاح  زاورپ  ناریط و  هجورب  ضرالایط  هک  نیا  ای  و  درک . دهاوخن  ادـیپ  راشتنا  يربخ  نینچ 

اب یهاوخیم  ایآ  میکح  يا  : - داد باوج  مسبت  اب  باب  دیئوگب . باوج  ار  تالاؤس  نیا  دنکیمن . دییأت  ار  نآ  یلقن  یلقع و  ناهرب  درادن و 
رایتخا دیس  يا  : - دومرف میکح  مزاس . راکشآ  نشور و  ار  زار  نیا  ناتشگنا  ملق و  اب  ای  مرادرب و  لکـشم  نیا  يهرهچ  زا  باقن  نایب  نابز و 

رضاح اذغ  ات  تشون  یتدم  دومن و  نتشون  هب  عورش  تفرگ و  ذغاک  ملق و  باب  دعب  دینک . لمع  دیشاب  هتساوخ  يروط  ره  دشابیم  امش  اب 
هاگنآ هدنکفا  باب  هتـشون  هب  یهاگن  مشچ  هشوگ  زا  رظانم  میکح  دش . ندروخ  اذغ  لوغـشم  داهن و  هرفـس  رانک  رب  ار  هتـشون  هاگنآ  دش 

ادـخ و مان  هب  نآ  رد  هک  تسا  یلـصفم  هبطخ  دـندید  دـندرک  هظحالم  نیرـضاح  نوچ  درک و  هحفـص 119 ] تئارق [  تشادرب ، ار  هتـشون 
عوضوم هب  ياهراشا  نیرتکچوک  هتـشاگن و  تاجانم  کبـس  هب  یلوطم  ياعد  مه  نآ  زا  دعب  هدومن و  عورـش  ربمغیپ  رب  دورد  وا و  دـمح 

میسقت هتسد  ود  رب  نآ  زا  دعب  دش و  لصاح  تغارف  ندروخ  اذغ  زا  ات  دندرک  توکس  مدرم  تسا . هدرکن  تاضارتعا  تالاوئس و  هرظانم و 
دوب و هورگ  نآ  زا  مه  باب  رکذلاقباس  نابزیم  املعلاناطلـس  دمحمدیـس  ازریم  هک  دنداد  اوتف  يو  رکف  یناشیرپ  نونج و  هب  یهورگ  دندش 

هورگ نآ  زا  اهقف  ریاس  یـسابلک و  يدهمدمحم  الم  اقآ  هک  دـنداد  اوتف  وا  لتق  بوجو  نید و  زا  وا  نتفر  نوریب  يو و  رفک  هب  رگید  هورگ 
هک دوشیم  مولعم  نینچ  . ) دنداتفا هنتف  هب  سلجم  نآ  رد  هللابیبح  دیس  یتاره و  یقتدمحم  الم  مان  هب  هقف  نیـسردم  زا  رفن  ود  یلو  دندوب 

هنتف هب  ار  یـسک  دـناوتب  هک  دوبن  يروط  يو  یلاـخ  ناـبنا  باـب و  طـلغ  نانخـس  هنرگو  دنـشاب  هدـش  عـیمطت  رادناتـسا  فرط  زا  اـهیلاراشم 
دودح زا  مکح  نیا  ذیفنت  هک  تشاد  راهظا  رادناتـسا  دنک ، ارجا  ار  نآ  ات  دنداد  رادناتـسا  هب  ار  باب  لتق  مکح  املع  هک  یماگنه  دزادنیب .)

باب نتشکن  ای  نتشک  روتسد  يزکرم  تموکح  فرط  زا  ات  دشاب  رظتنم  دهدب و  شرازگ  نارهت  هب  ار  هیـضق  دیاب  تسا ، جراخ  وا  يهفیظو 
نادنز هب  اجنآ  زا  دندرک و  ریجنز  رـضحم  نامه  رد  ار  وا  اروف  ات  داد  روتـسد  دنرادرب  وا  زا  تسد  املع  هک  نآ  يارب  سپـس  و  دوش . رداص 

یـصوصخم قاطا  رد  مارتحا  لیلجت و  لامک  اب  ار  وا  درب ، شدوخ  هناخ  هب  هدرک ، دازآ  ار  باـب  هناـیفخم  زور  ناـمه  بش  رد  یلو  دـندرب .
لیذ رد  دومن . مـالعا  هماـن  لـیذ  رد  مه  ار  دوخ  یـصوصخ  رظن  داد و  شرازگ  نارهت  هب  ار  هیـضق  تساوـخیم  شلد  روـط  ره  داد ، ياـج 

تسا نآ  باوص  يأر  دراد و  بالقنا  رطخ  وا  هب  ناهفصا  یلاها  رثکا  لیامت  اب  ناهفصا  رد  عقوم و  نیا  رد  باب  نتشک  دوب : هتشون  شاهمان 
روتسد دنادب  حالص  تلود  تئیه  روط  ره  سپـس  دوش و  شوماخ  نیفرط  زا  ینمـشد  یتسود و  شتآ  ات  میرادهاگن  نادنز  رد  ار  باب  هک 

: میناوخیم هنیمز  نیا  رد  باوبالا  باب  رد  هکنانچ  [ . 105  ] دندرک بیوصت  ار  وا  يأر  دش و  رثؤم  ارزو  تئیه  رد  يو  يهعدخ  سپ  دهد .
یـصوصخم قاطا  رد  مارتحا  لیلجت و  لاـمک  اـب  ار  وا  درب ، شدوخ  يهناـخ  هب  هدرک ، دازآ  ار  باـب  هناـیفخم  زور  ناـمه  بش  رد  یلو  »... 

مالعا هماـن  لـیذ  رد  مه  ار  دوخ  هحفـص 120 ] یـصوصخ [  رظن  داد و  شرازگ  نارهت  هب  ار  هیـضق  تساوخیم  شلد  روـط  ره  داد ، ياـج 
باوص يأر  دراد و  بالقنا  رطخ  ناهفصا  یلاها  رثکا  لیامت  اب  ناهفصا  رد  عقوم  نیا  رد  باب  نتـشک  دوب : هتـشون  همان  لیذ  رد  يو  دومن .

حالـصا تلود  تئیه  روط  ره  سپـس  دوش و  شوماخ  نیفرط  زا  ینمـشد  یتسود و  شتآ  اـت  میرادـهاگن  نادـنز  رد  ار  باـب  هک  تسا  نآ 
رگید یفرط  زا  [ . 106 ...« ] دـندرک بیوصت  ار  وت  يأر  دـش و  رثؤـم  ارزو  تئیه  رد  تسرداـن  درم  نیا  هعدـخ  سپ  دـهد . روتـسد  دـنادب 

دمحمیلع يهلیـسو  هب  تساوخیم  هک  يو  تاین  لاـمعا و  یجرگ و  ناـخرهچونم  هلودـلادمتعم  نوزفازور  تیاـمح  زا  ناهفـصا  ياـملع 
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دمحمیلع هب  تبـسن  تدعاسم  هنوگهمه  رذگهر  نیا  زا  و  دراد ، اپرب  ناهفـصا  ياملع  دـض  یعیـش و  دـض  تامادـقا  هتـشر  کی  يزاریش 
دندش ياهنتف  عفر  راتـساوخ  هتـشاگن و  یـساغآ » ازریم  یجاح   » تقو مظعاردص  هب  ياهمان  دوخ  هک  دـندش  نآ  رب  تشادیم ، اور  يزاریش 

هب هجوت  اب  یساغآ » ازریم  یجاح  . » دوب يورشیپ  لاح  رد  تیباب ، يوعد  راکنا  هبوت و  ینامز  و  تیباب »  » مان هب  یهاگ  مالسا  ششوپ  ریز  هک 
ق. مرحم 1262 ه - مهدزای  رد  روهظ  ون  هنتف  نیا  شرتسگ  هب  هجوت  اب  دوب و  هدروآ  تسد  هب  دروم  نیا  رد  فلتخم  عبانم  زا  هک  یتاـعالطا 

دوشیم عدصم  مارتحالا  زعلايوذ و  يالـضف  مالعا و  ياملع  تمدخ  : » ریز نونـضم  هب  تشون  ناهفـصا  ياملع  ضارتعا  خساپ  رد  ياهمان 
نید و تایـضتقم  بسح  رب  تسا  لضم  لاض  نوچ  هک  دـندوب  هتـشون  هدـیمان  ماما  بیان  باب و  ار  دوخ  هک  يزاریـش  صخـش  باب  رد  هک 

یتربع ار  هدـنیآ  ات  دوش  هادـف  نیملاعلاحور  هانپ  مالـسا  هاشنهاش  تکوش  اضق  تردـق  ردـق  ترـضحیلعا  تسایـس  دروم  تسا  مزال  تلود 
لباقم رد  يأر  تفاخـس  ینادان و  لامک  يور  زا  هک  اریز  هدرک  توبن  توعد  هکلب  هدرکن  تباین  توعد  لعاج  لهاج  يهناوید  نآ  دـشاب .

هدرک عمج  تافرخزم  زا  یباتک  تسا ، لاحم  رصقا  يهروس  کی  يهلباقم  هک  دراد  تلالد  هلثم » نم  ةروسب  وتأف   » يهفیرش يهیآ  هک  نآ  اب 
مهـضعب ناک  ول  هلثمب و  نوتأیال  نآ  نآرقلا  اذـه  لثمب  اوتأی  نا  یلع  نا  یلع  نجلا  سنالا و  تعمتجا  نئل   » هک نآ  لاـح  هدـیمان و  نآرق  و 

لیطابا تافرخزم و  طمن  نیدـب  هتـشون و  لاد  میج ، اه ، فاـک  ـالثم  صعیهک  ياـج  هب  هک  ناداـن  نآ  نآرق »  » هب دـسر  هچ  اریهـض » ضعبل 
گنب سرچ و  هب  تموادـم  ار  یخیـش » هفیاـط   » نیا رثکا  نوچ  هک  منادیم  رتهب  نم  ار  وا  لاوحا  تقیقح  هحفـص 121 ] یلب [  هداد ، بیترت 

رد هک  متـسرف  وکام  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  ماهدرک  وا  تسایـس  يارب  هک  يرکف  نم  هداتفا و  لـطاب  تـالایخ  نیا  هب  شیک  دـب  نآ  هک  تسا 
نم هب  هدرک  ادیپ  ار  وا  نیعبات  زا  رفن  دنچ  امش  دنرـصقم  دناهدرک  تعباتم  دناهدیورگ و  وا  هب  هک  یناسک  اما  دشاب ». دبؤم  سبح  وکام  هعلق 

« یـساغآ ازریم   » همانخیرات هب  هجوت  اب  [ . 107 « ] داب مادتـسم  تضافا  لضف و  مایا  یقاب  دنوش . تسایـس  هیبنت و  دروم  اهنآ  ات  دـیهدب  ناشن 
دمحمیلع مازعا  روتـسد  رب  ینبم  نآ  تفایرد  زا  دعب  هام  نیدنچ  هک  یلاو  ناخرهچونم  گرم  خـیرات  و  ق . -. مرحم 1262 ه مهدزای  ینعی 

نآ درجم  هب  اریز  هداد  ياج  لزنم  رد  یتاهج  هب  دصق و  يور  زا  ار  يزاریش  دمحمیلع  يو  هک  ددرگیم  طابنتـسا  ایوق  نارهت ، هب  يزاریش 
نازابرـس تیعم  رد  يزاریـش  دـمحمیلع  داد و  رومأـم  تسد  هب  ار  يزاریـش  دـمحمیلع  ناـخنیگرگ »  » يو نیـشناج  تشذـگرد  يو  هک 

« یناجازریم یجاح  ، » ناـشاک رد  [ . 108  ] دـش هداد  لیـسگ  نارهت  فرط  هب  ناشاک  هار  زا  یئوکام » کیباباب   » یتسرپرـس تحت  نوسهاش » »
حبـص ادرف  درک . نامهم  دوخ  يهناخ  هب  ار  يزاریـش  دـمحمیلع  هوشر  ناموت  دـص  نداد  اـب  [ 109 « ] فاکلا ۀـطقن   » فورعم باتک  فلؤم 
دورو يهزاجا  يزاریش » دمحمیلع   » اجنآ زا  دندمآ . مال ) حتف  يزات و  فاک  نمـض  هب  « ) نیلک  » يهبـصق کیدزن  ات  دنداتفا  هار  هب  هرابود 
نینچ ارـصتخم  هک  تشون  همان  يزاریـش  دمحمیلع  هب  دادـن و  هزاجا  یـساغآ  ازریم  یجاح  روتـسد  هب  هاشدـمحم  یلو  تساوخ . نارهت  هب 

رد يدـنچ  هتفر  وکام  هب  امـش  تسین ، نکمم  هتـسیاش  روط  هب  تاـقالم  تسا و  نارهت  زا  تکرح  حاـنج  رد  نویاـمه  بکوم  نوچ  : » تسا
نوچ دنیامن و  ریقوت  تاعارم و  لاح  ره  رد  هک  میتشاد  ررقم  دیوش و  لوغـشم  هرهاق  تلود  یئوگاعد  هب  دـینک و  تحارتسا  فقوت و  اجنآ 

دمحمیلع ندرب  رومأم  هک  یچراـپاچ » کـیب  دـمحم  [ . » 110 « ] تساوخ میهاوـخ  صوـصخم  هحفـص 122 ] ار [  امـش  میدرگرب  رفـس  زا 
« يزاریش دمحمیلع   » هک تشاذگن  تهج  نیمه  هب  مه  وا  دناسرب . وکام  هب  اهرهش  جراخ  زا  ار  وا  هک  تشاد  روتسد  دوب ، وکام  هب  يزاریش 

وکام رد  یلوالايدامج 1264  ات  نابعش 1263  زا  يو  دیسر . وکام  هب  يزاریـش  دمحمیلع  ماجنارـس  دنک . روبع  ناجنز  نیوزق و  لخاد  زا 
رگد یـسایس  نیرومأم  صاخـشا و  دزن  باـب  تکرح  باـتزاب  نآ  تشاد و  هجوت  ساـسح  يهتکن  کـی  هب  دـیاب  اـج  نیا  رد  [ . 111  ] دوب
تلع دوش  هراشا  نآ  هب  دیاب  هلحرم  نیا  رد  هک  ياهتکن  اهنت  تخادرپ و  میهاوخ  نآ  هب  لصفم  روط  هب  دوخ  ياج  رد  هک  دشابیم  اهتلود 

هب سپـس  داتـسرف  وکام  نادـنز  هب  ادـتبا  ار  باب  یـساغآ  ازریم  هک  مینکیم  يروآدای  تسا . قیرهچ  يهعلق  هب  وکام  نادـنز  زا  باب  لاـقتنا 
زا سور  راتخم  ریزو  اما  دنامب . دبؤم  سبح  رد  هک  دندرب  وکام  هب  ار  باب  : » دهد ناکم  لقن  قیرهچ  هب  ار  وا  دش  روبجم  ریز  یسایس  لیالد 

یکروگلاد [ 112  ] دـنامب اجنآ  رد  دـنزاس  رود  وکام  ار  وا  دومن  اضاقت  دوش ، اـپرب  ياهماـگنه  زاـقفق  يزرم  يهیحاـن  رد  اداـبم  هک  نآ  میب 
ار وا  نم  شهاوخ  ربانب  هتشذگ  لاس  هک  تسا  یسک  نامه  باب  : » دسیونیم سور  يهجراخ  ریزو  درلـسن  هب  نارهت  رد  هیـسور  تقو  ریفس 
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نارهت يهرامش 177  يهدنورپ  هرامش 4  دنـس  تسا . سکعنم  ریز  رد  یکروگلاد  يدعب  يهمان  نیع  [ . 113 « ] دندرک رود  وکام  دحرس  زا 
نونکات بناج  نیا  يهرامش 96 . ربماسد 1848  دورلسن 25  هجراخ  ریزو  هب  یکروگلاد  ریفس  ياهشرازگ  يهحفص 360  م  لاس 1848 - 

داـجیا تلع  هب  کـیتانف  نیا  ماهداد . شرازگ  تسا  فورعم  باـب  هب  هک  یمالـسا  يهقرف  ربهر  هب  عجار  يروطارپـما  ترازو  هب  هبترم  دـنچ 
زا یکی  رد  هیلاح  دـندوب -  هدرک  رود  سور  تادحرـس  زا  ار  وا  بناج  نیا  راشف  هجیتن  رد  هک  ناریا -  هفلتخم  طاقن  رد  دـنچ  یتاـشاشتغا 
وا يهرضم  دئاقع  دنکیم و  یفرعم  مهدزاود  هحفص 123 ] ماما [  بئان  ار  دوخ  روکذم  صخـش  دشابیم  رظن  تحت  هیمورا  فارطا  تاهد 

هحفص 125 ] [ . ] 114 ... ] باب نارادفرط  هک  دنداد  عالطا  نم  هب  لبق  زور  هس  هدرک و  ادیپ  يدایز  نارادفرط 

ازریم نیدلارصان  روضح  رد  زیربت  رد  املع  اب  يو  هثحابم  باب و  ندش  ینادنز 

هراشا

دحرـس ناـمز  نآ  رد  هک  دـیزیاب »  » یکیدزن رد  عقاو  قیرهچ  هب  سپـس  وکاـم  نادـنز  هب  ناهفـصا  زا  ار  باـب  میدـش  علطم  هک  هنوگناـمه 
هتـشاد یـسرتسد  نادب  تسناوتیم  یـسک  رتمک  هک  تشاد  دوجو  یمکحم  هعلق  اجنآ  رد  دندرب . تسا ، ینونک  هیکرت  ای  ینامثع  تکلمم 
یساغآ ازریم  تقو  مظعاردص  يهلیبق  ناگتسب و  زا  امومع  مه  هعلق  نآ  ناگدرک  رس  انمض  دوب و  زکرمتم  اجنآ  رد  يرکشل  نوچ  دشاب و 

باب و هک  دـندوب  ياهلیـسو  نیرتهب  هنـسرگ  نالوارق  هکنآ  زا  لفاغ  دـشیم  بوسحم  ینما  ياج  نانآ  رظن  زا  باب  تظفاـحم  يارب  دـندوب 
نانمـشد يارب  ار  شمایپ  ناطلـس  نالوارق  طسوت  اجنامه  زا  باب  دـنریگ . دوخ  مادختـسا  هب  ار  نانآ  هوشر  يرادـقم  اب  دنتـسناوتیم  يدایا 

باب ترضح  كرابم  روضح  هب  نارهت  رد  نیـسحالم  . » دندادیم رارق  اهدادیور  نایرج  رد  ار  يو  شناوریپ  داتـسرفیم و  نوریب  هب  ناطلس 
وکام هب  دوب  یناثلاعیبر  هام  مهدزیس  زور  هک  يرجه  لاس 1264  زورون  دیع  بش  رد  دندومن  ناجیابرذآ  تمیزع  اجنآ  زا  هدش و  فرشم 
قاطا فرط  هب  هتفرگ و  دوخ  تسد  رد  ار  شتسد  دندومن  هقناعم  وا  اب  قایتشا  لامک  اب  دندیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  باب  ترضح  دندیـسر 
زورون نشج  يارب  یقتدمحم  ار  ذیذل  ياههویم  نیا  دندومرف  دـنوش  فرـشم  كرابم  رـضحم  هب  ابحا  دـندومرف  هزاجا  دـندش و  ناور  دوخ 

هک یتقو  باب  ترضح  درک  عامتسا  قیرهچ  هب  وکام  زا  ار  باب  ترضح  لاقتنا  ربخ  هک  دوب  زیربت  رد  زونه  نیـسحالم  هداتـسرف  صوصخم 
هطقن هب  هدایپ  دـیاب  زین  کنیا  يدومیپ  هدایپ  ار  هار  مامت  اـجنیا  اـت  ناـسارخ  زا  وت  دـندومرف  وا  هب  دـننک  صخرم  ار  نیـسحالم  دنتـساوخیم 

امن و هجوت  يوخ  رهش  هب  يورب  هک  اجنیا  زا  یشکب  ناریلد  یماسا  رب  خسن  طخ  هک  یشاب  ریلد  عاجش و  نانچ  دیاب  يوش  راپـسهر  دوصقم 
یعـس ناسرب  اهنآ  عمج  هب  ارم  ماغیپ  امن  تاقالم  ارابجا  نک  رفـس  نارهت  نیوزق و  ناجنز و  زیربت و  نالیم و  هغارم و  هیمورا و  هب  اـجنآ  زا 

اب نادنز  نورد  زا  باب  [ . 115 « ] يوش راپسهر  ناردنزام  هب  دیاب  نارهت  زا  يزاس  لعتـشم  نانآ  بولق  رد  ار  یهلا  لامج  تبحم  شتآ  نک 
دیـس شورفراب ، یلعدمحم  جاح  ياهیورـشب ، نیـسحالم  دننام  شکیدزن ، نادیرم  درکیم و  رداص  یتاروتـسد  عیاقو  ریـس  نتفرگ  رظن  رد 
هحفص جاح [  ناسارخ ، رد  ياهیورشب  نیـسحالم  دنتـشاذگیم . ارجا  يهلحرم  هب  ار  تاروتـسد  نآ  نیعلاةرق  رثؤم  همه  زا  یباراد و  ییحی 

یهاـگن اـهروحم  نیا  هب  یئاـیفارغج  رظن  زا  رگا  هک  دـندرکیم  تیلاـعف  نیوزق  رد  نـیعلاةرق  ناردـنزام و  رد  شورفراـب  یلعدـمحم  [ 126
رد دنت  یشنت  دنور ، نیا  دوب . هدز  یتاغیلبت  تایلمع  هب  تسد  ناریا  قرشم  زکرم و  بونج ، لامـش ، رد  قیقد  باسح  کی  اب  باب  میزادنایب 
نآ ره  هک  دـش  یـشوشم  هاـشداپ  شیوـشت  ثعاـب  درک و  داـجیا  دـنیآیمرد ، تکرح  هب  دوز  اـهنامز  يهـمه  دـننام  هـک  ناـمز  نآ  مدرم 

شیادیپ اب  ات  تشاد  ینهذ  لماع  هب  زاین  تکلمم  میدرک  هراشا  باتک  يهچخیرات  رد  هک  هنوگنامه  عطقم  نآ  رد  دوب . نافوط  شوختـسد 
هاش ورنیا  زا  دـیامن . ینافوط  نینچ  راچد  ار  تموکح  هک  تفریم  باب  شیادـیپ  دـهد . ناـشن  ناـفوط  تروص  هب  ار  اـهیتحاران  يذـفنم 

نتفرگ جوا  اب  داتفا . هراچ  رکف  هب  میزادرپیم -  نادـب  دـعب  تاحفـص  رد  هک  اهشروش -  دـیاشوخان  ياهربخ  ندیـسر  اـب  دروخ و  ناـکت 
ناجیابرذآ دربیم -  رـسهب  ناـجیابرذآ  تلاـیا  زکرم  زیربت  رد  تقو  نآ  رد  هک  ازریم  نیدلارـصان  شدـهعیلو  هب  راـجاق  هاشدـمحم  ارجاـم 
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هب رهش  نارـس  مهم و  ياهتیـصخش  رگید  ارما و  الـضف و  اهقف و  املع و  زا  یتئیه  ات  داد  نامرف  دوب -  راجاق  نامز  رد  دهعیلو  رقم  الومعم 
يو دوش . نشور  شفیلکت  دوشیم  لیکشت  هدع  نآ  روضح  اب  هک  یسلجم  رد  دیوگیم و  هچ  باب  دنیبب  ات  دهد  لیکـشت  شدوخ  تسایر 
ایوج ار  ءاملع  رظن  سپس  دنهاوخب و  يأر  هفصنم  حالطصا  هب  تئیه  رـضاح و  ياضعا  زا  دننک و  راضحا  نادنز  زا  ار  باب  هک  داد  روتـسد 

ءایلوا ات  دوشن  لیجعت  هرداص  مکح  يهرابرد  هک  دوب  هدمآ  هاشدمحم  روتـسد  رد  دننکب . دیاب  هچ  باب  هشیدنا  هتفگ و  دروم  رد  هک  دنوش 
هب دنـس  نآ  هچ  تسا  سرتـسد  رد  یخیراـت  رظن  زا  باـب  دروـم  رد  هک  تسا  يدنـس  نـیرتمکحم  شرازگ  دـننک . روـبزم  شرازگ  تـلود 
رد ازریم  نیدلارصان  مینیبب  ات  میوریم  زیربت  هب  مه  ام  لاح  تسا . هتشاد  روضح  رضحم  نآ  رد  دوخ  هک  هدش  هتشون  نیدلارـصان  طختـسد 

مـکح و بیوـصت  هحفـص 127 ] زا [  دـعب  هک  دـش  رکذـتم  هاشدـمحم  دـهدیم . ماـجنا  یمادـقا  هچ  راـجاق  هاشدـمحم  شردـپ  ناـمرف  یپ 
رابرد باوج  رظتنم  دـنیامن و  لوکوم  نارهت ، راـبرد  رد  هرظاـنم  نآ  هسلج  تروص  یـسررب  زا  دـعب  ینعی  دـعب  هب  ار  نآ  يارجا  يریگيأر 

هک ینعم  نادب  دنتشگ ، رضاح  دوب  هدش  ینیبشیپ  هک  هنوگنآ  یگمه  نیوعدم  دش و  لیکشت  بولطم  تئیه  يدوز  هب  لاح  ره  هب  دنشاب .
ازریم جاح  ءاملعلاماظن ، هب  بقلم  دومحم  جاح  هیخیـش ، ياملع  سیئر  مالـسالاۀجح و  هب  بقلم  یناقمم  دـمحم  الم  اـهقف  اـملع و  هقبط  زا 

ياهتیـصخش لاجر و  زا  یـشابالم .)  ) يزونز نسح  ازریم  یـضاق  نسحم  ازریم  مالـسالاخیش ، رغـصایلع  ازریم  یـشابالم ،)  ) میرکلادبع
هلودـلاریعم هب  بقلم  ناخرفعج  ازریم  هلخاد ، ریزو  کلملاریـصن  هب  بقلم  يدابآیلع  هللالـضف  ازریم  ماـظنریما ، هنگنز  ناخدـمحم  یتلود 

روشک و ریزو  رادزار  کلملانایب  هب  بقلم  ناخيدـهم  ازریم  هیلاـم و  ترازو  لـیفک  یـشرفت  یـسوم  ازریم  هجراـخ ، روما  ترازو  لـیفک 
« یشابشارف ناخمظاک   » شنابزیم اب  رگید  یمالک  هب  ای  ظفاحم  اب  هارمه  يزاریش  دمحمیلع  دنتشاد . روضح  يدارفا  نینچ  زا  رگید  يرایسب 

نخـس هب  بل  هک  یـسک  نیلوا  دش و  عورـش  هرظانم  دنداد . ياج  سلجم  ردـص  رد  ار  وا  دـندش و  سلجم  دراو  دـهعیلو  يرادهدرپ  سیئر 
یعقاو زا  یلاخ  نم  قیدـصت  مضرغ ، زا  یلاخ  مراد و  تمزـالم  ماـقم  متـسین و  ملع  لـها  نم  هچرگا  تفگ - : هک  دوب  ءاـملعلاماظن  دوشگ 

دمحمیلع هب  باطخ  ءاملعلا  ماظن  مینکیم - : يریگیپ  هک  دـش  عورـش  هرظاـنم  بیترت  نیدـب  و  [ 116  ] تسا لاؤس  هس  ارم  دوب ، دـهاوخن 
ینامسآ باتک  نآرق و  بولسا  هب  هک  اهنآ  ترابع  رد  نک ، رظن  مراذگیم  وت  دزن  نونکا  هک  یقاروا  باتک و  نیا  هب  دیـس  يا  : - يزاریش

ارتفا امش  هب  ار  اهنآ  امش  نانمشد  زا  یناسک  ای  دشابیم ؟ امش  دوخ  راتفگ  زا  اهنیا  نیبب  رگنب ، هتشگ  رـشتنم  ناریا  دالب  رد  هدش و  هتـشون 
. داد يزاریش  دمحمیلع  هب  تشاد  دوخ  دزن  هک  ار  یقاروا  بتک و  دعب  تفگ و  ار  هلمج  نیا  يو  دناهداد .؟ تبسن  امش  هب  غورد  هب  هتسب و 

یبوط هرجـش  ار  تدوخ  باتک  نیا  رد  وت  تفگ - : ءاملعلاماظن  دشابیم . ادـخ  فرط  زا  بتک  نیا  يرآ  تفگ - : باوج  رد  دـمحم  یلع 
امـش ایوگ  رگید  ترابع  هب  ای  دشابیم و  ادـخ  مالک  دوشیم  ای  هتـشگ  يراج  وت  نابز  رب  هچ  ره  هک  تسا  نآ  نایب  نیا  موهفم  ياهدـیمان ،

هب مسق  يرآ ، دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  تفگ - : دمحمیلع  دشابیم ؟ ادخ  راتفگ  ادخ و  نانخس  امش  نانخس  هحفص 128 ] هک [  دیدقتعم 
دوخ شیپ  زا  مدرم  ای  دشاب و  امش  دوخ  فرط  زا  دنناوخیم  باب »  » ار امش  هکنیا  ایآ  تفگ - : ءاملعلاماظن  یئوگیم . هک  تسا  نینچ  ادخ 

زا مسا  نیا  هکلب  دنیوگیمن  دوخ  شیپ  زا  مدرم  دشابیم ، مدوخ  فرط  زا  هن  تفگ : يزاریـش  دمحمیلع  دـننکیم ؟ باطخ  باب »  » ار امش 
تفگ يزاریـش  دمحمیلع  روعملا ؟ تیب  ای  سدـقملا ، تیب  هبعک ، هناخ  رد  اجک ، رد  ءاملعلاماظن : متـسه . ملع  مه  نم  تسا و  ادـخ  فرط 

اب نم  هک  شاب  هتسناد  دیس  يا  : ازریم نیدلارـصان  دش - . دنلب  اج  زا  هاش ] نیدلارـصان   ] دهعیلو ماگنه  نیا  رد  تسا . یئادخ  تسه  اجک  ره 
نم هک  ار  يدنسم  بصنم و  نیا  تروص  نیا  رد  دیاملع  باب  اتقیقح  امش  هک  دینک  تباث  ام  دزنرد  دیناوتب  امـش  رگا  هک  ماهدرک  دهع  ادخ 

يدرک هک  یئاـعدا  نـیا  هـب  تنـسحا  دیـس  يا  : ءاـملعلاماظن مشاـب - . امـش  داـقنم  عـیطم و  مدوـخ  مـنکیم و  راذـگاو  امـش  هـب  متـسه  اراد 
نم اهباب » یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  : » دومرف هک  دوب  (ص ) ربمغیپ دناوخ  مسا  نیدب  ار  وا  هک  یـسک  دشیم و  هدناوخ  مسا  نیا  هب  نینمؤملاریما 

هک نآ  زا  شیپ  اعامج » املع  یبنج  نیب  نال  یلو  دقفت  نا  لبق  ینولـس  : » دومرف دعب  (ع ) یلع تسا . رهـش  نآ  رد  یلع  مشابیم و  ملع  رهش 
زا ار  اهنآ  لح  هک  تسا  نم  دزن  هلکشم  لئاسم  زا  ياهراپ  نونکا  تسا . يرایـسب  مولع  نم  يولهپ  ود  نایم  اریز  دیـسرپب ، نم  زا  دیباین  ارم 

: ءاملعلاماظن ماهدناوخن - . بط  سرد  نم  دمحمیلع : تسا - . هحفص 129 ] بط [  ملع  هب  طوبرم  يزیچ  اهنآ  هلمج  زا  مهاوخیم و  امش 
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، مولع تفرعم  رب  فقوتم  مه  نآ  مهف  تسا و  ثیدـح  تایآ و  یناعم  مهف  ملع  نیا  تفرعم  طورـشم  هلمج  زا  یلو  مسرپیم  ینید  مولع  زا 
عورـش فرـص  ادـتبا  و  مسرپیم . یتامدـقم  مولع  ناـمه  زا  نم  سپ  دـشابیم ، يرگید  مولع  قطنم و  عیدـب ، ناـیب ، یناـعم ، فرـص ، وحن ،

ام يارب  اعمط » افوخ و  قربلا  مکیری  يذلا  وه   » هفیرـش يهیآ  ماظن  ماهدناوخ - . یکدوک  ماگنه  ار  فرـص  ملع  نم  دمحمیلع : منکیم - .
هروس نیدـب  ار  شربمغیپ  ادـخ  هک  دراد  تلع  هچ  و  تسیچ ؟ رثوک  يهروس  لوزن  نأـش  وگب  اـمن ، ناـیب  ار  نآ  يوحن  بیکرت  نک ، ریـسفت 
باوج رد  نومأم  سلجم  رد  هک  تسیچ  اضرلایـسوم  نبیلع  ماـما  شیاـمرف  ياـنعم  ءاـملعلاماظن : تلهم - . دـمحمیلع : هداد - ؟ تیلـست 

. - تسین ثیدـح  نیا  دـمحمیلع : انئانب - . دوبن  رگا  دومرف : ترـضح  يراد  بلاطیبا  نبیلع  تدـج  فالخ  رب  لیلد  هچ  دیـسرپ  وا  لاؤس 
يانعم ءاملعلاماظن : تلهم - . تصخر و  دـمحمیلع : نک - . نایب  ار  شریـسفت  تسین  مه  برع  تالاقم  زا  ایآ  دـشاب  هچ  ره  ءاـملعلاماظن :

یلع یثنخلا  یلع  لجرلا  لخد  اذا   » موهفم ءاملعلاماظن : منادیمن - . دمحمیلع : تسیچ - ؟ هدـحاولا » نیعلا  تملظ  نیعلا  هل  نعل   » ثیدـح
يهدـیقع هب  ار  دوخ  تافیلأت  ءاملعلاماظن : توکـس - . دـمحمیلع : هچ - ؟ ینعی  یثنالا » لـجرلا و  نود  یثنخلا  یلع  لـسغلا  بجو  یثنـالا 

ارچ دراد و  دوجو  تغالب  تحاصف و  نایم  عبرا  بسن  زا  یتبـسن  هچ  منیبب  وگب  نونکا  سپ  ياهتخاس  تغالب  تحاصف و  ساسا  رب  تدوخ 
وت زا  يرگید  لاؤس  نم  دیـس  يا  : ءاملعلاماظن دـنام - . زجاع  باوج  زا  دومن و  توکـس  دـمحمیلع : تسا - ؟ جاـتنالا  یهیدـب  لوا  لـکش 

رـشب دزن  رد  نونکا  هک  یمولع  نیا  هک  میوـش  میلـست  مینک و  ناـمگ  اـم  رگا  هک  تسا  نآ  لاؤـس  یلو  مرادـن  مه  یلاؤـس  رگید  منکیم و 
رظن هحفـص 130 ] فرـص [  مولع  نآ  مامت  زا  ام  سپ  تسین ، دـیفم  رـشب  لاح  هب  يزیـشپ  ردـق  هب  تسا و  لیق  لاق و  شمامت  تسا  دوجوم 
سپ دـش  مولعم  همدـقم  نیا  نوچ  و  مینکیم ... يوریپ  تسا  هدوب  ناهج  نادـنمدرخ  يوریپ  ددـعم و  میدـق  ناـمز  زا  هک  ار  یتداـع  هدرک ،

یعدـم ینامز  دـینکیم ، تلاـسر  ياـعدا  یهاـگ  امـش  دوشیم ، مولعم  امـش  لاوحا  اـهباتک و  زا  هک  ناـنچ  مسرپیم  امـش  زا  نم  نونکا 
هک دیراد  یتامارک  تازجعم و  ایآ  میـسرپب  امـش  زا  هک  میدش  رـضاح  اجنیا  ام  دـیراد ، تیالو  ياعدا  رگید  یهاگ  دیـشابیم و  تیودـهم 
هب ناریا  هاـشداپ  هک  تسین  هدیـشوپ  وت  رب  دیـس  يا  : ءاـملعلاماظن هاوـخب - . یهاوـخیم  هچ  ره  دـمحمیلع : دـشاب - ؟ مدرم  رب  امـش  تجح 

نینچ زا  ار  وا  هک  مهاوخیم  امـش  زا  نونکا  دـنزجاع و  نآ  يهجلاعم  زا  ءابطا  هک  تسا  یتخـس  يرامیب  نآ  تسا و  ـالتبم  سرقن  يراـمیب 
ازریم نیدلارــصان   ) هاــش نیدلارــصان  تـسا - . نـکممریغ  راــک  نــیا  دــمحمیلع : یهد - . افــش  تــسا  باــیان  نآ  ياود  هــک  يدرد 

ارم هک  تسا  یسک  وا  تسا  نم  ملعم  دنکیم  هرظانم  امش  اب  نونکا  هک  یئاقآ  نیا  يزاریـش ) دمحمیلع  هب  باطخ   ) دیـس يا  (: دهعتیالو
یناوتیم ایآ  دشاب  مزالم  ام  اب  رضح  رفـس و  رد  دناوتیمن  هداد و  تسد  زا  ار  یناوج  توارط  هدش ، ریپ  نونکا  یلو  تسا  هدرک  بدا  وکین 

هب هراـشا   ) درم نـیا  هـک  دـینادب  مدرم  يا  : ءاـملعلاماظن تـسا - . لاـحم  نـیا  يزاریـش : دـمحمیلع  ینادرگرب - ؟ یناوـج  يهرود  هـب  ار  وا 
چیه تسا ، لهاج  هیفـس و  لطاب و  هب  رورغم  وا  تسا  یهت  یلوقنم  لوقعم و  ره  زا  شنابنا  تسا و  یلاخ  شاهناـمیپ  يزاریـش ) دـمحمیلع 
هدش ینابـصع  خیبوت  حیبقت و  نیا  زا  هک  یلاح  رد  : ) يزاریـش دمحمیلع  تسین - . یمارتحا  هنوگچیه  هتـسیاش  درادـن و  یتمارک  هزجعم و 

يدهم وت  ایآ  ءاملعلاماظن : دیشابیم - . وا  راظتنا  رد  تسا  لاس  رازه  هک  يدرم  نآ  منم  یئوگیم ؟ هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا  ماظن  يا  ( دوب
- ؟ یـصخش يدـهم  ای  یتسه  یعون  يدـهم  ءاملعلاماظن : متـسه - . نامه  نم  يرآ  يزاریـش : دـمحمیلع  یـشابیم - ؟ مئاق  ماما  رظتنم و 

دمحمیلع ياهدش - ؟ دلوتم  اجک  تسیچ و  تردام  ردپ ، مان  ءاملعلاماظن : متسه - . یـصخش  يدهم  نامه  نیع  نم  يزاریـش : دمحمیلع 
مرمع زا  مه  لاس  جـنپ  یـس و  تسا و  زاریـش  متدالو  لحم  هجیدـخ ، مرداـم  زازب ، ياـضر  ازریم  مردـپ  مسا  دـمحمیلع ، ممـسا  يزاریش :

سپ تسا  يوار  نم  رس  شتدالو  لحم  سجرن و  شردام  مسا  نسح ، شردپ  مسا  يدهم ، ام  رظتنم  يدهم  مسا  ءاملعلاماظن : درذگیم - .
مولعم ات  مهدیم  ناـشن  امـش  هب  یتمارک  نونکا  مه  يزاریـش : دـمحمیلع  هحفـص 131 - ] درادـن [ ؟ قیبطت  وت  رب  تاصخـشم  نیا  هنوگچ 

: يزاریـش دمحمیلع  نک - . رهاظ  ار  شیوخ  تمارک  ۀمارک ، ابح و  یعمج : تسد  راضح  متـسه - . قداص  دوخ  يوعد  رد  نم  هک  ددرگ 
یئوگب تسرد  هک  نآ  ضرف  رب  راضح : تسا - .) فرح  هاجنپ  سراف  ناطاطخ  حالطـصا  رد  تیب   ) مسیونیم تیب  رازه  زور  کـی  رد  نم 

یبتاک تایلاع  تابتع  رد  فقوت  نامز  رد  نم  ءاملعلاماظن : دنکیرش - . وت  اب  رنه  نیا  رد  ناگدنسیون  زا  يرایسب  اریز  دشن ، تمارک  هک  نیا 
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. - دش دیهاوخ  روک  الاو  دیئامن  كرت  ار  لمع  نیا  مه  امش  هتبلا  دش . روک  رمالارخآ  درکیم و  تباتک  تیب  رازه  ود  يزور  هب  هک  متـشاد 
ناـمیا نم  هب  هک  یـسک  نیتسخن  یئوگیم  هک  میاهدـناوخ  ياهداد  رارق  نآرق  يهباـثم  هب  ار  نآ  هک  وت  باـتک  رد  اـم  یناـقمام : دـمحمالم 

نیدلارـصان  » دـهعیلو ار  تسـشن  شرازگ  یگنوگچ  هک  تسا  تسد  رد  ربتعم  يدنـس  یخیرات  تسـشن  نآ  يهراـبرد  لاـح  ره  هب  دروآ ...
نیرتماـنب هک  یناـگیاپلگ  لـضفلاوبا  ازریم  دوجوم و  سلجم  يهناـخباتک  رد  نونکا  مه  نآ  یلـصا  هخـسن  هک  هتـشون  هاشدـمحم  هب  ازریم »

، دوشیم سکعنم  نآ  نیع  اج  نیا  رد  هدیناسر ، پاچ  هب  هتشون و  ءاهبلادبع  روتـسد  هب  هک  ءاطغلا » فشک   » باتک رد  دوبیم  یئاهب  نایالم 
هتـشون یهاش  ندوب  هاگآ  يارب  يدهعیلو  هک  تسا  یـشرازگ  یتلود ، یمـسر  يهتـشون  اریز  دـشابیم  دنتـسم  ربتعم و  رظن  ره  زا  دنـس  نیا 

هنوگچـیه ياج  دـننادیم و  ربتعم  دـییأت و  ار  كردـم  نیا  ناـیئاهب  دوخ  دوس  نآ  زا  درب . ناوت  رتمک  فازگ  غورد و  ناـمگ  هک  تسادـیپ 
حرش هک  توافت  نیا  اب  تسا ، ربارب  دناهتشون  املعلا  صصق  خیراوتلا و  خسان  هچ  نآ  اب  اهنیا  زا  هتشذگ  دوریمن ، ناشیا  بناج  زا  يداریا 

هاشدمحم هب  ازریم  نیدلارـصان  دـهعیلو  هضیرع  نتم  [ . » 117  ] هتـشگ هاتوک  نخـس  اـج  نیا  رد  یلو  هدیـشک  ازارد  هب  عباـنم  نآ  رد  هسلج 
نیفرط ياملع  هک  دوب  هدش  رداص  نایرج  اضق  نامرف  باب  رد  موش ، تکرابم  ياپ  كاخ  نابرق  [ » هحفص 132 هنأش [ » ياعت  هللاوه  «: » راجاق

هب هعقر  درپس و  ناخمظاک  هب  هدروآ  هیمورا  زا  ریجنز  اب  هداتـسرف  لـصحم  نویاـمه  مکحلا  بسح  دـنیامن . وگتفگ  وا  اـب  هدرک  راـضحا  ار 
تاریرقت زا  هک  دنتـشون  باوج  رد  دـهتجم  بانج  دـننک و  دینـش  تفگ و  نیبم  نیناوق  نیهارب و  هلدا و  اب  هدـمآ  هک  تشون  دـهتجم  بانج 

تداهش زا  دعب  تسا . سمالا  نم  حضوا  سمـشلا و  نم  رهظا  رفک و  نیدیب و  صخـش  نیا  تاریرحت  يهظحالم  و  نیدمتعم -  زا  یعمج 
رد هدومن و  راضحا  ار  یلق  یضترمالم -  دمحم و  الم  دنوخآ  بانج  بانج  اذهل  تسا . ندینش  تفگ و  رد -  اددجم  یعاد  فیلکت  دوهش 

دوشیم عومسم  هک -  دیسرپ  دومحم  یجاح  لوا  دنداتسیا . زین  ناخمظاک  ییحی و  ازریم  و  ناخنالصاریما -  مالغ  نیا  نارکون  زا  سلجم 
 - یلب و تفگ  تسین . يربـمغیپ  هکلب  ندوب  ماـما  رب  لـیلد  هک  ياهتفگ  تاـملک  یـضعب  مباـب و  متـسه و  ماـما  بئاـن  نم  یئوگیم  وـت  هک 

هتفگ هک  نآ  ماهتگفن  نم  ار  تاملک  نیا  نکیلو  ادجـس » بابلا  ولخدا -   » لیلد هب  تسا  مزال  امـش  رب  نم  تعاـطا  تسا . تسار  دـیاهدینش 
ار اهنیا  تسین  نایم  رد  یهن  هحفص 133 ] درک [ . یلجت  روط  هوک  هب  هک  نآ  داد  باوج  تسیک ؟ هدنیوگ  دندیـسرپ  تسا . هتفگ -  تسا ،
زا هک  یـسک  مسق  ادخ  هب  دوشیم و  قلخ  نم  رد  نالا  دشیم . قلخ  وا  رد  تقو  نآ  متـسه . روط  رجـش  يهلزنم  هب  هدـنب  تسا . هتفگ  ادـخ 

رازه راهچ  دشابن  رازه  لهچ  رگا  تفگ  دش . دنهاوخ  وا  رکنم  املع  زا  رازه  لهچ  هکنآ  منم . دندیشکیم  ار  وا  راظتنا  نونکات  مالسا  ردص 
زا ترضح  نآ  هک  تسا  بهذم  يرورـض  تسه و  ثیداحا  رد  اما  يرمالابحاص  رارق  نیا  زا  وت  سپ  تفگ  یلقیـضترم  الم  تسه . هک 

، يدواد هرز  لیبق  زا  ءایبنا  ثیراوم  دروآ و  دـنهاوخ  نامیا  ناـینج  رازه  جـنپ  لـهچ و  اـب  نج  سنا و  ياـبقن  دومرف و  دـنهاوخ  روهظ  هکم 
نذا نودب  هک  يدرک  طلغ  تفگ  دمحمالم  دنوخآ  بانج  متـسین . اهنیا  ندروآ  هب  نوذأم  نم  هک  داد  باوج  ءاضیب . دی  یـسوم و  ياصع 

منکیم لزان  هیآ  دوخ  ياصع  يارب  زا  هک  تسا  نیا  نم  زاجعا  تفگ  يراد ؟ هچ  تامارک  تازجعم و  زا  هک  دندیـسرپ  نآ  زا  دعب  يدمآ .
قلخ اـمک  ضرـالا  تاومـسلا و  قـلخ  يذـلا  حوبـسلا  سودـقلا  هللا  ناحبـس  میحر  نمحرلا  هللا  مسب  : » هرقف نیا  ندـناوخ  هـب  درک  عورـش  و 

. دناوخ حتف  هب  ار  تاوامـس  ءات  دناوخ . طلغ  وحن  يهدـعاق  هب  ار  تاملک  قارعا  هتایآ . نم  ۀـیآ  اصعلا  هذـه  قلخ  امک  ضرالا  تاومـسلا و 
نم دـشاب  تایآ  هلمج  زا  تارقف  لیبق  نیا  رگا  درک ، ضرع  ناخنالـصاریما » . » دـناوخ روسکم  ار  ضرالا  هاگ  نآ  ناوخب  روسکم  دـنتفگ 

یجاح نآ  زا  دعب  دش . لجخ  رایـسب  باب  ءامـسلا » حابـصلا و  قلخ  امک  اصعلا  قلخ  يذـلا  هللادـمحلا  : » درک ضرع  درک و  قیفلت  مناوت  مه 
دومرف ترضح  تسیچ ؟ امش  دج  تفالخ  رب  لیلد  هک  دومن  لاؤس  (ع ) اضر بانج  زا  نومأم »  » هک تسا  دراو  ثیدح  رد  دیسرپ  دمحمالم 

هقف و زا  دـنچ  یلئاسم  نآ  زا  دـعب  تفگن . باوج  هدومن  لمأت  ياهظحل  امن . نایب  ار  دـصقم  نکب و  قیبطت  ار  باوج  لاؤس و  نیا  اوانباالول .
هدنکفا و ریز  هب  رـس  تسناوتن و  دندیـسرپ ، وهـس  کش و  لیبق  زا  هقف  ههیدب  لئاسم  زا  یتح  تسناوتن . نتفگ  باوج  دندیـسرپ . مولع  ریاس 
زا یکی  رون  رون ، نآ  هک  تسا  ثیدـح  رد  اریز  درک . یلجت  رون  هوک  هب  هک  مرون  نامه  نم  هک  درک  زاغآ  ینعمیب  ياهنخـس  نآ  زا  زاـب 
هب رـس  دش و  نیگمرـش  رتشیپ  زا  رتشیب  دوب . یلقیـضترم  رون  دـیاش  يدوب ؟ وت  هعیـش  نآ  هک  اجک  زا  تفگ  مالغ  نیا  تسا . هدوب  نایعیش 
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اپ مازتلا  درک و  هیبنت  هدز و  بوچ  ار  باب  هدرک  راضحا  ار  مالسالاخیش  هحفص 134 ] بانج [  دش ، مامت  وگتفگ  سلجم  نوچ  دنکفا . ریز 
حور يرایرهـش  نویامه  سدـقا  ترـضحیلعا  مکح  رظتنم  «. » تسا دـیقم  سوبحم و  الا  دـنکن و  اهطلغ  نیا  زا  رگید  هک  هدرپس  مه  رهم  هب 

[ . 118 « ] تسا نویامه  رما  رما  « » تسا هادف  نیملاعلا 

دسیونیم همان  هبوت  باب 

زا یـضعب  دش . ایوج  شیاعدا  دروم  رد  يزاریـش  دـمحمیلع  دروم  رد  ار  نانآ  يأر  دومن و  املع  هب  ور  ازریم  نیدلارـصان  هرظانم ، زا  دـعب 
بوچ ار  يو  ماجنارـس  هداد و  وا  یگناوـید  تهافـس و  هب  مکح  مه  یـضعب  دندرمـش و  بجاو  ار  شلتق  موزل  هداد  وا  رفک  هب  يوـتف  اـهقف 
باطخ دهعیلو  دسیونیم ...« : دروم  نیا  رد  هدوب  نارظنبحاص  ءزج  هتـشاد و  روضح  سلجم  نامه  رد  شگرزبردپ  هک  هلودلامیعز  دندز .
تلاسر توبن و  نادناخ  هب  باستنا  رگا  دوب و  هتـشگن  تباث  نم  رب  وت  زغم  یناشیرپ  نونج و  رگا  دیـس  يا  : - تفگ يزاریـش  دمحمیلع  هب 

دوخ رما  رد  زگره  رظتنم  يدـهم  هک  دـننادب  دـنریگب و  تربع  مدرم  ات  دنـشکب  ار  وت  رـضاح  لاح  رد  اـت  مدادیم  ناـمرف  هنیآ  ره  یتشادـن 
حیرـصت يو  نید  لامک  هب  لجوزع  يادخ  هکلب  دشاب ؛ ربمغیپ  شدـج  لماک  نید  فلاخم  هک  دروآیمن  يزیچ  زگره  دوشیمن و  بولغم 

ینعی زورما -  همجرت : اـیند  مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تمتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دـیامرفیم ، هک  ناـنچ  تسا  هدومرف 
نینچمه دشاب و  امش  نید  مالسا  نید  هک  مدش  یضار  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  متخاس ، لماک  ناتیارب  ار  امـش  نید  مخریدغ -  زور 

لوبق يو  زا  زگره  دنک  بلط  ینید  مالـسا  زا  ریغ  هک  یـسک  همجرت : هنم .» لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  دـیامرفیم و  رگید  هیآ  رد 
ندز هب  عورـش  اصع  بوچ و  اب  دنتـسب  بانط  اب  مکحم  ار  شیاهاپ  دـندنکفا  نیمز  رب  ار  باب  ات  داد  ناـمرف  ار  ناـنابرد  سپ  دـش  دـهاوخن 

دیشکیم هحیص  دومنیم ، هحفص 135 ] رافغتسا [  هبوت و  دیسریمن ، شدایرف  هب  یسک  درکیم و  دایرف  يزاریـش ) دمحمیلع   ) وا دندومن ،
هک درکیم ، نیقلت  يو  هب  یتشز  تاملک  دوب و  هداتسیا  شرـس  يالاب  هک  ءاملعلاماظن  باحـصا  زا  رفن  کی  زج  دادیمن ، شباوج  یـسک  و 

( ازریم نیدلارـصان   ) دـهعیلو عقوم  نیا  رد  دـنکن ، یئاعدا  نینچ  رگید  هک  تفرگ  دـهعت  يو  زا  صخـش  نآ  دراد ، مرـش  نآ  نتـشون  زا  ملق 
ادیپ طابترا  وا  اب  یـسک  دنراذگن  ات  دنتـشامگ  وا  رب  ینیبقارم  دندرب و  قیرهچ  يهعلق  نادـنز  هب  ار  وا  دنتـشادرب ، وا  زا  تسد  ات  داد  روتـسد 

هک یناویا  رد  مدج ، يزور  دیازفایم ...« : ثداوح  حرـش  لابند  رد  روبزم  يهدنراگن  دـش .» عقاو  .. ق -. خیرات 1263 ه رد  نایرج  نیا  دـنک 
هرکاذـم دوب  ناشیا  ولج  هک  یلماع  نیدـلاءاهب  خیـش  باسحلا  ۀـصالخ  باتک  عوضوم  رد  وا  اب  نم  دوب و  هتـسشن  دوب  هناخ  غاب  هب  فرـشم 

هب هاشدـمحم )  ) گرزب هاـش  يومع  ازریم ، ردنکـسا  هدازهاـش  موحرم  هاـگان  دوبن . رتـشیب  لاـس  هدزاود  زا  نم  نس  عـقوم  نآ  رد  مدرکیم .
سلجم زا  هدازهاش  مارتحا  اب  ات  دومرف  رما  نم  هب  مدج  سپ  دزاس . مکحم  ناشدوخ  نایم  ار  تقادـص  هتـشر  دـناوتب  ات  دـمآ ، مدـج  ترایز 

، دنراد یتارکاذم  هچ  اهنآ  هک  مدوب  رکفتم  یلو  مدش  جراخ  سلجم  زا  نم  دـنیامن ، مه  اب  یمهم  تبحـص  دنتـساوخیم  اریز  موش  جراخ 
نـساحم بادآ و  يدابم  فـالخ  رب  هک  درک  راداو  ارم  ءوس  هراـما  سفن  دـمآ و  بلاـغ  نم  رب  ناطیـش  سواـسو  سفن و  تارطاـخ  مکمک 

قارتسا ار  اهنآ  نانخـس  دشاب  سوساج  هک  یـسک  دننام  ندرک و  هاگن  اهنآ  هب  رد  هنزور  زا  مدرک  عورـش  نم  منک . عمـس  قارتسا  قالخا 
هنیآ ره  دوبن  امش  هب  نم  قوثو  تدش  رگا  دوبن و  نم  دزن  رد  امـش  گرزب  تیعقوم  رگا  دومرفیم : دوخ  رئاز  هب  مدج  هک  مدینـش  مدرکیم 

داقعنا تیفیک  نم  زا  امش  بانج  مراذگب . ربق  كاخ  رب  رس  دحل  نایم  رد  ات  متشادیمن  راهظا  امش  هب  یهاوخیم  نم  زا  هک  ار  يرارـسا  نیا 
لاؤس نآ  نسح  مدـع  اـی  همکاـحم  ناـیرج  نسح  زا  دیـسرپیم و  مدوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  نم  هک  یماـگنه  ار  باـب  همکاـحم  سلجم 

نآ نایرج  میامیپیم  اطخ  ای  باوص  هار  نم  هک  تسا  رتاناد  ادخ  مرادیم . راهظا  یلاعبانج  هب  ار  مدوخ  یـصوصخ  يأر  مه  نم  دینکیم .
نانچ دندرکن  راتفر  وکین  باب  هحفص 136 ] اب [  هرظانم  همکاحم و  رد  دندرک  باب  زا  هک  يرادهنماد  تالاؤس  نآ  اب  نایاقآ  نیا  دوب : نینچ 

تلاسر و توبن و  ياعدا  درم  نیا  اریز  درکن ، راـتفر  وکین  دوبن  يو  ياعدـم  رب  تجح  لـیلد و  هک  هتورـسیب  ياـهباوج  اـب  مه  باـب  هک 
نینچ رد  اهنآ  هنوگچ  متـسنادیم  شاک  دـندرکیم ، ناـحتما  عیدـب  ناـیب ، یناـعم  وحن ، فرـص ، هب  ار  وا  اـهنآ  درکیم و  يراذـگنوناق 
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یلع دـمحم و  رون  هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  یـسک  لوا  هک  دوب  هتـشاد  راهظا  هراشا  هیانک و  نودـب  احیرـص  درم  نیا  میوگیم  نم  يزور ...
باب وا  هک  دـنکیم  اعدا  درم  نیا  یفرط  زا  دـنکیم و  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  یـسک  لوا  ماکحا  لاوقا و  وا  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  هدوب و 

بئاجع و زا  و  دشابیم ... وا  تباین  نوئش  اب  فلاخم  وا  نانخـس  ارچ  سپ  تسا  رظتنم  يدهم  زا  تباین  باب  هملک  زا  شدوصقم  رگا  تسا ،
زا ار  رـشب  عیمج  ای  دوخ  موق  ات  هتـشاد  ثوعبم  ار  وا  دـنوادخ  دوخ  نامگ  هب  هک  تسا  هدوب  یناریا  يدرم  وا  هک  تسا  نیا  باـب  رما  بئارغ 

راهظا مالسا  دالب  ریاس  زاجح و  رد  ار  شتوعد  ارچ  هتشاد  مالسا  دالب  هب  صاصتخا  يو  توعد  رگا  سپ  دهد ؛ تاجن  یهارمگ  تلالض و 
هدرکن مایق  توعد  هب  ناتـسرپتب  يراصن و  دالب  ریاس  رد  ارچ  سپ  هدوب  رـشب  مامت  لماش  یمومع و  شتلاـسر  تثعب و  رگا  تسا و  هدرکن 

نیا دندوبن ..؟.. تلالض  زا  تباجن  قیال  تیاده و  لباق  دالب  ریاس  ای  هتشاد ، ار  وا  تیانع  قاقحتسا  اهروشک  ریاس  زا  رتشیب  ناریا  روشک  ایآ 
هدازهاش هاگنآ  دیرایتخا . بحاص  نآ  لوبق  در و  رد  دیریگب و  نم  زا  ار  نیا  امش  هتـشگ  رهاظ  نم  رب  باب  رما  رد  هچنآ  هدازهاش  يا  تسا 

کش و درک و  ادیپ  نانیمطا  نم  بلق  نونکا  دریگب  ار  امش  تسد  ادخ  تفگ : نینچ  دیسوب و  ار  وا  درک  هقناعم  مدج  اب  تساوخرب و  اج  زا 
ره هب  [ . 119  ] تسا هدوب  وگغورد  لهاج و  يدرم  وا  هک  مدیمهف  قیقحت  يور  زا  دش و  فرطرب  نم  زا  متـشاد  باب  رما  رد  هک  ار  يدیدرت 

بانج دـش  مامت  وگتفگ  سلجم  نوچ  هک : میدـناوخ  دـهعیلو  هاـش ) نیدلارـصان   ) ازریم نیدلارـصان  هماـن  ناـیاپ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  لاـح 
رافغتـسا هبانا و  دوخ  ياهطلغ  زا  تشگزاب و  درک و  هبوت  دومن و  لوقعم  هیبنت  هدز  طوبـضم  بوچ  ار  باـب  هدرک  راـضحا  ار  مالـسالاخیش 

تسد هحفـص 137 ] اـب [  دروم  نیا  رد  ياهماـنهبوت  هک  دـش  اـنب  نیارباـنب  دـنکن ». اـهطلغ  نیا  زا  رگید  هک  هدرپس  رهم  هب  اـپ  مازتـلا  هدرک و 
یگیاپیب رب  هک  تسا  يدانـسا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  يزاریـش  دمحمیلع  همانهبوت  دوش . هتـشون  شراتفگ  دییأت  يارب  يزاریـش  دمحمیلع 

نیع هماـنهبوت و  نتم  لـیذ  رد  [ 120  ] تسا هدـش  دـییأت  نآ  تحـص  دروم  رد  مه  ناـیئاهب  ناـیباب و  دوخ  فرط  زا  دـشابیم ، يو  يواـعد 
لضف تاروهظ  هک  هقحتـسم  هلهاوه و  یک  هللادمحلا   » یحور كادف  [ » هحفص 138 مینراذگیم [ : رظن  زا  ار  يزاریش  دمحمیلع  طختـسد 

تمحر تفأ و  عوبنی و  ار  ترـضح  نآ  لثم  هک  ادمح  مث  هللادـمحب  هدـینادرگ . لماش  دوخ  دابع  يهفاک  رب  لاح  ره  رد  ار  دوخ  تمحر  و 
يهدـنب نیا  هک  هدـنع  نم  هللادهـشا  هدومرف . ناـیغای  رب  محرت  ناـمرجم و  رب  رتـست  ناگدـنب و  زا  وفع  شتفوطع  روهظ  هب  هک  هدومرف  دوـخ 

نوچ یلو  تسا ، فرص  بنذ  مدوجو  هسفن  هب  هچرگا  دشاب . وا  تیالو  لها  مالسا و  دنوادخ  ياضر  فالخ  هک  تسین  يدصق  ار  فیعض 
تـسا هللادنع  نم  لزن  ام  لک  رب  رقم  مناسل  تسوا و  تیالو  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  توبن  هرکذ و  لج  دنوادخ  دیحوت  هب  نقوم  مبلق 
مـضرغ هدـش ، يراج  ملق  زا  دوب  وا  ياضر  فالخ  هک  یتاملک  رگا  ماهتـساوخن و  ار  قح  ياضر  فالخ  اـقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  دـیما 

یبر و هللارفغتسا  دشاب . یئاعد  هب  طونم  هک  تسین  یملع  قلطم  ار  هدنب  نیا  ار و  وا  ترـضح  مبئات  رفغتـسم و  لاح  ره  رد  هدوبن و  نایـصع 
هصاخ تباین  ياعدم  تسین و  يرما  چیه  رب  شلیلد  هدش  يراج  ناسل  زا  هک  تاملک  تاجانم و  یـضعب  رما و  یلا  بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا 

ترضح فاطلا  زا  یعدتسم  رگید  ياعدا  هن  هدوبن و  یئاعدا  نینچ  ار  هدنب  نیا  و  منادیم )  ) لطبم ياعدا  ار  مالـسلاهیلع  هللاۀجح  ترـضح 
.« مالـسلاو دـنیامرف  زارفارـس  دوخ  تمحر  تفأر و  طاسب  تایانع  فاطلا و  هب  ار  وگاـعد  نیا  هک  تسا  ناـنچ  ترـضح  نآ  یهاـشنهاش و 

« ناخ یلقاـضر  : » میراد ریز  حرـش  هب  افـصلا  ۀـضور  رد  ناـخ » یلقاـضر   » زا یلقن  هلمج  زا  رگید  یحرـش  روبزم  سلجم  دروم  رد  [ . 121]
ناخلیعمـسا دلو  یـشابشارف  ناخ  مظاکدمحم  دش و  مامت  هک  سلجم  : » دـسیونیم نینچ  دروم  نیا  رد  افـصلا » ۀـضور   » باتک رد  [ 122]

هب وا  راک  رد  ماوع  بلاـغ  رـشتنم و  وا  هیعاد  نوچ  و  تشاد . ظوفحم  هدرب  دوخ  لزنم  هب  ار  دیـس  دوب  وا  ناـبزیم  ناـبهگن و  هک  یغادهجارق 
تسایس بوچ  ار  وا  هک  دش  مکح  هدروآ  هحفص 139 ] مظعا [  دهعیلو  مظعم  ياهدازهاش  روضح  هب  ار  دیـس  زور  رگید  دندوب  هداتفا  ههبش 

مالـسالاخیش دومحمالم و  یجاح  مالعا  ياملع  مکح  هب  دندرکن . مدقت  راک  نیا  رد  هدیقع  نسح  ربانب  يراکرـس  ناشارف  دـننز . قاس  ای  و 
ازریم .« » دش صلختـسم  ات  مدرک  هبوت  مدروخ و  هگ  مدرک و  اطخ  مدرک و  طلغ  تفگیم  دـندز و  يرایـسب  بوچ  ار  دیـس  ناشیا  نامزالم 
ماگنه هاش » نیدلارـصان   » زا لوق  لقن و  هب  يو  دـهدیم  قیقد  حرـش  يزاریـش  دـمحمیلع  ندروخ  بوچ  دروم  رد  کلملاناسل » ناخیقت 

وت لـتق  هب  مکح  ياهدوب  هناوید  يدرم  نوـچ  تفگ ...« : درک و  يزاریـش  دـمحمیلع  هب  يور  ازریم  نیدلارـصان  هک  دـسیونیم  يدـهعیلو 
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نآ هب  ناـهج  رد  سک  چـیه  یتـسین و  رمـالابحاص  وـت  دـننادب  ماوـع  مدرم  نیا  هک  میاـمرفیم  هجنکـش  هجنر و  بوـچ  اـب  نکل  منادیمن 
باب ياـپ  ود  ره  دـندمآرد و  بوچ  زا  یلمح  اـب  دومرفب  ناـشارف  ناـناوعا و  هب  تفگب و  نیا  دـش . هریچ  دـناوتن  هجرف  هللا  لـجع  ترـضح 

و دوـمن . تعارـض  راـهظا  یمه  تباـنا  تثاغتـسا و  هب  تشادرب و  داـیرف  باـب  دنتـشاد . بورـضم  بوـچ  اـب  بوـچ و  اـب  دنتـسبب و  راوتـسا 
منکن و نینچ  رگید  مدروخ و  كوخ  گس و  يدیلپ »!  » وگب هک  درک  قیفلت  یه  تشادـب و  وا  رـس  رب  ار  دوخ  مدرم  زا  نت  کی  ءاملعلاماظن 

بوخ دنشابیم ، دیس  ناشیا  هک  نوچ  یلب  دنتفگ  مه  الم  تارـضح  : » میناوخیم فاکلا  ۀطقن  رد  و  [ . 123  ] تفگزاب یمه  هنوگنیدب  وا 
ریز تهج  هب  شرف  و  دومن . توعد  دوخ  يهناخ  هب  ار  بانج  نآ  هدومن و  ار  دهعت  نیا  مالـسالاخیش  اذـهل  دـننزب . بوچ  تاداس  هک  تسا 
[ . 124 « ] تسین الاح  شرکذ  لحم  تسا  دایز  نآ  رارسا  یح و  فورح  هب  دز  كرابم  ياپ  هب  بوچ  هدجیه  دیس  هدرتسگ و  كرابم  يهنت 

لفحم نویامه و  مزب  رد  امـش  يزاریـش ، دمحمیلع  دیـس   » يزاریـش دـمحمیلع  همانهبوت  هب  خـساپ  رد  زیربت  ءاملع  هیباوج  هحفص 140 ] ] 
يدنچ بلاطم  هب  رارقا  مالعا  ياملع  روضح  هرـصن و  هددـس و  هللاهدـیا و  لاوزیب ، تلود  دـهعیلو  الاو  فرـشا  باون  روضح  رد  نومیم 

هدش امـش  لتق  ریخأت  بجوم  هک  تسین  لوبقم  يرطف  دترم  يهبوت  لتق ، بجوم  تسا و  امـش  دادـترا  ثعاب  هناگادـج  کی  ره  هک  يدرک 
هعیرـشلا مداخ  هررح  دوشیم .» يراج  امـش  هب  يرطف  دـترم  ماکحا  لمأتالب  دوش ، عفر  ههبـش  نآ  رگا  هک  تسا  غامد  طـبخ  يههبـش  تسا 

هحفص 142 ] ینیسحلا [  ینسحلا  رغصا  یلع  رهم  لحم  ینیسحلا  ینسحلا  مساقلاوبا  رهم  لحم  هرهطملا 

باب روهظ  زا  یشان  ياهشروش 

باب روهظ  زا  یشان  ياهشروش 

يارب يرادهنماد  ياهتیلاعف  دوب  رادروخرب  رهـش  نآ  مکاح  یجرگ  ناخرهچونم  يهبناج  همه  تیامح  زا  ناهفـصا  رد  باب  هک  یماـگنه 
تاعد و يو  دز . ناریا  فلتخم  ياهرهـش  رد  یعیـسو  تاغیلبت  هب  تسد  روبزم  مکاـح  ییاـهن  تاـناکما  اـب  درک و  شیوخ  دـئاقع  جـیورت 
ات دنیوج  هرهب  هدنبیرف  ظافلا  زا  دنریگ و  شیپ  رد  دنـسپمدرم  میالم و  ياهویـش  هک  درک  دیکأت  داتـسرف و  ناریا  رـسارس  هب  ار  دوخ  نیغلبم 
رد دوخ  هک  یماـگنه  اـت  باـب  تاشرافـس  قبط  شور  هویـش و  نیا  ددرگ . عقاو  هماـع  لوبقم  ناـشراتفگ  دوش و  مرن  ناـنآ  يوس  هب  اـهلد 

يهبرح نامه  زا  مدرم  بذج  رد  دنتـشاد  یعـس  هراومه  نیغلبم  دیدرگیم و  تاعارم  دربیم ، رـسهب  ناخرهچونم  تیامح  تحت  ناهفـصا 
، لامـش رد  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  باب  نیغلبم  درک . قرف  شور  نیا  دـش  ینادـنز  باب  هک  نآ  زا  دـعب  اما  سب  دـنننک و  هدافتـسا  مالک 

ياهقطنم یـسایس و  لئاسم  تلع  هب  دوب و  ینادنز  ناریا  برغ  رد  هچرگ  مه  باب  دوخ  دندرکیم و  تیلاعف  ناریا  قرـشم  زکرم و  بونج ،
زا نت  دـنچ  اما  دوب  رظن  تحت  ارهاظ  باب  دـشیم . بوسحم  غیلبت  یعون  دوخ  شروضح  نامه  اما  دـشاب  لاـعف  هیحاـن  نآ  رد  تسناوتیمن 

ار نانابهگن  زا  رفن  ود  دـندمآ و  رانک  نالوارق  اب  دوب  روط  ره  تسا  ياهیورـشب  نیـسحالم  ناـمه  هک  نیـسحدیس »  » يربهر هب  باـب  ناوریپ 
تـشاد یئازـسهب  قنور  باسح  قح و  دمآرد و  هوشر و  رازاب  هک  راجاق  نامز  رد  رما  نیا  دندرک . رارقرب  طابترا  نادنز  نورد  اب  دنتفیرف و 

هب هوشر  تخادرپ  اب  ار  دوخ  ياهماقم  ناشرثکا  دندوب و  بتکم  نیا  جورم  أشنم و  دوخ  نایرابرد  ءارزو و  هک  یئاج  دوبن ، لکـشم  نادنچ 
هب باب  تاروتسد  تفایرد  اب  ياهیورشب  نیـسحالم  تفرگیم . ماجنا  تلوهـس  هب  ریقف  نانابهگن  ندرک  یـضار  نتفیرف و  دوب  هدروآ  تسد 
رد ار  هیلوا  تالیصحت  و  [ 125  ] تشگ دلوتم  ه - لاس 1229 -  رد  وا  تسا . هللادبعالم  رسپ  نیـسحالم  دش . ناسارخ  مزاع  تیرومأم  دصق 

تفر و رفعج  ازریم  يهسردم  هب  دهـشم  رد  نیـسحالم  یئادتبا  سورد  زا  دـعب  تسا -  دهـشم  عباوت  زا  هیورـشب  دـیناراذگ -  هیورـشب  رهش 
يهرمز رد  تفر و  البرک  هب  یئاسحا  خیش  دیاقع  يدابم  اب  یئانشآ  زا  سپ  [ 126  ] دناوخ لوصا  وحن و  فرص و  دننام  هیمسر  مولع  یتدم 

قبط دناوخ و  سرد  یتشر  مظاکدیـس  دزن  لاس  هن  تدم  نیـسحالم  درب . البرک  هب  مه  ار  دوخ  يهداوناخ  وا  دمآرد . مظاکدیـس  نادرگاش 
نکمم دنیوگیم و  ازسان  هیخیش  هب  تبسن  بالط  ءاملع و  دید  ناهفصا  رد  فورعم  یتفش  رقابدمحم  دیس  مالـسالاۀجح  نوچ  یئاهب  عبانم 
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لح عوضوم  نیا  هک  دتـسرف  اجنآ  هب  ياهدنیامن  ای  دیایب و  ناهفـصا  هب  ات ، تشون  مظاکدیـس  هب  ياهمان  دیآ  شیپ  نانآ  نیب  يریگرد  تسا 
نیا زا  هحفص 143 ] تشگزاب [  رد  دنزب  تاغیلبت  هب  تسد  هام  تفه  تدم  رد  دش  قفوم  وا  داتسرف و  ار  نیسحالم  یتشر ، مظاکدیس  دوش .

، تسشن هلچ  هفوک  دجسم  رد  دش -  هراشا  البق  هک  هنوگ  نامه  نیسحالم -  [ . 127  ] تسا هدرم  یتشر  مظاکدیس  دنداد  ربخ  هک  دوب  رفس 
. دیمان لصا  نم  یلوا  ار  وا  مه  باب  دیورگ و  باب  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا  تشذگ . شحرـش  هک  تفر  دوصقم  صخـش  یپ  رد  سپس 

یقرت نادـنچ  تقیقح  رد  اما  تخادرپ  لیـصحت  هب  ار  یتدـم  هک  نآ  ابوا  دز . مه  هب  يدایز  رابتعا  باـب  دزن  رد  نیـسحالم  تروص  نیا  رد 
ياهیورـشب نیـسحالم  يهرابرد  باوبالا  باب  حاتفم  يهدنراگن  دش . وا  یگدنـشخرد  ثعاب  هک  دوب  رادروخرب  یئاهیگژیو  زا  یلو  درکن 

رد تسا و  ناسارخ  تالایا  زکرم  ، دوشیم هدیمان  يوضر  دهشم  نونکا  هکروهشم  فورعم و  سوط  قرش  فرط  هب  يرظن  رگا  : » دسیونیم
يهیرق میزادنایب  تسا ، عقاو  سابعینب  مجنپ  يهفیلخ  دیشرلانوراه  نفدم  اضرلایسوم و  نبیلع  ربمغیپ  نادناخ  زا  متـشه  ماما  نفدم  نآ 

لک هک  میباییم  ار  يروهشمان  هلئاع  نآ  رد  درادن و  هلـصاف  دهـشم  ات  خسرف  دنچ  هک  مینیبیم  مض ب و ش ) هب   ) هیورـشب مان  هب  یکچوک 
ار یصخش  هن  هیحان و  نآ  هن  دوب ، قلطم  یشومارف  رد  هیرق  نیا  ینامز  رید  دنربیم . رـسهب  لماک  یمانمگ  رد  دنتـسه و  دوخ  ناگیاسمه  رب 
( تسا طوبرم  باب  نامز  نامه  هب  هتشون  نیا  فرط  نیا   ) هب لاس  تصـش  زا  یلو  تخانـشیمن ، سک  چیه  دوشیم  هداد  تبـسن  نآ  هب  هک 
رس رب  شمسا  دنتخانش ، دوشیم  هداد  تبسن  نآ  هب  هک  ار  یسک  مدرم  دمآ . نوریب  یشومارف  يداو  زا  هدرک و  ادیپ  ازـسهب  یترهـش  ناهگان 

، وزاب روز و  رد  شناراطقمه  نایم  رد  هک  دوب  ياهیورشب  نیسحالم  دوجو  هد  نآ  راهتشا  تلع  دیدرگ : موقرم  خیراوت  نوتـس  رد  اهنابز و 
شرظن روظنم  نیـسحالم  هک  هنوگنآ  دهدیم  ناشن  نئارق  [ . 128 .« ] دوب ریظنیب  هناگی و  نمشد  ربارب  ندشن  میلـست  رد  ، تمیزع شرب  رد 

نانچ نآ  وجمزر  کی  ناونع  هب  دربن  زیتس و  ياههنحـص  رد  شدادعتـسا  اما  تسا  هدرواـین  تسد  هب  یناـیاش  تیقفوم  ملع  بسک  رد  هدوب 
هقالع و مه  باب  باب و  هب  صاـخ  یتدارا  نیـسحالم  دـندوب . ساره  رد  يو  زا  هاـش  نیدلارـصان  ناهاپـس  ناهدـنامرف و  هک  دوب  ریگمشچ 

قارشا لحم  هک  تسا  نیسحالم  هلمج  نآ  زا  دیوگیم - : يو  دروم  رد  ءاهب  ناقیا  رد ص 188  هک  يروط  هب  تشاد  يو  هب  صاخ  يرظن 
شرع رب  دنوادخ  دوبن  نیسحالم  رگا  ینعی  ۀینادمص ) یسرک  یلع  رقتسا  ام  ۀینامحر و  شرع  یلع  هحفص 144 ] يوتسا [  ام  ءالول   ) دندش

راک يادتبا  رد  نیـسحالم  [ . 129  ] درکیمن ادیپ  رارقتـسا  شینادمـص  ریرـس  رب  دنوادخ  دوبن  وا  رگا  دـشیمن و  رارقرب  شیوخ  تینامحر 
اب نیـسحالم  دـش . دراو  ناهفـصا  فورعم  ءاملع  زا  یکی  يوگتفگ  هب  یتاره  یقت  دـمحمالم  لزنم  رد  اـجنآ  رد  تفر و  ناهفـصا  هب  باـب 

درک رثا  یتاره  دمحمالم  رب  شمالک  هک  نیا  ات  درب  راک  هب  تسنادیم  هک  ار  یتادیهمت  تخادرپ و  وگتفگ  هب  باب  دئاقع  رس  رب  دمحمالم 
هب دورب و  ربنم  يالاب  رب  رهش  عماج  دجسم  رد  هک  تفریذپ  نیـسحالم  تساوخرد  هب  انب  دمحمالم  دزاس و  هارمه  دوخ  اب  ار  يو  تسناوت  و 

شنت داـجیا  يارب  ینمـض  مـالعا  نیمه  تسا ! هدرک  روهظ  دـیتسه  وا  راـظتنا  رد  زارد  ناـیلاس  هک  یماـما  هک  دیاهتـسشن  هچ  دـیوگب  مدرم 
هنطلسلا داضتعا  دیسریم . رظن  هب  یفاک  یتاره  دمحمالم  نوچ  يربتعم  ملاع  نابز  زا  مه  نآ  مدرم  يواکجنک  سح  نتخیگنارب  ساوسو و 

هنطلـسلاراد هب  ماظن  ریما  ناخیقت  ازریم  ترادـص  رد  یهاشنهاش  ترـضحیلعا  باکر  رد  هک  لاس 1267 ه - رد  دـسیونیم : دروم  نیا  رد 
یتاره میحرلادبع  ازریم  مدرک . تاقالم  دوب  شیوخ  لمع  زا  مدان  بئات و  تقو  نآ  رد  هک  ار  یتاره  یقتدمحم  الم  مدـش ، دراو  ناهفـصا 

لاؤس ار  تکرح  نآ  ببـس  دوبن . طـبریب  یـضایر  رد  تشاد و  یفاـک  يهرهب  تیبرع  ناـیب و  یناـعمو و  لوصا  هقف و  يرهاـظ و  موـلع  زا 
رد [ . 130  ] تشاداو تکرح  نیدـب  ارم  تسا ، تیرـشب  يهمزـال  هک  ءاـطخ  طبـض و  تفگ : هـک  نـیا  زج  تشادـن  یفاـش  یباوـج  مدرک ،

همه یقفش  مالسالاۀجح  موحرم  دیس  هاگتسد  رد  یئاهب  عبانم  قبط  دوب و  لوصا  نف  رد  ربتعم  ءاملع  زا  میناوخیم : بلطم  نیمه  سیونریز 
باب دیس  سبح  ماگنه  رد  دروآ و  یسراف  هب  یبرع  زا  ار  يو  لدعلا  هفیحص  يهلاسر  یقتدمحم ] الم   ] باب هب  ندیورگ  زا  سپ  دوب . هراک 
یتقو تهج  نیمه  هب  دـش ، لصاح  شلاوحا  رد  يرییغت  هتفرگ  ار  وا  مهو  میب و  دـعب  اما  تفرگ ، باوج  تشون و  همان  وا  هب  ناجیابرذآ  رد 
[ . ] 131 ... ] دنتفاین روضح  مه  شنادرگاش  یتح  نایئاهب ، نایباب و  زا  هن  دش  رضاح  شاهزانج  هب  یسک  ناناملسم  زا  هن  درک  توف  البرک  رد 
هنیمز دیدب  يو  رد  هک  یگدامآ  اب  تفر و  یجرگ  ناخرهچونم  ناهفصا  تقو  مکاح  غارس  هب  تیقفوم  نیا  زا  دعب  نیسحالم  هحفص 145 ]
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دصق هب  ار  ناهفصا  نیسحالم  دش . مه  قفوم  دیسر  رظن  هب  هک  هنوگ  نامه  و  دومن ، مهارف  هیحان  نآ  رد  باب  فادها  ندرک  هدایپ  تهج  ار 
يهیباب زا  یناخازریم  یجاح  درک . تاقالم  یناخازریم  جاح  اب  وا  ناشاک  رد  دـنارتسگب . اج  نآ  رد  ار  غیلبت  بابـسا  ات  تفگ  كرت  ناـشاک 

هک یـصاخ  تابـصعت  تلع  هب  هچرگ  يو  باتک  دز . فاـکلا » ۀـطقن   » باـتک فیلأـت  هب  تسد  هک  دوب  وا  مه  دـش و  نیـشتآ  دـنت و  رایـسب 
نیمه زا  دشابیم و  ربتعم  رایـسب  صوصن  لقن  یخیرات و  دنـس  رابتعا و  رظن  زا  اما  درادـن  یملع  شزرا  هدرب  راک  هب  نآ  رد  نآ  يهدـنراگن 

دراودا تمه  هب  سیراپ  يهناخباتک  درف  هب  رـصحنم  يهخـسن  يور  زا  فاکلا  ۀـطقن  باـتک  پاـچ  تسا . ناـیئاهب  دـیدش  رفنت  دروم  تهج 
ياهیورـشب و نیــسحالم  راـک  تـیمها  هـب  یپ  هـک  نآ  يارب  تـسا . هتــشون  نآ  رب  ياهمدـقم  مـه  نوارب  دراودا  تـفرگ و  تروـص  نوارب 

بتاک يراگزور  هک  يدـتهم  یحبـص  تسا . یبوخ  كالم  یناجازریم  جاـح  بذـج  دروخرب و  میربب  تسا  هداد  ماـجنا  هک  یئاـهتاقالم 
ناشاک رد  هک  یسک  نیتسخن  : » تسا یندینش  هک  دراد  یحرش  شباتک  یناخازریم و  یجاح  اب  نیـسحالم  تاقالم  دروم  رد  هدوبءاهبلادبع 

ناهفصا زا  ار  دیس  هک  یتاقوا  رد  دوب و  رجات  یناجازریم  یجاح  داهن  باب  دیس  تعاطا  هب  ندرگ  یئورشب  نیسحالم  طسوت ]  ] يهطـساو هب 
رامـش هب  هیباب  لاجر  لوحف  زا  هک  روکذم -  یجاح  ادعب  دندرک . تاقالم  يو  اب  شناردارب  وا و  ناشاک  رد  دـندروآیم و  زاریـش  فرط  هب 

لاس دنچ  تشون . باب  روهظ  رد  یخیرات  دش -  هتـشک  هاش  نیدلارـصان  هب  يزادناریت  يهعقاو  رد  يرمق  يرجه  لاس 1268  رد  دمآیم و 
ینئاق دمحماقآ  رگید  راب  داهن و  مان  شدیدج  خیرات  هدومن  حیحصت  صیخلت و  ار  خیرات  نآ  ینادمه  نیسح  ازریم  ءاهب  مایا  رد  نآ  زا  دعب 
مدید دابآقشع  رد  دوب  دمحم  اقآ  طخ  هب  هک  ار  هخـسن  نآ  نیع  هدنب  درک ، فذح  ار  نآ  بلاطم  زا  يرایـسب  هداد  نآ  رد  یلیدعت  حرج و 

ششوک یلیخ  ود  نآ  دندرک . رهش  ذوفن  اب  دارفا  نایعا و  املع و  رگید  بذج  رد  یعس  یناجازریم  یجاح  يراکمه  اب  نیـسحالم  [ . 132]
یپ رد  ورنیا  زا  دـننک . بلج  باـب  يوس  هب  تشاد  رایـسب  تیفورعم  هک  یقارن  دـمحاالم  دـنزرف  دـهتجم  دـمحمالم  جاـح  هجوـت  دـندومن 
اما هحفـص 146 ] دنداد [ . ناشن  وا  هب  ار  باب  ریـسفت  اعد و  بسانم  ياهتیعقوم  رد  دوخ  ياهثحب  تبحـص و  نمـض  ررکم  ياهتاقالم 

یگیامیب هب  یپ  باب  ياههتشون  اهریسفت و  ندید  درجم  هب  تشاد  يرپ  تسد  مولع  رظن  زا  دراد و  هیام  یملاع  هک  دهتجم  دمحمالم  جاح 
رپ تسا  باب  فرط  زا  دیتسه  یعدم  امش  هک  یئاههتشون  ریسفت و  نیا  دیسرپ - : باب  رای  ود  نآ  زا  تشادرب و  رس  درب و  نآ  ندوب  وجه  و 

ثعاب هک  داد  یباوج  اروف  نیـسحالم  دوشیم ؟ ادا  تسردان  مادـک  اب  شیاهاعدا  هک  تسا  یئامنهار  هنوگچ  نیا  تسا  شحاف  ياهطلغ  زا 
یلو دیـشک  مه  رد  وربا  فرح  نیا  ندینـش  اـب  دـمحمالم  دـندوب . ادـخ  ناگدـنب  زا  رفن  ود  وحن  فرـص و  دـیدرگ - : دـهتجم  نآ  یتفگش 

ار نانآ  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دـندرک  هاـنگ  دـندز و  هاـنگ  هب  تسد  ناگدـنب -  يهمه  دـننام  ادـخ -  ناگدـنب  نیا  دینـش - : درک و  توکس 
دیـسرپ دـمحمالم  دز . نآ  رب  ار  وحن  فرـص و  دـعاوق  دـنک  دیـشک و  فارعا  ریجنز  هب  ار  وحن  فرـص و  تقیقح  رد  ینعی  درک  تازاـجم 
تعافش هب  دید  نینچ  هک  مه  باب  دندش . تازاجم  دنتفرگ و  ياج  دعاوق  ریجنز  دنک و  رد  وحن  فرص و  داد - : خساپ  نیسحالم  روظنم !؟

ار عوفرم  هک  تسین  یـسک  رب  یکاب  نونکا  تشادرب و  نانآ  ياپ  زا  ار  بارعا  دعاوق و  ریجنز  دنک و  درک و  دازآ  ار  ناگدنب  نیا  تمحر  و 
نآ اروف  داد  روتسد  تفشآرب و  تخـس  تالمهم  نیا  ندینـش  اب  دهتجم  دمحمالم  یجاح  [ . 133  ] دـناوخب رورجم  ار  بوصنم  بوصنم و 

یهورگ دومن و  غیلبت  هب  عورـش  اجنآ  رد  تفر و  نارهت  هب  ياهمهاو  هنوگچیه  نودب  ياهیورـشب  نیـسحالم  دـننک . نوریب  ناشاک  زا  ار  ود 
تقو مظعاردـص  یـساغآ  ازریم  یجاـح  ینادـالا و  فهک  هب  بقلم  ساـبع  ازریم  جاـح  هب  ار  شهجوـت  سپـس  درک  عـمج  دوـخ  رود  هبار 

لبح رگا  دباتشب : وا  تعاطا  هب  درادرب و  تنطلـس  زا  تسد  هک  نیا  رب  ینبم  تشاد  هاشدمحم  يارب  باب  فرط  زا  ياهمان  وا  درک . فوطعم 
مهاوخ امـش  نامرف  تحت  ار  هجراخ  لود  درک و  مهاوخ  گرزب  ار  امـش  تنطلـس  دیرامـش  بجاو  ارم  تعباتم  دیهن و  ندرگ  رب  ارم  تعیب 
ضرا تموکح  نیثراو  اریز  رادرب  تساـیر  زا  تسد  سرتـب  ادـخ  زا  هاـشداپ  ریزو  يا  : - رگید ياـج  رد  و  هحفـص 147 ] [ . ] 134 « ] دروآ
ندناوخ اب  یساغآ  ازریم  دوب . هداتفا  یـساغآ  ازریم  تسد  هب  تکلمم  روما  دوب و  يرامیب  رتسب  رد  هاشدمحم  ماگنه  نآ  رد  [ . 135 « ] میئام

. دومن دیدهت  تخـس  ار  اهنآ  دش و  دنهاوخ  یگرزب  رـسدرد  راچد  دـنورن  نارهت  زا  رگا  داد  روتـسد  نانآ  هب  تفـشآرب و  تخـس  همان  نآ 
ناردـنزام و زا  هک  تشون  نیعلاةرق  یـشورفراب و  یلعدـمحم  جاـح  هب  ياهماـن  وا  درک . كرت  ناـسارخ  دـصق  هب  ار  نارهت  اروف  نیـسحالم 
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يوضر دهـشم  هناـخ  دـیحوت  رد  هک  ار  یناـقهد  يزر  قلاخلادـبعالم  رظن  نیـسحالم  دهـشم  رد  دـننک . تکرح  ناـسارخ  يوـس  هب  نیوزق 
راکفا ربنم  يالاب  رد  دش  دعاقتم  دنچ  یتساخرب  تسشن و  زا  سپ  قلاخلادبع  الم  درک . هارمه  شیوخ  اب  ار  وا  بلج و  دوخ  هب  دوب ، بیطخ 

نآ هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اج  نیا  رد  دـنکن . یهاتوک  دـیآیمرب  شتـسد  زا  هچنآ  دـناسرب و  مدرم  شوگ  هب  ار  باب  دـئاقع  و 
قلاخلادبعالم تشگیم . نهدهبنهد  مه  دوز  دـشیم و  نیمأت  ظاعو  ربانم و  قیرط  زا  اتدـمع  نانآ  يربخ  هلیـسو  مدرم و  تاعالطا  نامز 

ردهب راظتنا  زا  هک  داد  هدژم  نانآ  هب  درک و  توعد  باب  يوس  هب  ار  مدرم  یـساره  سرت و  هنوگ  چـیه  نودـب  ربنم  يـالاب  رب  یناـقهد  يزر 
، دیسر يروباشین  رغـصایلع  الم  شوگ  هب  ربخ  نیا  دیهد . يرای  ار  وا  دیباتـشب و  دربیم . رـسهب  ام  نایم  رد  نونکا  مه  ماما غ  باب  هک  دیئآ 

دـش لوغـشم  باب  لئاضف  رکذ  هب  بش  زور و  درک و  باب  يوس  هب  ار  اهنآ  انلع  تشاد  ینادیرم  هک  اجنآ  زا  دـیورگ و  باب  هب  اروف  زین  وا 
هب رگید  ياهدـع  دنتـشاد ، رواب  ار  نآ  هداس  ياهدـع  دنتـشگ ، یمگردرـس  یعون  راچد  یئاهربخ  نینچ  ندینـش  اـب  ناـسارخ  مدرم  [ . 136]

نینچ ار  عضو  هک  ناسارخ  ءاملع  دنتـسشن . راظتنا  هب  توهبم  تام و  راک  هجیتن  رظتنم  مه  يریثک  يهدع  دندیزرو . تفلاخم  نآ  اب  تدـش 
اب يدرم  نامز  نآ  رد  ناسارخ  ریما  دنتفر . ازریم  هزمح  هدازهاش  ناسارخ  ریما  دزن  یئوجهراچ  تروشم و  يارب  دنداتفا و  تشحو  هب  دندید 

دمآیم رامـش  هب  عطاـق  دارفا  زا  هاـش و  ردارب  هلودلاتمـشح  هب  بقلم  ازریم  هزمح  هدازهاـش  دوب . رادـیب  رایـشوه و  لاـح  نیع  رد  تبیه و 
الم داتسرف . رغـصایلع  الم  لابند  هب  مه  ار  یناسک  دندناوخارف . دوب ، هاگودرا  هک  ناکدار  عترم  هب  ار  نیـسحالم  داد  روتـسد  اروف  نیاربانب 

ینلع تشادرب و  تسد  باب  زا  تازاجم  سرت  زا  داتفا و  تشحو  هب  تخس  دش  ریگتـسد  هک  نیمه  یلو  دوب  نایباب  دامتعا  دروم  رغـصایلع 
. درک ادیپ  یموش  تشونرـس  بیطخ  قلاخلادـبعالم  اما  تشگرب  شاهدـیقع  زا  تفگ و  هحفـص 148 ] ازـسان [  اج  نآ  اج و  نیا  رد  باب  هب 
ار شايرادافو  عطاق  مکحم و  یلیخ  قلاخلادبعالم  درک . لاؤس  باب  هب  تبـسن  شاهدیقع  دروم  رد  قلاخلادـبعالم  زا  ازریم  هزمح  هدازهاش 
دنشک و ریجنز  لغ و  هب  سپس  هجنکش  ار  قلاخالم  داد  روتسد  ازریم  هزمح  متسین . رادرب  تسد  وا  زا  تفگ : تشاد و  مالعا  باب  هب  تبسن 
هب باب  فلاخم  ياهدـع  قفاوم و  یهورگ  تفرگرد ، رما  نیمه  رـس  رب  اـهيریگرد  اـهداضت و  مه  مدرم  ناـیم  رد  دـنرادهاگن . سبحم  رد 

تشونرس هب  ریجنز  لغ و  رد  دنتفرگ و  مه  ار  یئورشب  نیسحالم  تدم  نیا  رد  دز . نایباب  يریگتـسد  هب  تسد  تموکح  دنداتفا . مه  ناج 
يول ود  هلودلافصآ  ناخرایهللا  رسپ  رالاس  نسح  هیحان  زا  یئاهشروش  ناسارخ  يهطخ  رد  ماگنه  نآ  رد  دنتخاس . راچد  قلاخلادبعالم 

هاش و یلعحتف  داماد  هلودـلافصآ  دـشیم . طوبرم  لـبق  یلیخ  ناـمز  هب  نآ  تامدـقم  اـما  دوب ، هدـش  عورـش  ه - لاس 1260 -  رد  راـجاق 
، تفر ازریم  سابع  يودرا  هب  1243 ه )-  ) سور ناریا -  گنج  نامز  رد  ماقم  نامه  اب  دوب  مظعاردص  لاس  نیدنچ  هک  هاشدـمحم  يولاخ 

تناـیخ هب  يو  دوشیم . بوـسحم  ناریا  يارب  گـنج  نآ  تسکـش  هدـمع  لـماوع  زا  یکی  دوـخ  نیا  هک  تخیرگ  گـنج  نادـیم  زا  یلو 
تسد زا  بصنم  درکیم  یعـس  هراومه  سپ  نآ  زا  دندز . وا  هب  یلـصفم  بوچ  هاش  نامرف  هب  دیدرگ و  رانک  رب  ترادص  زا  دش و  موکحم 
تـشگ دیماان  نوچ  اما  دش  رادیب  رتشیب  ناخنسح  رد  هژیو  هب  تساوخ  نیا  دیـسر  تنطلـس  هب  هاشدمحم  هک  یماگنه  دـبایزاب . ار  شاهتفر 

نایم رد  عامط و  رگمتـس ، دوخ  تموکح  نامز  رد  هلودـلافصآ  دـیرفآ . اهرـسدرد  يزکرم  تلود  يارب  دراذـگ و  يرگیغاـی  هب  تسد 
اب تفریم . رامـش  هب  نانآ  نارازگراک  زا  تشادیمرب و  ماـگ  ناتـسلگنا  تلود  تسایـس  تهج  رد  رگید  يوس  زا  دوب . ماندـب  رایـسب  مدرم 

مهارف یتیعقوم  شاشتغا  نایغط و  ق  لاس 1262 ه - رد  رالاس  ناخنسح  ینعی  هلودلافصآ ، رسپ  درک و  زورب  اهبوشآ  هاشدمحم  گرم 
تفر رهش  نآ  یلاوح  رد  هایس  يهیرق  هب  سوط  رد  درک و  رارف  نادنز  زا  نیسحالم  دهد . تاجن  ار  دوخ  دناوتب  یئورشب  نیسحالم  ات  دروآ 

نیـسحالم تاغیلبت  رثا  رب  مدرم  زا  يدایز  يهدـع  روباشین  رد  دومن . تمیزع  روباشین  هب  اج  نآ  زا  دـش  وربور  مدرم  تمواـقم  اـب  نوچ  اـما 
تفیرف ار  مدرم  درک و  يرای  شعلاط  اجنآ  رد  دش . راوزبس  فارطا  مزاع  هزات  ناهاوخاوه  زا  يدادعت  اب  وا  دنتـسویپ ، وا  هب  دـندش و  هتفیرف 
ناوریپ تابساحم  یئاراد و  رومأم  ار  وا  نیسحالم  دش . هدید  مه  ریهـش  یـشنم  ینیوج  ناخیقت  ازریم  اهنآ  نایم  رد  یتفگـش  لامک  اب  هک 

ماما دمحمدیـس  لزنم  رد  تفر و  دنمجرای  هب  دید  ار  مدرم  يدرـس  نوچ  یلو  تفر  راوزبس  هب  تأرج  اب  راب  نیا  نیـسحالم  داد . رارق  دوخ 
دوخ نامهیم  شیپ  نایلغ  هوهق و  اذغ ، فرص  زا  دعب  درک و  یئاریذپ  فراعتم  موسر  قبط  نیـسحالم  زا  هعمج  ماما  دمآ . دورف  رهـش  هعمج 
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مارح دود  ندیـشک  هوهق و  فرـص  ام  يارب  هحفـص 149 - ] تفگ [ : دیزرو و  عانتما  نایلغ  ندیـشک  هوهق و  ندیماشآ  زا  نیـسحالم  داهن ،
يوس هب  ار  وا  دش و  ثحب  دراو  لاؤس  نیا  اب  نیسحالم  تسا ؟ هدرک  مارح  امـش  يارب  یـسک  هچ  ار  اهزیچ  نیا  دیـسرپ : دمحم  دیـس  تسا .

ریزگان درک  يو  اب  هک  ياهثحابم  ثحب و  زا  سپ  دنام و  تفگـشرد  نیـسحالم  ياهیئوگهوای  زا  دـنمجرای  هعمج  ماما  دومن . توعد  باب 
زا نآ و  هب  هد  نیا  زا  تجامس  اب  دوبن و  رادرب  تسد  نیـسحالم  دننک . ناشنوریب  مه  رهـش  زا  داد  روتـسد  دنارب و  هناخ  روز  هب  ار  نانآ  دش 
هار نیا  رد  دش . تشاد ، رارق  رهش  نآ  يرتمولیک  شش  يهلصاف  رد  هک  يووخناخ  مزاع  دنمجرای  زا  دعب  وا  تفریم . رهش  نآ  هب  رهش  نیا 

شش یـس و  دندومن . باب  يوس  هب  توعد  ار  مدرم  دنتـشگ و  یمایم »  » مزاع دندش و  قحلم  نانآ  هب  یلعالم  نسحالم و  ياهمان  هب  نت  ود 
نیا دیـشک . راتـشک  تشک و  يریگرد و  هب  راک  دـندمآ و  شوج  هب  نانآ  ياعدا  ندینـش  زا  یلاـها  يهیقب  یلو  دـنتفریذپ  ار  وا  توعد  رفن 

دهتجم دمحمالم  دندمآ . دورف  دهتجم  مظاکدمحم  الم  لزنم  رد  دندش و  دراو  دورهاش  هب  يزیرنوخ  كاکطـصا و  زا  سپ  یمایم  زا  هدـع 
ار دوخ  رظن  نیـسحالم  هک  یتدـم  زا  سپ  اما  دروآ  لمع  هب  نانآ  زا  یمرگ  یئاریذـپ  تسادـخ  بیبح  نامهم  يزاونناـمهم و  مسر  هب  اـنب 

گناب تفوک و  یئورـشب  نیـسحالم  قرف  رب  مکحم  درک و  دـنلب  ار  شیاصع  دـیوگب  یمالک  هک  نآ  نودـب  مظاکدـمحم  الم  تشاد  زاربا 
مدرم هدیسر و  فانکا  فارطا و  هب  هاشدمحم  توف  ربخ  رگید  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد  دیزیرب . نوریب  رهش  زا  ار  اهنوعلم  نیا  هک  دروآرب 
يهناخ هب  ادتبا  دنتـسج و  دوس  تیعقوم  نیا  زا  دـندش  ماطـسب  دراو  نوچ  شنارای  نیـسحالم و  دنتـشگ . یمگردرـس  لزلزت و  یعون  راچد 

رگید اب  تشگ و  لحم  نآ  كرت  زا  ریزگان  ماکان  اما  دش  دراو  دندرکیم  تیعبت  يو  زا  مدرم  دوب و  هد  يالم  هک  يدابآنیسح  نیـسحالم 
نیمه رد  درک . لزنم  رهـش  رواجم  ینادـیم  رد  ینونک ) لـباب   ) شورفراـب کـیدزن  نیـسحالم  تفرگ . شیپ  رد  ار  ناردـنزام  هار  ناـهارمه 

هب عورـش  ینلع  روط  هب  یحاون  نآ  رد  نانآ  دـندش . قحلم  يو  هب  یـشورفراب  یلعدـمحم  جاح  نیعلاةرق و  ینعی  وا  نارای  زا  نت  ود  ماـگنه 
هب تقد  هب  رگا  اما  دندنام ، ریحتم  رما  نیا  زا  املع  ناگرزب و  دندومن . بذج  ار  یلاهازا  نت  دصیـس  هتفه  کی  ضرع  رد  دـندرک و  توعد 

: دوب نینچ  دـشیم  داریا  نیعلاةرق  طسوت  هک  نانآ  نخـس  دـنتفاییم ؛ رد  ار  مدرم  شیارگ  تلع  یگداس  هب  دـنتخادرپیم  هورگ  نآ  نانخس 
اـنث و ةولـص و  موص و  نیا  تسا و  طـقاس  هراـبکی  هیعرـش  فیلاـکت  زورما  دوشیم . هدرمـش  ترتف  ماـیا  زا  راـگزور  نیا  اـم ! بحاـص  يا  »

یتعیرـش هزات  دنک و  یکی  ار  هفلتخم  نایدا  نیا  دریگورف و  ار  هعبـس  میلاقا  باب  یلعدـمحم  ازریم  هک  هاگنآ  تسا . هدوهیب  يراک  تاولص 
رب هدوـهیب  تمحز  زورما  هحفـص 150 ] سپ [  تشگ . دـهاوخ  بجاو  نیمز  يور  قـلخ  رب  درواـیب  وـن  زا  هک  فـیلکت  ره  داـهن و  دـهاوخ 

یباذع یباقع و  ار  امش  روما  نآ  رد  هک  دیـشاب  میهـس  کیرـش و  رگیدکی  لاوما  رد  دیراپـسب و  تکراشم  قیرط  تعجاضم  رد  ار  شیوخ 
خـلت و نادـنمتورث  نیلوـمتم و  يارب  هـک  دوـب  بـسچلد  هزادـنا  ناـمه  هـب  ناتـسدیهت  ناریقف و  يارب  نانخـس  نـیا  [ . 137 « ] دوب دـهاوخن 

کی دوخ  یگدنیامن  هب  دنتـسشن و  ثحب  هب  دروم  نیا  رد  دنداد و  لیکـشت  یعامتجا  املعلادیعـس  تسایر  هب  شورفراب  ءاملع  روآشدنچ .
دندز تسد  رهش  يدنب  رگنـس  هب  نانآ  دنیامنب . یمادقا  زین  دوخ  عاضوا  زا  يو  نداد  رارق  نایرج  رد  نمـض  ات  دنداتـسرف  مکاح  دزن  ار  رفن 

هار یلعدـمحم  یجاح  هارمه  هب  نیعلاةرق  دومنن . املع  رظن  ماغیپ و  هب  یئاـنتعا  تشادـنپ و  لهـس  ار  راـک  نیا  دـیزرو و  لاـمها  مکاـح  اـما 
اب دنامب و  شورفراب  نامه  رد  یئورـشب  نیـسحالم  اما  تفر  میهاوخ  نانآ  لابند  هب  نایرج  نیا  زا  دـعب  هک  دـنتفرگ ، شیپ  رد  ار  ناردـنزام 

راظتنا هب  تفرگ و  عضوم  هوکداوس  يهبـصق  رد  دش و  جراخ  رهـش  زا  طایتحا  اب  یلو  تخادرپ ، ورین  تیوقت  هب  دروآ  تسد  هب  هک  یتصرف 
مـسارم رد  تکرـش  يارب  شورفراـب  مکاـح  یفوتم و  هاـشردارب  ازریم  ناـخ  هدازهاـش  درک و  يراـی  يو  اـب  مه  تخب  نیب  نیا  رد  تسـشن .

يارب ار  تیعقوم  نیرتبسانم  دوخ  هک  تشاذـگ  مکاـحیب  ار  هیحاـن  نیا  تفر و  نارهت  هب  شاهدازردارب  سولج  شیوخ و  ردارب  يرادازع 
دندش و عمج  مه  درگ  املع  نیسحالم  تشگزاب  اب  دش . شورفراب  دراو  تشگزاب و  رهـش  هب  هبترم  ود  نیـسحالم  دروآ . مهارف  نیـسحالم 

یعمج نتشک  زا  سپ  هورگ  نیا  هک - : دنداد  حیضوت  شیارب  دنتشون و  ار  عوضوم  یناجیرال  ناخ  یلقسابع  هب  نانآ  دنداتفا . هراچ  رکف  هب 
يهمان دنروایب . یئالب  دنزرویم ، تفلاخم  ناشیا  اب  هک  ینانآ  موب و  زرم و  نیا  نینکاس  رـس  رب  دنددص  رد  یماع  مدرم  بذـج  یلاها و  زا 
دنورب نایباب  فاصم  هب  یناجیرال  یچگنفت  نت  دصیس  اب  هارمه  روای  کیبدمحم  داد  روتسد  دیـسر  ناخ  یلقـسابع  تسد  هب  هک  املعلادیس 
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يو زابرید  زا  دنتشاد و  یئانشآ  لحم  اب  هک  ار  ياهدبز  ناراوس  روتـسد  نیا  تفایرد  اب  روای  کیبدمحم  دننک . هدنکارپ  هتـشک و  ار  نانآ  و 
رد دشکب و  ار  نایباب  زا  رفن  هدزاود  تسناوت  دش و  ریگرد  نایباب  اب  زورما ] لباب   ] شورفراب نادـیم  هزبس  رد  درک و  باختنا  دنتخانـشیم  ار 

، دیامن ینیشنبقع  اتقوم  یکیتکات  روط  هب  هک  دید  نآ  رتهب  يریگرد  يهنحص  یبایزرا  دروآرب و  اب  نیـسحالم  دهدب . هتـشک  يدادعت  ءازا 
دش و رازراک  دراو  ناخ  یلقسابع  یگدرکرس  هب  یسفن  هزات  ياهورین  عقوم  نیا  رد  تسب . رگنس  اجنآ  رد  تفر و  هزبس  ناوراک  هب  نیاربانب 

یتاجن هار  دیهمت و  یپ  رد  ات  تخادنا  هراچ  رکف  هب  ار  نیـسحالم  هک  يروط  هب  درک  گنت  شنارای  نیـسحالم و  هحفص 151 ] رب [  ار  راک 
مایپ ناخ  یلقـسابع  يارب  نیـسحالم  درادن . هلباقم  تمواقم و  يارب  یـسناش  چیه  دربن  يهمادا  تروص  رد  تسنادیم  نیقی  هب  نوچ  دیآرب 

باذع زا  ار  ناشیا  هک  میناوخیم ، باب  يوس  هب  ار  مدرم  هک  نیا  میاهتفگن و  تعیرش  فالخ  ینخـس  میاهتفر  هک  هیرق  رهـش و  هب  ام  دراد :
نالذـخ لهج و  دـیق  ار  ناشیا  دـننادیم  حابم  ار  لاـم  ناـج و  دـنهنیمن و  مدـق  قح  يهداـج  هب  رهـش  نیا  مدرم  هک  نونکا  میناـهرب . یهلا 

هـشیپ ار  طایتحا  مزح و  بناج  دومنن و  نانیمطا  نیـسحالم  فرح  هب  دایز  ناـخ  یلقـسابع  [ . 138  ] میوریم رگید  ياج  هب  میراذـگیم و 
نیـسحالم هک  نیا  يارب  و  دـینک . نایب  ار  نآ  ناردـنزام  جراخ  رد  تسا  رتهب  دـیراد  یفرح  امـش  رگا  داد - : خـساپ  يو  باوج  رد  درک و 

ات ناـیباب  زا  مشچ  درک  شرافـس  داتـسرف و  ناـشیا  یپ  رد  ار  حلـسم  یناراوـس  دـهد  ماـجنا  وا  هیلع  یناـهگان  يهـلمح  اـی  شروـی و  دـناوتن 
نیا تشاد . رارق  نامز  نآ  شورفراب  يزورما و  لباب  يراس و  هب  نارهت  هار  رس  رب  هدوب  ياهبـصق  دابآیلع  دیرادنرب . دابآیلع  ياهیکیدزن 

باسح هب  روشک  يزاسورـسنک  یجاسن و  زکارم  زا  انمـض  درک و  يدایز  یقرت  نهآ  هار  ریـسم  رـس  رب  نتـشاد  رارق  تلع  هب  ادـعب  يهبـصق 
دوز حبص  هک  دوشیم  انب  دوشیم ، لصاح  یناجیرال  ناخیلقسابع  نیـسحالم و  نیب  هتـشون  نآ  زا  دعب  هک  یقفاوت  اب  لاح  ره  هب  دمآیم .

زا دنـسرب و  هاگریـش  هب  ناخیلقـسابع -  دارفا  زا  یئالک -  يداق  کیب  ورـسخ  یئامنهار  هب  دنتفیب و  هار  شورفراب  زا  شنارای  نیـسحالم و 
، دنارورپیم رس  رد  يرگید  راکفا  دتفایم و  عمط  هب  دوخ  يهدنامرف  روتسد  ياج  هب  یئالک  يداق  کیب  ورسخ  اما  دنوش . جراخ  ناردنزام 
هک رهظ  دـیامنیم . هیباـب  راتـشک  تـشک و  هـب  عورـش  هوـبنا  ياـهلگنج  ناـتخرد و  هاـنپ  رد  دـناشکیم و  هـهاریب  هـب  ار  ناـیباب  ور  نـیا  زا 

ندید اب  کیبورسخ  دتسیایم . هدوب ، هک  یئاج  نامه  دوشیم و  نینظ  کیبورسخ  هب  تبسن  هاگریش  هب  ندیـسرن  زا  نیـسحالم  دسریمارف 
یهد نم  هب  ار  دوخ  ریـشمش  بسا و  دـیاب  يربب  ردهب  ملاس  ناج  یهاوخیم  رگا  دـیوگیم - : دوشیم و  کـیدزن  نیـسحالم  هب  عضو  نیا 
یجاح نیـسحالم و  مرجال  هحفـص 152 ] دـسیونیم [ : هنطلـسلا  داضتعا  ددرگیم  دربن  يهدامآ  هنحـص  نیا  ندـید  اب  نیـسحالم  [ . 139]

کیبورـسخ نایچگنفت  تعجارمزا  دعب  دنتفر . ناشیا  اب  دابآیلع  ات  زین  نایچگنفت  هدش و  نوریب  شورفراب  زا  ناشیا  باحـصا  یلعدمحم و 
نیسحالم تفرگ . ناشیارب  هار  رـس  تفر و  وا  باحـصا  نیـسحالم و  لابند  زا  عمط  هب  هدرک  رای  دوخ  اب  ار  یهورگ  يدابآیلع  یئالکیداق 

، دش گنج  يهدامآ  نیسحالم  هجیتن  رد  درک . نیسحالم  بسا  رد  عمط  هدشن و  یضار  کیبورسخ  دنادرگرب  تعزانمیب  ار  وا  ات  تساوخ 
هتخورفا ناشیا  نایم  رد  لاتق  هرئان  هلمجلاب  دـیردیم . فان  ات  قرف  زا  هک  دزیم  ریـشمش  یهاگ  دـناهتفگ  دوب . نز  ریـشمش  ریلد و  يدرم  وا 

يأر رییغت  يزوریپ  دروخرب و  نیا  اب  دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  دومن و  یئالکیداق  کیبورـسخ  يهلاوح  يریـشمش  هاـگان  نیـسحالم  تشگ .
هحفص 154 ] [ . ] 140  ] درک اپرب  رگنس  یضارا  نآ  رد  تسج و  هانپ  یسربط  خیش  هعلق  هب  نیسحالم  دشن . جراخ  ناردنزام  زا  داد و 

یسربط خیش  هعلق  عیاقو 

ریسفت بحاص  فورعم  یسربط  خیش  همالع  نفدم  اب  یسربط -  خیش  هب  فورعم  بلاطیبا  نبدمحا  خیش  هاگمارآ  یسربط -  خیـش  يهعقب 
ربماتپـس مشـش  تسیب و  رد  نوارب  دراودا  تسا . توافتم  تسا  نوفدـم  (ع ) متـشه ماما  هاگراب  ياهکیدزن  رد  دهـشم  رد  هک  نایبلا  عمجم 

رد یـسربط  خیـش  يهعقب  دیوگیم - : يو  [ 141  ] تسا هتـشون  نآ  نوماریپ  مه  يرطـس  دـنچ  هدومن و  ندـید  هربـقم  نآ  زا  لاس 1888 م 
رگید زا  تسا . نازیوآ  حیرـض  راوید  رب  ياهماـنترایز  دناهتـشون و  ياهحول  يور  رب  خیـش  مسا  هعقب  نورد  دراد . رارق  لـباب  یلیم  هدزناـپ 

هب ینیلگ  ناـمتخاس  رد ، ولج  هتفرگ ، رارق  ياهشوگ  رد  هک  رـصتخم  یئاـنب  زره و  ياـهفلع  زا  هدیـشوپ  تسا  یطاـیح  هعقب  نآ  ياـهزیچ 
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طـسو رد  مه  يربق  دـشابیم . قاتا  ود  ياراد  دراد و  ضرع  اپ  هد  لوط و  اـپ  تسیب  دودـح  طاـیح  هب  فقـسم  ینـالاد  هک  دروخیم  مشچ 
ناگرزب تمیزع  اب  فداـصم  ماـگنه  نیا  درک . نتفرگ  رگنـس  هب  مادـقا  یلحم  نینچ  کـی  رد  یئورـشب  نیـسح  تسا . اـهقاتا  نیا  زا  یکی 

تصرف اب  درب و  ار  هدافتسا  لامک  رفس  نیا  زا  نیسحالم  دیدرگ . نشج  نآ  رد  تکرش  هاش و  نیدلارصان  سولج  يارب  نارهت  هب  ناردنزام 
يهنت اب  ار  جرب  نآ  ریز  داد و  عافترا  عرز  هد  ار  نآ  جرب  دومن و  انب  یمکحم  راـصح  تخادرپ . هعلق  نتخاـس  هب  یـسربط  يهعلق  رد  یفاـک 

يزیرکاخ درک و  رفح  راصح  رود  رب  مه  یقیمع  قدنخ  درک . هیبعت  ناتخرد  نآ  نورد  یئاهخاروس  سپـس  دـیناشوپ ، گرزب  ياهتخرد 
هب نامز  نآ  رد  هک  دش  يزاساج  یلئاسو  هعلق  زا  روبع  يارب  هعلق  ياهجرب  راوید و  نورد  دشاب . حطـسمه  اهجرب  اب  ات  تخاس  اجنآ  رد  زین 

[ یسربط هعلق   ] اجنآ هب  یتقو  یئورـشب  میونـشیم ... : هلودلامیعز  نابز  زا  ار  ارجام  نیا  حرـش  دنیوگیم . لغزم  هزورما  یجاح و  ریـش  نآ 
اههاگهانپ نتخاس  هب  عورش  سپ  دهد  رارق  دوخ  كانلوه  گنج  زکرم  ار  اج  نآ  تفرگ  میمصت  دید و  بسانم  ار  لحم  نآ  تیعـضو  دمآ 

ياهتخرد ياههخاش  ياراد  هک  دومن  یـشوگتشه  هعلق  نتخاس  هب  عورـش  ادتبا  درک . اهراوید  اهجرب و  نتخاس  ندنلب  اههاگنیمک و  و 
نآ زا  زین  دننک و  يزادناریت  دـنراذگب و  اهخاروس  نآ  رد  ار  گنفت  رـس  هک  داد  رارق  یئاهخاروس  هاگهانپ  نآ  راوید  رد  درک و  انب  گرزب 

نایم ار  نآ  ياهكاخ  دندنک و  عرذ  جنپ  ضرع  هحفـص 155 ] عرز و [  هد  قمع  هب  یقدنخ  هعلق  رود  هاگنآ  دننیبب . ار  نیمجاهم  اههنزور 
يهرگنک اهجرب و  يالاب  اب  لت  نآ  يالاب  هک  دوب  هداد  لیکـشت  ار  یلیطتـسم  لت  کی  هک  ناـنچ  دنتـشابنا و  مه  يور  قدـنخ  هعلق و  راوید 

زا هار  دنچ  دشاب و  نانآ  رکشل  هاگنیمک  ات  دندوب  هداد  رارق  دنبرمک  دننام  هجرد  هس  ریدتسم  لت  نآ  نیئاپ  رد  سپ  دوب . يواسم  اههاگهانپ 
تـسرد یجراخ  لت  نیمه  دننام  نآ  یلخاد  فرط  زا  هعلق  راوید  تشپ  ریدتـسم  لت  کی  زین  و  دندوب . هدرک  زاب  قدـنخ  رب  هفلتخم  یحاون 

قیمع ياـههاچ  زین  دـندوب و  هتـشامگ  یـشتآ  یطوطخ  زکارم و  تاماکحتـسا و  اـهجرب و  نیا  رب  ار  ناـیباب  زا  رفن  رازه  ود  دـندوب و  هدرک 
هزین و زیت و  ياهحالـس  اهنآ  نایم  ياههنحـص  اههاچ و  نیا  رانک  رد  دندوب و  هدنک  هعلق  راوید  لت و  نآ  نایم  رگیدـکی  يولهپ  يددـعتم 

دنچ ره  رد  زیرکاخ  هعلق و  راوید  نایم  رد  ناـیباب  [ . 142  ] دنوش عقاو  اهنآ  نایم  جراخ  زا  نیمجاهم  ات  دندوب  هدومن  بصن  زیمت  ياهخـیم 
كاخ و اب  مه  ار  اههاچ  يور  دـندرک و  بصن  نهآ  بوچ و  زا  هلاتق  تـالآ  رگید  هزین و  زا  رپ  ار  نآ  نورد  دـندوب و  هدـنک  یهاـچ  مدـق 
. دمآرب تایرورـض  رگید  یماظن و  تاکرادت  ندرک  مهارف  یپ  رد  نیـسحالم  یعافد  تاکرادت  زا  ندش  غراف  زا  دـعب  دندیـشوپ . كاشاخ 

هام کی  تدم  يارب  لقادح  یفاک  يهقوذآ  دننک و  يرادیرخ  هحلسا  دنناوتیم  هچ  ره  ات  دنتـشگ  هناور  فارطا  تاهد  اهرهـش و  هب  نایباب 
اذغ و ندرک  مهارف  يارب  ياهدع  هحلـسا و  هیهت  يارب  ياهدع  دندش ، میـسقت  هتـسد  دنچ  هب  نایباب  دنیامن . هیهت  هعلق  رد  رقتـسم  نابایب  يارب 

تامدقم نیا  زا  سپ  نیسحالم  دندروآ . هعلق  هب  دندومن و  يروآعمج  دنتـساوخیم  هک  ار  هچ  نآ  یمک  تدم  رد  دندش و  هدنکارپ  هفولع 
ار يدادعت  دندش و  قفوم  يدودح  ات  دروم  نیا  رد  باون  دـننک . توعد  باب  يوس  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  رانک  هشوگ و  هب  یتاعد  باون و 
رد دـناوتب  يو  ماقم  تهبا و  ات  داد  هولج  گرزب  یـصاخ  تروص  هب  ار  باب  یلعدـمحم  یجاـح ، نیـسحالم ، هعلق  نورد  دـندرک . بذـج 
يو دش و  هتخاس  یلعدمحم  یجاح  يارب  ياهدرپارـس  دروایب . دوجو  هب  نانآ  نایم  رد  ار  مزال  ماجـسنا  دتفا و  رثؤم  نایباب  نامیا  تکرح و 

اب نایباب  شیپ  دتفین و  تهبا  تکوش و  زا  دشابن و  راظنا  رد  دایز  يو  هک  دش  ماجنا  روظنم  نیدـب  راک  نیا  دـنداد . نمیـشن  هدرپ  سپ  رد  ار 
جاح زا  میرکت  میظعت و  هب  عورـش  تهج  نیا  هب  دـجنگیمن  فالغ  کی  رد  ریـشمش  ود  هک  دـش  مولعم  يو  رب  سپـس  دـنک : هولج  تیمها 

هب دش . باب  صتخم  یلعا  ترضح  بقل  دندیمان و  سودق  ار  وا  اهدعب  داد . بقل  یلعا  ترـضح  هحفص 156 ] ار [  وا  هدومن و  یلعدمحم 
رب دئاز  تشاد و  روتسم  بوجحم و  مدرم  رظن  زا  مارتحا  لیلجت و  اب  اجنآ  رد  ار  وا  درک و  اپرب  یجاح  يارب  ياهدرپارـس  یئورـشب  لاح  ره 

داتفا یلعدمحم  یجاح  هب  نایباب  مشچ  هک  نیمه  دمآ  نوریب  هدرپارس  زا  مامحتـسا  يارب  یجاح  يزور  هک  نانچ  درمـش ، سدقم  ار  وا  دح 
یلعدمحم یجاح  ات  دـندوب و  هتـشاذگ  نیمز  رب  ار  شیاههنوگ  دوب  هدـش  رتناراب  زا  نیمز  هک  یلاح  رد  دـنداتفا و  هدجـس  هب  اروف  یگمه 

یکی دادیم ، یناونع  یبقل و  شناکیدزن  باحـصا و  زا  کی  ره  هب  یلعدمحم  الم  [ . 143  ] دندرکن دنلب  ار  ناشتروص  دادن  هزاجا  اهنادب 
ام زا  مادـک  ره  تفگیم : نایباب  هب  یلعدـمحم  یجاح  دـیمانیم . داجـس  ماما  ار  یکی  نآ  اضر و  ماـما  ار  يرگید  «ع » نماـث ماـما  رهظم  ار 
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مکاح یتکلمم و  هاشداپ  کی  ره  امش  ناهج  نیا  رد  مه  دوریم و  تشهب  هب  مه  تمایق  رد  دوشیم و  هدنز  زور  لهچ  زا  دعب  میوش  هتشک 
یلیخ ار  یئاپورا  کلامم  مور و  تموکح  اتخ ، و  نیچ ، تنطلـس  دادیم ، يدنیآ  شوخ  يهدعو  کی  ره  هب  سپـس  دـش . دـیهاوخ  یتیالو 
ةریزج نم  نوردـحنی  و  : » تسجیم دانتـسا  باـب  يهتفگ  هب  نآ  يارجا  نماـض  شیاـشخب و  نیا  يارب  وا  دیـشخبیم . نآ  نـیا و  هـب  لـهس 

هوک يهنماد  هب  ءارضخ  يهریزج  زا  دنوشیم  ریزارس  و  : » ینعی كرتالا .» نم  افلا  رشعانثا  وحن  نولتقی  ءاروزلا و  لیج  حفـس  یلا  ءارـضخلا 
نیمزرـس ءارـضخ  يهریزج  زا  باب  روظنم  تفگیم : ناـیباب  هب  یئورـشب  دنـشکیم .». ار  اـهكرت  زا  رفن  رازه  هدزاود  هب  کـیدزن  ءاروز و 

میظعلادـبع هاش  نامه  روظنم  هک  اضرلایـسوم -  نبیلع  ماما  ردارب  میظعلادـبع  ریما  يهربقم  کـیدزن  یهوک  ءارزو  لـبج  زا  ناردـنزام و 
تانایرج نیا  دـندوب . ياهناروهتم  مادـقا  ره  هب  رـضاح  كاب  سرتیب و  هک  دـیدرگ  تیوقت  نانخـس  نیا  اب  نایباب  هیحور  نانچ  نآ  تسا - 

هاش و نیدلارصان  ندیسر  تنطلـس  هب  اب  نراقم  هحفـص 157 ] تسرد [  ینعی  يرجه  لاس 1264  هجحيذ  هدـعقیذ و  ياههام  اب  فداصم 
یمارآان و عیاقو و  هلـسلس  کی  شوختـسد  یعیبط  روط  هب  ادتبا  نامه  رد  ار  تکلمم  تنطلـس  رییغت  نیا  دـیدرگیم . نادـب  طوبرم  مسارم 

نامز نامه  رد  تفریم . ولج  هب  نایباب  عفن  هب  نانچ  مه  ثداوح  ریـس  نیاربانب  دوبن  هاشداپ  تسد  رد  زونه  روما  ماـمز  هدرک و  یگتـسسگ 
نیدلارصان تنطلس  عورـش  يادتبا  رد  عطقم و  نآ  رد  هچرگ  درک . شوشم  تخـس  ار  هدرک  سولج  تخت  هب  هزات  هاش  نایباب ، شروش  ربخ 

يازریم ربـکا  رـسپ  ازریم  كولملافیـس  ناـسارخ ، رد  رـالاس  شروش  هلمج  زا  هک  دوب  هدیـسر  دوـخ  جوا  هب  اهیـشکرس  اـهنایغط و  هاـش 
یلعبحم رب  هاشنامرک  یلاها  نایغط  یئوکام ، دیـشمج  هیلع  نیوزق  مدرم  شروش  یتالحم  ناخدـمحم  اقآ  يهنتف  نیوزق ، رد  ناطلـسلالظ 

ياغوغ نامرک ، ياولب  سراف ، شروش  یلاو ، یجرگ  ناخورـسخ  رب  نـالدرا  ناـخ  یلقاـضر  نایـصع  ناتـسدرک ، بـالقنا  یئوکاـم ، ناـخ 
ار همه  تفریم  رامـش  هب  نآ  زاـسهنیمز  مه  یبهذـم  لـئاسم  هـک  ناـیباب  شروـش  اـما  درب ، ماـن  يراـیتخب و ... نیناوـخ  شروـش  ناهفـصا ،
هب دنتخانـشیم  ار  اج  نآ  یلاها  مدرم و  دنتـشاد و  یئانـشآ  ناردـنزام  روما  هب  هک  یناسک  اب  هاش  نیدلارـصان  داد . رارق  دوخ  عاعـشلاتحت 

یجاح دش . راتـساوخ  نارادنزام  رد  ار  نایباب  يهنتف  عفد  دـندوب  يذوفن  بحاص  رابرد  رد  هک  ناردـنزام  ناگرزب  زا  سپـس  تخادرپ  روش 
داتـسرف و رومأم  هوک  داوس  هب  یهوک  داوس  ناخیلع  روای ، ناطلـس  دمحم  هب  ناخ  یلقـسابع  هللادـبع ، اقآ  شیوخ  ردارب  هب  ناخ  یفطـصم 

ناخ یلقسابع  يومع  رسپ  روای ، ناطلس  دمحم  دنیامن . شالت  مهم  نیا  رد  هک  دنتساوخ  نانآ  زا  دنتشاد  یناسک  ناردنزام  رد  هک  ینایتلود 
شود رب  هک  یپیترـس  يهجرد  نت و  هب  هک  یماـظن  ساـبل  مغریلع  دوب و  هداـتفا  ادـص و  رـسیب و  يدرم  يو  تخادرپ . دارفا  يروآعمج  هب 
ماظن يارب  دیـشوپیم  مروفینوی  هراومه  دـیلابیم و  شندوب  يرگیماـظن  هب  هک  نآ  اـب  يو  دـشیمن . هدـید  شرـس  رد  دربن  يادوس  تشاد 
هراپ هراپ  ار  يو  دندرک و  یئاسانش  ار  وا  نایباب  نوچ  داد ، نتشک  هب  ار  وا  مه  لیامت  نیمه  دید  میهاوخ  هک  هنوگنامه  دوب و  هدشن  هتخاس 

اقآ ازریم  اجنآ  رد  دـمآ ، يراس  هب  یبیرج  رازه  ناخیفطـصم  یجاح  ردارب  هللادـبع  اـقآ  تسخن  زکرم  زا  تاروتـسد  ندیـسر  اـب  دـندومن .
تفر و دابآیلع  هب  دومن و  جیـسب  ار  لحم  نکاس  كرت  يدادـعت  هوکداوس و  يراس و  نکاس  يهنغافا  یلاها  نایم  زا  ار  وجگنج  يدادـعت 

هناخ رد  تفر و  دال  هیرق  هب  تشذگ و  دور  رالات  بآ  زا  تشاد  هارمه  هک  یناراوس  اب  هللادبع  اقآ  تخادرپ . دارفا  بذـج  هب  مه  اج  نآ  رد 
دوب مسر  هک  هنوگ  ناـمه  دـندناسر و  یـسربط  هعلق  هب  ار  دوخ  زور -  نآ  يادرف  تحارتـسا -  زا  سپ  ناـنآ  دـمآ . دورف  یلیارگ  ناـخرظن 
رهام نازادناریت  هک  ار  دوخ  نارای  زا  نت  دنچ  ناخ  هللادبع  دنتخادرپ . دنتسنادیم ، هک  ینونف  رگید  چیپرام و  ياههار  رفح  رگنس و  نتخاس 

بش همین  تفر . تشاد ، رارق  هعلق  ياهیکیدزن  رد  هک  ارفا  يهیرق  هب  شدوخ  تشاذگ و  هحفص 158 ] اجنآ [  رد  دندوب  رادوگ  یلاها  زا  و 
اهيرادوگ زا  يدایز  دادعت  دندز و  نوخیبش  هب  تسد  نیسحالم  یگدرکرس  هب  نایباب  نوچ  دنتسج  ياج  زا  همیسارس  يرادوگ  نایچگنفت 

وربور یهاپـس  ره  اب  هک  داتفا  نیـسحالم  هب  شمـشچ  رادوریگ  نیا  رد  تشاد  يراهتـشا  يریلد  رد  هک  ناـغفا  یلاـها  زا  یناوج  دنتـشک . ار 
یتدم ود  نآ  نیب  یتخـس  يریگرد  تفرگ و  نیـسحالم  رب  ار  هار  یناغفا  ناوج  دـنکفایم ، كاخ  هب  ار  وا  ریـشمش  برـض  کی  اب  دوشیم 

دادن و یناغفا  ناوج  هب  تکرح  تصرف  نیسحالم  داتفاورف . بسا  زا  تفر و  یخاروس  هب  ناوج  نآ  بسا  ياپ  دب  تخب  زا  هک  دیـشک  لوط 
اب تشادن  ياهلـصاف  نادـنچ  لحم  نآ  اب  هک  هللادـبع  اقآ  دیـسر . تکاله  هب  داتفا و  نیمز  هب  مد  رد  ناوج  هک  دز  يو  هب  یتبرـض  نانچ  نآ 
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هب تفریم ، تفاسم  ات  اهيریگرد  زا  یشان  يادص  ساکعنا  دوب و  تکاس  اج  همه  هک  بش  تقو  نآ  رد  اصوصخم  گنفت  يادص  ندینش 
يرارف ار  هیقب  دنتـشک و  ار  نانآ  زا  نت  یـس  دـندومن  هرـصاحم  ار  همه  هللادـبع  اقآ  ناراوس  ندـید  اب  نایباب  تفاتـش . يریگرد  لـحم  يوس 

هب ار  دوخ  وا  دـنک ، كرت  ار  نادـیم  هدایپ  دـش  راچان  دوب  هداد  تسد  زا  ار  شبـسا  نوچ  دـیگنلیم و  اپ  کـی  زا  دوخ  هللادـبع  اـقآ  دـنداد .
رارق رب  ار  رارف  هللادـبع  اقآ  دارفا  درک . همین  ود  هب  ار  وا  ریـشمش  اـب  دـیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  دوز  یلیخ  نیـسحالم  اـما  دـیناسر  یناتـستخرد 

اقآ دارفا  دـندادیمن . شناما  داتفایم  ناشگنچ  هب  هک  ره  هتفر و  یتلود  نایهاپـس  لابند  هب  هراوس  هدایپ و  نیـسحالم  دارفا  دـنداد و  حـیجرت 
، دنتخاس ریشمش  همعط  ار  نایچگنفت  راب  لوا  : » دنتشادنرب بیقعت  زا  تسد  نایباب  اما  دنتشگ  ارفا  هیرق  دراو  دندنام  یقاب  هک  دنچ  ره  هللادبع 
هب ار  هیرق  راک  نیا  زا  دعب  دندینارذگ و  ریـشمش  مد  زا  ار  همه  كدوک  ناوج و  ریپ و  درم و  نز و  زا  دنتخادرپ و  هیرق  یلاها  راک  هب  سپس 
دش تسار  ناشمادنا  رب  يوم  ربخ  نیا  ندینـش  اب  نارادنزام  یلاها  [ . 144  ] دندرب تراغ  هب  دیسر  ناشتسد  هب  مه  هچ  ره  دندیـشک و  شتآ 

ناونع هب  هک  یناسک  اهنت  دندیـشک  رانک  دربن  يهنحـص  زا  ار  دوخ  داتفا و  ناشلد  رد  فوخ  نایباب  زا  مه  وجگنج  دارفا  یتح  هک  يروط  هب 
ار هدیـسرون  هاش  دیـسر  نارهت  هب  ربخ  نیا  نوچ  دنتـشگ . گنج  تعاطا و  زا  ریزگان  دندوب  همکاح  هاگتـسد  تمدـخ  رد  یهاپـس  زابرس و 

يهیرق تراغ  لتق و  نایباب و  تسد  هب  شناراوس  مادهنا  هللادبع و  اقآ  ندش  هتشک  ربخ  هژیو  هب  دومن . یفـصولادیاز  مشخ  تشحو و  راچد 
هدازهاـش داد  ناـمرف  هاـش  نیدلارـصان  دـندرک . مگ  ار  دوـخ  ياـپ  تسد و  هک  ياهنوـگ  هـب  تخادـنا  ناـیرابرد  لد  رد  بـیهم  سرت  دارفا 

رسپ نیمتـسیب  ازریم  یلقیدهم  هدازهاش  هحفـص 159 ] دوش [ . ناردـنزام  مزاـع  هنتف  نیا  عفد  يارب  کلملاماهـس  هب  بلقم  ازریم ، یلقیدـهم 
یلقـسابع دنوامد و  قیرط  زا  راوس  زا  یجوف  اب  ازریم  یلقیدهم  لاس 1265  مرحم  مهن  تسیب و  دشیم . بوسحم  هنطلـسلابیان  ازریمسابع 

هدازهاش یتقو  دنزادرپب . تایرورـض  رگید  رتشیب و  هاپـس  يهیهت  هب  اجنآ  رد  ات  دـندرک  چوک  لمآ  فرط  هب  ناجیرال  هار  زا  یناجیرال  ناخ 
 - سکـسا يهیرق  هب  سپـس  يو  دنتـسویپ ، وا  هب  كرت  یبیرج و  رازه  نایچگنفت  زا  يدادـعت  دیـسر  هوکداوس  بآ  ریز  هب  ازریم  یلقیدـهم 

رظتنم ناخ  یلقـسابع  راظتنا  رد  دـیزگ و  تنوکـس  دیعـس  ازریم  يهناخ  رد  دـش و  دراو  دابآیلع  عباوت  زا  یـسربط -  يهعلق  یخـسرف  کی 
تاکرادـت عضاوم و  مه  رایعم  نیمه  اب  درمـش و  زیچان  ریقح و  ار  نمـشد  دـش و  هابتـشا  راچد  دوخ  یبایزرا  رد  یلقیدـهم  هدازهاش  دـنام .

ات درک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نایرکـشل  داـهنن و  نمـشد  هب  یعقو  راـجاق  رورغم  يهدازهاـش  ازریم  یلقیدـهم  داد . تروص  رـس و  ار  شیوخ 
یجنک رد  کی  ره  هدـنکارپ و  هدازهاش  نایرکـشل  تخیرورف و  نیگنـس  یفرب  دوب  ناتـسمز  اب  فداـصم  هک  عقوم  نآ  رد  دـننک . تحارتسا 

. دروآ دوجو  هب  یلقیدهم  هدازهاش  يارب  هرظتنم  ریغ  ياهنحص  مصخ  روهت  يرایـشوه و  نمـشد و  نتفرگ  مک  تسد  درـس و  ياوه  دیزخ .
رکـشل اب  گنـسرف  کی  هک  ياهناخدور  رانک  رد  هتـشذگ  ناج  زا  ناـیباب  زا  نت  دصیـس  اـب  نیـسحالم  رفـص  هاـم  مهدزناـپ  بش  يهمین  رد 

هناخدور زا  ناوارف  ياهکشم  کمک  هب  هناخدور  قمع  یکیرات و  دیدش ، يامرـس  مغریلع  دندمآ و  درگ  دنتـشاد  هلـصاف  ازریم  یلقیدهم 
یلقیدهم دارفا  هب  رگا  هک  درک  هناور  شیپ  زا  ار  نت  دنچ  نیـسحالم  درکیمن -  مه  روطخ  ازریم  یلقیدهم  زغم  هب  هک  يروهت  دنتـشذگ - 

. دیسر دهاوخ  اجنیا  هب  رگید  يدنچ  ناخ  یلقسابع  میتسه و  یناجیرال  رادرـس  ناخ  یلقـسابع  ناسک  ام  دنیوگب - : دندرک ، دروخرب  ازریم 
لفاغ دنتخاس  هدوسآ  تهج  ره  زا  ار  ناشرطاخ  دنتخاس و  رـشتنم  ازریم  یلقیدـهم  هدازهاش  رکـشل  نایم  رد  ار  یفارحنا  تاراهظا  نیا  نانآ 

، دنتفر یلقیدهم  هدازهاش  يارس  غارس  تسارکی  دندیناسر و  سکـسا  يهیرق  هب  ار  دوخ  یلبق  یگدامآ  اب  نایباب  هک  دیئاپن  يرید  هک  نیا  زا 
مدرم ام  دنداد - : خساپ  نایباب  دیوریم ؟ اجک  دیتسیک و  یهایـس  دندیـسرپ - : دـنداد و  تسیا  داتفا ، هبیرغ  دارفا  هب  ناشمـشچ  هک  نالوارق 

رگا ات  درامگ  ینابهگن  هب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  یئوک  ره  رس  رب  نیسحالم  دیـسر . دهاوخ  ام  یپ  زا  ام  رادرـس  میتسه و  یناجیرال  رادرس 
هدازهاش يارـس  هب  نوچ  هک - : داد  روتـسد  سپـس  دوش  عنام  يوحن  هب  شندـمآ  زا  يو  دـیایب  کـمک  يارب  هدازهاـش  نایرکـشل  زا  یـسک 

اب ات  دوب  نانآ  هیحور  فیعضت  نمشد و  لد  رد  میب  ساره و  شدصق  نیسحالم  هحفص 160 ] دش [ . هتشک  هدازهاش  هک  دینک  دایرف  میسرب 
نوچ دومن . ازریم  یلقیدـهم  يارـس  گـنهآ  دوخ  هتفگ  نیا  زا  سپ  دـنوش . يرارف  نایرکـشل  رادرـس ، نادـقف  يدـمآشیپ و  نینچ  ناـمگ 
دعب دننکشب . ربت  اب  ار  يارس  رد  هک  داد  روتسد  نیسحالم  دنتفای . مکحم  یسب  هتسب و  ار  رد  نآ  دندیسر  يارس  رد  هب  شنارای  نیـسحالم و 
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ار اج  نآ  نانآ  زا  يرایسب  نتـشک  زا  سپ  دندش و  زیوالگ  نالوارق  اب  دندرب و  شروی  ارـس  نآ  نورد  هب  هنهرب  ياهریـشمش  اب  نایباب  نیا  زا 
کی شنورد  مدرم  نآ و  بنج  يهینیسح  اب  هارمه  تشاد  رارق  نآ  فرط  کی  رد  هک  يدنبراصح  اب  ترامع  نآ  مامت  دندیـشک . شتآ  هب 

نوریب رد  هک  یهوکداوس  ناراوس  دـنزوسب . نارگید  اب  ات  دـنتخادنا  شتآ  هب  مه  ار  ناگدـش  هتـشک  دـسج  نایباب  دـندش . شتآ  همعط  اـج 
اب دندرکیم و  هلمح  ياهنامحریب  كانلوه و  رایـسب  زرط  هب  نایباب  دندرک . رارف  ای  دندش و  هتـشک  ای  دـندادیم  يرادـساپ  هدازهاش  يارس 

نانآ تبیه  اما  دوب . زیگناساره  كانلوه و  رایسب  هیباب  ندیشک  هدبرع  ندیشوپ و  سابل  زرط  : » دنتشگیم وربور  نمشد  اب  یلدگنس  تیاهن 
سابل ياج  هب  یـسابرک  نهاریپ  کی  الک  ینعی  دوبن  تشحو  زا  یلاخ  نآ  يهدهاشم  هک  دوب  یـصوصخم  زرط  هب  بادآ  سابل و  بیترت  زا 

کی ره  مروف  کی  هب  هدنکفا ، لیامح  يریـشمش  اب  هرادق  مادک  ره  دوب و  وناز  رـس  ات  ناماد  قفرم و  رـس  ات  نآ  نیتسآ  هک  دـندوب  هدیـشوپ 
يازریم دواد  هاش و  یلعحتف  ناقاخ  رسپ  يازریم  نیسح  ناطلس  زین  نایهاپس و  زا  يرایسب  نایم  نیا  رد  [ . 145 ...« ] دنتشاد رس  رب  یبش  هالک 

زا دعب  شنارای  نیـسحالم و  دش . هدنکفا  شتآ  هب  نایباب  طسوت  ناگدش  هتـشک  رگید  دننامه  ناشدسج  دندش و  هتـشک  ناطلـسلالظ  رـسپ 
یکی ندید  اب  دوب  هتـساخرب  باوخ  زا  هلجع  اب  هک  ازریم  یلقیدهم  هدازهاش  دندرک . ازریم  یلقیدهم  لتق  يارـس و  گنهآ  قیرح  لتق و  نیا 
نورد هب  يارـس  رد  هک  ار  رگید  رفن  کـی  تخادـنا و  ریز  هب  تفرگ و  فدـه  ار  وا  تسج  ياـج  زا  دـمآیم  ـالاب  راوـید  زا  هـک  ناـیباب  زا 

هک دوب  هتخاس  ریحتم  ار  هدازهاش  نابایب  رد  نیگنس  فرب  بش ، یکیرات  تفرگ . شیپ  رد  ار  رارف  هار  سپس  تخاس  نیمز  رب  شقن  دمآیم 
يارـس لواپچ  زا  دـعب  دـندرب . تشاد  هچره  یلو  دنتـشگ  دـیماان  يارـس  نورد  شندرک  ادـیپ  زا  ناـیباب  دوب  هچره  اـما  دـنک ، رارف  اـجک  هب 
تخس ار  هدنونـش  هک  دندمآیم  رب  بش  ياههمین  نآ  رد  لد  زا  یئاهدایرف  دندرب و  شروی  هیرق  ياهلحم  نورد  هب  نایباب  ازریم  یلقیدهم 
ههاریب هار  هنهرب  ياپ  رس و  ناج  سرت  زا  دندیدیمن  دوخ  رد  ندنام  ناوت  رگید  هک  هدازهاش  رکـشل  هحفص 161 ] تخادنایم [ . ساره  هب 

نیا رد  اما  دنتفاین . یفرب  ياوه  نآ  مغریلع  مه  ندیشوپ  سابل  تصرف  هک  دنتشگ  هچاپتسد  ناسرت  نازرل و  نانچ  نآ  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار 
دوخ زا  عافد  هب  هدرک و  رگنـس  ار  اهراوید  نانآ  زا  نت  دـنچ  دـنداد ، ناشن  دوخ  زا  نایاش  یتعاجـش  فارـشا  دارفا  ساره  سرت و  يهنحص 
شتآ نایباب  يوس  هب  فرـشا  یلاها  اما  دنتفاتـش  ناشیوس  هب  دارفا  نیا  ندید  ضحم  هب  نایباب  زا  نت  دـنچ  یلعدـمحم و  یجاح  دنتـساخرب .
تخـس یتحارج  درک و  تباصا  یلعدمحم  یجاح  ناهد  رب  يریت  راد  ریگ و  نیمه  رد  دندنکفا . نیمز  هب  ار  نایباب  زا  نت  دنچ  دـندوشگ و 
ناـیباب نتـشک  عـفد و  هب  تعاجـش  اـب  فرـشا  مدرم  تشاد و  همادا  ناـنچ  مـه  يریگرد  تشادزاـب . گـنج  يهـمادا  زا  ار  يو  تـشادرب و 

تخـس و رایـسب  اهناتـسهوک  رد  امرـس  هک  نآ  اـب  نایرکـشل  ناگدرکرـس و  زا  مادـک  چـیه  دـیمد . حبـص  يهدـیپس  هک  نیا  اـت  دـنتخادرپ 
هدازهاش هیثاثا  لاوما و  هیرق و  لها  شاعم  لام و  مامت  مک  دادـعت  نآ  اب  نایباب  تعامج  دـیامن و  نایع  تسناوتیمن  ار  دوخ  دوب  اسرفتقاط 

رـس رد  هدازهاش  رکـشل  زا  نت  دصـشش  هیرق  هب  هدع  نیا  تشگزاب  رد  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  یـسربط  هعلق  هار  دندرک و  تراغ  ار  وا  هاپـس  و 
. دنتفر دوخ  راک  یپ  دروخرب  هعزانم و  نودب  دنـشابیم  تشگزاب  لاح  رد  نایباب  هک  دندرب  یپ  نوچ  دادـعت  نآ  اما  دـنتفرگ ، رارق  ناشهار 

یلاـها زا  یکی  هـک  نـیا  اـت  درکیم  قـیرط  یط  هداـیپ  ناـنچ  مـه  لـگ  فرب و  ناـیم  رد  یتفاـسم  ندوـمیپ  رارف و  زا  سپ  ازریم  یلقیدــهم 
یناردنزام راوس  دندیسر و  یئارسواگ  هب  ود  نآ  دیناشن . دوخ  بسا  كرت  رب  تخانش و  ار  وا  دید و  ار  هدازهاش  بسا  رب  هراوس  نارادنزام 

بناج هب  دعب  زور  دینارذگ و  يالکیداق  رد  ار  بش  نآ  ازریم  یلقیدهم  دادیم . ار  هدازهاش  ندـنام  هدـنز  ربخ  دیـسریم  هک  یـسک  ره  هب 
نز و تخـس  ناتـسمز  نآ  رد  مدرم  رثـکا  هک  تخادـنا  نادـنزام  یلاـها  لد  رد  ساره  فوخ و  ناـنچ  نآ  ناـیرج  نیا  دـش . ناور  يراـس 

ناگدرکرس نارس و  تخادرپ و  هاپس  يروآعمج  هب  داتفا و  وپاکت  هب  ازریم  یلقیدهم  دندرب . هانپ  هوک  هب  رهـش  زا  دنتـشادرب و  ار  ناشدنزرف 
زا دوب  هدـید  هیهت  البق  هک  يرکـشل  اب  ناخ  یلقـسابع  رگید  فرط  زا  تشاداو . تیلاـعف  هب  دـیما  میب و  دـیعو و  هدـعو و  هب  درک و  عمج  ار 

یسربط خیـش  يهعلق  يهناور  تشادرب و  ار  نایرکـشل  سپـس  دومن  تحارتسا  یتخل  درک  لصاح  عالطا  ایاضق  زا  یتقو  زا  دیـسر . ناجیرال 
اهنت تشادـن و  یقیقد  عـالطا  ناـیباب  یکریز  روـهت و  یئاراـک و  زا  هـک  یناـجیرال  ناـخ  یلقـسابع  درک . هرـصاحم  ار  هـعلق  نآ  دـیدرگ و 
مدرم نیا  نم  هک  تشون  ازریم  یلقیدهم  هدازهاش  هب  ياهمان  نمشد  تیعقوم  ورین و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دوب  هدینش  نآ  نیا و  زا  یئاهزیچ 
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هحفـص دیروایب [ . فیرـشت  ناتدوخ  دینک  اشامت  ار  دربن  نیا  دیراد  لیم  امـش  رگا  مرادـن ، یکمک  يورین  هب  يزاین  ماهدرک و  هرـصاحم  ار 
هتشگ و تردق  مهوت  راچد  درم  نآ  هک  تسناد  تشگ  علطم  یناجیرال  ناخ  یلقـسابع  يهمان  نتم  زا  نوچ  ازریم  یلقیدهم  هدازهاش  [ 162

دنهدیم وا  هب  یخلت  سرد  دناشن و  دنهاوخ  شیاج  رـس  رب  ار  يو  نایباب  دبنجب  رید  رگا  هک  دیـشیدنا  تسا و  هتفرگ  مک  تسد  ار  نمـشد 
هنغافا زا  یعمج  دوخ و  دارفا  زا  بکرم  يرکشل  اب  یتروس  ناخنسحم  داد  روتسد  ورنیا  زا  دوب . هدیشچ  ار  نانآ  تسـش  برـض  دوخ  هچ 

هب ازریم  یلقیدهم  هدازهاش  تفر  ناخنسحم  نوچ  دنباتشب و  ناخ  یلقسابع  يرای  هب  یچگنفت  ياهدع  یفرشا و  ناخمیرک  دمحم  اب  هارمه 
یـسربط هعلق  ناگدـنمزر  هب  ناـنآ  یپ  رد  مه  ـالکیداق  مدرم  زا  ياهدـع  یهوـکداوس و  ناـخلیلخ  داد  روتـسد  درکن و  تیاـفک  هدـع  نآ 

بجعت ناخ  یلقـسابع  نخـس  نحل  زا  دـنتفرگ  رارق  ناـخ  یلقـسابع  مارتحا  لابقتـسا و  دروم  دندیـسر و  هعلق  هب  نوچ  هدـع  نیا  دـندنویپب .
مدرم مروآیمرد . ياپ  زا  ار  ناـیباب  نیا  يدوز  هب  مرادـن و  جاـیتحا  یکمک  يورین  هب  متـشون  هدازهاـش  هب  هک  نم  تفگیم - : هک  دـندرک 

یلقـسابع هب  دنراد  یمزر  ياهیئاناوت  هچ  هدـع  نآ  هک  دنتـسنادیم  دـندوب و  هدـید  رازراک  نادـیم  رد  ار  نایباب  نوچ  نارگید  هالکیداق و 
طایتحا مزح و  دیاب  هدع  نآ  اب  هزرابم  هلباقم و  يارب  هک  دندرک  دیکأت  و  ریگم ، مکتسد  ار  نایباب  تعامج  هک  دنداد  رادشه  تخس  ناخ 

چیه ربارب  رد  زگره  ام  تفگ - : هنارورغم  تفشآرب و  ناخ  یلقـسابع  درک . تیاعر  ار  لئاسم  رگید  هاگهانپ و  رگنـس و  درک و  تاعارم  ار 
دز نماد  رادنپ  مهوت و  نیا  رب  نایم  نیا  رد  مه  نایباب  راتفر  تساهنآ . ياهندب  ناجیرال  یلاها  رگنس  تسب ، میهاوخن  رگنس  يرکـشل  چیه 
هاگ هاگ  نمض  رد  درادن و  دوجو  ياهدبنج  یسربط  خیش  يهعلق  رد  یئوگ  هک  دنتـسیزیم  ياهنوگ  هب  نانآ  دیـشخب . توق  يو  رورغ  هب  و 

نیمه هک  دنداتـسرفیم  ناـخ  یلقـسابع  يارب  ناـگهانگ  زا  تشذـگ  ناـما و  بلاـط  وفع و  رب  ینبم  یئاـهمایپ  ینتورف  فعـض و  عضوم  زا 
نوچ میریگیم ...« : هرهب  نآ  زا  زین  ام  هک  دراد  نایرج  نیا  تایئزج  زا  یلـصفم  حرـش  هنطلـسلا  داضتعا  درکیم . ماـخ  رتشیب  ار  وا  هعدـخ 

رکشل ناعاجش  زا  یچگنفت  رفن  دص  راهچ  نیسحالم  حبص ، عولط  زا  لبق  تعاس  هس  لوالاعیبر  مهد  بش  تشذگ  هنوگنیدب  دنچ  يزور 
اب دوخ  دنارب و  هاگرکشل  ات  هعلق  یبرغ  يهزاورد  زا  هنسرگ  گرگ  هناوید و  وید و  دننام  دمآ و  نوریب  یسربط  خیـش  هعلق  زا  هدرک  باختنا 

رکـشل تقو  نیا  رد  دـنناسرب  لتق  هب  ار  وا  ناراوس  دریگ  شیپ  رد  رارف  هار  یـسک  رگا  اـت  درک  نیمک  هاگرکـشل  يوس  کـی  هب  راوس  دـنچ 
یبیرج رازه  یهوک و  داوس  رکـشل  رب  هتخا  ياهغیت  اب  لوا  نانآ  دـندمآرد . هیباب  ناـهگان  هک  دـندوب  باوخ  رد  نارگید  ناـخ و  یلقـسابع 

ره دندرب و  هالکيداق  نایهاپس  نایم  هب  هتشادرب  ار  نایتمیزه  دندرک و  هحفص 163 ] مزهنم [  مدهنم و  ار  نانآ  هلمح  نیلوا  اب  سپس  دنتخات 
هب دنـشاب  هدـیمر  ناگرگ  زا  هک  نادنفـسوگ  نوچ  ار  جاوفا  نیا  مامت  دـندرک و  لخاد  یفرـشا  یتروس و  رکـشل  رد  هدـنار  شیپ  زا  ار  جوف 

هیباب رادوریگ  يهرعن  زا  دش  حبـص  نوچ  [ . 146 .« ] دندز شتآ  دندوب  هتخاس  بوچ  زا  نایرکـشل  هک  یئاههناخ  دـندرب و  یناجیرال  رگنس 
هیفخ رد  ناخ  یلقـسابع  دنتخاسیم . هلولگ  فده  ار  رگیدکی  دنتخانـشیمن و  نمـشد  زا  ار  تسود  هک  دش  فیعـض  نایرکـشل  لد  نانچ 

هب نیسحالم  باحصا  زا  یعمج  هاگان  درکیم . بیغرت  گنج  هب  ار  مدرم  هاگرکشل  رد  زین  روای  ناطلس  دمحم  تخادنایم . گنفت  یهاگ 
غیت هب  ار  وا  هک  دوب  وا  ناهد  رد  نخس  زونه  دیشکب . ار  نیدیب  مدرم  نیا  هک  درک  دایرف  دناهدازهاش . رکـشل  هک  درک  نامگ  دندیـسر و  وا 

هب دوب  هدرک  نیمک  هار  رـس  رد  هک  نیـسحالم  هعقاو ، نیا  زا  دعب  تشگ . لوتقم  زین  هیباب  زا  رفن  داتـشه  رادوریگ  نیا  رد  دـندرک . هراپ  هراپ 
هاگرکـشل رانک  رد  فرـشا ، نایچگنفت  زا  رفن  دـنچ  اب  یناجیرال ، ناخ  نسحدـمحم  اقآ  یفرـشا و  ناخمیرک  ازریم  دـنار . هاگرکـشل  ناـیم 

نیسحالم هک  دوب  نشور  هاگبرح  ياضف  دندوب  هدرک  هیباب  هک  یشتآ  زا  دننکن و  رارف  دنشاب  هدنز  هک  یناسک  ات  هک  دندوب  هتخاس  يرگنس 
تفگب و نیا  نک . هاگن  دراد  رـس  رب  زبس  راتـسد  هک  ار  يراوس  تفگ  نیـسحدمحم  اقآ  هب  ناخمیرک  ازریم  دندشیم . هدید  وا  باحـصا  و 
وا مکش  رب  هلولگ  نآ  درک و  اهر  ار  دوخ  گنفت  زین  مه  نسح  دمحم  اقآ  مد  رد  دمآ . نیسحالم  هنیـس  رب  هلولگ  داشگب . ار  شیوخ  گنفت 
زا یفرشا  نایچگنفت  هکنیا  اب  داد . تعجارم  هب  رما  ار  دوخ  باحصا  داتفین و  بسا  زا  زاب  نیـسحالم  بعـص  تحارج  ود  نیا  دوجو  اب  دمآ .

يهعلق هب  دیاب  تفگ : هتسهآ  هدرکن  بارطـضا  چیه  نیـسحالم  دندنکفا ، كاخ  هب  ار  وا  باحـصا  زا  یتعامج  هتخادنا و  اههلولگ  وا  لابند 
رفن هس  اب  ناخ  هللادبع  رفن ، هاجنپ  اب  ناخ  یلقسابع  هکنیا  الا  تخیرگ . یفرط  هب  کی  ره  هدرواین  بات  هدازهاش  رکشل  دیسر . یسربط  خیش 
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ناذا هدمآرب  يراوید  رس  رب  یفرـشا  ناخمیرک  ازریم  دش ، علاط  حبـص  نوچ  [ . 147  ] دندوب هاگرکـشل  جراخ  رد  رفن  دنچ  اب  ناخنسحم  و 
دندش و هاگرکشل  دراو  ناذا  ندینش  زا  دعب  رگید  رفن  دنچ  ناخ و  یلقسابع  دوش . مهارف  دشاب  یلاوح  نآ  رد  یسک  رکشل  زا  رگا  ات  تفگ 

ناخ یلقـسابع  سپـس  دنداتـسرف  ناردنزام  نادلب  رگید  شورفراب و  هب  ار  هیباب  ناگتـشک  زا  رفن  داتـشه  رـس  دنتخاس و  نوفدـم  ار  نیلوتقم 
 ] ار وا  تسنادـن  سک  وا  باحـصا  زا  هک  تفر  نانچ  یـسربط  خیـش  يهعلق  هزاورد  ات  نیـسحالم  اما  تشون . هدازهاـش  هب  ار  لاـح  تروص 
يا : - تفگ نیـسحالم  سپ  دندرب . یلعدمحم  جاح  کیدزن  هب  ار  وا  داتفا و  بسا  زا  هزاورد  نایم  رد  یلو  هدیـسر  یتحارج  هحفص 164 ]

تسد دیدرگاب و  نیئآ  نیا  زا  ادابم  درک . مهاوخ  نوریب  ربق  زا  رـس  دش و  مهاوخ  هدنز  رگید  زور  راهچ  ات  مدرم  نم  هک  دینادن  نانچ  مدرم 
دوخ ناکیدزن  هب  هدرک  رود  دوخ  زا  ار  مدرم  نیسحالم  دینکن . اهر  دشاب  یلعدمحم  جاح  هک  ار  یلعا  ترضح  نماد  دیرادزاب و  گنج  زا 
دقرم راوید  ریز  رد  ار  وا  دـسج  سپ  تشذـگرد . تفگب و  نیا  دـننادن . نایگعلق  زا  سک  چـیه  هک  دـینک  نفد  یئاـج  رد  ارم  شعن  تفگ :

نوفدـم زین  ار  ناشیا  دـندرمب  هعلق  رد  مه  هیباب  ناگتفای  تحارج  زا  رگید  رفن  یـس  دـندرپس و  كاخ  هب  ریـشمش  هماج و  ای  یـسربط ، خـیش 
زین هاگنآ  دندرک . ادج  ندب  زا  رس  ار  ناشیا  باحصا  دندید  هک  دنتفر  هاگرکشل  هب  دندش و  نوریب  هعلق  زا  هاگنآ  نایباب  [ . 148  ] دنتخاس

یبرغ يهزاورد  فرط  هب  دندومن و  دنلب  اهبوچ  رـس  رب  ار  ناشیا  ياهرـس  دندروآرب و  كاخ  زا  دندوب  نوفدم  هک  ار  نایرکـشل  زا  کی  ره 
لبق ازریم  یلقیدهم  هدازهاش  دندومن . تعجارم  دنتخاس و  نوفدم  ار  دوخ  ناگتـشک  هدنکفا  نابایب  رد  ار  ناشیا  ياهنت  دندرک و  بسن  هعلق 

یسربط خیش  يهعلق  مزاع  يراس ، رهش  زا  دعتسم  يرکشل  اب  دوش ، هاگآ  نایرکـشل  ناخ و  یلقـسابع  تسکـش  هیباب و  نوخیبش  زا  هکنآ  زا 
زا هدازهاش  دیـسر . دوب ، نآ  رب  هیباب  تعامج  نارـس  رـس  هک  هزین  دنچ  اب  ناخ  یلقـسابع  بوتکم  درک ، تفاسم  یط  يردـق  نوچ  دـیدرگ .
لپ هب  هکنآ  ات  دومن  لیجعت  نتفر  رد  تسا . لهـس  رایـسب  یـسربط  خیـش  يهعلق  حـتف  هک  تسناد  نانچ  اهرـس  نآ  هراظن  تباـتک و  هعلاـطم 

ود ره  نیا  تخاس و  هاگآ  لاح  تقیقح  زا  ار  یئاون  هللادـبع  ازریم  دیـسر و  هار  زا  ناغفا  ناخ  هللادـبع  اجنآ  رد  دیـسر . داـبآیلع  يوسارق 
هاگآ هیضق  زا  ار  ناشیا  رضاح و  ار  هاپـس  نارـس  دش  نوگرگد  شتلاح  عیاقو  ندینـش  زا  ازریم  یلقیدهم  دنتفگ . هدازهاش  هب  ار  هلئاه  عیاقو 
مهرد ار  ام  رکـشل  هعفد  نیا  رگا  دـناهدش  ناـساره  هیباـب  زا  رکـشل  نیا  دـنتفگ  یلو  دـیامن  تکرح  رد  لـیجعت  تساوخ  نآ  زا  دـعب  درک .
الکایک رد  زور  راهچ  هدازهاش  سپ  دومن . هدامآ  گنج  نیا  روخ  رد  يرکشل  دیاب  دندروآ ، فرصت  تحت  ار  ناردنزام  تمحزیب  دننکش 

یـسربطخیش هعلق  رانک  هب  هراوس  هدایپ و  هاپـس  اب  درک و  چوک  اجنآ  زا  مجنپ  زور  درک . مهارف  هزات  يرکـشل  هزات  يرکـشل  ات  درک  قارطا 
يور شیپ  زا  هک  دید  اهبوچ  رـس  رب  ار  ناشیا  ياهرـس  ناروناج و  يهدروخمین  ار  یـضعب  هتخوس و  ار  دوخ  ناگتـشک  ياهندب  دـمآ و 

. دـنک فقوت  هعلق  نآ  رانک  رد  ینـصح  يرگنـسیب و  هک  تسنادـن  اور  درک و  ياج  وا  لد  رد  میظع  یفوخ  دوب . ادـیپ  ناتخرد  دـننام  هعلق 
رد زور  هس  درک و  تاقالم  ار  ناخ  یلقسابع  هحفص 165 ] هتـشذگ [  بش  فصن  زا  تعاس  ود  هتفر و  تشاک  يهعلق  هب  اجنآ  زا  هدازهاش 
اب مراـهچ  زور  هتخاـس و  یـسربط  خیـش  يهعلق  راـنک  رد  مکحم  يرگنـس  اـت  دومن  مکح  هاـگ  نآ  تخادرپ . هاپـس  ندرک  مهارف  هب  اـجنآ 

دندمآرد راک  هب  نایرکشل  سپ  دومن . رما  چیپرام  قدنخ و  رفح  هب  درپس و  یتعامج  هب  ار  یتمسق  ره  هدمآ و  هعلق  رانک  هب  دعتسم  يرکشل 
راوشد هعلق  نایم  زا  ار  ناشیا  روبع  دنتخاس و  هلولگ  فدـه  ار  هیباب  يهعلق  تخاس  جورب  نآ  زارف  زا  هک  نانچ  دـنتخارفا  مکحم  ياهجرب  و 
دندرک عفترم  نانچ  ار  هعلق  سپ  ياهزیرکاخ  کیرات  ياهبش  رد  ات  داد  مکح  یلعدمحم  یجاح  دیـسر  اج  نیا  هب  نایباب  راک  نوچ  دش .

هدارع ود  تلود  نازادرپراک  زا  هدازهاش  عقوم  نیا  رد  دـندیمرآ . هعلق  ناـیم  رد  هدوسآ  وا  باحـصا  دـشابن و  دوهـشم  هعلق  ناـیم  رگید  هک 
ار نآ  هک  درک  هیبعت  یگنشف  مه  تاره  مدرم  زا  رفن  کی  دنداتسرف . وا  يارب  ار  اهنآ  هک  دومن  اعدتـسا  قیال  يهناخروق  هراپمخ و  پوت و 
زا هیباب  هک  یئاههناخ  داـتفایم و  هعلق  ناـیم  هب  هدرک  یط  ار  تفاـسم  عارذ  دـصتفه  گنـشف  نیا  تخادـنایم . هعلق  بناـج  هب  هدز و  شتآ 

جاح دـیرابیم . گرگت  دـننام  هعلق  نایم  رد  هراپمخ  پوت و  هلولگ  رگید  بناج  زا  دزیم . شتآ  دـندوب  هتخاس  كاشاخ  سخ و  بوچ و 
نایم رد  وا  باحصا  درک . لزنم  هعلق  زیرکاخ  نایم  رد  تفر و  نوریب  تشاد  نمیشن  هک  یسربط  خیش  يهعلق  زا  دیدب ، نیا  نوچ  یلعدمحم 
رازه یناتـسرال  اب  ناـخ  یلقرفعج  تقو  نیا  رد  [ . 149  ] دوبن یبیـسآ  هراپمخ  پوت و  زا  ار  سک  چیه  دـنتفر . دـندوب  هدـنک  هک  یئاهبقن 
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دنتـساوخ وا  ناسک  مراـهچ  زور  درک . اـنب  میظع  یجرب  زور  هس  ضرع  رد  دوب ، هعلق  کـیدزن  هک  ار  یـسربط  خیـش  یبرغ  بناـج  یبیرج ،
زا نازابرس  دنناسر . مامتا  هب  ار  رگنـس  راک  دنریگ و  شیپ  رگنـس  زا  ات  داد  نامرف  تشاد  هلجع  هک  اج  نآ  زا  هدازهاش  یلو  دنیاسایب  يردق 
رد کی  ره  دندش و  رگنـس  يهناور  زابرـس  رفن  جنپ  یـس و  اب  هللادـبع  ازریم  ناخ و  یلقرفعج  دـنتخیرگیم  ياهشوگ  هب  کی  ره  یگتـسخ 

کیدزن رود و  زا  هک  هیباب  هدیباوخ ، دنتـشاد  هک  یگتـسخ  زا  کی  ره  جرب  هب  دورو  زا  دعب  زین  ناشیا  نازابرـس  دنتفرگ و  ياج  دوخ  جورب 
نانز هحیـص  هاگان  دـندش و  نوریب  قدـنخ  هار  زا  ار  هدومزآ  راک  درم  تسیود  دنتـسناد  ار  ناشیا  تلفغ  ددـع و  تلق  نوچ  دـندوب ، نارگن 

اب هدرکن  فوخ  هیباب  زاب  دنتـشکب . وا  رکـشل  زین  ار  رفن  ود  تخادـنا و  كاخ  هب  گـنفت  اـب  ار  هیباـب  زا  رفن  ود  هللادـبع  ازریم  دـندرب . شروی 
هب هیباـب  تخادـنا . جرب  قدـنخ  ناـیم  هـب  ار  دوـخ  وا  دـندز و  يو  رب  مـخز  دـنچ  دـندرب و  هـلمح  ناـخ  یلقرفعج  رب  هدیـشک  ياهریــشمش 

باحـصا رادوریگ ، نیا  رد  دـندرک . هحفـص 166 ] ادـج [  غیت  اب  ار  وا  رـس  يهمین  کـی  دـندرب و  هلمح  شاهدازردارب  ناـخ  یلقبساـمهط 
ناخ و یلقبـسامهط  لتق  زا  دعب  دیآ . ناشیا  ددم  هب  یـسک  هاگرکـشل  زا  ادابم  ات  دنتخادنا  ناوارف  يهلولگ  هعلق  زارف  زا  یلعدـمحم  یجاح 

هدز ولهپ  رب  يربت  مخز  ار  وا  هتفای  قدـنخ  نایم  رد  ار  ناخ  یلقرفعج  روبع  لحم  دـنتفر و  شیوخ  يهعلق  هب  هیباب  ناـخ  یلقرفعج  تحارج 
دـنتفرگ و ار  اهنآ  شعن  ناهارمه  دـنتخاس و  لوتقم  هلولگ  مخز  هب  ار  هیباب  زا  رفن  دـنچ  وا  ناسک  هللادـبع و  ازریم  انثا ، نیا  رد  دنتـشذگب .
رد ات  داتـسرف  يراس  فرط  هب  ار  وا  درب و  هاگرکـشل  هب  دروآرب و  قدنخ  زا  ار  ناخیلق  رفعج  هللادبع  ازریم  هیباب ، نتـشذگ  زا  دـعب  دـنتفرب .

هاگرکــشل هـب  ار  وا  اـت  داتــسرف  سک  ور  نـیا  زا  دـیدرک  هـناور  ار  وا  نـم  تزاـجایب  ارچ  تـفگ  ازریم  یلقيدـهم  دــنک . اوادــم  اـجنآ 
خیـش هعلق  يهرـصاحم  تدم  نوچ  تشذگرد . بش  نآ  رد  مه  هک  دیـسر  ناخ  یلقرفعج  هب  یتمحز  ندمآ  ندش و  نیا  زا  دـندینادرگرب .

اب ات  داد  نامرف  ار  راشفا  ناخنامیلـس  هدومرف ، مشخ  ناردـنزام  لها  هب  هاشنهاش  دیـشک ، هام  راـهچ  هب  هیباـب  تعاـمج  تدـالج  یـسربط و 
ار هعلق  فارطا  اـت  داد  مکح  ار  كرت  رکـشل  ناردـنزام  هب  ناخنامیلـس  دورو  زا  دـعب  دـش . ناور  ناردـنزام  بناـج  هب  رواـگنج  يرکـشل 

زیرکاخ قدنخ و  زا  ار  اهبقن  هک  دنتـشاذگ  رارق  رگیدکی  اب  دنتـشگ و  دعتـسم  هعلق  بقن  نیمز و  رفح  هب  فرط  ود  زا  دنتفرگ و  راوهرئاد 
زیرکاخ جرب و  ریز  هب  ار  بقن  کی  یبرغ  فرط  زا  هلمجلاب  دـنرب . شروی  رابکی  هب  رکـشل  تماـمت  دـندز و  شتآ  هعفد  کـی  دـننراذگب و 

دوب زیرکاخ  قدنخ و  جرب و  تفاسم  عرذ  هاجنپ  نوچ  دندز ، شتآ  ار  یبرغ  بقن  لوا  دندوب . هدومن  بقن  زین  یقرـش  بناج  زا  هدـیناسر و 
شروی فرط  راهچ  زا  هدیشک  روپیش  رکشل  دنتخاس . عفترم  اروف  دندز  شتآ  دوب  یقرـش  بناج  زا  هک  ار  رگید  بقن  دش و  تسپ  كاخ  ات 

ناخمیرک ازریم  [ . 150  ] دندرکیم عفد  دوخ  زا  غیت  مخز  هلولگ و  برـض  هب  دشیم  کیدزن  رکـشل  زا  هک  سک  ره  هیباب  يهفیاط  دـندرب .
دوخ ناخمیرک  ازریم  دندنکفا . كاخ  هب  هلولگ  برـض  هب  ار  رکـشل  رادـملع  هدرب  هلمح  هعلق  بناج  هب  فرـشا  مدرم  زا  یعمج  اب  یفارـشا 
ازریم دزاس . هلولگ  فدـه  ار  وا  ات  دروآ  نوریب  جرب  بقثم  زا  ار  گنفت  رـس  هیباب  زا  رفن  کـی  تفرب . جرب  ياـپ  اـت  هناریلد  هتـشادرب  ار  ملع 
دایرف درک ، بصن  جرب  رـس  رب  ار  ملع  دـمآرد و  جرب  يـالاب  هب  دروآرد و  وا  گـنچ  زا  تفرگ و  ار  گـنفت  هلولگ  درب و  تسد  ناـخمیرک 

. دـیناسر جرب  يـالاب  هب  ار  دوـخ  یناتـسرالاب  رفن  دـنچ  اـب  ناـخ  یلقرفعج  ردارب  ناـخ  حـلاصدمحم  دـینک . هلجع  رکـشل  يا  هک : تـشادرب 
ناخمیرک و ازریم  دـندز . تعجارم  لبط  ات  دومرفب  دـید  كـاله  ضرعم  هب  ار  رکـشل  زا  سک  رایـسب  شروی  نیا  رد  نوچ  ازریم  یلقیدـهم 

تدش زا  رگید  زور  دنچ  نانآ  هدش و  مامت  نایگعلق  هقوذآ  هک  دش  مولعم  عقوم  نیا  رد  دندیدرگزاب . زین  هحفص 167 ] ناخ [  حلاصدمحم 
زا دندومن و  شـشوک  هرـصاحم  یتخـس  رد  دندرک و  شروی  كرت  تهج  نیدب  دروآ . دـنهاوخ  هانپ  ای  دـیدرگ و  دـنهاوخ  هابت  یگنـسرگ 

یتسـس تدـیقع  نیا  زا  داـتفا و  مولعم  باحـصا  رب  دوب  غورد  بذـک و  هب  دوـب  هدروآ  یلعدـمحم  یجاـح  هک  ربـخ  ره  نوـچ  هیباـب  فرط 
. دنتشکیم ار  وا  یلعدمحم  یجاح  مکح  هب  دشیم  مولعم  یتفلاخم  یـسک  زا  رگا  هچ  دوبن . نتفگ  نخـس  يارای  ار  سک  چیه  اما  دنتفرگ .

دوخ زا  دوب و  تعامج  نآ  ناگرزب  زا  رفن  کی  هک  لوسر  اقآ  نیتسخن  دندیـشوکیم . هراچ  یپ  زا  ناهن  ردو  دـندمآ  ناج  هب  هیباـب  مرجـال 
هاگرکـشل هناور  هتـشادرب  ار  دوـخ  مدرم  هتـشگ  رطاـخ  نئمطم  يو  هداد  ناـما  ار  وا  دـیبلط . ناـما  هدازهاـش  زا  تـشاد  یگنج  درم  رفن  یس 

رگید هتخاس و  هلولگ  فدـه  ار  وا  هدازهاش  تزاجایب  یناجیرال  مدرم  زا  رفن  کی  دـش  کیدزن  هاگرکـشل  هب  نوچ  یلو  تشگ  هدازهاـش 
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. دندرک تعجارم  هعلق  يوس  هب  دندنام  هدنز  هک  رفن  دنچ  دـنتخاس  لوتقم  ار  یعمج  دـنتخادنا و  اهگنفت  وا  مدرم  وا و  يوس  هب  نایچگنفت 
نآ زا  دعب  دندروآ . لتق  هب  ار  یگمه  سپ  داتفا . بجاو  امـش  لتق  نونکا  دیتفاتـش . نمـشد  بناج  هب  دـیدش و  دـترم  امـش  هک  دـنتفگ  هیباب 

هاگرکشل هب  دوخ  مدرم  زا  رفن  ود  اب  تفرگ و  ناما  هدازهاش  زا  زین  وا  دوب ، هتسویپ  هیباب  تعامج  هب  هک  روخآریم  ناخدمحم  رسپ  ناخاضر 
قیرط دندوب  اهرگنـس  رد  هک  يرکـشل  اب  هیباب ، زا  رگید  یعمج  دیامن . يرادـهاگن  ار  وا  هک  درپس  يرون  ناخيداه  اب  ار  وا  هدازهاش  دـمآ .

هک داتفا  قافتا  نینچ  مایا  نیا  رد  دندنویپ . شیوخ  نکاسم  هب  هتفرگ و  شیپ  رارف  هار  هعلق  زا  هک  دندرک  لصاح  تزاجا  دنتسج و  تقفاوم 
اـضق زا  دـنتخادنایم . هلوـلگ  هتـسویپ  جرب  نآ  بناـج  هب  هیباـب  تعاـمج  دـندوب و  هتفر  هعلق  جورب  زا  یکی  رد  ناـخ  یلقـسابع  هدازهاـش و 
سپ دشن . هتـساک  وا  تدالج  زا  چیه  اما  تخاس ، حورجم  دمآ و  ناخ  یلقـسابع  يهناش  رب  تشذگب و  یتخرد  يهنت  فاکـش  زا  ياهلولگ 

رد تخرد  هچ  ره  دـندروخب و  دـنتفای  هچ  ره  ار  نیمز  فلع  هک  يروط  هب  دروآ  یمامت  هب  ور  هرابکی  هیباب  يهقوذآ  فلع و  هعقاو ، نیا  زا 
ناوختسا ردق  ره  دندروخ و  هتخاس  شوجمین  دنتـشاد  هچ  ره  مرچ  تاودا  تالآ و  زا  دندرک و  دوخ  توق  ار  نآ  گرب  تسوپ و  دوب  هعلق 
نیسحالم تمـشح  يارب  دوب و  هدرم  ياهلولگ  برـض  هب  هک  ار  نیـسحالم  بسا  دندروخ و  هدرک  طولخم  بآ  اب  هدینازوس و  دوب  هعلق  رد 
دنتـشادنرب گنج  زا  تسد  همه  نیا  اب  دندرب  تمـسق  هب  ناوختـسا  اب  ار  بسا  يهدیدنگ  تشوگ  هدروآرد  دندوب ، هدرپس  كاخ  هب  ار  نآ 

عرذ هد  قمع و  عرذ  هد  نآ  قدنخ  هک  دنداهن  انب  ياهعلق  دوخ  رهب  زا  یسربط  خیش  هعلق  یبرغ  فرط  رد  نایرکشل  هحفص 168 ] [ . ] 151]
هللادبع ازریم  دندرب . هلمح  هدمآرب  هعلق  نآ  رب  نانز  هحیـص  هیباب  زا  رفن  هس  هاگان  دندوب . هتـسب  قدنخ  رب  بوچ  زا  يرـسج  تشاد و  ضرع 

، دـندوب هعلق  نایم  هب  هک  رفن  هس  نآ  اما  دـندرک . تعجارم  دـنتفاین و  روبع  هار  هیباب  دـنکفا . قدـنخ  ناـیم  هب  ار  یبوچ  رـسج  نآ  فوخ ، زا 
تشادرب دایرف  هدمآرب  هعلق  زارف  هب  ناشیا  زا  رفن  کی  هدیناسر و  تحارج  ار  نایچگنفت  زا  رفن  دنچ  دندمآرد و  گنج  هب  هدیـشک  ریـشمش 

رب هک  رفن  کی  نآ  اما  دنداد . ناج  هلولگ  مخز  هب  رفندنچ  زین  تعامج  نآ  زا  دنتخاس و  هلولگ  فدـه  ار  یفرـشا  نایچگنفت  زا  رفن  کی  و 
ود دروآرد و  شیاپ  زا  هتفای  تسد  شلاط  زا  رفن  کی  رما ، نایاپ  رد  تخاـسیم . همین  ود  ریـشمش  اـب  درکیم  وا  مزع  هک  ره  دوب  جرب  زارف 

نیمز و فلع  تخرد و  گرب  یـسربط  خیـش  يهعلق  رد  رگید  هعقاو ، نیا  زا  سپ  دندروآ . لتق  هب  زین  دـندوب  هعلق  نایم  رد  هک  ار  رگید  رفن 
دینک هبانا  هبوت و  هاگره  تفگ : ازریم  یلقیدهم  دندیبلط . راهنز  هیباب  تعامج  راچان  تشگ . دودسم  رارف  هار  دش و  مامت  مرچ  ناوختـسا و 

رما داتسرف و  یلعدمحم  جاح  يارب  یبسا  اب  دنتشون  هماندهع  دوب  دیهاوخ  ناما  رد  ناج  لام و  زا  دیئآرد  هیرشعینثا  تعامج  بهذم  هب  و 
هدازهاش يودرا  هب  دندوب  هدنام  یقاب  هک  هیباب  تعامج  زا  رفن  هدراهچ  تسیود و  اب  یلعدمحم  جاح  دـندرک . ایهم  نانآ  تهج  یلزنم  درک 

دنچ یلعدمحم و  جاح  هدازهاش  رگید  زور  دندروآ . حبـص  هب  ار  بش  نآ  دندوب  هدرک  ایهم  ناشیا  يارب  هک  یئاههمیخ  رد  دـندش و  هناور 
زا یـضعب  هکنآ  اب  دمآ . نایم  هب  بهذم  زا  نخـس  نتـسشن ، سلجم و  هب  ناشیا  ندـمآرد  زا  دـعب  دنتـشاد . راضحا  ار  ناشیا  ناگرزب  زا  رفن 

هدید جنر  رکشل  سب  زا  یلو  دادن ، ناشیا  لتق  هب  مکح  هدازهاش  هچرگا  دنتفگیم . يدنچ  تافرخزم  زاب  دنتشادیم ، ناهنپ  ار  دوخ  دیاقع 
دـنداهن و هیباب  لتق  رب  لد  ، دـننک ءاوغا  ار  مدرم  هتفر  يرهـش  هب  کـی  ره  هک  تشاد  مه  لاـمتحا  دوب و  هتـشگ  هتـشک  يرایـسب  ناـشیا  زا  و 

هدرک رـضاح  ار  تعامج  نآ  دیامنب ، هیباب  لتق  زا  تعنامم  ار  رکـشل  دـناوت  یمن  هک  دـید  هدازهاش  نوچ  دـندرک . ناشیا  ياههمیخ  گنهآ 
رد هک  رگید  رفن  دنچ  روخآریما و  ناخدـمحم  رـسپ  ناخاضر  دـنتخیرگ . اهلگنج  نایم  هب  هک  لیلق  يددـع  الا  دـیرد ، مکـش  ار  کی  کی 

جاح هدازهاش  هاگ  نآ  دندش . كاله  یگمه  قلاخلادبعالم  رسپ  اب  یناجیرال  یتروس و  نایچگنفت  تسد  هب  دندوب  يرون  ناخيداه  لزنم 
اههار اههاچ و  اهزیرکاخ و  اهجرب و  ماکحتسا  زا  دندمآرد و  یـسربط  خیـش  يهعلق  هب  هتـشاد  سوبحم  ار  نارـس  زا  رفن  دنچ  یلعدمحم و 

داد و سپ  دوب  یکلام  ار  هچره  هتشادرب و  دوب  هعلق  رد  هدرب و  هدازهاش  دوخ  مدرم و  زا  هک  هیروهنم  لاوما  درک و  بجعت  دندوب  هتخاس  هک 
رد ناشیا  تشگزاب  دنتفگ  دنداد و  يوتف  هیباب  ناگرزب  یلعدمحم و  یجاح  لتق  رب  یلاها  رگید  املعلادیعـس و  دـمآ . شورفراب  هب  اجنآ  زا 
رفن دصناپ  رازه و  هیباب  تعامج  زا  هنتف  نیا  هحفـص 169 ] رد [  دنتخاس . لوتقم  شورفراب  نادیم  هزبس  رد  ار  مامت  دشابن و  لوبقم  تعیرش 

هحفص 171 ] [ . ] 152  ] دندمآرد فلت  ضرعم  هب 
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ناجنز ثداوح 

هراشا

. تسا ناـیباب  خـیرات  يریگرد  ناـیرج  رد  نینوـخ  داد  يور  نیرتمهم  یـسربط  خیـش  يهـعلق  ناردـنزام و  عیاـقو  زا  دـعب  ناـجنز  ثداوـح 
ندنارذگ زا  سپ  وا  تسا . بیرقتلا  یلع  میحرلادبع  الم  دنوخآ  دـنزرف  تجح  هب  بقلم  یناجنز  یلعدـمحم  الم  ارجام  نیا  نادرگهنحص 

راکفا و یلعدمحم  الم  تفر . ناجنز  هب  دمآ و  ناریا  هب  ینرادنزام » ياملعلا  فیرش   » سرد سلاجم  رد  تکرش  البرک و  رد  شتالیـصحت 
بجر يههام  هس  یلاوتم  يهزور  هلمج  زا  : » دیدرگ نویناحور  ءاملع و  نایم  عازن  فالتخا و  بجوم  هک  تشاد  راهظا  ناجنز  رد  يدئاقع 

ياهارسناوراک زا  یکی  دوب و  فلاخم  هغیص )  ) هعطقنم حاکن  عوضوم  اب  انمض  رایطرفعج ، زامن  هلفان و  زامن  بوجو  ناضمر و  نابعـش و  و 
يهقح تعیرـش  تفالخ  لـمع  نیا  تسب و  تخادرپیم ، حاـکن  هغیـص  ءارجا  هب  نآ  رد  دـمحم  تسود  ماـن  هب  یئـالم  هک  ار  یـسابع  هاـش 
يهناور داد و  ودب  يرتشگنا  اصع و  دعب  یلو  تساوخ  ار  وا  هاشدمحم  دندرک . تیاکـش  هاش  هب  دـش و  مدرم  ضارتعا  بجوم  هیرـشعینثا 

یلعدـمحم الم  دـندنارذگ ، ناجنز  زا  دـیعبت  نمـض  رد  ار  باـب  هک  یعقوم  دـیورگ و  يو  هب  باـب  شیادـیپ  زا  سپ  يو  دومن . شناـجنز 
هب تکرح  هار  رد  ناجنز  هب  باب  دورو  بش  نامه  رد  ار  دـمحم  الم  یتلود  نیرومأـم  دادـن . هزاـجا  وا  هب  باـب  یلو  دـنیبب  ار  يو  تساوخ 

ناجنز هب  لدـبم  سابل  رد  هاش  دـمحم  توف  زا  سپ  اـت  تفرگ  رارق  رظن  تحت  رتنـالک  دـمحم  يهناـخ  رد  يو  دـندروآ و  نارهت  هب  وکاـم ،
زا تشاد  ترهـش  هاج و  بح  يو  نوچ  هک  تسا  هدش  تشادرب  هنوگ  نیا  یناجنز  یلعدـمحم  الم  شنم  راتفر و  دروم  رد  [ . 153 « ] تفر

هاشدمحم يارب  ه - لاس 1259 -  رد  یباتک  هک  دوب  مه  هشیدنا  نیمه  یپ  رد  دتفا و  اهنابز  رـس  رب  شمان  هک  دـیزگرب  ار  یهار  تهج  نیا 
اب نادنز  رد  باب  یفرط  زا  دندمآ . درگ  وا  رود  هب  اروف  ماوع  زا  يرایـسب  دش  ثعاب  رما  نیا  دیمان ، رودـصلاۀناحیر  ار  باتک  مان  داتـسرف و 
اج نیا  رد  دـیاب  هک  هچ  نآ  تشاد . همادا  هاشدـمحم  توف  نامز  ات  ناـیرج  نیا  درک . رارقرب  ياهبتاـکم  طاـبترا  هدوارم و  یلعدـمحم  ـالم 
الم میناوخیم ، لیذ  رد  هچ  نآ  رب  اـنب  هتبلا  دربیم ، رـسهب  نادـنز  رد  هاشدـمحم  توف  ماـگنه  یلعدـمحم  ـالم  هک  تسا  نآ  دـش  روآداـی 

یتقو [ » هحفـص 172 دـشیم [ : يرادـهاگن  وا  زا  تشادزاـب  تروـص  هب  رظن  تـحت  یلئـالد  هـب  هـکلب  دوـبن  ینادـنز  لـصا  رد  یلعدـمحم 
میمـصت ناخیقت  ازریم  دربیم ، رـسهب  نارهت  رد  زونه  تجح  بانج  تسـشن  تخت  هب  هاش  نیدلارـصان  شرـسپ  تفای و  تاـفو  هاشدـمحم 

ناجنز هب  دش و  جراخ  نارهت  زا  دـید  رطخ  رد  ار  دوخ  تایح  یتقو  تجح  بانج  دـنک ... رتدـیدش  ار  تجح  بانج  سبح  هک  دوب  هتفرگ 
ترضح ای  یلعدمحم  الم  هک  تسا  نآ  تسا ، یعطق  هچ  نآ  اما  [ . 154 .« ] دنتشگرب دنتشاد ، ار  وا  تعجارم  قایتشا  ناوریپ  باحصا و  هک 

تحت یتدـم  شیوخ  رایتخا  لیامت و  هب  انب  ناجنز  مدرم  املع و  تاـضارتعا  ندـناباوخ  تهج  افرـص  هکلب  دوبن  سبح  رد  نارهت  رد  تجح 
ناهج و يامرفنامرف  ار  دوخ  هاش  یهاشداپ  ترـضحیلعا  ياـیاعر  دوشیم : نشور  هیـضق  هاـش  نیدلارـصان  هب  تجح  يهماـن  رد  هدوب ؛ رظن 

نم هب  تبـسن  دنتـساوخ ... نارهت  هب  ارم  هاشدمحم  موحرم  دـنوشیم  هدـنهانپ  هاش  تلادـع  هب  دنرامـشیم  نامیا  نید و  نابیتشپ  نیرتگرزب 
نم يهرابرد  دـندوب و  هتخورفارب  هک  يداسف  هنتف و  شتآ  ندـش  شوماـخ  زج  متفرگ و  نکـسم  نارهت  هب  ناـجنز  زا  نم  دـندومرف  تیاـنع 

رد نارهت  رد  هک  مدـید  نآ  رتهب  یلو  منک  تعجارم  ناجنز  هب  هک  متـشاد  هزاجا  دـنچ  ره  متـشادن  يروظنم  دوصقم و  دـنتفگیم  یناـنخس 
رد سک  چیه  نوچ  دناسرب  لتق  هب  ارم  تفرگ  میمصت  ماظن ... ریما  امش  تنطلـس  زاغآ  رد  موحرم  هاش  زا  دعب  منامب  یهاشداپ  لدع  يهیاس 
دش وربور  يدایز  مدرم  لابقتسا  اب  ناجنز  هب  دورو  رد  یناجنز  یلعدمحم  [ . 155  ] مدرک رارف  ناجنز  هب  دنک  تظفاحم  ارم  هک  دوبن  نارهت 

يدـعب هلحرم  ات  دروآدرگ  شیوخ  رود  هب  ار  نانآ  دـنک و  يرادربهرهب  ناـشیا  یگداـس  زا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا  مدرم  تقاـمح  نیمه  و 
ياهب یگداس  نیا  دندربیم . رـسهب  ياهراشا  ره  تکرح  راظتنا  رد  هک  دندوب  یهتزغم  ماوع و  یمدرم  یلعدمحم  الم  ناهاوخاوه  دسرارف .

نانآ ثداوح  ریس  اما  دندوب ، رانک  هب  تانایرج  نیا  زا  الوصا  دندشن و  هتفرگ  يزاب  هب  الصا  هک  دنتخادرپ  ار  نآ  یناسک  هک  تشاد  یفازگ 
رد يدعب  ياهارجام  ثعاب  هحفـص 173 ] جنرغب [  هدـمع و  لئاسم  تروص  هب  یبنج  کچوک و  ثداوح  نایم  نیا  رد  دروآ . هنحـص  هب  ار 
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نامرف اروف  ناجنز  مکاح  دوب . تجح  بانج  ناوریپ  زا  یکی  رـسپ  ود ، نآ  زا  یکی  دوشیم ، ناشعازن  مه  اـب  لـفط  ود  تشگ ...« . ناـجنز 
رد دنک و  اهر  ار  سوبحم  لفط  هک  دندرک  تساوخرد  وا  زا  دندرک و  هعجارم  مکاح  هب  ابحا  دنتخاس ... سوبحم  هتفرگ  ار  روبزم  لفط  داد 

لفط دنتـشون  مکاح  هب  تجح  بانج  دشن ... رـضاح  ناجنز  مکاح  یلو  دراد  تفایرد  دـندوب  هدرک  عمج  دوخ  نیب  رد  هک  ار  یغلبم  لباقم 
ازریم هب  ار  همان  دنتشون و  هبترم  ود  تجح  درکن ... یئانتعا  تجح  يهتـشون  هب  مکاح  تسین ... لوئـسم  اصخـش  هدیـسرن  دشر  هب  هک  ریغص 
دیـسر هموکحلاراد  هب  هک  یتقو  لیلج ... دیـس  هدب  مکاح  هب  تدوخ  تسد  هب  ار  همان  نیا  دندومرف  دـنداد و  دوب  ذوفناب  یـصخش  هک  لیلج 

تفر و مکاح  دزن  دـنار و  فرط  کـی  هب  ار  اـهنآ  دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  دـش .. كانبـضغ  لـیلجریم  دوش  لـخاد  دنتـشاذگن  ناـنابرد 
هحفص [ . ] 156 « ] درک اهر  ار  لفط  داد و  ماجنا  ار  لیلجریم  دوصقم  طرـش  دـیق و  نودـب  ناجنز  مکاح  دـش  راتـساوخ  ار  لفط  یـصالخ 

ار دـنبهرادق  کی  اروف  دوشیمن  رـضاح  مکاح  دـنیامن ، دازآ  ار  یمهتم  دـنهد و  هوشر  مکاح  هب  دنتـساوخیم  ناـیباب  ساـسا  نیا  رب  [ 174
راشف رثا  رب  ای  هدـید و  نوبز  ار  دوخ  نیا  تلع  هب  ای  مکاح  ادـعب  و  دـیامن . مهتم  يدازآ  هب  روبجم  دـیدهت و  ار  مکاح  ات  دتـسرفیم  تجح 

دنبهرادق دوشیم  روبجم  رگید  تلع  ره  هب  ای  دوب و  هدش  ینادنز  وا  تلع  هب  لفط  نیا  لیبن  تیاکح  هب  هک  لفط  ناسک  ینعی  يوعد  فرط 
ناجنز عیاـقو  يهمدـقم  هرخـالاب  دـنوریم و  یتلود  نیرومأـم  نیا  گـنج  هب  تجح  ياهدـنبهرادق  دنتـسرفب و  تجح  بلج  يارب  يرتشیب 

هک دندرک  تساوخزاب  هلودلادجم  زا  دـندش و  نیگمـشخ  مکاح  راتفر  نیا  زا  رهـش  ياملع  : » مینک لابند  لیبن  زا  تیاکح  دوشیم . عورش 
دشکیمن یلوط  تقونآ  دننکیم ... رگید  ياهاضاقت  دنیآیم  رگید  يهبترم  هدومنن ... تماقتسا  شیوخ  نانمشد  تادیدهت  لباقم  رد  ارچ 

یشحو راکمتس  روهشم  نانولهپ  زا  رفن  ود  هاگ  نآ  نک ... ریگتـسد  ار  تجح  تسرفب  تسا  دوز  ات  دنریگیم ... تسد  هب  ار  روما  مامز  هک 
يهلحم هب  ناولهپ  رفن  ود  نآ  نوچ  دـنروایب ... تموکح  دزن  ریجنز  لغ و  اب  دـننک و  ریگتـسد  ار  تجح  بانج  دـنورب  هک  دـندرک  راداو  ار 

ار رفن  ود  نیا  يولج  دندوب  حلسم  هک  نینمؤم  زا  رگید  رفن  تفه  اب  حالصریم  هب  موسوم  عاجـش  باحـصا  زا  یکی  دندیـسر  تجح  بانج 
نیا رد  هرخالاب  [ . 157 « ] دز هللادسا  یناشیپ  هب  یمخز  درک و  دنلب  نامزلابحاص  ای  دایرف  دیشک و  ار  دوخ  ریشمش  حالـصریم  اروف  دنتفرگ 

نیرومأم هیلع  مایق  يرجت و  ناونع  هب  دبال  دنربیم و  تموکح  هب  ریگتـسد و  دشاب  لیلجدیـس  نامه  دیاش  هک  ار  نایباب  نیا  زا  یکی  هثداح 
دنیبیم و میخو  ار  عضو  تموکح  هک  مه  دعب  و  دـشاب )! قداص  شرازگ  نیا  رد  لیبن ! رگا   ) دنـشکیم ار  وا  نیریاس  تربع  يارب  تلود و 
. دندرگن يزیرنوخ  بجوم  دنوش و  هدنکارپ  ات  دنکیم  نالعا  نایباب  هب  دـیامنیم  ینیبشیپ  ناجنز  رد  ار  زیرین  یـسربط و  تایعقاو  رارکت 
تماقتـسا و يرادیاپ و  هب  نایباب  قیوشت  هب  هتفای  دودسم  دوخ  يارب  ار  يرارف  هار  هنوگ  ره  هدـید و  رطخ  رد  ار  دوخ  عضو  هک  تجح  یلو 

یلامتحا يزیرنوخ  عیاقو  همه  زا  ندـش  میلـست  اـب  تسوا و  فدـه  اـهنت  هک  دـنکیم  فارتعا  احیرـص  دوخ  هک  نیا  اـب  دزادرپیم و  عاـفد 
هحفـص باب [  مسا  هب  دندوب  هدش  دقتعم  ودب  هک  یمدرم  لوقع  ندوبر  اب  يراددوخ و  ندش  میلـست  زا  کلاذـعم  دـش . دـهاوخ  يریگولج 

رهش مکاح  : » دسیونیم نینچ  لیبن  ار  هیـضق  دیامنیم . رفن  نارازه  نوخ  نتخیر  شروش و  هب  راداو  ار  مدرم  هریغ  نامزلابحاص و  و  [ 175
رد شناج  ددنویپب  وا  باحصا  هب  دیامن و  تجح  يوریپ  یسک  ره  هک  دنک  نالعا  رهـش  رد  ات  دهد  نامرف  یچراج  هب  هک  دندرک  روبجم  ار 

یلاها درک  نالعا  ار  بلطم  نیا  هک  یچراج  دـیآرد . هاشداپ  تیامح  يهیاـس  رد  هدـش و  ادـج  شباحـصا  تجح و  زا  دـیاب  تسا ... رطخ 
مدرم دنلب  يادص  اب  دندرب و  فیرشت  ربنم  هب  تجح  بانج  دنتفرگ . رارق  مه  لباقم  رد  وجگنج  يودرا  ود  ینعی  دندش  هتسد  ود  هب  ناجنز 

هک تسا  نآ  ناجنز  ياملع  مکاح و  دوصقم  هناگی  درک ... ادج  لطاب  زا  ار  قح  زورما  یهلا  تردـق  تسد  دـنتفگ : دـنتخاس و  بطاخم  ار 
ادف ادخ  رما  هار  رد  دـهاوخیمن  درادیم و  تسود  ار  دوخ  ناج  سک  ره  ... دـنرادن نیا  زج  يدوصقم  چـیه  دـنناسر  لتق  هب  دـنریگب و  ارم 

ياهشوگ هب  ای  دوش و  میلست  تسناوتیم  تجح  [ . 158 « ] دوش جراخ  اج  نیا  زا  دورب  تسد  زا  تصرف  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  بوخ  دـنک 
نیا هب  یمحر  نیرتکچوک  زاربا  نودب  هدافتـسا و  دوخ  تیعقوم  تصرف و  زا  یلو  دـنارذگب  یمایا  یفخم  مانمگ و  روط  هب  هدومن و  رارف 

ياملعلا فیرـش  نادرگاش  زا  یناجنز  یلعدـمحم  الم  دـهدیم . رارق  تسد  تلآ  ار  ناـنآ  دـندوب  عمج  وا  درگ  هک  هاـنگیب  هداـس و  دارفا 
هتفر ناجنز  هب  اجنآ  زا  درمـش و  نیدهتجم  لوحف  زا  ار  دوخ  هدرک  ذخا  ار  لوصاو  هقف  لئاسم  زا  یـضعب  وا  تمدخ  رد  هدوب و  یناردـنزام 
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کـسمتم ثیدح  نیدب  یتقو  دزاس و  فورعم  ار  دوخ  تساوخ  دـنچ  یتاهرت  نتفگ  هب  دوبن ، فورعم  يدرم  نوچ  تخادـنا . تماقا  لحر 
داهن مان  رودصلا » ۀناحیر   » ار وا  هتشون و  لاس 1259  رد  روفغم  هاشداپ  يارب  یباتک  باب  نیا  رد  و  ادبا » صقنیال  ناضمرلا  رهـش   » هک هدش 

، هقیرط نیا  هب  بیرق  نونکا  هک  نانچ  درکیم ، لاله  تیؤر  خلـس  بش  رد  هچرگا  دندمآ . درگ  وا  رود  هب  ماوع  زا  یـضعب  تهج  نیدـب  و 
. تسا حضاو  کین  تسا  فنصم  فیناصت  زا  هک  هیقابلا  راثآ  حرش  قحلا و  قاقحا  حایـس و  يهلاسر  زا  نآ  قیقحت  تسا و  هیخیـش  يهریس 

لیوطت بجوم  نآ  رکذ  هک  تشاد  ناوارف  يواتف  هنوگ  نیا  زا  درمشیم و  كاپ  ار  ینم  تسنادیم و  زیاج  ار  یفاص  رولب  رب  ندرک  هدجس 
نوناق هب  ار  وا  عفد  دنتشاد و  هحفص 176 ] فوشکم [  هناهرب  هللارانا  يزاغ  هاش  روربم  هاشداپ  هب  ار  وا  دیاقع  تروص  دلب  نآ  ياملع  تسا .

الم اب  باب  دـمحم  یلع  ازریم  فرط  نآ  زا  دورن . ناجنز  هب  رگید  هک  دـش  ررقم  هدومرف  راضحا  هفالخلاراد  هب  ار  وا  دندرمـش . بجاو  عرش 
هک نآ  ات  دندینارذگ  هریت  نیدب و  راگزور  يدـنچ  دنتـشاگن و  دـنچ  یبیتاکم  رگیدـکی  هب  هدوشگ و  تالاوم  تدوم و  باوبا  یلعدـمحم 
الم دومرف . سونأم  تنمیم  سولج  تنطلـس  تخت  رب  داب ، هدنیاپ  دـبا  ات  شتلود  هک  ناهج  هاشنهاش  تسویپ و  يدزیا  تمحر  هب  روربم  هاش 

فیرـش عیـضو و  زا  تفر و  ناجنز  هب  ارارف  هدومن  لیدبت  زابرـس  هالک  ابق و  هب  ار  لیدـنم  ابع و  درمـش  تصرف  ار  ناجنز  رفـس  یلعدـمحم 
املع بـالط و  زا  وا  نوـچ  هلمجلاـب  [ . 159  ] دـندومن اـهینابرق  وا  دورو  تافیرـشت  هب  دـندرک  لابقتـسا  لزنم  کـی  هب  ار  وا  ناـجنز  مدرم 

وا يهقیرط  تشگ و  باب  نایعاد  زا  یکی  ناجنز  هب  دورو  زا  دعب  دندرکن و  هذخاؤم  وا  رارف  زا  رگید  تلود  نازادرپراک  دـشیم  بوسحم 
رب باب  زونه  نوچ  تفگیم  دادیم و  يوتف  رگیدـکی  جاودزا  لاوما و  تکارـش  هب  ار  مدرم  داد و  جاور  دوب  تعیرـش  نیناوق  یفاـنم  هک  ار 

ار یـسک  یهانگ  چیه  هب  یلاعت  يادـخ  تسین . مدرم  رب  یفیلکت  چـیه  دوشیم و  باسح  ترتف  مایا  زا  تسا  هتفاین  تسد  ناهج  نیا  یمامت 
لوبق ار  وا  نانخس  ناجنز  مدرم  زا  یضعب  تفگیم و  ربکا  هللا  مالس ، ضوع  رد  هداد و  رارق  ربکا ) هللا   ) رب ار  دوخ  راعش  دیامرفن و  تبوقع 
ضرع هب  هعقاو  نیا  نوچ  دـندش . عمج  وا  درگ  هب  سک  رازه  هدزناپ  بیرق  لیلق  ینامز  رد  دنتـسب . نایم  وا  تعواطم  تعباـتم و  هب  هدرک و 

مکح دوب  رومأم  ناجنز  تموکح  هب  هک  ار  ناخنالـصا  ریما  هلودـلادجم  ماظن ، ریما  ناخیقت  ازریم  دـیدباوص  هب  دیـسر ، روصنم  هاشنهاش 
شیوخ تسارح  ظفح و  رد  هدش  علطم  یلعدـمحم  الم  مکح ، نیا  ندیـسر  زا  دـعب  دتـسرف . ۀـفالخلاراد  هب  اروف  ار  یلعدـمحم  الم  ات  داد 

یلعدـمحم الم  ناوریپ  زا  یکی  هک  داتفا  قافتا  نانچ  يزور  تفریم . مامت  یتیعمج  اب  دورب  دجـسم  هب  تساوخیم  تقو  ره  هدومن  مامتها 
ریما تسا . نم  ناگتـسب  زا  درم  نیا  هک  داد  ماـغیپ  یلعدـمحم  ـالم  دوـمن . وا  سبح  هب  مکح  هلودـلادجم  درک و  هعزاـنم  ناوـید  لاـمع  هب 
فنع هب  ار  سوبحم  ات  داد  مکح  هدش  كانمـشخ  یلعدمحم  الم  دشابن . زیاج  ریرـش  دسفم  نامدرم  هنوگ  نیا  تیامح  تفگ  ناخنالـصا 

دندیـشوپ و گنج  حالـس  دندوب  یلعدـمحم  الم  اب  هک  یناسک  سپ  دـیدرگ . گنج  يهدامآ  دـش ، هاگآ  ناخنالـصا  ریما  نوچ  دـنروایب .
رود رب  دندز و  شتآ  دندرک و  تراغ  ار  اهرازاب  هناخ و  دندومن . جارخا  رهش  زا  جارات و  بهن و  دندوب  يرب  يو  بهذم  زا  هک  ار  یئاهنآ 

یگمه دادیم و  دیما  یتیالو  تلایا  تکلمم و  هحفص 177 ] تموکح [  دیون  هب  ار ، دوخ  ناسک  یلعدمحم  الم  دنتخاس و  يرگنـس  دوخ 
یجرگ مالغ  هللادسا  تشگ  حورجم  نیفرط  زا  رفن  لهچ  بجر  رهـش  مجنپ  هعمج  زور  دندش . گنج  يهدامآ  نیفرط  زا  هتـشاد  ماکداش  ار 

هب یمراط  مالـسالا  خیـش  نسحدیـس  رـسپ  رجات و  شاداد  ریما  يهدازرهاوخ  هللادسا  تشادرب و  رکنم  مخز  جنپ  مزر  نادیم  رد  هلودلادجم 
دمحم دیس  اقآ  ياوتف  هب  تشگ و  ریگتسد  تشاد  مان  یخیش  یلعحتفاقآ  هک  يدرم  یلعدمحم  الم  رکـشل  زا  تشگ و  لوتقم  هلولگ  برض 

حلاصریم رادرـس و  ياضر  ازریم  یلعدمحم ، الم  رگید  زور  تخاس . لوتقم  ار  یخیـش  یلعحتف  اقآ  هلودلادجم  دـهتجم ، مساقلاوبا  ازریم  و 
حتف زا  دـعب  دنتـسب . تخـس  يرگنـس  هتخاس و  حوتفم  ار  هعلق  نیا  دومن و  ناخادرمیلع  يهعلق  ریخـست  هب  رومأم  رکـشل  اب  ار  دوخ  گنهرس 

رضاح هتسب  تسد  ای  هتشک  ار  نالصا  ریما  هلودلادجم  هک  داد  نامرف  ار  گنهرـس  حلاصریم  درک و  يوق  لد  یلعدمحم  الم  روبزم ، يهعلق 
زا دندرب . هلمح  هلودلادجم  يهناخ  رس  رب  هبنشکی  حبـص  شناهارمه  حلاصریم و  داد . شروی  مکح  لاجر  لاطبا  زا  یتعامج  اب  ار  وا  دزاس .
اب یهوکتشپ  ناخكویب  ياهسمخ و  ناخيدـهم  ناخ و  هللارـصن  رـسپ  ناـخ  یقتیلع  هناـخپوت و  گنهرـس  ناـخ  یقتدـمحم  فرط  نآ 

برـض هب  ار  گنهرـس  حلاصریم  کیب ، هللادبع  هاگان  داد . يور  تخـس  یگنج  دندمآرب . هعفادم  ماقم  رد  هلودـلادجم  ناشارف  زا  یتعامج 
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هلودـلادجم ناسک  زا  رفن  تسیب  گنج  نیا  رد  دـندرک . تعجارم  مارم  لینیب  هداد  يور  ینه  هیباب و  تعامج  هب  دروآرد و  ياپ  زا  هلولگ 
یجاح يهریبن  هلودـلاردص  عاطم ، ناهج  نامرف  بسح  رب  بجر ، رهـش  متـسیب  رد  دندیـشک . تسد  هلتاـقم  زا  دـنچ  يزور  هتـشگ  حورجم 

گنهرـس ناـخ  یلعدیـس  نابعـش ، هاـم  مجنپ  زور  دـش . ناـجنز  دراو  هیناطلـس  زا  هسمخ ، راوس  يهدرکرـس  یناهفـصا  ناـخ  نیـسحدمحم 
ردارب ناخمظاک  راوس و  تسیود  اب  راشفا  نوسهاـش  ناـخ  یلعدـمحم  مدـقم و  راوس  رفن  تسیود  اـب  ياهغارم  ناخزابهـش  یهوکزوریف و 

هللاجرف ازریم  رگنس  ربارب  رد  هدمآرد  رهش  هب  هراپمخ  پوت و  یچپوت و  رفن  هاجنپ  اب  یئوخ  ناخدومحم  راشفا و  يهدرکرس  ناخرقاب  دمحم 
رگنس فرط  هب  ناطلس  هللادبع  یچهناخروق و  ناطلس  ازریم  نابعـش ، متـسب  رد  دندش . گنج  يهدامآ  هتـسب  رگنـس  ناخیلو  دمحم  يهعلق  و 

ناخ یلعدیس  ناخ و  یقتدمحم  ناخزابهش و  هلودلاردص و  ناخمیهاربا و  ازریم  هلودلارفظم و  هلودلاودجم و  دندز . بقن  يریپ  يدهشم 
يهلولگ مخز  هب  یهوکتشپ  یمراط  ناخكویب  مع  ناخ  یلعنسح  دندرب . هلمح  رکـشل  نآ  بناج  هب  نایرکـشل  ناگدرکرـس و  رگید  و 

ود زا  دنتـشادرب و  گنج  زا  تسد  دنچ  يزور  هرابرگد  دـش . حوتفم  رگنـس  نآ  دنتـشگ و  حورجم  یتعامج  لوتقم و  یچراکـش  یلعرون 
مظعا رالاسهپـس  ردارب  ناموت  ریما  ناخیفطـصم  تلود  نارادراک  دیماجنا ، لوط  هب  راک  نیا  نوچ  دندش . لوغـشم  شیوخ  ظفح  هب  فرط 
رکشل زا  یتعامج  ناخیفطـصم  دورو  زا  دعب  دندومن . رومأم  زین  دوب ، یقاقـش  هحفـص 178 ] مهدزناش [  جوف  پیترـس  تقو  نآ  رد  هک  ار 
ناضمر مهدزناپ  بش  دندرک . رفح  وا  رگنـس  بناج  یبقن  دنریگب و  شروی  توق  هب  ار  هللاجرف  ازریم  رگنـس  هک  دـندومن  مزج  ار  دوخ  مزع 
يهراوس مهدزناش و  جوف  يدایرا و  کیرچ  اب  ناخنامیلس  رسپ  هللادبع  دور و  رهبا  کیرچ  اب  ناخيدهم  حبص ، هعیلط  زا  لبق  تعاس  کی 

هدـنک بقن  هللاجرف  ازریم  رگنـس  ریز  ناطلـس  هللادـبع  ناطلـس و  ازریم  دـندش و  شروی  يهدامآ  ناروگنا  کیرچ  هسمخ و  هراوس  مدـقم و 
مخز هب  يدایرا  ناخ  یلعرظن  فرط  نیزا  دنتشگ . ریگتـسد  رفن  دنچ  هدش  كاله  كاخ  ریز  رد  هیباب  تعامج  زا  رفن  تسیب  دندز و  شتآ 

زور تشه  زا  دعب  هتشادرب ، مخز  ناخریش  ریشمش  برـض  هب  ناخزابهـش  دنتـشگ و  حورجم  نازابرـس  زا  رفن  هاجنپ  داتفارد و  ياپ  زا  هلولگ 
، نارهت يهفالخلاراد  زا  فرط ، نآ  زا  دنتفر . رگید  ياهرگنـس  هب  هیباب  تعامج  تشگ و  حوتفم  هللا  جرف  ازریم  رگنـس  هرخالاب  تشذگرد .

مکح دومن و  ناجنز  يهناور  ار  هصاخ  رادگنفت  گیب  هیرصان و  جوف  گنهرـس  ناخفسوی  یجاح  ياقآ  دمحم  ماظنریما ، ناخیقت  ازریم 
دنهاوخ خیبوت  هنوگرازه  دروم  دزاسن  هفالخلاراد  يهناور  دنب  دـیق و  اب  دـنچ  يزور  زا  سپ  ار  شناسک  یلعدـمحم و  الم  هاگ  ره  هک  داد 

رکشل ود  ره  رگید  زامن  ماگنه  ات  دادماب  زا  دندمآ و  گنج  هب  ناجنز  مدرم  زا  یتعامج  اب  روصنم  هاپـس  ناضمر ، مجنپ  تسیب و  زور  دوب .
رامـش رد  هک  کیب  هللاجرف  کیب و  هللاحـتف  دادادـخ و  یـشابراجن و  یلعـشخب  یچراکـش و  یلعرون  هیباب  تعامج  زا  دـندومنیم . گـنج 

الم هرخـالاب  [ . 160  ] تـشگ هتــشک  يرفن  هاـجنپ  زین  نایرکــشل  زا  دـندمآ و  لـتق  هـب  هلیبـق  نآ  زا  یهورگ  اـب  دـندوب  ناریلد  ناـعاجش و 
هنوگ نیدب  ار  لاح  نوچ  نایرکشل  دندز . شتآ  ار  ناجنز  رازاب  ات  داد  مکح  دش  راچان  هدومن  یفعـض  طابنتـسا  دوخ  ناسک  زا  یلعدمحم 

يهیهت هب  ون  زا  هدرک  تعجارم  هیباب  تعامج  دندش و  شتآ  ندرک  شوماخ  لوغـشم  هدیـشک  تسد  گنج  زا  ناجنز  مدرم  هصاخ  دـندید 
هصاخ جوف  یقاقش و  نازابرس  زا  رازه  هس  اب  ناموت  ریما  ناخدمحم  لاوش ، متشه  زور  ات  دوب ، هنوگ  نیدب  لاح  دنتخادرپ . رگنـس  رکـشل و 

ربکایلع یناقرخ و  روای  ناخنالصا  ناموت و  ریما  ناخ  یلعلضف  يهدازردارب  ناخمـساق  قافتا  هب  هراپمخ  هدارع  ود  پوت و  هدارع  شـش  و 
يهلحم بناج  زا  هیرـصان  زابرـس  ات  داد  مکح  دورو  زور  نامه  رد  تشگ و  ناـجنز  دراو  ناریا  هاـشنهاش  ناـمرف  بسح  رب  یئوخ  ناـطلس 
یشزغل ار  هیباب  تعامج  هحفص 179 ] درک و [  ازس  هب  یتدالج  هیرصان  جوف  دندرب . شروی  رگید  بناج  زا  یقاقش  مهدزناش  جوف  نشلگ و 
لوغشم هیرـصان  جوف  دندرک . هدنکارپ  ناموت  ریما  رکـشل  نایم  رد  سنج  دقن و  زا  يردق  ات  داد  مکح  یلعدمحم  الم  داتفا . راک  رد  تخس 

رود دوخ  رگنـس  زا  ار  رکـشل  هتخاـس ، لوتقم  ار  نازابرـس  زا  رفن  تسیب  هدرب  هلمح  هتفاـی  تصرف  هیاـب  تعاـمج  دنتـشگ و  لاوـما  ذـخا  هب 
رد هک  یئاهناخ  تشاد . رفاو  یهورگ  رگنس  ره  رد  دوب و  مکحم  رگنـس  تشه  لهچ و  ار  وا  ناسک  یلعدمحم و  الم  تقو  نیرد  دندرک .

نمشد تسد  هب  يرگنس  رگا  دید و  دنناوتب  ار  رگیدکی  وا  ناسک  ات  دندرک  لصتم  رگیدکی  هب  یلعدمحم  الم  مکح  هب  دوب  اهرگنس  بقع 
ناخدمحم دندادیم . مانشد  مان ، هب  ار  هیرشعینثا  ياملع  اهرگنس  نایم  زا  اهبش  دنتـسنادیمن و  ینایز  ار  تمیزه  نیا  تشگیم  رخـسم 
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الم اب  تشامگ و  تحلاصم  رب  رطاخ  دنچ  يزور  ددرگن . هتخیر  اهنوخ  ات  دناشنب  ار  هنتف  دنک و  راتفر  ارادم  قفر و  هب  تساوخ  ناموت  ریما 
هروصنم رکاسع  لک  رادرـس  تقو ، نآ  رد  داتفین . دـیفم  چـیه  تفگ  تحیـصن  هک  نادـنچ  درک و  زاـب  لـئاسر  لـسر و  باوبا  یلعدـمحم 

ریزو ناخنسح  ازریم  اب  دوب ، رومأم  هیـسور  تلود  دـهعیلو  دورو  تینهت  ناریا و  ترافـس  هب  یـشاب و  نادوجآ  تقو  نآ  رد  هک  ناخزیزع 
. دـنهد ماجنا  هحلاصم  هب  ار  هلتاقم  نیا  دنتـساوخ  هدـش ، ناجنز  دراو  دـمآیم  نارهط  هب  زیربت  زا  هک  ماـظنریما  ناـخیقت  ازریم  ردارب  ماـظن 
. دنتخاونب مرن  ياهماغیپ  هب  ار  یلعدمحم  الم  دنتخاس و  اهر  دندوب  سوبحم  هاگرکـشل  رد  هک  ار  یلعدمحم  الم  ناسک  زا  رفن  دـنچ  مرجال 

رانک رد  لک  رادرس  دندرب . بقن  یلو  الم  رگنس  تارب و  الم  رگنس  هب  رکـشل  زا  یهورگ  دش و  لعتـشم  برح  شتآ  زاب  دیـشخبن . ياهدیاف 
گنهآ یقاقش  مهدزناش  جوف  ناربخم و  جوف  هیرصان و  جوف  داتسیاب و  دوب  فرـشم  یلعدمحم  الم  يارـس  هب  یلو و  الم  رگنـس  هک  یجرب 

رادرس دش . راتفرگ  یناجنز  یقابلادبع  رـسپ  دندش و  كاله  بقن  ریز  رد  رفن  جنپ  دنتفرگ . ار  یلوالم  رگنـس  ناربخم  جوف  دندومن . شروی 
هک ار  ناخ  بلاطوبا  هدش  ریغتم  رادرس  دندومن . یهاتوک  هیرصان  جوف  ددم  رد  یقاقـش  مهدزناش  جوف  دنروآ . لتق  هب  زین  ار  وا  ات  داد  مکح 

یهوکزوریف و ناخ  یلعدیـس  هلودـلاردص و  زا  نوچ  نانچمه  دومن و  لـماک  هیبنت  ار  وا  تخاـس و  رـضاح  تشاد  ینارمکح  جوف  نآ  رد 
تخاس و لوزعم  ار  هلودـلاردص  هدـش  رطاخ  هدـیجنر  زین  اـهنآ  زا  تفرن  راـک  هب  یتدـالج  مهدزناـش  جوف  پیترـس  راـجاق  ناخیفطـصم 
رد دش . ناجنز  دراو  مارحلا  ةدـعقلا  يذ  مراهچ  زور  ناخخرف  دومن . ضیوفت  يزیربت  ناخییحی  رـسپ  ناخخرف  هب  ار  هسمخ  راوس  یپیترس 

رادرـس ناخیلع  تقو  نیا  رد  داتـسیا . گنج  هب  هنادرم  يراوگوس  تیزعت و  زا  دـعب  دـنداد . وا  هب  ار  شردـپ  ناخییحی  توف  ربخ  انثا  نآ 
دـش و سیراپ  کلملاراد  میق  صوصخم و  یچلیا  ادـعب  هک  ناریا  يهیلع  تلود  راتخم  ریزو  ناخ  یلعنـسح  زیربت و  مراهچ  جوف  گـنهرس 
ار هرصاحم  راک  هلمح  نیا  اب  دندیـسرب و  هار  زا  دنرز ، جوف  اب  تایب  ناخ  دارم  دمحم  سورگ و  جوف  پیترـس  هحفص 180 ] تقو [  نآ  رد 

یگدوسآ هب  دنریگ  شیپ  رارف  هار  دنوش و  نامیـشپ  هدرک  زا  رگا  ات  دنتـشادزاب  نیروصحم  رارف  يارب  یهار  رهـش  نایم  زا  دندرک و  تخس 
لام بیرف ، هعدخ و  هب  دـندرک و  دربن  زاس  درم  نز و  زا  یلعدـمحم  الم  ناسک  داد . يور  میظع  یگنج  انثا  نیا  رد  دـنوش . نوریب  دـنناوتب 
لام عمط  هب  نازابرـس  ات  دـندرکیم  رارف  ادـمع  دـنداهنیم و  اهخاروس  هناخ  نادـب  دـندرکیم و  ناهنپ  دوخ  ياـههناخ  زا  یکی  رد  ناوارف 

بجع دندنکفایم . كاخ  هب  ار  نازابرـس  زا  یعمج  دـنداشگیم و  اهبقن  نآ  زا  ار  دوخ  ياهگنفت  هاگان  نایباب  دـنتفریم و  اههناخ  نادـب 
رپ یکباچ  یتسچ و  تیاهن  رد  ار  یلعدمحم  الم  باحصا  ياهگنفت  هک  دوب  یلعدمحم  الم  رگنس  رد  لاس  هدزناش  نس  هب  يرتخد  هک  نیا 
رب ینبم  هک  دیـسر  ناخییحی  رـسپ  ناخخرف  هب  ماـظنریما  ناـخیقت  ازریم  زا  یمکح  هعقاو ، یمرگ  نیا  رد  هلمجلاـب  دادیم  ناشیدـب  هدرک 
يذ مهدزناش  بش  رد  دـیامن . نایاش  یتمدـخ  ات  تساوخ  دـش و  نامداش  بوتکم  نیا  ندـناوخ  زا  ناـخخرف  یتمدـخ ، وکین  يدـنماضر و 

بناج زا  هک  دـنتفگ  دـندش و  ناتـسادمه  وا  اب  تلیح  رد  زا  دـندمآ و  ناخخرف  دزن  هب  رفن  دـنچ  یلعدـمحم  ـالم  ناـسک  زا  مارحلا  هجحلا 
شناسک رفن  دـص  اب  ار  وا  میناسرب و  یلعدـمحم  الم  يهناخ  هب  ات  تمحزیب  یهاپـس  درم  دـنچ  اـب  ارت  هک  مینادیم  یهار  نیوزق  يهزاورد 

اب دروخ و  ار  اهنآ  بیرف  ناخخرف  دوشن . دارم  هب  راک  نیا  الا  يراد و  یفخم  ار  نخس  نیا  هک  یتروص  رد  میراپسیم ، وت  هب  هتـسب  تسد 
ناسک ناخخرف و  ات  دنتخاس  یلاخ  ار  رگنس  دنچ  دندوب  هاگآ  زار  نیا  زا  هک  هیباب  تعامج  دندش . ناور  هیباب  تعامج  رگنس  هب  راوس  دص 

هدـمآرد و بناج  راهچ  زا  یلعدـمحم  الم  ناسک  هاگان  دوش  لاحم  ناشیا  رهب  زا  رارف  لاجم  رگید  هک  دـنربب  رتشیپ  ناـنیمطا  يور  زا  ار  وا 
رد هک  کچوک  لیعمـسا  گرزب و  لیعمـسا  دندرک . ریگتـسد  هدنز  ناراوس  زا  رفن  هدزاود  اب  ار  ناخخرف  دـنتخاس . هلولگ  فدـه  ار  اهنآ 

راتفرگ زین  اهنآ  دندوب  ناخخرف  اب  هماگنه  نیا  رد  دـندوب ، هتخیرگ  هلودـلادجم  دزن  هب  هدومن  تشگزاب  وا  يهقیرط  زا  دـندوب و  یباب  لوا 
لیعامسا هب  مشخ  رد  زا  یلعدمحم  الم  دندنکفا . وا  مدق  رد  هدیرب  ار  ناراوس  ياهرـس  دندرب ، یلعدمحم  الم  دزن  هدنز  ار  یگمه  دندش و 

یـشتآ ات  تفگ  داد و  مانـشد  ار  ناخخرف  هاگنآ  دهد . رفیک  ار  وا  ادخ  دنادرگب ، يور  ادـخ  تبحـص  زا  هک  ره  تفگ  کچوک  گرزب و 
رـس هاگنآ  دندرک . هچراپ  هچراپ  ضارقم  اب  ار  وا  ندب  تشوگ  دنداهن و  غاد  وا  رب  هدرک و  هتفات  نایم  رد  دنچ  ياهراپ  نهآ  دـنتخورفارب و 

هصاخ و جوف  روای  ناخاباب  گنج  نآ  رد  تخادـنا . هاگرکـشل  نایم  هب  هدرک  ادـج  نت  زا  ار  کچوک  گرزب و  لیعامـسا  رـس  ناخخرف و 
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هحفـص 181] دندنازوس [ . شتآ  هب  ار  ناشیا  دسج  ات  داد  مکح  یلعدمحم  الم  نآ  زا  دـعب  دـندش . كاله  هاپـس  نایعا  زا  رگید  رفن  دـنچ 
پوت هدارع  هدـجیه  اب  هناخپوت  روای  کیباباب  دومرف  مکح  ناریا  هاشنهاش  داتفا ، هاگرد  ضورعم  هیباب  تدـالج  ناـخخرف و  لـتق  ربخ  نوچ 

لوا دـندرک . هرـصاحم  ار  یلعدـمحم  الم  يهناخ  بناج  راهچ  زا  رکـشل  یمامت  ناجنز  هب  روای  کیباباب  دورو  زا  دـعب  دوش . ناـجنز  هناور 
دـنتفرگ و دوب  یلعدـمحم  الم  هناـخ  کـیدزن  هک  ار  زیزعاـقآ  يهناـخ  مراـهچ  جوف  ار و  ناـخدارم  یلع  هعلق  شروی  توق  هب  سورگ  جوف 

شروی گنـس  يارـسناوراک  هب  نادـمه  يهزاورد  بناج  زا  هصاخ  جوف  دـندرب . تمینغ  هب  دوب  اـجنآ  رد  هدرب و  تراـغ  هب  مدرم  زا  هچنآ 
جرب رانک  رد  هلودلادجم  مکح  هب  ار  ناشیا  دندش و  ریگتـسد  هدـنز  یلعدـمحم  الم  باحـصا  ناریلد  زا  رفن  تسیب  گنج  نآ  رد  دـندرب و 

يهزاورد بناج  زا  یلعدمحم  الم  باحـصا  زا  یعمج  . دش فیعـض  یلعدمحم  الم  رکـشل  نایرج  نیا  زا  دـعب  دـندیرب . رـس  ناخراقفلاوذ 
هب هتفرگ  ار  اهنآ  هدـش  دـحتم  جزید  مدرم  دـندمآرد . ناجنز  جزید  هب  ات  اجنآ  زا  دـنتخیرگ و  مراـط  هب  اـت  دـنتفرگ ، شیپ  رارف  هار  نیوزق 
الم رب  هک  ینامز  ات  دومن  سبح  هب  رما  ار  نارگید  هدروآ و  لتق  هب  ار  رگنهآ  یلعفجن  یچراکـش و  یلعحتف  هلودـلادجم ، دـندروآ . ناجنز 

گنج حالـس  دـش ، گنت  یلعدـمحم  ـالم  رب  راـک  هعقاو  نیا  زا  سپ  دـندرک . شیپ  هزین  نازابرـس  زین  ار  ناـشیا  دنتـسج ، هبلغ  یلعدـمحم 
رصم تموکح  دیما  هب  هک  زابخ  هللادبع  یجاح  زاسهناش و  دمحا  یجاح  هعقاو ، نیا  رد  دومنیم . تزرابم  دوخ  ناسک  قافتا  هب  هدیـشوپ و 
كاخ هب  دمآ و  یلعدمحم  الم  يوزاب  رب  نآ  يهلولگ  هک  دـش  زاب  یگنفت  انثا  نیا  رد  دـندمآرد و  ياپ  زا  هلولگ  مخز  هب  دـندوب  زاجح  و 

تلتاقم و راک  هب  ناـنچ  مه  دنتـشاد و  هدیـشوپ  دوخ  ناـسک  زا  ار  وا  تحارج  هدرب  هناـخ  هب  هتفرگرب  كاـخ  زا  ار  يو  وا ، باحـصا  داـتفا .
دیشابم و رطاخ  ناشیرپ  نم  زا  دعب  امـش  موشیم . كاله  مخز  نیدب  نم  تفگ - : ياهتفه  زا  سپ  یلعدمحم  الم  دندوب . راوتـسا  تزرابم 
دندرپس و كاخ  هب  تشاد  ربرد  هک  ياهماج  اب  ار  وا  ندرم ، زا  دعب  مرجال  دش ، مهاوخ  هدنز  زور  لهچ  زا  سپ  هک  دـینک  گنج  نمـشد  اب 

یبقل هب  بقلم  کی  ره  یلعدمحم  الم  بناج  زا  یضعب  دندش . توف  دندوب  حورجم  هک  رگید  رفن  دنچ  دنداهن و  شرانک  رد  ار  وا  ریـشمش 
هلودلادجم میئآ . امش  هاگرکشل  هب  هدیشک و  گنج  زا  تسد  دیهد  ناما  ار  ام  رگا  هک  دنتـشون  ناموت  ریما  هلودلادجم و  هب  یبوتکم  دندوب 

نآ درمـشن و  یبیع  ار  نامیپ  ضقن  ناشیا و  نداد  بیرف  دوب ، بجاو  تعامج  نآ  لتق  تعیرـش ، رد  نوچ  تشاد ، نئمطم  ار  اهنآ  هچرگا 
هلودلادجم و دندرپس . كاخ  هب  وا  يارس  رد  ار  وا  دسج  هدرم و  یلعدمحم  الم  دنتفگ  اهنآ  دروآ . هاگرکشل  هب  هداد  نانیمطا  ار  تعامج 

رازاب هچوک و  رود  دنتـسب و  شیاپب  نامـسیر  هدروآرب  كاخ  زا  ار  وا  دـسج  دـنتفر و  وا  يارـس  هب  رطاخهدوسآ  هاپـس  نارـس  ناـموت و  ریما 
زور هس  زا  سپ  تشگ . رکشل  تمینغ  دندوب  هدرک  ناهنپ  وا  يارس  رد  هدروآ و  هحفص 182 ] تراغ [  هب  مدرم  زا  هک  یلاوما  دندینادرگ و 

هتـسب هراپمخ  نهد  هب  ار  رگید  رفن  دنچ  دنتخاس و  شیپ  هزین  ار  هیباب  تعامج  زا  رفن  دص  دیـشکرب و  فص  زابرـس  هدز  شابرـضاح  روپیش 
دـمآ و هفالخلاراد  هب  هدروآ  تسد  هب  ار  یلعدـمحم  الم  ناگدـنامزاب  ناصاخ و  زا  رفن  دـنچ  هعقاو  نیا  زا  دـعب  هلودـلادجم  دـندز . شتآ 
رد زین  ار  ةداعـسلا  کلف  فیلأت  مدوب و  ناجنز  رد  هک  یمایا  نیا  رد  دـیازفایم : هنطلـسلاداضتعا  دروآ . لتق  هب  هاـشنهاش  مکح  هب  ار  اـهنآ 
رد رفن  رازه  ود  یبش  هک  دندوب  ساره  رد  هیباب  رکشل  زا  يردق  هب  مالسا  رکشل  تفگیم : هک  ناجنز  لها  زا  یکی  زا  مدینش  مدومن ، اجنآ 

اهین نآ  زا  یئادـص  ياهبرگ  روبع  ضحم  نمـض  نیا  رد  دـنتفرگیم . رگنـس  دـندوب  هدـش  بترم  بوچ  ین و  زا  هک  یئاهرگنـس  زا  یکی 
نآ زا  دعب  دوب  یلاخ  رگنـس  نیا  زور  هس  دنداهن و  رارف  هب  ور  مامت  تسا  هیباب  رکـشل  هک  دـندرک  نامگ  وچمه  رفن  رازه  ود  نیا  تساخرب .

يراوید هک  نانچ  هتـشاد  یئالوط  دی  یـشکرکشل  گنج و  نیح  رد  هک  مدینـش  زین  و  دندومن . تعجارم  تسا  هبرگ  هک  دندومن  قیقحت  هک 
هطـساو هب  هک  دـندومنیم  كزان  نانچ  ایـسآ  گنـس  كاکطـصا  هب  ار  راوید  نآ  ات  دادیم  مکح  هدوب  لیاح  مالـسا  رکـشل  وا و  نیبام  هک 

هک ناخیقت  ازریم  زا  مدینـش  زین  و  تخاسیم . هلولگ  فده  ار  رکـشل  هدرک  بارخ  ار  وا  هعفد  کی  دـعب  دـشیم و  بارخ  یئزج  تکرح 
یـشکرکشل گـنج و  لـیح  رد  هک  اریز  مدومنیم  رکـشل  سیئر  ار  وا  تشادیم  رب  بهذـم  نیا  زا  تسد  یلعدـمحم  ـالم  رگا  تفگیم :

راک اپورا  کلامم  ياهپوت  دننام  هک  دنتخیریم  اهپوت  اهجنرب ، یـضعب  نوله و  زا  هک  دـنتفگیم  زین  و  [ . 161  ] تشادن لیدب  لیدع و 
. دندوب هتـشک  دنـشکب ، ار  املع  تعامج  دنتـساوخیم  هیباب  تعامج  رگا  هک  تفگیم  یناجنز  دهتجم  مساقلاوبا  ازریم  نینچمه  درکیم و 
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بـش فصن  رد  مدوب  نامهم  دندوب  رود  اج  نآ  زا  هیباب  دوب و  ناجنز  رخآ  يهلحم  رد  هک  اقفر  زا  یـصخش  يهناخ  رد  یبش  هک  نیا  دـننام 
مدـید رفن  ود  هاـگان  دـناهیباب ، تعاـمج  اـهنیا  هک  متـسناد  دـیآیم و  ربکا » هللا   » يادـص هک  مدینـش  هدـمآ  نوریب  وضو  دـیدجت  تهج  هب 

میب نم  میتشکیم ، میـشکب  ارت  میتساوخیم  رگا  الا  میتسین و  رومأم  ام  رادرب  اهراک  نیا  زا  تسد  دنتفگ  نم  اب  هحفص 183 ] دندمآرد و [ 
هب اج  چـیه  هدرک و  تفایـض  هب  نتفر  كرت  دـندوب  کلم  نآ  رد  هیباب  هک  یماداـم  نآ  زا  دـعبو  مدومن  تاـشامم  اـهنآ  اـب  سرت  زا  هدومن 

[ . 162  ] متفریمن ینامهم 

يرگیباب هلئسم  ریبکریما و  تلود 

لاس 1266 ات  يو  دندینادرگزاب . قیرهچ »  » نادنز هب  هرابود  ار  يزاریـش  دـمحم  یلع  همانهبوت ، نتـشون  يراکبوچ و  نایرج ، نیا  زا  سپ 
ازریم یجاـح   » تشذـگرد و هاشدـمحم  هلمج  زا  داد . خر  ناریا  رد  زین  یثداوـح  تاـقافتا و  ناـیم  نـیا  رد  دوـب . دـنب  رد  اـج  نآ  رد  ق  ه -
هتـشر ریبکریما » ناخیقت  ازریم   » دـش و هاش  نیدلارـصان  دـمآ و  نارهت  هب  زیربت  زا  ازریم  نیدلارـصان  داـتفا . راـک  زا  مه  يو  ریزو  یـساقآ »

هب رجنم  هک  دـندش  بوشآ  شروش و  بجوـم  رهـش  زا  یـضعب  رد  دـش  هتفگ  هک  روـط  ناـمه  ناـیباب  تفرگ . تسدهب  ار  روـشک  ياـهراک 
یتلود و نایرکـشل  نایم  دـعب  لاس  ق و  لاس 1265 ه - رد  هک  نینوخ  ياهيریگرد  هتـشر  کی  زا  دـعب  دـیدرگ . ارجام  رد  تلود  تلاخد 

هتشک ق  لاس 1266 ه - رد  ییاراد ، و  یناجنز ، یشورفراب ، ياهیورـشب ، هیباب -  نانابنجرـس  مامت  تفرگرد  يزاریـش  دمحمیلع  ناراداوه 
دـض عضوم  دش  يروآدای  هک  هنوگ  نامه  دوب  هداد  شیازفا  ار  يزاریـش  دـمحمیلع  يوس  هب  تاشیارگ  اهشروش و  رتشیب  هچنآ  دـندش .
هقرف زا  هک  ناـنچ  دزیگنارب  ار  مدرم  دـح  نادـب  تسناوتیم  هقرف  نیا  اـیآ  هک  دوبن  مولعم  تروص  نیا  ریغ  رد  هنرگو  دوـب  هقرف  نیا  یتـلود 

هک دروخ -  ناردنزام  رد  هک  یتخس  تسکـش  زا  سپ  يرگیباب  شروش  دمآرد . رگید  يهقرف  اهدص  ءزج  دشن و  يربخ  هنوگ  چیه  هیخیش 
تسایس ینعی  يدعب  لماوع  اهنت  داتفا  رابتعا  زا  درک و  شکورف  هرابکی  هب  ناجنز  رد  اهنآ  ندش  مدهنم  زین  و  دمآ -  البق  نآ  لصفم  حرش 

هب يدـیدش  لیامت  دوخ  هیباب  هیلوا  ناگرزب  مه  رادوریگ  نامه  رد  هزات  درک ، کـمک  هقرف  نیا  ندـشن  شومارف  موادـت و  هب  یجراـخ  لود 
مدرم هب  یلایخ  ییاهدیعو  هدعو و  یسربط  هعلق  رد  داد و  نتـشک  هب  ار  رفن  اهدص  هک  یلعدمحم » الم   » هک نانچ  دنتـشاد  هار  نیا  ندوشگ 

درکیم يربهر  ناجنز  رد  ار  نایباب  زا  يرگید  يهدـع  شروش  هک  یناجنز  یلعدـمحم  ـالم  درب . سیلگنا  ریفـس  هب  تعافـش  دوخ  دادیم ،
ار رـصم  تموکح  یتح  دنهن و  ندرگب  ار  يو  نامرف  دیاب  ناهج  نارادجات  هک  دوب  دـقتعم  تشاد و  ار  نیمز  حـتف  يوعد  هک  یناسک  ینعی 

نانآ يرای  هب  دوب -  نارادجات  نامه  يهرمزور  هک  سور -  روطارپما  داد  هدعو  شباحصا  هب  دوب ، هدرپس  سدقم  يایلوا  زا  یکی  تسد  هب 
هحفص 185 ] دمآ [ . دهاوخ 

باب راک  نایاپ 

باب راک  نایاپ 

دنکیم رداص  ار  يزاریش  دمحم  یلع  ندرب  نیب  زا  روتسد  ماظن  ریما 

یناور يونعم و  ظاحل  زا  ار  يزاریش  دمحمیلع  ادتبا  يو  اریز  دوب  هنانیبعقاو  یتسایـس  يزاریـش  دمحمیلع  دروم  رد  ماظنریما  تسایـس  اما 
هدشن ياهناسفا  اهدعب  وا  ات  دودز  دوب  هدمآ  دوجو  هب  ناهذا  رد  يو  زا  هک  یمهوت  يهلاه و  دینادرگ و  راوخ  عیاض و  مدرم  يهدوت  رظن  رد 

ناخیقت ازریم  دسیونیم ... : دروم  نیا  رد  هنطلسلا  داضتعا  درادرب . نایم  زا  مه  امسج  ار  وا  تفرگ  میمـصت  سپـس  دنامن . یقاب  ماهبا  رد  و 
هدوسآ وا  باحـصا  تسا ، هدنز  باب  دـمحمیلع  ازریم  ات  هک  دـیناسر  كرابم  روضح  ضرع  هب  دوب  ناریا  ریزو  رـصع  نآ  رد  هک  ماظنریما 
یجاح زا  اطخ  نیا  دومرف  ناهج  هاشنهاش  دنناشنب . هنتف  نیا  هرابکی  دنروآرد و  كاله  ضرعم  رد  ار  باب  هک  تسا  نآ  رتهب  دوب . دنهاوخن 

تیئاهب عماج  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


هماـع مدرم  تشادـب . سوبحم  هداتـسرف  قیرهچ  هب  قیقحت  نودـب  دـنروآ  هفـالخلاراد  هب  هک  نآیب  ار  وا  داد  مکح  هک  داـتفا  یـساقآ  ازریم 
ترواحم مدرم  اب  هدمآ  هفالخلاراد  رد  ات  دوب  هتخاس  اهر  ار  يزاریـش  دمحمیلع  ازریم  رگا  هدوب ، یتمارک  یملع و  ار  وا  هک  دندرک  نامگ 

كولم كولملا  مالک  درک  ضرع  ناخیقت  ازریم  تسین  یتمارک  سک  چـیه  ار  وا  هک  تشگیم  فوشکم  سک  همه  رب  دـیامن ، تسلاجم 
هلودلاتمشح هدازهاش  ددجم ، يهمکاحم  هاتوک و  تسشن  کی  زا  سپـس  دندروآ و  زیربت  هب  ار  باب  رگید  راب  نایرج  نیا  زا  دعب  مالکلا .

يهناخ برد  هب  شارف  دنچ  هارمه  هب  ار  باب  املع ، بناج  زا  يزاریـش  دمحمیلع  لتق  يوتف  بسک  يارب  زیربت  تقو  نارمکح  ازریم  هزمح 
رد ار  باب  درمشیمرب : نینچ  هتشاد  رارق  ارجام  گنتاگنت  نایرج  رد  هک  تمکح  هلودلامیعز  ناخيدهم  ازریم  ار  هعقاو  نیا  داتسرف ، نانآ 
 - رفن هس  نآ  دوب . هتـسب  ریجنز  هب  تفریم  هار  هنهرب  ياپ  هداـیپ و  تشاد  رـس  رب  یهـالک  بش  هک  یلاـح  رد  دـندنادرگ و  رازاـب  هچوک و 

ار دوخ  دـیاقع  اج  نآ  رد  باب  دـندرب ، نییلوصا  ياوشیپ  دـهتجم  رقاب  ازریم  یجاح  لزنم  هب  يدزی -  نیـسحدیس  یلعدـمحم و  ـالم  باـب ،
هک مدینـش  تارک  هب  هچ  تسین  تباث  نم  يارب  عوضوم  نیا  یلو  داد  لتق  ياوتف  دـهتجم  دـیوگیم  خـیراوتلا  خـسان  بحاـص  درک . یفخم 
هب بقلم  یناقمم  دـمحم  ـالم  هحفـص 186 ] هناخ [  هب  ار  باب  سپـس  دادـن . ناشن  يور  ای  دـیزرو و  ضراـمت  اـی  يراـمیب  تلع  هب  دـهتجم 

یشابالم هب  نابقلم  يزدنز  نسح  ازریم  میرکلادبع و  ازریم  یجاح  مگرزبردپ و  مردپ و  سلجم  نیرضاح  هلمج  زا  دندرب و  مالـسالاۀجح 
بـتک و نـیا  تـفگ : دـناشن و  سلجم  يـالاب  رد  ار  يو  درک و  مارکا  ار  وا  هناـخبحاص  دـش ، دراو  باـب  یتـقو  دـندوب . ناـیعا  زا  یعمج  و 

يرآ تفگ : يزاریش  دمحمیلع  ینکیم ؟ فارتعا  يراد و  رارقا  اههتشون  تحص  هب  هدش و  هتشون  هچنادب  دیـسرپ  هناخبحاص  زا  فئاحص 
يدـهم یتفگیم  تدوخ  هک  نیا  ینعی  یـشابیم  یقاب  دوخ  يهدـیقع  رب  وت  ایآ  دیـسرپ  هناخبحاص  منکیم . فارتعا  اـهنآ  تحـص  هب  نم 

تسا و بجاو  وت  نتشک  نونکا  تفگ : مالسالاۀجح  [ . 163  ] يرآ تفگ  يزاریش  دمحمیلع  متسه ، (ص ) دمحم تیب  لها  زا  مئاق  رظتنم 
دمحمیلع ثداوح  تانایرج  رد  امیقتـسم  دوخ  هک  یناقمم  موحرم  دـنزرف  مالـسالاۀجح  یقتدـمحم  ـالم  موحرم  تفر . ردـه  هب  وت  نوخ 

يزاریش دمحمیلع  تسخن  دسیونیم - : راجاق  هاش  نیدلارصان  تساوخرد  هب  ياهلاسر  رد  نامز  نامه  رد  هتشاد  رارق  وا  مادعا  يزاریش و 
ریقح یئاد  نیا  دندروآ و  مالسالاۀجح  دلاو  يهناخ  هب  اجنآ  رد  دندرب و  زیربت  دهتجم  دمحا  ازریم  جاح  رـسپ  رقاب  ازریم  جاح  يهناخ  هب  ار 

هناـمیکح و حـیاصن  هچ  نآ  موـحرم  نآ  هدـناشن  موـحرم  دـلاو  يور  شیپ  رد  ار  هیلاراـشم  تشاد  روـضح  سلجم  نآ  رد  دوـخ  تقو  نآ 
هدـمآرد جاجتحا  رد  زا  هرقف  نیا  زا  سأی  زا  دـعب  دـلاو  سپ  دومرف ، ءاقلا  هیلاراشم  هب  يزوسلد  تقفـش و  لاـمک  اـب  دوب  هناقفـشم  ظـعاوم 

لیلد و ینکیم  وت  هک  اهيوعد  نیا  رخآ  دریذپیمن  وا  زا  یـسک  ناهرب  هنیبیب و  دراد  شیپ  رد  یگرزب  ياعدا  نینچ  هک  یـسک  دندومرف :
دیدنخ و بجعت  يور  زا  دلاو  تسیچ ؟ اهنآ  رب  تناهرب  لیلد و  یئوگیم  وت  هک  اهنیا  تفگ : اباحمیب  باب ] [ ؟ تسیچ اهنیا  رب  تناهرب 

یعدـم هک  نم  تسا  یعدـم  يهفیظو  هنیب  دوهـش و  دـهاوخیمن  هنیب  یـسک  رکنم  زا  یتسین  دـلب  مه  ار  هرواحم  قیرط  هک  وت  دیـس  دومرف :
یلاح وت  هب  هک  نم  درم  يا  دـندومرف  باوصان  باوج  نیازا  دایز  بجعت  زا  دـعب  دـلاو  دـهاوخیمن ؟ لیلد  هماقا  جاـتحم  هنیب  متـسینیماقم 

: تفگ يزاریـش  دمحمیلع  یلهاج . هک  ههیدـب  روما  رد  زونه  وت  رکنم ، هن  تسا  یعدـم  هفیظو  لیلد  يرـس  اقآ  هحفـص 187 ] هک [  مدرک 
یتسرد لقع  بحاص  ار  اهنآ  ماهدرک  تاقالم  نم  ناشبلغا  اب  دناهدرک  ار  وت  قیدصت  هک  یئاملع  دندومرف  تسا . ءاملع  قیدـصت  نم  لیلد 

للم عیمج  نایم  رد  کنیا  دشاب  تقیقح  لیلد  املع  قیدصت  رگا  نیا  زا  هتـشذگ  دشابیمن  یـسک  تقیقح  طانم  اهفـس  قیدصت  ماهدـیدن و 
للم بهاذم و  عیمج  دیاب  سپ  نیاربانب  دننکیم . ار  دوخ  بهذـم  قیدـص  هک  دنتـسه  هدوب و  رجحتم  ياملع  هیمالـساریغ  هیمالـسا و  هلطاب 

تاملک زج  ماهدید  ار  شرثکا  مه  ار  وت  تاجتشون  دندومرف : تسا . نم  ياههتشون  لیلد ، تفگ : باب  بجع . یـش  اذه  دنـشاب و  قح  هلطاب 
نالطب رب  نشور  لیلد  تاجتـشون  نآ  تقیقح  رد  مدرکن و  هدـهاشم  اهنآ  رد  يزیچ  یناعملا  لتخم  یناعملا و  لمتعم  يهلمهم  يهفرخزم 

دندومرف دـلاو  دـناهدرک . قیدـصت  همه  دـناهدید  ار  تاجتـشون  هک  یئاهنآ  تفگ : يزاریـش  دـمحمیلع  تقیقح . لـیلد  هن  تست  يواـعد 
زجعم زج  نآ  توبن  نآ  لاثما  ینامسآ و  یحو  تماما و  يوعد  زا  ینکیم  وت  هک  اهاعدا  نیا  هاگنآ  تسین و  تجح  ام  رب  يرگید  قیدصت 

دلاو متفگ . هک  تسا  نامه  لیلد  ریخ  تفگ : يزاریـش  دمحمیلع  يرادن ؟ ام  رب  یتجح  الا  روایب و  يراد  رگا  درادـن  هار  رگید  قیدـصت  ای 
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سیـسأت و یحو  باب  حاتفنا  يرمالا و  بحاص  يوعد  زا  يدرک  ام  روضح  رد  ینویامه  سلجم  رب  هک  يواعد  نآ  رد  زاب  لاـح  دـندومرف :
ار مدرم  دوخ و  تسین  بوخ  درگرب  دـیاقع  نیا  زا  دـندومرف : يرآ . تفگ : باب  یتسه ؟ یقاب  اهنآ  رـس  رد  ایآ  هریغ  نآرق و  لثم  هب  نانیا 
. داتفین دیفم  الـصا  دندرک  یلعدمحم  اقآ  هب  حـیاصن  يردـق  دـلاو  سپ  الک . اشاح و  تفگ : يزاریـش  دـمحمیلع  زادـنیم . هکلهم  هب  ثبع 
هب تجاح  دومرف  دلاو  یهدیم ؟ يوتف  نم  لتق  هب  امش  لاح  درک : ضوع  هدرک  دلاو  هب  ور  باب  دنرادرب  ار  نانآ  دنتساوخ  یناوید  نالکوم 

دلاو منکیم ؟ لاؤس  امـش  زا  نم  هن ، تفگ : تسه ؟ وت  ياوـتف  دوـخ  تسا  دادـترا  لـیلد  همه  هک  وـت  ياـهفرح  نیمه  تسین  نم  ياوـتف 
یعرـش مکح  هب  یتسه  یقاب  تسا  دادترا  بابـسا  هک  هدساف  دیاقع  هلطاب و  يواعد  نیا  رد  هک  مادام  یلب  يراد  رارـصا  هک  لاح  دندومرف :

وت نم  یئامن  هبوت  راهظا  دـیاقع  نیا  زا  رگا  منادیم  لوبقم  ار  يرطف  هحفـص 188 ] دترم [  يهبوت  نم  نوچ  یلو  تسا  بجاو  وت  لتق  رونا 
تایئزج دندرب ». تموکح  هناخزابرس  نادیم  يوس  هب  دنتـشادرب و  سلجم  زا  شعابتا  اب  ار  هیلاراشم  سپ  مهدیم  صالخ  هکلهم  نیا  زا  ار 

دمحمیلع نیظفاحم  هب  ار  املع  يواتف  مکح  رهـش  یلاو  اـی  مکاـح  نوچ  نادـهاش  لوق  زا  باـب  هب  فورعم  يزاریـش -  دـمحمیلع  مادـعا 
 - یهالک هک  ار  وا  دننادرگب و  رازاب  رهـش و  گرزب  هداج  رد  ار  يزاریـش  دمحمیلع  ات  درک  رداص  نامرف  نآ  یپ  رد  دومن  مالعا  يزاریش 

. دندوب هتسب  يریجنز  هب  مه  ار  یلعدمحم  الم  دندینادرگ ، باروج  اب  طقف  هویگ  شفک و  نودب  هنهرب  ياپ  اب  تشاد  رس  رب  یهالک -  بش 
یکی تشاد ، يدورو  رد  هس  کچوک  هناخزابرس  نیا  دندیسر . کچوک  هناخزابرس  هب  موسوم  نادیم  هب  ات  دندروآرد  شدرگ  هب  ار  اهنآ 

بآ ماب  تشپ  هب  هطوحم  نیا  دنتخاسیم ، هحلـسا  هک  یئاج  ینعی  دنتفگیم ، هناخ  هبج  ار  اج  نآ  هک  دوشیم  زاب  یمومع  رازاب  هب  اهنآ  زا 
دجـسم لباقم  رد  هک  يزارد  نالاد  زا  هک  دوب  يرد  مود  دندشیم . نادیم  دراو  دـنچ  یناکلپ  یط  زا  سپ  قیرط  نآ  زا  هک  تشاد  هار  رابنا 

فرط زا  هک  دوب  یکچوک  رد  هرخالاب  و  تسا ) کچوک  هناخزابرـس  نادـیم  روظنم   ) تشاد هار  نایم  هب  هدازهاش  دجـسم  هب  فورعم  عماج 
یبرغ راوید  رد  نیا  دشیم و  نادیم  نآ  دراو  دندیمانیم  گنج ) ناوید  « ) ماظن غاتوا   » هناخپوت و نادـیم  ار  اهنآ  هک  اهپوت  لحم  نادـیم 
مراهچ راوید  دوب ، اهزابرـس  تنوکـس  لحم  هک  دـشیم  میـسقت  یتارجح  اهقاتا و  هب  نادـیم  نیا  ياهراوید  دوب . عقاو  هناخزابرـس  نادـیم 
نیمه رب  دندوب و  هدروآ  ینهآ  خیم  ددع  ود  دندوب . هداد  صاصتخا  باب  هب  فورعم  يزاریـش  دمحم  یلع  مادعا  يارب  ار  نادیم  نیا  یبرغ 

کچوک يهناخزابرـس  لوا  رد  زا  ار  يزاریـش  دـمحمیلع  هاگنآ  دـندوب . هدـیبوک  تمـسق  نیا  رد  عقاو  تارجح  زا  هرجح  ود  نایم  راوید 
روضح اج  نآ  رد  رهـش  هوجو  نایعا و  زا  يدایز  دادعت  اریز  دندرک  لمأت  يردـق  دندیـسر  رابنا  بآ  يور  هب  نوچ  دـندرک و  نادـیم  دراو 

هک دراد  راهتـشا  هک  يرهـش  رد  درادرب و  تسد  دوخ  يواعد  زا  هک  دـندرک  شهاوخ  يو  زا  دـندمآ و  باب  دزن  رهـش  نایعا  سپ  دنتـشاد .
درکن هجوت  رهش  نایعا  يهتفگ  هب  وا  یلو  دزیرن  ار  نوخ  دننکیم  مارتحا  ار  تیبلالها  فارشا  تاداس و  دالب  ریاس  مدرم  زا  شیب  نآ  مدرم 

رد زابرـس  جوف  هس  ماگنه  نیا  رد  دشیم . هدید  وا  رد  یترپ  ساوح  ساره و  سرت و  ياههناشن  مئالع و  دوب و  مارآ  تکاس و  نانچ  مه  و 
جوف نارداهب و  هب  موسوم  یحیـسم  يروشآ  ینادلک  جوف  موس  زیربت ، یـصاصتخا  جوف  مود  زیربت ، مراهچ  جوف  لوا  دندوب : رـضاح  نادیم 

دوب و یناجنز  کیب  ناجاقآ  یصاصتخا  جوف  گرزب  هدرکرس  مان  دندوب ، حالس  تحت  نارداهب  یصاصتخا و  جوف  هناخزابرس و  رد  مراهچ 
یضاق مکح  هدمآ ، یصاصتخا  جوف  يهدرکرس  دزن  یلاو  نانابرد  سیئر  هحفص 189 ] دوب [ . یحیسم  ناخ  ماس  نارداهب  جوف  هدرکرس  مان 
يدرم وا  هک  دوب  نیا  يو  رذـع  درک  عانتما  یـضاق  مکح  تعاـطا  زا  روبزم  يهدرکرـس  یلو  داد . ناـشن  وا  هب  شقیفر  باـب و  مادـعا  هب  ار 
ترازو ریغ  مکح  دـناوتیمن  دـنک و  تعاطا  دـیاب  دوخ  يهعوبتم  ترازو  زا  اهنت  تسا و  گنج  ترازو  ماکحا  عبات  زابرـس  تسا و  زابرس 
تعاطا وا  داد . ناشن  يو  هب  ار  یضاق  مکح  دمآ و  یحیـسم  جوف  يهدرکرـس  ولج  نانابرد ، سیئر  هاگنآ  دنک . تعاطا  ار  دوخ  يهعوبتم 

اهنآ يهتـسد  رـس  درک . نییعت  یـضاق  مکح  ماـجنا  يارب  دـشیم  هدـیمان  كولب »  » اـهینامثع حالطـصا  هب  هک  ار  جوف  زا  هتـسدکی  درک و 
يزاریش و دمحمیلع  سپس  درک و  میسقت  فص  هب  ار  دوخ  يهتسد  ناطلس  یلعجوغ  سپ  دوب . یئوخ  یجوط  ناملـسم  ناطلـس  یلعجوغ 
اب دروآ و  دندوب ، هدیبوک  البق  هک  ینهآ  خـیم  ود  نآ  يولج  نادـیم  مراهچ  تمـسق  رد  ار  اهنآ  هتفرگ ، لیوحت  نیظفحتـسم  زا  ار  شقیفر 

فرط هب  اهنآ  يور  دندیـشک . الاب  نیمز  يور  زا  عرذ  هس  ردـق  هب  ار  اهنآ  سپـس  دنتـسب و  مکحم  ار  اـهنآ  هناـش  ود  یمکحم  نامـسیر 
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يوس هب  هک  ار  یئاهریت  ات  دننادرگرب  نازادناریت  فرطب  ار  وا  يور  هک  درکیم  سامتلا  روکذم  هتـسدرس  هب  یلعدمحم  الم  یلو  دوب  راوید 
هاگنآ دشن . هتفریذپ  یلو  دنهد ، رارق  باب »  » ياپ لباقم  ار  شتروص  هک  درک  شهاوخ  زاب  تفریذپ . ار  ششهاوخ  مه  وا  دنیبب ، دیآیم  وا 

، دندرک توکس  همه  مدرم  دندرک . دنلب  مالس  لکـش  هب  ار  اهگنفت  نازابرـس  داد و  گنف  شیپ  نامرف  ناخماس  ینعی  جوف  لک  يهدنامرف 
شیپ رد  دشیم ، هدینـش  سگم  يادص  دننام  یئادص  دمآرد ، هزرل  هب  اهدـنب  داتفا ، شپط  هب  اهلد  دوب . هدـش  عطق  اهسفن  ایوگ  هک  نانچ 

دوب کیدزن  هک  داتفا  ندز  هب  نانچ  اهضبن  اهلد و  دوب ، هتسشن  اهنآ  رس  رب  غرم  ایوگ  هک  دش  یلوتسم  مدرم  رب  یتوکس  نانچ  مود  گنف 
هب هراشا  وا  درک و  هاگن  تشاد  تسد  رد  ار  مادـعا  مکح  هک  یلاو  نانابرد  سیئر  هب  ناخماس  ماگنه  نیا  رد  دوش . هدینـش  اـهنآ  تاـبرض 

. داد لوا  فص  زا  يزادـناریت  نامرف  درک و  هراـشا  يرفن  دـص  يهدرکرـس  هب  یماـظن  يادـص  هب  جوف  هدـنامرف  ناـخماس  سپ  درک ، ذـیفنت 
یلعدمحم الم  هک  دش  مولعم  دش  فرطرب  دود  یتقو  هحفـص 190 ] تفرگارف [ . ار  نادیم  ياضف  دود  دیدرگ و  دنلب  اهریت  يادص  هاگنآ 

شبانط هب  ریت  نوچ  باب  اما  يدـش ؟ یـضار  نم  زا  نم  ياقآ  تفگیم - : نینچ  دزیم و  ادـص  ار  باب  لاح  نیا  رد  يو  تسا . هدروخ  ریت 
، دوب هدرک  رارف  هدوب  يو  طوقس  لحم  کیدزن  هک  هناخزابرس ، ياههرجح  زا  یکی  نورد  هب  داتفا و  نیمز  هب  وا  دش و  هدیرب  بانط  دروخ ،
دش و دنلب  ناشدایرف  دندیدن ، ار  وا  نوچ  دنوش و  شرارف  هجوتم  دننیبب و  ار  باب  طوقـس  دنتـسناوتن  دود  يدایز  زا  نازابرـس  نایچاشامت و 

اهنآ موجه  مدرم و  ناجیه  زا  رکشل  ياههخوجرس  جوف و  يهدرکرـس  دشاب ...! هدرک  زاورپ  اوه  هب  باب  ادابم  هک  دنداتفا  لایخ  مهو و  رد 
موجه ولج  هطـساو  نیدـب  دـنداد و  لیکـشت  یماظن  شوگ  هس  طخ  نایماظن  ات  داد  نامرف  ناخماس  مرجال  دـنداتفا ، بارطـضا  تشحو و  هب 
يرفن دص  يهدرکرـس  دننک . ادیپ  ار  باب  دندرگب و  ار  نادـیم  تارجح  ات  تشاذـگ  راشف  رد  ار  جوف  ناگدرکرـس  هاگنآ  تفرگ  ار  مدرم 
دزیم وا  ندرگ  تشپ  رب  دگل  تشم و  اب  دیشک و  نوریب  هرجح  زا  ار  وا  روز  اب  هدرک  ادیپ  تارجح  زا  یکی  رد  ار  باب  ناطلـس » یلعجوغ  »

رب ریت  کی  تسیب و  هبترم  نیا  رد  دندرک . شنارابریت  دنتـسب و  بانط  اب  لوا  دـننام  ار  باب  هرابود  هاگنآ  درکیم . یفرعم  مدرم  هب  ار  وا  و 
ساوسو و زا  لایخ  هدوسآ  مدرم  داتفا و  تکرح  زا  شاهثج  سپ  دش . خاروس  خاروس  دوب  هدنام  ملاس  هک  شتروص  درک و  تباصا  شندـب 
عابـس و كاروخ  هتخادنا  نادیم  طسو  جرب  لباقم  رد  ار  نیـسحالم  يزاریـش و  دـمحمیلع  نت  ود  نآ  دـسج  دـندمآ . نوریب  لایخ  مهو و 

نیا دناهدرک و  طبض  تبث و  دروم  نیا  رد  وا  ریغ  خیراوتلا و  خسان  بحاص  هچنآ  تسا  نیا  هفاضا  [ 164  ] شرازگ نیا  نایاپ  دندش . رویط 
تـسا هدیدن  هدزیم  يزاریـش  دمحمیلع  تشپ  رب  هک  ار  هدرکرـس  نآ  مردپ  هک  نیا  لوا  تسا ، قفاوم  مردپ  راتفگ  اب  تهج  ره  زا  نایرج 

ود دـیوگیم  مردـپ  دنـشک . قدـنخ  رانک  ات  رازاب  هچوک و  رد  اهنیمز  يور  ار  ود  نآ  هثج  هک  تسا  هدـیدن  نارابریت  زا  دـعب  هک  نآ  مود 
دنتخادنا . روبزم  قدنخ  نایم  رد  نابدرن  اب  ار  اهنآ  هثج  دندروآ و  نابدرن 

باب زا  دنچ  یتاملک 

شتایوتحم اریز  دینزن  يزیچ  رب  دوش  هتخپ  هک  نآ  زا  لبق  ار  غرم  مخت  دیروخن ... رخ  ریش  دینکن ... لمح  يزیچ  نآ  رب  دیوشن و  واگ  راوس 
 ] ناشیا زا  امـش  دـیئامن و  لیم  هک  هداد  رارق  ناشتمایق  زور  رد  یلوا ) ۀـطقن   ) باـب دـمحمیلع  يزور  دـنوادخ  ار  اـهنیا  ددرگیم ، عیاـض 

نبرضت و ال  ریمحلا ... نبل  نبرشت  و ال  یئـش ... نس  هیلع  نلمحت  رقبلا و ال  نبکزت  ال  ( » ص 49 یبرع ، نایب  ( .!؟!؟ دینک رکشت  هحفص 191 ]
رگم بتک  مامت  ندرب  نیب  زا  مکح  يهرابرد  ینعی  رمـالا . کـلاذ  یف  یئـشت  وا  تئـشنا  اـمالا  اـهلک  بتکلا  لـک  وحم  مکح  یف  ۀـضیبلا »...

يو زا  ات  دوش  لهأتم  هک  سک  ره  رب  تسا  بجاو  ( » یسراف ص 198 نایب  . ) دش دهاوخ  ای  تسا  هدش  هتـشون  يرگیباب  رما  هب  عجار  هچنآ 
هب هک  تسا  زیاج  دوش  ادـیپ  یعنام  نیفرط  زا  یکی  رد  هاگره  دـشوکب و  راک  نیا  رد  هک  دـیاب  دـشاب و  تسرپاـتکی  هک  يدرف  دـنامب  یقاـب 

دحوی سفن  نم  اهنع  یقبیل  لهأیت  نادـحا  لـک  ضرف  نا  یف  ( » یـسراف ص 298 نایب  «. ) دیامن راکـشآ  ار  ياهرمث  هک  دهد  هزاجا  يرگید 
هحفص 193 ] نادب [ » اهبر و ال  هللا 

نیعلاةرق راک  تبقاع 
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هراشا

، دوب جاتنیرز  مان  هب  تهاقف  هب  بوسنم  روهـشم و  يهداوناخ  زا  یئابیز  نز  دـیورگ  باب  هب  هک  یـسک  نیموس  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
نیا هب  نایئاهب  اهب و  فرط  زا  سپـس  دش . هدیمان  نیعلاةرق  ادعب  دندوب ، هداد  بقل  یحـضلا  سمـش  یجدلاردب و  ار  وا  ادـتبا  رد  نایباب  یلو 

ناگرزب زا  ینیوزق  حـلاصالم  شردـپ  تسا . یهذـلا  جاتلا  تاذ  ای  جاتلاۀـبهذم  یبرع  نابز  هب  جاتنیرز  دـنداد . هرهاط  يهقیدـص  ماـن  نز 
باوبالاباب باتک  رد  هلودلامیعز  دیدرگ . فورعم  موس  دیهش  هب  دیـسر  لتق  هب  نز  نیمه  تسد  هب  هک  شیومع  دوب و  دوخ  رـصع  ءاهقف 

هتـشاد دوجو  یقیقح  بدا  ای  تمکح  ملع و  باب  دوجو  رد  هک  دوبن  تهج  نآ  هب  باب  زا  نیعلاةرق  لابقتـسا  دسیونیم : نیعلاةرق  دروم  رد 
یتیـصخش لضف و  رـصتخم  هک  یـصاخشا  تهج  نیدـب  دوب  هتفابن  شیب  یطولغم  لمهم و  تاملک  دوبن و  شیب  ياهناوید  باب  اریز  دـشاب ،

هب يدایز  لیم  دوب و  توهـش  تسم  نیعلاةرق  یلو  دـندرکیم ، ادـیپ  راجزنا  ترفن و  وا  زا  هکلب  دـندرکیمن  لابقتـسا  وا  زا  اـهنت  هن  دنتـشاد 
تمـصع تعانق و  دهز و  نادناخ  وا  نادناخ  رگید  یفرط  زا  دنک و  افتکا  یناحور  رهوش  کی  هب  تسناوتیمن  تهج  نیدـب  تشاد  نادرم 

حالـص و تهج  نیا  هب  تشادـن  دوـجو  ینارتوهـش  يدازآ و  ترـشع و  شیع و  لـئاسو  وا  يارب  زا  ینادـناخ  نـینچ  رد  دوـب و  تـفع  و 
یبدا دح  هدعاق و  مظن و  چیه  هب  هک  یئزج  اب  دزاس و  دازآ  بهذم  نید و  دنب  دیق و  زا  ار  دوخ  هرابکی  هک  دـید  نآ  رد  ار  دوخ  تحلـصم 

اب تهج  نیا  هب  دندوب  جرم  جره و  وریپ  یکارتشا و  مارم  ياراد  هک  دـندوب  یبزح  اهنت  نایباب  نوچ  ددرگ و  مدـقمه  هارمه و  دـشابن  دـیقم 
مایپ نیعلاةرق  يارب  باب  دومن . يراگتساوخ  نیعلاةرق  زا  لباقم  رد  مه  باب  درک و  يراگتساوخ  ار  باب  نیعلاةرق  [ . 165  ] درک دنویپ  اهنآ 
درک دیکأت  دنریگرب و  خر  زا  باجح  نانز  هک  داد  روتـسد  نیعلاةرق  درک . نینچ  زین  نیعلاةرق  دـناوخارف ، يو  يوس  هب  انلع  ار  مدرم  هک  داد 

تبحم رهم و  یتدایز  يهلیسو  یتقافرشوخ و  زا  نیا  تفگ - : نآ  حیضوت  لیـصفت و  رد  دنک و  رهوش  درم  هب 9  تسا  زاجم  نز  کی  هک 
رهوـش زا  لد  مکمک  دـید  دوـخ  رود  هب  ار  يددـعتم  نادرم  یتـقو  وا  دـندمآ . درگ  نـیعلاةرق  رود  هـب  يداـیز  تـیعمج  دوز  یلیخ  تـسا .

وا قـالط  هب  یـضار  شرهوش  نوـچ  درک و  هحفـص 194 ] قالط [  تساوخرد  ماجنارـس  تسـسگ و  ار  شیگداوناـخ  يهتـشر  تشادرب و 
وا درگ  يدایز  نادرم  سپ  نآ  زا  تفگ . كرت  ار  نانآ  دز و  رهوش  هداوناـخ و  هناـخ و  هب  اـپ  تشپ  قـالط  خـسف  نودـب  نیعلاةرق  دـشیمن 
هب نایب  يهویـش  یمرن  ادـص و  یکزان  هرظانم ، هضراعم و  رب  تردـق  هرهچ ، یئاـبیز  يهطـساو  هب  ار  ناـنز  نادرم و  بولق  دـندش ...« : عمج 

يور رب  وا  توعد  تباجا  يارب  تردق  ذوفن و  نابحاص  دـشیم ، هدیـشک  وا  يوس  هب  اهندرگ  دوب . هتخاس  لیامتم  بوذـجم و  دوخ  يوس 
. درکیم ینارنخـس  نانآ  يارب  روثنم  رد  دننام  يرثن  اب  یهاگ  موظنم و  دیراورم  دننام  يراعـشا  اب  یهاگ  مه  وا  دنداتـسیایم و  مدق  قاس و 

لیاـمتم دوخ  يوس  هب  شیوـخ  ناـیب  ياـهراگن  شقن و  هب  ار  نادـنمدرخ  سوـفن  دادیم ، بیرف  دوـخ  ناـیب  يوداـج  هب  ار  نـالقاع  لوـقع 
، دـش لکـشم  شناشیوخ  رب  راک  تهج  نیدـب  درکیم  دوخ  ریـسا  يزاـبنابز  مـالک و  نتفاـی  وکین  هب  ار  ناـگنازرف  ياـهلد  تخاـسیم و 

دننام ار  ناشدوخ  لوقع  يو  نتـشادرب  باجح  زا  دـندش و  ریحتم  نز  نیا  رما  رد  دـیدرگ ، هتخورفارب  شتآ  تاـعطق  دـننام  ناـنآ  ياـهلد 
جالع يارب  دشیم -  شیومع  رـسپ  هک  نیعلاةرق -  رهوش  [ . 166 .« ] دوب گرزب  تبیصم  اما  دندوبن ، تسم  اهنآ  دنداد . تسد  زا  ناتـسم 

هب اهنت  هن  يو  داتفاین ، رثؤم  نز  نآ  راک  رد  یـسفن  چـیه  اما  تفر ، نیعلاةرق  ردـپ  ینعی  شیومع  دزن  هبترم  دـنچ  داتفا و  وپاکت  هب  هعقاو  نیا 
دوب و باـب  هار  رـس  رب  یگرزب  گنـس  شیومع  تسناد . لـالح  زین  ار  شیومع  نوخ  هحفـص 195 ] هکلب [  تشگنزاب  شیومع  رـسپ  هناخ 
هب حبـص  عولط  ماـگنه  دـندرک و  ماـیق  تدارا  صولخ و  يهجرد  نداد  ناـشن  يارب  نیعلاةرق  نادـیرم  درکیم . هزراـبم  هقرف  نیا  اـب  تخس 

ار وا  دندرک ، هلمح  يو  هب  دوب  يراذگزامن  لوغـشم  بارحم  رد  شیومع  هک  یلاح  رد  نایئادف  مان  هب  یعمج  دـندش و  دراو  عماج  دجـسم 
نیعلاةرق صخـش  نیلتاق و  لتاق و  هیلعرب  هنحـص  نیا  هظحالم  اب  نیوزق  مدرم  دـندومن . هلثم  هعطق و  هعطق  یعـضو  نیرتعیجف  هب  و  دنتـشک ،

تفر ناسارخ  يوس  هب  نیوزق  زا  نیعلاةرق  دمآ . لیصفت  هب  هتشذگ  تاحفص  رد  نآ  حرش  هک  دیدرگ ، رهـش  كرت  زا  راچان  وا  دندیروش و 
شورفراب هب  نیسحالم  دنتفگ  يو  هب  دیسر  ماطسب  رهش  ياهیکیدزن  تشدب  يهیرق  هب  نوچ  اما  ددنویپب ، یئورشب  نیسحالم  هب  اجنآ  رد  ات 
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طیحم نآ  رد  اـنلع  هک  يراـتفر  تاـکرح و  اـب  نیعلاةرق  ناردـنزام  رد  دوـمن . ناردـنزام  گـنهآ  ناـیباب  زا  یعمج  اـب  نیعلاةرق  تسا . هتفر 
ندـید لمحت  بات  هک  ار  مدرم  تشاذـگن و  دوخ  يارب  يرابتعا  دومن  تولخ  مامح  رد  نادرم  اب  نشور  زور  داد و  ناـشن  دوخ  زا  یبهذـم 

مدرم موسر  تغل و  گنهرف و  اب  یگنهاـمه  هنوگ  چـیه  ناـنز  دروم  رد  يو  راـتفگ  اـصوصخم  تخیگنارب . دوخ  هیلع  دوبن  يرظاـنم  نینچ 
دنریگب . هرهب  نآ  زا  دنناوتب  يو  نافلاخم  هک  دوب  ياهلیسو  نیرتهب  تشادن و 

نیعلاةرق تاجانم  نیعلاةرق ، راعشا  طخ و 

هک تمیدـق  تینا  قحب  تسوا و  ترطف  يهرمث  هک  تیاهبا  تینونیک  تمرح  هب  تسوا و  سدـقم  سفن  هک  تیـالعا  تاذ  قحب  یهلا  یهلا 
وفع و تذـل  امب  ناشچب  ار و  نارـسخ  هیت  ناگدـناماو  ام  باـیرد  تسوا  تیـشم  ناـمه  هک  تمیظع  تنطلـس  قحب  تسوا و  تردـق  تیآ 

ناسر تیادـه  تاجن و  لزنمرـسب  ناتـس و  ام  زا  ار  ام  هک  دوبن  وا  زج  ءییـش  يدومرف و  دوب  نادـب  ار  اـم  هک  یتمحر  نآ  هب  یهلا  ار  نارفغ 
سفن شکاـشک  زا  هک  نآ  اـت  روآرب  دوخ  ياـضر  هب  دروآ  هار  هب  ار  اـم  هک  دوصقم  تسوا  يدومن و  اـم  هب  ار  هار  هک  یتیاـنع  نآ  هب  یهلا 

زا راـک  هک  يرظن  يرظن  يرظن  نیرفاـغلا  ریخ  اـی  یمحر  یمحر  یمحر  نیمحارلامحرا  اـی  میدرگ  تیافـصاب  ياـقل  ياـیهم  میهر و  هراـما 
هن دوجو  ار  يدحا  هک  مینکیم  هدهاشم  یهلا  ام  رابدا  لابقا و  نأش  تسین و  يرفم  ار  ام  دیمد و  حبـص  دـیدرگ و  قرغ  یتشک  تفر  تسد 

نیا یهلا  هاوگ  ناشیا  يدـی  نیب  اـهباتک  هاوفا و  نسلا و  رب  متخ  لـب  دـنیامرف  قطنت  هک  تسین  لاـجم  ار  يدـحا  يذ  دـنیامن و  دوجوم  اـت 
ترما ات  هتـشادزاب  ماقم  رد  هتفرگرد و  تدـحو  ارم  هک  تسا  وت  رما  لاـمج  ءایـضرا  نیا  تسا و  وت  ربکا  لـضف  لاـمج و  قارـشا  زا  مقطنت 

ریز راعشا  هحفص 196 ] نیعلاةرق [  راعشا  هرهاط . نیرباصلا  یلو  ریخ  وه  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  دیامرف  لیلد  وچ  تمکح  یلیز و  نوچ 
نآ دـنکفارد  مماد  هب  دوب  هناد  تفلز  ماد  ریز  هب  دوب  هناسفا  تضراع  زا  رهق  هک  دوب  هناناج  وت  وچ  ناج  شرع  هب  تسا : هرهاـط  هب  بوسنم 

ضراع زا  مدش  وت  هناتـسم  سگرن  ود  نآ  زا  وت  هناوید  دق  رـس و  يامنم  مراخ  وت  امنم  نابیقر  شیپ  رای  يا  هد  مراب  دوخ  لفحم  رد  وت  هناد 
ارت مان  زج  هب  مناوختسا  دزوسب  رگ  تقـشعز  مرازه  نوچمه  ترجهز  نالان  مرارق  يدرب  مراذع  لگ  يا  وت  هنادواج  قشع  ریـسا  وت  هنابذج 

مرازن يزاس  تغارف  زا  هاگ  یئامن  مداش  تلاصو  زا  هاگ  چوت  هناخ  رب  درب  مراب  کی  هک  مناشف  ناـج  دـص  یـسک  نآ  ساـپ  هب  منارن  بل  رب 
رـس و تدنلب  دـق  وت  هناتف  يهزمغ  زا  كاله  مدـنلب  الاب  ربلد  يا  مدـش  مدـنب  ياپ  هدرک  وت  قشع  رب  هک  مدـنمک  کی  تفلز  يوم  ره  هدـش 

مراد تماج  یمز  متـسم  كائینه  نحن  اهیح  تدوجوب  یقلخ  کلأینه  نحن  اهیپ  كراـبم  دـیع  يا  مراـتت  گـشم  تدـنمک  فلز  مناور 
دوبن شریغ  کلائینه  نحن  اهوش  ام  نم و  نوریب ز  وشام  هلسلس  رس  وش  ار  برطم  ریخرب  کلائینه  نحن  اهتمایا  رد  هدوسآ  تمان  زا  برط 

کلائینه نحن  اهمرخ  هش  تعلط  زک  مغ  زا  یهت  یبلق  اب  مد  ره  وگب  هرغ  يا  کلائینه  نحن  اهيریس  رهب  دیوگ  يرید  رد  هبعک و  رد  يریغ 
ابـص وچمه  تخر ، ندید  یپ  زا  هحفـص 197 ] وم [  هب  وم  هتکن  هب  هتکن  ار ، وت  مغ  مهد  حرـش  ور  هب  ور  هرهچ  هب  هرهچ  رظن  مدـتفا  وـتب  رگ 
هلال لگ ، هب  لگ  هچنغ  هب  هچنغ  تطخ  نیربنع  ضراع و  وت ، گنت  ناهد  رود  وک  هب  وک  هچوک  هب  هچوک  رد ، هب  رد  هناخ  هب  هناـخ  ماهداـتف 

هتفاب نیزح  لد  ار  وت  رهم  وج  هب  وج  همشچ  هب  همشچ  می ، هب  می  هلجد  هب  هلجد  ماهدید  ود  زا  لد  نوخ  وت ، قارف  زا  دوریم  وب  هب  وب  هلال  هب 
هب ال، هحفـص ال  هب  هحفـص  ار  وت  زج  دیدن  تسج و  هرهاط )  ) شیوخ لد  رد  وپ  هب  وپ  رات  هب  رات  خن ، هب  خـن  هتـشر  هب  هتـشر  ناج  شامق  اب 
خیـش و تسا و  بستحم  ود  ماد  یکی و  هناد  لد ، غرم  لاح  هب  ياو  ود  ماـف  کـشم  يهرط  یکی ، بل  جـنک  هب  لاـخ  وت  هب  وت  هدرپ  هب  هدرپ 

تابذـج الب  هر  هب  ناج  دـنهد  هک  لد  هتـسکش  ناقـشاع  همه  ود  ماـخ  یکی و  هتخپ  ناـشباوج ، مهد  هچ  نم  ناـیم  رد  قشع  تبحـص  نم ،
تیأر اذاف  یضر  امب  تیضر  دقلف  هفیسب  ماقتـسا  دقل  هنگیب  نم  نتـشک  یپ  متـس  هرز  منـص ، نآ  رگا  البلا  مغلا و  لسالب  تمجلا  کقوش 
ياهله البرک  هب  دیهـشلا  انا  هک  ورف  دش  ههقهق  طاشنب و  وا  رب  الب  توص  دـندز  هک  وخ  ورب  هم  نآ  فصو  نم و  امناک  حابـصلا  علط  هلامج 
تـسا نیعلاةرق  زا  نیئاپ  عملم )  ) مهرد ياهرعـش  المرب  رهاظ و  شاف و  هدـش  نایع  ام  ربلد  روهظ  هک  نامز  نیا  هلهله  دیـشکب  نایماما  هورگ 

منص ز نآ  رگا  الب  هر  هب  ناج  دنهد  هک  لد  هتسکش  ناقـشاع  همه  هحفص 198 ] البلا [  مغلا و  لسالـسب  تمجلا  کقوش  تابذج  [ . 167]

تیئاهب عماج  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رگا  يردنلق  هار  مسر و  نم و  يدنکـس  هاج  کلمب و  وت  یـضر  امب  تیـضر  دقلف  هفیـسب  ماقتـسا  دـقن  هنگیب  نم  نتـشک  یپ  متـس  هر 
اـشت امب  تغلب  دـقلف  اذ  لثمب  تلعف  اذاف  نطو  انف  کـلمب  اـمنب  نم  اـم و  لزنم  رذـگب ز  ازـس  ارم  تسدـب  نیا  رگو  يروخ  رد  وت  تسـشوخ 

ور هچز  یلتعا  کتعلط  عاعش  تقرشا و  کهجو  تاعمل  امناک  حابصلا  علط  هلامج  تیأر  اذاف  مرتسب  هب  داهن  یمدق  مرگمتـس  راگن  يرحس 
هچ الب  مشح  مغ و  هپـس  ملد  رد  هب  دز  همیخ  همه  دـندز  الب  سوک  وچ  الو  وا ز  تسلا  لبط  باوجز  یلب  یلب  هک  نزب  ینزن ؟ مکبرب  تسلا 

نایبورک لیخز  بش  همه  وا  قشع  توعد  ناوخ  یپ  الزلزتم  اکدک  دتم  هتلعج  هتککـصف و  لد  روط  هلق  هب  مینز  یتریح  شتآ  هکنآ  شوخ 
انا هک  ورف  دـش  ههقهق  طاـشنب و  ورب  ـالب  توص  دـندز  هک  وربوخ  هش  نآ  فصو  نم و  الـصلا  هدزمغ  هورگ  هک  ینمیهم  ریفـص  نیا  دـسر 

نایماما هورگ  ياهله  الجلجم  یلع  یکب  رهم و ال و  الا  یـشمف  نم  گرب  دـش و  نم  زاـس  یپ  نم  گرم  يهلاـن  دینـش  وچ  ـالبرکب  دیهـشلا 
اقلطم هقلطم  دوجوز  اقب  سوه  دوب  ناترو  اقل  عمط  دوب  ناترگ  الم  رب  رهاظ و  شاف و  دش و  نایع  ام  ربلد  روهظ  هک  نامز  نیا  هلهله  دیشکب 

وت ینک » اطخ  هدرکن  ادخ  هک  نیمه  زا  دوب  ممغ  همه  « » نیمغ نم  مریت و  هب  ینز  هک  نیمک  رد  هدیـشک و  نامک  وت   » دیوشب ال منـص  نآ  رب 
هحفص 201 ] گنهن ال [  شورخ  ونشب  مدبمد  و  یطوط »  » وچ نیشنب  مد  دوجو  رحبز  ینز  هچ  یتریح  یهام  سلف  هک 

باب لوصا  اهراتفگ و  زا  ياهراپ 

باب لوصا  اهراتفگ و  زا  ياهراپ 

هراشا

سک ره  .( » برعم نآ  همجرت   ) تسا نینچ  باب  هتفگ  برعم  نتم  هداد ، رارق  بجاو  ار  نآ  ماکحا  نآرق و  خـسن  دوخ  يهتفگ  نیا  هب  باـب 
مراهچ زور  دیشروخ  بورغ  زا  هقیقد  هدزای  ود و  تعاس  نآ  تعاس و  زور  زا  ینعی  دشابیم » یجان  تمایق  بش  ات  هدوب  نآرق  تعیرـش  رب 

تسا و هدوب  يو  توعد  نالعا  باب و  رما  راهظا  يادـتبا  تقو  نآ  رد  اریز  تسا ؛ يرجه  لاس 1260  لوالايدامج  هاـم  مجنپ  بش  لوا  و 
دـنک و یچیپرـس  وا  رماوا  تعاـطا  زا  خـیرات  نیا  زا  سک  ره  نیارباـنب  دـشابیم  دوخ  توعد  هب  يو  ماـیق  رـشن  رـشح و  ثعب و  زا  دوصقم 

تیاهن تسا ، رده  شنوخ  دهاج و  رفاک  دـنک  تفلاخم  وا  اب  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخ  نایـصع  قسف و  هب  موکحم  دریذـپن  ار  وا  ياههتفگ 
نیملسم هچ  نآ  هن  تسا  دمحم  یـسیع و  یـسوم و  نیب  نآ  اریز  تسا ؛ نآرق  رد  روکذم  خزرب  نآ  تسا و  باب  تاقالم  دنوادخ ، تاقالم 

دننام ینکمم  چـیه  هتفگ  دـندش ، هدـیرفآ  باب  ملکت  هب  تادوجوم  ماـمت  دـشابیم ، باـب  ءاـقل  رد  ءاـنف  زا  هیاـنک  گرم  [ 168  ] دنیوگیم
باب تسا ، روکذم  نایب »  » رد هک  نانچ  دوشیم  هدش و  هدیرفآ  باب ) ینعی   ) تقیقح هرجـش  هتفگ  هب  ءایـشا  مامت  اریز  تسین ؛ باب  يهتفگ 

وا نایب  سپ  دشابیم  یـسیع  زا  لضفا  دمحم  هچ  نانچ  دنیوگیم : دندرگیم . وا  مالک  رود  هشیمه  رون  ران و  تسا  ءایـشا  همه  روهظ  أدبم 
رد ار  وا  هک  یماگنه  دندمحملآ و  زا  رظتنم  مئاق  راظتنا  رد  هک  نینمؤم  نیملـسم و  رب  فا  سپ  فا ! دیوگیم : تسا و  نآرق  زا  لضفا  زین 
زا ینعم  کی  نیا  دنکیم و  ینادـنز  وکام ) رد  قیرهچ  يهعلق  ینعی   ) هوک رد  ناشدوخ  تسد  هب  ار  وا  یلو  دـننکیم  راختفا  دـننیبب  باوخ 
هک دشابیم  فسوی  زا  یتنـس  وا  رد  همجرت : يرتشی ) عابی و  فسوی  نم  دنـس  هیف  : ) دیوگیم نم  يهرابرد  هک  تسا  دمحم  يهتفگ  یناعم 
ریغ ار  بتک  مولع و  مامت  سیردت  ملعت و  میلعت و  باب  دهدیم  يزوس  باتک  نامرف  باب  هحفص 202 ] [ . ] 169  ] دوشیم شورف  دیرخ و 

رد دوخ  سدـقا  باتک  رد  اهب ! یلعنیـسح  ازریم  هچ  نآ  دـهدیم  یهاوگ  بلطم  نیدـب  هک  ناـنچ  تسا  هدرک  مارح  شدوخ  ياـهباتک  زا 
یناف و ار  اهباتک  همه  دیاب  هک  هدش  لزان  نایب  رد  هچنآ  زا  ار  امـش  دنوادخ  : » تسا نینچ  يو  ترابع  نتم  تسا . هدومن  رکذ  هحفص 22 

یهتنم هک  يزیچ  هن  دیناوخب  دشاب  دیفم  امـش  لاح  هب  هک  ار  یمولع  نآ  هک  میهدیم  هزاجا  امـش  هب  نونکا  ام  دومرف و  فاعم  دـیزاس  دوبان 
دعب وا و  نامز  رد  باب  هب  نینمؤم  هک  دوب  تهج  نیا  هب  دیشاب ». هتشاد  تفرعم  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  زا  نیا  دوش و  مالک  رد  هلداجم  هب 
باب مکح  درک و  مایق  ءاهب  ات  دندرکیم  افتکا  باب  بتک  ندناوخ  هب  دندینازوسیم و  نآ  ریغ  هقف و  زا  ار  یملع  بتک  عیمج  نآرق و  وا  زا 
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داد و رارق  نیجوز  ياضر  هب  طورـشم  ار  نآ  طقف  دومن و  دودـحم  ار  جاودزا  عوضوم  باب  سپ  تشذـگ . اقباس  هک  ناـنچ  دومن  خـسن  ار 
جاودزا تسنیا : سدقا  ترابع  نتم  درک . خسن  زین  ار  مکح  نیا  ءاهب  یلو  تسنادن  ربتعم  ار  ءایلوا  دروم  رد  دوهش  لیکو و  ای  یلو  تیاضر 

نیفرط ياضر  زا  دـعب  ار  نآ  دـشاب ؛ رارقرب  دابع  داحتا  یتسود و  میهاوخیم  ام  نوچ  هتـشگ و  دودـحم  نیفرط  تیاضر  هب  نایب  باـتک  رد 
راک نیا  میراد و  مکح  نیا  رد  مه  يرگید  دصاقم  ام  دوشن ، لصاح  مدرم  نایم  یتوادع  هنیک و  ات  میداد  رارق  ردام  ردپ و  نذا  هب  طورشم 
هناخ نینچ  مه  اهنآ و  ءایـصوا  نیلـسرم و  ءایبنا و  زا  ناگتـشذگ  ياهرازم  عاقب و  عیمج  ندرک  بارخ  نآ  زا  سپ  دـش . عقاو  اضق  قباـطم 
يور رب  یگنـس  هک  دوش  بارخ  يروط  دـیاب  اهنآ  هک  داد  مکح  درک و  بجاو  ار  مالـسا  ریهاـشم  همئا و  ریاـس  روبق  ربمغیپ و  ربق  هبعک و 

رد ار  اـهنآ  هک  یـصوصخم  تیفیک  هب  رگید  يهـعقب  هدزوـن  هـک  درک  بـجاو  ناـیباب  رب  دـنامن و  یقاـب  یتـشخ  يور  رب  یتـشخ  یگنس و 
لخاد یـسک  ره  دننک و  دای  اهنآ  رد  ار  وا  هحفـص 203 ] مسا [  دننک ، ترایز  ار  اهنآ  و  دنزاسب ، تسا  هدرک  فیـصوت  دوخ  ياهباتک 

یئاهنامه اهنآ  زا  نت  هدـجیه  هک  دـشاب  رفن  هدزون  مان  هب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  هعقب  هدزون  زا  باـب  دـصق  دـشاب . ناـما  رد  دوشیم  اـهنآ 
ددع هک  دشاب  شدوخ  مه  رفن  کی  دندیمانیم و  یح  ددـع  ار  اهنآ  دوب و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اهنآ  شدوخ  تایح  رد  هک  دـندوب 
رکذ هیانک  امعم و  زغل و  دننام  یتارابع  اب  ار  اهنآ  هک  دشاب  یتاصخـشم  تافـص و  دجاو  هک  یـسک  شدوخ  زا  دـعب  دوش و  لیمکت  هدزون 

؛ دش ادـیپ  وا  تما  رد  يردـتقم  درم  هاگره  هک : دومن  تیـصو  درک و  خـسن  یلک  روط  هب  لطاب و  ار  هلا  تیب  جـح  نآ  زا  دـعب  تسا . هدومن 
رد ار  وا  تدالو  لحم  يهناخ  دشاب ؛ هتـشاد  تعاطتـسا  سک  ره  تشذگ و  اقباس  هچنانچ  دنک  بارخ  دشابیم  هکم  رد  هک  ار  ادخ  يهناخ 
الاب ار  شنامتخاس  راوید و  دنک و  دنلب  ار  هناخ  نآ  برد  هناتسآ  دشاب  هتـشاد  تعاطتـسا  سک  ره  هک  دوب  هدرک  دیکأت  و  دنک . جح  زاریش 

نآ فارطا  ياهنیمز  هب  جایتحا  ترامع  نآ  يهعـسوت  يارب  رگا  دنک و  تعنامم  ار  وا  یـسک  دـیابن  دـنک و  یـشاقن  يزیمآگنر و  هدرب و 
دنتسین عیطتسم  هک  یصاخشا  هک  هدومن  مارح  زین  و  دیهدب ! نم  هب  ار  شتمیق  مشابیم و  اهنآ  کلام  نم  دیوگب  درادن  قح  یسک  دش  ادیپ 

نآ جح  هب  اصخـش  ناشدوخ  هک  هداد  رارق  بجاو  اهعیطتـسم  رب  هکلب  دـننک  تباین  دنـشابیم  عیطتـسم  هک  یـصاخشا  زا  هناخ  نآ  جـح  رد 
هب فاوط  بش  رد  هک  هداد  روتسد  مه  ار  اهنآ  ار و  زاریش  رد  دلوتم  ياهنز  رگم  تسا  هتشاد  فاعم  هناخ  نآ  جح  زا  ار  نانز  دنورب  هناخ 

هدزون لاقثم  ره  هک  دـنهدب  نایباب  يهکـس  زا  دـقن  لاقثم  راهچ  جـح  ضوع  زا  هک  درک  بجاو  نادرم  رب  دوخ  رما  رخاوا  رد  و  دـنروآ . اج 
دنهدب و شاهناخ  مادخ  زا  نت  هدزون  هب  ار  رکذلا  قوف  غلبم  هک  تشاد  ررقم  و  داد . رارق  هعفد  کی  رمع  تدم  رد  ار  نیا  دشابیم و  مدـنگ 

یلاع ياـنب  اـب  رگید  دجـسم  هدـجیه  هک  دوب  هتخاـس  بجاو  داد . رارق  مارحلادجـسم  تسا  هدـش  دـیلوت  نآ  رد  يو  هک  ار  ینیمز  هعطق  نآ 
هدزون هب  ار  لاس  سپس  درادن . ریذبت  فارـسا و  ینـشور  اریز  دنرادهاگن ؛ نشور  ار  اهنآ  فارـسا  دح  هب  ولو  دنناوتیم  ردق  ره  دنزاسب و 

یبرع رد  و  هدیدزد ) جنپ   ) مان هب  مه  رگید  زور  جنپ  سپ  دوشیم  زور  نآ 361  عومجم  سپ  دوب . هدرک  میسقت  زور  هدزون  هب  ار  هام  هام و 
عولط لوا  زا  زور  هدزون  ار  هزور  تشاذگ . ءاه )  ) مایا ار  زور  جـنپ  نیا  مان  درک و  هفاضا  نادـب  هسیبک  رگید  ترابع  هب  و  هقرتسم ) ۀـسمخ  )

دیع ینعی  تسا  هتـشاد  رقم  لمح  جرب  هب  دیـشروخ  لـیوحت  زا  لـبق  زور  هدزون  ار  نآ  عقوم  تسا و  هداد  رارق  بورغ  ماـگنه  اـت  دیـشروخ 
زور جـنپ  تسا و  هداد  رارق  رطف  دـیع  دوشیم  قفاوم  يدـالیم  يدیـشروخ  لاـس  ره  مکی  تسیب و  زور  اـب  هک  ار  یناریا  يدیـشمج  زوروـن 

یـشایع زا  ار  دوخ  هرهب  شتما  ات  تخاـس  هحفـص 204 ] برط [  شیع و  بعل و  وهل و  هب  صوصخم  هزور ، هاـم  لوـخد  زا  لـبق  ار  هسیبـک 
، دـنرواین نامیا  يو  هب  مدرم  هک  یمادام  ددرگ ؛ رهاظ  باـب  هک  یماـگنه  دـیوگیم - : هک  نآ  اـت  [ 170  ] دنوش لوغـشم  هاگنآ  دنرادرب و 

نآ رد  هک  یلاوما  عیمج  ددرگ ؛ حوتفم  نآ  زا  دـعب  اـی  يو  رـصع  رد  هک  يرهـش  ره  دوب و  دـهاوخ  مارح  ناـشدوخ  رب  ناشـسوفن  لاوـما و 
یـسک هب  دشابن ، هدنز  رگا  دوب و  دهاوخ  وا  لام  اهنآ  مامت  دشاب ؛ هدنز  باب  رگا  سپ  دشاب ؛ هدش  عمج  متـس  هار  زا  رگا  دـشابیم  دوجوم 

وا هب  ار  اهنآ  سمخ  دـشاب ؛ هدـنز  باب  رگا  سپ  دـشاب ، هدـش  باستکا  تلادـع  هار  زا  لاوما  رگا  دـشاب و  وا  نیما  يو  زا  دـعب  هک  دـنهدب 
نآ يهیقب  و  دننک . میـسقت  نایباب  نایم  تاواسم  قیرط  رب  ات  دنهدیم  لاملاتیب ) « ) لدعلاتیب  » ءانما زا  رفن  هدزون  تسد  هب  هنرگو  دنهدیم 

تمـسق نوشق ، رد  اهنآ  راک  هجرد و  بسح  رب  شناراکددم  نارای و  رب  دـید  تحلـصم  رگا  ای  درادیمرب . شدوخ  يارب  حـتاف  رادرـس  ار 
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یتح دننکیم . میسقت  نایباب  رب  يواسم  روط  هب  زین  دمآ ، دایز  نوشق  ناگدرکرـس  نوشق و  تجاح  رادقم  زا  هروکذم  لاوما  رگا  دنکیم و 
دـشابیم باوص  هب  برقا  روط  نیا  اریز  دوشیم ؛ هداد  يواسم  نارگید  اب  دـشاب  هتـشذگن  شرمع  زا  رتشیب  هام  شـش  هک  يراوخریـش  هچب 

ره و  دوش . میسقت  روکذم  وحن  هب  دیاب  دمآ ؛ هفاضا  تاریمعت  زا  يزیچ  رگا  و  دوب . دهاوخ  مدقم  میسقت  نیا  رب  رکذلاقباس  عاقب  ریمعت  یلو 
تـسا بجاو  هیباب  تما  رب  و  دوشیم . كاپ  دش  جراخ  رفاک  نآ  تسد  زا  زیچ  نآ  هک  نیمه  دـنک ؛ هیدـه  یباب  کی  هب  يزیچ  يرفاک  هاگ 

ار ناـیب »  » تاـیآ زا  هیآ  هدزون  زور  ره  هک  تسا  بجاو  یباـب  ره  رب  و  دـننک . راـیتخا  ار  نآ  رتاـبیز  رتوکین و  رتهزیکاـپ و  اـیند  عاـقب  زا  هک 
هحفـص یباب [  درم  ره  رب  ادـحا و  یبر  هلاب  كرـشا  ـال  یبر و  هللا  هللا  دـناوخب  ار  رکذ  نیا  هبترم  هدزون  دـشاب  لکـشم  يورب  رگا  دـناوخب و 

هک ار  نایب »  » زا یتایآ  دنک و  تسرد  ياهرئاد  لکش  هک  اهنآ  زا  ینز  ره  رب  دنک و  مسر  ءاهب »  » لکـش هب  يریوصت  هک  تسا  بجاو  [ 205
هداد رارق  بجاو  يزامن  یلفط  هر  ردپ  رب  باب  دشاب . هتشاد  دوخ  اب  رضح  رفـس و  رد  ار  هرئاد  لکیه و  نآ  دسیونب و  نآ  رد  دشاب  هدیزگرب 

زا دعب  نونمآ  لکب  انا  هبترم  هدزون  لوا  ریبکت  زا  دـعب  هداد - : رارق  ریبکت  جـنپ  زامن  نیا  يارب  دـناوخب . دـیاب  لفط  نآ  تدالو  عقوم  رد  هک 
هلاب لک  انا  مجنپ  ریبکت  زا  دـعب  نوتیمم  هلاب  لک  انا  مراـهچ  ریبکت  زا  دـعب  نویحم  هلاـب  اـنا  موس  ریبکت  زا  دـعب  نونقوم  لـکب  اـنا  مود  ریبکت 

ریبکت زا  دعب  نودباع  هللااب  لک  انا  هبترم  هدزون  لوا  ریبکت  زا  دعب  هداد  رارق  ریبکت  شش  نآ  رد  هدرک و  بجاو  ار  تیم  زامن  سپس  نوضار .
لک هللا انا  مجنپ  ریبکت  زا  دـعب  نورکاذ  لک هللا  انا  مراـهچ  ریبکت  زا  دـعب  نوتناـق  لـک هللا  اـنا  موس  ریبکت  زا  دـعب  نودـجاس  لـک هللا  اـنا  مود 

رولب رگا  دـننک و  نفد  رولب  زا  یئاهدـحل  رد  ار  تاوما  هک  تسا  هداد  رارق  بجاو  يو  نورباص . لک هللا  اـنا  مشـش  ریبکت  زا  دـعب  نورکاـش 
ره رب  و  دشاب . شقن  نآ  رب  ادخ  مسا  هک  دننک  يرتشگنا  تیم  ناتشگنا  زا  یکی  رد  هک  هدرک  بجاو  زین  و  یلقیص . گنس  زا  دشابن  نکمم 

يارب هنرگو  وا  يارب  ار  همانتیـصو  نآ  دـشاب  هدـنز  باب  رگا  هاگنآ  دـسیونب  دوخ  يارب  ياهمانتیـصو  هک  هدومن  بجاو  نایباب  زا  يدرف 
، بآ اوه ، شتآ ، هداد : رارق  أه )  ) ددع هب  زیچ  جنپ  ار  تارهطم  باب  درادن . يرابتعا  هنرگو  دـننک  قیدـصت  ار  نآ  اهنآ ، ات  دتـسرفب  وا  انما 

يهیآ هبترم  اب 66  ار  باب ) ینعی   ) هطقن مسا  دشاب  رـسیم  ردـق  ره  هک  تسا : نینچ  نایب  هب  ریهطت  تیفیک  نایب ) ینعی   ) ادـخ باتک  كاخ و 
ره اـب  زین  رهطا و  هللا  تسا : نیا  ریهطت  هیآ  هحفـص 206 ] دوشیم [ . كاپ  سجن  نآ  سپ  دنناوخب  سجن  زیچ  نآ  رب  ریهطت  دـصق  هب  ریهطت 

رارق رهطم  رهاط و  ار  هیباب  نز  یباب و  درم  ره  ندب  یناوخب . ریهطت  هیآ  دیاب  ینک  ریهطت  ار  یـسجن  زیچ  یتساوخ  هک  هعبرا  رـصانع  زا  مادک 
ره رب  هداد ، رارق  كاـپ  [ 171  ] ار هدنرچ  ریغ  هدـنرچ و  تاناویح  تاعوفدـم  تسا ، هداد  رارق  كاپ  دـیآیم  نهد  زا  هک  ینوخ  تسا . هداد 

شدوخ هدنهدشحف  یلو  دشابیم ؛ یعطق  بجاو  هید  نیا  نتخادرپ  دهدب ، هید  يو  ءانما  ای  باب  هب  هک  هدرک  بجاو  یئوگازسان  شاحف و 
نز یباب و  درم  چیه  رب  دشابیم . الط  لاقثم  جنپ  دون و  یشحف ، ره  يارب  هید ، رادقم  دنک  هبلاطم  وا  زا  دناوتیمن  یسک  دهدب و  دیاب  ار  هید 

رـشع عست و  عست  رادقم  هب  هچرگا  دـیامن  يرادربهرهب  دـنک و  فرـصت  دوخ  لوقنمریغ  كالما  لوقنم و  لاوما  رد  هک  تسین  زیاج  ياهیباب 
یـسک دشابیم ، يو  ءانما  باب و  رظن  هب  هتـسب  ندرک  كاپ  تیفیک  دنـشاب  هدرک  كاپ  ار  اهنآ  يو  ءانما  ای  باب  هک  نآ  رگم  دشاب ؛ رـشع 

همه هب  دنناوتیم  هک  دنتـسه  اهنآ  هکلب  دننکیم ، كاپ  نینچ  نیا  ارچ  دننکیم و  راتفر  هنوگ  نیا  ارچ  هک  دنک  داریا  اهنآ  هب  درادـن  قح 
. دوشیم هرداصم  لالح و  يو  ءانما  باـب و  رب  شلاوما  ماـمت  درواـین  ناـمیا  يو  هب  دونـشب و  ار  باـب  توعد  یـسک  ره  دـننک . داریا  سک 

هللا هام  لوا  زور  يارب  دناوخب و  ار  دنوادخ  ءامـسا  زا  يرکذ  هبترم  جـنپ  دون و  هام  زا  يزور  ره  هک  هداد  رارق  بجاو  یباب  درف  ره  رب  سپس 
تالماعم رد  یضارت  لوا . دننامب  ددرگیم  رب  سپـس  مهدزون  زور  ات  نینچ  مه  تسا و  هداد  صاصتخا  ار  مدقا  هللا  مود  زور  يارب  مظعا و 

ار یلاقثم  ره  لاقثم و  ار  الط  نزو  دحاو  هحفص 207 ] تسا [ . هداد  رارق  دتـس  داد و  ساسا  نآ ، دایز  مک و  تدم و  سنج و  تمیق  رد  ار 
هتشاذگ مان  رانید ، کی  ار  یئزج  ره  هک  تسا  هدرک  میسقت  ءزج  رازه  هد  هب  دشابیم  دوخن  هدزون  هک  یلاقثم  نیا  هداد و  رارق  دوخن  هدزون 

یسک ره  رب  دوشیم  میسقت  رانید  رازه  هب  هک  هداد  رارق  صلاخ  هرقن  لاقثم  کی  دوشیم  هدیجنـس  هرقن  اب  هک  ار  يراک  دحاو  تمیق  تسا .
هرقن زا  الط  رادـقم  نیا  تمیق  لداعم  اـی  ـالط  لاـقثم  باصن 541  دـح  هدومن  بجاو  ار  ةوکز  نداد  دـشاب  باـصن  کـلام  لاـس  کـی  هک 

هب شتایح و  رد  باب  دوخ  هب  رانید ، هاجنپ  لاقثم  ره  زا  رانید و  دـصناپ  الط  لاقثم  ره  زا  هک  تسا  بجاو  رادـقم  نیا  کـلام  رب  دـشابیم .
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شدوخ دنزاسن . رتدایز  دلجم  هدزون  ار  شیاهباتک  دادـعت  وا  زا  دـعب  هک  هدومن  بجاو  دوخ  ناوریپ  رب  دزادرپب . شندرم ، زا  دـعب  وا  ءانمأ 
نونف مولع و  يارب  دلجم ، شـش  شریـسفت  يارب  دلجم ، هس  شتاجانم  يارب  دـلجم ، هس  شتایآ  يارب  هدومن : میـسقت  قیرط  نیدـب  ار  اهنآ 
ررقم يدودح  دنـسیونیم  هک  یفورح  دادعت  رد  ناگدننک  خاسنتـسا  ناگدنـسیون و  يارب  دلجم . شـش  تسا  هدرک  نیودـت  هک  ياهفلتخم 

بکرم اب  ار  يو  بتک  هک  هدومن  بجاو  متح و  دنمانب ، تیب  کی  ار  بارعا  هد  ره  تیب و  کی  ار  فرح  یس  ره  تسا : نینچ  نآ  هتـشاد و 
دراو یتعامج  رب  ای  رفن  کی  رب  یباب  رفن  کی  رگا  هک  تسا : هدرک  نیعم  رارق  نیدب  يدعاوق  تیحت  مالس و  يارب  دنـسیونب . هایـس  هن  خرس 

ای رفن  کـی  رب  هیباـب  نز  کـی  رگا  و  دـنیوگب . مظعا » هللا   » شباوج رد  تعاـمج  اـی  درف  نآ  دـنک و  ربکا  هللا  نتفگ  هب  ترداـبم  دـیاب  دوش ؛
رب تشذـگ  هچناـنچ  ار  جاودزا  ساـسا  دـنیوگب . لـمجا » هللا   » شباوج رد  تعاـمج  اـی  رفن  نآ  دـیوگب و  یهبا » هللا  « ؛ دوـش دراو  یتعاـمج 

يریام و بر  یش  لک  بر  ضرالا  بر  تاومسلا و  بر  هللا  انا  : » تسا هتشاد  ررقم  هجو  نیدب  ار  دقع  يهغیص  داد و  رارق  نیفرط  تیاضر 
نیجوز دنسیونب و  ار  حاکن  يهلابق  نآ  زا  دعب  و  دیوگب . اهنیعب  ار  هلمج  نیا  مه  نز  دنک و  رکذ  ار  هیرهم  سپ  نیملاعلا » بر  يریالام  بر 

ار هیرهم  لقادح  دنشاب . رضاح  يدوهش  طقف  هک  دومن  بیوصت  شرما  لئاوا  هن  رخاوا ، رد  سپ  دشاب . هقیثو  اهنآ  نایم  ات  دننک  رهم  ار  نآ 
دهاوخب یـسک  رگا  تسا . هدرک  نیعم  هرقن  رادقم  نیمه  نایتاهد  يارب  الط و  لاقثم  جـنپ  دون و  ار  رثکادـح  لاقثم و  هدزون  نایرهـش  يارب 

دقع دوش  هفاضا  طاریق  کی  یتح  رارق  نیا  زا  رگا  و  دسرب ، رثکادـح  هب  ات  دـنک  هفاضا  هدزون  هدزون  دـیاب  دـنک  هفاضا  لقادـح  زا  ار  هیرهم 
درک و ادـیپ  فارـصنا  شاهجوز  زا  جوز  رگا  تسا : نینچ  عوضوم  نیا  رد  يو  نایب  داد و  رارق  درم  تسد  هب  ار  قالط  دوب . دـهاوخ  لـطاب 

لالخ رد  رگا  سپ  دـنک ، يریگهرانک  وا  زا  مامت  لاسکی  ینعی  هام  هدزون  هک  دوب  دـهاوخ  بجاو  يو  رب  سپ  درک ؛ لصاح  قـالط  رب  مزع 
هام هدزون  ءاضقنا  زا  دعب  هنرگو  دنام ، دنهاوخ  یقاب  لاح  نامه  هب  دش ؛ فرصنم  دوخ  هحفص 208 ] مزع [  زا  و  دیدرگ ، نامیشپ  تدم  نیا 

ار ینز  ره  زور . هدزون  نتـشذگ  زا  دـعب  رگم  تسین  زئاج  هقلطم  يهجوز  هب  عوجر  رگید  دـش  عقاو  قالط  هک  یماـگنه  دـهدیم و  قـالط 
درک مارح  ار ، دوخ  روهظ  زا  لبق  ینامسآ  بتک  ندناوخ  تشذگ  هک  نانچ  دوشیم . يدبا  مارح  سپـس  داد و  قالط  هبترم  هدزون  دوشیم 

ره لـقن  و  تسناد ، لـطاب  وـغل و  شدوـخ  بتک  زا  ریغ  هب  ار  یلالدتـسا  ره  داد . رارق  بجاو  ار  یملع  بـتک  عـیمج  اـهنآ و  ندـینازوس  و 
ثاغتـسملا فورح  ددـع  هب  یئاهلاس  ات  يو  نید  هک  هدومن  حیرـصت  اررکم  هدرک . عونمم  دوخ  باتک  تاـیآ  زا  ریغ  ار  یتمارک  هزجعم و 

ره دروایب  یماکحا  ای  تایآ  باتک و  ددرگ و  رهاظ  تدـم  نیا  لالخ  رد  یـسک  ره  و  دوب ، دـهاوخ  یقاـب  لاـس ) کـی  یـس و  رازه و  ود  )
، درک دـهاوخ  رهاظ  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  ینعی  هللا » هرهظی  نم   » تدـم نیا  زا  دـعب  رگا  و  [ 172  ] درک لوبق  دـیابن  وا  زا  زگره  دـشاب  سک 

يو اب  تفلاخم  هضراعم و  اریز  دوب : دهاوخن  اور  وا  اب  تعنامم  هضراعم و  سپ  ددرگ ؛ یعدم  ار  يدیدج  رما  دروایب و  یتایآ  دوش و  رهاظ 
زا يدرف  ره  رب  هتـسناد و  زئاـج  ناـنز  نادرم و  يارب  زا  ار  هرقن  ـالط و  لامعتــسا  ریرح و  ساـبل  ندیــشوپ  باـب  دـنکیم . نوزحم  ار  باـب 

دشاب شوقنم  نودباع » هل  لک  قح و  هللا  نودام  قح و  هللا  لق   » نآ رب  هک  خرس  قیقع  نیگن  هرقن و  زا  يرتشگنا  هک  هتسناد  بجاو  شناوریپ 
اهنآ ندز  هدرک و  مارح  بدؤم  ملعم و  رب  دشاب  رتمک  لاس  جنپ  زا  ناشنـس  هک  ار  ینادرگاش  ندز  ناکدوک !! رب  تامارک  دننک . تسد  رد 

ناشندب تشوگ  رب  تبرض  دننزن و  تبرـض  جنپ  زا  شیب  هک  نآ  طرـش  هب  اما  هتـسناد  زئاج  اصع  اب  دشاب  رتالاب  لاس  جنپ  زا  ناشرمع  هک  ار 
لهأتم هدـننز  رگا  سپ  دـننزب ، ناشندـب  شوگ  رب  ای  دـننزب و  تبرـض  جـنپ  زا  شیب  رگا  دروخب و  ناشـسابل  فارطا  رب  هکلب  دـنکن ، تباصا 

وا زا  دعب  و  باب ، هب  الط  لاقثم  هدزون  دـیاب  دـشاب ، بزع  رگا  و  دوشیم ، مارح  شلایع  اب  تعماجم  زور  هحفص 209 ] هدزون [  وا  رب  دشاب ،
زین و  دننک . يزاب  دیع  مایا  رد  ات  دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  و  دننیـشنب ، یـسرک  يور  رب  نادرگاش  هک  هداد  روتـسد  باب  دـهدب . شئانمأ  هب 

ياههناخ زا  کی  ره  يارب  دشاب ، هتشاد  رد  جنپ  دون و  هک  دنزاسب  یترامع  زاریـش  رد  شتدالو  لحم  هناخ  ناکم  رد  هک  هتـشاد  ررقم  رما و 
يراهب لادتعا  زور  دوشیم و  یبرغ  یگنرف  سرام  مکی  تسیب و  اب  قفاوم  هک  ار  یـسراف  هام  نیدرورف  لوا  زور  دشاب . رد  کی  مدرم  ریاس 

ردق ره  هک  هدومن  بجاو  دوخ  ناوریپ  رب  تسا . هدیمان  ناوضر  دیع  داد و  رارق  دوخ  هب  صوصخم  رطفدیع و  تسا ، نایناریا  زورون  دـیع  و 
دیع نیا  تدم  دشابن . رتشیب  عون  جـنپ  زا  هک  نیا  طرـش  هب  دـننک  هدافتـسا  اهنآ  زا  دـیع  نیا  رد  دـنزاس و  مهارف  اهتمعن  زا  دـشاب  نکمم 
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یح و فورح  ددع  هب  هک  يو  يانما  رفن  هدجیه  يارب  رگید  ياهزور  باب و  دوخ  هب  صوصخم  لوا  زور  دش ، رکذ  هچنانچ  و  زور ، هدزون 
نمهیملا وه  الا  هلا  ـال  هنا  هللادهـش   » رکذ نیا  ندـناوخ  دـیع  بش  رد  دراد . صاـصتخا  دنـشابیم  یح  يادهـش  اـی  یح  باحـصا  هب  بقلم 

لاقتنا ینعی  يراهب  لادتعا  زا  لبق  زور  هدزون  يهزور  هدومن  دـکؤم  مارح  ار  زورون  لوا  زور  يهزور  هتخاس . بجاو  هبترم  ار 366  مویقلا »
هچ وا و  تایح  رد  هچ  لاس  ره  باب  ناوریپ  تسا . هدومن  بجاو  نآ  بورغ  ات  دیـشروخ  عولط  زا  ار  لمح  جرب  هب  توح  جرب  زا  دیـشروخ 

بعل و وهل و  هب  زور  نیا  رد  نایباب  اـقباس  دـشابیم . باـب  تدـالو  زور  زور  نیا  اریز  دـننکیم : میظعت  ار  مرحم  لوا  زور  شتاـمم  زا  دـعب 
زا یکی  رگا  دـنزادرپیم . نآ  لاثما  نداد و  اولح  تایحت و  تراـیز و  هب  اـهنآ  ضوع  هب  نونکا  یلو  دـندرکیم ، ماـیق  تارکنم  ءاـشحف و 

يدعت ملاظ و  نآ  ملظ  ولج  دنک و  تردابم  يریگولج  هب  دیاب  دنکیم  زواجت  يدعت و  ای  متس  ملظ و  یباب  رمع و  هب  يدیز  هک  دنیبب  نایباب 
سپـس و  دوشیم ، مارح  وا  رب  شنز  زور  هدزون  دـنک ؛ یتسـس  نآ  زا  يریگولج  رد  اـی  دـنک  لـفاغت  لـهاجت و  رگا  دریگب و  ار  يدـعتم  نآ 
هزادنا هحفـص 210 ] نیمه [  هب  دشاب  هتـشادن  تردـق  رگا  و  دـنک ، كاپ  هانگ  نیا  زا  الط  لاقثم  هدزون  نادـب  ار  دوخ  هک  ددرگیم  بجاو 
تردق هنوگ  چـیه  هچنانچ  دـننک ، تمـسق  نایوگناذا  ای  ءارقف  رب  اهنآ  ات  دوشیم  هداد  نایباب  يادهـش  هب  هروکذـم  يهرافک  دـهدب ، هرقن 

ال : » دیوگب نینچ  دیاب  راک  عورش  ماگنه  يرگراک  ره  ددرگ . لالح  وا  رب  شنز  ات  دنک  رافغتسا  هبترم  هدزون  دیاب  سپ  دشاب ، هتـشادن  یلام 
رب دهد . روطخ  شبلق  هب  طقف  ار  هلمج  نیا  تسا  زئاج  نیملاعلا .» بر  يریالام  بر  يریام و  بر  ضرالا و  تاومـسلا و  بر  هللاذه  نلمع 

بورغ زا  بش  نیا  يادـتبا  هدـیمان . دـحاو  لـیل  ار  بش  نیا  دـنک . صلاـخ  ار  دوخ  لاـس ، زا  یبـش  هک  هدرک  بجاو  شناوریپ  زا  يدرف  ره 
نیا دناوخب . ار  نآ  یپ  رد  یپ  و  دنک ، باختنا  ار  ادـخ  ءامـسا  زا  یکی  طقف  تسا : بجاو  تدـم  نیا  رکذ  يارب  تسا . دـعب  زور  دیـشروخ 
سپ دشاب ، هناخ  هدزون  ياراد  هک  دنک  مسر  یلکـش  یهام  ره  رد  هک  هدرک  بجاو  شناوریپ  زا  يدرف  ره  رب  دوش . دایز  مک و  دیابن  تدـم 
نیمه هب  زین  رگید  هام  درادـب . هارمه  دوخ  اب  رخآ  ات  ار  مسلط  نیا  دـنک و  رپ  نآ  لاثما  و  رهظا » هللا  مظعا -  هللا   » رکذ نیا  زا  ار  اـههناخ  نآ 

دیاب روکذم  رـصق  دزاسب ، شدوخ  يارب  باب  مان  هب  یللجم  رـصق  هک  هدومن  بجاو  دشاب  رما  یلوتم  هک  یهاشداپ  ره  رب  لاس . رخآ  ات  مسق 
دنک . ادیپ  رارقتسا  رگید  روصق  رد  هن  رصق  نیا  رد  طقف  هاشداپ  و  دشاب ، هتشاد  يدورو  رد  دون  یجورخ و  رد  جنپ  دون و 

لیصفت هب  باب  ماکحا  زا  ياهراپ 

هراشا

رتشیب دش و  خسن  هللاءاهب  هلیـسو  هب  نآ ، زا  سپ  دیـشک و  لوط  لاس  دودح 10  رد  نآ  رمع  ماود و  تدـم  هک  درک  عضو  ینیئآ  باب  دـیس 
ماود تدم  باب  هک  تفگ  دـیاب  هتبلا  تسا . يرایـسب  دودـح  ماکحا و  ياراد  فصو  نیا  اب  یلو  دـیدرگ ؛ لطاب  وغل و  شدودـح  ماکحا و 

يو . ماکحا  هب  یهاگن  لاح  تسا ، هدوب  هدرک  داهنشیپ  لاس  رازه  ار  شدوخ  نیئآ 

ثرا ماکحا 

تـسا فلاخم  ریاـغم و  مالـسا  نید  ثرا  داوم  اـب  نآ  دراوم  يهمه  هک  تسا  ثرا  هب  طوبرم  هدروآ  دوخ  نیئآ  رد  هک  یماـکحا  نیرتمهم 
هدرک تیصو  رگا  هک  تسا  هدرم  دوخ  اهنآ  زا  یکی  هک  هدرمش  هورگ  تفه  ار  هدرم  ناثراو  نایب ، باتک  رد  باب  هحفص 211 ] [ . ] 173]

؛ یـسراف هب  مه  یبرع و  هب  مه  نایب ، باتک  متـشه  دحاو  رد  ار  مکح  نیا  و  دـهد ؛ صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاوما  موس  کی  دـناوتیم  دـشاب ،
موی دادـعا  یف  اندرا  دـق  امب  متنا  مکلعل  مکنیب  انمـسقدق  امب  نمـسقنتلف  نوثروت . هللا  کلم  نم  متنا  ام  ثلاثلا  یف  نا  و  : » تسا هتـشون  نینچ 
امتاخ رشع  ۀعـست  هفیطلا و  ساطرقلا  نم  [ 174  ] اقاروا رشع  ۀهعـست  هثرا  ول  ثروی  نا  سفن  لک  بحی  نولخدت ... اهیف  مکـسفنا  هللا  روهظ 
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سفن نم  هسفنل  فرـصی  ام  دعب  هملع و  نم  هیخ و  هنبا و  هتحوز و  و  [ 175  ] هما هیبا و  الا  تیملا  نم  ثروی  نا ال  هللا و  ءامـسا  اهیلع  شقنی 
یئاج نآ  زا  هک  نآ  باب  نیا  صخلم  تسا : هدرک  ریسفت  همجرت و  نینچ  ار  تایآ  نیا  یسراف ، تمـسق  رد  دعب  هسفن .» فرعی  ام  یلع  هلام 

تقیقح رـس  هب  تیم  زا  دربن  ثرا  هک  هدش  مکح  تهج  نیا  زا  دـشاب ، تابثا  فرح  هک  ددرگیم  مامت  فرح  تفه  رد  دـیحوت  بتارم  هک 
دحوم دحوتم ، دیحو ، داحو ، دحوا ، لثم : دناوخ ، تفص  نآ  اب  ار  ادخ  ناوتیم  هبترم  تفه  یتفص  ره  هبتر  رد  هک  نانچ  سفن  تفه  رگم 

هک ثرا ، ماکحا  یبرع  تالمج  يهمجرت  تسا .» هدش  ریدـقت  عون  نیا  هک  تسارـس  نیا  زا  رـسک ] هب  یمود  اح و  حـتف  هب  یلوا   ] دـحوم و 
میاهدرک میـسقت  امـش  نایم  ام  هک  نانچ  نآ  ار  ثاریم  دیاب  دیربیم ، ثرا  ادخ  کلم  زا  امـش  هچنآ  موس  ود  انامه  تسا : نینچ  دـش ، لقن 

ره رب  دنوش  لخاد  هحفص 212 ] نآ [  رد  امش  ياهسفن  ادخ  روهظ  زور  ياههرامش  رد  میاهتساوخ  ام  هچ  نآ  هب  امـش  دیاش  دینک ، تمـسق 
ادـخ ياـهمان  زا  یماـن  اـهنآ  رب  هک  يرتشگنا ، هدزون  كزاـن و  فیطل و  ساـطرق  زا  قرو  هدزون  دوخ  ثراو  يارب  هک  تسا  بجاو  سک 

فرـص هچنآ  شملعم و  رهاوخ و  ردارب ، دـنزرف ، نز ، رداـم ، ردـپ ، رگم  هدرم  زا  دربیمن  ثرا  نیا  و  دراذـگ ، ثاریم  دـشاب ، هدـش  شقن 
هقبط تفه  نیا  ایآ  هک  تسا  هدرکن  نشور  تایآ  نیا  رد  باب  دـنادیم . مزـال  دوخ  يارب  هک  هزادـنا  نآ  شایئاراد  زا  دوخ  يارب  دـنکیم 
دوخ ياج  رد  ام  هدرک و  فرطرب  ار  نآ  هللاءاهب  هک  نیا  ات  دوب  یقاب  ماهبا  نیا  دنتوافتم ؟ مه  اب  ندرب  ثرا  رد  ای  دنتـسه و  ناسکی  ناثراو ،

تسا !؟ هدرک  مورحم  هجوز  ثاریم  زا  ار  جوز  باب ، دیس  هک  تسا  بلاج  مکح  نیا  اج  نیا  رد  یلو  درک ، میهاوخ  تراشا  نآ  هب 

نز باجح و  دروم  رد 

تسا و هدرک  نانز  زا  باجح  عفر  درم و  نز و  قوقح  يواست  يهرابرد  وا  هک  تسا  یحیرصت  باب ، نیئآ  بلاج  نیناوق  ماکحا و  زا  رگید 
باب رد  درم ، نز و  قوقح  يواست  مکح  يهرابرد  تسا . هدـش  نایب  فسوی » يهروس  ریـسفت   » باتک رد  باجح ، عفر  ینعی  وا  روتـسد  نیا 

...« یثناروا ارکذ  ناک  ءاوس  ملکتلا  رظنلا و  هل  لـح  ۀـفیاطلا  یف  یبر  يذـلا  نا  یف  : » تسا هدـمآ  نینچ  ناـیب ، باـتک  متـشه  دـحاو  زا  مهد 
نخـس دـننک و  هاگن  رگیدـمه  هب  تسا  لالح  نز  هچ  دنـشاب و  درم  هچ  دـنبای ، شرورپ  ام  ناوریپ  نایم  رد  هک  یناـسک  هک  نیا  رد  همجرت :

نورظنی نیا  تافورحلا  فورحلا و  نم  نایبلا  یف  ونمآ  نیذلل  نذادق  هللا  نا  یناثلا  یف  لق  : » دیوگ باتک  نآ  مهد  دحاو  رد  زین  و  دـنیوگ ...
هللا نهترظن و  مهترظن و  یف  هللا  بحیال  ام  ندهـشی  وا  اودهـشی  نا  ریغ  هحفـص 213 ] نم [  نأشیوا  اوؤاـش  اذا  مهیلا  نرظنی  نا  نه  نهیلا و 
هداد هزاجا  نمؤم  نادرم  هب  نایب  باتک  رد  ادخ  هک  مود ، رد  وگب  همجرت : نویباحتت »... ناوضرلا  یف  هب  متنا  ام  نهنیب  مکنیب و  قلخی  نادیری 

هک هچنآ  هب  دیابن  یلو  دننک . هاگن  دوخ  يهقالع  دروم  نادرم  هب  دنتـساوخ  رگا  هک  هداد ، نذا  مه  نانز  هب  دـننک و  هاگن  نانز  هب  هک  تسا 
رد زین  و  دنـشاب . نانچ  تشهب  رد  دنراد  تسود  هک  دنـشاب  دازآ  نادرم  نانز و  نانچ  نآ  دهاوخیم  ادخ  دننک . هاگن  درادـن ، تسود  ادـخ 

ریرحلا عانقلا  نسحلا و  سبللاب  سودرفلا  ۀـیروح  یلع  نیعلاةرق  اـی  : » تسا هتـشون  نینچ  نیعلاةرق  هب  باـطخ  دیـس  فسوی  يهروس  ریـسفت 
هلعل كالفالا  شرعلا و  ریرـس  یلع  کسدق  تاحفن  اهعمـسا  هدحو و  ضرالا  یف  ءاروحلا  ةأیه  یلع  اهرـصق  نم  اهجورخل  نذا  مث  نسحلا 
نانز هب  نیعلاةرق ، يا  : همجرت اهرعـش »... فلخ  یف  هللا  لعج  دـق  یتلا  تارعـش  سأر  لقا  كرما  نم  نوهتنی  ضرالا  لـها  نم  رکـسلا  لـها 

نوریب ناشیاههناخ  زا  تشهب  ناروح  تروص  هب  دـنیارایبار و  دوخ  دنـشوپب و  ریرح  ياهسابل  یتشهب ، ناروح  دـننام  هک  دـش ، هداد  هزاجا 
، تسا هدرک  داهنـشیپ  ناریا  رب  ار  نیمز  برغم  نانز  عضو  باب ، دننیـشنب ... اهیلدنـص  رب  باجح  نودب  و  دنوش ، دراو  نادرم  نایم  دـنیآ و 

باتک زا  دـیاش  نادرم ، اب  اهنآ  يواست  عامتجا و  رد  نانز  يهبناج  همه  يدازآ  يهرابرد  باب  دیـس  مکح  أـشنم  تفگ  میهاوخ  هک  ناـنچ 
[ . 176  ] دشاب هدش  هتفرگ  هحفص 214 ] نوطالفا [  تیروهمج 

هناگیب نادرم  اب  نانز  طابترا  يدازآ  مکح 
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دوخ هاوخلد  نادرم  اب  هک : تسا  هداد  دنـشاب ، هدوب  میقع  ناشنارهوش  هک  ینانز  هب  ار  هزاجا  نیا  هتـشاذگ و  رتارف  مه  نیا  زا  ار  اپ  بابدـیس 
: تسا هتـشون  نینچ  نایب ، باتک  مراهچ  دحاو  زا  باب 15  رد  ار  مکح  نیا  وا ، دنـشاب . دنزرف  هچب و  ياراد  دـنناوتب  ات  دـننک  رارقرب  طابترا 
ردقی و نم  ۀنس و  رشع  يدحا  یضق  ام  دعب  اهنیب  نبرقتلف  سفن  نم  هسفن  یقبتسی  نا  سفن  لک  یلع  هللا  ضرف  رشعلا  دعب  نم  سماخلا  مث  »
ار بلطم  يهلابند  متشه  دحاو  زا  باب 15  رد  و  ةرمثلا »... رهظی  نا  یلا  نراتخی  ةرمثلا  نع  رخالا  امهدـحا  عنمی  نا  هلمع و  طبحی  نرتقی  ال 

امهدحا نم  رهظی  نا  کلاذ و  یف  دهتجی  نادب  اهبر و ال  هللا  دحوی  سفن  نم  اهنع  یبقیل  لهأتی  نادحا  لکل  ضرف  تسا ...« : هتـشون  نینچ 
ریـسفت همجرت و  نینچ  ار  مکح  نیا  نایب  یـسراف  تمـسق  رد  ةرمثلا .» هنع  رهظی  نال  هنود  نذاب  دـحاو  لـک  یلع  لـح  کـلاذ  نع  عنمی  اـم 

، هدومرف لزان  نایب  رد  هچ  نآ  دحاو و  فورح  وا و  هب  نامیا  زا  دعب  دنوادخ ، هک  یتارمث ، ملاع  رد  هک : نآ  مالک  نیا  صخلم  تسا : هدرک 
نذا هک  نآ  یتح  رما  دشا  هب  نایب ، رد  هدش  رما  و  ریخ ، هب  دنک  رکذ  ار  وا  توم ، زا  دـعب  هک  دوخ  دوجو  زا  تسا  دـنزرف ] ینعی   ] هرمث ذـخا 

اب طاـبترا   ] يرگید اـب  نارتقا  راـیتخا  دـشاب ] میقع  رهوش  اـی  نز  زا  یکی  رگا  ینعی   ] دوش هدـهاشم  یفرط  رد  عنم  ببـس  رگا  هک  هدـش  هداد 
ددرگ .»... رهاظ  اهنآ  دوجو  زا  هرمث  هک  نآ  ات  رهوش ]  ] جوز نذا  هب  یلو  هدش ، هداد  نذا  يرگید ]

تاساجن ماکحا 

نیدب تسا ، هداد  رارق  دوخ  نیئآ  ءزج  ار  اهنآ  هداد و  مالسا  نید  ماکحا  نآ  رد  یتارییغت  تاساجن  تارهطم و  ماکحا  يهرابرد  باب  دیس 
زا باب 16  رد  ار  اههیآ  حالطـصا  هب  نیا  هدینادرگ و  رهاط  كاپ و  دناهدش ، هدرمـش  سجن  هک  مالـسا ، نید  رد  هک  ار  یئاهزیچ  هک  ینعم 

کلاذک هنع و  زرحت  ضرف  مدـع  ةرافلا و  نم  جرخی  ام  ةراهط  مکح  یف  هحفص 215 ] تسا [ : هدرک  لزان  نینچ  نایب ، باتک  مشـش  دحاو 
نم جرخی  ام  زا  نینمؤم  لک  رب  دوب  هدـش  بعـص  هک  نآ  باب  نیا  صخلم  لیبابا . هب  هنومـسی  يذـلا  لـیلا و  یف  يذـلا  ناویحلا  یف  مکحلا 

زا عنام  تسه ، هدوب و  بوبحم  زرحت  تفاظن  تفاطل و  تهج  زا  یلو  تسین  یـسأب  هک  نیا  رب  کـلاذ  هابـشا  وا  لـیللاب ، ریطی  اـم  وا  ةراـفلا ،
هلـضف شوـم و  يهلـضف  هک : تسا  نیا  تاـیآ  نیا  موـهفم  یناـمن ». أدـبم  زا  بـجتحم  هـک  رهطم  رب  رظن  لاـح  ره  رد  ددرگیمن ، تراـهط 

مه دیدرگ و  كاپ  دندربیم ، رـسهب  یتحاران  رد  نینمؤم  تهج  نیا  زا  دوب و  سجن  مالـسا  رد  هک  نآ  دننام  وتـسرپ و  ینعی  لیبابا  يهدنرپ 
هدومرف كاپ  ار  شاـفخ  شوم و  يهلـضف  اـهنت  تاـساجن ، يهمه  ناـیم  زا  باـب  دیـس  هک  تسین  مولعم  دـش . رهطم  شاـفخ  يهلـضف  نینچ 
ناـسنا يهفطن  زا  ار  تساـجن  مکح  [ 177  ] نایب رگید  ياـج  رد  و  تسا . هدـید  ار  شاـفخ  يهلـضف  یـسک  رتمک  نونک  اـت  ـالوصا  تسا !؟

یسک هک  هدش  رهطم  ینم  تسنیا : مکح  يهرمث  باتکلا . یف  هللا  ةرهط  دق  نوقلخت  هب  متنا  يذلا  ءام  نا  یف  : » تسا هتشون  نینچ  هتـشادرب و 
هدـیرفآ نآ  يهلیـسوب  امـش  هک  یبآ  باـب  رد  همجرت : [ . 178 .« ] دـنکن تراـهط  روـطخ  نود  هللا ] رهظی  نـم  ینعی   ] مـظعا زین  نآ  قـح  رد 
يدـهم هللا » رهظی  نم   » اهدـعب هک  تسا  هدوب  نآ  مه  مکح  نیا  تلع  دـینادرگ . رهاط  كاـپ و  ار  نآ  ناـیب  باـتک  رد  دـنوادخ  دـیوشیم ،

ینعی ار ، نارفاک  باب  دیـس  نینچمه  دـیآ . دوجو  هب  رهاط  كاپ و  يهفطن  زا  دـنک ، روهظ  رود  هدـنیآ  رد  هک  دوب  رارق  باب و  نیئآ  دوعوم 
هرامـش ماسقا و  نایب  باتک  مجنپ  دحاو  زا  مراهچ  باب  رد  باب ، دیـس  تارهطم  ماسقا  دـینادرگ . كاپ  دـناهدماین ، رد  وا  نیدـب  هک  یناسک 
لـضف زا  ملاع  دـنوادخ  هک  نآ  باب  نیا  صخلم  [ » هحفـص 216 تسا [ : هتـشون  نینچ  هدرمـش و  عون  هدزاود  ار  اههدننکكاپ )  ) تارهطم

ار وا  دسج  دیامرفیم  لدبم  هک  تسا  نایب  هب  نامیا  لوا  دنتـسه ، رهطم  هک  يرهاظم  هدومرف ... دودعم  رهاظم  تیرهطم  هب  رما  دوخ ، دوجو 
مـسا ثلاث  و  ددرگیم ، رهاظ  یئیـش  دش  عقاو  نآ  زا  ياهیآ  ءاقل  هب  هک  ردق  نیمه  تسه ، نایب ] ینعی   ] هللا باتک  سفن  یناث  و  تراهط ، هب 
لصو نایب و  لها  ریغ  زا  تبسن  عطق  مراهچ  ددرگیم . رهاط  دوش ، هدناوخ  سجن  یئیش  رب  رهطا » هللا   » هک هبترم  شش  تصـش و  هک  تسا ،

 - هعبرا رـصانع  مشـش  وا ، راثآ  لک  و  تسا ] باب  دوجو  دوخ  روظنم   ] وا روهظ  موی  رد  تسا  تقیقح  يهرجـش  مجنپ  تسا ، نایب  لها  اب  وا 
یتـقو رد  اـهنیا  لـک  هک  یئیـش ] تیهاـم  بـالقنا  ینعی   ] هینوـنیک لدـبیام  متـشه  تسا ، سمـش  متفه  تسا  شتآ ] اوـه و  كاـخ ، بآ ، ]
سفن رب  تسین  یسأب  دیآیم ... نوریب  نهد  زا  هک ] ینوخ   ] هک یلمد  مهن  و  دشاب ، هدش  لیاز  یئیش  زا  تساجن  نیع  هک  دنتسه  هدننکكاپ 
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تمحر يهعس  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  اهنیا  لک  دنروآیم ... گنرف  زا  هک  یبابسا  لثم  دشاب ، وا  دزن  یناویح  زا  یئوم  رگا  رازگزامن 
، تارهطم يهیقب  نایم  رد  مالـسا و  نید  زا  سجن ، یئیـش  تیهام  بالقنا  دیـشروخ و  نامیا ، دننام  تارهطم ، نیا  زا  یـضعب  دنـشاب ». ادخ 

[ . 179  ] تسا هدش  سابتقا  نایتشدرز  زا  شتآ  اوه و  كاخ ، بآ ، ینعی  هعبرا - ، رصانع  ندوب  هدننکكاپ 

يراوخابر ندوب  لالح 

نیلماعتم تیاضر  هب  لوکوم  ار  نآ  توبث  و  هدرک ، ساـبتقا  مالـسا  نید  زا  اـجکی  ار  تراـجت  عیب و  ماـکحا  هللاءاـهب  نینچمه  باـب و  دـیس 
مجنپ دحاو  زا  باب 18  رد  هدرمش و  لالح  تسا ، هدش  مکح  نآ  تمرح  هب  تخس  مالسا  رد  هک  ار ، يوبر  عیب  باب  دیـس  یلو  دناهتـسناد .

ياب امهنیب  اضرلا  ققحت  اذا  يرـشلا  عیبلا و  یف  سماخلا  دـحاو  نم  رـشع  نماثلا  بابلا  : » تسا هتفگ  نینچ  هحفـص 217 ] هراب [  نیا  رد  نایب 
يرتشملا و نیب  یـضری  ام  یلع  رجتی  نم  نیب  لیزنتلا  زوجی  ریبک و  وا  ریغـص  نم  يرـشلا  عیبلا و  حـصی  لـمعلا  سفنب  ناـک  ول  ناـک و  وحن 

هدومرف نذا  دنوادخ  هک  نآ  باب  نیا  صخلم  : » تسا هتفگ  نینچ  هدرک و  همجرت  ار  تایآ  نیا  باب  دوخ  ءاهب .» یلع  لجر  یلا  وه  عیابلا و 
عیب و نیفرط  زا  دوش  اضر  مالعتسا  هک  ردق  نیمه  و  ار ، كولم  رح و  ریبک و  ریغص و  هدومرف  نذا  اهنآ و  نایم  اضر  ققحتب  يرش  عیب و  رد 

تـسا بأد  لومعم و  هک  لیزنت ، رد  ار  راجت  دـنوادخ  هدومرف  نذا  دـشاب و  لمع  سفن  ای  هراـشا و  هب  هچرگا  ناـیب ، رد  تسا  حیحـص  ارش 
قح لضف  زا  دنشاب و  هعـس  رد  هک  نآ  ات  دنهد ، رارق  دوخ  تالماعم  رد  لجا  هب  دیازت  صقانت و  هک : نآ  رب  هداد  نذا  ناشیا و  نیب  ام  زورما 

نامه هدینادرگ ، قح  لضف  زا  رکاش  هزاجا ، نیا  يهلیسو  هب  ار  مدرم  هدرمـش و  لالح  زیاج و  ار  نآ  باب  دیـس  هک  لیزنت  زا  روظنم  رکاش ».
بهذ و عبر  عفانم و  زا  لاؤس  نیا  هتشون : نینچ  دوخ  تاقارـشا  باتک  رد  ار ، يوبر  عیب  زاوج  ادخ و  لضف  نیا  مه  هللاءاهب  تسا . يوبر  عیب 

توکلم زا  ار  نایب  نیا  باـب ] ینعی   ] یهبـالا هللاءاـهب  هیلع  نیبرقملا  نیز  هللا  مسا  صوصخم  لـبق  هنـس  دـنچ  دوب ، هدـش  هرقن ] ـالط و   ] هضف
دهاوخ قوعم  لطعم و  روما  دـشابن ، نایم  رد  یحبر  رگا  هچ  دوشیم ، هدـهاشم  هرقف  نیا  هب  جاتحم  سان  زا  رثکا  یلاعت  هلوق  رهاظ  ناـمحر 
بایمک دهدب ، هنـسحلاضرق  ینعی  دنک ، تاعارم  ای  دـیامن و  ارادـم  نطومه ، ای  دوخ و  سنجمه  اب  دوش  قفوم  هک  یـسک ]  ] یـسفن دـنام .

نیا هک  نیح ، نیا  زا  دوقن  حبر  ینعی  میدومرف ، رارق  تسا  لوادتم  سان  نیبام  هک  رگید  تالماعم  لثم  ار  ابر »  » دابعلایلع الـضف  اذـل  تسا 
بوبحم رکذ  هب  طاسبنا  خرف و  ناحیر و  حور و  لامک  هب  ضرا  لها  ات  تسا  رهاط  بیط و  لالح و  هدش  لزان  تیشم  ءامس  زا  نیبم  مکح 

هب ار  نآ  رهاظ  نکال  دندوب و  لوغشم  ابر »  » ندروخب یعرـش  يهعدخ  هلیح و  رازه  دص  هب  يرثکا  ناریا  ياملع  دنـشاب ... لوغـشم  نایملاع 
فاصنا لدع و  اب  دیاب  رما  نیا  نکال  و  نورعـشی -  هماکحا و ال  هللا و  رماوا  هب  نوبعلی  دـندومنیم - ، هتـسارآ  تلیح  زارط  هب  دوخ ، نامگ 

باب مکح  رد  هک  يریگمشچ  عوضوم  هدابعل .» هعـس  هللا و  نم  ۀمکح  هدومن . فقوت  نآ  دـیدحت  هحفـص 218 ] رد [  یلعا  ملق  دوش ، عقاو 
هب هتفگ : هدـشن و  لیاق  شورف  دـیرخ و  هلماعم و  تراـجت و  يارب  یطرـش  دـیق و  هنوگ  چـیه  هک : تسا  نیا  دوشیم  هدـید  يرـش  عیب و  رد 

نیدـقاعتم و طورـش  نمثم و  نمث و  نییعت  نودـب  دوش ، عقاو  هک  كولمم -  هناوید و  كدوـک و  یتـح  سک -  ره  يهلیـسو  هب  هنوـگره و 
تسا . تسرد  طیارش ، رگید 

ندناوخ زامن  تیفیک 

نآ نایئاهب  نایباب و  نونکا  مه  هک  درک  داهنشیپ  ياهزات  زامن  هنوگرگید و  دنهدیم  ماجنا  ناناملسم  هک  ار  ندناوخ  زامن  تیفیک  باب  دیس 
رب هوالع  باب » : » مینکیم هدنسب  دروم  کی  هب  اهنت  اجنیا  رد  ددرگیم  لالم  بجوم  نآ  رکذ  تسا و  لصفم  رایسب  نوچ  هک  دنناوخیم  ار 

نایب یسراف  تمـسق  رد  و  دینادرگ ، مارح  ار  نآ  درک و  تعامج » زامن   » نتـشاد اپرب  تمرح  هب  مکح  داد ، رییغت  ار  ناناملـسم  زامن  هک  نیا 
، دنداتسیایم مدرم  يولج  رد  دنیادخ و  ربمایپ و  رهظم  هک  دندرکیم  اعدا  ینید ، ره  رد  تعامج  ناماما  تسا : هتفگ  نومضم  نیدب  ار  نآ 
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ار تعامج  زامن  یکرـش  نینچ  زا  يریگولج  يارب  دوخ  نید  رد  ام  ور  نیا  زا  دـندادیم ؛ رارق  زابنا  کیرـش و  ادـخ ، تدابع  رد  ار  دوخ  و 
مکناـف تیملا  ـالا  ۀـعامجلا  ةاولـص  ۀـمرح  یف  تسا ...« : هتفگ  هتـسناد و  زیاـج  تعاـمج  تروص  هب  طـقف  ار  تیم  زاـمن  وا  میدرک .» مارح 

؛ دیوش عمج  اجکی  رد  تیم  زامن  ندناوخ  ماگنه  تیم . زامن  رگم  تسا ، مارح  تعامج  زامن  ینعی -  نودـصتقت » يدارف  نکال  نوعمتجت و 
نیا سدقا  باتک  هحفـص 6  رد  هتفریذـپ و  شینئآ  رد  ار  باب  مکح  نیا  زین  هللاءاهب  [ . 180 « ] دـینک تین  يدارفنا ]  ] ادارف ار  دوخ  زامن  یلو 

بجاو امش  رب  ندناوخ  زامن  ینعی  ۀعامجلا » مکح  عفر  دق  ادارف  ةاولصلا  مکیلع  بتک  : » تسا هدرک  لزان  نآ  يارب  هحفص 219 ] ار [  هلمج 
مارح ار  تعامج  زامن  ءاهب  باب و  هک  نیا  تلع  دیاش  [ . 181  ] دش هتشادرب  تعامج  زامن  زاوج  مکح  هک  اریز  ادارف . روط  هب  دش  هتـشون  و 

ار اهنآ  لمع  دناهتـساوخ  هلیـسو  نیدب  دنتـشاد و  یعیـش  تعامج  ماما  اهدـنوخآ و  هب  تبـسن  یتخـس  يهنیک  نانآ  هک  دـشاب  نیا  دـندرک 
دننادرگ . رفنتم  اهنآ  زا  ار  مدرم  مه  دنریگب و  ماقتنا  اهنآ  زا  مه  قیرط  نیا  زا  ات  دنهد  هولج  ادخ  هب  كرش 

جح کسانم  ماکحا 

دـننک و دـیلقت  مالـسا  نید  تادابع  ماکحا و  زا  دناهدیـشوک  تادابع  ماکحا و  رتشیب  رد  دوخ  يهزات  ياـهنیئآ  داـجیا  رد  هللاءاـهب  باـب و 
مالـسا نید  زا  ياهلأسم  عوضوم و  چیه  رد  ات  دننک  عیرـشت  دوخ  نیئآ  نانمؤم  يارب  يرگید  لکـش  هب  اما  دننامه ، یئاهشتـسرپ  ماکحا و 
ترایز جح و  کسانم  دندوب  راچان  نانآ  ورنیا  زا  دناهدرک . عادبا  راکتبا و  ناشدوخ  هک  ياهزات  ياهزیچ  هوالع  هب  دنـشاب . هتـشادن  رتمک 

دسج هک  درک  تیصو  بابدیس  انبم  نیا  رب  دنور . هسدقم  دهاشم  جح و  ترایز  هب  ناناملـسم  دننام  ناشناوریپ  ات  دننک  عیرـشت  مه  ار  نتفر 
، دنزاسب هاگراب  دبنگ و  وا  ربق  يور  ناینس  نایعیـش و  ناماما  ياهربق  دننام  دننک و  نفد  هنیدم -  ای  هکم و  ینعی -  نیمرح  زا  یکی  رد  ار  وا 
رد جـنپ  دون و  ياراد  ار  وا  يهربقم  مرح  هک  تسا  هدرک  شرافـس  زین  و  دـشاب ! نایباب  هاـگترایز  اـت  دـننک  يراـکهنیئآ  ار  هربقم  نوردـنا  و 

قحلی نادب  و ال  : » تسا هتـشون  نینچ  هراب  نیا  رد  وا  دننک . ترایز  ار  ادخ  جح » ترایز   » ناونع هب  دنیایب و  اجنآ  هب  شناگدـنب  ات  دـننادرگ 
رد نایب  یسراف  تمسق  رد  اهیف »... نیلـصی  هللا و  نرکذیل  تآرملا  نم  اتیب  دعقملا  کلاذ  یلع  ینبی  نیمرحلا و  دحا  یف  ۀطقنلا  نم  ضبق  ام 

عقاو هنیدـم  هکم و  ینعی  نیمرح ، زا  یکی  رد  وا ] دـسج   ] ۀـطقنلا نم  ضبقاـم  كاـخ ]  ] نیط هک  هدـش  رما  و  : » دـیوگیم هیآ  نیا  يهمجرت 
[ یلیلد هناـشن و   ] یتراـما هک  نیا  اـت  دـنیامن  ادا  ار  دوخ  ةاولـص  نایلـصم  نآ  رد  هک  دوش  عفترم  هنیئآ  زا  یمرح  هرجح و  نآ  يارب  ددرگ و 
رب شدصق  نیا  زا  باب  دمحم  یلعدیس  ادعب  ایوگ  [ 182 « ] قوزرم قولخم و  هدوب  يدبع  باب ]  ] نایب يهطقن  هک  نیا  رب  قلخ  دزن  رد  دـشاب 

شرافـس ور  نیا  زا  دـنهد . رارق  دـشاب ، ناناملـسم  يهبعک  زا  رود  هک  يرگید  ياـج  رد  ار  ناـیباب  يهبعک  هـک  دوـشیم  نآ  رب  ددرگیم و 
نیا وا  دـنهد . ماجنا  اجنآ  رد  ار  دوخ  صوصخم  جـح  کـسانم  ناـیباب  لاـس  ره  دـنزاسب و  زاریـش  شهاـگداز  رد  ار  وا  مرح  هک  دـنکیم 
نیا صخلم  مارحلا ، تیب  رکذ  یف  هحفص 220 ...« ] تسا [ : هتـشون  نینچ  نایب  مراهچ  دحاو  زا  مهدزناش  باب  رد  ار  هزات  مکح  میمـصت و 
اجنآ هداد  دوخ  هب  تبـسن  هک  ینیمز  ره  یتیـشم ، روهظ  ره  رد  دوب . دـهاوخن  هشیمه  هدوبن و  یناکم  دـنوادخ  يارب  زا  هشیمه  هک  نآ  باب 
روهظ هب  هبـسنلاب  تسا  تیـشم  روهظ  لثم  نآ  لیدبت  هک  تسنیا  هدوب . تیب  کی  ددرگ  ریعتم  دـعاقم  ۀـیاهن  امب ال  هچرگا  تسوا ... يهناخ 

هناخ نآ  رد  هک  يرما  نامه  هک  نانچ  دوشیم ، زورما  هک  تسا  نیمه  هدش ، بوسنم  ادخ  هب  مدآ  موی  رد  هک  یکاخ  نامه  هنیعب  الاو  دعب ،
ددـع هب  نآ  دـحو  تسه ... زاریـش ] رد  باب  دیـس  يهناخ  ینعی   ] تیب نیا  رد  هک  تسا  رما  نیمه  مه  زورما  هدوب ، هکم ] رد  هبعک  يهناـخ  ]

بآ يور  زا  هک  دـشیم  رما  هنیآ  ره  ار  نینمؤم  دوب  تردـق  رگا  و  دوشیمن . بوسحم  وا  زا  یئزج  هک  لوط  ضرع و  رد  و  تسا . هللا  مسا 
و ددرگ ، هتـساریپ  ساملا  هب  عافترا  دـح  ات  بآ  يور  زا  هک  دـشیم  رما  هنیآ  ره  ار  نآ  كاخ  و  ددرگ ، هتـساریپ  ساملا  هب  عاـفترا  دـح  اـت 

رهاظ دوش و  قدص  عافترا  هک  يوحن  ره  رب  دوشیمن ، هدهاشم  تردق  نیا  هک  نوچ  یلو  رمحا . ریصع  نآ  بآ  ددرگ و  ریسکا  نآ  كاخ 
، هدش لثم  یئانب  نآ  طسو  رد  هک  تسه  يدجسم  زاریش ] ینعی   ] ءاف ضرا  رد  و  دوب ... دهاوخ  افصب  برقا  ددرگ  هنیئآ  زا  رگا  نآ ، نطاب  و 

نآ رد  هک  سک  ره  : » تسا هتفگ  رگید  ياـج  رد  و  ضرا »... نآ  يارب  زا  یهلا  تبهوم  ضرا و  نآ  يارب  دـشاب  تیآ  هبعک  نیا  هک  نآ  اـت 
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لاس ره  رد  هک  تسا  بجاو  وا  رب  لاس ، هن  تسیب و  وا  رمع  زا  درذگب  رگا  دشاب ، زاریش ]  ] نآ یگنسرف  شش  تصـش و  لوح  رد  ای  ضرا ،
سک ره  و  هدـش ، رما  زامن  تعکر  جـنپ  لحم  نآ  رد  ار و  دوخ  دـیامن  صیخلت  دـشاب ؛ ضرا  نآ  رد  زور  هدزون  دوش و  دراو  لـحم  نآ  رد 

زا گنـسرف  شـش  تصـش و  زا  رترود  ینعی  دودـح . نیا  ریغ  ناـنکاس  رب  هدـش  وفع  دـنک و  لـمع  نینچ  دوخ  تین  رد  درادـن ، تعاطتـسا 
دـبنگ و و  دـنهد ، رارق  شناوریپ  يهبعک  نیئآ و  يهلبق  زاریـش  رد  ار  وا  يهناـخ  تسا  هداد  روتـسد  هک  باـب ، مـکح  نـیا  [ . 183 .« ] زاریش
هک تسا  نـیا  رب  لاد  اـیناث  و  هحفـص 221 ] هدوب [ ؛ بلطترهـش  يدرم  ـالوا -  وا ، هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  دـننک و ... اـنب  شیارب  هاـگراب 

اهراک و نانچ  هب  راداو  ار  وا  هدوب ، هدـمآ  دوجو  هب  وا  يهیحور  ریمـض و  رد  یکدوک  زا  اـهتیمورحم ، رثا  رد  هک ، یئاههدـقع  اـهوزرآ و 
ياـهاعدا اـهنآ  زا  رتـالاب  ددرگ . هدوـشگ  شیاههدـقع  دوـش و  هدروآرب  شگرم  زا  دـعب  وا  ياـهوزرآ  اـت  تـسا  هدرکیم  یئاـهتساوخ 

يهدـش هدز  سپاو  ياهوزرآ  اههدـقع و  نامه  زا  یـشان  ياهزادـنا  ات  توبن  ماجنارـس  تیمئاق و  تیودـهم و  يوعد  رد  وا  يهداـعلاقراخ 
زا هک  تفگ  ناوتیم  داتفا ، روکذـم  هک  یئاهیگژیو  نآ  اب  وا  يهناخ  رد  للجم  هاگراب  نتخاـس  هب  وا  مکح  يهراـبرد  تسا . هدوب  وا  یناور 

سپاو ياههدقع  روهظ  هب  دیورف  يراکناور  حالطصا  رد  دیعصت  تسا -  هدرک  زورب  دیعـصت »  » تروص هب  ینعی  هتفرگ . تأشن  تلع  نیمه 
[ . 184  ] دوشیم رهاظ  رگید  رهاظم  نافرع و  رعش ، رنه ، دننام  فلتخم  تروص  هب  هک  دوشیم  هتفگ  یناور  يهدش  هدز 

تارکسم میرحت  هب  باب  مکح 

فرـصم نوتوت و  كاـیرت و  ندیـشک  نآ  رب  هوـالع  درک و  لوـبق  ناـنچمه  هتـشاد  هقباـس  مالـسا  رد  هک  ار  تارکـسم  تمرح  باـب  دـیس 
ۀمرح یف  عساتلا  دحاو  نم  نماثلا  باب  : » تسا هتـشون  نینچ  نایب  نیا  رد  نایب  مهن  دحاو  زا  متفه  باب  رد  و  درک ! میرحت  ار  یبط  ياهوراد 

قح زا  بح  نوؤش  لک  تسه و  هدوب و  قح  نودزا  بح  نود  نوؤش  لک  هک ، نآ  باب  نیا  صخلم  اقلطم ، اودـلا  تارکـسملا و  قایرتلا و 
.« ] یئیـش ره  زا  ار  دوـخ  ینک  رهطم  هکنآ  اـت  تسا  مارح  اـقلطم  دوـش  نآ  ربا  ود  مکح  هچنآ  تارکـسم و  زا  هدـش  یهن  تـسه و  هدوـب و 

تسا . هدرک  دییأت  سدقا  باتک  هحفص 65  رد  ار  باب  مکح  نیا  مه  هللاءاهب  هحفص 222 ]

شیر ندیشارت  یقیسوم و  ندوب  لالح  هب  باب  مکح 

هراب نیا  رد  وا  دندش . لالح  باب  دیـس  مکح  هب  هدـش  میرحت  شیر  يوم  ندیـشارت  هرقن و  الط و  فورظ  ندرب  راک  هب  هک  مالـسا  نید  رد 
[ هرقن الط و   ] هضف بهذ و  لامعتسا  رد  نینچ  مه  نأش و  ره  رد  ار  یـسفن  ره  ریرح  سابل  ندیـشوپ  هدومرف  نذا  ملاع  دنوادخ  تسا : هتفگ 

نماثلا بابلا  : » تسا هتشون  نایب  باتک  رگید  ياج  رد  و  دنسرب . تسا ، دابع  بلق  نوکس  ببـس  هچنآ  هب  تنج  نیا  رد  سان  لک  هک  نآ  ات 
رعش نتشاذگ  هدش  هداد  نذا  هک  نآ  باب  نیا  صخلم  هتوقل . هجولا  رعش  ذخا  نینبلل و  سأرلا  یف  رشعلا  ضیعبت  زاوج  یف  نماثلا  دحاو  نم 

[ . 185  ] دوش رهاظ  نسح  تروص  رب  هک  نآ ، توق  يارب  تروص ]  ] هجو زا  نآ  ذخا  و  رس ] يوم  نتشادهگن  دنلب   ] سأر

نارگید بتک  وحم  هب  باب  روتسد 

وحم و دنـشاب  هدش  هتـشون  باب  نیئآ  يهرابرد  هچ  نآ  رگم  اههتـشون  اهباتک و  يهیلک  داد  روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  باب  دمحم  یلع  دیس 
یناثلا دحاولا  نم  سداسلا  بابلا  : » تسا هدرک  رداص  روتـسد  نینچ  هراب  نیا  رد  نایب ، باتک  مود  دـحاو  زا  مشـش  باب  رد  وا  دـننک . دوبان 
ندرک دوبان  يهرابرد  نایب  باتک  زا  مود  دـحاو  زا  مشـش  باـب  ینعی : رمـالا .» کـلاذ  یف  أـشنی  وا  تئـشنا و  اـم  ـالا  بتکلا  وحم  مکح  یف 

حـبق و هب  باب ، زا  سپ  هللاءاهب ، یلو  دوشیم . هدـش و  هتـشون  باب  نیئآ  يهرابرد  ای ، ماهتـشون و  نم  هک  یئاـهباتک  رگم  تسا ، اـهباتک 
ناـیب باـتک  رد  هک  ار ، اـهباتک  وحم  مکح  نم  : » تسا هتفگ  نینچ  درک و  خوسنم  شنیئآ  رد  ار  نآ  هدربیپ و  روتـسد  نیا  ندوـب  هابتـشا 
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اب امـش  يهلداجم  ثعاب  هک  یئاهباتک  زج  هب  دـیناوخب ، ار  اهباتک  يهمه  هک  مداد  نذا  متـشادرب و  ناـیئاهب ]  ] امـش زا  تسا ، هدـش  لزاـن 
[ . 186 « ] دوش نارگید 

ءاهب باب و  نیئآ  رد  يرامشهاگ  یگنوگچ 

مه رب  ار  دوخ  نامز  یتنس  موسرم و  هحفص 223 ] يرامشهاگ [  لومعم و  میوقت  هک ، تسا  نیا  شئیئآ  رد  با  دیـس  ياهيروآون  زا  یکی 
تدم هک  ناسنیدـب  داهن : ناینب  تسا ، هدـش  انب  « 19  » سدـقم ناـیباب  لوق  هب  ددـع  رب  هک  يرگید ، يهنوگ  هب  يرامـشهاگ  میوـقت و  دز و 
هدنام یقاب  زور  جـنپ  نآ  دوشیم و  زور   361 اهنآ ، ياهزور  عومجم  هک  درک  میـسقت  زور  هدزون  هب  ار  هام  ره  هاـم و  هدزون  هب  ار  لاـسکی 

وا نانیـشناج  هللاءاهب و  وا  زا  سپ  ای  و  باب ، دیـس  دـیاش  دـناهداد . رارق  ءاهب » مایا   » دوشیم هسیبک  ثعاب  دـیآیم و  هفاضا  هک  ار  لاس  نایاپ 
، دوخ دیدج  يرامشهاگ  يارب  دناهداد  رارق  زاغآ  ار  هعقاو  نآ  و  دشاب ؛ بابدیـس  مایق  خیرات  نامه  هک  دناهدرک  نییعت  يرگید  خیرات  أدبم 

يهنس ءاهبلا ، رهـش  : » دنیوگیم دننک ، نییعت  خیرات  يزیچ  يارب  دنهاوخب  رگا  لثملا  یف  دناهدناوخ -  عیدب » خیرات   » مانب ار  دیدج  خیرات  و 
عوـن نیا  ءاـهب  باـب و  هک  تسا  هدوـب  دـقتعم  نوارب  دراودا  تسا . هتفریذـپ  شنیئآ  رد  ار  يرامـشهاگ  بیترت  نیا  مه  هللاءاـهب  عیدـب »  103

یتنطلس عمجم  يهلجم  رد  و  هحفص 414 ، مود و  دلج  رفاسم ، تشذگرس  باتک  رد  نم ، دناهدرک ... . سابتقا  نایتشدرز  زا  ار  يرامشهاگ 
هک منکیمن  روصت  دراد و  دایز  تهابـش  اهیتشدرز  میوقت  اب  ناـیئاهب  میوقت  هک  ماهدرک  رکذ  نآ ، هحفص 929  لاس 1889 و  رد  یئایسآ 

[ . 187 « ] تسا هتفرگ  تروص  یتاسابتقا  هکلب  دشاب  فداصت  بسح  رب  تهابش  نیا 

باب میوقت  ياههام  مان 

 ] رون هام  تمظع 5 - هام  لامج 4 - هام  لالج 3 - هام  ءاهب 2 - هام  - 1 دـناهدرک : نییعت  رارق  نیدـب  ار  میوقت  ياههام  ياهمان  ءاهب  باب و 
تردق هام  ملع 13 - هام  تیشم 12 - هام  تزع 11 - هام  ءامسا 10 - هام  لامک 9 - هام  تاملک 8 - هام  تمحر 7 - هام  - 6 هحفص 224 ]

نیا يزاسدـننام ، دـیلقت و  هار  زا  هللا  ءاهب  ءالع . هاـم  کلم 19 - هام  ناطلـس 18 - هام  فیرـش 17 - هام  لئاس 16 - هاـم  لوق 15 - هاـم  - 14
يهرامـش رد  سدـقا ، رد  ار  هیآ  نیا  ارهـش »... رـشع  اـتنثا ، هللادـنع  روهـشلا  ةدـع  نا  : » تسا هتفگ  هک  تسا  هـتفرگ  رظن  رد  ار  نآرق  يهـیآ 

ادخ باتک  رد  لاس  ياههام  يهرامش  ینعی  هللا » باتک  یف  رهش  رـشع  ۀعـست  ۀنـسلا  روهـشلا  ةدع  نا  : » تسا هدرک  لزان  دوخ  نیئآ  ياههام 
دـناهداد و رارق  يرادهزور  هام  ار  ءالع » هام   » ءاهب مه  باب و  مه  تفگ ، میهاوخ  موس  شخب  رد  هک  نانچ  تسا . هام  هدزون  سدـقا ) ینعی  )
و دـنوشیم -  دازآ  اهنآ  رد  دنتـسه ، عونمم  رگید  مایا  رد  تامرحم  هک  یئاهزور  يدازآ -  ياهزور  ار ، ءاهب » مایا   » یفاضا زور  جـنپ  نآ 
. باب نیئآ  میوقت  رد  هتفه  ياهزور  ياهمان  دـناهداد . صاصتخا  ترایزب ، نتفر  تاریخ و  ریخ و  هب  ار  ماـیا  نآ  ناـیئاهب  ناـیباب و  نینچ  مه 

ياج هب   ) لامج زور  - 2 هبنـشکی ) ياج  هب   ) لالج زور  - 1 دـناهداد : رییغت  ناسنیدـب  ار  هتفه  ياهزور  ياهمان  نایئاهب  نایباب و  ناـنچ  مه 
هب  ) لالجتسا زور  - 6 هبنشجنپ ) ياج  هب   ) لادع زور  - 5 هبنشراهچ ) ياج  هب   ) لاضف زور  - 4 هبنش )  هس  ياج  هب   ) لامک زور  - 3 هبنشود )

يرادازع مه  زور  دـنچ  نشج و  لیطعت و  یخرب  سدـقم ، یـضعب  لاس  ياهزور  نایم  زا  هبنـش .) ياج  هب   ) لالقتـسا زور  - 7 هعمج ) ياج 
هللاءاهب مه  باب و  دیـس  مه  هک  درک  هراشا  دـیاب  ثحبم  نیا  نایاپ  رد  درک . میهاوخ  تراشا  اـهنآ  هب  دـعب  شخب  رد  هک  دـناهدش ، هدرمش 

هحفص 225] یعامتجا و [  یسایس و  دیاقع  تشدرز  نید  فوصت ، هیلیعامسا ، بهذم  مالـسا  ماکحا  نآرق و  زا  ار  دوخ  نیئآ  ینابم  رتشیب 
یبرغ و دیدج  گنهرف  برغ و  دـیدج  يهفـسالف  نوطالفا و  تیروهمج  باتک  هژیو  هب  وطـسرا و  دـننام  نانوی  میدـق  يهفـسالف  یقالخا 

رگید شخب  رد  هک  دناهداد ، یتارییغت  اهنآ  تیفیک  رد  و  هدرک ، سابتقا  یقارن  دمحمالم  يهداعسلاجارعم  دننام  ناناملـسم ، یقالخا  بتک 
باب دیـس  هک  تسا  نیا  دروم  نآ  و  مینکیم ، هدنـسب  دروم  کی  هب  اهنت  اجنیا  رد  درک . میهاوخ  تراشا  تاـسابتقا ، نیا  زا  دروم  دـنچ  هب 
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مارح ار  اهنآ  شورف  دیرخ و  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدش  لئاق  شتآ  اوه و  كاخ ، بآ ، ینعی -  میدق  هناگراهچ  رصانع  هب  يرایـسب  مارتحا 
، ینعی نورتشتال »... عابرلا و  رـصانع  نوعیبیـال  رـشعلا  دـعب  نم  يداـحلا  مث  تسا ...« : هتـشون  نینچ  هراـب  نآ  رد  ناـیب  باـتک  رد  هدرمش و 

دیاقع زا  اهنآ ، شورف  دیرخ و  میرحت  رـصانع و  نیا  هب  مارتحا  هک  تسا  ققحم  دـیهدن . رارق  شورف  دـیرخ و  دروم  ار  هناگراهچ  رـصانع 
هحفص 227 ] [ . ] 188  ] تسا نایتشدرز 

باب ياهراتشون 

ۀبطخ هیمالـسالا 2 - ضیارف  یف  ۀیدبعلا  ۀلاسر  - 1 تشاذگ : یقاب  دوخ  زا  ریز  حرش  هب  يدنچ  ياهراتـشون  باتک و  يزاریـش  دمحم  یلع 
رتشیب هک  الاب  ياههلاسر  رطفلادـیع . یف  ۀـبطخ  رهـشوبا 6 - یف  ناتبطخ  نیسحلا 5 - ۀبیـصم  یف  ۀبطخ  ناگنک 4 - یف  ۀـبطخ  هدج 3 - یف 
ۀبیـصم یف  ۀـبطخ  الثم : تسا ، هدـش  هتـشون  فلتخم  عطاقم  فلتخم و  عقاوم  رد  تسا و  تاجانم  اـعد و  يوتحم  دراد  هبطخ  ناونع  هبنج و 

ینعی شیاعدا  لئاوا  نامه  رد  ار  ریسفت  نیا  باب  فسوی : يهروس  ریسفت  - 7 زا : تسترابع  يزاریش  دمحمیلع  رتلصفم  تالاقم  نیسحلا .
روبزم ياههروس  دوشیم . هدناوخ  هروس  مه  یتمسق  ره  تسا و  تمسق  هد  دص و  رب  لماش  هروس  نیا  تشون . دربیم  رسهب  زاریش  رد  یتقو 

نیا رثوک : يهروس  ریسفت  - 8 تسا . سابتقا  عون  کی  عقاو  رد  هدش ، يراذـگمان  نآرق  زا  دـیلقت  هب  میئوگب  رتهب  ای  دـیجم و  نآرق  دـننامه 
سکعنم شیاـعدا  ناـمه  دروم  رد  ار  باـب  صخـش  دـیاقع  رظن و  نآ  تاـیوتحم  تسا و  فسوی  يهروس  دـننام  بیکرت  رظن  زا  مه  هلاـقم 
يهلاسر - 10 رصعلا : هروس  ریسفت  - 9 دندربیم . رهـش  نآ  رهـش و  نیا  هب  دوخ  اب  باب  ناگداتـسرف  هک  تسا  ياهلاقم  نامه  نیا  دـنکیم .
شراگن هب  تسد  هدربیم  رسهب  ناهفصا  یلاو  یجرگ  ناخرهچونم  يهناخ  رد  ناهفصا  رد  يزاریـش  دمحمیلع  هک  یماگنه  هصاخ : توبن 

مه هلاقم  نیا  هیلدع : غورف  - 12 تسا . موهفمان  تالمج  شحاف و  ياهطلغ  زا  رپ  هلاقم  نیا  ءامـسالا : مویق  باتک  - 11 دز . روبزم  يهلاسر 
ءیش لک  ءامسا  هک  دراد  تمسق  رب 19  لمتشم  يروطق  نایب  باتک  باب  ءیش : لک  ءامسا  - 13 تسا . اعد  هباطخ و  لوا  هلاقم  دنچ  دننام 
باب ار  هعبس  هلدا  بلاتک  هعبس . هلدا  باتک  - 14 تسا . تمسق  دحاو 19  ره  دحاو و  ياراد 19  ینعی  هدومن  نیودت  باتک  نآ  دننامه  مه 
زاریـش رد  باب  ایوگ  تسین و  سرتسد  رد  العف  هک  تسا  ياهلاسر  حورلا  باتک  حورلا -  باـتک  - 15 تشون . یبرع  یـسراف و  نابز  ود  هب 

یئایلوخام راکفا  شوخ  طخ  دایز  تاقوا  قیرهچ ، نادـنز  تشون . باب  هک  تسا  یباتک  نیرتمهم  نایب  نایب : باـتک  - 16 دشاب . هتشون  ارنآ 
دودح ماکحا و  دروم  رد  نایب  هدش »!!. لزان  باب  هب  هحفص 228 ] نایب [  : » دنیوگیم نایئاهب  دیرفآ . ار  نایب  داد و  مه  تسد  هب  تسد  همه 

ره دحاو و  رب 19  لماش  نایب  هدـش . هتفرگ  نایبلا  هملع  نآرق  ناـمحرلا و  يهروس  يهیآ 3  زا  نآ  هیمـست  هجو  دنزیم ، رود  هیباب  کلـسم 
رد ار  نآ  دـحاو  دـش 11  قفوم  شتایح  نامز  رد  باب  تسا و  هدـش  رـشتنم  یبرع  یـسراف و  ياهنابز  هب  ناـیب  تسا  باـب  لماش 19  دحاو 

یئاههنومن دش .! لزان  لزا  رب  مه  باب  نایئاهب 8  شیامرف  هب  ای  هدرک و  لیمکت  لزا  حبص  ییحی  ازریم  ار  نآ  رگید  باب  دسیونب و 8  نادنز 
زج یئاهراتـشون  نینچ  ندوب  سرتـسد  رد  نوـچ  دـناهدرک  عـمج  ناـیئاهب  ار  باـب  ياـهباتک  میاهدرک . سکعنم  اـجنیا  رد  ار  باـتک  نیا  زا 

مخت دیروخن ... رخ  ریـش  دینکن ، لمح  يزیچ  نآ  رب  دـیوشن و  واگ  راوس  درادـن : يرثا  هقرف  نیا  چوپ  تایوتحم  ندـش  الم  رب  يزیروربآ و 
يرگیباب رما  هب  عجار  هک  ار  یئاهنآ  رگم  ار  بتک  مامت  ددرگیم . عیاض  شتایوتحم  نوچ  دـینزن  يزیچ  رب  دوش . هتخپ  هکنآ  زا  لبق  ار  غرم 

ار باـب  ياـهباتک  دناهتـشاد  قح  ناـیئاهب  یتاـیوتحم  نینچ  کـی  اـب  یـسراف ص 198 ) ناـیب  یبرع ص 49  ناـیب   ) دــیربب نـیب  زا  تـسا 
رد هک  تسا  یبرع  یئادـتبا  شحاف و  ياهطلغ  ياراد  رـسارس  باتک  تایوتحم ، ندوب  لمحم  یچوپ و  زا  هتـشذگ  نوچ  دـننک  يروآعمج 

تسنآ دناهدز  نایب  باتک  يدوبان  يروآعمج و  هب  تسد  نایئاهب  هک  مه  يرگید  تلع  تسا . مهف  لباقریغ  یلک  روط  هب  دراوم  زا  يرایسب 
فیعـضت دـننکیم ، اعدا  ءاهبلادـبع  ءاهب و  هک  ار  هچنآ  درادـن و  یگنهامه  تیئاهب  هقرف  ءاهب و  ياهاعدا  اـب  نآ  مهف  لـباق  تاـیوتحم  هک 

باب دیس  صخش  طوطخ  عیمج  تاعیقوت و  مامت  نیاربانب  درک . رداص  ار  باب  ياهراتشون  يروآعمج  روتسد  ءاهب  ازریم  ورنیا  زا  دنکیم ؛
، هک دوب  نیا  تاعیقوت  بتک و  عمج  بلطم و  نیا  رس  دندرک ... يروآعمج  ار  همه  اروف  هتساوخ  دوب  هک  سک  ره  شیپ  تیالو و  ره  رد  ار 
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دیوگب يزیچ  دناوتب  باب  کبـس  نامه  هب  تساخرب  يربمایپ  هب  شدوخ  یتقو  هک  دوش  لصاح  وا  يارب  هکلب  ات  دـنک  تقد  اهنآ  رد  هللاءاهب 
هب رتشیب  یسراف و  هب  يرایسب  ياههتشون  باب  [ . 189 ... ] دیامن هولج  ار  دوخ  طخ  اهنآ  ياج  هب  دورب و  نیا  زا  باب ، عیدب  طوطخ  راثآ و  و 

يرایسب هک  تسا  طالغا  زا  رپ  تغل و  ملع  دعاوق  زا  نوریب  یتح  رود  تغالب  تاحـصف و  زا  اهنآ  رتشیب  یلو  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  یبرع 
تـسخن اـجنیا  رد  تـسا . هدوـب  يو  یـسیوندنت  یـسیونشوخ و  وا  ریظنمـک  رنه  نـسح و  اـهنت  دنتـسین . يدوـصقم  موـهفم و  ياراد  نآ  زا 

لقن رثوک  هروس  ریـسفت  زا  دناهدرمـش ، باب  دیـس  ياههتفگ  زا  دراوم  نیرتغیلب  حیـصف و  ار  اهنآ  شناوریپ  هک  وا ، ياههتفگ  زا  یئاهتمـسق 
، هللا نذاب  باتکلا  کلاذ  یف  اهانلزن  يذلا  تایالا  کلت  لثمب  اوتأی  نآ  یلع  سنالا  نجلا و  عمتجا  ول  ضرالا  تاوامـسلا و  کبر  : » مینکیم
هللا و ال باـتک  نوؤرقی  ثیح  ۀـسجن  ۀـتیم  مهبولق  نا  هحفـص 229 ] لق [  نورداقل . ضرـالا  یلع  اوناـک  ول  اوردـقی و  نل  هوعیطتـسی و  نل 

مهیلع تبرض  اوبانا  اوبات و  اذا  لق  نولقعت . نورتفت و ال  متنک  امع  مکل  لیوف  سانلا ، عنـص  نیب  لصفی  هسفنب  برلا  عنـص  نا  لن  نوعـشخی .
لوقا انا  ینناف  تایالا  کلت  یف  اورفک  نیذلا  لاق  املک  لق  نومکحی . مه  ام  ءاس  هللا و  نید  یف  مهیدیا  بسک  امب  ایندـلا  تایحلا  یف  ۀـلذلا 

. نودیرت متنا  امک  باتکلا  کلاذ  یف  انلزن  دـقل  نونقوی . موقل  هللا  باتک  نم  تانیب  تایالا  کلت  نولقعت ... نآرقلاب و ال  نونمؤت  متنا  فیک 
یف یلعا  ورتفا  نیذـلا  هللا  نعل  ءاضقلا . ءادـب  یبلق  یف  لزن  ام  سیل  ءاملعلا و  وج  یف  هللا  نذاب  يدانا  اذانا ، یننا  و  نولئـست ... دـعب  متنا  اـم  و 

نادـیم یف  ینعم  موقی  ۀفیـص  نم  له  و  ناسنالا . تانیب  خـهب  ینز  راـبیز  راـبم  نم  لـه  نمحرلا و  تاـیآب  ینز  راـبی -  نم  لـهف  ءاـضمالا .
لها نم  نودحوملا  نیاف  لوقی  هتوص و  یلعاب  عبـصی  و  لدجلا . نادیم  یف  بک  ردق  امیجع  یتف  اذه  نا  نایبلا ...؟ لها  فویـس  هب  فرحلا 

نم نوجرخت  ال  لاقلا ؟ لیقلا و  لها  نم  نوفئاخلا  نیا  و  لاملا ؟ لها  نم  نوعـشاخلا  نیا  و  لـالجلا ؟ لـها  نم  نوعطقنملا  نیا  و  لاـمجلا ؟
نیا رتشیب  دوشیم : هدـید  هکنانچ  لاـبجلا ...» لـلق  یف  توبکنعلا  تیب  نولخدـت  مل  مکتفاـخم  نم  طـلیخلا  مس  یلا  نورفت  مل  مکنک ؟ اـسم 

دیلقت نآرق  زا  زین ، اهنآ  داریا  کبس  هدش و  سابتقا  مالـسا  رد  هدراو  ياهاعد  یـضعب  زا  نینچ  مه  و  هدش ؛ هتفرگ  نآرق  تایآ  زا  تالمج ،
باتک نآ  رد  ار  اهنآ  هک  اههیآ  نیا  دننام  ات  دنیآ  مه  درگ  ناسنا  نج و  رگا  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  وت ، راگدرورپ  تسا . هدش 

هک تسا ، هدرم  ناشیاهلد  هک  مدرم  هب  وگب  دنـشاب . نیمز  مدرم  نیرتاناوت  زا  هچرگا  تسناوت  دـنهاوخن  دـنروایب ، میدرک  لزان  ادـخ  نذا  هب 
هک امـش  رب  ياو  سپ  دراد ، قرف  ناگدنب  راک  اب  دوخ  يدوخ  هب  وا ، تایآ  ادخ و  راک  هک  وگب  دنـسرتیمن . یلو  دنناوخیم  ار  ادخ  باتک 

امـش رب  ادـخ ، نید  هرابرد  دـیدرک  هک  هچنآ  يهلیـسو  هب  ایند ، یگدـنز  رد  يراوخ  هک  وگب  اهنآ  هب  دـیمهفیمن . دـیدنبیم و  ارتفا  نم  رب 
هب هنوگچ  امـش  میوگیم  نم  دنیوگب ؛ دـناهتفگ ، اههیآ  نیا  يهرابرد  دـندش  رفاک  هک  اهنآ  هچنآ  ره  وگب  دـینک . هبوت  مه  رگا  دـش  هتـشون 

رواب هک  یمدرم  يارب  ادخ  باتک  زا  دنتـسه  یئاهلیلد  اههیآ  نیا  دیرادن ...؟ لقع  دـیروآیمن ؟ نامیا  نم  ياههیآ  هب  دـیراد و  نامیا  نآرق 
نذا هب  نم  کنیا  و  دـینکن ... لاؤس  يزیچ  نیا  زا  سپ  ات  هک  میاهدرک ، لزان  دـیهاوخب ، امـش  هچ  ره  نایب ] باتک   ] باتک نآ  رد  ام  دـنراد .

هب هک  داب  نانآ  رب  ادخ  نیرفن  تسادخ . يوس  زا  هدش  لزان  نم  لد  رد  هچنآ  ره  میوگیم : دنلب  يادـص  اب  اهدـنوخآ ، املع و  نایم  رد  ادـخ 
هب هک  تسه  هحفص 230 ] یسک [  ایآ  و  دنک ؟ هزرابم  هثحابم و  نم  اب  اههیآ  نیا  رد  هک  تسه  امـش  نایم  زا  یـسک  ایآ  دندنبیم ! ارتفا  نم 

ماهداتسیا و نادیم  رد  هک  متسه  مجع  زا  یناوج  نم  دگنجب ؟ نایب  لها  اب  ینارنخس  نادیم  رد  نخـس  ياهریـشمش  اب  دزیخرب و  نم  هارمه 
لها زا  ناعـشاخ  دنیاجک  و  لالج ؟ لها  زا  ناعطقنم  دنیاجک  و  دنتـسه ؟ اجک  لامج  لها  زا  نادـحوم  هک : مشکیم  دایرف  دـنلب  يادـص  اب 

زا دـیوش ؟ یمناهنپ  اهخراوس  رد  دـینکیم  رارف  ارچ  دـیئآیمن ؟ نوریب  دوخ  ياج  زا  ارچ  لاق ؟ لـیق و  لـها  زا  ناـیوسرت  دـنیاجک  و  لاـم !
لک یلع  ۀمئاقلا  فلالا  مث  : » باب دیس  ياههتشون  زا  يرگید  هنومن  و  دیوشیم ...؟! لخاد  اههوک  رـس  رد  توبکنع  يهناخ  رد  ارچ  سرت ؟

تماقتسا و تماقا و  تدرافتـسا و  تدرافا و  تئاضتـسا و  تئاضا و  ترادتـسا و  تراد و  تقطنتـسا و  تفطن و  تلاعتـسا و  یتلا و  سفن 
تألألملف بلجتساف  نث  تلجلتف  اهل  هللا  نذا  نیح  یف  نا  تبلبتسا و  تلبلبت و  تقعضتسا و  تقهـشتسا و  تقهـشنا و  برعتـسا و  برعس و 

اهـسفن و یلا  اهـسفنل  اهـسفنب  اهـسفن  نم  تتبن  تلع و  تکز و  ترهط و  تباط و  ۀـکرابم  ةرجـش  کلت  اهتوص  یلعاب  تلاق  تئلالتـساف و 
، تایآ حالطـصا  هب  نیا  هسفن »... بارتالا  بارتال  هسفن و  ءاوهالا  ءاوهال  هسفن و  رانالا  ران ، همـسی  نل  تتبنام  لثمب  رثمت  ۀتین و  لثمب  قروت 
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درادن و دوجو  یظفل  يونعم و  یگتـسویپ  نآ  ياههلمج  نایم  هک  موهفمان  انایحا  یلاعفا  تاملک و  زا  هدـش  بیکرت  دوشیم  هدـید  هکنانچ 
يهلیـسو هب  شدوخ  زا  هک  دـنلب  كاـپ و  تسا  یتخرد  كراـبم  تخرد  نیا  هتفگ : دـنلب  يادـص  اـب  هک : دـهدیم  اـنعم  هزادـنا  نیمه  اـهنت 

شتآ رگم  هدرکن  حـسم  یـشتآ  ار  وا  هداد و  هویم  هدـیئور و  ناـتخرد  دـننام  تسا و  هدـیئور  شدوخ ، يوـس  هب  شدوـخ ، يارب  شدوـخ ،
لاثم عابشا  ریصع  بارت  ءاتلا  ۀملک  مث  : » تسا هدش  لزان  ات »  » فرح ریسفت  رد  هک  باب ، ءامسالا  مویق  باتک  زا  اهتمسق  نیا  زین  و  شدوخ ...
قیاقح بارت  مث  مث  توکلملا  تادرجم  یلعا  خماوش  تاینونیک  بارت  مث  توربجلا  ملاوع  تایتاذ  ریصع  بارت  توهاللا  ملاوع  تایرهوج 

هدرـشف هک  یکاخ  توهال و  ياهملاع  ياهرهوج  ياهلاثم  اههیاس و  يهدرـشف  كاخ  ءاـت ، يهملک  زا  نآ  زا  سپ  ینعی : توساـنلا »... لـها 
لها قیاقح  كاخ  سپس  ینامـسآ ، تادرجم  زا  رتدنلب  دنلب ، تاینونیک  كاخ  سپـس  هحفـص 231 ] ار [ ، ياهناهج  توربج  ياهتاذ  تسا 

رداقلا هللا  هللااب  رداقملا ، رداـقلا ، هللا  هللااـب  هللااـب  رودـقملا ، رداـقلا  ردـتقملا  هللا  هللااـب   » ءامـسالا موق  باـتک  زا  رگید  یتمـسق  زین  و  توساـن ...
يذردـقلا هللااب  ردقتـسملا ، ردقتـسملا  هللا  هللااب  رداقتملا ، رداقتملا  هللا  هللااب  ناردـقلا ، ردـتقملا  هللا  هللااب  ردـتقملا ، ردـتقملا  هللا  هللااـب  ناردـقلا ،

يذ ردـقلا  مسب  ءاردـقلا ، يذردـقلا  هللا  مسب  ردـقل ، يذردـقلا  هللا  مسب  دـقلا ، يذردـقلا  هللا  مـسب  ردـقلا ... يذ  يردـقلا  هللا  هللااـب  رادـقلا ،
مـسب تارودـقلا ، يذردـقلا  هللا  مسب  تاوردـقملا ، يذردـقلا  هللا  مسب  ریداقملا ، يذردـقلا  هللا  مسب  رداقملا ، يذردـقلا  هللا  مسب  نیرداقلا ،

يذردقلا هللا  مسب  تاردتقملا ، يذردـقلا  هللا  مسب  تارودـقملا ، يذردـقلا  هللا  مسب  تارودـیقلا ، يذردـقلا  هللا  مسب  تاریدـقلا ، يذردـقلا 
، تاردقلا يذردقلا  هللا  مسب  تایردقالا ، يذردقلا  هللا  مسب  تاردقتـسملا ، يذردقلا  هللا  مسب  تارداقتملا ، يذردقلا  هللا  مسب  تاردـتقملا ،

باتک نآ  زا  رگید  یتمـسق  زین  و  هللا ... هللااب  تارودـیقلا ، يذردـقلا  هللا  هللااب  تارودـیقلا  يذ  هللا  هللا  مسب  تارداـقلا ، يذردـقلا  هللا  هللا  مسب 
هالا هللا ال  یهبلا ، یهبلا  هللا  هللااب  یهبالا ، یهبالا  هللا  مسب  ءاقلا  باتک  لجوزع  هللا  باتک  نم  ۀسمخلا  نوؤش  یف  نایبلازع  لج و  ۀطقنلا  راثآ  »

ناهیبلا یهبلا  و هللا  نایهبلا ، دـحاولا  وه  الا  هلا  هللا ال  یهبملا ، یهبملا  وه  الا  هلا  هللا ال  یهتبملا ، یهیبملا  وه  هلا  هللا ال  یهبالا ، یهبالا ، وه  الا 
اذـه ءاتبم ... یهتبم  نایهب  و هللا  امهنیب ، ام  ضرالا و  تاوامـسلا و  ءاهبا  نایهب  یهب  یهاب  ءاهب  هللا  و  اـهنیب ، اـم  ضرـالا و  تاوامـسلا و  ءاـهب 

نا نودـباع ، هل  لک  وه و  الا  هلا  هنا ال  دهـشا  نا  بوبحملا ، زیزعلا  اـنا  ـالا  هللا  ـال  هنا  هللا  هرهظی  نم  یلا  مویقلا  نمهیملا  هللادـنع  نم  باـتک 
امیظع كانلعج  دق  انا  نیلماجلل و  الامج  كانلعج  دق  انا  و  نیللاجلل ، الیلج  الالج  كانلعج  دق  انا  نودباع ، هل  لک  وه و  الا  هلا  هنا ال  دهشا 

كرابت میظع ، مظتعم  میظع  نم  هللا  كرابت  و  عینم ، عنتمم  بر  نم  هللا  كرابت  نیباجلل ... ابیبج  ابابج  كانلعج  دـق  انا  و  نیمظاعلل ، انامیظع 
و ریهظ ، رهتظم  رهظ  نم  هللا  كرابت  و  ریخف ، رختفم  رخف  نم  هللا  كرابت  خیذب ، خذتبم  خذب  نم  هللا  كرابت  و  خیمش ، خمتشم  خمش  نم  هللا 

مـسب مدـقالا ؛ هللا  مسب  لیلخ  ای  : » باتک نآ  زا  رگید  ياهنومن  زین  و  بیلغ ... بلتغم  بلغ  نم  هللا  كرابت  و  ریهق ، رهتقم  رهق  نم  هللا  كرابت 
، مادقلا دحاولا  هللا  هللا  مسب  نامدقلا ... مداقلا  هللا  مسب  مودقلا ، مداقلا  هللا  مسب  مادقلا ، هللا  مسب  مدقملا ، مدقملا  هللا  مسب  مادقلا ، دـحاولا  هللا 

وه الا  هالا  هللا ال  مودـمقلا ... مداقلا  هللا  هللااب  مودـقلا ، هحفـص 232 ] مداقلا [  مداقلا  هللا  هللااب  مادـقلا ، مداقلا  هللا  هللااب  مدـقملا ، مدـقلا  هللا  هللااب 
مداقلا وه  الا  هلا  هللا ال  مادقلا ، مداقلا  وه  الا  هلا  هللا ال  مدقملا ، مدقملا  وه  هلا  هلا  هللا ال  مدقلا  دحاولا  وه  الا  هلا  هللا ال  مدقالا ، مدقالا  مدقالا 

انا الا  هلا  یننا ال  مدقالا ، انا  الا  هلا  یننا ال  مدقالا ، هللا  انا  یهلا  مدتقملا ... مداقلا  وه  الا  هالا  هللا ال  نامدقلا ، مداقلا  وه  الا  هالا  هللا ال  مودـقلا ،
ياههبطخ اههبطخ و  اهباتک و  یـضعب  امـسالا و  مویق  رد  باب  دیـس  ياههتـشون  زا  يرایـسب  دننام  دش  لقن  هک  اهتمـسق ، نیا  مدقالا »...
دناوتیمن یـسک  ره  هک  دنـشابیم  يو  هتـسسگ  ياههلمج  لصا  رد  روبزم  یبرع  تارابع  هصـالخ  روط  هب  دنتـسین . همجرت  لـباق  وا ، رگید 

تایتاذ رهظ  دق  يذـلا  هللادـمحلا  یهبالا ، یهبلا  هللا  مسب  : » باب دیـس  حول  کی  زا  ياهنومن  دـیامن . طابنتـسا  نآ  زا  یتسرد  موهفم  ینعم و 
علاوطب تایخ  زابلا  تایتاذلا  حالا  و  ۀهیناقرش ، قارش  قاروش  قارشاب  تایتاذلا  تاینوکلا  قرـشا  و  ۀهینازرط ، ازارط  زرظ  زارطاب  تایدمحلا 
قارـشا ءاضا و  علط و  ادمح  دعب ، نم  دحا  هدمحتـسی  وم  لبق  نم  دحا  هدمح  ام  ادمح  هدمحتـسا  ۀیعانتم ، سدق  دـجم  عبانم ، عیافر  عیادـب 

قاقتشالا و قوذ  اقاقش  قارتبالا و  وذ  اقارب  قارشالا و  وذ  اقارش  ادمح  عنبماف  عطـست  عفت و  راف  عشعـشت  ءاضاف و  قرـشا  داباف و  قرب  راناف و 
نینچ تسا ، رترادینعم  هتشذگ  ياهتمسق  هب  اتبسن  هک  رخآ ، تمـسق  ینعم  زانتکالا »... وذ  ازانک  قاقتحالا ، وذ  اقاقح  قاقترالا ، وذ  اقاقر 
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نشور و  ياهینازارط ، يزرط و  اب  درک  رهاظ  ار  اهشیاتس  تایتاذ  هک  یئادخ  يارب  شیاتس  رتنشور ، نشور ، يادخ  مان  هب  [ . » 190  ] تسا
تایخ زاب   ] تایخ زاب  تایتاذ  درک  راکـشآ  و  ياهیئانـشور ، یئاهندرک و  نشور  ياینـشور  هب  ار  تادوجوم ] ینعی   ] تاینوک تایتاذ  درک 

. كاپ راوگرزب و  ياهيدنلب  اههعقر . هزات و  یئاههدننک  علاط  هب  ار  تسا ] ندز  اصع  اب  ینعمب  خزب »  » اریز تسا ، ینعمیب  الصا  اج  نیا  رد 
؛ درک دهاوخ  یسک  نیا  زا  سپ  هن  هدرک و  شیاتس  نانچ  یسک  نیا  زا  شیپ  هن  هک  یئاههلمج  نانخس و  اب  شیاتس  مینکیم  شیاتـس  بلط 

دنلب درک و  عشعشت  دیشخب و  یئانشور  درک و  نشور  دش و  نینچ  هشیمه  دز و  قرب  درک و  ینارون  دش و  نشور  درک و  عولط  هک  یشیاتس 
ادـج ندز و  قرب  ياراد  هک  یقرب  و  دـش ، یئانـشور  ياراد  درک و  نشور  تسا و  نشور  هک  یـشیاتس  درک ؛ عانتما  تشگ و  عطاـس  دـش و 
[ . ] 191 ..« ] یندرک ناهنپ  یناهنپ و  ياراد  ياهنیجنگ  قاقتحا و  ياراد  یقاقح  و  ندش ، كزان  ياراد  ندش  كزان  قاقتشا و  ياراد  ندش 

رـشتنم هنیمز  نیا  رد  یتوافتم  ياههتـشون  رخاوا  نیا  نوچ  تسا و  هدـش  يدایز  ياهرظن  راهظا  باب  ياههتـشون  اـهباتک و  رب  هحفص 233 ]
. مینکیم هدنسب  هدش  راهظا  باب  روهظ  نامز  اب  نامزمه  هک  یئاهرظن  زا  یکی  هب  ام  دنکیم  ادیپ  راک  رس و  زین  تیئاهب  يهلئسم  اب  هک  هدش 
هک توافت  نیا  اب  یهتنم  دمآ  یم  رامش  هب  باب  بیقر  تخـسرس و  نایعدم  زا  دوخ  ینامرک  ناخدمحم  جاح  دش  هراشا  البق  هک  هنوگنامه 

: »... مینکیم سکعنم  باب  ياههتشون  رد  ار  وا  رظن  اج  نیا  رد  هک  دوب ، رادروخرب  يرتهب  داوس  تامولعم و  زا  باب  صخش  هب  تبـسن  يو 
لیلق هک  زازب  ياضر  ازریم  رـسپ  دمحمیلعازریم  هب  یمـسم  دش  ادیپ  زاریـش  لها  زا  یـصخش  لبق  لاس  دنچ  رد  هک  تسا  فورعم  مولعم و 

دوخ نیبدوخ ، بالط  یـضعب  لثم  دوب و  بالط  ضرع  زا  يدرم  دوب و  هدیـشک  یتضایر  هلمجلا  یف  روکذم  رارق  زا  دوب و  هدرک  یلیـصحت 
لامک تیبطق و  ياعدا  هک  دوب  هتـشاداو  هار  نیا  هب  ار  وا  ایلوخیلام  هک  نیا  ات  دوب  هدرک  هغلاـبم  لاـیخ  نیمه  رد  هدرک و  لاـیخ  ملاـع  رد  ار 
نـسح هلمجلا  یف  دندید و  ار  وا  اقافتا  دصق ، هب  هن  دـندوب  هتفر  زاریـش  هب  فارطا  زا  هدـش و  قحلم  وا  هب  مه  لاهج  بالط  زا  یموق  دـنک و 

هدرخ هدرخ  دوزفا و  اعدا  رب  هدیجنگن  دوخ  دح  رد  تیفرظ  مدع  زا  هدید  دوخ  درگرب  ار  بالط  زا  یموق  وا  نوچ  دندرک و  ادیپ  وا  هب  ینظ 
تهج اعدا  نیا  لصا  دـندرک و  نیکمت  مه  هلهج  بالط  نآ  داد و  رارق  ماما  صاخ  بیان  ار  دوخ  هدرک و  بیاغ  ماـما  يارب  تیباـب  ياـعدا 

هب دندرک و  یم  ناهنپ  ار  وا  مان  مه  وا  عابتا  دـندمآرد و  تکرح  هب  مه  مدرم  یـضعب  سپ  دروآیم . ناجیه  هب  ار  مدرم  تبیغ ، نامز  لوط 
دهاوخ داهج  درک و  دهاوخ  رـشتنم  ملاع  رد  ار  لدع  دـش و  دـهاوخ  رهاظ  رمالابحاص  ترـضح  صاخ  بیان  کنیا  هک  دـنتفگیم  مدرم 

رارـشا و یهگناو  وا ، بلط  رد  دـندشیم  رتصیرح  مدرم  عنمام  یلع  صیرح  ناسنالا  ياضتقم  هب  دـندادیمن و  زورب  ار  وا  ماـن  یلو  دومن ،
نآ دندش و  وا  تاقالم  بلاط  دندش و  وا  ياقل  يایهم  مدرم  سپ  دنوشیم . صیرح  رایـسب  درک  دهاوخ  داهج  هک  دنونـشب  نوچ  نیدـسفم 

دنتشادرب و راک  يور  زا  هدرپ  ات  دندرک  یم  وا  رما  رد  قیوشت  بیغرت و  صیرحت و  ار  مدرم  لفاحم  سلاجم و  رد  مه  نیدیب  دسفم  لاهج 
دوب و هداد  رارق  ۀعاطلا  ضرتفم  ار  دوخ  تسا ، صاخ  بیان  هک  دوب  هدرک  ار  ماخ  ياعدا  نیا  نوچ  دنتفر و  وا  دزن  مدرم  دـندرب و  ار  وا  مان 

نوـچ دنـشاب و  نم  راـصنا  ناوـعا و  دـنیآ و  نم  هب  ور  دسانـشب و  ارم  دـیاب  تما  نیا  عـیمج  تسا و  بجاو  نم  رماوا  زا  تعاـطا  تفگیم 
هد دص  ندرک و  حرش  ار  فسوی  يهروس  نتـشون و  نآرق  کبـس  رب  اهترابع  درک  انب  دشاب ، هتـشاد  مه  هزات  يزیچ  اعدا  نیا  اب  هک  تساوخ 

ملع تیبرع و  رد  یطبر  هلمجلا  یف  هک  یناسک  عیمج  دوب و  لیطابا  تافرخزم و  اهنآ  عیمج  هک  فسوی  يهروس  حرـش  يارب  تخاس  هروس 
هک مه  مجع  ماوع  تسا و  هکحـضم  بابـسا  هک  تسا  هتفاـب  مه  هب  تاـفرخزم  طولغم و  يهناـیماع  ياـهفرح  هک  دـننادیم  دنـشاب ، هتـشاد 
نآ تشون ، یم  طوبرماـن  هحفـص 234 ] تالمهم [  درم  نآ  نوچ  هکنآ  لیلد  هب  دـندوب  ضرغ  لـها  دوخ  هک  مه  بـالط  نآ  دـننادیمن و 
زا ولمم  دوب و  هدرک  اوسر  ار  وا  دنوادخ  کلذ  عم  دندرکیم و  تسرد  ار  نآ  ياهطلغ  دوخ  لوقع  ردـق  هب  دـندرکیم و  حالـصا  نادـیرم 

دناهدـیورگ وا  هب  هک  یمدرم  دـید  فسوی . يهروس  حرـش  مه  شباتک  دوب و  بیان  شدوخ  لوا  رد  هصالخ  دوبن . ریذپحالـصا  دوب و  طلغ 
نم تفگ  دوب  هدـش  رـشتنم  فارطا  رد  هک  وا  هب  بوسنم  ياههتـشون  رارق  زا  هدرخ  هدرخ  دـنربیم . راـب  مه  رتشیب  نیا  زا  دـننیزا و  رتـقمحا 

لکش و ره  هب  تسا  نم  دوخ  اب  رایتخا  ماهدرک و  زورب  لکش  نیا  هب  ماهدروآ و  رد  رس  ردام  مکش  زا  متسه و  امـش  رظتنم  بئاغ  ماما  نامه 
اب بالط  نآ  نوچ  مه  هلاسوگ  ماوع  منک و  نوریب  رس  ردام  مکش  زا  هک  ماهتـساوخ  لاح  منکیم . زورب  مهاوخیم  هک  روط  ره  اج و  ره  هب 
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لاؤس وا  زا  یتالکـشم  نوچ  دـندرک و  قیدـصت  دـننکیم  نیـسحت  حالـصا و  ار  اهطوبرمان  نیا  دـنروآ و  یم  میلـست  هک  دـندید  ار  ضرغ 
يرایسب ياهطلغ  ترابع  رد  نوچ  دنمهفن و  نآ  زا  چیه  هک  تشونیم  هنوگامعم  تالمهم  اهنآ  باوج  رد  تشادن ، یباوج  هک  دندرکیم 

دید نوـچ  دـندرکیم و  لوـبق  اـههلاسوگ  نآ  تسا و  مسق  کـی  مه  نیا  تسا و  مسق  داـتفه  یبرع  تفگیم  دـنتفگ  یم  وا  هـب  تـشاد و 
درگرب ملاع  يهمه  مراگزور و  بطق  نم  تفگ  هرشتنم  تاجتشون  رارق  زا  دننکیم ، ضارتعا  مدرم  تشذگ و  راذتعا  رذع و  زا  شیاهطلغ 
صخرم ار  همه  نم  دندرک و  هدجس  نم  شیپ  دندمآ ، تاملک  فورح و  عیمج  دننکیم و  تکرح  نم  تزاجا  نذا و  هب  دندرگ و  یم  نم 

هحفص 236 ] دهدب [ .! ار  ایب »  » ینعم ورب »  » دنشخبب و ار  رگیدکی  تیصاخ  دهدب و  ار  يرگید  کی  ره  هک  مدرک 

باب ندش  هتشک  زا  دعب  عیاقو 

هراشا

ناج هب  دـصق  ءوس  تلع  هب  تانایرج  اما  دادـن ، خر  یمهم  هثداح  تخادرپ  میهاوخ  نادـب  هک  دروم  کی  زج  هب  باب  ندـش  هتـشک  زا  سپ 
دمآ . دهاوخ  بلطم  نیمه  یپ  رد  دراد و  هناگادج  یثحب  دوخ  هک  دش  هدیناشک  ناریا  زا  جراخ  هب  نایباب  فرط  زا  هاش  نیدلارصان 

زیرین ثداوح 

اب دروآ و  لـمع  هب  دروـم  نیا  رد  تلود  هک  یئاهيریگتخـس  اـب  دـندرک  ناراـبریت  تشذـگ  هک  یحرـش  نآ  اـب  ار  باـب  هـک  نآ  زا  دـعب 
دنادب و یباب  ار  دوخ  درکن  تئرج  یسک  دنداد  ناشن  دوخ  زا  نایرج  نیا  هیلع  میئوگب  رتهب  ای  نایرج  نیا  هب  تبسن  يرایسب  هک  یتیـساسح 

باسح هیوست  هار  نیا  زا  هک  دوب  یـصوصخ  هب  دارفا  تسد  رد  ياهبرح  اهتدـم  ات  هلئـسم  نیا  هچ  دـیامنب  هراـب  نیا  رد  یتبثم  رظنراـهظا  اـی 
دیـس مان  هب  باب  ناوریپ  زا  یکی  لاوحا  نیا  مامت  اب  [ 192  ] دنتخادنایم رـسدرد  هب  يرگیباب »  » گنا کی  اب  ار  دوخ  نیفلاخم  نانآ  دـنیامن .

ینینوخ شروش  هب  تسد  دوب  لماع  ءاهقف  ضاترم و  ءاملع  زا  هک  یفـشک  فاشک  هب  بقلم  یباراد  رفعج  دیـس  گرزب  رـسپ  ییاراد  ییحی 
شبقل هدوب  فورعم  هک  هنوگنآ  لصا  رد  یلو  دنتفگیم  فاشک  ار  ییحیدیس  ردپ  هک  میوش  روآدای  دیاب  ییحیدیـس »  » بقل دروم  رد  دز .

« دیحو  » ای ییحیدیـس  دشابیم . ییحی »  » اب ربارب  دـجبا  فورح  رد  دـیحو  داد -  وا  هب  باب  ار  بلق  نیا  دـیوگیم : عبنم  نیمه  تسا . دـیحو 
نالف رد  نم  : » تفگیم دومنیم و  لیوأت  ثیداحا  دزیم ، مد  تامارک  زا  تسیزیم ، اـفرع  يهویـش  هب  شردـپ  دوب  باـب  ياـفلخ  زا  یکی 

الوا هک  دوب  نیا  دـندشیمن  يو  ضرتعم  اـملع  هکنیا  تلع  اـما  [ . 193 « ] مدرک فشک  ار  نآرق  نطب  داتفه  مدوب و  رفـسمه  رـضخ  اـب  رفس 
بلطهاج یعبط  ییحیدیس  شرسپ  اما  دشیمن . جراخ  تعیرش  بوچراچ  زا  شرادرک  راتفر و  تشاد و  تیخوخیـش  تلوهک و  رفعج  دیس 

نیا رد  یتدم  دمآرد و  نایتلود  فص  هحفـص 237 ] رد [  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هفالخلاراد  هار  دمآ و  نوریب  شردپ  تمدـخ  زا  وا  تشاد 
راج نوچ  هدوب و  لوغشم  يرازگتمدخ  هب  هاشدمحم  رابرد  رد  باب  يادص  رس و  ماگنه  ییحیدیـس  تسویپ . باب  هب  هکنیا  ات  تسیز  سابل 

یسررب تهج  هدوب  رابرد  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  هک  ار  ییحیدیس  راجاق  هاشدمحم  دیسر  رابرد  هب  باب  ياعدا  زا  یـشان  شنت  لاجنج و  و 
ياج هب  ییحیدیـس  درک . شکشیپ  يو  هب  مه  راوهر  یبسا  درذگن  دـب  يو  هب  هار  رد  هکنآ  يارب  و  ه - درک 1260 -  زاریش  يهناور  هعقاو 

، ناتسرل ناهفـصا ، یحاون  يهناور  داد و  حیجرت  ار  باب  هب  تمدخ  ناطلـس  هب  تمدخ  ياج  هب  دیورگ و  يو  هب  دش و  باب  بذج  قیقحت ،
يواسم تشگرب  هفـالخلاراد  هب  رگید  راـب  ییحیدیـس  [ . 194  ] تفر وکاـم  هب  باـب  رادـید  يارب  دـیدرگ و  نیوزق  ناـسارخ و  نارهت ، دزی ،

عورش دزی  رد  ییحیدیـس  دش . دزی  یهار  مرجال  دومن و  نازیرگ  ناکم  نآ  زا  ار  يو  نایرابرد  يرهمیب  يدرـس و  اما  يواسم  ه -  - 1265
نایرج اسف  مدرم  تفر . اسف  هب  تفگ و  كرت  زاریش  دصق  هب  ار  دزی  دروخ  گنـس  هب  شریت  مه  اجنآ  رد  نوچ  اما  دومن  مدرم  زا  توعد  هب 

وا تشون  یباراد  ییحیدیس  هب  ياهمان  کلملاریصن  دنداد . ربخ  يدابآیلع  هللالضف  ازریم  کلملاریصن  زاریـش  مکاح  هب  ار  ییحیدیـس  راک 

تیئاهب عماج  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


تقیقح عوضوم  نیا  تشون  سراف  مکاح  يهمان  باوج  رد  ییحیدیس  دناسر . زاریـش  هب  ار  دوخ  تساوخ  يو  زا  درک و  عنم  راک  نیا  زا  ار 
دشن و يربخ  ییحیدیـس  زا  کلملاریـصن ، راظتنا  فالخ  رب  اما  میآیم . زاریـش  هب  يدوز  هب  هک  دیدرگ  رکذتم  دش و  نایرج  رکنم  درادن و 

اما داتسرف  ییحیدیس  دزن  هب  يرگید  يهداتسرف  کلملاریصن  دوریم . شروش  لامتحا  دناهدمآ و  درگ  وا  رود  هب  نت  دصناپ  هک  دیـسر  ربخ 
ياهدع دندش و  لاحـشوخ  ییحیدیـس  ندمآ  زا  زیرین  مدرم  داهنن . یعقو  سراف  مکاح  رومأم  هب  دوب و  زیرین  مزاع  ماگنه  نآ  رد  ییحیدیس 

تاماکحتـسا نتخاـس  هـب  تـفرگ و  رگنـس  زیرین  یلاوـح  رد  ياهـبارخ  رد  یگنج  درم  دصیـس  اـی  هارمه  ییحیدیـس  دنتـشگ . قـحلم  وا  هـب 
: - تشون ییحیدیـس  درادرب  تسد  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  زا  تساوخ  وا  زا  دوشگ و  ارادم  تحیـصن و  نابز  اب  کلملاریـصن  تخادرپ .

مناوتیمن نم  دشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  يدـنیاشوخان  دـمایپ  نانآ  ندرک  اهر  تروص  رد  تسا  نکمم  دـناهدز و  ینامرفان  هب  تسد  یتعامج 
درجم هب  دنروآ . زاریـش  هب  ملاس  ارم  ات  دیتسرفب  مدآ  دنچ  تسا  نکمم  رگا  تسا ، یمتح  هنتف  شروش و  هچ  مراذـگب  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ 

داـیرف و شناراوـس  داد  روتـسد  درک و  دربـن  ياـیهم  ار  دوـخ  بش  ناـمه  ییحیدیـس  دـش  زاریـش  مزاـع  کلملاریـصن  يهداتـسرف  يهـکنیا 
 - ناخ نیدـباعلانیز  ناـنآ  دـندرب . هلمح  زیرین  هب  هنهرب  هحفـص 238 ] ياهریـشمش [  اب  یـسربط -  يهعلق  نایباب  يهویـش  هب  نانزهحیص - 
هب ار  ناـخ  نیدـباعلانیز  لاوما  ناـیباب  درب . ردهب  هکلهم  زا  ملاـس  ناـج  تسناوت  ناخرکـسع  یلع  شردارب  یلو  دنتـشک  ار  زیرین -  مکاـح 

تکاله هب  زین  ناخرکـسع  یلع  هک  تسا  هدمآ  یبرع ص 383  يهمجرت  يدنرز  لیبن  خـیرات  رد  هکنیا  حیـضوت  [ . ) 195  ] دندرب تراغ 
هک هتفرگ  تروص  یناـمز  رد  یباراد  ییحی  تامادـقا  دنتـسویپ . ییحیدیـس  هب  دـندید  ار  روـهت  تعاجـش و  نیا  نوـچ  زیرین  مدرم  دیـسر )

هدرک نوریب  زیرین  زا  ار  وا  دنتشاد و  ینوخ  لد  رهش  نآ  مکاح  يزیرین » ناخ  نیـسحدمحم  نب  ناخ  نیدباعلانیز  یجاح   » زا زیرین  يایاعر 
تساوخ نیا  يو  يهقباس  ییحیدیس و  روضح  دنتـشگیم . یمکحم  عضوم  لابند  هب  ناشراک  دمایپ  زا  تشحو  فوخ و  تلع  هب  و  دندوب ،

ار طئارـش  تشگیم  یبسانم  تیعقوم  نینچ  یپ  رد  دوخ  هک  مه  ییحیدیـس  دنتـشاد . یمارگ  ار  شمدقم  نانآ  دومن و  دروآرب  ار  نایزیرین 
ناـیم زا  زین  ار  نیدـباعلانیز  یجاـح  رتـهم  ردارب  ناـخ  رغـصایلع  هک  داد  يوتف  وا  تفگ ؛ نیرفآ  دوخ  سناـش  هب  لد  رد  تفاـی و  بولطم 
یگنج لئاسو  هب  زهجم  يرگشل  داد  نامرف  اروف  دیسر  رایتخا  بحاص  ازریم » زوریف  هلودلا  ةرصن   » شوگ هب  هک  هعقاو  نیا  [ . 196  ] دنرادرب
راظتنا رد  هعلق  ياپ  رد  دـش و  علطم  نایرج  نیا  زا  مه  ییحیدیـس  دوش ، زیرین  راپـسهر  ییحیدیـس  یبوکرـس  يارب  هناخروق  پوت و  لیبق  زا 

هب تسد  نایباب  ناگرزب  مامت  يهویش  هب  انب  ییحیدیس  دمآرد . دشاب  هدامآ  تلاح  هب  هنهرب  ياهریشمش  اب  هلودلا  ةرـصن  نایرکـشل  ندیـسر 
اهپوت و مامت  نوچ  دـمآ  دـهاوخن  ام  يوس  هب  گنفت  پوت و  تسین و  هتخاس  يراک  رگـشل  زا  هک  دیـشاب  عمج  رطاخ  تفگ - : دز و  ولغ 
هب مه  ار  رفن  کـی  تخیرورف و  ارنآ  دروـخ و  شرداـچ  هب  یپوـت  هک  دوـب  نخـس  نیمه  رد  ییحیدیـس  دـشابیم ! نم  ناـمرف  هب  اـهگنفت 

نیا اب  تفگ - : تخادنا و  شنارای  ندرگ  هب  تشون و  ذغاک  رب  یتاملک  تشادنرب و  يدایـش  زا  تسد  مه  زاب  ییحیدیـس  دـناسر  تکاله 
يارب هداس  مدرم  نآ  زا  رفن  دصیس  يزابهدبعش  نیا  زا  سپ  دیشابیم . نمیا  ینامسآ  ینیمز و  ياهالب  زا  دیناما و  رد  اهامـش  داروا  هیعدا و 

هحفص 239] هدهع [  هب  ناخ  یلقیفطصم  ار  سراف  يهدرکرس  دندرک . هلمح  نمشد  يوس  هب  نانزهحیص  دندش و  هدامآ  هلمح  نوخیبش و 
اب نارگید  دـنکفا . كاله  كاخ  هب  هلولگ  دـض  ياعد  نامه  اب  ار  باب  ناوریپ  زا  نت  هاجنپ  دـص و  هرابکی  هب  شتآ »  » ناـمرف اـب  وا  تشاد ،
مک دادعت  رد  رگید  هک  ییحیدیـس  زور  هس  زا  دعب  دنتـشگرب . وا  زا  دـندرب و  یپ  ییحیدیـس  بیرف  شیوخ و  یگداس  هب  هرظنم  نیا  ندـید 
هک تسا  نآ  رتهب  دومن - . داهنشیپ  ییحیدیس  هب  ناخ  یلقیفطصم  تفر . ناخ  یلقیفطـصم  لزنم  هب  دوخ  ياپ  اب  تفاین  ینامیا  شنایفارطا 
زا رفن  کی  اب  تفریذپ و  ییحیدیـس  دوش . شوماخ  الماک  هنتف  دـننیبب و  ار  وت  زین  مدرم  ات  يورب  يراد  زیرین  رهـش  رد  هک  ياهناخ  هب  بشما 

یگمه دندادن ، شتلهم  داتفا  يو  هب  هک  ناخرکـسع  نارـسپ  مشچ  هار  نیب  رد  اما  دش ، زیرین  رد  دوخ  يهناخ  یهار  ناخیفطـصم  نارومأم 
دعب نانآ  دندز . هاش  نیدلارـصان  هیلع  يرگید  مادقا  هب  تسد  نایباب  هثداح  نیا  زا  دعب  هام  هن  دندرک . هکت  هکت  ار  يو  دـنتخیر و  وا  رـس  رب 

هب تسد  تانایرج  نیا  رد  دـننک  تیلاعف  انلع  دنتـسناوتیمن  هک  نانآ  دوب . هیـضق  رهاـظ  نیا  اـما  دنتـسشن  تکاـس  یتدـم  ندـش  عمق  علق  زا 
رورت ار  هاش  تفرگ  میمصت  یتسشن  یط  نایباب  نمجنا  ناخییحی  رـسپ  ناخنامیلـس  تسایر  هب  ینمجنا  نارهت  رد  دندز . يرـس  تالیکـشت 
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نیا يارب  هک  يدارفا  دش . ینیبشیپ  هشقن  قبط  اهراک  رگید  هحلـسا و  عون  نامز ، رورت ، لحم  زا  معا  راک  تایئزج  مامت  حرط  نیا  رد  دنک .
هک تشاد  تداع  هاش  نیدلارـصان  دـندوب  تسا ، فالتخا  دروم  شمان  هک  يرگید  و  قداصدـمحم ، ياهمان  هب  رفن  ود  دـندش  باختنا  راک 

: دوب دمآ  تفر و  رد  روظنم  نیا  يارب  ناریمش  نارواین و  نیب  هراومه  دزادرپب و  راکش  حیرفت و  شدرگ و  هب  ناریمـش  ياهیدنلب  يهنماد  رد 
زور 28 دوریم . راکـش  هب  هاش  نیدلارـصان  ینامز  هچ  هک  دـنداد  رارق  نایباب  نمجنا  رایتخا  رد  یتاـعالطا  يوحن  هب  مه  رـصق  نیمدختـسم 
درک و تفاسم  یط  اهنت  هکی و  دوب  هاش  تداع  هکنانچ  دوشیم ... : راکـش  مزاع  هاش  هدـش  ینیبشیپ  يهمانرب  قبط  ه - لاس 1268 -  لاوش 
نایکاش و لکـش  هب  دـندش و  جراخ  هاگنیمک  زا  رفن  ود  نآ  هاگان  دـش ، کیدزن  اهنآ  ءاـفتخا  لـحم  هب  هشیب  رازتشک و  ناـیم  رد  هک  نیمه 
تلود و نادـنمراک  سرب ! ام  دایرف  هب  سرب ، ام  داد  هب  هاشداپ  دـنتفگ - : دـندرک و  دـنلب  ار  دایرف  داد و  يادـص  هار  طـسو  رد  ناـهاوخداد 
ام يهضیرع  میراد ؛ انمت  هتشون و  هقرو  نیا  رد  ار  نامدوخ  لاح  حرش  تسا ، ینالوط  ام  تیاکش  دننکیم ، ملظ  ام  هب  تموکح  نارادنامرف 

هنرگو دیدومن  راتفر  دوخ  تلادع  ياضتقم  هب  سپ  دیدرک ، هاتوک  ام  رـس  زا  ار  اهنآ  زواجت  يدعت و  تسد  رگا  سپـس  هدومرف  هظحالم  ار 
ار اهنآ  يهمانتیاکـش  تشاد و  هاگن  ار  دوخ  بسا  هاش  میـشابیم . رازگساپـس  امـش  تمحرم  و  هحفـص 240 ] لضف [  زا  لاح  ره  رد  اـم 

شتآ هاش  يوس  هب  گنردیب  دروآ و  نوریب  شبیج  زا  ياهچناپط  قرب  دـننام  یتعرـس  اب  درب و  بیج  رد  تسد  اهنآ  رفنکی  سپ  درک  بلط 
رابغودرگ ماگنه  نیا  رد  درک . دوخ  زا  عافد  هب  عورـش  تفرگ و  ار  شیوزاب  اروف  هاش  درک . هلمح  هاش  فرط  هب  رجنخ  اب  زین  شقیفر  درک .

هب هاش  هک  دندرک  هدهاشم  دندیـسر و  هثداح  لحم  هب  ات  دنداد  بیهن  ار  اهبسا  هدینـش و  ار  هچناپط  يادص  اریز  دش  دنلب  هاش  نیظفحتـسم 
هاش ندش  هتشک  زا  دیناسر و  هاش  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  لوا  دشکب . ار  اهنآ  هک  تسا  کیدزن  تسا و  لوغـشم  هناریگلفاغ  تالمح  زا  عافد 
رب یتبرـض  همق  مان  هب  یمدود  هاتوک  ریـشمش  اب  دیـسرارف  هک  نیمه  يو  دوب . هاش  قشم  سیئر  يزیربت  يدهمدمحم  دروآ  لمعب  يریگولج 

ار وا  تخادرپ . شقیفر  هب  نآ  زا  دعب  دیرد و  ار  شمکش  هک  دز  شمکش  رب  يرگید  تبرـض  دش و  مین  ود  هک  دومن  دراو  لوا  رفن  يوزاب 
ار وا  دوب  وا  رد  تایح  زا  یقمر  زونه  نوچ  دـنتفرگ و  ار  حورجم  مود  درف  دندیـسرارف و  نانابـساپ  ناـیماظن و  هاـگنآ  دـیبوک ، نیمز  رب  مه 

دندروآ رـصق  هب  ار  هاش  دنداد  همتاخ  زین  ار  وا  راک  هک  نآ  زا  سپ  اهنآ  دندرک . فشک  وا  زا  ار  رورت  تعیمج  ياسؤر  دندومن و  قاطنتـسا 
هناش و لغب و  ریز  زا  هاـش  هک  دـش  مولعم  هاـگنآ  تساوخ  يرگید  ساـبل  هاـش  یتقو  تسا . هتـشادرب  مخز  هاـش  هک  دنتـسنادیمن  زونه  یلو 

ندینش زا  نارهت  مدرم  هاگان  تسا . هدش  هتشک  هاش  هک  دیسر  زکرم  هب  دوز  ربخ  نیا  دوبن . كانرطخ  نادنچ  هک  هتـشادرب  ریت  اههدند  فرط 
و دنتـسب ، ار  اههزاغم  اهرازاب و  مدرم  دـش ، یمومع  عامتجا  زور  زور ، نآ  تسا . هتـشگ  اـپرب  اـهنآ  تماـیق  یئوگ  دـندمآ و  ناـجیه  هب  نآ 
ات دنک  شدرگ  رهش  یمومع  رباعم  اهنابایخ و  رد  ددرگ و  راوس  مدرم  شمارآ  يارب  هاشنهاش  هک  داد  يأر  نینچ  مظعاردص  دندش . حلـسم 

دیدباوص ربانب  هاش  راظتنا ، فالخ  رب  دسیونیم : دروم  نیا  رد  هنطلسلا  داضتعا  دشابیم . تمالـس  تحـص و  نیرق  هاشداپ  هک  دننادب  مدرم 
نیرتروهـشم زا  دوب  راوس  شیوـخ  گـنر  ياهوـهق  بسا  رب  هک  یلاـح  رد  دورو  ماـگنه  تعجارم و  رهـش  هب  نارواـین  رـصق  زا  مظعاردـص 

اوادـم هجلاـعم و  هب  هتفر ، دوخ  رـصق  هب  هاـش  سپ  تسـشنورف . هاـش  تیؤر  هطـساو  هب  مدرم  تشحو  هاـگنآ  درک . روبع  رهـش  ياـهنابایخ 
ار اهیباب  مامت  هک  دیدرگ  ررقم  دش و  رارقرب  دنتـشاد  تکرـش  نآ  رد  مدرم  تاقبط  عیمج  هک  یمومع  سلجم  نایرج  نیا  زا  دعب  تخادرپ .
زا یکی  ار  رتفد  نیا  دندرک . هدافتسا  دندوب ، هدرک  ادیپ  ناخنامیلس  هناخ  رد  هک  يرتفد  زا  اهنآ  نتخانش  يارب  هحفص 241 ] دننک و [  دوبان 

ار اهنآ  دـننک . ریگتـسد  ار  نایباب  مامت  هک  دـش  رداص  یناـمرف  هعقاو  نیا  زا  سپ  درک . ءاـشفا  دوب ، هدـش  ریگتـسد  هک  هاـش  رورت  دـناب  دارفا 
راک روط  نیا  نوچ  دش . لیمکت  دنتـشاد  اهنآ  زا  هک  ار  یتروص  ات  دـندرک  ینادـنز  دـندروآ و  کتکت  هتـسدهتسد و  دـندرک و  ریگتـسد 

ره دومن و  میـسقت  عیانـص  فرح و  نابحاص  و  ناـیماظن ، راـجت ، اـملع ، ارزو ، ارما ، زا  مدرم  فانـصا  تاـقبط و  رب  ار  اـهنآ  تفرگ  تروص 
. دندرک مادعا  هدینادرگ و  رهش  رد  ار  اهنآ  نوگانوگ ، دب و  ياهباذع  اهتناها و  زا  سپ  هتفرگ و  دوب ، هدش  شتمـسق  یباب  زا  ردق  ره  یفنص 

شین اب  ار  شندـب  دـندروآ  ار  ناخنامیلـس  یتقو  تسا - : ینتفگ  ناخنامیلـس  حرـش  هک  ناریا ، دالب  ریاـس  رد  اـهنآ  لاـح  دوب  نینچمه  و 
هک نآ  تفگش  دندینادرگ . رازاب  رد  هایـس و  هدود  اب  ار  شتروص  و  بصن ، ینـشور  عمـش  یخاروس  ره  رد  دندرک ، خاروس  خاروس  رجنخ 
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رد هک  یلمع  دـنتخیوآ -  رهـش  ياههزاورد  زا  ياهزاورد  رب  ار  ياهقـش  ره  هقـش و  ود  ار  وا  هاگنآ  دوب . مکحم  يوق و  ناـنچمه  وا  هیحور 
اقباس هچنانچ   ) ناجنز هثداح  رد  هک  تسا  یناخخرف  ناـمه  ردارب  روکذـم  ناخنامیلـس  دـتفایم -  قاـفتا  شریظن  ناـهج  رد  یئاـج  رتمک 

زور ناـمه  هب  ناـیهاش  ار  رگید  ردارب  زوـس و  عمـش  ناـیباب  ار  ردارب  کـی  . ] دـندینازوس شتآ  هب  هعطقهعطق و  ار  شدـج  ناـیباب  تشذـگ )
نایباب زا  رفن  دـصراهچ  هب  بیرق  هثداح  نیا  رد  دوب و  رمتـسم  بارطـضا  بـالقنا و  لاـح  رد  نارهت  رهـش  هتفه  ود  تقو  نآ  رد  دـندنکفا ]

دعب تهج  نیمه  هب  .و  دندش قحلم  اهنآ  هب  دندوب  هدرک  يرگیباب  هب  مهتم  ار  اهنآ  ناشنانمشد  دندوبن و  یباب  اتقیقح  هک  رفن  اههد  هتـشک و 
هحفص 242 ] [ . ] 197  ] دشن رارقرب  ياهیاپ  يرگیباب  يارب  رگید  هعقاو  نیا  زا 

ریبکریما نتشک  يارب  نایباب  هئطوت 

مظن دـنناوتب  هک  دـندوب  هدیـسرن  تردـق  زا  هجرد  نآ  هب  اما  دنتـشاد  تیلاعف  یناهن  نانآ  هچرگا  درک ، بوکرـس  ار  نایباب  شروش  ریبکریما 
ناشیارب یتمحازم  نانچ  نآ  یسک  دندرکیم  تیلاعف  افخ  رد  نایباب  هک  ینامز  ات  دنزادنایب . رـسدرد  هب  ار  تلود  دننک و  لتخم  ار  یمومع 

زا ار  نایباب  دـش  انب  ینعی  تفرگ  دوخ  هب  يرگید  لکـش  تلود  راتفر  دـش  الم  رب  ناشایتلود  دـض  تامادـقا  هک  یتقو  اما  درکیمن  داـجیا 
هک دنتشگ  یئاهارجام  هلسلس  شوختسد  نآ  نارـس  داهن و  انب  ار  هقرف  نیا  يدعب  تکرح  دنور و  يهیاپ  جارخا  نیمه  دنیامن ، جارخا  ناریا 

ناریا زا  نایباب  ندرک  نوریب  هب  رجنم  هک  یثداوح  هب  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  زا  لبق  لاـح  تسا . باـتک  زا  شخب  نیا  ثحب  یلـصا  روحم 
رد دارفا  نیا  ات  دـنامهف  ار  تیعقاو  نیا  تلود  هب  داد و  رییغت  ار  نایباب  تشونرـس  لاس  کی  زا  رتمک  تدـم  رد  هثداح  ود  میزادرپیم . دـش 

نینچ ار  لوا  يهعقاو  هدوـب  اـهارجام  نآ  دـهاش  هک  هنطلـسلا  داـضتعا  ازریم  یقنیلع  دـیباوخ . دـهاوخن ، زگره  اـههنتف  دـنربیم  رـسهب  ناریا 
یس هب  مرمع  لاس  زونه  هک  هناطلس  هکلم و  هللادلخ  هاش  نیدلارصان  یهاشنهاش  ترضحیلعا  سونأم  تنمیم  سولج  لئاوا  رد  دسیونیم - :
ارعش ابدا و  دوجو  اب  هک  یلفحم  ناکما  ردق  هب  يور  نآ  زا  مدوب ، لاح  لها  لامک و  بابرا  تسلاجم  هب  لیام  بغار و  یـسب  دوب ، هدیـسرن 

هچابید يرعش  رهاط  ازریم  و  مرحم ، باهولادبع  ازریم  ینآاق ، میکح  هللابیبح  ازریم  سلجم  لها  هلمج  زا  زور ، بش و  ره  دادیم  لیکـشت 
هفـسالف تمکح  يوره  میحرلادبع  ازریم  نوچ  دناهدوب . هریغ  یقوذ و  ازریم  و  يوره ، دمحا  ازریم  یناشاک و  بیبح  دـمحا  ازریم  و  راگن ،

رکا سوئـالنم و  رگا  زین  نم  مدوـمنیم . میلعت  يو  دزن  رد  ار  يردـصالم  يهیادـه  بش  لوا  رد  تسنادیم  کـین  ار  يردـصالم  بـتک  و 
لوغـشم ارعـش  ابدا و  ریاس  تبحـص  هب  سردـت  سیردـت و  زا  دـعب  مدرکیم . میلعت  يو  هب  ار  تاطـسوتم  ریاـس  سوقولوط و  زا  يهکرحتم 
بوسحم درگاش  یثیح  زا  ملعم و  یتهج  هب  هک  میحرلادـبع  ازریم  دوب ، رـشتنم  فارطا  رد  اهیباب  باـب و  يهنتف  هک  تقو  نآ  رد  متـشگیم .

رد هک  هیباب  ياسؤر  ریاس  یلعخیـش و  الم  اب  تاقوا  رتشیب  هدیورگ ، هفیاط  نآ  هب  انطاب  زین  وا  دینـش  ار  دوخ  ردارب  تعباتم  ربخ  نوچ  دشیم 
. یمدرک بیدأت  ار  وا  نم  يدوشگ  املع  حدق  هب  نابز  یلایل  زا  یضعب  هچرگا  دوب . میظع  یتلفغ  ارم  یلو  درکیم  ترشاعم  دوب  هفالخلاراد 

نآ تسا  مادـک  : » متفگ هدومن  بجعت  يو  يأر  تفخ  زا  تفرگ و  هدـنخ  ارم  دـیراد ؟ یلمأت  زاـب  باـب  روهظ  دوجو  اـب  امـش  تفگ : یتقو 
ار مق  ير و  بیرق  امع  یسربط  خیش  رد  هیورشب  نیسحالم  دینکیمن ؛ هظحالم  رگم  تفگ : متسه .» بکرم  لهج  رد  نم  هک  زورما  روهظ ؟
زا لبق  هک  هدـش  لقن  یثیدـح  راونالاراحب  رد  هکنانچ  رمالابحاص . ترـضح  روهظ  يارب  هلدا  زا  یکی  تسا  نیا  تخاـس . دـهاوخ  حوتفم 

امـش نیـسح  : » متفگ تخاـس ». دـهاوخ  حوتفم  ار  مق  ير و  هدوـمن  هحفـص 243 ] جورخ [  ناتـسربط  بحاص  نیـسح  ترـضح  نآ  روهظ 
، يزور دوب . لاونم  نیمه  رب  لاح  تفگ .» میهاوخ  دـیراد  ینخـس  رگا  مق  ير و  حـتف  صالختـسا و  زا  دـعب  تسا ، روصنم  رکـشل  راـتفرگ 

کباتا بقل  هب  تشاد و  ناریا  ترادـص  ماظن و  تراما  تقو  نآ  رد  هک  ماظنریما  ناخیقت  ازریم  زا  ياهعقر  هدـنام  بورغ  هب  تعاس  راهچ 
تلالج نیا  اب  مظعا  کباتا  لـجا  ریم  هب  ود  ره  مظنم  تسا و  بترم  روشک  رکـشل و  دـیوگ : ارعـشلاسمش  شورـس  هکناـنچ  بقلم ، مظعا 

ایلع و دـهم  ترازو  بصنم  كولم ، ءانبا  ریاس  هب  تبـسن  نم  هکنیا  زا  تشاد ، روظنم  نم  زا  هیاغلا  قوفام  تداع و  زا  يدایز  یمارتحا  ردـق 
هناخ رد  ای  یتلود  يهناخناوید  رد  دـیراد  یلاجم  رگا  هدـنام  بورغ  هب  تعاس  ود  : » هکنآ هعقر  نومـضم  و  دوب . اهتکوش  تماد  يربک  رتس 
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یعمج هدومن  تاقالم  ار  ریما  یتلود  يهناخناوید  رد  هدرک ، تکرح  نیعم  تقو  رد  مه  نم  تسا .» مزال  سب  يرما  هک  دـینک  تاـقالم  ارم 
: هک دوب  هتـشون  يو  لـبق  زا  شتفم  هعقر  نآ  رد  داد . نم  هب  دروآرد  ياهعقر  هدوـمن  بیج  هب  تسد  هدرک ، رود  دـندوب  شراـنک  رد  هک  ار 

الوا ار  هعمج  ماما  مساقلاوبا  ازریم  دنزیرب و  هاش  دجسم  هب  الوا  هدیشک  ریشمش  اب  عامتجا  تأیه  هب  دندرک  لایخ  اهیباب  هدنیآ  يهعمج  زور  »
یبدا ءوس  مظعا  براقا  هاشنهاش و  هب  تبـسن  هدومن ، اپ  رب  يداسف  دـنزیر و  كرا  هب  نامزلابحاص » ای   » رکذ اب  نآ  زا  سپ  هدروآ ، لـتق  هب 

هفالخلاراد ار  هیباب  سیئر  هقیقحلا  یف  و  هداد ، بقل  میظع  ترـضح  ار  دوخ  تسا و  یلعخیـش  الم  هفیاط  نیا  ياـسؤر  يهلمج  زا  و  دـننک .
هفیاط نیا  داـسفلاما  دـنکیمن و  فقوت  هناـخ  رد  شیب  ياهتفه  و  دنـسانشن ، ار  وا  مدرم  هک  هدـمآرد  یـسابل  هب  زور  دـنچ  ره  رد  و  تسوا ،
ءاسؤر زا  ود  ره  هک  يوره  یقتدـمحم  الم  ردارب  میرکلادـبع  ازریم  رگید  تسا و  یناـشاک  یـشابمیکح  دـمحا  ازریم  رگید  یکی  و  تسا .

رکف هب  همانزور  ندـناوخ  زا  سپ  دـش . دـهاوخن  اپرب  هنتف  نیا  دـنوش  هتفرگ  اهنآ  رگا  دنتـسه . ازریم  یلقیلع  تیامح  رد  نـالا  دنتـسه  هیباـب 
رد متفرگ  دـیتسه . تلود  لاجر  زا  یکی  زورما  تنطلـس  باستنا  رب  هوالع  امـش  صخـش  : » تفگ هتخاس  بطاخم  ارم  ماـظن  ریما  مدـشورف .

هزعلابر ترضح  رکـش  یلاعت  هللادمح  هب  : » متفگ باوج  دیراد .» مدقم  زیچ  ره  رب  ار  تلود  يهظحالم  دیاب  یلو  دشاب ، داسف  امـش  داقتعا 
ماع صاخ و  نایم  رد  تدـیقع  نیا  اب  مردـیح و  ربمغیپ  يوگانث  مرذـگب  نیا  رب  مه  مدـمآ  نیا  رب  دوب . مهاوخ  هدوب و  تسرد  داقتعا  اـب  ار 

زا ماظن  یفوتـسم  بصنم  هک  لبق  لاس  هدراهچ  رد  دـیتسه ، مظعا  کباتا  ناریا و  لوا  صخـش  زورما  هک  امـش  صخـش  هکناـنچ  مروهـشم .
هلمجنآ زا  هک  وا  اب  رگید  عمج  امش و  اب  تبحاصم  و  یـشابمیکح ، یلع  رظن  ازریم  اب  نم  ترهاضم  ببـس  هب  دیدمآ ، نارهت  هب  ناجیابرذآ 

مارهب الم  یغورف و  يزیربت و  دمحم  ازریم  تسا و  هحفص 244 ] یشابنادوجآ [  لاح  هک  يرکم  ناخزیزع  یـسورگ و  ناخ  قداصدمحم 
تقامح يوعد و  هب  ارم  هک  دـیدیم  نم  زا  نس  رغـص  دوجو  اب  ار  راونا  عرـش  هظحالم  رهاظ و  ظـفح  ياهزادـنا  هب  میحرلادـبع ، شیورد  و 

زا یحرـش  دیاهدرک  شومارف  رگا  دوشیمن ، ادیپ  یکباتا  نأش  رد  یگنن  دیتسه و  اهنت  نوچ  مدوب . ازهتـسا  هیرخـس و  دروم  هدومن و  روصت 
بلطم زا  تسین ؛ مزـال  تفگ : هدرک  مسبت  دیـشاب ». هدومرف  شومارف  دـیاش  منک  ناـیب  ار  دوخ  خـیبوت  هب و  يهمرق  داـبایناخ و  ناـضمر  زور 

اقآ تسا : نیا  ناصقن  دایز و  نودب  رفن  هس  نیا  لیـصفت  متفگ : دنک . تاقالم  ارم  هداد  هدـعو  سیلگنا  ریفـس  تسا و  گنت  تقو  دـیئوگب ،
فورعم اضرالم  شردپ  هدوب  ناشاک  ءاملع  ءابجن و  زا  يربک ، رتس  ایلع و  دهم  جلاعم  تناما و  اب  قذاح و  بیبط  یـشابمیکح  دمحا  ازریم 

یباب باب و  هیـضق  ادـبا  ترـضحیلعا  کمن  هب  یهلا و  كاپ  تاذ  هب  تسا . يدهـشم  تشپ  یجاح  مامعا  تانب  شردام  و  تسا ، یباـبک  هب 
ار وا  هن  تیدحا  كاپ  تاذ  هب  یلعخیـش  اما  هدش  هدینـش  تافارخ  تاملک و  یـضعب  یهاگ  يوره  میحرلادبع  ازریم  زا  اما  هدـشن ، عومـسم 

بوخ تفگ : هرظن  هب  یلا  رظن  برع  لوق  هب  تسیرگن . تخس  نم  هب  دمآ  نایاپ  هب  مالک  نوچ  تسیچ . وا  دوصقم  منادیم  هن  مسانشیم و 
دهم زا  يهظحالم  صالخا و  يهمه  اب  نم  دراگنیمن . هدیجنـسن  ینخـس  دیوگیمن و  غورد  نم  يهتـشامگ  شتفم و  نیا  دیتفگن . باوج 

هک مدروخ  هظلغم  نامیا  هدرک و  دای  دنگوس  هار  نیب  رد  دـنچ  ره  تساخ . اپ  هب  تفگب و  نیا  تساوخ . مهاوخ  امـش  زا  ار  نت  هس  نیا  ایلع 
اب دـبال  مهاوخیم . امـش  زا  هتفرگ  تروص  ار  رما  نیا  دـینادب  نیقی  تفگ : عادو  نیح  رد  دادـن . یباوج  تسین ، يربخ  یلعخیـش  الم  زا  ارم 

، رتمک ای  كرتشیب  هتشذگ  بش  زا  یساپ  مدربیم . رـسهب  بعت  تنحم و  اب  ار  بش  نآ  زاب  متفر . رکف  رد  هدمآ  هناخ  هب  رکفت  ریحت و  لامک 
ازریم هتسشن ، هناریحتم  هدمآ  نحص  هب  حابصلایلع  دوزفا  ممهو  رب  زاب  دینک . لیجعت  دوهعم  رما  مامت  رد  هک : دیسر  ریبکریما  زا  ياهعقر  زاب 

، هدروآ نایم  رد  ریما  اب  ار  باوج  لاؤس و  لاح و  حرـش  درک . لاؤس  نم  لیوط  توکـس  ریحت و  ببـس  زا  هدـش  رـضاح  راگن  هچابید  رهاط 
زور ره  یلعخیـشالم و  شمـسا  تسا . باب  یعاد  هفالخلاراد  رد  تسا و  هیباب  ناگرزب  زا  یکی  میظع  ترـضح  نیا  دـیرادن  یکاـب  تفگ :
یلو دراد . لزنم  اجک  رد  تسین  مولعم  نالا  دوب  امـش  یگیاـسمه  رد  يدـنچ  دوشیم  یـسابل  هب  سبلم  ياهتفه  دراذـگیم و  دوخ  رب  یبقل 

ار وا  دـیآ  شیپ  تساوخ  دـش . ادـیپ  همامع  ابع و  اـب  میحرلادـبع  ازریم  نیح  نآ  رد  تسا . رـضحتسم  وا  ناـکم  اـج و  زا  میحرلادـبع  ازریم 
میحرلادبع ازریم  دیق  سبح و  هب  مکح  درک . دونش  تفگ و  راگن  هچابید  اب  ياهظحل  دمآ و  دورف  نوچ  هتـسشن ، یناکم  رد  مدومن  فیلکت 

هب دنگوس  دشن . عومـسم  دیقم  باوج  هدرک ، لاؤس  هحفـص 245 ] یلعخیـش [  الم  ناکم  زا  ظعاوم  حیاصن و  تمیالم و  لامک  اب  الوا  داد .
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. درب راک  هب  ياهعدـخ  تخیگنا و  ياهلیح  وا  هدومن ، رواشم  راگن  هچابید  اب  مرادـن . عـالطا  وا  ناـکم  زا  تسا  یتدـم  هک  درک  داـی  بذـک 
، دوب هیباب  ناگرزب  زا  یکی  تشاد و  لزنم  افشلاراد  يهسردم  رد  هک  یناهفصا  دمحم  دیس  ازریم  هب  میحرلادبع  ازریم  طخ  هب  هیبش  يذغاک 
: هک هتشون  باوج  دمحمدیس  ازریم  دراد ؟ لزنم  هلحم  مالک  رد  هدشن  فرـشم  اقآ  بانج  تمدخ  تسا  یتدم  هک : نومـضم  نیا  هب  تشون 

اجنآ رد  هتفر  چلگنـس  يهلحم  رد  هناخراپاچ  بیان  دـمحم  ازریم  يهناخ  رد  امـش  قاـفتا  هب  لـبق  زور  هک  مدومن  بجعت  امـش  لاؤس  نیا  زا 
یباوج هتشاد ، هضرع  ریبکریما  هب  ار  لاح  حرش  روفلایف  نم  تسش  دش  هدنیارگ  ندرگ  هب  نم  تسد  رد  داتفا  همان  نیا  وچ  دنراد . فیرشت 

هب تعاس  هس  هب  کیدزن  دومن . شهاوخ  ار  لمع  ماـمتا  هتـشذگ  یـشابمیکح  دـمحا  ازریم  ریـصقت  زا  هتـشون ، ترذـعم  بدا و  لاـمک  رد 
هچابید هتـسشن . یئوبای  رب  دـندید  ار  یـصخش  هار  نیب  رد  هدومن ، یلعخیـش  الم  لزنم  يهناور  رفن  تسیب  اب  ار  راگن  هچابید  هدـنام ، بورغ 

. دـشن رهاظ  یلعخیـشالم  زا  يرثا  هتفر  دـمحم  ازریم  يهناخ  هب  دوخ  و  دـندروآ . نم  دزن  هتفرگ  ار  درم  نیا  هک  درک  رما  ناهارمه  هب  راـگن 
دیقم صخـش  نیا  تفگ : هتـشاد  راـهظا  وا  هـب  ار  تیاـکح  دـندومن . تـعجارم  هتـشذگ  لوارق  ساـیرک  رد  هدرک ، لـفقم  ار  توـیب  بورد 
یباتک هدرک ، صحفت  ار  وا  راب  يوت  هبج و  يوت  وزاب و  يوت  هتـساوخ  ار  وا  نم  تسا . یلعخیـشالم  يافلخ  زا  تسا و  كرت  نیـسحدمحم 

یلعخیـش الم  لاوحا  زا  دـنچ  ره  دوب . تالآ  هنیـسم  يردـق  يرغاس و  شفک  تفج  کی  یلباک و  نیتسوپ  کی  باب و  تاـفرخزم  زا  دـنچ 
هداتسرف فارطا  هب  راوس  دنچ  دبال  دیـشخبن . يرمث  زاب  دوب ، تکاله  میب  هک  مدز  همدص  يردق  هب  ار  وا  هرخالاب  دادن . یباوج  مدرک  لاؤس 

الم زا  يذغاک  ياهغارم  صخـش  بش  نآ  رد  دشن . يرثا  هتـشون ، زین  (ع ) میظعلادبع ترـضح  يهسدقم  يهیواز  يهغوراد  هب  هلمج  نآ  زا 
. دش هتفگ  ماظنریما  هب  هحفص 246 ] عیاقو [  هدومن ، سبح  دندروآ . نم  دزن  هتفرگ  زین  ار  وا  هدروآ ، یلعخیش  الم  يارب  یناجنز  یلعدمحم 

نادیم رد  ماظنریما  دـید  باوص  هاشنهاش و  مکح  هب  هتفرگ  زین  ار  رگید  یعمج  و  تشگ . هتخیـسگ  هیباب  تیعمج  يهتـشر  ریگوراد  نیا  زا 
میلست ار  هس  ره  هتساوخ  نم  زا  زین  ار  ياهغارم  دصاق  كرت و  نیـسح  دمحم  میحرلادبع و  ازریم  هلمج  نآ  زا  دش . هیباب  لتق  هب  مکح  كرا 

زین و  دراد . نم  رب  میلعت  قح  هک  هدوشگ  میحرلادبع  ازریم  تعافش  هب  نابز  هتفر  ماظنریما  لزنم  هب  زین  دوخ  مدومن . یلعا  ناوید  يهتـشامگ 
تعافـش دوب  هلودلا  بجاج  تقو  نآ  رد  هک  ناخیلع  ازریم  زین  ار  هغارم  دصاق  دش . دبوم  سبح  هب  مکح  هدرک  تعافـش  نویامه  روضح 

هحفص 249 ] دمآ [ .»... لتق  هب  هیباب  ریاس  اب  كرت  نیسح  دمحم  یلو  دش . وفع  شهانگ  هدرک ،

باب زا  دعب  يرگیباب 

هراشا

ترـضح یـسیع و  ترـضح  یـسوم  ترـضح  دـننام  ناربمایپ  رگید  روهظ  يهیاـپمه  ار  شیوخ  روهظ  يزاریـش  دـمحمیلع  هللا  هرهظی  نم 
نایب رد  باب  تسا . هدش  دلوتم  هتفرگ و  لکـش  نایب »  » مان هب  ياهزات  نید »  » شروهظ اب  هک  دوب  هدیقع  نیا  رب  يو  تسنادیم . (ص ) دـمحم

تسا و تقیقح  يهرجش  روهظ  تمایق  موی  زا  دارم  ۀمیقلا ...) نایب  یف  یناثلا  دحاولا  : ) دهدیم رظن  نینچ  روبزم  بلطم  هب  هجوت  اب  یـسراف 
هچنآ درادن  تقیقح  هللادنع  هک  هدومن  مهوت  ار  يرما  اموهوم  همه  هکلب  دـشاب  هدـیمهف  ار  تمایق  موی  هعیـش  زا  يدـحا  هک  دوشیمن  هدـید 

یلا مسا  ره  هب  نامز  ره  رد  تقیقح  يهرجـش  روهظ  تقو  زا  هک  تسا  نیا  تسا  تمایق  موی  زا  دوصقم  تقیقح  لها  فرع  دـنع  هللادـنع و 
تشادنپیم يزاریش  دمحمیلع  يهیرظن  نیاربانب  یسوم . تمایق  نآ  جورع  موی  ات  یـسیع  تثعب  موی  زا  الثم  تسا ، تمایق  نآ  بورغ  نیح 

: هک دهدیم  هئارا  ار  هیرظن  نیا  همادا  رد  يو  دسریمن . شتمایق  دسرن  لامک  ماقم  هب  ات  ءیش  تسا و  نیـشیپ  روهظ  تمایق  يروهظ  ره  هک 
روهظ رد  یـسیع » نید   » لامک تمایق و  دـشابیم و  یـسیع  روهظ  نامه  ینعی ، دوهی  تناید  لاـمک  غولب و  اـنامه  هک  دوهی  تناـید  تماـیق 

تمایق و و  تسا ، نایب » بحاص  ای   » يزاریـش دمحمیلع  روهظ  رد  وا  دوخ  حالطـصا  هب  (ص ) دـمحم لامک  تمایق و  تسا و  (ص ) دـمحم
هقرف نیا  دروم  رد  یعماج  يهعلاطم  هک  نوارب  دراودا  دـشابیم . هللا  هرهظی  نم  روهظ  رد  يزاریـش  دـمحمیلع  تشادرب  هب  نایب  نید  لامک 
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« درامشیم نیشیپ  تاروهظ  يهیاپمه  لقتسم  روهظ  ود  ار  هللا » هرهظی   » دوخ و باب  هک  دیآیم  رب  نینچ  حوضو  لامک  رد  : » دیوگیم دراد 
رـس يو  ندـید  درجم  هب  دنـشاب و  هللا » هرهظی  نم   » روهظ راـظتنا  رد  دـیاب  ناـیب  لـها  هک  دوشیم  تشادرب  هنوگنیا  هتـشون  نیا  زا  [ . 198]

حیرص هحفـص 250 ] روط [  هب  يو  درک . نییعت  شدوخ  زا  دعب  يهدیدپ  نیا  يارب  مه  یخیرات  يزاریـش  دـمحمیلع  دـنروآ . دورف  تعاطا 
لخاد لک  ددرگ و  رهاظ  ثایغ  ددع  رد  رگا  : » دننکیم ینیبشیپ  نینچ  ار  دـعوم  نیا  یـسراف  نایب  باتک  مود  دـحاو  زا  مهدـفه  باب  رد 

:« ددرگ رون  هب  لدبم  لک  هکنآ  الا  دنامیمن  ران  رد  يدحا  دنوش  لخاد  لک  دسر و   » ثاغتـسم یلا  رگا  و  دـنامیمن ، ران  رد  يدـحا  دـنوش 
ياج رد  دوشیم ، نایب  روهظ  زا  سپ  يواسم 2001  ثاغتـسم  فورح  اب  تسا و  باب  روهظ  زا  دعب  لداعم 1511  دجبا  فورح  رد  ثایغ 

: میناوخیم تسا  هدومن  هدروآرب  شیوخ  توف  زا  سپ  لاـس  رازه  ود  ار  هللا  هرهظی  نم  روهظ  دـعوم  ناـیب ) موس  دـحاو  زا  باب 13   ) رگید
یئیشلک هللااب و  دوخ  سفن  هب  مئاق  تسوا  و  دنتسه . کلم  وا  ياوس  ام  و  یئشلک . سفن  زا  یئشلک  هب  یئـشلک  هک  تسا  قحا  هللا ، هرهظی  نم 

یهلا تافـص  ءانـسا و  أدـبم  تسوا ، دوج  حبـش  زا  ناکما  لک  لضف  تسا  تیولوا  هب  رهاظ  مظعا  مسا  تنج و  لوا  باـب  تسا . وا  هب  مئاـق 
نایباب هک  يروط  هب  داد  يور  يدایز  تافالتخا  هللا » هرهظی  نم   » ینیشناج و هلئسم  رـس  رب  يزاریـش  دمحمیلع  گرم  زا  سپ  يدنچ  تسا .

للع هب  ادتبا  رد  نایرج  نیا  اما  دـش  دایز  هراومه  سپ  نآ  زا  یگتـسد  دـنچ  باعـشنا و  دـنداتفا . مه  ناج  هب  هدرک و  رگیدـکی  ناج  دـصق 
ادیپ لکشت  دنهد و  لیکشت  یمظنم  تالیکشت  دنتشادن  تصرف  هقرف  نیا  دارفا  نایباب  عمق  علق و  زا  سپ  نوچ  تشاد  یئطب  يریـس  فلتخم 

لجـسم دنتـسم  مه  ار  وا  تیعقوم  درک و  باختنا  دوخ  يارب  ینیـشناج  ندش  نارابریت  شیپ  لاسکی  ینعی  توف  زا  لبق  باب  نوچ  و  دـننک .
رییغت ار  دنور  نیا  نامز  تشذگ  اما  دوبن ، ارهاظ  تردق  بصغ  یپ  رد  مه  یسک  دنتـشادن و  ضارتعا  هنوگ  چیه  ادتبا  رد  نایباب  دوب  هدومن 

داد . ناشن  ار  دوخ  رگید  ياهنوگ  هب  لئاسم  داد و 

باب نیشناج  نیلوا  لزا  حبص 

. دوب باب  زا  دـعب  يو  ینـشناج  رب  ینبم  هک  داتـسرف  ییحی  ازریم  مان  هب  نایباب  زا  یکی  يارب  ياهحول  باب  نارابریت ، زا  لـبق  لاـسکی  اـبیرقت 
هیلام رومأم  رخآ  رد  تلود و  مدختـسم  ییحی  ازریم  ردـپ  تسا . يرون  یناردـنزام  گرزب  ازریم  هب  فورعم  سابع  ازریم  رـسپ  ییحی  ازریم 
ازریم دوب : رـسپ  تفه  ياراد  سابع  ازریم  دـندیمانیم . یفوتـسم  ار  وا  ناریا  ياـهیناوید  حالطـصا  هحفـص 251 ] رد [  هک  دش  ناردـنزام 
ازریم بیبط ، یلقاضر  ازریم  ناشیرپ ، یقت  ازریم  دـننکیم -  باـطخ  میلک  وا  هب  ناـیباب  هک  یـسوم -  ازریم  یلعنیـسح ، ازریم  نسحدـمحم ،

 - یلعنیـسح ازریم  ینعی  متفه  مشـش و  مود ، ناردارب  تسا . یلقدـمحم  ازریم  هرخالاب  تفرگ و  بقل  لزا  حبـص  باـب  بناـج  زا  هک  ییحی 
ار مولع  يدابم  دندش و  گرزب  هداوناخ  دزن  نارهت  رد  یلعنیـسح  ییحی و  ازریم  دـنردام . کی  زا  یلقدـمحم  ازریم  ییحی و  ازریم  هللاءاهب - 
. تشادیم یمارگ  ار  ناشردام  سابع  ازریم  نوچ  دندوب  رادروخرب  یـصاخ  تبحم  مارتحا و  زا  ناشردـپ  دزن  ود  نیا  دـنتفرگارف . نانآ  دزن 

روغ ناشیاهباتک  رد  هراومه  تخادرپ و  رـشن  رـشح و  هب  ناـنآ  اـب  وا  دـندرک و  بذـج  فوصت  نیغلبم  ار  هللاءاـهب  ادـعب  یلعنیـسح -  ازریم 
دوشیم هتفگ  دـندش -  یباـب  ینیوزق  میرکلادـبع  ـالم  توـعد  هب  ردارب  ود  نیا  تفرگ . شیپ  رد  ار  هویـش  نیمه  مه  ییحی  ازریم  درکیم ،

نیا دـندرک ، تاقالم  وا  اب  باب  نیظفاحم  هب  هوشر  نتخادرپ  اب  نیوزق  مق و  هار  نیب  رد  دـندربیم  ناجیابرذآ  هب  ار  رفن  ود  نیا  هک  یماگنه 
زا توعد  هب  عورش  شهاگداز -  رون -  يهبصق  رد  ناردنزام  رد  سپس  نارهت  رد  ادتبا  یلعنیسح  ازریم  تسا . هدش  رکذ  اج  همه  رد  رادید 

. تشگرب نارهت  هب  هلفاق  اب  لباب  هب  اجنآ  زا  دیسر ، يراس  رهش  هب  ات  داد  همادا  ار  غلیبت  رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  وا  درک . باب  يوس  هب  مدرم 
هاش نیدلارصان  رارقتسا  هاشدمحم و  تشذگرد  زا  دعب  تفرگ . تروص  هاش -  نیدلارصان  ردپ  هاشدمحم -  تنطلـس  نامز  رد  نایرج  نیا 
مان هب  یباب  رفنکی  دـندومن و  ار  هاش  ناج  دـصق  دـندرک و  اپ  هب  اجنآ  اجنیا و  رد  هک  یـشروش  یپ  رد  ناـیباب  دـش ، هراـشا  هک  هنوگناـمه  - 

ییحی ازریم  تمدم  نیا  لوط  رد  دندرک ، هلمح  هاش  هب  ناریمش  نارواین  رد  عقاو  یهاش  رصق  ترواجم  رد  شتـسود  اب  هارمه  قداصدمحم 
دـشیم بوسحم  باب  نیـشناج  عطقم  نیا  رد  هک  ییحی  ازریم  دـندربیم . رـسهب  هاش  يراـهب  رـصق  کـیدزن  هجفا  هد  رد  یلعنیـسح  ازریم  و 
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تـشاد هدـهع  رب  ار  نایئاهب  تیربهر  دـسریم  رظن  هب  نآ  نیع  هک  باب  طختـسد  رهم و  هتـشون و  هب  انب  ـالوا  نوچ  تشاد  صاـخ  یتیعقوم 
شرتگرزب ردارب  تسنادیمن و  ار  هاچ  هار و  نانچ  نآ  زونه  مک  نس  تلع  هب  ایناث  تفریم  رامـش  هب  یمهم  صخـش  ناـیباب  يارب  نیارباـنب 

هللاءاهب ياعدا  رب  نالطب  طخ  دـیاب  باسح  نیا  اـب  هحفـص 252 ] دادیم [ . ماجنا  ار  اهراک  يو  راکـشیپ  لیکو و  ناونع  هب  یلعنیـسح  ازریم 
لاس دـنچ  رازه و  دـیوگیم  باب  هک  یلاح  رد  داهن ، انب  باب  تاراهظا  تیدوجوم و  رب  ار  دوخ  ياـعدا  وا  نوچ  دیـشک  یلعنیـسح ) ازریم  )

یلزا ار  لزا  حبـص  اـی  ییحی  ازریم  ناوریپ  تشاد ، لاـس  تسیب  زا  رتمک  ینیـشناج  ماـگنه  ییحی  ازریم  هلـصافالب !! دـندیآیم  فرط  رگید 
يو هب  ات  تشاد  ناهنپ  راظنا ، زا  ار  وا  درک  هک  يراک  نیلوا  دـش و  ییحی  ازریم  لیکو  ءاهب  ازریم  باب  تیـصو  قبط  لاح  ره  هب  دـنیوگیم .

سامت و ییحی  ازریم  اب  یلعنیـسح  ازریم  قیرط  زا  طقف  مه  نایباب  تخادرپ . باب  تیـصو  ماجنا  هب  یلعنیـسح  ازریم  سپـس  دـسرن ، يدـنزگ 
ءاـسک دروآرد ، شیوارد ، لکـش  هب  ار  شردارب  یلعنیـسح  ازریم  هاـش  نیدلارـصان  ناـج  هب  دـصق  ءوـس  زا  لـبق  دـندرکیم . ادـیپ  طاـبترا 

رب زین  نایباب  درک . نالیگ  يهناور  سانشان  روط  هب  تسد  رب  شیوارد  لوکشک  قامچ و  رـس و  رب  يزارد  هالک  دومن ، شنت  رب  يرادهلـصو 
وا لمع  تحـص  رب  هدومن  تحلـصم  رب  لمح  ار  راک  نیا  یلو  دنراد  قیدـصت  نایئاهب  ار  هیـضق  نیا  تحـص  دـنراذگیم : هحـص  لمع  نیا 

هبطاخم و وا  زا  ءاهب  تباین  راظنا و  زا  يو  ندش  ناهنپ  وا ، راک  زا  يریگهرانک  ییحی و  ازریم  فالختـسا  هک  دـننکیم  جاجتحا  هجو  نیدـب 
یهن رما و  بحاص  باب و  نیـشناج  شدوخ  يو  اریز  دـیامن  يریگولج  شیوخ  ررـض  زا  ات  دوب  ءاهب  ریبدـت  تسایـس و  اـهنیا  ماـمت  هبتاـکم 

هب ار  باب  هک  تسا  هدوب  وا  هدرک و  تیبرت  ار  باـب  هک  تسا  هدوب  وا  هکلب  داد  تراـشب  شروهظ  هب  باـب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  هدوب ،
»؟ دومنیم تیبرت  ار  وا  یک  : » تسا هتفگ  تهج  نیا  زا  دـهد و  تراشب  للعلاۀـلع  مدـق و  لامج  روهظ  هب  ار  ملاع  ات  هدومن  ثوعبم  تلاسر 

. تسا هدش  هتـشون  تسا  حایـس  باتک  هب  موسوم  اهنآ  بتک  زا  یکی  رد  نآ  لیـصفت  هکنانچ  درکیم ؟ تیبرت  ار  باب  هک  نآ  دوب  هک  ینعی 
زا یمسر  مسا و  چیه  هک  یلوهجم  حایس  هب  ارنآ  هومن و  جرد  نآ  رد  هتساوخیم  شلد  هچره  هتشون ، نایاب  دامتعا  دروم  درف  ار  باتک  نیا 

مجر باتک  دننام  ناشبتک  رتشیب  رد  نایباب  تداع  هچ  نانچ  دوش . ماجنا  تسا ، هدوب  وا  سفن  رد  هک  یـضرغ  ات  تسا  هداد  تبـسن  تسین  وا 
ناقاخ توف  زا  دعب  تسا : نیا  نآ  یسراف  نتم  هک  تسا  هتشون  ياهلاقم  هحفص 88 و 89  روکذم  باتک  رد  دشابیم  نینچ  هریغ  ناطیشلا و 

میرکلادـبع الم  هرباخم  نیا  هطـساو  تشاد و  باب  اـب  طاـبترا  هرباـخم و  رـس  رد  و  ءاـهب ) ینعی   ) دومن نارهط  هب  عوجر  هاشدـمحم ، روفغم 
وا هب  سان  بولق  لصاح و  همیظع  ترهـش  نارهت  رد  هللاءاـهب  يارب  زا  نوچ  دوب و  باـب  نیما  صخـش  میظع و  نکر  هک  دوب  ریهـش  ینیوزق 

ینعی  ) ماظنریما هرهاق  هوق  ناریا و  مظعا  بزح  سرعت  املع و  ناجیه  دوجو  اـب  هک  دـندید  تحلـصم  صوصخ  نیرد  میرکلادـبع  اـب  لـیام 
هک دومن  دـیاب  ياهراچ  سپ  دـناهدیدش  تسایـس  تحت  همیظع و  هرطاخم  رد  ود  ره  هللاءاهب  باب و  مظعاردـص ) کـباتا و  ناـخیقت  ازریم 

یجراخ صخش  تاظحالم  یضعب  هب  رظن  نوچ  دنامب و  ظوفحم  هللاءاهب  هلیـسو  نیا  هب  دوش و  یبئاغ  هحفص 253 ] صخش [  هجوتم  راکفا 
انشآ و ناسل  رد  روهشم و  ار  وا  هللاءاهب  میلعت  دییأت و  هب  يراب  دندز  ییحی  ازریم  هللاءاهب  ردارب  مان  هب  لاف  نیا  يهعرق  دنتسنادن  تحلصم  ار 
زا یمسا  دش و  ناهنپ  یفخم و  ییحی  ازریم  يراب  دومن  دنسپ  باب  ار  يأر  نیا  دوب  نایم  رد  هیرس  ترباخم  نوچ  دندومن و  فورعم  هناگیب 

نیا دنام ، نوصم  ظوفحم و  دوب  روهشم  فورعم و  هکنآ  دوجو  اب  هللاءاهب  هک  درک  بیجع  ریثأت  میظع  ریبدت  نیا  دوب و  هاوفا  نسلا و  رد  وا 
هک میوگب  یمارگ  ناگدـنناوخ  هب  دـیاب  تسا  هتفگ  سپـس  و  داتفین »... ضرعت  لایخب  دومنن و  سرفت  جراخ  زا  یـسک  هک  دـش  ببـس  هدرپ 

ازریم ردارب  رـش  زا  هکنآ  لوا  تشاد : روظنم  ود  تشاذـگ ، شردارب  رـس  رب  هکیزارد  هـالک  نیا  زا  دز و  هک  یکلک  نیا  زا  ءاـهب  یلعنیـسح 
اداـبم دـشابن  سرتـسد  رد  توعد  بحاـص  دـشاب و  هجوتم  یلوهجم  يهطقن  هب  ناـیباب  توعد  هکنآ  مود  دـنامب ، ظوفحم  نوـصم و  ییحی 

. دـننک ضارتعا  اهنآ  کلـسم  زا  هاگنآ  دـنوش  هاگآ  وا  تهافـس  تلاهج و  رب  دـنریگب و  سامت  يو  اب  لـضاف  صاخـشا  گرزب و  ناـمدرم 
رد ار  باب  يو  هک  دشاب ؛ هتخومآ  هاشدمحم  ریبدتیب  ریزو  یساقآ  ازریم  جاح  تسایـس  ءوس  زا  ار  تسایـس  نیا  ءاهب  یلعنیـسح  مرادنامگ 

ناداـن لـهاج و  هزادـنا  هچ  اـت  درم  نیا  هک  دـنمهفب  دنتـسناوتن ، مدرم  درک و  عطق  وا  اـب  ار  مدرم  يهطبار  هدومن و  سوبحم  قـیرهچ  يهعلق 
کلـسم نیدب  یـضاران  دارفا  زا  يدادعت  هجیتن  رد  دندش و  رورغم  یباب  نیغلبم  هدنبیرف  ترابع  هب  دـنداتفا و  لایخ  مهو و  رد  مرجال  تسا .
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دنشاب هداد  ماهلا  ودب  یجراخ  ياهتسایس  ای  دشاب و  هتشگ  هجوتم  هتکن  نیدب  ءاهب  یلعنیـسح  هک  دیامنیم  نینچ  دندیدرگ . لیامتم  موهوم 
راظنا زا  رود  يهطقن  نآ  رد  مادک  ره  دـندشن و  فرحنم  تسایـس  نیا  زا  نایئاهب  نایباب و  ءامعز  دـشاب . هدومن  بقعت  ار  تسایـس  نیا  وا  و 

اپورا و رد  بلغا  اکع و  رد  یهاگ  نایئاهب  رمایلو  يدـنفا  یقوش  نونکا  مه  دـنوشن . علطم  وا  لاوحا  عاضوا و  زا  یـسک  ات  دـنربیم  رـسهب 
يو ياهیـشایع  لاوحا و  عاضوا و  زا  نایئاهبریغ  نایئاهب و  درادـن . تفر  دـمآ و  ناـیئاهب  زکارم  رد  دـشابیم و  لوغـشم  یـشایع  هب  اـکیرما 

ترـضح یهبا  لامج  يارآناهج  عیدب  يهرمث  یهبا  یلعا و  هولج  روهظ و  دننام  یئاهب  نیغلبم  یئالط  بآ  هبنلق  ترابع  هب  طقف  دنربخیب ،
[ . 199  ] دناهدش رورغم  ینعمیب  باقلا  ترابع و  هنوگنیا  زا  و  هللارما »  » یلو

ناگناگیب ياپ  ياج  نیتسخن  دادغب ، هب  نایباب  دیعبت  یگنوگچ 

زا تکرح  نیا  هللاءاـهب -  هحفـص 254 ] یلعنیـسح [ -  ازریم  دروم  رد  هک  دـندرک  دـیعبت  دادـغب  هب  ار  نایباب  هاش  نیدلارـصان  رورت  زا  دـعب 
وا مه  دیدرگ و  هقرف  نیا  راذگهیاپ  ینعی  نایئاهب  ربهر  یلعنیسح  ازریم  دید  میهاوخ  هک  هنوگ  نامه  دش و  رادروخرب  هداعلاقوف  یتیساسح 

نانآ ياپ  ياج  ناگناگیب و  تلاخد  عطقم  نیمه  زا  و  دش . هداتـسرف  دادـغب  هب  سپـس  تعافـش ، يرازت  هیـسور  ریفـس  ینایمرداپ  اب  هک  دوب 
رورت ناـیرج  رد  ءاـهب  یلعنیـسح  يریگتـسد  اـب  میزادرپیم . نآ  حرـش  هب  حورـشم  ياهنوـگ  هب  دوـخ  ياـج  رد  هک  تشگ  ادـیوه  ینلع و 
ناریا رد  هک  نایرج  نیا  هب  تبـسن  هک  داد  ناشن  يدـج  تامادـقا  اب  دـیدن و  زیاج  ار  گـنرد  نارهت  رد  هیـسور  ترافـس  هاـش  نیدلارـصان 

زا ار  يرازت  هیـسور  تلود  تیامح  هتبلا  دـنکیم . يریگیپ  ار  عوضوم  الماک  دراد و  تیـساسح  تفرگ ، یهام  دولآلـگ  بآ  زا  ناوتیم 
یجرگ ناخرهچونم  ششوپ  تیامح و  تحت  دیدرگ و  لقتنم  ناهفصا  هب  زاریـش  زا  باب  هک  تسناد  ینامز  نامه  زا  دیاب  يرگیباب  نایرج 
یحطس شوجدوخ و  دناوتیمن  تدعاسم  نیا  هک  تسا  هاوگ  دهاوش  كرادم و  داد . ماجنا  تساوخیم  هچنآ  يو  لزنم  رد  تفرگ و  رارق 

دوخ هک  دـنکیم  حرطم  ار  يدایز  تـالاؤس  دز  رـس  باـب  دروم  رد  يو  زا  هک  یلاـمعا  یجرگ و  ناـخرهچونم  بسن  لـصا و  نوچ  دـشاب 
رد راجاق -  ناخدـمحماقآ  تراـسا  هب  ق  لاس 1209 ه - رد  هک  دوب  ینمرا  کی  یجرگ  ناـخرهچونم  دـناهدرک . هراـشا  نادـب  زین  ناـیئاهب 
اقآ گرم  زا  دـعب  هاـش  یلعحتف  راـبرد  رد  یجرگ  ناـخرهچونم  دـش . هدروآ  ناریا  هـب  سیلفت  زا  دـمآرد و  هیـسور -  هـب  يو  یـشکرکشل 

، یتاذ شوه  داد . ماقم  ءاقترا  هاش  يهصاـخ  مـالغ  هب  سپـس  دـمآرد  ارـسمرح  ناـگجاوخ  فص  رد  دـش و  هتفرگ  تمدـخ  هب  ناخدـمحم 
برقم کی  ریـسا  نیا  زا  فلتخم  ياههنوگب  يو  زا  هیـسور  ریفـس  تیامح  دیناسر و  رتالاب  تاجرد  هب  ار  مالغ  نیا  یجنـسهتکن ، تیارد و 

هاشدمحم نارود  رد  دوب . هاش  یلعحتف  تایح  نامز  رد  هدازیجرگ  نیا  يدعب  ياهتمس  یساقآ  کیشیا  یشابهجاوخ و  تخاس . هاگتسد 
رد ناهفـصا  ياملع  هچرگ ، دش  راذـگاو  يو  هب  ناسارخ  تموکح  دیـشخرد و  شیپ  زا  شیب  یجرگ  ناخرهچونم  هاش -  یلعحتف  يهون  - 
رد ار  دوخ  ياج  تسناوت  تسکـش و  مه  رد  ار  تمواقم  نیا  يو  تردـق  ذوفن و  اـما  دـندیزرو  تفلاـخم  تدـش  هب  باـصتنا  نیا  هب  ادـتبا 
هب ار  باب  میدید  هک  هنوگنامه  یجرگ  ناخرهچونم  دوخ  تردق  ذوفن و  زا  يرادروخرب  اب  دیامن . مکحتسم  ینارمکح  دنـسم  رب  ناهفـصا 
هب باب  زا  ناهفصا  رد  دوب ، هدنز  هک  یعقوم  ات  درک و  تدعاسم  یلیخ  يو  نیئآ  تفرشیپ  يارب  و  دومن ...: تیامح  داد و  هانپ  هجو  نیرتهب 

ار ریما  سور  یچلیا  هحفــص 255 ...« ] رگید [ : ياـج  رد  و  [ . 200 .« ] دیـشوک رایـسب  يو  ناج  ظـفح  رد  و  درک ، یئاریذـپ  وحن  نیرتهب 
نآ اب  امـش  دـنیوگیم و  یبلطم  تیعر  يافعـض  زا  یعمج  هک  دراد  ینعم  هچ  دـندوب  هتفگ  تارـضح و  لتق  باب  رد  دـندوب  هدومن  تمالم 
نم تهج  هب  دیامن و  مولعم  تالاوحا  حرـش  هک  زیربت » یچلیا   » دزن هب  دوب  هداتـسرف  سور  هاشداپ  دـیتسه ... ناشیا  تیذا  ددـص  رد  رادـتقا 

نایباب طسوت  هاش  نیدلارـصان  رورت  يارجام  رد  دش  هتفگ  [ . 201  ] دندوب هدومن  دیهش  ار  ترـضح  دیـسر  ربخ  نیا  هک  نیمه  دراد ، لاسرا 
ارنآ حرـش  هک  تسا  تایهیدب  زا  هنارـصم  هیـسور و  ریفـس  تاخد  يو  یئاهر  رد  دندش ، ریگتـسد  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  هلمج  زا  رفن  دـنچ 
ءوس هناوید  همین  یباب  ناوج  کی  طسوت  زور  کی  هک  مراد  رطاخ  هب  بوخ  دـسیونیم ... : نینچ  ایلع » يهقرو   » هیهب ءاـهب  یلعنیـسح  رتخد 

اب یمداخ  ناهگان  دوب ... نارواین  رد  عقاو  ام  یقالیی  یکلم  هناخ  رد  ءاهب ) یلعنیـسح  ازریم  مروظنم   ) مردـپ دوب  هدـش  هاـش  تاـیح  هب  دـصق 
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رارف ام  هناخ  زا  تشحو  اب  نیمداخ  ناتـسود و  لیماف و  ماـمت  هلـصافالب  دـندش ... فیقوت  اـقآ  داد : ربخ  هعجارم و  مرداـم  هب  باتـش  لاـمک 
رد ات  دومن  کمک  ار  شدالوا  هس  مردام و  يو ) یمومع   ) مردـپ ردارب  یـسوم  ازریم  نز ... کی  رایدنفـسا و  نیمداخ  يانثتـسا  هب  دـندرک ،

لایع هک  مگرزبردپ  نابرهم  رهاوخ  هلیـسو  هب  عیاقو  رابخا  درک . رارف  ناردـنزام  هب  تشحو  لامک  اب  ییحی  ازریم  میوش . یفخم  ینما  لحم 
تئرج لـیماف  ناتـسود و  زا  يدـحا  ماـیا  نیا  رد  دیـسر ... اـم  هب  دوب  نارهت  رد  سور  لوـسنق  قـیفر  سور و  عاـبتا  زا  یماـن  فـسوی  ازریم 

ددص رد  نایالم  هک  تفایرد  فسوی  ازریم  زور  کی  دـشاب ، مردـپ  همع  هک  فسوی » ازریم   » نز رگم  دـنیآ ، مردام  تاقالم  هب  دـندرکیمن 
هـشقن نیا  ندومن  یثنخ  رب  میمـصت  ذوفنيذ  تلود  نیا  هداهن و  نایم  رد  سور  لوسنق  هب  ار  عوضوم  فسوی  ازریم  دنتـسه . مردـپ  راتـشک 

مایق یمیب  كدنا  نودب  سور  لوسنق  دـمآ . روهظ  هصرع  هب  درکیم  رداص  ار  مادـعا  ماکحا  هک  همکحم  رد  یهجوت  بلاج  هنحـص  هتفرگ 
نکمم هنوگچ  دیاهتفرگن -  ار  دوخ  يهنامحریب  ماقتنا  یفاک  هزادـنا  هب  نونکات  ایآ  تفگ  تخاس و  بطاخم  ار  همکحم  ياضعا  هدومن و 
هدیشک ار  هاش  تایح  هب  دصق  ءوس  يهناقمحا  لمع  نانچ  هشقن  بسنیلاع  سوبحم  نیا  هک  دینک  رکف  نانچ  دیناوتب  یتح  اهامـش  هک  تسا 

مه هدـنرپ  نتـشک  درد  هب  تفرگ  رارق  هراـچیب  ناوج  نآ  يهدافتـسا  دروم  هک  لـمهم  گـنفت  نآ  هک  تسین  مولعم  اهامـش  رب  اـیآ  دـشاب - 
رذح رب  نیاربانب  مروآرد  هیسور  تلود  تیامح  تحت  ار  ءاهب -  یلعنیـسح  ازریم  ینعی  هداز -  فیرـش  نیا  مراد  میمـصت  نم  دروخیمن - 

هب مراودیما  دش ، دهاوخ  يراج  رهش  نیا  رد  نوخ  ياهرهن  اهامش  هیبنت  هحفص 256 ] يارب [  دوش  مک  وا  رس  زا  يوم  کی  رگا  اریز  دیشاب 
مدینـش هک  دیـشکن  یلوط  تسا ... نم  نابیتشپ  نم  عوبطم  تلود  عوضوم  نیا  رد  هک  دـینادب  دـیراد و  لوذـبم  ار  هجوت  لاـمک  نم  راـطخا 
لوسنق تخـس  راطخا  هب  یهجوتیب  هکنیا  سرت  زا  دوب ) يرون  اقآ  ازریم  يو  نیـشناج  دوب و  هدیـسر  لتق  هب  ریبکریما  عقوم  نآ  رد   ) مکاـح

دندید و دعاسم  ار  نادیم  اهیباب  ق  لاس 1268 ه - رد  ریبکریما  گرم  زا  دعب  [ . 202 « ] دهدیم ار  مردپ  يدازآ  روتسد  اروف  دوشن  سور 
شایگژیو نیرتگرزب  هک  دـش  راذـگاو  يدرم  هب  ریبـکریما  زا  سپ  ینعی  ماـیا  نآ  رد  ترادـص  تسا . نادـقف  نیمه  يهجیتـن  ـالاب  لاـمعا 

تسد ریبکریما  لتق  يزادنارب و  يهئطوت  رد  هک  يرون » ناخاقآ  ازریم  . » دوب داسف  هنوگره  جیورت  یجراخ و  ياههناخترافـس  هب  یگتـسباو 
هنوگچـیه زا  ورنیا  زا  تشاد  کـیدزن  طاـبترا  يو  ردارب  ردـپ و  اـب  تفریم و  رامـش  هب  ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم  يرهـشمه  تـشاد  ار  ـالاب 

ازریم  » لزنم رد  تفر و  هدنگرز  رد  سور  ترافس  هب  ماگنه  نآ  رد  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  درکن . راذگورف  ءاهب  یلعنیسح  دروم  رد  یتیامح 
تحت هک  دنکیم  داهنشیپ  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  هب  سور  ریفس  دش . هدنهانپ  دوب  ریفس  لزنم  هب  لصو  هک  یکروگلاد » سنرپ   » یشنم دیجم »

ترافـس ناـمداخ  زا  نت  ود  هارمه  ه - لاس 1269 -  یناثلاعیبر  لوا  زور  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  دورب و  هیـسور  هب  هناخترافـس  نآ  تیاـمح 
ماع هب  نایباب  دزن  لاس  نآ  دوشیم . دادغب  مزاع  هداوناخ  دارفا  ریاس  و  ایلع ) يهعقرو   ) شرتخد و  يدنفا ) سابع   ) ءاهبلادبع شرسپ  هیـسور ،

دروآیم و يور  یفخم  یگدنز  هب  هرابود  هتـشذگ  دننامه  دوب  شردارب  هارمه  هک  مه  لزا ) حبـص   ) ییحی ازریم  تسا . فورعم  نیح  دـعب 
 ] ءاهب یلعنیسح  ازریم  تسا و  يراز  و  ینوبز ، فعـض ، عرـضت ، همان  رـسارس  دیآیمرب  همان  نتم  زا  هک  هنوگنامه  دنامیم . رود  هب  راظنا  زا 

دیدرگ روآدای  نآ  رد  دش و  ياهمان  نانچ  لاسرا  هب  لسوتم  شیوخ  يهتـشذگ  ناربج  يارب  وا  دراد ، شزوپ  وفع و  ياضاقت  هحفص 257 ]
یلعنیسح ازریم  داد . هئارا  مه  یئاههلدا  لئالد و  شیوخ  يهئربت  يارب  دنتشادن و  تکرـش  ثداوح  نایرج  رد  لاس 1268 ه - رد  نایباب  هک 

شیپ رد  راجاق  هاشداپ  هب  تبـسن  ار  اعد  اـنث و  میلـست و  تعاـطا و  هار  تساوخیم  شنارادـفرط  زا  هک  دوب  هداد  بیترت  ياهماـن  ـالبق  ءاـهب 
اب دننز و  ياهویش  هب  تسد  ات  تشاد  نآ  رب  ار  نایباب  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  زیمآسامتلا  يهمان  لابق  رد  ناریا  رابرد  يدرـس  [ . 203 . ] دنریگ

ناشتافالتخا هیکرت  رد  شردارب  ءاهب و  یلعنیسح  ازریم  تفر . دهاوخ  نخس  نآ  زا  دوخ  ياج  رد  هک  دنیآرد  یتسود  رد  زا  ینامثع  تلود 
هب تسد  يرگیئاهب  يهزات  هقرف  رازگهیاپ  ناونع  هب  ءاهب  یلعنیـسح  هدـش ، مهارف  شیپ  زا  ياههنیمز  هب  هجوت  اـب  دـش و  رتقیمع  زور  هب  زور 
 - دـیمان ذوفن  ارنآ  ناوتب  رگا  هک  ناشذوفن -  دادـعت و  زا  زور  هب  زور  سربق  رد  نانآ  دومن . هاتوک  یلک  هب  ار  شردارب  تسد  دز و  تیلاـعف 

دش . هتساک 

نایلزا و  لزا ) حبص   ) ییحی ازریم  تبقاع 
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هراشا

نامه رب  دادـن و  ناشن  دوخ  زا  يریگمـشچ  تیلاعف  دـنام و  ناوتاـن  يرگیئاـهب  شـشوپ  رد  شردارب  هب  ناـیباب  نتـسویپ  ربارب  رد  لزا  حـبص 
يهطقن ود  هب  هنردا  زا  ار  ناـیباب  هکنآ  زا  سپ  دوب . شیورد  عناـق و  يدرف  شردارب  فـالخ  رب  لزا  درک . اـفتکا  شیوخ  لـیلق  یلزا  ناوریپ 

زا سپ  دنام و  یقاب  نایلزا  يربهر  هب  ق  ه - لاس 1330 -  ات  سربق  رد  يو  دندنار ، سربق  رد  ياسوغام  لیئارسا و  رد  ءاکع  ینعی  فلتخم 
دندش و هدیناشک  یمانمگ  هب  دوز  یلیخ  نایلزا  اما  دیدرگ . يو  نیشناج  دربیم  رـسهب  نارهت  رد  هک  يدابآ  تلود  ییحی  ازریم  یجاح  يو 

درم . مه  يرگیلزا  لزا  حبص  گرم  اب  ابیرقت 

اکع هب  دیعبت 

دیعبت يارجام  دـشیم . بوسحم  هقرف  نیا  تیلاعف  زاغآ  دنتـشاد ) یئاهب  ناونع  رگید  عطقم  نآ  رد  هک   ) اکع هب  هنردا  زا  نایباب  دـیعبت  اما  و 
دنهد رییغت  زین  ار  نایئاهب  دیعبت  لحم  هک  دـندش  قفتم  ناریا  ترافـس  و  یلاع » باب   » ای ینامثع  تلود  هک : تسا  رارق  نیا  زا  هنردا  زا  نایباب 

زا ات  دنتشامگ  اهنآ  رب  یلزا  بزح  هوجو  زا  سوساج  رفن  دنچ  دنداتسرف و  اکع  هب  دوب  نت  ناشتارفن 73  دادعت  هک  ار  وا  بزح  ءاهب و  سپ 
دمحم دیـس  : » دـندوب رارق  نیا  زا  روکذـم  ناسوساج  دـننک . رادربخ  اهنآ  عضو  زا  ار  ینامثع  ناریا و  تموکح  هدرک  تبقارم  اـهنآ  لاـمعا 

ازریم « » یناهفصا طارخ  میرکلادبع  داتـسا  « » یلقاضر ازریم  « » یناهفـصا یناملـس  یلعدمحم  داتـسا  « » اقآ رمع  « » گیب ناجاقآ  « » یناهفـصا
دیسریمن رتشیب  رفن  هحفـص 258 ] دنچ [  یـس و  هب  ناشدادعت  هک  ار  نایلزا  رگید  ییحی و  ازریم  رگید  فرط  زا  میهاربا » دمحم   » و رفعج »

« طاطخ یناهفـصا  نیـسح  ازریم  : » دـندوب رارق  نیا  زا  دنتـشامگ  اهنآ  رب  ءاهب  فرط  زا  سوساج  دـنچ  زین  دنداتـسرف و  سربق »  » يهریزج هب 
هب بقلم  ياهغارم  یناجیابرذآ  یلع  ازریم  و  یناهفصا » هللادبع  اقآ  « » يزیربت رفعج  جاح  « » یـشاکرکسم لیلخ  اقآ  « » ملق نیکـشم  هب  بقلم 

تروص یحیسم  قباطم 1869  ینعی  يرجه 1248  لاس 1285  يادـتبا  رد  سربق  اکع و  هب  هنردا  زا  نایباب  دـیعبت  ینعی  تکرح  نیا  حایس .
یلو دندرک  عونمم  مه  اب  ندش  وربور  طالتخا و  زا  مه  هام  دنچ  دندرک و  ینادنز  ناشیدـعبت  لحم  رد  ارهاظ  ارنانآ  دـیعبت  زا  سپ  تفرگ .
هزات ياهویش  مسا و  یلو  درک ، شیوخ  يوس  هب  مدرم  توعد  هب  عورش  ءاهب  یلعنیـسح  نامرف  نیا  زا  دعب  دش . وغل  مکح  نیا  یتدم  زا  دعب 
دوخ رکف  شتآ  دومن و  رکفت  يو  مرجال  دیامن  تیلاعف  وا  دنراذگیمن  هک  دـیدیم  شردارب  دارفا  تبقارم  تحت  ار  دوخ  نوچ  دـیزگرب و 

زج ياهراچ  دسریمن و  دوصقم  هب  دشاب ، شردارب  دارفا  دیدش  بتقارم  يانگنت  رد  هک  یتقو  ات  دیسر  هجیتن  نیا  هب  تبقاع  ات  تخورفارب  ار 
كاله روطاس  گنج و  تالآ  اب  ار  ناسوساج  دـنتخیر و  اهنآ  نایم  رد  یبش  اـت  داد  روتـسد  نیارباـنب  دـیدن  دوخ  يارب  ناـسوساج  مادـعا 

. دنکفایب نادنز  هب  دنک و  ریگتـسد  ار  شناوریپ  ءاهب و  ینامثع  تموکح  هک  دش  ثعاب  دوب  هقباسمک  راید  نآ  رد  هک  ماع  لتق  نیا  دندرک .
دازآ دیدش  تبقارم  تحت  ار  وا  هاگنآ  دوب و  نادنز  رد  هام  راهچ  اهیلزا  تموکح و  يهتفگ  هب  انب  تعاس و  تشه  نایئاهب  هتفگ  هبانب  ءاهب 

« نیهجولا يذ  رغـصا   » يهطـساو هب  دنیوگیم  اهیلزا  هک  نانچ  نآ  دندوب و  یقاب  نادنز  رد  لاس  دنچ  هام و  دنچ  ءاهب  ناوریپ  یلو  دـنتخاس 
يراتفرشوخ و نایباب و  هوجو  زا  یضعب  بولق  بلج  اب  ءاهب  یلعنیسح  يربهر  هب  نایباب  نایلزا  طوقـس  زا  سپ  دندش . دازآ  درز  هریل  ینعی 

دـش تیوقت  وا  تامم  زا  دعب  اهبلادبع  هب  شردپ و  تایح  نامز  رد  مظعاالا  هللا  نصغ  هب  بقلم  يدنفا  سابع  اهب  گرزب  رـسپ  ریبدـت  نسح 
قوذ و قفاوم  ياهفئاـط  ره  اـب  تسناوتیم  دوب و  هدرک  ادـیپ  رامحتـسا  بوـلق و  بلج  رد  یگرزب  يورین  تشاد ، لـلم  مما و  راـبخا  رب  هک 
رد يو  اریز  دـشیمن . رارقرب  نایئاهب  يارب  تعرـس  نآ  هب  ياهیاپ  دوبن ؛ يدـنفا  ساـبع  رگا  تسنیا  رب  داـقتعا  دوش . ثحب  دراو  اـهنآ  هقیلس 
هب ءاقترا  باب  زا  تفر ، الاب  مدـق  هب  مدـق  جـیردت و  هب  زین  شدوخ  تشاذـگ و  یقرت  هب  ور  ءاهب  مارم  تشاد . یئالوط  دـی  ریبدـت  تسایس و 
هب سپـس  تیهولا و  ماقم  هب  اجنآ  زا  تیبوبر و  ماقم  هب  اجنآ  زا  هصاخ و  هماع و  توبن  نآ  زا  هقلطم و  تیالو  هب  تیودهم ، زا  تیودـهم و 

ءاهب دمآشیپ  نیا  زا  سپ  درک . میهاوخ  ادـیپ  عالطا  بتارم  نیا  رب  يو  لاعفا  لاوقا و  بتک و  زا  هکنانچ  تفر ؛ الاب  درادـن  تیاهن  هکیئاج 
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ناریا و دالب  هب  ارـس  يرایـسب  تاعد  تهج  نیدب  دـهد . هحفـص 259 ] راشتنا [  ملاع  رد  ار  شتعیرـش  توعد و  اـت  دومن  شـشوک  یعس و 
ضارغا نانآ  يهلیـسو  هب  ات  دـنک  تیوقت  ار  اهنآ  هک  دـیدیم  نآ  رد  ار  دوخ  تسایـس  سور  تموکح  اریز  داتـسرف ؛ زاقفق  هب  انلع  یتاـعد 

راهظا ار  ناشدوخ  دـیاقع  انلع  ات  داد  لماک  يدازآ  اهنآ  هب  هدرک ؛ تدـعاسم  زاقفق  دـالب  رد  ار  اـهنآ  تهج  نیا  هب  دـهد  ماـجنا  ار  شیوخ 
هیسور رد  اهنآ  دینش . میهاوخ  ءاهبلادبع -  رارسا  مرحم  یشنم و  ناریا و  ویدار  يارسناتساد  یحبـص  نابز  زا  ارنآ  لصفم  حرـش  هک  دننک - 

مه ینامز  دندش و  لوذخم  دـنه  ینامثع و  روشک  رد  ناریا و  دالب  رد  یلو  دـنتخاس  دابآقشع  رد  يرگید  و  هبوکداب »  » رد یکی  دـبعم  ود 
[204 ( ] دندرک هبوت  شرسپ  دوخ و  هک   ) ینارهت میرکلادبع  جاح  یناسارخ ، نسح  ازریم  جاح  يزیربت ، یلعالم  جاح  يهلیسو  هب  رـصم  رد 

یهاگ يو  یلو  دش  ناهنپ  اهرظن  زا  لزا  دندش  دادغب  دراو  مه  اب  نایباب  رگید  ءاهب و  هک  مرحم 1269  هام  لئاوا  رد  تفرگ . ماجنا  راک  نیا 
لکش هب  رگید  یهاگ  دشیم ، لوغشم  اهفرح  زا  یضعب  هب  سانشان  روط  هب  تاقوا  زا  ياهراپ  درکیم ، شدرگ  دادغب  فارطا  رد  هنامرحم 

دوب هلجد  راـنک  رد  هک  ياهناـخهوهق  رد  زور  ره  يو  دـشیمن ، جراـخ  دادـغب  زا  زگره  ءاـهب  نآ  فـالخرب  دوب . فقوتم  دادـغب  رد  بارعا 
. ] درک رییغت  عاضوا  تشذگ ، ارجام  نیا  زا  هک  یتدم  زا  دعب  دومنیم . تبحـص  مدرم  اب  اهيدادـغب  دوخ  زا  یکی  دـننام  درکیم و  سولج 
یلو دـندش ، تیامح  دادـغب  رد  اـهنآ  زا  نت  دـص  دـنچ  هک  نآ  اـت  دـندرک  ترجاـهم  هب  عورـش  دـندوب  ناریا  رد  هک  یناـیباب  هحفص 260 ]
يارب اهنآ  هوجو  زا  مادـک  ره  اریز  دنـشاب ؛ عضاخ  یـصخش  هچ  لباقم  رد  دـننک و  لصاح  باستنا  یـسک  هچ  اـب  دـننکب ، هچ  دنتـسنادیمن 
شیپ دوب و  هداتفا  شلد  رد  اریز  درکیم ؛ هاگن  اهنآ  هب  مشچ  هشوگ  اب  بضغ  يور  زا  زین  ءاهب  تشاد . تماعز  تساـیر و  يهیعاد  شدوخ 

هک ار  يداـسف  هنتف و  اـهنآ و  تشز  ياـهراک  هب  تهج  نیا  هب  دریگب . تسد  رد  ار  تعاـمج  نیا  ماـمز  يزور  هک  درکیم  رکف  نینچ  دوخ 
، دـشابیم اهیباب  یعرـش  ياوشیپ  نیـشناج و  شردارب  هک  ناهرب  نیا  هب  دنتـشاد ، هک  ار  يرادـمامز  تساـیر و  ياوعد  دـندوب و  هدرک  اـپرب 
هحفـص 261] شراتفگ [  هب  ناـیباب  هک  یلاـح  رد  دـنک  بلج  شردارب  يوس  هب  ار  مدرم  اـت  دومنیم  شـشوک  یعـس و  درکیم و  ضارتعا 
رد دش ، نشور  اهنآ  نایم  توادع  ضغب و  شتآ  تهج  نیا  هب  [ . 205  ] دندرکیمن لوبق  ار  شدوخ  تباین  ردارب و  نیشناج  دنتشادن  نامیا 

لاسکی هب  بیرق  دندادیم . تبسن  مه  هب  دراد  مرش  نآ  رکذ  زا  ملق  هک  یئاهزیچ  دنتشاد و  لد  رد  ار  یـضعب  يهنیک  ضغب و  یـضعب  نطاب 
هب تبسن  مرجال  دهدیمن  شیوخ  میمـصت  رد  يرییغت  تباث و  دوخ  مزع  رد  ءاهب  دندید  نوچ  نایباب  هک  نیا  ات  دوب . یقاب  لاونم  نیدب  لاح 

ینمشد تمواقم و  تدش  زا  ءاهب  یلو  دنسرب  دوخ  دوصقم  هب  هک  دوب  مه  کیدزن  دنداتفا و  وا  نتـشک  لایخ  هب  دندرک و  يدصق  ءوس  يو 
روط هب  دومن و  ترفاسم  ینامثع  ناتسدرک  فارطا  هب  دش و  جراخ  دادغب  زا  هنامرحم  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  دش . رارف  هب  راچان  دیسرت و  اهنآ 

رد هنامرحم  روط  هب  یهاگ  دیزگ و  تماقا  دوب  میدق » روز  رهـش   » هینامیلـس يهدلب  کیدزن  هک  ولگ » رـس   » هب موسوم  يهعرزم  رد  سانـشان 
لاح نیمه  هب  لاس  ود  تدم  دشیم . رـضاح  اجنآ  نایفوص  سیئر  نمحرلادبع  خیـش  رـضحم  رد  و  دـمآیم ، هینامیلـس  هب  ناشیورد  سابل 

اجنآ رد  ار  هیئاقر  هدیـصق و  يداو و  تفه  هب  موسوم  باتک  درکیم . هیهت  دوب ، مزال  هتـسد  نآ  یئاوشیپ  تاممتم  زا  ار  هچنآ  دوب و  یقاب 
نیب نایم  نیا  رد  درک . هدنکارپ  هفئاط  نآ  يروآعمج  هب  عورش  دومن و  تعجارم  دادغب  زا  نایباب  زا  یضعب  رارصا  هب  انب  ماجنارس  ات  تشون ،

هدومن هلمح  اهنآ  هب  زین  نیملسم  دنتشکیم . ار  اهنآ  هدومن  هلمح  نیملسم  هب  دندرکیم و  اپ  رب  ابترم  یئاهـشروش  ناریا  ياهرهـش  رد  نایباب 
هک هدـمآ  لیـصفت  هب  تسا  نایباب  فورعم  ياهباتک  زا  یکی  هک  حایـس »  » باتک رد  ناناملـسم  ناـیباب و  نیب  راتـشک  دنتـشکیم . اـهنآ  زا  و 

دیازت ریثکت و  هکلب  دـندومنن  لصاح  یبارطـضا  لزلزت و  هرئاس  سیئر و  لتق  زا  همیظع  تاـعوقو  نیا  زا  هفئاـط  نیا  دـنچ  ره  و  میناوخیم :
ربخیب شیوخ  فیلکت  كولـس و  تکرح و  شور و  زا  هفئاط  نیا  اذـل  تشگ  لیتق  هک  دوب  سیـسأت  تیادـب  رد  نوچ  باـب  نکل  دـندومن 

غیلب دـهج  هفئاط  نیا  لاح  حالـصا  میظنت و  بادآ و  میلعت و  تیبرت و  رد  هللاءاهب  عوجر  زا  دـعب  نکل  دـندوشگ ، هعفادـم  هب  تسد  دـندوب ،
نوچ [ . » 206 .« ] دش لصاح  بولق  رد  نوکس  رارق و  ياهتنم  دیدرگ و  شوماخ  نتف  داسف و  نیا  عیمج  هلیلق  تدم  رد  هک  یمـسق  هب  دومن ،
نیا راـتفر  قـالخا و  راوطا و  لاـمعا و  لاوقا و  رب  ضارتـعا  لوا  هحفـص 262 ] دـندومن [  قیبـطت  ار  تکرح  شور و  دـنتفای  نینچ  ار  میلعت 
اهنآ هک  ددرگیم  حـضاو  هفئاط  نیا  دوخ  بتک  زا  هلمج  ود  نیا  لقن  زا  سپ  تسا ». ناشیا  نادـجو  دـیاقع و  رب  ناریا  رد  لاح  دوب ، هفئاط 
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شناردارب رگید  هن   ) ییحی ازریم  یلقازریم و  یـسوم ، ازریم  دننام  شناردارب  تدعاسم  یکریز و  هب  ءاهب  دـندوب و  سیئر  نودـب  لاس  دـنچ 
هبلغ دـندرکیم  هضراعم  تسایر  رما  رد  يو  اب  هک  اـهنآ  رب  تسناوت  ناـیباب  هوجو  زا  نت  دـنچ  و  دـنتخادنا ) رـس  تشپ  ار  وا  ياـههتفگ  هک 

راتـشک رورت و  زا  ار  شابوا  تعاـمج  اـت  دومن  شـشوک  یعـس و  درک و  ناـیباب  ناـگرزب  داـشرا  رظن و  بلج  هب  عورـش  سپ  دـنک  لـصاح 
راهظا هراشا  زمر و  روط  هب  شنانخـس  زا  یـضعب  رد  زین  دراد و  زاـب  دوب  بولق  رفنت  دروم  هک  ياهدـننکدوبان  تشز و  ياـهراک  نیملـسم و 

يوس هب  هراشا  زمر و  ار  باب  تامیلعت  هدرک و  لودـع  تسا  مدرم  ماوع  هن  صاخ  داقتنا  دروم  هک  باب  تامیلعت  نآ  زا  يو  هک  تشادیم :
عوقو دوش ، عقاو  تبغر  دروم  ءاهب  راتفر  عضو و  نیا  هک  دوب  هداتفاین  قافتا  نایباب  يهیحان  زا  یثداوح  رگا  ناـیم  نیا  رد  دادیم . رارق  دوخ 

هحفص 264 ] [ . ] 207  ] داد رده  هب  داب  دننام  ار  ءاهب  ششوک  یعس و  مامت  اهیباب  هیحان  زا  هرظتنم  ریغ  ثداوح  یضعب 

هنردا لوبنالسا و  هب  دادغب  زا  نایباب  دیعبت 

هدرک و اپرب  نآ  رد  رورـس  نشج و  سلاجم  دشابیم ، یـسدقم  زور  نآ  یمـسر و  دیع  نایباب  دزن  زور  نیا  دش  دلوتم  مرحم  لوا  زور  باب 
نزح و زور  نایعیش  دزن  زور  نآ  رگید  یفرط  زا  دندروآیم . اج  هب  دربب  تذل  زا  نانآ  مشچ  دهاوخب و  اهنآ  ینادوهش  سفن  هک  يراک  ره 

مالـسلاو ةولـصلا  مهیلع  لوسر  ترـضح  طبـس  بلاطیبا  نبیلع  نبنیـسح  يرادازع  سلاجم  سیـسأت  هب  عورـش  زور  نیا  زا  تسا و  متاـم 
[ . ] 208  ] دراد همادا  اروشاع  زا  دـعب  زور  لهچ  اـت  هکلب  هاـم  نیا  مهدزناـپ  زور  اـت  اـج  همه  رد  يراوگوس  سلاـجم  ناـنچمه  دـننکیم و 

عاـمتجا دوشیم  هدـیمان  ناوضر  غاـب  هب  اـهنآ  دزن  هک  یغاـب  رد  دادـغب  رد  يزور  نینچ  رد  ناـیباب  فـالتخا  نیا  هب  هجوت  اـب  هحفص 265 ]
دندروآیم اجهب  شیپ  ياهلاس  رد  هچنآ  رب  دیاز  هدرک ، هدامآ  ار  تاذـل  بعل و  وهل و  لئاسو  تابورـشم و  تالوکأم و  زا  عون  ره  هدومن ،

زا رظنفرص  برع ، سراف و  كرت و  زا  معا  یگمه  دیـسر  دادغب  هعیـش  مدرم  هب  ربخ  نیا  نوچ  دندرکیم . یتسم  هب  رهاظت  ترـسم و  راهظا 
اب ینمـشد  روـظنم  هب  يزور  نینچ  رد  ترـشع  شیع و  طاـسب  نیا  هک  دـندرکیم  ناـمگ  نینچ  هدوـمن ، عاـمتجا  یگمه  تاـفالتخا  رگید 

نایباب راگزور  زا  راـمد  دـنزیرب و  دنتـساوخیم  اذـل  تسا  هدـش  اـپرب  ناناملـسم  نید  رد  یئوجبیع  ناـنآ و  بهاذـم  هب  ءازهتـسا  ناـیعیش و 
یکی هک  داتفا  قافتا  نینچ  تقو  نآ  رد  زین  و  دشیم . اپرب  ینینوخ  زور  دوبن ، لحم  تموکح  تلاخد  القع و  يهلخادم  رگا  و  دـندروآرب ،

مه ناریا  تلود  دامتعا  دروم  هدنیامن  دوب . هدمآ  قارع  هب  نیقارعلا  خیش  هب  بقلم  ینارهت  نیسحلادبع  خیـش  مان  هب  هعیـش  ءاملع  ناگرزب  زا 
قافتا اهنآ  نایم  هدومن  تروشم  عوضوم  نیا  رد  مه  اهنآ  دـنتفگ و  ناریا  هدـنیامن  هب  ار  نایرج  مدرم  دوب . ناخگرزب  ازریم  تقو  نآ  رد 

رد ینامثع ) ناریا و   ) نیتلود نیب  هدـهاعم  فالخرب  نوچ  دـناهدرک و  راتفر  مالـسا  نید  فالخرب  هفئاـط  نیا  نوچ  هک  دـش  لـصاح  نینچ 
قارع رد  هعیـش  نیدـهتجم  ناگرزب  ءاملع و  هوجو  ناریا و  تموکح  اب  سپـس  دـیبوک . ار  نایباب  دـیاب  اذـل  دـناهتفر  ینامثع  تلود  تیامح 
دیعبت ءارآ  قافتا  هب  هتـشگ و  رـضاح  يراصنا  یـضترم  خیـش  لجا  خیـش  زج  هب  اهنآ  مامت  سپ  دـننک . عمتجم  ار  اهنآ  ات  هرکاذـم  هب  عورش 
تسد زا  راک  دعب  هب  نآ  زا  دندش . راتساوخ  ینامثع  ناریا و  تموکح  زا  ار  اهنآ  دیعبت  تدش  لامک  اب  دنداد و  مکح  برع  قارع  زا  نایباب 

ترافس هجراخ و  ترازو  تسد  هب  رگید  فرط  زا  و  یلاع ) باب   ) لوبناتسا رد  ناریا  ترافـس  تسد  هب  یفرط  زا  جراخ  شترا  رادنامرف و 
تموکح فرط  زا  مه  مکح  و  دندرک ، ادـیپ  لوبناتـسا  هب  نایباب  دـیعبت  رب  قافتا  نانآ  هرکاذـم  يدـنچ  زا  دـعب  مه  داتفا ، نارهت  رد  ینامثع 

بلح لصوم و  هار  زا  ار  اهنآ  دـندرک  فیقوت  اشاپ  بیجن  غاب  رد  بش  هدزاود  دـندومن ، عمج  ار  نایباب  يهیلک  یتقو  دـش . رداـص  یناـمثع 
هک دومن  يروآدای  دـیاب  دـش . قحلم  اهنآ  هب  اجنآ  رد  دـمآ و  لـصوم  هب  اـهنآ  زا  لـبق  مه  ییحی  ازریم  دنداتـسرف . لوبناتـسا  هب  هیردنکـسا 

دادغب زا  جورخ  هب  روبجم  اهنآ  نوچ  دوب و  روتـسم  نایباب  دوخ  یتح  مدرم  مومع  رظن  زا  نانچمه  ییحیازریم  مه  دادـغب  رد  نارهت  دـننامه 
. تفریم رتولج  نایباب  هلفاق  زا  لزنم  ود  یکی  هتـسویپ  ییحی  ازریم  دندش ؛ نوریب  اجنآ  زا  نوچ  و  دـمآ ، لصوم  هب  اهنآ  زا  لبق  يو  دـندش ؛

حاـحلا رارـصا و  هراـب  نیا  رد  دـنوش و  ورهبور  ییحی  ازریم  اـب  هار  نیب  رد  هـک  دـندرکیم  تساوـخرد  ءاـهب  زا  تاـقوا  زا  يرایـسب  ناـیباب 
رد ار  اهنآ  و  دـندش ، دراو  لوبنالـسا  هب  اـت  دـنتفر  لاونم  هحفـص 266 ] نیدـب [  درکن و  تباجا  ار  نانآ  تساوخرد  ءاـهب  یلو  دـندرکیم 
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هدزاود دادغب  رد  ءاهب  فقوت  تدـم  دـندرک . تماقا  اجنآ  رد  هام  راهچ  هب  بیرق  دـنداد و  لزنم  دوب  ناریا  هناخترافـس  رواجم  هک  ياهناخ 
رسهب برع  قارع  رد  ار  تدم  نیا  يهیقب  دوب و  ناتـسدرک  ياههوک  رد  دادغب  هب  هاش  دیعبت  لوا  لاس  زا  دعب  لاس  ود  هب  کیدزن  دوب . لاس 
ازریم تفرگ . رارق  ترادـص  دنـسم  رب  نآ  زا  دـعب  هک  دوب  ریهـش  ینیوزق  نیـسح  ازریم  هینطنطـسق  رد  ناریا  تلود  ریفـس  تقو  نآ  رد  درب .
ررقم زا  سپ  دینک و  دیعبت  ینامثع  كاخ  دالب  نیرترود  هب  ار  نایباب  هک  درک  تساوخرد  یلاع » باب   » ای ناریا  ترافـس  زا  ینیوزق  نیـسح 

نیا دـندرک . دـیعبت  دـنمانیم  رـس » ضرا   » نایباب حالطـصا  رد  ارنآ  هک  هنردا  هب  ار  اهنآ  ینامثع  تموکح  فرط  زا  یبترم  يهنایهام  ندرک 
تساخرب و اج  زا  ءاهب  دـش ، راکـشآ  یناهن  زار  تفر  الاب  اههدرپ  هنردا  رد  ناـیباب  رارقتـسا  زا  سپ  دـش . عقاو  ه - لاس 1280 -  رد  نایرج 

رود هب  دزادـنایم ، نوریب  نهد  زا  هدروخ  هویم  هک  ياهویم  يهتـسه  دـننام  ار ، ییحی  ازریم  دومن و  توعد  دوخ  يوـس  هب  ار  مدرم  اـحیرص 
ینلع تافالتخا  دـمآ و  نایرج  رد  اهراتـشک  اـهعازن و  گـنج و  اـهدروخ ، دز و  ناـشناوریپ  ردارب و  ود  نآ  ناـیم  اـج  نیمه  زا  تخادـنا .

« ناشیا  » هب بقلم  رما  ودب  ردار  دوخ  دـنتفر  ءاهب  یلعنیـسح  فرط  هب  یهورگ  دـندش : میـسقت  هورگ  ود  هب  نایباب  طقف  ورنیمه  زا  دـیدرگ .
« رکذ  » هب بقلم  ار  دوخ  نآ  زا  سپ  دندوب ) بقلم  نادب  ناتسکرت  هحفص 267 ] رد [  نمکرت  هفئاط  ياسؤر  هک  دوب  یبقل  نیا  و   ) دوب هدرک 
هب سپـس  و  كراـبم » تعلط  هب   » ار دوخ  سپ  دوب . هتفرگ  نوظفاـحل » هیلا  اـنا  رکذـلا و  اـنلزن  نحن  اـنا   » یلاـعت يادـخ  لوق  زا  ارنآ  هک  درک 

كرابم هام  ياهرحـس  رد  نایعیـش  هک  یئاعد  زا  ار  بقل  نیا  و  دـنام . یقاـب  شیارب  ریخا  بقل  نیا  دـیمان و  ءاـهب »  » و قح » «، » مدـق لاـمج  »
. دـنیوگ یئاهب  ار  یلعنیـسح  ناوریپ  تهج  نیدـب  تسا و  هتفرگ  کـئاهب ... نم  کئـسا  ینا  مهللا  تسنآ  هلمج  زا  هک  دـنناوخیم  ناـضمر 
هفیلخ و وا  هک  تسا  نآ  لزا  حبـص  دروم  رد  اهیلزا  داقتعا  دـندنام . یقاب  لزا  حبـص  ازریم  هب  تدارا  رب  لوا ، رارق  قبط  مود  هورگ  اـهیلزا :
ار وا  ناوریپ  تهج  نیدـب  تسا . هتـشادن  یلقتـسم  تمـس  هنوگچـیه  هدوب و  ییحی  ازریم  لیکو  دوخ  ءاهب  اریز  ءاهب  هن  تسا  باب  نیـشناج 

رادیب تلفغ  باوخ  زا  ار  ییحی  ازریم  هورگ  ود  نآ  نایم  لادج  گنج و  شتآ  تباقر  دـنیوگیم . دـننایب  هب  بوسنم  هک  ینایباب  یلزا  یباب 
هتفر تسد  زا  راک  رگید  هتبلا  هک  تسا  هدوب  یهالک  هچ  دوب  هتشاذگ  شرس  رب  شردارب  هک  ار  یشیورد  زارد  هالک  نآ  هک  تسناد  درک و 

مرجال دیـسر  هلحرم  نیا  هب  هک  راک  دوب . هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نایباب  رثکا  بولق  وا  تلاکو  ناونع  هب  ییحی و  مان  هب  ءاهب  اریز  دوب ،
مه ياذـغ  رد  رهز  هنایفخم  ردارب  ود  نآ  هک  دیـشک  اجنآ  هب  راک  درب و  راک  هب  هقادـم  هشقانم و  دوخ  ردارب  باسح  رد  درک  مایق  مه  ییحی 
رهز ییحی  ياذـغ  رد  دـنیوگیم ] نایباب  هچ  نانچ   ] ءاهب تخیر و  رهز  ءاهب  ياذـغ  رد  دـنیوگیم ) نایئاهب  هچ  ناـنچ   ) ییحی سپ  دـنزیرب 

لاسرا هب  عورـش  درک و  ادـیپ  راک  رد  لالقتـسا  يریذـپان  یگتـسخ  تمه  اب  شدوخ  نوریب و  هناخ  زا  ار  ییحی  اـب  ار  وا  تساوخ  تخیر و 
رد هک  تسا  وا  تسا و  مدرم  يربهر  راوازس  هک  ياهدنز  صخـش  نآ  تسا  وا  هکنیا  رب  ینبم  دومن  نابایب  يارب  یتایرـشن  اههمان و  هلـسارم ،

باب هک  تسا  هدوب  وا  هکلب  هتفگیم و  نخـس  باب  نابز  زا  هک  تسا  هدوب  وا  هکلب  هدش ، هراشا  يو  هب  هللا » هرهظی  نم   » ناونع هب  باب  بتک 
سپـس و  تسا .!! هداتـسرف  ار  دـمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  تشدرز و  دـننام  دوخ  رگید  رهاظم  باب  زا  لبق  هک  نانچ  هداتـسرف ، ار 

هاش نیدلارـصان  يارب  ياهمان  اج  نامه  رد  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  درک . تشاذگ ، مظعا » ساسا   » ارنآ مان  هک  ینوناق  باتک  فیلأت  هب  عورش 
همان لماح  یلابقا  دب  زا  داتسرف . حرـش  نیا  هب  هاش  يارب  یناسارخ  عیدب  ازریم  هلیـسو  هب  اکع  هب  شدورو  مراهچ  لاس  رد  ار  نآ  یلو  تشون 

 ] ءابنبأبـس نم  کتئج  دق  اهاشداپ ! درک : دایرف  يداعریغ  يروط  هب  ناهگان  دش ، وربور  هاش  اب  راکـش  دیـص و  ءانثا  رد  یتقو  هک ؛ دش  نانچ 
مه یـسراف و  نابز  هب  مه  همان  نیا  [ . 210  ] دندیناسر لتق  هب  دـنتفرگ و  ار  وا  هدرک ، تشحو  هاش  نایفارطا  سپ  [ 209  ] نیقی هحفص 268 ]

ار ناک  ام  ملع  دیزو و  نم  رب  ناحبس  میـسن  مدوب ، هدیباوخ  هراوهگ ]  ] داهم رب  مدوب و  دابع  زا  نم  اهاش ! : » تسا هدش  هتـشون  یبرع  نابز  هب 
نیمز نامـسآ و  نایم  هک  هدومرف  رما  نم  هب  دـشابیم . میلع  زیزع  يادـخ  فرط  زا  هکلب  دـشابیمن  نم  دوخ  زا  ملع  نیا  درک . میلعت  نم  هب 

رد ماهدـناوخن و  دـشابیم  مدرم  دزن  هک  یمولع  نم  هدـش  لزان  نم  رب  دـنکیم  يراج  ار  نافراع  کشا  هک  يزیچ  هجو  نیدـب  منک ، داـیرف 
هک تسا  یگرب  نیا  مشابیمن . نایوگغورد  زا  نم  هک  ینادـب  اـت  نک ؛ لاؤس  مدوب  نآ  رد  نم  هک  يرهـش  مدرم  زا  مدـشن ، دراو  اههسردـم 
ملق يادـص  رگا  اهاش  : » تسنیا همان  نآ  تارابع  هلمج  زا  و  تسا ». هدروآرد  تکرح  هب  ار  نآ  وت  میکح  زیزع  راگدرورپ  تیـشم  ياـهداب 
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هنیآ ره  دننکیم ، رکذ  ار  نامسآ  نیمز و  هدننیرفآ  امـسا و  دجوم  يادخ  هک  يونـشب  یهتنملا  ةردس  ياهخاش  رب  اراقب  رتوبک  زاوآ  العا و 
يزیچ نیرتـکچوک  وت  شیپ  رد  هاـشداپ  هک  تسناد  یهاوخ  دـناسریم و  دوشیمن ، هدـید  دوـبعم  ترـضح  یلجت  زج  هک ، یماـقم  هب  ار  وـت 

اهاـشداپ ینکیم ... هجوت  تسا  نشور  هللا  ۀـجور  راونا  هب  یقفا  يوس  هب  يراذـگیماو و  یهاوخب  یـسک  ره  يارب  ار  نآ  هک  دوـب  دـهاوخ 
ره يونشب  دننکیم  یناوخهزاوآ  وت  نمحر  راگدورپ  رما  هب  ناتخرد  ياههخاش  رب  نوگانوگ  ناحلا  اب  هک  ینارتوبک  زاوآ  رگا  ادخ  هب  مسق 
 ] درک و یهاوخ  هجوت  دوشیم  هدـید  نآ  قفا  زا  رجف  باـتک  هک  یگرزب  رظنم  يوـس  هب  تخادـنا و  یهاوـخ  رـس  تشپ  ار  یهاـشداپ  هنیآ 
ار دوخ  سفن  اریز  درک ، یهاوخ  قافتا  تسا  دوجوم  ادخ  دزن  رد  هچنآ  ندروآ  تسدهب  يارب  دشابیم  وت  دزن  رد  ار  هچنآ  هحفص 269 ]

يریخ هتـشگ  روطـسم  نمحر  ملق  زا  نایبلاما  رد  نینچ  نیا  دـید  یهاوخ  ءانغتـسا  تمظع و  یماس  تلزنم  العتـسا و  تزع و  یلاع  ماقم  رد 
دوخ ءایفـصا  يارب  ادـخ  ار  هچنآ  داـتفا . دـهاوخ  وت  زا  ریغ  تسدهب  ادرف  اریز  دـشابیم ؛ وت  تسد  رد  زورما  هک  یتلود  کـلم و  رد  تسین 

هلاسر نیا  رد  هچ  نآ  رخآ  اـت  دومرف »... دـهاوخ  اـطع  یگرزب  یهاـشداپ  دوخ  توکلم  رد  ادـخ  اریز  نک ؛ راـیتخا  شیوخ  يارب  هدـیزگرب 
هب دـنیوگیم ) هقرف  ود  نآ  هک  نانچ   ) لیـصا لیکو و  ای  لیکو  لیـصا و  راک  نوچ  ردارب  ود  عازن  رد  لاـح  ره  هب  تسا . هدومن  رکذ  هلیوط 

تقیقح هک  درک  عورش  هتسویپ ، ییحی  ازریم  يهتسد  هب  یناهفصا  دمحم  دیـس  مان  هب  اهیباب  ناگرزب  زا  یکی  دیـشک ، هلباقم  هب  هکلب  هلداجم 
ءاهب و لامعا  بقارم  هتـسویپ  ییحی  ازریم  ناراـی  نیب  نیا  رد  درادرب ، راـک  يور  زا  هدرپ  دـنک و  نشور  دوب  شدوخ  هدـیقع  هچناـنچ  ار  رما 

دوـخ هب  صوـصخم  تراـهم  اـب  دـندرکیم  تسرد  ار  هـچ  ره  تخاـسیم و  جـک  اـقآ  درکیم  تـسار  ءاـهب  ار  هـچ  ره  دـندوب  وا  تـصرف 
هب دوب  يالآ » ریما   » يهجرد ياراد  ینامثع  نوشق  رد  هک  يایناریا  یناجیابرذآ  ياهغارم  گیب  ناـجاقآ  ناـیرج  نیا  زا  دـعب  دنتـسکشیم .
نآ رثا  رد  هک  تفریم  ینینوخ  ياهـشروش  میب  هک  دیـسر  اج  نادـب  راک  ات  دـش  رتگرزب  تبیـصم  يو  نتـسویپ  اـب  هک  تسویپ  ییحی  ازریم 

هحفص 271 ] [ . ] 211 . ] ددرگ هریت  دوب  کیدزن  نیتلود  طباور 

ناگناگیب تیامح  تسایس -  تیئاهب و 

يرازت هیسور  تیامح 

هراشا

ناـیرج رد  تـلود  نآ  رتحیرــص  تیاـمح  دـش . ینلع  يرگید  تـلود  ره  زا  لـبق  هیباـب  شیادــیپ  ناوا  ناـمه  زا  يرازت  هیــسور  تیاـمح 
. دیناشک ارجام  نیا  هب  ار  ناگناگیب  ياپ  هک  دـیدرگ  يدـنور  زاغآرـس  هاش  نیدلارـصان  ناج  هیلع  دـصق  ءوس  لالخ  رد  نایباب  ياهشروش 

يهقرف يراذـگهیاپ  ءاهب -  ازریم  ناج  تاجن  يارب  یکروگلاد -  صخـش  روشک -  نآ  ریفـس  هک  دیـسر  یئاج  هب  هیـسور  تلاـخد  يهنماد 
ياهلصف رد  ارنآ  دنتسم  حرـش  . ) دوش جراخ  ناریا  زا  تمالـس  هب  ات  هدرک  هارمه  يو  اب  ار  دوخ  يهداتـسرف  دومن و  ینایم  رد  اپ  تیئاهب - 

دندرک زارد  تسد  يرازت  تلود  يوس  هب  تسخن  دوخ  هک  دندوب  نایباب  نیا  هک  دننآرب  هاوگ  دانـسا  كرادم و  هچرگ  میدناوخ .) هتـشذگ 
نیا مامت  اب  دـیوج ، هانپ  هیـسور  ترافـس  راوج  رد  ات  دومن  تساوخرد  شرتخد  يهتفگ  هبانب  هک  دوب  ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم  صخـش  نیا  و 
نیا دومن و  راومه  اج  نآ  هب  نایباب  ندیناشک  يارب  ار  هار  دوخ  يرازت  هیسور  ترافس  هک  تشاگنا  هدیدان  ناوتیمن  ار  تیعقاو  نیا  لاوحا 
غیلبت هب  هنالاعف  دنناوتب  نایئاهب  ادعب  نایباب و  ات  دروآ  مهارف  شدوخ  كاخ  رد  تاناکما  هنوگهمه  نایاب  يارب  هک  دوب  يرازت  هیـسور  تلود 

دنکیم : تباث  ار  دنور  تیعقاو و  نیا  زا  ياهشوگ  ریز ، دانسا  دنزادرپب . روما  رگید  و 

يرازت هیسور  تلود  هجراخ  ترازو  دانسا 

نارهت 1848 هرامـش 177  يهدنورپ  هرامـش 1  دنـس  هیـسور )  ) هجراخ روما  ترازو  هب  ناـیباب  هب  عجار  نارهت  رد  سور  ریفـس  ياهـشرازگ 
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هرامش 6 یسمش ] نمهب 1226  اب 14  ربارب   ] هیروف 1848 دورلسن 3  هجراخ  روما  ریزو  هب  یکروگلود  ریفس  ياهشرازگ   49 يهحفص 50 / 
رهـش زا  شیپ  يدـنچ  باـب و  هب  تسا  فورعم  اـجنیا  رد  هک  يدیـس  صخـش  دربیم  رـسهب  یبارطـضارپ  تلاـح  رد  نارهت  لـبق  يدـنچ  زا 

نوگنرس یحاون  نآ  هب  هک  ام  ياهدحرس  زا  ار  وا  بناج  نیا  رارصا  هب  انب  هتشذگ  لاس  دوب و  هدش  جارخا  یتحاران  داجیا  تلع  هب  ناهفصا 
هدروآ و موجه  اج  نیا  هب  همکارت  یکیدزن  هیتآ  رد  هک  تسا  هدرک  یئوگشیپ  نآ  رد  هداد و  راشتنا  یتاهوزج  دندوب  هدرک  رود  دوب  هدـش 

رتمک هک  یعیاقو  دراد . ناریا  تلم  دننام  رابدوز  یتلم  رد  یقیمع  ریثأت  اهییوگ  شیپ  هنوگ  نیا  دش . دهاوخ  تختیاپ  كرت  هب  روبجم  هاش 
يهمتاخ راظتنا  تشحو  اب  نانآ  هدرک و  مدرم  رد  ینارگن  بارطـضا و  داـجیا  نونکا  مه  زا  باـب ] یئوگ  شیپ   ] دوریم نآ  عوقو  لاـمتحا 

لاس اب  ربارب   ] لاس 1848 نارهت  يهرامش 177  يهدنورپ  هرامش 2  دنس  هحفص 272 ] دنراد [ . دوب ، تخـس  یلیخ  شناتـسمز  هک  ار  لاس 
رذآ 1226 اـب 4  ربارب   ] ربماـسد 1848 دورلـسن 25  هجراـخ  روما  ریزو  هب  یکروگلود  ریفـس  ياهـشرازگ  يهحفص 360  یـسمش ]  1226

شرازگ تسا  فورعم  باب  هک  یمالـسا  هقرف  ربهر  هب  عجار  يروطارپما  ترازو  هب  هبترم  دـنچ  نونکاـت  بناـج  نیا  يهرامش 96  یسمش ]
رود سور  تادحرـس  زا  ار  وا  بناجنیا  راشف  هجیتن  رد  هک   ) ناریا هفلتخم  طاقن  رد  دـنچ  یتاشاشتغا  داـجیا  تلع  هب  کـیتاناف  نیا  ماهداد 

دنکیم و یفرعم  مهدزاود  ماما  بئان  ار  دوخ  روکذم  صخـش  دشابیم . رظن  تحت  هیمورا  فارطا  تاهد  زا  یکی  رد  هیلاح  دـندوب ) هدرک 
یلاها هب  شورفراب  يراس و  نیب  باب  نارادـفرط  هک  دـنداد  عالطا  نم  هب  لبق  زور  هس  هدرک و  ادـیپ  يداـیز  نارادـفرط  وا  يهرـضم  دـئاقع 

. دوشیم هدید  زین  تلایا  هدرکرس  ناخیفطـصم  مان  نیلوتقم  نیب  رد  دناهدیناسر و  لتق  هب  ار  رفن  دص  دودح  رد  هدش و  روهلمح  ناردنزام 
هک دش  هتفرگ  میمـصت  دنـشابیم  نارهت  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  ناردنزام  نایعا  زا  ياهدعو  اب  مظعاردص ) دوصقم   ) ریما تروشم  زا  سپ 

يرتشیب تبقارم  تسا  هدش  هداد  روتسد  ازریم  مساق  کلم  هدازهاش  هب  دوش و  هدافتـسا  یماظن  ياوق  زا  رابودنبیب  هقرف  نیا  یبوکرـس  يارب 
يهحفص 32- لاس 1849  نارهت  يهرامش 177  يهدنورپ  يهرامش 3  دنس  دراد . لوذبم  یعامتجا  مظن  نارگ  لالخ  نیا  ربهر  تظافح  رد 
يهرامش 9 یـسمش ] نمهب 1227  اـب 7  ربارب   ] هیوناژ 1849 نارهت 24  دورلـسن  هجراـخ  روما  ریزو  هب  یکروگلود  ریفـس  ياهـشرازگ   23

دناهدرک مایق  ناردنزام  مکاح  دض  رب  باحـصا  زا  رفن  رازه  ود  دودح  رد  هلـصاو  تاعالطا  قبط  تسا  هدش  میخو  یلیخ  ناردنزام  عاضوا 
ناطلـسلا و لظ  رـسپ  ازریم  رواد  ناگدازهاش  زا  رفن  ود  تسا و  هدرک  رایتخا  رارف  ناردنزام  مکاح  ازریم  یلقيدهم  نانآ  هلمح  هجیتن  رد  و 

ازریم هللادبع  اقآ  کلم  هدازهاش  رسپ  نینچمه  دناهدش و  فلت  دندوب  هدز  شتآ  نایباب  هک  یلزنم  رد  هاش  یلعحتف  رسپ  ازریم  ناطلس  نیـسح 
رد هک  یئاوق  اب  هک  هتـشاد  راهظا  هتـشادن و  لومعم  يرثؤم  رومأم  تلود  فرط  زا  هک  یناجیرال  ناخ  یلقسابع  رادرـس  تسا . هدش  هتـشک 
هک نارهت  رد  وا  تماقا  عقوم  رد  بناجنیا  اب  ناخ ] یلقسابع  رادرس   ] هدربمان صخش  راتفر  زرط  تسین . نایباب  اب  هلباقم  هب  رداق  دراد  رایتخا 
. ] ناردـنزام رد  وا  ریخا  لمع  هب  ندرب  یپ  يارب  دـشاب  یحاتفم  دـیاش  هدیـسر  ضرع  هب  هتـشذگ  لاـس  ربماـسد  خیرات 12  ياهـشرازگ  رد 

هحفص 68-56 لاس 1849  يهدنورپ 177  هرامش 4  دنـس  دوشیم . هدهاشم  یبالقنا  تضهن  يزادنایم  رظن  وس  ره  هب  يراب  هحفص 273 ]
رابخا يهرامش 13  یـسمش ] نمهب 1227  اـب 21  ربارب   ] هیروـف 1849 دورلـسن 10  هجراـخ  روما  ریزو  هب  یکوروگلود  ریفـس  ياهـشرازگ 
فیاوط تسا  شیازفا  هب  ور  نارهت  ناجیابرذآ و  رد  ناشدادعت  زور  هب  زور  هک  نایباب  دشابیم . رتكانتشحو  قباس  زا  ناردنزام  زا  هلـصاو 

گرم لابقتـسا  هدامآ  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  ریـشمش  نتـشاد  تسد  رد  اب  نایباب ]  ] نانآ دـناهدرک  راـم  راـت و  ار  یبیرج  رازه  یهوکداوس و 
سرت هک  دـننکیم  عورـش  دـشابیم  يدـهم )  ) مهدزاود ماما  بقل  هک  نامزلابحاص  ای  دایرف  اب  ار  دوخ  هلمح  دـننکیم و  هلمح  دـناهدرک 

تلود و دض  رب  مه  هک  ینعم  نیدب  دناهدرک  عورش  ار  دوخ  هزرابم  حانج  ود  رد  هقرف  نیا  هدرک . داجیا  ناردنزام  یلاها  نیب  رد  هداعلاقوف 
دـننک و ارجا  ار  نآرق  ماکحا  دنتـسین  رداق  املع  هک  دـندقتعم  نانآ  هک  تسا  نآ  تلع  هب  املع  اب  تیدـض  دـناهدرک . مایق  املع  دـض  رب  مه 

نایباب هب  افخ  رد  یناجیرال  ناخ  یلقسابع  هک  دوشیم  هدینـش  دـشابیم . تیناحور  تیمکاـح  زا  يریگولج  ببـس  هب  تلود  اـب  تفلاـخم 
هزرابم لوغشم  اهنآ  اب  هک  درک  دهاوخ  دومناو  نینچ  تسا  هاش  رما  تعاطا  هب  روبجم  نوچ  کیل  درکیمن  هلمح  هب  مادقا  وا  هک  هداد  ماغیپ 

ناـنآ هدـش  ناـنآ  هب  هلمح  هداـمآ  هدربماـن  هک  دـندش  هجوتم  اـهیباب  هک  یتقو  درکن و  اـفو  دوخ  لوق  هب  یناـجیرال  رادرـس  کـیل  دـشابیم 
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. دناهدوب وا  ياههدازردارب  زا  ات  ود  سانـشرس و  دارفا  اهنآ  نیب  رد  هک  دندیناسر  لتق  هب  ار  وا  دارفا  زا  نت  دـص  نیدـنچ  هدرک و  یتسدـشیپ 
وا هفئاـط  نینوخ  نمـشد  هک  ییاـهکیتاناف  نیا  اـب  دراد  راـیتخا  رد  هک  ییاوق  اـب  دـناوتیمن  هک  دـش  یعدـم  یلقساـبع  هعقاو  نیا  زا  سپ 

ار مظعاردص  ای  ریما  هجوت  زین  تلایا  مکاح  دوشب . وا  هب  يرثؤم  کمک  هک  هدش  راتساوخ  تلود  زا  دزادرپ و  هزرابم  تمواقم و  هب  دناهدش 
. ددرگ لاـسرا  ناردـنزام  هب  پوت  اـب  زهجم  زابرـس  گـنه  دـنچ  تسا  مزـال  نارگبوشآ  یبوکرـس  يارب  هک  تسا  هدرک  بلج  هتکن  نیا  هب 
هب یتلود  ياوق  نداتـسرف  هک  درادیم  راهظا  ناخدمحم  ازریم  یلو  دنکیم  تروشم  يدابلگ  ناخدـمحم  ازریم  اب  هراب  نیا  رد  مظعاردـص 

نیا رد  لحم  یلاها  درک و  دهاوخ  تیارـس  ناردنزام  طاقن  مامت  هب  بالقنا  تلاح  تاشاشتغا و  هک  دـش  دـهاوخ  نآ  شاهجیتن  ناردـنزام 
يهرامـش 7 دنـس  دتـسرفب . اجنآ  هب  پوت  یماظن و  ياوق  هتفرگ  میمـصت  ریما  هیرظن  نیا  دوجو  اب  دـش  دـنهاوخ  تسدـمه  نایباب  اب  تروص 

روما ریزو  هب  یکوروگلود  ریفس  ياهشرازگ  يهحفص 162  یسمش ] نیدرورف 1228  متفه  اب  ربارب   ] نارهت 1849 يهرامش 177  يهدنورپ 
تسا و هدش  يراددوخ  ناردـنزام  هب  یماظن  ياوق  لاسرا  زا  مولعم  هحفص 274 ] رارق [  زا  يهرامش 27  سرام 1849  دورلسن 28  هجراخ 

هدش هتفرگ  میمصت  هک  یعقوم  زا  تسا و  هدرک  تکرح  تاحفـص  نآ  هب  تلود  هب  رما  شرازگ  نداد  تاقیقحت و  يارب  راشفا  ناخنامیلس 
لاجر نیب  هک  یئاهییاضران  زا  تبحـص  رتمک  دنتـسرفب  نالیگ  هب  ناخیـسیع  راتفر  تایلمع و  هب  یگدیـسر  يارب  ار  صوصخم  رومأم  هک 

ریفس ياهشرازگ  يهحفص 54-53  ربارب 1228 ]  ] نارهت 1849 يهرامش 178  يهدنورپ  يهرامش 8  دنس  دوشیم . هدینـش  دوب ، هیحان  نیا 
زا هلصاو  تاعالطا  قبط  يهرامش 32  یسمش ] تشهبیدرا 1228  اب 21  ربارب   ] لیروآ 1849 دورلسن 21  هجراخ  روما  ریزو  هب  یکروگلود 

درکن و لصاح  تیقفوم  دوخ  تیرومأم  رد  دـنکب  تعاـطا  هب  راداو  ار  ناـیباب  تحیـصن  اـب  هدوب  رومأـم  هک  راـشفا  ناخنامیلـس  ناردـنزام 
رتمک بتارم  هب  ناشدادعت  هک  نایباب  تاماکحتسا  ریخست  روظنم  هب  هک  ناخنامیلـس  یناجیرال و  ناخ  یلقسابع  رادرـس  يهلمح  نینچمه 

يهرامش 9 دنـس  تسا . هدش  یمخز  فتک  هیحان  رد  رادرـس  دروخ  دز و  راد  ریگرد و  هدنام و  رثاالب  هتفرگ  تروص  هدوب  مجاهم  ياوق  زا 
هم دابآمیرم 5  دورلـسن  هجراـخ  روما  ریزو  هب  ریفـس  شرازگ  هحفص 93  یـسمش ] اـب 1228  ربارب   ] نارهت 1849 يهرامش 178  يهدنورپ 
هار رد  ییاهتیقفوم  هدیـسر  یهاشداپ  تلود  هب  هک  ییاهشرازگ  نیرخآ  قبط  هرامش 36  یسمش ] تشهبیدرا 1968  اب 15  ربارب   ] 1849
زا نایباب )  ) اهکیتاناف نیا  هک  یعقوم  مظعاردص  تاراهظا  هب  انب  تسا  هداد  همتاخ  تلود  ياهینارگن  هب  هدمآ و  تسد  هب  نایباب  اب  هزرابم 

هجیتن رد  هدش  دربن  دراو  نانآ  اب  ناخنامیلس  یناجیرال و  ناخ  یلقسابع  ياوق  دناهدشیم  جراخ  دناهتشاد  رایتخا  رد  هک  یکچوک  يهعلق 
بناج نیا  هدیقع  هب  و   ) دندقتعم نارگید  یلو  تسا  هدـش  هدـید  گنج  نادـیم  رد  هتـشک  رفن  دصیـس  رازه و  هداد  يور  هک  يدروخ  دز و 

هعلق زا  نانآ  هک  یعقوم  دـناهدرک و  توعد  هعلق  جراخ  هب  هناتـسود  تارکاذـم  يارب  ار  نایباب  هک  تسا ) لوبق  لباق  رتشیب  دراو  نانآ  هیرظن 
روط نیا  تسا  نکمم  بناج  نآ  تسا . هتفرگ  تروص  ياهنامحریب  راتشک  هدش و  روهلمح  اهنآ  هب  ناخنامیلـس  ياوق  دناهدشیم  جراخ 

هک یعقوم  صوصخ  هب  یبهذم  لئاسم  رد  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  تسا  مهم  یلیخ  هدمآ  تلود  تسد  هب  هک  یتیقفوم  هک  دـینک  رکف 
دنس هحفـص 275 ] دنکیم [ . رتدایز  ار  تمواقم  تردق و  هدرک و  شکرـس  حور  دـیلوت  یتیاضران  تیقفوم و  مدـع  دـشاب  مأوت  مزیتاناف  اب 

هیروف دورلـسن 12  هجراخ  روما  ریزو  هب  یکروگلود  ریفـس  شرازگ  هحفص 105-100  لاس 1850  يهرامش 133  يهدنورپ  يهرامش 10 
قافتا نارهت  گرزب  نادـیم  رد  شیپ  زور  دـنچ  هک  یعیجف  لـتق  هعقاو  تبـسانم  هب  يهرامش 11  یسمش ] نمهب 1228  اـب 24  ربارب   ] 1850

مدوب هدـش  رکذـتم  زین  رگید  هبترم  کی  البق  بناج  نیا  دـشابیم . امرفمکح  یگدزتهب  تلاح  عون  کی  کیرحت و  یمومع  راکفا  هداتفا 
هتفرگ تروص  ناخ  یلقيدهم  یتسرپرـس  تحت  یتلود  ياوق  هلیـسو  هب  ناردنزام  رد  هتـشذگ  لاس  رد  نایباب  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  یلمع 
رتدایز زور  هب  زور  نارهت  رد  نایباب )  ) نآ دادعت  هک  دوب  هدـش  هجوتم  تلود  عقوم  نامه  زا  دـش . دـهاوخ  نانآ  مزیتاناف  دـیدشت  ثعاب  دوب 

هداـعلاقوف دنرامـشیمن و  مرتحم  دنتـسین  ناـنآ  هقرف  وزج  هک  ار  يدارفا  تیکلاـم  دنتـسین و  تیندـم  لوصا  دـنبياپ  رـصانع  نیا  دوشیم .
ریگتـسد و ار  هقرف  نیا  ناوریپ  زا  ياهدع  هک  دنوشیم  نآ  رب  دننیبیم  رطخ  رد  ار  یعامتجا  ماظن  نوچ  ناریا  ترازو  دنـشابیم . كانرطخ 

هجو چیه  هب  هک  ناگدش  ریگتسد  زا  رفن  تفه  هلمج  زا  دنناسرب . لتق  هب  ار  نانآ  هلـصافالب  دننکب  دوخ  نامیا  هب  فارتعا  یـسرپزاب  رد  رگا 
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لابقتسا زاب  شوغآ  اب  ار  گرم  دنکیم ) زواجت  رازه  نیدنچ  زا  تختیاپ  رد  نایباب  دادعت   ) دننک نامتک  ار  دوخ  نامیا  دندوب  هدشن  رـضاح 
ریزو  ) تسا هدیسر  دوخ  هجرد  یلعا  هب  هک  تسا  نانآ  مزیتاناف  ناشن  دنداد  ناشن  دوخ  زا  اهنآ  ندش  هتشک  عقوم  رد  هک  یترـسم  دندرک و 

ار نانآ  توکـس  طقف  دناهدرکن  یفارتعا  هنوگ  چـیه  هجوچـیه  هب  صاخـشا  نیا  هک  تشادیم  راهظا  یلعدـمحم  ازریم  ناریا  هجراخ  روما 
شوماخ هب  رداق  تامادـقا  هنوگنیا  هک  دـنمهفب  هک  دـنرادن  ار  تریـصب  نآ  روما  يایلوا  هک  تسا  فسأت  ياـج  دـناهدرک ) رفک  رب  لـمح 

هدشیمن و هتفرگ  رظن  رد  تلادع  نیزاوم  هجوچـیه  هب  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  صوصخ  هب  دـشابیمن  مزیتاناف  یبهذـم و  تاساسحا  ندرک 
هک ییحی  دیـس  يربهر  تحت  هک  نایباب  زا  ياهدـع  دـنهدیم . رارق  لتق  تازاجم و  دروم  دـسرب  ناشتـسدب  سک  ره  مدرم  ندـیناسرت  يارب 
رقم هب  هدربمان  نایباب  هدرک  دزی  رهـش  رد  یتیمهارپ  تاشاشتغا  دـیلوت  يدزی  نایطول  زا  ياهدـع  اـب  دـنادیم  فورعم  باـب  درگاـش  ار  دوخ 

يافعتـسا هدرک و  رایتخا  رارف  اقآ  بئان  دـناهدرک و  یمخز  ار  رفن  هدـناسر و 26  لتق  هب  ار  نازابرـس  زا  رفن  تشه  هدرک و  هلمح  یتموکح 
دیاب کیل  هتـشگرب  يداع  لاـح  هب  رهـش  تاـماظتنا  هدرک  كرت  ار  رهـش  ناهفـصا  ناـیطول  هکیعقوم  زا  تسا . هدرک  تلود  میدـقت  ار  دوخ 

هک دوب  راودیما  ناوتیمن  دشاب و  دناوتیمن  نانیمطا  دروم  دایز  دربیم  راک  هب  شمارآ  مظن و  هداعا  يارب  تلود  هک  یقرط  هک  دش  رکذتم 
رادهپس دید  باوص  اب  نایباب  زا  ياهدع  اب  فورعم  دهتجم  اقآ  رقابدمحم  دیس  یجاح  رـسپ  هللادسا  دیـس  تسا . هدش  رارقرب  یمئاد  شمارآ 

هحفـص 276] تفرگ [  دـنهاوخ  رارق  هاش  وفع  دروم  نارهت  رد  هک  نآ  دـیما  هب  هدرک  تموکح  نارهت  مزع  هب  ناهفـصا  زا  ناهفـصا  مکاح 
لتق هب  ار  نانآ  زا  ياهدع  هدیـسر و  نانآ  هب  دوب  هدش  هداتـسرف  نانآ  یبوکرـس  بیقعت و  يارب  هک  یتلود  ياوق  لزنم  هس  یط  زا  سپ  کیل 

رایتخا رارف  ناسارخ  تمـس  هب  مه  ياهدع  دندرک . رایتخا  تسب  هدناسر و  مق  هب  ار  دوخ  نارگید  باون و  دننام  دودحم  ياهدع  دـندیناسر .
دودح رد  هک  دوخ  ناهارمه  اب  نیـسحلادبع  ازریم  هب  روهـشم  یطول  هلمجنم  دـنناسرب ، نارهت  هب  ار  دوخ  دـندش  قفوم  ياهتـسد  اما  دـندرک 

هب امیقتـسم  دوب  هدرک  ادـیپ  یـسرتسد  نانآ  هب  تلود  هک  ار  ياهدـع  دـندیدرگ و  ررقم  هاش  دجـسم  رد  دراو و  نارهت  هب  دـندوب  رفن  هاـجنپ 
ریفــس شرازگ  يهحفــص 137  نارهت 1850  يهرامـش 133  دنــس  تـسین ]. نـشور  داـیز  ریفــس  شرازگ  نـیا  . ] دـنتخاس هـناور  نادـنز 

هک دوشیم  هدینش  اج  نیا  رد  يهرامش 16  یسمش ] دنفسا 1228  اب 11  ربارب   ] سرام 1850 دورلسن 2  هجراخ  روما  ریزو  هب  یکوروگلود 
يهدوت نیب  رد  هقرف  نیا  هرـضم  دئاقع  نوچ  دننک و  ینماان  دیلوت  هدز  ناردـنزام  تاشاشتغا  دـننام  یتایلمع  هب  تسد  دـنراد  رظن  رد  نایباب 

ود هب  نایباب  دادـعت  تسا ) زیربت  نارهت و  هار  نیب  هب   ) ناجنز رد  دربیم . رـسهب  ینارگن  لاح  رد  تلود  هدرک  ادـیپ  يداـیز  نارادـفرط  تلم 
نارهت يهرامش 133  يهدنورپ  يهرامـش 13  دنـس  تسا . هدرک  ناوارف  یتیاضران  دـیلوت  یلاها  نیب  رد  نانآ  تاغیلبت  دـسریم و  رفن  رازه 

[ یسمش دادرخ 1229  اـب 20  ربارب   ] نـئوژ 1850 دورلـسن 10  هجراـخ  روما  ریزو  هب  یکوروـگلود  ریفـس  شرازگ  يهحفـص 383   1850
زا فارحنا  هب  مهتم  ار  نانآ  هدرک و  عورـش  دـیدش  هزرابم  تفلاـخم و  مالـسا  ياـملع  اـب  هیباـب  يهقرف  هک  تسا  بوخ  یلیخ  يهرامش 48 

. دـنکیم ادـیپ  مدرم  رد  يرتشیب  ذوفن  زور  هب  زور  هقرف  نیا  ناوریپ  مزیتاناف  دـئاقع  دـنیامنیم و  نآرق  نیناوق  تاـعارم  مدـع  نید و  لوصا 
زا يریگولج  هب  رداق  یتلود  ياوق  هدناسر و  لتق  هب  ار  لحم  یلاها  زا  يدایز  يهدعو  هدرک  شاشتغا  دیلوت  ناجنز  رد  هرابود  شیپ  يدنچ 

هکلب هتـساکن  نانآ  مزیتاناف  زا  نایتلود  دیدش  تامادقا  هک  دنکیم  تباث  رگید  راب  یتلود  ياوق  تیقفوم  مدع  نیا  دناهدوبن و  نانآ  تایلمع 
هب یکروگلود  ریفس  شرازگ  يهحفص 435-434  نارهت 190  يهرامش 133  يهدنورپ  يهرامش 14  دنـس  دنکیم . نآ  دیدشت  هب  کمک 
هک یعقوم  هحفص 277 ] زا [  يهرامش 53  یسمش ] ریت 1229  اب 12  ربارب   ] هیئوژ 1850 دابآمیرم 3  [ 212 ( ] نیوانیس  ) هجراخ روما  ریزو 
اب نینچمه  تساـمرفمکح  تختیاـپ  رد  يرتـشیب  شمارآ  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  لـمع  تروص  تلود  ياـیلوا  اـب  یماـظتنا  ياوـق  يراـکمه 

تیلاعف تسا  هدـش  هدرب  راک  هب  نایباب  تایلمع  زا  يریگولج  يارب  ازریمزوریف  هدازهاش  زاریـش  دـیدج  مکاـح  طـسوت  هک  يرثؤم  تامادـقا 
هب عجار  یطوـسبم  شرازگ  هک  تسا  هدـش  راتـساوخ  ناریا  رد  دوـخ  [ 213  ] ریفـس زا  نتـسرملاپ  درل  تسا . هدش  دودـحم  هداعلاقوف  نانآ 

رایتخا رد  روهـشم  نایباب  زا  یکی  تافیلأت  زا  هک  یباتک  مناوتب  یکیدزن  هیتآ  رد  مراودیما  مه  بناجنیا  دتـسرفب و  وا  يارب  هقرف  نیا  دـئاقع 
زا یکی  هک  ییحی  دیس  نتخاس  سوبحم  يریگتسد و  هب  تسا  هدش  قفوم  ازریم  زوریف  متسرفب . يروطارپما  ترازو  يارب  تسا  هتشاذگ  نم 
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ازریمزوریف نینچمه  دناهدش . قرفتم  هدنکارپ و  دناهدوب  رفن  رازه  دنچ  دودح  رد  هک  وا  دارفا  هجیتن  رد  دـشابیم و  هقرف  نیا  یبالقنا  ناربهر 
مدع ینارگن و  دیلوت  تلود  يایلوا  رد  هنارسدوخ  تایلمع  تامادقا و  اب  هدربمان  هدرک  عورـش  زاریـش  یناخلیا  رـسپ  هیلع  يدیدش  تازرابم 
دیاب دناهدز و  وا  هب  یلـصفم  کتک  هتـسب و  بوچ  هب  ار  دـشاب ] زاریـش  ناخلیا  رـسپ  نامه  شدوصقم  هک   ] ناخیلعفطل دوب . هدرک  نانیمطا 

داجیا اجنآ  رد  نایباب  هک  ناـجنز  رد  شمارآ  مظن و  هداـعا  هب  عجار  دـشاب . هتـشاد  ربرد  ییوکین  تارثا  دـیدش  هیبنت  نیا  هک  دوب  راودـیما 
هب هیـضق  يارب  نونکات  هک  یتامادـقا  يهیلک  زا  هک  نوچ  دوشب  یماظن  ياوق  هب  لسوتم  تسا  روبجم  تلود  دـناهدرک  یتحاراـن  شاـشتغا و 
رد لاـح  هب  اـت  باـب و  هب  تسا  فورعم  هک  ار  هقرف  نیا  ربـهر  مولعم  رارق  زا  تسا  هدـشن  هتفرگ  هجیتـن  هدـمآ  لـمع  هب  زیمآتملاـسم  روط 

يهرامش 133 يهدنورپ  يهرامش 15  دنس  تسا . هدش  هحفص 278 ] مادعا [  زیربت  رد  تلود  رما  هب  تسا  هدوب  رظنتحت  هیمورا  رد  سلجم 
[ یسمش دادرم 1229  اـب 8  ربارب   ] هیئوژ 1850 دابآمیرم 31  نیوانـس  هب  یکوروگلود  ریفـس  شرازگ  يهحفص 471-470  نارهت 1850 

رفن دصیس  دودح  رد  ياهدع  هب  یلعدمحم  الم  هدنام و  هجیتنیب  ناجنز  رد  نایباب  ندش  میلـست  يارب  تلود  تامادقا  يهیلک  يهرامش 59 
میمصت ذاختا  هب  روبجم  ماجنارس  ریما  تسا . هدش  یلاها  تشحو  ثعاب  هدرک و  يدنبرگنـس  رهـش  ياههلحم  زا  یکی  رد  اهکیتاناف  نیا  زا 
يهرامش يهدنورپ  يهرامـش 16  دنـس  تسا . هداتـسرف  ناجنز  هب  پوت  زابرـس و  رازه  ود  اب  ار  قباس  یگیبرلگیب  ناخدمحم  هدش و  دـیدش 

[ یسمش رویرهش 1229  اب 32  ربارب   ] ربماتپس 1850 دابآمیرم 14  نیوانس ، هب  یکروگلود  ریفـس  شرازگ  هحفص 562  نارهت 1850   134
یتخـس تمواقم  یهاش  ياوق  لباقم  رد  دـننکیم  يزاب  دوخ  ناج  اب  هک  ناجنز  نایباب  دراد و  همادا  زونه  ناـجنز  تاـشاشتغا  يهرامش 74 

تیعـضو تماهـش  هچ  اب  هدع  نیا  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  دنیآیم  رب  یبوخ  هب  ناخدمحم  تالمح  عفد  يهدهع  زا  دنهدیم و  ناشن 
( ناریا رد  سیلگنا  ریفس   ) لیش لنلک  هب  نینچمه  يدنفا و  عیمس  هیکرت  ریفـس  هب  یلعدمحم  نانآ  ربهر  دننکیم . لمحت  ار  دوخ  كانرطخ 

دوشب رـضاح  ناریا  تلود  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  هک  تسا  دـقتعم  یـسیلگنا  راکمه  کیل  تسا  هدرک  تطاسو  شهاوخ  وا  زا  هعجارم و 
لاـس 1850 نارهت  يهرامـش 134  يهدنورپ  يهرامـش 17  دنـس  دـنوشب . هرکاذـم  دراو  هقرف  نیا  کـمک  هب  دروـم  نـیا  رد  یجراـخ  لود 

هناگی يهرامش 76  یسمش ] رهم 1229  لوا  اب  ربارب   ] ربماتپس 1850 نارهت 23  نیوانس  هب  یکوروگلود  ریفس  شرازگ  يهحفص 579-575 
یهاش یماظن  ياوق  رامشیب  ياهنوخ  ندش  هتخیر  دوجو  اب  نونکات  هچ  دشابیم  ناجنز  يایاضق  هتخاس  دوخ  هجوتم  ار  راکفا  هک  ياهلئـسم 

تاشاشتغا زا  لیصفت  روط  هب  دنشاب  دنمقالع  بانج  نآ  منکیم  روصت  تهج  نیمه  هب  دناهدشن  کیتاناف  تشم  کی  ندرب  نیب  زا  هب  قفوم 
ایاضق دـهاش  کیدزن  زا  هتفر و  ناجنز  هب  ناخزیزع  تیعم  رد  هک  ار  ترافـس  یـشابمالغ  همان  روظنم  نیدـب  دـننک و  لصاح  عالطا  ناجنز 

هب ادـخدک  راوس و  ياهدـع  اب  یـسوم  ازریم  ریزو  رـسپ  نیوزق  رد  یـشابمالغ ...  يهماـن  زا  یتمـسق  هحفـص 279 ] درادیم [ . میدـقت  هدوب 
ینبم ینامرف  ریما  راپاچ  اجنیا  رد  میدش  رهش  دراو  ناخزیزع ) دوصقم   ) دشاب وا  ماقم  روخ  رد  هک  یـصاخ  تافیرـشت  اب  هدمآ  ام  لابقتـسا 

[214  ] هیناطلـس هب  ام  هک  یعقوم  درک . هیلاراشم  راـک  ماـمتا  اـت  لـحم  رد  ندـنام  ناـجنز و  عاـضوا  نداد  همتاـخ  رثؤم و  تامادـقا  موزل  رب 
ناوارف هلگ  ناخدمحم  زیربت  مکاح  زا  نانآ  میتفرگ  رارق  دندوب  زکرمتم  ناجنز  رد  هک  یماظن  ياوق  دشرا  نارسفا  لابقتـسا  دروم  میدیـسر 
تکرح هیناطلس  زا  هام  مهدزیس  هعمج  زور  رد  دوب . هتفریذپ  همتاخ  ناجنز  يایاضق  نونکات  وا  دوجو  نودب  هک  دندرکیم  راهظا  دنتشاد و 
ناداژآ اجنیا  رد  دـندمآ  ام  لابقتـسا  هب  یماظن  نارـس  ناخدـمحم و  زیربت  یگیبرلگیب  ناخنالـصا و  ناجنز  مکاح  میدـش  ناجنز  دراو  و 
یمیالم صخش  تسا  هام  جنپ  تدم  هک  نآ  زا  دیشکیمن  تلاجخ  امش  تفگ  داد و  رارق  بطاخم  ار  نارادرـس  یـضارتعا  تلاح  اب  یـشاب 

هب زیمآهلگ  ياهماـن  یـشاب  نادژآ  درک . مهاوـخ  میلـست  هب  راداو  ار  وا  ادرف  نم  دـینک  ریگتـسد  ار  وا  دـیتسناوتن  زوـنه  هدرک و  هرـصاحم  ار 
زا هک  دوب  هداد  هدعو  دیایب و  نارهت  هب  وا  اب  دوب  هدرک  داهنـشیپ  وا  هب  هدرک و  شنزرـس  هاش  دـض  رب  مایق  تلع  هب  ار  وا  هتـشون و  دـمحمالم 
الم کـیلدوب  هدـش  هداتـسرف  وا  يارب  ناوریا  لـها  زا  ناـخ  یلقفـجن  هلیـسو  هب  هماـن  نیا  دروآ . دـهاوخ  تسد  هـب  ار  وا  وـفع  ریما  هاـش و 

وا دزن  ار  دـصاق  ناـمه  مود  يهبترم  يارب  یـشاب ) نادژآ   ) هناـخزیزع دوب . هداتـسرف  در  باوـج  یـشاب  نادژآ  ياهداهنـشیپ  هب  یلعدـمحم 
رد یلعدمحمالم  کیل  دش  دـنهاوخ  یتلود  ياهزابرـس  بیـصن  وا  نانز  ییاراد و  هیلک  دوشن  میلـست  رگا  هک  دوب  هدرک  دـیدهت  داتـسرف و 
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ناجنز فارطا  رد  ار  دوخ  ياوق  نادژآ  هبنـشراهچ  زور  رد  نکب . دـیآیم  رب  تتـسد  زا  هچ  ره  متـسه  هاـشداپ  دوخ  نم  دوب : هتفگ  باوج 
ناخزیزع هبنشکی  زور  ماجنارـس  دشن . عقاو  رثؤم  مه  مادقا  نآ  یلو  دش  میلـست  راتـساوخ  یلعدمحم  الم  زا  رگید  راب  هدرک و  یئارآفص 

هک نآ  ضحم  هب  هحفـص 280 ] کیل [  دندمآرد  ادص  هب  یگمه  اهپوت  درک و  رداص  ار  هلمح  نامرف  تداشر  هب  نایرکـشل  توعد  زا  سپ 
اما هدرک  رداص  هلمح  نامرف  مود  هبترم  يارب  ناخزیزع  دندرک . رایتخا  رارف  هیقب  هتشک و  اهنآ  زا  رفن  هد  دندش  کیدزن  اهرگنس  هب  اهزابرس 
درک حتف  ار  ناجنز  زور  ود  ضرع  رد  دیاب  هک  درکیم  دیکأت  اهزابرس  هب  هکیلاح  رد  هدش  بسا  رب  راوس  دش  دیماان  رازراک  هجیتن  زا  نوچ 

فرصت رد  رهـش  مراهچ  هس  عقوم  نیا  رد  دندش . فرـصنم  سرت ) زا   ) هلمح يهمادا  زا  نازابرـس  نادژآ  تکرح  زا  سپ  دش . رود  لحم  زا 
بوچ و بورخم و  مامت  دوب  اهزابرـس  یفرـصتم  یحاون  رد  هک  ییاههناخ  دوب . یلعدـمحم  الم  تسد  رد  رهـش  مراهچ  کی  طقف  اهزابرس 

دورو عقوم  زا  هک  تسا  هدش  مولعم  هدمآ  لمع  هب  یهاش  نایرکشل  زا  هک  يدیدزاب  رد  دوب . هدیسر  شورف  هب  اهزابرس  هلیـسو  هب  اهنآ  هتخت 
دشاب هتشادن  دوجو  یمخز  زابرس  نآ  رد  هک  تسین  يرداچ  دنکیم  زواجت  هتـشک  رفن  زا 200  یمخز  زا 500 و  تافلت  نونکات  ناجنز  هب 

ره رد  ترفاسم  عقوم  رد  دندیناسریم  لتق  هب  ار  نانآ  نازابرـس  هدروآ و  یـشاب  نادژآ  روضح  هب  دندرکیم  ریگتـسد  هک  ار  یئاهیباب  هیلک 
يراشرـس تادیاع  هتفر  مه  يور  دـندروآیم و  هنیدـقن ) لاش -  رطاق -   ) يدایز يایادـه  یـشاب  نادژآ  يارب  هاگفقوت ) هاگتـسیا -   ) لزنم

ربتکا نارهت 6  نیوانـس  یکوروگلود  ریفـس  شرازگ  يهحفـص 572  نارهت  يهرامـش 133  يهدنورپ  هرامش 18  دنـس  دوشیم . وا  بیـصن 
یقلت رتيدـج  ار  ناجنز  يایاضق  تلود  هک  دوب  اج  هب  رایـسب  بناـج  نیا  هدـیقع  هب  يهرامش 78  یسمش ] رهم 1229  اـب 14  ربارب   ] 1850
گنج لوغـشم  دسریم  رفن  رازه  شـش  هب  ناشدادعت  هک  یهاش  نازابرـس  نیرتهب  اب  نایباب  هک  درذگیم  هام  دودح 5  رد  نونکا  درکیم .

تداشر و اب  دناهدرک و  يدنبرگنس  نایباب  هک  ار  ياهلحم  تسا  هتـسناوتن  دراد  فرـصت  رد  ار  رهـش  مراهچ  هس  هک  ناخدمحم  دنـشابیم و 
هک ینازابرس  تسین و  یعاجش  صخش  زیربت  قباس  یگیبرگلیب  هک  دوشیم  هتفگ  دنک . حتف  دننکیم ، عافد  نآ  زا  ياهداعلاقراخ  تعاجش 

هجوت چـیه  عوضوم  نیا  هب  اج  نیا  رد  دـندربیمن . شیپ  زا  يراـک  هدوب و  یفیعـض  هداـعلاقوف  يهیحور  ياراد  دنـشابیم  وا  ناـمرف  تحت 
قمعت و جاتحم  یتسمق  هکلب  درک -  لح  یماظن  ياوق  ندرب  راک  هب  اب  ناوتیمن  هشیمه  ار  ایاضق  یکلـسم  یبهذم و  لئاسم  رد  هک  دـنرادن 

ربتکا نارهت 26  نیوانس  هب  یکوروگلود  ریفـس  شرازگ  نارهت 1850  يهرامش 134  يهدنورپ  يهرامش 19  دنـس  تسا . يرتشیب  تسایس 
قبط دنـشابیم و  دربن  لوغـشم  قباـس  تدـش  اـب  زونه  ناـیباب  هحفـص 281 ] يهرامش 81 [  یـسمش ] ناـبآ 1229  مراـهچ  اـب  ربارب   ] 1850
دورب یگیبرلگیب  دزن  ناجنز  هب  دوب  هدرک  ادـیپ  تیرومأم  هاشنامرک  زا  هک  ناخخرف  پیترـس  ناجنز ) زا   ) هدیـسر ام  تسد  هب  هک  یتاعالطا 

رفن رازه  هـس  دودـح  رد  رـضاح  لاـح  رد  ناـجنز  رد  ار  اـهیباب  دادـعت  دـناهدنازوس  هدز  شتآ  ار  وا  اـهکیتاناف  نـیا  هدـش و  ناـیباب  راـتفرگ 
هداتـسرف ناجنز  هب  ناخزیزع  رـسپ  یهدـنامرف  هب  سفن  هزات  گنه  ود  هک  تسا  هدرک  روبجم  ار  هاش  يارزو  راوگان  عاـضوا  نیا  دـننادیم .

هدش لصاح  يدیدرت  نانآ  يرادافو  رد  هک  نآ  تلع  هب  دـیاش  دوش . هدـناوخارف  دنتـسه  العف  اج  نآ  رد  هک  یئاوق  دوریم  لامتحا  دوش و 
ربماون 1850 نارهت 9  نیوانس  هب  یکوروگلود  ریفس  شرازگ  يهحفص 99  نارهت 1850  يهرامش 134  يهدنورپ  يهرامش 20  دنس  دشاب .

رهـش نیا  مکاح  اریخا  دش . هداتـسرف  ناجنز  هب  دیدج  ياوق  یگزات  هب  نایباب  عمق  علق و  يارب  هرامش 84  یسمش ] نابآ 1229  اب 18  ربارب  ]
نیا هب  یهاـش  ياوـق  لـباقم  رد  ناـیباب  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  وا  هیوریب  راـتفر  هک  دـناهتخاس  مهتم  ار  هاـش  رداـم  ردارب  ناـخ  نالـصاریما 

هب یکوروگلود  ریفس  شرازگ  يهحفص 277 و 226  نارهت 1850  يهرامش 134  يهدنورپ  يهرامش 21  دنس  دننک . تمواقم  یتخـسرس 
ابیرقت 6 زا  سپ  تسا . هداد  همتاخ  ناجنز  تاشاشتغا  هب  يهرامش 26  یسمش ] هام 1229  يد  اب 7  ربارب   ] ربماسد 1850 نارهت 26  نیوانس 

زین ار  نانآ  هک  دندرکیم  عافد  دوخ  زا  ناکما  دح  رـس  ات  نایباب  دننک  شوماخ  ار  شروش  نوناک  دناهدش  قفوم  یماظن  ياوق  هرـصاحم  هام 
يهرامش 22 دنس  تسا . هدش  مامت  زابرـس  رفن  ناج 1500  تمیق  هب  ناریا  يارب  دربن  نیا  يدام  جراـخم  زا  رظنفرـص  دـناهدرک . هعطق  هعطق 
هیروف 1851  20 [ 215  ] دورلـسن هجراخ  روما  ریزو  هب  یکوروگلود  ریفـس  شرازگ  يهحفص 156  نارهت 1851  يهرامش 129  يهدنورپ 

لد هب  فوخ  هدشن و  تکاس  زاب  نایباب  ناجنز  يهعقاو  زا  دعب  هک  دـسریم  رظن  هب  روط  نیا  يهرامش 12  یسمش ] نمهب 1229  لوا  ربارب  ]
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زیاج ار  یتقفـش  هنوگ  چـیه  نانآ  هب  تبـسن  هک  تلود  دنـشابیم و  يدـیدج  شاشتغا  شروش و  يهیهت  ددـص  رد  هدرکن و  ادـیپ  هار  نانآ 
اب دـناهدناسر و  لـتق  هب  رهـش  رد  اریخا  ار  ناـنآ  زا  داـیز  ياهدـع  دـنکیم . هدافتـسا  دوشب  هلیـسو  ره  زا  ناـنآ  ندرب  نیب  زا  يارب  دـنادیمن 

هحفـص دـناهتخاس [ . ناشلوتقم  كرا  نادـیم  رد  هدرکن و  محر  ناـنآ  هب  دـناهدرک  ناـمتک  دوخ  هدـیقع  زا  تازاـجم  عقوم  رد  هک  يدوجو 
توا دابآمیرم 11  نیوانس  هب  یکروگلود  ریفس  شرازگ   503 يهحفص 501 -  نارهت  يهرامش 1582  يهدنورپ  يهرامش 23  دنس  [ 282
گنج نادـیم  رد  ار  یبهذـم  لـئاسم  هک  مدوب  هدـش  رکذـتم  زین  ـالبق  بناـج  نیا  يهرامش 55  یـسمش ] دادرم 1231  اـب 20  ربارب   ] 1852

هقرف نیا  ناوریپ  ترارح  رد  مادـک  چـیه  ناجنز  هیـضق  هن  ناردـنزام و  راتـشک  هن  تفریم  شراـظتنا  هک  يروطناـمه  درک . لـح  ناوتیمن 
قبط دنکیم و  ینادنز  بیقعت و  ار  هقرف  نیا  هب  بستنم  دارفا  هیلک  تلود  هاش  هب  تبسن  هک  يدصق  ءوس  تبـسانم  هب  اریخا  هدرکن و  يریثأت 
دارفا یتـح   ) دراد دوـجو  هقبط  ره  زا  ناـنآ  نیب  رد  هک  دنـشابیم  یفخم  نارهت  رد  ناـنآ  زا  داـیز  ياهدـع  هدـمآ  تسد  هـب  هـک  یتاـعالطا 

دـنادیم و یبوخ  هب  دناهتـشاد  تکرـش  توا  موس  دـصق  ءوس  يهیـضق  رد  هک  یـصاخشا  يهیلک  یماسا  هک  تسا  یعدـم  تلود  يرابرد )
هب هجراخ  روما  ترازو  دنربیم و  رـسهب  یناهنپ  روط  هب  هدنگرز  رد  تسا  هام  کی  تدم  نانآ  زا  رفن  راهچ  هک  تسا  هدرک  لصاح  عالطا 

روتسد یـشابمالغ  هب  هلـصافالب  نم  دنزادرپب . شیتفت  هب  هدکهد  نیا  رد  دوش  هداد  هزاجا  هک  دوب  هدرک  اضاقت  بناج  نیا  زا  ياهمان  هلیـسو 
ناشمان هک  نانآ  زا  یکی  يریگتـسد  هب  قفوم  وجتـسج  زا  سپ  دنک و  تراظن ) انمـض   ) يراکمه و رما  نیا  رد  یتلود  نیرومأم  هب  هک  مداد 

( هدنگرز یگنسرف  کی   ) نیوا رد  هک  رگید  رفن  ود  يریگتسد  هب  هدرک  کمک  هدربمان  صخش  يریگتسد  هتشگ و  دوب  هدش  دیق  تسیل  رد 
هدربمان صخـش  هک  دـش  مولعم  نوچ  دـشابیم و  ترافـس  یـشنم )  ) يازریم مولعم  ماوقا  زا  مولعم  رارق  زا  مراـهچ  رفن  دـندوب  هدـش  یفخم 

رد هک  ار  يرفن  ود  دش . هدرپس  ناریا  تلود  تسد  هب  تسین  یمـسر  نادـنمراک  زا  دـشابیم و  ناریا  تلود  هعبت  تسا و  نایباب  زا  یـشنم ) )
رفن ود  نیا  دندوبن  رضاح  هاش  ياهشارف  دنداد . ياج  ام  نیمدختسم  زا  یکی  هناخ  رد  هدروآ و  هدنگرز  هب  هنابش  دندوب  هدش  ریگتـسد  نیوا 

دنربب ار  نانآ  هک  مدرک  رارصا  نم  دنریگ  رارق  هلمح  دروم  تسا  نکمم  هار  رد  هک  دنتشادیم  راهظا  دننک و  هناور  نارواین  هب  هلـصافالب  ار 
نارهت رد  هک  تسا  ینامز  یتدم  مدراذـگ . نانآ  رایتخا  رد  ترافـس  یناریا  یماظتنا  ياوق  زا  ءزج  رـسفا  کی  زابرـس و  هد  تظافح  يارب  و 
یلئاسو اب  وا  دـندوب  لئاق  وا  يارب  هک  یئاهتیدودـحم  دوجو  اب  هک  دوشیم  هتفگ  دـشابیم  سوبحم  هیمظن  سیئر  رظن  تحت  یباب  نز  کـی 

راهچ دـندومن و  هفخ  یـشاب  نادژآ  روضح  رد  یغاب  رد  ار  هدربمان  نز  ماجنارـس  دـنک و  عمج  دوخ  رود  ار  دوخ  ناشیکمه  دوشیم  قفوم 
نیا دندنادرگیم . رهـش  رد  ار  اهنآ  لاح  نیا  رد  هدرک و  لخاد  نشور  عمـش  نانآ  ندب  رد  دـناهدرک . هقـش  طسو  زا  ار  نایباب  زا  رگید  رفن 
چیه دنهدیم . ناج  هحفـص 283 ] لالج [  تهبا و  نیا  هب  هک  دندرکیم  ینامداش  راهظا  دنتفگیم  ازـسان  هاش  هب  هک  یلاح  رد  اهیتخبدـب 
چیه تازاجم  عقوم  رد  دوشب و  هانگیب  راکهانگ و  نییعت  يارب  یگدیسر  تلادع و  راتـساوخ  هاش  زا  یتح  تلود و  زا  درادن  تأرج  سک 

مزیتاناف يرواد  زرط  نیا  دـنراذگیمن و  دنتـسه  ندوب  یباب  هب  روهـشم  هک  ینانآ  دناهتـشاد و  تلاخد  دـصق  ءوس  رد  هک  یناـنآ  نیب  یقرف 
يهدنورپ يهرامـش 24  دنـس  تفرگ . دـهاوخ  رارق  يرتـشیب  رطخ  ضرعم  رد  هاـش  بیترت  نیدـب  درک و  دـهاوخ  کـیرحت  رتـشیب  ار  اـهیباب 

دادرم 1321 اب 21  ربارب   ] توا دابآ 12  میرم  نیوانس  هب  یکوروگلود  ریفـس  شرازگ  يهحفص 509 و 508  نارهت 1852  يهرامش 158 
هب ناـج   ) هاـش یتمالـس  ربخ  لـماح  هک  تسا  هتـشاد  مازعا  يدـصاق  گروب  زرطپ  نس  هب  لـبق  زور  هس  ناریا  تلود  يهرامش 56  یسمش ]
نم هک  یـشارخلد  رظانم  دش و  عورـش  نارهت  رد  دصق  ءوس  هعقاو  زا  دعب  هک  یعیجف  راتـشک  دـشابیم  دـصق ) ءوس  زتا  ندرب  ردهب  تمالس 

دشابیم و هاش  تعفنم  هب  ایاضق  نیا  هب  نداد  همتاخ  منامهفب  وا  هب  ات  هتفر  ناخاقآ  ازریم  دزن  اصخـش  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  مدوب  نآ  دـهاش 
غیلبت ار  باب  لوصا  طقف  هک  ناـنآ  دـصق و  ءوس  رد  ناگدـننک  تکرـش  نیب  دوشب و  یگدیـسر  ـالبق  لـقاال  تسه  راـک  رد  یتازاـجم  رگا 
هتـسد راتـشک  يولج  هک  تسا  كانرطخ  هاشداپ  صخـش  يارب  هک  مدش  رکذتم  ار  هتکن  نیا  اصوصخم  نم  دوش . هتـشاذگ  یقرف  دـننکیم 

. دـنک تازاجم  دـناوتیم  دـهاوخیم  ار  سک  ره  هکنآ  ياـکتا  هب  طـقف  دوشب  لـتق  بکترم  دـیابن  وا  دریگیمن و  ار  ماـع  ءـالم  رد  یعمج 
دریگب و ار  هاش  مشخ  ولج  تسین  رداق  هک  هدرک  فارتعا  اما  تسا  هارمه  الماک  بناج  نیا  هدیقع  تایرظن و  اب  ناخاقآ ) ازریم   ) مظعاردص
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رفن هب 9  دـناهدناسر  لتق  هب  هک  ار  ینایباب  دادـعت  نونکات  هدرک . یفرعم  یـشابشارف  ناخیلع  یجاـح  هاـش و  رداـم  ار  یئوجماـقتنا  كرحم 
نایباب دوخ  تسد  هب  نانآ  ات  دننک  میسقت  ءاملع  نایماظن و  رابرد و  ذفنتم  نیرومأم  نیب  ار  نایباب  زا  يدایز  يهدع  دنراد  میمصت  دسریم و 

608 يهحفص 17 -  نارهت 1852  نیوانس  هب  یکوروگلود  ریفـس  شرازگ  يهرامش 158  يهدنورپ  يهرامش 25  دنـس  دنناسرب . لتق  هب  ار 
مالـسا لوصا  اب  مدرک  كرد  هعمج  ماما  تاراهظا  زا  نم  هچنآ  ناـیباب  يهرامش 66  یسمش ] رویرهش 1231  ارب 26  ربارب   ] ربماتپس 1852

دنتسه و يدیدج  تناید  سیسأت  ددص  رد  نانآ  دنـشابیم . تکلمم  هاش  یعدم  تسایـس  رد  انمـض  دننکیم و  در  ار  اهنآ  هدوب و  فلاخم 
درک اپورا  ياهتـسینومک  هب  هیبشت  ار  نانآ  یعامتجا  یـسایس و  دصاقم  فادها و  ناوتیم  هدوب و  يواست ) روط  هب   ) لاوما میـسقت  رادـفرط 

ناورکاپ تسردنت و  مرخ و  شوخ و  هشیمه  هک  مراودیما  امش  رب  دورد  نم  یمارگ  ناتسود  نادنزرف و  دزیا  مان  هب  هحفص 284 ] [ . ] 216]
نیا مشاـب و  امـش  ناـکم  رد  راـگزومآ و  نـم  هـک  دـمآ  شیپ  نـینچ  يزیوآتـسد  چـیه  دـنبودزیب و  كاـپ  نادزی  تساوـخ  هـب  دیــشاب .
بان هزوک  ره  زا  ار  وا  راگزور  شیامزآ  دینادیم  دوخ  ربهر  ریپ و  دیناوخیم و  شردپ  ناج  لد و  زا  هکنآ  اریز  دوب  هتسیاش  یگدیزگرب 

دیاهتشاذگ وا  ندرگ  رب  زورما  هک  يراک  ات  دید  اهیتخس  دیشک و  اهجنر  دیباییمرد  رتفد  نیرد  هک  نانچ  درک و  دیفـسور  دروآ و  نوریب 
هب ار  همان  نیا  مسیونیم و  امـش  يهمه  يارب  ار  دوخ  مایپ  یگدنز و  شرازگ  نادنزرف  نامرف  شهاوخ و  هب  ور  نیا  زا  دـشاب . نآ  اههتـسیاب 

یحبـص يدـتهم ، هللالـضف  دیــشاب . ورــشیپ  هدیدنــسپ  يوـخ  شناد و  رنه و  هار  رد  هـک  تـسا  نـیا  مـیوزرآ  مراـگنیم و  شیوـخ  طـخ 
هحفص 286 ] یحبص 1334 [  نوزفارهم  ناریا ) ویدار  قباس  يارسناتساد  )

اکع دابآ و  قشع  ات  ناشاک  زا 

هراشا

نیا مدرم  نایز  هب  رتشیب  هک  ار  هورگ  نیا  يهدیدنـسپان  ياهراک  اهگنرین و  مهاوخب  رگا  نم  ( » دـنکیم شاـف  رـس  رارـسا ، مرحم  بتاـک و  )
رایسب و زا  یکدنا  هک  مراد  اهنآ  دوخ  زا  هتشون  دنوآ و  يراتفگ  نخس و  ره  رد  هکنآ  اب  درک ، دیهاوخن  رواب  مفاکـشب  ومهبوم  تسا  روشک 

يوگهصق  ] یحبص موحرم  دننامه  سک  چیه  زورما  هب  ات  هک  تفگ  ناوتیم  تئرج  هب  [ . 217 .« ] مدروآ اجنیا  رد  رازه  زا  یکی  یتسار  هب 
نانآ زومر  اهراتفر و  هیلک  اب  کیدزن  زا  هدومن و  تیئاهب  هقرف  ياههتـشون  رگید  حاولا و  مایپ ، شراـگن  فرـص  ار  يرمع  هک  ویدار ] قباـس 

گنتاگنت یطباور  یئاهب  نارـس  يهداوناخ  اـب  مه  هدازیئاـهب و  مه  یئاـهب و  دوخ  مه  وا  هچ  تسا  هدربن  هقرف  نیا  رارـسا  هب  یپ  هدوب  انـشآ 
هب تسخن  تسا ... : یخیرات  رارسا  يهرمز  رد  عقاو  رد  یندینـش و  شدوخ  نابز  زا  نآ  يهدیـشوپ  رایـسب  تاکن  ندرمـش  هک  تسا  هتـشاد 

دـنبوسحم و ءابحا  يامدـق  زا  هک  ینادـناخ  رد  ماهتفای ، شرورپ  دـلوت و  تیئاـهب  دـهم  رد  هدـنب  نیا  هک  مناـسریم  مرتحم  ناتـسود  ضرع 
یلو دندوب  یمیمـص  یئاهب  رثکا  اههداوناخ  دارفا  هچرگا  و  تیئاهب .] راذگهیاپ  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم   ] دنراد هللاءاهب  اب  يرود  يدـنواشیوخ 

یناوج ناوا  ات  نانچ  مه  یکدوک  نامز  زا  دوب و  رترب  فصو  زا  يروش  قوش و  رگید و  یـشورخ  شوج و  ار  هدـنب  نیا  عمج  اهنآ  نیب  رد 
رما نیا  لالقتسا  هار  هدرک  رب  زا  ار  ءاهبلادبع  ءاهب و  تاملک  حاولا و  رتشیب  تهج  نیمه  زا  متشاد و  رما  نیا  هب  يدیدش  یگتسبلد  هرطفلاب ،

درکیم و تبحـص  هحفـص 287 ] یـسک [  اـب  يوبا  هک  یهاـگ  مدیـشکیم و  نوریب  بآ  زا  ار  غیلبت  میلگ  هک  اـجنآ  اـت  متخومآ  وـکین  ار 
ار نانآ  هتسج  تفلا  دوخ  ياهـسردمه  اب  هسردم  رد  رتشیب  مدمآیمرب . هدهع  زا  مه  بوخ  مدرکیم و  شتنواعم  دشیم  کمک  هب  جاتحم 
دهز و اب  يدرم  هک  يزاریش  لضاف  تمدخ  رد  ار  لالدتسا  ناهرب و  تامدقم  هسردم  زا  جراخ  رد  مدرکیم . یئاهب  [ 218  ] نید هب  توعد 

قاـفتا هب  نارگید  ینیوزق و  ردنمـس  یناهفـصا و  یهدـس  میعن  دزن  رد  یتدـم  متفرگارف و  تساـهب  لـها  عیمج  زا  ملعا  نم  رظن  هب  يوقت و 
و مدرکیم . هثحابم  ار  اهبلادـبع  تاضوافم  یناگیاپلگ و  لضفلاوبا  يهتـشون ]  ] دـئارف نایب و  باتک  باب و  روهظ  خـیرات  ناناوج  زا  یعمج 

متشادن لاس  هدزناپ  ای  هدراهچ  زا  رتشیب  هک  نآ  اب  تشگ و  تدایز  نم  برط  دجو و  تلاح  دش  هتسویپ  تایرطف  نادب  تابستکم  نیا  نوچ 
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قوش هبذـج و  ملاوع  زا  تیاکح  طـقف  هک  ینعم  زا  غراـف  یظاـفلا  سباـی  بطر و  هدـش  هدوشگ  هیدـجو  تاـملک  تفگ  نتفگ ]  ] هب مناـبز 
هتـشاد ناـبز  رد  هک  یقوذ  رحبت و  تلع  هب  يو  هک  دـنکیم  ناـشنرطاخ  شراـتفگ  همادا  رد  یحبـص  دیـسریم . روهظ  هب  معبط  زا  درکیم 

زا ار  هلاس  نیدنچ  نارجه  وگزاب  ار  هلان  هآ  قشع  يانک  زاس  تسا : نینچ  نآ  علطم  هک  هدورس  دروم  نیا  رد  مه  رعـش  تیب  دصیـس  دودح 
دح هب  لاح  فیک و  طاسبنا و  طاشن و  نیا  اب  هلمجلاب  و  : » دـیازفایم سپـس  تسوا  ام و  نیب  هک  یتاراشا  زو  تسود  اـم و  ناـیم  اـهیئالج 

قافتا هب  مدش و  رایع  نیب  هللارما »  » غیلبت دالب و  رد  رفـس  ریـس و  قئاش  سپ  مدومن  لصاح  لغوت  یئاهب  فراعم  رد  مدیـسر و  لامک  دشر و 
غیلبت رما  هب  ادتبا  نامه  زا  نایئاهب  هتشاگن  یحبـص  هچ  نآ  هب  انب  [ . 219 « ] متشگ راپسهر  نیوزق  هب  راب  نیتسخن  یتشدرز  ناتـسود  زا  یکی 
لباق دایز و  نانچ  نآ  نیوزق  رد  نایئاهب  ذوفن  نامز  نآ  رد  یحبـص  هتـشون  هب  انب  دنتـشاد . غلبم  طاقن  ماـمت  رد  دـندادیم و  صاـخ  یتیمها 

نآ نیوزق  : » تسا هدیـسریمن  مه  یمقر  هس  ددع  کی  هب  زونه  عومجم  رد  هک  تسا  هدـشیم  هداوناخ  نیدـنچ  هب  رـصحنم  هدوبن و  هجوت 
يهرود ناگدنورگ  يایاقب  زا  هک  تشگیم  بوسحم  ردنمس  نادناخ  هحفص 288 ] همه [  زا  رتمهم  هک  تشاد  یئاهب  هلئاع  نیدنچ  اهزور 

ناخیــسوم ازریم  موـحرم  راـجت و  زا  رفن  ود  یکی  زج  هـک  دـندشیم  رفن  دـص  هـب  کـیدزن  نـیوزق  ناـیئاهب  عوـمجم  دـندوب و  بابدـیس 
كرد و ناوارف  غـیلبت  روـش  اـب  هک  یحبـص  [ . 220 « ] دـنتفریم رامـش  هب  دـلب  نآ  ماوع  لاحلا و  طسوتم  يهبـسک  زا  یقباـم  یـشابمیکح ،

نیغلبم هک  رادـنپ  نیا  اب  دوشیم  ناجیابرذآ  ناـجنز و  مزاـع  غیلبت  تهج  ناوارف  ینیبشوخ  اـب  تشاد  لد  رد  هفیاـط  نیا  زا  وکین  یتشادرب 
هنوگنیا دوخ ، هیلوا  ياهتـشادرب  زا  یحبـص  دیامنیم . نیغلبم  رگید  اب  وکین  یتسـشن  يهدامآ  ار  دوخ  دننارگید  زا  رترب  ینامدرم  هقرف  نیا 

نارگید زا  رترب  یناـمدرم  ار  ناـنآ  دوـخ  شیپ  رد  متـشادن و  هفیاـط  نیا  نویناـحور  اـب  یمئاد  رـشح  تـقو  نآ  اـت  هدـنب  دـنکیم ...« : داـی 
رد يوه  بجع و  يهرذ  هدـش و  هتـشرس  لقع  باب  شدوجو  تنیط  هک  هتـشرف  ینعی  یئاـهب  غلبم  هک  مدرکیم  روصت  نینچ  متـشادنپیم و 

میظع یتداعـس  قیفوت و  ار  نانآ  تمدـخ  كرد  مدومنیم و  فنـص  نیا  هب  رایـسب  تبحم  تدارا و  تهج  نیا  زا  هتـشگن  لـخاد  شدوجو 
رد دنچ  ره  هک  دننادب  دیاب  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  دـیوگیم : دزادرپیم و  غیلبت  یگنوگچ  عضو و  هب  سپـس  یحبـص  [ . 221 « ] مدرمشیم

دادعتسا ردق  هب  سک  ره  ات  دنشاب  هتشاد  یبیصن  رنه  نیا  زا  دیاب  مومع  لب  تسین  یصوصخم  صاخـشا  هصاخ  نوئـش  زا  توعد  یئاهب  رما 
دنوشیم باـختنا  رفـس  ریـس و  يارب  صخـالاب  راـکنیا و  يارب  اـصوصخ  سوفن  زا  یـضعب  یلو  دـنک  یلالدتـسا  نید  نیا  تقیقح  رب  دوخ 

نیا يارب  و  دنیوگ . غیلبت  ار  لمع  سفن  و  قدصم ، ار  هدش  یئاهب  يدتبم ، قیدصت  ار  لوبق  يدتبم ، ار  هدـش  توعد  غلبم ، ار  هدـننک  توعد 
لیلد و نایب  نامدرم  يهطلاخم  هرواحم و  قیرط  ار  ناناوج  نآ  رد  هک  هدرک  رئاد  غیلبت  سرد  سلاجم  مسا  هب  یـسلاجم  ینامز  رید  زا  راـک 
هب تسین  یملع  يدابم  تامدقم و  قطنم و  يانبم  يور  زا  ملعت  میلعت و  نیا  تسا  مولعم  هک  نانچ  دـنزومآیم و  ار  رما  نیا  تیناقح  ناهرب 

دریگارف و هاوفا  زا  یتح  دزومایب و  ار  هلدا  نآ  دناوتیم  درک  ادیپ  يداوس  رـصتخم  صخـش  هک  نیمه  یتمحز  هنوگ  چـیه  هب  هک  ینعم  نیا 
نآ تاـهما  دـنزیم . رود  نآ  روحم  رب  موق  نیا  هیلالدتـسا  بتک  عیمج  تسین و  راوشد  شنتخومآ  تسا  دـنچ  یلئاـسم  رد  رـصحنم  نوـچ 
نم يرما  یعدم  یـصخش  رگا  هک  ینعم  نیدب  تسیوامـس ، یحو  ینابر و  مالک  همه  زا  رتالاب  نید و  ياقب  ذوفن  باتک  اعدا  زا  تسترابع 

هک یتروص  رد  دـنک  ماود  هتخادرپ  هتخاـس و  نآ  يدـنچ  دـنورگب و  هحفـص 289 ] ودـب [  یعمج  دزاـسب و  ینیئآ  نید و  ددرگ و  هللادـنع 
نید ادخ و  فرط  زا  هتخیگنارب  راذگ  نید  کشالب  دنک  يدحت  نادب  هداد  رارق  شیوخ  قدص  ناهرب  ارنآ  دروایب و  یتاملک  اعدا  بحاص 

درادـن و یجنر  دـشاب  هتـشاد  ظافلا  هب  هطاحا  غلبم  هک  یتروص  رد  گرب  خاش و  اب  یناعم  نیا  لوصا  نایب  تسین . رـشب  راکفا  تسد  هتخاس 
تمحز روز و  هب  دیاب  هک  تسا  تیمتاخ  هلئـسم  یکی  دوشیم  ادـیپ  نیغلبم  ياپ  شیپ  هک  يراخ  اهنت  دوشیم . هجیتن  نتفرگ  هب  قفوم  دوز 

تایآ هیسح و  تازجعم  رتشیب  نایدا  لها  هک  تسا  نیا  رگید  دوش و  متخ  تبترم  یمتخ  رد  تیرهظم  تلاسر و  دنراذگن  هدرک  یتاهیجوت 
زا یـشوخ  وحن  هب  يدتبم  لاح  تیاعر  اب  دیاب  غلبم  دنهاوخیم . هزات  نایعدم  زا  ار  نیمه  دننادیم و  لطاب  زا  قح  زایتمالا  هب  ام  ار  هیحارتقا 

هدرک و ادیپ  یئانشآ  هقرف  نیا  ددعتم  ياهباتک  اب  یکدوک  زا  یحبص  صاخ ، طئارـش  هب  انب  [ . 222  ] دنادرگ شفرصنم  اجیب  شهاوخ  نیا 
شردپ دنتـشاد . هقرف  نیا  نارـس  رگید  ءاهبلادـبع و  اب  یگداوناخ  تبـسن  طابترا و  يو  يهداوناخ  ءاضعا  درک  هراشا  دوخ  هک  هنوگ  نامه 
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شـش رد  تسا ...« : هدرکن  راذگورف  هار  نیا  رد  یـششوک  چیه  زا  یحبـص  تیبرت  رد  هدوب ، دوخ  نامز  سانـشرس  نایئاهب  زا  یکی  هک  مه 
...« هتشون باب  دیـس  یئاد  ياهـشسرپ  هب  خساپ  رد  ءاهب  نایئاهب  هتفگ  هب  هک  تسا  يرتفد  نآ  مدناوخیم و  ناقیا  ردپ  دزن  رد  اهبـش  یگلاس 

نیرتهب زا  ناقیا  درک . نیودت  یـصاخ  دصاقم  نادب  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  ار  [ 224 « ] ناقیا  » هک حیـضوت  هب  مزال  [ . 223 [ ] باب یئاد  لاخ  ]
ازریم دـشابیم . هللا » هروـهظ   » يهراـبرد هحفـص 290 - ] یطخ [  خـسن  باـتک -  نیا  یگنـس  پاـچ  دوریم . رامـش  هـب  ناـیئاهب  ياـهباتک 
نایب دـیمهفیم  ار  نآ  دوخ  طقف  هک  ینابز  هب  ار  دوخ  ياهلالدتـسا  نآ  بلاطم  زا  هدافتـسا  ءوس  دـیجم و  نآرق  فیرحت  اب  ءاـهب  یلعنیـسح 

زا لاثم  ناونع  هب   ) نآ یـسررب  اب  داتفا  یمالـسا  فراـعم  ناـعلطم  ناسانـشراک و  تسد  هب  ناـقیا )  ) باـتک نیا  هک  یماـگنه  تسا . هتـشاد 
موی دیوگیم : روبزم  تاحفـص  رد  يو  تسا . هدز  یلعج  فیرحت و  هچ  هب  تسد  ءاهب  صخـش  هک  دـنتفایرد  تاحفص 47 و 89 ) یسررب 

هدومن و دانتسا  هرقب  يهروس  هیآ 210  هب  يو  دش  مولعم  هک  ربا  زا  ياهیاس  رد  يادخ  هک  دـیآیم  يزور  ینعی : ماغلا  نم  للظ  یف  هللا  یتأی 
مامغلا و نم  للظ  یف  هللا  مهیتأی  نا  الا  نورضنی  له  دوشیم : رکذ  هیآ  نیع  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسا . هدرک  لعج  فیرحت و  ار  هروس  نآ 
و دنیآ ؟ ناشیا  کیدزن  هب  اهربا  نایم  رد  ناگتـشرف  ادخ و  هک  دـننانآ  هارب  مشچ  ایآ  ینعی : رومالا » عجرت  هللا  یلاو  رمالا  یـضق  هکئالملا و 

ازریم یلعنیـسح  گرزب  یندوشخباـن و  ياـطخ  هجوتم  دوخ  هک  تیئاـهب  نارـس  ددرگیم . زاـب  ادـخ  هب  اـهراک  يهمه  و  دـش -  ماـمت  راـک 
زا یکی  اب  الوا  هک  دـش  هداد  تهج  نیا  زا  تاحیـضوت  نیا  دـننک . فذـح  باتک  یبرـس  پاچ  رد  ار  روبزم  هیآ  دـننکیم  یعـس  دـنوشیم 

هدز و تسد  نادـب  هقرف  نیا  هک  یلئاسو  هب  رتمهم  نآ  زا  میوش و  انـشآ  دـسریم  رظن  هب  نآ  زا  هحفـص  دـنچ  ریز  رد  هک  نایئاهب  ياـهباتک 
« ناقیا  » یگلاس شـش  زا  وا  تفگ ، یحبـص  هک  هنوگ  ناـمه  نوچ  میباـی  یهاـگآ  دنتـسرفیم  نادـیم  هب  تیبرت و  ار  دوخ  نادـنزرف  اـنمض 
مدوب و لد  روجنر  نم  هک  اهزور  نامه  رد  نوریب  رد  مدناوخیم و  اهشناد  هاگـشزومآ  رد  نم  تشذـگ ، یلاس  دـنچ  : » تسا هدـناوخیم 

مناج دوصقم ! ترضح  یمس  يا  : دوب هتشون  زاغآ  رد  هک  دیسر  يدتهم ] نیسح  دمحم   ] مردپ يارب  ءاهبلادبع  زا  ياهمان  مدومنیم  یگنتلد 
رد اب  هک  متفگ  مدوخ  اب  نم  لئاق . عماس و  دندمآ  صقر  هب  ود  ره  دندینشب  ناقشاع  تفریم و  وت  مان  يدعس  خیـش  لوق  یلع  داب . وت  يادف 

تسیاشان ياهـسوه  زا  دنناوتیم  هنوگچ  دننادیم  ادخ  يهدیزگرب  يهتخیگنارب  ار  وا  هک  یـسک  يوس  زا  یئاههتـشون  نینچ  نتـشاد  تسد 
هحفـص 291] دوخ [  هب  زاـب  دربیم  یپ  دیـشکیمن ، ار  شراـظتنا  هک  هچنآ  تیهاـم  مکمک  هکنآ  اـب  یحبـص  [ . 225  ] دـشکب تسد  دوخ 

دوخ اههشیدنا  نیا  دوب ... : هتخانـشان  شیارب  دیامن  عناق  الماک  ار  يو  هک  هنوگنآ  زونه  تیئاهب : تیهام  لماوع و  نوچ  دـهدیم ، يرادـلد 
نیا ناگرزب  تسخن  زور  هچ  دروآیمن  دیدپ  یـشزغل  ام  رد  یلو  دادیم  جـنر  ار  ام  میدوبن  دونـشخ  نآ  زا  ام  دـمآیم و  ام  زغم  هب  دوخ  هب 

هک سک  ره  اـت  دروآیم  شیپ  یئاـهزیچ  یتسد  یتـسد  وا  تسا  گرزب  یئادـخ  یـشیامزآ  هک  دـندناوخیم  دوخ  ناوریپ  شوگ  هب  هتـسد 
شناد درخ و  اب  هک  يزیچ  ره  ءاهب  شیک  نوریب  ور  نیا  زا  تسا  ناگدنب  شیامزآ  يارب  اهنیا  يهمه  نوریب و  دشابن  هاگتـسد  نیا  راوازس 

نیمز و میوگب  نامـسآ  هب  نم  رگا  دومرف : [ 226  ] شیک دنوادخ  هکنانچ  تسا و  شیامزآ  يارب  دـنتفگیم  دـیآیمنرد  تسرد  ناشیأر  و 
میئآرد هب  شیامزآ  زا  میهد و  هار  لد  هب  ياهشیدنا  دیابن  مه  ام  دـنک ، ارچ  نوچ و  ام  راک  رد  هک  دـسرن  ار  سک  نامـسآ  میوگب  نیمز  هب 

رگا متفگیم  دوـخ  اـب  هک  مدوـب  يرگید  زیچ  گـنز  هب  شوـگ  هار و  هب  مشچ  نـم  ناـیئاهب  ناـیم  رد  دـیازفایم : هـمادا  رد  یحبـص  [ 227]
تـشونور نوچ  تسا . هدرک  ارم  شرافـس  مک  تسد  هدرپـس و  نم  هب  يراـک  هدرب و  نم  زا  یماـن  نآ  رد  هتـشون  ياهمانتـساوخ  ءاهبلادـبع 

هتـشون ینامثع  هاشداپ  دیمحلادبع  راگزور  رد  اهگرب  نآ  میدید  اریز  میدش  تفگـش  رد  میدناوخ  ار  نآ  دیـسر و  ام  تسد  هب  همانتـساوخ 
نآ رد  هتفگ ، ازـسان  وا  هب  هتـشون  وا  يراتفرگ  زا  سپ  هک  رگید  ياههمان  رد  هکنآ  اـب  هدرک  داـی  یگرزب  یبوخ و  هب  وا  زا  نآ  رد  و   ) هدـش

دیوگیم ازسان  یلعدمحم  ازریم  هب  سپس  لزا و  حبـص  هب  تسخن  هاگنآ  دنتـسرفیم  دورد  یقوش  هب  زاغآ  رد  دوب ). هلاس  ود  یقوش  اهزور 
و درادن ، نیئآ  نیا  رد  ياهرهب  هحفـص 292 ] رگید [  دش و  ادج  ادخ  تخرد  زا  هخاش  نآ  دیوگیم : دراذگیم و  وا  ندرگ  رب  یناهانگ  و 

يراذگنوناق شراک  تسا و  نایئاهب  يهمه  يهدـیزگرب  شمدرم  هک  ار  لدـع » تیب   » دروآیم و نابز  هب  روآتفگـش  يرترب  یقوش  يارب 
دنتخادنا و نادنز  هب  دندرب و  ناجیابرذآ  هب  دنداهن و  دنب  ار  وا  راچان  هب  دمآ  دـیدپ  روشک  شیک و  رد  یبوشآ  باب  شیادـیپ  زا  تسا ...« .
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زور نآ  رد  وا  دندز . شراد  هب  زیربت  رد  راجاق  هاش  نیدلارصان  نامرف  هب  دنداهن  زاغآ  شکمشک  ناناملسم  اب  رهـش  دنچ  رد  شناوریپ  نوچ 
رب رس  ات  دومرف  ار  نارگید  هدرک و  شیوخ  نیشناج  ار  دوخ  ناوریپ  زا  یکی  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هکنآ  زا  شیپ  تشاد . لاس  یس 

ياهمان هب  و  دیحو ، هرمث ، ترـضح  لزا ، حبـص  ار  وا  باب  هک  دوب  يرون  گرزب  ازریم  دنزرف  ییحیازریم  سک  نآ  دنهن  وا  یگدـنب  نامرف 
، باب ندش  هتـشک  زا  سپ  درب . نایاپ  هب  ار  وا  ياهراک  هک  داد  روتـسد  تشون و  وا  هب  دنادرگ و  دنلب  ار  وا  هاگیاپ  باب  دـناوخیم . يرگید 
.« دـیناسر ماجنا  هب  تشاد  يدوبمک  دوب و  نایباب  ینید  رتفد  هک  ار  نایب  و  دوب . هدومرف  باب  هک  درک  نانچ  تسـشن و  وا  ياج  رب  لزا  حـبص 

یلو تسا  ارذگ  رصتخم و  هک  نآ  اب  دنکیم و  وگزاب  ار  نارس  زا  یضعب  يهویش  تیهام و  شاهداوناخ  هب  هراشا  رد  شتارطاخ  رد  یحبص 
دوب ناتـسبات  نوچ  يراب  دیوگیم - : یحبـص  دشابیم  باتک  زا  لصف  نیا  ثحب  اب  طابترا  رد  رگنـشور  ساسح و  تاکن  يهدـنراد  رب  رد 

ناوجخن و هب  اجنآ  زا  میدیـسر و  لوپ  ردـناسکلا  هب  میداتفا و  هار  هب  رگید  زور  دادـماب  میدـینارذگ و  ار  بش  نهآ  هار  هاگتـسیا  کیدزن 
سیلفت میدیـسر . سیلفت  هب  ات  میتشذگ  مرخ  زبسرـس و  ياهلگنج  زا  میدرک و  رذگ  زور  دنچ  رد  اهینمرا ) نوناک   ) اسیلک جوا  ناوریا و 

میدش و هبوک  داب  هناور  اجنآ  زا  میدنام و  اهفا  دمحا  هناخ  رد  يزور  بش و  دش . اسرت  رتخد  يهدادلد  ناعنص  خیـش  هک  تسا  اج  نامه 
دننام يدارفا ]  ] دناهدمآ درگ  اجنآ  رد  رانک  هشوگ و  زا  یئاهب  ناغلبم  هک  میدید  میدیسر ، اج  نادب  نوچ  میدمآ . هناخرفاسم  هب  رـس  کی 
یجاح زور  دنچ  زا  سپ  رگید و  نت  دنچ  دوب و  هبوکداب  مدرم  زا  هک  قلاخلادبع  ازریم  هداز ، لیبن  رینم  انیس ، لالج  دیس  یمق ، هللادسا  دیس 

ادخ ساپس  متفگ  دوخ  اب  مدومن و  يداش  زاربا  اهنآ  ندید  زا  نم  تفگ . مهاوخ  ناتیارب  ار  شـشرازگ  هک  دمآ  اجنآ  هب  ناریا  زا  مه  نیما 
نایم رد  دنتـسین . نینچ  اهنیا  دراد  يدوبمک  شناد  رد  ای  تسه و  یتساک  مک و  يدهم  ازریم  رد  رگا  هک  میدیـسر  دوخ  يوزرآ  هب  هک  ار 

رد تشاد و  نیریش  برچ و  ینابز  غورفرپ و  یخر  هدنزارب و  یمادنا  یفرب و  دیفس  شیر  وا  تفرگ . رتشیب  ارم  یمق  هللادسا  دیس  هتسد  نیا 
ياهماچ یهاگ  دوب  هتخوماین  يزیچ  یناوج  رد  نتـشون  ندـناوخ و  زج  هکنآ  هحفـص 293 ] اب [  دوب و  نادنخ  داش و  یگلاس  جـنپ  داتفه و 

دناسر و اکع  هب  ار  دوخ  نآ  زا  سپ  تفر و  نادنز  هب  دش و  راتفرگ  يدیـشروخ )  1262  ) لاس رد  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  و  دورـسیم .
هاگ و میدوب و  وکاب  رد  هک  يزور  دنچ  دوب . وا  ناهارمه  زا  تفر  اکیرما  هب  دش و  دازآ  ءاهبلادـبع  هکنآ  زا  سپ  دـش و  ءاهب  ناتـسآ  رکاچ 

یمدرم ام  دزن  رد  دندوب  هتفایرد  ار  راک  نیا  يهزم  هک  اهنآ  میدناوخیم و  رگیدکی  يارب  نارگید  ياههتفگ  نارونخـس و  نانخـس  زا  هاگیب 
هژیو هب  دنتـشادن  یبوـخ  يهناـیم  رگیدـکی  اـب  ناـغلبم  هک  دوـب  نیا  دوزفا  نم  یتفگـش  رب  اـجنآ  رد  هک  يزیچ  دـندوب . شنادمک  هزمیب و 
اوران لالج  دیـس  تساوخیم و  ارنآ  رینمازریم  هک  نانز  يدازآ  رـس  رب  دیمانیم و  لاجنج  دیـس  ار  وا  رینمازریم  هک  لالجدیـس  رینمازریم و 

غلبم کی  ناونع  هب  یحبص  [ . 228  ] دندرک يراک  کتک  رگیدـکی  اب  هراب  نیا  رد  دابآقشع  رد  مه  رابکی  دنتـشاد و  اهوگتفگ  تسنادیم 
كرت و ماـن  هب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  نوچ  تشذـگ  دـب  نم  هب  داـبآ  قشع  رد  میناوخیم : هک  دوب  رادروخرب  يداـیز  لـمع  يدازآ  زا  یئاـهب 

دوب يدروخ  دز و  گنج و  زور  ره  مه  اهغلبم  نایم  دندوب و  دب  ياهلایخ  راچد  دنتفوکیم  رگیدکی  زغم  رـس و  هب  زور  ره  نایئاهب  سراف 
میداتفا و هار  هب  رگید  ياهرهش  يوس  هب  نهآ  هار  اب  میدنام  دابآقشع  رد  يزور  دنچ  هکنآ  زا  سپ  ماهتـشون  یحبـص » باتک   » رد هکنانچ 

ورم زا  میدروآ . تسدهب  يداهنكاپ  ناتـسود  میدرب و  رـسهب  نایناریا  نایم  رد  ههقهق  رازاب و  هتخت  ناتلوی و  نجت و  ورم و  رهـش  رد  اهزور 
رد نآ  ياـههزبرخ  هحفـص 294 ] زا [  میدـنام و  اـج  نآ  رد  زور  هس  ود  میتـفر و  تسا  نوـحیج  دور  راـنک  رد  هک  وجراـچ  هب  ناراـکهاش 
هک یئاهرهـش  مان  [ . 229  ] میدیـسر ون ) ياراـخب   ) ناـکاک هب  هتـشذگ  نوحیج  دور  زا  سپـس  میدروـخ  تسا  دـننامیب  یکزاـن  ینیریش و 
رد رگید  يزور  دـنچ  میونـشیم : هک  تسوا  يوـق  يهظفاـح  تقد و  ياـیوگ  دـهدیم  دروـم  نـیا  رد  هـک  یحرـش  درمـشیمرب و  یحبص 

دابآقشع هب  ور  میدش و  نهآ  هار  راوس  اجنآ  زا  میدـش و  رهـش ) هزات   ) کسد دانـسا و  رگهناور  يدـهم  ازریم  اب  سپـس  میدـنام  هبوکداب 
يهشوگ رد  میدیـسر  دابآ  قشع  هب  نوچ  دندوب . ناریا  كاخ  رد  يراگزور  یندـید و  همه  هک  میدـید  اهیدابآ  اههید و  هار  رد  میتشاذـگ .
نامندید هب  ناتـسود  میتفرگ و  هناخ  تشاد  اشگلد  یناتـسلگ  یغاب و  ابیز و  هوکـشاب و  ینامتخاس  هک  نایئاهب  هناخزامن  راکذالا » قرـشم  »

زاب راک  ره  رد  ار  اهنآ  تسد  يرازت  سور  یئاورنامرف  دندوب و  دازآ  نایئاهب  يهمه  نیـشنناملسم  رگید  ياهرهـش  رهـش و  نیا  رد  دندمآ .
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رهـش نآ  رد  مدرم  ناریا  روشک  رانک  هشوگ و  زا  هک  تسخن  زور  زا  دندوب و  هتخاس  هناخزامن  راکذالا  قرـشم  مان  هب  هکنانچ  دوب  هتـشاذگ 
نوچ میوش : روآدای  هک  تسین  دب  زاب  یلو  ماهتشون  رگید  رتفد  رد  ار  نآ  شرازگ  هچرگا  دنتفرگ و  ناناملسم  زا  یمـشچ  رهز  دندمآ  درگ 

دـنداهن و رهـش  نآ  هب  يور  ناـسارخ  ناـجیابرذآ و  دزی و  مدرم  زا  يرایـسب  دوـب  مرگ  داـبآقشع  رد  یناـگرزاب  راـک  دتـس و  داد و  رازاـب 
هب مدرم  ندـناوخ  يارب  اهنمجنا  دنتـشاد  یهارهبور  نامزاس  نوچ  دـندرکیم و  ینایاش  کمک  ناـیئاهب  هب  سور  ناـیاورنامرف  ناـهاشداپ و 

نورد و ياهراک  همه  رب  مدرم  دنتـشادیمن و  ناهن  مدرم  زا  يزیچ  دـندوب و  دازآ  دوخ  ياهراک  رد  نوچ  یلو  دـندومن  اـپرب  یئاـهب  شیک 
اهنآ هب  اهرهـش  رگید  داـبآقشع و  ناناملـسم  زا  یمک  دادـعت  دـننک  یـشورفوج  یئامنمدـنگ و  دنتـسناوتیمن  دـندوب و  هاـگآ  اـهنآ  نوریب 

دـندوب و هدـنار  ار  اهنآ  دوبن و  دابآقشع  نایئاهب  يهدیدنـسپ  ناشراتفر  رادرک و  هک  دـندوب  یئاهنآ  ناـیئاهب  رتشیب  دنکـشات  رد  دـندیورگ .
نانچ دندوب  هدنار  دوخ  زا  ار  اهنآ  دابآقشع  نایئاهب  هک  دـندوب  هچ  رگید  اهنآ  دـینیبب  دوب . رتشیب  دنقرمـس  اراخب و  نایئاهب  زا  ناشـشهرامش 

ناشراتفر دندرکیمن و  ناهن  ار  دوخ  نیئآ  شیک و  دنتـشاد و  يدازآ  نایئاهب  نوچ  نیمزرـس  نآ  رد  هتفر ] مه  يور   ] مه رـس  رب  متفگ  هک 
دـندوب و هتـشاذگ  زاب  يراک  ره  رد  ار  اهنآ  تسد  دـندرکیم و  اهنآ  هب  نایاش  یکمک  سور  نایاورنامرف  هکنآ  اـب  دوبن  نارگید  يهدوتس 

يرگیئاهب زا  مه  يرایسب  هکلب ]  ] دشن یئاهب  یـسک  اهنت  هن  هحفـص 295 ] همه [  نیا  اب  دنتـشاد  دش  دمآ و  اجنآ  هب  تسدربز  نایوگنخس 
زا دابآقشع  رد  هک ]  ] دوب یناحور  ربکایلع  ردارب  درم  نیا  ینالیم ، دمحا  خیش  دوب  هورگ  نآ  زا  هک  دندنام  لدود  مه  نت  دنچو  دنتشگرب 

هرابود تشگرب و  زاب  دمآ و  نایئاهب  نایم  رد  دش و  نامیشپ  يدنچ  زا  سپ  دندرک  وا  زا  يوریپ  زین  شنادنزرف  دش ، نادرگور  یئاهب  شیک 
يزور يوشیم  نوگرگد  زور  ره  وت  دـنتفگ  دـندنام و  اـجرباپ  یناملـسم  رد  دـندرکن و  لوبق  ار  وا  رگید  شنادـنزرف  نز و  ندـش  یئاـهب 

دابآقشع رد  ام ، هک  زور  نآ  میهدیمن و  شوگ  وت  نخـس  هب  ام  يدرگیم  زاب  یناملـسم  هب  یئامنیم و  ینامیـشپ  رگید  زور  یتسه  یئاهب 
ماما نیمتـشه  ياوشیپ  نماد  هب  تسد  هتفرگ و  رـس  زا  یناملـسم  هتفر و  ناسارخ  هب  دنتفگ  دـش . هچ  متـسنادن  نآ  زا  سپ  دوب  یئاهب  میدوب 

ياهراک دنـسپان و  ياهیوخ  راتفرگ  امـش  ارچ  هک  درکیم  يریگهدروخ  نایئاهب  هب  یـسک  هاگره  راگزور  نآ  رد  ناریا  رد  هدـش . ناـیعیش 
دنهاوخن نینچ  ام  نادنزرف  نامگیب  میاهدروآ و  ناغمرا  دوب  ام  ناردپ  نید  هک  یناملسم  زا  ار  اهنیا  ام  هک  دینشیم  خساپ  دیتسه ؟ تشز 

ناج و هدنهدشرورپ  ناگراچیب . روخهودـنا  نامدرم ، يهمه  هاوخکین  رازیب ، ازـسان  غورد و  زا  رادرکتسرد ، راتفگتسار و  یمدرم  دـش 
اریز دمآرد  هدوهیب  نخـس  نیا  دابآقشع  رد  یلو  دوشیم . نیرب  سودرف  نیمز  يور  هک  دید  دیهاوخ  يدوز  هب  دش و  دنهاوخ  نایمدآ  نت 
نیا لاحک  نیدباعلانیز  ازریم  نادنزرف  نوچ  دنتـشادن  دننام  یهابت  یکاپان و  رد  یلو  دـندوب  یئاهب  موب  داز  هز و  هک  میدـید  ار  یناسک  ام 

، ناجاقآ ازریم  دش : دنزرف  هس  ياراد  تفرگ و  نز  دمآ و  دابآقشع  هب  ندـش  یئاهب  زا  سپ  دوب  ناملـسم  رازآمک و  دوب  کشزپمشچ  درم 
ار دوخ  ماـن  دـش و  اـسرت  دیـشک و  تسد  يرگیئاـهب  زا  درک و  دـنویپ  سور  یپـسور  نز  کـی  اـب  ناـجاقآ  ازریم  نیـسح . مظاـک و  ازریم 

اهنمکرت هب  گنشف  گنفت و  درک و  یچیپرس  نوناق  زا  داتفا و  يدزد  یپ  رد  هحفص 296 ] مظاک [  ازریم  تشاذگ ، ردناسکلا  دنادرگرب و 
مدرم نایم  رد  تخیریم و  يرگیئاهب  شمان  زا  هک  هللاناوضر  تشاد  يرسپ  درم  نیا  دربیم . رسهب  نادنز  رد  هام  دنچ  یلاس  تخورفیم و 

يرادناتـسا نامرف  هب  هک  درک  ازـسان  ياهراک  يدزد و  ياهزادـنا  هب  دـندوب  یئاـهب  شتـشپ  ود  هک  رـسپ  نیا  دوب . روماـن  یباـب » ناوضر   » هب
یـسیونهمانزور اب  دنـشکات  رد  دیـسر . اجک  هب  ماجنارـس  دـشن  هتـسناد  هک  رتدـب  همه  زا  دوب ] نیـسح  وا  رـسپ  مان   ] شنیـسح دـش . نارابریت 

هب هک  نانچ  هن  یلو  میتفگ  نخـس  درم  نیا  اب  یئاـهب  نیئآ  شیک و  زا  دوب . حالـصالا  شاهماـنزور  ماـن  نمحرلادـبع  شماـن  هک  میدروخرب 
نامثع رمع و  رکبوبا ، ربمغیپ  نیشناج  هس  هب  دنیارگ و  یتسرپاتکی  هب  مدرم  هک  دوب  نیا  ءاهب  ششوک  رتشیب  میتفگ : دماین ، شوخ  شـشوگ 
مرگرس يراگزور  مه  وا  دنک . پاچ  شاهمانزور  رد  ار  حایس  هلاقم  میدرک  شهاوخ  وا  زا  میدش و  تسود  وا  اب  هتفر  هتفر  دنیوگب . ازـسان 

زا ياهلاقم  تسین  دب  درکیم . شخپ  یئاتغج  یکرت  هب  یسراپ  زا  ار  وا  نامجرت  ربارب  نوتس  رد  و  حایس ) هلاقم   ) زا نوتس  کی  دوب  راک  نیا 
هتشون باب  هیـضق  لیـصفت  رد  هک  حایـس  یـصخش  هلاقم  : » تسا هدش  هتـشون  نخـس  نیا  نآ  تشپ  رد  هک  رتفد  نیا  تسیچ  دینادب  ار  حایس 

هب دهاوخیم  هتشاگن و  یتشذگرس  یتسود  هن  دراد و  هورگ  نیا  اب  ینمـشد  هن  هک  درگناهج  کی  مان  هب  رتفد  نآ  رد  هدنـسیون  تسا » هدش 
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گرزب و ار  وا  رگید  ياهخـیرات  رد  هکنیا  تسا و  هتـشادن  نیئآ  نیا  رد  یهاـج  هیاـپ و  هدوـبن  باـب  نیـشناج  لزا  حبـص  هک  دـیوگب  مدرم 
رتهب وا  نانخس  مدرم  رد  ات  هتخاسن  اراکشآ  ار  دوخ  مان  یلو  تسا  هدوب  ءاهبلادبع  دوخ  رتفد  نیا  ياهدنسیون  دوب . هدوهیب  دناهتسناد  یمارگ 

میتـفگیم میدروآیم  ناـیم  هب  شیک  نیا  زا  نخـس  میدرکیم و  وـگتفگ  هـک  یـسک  ره  اـب  نیمزرـس  نآ  رد  دـننک . رواـب  رتدوز  دریگب و 
: میتفگیم تسیچ ؟ شنخس  هدمآ و  اجک  هب  هدمآ  شوخ  بوخ ، رایسب  دنتفگیم - : هدمآ  دیدوب ، شهار  هب  مشچ  هک  ناناملـسم  ياوشیپ 

دیئوگب وا  هب  ام  زا  میراد . ام  ار  اهنیا  همه  هک  ار  ادخ  ساپـس  دنتفگیم : تسا . شهد  داد و  يدرمکین ، یتسرپادـخ ، شنخـس  ناریا و  رد 
یئوگیم تسار  رگا  دناهتفگ . ام  يارب  شیپ  لاس  رازه  یئوگب  یهاوخیم  هچنآ  يدش . راکشآ  ناناملسم  نایم  يدمآ و  ناریا  هب  هدوهیب 

نیمز رواـخ  مدرم  ناناملـسم و  رـسهبرس  رتـمک  هک  وـگب  اـهنآ  هب  ناوـخب و  کـین  ياـهراک  یتسرپاـتکی و  هب  ار  اـهنآ  ورب و  ناتـسگنرف  هب 
 ] هللادسا دیـس  هدازلیبن و  رینم  ازریم  میدیـسر  ورم  هب  نوچ  میدمآ . ورم  هب  رگید  راب  اراخب  زا  دـنناسر ... رازآ  جـنر و  ار  نانآ  دـنراذگب و 
زا فا  مساق  يدهم  دیـس  دنتـشاد . نمجنا  بش  ره  دندوب و  اجنآ  رد  رگید  غلبم  رفن  دنچ  یناگیاپلگ و  يدـهم  دیـس  یمق و  هحفص 297 ]
هب یناگرزاب  مسا  هب  تسخن  زور  رد  تشاد  یـشیپ  ینتورف  شوه و  شناد و  رد  ناغلبم  همه  زا  دوب و  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  ناگتـسب 

دوب و غلبم  ناهن  رد  درکیم و  زارمه  زبس  یئاچ  دتس  داد و  اراکـشآ  دش . هارمه  یناهفـصا  فا  قداص  یفطـصم  دیـس  اب  تفر و  دابآقشع 
تفرگیم و رازت  رابرد  زا  تانم  رازه  هد  یلاس  یسور  درم  نیا  دش . زارمه  فرودیف  چیولئاخیم  نیتنتـسنک  مان  هب  سور  يدرم  اب  نینچمه 

نآ رد  يدـهم  دیـس  نیا  داتـسرفیم . ناریا  هب  درکیم و  شخپ  پاچ و  یـسراپ  نابز  هب  رزخ » رحب  ءاروام  يهعومجم   » مسا هب  ياهمانزور 
هدوب نخـسشوخ  يدرم  درکیم . همجرت  تشونیم و  یئاهنخـس  ناریا  نایز  نانآ و  دوس  هب  تفرگیم و  هنایهام  درکیم و  راک  همانزور 

میدشیم و ... عمج  ورم  راکذالا  قرشم  رد  بش  ره  تشاد . راک  رس و  نویفا  سرچ و  اب  دنتفگیم  هکنانچ  و 

مهم رایسب  یخیرات  دادیور  کی 

تفریم نامسآ  هب  هک  شتآ  ياههنابز  تسا و  هتفرگ  شتآ  دابآقشع  هک  مدید  باوخ  رد  یبش  دیوگیم : شتارطاخ  يهلابند  رد  یحبص 
دوب راـکذالا » قرـشم   » دـبنگ درگادرگ  هک  مه  یهبـالا » ءاـهب  اـی   » ياههتـشون دزوسیم . شتآ  رد  زیچ  همه  تسا و  گنرخرـس  دود و  رپ 

هب رهش  هک  تشذگن  زور  هس  ود  یلو  يدوب ! هدروخ  رپ  بشید  تفگ - : متفگ ، ار  مباوخ  متفر و  یلعدمحم  خیش  دزن  دادماب  تخوسیم .
هاشداپ سکع  دندمآ و  اهیئاهب  هاگشزومآ  هب  مه  ياهتسد  دندیشکیم ، رـس  اج  ره  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  داتفا . هار  هب  وهایه  دروخ و  مه 

هچ میتفایرد  ام  زور  نآ  هک  دنتفگ  اهزیچ  دندنار و  اهنخس  دنتفر ، اسیلک  نادیم  يوس  هب  دندیشک و  نیئاپ  قاتا  يالاب  زا  ار  شنز  سور و 
هدز دایرف  سور  رفن  دـنچ  دـندرکیم و  اهیداش  اـهنمکرت  ناـگرزب  دوب . يربارب  يدازآ و  زا  نخـس  دـننکب : دـنهاوخیم  هچ  دـنیوگیم و 
اهنآ ياههتفگ  زا  مدرم  هک  دنتفگیم  نانخـس  هنوگنیا  زا  میربارب  میرادـن و  یئادـج  دوخ  نمکرت  ناردارب  اب  ام  سپ  نیا  زا  دـنتفگیم - :

نادرگرـس دنتـشاد  هتـساوخ  درد و  هک  یئاهنآ  مدرم  رتشیب  تفر و  اههناخ  هب  اهناکد  ياهالاک  دش و  بایان  نان  يراب  دـنروآیمنرد . رس 
هاشداپ يهرابرد  ءاهبلادبع  هک  دوب  ياهتـشون  نایئاهب  يهناخزامن  رد  تسه . هدرپ  سپ  رد  يدمآ  شیپ  هچ  هک  هار  هب  مشچ  همه  دـندنام و 

نادرگاش هک  دادماب  ره  دنارتسگب و  رتخاب  رواخ و  رب  ار  شاهیاس  دزورفرب و  ار  شمچرپ  هک  دوب  هتساوخ  ادخ  زا  دوب و  هتفگ  نیرفآ  سور 
هحفص 298 ] تفگیم [ : ندناوخ  زا  سپ  دناوخیم و  شوخ  ياوآ  اب  ار  نآ  یلعدمحم  خیش  دندمآیم  هناخ  نآ  رد  هاگشزومآ 

ینامثع هاشداپ  يارب  ءاهبلادبع  یلاسرا  حول 

دیؤم ار  يدمحم  تفالخ  ینامثع و  تلود  هک  مناهاوخ  ینامحر  تاضویف  ینادمـص و  تاقیفوت  یبیغ و  تادییأت  هب  ار  وت  ایادخ ، ایادـخ ،
ناریا و تکرـشيذ  تلود  رد  هاوخریخ  قداص و  تاهج  عیمج  زا  هراوآ  نیا  یناث ص 312 ) ءزج   ) راد مادتسم  رقتـسم و  نیمز  رد  امرف و 
ص 177، مراـهچ ، دـلج  بیتاـکم  ع ع ) : ) مدومن نیتیلع  نیتـلود  نیا  زا  تمعن  شیاتـس  تاررحم و  لـئاسر و  عیمج  رد  و  تسا . یناـمثع 
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ادخ زا  دیئوگب و  نیرفآ  درم  نیا  رب  لد  هت  زا  هحفص 300 - ] هحفص [  هفاضا 202  هب  عیدب 51  يرما 121  تاعوبطم  یلم  يهسسؤم  نارهت 
رویز رپ  ماج  هشیـش و  رد  دوب و  هتـشون  ابیز  رایـسب  فا  سابع  نیـسح  دمحم  هک  ار  هتـشون  نآ  دنمرایب و ... شاهیاس  رد  همه  هک  دـیهاوخب 
سور هاش  هک  دنتشادن  ارنآ  يارای  رگید  نایئاهب ]  ] دنتـشادرب و اهسور ]  ] دندوب هدرک  نازیوآ  راکذالا  قرـشم  رالات  يالاب  رد  هداد و  ياج 

ءاهبلادبع هک  سور  رازت  هنوگچ  هک  دندوب  هتـشگرس  تام و  مه  اهیئاهب  دـنهاوخب . يزوریف  شیاشگ و  ادـخ  زا  شاهرابرد  دـنناوخب و  ار 
نیا نوچ  هدـش و  دوخ  ناتـسدریز  گنچ  راتفرگ  دوب  هتـساوخ  شیارب  زا  یتخبـشوخ  دـیواج و  یئاورنامرف  دوب و  هتفگ  نیرفآ  شاهراـبرد 
نیا یئاهب  شیک  يهدنیآ  یگرزب و  يارب  دنتفگ : دنناد  دوخ  دوس  هب  ارنآ  دننک و  ینامداش  يدمآشیپ  ره  زا  هک  دوب  نیا  ناشهویـش  هورگ 

یمدرم میتسناوتیمن  تشاذگزاب  راک  ره  رد  ار  ام  تسد  درک و  ام  هب  هک  اهینابرهم  همه  اب  رازت  راگزور  رد  هک  هچ  دوب  راوازس  دمآشیپ 
ناوریپ يهمه  اراکـشآ  سپ  نیا  زا  هک  رکـش  ار  ادـخ  راـب  رازه  دـص  نونکا  میناوخب  یئاـهب  شیک  هب  دـندوب  سکدـترا  ياـسیلک  وریپ  هک 

: تفگیم خـساپ  رد  مه  وا  يراد و  ربخ  هچ  هزاـت  دـسرپیم  دـسریم  سک  رهب  سک  ره  میناوخیم . شیک  نیا  هب  ار  سکدـترا  ياـسیلک 
نایباب هب  ار  هزاجا  نیا  يرازت  هیـسور  تلود  دوشیم  هدـهاشم  هک  هنوگنامه  دوشیم ... هچ  ماجنارـس  منادیمن  دـنیوگیم و  نانچ  نینچ و 

ار ناکما  نیا  نانآ  يارب  زین  دنهن و  انب  راکذالا  قرـشم  مان  هب  يدـبعم  دابآقشع  رد  یتح  دـننک و  تیلاعف  هنادازآ  روشک  نآ  كاخ  رد  داد 
ار نآ  دنتـسم  لیذ  رد  هک  دنتـشاد  یفده  مادقا  نیا  زا  هیـسور  نیرومأم  دننک . رـشن  پاچ و  ار  ناشیاهباتک  راثآ و  دـنناوتب  هک  دومن  مهارف 
هب سور  فادها  تیامح  تحت  ناریا و  زا  جراخ  ار  نایئاهب  نوناک  ات  دنتـشاد  رظن  یمادقا  نینچ  زا  هیـسور  یـسایس  نیرومأم  : » میناوخیم
زا و  دنریگ ، هرهب  ناریا  رد  یعیـش  هحفـص 301 ] يهدیقع [  یمالـسا و  رکف  ذوفن  يارب  یکیرحت  دیدهت و  ناونع  هب  اجنآ  زا  دـنروآ  دوجو 

تشخ و دایدزا  تلود و  رمع  ماود  ياعد  هب  ناتسود  عمج  دهدیم : روتـسد  دابآقشع  نایئاهب  هب  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  هک  دوب  ورنیا 
هب ار  وت  ایادـخ ، ایادـخ ، [ . 230 « ] دـنزرو یلاغتـشا  شتکوش  يوق  تلود  ياـیلوا  موس و  ردـناسکلا  مظعا  روطارپما  ترـضحیلعا  تکوش 

رقتـسم نیمز  رد  امرف و  دیؤم  ار  يدمحم  تفالخ  ینامثع و  تلود  هک  مناهاوخ  ینامحر  تاضویف  ینادمـص و  تاقیفوت  یبیغ و  تادییأت 
رد و  تسا . یناـمثع  ناریا و  تکرـشيذ  تلود  رد  هاوخریخ  قداـص و  تاـهج  عـیمج  زا  هراوآ  نیا  یناـث ص 312 ) ءزج   ) راد مادتـسم  و 

نارهت ص 177 ، مراهچ ، دلج  بیتاکم  زا  لقن  هب  [ . 231 ( ] ع ع : ) مدومن نیتیلع  نیتلود  نیا  زا  تمعن  شیاتس  تاررحم و  لئاسر و  عیمج 
هحفص  هفاضا 202  هب  عیدب 51  يرما 121  تاعوبطم  یلم  يهسسؤم 

ینامثع تلود  تیامح 

رامش هب  ینامثع  تلود  ورملق  ءزج  قارع  دندربیم  رسهب  دیعبت  تلاح  هب  دادغب  رد  ق  ه -  - 1261 ياهلاس 1285 -  رد  نایباب  هک  یماگنه 
زا ریزگان  ینامثع  تیعبات  لوبق  اـب  تهج  کـی  زا  ناـیباب  ور  نیا  زا  دـندوب . تلود  نآ  ذوفن  تسایـس و  عباـت  مرجـال  زین  ناـیباب  تفریم و 

هنوگ ره  ناکما  دوجوم  وج  هب  هجوت  اب  نایباب  صاخ  طئارـش  تیقفوم و  رگید  یفرط  زا  دندوب و  یطئارـش  هنوگره  لوبق  يریذـپفاطعنا و 
يهنیمز نیمه  زا  هدافتـسا  اب  نانآ  دـش و  هداد  دادـغب  رد  يدایز  دـشر  تیلاعف و  ناکما  نایباب  هب  دوب . هدروآ  مهارف  نانآ  زا  ار  يرادربهرهب 

نانآ هار  رد  هک  یـسک  ره  هب  دنتخادرپ و  هجو  نیرتكانتـشحو  هب  دـندوب  ناملـسم  اتدـمع  هک  دوخ  نافلاخم  ندرک  عمق  علق و  هب  دـعاسم 
. تشاد همادا  نانچمه  اهرهـش  رگید  دادغب و  رد  نایباب  تماقا  رخاوا  ات  ینعی  لاس  نیدنچ  يارب  نایرج  نیا  دـندومن . هلمح  تفرگیم  رارق 

داد خر  یللملانیب  حطـس  رد  نآ  تازاوم  هب  ناریا و  رد  ياهداعلاقوف  عیاـقو  ياهلاس 1270 و 1280 ) نیب  ینعی   ) يرجه يههد 1270  رد 
ینامثع تلود  ناریا و  تلود  نیب  یئاهداديور  نینچ  يهجیتن  رد  تشگ و  سوملم  يرگید  يهطقن  ره  زا  شیب  دادـغب  رد  نآ  باتزاب  هک 

لاس رد  تاره  گنج  رد  ناریا  تسکش  زا  سپ  دیناشک . یـساسح  عضو  هب  ار  لوبناتـسا  نارهت و  طباور  دمآ و  دوجو  هب  یئاهكاکطـصا 
تروص هب  دادغب  ینورد ، تافالتخا  رگید  ندش و  روک  زا  سرت  يراتفردب و  هحفص 302 ] رثا [  رب  راجاق  ناگدازهاش  رارف  ق و  1275 ه -

نماد نایرج  نیا  رب  مزال  ياههنیمز  ندرک  مهارف  تیامح و  اب  مه  ینامثع  تلود  دمآرد . یناریا  نایـضاران  يارب  ینما  هاگهانپ  هاگدیعبت و 
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هب تسد  لکشت  ياج  هب  دندوب  یباب  بلغا  هک  نایرارف  نیا  اما  تفرگ . تدش  تیباب  شیادیپ  هب  هجوت  اب  زور -  هب  زور  نایرارف  لیـس  دز و 
یئاج هب  ناشراک  دـش و  جراخ  فراعتم  بوچراچ  زا  ینامثع  تلود  ياهتیامح  زا  يرادروخرب  اب  دادـغب  رد  نایباب  راـتفر  دـندز . ددـشت 

لامعا نیا  زا  یئاهب  نارس  اهدعب  دندروآ . مهارف  یئاهتمحازم  هعیش  ياهتیصخش  يارب  دندز و  مه  ضرعت  دیدهت و  هب  تسد  هک  دیسر 
الم رب  ار  دوخ  زار  ناشدوخ  دـمآ ، دوجو  هب  هک  ینورد  تافالتخا  هب  هجوت  اب  هدرب و  مان  یباـب » شکهرادـق  ماوع  یتشم   » ماـن هب  هدـیهوکن 

كولم عیمج  : » دسیونیم دراگنیم  ینامسآ  يهدئام  باتک  رد  هک  یحول  رد  يرگیئاهب  راذگهیاپ  ربهر و  هللاءاهب  یلعنیسح  ازریم  دندرک .
رد دعترم  فرصت  ضئارف  هک  رهاظ  يهفیاط  نیا  زا  یضعب  زا  یلامعا  لئاوا  رد  ۀقیقحلا  یف  هک  هچ  دننادیم . داسف  لها  ار  هفیاط  نیا  مویلا 

بازحا زا  یبزح  چیه  قوقح  دندرمشیم  هنسح  لامعا  زا  ار  ءامد  کلفـس  تراغ و  بهنم  و  دندومنیم . فرـصت  نذا  ریغ  نم  سان  لاوما 
تیامح زا  يرادروخرب  يهیاس  رد  دادـغب  رد  هک  نایباب  راجنهان  ياهراجنه  هنوگنیا  هب  زین  يدـنفا  یقوش  [ . 232 « ] دندومنیمن تاعارم  ار 

دزاسیم نشور  یبوخ  هب  ار  هقرف  نیا  دارفا  تیهام  هرهچ و  نآ  یئوگزاب  دراد  ياهراشا  تفرگیم  تروص  لمع  يدازآ  یناـمثع و  تلود 
هالک شفک و  هنیدقن و  سوبلم و  ندیدزد  هب  ياهبش  قارع  رد  نایباب  : » دـنک شوارت  نانآ  ناربهر  زا  یکی  ملق  زا  عیاقو  هک  نآ  بلاج  و 
ماما ياروشاع  مایا  رد  دنتشادن ، غیرد  هناخاقس  بآ  ياهماج  اههمانترایز و  فئاحص و  اهعمـش و  زا  یتح  هتخادرپ و  تایلاع  تابتع  راوز 

دادغب رد  نایباب  زکرمت  هب  دهد و  نایاپ  نایرج  نآ  هب  ياهنوگ  هب  تفرگ  میمصت  یتاعالطا  نینچ  ندینـش  اب  ناریا  تلود  [ . 233 ... ] نیسح
رابرد رد  ناریا  تلود  تقو  ریفس  هلودلاریـشم » هحفـص 303 ] ناخنیـسح [  ازریم   » تقو يهجراخ  روما  ریزو  طسوت  نیاربانب  دشخب  همتاخ 

دوخ يهجراخ  روما  ریزو  هب  هاش ] نیدلارـصان   ] هک دوب  نیا  دوش ... : هرکاذم  دراو  ینامثع  نارـس  اب  هلئـسم  نیا  لح  رد  هک  تشون  ینامثع 
اب میدـق  هناتـسود  طباور  میظع و  ذوفن  بحاص  هک  یناـمثع  راـبرد  رد  ناریا  ریبک  ریفـس  ناخنیـسح » ازریم   » هب دـکؤم  یناـمرف  داد  روتـسد 

دراو تموکح  ياـیلوا  اـب  هک  دـیامن  فظوم  ار  وا  رداـص و  دوب ، تلود  نآ  يهجراـخ  روما  ریزو  مظعاردـص و  اـشاپداؤف »  » و اـشاپیلاع » »
دننام يزکرم  رد  هللاءاهب  ترـضح  مئاد  تماـقا  نوچ  هک  دـنک  تساوخرد  زیزعلاادـبع  ناطلـس  زا  عوبتم  تلود  بناـج  زا  هدـش و  هرکاذـم 
دـشاب رترود  ناریا  روغث  دودح  زا  هک  يرگید  يهطقن  هب  تسا ... عقاو  نایعیـش  مهم  هاگترایز  راوج  رد  ناریا و  دحرـس  کیدزن  هک  دادـغب 

هب باطخ  همان  ود  رودـص  یط  ناریا  تقو  يهجراخ  ریزو  ناخدیعـس  ازریم  موحرم  ظاحل  نیدـب  هحفـص 307 ] [ . ] 234 ... ] دنزاس لقتنم 
تاـشرازگ قارع و  يهعیــش  مدرم  تایاکــش  هـب  یخــساپ  ناوـنع  هـب  ار ، ناریا  تـلود  راـجاق و  هاـشنهاش  رظن  دادــغب ، رد  ناریا  لوـسنک 

تلود بناج  زا  هیباب  يهثیبخ  يهلاض  يهقرف  عمق  علق و  رد  هک  تاـمامتها  زا  دـعب  اـبانج  - » 1 تشاگن : نینچ  دادـغب  رد  ناریا  يرگلوسنک 
يوق ترـضحیلعا  راکرـس  نویامه  رطاخ  تاهجوت  هب  اهنآ  هشیر  هللادـمحلا  دیـسر  میدـقت  هب  دـننادیم  بانج  نآ  هک  لیـصفت  نآ  هب  هیلع 

هـصاخ دوشن  ءاقبا  اهنآ  زا  يدرف  يدحا و  رب  هک  دوب  نیا  بجاو  هکلب  بسانم و  دش ، هدنک  هادف  انحور  هانپنید  هامجمج  هاشنهاش  تکوش 
یلعنیـسح ازریم  زا  ترابع  هک  اهنآ  زا  یکی  قباس  ناراکـشیپ  ریبدت  ءوس  قافتا و  زا  یلو  دشاب ، هدـش  راتفرگ  مه  تلود  دـنب  دـیق و  رد  هک 

لاح ات  تقو  نآ  زا  هدـش ، هناور  هدرک و  لصاح  یـصخرم  تاـجرد  شرع  تاـبتع  ترواـجم  يارب  صـالخ و  راـبنا  سبح  زا  تسا  يرون 
یلاخ لاهج  نیفعـضتسم  ءاهفـس و  لالـضا  داسف و  زا  هیفخ  رد  تقو  چـیه  وا  هچرگا  تسا و  دادـغب  رد  دـنراد  عالطا  بانج  نآ  هک  نانچ 

هب رکنم  ياهمخز  هک  يدنبرد  اقآالم  دـنوخآ  باصن  لیاضف  بانج  يهمدـقم  لثم  دزیم  تسد  مه  لتق  کیرحت  هنتف و  هب  یهاگ  دوبن و 
هک روطنیا  هب  شراک  نکیلو  داتفا  قافتا  هک  رگید  لتق  دنچ  و  دومن . تدعاسم  وا  يهتقو  دنچ  ياقب  رد  ریدـقت  دـندز و  وا  هب  نتـشک  دـصق 
هک تشادن  نآ  تأرج  دوب و  هدرکن  عمج  دوخ  رود  هب  عباتم  دـیرم و  دوشیم  هدینـش  اهزور  نیا  هک  ردـقنیا  دوب و  هتفرگن  الاب  تسه  الاح 

هتشاد هارمه  هتشذگ  ناج  زا  حلسم  ياهمدآ  دوخ  لزنم  جراخ  رد  ثکم  دش و  دمآ و  ددرت و  تاقوا  رد  هدرک  دوخ  ریمضلایفام  زا  راهظا 
دوب هدـش  لصاح  فاقث  نیربتعم و  طسوت  هب  هدـیدع  لیاسو  هب  هک  یتاعالطا  رب  هوالع  دـیامن ، زاب  ناج  عمج  نیا  طاـحم  ار  دوخ  دـشاب و 

هلودلادامع رابتالاو  يهدازهاش  باون  هب  دادـغب  يهیلع  تلود  زادرپراک  ناخگرزب  ازریم  هیلعلا  ةرـضحلا  برق  ماقم  یلاع  زا  مه  يذـغاک 
ازریم راوطا  نیا  هک  دیـسر  نویاـمه  سدـقا  روهظ  محارم  روضح  هب  هیلا  يزعم  باوـن  زا  زین  هضیرع  تاـفاضم و  ناـهاشنامرک و  نارمکح 
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نیا زا  هک  دوب  یطایتحایب  تلفغ و  لامک  لیلد  هیلع  تلود  يارب  زا  اهنیا  فصو  اب  دومنیم ، هدهاشم  سوسحم و  اهرظن  رد  ار  یلعنیسح 
اریز مارض  اهل  نوکی  نا  کشوی  ران و  ضیم  دامرلا و  تحت  يرا  دیاینرب ». نآ  عفر  هراچ و  ددص  رد  هدرک  رظنفرص  هبقاعلا  میخو  عاضوا 

هبرجت هب  اهراب  كانرطخ  روما  هحفـص 308 ] رب [  اهنآ  مادـقا  تراسج و  هیلع و  تلود  کلامم  رد  هارمگ  هورگ  نیا  تعیبط  تلاـح و  هک 
تبسن هیاغلاقوف  تموصخ  ینمشد و  یکی  دناهتـشاذگ  لیاه  زیچ  ود  رب  ار  ثیبخ  لطاب  ثدحتـسم و  نید  ساسا  هک  تسا  نیعم  هدیـسر ،

نتفای رفظ  يارب  ناشدوخ  ناج  زا  نتـشذگ  تلم و  نیا  داحآ  هب  تبـسن  هداعلاقراخ  تواسق  یمحریب و  يرگید  هیمالـسا ، تلود  نید  هب 
ود ناـیم  یتهج  کـی  یتسود و  بتارم  نیتلود  يافـص  تین و  نسح  زا  یلاـعت  هللادـمح  هب  هک  تسا  یهیدـب  نیا  و  سجن ، بولطم  نیا  هب 
هک دوشیم  هنوگچ  دـناهدناسر  مه  هب  تمهاسم  تاواسم و  تمـس  ررـض  عفن و  رد  هک  تسا  هدیـسر  یئاج  هب  مالـسا  تکوش  يوق  تلود 

تلود نیا  يایلوا  اب  دوخ  يهنادحتم  یهارمه  تقفاوم و  زا  نآ  عفر  همزال  ریبادت  رد  بتارم  نیا  راضحتـسا  زا  دعب  تلود  نآ  ماظع  يایلوا 
کلامم لک  تمعنیلو  هللالظ  هاشنهاش  ترضحیلعا  راکرس  نویامه  تردق  ردق  رما  بسحرب  رادتسود  اذهل  دنیامن ، هقیاضم  غیرد و  هیلع 

گنردالب هک  دهدب  تیرومأم  هدیناسر  بانج  نآ  عالطا  هب  صوصخم  راپاچ  طسوت  هب  ار  بتارم  هک  رومأم  هادف  یحور  ناریا  يهسورحم 
نیتلود تدـحاوم  یتسود و  هک  يروط  هب  ار  علطم  هتـساوخ  تقو  تلود  نآ  يهجراخ  روما  رظان  مظعاردـص و  نابآم  تلـالج  ناـبانج  زا 

یفاو قمعت  تقد و  نآ  فارطا  رد  دراذـگب و  نایم  هب  دـیامن  توعد  اهیلايزعم  نابانج  نیتم  لقع  یهاوخکین و  فاصوا  اـضتقا و  نیتیلع 
لامک زا  تسا  هسورحم  کلامم  دودـح  هب  کیدزن  هفلتخم  قرف  عمجم  هک  یئاج  دادـغب  لـثم  زا  ار  داـسف  يهیاـم  نیا  عفر  هدرب و  راـک  هب 

رد ار  وا  عابتا  صاوخ  یلعنیسح و  ازریم  دیابن  هک  تسا  ملـسم  تلود  يایلوا  رظن  رد  هلئـسم  نیا  دهاوخب  ناشیا  یـضرغیب  یـشیدناریخ و 
بـسانم تلود  نیا  يایلوا  رظن  هب  یکی  راک  ود  زا  داد ، تعـسو  ار  اهنآ  يهفلتخم  تاکرح  هدـساف و  تـالایخ  نادـیم  تشاذـگ و  اـج  نآ 

يهظحالم هک  نآیب  دـننکیم  تلود  نیا  يایلوا  اب  هلماک  تقفاوم  همهم  هدام  نیا  رد  ینامثع  تلود  يایلوا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دـیآیم 
لومأم و هک  نانچ  هلئسم  زا  جراخ  فرح  تسا  هدمآ  نایم  هب  تلود  تحلـصم  اپ  هک  نیب  نیا  رد  دنیامن و  ار  نیدیب  نیدسفم  نآ  صخش 

فرط نیا  زا  دنهدب و  دادغب  تلایا  یلاو  اشاپقفان  بانج  هب  حیرص  مکح  هک  تسا  نیا  رتهب  دندروآیمن  نایم  هب  هجو  چیه  هب  تسا  عقوتم 
ساسا یناب و  هک  ار  وا  صاوخ  عابتا و  زا  رفن  دنچ  ره  یلعنیسح و  ازریم  هک  دوش  رداص  ناهاشنامرک  نارمکح  باون  يهدهع  هب  مکح  مه 

یئاج رد  ار  اهنآ  تلود  دنیامن و  میلست  هیلايزعم  باون  ناگتشامگ  تسد  هب  دحرس  رد  هتفرگ  دوشیم  یضتقم  هک  يروط  هب  دنتسه  داسف 
ضرفلاب رگا  دیامن و  تیارس  اهنآ  يهنتف  ترارـش و  هک  دراذگن  هتـشادهاگن و  ظفحتـسم  لوارق و  هب  دنادیم  بسانم  هک  دوخ  تلاخد  زا 

هچ ره  هک  تسین  يزیرگ  هراچ و  ینعم  نیا  رد  رگید  دنـشاب  هتـشاد  دـیامن  لمأت  هک  هظحالم  ره  هب  لوا  قش  هب  لمع  رد  تلود  نآ  يایلوا 
ام دودح  هب  سرتسد  هک  ینامثع  کلامم  يهلخاد  زا  رگید  یئاج  هب  دادغب  زا  ار  وا  صاوخ  رفن  دنچ  دسفم و  نآ  هک  دـنهدب  رارق  رتدوز 

هحفـص 309] دنکب [  یمامتها  مادقا و  باب  نیا  رد  بانج  نآ  دوش ، دودسم  اهنآ  داسف  هنتف و  هار  هک  دنیامن  فیقوت  بلج و  دشاب  هتـشادن 
ضرع هب  رارق  نآ  زا  ات  دـسیونب  ار  دوخ  دادرارق  رتدوز  هچ  ره  دـشاب و  صوصخم  راپاچ  تیرومأم  نویاـمه و  دـکؤم  مکح  نیا  قیـال  هک 

رد مسا  هچرگا  هناگادـج  لصفم  ذـغاک  رد  ابانج  - » 2 يهجحلايذ 1278 ». مهدزاود  یف  اررحم  دسرب  هادـف  انحور  یلعا  سدـقا  هاگـشیپ 
زا نکیل  هدـش  هدرب  نویاـمه  سدـقا  روـضح  هب  هیلايزعم  باوـن  يهضیرع  هلودـلادامع و  باوـن  هـب  ناـخگرزب  ازریم  هاـج  یلاـع  ذـغاک 

دیناوتیم دینادب  حالـص  امـش  رگا  هک  تسا  يروط  هب  لصفم  ذغاک  نآ  هک  تهج  نیا  هب  تسا ، هتفرن  يدـیق  اهنآ  داوس  ای  لصا  نداتـسرف 
نآ ندومن  امـش  دـیاش  دـشیم  دـیق  روبزم  ياهداوس  ای  لصا  نداتـسرف  زا  حیرـص  رگا  دـیئامن  تئارق  اـشاپیلاع  اـشاپداؤف و  ناـبانج  يارب 
زا دعب  تسا  تکاپ  فوج  رد  هروبزم  تاجتـشون  لصا  تسا ، ناتدوخ  دیدحالـص  هب  طونم  هیلک  الاح  دیتسنادیمن ، تحلـصم  ار  اهذغاک 

لمع دشاب  یضتقم  هک  روط  ره  هب  الا  و  دومن ، دهاوخ  حالصا  رییغت و  كدنا  هب  ای  هنیع  هب  تسا و  حالـص  رگا  درک  دهاوخ  لمأت  هظحالم 
ندرک میلـست  نتفرگ و  هب  ای  رارـشا  نیا  عفد  عفر و  رد  نویامه  دکؤم  شیامرف  رما و  هکنانچ  هللاءاشنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  درک ، دیهاوخ 

هب تسا  هتفای  رودـص  فرـش  دـینادب  حالـص  امـش  هک  یئاج  هب  برع  قارع  زا  ندرک  رود  هب  ای  هلودـلادامع و  رابتالا  باون و  ناگتـشامگ 
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، روکذم يهمان  ود  یلصا  يهخـسن  يور  زا  نوارب  درارودا  مارحلا 1278 ». ۀجحلايذ  یف 12  اریرحت  دوش  ریذپماجنا  يدوز  ناگتـسیاش و 
ترـضح : » باتک یئاهب  فلؤم  تسا . هدـناسر  پاچ  هب  هیباـب ، بهذـم  نوماریپ  دوخ ، باـتک  رد  ار  نآ  ياهشیلک  و  هدومن ، يرادربسکع 
یئاهزارف هب  قارع ، رد  هیباب  عیاقو  حرش  نمـض  يدنفا  یقوش  روارگار و  روکذم  يهمان  نیع  دوخ ، باتک  يهحفـص  لباقم  [ 235 « ] هللاءاهب

ماقم تمظع  زا  تسا ، هتـشاگن  همع ) حول   ) دوخ »ي  همع  » هب هک  ياهماـن  رد  يدـنفا  ساـبع  [ . 236  ] تسا هدومن  هراشا  روکذـم  يهماـن  زا 
هب هک  نایباب ، تبانج  ترارـش و  تادیدهت و  زا  هدرپ  هتـساوخان  هک ، دـنکیم  هحفص 310 ] یـسرت [  نانچ  قارع ، رد  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم 

فئاخ و هشیمه  ار  نایعیش )  ) قافن لها  تخادنا و  قارع  ناکرا  رد  هلزلز  : » دسیونیم هتـشادرب و  تسا ، هتفرگیم  تروص  شردپ  يربهر 
تمذـم تأرج  بش  يهمین  رد  فـجن  ـالبرک و  رد  یـسفن  هک  دوـب  هدوـمن  ذوـفن  باـصعا  قورع و  رد  ناـنچ  شتوطـس  تشاد . ناـساره 

، لاـح ره  هب  [ . 237 !« ] دـمآ نایم  رد  لود  ياپ  و  دـندش ، قفتم  لصو  فئاوه  لک  هک  نآ  اـت  درکیمن . تعانـش  رب  تراـسج  و  دومنیمن .
اهنآ مازعا  و  قارع ، زا  نایباب  جارخا  تهج  ار  دوخ  تقفاوم  ناریا  يهجراخ  روما  ترازو  ياهداهنشیپ  زا  یهاگآ  زا  سپ  ینامثع ، تلود 

رد ناتـسلگنا  تلود  نارومأم  هک  یمربم  زاـین  هب  هجوت  اـب  و  ماـیا ، نیمه  رد  دـیناسر . ناریا  تلود  عـالطا  هب  هنردا »  » سپـس لوبناتـسا و  هب 
و هنخر ، ذوفن و  تهج  دـعاسم  ياههنیمز  ققحت  رب  ینبم  ایناتیرب ، تلود  ياههشقن  اب  راکمه  سوساج و  لاعف و  يدارفا  هب  ینامثع ، كاخ 
Barows لبمک زوراب  دـلونرآ  رـس  لنلک  [ » 238 «: ] عیدـب نرق  : » باتک رد  يدـنفا » یقوش   » حیرـصت هب  دناهتـشاد ، بوشآ  اولب و  اـنایحا 

تاماقم ولع  نوچ  دوب ، زئاح  دادغب  رد  ار  ناتسلگنا  تلود  یلوسنوق  لارنج  تمس  ناوا  نآ  رد  هک   Kembel Sir Colnnel Arnold
لوبق هداد  تداهش  سدقالا  هسفنب  رهطا  لکیه  هک  يروط  هب  و  میدقت ، رونا  تحاس  هب  هناتسود  یحرـش  دومن  ساسحا  ار  هللاءاهب  ترـضح 
دوجو هاگره  هک  دیدرگ  دهعتم  زین  يروضح  فرشت  رد  دومن و  داهنشیپ  كرابم  رضحم  هب  ار  شیوخ  يهعوبطم  تلود  تیعبت  تیامح و 
رـضاح تشاد  فورعم  یتح  دیامن . مادقا  ناتـسلگنا  رابرد  هب  نآ  يهرباخم  رد  دنـشاب ، ایروتکیو » يهکلم   » هب یمایپ  لاسرا  هب  لیام  سدقا 

...« دبای لیدبت  دـشاب  كرابم  رظن  دروم  هک  رگید  ياهطقن  ره  هب  ای  ناتـسودنه  هب  مدـق  هجو  رارقتـسا  لحم  هک  دزاس  مهارف  یتابیترت  تسا 
، تشاد همهاو  سرت و  ینامثع  تلود  تردق  و  ینامثع ، یفخم  نارومأم  زا  و  دوب ، رادروخرب  اهسور  تیامح  زا  هک  ازریم  یلعنیـسح  یلو 

يهناتسود يهطبار  نطاب  رد  و  در ، اتقوم  ار  یـسیلگنا  لارنژ  داهنـشیپ  تسنادیم ، ینامثع  تلود  زا  يرهاظ  تعاطا  رد  ار  نایباب  حالـص  و 
روتـسد یتـقو  : » تسا ملـسم  هچنآ  و  رگید ، يوس  زا  هحفـص 311 ] تخاس [ . رارقرب  یـسیلگنا  نیرومأم  اـب  اداـبم ، ياـهزور  يارب  ار  دوخ 
یمیظع شیاشگ  يهمدقم  ار  ياهثداح  نانچ  نانیا  دیدرگ ، غالبا  نیرجاهم  هب  دیسر و  دادغب  یلاو  يارب  لوبناتسا  هب  دادغب  زا  ناشیا  لاقتنا 

یتقو اما  دنتفرگ . دیع  دندنارذگ و  رورس  نشج و  اب  للجم  رفس  لیاسو  يهیهت  هب  دادغب  رد  ار  زور  دنچ  دندرمـش و  دوخ  راک  يهدنیآ  رد 
رد دوب  هدش  بقلم  هلودلاریـشم  بقل  هب  ناخرفعج  ازریم  گرم  زا  سپ  هک  ناخنیـسح  ازریم  يهملک  ذوفن  نازیم  رب  دیـسر و  لوبنالـسا  هب 
ود نایم  رد  زونه  ارهاظ  لوبناتسا  هب  دورو  عقوم  ات  دنتفای . راضحتـسا  رما  نایرج  تقیقح  زا  هاگنآ  دندیدرگ و  فقاو  ینامثع  تلود  لاجر 

نادنواشیوخ نیب  دـندرکیم و  رکذ  دوخ  نایم  رد  ءاهب » بانج   » نانع اب  ار  يرگید  و  لزا » ترـضح   » ناونع اب  ار  یکی  نارجاهم  هک  ردارب 
يایلوا تشذگیمن . یناگدنز  روما  رهاوظ  دـح  زا  اههوکـش  دـشیمن و  هدـید  يداینب  ياهدـیقع و  فالتخا  هنوگ  چـیه  ناشیا  ناگتـسب  و 

هاگآ تختیاپ  هب  دادغب  زا  لقتنم  يهتسد  نیا  یبهذم  يهدیقع  تیفیک  ردارب و  ود  رما  تقیقح  رب  هلودلاریـشم  تلالد  هب  هک  ینامثع  تلود 
هب اجنآ  رد  ای  دنتشذگیم و  اجنآ  رب  لاس  ره  رد  یناریا  اهدص  هک  لوبناتـسا  دننام  يرهـش  رد  یعمج  هتـسد  روط  هب  ار  نانیا  تماقا  دندش 

ینامثع زا  یئاـپورا  شخب  هحفـص 312 ] رد [  هنردا  رهـش  هب  ار  نانیا  مرجال  دـنتفاین و  هزات  لاکـشا  زا  یلاـخ  دـنتخادرپیم  بسک  راـک و 
ار اجنآ  يهنکـس  تیرثکا  ناکرت  زا  دـعب  يراغلب  ینابلآ و  ینانوی و  هکلب  تشاد  دـمآ  تفر و  رتمک  اجنآ  رد  یناریا  يهعبت  هک  دنداتـسرف 

ياهتاقوس رـس و  یمیاد و  دمآ  تفر و  تشیعم و  یخارف  زا  هک  هنردا  دننام  يدودـحم  لحم  رد  تماقا  لاقتنا و  نیا  دـندادیم . لیکـشت 
ینامثع تلود  فرط  زا  هک  ینیعم  يهناـیهام  غلبم  هب  يدودـحم  هاـگتماقا  رد  تخاـسیم  ریزگاـن  ار  ناـنیا  تشادـن و  یبیـصن  دادـغب  رهش 
يرگید نآ  مادک  ره  دنکفا و  یگتـسدود  قافن و  ردارب  ود  ناگتـسب  نارای و  نایم  دمآ  شیپ  نیا  دنزرو ، تعانق  دشیم  هتخادرپ  ناشیدـب 

تیئاهب عماج  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ناتسلگنا  زاین  [ . 239 « ] درکیم يرای  یلحم  یتحاران  شکمشک و  هب  رما  نیا  درمشیم و  شیوخ  یبسانمان  عضو  رییغت  نینچ  لوئسم  ار 
تلود تسایـس  تمدـخ  هب  ار  ناـنآ  تفرگ و  يزاـب  هب  ار  ناـیباب  دـننک  يزاـب  ار  دوـخ  شقن  دـنناوتب  هک  یناـمثع  كاـخ  رد  یناـسوساج 
تلود هیلع  یناریا  نایـضاران  ناونع  هب  دارفا  ناریا  زا  ناوـتیم  هک  روـصت  نیا  اـب  مه  یناـمثع  تلود  رگید  فرط  زا  و  دروآرد . ناتـسلگنا 

یناـمثع و تلود  نیب  خـیرات  زا  عطقم  نآ  رد  هک  میوش  روآداـی  داد . تیعقوـم  تصرف و  ناـنآ  هب  دـنک  هدافتـسا  يرورـض  عـقوم  رد  ناریا 
یللملانیب رگید  ثداوح  اـب  تشادرب  ود  نیا  تشاد . دوـجو  هقطنم  ود  یتردـقردق  يرترب و  رـس  رب  هدرـشف  یتباـقر  نطاـب  رد  ناریا  تلود 

هللاءاهب ترـضح  اب  یتسود  يهقباس  هک  هسنارف  لوسنوق  بیان  دومن ...« : حرطم  رتشیب  تسایـس  ياههنحـص  رد  ار  نایباب  داد و  مه  هب  تسد 
تدم رد  یصوصخ  تاقالم  کی  دراد  دصقم  هچ  دننادن  نیرومأم  هک  يروط  هب  تفاتش و  روضح  هب  تفاتـش و  روضح  هب  هنامرحم  تشاد 

زا فرشم و  رونا  رـضحم  هب  هجراخ  لود  لسانق  زا  یـضعب  نیح  نیا  رد  رگید ...« : ياج  رد  و  [ . 240 « ] دناهداد ماجنا  رتمک  ای  تعاس  مین 
ازریم كرابم  لکیه  صالخا  تابجوم  دنوش  هرکاذم  دراو  دوخ  يهعوبطم  تموکح  اب  دنیامرف  هزاجا  هک  دندومن  اعدتـسا  سدـقا  تخاس 

دیریگب نیمادـمحم  ياـقآ  زا  وا  زا  ياهخـسن  دـیناوتیم  تسا  هدـش  روارگ  یلع  هحفـص 313 ] [ . ] 241 « ] دـنزاس مهارف  ار  ازریم  یلعنیـسح 
. تفر تسد  زا  نایمیلک  فرط  زا  بناجنیا  لاوما  تراغ  يانثا  یسکع  نیا  هنافسأتم  یلو  متـشاد  هدش  هتـشادرب  هیـسدع  رد  هک  ار  یـسکع 

: ... میونشیم هنوگنیا  يدنفا  یقوش  نابز  زا  ار  فلتخم  لود  ناریفـس  رگید  اب  هللاءاهب  طابترا  هحفـص 314 ] قاوشا [ ... تایحت و  مالس و 
لامک ام  هب  تبسن  ۀقیقحلا  یف  دندومن و  تدعاسم  راهظا  رـضاح و  مالغ  روضح  رد  هنیدم  نآ  لسانق  هنردا )  ) رـس ضرا  زا  جورخ  ماگنه 

هک تشاد  ربرد  فده  ود  اههناخترافس  ناریفس و  اب  ازریم  یلعنیـسح  سامت  اهطابترا و  هنوگنیا  [ . 242  ] دنتشاد لوذبم  تیاعر  تبحم و 
تلود ینامثع و  تلود  هک  دوب  ینامز  اب  فداصم  هنردا  رد  نایباب  تماقا  دوب . هدرک  هتـسجرب  لاح  ره  هب  ار  نآ  یناهج  ياهقطنم و  لئاسم 
نایباب يوس  هب  ار  نانآ  تبحم  يهرفـس  ناتـسلگنا  هیـسور و  ياهداضت  رگید  فرط  زا  دنتـشاد و  فالتخا  هنردا  رهـش  رـس  رب  مه  اب  ناـنوی 

ياههناخترافـس هک  دشیم  لوذبم  نایباب  دروم  رد  تهج  نآ  زا  رتشیب  هجوت  نیا  دننک . يرادربهرهب  وحن  نیرتهب  هب  نانآ  زا  ات  دوب  هدوشگ 
لود دنتـشادیم و  لاـسرا  شیوـخ  هعوـبطم  لود  هب  ناریا  زا  ار  يرگیباـب  عیاـقو  زا  یحورـشم  طوـسبم و  تاـشرازگ  ناریا  رد  یجراـخ 
نیمه اب  هک  مه  ینامثع  تلود  دنریگ . یـشیپ  ابقر  رگید  زا  دننک و  يرادربهرهب  روبزم  يهدـیدپ  عیاقو و  زا  دـندوب  ددـص  رد  مه  یجراخ 
رایـسب هکلب  تسین  دـیفم  دوخ  لاح  هب  اهنت  هن  ناـیباب  دوجو  هک  تفاـیرد  دوز  یلیخ  دوب  هدرتسگ  ناـیباب  رـس  رب  ار  شتیاـمح  رتچ  تشادرب 

دندمآرب . ناشدیعبت  یپ  رد  اروف  دناهدز  هعدخ  هب  تسد  نایباب  هک  دندرب  یپ  روشک  نآ  نادرمتلود  نوچ  دشابیم و  مه  رضم 

تاقالم

میوریم نخس  رس  رب  نونکا  ماهتشاگن . یحبص » باتک   » رد ارنآ  زا  رتاسر  رتاویش و  دوب ، هچابید  یتسار  هب  متشون  ناتیارب  اج  نیا  ات  هچنآ 
مد نآ  ات  هک  متفای  دوخ  رد  یئيداش  میتفر . یتشک  نورد  هب  ام  هک  دوب  هتفرورف  باـتفآ  میراذـگیم . ناـیم  هب  مه  ار  نآ  راـنک  هشوگ و  و 

مدـمآ رگید  راـب  : » مدـناوخیم مدـیخرچیم و  وس  ره  هب  یتـشک  يـالاب  رد  ناـبوکياپ  ناـشفاتسد و  راوهناوید ، مدوـب ، هدـیدن  هاگچـیه 
نارای يا  متفگیم  ناـهارمه  اـب  مرد » رب  يرآ  ریجنز  دـص  ود  رگ  مربلد  فلز  ریجنز  نآ  ریغ  راـیب  يریجنز  دوز  ناـج  ياور  ور  راوهناوید 

هک مینیبیم  ار  يراسخر  مینکیم  رـس  جات  ار  شرد  كاـخ  میهنیم و  تسود  ناتـسآ  رب  رـس  ادرف  تسا  اـم  يرود  راـگزور  ناـیاپ  بشما 
 ] دوخ یتسه  زا  میسریم  نآ  هب  یگتسیاش  چیه  اب  ام  دنداد و  ناگیار  هب  نیریش  ناج  شرادید  يوزرآ  رد  ادخ  نادرم  هتشذگ و  ناربمایپ 
ار هتشونان  ياهلد  درد  دنادیم و  ار  هتفگان  ياهزار  تسا  ینادزی  غورف  رسارس  هک  میوریم  یسک  هاگشیپ  هب  میریگیم  هرهب  هحفص 315 ]

تفریم شیپ  باتـش  اـب  تفاکـشیم و  ار  اـیرد  بآ  مه  یتشک  میدـناوخیم . يداـش  ياهدورـس  میتفگیم و  نانخـس  نیا  زا  دـناوخیم .
رود نآ  زا  اهگنـسرف  دوخ  هک  ام  یـشوخ  رب  دنتـسیرگنیم و  ام  هب  هریخ  ياـهمشچ  اـب  ناگراتـس  دوب و  هتفرگ  ار  نارک  اـت  نارک  یکیراـت 

زا ار  ام  لاچاک  درک و  کـمک  مه  وا  میدرک  دروخرب  يدـنفا  یقوش  ردـپ  يدـنفا  يداـه  ازریم  اـب  اـج  ناـمه  دـندروخیم ... غیرد  دـندوب 
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رد میاهدمآ  هناخرفاسم »  » هب هکنیا  نامگ  هب  ام  دروآ . ءاهبلادـبع  يارـس  هب  میوریم  اجک  مینادـب  هکنآیب  هراوس  ار  ام  دـنارذگ و  كرمگ 
یسوبناتسآ هب  هاگنآ  میشوپب . هزات  نهاریپ  مینزب و  دوخ  هب  شوخ  يوب  میروشب و  نت  رـس و  میور و  هبامرگ  هب  هک  میتشاد  ار  هشیدنا  لد 

ار ام  ناکهلپ  يالاب  زا  يداه  ازریم  ناهگان  میدیجنگیمن  تسوپ  رد  يداش  زا  مه  ام  دنتفگ  دمآ  شوخ  دـندمآ و  ام  درگ  ناتـسود  میئایب .
ءاهب و نایئاهب  رتشیب  راگزور  نآ  رد  هناخرفاسم . هن  تسا  ءاهبلادبع  يارس  اجنیا  هک  میتسناد  دناهتـساوخ . ار  امـش  دیئامرفب  تفگ : دناوخ و 

ینامشچ دراد و  غورفرپ  يراسخر  تسا  نانچ  نینچ و  هک  هدینـش  اهزیچ  وا  هرابرد  شناوریپ  ناتـسود و  زا  یلو  دندوب  هدیدن  ار  ءاهبلادبع 
ره دوشیم  هریچ  مدرم  نیرتنیدیب  لدگنـس و  رب  وا  شـشک  درادـن  یگداتـسیا  يارای  شربارب  رد  دـشاب  دـنمورین  یمدآ  دـنچ  ره  اریگ و 

دناوتب شاهرهچ  رد  هک  هدـشن  تفای  یـسک  نونک  ات  دزاسیم  راکـشآ  ینک  ناهن  هک  زار  ره  دروآیم و  نابز  رب  يراد  لد  رد  هک  هشیدـنا 
دنتفاـی راـب  شدزن  هب  نوچ  دنتـشادن  یـشیارگ  وا  هب  هک  ناـمدرم  اـب  دوش  هریت  هدوزف  نوچ  یگریخ  دوـش  هریخ  باـتفآ  زا  مشچ  دـنک : هگن 

هک دندناوخیم  اهـشوگ  رب  نادنچ  نانخـس  هنوگنیا  زا  دنتـشگ -  وا  وریپ  دـندیورگ و  وا  هب  دندیـسوب و  ار  شناتـسآ  دـندش و  نوگرگد 
مناوتیمن نم ! ناتـسود  نادـنزرف و  میتشگیم . يدرم  نینچ  لابند  میدوب  هتفای  شرورپ  اهنامگ  نیا  اب  ام  نوچ  يراـب  درکیم . رواـب  یمدآ 

ناور یشوخ  دیما ، میب و  مرش ، یخاتسگ و  هودنا  يداش و  اب  میتخیریم و  کشا  ناسچ  میتفر و  الاب  اههلپ  زا  ام  هنوگچ  میوگب  امـش  يارب 
. تسا هد  شاداپ  شخبناور و  زار ، ياناد  ششخب و  ناک  هک  میسریم  یـسک  ربارب  رد  نونکا  میتفگیم  میدش و  هناخ  نورد  لد ، شپت  و 
میشاب و هار  هب  مشچ  دنچ  یمد  هک  دش  بوخ  ام  يارب  دوبن و  قاتا  رد  ءاهبلادبع  دشابیم ... نیشتآ  خزود  شمـشخ  نیرب و  تشهب  شرهم 

ناوربا یفرب و  هن  یجنرب  تشپمک  شیر  هدـمآرب و  مکـش  اب  الاب  هاتوک  يدرمریپ  هک  میدوب  اههشیدـنا  نیا  شکاـشک  رد  میزادرپب  دوخ  هب 
هب رب  رد  يداشگ  نیتسآ  هایس  ياهماج  رس و  رب  يدیفـس  راتـسد  گنت  رایـسب  یلو  دیفـس  ناوسیگ  نیچرپ و  یخر  نیبج ، دیفـس  يهدیـشک 
مه ناوج  کی  درم و  کی  وا  رس  تشپ  رد  دیدمآ . شوخ  دیدمآ  شوخ  ابحرم  ابحرم  [ » هحفص 316 تفگیم [ : یپ  رد  یپ  دمآ و  نورد 

تفگـش رد  شندـید  زا  نم  دـندوب . ءاهبلادـبع  يهون  وا و  رـسپ  یقوش  شداماد و  يداه  ازریم  ود  نیا  دوب و  ءاهبلادـبع  درمریپ  نآ  دـندوب .
ماگنه مدرکیم و  دروخرب  وا  هب  نت  هب  نت  اج  نآ  زا  ریغ  یئاج  رگا  منیبب و  هرکیپ  نیا  رد  ار  وا  متـساوخیمن  مدـنام و  نادرگرـس  مدـش و 

مدوب هدینـش  وا  مادنا  راسخر و  يور و  يهرابرد  هک  هچنآ  اب  اهنت  هن  اریز  مدرکیمن  رواب  زگره  متـسه  ءاهبلادـبع  نم  تفگیم : یئاسانش 
يدرم اب  میتساوخیم  دندوب  هداد  هک  یئاهناشن  اب  ام  تشادن  يدـننامه  زین  دـندوب  هتفرگ  وا  رکیپ  هرهچ و  زا  هک  یئاهسکع  اب  دوبن  ربارب 
يهمه اب  رگراک . ناور  ناج و  رد  یهاگن  ناشفا و  ناوسیگ  هوبنا و  یفرب  دیفس  شیر  غورفرپ و  نشور و  يهرهچ  اب  الابدنلب ، میوش  وربور 

دوخ ياج  رـس  رب  همه  دوشیمن . تفگ : تشاذگن و  مینک ، یـسوبنیمز  میتفیب و  شیاپ  يور  هب  هک  میتفر  شیپ  دـمآ  نورد  هب  نوچ  اهنیا 
یئاچ رفن  تفه  ام  يارب  درک و  يرکاچ  تساخرب و  یقوش  روایب . یئاـچ  اـهنیا  يارب  دومرف : یقوش  هب  شاـبداش  دورد و  زا  سپ  میتسـشن .

مهاوخیم : » تفگ داد و  ياچ  ندروآ  روتسد  یقوش  هب  رگید  راب  دینش . اهخساپ  درک و  اهشسرپ  یناریا  ناتـسود  ناریا و  زا  هاگنآ  دروآ .
ار امـش  هاگنآ  دـینک  شیاسآ  یمک  الاب  دـیورب  دیاهتـسخ  تفگ : سپـس  میدروخ  مه  ار  مود  یئاچ  مروایبرد » یئاچ  اب  ار  اهنیا  یگتـسخ 
هک لـمرک  هوک  يـالاب  هب  ار  اـم  وا  روتـسد  هب  ناـیامنهار  هدـمآ  نوریب  وا  دزن  زا  ءاهبلادـبع . زا  اـم  رادـید  نیتـسخن  دوب  نیا  دـید . میهاوـخ 

میتفر راهان  زیم  رـس  دندناوخ . راهان  هب  ار  ام  دوب  زور  مین  نوچ  دـنداد و  ياج  یقاتا  رد  ار  نت  هس  ای  ود  ره  دـندرب و  دوب  اجنآ  هناخرفاسم 
نوریب هشیدـنا  نیا  زا  نم  یلو  میدـش . هناـخ  رد  يهناور  باـتفآ  نتفرورف  زا  شیپ  هدرک  شیاـسآ  یمک  میدروخ و  هناودـنه  رینپ و  ناـن و 

هک دوب  هابت  ینیبادخ  يهدید  ار  ام  ای  دندوب و  وگفازگ  دنتفگ  ار  نانخـس  نآ  ءاهبلادـبع  يوخ  يور و  يهرابرد  هک  یناسک  هک  موریمن 
هنیآ ره  میاهدرب  رـس  هب  ینادزی  رکیپ  نینزان و  ور  نآ  زا  يرود  رد  يراگزور  نوچ  متفگ : دوخ  اب  ماجنارـس  میدیدن . دیاش  هک  نانچ  ار  وا 

میوشن و دوخیب  ام  ات  دومن  یمـشچ  يهشوگ  دومرف و  یـششخب  ام  يهرابرد  هک  دوب  نیا  میرادن  تسه  هکنانچ  ار  رای  راسخر  رادید  بات 
دـش دمآ و  مزغم  رد  اههشیدـنا  نیا  دومن . دـهاوخ  تسه  هکنانچ  ار  دوخ  دوش و  دـیدپ  یگدامآ  ام  رد  نوچ  راچان  هب  مینکن و  یهت  ياج 

درخ و شناد و  هب  ناممشچ  میشاب  هتشادن  نوریب  هب  يراک  میرگنب و  نورد  هب  دیاب  ام  متفگیم  یهاگ  درکیمن ، دنسرخ  ارم  یلو  درکیم 
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ياقآ هحفـص 317 ] اب [  هناخرفاسم  رد  وربا ... مشچ و  الاب و  شیر و  هب  هن  دشاب  وا  ناور  شرورپ  ياههناشن  یتسودمدرم و  ینادزار و  رهم 
دراد لاس  تسیب  دص و  زا  نوزف  دنتفگیم  هک  ياهبوکداب  بلاطوبا  الم  یناهفصا و  یلعردیح  ازریم  یجاح  اجنآ و  نابهگن  نسح  دمحم 

متفگیم متـشادیم و  یمارگ  ار  اهنآ  مدروآیم و  دورف  رـس  دندوب  شیک  نیا  ناوریپ  ناینیـشیپ  زا  هک  نامدرم  نیا  اب  هدـنب  میدرک . ندـید 
اهنآ نامگیب  دنتسه و  كاپ  لد  هدوتس و  يوخ  ياراد  درم و  هرس  همه  دندوب  ءاهبلادبع  ءاهب و  هاگشیپ  رد  زور  بش و  اهلاس  اهنیا  نوچ 

نآ مدرمـشیم . گرزب  يراگتـسر  ار  نانآ  هاگـشیپ  زا  يدنمهرهب  هک  دوب  نیا  تشاد . يدار  تشادمشچ  اهنآ  زا  درمـش و  دـیاب  گرزب  ار 
بوخ اوه  میدـمآ . هناخرد  هب  هدـش  ریزارـس  هوک  يالاب  زا  مه  اب  همه  سپـس  میدوب  هناـخرفاسم  رد  هوک  يـالاب  باـتفآ  ندـشورف  اـت  زور 

ار رگیدکی  دنداتفا و  شوج  بنج و  هب  همه  رابکی  دناهدناوخ . ار  ناتـسود  دیئامرفب ! تفگ - : یـسک  اههلپ  يالاب  زا  هک  دوب . هدش  کیرات 
يور رب  هک  یئاهنآ  دندوب و  قاتا  نیئاپ  ياج  ناهاوخ  رتشیب  دنتفرگ و  یئاج  دوخ  يارب  کی  ره  و  دنتفر . قاتا  نورد  هب  هدرک  شیپ  سپ و 

رس و شبنج  اب  تشاذگ و  شمشچ  رب  ار  شتسد  ود  ءاهبلادبع  دنتسشن  همه  نوچ  دنتـسشن  نیمز  رب  قاتا  نایم  دماین  ناشریگ  اج ، یلدنص 
هک اهنآ  تفرورف . هشیدنا  رد  تسب و  ار  دوخ  نامشچ  سپس  داد و  یلدنـص  هب  تشپ  تفگ . دمآشوخ  دنارذگ و  هدید  زا  ار  همه  هاگن ،

ناشنایم رد  ياهدنبنج  یتفگ  هک  نانچ  دمآیمنرب  یسک  زا  یئاوآ  هتـسبورف  مد  هتـسشن و  هنیـس  رب  تسد  مارآ  شوماخ و  دندوب  شنوماریپ 
يراگزور تسا . هتسیاب  اج  همه  رد  تسا و  راک  ره  ناج  تسا و  یفرگش  يورین  نادزی  ینابیتشپ  تفگ : دروآرب و  رس  یمد  زا  سپ  تسین 

راکـش رد  ار  دوخ  راگزور  لاس  هاجنپ  هک  ازریم  رومیت  ماـن  هب  دوب  یناریا  يهدازهاـش  کـی  مدوب  لاـسدرخ  كدوک  مدوب و  دادـغب  رد  هک 
زج مدوب  هدـیدن  یئاج  رد  نم  هک  دنتـسه  ياهژیو  يهتـسد  اهیباغرم  نآ  درکیم  یباغرم  راکـش  هلجد  رانک  رد  زور  کی  دوب . هدـنارذگ 

هناشن ار  اهنآ  زا  یکی  ازریم  رومیت  دنیآیم . نوریب  دنوریم و  بآ  ریز  دنـشبنج  رد  هتـسویپ  اهنیا  هچایرد . رانک  ایربط  رد  شیپ  لاس  دنچ 
نم دـنزب . ار  اـهنآ  زا  یکی  تسناوتن  درک  هچ  ره  هدروآرد  رـس  رتولج  یکدـنا  دوب و  هتفر  بآ  ریز  یباـغرم  درک  اـهر  ار  ریت  نوچ  تفرگ 

مدز و ار  اهیباغرم  زا  یکی  شجنـس  نیا  اب  دروآیم . نوریب  بآ  زا  رـس  یباغرم  هک  متفرگ  هناشن  ار  یئاج  متفرگ و  شتـسد  زا  ار  گنفت 
هتسویپ اهنیا  هک  دیدید  امـش  متفگ : يدز ؟ ار  اهنیا  هنوگچ  دیـسرپ - : دش ! تفگـش  رد  هدازهاش  ار  یمراهچ  یموس و  یمود و  نینچ  مه 

هب ور  ازریم  رومیت  دـنیآیم . نوریب  بآ  زا  اهنآ  هک  متفرگ  هناشن  ار  یئاـج  نم  دروخب . اـهنآ  هب  ریت  اـت  دـننامیمن  بآ  يور  دنـشبنج و  رد 
، ] مایچراکش نم  تسا  لاس  هاجنپ  دنراد ، ار  نادزی  ینابیتشپ  راک  ره  رد  اهیباب  نیا  تفگ - : درک و  دوب  شرـس  تشپ  رد  هک  دوخ  رکون 
هک دـینیبب  تفگ : درک و  همه  هب  يور  سپـس  دز ! ار  اـهنآ  يهمه  یباـب  هچب  کـی  منزب  ار  اـهیباغرم  نـیا  زا  یکی  متـسناوتن  هحفص 318 ]

نخـسشوخ و یلو  دوب  رونخـس  دوب و  غلبم  درم  نیا  ناوخب ! تفگ : درکور و  هدابآ  نایئاهب  زا  یکی  هب  هاگنآ  دنکیم . هچ  ادـخ  ینابیتشپ 
زا مه  و  ناوخب ! تفگ : يرگید  هب  ءاهبلادـبع  نآ  زا  سپ  دروآ . هوتـس  هب  ار  همه  دـناوخ و  يزارد  رود و  يهماـکچ  کـی  دوبن . دنمـشناد 
ره دنتـساخرب  اج  زا  همه  نخـس  نیا  زا  هللا » ناما  یف  : » تفگ ءاهبلادبع  دیـسر ، نایاپ  هب  نوچ  دناوخ و  يزیچ  ادخ  ساپـس  رد  ءاهب  نانخس 

يرایتسد هب  موس  زور  میتشاد ... ولپ  همیق  ماش  بش  نآ  میتسشن . ماش  زیم  درگادرگ  میدمآ و  هناخرفاسم  هب  مه  ام  و  تفر ، یئوس  هب  یـسک 
داد : راب  منک . شکشیپ  دندوب  هداد  ناتسود  هک  یئاههمان  اهیناگدرپس و  ات  مورب  ءاهبلادبع  دزن  هب  اهنت  هک  متساوخ  راب  یقوش 

یصوصخ تاقالم 

ناتـسود زا  یـضعب  هک  یئایـشا  متفر  دنتـساوخ ، ارم  رهظ  زا  لـبق  دـش . رداـص  نذا  متـساوخ ... هزاـجا  يدـنفا » قوش   » طـسوت هب  موـس  زور 
دوب عوقم  نیرتهب  هک  باوج  ضرع  تقو  رد  انمض  و  دیدیشک ... تمحز  تفگ : تفریذپ و  فطل  اب  مدرک ، میلـست  دندوب  هدرک  شکـشیپ 

ضرع هب  درادـن ... !! یلاکـشا  مدـید  درک ؟ هاگن  دوشیم  منیبب  ات  متخود  هدـید  ءاهبلادـبع  يور  مشچ و  هب  ماـمت  هحفـص 319 ] تقد [  اب 
الثم دوب . راجاق  نیطالـس  رابرد  زا  رییغت  رـصتخم  اب  کـچوک  یتیاـکح  ءاـهب  لاوحا  عاـضوا و  نوریب و  نوردـنا و  لیکـشت  هک  مناـسریم 
بقل ایلع  يهقرو  دـش و  مناخ  هیئاهب  اهدـعب  هک  مناخ -  ناطلـس  ءاهبلادـبع و  رداـمان  مناـخ  هباون  یکی  تشاد : مرح  راـهچ  اـی  هس  هللاءاـهب 
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ایلع هقرو  هک  دـنداد  عالطا  ام  هب  داد »! بقل  ایلع  دـهم  ار  وا  هللاءاهب  هک  هیلامج  مراهچ  ... » مناـخ رهوگ  موس  یجاـب ... مناـخ  مود  تفرگ - 
. میتخادنا هارب  اهنویـش  میدش و  نیگهودـنا  همه  دـناوخ . ار  فارگلت  تشذـگرد و  ناهج  زا  ءاهبلادـبع  هک  دـناهدرک  فارگلت  ءاهب  رتخد 
زا کی  چیه  دش . دهاوخ  هتـسناد  يدوز  هب  متفگ  تسیچ ؟ نیا  زا  سپ  ام  تسیاب  دندیـسرپ : نم  زا  دنتخود و  نم  هب  مشچ  رـسارس  هاگنآ 
هک یئاهزور  رد  شگرم  زا  شیپ  لاس  دـنچ  وا  هک  اریز  دـیامن  نیـشناج  ار  یـسک  دوخ ، زا  سپ  ءاهبلادـبع  هک  دـندرکیمن  نامگ  نایئاهب 
نم زا  سپ  هک  تشون  نایئاهب  هب  دـنارب  نازیف  هب  اکع  زا  ار  وا  تساوخیم  دوب و  هدـش  نامگدـب  وا  يهراـبرد  یناـمثع  هاـشداپ  دـیمحلادبع 

رب یمان  یسک  دناوتیمن  ورچیه  هب  دشاب و  یتسرپرـس  تیالو »  » دنچ ره  دهاوخب  یهاگیاپ  دناوخب و  دوخ  هب  ار  ناوریپ  هک  دسرن  ار  یـسک 
ار نت  هن  دوخ  نایم  زا  نایئاهب  هک  تسا  نینچ  نآ  داتفا و  دهاوخ  تسا  هداد  یهگآ  نآ  زا  ءاهب  هک  لدع » تیب   » تسد هب  اهراک  دهنب . دوخ 

يوس زا  تسرد و  تسار و  دـنیوگب  هچ  ره  اهنآ  دـنریگ و  تسد  هب  ار  اـهراک  داـشگ  تسب و  اـت  دـننزگیمرب  تسا  هداد  هک  يروتـسد  هب 
فارگلت زور  دنچ  زا  سپ  دندوب . نآ  هار  هب  مشچ  دنتـسنادیم و  ءاهبلادبع  ءاهب و  نانخـس  يور  زا  نایئاهب  هچ  نآ  دوب  نیا  تسا . دنوادخ 

رد هدناسانش و  ار  دوخ  نیشناج  نآ  رد  دناهتشاذگ و  اج  هحفص 320 ] هب [  دوخ  زا  ياهمانتساوخ  ءاهبلادبع  هک  دیسر  ایلع  يهقرو  زا  رگید 
چیه دایب  هک  يزیچ  دیـشیدنایم  يزیچ  هب  دزیم و  ییأر  سک  ره  اـهزور  نیرد  دـش . دـهاوخ  هدـناوخ  ءاهبلادـبع  تشذـگرد  ملهچ  زور 
نایم رد  افیح  رد  مکی  لهچ و  زور  رد  دوب . یقوش  ینیـشناج  درکیمن ، رواب  یـسک  دنتفگیم  رگا  تسـشنیمن و  لد  هب  دـمآیمن و  سک 

همانتـساوخ تشونور  و  تسا !! ءاهبلادـبع  نیـشناج  یقوش  هک  دیـسر  فارگلت  ایلع  يهقرو  زا  رگید  راب  دـندناوخ و  ار  همانتـساوخ  ناـیئاهب 
دندرک هدامآ  ار  مدرم  نوسفا  گنرین و  اب  شاهتسد  راد و  ایلع و  يهقرو  یلو  دندروخرب  دیون  نیا  هب  یتفگـش  اب  نایئاهب  دوشیم . هداتـسرف 

یلو دـندرک  هدوسآ  ار  دوخ  دـنتفریذپ و  نایئاهب  رتشیب  دیـسر  همانتـساوخ  ياهگرب  تشونور  هک  يزور  دـنریذپب . ار  یقوش  یتسرپرـس  هک 
هحفص 323 ] تسا [ . یگتخاس  همانتساوخ  نیا  دنتفگ  دنتفرن و  راب  ریز  واکجنک  نایئاهب 

تیئاهب زا  ناتسلگنا  تلود  تیامح 

هراشا

يارب ار  يواگ  یباصق  زیربت ، نامزلابحاص »  » نادـیم رد  دوب  هتـسب  زیربت  راجت  رب  تایلام  ریبکریما  هک  یماگنه  هاـش  نیدلارـصان  ناـمز  رد 
داتفایب و مد  رد  دشک  نوریب  ار  ناویح  تساوخ  باصق  نوچ  دیدرگ . هدنهانپ  رمالابحاص »  » يهعقب هب  تخیسگ و  دنبواگ  دربیم ، نتشک 

رمـالابحاص ترـضح  دـنتفگ : مدرم  تخیرگ . یلوتم  نسح  ازریم  يهناـخ  هب  هرـسکی  اـج  نآ  زا  اـجنآ  زا  بحاـصیب  ناویح  داد و  ناـج 
هدـش رمالابحاص  رهـش  زیربت  هک  دـنتفگ  یمه  تینهت  مدرم  دوب و  تاولـص  گـناب  غارچ و  رپ  اـهناکد  يهمه  درک ... هزجعم  مالـسلاهیلع 

، دوب هدرب  حاتفریم  ار  واگ  نآ  دـسیونیم : دوب  شیامن  يهنحـص  نیا  رظان  هک  ازریم  ردان  تسا ... فاعم  ماکح  مکح  تاـیلام و  زا  نیارباـنب 
، دندوبر یمه  كربت  هب  ناویح  نآ  يهعیق  و  دندز ، یمه  هسوب  ناویح  نآ  مس  رب  دنتفر و  یمه  جوف  هتخادنا  وا  رب  ریمـشک  يهتفاب  زا  یلج 

اجنآ دنتخیوایب ، داتـسرفب و  رولب  یغارچلهچ  سیلگنا  ریفـس  هک  یئاج  هب  ات  دندربیمه  رذن  هب  اههدرپ  اهنادغارچ و  ياج  نادب  ناگرزب 
روک نالف  هک  دنتفگیمه  رگید  يهزجعم  هزور  همه  دندمآیمه . ترایز  هب  یشواچ  اب  جوف  جوف  یحاون  مدرم  هتـشامگب  اهـشارف  مادخ و 

ار هام  کی  ات  دندیـشخب . توق  یمه  رتشیب  راک  نیدـب  ناگرزب  زا  یخرب  تفرگ . ياپ  گنل  نالف  و  دـمآ ، نابز  هب  گـنگ  نـالف  دـش ، اـنیب 
؟ تشاد ندز  مد  يارای  اجک  ار  نارمکح  دندوبن و  رادرب  تسد  مدرم  اما  درمهب . واگ  يدزیا  ياضق  زا  دـنک ... نیا  رد  ینخـس  دوبن  تردـق 

زیچ هک  باب ] يزاریش  دمحمیلع  دیس   ] ظعاو نیا  دیاقع  لوصا  رگا  دینک ...«  هسیاقم  تاحفص 111 و 6-245 ) زیربت  يایفارغج  خیرات و  )
دهاوخ لاوز  هب  ور  هدش و  راکـشآ  شندوب  تیمهایب  کش  نودب  دوش ، هتـشاذگ  شدوخ  لاح  هب  درادـن و  هحفـص 324 ] رب [  رد  ياهزات 

ربارب  ) هیروـف 1850 نارهت  يهرامـش 20  دـشخب ... یئاهر  تفخ  تبوقع و  زا  ار  ناـنآ  دـناوتیم  هک  تسا  تبوقع  رجز و  طـقف  تشاذـگ 
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تقو يهجراخ  روما -  ریزو  دروغلب -  درل  سیلگنا . يهجراخ  ترازو  يهنامرحم  دانـسا  يهعومجم  زا  لـقن  هب  یـسمش ) هام 1228  نمهب 
هک دومن  يدج  دیکأت  رداص و  نیطسلف  رد  سیلگنا  نوشق  يهدنامرف  یبنلا  لارنج  هب  یفارگلت  روتسد  ربخ  لوصو  مایا  نامه  رد  ناتسلگنا .
زا سپ  ( » Sir Knighthood  ) هیلاوش درل  [ . 243 « ] دشوکب نآ  ناتسود  هلئاع و  ءاهبلادبع و  ترضح ، تنایـص  ظفح و  رد  اوق  عیمج  اب 
هب تبـسن  مایا  نآ  رد  ءاهبلادـبع  ترـضح  هک  یئاهبنارگ  تامدـخ  زا  ناتـسلگنا  تموکح  ءایلوا  لاتق  برح و  هرئان  ءافطا  گنج و  مامتحا 

مارتحا و بتارم  دـندمآرب و  ریدـقت  ماقم  رد  دـندوب ، هدومرف  لوذـبم  نیمزرـس  نآ  مدرم  مالآ  بئاصم و  فیفخت  سدـقا و  ضرا  نینکاس 
ترضح روکذم  تلود  فرط  زا  صوصخم  ناشفادها  و  هیلارش ] ینعم  هب   ] Knight Hood دوه تیان  بقل  میدقت  اب  ار  شیوخ  میرکت 
ماشتحا رپ  لافخا  نآ  رد  دـیدرگ و  رازگرب  افیح  رد  سیلگنا  مکاح  تماقا  لحم  رد  لیلجت  فیرـشت و  اب  رما  نیا  دنتـشاد و  زاربا  كراـبم 

باتک يدنفا ، یقوش  دندومن ». تکرـش  مسارم  ماجنا  رد  هدیناسر و  مه  هب  روضح  هفلتخم  بوعـش  للم و  زا  موق  مظاعا  لاجر و  زا  یعمج 
يدـیل نابز  زا  ارجام  حرـش  يدـنفا : ساـبع  هب  درل ] « ] Sir  » رـس بـقل  ناـشن Knight Hood و  ياـطعا  مسارم  هحفـص 229  عیدب  نرق 

یناـمرهق لادـم  کـی  ءاهبلادـبع  هب  دـنکیم  ینادردـق  ناـنامرهق  لاـمعا  زا  هک  شایلومعم  هیور  بسح  رب  ناتـسلگنا  تموکح  دـیلفنالب :
لوبق هاشداپ  کی  فرط  زا  یتامارتحا  تافیرـشت  کی  ناونع  هب  ار  راختفا  نیا  ءاهبلادـبع ]  ] هدربمان هک  داد  دوه » تیان   » Knight Hood

نیطسلف ضرا  رد  ناتسلگنا  تقو  هاشداپ  مجنپ -  ژرژ  تمظع  يارب  يدنفا » سابع  رس   » Sir بقل تفایرد  لابق  رد  مه  يدنفا  سابع  دومن .
سکعنم یبتاکم  باتک  رد  هک  یحول  لاسرا  نمـض  ناتـسلگنا  هاـشداپ  هب  ار  شیوخ  تیدوبع  يراـثنناج و  دـش و  لوغـشم  یئوگاـعد  هب 

... میوگیم ساپـس  رکـش و  ار  وت  نم  تسا و  هدـش  اپرب  نیمزرـس  نیا  رد  تلادـع  يهدرپارـس  اـهلاراب   » حول يهمجرت  دومن . مـالعا  تسا ،
رادیاپ نیطـسلف ]  ] لیلج میلقا  نیا  رب  ار  وا  هیاپدـنلب  يهیاس  رادـب و  دـیؤم  تینامحر  تاقیفوت  هب  ار  مجنپ  ژرژ  گرزب  روطارپما  اراگدرورپ 

دوخ تیاهن  رد  ءاهبلادبع  هک  دش  نیشتآ  مرگ و  نانچ  نآ  نایرج  نیا  زا  سپ  سیلگنا  نادرمتلود  ءاهبلادبع و  طباور  هحفص 325 ] زاس [ »
... متـسه یـضار  سیلگنا  تلود  تلم و  زا  و  دیوگیم : سیلگنا  تلود  ربارب  رد  تیدوبع  یگدنب و  لامک  رد  لاح  نیع  رد  ینیبیگرزب و 
زا يدوز  هب  هک  دـسریم  ياهجرد  هب  هجیتن  دوشیم ، لصاح  ماـت  طاـبترا  تسا ، سیلگنا  ناریا و  نیب  تفلا  ببـس  اـجنیا  نم  ندـمآ  نیا 

گنج مامتخا  زا  سپ  [ . » 244 ...« ] دنکیم ادف  ناریا  يارب  ار  دوخ  سیلگنا  روطنیمه  دنکیم ، ادف  سیلگنا  يارب  ار  دوخ  ناج  ناریا  دارفا 
ضرا نینکاس  هب  تبسن  مایا  نآ  رد  ءاهبلادبع  ترـضح  هک  یئاهبنارگ  تامدخ  زا  ناتـسلگنا  تموکح  ءایلوا  لاتق  برح و  يهرئان  ءافطا  و 

ار شیوخ  میرکت  مارتحا و  بتارم  دندمآرب و  ریدقت  ماقم  رد  دندوب ، هدومرف  لوذبم  نیمزرـس  نآ  مدرم  مالآ  بئاصم و  فیفخت  سدـقا و 
اب رما  نیا  دنتـشاد و  زاربا  كرابم  روضح  روکذـم  تلود  فرط  زا  صوصخم  ناشفادـها  دوه Knight Hood و  تیان  بقل  میدـقت  اب 

للم زا  موق  مظاعا  لاجر و  زا  یعمج  ماشتحارپ  لافخا  نآ  رد  دیدرگ و  رازگرب  افیح  رد  سیلگنا  مکاح  تماقا  لحم  رد  لیلجت  فیرشت و 
هحفص 326] هحفـص 299 [  عیدب  نرق  باتک  يدنفا ، یقوش  دندومن ». تکرـش  مسارم  ماجنا  رد  هدیناسر و  مهب  روضح  هفلتخم  بوعـش  و 

نیا ءاهبلادبع ]  ] هدربمان هک  داد  دوه » تیان   » Knight Hood ینامرهق لادم  کی  ءاهبلادبع  هب  دنکیم  ینادردـق  نانامرهق  لامعا  زا  هک 
سابع رسپ   » Sir بقل تفایرد  لابق  رد  مه  يدـنفا  سابع  دومن . لوبق  هاشداپ  کی  فرط  زا  یتامارتحا  تافیرـشت  کی  ناونع  هب  ار  راختفا 

دش و لوغـشم  یئوگاعد  هب  نیطـسلف  ضرا  رد  ناتـسلگنا  لاوزیب  ياقب  همادا  ناتـسلگنا و  تقو  هاشداپ  مجنپ -  ژرژ  تمظع  يارب  يدنفا »
قدارس نا  مهللا  هللا  وه  تسا . سکعنم  بیتاکم  باتک  رد  هک  یحول  لاسرا  نمض  ناتـسلگنا  هاشداپ  هب  ار  شیوخ  تیدوبع  يراثن و  ناج 

ۀلداعلا و ۀطلـسلا  هذه  لولح  یلع  كدمحن  كرکـشن و  اهبراغم و  اهقراشم و  یف  ۀسدقملا  ضرالا  هذـه  یلع  اهبانطا  تبرـض  دـق  لدـعلا 
کناقیفوتب ارتلکنا  لماع  سماخلا  جروج  مظعالا  روطارپمالا  دـیأ  مهللا  ۀـیربلا -  ۀمالـس  ۀـیعرلا و  ۀـحار  یف  ةوقلا  ۀـلذابلا  ةرهاـقلا  ۀـلودلا 

 - يهرامش 20 [ » هحفص 327 ربمسد 1918(ع ع [ ) افیح 17  میرکلا  زیزعلا  یلاعتملا  ردتقملا  تنأ  کنا  کتیامح  کنوص و  ۀـینامحرلا و 
ياولب هک ، مناسرب  درل  بانج  عالطا  هب  مراد  راختفا  درل  بانج  [ . 245 [ ] یسمش هام 1228  نمهب  اب 23  ربارب  «] يهیروف 1850  12 نارهت - 

. دـش نآ  ندــناشنورف  هـب  قـفوم  یناـحور  تاـماقم  کـمک  اـب  رهــش  نآ  مکاـح  ماجنارــس  هـک  تسوـیپ ، عوـقو  هـب  دزی  رد  اریخا  یتـخس 
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مکاح هک  دندرک  عامتجا  رهش  رد  يریثک  دادعت  نانچ  اب  دندوب و  یباب »  » هب موسوم  دیدج  کلسم  ناهاوخاوه  شروش ، نیا  ناگدنزیگنارب 
يرگیباب تفرشیپ  دندوب  هدش  هجوتم  هک  اهالم  نایم  نیا  رد  دش . هرصاحم  نایـشروش  فرط  زا  زین  كرا  اما  دربب . هانپ  كرا  هب  دش  روبجم 

هقرف رب  هلمح  هب  نید  زا  عاـفد  ماـن  هب  ار  تما  دـنهد و  تاـجن  ار  مکاـح  دـنتفرگ  میمـصت  تسا ، ناـشدوخ  ذوفن  تعفر و  لاوز  يهلزنم  هب 
هک ار  ياهمان  نم  دـنتخیرگ . رواجم -  تلاـیا  ناـمرک -  هب  راـچان  دـندش و  بولغم  اـهیباب  دروخ  دز و  نیا  رد  دـندرک . توعد  ناـنیدیب 

يهتفـشآ عضو  هدرک و  کمک  ياـضاقت  ساـمتلا  اـب  هماـن  نیا  رد  يو  ماهدـید ، تسا  هتـشون  نارهت  رد  شناتـسود  زا  یکی  هب  دزی  مکاـح 
هک نآ  نودـب  یتح  هداد و  افعتـسا  دوخ  بصنم  زا  همان  نیا  لابند  هب  يو  تسا . هتخاس  سکعنم  ادـیدش  ناـیباب  ربارب  رد  ار  دوخ  تموکح 

شرتسگ طسب و  فرـش  رد  ناریا  رد  دیدج  نید  نیا  دیاقع  هک  دسریم  رظن  هب  تسا . هتفگ  كرت  ار  دزی  دوش  يریگهرانک  يهزاجا  رظتنم 
ینادـنز ناجیابرذآ  رد  هتـسب  دوخ  هب  تسا ) باب  ناونع  روظنم   ) ار یلعج  مسا  نیا  تسا و  زاریـش  لـها  هک  هقرف  نیا  سـسؤم  باـب  تسا .

دیدـج لوصا  ناوریپ  نایم  رد  ابلاغ  هحفـص 328 ] هک [  ییابیکـش  ای  بصعت  اب  هک  دراد  ینادـیرم  یگرزب  رهـش  ره  رد  یلو  تسا ، [ 246]
نیمضت تشهب  هب  ار  ناشدورو  یگرم  نینچ  نوچ  دنورب ، زین  گرم  لابقتـسا  هب  یتح  ناشهزات  دیاقع  تابثا  رد  ات  دناهدامآ  دوشیم ، هدید 

رارق یلو  هدش ، دیدپان  مدرم  راظنا  رد  هک  تسا ، نایعیـش  ماما  نیرخآ  دوعوم  يدهم  نامه  يو  هک  تسا  هتـشاد  مالعا  باب  دوخ  دنکیم .
تمرح وا  هب  یبهذـم  ياوشیپ  ناونع  هب  اهنت  هن  هک   ) يو نادـیرم  نیب  شماکحا ، هک  تسا  یعدـم  و  دوش . رادـیدپ  نیمز  رد  هراـبود  تسا 

( دـنیامنیم تعاطا  زین  دـنهنب  ندرگ  ار  شتیدوبع  غوط  دـیاب  نیطالـس  ریاس  هک  ناـهج  رـصع  ناطلـس  ناونع  هب  يو  زا  هکلب  دـنراذگیم ،
. تسا عامتجا  لاح  هب  رـضم  هک  دـناهدرک  رایتخا  زین  يرگید  لوصا  اـهنآ  محازم ، نیرتکد  نیا  رب  هوـالع  دـشابیم . نآرق  نیمارف  نیـشناج 

امرفمکح ایند  رب  نیسدقم  تنطلـس  دیاب  تسا و  هدوب  یهلا  تیـشم  يهجیتن  اهنآ  یقرت  تفرـشیپ و  هک  دننکیم  روصت  کلـسم  نیا  ناوریپ 
ینامسآ ماهلا  لالدتـسا و  دننک . بحاصت  دشاب -  هک  يوحن  ره  هب  ار -  رافک  تورث  لام و  هک  تساور  انوناق  نیـسدقم  نیا  رب  سپ  دشاب .

رگا تسا . هدشن  راهظا  انلع  ریـشمش  روز  هب  بهذم  رییغت  زا  زونه  اذل  تسا ، باب  تیرومأم  رد  داقتعا  لوصح  هشیدنا و  ءاقلا  یلعف  لئاسو 
هب ور  هدش و  راکشآ  شندوب  تیمهایب  کش  نودب  دوش ، هتشاذگ  شدوخ  لاح  هب  درادن ، ربرد  ياهزات  زیچ  هک  ظعاو ، نیا  دیاقع  لوصا 

اهبهذملا دیدج  نیا  هناتخبدب  و  دشخب . ییاهر  تفخ  لوفا و  زا  ار  نانآ  دناوتیم  هک  تسا  تبوقع  رجز و  طقف  تشاذـگ  دـهاوخ  لاوز 
هب ود  ره  یفرع  یعرش و  تاماقم  اذل  تسا ، فاطعنا  لباقریغ  ینییآ  دترم ، ناملسم  تبوقع  رد  هک  دنتـسه ، مالـسا  نید  ناوریپ  زا  یگمه 

یتح هکنآ  نودـب  مدرم ، تاـقبط  يهمه  نیب  نارهت ، رد  بهذـم  نیا  هک  دـیآیم  رب  نینچ  نیارق  زا  دنتـسه . هقـالعیذ  هقرف  نیا  عمق  علق و 
هب دوریم ، روصت  رهـش ، نیا  رد  نانآ  دادـعت  تسا . هدرک  بسک  ینادـیرم  دـشاب ، هتـشاذگ  در  تسد  زین  تباث  ماظنهدایپ  هناـخپوت و  يور 
درل بانج  زیچان  رکاچ  نیرتداـقنم  درل - ! باـنج  مارتحا -  نیرتگرزب  اـب  هک  مراد  راـختفا  هحفـص 329 ] ددرگ [ . غلاـب  رفن  رازه  ود  بیرق 

. سنوتیس  1.1 یجرتسم . هب  تشونور  نوتسرملاپ -  درل  بانج  هب  نئوژ 1850   21 نارهت -  کیدزن  يودرا  يهرامش 72 -  [ . 247  ] مشاب
يهمیمـض رد  يوتحم  بلاطم  مراد . لاسرا  باب »  » دیدج کلـسم  يهرابرد  یحرـش  مراد ، راختفا  بناجنیا  درل ، بانج  تامیلعت  بسح  رب 

نآ بلاطم  تحـص  رد  یکـش  نم  هتبلا  و  تسا ، هدش  هداد  نم  هب  باب  نادیرم  زا  نت  کی  طسوت  هک  دـش ، هتفرگ  یحرـش  زا  کی ، هرامش 
هک تسا  بهاذم  نیرتهداس  نیا  هلمج : کی  رد  دشاب . قثوم  دناوتیمن  هدش و  جارختسا  دزی  گرزب  دهتجم  کی  همان  زا  مود  حرش  مرادن .
اب هک  مراد  راـختفا  دوشیم . هصـالخ  رـشب ، لاـمعا  يهیلک  رـش و  ریخ و  هب  تبـسن  قلطم  يدـیقال  مسینومک و  مسیلاـیرتام ، رد  نآ  لوـصا 

اب 31 ربارب   ] نئوژ 1850  21 گنهرـس - ... بیان  نارهت -  کیدزن  يودرا  [ . 248  ] مشاب امـش  زیچان  رکاچ  نیرتداقنم  مارتحا ، نیرتگرزب 
یسمش ] دادرخ 1229 

يرگیباب زا  یحرش 

تسا و لاس  ود  یس و  شنس  دوب . رجات  رهـش  نآ  رد  شردپ  تسا . زاریـش  لها  یناریا و  يو  تسا . دمحمیلع  ازریم  شایعقاو  مسا  باب ،

تیئاهب عماج  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما نیمهدزاود  نامز ، بحاص  درذگیم . لاس  شش  تسا ، هدرک  مالعا  دوعوم  يدهم  ماما  ای  نامز ، بحاص  ار  شدوخ  هک  نامز  نآ  زا 
رد هک  دـشابیم ، يو  تشپ  رد  تشپ  باقعا  زا  و  مالـسا ) ربمایپ   ) دـمحم داـماد  یلع ، نانیـشناج  يهلـسلس  رد  تسادـخ . گرزب  تیآ  اـی 
يو و  تسا ، رد »  » ینعم هب  یبرع  نابز  رد  باب » . » دوریم نتـشگزاب  راظتنا  زونه  و  تشگ ، بیاغ  شیپ ، لاـس  هاـجنپ  رازه و  کـی  دودـح 

دـصکی هک  دوریم  روصت  اما  تسا ، رفن  رازه  هاـجنپ  بیرق  دوشیم  هتفگ  شنادـیرم  هحفـص 330 ] تسا [ . شناد  رد »  » هک دـنکیم  اعدا 
، هقرف نیا  دارفا  دنربیم . رسهب  ناتسدرک  رد  زین  يدادعت  دناهدش و  شخپ  ناریا  رـسارس  رد  دارفا  نیا  دشاب . رتکیدزن  تقیقح  هب  رفن  رازه 

يرهاظ ینعم  طقف  هظحل  نیا  ات  هک  تسا  یعدم  باب  یلو  دندقتعم ، نآرق  یهلا  لوصا  هب  و  دـنراد ، لوبق  ربمغیپ  کی  ناونع  هب  ار  دـمحم 
رد هک  نانچ  اهنیا  يهمه  هب  دهد . حیـضوت  ار  ادخ  مالک  یهلا  رهوج  یعقاو و  زومر  ات  تسا  هدـمآ  وا  کنیا  یلو  دـشیم . هدـیمهف  نآرق 

مالعا باب  تسا . ینعمیب  ناـنآ -  تاـغیلبت  تاداـقتعا و  رد  یهلا - » لوصا   » و ربمغیپ »  » تاـملک دـش -  دـهاوخ  هظحـالم  يدـعب  تمـسق 
رب نونکا  یلو  تسا ، هدوب  بجاو  اهیندروخ  رد  مارح  لالح و  هزور و  زاـمن و  يهراـبرد  مالـسا  لوصا  يهیلک  هظحل  نیا  اـت  هک  درادیم 

یلو دناوخن ، ای  دناوخب  زامن  دوخ  تالیامت  بسح  رب  تسا  نکمم  سک  ره  تسین . بجاو  زامن  هک : دراد  مالعا  ات  تسا  هدـش  ردـقم  يو 
و تسا ، یغلم  خوسنم و  همه  اهزور  ریاس  ناضمر و  هام  زور  یـس  يهزور  دنک . رکف  تیهولا »  » هب ای  ادخ  هب  هشیمه  دیاب  سک  ره  عقاو  رد 
دشاب و هدوب  كرتشم  هشیمه  دیاب  لام  اهیباب  نیب  یلو  تسا ، زیاج  همه  هب  تبـسن  هقدص  نداد  دوریم . رامـش  هب  لالح  ییاذغ  هنوگهمه 
، تسا جیار  ناناملـسم  نیب  هک  روط  نآ  مارح ، لالح و  نیب  دنتـسه و  ناسکی  مدرم  يهمه  دشاب . رتدـنمتورث  يرگید  زا  دـیابن  سک  چـیه 

بجاو تعماـجم  يارب  جاودزا  نییآ  تیاـعر  ینعی   ) تسا جرم  جره و  هب  هتخیمآ  رایـسب  یـسنج  شزیمآ  ناـیباب  نییآ  رد  تـسین . یتواـفت 
هب رگید  يدرم  رگا  و  دنربیم . رـسهب  رگید  کی  اب  نز -  نآ  زا  شیب  هن  و  دـهاوخب -  ناشلد  هک  تقو  ره  ات  نز  کی  درم و  کی  تسین ،)
مه نز  دشاب ، هتشاد  نز  هزادنایب  تسا  نکمم  درم  دنک . تقفاوم  رما  نیا  اب  هک  يدرم  اب  هن  تسا  نز  رایتخا  هب  دوش ، لیام  نز  نآ  کلمت 

تعیبط هک  يزایتما  يانثتسا  هب  درادن ، دوجو  یتاقبط  زایتما  تسا . زاجم  دنتسین  یباب  هک  یناسک  يهیلک  لاوما  طبـض  دراد . ار  هزاجا  نیمه 
نیا نآ  تسا و  هدش  لعج  اهناملسم  طسوت  هک  دراد  دوجو  غورد  کی  تسا . هداهن  هعیدو  هب  رشب  داهن  رد  روعش  مهف و  فالتخا  ظاحل  زا 

اج نیا  رد  دشابیم . مامعاینب  نیب  تسا  زاجم  هک  یتبراقم  نیرتکیدزن  هک  یتروص  رد  تسا . حابم  رگیدکی  اب  مراحم  تبراقم  هک  تسا 
يهمه رـشب و  تسانف . یتسین و  عقاو  رد  هحفـص 331 ] رـشب [  ریدقت  تسین . حرطم  زین  تمایق  زور  نیاربانب  درادـن . دوجو  تشهب  ای  منهج 

ره هک  اهیفوص  حالطـصا   ) تسادخ زیچ  همه  دش . دهاوخ  بوذجم  تیهولا  رد  انثتـسا  نودب  زیچ -  همه  هصالخ  تاتابن -  تادوجوم و 
، تسایند نیمه  رد  تشهب  تذل  منهج و  تبوقع  تسا . تیهولا  زا  یئزج  بوذجم  نیاربانب  و  دننکیم ،) یقلت  ادخ  زا  یساکعنا  ار  يزیچ 

رگیدکی اب  رـشب  دارفا  تابـسانم  رد  نایباب  هک  يزیچ  اهنت  درادن . دوجو  يوقت  ناونع  هب  يزیچ  صوصخ  هب  و  تیـصعم ، ناونع  هب  يزیچ  و 
روز لامعا  یلو  تسا ، حیحص  يرگیباب  هب  ندیورگ  دوریم . رامـش  هب  يو  نوناق  اهزیچ  يهمه  رد  رـشب  يهدارا  هک  تسنیا  دنراد  رظن  رد 

نینچمه و  دنتسه ، شنادیرم  باب و  نانمشد  اهنآ  اریز  دشابیم ، زاجم  دراوم  يهمه  رد  ناشلتق  هک  ناناملـسم  هب  تبـسن  رگم  تسین  زاجم 
لیلد اهنت  زیچ ، همه  هب  تبـسن  ندوب  دیقال  نیع  رد  دوش . ارجا  دیاب  دـتفیب و  قافتا  دـیاب  ینعی  تسا ، ینامـسآ  ریدـقت  مالـسا  بهذـم  لوفا 
عون نیرتقلطم  ارهاظ  دـنک . تفرـشیپ  تسا  نکمم  يرگیباب  زا  طقف  رـشب  هک  تسنآ  نییآ  نیا  هب  رگید  دارفا  ندـناورگ  يارب  نایباب  لیامت 

و تسادخ ، دشابن ، ای  دشاب  هدنز  هاوخ  يدارفنا ، هرذ »  » ای هدام »  » ره تسا . یکی  ادـخ  دـهدیم : لیکـشت  ار  اهنآ  داقتعا  رهوج  مسیلایرتام ،
يدوز هب  یلو  تخادرپ ، هظعوم  هب  زاریـش  رد  باب  دوب . دـهاوخ  هشیمه  و  تسه ، هشیمه  هدوب ، هشیمه  يدارفنا  زیچ  ره  و  تسادـخ ، همه 

تاـمولعم داـیز  تساـج . نآ  نونکا  هک  دـش  مازعا  تسا ) قیرهچ  هعلق  شروـظنم  هتبلا   ) ناتـسدرک ياـههوک  رد  ياهعلق  هب  دـش و  فـیقوت 
. دراذگب رانک  ار  نابز  نآ  وحن  فرـص و  هنهک  دعاوق  دیاب  يو  هک  تسا  یعدم  یلو  تسا ، دـب  وحن  فرـص و  ظاحل  زا  شایبرع  درادـن ،
رد دروخ  دز و  ماگنه  دـندوب و  مالـسا  عرـش  رد  هللاتیآ  رتکد  اـی  دـهتجم  ود  ره  هک  دـندوب  يو  فورعم  نادـیرم  زا  نت  ود  باـب  زا  سپ 
رد تساهنآ و  سیئر  هتخاس -  سانشرس  ار  دوخ  هاش  نوشق  اب  دربن  رد  دزی و  رد  اریخا  هک  ییحی -  دیس  سراف  رد  دندش . هتشک  ناردنزام 
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یقیقح باب  يو  دـیوگیم  هک  تسا  هدرک  روهظ  يرگید  یعدـم  نامرک  رد  دـنکیم . يربهر  ار  اهنآ  دـهتجم  یلعدـمحم  ياـقآ  ناـجنز 
. تشاد دنهاوخ  دوجو  يرگید  ياهباب  مه  زاب  اریز  درک ، دهاوخن  یتوافت  دوش  مادعا  باب  رگا  دـنرادیم . روفنم  ار  وا  اهیباب  یلو  تسا 

. ] دندرب نیب  زا  ار  دوخ  نافلاخم  زا  رفن  رازه  راهچ  هس  لباقم  رد  زین  اهنآ  یلو  دندیـسر ، لتق  هب  یباب  جنپ  داتفه و  دـصناپ و  ناردـنزام  رد 
ادـخ  ) ربکا هللا  دـنهدیم : خـساپ  نیریاس  گرزب ،) ادـخ   ) میظع هللا  دـیوگیم : دوشیم ، یقاطا  دراو  یباـب  کـی  هکیماـگنه  هحفص 332 ]
اهبا هللا  دنهدیم  خساپ  نیریاس  تسا ،) نیرتابیز  ادـخ   ) لمجا هللا  دـیوگیم : قاطا  هب  دورو  ماگنه  دـشاب ، نز  رگا  یباب  تسا ). نیرتگرزب 

 - دوب هتفرگ  جوا  روشک  رـساترس  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  وا -  ناوریپ  باب و  اـب  هزراـبم  هک  یلاـح  رد  [ . 249 ( ] تسا نیرتهدنشخرد  ادخ  )
نویناحور اب  طابترا  رد  هزات  لکـشم  نیا  هب  نداد  ناـماس  يارب  ار  دوخ  ياـهورین  يهمه  يزکرم  تموکح  دوب  مزـال  اـعبط  تشاد  تیمها 

هار رد  دـس  نیرتگرزب  دوخ  نویناحور  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دوزفا . روشک  یگتفـشآرب  شیپ  زا  شیب  رما  نیا  بیترت  نیدـب  دـیامن و  جیـسب 
و تسا ، هداد  ناشن  دوخ  زا  یتسایـسیب  تیافک و  مدـع  دـح  هچ  ات  يزکرم  تموکح  هک  تفاـیرد  ناوتیم  دـندوب ، ناـیباب  راـک  شرتسگ 
رد هزات  شور  نیا  ذاختا  دـش . لمع  دراو  دوخ  هنایـشان  تلود  درکیم . تیافک  باب  ناوریپ  ندرک  یثنخ  يارب  یئاهنت  هب  ورین  نامه  هنرگ 

نیا هب  ار  دوخ  يدعب  شرازگ  هتفرگ و  رارق  ناریا  رد  یـسیلگنا  یـسایس  يهدنیامن  هجوت  دروم  هک  تسا  یبلطم  هدزبوشآ ، تکلمم  کی 
درل بانج  یسمش ] هام 1229  ریت  مراهچ  اب  ربارب   ] نئوژ 1850  77 هرامـش 25 -  نارهت -  کیدزن  يودرا  تسا : هداد  صاصتخا  عوضوم 
عافد هب  تساهبهذملا  دیدج  يهژیو  هک  یصوصخم  بصعت  تریغ و  اب  رهـش ، نآ  ياهیباب  تسا . هدشن  بوکرـس  زونه  ناجنز  شروش 
تسا هدمآرد  اهنآ  فرصت  هب  البق  هک  رهش  زا  یتمـسق  ظفح  يارب  هک  دنیوگیم  [ 250  ] عبانم هحفص 333 ] دنهدیم [ . همادا  ناشدوخ  زا 
تسا یهیدب  یلو  دنسریم . لتق  هب  نیفرط  زا  يدادعت  زور  ره  دنریگیم و  کمک  رواجم  تابـصق  تاهد و  زا  هاش  نوشق  اب  هلباقم  يارب  و 

نوچ یتیمهایب  رهـش  هک  دسریمن  رظن  هب  بیجع  یمک  هتکن  نیا  امـش  رظن  هب  تشاد ، دنهاوخن  ندـش  میلـست  زج  ياهراچ  نایـشروش  هک 
سراـف رد  دـنزب ؟... شروـش  هب  تسد  دراد -  رارق  ناـجیابرذآ  نارهت و  یماـظن  عباـنم  يهمه  رظن  ریز  ـالماک  هـک  يرهـش  ینعی  ناـجنز - 

هک دوب  هدش  راطخا  اهنآ  هب  دناهدرک . هجوت  بلج  هب  عورش  رگید  راب  دندوب ، هتخیرگ  دزی  زا  ییحی  دیس  ناشربهر  تیاده  اب  هک  ییاهیباب 
قوف تلایا  رد  هنارگیغای  تکرح  ره  زا  نونکات  هتبلا  دـناهدش . کیدزن  رهـش  هب  ياهلـصاف  كدـنا  اب  نانآ  یلو  دـنوشن ، زاریـش  دراو  رگید 
ریزو یلعف  حرط  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا . مارآ  هظحل  نیا  رد  نـالکوک ، اـهنمکرت  يانثتـسا  هب  ناریا ، ياهتمـسق  ریاـس  دـناهدرک . زیهرپ 
ناریا هاش  نامرف  هب  تقوم  بترمان و  رایـسب  راودا  رد  طقف  نونکات  هک  دـشاب ، یلحاس  تالیا  اصوصخم  سراف  تـالیا  لـماک  داـیقنا  ناریا 
سیئر یناخلیا ، هیلع  المتحم  يو  یعاسم  نیتسخن  تسا . ناریا  ریزو  فدـه  نانآ  یمئاد  ندروآرد  تعاطا  هب  کنیا  اـما  دـناهداهن . ندرگ 

قالـشق قـالیی و  شروظنم   ] دـننکیم چوـک  سراـف  تسپ  یـضارا  تاـعافترا و  نیب  اـبوانتم  لـصف ، بسح  رب  هک  ییاقـشق -  گرزب  لـیا 
سانـشرس یمیدق و  رادفرط  کی  ناونع  هب  تسا  ییاقـشق  ردتقم  لیا  کی  سیئر  هک  نیا  رب  هوالع  ناخ  نیا  دوب . دهاوخ  هجوتم  دشابیم ]

زیربت هب  رصحنم  یبهذم  تاماقم  تردق  نتخاس  نوگژاو  يارب  ناریا  ریزو  یعاسم  دراد . رارق  ماظن  يهینک  ضرعم  رد  زین  ناتسلگنا  تلود 
هنهادم اب  هاگ  دـیدهت و  طسوت  هاگ  وا -  بیغرت  هار  زا  ار  هعمج  ماما  ذوفن  تسا  هدـش  قفوم  يو  زین  نارهت  رد  تسا . هحفص 334 ] هدوبن [ 

هدوب رادروخرب  نآ  زا  يو  دجـسم  نونکات  هک  تسا  یقح  نیا  دـهد . شهاک  نصحت »  » قح ندرب  نیب  زا  حرط  ربارب  رد  ندـش  میلـست  هب  - 
ققحت يارب  ناریا  ریزو  نم  يهدـیقع  هب  یلو  تسا ، فسأت  لامک  ثعاـب  نم  رظن  هب  ناریا ، رد  ملظ  دـض  عبنم  اـهنت  نیا  ندرب  نیب  زا  تسا .

فرـشا ترـضح  زا  اریخا  هک  ياهمان  دش . دهاوخ  لاکـشا  راچد  دـنکیم  روصت  رـضاح  لاح  رد  هک  هچنآ  زا  شیب  بتارم  هب  فدـه  نیا 
درل بانج  هب  نآ  نتـشاد  ضورعم  يارب  زونه  هک  یبلطم  ماهتـشاد -  تفاـیرد  يرگید  بلطم  يهراـبرد  تسا ] ناریا  ریزو  ناـمه  دوصقم  ]

ندزن مه  رب  هلرب  میمصت و  نیا  هیلع  ار  متاساسحا  متشاد ، لاسرا  هک  یخساپ  لالخ  رد  ات  تخاس ، مهارف  یتصرف  میارب  میرادن -  یگدامآ 
رد دناوتب  خساپ  نیا  هک  تسین  يدایز  دیما  اذه  عم  منک . همیمض  هلـسارم  نآ  زا  ياهجرختـسم  هک  مراد  راختفا  مراد . زاربا  نصحت »  » شور

نتفرگ رظن  رد  اب  یتح  دهد ، يرییغت  ناریا ، رـسارس  رد  یتردق  هنوگ  چیه  تراظن  نودب  قلطم و  يهطلـس  رارقتـسا  رب  ینبم  يو ، ياهحرط 
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اتردـن یناریا  کـی  اریز  دـشخب . تاـجن  نصحت  هار  نیمه  زا  ار  دوخ  ناـج  دوش  روبجم  يزور  شدوخ  هک  دراد  لاـمتحا  اـسب  هچ  هک  نیا 
هتفگ یلو  تسا ، هدش  تردابم  نصحت »  » شور وغل  يارب  یهباشم  ششوک  هب  زین  ناهفـصا  رد  دربیم . رتارف  رـضاح  تعاس  زا  ار  شراکفا 

. درادرب تسد  شاهشقن  يارجا  زا  هک  دـناهتخاس  راداو  ار  مکاح  هدـمآرب و  دوخ » قح   » نیا زا  عافد  ماـقم  رد  هناحلـسم  یلاـها  هک  دوشیم 
هجوتم مدرم  هک  یتقو  اریز  تخاس . هحفص 335 ] دهاوخ [  مهارف  یجراخ  ياهتئیه  يارب  ار  یناوارف  ياهیتحاران  تابجوم  نصحت »  » ءاغلا

نیا هب  زواجت  تمرح  دنتـسین و  ناما  رد  سپ  نیا  زا  دندشیم  نصحتم  اج  نآ  رد  نونکات  هک  رهطم  دـقارم  دـجاسم و  رد  رگید  هک  دـنوش 
ناتـسلگنا یگدنیامن  اهتئیه  هب  اعبط  دتفایم -  قافتا  یهاگ  زین  العف  هک  روطنامه  دش -  دنهاوخ  راچان  تسا ، هتفر  نیب  زا  سدقم  نکاما 

هب شتبقارم  يهنماد  هکلب  دنکیمن ، دودحم  نصحت »  » وغل هب  اهنت  ار  شتموکح  نیزاوم  ناریا  ریزو  دـنیوجب . هانپ  دـنروآ و  يور  هیـسور  و 
دنزادرپیم ییارـسناتساد  ییوگهصق و  هب  اج  نآ  رد  اهلاقن  دنوشیم و  عمج  نآ  رد  ياچ  فرـص  يارب  مدرم  هک  ییاهکنولآ  هناخهوهق و 

لحم هب  ادابم  هکنیا  سرت  زا  تسا ، هدـش  هتـسب  مدرم  يور  رب  هداس  حـیرفت  شطع و  عفر  نکاـما  نیا  رد  نونکا  تسا . هدـش  هدیـشک  زین  و 
تریـصب یتاعالطا و  عبانم  هب  دامتعا  رورغ  زا  زیربل  ار  ناریا  ریزو  دهـشم  ریخـست  دـندرگ . لدـبم  تلود  هب  تنایخ  هئطوت و  يهفطن  داقعنا 

يو قلطم  دبتسم و  يوخ  قلخ و  تسا . هتفای  شیازفا  بتارم  هب  هتشاد ، يو  هب  تبسن  هاش  هک  زین  يدامتعا  بتارم  اعبط  و  تسا ، هدرک  دوخ 
و داصتقا ، ظفح  هب  شتموکح  طیارـش  مدـناسر -  درل  بانج  رظن  هب  ـالبق  هک  روطناـمه  هک -  مسرتیم  نم  و  دـباییم ، شرتسگ  اجیردـت 
، مارتحا نیرتراشرـس  اب  هک  مراد  راـختفا  ددرگ . رـصحنم  اهـسور  يزادـناتسد  اـصوصخم  یجراـخ  یطخت  زا  ناریا  ظـفح  هب  طرفم  لـیم 

زارف زا  وا  ندش  بیغ  حالطصا  هب  و  باب »  » ندش هتـشک  يارجام  [ . 251  ] اضما لحم  مشاب . درل  بانج  زیچان  رکاچ  نیرتداقنم  درل ، باـنج 
دودحم هتـسب و  طیحم  رد  دنزیم . نماد  ار  بوشآ  شتآ  شیپ  زا  شیب  هک  تسا  ییارجام  هکلب  تسین ، نایباب  راک  نایاپ  اهنت  هن  راد  هبوچ 

ثعاب چـیه  هک  درکن  لح  ار  یلکـشم  باب  مادـعا  يزادرپهعیاش ، هعیاش و  رازاب  نتـشاد  قنور  یطابترا و  لیاسو  ندوبن  اـب  ناریا ، زور  نآ 
هراشا بلطم  نیا  هب  دوخ ، يدـعب  شرازگ  هحفـص 336 ] یط [  ناریا ، رد  سیلگنا  يهدنیامن  تشگ . زین  ياهزات  تالکـشم  لئاسم و  زورب 

هاش نوشق  نیب  هلداجم  رد  درل  بانج  یسمش ] هامریت 1229  ما  یس   ] هیوژ 1850  88 يهرامش 21 -  نارهت -  کیدزن  يودرا  تسا : هدرک 
ردـقیلاع و ناـیالم  زا  یکی  هک  ناـجنز  رد  هقرف  نیا  سیئر  تسا . هداد  يور  یترتـف  تشاد ، ناـیرج  رهـش  نیا  رد  هک  ناـجنز  ياـهیباب  و 

نم زا  دـناهدرک و  يرگیباب  هب  مهتم  غورد  هب  ار  يو  هک  تشاد  مالعا  نآ  یط  تشون و  ياهمان  نم  هب  لـبق  يدـنچ  تسا ، رهـش  سانـشرس 
ماظن ریما  يارب  دافم  نیمه  اب  زین  ياهماـن  يو  مهدـب -  تاـجن  ناـیماظن  فنع  ربج و  زا  ار  شناراـی  وا و  منک و  تعافـش  اـت  درک  شهاوخ 

شتیمیمـص ندرک  تباث  يارب  زین  وا  یلو  دریذـپب ، ار  يو  ياعدا  تسا  لـیام  هک  داد  خـساپ  صخـش  نیا  هب  ناریا  ریزو  دوب . هدرک  همیمض 
 - دوش فوطعم  طرـش  نیا  هب  هکنیا  نودب  نوشق -  زا  رگید  يهتـسد  کی  لاح  نیمه  رد  دنک . ملیـست  ار  دوخ  دیایب و  هاش  رابرد  هب  دیاب 

یعمج هتسد  کیلش  طسوت  يو  تسا . هدش  مادعا  زیربت  رد  کلسم  نیا  سسؤم  دهد . همادا  شناوریپ  يو و  يهرصاحم  هب  ات  تفای  روتسد 
اهبهذملا دیدج  ترثک  بجوم  و  دشخب ، يرتشیب  يالج  قنور و  بهذـم  نیا  هب  شگرم  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  و  دـش ، هتـشک  گنفت  اب 

مدرم دشن و  هدید  يرثا  باب  زا  مادعا  يهبوچ  رب  تسـشنورف ، رابغ  دود و  اهگنفت  کیلـش  زا  سپ  هک  یتقو  دوب : رارق  نیا  زا  هیـضق  ددرگ .
زا سپ  دوب و  هدرک  هراپ  دوب  هدش  هتسب  نآ  اب  يو  هک  ار  یبانط  اههلولگ  هکنآ  لاح  تسا : هدرک  دوعص  تاوامـس  هب  يو  هک  دنداد  راشتنا 

داقتعا هب  انب  باب  گرم  هک  دـنچ  ره  دـندروآرد ، ياپ  زا  هلولگ  برـض  هب  دـنتفای و  دوب  هدرب  هانپ  ياهشوگ  هب  هک  ار  باـب  وجتـسج  یمک 
دیس دناهتفرگ . رارق  رظن  تحت  ادیدش  سراف  رد  شناوریپ  دنک . تسیز  هشیمه  دیاب  باب  اریز  داد ، دهاوخن  رییغت  ار  هیـضق  لصا  شناوریپ ،

نوشق تالمح  رابود  البق  دـنچ  ره  دـش ، ریگتـسد  دروخ و  تسکـش  دوب  هتخیرگ  تلایا  نآ  هب  اهیباب  زا  یگرزب  ياوق  اـب  دزی  زا  هک  ییحی 
عیاجف ریخا  شروش  رد  نایوجهنتف ، نیا  ياههتـسد  رـس  هک  نیا  رد  تفرگ . تروص  يرایـسب  ياهمادـعا  دهـشم  رد  دوب . هدرک  عفد  ار  هاش 
میمعت طسب و  يوس  هب  هاش  تاهجوت  هک  دوب  رتهب  دیاش  اذه  عم  تسین  يدیدرت  هنوگ  چیه  دندوب  گرم  قحتـسم  هدـش و  بکترم  یناوارف 

ياهنادبتسم نیزاوم  هب  نیگنـس  میارج  ذخا  لیمحت و  رد  مکاح  يهدازهاش  تفریم  راظتنا  هک  روطنامه  دشیم . هداد  قوس  وفع  محرت و 
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تاره هب  دـندیزرو و  تردابم  دهـشم  كرت  هب  هداوناـخ  دـنچ  هک  دـش  نیا  لـمع  تدـش  نآ  يهجیتن  دوب و  هتـسج  هحفـص 337 ] لسوت [ 
هتـشاد رایـسب  تافلت  هدروآ و  راب  هب  یناوارف  تاراسخ  هک  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  ناسارخ  رد  دیدش  رایـسب  يهلزلز  دنچ  اریخا  دـنتخیرگ .

هک دسریم  رظن  هب  ناریا  طاقن  ریاس  و  تسا ، هدش  بوکرس  دوب  هتـسویپ  عوقو  هب  سراف ، تلایا  رد  عقاو  ناهبهب ، رد  هک  یتاشاشتغا  تسا .
داـیقنا تحت  سراـف  جـیلخ  يهنارک  رد  عقاو  تسا ) قالـشق  دوصقم   ) تسپ یـضارا  اـی  راـسمرگ  نیناوـخ  زوـنه  اـما  دـشاب . شمارآ  هب  ور 

نیرتگرزب اب  هک  مراد  راختفا  تسامرفمکح . تدش  هب  روشک  رسارس  رد  ییاضران  هک  دوش  هتفگ  قارغا  نودب  تسا  نکمم  دناهدماینرد و 
[ . 252  ] ءاضما مشاب . درل  بانج  رکاچ  نیرتداقنم  درل -  بانج  تامارتحا - 

ناجنز لباقم  یناریا  يودرا 

ياقآ هحفص 338 ] دراد [  همیمـض  يهرامش 106 -  گنهرس ... بیان  یـسمش ] رویرهش 1229  متـشه  اب  ربارب   ] توا 1850 تشونور 30 
رد و  دنراد ، فرصت  رد  ار  رهش  هلحم  کی  طقف  اهیباب  متفای . لوغشم  لحم  نیا  لباقم  ناکامک  ار  ناخدمحم  یگیبرلگیب  زورما  نم  زیزع 

یقرـش یبونج  يهیواز  اهنآ  نونکا  دناهدش . هدنار  بقع  هب  يدادعت  تفرگ ، تروص  یلامـش  راوید  زا  هک  یتلود  نوشق  ریخا  يهلمح  یط 
لخاد هب  ار  رگید  پوت  جنپ  راهچ  هدرک و  راوس  هدش  ریخست  اریخا  هک  اهجرب  يور  ار  پوت  راهچ  یگیبرلگیب  و  دنتـسه ، فرـصتم  ار  رهش 

نیا دوشیم . يربهر  تراهم  لامک  اب  و  دـشاب ، نکمم  ياهتمواقم  نیرتهناتخـسرس  هک  دـسریم  رظن  هب  اـهیباب  تمواـقم  تسا . هدرب  رهش 
دنچ ره  هک  يروط  هب  دـناهدروآرد ، تاماکحتـسا  عالق و  تروص  هب  ار  دوخ  يهلحم  لزانم  يهیلک  هدرک و  يدنبرگنـس  ار  اـج  همه  مدرم 

اب دناهدنامن ، یقاب  رفن  زا 300  شیب  ناشزرابم  دارفا  زا  هک  دوشیم  هتفگ  هتفای و  شهاک  بتارم  هب  تافلت  رارف و  رثا  رد  اهنآ  دادـعت  نونکا 
يهیحور اب  اهنآ  درک . دهاوخ  دروخرب  يدایز  تالکـشم  اب  ناشدـنار  بقع  کش  نودـب  هک  تسا  مکحتـسم  نانچ  ناشتیعقوم  دوجو  نیا 

هحفـص دربن [  نیا  رد  دناهدیـسر ، تکاله  هب  نانآ  زا  نت  دنچ  هک  زین  اهنز  یتح  دـنگنجیم . هناجوجل  تخـسرس و  ياهیور  يوق و  رایـسب 
نیا تحت  دـناهدروآرد . ياـپ  زا  ار  یتلود  ياوق  دارفا  زا  يرایـسب  نونکاـت  هک  دـننکیم  يورهناـشن  بوخ  ناـنچ  دـنراد و  تکرـش  [ 339

فده دنوشیم  عقاو  نمشد  دید  ضرعم  رد  نوشق  دارفا  هک  نآ  ضحم  هب  اریز  تسا ، هتفرگ  تروص  لاکشا  رثکادح  اب  يورـشیپ  طیارش ،
کیلـش ار  اهنآ  هک  راب  ره  یلو  دـناهتخاس  زین  پوت  ات  ود  رگیدـکی  اب  نهآ  ياهریت  نتـسویپ  اب  اـهیباب  دـنریگیم . رارق  ناـنآ  ریت  تباـصا 

رد تامهم  رئاخذ و  يریداقم  نیگنس و  پوت  شش  هک  دهدیم  ربخ  هدیسر و  نارهت  زا  يدصاق  نونکا  مه  دوشیم . بارخ  پوت  دننکیم 
هب ار  رهـش  رـسارس  دناوتب  نآ  طسوت  ات  دـنک  کمک  ياضاقت  نارهت  زا  زاب  مد ، هدـیپس  ادرف  دراد  دـصق  یگیبرلگیب  دوجو  نیا  اب  تسا . هار 

هدش هجاوم  اهنآ  ءازهتسا  اب  هدندکی  جوجل و  ياهیباب  نیا  نتخاس  بوکرـس  يارب  یگیبرلگیب  یعاسم  يهمه  نونکات  دروآرد . فرـصت 
ار یتخبنوگژاو  مدرم  ریاس  هدناسر و  لتق  هب  اروف  هتشاد  يرگیجنایم  تطاسو و  دصق  هک  ار  یتخبدب  درف  اهنآ  هک  دش  دیکأت  زورما  تسا .

لثم ار  ياهدع  یتح  هدز و  تسد  يرگیشحو  عیاجف و  عاونا  هب  دروم  نیا  رد  نایباب  دناهدناشن . تکاله  كاخ  هب  دناهداتفا  ناشتـسد  هب  هک 
یلعدمحم الم  دناهدنکفا . شتآ  رد  هدنز  هدـنز  ار  یخرب  هدرک و  نازیوآ  اپ  کی  تسد و  کی  زا  ار  رگید  ياهدـع  دـناهدرک و  لعن  بسا 

بیغرت دنام  دهاوخ  دیواج  ناشحور  دـنوش ، دیهـش  گنج  رد  رگا  هکنآ  دـیون  هب  ار  اهنآ  تسا ، بصعتم  نیعفادـم  نیا  يهتـسد  رـس  هک 
رب دنوش و  زوریپ  ای  دنریگ و  رارق  نیـسدقم  يهرمز  رد  دنـشونب و  تداهـش  تبرـش  ای  هک  اج  نآ  ات  دنگنج ، هب  یتلود  ياوق  اب  هک  دـنکیم 
هک یتامدـخ  ساپ  هب  ار  شناتـسود  زا  یکی  نونکا  مه  زا  وا  دـنهد . شرتسگ  برغ  ات  قرـش  زا  ار  دوخ  ورملق  و  دـندرگ ، راوس  دارم  بسا 

هوالع يو  تسا . هداد  ناوارف  ياهيدابآ  اهرهـش و  شـشخب  يهدعو  زین  نیریاس  هب  و  تسا ، هدرک  بوصنم  رـصم  تموکح  هب  هداد  ماجنا 
غیرد هار  نیا  رد  یکمک  هنوگ  چـیه  زا  و  تساهنآ ، راکددـم  رای و  گـنج  نیا  رد  سور  تلود  هک  دـهدیم  ناـنیمطا  اـهنآ  هب  اـهنیا  رب 

ینابیتشپ وا  زا  تریغ  ناـمیا و  لاـمک  رد  شناوریپ  زا  هحفـص 340 ] يرایـسب [  دنچ  ره  هک  دوریم  روصت  دوجو  نیا  اب  دیزرو . دـنهاوخن 
ناشناج دنشکب و  رانک  هکرعم  زا  ار  ناشدوخ  دنناوتب  دنشاب و  هتـشاد  رارف  هار  هک  یتروص  رد  زین  رگید  يرایـسب  اهنیا ، يهمه  اب  دننکیم ،
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یگیبرلگیب هک  منکیم  روصت  نم  تفرگ . دـنهاوخ  شیپ  ار  تمالـس  هار  درک و  دـنهاوخ  تشپ  يو  هب  تصرف  نیلوا  رد  دـنهد ، تاجن  ار 
دارفا نیب  هتفرگیمن و  ماجنا  يراک  چیه  وا  زا  لبق  هک  منکیم  هدهاشم  اریز  تسا ، هدمآرب  هلوحم  ماجنا  يهدـهع  زا  بوخ  رایـسب  نونکات 
دورو زا  هک  يزور  هدراهچ  نیمه  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، هتـشادن  دوجو  يزیچ  خـیبوت  زج  هدوب و  امرفمکح  هارکا  یتیاـضران و  نوشق 

هب ساسایب  هدـش  هتخانـش  زاجم  یگیبرلگیب  طسوت  دـنهدیم  شرازگ  هک  یمتـس  ملظ و  تسا . هدرک  توافت  الماک  عضو  درذـگیم ، يو 
هام هس  دودح  رد  هک  يدعب  شرازگ  اهنیا  يهمه  اب  [ . 253  ] توبا دراودا  تیک  ءاضما : تامارتحا  میدقت  اب  درادن . تقیقح  دسریم و  رظن 

نارهت تساهناتـسرهش : ریاس  نارهت و  رد  نایباب  مادعا  راتـشک و  لتق و  يزوتهنیک و  ییوجماقتنا و  حور  نیمه  زا  یکاح  هدش ، لاسرا  دعب 
زور دـنچ  ناجنز -  ناینادـنز  زا  یبابراهچ -  درل  بانج  يهرامش 42  یسمش - ] هامدنفسا 1229  اب 23  ربارب   ] سرام 1851 مهدراهچ  - 

رـسهب بابـش  ناوفنع  رد  اهنآ  بلغا  هک  دنتـسه ، ینادنز  نارهت  رد  کلـسم  نیا  ناوریپ  زا  رگید  رفن  نیدنچ  دندش . مادعا  اجنیا  رد  شیپ 
مدـش روآدای  و  دوش . رظنفرـص  صاخـشا  نیا  مادـعا  زا  هک  مدرک  يراودـیما  راهظا  داتـسرف و  ماظن  ریما  يارب  یمایپ  نم  زورما  دـنربیم .

يرکفنشور صخش  نأش  رد  رگید   » و دسریم . رظن  هب  یفاک  يزیرنوخ  رادقم  نیمه  دنوش ، هتخانـش  یغای »  » ناونع هب  اهیباب  هکنیا  يارب 
نیا هک  داتـسرف  نیمـضت  نم  يارب  ماـظن  ریما  دـینک .» تلاـخد  امیقتـسم  ياهقبط  ره  ینهذ  تاداـقتعا  تاروصت و  رد  هک  تسین  امـش  نوچ 

نایباب دایقنا  یبوکرـس و  ماگنه  زا  دزاس . هدنکارپ  فلتخم  تاهج  زا  ار  عامتجا  نیا  هک  تسنآ  يو  دصق  دش و  دنهاوخن  مادـعا  صاخـشا 
رکاچ مارتحا ، لامک  رد  هک  مراد  راختفا  دناهدماینرب . یمومع  شمارآ  مظن و  ندز  مه  رب  ددـص  رد  باب  ناوریپ  نادـیرم و  نونکات  ناجنز 

[ ] یسمش هام 1331  دادرم  مجنپ  تسیب و  اب  ربارب   ] توا 1852  99 يهرامـش 16 -  نارهت -  کیدزن  يودرا  ءاضما  مشاب  درل  بانج  زیچان 
یلیم دـنچ  يهلـصاف  رد  دوخ  یناتـسبات  يودرا  رد  ترـضحیلعا  دـمآ . لمع  هب  هاش  لـتق  يارب  زورید  يرادهنماد  دـصق  ءوس  هحفص 341 ]

اهیـضعب هک  يروط  هب  ای  رفن -  هس  هک  دوش  راکـش  يهزور  دنچ  رفـس  کی  مزاع  ات  دوب  هدـش  بسا  رب  راوس  هزات  يو  دراد . تماقا  نارهت 
يو هب  تسا -  لومعم  روشک  نیا  رد  هک  روط  نامه  ياهضیرع -  دنراد  دصق  راگنا  هکنانچ  دندش ، کیدزن  وا  هب  رفن -  شـش  دـنیوگیم 

نوریب شرمک  زا  ار  يریت  تفه  دش  هدز  بقع  شتـسد  هکیماگنه  و  داهن ، هاش  يهماج  يور  ار  شتـسد  دارفا  نآ  زا  یکی  دـننک . میدـقت 
ریزو و  تفر ، بقع  تسا  هدش  هتفرگ  شیولج  دـید  هک  ناویح  تفرگ ، ار  هاش  بسا  يهناهد  عقوم  نیمه  رد  شناراکمه  زا  یکی  دیـشک ،

يهمچاس اـب  طـقف  هک  هچناـپت  یلو  تشاذـگ  رثا  هاـش  بلـص  رد  هلولگ  دیـشک . نییاـپ  بسا  زا  ار  هاـش  تشاد  یبایفرـش  راـختفا  هک  هیلاـم 
ياج هک  متفای  نانیمطا  هاش  رهام  يوسنارف  حارج  طسوت  نم  و  درک ، دیلوت  یحطس  یمخز  طقف  دوب ، هدش  هراپراچ  دنچ  اهنت  ینزکبک و 

مغریلع و  دیـشک ، نوریب  ار  یگرزب  رجنخ  گنردالب  هک  دوب  ممـصم  نانچ  دوخ  فده  يارجا  رد  براض  درادـن . دوجو  ینارگن  نیرتمک 
دوخ شـشوک  زا  دیردیم و  ار  نیمزالم  زا  یکی  ءاشحا  ءاعما و  و  دـیزرویم ، رارـصا  هاش  لتق  هب  تخـس ، رایـسب  مخز  نیدـنچ  نتـشادرب 

کیلش هاش  هب  زین  رگید  يهلولگ  ود  لاوحا ، نیا  لالخ  رد  دندوب . هدش  حورجم  تدش  هب  اهنآ  زا  نت  ود  دیسر . لتق  هب  ات  دوبن  رادرب  تسد 
ءوس نیا  ربخ  نیتسخن  دیناسر . روهظ  يهصنم  هب  ار  تناتم  شمارآ و  لامک  دصقءوس  تدم  مامت  رد  ترـضحیلعا  هک  دوشیم  هتفگ  دـش ،

موجه نارهت  يوس  هب  تیعمج  دـش و  هدیـشاپ  مه  زا  یتنطلـس  يودرا  تسا .» هدـش  هتـشک  هاش  : » هک دوب  مأوت  شرازگ  نیا  مالعا  اب  دـصق 
يرادقم هدـنیآ  عیاقو  يارب  ات  دـنتخادرپ  وپاکت  هب  همه  و  دـش ، عطق  نان  خـبط  هاتوک  یتدـم  و  دـندش ، هتـسب  گنردالب  نیکاکد  دـندروآ .

زا اهنآ  نتخاس  عمجرطاخ  مدرم و  رطاخ  نانیمطا  يارب  زورما  دشن . داجیا  ینماان  یغولـش و  ای  لواپچ و  تراغ و  یلو  دننک . هریخذ  هقوذآ 
تاماقم تیناحور و  يهعماج  نینچمه  نارهت و  ترواجم  رد  نوشق  هوبنا  دارفا  دـش . کیلـش  پوت  ریت  هد  دـص و  کی  هاش  دوجو  تمالس 
یناغارچ بش  نیدـنچ  رازاـب  یتلود و  ریاود  تارادا و  يو  تمالـس  يهنارکـش  هب  دـنتفر و  یتنطلـس  يودرا  هب  هاـش  رادـید  يارب  یتکلمم 

ار هاش  میراد . میدقت  ار  تینهت  کیربت و  بتارم  ات  میدش ، بایفرـش  هاش  روضح  هب  سور  راتخم  ریزو  قافتا  هب  رهظزادـعب  زورید  دـندرک .
اب ارارک و  هکلب  دـناسریمن ، روهظ  يهصنم  هب  یبارطـضا  یتحاران و  ترـضحیلعا  و  میدـید ، سولج  لاح  رد  یمـسارم  نینچ  لومعم  قبط 

نامرک تموکح  يارب  ار  شیدزمان  هک  رادرـس -  هجوتم  هاش  تاراهظا  تسا . هتـشاد  یناکرحم  دصق  ءوس  نیا  هک  درکیم  رارکت  تنوشخ 
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هحفـص 342] رییغت [  يارب  هئطوت  ربهر  ناونع  هب  سور  يهعبت  نیا  هب  رما  يادـتبا  رد  یمومع  رظن  و  هدوب ، مداد -  شرازگ  شیپ  زور  دـنچ 
زا یلماوع  هاش ، لتق  يهعیاش  راـشتنا  دـصقءوس و  يارجاـم  رد  دـنچ  ره  دوب . هدـش  فوطعم  راـبرد  زا  دـیعبت  زا  دوخ  ییاـهر  و  ینیـشناج ،

تیانج نیا  رد  يو  هک  منک  رواب  مناوتیمن  نم  دوجو  نیا  اب  دندش ، هئطوت  باکترا  هب  مهتم  دنتفرگ و  رارق  نظ  ءوس  دروم  رادرس  يهیحان 
تابصعت ياپ  هکنیا  رگم  دنـشاب ، يراکادف  هب  رـضاح  یمتح  گرم  دح  رـس  ات  هاگدننک  هئطوت  هک  تسین  یندرکرواب  دشاب . هتـشاد  تسد 

اهیباب ماقتنا  زا  هاـش  هب  تبـسن  دـصقءوس  هک  دوشیم  دـییأت  روصت و  ناـنیمطا ، داـمتعا و  لاـمک  رد  تهج  نیدـب  دـشاب . ناـیم  رد  یبهذـم 
تارذ و يهمه  هک  تسا  دقتعم  دشاب و  مسیلایرتام  دیاب  ارهاظ  نآ  نید  لوصا  هک  ناریا  رد  تسا  يدیدج  هقرف  یباب   ) دریگیم همـشچرس 
و دناهدرک ، یفرعم  کلـسم  نیا  ناوریپ  زا  ار  دوخ  دناهدش ، ریگتـسد  هک  لتاق  تسدمه  نت  ود  تسادـخ .) دوجو  زا  یتمـسق  تانئاک  همه 

تادقتعم هار  رد  رگید  ترابع  هب  و  دنورب . تشهب  هب  دنـشونب و  تداهـش  تبرـش  ات  دندوب  هدـمآ  و  دـناهدوب ، گرم  يهدامآ  هک  دـناهتفگ 
، دوشیم یقلت  هئطوت  شرتسگ  يهجیتن  انیقی  هک  تسا  ناگدننک  هئطوت  زا  رارف  انامه  هئطوت ، ندوب  رادهشیر  يهناشن  اهنت  دـندرگ . انف  دوخ 

دوشیم هتفگ  دـناهدرک . هطاحا  ار  وا  بناوج  فارطا و  يهمه  هک  تسا ، مزالم  رفن  دـص  دـنچ  ياراد  الومعم  دراوم ، هنوگنیا  رد  هاش  اریز 
هب ناگدـننک  دـصقءوس  عنم  هب  تبـسن  شنامزالم  فرط  زا  یلیجعت  هنوگ  چـیه  هکنآ  نودـب  ار  یقیاقد  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  اقیمع  هاش 
هب تاظحل  نآ  رد  هک  یتریح  تشحو و  هب  ار  گنرد  ریخأت و  نیا  نم  تسا . هحفص 343 ] هدوب [  شکمشک  رد  نانآ  اب  دشاب ، هدمآ  لمع 

لامک رد  هک  مراد  راختفا  مهدیم . تبـسن  داد ، خر  نآ  رد  دـصق  ءوس  هک  یهار  یکیراب  یگنت و  هب  نینچمه  و  دوب ، هداد  تسد  نایفارطا 
هحفص 345 ] [ . ] 254  ] ءاضما مشاب . زیچان  رکاچ  نیرتداقنم  درل ، بانج  هب  مارتحا 

تیئاهب راذگهیاپ  ءاهب  ياههتفگ  اهراتشون و 

هراشا

باب دـننامه  شیوخ ، درگ  هب  دـنچ  ینایباب  ندومن  عمج  و  لزا ) حبـص   ) ییحی ازریم  شردارب  ندرک  راـنکرب  زا  سپ  ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم 
هب مزـال  میربیم . هدـیمان  یئاـهب » نیئآ   » وا هچنآ  هب  یپ  نآ  زا  ياهراـپ  ندومن  سکعنم  اـب  هک  دز  يداـبم  هلـسلس  کـی  شراـگن  هب  تسد 
زا یکی  تسا . هتفر  نخـس  هنیمز  نیا  رد  هتـشذگ  لوصف  رد  نوچ  دشابیم  دـنچ  یتارییغت  اب  تیباب  نامه  تیئاهب  هقرف  هک  تسین  يروآدای 
رد یلعنیسح  ازریم  یبرع  نازیم  هک  میرذگن  هتفگان  تسا ، هتـشون  یبرع  نابز  هب  ار  نآ  هک  دراد  مان  حاولا »  » ءاهب یلعنیـسح  ازریم  ياهباتک 

ياهطلغ دروم  رد  یتقو  تسا : رتکحـضم  مه  باب  هیجوت  زا  یتح  دـهدیم  هئارا  ءاـهب  هک  یهیجوت  یلو  تسا  باـب  یبرع  ناـمه  فیدر 
کنیا و  وحن !! فرص و  دعاوق  اب  ارم  ياههتشون  هن  دیجنس ، نم  ياههتـشون  اب  دیاب  ار  وحن  فرـص و  تفگ : دش  لاؤس  وا  زا  ءاهب  يروتـسد 

دننک دوبان  عمج و  یئاهب  رهب  ار  موق  نآ  نارـس  ياههتـشون  دنراد  یعـس  هراومه  نایباب  نایئاهب و  هک  دوشیم  روآدای  اههتـشون : نآ  همجرت 
اجنیا رد  اههتـشون  نآ  دروم  رد  هک  يرظن  راهظا  اهنت  دیمهف . دنهاوخ  ار  راک  نیا  لیلد  یبوخ  هب  نآ  تایوتحم  ندناوخ  اب  ناگدـنناوخ  هک 

ياهیدرخیب زین  ماکحا ) ناشدوخ : يهتفگ  هب  ای   ) يراذگنوناق رد  ءاهب  باب و  دیوگیم ...« : هک  تسا  يورسک  يهتفگ  مینکیم  سکعنم 
 ] نایم زا  ار  اهنآ  هک  دـناهدش  راچان  میتفگ  هکنانچ  هک  تسا  هنادرخیب  نادـنچ  ءاهب ] و   ] باـب ياههتـشون  دـناهداد . ناـشن  دوخ  زا  يرایـسب 
هب لوا  لیوط  یمالک  هب  بیلدـنع »  » مان هب  ار  دوخ  تاعد  زا  یکی  ماکحا : نآ  اما  و  [ . 255 « ] دنراد هدیشوپ  مدرم  زا  دنربب و  هحفص 346 ]

طئارش رد  میدرک و  غیلبت  هب  رما  ار  همه  ام  هک  نادب  همجرت - ) « ) یبرع نتم  : » دیوگیم نینچ  دنکیم و  باطخ  یبرع  هب  سپـس  یـسراف و 
ور دهاوخیم  هک  یسک  يارب  میدرک ، لزان  دهد  فاصنا  نآ  فاطلا  ءاطع و  تزع و  روهظ و  نیا  تیلضف  رب  صخش  هک  ار  هچنآ  نیغلبم 

دوخ یتعیرـش  باتک  ینعی   ) نایناهج راگدرورپ  ادـخ  باتک  رد  هچنآ  زا  ار  شیوخ  نطاـب  رهاـظ و  هک  تسا  راوازـس  درواـیب  یلعا  قفا  هب 
لزان نوبعلی ) مهـضوخ  یف  مهرذ  مث  هللا  لق   ) شدوخ هتفگب  ناقرف  رد  نمحر  هچنآ  هب  لوا  مدـق  رد  دزاس و  كاپ  تسا  هدـش  یهن  ءاهب )
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نامـسآ قفا  زا  هاگتـشگ  زاب  رد  رما  رون  نینچ  نیا  دنیبب ، كاخ  دننام  تسا  ادخ  زا  ریغ  ار  هچ  نآ  و  دـنک . راتفر  دـیوج و  کسمت  هدومرف 
رد تقیقح  رس و  نابز  هب  دروایب و  ور  هرهچ  يوس  هب  دوخ  تاهج  مامت  هب  رگید  مدق  رد  تسا و  هدیبات  باهو  زیزع  ردتقم  يادخ  يهدارا 

نیدب یـسک  هاگ  ره  نورفاک ) مه  ةرخالاب  مه  نونمؤی و  موق ال  ۀلم  تکرت   ) دیوگب دزیخرب و  دنک ، هجوت  دراد  مظع  هناخ  هب  ور  هک  یلاح 
یهلا یهلا  وگب  دـیوگیم - : هکنآ  ات  دـش » دـهاوخ  هتـشون  اهب  لها  زا  ءارمح  هفیحـص  رد  یلعا  ملق  زا  دـیدرگ ؛ زئاف  رما  نیدـب  ماقم و  ود 

زا ار  اهنآ  راگدرورپ  يا  نک ، دییأت  دوخ  مشچ  هب  تیالعا  راثآ  رد  دهاشم  دوخ و  يوس  عوجر  رب  ار  تناگدنب  تسا ) وا  دوخ  شدوصقم  )
روهظ ماگنه  هک  تدوخ  رما  رون  هب  ار  وت  راگدرورپ  يا  زاسم . رود  تدوخ  سدق  تحاس  زا  نکم و  عنم  تیاطع  دیـشروخ  دوج و  يایرد 
یسرک اب  ار  متـس  ملظ و  شرع  نافرع و  ملع و  تخت  اب  ار  ینادان  لهج و  تخت  هک  منکیم  لاؤس  دوشیم  وحم  قافن  تکرـش و  راثآ  نآ 

رهاظ نیا  زا  دعب  نیا و  زا  شیپ  ملاع  رد  هک  قیقحت  هب  دیوگیم - : هک  نآ  ات  نانم ». زیزع  ردـتقم  یئوت  اریز  ینک ؛ ضوع  فاصنا  لدـع و 
لاح هب  اشوخ  ناگدنونـش ، لاح  هب  اشوخ  دهدیم  یهاوگ  نیا  رب  باب ) نایب  ینعی   ) نایب توکلم  رد  باتک  دش ، رهاظ  دوشیمن  هتـشگن و 

ياهلاب اب  هک  یئاهنآ  دنتـسه ) اهیلزا  دوصقم   ) نایب زا  نیـضرعم  رد  رکفت  یبرع - ) همجرت   ) دـیوگیم نینچ  یـسراف  هب  هکنآ  اـت  نازئاـف ».
هک تسا  نیا  شدوصقم  .« ) تسا هدرک  قلخ  ناشراگدرورپ  ار  یـسک  هچ  هک  دناهتـسنادن  نونکات  دننکیم و  زاورپ  ماهوا  ياضف  رد  ماهوا 

شرع رب  هک  دـننیبب  ار  وا  ناراد  فاصنا  هک  نآ  زج  یفرح  دـنامن  یقاب  و  همجرت - .) : ) دـیوگیم یبرع  هب  هک  نآ  اـت  تسا ) باـب  قلاـخ  وا 
تاعد زا  یکی  سپ  دننادیمن ». مدرم  رتشیب  دـیوگیم و  دـنادیم و  تراگدرورپ  هک  یتسرد  هب  تسا  هحفص 347 ] هتـشگ [  رارقرب  روهظ 
زاورپ نم  ياوه  رد  هک  یسک  تسا  هدرک  دای  ارت  هک  قیقحت  هب  هللارـصن  يا  دهدیم - : رارق  رطاخم  شاهتفگ  نیا  هب  هللارـصن  مان  هب  ار  دوخ 

سپ دننکیم  هجوت  دوجو  مرک  کلام  يوس  هب  هوجو ، نادـب  هک  يدای  هب  میدرک  دای  ارت  ام  تسا ، هتـسج  کسمت  نم  نامـسیر  هب  هدرک و 
وت ياطع  لضف و  تمحر و  تیانع و  هب  نآ  زا  یفرح  ره  هک  ار  هچنآ  يدومن و  دای  ارم  هک  دشابیم  وت  يارب  زا  ساپـس  وگب : نک و  رکش 

هتخورفارب تبحم  شتآ  هب  ماهتـشگ و  بوذجم  وت  تایآ  يهطـساو  هب  هک  ینیبیم  ارم  راگدرورپ ! يدومرف . لزان  نم  يارب  دـنکیم ، دایرف 
هک وت  رگم  یئادخ  تسین  يرادب . خسار  تباث و  هتشگ ، برطـضم  نآ  هطـساو  هب  اهلد  اهلقع و  هک  دوخ  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  ماهدش .

نیا زا  شیپ  تردام  هک  تسا  هدرک  رکذ  دوب ، نم  زا  شیپ  هک  یـسک  دشاب ؛ ادخ  تیانع  ءاهب و  وت  رب  هللارـصن ! يا  يزیزع . دـحاو و  درف و 
لاثما هابـشا و  ار  نآ  ادـخ  هک  يرد  درادـن و  ریظن  هک  يرهوگ  هب  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  وا  لاـح  هب  اـشوخ  تسا ، هدـش  زئاـف  نم  رکذ  هب 

يو هدومن و  دای  ار  وا  هدوب  نم  زا  شیپ  هک  یـسک  دشابیم . عیدب  زیزع  نم  تبحم  رهوگ  رد و  نآ  تسا و  هدش  زئاف  تسا  هتـشاد  سدـقم 
یکی مه  زاب  و  تسا . میرک  قفـشم و  وت  راـگدرورپ  اریز  تسا ؛ هدومن  ینارون  نم  تفرعم  رین  راونا  هب  ار  وا  و  هداد ، هدژم  نم  تیاـنع  هب  ار 

نیـضرعم و نادنز  زا  هک  ار  ناخنسح »  » عوفرم موحرم  نم  بیلدنع ! يا  تسا - : هتخاس  بطاخم  راتفگ  نیدب  ار  بیلدنع  دوخ ، تاعد  زا 
دوخ ناج  هب  مسق  داب . ینازرا  وا  رب  اهتمعن  وا و  لاح  هب  اشوخ  مدرک ، دای  تفر  الاب  یلعا  قیفر  یهبا و  قفا  يوس  هب  اـهیلزا ) ینعی   ) نیرکنم

وا هک  یماگنه  دننیبیم ، میرک  ماقم  رب  ار  وا  نابرقم  نونکا  تسا . هدش  زئاف  دوب ، هتـشگن  زئاف  نادـب  وا  زا  شیپ  يدـحا  هک  يزیچ  هب  وا  هک 
هحفـص دروآیم و [  جوم  هب  ناکما  ملاع  رد  ار  نارفغ  يایرد  هک  يزیچ  هب  ار  وا  میدوب و  وا  ام  دـنک ؛ تاقالم  دـبای و  روضح  تساوخیم 
میدرک لزان  تسا  نافراع  مشچ  یئانشور  ببـس  ار  هچنآ  میدرک و  دای  دروآیمرد ، ناجیه  هب  ار  نایناهج  راگردورپ  تیانع  میـسن  [ 348

رب ياو  دراد . هطاـحا  دوهـش  بیغ و  زا  ار  دوجو  ماـمت  وت  راـگدرورپ  تمحر  هک  یتـسرد  هب  میداتـسرف ؛ نارهط ) ینعی  « ) ءاـط ضرا   » هب و 
یقاب ایآ  دوشیم  يراج  نآ  رب  ناـفراع  کـشا  دـنکیم و  هحون  نآ  رب  یفـصنم  ره  هک  دـندرک  يراـک  دنتخانـشن و  ار  وا  ماـقم  هکیناـسک 

هک نم  نایب  هب  مسق  هن  دـننکیم ؟ ادـیپ  ناشدوخ  يارب  یهاگ  زیرگ  دـنوشیم ، راتفرگ  هک  یتقو  اـی  دـندرک ؟ متـس  هک  یناـسک  دـننامیم .
ناگدنب ياهلد  نایم  دشابیم ) شدوخ  دوصقم   ) ایادخ ایادخ  وگب : دندرگیم . بوذـحم  نادـب  ایلع  تشهب  یهبا و  سودرف  ءالم و  قیاقح 
ناـشدوخ رب  هنیآ  ره  دنـشاب ؛ هتـشاد  تفرعم  رگا  نک . یفرعم  اـهنآ  هب  تدوخ  دوج  هب  یهاوخیم  اـهنآ  زا  ار  هچنآ  زادـنیب و  تفلا  دوـخ 

زا نکم و  راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  اراگدرورپ ! درک  دنهاوخ  هیرگ  هتشگ ، توف  اهنآ  زا  وت  ياهزور  رد  هچنآ  رب  درک و  دنهاوخ  هجوت 
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دزن رد  دنداد ، رارق  هلفان  ار  نآ  هک  یناسک  رجا  سپـس  يراد . تردـق  یهاوخیم  هچره  هب  وت  اریز  نکم ؛ عنم  تتفرعم  دیـشروخ  هب  برقت 
لاح هب  اشوخ  ار ، رهاوخ  ردام و  دـیروآ  دای  ینیعم . سراح و  ظـفاح و  نیما و  رایـسب و  لـضف  بحاـص  وت  اریز  هدـب ؛ رارق  یجنگ  تدوخ 

هب اهنآ  یماسا  هک  دنک  دای  یتمـسق  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هتـساوخ  گرزب  نادـنز  رد  مولظم  هکیتسردهب  اهتمعن  نانآ  رب  داب  ینازرا  اهنآ و 
نم و رما  هب  تمدخ  رب  هک  ار  یـسک  يادخ  هک  نم  گرب  نم و  زینک  يا  وت  لاح  هب  اشوخ  دـنامب . یقاب  دـیمح  زیزع  يادـخ  توکلم  ماود 

يادـخ هک  قیقحت  هب  تسا . هدروآ  دوجو  هب  وت  زا  تسا ؛ هتـساوخرب  مقلخ  نایم  رد  نم  یناوخاـنث  و  نم ، ناگدـنب  ناـیم  رد  نم  يروآداـی 
هتـشاد قفوم  تسا  هدش  ینارون  بولق  اهلد و  هتـشگ و  نشور  نیمز  نامـسآ و  نآ  رون  هب  هک  شدوخ  راثآ  رـشن  رب  ار  وا  یلاعت  كرابت و 
گرزب ار  وا  دوب  نم  زا  شیپ  هک  یـسک  بیلدـنع ! يا  میتـشاد . ررقم  وت  يارب  هملک  راـهظا  رما و  غیلبت  رد  ار  يو  رجا  زا  یـضعب  اـم  تسا ؛

هداد تراشب  هتخاـس ، ینارون  ار  دوجو  ملاـع  هک  نم  هحفـص 349 ] روـن [  دراد و  ءایـشا  ماـمت  رب  هک  نم  تمحر  تیاـنع و  هب  ار  وا  هدرک ،
اهب و داب  وت  رب  نم  گرب  يا  میهدیم . تراشب  شرع ، راگدرورپ  ادـخ ، تیانع  هب  ار  وا  مینکیم و  دای  ار  ترهاوخ  اـم  تقو  نیا  رد  تسا .
دونـشب و ارم  يدبع ) ای  یتما و  ای   ) ءادن هک  یـشوگ  لاح  هب  اشوخ  مینکیم . دای  ار  دوخ  رگید  زینک  ام  دیوگیم - : هکنآ  ات  نم ». تمحر 

زیزع راگدرورپ  دـمح  هب  منکیم و  دای  ار  وت  نم  هک  نیا  هب  شاـب  دونـشخ  نز  يا  دـنک . لاـبقا  ازج  زور  کـلام  يادـخ  يوس  هب  هک  یبلق 
ررقم ناشیارب  ریبخ  درف  يادخ  دزن  زا  هچ  نادب  ار  اهنآ  مینکیم و  دای  دنـشابیم  فارطا  رد  هک  ار  دوخ  نازینک  ام  نک . حـیبست  دوخ  میظع 

رب ساپـس  زئاف و  نادرم  نانز و  لاح  هب  اشوخ  تسا ، نادرم  نیرتالاب  زا  ادـخ  دزن  دوش ؛ زئاـف  لاـبقا  هب  هک  یـسک  میهدیم ، تراـشب  هتـشگ 
ره ياهـشوگ  ياهرد  هک  یتماقتـسا  اب  یناوتیم  ایآ  یلع ، زا  لبق  مالغ  يا  دـیدرک . دای  ار  یلع » مالغ  بانج  . » نایناهج راگدرورپ  يادـخ 

نخس دیوگیم  نخس  نادب  ملاع  ياهنابز  هک  ینایب  هب  یناوتیم  ایآ  ینک و  شوگ  ارم  نایب  دنکیم ، زاب  تسا  ناکما  ملاع  رد  هک  ار  سک 
يدـیراورم ای  دوش  لزان  نآ  زا  ياهیآ  رگا  نایب ، نئازخ  تسا  دـنوادخ  يارب  زا  وت ، هوق  لوح و  هب  رگم  وت ؛ ناج  هب  مسق  هن ، وگب : یئوگب .

وت راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  دش ، دنهاوخ  تسم  دوخ  زا  ریغ  يالوم  ادخ  نایب  قیحر  زا  مدرم  هک  دید  یهاوخ  هنیآ  ره  ددرگ ؛ رهاظ  نآ  زا 
تـسا هدرک  مایق  نم  تبحم  ياوه  رد  نم  رما  هب  تمدخ  رب  هک  یـسک  قیقحت  هب  تسا . میرک  لاضف  وا  تسا و  ردتقم  دهاوخیم  هچره  رب 
هدومن دای  دـنکیم  دایرف  گرزب  ربخ  نیا  هب  هک  تسا  يزیچ  نطاب  نطاـب  رد  تسا و  تمحر  شنطاـب  رون و  نآ  رهاـظ  هک  یتاـیآ  هب  ار  وت 

فرط زا  هک  یئادص  هب  نسح ! يا  دیوگیم : هکنآ  ات  داب ». ءاهب  دناسرتیمن  ار  اهنآ  بیرم  لفاغ  ره  توطس  هک  یناسک  رب  وت و  رب  تسا 
بارـش يدـید و  ارم  ناـیب  نامـسآ  ناگراتـس  هک  یماـگنه  تسا ، ریبـخ  درف و  هک  وا  زج  هب  یئادـخ  تسین  هک  هد : شوگ  دـیآیم  نادـنز 

دای ارم  تدوخ  نادنز  رد  يدرک و  رادیب  ارم  هک  تسا  وت  يارب  زا  ساپـس  ایادخ  ایادخ ! وگب ؛ يدیماشآ ، نم  ياطع  يهساک  زا  ارم  تفرعم 
مایق هب  منکیم  لاؤس  ار  وت  يدرک . دییأت  تدوخ  يوس  هب  لابقا  رب  ار  نآ  دندوب  هدومن  ضارعا  وت  زا  ناگدنب  زا  رتشیب  هک  ینامز  يدومن و 
مامت رد  ارم  هک  وا  تکرح  نوکس و  ءایـض و  روهظ و  توکـس و  نتفگ و  نخـس  نتـسشن و  دوخ و  ماکحا  رودص  أدبم  رما و  شبات  لحم 

ارم نم ! راگدرورپ  هحفص 351 ] منامب [ . تباث  نایدا  مامت  نایم  زا  وت  رما  رب  منک و  دایرف  نایب  تمکح و  هب  وت  مان  هب  هک  یهد  رارق  لاوحا 
هب دیامن  کسمتم  تدوخ  نامـسیر  هب  دزاس و  عطقنم  نیا  زا  ارم  هک  يزیچ  نک  ررقم  نم  يارب  نکم ، عنم  تیاطع  حدق  تیانع و  رثوک  زا 

ماقم نیا  رد  ام  هک  یتسرد  هب  دیوگیم - : هک  نآ  ات  نک . دای  ار  ینغلادبع  دیـس  نم  يالعا  ملق  يا  ریدق - ». ردـتقم  یئوت  وت ، هک  یتسرد 
رثوک زا  ار  وا  ام  هک  یتسرد  هب  بابرالا ، بر  يادخ  فرط  زا  تسیرما  نیا  درم ) ینعی   ) تفر الاب  العا  قیفر  رب  هک  مینکیم  دای  ار  تردـپ 

ملق هچنآ  هب  ار  وا  هک  یناـسک  رب  وا و  رب  میدرک ، لـخاد  تسا  زجاـع  نآ  نتـشون  زا  اـهملق  هک  یماـقم  رد  میدومن و  كاـپ  نارفغ  وفع و 
؛ تسا هتفرگارف  ار  وا  تاهج  مامت  زا  فاطلا ، تیانع و  ياهمیـسن  هک  قیقحت  هب  داب . ءاهب  دننکیم ، دای  تسا  هتفگ  عیفر  ماقم  نیا  رد  یلعا 

ناـمیا ناـیدالا  کـلام  يادـخ  هب  هک  ار  یناـسک  وا و  تردـق  ماـقم  نیا  رد  اـم  هک  یتـسرد  هب  تسا  باـقرلا  کـلام  يادـخ  لـضف  زا  نیا 
، دوب سوبحم  دوخ  مظعا  نادنز  رد  ناراکمتس  يدایا  تایلمع  هطساو  هب  مدقلا  کلام  هک  یماگنه  ملق  نینچ ، نیا  مینکیم ، دای  دناهدروآ 

تـسا هدش  رهاظ  هک  قیقحت  هب  تسین ، وا  زج  یئادخ  ادخ ، تسوا  هک  نک  شوگ  ار  ادن  لیلخ ! يا  دـیوگیم - : هاگنآ  تسا . هتفگ  نخس 
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: - دیوگیم یـسراف  هب  هاگنآ  دریگیمن . ار  وا  ولج  دـنارفاک  هک  یناسک  ملظ  ناهج و  صـصق  درادیم . راهظا  ار  دوخ  نیتم  مکحم  رما  و 
هک ینایب  دیـشروخ ، هب  دندوب  ناهج  لها  نیرتراکنایز  هشیمه  نایناریا  لیلخ  يا  ( » همجرت يهمجرت  . ) تسا نینچ  نآ  یبرع  هک  ار  يزیچ 

ضرا رد  هلان  نیا  رما  نیا  يادتبا  رد  تسا . دنلب  ینامز  ره  رد  راید  نیا  ياهربنم  ياههلان  هک  مروخیم  مسق  دباتیم  ناهج  قفا  نیرتالاب  زا 
هدش نایناهج  دوصقم  بس  ياج  ربانم  نآ  نونکا  دشیم و  هدینـش  دوب  هدـش  هتـشاذگ  قح  رکذ  يارب  هک  يربانم  رد  نارهط ) ینعی  ( ) ءاط )
نایب زا  نیـضرعم  نینچ  نیا  و  دـنتفگ ! هچ  دـندرک و  هچ  ناـیناریا ) ینعی   ) بازحا نیرتراـکنایز  نک  لـمأت  تسا .) شدوخ  دوصقم   ) تسا
دیمح زیزع  يادخ  تیانع  هب  ار  وا  مینکیم و  دای  ار ) میرک  زا  لبق  دمحم   ) ام : » دیوگیم هاگ  نآ  دـنوریم ». نانآ  لابند  هب  نایلزا ) ینعی  )

نآ هدـب ». تراشب  هدرک ، هطاحا  ار  دوجو  هک  نم  لضف  دراد و  تقبـس  هک  نم  تمحر  هب  نک و  دای  نم  تاـیآ  هب  ار  وا  میهدیم ، تراـشب 
هب دـیوش و  روـنم  نآ  روـن  هـب  و  هللاءاـش ، نا  دـیدرگ  لعتـشم  هردـس  شتآ  هـب  : » تـسنیا نآ  یـسراف  هـک  دـیوگیم  یبرع  هـب  يزیچ  هاـگ 
ره رب  دشابیم و  امـش  اب  هک  یـسک  نآ  رب  وت و  رب  دیرامـش . هحفـص 352 ] هب [  دوقفم  مودـعم و  ار  ملاع  ات  دـیئوجب  کسمت  شیاههخاش 

فاصنا رب  هتشگ و  زئاف  رضاح و  هک  دشابیم  ییحی  هب  موسوم  هک  ار  یسک  : » دیوگیم هاگ  نآ  داب ». ءاهب  دشاب ؛ میقتسم  تباث و  هک  سک 
نخـس هتفرگ و  رارق  دوخ  عیفر  شرع  رب  یلعا  ملق  هکیماـگنه  ییحی ! يا  مینکیم . داـی  تسا  هدرک  دـییأت  ار  وا  ادـخ  گرزب  ربـخ  نیا  رد 

، تسا مانا  کلام  هک  شراگدرورپ  ءاطع  يداـیا  زا  ار  ماـهلا  بارـش  هک  یـسک  رب  داـب  اراوگ  يدـید . يدینـش و  يدـش ، رـضاح  تفگیم 
کـسمت میاهدرک ، رما  نیبم  باتک  رد  ار  ناگدنب  هچ  نادـب  میاهدرک و  لزان  یفلتخم  حاولا  رد  ار  نآ  ام  هک  یتمکح  هب  تسا و  هدـیماشآ 

ار نآ  زا  یکچوک  ياههراپ  ام  دیامنیم . ریفکت  ار  اهنآ  دنکیم و  ضارتعا  یلزا  نایباب  رب  شیوخ  لوطم  ياههلاسر  زا  یکی  رد  و  دیوج ».
ربکا رظنم  هب  بانج  نآ  يهمان   » یلعا سدـقا  يادـخ  مان  هب  تسا : نینچ  نآ  دـیوشب و  نشور  ردارب  ود  نیا  عضو  زا  امـش  ات  مینکیم  لـقن 
هکنآ اـت  دوـب ». رـشتنم  تافـصلا  ءامـسالا و  کـلام  تبحم  ياهمیـسن  شتاـملک  نهاریپ  زا  دـیدرگ ، لـصاو  شدوـخ ) رـضحم  هـب  ینعی  )

ره زا  رتلفاغ ، یلفاغ  ره  زا  رتتسپ ، دننیـشنیم  تاـناویح  ینیب  مشچ و  هب  هک  یئاـههشپ  زا  اـهیلزا ) ینعی   ) اـهنآ هک  یتسرد  هب  دـیوگیم :
دـشابیم اهنآ  دزن  رد  هچ  نآ  اب  دـنورورف و  دوخ  ياهاوه  رد  ات  دـیراذگاو  ار  اـهنآ  نم  موق  يا  دـنرتنادان ؛ یناداـن  ره  زا  رترود و  يرود 

یتسود و  تشگ ، دنهاوخ  رب  هیواه  رد  ناشدوخ  هاگرارق  هب  اهنآ  يدوز  هب  سپ  دنک  تنعل  ار  اهنآ  ادخ  دیوگیم - : هکنآ  ات  دننک ». يزاب 
، دـندشن بکترم  دادـش  دورمن و  ناماه و  نوعرف و  هک  ار  هچنآ  دـیزیهرپب و  نمحر  زا  نایب  لها  يا  وگب : تفای . دـهاوخن  ناشدوخ  يارب 
بتک و زا  ار  هچنآ  نم  تسا ، هداتـسرف  امـش  يوس  هب  تاـنیب  تاـیآ و  اـب  هدومرف و  ثوـعبم  ارم  دـنوادخ  هک  قـیقحت  هب  دـیوشن . بکترم 

نم يارب  امـش ، نانم  زیزع  راگدرورپ  مراد ، قیدصت  تسا  هتـشگ  لزان  نایب  رد  هک  ار  هچنآ  تسا و  هدمآ  امـش  زا  شیپ  دـنوادخ  فحص 
و دیوگیم - : هکنآ  ات  تسا  رتهب  امـش  يارب  زا  نیا  دینادب  رگا  دیهد ، فاصنا  ادخ  روهظ  رما  رد  هاگنآ  دیـسرتب  ادخ  زا  دهدیم . یهاوگ 

هدـید میظع  مظعا و  ناـیم  هک  تسا  يزیچ  نآ  مسا  ود  نیا  ناـیم  قرف  هک  نادـب  سپ ، يدرک  لاوئـس  موـیق  مئاـق و  قزر  زا  ار  هـچنآ  اـما 
امـسالا مویق  هب  موسوم  هک  شباـتک  رد  ینعی   ) تسا هدومن  ناـیب  ارنآ  باـب ) ینعی   ) نم بوـبحم  نم ، زا  شیب  هک  تسیزیچ  نیا  دوـشیم و 

نیا هب  دهد  ربخ  ار  مدرم  هک  نآ  رگم  تسا  هتـساوخن  وا  و  میدومن ، رکذ  عیدـب  باتک  رد  مه  ام  هچرگا  میدرک ) رکذ  هک  نانچ  دـشابیم ؛
ره نیا  تسا و  میق  رب  مویق  نآ  و  باب ) ینعی   ) تسا هدش  رهاظ  هک  یـسک  نآ  زا  رتگرزب  اهب ) دوخ  ینعی   ) دوشیم رهاظ  هک  یـسک  نآ  هک 

دایرف شرع  تسار  فرط  زا  مئاق  ناهگان  و  دهدیم ، یهاوگ  نیدب  هحفص 353 ] نایب [ »  » توربج رد  نمحر  نابز  تسا ، قح  نآ  هک  هنیآ 
هدروآ امـش  يارب  ار  نیبم  ناطلـس  هک  قیقحت  هب  تسا و  مویق  نیا  هنیآ  ره  دـنوادخ  هب  مسق  نایب ،»  » لها يا  دـیوگیم - : نینچ  دـنکیم و 

رگم تسا  هدرکن  ادـیپ  يرترب  مظعا  مسا  دـتفایم ، هدجـس  هب  وا  هاگـشیپ  رد  یمظعا  میظع و  ره  هک  دـشابیم  یمظعا  ناـمه  نیا  و  تسا ،
رد مدرم  یلو  رما ، تسا  نینچ  شتحاـس . رد  ءاـنف  يارب  رگم  تسا  هتـسشگن  بلاـغ  مویق  و  شتنطلـس ، تاروهظ  ماـگنه  رد  وا  میظعت  يارب 

نیکرتشم نک  هاگن  نیا  دوجو  اب  تسا ، لوقعم  تسا  هدـش  لزان  نایب  رد  روهظ  نیا  يهرابرد  هچنآ  زا  حرـصا  اـیآ  دـنراد ، رارق  هدرپ  سپ 
ناـتدوخ رب  سپ  دـینکیمن  محر  وا  رب  رگا  تسا ، عقاو  امـش  ياـهنخان  ریز  رد  هک  یمویق  نآ  هنیآ  ره  تسنیا  موق  يا  وـگب : دـناهدرک . هچ 
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رذح رب  روطـسم . حول  رد  موقرم  تسا  وا  هتـشگ ، رهاظ  هچنآ  تسا  وا  هطـساو  هب  مولعم ، لامج  تسا  نیا  قح  يادخ  هب  مسق  دینک ، محر 
هدـش بوسحم  ناکرـشم  زا  تسا  هدـش  هتـشاگن  قح  تشگنا  هب  هک  یباتک  رد  هتـشگ و  رفاک  شتایآ  وا و  ءاقل  هب  هک  یـسک  رب  هک  دیـشاب 

روکذـم و رب  ار  روهظ  نیا  تیمظعا  زج  تسا  هدرکن  هدارا  وا  هک  شاـب  هتـشاد  نیقی  دـیئوج ، کـسمت  تسا ) لزا  شردارب  دوصقم   ) تسا
یهاوگ تانکمم  مامت  اهب ) روهظ  ینعی   ) يو روهظ  هب  ءایشا  مامت  رب  ار  شرادتقا  تمظع و  و  ءامسا ، مامت  رب  ار  مسا  نیا  يرترب  و  روتـسم ،
قالطا رهاظ  مسا  وا  رب  زیچ . ره  زا  سدقم  تسا  ینطاب  وا  هک  دنهدیم  یهاوگ  تارذ  وا  لوط  هب  زیچ ، ره  قوف  تسیرهاظ  وا  هک  دنهدیم 
دوشیم قالطا  نطاب  مسا  وا  رب  دوشیم و  هتخانش  وا » زج  یئادخ  تسین   » هکنیا هب  دوشیم و  هدید  تافص  ءامسا و  هب  وا  هک  اریز  دوشیم ؛

رکذ هچنآ  اریز  دوـشیمن ، هتخانـش  دوـشیم ، رکذ  هچنآ  هب  دوـشیمن و  فیـصوت  یفـصو  هب  اریز  دوـشیم ، قـالطا  نطاـب  مـسا  وا  رب  و 
سفن وا  رهاظ  دوش . كاردا  يرکف  هب  ای  دوش  هتخانـش  رکذ  هب  هکنآ  زا  تسا  رترب  وا  سپ  رکذ ، ملاع  رد  تسوا  دوخ  ثادـحا  زا  دوشیم 

ولع ولع  زا  تسنانچ  نآ  هک  نانچ  راصبا  راکفا و  هب  وا  دوشیم ، هدناوخ  نطاب  دوشیم  هدیمان  رهاظ  مسا  هب  هک  یماگنه  دـشابیم ، شنطاب 
دوصقم  ) يو مسا  هب  هک  ناـنآ  دـیوگیم : زین  و  تسا ». عقاو  یهبا  قفا  یلعا و  رظنم  رد  وا  اریز  دوـشیمن ؛ كرد  هتخانـش و  ومـس  ومـس  و 
يهمیخ هدـش و  هتـشارفارب  تیبوبر  مچرپ  هتـشگ و  ادـیوه  تیدـحا  تعلط  هتفاـی و  تنیز  نادـب  هنونکم  يهفیحـص  هک  دـشابیم ) شدوخ 

مسق سپ  دندرب . نایز  دندش ؛ رفاک  تسا ، هتشگ  رهاظ  مظعا  رس  هب  عنقم  رس  تسمرس  هدمآرد و  جوم  هب  مدق  يایرد  هتشگ و  اپرب  تیهولا 
هراپ موهوم  باجح  وا  هطـساو  هب  هک  اهب ) دوخ  ینعی   ) مویق نیا  تسا  رترب  تسا ؛ زجاع  شنافرع  زا  نایبت  شناـیب و  زا  ناـیب  هک  وا  ناـج  هب 
نینچ دـنکیم و  هحون  نایب  هک  يو  نمحر  سفن  هب  مسق  سپ  دـش  هتـشادرب  شرهم  هب  رـس  فرظ  رهم  و  دـش ، فوشکم  موتکم  رما  دـش و 

ناگدنب هتساخرب ، ترما  هب  هک  یسک  نآ  يداتسرفورف و  دوخ  سفن  تفرعم  انث و  رکذ و  يارب  ارم  اراگدرورپ  هحفص 354 - ] دیوگیم [ :
وت و قح  تاـبث  رد  ار  هچنآ  موق  نیا  یلو  دـندرگن ، بوجحم  وت  مویق  لاـمج  زا  تسا  هدـش  قلخ  هچ  نآ  نم و  هطـساو  هب  هک  درک  رما  ار 

وت رب  نادـب  دـنداد و  رارق  دوخ  يارب  يرپس  دـننام  ارم  دـندش ، رفاک  وت  تایآ  وت و  هب  دـندومن ، فیرحت  هتـشگ  لزان  نم  رد  ترکذ  ءـالعا 
دش لزان  وت  ماقم  ومس  ردق و  ولع  تنطلس و  راهظا  يارب  وت ، رما  ءالعا  يارب  هکنآ  رگم  دشن  لزان  ياهملک  هکنآ  زا  سپ  دندرک  ضارتعا 

مشاب دوجوم  هکنآ  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  هنیآ  ره  یهد ؛ رارق  مودعم  ارم  رگا  تتزع  هب  مسق  دوب . هدشن  رکذ  دوب و  هدشن  لزان  شاک  يا  و 
ماـمت هب  هک  تتردـق  هب  ار  وت  دـنناوخب . ارم  دـنراد ، هدارا  هچنآ  دـنراد  هدارا  وـت  يهراـبرد  دـناهدرک و  ماـیق  وـت  ررـض  رب  هک  تناگدـنب  و 

هب هک  یـسک  يا  منک . تیاکح  وت  لامج  زا  ات  ینک  صالخ  یلزا ) نایباب  ینعی   ) راجف نیا  زا  ارم  هک  منکیم  لاؤس  دراد  هطاـحا  تاـنکمم 
زا ار  نایب  میئآ و  دورف  یهبا  قفا  یهتنملا و  ةردس  یلوا و  يهرد  ینـسا و  ماقم  زا  ام  رگا  تسا  رایتخا  توربج  تردـق و  توکلم  وت  تسد 

لامج رگا  و  مینکیم ، رکذ  دادـعا  ماقم  رد  ار  مویق ) مئاق و  ینعی   ) مسا ود  ناـیم  قوف  هنیآ  ره  مینادرگرب ، ناـکما  وند  يوس  هب  ناـیبت  ولع 
نم ریغ  هب  راذـگاو ، ار  ناـیب  رکذ و  نادرگم ، رب  نم  يور  زا  مـشچ  نـم  بوـبحم  يا  دـیوگب : دـنک و  باـطخ  ارم  نـم ، سفن  رد  نوـنکم 
نیا رد  مدـش  رهاـظ  ناـکما  لـها  نهاریپ  رد  اـت  دروآ  دورف  ارم  وت  موتحم  ردـق  تبثم و  ءاـضق  نم  بوبحم  يا  میوگیم  نم  وش ، لوغـشم 

ضوع نهاریپ  نیا  رگا  میوگب و  نخـس  دـنکیم  اـسر  اـهنآ  لوقع  كاردا و  هک  ياهزادـنا  هب  ناـنآ و  ناـبز  هب  هک  تسا  راوازـس  تروـص 
رب دوخ  نهد  زا  ار  عنم  تسد  نم  یهاوخب ، نم  زا  يدومرف  رما  نادـب  ارم  ار  هچنآ  رگا  دوش ؟ کـیدزن  نم  هب  دـناوتیم  یـسک  هچ  ددرگ ،

اـهلد و هک  ار  هچنآ  نک و  محر  دوـخ  ناگدـنب  رب  نم  بوـبحم  يا  نم ، يادـخ  يا  منکیم . ترفغم  بلط  وـت  زا  هراـب  نیا  رد  مرادیم و 
نیا تسا و  هدراهچ  ددـع  رد  قرف  هک  نادـب  سپ  میحر . روفغ و  یئوت  اریز  نک ؛ لزان  اـهنآ  رب  دراد  ار  نآ  تفرعم  تعاطتـسا  ناـشلوقع 
نینچ نایناریا  دزن  یموقر  شش   ) تسا شش  یـسدنه  هدعاق  رد  نآ  لکـش  اریز  دوش ؛ بوسحم  ددع  شـش  هزمه  هک  یتقو  تسا  اهب  ددع 

رد دـشابیم و  اهب  رد  ءاه »  » نآ تفای و  یهاوخ  جـنپ  ار  قرف  هاگنآ  ینک  ریرقت  ار  مئاـق  رگا  و  هزمه ) لکـش  هب  ینعی  دوشیم  هتـشون  (ء )
باسح هب  مئاق  يهزمه  هک  یماقم  رد  و  دریگیم . رارق  واو »  » رب ءاـه »  » هک ناـنچ  دریگیم  رارق  تسا  مئاـق  نآ  ماـن  هک  یـشرع  رب  موبق  نیا 

یلعنیسح ازریم  ینعی   ) هرکذ اج  وا ، هن »  » ددع نیا  هب  تسا و  مسا  نیمه  زین  نآ  دوشیم و  ددع  هن »  » قرف دوشن  باسح  ددع  شـش  هسدنه 
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 ] رـصتخم وت  يارب  ار  نایب  ام  دوشیم و  هدـید  مسا  ود  نیا  رهاظ  رد  هک  تسا  یقرف  نآ  نیا  تسا . هدرک  هدارا  ماقم  رد  ار  هن »  » روهظ ءاهب )
وت مشچ  رون  ببس  هک  ار  يزیچ  میدومن  ءاقلا  وت  رب  میدرک و  رکذ  وت  يارب  ام  هچنآ  زا  هنیآ  ره  ینک ، رکف  وت  رگا  میدرک و  هحفص 355 ]
هب هک  یناسک  يارب  تسا ، گرزب  یتیآ  هنیآ  ره  قرف ؛ نیا  هک  مسق ، مدوخ  ناج  هب  سپ  دروآ . یهاوخ  نوریب  تسا  نیدحوم  ياهمشچ  و 

، مئاق رب  تسا  مویق  مسا  تیمومیق  نطاب  رد  دوصقم  هک  دوشیم  ققحم  میدومن  لالدتسا  وت  يارب  ام  هچنآ  هب  دناهدرک و  زاورپ  اهب  نامسآ 
دناهدش رکذ  نایب  رد  هک  یناسک  نامشچ  زا  میتشاد و  روتسم  ار  رکذ  نیا  ام  هک  یتسرد  هب  شاب . ناگدنرادهاگن  زا  شاب و  هتـشاد  تفرعم 
یمارگ ناگدـنناوخ  . ) دراد صاصتخا  نایناهج  راگدرورپ  يادـخ  هب  ساپـس ، وگب : میرادیم  فوشکم  وت  يارب  کـنیا  میتشاد و  هدیـشوپ 

هکنآ ات  [ . 256 ( ] مجرتم تسا . هتفگ  هچ  هک  هدیمهفن  مه  شدوخ  اریز  دشن ؛ موهفم  يو  ناشیرپ  ياههتفگ  زا  يزیچ  هک  دیـشابن  تحاران 
لزان هینطنطسق ) ینعی   ) گرزب رهـش  نینکاس  ياهشیـشک  زا  یکی  باوج  رد  نمحر  تیـشم  نامـسآ  زا  ار  هچنآ  ماقم  نیا  رد  دیوگیم :

اب ار  نآ  ام  دش و  لصاو  نمحر  ناگدید  زا  هک  هیهلا  يهغلاب  ياهتمکح  زا  یـضعب  رب  ناگدـنب  زا  یـضعب  دـیاش  ات  مینکیم  رکذ  هتـشگ 
. دـشابیم وت  ناعتـسم  زیزع  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  یمهفب ، ات  نک  رکفت  میداد ، باوج  لاؤس  زا  شیپ  میدرک و  تفاـیرد  ناـحیر  حور و 

فوشکم وت  رب  دـهاوخب ، ادـخ  هاـگ  ره  يدوز ، هب  سپ  تسا  روتـسم  وت  رب  نآ ، هچرگا  یتشگ ، زئاـف  باوج  نیدـب  هک  وت  لاـح  هب  اـشوخ 
رظن دوخ  نمحر  راـگدرورپ  يوس  هب  یتـفرورف و  تفرعم  ياـیرد  رد  هک  یـسک  يا  ینیبیم . تسا  هدـیدن  اـهمشچ  هک  هچنآ  دوـشیم و 
روایب دای  هب  تسا  سرطپ  هب  موسوم  توکلم  رد  هک  ار  یـسک  نآ  سپ  نک ، هاـگن  تسا ، گرزب  تسا ، گرزب  رما  نیا  هک  نادـب  يدـنکفا 
هاگن شزغل  زا  تفرگ ، ار  وا  لضف  تسد  سپ  دزغلب  هار  رد  شیاهمدق  دوب  کیدزن  شماقم  یگرزب  ردق و  تلالج  ناشولع و  دوجو  اب  هک 
نیقی هنیآ  ره  یـسانشب ؛ دـننکیم  رارکت  یهتنملاةردـس  ياههخاش  رب  نارتوبک  هک  ار  یتمعن  نیا  رگا  داد . رارق  نیقی  ناـبحاص  زا  تشاد و 
يدـبا یقاـب  تمعن  زا  ادـخ  توکلم  رد  کـنیا  تسا و  هدـش  لـماک  قح  هطـساو  هب  نوـنکا  دـش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هک  درک  یهاوـخ 
دندینش ار ) اهب  ءادن  ینعی   ) ار ادن  نیا  هک  یناسک  دنگرزب . باجح  رد  مدرم  یلو  دماشآیم  یناعم  لیبسلـس  قیاقح و  رثوک  زا  دروخیم و 

هچنآ یلو  دـنوش  فقوتم  رما  نیا  رد  ات  دوب  دـهاوخ  رتهب  اـهنآ  يارب  هنیآ  هحفـص 356 ] ره [  دندرگ ؛ مودعم  رگا  دـندش ؛ لفاغ  نآ  زا  و 
يهعفد اهب ) ینعی   ) حور هک  قیقحت  هب  موق  يا  وگب  دش . عقاو  راتخم  زیزع  ردتقم  يادـخ  دزن  زا  رما  نیا  دـش و  رهاظ  دوش  رهاظ  تسیابیم 
هدـعو حاولا  رد  نینچ  نیا  دـنک . مامت  دوب ) هدرک  روهظ  حیـسم  تروص  هب  ءاهب  یتقو  ینعی   ) دوب هتفگ  نیا  زا  شیب  ار  هچنآ  ات  دـمآ  رگید 

دنکیم قافنا  دوب ، هدرک  قافنا  لوا  يهعفد  رد  هکنانچ  دیوگیم و  دوب ، هتفگ  هک  نانچ  وا  هک  یتسرد  هب  دیـشاب . نافراع  زا  رگا  دـش  هداد 
هب یلو  دنداتفا  هیرگ  هب  ءایـشا  مامت  درک  میلـست  ار  شحور  رـسپ  یتقو  هک  نادب  سپـس  دراد  تبحم  دننیمز  نامـسآ و  رد  هک  یناسک  هب  و 

دنمجرا ناگدنناوخ  . ) داد تیلباق  دادعتسا و  ینکیم  هدهاشم  ینیبیم و  قئالخ  عیمج  رد  هک  نانچ  ار  يزیچ  ره  دوخ  حور  قافنا  هطـساو 
مجرتم یلو  دـیآیمن  تسد  هب  نآ  زا  یحیحـص  ياـنعم  هجیتـن  رد  تسا و  یبرع  ناـبز  روتـسد  زا  جراـخ  طـلغ و  درم ، نیا  تاراـبع  ماـمت 

التبم ار  ام  يروط  يرامعتسا  ياهتسایس  يدایا  هک  تسا  فسأت  یسب  ياج  دنکیم . همجرت  هدومن و  طابنتسا  لاح  هنیرق  هب  ار  وا  دوصقم 
تیاده و ار  همه  ادخ  مینک . ینایوگناشیرپ  نانچ  تالمهم  همجرت  فرـص  ار  دوخ  ياهبنارگ  رمع  دیاب  هک  دـناهدرک  هارمگ  بزح  نآ  هب 
ره دـنکیم و  زاربا  یملع  هک  یملاـع  ره  دوـشیم و  رهاـظ  تمکح  وا  زا  هـک  یمیکح  ره  [ . 257 ( ] مجرتم دـنک . رادـیب  تلفغ  باوخ  زا 

فرصتم یلاعتم  حور  دییأت  زا  اهنآ  مامت  دهدیم ، ناشن  یتردق  دوخ  زا  هک  یناطلس  ره  دیامنیم و  زاربا  دوخ  زا  یتعنـص  هک  يرگتعنص 
رامحتسا ار  هداس  نامدرم  یتشم  هنوگچ  دراد و  یفازگ  يواعد  هچ  نادان  درم  نیا  دینیبب  دینک و  تقد  زیزع  ناگدنناوخ  . ) دشابیم وا  رینم 

عیمج رب  دمآ  ملاع  نیا  هب  وا  یتقو  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  [ . 258 ( ] مجرتم دینک . هاگآ  بزح  نیا  رما  تقیقح  زا  ار  مدرم  هاگنآ  دنکیم 
مشچ تفای ، يدوبهب  يوه  تلفغ و  ضرم  زا  يرامیب  ره  دش ، كاپ  يروک  ینادان و  درد  زا  یسیپ ، ره  وا  هطـساو  هب  درک  یلجت  تانکمم 

زا ار  هدـنب  هک  دوشیم  قـالطا  يزیچ  ره  رب  یـسیپ ، اـج  نیا  رد  دـش . هزیکاـپ  ریدـق  ردـتقم  نآ  دزن  زا  یـسفن  ره  دـش و  نشور  يروک  ره 
ام دوشیمن . داـی  دـیمح  زیزع  يادـخ  توکلم  رد  تسا و  سیپ  دـشاب  بوـجحم  هک  یـسک  درادـب و  بوـجحم  دوـخ  راـگدرورپ  تفرعم 
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يهدـننک كاپ  وا  هک  نیا  درک و  هزیکاپ  ار  یـضیرم  ره  يدوبهب و  ار  يرامیب  ره  كاپ و  ار  یـسیپ  ره  ادـخ ، يهملک  هک  میهدیم  یهاوگ 
قح هب  تفر  الاب  نامسآ  هب  هک  یسک  نآ  هک  نادب  سپـس  هحفص 357 ] دروآور [ . ودب  رینم  يور  اب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تسا ، ملاع 

روهظ عوجر و  يهطساوب  ملاع  تسا . هاوگ  میوگیم  هچنآ  رب  وت  راگدرورپ  درک ، روبع  ملاع  رب  لضف  ياهمیسن  وا  هطساو  هب  دمآ و  دورف 
رب ار  اهنآ  ام  دنتفاین و  ار  وا  نهاریپ  يوب  دندوب  لوغشم  نآ  فراخز  ایند و  هب  هک  یناسک  دیدرگ ، رطعم  شدوخ ) روهظ  عوجر و  ینعی   ) وا
لاح هب  اشوخ  دـهدیم  یهاوگ  شدوخ  يارب  شدوخ  دـننکیم و  دایرف  يو  رکذ  هب  روقاـن  وا و  مسا  هب  سوقاـن  وگب : میتفاـی . میظع  یمهو 

يرامیب درد و  ره  زا  نآ  لها  ملاع و  وا  روهظ  هطـساو  هب  شاب ، كاپ  دـیوگب  وا  هک  نآ  زا  شیپ  هتفاـی  يدوبهب  صربا  زورما  یلو  ناـفراع .
رتالاب هتفرگ  یشیپ  ار  نایناهج  هک  یتمحر  نیا  تسا و  رترب  هدشن  عقاو  نآ  زا  شیپ  یلـضف  چیه  هک  یلـضف  نیا  دناهدرک ، لصاح  يدوبهب 
هدـنز هک  قیقحت  هب  ناهج  ناگرزب  يا  وگب - : زیخرب ، هاوخب و  تردـق  دوخ  راـگدرورپ  زا  يدـش  داـی  ادـخ  توکلم  هک  یـسک  يا  تسا .
ءاقلب سانلا  رشب  و  داد . رد  ادن  [ 259 ( ] لیبن زا  لبق  یلع   ) مسا هب  سدق » هیرب   » رد يدانم  دمآ و  ملاع  بلق  رد  زورفا  شتآ  ناهج و  هدـننک 

بر هللا  توکلم  یف  یلعالا  ملقلا  نم  مقر  ام  لمک  دـق  و  نیلبقملا ، هوجو  لضفلاب  اهباب  حـتف  دـق  و  یهبـالا ، ۀـنج  یف  اـهبلا ) ءاـقلب  يا   ) هللا
موق و ال ای  اوعمتسا  هیدحالا  ۀنج  یف  هیـشملادی  هقدت  و  مظعالا ، سانلا  رهظ  دق  لق  عیدب . قزرل  هنا  هلکای و  هدارا  يذلا  و  یلوالا ، هرخالا و 

دنراد یئانشآ  یبرع  نابز  هب  هک  یناگدنناوخ  ات  مدرک  لقن  ار  ءاهب  نانخس  زا  تمـسق  نیا  یبرع  نتم  دیوگ : مجرتم  . ) نیلفاغلا نم  ننوکت 
لاؤس دنچ  کنیا  دننادب  ار  مهدزیـس  نرق  يادخ  نیا  لامک  لضف و  رادقم  و  اهب »  » نانخـس شزرا  هاگنآ  دنهد  رارق  هظحالم  دروم  ار  نآ 
ینعم تسا و  هنوگچ  نیلبقملا ) هوجو  لضفلاب  اهباب  حتف  دق  و   ) اهب ترابع  نیا  بیکرت  لوا -  مینکیم : اهب  تارابع  نیا  تالمج  يهرابرد 

ار زیچ  هچ  هحفـص 358 ] دینک [  نیعم  دروخیم : ار  نآ  دهاوخب  هک  یـسک  همجرت : هلکای ) هدارا  يذلا  و   ) ترابع رد  مود -  تسیچ ؟ نآ 
ایآ مظعالا  ناسنالا  رهظ  دق  لق  دیوگب  دـیاب  دـش . رهاظ  مظعا  ناسنا  وگب  ینعی : مظعالا ) سانلا  رهظ  دـق  لق   ) هلمج رد  موس -  دروخیم ؟
 - مراهچ تسین ؟ حیحـص  سنج  مسا  ياج  هب  عمج  مسا  لامعتـسا  تسا و  سنج  مسا  ناـسنا  عمج و  مسا  ساـن  هک  تسا  هتـسنادیمن  اـهب 

تسا نیا  دبوکیم ؟ ار  زیچ  هچ  تیشم  تسد  دبوکیم . تیدحا  تشهب  رد  تیشم ، تسد  ینعی : هیدحالا . ۀنج  یف  هیشملادی  ۀقدت  هلمج و 
مئاق هک  یمویق  نآ  دیزیخرب ، تادخ  يرای  هب  موق  يا  مجرتم ). مالک  ياهتنا  دینک . تواضق  تقد و  نآ  رد  تسرد  اهب .»  » یگدـنفاب کبس 
هنیک شتآ  هب  ناکرشم  دندونشخ و  شروهظ  هب  ناصلخم  دش . رهاظ  ربکا  عزف  گرزب و  هلزلز  وا  هطساو  هب  دمآ . دوب  هداد  ربخ  وا  دوجو  هب 
قلخ امع  یئـشب  رمالاذه  قلع  ام  نمحرلا  مکبر  نا  یه  ةدحاو و  ۀملک  یف  اوفـصنت  ناب  نایبلا  [ 260  ] ءالم ای  هللااب  مکمـسقا  لق  دنزوسیم .

ءـالم اـی  هب  متلعف  اـم  هنود  یئـشب  روهظلا  اذـه  قلع  ول  متلعف و  اـم  شدوخ ) ینعی   ) هبوـبحمب متلعف  متنا  ناـیبلا و  یف  لزن  اـمک  ناوکـالا  یف 
ءالم مکلعف  نم  مکیف و  ریحت  نم  ای  نوبعلت  متنا  هللا و  نیع  یکبت  دق  فرعی  عمـسیل و  دـیدح  رـصب  يذوا  هیعاو  نذا  يذ  نم  له  نیملاظلا 

ربکالا و باجحلا  قرحی  هلعل  مولعلاب  کسمت  نم  نا  مولظملا ، يدل  باتک  اذه   » ءاشی ام  یلع  ردـتقملا  همـسب  دـیوگیم : هکنآ  ات  نولاع »
کـسفن دجت  نأش  یلع  کبذـجتل  نایبلا  ةردـس  نانفا  یلع  ءاقرولا  تامغن  عمـست  ول  نیفـصنملا ، نم  نوکی  ردـقلا و  کلام  هللا  یلا  هجوتی 
تفـصنا ام  هاوسام  لوقت  ول  نیتماصلا  نم  نکت  نیبت و ال  هاوسام ، وا  ءاشت  ام  یلع  لعافلا  وه  هللا  له  دـبعاب ، فصنا  نمیلاعلا . نغ  اـعقطنم 

ینلـسرا و قحلاب و  ینرهظا  دق  راتخملا  هنا  لوقت  ول  نیمالا و  قداصلا  ملکتملا  کبر  اهئارو  نع  تارذـلا و  لک  کلاذـب  دهـشی  رمالا ، یف 
هرما عم  موقی  له  میحرلا  روفغلا  کبر  ندل  نم  یحولا  تاحفن  هتذخ  نمالا  نیضرالا ، تاومـسلا و  یف  نم  اهنع  عزف  یتلا  تایالاب  ینقطنا 

ناطـسب تایالا  علطم  یتا  اذا  اوضرعا  مل  ةاروتلا  ءالم  یف  رکف  نیفراعلا . نم  تنک  ول  هسفن  ال و  دارا ، امع  دـحا  هنمعی  نا  ردـقی  لـه  و  رما ،
نم رمالا  سمـش  تقرـشا  اذا  اوضرتعا  مل  لیجنالا  ءالم  مث  میرکلا ، زیزعلا  هبر  مساب  قطن  موی  لوا  یف  ءاملعلا  هلتقل  کبر  ظفح  و ال  نیبم ،

رکفت و مولعملا ، لصاب  زاف  لهاج  نم  نک  و  مولعلا ، هحفـص 359 ] نع [  عنم  ملاع  نم  مک  نیملاعلا ، ةدئفا  تئاضا  اهبر  راوناب  زاجحلا  قفا 
یتفا حیسملا  یتاذا  رظنا  مث  نیعماسملا ، نم  تنک  رمالا و  یضق  کلاذک  ءاملعلا  هنع  ضرعا  مانغالا و  یعار  هب  نمآ  دق  نینقوملا ، نم  نک 

مولعلا و فرع  نم  ملاعلا  نا  نیتملا ، مربملا  هرماب  هللا  هلسرا  نم  کبنی  کلاذک  توحلا  داطـصا  نم  هب  نمآ  رـصعلا و  ءاملع  ملعا  هلتق  یلع 
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، هلتق یلع  اوعمتجا  ناهربلاب و  اورفک  ناهربلاب  هرما  علطم  لسرا  املف  انبر » هللا   » اولاق نیذلا  نم  نکتال  نیلبقملا . نم  ناک  هجولا و  راوناب  زاف 
کبر حاولا  یلف  كرکذ  هب  تبثی  ام  کیلع  یقلن  هللا و  هجول  كرکذن  انا  نیملاعلا ، نع  اینغ  هللا  هلعجذا  دعب  رمالا  مق  کحـصنی  کلاذـک 

زج فراعم ، مولع و  ماـمت  نتفرگارف  درک و  اههتـشون  اـهباتک و  ندـینازوس  هب  رما  هکیتقو  زین  باـب   ) اهتانوئـش مولعلا و  عد  دـیمحلا ، زیزعلا 
تاجفن ینتزه  ادقا  تنک و  دـقل  هللاات  رینملا ، قفالا  اذـه  نم  قرـشا  يذـلا  مویقلا  مساب  کسمت  مث  تفگ ). نینچ  درک ، مارح  ار  دوخ  بتک 

ماهس یلع  درو  هب  رما  یلع  ماقا  یتیـشم و  هتیـشم  تطاحا  دق  یـسفن  ترهظا  هرماال  ول  ریدقلا  ردتقملا  کبر  ینقطنا  اتماص  تنک  یحولا و 
کلام رکذ  نع  ءالبلا  هعنم  ام  هناب  دهـشت  و  ریبخ ، میلع  ندـل  نم  رما  امب  قطنی  كولمملا  نابرق  وتل  كولملا  یلع  اـنلزن  اـم  أرقا  نیکرـشملا 
لوحب رما  مق  میکح  زیزع  ندل  نم  تایالا  علطم  هب  کیدانی  ام  عتمـسا  نیملاظلا  ةوطـس  هتفوخ  ام  هللا و  یلا  لکلا  اعد  نجـسلا  یف  ءامـسالا 
یلعالا ملقلا  قطنی  دق  مالقالا  ۀنعا  اوذخ  ءاملعلا  رـشعم  ای  لق  میظعلا ، ءابنلا  اذهب  یتاذا  دعب  هللا  یلع  اوضرتعا  نیذـلا  نم  اعطقنم  هتوق  هللا و 
مکدنع امب  قحلا  اوضحدت  هللا و ال  وفاخ  لق  میرکلا ، رظنملا  اذه  نم  ءایربکلا  ناسل  هب  يدانی  ام  اوعمستلا  وتمصا  مث  ءامـسلا  ضرالا و  نیب 

، نیسرفتملا نم  متنک  ول  هللادنع  ام  لب  مکدنع  ام  مویلا  مکعفنی  ال  نیبیرملا ، نم  ننوکت  و ال  شدوخ ) ینعی   ) ءایـشالا هل  تدهـش  نم  اوعبتا 
نمالا هرکنی  نأش ال  یلع  رهظا  هنا  میئا  كرـشم  لک  اوعبتت  هللاوقتا و ال  باتکلا  یف  هب  متدـعو  يذـلا  دوعوملا  یتادـق  ناقرفلا  ءالم  اـب  لـق 

وهل هنا  لبق  نم  هب  مکانربخ  ام  اذه  مکئاملع  مکئابقن و  ترف  اهب  یتلا  ۀملکلا  ترهظ  دق  لق  نیضحدملا  نم  ناک  ماهوالا و  باجحا  هتشغ 
فورعملا فرع  نم  فراعلا  و  نیلوالا ، مولعب  یتأیول  ملاعلا  مسا  هیلع  قدصی  ضرعا ال  يذـلا  مولعملل و  دهـش  نم  ملاعلا  نا  میلعلا  زیزعلا 

وه هنا  رادتقالا  يدیاب  همتخ  انککف  يذلا  موتخملا  قیحرلا  اوبرـشا  موق  ای  لق  عیدـب ، رما  هب  رهظ  يذـلا  لضفلا  اذـه  یلا  لبقا  نم  لضافلا  و 
نیا هصالخ . روط  هب  دش  مامت  نینقوملا ». نم  ننوکت  يدهلا و  یلا  نوهجوتت  يوهلا و  نوعدت  مکلعل  مکانحـصن  کلاذـک  ریدـقلا ، يوقلا 

: دـیوگ مجرتم  . ) دـننک ادـیپ  تریـصب  نآ  نیماضم  هب  ناگدـنناوخ  ات  مینک  لقن  راصتخا  قیرط  رب  حاولا »  » باتک زا  میتساوخ  ام  هچنآ  دوب 
دننام مه  ینعم  رظن  زا  تسا ، تسردان  طلغ و  یظفل  تعانـص  یبرع و  نابز  وحن  فرـص و  دـعاوق  ظاحل  زا  هکنآ  رب  هوالع  ءاـهب  ناـنخس 

باصعا هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  تسا و  موهفمان  ناشیرپ و  شوشم و  باب  دمحم  هحفص 360 ] یلعدیس [  یتشر و  مظاکدیس  تاملک 
ای قح  یموهفم ، بلطم  دش  لقن  هک  اج  نیا  هب  ات  ءاهب »  » نانخس مامت  زا  دیدومرف  هظحالم  هک  نانچ  [ . 261  ] تسا هتشاد  لالتخا  نانآ  زغم 

شدوخ تیاهن  هتـسنادیم ، ادخ  ار  باب  شدوخ و  وا  هک  دوب  نآ  دش ، طابنتـسا  يو  مالک  عومجم  زا  هک  يزیچ  طقف  دشن . هدافتـسا  لطاب ،
نایب زا  نیـضرعم  صوصخ  نادان ، نامدرم  نیا  هک  تسا  هدوب  فسأتم  رثأتم و  هزادنا  زا  شیب  تسا و  هدرکیم  نامگ  يرتیلاع  يادـخ  ار 

!؟ دننکیم هزرابم  هضراعم و  اهنآ  هب  ارچ  دنراذگیمن !؟ مارتحا  یلاع  هجرد  نیا  هب  ینایادخ ، نینچ  هب  ارچ  نایز ، نارسخ و  رد  نایناریا  و 
نایحیـسم يارب  ار  دوخ  هک  دـش  مولعم  دوب  هتـشاگن  یحیـسم  شیـشک  باوج  رد  هک  ياهمان  زا  زین  و  دـنزادنایم !؟ نادـنز  هب  ار  نانآ  ارچ 

دننام اهنآ  یعدم  رگا  دوب و  هدش  ادا  حیـصف  یتانایب  حیحـص و  یتارابع  اب  رگا  ءاهب ، رکذـلا  قوف  يواعد  دـنکیم . یفرعم  حیـسم  ياسیع 
لوبق لباق  ماوع  نایحیسم  رظن  زا  دوب  نکمم  طیارش  نیا  رد  دوب ؛ تاداع  قراخ  تازجعم و  ياراد  مالسلامهیلع  دمحم  یـسیع و  یـسوم و 

همه نآ  اب  تاداع و  قراخ  تازجعم  همه  نآ  اب   ) مه دمحم  یـسیع و  یـسوم و  هب  یتح  يدوجوم  چیه  هب  هک  نیملـسم  رظن  زا  یلو  دـشاب 
لماک هنومن  ای  دمحم  یگدنب  هب  ناشبجاو  ياهزامن  رد  هبترم  هن  يزورهنابـش  دنرادن و  یئادـخ  داقتعا  تایبغم ) هب  رابخا  تمکح و  ملع و 
یقلت يرگید  زیچ  یئوگناـشیرپ  یئارـسهوای و  زج  رخـسمت و  دروـم  یفازگ  يواـعد  نینچ  دـنهدیم ، یهاوـگ  دـنوادخ  تـمکح  مـلع و 

زا یـضعب  ام  دـشابیم . اهنآ  طولخم  لمهم و  نانخـس  دودرم و  يواعد  نامه  ءاهب  باب و  يواعد  نالطب  رب  لیلد  نیرتهب  يرآ  دوشیمن .
. دـننک تواـضق  دـنناوخب و  ناـشدوخ  ناگدـنناوخ  اـت  میدرک  لـقن  نآ  یبرع  نتم  نیع  هب  ار  رگید  یـضعب  میدرک و  همجرت  ار  وا  ناـنخس 
هب هک  یباتک  زا  ار  وا  ماکحا  صوصن  مینکیم و  عورش  لیصفت  هجو  رب  يو  تعیرـش  ماکحا  نایب  هب  نونکا  [ . 262 ( ] مجرتم مالک  ياهتنا  )
وا تعیرش  ماکحا  نیناوق و  رب  مه  ناگدنناوخ  ات  مینکیم ؛ لقن  تسا  هدیمان  سدقا »  » باتک ار  نآ  هتشون و  نآرق  کبس  هب  شدوخ  نامگ 

: نآ نایب  کنیا  دندرگ . فقاو  تسا  هدرک  هضراعم  نآرق  اب  اهنآ  هب  شدوخ ، نامگ  هب  هک  ینانخـس  رد  وا  شور  هب  مه  دننک و  ادیپ  عالطا 
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هحفص 361] نابز [  دعاوق  هب  نوچ  یلو  نوکی » ام  یلع  ناک و  ام  یلع  مکاحلا  همـسب  : » دشاب هتفگ  دیاب   ) نوکی ام  ناک و  ام  ماکحلا  مسب 
رب دنوادخ  هک  يزیچ  نیلوا  مجرتم ). دشاب !؟ ادخ  ای  ربمغیپ  دناوتیم  ینادان  نینچ  ایآ  تسا ؛ هتفگ  روطنآ  طلغ  هب  تسا  هدوبن  انشآ  یبرع 

زئاف نادـب  هک  یـسک  قلخ . رما و  ملاع  رد  تسا  وا  دوخ  ماقم  هک  تسا  وا  رما  عولط  یحو و  شبات  لحم  تفرعم  هدرک ، بجاو  شناگدـنب 
هاگ ره  دروآ . اج  هب  ار  لامعا  مامت  هچرگا  تسا  تلالـض  لـها  زا  ددرگ ؛ عونمم  نآ  زا  هک  یـسک  تسا و  هتـشگ  زئاـف  يریخ  رهب  ددرگ ؛

؛ دنک يوریپ  دوشیم  رومأم  دوصقم  فرط  زا  نادب  ار  هچ  ره  هک  تسا  راوازس  یسفن  ره  رب  دیتشگ ؛ زئاف  یلع  قفا  ینـسا و  ماقم  نیدب  امش 
مکح نادب  ماهلا  عولط  لحم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنوشیمن ، لوبق  يرگید  نودب  مادک  چیه  دنرگیدکی و  هب  نورقم  عوضوم  ود  نآ  اریز 

دننیبیم و مما  ظفح  ملاع و  مظن  يارب  مظعا  ببـس  ار  ادخ  دودح  تسا  هدش  هداد  تریـصب  اهنآ  هب  ادخ  فرط  زا  هک  یناسک  تسا . هدرک 
سفن تادودح ! نتسکش  هب  ار  امش  ام  تسا  دننیشنیم ) تاناویح  غامد  مشچ و  هب  هک  یئاههشپ   ) عاعر جمه  زا  وا  دشاب ، لفاغ  هک  یـسک 

فلا اب  هناماوع  یـسراف  رد  یلو  دوشیمن  نآ  لخاد  ات  فلا و  برع  نابز  رد  تسا و  دودح  دح  عمج  دیوگ : مجرتم  . ) میدرک رما  يوه  و 
نوچ و  روما ... دویق ، دودـح ، دـنیوگیم : حیحـص  یبرع  نابز  رد  یلو  تاروما ... تادویق ، تادودـح ، دـنیوگیم  دوشیم ، لامعتـسا  ات  و 

هدرک و دودح  لخاد  ار  ات  فلا و  سراف  ياهماوع  کبس  هب  مرجال  دیوگب  یبرع  تسا  هتـساوخیم  هدوب و  اهـسراف  ماوع  زا  اهب  یلعنیـسح 
تادودح نتـسکش  هب  ار  مدرم  هکنیا  اما  دراد  رایتخا  عون  همه  مه  ادخ  تسا و  ادخ  شیوخ  نامگ  هب  ناشیا  هتبلا  تادودـح ، تسا  هتفگ 

یناسفن ياهاوه  يارب  دننکشب و  يوه  سفن و  تادودح  امـش  لوق  هب  مدرم  رگا  ءاهب »  » ياقآ میئوگب : دیاب  تسا  هدومرف  رما  يوه  سفن و 
دوشیم هدیشک  جرم  جره و  تلاح  هب  تیرشب  يهعماج  عضو  هاگنآ  دننکیم  يدعت  رگیدکی  سومان  ناج و  لام و  هب  دشابن ؛ يدح  اهنآ 
دیآیم نینچ  ام  رظن  هب  دنـشاب  ظوفحم  نوصم و  رگیدکی  زواجت  يدعت و  زا  مدرم  ات  دشاب  دودحم  اهنآ  ياهاوه  رـشب و  سوفن  دـیاب  سپ 
يهلابند مجرتم ). هتفگ  ياهتنا  دشاب . هدرک  رداص  ار  یمکح  نینچ  لمأت  نودب  تسا  هداتـسرف  ماهلا  ودب  هک  یـسک  نآ  ای  ءاهب »  » ياقآ هک 
هطـساو هب  هک  قیقحت  هب  تسا ، ناویح  حور  تسا  ناکما  ملاع  رد  هک  یـسک  يارب  اریز  هتـشگ ؛ موقرم  یلعا  ملق  زا  هچنآ  هن  ءاهب -  مـالک 
شرماوا رد  ار  ادـخ  دـهع  هک  یناسک  دیرامـش . هب  تمینغ  لقع  ناـبحاص  يا  دـمآ ، جوم  هب  ناـیب  هملک و  ياـهایرد  نمحر  حور  ناـجیه 

تیانع نم  رماوا  هک  دینادب  نیمز ! لها  يا  هحفص 362 ] دنتلالض [ . لها  زا  لاعتم  ینغ  يادخ  دزن  اهنآ  دنتشگرب  بقع  هب  ور  و  دنتسکش ،
امش راگدرورپ  تیـشم  نامـسآ  زا  رما  نینچ  نیا  تسا ، هتخاس  رهاظ  نم  تاقولخم  يارب  ارم  تمحر  ياهدیلک  نم و  ناگدنب  نایم  رد  ارم 

هچنآ هنیآ  ره  دنک ؛ كرد  هتشگ  رهاظ  نمحر  تیـشم  ناهد  زا  هک  ار  ینایب  ینیریـش  یـسک  رگا  تسا . هدش  لزان  تسا  نایدا  کلام  هک 
تباث تسا  هدـیبات  وا  فاطلا  تیانع و  قفا  زا  هک  ار  وا  رماوا  زا  يرما  اـت  دـنکیم  قاـفنا  دـشاب  نیمز  نئازخ  ماـمت  هچرگا  دـشابیم  وا  دزن 

هک قیقحت  هب  دوشیم ، بوصنم  اهلت  اههلق و  رب  ترـصن  ياهمچرپ  اهنآ  هطـساو  هب  دنکیم و  روبع  نهاریپ  يوب  نم  دودـح  زا  وگب  درادـب .
هطـساو هب  ارم  دودح  هک  تفگ ؛ نخـس  تخاسیم ، بطاخم  ارم  تاقولخم  هک  یلاح  رد  نم  تمظع  تمظع  توربج  رد  نم  تردـق  نابز 

هب هک  یتیفیک  هب  لـضف  شوخ  ياـهوب  هک  يا  يهملک  نیا  زا  ار  بوبحم  يوب  هک  یتسود  لاـح  هب  اـشوخ  دـینک . لـمع  نم  لاـمج  تبحم 
هدیماشآ فاطلا  ياهتـسد  زا  فاصنا  بارـش  زا  هک  یـسک  مدوخ  ناج  هب  مسق  دـنک . كرد  تسا ، رهاظ  نآ  زا  دوشیمن  فیـصوت  اهرکذ 

رهم هکلب  میدرک ، لزان  امـش  يارب  ار  ماکحا  ام  هک  دینکن  نامگ  دنکیم  شدرگ  تسا  هدیبات  عادبا  قفا  زا  هک  نم  رماوا  فارطا  رد  دـشاب ؛
رکفت راکفا  نابحاص  يا  دهدیم  یهاوگ  نیا  هب  هتـشگ  لزان  یحو  ملق  زا  هچنآ  میدرک ، زاب  رادتقا  تردق و  ناتـشگنا  اب  ار  موتخم  قیحر 

[ . 263  ] دینک

نایئاهب ماکحا 

تسا هتشگ  بجاو  امـش  رب  اهماش  اهحبـص و  رد  لاوز و  ماگنه  تایآ ، هدننکلزان  يادخ  يارب  زامن  تعکر  هن  هک  قیقحت  هب  اهنآ  زامن  رد 
زامن دـیتساوخ  هاگ  ره  ناـنآ  هلبق  رد  [ . 264  ] تسا راتخم  ردـتقم  رمآ  وا  اریز  تسادـخ ؛ زا  یناـمرف  نیا  میدرک ، وفع  يرگید  دادـعت  زا  و 
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مدرم لابقا  لـحم  یلعا و  ءـالم  فاوط  لـحم  ار  نآ  هحفـص 363 ] دنوادخ [  هک  اکع ) ینعی   ) سدـقم ماقم  نم ، سدـقا  فرط  هب  دـیناوخب 
نایبت تقیقح و  دیـشروخ  بورغ  ماگنه  دیروایب و  ور  تسا  هداد  رارق  اهنامـسآ  اهنیمز و  ناکـس  يارب  رما  رودـص  لحم  ءاقب و  ياهرهش 

دیشروخ هک  یماگنه  يو  مکحم  رما  هب  يزیچ  ره  تسا . مالع  زیزع  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  میتخاس  رودقم  امـش  يارب  هک  تسا  یماقم 
ياهلد نامـسآ  هک  دشاب  يرما  هب  هچرگا  دنک ، يوریپ  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  یـسک  ره  يارب  دوشیم ، ققحم  دباتیم  نایب  قفا  زا  ماکحا 
عارتخا کلام  بوبحم و  نادب  هچ  نآ  دوشیمن و  لاؤس  دهاوخب  هچره  زا  دنکیم و  دهاوخب  هچره  وا  اریز  دوشیم ، هتفاکش  نآ  زا  نایدا 

مدرم نایم  رد  ماکحا  تابثا  يارب  وا  دسانشب ، ار  نایب  نیا  عولط  لحم  دیایب و  ار  نمحر  يوب  هک  یـسک  تسا . بوبحم  هنیآ  ره  دنک  مکح 
يرگید همان  رد  ار  زامن  ام  دوش . زئاف  باطخلا  لصف  هب  دنک و  لابقا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دنکیم  لابقتسا  ار  اهریت  دوخ  نامـشچ  داب و 

تیم زامن  رد  دـنک . لمع  دوشیم  رومأم  باقرلا  کلام  کیدزن  زا  هچ  نادـب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تسا » وا  همان  رد   » میاهداد لیـصفت 
، دشاب هتـشاد  تئارق  ملع  هک  یـسک  تسا ، هدش  لزان  ریبکت  شـش  تایآ ، يهدننک  لزان  يادـخ  فرط  زا  تیم  زامن  رد  هک  قیقحت  هب  اهنآ 
هک یئاهزیچ  وم و  تسا ، رافغ  زیزع  وا  اریز  دنکیم ؛ وفع  وا  زا  دـنوادخ  هنرگو  دـناوخب  اهنآ  زا  شیپ  تسا  هدـش  دراو  هک  ار  هچنآ  دـیاب 

سابل دیـشوپیم  ار  نآ  ریغ  باجنـس و  زخ و  سابل  هچ  نانچ  دنکیمن . لطاب  ار  زامن  هریغ  ناوختـسا و  دـننام  درادـن  لولح  اهنآ  رد  حور 
. تسا مالعا  زیزع  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  تسا  هتشگ  هبتـشم  املع  رب  نکل  تسا و  هدشن  یهن  نآ  زا  نآرق  رد  اریز  دشوپب ؛ مه  ار  رومس 

بجاو امش ، لوا  ناردپ  راگدرورپ  امـش و  راگدرورپ  ادخ ، فرط  زا  امـش  رب  غولب  لوا  زا  هزور  زامن و  هک  قیقحت  هب  اهنآ  زامن  هزور و  رد 
ره وا  اریز  دشابیم ؛ ادخ  دزن  زا  یلضف  نیا  تسا ، هدرک  وفع  وا  ار  ادخ  دشاب  يریپ  ای  ضرم  زا  یفعض  وا  سفن  رد  هک  یسک  تسا ، هتشگ 
زا ار  ردح  مکح  باتک ، رد  ام  تسا و  هداد  نذا  ار  یکاپ  زیچ  ره  رب  يهدجـس  امـش  يارب  دنوادخ  هک  قیقحت  هب  تسا . میرک  روفغ و  هنیآ 

لمع هب  عورش  هاگنآ  رهطالا » هلا  مسب   » دیوگب هبترم  جنپ  دشاب ، هتشادن  بآ  هک  یسک  دینادیمن . امـش  دنادیم و  ادخ  اریز  میتشادرب ، امش 
اـهتعاس و اـب  دـیاب  تـسا  دـنلب  اـهزور  اهبـش و  هـک  يدـالب  رد  تـسا . هداد  مـکح  نادـب  ناـیناهج  يـالوم  هـک  تـسا  يزیچ  نـیا  دـنک ،

مکح لاطبا  رد  هحفـص 364 ] تسا [ . میکح  نیبم  هنیآ  ره  ادـخ  هک  یتسرد  هب  دـنناوخب  زامن  دـنکیم  نیعم  ار  تاقوا  هک  یئاـهصخاش 
هب دـینک  دای  رادـتقا  تمظع و  هب  ار  ادـخ  دوش ، رهاظ  تایآ  هکیماگنه  میتشاد ، فاعم  تاـیآ  زاـمن  زا  ار  امـش  هک  قیقحت  هب  تاـیآ  زاـمن 

راگدرورپ دوشیمن ، هدـید  هچنآ  دوشیم و  هدـید  هچنآ  راـگدرورپ  يادـخ  يارب  تمظع  دـیئوگب  تسا . ریـصب  عیمـس و  وا  هک  یتسرد 
هب دش ، هتـشادرب  امـش  زا  تیم  زامن  رد  زج  تعامج  مکح  دـش ، هتـشون  يدارف  زامن  امـش  رب  تعامج  زامن  مکح  لاطبا  رد  تسا . نایناهج 
هک تسا  اهنآ  رب  تسا ، هتـشاد  فاعم  هزور  زاـمن و  زا  دـننیبیم  نوخ  هکیماـگنه  ار  ناـنز  ادـخ  تسا . میکح  رمآ  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد 

ردقم باتک  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  لامجلا » ۀـعللا و  يذ  هللا  ناحبـس  : » دـنیوگب هبترم  جـنپ  دون و  رگید  لاوز  ات  لاوز  زا  دـنزاسب و  وضو 
دیتفای تحارتسا  ینمایماقم  رد  دندیسر و  لزنم  هب  هک  یتقو  اهرفس  رد  هک  تسا  اهنآ  رب  امش و  رب  دیشاب ، نایاناد  زا  امش  رگا  تسا  هتـشگ 

زجاع هک  یـسک  لاضفالا ،» ۀبهوملا و  لالجالا و  ۀمظعلا و  يذ  هللا  ناحبـس  : » دـیوگب نآ  رد  دـیروایب و  اجب  ياهدجـس  يزامن  ره  ياج  هب 
زا دـعب  میحر . روفغ  یقاب  یفاـک  تسا  وا  هک  یتسرد  هب  دوب . دـهاوخ  یفاـک  وا  يارب  قحب  نیا  هک  یتسرد  هب  هللا » ناحبـس  : » دـیوگب دـشاب 

نینچ نیا  توکلملا » کلملا و  يذ  ناحبـس  : » دیئوگب هبترم  هدـجیه  دینیـشنب و  دـیحوت  لکیه  رب  هک  تسا  امـش  رب  اهنآ و  رب  هدجـس  مامتا 
رکش میظع  لضف  نیدب  ار  ادخ  تسا ، میقتسم  هار  نآ  هک  دنوشیم  یهتنم  هار  کیپ  هب  اهنآ  دنکیم و  نایب  ار  تیاده  قح و  ياههار  ادخ 

ار نایناهج  هک  یتمحر  نیدـب  ار  ادـخ  دـینک ، يرازگـساپس  تسا  هدرک  هطاحا  ار  اـهنیمز  اهنامـسآ و  هک  یتبهوم  نیدـب  ار  ادـخ  دـینک ،
دوبن دیلک  رگا  دیـشاب ، نافراع  زا  امـش  رگا  تسا  هداد  رارق  نم  نونکم  تبحم  ار  جنگ  دیلک  دـنوادخ  وگب : دـینک . دای  تسا  هتفرگ  تقبس 

وا هطساو  هب  هک  تسا  قارـشا  قرـشم  یحو و  عولط  لحم  يارب  نیا  وگب  دیـشاب . هتـشاد  نیقی  امـش  رگا  دوب  نونکم  لزالا  لزا  رد  هنیآ  ره 
تباثیموتحم ءاضق  ره  وا  هطساو  هب  تسا و  تبثم  ءاضق  نآ  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسرد  هب  دیشاب  هتسناد  امـش  رگا  تسا  هتـشگ  ینارون  قافآ 

لامکا زا  دعب  میاهتشون و  ار  يرادهرامـش  ياهزور  هزور  امـش  رب  ام  ءاشنا  لها  يا  وگب : یلعا  ملق  يا  اهنآ  رطفدیع  هزور و  هام  تسا . هدش 
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امـش تسا ، هدرک  یناشفارون  نینچ  بأـم  أدـبم و  کـلام  فرط  زا  باـتک  قفا  زا  ناـیب  دیـشروخ  میداد  رارق  دـیع  امـش  يارب  ار  زورین  نآ 
دودح هب  تهج  نیدب  میداد ، رارق  ءاه »  » رهاظم اهزور  اهبـش و  نایم  ار  اهنآ  ام  دیهدب ، رارق  هزور  هام  زا  شیپ  ار  اههام  زا  يدایز  ياهزور 

ارقف و هاگنآ  ناشناشیوخ  ناشدوخ و  اهزور  نآ  رد  هک  تسا  راوازـس  ءاـهب »  » لـها يارب  ددرگیمن . هحفـص 365 ] دودحم [  اههام  لاس و 
شیپ هک  یئاطعا  مایا  هاگ  ره  دننک و  دیجمت  حیبست و  ریبکت و  لیلهت و  یلاحشوخ  حرق و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  دننک و  ماعطا  ار  نیکاسم 

نتـسبآ و نز  ضیرم و  رفاسم و  رب  تسا ، هدرک  مکح  نینچ  مانا  يالوم  دـنوش . هزور  رد  لخاد  سپ  دیـسر  نایاپ  هب  تسا  كاسما  مایا  زا 
اهنیا تسا . باهو  زیزع و  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  وا  دزن  زا  تسا  تلیضف  نیا  تسا ، هدرک  وفع  اهنآ  زا  ادخ  تسین ، یجرح  هدریـش  هچب 

هک دیـشابن  یناسک  زا  دیئوجب و  کسمت  ادـخ  ماکحا  رماوا و  هب  تسا ، هتـشگ  موقرم  حاولا  بتک و  رد  یلعا  ملق  زا  هک  تسا  ادـخ  دودـح 
بورغ ات  عولط  زا  ار  ناتدوخ  سوفن  دنزادنایم ، رس  تشپ  ار  ادخ  نیناوق  ماهوا  نونظ و  زا  يوریپ  هطساو  هب  و  هتفرگ ، ار  ناشدوخ  نیناوق 

. دراد زاب  تسا  هدش  ردقم  امش  يارب  باتک  رد  هک  یلضف  نیا  زا  ار  امش  يوه  هک  نیا  زا  دیـشاب  رذح  رب  دیراد  زاب  ندیماشآ  ندروخ و  زا 
ادخ يوس  هب  ور  دیوشب ، ار  تروص  اهتسد و  زور  ره  تسا  هدش  هتشون  دشاب ، ناید  يادخ  نید  هب  نیدتم  هک  یسک  يارب  زا  هک  قیقحت  هب 

، درک مکح  نینچ  تفرگ  رارق  رادتقا  تمظع و  هب  ءامسا  شارعا  رب  هکیماگنه  نامسآ  قلاخ  دیوگب ، یهبا » هللا   » هبترم جنپ  دون و  دنیشنب و 
يزیچ زا  دینک  يرود  هتشگ ، مارح  امش  رب  ارتفا  تبیغ و  نآ  زا  سپ  انز و  لتق و  راتخم . دحاو  يادخ  زا  تسیرما  دیزاسب ، وضو  نینچ  نیا 
يارب هلمج  نآ  زا  میدومن ، تمـسق  [ 265 « ] ءاز  » ددـع رب  ار  ثیراوم  ام  اهنآ  ثاریم  ماـکحا  دـیدش . یهن  نآ  زا  حاولا  فئاحـص و  رد  هک 

ات و  » ددع رب  از »  » باتک زا  ناردپ  يارب  زا  افو ،» ات   » ددـع رب  ءاح »  » باتک زا  جاودزا  يارب  زا  تقملا ،»  » ددـع رب  ءاط »  » باتک زا  امـش  دالوا 
ددـع لاد »  » باـتک زا  نارهاوخ  يارب  نیـش ،»  » ددـع اـه »  » باـتک زا  ناردارب  يارب  عیفر ،»  » ددـع رب  واو »  » باـتک زا  نارداـم  يارب  فاـک ،»

ام تسا . هدرک  مکح  نینچ  دنکیم  دای  ارم  اهرحـس  اهبش و  رد  هک  نم  رـشبم  اف » فاق و   » ددع میج »  » باتک زا  ناملعم  يارب  و  میموار » »
ره وا  هک  یتسرد  هب  میدرک ، مک  نارگید  زا  میدرک و  دایز  دوب  اهنآ  يارب  ار  هچنآ  ربارب  ود  میدینـش  بالـصا  رد  ار  تایرذ  يادص  یتقو 

قوقح دشابن  شیارب  يدالوا  وا  دریمب و  هک  یـسک  دـنکیم . دـهاوخب  ار  هچ  ره  دوخ  تنطلـس  هب  تسا . ردـتقم  دـهاوخیم  هچره  رب  هنیآ 
یمومع حـلاصم  ماتیا و  لمارا و  فرـصم  هب  ار  نآ  نمحر  ءاـنما  اـت  دوشیم  هحفـص 366 ] هداد [  لاملا ) تیب  ینعی   ) لدـعلا تیب  هب  اـهنآ 

باتک رد  هک  ار  ثرا  رگید  تاقبط  دشاب و  هتـشاد  دالوا  هک  یـسک  دنـشاب و  هدرک  يراذگرکـش  ار  دوخ  رافغ  زیزع  راگدرورپ  ات  دنناسرب 
ینغ نینچ  نیا  دسریم  لدـعلاتیب  هب  ثلث  کی  شدالوا و  هب  وا  تاکورتم  زا  ثلث  ود  دـشاب ، هتـشادن  تسا  هتـشگ  ررقم  اهنآ  يارب  یقح 

يرتخد ای  يرـسپ  هدازرهاوخ  هدازردارب و  زا  یناشیوخ  دـشاب و  هتـشادن  یثراو  هک  یـسک  و  تسا . هدرک  مکح  لالجا  تمظع و  هب  لاعتم 
نارسپ يارب  نانآ  اهنآ و  زا  دعب  اههلاخ و  اههمع و  اهولاخ و  اهومع و  يارب  دنشابن  اهنآ  رگا  تسا و  نانآ  يارب  ثلث  ود  سپ  دشاب ، هتشاد 

و باقرلا . کلام  يادـخ  دزن  زا  باتک ، رد  تسیرما  نیا  دـسریم . لدـعلاتیب »  » هب رگید  ثلث  تسا و  نانآ  اهنآ و  نارتخد  نانآ و  اهنآ و 
ات دسریم ؛ رکذلاقباس  لدعلاتیب »  » هب وا  لاوما  مامت  دشاب ، هتشادن  دش  لزان  یلعا  ملق  زا  ناشیماسا  هکیئاهنآ  زا  یسک  دریمب و  سک  ره 

صوصخم ياهـسابل  ینوکـسم و  هناخ  تسا . راما  ردتقم  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  دوش  فرـص  تسا  هداد  روتـسد  نادـب  ادـخ  هچنآ  رد 
شردـپ تایح  نامز  رد  هک  یـسک  تسا . ضایف  یطعم  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  ثراو . ثانا و  هن  میداد ، رارق  روکذ  دـالوا  يارب  ار  تیم 

تلادع هب  ار  نآ  ناشدوخ  نایم  دنربیم و  ثرا  تسا ، هتـشگ  نیعم  ادخ  باتک  رد  هک  ار  ناشردپ  قح  اهنآ  دشاب ، هتـشاد  يدالوا  دریمب و 
یـسک و  تخادنا . نوریب  مانا  کلام  فرط  زا  ار  ماکحا  ياهدیراورم  دـمآرد و  جوم  هب  مالک  يایرد  نینچ  نیا  دـننکیم . میـسقت  صلاخ 

دشر نس  هب  اهنآ  ات  دننک  تراجت  اهنآ  يارب  ات  دنهدب ؛ یتکرش  ای  ینیما  رجات  هب  ار  اهنآ  لاوما  سپ  دشاب ؛ هتشاذگ  یقاب  یفاعـض  دالوا  هک 
ینوید رگا  تیم ، نآ  نوید  ادخ و  قح  ءادا  زا  دعب  اهنیا  مامت  دننک ، نییعت  یقح  باستکا  تراجت و  دئاوف  زا  نیما  نآ  يارب  هاگنآ  دنـسرب .

: وگب تسا . هدرک  مکح  بآم  أدـبم و  کلام  نینچ  نیا  تسا . زازتعا  تزع و  هب  تیم  لمح  نفد و  نفک و  بابـسا  زیهجت  و  دـشاب ، هتـشاد 
ادتبا دراد  تلالد  عینم  عنتمم  عینم  رهاظ  نوزخم  مسا  رب  هک  ءاظ »  » هب اریز  درک ؛ دهاوخن  ادـیپ  رییغت  هک  تسا  ینونکم  ملع  نآ  هنیآ  ره  نیا 
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نیا دـننک ، رکـش  ار  دوخ  میحر  نمحر  راگدرورپ  ات  تسا ؛ اهنآ  رب  ادـخ  لضف  زا  میداد  صاصتخا  دالوا  يارب  ام  ار  هچنآ  و  تسا . هدـش 
ار ادخ  دودح  ناصلخم  دینک ، يوریپ  دیدش ، رومأم  نایب  علطم  زا  ار  هچنآ  دینکن ، يدعت  نآ  زا  سفن  ياوه  هطـساو  هب  تسا ؛ ادخ  دودح 

لدعلاتیب ءاضعا  رد  هحفص 367 ] دننیبیم [ . يراگتسر  تمکح  غارچ  اهنامسآ ، اهنیمز و  نینکاس  يارب  تایح و  بآ  نایدا ، لها  يارب 
نآ رد  ءاهب »  » ددع رب  سوفن  دنهد و  لیکـشت  لدعلاتیب  رهـش  نآ  رد  دیاب  هک  تسا  هتـشون  يرهـش  ره  رب  دنوادخ  دنـشاب  رفن  هن  دـیاب  هک 

يادخ رضحم  رد  ایوگ  هک  دننیبب  نینچ  ار  دوخ  دیاب  اهنآ  دوب . دهاوخن  یکاب  دشاب ؛ رتشیب  هزادنا  نیا  زا  ار  اهنآ  دادعت  رگا  دننک و  عامتجا 
يارب ادخ ، ءاکو  ناکمالا و  نیب  نمحر  ءانما  هک  تسا  راوازس  اهنآ  يارب  دننیبیم . دوشیمن ، هدید  هک  ار  یسک  دناهدش و  دراو  یلعا  یلع 

دننک و تروشم  ادخ  يارب  زین  ناگدنب  روما  رد  دـننکیم ؛ تروشم  ناشدوخ  روما  رد  هچ  نانچ  دنـشاب و  تسا ، نیمز  يور  هک  یـسک  ره 
صوصنم ار  هچنآ  هک  دیـشاب  رذح  رب  تسا ، هدرک  مکح  امـش  رافغ  زیزع  راگردورپ  نینچ  نیا  دننک ، رایتخا  دننک  رایتخا  يداب  ار  هچنآ 

ناکما ملاع  رد  هک  یهجو  نیرتلماک  هب  ار  اههناخ  دالب ، رد  ءاشن ! لها  يا  دیزیهرپب . ادخ  زا  راظنا  نابحاص  يا  دـیراذگاو ، تسا  حول  رد 
رد ار  نمحر  راگدرورپ  هاگنآ  دیهد . تنیز  لئامش  تروص و  هب  هن  تسا  هتسیاش  هچ  نادب  دینک و  ریمعت  نایدا  کلام  مان  هب  تسا  نکمم 
هک قیقحت  هب  اهنآ  جـح  رد  دوشیم . رارقرب  اههدـید  ینارون و  وا  رکذ  هب  اههنیـس  هک  دیـشاب  هاگآ  دـینک ، دای  ناحیر  حور و  هب  اههناخ  نآ 
ادخ هک  اهنز ؛ زا  ریغ  تسا ، هدرک  اکع ) رد  وا  نفد  لحم  ینعی   ) هناخ جح  هب  مکح  دشاب  هتـشاد  تعاطتـسا  هک  امـش  زا  یـسک  ره  رب  ادـخ 

«! ءاهب  » لها يا  اهنآ  تشیعم  روما  رد  تسا . باهو  یطعم  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  وا  دزن  زا  تسا  یتمحر  تسا ، هتـشاد  فاعم  ار  اـهنآ 
هب ار  امش  لاغتشا  ام  و  تسا . هتشگ  بجاو  اهنآ  لاثما  اهبسک و  اهتعنص و  زا  اهراک ، زا  راک  هب  لاغتشا  امش  زا  کی  ره  رب  هک  قیقحت  هب 

تاقوا دـینک ، رکـش  ماش  حبـص و  رد  ار  وا  هاگنآ  دـینک  رکفت  وا  فاطلا  ادـخ و  تمحر  رد  موق  يا  میداد . رارق  قح  يادـخ  تدابع  اـهنآ 
رد نینچ  نیا  دیشاب ، هتشاد  لاغتشا  دشاب  عفان  ناتدوخ  ریغ  ای  ناتدوخ  لاح  هب  هک  يراک  هب  دینکن  عییـضت  تلاسک  تلاطب و  هب  ار  ناتدوخ 

دنیشنیم و هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  مدرم  نیرتضوغبم  تسا . هتـشذگ  راک  تسا ؛ هدیبات  نایبت  تمکح و  دیـشروخ  نآ  قفا  زا  هک  یحول 
تمرح رد  دیـشاب . هتـشاد  لکوت  بابـسالا  ببـسم  يادـخ  رب  هک  یلاـح  رد  دـیئوجب  کـسمت  بابـسا  يهتـشر  هب  دـنکیم ، بلط  مدرم  زا 

دوخ ماکح  زیزع  راگدرورپ  فرط  زا  امش  هچ  نآ  تسا  نیا  تسا . هتشگ  مارح  امـش  رب  باتک  رد  یـسوبتسد  هک  قیقحت  هب  یـسوبتسد 
وا هک  یتسرد  هب  دینک ، هبوت  تسا  امـش  لباقم  هک  یئادخ  اب  دنک ، رافغتـسا  یـسک  دزن  هک  تسین  زئاج  سک  چیه  يارب  دیدش ، یهن  نآ  زا 

ار امـش  هک  یفـصو  رب  رما ، تمدخ  رب  نمحر ! ناگدنب  يا  شناگدنب  هب  وا  باطخ  تسا . باوت  هحفـص 368 ] زیزع [  یطعم  رفاغ  هنیآ  ره 
فالتخا مدرم  دـش ؛ رهاظ  دوعوم  دیـسرارف و  هدـعو  یتقو  دـینک . مایق  دریگنارف ، دـندش  رفاک  تایآ  علطم  هب  هک  یناسک  زا  هودـنا  نزح و 

رد دـندوب ، یگرزب  بلاط  هک  نیا  هطـساو  هب  مدرم  زا  یـضعب  دومن . کسمت  دوب ، ماهوا  نونظ و  زا  يو  دزن  هچنآ  هب  یبزح  ره  دـندرک و 
مـسق باذک  يا  وگب : دنکیم . اعدا  ار  نطاب  نطاب  نطاب و  هک  تسیک  اهنآ  زا  و  یتسیک ؟ وت  رارغ  لفاغ  يا  وگب : دنتفرگ . رارق  لاعن  فص 

هب مسق  دوشیم . راذگاو  اهگـس  يارب  ناوختـسا ، هکنانچ  میتشاذـگاو ؛ امـش  يارب  ار  نآ  ام  تسا  روشق  زا  دـشابیم  وت  دزن  هچنآ  ادـخ  هب 
رب کچوک ، ياههوک  يالاب  رب  اهلترب ، اههوک ، رب  اههار ، رد  كانفوخ ، عضاوم  رد  ار  ادخ  دـیوشب و  ار  یملاع  ياهاپ  یـسک  رگا  دـنوادخ 

لوبق وا  زا  زگره  دوشن ، هدینش  وا  زا  نم  يدونشوخ  وب  دنک و  تدابع  یخولک  ره  یتخرد و  ره  یگنـس ، ره  دزن  گرزب و  ياههوک  يالاب 
زا ار  دوخ  سفن  هدرک و  رایتخا  تلزع  دنه  رئازج  رد  یناگدنب  زا  ردقچ  تسا . هدرک  مکح  نادب  مانا  يالوم  هچنآ  تسا  نیا  دش . دهاوخن 

تایآ يهدننک  لزان  يادـخ  دزن  تسا و  هدرک  لیمحت  دوخ  رب  ار  تاقـشم  تایـضایر و  هدرک و  عنم  هداد ، رارق  لالح  شیارب  ادـخ  هچنآ 
. دـیزاسن مورحم  تسا  لازالا  لزا  رد  نیبرقم  يوزرآ  هک  یتبقاع  نیا  زا  ار  ناـتدوخ  دـیهدن و  رارق  لاـمآ  هکبـش  ار  لاـمعا  دوشیمن . داـی 
ار باـهو  زیزع  يادـخ  بتک  دوصقم  اـت  دـیناوخب  ار  حاولا  تسا  نم  لوـبق  هب  هتـسب  يزیچ  ره  تسا و  نم  يدونـشوخ  لاـمعا  حور  وـگب :

عونمم نآ  زا  هک  یـسک  دنیـشنب و  الط ، تخت  رب  ناـکما  ردـص  رد  هک  تسا  قح  يو  يارب  دوش ؛ زئاـف  نم  تبحم  هب  هک  یـسک  دیـسانشب .
درک ادیپ  دهاوخن  رییغت  شتعیرش  هکنیارد  درب . هانپ  نایدا  کلام  يادخ  يوس  هب  وا  زا  دیاب  هک  یتسرد  هب  دنیـشنب ؛ كاخ  رب  گرا  ددرگ ؛
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هبوت رگا  هک  میهاوخیم  ادـخ  زا  ام  تسا . يرتفم  باذـک و  وا  دوش ؛ یعدـم  ار  يرما  لماک  لاس  رازه  ندـش  مامت  زا  لبق  هک  یـسک  رگم 
هک دنک  ثوعبم  وا  رب  ار  یسک  درک ؛ رارصا  دوخ  هتفگ  رب  رگا  و  تسا . باوت  وا  هک  یتسرد  هب  دنک  دییأت  اعدا  نیا  زا  عوجر  رب  ار  وا  دنک ،

تسا هدش  لزان  رهاظ  رد  هچنآ  زا  ریغ  هب  ار  هیآ  نیا  هک  یـسک  تسا . باقعلادیدش  وا  هک  یتسرد  هب  دشکب ) ار  وا  ینعی   ) دنکن محر  ودب 
ادخ زا  تسا ، مورحم  تسا  هتفرگ  یـشیپ  ار  ملاوع  مامت  هک  ادخ  تمحر  حور و  زا  وا  هک  یتسرد  هحفص 369 ] هب [  دنک ، ریسفت  ای  لیوأت 

هب دـینک . يوریپ  تسا  هدرک  رما  نادـب  امـش  میکح  زیزع  راگدرورپ  ار  هچنآ  دـینکن ، يوریپ  تسا ، امـش  دزن  ماهوا  زا  ار  هچنآ  دیـسرتب و 
قارع رد  ار  امـش  ام  هچنآ  تسا  نیا  دینکن ، يوریپ  ار  یمیئل  رجاف  ره  دینک و  يرود  موق  يا  دش ، دهاوخ  دنلب  هحیـص  دالب  رتشیب  زا  يدوز 

درک و بورغ  نم  لامج  دیشرروخ  هک  یماگنه  نیمز : لها  يا  میدومن . ذوخأم  نادب  رینم  رهـش  نیا  رد  و  هندرا ) ینعی  « ) رـس ضرا   » رد و 
مامت رد  ام  دیزیخرب ، ملاع  لها  نایم  رد  نم  هملک  ندرک  دنلب  نم و  رما  يرای  هب  دیدرگن ، برطـضم  امـش  دش ؛ روتـسم  نم  لکیه  نامـسآ 

دنکیم مایق  نم  تمدخ  رب  دسانشب ، ارم  هک  یسک  میشابیم . رداق  ام  هک  یتسرد  هب  مینکیم ، يرای  قح  هب  ار  امش  میتسه و  امـش  اب  لاوحا 
يادخ يوسب  اهلد  اب  دنوش  رادیب  رگا  دنـشابیم ، باوخ  مدرم  هک  یتسرد  هب  دـنناشنن . راک  زا  ار  وا  اهنیمز  اهنامـسآ و  ياهرکـشل  هکنانچ 

دای دوخ  دزن  زا  ياهملک  هب  ار  اهنآ  ناشیالوم  ات  دـنزادنایم  رود  هب  دـشاب ، اـیند  ياـهجنگ  هچرگا  تسا  اـهنآ  دزن  هچنآ  دنباتـشیم و  میلع 
عالطا تسا  ملاوع  مامت  رب  نمیهم  هک  وا  سفن  زج  هتشگم و  رهاظ  ناکما  رد  هکیحول  رد  تسا  بیغ  ملع  وا  دزن  هک  یسک  نینچ  نیا  دنک .

ال  » نتفگ هب  تاهج  مامت  زا  شیادـص  هک  ار  ءارو  يالوم  هک  نانچ  تسا ، هتفرگارف  ار  اـهنآ  يوه  یتسم  هک  ققحت  هب  دـهدیم ، ریخ  درادـن 
کلام ار  نآ  امـش  ریغ  اریز  دیـشابیم ؛ دونـشوخ  دادـماب  هاگماش و  رد  دـیکلام ، هچنآ  هب  دـننیبیمن . تسا  دـنلب  میکحلا » زیزعلا  انا  ـالا  هلا 
همجرت یحیحص  ترابع  هب  ار  يو  دوصقم  ام  یلو  دشابیم  همجرت  لباقریغ  طلغ و  اپ  ات  رـس  اهب  تارابع  یمارگ  ناگدنناوخ  . ) دش دهاوخ 

« مکریغ هکلمی  قارـشاال  یـشعلا و  یف  هومتکلم  اـمب  اوحرفت  ـال  دـق  : » تسا نینچ  دـش  همجرت  قوف  رد  هک  یتراـبع  هنوـمن  يارب  مینکیم ؛
هطبار هک  ار  لیلعن  تادا  تسا و  هدروآرد  یهن  لعف  رـس  دراد ، یـضام  لعف  هب  صاصتخا  هک  ار  قیقحت  فرح  دق »  » هک دیئامرفیم  هظحالم 

ياعدا يداوسیب  نینچ  هک  تسا  فسأت  ياج  تسا  کبس  نیا  هب  وا  تارابع  مامت  تسا  هدرک  فذح  تسا  لولعم  تلع و  هلمج  ود  نایم 
يوریپ يو  زا  رادمتـسایس  یتشم  زا  تیعبت  هب  ماوع  یتـشم  زا  تیعبت  هب  ماوع  یتـشم  هک  تسا  رثأـت  يهیاـم  دـنکیم و  یئادـخ  يربـمغیپ و 

یئافو هحفـص 370 ] رارق و [  دشابیم  امـش  دزن  هچنآ  يارب  ایآ  وگب : دهدیم . ربخ  ار  امـش  ریبخ  میلع  نینچ  نیا  [ . 266 ( ] مجرتم دننکیم .
دنرذگیم و اهداب  هک  نانچ  درذگیم ، امش  تایح  راگزور  دیشاب . ناگدنهد  فاصنا  زا  امـش  رگا  نم  نمحر  سفن  هب  مسق  هن ، دیاهدید .
تفر و اجک  امـش  هتـشذگ  راگزور  دینک : رکفت  موق  يا  دش . هدیچیپ  ناینیـشیپ  طاسب  هچ  نانچ  دوشیم ، هدـیچیپ  مهرد  امـش  تزع  طاسب 

مدوخ ناج  هب  مسق  دش ، فرـص  میکح  يادخ  رکذ  هب  هکیتاقوا  تشذگ و  ادخ  رکذ  هب  هکیئاهزور  اشوخ  دش ؟ اجک  هدـش  یـضقنم  نورق 
هک یتسرد  هب  دوشیم  یناف  وا  دزن  زا  هملک  کی  هب  اهنآ  مامت  دنامیمن و  یقاب  کی  چیه  ایقـشا  تکوش  ءاینغا و  فراخز  نازیزع و  تزع 

رادـیب يدوز  هب  دـنلفاغ ، نآ  زا  اهنآ  دراد ، عفن  هچنآ  درادـن و  یفن  تسا ، مدرم  دزن  ثاـثا  زا  هچنآ  تسا . ریدـق  زیزع  ردـتقم  هنیآ  ره  وا 
دوب اهنآ  دزن  ار  هچنآ  دنتـشاد  تفرعم  رگا  تفای . دنهاوخن  تسا  هدش  توف  اهنآ  زا  ناشدیمح  زیزع  راگدرورپ  مایا  رد  هچنآ  دـنوشیم و 

رورغم ار  اهنآ  مولع ، هک  دـنمدرم  زا  یـضعب  دـنناگدرم  زا  هنیآ  ره  اهنآ  دیـشاب ، هاگآ  دوش ، دای  شرع  رد  اهنآیماسا  اـت  دـندرکیم  قاـفنا 
دورمن زا  رتگرزب  ار  دوخ  دونـشیم  ار  اهـشفک  يادـص  رـس  تشپ  زا  هاـگره  دـندش  عونمم  مویق  نم  مسا  زا  نآ  هطـساو  هب  تسا و  هتخاـس 

ارم يالعا  ملق  يادص  ایآ  املع  هورگ  يا  وگب  تسا . میحج  لفـسا  رد  هنیآ  ره  وا  هک  ادـخ  هب  مسق  تفر ؟ اجک  وا  دودرم  يا  وگب  دـنیبیم 
دینک اهر  ار  ماهوا  دیشابیم ، فکتعم  دوخ  ياهاوه  ياهتب  رب  تقو  هچ  ات  دینیبیمن ؟ ار  یهبا  قفا  زا  نابات  دیـشروخ  نیا  و  دیونـشیمن ؟

تسا و هتـشگرب  تایآ  يهدننک  رهاظ  يادخ  يوس  هب  تاریخ ، هب  صتخم  فاقوا  هک  قیقحت  هب  دیروایب . دوخ  میدق  يالوم  يادخ  هب  ور  و 
ددرگیمرب و وا ) دالوا  ینعی   ) ناصغا هب  شمکح  وا  زا  دـعب  یحو و  عولط  لحم  نذا  زا  دـعب  رگم  درادـن ؛ ار  اهنآ  رد  فرـصت  قح  یـسک 

لدعلاتیب هب  هن )؟ ای  دش  دـهاوخ  ققحم  وا  رما  ایآ  هک  هدوب  کش  رد  شدوخ  دوشیم  مولعم   ) دـش ققحم  دالب  رد  وا  رما  رگا  اهنآ  زا  دـعب 
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هب هنرگو  دننک  فرـص  دنرومأم  نادب  ریدـق  ردـتقم  فرط  زا  هچنآ  رد  دوش و  هتخاس  راک  يارب  دـیاب  هک  یعاقب  رد  اهنآ  ات  دوشیم  عوجر 
نایم اهنآ  دوشیم ، عوجر  دـننکیمن  مکح  تسا  هدـش  ناـیب  حول  نیا  رد  هک  یمکح  هب  زج  دـنیوگیمن و  نخـس  وا  رما  هب  زج  هکیناـیئاهب 

دینکن و عزج  بئاصم  رد  دننک . فرص  تسا  هدش  نیعم  باتک  رد  میرک  زیزع  فرط  زا  هچنآ  رد  اهنآ  ات  دنترـصن ، ءایلوا  نیمز  نامـسآ و 
نیا دوشیم  دراو  تبقاع  رد  امـش  رب  هچنآ  هب  تسا  هبنت  تلاح و  نیا  رد  رکذـت  نآ  دیـشاب و  اـیوج  ود  نیا  ناـیم  يرما  دیـشابن ، كاـنحرف 

زا تسا  یتایآ  هنیآ  ره  نیا ، رد  تسا و  هداد  تنیز  وم  هب  ار  نآ  ادخ  دیشارتن ، ار  ناتدوخ  ياهرـس  دهدیم . ربخ  ار  امـش  ریبخ  میلع  نینچ 
راوازس تسا . میکح  زیزع و  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  دنک  رظن  تسا  قلخ  کلام  فرط  زا  هک  یتعیبط  تایضتقم  يوس  هب  هک  یسک  يارب 

، دزد رب  هک  قیقحت  هب  تسا . هدرک  مکح  نادـب  ملاوع  يالوم  هچنآ  تسا  نیا  دـنک  زواجت  اهـشوگ  دـح  هحفـص 371 ] زا [  وم ، هک  تسین 
زا دیشاب  رذح  رب  دننکن ، لوبق  ار  وا  ادخ  راید  اهرهـش و  ات  دیراذگب  يو  نیبج  رد  ياهناشن  موس  يهبترم  رد  تسا و  بجاو  سبح  دیعبت و 

تمکح و ياههنایزات  هب  ار  امش  ام  دینک ، لمع  دیرومأم  نادب  میحر  قفشم  فرط  زا  ار  هچره  دریگارف ، تفأر  ار  امـش  ادخ  نید  رد  هکنیا 
ناج هب  مسق  دننکیم ، تیبرت  ار  نارـسپ  ناردـپ ، هک  نانچ  دور  الاب  امـش  تاماقم  دـنامب و  ظوفحم  امـش  سوفن  ات  مینکیم  تیبرت  ماکحا 

هکنیا رد  دـنکیم . ادـف  عیتـم  زیزع  سدـقم  رما  نیا  يارب  ار  دوـخ  حاورا  هنیآ  ره  دـیمهفب  اـم  هسدـقم  رماوا  زا  ار  اـم  دوـصقم  رگا  مدوـخ ،
هک دیـشاب  رذـح  رب  تسین . وا  رب  یکاب  دـنک ، لامعتـسا  هرقن  ـالط و  فورظ  دـهاوخب  هک  یـسک  تسا  حاـبم  هرقن  ـالط و  فورظ  لامعتـسا 

دهاوخیم وا  هک  یتسرد  هب  دیریگب  ار  نآ  دشاب  رتکیدزن  تفاطل  هب  هک  يزیچ  دیربورف  گرزب  ياهحدق  هساک و  رد  ار  ناتدوخ  ياهتسد 
ار امش  اهمـشچ ، ات  دیئوجب  کسمت  تفاطل  قیرط  رب  لاوحا  مامت  رد  دینبب . هب  دوخ ، عینم  عنتمم  توکلم  رد  ناوضر ، لها  بادآ  رب  ار  امش 
دوشیم و دوبان  شلمع  تقو ، نامه  رد  دنک ؛ زواجت  روتسد  نیا  زا  هک  یسک  دیراد  هورکم  سودرف  لها  امش و  دوخ  هک  دنیبن  یفـصو  رب 
زا کلم  رد  یکیرـش  تسا و  دحاو  دحا و  وا  هکنیا  رد  تسا . میرک  زیزع و  وا  اریز  دنکیم ، وفع  وا  زا  ار  ادخ  دـشاب ، هتـشاد  يرذـع  رگا 
هک قیقحت  هب  تسا ، ءاـشنالا  توکلم  یف  ءاـشی  اـم  لـعفی  رهظم  وا  اریز  تسین ؛ يربک  تمـصع  رد  یکیرـش  رما  علطم  يارب  تسین  وا  يارب 

تسا ادخ  رما  نیا  تسا  هتشادن  ررقم  عیدب  میظع  نأش  نیا  زا  یبیـصن  يدحا  يارب  تسا و  هداد  صاصتخا  وا  سفن  يارب  ار  ماقم  نیا  ادخ 
دنتخانـشن و ار  ادخ  مکح  هک  یناسک  باجح  نآ ، يهطـساو  هب  میدومن و  رهاظ  روهظ  نیا  رد  ار  نآ  ام  هدوب ، روتـسم  بیغ  بجح  رد  هک 

هدش نیعم  حول  رد  هکیئاهزیچ  زا  اهنآ  ریغ  طخ و  ملع و  هب  شرتخد  رـسپ و  تیبرت  يردپ  ره  رب  دالوا  تیبرت  رد  میدرک . هراپ  دننالفاغ ، زا 
هک رادقم  نآ  دشاب  ینغ  رگا  هک  تسا  ءانما  يارب  زا  دـنک ؛ كرت  تسا  هدـش  رومأم  نادـب  ار  هچنآ  هک  یـسک  تسا ، هتـشگ  بجاو  تسا ،

. میداد رارق  نیکاسم  ارقف و  ياوأم  ار  اجنآ  ام  دوشیم ، لدـعلاتیب  هب  عوجر  دـشابن  ینغ  رگا  دـنریگب و  وا  زا  تسا  مزال  اهنآ  تیبرت  يارب 
ملاوع رب  هک  نم  تمحر  تیانع و  اهب و  داب  وا  رب  تسا . هدرک  تیبرت  ارم  نارسپ  ایوگ  دنک ؛ تیبرت  ار  يرگید  رسپ  ای  دوخ  رـسپ  هک  یـسک 

لدـعلاتیب هب  يا  هید  هک  تسا  هدرک  مکح  انز  نز  درم و  ود  ره  رب  ادـخ  راـکانز  نز  درم و  مکح  رد  هحفص 372 ] تسا [ . هتفرگ  یـشیپ 
کلام هچنآ  تسنیا  دینک ، دوع  هید  نآ  لباقم  ود  نتفرگب  زین  امش  دنک  دوع  انز  هب  هرابود  رگا  تسا و  الط  لاقثم  هن  رادقم  نآ  و  دزادرپب ،

يارب زا  دش ؛ التبم  یتیصعم  هب  هکیسک  تسا . هدرک  نیعم  نآ  يارب  هدننکراوخ  یباذع  ترخآ  رد  تسا و  هدرک  مکح  نادب  ایند  رد  ءامسا 
زیزع وا  اریز  دوشیمن ؛ لاؤس  دهاوخیم  هچنآ  دزرمآیم و  دهاوخب  ار  هک  ره  وا  هکیتسرد  هب  ددرگرب  ادخ  يوس  هب  دـنک و  هبوت  هک  تسوا 

حابصالا قلاف  مان  هب  حابص  رد  ار  يراگتسر  ياهحدق  دنک ، عنم  لاسلس  نیا  زا  ار  امش  لالج  تاحبـس  هکنیا  زا  شاب  رذح  رب  تسا . دیمح 
ار اهزاوآ  اهتوص و  هب  نداد  شوگ  ام  تسا  حابم  انغ  هب  نداد  شوگ  هکنیا  رد  تسا . عینم  زیزع و  وا  اریز  دـیماشایب ، وا  داـیب  هاـگنآ  دریگب 

يهطساو هب  اهلد  هک  نم  مظعا  مسا  يداش  هب  دنک . جراخ  راقو  بدا و  يهفیظو  زا  ار  امش  نداد ، شوگ  هک  دیـشاب  رذح  رب  میدرک ، لالح 
رارق یلعا  قفا  هب  حاورا  نتفر  الاب  ناـبدرن  ار  نآ  اـم  هک  یتسرد  هب  دیـشاب . لاحـشوخ  دـناهدش  بوذـجم  نیبرقم  لوقع  ادیـش و  هلاو و  نآ 
تاید ثلث  ام  هک  قیقحت  هب  تاید  ماکحا  رد  دیـشاب . نانادان  زا  امـش  هک  مربیم  هانپ  نم  دیهدن . رارق  يوه  سفن و  لاب  ار  نآ  امـش  میداد ،

زا نادب  هک  يزیچ  رد  دوشیم  عمج  اهنآ  دزن  هک  ار  هچنآ  ات  مینکیم  شرافس  صلاخ  لدع  هب  ار  نادرم  ام  میدرک ، عاجرا  لاملاتیب  هب  ار 
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رهاظ اههماج  رد  هک  یئاهگرگ  زا  ار  اهنآ  دیـشاب ، وا  تکلم  رد  ادخ  ناناپوچ  لدع ! نادرم  يا  دننک . فرـص  دـنرومأم  میکح  میلع  فرط 
؛ دیدرک فالتخا  يرما  رد  رگا  دنکیم . تحیصن  ار  امش  نیما  حصان  نینچ  نیا  دینکیم  ظفح  ار  دوخ  نارـسپ  هچنانچ  دینک ، ظفح  دندش 
هک یماگنه  دینک و  عوجر  تسا ) هدـنز  وا  هک  یمادام  ینعی   ) تسا نامـسآ  نیا  نابات  دیـشروخ  وا  هک  یمادام  وا ) دوخ  هب  ینعی   ) ادـخ هب 
نم روهظ  توکلم  یتقو  موق  يا  وگب : دنکیم . تیافک  ار  نایناهج  وا  اریز  دینک ؛ عوجر  تسا  هدش  لزان  وا  شیپ  زا  هچنآ  هب  درک ؛ بورغ 

يرگید تمکح  نم  بیغ  رد  یتمکح و  نم  روهظ  رد  اریز  دیدرگن ؛ برطـضم  امـش  دش ؛ نکاس  نم  نایب  يایرد  ياهجوم  و  دـش ، بئاغ 
ار وا  دنک ؛ مایق  نم  رما  يرای  رب  هک  یسک  میهدیم و  هئارا  امـش  هب  دوخ  یهبا  قفا  زا  ام  درادن . عالطا  نآ  رب  ریبخ  درف  يادخ  زج  هک  تسا 

ياهرهن هک  قح  يادـخ  هب  تمـسق  نیمز  لـها  يا  هحفـص 373 ] مینکیم [ . يرای  نیبرقم  هکئـالم  زا  یلئاـبق  یلعا و  ءـالم  زا  يرکـشل  هب 
لفاغ امـش  هکیلاح  رد  تسا ، هتفرگارف  ار  اهنآ  امـش  راتخم  راگدرورپ  نایب  توـالح  اریز  تسا ؛ هتـشگ  رجفنم  اهگنـس ، زا  اراوگ  نیریش و 

هب هک  عارتخا  کلام  نینچ  نیا  دـینک . زاورپ  عادـبا  ملاع  قوف  عاـطقنا  ياـهلاب  اـب  هاـگنآ  دـیراذگاو  تسا  امـش  دوخ  دزن  ار  هچنآ  دـیدوب .
امـش یهبا  راگدرورپ  یقفا  هچ  زا  هک  دیراد  تفرعم  امـش  ایآ  دـنکیم ، رما  ار  امـش  تسا  هدرک  بلقنم  ار  ملاوع  مامت  شیوخ  ملق  تکرح 
فرط هب  اهلد  اب  هدومن ، كرت  ار  ایند  هنیآ  ره  دیتشاد ؛ تفرعم  رگا  مدوخ ، ناج  هب  مسق  هن ! دنکیم ؟ ادن  ار  امـش  دشابیم  ءامـسا  کلام  هک 
زازتها هب  ار  امـش  ریغـص ، ملاع  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  هدـمآرد  رازتها  هب  نآ  زا  ربکا  ملاع  هک  یفـصو  رب  هملک  دـیدرکیم و  لاـبقا  بوبحم 

رد دیشاب . نارکاش  زا  امش  ات  نم  دزن  زا  تسا  یلضف  نیا  دزیریمورف . نم  تیانع  نامـسآ  زا  نم  تمرکم  ياههراب  نینچ  نیا  دروآیمرد ،
يارب ناید  دـنکیم و  ادـیپ  قالتخا  اهنآ ، رادـقم  فالتخا  هب  اهنآ  ماکحا  ندز ؛ کتک  ندز و  مخز  اما  ندز و  کتک  ندز و  مخز  ماـکحا 

لیـصفت قح  هب  ار  نآ  میهاوخب  اـم  رگا  تسا ، عـبنم  زیزع  مکاـح  هنیآ  ره  وا  هک  یتـسرد  هب  تسا  هدرک  مکح  نیعم  ياهیدـب  يرادـقم  ره 
امـش رب  یهاـم  ره  رد  هک  قیقحت  هب  یناـمهیم  بادآ  رد  تسا . میلع  یفوم  هنیآ  ره  وا  هک  یتـسرد  هب  اـم  دزن  زا  تسیاهدـعو  نیا  میهدیم ،

اهنامسآ و بابـسا  هب  هچرگا  امـش  ياهلد  نایم  دهاوخیم  ادخ  هک  یتسرد  هب  تسا  هدش  هتـشون  دشاب  بآ  هب  هچرگا  ینامهیم  هبترم  کی 
ندب رد  ءاضعا  تسد و  رد  ناتـشگنا  دننام  دزاسن ؛ قرفتم  ار  امـش  يوه  سفن و  تانوئـش  هک  دیـشاب  رذح  رب  دـنک ، فیلأت  دـشاب  اهنیمز 

ار امش  وا  اریز  دینک ؛ رظن  ادخ  فاطلا  تمحر و  رد  سپ  دیشاب ، نینمؤم  زا  امش  رگا  دنکیم ، هظعوم  ار  امـش  یحو  ملق  نینچ  نیا  دیـشاب ،
، دناسریمن ررـض  ام  هب  امـش  دب  ياهراک  دنکیم ، رما  دراد  تعفنم  امـش  يارب  هک  يزیچ  هب  تسا  نیملاع  زا  زاینیب  شدوخ  هکنآ  زا  دـعب 
دیـص و ماکحا  رد  دهدیم . یهاوگ  نیدب  يریـصب  ملاع  ره  میناوخیم  ار  امـش  ادـخ  يارب  ام  دـهدیمن ، عفن  ام  هب  زین  کین  رادرک  هکنانچ 

دهاوخ لالح  امش  رب  دناهتفرگ  امش  يارب  ار  هچنآ  هاگنآ  دینک  دای  ار  ادخ  دیداتـسرف ؛ راکـش  يوس  هب  ار  يراکـش  ياهگـس  هاگره  راکش 
رد دینک ، يورهدایز  راک  نیا  رد  هک  دیـشاب  رذح  رب  تسا . ریبخ  میلع و  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  دـینک ؛ كاردا  هدرم  ار  نآ  هچرگا  دوب ؛
رد هحفـص 374 ] دیـشاب [ . نافراع  زا  امـش  رگا  دـنکیم ؛ رما  ار  امـش  روهظ  علطم  نینچ  نیا  دـینک ، راتفر  فاصنا  لدـع و  هب  اهراک  ماـمت 
هب تسا ؛ هدوـمرف  رما  تسا  هدـش  نیعم  اـهنآ  يارب  مدرم  لاوـما  رد  هک  یقح  ءادا  نادـنواشیوخ و  یتـسرد  هب  ار  امـش  ادـخ  ماـحرا  يهلص 

ار وا  دـنز ؛ شتآ  ادـمع  ار  ياهناـخ  ياهناـخ  هک  یـسک  يدـمع  لـتق  يزوسهناـخ و  رد  تسا . زاـینیب  ناـیناهج  زا  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد 
ار ناتدوخ  ياهتنس  و  دیریگب ، رادتقا  تردق و  ياهتسد  اب  ار  ادخ  نیناوق  دیـشکب ، ار  وا  دشکب ؛ ادمع  ار  یـسک  هک  یـسک  دینازوسب و 

دهاوخیم هچنآ  رب  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  دوب ؛ دهاوخن  امـش  رب  باتک  رد  یکاب  دینک ؛ دبا  سبح  هب  موکحم  ار  اهنآ  رگا  دینک و  كرت 
، دـینک زواجت  نز  ود  زا  هک  دیـشاب  رذـح  رب  تسا ، هتـشگ  بجاو  امـش  رب  حاکن  هک  قیقحت  هب  اهنآ  دزن  قـالط  جاودزا و  رد  تسا . مکاـح 

یکاب دریگب  دوخ  تمدخ  يارب  ار  ياهرکاب  رتخد  هک  یسک  تسا و  هدرک  تحار  ار  وا  شدوخ و  دنک ؛ تعانق  زینک  نت  کی  هب  هک  یـسک 
يروآدای نم  ناگدـنب  نایم  رد  ارم  هک  یـسک  ات  دـینک ؛ جاودزا  موق  يا  تسا . هدـش  موقرم  قح  هب  یحو  ملق  زا  رما  نینچ  نیا  تسین  وا  رب 

؛ دینکن يوریپ  ار  دوخ  سفن  ءاشنا ! لها  يا  دیهد . رارق  دوخ  روای  ار  نآ  امش  امـش ، رب  تسا  نم  رماوا  زا  نیا  دیایب ، دوجو  هب  امـش  زا  دنک 
زا زاـین  یب  وا  هک  یتـسرد  هب  دـینک  يوریپ  دـنکیم ، رما  يوـقت  ربـب و  ار  امـش  هک  ءایـشا  کـلام  زا  دـنکیم ، رما  ءاـشحف  ملظ و  هب  وا  اریز 
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وا زا  ام  دوب و  دهاوخن  ام  زا  دنک ؛ داسفا  هک  یسک  دینک ، داسف  داجیا  نآ  حالصا  زا  دعب  نیمز  يور  رد  هک  دیـشاب  رذح  رب  تسا ، نایناهج 
جوز و ینعی   ) نیفرط ءاـضر  هب  ناـیب  رد  حاـکن  هک  یتـسرد  هب  تسا . هتـشگ  دوهـشم  قـح  هب  یحو  نامـسآ  زا  رما  نینچ  نیا  میتـسه  رازیب 

ردپ نذا  هب  اهنآ  تیاضر  زا  دعب  ار  نآ  تهج  نیا  هب  میهاوخیم  ار  دابع  داحتا  دادو و  تبحم و  نوچ  ام  یلو  تسا ؛ هدش  دودـحم  هجوز )
دروم رما ، نینچ  نیا  تسه و  ام  يارب  مکح  نیا  رد  يرگید  دـصاقم  دزاسن ، دـیلوت  اهنآ  نایم  یـضغب  هنیک و  ات  میدرک ؛ طورـشم  رداـم  و 
ردـقم هرقن  رادـقم  نیا  تاهد  يارب  صلاخ و  يالط  لاقثم  هدزون  اهرهـش  يارب  دوشیمن : عقاو  رهم  نودـب  جاودزا  تسا . هدـش  عقاو  اـضق 

هب رما  نینچ  نیا  دـنک ، زواجت  لاـقثم  جـنپ  دون و  زا  هک  تسا  مارح  وا  رب  دـهدب ؛ رارق  رادـقم  نیا  زا  شیب  دـهاوخب  هک  یـسک  تسا ، هدـش 
بابـسا هب  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  وا  اریز  تسا ؛ رتـهب  وا  يارب  باـتک  رد  دـنک ، تعاـنق  لوا  هجرد  هب  هک  یـسک  تسا . هدـش  هتـشون  تزع 

هک تسا  هتشون  دوش ؛ جراخ  شنطو  زا  دهاوخیم  هک  ياهدنب  ره  رب  ادخ  تسا . ریدق  يزیچ  ره  رب  ادخ  دنکیم و  زاینیب  نیمز  نامـسآ و 
تعاطا ار  شیوخ  يالوم  رما  درک ؛ افو  دوخ  هدعو  هب  دمآ و  تقو  نآ  رد  رگا  ددرگیمرب  تقو  هچ  ات  هک  دنک  نیعم  شرسمه  يارب  یتقو 

و هحفص 375 ] دنک [  رادربخ  نآ  زا  ار  دوخ  رسمه  دیاب  دشاب ؛ هتـشاد  يرذع  اتقیقح  رگا  تسا و  بوتکم  ناکین  زا  رما ، ملق  زا  وا  هدرک و 
زا دـعب  دـنک و  ربص  هام  هن  هک  تسا  وا  رـسمه  يارب  زا  سپ  تشگنرب  رگا  ددرگرب و  وا  يوس  هب  هک  دراد  لوذـبم  ار  دـهج  دـج و  تیاـهن 

لمع نم ، رماوا  هب  دراد ، تسود  ار  نیرباص  تارباص و  ادخ  دـنک  ربص  مه  زاب  رگا  دـنک و  رهوش  هک  تسین  یکاب  وا  رب  تدـم ، نیا  مامتا 
هک تسا  وا  يارب  زا  دیـسر ، شیارب  يربـخ  صبرت  ماـگنه  رد  رگا  و  دـینکن ، يوریپ  تسا  راـکهانگ  حول ، رد  هک  ار  یکرـشم  ره  دـینک و 

یتمحز تابجوم  نایم  هک  دینک  يراک  هک  دیشاب  رذح  رب  دوش . حالصا  نانز  نادرم و  نایم  دهاوخیم  وا  هک  یتسرد  هب  دریگب  ار  فورعم 
تداهش هب  ای  عایش  قبط  رب  دیسر و  شندش  هتـشک  ای  گرم  ربخ  رگا  دمآ و  دهاوخ  هدعو  تسا و  هدش  هتـشذگ  رما  نینچ  نیا  دوش  مهارف 

يوق رما  رب  هک  یـسک  هچنآ  تسا  نیا  دنک ، رایتخا  دهاوخیم  ار  هچ  ره  تشذگ  هام  دنچ  یتقو  هک  تسا  وا  يارب  زا  دـش ، تباث  لداع  ود 
تـسا وا  يارب  زا  دهد و  قالط  ار  وا  هک  تسین  وا  يارب  زا  دوش ؛ عقاو  یتلاسک  ای  ترودک  اهنآ  نایم  رگا  و  تسا . هدرک  مکح  نادـب  تسا 

یهن ار  امـش  ادخ  تسا . میکح  يزیچ  ره  رب  وا  هک  یتسرد  هب  تسین  قالط  رد  یکاب  سپ  دیزون ؛ تبحم  هحیار  دـش و  مامت  لاس  کی  هک 
نارکاش زا  تسا  روطـسم  رما  ملق  زا  هک  یحول  رد  امـش  ات  تسا  وا  دزن  زا  تلیـضف  نیا  دـینکیم ، قـالط  هس  زا  دـعب  هچنآ  زا  تسا  هدرک 
تیاضر تدوم و  هب  هک  تسا  وا  يارب  دـشاب ، هتفرن  رهوش  هب  هک  یمادام  یهاـم ، ره  نتـشذگ  زا  دـعب  دـهدیم ، قـالط  هک  یـسک  دیـشاب .

زا رما  نینچ  نیا  نشور . يرما  زا  دعب  رگم  تسا  هتـشاذگ  راک  دوشیم  لصاح  یئادج  رگید  لصو  هب  دشاب  هتفر  رهوش  رگا  دنک و  عوجر 
نایم یفالتخا  هاگنآ  دـنک  ترفاسم  وا  اب  مه  وا  رـسمه  دـنک و  ترفاسم  هک  یـسک  و  تسا . موقرم  لالج  اب  لـالج ، حول  رد  لاـمج  علطم 

دنادرگرب تسا  هدـمآ  نوریب  نآ  زا  هک  یلحم  هب  ار  وا  دـهدب و  وا  هب  ار  مامت  لاس  کی  يهقفن  هک  تسا  وا  يارب  زا  سپ  دوش  لصاح  اهنآ 
ره هب  وت  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  دـناسرب . لوا  لحم  هب  ار  وا  نیما ، نآ  ات  دـهدب  مه  ار  وا  هار  فراصم  دراپـسب و  ینیما  تسد  هب  ار  وا  ای 

هداد قالط  وا ، رب  يرکنم  لعف  توبث  هطساو  هب  هک  ینز  ره  دنکیم و  مکح  دراد  هطاحا  نایناهج  رب  هک  یناطلس  هب  دهاوخیم  هک  یتیفیک 
تـسود ار  قافو  لصو و  ادـخ  هک  یتسرد  هب  تسا . دوهـشم  لدـع  قفا  زا  رما  زین  نینچ  نیا  دـشابیمن  هقفن  صبرت  ماـیا  رد  وا  يارب  دوش ؛

یناف دنتـسه  ناکما  رد  هک  یناسک  نم  ناج  هب  مسق  دـینک ، ترـشاعم  ناـحیر  حور و  هب  موق  يا  دراد . ضوغبم  ار  قـالط  لـصف و  دراد و 
حالـصا ار  ناتدوخ  نایم  نم ! ناگدـنب  يا  تسا . هاوگ  میوگیم  هچنآ  رب  ادـخ  تسا ، هزیکاپ  لمع  نآ  دـنامیم ، یقاب  هچنآ  دـنوشیم و 

هک دیشاب  رذح  رب  هحفص 376 ] دینکن [ . يوریپ  ار  یقش  رابج  دیهد و  شوگ  دنکیم  تحیصن  نادب  ار  امش  یلعا  ملق  ار  هچنآ  سپ  دینک ،
قح هب  هک  یهار  نیا  سپ  دینک  يوریپ  ار  وا  تنـس  ادخ و  دودح  تسا . هدرک  رورغم  امـش  زا  شیپ  یموق  هچنانچ  دنک  رورغم  ار  امـش  ایند 

، دناقلخ ناگدیزگرب  زا  قح  دزن  دنتفرگ ؛ يوقت  دندرک و  كرت  ار  اشحف  انز و  هک  یناسک  هک  یتسرد  هب  دینک  كولس  تسا  هدش  هدیشک 
رب هک  قیقحت  هب  نازینک  نامالغ و  شورف  دیرخ و  تمرح  رد  دـننکیم . دای  ار  اهنآ  تسا  عوفرم  ادـخ  مان  هب  هکیماقم  نیا  لها  یلعا و  الم 
زا رما  نینچ  نیا  ادخ ، حول  رد  تسا  ییهن  نیا  درخب ، ار  ياهدـنب  هک  تسین  ياهدـنب  يارب  تسا ، هدـش  مارح  نامالغ  نازینک و  شورف  امش 
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هک دیتسه  نآ  رب  لیلد  دـیتسه و  وا  كولمم  همه  دـنک ، راختفا  يدـحا  رب  هک  تسین  يدـحا  رب  و  تسا . هدـش  روطـسم  لضف  هب  لدـع  ملق 
ندرک لمع  هب  هک  یسک  دیهد . تنیز  هزیکاپ  ياهراک  هب  ار  دوخ  سوفن  تسا . میکح  يزیچ  ره  رب  وا  هک  یتسرد  هب  تسین  وا  زج  یئادخ 

نایب تمکح و  هب  سپ  وکین  ياهراک  هب  ار  قیالخ  کـلام  تسا . روکذـم  شرع  دزن  رد  و  ءاـهب »  » لـها زا  وا  دوش ؛ زئاـف  وا  ياـضر  هار  رد 
یـسک هب  یـسک  تسا ، میلع  میوگیم  هچنآ  رب  وا  هک  یتسرد  هب  دـیدش  رما  حاولا  رثـکا  رد  نمحر  فرط  زا  امـش  نینچ  نیا  دـینک . يراـی 

یسک امش  ایآ  دیدش ، یهن  نآ  زا  تسا ، روتسم  تزع  قادرـس  رد  هک  یباتک  رد  هچنآ  تسا  نیا  دشکن ، ار  یـسک  یـسک  دنکن و  ضارتعا 
زا تسا  گرزب  شرع  دزن  هک  تسا  یئاطخ  نیا  هک  یتسرد  هب  دشکیم ؟ تسا ، هدرک  هدنز  تسوا  دزن  زا  هک  یحور  هب  ار  وا  ادـخ ، هک  ار 

اوبرخت و ال  : » تسا نینچ  لصا  ترابع  دیوگ : مجرتم  . ) دینکن بارخ  تسا ، هداهن  انب  نایغط  ملظ و  يدای  اب  ادخ  ار  هچنآ  دیزیهرپب و  ادـخ 
؛ تسا هدوبن  ءاهب  دوصقم  اعطق  ینعم  نیا  یلو  هدـش ، رکذ  الاب  رد  هک  تسا  نامه  ترابع  نیا  يانعم  و  نایغطلا » ملظلا و  يدای  اب  هللا  هانب  ام 
و  » دشاب هتفگ  نینچ  دیاب  تروص  نیا  رد  دینکن . بارخ  متس  ملظ و  يدای  اب  امـش  تسا  هداهن  انب  ادخ ، ار  هچنآ  تسا : نیا  وا  دوصقم  هکلب 

مرجال هدرک و  بیکرت  روطنآ  ار  یبرع  يهلمج  تسا ، هتـشادن  یبرع  داوس  نوچ  وا  یلو  هللا » هانب  ام  نایغطلا ، ملظلا و  يدای  اـب  اوبرخت  ـال 
نایب ياهمچرپ  اب  نافرع  ياهرکـشل  هک  یتقو  دـیریگ . شیپ  رد  قح  يوس  هب  یهار  سپـس  مجرتم ) دـش . رکذ  هک  تسا  ناـمه  شاهمجرت 
ناویح رثوک  زا  تسا  دوجوم  ناحبـس  سفن  زا  هکیناوضر  رد  دـهاوخب  هک  یـسک  رگم  دـنروخیم ، تسکـش  نایدا  فئاوط  دـندش ؛ رهاظ 

هب ار  وا  تسا ، قلخ  رب  وا  دزن  زا  یتمحر  نیا  تسا ، هدرک  مکح  تراهط  هب  هفطن  بآ  رب  ادخ  تسا  كاپ  اهنآ  دزن  ینم  هکنیا  رد  دـماشایب .
، دینک مایق  وا  رما  تمدخ  رب  لاح  ره  رد  دینکن ؛ يوریپ  تسا  رود  برق  علطم  زا  هک  ار  یسک  دینک و  رکـش  ناحیر  حور و  هحفص 377 ] ] 

ياههماج زا  اهکرچ  راثآ  هک  یفـصو  رب  تفاطل  يهتـشر  هب  دنکیم ، دـییأت  دراد  هطاحا  ملاوع  رب  هک  یتنطلـس  هب  ار  امـش  وا  هک  یتسرد  هب 
يرذع هک  یـسک  تسا و  هدرک  مکح  نادب  تسا ، رتفیطل  یفیطل  ره  زا  هک  یـسک  هچنآ ، تسا  نیا  دـیئوجب ، کسمت  دوشن ، هدـید  امش 
هدرکن ادـیپ  زیچ  هس  هب  رییغت  هک  یبآ  هب  ار  یهورکم  ره  تسا . میحر  روفغ و  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  تسین ؛ یکاـب  وا  رب  دـشاب ؛ هتـشاد 

نایم رد  تفاطل  رـصنع  امـش  دینک ، لامعتـسا  تسا  هدرک  ادیپ  رییغت  رگید  زیچ  ای  اوه  هب  هک  ار  یبآ  هک  دیـشاب  رذح  رب  دینک . ریهطت  دشاب ؛
یتساجن الـصا  تسا و  كاپ  اهنآ  دزن  يزیچ  ره  هکنیا  رد  تسا . هتـساوخ  ناـتیارب  امـش  میکح  زیزع  يـالوم  هچنآ  تسا  نیا  دیـشاب ، قلخ 

یتسرد هب  ادخ ؛ زا  تسا  یتبهوم  نیا  تسا ، هتـشادرب  رگید  للم  همه  زا  زیچ و  همه  زا  ار  تراهط  ریغ  مکح  ادخ  نینچمه  درادـن و  دوجو 
رد هک  یسک  ره  رب  دوخ  يایلع  تافـص  ینـسح و  ءامـسا  هب  هک  یماگنه  ناوضر ، لوا  رد  ءایـشا  مامت  تسا . میرک  روفغ و  هنیآ  ره  وا  هک 

ترـشاعم نایدا  اب  دـیاب  دراد . هطاحا  نایناهج  رب  هک  تسا  یـسک  لضف  زا  نیا  دـنتفرورف  تراـهط  ياـیرد  رد  میدرک ؛ یلجت  تسا  ناـکما 
يربک تفاطل  هب  ار  امش  زین  و  دیشاب . نافراع  زا  امـش  رگا  تسا ، لامعا  جات  هنیآ  ره  نیا  دیناسرب  ار  ناتدوخ  نمحر  راگدرورپ  رما  دینک و 

رد هک  یسک  دیـشاب ، ناگزیکاپ  زا  دیزیهرپب و  ادخ  زا  تسا ، هدرک  مکح  هتفای  رییغت  هریغ  هدیکـشخ و  ياهکرچ  رابغ و  زا  هچنآ  نتـسش  و 
نیا دینک  لامعتسا  صلاخ  رطع  سپس  بالگ و  دننکیم . يرود  وا  زا  الاب  ملاع  لها  دوریمن و  الاب  وا  ءاعد  دوش ، هدید  یکرچ  يو  ءاسک 

هدنکارپ امـش  زا  دـهاوخیم ، امـش  میکح  زیزع  راگردورپ  هک  یئوب  ات  دراد ، تسود  ار  نآ  درادـن ، لوا  هک  یلوا  زا  ادـخ  هک  تسا  يزیچ 
، بتک وحم  زا  تسا ، نایب  رد  هک  ار  هچنآ  ادخ  هک  قیقحت  هب  بتک  عیمج  وحم  ملاعت و  میلعت و  مدع  هب  نایب  رد  باب  مکح  خسن  رد  دوش .

یهتنم مـالک  رد  يهلداـجم  هب  ار  هچنآ  هن  دـیناوخب  تسا ، عفاـن  موـلع  زا  ار  هچنآ  هک  مـیداد  نذا  امـش  هـب  اـم  تـسا و  هدرک  وـفع  امـش  زا 
کلام هک  قیقحت  هب  ناهاشداپ ! هورگ  يا  نیطالـس  كولم و  هب  وا  باـطخ  دیـشاب . ناـفراع  زا  رگا  امـش ؛ يارب  زا  تسا  رتهب  نیا  دوشیم ،
ءامـسا کلام  هک  ناتدوخ ، راگدرورپ  يور  هب  ینارون  ياهلد  هب  دینکن ، تدابع  ار  ادـخ  زج  تسا . مویق  نمیهم  يادـخ  يارب  کلم  دـمآ ،
مینیبیم هحفص 378 ] ار [  امش  ام  دیشاب . نافراع  زا  امـش  رگا  تسین ؛ لداعم  تسا ، امـش  دزن  هچنآ  اب  هک  تسیرما  نیا  دینک ، هجوت  تسا 

عنم درامـشهب  دـناوتن  ارنآ  ظوفحم  یحو  زج  هک  یملاوع  زا  ار  دوـخ  سوـفن  دیرورـسم ، ناـتدوخ ، ریغ  يارب  دـیاهدرک  عـمج  هچنآ  هب  هک 
زا ار  ناتدوخ  ياهلد  دینادب ، رگا  تسین  راوازس  امش  يارب  نیا  تسا  هدرک  لوغـشم  تبقاع  زا  ار  امـش  امـش ، لاوما  هک  قیقحت  هب  دینکیم ،
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دوشیم و رهاظ  لالز  وا  هطـساو  هب  هک  نامـسآ  نیمز و  قلاخ  ناتدوخ  راگدرورپ  توکلم  يوس  هب  هک  یلاح  رد  دـیزاس ، كاپ  ایند  دـنگ 
نیا دیباتـشب . دننکیم ، هحون  دناهتفرگ ، تسا  هدش  رما  نادب  نونکم  حول  رد  هچنآ  دناهدرک و  كرت  ار  وا  ریغ  هک  یناسک  زج  مدرم ، لئابق 

يادخ هب  مسق  وگب  دیماشآ . لاصو  لالز  دش  شتآ  نادب  اهایرد  هک  یحدق  نیا  زا  دش و  زئاف  میدـق  راونا  هب  میلک  نآ  رد  هک  تسا  يزور 
هک تسا  يزور  نیا  دیئایب ، دیئایب  رورغ ! نارـسپ  يا  دـنکیم : ادـن  توکلم  زا  حور  دـنکیم و  فاوط  روهظ  علطم  فرطا  رد  روط  هک  قح 

هتـشون بوبحم  زیزع  لاعتم  يادخ  حاولا  رد  هچنآ  دمآ و  هدعو  : » دننکیم دایرف  نایدوهی  دناهتفاتـش و  وا  ءاقل  هب  قوش  يارب  ادخ  تیعمج 
هب هک  ردـق  کلام  فرط  زا  يروتـسم  رما  ره  دـش ، لزان  رونا ، رظنم  رد  ربکا  سومان  هک  قیقحت  هب  ناـهاشداپ ! هورگ  يا  دـش ». رهاـظ  دوب ،

کلام دیکولمم ، امش  ناهاشداپ ! هورگ  يا  دش . هداد  یـصفت  یموتحم  رما  ره  دش و  هعطق  ود  رب  هام  دش ، رهاظ  دیآیم ، تعاس  وا  هطـساو 
ای دنک  عنم  روهظ  علطم  زا  رورغ  ار  امش  هک  دیشاب  رذح  رب  دناوخیم . دوخ  مویق  نمهیم  سفن  هب  ار  امـش  هدش و  رهاظ  تائیه  نیرتوکین  هب 

تردق رهاظم  ار  امـش  هدیرفآ و  دوخ  دزن  زا  ياهملک  هب  ار  امـش  هک  يدوصقم  تمدخ  رب  درادب ، بوجحم  نامـسآ ، قلاخ  زا  ار  امـش  ایند 
اهلد رد  ات  میاهدـمآ  هکلب  مینک  فرـصت  امـش  کلامم  رد  میهاوخیمن  ام  ادـخ  هب  مسق  دـینک . مایق  تسا  هداد  رارق  دـشابیم  هدوب و  هچنآ 
دوخ يالوم  هک  یسک  دیمهفب . امش  رگا  دهدیم ؛ یهاوگ  نیدب  ءامسا  توکلم  دنشابیم ، ءاهب »  » رظنم اهنآ  هک  یتسرد  هب  مینک ، فرـصت 
دینک لابقا  توکلم  يوس  هب  هاگنآ  دیراذگاو  ار  اههناخ  تسا ! يدومحم  ماقم  هچ  نیا  تسا و  هدرک  ضارعا  ایند  مامت  زا  دـنک ؛ يوریپ  ار 
لاح هب  اشوخ  دینادب . امـش  رگا  دهدیم  یهاوگ  بلطم  نیدب  توربج  کلام  دراد ، تعفنم  امـش  يارب  یلوا  ترخآ و  رد  هچنآ  تسا  نیا 

هک تسا  خرـس  یتـشک  باحـصا  زا  وا  هک  یتـسرد  هب  دوش ؛ عطقنم  نم  ریغ  زا  دزیخرب و  نم  تکلمم  رد  نم  رما  ترـصن  رب  هک  یهاـشداپ 
حیتافم هب  ار  اهرهـش  ات  دـنک  يرای  مارتحا و  تناعا و  ار  وا  هک  تسا  راوازـس  يدرف  ره  يارب  تسا . هداد  رارق  ءاهب »  » لها يارب  ار  نآ  ادـخ 
هدیفـس دـننام  رـشب و  يارب  تسا ، مشچ  هلزنم  هب  وا  هک  یتسرد  هب  دـیاشگب . تسا  دوهـش  بیغ و  کلامم  رد  هچنآ  رب  نمیهم  هک  نم  مسا 

هحفص 379] يرای [  سوفن  لاوما و  هب  ار  وا  ءاهب  لها  يا  ملاع ؛ دسج  يارب  تسا ، مرک  سأر  ءاشنا و  لها  یناشیپ  رد  تسا  هدنهدینشور 
، دوب اکع  رد  ثیدح  ار  وت  علطم  شیرتا ! هاشداپ  يا  دهدیم  رارق  بطاخم  ار  ناتـسراجم  شیرتا و  هاشداپ  فزوژاوسنارف  روطارپما  دـینک .

رارق رکذ  ملاع  لابقا  لحم  ار  نآ  ام  دـش . زاـب  وا  هب  یلاـع  يد  ره  عفترم و  وا  هب  ياهناـخ  ره  هکنآ  زا  دـعب  يدرکن  لاؤس  وا  زا  یتشذـگ و 
وت اب  لاوحا  مامت  رد  ام  يدرک ، كرت  ار  روکذـم  دـش  رهاظ  ادـخ  توکلم  هب  اهملاع  راگدرورپ  وت و  راـگدرورپ  هک  یماـگنه  وت  میداد و 
ام اهنزح  تسا . هاوگ  میوگیم  هچنآ  رب  وت  راگردورپ  هک  یتسرد  هب  ياهدرک  تلفغ  لصا  زا  هدیبسچ  ار  عرف  هک  میتفای  نینچ  ار  وت  میدوب 
ار میرک  رظنم  نیا  ات  نک ؛ زاب  مشچ  یـسانشیمن ، دوخ  يور  شیپ  ار  ام  یلو  ینزیم  رود  ام  مسا  يارب  هک  میدـید  ار  وت  اریز  تفرگارف ، ار 
ار سورپ  هاـشداپ  ملهلیو  روطارپما  ینیبب . نازورف  قفا  نیا  زا  ار  ناـبات  رون  یـسانشب و  یناوخیم  اـهزور  اهبـش و  رد  هک  ار  یـسک  ینیبـب و 

درف نم  زج  یئادـخ  ینعی  میدـقلا  درفلا  انا  الا  هلا  ال  دـیوگیم : هک  هد  شوگ  نیبم  نیا  زا  ار  ادـن  نلرب ! هاشداپ  يا  وگب : دزاسیم  بطاخم 
هک شاب  رذـح  رب  دـنکیم ). مدـق  درفت و  یئادـخ ، ياعدا  یناف  ثداح  لـکیه  نیا  هنوگچ  دـینک  هظحـالم  دـیوگ : مجرتم  . ) تسین میدـق 

ار وت  یلعا  ملق  نینچ  نیا  دـنکن . عنم  روهظ  علطم  نیا  زا  ار  وـت  رورغ  هدرک ؛ بوـجحم  شرف  شرع و  کـلام  زا  ار  وـت  يوـه  هک  یماـگنه 
نوئلپان شدوصقم   ) تسا هدوب  رتگرزب  وت  زا  شماقم  نأش و  هک  ار  یـسک  تسا . میرک  لاضف  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  دـنکیم  تحیـصن 

ربخ ار  وا  ام  هک  یتقو  هک  یتسرد  هب  شابم . ناگدیباوخ  زا  شاب و  رادیب  دش ، هچ  دوب  اراد  هچنآ  وا و  نک  دای  تسا ) هسنارف  روطارپما  موس 
هب میظع  نارسخ  اب  ات  تفرگارف  وس  ره  زا  ار  وا  تلذ  تهج  نیا  اب  تخادنا : رود  ار  ادخ  حول  دش ؛ دراو  ام  رب  ناراکمتس  زا  هچنآ  هب  میداد 

اهنآ نمحر  هنوگچ  نک  رکفت  دندرک  ینارمکح  دابع  رب  دندرک و  رخسم  ار  دالب  هک  وا  لاثما  رد  وا و  رد  هاشاپ ! يا  تشگرب . كاخ  يوس 
ادـخ يارب  ار  امـش  اـم  هک  تسین  نیا  زج  میهاوخیمن ، امـش  زا  يزیچ  اـم  شاـب . نارکذـتم  زا  ریگب و  تربع  داتـسرف ؟ روبق  هب  روصق  زا  ار 

هحفـص 380] میدرک [ . ربص  دـش ، دراو  اـم  رب  امـش  فرط  زا  هچنآ  هب  هکناـنچ  مینکیم  ربص  اـم  ناـهاشداپ ! هورگ  يا  مینکیم . تحیـصن 
اقب تخرد  هخاـش  رب  رتوبک  هچنآ  هب  اـکیرما ! روهمج  ءاـسؤر  ناـهاشداپ و  يا  دـنکیم  باـطخ  ار  اـکیرما  ناـهاشداپ  روـهمج و  ياـسؤر 
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هب ار  یهاشداپ  لکیه  دـیهد . شوگ  تسین ) میرک  روفغ  یقاب  نم  زج  یئادـخ  ینعی  « ) میرکلا روفغلا  یقاـبلا  اـنا  ـالا  هلا  ـال   » هک دـناوخیم 
امش میکح  میلع  دزن  زا  ءامسا  علطم  نینچ  نیا  دیهد  تنیز  نامسآ  قلاخ  ناتدوخ  راگدرورپ  رکذ  جات  هب  ار  نآ  رس  يوقت و  لدع و  تئیه 

تمینغ ار  ادخ  زور  دش . رهاظ  دنکیم  مسبت  دوهـش  بیغ و  زا  دوجو  نادند  وا  هطـساو  هب  هک  دومحم  ماقم  نیا  رد  دوعوم  دنکیم . رما  ار 
هب ءارما  هورگ  يا  دیـشاب . نافراع  زا  امـش  رگا  تسا ؛ رتهب  دنکیم  عولط  نآ  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  امـش  يارب  زا  ادـخ  تاقالم  دیرامـشهب .

ياهتـسد اب  دیهد . شوگ  تسین ) میلع  قطان  نم  زج  یئادخ  ینعی  « ) میلعلا قطانلا  انا  الا  هلا  ال   » هک تسا  دـنلب  ءایربک  علطم  زا  هک  یئادـص 
ناینامثع و هب  دینکشب . تسا  میکح  رمآ  هک  ناتدوخ  راگدرورپ  رماوا  ياههنایزات  هب  ار  راکمتس  حیحص  دینک و  حالـصا  ار  هتـسکش  لدع 

نالفاغ زا  امـش  ای  تسا ؛ هتفرگارف  ار  امـش  يوه  یتسم و  میونـشیم ، دغج  زاوآ  امـش  نایم  ام  مور ! هورگ  يا  دـنکیم  باطخ  هفالخلاراد 
العا ءالم  هکیمسق  هب  ینمشد  شتآ  تسا و  هدش  رارقرب  وت  رب  ملظ  یسرک  هینطنطسق ) ینعی   ) ایرد ود  لحاس  رد  عقاو  يهطقن  يا  دیتسه ؟

رب لهاج  هک  دننیبیم : دننکیم ، فاوط  عیفر  یسرک  فارطا  رد  هک  یناسک  هدیدرگ . لعتـشم  وت  رد  دننکیم  يراز  هحون و  نآ  هطـساو  هب 
هب قلخ  راگردورپ  هب  مسق  هک  وت ، يرهاظ  تنیز  یـشابیم ، نیبم  رورغ  رد  وت  دنکیم و  راختفا  رون  رب  تملظ  دـنکیم و  مکح  وت  رد  لقاع 

ریبخ میلع  نینچ  نیا  دننکیم ؛ هیرگ  دنراد  دوجو  وت  رد  هک  یلدابق  نانزهویب و  نارتخد و  تسا ، هتخاس  رورغم  ار  وت  دوشیم ، یناف  يدوز 
وت يوس  هب  هک  ازج  ياهریـشمش  هب  هک  میدـید  ارت  ام  هک  قیقحت  هب  نر ! دور  لحاوس  يا  هسنارف  ناملآ و  ندـیناسرت  تسا . هداد  ربخ  ار  وت 

یتزع رب  زورما  هچرگا  میونـشیم  ار  نلرب  يهلاـن  اـم  دـش . یهاوخ  نینچ  رگید  هبترم  کـی  يدوب و  هدیـشوپ  نوخ  زا  دوـب ، هدـش  هدیـشک 
سأرلا طقسم  اریز  ، ) تسا هداد  رارق  ناهج  حرف  علطم  ار  وت  ادخ  وشم ، نوزحم  يزیچ  زا  ءاط !»  » نیمز يا  نارهط  هب  باطخ  تسا . راکـشآ 
دناهدش قرفتم  اهگرگ  هطـساو  هب  هک  ار  ادخ  نادنفـسوگ  دنک و  لدع  هب  مکح  هک  یـسک  هطـساو  هب  ار ، وت  ریرـس  دـهاوخب  رگا  تسا ) وا 

رهوج زا  ادـخ  دزن  وا  هک  شاب  هاگآ  دوشیم . وربور  طاسبنا  حرف و  اب  اهب »  » لها اب  وا  هک  یتسرد  هب  دزاـسیم ؛ كراـبم  دـنک ، يروآعمج 
هداد رارق  رون  قفا  هحفص 381 ] ار [  وت  ادخ  شاب  دونشخ  داب ، نآ  رب  تسا  رما  توکلم  رد  لاح ، رد  هک  یـسک  ءاهب  ادخ و  ءاهب  تسا . قح 

تسا و رهاـظ  نآ  زا  لـضف  دیـشروخ  هک  یمـسا  نیا  هب  تسا و  هدـش  دـلوتم  وت  رد  ار ) دوـخ  ینعی   ) روـهظ عـلطم  هک  تهج  نیدـب  تسا ؛
دنهاوخ تموکح  وت  رب  مدرم  روهمج  دوشیم و  بلقنم  وت  عاـضوا  يدوز  هب  يدـش . هدـیمان  تسا ، هتخاـس  نشور  ار  اـهنیمز  اهنامـسآ و 

وت زا  فاطلا  تاظحل  اریز  شاب ؛ هتـشاد  نانیمطا  دوخ  راگدرورپ  لضف  هب  تسا . طیحم  میلع و  هنیآ  ره  وت  راـگدرورپ  هک  یتسرد  هب  درک ؛
باطخ ناسارخ  هب  تسا . هتـشذگ  رما  عیدب  باتک  رد  نینچ  نیا  تفرگ . یهاوخ  رارق  بارطـضا ، زا  دـعب  يدوز  هب  دـش ، دـنهاوخن  عطقنم 

ياهمچرپ نآ  رد  هک  يزور  اـشوخ  میونـشیم . وت  رد  دـنلاعتم  ینغ  راـگدرورپ  رکذ  رد  هک  ار  ینادرم  يادـص  ءاـخ !»  » نیمز يا  دـنکیم 
هحون و ناناملسم ) ینعی   ) ناکرشم لاحشوخ و  ادخ  ترصن  هب  ناصلخم  زور  نآ  رد  دوش  بوصنم  یهبا  نم  مان  هب  اشنا  توکلم  رد  ءامسا 

اهنآ يارب  تسا ، اـهنآ  دزن  ار  هچنآ  دـنک ، ضارتـعا  دـننکیم  مـکح  ناگدـنب  رب  هـک  یناـسک  رب  هـک  تـسین  يدـحا  يارب  دـننکیم  يراز 
زیرب اهتما  رب  يرومأم ، نادب  میدق  کلام  دزن  زا  ار  هچنآ  مظعا ! يایرد  يا  دنکیم  باطخ  ملق  دادم و  هب  دینک . هجوت  اهلد  اب  دـیراذگاو و 
اهنآ دزن  رد  ةوکز  مکح  رد  هدب . تنیز  دوشیم ، نشور  نادب  اهمشچ  كانحرف و  نادب  اهلد  هک  یماکحا  راگن  شقنب و  ار  مدرم  لکایه  و 
نیا زا  ار  ناتدوخ  هک  دیشاب  رذح  رب  موق  يا  تسا . نامسآ  نیمز و  قلاخ  يارب  زا  نآ  لاقثم  هدزون  دشاب ، هتشاد  الط  لاقثم  دص  هک  یسک 

تسا اهنیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یسک  ره  زا  امش و  زا  ام  هکنآ  زا  دعب  میدرک  رومأم  نیا  هب  ار  امش  ام  هک  قیقحت  هب  دینک . عنم  میظع  لضف 
هب وگب : درادن . هطاحا  اهنآ  دب  ریبخ  ملاع  يادخ  زج  يدحا  ملع  هک  تسا  یحلاصم  اهتمکح و  هنیآ  ره  نیا  رد  هک  یتسرد  هب  میزاینیب .

کیدزن دنکیمن ، كرد  دهاوخیم  ادـخ  هک  یـسک  زج  ار  اهنآ  هک  یتاماقمب  ار  امـش  دـنک و  ریهطت  ار  امـش  لاوما  دـهاوخیم  مکح  نیا 
. دـینکن فرـصت  وا  نذا  هب  زج  اهنآ  رد  دـینکن و  تنایخ  ادـخ  قوقح  رد  موق  يا  تسا . میرک  زیزع  لاضف  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  دزاس ؛

یـسک دوشیم و  تنایخ  وا  هب  تلادع  هجو  رب  دنک ؛ تنایخ  ادـخ  هب  هک  یـسک  تسا . هتـشذگ  عینم  حول  نیا  رد  حاولا و  رد  رما  نینچ  نیا 
ار يزیچ  امـش  يارب  وا  دوشیم . لزاـن  وا  رب  میدـق  لذا  هب  یطعم  ضاـیف  راـگدرورپ  ءاـطع  نامـسآ  زا  تکرب  دـنک ؛ لـمع  ادـخ  رما  هب  هک 
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هدیچیپ مه  رد  اهيداش  طاسب  دنیآرد و  زاورپ  هب  حاورا  هک  یماگنه  هحفص 382 ] يدوز [  هب  دیمهفیمن . ار  نآ  زورما  هک  تسا  هتساوخ 
ياههضیرع [ 267  ] هک قیقحت  هب  دـنکیم . دای  ار  امـش  تسا  ظـیفح  حول  وا  دزن  هک  یـسک  نینچ  نیا  دـیمهف ، دـنهاوخ  ار  نآ  مدرم  دوش ،

هدـید هچنآ  دوشیم و  هدـید  هچنآ  راگدرورپ  ادـخ ، اهنآ  رد  هک  تسا  هدـش  لـصا  شرع و  هب  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  زا  يددـعتم 
ماـکحا هب  مدرم  دـیاش  میدرک ، لزاـن  رما  تروـص  هـب  ار  یحوـل  اـم  تـهج  نیدـب  دـندوب  هدرک  لاؤـس  ار  ناـیملاع  راـگدرورپ  دوـشیمن ،

هاگن ار  ملق  دوب  ام  دزن  هک  یتمکح  هب  اـم  یلو  میدـش  لاؤس  یلاوتم  ياـهلاس  رد  نیا  زا  شیپ  اـم  نینچ  نیا  دـننک و  لـمع  ناـشراگدرورپ 
باطخ میداد . باوج  دنک ، هدنز  ار  اهلد  هک  يزیچ  قح  هب  ار  اهنآ  ام  تهج  نیا  هب  دیـسر ؛ اهزور  نیا  رد  رفن  دـنچ  زا  یئاههمان  ات  میتشاد 

قح يوزارت  هنیآ  ره  نآ  اریز  دینکن ؛ هسیاقم  تسا  امـش  دزن  هک  یمولع  دعاوق و  اب  ار  ادخ  باتک  املع ! هورگ  يا  وگب : مالـسا  ءاملع  هب  وا 
مشچ دیشاب . هتشاد  ملع  امش  رگا  دوشیم ؛ هدیجنس  دوخ  سفن  هب  نیا  گرب و  يوزارت  نیا  هب  تسا  اهتما  دزن  هچنآ  هک  قیقحت  هب  تسا ،

دیفس و ياهور  اب  موق  يا  دیسانشیمن . دیناوخیم  ماش  حبص و  زور و  بش و  ره  رد  هک  ار  یسک  امـش  اریز  دیرگیم ؛ امـش  رب  نم  تیانع 
ینعی « ) مویقلا نمیهملا  انا  هللا  هلا  ـال  : » دـنکیم ادـن  یهتنملا  هردـس  نآ  رد  هک  دـینک  هجوت  یئارمح  يهکراـبم  هعقب  يوسب  ینارون  ياـهلد 

رد ای  دنک ؟ يزاب  هزین  نم  اب  نافرع  هفـشاکم و  نادیم  رد  دـناوتیم  امـش  زا  یکی  ایآ  املع  هورگ  يا  تسین .) مویق  نمیهم  نم  زج  یئادـخ 
راگدرورپ يور  نیا  تسیناف و  تسنآ  يور  رب  هچره  نم . نمحر  راگدرورپ  هب  مسق  هن ، دـنک ؟ زات  تخات و  ناـیبت  تمکح و  هاـگن  ـالوج 

رهاظ نآ  اب  ینونکم  رما  ره  هک  اهنآ  قرشم  زا  نآ  هطساو  هب  امش  میداد و  رارق  مولعم  نتخانش  يارب  ار  مولع  ام  موق ! يا  تسامـش  بوبحم 
كرت تسا  اـهنآ  دزن  هچنآ  مدرم و  هنیآ  ره  دیتخانـشیم ؛ دـباتیم  مـالک  دیـشروخ  نآ  زا  هـک  ار  یقفا  رگا  دـیاهدش . بوـجحم  دوـشیم 

. دیشاب هتشاد  لقع  امش  رگا  تسا ؛ نآ  رد  باتکلاما  جنگ  هک  تسا  نامسآ  نیا  وگب  دیدومنیم . لابقا  دومحم  ماقم  يوس  هب  دیدرکیم و 
ادن تسا  هکرابم  نیمز  يور  هحفص 383 ] رب [  هک  یعفترم  روط  رب  هردس  دنکیم و  دایرف  گنس  وا  هطساو  هب  هک  تسا  یـسک  هنیآ  ره  وا 

ثحب دروم  لئاسم  میاهتفرن ، سرادم  هب  ام  تسا ) دودو  زیزع  هاشداپ  ادـخ ، يارب  کلم  ینعی  « ) دودولا زیزعلا  کلملا  کلملا هللا  : » دـنکیم
، تسا هدش  جنگ  نیمز  رد  هچنآ  اریز  دینک ؛ شوگ  دناوخیم  يدبا  يادخ  يوس  هب  نادـب ، ار  امـش  یما  نیا  ار  هچنآ  میاهدرکن ، هعلاطم  ار 

سرادم هب  يو  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  وا  طولغم  لمهم و  نانخـس  زا  دیوگیم  تسار  اهب  دیوگ : مجرتم  . ) دیمهفب امـش  رگا  تسا ؛ رتهب 
تـسا هدوب  شوگ  يزاـب  لـبنت و  نادرگاـش  زا  مه  هناـخ  بتکم  رد  تسا و  هدرکن  هعلاـطم  ار  قیقحت  ثحب و  دروـم  لـئاسم  هتفرن و  یملع 
نانخس ات  دشاب  هدرک  ادیپ  یئانشآ  یملع  ثحابم  هب  ياهزادنا  ات  دشاب و  هتفرگارف  ار  یبرع  یسراف و  نابز  روتـسد  لقاال  تسیابیم  هنرگو 

شقن هاش  هیکت  یتشر و  یهلا  میکح  هاقناخ  رد  طقف  وا  يرآ  دوشن . عقاو  هکحـضم  هرخـسم و  دروم  هنوگنیدب  لفاحم ، سلاجم و  رد  وا ،
نتفرگ نخان  ندرک و  لسغ  رد  مجرتم .) مالک  ياهتنا  تشاد . راظتنا  دـیابن  نیا  زج  یـسک  نینچ  زا  هدرک و  لامک  بسک  هینامیلـس  هیدـنب 

راک تلع  هب  نیا  زا  شیپ  هک  ار  امـش  نادـب  دریگبارف و  ار  امـش  لکیه  هک  یبآ  رد  ندـش  لخاد  نتفرگ و  نخان  هتفه  ره  رد  امـش  رب  اـهنآ 
رومأم نادب  میظع  زیزع  فرط  زا  هچنآ  زا  ار  امـش  تلفغ  هک  دیـشاب  رذح  رب  تسا . هتـشگ  بجاو  دـنک ، هزیکاپ  تسا ، هدـش  كرچ  ندرک 

رب تسین . زئاج  هدروخ  تسد  بآ  رد  ندش  لخاد  دیوش ؛ لخاد  هدروخن  تسد  بآ  رد  دیوش ؛ نآ  لخاد  حبـص  ماگنه  دـنک ، عنم  دـیدش 
يا دونـشیم . ار  نآ  دنگ  يوب  نآ  هب  دورو  زا  شیپ  دنک ؛ نآ  دـصق  هک  یـسک  دـیوش  کیدزن  مجع  ياهمامح  هنیزخ  هب  هک  دیـشاب  رذـح 

میهاوخب رگا  دیشاب . نافراع  زا  امش  رگا  دنراد ؛ تهابـش  نیلـسغ  دیدص و  هب  اهنآ  اریز  دیـشابم ؛ ناکچوک  زا  دینک و  يرود  اهنآ  زا  موق !
رب بآ  هک  یسک  دوش . هدینش  امش  زا  دوشیم ، داش  نادب  نابرقم  ياهلد  هکیئوب  دیاب  میهد ، ناشن  امش  هب  نیمز  يور  رد  ار  سودرف  رهاظم 

امـش رب  ار  اهراک  دهاوخیم  وا  اریز  دنکیم ؛ تیافک  بآ  رد  لوخد  ار  وا  تسا و  رتهب  وا  يارب  زا  دیوشب  نادب  ار  شندب  دوش و  هتخیر  وا 
نارسپ مکح  رکذ  زا  يو  ءایح  نانآ و  رب  اهنآ ، ناردپ  نز  تمرح  رد  دیشاب . نارکاش  زا  امش  ات  وا ؛ فرط  زا  تسا  یلـضف  نیا  دنک ؛ ناسآ 

دیزیهرپب نمحر  زا  ناکما  ءالم  يا  مینک . نایب  ار  نارسپ  مکح  هک  مینکیم  ایح  ام  تسا ، هدش  مارح  امش  رب  امـش  ناردپ  نز  هک  قیقحت  هب 
زئاج يدحا  رب  [ . 268  ] دیشابم نانادرگرس  زا  تاوهش  نابایب  رد  و  هحفـص 384 ] دیوشن [  بکترم  دیدش ، یهن  نآ  زا  حول  رد  ار  يزیچ  و 
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دیوگب رکذ  دـهاوخیم  هک  یـسک  يارب  هکلب  دـهد ؛ تکرح  ار  دوخ  ناـبز  مدرم  وـلج  اـهرازاب ، اـههار و  رد  نتفر ، هار  ماـگنه  هک  تسین 
يوقت صولخ و  هب  برقا  نیا  اریز  دـیوگب ؛ رکذ  شدوـخ  هناـخ  رد  اـی  تسا  هدـش  هتخاـس  ادـخ  رکذ  يارب  هک  یئاـج  رد  هک  تسا  راوازس 

زا شیپ  نتشون  همانتیصو  بوجو  رد  دننک . لمع  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  تسا ، هدیبات  نایب  قفا  زا  مکح  دیشروخ  نینچ  نیا  دشابیم .
تنیز مظعا  مسا  هب  ار  همان  يادتبا  هک  تسا  وا  يارب  زا  تسا و  هدش  بجاو  همانتیصو  نتشون  یـسفن  ره  رب  هک  قیقحت  هب  نانآ  دزن  ندرم 

رد ات  دراگنب  دهاوخب  بوخ  ياهراک  زا  ار  هچره  هاگنآ  دنک  فارتعا  وا ) رد  ینعی   ) شروهظ رهظم  رد  ادخ  تینادـحو  هب  نآ  رد  دـهد و 
دیع ود  هب  اهدـیع ، هک  قیقحت  هب  اهنآ  داـیعا  رد  دـشاب . يو  يارب  یجنگ  نیما ، ظـفاح  يادـخ  دزن  دـشاب و  هاوگ  وا  يارب  قلخ  رما و  ملاوع 

ناکما هحفـص 385 ] رد [  هک  یـسک  ره  رب  دوخ  يایلع  تافـص  ینـسح و  ءامـسا  هب  نمحر  هک  تسیئاـهزور  لوا  دوشیم : یهتنم  گرزب 
نآ يهطساو  هب  ناگدرم  هک  یمسا  نیا  هب  مدرم  هک  ار  یسک  ام  هک  تسا  يزور  رگید  و  وا ) تدالو  زور  ینعی  . ) تسا هدومن  یلجت  تسا 

اعدا هک  یـسک  نیا  هرـصبت : باب .) تثعب  زور  ینعی   ) میدرک ثوعبم  دـنوشیم  روشحم  تسا  اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دـنزیخیمرب و 
ینامـسآ یحو  ار  نآ  هک  وا  مـالک  يهلمج  نیا  هک  تسا  هدوـب  یماـع  يردـق  هب  تسا  هدرک  ثوـعبم  تلاـسر  هب  ار  باـب  وا  هـک  دـنکیم 
تاومسلا یف  رشح  تاومالا و  تماق  يذلا  مسالا  اذهب  : » تسا نیا  شمالک  هلمج  درادن . قیبطت  يروتسد  هدعاق و  چیه  اب  تسا  هتـسنادیم 

لوصوم هب  دیاع  ریمـض  تاومالا » تماق   » هلمج ي رد  لوا  تسا . طلغ  تهج  دنچ  زا  روکذـم  يهلمج  نیموی .» یف  نیرخالا  نیـضرالا و  و 
یف نیرخالاو   » يهلمج موس  دراد . لوصوم  هب  دیاع  ریمض  هن  دراد و  لعاف  هن  نیـضرالا » تاومـسلا و  یف  رـشحو   » يهلمج رد  مود  درادن .

فوطعم و هک  تسا  هدرک  ادـیپ  هلـصاف  رطـس  هس  هیلع  فوطعم  هلمج  نآ  اـب  تسا  نیمظعـالا » نیدـیعلا  یلا   » هب فطع  ارهاـظ  هک  نیموی »
یئادـخ فال  روط  نیا  دـنزب  فرح  دـناوتیمن  هک  ینادان  درم  نینچ  هک  تسا  بجعت  ياـج  دـننکیمن . ادـیپ  طاـبترا  مه  هب  هیلع  فوطعم 
تقیقح لـقع و  همه  هب  ادـخ  دـنهدیم  شوـگ  وا  ياهدـنرچ  هب  مه  یمدرم  هکنآ  رتبجع  دـنکیم و  یئوـگفازگ  نینچ  نیا  دـنزیم و 

زور هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  تسا . هتـشذگ  میلع  رمآ  دزن  زا  رما  نینچ  نیا  تسا  زور  ود  رد  رگید  دیع  ود  و  مجرتم ) دیامرف . تمحرم 
نیا رد  شدوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دوش . زئاف  تسا ، هداد  رارق  میظع  مسا  نیا  هب  ارنآ  ادـخ  هک  اـهب »  » رهـش زا  لوا 

، دراد يهطاحا  ملاوع  عیمج  هب  هک  وا  لضف  رب  هک  شدوخ  لعف  هب  ار  ادـخ  رکـش  هک  تسا  یناـسک  زا  وا  هک  یتسردـب  درادـب . راـهظا  زور 
اشوخ درذگیم ، تانکمم  مامت  رب  تایح  میسن  نآ  رد  تسا و  اهنآ  أدبم  اههام و  لوا  هنیآ  ره  نآ  هک  یتسرد  هب  وگب : تسا . هتشاد  راهظا 
دایعا مظعا  دـیع  هک  یتسرد  هب  وگب : تسا . نازئاـف  وا  هک  میهدیم  یهاوگ  اـم  دـنک ، كاردا  ناـحیر  حور و  هب  ار  نآ  هک  یـسک  لاـح  هب 

نشور و هار  تخاس و  رادیب  ار  امـش  یحو  ياهمیـسن  زا  وا ، دیدوب و  باوخ  امـش  هک  دـینک  دای  ناتدوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  موق  يا  تسا ،
میتشادنرب ار  بابسا  ام  دینک ، هعجارم  قذاح  ءابطا  هب  دیدش  ضیرم  هاگ  ره  اهنآ  دزن  يرادضیرم  تیفیک  درک . یفرعم  امش  هب  ار  میقتـسم 

مکح رد  هحفـص 386 ] میدرک [ . تباث  هداد ، رارق  تسا  هدـنهدرون  هدـنبات و  هک  دوخ  رما  علطم  ار  نآ  ادـخ  هک  یملق  نیا  زا  ار  اهنآ  هکلب 
دزن هب  ار  دوخ  ریظنیب  لاوما  هک  دوب  هتـشون  یـسفن  ره  رب  ادخ  هک  قیقحت  هب  وا  دزن  هب  دناهدرک  عمج  وا  ناگدنب  هک  یـسیفن  لاوما  ندروآ 
لاـح هب  اـشوخ  تسا . میرک  یطعم  وا  هک  یتسرد  هب  اـم  دزن  زا  تسا  یلـضف  میدرک  وفع  فیلکت  نیا  زا  اـم  هک  یتـسرد  هب  درواـیب ؛ شرع 

دـش نآ  لخاد  هک  یماگنه  دروآ و  تسا ) اهنآ  دبعم  مسا   ) راکذالاقرـشم هب  ور  دـشاب  رفغـستم  رکذـتم و  رکاذ ، هک  یلاح  رد  هک  یـسک 
رکذ يارب  تاهد  اهرهش و  رد  هک  تسیاهناخ  راکذالاقرشم  وگب : دنیـشنب . هب  تکاس  دیمح  زیزع  کلم  يادخ  تایآ  هب  نداد  شوگ  يارب 

شوخ ياهزاوآ  اب  ار  نمحر  تایآ  هک  یناسک  دیـشاب . نافراع  زا  امـش  رگا  تسا ؛ هدـش  هدـیمان  شرع  دزن  نینچ  نیا  دوشیم ، هتخاس  نم 
شوخ يوب  نآ  هطـساو  هب  دوشیمن و  لداعم  نآ  اب  اهنیمز  اهنامـسآ و  کلم  توکلم  هک  دـننکیم  هدافتـسا  نآ  زا  ار  يزیچ  دـنناوخیم ؛

اهنآ هک  یتسرد  هب  وگب : دـنباییم . دنـشابیمن ، تسا  هدـش  هداد  تریـصب  اـهنآ  هب  میرک  رظنم  نیا  زا  هک  یناـسک  زج  زورما  هک  ارم  ملاوع 
لاـح هب  اـشوخ  دـننکیم . بذـج  دوشیمن ، هراـشا  ریبعت و  تاراـشا  تراـبع و  هب  اـهنآ  زا  هک  یناـحور  ملاوع  يوس  هب  ار  فاـص  ياـهلد 
اهنآ دینک ، يرای  دناهدرک  مایق  نم  تکلمم  رد  نم  نأش  ندرک  دنلب  نم و  قلخ  نایم  نم  رکذ  رب  هک  ارم  ناگدیزگرب  موق ! يا  ناگدـنونش .
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تـسا هدـش  لزان  یحو  رد  هچنآ  ریغ  هب  هک  یـسک  دنـشابیم  نم  تاقولخم  يارب  نم  تیادـه  ياهغارچ  نم و  تیاـنع  نامـسآ  ناـگراتس 
هک حابصالا  قئاف  هک  یتئیه  هب  حاولا  هک  قیقحت  هب  دینک . يوریپ  ار  يراکهانگ  یعدم  ره  هک  دیشاب  رذحرب  تسین ؛ نم  زا  وا  دیوگب  نخس 

کـسمت نم  نیتـم  مکحم و  رما  يهتـشر  محم و  نامـسیر  هب  تسا . هدـش  هداد  تنیز  هدوـمن ، متخ  تـسا  رهاـظ  اـهنیمز  نامـسآ و  ناـیم 
ارنآ دننک و  غیلبت  نیمز  برغ  قرـش و  رد  ار  ادخ  رما  ات  هداد  نذا  دریگبارف ، ار  فلتخم  ياهنابز  دهاوخیم  هک  یـسک  يارب  ادخ  دـیئوجب .

بدا بارش و  ندیشون  رد  دننک . دای  دوش  هدنز  نادب  ياهدیـسوپ  ناوختـسا  ره  بوذجم و  اهنادب  اهلد  هک  یفـصو  رب  اهتلم  اهتلود و  نایم 
لمع تسا  راوازـس  ناسنا  يارب  هک  يزیچ  هر  هک  تسا  وا  يارب  دماشایب و  دربیم ، ار  لقع  هک  ار  يزیچ  هک  تسین  یلقاع  چیه  رب  اهنآ  دزن 

ياهرـس ندوب ). مارح  هن  دوشیم و  هدـیمهف  ندوب  لالح  هن  مهبم  تراـبع  نیا  زا   ) دوشیم بکترم  یبیرم  لـفاغ  ره  هک  ار  يزیچ  هن  دـنک 
شقن و هب  ار  ناتدوخ  ياهلکیه  صلاخ و  یتسار  هب  ار  دوخ  ياهنابز  يوقت و  ءاد  رب  ار  ناتدوخ  ياهلد  افو و  تناما و  جاـت  هب  ار  ناـتدوخ 

یگدنب يهتشر  هب  ءاهب »  » لها يا  دیشاب . نایانیب  زا  رگا  تسا ؛ ناسنا  بوخ  هحفص 387 ] تاکلم [  زا  اهنیا  مامت  دیهد . تنیز  بادآ  راگن 
الاب ظوفحم  حول  رد  امـش  راکذا  بتارم و  دوش و  تبث  امـش  یماسا  دوش ، رهاظ  امـش  تاماقم  هلیـسو  نیدب  ات  دیئوجب  کسمت  قح  يادخ 
قفا زا  هک  یحول  نیا  رد  حاولا و  رثکا  رد  ار  امش  ام  دنراد  زای  عیفر  زیزع  ماقم  نیا  زا  ار  امش  نیمز  يور  نینکاس  هک  دیـشاب  رذح  رب  دورب .

نیشناج ار  سابع  دوخ  گرزب  رسپ  هکنیا  رد  میاهدرک . تیصو  اهنیا  هب  هتشگ  راکـشآ  امـش  میکح  ردتقم  راگدرورپ  ماکحا  دیـشروخ  نآ 
لـصا نیا  زا  تسا و  هتـساوخ  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  يوس  هب  تشذگرد ؛ لأم  أدـبم و  باتک  تفرورف و  لاصو  يایرد  یتقو  داد  رارق  دوخ 

يارب هچنآ  دـننکیم و  بلط  دراد  ررـض  اهنآ  يارب  هچنآ  هک  دـینک  رظن  اهنآ  یلقعمک  مدرم و  رد  سپ  دـیروایبور ، هتفای  باعـشنا  میدـق 
مینیبیم ار  مدرم  ياهراپ  ام  يدازآ  زا  وا ، شهوکن  تمذـم و  رد  دننانادرگرـس . زا  اهنآ  هک  شاب  هاگآ  دـننکیم ، كرت  دراد  تعفنم  اـهنآ 

نآ شتآ  هـک  دوـشیم  یهتنم  ياهـنتف  هـب  يدازآ  اریز  دنراکــشآ ؛ یناداـن  رد  اـهنآ  دــننکیم ، راـختفا  نادــب  دــنهاوخیم و  يدازآ  هـک 
يارب تسا . ناویح  يدازآ ، رهاظم  علاطم و  هک  دیـشاب  هتـسناد  سپ  دهدیم . ربخ  ار  امـش  میلع  یـصحم  نینچ  نیا  تسین . یندـششوماخ 
نوئـش زا  ار  ناسنا  يدازآ ، دـنک . ظفح  ناگدـننک  هلیح  ررـض  زا  دوخ و  ینادان  زا  ار  وا  هک  دـشاب  ینیناوق  تحت  هک  تسا  هتـسیاش  ناـسنا 

هکنآ زج  تسین  اهنآ  يارب  ياهراچ  هک  دـینک  هاگن  ار  قلخ  دـهدیم . رارق  تسپ  نامدرم  رامـش  رد  ار  وا  و  دـنکیم . جراـخ  راـقو  بادآ و 
رد هن  تاماقم ، زا  ياهراپ  رد  ام  تسا . راکـشآ  قح  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسرد  هب  دنـشاب  هتـشاد  دوخ  ظفح  يارب  ینابـش  نادنفـسوگ ، دـننام 

نافراع زا  امـش  رگا  تسا ، نم  رماوا  يوریپ  رد  يدازآ  وگب : میـشابیم . نایاناد  زا  ام  هک  یتسرد  هب  مینکیم ؛ قیدـصت  ارنآ  رگید ، ياهراپ 
دنهاوخ ضحم  يدازآ  رد  ار  ناشدوخ  هنیآ  ره  دننک ؛ يوریپ  میاهدرک  لزان  اهنآ  يارب  یحو  نامـسآ  زا  ام  هک  ار  هچنآ  مدرم  رگا  دیـشاب .

هک يدازآ  نآ  وگب : دسانـشب . تسا  هدـش  لزان  ملاوع  مامت  رب  وا  نمیهم  تیـشم  زا  هچنآ  رد  ار  ادـخ  دارم  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تفای .
ضوع اهنیمز  اهنامـسآ و  توکلم  اب  ار  نآ  دـنک ؛ كرد  ار  نآ  ینیریـش  هک  یـسک  تسا . قح  يادـخ  یگدـنب  رد  تسا ، عفاـن  امـش  يارب 
نادـب هک  ار  هچنآ  ات  درک  وفع  نیا  زا  ادـخ  یلو  تسا  هتـشگ  مارح  امـش  رب  ندرک  لاؤس  نایب »  » رد اهنآ  دزن  ندرک ، لاوئـس  رد  دـنکیمن .

دیزیهرپب و ادخ  زا  نیقباس ) فراعم  مولع و  ینعی   ) دناهتفگ نخـس  نادب  امـش  زا  شیب  ینادرم  هک  ار  هچنآ  هن  دینک ؛ لاؤس  دـیراد ، جایتحا 
رب ار  لـضف  باـب  ادـخ  هک  قیقحت  هب  دـینک  لاؤس  تسا ، هحفـص 388 ] عفان [  امـش  يارب  ادـخ  رما  رد  هک  ار  هچنآ  دیـشاب ، ناراـکزیهرپ  زا 
هک یمـسا  هب  اهنآ  لوا  هک  تسا  هام  هدزون  ادـخ  باتک  رد  اههام  دادـعت  اههام  دادـعت  رد  تسا . هتخاس  حوتفم  اهنیمز  اهنامـسآ و  نینکاس 
رد ناگدرم  نفد  هب  ادـخ  هک  قیقحت  هب  نانآ  دزن  ناگدرم  نفد  رد  ءاهب ) مسا  هب  ینعی   ) تسا هدـش  هداد  تنیز  تسا  ملاوع  مامت  رب  نیمهم 

ریدـقت وا  هک  یتسرد  هب  هدرک  مکح  اـهنآ ، ناتـشگنا  رد  رادشقن  رتشگنا  نتـشاذگ  فیطل و  مکحم  ياـهبوچ  یتـمیق و  ياهگنـس  رولب و 
: نانز يارب  زا  و  امیلع » یئیش  لکب  هللا  ناک  امهنیب و  ام  ضرالا و  تاومسلا و  یف  ام  و هللا  : » دوشیم هتشون  نادرم  يارب  تسا . مهیلع  هدننک 

نایب يهطقن  تسا و  هدش  لزان  نیا  زا  شیپ  هچنآ  تسا  نیا  اریدـق » یئیـش  لک  یلع  هللا  ناک  امهنیب و  امب  ضرالا  تاومـسلا و  کلم  «و هللا 
نایم رد  ار  وت  فاطلا  شوخ  ياهوب  هک  يزیچ  هب  اجنیا  رد  شدوخ ) ینعی  : ) ناکما بوبحم  يا  دیوگیم : دنکیم و  ادن  نادب  باب ) ینعی  )
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لداعم تسا  وت  بناج  زا  هک  هملک  کی  اب  تسا ، هدش  لزان  نایب »  » رد هچنآ  هک  میداد  ربخ  ار  همه  ام  وگب . نخـس  دـهد ، راشتنا  نایناهج 
وت هک  یتـسرد  هب  نکم  عنم  دوـخ  تمحر  ياـیرد  تاـضویف  زا  ار  دوـخ  ناگدـنب  يردـتقم . یهاوـخب  هچره  هب  وـت  هک  یتـسرد  هب  تسین ؛
نیا هک  يزیچ  تسا . بیجم  بوبحم  هنیآ  ره  وا  هک  یتـسرد  هب  میدرک ، تباـجا  تساوخ  هچنآ  اـم  هک  قیقحت  هب  یمیظع . لـضف  بحاـص 

ام هک  یتسرد  هب  تسا ، رتهب  اهنآ  يارب  امـش و  نآ  هک  یتسرد  هب  دوشیم ؛ شقن  نآ  رب  تسا ، هدش  لزان  ادـخ  دزن  زا  نم  يهرابرد  ماگنه 
يوس هب  مشابیم . کسمتسم  يو  میحر  نمحر  مسا  هب  متـسه و  عطقنم  وا  ریغ  زا  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  ادخ  فرط  زا  نم  میاهدننک . مکح 

هنیآ ره  وا  هک  یتـسرد  هب  دـهدیم  صاـصتخا  تسا  وا  دزن  زا  هک  یلـضف  هب  دـهاوخیم  هک  ار  یـسک  ادـخ  نینچ ، نیا  مـیدرگیمرب ؛ يو 
نیا دنک ، افتکا  اهنآ  زا  یکی  هب  دشاب  هتـشادن  تعاطتـسا  هک  یـسک  دـینک و  نفک  هبنپ  ای  ریرح  زا  هماج  جـنپ  رد  ار  وا  تسا . ریدـق  ردـتقم 

یکیدزن ناکم  رد  ار  وا  تسا ، مارح  امش  رب  تعاس  کی  تفاسم  زا  شیب  رهش  زا  ناگدرم  لقن  تسا . هتـشذگ  ریبخ  میلع  دزن  زا  رما  نینچ 
هنیآ ره  وا  هک  یتسرد  هب  تشادرب ؛ دوب ، هدرک  مکح  نادـب  اهرفـس  دـیدحت  هرابرد  نایب »  » رد ار  هچنآ  ادـخ  دـینک . نفد  ناحیر  حور و  اـب 
لها يا  دنکیم  یئادخ  ياعدا  احیرص  ءاهب  هحفص 389 ] دنکیم [ . مکح  نادب  دنک ، هدارا  هچره  دنکیم و  دهاوخب  هچره  تسا ، راتخم 

یلاعتم رخستم  ربکتم  ردتقم  نم  زج  یئادخ  هک  دنکیم ؛ ءادن  ار  امش  دوخ  مظعا  نادنز  فرط  زا  هک  دیونشب ، ار  ءامسا  کلام  ءادن  ءاشنا !
رب دریگیم ، تسا  وا  دزن  زا  هک  یتمکح  هب  ار  ملاع  دـهاوخب  رگا  تسین ، تسا  ملاوع  مامت  رب  ردـتقم  وا  زج  یئادـخ  تسین ، میکح  مهیلع 

نابوجحم زا  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دینک ، فقوت  دندرک  عوضخ  نآ  يارب  زا  نامسآ  نئادم  لها  العا و  ءالم  هکیرما  نیا  رد  هک  دیـشاب  رذح 
صیرحت بیغرت و  رد  دینازوسب . میاهدرک  رخـسم  ار  ملاع  نادب  ام  هک  یمـسا  نیا  هب  ار  تاحبـس  نم و  تبحم  شتآ  هب  ار  اههدرپ  دیـشابم .

راگدرورپ ضرع  هک  یتاـماقم  ماـقم و  ود  رد  دـنکیم  هرظاـنم  مارحلا  هللا  تیب  اـب  اهنادـب  هک  یلاـح  رد  هلبق  ود  هبعک و  ود  نتخاـس  رب  يو 
نیمز تانوئش  هک  دیشاب  رذح  رب  دنکیم . رما  ار  امـش  نافراع  يالوم  نینچ  نیا  دیزاسب ؛ هبترمدنلب  هناخ  تسا ، هتفای  رارقتـسا  امـش  نمحر 

هب ادخ  یتقو  هک  یناسک  تاهبش  هب  هک  یفصو  رب  مدرم  نایم  رد  دراد . زاب  دیدش  رمآ  نیما  يوق  فرط  زا  دیدش  رما  نادب  هچنآ  زا  ار  امش 
هدش لزان  باتک  رد  هچنآ  هک  دیشاب  رذح  رب  دیشاب  تماقتسا  رهاظم  دنکن  عنم  ار  امـش  دنوشیم ، رفاک  ود  هب  دوشیم ؛ رهاظ  میظع  ناطلس 
یسک يوس  هب  فاصنا  مشچ  اب  درادن . زاب  دیمح ، زیزع  نم  زج  یئادخ  تسین  هک  دیوگیم : نخس  قح  هب  هک  یباتک  نیا  زا  ار  امـش  تسا 

( باب ینعی   ) نم هب  هدنهدتراشب  ملق  زا  هک  ار  هچنآ  سپ  دیـشابم . ناشکرـس  زا  دینک و  رظن  تسا  هدمآ  رادـتقا  تیـشم و  نامـسآ  زا  هک 
: وگب دنناراکنایز . زا  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  دینک . دای  دناهدش  بکترم  وا  مایا  رد  ناشکرـس  هچنآ  روهظ و  نیا  رکذ  رد  تسا ، هدش  يراج 

تنم امش  رب  امش ، رئارس  رب  شاهطاحا  هطساو  هب  ات  دوشیم  لاؤس  ادخ  لضف  زا  امـش  دیدومن ؛ كاردا  مینکیم  رهاظ  ام  ار  هچنآ  امـش  رگا 
ای نا  یئیـش  لک  لب  هدوجو  ءام  سفن  لک  نبرـشت  نا  نم  مظعا  مکدـنع  ءاـم  ساـک  برـشی  نا  عینم . عنتمم  تسا  یتزع  نیا  اریز  دراذـگ ؛

دننک ینعم  بیکرت و  هیزجت و  ارنآ  مراد  انمتیمارگ  ناگدنناوخ  زا  نم  تسین  همجرت  لباق  ترابع  نیا  دـیوگ : مجرتم  . ) نوکردـت يدابع 
رد تسا  هدـش  لزان  وا  دزن  زا  هک  هچنآ  تسا  نیا  مجرتم ). مالک  ياهتنا  تسا . هدوب  وگلـمهم  داوسیب و  ردـق  هچ  اـهب  هک  دوش  مولعم  اـت 

روتـسم اهنآ  رد  هنوزخم  ياهدـیراورم  زا  هچنآ  هب  دـنک و  رکفت  تایآ  نیا  رد  هک  یـسک  دـینادب . امـش  رگا  تسا  هدومن  دای  ارم  هک  یلاح 
اهنیمز اهنامـسآ و  هک  یقایتشا  اب  دوخ  بلق  اب  دونـشیم و  ار  نمحر  شوخ  يوب  نادـنز  فرط  زا  وا  ادـخ  هب  مسق  دـنک ؛ ادـیپ  عالطا  تسا 

نینچ نیا  دـنکیم ، شدرگ  روهظ  نیا  فارطا  رد  ناـهرب  تجح و  وـگب : هحفـص 390 ] دنباتـشیم [ . وا  يوس  هب  دننک ، عنم  ار  وا  دـنناوتن 
سک ره  تسا و  هتخاس  رشتنم  ار  نآ  یلعا  ملق  هک  تسا  اهباتک  حور  نیا  وگب : دیشاب . نافـصنم  زا  امـش  رگا  تسا  هدرک  لزان  ارنآ  نمحر 

ار وا  تسا ، ملاوـع  ماـمت  رب  نیمهم  هک  نـم ، فاـطلا  ياهـشزو  نـم و  تـمحر  ياهمیـسن  هـک  یناـسک  رگم  دـش ؛ شوهدـم  دوـب  أـشنا  رد 
رظن تسا  هدرک  لزان  رگید  ياج  رد  ار  هچنآ  هاـگنآ  دـیزیهرپب  ادـخ  زا  دـنکیم ) باـطخ  ار  یلزا  ناـیباب  « ) ناـیب  » تیعمج يا  تفرگارف .

« ددرگ رارقرب  هک  نیا  اـت  دـنکیم  رییغت  مه  هـلبق  دـنک  رییغت  وا  هاـگره  دـنکیم ؛ رهاـظ  وا  ادـخ  هـک  تـسا  یـسک  هـلبق  : » دـیوگیم دـینک 
نم سپ  مشابیم ؛ نم  هتفای و  رییغت  هللا  هرهظی  نم  نونکا  دوب و  هلبق  وا  مرجال  دوب و  لزا  حبص  هللا  هرهظی  نم  زور  کی  دیوگب  دهاوخیم  )
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رییغت ياـعدا  یلو  تسا  لزا  حبـص  هدوب  باـب  تراـشب  دروم  هک  هللا  هرهظی  نم  نآ  هک  تسا  هدرک  رارقا  ءاـهب »  » هلمج نیا  رد  متـسه . هلبق 
دزن زا  نینچ  نیا  مجرتم ) تسا . دودرم  لطاب و  وا  ياـعدا  مرجـال  سپ  درادـن  دوجو  ءاـهب »  » دوخ ياـعدا  زج  رییغت  رب  یلیلد  نوچ  هدرک و 

زا ار  وا  رگا  دیشابم ، نانادرگرس  زا  دینک و  رکفت  موق ! يا  دروآ . دایب  تسا  هتـساوخ  ار  ربکا  رظنم  نیا  اریز  تسا ؛ هتـشگ  لزان  ردق  کلام 
فاصنا ادـخ  هب  هاگنآ  دـینک  رکفت  هیآ  نیا  رد  نـالفاغ . هورگ  يا  دـیروآیمور ؟ ياهلبق  هچ  هب  دـینک ؛ راـکنا  ناـتدوخ  سفن  ياوه  يور 

هب زورما  هک  تسین  يدحا  يارب  دیبایب . تسا  هدمآرد  جوم  هب  نم  عینم  زیزع  مسا  هب  هک  یئایرد  نیا  زا  ار  رارـسا  ياهدیراورم  دیاش  دـیهد 
هتفای تنیز  نیلوا  فحـص  نیدب  نیا و  زا  دعب  نیا و  زا  شیپ  تسا  ادخ  مکح  نیا  دـیوج  کسمت  تسا ، هتـشگ  رهاظ  روهظ  نیا  رد  هچنآ 
ناراد روعـش  زا  امـش  رگا  تسا  هدرک  ادـیپ  شراگن  نادـب  دوجو ، باتک  هچاـبید  هک  نیا  زا  سپ  نیا و  زا  شیپ  تسا  ادـخ  رکذ  نیا  تسا 

دنکیمن و زاینیب  زورما  ار  امش  يزیچ  دیشاب ، ناکچوک  زا  امـش  هک  دیـشاب  رذحرب  نیا ؛ زا  سپ  نیا و  زا  شیپ  تسا  ادخ  رما  نیا  دیـشاب ،
يوس هب  دنک ، هجوت  نم  يوس  هب  هک  یسک  تسا و  هتخانش  ار  دوصقم  دسانشب ، ارم  هک  یـسک  تسین . میلع  يادخ  زج  يرفم  یـسک  يارب 

هک یـسک  تسا . هتـشذگ  ملاوع  راـگدرورپ  يادـخ  دزن  زا  رما  تسا و  هدـش  هداد  لیـصفت  باـتک  رد  نینچ  نیا  تسا . هدرک  هجوت  دوـبعم 
هب سپس  دیشاب . نافراع  زا  امش  رگا  تسا  ملع  قح  نیا  دیشاب ، ناگدنونش  زا  امـش  رگا  تسا  نمحر  نایب  نیا  دناوخب ؛ ارم  تایآ  زا  ياهیآ 

راگدرورپ يادخ  يوس  هب  هک  یلاح  رد  دیراذگاو ؛ دشابیم  امـش  دزن  هک  ار  هچنآ  دیاش  دینک  هاگن  تسا  هدش  لزان  رگید  ياج  رد  هچنآ 
قحلاب هرهظت  نم  رما  عفری  نادعب  کلاذ  عجری  ناوالا  هدـنع  نم  لحی  ال  [ » هحفـص 391 باب [ ) ینعی  : ) دیوگیم دیروآیمور . ملاوع  مامت 

: دیوگ مجرتم  .( ) میدـیمهفن ترابع  نیا  يارب  یئانعم  چـیه  ام  «. ) نوعفرت هللارما  رکذـب  مکللعل  مبرقتلف  کلاذ  لبق  لدـعلاب و  رهظ  دـقام  وا 
ار نآ  مه  ام  تهج  نیدـب  تسا و  لیطابا  طالغا و  مامت  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  دـناوتیمن  یئانعم  چـیه  باب  دـمحمیلع  دیـس  تاملک  الوصا 

نیا تسا . هدوب  داوس  یب  ردقچ  درم  نیا  هک  دننادب  دنناوخب و  دـنراد  یبرع  داوس  هک  یناگدـنناوخ  ات  میدرک  لقن  ارنآ  نیع  هدرکن  همجرت 
نمحر راگدرورپ  هب  ار  امـش  نایب !»  » لها يا  ناگدنونـش . لاح  هب  اشوخ  یناگدـنناوخ  ناـشراگدرورپ  رکذ  هب  اـههخاش  رب  نارتوبک  نینچ 

ار نآ  دننیبیم و  ار  ادخ  ناهرب  هک  دیـشابن  یناسک  زا  دینک و  هاگن  فاصنا  مشچ  اب  تسا  هدـش  لزان  هک  يزیچ  رد  هک  دـهدیم  مسق  امش 
نم رما  هک  هدومن  حیرـصت  هیآ  نیا  رد  باب ) ینعی   ) نایبلا ۀهطقن  هک  ققحت  هب  دنناگدنوش . كاله  زا  اهنآ  هک  شاب  هاگآ  دـننکیم ؛ راکنا 

زج هک  تسا  هتفرگ  الاب  یمـسق  هب  زورما  هک  دـینیبیم  هک  نانچ  دـهدیم ، یهاوگ  نادـب  یمیلع  فصنم  ره  دریگیم ، ـالاب  وا  رما  زا  شیپ 
ودـب رگا  موق  يا  وگب : دـنرادن . راکنا  تسا ، هدـننکراوخ  باذـع  اهنآ  يارب  ترخآ  رد  تسا و  هدیـشوپ  ایند  رد  ناشناگدـید  هک  یناـسک 

هب دوب . دـهاوخ  یفاک  دـناهدرک  عامتجا  وا  هیلع  رب  ناراکمتـس  رکـشل  زا  هچنآ  ادـخ  هب  مسق  دـینکن ، ضارتعا  وا  رب  سپ  دـیروآیمن  نامیا 
تکرح يو  يانـسا  رظنم  هیلاع و  تاماقم  رکذ  رب  زج  یلعا  روهظ  نیا  رد  یلعا  ملق  ات  تسا  هدرک  لزان  ار  ماکحا  زا  ياهراپ  وا  هک  یتسرد 
یتسرد هب  میداد  فیفخت  امش  يارب  زا  میتساوخ  هک  ار  هچنآ  میداد و  لیـصفت  قحب  ار  اهنآ  میـشاب  هدرک  یلـصفت  میتساوخ  نوچ  ام  دنکن .

هتفگ دـیوگیم ؛ نخـس  نادـب  میکح  رکذ  نیا  هچنآ  هب  داد  ربـخ  ار  امـش  نیا  زا  شیپ  وا  هک  قیقحت  هب  تسا . میرک  لاـضف  هنیآ  ره  وا  هک 
عنتمم و دـحاو و  درف و  هک  نم  زج  یئادـخ  تسین  : » هک دـیوگیم  نخـس  یلاـح  ره  رد  وا  هک  تسا  قـح  وا  راـتفگ  و  باـب ) ینعی  : ) تسا

ادخ يانـسح  ءامـسا  علطم  ایلع و  يهملک  مظعا و  مسا  مکحم و  رما  زا  نیا  دیـشاب ، نافراع  زا  امـش  رگا  تسا ؛ ادخ  لضف  زا  نیا  معیدـب ».
رکفت و تسا  هدـش  لزان  قح  هب  هچنآ  رد  موق  يا  دوشیم . رهاظ  قراشم  علاطم و  وا  يهطـساو  هب  هکلب  دیـشاب ، نایاناد  زا  امـش  رگا  تسا ؛
زا ار  نمحر  شوخ  يوب  ات  دینک  ترـشاعم  ناحیر  حور و  هب  نایدا  اب  اهنآ  دزن  ترـشاعم  بادآ و  رد  دیـشابم . نازواجتم  زا  دـینک و  ربدـت 

هحفص 392] يوس [  هب  تسادخ و  اهنآ  مامت  أدبم  دریگارف . ار  امـش  تسه  قلخ  نایم  هک  یتیلهاج  بصعت  هک  دیـشاب  رذح  رب  دنبایب . امش 
زا دعب  رگم  دیوش  ياهناخ  دراو  هناخبحاص ، ندوبن  ماگنه  هک  دیـشاب  رذحرب  تسا . نایناهج  عجرم  قلخ و  أدبم  وا  اریز  دندرگیم . رب  وا 
هب نآ  ریغ  اهیکاروخ و  ندرک  هزیکاپ  هک  قیقحت  هب  دیـشابم . نالفاغ  زا  دیـشاب و  هتـشاد  کسمت  فورعم  هب  رما  هب  لاح  ره  رد  وا ، هزاـجا 
ادخ هاگره  يدوز  هب  تسا . هدرک  مکح  نادب  عینم  قرو  نیا  رد  تایآ  يهدـننکلزان  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا ؛ هدـش  بجاو  ةوکز  نداد 
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وا اریز  دهدیم ؛ لیصفت  دهاوخب  ار  هچنآ  تسا  وا  دزن  هک  یملع  هب  وا  هک  یتسرد  هب  دهدیم  لیصفت  امـش  يارب  زا  ار  نآ  باصن  دهاوخب 
ره رب  تسا ؛ مارح  وا  رب  ندرک  اطع  دوش  لاؤس  وا  زا  هک  یـسک  تسین و  اور  ندومن ، تجاح  بلط  ینعی  ندرک : لاؤس  تسا . میکح  مالعا 
هب دننک ، تناعا  شتیافک  ردق  هب  ار  وا  هک  تسا  ءاینغا  الکو و  رب  دشاب ، زجاع  هک  یـسک  دنک و  بسک  دیاب  هک  تسا  هدـش  هتـشون  یـسک 
هک قیقحت  هب  دیشابم . ناراکنایز  زا  دینکیم و  ظفح  ار  ناتدوخ  ياهمشچ  هچنانچ  دینک  ظفح  ار  اهنآ  دینک و  لمع  ادخ  تنـس  دودح و 

ار یسک  هک  یسک  دیدش . عنم  دنکیم ، نوزحم  ار  اهلد  هک  یئاهزیچ  زا  نآ  لاثما  برـض و  عازن و  لادج و  زا  باب ) ینعی   ) باتک رد  امش 
زا روهظ  نیا  رد  یلو  تسا  هدرک  مکح  نادب  نایناهج  يالوم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنک . قافنا  الط  لاقثم  هن  هک  تسا  وا  رب  دـنک ؛ نوزحم 

دیوشن یضار  سک  چیه  يارب  رینم . حول  نیا  رد  وا  دزن  زا  تسیرما  تسا . هدومن  تیصو  يراکزیهرپ  یکین و  هب  ار  امـش  هدرک و  وفع  امش 
يوس هب  دـیدش و  هدـیرفآ  بآ  زا  امـش  مامت  دیـشابم . ناربکتم  زا  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  دـیوشیمن ، یـضار  ناـتدوخ  يارب  زا  هک  يزیچ  هب 

دنکیم توالت  امـش  رب  ادخ  تایآ  زا  هردس  هک  ار  هچنآ  دیـشابم . نارگمتـس  زا  دینک و  رکف  ناتدوخ  رما  تبقاع  رد  دیدرگیم ، رب  كاخ 
رب هک  تسادخ  دودح  نیا  دننکیم . هئاضتـسا  تیاده  يوزارت  هنیآ  ره  یلوا ، ترخآ و  راگدرورپ  يادخ  فرط  زا  نآ  اریز  دینک ؛ شوگ 

رتهب امـش  يارب  نیا  دینک ؛ لمع  ناحیر  حور و  هب  دیاهدش ، رومأم  اهنادب  حول  رد  امـش  هک  تسادـخ  رماوا  نیا  تسا و  هتـشگ  بجاو  امش 
افو ادخ  قاثیم  دـهع و  هب  دـننکن ، توالت  هک  یناسک  دـینک ؛ توالت  ماش  حبـص و  ره  رد  ار  ادـخ  تایآ  دیـشاب ، نافراع  زا  امـش  رگا  تسا 

يدایز دیزیهرپب ، ادخ  زا  همه  ناگدنب ! يا  دناهدرک . ضارعا  ادخ  زا  لازالا  لزا  رد  دـننک ؛ ضارعا  اهنآ  زا  زورما  هک  یناسک  دـناهدرکن و 
نیا زا  تسا  رتهب  وا  يارب  دـنک  تئارق  ناحیر  حور و  هب  ار  تایآ  زا  ياهیآ  یـسک  رگا  دزاسن ، رورغم  ار  امـش  زور  بش و  لامعا  تئارق و 

هک يزیچ  دینک ، توالت  دریگن  تلاسک  ار  امـش  هک  يردق  هب  ار  ادخ  تایآ  دـنک ، توالت  تلاسک  هب  ار  مویق  نمیهم  يادـخ  ياهباتک  هک 
تانیب علطم  يوس  هب  تایآ  ياهلاب  اب  هک  دنک  کبـس  ار  نآ  هک  يزیچ  هکلب  دـینکن ، لیمحت  دوخ  هب  دـنک  نیگنـس  لسک و  ار  امـش  حاورا 

هتشگ لزان  رادتقا  تمظع و  نامسآ  زا  ار  هچنآ  دیشاب . هتشاد  لقع  امـش  هحفـص 393 ] رگا [  تسا  ادخ  يوس  هب  رتکیدزن  نیا  دنک ، زاورپ 
اریز دنناوخب ؛ اهنحل  نیرتوکین  اب  تسا  هدـش  هتخاس  راکذالا  قرـشم  رد  هک  یئاههفرغ  رد  ار  نمحر  حاولا  ات  دـینک  میلعت  ناتدوخ  دالوا  هب 
اراوگ دنکیم ؛ بوذجم  ار  باوخ  نامدرم  ياهلد  هک  دناوخیم  یفـصو  رب  ار  ادخ  تایآ  تفرگارف ؛ نم  مسا  تبحم  هبذـج  هک  ار  یـسک 

رد دشونب . دوشیم  یـشالتم  دـنلب  ياههوک  نآ  هطـساو  هب  هک  یمـسا  نیا  هب  نمحر  راگدرورپ  نایب  زا  ار  ناویح  بارـش  هک  یـسک  رب  داب 
تـسا هتـشگ  بجاو  امـش  رب  لاس ، هدزون  نتـشذگ  زا  دعب  هناخ  بابـسا  دیدجت  لاس  هدزون  ره  اهنآ ، دزن  رد  هناخ  ثاثا  رییغت  ندوب  بجاو 

ادخ زا  دنک ، فیطل  دشابیم  امش  دزن  هچنآ  ار و  امـش  هک  تسا  هتـساوخ  وا  هک  یتسرد  هب  تسا ؛ هتـشذگ  ریبخ  میلع  دزن  زا  رما  نینچ  نیا 
میرک روفغ  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  تسا ؛ هدومن  وفع  وا  زا  ار  ادخ  دشاب ؛ هتـشادن  تعاطتـسا  هک  یـسک  دیـشابم . نالفاغ  زا  دـیزیهرپب و 
لباقم رد  امش  دنک ؛ بضغ  امش  رب  هک  یسک  دیئوشب . ار  ناتدوخ  ياهاپ  هبترم  کی  زور  هس  ره  ناتسمز  رد  زور و  همه  ناتسبات  رد  تسا .

لداع مقتنم  يادخ  رب  دیراذگاو و  شدوخ  هب  ار  وا  دینکن ، عفد  ار  وا  امش  دنک ؛ عفد  ار  امـش  هک  یـسک  دینک و  راتفر  ارادم  قفر و  هب  وا  اب 
توالت ار  دوخ  راگدرورپ  تایآ  دـهاوخب  هک  یـسک  دـیدش ، عونمم  ربانم  رب  نتفر  الاب  زا  امـش  هک  قیقحت  هب  دیـشاب . هتـشاد  لکوت  ریدـق ؛

. دراد تسود  ار  وا  رینم  قرشم  رما  علطم  ادخ و  هک  قیقحت  هب  دنک ؛ دای  ار  نایناهج  دوخ و  راگدرورپ  دنیشن و  هب  تخت  يور  رب  دیاب  دنک ؛
لکیه هچنآ  هک  دیـشاب  رذح  رب  دیـشابم . نازواجتم  زا  اهنآ و  زا  دـینک  يرود  قلخ  هورگ  يا  تسا ، هدـش  مارح  امـش  رب  نویفا  يزابرامق و 
تعفنم امـش  يارب  هک  ار  يزیچ  رگم  میهاوخیمن  امـش  يارب  زا  ام  دینک . لامعتـسا  دناسریم  ررـض  امـش  نادبا  هب  دنکیم و  لسک  ار  امش 
طاسبنا حرف و  اب  دندرک ، توعد  اهینامهم  اههمیلو و  هب  ار  امش  هاگره  دیونشب . امـش  رگا  دنهدیم  یهاوگ  نیدب  ءایـشا  مامت  دشاب . هتـشاد 

رما ره  هک  تسا  يزور  نیا  دوب . دـهاوخ  نمیا  توقع  هب  هدـعو  زا  وا  دـنک ؛ اـفو  دوخ  هدـعو  هب  هک  یـسک  دـینک  تباـجا  ار  اـهنآ  توعد 
ادخ هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دش . رهاظ  سیئر  هراشا  لباقم  رد  نتخادنا  ریزب  رـس  هک  قیقحت  هب  تسا ، هدش  هداد  لیـصفت  نآ  رد  یمیکح 
هدیا نمل  یبوط  سیئرلا  زمرل  سیکنتلارس  رهظ  دق  . » دشاب هدرک  دییأت  تسا  هدش  عفترم  تسار  فلا  نیا  هب  هک  يزیچ  شش  هب  رارقرب  ار  وا 
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زا دیوگ : مجرتم  (. ) میدـیمهفن ترابع  نیا  زا  یئانعم  ام  .« ) نیـصلخلا نم  هنا  الا  همئاقلا  فلالا  هذـهب  تعفترا  یتلا  هتـسلاب  رارقالا  یلع  هللا 
داوس نوچ  مظاکدیـس  تیاهن  دناهتفاب ؛ مه  هب  یظافلا  یتشر  مظاکدیـس  دـننام  مه  اهنآ  اریز  تشاد ؛ ینعم  راظتنا  دـیابن  اهب  باب و  تارابع 
تهج نیا  هب  دناهتشادن ، یبرع  داوس  نوچ  رفن  ود  نیا  یلو  تسا  حیحص  یبدا  رظن  زا  شتارابع  هحفص 394 ] مرجال [  تسا ، هتشاد  یبرع 

زا ردـق  هچ  تسا . ناـصلخم  زا  وا  هک  شاـب  هاـگآ  مجرتـم ) مـالک  ياـهتنا  تسا . طوبرماـن  ظـلغ و  مه  یظفل  تعانـص  رظن  زا  ناـشتارابع 
نایناهج دوصقم  يا  تسا  وت  يارب  زا  ساپـس  دیوگیم : هدرک و  لابقا  هک  یتدابع  كرات  زا  ردق  هچ  هدومن و  ضارعا  هک  ياهدننکتدابع 
ياـهلد ار  هچنآ  دـهاوخیم  هک  سک  ره  زا  دـهدیم و  دـهاوخب ، هک  سک  ره  هب  تسا ، ادـخ  تسد  هب  رما  هک  یتسرد  هب  وا .) دوخ  ینعی  )

لابقا ام  هب  صولخ  اب  هکینالفاغ  زا  ردق  هچ  دنکیم . عنم  دنکیم ، تکرح  نادـب  ناگدـننک  هراشا  ياه  مشچ  ار  هچنآ  دـهاوخیم و  یناهن 
هچ میدیناشن و  لوبق  تخت  رب  ار  اهنآ  دندومن ؛ لابقا  ام  هب  صولخ  اب  هک  ینادنمدرخ  زا  ردق  هچ  میدناشن و  لوبق  تخت  رب  ار  اهنآ  دندومن ؛

مجرتم . ) میناگدننک مکح  زا  ام  هک  یتسرد  هب  ام  فرط  زا  تسا  یلدـع  میدـینادرگرب ؛ شتآ  يوس  هب  ار  اهنآ  ام  هک  ینادـنمدرخ  زا  ردـق 
عالطایب و دارفا  طقف  دشابیم و  دودرم  نادنمدرخ  دزن  رد  وا  کلـسم  مارم و  هک  دوب  هتـسناد  ار  تقیقح  نیا  ءاهب  یلعنیـسح  نوچ  دیوگ :
هب شدوخ  ناـمگ  هب  ار  نادـنمدرخ  دـیناشنیم و  لوبق  تخت  رب  ار  نـالفاغ  طـقف  مه  وا  تهج  نیا  هب  دـننکیم  لوبق  ار  وا  توعد  نـالفاغ 

« ءاـهب  » هـک شتآ  نآ  مـنهج و  رعق  دــیناشنیم  نآ  رب  ار  نـالفاغ  ءاـهب »  » هـک یتـخت  نآ  نادــنمدرخ  رظن  زا  یلو  داتــسرفیم  شتآ  يوـس 
ام هللا  لعفی   » رهظم هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  مجرتم ) مالک  ياهتنا  تسا . نیرب  تشهب  تاجرد  یلعا  دتـسرفیم  نآ  يوس  هب  ار  نادنمدرخ 

تکرح یتقو  هک  یملق  نیا  رثا  زا  ار  یناعم  شوخ  يوب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تسا . دـیری » اـم  مکحی   » شرع رب  رقتـسم  تسا و  ءاـشی »
تـسا رترب  دنکیم ؛ رهاظ  ناکما  رد  ار  نانیمطا  هنونیک  دنک  فقوت  هاگره  دهدیم و  راشتنا  تسا  وا  ریغ  هچنآ  رد  ار  ادخ  میـسن  دـنکیم ؛

هب دـش و  رهاـظ  دوب  وا  ياوـس  هچنآ  رد  تلادـع  درک ؛ لـمحت  ار  ملظ  هکنیا  هطـساو  هب  وـگب : دـش . رهاـظ  میظع  لـضف  نیا  زا  سپ  نمحر 
مارح امش  رب  ترورـض  عقوم  رد  زج  گنج ، تالآ  نتـشادرب  دش . راکـشآ  نایناهج  نایم  ادخ  تزع  درک ؛ لوبق  ار  تلذ  هک  نیا  يهطـساو 

، تسا هتشادرب  امش  زا  شیر  سابل و  رد  ار  دح  مکح  ادخ  هک  قیقحت  هب  تسا ، هتشگ  لالح  امـش  يارب  ریرح  سابل  ندیـشوپ  تسا و  هدش 
ار دوخ  دینک و  لمع  دـشاب  هتـشادن  راکنا  همیقتـسم  لوقع  هک  ار  يزیچ  تسا . میلع  رمآ  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  وا  دزن  زا  تسا  یلیـضف 
هحفـص 395] زا [  وا  هک  یتسرد  هب  دنک ، نییزت  قالخا  بادآ و  تنیز  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  یلاح  هب  اشوخ  دیهدن . رارق  نانادان  يهچیزاب 
رد ار  وا  هاگنآ  دـینک ، ریمعت  ار  وا  دالب  ادـخ و  ياههناخ  تسا . هدرک  يرای  راکـشآ  حـضاو  لمع  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  تسا  یناـسک 

بابسا تسد و  اب  اهترامع  اههناخ و  هکنانچ  دوشیم  ریمعت  نابز  هب  اهلد  هک  دوب  دهاوخن  نیا  زج  دینک . دای  نابرقم  ياهگنهآ  اب  اهاجنآ 
اشوخ دینک  لکوت  ریبخ  میکح  رب  دیشاب و  هتشاد  کسمت  نادب  میداد ، رارق  یببس  نامدوخ  دزن  زا  يزیچ  ره  يارب  ام  دوشیم . ریمعت  رگید 
تسا ياهملک  نیا  دشاب ، هتـشاد  فارتعا  دوشیمن ، لاؤس  دنکیم  هچنآ  زا  وا  هک  نیا  هب  دنک و  رارقا  وا  تایآ  ادخ و  هب  هک  یـسک  لاح  هب 

ناتدوخ مشچ  شیپ  ار  هملک  نیا  دوشیم . لوبق  ناگدننک  لمع  نادـب  تسا و  هداد  رارق  اهنآ  لصا  دـیاقع و  راگن  شقن و  ار  نآ  ادـخ  هک 
یـسک يارب  زا  سکعب ، ای  تسا  هدوب  مارح  لازالا  لزا  ار  هچنآ  دوش  لالح  رگا  دنازغلن . ار  امـش  ناگدـننک  ضارعا  تاراشا  ات  دـیهد  رارق 
تحص رد  لیامت  رکف و  نودب  يروف  دیاب   ) تسا نازواجتم  زا  دنک ؛ فقوت  ینآ  کی  زا  رتمک  رد  هک  یـسک  دنک  ضارعا  وا  رب  هک  تسین 

دـهدیم و تکرح  ار  وا  تاهبـش  ياهداب  ددرگن ؛ زئاف  یلعا  ماـقم  ینـسا و  لـصا  نیا  هب  هک  یـسک  مجرتم ) دـنک . لوبق  ارنآ  نآ ، داـسف  و 
هب هک  یهبا  ماقم  نیا  ردق  هچ  تسا  هدش  زئاف  يربک  تماقتسا  هب  دوش ؛ زئاف  لصا  نیا  هب  هک  یسک  دنکیم ، بلقنم  ار  وا  نیکرـشم  تالاقم 

اـیند و رد  دـنک  صـالخ  تریح  کـش و  زا  ار  امـش  هک  ار  يزیچ  ادـخ  نینچ  نیا  تسا ! بوخ  تسا  هتفاـی  تنیز  یعینم  حول  ره  نآ  رکذ 
ار ناربـمغیپ  هک  یـسک  نآ  تسا  وا  تسا . میرک  روفغ و  هنیآ  ره  وا  هک  یتـسرد  هب  دـنکیم  میلعت  امـش  هب  دـهد ؛ تاـجن  ار  امـش  ترخآ 
«! ءارو فاک   » نیمز يا  دنکیم  باطخ  نامرک  رهش  هب  میکح . زیزع  نم  زج  تسین  یئادخ  هکنیا  رب  تسا  هدرک  لزان  ار  اهباتک  هداتـسرف و 

مینیبیم و درادـن ، عـالطا  نآ  هب  ریبـخ  يادـخ  زج  یـسک  هک ، ار  يزیچ  وت  زا  منیبیم و  درادـن ، تسود  ار  نآ  ادـخ  هک  یفـصو  رب  ارت  اـم 
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ادخ يدوز  هب  دشابم ، نوزحم  نیا  هب  دشابیم ، راکشآ  ام  دزن  حول  رد  يزیچ  ره  ملع  میباییم ، درذگیم  رس  رد  وت  نایم  رد  هک  ار  يزیچ 
ار اهنآ  ناکاکـش  تاهبـش  دـنکن و  عنم  ار  اهنآ  املع  تاراـشا  هک  یتماقتـسا  هب  ارم  هک  دـنکیم  رهاـظ  ارم  دـیدش  تردـق  ناـبحاص  وت  رد 
و دنناخـسار . زا  اهنآ  هک  شاب  هاگآ  دننکیم  يرای  دوخ  ياهناج  هب  دننیبیم و  دوخ  ياهمشچ  هب  ار  ادخ  اهنآ  دـننک . دای  درادـن  بوجحم 
، میدید اهباجح  تشپ  ار  امـش  ام  دیدرگ ؛ رهاظ  تانیب  دش و  لزان  تایآ  هکیماگنه  ءاملع ! هورگ  يا  دـنکیم  باطخ  مالـسا  ءاملع  هب  زین 
ام دـیلفاغ . دـمآ ، ناهرب  تجح و  اـب  نمحر  هکیماـگنه  نم ، دوـخ  زا  دـینکیم و  راـختفا  نم  مسا  هب  امـش  تـسین ، یبـیجع  زیچ  زج  نـیا 

مـسا هب  ار  ماهوا  ياهریجنز  دـیراد . بوجحم  يرگید  باجح  هحفـص 396 ] هب [  ار  مدرم  هک  دیـشاب  رذـح  رب  میدرک ، هراپ  ار  اـهباجح 
دـینکن و داسف  نآ  رد  دـیدش ؛ لخاد  رما  نیا  رد  دـیدومن و  لابقا  ادـخ  يوس  هب  یتقو  دیـشابم . ناگدـنهد  بیرف  زا  دینکـشب و  مانا  کلام 

نیدب يو  ءایفـصا  ادخ و  ءادهـش  نیا . زا  دـعب  نیا و  زا  شیپ  تسا  ادـخ  تحیـصن  نیا  دـینکن ؛ سایق  ناتدوخ  ياهادـه  هب  ار  ادـخ  باتک 
دمحم خیـش  ققحم  یلوصا  رب  مومع و  روط  هب  مالـسا  ياملع  رب  شنزرـس  ضارتعا و  رد  میهاوگ . نآ  يارب  زا  همه  اـم  دـنهدیم ، یهاوگ 
ياملع ملعا  زا  يو  دینک  دای  تسا  موسوم  نسح ) زا  لبق  دـمحم   ) هب هک  ار  یخیـش  اصوصخ  ریهـش  مالکلا  بهاوج  باتک  بحاص  نسح 

ادخ يوس  هب  دندرکیم  كاپ  وج  مدنگ و  هک  یناسک  دندرک و  ضارعا  نآ  زا  وا  لاثما  وا و  دش ؛ رهاظ  قح  هکیماگنه  تسا . دوخ  رصع 
؛ دشن رثؤم  وا  رد  يو  زا  یفرح  دمآ ؛ هدـیزگرب  یتقو  دوب ، ادـخ  ماکحا  نتـشون  هب  لوغـشم  زور  بش و  شدوخ  نامگ  هب  وا  دـندرک ، لابقا 

هدروآ نامیا  شروهظ  ماگنه  ادخ  هب  امـش  رگا  درکیمن ، ضارعا  تسا  هتـشگ  ینارون  نادب  نابرقم  هوجو  هکیئور  زا  دوب ، هدش  دیفم  رگا 
. دیـشابم نالفاغ  زا  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  دـینیبیم ، ار  نآ  زورما  هک  دـشیمن  دراو  يزیچ  اـم  رب  دـندرکیمن و  ضارعا  وا  زا  مدرم  دـیدوب ؛

ادخ هب  ءاملع ! هورگ  يا  دزاس . بوجحم  میکح  رکذ  نیا  زا  ار  امـش  يرکذ  ای  دراد  زاب  اهنآ  کلام  زا  ار  امـش  ءامـسا  هک  دیـشاب  رذـحرب 
لامعا ات  دنکیم  رما  تلادع  هب  دنکیم و  هظعوم  ار  امش  ادخ  نینچ  نیا  دیهدن ، رارق  نم  قلخ  نم و  نایم  باجح  ار  ناتدوخ  دیربب و  هانپ 

هن دنک ؟ تابثا  عادبا  ملاع  رد  یقح  دناوتیم  ایآ  دنک ؛ ضارعا  رما  نیا  زا  هک  یسک  دیشاب . نالفاغ  زا  امـش  هک  یلاح  رد  ددرگ  دوبان  امش 
تـسا ناکما  رد  هک  یـسک  يارب  ناهرب  هام  دشخردیم و  تجح  دیـشروخ  وگب : دنراکـشآ . باجح  رد  مدرم  یلو  عادـبا ؛ کلام  هب  مسق 

ینعی تیالو  ای  گرزب  ربخ  نیا  زا  ار  امش  (ص ) یبن رکذ  هک  دیشاب  رذحرب  دینکن . راکنا  تریصب و  نابحاص  يا  دیزیهرپب  ادخ  زا  دباتیم ،
هب يرما  ره  تسا و  هدـش  قلخ  وا  يهتفگ  هب  یمـسا  ره  دراد ، زاب  نایناهج  رب  نمیهم  تیالو  نیا  زا  ار  امـش  (ع ) یلع نینمؤملاریما  تیـالو 

يرما نیا  دوشیمن . داـی  تسا  ناـیناهج  نمیهم  هک  وا  سفن  زج  نآ  رد  هک  تسا  يزور  نیا  وگب : دراد . یگتـسب  وا  عـینم  زیزع  مکحم  رما 
ادخ رب  نادب  دریگیم و  ار  باتک  هک  مینیبیم  ار  یسک  امش  زا  ام  تسا ، برطضم  نآ  زا  لیئامت  ناهوا و  زا  تسا  امش  دزن  هچنآ  هک  تسا 

ملاع و ياهباتک  زورما  هک  يادخ  هب  مسق  وگب : دنکیم . لالدتسا  مویق  نمیهم  يادخ  رب  دوخ  باتک  هب  یتلم  ره  هکنانچ  دنکیم ؛ لالدتسا 
یئادخ هک : دیوگیم  نخـس  عادبا  بطخ  رد  هک  یباتک  نیا  رگم  دـنکیمن ؛ زاین  هحفص 397 ] یب [  ار  امـش  تسا  نآ  رد  هک  یئاههتـشون 

ضارعا تلع  رما  يادـتبا  رد  هکناـنچ  دـیوش  فارطا  رد  فـالتخا  ببـس  هک  دیـشاب  رذـحرب  ءاـملع ! هورگ  يا  میکح . میلع  نم  زج  تسین 
ار امـش  ادخ  نینچ  نیا  تسا ؛ تایآ  علطم  يادخ  يارب  کلم  دینک ، عمج  دننکیم  دایرف  نادب  اهگیر  هک  ياهملک  نیا  رب  ار  مدرم  دـیدش ،

ملاع هب  شحف  شنزرـس و  ضارتعا و  رد  تسا . میرک  روفغ و  وا  هک  یتسرد  هب  وا  دزن  زا  تسا  یلیـضف  نیا  هک  یلاح  رد  دـنکیم  هظعوم 
ماوعلا و داشرا  باطخلا و  لصف  باتک  بحاص  اهنآ و  تیعمج  دامتعا  دروم  هیخیـش و  هفئاط  میعز  ینامرک  ناخ  میرکدمحم  جاح  ققدـم 

نـشور نادب  ناکما  رد  ناهرب  مشچ  ار  هچنآ  ام  هکنآ  زا  دعب  میدرک و  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  وا  ام  هک  یماگنه  دـینک  دای  ار  میرک  هریغ 
ریبکت شیوخ  ياوه  يوریپ  هطـساو  هب  وا  دش  مامت  دوب ، اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یـسک  ره  رب  ادخ ، تجح  میداتـسرفیم و  يوس  هب  دوب 
هینابز هکنیا  ات  درک  ضارعا  ام  زا  دوب ، هتشگرب  تشپ  هب  هک  یلاح  رد  وا ، میدومن و  لابقا  هب  رما  ار  وا  لاعتم  ینغ  لضف  ببـس  هب  ام  دزیرو ،

هراپ دنوشب ، ار  شیادـص  توکلم  لها  هک  یفـصو  رب  ار  باجح  میدرکیم . هدـهاشم  ام  تفرگارف و  ار  وا  ادـخ ، لدـع  هطـساو  هب  باذـع 
كرت لاح  هب  ياو  دـنک ، لمع  تسا  رومأم  نادـب  هچنآ  هب  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  نیا ، زا  دـعب  نیا و  زا  شیپ  تسا  ادـخ  رما  نیا  نک ؛
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يرترب زج  توکلم  رد  ام  دشاب ، نم  رب  هاوگ  ادخ  هک  تسا  یفاک  میهاوخیمن و  ار  يو  تنطلـس  ادـخ و  روهظ  زج  کلم  ردام  ناگدـننک ،
، تسا هدـش  لزاـن  وا  دزن  زا  هچنآ  ادـخ و  رکذ  زج  توربـج  رد  اـم  دـشاب ، نم  رب  لـیکو  ادـخ  هک  تسا  یفاـک  میهاوخیمن و  ار  ادـخ  رما 

يا تسا  هدرک  اعدا  هکنانچ  شتاقولخم  ای  شناگدـنب  ای  شتم  ءاـملع  هب  وا  باـطخ  دیـشاب . اـم  رواـی  ادـخ  هک  تسا  یفاـک  میهاوخیمن و 
اهنیمز نامـسآ و  نایم  ترـصن  ياهمچرپ  دیلـضف و  نامـسآ  ناگراتـس  دـیمظعا ، يایر  ياهجوم  امـش  ادـخ  هب  مسق  ءاـهب !»  » ءاـملع هورگ 

يوس هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دشابیم . تسا ، ناکما  رد  یسک  ره  يارب  زا  نایب  قراشم  دیقلخ و  نایم  رد  تماقتسا  علطم  امش  دیتسه ،
هدیشون ناویح  بارش  زا  دوخ  نمحر  راگدرورپ  فاطلا  تسد  زا  هک  یسک  يارب  امـش . زا  ناگدننک  ضارعا  لاح  هب  ياو  دنک : لابقا  امش 

. ] دیآرد تکرح  هب  هطـساو  نیدب  ياهدیـسوپ  ناوختـسا  ره  ملاع و  ات  دنزب  ضبن  ناکما  دـسج  رد  نایرـش ، دـننام  هک  تسا  راوازـس  تسا 
هب دیاهتخانـشن ، باتک  زا  هک  يزیچ  رد  امـش  دـنک ، هجوت  یفخا  دـصقم  يوس  هب  دـنک و  زاورپ  رتوبک  هاگره  ءاشنا ! لها  يا  هحفص 398 ]

: دـیوگ مجرتم  ( ) تسا سابع  شدـنزرف  هخاـش  زا  تسا و  وا  دوخ  رتوبک  زا  شدوصقم   ) دـینک عوجر  میدـق  لـصا  نیا  زا  بعـشنم  هخاـش 
راگدرورپ نذا  هب  یلعا ! ملق  يا  م ) میدرک . همجرت  حیحـص  دوب ؛ مولعم  شدوصقم  نوچ  یلو  تشاد  شحاف  ياهطلغ  یبدا  رظن  زا  ترابع 

هب دازآ ، نامدرم  دـیاش  دومن ؛ دـصق  ار  دـیدجت  بتکم  دـیحوت  علطم  هک  نک  دای  ار  یتقو  هاگنآ  نک ، تکرح  حول  يور  رب  نامـسآ  قلاخ 
بتکم رد  تانکمم  تلفغ  ماگنه  ام  وگب : دـنوش . علطم  دراد ، رارق  اههدرپ  تشپ  هک  وت  مـالع  زیزع  راـگدرورپ  رارـسا  هب  ینزوس ، هت  ردـق 
تاـیآ زا  ار  هچنآ  میدرک و  هدـهاشم  دوـب ، هدرک  لزاـن  نمحر  هک  ار  هچنآ  میدـش و  نمحر  هک  ار  هچنآ  میدـش و  لـخاد  ناـیبت  یناـعم و 

هدهاشم ام  هک  یتسرد  هب  میدینـش ؛ دوب ، هداد  یهاوگ  نادـب  حول  ار  هچنآ  میدرک و  لوبق  دوب ، هدـش  هیدـه  نم  يارب  مویق  نمیهیم  يادـخ 
ناوریپ يا  دـنکیم  باطخ  یلزا  نایباب  هب  میاهدـننک . رما  ام  هک  یتسرد  هب  میدرک ؛ تبلجا  تسا  ام  دزن  زا  هک  يرما  هب  ارنآ  اـم  میاهدـننک .

هب مسق  میدرک ، هظحالم  ار  حول  دیدوب  باوخ  امـش  هک  ینامز  میدش و  لخاد  ادخ  بتکم  رد  دیدوب ، هدیباوخ  امـش  هکیماگنه  ام  نایب !» »
ادیپ هطاحا  ام  دیدوب  بالصا  رد  امش ، یتقو  دیدوب . لفاغ  امـش  هکنآ  لاح  و  میدرک ؛ تئارق  ار  نآ  ام  نآ ، ندش  لزان  زا  شیپ  قح  يادخ 

تفرعم امـش  رگا  دهدیم  یهاوگ  نیدـبق  تسا  ادـخ  ملع  رد  هچنآ  تسا . ادـخ  هزادـنا  هب  هن  امـش ، هزادـناب  هک  تسا  نم  رکذ  نیا  میدرک ؛
رذحرب دیوشیم . شوهدم  امـش  دوش ؛ هتـشادرب  هدرپ  رگا  ادخب  مسق  دیمهفب . امـش  رگا  دهدیم  یهاوگ  نید  هب  ادـخ  نابز  دیـشاب . هتـشاد 

رد ام  رگا  دراد ، هطاحا  هدنیآ  هتشذگ و  رب  هک  تسا  هدش  رهاظ  یفصو  رب  وا  هک  یتسرد  هب  دینک ؛ هلداجم  وا  رما  ادخ و  هرابرد  هک  دیـشاب 
شیپ ام  تسا و  هدیرفآ  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  زا  شیپ  ار  بتکم  نیا  ادخ  میئوگیم : هنیآ  ره  میئوگب ؛ نخس  توکلم  لها  نابز  هب  اجنیا 

لها نابز  هچنآ  رد  تسا . توکلم  رد  نم  ناگدـنب  نابز  نیا  میدـش . لخاد  نآ  رد  نک ) ینعی   ) نون دوخ  نکر  هب  فاـک  ندـش  لـصتم  زا 
ناـبز هچنآ  تسا و  روتـسم  ادـخ  ملع  رد  هچنآ  میدومن و  میلعت  دوخ  شیپ  زا  ار  اـم  اـهنآ  هچنآ  هب  دـیوگیم و  نخـس  نادـب  نم ، توربج 

نیا دینک و  يزاب  نآ  اب  ناتدوخ  ماهوا  هب  امـش  هک  تسین  يرما  نیا  دینک . رکفت  دیوگیم ، نخـس  نادب  دومحم  ماقم  رد  رادـتقا  تمظع و 
تـسا عافترا  هدهاشم و  نادیم  عاطقنا و  هفـشاکم و  هاگنالوج  اجنیا  ادـخ  هب  مسق  دوش . لخاد  نآ  رد  یموهوم  نابج  ره  هک  تسینیماقم 

رد هحفـص 399 ] نیمز و [  يور  رد  اهنآ  دـننک ؛ نالوج  دـنناوتیمن  دـناهتخادنا ، رـس  تشپ  ار  ناکما  هک  نمحر ، ناراوس  زج  اـج  نیا  رد 
مسق دراد ، زاب  دوخ  نمحر  راگدرورپ  زا  ار  امش  تسا ، نایب  رد  هچنآ  هک  دیشاب  رذح  رب  دنتـسه . ادخ  راصنا  نایناهج  نایم  رادتقا ، قراشم 
شوخ يوب  رگم  دننکیمن  كرد  نآ  زا  صلاخ  نامدرم  دیـشاب . هتـشاد  تفرعم  امـش  رگا  تسا ؛ هدش  لزان  نم  رکذ  يارب  نآ  هک  ادـخ  هب 

هب دـینک  هجوت  تسا ، هدـش  لزاـن  نم  يـالعا  ملق  زا  هچنآ  هب  موق ! يا  وـگب : تسا  نمیهم  يدوهـشم  دـهاش و  ره  رب  هک  ارم  مسا  تبحم و 
ار امـش  ادخ  نینچ  نیا  دینکن . عنم  ادخ  فاطلا  لضف و  زا  ار  ناتدوخ  دینکن و  ضارعا  دـیتفای ؛ نآ  زا  ار  ادـخ  شوخ  يوب  رگا  هک  یطرش 
، ناینیـشیپ راگدرورپ  ناتدوخ و  راگدرورپ  ادخ ، زا  دیدیمهفن  نایب  زا  هک  ار  هچنآ  تسا . میلع  حصان  هنیآ  ره  وا  اریز  دـنکیم ؛ تحیـصن 

روتـسم ایرد  رد  تمکح  ملع و  ياهدیراورم  زا  هچنآ  تسا و  هدش  لزان  نآ  رد  هچنآ  دـهاوخب ؛ رگا  وا  اریز  دـینک ؛ لاؤس  شدوخ ) ینعی  )
قیقحت هب  تسا . مویق  نمیهم  هک  وا  زج  هب  ادخ  تسین  ءامـسا ؛ رب  تسا  نمیهم  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  دنکیم ، نایب  امـش  يارب  زا  تسا ،
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هدش فلتخم  تسا ، هدـیدن  ار  نآ  هیبش  عادـبا  مشچ  هک ، یعیدـب  رما  نیا  هطـساو  هب  بیترت  هتـشگ و  برطـضم  مظعا  مظن  نیا  زا  مظن  هک 
نیا رد  هک  دیشاب  رذحرب  دیوش . علطم  رارـسا  تمکح و  ياهدیراورم  زا  تسا ، نآ  رد  هچنآ  هب  دیاش  دیورورف ، نم  نایب  يایرد  رد  تسا .
نیا زا  شیپ  تسا  ادخ  نید  نیا  دیباتشب . نآ  يوس  هب  دیفـس  ياهتروص  اب  دینک . فقوت  دنکیم ، رهاظ  ار  ادخ  رادتقا  تنطلـس و  هک  يرما 

رد هک  یسک  ره  يارب  زا  نیا  وگب  تسا . زاینیب  نایناهج  زا  ادخ  سپ  دهاوخن ، هک  یسک  دنکیم و  لوبق  دهاوخب  هک  یسک  نیا . زا  دعب  و 
راصعا رد  یتجح  ره  نیا  هطـساو  هب  وگب  دیـشاب . هتـشاد  تفرعم  امـش  رگا  تسا  مظعا  ناهرب  تیاده و  يوزارت  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و 

، دشاب دوعص  بلاط  هک  یسک  دنکیم و  ملعت  یملاع  ره  ینغ و  يریقف  ره  نیا  هطساو  هب  وگب  دیشاب . هتـشاد  نیقی  امـش  رگا  دوشیم  تباث 
هب دیـشاب . تباث  اههوک ، دننام  دوخ  دودو  زیزع  راگدرورپ  رما  رد  دینک ، فالتخا  نآ  رد  هک  دیـشاب  رذح  رب  دنکیم ؛ جورع  ادخ  يوس  هب 

ضارعا علطم  يا  وگب : دـنکیم  باطخ  دـشابیم  ینادـنز  سربق  هریزج  رد  عقاو  اـسوغام »  » رد نونکا  هک  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  شردارب 
زا يدرک و  لابقا  دوخ  ياوه  هب  هک  منیبیم  ار  وت  هکنآ  يهطـساو  هب  ادخ  هب  مسق  وگب . نخـس  قح  هب  قلخ  نایم  سپ  راذگاو ، ار  ضامغا 

يالوم لضف  تسا . هتشگ  يراج  میاههنوگ  رب  نم  ياهکشا  يدومن ، ضارعا  تسا ، هتخاس  لماک  ار  وت  شنیرفآ  هدیرفآ و  ار  وت  هک  یسک 
رما نک  ضرف  شاب . ناگدننک  هبوت  زا  زیهرپب و  ادخ  زا  میدرک . تیبرت  رما  هب  تمدخ  يارب  اهزور  اهبـش و  رد  ار  وت  ام  هک  نک  دای  ار  دوخ 

هداتـسیا وا ) ولج  ینعی   ) شرع دزن  هک  رواـیب  داـی  ار  یتقو  سپ  سرتب  ادـخ  زا  دوشیم ؟ هبتـشم  مه  تدوخ  رب  اـیآ  دـش ، هبتـشم  مدرم  رب  وت 
هیحان زا  ار  وت  تیبصع  هک  شاب  رذحرب  یتشونیم ، مدرک  ءاقلا  وت  رب  ردتقم  نمیهم  يادـخ  هحفـص 400 ] تایآ [  زا  ار  هچنآ  نم  يدوب و 
یئادخ تسین  دزرمآیم ، دهاوخب  ار  یـسک  ره  شدوخ  لضف  هب  وا  اریز  سرتم ؛ دوخ  لامعا  زا  نک و  هجوت  وا  يوس  هب  دراد ، زاب  تیدحا 

؛ ینک ضارعا  رگا  دـشابیم و  تدوـخ  عـفن  هب  ینک  لاـبقا  رگا  مینکیم ، تحیـصن  ادـخ  يارب  ار  وـت  اـم  تـسا . مـیرک  روـفغ  هـک  وا  رگم 
رد سپ  تفرگ ، درکیم  اوغا  ار  وت  هک  ار  یـسک  ادـخ  تسا . زاـینیب  دـننکیم  يوریپ  مهو  هب  ار  وت  هک  یناـسک  زا  وت و  زا  وت  راـگدرورپ 

میحر زیزع  باوت  وت  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  دـناشوپیم  ارت  تایئـس  وا  درگرب ، وا  يوس  هب  یـشاب  للذـتم  عشاـخ و  عضاـخ و  هک  یلاـح 
وت رگا  تسا  ادخ  جنگ  نیا  یشاب ، ناگدننک  لابقا  زا  وت  رگا  تسا  ادخ  لضف  نیا  یـشاب ، ناگدنونـش  رگا  تسا  ادخ  تحیـصن  نیا  تسا ،

، تسا ادخ  ملع  علطم  وا  وگب : تسا . نایناهج  نایم  رد  وا  ماوقا  طارص  ملاع و  يارب  زا  مدق  حابـصم  هک  تسا  یباتک  نیا  یـشاب . نافراع  زا 
نیا زا  ار  امـش  ام  دینکن  لیمحت  دربب  دناوتیمن  هک  ار  يزیچ  ناویح  رب  دیـسانشب . امـش  رگا  تسا ، ادـخ  رما  وا  قرـشم  و  دـینادب . امـش  رگا 

زا ار  یـسفن  هک  یـسک  اطخ  هب  لوتقم  هید  رد  دیـشاب . اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  فاصنا  لدـع و  رهاظم  میدرک ، گرزب  یهن  باتک  رد  باتک 
دیدش رما  نادب  حول  رد  هچنآ  هب  تسا . الط  لاقثم  دص  نآ  دنک و  میلست  نآ  لها  هب  ار  نآ  دیاب  هک  تسیاهید  وا  رب  سپ  دشکب  اطخ  يور 

سلاجم لها  يا  دـننک  رایتخا  ناشدوخ  هب  صوصخم  یطخ  نابز و  هک  اهنآ  رما  نایباب و  صیرحت  رد  دیـشابم . نازواجتم  زا  دـینک و  لمع 
هچنآ ادخ  هک  یتسرد  هب  طوطخ . زا  نینچمه  دیوگب و  نخس  نادب  نیمز  يور  رب  یسک  ره  هک  دینک  رایتخا  ار  اهنابز  زا  ینابز  اهرهش ! رد 

رگا تسا  داحتا  ببـس  نیا  تسا . ریبخ  میلع  لاضف  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  دـنکیم  زاینیب  ناـتدوخ  ریغ  زا  دـناسریم و  عفن  امـش  هب  ار 
ساسا لوا  میداد : رارق  ملاع  غولب  تمالع  ود  ار  زیچ  ود  نیا  ام  دیـشاب . هتـشاد  روعـش  رگا  تسا  ندمت  قافتا و  گرزب  تلع  دینادب و  امش 

هتشگ مارح  امـش  رب  نویفا  ندیماشآ  هک  قیقحت  هب  تسا . هدش  لزان  عیدب  حول  نیا  رد  مود  و  میدرک . لزان  رگید  حاولا  رد  هک  تسا  مظعا 
لوقع نابحاص  يا  دـیزیهرپب  ادـخ  زا  تسین  نم  زا  وا  دـماشایب ، ار  نآ  هک  یـسک  میدرک ، میظع  یهن  نیا ، زا  باتک  رد  ار  امـش  اـم  تسا ،

هحفص 401 ] [ . ] 269]

ءاهب باب و  ياههتفگ  یبایزرا 

. دــنادرگ فاـص  دوـخ  تفرــشیپ  يارب  ار  هار  هـک  تساـهنآ  نتخادــنارب  ناـمز و  ياـهیهارمگ  اـب  دربـن  نـید  گرزب  ياــهراک  زا  یکی 
ياج هب  هتخادرپن  کی  چیه  هب  وا  هک  هدوب  اهنیا  دننام  يرگیتابارخ و  هفسلف و  يرگیهللا و  یلع  يرگیخیش و  هللاءاهب  نامز  ياهیهارمگ 
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نیا هدروآ . دـیدپ  نیون  یهارمگ  کی  هتخیمآ و  مهرد  ار  اـهیهارمگ  نیا  دـیهاوخب و  ار  یتسار  رگا  هتـسج . دوس  اـهنآ  همه  زا  هک  دوخ 
هتخاس ار  اههیآ  نآ  هتساخرب و  هک  هتشادنپیم  نینچ  مالسا  ربمغیپ  هرابرد  هدرامشیمن و  ام  اب  ياهیام  یگتخیگنارب  ای  ییامنهار  يارب  درم 

ییادــخ هـب  ارم  ارچ  دــیروآیمن ...!؟ ناــمیا »  » نـم هـب  ارچ  هـک  دروآیم  راــشف  یپاــیپ  تـسا  نــیا  هدروآ . درگ  شرــس  هــب  ار  مدرم  و 
یتسرپتب و اب  دربن  وا  راک  زار  تساخرب و  ییادـخ  هیام  کی  اـب  مالـسا  ربمغیپ  هک  هتـسنادیمن  نیا  یهاـگآان  زا  ءاـهب ] [ ...!؟ دـیریذپیمن
یتفرن و شیپ  يراک  ییارـسهیآ  اهنت  زا  هنرگو  دوبیم . یناگدـنز  شزیمآ ]  ] ياهغیمآ ندومن  زاـب  یهارمگ و  نآ  نتخادـنارب  هب  شـشوک 
ار سدقا  نآرق  ربارب  رد  هک  ینعم  نیا  هب  هتخادرپ . يزاسهدننام  هب  مالسا  ربارب  رد  ءاهب  هک  تسا  نیا  تفگـش  زیچ  کی  یتساخنرب . يدوس 

نایعیش ناگتسرپ  هک  اهدبنگ  ربارب  رد  هتخادنا ، رگید  هیور  هب  ار  هزور  زامن و  هدروآ ، دیدپ  ار  دادغب  ای  زاریـش  هناخ  هکم  ربارب  رد  هدرازگ ،
نیا اب  دروآ . دـیدپ  ندـناوخ  يارب  یئاهاعد  نانآ  نوچمه  هتخاس ، همانترایز »  » نایعیـش نوچمه  هدـینادرگ  هاـگترایز »  » ار دوخ  روگ  تسا 

. دنرامـشیمن كرابم » لامج  میلاعت  رـشن   » زج ار  ناهج  ياهدرد  هراچ  تفرگ . دـهاوخ  ار  ناهج  هللاءاهب  نید  هک  دـندنمدیما  نایئاهب  لاح 
لامج ار  همه  دیئوگیم  امش  هک  نانخـس  نیا  دنیوگیم - : هدرک  وگتفگ  [ 270  ] نم اب  دنیآیم و  ماهدید  اهراب  هک  نآ  تفگـش  زیچ  کی 

نانخـس ناروای  درخ  هرابرد  نم  ـالثم  [ . - 271 : ] متفگ یکی  هب  يزور  دـنیوگیم . نم  يور  هب  ار  یگرزب  نـیا  هـب  غورد  هـتفگ . كراـبم 
هراب نیا  رد  هللاءاهب  ایآ  ماهدومن . زاب  ار  اهنآ  ندوب  ناودرخ و  ینعم  راوتـسا  ياـهلیلد  اـب  هداتـسیا  يداـم  هفـسلف  ربارب  رد  هتفگ و  يرایـسب 
يور هب  هک  تسا  ییادـخ  مان  هللاءاهب  تشز  رایـسب  راک  کی  موس : دـییارگ . یـشوماخ  هب  تشادیمن  شخـساپ  نوچ  هتفگ »...!؟ یناـنخس 

ناک يذلا  هرما  علطم  هیحو و  قرـشم  نافرع  دابعلا  یلع  هللا  بتک  ام  لوا  نا  دـیوگیم : نینچ  هراب  نیا  رد  شـسدقا  زاغآ  رد  هدرازگ  دوخ 
هحفـص 402] لامعالا [ . لـکب  یناول  لالـضلا و  لـها  نم  هنا  عنم  يذـلا  ریخلا و  لـکب  زاـف  دـق  هب  زاـف  نم  قلخلا  رمـالا و  نلاـع  یف  ماـقم 

ندیرفآ رد  ماهدروآ و  یحو )  ) شهرف وا  يوس  زا  هک  تسا  نم  نتخانـش  هدینادرگ  ایاب  دوخ  ناگدنب  هب  ادخ  هک  يزیچ  تسخن  دیوگیم :
. هدوبیم يرگیخیش  هتـشاداو  یمرـشیب  نیا  هب  ار  ءاهب  هچنآ  هک  تسادیپ  اههلمج  نیا  زا  ماهدوب . ادخ  نیـشناج  نآ  ندینادرگ  رد  ناهج و 

هراب نیا  رد  دمحا  خیش  دنرادنپیم . ادخ  ناروای  ناهج و  ياهراک  ردناتسد  ار  ناشیا  ناگتسب  موصعم و  هدراهچ   » نایعیـش متفگ  هکنانچ 
تـسد رد  اهراک  همه  هتـشر  دنهدیم ، نانآ  مدرم  هب  ار  يزور  دناهدیرفآ ، ناماما  ار  ناهج  دیوگیم : راکـشآ  هتـشادرب  يرگید  ماگ  کی 

. دشاب رتتسپ  رتبقع و  ناماما  زا  هتساوخن  هتخانـش  یگرزب  ربمغیپ  ار  دوخ  هتـساخرب و  یهللا » هرهظی  نم   » يوعد هب  هک  ءاهب  تسا . ناشیا 
زج درم  نیا  هنوگچ  هک  تسا  ياهنومن  نیا  [ . 272  ] ماهدوب ناهج  ندیرفآ  رد  ادخ  نیشناج  نم  دیوگیم : هتسب  دوخ  هب  ادخ  مان  تسا  نیا 

یهاـگآان و زا  هنوگچ  هک  تسا  ياهنومن  نیا  هتـسبیم . دوخ  هب  هدوـبریم و  هدـیدیم  نارگید  رد  هچره  هدوـبیمن و  يزاسدـننام  یپ  رد 
ناـهج نیا  مینیبیم  اـم  هک  تسا  نآ  یـسانشادخ  ناتـساد  میاهتفگ  اـهراب  هـک  ناـنچ  هتـسنادیمن . ار  یـسانشادخ  زا  روادـخ  ینعم  مهفاـن 

هدید ار  اهنیا  دنوریم . رایتخایب  دنیآیم و  رایتخایب  ناهج  نیا  هب  نایمدآ  هک  مینیبیم  دوب . دناوتن  وا  دوخ  زا  شدرگ  نیا  یلو  ددرگیم ،
ادخ یتسه  هب  هتـشاداو  ار  ام  هچنآ  دـشابیم . ياهدـنرب  هدـنروآ و  ناهج  نیا  هب  ار  نایمدآ  تسه و  ياهدـننادرگ  ار  ناهج  نیا  مییوگیم 

. منم دیرادیم  رواب  امش  هک  ادخ  نآ  دیوگب : دروآرب و  رس  نایمدآ  نآ  زا  یکی  هک  تسا  کنخ  هزادنا  هچ  سپ  تسا . نیا  میشاب  ناوتسخ 
نیا میادخ و  نم  دیوگب  درکیم  راکنا  ار  دوخ  ندوب  یباب  ناج  سرت  زا  نارهت  رد  هک  هدنامرد  یلعنیسح  ازریم  هک  تسا  کنخ  هزادنا  هچ 

هب تساوخیم  هاگ  هداتفا  انگنت  هب  شناوریپ  ییحی و  ازریم  تسد  زا  هنردا  رد  هک  ءاهب  هک  تسا  کنخ  هزادـنا  هچ  ماهدـیرفآ  نم  ار  ناـهج 
ياهراک هتـشر  دیوگب : هدروآرب  زاوآ  دنک و  شومارف  ار  اهنآ  راب  کی  هب  دـناوخیم  هلهابم »  » هب ار  وا  ناوریپ  هاگ  دـناروخ و  رهز  شردارب 

هطقن  » ار باب  الثم  دنهدیم . ءاهبلادبع  ءاهب و  هب  باب و  دیـس  هب  نایئاهب  هک  تسا  یئاهبقل  تفگـش  ياهزیچ  زا  تسا . نم  تسد  رد  ناهج 
، مرکالا هللارس  مظعالا ، هللا  نصغ   » ار ءاهبلادبع  و  یلعالا ، هرکذ  لج  یهبا ، سدقا  لامج   » ار ءاهب  ینسحلا و  هئامسا  لج  یلعا ، بر  یلوا ،

مراهچ دـنناسریم . یئادـخ  هاگیاج  هب  ار  اهنیا  يهمه  دـیرگنب  کین  رگا  دـننکیم . هحفـص 403 ] دای [  اهنیا  دننام  و  دـفلا » ۀـمظعل  انحور 
هکناـنچ هدیـسریمن  یگدـنفاب  هب  زج  شروز  هتـشادن و  یلیلد  هک  تسا  نآ  یتسار  هدرواـین و  یلیلد  دوخ  يربمغیپ  يارب  یلعنیـسح  ازریم 
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. دوبیمن زاین  يرگید  لیلد  هب  دیارـس و  هیآ  یتسیاب  مه  وا  دوب . هدرب  شیپ  ار  دوخ  راک  اههیآ  ندورـس  اب  مالـسا  ربمغیپ  وا  رادنپ  رد  میتفگ 
هب هنیمز  نیا  رد  دـسیون  لیلد  اـب  یباـتک  هک  هتـساوخ  نینچ  هدوبیم و  يدنمـشناد  ناـیئاهب  ناـیم  رد  هک  یناـگیاپلگ  لـضفلاوبا  ازریم  یلو 
هک ءاهب  زا  یلو  يدندرمـش  هزجعم )  ) یتسناوتن ياهراک  ار  هتخیگنارب  کی  ییوگتـسار  ناشن  ناملـسم  هتفاـین . لـیلد  اریز  هداـتفا . يراوشد 

ار دوخ  شوه  لضفلاوبا  ازریم  ور  نیا  زا  تشون : يدنتـسناوتن  یئاهناتـساد  دناوتیمن  ياهزجعم  هک  دندیدیم  مدرم  دوبیم و  هدـنز  زونه 
زا هک  نامز  ره  هک  هداد  ناشن  نآرق  زا  ار  یئاههیآ  ینعم  نیا  هب  هتخادرپ . غورد  همین  تسار و  همین  نانخـس  هتـشر  کی  هب  هدینادرگ و  زیت 

راهچ هتفگ : نینچ  هتـساخرب و  یئاهیـشارت  لیلد  هب  هللاءاهب  هرابرد  سپـس  هتـسجرب  يرازیب  هدومن و  یناوتان  دناهتـساوخ  یتسناوتن  ربمغیپ 
مراهچ ذوفن ،)  ) ندییانه مدرم  رد  شنخس  موس  ندرازگ ، تعیرش  مود  ندرک ، يوعد  تسخن  دشاب : هتخیگنارب  کی  یئوگتسار  لیلد  زیچ 

اریز دوب . دناوتن  هتخیگنارب  کی  یئوگتسار  ناشن  اهزیچ  نیا  تسین و  تسار  لضفلاوبا  ازریم  هتفگ  نیا  یلو  ندنام . رادیاپ  يوعد  يور  هب 
تسین هتسناد  تسخن  ذوفن : ناشدوخ  هتفگب  ای  نخس  ندییانه  اما  تشاذگ . دناوت  یسک  ره  ار  یتعیرـش »  » درک و دناوت  سک  ره  ار  يوعد 

ات درذگب  ینامز  رید  دیاب  دش  دهاوخ  هتـسناد  یهاگرید  زا  سپ  ندـییانهن  ندـییانه و  نیا  هاگنآ  دوب . دـناوت  سب  دـیانه  نت  دـنچ  رد  رگا 
زورما دـهاوخیم  هتخیگنارب  ار  دوخ  هتـساخرب و  زورما  هک  یـسک  هن . اـی  دـنریذپیم  ار  شنانخـس  دـنورگیم و  مدرم  اـیآ  هک  دوش  هدـید 

اریز دوب  دـناوتن  یئوگتـسار  لیلد  یئاهنت  هب  زین  نیا  يرادـیاپ ، رـس  هب  میدـمآ  دـنریذپب !؟ ار  وا  مدرم  یلیلد  هچ  اـب  اـیآ  تسیچ ...!؟ شلیلد 
وگتـسار یکی  چـیه  ءاهب  باب و  تسطرـش  يرادـیاپ  یگتخیگنارب  رد  رگا  هاگنآ  دـیامن . يراشفاپ  دوخ  نخـس  رـس  هب  زین  وگغورد  یهاگ 

رد هاگنآ  درک . راکنا  ار  دوخ  ندوب  یباب  نارهت  رد  زین  ءاهب  تسج . يرازیب  دوخ  ياـهيوعد  زا  هومن  ینامیـشپ  اـهراب  باـب  اریز  دـناهدوبن 
هبامرگ زا  زورمین  زا  شیپ  میتفر و  هبامرگ  هب  دوب  هنیدآ  هک  زور  نآ  يادرف  داد ...« . ناشن  ناملسم  ار  دوخ  تفر و  هار  هیقت )  ) هویش هب  اکع 
هباـمرگ هب  مدیـسرپ  امـش  زا  تفگ  سپـس  میتفرگ  یخـساپ  میدرک  شنرک  تفر . دجـسم  هب  هدـش و  راوس  ءاهبلادـبع  میدـمآ ، هناـخ  رد  هب 

یناملسم نیئآ  شور و  دندناچوک  اکع  هب  ار  شناسک  هحفص 404 ] ءاهب و [  هک  يور  زا  میتسناد  ام  دش . دجسم  هناور  ءاهبلادبع  دیاهیتفر .
هب ءاهبلادـبع  هنیدآ  ره  دـنیامنیم و  یفنح  شور  وریپ  دنناسانـشیم و  ناملـسم  مدرم  هب  ار  دوـخ  دـنرادیم و  هـگن  هزور  زاـمن و  دـننام  ار 

دننادیمن هک  تسا  ناییاهب  یمهفان  زا  ياهنومن  نیا  [ . 273  ] دنناوخیم زامن  نارگید  دننام  ناناملسم  ياوشیپ  رس  تشپ  دوریم و  دجـسم 
ینعم هتخادرپ  يزارد  هداـشگ و  نخـس  هب  يرگید  ياـج  رد  اـم  مه  هراـب  نیا  رد  دنـسانش . هار  هچ  زا  ار  هـتخیگنارب  کـی  غورد  تـسار و 

مه هتخیگنارب  کی  یئوگتسار  ناشن  میرذگرد . هتشون  یهاتوک  هب  دیاب  اج  نیا  رد  میاهدومن  زاب  ار  نآ  یئوگتسار  ناشن  یگتخیگنارب و 
کی دناوت . یسک  ره  هک  تسین  نتفاب  هوای  نتفخ و  شوخ  ندروخ و  شوخ  يارب  یگتخیگنارب  دشابیم . شیاههدرک  اههتفگ و  وا و  دوخ 

یناگدـنز يارب  یهارهاش  کی  هاگنآ  و  دـنادرگ ، نشور  ار  اهنآ  زا  کی  ره  یگیاپیب  دزاـغآ و  دربن  اـهیهارمگ  همه  اـب  دـیاب  هتخیگنارب 
نینچ رگا  یـسک  دیآ . تسار  درخ  اب  دیوگیم  هچره  دیاب  هتخیگنارب  کی  تسا  درخ  جک  تسار و  دـب و  کین و  رواد  نوچ  دـهد . ناشن 
کی ییوگتـسار  ناشن  تسنیا  دش . دـهاوخ  اوسر  هداتفا  راکـشآ  هب  شاییوگغورد  هنرگو  درب ، دـناوت  شیپ  زا  يراک  تسوگتـسار و  دوب 

هب یهارمگ  چـیه  اـب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  اریز  دـناهدوبن . یناـیوگغورد  زج  ءاـهب  باـب و  تفگ : دـیاب  هک  تسناـشن  نیمه  هـب  هـتخیگنارب و 
، هتفاب طلغ  ياـهیبرع  هدرک ، ندوب  يدـهم  يوعد  هنادرخیب  زا  یکی  نآ  دـناهدینادرگن  هتـسناد  زا  ياهتـسنادان  چـیه  هتخادرپن و  شـشوک 
. تسا رود  درخ  زا  اهنیا  همه  هک  هتخاس ، همانترایز  هدرک ، رایـسب  چوپ  ياـهیفابطلغ  هدز ، ییادـخ  فـال  یکی  نیا  هتفگ  یچوپ  ناـنخس 

نادـنچ باب  ياههتـشون  دـناهداد . ناشن  دوخ  زا  يرایـسب  ياهیدرخیب  زین  ماـکحا ) ناـشدوخ : هتفگ  هب  اـی   ) يرازگنوناـق رد  ءاـهب  باـب و 
منیبیمن زاین  [ 274  ] نم و  دنراد ، هدیشوپ  مدرم  زا  دربب و  نایم  زا  ار  اهنآ  ناشدوخ ]  ] هک دناهدش  راچان  میتفگ  هکنانچ  هک  تسا  هنادرخیب 

رد هتـشون و  یمان  دـمحا  مان  هب  هک  تسیحول  ءاهب  ياههتـشون  زا  یکی  منکیم : دای  هنومن  کی  ءاهب  زا  اما  منار . نخـس  اهنآ  زا  اـج  نیا  رد 
ةأمرجا هحفـص 405 ] اهئراقل [  ردق  دق  هللا  ناف  نیرباصلا  نم  نکت  کمایا و ال  یف  هأرقا  مث  حوللا  اذـه  دـمحا  ای  ظفحاف  هتفگ : نینچ  اجنآ 

. هتشون دیهش  دص  دزم  نآ  هدنناوخ  هب  ادخ  اریز  بیکـشن . ناوخب و  ار  نآ  تیاهزور  رد  نکرب و  زا  ار  حول  دمحا  يا  : » هکنآ ینعم  دیهش .
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شراک نوچ  یسک  نینچ  دوش . هتشک  یمالسا ) ياهگنج  رد  مییوگ ، رتهب  ای   ) ادخ هار  رد  هک  يدنتفگ  ار  یـسک  مالـسا  نابز  رد  دیهـش » »
دزن رد  یگرزب  ياهدزم  داهن و  جرا  وا  هب  مالـسا  يدـمآ ، تسد  هب  راـک  نآ  زا  یگرزب  هجیتن  وس  نآ  زا  دوبیم و  يزاـبناج  دوخ  تخس و 
رگم ارچ .!؟ دیسرپ  دیاب  تسخن  داد ، دهاوخ  دیهش  دص  دزم  وا  هب  ادخ  دناوخب  ار  حول  نیا  رابکی  سک  ره  دیوگیم : ءاهب  هداد . دیون  ادخ 

ایآ دوش .!؟ هداد  نآ  يهدنناوخ  هب  یگرزب  رایـسب  دزم  نینچ  هک  دـیآیمرب  نآ  زا  یگرزب  هجیتن  ای  درادیم  یتخـس  هچ  حول  کی  ندـناوخ 
داینب کـی  زا  ینخـس  نینچ  مود  تسین .!؟ يدرخیب  يزابـسوه و  ناـشن  دوب  هتـساخرب  یگتخیگنارب  يوعد  هب  هک  یـسک  زا  ینخـس  نینچ 

یناگدنز رد  دنریگ و  دیهـش  دـص  دزم  یحول  کی  ندـناوخ  اب  دـنناوت  مدرم  هک  یئاج  رد  هچ  تسا . ندـنک  ار  دوخ  نید  هشیر  نید  رازگ 
یناسک هب  نایئاهب  دنزیهرپ .!؟ اههانگ  اهيدب و  زا  هک  دنزادرپب  رگید  کین  ياهراک  هب  هک  دنراد  زاین  هچ  دنبای  يدنلب  رایسب  هاگیاج  هدنیآ 
بیرف ناسک  نآ  تفگ : دیاب  یلو  دنرازگیم . رایسب  جرا  دناهدش  هتـشک  اهاج  رگید  ناجنز و  ناردنزام و  رد  يرگیباب  ياهگنج  رد  هک 
رتشیب دیهـش  کـی  دـناهدش  هتـشک  دوخ  هتـشک و  اـهمدآ  هدرک و  اـهگنج  هک  نآ  زا  سپ  ناـگراچیب  اریز  دـناهدرب . رایـسب  ناـیز  هدروخ و 

دناوخ و دهاوخ  دـمحا  حول  رابکی  يزور  ره  ییاهب  نارذگـشوخ  ناوج  نالف  یلو  تفایرد ، دـنهاوخن  رتشیب  دیهـش  کی  دزم  دـناهدوبن و 
دنادرگ اپرب  ياهناخراک  یسک  هک  تسا  نآ  دننام  ءاهب  زا  نخس  نیا  تفای . دهاوخ  ار  دیهش  اهرازه  دص  دزم  دریمب  دوش و  ریپ  هکیماگنه 
یهاگآ نادرگاش  هب  دزاسب و  یعابر  کی  هدز  شرـس  هب  سوه  مه  زور  کـی  یلو  دـنزادرپ . ناـشراک  ربارب  رد  ییاـهدزم  نارگراـک  هب  و 

یهگآ نیا  هک  تسادیپ  داد . مهاوخ  وا  هب  رگراک  دص  دزم  دـناوخب  نم  ولج  رد  دـیایب  درادرب و  زا  ارم  یعابر  نیا  هک  یـسک  ره  هک  دـهد 
هک نامز  ره  دـنریگب  رگراک  کی  دزم  دنـشوکب و  یتخـس  اب  تعاس  تشه  هکنآ  ياـج  هب  نارگراـک  اریز  تسب . دـهاوخ  ار  هناـخراک  رد 

حول نامه  رد  تفر . دنهاوخ  دوخ  ياهیـشوخ  یپ  هتفرگ  رگراک  دص  دزم  هدـناوخ  ار  وا  یعابر  هتفر  رادهناخراک  ياقآ  دزن  هب  دنتـساوخ 
زا یتخس و  زا  ار  وا  ادخ  دناوخب  ار  حول  نیا  ددرگ و  یهودنا  راچد  ای  دشاب و  یتخـس  رد  یـسک  رگا  هک  دروخیم  ادخ  هب  دنگوس  دمحا 
نم ار  ناهج  هتفگیم  هدناوخیم و  ادخ  ار  دوخ  هک  یسک  هتفگ . نایعیش  ءاسک » ثیدح   » زا يوریپ  هب  ار  نیا  نامگیب  دنادرگ . اهر  هودنا 

یسک ءاسک  ثیدح  ای  دمحا  حول  ندناوخ  اب  دنادب  هک  دوبیمن  هاگآ  نآ  شدرگ  نییآ  زا  ناهج و  زا  هزادنا  نیا  منادرگیم  نم  هدیرفآ و 
زا رگید  هنوــمن  کـــی  درک . شهار  زا  هحفـص 406 ] دـیاب [  ار  هودـنا  اـی  یتخـس  هراـچ  هـک  دـنادب  دـیاین . نوریب  هودـنا  زا  اـی  یتخـس  زا 

« هللا ای  کب   » ياعد ناناملـسم  شیپ  رد  الثم  هتخاس . ناناملـسم  ياهاعد  زا  يوریپ  هب  هک  تسا  یئاهاعد  ءاـهب  هنادرخیب  ياهيزاسهدـننام 
. دـهدیم ناشن  اجکی  ار  وا  یفابطلغ  یـسانشانادخ و  يدرخیب و  هک  یئاعد  هتخاس ، يزارد  رایـسب  ياعد  کی  نآ  ربارب  رد  نیا  هدوبیم 

... یقاب ای  یقابلا  تنا  یفاشلا و  تنا  یفاکلا و  تنا  یهب  ای  کب  یفو  ای  کـب  یلع  اـی  کـب  میروآیم : نییاـپ  رد  ار  نآ  ياـههکت  زا  یخرب 
تنا یفاکلا و  تنا  نامیا  ای  کب  ناناج  ای  کب  ناج  ای  کب  یقابلا  تنا  یقاـشلا و  تنا  یفاـکلا و  تنا  فطاـع  اـی  کـب  فشاـک  اـی  کـب 
قاشع لتاق  ای  یقاب ... ای  یقابلا  تنا  یفاشلا و  تنا  یفاکلا و  تنا  بدازای  کب  بئان  ای  کب  بئأت  ای  کب  یقاب ... اـی  یقاـبلا  تنا  یفاـشلا و 
فـشا مث  اهیف  وه  یتلا  تیب  لوح  یفرمی  يذلا  مث  اهیلع  یقلی  يذلا  مث  ۀکرابملا  هقرولا  هذـه  لماح  ظفحت  ناب  یفاک ... ای  قاسف  بهاو  ای 

درازگیم ادخ  يور  هب  دنرچ  مان  دص  دهدیم و  دنگوس  ادـخ  هب  راب  تسیود  هک  نآ  زا  سپ  درخیب  درم  ریقف ... لیلع و  ضیرم و  لکاهب 
هناخ نآ  رد  اعد  نیا  هک  درذگ  ياهناخ  نوماریپ  زا  هک  ار  یـسک  نآ و  هدـنناوخ  اعد و  نیا  هدـنراد  دوخ  اب  هک  دـهاوخیم  نینچ  نایاپ  رد 

هک تساج  نیا  رد  ییاـمرفیم .»! هک  تراـک  نیا  یهدیم و  هک  تدـنگوس  نآ   » ناـیماع هتفگ  هب  درادـهگن .!؟ هچ  زا  درادـهگن -  دـشاب ،
هتخیگنارب ار  دوخ  غورد  هب  هک  یـسک  درادرب . غورد  هک  تسا  يزیچ  هن  ادخ  زا  یگتخیگنارب  مییوگیم : هتـشگزاب  دوخ  نخـس  هب  هرابود 
هتخیگنارب ادخ  هک  تساهیدرخیب  اهیفابدـنرچ و  نیا  يارب  ایآ  دوش . راکـشآ  شغورد  ددرگ و  اوسر  ناسنیدـب  دزیخرب  راک  هب  دـناوخ و 

شیادـیپ هک  تسادـیپ  نینچ  شیاههتفگ  زا  هدرک  هللا  هرهظی  نم  دای  دوخ  ياههتـشون  رد  هک  باب  میتفگ  هک  نانچ  مجنپ : دزیگنایمرب ...!؟
وا نید  اهلاس  هک  هتشادیم  دیما  دوب  هدراذگ  یتعیرش  هداهن و  داینب  ینید  رایـسب  دنزگ  جنر و  اب  هک  باب  دوب . یتساوخ  يرود  هدنیآ  رد  وا 
هب یناسک  دیدرگ  هتشک  باب  هک  نامه  دش  هدید  یلو  تساخرب . دنهاوخ  وا  ناوریپ  نایم  زا  ناهاشداپ  دوب و  دهاوخ  ناور  شتعیرش  اپرب و 
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هب ار  باب  نییآ  نید و  تشاذگ و  يرگیئاهب  داینب  يوعد  نامه  هب  هتساخرب  یلعنیسح  ازریم  ماجنارس  دنتـساخرب و  یهللا  هرهظی  نم  يوعد 
ادخ يوس  زا  باب  دیس  رگا  دوبیم !؟ زاین  هچ  تعیرـش  ود  نید و  ود  هب  نامز  کی  رد  هک  تسا  شـسرپ  ياج  نونکا  درب . نایم  زا  هرابکی 

هحفـص دوش [ !؟ هدینادرگ  هدوبان  هدشن  ناور  زونه  هتـشذگن و  لاس  دـنچ  یتیـسیاب  ارچ  هدرازگ  ادـخ  روتـسد  اب  ار  تعیرـش  نآ  دوبیم و 
دمحا خیـش  تفرگ . ناوـت  ناـیئاهب  هب  هک  تسا  یگرزب  ياـهداریا  زا  یکی  نـیا  دـبای ...!؟ داـینب  وـن  زا  یتعیرـش  ینید و  یتسیاـب  ارچ  [ 407

کی دـش و  دـهاوخ  ادـیپ  يرگید  درم  دـبلاک  رد  وا  رهوگ  یلو  هتفر  ایلقروه  ناهج  هب  ادـیپان  ماـما  نآ  هتفگ : نینچ  هدـش و  ادـیپ  یئاـسحا 
نیا نایماع  هتفگ  هب  و  تسا » کیدزن  رایسب  ماما  نآ  شیادیپ  : » هتفگ نینچ  هتفرگ  ار  وا  نخس  هلابند  هتـسشن و  وا  ياج  هب  یتشر  مظاکدیس 
ماما يوزرآ  هب  هدـمآ و  ناکت  هب  نانخـس  نیا  زا  يدنمـسوه  ناوج  دـمحمیلع  دیـس  کی  هدـیمد : اـج  همه  هب  هدرازگ و  انرـس  هب  ار  نخس 

هب هدینش  ار  نآ  دناهدیدرگیم  يزاوآ  یپ  هدرک  زیت  اهـشوگ  هک  مظاکدیـس  نادرگاش  هدروآرب ، زاوآ  زاریـش  رد  تسا  نیا  هداتفا و  ینامز 
ناکت هب  ناتـساد  نیا  ندینـش  زا  دندوب  هتخود  نامز  ماما  هار  هب  مشچ  نازور  نابـش و  لاس  رازه  هک  مدرم  وس  نآ  زا  دناهدمآ . درگ  شرس 

زاریـش و رد  یهاگ  ار  وا  تسیچ و  شنانخـس  تسا و  یـسک  هنوگچ  دمحمیلعدیـس  دوش  هتـسناد  اـت  هدادـن  تصرف  تلود  یلو  دـناهدمآ .
هب دناهدینادرگ و  رتشیب  ششوک  باب  ناوریپ  هدوزفا و  مدرم  ناکت  هب  تلود  راک  نیا  هتـشاد  رود  مدرم  زا  ناجیابرذآ  رد  یهاگ  ناهپـسا و 

اهنوخ هنایم  رد  دناهدرک . گنج  تلود  اب  هتخادرپ  يدنبهتسد  هب  دوب ، هدش  هداد  دیون  وا  نارای  ماما و  هب  اهثیدح  رد  هک  ییاهیزوریف  دیما 
دمحمیلعدیس و ندش  هتشک  زا  سپ  هدیدرگ  تلود  نوبز  یناشفناج  لاس  دنچ  زا  سپ  نایباب  هدمآ و  دیدپ  یتخس  ینمـشد  هدش و  هتخیر 
هدمآ و نوریب  یناملـسم  زا  هک  ناماس  رـسیب و  یهورگ  دناهدمآ . درگ  دادغب  رد  هتفر  نوریب  ناریا  زا  هتخیرگ و  هدنامزاب  ناشناوریپ  رگید 

راـکیپ هشیمه  ناناملـسم  اـب  دـناهتخیریم ، اـهنوخ  هتخادرپ  شکاـشک  هـب  رگیدـکی  اـب  دـناهدیدیمن  شیپ و  رد  ینـشور  هار  يرگیباـب  رد 
ییحی ازریم  دناهتشکیم . اسب  هچ  هدرازگن  هدوسآ  دناهدربیم  ندوب  یباب  نامگ  هک  ره  هب  مدرم  ای  تلود  ناریا  رد  وس  نیا  زا  دناهتشادیم .

باب زا  هک  ییاههتشون  هتسناوتیمن . اهیناماسبان  نیا  هب  ياهراچ  هدماینرب  شتسد  زا  يراک  دوبیم  نایباب  هاگهانپ  باب و  نیـشناج  هک  لزا 
رتهب دشیم  هدرمش  اهنآ  نارس  زا  یکی  دوخ  هک  یلعنیـسح  ازریم  نایباب ، یگتفـشآ  ماگنه  نینچ  رد  هدوشگیمن . راک  زا  یهرگ  دوب  هدنام 

شنادـناخ دوـخ و  يارب  یهاگتـسد  مه  هک  دزادرپ  راـک  هب  دوـبیم » زاـب  شهار  هک  هللا » هرهظی  نم   » ماـن هب  دروآرب و  يزاوآ  هـک  هتـسناد 
رتمک ار  یتخـس  راشف و  دـهاکب و  دوب  هدـمآ  دـیدپ  نایناریا  نانآ و  نایم  هک  ینمـشد  زا  دـهد و  نایباب  ياهراک  هب  یناماس  مه  دـنیچرد و 

زین هدیشوک . دوبیم  ییاوسر  اب  هدناشنورف و  باب  ياههتـشون  ندینادرگ  دوبان  هب  همه  زا  شیب  هتخادرپ و  راک  هب  گنهآ  نیمه  هب  دنادرگ .
نید نآ  هدوبیم و  يدهم  باب  هک  تسا  تسار  ایآ  هدیبوک . یتشآ  رد  ناریا  هدوت  تلود و  اب  هدناشنورف و  نایباب  ياهلد  رد  ار  هنیک  شتآ 

یکچوک يادخ  دوخ  هتفگ  هب  هک  ءاهب  هتـشذگن  لاس  دـنا  هد و  هدـش  هچ  سپ  تسا  تسار  رگا  هدرازگ ...؟ ادـخ  روتـسد  اب  ار  تعیرـش  و 
زا رگا  امش  هدرب !؟ نایم  زا  ار  باب  تعیرش  نید و  هک  هدش  هچ  هداهن .!؟ داینب  يرگید  تعیرـش  نید و  هتـساخرب و  هحفص 408 ] هدوبیم [ 
زین يرگید  دـیاب  ارچ  هتـساخرب  هـک  يربـمغیپ  کـی  تـسیچ ؟ هدـمآ  يرگید  زا  سپ  یکی  ناـگتخیگنارب  هـکنآ  دـنوش  دیـسرپب : ناـیئاهب 

قباطم یتعیرـش  دزیخرب و  هللارما  رهاظم  زا  یکی  نامز  ره  رد  دـیاب  دراد  يرگید  ياضتقم  نامز  ره  نوچ  داد : دـنهاوخ  خـساپ  دزیخرب »...؟
ندش هتـشک  زا  هک  لاس  هدزیـس  رد  یلو  میتفریذپ . تسردان ، تسرد  ار ، نانخـس  نیا  کین . رایـسب  : » میئوگیم دراذـگب . نامز  تایـضتقم 
نهک هدماین  نوریب  هدشن و  هدرازگ  نایاپ  ات  زونه  باب  تعیرـش  ایآ  هدـش !؟ رگید  نامز  ياهتـساوخرد  ایآ  هتـشذگ  ءاهب  نتـساخرب  ات  باب 
نید دزیخرب و  نیا  هک  هدوب  هتـساوخ  ادخ  رگا  هدوبیم  باب  زا  رتگرزب  لاس  ود  ءاهب  تفریذپ !؟ ناوتیمن  ار  ینخـس  نینچ  ایآ  هدیدرگ ..!؟

هب هدنامرد  داریا  نیا  ربارب  رد  نایئاهب  هدشن !؟ هتخیگنارب  نیا  دوخ  تسخن  زا  ارچ  هدوبیم  نتـساخرب  باب و  دیـس  هب  يزاین  هچ  درازگ  داینب 
دیاب میریگ . داریا  ادخ  هب  میناوتیمن  هک  ام  دنیوگیم : نینچ  دننامیم  رد  نوچ  الثم  يدوب . رتهب  يدنتفگن  رگا  هک  دنزیخیمرب  ییاهخساپ 

ادخ نییآ  اریز  تسین  ادخ  يوس  زا  هک  تسادیپ  دوخ  تسین و  نایم  رد  یلیلد  هدوب  ادخ  يوس  زا  اهنیا  هک  هدـشن  هتـسناد  زونه  داد : خـساپ 
زا شیپ  دیاب  یگرزب  ربمغیپ  ره  دنیوگیم : دنشاب . نامز  کی  رد  رازگنید  يهتخیگنارب  ود  هک  هدوبن  هاگ  چیه  تسا و  نشور  هراب  نیا  رد 
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ره زا  شیپ  هک  نیا  میوـگیم : هدوـب . كراـبم  لاـمج  رـشبم  زین  یلوا  هطقن  دوـب  حیـسم  رـشبم  ربـمغیپ  ییحی  هـک  ناـنچ  دـشاب . يرـشبم  وا 
نآ هک  تسه  یـسیع  اب  ییحی  ناتـساد  اهنت  هراب  نیا  رد  دشابیم . راکـشآ  شندوب  غورد  هکلب  تسا . لیلدیب  دشاب  یناسرهدژم  هتخیگنارب 
هب درازگ . ینید  دیامن و  ياهتخیگنارب  ار  دوخ  هک  نآ  هن  دـناسر ، هدژم  اهنت  دـیاب  ناسرهدژم  تسه  هچ  ره  درادیمن . خـیرات  زا  یجرا  مه 

. تسا رود  رایـسب  باب  زا  یناسرهدژم  ناونع  هدوب . اهنیا  شگرزب  راک  هک  هدرازگ  یتعیرـش  هداهن و  داینب  [ 275  ] ینید باب  نامه  لاح  ره 
هاگنآ هدـشن . هدینـش  هراب  نیا  رد  ینخـس  هاگچیه  شنابز  زا  هدوب و  وا  ياههتـشون  رد  نیا  یلو  هدرب  هللا » هرهظی  نم   » مان یهاگ  باب  يرآ 

هب دـیوگیم : هدرمـش  كاپ  ار  ینم »  » باب نامه  اریز  هدوبیم  يرترود  رایـسب  نامز  يارب  هتفگ  باـب  هب  یهللا  هرهظی  نم  متفگ  هک  ناـنچ 
کی هب  يزور  هتـشادیمن . یـشزاس  ءاهب  اب  هدرک  دای  باب  هک  یهللا  هرهظی  نم  دـیاین . دـیدپ  یکاپان  بآ  زا  هک  تسا  هللا  هرهظی  نم  ساـپ 
رامیب رس  رب  هک  یکـشزپ  هک  دنامیم  نادب  هحفـص 409 ] دیرامـشیم [  ءاهب  شیادیپ  ناسرهدژم  ار  باب  هک  امـش  هتفگ  نیا  متفگ : یئاهب 

هتخادرپ نامرد  راک  هب  دمان و  کشزپ  ار  دوخ  هتفر  رامیب  رـس  هب  رکون  نآ  و  دناسر ، یهاگآ  هک  دتـسرف  شیپ  زا  ار  شرکون  تفر  دهاوخ 
زا ار  نامرد  درامـش و  هدوهیب  ار  اهنآ  همه  هدیـسر  کشزپ  دوخ  راک  نیا  مرگامرگ  رد  و  دهد ، تماجح  روتـسد  دناروخ و  اهاود  رامیب  هب 

داریا نیا  هب  تفگیم و  نخـس  نم  اب  ییاهب  غلبم  کی  يزور  هکنآ  رتتفگـش  دوب .!؟ دـهاوخن  درخ  زا  رود  يراـک  نینچ  اـیآ  دزاـغآرس 
زا یکی  منک : دای  یناتـساد  هک  دنادرگیم  راچان  ارم  خـساپ  نیا  متفگ : تشاذـگن .! دوخ  يور  هب  یبن  مان  هک  یلوا  هطقن  داد : خـساپ  نینچ 

هاگن نم  دـنزب . سپ  دـش  راچان  لیبموتا  اج  کی  رد  هار  نایم  میدـمآیم . نارهت  هب  زیربت  زا  میدوبیم و  لیبموتا  راوس  دـیوگیم  منایانـشآ 
ریت تشپ  متفگ : دوب  نیا  دروخ . دهاوخ  نینهآ  ریت  نآ  هب  دـنزیم  سپ  هک  لیبموتا  تسا و  فارگلت  ریت  ام  رـس  تشپ  رد  مدـید  مدرکیم ،

میتفای و یجنر  ام  مه  هک  دروخ  ریت  نآ  هب  یتخـس  اب  تفر و  نانچمه  دادـن و  شوگ  زاب  متفگ . هرابود  دادـن  شوگ  نوچ  تسه . فارگلت 
شوگ ارچ  تسا  یفارگلت  ریت  رـس  تشپ  مدرک  ادـص  هراـبود  هک  نم  متفگ : هدوشگ  شهوکن  هب  ناـبز  نم  دیـسر . یبیـسآ  لـیبموتا  هب  مه 
ءاـهب باـب و  ياـهیئوگ  یبرع  رگید  گرزب  داریا  کـی  مشـش : میدـیدنخ . یگمه  خـساپ  نیا  زا  پوه . یتفگن  هک  وت  : » تفگ يدادـن .!؟

. دوب دـناوتن  یبرع  زج  یحو ]  ] شهرف نابز  هک  دناهتـسنادیم  نینچ  ینیبهاتوک  زا  ناـنیا  تسخن : تسا : داریا  ياـج  هار  دـنچ  زا  نیا  تسا .
هب تسا  نیا  دنروآ . دیدپ  ار  نآ  يهدننام  دیاب  زین  نانیا  هدوبیم ، نآرق  شایئوگتسار  هب  مالـسا  ربمغیپ  لیلد  اهنت  هک  دناهتـسنادیم  نینچ 

. دزاس ار  نآرق  ياههیآ  يهدننام  تسرد  هتساوخ  هک  ءاهب  هژیو  هب  دننک . يزاسهدننام  دنناوت  ات  هک  دناهدیشوک  هاگنآ  هتخادرپ  یئوگیبرع 

. اـهنیا دـننام  و  میحرلا » روفغلا  یفاـکلا  یقاـبلا  وهل  هنا  «. » میرکلا روفغلا  وهل  هنا  «، » نوملعت متناول  : » هدروآ یپاـیپ  نآرق  نوـچمه  تسا  نیا 
شیپ رد  دـناهداد  هراـب  نیا  رد  هـک  ییاهخـساپ  دـناهدروآ و  طـلغ  ياـههلمج  هتـسنادیمن و  کـین  ار  یبرع  ناـشودره  ءاـهب  باـب و  مود :

شنارای زا  یخرب  دناهتـشون  هک  نانچ  ءاـهب  اـما  تسین . مهف  روخ  رد  اـهاج  رایـسب  رد  دـشابیم و  طـلغ  رایـسب  باـب  ياههتـشون  میاهدروآ 
هنایماع کنخ و  شیاـههلمج  هک  نآ  زا  هتـشذگ  تسا . رایـسب  طـلغ  زین  اـهنآ  رد  لاـح  نیا  اـب  دـناهدینادرگیم  تسرد  ار  وا  ياههتـشون 

کی تسا  نیا  تساوخ  دنهاوخ  لیلد  تفرگ و  دنهاوخن  ندرگ  هب  ار  نیا  نایئاهب  منادیم  تسادیپ . نآ  يوس  ره  زا  يرگیـشان  دـشابیم ،
دـص دزم  شندـناوخ  راب  ره  يارب  هدرمـش و  دوخ  راـکهاش  ار  نآ  هک  دـمحا  حول  ناـمه  مروآیم  هنومن  ناونع  هب  وا  ياههتـشون  زا  هلمج 

ینعم حیلم . سدق  ناحلاب  ءاقیلا  ةردس  نانفا  یلع  نغت  سودرقلا  ۀـقرو  هذـه  هحفـص 410 ] تسا [ : نیا  وا  تسخن  هلمج  هداد  دیون  دـیهش 
(. سدـق  ) یکاپ رادـکمن  ياهگنهآ  اب  ءاقب )  ) ندـنام زاب  رانک  تخرد  ياههخاش  يور  هب  دـناوخیم  زاوآ  تسا و  تشهب  كرب  نیا  هکنآ :

ب) « ) ینغت : » دیوگب یتسیاب  تسا  ندـناوخ » زاوآ   » ینعم هب  رگا  نغت » ( » فلا مرامـشیم : کیاکی  هک  تسه  ییاهطلغ  هلمج  کی  نیا  رد 
هژاو نیا  رد  ۀحیلملا » : » دیوگب یتسیاب  تسا  ناحلا »  » تفـص رگا  حیلم » ( » ج « ) سدقلا  » دیوگب دروآ و  مال  فلا و  سدـق »  » رـس هب  یتسیاب 

يوـس نآ  زا  هدرک . داـی  ثنؤـم » « » رکذـم  » ياـج هب  هک  نآ  يرگید  هدروآ و  هرکن ) « ) هـفرعم  » ياـج هـب  هـک  نآ  یکی  هداد : خر  طـلغ  ود 
« ردـس  » هتـشذگ نیا  زا  كرب . هن  دـناوخ و  اـههخاش  يور  هب  هک  تسا  یلبلب  نآ  درادیم ...!؟ ینعم  هچ  اـههخاش  يور  هـب  كرب  ندـناوخ 

ناتـسبرع رد  يرگید  تخرد  هک  تسا  نآ  رهب  هدـمآ  شماـن  نآرق  رد  هک  نیا  دوش و  ادـیپ  بآیب  ياـهاج  ناتـسبرع و  رد  راـنک  تخرد 
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نآ داـی  ياـج  هچ  هدـید  ار  راـنک  تخرد  یـسک  رتمک  دـشابیم و  نوگاـنوگ  ياـهتخرد  همه  نیا  هک  ناریا  رد  هدوبیم . هتخانـش  رتمک 
رتـهب يدـندادن  رگا  هک  دـنهدیم  یئاهخـساپ  ناـیئاهب  اـجنیا  رد  تسا . هنوگنیا  زا  شیاـههلمج  رتـشیب  تسین . یکی  نیا  اـهنت  هدوبیم !؟

هللاءاهب ار  ناقیا  تسا . غورد  نیا  هک  یلاح  رد  هتـشون ، یـسراف  هب  هک  تسناقیا  كرابم  لامج  یلـصا  باتک  دـنیوگیم - : ـالثم  يدوبیم 
مه تسا . یبرع  هب  رـسارس  هک  دـشابیم  سدـقا  دنرامـشیم  ربارب  نآرق  اب  هک  وا  رادـجرا  باتک  هتـشون . یهللا  هرهظی  نم  يوعد  زا  شیپ 
هب ارنآ  هچرگا  نایب  اما  تسا . یبرع  هب  رـسارس  زین  نآ  هک  تسا  رثوک  هروس  ریـسفت  هتـشون  نآرق  ربارب  رد  هک  شتـسخن  باتک  باـب  نینچ 
زج ار  یحو ]  ] شهرف نابز  ءاهب  باب و  هک  تسا  ینامگیب  نیا  لاـح  ره  هب  دـشابیم . رتشیب  شایبرع  یلو  هتـشون  ود  ره  یـسراف  یبرع و 

هتخاس یبرع  هب  زین  ار  همانترایز  اـعد و  زاـمن و  هللاءاـهب  دـنک . يزاسهدـننام  نآرق  ربارب  رد  هتـساوخیم  یکی  ره  دناهتخانـشیمن و  یبرع 
ءاهب رسپ  هک  نانچ  دناهداتفا . نآ  اب  نتشون  سوه  هب  دناهتسنادیم و  یسراف  هک  تسا  ور  نیا  زا  دناهتشون  زین  یـسراف  یهاگ  هک  نیا  تسا .

مه یهاگ  هنازابـسوه  هدوب  هتفرگ  دای  یکرت  هتـسیز و  اهکرت  نایم  رد  هنردا  لوبناتـسا و  رد  اـهلاس  نوچ  يدـنفا ] ساـبع   ] ءاهبلادـبع ینعی 
ریدم ملاعلا  ماظن  مخفم  ریـشم  مرکم و  روتـسد  زیزعلادـبع  ناطلـس  نامرف  نامرف  تروص  هتـشون . تسا ) کنخ  رایـسب  هک   ) یکرت ياهحول 

ةداعـسلا و ناک  رادیـشم  لابقالا  هلودـلا و  ناینب  دـهمم  بئاصلا  يأرلاب  ماـنالا  ماـهم  ممتم  بقاـثلا  رکفلاـب  هحفـص 411 ] روهمجلا [  روـما 
نالوا لماح  زئاح و  ینناشیذ  ناـشن  يدـیجم  يهبتر  یجنرب  بولا  يریـشم  هیطبـض  یلعـالا  کـلملا  فطاوع  نونـصل  فوفهملا  لـالجالا 
دزیمب صتخملا  ماشتحالا  وزعلا  یحاص  مارتحالا  ردقلاوذ و  ماخفلا  ریبکلا  دـمتعم  مارگلا  ءارمالا  رخف  لالجا و  هللا  مادا  اشاپ  نیـسح  مریزو 

ماداشاپ يداه  یلماح  زئاح و  کنناشیذ  ناشن  يدـیجم  هبتر  یجند  رد  یفرـصتم  یغاجنـس  اکع  ندـمارک  ناریم  ریم  مالعلا  کـلملا  ۀـیانع 
هلیماف یباب  هدناریا  امدقم  هک  هلوا  مولعم  قجیلوا  لصا  منویامه و  عیفر  عیقوت  هملع  دیز  انالوم  یبئان  اکع  نیعرـشتملا  باونلا  هودق  هلابقا و 
دنونا عفد  درط و  هد  يزارب  ولثم  یکیدلدیا  تازاجم  هجنتلود  ناریا  هنیرلضعب  ندنرلخیش  كرلنوب  درط  هد  يزارب  ولثم  یکیدلدیا  تازاجم 

یلع نیسح  خیـش  موقرم  يدشمل  ردنوگ  هی  هنردا  ۀلمح  یـساقفر  يرلردارب و  لزا و  حبـص  یلعنیـسح و  ازریم  خیـش  ندرلنوب  هلتهج  يرلق 
ازریم یلناـسارخ  و  [ 277  ] مایـس یلع  خیـش  یلغاب  هرق  هلیا  [ 276  ] کب ناجاقآ  جرخم  نسنقل  ماقم  مئاـق  یجبوط  ندنـس  اـقفر  لزا  حـبص 

تارباخم كرلـصخش  مان  رقابدمحم  یلناهفـصا  یلع و  شیورد  رافغلادـبع و  و  [ 278  ] سودق دمحم  مساق و  نگـسم  يرگید  مان  نیـسح 
نانلوا لیکـشت  هدـم  هلداع   ) ماـکحا ناوید  هلیا  فیقوت  ذـخا و  هموقرم  صاخـشا  هلیـسمنولوا  رابختـسا  ینعی  رلوب  عوقو  ياهناراـکت  دـسفم 

خیـش موقرم  ارظن  هنیرللاعفا  لاوحا و  كرک  ودنک  هنیرللام و  لولدم و  کلئاسر  ذغاک و  نانلوب  هدنرل  دی  هدنغی  دنولوا  قیقدـت  دنویـسیموق 
ینعی دـنولوب  هدنـس  اـعدا  کلیدـهم  نمـضتم  یتوـین  عوـن  رب  هـلثحب  ندـنلوزن  باـتک  رب  یـسراف  یبرع و  هنـسودنک  کـل  زا  حبـص  ییحی 

ناویدانب هنغیدلوا  ینبم  هنیدصقم  یلافغا  کمالس  مقاط  رب  نال  لهاج و  يریلیمایق  هتکرح  هدلویوش  کلالـض  بابرا  وللثموب  شملـشالگا 
لزا حبـص  یلع  كرلموـقرم  هـچ  رگا  هحفـص 412 ] شیملگ و [  مزـال  يرلتازاـجم  هلیادـبا  یفن  كرلموقرم  هجنـس  اـضتقایماکحا  برح 

شملیا تمدخ  هنیرلتا  داسفا  جیورت  کب  ناجاغآ  یـساملس  جرخم  ندنغل  ماقم  مئاق  هرماع  هناخپوط  یجنرب  ارظن  هنیرلملوا  يدتقم  هیرلرما 
کلزا حبص  یلع  موقرم  مساق و  رگسم  يرگید  مان  نیسح  دمحم  ازریم  یلناسارخ  مایص و  یلع  خیش  یلغاب  هرق  یجنگیا  یتشان  ندنسملوا 

ندنسابحا سودق و  دمحم  ازریم  یسوم و  ازریم  يرلردارب  کلزا  حبص  یلعنیـسح و  ازریم  خیـش  رقابدمحم و  یلناهفـصا  سودق و  یلیکو 
هسیارولک مزال  يرلملوتوط  ود  هجرد  یجنچوا  هلیا  ادتقا  عابتا و  هلـضف  یخد  يرل  هسمیک  مان  یلع  شیورد  ندنرل  راکتمدخ  رافغلادبع و 

شمرتـسوگ موزل  هـنییعت  هـجرد  نوـچیا  قـمنلوب  یتحارــص  هرل  هـسمیک  ننلوـک  ناـنلوبد  رلقاـفتا  لوا  قـالطالا  یلع  هد  هینوناـق  ةراـبع  هد 
عماج یـسبح  یـسازج  دبا  یفن  هجنیمکحیماکحا  ازج  نوناق  طقف  و  یبیرغت . عفد و  هلیادـبا  یفن  هی  هدـیعب  لحم  گنـس  هلمج  ندـنکیدیا 

هلالـضا یناسک  مقاط  رب  كرد  زگ  هدنـسیرچیا  تکلمم  دوخ  اـی  رارف و  هسیارل  زاـمنلوا  سبح  هدرللحم  يرلکج  هدـیک  رلنوب  ندـنغب  دـلوا 
روکذـم نویـسیموق  یـسمنلق  يرلتا  زاجم  بیترت  همیمـض  هنیرقلح  هلیری  دـنولوب  سوبحم  هلیتروص  دـنب  هعلق  ءاـنب  هنیرلگنج  هدـیا  راـستجا 

هرز وا  کم  هملریدتیا  طالتخا  هلیربرب  گرگ  یلاها و  گرگ  هدرللحم  يرلق  دنلوب  رلموقوم  اعقاو  پولوا  شمنلوا  نایب  هطبضم  اب  ندنبناج 
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تقد و امئاد  ندنفرط  ناطباض  نیرومأم و  رئاد  هنـس  هملریدتیا  طالتخا  هلیا  هسیک  رد  چیه  کمک و  ریدتیا  تماقا  هد  هناخ  رب  هدـنچیا  هعلق 
هلیا ضرع  هم  هناهاش  فرط  تیفیک  بیـسنتلاب  يرلبیرغت  یفن و  ادبوم  هنیرل  هعلق  هسوغ  ام  اکع و  هموقرم  صاخـشا  هرزوا  قمنولوا  تراظن 
هلیا لزا  حبص  ندنوموقوم  صاخشا  هجنبجوم  شملوا  رودص  تباهم  هناکولم م  هدارا  هنصوصخ  یـسارج  اررحم  لاونم  رب  نادیتسالا  يدل 

هنسهیلاراشم يریشم  هیطبض  هکزس  نیقملوا  شمنلق  ریدصت  مفیرـش  رما  رب  رگید  نوچیا  يرلبیرغت  یفن و  دنـس  هریزج  سیربق  گنـس  اقفر 
ياضتقا يرلـصخش  مان  یلع  شیورد  یلق و  دـمحم  ازریم  سودـق و  دـمحم  یلغوا  کب و  ناـجاغآ  یلعنیـسح و  ازریم  خیـش  ندـنوموقرم 

کنوموقوم زس  امهیلا  هحفص 413 ] یموم [  بیان  فرصتم و  هکزس  هزس  هیلیا  تیؤر  هنیرللاس  زا  یفن و  هیاکع  ادبوم  ظفحلا  تحت  هلهجو 
ندنفرط نیرومأم  هنـسم  هملریدتیا  طالتخا  همیکرب  چـیه  هنـسمل  ریدـتیا  تماقا  ایفنم  ادـبوم  هد  هناخ  رب  هدـنچیا  هعلق  هن  رللوص  هفرط و  لوا 

تودقم و فرـص  انتعا و  هنیرل  هظفاحم  رارف و  هدلاح  ره  بویملوا  تصخر  هنیرلتکرح  رخآ  لحم  هدـحاو  هوطخ  تراظن و  تقد و  تیاغب 
. فلا نیتاـم و  نوناـمث و  سمخ و  يهنـس  رخـالا  عیبر  رهـش  نم  سماـخلا  موی  یف  اریرحت  زـس  هلیا  ترداـبم  خـهراشا  ناـیب و  ینیرللوصو 
هب میرادن  یکرت  ياشنا  صصخت و  ام  نوچ  یلو  تسناد  یعبطم  طالغا  ار  نآ  دیاب  هک  دوشیم  هدید  نامرف  نیا  رد  دنچ  یطالغا  احیضوت 
زین یـسیلگنا  هب  یهاـگ  دـنادیم  بوخ  یـسیلگنا  هدـناوخ و  سرد  سیلگنا  رد  نوچ  يدـنفا  یقوـش  وا  هوـن  میدوـمنن . مادـقا  نآ  حالـصا 
ماـن هـب  یحیـسم  ياهرنویـسم  زا  یکی  دـنتفرگ ! داریا  زین  نآرق  هـب  دـنهدیم : خـساپ  نـینچ  ناـیئاهب  زین  یهاـگ  دـهدیم . نوریب  یئاـهزیچ 
دمآ دیدپ  برع  نایم  رد  زاجح  رد  نآرق  تفگ : دیاب  هدیدرگ . نانیا  تسد  رد  يزیواتـسد  نآ  هتفرگ و  يداریا  دـنچ  نآرق  هب  یماشمشاه 
لاس رازه  زا  سپ  رگا  دندش . تفگش  رد  نآ  ياههلمج  ییاویـش  يراوتـسا و  زا  یگمه  هک  دوخ  ياج  رد  تفرگن  يداریا  نآ  هب  یـسک  و 

نآرق رـسارس  هب  یماش  مشاه  هاگنآ  داـهن !؟ ناوت  نآ  هب  یجرا  هچ  هک  تسادـیپ  هتفرگ  نآ  هب  يداریا  دـنچ  یحیـسم  رودزم  رنویـسم  کـی 
یطلغ دنچ  ياهحفص  ره  رد  زین  سدقا  هب  تسا و  طلغ  اپارس  نایب  ياههلمج  هک  تسا  نآ  زا  زج  نیا  هتفرگن و  داریا  شـش  ای  جنپ  زا  شیب 

...!؟ میشوپ مشچ  سدقا  نایب و  راکـشآ  ياهطلغ  زا  ام  هک  تسا  نآ  لیلد  ایآ  دناهتفرگ  داریا  نآرق  هب  رگا  اهنیا  همه  زا  سپ  درمـش . ناوت 
یـشکمدآ ای  يدزد  مان  زین  یمدا  نالف  هب  دـیوگب  دناهدیـشک  هاگداد  هب  یـشکمدآ  ای  يدزد  مان  هب  ار  یـسک  هک  دـنامیمن  نادـب  نیا  اـیآ 

. دنهد خساپ  ناینآرق  دیاب  دـنا  هتفرگ  داریا  نآرق  هب  رگا  دـهد ..!؟ ناشن  هانگیب  كاپ و  ار  دوخ  هناهب  نیمه  هب  هک  دـهاوخ  نینچ  و  دـنداهن ،
هیاـمیب رایـسب  ءاـهب  باـب و  هک  دریذـپب  هدومنن  اـجیب  يراـشفاپ  رگید  داد  دـیناوتیمن  رگا  دـیهد و  خـساپ  اـهداریا  نیا  هب  دـیاب  مه  اـمش 

نیا میوگیم : دـینادرگ ».؟؟ هیوبیـس  لاوقا  عبات  ار  یهلا  ثوعبم  کی  دـیهاوخیم  امـش  : » دـنهدیم خـساپ  یناسک  زین  یهاـگ  دـناهدوبیم .
يور زا  یناـبز  ره  هک  تسا  نیا  زا  وـگتفگ  میرادیمن . شفخا  هیوبیـس و  زا  وـگتفگ  اـم  تـسا . ندزیمهفاـن  هـب  ار  دوـخ  اـی  ندـیمهفان و 

ار يرگید  ياههدعاق  شدوخ  ای  و  دنک ، اهنآ  زا  يوریپ  دـیاب  دـسیونیم  ای  دـیوگیم  نابز  نآ  اب  هک  یـسک  ره  هک  ددرگیم  ییاههدـعاق 
ناوتن ندوک  زج  ار  یـسک  نانچ  و  تسا ، ییارـسناشیرپ  ییوگطلغ و  نآ  دیامنن  یگتـسباپ  ياهدـعاق  چـیه  هب  یـسک  هک  نیا  دروآ . دـیدپ 

یتسدـیهت و هجیتـن  هـمه  زا  شیب  هحفـص 414 ] دـناهتخادرپ [  یبرع  هب  ءاـهب  باـب و  هـک  نـیا  دـیوگیم : نـینچ  نایانـشآ  زا  یکی  دـیمان .
. یسراف ات  هدروخیم  رتشیب  ناشراک  هب  یبرع  یتسدیهت و  نیا  اب  دناهتشادیمن و  نتفگ  يارب  ینخس  نادنچ  اریز  هدوبیم  نانآ  یگدنامرد 

یبرع رد  هاگنآ  دناهدرازگیم . جرا  هدیمهفان  هدیمهف و  مدرم  هدشیم  هتفگ  نابز  نآ  اب  هچره  هک  هدوبیم  دنمجرا  زور  نآ  رد  یبرع  اریز 
اـههلمج و دـنریگب و  اهثیدـح  زا  نآرق و  زا  ار  یئاـههملک  اـههلمج و  دناهتـسناوتیم  ءاـهب  باـب و  هدوـبیم و  رتهداـشگ  یگدـنفاب  نادـیم 

کی تسنتفریذپ و  روخ  رد  نخس  نیا  هدشیم . زاب  رتدوز  ناشتـشم  دوب و  یتسناوتن  اهنیا  یـسراف  رد  دنفاب . مه  هب  ناشدوخ  زا  ییاههملک 
ياهیسیون یسراف  زا  ار  ياهنومن  کنیا  نم  و  یبرع . رد  ات  هدمآرد  رتامن  دب  یـسراف  رد  ءاهب  ياههتفگ  هک  تسا  نیا  نآ  یتسار  هب  لیلد 

ورم ریوزت  هچوک  رد  وش و  نکاس  هناخیم  رد  شابم  رکام  شاب و  رفاک  شابم  رای  لها  شاب و  راـن  باحـصا  مگب  يا  مروآیم : نییاـپ  رد  وا 
یسدق ین  ياهزاوآ  تسا  نیا  ریگم  ياوأم  کنحلا  تحت  هیاس  رد  ریگ و  رارق  گنس  ریز  هدم  لد  هدبرس و  یسرتم  الم  زا  سرتب و  ادخ  زا 

ملع یفرح  هب  دشخب و  یهلارون  دهد و  یحیـسم  حور  ناور  ار  یبارت  مسج  دشخب و  یناج  ار  یناف  ياهدسج  هک  یـسودرف  لبلب  تامغن  و 
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تساهنیا تسا . ینعمیب  کنخ و  هزادنا  هچ  ات  هک  دیـشیدنا  کین  هدش  هتـشون  ینز  هب  ایوگ  هک  نانخـس  نیا  دشک . یقاب  کلم  هب  ار  یناف 
راگزاسان رایـسب  درخ  اب  هک  تسا  یـشیک  هدـش . هتخاس  تسا  یـشیک  هک  نآ  نخـس  هاـتوک  میرادیم . ییاـهب  شیک  هب  اـم  هک  ییاـهداریا 

. دنناوخن ار  ام  ياههتشون  هک  دنیبیم  نآ  رد  ار  هراچ  اهنت  داد و  دنناوتیمن  یخساپ  ام  ياهداریا  نیا  هب  نایئاهب  هک  تسا  تفگش  دشابیم .
اتسور هب  نایئاهب  هک  هداتسرف  روتسد  يدنفا  یقوش  دنک . غیلبت »  » دیاب هک  ار  هک  ره  دنیـشنب و  هک  اجک  ره  ناشیا  زا  یکی  ره  وس  نآ  زا  یلو 

هب دنهاوخیم  اج  نآ  رد  داد و  دنناوتیمن  ام  هب  یخساپ  اجنیا  دنشوک . ییاهب  شیک  جاور  هب  مدرم  نایم  رد  دنور و  کچوک  ياهرهـش  و 
نیا هب  یـشیک  هک  دنهدیم  دیون  دنهدیم  دیون  دوخ  هب  هک  نآ  رتتفگـش  دننادرگ . ناشهدوسآان  چوپ  نانخـس  اب  دنتفا و  نایئاتـسور  ناج 
يارب هدص  نیا  دنیوگیم : هتـشذگ  ناشراک  زاغآ  زا  لاس  دص  نوچ  دنهدیم . بیرف  ار  دوخ  ناسنیدب  دـیدرگ . دـهاوخ  ریگناهج  یتسس 
لامج دوش . یکی  اهنید  هدومرف  كراـبم  لاـمج  : » دـنیوگیم تساـهيزوریف . يارب  دوشیم  زاـغآ  هک  ینیون  هدـص  هدوبیم و  اـهیتخس 

هحفـص 415] دنزانیم [ . اهنآ  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  تسکرابم .» لامج  نید  نتفریذپ  ملع  هراچ  هدینادرگ . مارح  ار  گنج  كرابم 
زبس و غاب  دـیاب  اجنیا  دـیوگب : دتـسیاب و  ياهناریو  يور  هب  یـسک  هک  دـنامیم  نآ  هب  كرابم » لاـمج   » نانخـس نیا  متفگ : یکی  هب  يزور 

ییوزرآ ددرگ  یکی  اهنید  هک  نیا  تسا . مارح  يرامیب  دیوگب  وا  هب  دنیـشن و  يرامیب  رـس  رب  یـسک  هک  دـنامیم  نادـب  ای  ددرگ . یمرخ 
نینچ تسه . شیک  هدراهچ  ناریا  رد  نونکا  دریگ ..!؟ ماجنا  نتفگ  اب  اهنت  ایآ  تسیچ ..!؟ شهار  یلو  دناهتـشاد . ناسک  اـهرازه  هک  تسا 

یگمه نامگیب  ددرگ ». یکی  دـیاب  اـهنید  : » دـییوگیم ناـنآ  هب  دـیاهدروآ و  دـیدپ  ینمجنا  هدـناوخ  ار  اـهنآ  نارـس  امـش  هک  دـیراگنا 
ایب تفگ  دهاوخ  یعیـش  دیـسر  ینید  کی  ندـیزگرب  هب  تبون  نوچ  یلو  تفریذـپ . دـنهاوخ  ار  ناتداهنـشیپ  دومن و  دـنهاوخ  يدونـشوخ 

شیک زا  نخس  یتشدرز  دیشک . دهاوخ  شیپ  ار  دوخ  شیک  یهللا  یلع  دیـشاب . ینـس  یگمه  تفگ  دهاوخ  ینـس  دیدرگ . یعیـش  یگمه 
یکی ره  هک  تسا  نآ  یتسار  هچ  تفرگرد . دهاوخ  شکاشک  هدیشک  شیپ  ار  دوخ  شیک  یکی  ره  دنار . دهاوخ  ناتساب  ناریا  تشدرز و 
هجراخ ریزو  زا  زورما  ام  ار  ءاهب  نخـس  يهدـننام  دسانـشیم . اپیب  جـک و  ار  نارگید  ياهشیک  راوتـسا  تسار و  ار  دوخ  شیک  ناـنآ  زا 

شیب ییاجیب  يوزرآ  کی  مه  نیا  یلو  دـشاب . یکی  اهنید  همه  دـیاب  گـنج  زا  سپ  دـیوگیم : هجراـخ  ریزو  نیا  میونـشیم . اـکیرمآ 
. دزاسیم رایـسب  ياهنیـشام  هتخودـنا ، ناوارف  میـس  رز و  درادیم  رایـسب  لوپ  تسا ، دـنمورین  رایـسب  اـکیرمآ  تلود  تسا  تسار  تسین .

کی زا  هک  نیا  نآ  هتشادن و  رتشیب  هار  کی  راک  نیا  دوب . دناوتن  نیـشام  میـس و  رز و  لوپ و  ورین و  اب  اهنید  ندش  یکی  تسه  هک  يزیچ 
زا هک  دوش ، هدومن  زاب  تسا  ناهج  رد  هک  ینوگانوگ  ياهشیک  اهنید و  نیا  ییاـپیب  وس  کـی  زا  ددرگ و  نشور  نید  تسار  ینعم  وس 
هار دوب  نیا  میناریمن ). نخـس  نیا  زا  رتشیب  اج  نیا  رد  میاهدـیناسر  ماجنا  هب  ار  راک  نیا  نوچ  ام  و   ) دـشابن ناـیم  رد  یکیراـت  یهار  چـیه 

نوگانوگ ياهشیک  زا  یکی  مادـک  هب  هدرازگ !؟ ناینب  ار  تسار  نید  مادـک  هدرک ..!؟ يراک  هچ  هراب  نیا  رد  ءاهب  ایآ  اهنید . ندـش  یکی 
دوخ هک  تسا  نآ  هن  هداهن !؟ داینب  اهنآ  يور  هب  ار  شیاههتفگ  هتـسج و  دوس  اپیب  ياهشیک  ناـمه  زا  وا  هک  تسا  نآ  هن  اـیآ  هتخادرپ !؟
یلو دنادیم . يدرخاب  ره  ار  اهگنج  نیا  يدـب  تفگ : دـیاب  ار  نخـس  نیمه  زین  گنج  هرابرد  هدروآ .!؟ دـیدپ  يرگید  ياپ  هب  شیک  کی 

ای دنریذپ  یکین  نایمدآ  ایآ  هک  تسا  یگرزب  راتـسج  کی  نیا  دـش .!؟ دـهاوخ  هتفرگ  اهگنج  ولج  ندـینادرگ  مارح  اب  ایآ  تسیچ !؟ هراچ 
ییاههفازگ هنایـشان  هدوبیم و  هاگآان  راب  کـی  هب  راتـسج  نیا  زا  امـش  كراـبم » لاـمج  « .!؟ دوب دـناوت  هار  هچ  زا  ناـنآ  یکین  هاـگنآ  هن .؟

[ ياـهشزیمآ  ] ياـهغیمآ هکنیا  نآ  ،و  تسین رتـشیب  یکی  زین  ناـشکین  هار  دـنریذپ . یکین  ناـیمدآ  مییوگیم : اـم  هحفـص 416 ] هدورس [ .
نایمدآ و یکین  هار  تسا  نیا  درگن . يرتانیب  هدید  اب  یگدنز  ناهج و  هب  سک  ره  و  ددرگ ، دـنمورین  اهدرخ  و  دـنبایرد ، کین  ار  یگدـنز 
هب ار  اههدرخ  دنادرگ و  نشور  ار  یناگدـنز  ياهغیمآ  دـیاب  هتـساخرب  هک  ياهتخیگنارب  ای  امنهار  کی  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسین . نیا  زج 

هدرب شیپ  یماگ  دـنچ  ار  نایناهج  هک  تساهراک  نیا  زا  دزادرپ . دربن  هب  تساهدرخ  یتسپ  هیام  هک  اهینادان  یهارمگ و  اب  دروآ و  ناـکت 
دناوتن يدوس  چیه  دینکن » گنج   » هک نیا  نتفگ  زا  اهنت  هنرگو  تساک ) دناوت  ای  و  . ) تفرگ دـناوت  ولج  اجیب  ياهـشکاشک  اهگنج و  زا  و 
یمدرم هک  تسا  گنج  زا  رتدـب  نیا  دـشابیم . هدوبیم و  يرتدـب  ياهيدـب  تسین . گنج  اـهنت  ناـهج  رد  يدـب  هتـشذگ  اـهنیا  زا  دوب .
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اهنآ ترایز  هب  هار  گنـسرف  اهدـص  زا  دـنزارفا و  اهدـبنگ  نانآ  ياهروگ  يور  رب  دـنناد و  ناهج  ناگدـننادرگ  ار  ياهراک  چـیه  ناگدرم 
گنج زارتهب  دنهاوخ . اعد »  » زا هراچ  دوخ  ياهیراتفرگ  هب  دنـشاب و  هاگآان  ناهج  شدرگ  نییآ  زا  یمدرم  هک  تسا  گنج  زا  رتدب  دـنور .

نیا دـنراداو . یتسـس  یلبنت و  هب  ار  مدرم  هدز  يرگيربـج  زا  نخـس  هراکـشآ  دـنزیخرب و  ییوگهواـی  نارعاـش  یمدرم  ناـیم  زا  هک  تـسا 
اهنیا هب  هک  هتشادن  شناد  مهف و  نیا  امش  كرابم » لامج   » هتشادیم و جاور  یقرـش  ياهروشک  رد  ناریا و  رد  اهنیا  ياهدننام  اهینادان و 

نتخادـنارب ياج  هب  هدوزفا  اهنآ  هب  ییاهینادان  دوخ  هک  دـنامب  هتخادرپن  اهینادان  نیا  هب  ءاـهب  دروآ . نوریب  یهارمگ  زا  ار  مدرم  دزادرپ و 
نیرتدـب نیا  هداد . مدرم  تسد  هب  هتخاس و  ییاهاعد  دوخ  اهاعد  ندـینادرگ  دوباـن  ياـج  هب  هدـینادرگ . دـنلب  يدـبنگ  دـنچ  دوخ  اهدـبنگ 

نانچ هب  هک  دنـشاب  مهفان  هشیدـناتسپ و  نادـنچ  هتـسد  کی  دزیخرب و  ییادـخ  يوعد  هب  ءاـهب  وچمه  ياهدـنامرد  درم  هک  تسا  اهيدـب 
یهارمگ و نیا  هـب  یگتـسباپ  هتخادـنا  ناـبیرغ  غوـی  ریز  هـب  هدـیناشک و  یتـسپ  يراوـخ و  هـب  ار  نایقرـش  هـچنآ  دـنرازگ . ندرگ  ییاوـعد 
درازگب و ار  همه  ار  اهنیا  هک  نآ  هن  دزاغآ . دربن  دزادرپ و  اـهنیا  هب  یتسیاـب  دـهاوخ  ناـهج  یکین  هک  يدوب  نآ  رگا  ءاـهب  تساـهینادان .
زا ار  نامدرم  ولج  هچنآ  دزارف . ندرگ  دیارـس و  اهنید  ندـش  یکی  هب  نداد  روتـسد  گـنج و  ندرک  مارح  زا  اوه -  رد  اـپ  ینخـس  دـنچ 

اناوت هب  دیاب  ددرگ  کین  ناهج  دهاوخیم  هک  ییامنهار  میتفگ  هک  نانچ  و  تسا ، ناشیا  ياهدوخ  تفرگ  دناوت  اهيدب  رگید  زا  گنج و 
نامه نیا  دـنادرگ . رتنادان  رتمهفان و  هچره  ار  نانآ  دـشکب و  دوخ  نوماریپ  رد  ار  اهدرخ  هک  هدیـشوک  ءاهب  دـشوک . اـهدرخ  ندـینادرگ 

سپ لاس  هدزیس  هک  تسا  يدرم  نامه  دیسیون ! طلغ  زین  امـش  دیریگن و  داریا  نم  هب  دیوگیم : دسیونیم و  طلغ  ار  یبرع  هک  تسا  يدرم 
هحفص دیریگن [ . يداریا  دیشیدنین و  چیه  هراب  نیا  رد  امش  میادخ و  يهداتسرف  زین  نم  دوبیمادخ . هداتسرف  وا  دیوگیم : هتساخرب  باب  زا 

هک ییاج  رد  دنرادرب .!؟ گنج  زا  تسد  هتـسب  راک  هب  ار  وا  هتفگ  دنورگ و  ءاهب  شیک  هب  نایناهج  هک  تسین  یندرک  رواب  ایآ  هاگنآ  [ 417
زین ییادخ  يوعد  یگدـنامرد  نینچ  اب  هدـینادنخیم و  دوخ  هب  ار  یگمه  دوخ  ياهییوگهنوراو  اهیـسیون و  طلغ  اب  وا  دـننیبیم  نامدرم 

ياهغورد نایئاهب  يرآ  دـنراذگ .!؟ رانک  ار  شکاشک  گنج و  وا  هتفگ  ساـپ  هب  دنـسانش و  ییاـمنهار  وا  هک  تسین  یندـش  اـیآ  هدرکیم 
رد : » هتفگ نینچ  هتشون و  نم  هب  ياهمان  گنهرف  رتکد  مان  هب  ناشیا  زا  یکی  دنیوگیم . اکیرمآ  اپورا و  رد  يرگیئاهب  تفرشیپ  زا  يرایسب 
!؟ تشاذـگ ناوت  یجرا  نانخـس  نیا  هب  ایآ  یلو  تسا ،» زازتها  هب  توربج  تمظع و  تیاهن  رد  یهبالا  ءاهب  اـی  مچرپ  میلقا  لـهچ  زا  رتشیب 

ءاهب ای  مچرپ   » اجنآ رد  هک  تسا  میلقا  مادـک  نآ  مینادیمن  اـم  تسیاوگغورد . هب  ناشایخاتـسگ  نیمه  ناـیئاهب  هب  اـم  ياـهاداریا  زا  یکی 
زا ییاـهب و  شیک  يراوخ  زا  هنومن  کـی  نیا  دـناوخیم ؟! ياهدوـه  هچ  يراکـشآ  نیا  هب  غورد  زا  مینادیمن  تسا .!؟ زازتـها  هب  یهبـالا »
لاس تصـش  دنتـسیزیم . هیقت »  » اب ناناملـسم  نایم  رد  اکع  رد  دندوبیم  هدنز  ات  ءاهبلادبع  شرـسپ  ءاهب و  دوخ  هک  تسا  نآ  یگدـنیانهان 

هب دوخ  ياههتـشون  رد  وس  نیا  زا  ءاهب  تخبدب  دـننادرگ . راکـشآ  ار  دوخ  شیک  دـندوب  هتـسناوتن  هزادـنا  نیا  هتـسیز و  اجنآ  رد  شیبامک 
زین ءاهبلادـبع  دزادرپ . یناملـسم  زاـمن  هزور و  هب  ناناملـسم  سرت  زا  دوبیم  راـچان  وس  نآ  زا  تخورفیم و  ییادـخ  دـنه  ناریا و  ناـیئاهب 

رایـسب نآ  هب  ناـیئاهب  هک  يرگید  زیچ  کـی  دـندنبیم . يریگناـهج  دـیما  يراوـخ  قاـچاق و  شیک  نینچ  هب  تشادیم . ار  يراـچان  نیمه 
یلعدـمحم الم  یباراد و  ییحیدیـس  ياهیورـشب و  نیـسحالم  زا  نایالم -  زا  یهوبنا  باب  دیـس  شیادـیپ  زاغآ  رد  هک  تسا  نیا  دـنزانیم 

. دناهتـساخرب یناشفناج  شـشوک و  هب  شهار  رد  هدـیورگ  وا  هب  نارگید  ییالبرک و  داوج  دیـس  یناجنز و  یلعدـمحم  ـالم  یـشورفراب و 
ناشیا زا  یهوبنا  دناهتساخرب و  گنج  هب  تلود  اب  هناریلد  هدش  مهارف  نارگید  نیسحالم و  رـس  هب  هدمآ و  یتخـس  ناکت  هب  مدرم  نینچمه 

. دناهتخاب رـس  هار  نیا  رد  هدش  هتـشک  ناشیا  زا  یهوبنا  تسار  باب  يوعد  رگا  دنیوگب : دنهاوخیم  دناهتخابرـس . هار  نیا  رد  هدـش  هتـشک 
همه نآ  يدماین : دـیدپ  مدرم  رد  ناکت  همه  نآ  يدـندیورگن ، وا  هب  نایالم  همه  نآ  يدوبن  تسار  باب  يوعد  رگا  دـنیوگب : دـنهاوخیم 

. دنرادنپیم ناشـشیک  يارب  ياهیامرـس  ار  ادهـش )! ناشدوخ : يهتفگ  هب  ای   ) ناگدش هتـشک  نیا  نایئاهب  وس  نآ  زا  يدادـن . خر  اهيزابناج 
روش و هک  تسا  نآ  مه  یتسار  میرادیمرب ».!؟ تسد  نید  نیا  زا  ایآ  میاهداد . ادهـش  ردـق  نیا  اـم  : » دـنیوگیم نینچ  هدـش  هدینـش  اـهراب 
. هدـینادرگ زاب  نانآ  يوس  هب  ار  نایئاپورا  ياهمشچ  هک  تسا  یئاـهزیچ  زا  یکی  نیا  هدوبیم . روآتفگـش  راـک  زاـغآ  رد  ناـیباب  شورخ 
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لاس 1268 ه- راتـشک  هدوبیم . يرگید  تفگـش  ناتـساد  یکی  ره  زیرین  هبـصق  ناجنز و  هحفص 418 ] رهـش [  یـسربط و  هعلق  ياهگنج 
همه زا  رتتفگـش  دناهداد  ناشن  گرم  هجنکـش و  ربارب  رد  نارگید  ناخنامیلـس و  یجاح  هک  ياهنادرـسنوخ  نارهت و  رد  یـسمش ]  1228]
نامه هتـشون و  دوخ  باتک  رد  هدینـش و  هدـید و  کیدزن  زا  ار  ناتـساد  نیا  نارهت ، رد  هسنارف  ریفـس  ونیبوگ  تنک  میتفگ  هک  نانچ  هداتفا .
داینب يراوتسا  دوخ و  شیک  یگرزب  هب  يراوتـسا  لیلد  کی  دنزانیم و  رایـسب  نیا  هب  نایئاهب  تسا . هدش  اپورا  رد  نایباب  یگتخانـش  دنوش 

. یمدوب هدشن  هاگآ  وا  ياههتفگ  زا  هتخانشن و  ار  باب  دیـس  ام  هک  يدوب  اج  هب  یماگنه  يرامـش  لیلد  شزان و  نیا  یلو  دنرامـشیم . نآ 
يوعد هب  اهلیلد  باب  رگا  مییوگ : نینچ  هدیشیدنا  دوخ  اب  هک  یتشاداج  یمیدوب  هدشن  هاگآ  شیاههتفگ  زا  هتخانشن و  ار  باب  دیـس  ام  رگا 
هتخانش ار  باب  دیس  یلو  يدماین  دیدپ  مدرم  رد  ناکت  همه  نآ  يدندیورگن و  وا  هب  همه  نآ  یتفگن  ییاریگ  نانخـس  يدادن و  ناشن  دوخ 

هب هک  هدوبیم  تسدیهت  نادنچ  هتسناوتیمن . یخـساپ  دناهدیـسرپیم  هچ  ره  باب  دیـس  زا  هک  مینادیم  کین  ام  میهاگآ . شیاههتفگ  زا  و 
دوخ کنخ و  نادنچ  شیاههتفگ  دشابیم ». یکی  بر  اب  دـجبا  باسح  يور  زا  دـمحمیلع  نم  مان  : » هتفگیم هدروآ و  لیلد  دوخ  يوعد 

و مدرک » طـلغ   » هتـسجیم و يوعد  زا  يرازیب  بوچ  ریز  رد  وا  دـناهدزیم و  نوـچ  دناهتـسبیم و  شکلف  هب  هک  هدوـبیم  راوـخ  نادـنچ 
نایم زا  دنروآ و  درگ  ار  اهنآ  هداد  روتـسد  هدش و  راچان  هللاءاهب  هک  تسا  ینعمیب  دنرچ و  نادـنچ  باب  ياههتـشون  هتفگیم . مدـیمهفن » »

ناـکت هب  مدرم  يدوبن  يزیچ  باـب  رد  رگا  مییوگب  اـم  هک  دراد  اـج  زاـب  اـیآ  لاـح  نیا  اـب  دـننادرگ . هاـتوک  ار  ناریگداریا  ناـبز  دـنادرب و 
هب هک  ینایالم  هتـشادیم .!؟ يرگید  هزیگنا  نایالم  ندیورگ  مدرم و  ناکت  نآ  مییوگب : دیابن  ایآ  يدندیورگن !؟ وا  هب  نایالم  يدندماین و 

هداتفا وجتسج  هب  یتشر  دیس  گرم  زا  سپ  دشاب و  مدرم  نایم  رد  وا  زا  ینیـشناج  ای  دوش و  ادیپ  دوخ  نامز  ماما  دیاب  ای  هک  دندیورگ  باب 
هک ار  یئاهرنه  دنتشاد و  ار  وا  يوعد  دنتفای و  ار  باب  دیس  نوچ  تسا  نیا  دندیدرگیم . يزاوآ  یپ  رد  ددرگ  بآیب  هک  هنـشت  نوچ  مه 
هب دندرازگ . ندرگ  هتفاین  یگداتـسیا  يارب  ییاج  دندید ، زین  نیا  زا  دـندوب  هدـید  يزابدـجبا ) ییارـسهفازگ و  یفابطلغ و  زا   ) یتشر دـیس 

ماما ینـشناج   ) ای باب »  » ار دوخ  ناگدنـسرپ  زا  يرایـسب  شیپ  رد  شیاههتـشون و  رد  دوب : هداد  گـنر  ود  شیوعد  هب  باـب  دیـس  هک  هژیو 
و دزادرپ ، ییاهراک  هب  دزیخرب و  وا  نوچ  مه  تساوخیم  نینچ  هداتـسیان  زاـب  یناـمز  ماـما  يوعد  زا  لاـح  ناـمه  رد  و  دـیمانیم ، ناـمز )
ياهیورـشب و نیـسحالم  ورنیا  زا  و  تسناوتن ، یلو  دروآرب  رـس  اـجنآ  زا  ناـمز  ماـما  نوچ  مه  هک  تفاتـش  هکم  هب  دوخ  میدـید  هکناـنچ 

راک باب  يوعد  رد  یگنرود  نیا  هحفص 419 ] دندمآ [ . هایـس  ياهشفرد  اب  اجنآ  زا  نامز  ماما  نارای  نوچمه  هتفر  ناسارخ  هب  نارگید 
شاینیـشناج هب  تسیراـییمن  يرادـنپ  نینچ  هک  يرگید  تشادـنپیم . ناـمز  ماـما  ار  وا  یکی  دـینادرگیم . ناـسآ  یخیـش  ناـیالم  هب  ار 

هتـساوخ و ادـخ  زا  ار  وا  ندـمآ  نوریب  هشیمه  هتخود  ادـیپان  ماـما  هار  هب  مشچ  نابـش ، نازور و  رتشیب ، لاـس  رازه  مدرم : اـما  تفریذـپیم .
شیور شیپ  رد  دـبایرد و  ار  ماما  نآ  نامز  هک  درکیم  وزرآ  لد  نورد  زا  یـسک  ره  و  دـندوب ، هتفگ  هجرف » هللا  لـجع   » راـب دـنچ  يزور 

دوب یندشن  دندیدیم  شـشوک  رد  وا  هار  رد  ار  ینایالم  هدش و  ادیپ  ماما  دندینـشیم  هک  نونکا  و  ددرگ ، هتـشک  وا  هار  رد  دنز و  ریـشمش 
دنزرف یتسیاب  نامز  ماما  هک  نیا  نآ  و  دـمآیم ، شیپ  يراوشد  کی  هک  تسا  تسار  دـنزیخنرب . شورخ  روش و  هب  دـنیاین و  ناـکت  هب  هک 

رگا هک  دوـب  هداد  هار  هدـینادرگ و  ناـسآ  شناوریپ  يارب  ار  يراوـشد  نیا  دـمحا  خیـش  یلو  دـیآ . نوریب  هکم  زا  دـشاب و  يرکـسع  نسح 
و دـناهدوب ، نایخیـش  زا  زین  مدرم  نایم  زا  باب  هب  ناگدـنورگ  زا  يرتشیب  هک  تسادـیپ  نینچ  دـنریذپب و  دزیخرب  نامز  ماـما  ماـن  هب  يرگید 
. دناهدیورگ وا  هب  مییوگب  ات  دـندوب  هدینـشن  وا  زا  ینخـس  هدـیدن و  ار  باب  دیـس  مدرم  تسه  هچ  ره  دـناهدرک . نانآ  زا  يوریپ  زین  نارگید 

شیاههتفگ زا  دید . ار  وا  یـسک  رتمک  هک  دنتـشاد  رود  مدرم  سرتسد  زا  دندروآ و  ینابهگن  ریز  هب  نایتلود  تسخن ، ماگ  زا  ار  باب  دـیس 
رد هک  تسا  يزیچن  اههتفگ  نیا  و  دوبیمن ، تسد  رد  هنوگنآ  زا  يرگید  ياهیفابیبرع  اـی  رثوک و  هروس  ریـسفت  زج  اـهزور  نآ  رد  مه 

ۀبطخ ناگنک 4 - یف  ۀبطخ  هدج 3 - یف  ۀبطخ  هیمالسالا 2 - ضیارف  یف  ۀیلدبعلا  ۀلاسر  - 1 [ . 279  ] دشاب ناشیا  ناکت  هیام  دیانه و  مدرم 
اعد و يوتحم  دراد  هبطخ  ناونع  هبنج و  رتشیب  هک  ـالاب  ياـههلاسر  رطفلادـیع . یف  ۀـبطخ  رهـشوبا 6 - یف  ناتبطخ  نیسحلا 5 - ۀبیـصم  یف 

هحفص 421 ] نیسحلا [ . ۀبیصم  یف  ۀبطخ  الثم : تسا ، هدش  هتشون  فلتخم  عطاقم  فلتخم و  عقاوم  رد  تسا و  تاجانم 
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دوهی اب  دنویپ  يارب  يرگ  یئاهب  زا  راذگ 

دوهی اب  دنویپ  يارب  يرگ  یئاهب  زا  راذگ 

هراشا

نیمزرـس نآ  رب  تیموـمیق »  » ماـن هب  هک  هدرک  یعـس  دوـمن  فرـصت  ار  نیطـسلف  ناتـسلگنا  هکنآ  زا  سپ  م   - 1922 ياـهلاس 1923 -  یط 
هتـسجرب ياهتیـصخش  زا  یکی  ودرون » سکام  . » دمآرب للم  هعماج  زا  نیطـسلف  تیمومیق  ذـخا  ددـص  رد  نیاربانب  دـنک  ظفح  ار  شذوفن 

لباـقتم تادـهعت  یقطن  نمـض  دـش ) سیـسأت  زاریــش  رد  يرنوساـمارف  یئانــشور  ژل  هـک  یلاـس  ناـمه   ) م لاـس 1919 -  رد  مسینوـیهص 
ام هک  دـیهاوخیم  امـش  دـیهاوخیم ، هچ  ام  زا  امـش  هک  مینادیم  ام  درک - : حیرـشت  ناس  نیدـب  ار  ایناتیرب  همکاح  تأیه  اهتسینویهص و 
اما میاهدامآ . ماظن  راوشد  تامدخ  نیا  ماجنا  يارب  میـشاب . کیدزن  رواخ  قیرط  زا  دنه  هب  امـش  هار  نابهگن  میـشاب . زئوس  لاناک  ناردـساپ 

مجنپ  ) اب ربارب  م  لاس 1920 -  لـیروآ  مجنپ  تسیب و  زور  [ . 280  ] میهد ماجنا  ار  فئاظو  نیا  میناوتب  ات  میـشاب  یتردق  دیهد  هزاجا  دـیاب 
هیئوژ زور 26  دروآ . تسدهب  ار  نیطسلف  تیمومیق  تسناوت  ناتـسلگنا  نیقفتم  یلاع  ياروش  يأر  هب  انب  ش ) لاس 1279 -  هام  تشهبیدرا 

هب دـشیم ، غالبا  دـحتم  للم  قاـفتا  عمجم  ياروش  قیرط  زا  هک  ار  ثحب  نیا  امـسر  ناتـسلگنا  ش ) هاـمریت 1301 -  لوا   ) م لاس 1922 - 
ینعی تسایمازلا ، دوهی  یلم  نوناک  لیکـشت  نیطـسلف  رد  هک  دوب  هدمآ  تشگ  رداص  تبـسانم  نیمه  هب  هک  ياهیعالطا  رد  تفرگ . هدـهع 
نوناک يراتخمدوخ  لالقتسا و  دیاب  میقم  تلود  هک  دشیم  هتفگ  روتـسد  نیا  رد  تفریم . رامـش  هب  تیمومیق  دافم  زا  یئزج  روتـسد  نیا 

دشاب و هتـشاد  يراکمه  یلم  نوناک  سیـسأت  رد  میقم  تلود  اب  دوهی  هک  دشیم  روآدای  يرازگراک  يهدام 4  رد  دـیامن . مهارف  ار  روبزم 
مهارف اهیدوهی  ناکـسا  ترجاهم و  يارب  ار  مزال  تاناکما  دیاب  ناتـسلگنا ) اجنیا  رد   ) میقم تلود  هک  دیدرگیم  رکذـتم  نآ  يهدام 6  رد 

نآ دافم  دـش و  رازگرب  ومر » ناس   » رد هک  یـسررب  نمـض  نیطـسلف  تیمومیق  ش  اـب 1309 -  ربارب  م  لاس 1920 -  رد  لاـح  ره  هب  دروآ .
[ . 281  ] دیدرگ باختنا  نیطسلف  یلاع  رسیمک  ناونع  هب  لئوماس » تربره  رس   » سپـس دش  راذگاو  ناتـسلگنا  تلود  هب  نیطـسلف  تیمومیق 
Samuel  ) لـئوماس تربره  میزادرپیم - : هطبار  نیا  یگنوـگچ  هب  دوـهی  اـب  ناـیئاهب  دـنویپ  طاـبترا و  ندـش  نـشور  يارب  اـج  نـیا  رد 

يدوـهی یفارـشا -  ياهداوناـخ  رد  لـئوماس  دوریم . رامـش  هـب  نیطــسلف  رد  یماـس ) بودـنم  اـی   ) یلاـع رــسیمک  نیتـسخن  ( Herbert
تالیـصحت اب  هک  تسا  يدوهی  ریزو  نیتسخن  تربره  لئوماس  دـمآ . اـیند  هب  دنتـشاد  هحفـص 422 ] یناگرزاب [  يهشیپ  هک  سکودـترا - 

رد هک  داد  هئارا  يدوـهی  تـلود  کـی  سیـسأت  رب  ینبم  ار  یحرط  لاس 1914  رد  تربره  لـئوماس  تفاـی . هار  ناتـسلگنا  یبهذـم  یتنس و 
يهدـنیآ دروم  رد  ار  یحرط  م ) اب 1915 -  ربارب   ) ش لاس 1294 -  رد  ورنیا  زا  دنک ، يرادـساپ  هقطنم  رد  مه  ناتـسلگنا  عفانم  زا  نمض 
ناملراپ هب  نیطسلف  رد  يدوهی  روشک  کی  سیسأت  نوماریپ  ار  يرگید  داهنشیپ  هلصافالب  داد و  ایناتیرب ، سلجم ، ناریزو  تأیه  هب  نیطسلف 
نایدوهی ات  دیآرد  ناتـسلگنا  هیامحلاتحت  روشک  تروص  هب  نیطـسلف  هک  دـیدرگ  رکذـتم  داهنـشیپ  نآ  رد  يو  تشاد  میدـقت  ناتـسلگنا 

هب نایدوهی  ترجاـهم  يارب  یئاـهتیولا  راتـساوخ  انمـض  يو  دـنزادرپب . نانیـشنيدوهی  یئاـپرب  كاـخ و  طـسب  نیمز و  دـیرخ  هب  دـنناوتب 
رد ناتسلگنا  یلاع  رسیمک  نیلوا  ناونع  هب  يوق  رایسب  يرامعتـسا  یتسینویهـص و  شنم  يوخ و  نتـشاد  تلع  هب  لئوماس  دیدرگ . نیطـسلف 
 - 1300  ) درم هللاءاهب -  نیشناج  نایئاهب و  ربهر  ءاهبلادبع -  یتقو  ءاهبلادبع  رس »  » يدوهی و تربره  لئوماس  رس » . » دش هدیزگرب  نیطـسلف 

فسأت و راهظا  گرم  نیا  هب  تبسن  هنایمرواخ  ياهروشک  رد  رقتسم  ایناتیرب  ياهیرگلوسنک  اههناخترافس و  یـسیلگنا ، نیرومأم  یـسمش )
ناتـسلگنا نیرومأم  ياههمان  فارگلت و  لیـس  دنتـسشن . گوس  هب  يدنفا  سابع  نداد  تسد  زا  مغ  رد  نایئاهب  رگید  دـندرک و  يدردـمه 

نیا راشتنا  درجم  هب  لیچرچ » نوتسنیو  رمستم   » ناتـسلگنا هاشداپ  ترـضحیلعا  تموکح  تارمعتـسم  ریزو  : » مینکیم هعجارم  نایئاهب  يارب 
تموکح تیلـست  يدردمه و  بتارم  هدومن  اضاقت  هل  مظعم  زا  دش و  رداص  لئوماس  تربره  رـسیماس  بودـنم  يارب  یفارگلت  یمایپ  ربخ 
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یسک نامه  « ] یبنلا تنوکیا   » و رصم ] یلاع  رسیمک   ] رصم یماس  بودنم  دیامن . غالبا  یئاهب  يهعماج  هب  ار  ناتسلگنا  هاشداپ  ترـضحیلعا 
یماـس بودـنم  يهلیـسو  هب  ار  شیوخ  تیلـست  تیزعت و  بتارم  زین  دوب ] ءاهبلادـبع  هب  بقل  ءاـطعا  رومأـم  ناتـسلگنا  تلود  فرط  زا  هک 

لیلج دئاق  نادقف  تبسانم  هب  ارم  يهنامیمص  تیلست  تیئاهب  يهعماج  و  يدنفا » سابع  ءاهبلادبع  رس   » ناگدنامزاب هب  رکذلاقباس ، نیطسلف ،
ریزو هحفـص 423 ] حرـش [ : نیا  هـب  تـسا  تـسد  رد  يرگید  دنـس  ناـیئاهب  عباـنم  زا  هـنیمز  نـیمه  رد  [ . 282 « ] دـیئامن غالبا  ناشردـقلا 

دنکیم اضاقت  افارگلت  نیطسلف  یماس  تودنم  لجا  ترضح  زا  لیچرچ  نوتسنیو  رتسم  ناتسلگنا  هاشداپ  ترضحیلعا  تموکح  تارمعتسم 
سابع ءاهبلادبع » رـس   » تلحر عقوم  رد  ار  اهنآ  تیلـست  يدردمه و  یئاهب  تئیه  هب  ناتـسلگنا  هاشداپ  ترـضحیلعا  تموکح  فرط  زا  هک 
تربره رـس  همه ، رب  مدقم  و  دندروآ ، ور  ءاهبلادبع ] رـس   ] دـیقف يهزانج  هب  مدرم  تیعمج  ماگنه  نیا  رد  [ 283  ] دـییامن غیلبت  يآ  ك ب 

يارب اصوصخم  دوخ  یشاوح  ءازجا و  اب  و  دنیوگیم : یماس  بودنم  رد  وا  هک  نیطـسلف  رد  سیلگنا  یلاع  رـسیمک   Sir رس دوب ، لئوماس 
عفانم رد  ءاهبلادبع  رـس  ( Sir  ) يهزانج عییشت  مسارم  رد  لئوماس  تربره  صخـش  یـسیلگنا و  تاماقم  تکرـش  دوب .» هدش  رـضاح  عییـشت 
نامز رد  هک  دراد  هراشا  ناتـسلگنا  یـسایس  نیرومأـم  زا  یکی  رادـید  هب  ریز  رد  تسا  هدـمآ  تیئاـهب  راـختفا  ناونع  هب  حوضو  هب  فلتخم 
تلود یـسایس  روسأـم  زروتـسا  دـلانور  رـس   ] نم هک  راـب  نیلوا  تسا : هتـسج  تکرـش  مـسارم  نآ  رد  هدوـمن و  تاـقالم  وا  اـب  يو  تاـیح 

زا سپ  هک  دوـب  یماـگنه  ینعی  یـسمش ] اـب 1279  ربارب   - ] لاس 1900 رد  مدـمآ  لیان  ءاهبلادـبع  ترـضح  تاقالم  كرد  هب  ناتـسلگنا ]
لوغشم اجنآ  رد  سیلگنا  یگدنیامن  یقرش  ریبد  تمس  هب  لیوب  يره  ياج  هب  هک  مدوب  هرهاق  راپسهر  هیروس  هار  زا  هینطنطسق  ناتـسلگنا و 

گنیلرویا يهلیسو  هب  هک  بناجنیا  ملق  هب  هیقرـش  راثآ   Orienta-tions سیلگنا يهورج  نمض  لاوحا  نیا  لیـصفت  مدرگ -  تمدخ 
تکرح رد  هسورگ  رب  راوس  اکع  هب  افیح  لحاس  رانک  زا  نم  ماگنه  نآ  رد  تسا -  جردنم  هدـش  رـشن  عبط و   Ivor Liblinks نستاو و 

زا ناشیا  هک  دعب  لاس  دـنچ  مدومن . فرـص  ءاهبلادـبع ]  Sir رـس روظنم  ! ] هدازآ یلو  روبـص ! سوبحم  اب  ار  یـشوخ  رایـسب  تعاس  مدوب و 
تیصخش هدومن و  لصاح  زچیگ » درل   » هب مرتحم  دوجو  نآ  یفرعم  لاح و  تبقارم  راختفا  نم  دندومن  ترفاسم  رـصم  صلختـسم و  سبح 

هحفـص دوشن [ .» لصاح  يریثأت  نینچ  يو  رد  هک  دوب  یـسفن  مادـک  دیـشخب و  يدـیدش  ریثأت  زچیگ ] درل   ] هدربماـن درل »  » رد ترـضح  نآ 
تموکح سیـسأت  رومأم  ارم  دش  هیروس  دراو  روصنم  رفظم و  هکنآ  زا  سپ  یبنلادرل  ات  درک  ادج  رگیدکی  زا  ار  ام  رگید  راب  گنج  [ » 424

يرییغت ناشیا  تانجو  رد  هکنیا  زا  فرشم و  يدنفا  سابع  رس  روضح  هب  مدیدرگ  هنیدم  دراو  هک  يزور  نامه  رد  دومن . نآ  عباوت  افیح و 
ترضح نآ  مدرکیمن . يراددوخ  شروضح  هب  فرـشت  زا  متفریم  افیح  هب  هک  عقوم  ره  مدیدرگ  دنـسرخ  فوعـشم و  دوب  هدشن  لصاح 
گرزب سکع  اب  اهنآ  هیلک  هناتخبدب  یلو  دومرف  هیده  نم  هب  ملق  نیکشم  طخ  مامـضنا  هب  ار  دوخ  یتسد  يابیز  طوطخ  زا  هنومن  ود  یکی 

لاس رد  ترـضح  نآ  هاگـشیپ  رد  نوزحم  یبلق  اب  ار  دوخ  مارتحا  عوضخ و  بتارم  نیرخآ  تفر ؛ نیب  زا  قیرح  رد  ناـشیا  يهدـش  ءاـضما 
رـس ياقآ  مدومن . ناشیا  میدـقت  متـشاد  تکرـش  ناشیا  يهزانج  عییـشت  رد  لئوماس  تربره  رـس  قاـفتا  هب  هک  یعقوم  رد  ینعی  م   - 1921

بهاذم و يهیلک  زا  بکرم  یتیعمج  هک  نیعیاشم  سأر  رد  ام  دیازفایم : ءاهبلادـبع  رـس  يهزانج  عییـشت  مسارم  دروم  رد  زروتـسا  دـلانور 
یگداس تیاـعر  اـب  سوفن  كرتشم  مارتحا  فسأـت و  راـهظا  هجرد  نیا  میتفر و  ـالاب  هتـسهآ  مدـق  اـب  ار  لـمرک  هوک  یبیـشارس  دوب  ناـیدا 

[ . 284  ] دوب هقباس  هب  الماک  نم  رطاخ  رد  هداعلاقوف 

ءاهبلادبع نیشناج  يدنفا  یقوش 

هکنآ زا  لبق  تفرگ . رارق  نآ  سأر  رد  يدـنفا  یقوش  هک  دوب  هدـش  یحارط  ساسا  داینب  هیاپ و  تهج  اـقیقد  هدـش  يزیرهماـنرب  دـنویپ  نیا 
رد يراکنا  لباقریغ  دنتـسم و  عبنم  هک  اجنآ  زا  دراد و  ترورـض  يدنفا  یقوش  ءاهبلادبع و  یعقاو  يهرهچ  تخانـش  میوش  ثحب  نیا  دراو 

یعقاو تریـس  یئاهب  ناربهر  زا  یبیجع  رارـسا  حیرـشت  نمـض  رد  ات  دوشیم  دانتـسا  كردـم  نآ  هب  اـجنیا  رد  تسا  سرتسد  رد  دروم  نیا 
اب نم  تسخن  ياهزور  رد  ءاهبلادـبع  ياههداون  ناـیم  رد  هحفـص 425 - ] دیوگیم [ : شتارطاخ  رد  یحبـص  میـسانشب : یبوخ  هب  ار  نانآ 
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هتـسویپ تشاد و  مک  يدرم  يوخ  میوـگب  امـش  يارب  تسرد  مناوـتیمن  هک  دوـب  ياهژیو  داـهن  تشرـس و  ياراد  وا  مدـش و  انـشآ  یقوـش 
رد هک  روان  ناـیئاهب  زا  یکی  دـنزرف  يدادـغب  ءایـض  رتکد  وا و  اـب  یبش  دـنک ! شزیمآ  یتسود و  دـنمورین  ناـناوج  نادرم و  اـب  تساوخیم 

دننکیم هکی  ناناوج  هک  یئاهیخوش  میدوب و  مه  درگ  اکع  رد  دوب  هدمآ  افیح  هب  ءاهبلادـبع  رادـید  يارب  دوب و  یکـشزپ  شراک  اکیرمآ 
نم هدرک ... یتسیاشان  راک  ایـض  رتکد  مدـید  تشگزاب  رد  متـشگزاب  متفر و  نوریب  قاـتا  زا  يراـک  يارب  نم  وگتفگ  ناـیم  رد  میدرکیم ،

يهدـننام هدـب !! ناشن  يراد  يدرم  مه  وت  رگا  تفگ  درک و  نم  هب  ور  یقوش  ینکیم ! هک  تسا  يراـک  هچ  نیا  رتکد ! متفگ : متفـشآرب و 
تـشذگرس نیا  يروآدای  زا  دـنچ  ره  دـشاب ». هتـشاد  يدوبمک  دـیاب  هک  متفایرد  مدـید و  مدینـش و  وا  زا  راـب  دـنچ  اـهراک  نانخـس و  نیا 

دینادـب دیـسانشب و  بوخ  ار  یقوـش  هک  مراد  يدـنمزاین  نوـچ  یلو  تفگ  ار  نانخـس  نیا  يراـچان  هب  زج  دـیابن  هک  منادیم  ماهدـنمرش و 
هن دروآ . امـش  هب  نانز  زا  هن  تشاذگ و  نادرم  جر  رد  هن  ار  اهنیا  دوشیمن  هک  نانچ  دنراد  یتساک  مک و  نامدرم  هنوگ  نیا  ياهدـننامه 

تـسا ياهژیو  ياهيدنبلد  اهمدآ  هنوگنیا  رد  ار . نادرم  ینابرهم  يرایـشوه و  درخ و  هن  دـنراد و  ار  نانز  يزرورهم  یگتـسبلد و  هیوب و 
شنک اـب  دـناباوخیم و  تخت  يور  ار  يدرم  یکـشزپ  ترک  یهاـگ  هک  دیاهدینـش ؟ منادیمن  دربـب . یپ  نآ  هـب  ناـسنا  تـسا  راوـشد  هـک 
تـسا نانز  يوخ  ياراد  تسا و  سراـن  یلو  دراد  يدرم  يهرکیپ  هک  یمدآ  مه  دـیامنیم و  درم  ار  ینز  اـی  دـنکیم و  نز  ار  وا  یکـشزپ 
هکنیا دشیم  يولهپ  کی  شرایع  دروخیمرب و  یئاناد  کشزپ  ترک  هب  یقوش  یناوج  رد  شاک  يا  دوزفا . شیدرم  يورین  رب  هک  دوشیم 

دروآیم و دای  هب  شیوخ  ینابهگن  شرورپ و  رد  ار  ردام  جنر  هن  دروخیم ، رهاوخ  ردارب و  هودنا  هن  دراد و  ردپ  هب  یگتـسبلد  هن  دـینیبیم 
تـسا رود  هب  يرایـشوه  زا  هک  دریگیم  اههناهب  تسین ، دنمدرخ  درم  راک  هک  دهدیم  اهنامرف  تسا ؛ راذگـساپس  ار  ناشفناج  ناتـسود  هن 
گرم زا  شیپ  هاـم  دـنچ  هک  نآ  اـت  میدوـب  مه  اـب  اهـشدرگ  رتـشیب  رد  مدوـب و  تسود  یقوـش  اـب  نم  دریگیم . همـشچرس  اـج  نآ  زا  همه 

اب يوگتفگ  شزیمآ و  یگنوگچ  رد  ءاهبلادبع  روتـسد  هتـسویپ  و  میتشاد ، یـسیونهمان  رگیدکی  اب  اهزور  نامه  تفر و  ندنل  هب  ءاهبلادـبع 
زا نخـس  تشون  شیارب  ءاهبلادبع  طخ  اب  هک  ياهمان  رد  هک  مراد  هحفص 426 ] دای [  هب  بوخ  دسریم . وا  هب  نم  تسد  يهتـشون  اب  مدرم 
زا روسفورپ  هاگ  ره  درواین و  نایم  یئاهب . نیئآ  شیک و  زا  نخـس  دـنیبیم  ار  وا  هک  یهاـگ  تفگ : دروآ و  ناـیم  هب  نوارب  دراودا  روسفرپ 

مینادیم نامدرم  هدنهدشرورپ  هدیدنـسپ و  ياهيوخ  داتـسا  ار  ءاهب  ام  دیوگب  خـساپ  رد  دـینادیم  هچ  ار  وا  امـش  دـیوگب  دیـسرپب و  ءاهب 
اب طابترا  رد  دیاین . رد  روج  نانآ  شزماب  هک  دیوگن  يزیچ  دـشاب و  نیبکیراب  نارگید  اب  دوخ  يوگتفگ  رد  هک  دومرف  مه  چـیه و  رگید 

یمارگ ار  ءاهب  دوخ  ردپ  ءاهبلادبع  میزادرپب ...« : یحبـص  نابز  زا  میوش : انـشآ  ءاهبلادـبع  یعقاو  يهرهچ  اب  تسین  بسانمیب  باتک  ثحب 
زا ءاهب  نوچ  و  درکیمن . يدننامه  وا  اب  يراک  چیه  رد  تسناوتیم  هک  اج  نآ  ات  دناوخیم و  وا  يهدنتسرپ  هدنب و  ار  شیوخ  تشادیم و 
زا دنک  راتفر  ردپ  دننام  هک  تساوخیمن  ءاهبلادبع  تشونیم . تفگیم  هک  نانچمه  ار  شنانخس  هک  تشاد  هژیو  يهدنسیون  تسخن  زور 
زا دنام . هدیمخ  داتفا و  راک  زا  شتسار  تسد  کچوک  تشگنا  رگید  دنوش  دای  یگدنسیون  يدایز  زا  ات  تشونیم  دوخ  ار  اههمان  ورنیا ،
هاگ دنچ  ره  دنیزگرب  ياهدنـسیون  دوخ  يارب  دهدن و  هار  دوخ  هب  ار  نتـشون  جنر  رگید  هک  دندرک  تساوخرد  شناتـسود  ناسک و  ورنیا 

: متفگ یناوتیم ؟ ینادیم و  یـسیوندنت  تفگ : تساوخ و  ارم  دادـماب  زور  کی  داـتفا  [ 285  ] نم مان  هب  کشپ  اـت  تفرگیم  ياهدنـسیون 
بـش ره  هک  میتفر  یقاطا  هب  مه  اب  متفاتـش  شدزن  هب  مدروآ و  تسد  هب  ياهدود  تاود  اب  ذغاک  گرب  دنچ  رایب . رازفاتشون  تفگ : يرآ .

. دوب شناوریپ  زا  يرایسب  ياههمان  شیولهپ  رد  دومرف و  نتسشن  دوخ  ربارب  رد  ارم  تسشن و  تکمین  يور  رب  درکیم . یئاریذپ  ناتسود  زا 
نوچ متـشونیم  نم  هناگادج  یگرب  رب  ار  کی  ره  دادیم و  خساپ  دناوخیم و  ار  اههمان  کی  کی  سیونب ! تفگ : درک و  اهنآ  هب  یهاگن 

هداتسیا متـساخرب و  ياج  زا  وا  نتـشاد  یمارگ  ساپ  هب  زین  نم  داتفا . هار  هب  قاتا  رد  تساخرب و  ياج  زا  متـشون  نم  داد  خساپ  ار  همان  دنچ 
هحفـص 427] زور [  مین  کیدزن  اـت  متفریذـپ ، ار  شیاـمرف  نیـشنب ! وت  دومرف : دـید ، نینچ  ارم  اـت  متـشونیم ؛ ار  شنانخـس  تسد  يور  رب 
: تفگ درک و  نم  هب  یهاگن  سپـس  مداد  مدرک و  هتـسد  هدـب . نم  هب  نک و  هتـسد  ار  همه  تفگ : هاـگنآ  داد ، خـساپ  ار  يرایـسب  ياـههمان 
داد و نم  هب  دوب  هدیشک  کی 9  ره  يالاب  رب  دوب و  هدـنارذگ  هک  ار  يزورید  ياههمان  رگید  زور  دادـماب  مرادـن . يراک  وت  اب  زورما  رگید 
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راک رگید  تخادرپ  هتشذگ  زور  دننام  هتسیاب  ياهروتسد  اهراتفگ و  ناگدنـسیون  اههمان و  خساپ  هب  زاب  و  نک ؛ سیونکاپ  ار  اهنیا  تفگ :
مدوب و یگدنـسیون  راک  يهدامآ  ءاهبلادـبع  هاگـشیپ  رد  زورمین  ات  دادـماب  زا  زور  ره  اهمتام  اهنـشج و  هنیدآ و  ياهزور  زج  دـمآرد ، نم 

نم یگدنـسیون  زا  ءاهبلادـبع  مدربیم . شدزن  هب  متـشاذگیم و  تکاـپ  رد  مدرکیم و  سیونکاـپ  ار  شیپ  زور  ياـههمان  زورمـین  زا  سپ 
وا دوب ، مرگرـس  يارـسهچغاب  رد  اـههمان  خـساپ  هب  يزور  تفگیم : هاـگ  هب  هاـگ  ار  هتکن  نیا  دوخ  ياـههمان  رد  دومن و  يدونـشخ  اـهراب 

موریم و هار  نونکا  مزاسمد و  نارای  دای  اب  ماش  ات  ماب  زا  : » دیـسر اج  نیا  هب  نخـس  متـشونیم  نم  تفگیم و  وا  شلاـبند . نم  تفریم و 
یتـسرد و یتـسار و  تسخن  ماـگ  زا  متفرگ و  تسد  هب  ار  اـهراک  يهتـشر  هتفر  هـتفر  دزادرپیم ». شراـگن  هـب  نـم  یپ  زا  یحبـص  باـنج 

زین ار  یگداوناخ  ياهزار  هک  اجنآ  اـت  درکیمن  ناـهنپ  هدیـشوپ و  نم  زا  يزیچ  مه  ءاهبلادـبع  مدرک . دوخ  يهشیپ  ار  راـک  رد  یگتـسبلد 
هدیباوخن و نآ  رد  تسیچ و  باوختخر  هتسنادیمن  یگلاس  ود  یس و  ات  وا  هک  تفگیم  میارب  دوخ  نتفرگ  نز  زا  يزور  تفگیم : میارب 

راـتفرگ یئوشاـنز  زا  سپ  یلو  مدیـشکیم  دوخ  يور  هب  متـشاد  هک  ینیتسوپ  ناتـسمز  رد  مدربیم و  رـسهب  يدمـش  اـب  ناتـسبات  رد  دوزفا 
يهناخ هب  هناخرفاسم  زا  تسخن  ارم  دـمآیم  نم  دزن  هب  اهیناگدرپس  اههمان و  دـش و  نم  هب  يهدرپس  همه  اـهراک  نوچ  مدـش . باوختخر 

هب اهزور  نآ  هک  دوخ  کچوک  رتخد  مناخ  رونم  يارس  هب  يدنچ  زا  سپ  شنز و  رهاوخ  رسپ  یناهفصا  هللا  تیانع  دوخ  ناشیوخ  زا  یکی 
همه درک و  شزاون  دناسر و  هیاپ  نادب  ارم  ءاهبلادبع  نوچ  مدـنام . هناخ  نآ  رد  مدوب  افیح  رد  هک  يزور  ات  نم  داد و  ياج  دوب  هتفر  رـصم 
نیا راوازـس  ناوج  نیا  هک  دندروخیم  یگتخاس  ياهسوسفا  دندش و  کش  راچد  هتـسد  کی  دـش  راوشد  نم  رب  راک  درپس  نم  هب  ار  زیچ 

نارورـس ناهاشداپ و  هاـگ  هسوب  ار  یهایـس  گنـس  یهاـگ  دوخ  یئاـناوت  ندومن  يارب  ادـخ  درک  دـیاب  هچ  یلو  تسین  تخاون  رهم و  همه 
شربارب رد  ار  ناگتـشرف  هک  دوب  كاخ  یتشم  زج  مدآ  رگم  تسوا  زا  تسه  هچره  دزاـسیم  یمارگ  مدرم  مشچ  رد  ار  یئاونیب  دـنکیم و 

: دنتفگیم هحفص 428 ] يراوخمغ [  مان  هب  رگید  يهتـسد  دندوهج !! نایئاهب  رتشیب  میدید  میدیـسر  هک  نادمه  هب  دومرف . نداتفا  كاخ  هب 
اج نیا  رد  هک  اهنیا  ینادیمن  وت  يدربیم ، يدروآ  هکنانچ  ار  دوخ  يهزیکاپ  شیک  نیئآ و  يدـمآیمن و  اج  نیا  هب  شاـک  یحبـص ! يا 

يزوسلد دومنیم و  يزرورهم  یتسود و  تفگیم و  ینخـس  سک  ره  دـنرادن . دـنرود  اـجنیا  زا  هک  ار  یناـسک  يدازآ  یکاـپ و  دنتـسه 
دهدن و تسد  یـشزغل  ات  دوب  رایـشوه  دیاب  رایـسب  تسا  هنیئآ  يور  رب  نتفر  هار  دننام  اج  نیا  رد  ندنام  تفگ : ناتـسود  زا  یکی  درکیم .
دوب و ءاهبلادبع  نادزار  رادیارس و  ناجیابرذآ و  مدرم  زا  هک  مدش  تسود  انشآ و  اقآ  لیعمـسا  مان  هب  يدرم  اب  نایم  نیا  رد  دنکـشن . هنیئآ 

دندش هاگآ  دوز  دهد ، ماجنا  تسرد  تسناوتن  یلو   ) دیرب ار  دوخ  يولگ  مه  ءاهبلادبع  تشذگرد  زا  دعب  دنتـشادیم و  یمارگ  ار  وا  همه 
ناشن یـشوخ  يور  نارگید  هب  ایلع  يهقرو  شرهاوخ  ءاهبلادـبع و  هب  زج  درم  نیا  دوب ) هدـنز  مه  لاس  ود  یکی  اـت  دـندرک و  شناـمرد  و 

میوگب وت  هب  ینانخـس  دیاب  يدش  ام  يدـنوادخ  رادزار  مدـمه و  يدـنام و  اجنیا  نوچ  تفگ : نم  هب  يزور  درکیمن . ینتورف  دادیمن و 
زا ار  وا  داتفا و  یقوش  تسد  هب  راـک  نوچ  یقوش : يهیـضق  رـس  رب  میدرگیم  زاـب  زیواتـسد ... يدـید  یـسک  زا  يزیچ  رگا  سپ  نیا  زا  هک 

داصتقا حلاص  ازریم  وا  زا  سپ  و  تشاگن . اهرتفد  زین  وا  دش و  یناملـسم  شیک  وریپ  یتسرد  یتسار و  هب  تشگرب و  وا  زا  تخانـش  کیدزن 
دیـس هب  لاس  هس  ود  هاگنآ  درک  هتـسکشلد  اـهر و  ار  وا  تساـخرب و  زیتس  هب  نید  نیا  رـس  رد  ردـپ  اـب  دـش و  یئاـهب  هغارم  رد  هک  [ 286]
هدید اهیگراوآ  دوب و  هدیشک  اهجنر  شیک  نیا  هار  رد  هکنآ  اب  دش  هاگآ  یقوش  هدیدنـسپان  ياهیوخ  هب  نوچ  داتفا و  هار  هب  یمق  هللادسا 

میهاوخب رگا  هک  نارگید  نینچ  مه  تشون . زین  يرتفد  دـش و  هاگآلد  يدرم  تشگرب و  دوخ  تسخن  هاـگیاج  هب  زاـب  هدـناجنر  ار  ردـپ  و 
رد دنتـشگ  رازیب  هدیمر و  یقوش  زا  دندش و  ادیپ  ناریا  رد  هک  دندوب  یناسک  اهنیا  دـش . دـهاوخ  زارد  رود و  میربب  ار  ناشمان  کی  کی 

یئامنهار مدرم و  يهشیدنا  رد  دننیشنب و  ياهشوگ  رد  دنتساوخن  یلو  دندیدنـسپن  ار  یقوش  ياهراک  هک  دندوب  یناسک  زین  ناریا  زا  نوریب 
زا دنمـشناد  نیا  بارهـس . دـمحا  ازریم  تساهنآ  زا  دنتـشادرب  نامدرم  شرورپ  شزومآ و  رد  يدـنلب  ياهماگ  دنتـساخرب و  دنـشابن  ناشیا 
زا تفر  اکیرما  هب  ءاهبلادبع  هک  یئاهوزر  رد  دوب  افیح  اکع و  رد  يدـنچ  دـمآ و  نوریب  رهـش  زا  یناوج  راگزور  رد  تسا  ناهفـصا  مدرم 

تشگزاب و افیح  هب  ءاهبلادـبع  نوچ  درکیم و  ینامجرت  یـسیلگنا  نابز  هحفـص 429 ] هب [  ار  شنانخـس  هک  دوب  یناسک  زا  وا و  ناکیدزن 
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اهراتفگ و زا  یئاهرتفد  دوخ  طخ  هب  دـش و  وا  نانخـس  اههمان و  نتـشون  مرگرـس  وا  نامرف  هب  اـفیح  رد  تفرگرد  یناـهج  نیتسخن  گـنج 
اکیرما هب  رگید  راب  ءاهبلادـبع  نامرف  هب  تسـشنورف  گنج  شتآ  نوچ  مدـید و  افیح  رد  ار  اهنآ  نم  هک  درک  هتـسارآ  ءاهبلادـبع  ياـههمان 

مدرم هک  یئاهروتسد  شرتسگ  زج  درکیم و  مهارف  ار  دوخ  راگدنوادخ  داتـسا و  يدونـشخ  هتـسویپ  تخادرپ و  راک  هب  اجنآ  رد  تفر و 
هحفـص تشذـگرد [ . ءاهبلادـبع  ات  دوبیم  اکیرما  رد  نانچ  مه  تشادـن و  ياهماک  دـناسرب  یتشآ  شیاسآ و  یـشوخ و  یناـبرهم و  هب  ار 

[ 431

یئاهب ناغلابم  نیرت  هتسجرب  زا  یمالک 

هراشا

زا سپ  ار  هیردـلا » بکاوک  : » باـتک هراوآ  نیـسحلادبع  ازریم  هیردـلا و ... بکاوک  يهدـنراگن  یئاـهب : ناـغلابم  نیرتهتـسجرب  زا  یمـالک 
رد ات 1921 م ، ياهلاس 1918  رد  يدـنفا  سابع  میقتـسم  رظن  روتـسد و  هب  انب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  ءاطغلا » فشک   » نتخوس هک  یئـالخ 
هب یئاهب  يامعز  صاخ  هجوت  دروم  و  هدیزگرب ، ناغلبم  زا  هراوآ  نیـسحلادبع  ازریم  دومن . فیلأت  میظنت و  تیئاهب  نایعدـم  هیباب و  خـیرات 
رد ناشیا  يرما  هب  نآ ، تسخن  دـلج  ود  يدـنفا  سابع  یئاهن  بیوصت  زا  سپ  هیئاهبلا » رثآم  یف  هیردـلا  بکاوکلا   » باتک تفریم . راـمش 

نینثالا 20 موی  یف  : » داتفا روکذـم  باتک  رخآ  رد  هک  رکذـت  نیا  اب  يرطـس ، يهحفص 25  رد 575  لوا : دلج  تفای . راشتنا  پاچ و  رـصم 
رد 347 مود : دـلج  رـصم .» ۀـظفاحم  راوج  هب  هداعـسلا  ۀـعبطم  هب  يدالیم  ربمتپـس 1923  قباـطم 3  هیرجه  هنــس 1342  مارحلا  مرحم  رهش 
و يدنفا ، سابع  گرم  زا  سپ  اهدعب ، یلو  دیدرگ . رشتنم  رصم  نایئاهب  یناحور  لفحم  زا  پاچ  یمسر  زاوج  اب  ق ، رد 1342 ه - هحفص ،

كرت دوب ، هدروآ  تسدهب  تیئاهب  يهنیمز  رد  هک  یئاهیهاگآ  براجت و  اـب  هراوآ ، نیـسحلادبع  ازریم  يدـنفا ، یقوش  ندـمآ  راـک  يور 
نیسحلادبع ازریم  مان  اب  تیئاهب ، زا  هراوآ  تشگزاب  زا  سپ  تشگزاب . يرشعینثا ) يهعیـش   ) دوخ يدادجا  ءابآ و  نید  هب  و  درک ، تیئاهب 

: باتک ور  نیا  زا  و  تخاـس . فوشکم  ار  تیئاـهب  ياـههلیح  نآ  رد  هک  دروآرد . شراـگن  هب  لـیحلا » فشک   » ناونع تحت  یباـتک  یتیآ ،
یلحم یلم و  لفاحم  یقوش و  فرط  زا  تفریم ، رامـش  هب  ءاـهب  باـب و  عیاـقو  خـیرات  عجارم  نیرتمهم  زا  یکی  هک  وا ، هیردـلا » بکاوک  »
رابتعا بلـس  نآ  زا  امـسر  و  يروآعمج ، روکذـم ، باتک  تحـص  رد  يدـنفا  سابع  تادـییأت  تاحیرـصت و  مامت  فالخرب  ناریا  ناـیئاهب 
دیدرگ هناهاش  كرابم  تاذ  هجوت  دروم  هدینارذگ  هادف  انحاورا  یهاشنهاش  تکوش  يوق  تردق  دق  ترـضحیلعا  هحفص 432 ] دندرک [ .
سیئر دـنکیم . غالبا  یلاعبانج  هب  تبـسن  ار  هناکولم  محارم  رمالا  بسح  دـنا  هدومیپ  هار  نیا  رد  هک  یتامحز  زا  ینادردـق  قیوشت و  يارب 

بلس عبتلاب  لیحلا  فشک  فیلأت  هاگتـسد و  نآ  زا  هراوآ  تشگزاب  قحلا  روهظ  باتک  2 پ : یهاگرد 5 /  یتکلمم  هیمظن  تالیکشت  لک 
روهظ موس  دلج  رد  منادیمن  دنام . یقاب  رادافو ، راگزاس و  رگید  يرثا  پاچ  نیودـت و  هب  جایتحا  درک و  هیردـلا  بکاوک  باتک  زا  رابتعا 

جـیورت و رد  تخاس و  فرـصنم  راک  بیقعت  زا  ار  وا  هک  دـش  هدـید  یلاکـشا  ای  یتصقنم  هچ  یناردـنزام  غلبم  هللادـسا  ازریم  فیلأت  قحلا 
رد هک  یمدق  نیلوا  لوا  مدق  هحفص 434 ] دندرک [ ! مومسم  ار  وا  و  287 !؟ ] .« ] تفرن راک  هب  یـششوک  نادنچ  باتک  نیا  راشتنا  عیزوت و 
رد یئاکیرمآ  مکلم  شیـشک  اب  هکنادنچ  نارگید  راتفر  راتفگ و  زا  شواک  رد  دوب  قیقحت  تدهاجم و  مدـق  تشادرب  شیوخ  بولطم  هار 

هدروآ نایب  يرایـسب  ثحابم  داد و  همادا  ار  یتسود  هدرکن  اورپ  دـش و  دوخ  نادـیرم  تمالم  دروم  هک  يروطب  دومن  تسناؤم  تفلا و  دزی 
نید صخـش  هک  درک  نیقی  تخادرپب و  وا  نانخـس  لد ز  تبقاع  هک  تخانـش  زغمیب  هداس و  ار  روکذم  شیـشک  نانخـس  يردقب  هرخالاب 

تسا تداعس  ریخ و  لفاک  تمکح و  هفسلف و  نمـضتم  لوصا و  عورف و  يواح  لوقنم و  لوقعم و  عماج  هکیمالـسا  تناید  زا  رتهب  هاوخ 
نیدـلا لاـمج  دیـس  موـحرم  لاـح  زا  سـسجت  رد  مدـق  نیلوا  هدـمآرب  نیددـجتم  زا  صخم  ماـقم  رد  سپـس  تـسج  دـنهاوخن  ار  یتناـید 

مالـسا و داحتا  هتـشر  رد  دیـس  هک  تسناد  دش و  نیبکین  راوگرزب  دیـس  نآ  هب  تبـسن  دنچ  ره  و  دـمآرب . هارث  باط  یناغفا )  ) يدابآدـسا
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هچ تخاس  دهاوخن  يراک  نآ  ددجت  مالسا و  يارب  وا  هک  تسناد  وا  يرادمتسایـس  رب  یهاگآ  زا  سپ  یلو  دنکیم  راک  نآ  ماوق  ددجت و 
هناودـنه ود  نیا  اـصوصخ  تشادرب  ناوتن  هناودـنه  ود  تسدـکی  اـب  مدرم  لوقب  تسا و  اـت  ود  یـسایس  حلـصم  اـب  یبهذـم  حلـصم  میتفگ 

هک مدرک  نیقی  المجم  ود  ره  طاقـسا  يارب  تسا  یفاک  لکـش  فلاخت  نامه  زارد و  يرگید  تسا و  درگ  یکی  هک  تناـید ) تسایـس و  )
هکنانچ دش  دهاوخن  قفوم  درادرب  یمدق  مه  یبهذم  تاحالصا  رد  رگا  یبهذم و  هن  تسا  یـسایس  تاحالـصا  طخ  رد  رتشیب  موحرم  دیس 

حور رب  هک  درادیم  مولعم  تسا و  سیدقت  لباق  وا  تین  یلو  تشگن  قفوم  دهد و  حالصا  ناملسم  ودنه و  نیب  هک  دیـشوک  دنه  رد  اهتدم 
یـسلجم و رب  هلمح  زج  افاصنا  مدرب و  ینامرک  ناخاقآ  ازریم  تاملک  رد  يرـس  يدـنچ  زا  سپ  المجم  دوب  هاگآ  ود  ره  تناید  تساـیس و 

یفرعم رد  هنافـسأتم  تسا و  سابتقا  هک  تاملک  هراپ  نانوی و  هنهک  ياههفـسلف  یهاگ  يدـنفا و  سابع  یئاهب و  زا  داـقتنا  مالـسا و  ياـملع 
نایب هفسلف  رد  دنچ  یمایا  هدوبن  یبهذم  تاحالصا  رکف  رد  اساسا  زا  هک  متسناد  هجیتن  رد  متفاین و  يزیچ  رگید  دش  لامها  مه  ناگدنیوگ 

هتشادن و تیلها  اریز  هدادن  ناشن  یحالصا  هار  هرخالاب  هدرک و  قیفلت  یتاملک  رابخا  بتکب  رخسمت  رد  یتقو  هتشون و  اهزیچ  باب ) باتک  )
ار مبلق  ترارح  هک  مشاـب  هتخانـش  ار  يددـجم  حلـصم و  هـک  مدوـب  لـیام  هراوـمه  مدرک و  رظنفرـص  زین  وا  هـبکرم  هدرفم و  تاـملک  زا 

مدق متفر ؟ ارچ  مدمآ و  ارچ  میوگب  دـیاب  هک  تسا  مود  مدـق  نیا  مدرک و  دروخرب  یئاهب  نطاب  دـب  رهاظ و  شوخ  رماب  هکنآ  ات  دـناشنورف 
ضارتـعا هک  میوـگب  دـیاب  سپ  دـننکیم  بجعت  ناوـنع  نیا  زا  ناگدـنناوخ  هتبلا  متفر )؟ ارچ  مدـمآ و  ارچ   ) تیئاـهب فوـخم  يداو  مود :

هلجم رد  تسا  کحـضم  تیئاهب  زیچ  دننام  هک  ار  کحـضم  لاؤس  نیا  هچرگ  یتفر ؟ ارچ  يدمآ و  ارچ  دناهتفگ  تارکب  هک  تسا  نایئاهب 
نامگ ار  امـش  هچ  ره  مدـمآ و  اذـل  داتفا  ناـمگ  ارم  دوب  نیقی  ار  امـش  هچنآ   ) ماهتفگ باوج  نینچ  لاـمجا  هحفـص 435 ] روطب [  نادکمن 

دیلب نامهفن  هیانک  ات  درک  لصفم  دـیاب  ار  لمجم  نیا  یلو  متفر ) اههدـید  رثا  رب  مدـمآ و  اههدینـش  رثا  رب  اب  متفر  اذـل  دـش  نیقی  ارم  تسین 
متخانش ار  مالسا  ناریا و  دسفم  هکنآ  يارب  منتفر  متسجیم و  ار  مالسا  ناریا و  حلصم  هک  دوب  نیا  يارب  مندمآ  میوگیم  نیا  رب  ءانب  دنمهفب 
نیدـب فداصت  ضحمب  ناریا ) حلـصم  باب   ) دوب یئاکیرما  نوسکج  رتسم  باـتک  زا  هلمج  نیا  درک  هجوتم  تیئاـهب  هب  ارم  هک  يزیچ  لوا 
تاملک هنوگنآ  نایناریا  صخالاب  نایقرـش  ام  عادـخا  لافغا و  ضحم  هک  مدرکن  روصت  هدـش و  علاط  مدوصقم  سمـش  مدرک  نامگ  هلمج 

منهذ رد  يرید  زا  هک  ناریا  حلصم  هملک  اذهل  تسا  نیملـسم  نیب  تتـشت  هقرفت و  ناگدنـسیون  هنوگنآ  دوصقم  اهنت  هدش  رـشن  لامعتـسا و 
دعب هک  اهنآ  لاثما  ـالاکین و  ویـسم  يوسنارف و  ونیبوگ  تنک  ياـهریرقت  یـضعب  زا  زاـب  درک و  تلـالد  يواـک  جـنک  رب  ارم  تشاد  ناـجلخ 

مرکف دـناهدیناجنگ  دوخ  تافیلأت  یط  رد  ار  اهنآ  دـنراد  قرـش  رد  هک  يدـصاقمب  رظن  هدوب و  یئاهب  نیغلبم  ملقب  ناشتالاقم  همه  مدـیمهف 
نابیرغ هتفیرف  هتفیـش و  هک  دوب  عالطامک  ناناوج  زا  یخرب  زورما  تلاح  دـننام  نم  تلاح  زورنآ  متـشگ . ممـصم  قیقحت  رب  دـش و  تیوقت 

هیور نآ  رب  انیع  دنریذپیم  دش  نایبرغب  بوسنم  هک  نیمه  تسا  نونکم  نآ  هدرپ  ریز  رد  هلیح  هچ  دنمهفب  هکنیا  نودـب  ار  راتفگ  ره  هدـش 
رد دـیاب  هک  یبهذـم  تاحالـصا  يایلوخیلام  یفرط  زا  نایبرغ و  تعنـص  ملع و  یئوگتـسار و  ندـمت و  یگتخابلد  یفرط  زا  ـالمجم  مدوب .

باتک تسا  یئاـهب  مدوب  هدینـش  هک  یتشدرز  رفنکی  زا  کـنردالب  یئاـهب و  رما  رد  قیقحتب  داد  قوس  ارم  رکف  ود  نیا  دوش  يراـج  مالـسا 
ریثأت نم  رد  يهرذ  ردـقب  بتک  نیا  يهعلاـطم  یلو  يداو  تفه  ناـفیا و  دـئارف و  دـننام  داد  نمب  ار  تارـضح  بتک  یـضعب  وا  متـساوخ و 

ار هروکذـم  بتک  مدوخ  یگداس  یلایخیب و  بسح  رب  هک  دوب  نیا  دـش  هک  يزیچ  طقف  تخاس  نوهوم  مرظن  رد  ار  یئاهب  رما  رتشیب  هدرکن 
دوب هدش  بوصنم  تعامج  ماما  هب  تفت  رد  هدمآ و  فجن  زا  دوب  یلاس  هس  ود  هزات  هک  يدزی  رافغلادبع  جاح  دلو  زامنشیپ  نیـسح  خیـشب 

رب روکذم  خیش  یلو  میـسیونب  باوج  ار  هروکذم  بتک  هدرک  ازـسب  یتمواقم  راکفا  لدابت  هجیتن  رد  ات  مدروآ  نایمب  یتاثحابم  مداد و  هئارا 
رد دز و  تمیالم  زا  مد  تولخ  رد  دنک  فرصت  ارم  یفرـصتم  تافوقوم  دجـسم و  هدرب  نایم  زا  ارم  تایثیح  دوب  لیام  هک  یلحم  تباقر  رثا 

طیحم زا  ارم  یهاوخن  یهاوخ  داتفین و  رثؤم  مدرک  عافد  نم  هچره  سپ  نآ  زا  داد و  تبـسن  یئاهب  بهذـمب  ارم  هدـمآرب  ربنم  رب  نم  تایغ 
ترجاهم هب  نم  راک  هرخالاب  دـندوشگ و  شوغآ  نایئاهب  دـندز  یئافق  نیملـسم  هچره  اریز  تخاس  یکیدزن  یئاـهب  طـیحمب  رود و  مالـسا 
هدنراگن يرجه  مرحم 1320  رد  موس  مدق  دنتفرگ . تبحم  شوغآ  رد  مکحم  ارم  دندرک و  نایاش  ياهلابقتسا  نایئاهب  اج  همه  رد  دیشک و 
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ار اسؤر  یماسا  یتح  هک  دوب  ربخیب  تیئاهب  تیباب و  زا  يردـقب  هحفـص 436 ] هکیتلاح [  رد  دومن  ترجه  تفت  زا  مدرم  يوهاـیه  رثا  رب 
دناهتشاد و هیعاد  هچ  اجک و  لها  زا  مادک  ره  هدوب و  تبسن  هچ  ود  اهنآ  نیب  تسنادیمن  دوب و  هدینـش  یئاهب  باب و  مسا  طقف  تسنادیمن 

تفلاخم دـنربخیب و  رما  نیا  یخیرات  قیاقح  زا  نایئاهب  دوخ  یتح  دنتـسه . هدوب و  نینچ  طاقن  ریاس  ناریا و  مدرم  يهمه  هکلب  نم  اهنت  هن 
ادعب دوب و  يزاریـش  یقتدـمحم  ازریم  یجاح  مدرک  تاقالم  دزی  رد  هک  ار  یـسک  لوا  يراب  يربخیب . نامه  رثا  رب  عالطا  بابرا  اب  ناشیا 

سکع داد  ناشن  نم  هب  هک  يزیچ  لوا  مدـید و  لاس  داتـشه  زا  زواجتم  ینـس  رد  ار  دیـس  نیا  هدوب . باب  دیـس  يولاخ  رـسپ  وا  هک  متفایرد 
ناریا حلـصم   ) تفگ ار  نوسکج  رتسم  فرح  نامه  انیع  مدیـسرپ  شاهیعاد  زا  نوچ  دش و  عبط  باتک  لوا  رد  نآ  هیپک  هک  دوب  باب  یملق 

همه اهنیا  هک  ندرک  دای  مسق  درک  ءانب  هدروآ  دیدج  ماکحا  دنادیم  يدهم  ار  دوخ  دراد  لالقتـسالاب  ياعدا  وا  دنیوگیم  متفگ  مالـسا ) و 
دنزرف تیمئاق  هکنیا  رب  ینبم  تسا  رثوک  حرـش  رد  هک  داد  ناشن  یترابع  دروآ و  باب  راثآ  زا  باـتک  دـنچ  تساـخرب و  تسارتفا  تمهت و 

هللا بضغ  هیلع  هللا  ۀتنعل  هیلع  تسا  رفاک  دـشاب  رکنم  سک  ره  دراد و  قیدـصت  ار  هعبرا  باون  یتح  دراد  قیدـصت  ار  يرگـسع  نسح  ماما 
رظن رد  ار  يرتول  تاحالـصا  دیاش  هدرواین و  هزات  نید  وا  دنربخیب و  مدرم  تسا  مولعم  هک  دـش  تیوقت  نم  رکف  رخآ . یلا  هللا  طخـس  هیلع 

هک یتلاح  رد  مدرک  رفـس  ناکدراب  دزی  زا  زور  دنچ  زا  سپ  دناهدرک . یفرعم  ار  وا  حلـصم  ظفلب  پورا  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هک  هتـشاد 
هـشوت اب  مدوخ  تسا و  تفت  ردیمومع  یـصوصخ و  يهفوقوم  كـالما  هیثاـثا و  هناـخ و  غاـب و  زا  نم  یناگدـنز  مزاول  کـلمیام و  ماـمت 

رایع مامت  یباب  کـی  ارم  لوا  ناـمه  زا  هک  شنز  رداـم و  مدـید  زاـسلقنم  نیـسحلادبع  لزنم  رد  ناـکدرا  رد  ماهدرک . تکرح  يرـصتخم 
مالـسا ماکحا  زج  یماکحا  مالـسا و  زا  ریغ  يزامن  ایوگ  هک  دننزیم  يرگید  ياهفرح  دندرکیم  دش  دـمآ و  نم  دزن  اورپیب  هدومن و  روصت 

حالطـصاب متـسه و  يدـتبم  ربخیب و  نم  هک  تفایرد  يدوزب  نیـسحلادابع  یلو  دوشیم  مامـشتسا  مه  يرگید  ياهیوب  دـنراد و  تسد  رد 
ناتسدرا ياهیباب  مدمآ  ناهفصا  ناتسدرا  هب  سپس  تخاس  روتـسم  هلیح  غورد و  هدرپ  رد  نم  لوقب  تمکح و  هدرپ  رد  ار  بلطم  ناشدوخ 
یفارگلت ای  یبتک  شرافس  روکذم  يزاریش  یقتدمحم  ازریم  جاح  فرط  زا  دزی  زا  هک  متسناد  دعب  دنتفریذپ و  یئاهب  رجاهم  کی  دننام  ارم 
ناشدوخ لوقب  هک  دندرکیم  تبحص  نم  اب  زیرم  ورادجک  معالطایب و  ایاضق  زا  نم  هک  دندیمهف  زور  ود  یکی  زا  سپ  مه  اجنآ  رد  هدش 

راتـس یلیخ  دیاب  موش  رادربخ  راک  رارـسا  زا  ۀقیقح  مهاوخب  رگا  مدرک  سح  مدـنامه  زا  مدرگن . هدـیمر  ناشیا  زا  نم  دوشن و  یتمکحیب 
نایب زا  ناتـسدرا  نایباب  هیور  نیا  رثا  رب  مرادن  راهظا  منیبیم  ناشتاملک  رد  هک  ار  یطلغ  هنوگچیه  منکن و  بجعت  ینخـس  چـیه  زا  مشاب و 

هک تسا  هدرپ  رد  اهفرح  یلیخ  هک  مدـیمهفیم  مه  زاب  یلو  دنتـشادیمن  غیرد  دوب  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  دوخ  هحفـص 437 ] یبهذم [  دئاقع 
متفای یهاگآ  تیئاهب  خیرات  باتک و  ماکحا  زا  يرصتخم  ناتـسدرا  رد  منک ! تفایرد  موش و  لباق  اجردتم  هام  لاس و  نیدنچ  زا  سپ  دیاب 

ماکحا دیدج و  بهذم  تروص  هب  ار  دوخ  ضارغا  دنراد  يرگید  دـصاقم  مه  رگا  شرـسپ  یلعنیـسح و  ازریم  هک  متـسناد  هجرد  نآ  ات  و 
هدش هچ  و  دنراد ؟ هدرپ  ریز  رد  يروظنم  هچ  هک  دیمهف  اقمع  دیاب  یلو  یجراخ  یمالسا  حالـصا  تروص  زا  هجیتن  رد  دناهردوآرد و  هزات 

رب ار  هام  هام و  هدزون  رب  ار  لاس  هدـش  لئاق  هام  لاس و  يارب  ینعمیب  رایـسب  تامیـسقت  کی  هداد و  رارق  هدزون  رب  ار  دادـعا  اهب  باـب و  هک 
تمیالم یهارمه و  یشوپهدرپ و  زا  ناتسدرا  رد  دش . دهاوخ  هتسناد  دوخ  عقوم  رد  هک  تسا  رایسب  لیبق  نیا  زا  دناهداد و  رارق  زور  هدزون 

ازریم هتخاس  دوخ  مرحم  یفرط  زا  هدرک  نیقی  اـم  ندوب  یئاـهب  رب  مظعا  حـتف  يهداوناـخ  هک  میدرک  ار  هدافتـسا  نیا  دوخ  يهکیرع  تنیل  و 
يدـنفا ساـبع  هب  یفرط  زا  دـندرپس و  اـمب  ملعت  مـیلعت و  يارب  رگید  لـفط  دـنچ  اـب  ار  ناـشهلاس  هللاحـتف 2  ازریم  هلاـس و  تشه  نیدـلارون 

ملق رثا  زا  ناتـسدرا  رد  هک  یحول  نیلوا  تسا  نیا  دـندرک و  اـضاقت  نم  قیوشت  يارب  ار  وا  حوـل  رودـص  هتـشون  هدـنب  زا  یلماـک  فیـصوت 
سیدقت تیآ  ناونع  نیا  تسا و  ناونع  کی  ود  ره  نیا  اهبلادبع ، نم  ینیسحلادبع و  وت  اهبلادبعیمس  يا  هللاوه  هدیـسر . نم  هب  ءاهبلادبع 

دیاـب زین  وت  سپ  نییلعـالعا ، يهسدـقم  قیاـقح  تنیز  تسا و  نیبم  نیببج  رون  [ 288  ] كرابم یلاـمج  تیدوبع  اریز  ناـمحر  توکلم  رد 
نوچ تسا . روفغ  بر  هاگرد  رد  لوبق  رب  لیلد  نیا  يدرگ  یـسفق  ریـسا  یـسفن  ره  رد  یتفا و  یئالب  ماد  رد  یمد  ره  رد  ءاهبلادبع ، دـننام 

قح رد  دـشاب و  وا  بهذـم  برخم  لوا  تسه  ءانب  هکیـسک  قح  رد  میوگب  تسین . مزال  خـلا . یتفای  جورخ  تفت  زا  یتفاـتب  قح  ریغ  زا  ور 
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هک يروآهدنخ  ياهمانشد  تسنآ و  قیال  دوخ  هک  یظافلا  هرخالاب  نیعم و  مرک  نیعل و  سیلبا و  يدنفا  یقوش  شرسپ  تسه  ءانب  هکیـسک 
دیهاوخ باتک  نیا  رد  ار  شحول  نیع  هکناـنچ   ) دـسیونب شاهراـبرد  تسا  ندز  رج  رب  لـیلد  مدرم  لوقب  تسا و  بضغ  لاـمک  زا  یکاـح 

تـسا یهام  هس  ود  هدـشن و  مولعم  شاهدـیقع  هوجولا  نم  اهجو  زونه  هک  یعقوم  نانچ  رد  تارابع  نینچ  صخـش  وچمه  قح  رد  دـناوخ )
. دناسریم ار  حول  بحاص  لهج  تلفغ و  هزادنا  هچ  ات  هتخادـنا  یئاهب  طیحم  هب  مالـسا  طیحم  ار  وا  نارکفیب  یـضعب  راتفر  تعیبط و  تسد 
نیهوت و لامک  للم  ریاس  نایحیسم و  نیملسم و  مامت  رظن  رد  هچرگا  ندرک  ادیپ  ناونع  کی  يدنفا  سابع  اب  ندوب و  ءاهبلادبع  ینـس  اریز 
هحفص 438] حول و [  نیا  نایئاهب  مومع  لاس  تدم 18  رد  هکنانچ  تسا  تاماقملا  یلعا  ياطعا  حول  يهدنـسیون  رظن  رد  یلو  تسا  لزنت 
رد ءاهبلادـبع  زا  سپ  هک  يهبتر  یلعا  دـندیدیم و  رظن  نیمه  هب  ار  همه  هدـش  لئاق  مقح  رد  مه  رتالاب  رتشیب و  بتارم  هب  هک  ار  نآ  لاـثما 

هنوگنآ زا  اهدـص  دـیاش  دنتـشونیم و  نمب  ءادـف ) رونالا  رهطالا  کمادـقا  بارتل  یحور  و  . ) دـندوب لئاق  مقح  رد  دـندوبن  لئاق  یـسک  قح 
حتف نادـناخ  رـس  تلود  زا  ام  ار  هدافتـسا  نیا  هصالخ  مراد . دوجوم  زونه  هدیـسر  نم  هب  یئاهب  ناگرزب  لفاحم و  فرط  زا  هک  تالـسارم 
علاط ملابقا  بکوک  هاگان  ناتسدرا  رد  تماقا  هامـشش  زا  سپ  میدرک  لصاح  یمظعا  حتف  ناخ  نیدلارون  ياقآ  سیردت  تکرب  زا  مظعا و 

رادربخ تیئاهب  قئاقح  زا  يدح  ات  ار  ربخیب  يهدنب  نم  دندومرف و  لالجا  لوزن  ناتـسدراب  يرگید  یپ  زا  یکی  یئاهب  زربم  غلبم  ود  دش و 
یناث دـنتفگیم و  ران  يهرک  ار  وا  دوبن و  یـسک  وا  زا  رتمهم  زور  نآ  رد  هک  یغورف  لضافب  روهـشم  يدابآغود  دومحم  ازریم  لوا  دـندرک 

نم غیلبت  سرد  درگاش  يدـنچ  هک  يدایا ) میحرلادـبع  رتکد  ردـپ   ) دوب اهبرما  يهعبرا  يداـیا  وزج  هک  رهبا » نبا   » يرهبا یقتدـمحم  ازریم 
هام ود  زا  شیب  ناشدورو  نیب  يهلـصاف  هک  غلبم  ود  نیا  دورو  المجم  مراد  وا  زا  اههصق  مدرب و  لیـصحت  يارب  توریب  اـت  ار  وا  نم  هدوب و 

دوشیم 1- هراشا  تسرهف  روطب  هک  دوب  لیذ  تاعالطا  دـش  لصاح  ناشیا  زا  هک  یتاضویف  تخاس و  حوتفم  نم  يور  رب  هریثک  باوبا  دوبن 
ءاهبلادبع شدوخ  زا  دعب  هدوب و  ادـخ  وا  هک  تثارو  روطب  هکلب  دـشاب  درف  رـصحنم  هک  تدـحو  روطب  هن  اما  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  تیهولا 

نیع دیاش  هک  نیغلبم  زا  یکی  راعـشا  تداهـش  هب  دنلئاق  يدنفا  یقوش  رد  ار  تیهولا  نامه  ارهج  هکلب  ارـس  مه  زورما  هدش و  ادخ  شرـسپ 
دنیوگیمن سک  همه  هب  یهتنم  دوب  دهاوخ  ءاهب  نادناخ  رد  تسه  تیئاهب  زا  یمان  هک  مادام  هثراولاب  نیا  ههبـش  نودب  مینک و  رـشن  ار  نآ 

بیرغ و بیجع و  زامن  هب  یئاهب  يزامنشیپ  - 2 دنرادرب . شروضح  رد  تفارش ! اب  تیهولا  نیا  زا  هدرپ  هک  دننادیمن  مرحم  ار  یسک  ره  و 
میتسناد دش و  يرجم  اجنآ  رد  لقاع ! غلبم  ود  نیا  تمه  هب  دناهتـشادرب  نآ  زا  ار  ترابع  تحـص  ریجنز  دـنب و  هک  رتبیجع  يهمانترایز 

يرجم دـیدنخ  دـهاوخ  نآ  رب  يهدـننیب  ره  هک  يرگید  ياهعونب  ناشدوخ  تسا و  مالـسا  يارب  دـناهدرک  نغدـق  ار  تعاـمج  زاـمن  هکنیا 
نآ مظعا  يرجم  تسا و  لوادتم  ناشنایم  رد  رگید  تروص  هب  اهیناوخهضور  اهیناوخهحون  اهینادرگهیزعت  اهیزابدنوخآ  هرخالاب  دنرادیم و 

يهمه هک  متـسناد  داد و  ناشن  تسه  هک  روطنآ  ار  یئاهب  تایحور  هک  دوب  هدابآ  لها  زا  لباق  ازریم  اهنآ  زا  رتاوسر  دندوب و  غلبم  ود  نیا 
سدقم نایاوشیپ  هتـسد  کی  لئاضف  زا  اجنآ  اهتنم  دریگب  ار  نآ  ياج  یئاهب  دـنوخآ  دـشابن و  هراک  ناملـسم  دـنوخآ  هک  تسا  نیا  اهبلطم 
ياهبرع يهلحم  زا  ناشتشز  لامعا  هک  دوریم  نخس  یلمعدب  ماندب و  نامدرم  هتسد  کی  لئاضف  زا  اجنیا  تفریم  نخس  ملاع  یناحور و 

ار برغ  قرـش و  اهنآ  ینطو  تانایخ  ناشیا و  یـسایس  سئاسد  هدرک و  رپ  ار  سیربق  افیح و  اکع و  لوبمالاسا و  دادـغب و  ات  هتفرگ  نارهط 
رهظم ار  هچ  ره  هک  هحفص 439 ] ددرگیم [  تحص  رب  لمح  دوشیم و  یشوپهدرپ  تشز  لامعا  نآ  زا  نیغلبم  يهلیسوب  مد  ره  هتفرگارف و 

رهب نبا  یغورف و  تمهب  ناوج ) ياهنز  یلو   ) یئاهب نانز  اب  نیغلبم  ترـشاعم  رـس  حور و  - 3 تسا !!! باوص  نیع  نآ  دوـش  بکترم  رما 
سلجم رد  اهنز  دیاب  طقف  دشاب  یمومع  هک  درادـن  ءاضتقا  تمکح  نوچ  هکنیا  مسا  اب  اهتنم  دومن  مادـنا  ضرع  دـحاو  دـعب  ادـحاو  ود  ره 

بارخ ار  راک  هدش و  ینلع  یمـسق  هب  دزی  رد  هیـضق  نیا  دندرگ و  كربتم  وا  دوجو  زا  دـننک و  ترایز  تاقالم و  ار  غلبم  ترـضح  صاخ 
هنـس 1322 رد  هدرواـین  تقاـط  رویغ  نیملـسم  لآـملاب  هداد  صیخـشت  ار  بلطم  یتموکح  ياهـشارف  یتح  هناـگیب  شیوخ و  هک  دوب  هدرک 
. دوب دهاوخن  هدوبن و  یبقع  ایند و  رد  نآ  هانگ  رادهدهع  نایئاهب  دوخ  زج  يدحا  هک  هچنآ  دش  عقاو  دندرک و  شروش  يولب و  زاغآ  يرمق 

اهیئاـهب دـشاب  هچره  هوـالع  هب  هدز . ءارتـفا  هداد و  مانـشد  دـنیوگیم  زاـب  دوـش  راـهظا  نآ  زا  يهملک  رگا  هک  تسا  رایـسب  فرح  اـجنیا  رد 
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بلاطم زا  هدومن  فرـص  ناشهنجهتـسم  روما  فشک  زا  دـیاب  ناکما  ردـقب  دـناهدروخ و  سنا  نج و  نیطایـش  بیرف  اهتنم  دـنیام . نطومه 
ره رد  یتح  ماهتفرگ و  ار  يدایا  یغورف و  ياج  مدوخ  اهدـعب  هک  میوگیم  ردـقنیمه  اذـل  تشذـگ . مزالان  راتفگ  زا  تفگ و  نخـس  همزال 

روظنم یغورف  يدایا و  قح  رد  هک  دوب  یتاـمارتحا  زا  شیب  دـش  روظنم  وت  قح  رد  هک  یتاـمارتحا  هک  دـناهتفگ  ناـیئاهب  ماهدـش  دراو  هطقن 
نیغلبم مامت  لامعا  هکلب  يهدرک  هابتـشا  وت  تسا و  هدیـشوپ  وت  رب  روکذـم  ياهغلبم  لامعا  نطاب  دـیوگب  هک  دـسرن  ار  یـسک  اذـل  دـشیم 

هطقن چـیه  رد  تسا و  فوشکم  نم  رب  الک  غیلبت  قالخا و  سرد  سلاجم  حور  غلبم و  روضح  رد  یئاهب  نانز  روش  هبذـج و  رـس  یئاـهب و 
هک تسین  یلمحم  هنوگچیه  لباق  دـب  ای  بوخ  ناـشیا  نیغلبم  اـهب و  لـها  راـتفر  هرخـالاب  دـیاین و  رد  شیاـمزآ  ضرعم  هب  هک  تسا  هدوبن 

فوشکم و اسؤر  تحاس  رد  تسه  هدوب و  هچره  هکلب  هدوب  هنارـسدوخ  راتفر  نالف  ای  هدـش  عقاو  اسؤر  ياضریب  هیـضق  نالف  دـش  روصت 
ینعی دـینک -  تمکح  هک  هدـش  اسؤر  تحیـصن  فرط  هدرک  يردهدرپ  دایز  سک  ره  تیاهن  تسه  هدوب و  ناشیا  ياضر  قبط  رب  مولعم و 

زا یـسایس  سئاسد  یفرط و  زا  نایئاهب  ياهیراکتـشز  يهجیتن  هک  يدزی  ياولب  هک  تسا  نیا  رد  بجع  و  دـیهد ! ماجنا  هنامرحم  ار  بلاطم 
یب يریملام  يرهاط  دمحم  جاح  یتح  هدرک  دادملق  یبهذم  فرـص  ار  هیـضق  وچمه  کی  هلودـلا ) لالج  تموکح  دـهع  رد   ) هدوب یفرط 
نیا اما  هدوب  سدـقم  عوقولا و  یعطق  هک  تسا  یثداوح  هب  عجار  يرهوج  باتک  دـننام  انیع  هک  دـناهدرک  راداو  یباـتک  فیلأـت  رب  ار  داوس 
نامه و  دوب ، سدقم  سیدقت  ار  نآ  تایحور  هدش و  هتشون  عنصت  هب  هک  تسا  تقیقحیب  فیعض و  ياهفرح  هلسلس  کی  نمـضتم  باتک 

هک دزی  تموکح  هب  مظعا  کباتا  فارگلت  تروص  زا  کنیا  هدـش ! دـنیئاهب  ناوخهضور  نادرگهیزغت و  هک  نیغلبم  تسد  يهلیـسو  باتک 
هدرکیم داجیا  ار  نتف  نیا  يرس  ياهتسد  هک  دوشیم  هدیمهف  یبوخ  هب  اصوصخم  ددرگیم و  فوشکم  روما  زا  يرایـسب  دوشیم  جرد  الیذ 

تلود یفارگلت  هرادا  فارگلت  تروـص  هحفـص 440 ] هدوب [ . نارگن  ثیح  نیا  زا  تلود  هدادیم و  قوـس  بناـجا  تمـس  هب  ار  ناـیئاهب  و 
هلئسم هب  ریاد  فارگلت  الاولا  هلابقا  ماد  دزی  نارمکح  هک  هلودلالالج  ياقآ  الاو  دجما  دعسا  عفرا  فرـشا  باطتـسم  ترـضح  ناریا  يهیلع 

هدش هداد  باوج  دیاهدرک و  فارگلت  ررکم  هلئسم  نیا  رد  دنیامرفیم  مدناسر  هادف  انحور  ینویامه  كرابم  ياپکاخ  ضرعب  هدیـسر  هعقاو 
مسا و ره  هب  یسک  هب  یـسک  دیراذگب  دیابن  هک  تسا  تموکح  فیلاکت  وزج  هملـسم  لئاسم  زا  یکی  هلئـسم  نیا  هتـشذگ  اهنیا  زا  تسا و 
تینما و مظن و  فالخ  اهنیا  مامت  هک  هریغ  ندز و  شتآ  تراـغ و  لـتق و  هب  دـسر  هچ  اـت  دـنک  یتداـیز  يدـعت و  دـشاب  هک  ناونع  مسر و 

تـسا هدش  هتـشون  رمالابسح  املع  هب  مه  یفارگلت  دـیئامن  دـیدش  هیبتن  دـیاب  تسا  كرحم  بکترم و  سک  ره  تسا و  تکلمم  شیاسآ 
هناخفارگت يازجا  لیبق  زا  اههجراخ  هب  هک  دیشاب  هتشاد  تقد  اصوصخم  دیئامن و  يریگولج  تسه  ریبدت  ره  لکش و  ره  هب  دنناسرب و  دوز 

نابـستنم هصاخ  ماشتحا  اب  ماکح  تدالج  تئرج و  ینادراک و  تیارد و  تیافک و  دـسرن  یبیـسآ  هریغ  سور و  هراجتلا  لـیکو  سیلگنا و 
یـضعب هب  شوگ  دیـشاب و  هتـشادن  تشحو  يدـحا  زا  دـینک و  تکرح  تردـق  لامک  اـب  دوش  مولعم  دـیاب  عقوم  وچمه  رد  تنطلـس  هناـخ 
هداتـسرف هریغ  قازق و  زا  هراوس  یئودرا  اروف  دنک  ادیپ  دادـتما  رگا  تشذـگ و  دـهاوخن  شدوخ  تکلمم  مظن  زا  تلود  دـیهدن  تافرخزم 

دینکب تسا  حالص  هچره  هک  دیراد  همات  رایتخا  هتبلا  دوشب  ناگدنیآ  تربع  ات  دهدب  ار  هزره  ریرش  مدرم  نیا  یلزج  ازس و  هک  دش  دهاوخ 
فارگلت نالا  هکنآ  لاح  تسا و  هدش  راهظا  اجنآ  زا  هک  دنهدیم  تایلاع  تبابتع  ياملع  هب  تبسن  ار  ماکحا  نیا  رودص  هک  تسا  بجعت 

هباشم هصالخ  دـشاب  یگهتخاس  اهذـغاک  نیا  دـیاب  هک  دناهتـشون  درادـن و  ربخ  لئاسم  نیا  زا  ناـشحور  هک  متـشاد  اـجنآ  ناـیاقآ  دوخ  زا 
دزی هکرابم  هناخفارگلت  راـبخا  هحفـص 441 ] مظعا [  کباتا  دـیئامن . لمع  دـهج  دـج و  لاـمک  رد  تسا  مظن  ظـفح  هک  ناـتدوخ  فیلکت 

هاش نیدلارفظم  نامز  زا  ینعی  هدادن  یـسک  لتق  هب  هزاجا  تقو  چـیه  ناریا  تلود  دوش  مولعم  هکنآ  فارگلت  نیا  تروص  جرد  زا  دوصقم 
تاجردـنم یهافـش و  لاوقاب  هعجارم  یـسک  رگا  دزی  يهیـضق  نامه  رد  اذـهعم  هدوب  نایئاهب  سراـح  ظـفاح و  تلود  هراومه  فرط  نیاـب 

زا هک  یتلاح  رد  دناهداد  مالسا  ياملع  ناریا و  تلود  هب  درومیب  ياهتبسن  هچ  دنیبیم  دیامن  دزی )! ءادهش  خیرات   ) رهاطدمحم جاح  باتک 
هدرک و تبقارم  هزادـنا  هچ  اـت  تلود  دوشیم  مولعم  تسا  طبـض  هدـنراگن  دزن  یتـلود  یپاـچ  يهقرو  رد  نآ  لـصا  هک  روکذـم  فارگلت 

هسفنب هماقم  هللا  یلعا  يریاح  یلعدیس  ریماقآ  ياقآ  هللا  هیآ  موحرم  هک  دنراد  دای  همه  یتح  دناهدومن و  یفرطیب  دح  هچ  ات  مالسا  ياملع 
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ناک ار  ءاملع  تلود و  تامادقا  يهمه  دنتـشاد  یجراخ  كرحم  نوچ  نایئآهب  اذهعم  دندرک  عنم  یـشکیباب  زا  ار  موحرم  هدـمآرب  ربنم  رب 
تسدب يهناهب  هدرک  تراسج  مدرم  رگم  ات  دندش  هدنهانپ  ناهفصا  دزی و  رد  سیلگنا  سور و  يهناخ  لوسنوق  هب  یهاگ  هتشاگنا  نکی  مل 
نایئآهب هک  دوب  نیا  دوصقم  هصالخ  نیدسفملا  موقلا  یلع  هللا  هنعلف  دتفا  بناجا  تسدب  هناهب  باب  نیا  زا  دیاش  دنهد  رادصا  دنهد  بناجا 

اپرب یئآهب  نانز  اب  ترـشابم  ترـشاعم و  رد  هک  یئاههنتف  دـندش و  نامرک  ناهفـصا و  دزی و  رومأم  هنتف  زج  ثداوح  ریاس  هثداح و  نآ  رد 
يهمه رد  هنتف  شتآ  نتـسشنورف  زا  دعب  يولب و  زورب  عقوم  ات  دنزاس  هدولآ  مه  ار  نیملـسم  نانز  دنتـساوخیم  غیلبت  مسا  اب  ادعب  دـندرک و 

زا رتبجع  ناطیـشلا و  يهعبتلا  هذه  نم  انـسرحی  هللا  ناک و  دق  ام  لثمب  نوکی  مویلا  هدیمهفن و  یـضعب  هدیمهف و  یـضعب  دـندوب  تلآ  دراوم 
ریز اههنتف  دنتفگ  دـش  دـنلب  هنتف  شتآ  نوچ  تسام و  زا  مظعا  کباتا  دـنتفگ  دنتـسشن  اج  ره  یفرط  زا  هک  دوب  نایئآهب  یئوگضقانت  همه 

راشتنا یفرط  زا  دـنتفگ  هلودـلالالج  قح  رد  ار  فرح  نیا  ریظن  تشک و  ار  اهنآ  دـیاب  دـناهدش  سول  اهیباب  تسا  هتفگ  تسا و  کباتا  رس 
هکنآ زا  شیپ  لاس 1321  رد  مراهچ  مدـق  تسا !!! هدرک  اپرب  شدوخ  ار  یـشکیباب  ساـسا  دـنتفگ  یفرط  زا  هدرک  قیدـصت  وا  هک  دـنداد 

ناگیاپلگ هرمک  تمس  هب  مدوب  اجنآ  رد  دوب  هام  تشه  هکنآ  زا  سپ  ناتسدرا  بصعتم  ناگداز  یئآهب  رفن  کی  اب  نم  دهد  خر  دزی  ياولب 
 ] یحیحـص داوس  طخ و  شدوخ  نوچ  هدوب  شارت  غلبم  هراومه  هک  تسا  یـسک  هدازیئآهب  نآ  میدرک و  تکرح  ناتـسدرک  نادـمه و  و 
مه نم  شاـک  هک  هدوـب  سوـه  ترـسح و  نیا  رد  هشیمه  تسا و  هرهبیب  یلکب  یبدا  يهـحیرق  هقطاـن و  يهوـق  زا  درادـن و  هحفص 442 ]
غلبم هچون  کی  رادربهیـشاغ  دـنکیم  یعـس  هک  تسا  نینچ  دـشاب  نانچ  شدوخ  هکنآ  ضوع  زا  مشاـب  رـصع  يداـیا  یغورف و  متـسناوتیم 

دنوخآ غارـس  هب  تفر  وا  درک  لصاح  ار  يداـیا  یغورف و  ماـقم  هراوآ  هکنآ  زا  سپ  دوب و  هراوآ )  ) نم داد  زاورپ  هک  ار  یغلبم  لوا  ددرگ 
دیامنیم ازـسب  يزات  تخات و  هدش  غلبم  مظعا  هدید  یلاخ  ینادیم  تسا و  روهـشم  یناردنزام  لضاف  هب  هزورما  هک  یناردـنزام  هللادـسا  الم 

رد شیدنوخآ  نامز  زا  مدآ  نیا  قباوس   ) هدوبن یبهذم  چیه  لها  زا  زگره  میدرب  شمان  لیلحت  اب  مود  دـلج  ود  هک  مدآ  نیا  هک  یتلاح  رد 
نم دزن  همه  یناتـسدرا  دیـس  وا و  ندش  راتفرگ  یناسارخ و  هللا  هیآ  موحرم  دصق  هب  شنتفر  البرک  هب  شندش و  یباب  هاش و  ردام  يهسردم 

ياولب ربخ  اریز  میدش  ایالب  ماسقا  اب  التبم  انمض  هدومن  روکذم  طاقن  رد  یتحایـس  هرود  کی  دش و  هارمه  نم  اب  روکذم  دیـس  يراب  تسا )
زین اجنآ  رد  نادمه . هب  میتفر  بقرت  هب  افئاخ  ام  دـندمآرب و  یـشکیباب  ددـص  رد  مه  قارع  یلاها  دیـسر و  ام  هب  قارع  رد  ناهفـصا  دزی و 

جالع ددـص  رد  هدرک  شومارف  ار  دوخ  يهرتاوتم  تانایخ  هدـیزخ و  یخاروس  رد  کی  ره  هک  دـندوب  هدیـسرت  یمـسق  هب  یباب  ياـهیدوهی 
تاجن ار  دوخ  دندرکیم و  نایئاهب  ءاهب و  هب  نعل  رازه  دص  دندشیم  وربور  یملـسم  اب  ناشمادک  ره  دیاش  دـنبایب و  یتاجن  هار  هک  دـندوب 
نارهط هب  هدـش  ضیرم  ود  ره  مه  ام  دوخ  تفرگن و  یقنور  یناتـسدرا  دیـس  نآ  روصت  لیم و  مغر  رب  مه  ام  غیلبت  رازاب  المجم  دـندادیم 

ره هدمآ  نارهط  هب  ناهفـصا  دزی و  زا  يرارف  ياهییاب  مایا  نامه  رد  میدش و  نارهط  دراو  روکذـم  دیـس  اب  لاس 1322  رد  میدرک . تکرح 
رابنا تسپ و  تارادا  رد  ادـعب  هک  ینایئآهب  بلغا  دـندیزخیم . نایمیلک  ناـیتشدرز و  زا  یـضعب  لزاـنم  اـی  يهبارخ و  ارـسناوراک  رد  کـی 
تحت دـش و  زاب  ناشتـشم  هیراج  نیناوق  تکرب  زا  هرود  نیا  رد  هدوب و  لخاد  رابنا  تاـسالتخا  رد  هک  اـهنآ  اـصوصخ  دـنتخادرپ  تناـیخب 

دـندوب و هدـش  یبهذـم  یـسومان و  ینطو و  تنایخ  تلآ  دوخ  نطو  رد  هک  دـندوب  تایالو  زا  ياهیرارف  ناـمه  دـنتفر  سبحم  همکاـحم و 
نارهطب هک  دـعب  يهتخیرگب  راک  نایمز  هکنآ  يهتخیگنا و  هنتف  البدرگ و  دـص  هدـش . رعـش  نیا  قادـصم  دـندوب و  هدرک  اـپ  رب  یئاـهداسف 
تارادا دراو  دوب  هتشامگ  ناشیبهذم  ینطو و  تنایخ  رب  ءادتبا  زا  هک  يرس  ياهتسد  نامه  اب  زاب  هدنام  نادرگرس  هنسرگ و  یتدم  دندمآ 

رد نم  اما  دـنتخاس . مهارف  ار  تلم  تلود و  ررـض  تابجوم  هتخادرپ  سالتخا  تقرـس و  هب  هداد  رییغت  ار  دوخ  تنایخ  تروص  يروف  هدـش 
تیاهن هک  دوخ  يهشاعا  يارب  مدوب  هدـنام  راکیب  ضیرم و  هک  هاـم  هن  تشه  زا  سپ  هدرک  لدـبم  هـالک  هب  ار  هماـمع  منارهط  رفـس  ناـمه 

زا هددرک  راک  فارقاب  هللادسا  دیـس  موحرم  تیریدـم  تحت  لاسکی  هدـش  نارهط  یلزنا  يهسوش  هار  يهرادا  دراو  متـشاد  نادـب  ار  جایتحا 
هحفص 443] رد [  مدرک  اکع  هب  يرفـس  لوبناتـسا  هیـسور و  هار  زا  طساوا 1325  ات  رخاوا 1324  رد  هدومن  هریخذ  يرادـقم  دوخ  قوـقح 

ریغ روما  دندرکیم ! یغیلبت  يهدافتـسا  دومن  دـش  دـمآ و  وا  دزن  هک  یکرت  ياهرتخد  ینادـمه و  ردـنلق  جاح  زا  هبوکداب  هب  دورو  يادـتبا 
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مدرکیم تحص  هب  لمح  ار  همه  مدوب  هدیدن  ار  يدنفا  زونه  نوچ  یلو  دش  زاب  یهاگآ  زا  يهنزور  زاب  ناتـسرا  دننام  هک  مدید  يهسدقم 
رد هک  ینزب  عجار  اصوصخم  تسا و  رفس  نآ  راگدای  لیذ  سکع  میسریم و  نآ  حرش  هب  هک  دوب  هبوکداب  موس  رفس  رد  لماک  یهاگآ  و 

تـسا دوجوم  شدوخ  طـخ  هب  وا  يهبیجع  راعـشا  هدومن و  ترفاـسم  یغیلبت  يهدافتـسا  يارب  هبوکداـب  اـت  تشر  زا  هتـسشن و  هراوآ  راوـج 
دوجو رد  یئایازم  هچ  منیبب  هک  دوب  نآ  اکع  هب  مترفاسم  هصـالخ  زا  ضرغ  مراذـگیم . موزل  لـحم  يارب  هک  مراد  يدـننام  هناـسفا  يهصق 
اهلاثما تبحـص و  رد  هطلاغم  یگنرود و  قسف و  هعدخ و  هلیح و  زا  دوشیم  هدید  وا  نیغلبم  عاتبا و  هدرم و  رد  هچنآ  ایآ  و  تسآهبلادـبع ؟

زور هدفه  اریز  مدیمهفن  چیه  لوا  رفس  رد  هنافسأتم  اما  تسا ؟ تیرـشب  صیاصخ  زا  اهنیا  تسا و  سدقم  وا  ای  تسوا  دوخ  دوجو  شاشنم 
نآ رد  اصوصخم  دنداد و  چوک  نامرف  مینک  زاب  شوگ  مشچ و  میتفر  ات  هدادن  فقوت  يهزاجا  ار  يدوهی  یناشاک  عیبر  هجاوخ  ارم و  رتشیب 

ترشاعم یسک  اب  دورن و  نوریب  رهـش  زا  هک  دناهتـشامگ  بقارم  دناهتـشاذگ و  راشف  رد  ار  اقآ  ناینامثع  هک  دندوب  ثبـشتم  یئاهرذعب  مایا 
نادـنچ ار  یـسک  ریذاـعم  نادـب  ـالمجم  دوب  هلیح  هحفـص 444 ] غورد و [  شاهدـمع  تمـسق  مه  اـهفرح  نـیا  هـک  مدـیمهف  دـعب  دـنکن و 

شروضح رد  سک  ره  هدادـن  لاوئـس  لاجم  هزاجا و  ار  يدـحا  هک  دوب  هداد  رارق  نیا  رب  ار  هیور  شرمع  مامت  رد  هوـالع  هب  تفریذـپیمن 
بابحا و سلجم  دوبن و  بابحا  روضح  رد  مه  نآ  دوب  يداع  ناشترـشاعم  اعون  هک  رایغا  ناشدوخ  لوقب  رگم  دشاب  شوگ  یتسیاب  تفریم 
رد يدنفا  سابع  دوخ  ینعی  دـشن  بذـجنم  وا  تانایب  رثا  زا  رایغا  زا  يدـحا  هک  تسا  سب  نیمه  وا  ندوب  يداع  يارب  ازجم و  مه  زا  رایغا 

شدـنباپ ساـسایب  تاـعیاش  هلیح و  يهوق و  هب  رود  ار  رود  وا  نیغلبم  دـندرکیم  غـیلبت  هچ  ره  دـنک و  غـیلبت  ار  يدـحا  تسناوـتن  شرمع 
یئاعدا ام  تفگیم  هشیمه  هدـش  رکنم  ار  تاـعیاش  یتح  تشادـن و  يراـک  تقفاوم  زج  راـیغا  لاـبق  رد  يدـنفا  دوخ  هنرگ  دـنتخاسیم و 

دـنیام و كالما  نیرجأتـسم  اهنیا  تفگیم  یهاگ  دـنیام و  نایانـشآ  براقا و  زا  دـنیآیم  هک  ینایناریا  هک  درکیم  دومناو  یتح  میرادـن و 
یتفم یـضاق و  هب  توکـسلا  قح  ناونع  هب  مه  نآ  زا  یتمـسق  دـسریم و  وا  اب  هک  یئاـهلوپ  هدومن  روصت  كـالم  یلیخ  ار  وا  اـکع  بارعا 

رب میدـیدیم  ار  اقآ  طـقف  هسلج  دـنچ  هک  زور  تدـم 17  رد  هصالخ  تسام !! كـالما  لـصاح  هزاـجا و  زا  هک  درکیم  دومناو  دـینارخیم 
روهشم يراق  برع  یمعا  دیعس  یفرط  زا  دیوگیم و  یناوخهصق  روط  هب  هت  رسیب و  فرح  تشم  کی  هتفر  یضاق  هب  اهنت  هتسشن  یلدنص 
دوشیم هچ  یتالاح  نینچ  اـب  تسین  ناملـسم  وا  دـنیوگن  مدرم  اـت  دـنک  توـالت  نآرق  شرـضحم  رد  زور  ره  هک  دـهدیم  ترجا  ار  اـکع 

موس مود و  رفـس  هب  قیاقح  فشک  اهتاقواب ) ۀـنوهرم  رومالا   ) دافم هب  ددرگیم و  رب  هدـمآ  هک  لاح  نامه  هب  ناـسنا  تسا  یهیدـب  دـیمهف ؟
تبحـص لاـجم  ار  یـسک  اـهنآ  هن  مرآ  ناـیم  هب  ینخـس  رما  رارـسا  زا  مناوتب  هک  مدوب  مرحم  ردـق  نآ  زونه  نم  هن  اریز  دوشیم -  لوـکوم 

مه يرما  فشک  نودب  دیامنب . ضارتعا  دیوگ و  زاب  ار  اهیراک  طلغ  هکنیا  ياج  هچ  دونشب  دیوگب و  یئاهزیچ  لالدتـسا  رد  زا  ات  دندادیم 
هک تساجنیا  متـشگرب . ناریا  هب  مدوب  ناریا  رد  هک  یتریح  تلاح  نامه  هب  اذهل  داد  یتبـسن  دز و  یفرح  نامگ  نظ و  فرـص  هب  ناوتیمن 

دـماین و نوریب  هدـشن  هاگآ  بلطم  داسف  رب  رتدوز  هراوآ  ارچ  هک   ) دـناهدرک ار  ضارتعا  نیا  نانآ  يهرجنح  زا  هک  یناسک  ای  نایئاهب  لاوئس 
شرما ره  هک  ار  داسف  يهتیـسوس  هک  دوشیم  هدیمهف  دـیآیم و  نوریب  شباوج  داد )؟ لوط  لاس  ات 18  تیئاهب  يهزوح  رد  ار  دوخ  ياـقب 

اب دنهدیم و  بلطم  هب  یئاهب  تارـضح  هک  یئاهبات  بآ و  نآ  اب  اصوصخ  درک  فشک  ناوتیمن  يدوز  نیا  اب  تسا  هدرپ  نیدـنچ  ریز  رد 
دراد مزال  نامز  رورم  نآ  لیح  رارسا و  فشک  تسا  یهیدب  دننکیم  رـشن  زور  ره  تقیقح  ندناشوپ  يارب  هک  يرهاظ  شوخ  تاملک  نآ 

یمهبم ياهباوج  درک  یلاوئـس  اهیئاهب  زا  سک  ره  متـشگرب و  ناریاب  هلمجلاب  دراد  مزـال  بساـنم  عقوم  شرـشن  يارب  مه  فشک  زا  سپ  و 
هک یناسک  هصالخ  دنتـسه  بصعتم  رایـسب  دوخ  ماهوا  ظفح  رد  هک  مدوب  هتخانـش  ار  اهنآ  هچ  دوشن  ثادـحا  یتموصخ  هکنیا  يارب   ) مداد

هکنیمه تسا  یهیدـب  تسا ) غورد  هحفـص 445 ] دیتفگیم [  هچره  دـیوگب  ددرگرب و  اکع  زا  بارخ  یلاح  اب  صخـش  نیا  دـنراد  راظتنا 
هراوآ ترـضح  تفگ  سلجم  رد  نیما  یجاح  هلمج  نم  دنتفگ و  هکنانچ  دوشیم  بوخ  دنیوگیم  هدـش  راودـیما  دادـن  یمانـشد  دـندید 
یهاگ هک  تشذگ  لاس  تشه  دنیامن . هدافتـسا  ناشدوجو  زا  هدـش  نئمطم  ناشیا  زا  بابحا  دـیاب  رگید  الاح  هتـشگرب و  بوخ  هللادـمحلا 
يرفـس یجرخ  تسا  يزابادگ  ره  اب  دندوب  هداد  رفـس  داهنـشیپ  ناشدوخ  نوچ  تکرح  ریـس و  عقوم  رد  نکاس . یهاگ  مدوب و  رایـس  غلبم 
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هک ار  دوـخ  یـسانشنکمن  هک  تسا  نیا  مروـظنم  مه  هلمج  نیا  زا  مدـیبلطیم . نم  هـن  دـندادیم  ناـنآ  هـن  مـه  نوکـس  عـقوم  رد  دـنهدب 
رضح رفـس و  جنرب  ار  وا  هتـشاد  جایتحا  رفن  کی  مدق  ملق و  هب  یعمج  هک  تسا  یـسانشکمن  هچ  نیا  میوگب . دنـشکیم  مخرب  تارـضح 
ماهلاس دـنچ  نیا  تلاح  هکنانچ   ) دـناهداد واب  یهاش  مین  نانیا  هتـشاد و  يدـیاع  راـنید  دـص  هدزیم  تسد  رگید  راـک  ره  هب  دناهتـشاداو و 

رازه و زا  یکی  ار  تارـضح  يرـس  تایلمع  تسا  هتـساوخ  دهد و  همادا  ار  تمدـخ  نآ  تسا  هتـساوخن  هک  نونکا  تساعدـم ) نآ  دـهاش 
دنیوگب سانشنکمن  ار  ام  ول  دنامب و  مه  نیا  دنیامن !؟ یسانشکمن  هب  ریبعت  دنک  رشن  دهدیم  هزاجا  طیحم  هک  اجنآ  ات  رایـسب  زا  یکدنا 
میتشذگ یتسه  زا  تیئاهب  زاس  تخاس و  هن  دوخ  مارم  هار  رد  هک  میدیفـسور  دوخ  يادخ  نادـجو و  دوخ و  دزن  ام  هللادـمحب  تسین  یکاب 

هب رظن  لاوحا  يهمه  رد  یلو  میدرک  فرـص  دندادیم  ترجا  هک  مه  نارگید  لام  زا  میدرک  فرـص  دوخ  لام  زا  مدیـشک  تمحز  يرمع 
ات زا 1324  ینعی  لاس  تشه  نآ  رد  مشـش  مدق  ادیهـش . هللااب  یفک  میهدیمن و  هدادن و  تلاخد  ادبا  ار  تایدام  هتـشاد  دوخ  یلـصا  دصقم 

حاضتفا دـش  هراشا  لوا  دـلج  رد  هک  نانچ  دـش و  رارقرب  تفرگ و  توق  يدـنفا  سابع  توبن  فالخ  رب  ناریا  هطورـشم  فرط  کـی   1332
هطورـشم تسا و  سدقا  باتک  صوصنم  لداع و  ناطلـس  راجاق  هاش  یلعدمحم  دوب  هداد  ربخ  هک  تشگ  لصاح  يدنفا  حول  يارب  یبیجع 

مه شلماح  تسا و  نم  دزن  دش  رکذ  هکنانچ  حول  نآ  لصاو  لاق  ام  رخآ  یلا  دنـشاب  هیراجاق  قداص  مداخ  دـیاب  بابحا  تسا و  ساسایب 
تشگ مامت  يدنفا  عفن  هب  میژر  نآ  رییغت  تفای و  رارقتسا  ینامثع  هطورـشم  مه  یفرط  زا  تشگ  دساف  هطورـشم  هک  دوب  نآ  مدوب و  مدوخ 
تسا يرتمهم  ياهزیچ  یلو  دهدیم  ناشن  ار  یسورخ  ياپ  تاذلاب  ایاضق  نیا  هچرگا  درک و  رفس  اکیرما  اپورا و  هب  يروف  دش و  دازآ  هک 

هک يدراوم  نآ  زا  یکدنا  رگم  مینک  ثحب  ایاضق  نآ  رد  میرادن  لیم  ام  تسا و  کچوک  نآ  دزن  اهنیا  هک  يدـنفا  ندوب  یـسایس  تلآ  رد 
ات دیرگنب  هدش  رداص  ناریا  تیطورشم  يادتبا  رد  هک  حول  نیدب  نونکا  رصتخم . هتسبرس و  یلیخ  مه  نآ  دراد  تلاخد  ام  دوخ  بلاطم  رد 

[289  ] ربکا لبق  یلع  ترـضح  هللارما  يدایا  ترـضح  نارهط  يدنفا  سابع  حول  هحفـص 446 ] دیرب [ . یپ  دوشیم  هدـش و  ضرع  هچنآ  رب 
مامت تقد  هب  دیدرگ و  هظحالم  دـیدوب  هدومن  موقرم  [ 290  ] يداشنم بانج  هب  هک  یئهمان  نامیپ  يدانم  يا  هللاوه )  ) یهبـالا هللا  ءاـهب  هیلع 
دبای نوکس  تبقاع  یلو  باجحیب  حرصم و  باطتسم  حاولا  رد  بالقنا  نیا  دیدوب  هدومن  موقرم  [ 291  ] اط ضرا  بالقنا  زا  دش ... هعلاطم 

هب ناریا  نافآ  دیوج و  رارقتسا  تکوش  تیاهن  رد  يربک  تنطلس  نیرـس  دیامنب  خر  نادجو  تمالـس  دوش و  لصاح  ناج  تحار  و  [ 292]
دایقنا و تعاـطا و  هب  ار  یهلآ  ناراـی  عیمج  دـیدرگم  ردـکم  دنـشابیم  نوزحم  ددرگ  ناـبات  نشور و  [ 293  ] يرایرهـش تلادع  تینارون 

یـسایس روما  رد  رگا  راهنز  راهنز  دننآ . رب  فلکم  [ 294  ] یهلآ عطاق  صنب  اریز  دیئامن  تلالد  يرادجات  ریرـس  هب  یهاوخریخ  تقادـص و 
روما رد  لزا )  ) ییحی ازریم  نیعبات  ینعی  اهینایب  زا  یضعب  عومسم  رارق  زا  دنارب ... یئهملک  نابز  رب  هکنآ  ای  دیامن و  هلخادم  ءایحا  زا  یـسفن 
اهینایب هکنآ  دوجو  اب  یعجرم  یلخدـم و  يرکف و  یئار و  هیـسایس  روما  رد  زین  ار  ناـنآ  هک  دـنیامنیم  ناـیئاهب  رکذ  سلاـجم  لـفاحم و  رد 
دیئامرف يراز  عرـصت و  دیئامن و  ریخ  ياعد  دیـشوکب و  لد  ناج و  هب  زور  بش و  و  دیهدم ... اهفرح  نیاب  شوگ  يراب  دننایئاهبدلا . مصخ 

هک دنیامن  نامگ  دنچ  یناسوه  ون  یلو  روهـشم  حـضاو و  يرایرهـش  ترـضحیلعا  هیریخ  يایاون  روما  عیمج  رد  يرادـجات  ترـضحیلعا  ات 
تلم تزع  ببس  تنطلس  تکوش  يدبا  لهج  هچ  نیا  تسا و  ینادان  هچ  نیا  تاهیه  تاهیه  تسا  تلم  تزع  ببـس  تنطلـس  ذوفن  رـسک 

صخش هللادمحلا  [ 295  ] يرایرهش هحفص 447 ] ترضحیلعا [  دشاب  مأوت  لدع  اب  دیاب  یلو  تیعر  تظفاحم  ببـس  تموکح  ذوفن  تسا و 
تلود تکوش  ببس  هچنآ  اب  دنیامن و  مایق  یهاوخریخب  مومع  دیاب  تروص  نیا  رد  صخشم  ملح  مسجم و  لقع  روصم  لدع و  دنبرجم و 

طخ هب  هدش و  فیلأت  لبق  لاس  هدراهچ  هک  هیـسایس  هلاسر  دنیامن  مایق  تسا  تلم  یقرت  تکلمم و  يدابآ  هملک و  ذوفن  تنطلـس و  توق  و 
لاسرا هخـسن  کی  تسه و  نارهط  رد  هتبلا  هلاسر  نآ  تشگ ، هداد  راشتنا  دش و  عبط  ناتـسودنه  رد  دـیدرگ و  موقرم  ملق  نیکـشم  بانج 

عبتا نم  یلع  مالـسلا  و  هدیدرگ .. موقرم  ترابع  عضو  اب  هلاسر  نآ  رد  هنتف  داسف و  هلـصاح و  تارـضم  هک  دـیئامنب  سان  مومع  هب  دوشیم 
تروص هب  اهتنم  هدوب  تسایـس  تلآ  ءآهبلادبع  هک  دمهفیم  حاولا  نیا  لاثما  زا  یـسک  ره  تاحیضوت 1 - هنس 1325 ع ع  يدهلا 11 ج 1 

عیطم هک  دادیمن  دوخ  نادیرم  هب  روتسد  دوبن  تسایس  تلآ  رگا  تشونیمن و  یسایس  هلاسر  دوبن  تسایـس  تلآ  رگا  بذبذت . یئورود و 
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تسا نشور  باتفآ  دننام  - 2 دنشاب . یضار  امش  زا  نایامرفنامرف  ات  دیشاب  فرص  تلآ  هدرکن  تلاخد  ناتدوخ  تیاهن  دیـشاب  زکرم  مادک 
یناحور و صخـش  کی  زا  ندناوخ  مسجم  لقع  روصم و  لدـع  دـش  يدـصتم  هک  يدـسافم  همه  نآ  اب  ار  راجاق  يازریم  یلعدـمحم  هک 
؟ دـندش يدـنفا  هجوت  فرط  هعفدـکی  دـندوب  نایئاهب  لتاق  هک  يهیراجاق  دـش  هچ  تسا ! یچوپ  قلمتم و  یمدآ  راتفگ  رود و  هاوختقیقح 

تباث همه  رب  هرخالاب  هکنانچ  دندوب  تارضح  زاسراکذالا  قرـشم  زادرپهیفاق و  عقوم  نآ  رد  هک  دوب  يرازت  ياهـسور  روتـسد  هب  نیا  يرآ 
زا هخـسن  کی  هکنیا  دـننام  تسه  بیجع  ياههلمج  مه  حول  نیا  تاراـبع  رد  تشاد 3 - تسب  دنب و  اهـسور  اب  ازریم  یلعدمحم  هک  دـش 

سان مومع  هب  ار  هخـسن  کی  هک  هتـشاد ؟ هرهب  ءاهب  تازجعم  بارـس  زا  مه  يدایا  ایوگ  دیئامنب ! سان  مومع  هب  دـش  لاسرا  هیـسایس  هلاسر 
زورب درجم  هب  هک  تسا  ناهذا  شیدـخت  يارب  همه  دـهدیم  نایب  لـها  هب  هک  یئاهتبـسن  - 4 دـیامنب !! تسا  هتـسناوتیم  ایند ) قلخ  يهمه  )
نایب رتلصفم  هبیجع  تابلقت  هنوگژاو و  ياهلعن  هنوگ  نیا  حرـش  تسین و  یئاهب  یلو  تسه  یباب  نیا  دنیوگب  دـنناوتب  تارـضح  زا  يداسف 

هک رگید  حول  هعلاطم  زا  سپ  هک  تسا  شیپ  رد  رتمهم  يدصقم  تسین و  اهنیا  زا  کی  چیه  قوف  حول  جرد  زا  ام  دـصقم  اما  دـش . دـهاوخ 
نامیپ رب  تباث  يا  هللاوه )  - ) ناخ سنوی  ازریم  بانج  نارهط  اهبلادـبع  رگید  حول  هحفص 448 ] دش [ . دهاوخ  هدیمهف  دوشیم  جرد  الیذ 

رانک ار  روما  هنوگنیا  هججاحم  دیاب  لاح  تسایحا ... فالتخا  اهنیا  عیمج  ببس  دیدرگ  لصاح  عالطا  اهیئایحی  لیصفت  زا  دیسر  امش  همان 
هدوارم نویـسایس  اب  تخادرپ و  راک  رهوج  هب  دـیاب  نونکا  دوشیم  تسرد  دـعب  تسا  شوخ  دـیآ  شیپ  مسق  ره  روما  نیا  لاـح  تشاذـگ 

هک دنیامن  غیلب  یعـس  شـشوک  دهج و  تیاهن  هب  دـیاب  ابحا  هک  دـیدرگ  موقرم  امـش  هب  شیپ  زا  دومن . نایب  ار  نایئاهب  لاح  تقیقح  درک و 
یهبالا ءاهبلا  کیلع  دیئامرف و  وفع  مراصتخا  رب  روبجم  مرادن  تصرف  ادـبا  [ 296  ] ددرگ باختنا  تلم  سلجم  يارب  زا  نایئاهب  زا  یـسوفن 
هلـصاف هب  هک  دوش  هظحـالم  نونکا  ناضمر 1329  رهـش  یف  دومن  خاسنتـسا  ینالیملا  ربکایلع  يرولا  یلوم  ترـضح  هاـگرد  یئادـف  ع ع 
تنطلس ریرس  تعاطاب  هدومن  عنم  نآ  رب  هوفت  یتح  تسایس  رد  هلخادم  زا  ار  نادیرم  اجنآ  رد  هک  هدرک  رییغت  اقآ  نحل  هنوگچ  لاس  راهچ 

رگید يرد  هتـشگ و  رارقرب  يروشلاراد  هدـش و  علخ  ازریم  یلعدـمحم  هدـنام و  یثنخ  اهـسور  ذوفن  هک  اجنیا  رد  درکیم و  هیـصوت  راجاق 
رادـفرط ار  شیوخ  هداد  تبـسن  اهیئایحیب  ار  اهداسف  همه  هنوگچ  دـنک  کـیدزن  اهـسیلگنا  هب  ار  دوخ  دـهاوخیم  هتـشگزاب و  يدـنفا  يارب 

نیا يارب  مه  نادیرم  يرآ  دیامن !؟ لخاد  يروش  سلجم  رد  ار  دوخ  نادیرم  زا  رفن  دنچ  دناوتب  رگا  ات  دیامنیم  دادملق  ناریا  تیطورـشم 
تلاکو هب  یمسر  ینلع و  روط  هب  ار  يروهشم  یئاهب  دنتسناوتن  یلو  دندرک  لخاد  ار  روهشم  ریغ  نایئاهب  زا  رفن  ود  یکی  دندیـشوک و  راک 

رد نایئاهب  تالالدتـسا  هب  عجار  هک  دیریگب  رظن  رد  بوخ  ار  سکع  نیا  تیلزا  يداو  رد  ریـس  متفه  مدق  هحفص 449 ] دنناسرب [ . سلجم 
ضقان ضق و  فالتخا  یلزا -  یئاهب و  فالتخا  تسین  حـیرفت  زا  یلاـخ  تسه و  يرادهدـنخ  ياـههصق  ءاـهب  یمـشپیب  لزا و  یمـشپ  رپ 

تسا دایز  يردقب  تسا  هنیمز  نیا  رد  هک  يزیروربآ  ياهگنرین  زیمآهعدخ و  ياهفرح  رگید . هتـسد  لوقب  ضقان  تباث و  هتـسدکی و  لوقب 
راصتخا روطب  اذـل  دـش  دـهاوخن  هداد  نخـس  داد  دوش  فیلأت  ضقان  ضق و  یئاهب و  یلزا و  عوضوم  ود  نیمه  رد  باتک  نیدـنچ  رگا  هک 

هب اهیئاهب  يهمه  دننام  هدوب  ربخیب  عوضوم  ود  نیا  تقیقح  زا  یلک  هب  متفه  لاس  ات  تارـضح  نیب  رد  مدورو  يادتبا  زا  هک  دوشیم  هتفگ 
چیه ياراد  ءاهب  ردارب  لزا  ییحی  ازریم  تسا  حاولا  رد  هک  يروطنامه  اعقاو  مدرکیم  نامگ  هدش  دنباپ  شرسپ  ادخ و  ازریم  تاملک  رهاظ 

رد يدنچ  زنطن و  عبأوت  نم  هشک  وراط  رد  يدنچ  هکنآ  ات  تسا  فالخ  لمهم و  شاهیعاد  فازگ و  هوای و  شنانخـس  هدوبن  یتیثیح  هنوگ 
هقبط ود  نیا  تاـملک  تالالدتـسا و  نیب  یلدرخ  هحفـص 450 ] يهرذ و [  ردق  هب  مدید  مدـش  مدـمه  یلزا  ياسؤر  اب  هدرک  تماقا  نامرک 

هب هدرمـشن  نیناـجم  لـخاد  ار  باـب  یـسک  رگا  هک  ینعم  نیدـب  تسا  رتـکیدزن  ناـیب  باـب و  هب  هیلزا  نانخـس  هکلب  تسین  یتـنونیب  قرف و 
شرظن باب  ههبـش  نودب  اریز  دناهتفر  اطخ  هب  اوهـس  ای  ادمع  اهیئاهب  دناهدومیپ و  باوص  هار  اهیلزا  دیوگب  دیاب  دـهد  رثا  بیترت  شیاهفرح 

حاولا ندرک  وحم  دوجو  اب  هک  یمسق  هب  هدوب  وا  رما  عیطم  یتدم  ات  زین  ءاهب  هتخاس و  دوخ  نیشناج  ار  وا  عطاق  صن  هب  هدوب و  لزا  حبص  هب 
رما یلو  هک  ءاهب  تاملک  زا  مه  باب و  تاملک  زا  مه  تسا  هدنام  اهیلزا  تسد  رد  يرایسب  راثآ  زاب  تسا  بلطم  نیا  رب  لدم  هک  يراثآ  و 

قوقح تسا  هتساوخ  هکنآ  زا  سپ  ءاهب  اما  هدش  يراج  ءاهب  باب و  ملق  هب  وا  زا  رایـسب  فاصوا  تسا و  لزا  حبـص  باب  لصفالب  یـصو  و 
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هدز و رگید  رد  اذهل  هدشن  نکمم  دنک  لزلزتم  ار  وا  تیاصو  هک  تسا  هدیشوک  هچره  دبوکب  لالقتسا  سوک  هدومن  بصغ  ار  دوخ  ردارب 
زا دعب  لاس  کی  رازه و  ود  یتسیاب  هک  يدوعوم  نامه   ) نایب لقتـسم  دوعوم  ار  دوخ  هک  ینعم  نیدب  هتخادرپ  باب  ساسا  خـسن  ءاحم و  اب 
زا مدوصقم  يراب  تسین . حیرفت  زا  یلاخ  اهنآ  ندید  هک  هدومن  هماقا  ینعم  نیا  رب  هیبجع  يهکحـضم  هئادا  هدرمـش و  دیایب ) باب  شیادـیپ 

لزا و هب  هک  یئارتفا  تمهت و  ره  هک  دننکیم  نامگ  هقیقحلا  یف  هک  تسا  روآتبارغ  يردق  هب  نایئاهب  يربخیب  هک  تسا  نآ  همدقم  نیا 
هب بیغرت و  وا  زا  يرود  هب  ار  مدرم  هداد  رارق  ءاهب  لـها  يولول  ار  لزا  هک  تسایـس  نیا  نوچ  تسا و  تقیقح  رب  ینبم  هدـش  هتـسب  اـهیلزا 
اذل تشگ  لزاب  ندز  خاش  ازریم و  هب  دنفـسوگ  ندادریـش  هلیـسو  نیمه  دش و  رثؤم  دنتخاسیم  تمالم  دروم  بیعرت و  ودـب  بیرقت  ببس 

يهناخ رد  وا  هکنیا  اب  دومن و  دیدجت  ار  هلماعم  نامه  یلعدمحم  ازریم  دوخ  ردارب  اب  هدادن  تسد  زا  ار  تسایـس  نیا  زین  ءاهبلادبع  شرـسپ 
یتسه و هیثرا و  لاوما و  مامت  هکنآ  اب  دیـشکیم و  وا  تسد  زا  تیمولظم  يهلان  يدنفا  زاب  سربق ) رد  لزا  دننام   ) دوب تکاس  هتـسشن  دوخ 
هک مریحتم  نم  اـجنیا  رد  دـناریم و  نخـس  دوخ  ناـبرهمان  يوخا  ملظ  زا  حول  ره  رد  زاـب  دوب  هدرک  بصغ  ار  وا  يونعم  يداـم و  قوـقح 
ات دناهدوب  یـضار  هیور  نیدب  هدوب و  ءاهبلادبع  ءاهب و  يرـس  تسدمه  لزا  ییحی  شمعا  وا  زا  لبق  ربکانصغ و  یلعدـمحم  ازریم  میوگب 

دـشاب مک  معالطا  لزا  قح  رد  رگا  اریز  هدمآ ؟ شیپ  بیترت  نیا  یغامدیب  یلاحیب و  تدم  زا  هکنآ  ای  دیاپب  لیماف  نیا  يزاب  ادـخ  طاسب 
مه ءاهبلادـبع  یفرط  زا  هدرکن و  دوخ  قوـقح  ذـخا  رب  ماـیق  دـیاش  دـیاب و  هک  يروـط  هب  وا  هک  تسا  لـماک  معـالطا  ربـکانصغ  قـح  رد 

تسا لاس  لهچ  وا  هک  دوب  دناوتن  نیا  زا  رتحضاو  بلطم  نیا  رب  یلیلد  هدیناسر و  واب  یتوکسلاقح  مه  یهاگ  هدادن  مانشد  ار  وا  هنامیمص 
هک ناریا  ياهلوپ  زا  هدوب و  یناپمک  نیا  رد  کیرـش  سپ  هدرک  نارذگ  هریل ) هس  ود  يزور   ) فازگ جرخ  اب  یتعنـص  بسک و  چیه  نودب 
زا یکی  تقو  ره  هکنیا  رگید  لـیلد  دـسریم و  هدیـسر و  يهرهب  مه  واـب  هتفر  اـکعب  یلعدـمحم  ازریم  رب  نعل  ءاهبلادـبع و  رب  تاولـص  اـب 

ازریم تـشگیمرب  ساـبع  ازریم  زا  یکی  تـقو  ره  دیـشکیم و  دوـخ  طاـسب  هـب  ار  وا  هـتفر  شغارــس  هـب  ساـبع  تـشگیمرب  یلعدـمحم 
وا هب  نم  درک و  توعد  بوتکم  دـنچ  يهلیـسوب  مه  ارم  یلعدـمحم  هکناـنچ  درکیم  توـعد  دوـخ  هب  هحفـص 451 ] ار [  يو  یلعدمحم 
نم زا  رتهب  دوخ  هک  امـش  تسا  رتهب  هکلب  تسا  رمثیب  امـش  توعد  هدوبن و  يراکتیانج  يوگغورد  مدآ  کی  زج  امـش  ردپ  هک  متـشون 

رد سپ  نآ  زا  دیئامن  زارحایمهم  یماقم  مه  ناتدوخ  دنوش و  تحار  مدرم  ات  هدوبن  يداع  رشب  زا  شیب  ام  ردپ  هک  دیهدب  نالعا  دینادیم 
هکلب دشاب  یضار  اهمانـشد  همه  هب  مه  دیاش  تسا و  يزاسنید  یناپمک  نیا  کیرـش  هک  مدرک  نیقی  اذل  تشونن  یباوج  رگید  تسب و  ار 

تسه . اعطق 

کحضم تیاکح  کی 

زا سپ  دـش  تسود  نم  اب  یـشاقن  ماخ  یتشک  رد  میتفر  اـکیرمآ  هب  هک  میدوب  رفن  هس  اـم  گـنج  لوا  ياـهلاس  رد  تفگ  یمرتحم  صخش 
دزن رگا  مدوب  ضارقتـسا  اب  نیا  ینعم  متفگ  یهبا ) هللا   ) تفگ هناخ  بحاص  مدش  دراو  نوچ  درک  توعد  یـسلجم  هب  ارم  اکیرمآ  هب  دورو 

يرگید موشیم  مورحم  هحـصلا  ظـفاح  ثرا  زا  تفگ  یکی  دادیمن  ضرق  نم  هب  ناـموت  دـص  مدرکیمن  تیئاـهب  راـهظا  ناطلـسلا  عـینص 
اهیدوهی هلحم  زا  اـم  تیئاـهب  هب  رهاـظت  هطـساو  هب  هتفگ  یکی  دـش ) هچ  ـالاح  !! ) مناـمیم هرهبیب  قازرا  سیئر  یقیقح  تدـعاسم  زا  تفگ 
هطورشم نوناق  ندمت و  تکرب  زا  اهنیا  هکنیا  زا  لفاغ   ) میاهدش رتکد  مه  ام  يرآ  يرآ  تفگ  يرگید  ماهدش  نیـشنزیم  تشپ  هدمآ  نوریب 

هب مردارب  تفگ  يرگید  هتفر  اطخ  رب  میوگب  هنوگچ  هدـش  هتـشک  هار  نیا  رد  مردـپ  تفگ  یکی  تیئاـهب ) هن  تسا  ناـهاوخیدازآ  تمه  و 
هدـنز ناشرـسپ  ندوب  یئاهب  هب  اهنآ  هکنیا  زا  لـفاغ  نودـتقمل ) مه  راـثآ  یلع  اـنا  ۀـما و  یلع  اـنئابآ  اندـجو  اـنا  اولاـق   ) هدـش هتـشغآ  نوخ 
ماهدش التبم  منکچ  یلو  هدمآرد  غورد  دناهتفگ  هچره  منادیم  تفگ  یکی  دنکن . ادـیپ  ریظن  ات  يرادرب  تسد  هک  تسا  رتهب  دـنوشیمن و 

هب مردام  تفگ  نآ  دنکیم  مردب  مردپ  تفگ  نیا  دـهدیم  مقالط  منز  تفگ  يرگید  دـنکیم  مقاع  مرتخد  مشابن  یئاهب  رگا  تفگ  یکی 
ممام تفگ  نآ  دنزیم  مدح  مدج  تفگ  نیا  دیابریم  مرهاوج  مرهاوخ  تفگ  نآ  دناشنیم  مرذآ  رب  مردارب  تفگ  نیا  دهدیمن . مرد  ام 
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ملاح ملاخ  تفگ  نآ  دروخیمن  مغ  مع  تفگ  نیا  دنیشنیم  مدرم  اب  مدزمان  تفگ  نآ  دنشکیم  مرهوگ  مرهوش  تفگ  نیا  دربیمن  ممان 
من میرتشش  تفگ  نآ  دوشیم  مک  میرتشم  تفگ  نیا  ددرگیمن  ماهناشمه  ماهیاسمه  تفگ  نآ  دربیم  ماهناد  ماهیاد  تفگ  نیا  دسرپیمن 

هدـید وچیه  هک  هاگآ  لد  نامدرم  نت  هس  ود  زج  دـنامن  دکـشخیم . رازاب  رد  مرینپ  تفگ  نآ  دـشرتیم  راغت  رد  متـسام  تفگ  نیا  دوشیم 
هک دهاوخیم  هدنز  نادجو  یلیخ  دهاوخیم  تعاجـش  تماهـش و  یلیخ  دهاوخیم  تشذگ  یلیخ  وکین  ياقآ  تسانیب  ناشدنمـشوه  لد 

تقیقح فشک  يارب  دنزب و  زیچ  همه  رب  اپ  تشپ  ناسنا  هک  تسا  مزال  تمه  یسب  مولعم . عفن  هب  دسر  هچ  ات  درذگب  موهوم  عفن  زا  یـسک 
انتعا یسک  ینمشد  یتسودب و  ددنبرب و  یقیقحیب  ره  زا  هدید  زاب  تفای  یقیاقح  هحفص 452 ] نوچ [  دشوپب و  هقالع  ره  زا  مشچ  ادتبا  زا 
هعماج رد  هدرواین و  ذغاک  يور  ار  دوخ  رکف  رگا  مینادیم  امش  نم و  مدنیا  ات  هک  هدع  نآ  سپ  دیامن . هزرابم  یتساران  بذک و  اب  دنکن و 
یمدق هتفرگن و  یملق  دوخ  نادجو  فالخ  رب  هدادن و  رثا  بیترت  تارضح  رارصا  اب  هدومن و  يراددوخ  مه  فرط  نآ  زا  دناهدرکن  رـشتنم 

دنراـگنب دـننادیم  هچنآ  دـنیآرد و  اـفخ  هدرپ  زا  يزور  مه  اـهنآ  هک  مهدیم  ناـنیمطا  امـشب  تسا و  تـمیقیذ  ناـشدوجو  اـهنآ  دـناهدزن 
هتفایرد ار  هتفهن  ياهزار  هچ  هدید و  اهزیچ  هچ  هدید و  اهزیچ  هچ  هدوب و  يدـنفا  سابع  یـشنم  لاس  هس  هک  نادـجواب  ناوج  نآ  اصوصخ 

عقوم رد  هیهلا  تادـییأت  هب  نارگید  ای  شدوخ  ملق  هب  ای  رارـسا  نآ  همه  تسا  دـیما  درک و  تیاـکح  امـش  نم و  يارب  ار  نآ  زا  يرطـس  هک 
هار نیا  رد  ات  دـنرظتنم  ینادزی  يربهر  هب  وا  لاثما  هک  دـهدیم  لوق  امـش  هب  دوش  ادـیپ  یعنام  وا  يارب  هکنیا  ضرف  اب  دوش و  هتفگ  بساـنم 
نیا زا  تسد  دنراد  مه  شکراب  دـیرم  رفن  کی  ات  هک  مراد  نیقی  مسویأم و  اسؤر  زا  هدـنب  هچرگ  وکین  ياقآ  [ . 297  ] دندرک دیؤم  يربید 

ناگدنب نیا  هک  مراد  نانیمطا  متسین و  سویأم  دنفوصوم  دش  رکذ  هک  فاصوا  نادب  زورما  ات  هک  یعاتبا  نیمه  زا  یلو  دنرادیمن  رب  طاسب 
نم دنمهفب  هک  دیایب  يزور  ههبـش  نودب  دناهتفر و  یئاطخ  هار  هب  هک  دش  دنهاوخ  هاگآ  يدوز  نیمه  هب  ناشهیتآ  لسن  ای  دوخ  ای  مه  ادـخ 

زا تالسارم  رادقم  هچ  هلاس  دنچ  نیا  رد  هک  دیدید  امش  تسا . هدنیآ  هنومن  هتشذگ  میاهتـشادن و  یئوگقح  ضرغ  زج  یـضرغ و  امـش  و 
طقف میهاوخیم  ار  ناشدوخ  ریخ  امـش  ام و  هک  دناهتـسناد  هدـش و  زاـب  تارـضح  شوگ  مشچ و  دـح  هچ  اـت  دـش  مولعم  دیـسر و  فارطا 

شاعم و مهوت  ناشمهوت  کـی  ـالثم  دـش  دـهاوخ  عفر  يدوزب  هللا  نوعب  مه  نآ  هک  تسا  ياهقیقر  تاـمهوت  کـی  ناـشیا  دـس  باـجح و 
زا دوشیم و  هتسب  ناشیورب  اهرد  همه  رگید  دننام  زاب  ناشدوخ  هتسد  اب  دتس  داد و  ترـشاعم و  زا  رگا  دننکیم  روصت  هک  تسا  یناگدنز 

دنلب ار  ادـص  تدـش  نیاـب  هک  وکین  هراوآ و  مینیبـب  اـت  درک  ربـص  دـیاب  يردـق  هک  میاهدینـش  امـش  نم و  دـناهتفگ  تارک  هب  هک  تسا  نیا 
نیا اب  اصوصخ  تسا  دایز  ایند  هب  ناشهقالع  مدرم  دـنرادن  سفن  هب  دامتعا  مدرم  دنفیعـض  مدرم  مزیزع  يرآ  دنـسریم . اـجک  هب  دـناهدرک 
زاب هدرواین  سک  ره  دناهدرمـش  اهب  هزجعم  ار  نآ  هدروآ  يهچب  سک  ره  هک  دـناهدرک  ناشیا  ياههلک  رد  تسا  لاـس  داتـشه  هک  یماـهوا 

ياـج اـههلک  رد  مهو  روط  هب  یفرط  زا  هدوب و  اـهب  هزجعم  زاـب  هدرواـین  سک  ره  هدوـب  وا  هزجعم  زا  هدـش  ریقف  سک  ره  هدوـب  اـهب  هزجعم 
هچ دـنمهفیمن  دـنیوگیم و  دـمآ  ناـشنابزب  هچره  دنونـشیم  غـیلبت  مرگرـس  هک  یتـقو  هحفـص 453 ] عاـبتا [  بلغا  یتـسار  هـک  دـناهداد 

نیاب شاهدع  مه  یلطاب  کچوک  بهذم  چیه  هک  دینادیم  امـش  هک  یتلاح  رد  دـننزیم  نویلم  رورک و  زا  مد  تسا  هدـع  رگا  دـنیوگیم .
رازه هد  اهتنم  ای  تفه  شـش  اب  دننیبیم  نوچ  یلو  دندوب  هدرک  یمادنا  ضرع  ایند  طاقن  زا  یکی  رد  القا  دنتـشاد  هدـع  رگا  تسین و  یمک 
درک مادـنا  ضرع  ناوتیمن  دـنقلخ  ینادازا  همه  دـننکیم و  یفابنید  هدرپ  رازه  ریز  رد  یهد  کی  رد  شرفن  هد  ره  هک  تتـشتم  تیعمج 
نیا زا  درادـن و  يرثا  تسین و  یغورف  ار  غورد  اـقافتا  دنتـسرفیم و  فارطاـب  دـنفابیم و  غرود  رود  ياـههار  زا  شماـمت  هـک  تـسا  نـیا 
رگا دندرک و  دیعبت  ار  اهب  دنتـشک و  ار  باب  هک  تسا  یعقوم  نآ  زا  رتمک  ناشهدع  زورما  هک  هدـش  نیا  هجیتن  ناشهلاس  داتـشه  ياهغورد 

ار یناسک  هچ  دینادیم  امش  هک  یمسق  هب  دنرادن  رگید  راک  ندرک  زارد  كاپ  ياهنمادب  كاپان  تشگنا  زج  تسا  یئاهب  صاخشا  تیمها 
ایند رد  اهب  الـصا  هک  درادن  ربخ  صاخـشا  نآ  حور  هک  تسا  هدش  تباث  هک  یتلاح  رد  دنهدیم  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  جراخ  لخاد و  زا 
مهم صخـش  رفن  کی  ایند  همه  رد  هک  تسا  هدـش  تباث  هرخالاب  لمعتـسم و  ای  دیـشاب  هتفگ  لمهم  هکنیاـب  دـسر  هچ  اـت  هتفگ  هچ  هدوب و 

ماکحا و ای  تسا  تاـمیلعت  يداـبم و  رگا  تسا و  ناـیئاهب  دوخ  هناـعداخ  تاـعیاش  زا  تسا  هدـش  هتفگ  هچره  تسین و  هفیاـط  نیا  لـخاد 
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رگا دناهتفگ  رتصقان  همه  زا  ترـضح  نیا  تسا و  هتفگ  سک  ره  دـعب  لبق و  زا  هک  ینایقالخا  هتـسد  کی  هک  دـنادیم  یلقاع  ره  دودـح 
زا نوـچ  مه  یقـالخا  میلاـعت  نآ  هناتخبـشوخ  حـیقو و  رایـسب  هررکم  ظاـفلا  رگم  دـنامیمن  چـیه  رگید  میرادرب  ناـشیا  بـتک  زا  ار  اـهنآ 

داسف هک  میدـید  هک  نادـنچ  هتـشگن  رثؤم  ادـبا  تسا  هدوب  يرگید  دـصاقم  هدرپ  ریز  رد  هدـشن و  رداص  یـشیالآ  ره  زا  كاپ  ياـههحیرق 
هلاس و رازه  نیدـنچ  هنهک  ياهبهذـم  هعماج  یتح  تسا  دوجوم  هعماج  ره  زا  شیب  یئاهب )  ) یگزاـت یکچوک و  نیاـب  هعماـج  رد  قـالخا 
هک دوب  نیا  رس  رب  نخس  يراب  هتشگ . عیاش  تارضح  نیب  رد  تدش  لامک  اب  هتفای و  مایتلا  هکلب  هدشن  قرخ  اهنت  هن  هک  تاموهوم  نینچمه 

زورما رگا  درک  دهاوخ  رادیب  ار  اهنآ  ایند  تعیبط  یلو  تسا  لکشم  يردق  ناشیا  يرادیب  تسا  هیئاهب  سوفن  رد  هک  یفعـض  ماهوا و  نیاب 
ار امش  نم و  لاثما  باتک  هتشاذگ  ناشسیئر  هک  يدنب  دس و  بجوم  هب  هکلب  دنونشیمن  ار  هاوخریخ  چیه  نخـس  هدش  التبم  دانع  جاجلب و 

ناشتالیـصحت هک  یناسک  يارب  اصوصخ  داد  دـهاوخ  هولج  ار  دوخ  خـیرات  داد  دـهاوخ  ناـشن  ار  دوخ  تقیقح  هرخـالاب  یلو  دـنناوخیمن 
عبات الماک  ناشفراعم  هکنیا  طرش  هب  تفر  دنهاوخن  ماهوا  نیا  راب  ریز  هیتآ  ياههدرکلیصحت  هک  تسا  نیمه  نم  دیما  اهنت  دوش و  لیمکت 

هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  دورب و ال  نایم  زا  یصوصخ  تاقیرزت  دوش و  یمومع  فاعم 

هللاءاهب خیرات  رد  هیناث  هلحرم 

يدالیم اربتکا 1817  قباطم 21  هحفص 454 ] يرجه [  ( 1233  ) هنس مرحم  مود  زور  رد  دنیوگیم  هللاءاهب  هب  بقلم  يرون  یلعنیسح  ازریم 
تدالو اب  ار  وا  تدالو  زور  تبسانم  نیاب  هدش و  دلوتم  یناج  مناخ  محر  يرون و  گرزب  ازریم  هب  بقلم  سابع  ازریم  بلص  زا  نارهط  رد 

رد اما  دنریگیم ! دیع  ساره  طایتحا و  لامک  اب  اهیئاهب  زور  ود  نآ  رد  هداد  رارق  مه  راوج  رد  هدوب  مرحم 1235  میس  زور  میتفگ  هک  باب 
لامعا یتاعنـصت  هتفر و  راک  هب  یتافرـصت  دـنچ  یحلاصم  هب  رظن  مه  خـیرات  نیا  رد  ای  هدـش  دـلوتم  مرحم  مود  زور  رد  اهب  اعقاو  ایآ  هکنیا 

میدروخرب میروآ  لمع  هب  هحیحـص  تاقیقحت  میتساوخ  یتقو  مهم  ریغ  هداس  هیـضق  خیرات و  نیمه  فارطا  رد  اریز  تسا . تقد  لباق  هدش 
زا لـبق  هدـنراگن  هک  درادیم  هضرع  دوش  نشور  بلطم  هنیمز  بوخ  هکنیا  يارب  تخاـس و  لزلزتـم  ار  هیـضق  نیا  ـالماک  هک  یئاـهزیچ  هب 

یئادـخ ياعدا  يرون  یلعنیـسح  یجاح  ای  يرون  نیـسح  ازریم  یجاح  هک  مدینـشیم  نیملـسم  يامدـق  ناـبز  زا  ررکم  تارـضح  رد  دورو 
وا ترابـص  مایاب  عجار  ینانخـس  ازریم  داهرف  اب  هدازهاش  نآ  هدوب و  هلودـلادمعتم  هدازهاـش  تمدخـشیپ  مـالغ  هک  تسا  یـسک  وا  هدرک و 
رد هکنآ  زا  دعب  هدوب  یجاح  یلعینـسح  ازریم  هکنیا  اب  تسا  هدـش  هدینـش  تارک  هب  هک  دوب  یجاح  هملک  رـس  رب  دوصقم  [ . 298  ] دناهتفگ

هداوناخ نیا  اـب  هک  سک  ره  زا  مسیونب  خـیرات  متـساوخ  هک  یعقوم  اـت  تسین  یثحب  ادـبا  یجاـح  بقل  زا  مدـید  مدـش  دراو  تارـضح  نیب 
زا وا  هک  یعلطم  صخش  هب  مدروخرب  هکنیا  ات  هدروآ  لمع  هب  یتاقیقحت  یلزا  هاوخ  یئاهب و  هاوخ  ناملـسم و  هاوخ  تشاد  يهقباس  كدنا 
نآ رد  سک  ره  هک  دوب  لومعم  نوچ  هدش و  عقاو  ( 1232  ) هجحیذ هام  رد  ناشیا  دلوت  هک  دوب  هدینش  اهب  ملسم  ردارب  یلقاضر  ازریم  رـسپ 
رب هک  دوب  اجنیا  دـنتخاس . موسوم  یلعنیـسح  ای  نیـسح و  ازریم  یجح  هب  مه  ار  یلعنیـسح  ازریم  اذـهل  دـنیوگ  یجح  ار  وا  دـش  دـلوتم  هام 

الثم تسین . هلـصاف  رتشیب  يزور  تسیب  هد  مرحم 1233  ات  هجحیذ 1232  نیب  هچ  متفگ  نیرفآ  شنایفارطا  اهب و  يزاس  خـیرات  تیلاـعج و 
هک دناهدیـشیدنا  ریبدت  سپ  تسا  هلـصاف  زور  ود  ای  زور  کی  تسیب و  مرحم  مود  ات  دشاب  هدش  دلوتم  هجحیذ  مهد  ای  مهن  رد  يرون  ياقآ 

ار یجح  بقل  هـکنیا  - 1 دنـشاب : هدز  ناشن  دـنچ  ریت  کـی  هب  هک  باـب  دولوم  هب  دننابـسچب  دـنروایب  هتـشادرب  اـجنآ  زا  ار  دولوم  دـیع  نیا 
تـسا نیملـسم  يرادازع  مایا  هک  اروشاع  ههد  رد  هکنیا  - 2 دـنوش . صالخ  هدـمایم  گنن  ناشرظن  هب  هک  بقل  نآ  زا  دـنراگنا و  درومیب 

رتمهم و شدیع  زور و  ود  شزور  کی  ات  دنیآرد  نآ  راوج  رد  مه  ناشیا  دنریگیم  يدیع  باب  يارب  اهیباب  رگا  ای  دنشاب  هداد  رارق  يدیع 
نیا دوخ  تردق  هب  قلطم  يادخ  الثم  هک  دننک  دادملق  هزجعم  زا  یعون  مه  ار  ینامز  ترواجم  نیا  هکنیا  - 3 دوش . رتلصفم  هحفص 455 ] ] 

زا نخـس  نیا  و  دوش ! بوسحم  زور  کی  شزور  ود  هک  هدروآ  دوجو  هب  لاس ) ود  هلـصاف  هب  یلو   ) یلاوتم زور  ود  رد  ار  دیقم  يادـخ  ود 
روطچ موی  ود  هک  دـینکیمن  بجعت  امـش  ایآ  تسا .) بوسحم  موی  کی  هللادـنع  موی  ود  نیا   ) دـیوگیم هک  تسا  اـهب  هکحـضم  صوصن 
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هدوب رتگرزب  باب  زا  مک  زور  تسیب  لاس و  ود  نارگید  لوق  هب  مامت و  لاس  ود  ناشدوخ  لوق  هب  اهب  المجم  دوشیم !؟ بوسحم  موی  کـی 
هتـسد کی  میتفگ  هک  شنایب  باتک  رد  باب  اریز  دـناهدرک . هلمح  اهب  رب  هدـش  زاب  اهیلزا  زات  تخات و  يارب  نادـیم  هک  تسا  اجنیا  تسا و 
رهظم نآ  هکنیا  يارب  دنزن  بوچ  ناتـسبد  لافطاب  یملعم  چیه  دوش و  فوقوم  لافطا  برـض  نید  رد  دـیاب  هک  تسا  هتفگ  تسا  تاهرتزا 
فیدر رد  دراذگ  روهظ  هصرع  هب  مدق  دهاوخب  هک  نامز  نآ  رد  تسا و  [ 299  ] فولعم ریغ  هدش  ریبعت  هللا ) هرهظی  نمب   ) نایب رد  هک  هیتآ 

زا مه  یبوچ  دـنزیم  لافطاب  ملعم  هک  یئاهبوچ  نیب  رد  ادابم  هک  دوشن  هدز  لافطاب  بوچ  دـیاب  سپ  دوب  دـهاوخ  ناتـسبد  رد  لافطا  ریاس 
نید هک  تسا  هدرکیم  روصت  باب  هک  دوشیم  مولعم  نخـس  نیا  زا  ددرگ . ردکم  شرینم  بلق  دراو و  سدـقم  رهظم  نآب  یـسانشان  يور 
دعب لاس  کی  رازه و  ود  شدوخ  لوقب  ای  رازه  زا  سپ  دـش و  دـهاوخ  ارجم  شماکحا  درک و  دـهاوخ  ادـیپ  هیمـسر  ناـیدا  دـننام  شدوخ 
رارق نایب  يهملسم  صوصن  زا  لافطا  برض  زا  یهن  اذهل  دوب  دهاوخ  نایب  دوعوم  وا  هک  دش  دهاوخ  يرگید  روهظ  ثافتسم )  ) ددع قباطم 

هک تسا  یعیاقو  زا  یکی  نیا  ! ) دوشن دراو  همدص  تسا  سران  يادخ  زونه  دوش و  ادـخ  تسه  انب  ارـس  هک  یناتـسبد  لفط  نآ  رب  هک  هداد 
! منم هداد  شروهظ  هب  تراشب  باب  دیـس  هک  نایب  ود  روکذم  هللا  هرهظی  نم  هک  تسا  هدش  یعدـم  يرون  يازریم  اما  دـهدیم ) نونج  يوب 
ره ای  هدوب  اطخ  هب  دمعتم  هدیقع و  نیدیب و  اهب  ای  هتـسنادیم  مه  اهب  هدوب و  هناوید  باب  ای  هک  دـمهفیم  یلقاع  ره  بلطم  ود  نیا  عمج  زا 

تاملک نیا  رودـص  عقوم  رد  دـیرتگرزب و  باب  زا  لاس  ود  هک  امـش  يرون  ياقآ  دوش  هتفگ  هک  تسا  درومب  اجب و  یـسب  نخـس  نیا  ود و 
ادخ هدمآ . لمعب  یئارقهق  ریـس  میئوگب  رگم  دیدش ؟ هملک  نیا  قادصم  هنوگچ  دیدوب  هلاس  ود  یـس و  صخـش  امـش  باب  تاراشب  نایب و 

دنیوگیم تفگ  دندیـسرپ و  هحفـص 456 ] شنـس [  زا  هک  ار  یـسک  نآ  تیاکح  دهدیم  حرـش  شتابیاطم  رد  هک  ار  ینآاق  دنک  تمحر 
يادن هک  یعقوم  رد  یلعنیسح  ازریم  هصالخ  یتفا . بالجنم ... هب  مدیسرت  یتفر  ارقهقب  سب  زا  دیوگیم  لئاس  هک  اجنآ  ات  تسین  اما  تسیب 
هکنیا زا  هتشذگ  وا  دش  هراشا  لوا  دلج  رد  هک  یمـسق  هب  دوب و  هدش  لیـصحتلا  غراف  دوب و  هلاس  تفه  تسیب و  دینـش  ار  باب  دیـس  تیباب 

هدرک نافرع  ملع و  لیـصحت  اهتدم  دوب و  هتفر  هزوح  ره  رد  اهب  هوالع  هب  دوب  هتخومآ  دوخ  دنزرف  هب  ار  ءاشنا  طخ و  دوب و  یـشنم  شردپ 
يزیچ ناـیرابرد  زا  یهاـگ  نارگید  سردــم  رد  یهاـگ  دوـب و  مـیکح  یلعرظن  ازریم  رــضحم  رد  لـضفلاوبا  ازریم  لوـق  هـب  یهاــگ  دوـب 
هدوب رظن  هطقن  هچ  زا  هدروآ و  نامیا  باب  دیس  هب  نامز  هچ  زا  وا  هکنیا  رد  اما  تخومایم . ینخـس  باطقا  دشارم و  زا  یهاگ  تخودنایم و 

رد نیعلاةرق  ترهـش  هتـشاد و  هیخیـش  تاملک  اب  یمات  تفلا  سنا و  هک  دوشیم  هدیمهف  نئارق  زا  تسا و  تکاس  خـیرات  تسیک  شغلبم  و 
هب دمآرد . يو  نادیرم  هقلح  رد  تسا و  هدرک  هجوت  واب  اهب  باب  تیسوبحم  لئاوا  نامه  رد  تروص  ره  رد  هدومن و  یمهم  ریثأت  وا  دوجو 

باب دیس  هب  یفابنافرع  رب  تداع  نهذ و  یگداس  رثا  رب  یلعنیـسح  ازریم  رما  يداب  رد  دناهداد  صیخـشت  قیقحت  لها  زا  یـضعب  هک  يروط 
ههبـش یلو  هدروخ  یبیرف  مه  وا  ناگدروخبیرف  ریاس  لثم  هدوب و  هدـیقع  زا  ثعبنم  وا  یتامدـقم  تاـهجوت  هک  تسین  رود  دـش و  دـقتعم 
تـسش زا  ریت  تسد و  زا  راـک  یلو  هداد  تسد  زا  مه  ار  دوخ  هقباـس  تاـماقم  هدوـمیپ و  یئاـطخ  هار  هک  دـش  تفتلم  يدوز  هب  هک  تسین 

ره زا  دزادنا و  تنطلـس  ناکرا  رد  یلزلزت  هدومن  هدافتـسا  باب  عابتا  ياهیراکادف  یناشفناج و  زا  هک  دمآرب  ددصرد  اذـهل  دوب  هتـشذگرد 
فرص اهلوپ  درک و  اهششوک  اهلاثما  یسربط و  هعلق  ثداوح  رد  هک  دوب  نیا  دریگب  يهرهب  دش  نکمم  رتهب  هک  تسایس  ای  تناید  زا  یفرط 

لتق رد  یعـس  دروـخ و  بوـچ  دـش و  سبح  زج  رد  مه  هعفد  کـی  دـش و  ـالتبم  ناـیتلود  گـنچ  هـب  تارک  هـب  دـشن و  قـفوم  یلو  دوـمن 
هدومن وا  رب  يروهلمح  رب  راداو  هاش  نیدلارصان  تنطلس  مود  لاس  رد  ار  رگید  رفن  يزیربت و 5  قداصدمحم  هکنآ  ات  درک  هاش  نیدلارصان 

ازریم شگرزب  ردارب  عقوم  نآ  رد  داتفا و  لاچهایس  سبح  هب  اهب  دندش و  لوتقم  ناگدننک  هلمح  تشگن و  رگراک  اهریت  هک  دش  نآ  هجیتن 
هب صالخ و  سبح  زا  سور  ریفـس  تعافـش  هب  اهب  يزیچ  هامراهچ و  زا  سپ  دـندرک و  تعافـش  رب  راداو  ار  ترافـس  یـشنم  يرون  نسح 
دزن یـضعب  هتفر  دادغب  هب  کت  کت  هعماج  زا  روفنم  يراوتم و  ياهیباب  یلو  دوب  تکاس  يدنچ  ات  دادغب  رد  دـش  دـیعبت  شاهلئاع  اب  دادـغب 

هتسشن شوماخ  ارچ  دیدوب  باب  رارسا  لماح  هجوت و  دروم  باب  لتق  زا  لبق  امش  هک  دندرکیم  کیرحت  دنتفریم و  لزا  دزن  یـضعب  اهب و 
وا زا  تسد  دیاش  هک  درک  رایتخا  اوزنا  رارف و  هینامیلـسب  ناشیا  تسد  زا  هکلب  دشن  مرگ  شتیهولا  هشال  نادنچ  مه  زاب  دینکیمن  یمادقا  و 
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هلیـسو چـیه  هب  دـندوب و  هدـش  بوضغم  تلود  دزن  رد  روفنم و  هعماج  رد  هک  ناشدوخ  یگراـچیب  هحفـص 457 ] زا [  اهیباب  یلو  دـنرادرب 
تشگرب و هینامیلس  زا  اهب  هکنآ  ات  دندمآ  دنتفر و  مد  ره  هتشادن  رب  ردارب  ود  نیا  زا  تسد  دننک  قحلم  هعماج  هب  زاب  ار  دوخ  دنتسناوتیمن 

يارب شناگدنب  فرط  زا  هقح  رهظم  نیا  دندشیم  ثوعبم  مدرم  تیاده  يارب  ادـخ  بناج  زا  هقح  رهاظم  رگا  ینعی  دـش  رهاظ  تثعب  راثآ 
هتـسج ياهیباب  مد  نامه  زا  درک و  راکب  عورـش  اذهل  تسا  دعتـسم  هدافا  يارب  نادنفـسوگ  يهدام  دـید  اریز  دـش ! ثوغبم  مدرم  تلالض 
راکشآ ناشیا  یئاهن  ياهراک  هک  دیشکن  یلوط  یلو  دندش  وا  صاخ  باحـصا  زا  هدش  يزاسنید  تلآ  رفن  تصـش  هاجنپ  ردق  هب  هتخیرگ 

ررت دنتشاد  سرتسد  اج  ره  ار  دوخ  نیفلاخم  هک  یئاج  هب  دیـسر  راک  میتفگ  لوا  دلج  رد  هک  يروط  هب  دوب و  یئادن  ادص و  زور  ره  دش و 
مه اب  ات  ینعی  هدش  فالتخا  دروم  لزا ) اهب و   ) ردارب ود  نیب  قیرفت  زا  سپ  هدـش  عقاو  دادـغب  رد  هک  یلتق  دـنچ  دنتـشکیم و  یفخم  هدرک 

تبـسن يرگید  هب  ار  اهلتق  اههنتف و  نآ  ردارب  ود  نیا  زا  کی  ره  قیرفت  زا  دـعب  یلو  هدوب  هک  شلتاـق  لوتقم  نـالف  هک  دوبن  مولعم  دـندوب 
ناشباحـصا دوخ و  ناماد  نآ  رابغ  تساخرب و  هنتف  درگزاب  تاکرح  نیا  رثا  رب  المجم  دـندرکیم . دومناو  یقـالخا  مولظم و  ار  دوخ  هداد 

دنتفرگ . میمصت  ناشیا  دیعبت  رب  ینامثع  ناریا و  نیتلود  تفرگ و  ار 

هدروخ کتک  ياقآ  ینامکرت -  تسایس 

رارق نیا  زا  نآ  حرش  تفرگ و  شیپ  ار  هدروخ  کتک  ياقآ  ای  ینامکرت  تسایس  داتفا  شرـس  رب  تیهولا  ياوه  يرون  يازریم  هکیئادتبا  زا 
هنوـگژاو دندیـشکیم و  ار  دوـخ  ياهبـسا  لـعن  دـندشیم  غراـف  هلفاـق  لواـپچ  زا  نوـچ  هک  تـسا  روهـشم  ناـمکرت  ياـهدزد  هـک  تـسا 

هک ار  هدروخ  کتک  ياقآ  تایاکح  هدش و  روهـشم  ندز  نوگژاو  لعن  دناهتفر و  هار  مادک  زا  اهنیا  دمهفب  دناوتن  یـسک  هک  دـندیبوکیم 
شردـپ دوخ و  رد  انیع  تیاـکح  نیا  مدـید  هعلاـطم  زا  سپ  مدینـش و  يدـنفا  ساـبع  دوخ  زا  تارک  هب  تسا  یناـمکرت  تسایـس  نمـضتم 

و يدرکن ؟ رامیت  وکین  اهبـسا  ارچ  هک  داد  رارق  باتع  باطخ و  دروم  ار  دوخ  رکون  دـش و  هلیوط  رـس  دراو  یئاـقآ  دـنیوگ  دراد . قادـصم 
نیب نآ  رد  دز  وا  هب  یلماک  کتک  هدرک  زارد  نهپ )  ) اهلبذ نایم  ار  اـقآ  هدـش  زیربل  شربص  هناـمیپ  رکون  درک  زاـغآ  نتفگ  طقـس  هرخـالاب 
هداد دوخ  هب  ار  یمولظم  تلاح  داتسیا و  يرانک  هب  هتـساخرب  اقآ  هنیـس  يور  زا  رکون  دشیم  دراو  یـسک  هک  دش  دنلب  هلیوط  برد  يادص 

رد دـید  اـقآ  يزاـسیم ؟ مقلـشم  نینچ  هک  تسا  نم  تامدـخ  يازـس  اـیآ  ینزیم ؟ ارم  روـط  نیا  هک  ماهدرک  هچ  اـقآ  يا  تفگیم  مدرم 
تفرگ و ندناشفا  هالک  سابل و  زا  درگ  اذـهل  دـیامن  راهظا  ار  دوخ  ندروخ  کتک  دـیوگب و  ار  تقیقح  دـناوتیمن  ثلاث  صخـش  روضح 
. ورب دوخ  راک  یپ  زا  ـالا  روخب و  کـتک  ناـمب و  یهاوخیم  وت  منزیم  ار  وا  دـنکن  تمدـخ  تسرد  هک  يرکون  ره  منینچ  نم  تفگیمه 

ناشیارب یقافتا  ای  دندش  هحفـص 458 ] بولغم [  يهیـضق  رد  تقو  ره  هک  دوب  هدرک  تسرد  اهینامثع  يارب  ار  نومـضم  نآ  يدـنفا  سابع 
تایح لوط  رد  شردـپ  وا و  دوخ  یلو  دـنهدیم  ار  دوخ  يزوریف  نالعا  فارطاب  دـنریگیم و  نشج  هداد  هولج  ار  نآ  لمعلا  سکع  داتفا 
ماگنه تسایـس  نیا  هعیلط  دنتـشاد و  دوخ  قشمرـس  ار  هدروخ  کتک  ياقآ  راتفر  هشیمه  هدومن  بیقعت  ار  یناـمکرت  تسایـس  نیا  شیوخ 

هنامرحم فارطاب  دـنداد  شتکرح  لوبنالـساب  هدیـشک  قییـضت  تحت  رد  ار  شباحـصا  اهب و  نوچ  هک  دومن  عولط  دادـغب  زا  ندـش  دـیعبت 
اـشاپبیجن غاـب  رد  تقو  نآ  رد  كراـبم  لاـمج  هک  دنتـشاگن  تشاداو  ار  شنادـیرم  هدـش و  عقاو  عقوم  نآ  رد  يرهج  تثعب  هک  تشوـن 

دیع ار  مایا  نآ  لاس  نیدـنچ  زا  سپ  هرخالاب  دـندناسر و  ملاع  لها  عماـسم  هب  ار  دوخ  يادـن  هتخادرپ  تاـیآ  حاولا و  لازن  اـب  زور  هدزاود 
کتک مایا  مایا  نآ  هک  یتلاح  رد  دـندرک  رومأم  رورـس  نشج و  هب  ار  عاـبتا  زور  هدزاود  اـت  زورون  دـیع  مود  یـس و  زا  هداـهن  ماـن  ناوضر 

تخاس و يور  زا  لاب و  لاح و  تغارف  عقاوم  رد  اهلاس  زا  سپ  هدـش  هتفگ  هچره  هدوبن و  حاولا  تثعب و  زا  یفرح  هدوب و  اـقآ  نیا  ندروخ 
هکیـسق هب  دوشیم  بیقعت  مه  نونکات  هدوب و  تارـضح  هارمه  هراومه  ینامکرت  تسایـس  نیا  هرخالاب  هتفرگ و  تروص  يوروش  ياهزاس 

ای هزجعم  دروم  ار  اـجنامه  يروف  هداد  خر  یحاـضتفا  اـج  ره  مینیبیم  میرگنب  ناـشخیراوت  ياـیاوز  رد  نیبرود  رظن  رظن و  نیبرود  اـب  رگا 
لاسرا اهب  هناعضاخ  هضیرع  نوچ  هک  میتفگ  ار  نوئلپان  حول  حرـش  لوا  دلج  رد  هکنانچ  دناهدرک  راوس  ار  نوگهژاو  لعن  هداد  رارق  تردق 
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یئوگسپ زا  هک  یئوگشیپ  دـندرک و  رداص  هیرهق  حول  يروف  دـش  بوکنم  بولغم و  مه  نوئلپان  وا  راظتنا  فـالخ  رب  دـشن و  هسنارف  هب 
ایوگ هک  هدرک  دومناو  یمـسق  حایـس  هلاقم  رد  يدـنفا  سابع  شرـسپ  لوبنالـسا  ياضاقب  عجار  هکنآ  اـی  دـندومن . زاـغآ  دوب  رتبقع  مه 

اهینامثع يردـقب  هک  یتلاح  رد  دـناهدوب  ریحتم  القا  ای  عضاخ و  هداعلاقوف  ادـخ  ازریم  نیا  ماقم  هب  تبـسن  شیارزو  زیزعلادـبع و  ناـطلس 
تسا . جراخ  فصو  زا  هک  دناهتسیرگن  تراقح  رظن  هب  یلاع  باب  رد  ناشیاب 

درادن هظفاح  وگغورد 

بطاخم تسا و  حول  ود  نآ  رد  هدیدش  تاباطخ  هک  یبرع  يرگید  یسراف و  یکی  دنراد  یکـشود  ریز  حول  ود  تارـضح  هکنآ  حیـضوت 
بطاخم دنیوگیم  اهیئاهب  هدید  سانلا  یلعا  ار  دوخ  هک  یـسفن  يا   ) يرگید رد  هدش و  باطخ  سیئر ) ای  نآ   ) یکی رد  تسا  لوهجم  نآ 
ینابصع وا  تسد  زا  تیاهنیب  تسا  مولعم  هک  هدش  تیاکش  سیئر  نآ  زا  يردق  هب  حول  نیا  رد  تسا ! زیزعلادبع  ناطلـس  تاباطخ  نیا  اب 

نادنفـسوگ زا  یـضعب  مشچ  زج  هدوب و  یکـشود  ریز  هکنآ  ولو  تسیچ  تاباطخ  حاولا و  نیا  هک  تفگن  رفن  کی  تدم  نیا  رد  دناهدوب .
ترابع نآ  ماهلا و  نیا  تسا  هتفگ  يدنفا  هک  یتکوش  نآ  اب  تروص  ره  رد  یلو  هداتفین  نآ  رب  يدحا  مشچ  ادخ ) ناگدنب  هللارفغتـسا   ) اهب

لامج [ ) هحفـص 459 زا [  مارتحا  تسا  هلاقم  رد  هک  يروط  هب  لوبناتـسا  نایرابرد  رگا  ینعی  تسیچ  حایـس  هلاـقم  رد  يدـنفا  ياـهتروق  و 
رد يدنفا  سابع  ياهـسیف  نآ  دراد  دروم  وا  تایاکـش  تسا و  حیحـص  اهب  ياهفرح  رگا  و  تسیچ ؟ اهب  تایاکـش  نیا  دـناهدرک  كرابم )!

نأش و کنیا  تسا . دراوم  نآ  زا  نیا  دـنکیم و  حـضتفم  ار  وگغورد  زادرپغورد  یهاگ  تفگ  دـیاب  ماـقم  نیا  رد  دراد ؟ دروم  هچ  هلاـقم 
ینامحز اب  ار  نآ  ام  هدش و  رداص  یکرت  هب  هک  هنردا  زا  ناشیا  یفن  مکح  یط  رد  تسا  هتـشاد  ینامثع  ناطلـس  رظن  رد  هک  ار  اهب  تکوش 

. دوش هتخانش  تارضح  ینامکرت  ياهتسایس  همه  ات  میرادیم  ناگدنناوخ  میدقت  میاهتـشاگن  مه  ناشدوخ  خیرات  باتک  رد  هدروآ  تسدب 
تارضح یگراچیب  حرش  لوا  دلج  رد  ام  دنکیم ؟ ریس  اههار  هچب  عورـشم  ریغ  يهدافتـسا  مدرم و  نداد  بیرف  يارب  ناسنا  هک  هللا  ناحبس 

ندـش دوقفم  تهج  هب  دـشاب و  مدختـسم  یناریا  رجات  صخـش  دزن  يدـنفا  سابع  دوب  انب  هک  يهجرد  هب  اـت  میدرک  ناـیب  لوبنالـسا  رد  ار 
هیضق نیا  رگا  هک  یتلاح  رد  میاهدرک  عارتخا  دوخ  زا  ار  تمهت  نیا  ام  هک  دندرک  نامک  نایئاهب  یلو  دش  جارخا  مهتم و  وا  یتمیق  دنبرمک 

دوشیم مولعم  یبوخ  هب  بئذ و  نیا  هلاسرب  تسا  موسوم  هک  يهلاسر  رد  هدرک  عافد  نآ  زا  اهب  دوخ  تسین و  عجار  ام  هب  دشاب  مه  تمهت 
تسا توکس  زا  رتشیب  شررض  عافد  یهاگ  هک  تسا  نهربم  میلس  لقع  بابرا  رب  هدش و  عافد  رب  روبجم  وا  هک  تسا  هدوب  يزیچ  کی  هک 

اب عجار  مه  یکی  تسا و  دروم  نیمه  یکی  هتخاـس  نوهرم  ار  دوخ  هتخاـب و  ار  هفاـیق  دروم  دـنچ  رد  تاعفادـم  هنوگنیا  يارب  اـهب  هکناـنچ 
وا امـش  هنوگچ  هک  اضر  الم  ربکایلع و  الم  هب  تفگ  هتـشاد  نونعم  برـش  ناونع  هب  ینلع  سلجم  رد  هک  ازریم  داهرف  هلودلادمتعم  ياعد 

توابـص و ماـیاب  عـجار  تسا  هتفگ  مه  يرگید  فرح  يرـس  سلاـجم  رد  تسا و  هدرک  برـش  نم  اـب  وا  هکنآ  لاـح  دـینادیم و  ادـخ  ار 
نیا دندمآرد و  سبح  زا  غلبم  ياضر  الم  يدایا و  ربکا  یلعالم  هکنآ  زا  سپ  هصالخ  دناهدینـش . ار  نآ  نایناریا  بلغا  هک  ناشیا  یگداس 
حول دنچ  رد  ماهدینـش  دیـشک و  هعفادم  هب  ار  ملق  نتـشاذگ  توکـسم  ضوع  رد  هتخاب  ار  هفایق  اهب  دـنداد  ترپار  دوخ  يالوم  هب  ار  نخس 

ود طقف  ناشیا  اب  نم  دیامرفب  تقیقحیب  نخـس  دـیابن  هلودـلادمتعم  لثم  یـصخش  دـیوگیم -  حول  کی  رد  ماهدـید  مدوخ  ار  هچنآ  یلو 
يروط هب  هدرک و  عافد  دوخ  زا  حول  نآ  رد  نومـضم  نیاب  یحرـش  هصـالخ  نارهط  رد  رگید  هلحم و  غرم  رد  یکی  ماهدرک  تاـقالم  هعفد 
راکنا ار  تاقالم  هعفد  ود  زا  شیب  ناشیا  هک  تسا  هدوب  هدرکن  تاعفد  نییعت  هلودـلادمتعم  اریز  تسا  صقاـن  مه  عاـفد  دوشیم  هدـید  هک 

هک تسا  رتهب  میرادن و  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  ثحب  هب  تجاح  هک  میراد  حیحص  نخس  ردقنیا  ام  تفگ  رفن  کی  لوق  هب  يراب  دنیامرفیم .
تـسین اهنآ  راکنا  عافد و  يارب  یهار  هک  یلئاسم  هب  میزادرپب  تسا و  هدوب  مانـشد  هراوآ  دـصقم  دـنیوگن  ات  مینک  ثحاـبم  هنوگنیا  كرت 
يرورـش دـسفم  نامدرم  هتـسد  کی  اهنیا  هک  دوب  رظن  نیا  دنتـشاد  تارـضح  هک  يرظن  شیارزو  یناـمثع و  ناطلـس  هک  دوب  نیا  رد  نخس 

رد هک  تفرگ  ناشیا  زا  مازتلا  طقف  هک  دوب  نیا  دناهدرک و  مهارف  ار  قاقـش  قافن و  هلیـسو  بهذم  نید و  مان  هب  هک  هحفص 460 ] دنتسه [ 
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دمآ و هتخادرپ و  دوخ  دئاقع  رشن  هب  ارس  هک  دش  مولعم  زاب  لاسجنپ  زا  سپ  هنردا  رد  نوچ  دنزاسن و  رشتنم  ار  دوخ  بهذم  ینامثع  كاخ 
ابابیمار فیلأت  یـس ) هب  روطرفک   ) باتک زا  ار  نآ  ام  دـش و  رداص  ناـشیا  دـیعبت  رد  مکح  نیا  هک  دوب  نیا  دـناهداد  هزاـجا  ار  عاـبتا  دـش 

میئامنیم . اجنیاب  لقن  بکاوک  زا  کنیا  هدرک  لقن  هلودلا  بکاوکب 

زیزعلادبع ناطلس  نامرف  تروص 

لابقالا هلودلا و  ناینب  دهمم  فئاصلا  يأرلاب  مانالا  ماهم  ممتم  بقاثلا  رکفلاب  روهمجلا  روما  ریدم  ملاعلاماظن  مخفم  ریـشم  مرکم و  روتـسد 
ینناشیذ ناشن  يدیجم  يهبتر  یجنرب  بولا  يریشم  هیطبـض  یلعالا  کلملا  فطاوع  نونـصل  فوفهملا  لالجالا  ةداعـسلا و  ناکرا  دیـشم 

وزعلا بحاص  مارتحالا  ردـقلاوذ و  ماخفلا  ریبکلا  دـمتعم  مارکلا  ءارمالا  زخف  هلـالجا و  هللا  مادا  اـشاپ  نیـسح  مریزو  نـالوا  لـماح  زئاـح و 
زئاح و کنناشیذ  نلش  يدیجم  هبتر  یجند  رد  یفرـصتم  یغاجنـس  اکع  ندمارک  ناریمریم  مالعلا  کلملا  ۀیانع  دیزمب  صتخملا  ماشتحالا 
هک هلوا  مولعم  قجیلوا  لصاو  منویامه  عیفر  عیقوت  هملع  دـیز  انالوم  یبئان  اکع  نیعرـشتملا  باونلا  هودـق  هلاـبقا و  ماداـشاپ  يداـه  یلماـح 
درط هد  يزاربوللثم  یکیدلدیا  تاراجم  هجنتلود  ناریا  هنیرلضعب  ندنرلخیش  كرلنوب  كر  هدیا  روهظ  بهذم  رب  هلیماف  یباب  هدناریا  امدقم 
خیش موقرم  يدشملردنوگ  هی  هنردا  ۀلمح  یـس  اقفر  يرل و  ردارب  لزا و  حبـص  یلعنیـسح و  ازریم  خیـش  ندرلنوب  هلتهج  يرلق  دنولا  عفد  و 

و [ 301  ] مایـس یلع  خیـش  یلغاب  هرق  هلیا  [ 300  ] کب ناج  اقآ  جرخم  نمنقل  ماقم  مئاـق  یجبوط  ندنـس  اـقفر  هلیا  لزا  حبـص  یلع  نیـسح 
ماـن رقابدـمحم  یلناهفــصا  یلع و  شیورد  راغفلادــبع و  و  [ 302  ] سودـق دـمحم  مساق و  نکـسم  يرگید  ماـن  نیـسح  ازریم  یلناـسارخ 
لداع  ) ماکحا ناوید  هلیا  فیقوت  ذخا و  هموقرم  صاخشا  هلیـسمن  ولوا  رابختـسا  ینعی  رلوب  عوقو  يا  هناراکت  دسفم  تارباخم  كرلـصخش 

هنیرللاعفا لاوحا و  كرلودنک  هنیرللام و  لولدم و  کلئاسر  ذغاک و  نانلوب  هدنرلدی  هدنغی  دنولوا  قیقدـت  دنویـسیموق  نانلوا  لیکـشت  هدـم 
هدنـس اعدا  کلیدهم  نمـضتم  یتوین  عون  رب  هلثحب  ندـنلوزن  باتک  رب  یـسراف  یبرع و  هنـس  دـنک و  کلزا  حبـص  ییحی  خیـش  موقرم  ارظن 
ینبم هنیدصقم  یلافغا  کمالـس  لها  مقاطرب  نالوا  لهاج  يریلمایق  هتکرح  هدلویوش  کلالـض  بابرا  وللثموب  شملـشالگا  ینعی  دـنولوب 

كرلموقرم هچرگا  هحفـص 461 ] شیملگ و [  مزال  يرلتازاجم  هلیادـبا  یفن  كرلموقرم  هجنـس  اضتقا  یناکحا  برح  ناویداـنب  هنغی  دـلوا 
داسفا جـیورت  کب  ناج  اغآ  یـساملس  جرخم  ندـنغل  ماقم  مئاـق  هرماـع  هناـخپوط  یجنرب  ارظن  هنیرلمل  وا  يدـتقم  هلیرلرما  لزا  حبـص  یلع 

مساق و رگسم  يرگید  مان  نیسح  دمحم  ازریم  یلناسارخ  مایـص و  یلع  خیـش  یلغاب  هرق  یجنگیا  یتشان  ندنـسملوا  شملیا  تمدخ  هنیرلت 
ازریم یـسوم و  ازریم  يرلردارب  کلزا  حبـص  یلعنیـسح و  ازریم  خیـش  رقابدمحم و  یلنافـصا  سودـق و  یلیک  کلزا و  حبـص  یلع  عوقرم 

هد هجرد  یجنچ  وا  هلیاادتقا -  عابتا و  هلضف  یخد  يرل  هسمیک  مان  یلع  شیورد  ندنرل  راکتمدخ  رافغلادبع و  ندنسابحا  سودق و  دمحم 
هجرد نوچیا  قمنلوب  یتحارـص  هرل  هسمیک  ننلوک  ناـنلوب  درلقاـفتا  لوا  قـالطالا  یلع  هد  هینوناـق  ةراـبع  هد  هسیارولک  مزـال  يرلملوـتوط 

دبا یفن  هجنیمکح  یناکحا  ازج  نوناق  طقف  و  یبیرغت . عفد و  هلیادیا  یفن  هی  هدیعب  لحم  گنـس  هلمج  ندنکیدیا  شمرتسوگ  موزل  هننییعت 
مقاطرب كر  هزگ  هدنسیرچیا  تکلمم  دوخ  ای  رارف و  هیسارلزامنلوا  سبح  هدرللحم  يرلکج  هدیک  رلنوب  ندنغب  دلوا  عماج  یسبح  یس  ازج 

نویسیموق یسمنلق  يرلتازاجم  بیترت  همیمض  هنیرلقح  هلیریدنولوب  سوبحم  هلیتروص  دنب  هعلق  ءانب  هنیرلگنج  هدیا  راستجا  هلالـضا  یناسک 
هملریدـتیا طالتخا  هلیربرب  كرگ  یلاها و  كرگ  هدرللحم  يرلق  دـنلوب  رلموقرم  اعقاو  پولوا  شمنلوا  ناـیب  هطبـضم  اـب  ندـنبناج  روکذـم 

ندنفرط ناطباظو  نیرومأم  رئاد  هنـس  هملریدتیا  طالتخا  هلیا  هیـسمیک  رب  چیه  کمک و  ری  دـتیاتماقا  هد  هناخ  رب  هدـنچیا  هعلق  هرزوا  کم 
هم هناهاش  فرط  تیفیک  بیسنتلاب  يرلبیرغت  یفن و  ادبوم  هنیرل  هعلق  هسوغام  واکع  هموقرم  صاخـشا  هرزوا  قمنولوا  تراظن  تقد و  امئاد 

ندنوموقرم صاخـشا  هجنبجوم  شملوا  رودص  تباهم  هناکولم م  يهدارا  هنـصوصخ  یـسارجا  ررحم  لاونم  رب  نادیتسالا  يدل  هلیا  ضرع 
يریشم هیطبض  هکزس  نیقملوا  شمنلق  ریدصت  مفیرش  رما  رب  رگید  نوچیا  يرلبیرغت  یفندنـس و  هریزج  سیربق  گنـس  اقفر  هلیا  لزا  حبص 

یلع شیورد  یلقدمحم و  ازریم  یسوم و  ازریم  سودق و  دمحم  یلغوا  کب و  ناجاغآ  یلعنیسح و  ازریم  خیش  ندنوموفرم  هنـسهیلا  راشم 
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زس امهیلایموم  بیان  فرـصتم و  هک  زـس  هزـس  هیلیا  تیؤر  هنیرللاس  زا  یفن و  هیاکع  ادبؤم  ظفحلا  تحت  هلهجو  يداضتقا  يرلـصخش  مان 
هنـسم هملریدتیا  طالتخا  هلیا  هسیک  رب  چیه  هنـسمل  ریدـتیا  تماقا  ایفنم  ادـبؤم  هد  هناخرب  هدـنچیا  هعلق  هدـن  رللوص  هفرط و  لوا  کنوموقرم 

انتعا و هنیرل  هظفاحم  ورارف  هدلاح  ره  بویملوا  تصخر  هنیرلتکرح  هرخآ  لحم  هدحاو  هوطخ  تراظن و  تقد و  تیاغب  ندـنفرط  نیرومأم 
نیتام نونامث و  سمخ و  يهنس  رخالا  عیبر  رهش  نم  سماخلا  موی  یف  اریرحت  زس  هلیا  تردابم  هراشا  نایب و  ینیرللوصو  تودقم و  فرص 
یکرت ياشنا  رد  صصخت  ام  نوچ  یلو  تسناد  یعبطم  طالغا  ار  نآ  دیاب  هک  دوشیم  هدید  نامرف  نیا  رد  دنچ  یطالغا  احیـضوت  فلا . و 

هحفص 462 ] میدومنن [ . مادقا  نآ  حالصاب  میرادن 

هیبتت

دـش دـمآ و  اهب  دزن  هجراخ  نیرومأم  دـیوگیم  هدرک  هنردا  فقوت  مایا  تیمهاب  هراشا  رایـسب  عقاوم  رد  يدـنفا  ساـبع  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
رد هک  خـیرات  نامه  متـشاگن  خـیرات  رد  ار  نامه  هک  مدینـش  وا  زا  يزیچ  اهافـش  یتقو  کـی  یتح  دـندادیم و  تیمها  ار  وا  دـندرکیم و 

ناوا رد  هک  هسنارف  لوسنوق  تاـینب  عـجار  تسا  جرد  باـتک  نآ  هحفـص 381  رد  هک  تسا  یحرـش  نآ  هتفرگ و  رارق  شدوـخ  رظن  تحت 
. هدرک فاکنتسا  اهب  میرب و  اپورا  هب  ار  امش  ات  دیوش  فرصنم  مالسا  تیعبت  زا  امـش  هک  هدرک  فیلکتو  هدمآ  روضح  هب  هنردا  زا  اهب  دیعبت 
وا هک  دندوب  هتسناد  هجراخ  نیرومام  زا  یـضعب  هکنیا  رب  تسا  لیلد  دشابن  عنـصت  لعج و  اهفرح  ریاس  دننام  مه  نیا  رگا  میئوگیم  نونکا 

تلآ رگید  یضعب  يارب  هدشن  یـضعب  تسایـس  تلآ  وا  رگا  دنزاس و  دوخ  تسایـس  تلآ  ار  وا  دنتـساوخیم  تسا و  مالـسا  ناریا و  نئاخ 
هک هدش  ببس  تسایرب  شطرفم  بح  زاب  هدرکن  ینلع  ار  دوخ  هنانئاخ  تسایس  نطاب و  رکف  هکنیا  اب  يدنفا  سابع  شرـسپ  هرخالاب  هدش و 

اتلاـجع میباـیب  دوشیم  جرد  هک  يرگید  سکع  هعطق  کـی  یط  رد  ار  ینعم  نیا  دـیاش  هتفر و  راـنک  رب  شراـک  زا  هدرپ  دراوم  یـضعب  رد 
تلاخد تسایس  رد  راهنز  هک  دیامنیم  دیکأت  هدرک و  عابتاب  دوخ  حاولا  رد  يدنفا  سابع  هک  هدیدش  ياهتعنامم  هک  میئوگیم  ردق  نیمه 

نآ راکذا  نیا  زا  شدوصقم  درک و  ریبعت  هنوگژاو  لعف  ینامکرت و  تسایـس  نامه  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یتسایـس  عون  کی  شدوخ  دینکن 
يدـصتم یتنایخ  ره  هرخالاب  تسا و  یناحور  طقف  درادـن و  رظن  رد  یتسایـس  ادـبا  وا  ایوگ  هک  دـیامن  لافغا  ار  ناریا  ناـهاوخنطو  هک  دوب 

نامدرم نوچ  دهدب  ناشیاب  تسایس  رد  فرصت  هزاجا  رگا  هک  تخانشیم  مه  ار  دوخ  ناوریپ  هکنیا  زا  الضف  دشابن  تفتلم  یسک  دوشیم 
زا کی  ره  هک  تسا  نیا  هدز و  اههقح  هداد و  اهروتـسد  هدـید  ار  یقیال  صخـش  اج  ره  یلو  درک  دـنهاوخ  حـضتفم  ار  وا  دنتـسه  یقیالان 

هصالخ دناهدرکن و  راذگورف  هدوب  یـسوساج  ناونعب  ولو  دنوش  یتنایخ  تلآ  دنناجنگب و  هشوگ  کی  رد  ار  دوخ  دناهتـسناوت  هک  شعابتا 
ناشیا تالیکـشت  عضو  زا  الا  دـناسرب و  یئاج  هب  ار  دوخ  راک  تسناوتن  هکنیا  اهتنم  هدوبن  غراف  تسایـس  رد  تلاـخد  زا  شرکف  ینآ  هکنیا 

وا هحفـص 463 ] نیـشناج [  مه  زونه  هتـشاد و  رـس  رب  یئاوه  هچ  وا  هک  تفایرد  دهاوخ  یـسک  ره  دـش  دـهاوخ  هراشا  رگید  ياج  رد  هک 
تـسد تسا  دـیما  نایئاهب  ینونک  سیئر  یقیالان  ناریا و  تلم  يرادـیب  اب  هیتآ  رد  یلو  دـیامنیم . بیقعت  ار  رکف  نآ  هدـشن  سویأم  یلکب 

لوا ینعی  دنراذگب  رخآ  تسد  يارب  ار  ناریا  دـناهدمآ  ایند  حالـصا  ضحم  ناشیا  رگا  دوش و  هاتوک  تلم  کلم و  ناماد  زا  ناشیا  كاپان 
تاحالـصا اب  هتفای و  تیمـسر  ایند  کلامم  زا  تکلمم  هس  ود  یکی  رد  تیئاهب  هک  دید  یناریا  تقو  ره  دـننک و  حالـصا  ار  کلامم  ریاس 

حلـصم نیا  یناریا  اتلاجع  درک  دهاوخ  یـسأت  مه  یناریا  تقو  نآ  درک  لاغـشا  زارحا و  ار  کلامم  نآ  ياهرابرد  اهناملراپ و  دش و  قفوم 
دهدیم هجیتن  زورما  ماهدنیاجنگ و  ناشخیرات  باتک  رد  هدورـس و  لبق  لاس  هد  هک  تیب  ود  نیدب  ار  لاقم  نیا  نونکا  درادـن ! مزال  ار  ایند 

دیآ و حبـص  هک  تسا  بیرقنع  رارـسا  نامزب  يوجن  رتفد  دـش  زاب  رادـیب  یلیلق  باوخ و  رد  همه  ناریا  لها  یتیب ) ود  . ) میناسریم نایاپ  هب 
رازاب  رد  دوش  هرهش  ناسک  ياوجن  زار و  دمد  دیشروخ 

لئاسر بتک و  رشن  رد  یئورود  عنصت و 
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هراشا

مأوت ناشیا  يهلاسر  حول و  ره  اب  تلاح  نیا  هراومه  هک  تسا  لئاسر  بتک و  هعاشا  زرط  رد  تارـضح  یگدنبیرف  تاودا  تالآ و  زا  یکی 
بتک نیرتفورعم  ناشدوخ و  حالطـصاب  بئذ  نیا  هلاسر  اب  تسا  نیبم  سدـقا و  يداو و  تفه  ناـقیا و  اـهب  ازریم  بتک  نیرتروهـشم  هدوب 

هدومن عیزوت  عبط و  هللا  جرف  خیش  ار  اهبلادبع  بیتاکم  زا  دلج  هس  مه  اریخا  تسا و  تاضوافم  حایـس و  هلاقم  سابع  ازریم  ای  يدنفا  سابع 
بیتاکم راثآ و  ياج  هب  هدادـن و  صیخـشت  يدرک  خیـش  هک  تسا  هراوآ  هحیرق  راثآ  بیتاکم  نآ  زا  بوتکم  ای  حول  دـنچ  هناتخبـشوخ  و 

هدید ملاع  رد  شیرظن  هک  هدوب  ینورد  هناعداخ و  زرط  کی  ناگدنـسیون  همه  فالخ  رب  هکلب  ایبنا  يهمه  فالخ  رب  رـشن  عبط و  اهبلادبع 
دشن .

يداو تفه  باتک 

تاملک هدروآ و  رثنب  مظن  زا  هک  تساراطع  خیـش  يداو  تفه  انیع  تسا  هدرک  هراـشا  وکین  ياـقآ  هک  يروط  هب  يداو  تفه  باـتک  ـالثم 
ناشیاب ار  یمظن  اـشنا  هحیرق و  ناـحتما  يارب  نیملعم  هک  تسا  سرادـم  نادرگاـش  رنه  نیا  هدرک و  جوزمم  طولخم و  نآـب  ار  اـفرع  ریاـس 

زا یـضعب  ماهدید  تارک  هب  ملوغـشم  طسوتم  سرادم  رد  تایبدا  سیردت  هب  دوخ  نم  هک  تاقوا  نیمه  رد  اقافتا  دنیامن و  رثن  هک  دنهدیم 
هتـشادنپ ینامـسآ  يهیطع  ار  دوخ  رنه  نیا  هک  يرون  يازریم  زا  بتارم  هب  هک  دننکیم  رثن  بوخ  ار  مظن  يردق  هب  هحیرقشوخ  نادرگاش 

داهنیم مان  يداو  هدزاـی  هعفد  کـی  ار  همه  دوب  بوخ  وکین  ياـقآ  لوبق  هب  هک  تسا  يداو  راـهچ  يداو و  تفه  همدـقم  تسا  رترب  رتهب و 
هحفص 464] نیبلاط [  و  هتـسج ! کشجنگ  مان  رب  هک  تسا  یبیجع  لیوأت  نامه  هدرک  اهب  ازریم  هک  یفرـصت  تسا و  لبق  يافرع  زا  سابتقا 
زا ایوگ  هک  دندرکیم  دومناو  نانچ  لئاوا  ود  نیا  دوجو  اب  دندنخب و  دنناوخب و  دننک و  هعجارم  يداو  تفه  دوخ  ای  وکین  يهفسلف  هب  دیاب 

[ . 303 ! ] تسا یفاک  باتک  نیمه  ازریم  تیهولا  يارب  هدماین و  یباتک  رتیبدا  رتهب و  باتک  نیا 

هیولاخ ای  ناقیا  باتک 

ود نیا  تغارف  يهشوگ  نآ  رد  هتـشاد  اوزنا  ولکرـس  هوک  رد  هینامیلـس و  رد  ادـخ  ازریم  ياقآ  هک  لاس  ود  تدـم  رد  هبـش  نودـب  ناقیا  اما 
زا یلاخ  ار  نآ  نیا  دوجو  اب  تسا و  هدومن  نوریب  ار  نآ  بویع  هدرک و  سیونكاپ  هعفد  هاـجنپ  دـیاش  هداد و  ماـجنا  ار  تباـتک  تیب  رازه 

دوشیم عورـش  نینچ  همدقم  نودب  اریز  دیمهف  دیهاوخ  رخآب  ات  دـیناوخب  ار  ناقیا  يهعیلط  نامه  دـیرادن  رواب  رگا  تخانـش و  ناوتن  یبیع 
شحاف و یطلغ  ود  ره  هک  ارویطم )  ) يهملک هب  دننکیم  متخ  و  خلا ) نافرعلارحب  یطاش  یلا  اولـصی  نل  دابعلا  نا  نایب  یف  روکذملا  بابلا  )
اب هینامیلـس  رد  اهب  ازریم  هک  هیدـنب  شقن  يافرع  اصوصخ  تسا  اـفرع  بتک  زا  ذـختم  اـنیع  مه  نآ  بلاـطم  هکنیا  زا  الـضف  تسا  کـیکر 

تسا هدوب  رظن  روظنم  هینامیلـس  رد  تلزع  ترفاسم و  رارـسا  رد  هدوب و  ذملتم  هیفوص  دشرم  نمحرلادبع  خیـش  دزن  یتح  روشحم و  ناشیا 
دناهدوب كانهشیدـنا  لزا  تفلاخم  زا  ناشیا  هک  دوش  راهظا  نایب  لها  دزن  تسایر و  بلاط  وا  هک  دوش  دومناو  نیملـسم  دزن  هکنآ  زا  یکی 

ار عمط  بابرا  هک  دوب  ترهـش  نیمه  مه  هرخالاب  تسایمیک و  ملع  لیمکت  صخـش  نیا  ياوزنا  زا  دوصقم  هک  تسا  هدشیم  دومناو  مود  و 
نم تسا  لزلزتم  ای  موهرم و  نخـس  نیا  هک  دورن  ناـمگ  دـندش و  طـقاس  یتسه  زا  دـنربب  وا  زا  يهرهب  هکنیا  ياـجب  درک و  عمج  وا  درگب 

دنوشیم . دنباپ  اهعدخ  هنوگنیاب  هزادنا  هچ  ات  مدرم  هک  مدرک  ناحتما  هاشنامرک  رد  دوخ 

مالکلا رجی  مالکلا 

تعنـص ياراد  نم  تسا  هدرک  ناـمگ  دراد و  ینظ  نسح  نم  قـح  رد  متـسناد  شنانخـس  زا  هک  دـمآ  مدزن  یـصخش  يزور  هاـشنامرک  رد 
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ياهفرح یئورود و  رد  زا  صخـش  نآ  اـب  ءاـهب  دوخ  دـننام  دوش  یلمع  لـیمکت و  اـهب  قح  رد  متاروصت  هکنیا  ضحم  اذـهل  متـسه  اـیمیک 
 ] متفگ و نخس  رجح  زا  یهاگ  هک  درمشرب  متسنادیم  تعنص  نیا  رد  هک  ار  میدق  يامکح  تاحالطصا  مدش و  دراو  تبحـص  هب  ولهپود 

ياهرهم یمد  مدرب و  شاهیرام  مامح  هب  یتقو  اضیب . ضرا  زا  یمد  متفگ و  ارقـش  يهضیب  زا  یهاـگ  رمق و  سمـش و  زایمد  هحفص 465 ]
رمخ لخب و  رگید  مد  مدنکفا و  شلجعلا  لوبب  مد  کی  نایقع  زیربا و  بهذ  زا  یتقو  متفگ و  نایبصلا  لوب  زا  یهگ  مدرمـش  رب  شینامیلس 

مدرک و دیجمت  رداشون  تیربک و  زا  یهاگ  مدرب  سمدب  ار  رارف  قبیز  رگید  تقو  مدرمـشرب و  ار  ریاط  بهذ  راثآ  تقوکی  مدرک  شتلالد 
اقلطلا و رارفلااذخ و  اقربلا  هبـشی  أئیـش  اقلطلا و  رارفلااذخ و  هک  مدناوخ  شیارب  ار  نیقباس  رعـش  یهاگ  مدرک  دـیقنت  باقع  قلط و  زا  یمد 

راجنز رفعزملا و  دیدحلاذخ  هک  مدروآ  دهاش  ار  ماماب  بوسنم  مالک  نیا  یهاگ  اقرشلا  برغلا و  تکلم  اقحس  هتجزم  اذا  اقربلا  هبـشی  أئیش 
زو یمهرد  قلط  زا  هک  مدناوخ  شیارب  ار  یئاهب  خیش  رعـش  یتقو  ءاملاب  ضرالا  حلفا  اضرا و  هضبعب  ءام و  هضعب  لعج  اورـضخالا  ساحنلا 

هدنونـش هرخالاب  یمظعا  ریـسکا  وه  دهاش  هللا  یمد و  هروک و  اب  هن  وت  نک  دقع  لح و  سپ  یمرکم  ءزج  ود  باقع  زا  هاگنآ  یمهرد  رارف 
شمظعا ریـسکا  هک  تفرگ  ار  ممرک  ناماد  دـنکفا و  نم ! كراـبم  ياهمدـق  رب  ار  شیوخ  هتـساخرب  دوخ  ياـج  زا  دزب و  يهرعن  راوهناوید 

یئارمه اضیب و  هغمـص  منک و  راکـشآ  یئاضیب  مزودـنا و  شاهسیک  رد  یـسمش  ای  مزومآ و  شرمق  تعنـص  مهد  شمرکم  رجح  مشخب و 
لد دارم  هب  دشاب  ردقم  رگا  هک  مداد  شاهدـعو  مدرک و  شـشزاون  اذـهل  میامنن . شمومغم  سویأم و  منکن و  شمورحمان )  ) مزاس رادـیدپ 
رخآ یلو  دیسرپ  نم  زا  يزیچ  رـصع  ره  دیـسوب و  ار  مناتـسآ  حبـص  ره  تفر  بش  ره  دمآ و  زور  ره  هام  هن  تدم  رد  وا  دیـسر و  یهاوخ 

زا يدنچ  داد و  رده  نم  اب  ترـشاعم  رد  هک  دوب  يرمع  ردـقم  نآ  درب  نم  زا  هک  يهدافتـسا  اهنت  و  متـسنادیمن ) يزیچ  اریز   ) دوبن ردـقم 
فالخ تکرح  نیا  هکنیا  زج  دوبن  زیچیب  اتبـسن  اریز  مدیربیم  ار  شـشوگ  مدوبریم و  ار  شهالک  مدوب  نادجویب  رگا  دـنام و  زاب  شراک 

نوچ هک  مونـشیم  لاس  هد  زا  سپ  هدیربنلد و  زونه  هدیدن  یعمط  نوچ  مه  وا  مدونـشوخ و  دوخ  یمعطیب  زا  زونه  مدرکن و  ار  نادـجو 
مدرب راک  نیا  زا  نم  هک  يهرهب  و  دوب !! اراد  الاو  دهد  دای  اب  ار  تعنـص  نیا  تساوخن  هراوآ  دـیوگ  دـنارگ و  هدـید  رد  بآ  دونـش  ارم  مان 
يراب بلطم ) هب  تشگزاب  . ) هداد بیرف  ار  هیلوا  سوفن  اههار  نیمه  زا  اهب  دروخیم و  بیرف  یمدب  یمدآ  متـسناد  هک  دوب  تبرجت  لیمکت 
راـطع خیـش  يداو  تفه  ندرکرـش  اـی  دوب  ناـقیا  باـتک  تیب  رازه  ود  فیلأـت  يارب  طـقف  هک  اـهب  ازریم  ياوزنا  نیا  هک  دوب  نیا  رد  نخس 

شناـماد هب  اـهتسد  دادـغب  هب  شتعجارم  رد  هک  دوب  نیا  تسا و  هحفـص 466 ] ایمیک [  تعنـص  لیمکت  ضحم  هک  دـش  دومناو  تروصب 
زا یمین  دندرکیم و  بسک  دندنکیم و  ناج  زور  بش و  دندش و  شیوک  میقن  هتخیرگ  هتـسج  ياهیباب  زا  رفن  تصـش  هاجنپ  هدش و  زارد 

یبتک و هرواحم  فرط  ناشیا  اب  مه  سک  ره  دـنرادرب و  هرهب  وا  ياـیمیک  زا  ربارب  هد  يزور  هک  دـندادیم  ادـخ  ازریم  هب  ار  دوخ  جـنرتسد 
سمد زا  ایمیک  نآ  زونه  لاس  تصـش  زا  دـعب  یلو  تسا  ایمیک  ياراد  ادـخ  نیا  هک  دـندینامهفیم  واب  کیدزن  رود و  زا  دـشیم  یهاـفش 
يولاخ هک  دنداد  راشتنا  يرآ  دش ؟ رـشن  یتروص  هچ  هب  دوب  تلزع  لاس  ود  هجیتن  هک  ناقیا  باتک  نآ  مینبب  هب  الاح  تسا !! هدـماین  نوریب 

لزان وا  باوج  رد  باتک  نیا  یبش  دنچ  ای  یبش  هلصاف  هب  هتـشاگن و  یتالاوئـس  هتـشاد و  ههبـش  شاهداز  هریـشمه  تیب  اب  باب  رد  بابدیس 
دشاب . هارمه  نآ  اب  ینامکرت  تسایس  هک  دندیمانیم  هیولاخ  هلاسر  رب  یهاگ  مه  ار  نآ  اذهل  هدش و 

سدقا باتک 

هب هچره  اهافـش  اـبتک و  هک  تسا  ملق  نیکـشم  نیبرقملا و  نیز  ربکا و  یلعـالم  یجاـح  زا  شلئاـسم  ماـکحا و  حور  سدـقا  باـتک  اـما  و 
ار دوخ  ياهرـسپ  مه  بیجع  ياهیبرع  نآ  رد  هدروآرد  یبرع  ظافلا  بلاوق  رد  وا  دندادیم و  داهنـشیپ  ادـخ  ازریم  هب  دـمآ  بوخ  ناشرظن 

ربکانصغ یلعدمحم  ازریم  هک  تسا  هملـسم  يایاضق  زا  نیا  تخادرپیم و  ترابع  تخاسیم و  تعیرـش  ناشیا  تروشم  اب  هداد  تلاخد 
يدـنفا سابع  هدـناوخ و  رترب  شیوخ  ردـپ  زا  ار  دوخ  درک و  سومـشلاسمش  ياـعدا  هک  دوب  هدـش  هجوت  دروم  يروط  هب  تاـقوا  نآ  رد 

زا ار  نآ  دوش  امـش  هجوت  دروم  هک  دنز  رـس  ناصغا  ملق  زا  يراثآ  رگا  هک  تشون  فارطاب  شردپ  هکنآ  ات  درک  تیاسو  دـیزرو  تداسح 
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یلقدمحم ازریم  یسوم و  ازریم  شناردارب  کمک  هب  ادتبا  رد  اهب  يزادرپترابع  يزاستعیرش و  دوب  نیا  ضرغ  يراب  دینادب . ام  تادییأت 
رکف هحیرق و  زا  مه  اهنآ  هدمع  تمسق  هکنیا  زا  الضف  تفاییم  ماجنا  ناشیا  کمک  هب  شیاهرسپ  دشر  غولب و  زا  سپ  تسبیم و  تروص 

شور و زرط و  فالتخا  دوش  هعلاطم  هرـشتنم  راثآ  حاولا و  رد  تقد  هب  نوچ  هک  تسا  نیا  زا  تسا و  هدزرـس  یناشاک  مداخ  ناجاقآ  ازریم 
نیا هک  دنامهفیم  ناسناب  هدراب  هدراو  فالتخا  نامه  هک  دوشیم  هدید  دایز  يردـقب  تاهرت  نیا  رثن  مظن و  یفابنافرع  تالیوات و  اشنا و 

میتفگ هکنانچ  هدـماین  لمع  هب  اهنآ  حیحـصت  حالـصا و  رد  مه  تقد  هدـشن و  رداص  ماهلا  يهوق  هب  رفن و  کی  هحیرق  زا  بلاطم  ماـکحا و 
هب لوکوم  قوعم و  نآ  مکح  باوج  لاوئـس و  هلاسر  رد  اج  کی  دـش و  نییعت  يدـقن  يازج  لاـقثم  هن  هب  اـنز  مکح  سدـقا  رد  اـج  کـی 

( اریثک افالتخا  هیفا  دجول و  هللادنع  ریغ  نم  ناکول   ) دوشیم هجوت  دروم  الماک  نآرق  هکرابم  هیآ  هک  تساجنیا  هتـشگ و  موهوم  لدعلاتیب 
ظفل و رد  ررکت  ماهبا و  دـیقعت و  طرف  زا  تسا  لذـتبم  بعـص و  دـشاب  عنتمم  لهـس و  هکنیا  ياجب  اهب  باب و  راـثآ  هکنیا  همه  زا  رتمهم  و 

هحفص 467 ] هیمالک [ . بیاعم  ریاس 

لکیه هروس  ای  نیبم 

تـسین یفاک  لمعلاروتـسد  حالـص و  تمکح و  هنوگ  چیه  نمـضتم  هک  یطافلا  هلـسلس  کی  زا  تسترابع  لکیه  هروس  ای  نیبم  باتک  اما 
یط رد  اهنآ  بلغا  یبرع و  هن  تسا و  یـسراف  هن  شبیکرت  یبرع و  شتادرفم  هک  هدرفم  ظافلا  زا  بکرم  تسا  یئاهیبرع  يدصقم و  يارب 
مسا مه  یهاگ  دنکیم و  باطخ  یناطلس  ناقاخ و  هب  یمهم و  ناسنا  هب  اهب  ازریم  ایوگ  هک  دوشیم  دومناو  تروص  هب  هک  تسا  یتاباطخ 

یماگنه یلو  دنکیم  ایروتکیو )  ) ندنل هکلم  هب  یتاباطخ  هکنیا  ای  و  سودقلا ) نمیهملا  کلملا  هللا  ءادن  عمسا  سورلا  کلمای  نا   ) دربیم
هدماین و نوریب  کشود  ریز  زا  اهب  تایح  لوط  رد  تاملک  نیا  خیرات  تداهش  هب  هک  دوشیم  هدید  دوش  اصقتسا  تاملک  نیا  حور  رد  هک 

عبط طایتحا  لامک  اب  ناتـسودنه  رد  ارنآ  هکنآ  زا  دـعب  یتح  دوشن  هاگآ  تاـملک  نآ  نیماـضم  رب  یـسک  هک  دـشیم  دـیکأت  دوب  هدـنز  اـت 
هضیرع زج  هرخالاب  هدش و  اهب  هدارایب  نادنفسوگ  زا  هک  دشاب  ملـسم  هک  سک  نآ  رگم  دندادیمن  یـسک  هب  ار  نآ  عوبطم  هخـسن  دندرک 

زین تاملک  نآ  هدوب  رگید  زیچ  ای  دناهداد  راشتنا  هک  تسا  حول  نیا  انیع  هضیرع  نآ  هک  تسین  مولعم  هدش و  هتشون  هاش  نیدلارـصان  هب  هک 
سپ يدنفا  سابع  نیا  دوجو  اب  هدشن  هاگآ  اهنآ  نیماضم  رب  اهب  رارسا  مراحم  زا  يدودعم  زج  یسک  هکلب  هدیـسرن  نیطالـس  رظن  هب  اهنت  هن 

هدومنیم هریخذ  يدروم  وچمه  يارب  هدوب و  کیرش  نآ  زاس  تخاس و  رد  مه  شدوخ  هک  ار  یکـشود  ریز  تاملک  نآ  شردپ  گرم  زا 
نیا رد  تفگ  دیهاوخ  يرآ  هدومن ! لالدتـسا  نآب  حاولا  ریاس  تاضوافم و  رد  هدرک و  دادملق  شیوخ  ردپ  تردق  ذوفن و  كردم  ار  اهنآ 

بیذکت دروم  ام  فرح  زاب  دوش  قیدصت  دروم  فرح  نیا  رگا  منکیم  ضرع  هدرب و  راکب  یبوخ  تسایـس  هدوب و  يربدم  درم  وا  تروص 
تسا ياهنابذبذم  تسایس  هکلب  هدرکن  مادنا  ضرع  ایبنا  نایدا  هیور  رب  تسین و  بهذم  یئاهب  يهقیرط  میئوگیم  هتفگ و  هک  دوب  دهاوخن 

نامدرم مه  وا  تسایـس  ءوس  رد  هکنآ  لاح  میناریم و  نخـس  شملـسم  دح  نیمه  ات  اتلاجع  ام  هدـش و  ذاختا  یـصخش  هدافتـسا  يارب  هک 
هتخاس نوچ  یلو  دوب  موهوم  ولو  ار  لدـعلاتیب  ماکحا  هک  تسا  سب  نیمه  يدـنفا  تسایـس  ءوس  يارب  دـناهتفگ و  نخـس  یـسایس  لـقاع 

نیگنـس راب  نیا  ههبـش  نودب  لسن و  دعب  الـسن  دشاب  هدرکن  يدنفا  یقوش  تسایر  تثارو و  مکح  هب  لدـبم  دوب  بوخ  دوب  شردـپ  تسد 
لیوطت هلاجم  ار  ام  تسا و  فرح  مه  شتـسایس  نسح  رد  سپ  تخادـنا  دـنهاوخ  دوخ  شود  زا  مه  نادنفـسوگ  نامه  تبقاـع  ار  نیگنن 

یگداس و روط  هب  رسپ  ردپ و  نیا  زا  یحول  باتک و  کی  نونکات  هک  حاولا  بتک و  عوضوم  هب  میدرگرب  المجم  تسین  ماقم  نیا  رد  مالک 
تسا  هدشن  هعاشا  رشن و  هدوب  هک  مسق  نآ 

تاضوافم باتک 

رد ویسم  مادام  ینراب  سـسم  هحفـص 468 ] هک [  تسا  هدـش  دومناو  نینچ  هدوب  وا  زارد  نایلاس  رکف  هجیتن  هک  اهبلادـبع  تاـضوافم  ـالثم 
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هب اریز  تشادـن  تیمها  دوب  نینچ  مه  رگا  هکنیا  اب  تسا  هداد  ار  اهباوج  نیا  الجترم  يدـنفا  سابع  هدرک و  یتالاؤس  راـهان  رـس  رب  سوفی 
باتک کی  نآ  طالغا  فشک  رد  باتک  نیدـنچ  دـیاب  هک  تسا  دوجوم  باتک  نآ  رد  جوعم  ياههفـسلف  طـلغ و  هابتـشا و  وهـس و  يردـق 
تسا راهچ  هس  یلاس  شراگن  هجیتن  هکلب  دشاب  راهان  رـس  تبحـص  نانخـس  نیا  هک  تسا  تقیقحیب  طلغ و  مه  دومناو  نیا  اذهعم  تشون 

متفایرد ینراب  سم  زا  مدوخ  ار  نخـس  نیا  انیع  مدـش  دراو  سیراپ  هب  ندـنل  زا  هک  يدالیم  ( 1923  ) لاس رد  هچنانچ  راهانرس  تبحـص  هن 
دیدوب و فرشم  امش  هک  عقوم  نآ  رد  مدیسرپ  تبحص  یط  رد  درک  نامهم  یناریا  ولپ  شمـشک  هب  ارم  سوفی  رد  مادام  ینراب  هک  یبش  رد 

دوصقم هدـنب  یلو  تشادـن  ینهذ  هقباس  اریز  دـیمهفن  ارم  دوصقم  ینراب  هصالخ  دـیدنام ؟ اکع  رد  تدـم  دـنچ  دـشیم  میظنت  تاضوافم 
. مدوب هتخانـشي  مارم  بلطم و  باـتک و  حوـل و  ره  رد  ار  وا  تاـبلقت  هنوـگنیا  متـشاد و  ینهذ  هقباـس  هک  هچ  مدـیمهف  ار  يدـنفا  ساـبع 

رگید یمسق  تسا و  لیجنا  تاروت و  تایآ  لیوات  هب  عجار  یمسق  تسا  مسق  ود  رب  تاضوافم  بلاطم  هک  تسین  هدیـشوپ  راتفگ  حیـصوت 
نایب جمجمت  لزلزت و  تروص  هب  تاشوافم  رد  ناشیا  زا  هلجم  تاملک  هک  مهلاثما  یخـسان و  يدوجو و  تدحو  هرعاشا و  دئاقع  هب  عجار 

هدماینرب هدهع  زا  دنک  در  تسا  هتساوخ  اجره  هدمآرد  یفن  لحم  رد  یهاگ  تابثا و  دروم  تاملک  نآ  زا  یـضعب  بابلل  ادرط  یهاگ  هدش 
نسح و لقن و  لقع و  هعبرا -  نیزاوم  ءاقلا  رد  دسیونیم  یحرـش  الثم  تسا  هدومن  نایب  ار  نآ  يروط  دنک  تابثا  تسا  هتـساوخ  اج  ره  و 

نیا ساسا  تسین و  ناشیا  نادجو  يهتفای  رکف و  يهتفاب  نخس  نیا  هکنیا  لوا ) رظن  . ) تسا رظن  ود  اقآ  ياههطسفس  نیا  رد  ار  ام  و  ماهلا - 
ات يدنفا  سابع  هوالع  هب  تسا و  هتفگ  نخـس  اهنآ  تینازیم  تقایل و  مدع  زا  متح  روط  هب  اقآ  نیا  هک  مسق  نیدب  هن  تسا  هرعاشا  زا  فرح 

لـضفلاوبا ازریم  درم  سابتقا  دـیاب  هرعاشا  زا  ار  فرح  نیا  هکنیا  عارتخا  ینعی  رکف  نیا  عرتخم  هدوبن و  طبنتـسم  فرـصتم و  مه  هجرد  نیا 
ازریم زا  سبتقم  يدـنفا  ساـبع  سپ  تسا  هدوـمن  ناـیب  ار  بلطم  نیا  دوـخ  دـئارف  باـتک  رد  وا  تاـضوافم  باـتک  رـشن  زا  لـبق  هک  هدوـب 

رما رد  ار  دوخ  تاـعلاطم  لـضفلاوبا  ازریم  نوچ  هکنیا  یناـث ) رظن  [ ) هحفـص 469 تسا [ . هرعاشا  زا  سبتقم  لـضفلاوبا  ازریم  لـضفلاوبا و 
لامعا و تاراشا و  ماکحا و  تایآ و  مالک و  رد  هفسلف  تمکح و  قطنم و  ملع و  لها  هک  یبویع  همه  نیا  دید  هدیناسر  ماجناب  اهب  باب و 

ناهرب دوجو  هب  اقلطم  ینانوی  میکح  نوهریب  ندنام  هکنیا  رگم  دوشیمن  عفترم  حالصا و  یمسق  چیه  هب  دناهتـسج  نایئاهب  اهب و  لالدتـسا 
هکنیا لیلدـب  تسا  صقان  سح  كاردا  هکنیاب  درک  ثبـشت  اذـهل  میزادـنیب  راک  زا  ار  هعبرا  نیزاوم  مالـسا  هرعاشا  دـننام  اب  میوشن و  لئاق 
مـشچ هب  یـسک  ـالثم  رگا  هک  دوشیم  نیا  هجیتـن  و  دراـکنایم -  بآ  ار  بارـس  دـهدیم و  صیخـشت  شتآ  زا  يهریاد  ار  هلاوـج  يهلعش 

زاب هتفر  ناشافق  زا  دندش و  نوریب  یـصوصخ  مامح  دراو  یحبـص  ناذا  يزاریـش  ناخرقاب  ازریم  رـسپ  اب  يدـنفا  یقوش  ياقآ  هک  دـیدروخ 
هابتـشاب امـش  دـنکیم و  اطخ  تاسوسحم  رد  سح  دـنیوگب  دـیوگزاب ، تسا  هدـید  ار  هچنآ  تساوخ  و  نیع ) تارـالام   ) دـیدروخ هدـیدب 

لامعتـسا شیـشح  نایلق  هدوب و  دمحم  شیورد  شمـسا  سونأم و  شیوارد  اب  هک  ار  اهب  دادغب  هینامیلـس و  حرـش  یـصخش  رثا  ای  دیاهدید 
دش دنناوتن  ءایشا  تفرعم  كاردا و  نازیم  تاسوسحم  تسا و  هدرک  اطخ  وت  سح  دنیوگب  يروف  دینـش  اهبلادبع  زا  دوخ  شوگب  هدومنیم 

يروف تسا  بناجا  يهدافتـسا  یناریا و  لافغا  يارب  یهاوخنطو  ءاغلا  ار  اهبلادـبع  تامیلعت  هک  تفایرد  دوخ  لقع  هب  یـسک  رگا  هکنآ  ای 
تباث نانآ  لوقع  ياطخ  تسا و  هدـش  نیقحال  داقتا  دروم  نیقباس  تالوقعم  تاکردـم و  هکنیا  لیلدـب  تسا ! راکاطخ  لقع  دـنیوگب  واـب 

دـشاب و هداد  لقن  نارهط  هب  زیربت  زا  یـسک  بالقنا  عقوم  نآ  رد  ار  باب  دـسج  هک  دـنکیمن  لوبق  لقع  الثم  دـیوگب  یـسک  رگا  هتـشگ و 
روتسم هیضق  هدماین و  لمع  هب  شیتفت  ضرعت و  رتمک  یکرمگ  چیه  رد  دشاب و  هتفر  افیح  هب  لاس  هاجنپ  زا  سپ  دشاب و  هدشن  علطم  يدحا 
دیوگب رگا  تسین و  بلاطم  كاردا  يارب  نازیم  لقع  دنیوگب  يروف  یقیقح -  هن  تسا  یعونـصم  افیح  يهدازماما  هرخالاب  دـشاب و  هدـنام 

مدرک عامتـسا  اهبلادـبع  اهب و  یلیماف  ياضعا  نیرتکیدزن  زا  ار  تیاکح  نالف  مدینـش و  لوقلا  حیحـص  صخـش  نالف  زا  ار  هیـضق  نالف  هک 
لمتحی ربخلا   ) دافم هب  تسین و  لقتسم  نازیم  لقن  هک  دنهد  باوج  درک و  تیاور  نانچ  برقم  نالف  تفگ و  نینچ  صاخ  يهباحص  نالف 

مه یماقم  رد  هک  ماهلاب  دـیوگ  یـسک  رگا  و  دـشاب ! هدیـسر  رتاوت  ماقم  هب  هکنآ  ولو  درک  داـمتعا  لاوقا  رب  ناوتیمن  بذـکلا ) قیدـصلا و 
( تسا هتفگ  یـسیلگنا  يهدنـسیون  کی  هکنانچ   ) نمحر هن  تسا  ناطیـش  رهظم  اهب  ازریم  الثم  هک  ماهتفایرد  درک  شریبعت  نادـجوب  ناوتیم 
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نیا يور  رب  هصالخ  هیناطیـش . تالیوست  هیناـمحر و  تاـماهلا  نیب  تسا  ددرم  اریز  تسین  ءایـشا  تفرعم  كردـم  ماـهلا  هک  دـنیوگب  اروف 
دئارف باتک  رد  تسا  هرعاشا  راکفا  زا  ذختم  زا  هک  ار  هلئـسم  نیا  دوب  تارـضح  یمیمـص  نکراک  تقو  نآ  رد  هک  لضفلاوبا  ازریم  لوصا 

رب مه  ار  سابتقا  گنن  هک  دـش  نیریـش  حرط  نیا  زا  يروطب  شماک  هتفاـی  قفاوم  تیاـهنیب  دوخ  دـصقم  يارب  مه  اهبلادـبع  درک و  حرطم 
ریذپاناطخ نازیم  هک  درک  هفاضا  مه  ار  نیا  همتاخ  رد  دومن و  رارکت  تاضوافم  باتک  رد  رتحورـشم  ار  نآ  هدراذـگ  هحفص 470 ] دوخ [ 

هطلاغم تفگ و  هچ  دندیمهفن  مه  نادیرم  تشذگ و  تشاذگ و  ماهبا  يهتوب  رد  ار  یلمهم  نیاب  فرح  نیا  تسا و  سدقلاحور  تادـییأت 
امش اهبلادبع  ياقآ  دوش  هدیسرپ  هک  تسنیا  نآ  تسین و  رتشیب  هملک  ود  لوق  نیا  لاطبا  هار  هکنیا  زا  دنام  لفاغ  هرخالاب  و  دیـشک ! اجک  هب 

زا کـنیا  هتفر  اـیند  زا  اهبلادـبع  نوچ  باوجلاـب و  مکیلع  دـیاهتفایرد ؟ ینازیم  كرادـم و  هچ  اـب  ار  هعبرا  نیزاوم  نیا  صقن  اـطخ و  دوخ 
هدارایب دنفـسوگ  مدرم  ندـمت  ملع و  نرق  نیا  رد  دـیهاوخیم  هک  هللارما ! یلو  زاتمم و  نصغ  ياقآ  میـسرپیم  يدـنفا  یقوش  وا  نیـشناج 

ار هملک  کی  نیمه  دـینکیم  شیاذـیا  ءازهتـسا و  نعل و  نعط و  همه  نیا  امـش  درک  رظنفرـص  امـش  زا  رفن  کـی  هکنیمه  دنـشاب و  اـمش 
دیدیمهفن هک  منکیم  رارکت  يرآ  هن ) ای  دیـشاب  رداق  شباوج  هب  هکنیاب  میـسرب  ات  دیمهفیمن  مه  ار  ام  لاؤس  دیاش  هکنیا  اب  دـیئوگ  باوج 

یمامتان صقن و  هلئـسم  نیمه  نازیم  هچ  اـب  اهبلادـبع  دوخ  دـنمامتان  صقاـن و  همه  ءایـشا  تفرعم  رد  هعبرا  نیزاوم  رگا  متفگ  متفگ -  هچ 
صیخـشت ار  نیا  سدقلاحور  نازیم  نامه  هب  طقف  وا  دیئوگن  هک  مدنبب  مه  ار  امـش  هطلاغم  هار  هک  دمآ  مدای  اه  تسا ؟ هتخانـش  ار  نیزاوم 

كرد ار  نیا  هرعاشا  لضفلاوبا  ازریم  زا  شیپ  لضفلاوبا و  ازریم  وا  زا  شیپ  میتفگ  درادن  هار  مه  هطلاغم  نآ  اجنیا  هک  دینکن  شومارف  هداد 
بآ هحفص 473 .... ] [ . ] 304  ] دناهدرک رکذ  هتفای و  ار  هعبرا  نیزاوم  ياطخ  نازیم  هچ  اب  اهنآ  هک  دیئوگب  دیاب  سپ  دناهتفگ  دـناهدرک و 

رد دشاب و  هدومرف  روهظ  ناریا  زا  ربمغیپ  کی  هک  نیا  زا  رتهب  هچ  متفگ  مدرک و  لابقتسا  ار  نآ  فعش  روش و  لامک  هب  هک  مدید  یگنر  و 
هک مدینـش  تقو  کی  متفاـی  رتهب  ار  لـقن  ياـطخ  مدـش  رتکیدزن  ردـق  ره  یلو  دـیوپ  یقرت  هار  هدوسرف  تلم  نیا  وا  يهیلاـع  میلاـعت  هیاـس 

تروص نیدـب  ار  مدرم  راکفا  هدرک و  اـهلقن  اـکیرما  اـپورا و  رد  نیمزرـس  نیا  تمظع  لالقتـسا و  ناریا و  تفارـش  یقرت و  يارب  اهبلادـبع 
اهیئاکیرما و نایئاپورا و  اب  یسولپاچ  قلمت و  زج  وا  هدوب و  اطخ  الک  اهلقن  نآ  مدید  اپورا  هب  متفر  مدوخ  مه  تقو  کی  هتـشاد و  فوطعم 

ناریا مدرم  لافغا  يارب  هدرک  داهنـشیپ  هک  یمیلاعت  يدابم و  یتح  هتفگن و  نخـس  ناریا  هژیو  قرـش  زا  تمذـم  ناـشیا و  نیناوق  زا  دـیجمت 
دیاش دوب  اطخ  لقن  نوچ  هک  دشوپب  مشچ  مه  لقع  تاکاردا  زا  دـیابن  لقن  ياطخ  كرد  زا  سپ  هک  تسین  يههبـش  تروص  نیا  رد  هدوب 

تفگیم لقع  الثم  دومن  تفایرد  سح  ار  لقع  ياطخ  كاردا و  لقع  ار  لـقن  ياـهاطخ  هک  تسنیا  هصـالخ  سپ  دـشاب . اـطخ  مه  لـقع 
ياهادـص ندـش  دـنلب  زا  دـعب  یتح  دـیامن و  دوخ  هدارا  عیطم  ار  يریثک  عمج  دـشاب و  یناحور  تسایر  ياراد  دـهاوخیم  هک  يرفن  کی 

تروص نیا  رد  دـیامن  دوخ  تساـیر  يداـبم و  يادـف  ار  اـهلزاومدام  اـب  ندیـصقر  شیوس و  هب  نتفر  لاـس  کـی  تسناوتن  مه  زاـب  یلاوتم 
هملـسم تالوقنم  تاـسوسحم و  رد  مه  لـقن  سح و  تسا  نکمم  درک  اـطخ  وا  ماـقم  كاردا  رد  لوا  زا  ملقع  نوچ  هک  میوگب  مناوتیمن 

زگره هک  تسا  نیمه  هلئـسم  نآ  حرط  زا  ناشدصق  تارـضح  یلو  تسا -  رکذتم  رگید  نازیم  ار  نازیم  ره  ياطخ  هک  هچ  دـشاب  راکاطخ 
تسا نیا  دشاب  ناشیا  يهدارایب  دنفسوگ  هشیمه  دهدن و  رثا  بیترت  دوخ  تاینادجو  تالوقنم و  تالوقعم و  تاسوسحم و  رب  سک  چیه 

نانآ هک  دهد  حیصوت  دنسپ  سک  همه  حیرـص  نایب  هب  هکلب  یکـشود  ریز  حول  هن  ار  هلئـسم  نیا  باوج  يدنفا  هرعاشا  زا  ار  بلطم  نآ  هک 
نیزاوم نیا  زا  یکی  اب  رگا  دـناهداد ؟ زیمت  ار  نیا  ینازیم  ناهرب و  مادـک  اب  تسا  یطاـخ  صقاـن و  هعبرا  نیزاوم  هک  دـناهدیمهف  ار  نیا  هک 

ریـسا میئوگب  تسین  نکمم  یلو  تسا  ناگدـنرد  همعط  ناسنا  میئوگب  تسا  نکمم  تسین  اج  نآ  رد  هک  صقاـن  نازیم  هنوگچ  تسا  هعبرا 
هب هک  يرگید  ياههمعط  هلیـسو  هب  هتخاس  دوخ  ریـسا  ار  ناگدنرد  تسا  ناگدنرد  همعط  هکنیا  اب  ناسنا  تفگ  دیاب  هکلب  تسا . ناگدنرد 

حور ياقب  حول  لاطبا  نمـض  رد  مود  دـلج  رد  هک  یـسمق  هب  رثؤم  رثا و  یئانعمه  هکنیا  - 6 دزاسیم . صلختـسم  ار  شیوخ  دهدیم  نانآ 
هداد ناسناب  صیصخت  هحفص 474 ] ار [  رثا  يانب  وا  هک  يروط  هب  دوشیم و  هدوقفم  رثا  رثؤم  نادقف  هب  تسا و  یطلغ  هفسلف  میتفگ  يدنفا 

یتدـم ات  هک  یلاح  رد  ددرگیم  لاماپ  ای  دوشیم و  هتـشک  ای  دریمیم  تسا  دوخ  هناخ  هنال و  رثؤم  هک  مه  فیعـض  روم  کـی  هکلب  تسین 
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تـسا یقاب  لاح  نادب  اهتدـم  ات  هدرک  خاروس  وا  هک  ار  هتخت  ریت و  دوشیم و  مودـعم  هنایروم  دـنامیم  یقاب  تسوا  رثا  هک  شاهنال  هناخ و 
مهنآ  ) حور ياقب  ناـهرب  ناوت  یمن  ار  يداـع  رما  نینچ  هرخـالاب  تسا و  هدافتـسا  دروم  يرید  اـت  وا  لـسع  موم و  دریمیم و  لـسع  سگم 
دراق ناسنا  یتروص  رد  تسا  تعیبط  قفاوم  هکلب  تسین  تعیبط  نوناق  فلاخم  ندرک  رمث  اب  ار  رمثیب  هرجش  هکنیا  - 7 درمش ! ءابنا ) حور 

تعیبط قفاوم  ندز  رابیب  تخردـب  رمثم  رجـش  دـنویپ  هنرگ  دروآ و  نوریب  رتش  مشپ  زا  ار  هویم  ـالثم  هک  دـنک  لـمع  تعیبط  فلاـخم  دوب 
میزادرپیم . تسا  رایسب  رارسا  فشاک  هک  مهن  مدق  هب  هدیشوک  راصتخاب  کنیا  دش و  لوطم  متشه  مدق  يراب  تسا .

افیح اکع و  هب  نم  مود  رفس 

لاس نآ  دومن و  اضاقت  ارم  ترفاسم  هدرک  یفارگلت  یناـپمک  میـس  طـسوت  هب  ءاهبلادـبع  دوب  یمومع  گـنج  لوا  لاـس  هک  لاس 1333  رد 
تاطلاغم و یـضعب  يارب  دتـسرفب  اـپورا  هب  ارم  دـهاوخیم  هک  مدز  سدـح  نم  دوب . هدومن  تعجارم  برغ  رفـس  زا  شدوخ  هک  دوب  یمود 
زا وا و  هدـناشفا  ياهمخت  يرایبآ  يارب  شدوخ  حالطـصا  هب  ناـملآ  هب  داتـسرف  ار  یناجنـسفر  ربکایلع  ازریم  نم  زا  شیپ  هچ  اـهیئامندوخ 
وا هک  یقرف  تشگرب . تیئاهب  زا  یلک  هب  ندنل » رفس  زا  سپ  هراوآ  دننام   » ناملآ رفـس  زا  تعجارم  زا  سپ  غلبم  نآ  هکنیا  راگزور  بئاجع 

موجه ضرعم  رد  اذـهل  ددرگ  رـشن  مامت و  شباتک  ات  دـنک  ظـفح  ار  دوخ  راـکفا  ریبدـت  نسح  هب  تسناوتن  وا  هک  دوب  نیا  تشاد  هراوآ  اـب 
تبقارم تحت  لاس  راهچ  تدم  رد  هلودلابجاح  هچمیت  هرجح  رد  هکنادنچ  دش  عقاو  وا  هنارهام  لیم  ءاهبلادبع و  يرس  روتـسد  هب  نایئاهب 

زا تبقاع  هدش  لولسم  هک  دیـشک  همدص  هفطاعیب  لاهج  نآ  تسد  زا  يردق  هب  دش و  عقاو  هچمیت  نآ  میقم  یئاهب  داوسیب  هلبا  نایتشدرز 
دشا یتح  تاقییضت و  نامه  هراوآ  یلو  تشگن  رشتنم  شراثآ  تشذگرد و  هلصاف  كدنا  هب  تفر و  ناجنسفر  تمس  هب  هدرک  رارف  ناشیا 

زا یتمـسق  رـشن  هب  مدش  قفوم  دوخ  ریبدت  نسح  یهلآ و  دـییأت  اب  یلو  دـندوب  شمادـعا  ددـص  رد  یتح  هدـید  دوخ  يور  يولج  ار  نآ  زا 
باهـش ياـقآ  و  یغارم ) حـلاص  ازریم   ) داـصتقا ياـقآ  وکین و  ياـقآ  دـننام  مه  نارگید  دـش  هتـسکش  دـس  نیا  نوچ  شیوخ و  تاـعالطا 

هماقا لیحلا  فشک  تحص  رب  دهاوش  يدح  ات  دندش و  دوخ  تاعالطا  زا  یکدنا  رشن  رب  قفوم  يدایز  مک و  هب  رگید  رفن  دنچ  یـسودرف و 
ار لزلزتم  ینادزی  الثم  هک  يروط  هب  دنتفرگ  ولج  بتک  هنوگنیا  همادا  زا  دوب  هلیـسو  ره  هب  دـندش و  رادـیب  دوز  یئاهب  تارـضح  یلو  دـش 
زا لبق  ـالمجم  هحفـص 475 ] دـندرک [ . نیمأـت  گـنج  ترازو  رد  مه  ار  وا  تسپ  دوب  هلیح  ره  هب  دـنداد و  هداـعا  دوـخ  هزوـح  هب  هراـبود 

دوخ هک  هدوب  يدنفا  هبیجع  ياهغورد  فشک  رثا  رب  تیئاهب  زا  وا  تشگزاب  مدیمهف  هدرک  تاقالم  ار  روکذـم  یناجنـسفر  مدوخ  ترفاسم 
یئاهب کلـسم  فارطا  رد  مهم  ریغ  صاخـشا  رفن  لهچ  بیرق  ناملآ  همه  رد  هک  یلاح  رد  هدومن  دادملق  برغ  ملاع  رد  ذفتنم  علاطم و  ار 

ناخسنوی رتکد  لوق  هب  هتفر  لفحم  نادـب  هدرک  رفـس  رفن  ود  یکی  يرهـش  ره  زا  دـننکیم و  لیکـشت  یلفحم  یهاگ  هدـش و  دـلب  اـهفرح 
ملع و دندوب  هتفگ  وا  هب  دندومن  هجوت  یناجنـسفر  هب  مه  لیلق  هدع  نامه  دوبن و  يزیچ  فرح  زج  ینعی  دنتـساخرب ) دـنتفگ و  دنتـسشن و  )
دیامن و تلصو  یناجنسفر  اب  دوب  هتـساوخ  تساهنآ  همه  سیئر  هک  زراوش  لوسنک  رتخد  تسا و  يدنفا  سابع  زا  رتمهم  امـش  نایب  قطن و 
زا رتالاب  یهانگ  تیئاهب  رد  هچ  تسب  رمک  وا  ءاحما  هب  درک و  نانیمطا  بلـس  یناجنـسفر  زا  هدروآ  بضغ  هب  ار  يدنفا  ایاضق  نیا  عومجم 

شماهتا وا و  تاملک  زا  رثا  بلس  هب  القا  ای  ءاحما و  مادعا و  هب  رمک  هدش  رادیب  یـصخش  دندیمهف  هک  ردق  نیمه  تسین  يدازآ  يرادیب و 
رایسب لیبق  نیا  زا  دنزیم و  باوخ  هب  ار  دوخ  هرابود  دش  رادیب  مه  سک  ره  هک  تسا  نیا  زا  دندنبیم و  تفریذپ  ناکما  هک  یتمهت  ره  هب 

متاعالطا مدوب  لیام  نوچ  دوب  یلکـشم  راک  گنج  نمـض  رد  ترفاسم  هکنیا  اب  درک . میهاوخ  هراـشا  دوخ  لـحم  رد  ار  یـضعب  هک  میراد 
تامحز اب  مدش و  لطعم  بلح  رد  یمایا  دادغب و  رد  زور  لهچ  هاشنامرک و  رد  هام  ود  هکنآ  زا  سپ  مدرک  تکرح  گنردیب  دوش  لماک 

افیح هب  دـندوب  هداد  نارهط  دوخ  هاشنامرک و  نادـمه و  نایباب  هک  یلوپ  ناموت  رازهجنپ  اب  تبقاع  مدرک  مهارف  ار  دوخ  رفـس  لیاسو  رایـسب 
ناموت رازهجنپ  ندروخ  مدوب  يدام  یمدآ  نم  رگا  هک  دوش  مولعم  دنامن و  یقاب  هتفگن  ینخـس  ات  مدرک  لوپ  رکذ  اصوصخم  مدـش و  دراو 

هتـساوخن و لوپ  نابحاص  مه  يدنـس  دوب  هتـسب  مه  هبتاکم  هار  هدش  هداد  یلوپ  تسنادیمن  يدنفا  ریز  دوب  ناسکی  بآ  ندـیماشآ  اب  دـقن 
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لاس رد  مه  نآ  میدش  نابیرگ  تسد  برع  نیقراس  اب  هعفد  دـنچ  هک  یهار  رد  مه  نآ  هداد  یکی  شناموت  ود  ره  هک  یلوپ  دـندوب  هتفرگن 
درک بجعت  شدوخ  وا  هک  مداد  يدنفا  لیوحت  ار  اهلوپ  يروط  هب  اذهعم  درادـن  یتیمها  نآ  ندروخ  تسا  شیپ  رد  اهرذـع  نیرتهب  گنج 

هک یناموت  دص  حول  نآ  دهد و  هلاوح  نیما  یجاح  هب  ناموت  دص  هک  دش  راچان  مدوب و  هتـشاذگن  دوخ  يارب  یجرخ  تعجارم  رد  یتح  و 
متفگ يداد : ار  لوپ  نیا  ارچ  دـنتفگ  اقفر  یـضعب  ررکم  تسا . دوجوم  نم  حاولا  هچباـتک  رد  نـالآ  تسا  جرد  نآ  رد  ملمع  تحـص  رکذ 
هناهب مه  وا  دوخ  مشابن و  هدنکفارس  دوخ  نادجو  قلخ و  ادخ و  دزن  دشاب و  زاب  تقیقح  نایب  رد  منادجو  نابز و  ملق و  يولج  هکنیا  يارب 

نم تاقیوشت  نایب و  قطن و  هوق  هب  هک  مدوب  نآ  فرصت  هب  یلوا  دوخ  نم  دوبن و  وا  عورـشم  کلم  لوپ  نیا  منادیم  هنرگ  دشاب و  هتـشادن 
دیناسرب یفرـصم  ره  هب  ار  هجو  نیا  هک  دـیراتخم  دوخ  امـش  دـنتفگیم  هدروآ  نابز  هب  ناـنز  زا  یـضعب  یتح  دوب  هدـش  عمج  نم  لاـثما  و 

هحفـص هبترم [  دوب  نیا   ) هلا دمح  مث  هلادمحف  متـشگن  فیثک  لام  نادب  هدولآ  دـشن و  مریگنماد  عمط  هک  ار  ادـخ  منکیم  دـمح  اذـهعم 
دـندز و نم  هب  ناشخیرات  باتک  رد  تراسخ  ناموت  رازه  هد  بیرق  متفگ  هک  ناشیا  يراذـگقح  هجرد  دوب  نآ  و  ام ) یـسانشکمن  [ 476

داد . نم  هب  عورشم  هار  زا  نآ  ربارب  دنچ  ادخ  و  تشذگ ) رونت  بل  تشذگ و  رومس  بش   ) هک هللادمحلا 

اهبلادبع يراوس  رخ  ای  اکع  ات  افیح  زا 

بلطم ایند  ایند  هدومن  هدافتـسا  روضح  زا  اراهن  الیل و  دوب  تولخ  مه  افیح  متـشاد  ار  برقت  لامک  مدنام و  يدنفا  دزن  رد  هام  هس  افیح  رد 
يزومر شیـسایس  تبحـص  ره  رد  متـسج و  يرارـسا  شحازم  ره  رد  مدـید  یتهافـس  شتوبن  ره  رد  متفاـی و  یبیع  شبیغ  ره  رد  مدـیمهف 

رد ار  نآ  لمعلاسکع  ینعم  مامت  هب  دـشاب  یعامتجا  روما  ای  یبهذـم  حلـصم  رد  دـیاب  میتفگ  هک  یطیارـش  مامت  هرخالاب  مدرک و  كاردا 
نادبیغ تسین  مهلم  تسین  قح  وا  رگا  هک  مدرکیم  روصت  هقیقحلا  یف  مدوب و  هدینـش  رگید  عون  رودارود  هک  یلاح  رد  مدید  ءاهبلادـبع 

زا يرثا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  یلو  تسا  اراد  هدش  راهظا  شردپ  دوخ و  تاملک  رد  هک  یتایقالخا  القا  یلو  تسین  لماک  ملاع  تسین 
دـشاب هتـشادن  تساـیر  هاـج و  بح  دـیاب  حلـصم  میتفگ  هک  هنوگنیدـب  مدومن  هدـهاشم  سوکعم  ار  همه  هدـیدن  وا  رد  مه  تاـیقالخا  نآ 

زاسرهاظ و هجرد  نآ  هب  ار  يدنوخآ  چیه  هک  مدید  یتسرپتسایر  بلطهاج  دنوخآ  رفن  کی  یلوا  هلحو  نامه  زا  ار  ءاهبلادـبع  هناتخبدـب 
مدوب . هدیدن  تسرپلام  تسودتسایر و  راکایر و 

ماش ات  افیح  زا 

یسایس مدآ  کی  ردق  يدنفا  سابع  هک  تشگ  مولعم  نم  رب  دش و  هتـسب  یمومع  گنج  ببـس  هب  اپورا  هار  مدنام و  افیح  رد  هکنآ  زا  سپ 
گنج لخاد  اکیرمآ  هک  دمهفب  تسا  هتسناوتن  دشکیم و  لوط  یک  ات  گنج  هک  دمهفب  تسا  هتـسناوتن  هدوبن  نیبشیپ  مه  رهام  میکح  و 

جردنم ءاهبلادـبع ) همانرفـس   ) راثالا عیادـب  رد  نیا  دوشیمن و  دراو  اکیرمآ  تسا  هتفگ  دـندرک  لاؤس  وا  زا  هک  یعقوم  رد  دـش و  دـهاوخ 
رب ینبم  یحول  هک  دیـشک  اجنیدـب  شیایلوخیلام  هرخالاب  درامگب  يراـک  هچ  هب  دـنام  ریحتم  دوب  هدـیبلط  اـپورا  يارب  هک  ارم  ـالمجم  تسا 

دیامن . نآ  غالبا  رومأم  ارم  هتشون  اشاپ  لامج  هب  داسف  کیرحت 

اشاپ لامج  هیضق 

زا يدـنفا  سابع  دوب  ماش  اشاپلامج  هک  تاقوا  نآ  رد  دوشیم . هراشا  يرـصتخم  کنیا  دناهدیـسرپ  ام  زا  ار  هیـضق  نیا  حرـش  ارارک  نوچ 
هکنآ مود  دوب . هدـش  هتـسب  تسوا  زیخرز  یناپمک  کـناب  اـب  زیخلـصاح  عرزم  هک  ناریا  هار  هکنیا  لوا  تشاد  بارطـضا  هدـیدع  تاـهج 

یـسایس روما  رد  لیخد  وا  هک  دنمهفب  دـنرآ و  تسدهب  ار  وا  تنایخ  كرادـم  دـنراذگب و  وا  رـس  رب  رـس  اشاپرونا  اشاپلامج و  دیـسرتیم 
نم هب  یسک  هک  دنکیم  دای  هحفص 477 ] تسا [  غورد  ناشن  هک  مسق  انمض  هداتسرف و  میارب  گنج  لخاد  اکیرمآ  رگا  هکنآ  موس  تسا .
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هداتفا هلاچ  هب  هدمآرد  هاچ  زا  دنیوگب  دبـسچب و  منماد  هب  ضقن  هکل  ادابم  هکنیا  گنن  زا  نم  المجم  تسا  مدوخ  تسارف  نیا  هدادن و  ربخ 
هظحالم هچنانچ  هرـصبت : مداد . همادا  ار  توکـس  رگید  تدـم  کی  يارب  هدرک  هجوت  یلعدـمحم  هب  هتـشادرب  ساـبع  نماد  زا  تسد  ینعی 

ارـسنارهط رد  ایوگ  هک  تسا  نز  دـنچ  زا  تبحـص  دوشیم  هراوآ  هجوتم  اهبلادـبع  فرط  زا  حول  نیا  رد  هک  تادـیدهت  زا  یکی  دوشیم 
دیاب سپ  دـناهدومن ، نیتفت  رقاب  نیما و  هراوآ و  نیبامیف  ایوگ  هدرکن و  تقفاوم  اهنآ  اب  ءاهبلادـبع  هکنیا  يارب  دـنراد  تیئاـهب  اـب  تفلاـخم 

ات هتـشون  سـسأم )  ) دوخ طـخ  هب  حول  نیا  رد  مه  ار  سـسؤم   ) تسا مزـال  یـسب  نآ  فـشک  هک  تسا  یلبح  زا  یکی  مه  نیا  هک  تسناد 
دشاب )! ام  يریگطلغ  وا و  یسیونطلغ  دهاش 

ناوسن تیرح  يدایا و  هرینم 

هدوب تیئاهب  یناپمک  کیرش  هکلب  اهبلادبع  رارـسا  مرحم  هدازغلبم و  هغلبم و  نانز  زا  یکی  يدایا  هرینم  نارهط  رد  هدنراگن  تماقا  زا  شیپ 
تیرح اب  هک  نومـضم  نیدـب  دوب  هتفاـی  نآ  يارجا  رب  هزاـجا  هدومن  ناذـیتسا  ءاهبلادـبع  زا  هداـتفا  شرـس  رب  ناوسن  تیرح  ياوه  تسه  و 
لفحم يدنفا  هزاجا  نیا  اب  المجم  مداتـسرف . اپورا  هب  باجحیب  ار  مناخ  احر  دوخ و  رتخد  هدش  مدقـشیپ  مدوخ  هک  مقفاوم  نادنچ  ناوسن 

سیـسأت دوب  هدـش  نیـشنهناخ  روک و  مشچ  ود  ره  زا  ءاهب  رما  غیلبت  تکرب  زا  تقو  نآ  رد  هک  هرینم  نامه  رهوش  رهبا  نبا  لزنم  رد  تیرح 
ماـمز يدوز  هب  یلو  تساوخیم  دوخ  هدافتـسا  يارب  ار  لـفحم  نیا  تشاد  ریپ  روک و  يرهوش  دوـب و  ناوـج  ینز  هک  مناـخ  هرینم  تشگ .

عبط اب  دوب و  هدـش  عقاو  يدیـشر  درم  اهنآ  سأر  رد  هک   » ناوج یئاهب  ریغ  نانز  یـضعب  یتح  هکنادـنچ  هتفر  نوریب  وا  تسد  زا  تادافتـسا 
. تشاد هچرگنادند )  ) نادند راشف  باوخ  رد  هک  دوب  نیا  دیـشر  درم  نآ  تاداع  زا  یکی  دـنتفای و  تیوضع  لحم  نآ  رد  دوب  قفاوم  همه 
یـسایس و راتفر  حرـش  هک  دوب  نامه  رتخد  دوب  هتفای  تیوضع  لفحم  نادـب  هرینم  اب  تباـقر  ياوه  هب  هک  یئاـهبریغ )  ) راـیغا ناـنز  زا  یکی 

راشف يارب  تشاد و  يرعـش  عبط  ردپ  ثرا  زا  مناخ  نیا  هدـش  جرد  وکین  ياقآ  ملق  هب  موس  هفـسلف  رد  شردـپ  سکع  اب  یـساملپید  راتفگ 
دیاخیم یمه  هکنیا  تسا  نم  نینوخ  لد  تیب ) ود   ) دومن قفاوم  دوخ  اب  ار  درم  نآ  هدورس  ار  لیذ  هنانز  تیب  ود  دنـسپنز  درم  نآ  نادند 

( ] یعابر  ) بر بر و  ینادن  چیه  رورغ  طرف  زا  هک  وت  بح  نزخم  دوب  هکنازوسب  هتـسهآ  يردـق  دـیاسیم  مه  هک  نیا  تسنم  رمع  هتـشر 
مداینب دوب  داب  رب  وت  دننام  مدابآ  نم  هک  ینک  نامگ  هک  راتفگ  ربلد  زا  یفرح  يوگب  نیشنب و  نم  رب  ردنا  مرتحم  ایب  هک  متفگ  هحفص 478 ]

ءاهبلادبع توف 

ادـبا شعابتا  ناگتـسب و  شدوخ و  هک  یتلاح  رد  تشذـگرد  اـتاجف  يرجه  هنـس 1340  رد  سابع  ءاهبلادـبع  هک  دوب  نارهط  رد  هدـنراگن 
وا اریز  تسا  جراـخ  فـصو  زا  هک  دوـب  راوگاـن  شدوـخ  رب  رتـشیب  همه  زا  همه و  رب  يردـق  هـب  گرم  نـیا  دنتـشادن و  ار  وا  ندرم  راـظتنا 

رگید درکن  ءانتعا  شدیعاوم  زا  یکی  هب  ادخ  درم و  وا  دننیبب  هک  دوب  راوگان  شنادیرم  رب  دشن و  افو  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  هداد  یئاههدعو 
شوگ دنیبب و  هک  دوبن  مشچ  اهتنم  دـش  نآ  فالخ  رب  تفگ  ایند  رد  هچره  وا  دوب  دـیعاوم  نیا  لثم  مه  شاهقباس  دـیعاوم  هک  تسنادیمن 

ببس هب  ددرگیمن  رارقرب  ناریا  هطورشم  هک  دوب  هداد  هدعو  وا  دش -  دوشیمن  گنج  لخاد  اکیرما  هک  دوب  هداد  هدعو  وا  دونشب  هک  دوبن 
تسا و سدـقا  باتک  صوصنم  لداـع و  هاـشداپ  ازریم  دـمحم  هک  دوب  هداد  هدـعو  وا  دـش . رارقرب  یلو  تسا  راـک  رد  ءاـملع  تسد  هکنیا 
اب نیطالـس  راجاق  نادناخ  زا  هک  دوب  هداد  هدعو  وا  دمآرد . راک  زا  هیاپیب  عولخم و  ملاظ و  وا  یلو  دـننک  تعاطا  وا  زا  تسا  مزال  نایئاهب 

دوب هداد  هدعو  وا  دنتـشگ . ضرقنم  یتح  دندشن و  یلو  دنوش  تیئاهب  جورم  هدومن  ناربج  ار  هاش  نیدلارـصان  تفلاخم  دنزیخرب و  رادـتقا 
مه ادخ  دراد -  يرکف  مه  سیلگنا  دراد و  يرکف  ناریا  يارب  سور  هک  دوب  هداد  هدـعو  وا  دـشن . ددرگ  كولملا  کلم  سور  ناطلـس  هک 

یتسب دنب و  رگید  تلود  ای  ناملآ  ای  اکیرمآ  اب  وا  دندرکیم  نامگ  ءاهبلادـبع و  ینعی  ادـخ  هک  دـندرکیم  ریبعت  شنادـیرم  دراد و  يرکف 
مولعم الصا  هکلب  دیسرن  یئاج  هب  شرکف  درم و  یلو  دهدیم  صیصخت  دوخ  ناگدیزگرب  ای  دوخ  هب  ار  ناریا  تنطلس  هک  تسادرف  دراد و 
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نیب ۀعقاولا  ۀـطقن  ای  نآ  شردـپ  هکنیا  يارب  دـتفا  بناجا  تسد  هب  لنادراد  راغب  دوب  هداد  هدـعو  وا  هتـشاد ؟ يرکف  هچ  ادـخ  نیا  هک  دـشن 
زا مه  ترابع  هک  یتلاح  رد   ) دشن یلو  هتفگ  مویلا  توص  کیف  عمسن  مورلا  ضرا  ای  هحفص 479 ] نآ [  هدرک و  دیدهت  ار  نیرحبلا  یطاش 

و تمایق -  راثآ  رد  دیوگیم  هک  تسا  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ملاسوبا  زا  ترابع  نیا  لصا  اریز  هدش  فیرحت  قارتسا و  هحلط  نب  دمحم 
هتسناد ققحم  ءاهبلادبع  هدروآ و  دش  رکذ  هک  تروص  نادب  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  ءاهب  و  موبلا ) اهیحاون  یف  حبـصی  مورلا و  نوصح  مدهت 

دش حتف  لنادراد  هک  دناهدرک  اهیلاحشوخ  تارضح  هدش و  يدنبطرش  طرـش و  توریب  هذمالت  یقوش و  نیب  یللملانیب  گنج  رد  یتح  و 
حول ره  رد  هک  اههدعو  نیا  همه  اب  يراب  هتـشگ  زرحم  یقوش  ندـش  روب  نآ و  ندوب  غورد  زور  دـنچ  زا  سپ  دـنتفر و  نایم  زا  ناینامثع  و 
رظتنم نادنفسوگ  زاب  دوب  هدرک  زورب  نآ  لمعلاسکع  هدش و  هداد  یمومع  یصوصخ و  هیضق  ره  رد  عمج و  صخش و  ره  يارب  هتـشون و 

هک تسا  هداد  هدعو  دیامن و  يزامنشیپ  اجنآ  راکذالا  قرـشم  رد  دنک و  رفـس  دابآقشع  هب  هک  تسا  هداد  هدعو  ءاهبلادبع  نوچ  هک  دندوب 
نیا زا  يرایـسب  دیامن و  رفـس  ناتـسودنه  هب  هک  دوب  هداد  هدعو  موریمن و  ایند  زا  دوشن  اپرب  لدعلاتیب  ات  تسا  هتفگ  دزاسب و  لدـعلاتیب 

( بوذکم ریغ  دعو  اذه   ) هملک هب  هک  اهنآ  زا  یـضعب  اصوصخ  دبای  قادصم  دیعاوم  نیا  ات  دنامب  هدـنز  امتح  دـیاب  اذـل  دوب  هداد  اههدـعو 
بش تفای و  فیفخت  شتلاسک  بشکی  درک و  نویسکیجنا  ار  ادخ  دمآ و  بیبط  دش و  شـضراع  بت  نوچ  هک  دوب  نیا  دوب  هدش  حرـصم 

دندرک و كاچ  نابیرگ  شنارای  كاچ  هب  دز  ناینارهط  لوق  هب  كاخ  ملاع  زا  درک و  شیپ  هتـسهآ  ار  رد  هدرکن  یظفاحادخ  ربخیب  رگید 
نویسکیجنا اب  هکنیا  بجع  و  يدرک )؟ یئادج  ارچ  ادخ  هزات  يا  رخآ  يدرم  یح و  يادخ  وت  يدوب   ) هک دنتخیر  رس  رب  كاخ  شناگتسب 

هب هک  نویـسکیجنا  نیفلاخم و  زا  یـضعب  هب  باطخ  رد  هک  تسا  نیا  زا  دشن و  مه  هراچ  یلو  دادرد  نآ  هب  نت  هرخالاب  دوب و  فلاخم  مه 
هک دشاب  تدای  یعابر ) . ) مینکیم جرد  ناگدـنناوخ  حـیرفت  يارب  احازم  ام  هدـش و  هتفگ  لیذ  یعابر  دـناهدرک  تقفاوم  نآ  اب  رابجا  روط 
هچ الاح  دـندرک  رتورف  یه  تخوس  یتفگ  یه  زارد  لیم  یکی  ورف  وا  رب  دـندرک  دـندرک  رت  ارت  ياضعا  وضع ز  کی  دـندرکرد  تاهماـج 

کی رتخد  هک  شلایع  مناخ  هرینم  ار  همه  دنهدن و  راشتنا  هک  دوبن  یغورد  یناهگان  گرم  نیا  اب  هکنیا  هصالخ  دنامب  دنتسب  وا  هب  اهغورد 
نآ زا  دادیم . راشتنا  هدش  رتداتسا  ددجتم  دنوخآ  نیا  دزن  رد  هدوب و  دلب  ار  يدنوخآ  ياههلیح  مامت  تسا و  یناهفـصا  يالم  هچمیت  دیس 

تکرح ندنل  زا  دـینک  فارگلت  يدـنفا  یقوش  هب  دـندومرف  دوعـص ! زا  شیپ  زور  هد  اقآ  راکرـس  هک  دوب  نیا  تفگ  مدوخ  هب  يزیچ  هلمج 
ناشخیرات باتک  رد  شدوخ  لوق  زا  ار  وا  غورد  نیا  تقادـص  یگداس و  يور  زا  مه  نم  دیـسر ! دـهاوخن  مه  نم  هزانج  هب  هنرگو  دـیامن 

اذهل دیاهتفگ  هک  تسا  یغورد  هچ  نیا  هک  دـندوب  هدرک  موجه  هرینم  رب  مرح  لها  همه  ایوگ  تفر  افیح  هب  هک  شاهوزج  یلو  مدرک  جرد 
دزن رصم  هب  [ 305  ] ییحی دیـس  شردارب  يارب  هب  نآ  جرخ  يارب  مه  هریل  جنپ  دـینک و  ضوع  ار  هوزج  نیا  تشون  نم  هحفص 480 ] هب [  وا 
رثؤم زکرم  زا  رود  مانغا  رد  دـنهدیم و  راشتنا  دـشن  ادـیپ  یعدـم  رگا  دزاسیم  یغورد  هیـضق  ره  رد  هک  دوزفا  نم  نیقی  رب  داتـسرف و  نم 

بیذـکت ار  هطـساو  جورم و  غلبم و  هدرک  یلاـخ  هناـش  دـش  اوسر  یلیخ  رگا  دـنزاسیم و  خوسنم  ار  نآ  دـش  ادـیپ  یعدـم  رگا  دوشیم و 
هرینم یلصا  ضرغ  اما  تسا . لیوطت  بجوم  شرکذ  هک  تسه  نآ  ریظن  نارازه  دندرک و  ناوسن  تیرح  لفحم  هیضق  رد  هچنانچ  دننکیم 

دیوگیم ءاهب  اریز  دزادـنا  ءاهبلادـبع  دوخ  ندرگ  رب  هدـنکفا  دوخ  شود  زا  هدرک  اهب  لدـعلاتیب  حول  اـب  هک  یتفلاـخم  هک  دوب  نیا  مناـخ 
عمج هنئمطم  هیکز  سوفن  زا  میظعالا  مسالا  ددع  لدـع  تیب  نآ  رد  دـننک و  ءانب  یتیب  لدـع  مسا  هب  ضرا  نئادـم  زا  هنیدـم  ره  رد  هلوق ) )

هظحالم دابعللا  زرح  دالبللاسا و  هللااهلعج  یتلا  ۀسایـسلا  دالب و  ریمعت  سومان و  ظفح  سوفن و  رد  نینچمه  دیوگیم و  هک  اجنآ  ات  دنوش .
تسایس رد  فرصت  رب  حیرصت  زین  هدش و  رارکت  ءاهبلادبع  ءاهب و  ملق  زا  عقوم  عضوم و  اهدص  رد  لدعلاتیب  فرح  نیا  دیاش  خلا و  دننک 

مانغا و رافغا  راصبا و  راکفا و  فارـصنا  يارب  حاولا  یـضعب  رد  سابع  میرادن و  تلاخد  تسایـس  رد  ام  دـنیوگیم  هچنآ  فالخ  رب  هدـش 
دینکن ! تلاخد  تسایس  رد  هک  تسا  هتشون  مانا 

ءاهبلا درط  ای  بابلا  درط 
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رگا شرخآ  هزمه  فلا  اب  ءاهبلادـبع  هک  تسناد  دـیاب  سپ  تسیچ  دوصقم  هتـشون  حول  نیا  رد  هک  ءاـهبلا ) ددـع   ) هک دـننادن  بلغا  دـیاش 
هیفاقیب هک  هدرک  لامعتـسا  يروط  ار  ( 9  ) هن ادـخ  ازریم  یلو  دوشیمن  تسا  سونایقد  دـهع  راگدای  هک  دـجبا  باسح  قباـطم  دوش  هتفرگ 

مه ءاهب  هزمه  هک  تسنادیمن  دنک و  حیرصت  هک  تشادن  تأرج  دیامن و  یفرعم  ءاهب  ار  دوخ  تساوخیم  هک  ءادتبا  رد  اریز  تسا  هدناهن 
ینعی فلا  زا  هیانک  کی  ءاه و  زا  هیانک  جـنپ  ءاـب و  زا  هیاـنک  ود  ( 152  ) درکیم ءاضما  تروص  نیا  هب  ار  کی  جـنپ و  ود و  تسا  دودـعم 

ود هاجنپ و  دـصکی و  هکلب  دوشیمن  هدـناوخ  کی  جـنپ و  ود و  تروص  نیدـب  یموقر  ءاـضما  نیا  هکنیا  زا  هتـشذگ  هزمه و  نودـب  اـهب ) )
ناشدوخ هکنانچ  مینک  فذح  ار  ءاهب  هزمه  هک  تسه  مه  طلغ  هوالع  هب  ددرگیم  جراخ  زین  ءاهب  روظنم  عوضوم و  زا  دوشیم و  هدناوخ 

عمج ار  کی  جنپ و  ود و  هعفدکی  هک  تسا  نیا  رد  بجع  یلو  دوش  باسح  دـیاب  هک  دـندش  لئاق  هرخالاب  دـننک و  فذـح  دنتـسناوتن  مه 
هتـشادرب حاولا  ریز  زا  ار  ددع  هس  نآ  تارـضح  اما  تشه  دوشیم  دننک  عمج  ار  نوچ 2 و 5 و 1  اهمدآ  همه  هکیتلاح  رد  هن  دش  دـندرک 

هناخ و ردرـس  یتح  دـندرک و  دوخ  راختفا  ءاشنم  تآءاشنم و  يالاب  رب  دـنورب  دـشن  ناشیا  هدـیقع  هب  هحفـص 481 ] هک [  شعمج  لصاح 
ياـنما هداـهن  نآ  رب  ار  دوـخ  نید  رادـم  هداد  رارق  دادـعا  ءاـشنم  ار  نآ  شدوـخ  و  دـننادیم ؟ كربـتم  هدوـمن  نییزت  هن  ددـع  هب  ار  هزاـغم 
بـسانت نودـب  هک  دـش  هزاغم  ود  یکی  راختفا  ءاشنم  اریخا  دـشابن و  جراخ  شدوخ  مسا  اب  لداعت  زا  اـت  هداد  رارق  رفن  هن  مه  ار  لدـعلاتیب 

ددع رد  هک  دشاب  كرابم  زین  وج )  ) و زب )  ) دیاب دشاب  رگا  تسین و  یتیـصوصخ  ددع  رد  هک  یتلاح  رد  دناهدرک  بصن  نآ  رب  ار  هن )  ) ددع
تسا . هن ) )

هدزون هن  زا  رتبیجع 

تاهد رد  الط و  لاقثم  هدزون  اهرهـش  رد  هداد  رارق  ددـع  نآ  يور  رب  ار  نانز  قادـص  یتح  نایئاهب  تسا و  باب  تاعرتخم  زا  هدزون  ددـع 
رب باب  هک  ار  روهـش  ددع  نینچمه  دننادیمن و  زیاج  تسا  ددـع  جـنپ  دون و  هک  هبترم  جـنپ  زا  ار  نآ  زواجت  هدرک  نیعم  هرقن  لاقثم  هدزون 

هفـسلف هک  میراد  نیقی  ام  یلو  دنیامنیم  راختفا  نادـب  هک  هداتفا  لوبقم  ءاهب  لها  دزن  يروط  هب  هداد  رارق  زور  هدزون  رب  ار  هام  هام و  هدزون 
باتک صوصت  زا  يرایسب  هتشاد و  سوه  هک  یلالقتسا  دوجو  اب  هک  دناهتسناد  ار  هفسلف  نیا  ءاهبلادبع  ءاهب و  اهنت  دیاش  دننادیمن و  ار  نآ 

! دوشیم رشن  عبط و  هلاس  همه  هناگهدزون  [ اههام  ] روهش رب  یئاهب  میوقت  اریخا  هتشادرب و  لد  یکی  نیا  زا  دناهتـشاگنا  نکی  مل  ناک  ار  نایب 
همه همه و  هدزون  دادـعا  ریاس  نز و  رهم  رد  رز  میـس و  لاقثم  هدزون  تسیاب و  هدزون  رب  دـحاو  هک  نایب  دـحاو  هدزون  هاـم و  هدزون  هفـسلف 

هفـسلف رگا  اـما  دـشاب  هدرک  دادـملق  یحیـسم  مهدزوـن  نرق  رثأـم  زا  ار  دوـخ  نید  هدرمـش  تیحیـسم  رادـفرط  ار  دوـخ  هک  تسا  نیا  يارب 
نادنمشناد رظن  رد  ار  دوخ  هداد  رارق  هام  زور و  يارب  ینعمیب  کیکر  تامیسقت  نینچ  کی  هک  دومنیمن  مزال  زاب  دشاب  نیا  یتسرپهدزون 

رد ار  یتکاکر  مینک  رظن  نآ  ياج  ره  هب  هک  تسا  ینعمیب  تسا و  طلغ  يردق  هب  میسقت  نیا  هچ  دنزاس  حضتفم  ناوخقبس  ناکدوک  هکلب 
ای یس  هب  هام  ره  هک  تسا  ینیعم  رادم  ار  رمق  هکنیا  ببس  هب  تسا  نالطبلا  یهیدب  هک  دشاب  يرمق  ياههام  روهش  دوصقم  رگا  اریز  درادرب 

روهـشم و نایع  نیع  هب  ناسکی و  یماـع  فراـع و  يارب  شباـسح  هتـشگ  ققحم  نیمز  نامـسآ و  رد  نآ  قاـحم  لـاله و  زور  هن  تسیب و 
جورب رد  مه  سمـش  ریـس  اریز  تسا  طـلغ  اـقافتا  مه  نآ  هداد  رارق  یـسمش  ار  میـسقت  نیا  هـک  تـسا  یهیدـب  سپ  تـسا . ماـع  صاـخ و 

میـسقت نیا  سپ  تسا  مسقنم  زور  هن  تسیب و  یـس و  رب  مـه  نآ  تـسا و  ریذـپانرییغت  قـقحم و  ملـسم و  خـلاروث ) لـمح و   ) هناـگهدزاود
هتفر نایم  زا  میدـق  هقرتسم  هسمخ  لاس  رد  هک  تسین  مه  يروط  هناگهدزون  میـسقت  نیا  رد  یتح  تساـطخ  مه  یـسمش  هار  زا  هناـگهدزون 

تصش و دصیس و  يزور  هدزون  هام و  هدزون  هکلب  دشاب  تسا  زور  شش  تصـش و  دصیـس و  ابیرقت  هک  مایا  مامت  نمـضتم  هام  دشاب و 19 
مایا ءاه و  مایا  ار  نآ  دنک و  ادیپ  زور  جنپ  نآ  يارب  یمـسا  هک  هدش  راچان  مه  باب  دوخ  هجیتن  رد  هدمآ  دئاز  زور  جـنپ  دوشیم و  زورکی 
هدش جارخا  لوزعم و  روهـش  دادعا  زا  هک  دـشاب  هدـش  عقاو  ادـخ  ازریم  بوضغم  هحفـص 482 ] زور [  نآ 5  دـیاب  هکنیا  اب  هداهن  مان  دـئاز 

ماـیا و روهـش و  نیا  زا  يرنه  هک  مـیدرک  موـلعم  اـجنیا  اـت  سپ  هداد  رارق  ضیف  اـطع و  ماـیا  ار  نآ  ازریم  هدـش  تـمحرم  دروـم  سکعلاـب 
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تشهبیدرا نیدرورف و  ياههام  رد  ار  هقرتسم  هسمخ  دنتسناوت  هک  ناریا  ياهسیونمیوقت  ردق  هب  یتح  هدرکن  زورب  ءاهب  باب و  تامیـسقت 
مدرم تسد  هب  دایز  مکیب و  ار  لاـس  ياـهزور  باـسح  هداد  رارق  زور  ار 29  هامکی  هزور و  کی  یـس و  ار  هامـشش  هدرک  کلهتـسم  خلا 

دنناسرب مدرم  هب  هرهب  ینیمزریز ) ای   ) ینامـسآ تاماهلا  هیحوا و  زا  دناهتـسناوتن  مه  ردق  نآ  باب  شبذکم  اب  رـشبم  ادخ و  ازریم  نیا  دنهد 
دب و یلیخ  ياهررـض  کی  هکلب  هدشن  دـیاع  هناگهدزون  تامیـسقت  روهـش و  مایا و  نیا  زا  یـضیف  اهنت  هن  هک  دوش  تقد  دـعب  هب  نیا  زا  اما 

ناتسمز زیئاپ ، ناتـسبات ، راهب ،  ) هعبار لوصف  تیاعر  دیاب  ایآ  دوشیم . راهظا  الیذ  هک  تسا  تامیـسقت  نیا  هجوتم  دیدش  یلیخ  ياهتکاکر 
يردق هب  دشاب  هدش  تیاعر  دراو  مامت  لصف  راهچ  دیاب  رگا  هن ؟ ای  دشاب  هدش  تسا  یـسمش  میتفگ  هک  هناگهدزون  ياههام  روهـش  نیا  رد 

مه نآ  هام  مین  هک  مین  هام و  هن  زا  تسترابع  نآ  لصف  رد  اریز  تسین ! روصتم  نآ  قوفام  هک  تساسران  طلغ و  هناگهدزون  اـههام  باـسح 
و یئاهب ! هام  عبر  هس  هام و  راهچ  زا  دوشیم  ترابع  لصف  ره  رگید  لصف  ود  رب  مینک  میـسقت  مه  ار  لـصف  ود  نیا  رگا  تسا و  مین  زور  هن 

هدزون نوچ  یلو  دـشیم  زور  هدزناپ  شعبر  هس  دوب  زور  تسیب  هام  رگا  هچ  تسین  میـسقت  لباق  هام  عبر  هس  تسا  زور  هدزون  مه  هام  نوچ 
هفـسلف و نیا  اب  دـیآیمن  نوریب  نآ  زا  حیحـص  میـسقت  مه  زاب  نآ و  هیناث و  هقیقد و  تعاس و  يور  دوریم  نآ  عبر  هس  میـسقت  تسا  زور 

هدزون رب  ار  هام  هام و  هدزون  رب  ار  لاس  هدومن و  جیورت  ار  باب ) ترضح   ) دوخ بذکم  ای  رـشبم  نخـس  ادخ  ازریم  ياقآ  هبیجع  تامیـسقت 
هک تسا  هیهلا  هسدقم  ءامـسا  رب  لمتـشم  تسا  هیمالـسا  هیعدا  زا  هک  رحـس  ياعد  نوچ  هک  تفگ  مناوتیم  طقف  يرآ  هدرک . میـسقت  زور 

لاس و تامیسقت  اهنآ  يور  رب  هتفرگ و  ار  یماسا  نآ  نایاقآ  تسا  یلعا ) بر  هن  یلو   ) یلعا یلع و  شرخآ  و  اهب ) ره  هن  یلو   ) ءاهب شلوا 
تسا یبدا  قارتسا  اهنآ  زا  یکی  هک  درادرب  رد  ار  رگید  بیاعم  کی  مه  نیا  هک  دناهدرک  موسوم  هنوگنیدب  ار  اههام  هتخاس  ار  مایا  هام و 

لیذ لودـج  رد  هک  يروط  هب  هدوهیب و  مه  نآ  نخـس  هلاطا  رگید  یبرع و  تاملک  لامعتـسا  رب  نتخاس  روبجم  ار  یناریا  رگید  و  يدزد ) )
هحیرق و ردق  نآ  دناهدرک و  نیعم  ار  نامه  اهزور  يارب  دناهداد  رارق  اههام  يارب  هک  ءامـسا  نآ  نیع  هکنیا  همه  زا  رتبیجع  و  دـش . هتخانش 

هحفص 483 ] دوشیم [ . هظحالم  هک  هدش  نیا  هجیتن  و  دشاب ! هدش  ادیپ  يرگید  یماسا  هک  هدوبن  قوذ 

یئاهب هناگهدزون  ياههام  لودج 

لامکلا 9- رهش  تاملکلا 8 - رهش  ۀمحرلا 7 - رهش  رونلا 6 - رهش  ۀمظعلا 5 - رهش  لالجلا 4 - رهش  لامجلا 3 - رهش  اهبلا 2 - رهش  - 1
فرشلا رهش  لئاسملا 16 - رهش  لوقلا 15 - رهش  ملعلا 14 - رهش  ةردقلا 13 - رهش  ۀیشملا 12 - رهش  ةزعلا 11 - رهش  ءامسالا 10 - رهش 

هکنیا رترادهدنخ  رخآ و  لامجلا  موی  مود  تساهبلا و  موی  هام  ره  لوا  زور  نینچمه  ءالعلا  رهش  کلملا 19 - رهش  ناطلسلا 18 - رهش  - 17
فیلأت هب  ام  هک  لاسما  الثم  دیمان ؛ هبکرم  فورح  نادب  ار  لاس  نآ  درک و  بیکرت  ادیپ و  ار  یفورح  دجبا  باسح  هب  دیاب  مه  ار  لاس  ددع 

ارس و هدرک و  ثوعبم  نیمز  يور  نایادخ  زا  یضعب  ار  باب  هک  تسا  لاس  دون  ینعی  ( ؛ تسا باب  عولط  زا  مدون  لاس  میلوغـشم  باتک  نیا 
ددـم اکع  رد  ار  یگتخاس  هللارهظی  نم  اـی  اـهب )  ) وا باـتک  یعونـصم  دوعوم  یهاـگ  سربق و  رد  ار  لزا  وا  نیـشناج  یهاـگ  ار و  وا  ارهج 
دیاب تسا  مدون  لاس  هک  نونکا  هدـش  لزانتم  ءاهب  نینمؤم  رفن  رازه  هن  تشهب  باب  هرود  نینمؤم  رفن  رازه  هدزناـپ  زا  هک  زورما  اـت  دـناهداد 

زور هک  زورما  دـیاب  سپ  تساهب  لها  لاس  لاس  لاسما  يرآ  لس )  ) اضرف درک  ادـیپ  لمج  باسح  هب  هیئاجه  فورح  بیکرت  ار  دون  لدـع 
اب دوشیم  قباطم  رـضاح و  لاس  زا  زور 241  دوـشیم  يرمق  بجر 1350  رهش  زا  تسا  مشـش  زور  یـسمش و  لاس 1310  زا  هاـمنابآ   25

یئاهب نوچ  اما  نایبلا ؛ نینس  نم  لسلا  ۀنـس  نم  ةردقلا  رهـش  نم  ملعلا  موی  یف  اریرحت  میـسیونب . دیاب  یئاهب  مهدزاود  هام  زا  مهدزیـس  زور 
نایاقآ دینیبب  دینک  رکف  بوخ  نونکا  بجر 1350 ) رهش   6  ) میسیونیم میشاب  بصعتم  ناناملسم  رگا  ای  ( 10  / 8  / 25  ) مسیونیم متسین 

هـس ود  نم  تسین  ماهداد  امـش  تسد  هب  ار  باسح  نم  هک  یتلوهـس  اب  مه  زاب  و  دـناهدرک !؟ هچ  ام  میوقت  خـیرات و  نیمه  رد  ءاـهب  باـب و 
لکش نادب  ماهدوب و  دلب  مه  یبرع  هدرک  ادیپ  اهنآ  اب  قباطت  تمحز  اب  ار  یئاهب  هام  زور و  اهنآ  يور  زا  هدروآ و  ار  میوقت  نیدنچ  تعاس 
دشاب هتشادن  ار  ایند  ياهمدآ  میوقت  زا  یمیوقت  کی  یسک  دنکن  ادخ  یلو  ماهدراذگ  شیامن  ضرعم  رد  هدروآ  نوریب  هدور ... نوچ  زارد 
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ياهلاس اههام و  ای  اهزور و  زا  زور  کی  مسا  ندرک  ادـیپ  يارب  دینیـشنب  زور  هس  امـش  رگا  تروص  نآ  رد  دـشابن  انـشآ  یبرع  طافلا  اب  اـی 
زا مدنچ  زور  لوبلا -  ۀنـس  نم  همظعلا  رهـش  نم  لامکلا  موی  دیئوگب  ههیدبلاب  هللا  مسب  دیرادن  رواب  رگا  دش . دـیهاوخن  قفوم  تبقاع  یئاهب 
هک تساجنیا  داد ؟ قیبطت  یمالـسا  ای  یحیـسم  لاس  هام و  اب  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  و  تسا ؟ هدوب  ءاهب  روهظ  زا  مدنچ  لاس  زا  مدنچ و  هام 

يراک چـیه  اصوصخ  ناریا  امومع و  رـشب  تاردـقم  همه  تایقالخا و  خـیرات و  تایبدا و  اـب  توادـع  زج  ادـخ  ازریم  هک  مینک  رواـب  دـیاب 
هحفص 484 ] ۀعدخلا [ . ۀلیحلاب و  متخ  ۀعدبلا و  ۀقرسلاب و  ءدب  نم  لک  یلع  هللا  ۀنعلف  هتشادن 

يدنفا یقوش  صئاصخ 

یصوصخم میوقت  لاس و  هام و  نتشاد  اب  هدش و  دلوتم  ءاهبلادبع  گرزب  رتخد  مناخ  هیئایض  زا  يرجه  ناضمر 1314  هام  رد  يدنفا  یقوش 
لاس یمالسا و  ناضمر  رهـش  نامه  هب  اذل  دننک  ادیپ  یئاهب  نینـس  روهـش و  نایم  رد  ار  وا  تدالو  زور  دناهتـسناوتن  نونک  ات  دش  هراشا  هک 

درادن و يزاریش  يداه  ازریم  شردپ  هب  تهابـش  هوجولا  نم  اهجو  تروص  مشچ و  تماق و  دق و  زا  يدنفا  یقوش  دناهدرک  تعانق  يرجه 
ار نآ  ءابدا  هک  دوب  ناتف  مشچ  نامه  طقف  ءاهبلادبع  ءاهب و  هیامرس  دراد  ءاهبلادبع  ءاهب و  هب  لماک  تهابـش  مشچ  زا  اصوصخ  ثیح  ره  زا 
هک اـجنآ  اـت  نیبـت  نیبـملا  رحـسلا  نع  نویع  تیب )  ) دوب برع  رعـش  نیا  قباـطم  ءاهبلادـبع  ءاـهب و  مشچ  اـصوصخم  دـناهدرک و  فیـصوت 

وکین هفسلف  رد  هک  یسکع  يور  زا  ءاهب  مشچ  رد  رگا  دنیوگ و  ار  باوخ  مین  مشچ  تاسعان  خلا  طقاوی  تاسعان  حاحص  ضارم  دیوگیم 
؟ وا یئادخ  يارب  تسا  یفاک  مشچ  نیا  ایآ  اما  دیباییم  ار  تاسعان  ینعم  دینک  رظن  تسا  باتک  نیا  رد  هک  ینایرع  ملق  هایـس  هدـش و  عبط 

ءاهبلادبع ءاهب و  دننام  دناهدوبن  رگید  تیـصوصخ  چیه  ياراد  هدـش و  هدـید  یمـشچ  نینچ  اب  مجع  رـسپ  برع و  رتخد  نارازه  اریز  ادـبا 
نانیا ياهمشچ  ورنیا  زا  دنتخاس و  نانیا  دنتخاسن و  مدرم  یتخبدب  ثعاب  ار  دوخ  سعان  مشچ  رگید  ناسک  هک  تسا  نیا  رد  توافت  طقف 

هن تـسا  ءاهبلادـبع  تماـق  دـق و  تروـص و  مـشچ و  ثراو  یقوـش  ـالمجم  تـسا . رپ  هـنتف  شتآ  هـب  تـسا  یهت  بآ  زا  رگا  تـفگ  دـیاب 
هدـش یبصع  فرح  نیا  زا  اعطق  زورما  یلو  دـندربیم  تذـل  میتفگیم و  نایباب  ترـشاعم  مایا  رد  اـم  هک  تسا  ینخـس  نیا  يداـهازریم و 

قدـصا نبا  موحرم  تاـعالطا  عبنم  ـالمجم  تسه . هدوب و  یکی  اـم  زورما  زور و  نآ  دـصقم  هکنآ  لاـح  درک و  دـنهاوخ  رگید  تاروصت 
دنبلد دنزرف  نیا  سابع  شردپ  هک  تشاد  نانیمطا  يدنفا  یقوش  هدلاو  تفگیم  دوب  تارـضح  روفنم  يردـق  افرح  نیمه  رثا  رب  هک  يدایا 

نادیرم تسد  هب  البق  هک  یکرادم  نآ  هب  يدنفا  یلو  دسیونب  همانتیـصو  وا  قح  رد  هک  درک  شهاوخ  هعفد  دنچ  دراذگیمن و  مورحم  ار 
مه یفرط  زا  دینراذگ  تقولا  عفد  هب  دراد  ارجم  ار  رتخد  نیا  شهاوخ  تسناوتیمن  شردـپ  هحیرـص  صوصن  اب  دوب و  هداد  دوخ  نیغلبم  و 

مظعا زا  دـعب  ار  ربکانصغ  هک  هللاءاهب  حیرـص  دـهع  باتک  تیـصو و  نآ  اـب  دوش و  زاـب  ربکانصغ  شردارب  يارب  ینادـیم  هک  دیـسرتیم 
تسا و فرحنم  دترم و  ءاهب  رما  زا  ربکانصغ  یلعدمحم  ازریم  هک  درکیم  نادیرم  دزشوگ  زور  ره  اذهل  دنک و  ینالوج  هدرک  صوصنم 

بوخ ار  هنیمز  نیا  تشاد  شناگداز  ردارب  ردارب و  اب  سابع  ازریم  هک  يدیدش  هنیک  نآ  اب  هحفص 485 ] دیشاب [ . هتشادن  يدیما  وا  هرابرد 
رد تسا  ءاهب  هب  داـقتعایب  شردارب  دـقتعم و  شدوخ  ساـبع  ازریم  اـیوگ  هک  دوب  هتخاـس  هبتـشم  نادـیرم  رب  هماـمت  هب  رما  هدرک و  تسرد 
راک ادخ  مادک  يارب  ادخ  نیا  دنتـسنادیم  ود  ره  دـندوب و  هتخانـش  ناسکی  ار  دوخ  ردـپ  هدوب و  دـقتعم  وا  هب  مسق  کیب  ود  ره  هک  یتلاح 

حاولا و قشم  هب  تسـشن  ناـشدوخ  براـقا  زا  رگید  نت  دـنچ  قدـصا و  نبا  قباـطم  دـید  ار  ردـپ  يهرطف  نوچ  یقوـش  رداـم  اـما  دـنکیم .
ءاشنا و یـسیون و  حاولا  قشم  امیاد  يراکیب  تفم و  نان  رثا  رب  هک  تسه  هدوب و  هلئاع  نیا  نونف  زا  یکی  نیا  ردـپ و  طخ  هب  یـسیونهیبش 

اسب هچ  دسیونب و  زیچ  باب  دیس  دننام  ءاشنا  طخ و  قیح  زا  ات  هدوب  لوغـشم  تایآ  قشم  هب  ءاهب  لاس  هدزاود  هچنانچ  دننکیم  یـسیونهیبش 
ریرحت ءاشنا و  دوخ  هحیرق  طخ و  هب  هک  هیلعج  راثآ  حاولا و  رایـسب  هچ  دندرک و  وحم  دوب  ناشدوخ  ررـض  رب  هک  ار  باب  تایعقوت  حاولا و 

یتح داد و  ماجنا  شردـپ  حاولا  هب  تبـسن  ار  راک  نیا  ءاهبلادـبع  ءاهب  زا  دـعب  زین  دـندومن  لیمحت  باب  مان  هب  ناـیباب  رب  دـندرک و  رـشتنم  و 
زور ره  تسا و  راک  نیمه  لوغـشم  نونکاـت  يدـنفا  ساـبع  توف  زور  زا  مه  يدـنفا  یقوش  داد و  ماـنغا  جرخ  هب  تخاـس و  رگید  یـضعب 
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لهچ هک  یعقوم  کی  هلمج  نآ  زا  دشاب و  زکرم  رد  دیاب  دیتسرفب  تسءاهبلادـبع ) طخ  هب  هک  اهنآ   ) ار لصا  حاولا  هک  ناریا  هب  دـسیونیم 
هدش هدیدزد  نم  صخـش  لام  زا  هدش  هک  یتانییزت  ببـس  هب  دراد  تمیق  ناموت  اهدص  يدام  هبنج  زا  یتح  تسا و  هدوب  نآ  رد  لصا  حول 

تـسد هب  رگا  منکیم و  يراددوخ  تسا  نایتشدرز  زا  یکی  هک  نآ  هطـساو  قراس و  مسا  حیرـصت  وا  اتلاجع  دراد و  یخیرات  كرادم  هک 
تسا [ 306  ] کلملا نیع  هللا  بیبح  ازریم  هدوب  یسیونهیبش  راک  نیا  رد  يدنچ  هک  صاخـشا  زا  یکی  و  منک . هعجارم  هیلدع  هب  دیاش  دیاین 

وا رب  داد  صیخشت  ناوتیمن  هک  هدش  هیبش  شدوخ  طخ  هب  يردق  هب  وا  طخ  دید  يدنفا  هک  نیمه  دوب و  يدنفا  سابع  یـشنم  ادتبا  رد  هک 
میاهدرک و لوبق  ار  شاهبوت  دنتفگ  ات  دش  هطـساو  [ 307  ] يزاریـش دانق  اضردمحم  اقآ  شردـپ  تخاس و  رود  دوخ  زا  ار  وا  درک و  بضغ 

هدش نادرگور  اهنآ  زا  مایا  نیا  درکیم و  یـسیونهیبش  رب  دمعت  دوب و  یـشنم  لاس  هس  هک  تسا  یحبـص  هللاضیف  ازریم  يرگید  یـشنم  زین 
زا ار  تایاکح  نآ  هدیدع  سلاجم  رد  هک  دننارهط  رد  رفن  رازه  زا  شیب  دیاش  دنکیم و  لقن  شاهلئاع  يدـنفا و  سابع  تابلقت  زا  اهتیاکح 

ياهرسپ هلمج  نآ  زا  هک  روضح  نایشنم  زین  تسا و  هیبش  سابع  ازریم  طخ  هب  یـسیونهیبش  رثا  رب  شطخ  زین  وا  هصالخ  دناهدینـش  یحبص 
گرم زا  سپ  یتدم  ات  هک  نادنچ  دننکیم  ءاشنا  هیبش  مه  دنسیونیم  هیبش  مه  دنشاب  يدابآفجن  نیدباعلانیز  خیـش  ینعی  نیبرقملا  نیز 

هب تسا  ناـشیا  زا  تآءاـشنم  فصن  مه  هحفـص 486 ] زونه [  ءاـیلع و  هقرو  يدـنفا  رهاوخ  ياـضما  دوب و  ناـشیا  ءاـشنا  هب  هرداـص  حاولا 
يدـنفا یقوش  ردام  هصالخ  طایتحا  يارب  تسا  هیمتح  روما  زا  ار  دوخ  نیفلاخم  طـخ  هب  ناـیئاهب  یـسیونهیبش  زین  يدـنفا و  یقوش  ياـضما 
تـشاد يراددوخ  هکنیا  رگم  دادیمن  زایتما  ار  سابع  شردپ  وا و  طخ  يدحا  هک  دوب  هدش  نانچ  مایا  رخاوا  رد  یـسیونهیبش و  هب  تسـشن 

دادغب رد  امش  رب  هک  تایآ  نیا  ارچ  دنتفگ  ار  ءاهب  شدج  هکنانچ  تسشیم  تشونیم و  ینعی  دتفایب  سک  همه  تسد  هب  شطخ  هکنیا  زا 
تسا . هلجد  نایهام  بیصن  مهس و  هک  تسا  هیؤامس  تاضویف  زا  مه  نیا  تفگ  دزیریم  طش  هب  دوشیم  لزان 

دش رما  یلو  يدنفا  یقوش 

اما یقوش و  دیـسر  یقوش  يداماد  يداش و  ماگنه  تشگ و  یهتنم  ازع  مایا  تشذـگ و  يدـنفا  توف  زا  زور  لهچ  الوعفم  ناک  هللارما  نا  و 
قدص شغولب  زا  دعب  روما  دشاب  بذک  تاراما  دهاوش و  دوجو  اب  شغولب  زا  لبق  ياهتبـسن  مامت  رگا  هک  یقوش  نامه  یقوش ؟ ام  کیردا 

رد هک  دوب  نیا  شیوزرآ  اهنت  درکیمن و  لیصحت  توریب  رد  وا  دنیوگب  دنرـضاح  دناهدوب  رظان  هک  توریب  هذمالت  اهدص  اریز  تسا  تباث 
هنوگنیا رثا  رب  هرخالاب  دـصقرب و  وا  اب  هدرک  لیامتم  ار  یمناخ  بلق  هک  دوب  نیا  شهجوت  اهنت  دـشاب و  اـهمناخ  شورف  طـیلب  رتاـیت  هزوح 

هجلاعم یتدم  ات  تشگ و  دیدپ  ادوس ) برج   ) لاگ شتـسد  رد  دش و  هزوفر  طقاس و  هدنامزاب  هسردم  هیلیـصحت  تاناحتما  زا  تالیـصحت 
زا هک  تسا  دوجوم  يراکنا  لباقریغ  دنـس  دروم  نیا  رد  دنتـشاد . سیلفـس  شردپ  يدنفا و  یقوش  تشگیم . ریج  شکتـسد  اب  درکیم و 
دنچ هب  منکیم  هدنـسب  مشوپیم و  مشچ  نآ  زا  یلو  میوگب  نخـس  رتشیب  شناوریپ  یقوش و  يهرابرد  هک  دوب  هتـسیاب  مینراذگیم ... : رظن 

زا ار  هتشون  نآ  سکع  تسا . هتشون  مدوب  هدرک  هک  یشسرپ  دنچ  خساپ  رد  وا  يهرابرد  شکیدزن  نادنواشیوخ  زا  یکی  هک  ياهمان  زا  جر 
وا نامرف  هب  شوگ  منادیم ، هتـسیاب  نوچ  یلو  منکن  راکـشآ  ار  نانخـس  نیا  هک  هدرک  شهاوخ  نم  زا  هک  نآ  اـب  منارذـگیم و  ناتمـشچ 

دناهداد دنگوس  ارم  دناهتـشون و  نم  هب  شنادنواشیوخ  نیرتکیدزن  وا و  يهرابرد  اهزار  اهنخـس و  يرایـسب  هک  میوگب  مه  ار  نیا  مدادـن .
رگید دـینک و  يرواد  ناـتدوخ  دـیوش و  کـیراب  جر  دـنچ  نیا  رد  کـنیا  مشوـپیم ، مشچ  اـهنآ  زا  منکن  وگزاـب  یئاـج  رد  ار  اـهنآ  هـک 
تحص رب  عالطا  زا  لصاو و  لبق  زور  دنچ  یضام  رهش  میس  هخروم  یمان  يهمان  یناحور  بیبح  دیونـشن . نم  زا  يزیچ  درم  نیا  يهرابرد 
تاهج ریاس  رد  ایوگ  دـش  هظحالم  هحفـص 487 ] دوب [  هموقرم  اناوخان )  ) زا هچنآ  لصاح  ترـسم  طاـسبنا و  هیکز  تادوجو  یتمالـس  و 

هب برقا  تمکح  يهحلطـصم  هملک  يهظحـالم  هب  رظن  لاـح  ره  هب  هدـش  یتاـنیقلت  تاـهج  نیا  يو  هب  هلـصاو  تاراـبخا  بجوم  هب  روشک 
رافتـسا موقرم و  ناـشیا  يدرم  زا  دوب و  موقرم  اـعومجم  سیئر  ياـقآ  زا  هچنآ  درادـن . مه  یموزل  دـیاهدومنن و  يرکذ  هک  دوب  تحلـصم 

راهظا هچنآ  تسا و  بیبح  نآ  شهاوخ  هب  میامن  يرکذ  مه  نکل  مدادـن و  شوخ  ار  راک  زا  نیا  رکذ  يهداـعا  بناـج  نیا  دـیدوب  هدومن 
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هنامرحم هبرف و  هن  فیعـض و  هن  امـسج  تسا  جازملا  یبصع  رایـسب  دشابیم و  الاب  هاتوک  ریز  صخـش  نیا  دـشاب  هنامرحم  ار  شرکذ  دوش 
و [ . 308  ] هتفرگ ءاهبلادـبع ) يدـنفا  ساـبع  شردـپ   ) شدـلاو موحرم  زا  ار  ثیبـخ  ضرم  نیا  تسا و  ـالتبم  سیلفـس  ضرم  هب  دوش  رکذ 
ام کیردا  ام  یقوش و  دنتمـصع !! نادناخ  زا  همه  اریز  درادن  یتافانم  یلو  داد  تبـسن  شاهلاخ  رـسپ  يدنفا  یحور  هب  یکی  ار  نیا  هچرگا 
هب رد  هجوت  ارچ  تفگ  شـسالک  قیفر  هک  یقوش  ناـمه  دـشن و  ملپید  هب  قفوم  توریب  دـننام  مه  دروفـسکا  رد  هک  یقوش  ناـمه  یقوش ؟

و تسا ! هدامآ  هتخپ و  نم  نان  تسا و  نان  لوصح  یسردم  لیصحت  زا  دوصقم  تسیچ ؟ يارب  لیـصحت  تفگ : دیرادن ؟ دوخ  تالیـصحت 
مزیزع تفگ  تساخرب و  شقطن  طسو  كربنزور  سیم  دنک  تبحص  تساوخ  ندنل  يرفن  هدزناش  سلجم  رد  رابکی  طقف  هک  یقوش  نامه 
شدوخ هتفرگ  وا  تسد  زا  هتشر  هلاس  داتفه  نز  ریپ  نآ  تسا و  هدرب  ناشباوخ  دنونشب و  ار  امـش  ياهفرح  دنرادن  لیم  مدرم  نیـشنب  یقوش 

کی اب  ندـنل  فرط  زا  یقوش  ناـمه  دوش  ذـغاک  نم  داـتفه  يونثم  دوش  دـحیب  نآ  حرـش  مسیون  رگ  هک  یقوش  ناـمه  و  درک -  تبحص 
تسشنورف ارچ  نوچیب و  تفالخ  یـسرک  رب  دش و  افیح  دراو  هحفص 488 ] تسا [ ! هدازاقآ  تمدخ  رومأم  دنتفگیم  هک  یـسیلگنا  مناخ 

اقآ درادن  لدـعلاتیب  ياضتقا  ایند  زونه  نوچ  هک  دـنداد  بیترت  روط  نیا  ار  هتیلامروف  تسا  يزاسرهاظ )  ) هتیلامروف يایند  ایند  نوچ  يرآ 
رارق لدعلاتیب  لزعیال  سیئر  ار  وا  دناهدرک و  دوب ) عونمم  مه  شرکذ  هک  یلو  نامه   ) رما یلو  ار  وا  دـناهدرک و  نیـشناج  ار  هدازاقآ  نیا 

تایلام هدزون  يدص  ینعی  هللا  قوقح  هک  دناهدرک  رما  و  هدش )! نآ  سیئر  اقآ  نیا  درادن  ار  نآ  ياضتقا  ایند  هک  لدعلاتیب  نامه   ) دناهداد
تیبرت سرادم  هکنانچ  دیآرد  وا  تیکلم  هب  هدـش  هدـیرخ  دارفا  لوپ  اب  هک  یـسرادم  اهمناخ و  مامت  دوش و  هداد  یقوش  هب  طقف  يرگیباب 

لمأت يزور  دـنچ  نم  دـیبلط و  افیح  هب  هللادـسا  ازریم  یناردـنزام  لضاف  اب  ار  هراوآ  نیا  افارگلت  اـفیح  هب  دورو  درجم  هب  هصـالخ  دـمآرد !
تکرح رما  یلو  رما  هب  ارچ  دندیـسرپ  ناـشیا  میتشاد  یلفحم  سیلگنا  ترافـس  لوا  یـشنم  یمیعن  نیـسحلادبع  ازریم  لزنم  رد  یبش  هدرک 

ار هللارما  یلو  هب  دـنتفگ  ناشیا  مرادـن . هتخودـنا  مدوخ  لام  زا  مه  نم  دراد  یجرخ  لوپ  هیدأـت  رد  يدـعت  نیما  یجاـح  متفگ : دـنکیمن ؟
یجاح هب  یفارگلت  زور  دنچ  زا  سپ  میدرک  هرباخم  يدنفا  یقوش  هب  هنامرحم  شرگید  زور  هدرک  میظنت  یفارگلت  مه  اب  اذهل  دـیهد  تروپ 

بیغ یقوـش  هک  دـش  یگرزب  هزجعم  تخادـنا و  ناـیئاهب  رد  همهمه  فارگلت  نیا  دـینک  مهارف  ار  هراوآ  تکرح  لـئاسو  هک  دیـسر  نـیما 
نآ میدـیدنخیم و  میدرکیم  هاـگن  مـه  هـب  یمیعن  اـب  هـک  مـنکیمن  شوـمارف  و  تـسا » نـیما  يدـعت  رثا  رب  هراوآ  لـمأت  هـک   » هتـسنادیم

باب زا  تسا  تازجعم  مامت  هروطسم  هک  هزجعم  نیا  رثا  رب  هصالخ  هدش  هزجعم  بجع  هک  دنتشاد  دوخ  فرح  رب  رارـصا  ادخ  نادنفـسوگ 
وا هسیک  زا  لوپ  ناموت  دصیس  ای  نیما  نت  زا  ناج  هرخالاب  بهذم  نیا  رد  دیایب  دعب  زا  ای  هدمآ  هک  ره  ضقان و  لزا و  ءاهبلادبع و  ءاهب و  و 

رهم ) ایرآ  یصوصخ  کشزپ  . ) میدرک ترفاسم  تسا  موسوم  يدایا  میحرلادبع  رتکد  هب  هیلاح  هک  رهبا  نبا  رسپ  اب  دمآ و  نوریب 

موطاب سیلفت و  هبوکداب و 

اهنآ هک  میدوب  هبوکداب  رد  میدوب . هدیدن  ار  ءاهبلادـبع  يایاصو  حاولا  زونه  میدـنام و  بابحا  تاقالم  يارب  يزور  دـنچ  طقف  هبوکداب  رد 
بلطم طسو  دوشیم  عورش  موس  هحفص  زا  اجکی  رادهدنخ  هداعلاقوف  دناهدرک  تسرد  مانغا  يارب  ياسفا  تسا  هکرعم  میدید  دندیـسر و 

زونه لصا  طخ  یهایس  هدش و  کح  رطس  هدزاود  هد  هحفـص  طسو  رگید  حول  رد  هتفر  اجک  هدوب و  هچ  شمود  لوا و  تسین  مولعم  ینعی 
تسا ربخ  هچ  مدیمهف  مدنامه  زا  هصالخ  هدش  هتشون  یقوش  ردام  هیئایـض  طخ  هب  يرگید  تاملک  هایـس  هکل  يور  رب  تسا و  یقاب  نآ  رد 

یلعنیـسح ازریم  تیهولا  يدـنفا و  سابع  تفالخ  دـش  مولعم  اساسا  تسا و  ماکحا  حاولا و  ریاس  اب  بسانتم  مه  ایاصو  حاولا  دـش  مولعم  و 
ار اهنآ  ناشالوم  هحفص 489 ] هک [  تسا  ياهتـسب  شوگ  مشچ و  مدرم  هدع  کی  ندش  ادیپ  رثا  رب  ینعی  هدوب  نینچ  مه  باب  تلاصا  هکلب 
دندش و عیطم  ار  يدنفا  یقوش  تدایس  نایئاهب  رـس  ات  رـس  ارچ  نوچ و  نودب  المجم  دمهفب  نیا  زا  شیب  دیابن  مانغا  و  [ 309  ] هدناوخ مانغا 

دمحا نادناخ  رفس  نیا  زا  لبق  لاس  تشه  ابیرقت  مدوب  هتفر  سیلفت  هب  نم  هک  لوا  رفـس  میدرک  سیلفت  هب  تکرح  يدوز  هب  هبوکداب  زا  ام 
رفـس نیا  رد  یلو  دندرکیم  تیئاهب  هب  رهاطت  لالد  لاقب و  لامح و  زا  اهنآ  نانکراک  زا  يرفن  تسیب  هد  القا  دندوب و  اجنآ  رد  ینالیم  فا 
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يدهـشم رفن  کـی  ناـشاهنز و  اـب  ینمرا  رفن  ود  زا  دوب  تراـبع  یئاـهب  سیلفت  همه  رد  هک  دـناهدناوخ  ار  تیئاـهب  هحتاـف  يروط  هب  مدـید 
سیتا هدش 4 - موحرم  هک  هدازرغصا  یلقـسابع  يدایا 3 - رتکد  هراوآ 2 - - 1 دوشیم . هدهاشم  لیذ  سکع  هچنانچ  يوجنگ  یلعدـمحم 

ینمرا و رداـسا  دوبن 6 و 7 -  یئاـهب  مه  زور  نآ  هتـسشن و  هراوآ  يوـلهپ  هک  شنز  تسین 5 - یئاـهب  تسا و  نارهط  رد  هیلاـح  هک  ینرما 
رد يراب  تسا . رایع  مامت  دنفـسوگ  نیا  هک  يوجنگ  درمریپ  یلعدمحم  يدهـشم  هن 8 - ای  دناهدنز  یئاهب و  منادیمن  هک  کینـسرا  شنز 
هک دوب  هدینـش  هدـنراگن  دز و  ام  هب  يدزد  اجنآ  رد  هتفر  موطاب  هب  سپـس  دـش و  فقوت  یهام  کی  قیرط  قیفر  تلاسک  ببـس  هب  سیلفت 

دوب هلیـسو  ره  هب  نایئاهب  هبوکداب  رد  تشگرب و  هبوکداب  هب  هدومن  تمیزع  خسف  اذل  تسین  نیطـسلف  رد  اپورا و  هب  هتـشگرب  يدـنفا  یقوش 
هحفص 490 ] دنتشادهاگن [ . ارم 

فا لیام  رتایت 

( کیوشلاب  ) کیفـشلاب هنتف  دـیوگیم  حول  دـنچ  رد  تفرگ و  توق  هیـسور  یکیوشلاـب  هک  دوب  هدـنز  ءاهبلادـبع  زونه  هک  تسین  هدیـشوپ 
ترپ ار  وا  هب  زور  رخآ  هیـسور  رد  شناتـسود  دـناهدرک و  یتفرـشیپ  وا  راـظتنا  فـالخرب  اـهنیا  هـک  دـید  اریخا  یلو  تـسا  ناـنچ  نـینچ و 
یهتنم میتسه  کیوشلاب  مه  ام  هک  دنیامن  میهفت  رما  رداصم  هب  وکسم  هب  دتسرفب  غلبم  هک  داد  روتـسد  اذل  هدش  نانچ  نینچ و  هک  دندادیم 

لضفلاوبا ازریم  هداز  هریشمه  یناگیاپلگ  يدهم  دیس  المجم  تسایس  هار  زا  امش  میراد و  يرجم  ار  یکارتشا  بهذم  هار  زا  میهاوخیم  ام 
سک ره  هک  دنتـسه  یبیجع  مدرم  ءاهب  لها  دندرک ؟ باختنا  ار  يدهمدیـس  ارچ  الوا  دش  رکذـتم  دـیاب  هتکن  ود  اجنیا  رد  دـیدرک  دزمان  ار 

دنـشاب و صئاصخ  نامه  ياراد  دـیاب  مه  وا  هب  بوسنم  سورخ  غرم و  شیم و  زب و  دـننکیم  ناـمگ  هداد  ناـشن  یملق  قطن و  رنه و  کـی 
روصت دنـشاب  هتخانـش  ناشدـنمرنه  دوخ  لایخ  هب  اهنآ  ای  دنـشاب  هدـید  يرنه  اهبلادـبع  ءاهب و  زا  اضرف  تسنادـناخ  نادـب  ناشرظن  هتـسویپ 

برع کی  رگا  هکلب  دنـصئاصخ  ناـمه  ياراد  مه  وا  همداـخ  رکاـچ و  رکون و  هکلب  وا  هریبن  هون و  هدازرتخد و  رتخد و  رهاوخ و  دـننکیم 
دـسانشیمن هدینـشن و  ار  ءاهب  مسا  اساسا  وا  هک  دـنمهفب  رگا  دـنودیم و  دندینـش  هک  ار  اکع  مسا  دـشاب  هدـمآ  اـکع  ناـبایب  زا  مه  يودـب 

مدرم و سرت  زا  ءاهب  هک  دـننادیمن  دوب و  هتفرگ  ار  اکع  راطقا  مامت  ءاهب  رون  هک  دـناهدرک  روصت  دوخ  ماـهوا  هب  اریز  دـننکیم  باجعتـسا 
دوب و ارـستولخ  رد  هشیمه  شدوخ  دـننک  هدـهاشم  وا  رد  دارفا  ریاس  زا  لمکا  ار  هیرـشب  صئاقن  شدـننیبب و  مدرم  هک  یئاوسر  میب  زا  اریخا 

ایند هشوگ  رد  هک  ادخ  دنفسوگ  نآ  یلو  دوشن  هداد  وا  هب  تیمالسا  زج  یتبسن  هک  داتـسرفیم  نیملـسم  عماجم  دجـسم و  هب  ار  دوخ  دالوا 
هک تینارون  نامه   ) تسا يرون  يازریم  تینارون  ياراد  مه  یئاکع  برع  درکیم  نامگ  هک  دـندوب  هدـیمد  وا  هب  نوسفا  ناـنچ  دوب  هداـتفا 
هک اهنآ  رگم  دناهتخانـش  بوخ  ار  اـهب  باـب و  بهذـم  هفـسلف  مدرم  بلغا  هک  درک  قیدـصت  دـیاب  یتسار  دوب ...) نآ  دـقاف  مه  ازریم  دوخ 

دندوخ و نایوج  هدارا  عیطم  هک  دنراد  ار  ینادنفـسوگ  نامه  مکح  تدالب  رد  ای  هتخاس و  دوخ  مارم  ماد  ار  بهذم  نیا  دنراد و  يدصقم 
یفاک و بهذـم  نیا  لاطبا  يارب  دوش  عیزوت  عبط و  اهب  سدـقا  نیبم و  باب و  نایب  بات  رگا  دـنیوگیم  هک  دـناهداد  زیمت  وکین  نیریاس  الا 

مود هلحرم  هب  میهدیم و  همتاخ  باب  همانهبوت  صن  نایب و  باتک  زا  هلمج  کـی  هب  ار  هلحرم  نیا  نونکا  تسا . یقیقحت  هیور و  ره  زا  رتهب 
میوشیم . دراو 

نایب باتک 

لالدتسا يارب  ار  نآ  ياوسام  ابیرقت  هداد و  رارق  دوخ  باتکلاما  ار  نآ  هتـشاد و  دامتعا  نآ  هب  مه  شدوخ  هک  باب  تآاشنم  نیرتدنموربآ 
وحم دـشن ، قفوم  یلو  دـنک  وحم  باب  تایعقوت  زا  یـضعب  لثم  مه  ار  نآ  تساوخیم  اهب  هک  تسا  نایب  باـتک  ناـمه  هدرمـش  یفاـک  ریغ 
رگم هحفص 491 ] دوشب [  يرگید  روهظ  دیاب  هک  دشیمن  هدیمهف  هجوچیه  هب  وا  راثآ  زا  هکنآ  یکی  دوب  رظن  هطقن  ود  زا  باب  راثآ  ندرک 

ار عادخ  لیح و  مامت  اهب  هک  دوب  نیا  دوب . هدش  صوصنم  لزا  حبـص  ییحی  ازریم  ینعی  ءاهب  يارب  یتیاصو  ماقم  زین  لاس و  رازه  ود  زا  دعب 
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لاخ و چـیه  اب  هک  تسابیزان  حـضتفم و  يردـق  هب  باب  تاملک  دـیدیم  هک  دوب  نیا  شرگید  ببـس  راـثآ و  نآ  ءاـحما  يارب  درب  راـک  هب 
هتفرگ و رارق  یتاملک  هنوگچ  يور  رب  رما  نیا  أدبم  أشنم و  هک  دننیبن  مدرم  دوش و  وحم  تشاد  لیم  هک  دوب  نیا  دوشیمن  حالصا  یطاطخ 
هب يدـمعت  اشنا  عون  نیا  رد  دـیوگب  ات  هیور  نآ  رب  ءاشنا  ریرقت و  ریرحت و  رد  قشم  هب  درک  عورـش  شدوخ  دـشن  اـهنآ  وحم  رب  قفوم  نوچ 

يایند دـید  دـش و  گرزب  يدـنفا  سابع  شرـسپ  هک  نآ  زا  سپ  یلو  دوشیم  رداص  ههیدـبلب  هک  تسا  هیرطف  تایآ  اـهنیا  هدـماین و  لـمع 
هیور هدومن  فرـصنم  هیور  نآ  زا  ار  ردـپ  اذـهل  تخاس  دـهاوخ  مودـعم  ار  ماهوا  نیا  دوخ  هب  دوخ  هدـشن  دـنمقالع  تاـهرت  نیا  هب  زورما 
رگا هک  تسا  یباتک  اهنت  نایب  باتک  تخانـش . میهاوخ  دوخ  ياـج  هب  هللاءاـشنا  ار  همه  دروآ و  شیپ  دـشاب  رتلوقعم  یکدـنا  هک  يرگید 

دناوتن يرما  چیه  تلاح  هس  نیا  زج  تسا و  هدوب  تلاح  هس  زا  یکی  رد  نآ  هدنسیون  هک  دنمهفیم  دوخ  يدوخ  هب  مدرم  دوش  رـشن  عبط و 
هیبش طبخم  هدزباوخ و  صخـش  تاملک  هب  باب  تاملک  اعون  هابتـشا  يداوسیب و  دمعت 3 - نونج 2 - - 1 درک : باجیا  ار  یئاـسنا  نینچ 

هدـید و شلاح  رد  نونج  زا  یمـسق  رـصع  نآ  يـالقع  دوشیم  هدـید  رتمک  شناـیب  باـتک  رد  رتشیب و  شتاـعیقوت  رد  تلاـح  نیا  تسا و 
زا هچرگا  میئامن . هدیقع  راهظا  میناوتیمن  وا  نونج  رد  مه  ام  دننک و  رواب  دناهتـسناوتن  ار  نیا  وا  هب  نادنمقالع  یلو  دندوب  هداد  صیخـشت 
راک هدش و  هدید  دایز  مک و  هب  صاخشا  رایسب  رد  تسا  یفسلف  یبهذم و  يایلوخیلام  هک  نونج  زا  مسق  نیا  هک  هدش  هدینش  قذاح  يابطا 
نیا دیؤم  دیامنیم و  هدهاشم  هبیجع  تالاح  دنیبیم و  اهباوخ  هدرک  رواب  دوخ  رد  ار  اهزیچ  یـضعب  مه  شدوخ  هک  دناسریم  یئاج  هب  ار 

باوخ اهبـش  وا  هک  تسا  هدرکیم  ناـیب  دیـس  تازجعم  ناونع  هب  رخاوا  نیا  اـت  شیناهفـصا  مرح  هک  تسا  باـب  تلاـح  ناـمه  مه  بلطم 
دوشیم ببس  مه  رس  رب  هنانونجم  تالاح  نیا  سپ  ای ... درکیم  هیرگ  ای  دزیم  مدق  ای  درکیم  رکف  ای  تشونیم  زیچ  ای  هشیمه  تشادن و 

لئاق وا  دمعت  هب  دـیاب  سپ  تسا  فیعـض  لامتحا  نیا  میئوگب  رگا  اما  دوش  میقرت  میـسرت و  ذـغاک  يور  رب  بیترت  مظنیب و  وا  تاملک  هک 
هیبش رـشب  تاملک  هب  تسا و  هیرطف  راثآ  اهنیا   ) هکنیا ناونع  هب  ات  دهد  رییغت  ار  ریرحت  ریرقت و  اشنا و  هیور  تسا  هتـساوخ  ادـمعتم  هک  دـش 

هب هدش  عودخم  دننکیم  روصت  رگید  ناهج  زا  ثعبنم  هداعلاقوف و  ار  ولهپهس  ورود و  ای  قلغم و  هدیمهفن و  نخـس  ره  هک  یمدرم  تسین )
رـس شاهحیرق  راهچ  ره  هک  هدوب  يدتبم  داوسمک و  دیـس  يردق  هب  میئوگب  دـیاب  میرمـش  فیعـض  مه  ار  روصت  نیا  گرا  دـنیارگب و  نآ 

هحفـص ناـیب [ ! هعیلط  هدرکیم . روـصت  ماـکحا  نیرتـمهم  ار  نآ  هدرکیم  هوـلج  شرظن  هب  هک  یمکح  ره  مـالک و  نیرتـهب  ار  نآ  هدزیم 
هدوب دوخ  تاذ  تینونیک  دوجو  هب  لازیال  لزی و  مل  هک  قیال  ار  یناطلـس  دجم  زع  طاسب  سیدقت  حیبست و  سدقالا ) عنمالا  هللا  مسب  [ ) 492
یئیش چیه  ار  دوخ  نافرع  هیآ  هدومرفن  قلخ  تسه  هدوب و  یئیشلک  كاردا  زا  هدوب  یلاعتم  دوخ  تیلزا  ولع  هب  لازیال  لزی و  مل  تسه و  و 

هدومرف قلخ  یئیـش و  هب  نارتـقا  زا  هدوـب  یلاـعتم  لزت  مل  زا  وا  سفن  هب  ـالا  یئیـش  هب  هدوـمرفن  یلجت  وا و  ناـفرع  زا  یئیـشلک  زجعم  هب  ـالا 
یهبـش و هن  يوفک و  هن  یلدع و  وا  يارب  زا  تسین  هکنیا  هب  تمایق  موی  رد  وا  دزن  دـننک  رارقا  ترطف  تینونیکب  لک  هکیناش  هب  ار  یئیـشلک 

چیه ار  وا  تسا  هتخانـشن  دوخ  تیبوبر  ناطلـس  هب  تسه  هدوب و  ززعتم  دوخ و  تیهولا  کیلم  هب  تسه  هدرفتم و  لـب  یلاـثم  هن  ینیرق و  هن 
قلخ تیئیـش  رکذ  وا  رب  دوـشیم  قـالطا  هچنآ  هک  اریز  نتخانـش  قـح  هب  یئیـش  هب  ار  وا  دسانـشب  هک  تسین  نکمم  نتخانـش و  قـح  یئیش 
هنک رد  ار  وا  تفرعم  هیآ  هدوـمرف  قـلخ  وا و  دـعقم  وـلع  رد  وا  سفن  هب  وا  هب  هدوـمرف  یلجت  دوـخ و  تیـشم  کـیلم  هب  ار  وا  تسا  هدوـمرف 

تـسا وا  قازر و  قلاخ و  تسا  وا  نطاـب و  تسا  وا  رهاـظ و  تسا  وا  رخآ و  تسا  وا  لوا و  تسا  وا  هکنیا  هب  دـنک  نیقی  هکنآ  اـت  یئیـشلک 
عـفترم و تسا  وا  عـنتمم و  ردـتقم و  تسا  وا  تیمم و  ییحم و  تسا  وا  مئاـق و  رهاـق و  تسا  وا  رظاـن و  عماـس و  تسا  وا  ملاـع و  رداـق و 
زا هدوبن  وا و  ریبکت  عافترا  وا و  دـیحوت  عانتما  وا و  سیدـقت  ومـسو  رما  حـیبست  ولع  رب  الا  دـنکیمن  هدرکن و  تلالد  هک  تسا  وا  یلاعتم و 

ققح هتیئیـشب و  یئیـش  دـق  ردـق  هب  وا  هیف  ردـق  امب  یئیـش  لک  دوخ و  تیرخاب  ـالا  يرخآ  وا  يارب  زا  تسین  دوخ و  تیلوا  هب  یلوا  وا  يارب 
ءامـسا لک  وا  يارب  زا  هک  تسوا  ار و  یئیـش  لک  قلخ  دـیامرفیم  دوع  وا  هب  ار و  یئیـش  لـک  قلخ  دـنوادخ  دومرف  عدـب  وا )!(  هب  هتیناـب و 

تـسا وا  یعافترا و  یعانتما و  ره  زا  وا  درجم  رهوج  هدوب  هزنم  یئالع و  یئاهب و  ره  زا  وا  تاذ  هنک  هدوب  سدـقم  تسه و  هدوب و  ینـسح 
نمب نموی  نم  لوا  تسا  وا  هب و  كردـیال  نطاـب و  تسوا  هب و  منی  ـال  رهاـظ و  تسوا  هب و  فصویـال  رخآ و  تسا  وا  هب  فرعیـال  لوا و 
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هراـبود تسا ! یندـیدنخ  یندـناوخ و  تسا  رتهتـسجرب  هک  رخآ  هلمج  نیا  یتـسار  یهتنا )  ) رهظ نمب  نـمآ  نـم  لوا  تـسا  وا  هللا و  هرهظی 
بناج زا  نیا  زا  دعب  هک  یـسک  نآ  هب  دروآ  نامیا  هک  تسا  یـسک  لوا  ادخ  دـیوگیم : دـیوش  هاگآ  نایب  بحاص  تلیـضف  رب  ات  دـیناوخب 

ار ترابع  نیا  دناوتب  هک  تسه  یسک  ایآ  تسا !! هدرک  رهاظ  ادخ  ار  وا  هک  یـسک  نآ  هب  تسا  هدروآ  نامیا  ادخ  دش و  دهاوخ  رهاظ  ادخ 
رهظم لسرم و  يادخ  تسیک و  هدنروآ  نامیا  يادخ  زا  شدارم  ایآ  و  دـیوگب ؟ هچ  تسا  هتـساوخیم  باب  دیـس  هک  دـمهفب  دـنک و  ینعم 

ود يادـخ  هب  اهب  دـننام  مه  باب  میوگب  دـیاب  اجنیا  رد  زاب  دروآیم  هدروآ و  ناـمیا  رهظ  نم  هللارهظی و  نم  هب  ادـخ  روطچ  تسا و  مادـک 
اجکی رهظ و  نم  اـی  هللارهظی  نم  ماـن  هب  تسا  هحفـص 493 ] يرـشب [  هدننکرهاظ  وا  قاذم  هب  ادخ  اجکی  هدش  دـقتعم  هشتآ  هس  هکلب  هشتآ 

ار رشب  نیا  هک  سک  نآ  یکی  ادخ  هس  دوشیم  سپ  دننادیم  ادخ  نایئاهب  مه  ار  رشب  نامه  هکنیا  زا  الضف  تسا  رشب  نآ  هب  هدنروآ  نامیا 
هک هتفرگ  دای  وا  زا  مه  اهب  هک  دوشیم  مولعم  ترابع  نیا  زا  دروآیم . نامیا  وا  هب  هک  سک  نآ  مه  موس  رشب  نیا  دوخ  مه  یکی  هداتـسرف 
هوک رد  هک  ار  یئادخ  نآ  درک  رهاظ  ادخ  ینعی  هدروآ  روطلا ) ملکم  روهظلا و  قرـشم  رهظا  دـق   ) میتفگ لوا  دـلج  رد  هکنانچ  شزامن  رد 

دنیوگیم اریز  تسا  هدرک  ار  اهبدر  باب  دـنیوگب  دـیاب  دـندقتعم  نایب  باـتک  هب  ناـیئاهب  رگا  میئوگب  مه  نیا  یتسار  درکیم !! ملکت  روط 
دنکن نایئاهب  زا  یلاعتم  هزنم و  ار  ادـخ  القا  تسیاب  تشاد  اهب  هب  يرظن  رگا  و  یئالع ) یئاهب و  ره  زا  وا  جزاس  روفاـک  هدوب  یلاـعتم   ) ادـخ
یقرت رشب  دنیوگیم  هنوگچ  هک  تسا  ریحتم  ناسنا  هقیقحلا  یف  تسین ) رایـشه  مگر  کی  میوگ  هچ  نم   ) يراب دیوگ . اهب  نیع  ار  وا  هکلب 

دیاب تفگ ؟ دیاب  هچ  رشب  نیاب  ایآ  تسا  رشب  یجنم  لزلزتم و  یحو  تاملک  هنوگنیا  هک  دشاب  دقتعم  ینارون  نرق  نیا  رد  هک  يرشب  هدرک 
مه ار  هتکن  نیا  تسا و  راوزـس  روخ و  رد  نادنفـسوگ )  ) تسا هدیدنـسپ  شیارب  شـسیئر  اـی  ادـخ  هک  یماـقم  ناـمه  يرـشب  نینچ  تفگ 

تعار هب  ابدا  حالطـصا  هب  هتفرگ و  رارق  باتک  هحتاف  رد  هک  تسا  نایب  تاملک  نیرتدنموربآ  تاراشا  تارابع و  نیا  هک  میراذـگن  هتفگان 
هورکم و تاملک  ظاـفلا و  هدـئاز  ظاـفلا  زج  تسا و  رتلمهم  نیا  زا  باـتک  هیقب  هدرب و  راـک  هب  شباـتک  لوا  رد  باـب  هک  تسا  یلالهتـسا 

هزجعم هب  نیا  دوجو  اب  درک و  نآ  زا  یبدا  ای  یعاـمتجا  هدافتـسا  کـی  ـالقا  ناوتب  هک  دوشیمن  تفاـی  ناـیب  همه  رد  يزیچ  هدراـب  تاریبعت 
رابجا تلاح  هب  وا  و   ) ناشنامناخ لام و  ناج و  مه  نت  دص  دنچ  دندیورگ و  نآ  هب  رفن  رازه  دنچ  دندرک و  لالدتـسا  یتاملک  نینچ  ندوب 

رب دوب و  هدرمـش  دوخ  ناهرب  تهج  کی  ورکی و  مه  ار  تاملک  نیمه  رگا  باجع  یئیـشلا  اذه  نا  و  دش . ردـه  تاهرت  نیا  هار  رد  دوب )
یکشود ریز  اهب  حاولا  هیعاد و  دننام  مه  تاملک  نیا  هک  تسا  نیا  رد  مالک  یلو  هدرک  یمهم  راک  میتفگیم  زاب  دوب  هداتسیا  میقتـسم  نآ 
درکیم نامگ  تسا و  مولعم  همانهبوت  نیا  نومـضم  زا  هکنانچ  هدز  راکنا  اشاح و  هب  هدـمآ  ریگ  شنابیرگ  تقو  ره  راـبجا  ملاـع  رد  دوب و 

دزن هتـشون  دوخ  طـخ  هب  هماـنهبوت  هک  دوب  نیا  دـش  ضرعت  دروم  دـید  هک  یتـقو  دوـشیمن  ضرعت  دروـم  دـنامیم و  هدرپ  رد  شیاـهفرح 
تسا . جرد  لبق  تاحفص  رد  تسا  همانهبوت  نمضتم  هک  باب  طخ  نیع  دوب و  دهعیلو  تقو  نآ  رد  هک  داتسرف  هاش  نیدلارصان 

مود عبط  تاقحلم  زا 

هللا یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوشیم : جرد  الیذ  نآ  داوس  هک  مومع  يارب  تسا  هتشون  رگید  هلـسارم  زین  و 
تیباب ماقم  ياعدا  یعمج  هک  هارت  باط  اضردمحم  موحرملا  نب  دمحمیلع  هللا  قلخ  لقا  دیوگ  نینچ  دـعب  نیرهاطلا و  هلآ  ادـمحم و  یلع 

رب تسا  متح  متـسین و  هدوبن و  يرما  نینچ  یعدم  هکنآ  لاح  دـناهداد و  فیعـض  هدـنب  نیا  هب  تبـسن  ار  مالـسلا  هحفـص 494 ] هیلع [  ماما 
ار موسر  زا  یمـسر  مولع و  زا  یملع  هدوب  هیلمع  هیملع و  هیلامک  تافـص  عیمج  هب  فصتم  هک  دیامن  ار  میظع  رما  نینچ  ياعدا  هک  یـسک 
هک تداع  قراخ  ای  تمارک  روما  زا  يرما  دشابن  دشاب و  هتشاد  لیضفت  قیقحت و  جهن  هب  هینطاب  هیرهاظ و  مولع  لک  رب  هطاحا  دشابن و  دقاف 

هداد رارق  ضرملاب  ای  هلاصالاب  دنوادخ  ءایـشا  همه  رد  هک  تیناکما  هوق  وحن  هب  هن  تیبطق  وحن  رب  هکنآ  رگم  دـشاب  هتـشاد  دومحم  هللادـنع 
لها ملاع و  دنوادخ  تسین و  میظع  ماقم  نیا  لماح  هک  تسین  یکـش  دشاب  دقاف  ار  مولع  زا  یفرح  ای  ار  روما  زا  يرما  رگا  دـشاب و  کلام 
يرما چیه  رب  لیلد  تسا و  موق  دـعاوق  فلاخم  الک  هدوب و  ترطف  ضحم  رب  دـشاب  هدـش  ملق  زا  یفرح  هب  هک  دنریـصب  دـهاش و  وا  تیالو 
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رد ران و  رد  ترخآ  رد  تسا  تلالـض  رد  هک  تسا  هاوگ  دنوادخ  دـیامن  ار  مالـسلاهیلع  تیباب  هبتر  داقتعا  ریقح  هرابرد  سک  ره  تسین و 
یضعب هک  دنامن  هدیشوپ  ادیهش  لوقا  ام  یلع  هللااب  یفک  دهدیم و  یهاوگ  متشون  هچنآ  رب  منطاب  رهاظ و  هکلب  تسین  هیقن  هیح و  هقرو  نیا 

ار وا  دنتشذگیم و  وا  زا  دوب و  بوخ  داتسرف  ازریم  نیدلارـصان  دزن  همانهبوت  وچمه  کی  باب  دمحمیلع  دیـس  هک  یتروص  رد  دنیوگیم 
هب کسمتم  زیربت  ياملع  شاهمانهبوت  باوج  رد  دـنچ  ره  میئوگیم  دـنامن  مامتان  ماـهبا و  رد  مه  بلطم  نیا  هکنیا  يارب  یلو  دنتـشکیمن 

هحماسم هب  یتدـم  اـت  هدرکن و  يو  لـتق  رد  لـیجعت  تلود  یلو  تسین  لوبقم  يرطف  دـترم  هبوت  هک  دنتـشون  دـندش و  وا  هقباـس  تاـفارتعا 
سکع رب  یلو  دـنورب  دوـخ  راـک  بقع  هدرک  هبوـت  وا  دـندیمهف  هک  نادـیرم  دوـش و  هداد  رثا  بیترت  هماـنهبوت  نیا  رب  دـیاش  هک  دـینارذگ 

هلمح وکام  زیربت و  تمـس  هب  دننک و  یلمع  دنتـساوخ  دـندوب  هتفرگ  تشدـب  رد  باب  باحـص  هک ا  ار  یمیمـصت  دیـشخب و  هجیتن  دوصقم 
هیـضق هیباب و  دیدش  هنتف  نآ  هاش  نیدلارـصان  سولج  يادتبا  رد  نارادنزام  رد  هک  دش  نآ  هجیتن  دنریگب و  تلود  زا  اربج  ار  باب  دنیامن و 
دنتشگ ینابصع  هدش  شآ  زا  رتمرگ  باب  نادیرم  تقیقح  رد  و  تسا . طبض  خیراوت  رد  الماک  نآ  حرش  هک  دش  عقاو  یـسربط  هعلق  گنج 

رد يدصقم  دوخ  يارب  دندوب  هنتف  نآ  كرحم  هک  يرون  گرزب  ازریم  ياهرـسپ  هصاخ  اهنآ  زا  کی  ره  هچ  هدرک  هبوت  ناشدشرم  ارچ  هک 
هعلق رد  ناشدوخ  لزا  اهب و  یلب  دنداد . نتـشک  هب  ناردنزام  رد  ار  یعمج  دندش و  گرزب  هنتف  نآ  يدـصتم  هک  دوب  نیا  دنتـشاد  هدرپ  ریز 
نایمز هگنآ  یئهتخیگنا  هنتف  الب و  درگ  سب  لاق  ام  معنف  دنداد  یم  لیسگ  بوص  نادب  کیرحت و  ار  باحصا  هتـسویپ  یلو  دندشن  رـضاح 

دیس زیرین و  هثداح  سپـس  داد و  خر  شباحـصا  اب  ۀجح  یلعدمحم  الم  نایغط  ناجنز و  هیـضق  یـسربط  هعقاو  زا  سپ  یئهتخیرگب و  راک 
ياوه لاقب  دادـح و  زا  نت  دـنچ  اب  هتـشگ  دوخ  راید  رهـش و  نامزلابحاص  هدـش و  یلقتـسم  مئاـق  کـی  ره  هک  دوب  اـجنیا  دـیحو و  ییحی 

هدـش لئاقا  و  سرافلاب » مئاق  نالیجلاب و  مئاق  ناجنزلاب و  مئاق   » دنتـشاد و رـس  رب  اح ) مضب  [ ) هحفـص 495 هقح [  ای  هقح و  تلود  لیکـشت 
رکف یتدم  هدش  هدناوخ  خـیراوت  رد  هک  یمـسق  هب  هصالخ  دـندشیم . مئاق  دوخ  دـندادیم و  صیـصخت  يربمغیپ  یئادـخ و  يارب  ار  باب 
همتاخ ایاضق  نآ  ریبکریما  تسایـس  نسح  هب  تسـشنورف و  يربک  هنتف  ات  دـش  ردـه  هب  لام  ناـج و  دوب و  نارین  نآ  ياـفطا  لوغـشم  تلود 
دیسر مدرم  عماسم  هب  تارضح  موقلح  زا  یگراچیب  یمولظم  هلان  و  دیسرارف ! ناشیا  تیمولظم  هرود  نایغط  ملظ و  همه  نآ  زا  سپ  تفای و 

هب قفوم  یکدنا  رگا  هک  دومن  تلفغ  دـیابن  درادـن و  یتیمها  ادـبا  ایاضق  نآ  زا  دـعب  هفیاط  نیا  تیمولظم  هک  تسا  حـضاو  یـسب  نیا  یلو 
هـصالخ دندرکیم . بیقعت  دـندش  يدـصتم  ادـتبا  رد  هک  ار  اهتواسق  نامه  هدرکن  دـنلب  تیمولظم  هلان  زگره  دـندوب  هدـش  دوخ  دوصقم 

هب ار  باب  هک  یسک  هدمع  تفگ  ناوتیم  دنداد و  نتشک  هب  بلطتسایر  عامط و  ضرغم و  باحصا  ار  باب  دیس  هک  دوب  اجنیا  رد  تخس 
ءوس نامه  هدـش  یتسایـس  ءوس  رگا  هک  دـش  هتـسناد  سپ  دوبن . غراف  دوخ  تسایر  يرادـمامز و  لایخ  زا  هقیقد  هک  هدوب  اـهب  هداد  نتـشک 
دوب نیا  رد  تسایـس  اریز  دناهدومن  لامعا  رگید  فرط  زا  هجاوخ  ناخرهچونم  یفرط و  زا  یـساقآ  ازریم  یجاح  ادتبا  رد  هک  هدوب  یتسایس 
عطق زج  یجالع  رگید  ثداوح  نیا  عوقو  زا  سپ  الا  دـیامن و  یهارمه  تفأر و  ناخرهچونم  هن  دـنک  تیفرط  یـساقآ  ازریم  یجاـح  هن  هک 

نیملاظ هک  دوب  نیمه  مه  نآ  رثا  نسح  هدیدن و  باب  لتق  زج  هراچ  هدرکن و  دوصق  هرجـش  نیا  علق  رد  ریبکریما  دوب و  هدـنامن  داسف  هشیر 
همان هبوت  ندـنام  لوبقان  هفـسلف  دوب  نیا  درک و  عورـش  یقالخا  تامیلعت  هب  تخیگنایمرب  سوفن  هاش  لتق  رب  هک  اهب  نامه  دـندش و  مولظم 

باحصا . هنتف  رثا  رب  وا  ندش  لوتقم  باب و 

داقتنا

دوخ هفـسلف  باتک  فیلأت  رد  وکین  نسح  ازریم  جاح  ياقآ  دـنچ  ره  منک . داقتنا  وکین  هفـسلف  بلاطم  زا  یکی  رب  هک  داـتفا  مزـال  اـجنیا  رد 
نایم رد  ماهتفرگ  تسد  هب  ار  تفلاخم  ملق  هدنب  نیا  هک  ریخا  لاس  دنچ  نیا  رد  هچ  تسا  ینادردق  هنوگره  قیال  هدیـشک و  ازـسهب  یتمحز 
هنوگ چـیه  زا  رثأتم  تسناوت  نادـجو  رثا  رب  رفن  کـی  نیا  طـقف  هدوب  اـیاضق  رب  علطم  هک  یئاـهبریغ  هتـشگرب و  یئاـهب  زا  صاخـشا  اهدـص 
ازریم هیبص  ناریا ) سدـق   ) مرتحم مناخ  نآ  شراگن  رثا  تقیقح  هقراب  هلاسر  هچرگا  دروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  ار  قیاقح  دوشن و  هسیـسد 
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تیمالـسا لوبق  زا  سپ  هدومن  هرانک  دوخ  یئاهب  رهوش  ردام و  ردـپ و  زا  هک  یئالع  ناخ  هللاتمحر  روای  قباـس  هجوز  طاـیخ  میرکلادـبع 
عیفرت رد  هدوب و  تارـضح  طاسب  رد  لاس  تشه  هک  زین  هغارم  ساکع  حلاص  ازریم  اقآ  دـنچ  ره  تسا و  ریدـقت  لباق  هتـشاگن  ار  هلاسر  نآ 

روز اهب و  لها  هعدـخ  تسا  قرخ  هجیتن  رد  مایا  نیا  رد  دوب  هدـش  لئان  نایئاهب  یناحور  لفحم  ءاـشنا  اـی  تساـیر  اـی  غیلبت و  ماـقم  هب  هبتر 
زونه مد  نیا  ات  یلو  هدـمآرب  یباتک  شراگن  ددـص  رد  هتفگ  دوردـب  ار  داـسف  زا  رپ  هزوح  نآ  يدـنفا  یقوش  هحفص 496 ] يرـس [  قالخا 

ار یئاههیاریپ  دنناوتیمن  هدش  عطق  نآ  رد  نایئاهب  هناهب  هار  هک  تسا  نیا  نآ  تانسحم  زا  یکی  هدشن و  هتـشون  وکین  هفـسلف  زا  رتهب  یباتک 
هدوب و بلاط  ار  يدنفا  سابع  ینیـشناج  وا  دنتفگ  یهاگ  بلطم ) نیمه  هدنراگن   ) هراوآ قح  رد  هچ  دـندنبب  نآ  هب  دنتـسبیم  هراوآ  هب  هک 

باتک رـس  رب  دـنتفگ  یهاـگ  دـشاب و  هتـشگرب  اـم  زا  وا  هکنیا  هن  میاهدرک  باوج  ار  وا  اـم  دـنتفگ  یهاـگ  هتـشگرب و  دـناهدادن  وا  هب  نوچ 
ناشدوخ هکنیا  نیع  رد  دنتخاون و  یئاون  دندز و  یئار  زور  ره  هرخالاب  دراد و  یجراخ  كرحم  دنتفگیم  یهاگ  هدش و  ردـکم  شخیرات 

ردق هب  وکین  ياقآ  هکنیا  هطساو  هب  تفگ  دنناوتیمن  ار  نانخس  نیا  وکین »  » صخش هفسلف و  باتک  رد  یلو  دنیوگیم . هوای  هک  دنتسنادیم 
هیاریپ نیا  لیحلا  فشک  باتک  هب  هکنآ  رگید  تسا و  نهذ  زا  رود  دـنیوگب  ینخـس  شقح  رد  مه  رگا  هدوبن و  طاسب  نآ  رد  لخاد  هراوآ 
لیحلا فشک  تاجردنم  اب  نآ  لئاسم  بلغا  نیا  دوجو  اب  تسا و  هدادن  مه  مانشد  وکین  ياقآ  یلو  هدش  هداد  مانـشد  نآ  رد  هک  دنتـسب  ار 

هتکن کی  زا  یلو  منادیم  ار  ناشیا  تامدـخ  ردـق  هدـنب  نیا  سک  ره  زا  شیب  هداد و  ماجنا  ازـس  هب  یتمدـخ  وکین  ياقآ  سپ  هتفاـی  قیبطت 
یقوش شاک  يا  هک  تسا  هدرک  سوه  دوخ  يافص  قدص و  ملاع  رد  وکین  ياقآ  هک  مهدیم  حیـضوت  ار  هتکن  نآ  کنیا  هدومرف و  تلفغ 

تسین و بهذم  نیا  رد  یتقیقح  هک  دندادیم  نالعا  ادـحتم  دـننک  هعزانم  طاسب  نیا  رـس  مه  اب  هکنیا  ياج  هب  یلعدـمحم  ازریم  يدـنفا و 
وکین ياقآ  منکیم  ضرع  نونکا  وکین ) ياقآ  سوه  وزرآ و  موهفم  دوب  نیا   ) هدیسر نایاپ  هب  شاهرود  مه  نآ  هک  دوب  روظنم  یئاهتـسایس 
تخاس همه  نیا  هداد و  نتـشک  هب  ار  ربخیب  تخب  هب  مدرم  ردقنیا  نونکات  هک  یناسک  دیاهدرک ؟ امـش  هک  تسا  یئوزرآ  سوه و  هچ  نیا 
نیوانع هب  ار  ناریا  لوپ  ناموت  رازه  هاـجنپ  [ 310  ] یلاس هک  دـناهتخاس  ینیگنر  ناکد  وچمه  کی  ات  دـناهدرب  راک  هب  رکم  هلیح و  زاس و  و 
قرـشم نتخاس  ناملآ ؛ يابحا  هب  هناعا  نوپاژ ؛ يابحا  هب  هناعا  اکیرما ، يابحا  هب  هناعا  اهب -  ربق  ناینب  یلعا -  ماـقم  ریمعت  غیلبت -  هفلتخم - 

! دادغب رد  هللاتیب  یئانب  ادهـش -  ناگدـنامزاب  هب  هناعا  دـتفا ) مزال  هناعا  ات  تسین  یئابحا  درادـن و  یجراخ  دوجو  کی  چـیه  هک   ) راکذالا
هللاتیب ریمعت  دمآرد ) نیملـسم  فرـصت  هب  تفر و  تسد  زا  دادغب  نایعیـش  یـصلاخ و  هللاۀیآ  موحرم  تمه  هب  مه  شلـصا  هللادمحلا  هک  )

تـسا نکمم  اـیآ  صاخـشا  وچمه  دـنریگیم  دـنریگب و  مدرم  لوپ  زا  رگید  ناونع  رازه  هب  اذـهیلع  سقو  لـمرک -  هسردـم  ياـنب  زاریش !
وگب رابکی   ) لیفارـسا روص  لوق  هب  دـنرادرب ؟ يزاسنید  زا  تسد  ربخیب  مدرم  لاح  هظحالم  ملع و  ندـمت و  تیاعر  قاـفن و  عفر  ضحم 

ناموت دص  دنچ  هحفـص 497 ] ای [  دصکی  لاس  رد  هک  دشاب  هتـشاد  رظن  رد  یلخدم  هار  یـسک  رگا  هللاناحبـس  یئالبکآ ) هدنز  دوش  هدرم 
رگم درادـن  هقیاضم  یغورد  هلیح و  چـیه  زا  هک  مینیبیم  ناموت  دـنچ  نآ  نیمأت  ضحم  دـنک  لیـصحت  دـناوتب  ار  نآ  زا  ناـموت  دـنچ  هکلب 

رد دنوریم  ناشدوخ  هک  ینادجویب  تیاهناب  ياهمدآ  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ  تسا  لمأت  لحم  مه  زاب  دشاب و  فیرش  هداعلاقوف  هکنیا 
توعد و يراکادـف  یناشفناج و  هب  ار  مدرم  رودارود  هتخادرپ  یـشوخ  شیع و  هب  دننیـشنیم و  تحار  ایند  ياـههاگتهزن  نما و  ياـهلحم 
ضقن و زا  یتبحص  دنـشارتیم و  دوخ  يارب  یفلاخم  کی  ناشیا  تباقر  سح  جییهت  عابتا و  بیغرت  يارب  مه  زور  ره  دنیامنیم و  قیوشت 

نینچ راظتنا  سوفن  وچمه  زا  دوشیم  ایآ  دـنریگب  هجیتن  رتشیب  ات  دـننکیم  تسرد  يرمع  یلع و  طاسب  دـنزادنایم و  اپ  تسد و  هب  توبن 
نیا رگا  اریز  دوش  دابآ  مدرم  لاح  بارخ و  ناکد  هک  درک  نیقی  ناوتیمن  زاب  امش  يوزرآ  لوصح  ضرف  اب  هکنیا  ایناث  تشاد ؟؟ ینادجو 

فرط هب  نادنفـسوگ  هک  دیـشیدنا  يریبدـت  درک و  تحیـصن  ار  دـیرم  دـیاب  سپ  دـنرادیمنرب . تسد  نادـیرم  هزات  دـنرادرب  تسد  اـسؤر 
هار هدایپ  ارچ  تسا  دوجوم  یناویح  هک  مادام  دـنربن ؟ ار  شمـشپ  ریـش و  ارچ  دوشیم  تفای  يدنفـسوگ  هک  مادام  الا  دـنیارگب و  تیناـسنا 
ءرق نم   ) هدومن دـیدش  عنم  امـش  نم و  بتک  هعلاطم  زا  ار  دوخ  عابتا  اسؤر  هک  تسین  ثبع  دـشاب  نازیرگ  تعفنم  زا  هک  تسیک  دـنیامیپب ؟

تایدام رب  هک  تسا  يررـض  کی  دوش  رادیب  دناوخب  هک  يرفن  کی  ره  دننیبیم  اریز  دنـسیونیم  دوخ  حول  رد  ینم ) سیلف  هراوالا  باتک 
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لقن ناتیارب  ماهدینـش  نم  دیاهدینـشن  رگا  دـیوش و  رکذـتم  دیاهدینـش  تارـضح  نایم  رد  ار  تیاکح  نیا  وکین  ياقآ  دوشیم . دراو  ناـشیا 
هاش نیدلارـصان  سبح  هب  سوبحم  رفن  راهچ  لباقم  سکع  رد  تیاکح  نایب  زا  لبق  دیناوخب و  ار  بلطم  رخآ  ات  تیاکح  نیا  زا  منکیم و 
زا رفن  راهچ  نیا  منک . ضرع  ار  بلطم  اـت  دـنروایب  رظن  هب  هتـسشن  دوخ  ردـپ  بنج  رد  هک  ار  هلاـس  هدزناـپ  لـفط  اـی  ناوج  نآ  دـینیبب و  ار 

یناجنز رفن  ود  هللاحور  شرسپ  مراهچ  يدزی و  اقرو  دمحمیلع  ازریم  موس  نیـسح و  ازریم  مود  تسا و  یناجنز  یجاح  یکی  یئاهب  نیغلبم 
نیدلارصان لتق  عقوم  رد  رسپ  ردپ و  رگید  رفن  ود  دندرم و  یعیبط  لجا  هب  هرخالاب  صالخ و  هاش  نیدلارـصان  سبح  زا  یلئاسو  هب  روکذم 

زا سپ  دناهدنکفا و  یهاچ  رد  هدرب و  نوریب  سبحم  زا  هک  شرـسپ  اقرو و  ازریم  دسج  هب  عجار  دندش . لوتقم  هلودلابجاح  تسد  هب  هاش 
ار اجنآ  میاهداد و  لاقتنا  هیئاقرو )  ) نارهط رهش  نوریب  غاب  هب  اجنآ  زا  اقآ و  ربق  رـس  هب  هاچ  زا  ار  دسج  ام  هک  دناهدش  یعدم  وا  هثرو  اهلاس 

لوق نیا  تحـص  رب  یکردـم  یلیلد و  هثرو  هک  روط  نامه  دـنهد  رارق  ناـیئاهب  هاـگترایز  هیتآ  رد  دـنراد  لـیم  دـناهتخاس و  هربقم  یغاـب و 
نامه رب  عرف  زاس  تخاـس و  نیا  هک  ماهدرک  هحفـص 498 ] نیقی [  مدوخ  يارب  نم  یلو  مهد  تسد  هب  كردـم  مناوتیمن  مه  نم  دـنرادن 

هب یضوع  یناوختسا  شنارـسپ  هدیـسوپ و  سبحم  هاچ  نامه  رد  اقرو  ناوختـسا  هدمآ و  لمع  هب  باب  دسج  رد  هک  تسا  يزاس  تخاس و 
هب مه  ناـشدوخ  هک  نیا  نیع  رد  درادـن و  یتـمیق  دـشاب  مه  ناوختـسا  ناـمه  رگا  دـندادیم  هکنیا  زا  الـضف  دـناهداد  لاـقتنا  هیئاـقرو  غاـب 

نیا ام  عوضوم  یلو  دنشاب . هیئاقر  مداخ و  یلوتم و  اهب و  لها  دوجـسم  دوبعم و  هیتآ  رد  هک  دناهدز  ار  هقح  نیا  دنرادن  هدیقع  یتسرپهدرم 
دیهش  ) دنتشک ار  هلاس  هدزیـس  ای  لـفط 15  دـنیوگیم  هدرک  ناـمثع  نهاریپ  اـج  همه  ار  هللاحور  هک  تسا  نآ  عوضوم  هکلب  تسین  هلئـسم 
تباث نامیا  رد  يردق  هب  هللاحور  دنیوگیم  هک  ماهدینـش  تارک  هب  نم  دنناریم و  نخـس  وا  ینامیا  تاماقم  بتارم و  زا  يروف  و  دـندرک )

مدرکیم و یخوش  میوگب  نم  رگ  هللاحور  ازریم  دـندومرف  وا  هب  هللاءاهب  دوخ  دـش  فرـشم  هللاءاهب  روضح  اکع  هب  شردـپ  اب  نوچ  هک  دوب 
امـش زج  هک  مراد  نیقی  نم  اریز  دـیدرگرب  دوخ  فرح  زا  هک  منکیم  غیلبت  ار  امـش  نم  تفگ  لفط  نآ  درک ؟ یهاوخ  هچ  وت  متـسین  ادـخ 

نم تسا  هتفگ  میاهدیـسرپ  وت  دشرم  زا  ام  دنتفگ  وا  هب  هک  سک  نآ  دای  هب  تفرگ  هدنخ  ارم  مدینـش  ار  هصق  نیا  تقو  ره  تسین !! یئادـخ 
نیا هک  تسا  هدرک  طلغ  دشرم  ماهدرکن و  هابتشا  نم  ریخ  تفگ : یئهدرک ؟ هابتشا  جارعم  هب  اقآ  جورع  رد  وت  سپ  موریمن  جارعم  هب  اهبش 

یموق وکین  ياقآ  دوریم . جارعم  هب  وا  هک  منادیم  نم  موریمن  جارعم  هب  دـیوگیم  هک  دـنکیم  یفن  هتکـسش  وا  هکلب  هدز و ... ار  فرح 
ياسؤر هک  دیرظتنم  ایآ  دـنرادیم  هاگن  ار  مدرم  تاهرت  نیا  لاثم  اب  ناشیا و  يرهاظ  بلقت  رهاظت و  ای  ینطاب  هدـیقع  رکف و  تسا  نیا  هک 

ناشیا تفرشیپ  ندمت و  یقرت و  زا  هداد و  یئارقهق  ریـس  ار  مدرم  روط  نیا  هدیـشک و  تمحز  اهلاس  دنرادرب ؟ دوخ  یئادخ  زا  تسد  ناشیا 
هک يروط  نامه  هک  دیرظتنم  امـش  الاح  دـناهدیناسر  بلقت  ای  لهج  زا  هجرد  نیا  اب  ار  ناشیا  ات  هدومن  هموهوم  تآاقلا  هدرک و  يریگولج 
ام يوزرآ  اهتنم  میتشاذگ و  موهوم  يایاضق  نیا  اب  تفلاخم  هار  رد  مدق  میدیشک و  ناشیا  یتسود  زا  تسد  بلطم  مهف  زا  سپ  امش  نم و 

نادـجو هب  میتسناوت  هک  میدوبن  تعفنم  کیرـش  امـش  نم و  دـنک ؟ نینچ  مه  ناشیا  دوش  هدـیچرب  قافن  هعدـخ و  طاسب  نیا  هک  تسا  نیا 
عفن يارب  تسین و  هدوبن و  يربخ  هک  دننادیم  هتسنادیم و  سک  همه  زا  رتهب  هدوبن  یهابتشا  رد  مه  ادتبا  زا  هک  اهنآ  اما  مینک  يوریپ  دوخ 
ياقآ یئالبکآ ) هدنز  دوش  هدرم  وگب  هرابکی   ) میوگیم مه  زاب  دنرادرب  نآ  زا  تسد  تسا  نکمم  ایآ  دناهدرک  تسرد  ار  طاسب  نیا  دوخ 

دوخ ياسؤر  زا  دناهدرک و  قشم  یمـسق  هب  ار  یئورود  بذبذت و  هیور  ندـمت  نرق  نازاسنید  نیا  ناوریپ  عابتا و  هک  دـینادیم  امـش  وکین 
یتهج زا  هدافتـسا  يزور  دـیاش  هک  تسا  طایتحا  يارب  طـقف  ناـشیا  تاولج  همه  دـنیامنیم و  هولج  یـسابل  هب  مد  ره  هک  دـناهتفرگ  میلعت 
هنوگچ تسا  هحفـص 499 ] مولعم [  ملـسم و  ناـشعفن  هک  اـسؤر  دنتـسیاب  موهوم  عفن  يور  رب  ناوریپ  هک  یتروص  رد  سپ  دوش و  لـصاح 

هک دیعلطم  بوخ  امـش  هلاس  دنچ  نیا  رد  وکین  ياقآ  دنرذگب ؟ تاعنـصت  نیا  زا  دنوش و  یتسار  قدص و  نادـجو و  عبات  هک  تسا  نکمم 
هب ار  دوخ  یمولعماـن  تساـیر  موهوم و  عفن  يارب  زاـب  دـنیامن و  نـالعا  دـننک و  هراـنک  بهذـم  نیا  زا  دنتـساوخ  هعفد  دـنچ  ناـسک و  هچ 

تالسارم اشم  دیدید . دیسر  هدنب  هب  رـصم  رد  هک  ار  ینادزی  ناخدمحا  ازریم  ياهذغاک  امـش  دندرک ! هدیقع  هب  رهاظت  دنتـسب و  تارـضح 
میحر امش  دیدرک  هظحالم  دوب  هتشون  سیراپ  زا  هک  ار  یئالع  ناخ  هللاعاعش  طخ  امش  دیدید . دیـسر  هرهاق  رد  هک  ار  ینادمه  زوریف  یلع 
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امش متفگ . امش  هب  ار  شلاقم  لاح و  حرـش  دیدرک و  تاقالم  رـصم  رد  دوب  هدش  قیاقح  تفتلم  یکدنا  هتـشگرب و  اپورا  زا  هک  ار  دنمجرا 
هب نیرهاظتم  زا  رگید  یضعب  يدنفا و  قئاف  نانخس  امش  دیدینـش  رـصم  رد  ار  ناخیـضترم  شقیفر  زاسروارگ و  هللاتمعن  سابع  ياهفرح 

تافالتخا امش  دیدینش  دیعس  ترپ  رد  ار  یناریا  یئاهب  دودعم  هدع  نامه  ياهفرح  امـش  دیدرک . اغـصا  دوخ  شوگ  هب  رـصم  رد  ار  تیئاهب 
توریب یئاکیرمآ  هیلک  هذمالت  زا  یضعب  لاوقا  امش  دیدید . ار  اکع  افیح  صاخ  باحصا  یگدیقعیب  امـش  دیدید  ار  دادغب  نادنفـسوگ » »

امرب دنه و  نایئاهب  تایحور  هب  امـش  دیدینـش  ار  يدنفا  سابع  داماد  نسحم  ازریم  نانخـس  امـش  دیدینـش  يدـنفا  یقوش  راتفر  هب  تبـسن  ار 
دش هچ  دیدومزآ  لاس  راهچ  تدم  رد  ار  نارهط  ناگداز  یئاهب  تقافر  امش  دیدرک  اغصا  ار  دودح  نآ  نیغلبم  لامعا  حرش  دیدش و  هاگآ 

دندمآ و نوریب  بذبذم  دندادیم  زورب  ترارح  ردق  نیا  هک  اهنآ  زا  یـضعب  میاهداتـسیا  راوتـسا  دوخ  نادـجو  رـس  رب  امـش  ام و  نوچ  هک 
تارک هب  امـش  دـنراذگیم ؟ ورب  هدرپ  زورما  درک  دازآ  ار  مدرم  دـیرد و  ار  هدرپ  دـیاب  هک  دـندرکیم  قیوشت  ار  اـم  زورید  اـت  هک  یناـسک 

دناهدیمهف مه  اهنآ  هک  دننکیم  دومناو  میاهدـیمهف  ام  ار  هچره  تولخ  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  هچ  اهنیا  هک  دـیدرک  تریح  راهظا  ناتدوخ 
دناهدرک و مهارف  قافن  هلیسو  روط  نیا  هک  دننکیم  هلاوح  اهبلادبع  اهب و  هب  مانشد  نعل و  رازه  اهنآ  میهدیمن  مانـشد  امـش  ام و  رگا  یتح 

راهظا دنـسریم  دوخ  قباس  ياقفر  هب  هک  یتقو  زاب  نیا  دوجو  اب  دـناهدرک و  راوس  نایئاهب  ندرگ  رب  ار  يدـساف  رـصنع  کی  مه  رخاوا  نیا 
قیوـشت هـجو  تـخادرپ  هـب  ار  نارگید  یلو  دـننکیمن  مـهارف  اـپورا )!(  ياههنحــص  رگا  دـنناوخیم و  حوـل  دـننکیم و  ناـمیا  هدـیقع و 

اهیراکفرخزم نیا  هدش و  گرزب  طیحم  نآ  رد  نوچ  درادن و  جالع  هدازیئاهب  هک  دیدرک  ادیپ  هدیقع  ناتدوخ  امـش  هرخالاب  دنیامنیم !
یملع هبرجت و  ره  زا  بیـصنیب و  یندـمت  تیبرت و  ره  زا  عالطایب و  هفـسلف  ملع و  ره  زا  ربخیب و  هعماج  طیحم و  ره  زا  هدرک و  تداـع 
هکنانچ  ) دنیب ریاغم  رما  رازه  دوخ  مشچ  هب  زور  ره  رگا  هک  تسا  نیا  تخانش  وا  نانیشنياج  اهب و  دوجو  رد  ار  زیچ  همه  هدنام و  هرهبیب 
یناوت یک  هحفـص 500 ] هفلؤمل [ )  ) درادرب طاسب  نآ  زا  لد  دـناوتیمن  زاب  دونـشیم ) هکنانچ   ) دونـشب ساسا  یب  فرح  رازه  و  دـنیبیم )

نم تفگ  یکی  يرآ  شیوخ  رب  رگید  يهدرپ  دنتیم  يردب  نوچ  توبکنع  هدرپ  شیدنا  لایخ  دـش  هک  يدوجو  ناز  مهو ؟ يهدرپ  دـیرد 
تاراهظا نیا  مدوب  زاینیب  مه  مدوخ  دنرادن و  بهذـم  نیا  هب  یجایتحا  مه  مدرم  تسین و  تیئاهب  زا  يربخ  مدـیدیم  هک  ناریا  جراخ  رد 

يرگید میتسه  نآ  اـب  هک  تسیاهتیـسوس  کـی  اـتلاجع  مرادرب ؟ نآ  زا  تسد  ارچ  تسه  یئاـهب  رفن  رازه  دـنچ  هک  ناریا  رد  یلو  مدرک  ار 
یئاـهب تسا  نکمم  یناریا  هنوـگچ  هک  درک  بجعت  رایـسب  ریخ  متفگ  دـیتسین ؟ یئاـهب  رگم  تفگ  منادیمن  ار  هملک  جاـتحم  نوـچ  تفگ 
تـسا بناجا  یـسایس  هتیـسوس  هکلب  تسین  نید  تیئاهب  متفگ  تسا ! نایناریا  یمـسر  نید  تیئاهب  تفگیم  اهبلادبع  هک  یتلاح  رد  دشابن 
همدـقم نیا  زا  یتدـم  دـنوشیمن . دراو  تسا  یتکلمم  حـلاصم  فالخ  رب  هک  هتیـسوس  نیا  رد  ادـبا  تفارـش  اـب  ناـمدرم  تسین  ینلع  اـهنآ 
يدنفا سابع  هب  تسا  هتشون  یئاهب  نز  هریپ  نآ  تفگ : متفگ . يرادربخ ؟ تفگ : دیسر  نم  هب  یناریا  ياقفر  نآ  زا  یکی  زور  کی  هتشذگ 

هدرک بیذکت  ار  امـش  فرح  نآ  تدش  لامک  اب  مدید و  تفـص  نآ  تفـص و  نیدـب  يدرم  نم  دـنیئاهب  نایناریا  یتفگیم  هنوگچ  وت  هک 
سوفن هنوگ  نیا  ههیرک  سافنا  زا  ار  ءابحا  راهنز  هک  هدیـسر  وا  يارب  يدـنفا  سابع  زا  باوج  کنیا  تشادـن . یتدارا  امـش  هب  مه  شدوخ 

ینعی صقان  مدیمهف  تاقیقحت  زا  سپ  منادیمن و  مه  نم  تفگ  هچ ؟ ینعی  صقان  مدیـسرپ  قیفر  نآ  زا  نم  دنـصقان ! اهنیا  هک  دـیراد  رود 
هلیح نیا  نیا  زا  يدـنفا  دارم  دیاهتخانـشن و  بوخ  ار  ضقان  مه  زاب  متفگ  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  سپ  هدـنراگن  ءاـهب -  نید  زا  هتفر  نوریب 

تفالخ هب  هدرکن  لوبق  ار  سابع  تفالخ  یلو  دنـشاب  ءاـهب  بهذـم  رد  هک  یناـسک  ینعی  ضقاـن  هک  منک  ضرع  سپ  دیاهتـسنادن  یبوقرع 
هدیقع رب  هدشن  بوشم  وا  یئاکیرما  ياهدیرمهریپ  نهذ  هک  هدوب  نآ  هلیح  نیا  زا  يدنفا  دوصقم  دنـشاب و  هدـش  لئاق  یلعدـمحم  شردارب 

هفیلخ ار  شرسپ  نیا  یضعب  هک  تسا  فالتخا  نآ  بعش  رد  اهتنم  تسین  ههبـش  ناریا  رد  یئاهب  بهذم  تیمـسر  رد  ایوگ  هک  دننامب  دوخ 
یبهذـم رظن  هطقن  زا  هن  دوخ  تیئاهب  رد  اکیرمآ  اپورا و  رد  نارتخد  نانز و  هنوگنآ  رارـصا  کش  ـالب  و  ار ؛ يرگید  نآ  یـضعب  دـنناد و 

هک مدرک  فداصت  دنچ  اب  رتنوزف  هاجنپ  زا  ینس  رد  هدنراگن  دوخ  هکنانچ  تسا  رهوش  لیـصحت  يارب  یـسایس  هبنج  زا  رظن  عطق  هکلب  هدوب 
دیربب ناریاب  هک  درکیم  فیلکت  نم  هب  زور  ره  ار  دوخ  هون  ود  ندنل  رد  یئاکیرما  مناخ  کی  هلمجنم  دنیایب  ناریا  هب  نم  اب  دنتشاد  رارـصا 
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ریاس دزن  ار  یناریا  فرط  کی  زا  هک  تسا  دـح  هچ  اـت  یئاـهب  ياـسؤر  بلقت  هلیح و  هک  دـیئامرف  هظحـالم  نونکا  مدروآیم . رذـع  نم  و 
اکیرما و رد  دنوریم  رگید  فرط  زا  دشکیم . ار  مولظم  نایئاهب  هک  تسا  دـنباپ  نادـنچ  یبهذـم  تبیـصم  هب  هک  دـنرادیم  مهتم  کلامم 
بارعا و اب  شرـشح  زور  بش و  ناتـسبرع  دالب  یتسد  هوزج و 73  ص 54  هحفـص 501 ] تسا [ . یمـسر  ناریا  رد  اهب  بهذم  دنیوگیم 
هک یلمحم  هتفای و  هار  وا  تارابع  رد  دایز  ياهطلغ  اعبط  هتـشاد  مولع  تالیـصحت  رد  هک  یـصقاون  ببـس  هب  زاب  هدوب  هیبرع  دئارج  بتک و 

وحن فرص و  دیق  زا  ار  ظافلا  هک  دناهتـساوخ  هداد  رییغت  ار  تیبرع  عضو  ادمع  ءاهب  مه  باب و  هک  دوب  نیا  دندادیم  رارق  هیـضق  نیا  يارب 
یتغل ره  هک  تسا  حـضاو  نیا  دراد . یمکح  هچ  مینیبب  میروآ و  هعلاطم  تحت  الماک  ار  رذـع  نیا  هک  تسا  مزال  ار  اـم  دـنیامن و  صـالخ 
دوشن وحن  فرص و  تاعارم  رگا  یسراف  رد  الثم  ددرگیم  بلقنم  یلک  هب  ینعم  دوش  هتشادرب  نآ  زا  رگا  هک  دراد  يوحن  فرص و  نیناوق 

رگا مدرک  طلغ  دیوگب  یـسراف  هب  دهاوخب  یبرع  مینک  ضرف  دنکیم  رییغت  لعف  نآ  لعاف  یلک  هب  دوش  ملکتم  میم  هب  لدبم  بطاخم  ءای  و 
رب دنک  فارتعا  دهاوخن  وا  یتفگ  نینچ  ارچ  یسرپب  وا  زا  رگا  سپ  دوشیم  لیدبت  ینعم  الماک  يدرک  طلغ  دیوگب  هدومن  ءای  هب  لدبم  میم 

یسراف زا  يدحا  ار  نخس  نیا  ایآ  مرادرب  امـش  تغل  ظفل و  زا  ار  فرـص  دنب  دیق و  ریجنز و  مهاوخیم  نم  دیوگب  دوخ  نتـسنادن  یـسراف 
ياههتفگ یبرع  رد  تارـضح  رذع  انیع  دنادیمن  یـسراف  وا  تسا و  رذع  اهنیا  هک  دیمهف  دنهاوخ  مه  هکلب  هللاو  ال  دریذپیم ؟ وا  زا  اهنابز 

سابع هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رد  بجع  یلو  دناهدومن  کسمت  رذـع  نیا  هب  هدوب  صقان  اهنآ  تیبرع  نوچ  هک  تسا  نیمه  ءاهب  باب و 
دـشاب هتفر  ملعیب  ياهیناریا  جرخ  هب  دنچ  ره  دوشیم و  زاب  شردپ  كرابم  تشم  تسین و  هتفریذپ  بارعا  دزن  رذع  نیا  هک  دیمهف  يدنفا 

زا رتهب  وا  تیبرع  دوب و  صلخم  هباحـص  زا  یکی  هک  نیبرقملا  نیزب  اذهل  دوش  حرطم  بارعا  رد  هیـضق  نیا  هک  دش  دـهاوخ  یتقو  کی  زاب 
اقآ یتدم  دیامن و  قیبطت  وحن  فرص و  نیناوق  اب  هدومن و  حیحـصت  ار  ءاهب  حاولا  ياهطلغ  دهد و  لیکـشت  هسلج  هک  درک  رما  دوب  نارگید 

رـشن عبط و  هدروآ  تسدهب  ار  اهنآ  هدش  حیحـصت  نآ  تیبرع  نیز  مادـقا  هب  هک  ياهیبرع  حاولا  نآ  هک  دوب  ددـص  رد  يدرک  هللاجرف  خـیش 
مه هتـسد  کی  دـشاب و  نزلوگ  فاـصنایب و  ردـق  نیا  دـیاب  ناـسنا  ارچ  هک  تفرگ  ارم  تریح  مدینـش  ار  نیا  هک  یتقو  یتسار  هب  دـیامن 

دنادیم و هدرک  لیـصحت  ار  هچره  تسا  رـشب  هتبلا  دنادیمن  یبرع  ءاهب  ارچ  هک  ماهدشن  ینابـصع  نم  دنـشاب . روخلوگ  هدیمهف  هتـسناد و 
دوب هدرپسن  مازتلا  هک  وا  دنکیم ؟ انش  ارچ  درادن  بآ  تسد  هک  یـسک  روهـشم : لوق  هب  میوگیم  یلو  دنادیمن  هدرکن  لیـصحت  ار  هچره 

هب ار  اهطلغ  نآ  دش  طلغ  نوچ  دیوگب  یبرع  یبیرفماوع  هکنآ  هن  دزیم  فرح  یـسراف  هب  ار  همه  دوب  بوخ  دنک  ملکت  یبرع  هب  امتح  هک 
ءاهب هک  يوحن  فرـص و  ياهریجنز  نآ  ات  دیامن  نیبرقملا  نیز  هدارا  هب  لوحم  یهلا  هدارا  زا  شرـسپ  رگید  راب  دـیامن و  لمح  یهلا  هدارا 

تـسین بجع  مه  نیا  دـهن ! تاملک  نآ  ياپ  تسد و  ندرگ و  هب  ار  نآ  نیبرقملا  نیز  هرابود  هتـشادرب  تاـملک  ياـپ  تسد و  ندرگ و  زا 
نیا زاب  دننک و  ضامغا  دندیمهف  رگا  تسا و  یکرتس  بیع  گرزب و  هعدخ  هچ  هک  دنمهفن  دنونشب و  ار  نیا  هک  تسا  اهنآ  زا  بجع  یلو 

نونکا دنیامن  لیمحت  ربخیب  نامدرم  هب  هلیح  رکم و  هدرپ  رد  يداقتعایب  نیع  رد  ای  دنیامن و  روصت  لزنم  هحفص 502 ] یحو [  ار  تاملک 
! دـش لئاق  وا  قح  رد  راثآ  نیا  هلیـسو  هب  ناوتیم  ار  ماقم  هبتر و  مـالک  هیعاد و  ماـقم  زا  دـش  رکذ  هک  هلمج  نیا  زا  اـفاصنا  دوشیم  لاوئس 

دیروآ تسدهب  ار  وا  تاملک  هراوآ -  تسا ؟ هدرک  یئادـخ  يوعد  وا  هقیقحلا  یف  ایآ  دراد  یتروص  هچ  ءاهب  تیهولا  رکذ  یتسار  یتیآ - 
یلو تسا  ینیـسح  تیعجر  حیـسم و  تعجر  ءاهب  ياعدا  دنیوگیم  رهاظ  هب  میتفگ  هکنانچ  دنچ  ره  دوش -  مولعم  امـش  رب  تقیقح  نیا  ات 

يادخ ءاهب  دـنیوگیم  احیرـص  هک  دـسریم  یئاج  هب  دـنامب  ناشنایم  رد  اهلاس  یـسک  نوچ  تسا و  تیهولا  ياعدا  وا  ياعدا  تقیقح  رد 
دوخ زامن  رد  ار  نیا  یتح  هدرک و  ملکت  میلک  یـسوم  اب  روط  رد  هک  تسا  وا  تسا و  لسر  لسرم  نیمز و  نامـسآ و  قلاـخ  تسا و  قلطم 

هللادهـش : » دیوگیم نینچ  اریز  دمهفب  ای  دنک  تسرد  ار  نآ  یبرع  دـیایب  ناطحق  نب  برعی  رگم  هک  یتارابع  کی  رد  یلو  هدومن  حیرـصت 
! مادک نآ  لوعفم  تسیک و  رهظا »  » لعاف هک  دمیهف  دـیاب  اجنیا  رد  روطلا » ملکم  روهظلا و  قرـشم  رهظا  دـق  قلخلا  رمالا و  هلا  وه  هلا  هنا ال 
ار روط  ملکم  ادـخ  دـیوگیم  هدـش  لئاق  اجنیا  رد  ادـخ  ود  ایوگ  تسا و  هراک  هچ  دوش  لوعفم  هک  روط  ملکم  تسادـخ  رهظا  لـعاف  رگا 

هدرک رهاظ  ار  ءاهب  هک  یئادـخ  سپ  دوب  ادـخ  نآ  درک  ملکت  روط  رد  یـسوم  اـب  هک  یـسک  تسادـخ  زا  ریغ  روط  ملکم  اـیآ  هدرک  رهاـظ 
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هدرک و رهاظ  ار  وا  ادخ  فرط  کی  زا  هک  تسا  هشتآ  ود  يادخ  وا  دوشیم  مولعم  تسا ؟ روط  ملکم  ارچ  تسین  ادـخ  رگا  ءاهب  تسیک و 
هک یتروص  رد  تسادـخ  ود  تابثا  نآ  موهفم  هک  مینکیم  ترابع  نیا  زا  بجعت  ام  هک  تسا  بجع  اـما  هتخاـس ! شروط  ملکم  یفرط  زا 
لک  » دیوگیم هدش  لئاق  ادخ  نارازه  هب  اجنآ  رد  هدروخن  یبرع  چـیه  شوگ  هب  هک  تسا  یتالمهم  هتـسدکی  هک  هیفاق  روزع  هدیـصق  رد 

عضوم و ناک  دـق  روطلا  شرع  شمدـقیب و  رمالاب  حورلا  ضرا  تبرت -  یمکح  حـفط  نم  بوبرلا  لک  تهلأـت و  يرما  حـشر  نم  هولـالا 
نایئاهب زا  لاح  میرذگب  يداو  نیا  زا  يراب  دش )!(  نیزم  نم  مودق  هب  روط  هوک  دندش و  ادخ  نم  رما  هحـشر  زا  نایادخ  همه  ینعی  یتئط »

باتک و مادک  رد  دـیئامرفب  الوا  تسا  تجح  حیـسم  تعجر  ینیـسح و  تعجر  ياعدا  رگا  تسا  ۀـجح  اعدا  مادـک  ایآ  هک  دوشیم  لاؤس 
تجح مینیبب  ات  میتفاین  اعدا  نیا  زا  يرثا  میدرک و  ربز  ریز و  ار  ریزو  بتک و  حاولا و  همه  هک  ام  هدرک  ار  اعدا  نیا  هللاءاهب  هک  تسا  مـالک 

تیودهم و ياعدا  یلیعمـسا  يدهم  میتفگ  ام  دـشاب و  هدرکن  ار  نآ  ریظن  یـسک  هک  تسا  تجح  یئاعدا  دـیئوگیم  امـش  ایناث  هن  ای  تسا 
تعجر ياعدا  دوخ  ترطف  تعیبط و  فرـص  هب  دـشاب  هتـشاد  یمـشچمه  هضراعم و  ای  هدـید  ار  هللاءاهب  هکنیا  نودـب  ینایداق  دـمحا  مالغ 

ای هللاءاهب  مینادب  حیسم  تعجر  ار  سدقم  دوجو  ود  نیا  زا  مادک  دیاب  ام  لاح  دنناوخیم  حیـسملا  ۀفیلخ  هزورما  ار  وا  رـسپ  هدرک و  حیـسم 
تسناد تجح  دیاب  ار  تیهولا  ياعدا  رگا  و  تسا -  هحفص 503 ] تالکشم [  لالح  دوشگ  ار  هدیقع  نیا  سک  ره  ینایداق ؟ دمحا  مالغ 

هک يرـشب  کی  هک  دـنادیم  یـسک  ره  هن  اـی  تسا  لوقعم  تسا  عورـشم  اـعدا  نیا  هک  دـیمهف  دـیاب  ـالوا  تسا  هتفگ  هللااـنا  یننا  ءاـهب  هک 
نیـضرا تاومـس و  قلاخ  رـشب  نیا  دشاب  هدرک  زواجت  تعیبط  نیناوق  زا  ینوناق  چیه  زا  تیرـشب و  نوئـش  زا  ینأش  چـیه  زا  تسا  هتـسناوتن 

ای هقیقحلا  طیـسب  ای  رهاوجلا  رهوج  ای  هدـحاو  هدام  ای  تعیبط  ای  دـشاب و  هلا  هاوخ  دـیآرد  یفـصو  رهب  دـشاب و  هچره  لـک  قلاـخ  تسین و 
نارازه تسا  تیرهظم  هللاانا  یننا  زا  دوصقم  دنیوگیم  رگا  تسا  هیرشب  نوئـش  زا  سدقم  دوش  هدناوخ  رگید  مسا  ره  هب  ای  تعنلا  لوهجم 
تدحو هدیقع  هب  هتفگ و  هللا » يوس  یتبج  یف  سبل   » هک یماطـسب  دـیزیاب  لثم  جالح  روصنم  نب  نیـسح  لثم  دـناهدرک  ار  هیعاد  نیا  سفن 

نیا رد  یتیـصوصخ  هچ  سپ  ینیب ) ناـیم  رد  شیباـتفآ  یفاکـشب  هک  ياهرذ  ره  لد   ) دـناهیعاد و نیا  قیـال  تاـنئاک  تارذ  عیمج  يدوجو 
نیـسح لثم  یقح  تروص  نیا  رد  تسا  قح  همه  رگا  رتلمهم و  هکلب  یکی  مه  نیا  تسا  لمهم  همه  رگا  تسین  اـهنآ  رد  هک  تسه  هیعاد 

ءاهب اب  نانآ  تاین  اریز  دز  رس  نم  ملق  زا  هک  یشزغل  اطخ و  نیا  زا  ادخ  هب  میربیم  هانپ  دوب و  دهاوخ  یماطـسب  دیزیاب  جالح و  روصنم  نب 
قاقشنا ثروم  دنچ  ره  هک  تسه  هدوب و  دوجوم  قحا  انا  هللاانا و  یننا  ناگدنیوگ  فوصت و  هبعش  اهدص  تسا  نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت 

ار اهنآ  ناوتیمن  هک  دناهدوب  تایقالخا  رد  هیفاک  راثآ  هیلاع و  تایبدا  همهم و  تاملک  ياراد  مه  یفرط  زا  یلو  هدـش  یمالـسا  باعـشنا  و 
رد دـنیامن  روصت  فوصت  رادـفرط  ارم  هدـمآ  ناشیا  تسد  هب  هناهب  تسا  نکمم  مییوگ  نیا  زا  شیب  رگا  داد و  رارق  ءاهب  اب  هسیاـقم  فرط 

ماقم نیا  زا  هک  تسا  رتهب  سپ  منادیم  یعامتجا  حـلاصم  اـب  نیاـبم  ار  همه  فلاـخم و  هللااـنا  یننا  ياههدـبرع  اـب  هدـنب  اـساسا  هک  یتلاـح 
دـصقم زونه  یـسک  هک  تسا  ياههباشتم  تایآ  کی  ءاقل  تایآ  نیا  الوا  دناهتفرگ  ءاهب  یئادـخ  رب  لیلد  ار  ءاقل  تایآ  هکنیا  اما  میرذـگب .

لالدتـسا هلوأم  تایآ  وچمه  کی  هب  هرخالاب  دـناهدرک و  ینارنخـس  نآ  ینعم  رد  ریـسفت  ءاـملع  هفلتخم  قیرط  هب  هتفاـین و  نآ  زا  ار  یلـصا 
یننا زا  مد  سک  ره  مه  ناشیا  زا  لبق  دنشاب  هدرک  لالدتسا  ءاقل  تایآ  هب  ار  ءاهب  یئادخ  هک  دنتسین  یـسک  لوا  هفیاط  نیا  ایناث  درک  ناوتن 

دراذـگیمن یقاب  هفیاط  نیا  يارب  ار  یعارتخا  عادـبا و  ماقم  کـی  تاـیآ  نآ  هب  لالدتـسا  سپ  هدرک  لالدتـسا  تاـیآ  نیمه  هب  هدز  هللااـنا 
رگم تفگ  وا  هب  هفیلخ  دـندرب و  دیـشرلانوراه  دزن  ار  وا  هدرک  توـبن  هیعاد  هک  تسا  صخـش  نآ  لالدتـسا  لـثم  تاـیآ  نیا  هب  لالدتـسا 

زا دعب  تسا  هدومرف  هک  ال )  ) نآ منم  اریز  تسا  نم  توبن  رب  لیلد  ثیدح  نیمه  ماهدینش و  ارچ  تفگ : ياهدنیـشن  ار  يدعب  یبنال  ثیدح 
دوش هدید  ادخ  يزور  کی  هکنیا  رب  تسا  لیلد  ءاقل  تایآ  میئوگب  هکنیا  ضرف  اب  ایناث  دوب  دـهاوخ  یبن  نم  زا  دـعب  ینعی ال  تسا  یبن  نم 

لالدتـسا یتروص  رد  مسا  نییعت  هن  هدـش  زور  نییعت  ءاقل  تایآ  رد  هن  اریز  دوشیمن  ءاهب  یئادـخ  رب  لیلد  زاب  دـننک  تاقالم  ار  وا  مدرم  و 
نم ياقل  وا  ياقل  منکیم و  هولج  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  سابل  رد  زور  نالف  هنس و  نالف  رد  نم  هک  دشاب  هدومرف  ادخ  هک  دوب  حیحـص  اهنیا 

هب درادن و  هدیقع  یئاهب  بهذم  هب  ياهرذ  ردـق  هب  مدوخ  لثم  هک  ار  یغلبم  کی  درادـب  تمالـس  ادـخ  میوگیم  زاب  هحفص 504 ] تسا [ !
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نآ هب  يادـخ  کـی  هک  دـناهدرک  قمحا  ار  مدرم  روطچ  نیبب  تفگ  تسا  لوغـشم  رما  نیا  رتشیب  يراوس  رخ  يارب  طـقف  هزورما  حالطـصا 
رـشب ساـبل  رد  ار  وا  ینـسح  ءامـسا  ياراد  تسا و  ریـصب  تسا و  عیمـس  تسا و  ریدـق  تسا و  یح  هک  میدوـب  دـقتعم  اـم  هـک  ار  تـمظع 

هب مه  هیلاح  و  ءاهب » یلعنیـسح  ازریم   » ینعی دیامن  ظفح  تعیبط  هضراع  کی  زا  ار  دوخ  هک  دوبن  رداق  ياهقیقد  هک  دـندروآرد  يدودـحم 
کی راهچ  کی  یپ  رد  کی  ره  هلئاع  نیا  یتح  دنزاسب  مدرم  يارب  ادخ  مین  ادخ و  هچب  کی  دـنهاوخیم  زور  ره  هدرکن  تعانق  یکی  نآ 

کحـضت روما  دنرمـشیم -  تاماقم  حاولا و  بحاص  ار  دوخ  هتـشاگن  اهزیچ  فارطا  هب  تاراشا  تارابع و  هفافل  رد  دندرگیم و  یئادخ 
( دـیجم نآرق   - ) نیملاظلا يزجن  کلذـک  منهج و  هیوثمف  هللا  نود  نم  هلا  ینا  لوقی  نم  و  بیبلا -  اـهبقاوع  نم  یکیب  و  اـهتنم -  ءاهفـسلا 

نآ هک  دنراد  هتشاد و  بلطم  زا  هتشر  هس  نایئاهب  هراوآ -  دنبیرفیم  ار  مدرم  هلیح  هلیسو و  هچب  و  تسیچ ؟ تیئاهب  صئاصخ  سپ  یتیآ - 
نآ هب  هسیـسد  يور  زا  مـه  نیعداـخ  زا  ياهراـپ  هدرک  رواـب  هدـیقع  يور  زا  نیعودـخم  زا  یـضعب  دـناهداد و  رارق  مدرم  بـیرف  هلیـسو  ار 

ذوفن مود -  هدـش  عقاو  دـناهداد و  ربخ  تقو  نالف  رد  هک  دـنهدیم  ءاهبلادـبع  ءاهب و  هب  تبـسن  ياهیئوگـشیپ  لوا -  دـنیامنیم . لالدتـسا 
برغ رد  تسا و  دایز  برغ  رد  نآ  ذوفن  هک  دـنهدیم  ترهـش  قرـش  رد  هدـش  لصاح  یئاـهب  رما  رد  هک  دـنهدیم  تبـسن  ياهداـعلاقوف 

تعیرش نیا  رد  هک  دنتفگیم  ار  یصئاصخ  موس -  تسا . غورد  ود  ره  هکنآ  لاح  تسا و  ذفان  یلیخ  بهذم  نیا  قرـش  رد  هک  دنیوگیم 
ار ساسا  هکلب  هدادـن  رارق  موق  تسایر  تایدام و  رد  عفنیذ  ار  دوخ  دالوا  هتـساوخن و  دوخ  يارب  ار  يریخ  رما  نیا  بحاـص  هکنیا  زا  تسا 

ردق هزادنا  هچ  ات  مادک  ره  يارب  هدوب و  یئاهعدخ  هچ  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  دـیمهف  میهاوخ  نونکا  هداهن  عامتجا  رب  ار  هیاپ  باختنا و  رب 
ءاهب و یئوگبیغ  ناونع  الوا  یتیآ -  هتشگ . اروثنم  ءابه  شجولحم  جولحم و  هدش و  هبنپ  ياهبنپ  هتـشر  هس  ره  هنوگچ  دنامیم و  تمیق  و 

هدش رـشتنم  برغ  قرـش و  رد  یتسیاب  دوب  تسار  ناونع  نیا  رگا  دیامنیم  یفخم  ارچ  تسا و  هدوب  هنوگچ  هک  دـیمهف  دـیاب  ار  ءاهبلادـبع 
 - هراوآ هحفـص 505 ] دنرادیم [ . روتـسم  تسا  طوبرم  روما  هنوگنیاب  هکیحاولا  یتح  ار  ایاضق  همه  نایئاهب  سکعلاب  هکنآ  لاح  دـشاب و 

ناملآ هسنارف و  نیب  گنج  نوئلپان  حول  رودـص  زا  لاس  کی  زا  سپ  داد و  نوئلپان  تلذ  زا  ربخ  الثم  ءاـهب  هک  مدینـشیم  دوب  اـهلاس  یلب 
روهمج رب  روما  هنوگ  نیا  مقس  تحـص و  هک  تسین  دیـشوپ  نادنمـشناد  مومع  رب  اما  تشگ  یهتنم  نوئلپان  تلذ  هب  گنج  نآ  دش و  عقاو 

عنصت عقاوم  رب  هاگآ  اعبط  ماگنه  نیا  رد  دیامن  قیقحت  الماک  ار  روما  هک  دوش  راچان  دراگنب و  خیرات  دهاوخب  هک  یسک  رگم  تسا  روتسم 
ناشدوخ نیب  رد  هکیترهش  بسح  رب  مدیـسر  هک  هیـضق  نیاب  منک  فیلأت  عمج و  ار  هفیاط  نیا  خیرات  متـساوخیم  نم  نوچ  دش و  دهاوخ 

درادن لوبق  زج  ياهراچ  ناسنا  هک  دنیامنیم  یقلت  يدـج  ار  هعقاو  نیا  تارـضح  يردـق  هب  هک  هچ  متـشادنپیم  تایملـسم  زا  ار  نآ  دراد 
اذهل هدوب و  حول  نآ  لاسرا  غالبا و  هطساو  هک  هدرب  ار  وگافتک  رصیق  مان  هداد و  تاضوافم  باتک  رد  ءاهبلادبع  هک  یحیـضوت  اب  اصوصخ 

دزن دناهتـشون  نوئلپان  ۀهج  هللاءاهب  هک  لوا  حول  نآ  تفگ  اکع  نایئاهب  زا  یکی  همدقم  نیا  زا  دعب  مدرک  جرد  خیرات  رد  ار  هیـضق  نیا  انیع 
روکذم هدش  عبط  نیبم  باتک  مان  هب  یئبمب  رد  لکیه  هروس  نمض  رد  تسا و  نوئلپان  رکذ  هک  روهشم  یبرع  حول  نیا  رد  هک  هچ  تسا  نم 

نآ مدـش  بلاط  نم  هصالخ  مینکیم  ناـیب  ارت  تلذ  اـجنیا  رد  اذـهل  يدرکن  ءاـنتعا  نآ  هب  وت  میداتـسرف و  وت  دزن  یحول  شیپ  زا  هک  تسا 
نآ زا  امومع  مه  ناـیئاهب  دـندرکیم و  یفخم  دـنهدیمن و  هدادـن و  یـسک  هب  مه  شاهخـسن  هدـشن و  عبط  لوا  حول  نآ  اریز  منیبب  ار  حول 
نم هب  ار  نآ  اذهل  تیئاهب  ملاع  هب  تسا  یتمدـخ  حول  نیا  زاربا  درک  نامگ  تسا  يدزی  یلع  جاح  شمان  هک  یئاکع  یئاهب  نیا  دـنربخیب 

هدرپ ریز  یعنصت  بلقت و  کی  هکلب  تسین  ماهتشون  خیرات  رد  مه  مدوخ  تسا و  روهشم  هکنانچ  هیضق  هک  مدرک  نیقی  هظحالم  زا  دعب  داد 
يرجات صخش  رصیق  نیا  هک  دش  مولعم  هکنآ  ات  هدوب  حول  مادک  غالبا  هطساو  وا  منادب  مسانشب و  ار  رصیق  هک  مدمآرب  ددصرد  اذهل  دراد 

هب تسا  ياهنازجاع  هضیرع  ۀقیقحلا  یف  هک  یسراف  یحول  ءاهب  هتشادن  تلود  اب  ياهطبار  الصا  هدوب و  انـشآ  هسنارف  تغل  هب  طقف  هک  هدوب 
ار دوخ  هنانئاخ  ياـیاون  دـناوتب  تیعبت  هار  نآ  زا  هکلب  دروآرد  نوئلپاـن  هاـنپ  رد  ار  دوخ  عاـبتا  دوخ و  هک  تسا  هتـساوخ  هتـشون و  نوئلپاـن 

هکنآ رگید  دنکب  غالبا  تسا  هتـسناوتن  ای  هدرکن و  غالبا  ار  نآ  رـصیق  هکنآ  یکی  هدرک  هطاحا  ار  وا  تهج  ود  زا  یتخبدـب  اما  دراد  يرجم 
دندید تارضح  یتخبدب  ود  نیا  روهظ  زا  دعب  هدمآرـس  هب  رادتقا  هرود  ار  نوئلپان  هدش و  عورـش  گنج  ناملآ  هسنارف و  نیب  مایا  نامه  رد 
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یسک ره  تسا و  حاضتفا  بجوم  دیآ  نوریب  تسا  رصیق  دزن  هک  ناشهناعـضاخ  هضیرع  نآ  رگا  هگ  دنامب  هدرپ  رد  هعقاو  نیا  هک  دننک  هچ 
هدنیاپ هدنز و  مه  هدنب  نآ  دش و  هدنهانپ  نوئلپان  دوخ  هدنب  هب  هدناوخ و  تاوامس  نیضرا و  قلاخ  ادخ و  ار  دوخ  هک  یـسک  تفگ  دهاوخ 
دنتشون هنطنط  رپ  یبرع و  هب  رگید  حول  هدرک  راوس  ار  هنوگژاو  لعن  اذهل -  دهد  تروص  دوخ  يادخ  يارب  يراک  تسا  هتـسناوتن  دنامن و 

هعدـخ و اـب  ار  حول  نآ  هرخـالاب  دوب  هدیـسر  تلذ  هب  هک  دوب  هاـم  هس  ود  دـیاش  وا  هک  یتلاـح  رد  دـنداد  نوئلپاـن  تلذ  زا  ربخ  اـجنآ  رد  و 
یلعا ملق  زا  لبق  لاس  کی  هک  تسا  یحول  نیا  دـنتفگ  هداد  راشتنا  عابتا  ناـیم  رد  هحفـص 506 ] دوب [  ءاهبلادبع  صوصخم  هک  یئاهرکم 

دوب وگافتک  رصیق  لغب  رد  لبق  لاس  کی  حول  هک  نآ  لاح  و  تسا ! هدش  هداد  نوئلپان  ینونک  تلذ  زا  ربخ  حول  نیا  رد  تسا و  هدش  لزان 
تسا نیا  لبق  لاسکی  حول  دیوگب  دنک و  بیذکت  ار  هیضق  نیا  رـصیق  تسا  نکمم  دندید  نوچ  دوب و  سامتلا  هبال و  زجع و  رب  لمتـشم  و 
هطبار یلزا  تارـضح  اب  رـصیق  هک  دنداد  ترهـش  هدرک  عنم  رـصیق  ترـشاعم  زا  ار  عابتا  اذل  هدـش  رداص  هزات  حول  نیا  تسا و  نم  دزن  هک 

زا ربخ  ءاهب  هک  دش  مولعم  سپ  هیـضق  حرـش  تسا  نیا  يارب  دزاسیم  كاله  ار  امـش  هک  دـیوشن  کیدزن  وا  هب  تسا  مس  وا  سفن  دراد و 
هدیـسرن و تباجا  اـب  هکنآ  تیاـهن  هداد  نوریب  وا  ماـن  هب  هنازجاـع  هضیرع  هدوب و  نئمطم  راودـیما و  وا  تزع  هب  هکلب  هدادـن  نوئلپاـن  تلذ 

یـسک هب  هدـش  نغدـق  دوشیم و  هتفگ  هک  هضیرع  نآ  زا  هرقف  دـنچ  دـنداد و  هولج  سوکعم  ار  هیـضق  دـناهدرک و  راوس  ار  کیتلپ  يروف 
هک دوشیم  هنـس  جنپ  تسیب و  هکنآ  هدنب  نیا  ضرع  . » دـیوگیم تسا  حاولا  صوصخم  هک  یئاهیبرع  ناونع و  زا  دـعب  تسا  نیا  دـنهدن 

دیوگیم هک  اـجنآ  اـت  بذـعم ... رهق  تانوئـشب  ـالتبم و  بضغ  توطـسب  لازـال  دـناهدوبن  حـیرتسم  ینآ  دـناهدوساین و  شداـبع  زا  یعمج 
رب هک  هدوب  نیا  نآ  و  تسا ... مالک  کلم  ۀقیقحلا  یف  هک  دیـسر  نیمولظم  عمـسب  نوئلپان ) ینعی   ) نامز هاشنهاش  كرابم  ناسل  زا  ياهملک 
میش زا  نامولظم  لاح  دقفت  هدومن  راودیما  ار  يریثک  عمج  ناطلس  داد  لدع و  تیص  ناگدناماو  یسردایرف  نامولظم و  یهاوخداد  تسام 

تسین و هدوبن و  ناـمولظم  نیا  هیبـش  ضرا  رد  یمولظم  لاـح  ناـمز  کـیلم  تلـصخ  زا  نافیعـض  لاوحا  هب  هجوـت  تسا و  ناـهج  ناـطلس 
حیرتسم نکاس و  ناطلـس  تیامح  لظ  رد  عیمج  ات  دنیامرف  یتمحر  رظن  هکنآ  دابع  نیا  شهاوخ  هن ... روهـشم  ناگراوآ  نیا  ریظن  یفیعض 
نوئلپان رادـتقا  هرود  دینـش  هک  نیمه  دـنکیم  سامتلا  نوئلپان  دوخ  هدـنب  هب  روط  نیا  هک  یئادـخ  نآ  دوش  هظحـالم  لاـح  یهتنا )  ) دـنوش
لفاـغلا اـهیا  اـی  كرغ  كزعا  هک  درک  زاـغآ  یئوگبیغ  دیـشک و  رهق  ملق  اروف  تسا  هدیـسرن  وا  تسد  هب  همانعرـضت  نیا  هدـش و  يرپـس 

مدرم ندز  لوگ  يارب  هتـسد  کی  تسا  يربخ  هچ  ملاع  نیا  رد  هک  هللا  ناحبـس  نیلفاغلا  نم  تنا  کئار و  یعـست و  ۀلذلا  يرن  انا  رورغملا 
یئوگشیپ کی  هللاءاهب  دیاش  هک  مدوب  ههبش  نیا  رد  مدوخ  لاس  تسیب  رـضاح ! ردقچ  ندروخ  لوگ  يارب  هتـسد  کی  دنایعاس و  ردقچ 

رد هک  تسا  یئاـهیئوگسپ  همه  اـهیئوگشیپ  هک  ممهفیم  لاـس  تسیب  زا  دـعب  درک  ناوتیم  لـمح  هچ  رب  ار  یئوگشیپ  اـیآ  هدرک و 
درادن زیچ  چیه  رب  تلالد  مه  نآ  هک  تسا  سدقا  باتک  رد  نیلرب  نینح  هملک  کی  یلب  تسا  هدمآرد  اهـسابل  نیدـب  هابتـشا  طبخ و  عقوم 

کی دبال  دنتفگ  دوخ  اب  دش  التبم  تلذ  هب  تمظع  نآ  اب  نوئلپان  هک  دندید  تارضح  نوچ  تسا  نوئلپان  هیضق  نامه  رثا  رب  هملک  نیا  الوا 
هحفـص احیولت و [  دنکیم  نایب  ار  نوئلپان  لاح  حرـش  هدرک و  نیلرب  کلم  هب  یتاباطخ  هک  تسنیا  دش  دهاوخ  يربخ  مه  ناملآ  رد  یتقو 

دیوگیم هداد  بلطم  هب  باـت  چـیپ و  هک  تسا  نیا  دـشن  دـیاش  اریز  دـش  یهاوخ  وا  لـثم  مه  وت  دـیوگب  دـنکیمن  تئرج  مه  رخآ  [ 507
نیا يارب  نیلرب و  نیح  تسا  نیا  تفگ  دنابـسچ و  نآ  هب  ار  هلـصو  نیا  ناوتب  دهد  خر  هک  ياهیـضق  ره  هکنآ  يارب  نیلربلا » نینح  عمـسن  »

ار یبلطم  چـیه  هک  تسا  یغراف  فرح  کـی  نیلرب  نینح  هک  ربخیب  هتکن  نیا  زا  یلک  هب  دـندرک و  اـهیتسم  دـب  هچ  ناـیئاهب  نیلرب  نینح 
شاهلان هدش  تاراسخ  راچد  تسا  ناملآ  زکرم  هک  نیلرب  یللملانیب  گنج  ببسم  هک  دشاب  نیا  هملک  نیا  زا  دوصقم  رگا  تسین  نمـضتم 

رتدنلب کیژلب  برـص و  هلان  هک  هچ  هدشن ؟ يرکذ  کلامم  ریاس  هیکرت و  هیـسور و  شیرطا و  کیژلب و  ياههلان  زا  ارچ  سپ  دوشیم  دنلب 
مک نادنچ  نآ  لاثما  شیرطا و  دننام  لود  زا  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  ناملآ  تلود  هکلب  هدوب  نیلرب  زا  رتشیب  هیـسور  هیکرت و  تاراسخ  و 

تـسود ناج  هب  ار  رگید  رفن  دنچ  امـش و  نوچ  نم  تسا ... . هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  ینطاب  تاراردـتقا  زونه  مه  نونکات  هتـشادن و  هدرک 
اکیرمآ نایموب  زا  یضعب  کبس  هب  یتح  دنتفرگیم و  صوصخم  همقل  زیزع  رایسب  نامهم  يارب  هک  نامدوخ  ناریا  میدق  کبس  هب  مرادیم 
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کی ناکما  دح  ات  منکیم  یعس  دنتشادیم  هضرع  نامهم  نیرتزیزع  هب  ار  مضه  هدامآ  رـضاح  هدیوج و  همقل  یتح  هداهن  رتارف  ار  ياپ  هک 
مهاوخیم افرص  هکلب  مرادن  یـسک  هب  هلمح  دصق  هجو  چیه  هب  هک  دینادب  نیقی  مراذگ و  امـش  هاگـشیپ  رد  ار  هدامآ  رـضاح و  همقل  نانچ 

ماوع اهیراکایر و  زا  يرادـقم  دوش و  حـضاو  رادـخاش  ياهغورد  زا  یمک  اـت  مینک  لـیلحت  هیزجت و  هعلاـطم و  امـش  قاـفتا  اـب  ار  یبلاـطم 
موهرم تایعدم  اب  ار  مدرم  یفابغورد و  یلو  تسا  یبلطم  دنادیمن  ای  دنادیم  يزیچ  اقآ  نالف  اریز  ددرگ  نشور  امش  رب  یضعب  ياهیبیرف 

هک یـسک  رگا  الاح  تسا  هرهب  ار  یـسک  ره  تبابط  یگناوید و  زا  دـنیوگیم  هک  دـنراد  یلثم  لیزارب  رد  تسا ، رگید  یبلطم  نداد  بیرف 
علطم دارفا  هفیظو  تسین و  حیحـص  دهد  نتـشک  هب  ار  مدرم  دیامن و  يرادربهالک  هب  عورـش  ریاد و  دـیایب  دراد  تبابط  زا  یتاعالطا  یئزج 
يارب ار  لصفم  همان  نیا  هکنیا  زا  لبق  متـشاد  لیم  یلیخ  نم  تاعلاطم : ذـخام  دـنیامن . نشور  رادـیب و  رودـقملایتح  ار  نیریاـس  هک  تسا 
ناریا زا  یـسک  هک  دـشن  رـسیم  یلو  منک  يراددوخ  امـش  يارب  بلاطم  رارکت  زا  ات  منیبب  ار  وکین  یحبـص و  هراوآ ، ياـهباتک  مسیونب  اـمش 

هیدر باتک  نتشون  همان  نیا  نتـشون  زا  مدوصقم  اریز  دوش  عقاو  دیفم  مراودیما  مسیونیم  دیآیم  مرظن  هب  هچنآ  ریزگان  دتـسرفب  نم  يارب 
اجنیا رد  یلو  متـشونیم  هناـناج  هیدر  کـی  اـهب  باـب و  راـثآ  رگید و  عباـنم  یخیراـت و  بتک  هب  هعجارم  اـب  مدرکیم و  ربص  ـالا  تسین و 

تاـبثا يارب  میوگب  مهاوخیم  ینعی  مینک  رکفت  نآ  رد  مناوخب و  قاـفتاب  امـش  اـب  مراد  سرتـسد  رد  هک  ار  یباـتک  دـنچ  طـقف  مهاوـخیم 
هک تسا  یفاـک  یئاـهب  هسدـقم !؟ بتک  قیبـطت  سفن  هکلب  تسین  یجراـخ  عباـنم  هب  یجاـیتحا  تیاـکح  نیا  ماـمت  ندوـب  غورد  نـالطب و 

هحفص اهب و [  زا  يرکذ  هنوگ  چیه  نوچ  هدش  هتـشون  نایباب  تضهن  صوصخ  رد  هک  یئاهخیرات  زا  دیامن . نشور  ار  اهنآ  ندوب  ساسایب 
بکاوک خیرات  دوب . دـهاوخ  لکـشم  یـسب  اهنادـب  هعجارم  ورنیا  زا  تسین  نایئاهب  سرتسد  رد  درادـن  وا  یگتخاس  تمظع  تاغیلبت  [ 508

هب میراذگیم  رانک  هب  مه  ار  نآ  سپ  مرادن  تسد  رد  ار  نآ  مه  نم  تفر و  تسش و  تسد  تیئاهب  زا  هراوآ  شفلوم  نوچ  مه  ار  هیردلا 
ار يدنرز  لیبن  خیرات  اج  نیا  رد  میئامن . رتقیمع  ار  دوخ  تاعلاطم  هنماد  میتسناوتیم  الا  مرادن و  یـسرتسد  زین  یناردـنزام  لضاف  خـیرات 

شایتاغیلبت ياهتمسق  زا  رظن  فرص  خیرات  نیا  [ . 311  ] میهدیم رارق  هعلاطم  دروم  تسیرواخ  قارشا  ياقآ  همجرت  نآ  زا  یئاهتمـسق  هک 
همجرت نیا  لصا و  رابتعا  لاـمک  هک  نیا  يارب  ـالبق  دـیامنیم . ناوارف  کـمک  عوضوم  لـصا  نتخاـس  نشور  رد  هک  تسا  یبلاـطم  ياراد 

ردـص نتم و  رد  هک  ار  هکرابم » حاولا  تانایب و   » میوش روآدای  هدـش  كرادـت  غیلبت  یلاع  سالک  صوصخم  هک  ار  يرواخ  قارـشا  ياـقآ 
یسمش لاس 1328  يرما  راثآ  رشن  یلم  هنجل  طسوت  هدش  لیسنتسا  هخسن  اج  نیا  رد  هعلاطم  دروم  هخـسن  میئامنیم . لقن  هدش  جرد  باتک 

هب هک  دوب  نیا  مدوصقم  باتک  نیا  نتـشون  عورـش  زاغآ  زا  : » تسا جردـنم  نینچ  يدـنرز  لیبن  خـیرات  باتک  نتم  رد ص 611  دـشابیم .
باحـصا ریاس  اب  یهاگ  اهنت و  یهاگ  مزاس  خیرات  نیا  همیمـض  مدومن  عامتـسا  هللاءاهب  ترـضح  زا  هک  ار  هچ  نآ  یخیرات  ثداوح  هفاضا 

يدنرز لیبن  تاقالم  تیاکح  هک  دنامن  هتفگان  انمض  ماهتـشاگن ». خیرات  نیا  رد  نم  هک  دندومرفیم  ار  یخیرات  عیاقو  مدشیم و  فرـشم 
رد ابترم  هبنـش  هس  زور  ره  يدنرز  لیبن  دـلیفنالب ، باتک  رد  اهبلادـبع  رتخد  مناخ  یبوط  تیاور  ربانب  هکلب  هدوبن  یهاگ  تیاکح  هللاءاهب  اب 

لیصحت خیرات  نیا  نتشون  هحفـص 509 ] يارب [  ار  تاروتـسد  بلاطم و  رمتـسم  مظنم و  ياهتاقالم  نیا  رد  هتفریم و  اهب  تاقالم  هب  اکع 
هب ار  نآ  دومرف و  دییات  قاروا  نیا  شراگن  هب  ارم  هک  ار  دنوادخ  رکش  : » دسیونیم خیرات  نآ  رد ص 3  شدوخ  هم  هنوگ  نامه  هدومنیم .

. دـندومن هعجارم  ار  قاروا  نیا  دـندومرف و  تیانع  لضفت و  لیلجلا  هسفن  هب  هللاءاهب  ترـضح  هک  تخاس  فرـشم  كراـبتم و  تبهوم  نیا 
اما و  تشگ .» رختفم  زئاف و  شـسدقم  لکیه  لوبق  اضر و  هب  دومن و  تئارق  ار  قاروا  نیا  كراـبم  روضح  رد  یحو  بتاـک  ناـجاقآ  ازریم 

باوج رد  تاملکلارهش 104  كرابم 2  عیقوت  رد  : » تسا جردنم  نینچ  يدنرز  لیبن  خیرات  رد ص 1  صیخلت  همجرت و  نیا  صوصخ  رد 
رداص لیذ  كرابم  نایب  يدنرز ) لیبن  خیرات  صیخلت   ) باتک نیا  رـشن  هب  عجار  هناکرا  هللادیـش  نایئاهب  یلم  یناحور  سدقم  لفحم  لاوس 

نآ رـشن  دناهدومن  همجرت  یـسراف  هب  صیخلت و  يرواخ  قارـشا  بانج  هک  يدنرز  لیبن  خیرات  باتک  زا  یئاهتمـسق  هب  عجار  یلحالا : هلوق 
نیسح ناتساد  ریظن  انیع  یناتساد  افرص  دوخ  عون  رد  روبزم  خیرات  هک  تفگ  دیاب  فاصوا  نیا  مامت  اب  دیدرگ .» ناشترضح  بیوصت  دروم 
لثملا یف  هدرکن  يراددوخ  ینعمیب  وجه و  ياههغلابم  رادخاـش و  ياـهغورد  رکذ  زا  درک  نیـسح  هدنـسیون  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . درک 
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دید نوچ  ناهگان  قدـنخ  زا  عرذ  هن  یـس و  شرپ  زا  دـعب  درپب  یعرذ  لهچ  قدـنخ  کـی  زا  تساوخ  درک  نیـسح  بسا  هک : تسا  هدروآ 
دنکیم رکذ  دراوم  بلاق  رد  اج و  همه  رد  مه  يدـنرز  لیبن  تشگزاب !! دوخ  ياج  هب  ریزگاـن  درپب ، دـناوتیمن  ار  هدـنام  یقاـب  عرذ  کـی 

رهاوج و ار  اهگنـس  دنتـسناوتیم  دـننادرگب . ار  عاضوا  همه  عفد و  ار  همه  دنتـسناوتیم  الا  دـندرک و  اـیالب  لوبق  دوخ  هدارا  هب  یباـب  نارس 
گنت ار  هدـنناوخ  هلـصوح  هک  دـشابیم  تخاون  کی  هلمعتـسم  تاغل  دایز و  يردـق  هب  تالمج  نیا  دـنیامن و  عضاخ  تسود  ار  نانمـشد 

شحوتم و باب  هدنیآ  هب  تبـسن  يو  دوب و  یفخم  ناخرهچونم  لزنم  رد  باب  هک  یعقوم  رد  هک : دـنکیم  لقن  رد ص 198  الثم  دنکیم .
هب ار  اهگنـس  نیا  عیمج  میهاوخب  رگا  هک  هدوـمرف  تیاـنع  یتردـق  نم  هب  دـنوادخ  : » دـیوگیم باوـج  رد  باـب  دـیامنیم  ینارگن  راـهظا 

هتفیرف هتفیـش و  دوخ  هب  ناـنچ  ار  دوخ  راوخنوخ  نانمـشد  منک  هدارا  رگا  دوـشن و  ادـیپ  نآ  لـثم  اـیند  رد  هک  میاـمنیم  لیدـبت  يرهاوـج 
ات ماهدش  راچد  بئاصم  تایلب و  نیا  هب  مدوخ  هدارا  هب  کنیا  نم  دننک . مایق  تماقتسا  صالخا و  تیاهن  اب  نم  تبحم  هار  رد  هک  مزاسیم 
ار دوخ  هک  یـسک  دوشیم . ینعمیب  ساسایب و  کنخ و  ردـقچ  تاعقاو  اب  هارمه  تالمج  نیا  دـینک  هظحالم  دوش .» يرجم  یهلا  ياضق 

یفخم ارچ  سپ  ناج  اقآ  دـسرپب : هحفـص 510 ] تسین [  یـسک  مهاوخیمن !! یلو  منکب  مناوتیم  راـک  همه  نم  دـیوگیم : هدومن  یفخم 
نوعلم دودرم و  یهلا  ياضق  نیا  نایرجم  ارچ  سپ  يدنوادخ  هدارا  تسا و  یهلا  ياضق  امـش  هدـیقع  هب  اهنیا  مامت  رگا  یهگناو  ياهدـش ؟

زا شنانیـشناج  هکنآ  ای  و  داب » رود  هش  زا  سانـسن  نیا  بر  ای  : » دـیوگیم تقو  ریزو  یـساغآ  ازریم  یجاح  هرابرد  هک  اجنآ  ات  دـنوشیم 
رد ار  هعیـش  هک  نآ  ای  دـناوخیم . نیکرپ  نیگرگ  ار  ناخ  نیگرگ  هلمج  زا  ینعی  ار  یهلا  ياـضق  نینچ  نیا  ناـیرجم  يدـنفا  یقوش  هلمج 

رومأم دوخ  قلخ  تیادـه  يارب  ار  يدرف  هک  دوشیمن  شیب  هرخـسم  نانآ  ياناوت  يادـخ  نآ  لامعا  ایآ  دـهدیم و  تفـص  هعینـش  اج  همه 
دهد باذع  تبسانم  نیدب  دیامن و  نوعلم  ار  قلخ  نامه  ادخ  نامه  دعب  دنـشکب و  ار  رومأم  نیا  قلخ  نامه  هک  دنک  يراک  ادخ  یلو  دنک 

يدنرز لیبن  خیرات  رد ص 206  هکنآ  ای  و  دشابیمن . زین  لافطا  روخ  رد  یتح  هک  تسا  تسس  هزمیب و  هاتوک و  ردقچ  بلاطم  نیا  دینیبب 
تاجن و یتشک   » 1  / 5 دیوگیم : باب  هک  دیآیم  نینچ  دنوش ، مق  دراو  دنتساوخیمن  نیرومأم  هکنیا  مق و  رهش  زا  باب  روبع  تبـسانم  هب 

رهـش نیا  هب  هک  مرادیمن  تسود  اصخـش  نم  میامیپیم . هار  نابایب  نیا  رد  امـش  اب  هک  متـسه  نم  تسا  بلاـغ  لـک  رب  وا  هدارا  هک  یـسک 
نوفدـم رهـش  نیا  رد  هک  يراوگرزب  هموصعم  نیا  دنقـساف . ریرـش و  دـننکاس  نآ  رد  هک  یـسوفن  تسا  یثیبخ  رهـش  اجنیا  اریز  موش . دراو 

باب لوق  زا  هدنـسیون  هک  نیا  زا  هتـشذگ  هظحالم  دـنرازیب .» رجاف  قساف  مدرم  نیا  زا  یگمه  شمارگ  دادـجا  شدـنمجرا و  ردارب  تسا و 
اهب دییات  هب  همه  اهنیا  هک  دینکن  شومارف  انمض   ) دنکیم دادملق  ریرـش  رجاف و  قساف و  ار  همه  هدنار و  بوچ  کی  هب  ار  يرهـش  لها  همه 

تسناوتیمن ایآ  دنک  لدبم  تسود  هب  ار  نمشد  دیامن و  لیدبت  رهاوج  هب  ار  هزیرگنـس  دناوتیم  هک  یـسک  دنکیمن  رکف  تسا ) هدیـسر 
، تسا رتناـسآ  مادـک  دـهد ! رارق  دوـخ  یهلا »  » فـطل تمحرم و  دروـم  ار  اـهنآ  دراو و  رهـش  نادـب  هدوـمن و  درم  کـین  ار  ناقـساف  نـیا 

ماـمت باـب  هب  اـهینکارپ  نخـس  هنوگنیا  نتخاـس ؟ لدـبم  یبوخ  صخـش  هب  ار  يدـب  ناـسنا  اـی  ندرک و  لیدـبت  رهاوج  هب  ار  هزیرگـنس 
ام دوصقم  رگا  و  : » دیوگیم یـسربط  هعلق  رد  ص 398 )  ) سودق هلمج  زا  دـنراد ، یئاهتردـق  نینچ  کی  ره  زین  نادـیرم  هکلب  دوشیمن 

هوق میدنامیمن  هعلق  نایم  زورما  ات  زگره  میهدب  داهج  نالعا  مینک و  هبلغ  رافک  رب  هحلـسا  روز  هب  میروایب و  تسد  هب  یتسایر  هک  دوب  نآ 
رد هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  باحـصا  دننام  ام  لاح  میدشیم . بلاغ  اهتما  همه  رب  هک  دوب  يروط  هب  هحلـسا  تردق  باحـصا و 

میدرکیم روبجم  ار  دوخ  نانمشد  میدیشکیم و  ریشمش  لوسر  ترـضح  هحفص 511 ] دننام [  میتشاد  يدوصقم  رگا  تسا  مایا  هتـشذگ 
روشک و رد  لـالتخا  داـجیا  دوب و  گـنج  يارب  هلعق  رد  تارـضح  عاـمتجا  سفن  هک  نآ  لاـح  و  دـننک .» توعد  لوبق  دـنوش و  نموـم  هک 
هب ار  عوضوم  نیا  دندشیمن  عافد  هب  روبجم  هتشگ و  يراوتم  یفخم و  دنتفریم و  ياهطقن  هب  کی  ره  الا  تموکح و  رب  رما  ندرک  راوشد 

تـسا درک  نیـسح  لکـش  هب  ای  نآ  بلاطم  هک  تسا  باتک  یفرعم  مدوصقم  اجنیا  رد  درک  میهاوخ  هعلاطم  دوخ  ياـج  رد  هناگادـج  روط 
اهب هب  ای  تسین و  یباب  هک  سک  ره  الثم  یناحور  ملع و  ملاع  رد  تسا  یمزر  همانمتـسر  کبـس  هب  ای  ینعمیب و  یلاـخوت و  بلاـطم  ینعی 

هدوب یصخش  ادتبا  زا  انامه  دوشیم  نایباب  هگرج  دراو  هک  يدرف  ره  یلو  تسا  رجاف  قساف و  داوسیب و  ورتشز ، یصخش  هدرواین  نامیا 
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لثم تسرد  دوشیم  عضاخ  باب  دزن  هیلاع  تاماقم  نیا  همه  اب  دـعب  تقو و  ياملع  ملعا  زا  هدیدنـسپ و  تافـص  هدـیمح و  قـالخا  ياراد 
هب قیرط  نیا  زا  دهدیم و  نتـشک  هب  متـسر  تسد  هب  ار  وا  اجکی  سپـس  دنکیم و  گرزب  دیاتـسیم و  اهتدم  ار  سوبکـشا  هک  همانمتـسر 
هب رظن  زین  باب  ندرک  گرزب  زا  تسا و  کبـس  نامه  هب  لـیبنز  راـک  مه  اـجنیا  رد  دزاـسیم  رگهولج  ار  متـسر  یگرزب  میقتـسمریغ  روط 

دیحو یتقو  الثم  عیاقو : حرش  رد  لیبن  اهب و  فاصنا  هجرد  تسا . هدوب  اهب  رشبم  یگرزب  یـصخش  نانچ  دیوگب  هک  دراد  اهب  ندرک  گرزب 
نینچ ریگتسد و  هدوب  یتلایا  تموکح  هب  يرهش  تموکح  زا  هجو  ناموت  رازه  جنپ  لاقتنا  رومأم  هک  ار  یتلود  دصاق  کی  دهدیم  روتـسد 

يدـنرز لیبن  دوخ  لوق  هب  هکنآ  لاح  و  دنتـشک ! ار  وا  دوب  يدـب  صخـش  نوچ  دـسیونیم : يدـنرز  لیبن  دنـشکیم  ار  یعاـفدالب  صخش 
هدرب تموکح  هب  ریـسا و  یباب  رفن  کی  همـصاخم  نیح  رد  ناجنز  ياـیاضق  رد  یتقو  یلو  هوب  مکاـح  داـمتعا  دروم  راـتفگشوخ و  يدرم 

ص 564  ) رد وا  نیلتاق  یمحریب  يرگیـشحو و  وا و  تیمولظم  رد  دنکیم  یئاسرف  ملق  هحفـص  کی  يدنرز  لیبن  دوشیم  هتـشک  هدـش و 
اهب و ندرک  گرزب  شدوصقم  فده و  مامت  هدش  هتشون  وا  تائاقلا  هب  اهب و  روتـسد  هب  هک  يدنرز  لیبن  خیرات  دهدیم . نخـس  داد  لیبن )

رطاخ هب  همه  هتـشاگن  نایباب  يایاضق  زا  هچنآ  هدوب و  یهلا  یـصخش  هجوت و  دروم  اهب  ادتبا  زا  دـهد  ناشن  ات  تسا  هدوب  وا  يارب  تاغیلبت 
خیرات نیمه  رد  شدوخ  صخـش  تیاکح  قبط  رب  يدـنرز  لیبن  هک  تشاددای  هب  دـیاب  یلک  روط  هب  تسا . هدوب  اهب  يارب  هار  ندرک  راومه 

اهب هناخ  مدختسم  مولعم  رارق  هب  مه  یناپوچ  زا  دعب  هدومنن و  بسک  یتالیصحت  نآرق  تئارق  داوس  زج  هدوبن و  شیب  یناپوچ  يدنرز  لیبن 
... دوب نیشنرداچ  ناسارخ  میلقا  رد  يرهاط و  لیا  زا  مردپ  : » منکیم ص 433 لقن  وا  دوخ  زا  كردم  ناونع  هب  ار  لیذ  روطس  تسا ، هدوب 

اهنیا زا  رتشیب  هک  مدوب  لیام  انطاب  متشاد  يداوس  رصتخم  دوب و  ینابش  نم  لغش  مدش  دلوتم  دنرز  رد  رفص 1247   18 هحفص 512 ] زور [ 
نآ زا  يدایز  تمـسق  مدـناوخیم و  ار  نآرق  قایتشا  تیاهن  اب  دـشیمن  لصاح  نم  يارب  وزرآ  نیا  مدوب  ناـپوچ  نوچ  یلو  مناوخب  سرد 

دندرکیم وگتفگ  مه  اب  دندوب  هتسشن  رفن  ود  میرک  طابر  دجسم  رد  يرجه  لاس 1263  زورون  زور 12  متشاد ... ظفح  زا  ار  دیجم  باتک 
لقن ار  باب  ترضح  تشذگرـس  عیمج  دوخ  قیفر  يارب  صخـش  نآ  مدش ... انـشآ  باب  اب  زور  نآ  زا  مداد و  شوگ  اهنآ  يوگتفگ  هب  نم 

ار لیـصفت  نیا  هک  نم  درک ... زورب  یبیاجع  هچ  دش ؟ رهاظ  وا  زا  تمارک  هچ  دومرف ... مایق  توعدب  ترـضح  نآ  روطچ  هک  تفگ  درک و 
مدرکیم سح  روط  نیا  دشاب  هتـشاذ  ذوفن  تردق  نیریاس  هب  تبـسن  همه  نیا  رفن  کی  دوشیم  روطچ  هک  مدرک  بجعت  یلیخ  مدینـشیم 
یناشیرپ راثآ  مردپ  متـشگرب  دنرز  هب  میرک  طابر  زا  متـسه  یباب  مه  نم  هک  مدرکیم  لایخ  هدنکفا و  وترپ  نم  حور  هب  بابدیـس  رون  هک 

سرد نم  هب  نآرق  هک  مدوب  يدیـس  درگاش  نم  مایا  نآ  رد  مورب ص 428  ناشاک  هب  مدش  روبجم  دید ... نم  تروص  رد  بارطـضا  رکف و 
ترضح هب  هک  یسک  هک  مدیسرپ  وا  زا  دیدرگ ... مق  دراو  مدوب  شرظتنم  يربصیب  تیاهن  اب  هک  ار  هراوز  لیعمـسا  دیـس  دادیم ص 449 

تـسا بجاو  نینمؤم  همه  رب  دنیامرفیم  باب  ترـضح  دومرف  هدش  بجاو  نینمؤم  هب  یبلاطم  هچ  دنکب و  دـیاب  مادـقا  هچ  دوش  نموم  باب 
رهـش نیمه  رد  الاح  وت  دومرف  مناسرب . ناردـنزام  هب  ار  دوخ  هک  ملیام  نم  متفگ  دـنورب . ناردـنزام  هب  سودـق  بانج  تدـعاسم  يارب  هک 

زا یلو  مدـش  رظتنم  یلیخ  نم  دـسرب ، ربخ  نارهط  زا  ات  نک  انـشآ  كرابم  رماب  تسوت  لاس  نس و  هب  هک  ار  كاکح  هللاحـتف  ازریم  ناـمب و 
ربخ هک  میدوب  ناردنزام  هب  هجوت  ددص  رد  مدید ... ار  لیعمسا  دیس  نارهط  رد  مورب ... نارهط  هب  هک  متفرگ  میمـصت  دیـسرن  يربخ  نارهط 

رد منک ... تعجارم  نارهط  هب  داد  هزاجا  نم  هب  دش و  یـضار  مردپ  مدرک ... تعجارم  دنرز  هب  دـندش ... دیهـش  همه  هعلق  باحـصا  دیـسر 
ترـضح درب  هللاءاهب  ترـضح  لزنم  هب  ارم  دـمحا  ازریم  زور  کـی  مدـش ... انـشآ  باـب  ترـضح  ناوریپ  اـب  دـمحا  ازریم  هلیـسو  هب  نارهط 
اهبلادبع هحفص 513 ] ترضح [  مدرک  تاقالم  هک  ار  یـسک  لوا  كرابم  لزنم  هب  دورو  نیح  رد  دنتـشاد  لاس  شـش  مایا  نآ  رد  اهبلادبع 

راچد داتفا  وا  هب  ممـشچ  نوچ  مدـش  وربور  ییحی  ازریم  اـب  قاـطا  ناـمه  رد  دـندومرف ... دـمآ  شوخ  نم  هب  یئورـشوخ  مسبت و  اـب  دـندوب 
دنهدیم تبسن  وا  هب  هک  یماقم  راوازس  دراد  نایب  وگتفگ و  رد  هک  یعضو  نیا  اب  تبیه و  نیا  اب  صخـش  نیا  مدید  اریز  مدیدرگ  تشهد 

هب ار  اـقآ  زورما  امـش  دـندومرف  نم  هب  هدروآ و  فیرـشت  میلک  ياـقآ  موـش  دراو  ییحی  ازریم  قاـطا  هب  متـساوخیم  هک  مود  هـبترم  تـسین 
نتفر يایهم  مدرک و  لوبق  يداش  رورس و  لامک  اب  نم  هتفر ... رازاب  هب  هللاءاهب  ترـضح  مداخ  رایدنفـسا  اریز  دیناسرب  حلاص  ازریم  هسردم 
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هب نوچ  دندوب  لالج  لامج و  تیاهن  رد  دنتـشاد  ربرد  يرازه  هبج  رـس و  رب  هالک  دندروآ  فیرـشت  مظعانصغ  ترـضح  مدـید  هک  مدوب 
ییحی ازریم  هب  اجنآ  رد  متشگرب و  هللاءاهب  ترضح  لزنم  هب  اروف  نادرگرب ... لزنم  هب  ارم  ایب و  رصع  تقو  دندومرف  نم  هب  میدیسر  هسردم 
روایب نم  يارب  ریگب و  دوز  ار  شباوج  هدب  هللاءاهب  ترـضح  هب  ار  ذغاک  نیا  ردص و  هسردم  هب  ورب  تفگ  داد و  نم  هب  يذـغاک  مدروخرب 

لیبن ینعی  تسا  لبق  بلاطم  دـیوم  هک  تسا  باتک  زا  هنومن  روطـس  نیا  دوشیم  هظحالم  هک  يروط  هب  مداد .» ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  نم 
ملاع رد  دـعب  ددرگیم . گـنج  یـسربط و  هعلق  هب  نتفر  هب  رومأـم  دوخ  نـالاسمه  اـب  دوشیم و  باـب  هب  نموم  داوسیب  هلاـس  ناپوچ 16 

هتفریمن اهب  راب  ریز  نوچ  اهب  ردارب  ییحی  دوشیم و  لامج  لالج و  تیاهن  بحاص  تسا  اهب  رسپ  نوچ  هلاس  شش  لفط  اهب  هناخ  يرکون 
يدرف يدـنرز  لـیبن  هک  تسا  موـلعم  ددرگیم . رگهوـلج  روآتشهد  شعـضو  تئیه و  هدوـب  لـئاق  یلالقتـسا  تیـصخش و  دوـخ  يارب  و 

رارقا هب  هدوب و  اهب  تآاقلا  نآ  نتم  نوچ  دراد  يدنرز  لیبن  خیرات  هک  یبیاعم  همه  اب  یلو  تسا . هتـشون  یـشیامرف  خیرات  هدوب و  سولپاچ 
. دراد ار  تیدنس  شزرا و  لامک  هعلاطم و  يارب  هدیسر  اهب  صخـش  بیوصت  هب  نآ  یمامت  یئاهب  رادتیحالـص  عجارم  بیوصت  هدنـسیون و 

زاوآ اب  ار  نآ  یهاگ  هک  اجنآ  ات  دشابیم . یهلا  تایآ  مکح  رد  نایئاهب  يارب  هدوب و  اهبلادـبع  ملق  هب  هک  تسا  حایـس  هلاقم  رگید  خـیرات 
بلاـج هدروآ و  ریرحت  هتـشر  هب  وا  ندرک  گرزب  ردـپ و  عـفن  هب  تاـغیلبت  ماـجنا  يارب  هک  تسا  يرـسپ  ملق  زا  مـه  نـیا  دـنناوخیم . مـه 

تروصنیا رد  اریز  صاخشا  هن  دوش  هتـشون  یمداکآ  طسوت  دیاب  تسا  یگرزب  ملع  هک  خیرات  : » دیوگیم یماقم  رد  وا  دوخ  هک  تساجنیا 
یلو هدش  رکذ  سدـقا  باتک  زا  جراخ  رد  هچرگا  ینعی  دریگ » رارق  یـصخش  هحفـص 514 ] تاساسحا [  ریثاـت  ذوفن و  تحت  تسا  نکمم 

اهبلادـبع و هک  تسا  باتکلا » ما   » سدـقا نامه  نیا  تسا و  سدـقا  باتک  رد  هجردـنم  بلاطم  رابتعا  نامه  دـجاو  تیمها و  نامه  ياراد 
نینمؤم ریغ  هجوـت  راـظنا و  زا  نآ  ياـفتخا  رد  رودـقملایتح  دراد  هک  يدودـح  زا  جراـخ  هناـگچب و  بلاـطم  تبـسانم  هب  يدـنفا  یقوـش 

دروـم هک  هریغ  و  حاوـلا » هعوـمجم   » و بوـبحم » هیعدا   » هلمج زا  تسا  اـهب  راـثآ  رگید  و  دـناهدرک . يراددوـخ  نآ  همجرت  زا  هدیـشوک و 
لقن امـش  يارب  مراد  رطاخ  هب  ار  هچنآ  بتک  نیا  زا  هک  موش  روآداـی  ار  هتکن  نیا  انمـض  میهدیم . رارق  تیئاـهب  یفاکـش  دـبلاک  هدافتـسا 

تـسا تضهن  نیا  ندوب  ساسایب  رب  لاد  دوجوم و  بتک  ریاـس  اـهباتک و  نیا  رد  هک  ار  يراـثآ  دـهاوش و  ماـمت  مهاوخب  رگا  اریز  منکیم 
نرق نیب  ینعی  کیرات  نورق  ای  یطـسو  نورق  هب  فورعم  لاس  رازه  یط  لاح  ره  هب  دوش . سیونور  اددجم  بتک  نیا  مامت  دیاب  میئامن  لقن 
دکار تیحیـسم  یناحور  ياسؤر  عنم  تلع  هب  دوب  هدـش  عورـش  ناینانوی  طسوت  هک  يرنه  یملع و  تاـعبتت  يدـالیم  مهدراـهچ  مراـهچ و 
یطخ بتک  یخرب  ندروآ  تسدهب  اـب  هدومن و  شناد  تیمها  هجوـتم  ار  ناـیئاپورا  یـضعب  اـپورا  رد  ناـینامثع  ذوـفن  هکنیا  اـت  دوـب  هدـنام 

يریگیپ ار  امدـق  هتـشون  يرنه  یملع و  تاـقیقحت  تاـعبتت و  هتـشر  هدرک و  هراـپ  ار  تراـسا  ریجنز  هک  تـشاد  نآ  رب  ار  يدارفا  مـکمک 
رفن هس  فلتخم  هتـشر  هس  رد  نیون  تضهن  نیا  نیلماـع  دعتـسم و  صاخـشا  نیب  رد  دوشیم . عورـش  سناـسنر  هک  تساـج  نیا  دـنیامن و 

راعشا بلاق  رد  ار  دوخ  راکفا  دومن و  لمع  يرتشیب  طایتحا  اب  هک  اهنآ  زا  یکی  دناهدش . هتخانـش  صخاش  هدومن و  لصاح  رتشیب  تیفورعم 
ینید و راکفا  رد  يدایز  ددـجت  یکی  هک  رگید  رفن  ود  یلو  يدـالیم )  1304  - 1348  ) دوب سنارولف  لها  زا  یئایلاتیا  اکارتپ »  » داد هعاـشا 

دندومنیم يدج  تاغیلبت  اهنآ  هعسوت  يارب  دنداد و  داهنشیپ  دارفا  تاواسم  یـسایس و  يداصتقا و  متـسیس  رد  ار  يرثوم  تالوحت  يرگید 
نارازه نت و  ود  نیا  دنتشک ، نایادخ  اب  تیدض  ناونع  هب  ار  طارقس  هک  یناسک  نامه  نانیشناج  هیقب  دندمآ  راتفرگ  طارقس  تشونرـس  هب 

. دندومن مادعا  هب  موکحم  ریفکت و  حیـسم  ردام  میرم  ینعی  ادخ  ردام  حیـسم و  شرـسپ  ردپ و  يادخ  اب  تیدـض  ناونع  هب  ار  ود  نآ  لاثما 
مادعا ( Ricardo II  ) هاش صخش  رهـش و  نایعا  روضح  رد  ناتـسلگنا  رد  رد 1381  هک  ( Jan Ball  ) یمود و  ( Jan Huss  ) یلوا
كارپ تقو  روهشم  مهم و  هاگشناد  فورعم  داتـسا  سیئر و  تسیزیم و  يدالیم  ياهلاس 1373 و 1415  نیب  هک  سوهنوژ  اما  دـیدرگ .

زا یکی  دندینازوسیم ، هدنز  ار  نیموکحم  لیبق  نیا  هنوگچ  هک  دیاهدید  یئاههنحص  ملیف  رد  امش  هک  يروط  هب  دوب ، یکاوالـساوکچ  رد 
و هحفص 515 ] هتخاس [  راوتسا  یگرزب  ریت  نایم  رد  هتشابنا و  مه  يور  ینادیم  رد  ار  مزیه  ياههدنک  هک  دیروایب  رطاخ  هب  ار  اههنحص  نآ 
فوخم و یسب  ياهدیمهف  ناسنا  ره  يارب  هک  هنحص  نیا  ياشامت  يارب  دنشاب  هدش  هدامآ  ینشج  رد  تکرـش  يارب  یئوگ  يریثک  تیعمج 
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صاخشا دنشابیم . وا  هدش  بابک  تشوگ  يوب  مامشتسا  وا و  ندش  هتخوس  ندید  موکحم و  ندروآ  رظتنم  هدش و  عمج  تسا  كانتشحو 
لخادم زا  یکی  زا  هکنآ  ات  دناهتفرگ  رارق  دوخ  صوصخم  یهاگیاج  رد  کی  ره  رادقرب  قرز و  ياهسابل  اب  تیناحور  تلود و  هبتریلاع 

سکع بیلـص و  نمـضتم  دیاقع  شیتفت  مکاحم  صوصخم  ياهقریب  اهملع و  اب  دوخ  صوصخم  ياهسابل  اب  یناحور  دارفا  یعمج  نادیم 
رثا رب  ار  وا  رازن  فیحن و  ندب  ینیتسآ  نودـب  هراپ  ینوگ  هک  یلاح  رد  موکحم  اهنآ  بقع  رد  دـنوشیم و  رهاظ  اهفـص  رد  هریغ  حیـسم و 

وا شوـگ  هب  زوـنه  رگید  یناـحور  يدارفا  هک  یلاـح  رد  تـسا  تـکرح  رد  هـنهرب  ياـپ  شفک و  نودـب  هدـیناشوپ  هـلمحتم  ياـههجنکش 
ناـنکراک و ریاـس  اـهنآ  بقع  رد  هرخـالاب  دـبلط و  شزرمآ  دـنک و  هبوـت  هتفگ  هک  یئاـهرفک  زا  هک  دـننکیم  روـبجم  ار  وا  دـنناوخیم و 

يارجا زا  دعب  دندش . دراو  دوخ  هژیو  تمظع  لالج و  اب  هجوت  بلاج  صوصخم  ياهسابل  اب  کی  ره  هراوس  همکحم  ياضعا  ناگتـسباو و 
بلق و تواسق  تیربرب و  لامک  اب  مأوت  تیناحور  تیاهن  رد  اهرکذ  اهتاجانم و  اهاعد و  تیموکحم و  مکح  ندـناوخ  دایز و  تافیرـشت 

ریظن نت  رازه  صخش و  نیا  دنناسریم . ناقاتشم  ماشم  هب  ار  موکحم  هدش  هتخوس  تشوگ  يوب  هدز و  اهمزیه  هب  ار  شتآ  هلعـش  تیـشحو 
قباـطت یـسررب و  یناداـن و  تراـسا و  ریجنز  ندرک  هراـپ  تضهن  دـندش و  تاـموهوم  تاـفارخ و  اـب  تفلاـخم  رد  تماقتـسا  یناـبرق  نیا 

راکفا رد  دیدج  تضهن  سسوم  ناونع  هب  یللملانیب  خیرات  رد  هک  صخش  نیا  دناهدومن . تیوقت  ینابیتشپ و  لقع  ملع و  اب  ار  تاعوضوم 
میمعت تافالتخا و  گنج و  عنم  حلص و  صوصخ  رد  یلاع  راکفا  هتشر  کی  زا  هتـشذگ  تسا  فورعم  سناسنر  هرود  عورـش  رد  یبهذم 

يرایسب لیثامت و  روص و  ندیتسرپ  نویناحور و  هضحم  هطلـس  دارفا و  تیموصعم  تازجعم و  عوضوم  اب  دادیم ، رـشن  هک  یمومع  فراعم 
نارادفرط تسنادیم . قطنم  ملع و  هدیقع و  رکف و  يدازآ  فلاخم  دومن و  یقلت  دودرم  ار  اهنآ  درک و  تفلاخم  تیحیـسم  دئاوز  زا  رگید 

یکی هک  ار  كارپ  سوهنوژ  يو  زا  دعب  لاس  هن  هتبلا  دـندیناسر  هغلابم  هب  ار  راک  شراکفا  راشتنا  میلاعت و  رد  دنتـسشنن و  ياپ  زا  وا  راکفا 
نیا لاح  ره  رد  دندرک . دوبان  یلک  هب  ابیرقت  تشذگیم  نآ  سیسأت  نامتخاس و  زا  لاس  دصتفه  هدوب و  تقو  گرزب  مهم و  ياهرهـش  زا 

هب دندرک و  یئاسرف  ملق  نوگانوگ  لاکشا  هب  اهنآ  نوماریپ  يردتقم  گرزب و  ناگدنسیون  دعب  و  دومن . راشتنا  هب  عورش  نآ  ریاظن  راکفا و 
رارق داقتنا  دروم  ار  تیحیـسم  ینید  تادـقتعم  زا  يرایـسب  ندوب  ساسایب  هریغ  تاثحابم و  اـهوگتفگ و  ناتـساد ، هلاـقم ، باـتک ، تروص 

هحفـص زا [  هک  يروط  هب  تفرگ  رارق  ریفکت  دروم  هک  تسا  يدـالیم )  1778  - 1694  ) يوسنارف رتلو  اهنآ : نیرتروهـشم  هلمج  زا  دنداد 
یتقو هک  تشذگن  يرید  یلو  دـش  هتـشاذگ  هعیدو  هنایفخم  یلحم  رد  رتلو  دـسج  هدـش ، يراددوخ  شدـسج  نفد  يارب  نیمز  نداد  [ 516

یمـسر نیفدـت  دـش و  عقاو  هسنارف  فورعم  بالقنا  دـیدرگ ، روراب  يدازآ  لوصح  تراسا و  ریجنز  ندرک  هراپ  يارب  وا  راکفا  تاـغیلبت و 
رد تفگیم  رتلو  دـندومن . تکرـش  رفن  رازه  دصـشش  بیرق  عییـشت و  رفن  رازهدـص  تافیرـشت  نیا  رد  دناهتـشون  دـمآ . لمع  هب  وا  هزانج 

همادا زونه  هک  تسا  لاـس  دراد 1700  هک  یتافرخزم  تالمهم و  همه  دوجو  اـب  اریز  هعیبطلاءارواـم  یهلا و  تسا  ینید  تیحیـسم  تقیقح 
هکنآ يارب  طقف  هکلب  دنزیهرپب  دب  لامعا  زا  دنـسرتب و  ادخ  زا  هک  نآ  روظنم  هب  هن  دناهدرک  تاموهوم  تافارخ و  هب  دـقتعم  ار  مدرم  دراد .
یکی يدالیم )  1804  - 1724  ) یناملآ تناک  دنزرون . تنایخ  نانادب  هتشاد و  هتشاگن  ظوفحم  ار  ناشیا  عفانم  دنـسرتب و  اهنآ  صخـش  زا 

. دوب هاگشناد  رد  تمکح  هفسلف و  داتسا  تشاد و  یبهذم  دیدش  تابـصعت  ادتبا  هک  دوب  یـصخش  وا  تسا . يرکفنـشور  ناینابرق  زا  رگید 
مادام زین  تاجانم  میئامن و  نانیمطا  اهنآ  نیلقان  تداهش  هب  مناوتیمن  اریز  دوش  ینید  تیناقح  رب  یلیلد  دناوتیمن  هزجعم  تفگیم : تناک 

نویناحور ذوفن  زا  مکمک  برغ  رد  مینیبیم  هک  يروط  هب  دـشابیم . هدـیاف  زا  یلاـخ  لـصاحیب و  تسا  تعیبط  نیناوق  رییغت  شفدـه  هک 
نـسرفج هک  اجنآ  ات  دـنیامن  یمادـقا  تاـفارخ  تاـموهوم و  نیفلاـخم  نیرکفتم و  مادـعا  ریفکت و  هب  دنتـسناوتیمن  رگید  هدـش و  هتـساک 

نانآ تالذـتبم  نویناحور و  اب  شیاهتفلاخم  مامت  دوجو  اب  دوب  اکیرمآ  یـساسا  نوناق  هدنـسیون  هک  يدـالیم )  1826  - 1743  ) یئاکیرمآ
دازآ يرحت  قطنم و  لقع و  تفگیم  وا  دـیدرگ . لئان  زین  اکیرمآ  يروهمج  تساـیر  هب  یتح  هک  تشاد  یبوخ  ههجو  تیبوبحم و  ناـنچ 

میتسه لوئسم  ادخ  ربارب  رد  طقف  ام  ینادجو  روما  رد  لوعجم -  نایدا  صخشم  لماوع  اهنت  دنتاهابتـشا و  زا  يریگولج  هار  هناگی  تقیقح 
هب مه  رتمیتناس  مین  زونه  دناهتـشک و  ار  لافطا  درم و  نز و  زا  هانگیب  صاخـشا  اـهنویلیم  داـحتا  تدـحو و  ماـن  هب  نایحیـسم  وا -  قلخ  هن 
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مین ناگناوید و  هب  نامدرم  مین  لیدـبت  دـشابیم  هچ  داحتا  تدـحو و  نیا  زا  دوصقم  ایآ  دـناهدومنن  تفرـشیپ  داحتا  تدـحو و  نیا  فرط 
رد یلو  دوشیم  هدید  هیاپدنلب  یقالخا و  بلاطم  یـضعب  دنهدیم  تبـسن  حیـسم  هب  ناسیونهرکذت  هک  یبلاطم  نیا  رد  ناراکایر ؟ هب  رگید 

تساهنآ هدنیوگ  يدایش  یناطالراش و  زا  هناشن  هک  دنشابیم  لمهم  ینعمیب و  رایسب  هدوب و  لهج  زا  یشان  هک  یبلاطم  دنرایسب  لاح  نیع 
هک سلوپ »  » هراـبرد هرخـالاب  تسا و  دـحاو  صخـش  کـی  زا  رداـص  بلاـطم  نیا  يود  ره  میئوگب  هک  تسین  یندرک  رواـب  هک  يروـط  هب 
هحفص 518 ] دیناشک [ . یهابت  یبارخ و  هب  ار  حیسم  هفسلف  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  دیوگیم  دشابیم  تیحیسم  جورم  یقیقح و  سسوم 

دنیوریم فلع  نوچ  يربمغیپ  نایعدم  هک  يرصع 

پاچ و تعنـص  هک  یتالیهـست  تلع  هب  فلتخم  تاقبط  زا  يرتشیب  دارفا  ناـیم  رد  نآ  خوسر  ملاـع و  رـسارس  رد  راـکفا  لـیبق  نیا  هعاـشا 
تاـیدام ملع  دـنرادرب و  تسد  ناـیدا  يوریپ  زا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  یعمج  مومع  شور  راـکفا و  رد  یمهم  تارییغت  دومن ، مهارف  دـیارج 
دنتـسناد حالـص  مه  یـضعب  دندیـشک . رانک  یمـسر  بهاذم  زا  ار  دوخ  دناهدومن و  هدیقع  زاربا  دوخ  امـسر  هتـسد  نیا  دنریذپب . ار  هفرص 
یبلطهاج سح  دندوب و  رادروخرب  دارفا  رد  ذوفن  تردـق  شوه و  زا  هک  درم  هچ  نز و  هچ  مه  يدارفا  نایم  نیا  رد  دـننک . رایتخا  توکس 

نیوانع یهاو و  ياهاعدا  اب  دننارتسگ و  يدایش  رازاب  دنتفایم  رکف  هب  دندوب  هدشن  نآ  ءاضرا  نیمأت و  هب  قفوم  عامتجا  رد  یلو  دنتشاد  مه 
هزادـنا هب  اج  همه  رد  هشیمه  هک  ار  روابدوز  حولهداس و  ياهدـع  دـنزادرپب ، تاماهلا  یحو و  تایلجت و  لوصو  ادـخ و  اـب  هطبار  یلاـخوت 

زرط نادایـش  هنوگ  نیا  دنـسرب . ناشفادـها  هب  هناراکبیرف  هناروزم و  هدرک و  ذوفن  هار  نیا  زا  دـنیامن و  عمج  دوخ  رود  دوشیم  تفای  یفاک 
دنتباث لوق  نیا  رب  رفن  اهنویلیم  زونه  ارچ  هدوب  ادـخ  رـسپ  حیـسم  هک  هدوب  غورد  رگا  دنخـسار و  هدـیقع  نیا  رد  زونه  هدوب و  نیا  ناـشرکف 

هب یـسک  ره  رکف  نیا  زا  میناسر ، مه  هب  نادـیرم  یفاک  هزادـنا  هب  تسناوت  میهاوخ  مییامن  ماهلا  یحو و  لصو  ياعدا  رگا  مه  ام  نیارباـنب 
ناحولهداس ماـک  هب  دـیئور و  نیمز  يور  زا  فلع  دـننام  يربمغیپ  یعدـم  تفگ  ناوتیم  هک  يروط  هب  درکیم ، يرمغیپ  ياـعدا  تلوهس 

زا هدایز  صاخـشا  لیبق  نیا  زا  هک  تسا  ینرق  يدالیم  مهدزون  نرق  دش ، دیدش  تخـس  مهدزون  نرق  رد  دنور  نیا  اصوصخم  دـمآ  شوخ 
نتخاس هب  هدومن و  ینابر  تاماهلا  یحو و  لوصو  یهلا و  تیرهظم  ياعدا  هک  میدوب  یصخش  دهاش  هشوگ  ره  رد  دندیسر . روهظ  هب  دح 

رفن دنچ  هنومن  طقف  دوشیم  بلطم  يزارد  ثعاب  ناشیا  یمامت  رکذ  رایـسب و  نانآ  دادعت  نوچ  هتخادرپ  لقتـسم  تالیکـشت  دیدج و  نید 
هک یتالیکشت  یفرعم  يارب  یـسراف  رد  ام  هک  تسا  تسرد  هک  نیا  مینک و  هفاضا  تسا  مزال  مه  ار  هتکن  کی  انمـض  میربیم . مان  ار  اهنآ 

تقیقح رد  یلو  نید  زا  هبعـش  ینعی  هقرف  لقتـسم  تالیکـشت  ینعی  نید  یکی  میراد  ظفل  ود  دـهدیم  یهلا  تاماهلا  هب  مهلم  یعدـم  کی 
نیا رد  میئوگب  میهاوخیم  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  تسین  دوجوم  صاخشا  هتسد  ود  نیا  نیب  یتوافت  دنرادن و  یقرف  یلک  رظن  زا  نایعدم 

یعدـم رـشب  تاجن  يارب  ار  وا  طسوت  ندـش  هدـیزگرب  ادـخ و  اب  هطبار  نتـشاد  هدومن و  یهلا  تاـیلجت  لوصو  ياـعدا  يرایـسب  دارفا  نرق 
ینعم نیا  رد  یئاپورا  ياهنابز  رد  هک  اجنآ  ات  دنشاب ، هتخادرپ  هبعش  هقرف و  لیکشت  هب  ای  دنـشاب و  هتخاس  لقتـسم  نید  هاوخ  الاح  دناهدش ،

 ] رد  Religion یناملآ رد   Religion هسنارف رد   Religion یـسیلگنا نابز  رد  الثم  توافتم : ظفلت  هب  تسا  دوجوم  تغل  کی  طقف 
یلر ابیرقت  اهنآ  یمامت  ظـفلت  هک   Religio نیتال نابز  رد  هرخـالاب  یئایناپسا Religion و  رد   RELIGIAO یلاغترپ هحفص 519 ]

ای کیلوتاک  دیوگیم : باوج  رد  وا  و  تسیچ ؟ امـش  نیژ  یلر  دنـسرپیم  فرط  زا  دوشیم  صاخـشا  اب  هک  یئاههبحاصم  رد  تسا . نیژ 
هقرف و هبعش و  ینعم  هب  هک  یسیلگنا  یلاغترپ و  بیترت  هب  تسیچ  امش   Sect ای  seita دنسرپیمن هاگچیه  هریغ و  يدوهی و  ای  ناتستورپ 

ربمغیپ چـیه  مالـسا  يدوهی و  یتشدرز و  ناـیدا  نیـسسؤم  زج  تقیقح  رد  دوریم و  راـک  هب  زین  ناـیدا  تابعـش  يارب  یهاـگ  تسا و  هریت 
. دـناهدرک مایق  اهمرفر  تاحالـصا و  ناونع  هب  ـالک  هیقب  هتـشادن و  روظنم  صوصخ  هب  نیناوق  عضو  هار  زا  ار  یلقتـسم  تالیکـشت  يرگید 

دئاز ار  اهزیچ  یضعب  اهنت  تیحیسم  رد  هک  یناتسترپ  سسؤم  رتول  لثم  انیع  درکن ، عضو  یصوصخم  نوناق  هدعاق و  هنوگ  چیه  حیسم  الثم 
چیه تیدوهی  رد  تساوخیمن  زین  حیسم  دیمعت ، لسغ  تافیرشت  لکـش  ای  لیجنا و  همجرت  عنم  ای  اسیلک و  رد  لیثامت  روص و  لثم  تسناد 
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لـسغ ندرکن و  هنتخ  هبنـشکی و  تیاکح  دـنک  ادـج  تیدوهی  زا  ار  نآ  دزاسب و  یلقتـسم  نید  هکنیا  يارب  سلوپ  دـیامن . هفاضا  هزاـت  زیچ 
دنیوگب هکنیا  يارب  نایئاهب  الاح  دوب . هدومنن  رارقرب  ار  یصاخ  تاررقم  هدرکن و  عضو  ینوناق  هنوگ  چیه  حیسم  الا  دروآ و  شیپ  ار  دیمعت 

لظ رد  نیریاس  هدروآ و  لقتـسم  نید  وا  هک  دـنروآیم  لیلد  هدوب  لقتـسم  زاتمم و  یهلا  تالیلجت  رهاظم  تلاسر و  نایعدـم  ریاس  زا  اـهب 
لظ رد  هتشادن و  لقتسم  عرش  مه  حیسم  تروص  نیا  رد  متشون  هکيروط  هب  ساسایب و  تسا  یبلطم  نیا  دناهدوب . مالسا  عراش  ای  حیـسم 

عیاقو شنادرگاش  هدرواین و  مه  دیدج  باتک  یتح  هکلب  هدومنن  عضو  ار  يدیدج  تالیکشت  نوناق و  هنوگ  چیه  اهنت  هن  اریز  هدوب  یـسوم 
ره رد  دشابیم . حیـسم  نادرگاش  تالاسر  نیا  ةاروت و  هعومجم  نایحیـسم  سدـقم  باتک  هک  اجنآ  ات  دـندومن  ةاروت  همیمـض  هتـشون و  ار 

لثم دنرصع و  نیا  رد  رشب  تاجن  رومأم  هک  دناهدش  یعدم  هدومن و  ار  ادخ  تلاسر  ياعدا  رایـسب  صاخـشا  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  لاح 
ای هبترم و  هس  هب  ار  هـبترم  زامن 5  اهب  دـناهدرک  رگید  بیترت  ار  اهاسیلک  عضو  زین  نانآ  هدومن  لیدـبت  راکذالاقرـشم  هب  ار  دجـسم  هک  اهب 

بلاطم هیقب  دـناهداد و  هریغ  اهتاجانم و  دـیمعت و  لـسغ  عضو  رد  یتارییغت  دوخ  نید  رد  زین  ناـنآ  هداد  لـیلقت  زور  هب 19  هزور  هزور 30 
اهنآ موزل  رب  همه  ناهج  رسارس  رد  هک  تسیراکفا  دیاقع و  نامه  هریغ  یتشآ و  حلص و  يردارب و  تبحم و  رشب و  تاجن  لیبق  زا  یشیارآ 

لوصو یعدـم  اهب  باب و  دـننام  هک  يدارفا  زا  نت  دـنچ  کنیا  دـنیامنیم ، دوخ  شور  باـتک و  مـالک و  تنیز  مدرم  بلج  يارب  فقاو و 
هحفص 520 ] دناهدش [ : تالیلجت 

نامزلارخآ نیسدقم 

شناوریپ هدوب و  تعارز  لها  هک  هلاس  جـنپ  تسیب و  ناوج  کی  اکیرمآ  رد  باـب  ياـعدا  زا  لـبق  لاـس  هدراـهچ  يدـالیم  لاس 1830  رد 
. تسا هدومن  ثوعبم  قیالخ  يربهر  تلاسر و  هب  ار  وا  دراو و  وا  رب  ادخ  هتـشرف  دنکیم  اعدا  هدیدن ، هسردـم  هدرکن و  لیـصحت  دـندقتعم 

هتـشاد هریغ  تاجانم و  یهلا و  لئاسم  هب  یطرفم  هقالع  یکچوک  زا  هک  ناوج  نیا  هک  هنوگنآ  اهنآ  ینید  تالاقم  اهباتک و  رد  وا  ناتـساد 
رداق دزن  دایز  ياهعرـضت  اهیراز و  ادـخ و  هاگرد  هب  رایـسب  ياهتاجانم  زا  دـعب  زور  کـی  یگلاـس  هزناـپ  رد  یلو  هدوب  رکفت  رد  هراومه  و 

هدوب و کی  مادک  اب  قح  هدوجوم  یبهذم  قرف  نایدا و  نارازه  نیب  هک  يو  دهد و  ناشن  وا  هب  ار  تسار  هار  هک  دنکیم  تساوخرد  لاعتم 
وا هب  دـنوشیم و  رهاـظ  وا  رب  مه  اـب  ود  ره  حیـسم  ادـخ و  نیح  نیا  رد  دوـش . تیادـه  دـیاب  هار  مادـک  هب  وا  تسا و  تـسرد  اـهنآ  مادـک 

غورد و یهاوخدوخ و  یبلطهاج و  تاوهش  رد  هتفرورف  اهنآ  نیلوئـسم  دنابارخ و  هارمگ و  دنلطاب و  هدوجوم  قرف  نایدا و  هک  دنیوگیم 
لزان وا  رب  ینوروم »  » مان هب  ادخ  فرط  زا  ياهتشرف  هرابرگد  دعب  لاس  هس  هک  ددرگیم . حرط  روط  نیا  ایاضق  سپـس  دنـشابیم . يراکایر 

رانک رد  تسا ، نوفدم  رشب  تاجن  هار  تاروتـسد  نمـضتم  الط  قاروا  زا  لکـشتم  یباتک  اکیرمآ  هطقن  نالف  رد  دیوگیم : وا  هب  دوشیم و 
دشابیم یصوصخم  نابز  هب  هک  نآ  بلطم  كرد  باتک و  نیا  تئارق  ناکما  يارب  فافش  یگنس  سنج  زا  صوصخم  کنیع  کی  باتک 

يارجا هظعوم و  مدرم  هب  ار  نآ  نتم  همجرت و  یـسیلگنا  نابز  هب  ار  باـتک  نیا  دـیاب  وت  تساـیند . رد  دوجوم  ياـهنابز  زا  ریغ  ناـبز  نآ  و 
ار باتک  نآ  دـشابیم  ( Josef Smith  ) تیمـسا فزوژ  شمان  هک  وا  تالیلجت  رهظم  ادـخ و  لوسر  نیا  یئامن . هیـصوت  ار  شیملاـعت 

نتم میلعت  هب  عورش  هحفص 521 ] هداد و [  تدوع  ادخ  هب  ار  لصا  همجرت و  یسیلگنا  هب  ار  نآ  ادخ  هتـشرف  روتـسد  هب  دروآیم و  تسدهب 
اعباتتم و نآ  دعب  دهدیم . دـنفورعم ، زین   Mormon مان هب  هک  نامزلارخآ  نیـسدقم  مان  هب  يدیدج  نید  لیکـشت  هجیتن  رد  دنکیم . نآ 

تـسا تلاسر  نایعدم  همه  لومعم  هک  يروط  هب  هچرگا  دیامنیم . لیمکت  ار  یهلا  رما  هدـیناسر و  یحو  ودـب  یئاکیرمآ  لیئربج  ارمتـسم 
رهـش هب  رهـش  کی  زا  ترجاهم  دوخ و  ياهلحم  كرت  هب  روبجم  تارک  هب  هتفرگ و  رارق  نانمـشد  نیفلاخم و  هلمح  دروم  زین  صخـش  نیا 

دنشکیم ار  هدربمان  هتخاس و  اجنامه  ار  وا  راک  هلمح و  نادنز  هب  هدومنن و  افتکا  زین  نیدب  نانمـشد  ینادنز و  زین  تبقاع  هدیدرگ و  رگید 
يانب لاـس 1893  رد  هک  اـجنآ  اـت  هتفاـی  جاور  یبـیجع  تعرـس  هب  شنید  لاـح  ره  رد  یلو  دیـشروخ .) اـب 1213 -  ربارب  يدـالیم   1844)
هیدر دـییات  قـبط  تقو  نآ  لوـپ  هب  هک  دـنزاسیم  اـکیرمآ  رد   Salt Lake City رد دـشاب  دجـسم  اـی  اـسیلک و  ناوـنع  هب  هک  یمظعم 
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دارفا لیکو و  روتانـس و  دـننام  رایـسب  هتـسجرب  ارهاظ  صاخـشا  هتـسد  نیا  ناوریپ  نیب  رد  تسا . هدـیدرگ  جرخ  رالد  نویلم  هس  شناسیون 
مامت رد  دنشابیم و  يددجتم  مظنم و  تالیکشت  دوخ و  هب  صوصخم  هاگشناد  ياراد  نانآ  دوشیم . هدید  دایز  هریغ  دنمتورث و  لومتم و 

ماهدرک دروخرب  اهنآ  زکرم  هس  هب  نم  نونکات  ولاپنس  رد  اهنت  دنراد . یصخش  یکلم  گرزب و  یمسر  زکارم  دایز و  ناوریپ  اههبعش و  ایند 
رد نیزم و  هیثاثا  نیرتهب  هب  هک  زین  ابیز  رایـسب  گرزب  يانب  ود  تسا و  هناختسپ  کـیدزن  رهـش  زکرم  رد  یعیـسو  رایـسب  ناـمتراپآ  یکی 

. تسا هدش  عقاو  ولاپنس  رهـش  زا   Santo Amaro شخب يرگید  شخب Pinheiro و  رد  یکی  دنراد  یـصاخ  یئابیز  یگداس  نیع 
هـضرع ار  دوخ  بلاطم  هتفر و  لزانم  رد  هب  هکنآ  ای  هعجارم و  صاخـشا  هب  نابایخ  هچوک و  رد  یتح  دـنوشیم  هدـید  اج  همه  اهنآ  نیغلبم 

دوخ تالیـصحت  متخ  دعب  هفیظو  ماظن  تمدـخ  هرود  ماجنا  دـننام  نید  نیا  وریپ  یئاکیرمآ  لیـصحتلاغراف  ناناوج  زا  يرایـسب  دـنرادیم .
نونکات دـنربیم  راک  هب  یبیجع  تاراکتبا  تمـسق  نیا  رد  دـنوشیم و  لوغـشم  هللارما »  » غیلبت هب  ترفاسم و  هجراخ  کلامم  هب  لاس  کـی 

شوخ کیش و  یلیخ  ناوج  مدرکیم  روبع  نابایخ  رد  هک  یلاح  رد  يزور  راب  لوا  دناهدومن . هعجارم  نم  صخش  هب  ناگدربمان  راب  راهچ 
ارم هیرظن  تسوخیم  ارهاظ  لکلا و  برـش  دـض  صوصخ  رد  تسیراـمآ  هیهت  لوغـشم  هک  تشاد  راـهظا  هعجارم و  نم  هب  بترم  هفاـیق و 

مدوب انـشآ  ناتـساد  هب  نوچ  یلیزرب و  هن  تسا  یئاکیرمآ  هک  مستناد  وا  هجهل  زا  نم  دوش . دوخ  نید  تاغیلبت  دراو  مکمک  دـعب  اـت  دـنادب 
ندرک غیلبت  هب  درک  عورش  دش و  بلطم  دراو  تمحز  نودب  درک و  دییأت  مدیسرپ  نوچ  دشاب و  نید  نیا  ناوریپ  زا  دیاب  هک  متفایرد  يروف 
رضاح هبترم  هحفـص 522 ] نیدنچ [  زین  نید  نیا  سلاجم  هب  ماهدناوخ و  مه  ار  امـش  ياهباتک  انـشآ و  امـش  بلاطم  هب  هک  متفگ  ودب  نم ،

تاسلج قحلا  دنشابیم . نایئاهب  زا  رتتخـس  رتدیدش و  بتارم  هب  غیلبت  بصعت و  رد  نانیا  مدنک . دوخ  رـس  زا  ار  وا  رـش  هصالخ  ماهدش و 
يارب تسا و  هللاءابحا »  » تاسلج زا  رتیناحور  رایسب  ناشتاسلج  مینک  تحص  ءاهب » لها   » حالطصا هب  دنراد و  یمظنم  تالیکـشت  بترم و 
هناگی ار  دوخ  نید  سـسؤم  هدراذـگ  نایئاهب  زا  رتارف  ار  اپ  زین  تابـصعت  رد  دـنراد و  يرتدـیفم  رتهب و  ياههمانرب  ناـشناناوج  يرادـهاگن 

نانچ دنونشب  شمیلاعت  شبلاطم و  وا و  هب  عجار  ار  يداریا  نیرتمک  دنتسین  رضاح  دننادیم و  نآ  ياهیراتفرگ  ینونک و  رشب  هدنهد  تاجن 
دننادرگرس . یهابت  تلفغ و  ینادان و  لهج و  يداو  رد  همه  اهنآ  ریغ  دنلصاو و  هقلطم  تقیقح  هب  هک  دنرب  نامگ 

یئاحیسم ملع 

شوه ياراد  تیلوفط  رد  شناوریپ  تیاکح  قبط  هک  ( Baker Edy  ) يدارکیب مان  هب  یئاکیرمآ  تسا  یمناخ  يربمغیپ ، یعدم  راب  نیا 
رد 17 هتخادرپیم و  یبهذـم  یملع و  تاثحابم  هب  اـسیلک  رد  یبهذـم  ياـسؤر  ردـپ و  اـب  یگلاـس  هدزاـی  رد  هدوب و  هداـعلاقوف  یتسارف  و 
هب يدـیما  ار  ابطا  هک  دوشیم  يدـیدش  ضرم  راچد  راب  کی  تسا . هدوب  دـنلب  يراکفا  ياراد  هتـسنادیم و  ار  يددـعتم  ياهنابز  یگلاـس 

. دـباییم افـش  یلک  هب  هدوبن و  دوجوم  ضرم  زا  يرثا  دزیخیم  رب  نوچ  دوریمورف و  نیگنـس  باوخ  هب  يزور  هک  نآ  ات  هدوبن  وا  تاـجن 
هدومن باوج  ار  وا  ابطا  اددجم  هک  يروط  هب  دوشیم  حورجم  تدش  هب  دروخیم و  نیمز  هب  هدیزغل  خی  يور  رب  يزور  اقافتا  يدنچ  دـعب 

دعب دوشیم . بوخ  دباییم و  تاجن  یئاسآهزجعم  عضو  هب  زین  راب  نیا  کلذعم  یلو  دنهدیمن  شتاجن  ناکما  هب  يراودیما  هنوگ  چیه  و 
ادـخ و اب  نتـشاد  هطبار  ندومن و  یهلا  تیرهظم  ياعدا  هب  دـنکیم  عورـش  یگلاـس  نــس 45  رد  ینعی  م  لاـس 1866 -  رد  هعقاو  نـیا  زا 

يارب اهلاس  ار  وا  ادـخ  هک  دوشیم  یعدـم  هداد و  راشتنا  افـش  ملع و  ناونع  هب  ار  دوخ  تاروتـسد  میلاعت و  باـتک  لاس 1877  رد  هرخالاب 
یمـسج و مـالآ  زا  رـشب  تاـجن  يارب  ار  وا  فوـشکم و  وا  رب  ار  ضارما  يافـش  هار  یلجت و  وا  هـب  زورما  هدادیم و  شرورپ  يزور  نـینچ 

هوق ریثات  تاجانم و  یناحور و  قیرط  زا  ناوتیم  ار  ضارما  هتـشادن و  يریثأت  اهوراد  دوشیم  یعدـم  هصالخ  تسا . هدرک  رومأم  یناحور 
زین هوق  نینچ  ياراد  دیامن  تعباتم  وا  زا  دشاب و  هتـشاد  نامیا  وا  هب  هک  یـسک  هدیـشخب و  ودب  ار  هوق  نیا  دـنوادخ  دومن و  هجلاعم  ینالقع 

. دنهدیم تبـسن  ودـب  جالعلابعـص  نارامیب  يافـش  قیرط  زا  يرایـسب  تازجعم  دـیدرگ ، دـهاوخ  ضارما  هجلاعم  هب  رداق  دـش و  دـهاوخ 
هک کیلوتاک  تالیکشت  یمسر  عجرم   ) کیلوتاک سیونهیدر  یتح  دراد و  جاور  یئاحیسم  ملع  مان  هب  عیسو و  رایسب  وا  ینید  تالیکـشت 
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هب هک  یئاهنیمز  ریاس  ایلارتسا و  ناتـسلگنا و  اـکیرمآ و  رد  نید  هحفـص 523 ] نیا [  دسیونیم  دـسیونیم ) هیدر  کیلوتاک  ریغ  نایدا  هیلع 
دیدج ياسیلک  کی  زور  ره  رد  نید  نیا  ناوریپ  لوق  هب  تسا و  تفرشیپ  رد  عیرس  روط  هب  هتفای و  ناوارف  جاور  دنیامنیم  ملکت  یـسیلگنا 
یقاـب دوخ  زا  تقو  لوپ  هب  رـالد  نویلیم  هس  تسا  هتـشون  سیونهیدر  هک  يروط  هب  توـف و  یگلاـس  نس 86  رد  مناخ  نیا  دـنیامنیم . اـنب 

تسا . هتشاذگ 

نویروهظ

هک تسا  یتیاکح  دنروآیم  دوخ  نید  یئوگشیپ  يارب  هک  یلیالد  هلمج  زا  نایئاهب  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـیاب   ADVENTISTES
رد حیسم  هک  درک  جاتنتـسا  نینچ  لیجنا  بلاطم  زا  یگلاس  نس 34  رد  ( 1782  - 1849  ) رلیم مان  هب  یـصخش  هک  هداتفا  قافتا  اکیرمآ  رد 

دهاوخ هزیکاپ  سادقالاسدق  زور  دعب 2300  دنیوگیم  هک  هیآ 14  لصف 8  لایناد  باتک  زا  هدافتسا   ) درک دهاوخ  روهظ  21 ر 3 ر 1843 
ندیـسرارف زا  دـعب  تقو » تامالع   » مان هب  همانزور  سیـسأت  يرادهنماد و  تاغیلبت  ماجنا  هب  دـنکیم  عورـش  لاس 1818 م  زا  نیاربانب  دـش )

اب ربارب  هب 18 ر 4 ر 1844  لوکوم  ار  نآ  حیحص  باسح  هدرک و  هابتشا  هبـساحم  رد  هک  تفگ  رلیم  حیـسم ، ندشن  رهاظ  روکذم و  خیرات 
وا دنیوگیم  هدرک و  هدافتسا  عقوم  زا  نایئاهب  هک  تساجنیا   ) دنکیم هب 22 ر 10 ر 1844  لوکوم  ار  نآ  مه  دعب  دشابیم و  نیدرورف   29

ر 5 ر ار 23  نآ  هک  تسا  باـب  توعد  زور  ناـمه  نیا  هدرک و  هابتـشا  هبـساحم  رد  یمک  طـقف  هدومن و  ینیبشیپ  تسرد  هتفگ و  تسار 
هتـسه بلج و  تیئاهب  هب  ار  نایئاکیرمآ  رفن  دنچ  دناهدش  قفوم  هک  تسا  ناونع  نیمه  هب  دننکیم و  دادملق  تشهبیدرا  مود  اب  ربارب   1844
میهاوخ درک ، میهاوخ  هعلاطم  ار  عوضوم  نیا  دعب  هک  نانچ  هک  نآ  لاح  دنهد و  لیکشت  هتسد  نیا  ناوریپ  نیب  زا  نیمزرس  نآ  رد  ار  هیلوا 
دادملق حیسم  تعجر  ار  دوخ  هک  دوب  اهب  نیا  ایناث  و  تسا ) نایئاهب  نیب  فورعم  العف  هک  تسا  لکش  نیدب  هن  باب  ياعدا  تیفیک  هک  دید 

حیسم روهظ  هک  نیا  نودب  دنکیم  توف  لاس 1849  رد  رلیم  يراب  درادن .) باب  تیاکح  روکذم و  خیرات  هب  یطبر  هنوگ  چـیه  درکیم و 
هدیدرگ و دیدرت  سأی و  راچد  زین  ناریدم  زا  یعمج  دندنام و  یقاب  حیـسم  روهظ  راظتنا  رد  دـندقتعم و  ودـب  يریثک  عمج  یلو  دـبایرد  ار 

یلجت اهنآ  رب  حیـسم  ادـخ و  هک  دـندش  یعدـم  يرگید  دـعب  یکی  نادـیرم  نیا  زا  رفن  ود  ناهگان  هک  تفریم  عمج  یگدـنکارپ  لاـمتحا 
هک دـش  یعدـم  نوسدا  ماـن  هب  اـهنآ  زا  یکی  تسا . هتفاـینرد  ار  روهظ  تیفیک  هکلب  هدرکن  هابتـشا  هبـساحم  رد  رلیم  هک  دـناهتفگ  هدوـمن و 
زا دوصقم  هدومنن  كرد  ار  سادـقالاسدق  زا  دوـصقم  هکلب  هدرکن  هابتـشا  هبـساحم  رد  رلیم  هک  تسا  هتفگ  هدوـمن و  یلجت  ودـب  دـنوادخ 

نامسآ رد  سادقالاسدق  دیوگیم : هک  دیامنیم  لایناد  باتک  باب 8  هیآ 14 ، هب  دانتسا  تسا و  نامسآ  رد  یسدقم  ناکم  سدقم  ناکم 
رد ار  یناحور  نیرتگرزب  هحفـص 524 ] دیوگیم [ : هک  دنکیم  لصف 8  هیآ 12  نایناربع  هب  سلوپ  هلاـسر  هب  دانتـسا  نیمز و  رد  هن  تسا 

تسرد هک  درک  هفاضا  هدش و  نامسآ  رد  عقاو  سادقالاسدق  لخاد  حیسم  رد 22 ر 10 ر 1844  هک  دومن  هیجوت  هرخالاب  مدید و  نامسآ 
نونکا هدومن و  تماقا  ینامسآ  سادقالاسدق  زا  جراخ  رد  تقو  نآ  رد  یلو  هدش  نامـسآ  لخاد  ندش  بولـصم  زا  دعب  حیـسم  هک  تسا 
يرگید ناگدنز . ناگدرم و  زا  معا  دشابیم  رـشب  دارفا  هیلک  راتفر  یگدنز و  كرادـم  یـسررب  لوغـشم  هدـیدرگ و  سدـقم  ناکم  لخاد 

( تشهب ینعی  اـجنیا  رد  نامـسآ   ) دـنوریم نامـسآ  هب  رلیم  ناـعبات  ینعی  نینمؤم  هک  هدـش  اـمنباوخ  هک  تیو  نمراـهنلا  ماـن  هب  یمناـخ 
لوبق تاماهلا و  یحو و  لوصو  ارتاوتم  هتشادنرب و  تسد  ادخ  اب  سامت  زا  مه  وا  هتخانش و  ربمغیپ  ار  وا  هدش و  لاحشوخ  نادیرم  هجیتنلاب 

نامسآ هب  ار  وا  حیـسم  هک  دوشیم  یعدم  يزور  یتح  دنکیم و  لزان  لیجنا  تایآ  صوصخ  رد  تالیوأت  تاروتـسد و  هدومن و  تایلجت 
نوناق اصوصخم  دهدیم و  ناشن  وا  هب  زین  ار  یسوم  هرشع  ماکحا  یلـصا  هحول  نامـسآ  هفلتخم  یحاون  رد  وا  نداد  شدرگ  نمـض  هدرب و 

دیاب هک  تسا  هبنش  هک  دنکیم  هیـصوت  هتخاس و  ناشنرطاخ  ودب  دوب  هدش  هطاحا  رون  زا  هلاه  اب  هک  ار  نآ  نتخانـش  سدقم  هبنـش و  مارتحا 
هبنش هدرک و  اهر  ار  هبنشکی  ربمغیپ  نیا  بهذم و  نیا  ناوریپ  هک  تساج  نیا  زا  هبنشکی و  زور  هن  دنرامش  سدقم  هدومن و  لیطعت  نینمؤم 

شورف یناپمک  کی  بحاـص  هک  ار  قوقح  رتکد  کـی  هکنیا  اـمک  دـنرتبصعتم . ناـیدوهی  زا  دروم  نیا  رد  یتح  دـنیامنیم و  لـیطعت  ار 
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هک دنورب  اضعا  لیطعت و  ار  یناپمک  رصع   4 تعاس 5 /  اههعمج  هک  دوب  هداد  روتـسد  دشابیم  نویروهظ  بهذم  ناوریپ  زا  تسا و  نیمز 
نیدب لاس  داتفه  تدم  مه  ربمغیپ  مناخ  نیا  يراب  دشیم . عورش   6 تعاس 5 /  دوخ  هک  دندرگ  هبنش  بش  رد  لخاد  دوش و  يریخأت  ادابم 

ره یقلت و  شناوریپ  يارب  ضحم  ياربک  تینوصم  بحاص  تایآ و  لازنا  ماهلا و  یهلا و  تایلجت  لوصو  ضرعم  هداد و  همادا  دوخ  لـغش 
زا يرایسب  رد  هدوب و  لصفم  رایسب  تالیکشت  ياراد  زین  نویروهظ  نید  ناوریپ  تشادیم . راهظا  ادخ  مان  هب  دومنیم  هک  يریسفت  ریبعت و 

نودـب یگداـس و  لاـمک  رد  اـهنآ  ناـنز  هدوب و  رذـح  رب  یلکلا  تابورـشم  زا  نویروهظ  دارفا  دنـشابیم . يریثک  تیعمج  ياراد  کـلامم 
لیزارب رد  دـنهدیم . ناـشن  ناوارف  تیدـج  زین  دارفا  غیلبت  رد  هدوب و  یبهذـم  دـیدش  تابـصعت  ياراد  دـنیآیم و  نوریب  تروـص  شیارآ 

تسا . رتکچوک  رقحم و  نانیا  ياسیلک  هک  توافت  نیا  اب  دنراد  اسیلک  کیلوتاک  ياهاسیلک  ربارب  ابیرقت 

نویحور

ار وا  حاورا  هک  تفگ  هکلب  هدادـن  تبـسن  ادـخ  هب  ار  دوخ  تاماهلا  یحو و  هدروآ و  یعونت  دوخ  راک  رد  ام  يربمغیپ  نایعدـم  اج  نیا  رد 
نید کی  دشاب  نایدا  همه  قوفام  هک  دیامن  سیـسأت  هحفـص 525 ] ینید [  دناهداد  روتـسد  ودب  دناهدرک و  رـشب  تاجن  رومأم  یئامنهار و 

حاورا و هناـسفا  دـینادیم  هکيروط  هب  دـشاب . لاـعتم  رداـق  گرزب  دـنوادخ  قیـال  هک  ینید  دـناجنگب  دوـخ  رد  ار  ناـیدا  همه  هک  یگرزب 
نیا رب  يدایز  تاعامج  تسین  مولعم  نآ  يادتبا  هک  میدق  رایـسب  زا  هکلب  درادـن  یگزات  ناشیا  اب  هملاکم  اهنآ و  حاورا  ای  ناگدرم  راضحا 

هلخاد بوخ  ای  دب و  زا  معا  اهنآ  یناگدنز  رد  هدوب و  سامت  رد  ناگدنز  اب  دنراد و  یملاع  دوخ  يارب  ناگدرم  حاورا  هک  دناهدوب  هدـیقع 
لیا دارفا  رد  يذوفن  تیبوبحم و  هک  یلیا  سیئر  هک  تسا  نیا  نیخروم  زا  يرایـسب  هدیقع  بسح  زین  نآ  ءاشنم  دنیامنیم و  دب  ای  بوخ و 
اهنآ رب  وا  حور  دنوشیم  یعدم  دـنیامن  هدافتـسا  لیا  تیادـه  يارب  وا  ذوفن  همادا  زا  هکنیا  يارب  لیا  يامعز  دـنکیم و  توف  هتـشاد  دوخ 

موسوم هک  ربمغیپ  نیا  يراب  ددرگیم . عورش  اج  نیمه  زا  زین  یعیبط  یهلاریغ و  نایدا  سیـسأت  همدقم  تسا و  هدادیم  تاروتـسد  رهاظ و 
رد تسا  هتشاد  زین  هاگشناد  يداتسا  تمـس  هک  هدوب  یعیبط  هتـسیزیم  تاونـس 1804 و 1869  نیب  رد  دشابیم و   Allan Kardec هب

نیا نتم  حاورا  هکلب  تسین  وا  زا  يراعـشا ، بلاـطم  هک  درادیم  مـالعا  هداد و  راـشتنا  نویحور  هدـیقع  لوصا  هراـبرد  یباـتک  لاس 1858 
هنیمز نیا  رد  دـیامن و  سیـسأت  نویحور  هدـیقع  هیاـپ  رب  ار  دوخ  گرزب  نید  اـت  دـناهداد  تیرومأـم  ار  وا  دـناهدرک و  اـقلا  وا  هب  ار  باـتک 

لوصا هب  تادقتعم  ظاحل  زا  قیمع  رایسب  بصعتم و  ناوریپ  عیـسو و  تالیکـشت  ایند  رـسارس  رد  هدروآ و  تسدهب  یهجوت  نایاش  تیقفوم 
رهش رد  تسا . یملع  یتیعمج  هکلب  تسین  ینید  تالیکشت  اهنآ  تالیکشت  هک  دندقتعم  صخـش  نیا  ناوریپ  هک  دنامن  هتفگان  دنراد . نید 

لامک اب  نینمؤم  زا  رفن  رازه  نیدنچ  هبنشکی  ره  نآ  ياهسنارفنک  نلاس  رد  هک  عیسو  گرزب و  رایـسب  یلـصا  زکرم  کی  رب  هوالع  ولاپنس 
اـصخش نم  هک  دنراد  دوخ  زا  یکلم  ددـعتم  زکارم  زین  رهـش  فلتخم  یحاون  رد  دوشیم ، ولمم  مه  اهورهار  یتح  هدـش و  رـضاح  صولخ 

دـنیامنیم و داریا  جـیهم  نیـشتآ و  ياـهقطن  دـنراد و  یناـحور  رایـسب  امـش  لوـق  هب  یئاـهتاجانم  ماهدوـمن . ندـید  ار  اـهنآ  زکرم  نیدـنچ 
یتح رگیدکی و  هب  تبسن  هتشاد و  ینارون  دح  زا  هدایز  یئاهتروص  نایئاهب  حالطـصا  هب  دنیارـسیم و  کیزوم  اب  مأوت  نیـشنلد  ياهدورس 

ار ناشحاورا  راضحا  سلاجم  رد  روضح  اهنآ و  اـب  ار  مدوخ  ياـهتاقالم  تیاـکح  نم  دـنراد . ار  يزوسلد  تدـعاسم و  لاـمک  نارگید  هب 
هنوگچ هک  دندینـشیم  ارم  تیاکح  یتقو  هک  دـیروایب  داـیب  امـش  یلو  مزادرپب . رارکت  هب  اـجنیا  رد  مهاوخیمن  ماهدرک و  لـقن  امـش  يارب 

و تفرگیم ؟ هدنخ  ردقچ  ار  امش  دندمآیم  تکرح  رد  حاورا  ناونع  هب  هدیشوپ و  دیفس  سابل  رفن  دنچ  هدومن و  ضحم  کیرات  ار  نلاس 
ار ام  تساوخیم  یتیناحور  هچ  اب  تشاد  یشورفهچراپ  هزاغم  وناتیاکناس  رد  هک  ار  سربا  لشیم  ياقآ  نآ  دیراد  رطاخ  هب  مه  امـش  دیاش 

يارب نامسآ  زا  حاورا  هتشاد و  مسیتامر  ینامز  هحفص 526 ] کی [  تفگیم  هک  دیشاب  هتشاد  دیاب  دیامن و  هتـسد  نیا  دراو  هدرک و  غیلبت 
تیاکح ادعب  منادیمن  مدرکیم . لقن  هک  یتایاکح  ریاس  ای  تسا و  هدـش  بوخ  یلک  هب  شمـسیتامر  نآ  لامعتـسا  اب  دـناهدروآ و  اود  وا 

رد  Bel Horizente هتنزیروالـب رهـش  رد  اـهنیا  زا  يدرف  هک  هن  اـی  دـیدرک  هجوت  دوـب  هداـتفا  هار  اـههمانزور  رد  هک  ار  یئادـص  رس و 
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یعدم نادیرم  درکیم و  هجلاعم  یحارج و  قلطم  یکیرات  رد  ار  هریغ  سیدناپآ و  هدعم و  مخز  ماجنا و  یحارج  ياهلمع  ضحم  یکیرات 
رداق ار  وا  دراو و  وا  مسج  رد  هدرم  برجم  ياهحارج  بذهم و  ياهرتکد  حاورا  هکلب  هتشادن  یتالیصحت  داوس و  هنوگ  چیه  وا  هک  دندوب 
زاوج نتـشاد  نودب  تبابط  ناونع  هب  هدمآرب و  بیقعت  ماقم  رد  لیزارب  تلود  یتح  دنیامنیم و  یکیرات  رد  یحارج  تایلمع  نیا  ماجنا  هب 

تیاکح نیا  هب  هراشا  یتبـسانم  هب  سربا  لشیم  ياقآ  نآ  اـب  تبحـص  یط  نم  يزور  دیـشک . ینوناـق  بیقعت  همکاـحم و  تحت  هک  ار  يو 
هب عوج  دس  ریجنا و  دنچ  ندروخ  دیما  هب  دید و  يریجنا  تخرد  رود  زا  تشذگیم و  نابایب  رد  هنسرگ  یتقو  هک  مدرک  لیجنا  رد  حیـسم 
هب دش و  کشخ  تخرد  روفلا  یف  درک و  نیرفن  تنعل و  ار  نآ  هدش و  ینابصع  سپ  تفاین  نآ  رد  يریجنا  هنافـسأتم  یلو  تفر  نآ  فرط 

ادـخ و صوصخم  رـسپ  امـش  هدـیقع  هب  هک  يدرف  کی  الوا  اریز  دـشاب ، یگتخاس  دـیاب  دـشاب و  تسرد  دـیابن  تاـیاکح  نیا  متفگیم  وا 
دوخ هب  ار  لـحم  نآ  اـت  نتفر  تمحز  درادـن و  ریجنا  تخرد  هک  تسنادیم  دـیاب  دراد  هک  یبیغ  ملع  هب  لـقاال  تسا  مسجم  سدـقلاحور 

سدقلاحور ایناث  دـنامیمن . تخرد  هب  يریجنا  لصف  نیا  رد  هک  هتـسنادیم  یلفط  ره  عبطلاب  هدوب و  زیئاپ  لصف  رخآ  هکنآ  هصاخ  دادیمن 
گرزب یبرم  داتـسا و  مسجم و  سدـقلاحور  کی  اثلاث  هدوب . لصف  ياضتقا  هکلب  هدوبن  یهانگ  ار  تخرد  هک  دوش  ینابـصع  دـیابن  مسجم 
تخرد تسناوتیمن  دادیم . افـش  ار  ناضیرم  درکیم و  هدـنز  ار  اههدرم  هک  یـسک  اـعبار  دـیاشگیمن . تنعل  نیرفن و  هب  ناـبز  هاگچـیه 

ندرک و نیرفن  زا  اریز  دومنیم  یعوج  دس  دوخ  مه  هدیمد و  ریجنا  تخرد  رد  هزات  یحور  مه  قیرط  نیدب  دـناشن و  ریجنا  هب  ار  ریجنایب 
تیاکح نیا  لشیم  ياقآ  مولعم  رارق  هب  تخرد  يارب  هن  وا  صخـش  يارب  هن  دشیمن  داجیا  کی  چیه  يارب  یلـصاح  تخرد  ندش  کشخ 

ار بلطم  ات  دوش  رضاح  حاورا  راضحا  هسلج  کی  رد  صخش  نیا  تسا  مزال  دنیوگیم  نانآ  دربیم و  نویحور  ياسؤر  نیغلبم و  يارب  ار 
زیمآهرخـسم و یئاههنحـص  زج  هک  دوب  هدرک  قیدـصت  دوـخ  هدرب و  تاـسلج  نیا  اـب  ارم  راـب  دـنچ  هکنیا  اـب  لـشیم  دـنیامن ، راکـشآ  وا  رب 

نتفگ یتح  دایز و  رارصا  اب  نانآ  روتسدلابسح  یلو  تسین . يزیچ  دنلوغـشم  راک  هب  یتراهمیب  تیاهن  رد  نآ  ياهتـسیترآ  هک  یئاهرتآت 
نیدب رگید  راب  هک  درک  عناق  ارم  هرخالاب  میوریم  قافتا  هب  وا  نیشام  اب  دیایب و  دهاوخیم  مه  زنب  سدسرم  یناپمک  سیئر  هکنیا  هب  غورد 

زا يراع  بلطم  نیا  هک  متـسنادیم  نم  تسا . لیزارب  رکـشل  نارـس  زا  زنب  سدسرم  یناپمک  سیئر  هک  دینادیم  دـیاش  موش  رـضاح  هسلج 
نادـب ار  ام  دـمآ و  شنیـشام  اب  دوب  یناـپمک  ریاود  زا  یکی  يدـصتم  هک  نینمؤم  زا  حولهداـس  یناوج  هکلب  تسا  هحفـص 527 ] تقیقح [ 

دیاش ات  دنتفرگ  ياج  ام  رـس  تشپ  رد  شیامن  عورـش  زا  لبق  ات  دننک  يزاب  ار  حاورا  لر  بش  نآ  رد  دوب  انب  هک  یتسیترآ  دارفا  درب . هسلج 
لـشیم نامیا  تبترم  لقاال  دنیوگب و  دنراد  ربخ  زیچ  همه  زا  حاورا  هکنیا  ناونع  هب  دوخ  بلاطم  نمـض  رد  دنراد و  عومـسم  نم  زا  یبلطم 

هنحص زیمآهرخـسم و  رایـسب  میدوب  هدرک  تیاکح  امـش  يارب  هک  اههنحـص  ریاس  لثم  مه  هنحـص  نیا  يراب  دنیامن . رتخسار  رتمکحم و  ار 
هچنآ مینک و  كرد  میناوتیمن  ار  یهلا  بلاطم  ام  هکنیا  زاربا  هب  درک  عورـش  هدـش  راضحا  حور  ياقآ  دوب و  لمهم  فیعـض و  سب  يرتات 

ریـسفت هب  تسد  هنوگنیا  هک  یـسک  هک  دوب  نیا  شنایب  هصالخ  میئامن و  لـیوأت  ریـسفت و  هکنیا  رب  دـبیزیمن  ار  اـم  تسا  یهلا  لـیجنا  رد 
هک یگرزب  ياـهداریا  زا  یکی  هـکنیا  زا  دوـب  لـفاغ  هراـچیب  نـیا  تـسا و  کـش  وا  هـفطن  رد  هدوـبن و  هدازلـالح  دـنزب  نآ  داریا  لـیجنا و 

ادـیدش ار  اـهنآ  هتـشون و  كدراـک  نلا  نآ  سـسؤم  نویحور و  هتـسد  نآ  هیلع  ناـشدوخ  یمـسر  ياـههیدر  رد  کـیلوتاک  ياهیحیـسم 
لیجنا بلاطم  هک  هدوب  دـقتعم  كدراک  نلآ  هک  تسا  نیا  دـناهدرک  دادـملق  ترـشاعم  لباقریغ  ضحم و  رفاک  فرـص و  دـترم  موکحم و 

، دیامن طابنتسا  كرد و  دناوتیم  هچنآ  دوخ  مهف  قباطم  دناوخب و  ار  نآ  دراد  قح  سک  ره  تسا و  یمومع  هدوبن و  یـصاخ  هتـسد  يارب 
نوچ تفگ  نم  هب  لشیم  ياقآ  نیا  يراب  دنامب . هریغ  شیشک و  ناونع  هب  یـصوصخم  هتـسد  کی  راصحنا  رد  نآ  ریـسفت  لیوأت و  دیابن  و 
تباث امـش  هب  بلطم  ات  دروآ  دـنهاوخ  نوریب  امـش  لزنم  زا  يزیچ  کی  اهنآ  دـیاهدرک  نیهوت  اهنآ  هب  هدرک و  کش  حاورا  دوجو  رد  اـمش 
متفگ یلب  تفگ : دیدید  ار  نآ  امـش  متفگ  دندروآ  نوریب  ار  امـش  هماجیپ  امـش  لزنم  زا  حاورا  يدید  تفگ  دید و  ارم  يدنچ  دعب  دوش ،

هاگ چـیه  ینعی  مربیمن . راک  هب  هماـجیپ  نم  هک  تساـهلاس  نم  زیزع  قیفر  شمتفگ  تشاد  یبآ  هارهار  طوطخ  تفگ  تشاد  یحرط  هچ 
جراخ رد  هک  ار  لمعتـسم  راولـش  نهاریپ و  موش  جراخ  ات  مزیخیمرب  باوخ  زا  یتقو  زین  زور  مباوخب و  هماجیپ  اب  بش  ماهتـشادن  تداـع 
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لثم هک  ار  یئاهحرط  دـسر  هچ  ات  مرادـن  تسود  یلک  روط  هب  ار  هماـجیپ  ندرب  راـک  هب  اـساسا  اریز  منکیم  هدافتـسا  هناـخ  رد  مشوپیمن 
راـک هب  ماـمح  هب  نتفر  يارب  طـقف  ار  نآ  هک  مراد  یناتـسبات  يرگید  یناتـسمز و  یکی  ربماـشودبر  ود  طـقف  هکلب  تسا  ناینادـنز  ساـبل 
رکف درکن و  رواب  ارم  هتفگ  تسا ، هتفرن  نوریب  نم  هناخ  زا  مه  يزیچ  الوصا  هتـشادن و  یحرط  نینچ  لاح  هب  ات  هاگ  چـیه  مه  نآ  مربیم و 
امـش لاح  دـناهداد . ناشن  وا  هب  هدروآ و  نوریب  نم  هناخ  زا  ار  یهارهار  هماـجیپ  راولـش  حاورا  میوگیم و  غورد  هک  متـسه  نم  نیا  درک 

هب دنکیم و  ادیپ  ناشفناج  یقیقح  نموم  يدج و  نارادـفرط  ایند  رد  یفیخـس  دـیاقع  راکفا و  هچ  تافرخزم و  تالمهم و  هچ  دـینک  رکف 
مسج و ینعی  هدام  تسا  ءزج  هس  زا  بکرم  ناسنا  هک  دـنراد  هدـیقع  اـهنیا  هحفص 528 ] دنوشیم [ . رامثتـسا  حولهداس  صاخـشا  وحن  هچ 

تارایس ریاس  رد  هک  دوخ  ملاع  هب  هدرک و  اهر  ار  مسج  بلاق و  حور  دوشیم  عقاو  گرم  یتقو  و  ود ، نیا  نیب  هطساو  رـصنع  کی  حور و 
اهنآ دوش و  هدـید  تسا  نکمم  صوصخم  صاخـشا  طسوت  هک  تسا  یئاـیلق  روه  هداـم  کـی  زا  بکرم  حور  دـندقتعم  دوریم و  دنتـسه 

دنیامنیم هلخادم  ناگدنز  یگدنز  رد  بوخ  ای  دب  روط  هب  یلو  دنتسه  يواسم  تردق  تایصوصخ و  قالخا و  تافص و  ثیح  زا  هچرگا 
و دـنکیم ) حرطم  يرگیخیـش  هک  يدروم  نامه  . ) دـندرگیم نانآ  یهابت  یهارمگ و  لالـض و  ای  ناشیا و  یتخبکین  تیادـه و  ثعاب  و 

لیمکت ات  دـنوشیم  لخاد  مسج  نادـب  مسج  نیا  زا  دـندرگیمرب و  ملاع  نیا  هب  ردـقنآ  حاورا  دـندقتعم  هک  تسا  خـسانت  تیاکح  رگید 
بلاق رد  هک  یتقو  رد  وا  حور  هک  تسا  نآ  تلع  هب  دوشیم  دـلوتم  لش  ای  روک و  یـسک  رگا  دـنوش  لئان  يرتیلاع  تاماقم  هب  دـندرگ و 
رصع رد  هدوب و  رازس  سویلوژ  رصع  کی  رد  تسا  نکمم  صخـش  کی  دوشیم ، تازاجم  وحن  نیدب  الاح  هدوب و  راکهنگ  هدوب  يرگید 
اجنیا رد  هک  ینایدا  ریاس  زا  اـهنیا  تیعمج  اذـهیلع  سق  دوش و  ناتـسلگنا  روطارپما  اـیروتکیو  هکلم  رگید  رـصع  رد  نیوراد و  ـالثم  رگید 

دوخ رد  ار  ناـیدا  همه  نوچ  دـنهدیم و  لیکـشت  ار  هتـسد  نیرتگرزب  کـیلوتاک  ياهیحیـسم  دـعب  اـبیرقت  تسا و  رتشیب  یلیخ  مدرک  رکذ 
هتسجرب دارفا  دنوشیم و  هدید  اج  ره  رد  هتشاد و  دایز  تفرشیپ  اذهل  دیامن . ار  دوخ  نید  كرت  صخش  دشاب  مزال  هکنیا  نودب  دنریذپیم 
هـسنارف رد  اصوصخم  زین  ایند  رد  دناهتـسد و  نیا  زا  هک  مسانـشیم  رایـسب  هریغ  تاجناخراک و  ياسؤر  بساحم و  لیبق  زا  هدرک  لیـصحت 

دنوشیم . هدهاشم  روفو  دح  هب  یبونج  ياکیرما  کلامم  ریاس  نانبل و  هیروس و  رصم و  ایلاتیا 

یناهج دوعوم 

هعلاطم و هلیسو  نم  اهتنم  دنرایسب  لیبق  نیا  زا  زین  رود  قرش  رد  تسا  هنایمرواخ  اکیرمآ و  اپورا و  هب  رـصحنم  اهرتات  نیا  هک  دینکن  روصت 
زا یتاوزج  یتح  تسا و  نپاژ  رد  نآ  لصا  هک  ماهدرک  دروخرب  اهنآ  زا  یکی  اب  لیزارب  رد  یلو  مرادـن  اهنآ  زا  يدـهاوش  ندروآ  تسد  هب 

یگلاس نس 25  رد  هدوبن  ملع  لها  زا  هک  ینپاژ  رجات  ناوج  کـی  هکنآ  ناتـساد  ماهتفرگ  رتشیب  یئاسانـش  هعلاـطم و  يارب  نید  نیا  ناوریپ 
رد تاعبتت  تاعلاطم و  دعب  هرخالاب  هداتفا و  تیناحور  ملاع  هب  براجت  بسک و  رد  تسکـش  روشک و  يداصتقا  ياهنارحب  اب  دروخرب  دـعب 

تـشهب نیمز  يور  رد  ات  تسا  هدیزگرب  ار  وا  دنوادخ  هک  دیامنیم  یهلا  تیرومأم  يوعد  نپاژ  رد  لاس 1935  رد  ینعی  یگلاس  نس 53 
تدم نیمه  رد  یلو  دـشابیم  شرتخد  اب  نونکا  وا  ناوریپ  يربهر  دـنکیم و  توف  لاس  تسیب  زا  دـعب  هچرگا  دـیامن . سیـسأت  ار  دوعوم 

هب دوخ  یکلم  هقرفتم  ياهنامتخاس  هحفص 529 ] هددعتم و [  هینبا  ياراد  دراد و  لیزارب  یئاواه و  اکیرمآ و  نپاژ  رد  يریثک  ناوریپ  هاتوک 
نآ نینمؤم  اب  هدومن و  ندـید  اصخـش  نم  ار  نآ  يات  ود  هک  دـنراد  زکرم  نیدـنچ  لـیزارب  رد  دنتـسه  هریغ  يرادا و  زکرم  دـبعم و  ناونع 
عمج مه  رود  افـص  ینارون و  هوـجو  تیناـحور و  تیاـهن  رد  هللاءاـبحا  لوـق  هب  صوـلخ و  لاـمک  اـب  نپاژ  لـیزارب و  رد  ماهدرک . تبحص 

هب نید  نیا  مسا  درک . دـهاوخن  رگید  راک  هدـنخ  ریحت و  فسأت و  زج  دـینیبب  ار  نآ  امـش  رگا  هک  دـنروآیم  اـج  هب  یمـسارم  دـنوشیم و 
نایدا ماـمت  هک  تسا  نیا  نآ  همجرت  اریز  منکیم  همجرت  یناـهج » دوعوم   » ار نآ  نم  هک  تسا   MESSIANA MUNDIAL یلیزارب

يور هک  دنراد  صوصخم  ذغاک  هکت  کی  اهنآ  ریاظن  مظعا و  مسا  رتشگنا  بیلـص و  ياج  هب  اهنآ  دنرظتنم . رخآ  زور  رد  ار  هدنهدتاجن 
. دـیآیم دـناهدش  نآ  تفایرد  قیـال  هک  يدارفا  يارب  نوپاژ  زا  یمـشیربا  هسیک  کـی  رد  هدـشات  ذـغاک  نیا  یهلا .» رون   » هدـش هتـشون  نآ 
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اب ار  ذـغاک  نیا  دـنناوتیم  اهنیا  و  دـننام ) ظوفحم  هنجا  رـش  زا  ات  دنتـسبیم  دوخ  يوزاب  هب  صاخـشا  ناریا  رد  هک  یئاهاعد  لثم  هصالخ  )
هب ار  توقای  رون و  نیا  دنناوتیم  هدوب و  یهلا  رون  ياراد  دنتـسه  ذـغاک  نیا  لماح  هک  یـصاخشا  دـنهدب و  رگید  صاخـشا  هب  یتافیرـشت 

دسرب یتجاح  هب  ای  دبای و  افش  ضرم  زا  دهاوخیم  هک  یـصخش  ای  رون  نیا  هدنریگ  بلاط  صخـش  هک  بیترت  نیدب  دنهد . لاقتنا  نارگید 
توق رون و  بلاط  صخش  ياههناش  يالاب  ار  دوخ  تسد  ود  هتسشن و  تسا  یهلا  رون  توق و  ياراد  هک  یصخش  وا  لباقم  رد  دنیـشنیم و 
فرط کی  تسد  ود  هتـسشن و  رگیدکی  لباقم  ودب  ود  يریثک  هدع  هک  دینیبیم  دیوش  دراو  اهنآ  دبعم  هب  امـش  رگا  درادیم و  هاگن  اهتدم 

ار نادـیرم  ترثک  منیبیم و  ار  اهیزابهرخـسم  نیا  یتقو  یفرط  زا  دزادـنایم  رثأت  فسأـت و  تلاـح  هب  دارفا  نیا  یناداـن  تلاـهج و  يور  رب 
دناسر . مه  هب  ینادیرم  اهنآ  هزادنا  هب  لقاال  تسا  هتسناوتن  هدنامبقع و  ردق  نیا  تیئاهب  هک  منکیم  بجعت  منکیم  هدهاشم 

یناریا نایادخ 

تدش تبسانم  هب  اریز  منک  وجتسج  یمالسا  کلامم  ناریا و  خیرات  رد  لیبق  نیا  زا  يدهاوش  مناوتیمن  مرود  ناریا  زا  نوچ  هنافـساتم  نم 
نیا هدیسرن  تیحیسم  اکیرمآ و  اپورا و  رد  يربمغیپ  نایعدم  قنور  هب  هتفرگن و  یجزن  ناشیا  ياعدا  نایعدم  هنوگنیا  هیلع  نیملـسم  لمع 

یئاراخب مالـسا  یفوص  هیـضق  هلمج  زا  تفای  یئانـشآ  ناوتیم  اهنآ  دوجو  هب  اهخیرات  هلیـسو  هب  طقف  دـناهتفاین و  یلک  تیفورعم  هک  تسا 
ار تاره  مکاح  یناغفا  يازریم  نیدلازوریف  یجاح  دش  قفوم  هدرک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  یعمج  هدومن و  ماهلا  یحو و  يوعد  هک  تسا 

هحفص شقن [  دومن  گنج  مزع  یتلود  ياوق  اب  مهارف و  يرگشل  ربمغیپ  نآ  هزجعم  دیما  هب  صخـش  نیا  دیامن . هدرک  بلج  دوخ  فرط  هب 
ره رد  یلو  دوشیم . هتـشک  زین  ربمغیپ  صخـش  هتخاس و  ار  وا  راک  يدوز  هب  راجاق  هاشیلعحتف  ياوق  هدربن و  شیپ  زا  يراک  يربمغیپ  [ 530

هکنیا امک  هتفریمن  نوریب  زین  یـضعب  رـس  زا  دـنکن  هاوخ  دـنک  ادـیپ  رادـیرخ  هاوخیفاب  نافرع  یلاـخوت و  نایعدـم  رکف  عقوم  چـیه  لاـح 
ناورسخ جاترد  نم  دیوگیم : دناهتشون  يرجه  لاس 1212  هب  ار  شتافو  تسا  هدوب  هیفوص  فورعم  ياسؤر  زا  هک  هاشیلع  رون  لثملایف 

مال مه  مدمآ  روصنم  رادرب  مدمآ  رومخم  تسم و  هگ  مدمآ  رون  هگ  ران و  هگ  متس  اتکی  رهوگ  نآ  نارکیب  رحب  رعق  رد  متس  ؤلؤل ال ال  نآ 
دش بولصم  هک  یسک  مدوب  نم  دز  فرح  یـسوم  اب  هک  یـسک  دیوگب  دهاوخیم  هصالخ  دینکیم  هظحالم  هک  يروط  هب  متـس  الا  مه  و 
ران بر  ادخ و  زا  دوصقم  هک  دنوشیم  یتاریسفت  دراو  هریغ  هیفوص و  زا  معا  تارـضح  يواعد  لیبق  نیا  رد  هچرگا  مدوب  نم  حیـسم  ینعی 

فالتا بجوم  ساسایب و  یلاخوت و  تسا  یبلاطم  لاح  ره  رد  دشاب  اهنآ  ریسفت  هک  هچره  یلو  تسیچ  یـسوم  حیـسم و  تعجر  رون و  و 
ياعدا هب  هتفاییم  ینافرع  يداوس و  هروک  یـسک  ره  زین  ناریا  رد  هکنیا  دهاش  و  [ . 312  ] دشابیم هت  رسیب و  هجیتنیب و  ياهثحب  تقو و 

هک اهبلادبع  زا  تسا  یحول  دندشیمن ، قفوم  یعمج  دنیامن و  دقتعم  دوخ  هب  ار  یعمج  دندشیم  قفوم  یـضعب  یهتنم  هتخادرپیم  یئادخ 
هحفـص 445 و 256 رد  هریغ  اهبلادبع و  شمـسر  اهبلادبع و  شتفـص  اهبلادبع و  شبقل  هتـشادن و  یئاعدا  هنوگ  چیه  وا  دیوگب  دهاوخیم 
رد یباتک  اهیباب ) نارـس  زا  یح و  فورح  زا  شورفراب  یلعدمحم  ازریم   ) سودق : » دیوگیم همدـقم  روط  هب  مود ) دـلج  اهبلادـبع  بیتاکم 

باب هیلوا  نینمؤم  یح و  فورح  زا  رگید  یکی   ) هرهاط تسا و  هحفص 531 ] هللا [  انا  ینا  شتیاهن  ات  باتک  ناونع  زا  لزان و  دمص  ریـسفت 
تشدب رد  ابحا  زا  یضعب  نینچمه  و  هدومن . دنلب  ادنلایلع  اب  نامـسآ  نانع  ات  تشدب  رد  ار  هللا  انا  ینا  تسا ) نیعلاةرق  هب  فورعم  هک  ینز 

دعب تبرت ». یمکح  حـفط  نم  بوبرلا  لک  تهلات و  يرما  حـشر  نم  هولالا  لک  دـنیامرفیم  هیئاـقر  هدیـصق و  رد  اـهب )  ) كراـبم لاـمج  و 
نانچ تیهولا  ياعدا  یتح  دینکیم  هظحالم  میامنن ». لیدـبت  تیبوبر  تیهولا و  روحب  هب  ار  تیدوبع  زا  هرذ  بتارم  عیمج  رد  : » دـیوگیم
هروک هک  مه  هدازرجات  دمحمیلع  ازریم  رگا  تسا  هدوبن  بیجع  نیاربانب  هتساوخیمن  ار  یلزنت  نینچ  اهبلادبع  هک  هدوب  زور  هداتفا  اپ  شیپ 
ازریم رـسپ  یلعنیـسح  ازریم  هکنآ  ای  تسا و  یلعا  بر  هک  هدرک  اعدا  هدـیناسر  مه  هب  رگید  ياج  ای  یتشر  مظاک  دیـس  رـضحم  زا  يداوس 

دمحمیلع هک  مدوب  نم  نیا  ماهدرک و  ادخ  نم  ار  نایادـخ  مامت  دـیوگب  باتک  دـنچ  هعلاطم  رثا  رب  تقو  یتلود  رئاود  یـشابیشنم  گرزب 
نیریاس نیب  یلاخوت  ینعمیب و  يواعد  نیا  تیاکح  اهب ) ردارب   ) لزا هب  فورعم  ییحی  ازریم  يواعد  زا  هتـشذگ  مدرک . یلعا  بر  ار  باب 
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دیـس هک  دندومرف  هدهاشم  اهب ) ینعی   ) دندیـسر البرک  هب  نوچ  : » هحفـص 624 دسیونیم : يدنرز  لیبن  هکنیا  امک  هتـشاد  همادا  زین  ناوریپ 
خیـش دـننام  مه  باحـصا  ریهاشم  زا  یعمج  تسا  مسجم  وا  لـکیه  رد  سدـقلاحور  هک  هدـش  یعدـم  هدرتسگ و  بیرف  ماد  یقارع  وـالع 

نیرتگرزب زا  هک  دوب  نیا  هدیقع  ار  ناطلس  خیـش  دناهدش . راتفرگ  شماد  هب  دناهدروخ و  ار  وا  بیرف  داوج  دیـس  یجاح  یئالبرک و  ناطلس 
ماد هب  ار  دوخ  هک  دـندومرف  تیحـصن  ار  وا  هللاءاهب  ترـضح  دـش  دـهاوخ  لقتنم  يو  هب  تسایر  وا  زا  دـعب  تسودـالع و  دیـس  نادرگاـش 

« دـیامن مایق  باب  رما  تمدـخ  هب  هک  دـندرک  راداو  ار  وا  دزاـس و  اـهر  ار  شیوخ  ناـنآ  یگدـنب  دـیق  زا  دزادـنین و  هارمگ  سوفن  هنوگنیا 
دهنیم و مان  یگدـنب  تراسا و  ار  دوخ  ریغ  يدرف  هب  نامیا  یقلت و  بیرف  ماد  ار  دوخ  ریغ  صاخـشا  يوعد  هنوگچ  اهب  دـینکیم  هظحالم 

امـش زا  و  دـیامنیم . ریبعت  یهلا  توکلم  هب  دورو  ار  دوخ  هب  نامیا  مالعا و  تاـجن  هنیفـس  نایادـخ و  قـالخ  ار  دوخ  رگید  فرط  زا  دوخ 
مدرک و رکذ  ناـیباب  نایحیـسم و  هحفـص 532 ] نیملـسم و [  نیب  نایعدـم  زا  هک  اـههنومن  نیا  نیب  رد  منکیم  لاؤـس  نوـنکا  زیزع  تسود 

ثحب ياج  تاجن ؟ یگدازآ و  مادک  تسا و  یگدنب  تراسا و  مادـک  هانپ ، اجلم و  مادـک  تسا و  بیرف  ماد  مادـک  نآ  لثم  رگید  اهدـص 
ار نآ  ریغ  دنرامـشیم و  ربکا  حلـص  يراگتـسر و  تاجن و  هار  هناگی  ار  دوخ  شور  هار و  خـسار  هدـیقع  لماک و  نامیا  اب  کی  ره  تسا .
رد نید  دنچ  سیـسأت  دراد و  یلایخ  هچ  نانآ  يادخ  نیا  تسین  مولعم  دنرادنپیم و  هنانمیرها  بیرف  ماد  يدایـش و  غورد و  دودرم و  رکف 

يارب ایآ  دزادـنایم . رگیدـکی  ناج  هب  ار  دارفا  دـشخبیم و  تلاسر  تیرهظم و  تمـس  ار  يدرف  زور  ره  هک  هدومرف  هدارا  نرق  ود  ای  کی 
اب دـنکیم  دوخ  قلخ  تاجن  تیادـه و  رومأم  ار  درافا  همه  نیا  دـنیرفآیم و  تایلجت  رهظم  همه  نیا  هاتوک  یتدـم  رد  هک  یئاناوت  يادـخ 

نیمأت شیوخ و  عفانم  بلج  يارب  یناکد  طقف  هکلب  دنباییمن  رشب  حالصا  ینعی  یلصا  ياعدا  رد  یقیفوت  اهنآ  زا  کی  چیه  هکنیا  هب  هجوت 
تفرعم و روـن  نیا  ءاـشی  نم  بلق  یف  هللا  هفذـقی  روـن  ملعلا  مکح  هب  ناوـتیمن  ادـخ  نیا  اـیآ  دـنیامنیم . ریاد  دوـخ  یناـسفن  ياهـشهاوخ 
تاـعزانم و اـجیب و  تاـثحابم  لاـجنج و  وـگتفگ و  همه  نیا  زا  ار  رـشب  هتخادـنا و  دارفا  همه  بلق  هـب  امیقتـسم  هطـساوالب  ار  يراگتـسر 

يزاب ناطالراش  يدایـش و  رب  داتفا و  روکذم  هک  اهنآ  همه  لاطبا  رب  یفاک  لیلد  کی  دوخ  نیا  ایآ  دیامن ؟ هدوسآ  هنامحریب  ياهیزیرنوخ 
متفگ و   ) مدومن هراشا  اهنادب  نم  هک  ار  نآ  ریاظن  اهدص  هدوب و  تسرد  اهب  باب و  ياعدا  طقف  دیدقتعم  امـش  هک  روطنامه  دشابیمن  اهنآ 

اهب باب و  نم  دنتسه . ضحم  لطاب  وگغورد و  دایش و  همه  دنتسه ) تیئاهب  تفرشیپ  زا  رتعیرـس  یتفرـشیپ  رد  هتفای و  ذوفن  اهنآ  همه  مالک 
دایـش و هدومن و  موکحم  دودرم و  ار  نیریاـس  روکذـم  ناـیدا  زا  کـی  ره  نینمؤم  ناوریپ و  هک  روطناـمه  مراذـگیم و  اـهنآ  راـنک  رد  ار 

ضارغا بحاـص  یقلت و  لـطاب  دنـشابیم  زین  اـهب  باـب و  هلمج  زا  هک  ار  اـهنآ  همه  نم  دـننادیم . بیرف  اـیر و  طاـسب  یقلت و  ناـطالراش 
رکف مدومن  رکذ  هک  ینایدا  قرف و  ریاس  نارگید و  هرابرد  امش  هک  ار  هچنآ  هک  میوگیم  منکیم  رکذ  هک  یلیالد  هب  و  منادیم . یصخش 

تایعدـم هیلک  نالطب  تابثا  هدربمان و  بتک  بلاطم  هیزجت  زا  لـبق  تسا و  قداـص  زین  اـهب  باـب و  هراـبرد  نآ  دـشا  هجرد  دـص  دـینکیم 
هـس زا  کی  چـیه  هدرب  مان  دـشابیم  شدالوا  اهب و  صخـش  رارقا  هک  اهباتک  نامه  بجوم  هب  مهد  ناشن  هک  تسا  نیا  مدوصقم  تارـضح 

لیاق هن  وا و  رهظم  هن  هدوب  ادخ  هن  ینعی  هدوبن ، دناهدش  دقتعم  یعمج  هتـسد ، هس  نآ  زا  کی  ره  هب  هک  هدـش  لئاق  دوخ  يارب  هک  ار  یتمس 
رد افرص  هاوخدوخ و  بلطهاج و  تسا  هدوب  یصخش  هکلب  دشاب . هدوب  وا  رـشبم  باب  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  یناسنا  ملاع  یبرم  هک  نیا 

یلاخوت و زیمآهرخـسم و  يردق  هب  نایادـخ  قالخ  ای  میادـخ و  نم  هکنیا  نتفگ  هچرگا  تنطلـس ، ترادـص و  الامتحا  تسایر و  يوزرآ 
هک تسا  راکیب  صاخشا  ناشیورد و  روخ  رد  طقف  هک  یبلطم  نیا  هحفـص 533 ] ثحب [ . لباق  هن  تسا و  رکذ  لباق  هن  هک  تسا  ینعمیب 

یقالخا زا  معا  هجیتن  چیه  هب  دوخ  ثحابم  رد  مه  تبقاع  دنیامن و  لصاحیب  تبحص  ترثک  تدحو و  زا  دنیامن و  یفابنافرع  دننیـشنب و 
امـش يارب  ار  يدـنرز  لیبن  طسوت  هلوقنم  تیاکح  نیا  دیـشاب  هتـشاد  ار  تارکاذـم  نیا  زا  یئامنرود  هکنیا  يارب  دنـسرن  يونعم  يدام و  و 

هک دندید  ار  یناوج  هار  نیب  رد  دندوب  لوغشم  شدرگ  ریسب و  ناهارمه  زا  رفن  دنچ  اب  هللاءاهب  ترضح  زور  کی  : » ص 101 منکیم . رکذ 
هتخورفا شتآ  بآ  يوج  رانک  رد  هدوب  هداتفا  مهرد  ناشیرپ و  رس  يوم  تشاد و  ربرد  یشیورد  سابل  هتسشن  هار  زا  جراخ  هشوگ  رد  اهنت 

هب لوغـشم  داد  باوج  ناوج ؟ ینکیم  هچ  شیورد  دـندومرف  دـندرب و  فیرـشت  وا  کـیدزن  هللاءاـهب  ترـضح  دوب  لوغـشم  اذـغ  خـبط  هب 
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و تشگ ... زئاف  عبنم  قح  نافرع  هب  دندش ... وگتفگ  لوغـشم  وا  اب  هللاءاهب ... ترـضح  متـسه  ادخ  ندـنازوس  ادـخ و  نتخپ  ادـخ و  ندروخ 
لعتـشم تبحم  ران  هب  شبلق  تفریم  ترـضح  نآ  بسا  لابند  دمآرد ... هللاءاهب  ترـضح  ناوریپ  وزج  دیدرگ ... هکرابم  میلاعت  بوذـجم 

روهظ ای  قحلا  رهظا  قحلا  رون  يدـهلا و  سمـش  تنا  تسا : رارق  نیا  زا  نآ  حـیجرت  هک  تخادرپ ... راعـشا  داشنا  ءاـشنا و  هب  اتهادـب  دوب و 
دندوب بوجحم  شنافرع  زا  ناـهج  قلخ  هک  ار  هللاءاـهب  ترـضح  عیفر  ماـقم  ماـیا  نآ  رد  شیورد  نآ  هک  تسا  نیا  لاـح  تقیقح  قحلا ...

داوم دوب  ادـخ  مزیه  وا  يارب  تسادـخ  دوجو  فرعم  يزیچ  ره  هک  دوخ  یقاـب  ناـفرع  ملاـع  رد  شیورد  دـینکیم  هظحـالم  دوب . هتخاـنش 
ودب ار  دوخ  ینارون  دوجو  دیـسر و  دشاب  اهب  هک  نایادخ  قلاخ  هدنزاس و  مد  نیا  رد  دروخیم و  ار  ادخ  وا  هجیتنلاب  دوب و  ادـخ  زین  ینتخپ 

زا یئادخ . وت  یئادخ  وت  تخاس  رعـش  داتفا و  هار  هب  ادخ  رخ  لابند  دیمهف و  وا  دـندیمهفن  ایند  مامت  لیبن  لوق  هب  ار  هچنآ  شیورد  تابثا و 
ینعی هچ  ینعی  مالک  نیا  تسا  رهظم  دیوگیم  اهب  هکنیا  میوش  رتیکدزن  يردـق  بلطم  دراو  میرذـگب و  روآهدـنخ  کحـضم و  ثحب  نیا 

رکف عوضوم  نیا  رد  چیه  ایآ  امـش  تسیچ  وا  تافـص  هک  مینادیم  هنوگچ  سپ  مینادیمن  چـیه  ادـخ  زا  ام  یتقو  تسا  یهلا  تافـص  رهظ 
ار ادخ  تافـص  هکنیا  يارب  مینادـب و  ار  ادـخ  تافـص  دـیاب  تسوا  تافـص  رهظم  ای  تسادـخ  رهظم  ینالف  میئوگب  هکنیا  يارب  دـیاهدرک ؟
هحفـص 534] میربب [ . یپ  وا  تافـص  تیهلا و  هب  یمک  ات  میـسانشب  ار  قلاخ  ای  ادخ  هکنیا  يارب  میـسانشب و  هقح  وه  امک  ار  وا  دیاب  مینادب 

دیهاوخ ادـخ  يارب  یتافـص  هچ  امـش  سپ  هنع » تافـصلا  یفن  دـیحوتلا  لامک   » هکنیا تسین  نایعیـش  لوا  ماما  زا  ایآ  منادـب  دـییوگب  ـالاح 
امش زا  نم  تسا و  وا  تیقالخ  میهدیم  تبسن  ادخ  هب  هک  یتفص  نیرتگرزب  تسا ؟ تافـص  نآ  رهظم  اهب  دیئوگب  ات  دینک  مسجم  تسناوت 

هک یئایند  رد  مادک ، وا  تافص  تسیچ  یعقاو  تیهلا  دنادب  ات  دراد  یتامولعم  هچ  ادخ  قلخ  زا  رشب  دنادیم  هچ  هملک  نیا  زا  رشب  مسرپیم 
ملع رد  دنکیم  رکف  رشب  هک  مایا  نیا  رد  میشاب ؟ هتشاد  قلاخ  نآ  قلخ  هب  تبسن  میناوتیم  يروصت  هچ  ام  شتیاهن  هن  تسادیپ و  شرس  هن 
رظن ریز  ار  ناهج  رادقم  نآ  يوق  ياههاگتسد  طسوت  تسا  هتسناوت  رثکادح  تسا  هودمن  ادیپ  هجوت  نایاش  تفرشیپ  تاقیقحت  تاعبتت و  و 

رازهدصیـس هیناـث  ره  رد  روـن  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تسا و  يروـن  لاـس  هام 4000000000  اـت  شاهلـصاف  هک  دروآرد  دوخ  هعلاـطم  و 
رتمولیک رازه  دصیس  رد  برض  ار  نآ  دراد و  دوجو  هیناث  دنچ  لاس  نویلب  راهچ  رد  دینیبب  دینک  باسح  لاح  دنکیم  تفاسم  یط  رتمولیک 

تسا رتمولیک  دودح 450000  رد  نیمز  ات  هام  هلصاف  هک  دیراد  رظن  رد  دبال  دیئامنب و  ار  ناهج  زا  یکچوک  تمسق  ضرف  دیناوتب  ات  دینک 
دیاب ار  رتمولیک  نویلیم  هاجنپ  دصکی و  دودح  اریز  هقیقد  رد 8  دیـشروخ  رون  دسرب و  نیمز  هب  شرون  ات  دشکیم  لوط  مین  هیناث و  کی  و 
رشب رظن  ریز  نونکات  هک  یناهج  ربارب  رد  نیمز  هرک  هک  تسا  هدرکن  رکف  دیاش  دنادیم  ادخ  تافـص  رهظم  ار  اهب  هک  يدرف  نآ  دنک . یط 

زا یلدم  کی  رگا   SIR JAMES HJEANS یـسیلگنا فورعم  مجنم  لوق  هب  ینعی  نیمز  هرک  لباقم  رد  رابغ  هرذ  کی  زا  تسا  هدمآ 
یـس هزادـنا  هب  نآ  رد  نیمز  هرک  شیاـمن  میئاـمن  مهارف  رتـمولیک  نویلیب  ساـیقم 1609  هب  تسا  هدـمآرد  اـهبوسکلت  رظن  ریز  هک  یئاـیند 
الثم هناودـنه  کی  ربارب  رد  تسا  شاخـشخ  هرذ  کی  دـننام  تارک  ریاس  زا  يرایـسب  رانک  رد  نیمز  هرک  هکنآ  ای  دوب و  دـهاوخ  رتمیتناـس 
رطق دـینادیم  هک  يروط  هب  هکنآ  لاـح  و  تسا ، رتـمولیک  نویلیب  زا 1600  شیب   NUBECULA MENOR هورگ ناگراتـس  زا  یکی 

ءاملع و تسا . دیـشروخ  ترارح  ربارب  رازه  تصـش  اـهنآ  رون  ترارح  هک  دـنراد  دوجو  یئاههراتـس  تسا و  رتمولیک  طقف 12765  نیمز 
یشالتم دعب  دنیآیم و  دوجو  هب  تارک  اهنآ  زا  هک  تسا  يداوم  میمانیم  ناشکهک  هراتـس  هک  ار  نآ  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیدب  نیمجنم 

تـسین هرخـسم  الاح  دراد . دوجو  ندـش  یـشالتم  هیزجت و  گرم و  دـلوت و  زین  تارک  يارب  ناسناو  ناویح  تاـبن و  لـثم  ینعی  دـنوشیم .
ریغ میظع و  رارـسا  همه  نیا  هک  دشابیم  دـیراذگب  دـیهاوخیم  ار  شمـسا  هچ  ره  ای  زومرم و  هوق  نآ  ای  ادـخ و  نآ  رهظم  دـیوگب  یـسک 

 ] زین تساـم  مشچ  ریز  هک  یملاـع  تسین  فوشکم  اـم  رب  ـالاب  ملاـع  رد  هک  هچنآ  زا  رتـشیب  تساـجنیا  هتکن  تسوا . هب  طوـبرم  فوـشکم 
كرویوین و رد  نآ  نویلیم  هد  درک ؟ میناوتیم  يروصت  هچ  ناسنا  دوخ  زا  ام  تسین . فوشکم  زونه  هک  دراد  یمیظع  رارسا  هحفص 535 ]

اههیزجتلاراد رد  نف  ياملع  هکنآ  لاح  میظع و  هداـعلاقوف  تسا  يرما  نیا  مینکیم  روصت  اـم  [ . 313  ] دنلولیم ویکوت  رد  نآ  نویلیم   12
مزاول ریاس  نوخ و  هضیب و  هدور و  نادـند و  ياراد  هک  رتمیلیم  متـسیب  کـی  لوط  هب  دـنراد  دوجو  یتادوجوم  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیدـب 
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راهظا نف  ياملع  دـنراد . یملاع  دوخ  يارب  زین  تادوجوم  نیا  اعطق  دـنلولیم  اهنآ  زا  نویلیم  راهچ  بعکم  رتمیتناـس  کـی  رد  هک  دنتـسه 
کی رد  هک  دـنتکرح  رد  بآ  رد  بیجع  تعرـس  اب  هک  دـنراد  دوجو  ناویح  همین  تابن و  همین  یئاهیرتکاب  یلومعم  بآ  رد  هک  دـنرادیم 
ضرا هرک  رد  دوجوم  یناسنا  تیعمج  يرسک  نویلب و  هس  نیا  دینک  رکف  دوخ  امش  الاح  دنروانش . اهنآ  زا  نویلیم  نآ 633  بعکم  رتمیلیم 
میـشاب هتـشاد  میناوتیم  تسوا  هب  عجار  روما  همه  هک  یعجرم  زا  يروصت  هچ  دراد و  یتیمها  هچ  نآ  تادوجوم  اهتنایب و  ناهج  ربارب  رد 

تقو کی  ددرگیم . زیمآهرخسم  یلاخوت و  فیخس و  رایسب  تایعدم  نیا  هک  قیدصت  ایآ  میئامن . یفرعم  وا  رهظم  ار  دوخ  هک  دسر  هچ  ات 
زا رتـشیب  اـهب  وا  بزح  دارفا  نیب  دوـمن و  مودـعم  ار  وا  تلود  هدز و  تسد  یبزح  لیکـشت  هب  باـب  یلعدـمحم  ازریم  میئوـگیم  هک  تسا 
مه درگ  اددـجم  ار  قرفتم  نایباب  هدروآ و  تسد  هب  دوخ  ینادراک  ریبدـت و  اب  ار  ماـقم  نیا  هتـشاد و  ار  يو  ینیـشناج  تیحالـص  نیریاـس 

، هدیدرگ ناشیا  تفرـشیپ  نانآ و  هرادا  هب  قفوم  دوخ  ياسر  ملق  اناوت و  نایب  اب  هدیمد و  اهنآ  رد  يدیدج  حور  شدوخ  لوق  هدومن و  عمج 
بزح سیئر  هکنیا  یلو  دـشاب ، یئاهب  بزح  مه  اهنآ  زا  یکی  دـیراذگب  دراد  دوجو  اـیند  رد  بزح  نارازه  درادـن . یبیع  بلطم  اـجنیا  اـت 

منکیم و قاع  ار  وا  دریذـپن  ارم  بلاـطم  ارچ  نوچیب و  سک  ره  مراد و  يربک  تینوصم  و  متـسه ! وا  هیلک  رهظم  اـی  میادـخ ، نم  دـیوگب 
عوضوم عقوم  نیا  رد  رگید . بلطم  دوشیم  نیا  تسا  لالح  شنوخ  ینعی  درک ، دهاوخن  محر  وا  رب  هک  ار  یسک  دنکیم  ثوعبم  دنوادخ 

دیآیم شیپ  یئوگروز  مدرم و  قوقح  هب  زواجت  يدایش و  يروتاتکید و  یهاوخدوخ و  تروص  هتـشذگ و  یئامنهار  داشرا و  بزح و  زا 
رارکت دـیاب  هاگ  هب  هاگ  مه  ار  بلطم  کی  ناـشیا . جرخ  هب  ندرک  یگدـنز  ناـنآ و  یحول  هداـس  زا  هدافتـسا  ءوس  مدرم و  رامثتـسا  رکف  و 

هلمح دیامن  عافد  دوخ  زا  دناوتیمن  هک  هدرم  صخـش  کی  هب  تورم  قالخا و  فالخ  هب  نم  هک  دوشن  داجیا  یمهوت  امـش  يارب  ات  میئامن 
هب دنهاوخیم  ياهدـع  هک  تسا  یبلاطم  هیزجت  هکلب  تسین  صخـش  هب  هلمح  بلاطم  نیا  ماهتـشون  ررکم  هکنانچ  هحفص 536 ] منکیم [ .

دندرگ . متس  ملظ و  بجوم  دنروخب و  نان  دننک و  تسایر  نآ  ناونع 

تیئاهب اب  تاهباشت  يدیزی و  درک  هقرف 

دوـخ یمالـسا  ناردارب  يرادـیب  يارب  ار  هچخیراـت  نیا  تسا  دوـجوم  کلـسم  تهباـشم  مارم و  كارتـشا  نایدـیزی  ناـیئاهب و  نـیب  نوـچ 
دـصتشه دـصتفه  اریز  تسا  تنطلـس  لالقتـسا و  راظتنا  هدرک  هباشم  مه  هب  ار  هقرف  ود  نیا  هک  يروما  هلمج  زا  يدـیزی : درک  میراگنیم .

هک دـنراد ، ار  نایب  ناطلـس  راظتنا  تسا  لاس  دـص  مه  نایئاهب  دـنناسرب و  تنطلـس  هب  ار  دوخ  خـیاشم  هک  دنـشوکیم  نایدـیزی  تسا  لاس 
نبا دیزی  هیواعم و  نبا  دیزی  هب  بوسنم  يدیزی  درک  هک  تسناد  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  دیـسر . دـنهاوخن  تسا و  هدیـسرن  یئاج  هب  کیچـیه 
اهنآ یتقو  کی  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دارکا  یبلطلالقتـسا  دناهدرک  روصت  هک  یناسک  تسین  هدوبن و  يوما  ءارما  زا  رگید  کلملادـبع و 

هفلتخم تاقبط  زا  تساطخ و  یلک  هب  روصت  نیا  دناهدوب  بوسنم  کلملادبع  نبا  دیزی  هیواعم و  نبا  دیزی  هب  دناهتشاد و  تنطلس  تراما و 
تراما یبویا  نیدلاحالص  رفن  کی  هک  یبیلص  گنج  رد  رگم  دناهدوبن  تنطلـس  ياراد  هاگچیه  هدوبن و  نایوما  هب  بوسنم  کیچیه  درک 

هتشادن و یتنطلس  هلسلس  نیا  زا  یسک  مه  نآ  زا  دعب  دوب و  هدشن  ادیپ  يدیزی  بهذم  زونه  عقوم  نآ  رد  دش و  رادهدهع  ار  نیملسم  رکشل 
درک زا  دارکا  هیلادنـسم  دـیزی  هک  تسا  نیا  روما  بئارغ  زا  دناهتـشادن و  یطابترا  هنوگ  چـیه  هیماینب  هلـسلس  زا  یماـن  دـیزیاب  اـصوصخم 

ياطخ دشاب و  ناشیا  بهذم  سسوم  یمان  دیزی  هک  تسا  هابتشا  مه  روصت  نیا  یتح  تسین و  هدوبن و  رشب  دارفا  زا  ینیعم  صخـش  يدیزی 
یتاروصت اهنیا  همه  تسا ! دیزی  ناطیـش  زا  دارم  دناتسرپناطیـش و  يدیزی  هفیاط  هک  دـناهتفگ  هداتفا و  اهنابز  رـس  رب  هک  تسیترهـش  میس 

موهوم . تسا 

دزیا زا  تسا  قتشم  مسا و  هن  تسا  فصو  دیزی 

خیراتلا ءاملع  هیلع  عمجا  ام  یلع  يدیزیلا  درکلا  هفئاطلا -  هذـه  هیمـست  قتـشت  و   » دـنکیم فصو  نینچ  هرهاق  هعبطنم  فطتقملا  هلجم  رد 
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مهنا يدیزیلا  داقتعا  یف  رشبلا و  هللا و  نیب  طسوتت  یتلا  هکالملا  یلع  قلطت  یه  هدابعلاب و  قیلخ  اهانعم  لصالا و  هیـسرافلا  دزیا )  ) هملک نم 
هک تسا  دزیا  هملک  زا  يدـیزی  درک  هب  هفیاط  نیا  يراذـگمان  هکنیا  رب  دـناهدرک  قافتا  خـیرات  ملع  ياملع  ینعی  هکئالملا » کلت  عابتا  نم 

یمدآ ادخ و  نایم  هک  یناگتشرف  رب  دوشیم  قالطا  نآ  تسا و  شتسرپ  هدننکداجیا  تدابع و  هدننیرفآ  نآ  ینعم  تسا و  یسراف  شلـصا 
درک سپ  يدزیا : ینعی  دـناهدناوخ  يدـیزی  ار  دوخ  ور  نیا  زا  دنناگتـشرف و  نآ  ناوریپ  زا  ناشیا  هک  دـنراد  داـقتعا  اهیدـیزی  دناهطـساو و 
ماـن هکلب  هحفـص 537 ] تسا [  طـلغ  تسادـخ  ماـن  هک  دـناهدرک  ناـمگ  ناربـخیب  هـک  هنوگنادـب  مـه  دزیا  يدزیا و  درک  ینعی  يدـیزی 

زا تسا  سابتقا  هریگاو و  هدیقع  نیا  هک  تسناد  دیاب  دنراد و  تیقالخ  هبنج  تدابع  رد  هک  یـصوصخم  ناگتـشرف  یهتنم  تسا  ناگتـشرف 
راثآ رگید  اتـسوا و  صن  هب  هکلب  دناهتـسنادن  ادخ  مان  ار  دزیا  تسا  هماع  نهذ  زوکرم  هک  يروط  هب  مه  اهنآ  اریز  ناتـساب  نایتشترز  دئاقع 
یکی تسا  ریبعت  ود  مه  نآ  رد  شتسرپ و  هژیو  ناگتشرف  یهتنم  تسا  ناگتـشرف  مان  نادزی  دزیا و  تسادزماروها و  ادخ  مان  ناشیا  یبهذم 

دناشتسرپ يورین  هدننیرفآ  تقیقح  رد  دنراداو و  شتسرپ  هب  ار  ناگدنب  هکنآ  رگید  دنشاب  شتسرپ  روخرد  دوخ  تاذ  هب  ناگتشرف  هکنآ 
تسا . هتفرگ  ناریا  یناتساب  شیک  زا  ار  شیوخ  هدیقع  هشیر  يدیزی  درک  ینعم  رد  سپ 

مالسا طیحم  رد  نایدیزی  شیادیپ  خیرات 

یبوخ هب  نونکات  هچنآ  یخیرات  تالـضعم  ضومغ و  زا  اما  هدوب  یمالـسا  مجنپ  نرق  رد  بهذم  نیا  شیادیپ  خـیرات  ملع  ياملع  قافتا  هب 
یـشاتکب و يدـنبشقن ، يزرد ، يدـحوم ، يدـیزی ، دـننام  هلطاب  دـئاقع  هتتـشتم و  ءارآ  هفلتخم و  بهاذـم  ابلاغ  هک  تسا  نیا  هدـشن  لـح 
ای یبیلص  گنج  لالخ  رد  مشش  مجنپ و  نرق  رد  همه  هتخاس  بعـشنم  کچوک  کچوک  ياههتـسد  هب  ار  مالـسا  هک  لیبق  نیا  زا  يرایـسب 

نایرج رد  راکیپ  گنج و  قارتفا و  فالتخا و  یحیسم  نیملسم و  نیب  هدوب و  اپرب  یبیلـص  گنج  هک  یـضارا  نامه  رد  نآ  زا  دعب  یکدنا 
یبیلـص ياهگنج  هحوبحب  زکرم و  هک  هنایمرواخ  زا  یطاقن  هیلک  تاماش و  لصوم ، اکع ، نیطـسلف ، ناـنبل ، هیروس ، دـننام  هدـش  ادـیپ  هدوب 

يوقتیب و صخـش  ره  هدرکیم و  کیرحت  بناج  ره  زا  بناجا  ياهتـسد  دیاش  هک  دـیآیم  شیپ  روصت  نیا  نتفتم  صخـش  يارب  هدوب و 
کشال هتخادرپیم و  مالـسا  فیعـضت  هب  هار  نیا  زا  هتـشاد و  یماو  دیدش  یئهنتف  ءاقلا  دیدج و  یبهذم  داجیا  رب  ار  يراکزیهرپان  دعتـسم 
هـشیمه دـنوش  اهیزاب  هنوگنیا  تلآ  هک  مه  نادـجویب  صاخـشا  تسه و  مه  زونه  هدوب و  نیمه  هدـساف  بهاذـم  هنوگنیا  شیادـیپ  رس 

ءاهب . باب و  يهقرف  شاهنومن  دنتسه و  نونکا  مه  دناهدوب و 

يدیزی هقرف  سسؤم 

ار خیـش  نآ  ماـن  خـیرات  رد  هدرک  عارتـخا  ار  بهذـم  نیا  يردـعاب  هیرق  هب  موـسوم  لـصوم  يارق  زا  یئهـیرق  رد  هفرـصتم  خـیاشم  زا  یکی 
نیا درک و  عولط  يردـعاب  هیرق  زا  يداـع  خیـش  ـالمجم  تسا . هتفرگ  ار  وا  مسا  ياـج  هک  تسا  یبـقل  يداـع  دـیاش  دناهتـشون و  يداـع ) )
نامه رد  خیـش  ربق  نونکا  مه  دنیوگ  دش و  نوفدم  هیرق  نامه  رد  دومن و  سیـسأت  تسا  رکذ  فرـش  رد  هک  یتاداع  موسر و  اب  ار  بهذم 

زین وا  ربق  دومن و  لیمکت  جیورت و  ار  خیـش  ساسا  درک و  عولط  ناریمریم  وا  زا  دعب  تسا . يدیزی  ياهدرک  هاگترایز  يردعاب  ای  دعاب  هیرق 
تسا یناریا  هحفـص 538 ] نت [  دنچ  مادقا  نوهرم  يدیزی  بهذـم  زا  ياهدـمع  تمـسق  عقاو  رد  تسا . خیـش  ربق  راوج  رد  هیرق  نامه  رد 

لوق هب  هک  میتفگ  مه  يدیزی  ناشبهذم  مان  و  تسا ) یلو  هللاتمعن  هاش  هلـسلس  زا  ناریمریم  زا  ریغ  یلو   ) هدوب یناریا  املـسم  ناریمریم  اریز 
ناتـساب نایـسراپ  دـئاقع  زا  تسا  تداـبع  بجوم  قلاـخ و  نادزی  دزیا و  هکنیا  هدـیقع  زین  تسا و  قتـشم  یـسراف  دزیا  زا  نیخروم  روهمج 

ای زا ... معا  قلطم  یلیعمسا  توملا و  هدحالم  داحلا  دننام  هلطاب  بهاذم  هشیمه  دیاب  هک  راختفا  هن  تسا  یتخبدب  لامک  نیا  هدش و  سابتقا 
یتح دنک و  عولط  ناریا  زا  ناشیاههدرب  هدرخ  اب  یئاهب  یباب و  دیدج و  ینایب  میدـق و  ینایب  یفـسوی و  هاش  یعـشعشم و  نآ و  رگید  بعش 

ناریا و دننام  يروشک  ره  اریز  دشاب  هدـش  سیـسأت  یناریا  دـنچ  تکرـش  هب  تاهج  رگید  هینامیلـس و  يدـیزی  درک  نانبل و  زورد  بهذـم 
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دننیبیمن و ار  قافتا  داحتا و  يور  زگره  درآرب  رـس  نآ  هشوگ  کی  زا  يدارم  دشرم و  ربهر و  ماما و  ربمغیپ و  ادخ و  زور  ره  ناتـسودنه 
هب دـیزی  هب  ار  يدـیزی  درک  اهابتـشا  نیخروم  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  ببـس  هچنآ  اما  تسا . مهارف  هناگیب  هدافتـسا  يارب  هلیـسو  هراومه 
هک يدـعاب  ای  يداع  خیـش  فالخرب  هدوب  رادمتـسایس  يدـح  ات  هتـشاد و  تموکح  یمـسق  ناریمریم  هک  تسا  نیا  دـناهداد  تبـسن  هیواعم 
لآ هب  ار  وا  یـضعب  دش  رادمتـسایس  ناریمریم  هکنآ  زا  سپ  المجم  هتـشادن  یتلاخد  هنوگ  چیه  تسایـس  رد  هدوب و  یناحور  روما  يدصتم 

لالقتـسا ياوه  ار  يدیزی  درک  هک  دشاب  یئهلحو  نیلوا  نیا  دیاش  تسا و  هدرک  بلطم  نیا  هب  هراشا  مه  فطتقملا  دناهداد و  تبـسن  دیزی 
کی نیرومأم  فرط  زا  هدرک و  هولج  اعدـم  نیا  یعون  هب  نرق  ره  رد  هدرک و  تیارـس  دارکا  زا  رگید  تاقبط  رد  اجردـتم  هدنکفارـس و  رب 

تاقبط هک  يدئاقع  تفاخس  نینچمه  دنفوصوم و  نادب  دارکا  تاقبط  بلغا  هک  یقالخا  تنوشخ  ههبـش  نودب  یلو  دناهدش  جییهت  یتلود 
هلحرم نارازه  ندمت  يداو  زا  دننادیم و  قاقحتـسالاب  دوبعم  ار  دوخ  ياسؤر  دـندنباپ و  نادـب  يدـنبشقن  يدـیزی و  دـننام  اهنآ  زا  رگید 

اب ار  دارفا  دنهد و  رییغت  ار  دوخ  گنهرف  دنوش و  هارمه  ایند  ندمت  ملع و  اب  هکنیا  رگم  دیـشخب  دهاوخن  ناشیا  هب  یلالقتـسا  زگره  دنرود 
زج ناشرـضاح  تالاح  اب  زورما  الا  دـیآ و  شیپ  يرییغت  ناشیا  تیعـضو  رد  نرق  کی  زا  سپ  دـیاش  دـنروآ  راب  يرتهزاـت  رتهب و  فراـعم 

هجیتن دنامب  هکرعم  تشپ  دارکا  هالکو  دنربب  هدافتـسا  میقتـسم  ریغ  روط  هب  نارگید  دنهدب و  تافلت  ناشیا  ینعی  دنـشاب  هدسفم  تلآ  هکنیا 
هب هک  دنهدن  تمحز  ار  دوخ  تهجیب  دننک و  بیقعت  رگید  هار  زا  ار  دوخ  دوصقم  دنمهفب و  دنوش و  رادیب  دنک  ادخ  درب  دـنهاوخن  رگید 
رد هتـشگزاب  خیرات  نتم  هب  نونکا  میتفر و  هیـشاح  هب  موزل  دـح  زا  رتدایز  مه  زاب  يرادیم ) ام  تمحز  يربیم و  دوخ  ضرع  . ) رعاش لوق 

میناریم . نخس  نایدیزی  نوئش  یئاسانش 

ناشرامآ نایدیزی ، هاگیاج  يدیزی ، بهذم  ناوریپ 

زا سپ  یلو  دوبن  نایم  رد  قلطم  نایدـیزی  زا  نخـس  يدـیزی  درک  مان  زج  دـندوب و  دارکا  زا  یئهقبط  طقف  يدـیزی  بهذـم  ناوریپ  ادـتبا  رد 
باب و بهذم  دننام  انیع   ) درک تیارس  نمرا  داژن  زا  ياهدع  رد  هحفص 539 ] اریخا [  یماس و  داژن  بعش  زا  یضعب  رد  بهذم  نیا  يدنچ 

نایدوهی ینعی  نایک  یماس و  داژن  زا  يدارفا  رد  ادعب  یلو  هیخیـش  هقبط  زا  هژیو  هعیـش  نیملـسم  زا  ياهدع  هب  دوب  رـصحنم  تسخن  هک  ءاهب 
رکبراید باتنیع و  نیبیصن و  یحاون  ماش و  یحاون  بلح و  دودح  ابلاغ  نایدیزی  زکرم  اما  درک ) تیارـس  نامرک  دزی و  نایـسراپ  نادمه و 

دوب هدمآرد  ناشیا  ذوفن  تحت  ینامثع  كاخ  زا  رگید  هعرزم  هیرق و  اهدص  نازف و  کیجهریب و  هرعس و  نارح و  هفورا و  يارق  زین  هدوب و 
هنوـگنیا جاور  هک  داد  صیخـشت  هدـش  رادـیب  نارگ  باوـخ  زا  یناـمثع  تلود  هک  دـندوب  هدز  مه  هب  رورک  کـی  دودـح  رد  یتـیعمج  و 

زا تشاذگ و  ضرعت  يانب  اذهل  دروآ  دـهاوخن  راب  هب  هجیتن  تمحز  نایز و  زج  تکلمم  یحاون  رد  ناشیا  تفرـشیپ  روشک و  رد  بهاذـم 
رد دنتفر و  بقع  دندوب  هدمآ  شیپ  هک  یتمسق  نامه  هک  دش  رثؤم  نانچ  مادقا  نیا  تخادرپ و  ناشیا  لیلقت  فیعضت و  هب  هفلتخم  ياههار 
هب اهنآ  زا  دنتـساوخ  لود  زا  یـضعب  هک  لوا  للملانیب  گنج  زا  شیپ  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیعمج  زا  دون  يدـص  لاس  هاجنپ  تدـم 

لـصوم عباوت  زا  راجانـس  لبج  ناحیـش و  تشد  يارق  عرازم و  رد  هک  دنتفاین  رفن  رازه  هاجنپ  زا  شیب  ار  اهنآ  هدع  دننک  هدافتـسا  دوخ  عفن 
نیب رد  دـنقرفتم  یلو  دـندایز  ام  بهذـم  ناوریپ  هک  دـننکیم  اعدا  اهنیا  دـنهدیم و  ماـجنا  ار  دوخ  یبهذـم  مسارم  دـنراد و  يدازآ  هبـسن 

نایئاهب هکنانچ  دشاب  هتـشاد  تحـص  دح  هچ  ات  اعدا  نیا  هک  ملعا  هللا  هیکرت و  نیدرام  رکبراید و  ناتـسنمرا و  ینامثع و  ناریا و  ياهدرک 
رد اذهعم  تسا  رتشیب  ناشرهاظت  رتدایز و  ناشتیعمج  هبـسنلاب  هدابآ  رـسگنس و  تاهد  نادمه و  دزی و  رد  الثم  دنراد  اهاعدا  هنوگ  نیا  مه 

دهدـب ناشیا  هب  شوگ  یـسک  رگا  فصولا  عم  دـنکیمن  زواجت  رازه  زا  ای  دـسریمن  رازه  هب  اـی  ناشهدـع  هطقن  راـهچ  نیا  زا  کـی  چـیه 
نیا ردق  هب  هطقن  چیه  رد  هکنآ  لاح  تسا و  رگید  ياهرهش  رد  ام  تیعمج  هدمع  تسا و  مک  هدع  اجنیا  رد  هک  دننکیم  فازگ  ياهاعدا 

هک تسا  یئاج  مک  دنکیمن و  زواجت  رفن  دون  ات  هن  زا  دشاب  هتشاد  دوجو  عاتم  نیا  هک  هبـصق  رهـش و  ره  رد  دنرادن و  تیعمج  هطقن  راهچ 
نیا تسا و  دوجوم  یئاهب  رفن  دـصراهچ  هدـش  دادـملق  اجنآ  یمـسر  هلجم  رد  هک  يرامآ  قفاوم  هک  اکیرمآ  رگم  دـسرب  رفن  دـص  هب  هدـع 
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یئاهب يدیزی و  شور  یئوگ  تسا و  رفـص  مکح  رد  یئاهب  رفن  دصراهچ  هدع  نیا  تیعمج  تعـسو و  نآ  هب  اکیرمآ  رد  هک  تسا  حـضاو 
باتک ماکحا  دئاقع و  ساسا  نتـشادهگن  یفخم  رد  نینچمه  و  دروخیم ! بآ  همـشچرس  کی  زا  یئوگقارغا  تقیقحیب و  تارهاظت  رد 

دوخ .

( قالخا هفایق ، نابز ،  ) يدیزی ياهدرک  یمومع  تلاح 

رشبلایبا مدآ  اب  يدرک  نابز  هب  ادخ  هک  دندقتعم  دنرامشیم  سدقم  ار  نآ  دننادیم و  ءایبنا  ادخ و  نابز  ار  يدرک  نابز  يدیزی  ياهدرک 
تغل چیه  يدرک  تغل  نابز و  زا  رتحیصف  دیاش  رتسدقم و  رتهب و  هرخالاب  داتسرف و  یسوم  يارب  يدرک  هب  ار  هرشع  حاولا  دومرف و  ملکت 

هحفـص 540] هاوخ [  نیمزرـس  ره  رد  دورو  درجم  هب  هدوبن  نآ  يرادـهگن  ظـفح و  دـنباپ  نیا  دوـجو  اـب  تسین  هدوـبن و  اـیند  رد  یناـبز  و 
یکرت هب  ریغص  يایسآ  رد  هکنانچ  دننکیم  ملکت  اجنآ  لها  نابز  هب  كرت و  ار  دوخ  نابز  يروف  دشاب  هتشادن  هاوخ  دشاب  هتـشاد  ترورض 
نایئاهب مه  تلاح  نیا  رد  لیبذت )  ) دنملکتم ودرا  ودنه و  تغل  هب  دناهتفر  دنه  هب  هک  يرامشتشگنا  هدع  یبرع و  هب  قارع  هیروس و  رد  و 
طولغم یبرع  هب  ار  دوخ  حاولا  ترورض  نودب  شدوخ  ینامثع  كاخ  هب  دورو  زا  سپ  مه  ءاهب  اریز  دنراد  تلاح  كارتشا  يدیزی  درک  اب 

یکرت و یـسراف و  زا  تسا  يراکملقهلـش  رـسپ  ردـپ و  نیا  راثآ  حاولا و  کنیا  یکلا و  یکرت  هب  ساـبع  ازریم  شرـسپ  تخاـس و  طولخم 
حول هس  ود  ارچ  يدرکلا  يربصلا  نیدلا  ییحم  خیش  يدرکلا و  یکذلا  هللاجرف  خیش  نوچ  درک  دیرم  ود  یکی  نتـشاد  اب  منادیمن  یبرع و 
میلعت عبات  سدـقلاحور  اـی  لـیئربج  زا  ریغ  ءاـهب  ماـهلا  یحو و  راـثآ  نوچ  دناهتـشادن  ملعم  کـشیب  دـناهدرکن !؟ دوخ  راـثآ  ءزج  يدرک 

اذهل یکرت  رد  اشاپ  تکوش  یلع  یبرع و  رد  يدادغبلا  یفطصمدمحم  سراف و  رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  لیبق  زا  تسه  مه  يرشب  نیملعم 
ناشیا تسا  هدش  هدید  هچنآ  يدیزی  ياهدرک  قالخا  اما  دندادیم )!(  نوریب  يدرک  هب  مه  حول  دـنچ  دـندوب  هتـسج  مه  يدرک  ملعم  رگا 

زا هک  دـننآرب  بلغا  هتفر  وگتفگ  ناشیا  تعاجـش  رد  زین  تبحم و  رهم و  هب  رهاظتم  یلو  وجهنیک  لدتخـس و  هدوب  نشخ  یقـالخا  ياراد 
یتمواقم هب  هکنیا  ضحم  هب  یلو  دـنرادیم  راهظا  ار  یلدرپ  تیاـهن  دـناهدیدن  تمواـقم  اـت  هک  یمـسق  هب  دـنمورحم  هدیدنـسپ  هیجـس  نیا 

يوق هماقلا  لیوط  مه  و   ) دـسیونیم فتقملا  بحاص  يدـیزی  ياهدرک  هفایق  اما  دـننکیم و  ینیـشنبقع  هدرک  یلاـخ  نادـیم  دـندروخرب 
شیررپ و يورنوـگلگ و  مشچهایـس و  هینبشوـخ  الابدـنلب و  ناـشیا  یهنلا -  فیعــض  یحللا  فیثـک  دـخقلا  رمحم  نـیعلا  دوـسم  هماـهلا 

دنچ اب  الوج  يدزی  ناملسم  دنچ  تسا  ملسم  اریز  تفگ  نخس  ناوتیمن  ناشهفایق  رد  اهیئاهب  هک  میئوگیم  ردقنیمه  نایاپ  رد  دنلقعمک )
بیس روهشم  لوق  هب  هک  دناهیبش  يدزی  درک  اب  يردق  هب  قالخا  رد  یلو  دنرادن  هفایق  تدحو  نامرک  دزی و  یتشدرز  نادمه و  يدوهی  نت 

هنیک ضغب و  زا  تسا  رپ  ناشاهلد  هک  دناهیجـس  نیا  رب  هلطاب  بهاذـم  نابحاص  يرـشب و  کچوک  ياههتـسد  مامت  ایوگ  و  دراک !! تسا و 
دنرادن تأرج  تردق و  هکنیا  هب  رظن  یلو  دناهتفگ  نخس  نآ  نالطب  رد  هتفریذپن و  ار  ناشیا  هفیخس  دئاقع  هک  یتاعامج  دارفا و  هب  تبـسن 

ءاضغب و زورب  يارب  ینادیم  هک  يزور  دراین  ادخ  دننکیم و  رهاظت  راتفر  نسح  تبحم و  هب  مرجال  دـننک  راهظا  ار  دوخ  هنیک  ضغب و  هک 
ناطلس دننام  ای  دورهاش ) ياهیباب  هنتف  هعقاو 324  رد   ) دنـشکیم مدآ  دورهاش  رد  ناشرفن  دـنچ  هک  تسا  تقو  نآ  دوش  زاب  ناشیا  ءانحش 

نیب رد  ار  دوخ  یمان  قحلادبع  هللارکذ و  ای  دننازوسیم  هروک  رد  ار  رگهزوک  دمحم  دزی  رد  یناحور  لفحم  لها  نت  دنچ  بوک و  تورای 
زا هدـع  نآ  اـب  هدـع  نیا  لاـمعا  هرخـالاب  دربیم و  مرـش  نآ  زا  دورمن  هک  دـنتخورفارب  یـشتآ  ناـجیابرذآ  رد  هتخادـنا  هیـسور  نیرجاـهم 

ینورد ضغب  زا  تیاکح  همه  درادـن و  قرف  چـیه  ناتـسدرک  ریخا  هعقاو  رد  دـناهدوب  اهینازراب  ناـیم  رد  دـنیوگیم  هک  يدـیزی  ياـهدرک 
ای دناهدرکن  ناشیا  دیلپ  دئاقع  زا  يوریپ  هتـشادنرب و  یمـسر  بهذم  رـس  زا  تسد  هعماج  تئیه  ارچ  هکنیا  هحفـص 541 ] يارب [  دیامنیم 

دناهدشن !؟ هارمه  ناشیا  یشورفنطو  یتسرپهناگیب و  هشیدنا  اب  هاوخنهیم  مدرم  ارچ 

ناشیا ءاسؤر  يدیزی و  هقرف  تالیکشت 
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خیش - 1 تسا . یـسیئر  ار  لیکـشت  ره  یلیکـشت و  یبهذم  روما  زا  رما  ره  يارب  هک  تسا  یـصوصخم  تالیکـشت  يدیزی  هقرف  تالیکـشت 
ماقم ياراد  اذه  انموی  یلا  دشاب  هدیسر  تخیشم  ماقم  هب  سک  ره  هکلب  يداع  خیـش  اهنت  هن  دنـسانشیم  ءایبنا  هبتر  رد  ار  وا  هک  تسا  یلعا 

ای دراد  عیرـشت  قح  ایآ  تسین و  ای  تسه  ماـهلا  یحو و  طـبهم  خیـش  اـیآ  هکنیا  ثیح  زا  تسا  توکـسم  توبن  نیا  زرط  یلو  تسا  توبن 
ارچ نوچ و  قح  دنیامن و  تعاطا  ار  شرماوا  دننک و  ناعذا  ار  وا  توبن  همه  دیاب  دومن  صیصنت  ار  قحال  قباس  خیش  هک  ردق  نیمه  درادن 

نامگ دنـشاب  فرـص  عیطم  دـیاب  هکنیا  هصـالخ  دـنیوگن و  مب  مل و  دـشاب  هداد  ناـشیا  هیعرـش  دـعاوق  رد  يرییغت  وا  هک  نیا  رد  دـنرادن و 
کی زا  ود  ره  ایوگ  هک  تیئاهب  هیور  هب  تسا  هیبش  هیور  نیا  يردـق  هب  هکنیا  رد  دوش  حیـضوت  هک  دـشابن  مزـال  حوضو  لاـمک  زا  دوریم 

یماقم هچ  یقوش  ماقم  یـسرپب  سک  ره  زا  هک  یمـسق  هب  هدش  نینچ  ءاهبلادبع  زا  دـعب  اصوصخم  مه  تیئاهب  هیور  اریز  هدرک  شوارت  زغم 
نییعت صیـصنت و  ار  وا  اقآ  راکرـس  دـنیوگیم  ردـق  نیمه  دـننادیمن  اریز  دـنهدیمن  یباوج  تسیچ ؟ تسا  تماما  تسا  توبن  اـیآ  تسا 
ماهلا رهظم  ایآ  تسا  یحو  طبهم  ایآ  دراد  نارگید  زا  یتیزم  هچ  مینادـب  تسین  مزـال  ینعی  مینک  تعاـطا  ناـشیا  زا  دـیاب  اـم  دـناهدومرف و 

درک تعاطا  ار  وا  رما  دـیاب  طقف  دـنادب  یـسک  تسین  مزال  اـهنیا  تسا ؟ مویق  یح  يادـخ  دوخ  وا  تسا و  موهوم  ماـهلا  یحو و  اـیآ  تسا 
يارب ءاهب  ار  هیور  نیا  دش  قلطم  دنفسوگ  دیاب  هکنیا  هصالخ  تفریذپ و  تسیاب  ارچ  نوچیب و  راذگاو  نم  هب  ار  تسومان  دیوگب  هچرگا 

هک لاس  ود  نآ  رد  ههبـش  نودب  دوب و  دهاوخ  رارقرب  هیور  نیا  تسه  فیثک  بهذـم  نیا  زا  یمان  ات  تفای و  همادا  دـعب  درک و  داجیا  دوخ 
نآ رب  ار  دوخ  بهذم  هیاپ  هتفرگارف و  يدیزی  ياهدرک  زا  ار  هقیرط  نیا  هتخپیم  ایمیک  ولگرس  هوک  رد  هدوب و  هینامیلس  رد  ءاهب  یلعنیسح 
نم دوخ و  هب  عابتا  کلمیام  مامت  زا  هدزون  يدص  ناونع  هب  وا  دوشیم  ءادا  تروص  هچ  هب  نایدـیزی  رد  مینادیمن  هک  مه  یقوقح  هداهن و 

میرذگب يداو  نیا  زا  يراب  تامولعم  یلوبقلا  بعص  تاموهوم و  یلوبقلا  لهس  رد  تسا  یبیجع  سنج  رشب  هداد و  صیصخت  هماقم  موقی 
تسد رد  ار  اهنآ  هب  هقلعتم  لئاسم  تادابع و  هزور و  زامن و  روما  هک  تسا  یسک  وا  تسا و  نهاک  ای  ریپ  يدیزی  تالیکشت  ياسؤر  زا  - 2
تمدخ ار  يداع  خیـش  ربق  دیاب  هک  تسا  یـسک  وا  ریقف و  - 3 دهدیم . وا  هب  ار  یبهذم  تادراو  زا  یمهـس  یلعا  خیـش  تسا  نیقی  دراد و 

رازه يدـیزی  بهذـم  ثیح  نیا  زا   ) دـهد میلعت  ار  ارقف  لافطا  هدازماما  مداخ  نیا  دـیاب  هحفـص 542 ] هوالع [  هب  و  هدازماما ) مداخ   ) دـنک
روبنط فد و  یگدـنزاون  لاوق  راک  لاوق و  - 4 يدیزی . بهذم  بادآ  هب  تسا  رـصحنم  میلعت  هکنیا  رگم  تسا ) رتهب  اهب  بهذـم  زا  هجرد 

يدیزی درک  زا  تساوخیم  ءاهب  مه  راک  نیا  درآرد -  برط  روش و  هب  ار  مدرم  دزاونب و  دیاب  ار  خیاشم  هکئالم و  ادخ و  حیادم  هک  تسا 
يدح ات  دیدن و  حالـص  سابع  شرـسپ  یلو  درک  عادبا  رثن  هن  دوب  رعـش  هن  هک  یئهیدجو  دنچ  هک  درک  دیهمت  مه  شاهمدـقم  دـنک  دـیلقت 

اباب گرم  زا  سپ  دوش و  لامعا  رگید  روط  هب  رایغا  زا  یلاخ  یلفاحم  رد  مه  نآ  ندز  فک  ندـناوخ و  هب  زج  تشاذـگن  هدرک  يریگولج 
داجیا یبرطم  یلاوق و  بهذم  هک  دوش  دنلب  مدرم  يادص  هرابکی  دیـسرتیم  اریز  درک  خوسنم  ابیرقت  مه  ار  اههیدجو  دـش و  برع  خـیب  زا 

اریز تسا  رتمک  شدوس  رتلکـشم و  همه  زا  وا  راک  دراد  بقل  کـچوک  نایدـیزی  تالیکـشت  سیئر  نیرخآ  کـچوک -  - 5 تسا . هدرک 
یباوخ ره  سک  ره  تسا  کچوک  اب  مدرم  ياهباوخ  ریبعت  هکنیا  رتبیجع  همه  زا  تسا و  تاوما  نیقلت  نیفدـت و  نیفکت و  رومأم  کـچوک 

کچوـک يارب  یفراـعت  ددرگیمرب و  مرخ  داـش و  هتبلا  تسا  ریخ  رگا  دـنک  ریبـعت  ار  شباوـخ  وا  کـچوک و  دزن  دورب  دـیاب  دـشاب  هدـید 
دباوخب و هتـشذگ  هزات  ربق  رـس  رب  دیاب  کچوک  هوالع  هب  و  دوش ! رود  وا  زا  رـش  نآ  ات  دهدب  هقدص  دـیاب  مه  تسا  رـش  رگا  دتـسرفیم و 

یلعا رد  ار  تیم  هشیمه  هک  تسا  یهیدـب  دـهد و  ربخ  شناگدـنامزاب  هب  هدـش  هاگآ  وا  تیعـضو  زا  دـنیبب و  باوخ  رد  ار  تیم  نآ  اـمتح 
دنیبیم !! تشهب  تاجرد 

يدیزی موق  ای  درک  دیاقع  لوصا 

لوصا نایدیزی  هک  تسا  نیا  هعیاش  نیا  للع  زا  یکی  دنتسرپیم و  ار  ناطیش  يدیزی  هفیاط  هک  هتفای  ترهـش  هماع  دزن  دش  هراشا  هک  نانچ 
، هیناماش هفوصتم ، هیرطیسن ، هیئباص ، لیئارسا ، ینب  نایتشدرز ، هینثو ، دننام  دناهتفرگ  هدیدع  للم  ماوقا و  زا  ار  دوخ  یبهذم  لامعا  دئاقع و 
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زیگناتفگـش و یگتـسیاشان  طرف  زا  هک  ار  نآ  تمـسق  نیرتدنـسپان  دـناهدرک  ذـخا  فئاوط  لئابق و  نیا  زا  ار  هچره  اـضق  زا  مهلاـثما و  و 
کحضم بجعم و  هک  دناهتـشادنپ  نانچ  دیاش  هدرک و  باختنا  ار  نآ  دوب  هدش  ملع  تئاند  یتسپ و  هب  رگید  ماوقا  دزن  هدوب و  زیمآتبارغ 

هک تسا  نیا  هصالخ  سپ  ددرگ  نآ  یئاور  بجوم  دـهد و  قنور  ار  یعارتخا  بهذـم  کـی  هک  تسا  یفاـک  هدـیقع  لـمع و  نـالف  ندوب 
شفارطا رد  یهاو  تاروصت  اعبط  دوش  سیـسأت  دـشاب  هفلتخم  ماوقا  هفیخـس  دـیاقع  زا  ياهبخن  شناـکرا  لوصا و  هک  نینچ  یبهذـم  نوچ 

تبقاـع دراد  دوـجو  اـیند  رد  هک  نوگاـنوگ  ياهـشتسرپ  تاداـبع و  ماـسقا  هک  یتلاـح  رد  ددرگیم  مهتم  ناطیـش  شتـسرپ  هب  هدـش  داـیز 
مدرم زا  یـضعب  ناهذا  زوکرم  هک  هنوگنادب  یتسرپناطیـش  ددرگیم و  یهتنم  یهانتیال  بیغ  شتـسرپ  یهلا و  تدابع  هب  نآ  زا  ياهشوگ 

هحفص 543] دشارم [  یموق  ار و  ناربمغیپ  ياهتسد  ار و  ناگتشرف  ياهقرف  ار و  ناتب  یهورگ  هکنیا  رمالاتیاغ  درادن  یجراخ  دوجو  تسا 
سدـقم تحاس  یتدـش  فعـض و  يدایز و  مک و  هب  دـنهدیم و  تکرـش  تادابع  رد  ار  ناـشیا  هتـسناد  هللایلا  برقت  هلیـسو  ار  خـیاشم  و 
شنیرفآ رد  ار  وا  دناهتـسناد و  تابرق  هلیـسو  ار  نمیرها  یتح  نایـسراپ  زا  ياهقبط  هکنانچ  دنزاسیم  هدولآ  كرـش  زا  یعون  هب  ار  دـیحوت 
دناهدرک یتسیاشان  تافرصت  یتسرپادخ  نیا  رد  یلو  دنتسرپادخ  رهاظ  رد  هک  دنماوقا  نآ  زا  یکی  مه  نایدیزی  دناهتخاس و  نادزی  کیرش 

كاپ و ره  زا  هزنم  تسا و  بیغ  ياتکی  يادخ  ناهج  هدننیرفآ  دنیوگ  تسا . هنوگنیدب  نآ  حرش  دوشیم و  یهتنم  كرش  زا  یعون  هب  هک 
لیئاخیم لیئادرد 3 - تسا 1 - لیئارزع  همه  رب  مدقم  لوا  تسا  نینچ  ناشیا  یماسا  دنیوا و  نواعم  تقلخ  رد  هک  دناهتشرف  تفه  اما  بیع 

دح هب  ناهج  ات  هدیرفآ  ار  ایند  نیا  زا  یتمسق  کی  هتـشرف  تفه  نیا  زا  کی  ره  دنیوگ  لیئارون  لیئاخمش 7 - لیئازرز 6 - لیفارسا 5 - - 4
یچیپرـس نآ  ماجنا  زا  وا  دومرف و  رومأم  يریطخ  رما  هب  دوب  ناگتـشرف  همه  زا  مظعا  هک  ار  لیئارزع  قح  ترـضح  دـنیوگ  هدیـسر  لاـمک 

تشگ شوماخ  خزود  شتآ  شمشچ  بآ  زا  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  دش و  نامیشپ  سپـس  هتـشگ  باقع  دروم  دش و  بوضغم  اذهل  دومن 
بقل هوالع  هب  دومرف و  اطع  وا  هب  ار  ناگتـشرف  تسایر  نأـش و  تمظع  دـینادرگرب و  شلوا  ماـقم  هب  تشذـگ و  شریـصقت  زا  قح  هاـگنآ 

تالکشم رد  لالج  رف و  اب  دنربیم  ار  سواط  کلم  مان  عقاوم  رثکا  رد  نایدیزی  نونکا  مه   ) دیمان سواط  کلم  ار  وا  هداد و  وا  هب  يرگید 
هب هراومه  هدنار  نابز  رب  ار  مسا  نیا  رتمک  دـننیبیم  مأوت  مدرم  لاجآ  حاورا و  ضبق  اب  ار  لیئارزع  مان  نوچ  دـنیامنیم و  هجوت  وا  هب  روما 

زارد يو  يوس  هب  زاین  تسد  هتـسویپ  دـنزاسیم و  هطـساو  عیفـش و  ار  وا  دـننکیم و  عرـضت  وا  هب  هدـش  ناسملا  بطر  سواط  کـلم  مسا 
ار وا  دـننادیم و  نوک  ملاع  ریدـم  ار  لیئارزع  هرخالاب  دـیامرفن )! لیجعت  ناشنادـنزرف  لجا  رد  ای  دـیامن  لیجأت  ناشلاجآ  رد  هک  دـننکیم 
ای سواط  کلم  یقوش  دننادیم و  ار  یقوش  ءاهب  نادنفسوگ  ینعی  یهلا  مانغا  هدننارچ  نابش و  مه  یئاهب  رما  رد   ) دنناوخ یهلا  مانغا  یعار 

اهنت لیئارزع  دـنیوگیم  دنـسانشیم و  سواط  کلم  ربمغیپ  ار  وا  هکلب  دـننادیمن  ادـخ  ربمغیپ  ار  يداع  خیـش  اما  تساـهب ) لـها  لـیئارزع 
اضق ءاور و  يداع  خیش  تسد  هب  طقف  ار  موق  تاجاح  سواط  کلم  هرخالاب  ریغال و  تسا  يداع  خیش  فرح  دونشیم  هک  ار  یسک  فرح 
یقلم اـی  سـسؤم  نطاـب  رد  هکنیا  هب  درب  یپ  ناوـتیم  تسا و  يراـصن  ثیلثت  هدـیقع  ناـمه  هدـیقع  نیا  مینک  تـقد  یمک  رگا  دزاـسیم .

هداد صیخشت  نینچ  ار  نآ  فیعضت  هار  دندوب و  هدش  زجاع  مالسا  ریرقت  ریـشمش و  زا  هک  دندوب  يراصن  نامه  دئاقع  بهاذم و  هنوگنیا 
دننادن و سجن  رفاک و  ار  دوخ  بهذم  فلاخم  ینعی  دشاب  ناشدوخ  دئاقع  هب  کیدزن  هیبش و  هک  دـنک  داجیا  هفلتخم  بهاذـم  هک  دـندوب 

یقرف تقیقح  رد  دوشیم و  هدـید  نرق 13  یئاهب  یباب و  مجنپ و  نرق  يدـیزی  رد  هکنانچ  دـننک  جـیورت  رگید  تروص  هب  ار  هثـالث  میناـقا 
ادخ دیوگب  ای  حیسم  سدقملا و  حور  هللا و  زا  تسترابع  هحفص 544 ] هناگ [  هس  نایادخ  ینعی  هثالث  میناقا  دیوگب  یسک  هکنیا  رد  تسین 

رهظا دـق  وه ... الا  هلا  هنا ال  هللادهـشا  دـیوگب  هللاءاهب  ای  یمـسم  قفاوت  مسا و  توافت  هب  تسا  ثیلثت  ود  ره  يداع  خیـش  سواط و  کـلم  و 
تسا ءاهب  دوخ  هک  روهظ  قرـشم  روط 3 - ملکم  هللا 2 - یکی  هدش  داهنـشیپ  هناگهس  نایادـخ  مه  اجنیا  رد  روطلا  ملکم  روهظلا و  قرـشم 

خیـش دوشیم و  يداع  خیـش  رب  هکئالم  بناج  زا  یحو  دیوگیم  يدیزی  هکنیا  هصالخ  دیبایب .) ار  ادـخ  هس  ره  ات  ترابع  رد  دـینک  تقد  )
کلم دوشیم و  یبن  مه  وا  درک  نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  هکنیا  ضحم  هب  خیـش  ینعی  تسا  تیاـصو  تثارو و  هب  مه  توبن  دوشیم و  یبن 

نیا زج  هللارما  یلو  قاثیم و  زکرم  هنرگو  دـنکیمن  رکذ  ار  یبن  ظفل  یهتنم  دـیوگیم  ار  نیمه  مه  یئاهب  دتـسرفیم  وا  يارب  یحو  سواط 
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هب نادیرم  تسنادیمن و  یلوا  هک  مه  یئاهبیغ  یتح  دناهدش  تاماقم  همه  ياراد  ءاهبلادبع  هملک  هب  یمود  ءاهب و  هملک  هب  یلوا  هک  تسین 
دزادنیب نآ  ياج  هب  مه  دنب  یتح  دشارتب و  شیر  مه  هچره  دندنبیم و  ششیر  هب  نادیرم  زاب  دنادیمن و  مه  یمود  دنتـسبیم و  شـشیر 

ردقچ يزاسهملک و  يارب  تسا  دنر  ردقچ  یمدآ  هک  هللا  همظعلا  ددرگیمن  هدرتس  هرتسا  رازهدص  اب  دناهتسب  ششیر  هب  نادیرم  هچنآ  زاب 
يزابهلک ! رد  تسا  قمحا 

تالوکام زا  زیهرپ 

زیهرپ رد  نایدـیزی  ایور  ریبعت  لولح ، صقر ، دوجـس ، رمخ  تیلح  حـیاصن و  تایقالخا و  تاریخ -  ینابرق و  هزور و  تالوکام -  زا  زیهرپ 
يرود ینیعم  ياهزور  رد  هژیو  تالوکأم  یـضعب  زا  يداع  خیـش  روتـسد  هب  هدومن و  دوهی  زا  يوریپ  يدـح  ات  هحیبذ  اـهکاروخ و  هراـپ  زا 

حـیاصن و تایقالخا و  رد  دـنیامنیم : لمع  نآ  هب  دـناهتفرگ و  مالـسا  زا  یلوصا  هیریخ  تاقدـص و  یناـبرق و  هزور و  رد  اـما  دـننیزگیم :
ایور و ریبعت  رد  دننکیم : دیلقت  تیلهاج ) هورد  ناتـسرپتب   ) هینثو زا  دوجـس  هیور  رد  دننکیم  تعباتم  يراصن  زا  بارـش  ندرمـش  لالح 

یمکحم هدیقع  کی  دناهتفرگارف : هیبئاص  زا  داعم  رما  رد  ار  لولح  هقیرط  دناهدرک : يوریپ  هیناماش  زا  تادابع  نمض  رد  یبهذم  ياهـصقر 
هارمه ناونع  هب  رهاوخ  ای  ردارب  کی  يدـیزی  صخـش  ره  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  ناـشدوخ  تارکتبم  زا  کـی  نیا  اـیوگ  هک  دـنراد  مه 

وا ياهراک  مامت  دیایب و  وا  لابقتسا  هب  لوصو  درجم  هب  ات  تسوا  مدقم  رظتنم  توکلم  ناهج  رد  هراومه  هک  کلم  هتشرف و  سنج  زا  دراد 
تیزم یئاهب  رب  يدیزی  هدیقع  نیا  رد  هدنراگن  هدیقع  هب   ) دسرب مناخ  ای  اقآ  نیا  هب  ینایز  رتمک  دراذگن  دنک و  حالصا  دوش و  رادهدهع  ار 

اما دیدشیم  يدیزی  يروف  دیوگیم  تسار  هک  دیدرکیم  نیقی  مه  امش  رگا  هک  هتـشاذگ  يدیطو  دیما  کی  ره  هب  ار  راک  هیاپ  اریز  دراد 
نآ لوبق  رد  يدـیق  زاب  تسا  قح  یئاهب  رما  هک  دـینک  نیقی  امـش  رگا  هک  هتـشاذگ  تسـس  ردـق  نآ  ار  راک  هیاپ  یئاهب  سیئر  ینعی  یئاـهب 

باب هک  تاریبعت  نآ  اب  مالک  نیا  شیوخ و  قارف  رد  رـصح  ار  منهج  هدرک و  دوخ  ياقل  هب  رـصحنم  ار  تشهب  ءاـهب  اریز  تشاد  دـیهاوخن 
شیازج دشاب  نمؤم  سک  ره  هک  دهدیم  ار  هجیتن  نیا  طقف  هتسب  ران  تنج و  نازیم و  طارـص و  رـشن و  و  هحفص 545 ] رشح [  رب  نایب  رد 

اضر و زج  هکنیا  لصاح  سکعلاب و  سکعلاو  دـمارایب  اقل  برق و  اضر و  تنج  رد  دنـشاب و  یـضار  وا  زا  ءاـهب  باـب و  هک  تسین  نیا  زج 
دزادـنیب و اقآ  رماوا  تعاطا  تمحز  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یلهاج  ای  لقاع  مادـک  تروص  نیا  رد  تسین  يرگید  ناهج  ءاهب  باـب و  طـخس 

نخس نیا  هک  شرسپ  مه  شدوخ  مه  درک  یعس  دش و  نامیـشپ  فرح  نیا  زا  دعب  ءاهب  دنچ  ره  دشاب ؟ یـضار  وا  زا  اقآ  هک  دنک  يزابناج 
مهفزیچ نامدرم  رد  اما  درکیم  ابه  ار  دوخ  ابحرم  کی  هب  دوبن  مه  تاریبعت  نیا  رگا  هک  هلبا  يدودعم  رد  رگم  تفرگن  یلو  دننک  ریبعت  ار 

ای بضغ  طخـس و  شتآ  رد  تسا و  يدوس  هچ  ءاهب  ياضر  اقل و  تنج  رد  دـنتفگ  درک و  هولج  یلوا  تاملک  زا  رتزغمیب  يوناث  تاریبعت 
زا رتلقاع  بتارم  هب  يدیزی  خیش  تفگ  دیاب  هلمجلاب  چیپم ) چیه  رب  چیه  يارب  چیه  يا   ) نیا رب  ءانب  چیه  هتبلا  تسا ؟ ینایز  هچ  اقآ  یلیمیب 

هدومرفن )!(  دیلقت  يداع  زا  داعم  رما  رد  هک  هدومن  تلفغ  ءاهب  هدوب و  ریپ  ءاهب  ینعی  ریبک  خیش 

هدیقع نامتک 

دیدـج هیباب  میدـق و  هفوصتم  زا  شیب  هدـیقع  نامتک  رد  نانیا  دـنراد  مامت  یماربا  مات و  يرارـصا  دوخ  دـئاقع  ندیـشوپ  رد  يدـیزی  هفیاط 
شیک نید و  رارـسا  دیاب  هکلب  دیامن  راهظا  ار  دوخ  دئاقع  درادن  قح  دوش  تبحـص  فرط  هناگیب  ره  اب  يدیزی  ره  دنیوگیم  هدرک  دـیکات 
نامگ ارم   ) درامـشیم راکـشآ  ینعی  رهج  ياهزامن  زا  رتربتعم  ار  یفخم  يرـس و  زامن  یتح  درادـهگن  روتـسم  یفخم و  ـالماک  ار  شیوخ 
تقو ریغ  رد  رگا  ات  تسا  رگید  ياهناهب  مه  نیا   ) تسین دودـحم  ام  زامن  دـنیوگیم  زین  و  زامن ) ندـناوخن  يارب  تسا  هناـهب  نیا  هک  تسا 

دوخ نم  هکنانچ  تسین  زامن  تقو  الاح  دیوگن  یسک  دنناوتب و  دنهد  ملق  ناوخزامن  ار  دوخ  دنتساوخ  یـسک  بیرف  يراکایر و  يارب  زامن 
ات داتـسیا  زامن  هب  هلبق  هب  ور  يروف  دیآیم  اکع  یتفم  هک  دیـسر  ربخ  ناهگان  دوب  تبحـص  لوغـشم  شنادـیرم  اب  مه  ءاهبلادـبع  هک  مدـید 
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هنوگ نیا  يراب  هدشن ! رهظ  زونه  تفگ  تسا و  فوخ  زامن  نیا  هک  دیمهف  مه  یتفم  داد و  مالـس  یتعکر  کی  زامن  مه  وا  دش  دراو  یتفم 
دنیوگیم يدـیزی  هفیاط  ای  درک  همه .) يور  مه  ناشزامن  تسا  غورد  ناشزیچ  همه  اریز  تسین  بجعت  نایوگغورد  ناـیاوشیپ  زا  اـهراک 

باتک دنیوگیم  هرخالاب  و  تسا )!(  هدرک  ار  ام  هکنانچ  دنک  داشرا  ار  مدرم  دناوتیم  مه  باتک  نودب  سواط  کلم  تسین و  مزال  باتک 
ام هب  وا  دـنکیم و  ماهلا  ام  خیـش  هب  سواط  کـلم  دوش  مزـال  هچره  تقو  ره  هکلب  میتسین  دودـحم  مه  اـم  دـنکیم و  دودـحم  ار  تعیرش 
مان هب  يرگید  هولج و  باتک  مان  هب  یکی  هدـش  هدراذـگ  ناـشیا  نیب  خـیاشم  فرط  زا  باـتک  ود  زاـب  اـهفرح  نیا  همه  دوجو  اـب  دـیوگیم 
نیا رد  دنناوخیم  یبهذم  صقر  لالخ  رد  هک  هیدجو  ياهدیشن  یتح  ناشدئاقع  لامعا و  ماکحا و  همه  هایس و  باتک  ینعی  شرافحـصم 

سدقا هک  ماکحا  باتک  اصوصخ  دننایدیزی  هیپک  هحفص 546 ] نایئاهب [  مه  رما  نیا  رد  دنهدیمن و  یـسک  تسد  هب  یلو  تسا  باتک  ود 
دنهدیم . یسک ن  هب  رودقملا  یتح  رارسا  يولح  هک  صاخشا  مان  هب  صاخ  حاولا  تسا و 

نایدیزی ياههناسفا  ریطاسا و 

ءادبم نیوکت و  هناسفا  رد  هلمج  نآ  زا  دندقتعم  اهنآ  هب  ادج  دنرامشیم و  سدقم  ار  نآ  هک  دنراد  روطـسا  هناسفا و  هلـسلس  کی  نایدیزی 
ایرد نآ  زا  ار  یگرزب  رایـسب  دیراورم  هناد  هگنآ  دـش  دـیدپ  نآ  فرط  زا  اهایرد  هدومن و  داجیا  ار  یبکرم  مسج  دـنوادخ  دـنیوگ  تقلخ 
یهلا بضغ  رثا  زا  ياهشوگ  هب  دـنارپ  ار  نآ  هدـش  كانمـشخ  نآ  رب  هرخالاب  هداهن  دوخ  نامرف  تحت  لاس  رازه  لهچ  اـت  ار  نآ  دروآرب و 

نآ زا  اهنامـسآ  تشگ و  دعاصتم  نآ  زا  يرابغ  دود و  دنکفا  ار  نآ  هک  ینیح  رد  تشگ و  دوجوم  نآ  زا  اههوک  دش و  گنـس  رهوگ  نآ 
اضف رد  نوتـس  نودب  دش و  دمجنم  مکارتم و  اهنامـسآ  اهدود و  نآ  ادخ  ياپ  تکرب  زا  تفر  الاب  نآ  رب  ادخ  هاگنآ  دمآ و  دوجو  هب  دود 

هک دـنراد  هدـیقع  نایدـیزی  هکنیا  رگم  تسا  تاروت  هروطـسا  هب  هیبش  ناسنا  شنیرفآ  زاغآ  هناسفا  رد  اهیدـیزی  هدـیقع  اـما  تفرگ )!(  رارق 
ار شتآ  داب و  بآ و  دیرفآ  كاخ  زا  ار  رـشبلاوبا  مدآ  سواط  کلم  نوچ  دنیوگ  و  ادخ ) هن   ) تسا هدیرفآ  كاخ  زا  ار  مدآ  سواط  کلم 
دمآ و دوجو  هب  اوح  شپچ  يولهپ  زا  دوب و  تشهب  رد  لاس  لهچ  ات  داتسیا و  اپرب  دیدرگ  لماک  شرـصنع  راهچ  ات  دیمد  وا  ياهـشوگ  رد 
تخومآ و يو  هب  دوب  یگدـنز  همزال  هچ  ره  شاعم و  ملع  سواط  کلم  سپ  دـندرک  نوریب  تشهب  زا  ار  ود  ره  هکنآ  ات  دوب  وا  اب  هراومه 
دـندش و التبم  مکـش  درد  هب  دوبن  یجرخم  ناشلفاسا  رد  هک  اـجنآ  زا  دـنکفا و  نیمز  هب  ار  ناـشیا  دـیمد و  ود  ره  مکـش  رد  ار  مدـنگ  درآ 
!! دـندش تحار  دومن و  رقن  ار  ناشلفاسا  دوخ  راقنم  هب  ات  داتـسرف  تشاد  مان  جالق  هک  یغرم  سواط  کلم  سپ  دنتـسنادیمن  ار  نآ  جـالع 
ار شرـس  دنزیرب و  هناگادج  یئوبـس  رد  ار  دوخ  هفطن  مادک  ره  هک  دنداد  رارق  مه  اب  دننک  هچ  هک  دندوب  ناریح  لسانت  راک  رد  نآ  زا  دعب 
ثیش و ار  یلوا  هدام  یکی  رن و  یکی  دمآ  نوریب  نآ  زا  هچب  ود  درک  زاب  ار  دوخ  يوبس  مدآ  هام  هن  زا  سپ  دندرک  نینچ  دننک و  رهم  هتـسب 
ار دوخ  يوبس  هک  نیمه  اوح  اما  دمآ  دوجو  هب  نآ  زا  يدیزی  هفیاط  و  داد ! ریـش  ار  وا  شیوخ  هنادرم  ناتـسپ  زا  دندیمان و  هیروه  ار  یمود 

رگید راب  هدرک  لمع  مدآ  روتـسد  هب  اوح  دروآ و  راب  لسن  شیوبـس  ات  دنک  هچ  داد  دای  وا  هب  مدآ  سپ  دوب  هدش  دـساف  نآ  هعیدو  درک  زاب 
دـیمان و هنویه  ار  هداـم  نیباـق و  ار  رن  دـمآ  دوجو  هب  نآ  زا  هداـم  یکی  رن و  یکی  هچب  ود  هاـم  هن  زا  سپ  تخیر و  وبـس  هب  ار  دوخ  تناـما 

دنرشب !! لسن  نیرتفیرش  ناشیا  تسار و  نایدیزی  رم  یگنادرم  تفارش و  ور  نیا  زا  دندمآ و  دوجو  هب  ود  نآ  زا  رگید  فیاوط 

لیبزت

هدش دنباپ  ماهوا  نیا  هب  ات  دننک  قیمحت  ار  ياهدـع  هک  تسین  نیا  زج  اهیزاسدوخ  اهیئارـسهناسفا و  نیا  هجیتن  دوشیم  هدـید  هک  يروط  هب 
هب یتهابـش  هناسفا  هنوگ  نیا  رد  اهب  لـها  دـنچ  ره  دـنهدب  هحفـص 547 ] يراوس [  اسؤر  يارب  دـننک و  دـنباپ  فیرـش )!(  بهذـم  نیا  رد 

دندرک ءادبا  ینانخـس  نادیرم  قیقحت  يارب  مه  یئاهب  ياسؤر  اریز  دنراد  مارم  كارتشا  يدـیزی  اب  هجیتن  رد  مه  زاب  یلو  دـنرادن  نایدـیزی 
تـسا هتفگ  یحول  رد  ءاهبلادبع  الثم  دوشیمن  تفای  یبهذم  رتهب  وا  بهذم  زا  تسین و  یـسک  رتفیرـش  وا  زا  دنکیم  نامگ  یئاهب  ره  هک 
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توربب داـب  اـج  ره  رد  هک  هداد  نادنفـسوگ  تسد  هب  يزارد  هتـشر  کـی  هاـتوک  هلمج  نیا  یناـسنا )!(  تـالامک  عیمج  ماـج  ینعی  یئاـهب 
زا لفط  هک  دناهداد  رارق  لافطا  سورد  هحولرـس  ار  نآ  یتح  یناسنا و  تالامک  عیمج  ماج  ینعی  یئاهب  هک  دننکیم  رارکت  ار  نآ  هدـنکفا 

دنتـسین و یلامک  هنوگ  چـیه  دـجاو  مدرم  تاقبط  ریاـس  هک  دـننادب  ناـنچ  دوش و  ریگیاـج  شزغم  رد  دـنک و  رارکت  یه  تیلوفط  يادـتبا 
رب ضقاـنت  نیاـب  مه  ادـبا  هداد و  ناـشیا  هب  ناـشدوخ  سیئر  مه  ار  بقل  نیا  یتـح  هک  ماـنغا  یتـشم  هـب  تـسا  رـصحنم  یناـسنا  تـالامک 

ینعم هچ  مانغا  سپ  میئام  یناسنا  تالامک  عماج  رگا  دراد و  ینعم  هچ  یناسنا  تالامک  عیمج  عماج  میدنفـسوگ  اـم  رگا  هک  دـنروخیمن 
هدادـن هزاجا  نامز  تایـضتقم  هدـشن  رارکت  یئاهب  رد  تقلخ  ءادـبم  ياههناسفا  رگا  یتقیقحیب و  غورد و  نالطب و  هناشن  تسا  نیا  دراد ؟

[314 ( ] هدـحاو هلم  رفکلا   ) تسا یکی  ود  ره  حور  هنرگو  مهدزیـس  نرق  رد  یئاهب  هدـش و  هتخاـس  مجنپ  نرق  رد  يدـیزی  بهذـم  هک  هچ 
نادنفسوگ ) يواسم  مانغا  )

اهیدیزی تاداع  دایعا و 

هب ار  هبنـشراهچ  هیقت  ود  زا  نامثع  لآ  راشف  تحت  ناشیا  عوقو  زا  دـعب  هکنیا  رگم  تسا  هبنـشراهچ  زور  نایدـیزی  سیدـقت  لـیطعت و  زور 
لوا زور  نآ  دراد و  مان  یلاسرـس  تسا و  ناشیا  زورون  هک  تسا  یلاسرـس  نشج  ناشـسدقم  مهم و  ياهنـشج  زا  دـندرک و  لیدـبت  هعمج 

ار دوخ  ساـبل  نیرتهب  ناـشنانز  دـیاب  بش  مین  ناـمه  دوشیم و  عورـش  بش  بصن  زا  دـیع  نیا  تسا و  یمور  ناـسین  یحیـسم و  لـیروآ 
نیا حبص  ات  دنهاوخب و  یبهذم  ياهفینصت  دنزادرپ و  صقر  هب  نادرم  اب  و  دننک ) تلاوت   ) دنیارایب ار  دوخ  اههیاریپ  نیرتوکین  هب  دنـشوپب و 

تادابع هب  دـشاب و  تلفغ  باوخ  رد  یـسک  رگا  دـیآیم و  دورف  ناشیا  لزانم  رد  هکئالم  امتح  تاعاس  نآ  رد  اریز  دـنهد  همادا  ار  لامعا 
نآ حبص  زا  هدش و  داش  مه  هکئالم  دنشاب  لوغـشم  صقر  يداش و  هب  رگا  دش و  دهاوخ  هکئالم  رهق  بجوم  دشاب  هتخادرپن  ینغت  صقر و 

ناشدوخ  ) تسا مارح  جاودزا  هام  نآ  رد  یلو  دـننک  ینامهم  دـنیارایب و  لفحم  دـنریگب و  نشج  دـیاب  هزور  همه  ناسین  هاـم  رخآ  اـت  بش 
يرگید ياهزیچ  نارگید  یلو  هدش  مارح  هام  نآ  رد  حاکن  دقع و  تسا  ءاینبا  نآ  هب  قلعتم  هام  نیا  هک  ناشیا  ءاینبا  مارتحا  يارب  دنیوگیم 

زبس و ياههچراپ  هحفـص 548 ] هب [  ار  تارامع  هینبا و  یلاسرـس  نشج  نیا  رد  تسین ) یعالطا  نآ  مقـس  تحـص و  زا  ار  ام  هک  دناهتفگ 
هفوکش و لگ و  زا  هچره  دنور و  ارحص  هب  هدیـسر  نارتخد  ناوج و  نارـسپ  دیاب  اصوصخم  دنیارآیم و  زبس  ياههخاش  هفوکـش و  لگ و 

همه رب  یلاس ) رس   ) هام نیا  لوا  هبنشراهچ  زور  رد  دنننک و  شوپزبس  ار  ترامع  فقـس  ات  دنزیوایب و  راوید  رد و  رب  دنروایب و  دنتفای  هزبس 
دـنربب و دـیاب  ار  هحیبذ  نآ  تعاطتـسا و  توافت  هب  سورخ  غرم و  ات  هتفرگ  واگ  زا  دـننک  ینابرق  ناویح  کـی  هک  تسا  بجاو  اـههداوناخ 

نشج و  تسا ) ناگدرم  ینامهم  نیا   ) دنروخب ار  نآ  [ 315  ] تلآ ربخیب  ناگدرم  ات  دنورب  دنراذگب و  دوخ  تاوما  ربق  رـس  رب  هدزن  تسد 
سیئر دالیم  دنیوگیم  ناشدوخ  یلو  تسا  دیزی  دولوم  دیع  دنیوگیم  مدرم  هک  تسا  ناشلوا  سیئر  دالیم  دـیع  تسا  مهم  هک  ناشرگید 

لوا نوناک  یحیـسم و  ربماسد  رد  نآ  تسا و  هدـناریب )  ) نشج نیا  مان  ناریم و  ریم  ای  تسا  يداع  خیـش  دوصقم  هک  دـناهدرکن  حیرـصت  و 
یلو تسین  بجاو  دنچ  ره  تسه و  لوادتم  نشج  نیا  رد  بارـش  برـش  تقو  ره  زا  شیب  دنراد و  اهیداش  مه  دـیع  نیا  رد  تسا  یـسور 
زور نآ  رد  قحسا  دننکیم  نامگ  هک  تسا  يزور  رد  ناشرگید  ینابرق  کی  دنـشونب  بارـش  رگید  تاقوا  زا  شیب  هک  تسا  دکوم  تنس 

ره هک  تسا  نآ  دـیع  نیا  صئاـصخ  زا  دـهدب و  یناـبرق  یئاـناوت  ردـق  هب  سک  ره  دـیاب  تسا و  زیزع  ناـشدزن  مه  زور  نآ  هدـش  یناـبرق 
لمع همه  رگا  هک  سیئر  يارب  تسا  یگرزب  هدیاع  دیاف و  هچ  دینک  رکف   ) دنک میدقت  ناریم  ریم  خـبطم  يارب  مزیه  راب  کی  دـیاب  هداوناخ 

نآ سایلا و  رضخ و  دیع  مان  هب  دنراد  يرگید  دیع  ددرگ ) مهارف  ریم  ای  خیش  هلاس  نیدنچ  جرخ  تسا  نکمم  لخد  همشچ  نیمه  زا  دننک 
رطف دـیع  زا  لبق  زور  اـب  تسا  فداـصم  هک  دـنراد  رگید  مهم  دـیع  کـی  و  یحیـسم : ریاربف  تسا  یمور  طابـش  هاـم  زا  هبنـشجنپ  نیتسخن 

هک تسا  نیا  نآ  ریظنیب  ياهیداش  دیع و  نآ  هفـسلف  دـنراد و  تانییزت  اهیئارآ و  لفحم  مه  نشج  نآ  رد  هک  ناضمر  ینعی 28  ناناملسم 
هب هیبش  دایعا  نآ  رد  ناشدئاوع  دعاوق و  نایدیزی و  دایعا  يردق  هب  هدش ! صالخ  نادنز  زا  ناشیا  ياسؤر  زا  یکی  زور  نآ  رد  دـنیوگیم 
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زا هدش  دیلقت  سابتقا و  نایدیزی  زا  هیئاهب  ننس  بادآ و  زا  مهم  تمسق  دیوگب  هکنیا  زا  تسا  ریزگان  علطم  صخـش  هک  تسا  نایئاهب  دایعا 
سبح زا  ءاهب  تاجن  يارب  مه  دـیع  نیا  اریز  ءاهب  لـها  زا  لـک  دـیع  اـی  ناوضر  دـیع  اـب  تسا  قباـطم  سیئر  يدازآ  دـیع  نیمه  هلمج  نآ 

زور هدزاود  دیـسرن  يرطخ  سبح  نآ  رد  نوچ  دوش و  لاسرا  لوبناتـسا  هب  هک  دوب  هدش  تشادزاب  دادـغب  ياشاپ  بیجن  غاب  رد  هک  تسوا 
بیجع دـیع  نیا  رـس  زا  تشادزاب  مسا  الـصا  هک  دوب  رتشیب  وا  يزابهقح  یلو  درک  لیمحت  ءاهب  لـها  رب  ناوضر  دـیع  ماـن  هب  ار  تشادزاـب 

هجو و  درک ! لیدـبت  ثـعبم  هحفـص 549 ] دـیع [  هب  ار  فـیقوت  زا  تاـجن  نشج  هکنیا  هصـالخ  تسا و  نم  تثعب  ماـیا  تـفگ  تـشادرب و 
ار ناوضر  دیع  هک  داد  نامرف  هدرک  نایدیزی  زا  دیلقت  مه  ءاهب  دوشیم  عورـش  بش  فصن  زا  نایدیزی  یلاسرـس  دیع  هکنآ  رگید  تهباشم 

نیا و  تسا . مارح  جاودزا  يدیزی  یلاسرـس  دـیع  رد  هکنآ  رگید  بسانت  هجو  دـننک  عورـش  تشهبیدرا  مود  زور  رهظزادـعب  تعاس  ود  زا 
دیع نیا  رد  ملق  ینعی  بدالادـح  نع  اوزواـجتت  نا  مکاـیا  ملقلا  هللا  عفر  دـق  تفگ  ناوضر  دـیع  رد  مه  ءاـهب  درک  داـجیا  نظءوس  تمرح 
ملق یتقو  دیمهفب  دیمهفیم  هچ  ره  ناتدوخ  میهد  حیـضوت  ام  تسین  مزال  ار  نیا  دشابن  جراخ  بدا  زا  هک  دینک  يروط  یلو  هدش  هتـشادرب 

رد یلو  تسین  هانگ  هچ  ینعی  تسا  مولعم  دیوشن  جراخ  بدا  زا  هک  دش  تحیـصن  مه  دـعب  تسین و  هانگ  یلمع  چـیه  ینعی  دـش  هتـشادرب 
یلو تسین  يزیچ  نظءوس  زج  اجنآ  اریز  تسا  رترادبآ  يدیزی  یلاسرـس  زا  بتارم  هب  ءاهب  ناوضر  دـیع  افاصنا  تسا ! یبدایب  مه  روضح 

هک 28 سیئر  تاـجن  دـیع  رگم  تسا  یمور  ياـههام  رد  همه  اهیدـیزی  داـیعا  هکنیا  رگید  تهابـش  هجو  تسا  صوصنم  حرـصم و  اـجنیا 
نایعیـش مغریلع  مرحم  مود  لوا و  زور  هکنانچ  يرمق  یخرب  تسا و  یـسمش  ياههام  رد  یـضعب  مه  ءاهب  دایعا  تسا  یبرع  هام  ناضمر و 

فرـص تسا و  غورد  یگتخاس و  الماک  دیع  نیا  دناهداد و  رارق  یلاوتم  زور  ود  رد  اهب  باب و  دیلو  دیع  ار  نآ  تسا  يراوگوس  عقوم  هک 
رد ناشناوضر  هک  یتروص  رد  دناهداد  رارق  یلوالايدامج  جنپ  رد  ار  باب  تثعب  زین  تسا و  نیملـسم  يرادازع  مالـسا و  اب  تفلاخم  يارب 

تسا . یسمش  ناشدوخ  هزور  ياههام 19  هنرگو  دننک  لیدبت  قیبطت و  یسمش  اب  ار  يرمق  مایا  دناهتسناوتن  اریز  تسا  تشهبیدرا 

نایدیزی جح  هبعک و 

نایدـیزی همه  عامتجا  نآ  بادآ  و  یحیـسم ) ربماتپـس   ) تسایم ور  لولیا  مهد  ناشجح  زور  تسا و  يداـع  خیـش  هربقم  هفیاـط  نیا  هبعک 
لمح یکی  دنراد  مالـسا  زا  هک  يدـیلقت  لمع  نیا  رد  دـنراد و  هک  یـصوصخم  کسانم  يادا  خیـش و  ربق  رـس  رب  يردـعاب  هیرق  رد  تسا 

هک يرصم  یماش و  لمحم  زا  تسا  يدیلقت  نآ  صوصخم و  ياهتنیز  ادص و  رس و  بادآ و  اب  دنروآیم  خیـش  ربق  رـس  رب  هک  تسا  یتخت 
حبذ نیح  رد  هکلب  حـبذ  زا  سپ  هک  خیـش  ربق  هاگـشیپ  رد  تسا  يواـگ  حـبذ  رگید  دـیلقت  دوشیم و  لـمح  همظعم  هکم  هب  جـح  عقوم  رد 

رتش زا  تسا  يدیلقت  عونکی  مه  رب  نتفرگ  تقبـس  ینابرق و  نیا  رد  دشاب  ياهرذ  ردـق  هب  هچرگا  نآ  تشوگ  ندوبر  يارب  دـننکیم  موجه 
خیـش هک  تسا  نیا  شقرف  اما  هداد  رارق  ءاهب  لها  هلبق  ار  دوخ  ربق  هک  تسا  نیا  هدرک  نایدیزی  زا  ءاهب  هک  يدیلقت  لیبذت ) . ) مالـسا ینابرق 
ءاهب ربق  اکع و  هب  ور  دنشاب  اج  ره  رد  هک  تسا  ءاهب  لها  صوصخم  هدجس  زامن و  یلو  هتـشاد  اور  دوخ  ربق  يارب  ار  فاوط  طقف  نایدیزی 

 ] هک ءاهبلادبع  خلا و  سدقملا  ماقملا و  سدقالا  رطش  یلا  اوهجوت  ةولـصلا  متدرا  اذا  هدرک  صیـصنت  دوخ  وا  هکنیا  يارب  دنراذگیم  زامن 
رود هار  زا  زامن  رد  هجوت  هب  ار  نادنفسوگ )  ) مانغا ءاهب و  ربق  هب  درک  ریـسفت  ار  سدقم  ماقم  سدقا و  رطـش  دوب  وا  نایب  نیبم  هحفص 550 ]

نامه ناشهلبق  دـنناوخب  يزامن  رگا  هدرک  لوبق  مه  صلاخ )!(  نیدـحوم  نیا  درک و  رما  کیدزن  زا  شربق  ربارب  رد  هدجـس  کـیدزن و  اـی 
روظنم دوخ  ربق  يارب  ار  جـح  ماکحا  اـما  تسا  نوفدـم  نآ  رد  بلقتم  يوگغورد  مدآ  کـی  هک  تسا  يرتم  هد  هچغاـب  یعرذ و  هس  قاـتا 

برع و زا  ار  ینامثع  مدرم  تشاد و  رظن  رد  دوخ  یئادـخ  يارب  ار  یناریا  اـهنت  وا  تسا و  رود  ناریا  زا  اـکع  هک  هظحـالم  نیا  هب  تشادـن 
ورنیا زا  دهن  ندرگرب  ار  وا  تیدوبع  هتـشر  هک  درکن  ادیپ  رفن  کی  یتح  دیـشوک  ردـق  ره  نوچ  درمـشیمن  تیهولا  نیا  لوبق  لباق  كرت 

کی دوب  هدرک  تنوکـس  نآ  رد  لاس  هدزای  هد  هک  داد  رارق  دادـغب  رد  ینعی  ناریا  برق  يرقحم  هبارخ  هناـخ  کـی  يارب  ار  جـح  کـسانم 
هتفرگ هراجا  هب  لاس  دنچ  هک  ار  مدرم  هناخ  هک  دوب  هدرکن  ینیبشیپ  ردـقنآ  تخبدـب  اما  داد  رارق  نآ  يارب  مه  بیرغ  بیجع و  کسانم 
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درامشب يو  قلطم  کلم  ار  نآ  هدیسر  وا  ياپ  اج  ره  هک  دنتسین  نادنفـسوگ )  ) مانغا دننام  نیملـسم  دوشیمن و  هبعک  هناخ  کسانم  نیا  اب 
هیلدع هب  راک  دنتخیر و  يوعد  حرط  شرـسپ  اب  دندمآرد و  ادص  هب  هناخ  نابحاص  هک  دوب  هدیکـشخن  وا  جح  ماکحا  بکرم  زونه  هلمجلاب 
ازریم باصتعا  اریز  هتشگ  بارخ  هتخاسن  هبعک  دش و  رده  امامت  دوب  هدش  هلاوح  هلاسوگ  مانغا  هسیک  هب  هک  يدایز  ياهلوپ  دیشک و  دادغب 
تـشگ ءابه  نآ  کسانم  اب  ءاهب  لها  هبعک  دمآرد و  شناملـسم  کلام  فرـصت  هب  هناخ  نوچ  دـش و  زرحم  تیب  نابحاص  تیکلم  تباث و 

نایب و لها  عاطم  هک  هتشاد  قاقحتسا  زاریش  رد  باب  هناخ  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  هکنیا  يارب  دندرک  زاغآ  يداش  نایب  لها  ناریا و  ياهیلزا 
یئاهب هبعک  اجرب و  زاریـش  رد  یباب  هبعک  کنیا  دندش و  میلـست  راچان  دنتـشاد  اهنیا  اب  تیئود  تیاهب  هکنیا  اب  مه  اهیئاهب  هرخالاب  دـشاب  اهب 

دوخ ات  دومن  تیافک  دراذـگ  وس  نادـب  زامن  هکنیا  هب  هدرک و  تعانق  سیئر  ربق  نامه  هب  يدـیزی  نوچ  یئاهب  تسابثنم و  ءاـبها  دادـغب  رد 
نوریب . درآ  هچدرن  زا  کلف 

يدیزی ياهدرک  یبهذم  يزاب  نیرخآ 

قریب و ینعی   ) تسا یئاهقجنس  نیمز  رد  تشذگ ) ناشمان  هک  ناگتـشرف  نامه   ) هناگتفه ناگتـشرف  يارب  زا  هک  تسا  هدیقع  ار  نایدیزی 
میظنت هدرک و  عمج  میکح  نامیلـس  ار  هناـگتفه  قجانـس  نیا  دـنیوگ  تسا و  ناگتـشرف  نآ  زا  یکی  هب  قلعتم  یقجنـس  ره  و  تسا ) یقوـت 
کلم تروص  اـهنآ  زا  کـی  ره  رـس  رب  هدـش و  هتخاـس  نهآ  سم و  زا  اـهنآ  هدیـسر و  يدـیزی  ءاـسؤر  ءارما و  هب  وا  گرم  زا  سپ  هدومن 

نیا صوصخم  وا  تسایر  اهتنم  تسا  ناریم  ریم  دننام  تسایر  رد  ناخیش  ریما  تسا و  ناخیش  ریما  طبـض  رد  همه  هدش و  هداد  رارق  سواط 
هدرک و نیئزت  ار  قجانـس  نیا  هدروآ  تـسد  هـب  همیدـق  ماوـقا  لـلم و  دـباعم  زا  دـنیوگیم  هـک  يرگید  ياهمـسلط  اـب  وا  تـسا و  قجاـنس 

نآ هنجا  هحفص 551 ] ات [  دهدیم  رییغت  ار  تامسلط  روص و  یلاکشا و  هدمآ  دورف  نامسآ  زا  سواط  کلم  راب  کی  هدنچب  ره  دنیوگیم 
دنکیم میرکت  لیلجت و  ار  اهنآ  دوشیم و  اـمرف  فیرـشت  اـهنآ  یـشکرس  هب  شرع  قوف  زا  سواـط  کـلم  راـب  دـنچ  یلاـس  دنـسانشن و  ار 

لوزن سواط  کلم  دنهدیم  لامتحا  هک  ییاهزور  نآ  رد   ) دننکیم عامتجا  قجانس  نداد  تکرح  يارب  هبترم  دنچ  یلاس  نایدیزی  نیاربانب 
هک دشاب  ياهماگنه  زا  شیب  بتارم  هب  هماگنه  نآ  دیاش  تسا  یبیرغ  هماگنه  اهقوت  قجانس و  نتـشادرب  عقوم  رد  اما  تسا ) هدومرف  لالجا 

اپرب هماگنه  نآ  راب  ود  یلاس  تفت  رد  مه  زونه  دـشیم و  اپرب  لبق  لاس  دـنچ  ات  دزی  ياهنادـیم  لخن  نداد  تکرح  يارب  اروشاـع  زور  رد 
اب دننکیم  لافتحا  عامتجا و  یبیرغ  عضو  اب  دنرادرب  ار  اهقجنـس  ای  اهقوت  دنوش و  عمج  قوت  ياپ  هب  دنهاوخب  هک  زور  نآ  رد  اریز  دوشیم 

صقر و ندز و  فـک  يداـش و  هدـنخ و  اـب  ار  قجانـس  یلو  دـننکیم  دـنلب  يراوـگوس  هلاـن و  هیرگ و  اـب  ار  تفت  لـخن  هـک  تواـفت  نـیا 
قوت دیاب  تکرح  زا  شیپ  الوا  هک  دنراد  رارق  نیا  زا  یبادآ  قجانس  نتـشادرب  يارب  هوالع  هب  دنهدیم  تکرح  هراقن  زاس و  یناوخهزاوآ و 

یناسک هکنیا  يارب  دنهد  تکرح  قجنـس  اب  هدش  هتخاس  يداع  خیـش  ربق  تبرت  زا  هک  رایـسب  ياهرهم  ایناث  دنهد و  دیمعت  قامـس  بآ  اب  ار 
رهم اذهل  دـنربب  هارمه  ات  ود  یکی  مادـک  ره  كربت  يارب  هک  دـنراد  عقوت  دـننادیم و  كرابم  ار  لگ  تاعطق  نآ  دـناهدمآ  رود  هار  زا  هک 

هک يردعاب  هیرق  برق  ياهیدابآ  ینعی  دننادرگیم  نایدیزی  عرازم  عارق و  مامت  رد  ار  اهقوت  نیا  دـنهدیم و  تکرح  قجانـس  هارمه  رایـسب 
هب نالک  درخ و  درم و  نز و  زا  هیرق  نآ  لها  دش  کیدزن  هک  هیرق  رهب  قجنـس  هک  تسا  مسر  تسا و  يداع  خیـش  نفدـم  هیدـیزی و  زکرم 

اذهل هتشادن  عالطا  هک  درواین  رذع  یسک  ات  دنکیم  ربخ  ار  مدرم  دناوخیم و  یـشواچ  هید  ياوشیپ  قجنـس  دورو  زا  لبق  دنیآ و  لابقتـسا 
دنـشاب و فیظن  زیمت و  یگمه  قجنـس  لابقتـسا  رد  دـیاب  ریگنیمز و  ریپ  جـلاف و  ضیرم و  رگم  هدـنامن  هید  رد  يدـحا  قوت  لوصو  ماگنه 

دـشاب هنهرب  دیاب  همه  ياهاپ  یلو  دـنزاس  رطعم  ار  دوخ  دـننک و  لامعتـسا  دـنراد  هک  يرویز  تنیز و  ره  نانز  دنـشوپب و  ار  سابل  نیرتهب 
ردـنک ریبع و  دوع و  ياـهرمجم  قوت  يولج  نادرم  ـالمجم  دـشابن : هنهرب  ییاـپ  هک  تسا  دـب  دـشاب و  هنهرب  اـهاپ  هک  تسا  بوخ  حازم ) )
روتنس روبنط و  دور و  دوع و  ناشیا  فارطا  رد  ناناوج  دنصقریم و  دنناوخیم و  دیشن  دورـس و  نآ  بقع  زا  نانز  نارتخد و  دنـشکیم و 

دنزرویم راختفا  یشکراب  نیا  ببس  هب  هتسج  تقبس  مه  رب  قوت  لمح  رد  هیرق  فارشا  نایعا و  دننزیم و  فد  فک و  ناریپ  دنزاونیم و 
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نارگید رب  هداد  رارق  نآ  قوتاپ  ار  دوخ  هناخ  قوت  دورو  عقوم  رد  هتخاس  دـنلب  ار  دوخ  يارـس  فقـس  البق  هدرک  ینیبشیپ  ناسک  رایـسب  و 
یتماقدـنلب درم  تفرگ  رارق  نیمز  رب  اههناش  رـس  زا  قوت  هکنیمه  هدـش و  عقاو  قوتاپ  ناشهناخ  رتشیب  ای  هعفد  کـی  هک  دـنیامنیم  تاـهابم 
دنزادرپیم قوترس  رب  مارتحا  لامک  اب  هدش  هتخاس  ترضح  نآ  دییات  اب  سواط و  کلم  تروص  هب  ناشیا  هدیقع  هب  هک  ار  قوترـس  هچهام 

میدـقت فاوط  نمـض  رد  هحفـص 552 ] ار [  تاروذـن  دـنکیم و  فاوـط  طوـش  تفه  دوـخ  تبوـن  هب  سک  ره  هتخادرپ  فاوـط  هب  هـگنآ 
اریز تسا  رابرپ  رایـسب  روذن  روذـب و  دـنهدیم و  اج  روز  هب  تسا  تاروذـن  يارب  هک  یـصوصخم  ياهلحم  رد  دوخ  تسد  هب  ای  دـننکیم 

ار دوخ  فیک  هدومن  میدـقت  تسا  رودـقم  هچره  ار  هکره  دزادـنایم و  سوه  هب  ار  همه  دـناشفیب  دوخ  رذـن  زا  يرذـب  نت  کی  هک  نیمه 
هب هدرب و  یفیک  هدرک و  یشیع  هدید و  یـصقر  هداد  يدقن  رگا  اریز  دراد  شزرا  نینمؤم  يارب  اما  دزاسیم  یلاع  ار  قجنـس  فیک  یلاخ و 

تسایمتح نوناق  نیا  يرآ  هدیدنسپن  یهت  ار  قوت  قودنص  هتفر و  هسیک  هب  شتسد  هک  دننزیم  برط  زاس  سک  نآ  رـس  رب  نالاوق  هوالع 
هب دنزادرپ و  زاون  زاس و  هب  شرـس  رب  نالاوق  نابرطم و  يروف  دومن  میدقت  ياهیده  ای  میلـست  ياهفحت  درک و  ءادا  يرذـن  یـسک  نوچ  هک 

راـطخا ار  وا  ناـهانگ  شزرمآ  احیرـص  هک  دـننالاوق  هاـنگ  ناگدنـشخب  اـجنآ  رد  هکنیا  همه  زا  رتـهب  دـنزاس و  شکربـتم  ریخ  ياـعد  رکذ 
وـش تسـش و  ار  نآ  قامـس  بآ  اب  سپـس  هدرک  نیهدـت  نوتیز  نغور  اب  ار  قریب  هچیهام  ینعی  سواط  کـلم  دـش  بش  نوچ  دـننکیم و 
نآ رد  هدش  وش  تسـش و  نآ  رد  سواط  کلم  قامچ  قاس و  هک  قامـس  بآ  نآ  هدروآ  تسا  راک  نیا  صوصخم  هک  یفرظ  دـنهدیم و 
رگا هک  تسناد  دـیاب  لیبذـت  ددرگ . رهاط  كاپ و  شرهاظ  دـننام  شنطاب  ات  دـنناشچیم  ياهرطق  راضح  زا  کـی  ره  هب  دـنزیریم و  فرظ 

یجاح يرید  ات  اهب  لها  ناخیش  ریما  تسا و  قوتاپ  هام  هتفه و  ره  یئاهب  صخـش  هناخ  دوشیم  قوتاپ  هبترم  کی  یهاگ  يدیزی  درم  هناخ 
دننکیمن هبلاطم  احیرص  يدیزی  ياسؤر  رگا  داتسرفیم و  ناشیا  يداع  خیـش  يارب  تفرگیم و  ار  ناشیا  تاروذن  هک  دوب  نیما  نسحلاوبا 

دادیم مانـشد  درکیم و  تمالم  ار  بابحا  دیـسریم و  يراک  شحف  شحف و  هب  یهاگ  درکیم و  هبلاطم  هحارـصلاب  اهیئاهب  نیما  یجاـح 
یقوش سابع و  يارب  يردق  دـنک و  عییـضت  فرـصت و  شدوخ  يردـق  هک  دـنهدیمن  وا  هب  ار  همه  دـنروخیم و  ار  ناشدوخ  لام  ارچ  هک 

نآ دـندادیم و  وا  هب  یهجو  دوب  دوخ  يوربآ  ظفح  يارب  رگا  همه  دـندرکیم و  قیدـصت  ار  وا  مالک  هتفرگ  شیر  هب  مه  اـهنآ  دتـسرفب و 
اـصوصخ دوب  ءاهب  لها  ياهزور  نیرتهب  تفرگیم  لوپ  ریغت  نودب  نخـسدب  لیذر و  نهددـب و  لیحم و  یناکدرا  دـنوخآ  نیا  هک  يزور 

نآ تفرگیم  لوپ  ناـموت  هن  دادیم و  یکی  هب  ار  دوـخ  فیثـک  رادهلـصو  باروـج  نیکرچ و  هنهک  نهاریپ  هدروآ  نوریب  مرک  تسد  رگا 
هدیشک و هت  يو  ناوسیگ  شیر و  يوم  يدنفا و  هنهک  هنیف  دننام  یـساسا  تاکربت  هک  دوب  يزور  رد  نیا  دوب و  وا  یقالخاشوخ  زور  زور 

مـسا زمر  هب  هک  قیقع  رتشگنا  اریز  دزیم  حیبست  رتشگنا و  هلماعم  هب  تسد  ای  درکیم  جرخ  شدوخ  زا  تقو  نآ  دوب  هدـنامن  نآ  زا  يزیچ 
تمیق هک  یلاح  رد  تخورفیم  ناموت  هدزاود  ات  هن  یکی  ره  مظعا  مسا  رتشگنا  ناونع  هب  نینچ و  دوب  هدومن  کـح  شقن و  نآ  رب  ار  ءاـهب 

زا دوب  یهاش  جنپ  راهچ  شتمیق  هک  یهبا ) هللا   ) رکذ يارب  نیلگ  هناد  جـنپ  دون و  یئاهحیبست  نینچمه  دوب و  لایر  جـنپ  ات  هس  زا  نآ  یلـصا 
زا درکیم  هک  یئاهیگزمـشوخ  يارب  نانز  دـندوب  ناکدوک  نانز و  هحفـص 553 ] شنایرتشم [  رتشیب  تخورفیم و  لایر  جـنپ  دون و  اـت  هن 

نخس هتشر  هک  سوسفا  یلگ ) مناخ  یلگ  مناخ  یشاب -  مشیپ  داخیم  ملد  یشاقن -  قاطا  يوت   ) هک دناوخیم  دزیم و  لوقنت  هکنیا  لیبق 
وا و ياهیراکتفاثک  اهیئوگتفاثک و  زا  مریگیم و  زاب  ار  ملق  دوز  هک  تسا  بوخ  زاب  یلو  متشاگن  متشادن  لیم  ار  هچنآ  هتفر و  تسد  زا 

بـسح رب  ءاـهب  لـها  ناریم  ریم  ناخیـشریما و  رگا  هک  دوـب  نـیا  دوـصقم  هصـالخ  میوـگیمن و  نخـس  دـندوب  وا  فـیدر  رد  هـک  ینیغلبم 
هتـشذگن و تسا  تائیـس  ندیـشخب  تاروذـن و  تفایرد  هک  قوتاپ  قوت و  هجیتن  رمث و  زا  اـما  دـناهتخاسن  قوتاـپ  قوت و  ناـمز  تایـضتقم 
لایع و لها و  زا  هک  لاس  ود  تدم  رد  ءاهب  هک  تسا  نیقی  ارم  هک  منکیم  رارکت  زاب  دورب و  نایم  زا  يدیزی  بهذم  تایحور  دناهتشاذگن 
دنک و هعلاطم  يدنبشقن  یـشاتکب و  يدیزی و  بهاذم  رد  هک  تشادن  نیا  زج  يراک  درک  یگدنز  هینامیلـس  رد  هدـش  رود  دوخ  نادـیرم 
هک دروآ  تسد  هب  ار  ناشیا  ندیشود  هار  دریگارف و  يراوسرخ  يراددنفـسوگ و  رد  ار  ناشدشارم  ءاسؤر و  هژیو  هفیاط  ره  لیحلا  فئاطل 

دناهتفگ رایغا  رای و  هچ  رگا  تخومآ و  ناگدـنامزاب  هب  تفرگارف و  بوخ  ار  سرد  نیا  قحلا  دـشکب و  ناشیا  هسیک  زا  لوپ  هلیـسو  هچ  هب 
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شرمع زا  هاجنپ  نس  ات  هکنیا  ببـس  هب  مه  شدوخ  یلو  دـشاب  حیحـص  فرح  نیا  مه  دـیاش  دوب و  رتگنرز  شدوخ  زا  ءاهبلادـبع  شرـسپ 
یـشارتدیرم و هیور  هتـشاد  شزیمآ  یناـمثع  رد  يدـیزی  يولوم و  ناریا و  رد  هفوصتم  یهللا و  یلع  نوـچ  یبهاذـم  نارـس  اـب  ماودـلایلع 
ام نطو  ءانبا  میهاوخیم  ادخ  زا  میربیم و  نایاپ  هب  نایدیزی  هیور  نیرخآ  رد  ار  نخس  نیا  دوب  هتفرگارف  وکین  ار  يرتسگماد  یـشاپهناد و 

بهذم نیا  زا  تلم  کلم و  نیا  دنوشن و  کیدزن  دنرود  ماد  نیا  زا  هک  یناسک  دنیآ و  شوه  هب  دناهداتفا  ماد  هب  هکنانآ  ات  دـنک  رادـیب  ار 
نیملاعلا . بر  ای  نیمآ  دننام  ظوفحم  هدش  تیئود  قافن و  هلیسو  تسا  لاس  دص  هک  زادنارب  هناخ  دساف 

يدیزی هفیحس  هدیقع  نیرخآ 

قح رگید  یـسک  تسا و  ناشیا  ياسؤر  نادـناخ  صئاصخ  زا  راک  نیا  اریز  دـنادیم  مارح  ار  ملع  لیـصحت  نتـشون و  ندـناوخ و  يدـیزی 
مولع زا  دنرادن  قح  دشاب و  ناشدوخ  بتک  هب  رـصحنم  ناشملع  دیاب  مه  اسؤر  یتح  دـنک  ادـیپ  راک  رـس و  باتک  داوس و  طخ و  اب  درادـن 
نکر نیا  دندرک  بیقعت  ار  اهنآ  نامثعلآ  هکنآ  زا  سپ  دنامب و  رارقرب  هدیقع  نیا  هک  تشاذگن  نامز  تایـضتقم  اما  دـننک  وگتفگ  هریاس 

راب ریز  زا  اهنآ  مامت  اضق  زا  دنتشاداو و  هریاس  مولع  لیصحت  هب  هدرب  توریب  هیلک  هب  ار  ناشیا  ناناوج  زا  هدع  کی  تسکش و  مهرد  نیکر 
دنتشاذگن هدرک  يریگولج  دوب  هلیـسو  ره  هب  اسؤر  هچرگا  دیـسر و  ناشیا  هب  هک  دوب  یگرزب  تسکـش  نیا  دنتفر و  نوریب  يدیزی  بهذم 

دیاش هدش و  لزانتم  رازه  هاجنپ  هب  رازه  دصناپ  زا  ناشرامش  میتفگ  هکنیا  دندادن و  شوگ  نادنچ  ناناوج  یلو  دبای  میمعت  ناشیا  رد  میلعت 
ره نتشون  ندناوخ و  نایب  باتک  رد  مه  باب  هکنانچ  هدوب  تالیصحت  رثا  رب  دشاب  هدش  هتساک  مه  رازه  هاجنپ  نیا  زا  ریخا  ياهلاس  نیا  رد 
رد مه  زاب  یلو  درک  خسن  ار  نآ  اذهل  تساوسر  یلیخ  مکح  نیا  دید  یلعنیسح  ازریم  هحفص 554 ] یلو [  ار  نایب  رگم  درک  یهن  ار  باتک 

نایب و بتک  هک  تسا  نیا  نتـشون  ندناوخ و  زا  یلـصا  دصقم  تسین و  بولطم  نادنچ  ملع  لیـصحت  هک  دنامهف  نادیرم  هب  تاملک  هفافل 
مامت فرح  هب  دوشیم و  عورـش  فرح  هب  هریاس  مولع  تسا  هتفگ  هدیمان و  موسر  مولع  ار  رگید  مولع  دنناوخب و  دـنناوتب ، حاولا  سدـقا و 

طوبرماـن ياـهفرح  هدرک و  یهن  ار  طوبرم  ياـهفرح  هک  روط  نیا  یلو  هدروآ  يرآ  هدروآ  يزیچ  فرح  زج  شدوخ  هکنیا  لـثم  دوشیم !
اب زا  فلا  هکنیا  زا  درکیم  عنم  دنریذپیم  نادیرم  هک  تسنادیم  وا  دادیم و  هزاجا  نامز  تایـضتقم  رگا  یتسار  هدرک  جیورت  ار  شدوخ 

نیا هک  یقمحا  ریپ  ناردپ  دننک  هجوت  وا  تاملک  حاولا و  هب  رتشیب  شنادیرم  هک  درک  افتکا  ردق  نیمه  هب  اذل  دوشیمن  هدید  یلو  دنسانشب 
هب هللاءاشنا  ناردـپ  ات  دراد  مزال  تقو  كدـنا  یلو  هدـش  یهت  ماهوا  راب  زا  ناشهناش  يدـیزی  ناناوج  نوچ  ناـشدالوا  دـناهتفریذپ  ار  نخس 

ملع . تکرب  ادخ و  تساوخ  هب  تسا  کیدزن  نامز  نآ  دنوش و  تحار  نیگنن  نیگنس و  راب  نیا  زا  هرابکی  نارسپ  دنورب و  يدوز 

نایدیزی جاوز  ماکحا 

زا ینان  هدرگ  هک  تسا  نیا  یکی  دقع  تحص  طیارش  زا  تسا و  یسورع  جاودزا و  عوقو  تمالع  روپیـش  لبط و  نتخاون  يدیزی  هفیاط  رد 
نامه رد  ود  ره  دـیاب  دـنهدیم و  داماد  هب  یمین  سورع و  یمین  هدرک  هصح  ودـب  ار  نآ  هدروآ  دـقع  سلاجم  هب  هلیبق  ریما  اـی  خیـش  هناـخ 
ییاوه ياهریت  دـش  هدروخ  نان  هک  نآ  زا  سپ  دـنهد و  یهاوگ  جاودزا  دـقع  عوقو  رب  دـنناوتب  راـضح  اـت  دـنروخب  ار  دوخ  هصح  سلجم 

دنناریم سلجم  زا  ار  راضح  احیرص  یئاوه  ریت  نتخاون  زا  دعب  دش و  عقاو  جاودزا  دقع  هکنیا  نالعا  يارب  دنزاونیم  روپیـش  دنزادنایم و 
طرـش و  دنراذگیم . داماد  سورع و  هب  ار  هناخ  دنوشیم و  هدـنار  ناگدـش  توعد  ینعی  نووعدـملا ) ضفریف   ) هک تسا  یخیرات  ترابع 

زا يرتخد  ره  دندازآ و  هک  ءارما  خیاشم و  رگم  دـنیامن  تاعارم  الماک  ار  تیوفک  دـننک و  جاودزا  دوخ  ناراکمه  اب  یفنـص  ره  هک  تسا 
نـس ناشیا  دزن  غولب  دح  دیامن و  در  ار  ریم  خیـش و  هبطخ  درادن  قح  يدـحا  دوش و  عقاو  لوبق  فرط  دـیاب  دندنـسپب  هیناد  ای  هیلاع  تاقبط 
شش ات  دناوتیم  درم  ره  دنهدیمن و  جاودزا  هزاجا  ار  داتشه  زا  رتشیب  هدزاود  زا  رتمک  ینعی  تسا  داتـشه  نس  جاوز  متخ  تسا و  هدزاود 

زا ار  رتخد  تسین و  اور  وا  رب  شارف  دیدجت  رگید  دشاب  هدش  دالوا  بحاص  رگا  دنک و  یضار  ار  یلوا  نز  هک  تسا  طرـش  یلو  دریگب  نز 
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رد دیاب  شردپ  دزادرپ و  ردپ  يراذـگتمدخ  هب  دـیاب  دـنک  فاکنتـسا  دـنز و  زاب  رـس  رهوش  لوبق  زا  هک  يرتخد  تسین و  رهب  ردـپ  ثاریم 
رهب دنک  یـضار  ار  ایند  كرات  رتخد  نیا  دیاب  دنیزگرب  تمدـخ  هب  ار  رگید  یـسک  تساوخ  ردـپ  رگا  دـهد و  ترجا  وا  هب  تمدـخ  لباقم 

دنکیم رهوش  قالطیب  دوشیم و  مارح  وا  رب  نز  نآ  دیـسرن  شنز  هب  ربخ  یجرخ و  درک و  تبیغ  لاسکی  هک  يدرم  ره  دناوتب و  هک  مسق 
دوشیمن عقاو  قالط  قالط و  هب  هاوخ  دشاب و  هدش  هویب  رهوش  گرم  هب  هحفص 555 ] هاوخ [  تفرگ  ناوتیمن  ار  لاخ  مع و  ردارب و  نز  و 

نیا بلغا  هکنیا  بئارغلا  نم  لیبذت  دننکیمن . عمج  دنشاب  ردام  ردپ و  کی  زا  هک  يرهاوخ  ود  نایم  رهط و  هسب  شارف  قیرفت  زا  دعب  رگم 
نایدیزی ماکحا  زا  سبتقم  سدقا  باتک  هک  دنک  هبش  ای  راکنا  یسک  رگا  هدش و  دراو  ءاهب  تعیرش  رد  يرییغت  فرـصت و  یئزج  هب  ماکحا 

رگا الوا  تسا  نینچ  نآ  همیمـض  باوج و  لاؤس و  سدـقا و  باتک  رد  اریز  دـنکیم  یفاصنایب  ای  تسا  فرـص  یماـع  ربخیب و  اـی  تسا 
انیع نیا  دنک و  رایتخا  رهوش  دهد و  قالط  ار  دوخ  دناوتیم  نز  نآ  دتـسرفن  شنز  يارب  ربخ  یجرخ و  دنامب و  رفـس  رد  لاس  کی  يدرم 

شرتسب دوش  كاپ  هدعاق و  نز  راب  هس  ات  ینعی  رهط  هسب  شارف  ندرک  ادج  دنیوگیم  يدیزی  قالط  رد  ایناث  تسا  نایدیزی  تعیرـش  مکح 
نز و لاس  کی  ات  رگا  دیوگیم  هدرک  دتمم  لاس  کی  هب  ار  رهط  هس  ءاهب  داد  قالط  ناوتیم  دندرکن  یتشآ  رگا  دـشاب  ادـج  شرهوش  زا 

هکنآ زا  معا  صبرت  نیا  ددرگ  عقاو  قالط  هک  دوب  اور  تقو  نآ  دنـشاب  هتـشادن  یعوجر  مه  هب  هک  دـنروایب  تقاـط  هناـخ  کـی  رد  رهوش 
يرتخد ره  مه  ءاـهب  دوش  هداد  وا  هب  دـیاب  دـهاوخب  يرتخد  ره  يدـیزی  خیـش  اـثلاث  يدـیزی  تعیرـش  زا  تسا  ساـبتقا  دـب  اـی  دـشاب  بوخ 

دوخ دزن  ار  مداخ  نسح  دـمحم  ردارب  رتخد  هیلاـمج  هکناـنچ  دـشیم  وا  کـلام  حول  کـی  لازنا  هب  تافیرـشت  دـقع و  نودـب  تساوخیم 
درک فرصت  ار  وا  حول  میلـست  زا  دعب  دیزگرب و  دوخ  تمدخ  يارب  ارت  هک  ار  ادخ  نک  دمح  هک  نومـضم  نیا  هب  داد  وا  هب  یحول  هدناوخ 

هک دوب  هتشاک  بابدیـس  ار  دسافم  نیا  مخت  هک  تفگ  دیاب  قح  یلو  تسا  رترادبآ  رتزابرـس و  يدیزی  خیـش  زا  مه  يردق  ءاهب  قیرط  سپ 
دوب یموهوم  صخـش  رهظی  نم  زا  شدارم  باب  هکنیا  وگ  دوب  هتـشاذگ  رهظی  نم  تیافک  فک  هب  ار  نایب  لها  یتسه  لام و  ناج و  رایتخا 

هب ار  دوخ  هطلغم  هطـسفس و  هب  تسناوت  ءاهب  هکنآ  زا  دـعب  یلو  دـنک  عولط  رگید  لاسکی  رازه و  ود  ینعی  تاقتـسملا  ددـع  رد  دـیاش  هک 
هکنآ زا  سپ  اصوصخ  دنکن  هدافتـسا  دوب  هدش  هداد  رهظی  نم  هب  نایب  رد  هک  یتارایتخا  زا  هک  تشادن  یلیلد  دنز  اج  موهوم  درم  نآ  ياج 

ادخ رهظم  هدیزگرب و  ایادخ  نم  تفگ  سک  ره  هک  دنوشیم  ادیپ  یئاهقمحا  رـشب  نیب  رد  هدش و  نارتخد  راتخم  يدیزی  خیـش  دوب  هدـید 
دوخ مرح  يایلع  دهم  ار  وا  هدرک  لزان  یلعدمحم  ردام  يارب  حول  زور  کی  هدـش  يوق  شلد  رگید  دـنک  وا  میلـست  ار  دوخ  یتسه  متـسه 

طیحم نآ  نارتخد  نیرتابیز  هک  ار  یـشاک  مناخ  رهوگ  ناشاک  ياهیباب  دـیبلطیم و  رتخد  داتـسرفیم و  ناریا  هب  حول  زور  کی  تخاسیم 
ود هب  ار  تاجوز  ددـعت  نیا  دوجو  اب  درکیم و  باختنا  دوخ  سفن  هب  ار  هیلامج  شمایا  رخاوا  رد  مه  زور  کـی  دنداتـسرفیم  شیارب  دوب 

رگم دـینک  تعانق  یکی  هکلب  ات  ود  هب  امـش  یلو  منک  رایتخا  مه  رتشیب  رتخد و  راهچ  تساور  ارم  تفگیم  لاح  نابز  هب  هدرک  دودـحم  ات 
ار يرگید  دراد  تلع  رهوش  نز و  زا  مادـک  ره  زا  هدوـمرف  باـب )  ) هطقن ترـضح  مه  نتـساوخ  دـالوا  رد  هچرگا  دـیهاوخب و  دـالوا  هکنآ 
ات اذهل  منک  جـیورت  ار  مکح  نیا  منکیمن  تأرج  نم  یلو  ددرگرب  هناخ  هب  هدرک  دالوا  لیـصحت  نوریب  زا  هک  هحفص 556 ] دهد [  هزاجا 

هناهب ءاهب  بانج  هک  میهد  همتاخ  نایب  نیا  هب  میرذـگب و  میراذـگب و  اجنیمه  رد  نخـس  دـیئامن ! رایتخا  هک  مهدیم  هزاجا  امـش  هب  نز  ود 
هعتم نامه  نیا   ) لـمجم نیا  زا  ناوخب  لـصفم  ثیدـح  دوخ  وت  هیلع  ساـبال  هتمدـخل  ارکب  ذـختا  نم  دـیامرفیم  هک  هداد  تسد  هب  یبوخ 

هحفص 558 ] رکب [ )! ظفل  هفاضاب  تسا 

لیئارسا روشک  لیکشت  تیئاهب و 

هراشا

تلود هک  نیا  رب  ینبم  یتشادداـی  لـیچرچ » نوتـسنیو  رتسم  ( » یـسمش دادرخ 1301  مهدزیــس  اـب  ربارب   ) م لاـس 1922 -  نئوژ  موس  زور 
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دوهی و ياهنامزاس  هک  هنوگ  نامه  رما  نیا  داد . راشتنا  دـیامن ، دـهاوخ  انب  نیطـسلف  رد  دوهی  یلم  نوناک  کـی  تسا  ددـص  رد  ناتـسلگنا 
ضرتعم تخس  نآ  هب  تبـسن  یبرع  ياهروشک  رد  ناناملـسم  دندرک  لابقتـسا  يداهنـشیپ  نینچ  زا  نانآ  دومن و  دنـسرخ  ار  نآ  نارادفرط 

تلود ياهراشف  فرط  کی  هک  ینعم  نیدب  دش ، هدیناشک  یناهج  حطـس  رد  فلتخم  یـسایس  ياهحانج  اهنامزاس و  هب  نایرج  نیا  دندش .
شجنر ینارگن و  رگید  فرط  زا  دنتشاد و  تسد  رد  روشک  نآ  رد  ار  يداصتقا  یـسایس و  ياهمرها  هک  اکیرمآ  ذوفن  تحت  نادرمتلود  و 

هب هیضق  دیشک و  نایم  هب  ار  للم  نامزاس  ياپ  هک  یئاج  ات  دروآ  دوجو  هب  یفص  دمآیم ، باسح  هب  ناششجنر  اکیرمآ و  يارب  هک  یبارعا 
دروم رد  للم  نامزاس  یمومع  هسلج  یـسمش ) نیدرورف 1326 -  مهدزیـس  اب  ربارب   - ) لاس 1947 لیروآ  مود  زور  دـیدرگ . عاجرا  اجنآ 

لاس نآ  هم  هام  مهدزناپ  زور  ماجنارس  تخادرپ . رظن  لدابت  يریگمیمصت و  هب  مهم  نآ  هب  تبسن  یتدم  ات  تسـشن و  ثحب  هب  عوضوم  نیا 
هب روشک  هدزای  دوش . لیکشت  نیطـسلف » هلئـسم  هب  یگدیـسر  صوصخم  هتیمک   » ناونع تحت  ياهتیمک  دش  انب  هام 1326 ) تشهبیدرا   25)

عطقم نآ  رد  [ 316  ] دندومن للم  نامزاس  هتیمک  میدـقت  ار  دوخ  شرازگ  دـندرک و  دـیدزاب  نیطـسلف  زا  دـئوس  روشک  يهدـنیامن  تسایر 
رد ناــشتیوه  نداد  ناــشن  رد  اتــسار  نـیا  رد  فـلتخم  لود  اــههورگ و  دارفا ، تیهاــم  تـفرگیم و  رارق  شجنــس  دروــم  اــهیبایزرا 

يهمان دـشاب . تسناوتیم  اهيریگتهج  زا  یلیخ  رگناشن  ساسح و  رایـسب  اهيریگعضوم  نیاربانب  دوب  كـالم  يدـعب  ياـهيریگشزرا 
هب تبـسن  اهيریگعضوم  نیمه  يهلمج  زا  دـحتم  للم  ناـمزاس  صوصخم  نویـسیمک  سیئر  هب  يدـنفا -  یقوش  صخـش  ناـیئاهب -  ربهر 

هزورما ناـیناهج  يارب  هچنآ  اـب  دروخرب  رد  حوضو  هب  ار  یئاـهب  هقرف  نارـس  تیهاـم  دـسریم و  رظن  هب  ریز  رد  هک  تسا  روـبزم  يهیـضق 
بانج نیطـسلف . يهیـضق  رد  دحتم  للم  نامزاس  صوصخم  نویـسیمک  سیئر  مروتـسا  ردنـس  لیما  ياقآ  : » دـهدیم ناشن  تسا  صخـشم 

طاـبترا صوصخ  رد  يرـصتخم  اـت  هداد  تسد  یتصرف  هکنیا  زا  متقوشوخ  لـصاو و  يـالوج  خروم 9  امـش  يهفیرـش  يهموقرم  سیئر - 
دهد يور  هیف  عزانتم  هسدقم و  یضارا  نیا  يهدنیآ  عاضوا  رد  تسا  نکمم  هک  یتارییغت  هب  تبـسن  ام  يهیرظن  نیطـسلف و  اب  یئاهب  تناید 

خیرات و يهرابرد  يرصتخم  حرش  همان  نیا  يهمیمض  هب  امش  راضحتسا  يارب  مناسرب . ناتمرتحم  ناراکمه  و  هحفص 559 ] امش [  عالطا  هب 
یتالوحت ایند و  یلعف  عضو  هب  تبـسن  نآ  تایرظن  دیاقع و  رب  لمتـشم  ياهریج  هوزج و  نینچمه  یئاهب و  [ 317  ] تناید تیمها  دصاقم و 

اریز تسا : درف  هب  رصحنم  يدح  ات  روشک  نیا  رد  نایئاهب  تیعقوم  مرادیم . لاسرا  داد  دهاوخ  يور  نآ  رد  میدنمهدیقع  راودیما و  ام  هک 
يوسیع تناید  رگید  بهاذـم  زا  کی  چـیه  اب  مور  ياسیلک  يرادا  زکرم  نیا  تسا  تیحیـسم  ملاع  یناحور  زکرم  میلـشروا  هک  یلاح  رد 

کلاذعم دراد  رارق  نآ  رد  یمالـسا  تاماقم  نیرتسدقم  زا  یکی  هک  تسا  ياهطقن  ناناملـسم  رظن  رد  میلـشروا  دـنچ  ره  زین  دـشابیمن و 
اهنت نیطسلف . رد  هن  تسا  ناتسبرع  نیمزرـس  رد  دنوریم  اجنادب  جح  يهضیرف  يادا  يارب  هک  يزکرم  يدمحم و  تناید  يهکربتم  بانعا 

میلـشروا رد  هک  اریز  تسا  روشک  نیا  هب  نایئاهب  يهقالع  اب  سایق  لباق  ياهزادـنا  ات  نیطـسلف  هب  تبـسن  اهنآ  يهقالع  هک  دنتـسه  نایدوهی 
فقوم نیا  فصو  اب  تسا . هدوب  نانآ  یسایس  یبهذم و  تاسـسؤم  زکرم  رهـش  نآ  میدق  خیرات  رد  هتـشاد و  رارق  ناشـسدقم  دبعم  يایاقب 

اهنت هن  هدوب و  یئاهب  تناید  مظعا  تعلط  هس  ضرع  رارقتـسا  لحم  نیطـسلف  كاخ  اریز  تسا  توافتم  نایئاهب  اـب  تهج  کـی  زا  زین  اـهنآ 
... مراد هدـهع  هب  ار  نآ  تسایر  راختفا  هک  تسا  یئاهب  يرادا  مظن  یمئاد  رقم  لاح  نیع  رد  هکلب  تسا  نید  نایئاهب  ترایز  هجوت و  لحم 
رد هلمج  زا  یناسنا و  يهعماج  نوئش  عیمج  رد  تلادع  طسب  يهدهاشم  ام  دارم  لیم و  ملاع و  رد  یمومع  حلص  رارقتـسا  ام  مارم  دصقم و 

نیا زا  کی  چیه  هب  تبسن  یئاهب  تناید  هدوب و  نیملسم  نایدوهی و  باقعا  زا  ام  نیئآ  ناوریپ  زا  يدایز  يهدع  هکنانچ  تسا  یسایس  روما 
حلـص و اهنآ  نایم  روشک  حالـص  فرـص و  هب  اهنآ و  دوخ  كرتشم  عفن  هب  میلیام  قاتـشم و  رایـسب  نایئاهب  ام  هتـشادن و  یبصعت  هورگ  ود 
ره هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  ام  يارب  هک  یبلطم  دوشیم  ذاختا  نیطـسلف  يهدـنیآ  هب  تبـسن  هک  یتامیمـصت  رد  اما  میزاـس . رارقرب  یتشآ 

ارآناهج نیئآ  کی  یناحور  يرادا و  زکرم  هقطنم  نیا  رد  هک  دـشاب  فقاو  هتکن  نیا  هب  دریگیم  تسد  هب  ار  اکع  افیح و  تموکح  سک 
رد اهروشک  مومع  نایئاهب  قح  نینچمه  زکرم و  نیا  يهلیـسو  هب  نآ  یللملانیب  روما  يهرادا  رایتخا  نیئآ و  نآ  لالقتـسا  دیاب  دراد و  رارق 

تراـیز يارب  ناـیوسیع  نیملـسم و  ناـیدوهی و  صوـصخ  نیا  رد  هـک  یتازاـیتما  ناـمه  اـب   ) تراـیز يارب  هروـبزم  يهـقطنم  هـب  ترفاـسم 
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دقرم لمرک و  هوک  رد  باب  ترـضح  ماـقم  هحفـص 560 ] ددرگ [ . تیاعر  ظوفحم و  هشیمه  يارب  هتخانـش و  امـسر  دنراد ) سدقملاتیب 
هک  ) تاماقم نآ  شوح  لوح و  يهعیسو  یضارا  اهغاب و  نآ و  راوج  رد  قرـش  نایئاهب  يهناخرفاسم  لحم و  نامه  رد  ءاهبلادبع  ترـضح 

تماقا لـحم  لـمرک و  هوک  ياـپ  رد  برغ  ناـیئاهب  يهناـخرفاسم  و  تسا ) دازآ  بهذـم  تلم و  ره  زا  مدرم  مومع  دورو  يارب  اـهنآ  ماـمت 
نآ رد  هللاءاهب  ترـضح  نجـس  يهرود  رد  هک  نآ  رواجم  یحاون  اکع و  رد  عقاو  فلتخم  ياهغاب  اـههناخ و  ناـیئاهب و  يهعماـج  ياوشیپ 
هب نونکا  هک  شکرابم  رـصق  اب  اـکع  کـیدزن  یجهب  رد  هللاءاـهب  ترـضح  يهکراـبم  يهضور  هدـش و  فرـصنم  شکراـبم  مودـق  هب  رهش 

نینچمه و  تسا ) دازآ  تلم  بهذم و  ره  زا  مدرم  ترایز  دورو  يارب  نکاما  نیا  ود  ره  و   ) هدـمآرد هزوم  یخیرات و  ناکم  کی  تروص 
دیاب زین  ار  بلطم  نیا  دهدیم . لیکشت  سدقم  ضرا  رد  ار  نایئاهب  كالما  تافرصتم و  اهنیا  مامت  اکع -  تشد  رد  عقاو  یئاهب  تاکلمتم 

فاعم تایلام  ضراوع و  يهیدأت  زا  دـنراد  هک  یتناید  يهبنج  تلع  هب  يرادرهـش  تلود و  فرط  زا  تاکلمت  نیا  رثکا  هک  تشاد  رظن  رد 
رب هک  تساداناک  یلامـش و  ياکیرما  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  ینیطـسلف  يهعیـش  هب  قلعتم  هعیـسو  تاکلمت  نیا  زا  یتسمق  هدـیدرگ و 

يهلیـسو هب  يرگید  یلم  یناحور  لفاحم  مه  هدـنیآ  رد  تسا  هدـش  لیجـست  هتخانـش و  یتناـید  نمجنا  کـی  ناونع  هب  روشک  نیناوق  قبط 
زا قوف  بتارم  هب  رظن  تفرگ . دنهاوخ  کلمت  تحت  هسدقم  یضارا  رد  ار  نیئآ  نیا  یللملانیب  تافوقوم  یتمسق  نیطسلف  رد  دوخ  تابعش 

يهدنیآ صوصخ  رد  دحتم  للم  نامزاس  هب  هک  یئاههیـصوت  شرافـس و  مراد و  شهاوخ  دنتـسه  نویـسیمک  وضع  هک  ناتناراکمه  امش و 
هک یتمیمص  حور  زا  هدرمـش  منتغم  ار  تصرف  انمـض  دیهد . رارق  تیانع  هجوت و  دروم  ار  نایئاهب  قوقح  تیاقو  ظفح و  دنکیم  نیطـسلف 
اب راهظا و  ار  دوخ  ینادردـق  بتارم  دیاهتـشاد  زاربا  سدـقم  ضرا  نیا  شوشم  عاضوا  يهرابرد  تاقیقحت  ماجنا  رد  ار  ناتناراکمه  امش و 
رد هک  یتالضعم  هیفـصت  يارب  ياهنافـصنم  عیرـس و  لحم  ار  امـش  يهبئاص  تایرظن  یعاسم و  هجیتن  رد  هک  منکیم  اعد  يراودیما  لامک 

نویـسیمک لیئارـسا  روشک  لیکـشت  دروم  رد  يـالوج 1947   14 [ . 318  ] ینابر یقوش  ءاـضما : دوش . ادـیپ  هدـمآ  شیپ  نیطـسلف  عوضوم 
يداصتقا تدحو  یسایس و  لالقتسا  زا  يرادروخرب  اب  نیطسلف  روشک  : » هک دوب  هدرک  شرازگ  نیطسلف  يهیضق  هب  للم  نامزاس  یگدیسر 

رظن ریز  تسا  یلاـقتنا  يهلحرم  کـی  رد  تسا و  هدـشن  هحفـص 561 ] صخـشم [  ینـشور  هب  نآ  یلک  عضو  هک  ینامز  ات  دبای و  سیـسأت 
یئارجا يهلحرم  رد  اـما  تشاد  دوجو  رظن  قفاوت  نویـسیمک  ءاـضعا  نیب  يریگمیمـصت  زا  هلحرم  نیا  رد  دریگ . رارق  دـحتم  لـلم  ناـمزاس 

ورپ و دنله ، الامتاوگ ، یکاولسکچ ، اداناک ، ياهروشک  درک : میسقت  تمسق  ود  هب  ار  نویسیمک  ءاضعا  هک  دش  ادیپ  فلتخم  رظن  ود  حرط 
دوش و میـسقت  نیـشنيدوهی  نیـشنبرع و  يهیحان  ود  هب  دیاب  نیطـسلف  هک  دندوب  دقتعم  دـندادیم  لیکـشت  ار  تیرثکا  هورگ  هک  سیوس 

تموکح هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  ناشرظن  يوالـسگوی  ناریا ، دنه ، لامـش ، تیلقا  هورگ  دیآرد . یللملانیب  زکرم  ناونع  هب  مه  میلـشروا » »
لاـس هس  ضرع  رد  هک  دوش  هدـشاد  ناـیدوهی  هب  مه  یتصرف  هدـیدرگ و  سیـسأت  یلخاد  هناگادـج  دوهی -  برع و  نیفرط -  زا  يدـحاو 
يأر نآ  اب  تفلاخم  رد  تلود  یس  قفاوم و  تلود  هس  یـس و  دش و  هدیـشک  ازارد  هب  للم  نامزاس  رد  ثحب  نیا  دننز . ترجاهم  هب  تسد 
لود رگید  قفاوم و  نیچ  سیلگنا و  هسنارف ، يوروش ، اکیرمآ ، دـندومن : اـفتکا  عنتمم  يأر  نداد  هب  اـهنت  تواـفتیب  مه  روشک  هد  دـنداد ،

، دنه نانوی ، ابوک ، ناتسناغفا ، نمی ، هیروس ، يدوعس ، ناتسبرع  نانبل ، قارع ، سارودنه ، هشبح ، روداولاسلا ، ایبملک ، یلیش ، نیتناژرآ ، لثم 
اـب 1337 ربارب   ] م  - 1948 یم هام  مهدراهچ  زور  میوش  تاـیئزج  دراو  هکنآ  نودـب  دنتـساخرب . تفلاـخم  هب  مه  هیکرت  ناتـسکاپ و  ناریا ،

یتلود لیکـشت  تفرگ و  لکـش  ویوا  لت  رد  دوهی  یلم  ياروش  زور  نامه  رد  داد و  ناـیاپ  نیطـسلف  رد  تیمومیق »  » هب ناتـسلگنا  یـسمش ]
دیدـج تلود  اکیرمآ  تلود  فرط  زا  اکیرمآ  روهمج  سیئر  نمورت  نالعا  زا  دـعب  تعاـس  دـنچ  دـیدرگ . مـالعا  لیئارـسا  ماـن  هب  دـیدج 

زور هک  ياهمان  رد  نایئاهب  یللملانیب  ياروش  لک  یـشنم  ساویآ  يورل  هک  تسا  بلاـج  [ 319  ] تخانش تیمسر  هب  ار  لیئارسا  سیـسأتلا 
مهدزناپ رد  لیئارسا  روهمج  سیئر  يدنفا و  یقوش  تاقالم  زا  لصفم  یحرـش  اب  ناریا  نایئاهب  لفحم  يارب  هام 1332  تشهبیدرا  مهدزیس 

رد ودـیگام و  لته  رد  ار  یئاهب  یللملانیب  تیئه  لـک  ناـشمناخ  روهمج و  سیئر  یخیراـت  زور  نیا  رد  : » دـسیونیم هام 1333  نیدرورف 
یلو ترـضح  دـندش . كرابم  تیب  يهناور  لیبموتا  اب  ناـهارمه  روهمج و  سیئر  ياهظحل  زا  سپ  دـنتفریذپ . روضح  هب  صوصخم  رـالات 
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یمـسرریغ هناتـسود و  تارکاذـم  نمـض  دـندومن . یئاریذـپ  یـصاخ  تبحم  فطل و  اب  مناخ  يروهمج و  سیئر  زا  كرابم  مرح  هللارما و 
دـندرک و وگزاب  لیئارـسا  هب  تبـسن  ار  نایئاهب  لیامت  دـعاسم و  رظن  و  هحفـص 562 ] حیـضوت [  ار  تیئاهب  مارم  دصقم و  هللایلو  ترـضح 

یماگنه لبق  لاس  نیدنچ  رد  هک  دـش  روآدای  الباقتم  مه  روهمج  سیئر  .« » دندرمـشرب لیئارـسا  تداعـس  یقرت و  يارب  ار  نایئاهب  يوزرآ 
هفاضا همان  نیا  رد  مدش » فرشم  ءاهبلادبع  رـس  ( Sir  ) روضح هب  یجهب  رد  مدرکیم  تحایـس  روشک  فارطا  هب  دوخ  مناـخ  هارمه  هب  هک 

زا ریرقت  نمـض  دـش و  ناوارف  يرازگـساپس  لیئارـسا  روهمج  سیئر  فرط  زا  هللارما  یلو  يزاوننامهم  زا  یظفاحادـخ  تقو  : » هک دوشیم 
یتیگ رـسارس  لیئارـسا و  رد  ناـیئاهب  يهعماـج  تیقفوم  يارب  ار  شیوخ  یبلق  يوزرآ  لیئارـسا  روشک  رد  ناـیئاهب  تادـهاجم  تامادـقا و 
دروم رد  ار  تیئاهب  يهعماج  رظن  عیدـب  زورون 108  حول  رد  یتسود  دنویپ  دـنور  نیمه  يهمادا  رد  يدـنفا  یقوش  [ . 320 .« ] دنتشاد راهظا 
تلود رهاـب و  رهاـظ و  میلک  ثراو  لـیلخ و  ءاـنبا  هب  یهلا  يهدـعو  قادـصم  : » درادیم زاربا  نینچ  تحارـص  هب  لیئارـسا  روـشک  سیـسأت 

نیئآ تلاصا  لالقتسا و  هب  طبترم و  یئاهب  يهعماج  یللملانیب  زکرم  هب  هنیتم  نیئآ  تلاصا  لالقتسا و  هب  رقتسم و  سدقا  ضرا  رد  لیئارسا 
ناینب يانب  هیرورـض  مزاول  لمرک و  لبج  اکع و  جرب  رد  هیرما  تافوقوم  يهفاک  تیفاعم  یئاهب و  يهماندقع  تبث  هب  فرتعم و  رقم و  یهلا 

زور هک  یفارگلت  نمـض  يدنفا  یقوش  [ . 321 « ] دـیؤم قفوم و  همرحم  هکربتم  يهعـست  مایا  تیمـسر  هب  رارقا  تلود و  موسر  زا  یلعا  ماقم 
یلیئارسا نایدوهی  نایئاهب و  دنویپ  عضوم و  ینشور  هب  دنکیم  هرباخم  ناریا  نایئاهب  لفحم  هب  باطخ  یسمش  تشهبیدرا 1333  مهدراهچ 

هک یئاریذپ  زا  سپ  یلبق  رارق  هب  انب  يروز  نب  سیسیم  ( Mrs  ) همرحم يهنیرق  قافتا  هب  لیئارسا  تلود  روهمج  سیئر  : » دهدیم ناشن  ار 
نیلوا ترایز  نیا  دـندومن . تراـیز  لـمرک  لـبج  رد  ار  هسدـقم  باـتعا  دـمآ  لـمع  هب  ءاهبلادـبع  رـس  كراـبم  تیب  رد  ناـشیا  راـختفا  هب 

ترضح قاثیم  زکرم  یلعا و  ترـضح  هسدقم  تاماقم  زا  هلقتـسم  لود  زا  یکی  فرط  هحفص 563 ] زا [  هک  تسا  یمسر  یئامرففیرـشت 
روصت هک  يزیچ  نآ  زا  شیب  نآ  يارب  نایئاهب  هک  تسا  دوهـشم  اجنآ  زا  تاـقالم  نیا  رتشیب  تیمها  [ . 322 « ] تسا هدمآ  لمع  هب  هللاءاهب 

لک یـشنم  ساویآ  يورل  ياـقآ  يهماـن  اـصوصخم  دـیآیم  لاـبند  رد  هک  یئاـههمان  زا  میهاـفم  نیا  يوتحم  دـندش . لـئاق  شزرا  هتفریم 
دوشیم . طابنتسا  یبوخ  هب  یئاهب  یللملانیب  ياروش 

لیئارسا یئاهب و  نارس  دنویپ  هب  طوبرم  دانسا  اههمان و 

هعفد نیلوا  يارب  موی  نیا  رد  اریز  دوریم  رامـش  هب  یخیرات  زور  یئاهب ، ملاع  يارب  زا  لیروآ 1954 ، هبنشود 26  زور  هم 1954  هام  موس  »
روضح هب  هدومن  ندید  هللاءاهب  ترضح  قاثیم  زکرم  ماقم  و  یئاهب ، نیئآ  دیهش  رـشبم  طاقن  زا  امـسر  یلقتـسم  تلود  سیئر  رما  خیرات  رد 

سور و ترافس  هب  یگدرپسرـس  رد  هک  یلعنیـسح  ازریم  دننامه  يدنفا  یقوش  [ . 323 ...« ] دیدرگ فرـشم  يدنفا ) یقوش   ) یئاهب رما  یلو 
هار تفرگ ، میمـصت  اوق  مامت  اب  دنتـشادن  غیرد  نانآ  تیاضر  بلج  يارب  یـششوک  چـیه  زا  ناتـسلگنا ، هب  یگدرپسرـس  رد  يدـنفا  سابع 

عفانم مالـسا و  ناهج  هب  ینلع  تنایخ  مسینویهـص و  هب  تناما  لامک  اـب  تسا  هدـش  متخ  مسینویهـص  هب  نونکا  هک  ار  تیئاـهب  یگدرپسرس 
هیئروژ 1952 لوا  رد  ناریا  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  هب  ياهمان  رد  افیح  یئاهب  یللملانیب  تیئه  دهد . همادا  ار  ناملسم  ياهروشک  یلم 

تموکح طـباور  : » دـیناسر ناریا  عـالطا  هب  نینچ  هناـمرحم  هتـسبرس و  ـالماک  يوحن  هب  لیئارـسا ، تموـکح  اـب  ار  يدـنفا  یقوـش  يهطبار 
عجار هک  تسا  یتقوشوخ  یسب  ياج  هقیقحلا  یف  و  تسا . هنامیمص  هناتسود و  یئاهب  یللملانیب  تئیه  هللارما و  یلو  ترضح  اب  لیئارسا ) )

يوسنارف يهلجم  رد  تیئاهب » : » ناونع تحت  مه  ياهلاقم  [ . 324 ...« ] تسا هدیدرگ  لصاح  یئاهتیقفوم  سدقا  ضرا  رد  رما  یئاسانش  هب 
ناگدنسیون زا  یکی  ملق  هب  ربماتپس 1952  خیرات 2  هب  يهرامش 22  رد  لیئارسا ] « ] هتفایزاب نیمز   » مان هب  لیئارسا ، مسینویهـص و  هب  هتـسباو 

مادقا لیئارـسا »  » مان هب  ردتقم  يروشک  یئاپرب  نایئاهب  دـیاقع  اب  نایدوهی  فادـها  قیبطت  نآ  نمـض  هک  تسا ، هدـش  رـشتنم  پاچ و  دوهی ،
لیقزح و لایناد و  حاحـصا  رد  ام  تاراشب  اب  هک  تسا  هدومن  مالعا  ار  یتاراشب  تاوبن و  هللاءاهب  ترـضح  هحفص 564 ...« ] تسا [ ... هدش 

یقیاقد هلمج  زا  تسا . روکذم  لبق  يهسدـقم  بتک  رد  هچنانچ  دـننادیم . للم  لک  دوعوم  ار  دوخ  ناشیا  دراد و  تقباطم  قحـسا  ایمری و 
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لظ رد  هفلتخم  للم  بهاذم و  مامت  دش و  دهاوخ  عفترم  للم  مامت  يهلیـسو  هب  ادخ  مچرپ  هک  تسا  نآ  ددرگ  رهاظ  نصغ  روهظ  دیاب  هک 
دـش و دـهاوخ  عفترم  یلک  هب  تاـعزانم  تاـفالتخا و  زور  نآ  رد  درک  دـنهاوخ  هطاـحا  ار  یهلا  نصغ  تفرگ و  دـنهاوخ  رارق  یهلا  ياول 

نیا دنکیم . عمج  دوخ  رود  هب  بونج  لامـش و  برغ و  قرـش و  زا  ار  اهنآ  دـناوخیم و  هسدـقم  یـضارا  هب  ار  لیئارـسا  تلم  یهلا  نصغ 
ءایبنا زا  یکی  بتک  رد  میشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  رگا  تسا و  هدیدرگ  رکذ  زین  تاضوافم  رد  ینعی  [ !! 325  ] دیدج ربمغیپ  باتک  رد  تارابع 
جراخ هب  هناخرفاسم  يهرجنپ  زا  هک  یعقوم  ءاهبلادبع  ترـضح  تسا ... هدش  لقن  يرامـشیب  تاراشب  هسدقم  یـضارا  افیح و  هب  عجار  زین 

یکیدزن يهیتآ  رد  : » تسا هدومن  تبث  دوخ  تارطاخ  يهچرتفد  رد  وا  هدومرفیم و  ار  لیذ  تانایب  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  دـندوب  رظاـن 
مهم ردانب  زا  یکی  سدقم  لحم  نیا  هک  منیبیم  یبوخ  هب  نم  دـش  دـهاوخ  لصو  مه  هب  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  افیح  اکع و  نیب  يهلـصاف 
نیا هجوتم  ایند  طاقن  مامت  زا  هک  دش  دهاوخ  میظع  هاگیاپ  هب  لیدـبت  یهوکـشاب  تروص  هب  هریاد  مین  ردـنب  نیا  دـش  دـهاوخ  ایند  یتراجت 
هطقن نیا  رد  همیظع  تاسیـسأت  عیانـص و  دش  دهاوخ  روتـسم  هیلاع  روصت  اهانب و  نیرتهب  زا  نآ  يهنماد  لمرک و  هوک  دـش . دـنهاوخ  لحم 

توخا و زا  هدعاصتم  رطع  حئاور و  اب  ات  تفای  دـهاوخ  لاقتنا  لحم  نیا  هب  هددـعتم  راکفا  ياههچنغ  یقیقح و  ندـمت  راهزا  ددرگیم  اپرب 
ابرهک و بش  لد  رد  دـش . دـهاوخ  اپرب  هیلاـع  ياـههاگتهزن  اـهكراپ و  و  اـهغاب -  قئادـح -  ددرگ  هتخیمآ  بیکرت و  یللملانیب  يردارب 
رد ار  لبج  ددرگیم  داجیا  لـمرک  فرط  ود  رد  هک  اـهیتشک  ینابهدـید  يوق  ياـهغارچ  درک . دـهاوخ  نشور  ار  ردـنب  ماـمت  کـیترکلا 

دهاوخ ار  ملاع  يهرظنم  نیرتابیز  نیرتیلاـع و  ددرگیم و  رون  قرغ  هحفص 565 ] اپ [  ات  رـس  زا  یهلا  مرک  درب و  دهاوخورف  رون  سونایقا 
ار دوهی  هدومن و  ملکت  نآ  هب  روط  هوک  رد  یسوم  هچنآ  دش و  رهاظ  تاراشب  هیلوا  راثآ  شیب  مک و  هک  مینکیم  هدهاشم  ام  هزورما  دید ...

امـش نم  ناتـسود  دسریم ... زورب  روهظ و  يهضرع  هب  زورما  هدومرف  یگناگی  داحتا و  هب  عجار  هللاءاهب  هچنآ  هدومرف و  توعد  عامتجا  هب 
[ . 326 ...« ] دیدرگ روهرهب  هبیط  حئاور  زا  لیئارسا )  ) سدقم ضرا  نیا  رد  و  دینک . ترفاسم  لیئارسا )  ) یضارا نیا  هب  نم  دننام  زین 

تیئاهب زا  مسینویهص  حیرص  تیامح 

هتفرگ راک  هب  اکیرمآ  نایدوهی  تیامح  بلج  رد  يدنفا  سابع  هک  یئاههلیح  و  یئاکیرمآ ، ياهتسینویهص  زا  يرایـسب  تیامح  اب  یقوش 
مهارف دوخ  يارب  یئاکیرمآ  يدوهی  نایماح  نامه  سأر  رد  لیئارـسا و  ياهتیامح  زا  ار  يرثؤم  مزال و  ياـهيریگهرهب  يارب  ار  دـعاسم 

بلج يارب  یـششوک  تسا ، نکمم  هک  يوحن  ره  هب  هک  دومن  تساوخرد  اکیرمآ ، رد  تیئاهب  عفانم  ناظفاح  زا  یقوش  يور  نیا  زا  دروآ .
تسد یماگنه  اکیرمآ  یئاهب  يدوهی  يارب  تصرف  نیا  دنروآ . لمع  هب  لیئارسا  روشک  ریزو  تسخن  نویروگ » نب   » يهبناج همه  تقفاوم 

دوب . هدیدرگ  اکیرمآ  مزاع  یئاکیرمآ  تاماقم  اب  رظن  يدابت  يارب  لیئارسا  ریزو  تسخن  هک  داد 

نایئاهب زا  لیئارسا  حیرص  تیامح 

یقوش يدعب  تامادقا  يارب  هنیمز  اکیرمآ  نایدوهی  ياهتیامح  بسک  بلج و  رد  يدنفا  سابع  يهتشذگ  ياهتسایس  زا  يرادروخرب  اب 
تـسخن رفـس  دروم  رد  يدنفا  یقوش  يهمان  رد  ار  دنور  نیا  دوب  هدـش  مهارف  ندـمآرد  تلود  نآ  رتچ  ریز  رد  لیئارـسا و  اب  دـنویپ  تهج 

« اکیرمآ نایئاهب  لفحم   » يارب لیروآ 1952  خیرات 19  رد  هک  ياهنامرحم  فارگلت  لاسرا  نمض  نایئاهب ، عفانم  اب  طابترا  رد  لیئارسا  ریزو 
تسا هدمآ  لمع  هب  تعرس  لامک  هب  هعیسو  تامادقا  لیئارسا ) رد   ) هللارما یناهج  زکرم  رارقتسا  سیـسأت و  يارب  و  میناوخیم ...« : تشون 

سدـقا ضرا  رد  فئاظو  يافیا  هب  نونکا  اـهنآ  زا  رفن  جـنپ  هتـشگ و  نییعت  اـیلاوتم  ملاـع  تاـعطق  زا  کـی  ره  زا  هللارما  يداـیا  ياـهتئیه 
راثآ هدومن و  هبحاصم  تاقالم و  وا  اب  اکیرمآ  یلم  لفحم  ناگدنیامن  اکیرمآ  هب  لیئارسا  تلود  يارزولا  سیئر  ترفاسم  ماگنه  دنلوغشم .

رد یللملانیب  فاقوا  هحفـص 566 ] تعـسو [  رب  عبرم  رتم  رازه  ود  تسیب و  تحاسم  هب  یـضارا  هعطق  هدجه  دناهتـشاد  میدقت  وا  هب  يرما 
هکرابم يهضور  لوح  رد  هعقاو  یضارا  عبرمرتم  رازه  لهچ  دصکی و  زا  زواجتم  کلمت  روظنم  هب  تسا . هدیدرگ  هفاضا  لمرک  لبج  هنماد 
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تـسا یئاهب  یللملانیب  تئیه  سیئر  راکتبا  هک  لـمرک  راکزالاقرـشم  هشقن  تسا . هتفاـی  ماـجنا  تلود  فرط  زا  یحاـسم  تاـیلمع  یجهب 
اطعا لیئارـسا  تلود  یئاراد  ترازو  فرط  زا  هک  یئایازم  ریاس  یتلود و  لوسر  زا  هسدـقم  باتعا  تیفاعم  تسا . هتفریذـپ  مامتا  لـیمکت و 

یجراخ و تامـصاخم  بقاعتم  تسا . هدیدرگ  زین  یبرغ  یقرـش و  يهناخرفاسم  ءاهبلادبع و  ترـضح  كرابم  تیب  لماش  نونکا  دوب  هدش 
حوتفم سدـقا  ضرا  ترایز  باـب  هراـبود  دوب  هدومن  بارطـضا  بـالقنا و  راـچد  ار  سدـقا  ضرا  لاـسهد  تدـم  هک  یلخاد  تاـشاشتغا 

غلاب رالد  رازه  تفه  لهچ و  هب  ابیرقت  نآ  رب  نت  رازه  نزو  هب  یلعا  ماقم  یناقوف  يهقبط  دـیاب  هک  هناگتشه  ياههیاپ  ناـمتخاس  دـیدرگ .
هرانم تشه  لیمکت و  یناقوف  هقبط  تمسق  نیلوا  هجیتن  رد  هک  هدیسر  ءاضما  هب  یسدقم  ماقم  یعلض  تشه  هقبط  نامتخاس  تهج  دوشیم 
دهاوخ رارق  نآ  رب  یبهذ  يهبق  هک  رودـم  هقبط  نامتخاس  تامدـقم  دـش . دـهاوخ  عفترم  تسا  سدـقم  يانب  نیا  مود  جاـت  زا  تراـبع  هک 

یتیلاـعف هب  تسد  لیئارـسا  يراـی  اـب  هک  تفرگ  میمـصت  يدـنفا ، یقوـش  اـنبم ، ساـسا و  نیمهرب  [ . 327 ...« ] تسا هدـیدرگ  زاـغآ  تفرگ 
عفر مود : نایئاهب . يربهر  نامزاس  هب  ندیـشخب  ناماس  نمـض  لیئارـسا  رد  ناـیئاهب  یناـهج  زکرم  تاسیـسأت  ثادـحا  لوا : دـنز . هبناـجود 

. دندوبن وا  تماعز  لوبق  يراکمه و  هب  رـضاح  هک  نانفا  ناصغا و  يهداوناخ  ناگدنامزاب  ینعی  يدـنفا ، یقوش  يربهر  هار  عنام  نیرتگرزب 
هب داتـسرف  اکیرمآ  نایئاهب  یلم  لفحم  يارب  ربماسد 1915م  خـیرات 24  هب  هک  یفارگلت  نمـض  دوخ  يدـنفا  یقوش  تسخن ، راک  دروم  رد 

نامزاس لیکـشت  نایئاهب و  یناهج  زکرم  تاسیـسأت  ثادـحا  راک  اهنآ  تیامح  لیئارـسا و  تلود  لیکـشت  اـب  هک  درک  دـییأت  راکـشآ  روط 
رد دیدج  لقتـسم و  یتلود  سیـسأت  نراقم  یئاهب  مود  نرق  لوا  دـقع  رد  هک  میظع  عورـشم  نیا  . » تسا هدـش  ریذـپناکما  نایئاهب  يربهر 
رد لیذ  هیلاوتم  تاعوقو  هتـشر  کی  ققحت  رثا  رب  تفاـی و  ازـسهب  یتیوقت  روبزم  تلود  شیادـیپ  يهجیتن  رد  دـیدرگ  عورـش  سدـقا  ضرا 

خیرات رد  یللملانیب و  عورشم  نیرتسدقم  هک  یلعا  ماقم  یناقوف  تمـسق  نامتخاس  - 1 تسا : هدومن  لصاح  عیرس  تفرـشیپ  سدقا  ضرا 
لیکـشت هسدـقم  باـتعا  راوج  رد  یئاـهب  یللملانیب  تئیه  - 2 هحفـص 567 ] دـیدرگ [ . زاـغآ  لـمرک  لـبج  بلق  رد  تـسا  ریظنیب  هللارما 

یهلا و شناینب  هب  هک  تسا  یئاهب  يارآناهج  يرادا  مظن  عیرشت  يهوق  مظعا  ینعی  یمومع  لدع  تیب  سیسأت  يهعیلط  تئیه  نیا  دیدرگ .
ریمعت و کلمت و  ءاهبلادـبع  ترـضح  هللاءاهب و  ترـضح  نجـس  مایا  هب  طوبرم  یخیرات  نکاما  - 3 تسا . نآ  زورب  روهظ و  تیادـب  لاـح 

نونکا تاماقم  نیا  دومن  فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  تخانش و  هکربتم  تاماقم  ءزج  امسر  ار  اهنآ  سیسأتلادیدج  تلود  دیدرگ و  نییزت 
روظنم ود  يارب  تموکح  نیا  يهیدلب  يزکرم  يرادا  نایدصتم  اب  یمـسر  تارکاذم  - 4 تسا . مدرم  مومع  هجوت  رظن و  دروم  هاـگتهزن و 

يارب تسا  دـیدهت  دروم  نونکا  هک  اکع  یلاوح  رد  نینزاـن  نیئآ  عراـش  هکراـبم  يهضور  لوح  یـضارا  هکنآ  یکی  دـیدرگ : زاـغآ  لـیذ 
يرورض مزال و  تیاهنیب  هک  یلعا  ترـضح  كرابم  دقرم  راوج  رد  هعقاو  يهعیـسو  كالما  هکنآ  رگید  دنام و  ظوفحم  هدنیآ  ياهلسن 

رد مظعا  لدع  تیب  رما و  تیالو  مظعا  نکر  ود  تاسسؤم  لوح  هعبات  تاعورشم  ءاهبلادبع  ترضح  يهدومرف  هب  ات  دوش  يرادیرخ  تسا 
. دـیدرگ هیهت  مزال  يهشقن  ددرگ  عفترم  لمرک  لابج  زارف  رب  يراکذالاقرـشم  ماـیا  لبقتـسم  رد  هکنآ  يارب  - 5 ددرگ . ناینب  یـضارا  نیا 

سنارفنک راهچ  - 6 دوب . دهاوخ  هللارما  یللملانیب  يرادا  مظن  نوزفا  زور  تفرـشیپ  زا  يزراب  يرورـض و  يهناشن  راکذالاقرـشم  نیا  يانب 
نیب رد  هیرما  تامادـقا  زاغآ  يهناشن  دـش  دـهاوخ  لیکـشت  هدـنیآ  رد  ملاع  يهفلتخم  تاعطق  رد  هللارما  یللملانیب  زکرم  زا  جراـخ  رد  هک 

عامتجا يارب  یئاهن  يهلحرم  عورش  رشبم  اهسنارفنک  نیا  داقعنا  دومن . دنهاوخ  تکرـش  نآ  رد  یلم  یناحور  لفحم  هدزای  هدوب و  اههراق 
هدیـسر نآ  تقو  نونکا  دوب . دهاوخ  ناهج  رـسارس  رد  هفلتخم  رئازج  هعبات و  همهم  میلاقا  لقتـسم و  ياهروشک  يهیلک  عماوج  ناگدنیامن 

هللارما يدایا  نییعت  نآ  دیآرد و  لمع  يهلحرم  هب  دوب  هداتفا  قیوعت  هب  یتدم  ارارطـضا  هک  یعوضوم  قوف  هناگشـش  تامادقا  اب  مأوت  هک 
ضرا زا  يواسم  دادـعت  هب  دنـشابیم و  رفن  هدزاود  رب  غلاب  اـهنآ  يهدـع  نیلوا  هک  تساهبلادـبع  ترـضح  ياـیاصو  حاولا  صوصن  قبط  رب 

ترـضح هک  تسا  یعورـشم  لـماک  ققحت  يهمدـقم  هیلوا  تامادـقا  نیا  دـناهدش . باـختنا  اـپورا  اـکیرمآ و  ایـسآ و و  تاـعطق  سدـقا و 
یمومع لدع  تیب  هب  ادعب  هک  یئاهب  یللملانیب  تئیه  لیکـشت  تهج  هیلوا  تادیهمت  اب  دناهدومرف و  ینیبشیپ  ایاصو  باتک  رد  ءاهبلادـبع 
عاستالا مئاد  زکرم  طباور  میکحت  يارب  يرگید  لاصتا  يهقلح  سیـسأتلادیدج  عورـشم  نیا  تسا  نانعمه  شودمه و  دش  دهاوخ  لیدبت 
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مظن ساسا  تیوقت  روظنم  هب  رگید  تامادـقا  هب  ترداـبم  يارب  ار  هار  ملاـع و  رـسارس  رد  مظعا  نسا  ناوریپ  يهعماـج  اـب  هللارما  یللملانیب 
تسا و رادروخرب  ياهداعلاقوف  تیساسح  زا  مسینویهص  يرگیئاهب و  دنویپ  نوچ  [ . 328 ...« ] دزاسیم راومه  هحفص 568 ] یئاهب [  يرادا 
فارگلت و دـنهدیم : هئارا  ار  اـهلیلحت  نیرتاـیوگ  كرادـم  دوشیم  ناـهج  رد  هتـسد  ود  نیا  يدـعب  يهدرتسگ  ياـهتیلاعف  يارب  ياهیاـپ 

نایئاهب قفاوت  ربخ  راشتنا  زا  لبق  هام  ود  اـکیرمآ . ناریا و  هب  لیئارـسا  زا  تیئاـهب  یناـهج  تئیه  ياـضعا  رگید  یقوش و  یلاـسرا  ياـههمان 
خیرات هب  ياهمان ، یط  يدـنفا  یقوش  م ، لیروآ 1925 -  خروم 19  يهمان  رد  جردـنم  لیئارـسا ، تقو  ریزو  تسخن  نیروگ  نبا  اب  اکیرمآ 

هب لیذ  تراشب  ود  هللاءاهب  ترضح  دوعـص  لاس  نیمتـصش  تبـسانم  هب  : » تشون ناریا  نایئاهب  یلم  لفحم  هب  باطخ  م ، نئوژ 1952 -   11
یللجم عورشم  یللجم  عورشم  عیرس  تفرشیپ  یکی  ددرگیم : غالبا  یئاهب  ملاع  رسارس  رد  نارای  يهبطاق  هب  هیلم  هیناحور  لفاحم  يهلیسو 

لباقم رد  تراسج  لامک  هب  زونه  هک  قاثیم  نیصقان  يهیقب  رمتسم  لالحمضا  طوقس و  يرگید  تسا و  نایرج  رد  برلا  لبج  بلق  رد  هک 
تـسا عیفر  يانب  نآ  مود  جات  هک  یلعا  ماقم  نامتخاس  یعلـض  تشه  تمـسق  دـنزرویم . تفلاخم  ملاع  رد  یئاهب  يهعماج  يهبلاغ  ياوق 

یلبق تاـقیقحت  بیقعت  رد  دـیدرگ و  نییزت  بصن و  ناوضر  ماـیا  رد  نآ  یمراـط  سپـس  تفرگ  [ 329  ] ماجنا هتـشذگ  زورون  دیع  نراقم 
تـسب بوچ  بصن  اب  تفرگ  دهاوخ  رارق  نآ  رب  یبهذ  يهبق  تسا و  انب  تمـسق  نیموس  هک  دـبنگ  ریز  لکـش  یئاوتـسا  تمـسق  نامتخاس 

لمع هب  تاعلاطم  دبنگ  یئالط  ياهیشاک  دادرارق  داقعنا  يارب  دوب و  دهاوخ  هریل  رازه  هدزیـس  رب  غلاب  نآ  یبیرقت  جراخم  تشگ و  عورش 
لاس نیمدص  لولح  زا  سپ  سدقم  میظع و  نامتخاس  نیا  نایناب  لامکا و  اعیرـس  همزال  تامدـقم  هک  تسا  نآ  دـیط  دـیما و  تسا . هدـمآ 

ققحت لوا  للملانیب  گنج  تاقوا  ملظا  رد  ءاهبلادـبع  ترـضح  توبن  بیترت  نیا  هب  ات  دـندرگ  لوغـشم  یبهذ  يهبق  نامتخاس  هب  عیدـب ) )
. دزاس رونم  نشور و  دندرگیم  کیدزن  سدـقا  ضرا  لحاوس  هب  هک  ار  قاتـشم  نیرئاز  راظنا  ینارون  دـبنگ  نیا  هوکـش  لالج و  دریذـپ و 

راچد هکرابم  يهضور  ياهدیلک  دارتسا  اب  دنتفرگن و  تربع  سرد  هتـشذگ  لاس  صخـش  خـلت  تایبرجت  ثداوح و  زا  هک  نیرید  نیـصقان 
تـسد زا  تعرـس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  صخاش  ناگدنیامن  امعز و  هتـشاد و  درتسم  هیلخت و  ار  كرابم  رـصق  هدـش و  تسکش 

هجردنم صوصن  اب  تفلاخم  هب  ادحتم : يدونع  تسدربز و  لیکو  مادختـسا  نئاخ و  بارهـس  ینابیتشپ  هحفـص 569 ] تیامح و [  اب  دنداد 
رد هک  ياهبورخم  يهناخ  مادهنا  هب  تبـسن  دندرک و  اوعد  يهماقا  هللارما  یلو  هیلع  رب  هدومن و  مایق  ءاهبلادـبع  ترـضح  يایاصو  حاولا  رد 

ار يروشک  يهمکحم  تیحالص  لیئارسا  تلود  نوچ  دندرک و  ضارتعا  دوب  سدقم  ماقم  نآ  تناها  ببـس  عقاو و  هکرابم  يهضور  راوج 
یلاع يهمکحم  هب  تلود  يأر  زا  هک  دندومن  دیدهت  ادـعب  دنتـشگ و  تیموکحم  تسکـش و  راچد  درک  در  عوضوم  نیا  هب  یگدیـسر  رد 

هب دبع  نیا  يهعجارم  رثا  رب  روبزم  نیرومأم  هرخالاب  ات  دنتخاس  مهارف  ار  روما  يایلوا  تینابـصع  تابجوم  هجیتن  رد  داد و  دهاوخ  فانیتسا 
هک نیـصقان  فیخـس  مادقا  نیا  دـندرک . رداص  ار  ناریو  ياهانب  نآ  بیرخت  يهزاجا  لیئارـسا  تلود  يهجراخ  روما  ریزو  ریزو و  تسخن 
نآ زا  یئاهب  يهکربتم  مایا  رد  لاس  تصـش  تدم  یط  رد  هک  یئایازم  زا  هک  دش  ببـس  دوب  هنالهاج  دـیدش و  تموصخ  دانع و  زا  یـشان 

لماک تیقفوم  صوصخ  نیا  رد  لمح و  جراخ  هب  هبورخم  يانب  راثآ  هکنیا  زا  سپ  هلصافالب  دنتـشگ . مورحم  یلک  هب  دندرکیم  هدافتـسا 
زا تالکشم  عناوم و  داجیا  يهطساو  هب  هک  هکرابم  يهضور  فارطا  بناوج و  نییزت  بصن و  یـضرا و  یحارط  حیطـست و  هب  دش  لصاح 

لوح هچغاب  یـضارا و  زا  روبع  زا  سپ  نونکا  دیدرگ . مادقا  دوب  مورحم  هتـسیاش  لخدم  نتـشاد  زا  دـیدم  ياهتدـم  رما  نانمـشد  فرط 
نیا دنیامن . لصاح  فرـشت  ءاهب  لها  هاگهلبق  سادـقالاسدق  ناتـسآ  هب  دـنناوتیم  نیرئاز  مرح  لخاد  جراخ و  نحـص  هکرابم و  يهضور 

يهعقب مایا  لبقتـسم  رد  ددرگ و  دابآ  يرادـیرخ و  هکرابم  يهضور  لوح  یـضارا  بیرج  یـس  زا  شیب  هک  تسا  نآ  يهمدـقم  تاـنایرج 
[ . ] 330  ] یقوش كراـبم  ياـضما  دوش . عفترم  لـحم  نآ  رد  دوـب  دـهاوخ  یهلا  مظعار  ما  عراـش  رهطم  ضرع  رارقتـسا  لـحم  هک  یللجم 

همحرلا رهش  اب 5  نئوژ 1952( رخاوا  رد  ياهمان  یط  زین  یئاهب  یللملانیب  ياروش  نیلوا  یقوش  یـشنم  میکح ، هللافطل  رتکد  هحفص 571 ]
رد یلعالا و  همـسازع  یهبا  سدـقا  لامج  يهسدـقم  يهضور  برق  تشون ...« : ناریا ، نایئاهب  یلم  لـفحم  یـشنم  هب  باـطخ  عیدـب )  109
هب ار  نآ  هک  دناهتـشاد  هدارا  هادف  انحاورا  هللارما  یلو  ترـضح  اناوت  يالوم  هدوب و  دوجوم  ياهبورخم  قباس  زا  یجهب  كرابم  رـصق  راوج 
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هب يوق  عیمج  هب  تسا  نانآ  نیرید  بادآ  مسر و  هکنانچ  دیدج  میدـق و  نیـصقان  نکلو  دـنیامرف  ناتـسلگ  غاب و  هب  لیدـبت  ناریو و  یلک 
یئاوعد يهمکحم  رد  رمالاۀبقاع  هتخادنا و  لیجأت  هب  ار  لیلج  روظنم  نیا  يارجا  هفلتخم  نیوانع  هب  هتخادرپ و  هللا  یلو  ترضح  اب  تیدض 

يولج زا  رظنملا  هیرک  يهبورخم  نیا  هک  دـناهدادیمن  اضر  هجو  چـیه  هب  هتخاس و  اپرب  دونع  لیحم و  یلیکو  کـمک  هب  صوصخ  نیا  رد 
يوأـم ناـکم  هناریو  رد  زج  موـش  موـب  اریز  دـیآ  ناـیم  هب  تراـظن  توارط و  رپ  ناتـسلگ  نآ  ییاـج  هب  دوـش و  هتـشادرب  هکراـبم  يهضور 

نیـصقان رداص و  ءاهب  لها  تیناقح  رب  حیرـص  رما  هجیتنلاب  لیئارـسا  تلود  مالکلا  ۀـصالخ  دربیم  جـنر  لگ  يوب  زا  لـعج  دـنیزگیمن و 
یقاب نآ  زا  يرثا  يزور  ود  زا  دعب  دوشیم و  مدهنم  كرابم  لکیه  رما  هب  هبورخم  نآ  گنرد  نودـب  اذـهل  دـیامنیم و  موکحم  ار  نیکرپ 

 - یعونصم ددعتم  ياهسواط  یگنس  ياههلپ  ینامتخاس و  حلاصم  گنس -  نویماک  دنچ  روط  ملکم  رما  یلو  روتسد  هب  سپـس  دنامیمن و 
راهچ سدـقملا  هعفنب  كرابم  دوجو  دوشیم و  لمح  لحم  هب  هللافطل  رتکد  یلاع و  رایـسب  ياهرد  رمرم -  ياهنوتـس  ابیز -  ياهباقع 

یجهب هناخرفاسم  يهمین  ات  بورخم  يانب  لحم  ناکلپ و  ولج  ات  رـصق  نابایخ  كرابم  رظن  تحت  دـنیامرفیم و  تماقا  اـجنآ  رد  مین  زور و 
اهبش رد  ار  هچغاب  نآ  ابرهک  ياهغارچ  تسا و  رتم  هدزاود  نآ  ضرع  داتشه و  نآ  لوط  هک  دوشیم  ابیز  رایسب  ناتـسلگ  غاب و  هب  لدبم 

غارچ ياهدومع  هدش و  رتضیرع  سدقم  عاطم  روتـسد  هب  زین  هکرابم  يهضور  ولج  هچغاب  نیا  رب  هوالع  دنکیم  رون  هعطق  کی  هب  لدـبم 
رد هک  یلاع  رایـسب  يرد  اپرب و  یعونـصم  ددعتم  هحفـص 572 ] ياهـسواط [  هتفای و  رارقتـسا  هکرابم  يهضور  تشپ  يهچغاـب  نیرد  قرب 
هک دنک  رواب  دناوتیمن  سکچیه  تسا . هدیدرگ  بصن  هکرابم  يهضور  لخدـم  سیـسأتلا و  دـیدج  ياههچغاب  نیب  هدـش  هتخاس  یلاطیا 
ولج زین  يوق  نکفارون  ود  نینچمه  تسا . هتفای  لیدـبت  یئابیز  غاب  هب  تعرـس  نیا  هب  یبورخم  يامندـب  ياـنب  زور  دـنچ  فرظ  رد  هنوگچ 

يدنفا یقوش  [ . 331 « ] دـیامنیم رون  هعطق  کی  هب  لدـبم  زین  رهاظ  بسح  هب  ار  راونا  زکرم  نآ  اهبش  هک  هدـش  بصن  هکراـبم  يهضور 
دوجوم لوقنم  ریغ  لاوما  تاعزانم  صوصخ  رد  لیئارسا  تلود  تیامح  هب  هامرذآ 1330  اب 24  ربارب  ربماسد 1915 م ، فارگلت 15  نمض 

ياهدیلک لاس  هاجنپ  زا  شیب  یتدـم  زا  سپ  هک  دـیهد  تراشب  نارای  هب  : - » دـسیونیم ناریا  نایئاهب  یلم  لفحم  عالطا  يارب  لیئارـسا ، رد 
اکع نجس  زا  جورخ  زا  سپ  هللاءاهب  ترضح  هک  یخیرات  سدقم  ناکم  نیا  دیدرگ  میلـست  لیئارـسا  تموکح  يایلوا  طسوت  هعرزم  رـصق 

هب یلاق  تفه  دوشیم  هیصوت  دشاب . ایهم  نیرئاز  تایز  يارب  فرشت  باب  حاتتفا  ماگنه  ات  ددرگیم  شورفم  نونکا  دندومرف  تماقا  نآ  رد 
الفحم هب  افیح -  یئاهب  یللملانیب  تئیه  [ . 332 « ] یقوش ددرگ . لاسرا  توریب  رد  بیدا  سابع  ناونع  هب  رتم  جـنپ  رد  رتم  هس  یبیرقت  عطق 
هللارما تفرشیپ  يهدژم  رورس  لامک  اب  یئاهب  یللملا  نیب  تئیه   » یئاهب زیزع  ناتـسود  هیئوژ 1952  لوا  خروم  ناریا . نایئاهب  یلم  یناـحور 

یلو ترـضح  تیادـه  لظ  رد  هتـشذگ  لاس  یط  رد  هک  یتامادـقا  زا  ار  نانآ  هدـیناسر  زیزع  ناراـی  راضحتـسا  هب  نآ  یناـهج  زکرم  رد  ار 
رتدایز نآ  يهزاوآ  ترهـش و  هزادنا  نامه  هب  دنکیم  تفرـشیپ  یلعا  ماقم  نامتخاس  هچره  دیامنیم »... علطم  تسا  هدـمآ  لمع  هب  هللارما 

روظنم و زا  دنونشیم  رما  میلاعت  زا  نوچ  دننکیم و  یتاهابم  نآ  هب  لیئارـسا )  ) روشک نیا  مدرم  يهمه  هکلب  افیح  یلاها  اهنت  هن  دوشیم و 
هک دنراد  عالطا  یهلا  يابحا  کشالب  دننکیم . دـیجمت  تیاهنیب  میهدیم  ماجنا  لیئارـسا )  ) اهنآ روشک  رد  هک  یلمع  نینچمه  ام و  مارم 

يهنماد رد  عقاو  یناملآ  ینلک  یلعا و  ماقم  نیب  یـضارا  تاقبط  طقف  هن  هللارما  یلو  ترـضح  نامز  رد  ءاهبلادبع  ترـضح  دوعـص  زا  سپ 
دادـتما زین  برغم  قرـشم و  فرط  زا  تسا  عـقاو  نآ  رد  یلعا  ماـقم  دوـخ  هک  ياهقبط  هکلب  درک  ادـیپ  هحفص 573 ] هعـسوت [  لمرک  هوک 
كورتم اهلاس  ببـس  نیا  هب  درکیم و  دـیلوت  يدایز  جراخم  تالاکـشا و  یـسدنهم  ظاحل  زا  هقبط  نیا  زا  یتمـسق  عیطـست  نوچ  تفاـی .

دـش دهاوخ  رتدایز  بتارم  هب  نآ  جراخم  دتفا  قیوعت  هب  تمـسق  نیا  نامتخاس  هچره  هکنیا  هب  رظن  هللارما  یلو  ترـضح  لاسما  دوب  هدـنام 
قرشم فرط  هب  یلعا  ماقم  يهقبط  تعـسو  رب  عبرمرتم  بیرق 350  دوش  مامت  نوچ  تمسق  نیا  دندومرف و  ار  نآ  نامتخاس  عورـش  روتـسد 

راـک هب  نآ  رد  گنـس  بعکم  رتم  زا 350  شیب  هک  دوب  دـهاوخ  رتـم  هن  عاـفترا  هب  يراوید  نتخاـس  مزلتـسم  شیازفا  نیا  دوزفا و  دـهاوخ 
تسد رد  دیدج  تاسیسأت  يارب  هک  افیح  یمیدق  رهش  ياههبارخ  لحم  زا  روبزم  ياهگنس  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  تفر و  دهاوخ 

دنوشیم زئاف  یلعا  ماـقم  تراـیز  هب  هک  یـسوفن  دـبای  همتاـخ  تمـسق  نیا  نوچ  ددرگیم و  لـمح  یلعا  ماـقم  هب  تسا  نارمع  حیطـست و 
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یهاگحبص يهعشا  زا  عقاو و  قاور  یقرش  لامش  يهیواز  رد  هک  مظعا  مسا  یئالط  ياهحول  اب  ار  انب  لماک  يهرظنم  هطقن  نیا  زا  دنناوتیم 
دودـح رد  تمـسق  نیا  نامتخاس  حیطـست و  هک  دوشیم  ینیبشیپ  دـنیامن . هدـهاشم  یهجوت  بلاج  وحن  هب  تسا  رگهولج  ولألت و  باتفآ 

ناتـسبات لالخ  رد  یئاهب  یللملانیب  تئیه  یلعف  ياـضعا  ددرگ . غلاـب  رـالد  هب 12600  ابیرقت  نآ  جراخم  دـسرب و  ماـجنا  هب  مین  هاـم  کـی 
دندروآ لـمع  هب  اـکیرمآ  رد  ریزو  تسخن  ياـقآ  زا  کـی  رما  ناـیئاهب  یلم  یناـحور  لـفحم  یگدـنیامن  تئیه  وـضع  تمـس  هـب  هتـشذگ 

نیا تسا . هدـمآ  لمع  هب  هبتریلاع  نیرومأم  اب  زنوه  سنارول  ياقآ  فرط  زا  نینچمه  تئیه و  ياضعا  فرط  زا  زین  يرگید  ياـهتاقالم 
تبسن ناشیا  تاعالطا  مارتحا و  بدا و  سح  تسا  رتالاب  ناشماقم  یتلود  رئاود  رد  صاخشا  ردق  ره  هک  تسا  مهم  بلاج و  رایسب  هلئسم 

...« دنیامنیمن هقیاضم  کمک  زا  مزال  دراوم  رد  هتـشاد و  يرتدـعاسم  رظن  روما  ماجنا  رد  هیلاع  تاماقم  قیرط  نیمه  هب  تسا  رتشیب  رما  هب 
رورـس هنارکـش و  زا  عفاط  یملق  اب  : » تشون ناریا  نایئاهب  یلم  لـفحم  هب  باـطخ  رذآ 1333  مشـش  اب  ربارب  ربماون 1954 ، رد 27  [ . 333]

يدادرارق لیئارسا  تموکح  يهیلام  ریزو  افیح  رادرهـش  يهیـصوت  بسح  رب  ءاهبلادبع  ترـضح  دوعـص  يهلیل  نراقم  هک  مهدیم  تراشب 
علخ یهلا  قاثیم  دهع و  زکرم  دودل  مصخ  دیرف  رهاوخ  هب  قلعتم  عبرمرتم  تحاسم 1300  هب  ینیمز  هعطق  زا  نآ  بجوم  هب  هک  دومن  ءاضما 

هب لیئارـسا  تموکح  فرط  زا  روبذـم  نیمز  تیکلام  دنـس  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  يهمدـقم  یخیرات  مادـقا  نیا  دـیآ . لـمع  هب  يروف  دـی 
نیا هحفص 574 ] دبای [ .» لاقتنا  دشابیم  سدقا  ضرا  رد  شیوخ  یناهج  يرادا  زکرم  میکحت  سیسأت و  لوغشم  لاح  هک  یئاهب  يهعماج 
غلبم سپـس  دیزرو و  عانتما  ادج  روکذـم  نیمز  شورف  زا  رما  ودـب  رد  تجاجل  صرج و  یتخـسرس و  تیاهن  اب  یهلا  قاثیم  دـهع و  صقان 

تعسو ثیح  زا  هک  ینیمز  کلمت  هار  رد  لاس  یس  زا  زواجتم  بیترت  نیدب  دیدرگ و  يراتساوخ  نآ  يراذگاو  لابق  رد  یفازگ  هداعلاقوف 
رد نیمز  نیا  دومن . داجیا  یگرزب  عنام  تسا  زئاح  ار  یصاخ  تیعقوم  لمرک  لبج  بلق  رد  یئاهب  يهعیـسو  تافوقوم  نیب  رد  یلو  دودحم 

دشابیم ءاهبلادبع  ترضح  ما  رهطا و  نصغ  ترضح  دقارم  هب  لصتم  ایلع و  يهقرو  ترـضح  دقرم  رب  فرـشم  یلعا و  سدقم  ماقم  راوج 
ترایز يارب  هک  یـسوفن  راظنا  رد  هداتفا و  یبولطمان  عضو  هب  دندوب  هدومن  يراددوخ  نآ  يرادهاگن  نارمع و  زا  ادـمعت  هکنیا  تلع  هب  و 
کلمت رثا  رد  دیامنیم . داجیا  ینوزومان  تشز و  يهرظنم  دنیآیم  یئاهب  ملاع  سدقم  يهعقب  نیمود  یلعا  ماقم  يابیز  قئادح  ياشامت  و 

سیم طسوت  نآ  يهشقن  هک  انب  عافترا  يزیریپ و  هب  نییعت و  ار  یئاـهب  یللملانیب  راـثالاراد  ناـمتخاس  لـحم  نونکا  ناوتیم  روبزم  نیمز 
يهشقن يهمهم  فادها  زا  یکی  هک  عورـشم  نیا  دومن . تردابم  هدیدرگ  حرط  هیهت و  یئاهب  یللملانیب  تئیه  سیئر  هلارما و  يدایا  یمیر 

يالعا لثم  نینچمه  یئاهب و  تناید  سدقم  سسؤم  ود  ياهبنارگ  ریثک و  راثآ  هک  تسا  یللجم  يدبا و  هظفحم  دوریم  رامـش  هب  هلاس  هد 
هریطخ تاـعورتم  تامادـقا و  نـیا  دـش ... دـهاوخ  يرادـهگن  نآ  رد  نینزاـن  رما  نـیا  يادهــش  ءاـیلوا و  نادـهاجم و  هورگ  یهلا و  نـیئآ 
لماکت يرگید  یئاهب و  ملاع  زا  جراخ  رد  رغـصا  حلـص  سیـسأت  یکی  مهم  رما  ود  اـب  ریظنیب و  رـشب  یناـحور  خـیرات  رد  لوصحلایمتح 

زکرم لیکشت  مظعا و  حلـص  ملع  عافترا  ببـس  هب  یئاهب  رود  یبهذ  رـصع  رد  دوب و  دهاوخ  نراقم  رما  لخاد  رد  یلحم  یلم و  تاسـسؤم 
تموکح رقم  نیا  سیسأت  دیسر . دهاوخ  لامک  تمظع و  هجرد  یلعا  هب  هللاءاهب  ترـضح  عیدب  مظن  يرادا  تاسـسؤم  یناهج  نأشلالیلج 

هک تسا  ریف  طیـسب  رد  ینامـسآ  بآ  توکلم  رارقتـسا  نینزان و  نیئآ  نیا  سدـقم  عراـش  يهرطیـس  تنطلـس و  روهظ  رـشبم  یناـهج  یتآ 
ملاع رسارس  رد  هیلم  هیناحور  لفاحم  ياضعا  هللارما و  يدایا  هب  ار  قوف  مایپ  تسا ... هدومرف  هدعو  تراشب و  نآ  هب  ارارک  حیـسم  ترـضح 

هحفص 576 ] [ . ] 334  ] یقوش كرابم  ءاضما  دیئامن . غالبا  یئاهب 

ءاهبلادبع نیشناج  يدنفا  یقوش 

هراشا

هب بـقلم  ازریم » یلعدـمحم   » شکچوـک رـسپ  سپـس  ءاهبلادـبع و  ادـتبا  هـک  درک  تیــصو  شگرم  زا  شیپ  ءاهبلادـبع -  ردـپ  هللاءاـهب - 
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هب درب و  نیب  زا  ار  همانتیـصو  نیا  ءاهبلادـبع  نیا  رب  نوزفا  دومنن ، لـمع  تیـصو  نآ  هب  ءاهبلادـبع  اـما  ددرگ . يو  نینـشناج  ربکانصغ » »
زا دعب  دـناوخ و  سرد  اپورا  رد  يدـنفا  یقوش  تشاد . تیاکح  يدـنفا » یقوش   » ینیـشناج رب  هک  درک  رداص  یلعج  همانتیـصو  نآ  ياج 

ردیمهم رایسب  شقن  یقوش  گرم  زا  سپ  هک  نز  نیا  دومن . رایتخا  زین  یئاداناک  لایع  هدرب و  رـسهب  اکیرما  اپورا و  رد  مه  لیـصحت  نایاپ 
« ینابر یقوش   » ای هللارما » یلو   » هب بقلم  نایئاهب -  ياوشیپ  هب  یقوش  دراد . مان  لوسکام » هیحور   » مناخ دومن  افیا  تیئاهب  هقرف  ياـهتیلاعف 
هب دناجنر  دوخ  زا  دومن -  یفرعم  ناگدنناوخ  هب  ار  نایئاهب  هللارما » هللا  یلو   » هک یحبص  هلمج  زا  یئاهب -  نیغلبم  زا  يرایسب  شجنر  ثعاب 

نیمارف هتسناد و  دوخ  عاطم  ماما  ار  يدنفا  یقوش  نایئاهب  تیرثکا  لاح  ره  هب  هتشگ  تیئاهب  زا  اهنآ  كرت  دیدشت  ثعاب  رما  نیا  هک  يروط 
یناـهگان روط  هب  ندـنل  رد  یگلاـس  تشه  هاـجنپ و  نس  رد  يدیـشروخ  لاس 1334  رد  يدـنفا  یقوش  دندرمـشیم ...!! ادـخ  رماوا  ار  يو 

دیدجت دناهتـشون  البق  ار  دوخ  همانتیـصو  هلاس  ره  هک  نایئاهب  مسر  فالخ  رب  هوالع  هب  تشادن  يدـنزرف  گرم  ماگنه  يو  تشذـگرد ،
دش . ببس  ار  یتافالتخا  تیئاهب  رد  رما  نیمه  داهنن و  ياج  هب  مه  ياهمانتیصو  دوخ  زا  دنیامنیم ،

لدعلاتیب هلئسم  يدنفا و  یقوش 

نیا هک  تشاداو  رکف  نیا  هب  ار  نایئاهب  يربهر  هاگتسد  يو  ینیـشناج  هلئـسم  نیاربانب  دوب  دالوا  دقاف  يدنفا  یقوش  دش  هراشا  هک  روطنامه 
مان هب  یتالیکـشت  لیکـشت  لاح  ره  هب  تشادیپ . رد  يدعب  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  دوخ  همدقم  نیا  اما  دنک . ناربج  يوحن  هب  ار  نادقف 

طاقن رد  يدـنفا  یقوش  نارای  نایفارطا و  دـش . هتفرگ  رظن  رد  يدـنفا  یقوش  زا  دـعب  تیئاهب »  » ياقب يارب  هک  دوب  ياهراچ  هار  لدـعلاتیب » »
هداد تئرج  دوخ  هب  اهنآ  زا  نت  ود  ور  نیا  زا  دنتسه  یناسک  هچ  يو  یلامتحا  نانیشناج  ای  نیـشناج  دننادب  دندوب  دنمقالع  ناهج  فلتخم 

خساپ رد  يدنفا  یقوش  دنتشاد . مان  یناوجخن » تلویو  مناخ   » و بیبل » دمحم   » اهنآ دندرک . حرطم  ار  لاؤس  نیا  یقوش »  » تایح نامز  رد  و 
يدنفا یقوش  تسا .» نابصا  نامیا  یتسس  زا  صوصخ  نیا  رد  یقیوشت  دیدرت و  ره  تسا ، نم  صخش  هب  روما  نیا  : » تفگ شـسرپ  نیا  هب 

يو تسناد ، مزـال  ار  یهلا » مظعا  لدـعلاتیب   » لیکـشت تیئاـهب  يهرادا  يارب  درادـن ، یعاـطقناالب  نیـشناج  دـنزرف و  تسنادیم  دوخ  هک 
زا لبق  لاس  شش  م  لاس 1915 -  رد  هحفـص 577 ] دوب [ . هداد  عالطا  ناهج  نایئاهب  يهمه  هب  دوخ  تیالو  زاغآ  رد  ار  لدـعلاتیب  داجیا 

برغ قرـش و  رد  هیلم  لفاحم  هب  دش ...« : غالبا  ناهج  یئاهب  زکارم  هیلک  هب  یئاهب  یللملانیب  تئیه  دروم  رد  لیذ  مایپ  يدـنفا  یقوش  توف 
لامک اب  هک  هیلم  هناگهن  لفاحم  ینونک  دـشر  يهجرد  دـیئامن ... غالبا  ار  یئاهب  یللملانیب  ياروش  نیلوا  سیـسأت  یخیراـت  ریطخ  میمـصت 
لیبس رد  مدـق  نیرتگرزب  هک  ار  قوف  یخیرات  میمـصت  هک  درادیم  نآ  رب  ارم  دـنمئاق ، هیرما  تامدـخ  هب  یئاـهب  ملاـع  رـسارس  رد  تیدـج 

هـس ماجنا  رادهدهع  سیـسأتلا  دیدج  ياروش  نیا  میئامن ». ذاختا  تسا  بوسحم  ریخا  هلاس  یـس  رد  هللاءاهب  ترـضح  يرادا  مظن  تفرـشیپ 
ماقم یناقوف  نامتخاس  هب  طوبرم  فئاظو  افیا  رد  ارم  ایناث  .« » دـیامن طباور  داجیا  لیئارـسا  تموکح  يایلوا  اب  هکنآ  لوا  : » تسا ریز  هفیظو 

يروش نیا  نوچ  دوش و  هرکاذم  لخاد  هیـصخش  لاوحا  هب  طوبرم  لئاسم  باب  رد  يروشک  يایلوا  اب  اثلاث  « » دنک تدعاسم  کمک و  یلعا 
ناونع هب  مایا  رورم  هب  دش و  دهاوخ  يرگید  فئاظو  رادهدهع  دـبای  هعـسوت  تسا  نینج  لاح  رد  نونکا  یللملانیب و  هسـسؤم  نیتسخن  هک 
یقوش [ . 335 ...« ] دنوشیم نیعم  باختنا  قیرط  زا  شیاضعا  هک  ددرگیم  لدبم  یتئیه  هب  سپـس  هدـش  هتخانـش  یئاهب  یمـسر  يهمکحم 

سیـسأت باـختنا و  يارب  زا  هلماـک  يهمزـال  تادـیهمت  هللاءاـشنا  دـهدیم ...« : هدـعو  نینچ  م  رد 1922-2-9 -  يرگید  ماـیپ  رد  يدـنفا 
[ . 336 ...« ] دش دهاوخ  نارای  هب  غالبا  یمومع ...» لدعلاتیب  »

لدعلاتیب لیکشت 

: داد لیکـشت  نایئاهب  يارب  ياهزات  تالیکـشت  هدرک و  باختنا  ار  مظعا » لدعلاتیب   » ياضعا لاس  هن  تسیب و  زا  دعب  هرخالاب  يدنفا  یقوش 
دیاب روشک  نیا  رد  يرادا  یناحور و  تامادقا  هک  دـناهدومرف  ناشنرطاخ  تئیه  ياضعا  هب  ارارک  يدـنفا ] یقوش   ] هللارما یلو  ترـضح  »... 
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نینج ینونک  یللملانیب  تئیه  هک  تسایمومع  هحفص 578 ] لدعلاتیب [  هب  هراشا  یهلا و  تعیرش  هللا  ۀیفـس  دشاب ... لمرک  حول  رب  ینتبم 
ماجنا ار  دوخ  يهسدقم  فئاظو  ددرگ و  رقتسم  سدقم  هوک  نیمه  رد  لیدبت و  لدعلاتیب  هب  یلاوتم  لحارم  یط  زا  سپ  دیاب  و  تسا ، نآ 

مناخ هیحور  ءاهبلادـسا  هللارما  يداـیا  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  لیئارـسا -  تـیزکرم  هـب  یئاـهب  یللملانـیب  تـئیه  ياـضعا  [ . 337 .« ] دهد
هللارما يدایا  - 3 سیئر . یمیر  نسیم  زلراچ  هللارما  يدایا  - 2 تئیه . و  یقوش )  ) هللارما یلو  نیب  طبار  وضع  يدنفا ) یقوش  لایع   ) لوسکام

یسج  » هللارما يدایا  - 6 رایس . وضع  يرگایجوگوی »  » هللارما يدایا  - 5 یشنم . ساویا - » يوریل   » هللارما يدایا  - 4 سیئر . بیان  زلاکایلما » »
نواـعم میکح - » هللا  فطل   » هللارما يداـیا  - 8 برغ . اب  هبتاکم  يارب  یـشنم  نواـعم  لور » لـتا  هلا   » هللارما يداـیا  - 7 قودنـص . نیما  لور »

ناس نیدب  [ . 338 .« ] دش نییعت  زین  م   - 1955 یم هام  مراهچ  خروم  فارگلت  قبط  ساویآ ،» اولیـس  هللارما  - » قرش 9 اب  هبتاکم  يارب  یشنم 
اما تفای ، تیمـسر  تفرگ و  لکـش  دوب  هدرک  دوخ  نیـشناج  ار  نآ  ياضعا  شگرم  زا  لبق  يدنفا  یقوش  هک  مظعا » لدـعلاتیب   » لیکـشت

هورگ رثکا  يدنفا ، یقوش  گرم  زا  دعب  هلصافالب  دش و  دنلب  نایم  رد  تیئاهب  ياوشیپ  نیمراهچ  رـس  رب  تفلاخم  ياههمغن  هک  دیئاپن  يرید 
دندرک و تفلاخم  يدـنفا  یقوش  بناج  زا  نانیـشناج  باصتنا  اب  دنتـشاد  هدـهع  هب  ار  تیئاهب  يهرادا  ظفح و  تیرومأم  هک  هللارما » يدایا  »

[ . 339  ] ددرگیم تیالو  دس  دوخ  هب  دوخ  اذل  رما ...» یلو   » دوب و دالوا  دقاف  يدنفا » یقوش   » نوچ هک  دـنداد  هئارا  هنوگنیا  ار  دوخ  لیلد 
ناونع هب  ییاکیرما  یمیر » نسیم   » باختنا اب  ار  ناشتیاضر  مدع  یناحور  لفاحم  ناگدرک  رـس  رگید  يدایا و  تفلاخم  شنت و  نیا  یپ  رد 
هدوبن دلب  یبرع  یسراف و  دنتـسه و  ییاکیرما  یمیر » ياقآ  : » دنتـشاد راهظا  مظعا » لدعلاتیب   » تسایر ماقم  رد  تیئاهب !! هفیلخ  نیمراهچ 

هحفص 579 ] [ . ] 340 . ] دنشابیمن یسراف  یبرع و  حاولا  نییبت  ریسفت و  هب  رداق  و 

؟ تسیک هللازیزع » یلو   » ای یمیر  سیم  نایئاهب ، ياوشیپ  نیمراهچ 

ياهرهــش زا  یکی  رد  م )  - 1874  ) ش ه - لاـس 1253  رد  هک  تسا  یفقـسا  ياـسیلک  نویناـحور  زا  یکی  دـنزرف  یمیر » نسیم  زلراـچ  »
يهقطنم رد  یئاکیرما  رجاهم  ياههورگ  نیتسخن  زا  شدادجا  دش . دـلوتم  اکیرما  يهدـحتم  تلایا  یپ . . یـس . یـس . یم يهناخدور  کیدزن 

زا لاقتنا  زا  سپ  یئاهب -  تناـید  دـهم  هب  يدـنفا  یقوش  ار  هقطنم  نیمه  دنـشابیم . بونج  رد  اـینیجریو  يهقطنم  لامـش و  رد  دـنلگنیاوین 
ار یمیر » نسیم   » دنا « سکودترا  » زا شیاضعا  هک  تسا  یفقسا  ياسیلک  نادرگاش  هلمج  زا  یمیر » نسیم  . » درک بقلم  لیئارـسا -  ياکع 
 - یـسیلگنا حانج  ود  هب  ار  نانآ  يدنفا  یقوش  گرم  زا  دعب  نایئاهب  تافالتخا  دناهداد . مان  یناث  رما  یلو  یناث و  هللازیزع  یلو  شنارادفرط 

لوسکام مناخ  هیحور  تفلاخم  لباقم  رد  يو  درک . میسقت  ییاکیرما  یمیر » سیم   » و یقوش -  لایع  لوسکام - » مناخ  هیحور   » نارادفرط
يایاون قبط  دـندومرف و  هیمـست  باختنا و  یناهج  یللملانیب  تئیه  تسایر  هب  ارم  یناـبر  يدـنفا  یقوش  ینعی  هللارما  زیزع  یلو  : » دـیوگیم

هب یئانتعا  داـیز  هللارما  يداـیا  نوچ  و  مخفم ». تئیه  نیا  هک  یتروص  رد  یهلا  مظعا  لدـعلاتیب  نینج  سیئر  ینعی  ارون  دوجو  نآ  هیماـس 
گنرد نوچ  دیوگیم ...« : هدش و  ینابـصع  يو  دنداد  بیترت  ياهناگادـج  تالیکـشت  دوخ  دندرمـش  در  ار  يو  دـندرکن و  باصتنا  نیا 

لاس 1963 رد  نایدایا  تسد  هب  لوصالا  یلع  اعابتم  هک  یتامادقا  تاحبـش و  اههشقن و  يهیلک  ارهق  ادبال و  یتسیاب  اذـل  تسین  زیاج  رگید 
نایاپ رد  ددرگ ». وحم  فقوتم و  للعت  لمأت و  یندا  نودـب  گـنردالب و  هدیـسر  روهظ  يهصنم  هب  رما  ملاـع  یتالیکـشت  يراـجم  قیرط  زا 
مولظم موصعم و  هللارما  یناث  یلو  تسا  یهلا  مظعا  روهظ  هیماس  تناید  هللارما  یلو  نم  هتـسناد ...« : نایئاهب  نابـش »  » ار دوخ  یمیر » سیم  »

نیح زا  دنمتسم  دبع  نیا  هدشن و  هتسسگ  عطق و  یطئارش  چیه  تحت  هللارما  نینزان  تیالو  نیتملا  لبح  لصا و  يهتشر  یئاهب  ناهج  تناید 
لود نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  رب  ماهتـشگ . هیمـست  یهلا  هللارما  یناث  ماقم  هب  هللارما  يالوا  تیالو  ینابر  يدـنفا و  یقوش  تافو ]  ] دوعص

هدـیدش و ياهتیلوئـسم  مطالت  رپ  يایرد  رد  بئاصم و  رد  ارم  هتخادرپ و  هبتاـکم  هب  دـبع  نیا  اـب  تصرف  نیلوا  رد  هک  تسا  ضرف  هدـحتم 
ملاع رسارس  رد  هیلم  لفاحم  هیلک  نایم  زا  هک  دننادب  یتسیاب  رما  کی  هطخ  رد  مظعا  مسا  هعماج  دنیامن . تنواعم  تدضاعم و  هللارما  هظهاب 

 ] یتکرح و هللا  هطنم  رامـضم و  ناریلد  لوا  فص  رد  دـناوتب  ات  هدـیدرگ  صـصخم  یمظع  تبهوم  نیا  هب  اکیرما  یلم  یناـحور و  لـفحم 
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ناتسادمه گنهامه و  رما  یناهج  تالیکشت  هیناحور  هیماس و  يایاون  يارجا  رد  دبع  نیا  اب  دشاب و  هتشاد  هناقشاع  یـشبنج  هحفص 580 ]
هعروم هعیدو  نیا  هک  تسا  ملاع  تاراق  هیلک  رد  یلم  یناحور  لفحم  نیا  شود  رب  تیالو  یح  فرط  زا  هک  یتاناحتما  تیلوئسم و  دنوش .
یئاهب یناث  رما  یلو  یمیر -  سیم  یهلا  عادبا  تایحت  میدقت  اب  تسا . هدـش  راذـگاو  نانآ  هب  دـبع  نیا  تدـضاعم  تناعا و  لیبط  رد  هیهلا 

یئاداناک لایع  لوسکام  مناـخ  هیحور  یگدرکرـس  هب  ناـیئاهب  یـسیلگنا  حاـنج  فرط  زا  هک  تسا  يدنـس  ریز  حول  عیدـب و  ناوضر 117 
دوشگ ار  نآ  باب » « » يزاریـش دـمحمیلع   » هک يا  « هناخ  » یبایزرا رظن  زا  هک  هدـش  رـشتنم  ییاکیرمایمیر  نسیم  زلاچ  هیلع  يدـنفا  یقوش 

نآ مدادیم : خساپ  نینچ  دیدرگیم  حرطم  هک  نامز  نامه  رد  دـحاو و  : » دـسیونیم نینچ  حول  ردیمیر  نسیم  تسا : تیمها  لامک  زئاح 
یهن و رما و  قح  هللارما  تیالو  رونا  ماقم  طقف  دناهدیناسر و  زورب  روهظ و  يهصنم  هب  ار  هللارما  یللملانیب  تئیه  هک  دنتـسه  يدـنفا  یقوش 

لیکشت هب  دبع  نیا  هک  تسا  يدراوم  نینچ  رد  ارصحنم  ریغال و  دنتسه  اراد  ار  عیدب  مظن  یتالیکشت  هیلاعتم  هیناحور و  تاروتـسد  رودص 
نیا هب  هکنیا  نودب  هللارما  زیزع  يدالوا  تیالو  ینابر  يدنفا  یقوش  دومن ... مهاوخ  مادـقا  یهلا  يایاون  يرجا  روظنم  هب  تئیه  نیا  تاسلج 

یقوش دـندومن . زاورپ  یهانتمان  حور  ياضف  هب  یبارت  ناهج  نیا  زا  دـنیامرف  رداص  یللملانیب  تئیه  هراـبرد  ینیمارف  اـی  تاروتـسد و  دـبع 
، دندومرفن ضیوفت  لمع  يدازآ  تارایتخا و  هنوگ  چیه  یئاهب  یللملانیب  تئیه  هب  توسان  ملاع  رد  كرابم  تایح  نامز  رد  ینابر  يدـنفا 

دحتلا تامطل  تامدص و  هدوب و  همیظع  ياهتیلوئسم  رادهدهع  هللارما  یناهج  زکرم  رد  یناف  ناهج  نیا  رد  هکینیح  ات  هحفص 581 ] اریز [ 
تیالو موصعم  دومحم و  ماقم  ياراد  هللارما و  لیثمیب  دیرف و  ماقم  اهنت  ناشیا  دندومرفیم ، لمحت  ناشکرابم  ياههناش  رب  ار  یـصحتال  و 

لوبق هوقلاب  نامز  نآ  رد  دبع  نیا  تیعقوم  اذل  و  دندوب . یئاهب  یناهج  زکرم  سدقا و  ضرع  رد  ینعی  ناکما  ملاع  بطق  رد  هللارما  يدالوا 
رد يرـصنع  ظاحل  زا  رگید  ینابر  يدـنفا  یقوش  رهطا  دوجو  هک  ینامز  رد  یلو  دوب . يرما  همهم  روما  لغاشم  لئاسم و  لح  اهتیلوئـسم و 

هطـساو هلـصافالب و  نیاربانب  دشاب . ینابر  تمـصع  تاجونـس و  زکرم  یبارت  ناهج  نیا  رد  سدـقا  لکیه  تسناوتیمن  هرملاب  دوبن  ام  نایم 
لماـح زئاـح و  ار  رینم  تئیه  نیا  لـمکا  هماـن و  بیترت  نیا  هب  زئاـف و  یهلا  رما  یللملانیب  تئیه  لـعفلاب  تساـیر  ماـقم  هب  ازهج  دـبع  نـیا 
لکیه دوعص  زا  سپ  ار  نینزان  رما  هظهاب  هیمظع و  لماوع  هیمـسج و  ياهتیلوئـسم  هسفن  یف  عاطقناالب و  رادقمیب  يهرذ  نیا  اذل  مدیدرگ .

نآ ياـیاون  يارجا  رد  اذـه  اـنموی  یلا  هک  مظعا  مسا  هعماـج  رد  رادـقمیب  دـبع  نیا  زاـتمم  تیعقوم  تسا  نیا  ماهتفرگ ... شود  رب  شرونا 
صیـصخت ضیوفت و  دبع  نیا  هب  هک  همان  تارایتخا  يارجا  هوحن  رد  لقتـسم  تلاخد  هزاجا  يدرف  چیه  هب  هک  یلاح  رد  ماهدیزرون . تلفغ 

تردـق و لامعا  رد  تلاخد  هزاجا  يدارفا  اـی  درف و  چـیه  هب  يرخا  هراـبع  هب  داد . مهاوخن  هللارما  یللملانیب  تئیه  روما  رد  ینعی  هدـیدرگ 
ناهج و عیدـب  مظن  یللملانیب  تالیکـشت   » جاه جات و  لیلج و  لیکا  هعقاو  رد  هک  هیلاـعتم  هیماـس  تئیه  نیا  هیهب  روما  هرادا  رد  رظن  عادـبا 

هحفص 583 ] [ . ] 341 ...« ] داد مهاوخن  تسا  یهلا  ياودا 

لیئارسا لد  رد  تیئاهب  یناهج  زکارم  سیسأت  زا  مسینویهص  لباقتم  تیامح 

لیئارسا لد  رد  تیئاهب  یناهج  زکارم  سیسأت  زا  مسینویهص  لباقتم  تیامح 

مسیلایرپما مسیئاهب ، مسینویهص  ثلثم 

داجیا هب  ثلثم  نیا  دـیناشک و  ارجام  هب  دوب  لیئارـسا  یماح  هک  ار  مسیلایرپما  ياپ  هک  تفر  ولج  اجنآ  ات  اهتـسینویهص  ناـیئاهب و  تابـسانم 
17  ) م هیئوژ 1950 -  خیرات 7 -  هب  هک  ياهمان  رد  يدـنفا  یقوش  ار  داحتا  نیا  یگنوگچ  دـیماجنا ؛ لیئارـسا  نورد  تیئاهب  یناهج  زکارم 

میناوخیم : تسا  هتشون  نایناریا  یلم  لفحم  هب  اکیرمآ  نایئاهب  لفحم  قیرط  زا  دادرخ 1331 )

یقوش فارگلت  زا  نایئاهب  یمسر  همجرت 
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رب هک  ناینب  نیا  تفای  همتاخ  یلعا  ماقم  یئادـتبا  يهلحارم  نامتخاس  هک  دـیئامن  غالبا  نارای  مومع  هب  هیلم  يهیناحور  لفاحم  يهلیـسو  هب  »
هک ینیح  رد  دوب . دهاوخ  لمرک  لبج  يهحفـص  رب  باب  ترـضح  رهطم  دقرم  تظافح  نییزت و  ببـس  دش  دهاوخ  بصن  يدبنگ  نآ  زارف 

درکیم باجیا  ار  کیئازوم  رمرم  گنـس و  نت  دصتـشه  بیرق  بصن  لـمح و  هریخا و  نورق  تابارطـضا  نیرتدـیدش  زا  هسدـقم  یـضارا 
بـسانت هشقن و  حرط و  یئابیز  انب و  نیا  عافترا  يهرابرد  رکفت  قمعت و  تفای . نایاپ  ترـضح  نآ  تداهـش  لاس  نیمدـص  لولح  اب  نراقم 

ماقم ولع  رد  دراد  رب  رد  هک  يرهطم  دقرم  تیعقوم و  لحم و  یخیرات  قباوس  تابـسانم و  نآ و  بناوج  فارطا و  ریذـپلد  يهرظنم  داعبا و 
رامعم سدـنهم و  لوسکاـم  دـنل  ردوس  ياـسآ  زجعم  يافـش  دروآیم . زازتها  هب  ار  ناور  حور و  تسا  هتفهن  نآ  رد  هک  یئاـهبنارگ  رهوگ 

هک يرچایگ  رگوی  تمیقيذ  تامدخ  زا  زین  دیدرگ و  هنارکـش  دیزم  ببـس  دندرکیم  سأی  راهظا  وا  يهجلاعم  زا  ءابطا  هک  نآ  ماقمیلاع 
تـشه يانب  عافترا  تامدقم  هک  تسا  هدیـسر  نآ  عقوم  نونکا  ددرگیم . ریدـقت  هتـشاد  افیح  هب  تالوصحم  لقن  لمح و  لمع  رب  تراظن 

هک تسا  یتامادقا  زا  يرگید  يهلحم  رد  دوخ  نیا  دوش و  مهارف  دـهدیم  لیکـشت  ار  یلعا  ماقم  یناقوف  نامتخاس  لوا  تمـسق  هک  یعلض 
تفای نایرج  وحن  نیا  هب  عورشم  نیا  تفرـشیپ  دوب ، هدش  عورـش  شیپ  لاس  تصـش  رد  لمرک  هوک  هب  هللاءاهب  ترـضح  لالجا  لوزن  رثا  رب 
تـسد هب  قاـثیم  يهر  رد  ماـیا  ملظا  رد  یلعا  ماـقم  تفاـی و  لاـقتنا  سدـقا  ضرا  هب  اـفتخا  لاـس  هاـجنپ  زا  سپ  یلعا  ترـضح  ضرع  هک 

رونم دقرم  رد  كرابم  يدایا  هحفص 584 ] هب [  قاثیم  زکرم  تیسوبحم  لاس  لهچ  زا  سپ  رهطم  سمر  دیدرگ و  عفترم  ءاهبلادبع  ترضح 
نیمدص لولح  زا  لبق  ناویا  لوح  یمراط  يانب  تشگ و  زاغآ  ضرع  رارقتـسا  زا  دعب  لاس  لهچ  یلعا  ماقم  ناویا  نامتخاس  تفرگ و  رارق 
دهاوخ یتقو  نآ  لامک  ياهتنم  ددرگ و  عیرست  هبق  عافترا  يهلیسو  هب  دیاب  عورشم  نیا  تفرشیپ  تفای و  نایاپ  یلعا  ترضح  تداهش  لاس 

هللا ۀنیفس  تسا  هدیدرگ  رابخا  لمرک  حول  رد  هک  يروط  هب  دوش و  لیکشت  یناحور  زکرم  راوج  رد  هللارما  يرادا  زکرم  تاسـسؤم  هک  دوب 
میدـقت يهلیـسو  هب  هدرمـش  منتغم  ار  اهبنارگ  تصرف  نیا  هک  مراد  اجر  ملاـع  رـسارس  رد  ناراـی  مومع  زا  دـیآ . تکرح  هب  برلا  لـبج  رد 

تاسسؤم يهیلک  رب  عورشم  نیا  دیامن  لصاح  تفرشیپ  لیلج  عورشم  نیا  ات  دنیامن  هدهاجم  لیبس  نیا  رد  توتف  لامک  هب  رمتـسم  تاعربت 
تاقوا نیا  رد  دراد . قوفت  تسا  نامتخاس  تسد  رد  لاح  ای  هتشگ و  عفترم  هتشذگ  رد  هک  راکذالاقرـشم  ای  سدقلاةریظح و  زا  معا  یلم 

نیرتگرزب لاس  نیمدـص  اب  نراقم  هک  هللا  ءاهب  ترـضح  یفخ  رما  راهظا  باب و  ترـضح  تداهـش  نیب  هلـصاف  لاس  هس  نیا  رد  اصوصخم 
نوید زا  یئزج  سدـقم  عورـشم  نیا  مامتا  رد  عیرـست  اب  هک  تسا  ناـنچ  هتـسیاش  دـشابیم  هللارما  خـیرات  رد  اـهینابرق  نینوخ و  تاـعوقو 

ای روهظ  زاغآ  رد  هک  تسا  یعورشم  نیرتسدقم  یلعا  ماقم  عافترا  میئامن . ادا  رما  يادهـش  هب  تبـسن  یـسانشقح  ساپ  هب  ار  دوخ  هیاهنال 
ياههعماج طباور  لصتم و  مه  هب  ار  یئاهب  رما  نیوکت  یلوسر و  رـصع  ود  هدوب و  طبترم  ءاهبلادـبع  ترـضح  هللاءاـهب و  ترـضح  يهرود 

رد هدوب و  یئاهب  عشعـشم  هرود  مود  لوا و  نرق  يدـبا  راختفا  يهیام  دـیامنیم و  میکحت  هللارما  یناـهج  زکرم  اـب  ار  برغ  قرـش و  یئاـهب 
رد یهلا  سدقا  عنما  نیئآ  لیبس  رد  ار  يراکادف  نیرتگرزب  هک  دوب  دهاوخ  یـسدقم  تاذ  ناتـسآ  هب  لیلجت  مظعا  يهلزنم  هب  مایا  لبقتـسم 

ار لیذ  بتارم  برغ  قرـش و  ناراـی  هب  : » همانیمـسر همجرت  هحفـص 586 ] [ . ] 342  ] یقوش ءاضما  تسا . هدومن  یناسنا  یناـحور  خـیرات 
نیا تسا  هدمآرد  هیلوا  تروص  هب  ریمعت و  اکع  رد  هللاءاهب  ترضح  یخیرات  تیب  ددرگیم و  هدامآ  شورفم و  هعرزم  رـصق  دیئامن : غالبا 

دـشاب هللارما  نیـضقان  فرط  زا  ءاهبلادبع  ترـضح  دندومرف و  لمحت  هدیدع  يایالب  دـیدم  یتدـم  نآ  رد  هللاءاهب  ترـضح  هک  تسا  یتیب 
نکاما لماش  لاح  هتفای و  يدایز  يهعـسوت  افیح  اکع و  رهـش  ود  رد  هسدقم  یـضارا  رد  یئاهب  یللملانیب  تافوقوم  دندش . التبم  تامدص 

لحم یخیراـت  تیب  ود  هعرزم و  یجهب و  رـصق  ود  لـمرک و  لـبج  يهنماد  رد  یلعا  ماـقم  اـکع و  جرم  رد  هکراـبم  يهضور  تـسا : لـیذ 
دقرم راوج  رد  يرگید  یلعا و  ماـقم  ترواـجم  رد  یکی  یللملانیب  راـثآ  هظفحم  رد  ءاهبلادـبع و  ترـضح  هللاءاـهب و  ترـضح  تنوـکس 
عراش تایح  مایا  زا  یتارطاخ  هک  سودرف  ناوضر و  غاب  ود  برغ و  قرـش و  نیرئاز  صوصخم  يهناـخرفاسم  ود  اـیلع و  يهقرو  ترـضح 
نواعم و  یئاکیرمآ ) ) یمیر سیم  بانج  نآ  سیئر  اصوصخ  سیـسأتلا  دیدج  یللملانیب  ياروش  تدعاسم  زا  درادرب . رد  ار  سدقم  نیئآ 
يرادا یناحور و  زکرم  ود  ذوفن  يهرئاد  ات  تسا  روما  يایلوا  اب  طابترا  رادهدهع  يروش  نیا  لصاح . روفوم  رورس  زنیلاک  ایلیما  هللا  ۀما  نآ 
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[ . 343 « ] ددرگ رـشتنم  شیراوگرزب  تیـصو  مکحتـسم  شناینب  دبای و  هعـسوت  تسا  ملاعلا  بلق  سدقا  ضرا  رد  نآ  یمئاد  رقم  هک  هللارما 
ضرا رد  یلقتـسم  تلود  شیادـیپ  : » همجرت اکیرمآ : نایئاهب  یلم  لفحم  هب  لیروآ 2951 م  خیرات 24  هب  يدـنفا  یقوش  یفارگلت  تروص 

ياروـش لیکـشت  نآ  راـثآ  مئـالع و  نـیلوا  هـک  هللاءاـهب  ترـضح  يارآ  ناـهج  نـیئآ  يرادا  روـما  مـیکحت  زکرمت و  و  لیئارـسا )  ) سدـقا
يارب هک  لمرک  هوک  رد  یلعا  ماقم  یهبا و  لامج  هکرابم  يهضور  یضارا  يهعسوت  موزل  تسا و  یلعا  ماقم  نامتخاس  یئاهب و  یللملانیب 

هدیدرگ رـسیم  نآ  کلمت  سیـسأتلادیدج  تلود  رد  هدـمع  تارییغت  هحفـص 587 ] رثا [  رب  نونکا  تسا و  مزـال  هکربـتم  عاـقب  نآ  ظـفح 
تـسا برغ  قرـش و  ناـیئاهب  ياـههعماج  فرط  زا  یلحم  یلم و  ياـههجدوب  لـیلقت  يهلیـسو  هب  یلاـم  تدـعاسم  دـیدج و  ماـیق  مزلتـسم 

رظن هب  هتـسب  نآ  نازیم  یناحور و  تسا  ياهضیرف  ملاع  برغ  قرـش و  رد  یئاهب  ياههعماج  یلحم  یلم و  ياههجدوب  زا  هوجو  صاـصتخا 
مزال و يرما  سدـقا  ضرا  هب  میقتـسم  روط  هب  تاناعا  لاسرا  میدـقت و  رد  ایحا  دارفا  تکرـش  هوـالع  هب  تسا  هعماـج  بختنم  ناگدـنیامن 

عافترا هب  هک  یئاهب  يرادا  یللملانیب  زکرم  لـماکت  يهوحن  تعرـس و  تسا . یلحم  یلم و  لـفاحم  فئاـظو  دودـح  زا  جراـخ  يرورض و 
ترضح عیدب  مظن  يهدیزگرب  نایناب  مادقا  تمه و  هب  لوکوم  ددرگیم  للکم  یهتنم و  هللاءاهب  ترضح  ینینج  مظن  ناینب  تمسق  نیرخآ 

هک ار  یئاهدادرارق  حرطم  ینونک  يهریطخ  تالکـشم  یللملانیب  ياروش  سیئر  بیان  دنمجرا و  راکمه  زنیلاک  یلیم  هللا  ۀما  تسا . هللاءاهب 
( لیئارـسا  ) سدـقا ضرا  رد  هک  یتاعورـشم  هک  تسا  نآ  اهدادرارق  نیا  زا  روظنم  دـیناسر . دـنهاوخ  امـش  عالطا  هب  تسا  میظنت  تسد  رد 

فارگلت [ . 344 « ] یقوش دیئامن  غالبا  هیلم  لفاحم  مومع  هب  ار  مایپ  نیا  دوش . عیرـست  هدیدرگ  زاغآ  مهم  لیلج و  ياهفدـه  لوصح  يارب 
هک دـیئامن  نالعا  یئاهب  ملاع  رد  هیلم  يهیناحور  لفحم  هب  : » اکیرمآ نایئاهب  یلم  لفحم  هب  م ، ربماتپس 1951 -  خیرات 24  هب  يدنفا  یقوش 

تحاسم هب  یـضارا  دـیرخ  لصا  اـب  اـفیح  يرادرهـش  يهرادا  ینید و  روما  ترازو  یئاراد و  ترازو  اـب  ینـالوط  قیقد و  تارکاذـم  رثا  رب 
ماقم هب  فرـشم  يهطقن  رب  لمرک و  لبج  يهنماد  رد  هک  رـالد  رازه  هدـجه  دـصکی و  یبیرقت  تمیق  هب  عبرم  رتم  رازه  ود  تسیب و  یبیرقت 

یضارا کلمت  دیرخ و  هحفص 588 ] دش [ . لصاح  تقفاوم  تسا  عقاو  یلعا  سدقم  ماقم  یقرش  تمـس  یـشاوح  ایلع و  يهقرو  ترـضح 
دشابیم و تسا  نامتخاس  لاح  رد  هک  یلعا  سدقم  ماقم  یـشاوح  تنایـص  ظفح و  بجوم  سأرلا  طخ  ات  لبج  بلق  زا  سدـقم  لبج  نیا 
داد و دـهاوخ  تعـسو  تسا  ومن  نیوکت و  لاح  رد  سدـقا  ضرا  رد  یهلا  نیئآ  یللملانیب  زکرم  رد  هک  ار  یئاهب  يرادا  مظن  يانب  ساـسا 

یللملانیب تافوقوم  كالما و  زا  نامتخاس  تروص  رد  هک  یلـصا  هارهاش  داـجیا  يهشقن  زا  يروشک  ياـیلوا  هک  دوش  ببـس  تسا  نکمم 
هک یلعا  سدـقم  ماقم  ياههچغاب  هفلتخم  تاقبط  يهعـسوت  همادا و  يارب  دـنیامن و  رظن  فرـص  دومن  دـهاوخ  روبع  بروم  روط  هب  یئاـهب 

تیکلام دانـسا  زا  یتمـسق  هک  مراد  رظن  رد  دومن . دـهاوخ  مهارف  یتالیهـست  دوشیم  قادـحا  سدـقم  لبج  نیا  يهلقاـن  نیئاـپ  زا  هرخـالاب 
ریاس هب  لاقتنا  تهج  ار  هیقب  مهد و  لاقتنا  لیئارسا  روشک  رد  ناتـسودنه  اکیرمآ و  يهیلم  يهیناحور  لفاحم  يهبعـش  هب  ار  روبزم  یـضارا 

خیرات هب  يدنفا  یقوش  فارگلت  [ . 345 « ] یقوش هکرابم  ءاضما  مراد . هگن  سدقا  ضرا  رد  دوخ  هبعش  تبث  سیـسأت و  زا  سپ  هیلم  لفاحم 
دیرخ داد  رارق  یئاهن  تافیرـشت  هک  دـیهد  تراشب  برغ  قرـش و  يهیلم  لفاحم  هب  : » اکیرمآ نایئاهب  یلم  لـفحم  هب  م ، لیروآ 1952 -   3

اب رالد  رازه  هدـجه  دـصکی و  تخادرپ  لباقم  رد  یلعا  ماـقم  ترواـجم  رد  رکیا )  ) بیرج شـش  یبیرقت  تحاـسم  هب  نیمز  هعطق  هدـجه 
ودـب زا  لاس  هاجنپ  تدـم  هک  لمرک  هوک  رد  یئاهب  یللملانیب  تافوقوم  سیـسأت  یخیرات  نایرج  دـیدرگ . ماجنا  لیئارـسا  تلود  تاـماقم 
دیدج لحم  لوح  رد  یـضارا  تاعطق  يدودحم  يهدع  دـیرخ  هب  هللاءاهب  ترـضح  دوعـص  زا  سپ  دوب  هدـنام  قوعم  راچان  هب  هللارما  روهظ 

یـضارا دـیرخ  اب  ءاهبلادـبع  ترـضح  دوعـص  زا  دـعب  نایرج  نیا  دـیدرگ و  زاغآ  قاثیم  زکرم  يهرود  رد  برلا  لـبج  بلق  رد  یلعا  ماـقم 
يهلماعم اب  نونکا  هحفص 589 ] دومن و [  تفرشیپ  تعرس  هب  درکیم  باجیا  هسدقم  یضارا  هب  نیرجاهم  يهقباسیب  موجه  هک  ياهعیسو 

یعاسم زا  منادیم  مزال  اج  نیا  رد  ددرگیم . رکیا ) « ) بیرج هاجنپ  رب  غلاب   » ابیرقت لمرک  هوک  يهنماد  رد  تاـفوقوم  یلک  تاـحاسم  ریخا 
تاماقم اب  ار  تارکاذم  ماجنا  عیرست  تابجوم  هدوب و  یبرغ  رئاز  نیلوا  ترایز  باب  حاتتفا  زا  سپ  هک  سناه  سنرال  ياقآ  ریذپانیگتسخ 

خـیرات 19 هب  یقوش ، فارگلت  یمـسر  همجرت  [ . 346 « ] یقوش ءاضما  میامن . میدـقت  هدرک  مهارف  تیقفوم  لامک  اـب  سدـقا  ضرا  هطوبرم 
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بهذم تاعطق  يهیلک  بصن  هک  دـیهد  تراشب  یئاهب  ملاع  رـسارس  رد  هیلم  لفاحم  هب  : » نایئاهب لفاحم  يهیلک  هب  باطخ  م  توا 1953 - 
بـصن دـبنگ  هدـعاق  لوح  رد  جات  راجحا  تاعطق  نیرخآ  تسا . هتفریذـپ  مامتا  زین  دـبنگ  سأر  تانیئزت  هتفای و  همتاـخ  یلعا  ماـقم  دـبنگ 

ياهباق هدش و  هتشادرب  دبنگ  لخاد  ياهبلاق  تسا . هتفای  نایاپ  سدقم  يانب  یناقوف  تمسق  ياهگنس  رارقتسا  بیترت  نیدب  هدیدرگ و 
قرش رد  دبنگ  لخاد  يراکچگ  یعلض و  تشه  تمسق  ياههرجنپ  ياهباق  زین  تسا و  هتشگ  بوصنم  لکش  یئاوتسا  تمسق  ياههرجنپ 

هتـشگ و رادـیدپ  رهاظ و  سفنا  قافآ و  رد  یهلا  ناینب  نیا  عافترا  تسا . هتفای  ماجنا  عیفر  ياـنب  نیا  یئانـشور  تهج  یـشکلباک  ماـمتا و 
رب نیتباث  هللا و  ۀنیفـس  نیبکار  هللا و  دنجهک  دیئامن  هظحالم  تسا  راثالا  يدمرـس  راونا  رپ  نرق  نیا  نایاپ  هک  هریخا  يهنـس  ود  نیا  رد  لاح 

یماـیق هچ  ءادـفلا  مهم  اـیقل  یحور  هللاءاـهب  مظن  نیـسسؤم  هللا و  نـید  ناـیماح  هللا و  تاـحفن  نیرـشان  هللا و  تعیرـش  نـیجورم  هللادـهع و 
نارای تسا  لیلج  نرق  نیا  ماتخلا  کسم  هقیقحلا  یق  هک  يرفظ  مایق و  دناهتـشگ  لـئان  ناـهج  راـطقا  رد  يرفظ  حـتف و  هچ  هب  دـناهدومن و 

نیتسخن رد  هک  ایازر  ایالب و  نیا  دای  هب  هنیدـل  اراهتـشا  هتردـقل و  ازاربا  هنود و  نع  اقطنم  ههجول و  اصلاخ  مهالوملا و  ءاـفو  یهبا . لاـمج 
دیزا لب  لاس  دص  تدم  رد  هک  هعباتتم  تادـییأت  هیهلا و  بهاوم  ساپ  هب  هدـیراب و  نادزی  نیئآ  نیـسسؤم  رب  سدـقم  روک  لوا  رود  رـصع 

تاعطق رد  اذه  انموی  یلا  یهلا  رما  روهظ  ودب  زا  هک  هیهلا  تنایـص  ظفح و  يهنارکـش  هب  هتـشگ و  هحفـص 590 ] اهب [  لها  يهعماج  لماش 
هتـشگ و مظعا  مما  ناگدـنب  بیـصن  مما  للم و  نیب  هعباتتم  تابراحم  هدـیازتم و  تاـفالتخا  هدـیدش و  تاـبالقنا  دوجو  اـب  ملاـع  يهسمخ 

یبوطا یبوطا و  يادن و  هک  هداد  یلوچ  نانچ  تمدخ  نیدایم  رد  ار  تمه  دنمس  هدومن و  هناقـشاع  یـضیف  ربکالا  ریبکلا  مهداهجل  ادیهمت 
متازعا و نرق  نیا  يهحتاف  لصاوتم  عباتتم و  ایلع  يهورذ  زا  ءاقولا  باحـصا  ءاهبلا و  لها  ای  متنـسحا  كانه  عفترم و  یهبا  قیفر  ناکـس  زا 

كرابم يهیغالبا  [ . 347 ....« ] ملاع رسارس  رد  مظعا  رفظ  حتف و  اب  نراقم  شماتخ  مهلدم و  تاملظ  مهدا و  ءالب  اب  فداصم  رس  نیا  دالیم 
: یئاهب زیزع  نارای  ناریا : نایئاهب  یلم  یناـحور  لـفحم  هب  نئوژ 1954  يهخروم 1  يهموقرم  یط  ساویآ  يورل  هللارما  يداـیا  طـسوت  هک 

لبق يدنچ  زا  كرابم  لکیه  هک  یتارکاذم  میامن  غالبا  لفحم  نآ  هب  ار  تراشب  نیا  دـناهدومرف  روتـسد  دـبع  نیا  هب  هللارما  یلو  ترـضح 
رظن رد  هللارما  یلو  ترـضح  تسا . ماتتخا  هب  بیرق  دـندوب  هدومرف  عورـش  یلعا  ماقم  يالاب  لمرک  سأر  رد  هعقاو  نیمز  هعطق  عاـیتبا  يارب 
ياپ زا  دیراد  عالطا  هک  يروط  هب  دنیامن . تبث  لیئارـسا  روشک  رد  ناریا  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  يهبعـش  مان  هب  ار  یـضارا  نیا  دنراد 

رد نونکا  هک  ینیمز  هعطق  تسا  هتفرگ  رارق  لمرک  نابایخ  دادـتما  رد  امیقتـسم  هک  تسا  هدـش  هتخاـس  هقبط  هن  یلعا  ماـقم  اـت  لـمرک  هوک 
دناوتن يدحا  هیتآ  رد  هک  دش  دـهاوخ  ببـس  نآ  کلمت  هدـش و  عقاو  روبزم  نابایخ  دادـتما  رد  لمرک  سأر  رد  تسرد  تسا  عایتبا  فرش 

هچره تراشب  نیا  هک  تسا  نآ  كرابم  لیم  تسا  مامتا  فرـش  رد  رما  نیا  هک  لاح  دـیامنب . یلعا  ماقم  يانب  قوف  ناـمتخاس  هب  ترداـبم 
دانسا هللارما  یلو  ترضح  دیدرگ  تفایرد  یمـسر  دانـسا  تفای و  همتاخ  یـضارا  عایتبا  هک  نیا  درجم  هب  ددرگ . غالبا  لفحم  نآ  هب  رتدوز 
يهمان [ . 348 « ] ساویآ يورل  یـشنم  نواعم  هیبلق  تایحت  اب  دومرف . دـنهاوخ  لاسرا  لـفحم  هحفص 591 ] نآ [  ویـشرآ  رد  طبـض  يارب  ار 

يربع نابز  هب  هچ  دیارج  لیئارسا  رد  مایا  نیا  : » نایئاهب یناهج  زکرم  ثادحا  رد  اهیئاکیرمآ  ياههیامرس  شقن  اب  طابترا  رد  میکح  رتکد 
نیب یبیرغ  ناجیه  یلعا  ماقم  نامتخاس  دـنیامنیم  جرد  یلعا  ماقم  یئاهب و  تناید  هب  عجار  لـصفم  تـالاقم  یـسیلگنا  هچ  یبرع و  هچ  و 
شاک يا  دـنیآیم  سدـقم  ماقم  نآ  ترایز  يارب  لیئارـسا  یلاـها  زا  ناحایـس و  زا  سوفن  اهدـص  هزور  همه  هک  يروط  هب  هتخادـنا  مدرم 
ماقم سکع  اب  یلصفم  حرش   Jerusalem Post هیموی : يهمانزور  رد  زورما  مدومنیم  لاسرا  امـش  يارب  دیارج  يهمه  زا  دوب  نکمم 

راشتنا هدومن  همجرت  دننادب  حالـص  رگا  هک  متـسرفیم  یلحم  یلم و  یناحور  سدقم  لفحم  يارب  ار  همانزور  نیا  اتلاجع  هدـش  جرد  یلعا 
نارای راضحتـسا  يارب  الیذ  هدـیدرگ  جرد  تسپ  ملازورج  يهماـنزور  ربتکا 1953  يهرامـش 16  رد  هک  هروبزم  يهلاقم  يهمجرت  دـنهد .

هـس هب  ملاع  رـسارس  رد  ناشددـع  هک  یئاهب  نیئآ  ناوریپ  يارب  سدـقم  لاس  رد  یئاهب  يهعقب  نامتخاس  لامکا  : » دوشیم لـقن  یهلا  زیزع 
لاس نیمدـص  روبزم  لاس  تفای . همتاخ  زورید  دوب  هدـش  زاغآ  ربتکا 1953  رد 15  هک  یـسدقم  لاس  دنمیقم  میلقا  رد 165  غلاـب و  نیولیم 

یئاهب تناـید  روهظ  تیادـب  ناـیئاهب  رظن  رد  هداـتفا و  قاـفتا  ناریا  رد   1852 ياـهلاس 1853 -  نیب  هک  تسا  یعیاـقو  ثداوح و  روـهظ 
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هب هک  تسا  نارهت  لاچ  هایس  رد  ناریا  فارشا  زا  هللاءاهب  هب  فورعم  یلعنیسح  ازریم  تینوجسم  تاعوقو  نیا  مهاو . مظعا  تسا . بوسحم 
لاس هب  هک  ناریا  لها  زا  دمحمیلع  ازریم  هب  موسوم  تسا  يرگید  ناوج  ناوریپ  هلمج  زا  دوخ  هللاءاهب  ترضح  هتفرگ . تروص  هاش  نامرف 

ار ملاع  لها  ات  هتشگ  ثوعبم  هحفـص 592 ] دنوادخ [  فرط  زا  هک  دومرف  نالعا  یگلاس  رد 25  لاس 1844  رد  دلوتم و  زاریـش  رد   1819
ضغب و شتآ  دـندرک و  لاـبقا  شرما  هب  يریقف  عمج  هک  دیـشکن  یلوط  دـناوخ . باـب  ار  دوخ  دـهد و  تراـشب  دوخ  زا  مظعا  يروـهظ  هب 
زا عانتما  هدیقع و  رد  تابث  رما و  رب  تماقتـسا  لیبس  رد  ار  دوخ  ناج  باب  هک  نانچ  دـش  لعتـشم  مالـسا  هعیـش  ياملع  بولق  رد  توادـع 

نامه رد  دیسر و  لتق  هب  زابرـس  جوف  کی  يهلیـسو  هب  زیربت  رد  یگلاس  رد 31  لاس 1850  رد  تخادـنا و  هرطاخم  هب  دوخ  ياعدا  كرت 
زا هللاءاـهب  ترـضح  دـندش . لوتقم  روما  ياـیلوا  قیوشت  کـیرحت و  هب  ریبک  ریغـص و  نز  درم و  زا  زین  شناوریپ  زا  رازه  تسیب  بیرق  ناوا 

نجس رد  دیدرگ . ریسا  دندش  ریگتسد  اهیباب  زا  يرایسب  هک  یماگنه  هاش  هب  دصق  ءوس  يهعقاو  رد  لاس 1852  رد  هک  تسا  یسوفن  هلمج 
هک ار  یتسار  حلـص و  رـصع  دـیاب  تسوا و  رما  هدومرف  رابخا  نادـب  باب  هک  يروهظ  تسا و  یهلا  ماهلا  یحو و  طبهم  هک  دومن  ساـسحا 

ترـضح دنک . سیـسأت  یناسنا  ملاع  یناحور  خیرات  رد  ار  يدـیدج  روک  دـیامن و  حاتتفا  هدوب  هیهلا  يهفلاس  عیارـش  مومع  نالعا  دـصقم 
رد دش و  نوگرـس  یفن و  اکع  هب  رمالارخآ  هنردا و  لوبناتـسا و  هب  سپـس  دادغب و  هب  لوا  دینارذگ  نجـس  رد  ار  تایح  مایا  بلاغ  هللاءاهب 

دلجم دص  زا  زواجتم  رد  ار  دوخ  نیئآ  ماکحا  دودح و  تناید و  لوصا  هدیقع و  ساسا  هللاءاهب  ترـضح  تشذـگرد . لاس 1892  هب  اکع 
زا لبق  تسا و  هتـشاد  لاسرا  نایدا  ریاس  تیحیـسم و  مالـسا و  ياملع  پاپ و  ارما و  نیطالـس و  هب  باطخ  یتاعیقوت  تسا و  هدومرف  راهظا 

لمرک لبج و  عنص  رد  باب  ترضح  سمر  رارقتسا  يارب  شلیلج  یـصو  دنزرف و  ءاهبلادبع  ترـضح  هک  دومرف  هراشا  ملاع  نیا  زا  دوعص 
قیتع دهع  يهسدقم  بتک  ءاهب  لها  هجیتن  رد  هللاءاهب و  ترـضح  دیامن . مادـقا  دوب  بسانتم  یبن  يایلیا  اب  باب  يونعم  طابترا  ظاحل  زا  هک 

هسدقم بتک  نیا  رد  هجمدنم  هیلصا  قیاقح  حور  دیدجت  يارب  هللاءاهب  ترضح  هک  دندقتعم  دننادیم و  ینامسآ  بتک  ار  نآرق  دیدج و  و 
زا سپ  باب  ترضح  سمر  دشخب . نامرد  ار  دیدج  رصع  هلئاح  ضارما  مالآ و  دنک و  عفر  ار  هیلاح  تالکـشم  لئاسم و  ات  هتـشگ  ثوعبم 

ماجنارـس هک  نآ  ات  دـندادیم  لاقتنا  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  هنایفخم  ار  نآ  لاس  تصـش  هحفـص 593 ] بیرق [  دیدرگ و  یفخم  تداهش 
ترـضح نآ  تفاـی و  رارقتـسا  لـمرک  هوک  رد  ءاهبلادـبع  تسد  هب  دـندوب  هدومرف  هدارا  هللاءاـهب  ترـضح  هک  روط  ناـمه  لاـس 1899  رد 

یللجم يهعقب  هاگمارآ  نیا  قوف  دیدرگ . ملاع  رـسارس  رد  نایئاهب  هاگترایز  تقو  نامه  زا  هک  دندومرف  انب  ناکم  نآ  رد  ياهداس  هاگمارآ 
شفارطا قئادـح  اب  نایامن و  یـصاخ  هوکـش  هولج و  اب  اـفیح  طاـقن  ماـمت  زا  هدـش و  هدیـشوپ  بهذـم  تاـعطق  اـب  نآ  يهبق  هک  دراد  رارق 

نآ نامتخاس  لاس  راهچ  هتـشگ و  میـسرت  لوسکام  رتسم  یئاداناک  سدـنهم  تسد  هب  اـنب  نیا  يهسدـنه  تسا و  رهـش  رظاـنم  نیرتشکلد 
اپرب نآ  يارب  ینـشج  لاـح  نیا  اـب  تسا  كراـبم  يهعقب  نیا  ياـنب  ماـمتا  نراـقم  سدـقم  لاـس  يهمتاـخ  هک  نآ  اـب  تسا . هدیـشک  لوـط 

ترـضح تسد  هب  هک  تسا  ماـقم  یلـصا  تمـسق  ناـمه  تسا  یناـحور  تیمها  زئاـح  اـنب  نـیا  رد  هـک  یتمـسق  ناـیئاهب  يارب  ددرگیمن .
فارطا قئادح  هک  تسا  رظن  رد  نونکا  تسا . یلـصا  نامتخاس  رب  عرفنم  لامک  یئابیز و  مامت  اب  یجراخ  تمـسق  هتفای و  ماجنا  ءاهبلادـبع 

هک ار  لمرک  لبج  رد  هعقاو  یضارا  زا  مان  ود  یـس و  روظنم  نیا  يارب  یئاهب  رما  یلعف  سیئر  یئابر و  یقوش  ترـضح  دوش و  هداد  هعـسوت 
قودنـص زا  ناـیئاهب  دـناهدومرف . عاـیتبا  دراد  قلعت  یـصوصخ  نیکلاـم  هب  تسا و   Rehov Panovama Moutain Road نیب :

قئادح و ثادـحا  هینبا و  نامتخاس  یـضارا و  دـیرخ  هب  تسا  هدـش  میدـقت  اکیرمآ  يهدـحتم  تالایا  رد  نآ  مظعا  ءزج  هک  دوخ  تاعربت 
ار دوخ  ناوریپ  تاناعا  طقف  دنرادیمن و  تفایرد  هناعا  تلود  زا  نایدا  ریاس  فالخ  رب  دـنیامنیم و  تردابم  دوخ  یناحور  روما  تیـشمت 
رظاـن و هک  یئاـهب  یللملانیب  تئیه  لـک  یـشنم  ساوـیا  يورل  ياـقآ  لوـق  هب  تسا و  حوـتفم  موـمع  هـجورب  یئاـهب  ياـهغاب  دـنریذپیم .

يافـص حلـص و  زا  هدافتـسا  يارب  هک  یـسوفن  هتـشگ و  ثادحا  یلعا  ماقم  يهولج  روهظ  يارب  فارطا  قئادح  تسانب  نامتخاس  تسرپرس 
تالایا نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  [ . 349 .« ] دندمآ شوخ  تینهت و  دروم  دنوش  دراو  هاگتهزن  هحفص 594 ] نیا [  هب  سدقم  ناکم  نیا 
ربماسد زور 29  رد  لیئارـسا  ویدار  نابز  یـسیلگنا  تمـسق  زا  یئویدار ، يهمانرب  کی  شخپ  نایرج  رد  یـشرازگ  یط  اکیرمآ ، يهدـحتم 
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اهنت لیئارـسا  ویدار  دـصق  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  روکذـم  يهمانرب  بیکرت  هب  هجوت  . ) تسا هدـیناسر  ناریا  نایئاهب  عـالطا  هب  ، 1952
تمسق رد  : » دیئامرف هجوت  دنک ). جیورت  ار  تیئاهب  غیلبت ، یعون  اب  ار  یفرعم  نیا  تسا ، هتساوخیم  هکلب  هدوبن ، لیئارسا  رد  تیئاهب  یفرعم 
ترضح سدقم  ماقم  قئادح  رد  ياهبحاصم  هاتوک  جوم  هب  تسا  موسوم  نویاز » لک   » مان هب  هک  لیئارـسا  روشک  یئویدار  همانرب  یـسیلگنا 

مالسا یحیسم و  یمیلک و  تناید  زکرم  اهنت  هن  لیئارسا  روشک  نونکا  هک  داد  حیضوت  ویدار  يهدنیوگ  عورـش  ماگنه  دیدرگ . ءارجا  یلعا 
رد هک  دومن  اضاقت  مناخ  هیحور  ترضح  زا  سپس  تسا . نیمزرس  نیا  رد  شزکرم  زین  تسا  یئاهب  تناید  هک  یمراهچ  تناید  هکلب  تسا 

اکع مظعا  نجس  هب  ناشدورو  ماگنه  ات  هفلتخم  طاقن  هب  ار  هللاءاهب  ترضح  یپایپ  ياهیئوگرـس  اهیلا  يزعم  دنیامرفب  ینایب  صوصخ  نیا 
لوصا و تسا و  یئاهب  تناید  یـساسا  یلـصا و  فدـه  یئایند  مظعا  حلـص  رارقتـسا  هک  دـنداد  حیـضوت  هدومرف  نایب  راصتخا  تیاـهن  رد 
زا ار  شیوخ  یعاسم  نایئاهب  هک  دندیدرگ  رکذتم  دندومرف و  حیرشت  تسایمومع  حلـص  رارقتـسا  تهج  لیبس  دهمم  هک  ار  یئاهب  يدابم 

یللملانیب يهعماج  نیا  یلو  سیئر و  ینابر  یقوش  ترضح  دنربیم و  راک  هب  لیبس  نیا  رد  یلم  یلحم و  ياهتئیه  لماش  يرادا  مظن  هار 
قئادح زا  ویدار  يهمانرب  يهیقب  دننک . رفس  لیئارـسا  روشک  هب  شیوخ  يالوم  ترایز  يارب  هک  تسا  نیا  یئاهب  درف  ره  يوزرآ  دنتـسه و 

ماقم قئادـح و  هحفـص 595 ] نیا [  هب  عجار  ساویا  يورل  باـنج  زا  یتـالاؤس  ویدار  يهدـنیوگ  دـیدرگ . ءازجا  یلعا  سدـقم  ماـقم  لوح 
زا رهطم  سمر  لاقتنا  افتخا و  ناشیا و  تداهـش  باب و  ترـضح  تاـیح  حرـش  زا  مناـخ  هیحور  ترـضح  ناـیاپ  رد  دومن و  یلعا  سدـقم 
هک تسا  يرگید  يوق  لیلد  دـهاش و  یئویدار  يهمانرب  نیا  دـندومرف . نایب  ياهمـش  ماقم  نیا  رد  نآ  یئاهن  رارقتـسا  ياهطقن و  هب  ياهطقن 

هدـحتم تالایا  نایئاهب  یناحور  لحم  ددرگیم . دوهـشم  قبـس  ام  یلعا  دـیزم  امویف  اموی  نایملاع  راـظنا  رد  یهلا  مظعا  رما  لـالج  هولج و 
زا یکی  هـک  كروـیوین ، رد  لیئارــسا  مسیروـت  یگدـنیامن  رتـفد  لیئارــسا ، وـیدار  زا  تاـغیلبت  هنوـگ  نـیا  جاور  زا  سپ  [ . 350 « ] اکیرما

نابز هب  لیئارسا  رد  اهنآ  مهم  زکرم  تیئاهب و  صوصخ  رد  یغیلبت  لصفم و  یحرـش  دیآیم ، رامـش  هب  زین  یتسینویهـص  مهم  ياهنامزاس 
غیلبت تهج  لیئارـسا  تلود  ياهشـشوک  زا  اقیقد  ات  میوشیم  نآ  روآدای  ناگدـنهوژپ  راضحتـسا  تهج  الیذ  هک  دومن  رـشتنم  یـسیلگنا 

رمرم و تمیقنارگ و  گنـس  اـب  هک  یللجم  عیدـب  یعلـض  هن  ياـنب  هسدـقم  یـضارا  رد  اریخا  . » دوـش هدرب  یپ  نآ  ندناسانـش  هـن  تیئاـهب ،
دوخ هب  ملاع  فانکا  فرط و  زا  ار  ناحایـس  نیرفاسم و  زا  يدایز  يهدـع  هجوت  تسا  هدـش  هتخاس  یئالط  ياهیـشاک  ناولا و  ياههشیش 

زواجتم رد  هک  تسا  یئاهب  تناید  رشبم  باب  نفدم  تسا  رالد  نویلیم  کی  دودح  رد  نآ  نامتخاس  جراخم  هک  انب  نیا  تسا . هدرک  بلج 
هـسدقم یـضارا  رد  لمرک  لبج  رد  یئاهب  يابیز  قئادح  رد  تسا و  توف  انب 135  نیا  عافترا  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  لبق  لاس  دص  زا 

یئاهب تناید  خیرات  تسناد . لمرک  يهنماد  رد  افیح  رهش  زاتمم  للجم و  يهینبا  زا  یکی  کش  نودب  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  هدیدرگ  عقاو 
لاس رد  تسا  يرشب  هعماج  دارفا  نیب  توخا  حلص و  جورم  هک  یئاهب  تناید  دراد . هسدقم  یضارا  افیح و  رهـش  اب  یکیدزن  رایـسب  طابترا 
هکنآ زا  سپ  دومن . یفرعم  دوخ  زا  فرشا  زعا و  یسفن  رـشبم  ار  دوخ  هحفـص 596 ] باب [  هدیدرگ و  زاغآ  ناریا  رد  باب  روهظ  هب   1844
عوقو لحم  هک  اکع  هبورخم  يهعلق  هب  سپس  نوجسم و  ناریا  رد  ادتبا  هللاءاهب  وا  نیـشناج  دیدرگ  دیهـش  شناوریپ  زا  يریثک  عمج  اب  باب 

اجردتم تسا . نایامن  دوهـشم و  افیح  يهریاد  مین  جیلخ  فرط  نآ  زا  هعلق  نیا  میخـض  ياهراوید  دیدرگ . دیعبت  تسا  یبیلـص  ياهگنج 
دوعص لاس 1892  رد  هللاءاهب  تفای . راشتنا  عنامالب  ابیرقت  تناید  نیا  میلاعت  هجیتن  رد  دـنداد و  هللاءاـهب  هب  يرتشیب  يدازآ  نیطـسلف  ماـکح 
هدـش شورفم  یناریا  سیفن  رایـسب  ياهیلاق  يدایز  يهدـع  اب  نفدـم  نیا  تسا  عقاو  اکع  ياهغاب  طسو  رد  ناـشیا  ياـبیز  دـقرم  دومرف و 

هب ار  شردپ  رما  هللاءاهب  دشرا  دنزرف  ءاهبلادـبع  دـهدیم . لیکـشت  ار  ایند  شرف  ياهنویـسکلک  نیرتگرزب  زا  یکی  تفگ  ناوتیم  تسا و 
نفدم دومن و  دوعص  لاس 1921  رد  ءاهبلادبع  دندمآرد  یئاهب  تناید  لظ  هب  ملاع  رـسارس  رد  سوفن  اهنویلیم  هک  دومن  جـیورت  ياهجرد 

یئاهب و یلعف  تناید  یلعف  رما  یلو  ینابر  يدـنفا  یقوش  تسا . عقاو  تسا  یئاهب  یناحور  یناهج  زکرم  هک  افیح  رد  یئاـهب  قئادـح  رد  وا 
حلـص و اینوکب  ياهلگ  دـنلب و  ياهورـس  قئادـح  نیا  رد  دـنراد . تنوکـس  قوف  قئادـح  رواجم  یئابیز  لزنم  رد  ناشیا  یئاداناک  يهنیرق 
رد يدامتم  نایلاس  ار  باب  دـسج  رایـسب  یناشفناج  يراکادـف و  اب  نایئاهب  دزاـسیم ... مسجم  تسا  یئاـهب  تناـید  ساـسا  هک  ار  تدـحو 
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الا دـندومن و  نفد  لمرک  لبج  ياههنماد  رد  مارتحا  تزع و  اـب  هسدـقم  یـضارا  هب  لـمح  زا  سپ  دـندومن و  تظفاـحم  هفلتخم  ياـهلحم 
روبزم دـقرم  يور  رد  یللجم  يانب  لاح  دوبیمن . یقاب  نآ  زا  يرثا  نونکا  نوفدـم و  نیـسوبحم  ناتـسربق  رد  یماـنمگ  ربق  رد  باـب  دـسج 

هدـش هداد  رارق  ماقم  نیا  يهبق  رد  وکام  يهعلق  رد  باب  سبحم  قاـطا  راوید  چـگ  يوتحم  یکچوک  ياهرقن  يهبعج  تسا و  هدـش  هتخاـس 
هب تبقارم  تیاهن  دنرمـشیم  سدـقم  ار  ماقم  نیا  نایئاهب  نوچ  تفای و  مامتا  تقد  تیاهن  اـب  یئاـهب  سدـقم  لاـس  رد  باـب  يهعقب  تسا .

تـسشنیم روبزم  ماقم  رب  يرابغ  هک  نیمه  دوش و  يریگولج  كاخ  رابغ و  درگ و  زا  یئانب  ناـیرج  رد  هک  دـمآیم  هحفص 597 ] لمع [ 
ياراد زین  دراد و  نایئاهب  يارب  یـصوصخم  تیمها  ددع 9  اریز  تسا  یعلـض  هن  ياراد  باب  يهعقب  دندومنیم . نآ  فیظنت  هب  مادـقا  اروف 
نداعم هک  اراراک  روهشم  گنس  زا  انب  نیا  تسا . هتشگ  هیمست  باب  نویراوح  زا  یکی  مان  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  ناولا  يهرجنپ   18

اب هک  ماقم  نیا  دبنگ  تسا . یقرش  ینانوی و  کیتوگ  بولسا  زا  یطولخم  نآ  نامتخاس  بولـسا  تسا و  هدش  انب  تسا  عقاو  ایلاطیا  رد  نآ 
هولج و يوق  ياهنکفارون  رون  رد  بش  ماگنه  دراد و  یـصوصخم  ؤلالت  باتفآ  يهعـشا  رد  تسا  هدـش  هتخاس  یئـالط  رجآ  رازه  هدزاود 
زا تسا  يرگید  هناشن  تمـالع و  زین  دوخ  نیا  دـیامنیم . بلج  دوخ  هب  ار  ناحایـس  رظن  هدـیعب  تاـفاسم  زا  دراد و  یـصوصخ  هب  یئاـبیز 

تیمـسر هب  لیئارـسا  كاخ  رد  ناریا  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  !! » گزب يهدژم  يواح  يهمان  [ . 351 « ] هسدقم یضارا  مالس و  حلص و 
امسر ناریا  لفحم  مان  هب  ناوتیم  نالا  هکیمسق  تسا و  هتفای  یقوقح  تیصخش  هتشگ و  لیجست  سیسأت و  زین  نآ  يهبعش  هدش و  هتخانش 

یللملانیب راثآ  يهظفحم  یـضارا  ابیرق  هک  دـناهدومرف  هدـعو  كرابم  لکیه  دومن و  عایتبا  تافقـسم  كالما و  راـقع و  عایـض و  اـنوناق  و 
تهج نیا  زا  عوضوم  نیا  هک  دـناهدومرف  نیرئاز  هب  كرابم  لکیه  دـیدرگ . دـهاوخ  لقتنم  ناریا  یلم  لفحم  يهبعـش  مان  هب  سدـقا  ضرا 

ویمسر جراخ  رد  نآ  يهبعش  هدشن  هتخانش  تیمسر  هب  شدوخ  روشک  رد  هک  یلفحم  رما  خیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  مهم  رایـسب 
هحفص 599 ] [ . ] 352 .« ] تسا هدش  ینوناق 

ینوسامون ياهنامزاس  تالیکشت و  يزیر  هیاپ 

هلاسهد هشقن  يزیر  حرط 

« لدعلاتیب  » مان هب  یتالیکـشت  سیـسأت  حرط  هب  تسد  تیئاهب  ياقب  موادـت و  يارب  شتایح  نارود  رد  نایئاهب  ربهر  نیموس  يدـنفا  یقوش 
دهاوخ نخس  وا  يهراب  رد  هک  ار  یمیر » سیم  ، » دنک هرادا  ینئمطم  صخـش  ار  تالیکـشت  نیا  دیاب  يو  زا  دعب  هک  تسنادیم  نوچ  دز و 

موزل یمیر » نسیم  زلراچ   » ياهمان یط  یقوش  البق  هدش . فورعم  هلاسهد  يهشقن  هب  هک  دومن  ياهشقن  حرط و  فادـها  يارجا  رومأم  تفر 
هدومن موـقرم  م  تسوگا 1906 -  مهدزیـس  خـیرات  هب  هک  یبوتکم  نم  یناـحور  تسود  يا  . »... دوـشیم رکذـتم  نینچ  ار  هشقن  نیا  حرط 

عیمج همان  ود  نآ  ياضما  ببس  هب  هللادمحلا  هک  دومنیم  برغ  نارای  یگناگی  رب  تلالد  اریز  دیدرگ ، لصاح  رورـس  شتئارق  زا  دیـسر و 
هاگیاپ نیرتگرزب   ] راکذالاقرـش  » يهشقن دـشاب  نتخاـس  هیامرـس  كرادـم  هیهت و  رکف  رد  سپ  دـندومن ... لـصاح  هزاـت  يداـحتا  تفلا و 
يررـض دـیتسرفب  دیـشکب و  رگا  رگید  ياههشقن  زرط  نامه  هب  امـش  دناهداتـسرف ، تسا ، تسد  رد  دابآقشع  لدـعلاتیب ] زا  لـبق  ناـیئاهب 

هحفص 603 ] درادن [ »...

؟ تسیچ هلاسهد  هشقن 

بناج زا  اهنت  نآ  حرط  هک  دسریمن  رظن  هب  نایئاهب  ربهر  نیموس  فرط  زا  نآ  فادها  يارجا  رومأم  ییاکیرمایمیر » نیسیم   » هک ياهشقن 
نامه رد  تسرد  هشقن  ندیناسر  نایاپ  هب  درجم  هب  يدنفا  یقوش  كوکـشم  گرم  هشقن و  دوخ  دافم  اریز  دشاب  هدش  هدایپ  يدنفا » یقوش  »
ناوـنع هژیو  هب  لاؤـس  نیا  نآ  سأر  رد  يددـعتم و  تـالاؤس  همه  همه و  دـش  دـنهاوخ  یفرعم  هک  یتـئیه  طـسوت  نآ  يارجا  هژیو  هب  زور 
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هب یبهذـم  تکرح  کی  بلاـق  رد  بهذـم و  ماـن  هب  بهذـم  شـشوپ  رد  زاریـش  نارگریـشمش  يهلحم  زا  هک  یتکرح  هنوگچ  هک  دوشیم 
زلراچ  » تسد هب  سپس  تفرگ و  رارق  ناتسلگنا  تیامح  دروم  دروآرد  هب  لیئارسا  زا  رـس  تفر و  هیـسور  هب  دش  زاغآ  دیـس »  » کی يربهر 
توعد یبایزرا  تواضق و  هب  ار  ناگدنناوخ  ناشفادها  نآ و  نایرجم  تخانش  هلاسهد و  هشقن  یسررب  اب  دتفایم ؟ یئاکیرمآیمیر » نسیم 
هلاسهد هشقن  حرط  دـنرگنب . ایاضق  هب  يرتشیب  فرژ  اب  نآ ، ماجنارـس  زاغآ و  هطقن  زا  ینعی  نایرج  نیا  ریـس  رب  يرورم  اب  دوخ  اـت  منکیم 

دنراذـگب ارجا  هلحرم  هب  ار  اهنآ  تسیاب  تیئاهب  هک  یفادـها  هلاـسهد و  هشقن  يهراـبرد  هراومه  شگرم  زا  لـبق  هلاـس  دـنچ  يدـنفا  یقوش 
هام مایـس  زور  رد  هرخالاب  ات  دنتـشاد  يا  « هلاسهد هشقن  زا  ربخ   » یلو دنتـشادن  یعالطا  فادـها  نیا  زا  شناوریپ  هچرگا  درکیم ، تبحص 

تسا زیگنالالم  نآ  نتم  نوچ  تفر و  نخس  هلاسهد  يهشقن  زا  احیرـص  نآ  رد  هک  دش  رـشتنم  نایئاهب  همه  هب  باطخ  یمایپ  نئوژ 1952 
هب ار  نآ  لاس 1957  ربتکا  رد  درک و  زاغآ  ار  هلاسهد  هشقن  میظنت  لاس 1952  ربتکا  رد  يدنفا  یقوش  دوشیم . رظنفرص  نآ  ساکعنا  زا 
هک درک  ساـسحا  یتقو  يدـنفا  یقوش  تفر . ناتـسلگنا  هب  اترورـض  هک  دوب  هدرکن  عورـش  ار  نآ  یئاـهن  هلحرم  زونه  اـما  دـیناسر ، ماـجرف 

. دـهد يرای  ار  وا  هلاسهد  يهشقن  لـیمکت  يارب  هک  تساوخ  لوسکاـم » مناـخ  هیحور   » شرـسمه زا  دـنراذگیم  ار  رمع  یناـیاپ  ياـهزور 
نآ مامتا  یپ  رد  هنارـصم  يدنفا  یقوش  اما  دراد ، زاب  راک  نیا  زا  يرامیب  جازم و  فعـض  تلع  هب  ار  يدنفا  یقوش  دـمآرب  ددـصرد  هیحور 
وا زور  نامه  رد  ربماون  مراهچ  هبنشود  زور  حبص  ینعی  داد  ماجنا  هلاسهد  هشقن  رد  ار  مزال  تاحالـصا  نیرخآ  هک  زور  نآ  یقوش  دمآرب .

مناـخ هـیحور  یهارمه  هـب  دوـب ، نیطـسلف  رد  هکیماـگنه  م )  - 1957  ) خ لاـس 1327 -  رد  يدـنفا  یقوـش  دـنتفای ! هدرم  شقاـطا  رد  ار 
زا دعب  هتفه  کی  اما  دش  ندنل  دراو  لاس  نامه  ربتکا  متـسیب  رد  تفگ و  كرت  ندنل  دصق  هب  ار  روشک  نآ  شایئاداناک -  لایع  لوسکام ،

تیمومسم ار  وا  گرم  تلع  ياهحفـص  يهیرـشن 11  کی  دوب  كوکـشم  رایـسب  يو  گرم  هک  اجنآ  زا  تشذـگ و  رد  ندـنل  رد  شتماقا 
هب میلـست  نوچ  هحفـص 605 ...« ] میناوخیم [ : ریز  رد  هک  تسا  هدرک  رکذ  شنارای  زا  ياهدـع  يو و  رـسمه  تاکیرحت  زا  یـشان  دـیدش 

لایع يربهر  هب  نایئاهب  یـسیلگنا  حانج  اب  هک  دوبیمیر  نسیم  زلاـچ  نآ  سأر  رد  هک  یللملانیب   ] تئیه ندز  مه  رب  هلاـسهد و  هشقن  رییغت 
« يزویلاب نسح   » و یبارف » ناتج   » تکراشم اب  اذل  دندشن ، دوب  هدعب  وه  هک  نآ  هیلاع  هسیئر  ضیوعت  و  تشاد ] داضت  لوسکام  مناخ  یقوش 

هیحور ددرگیم  ملأتم  كرابم  ناتشگنا  ياهدنب  هدومن  ار  دوخ  رثا  مومس  ربتکا  هبنشکی 27  زور  مومسم و  ار  تسا ]. یقوش  روظنم   ] ناغفا
ضبقنم دـنکیم و  درد  اهتـشگنا  طقف  ریخ ، : » دـندومرف دـنیامرفیم ...؟ ساسحا  مه  يرگید  درد  كرابم  لکیه  ایآ  دـنکیم  لاؤس  مناـخ 

هجرد هب 39  بت  نیا  دـعب  زور  دنتـشاد و  بت  كرابم  لکیه  بش  نآ  ماهتـسخ ... یلیخ  نم  دـندومرف  هفاضا  ادـعب  و  تسا ... هدـش  اذـک ) )
، يدایا نینواعم  يدایا و  رفن  ود  زهجم و  ياهناتـسرامیب  قذاح و  ياهبیبط  ندـنل و  رد  یئاهب  یتالیکـشت  یلم و  لفحم  ندوب  اب  دـسریم و 

راکزا روبزم  بیبط  هک  بش  رـس  ذـخا و  هنیاعم  راـمیب و  نودـب  یئاود  هخـسن  ددرگیم و  سانـشان  رفن  کـی  نتفاـی  هب  قفوم  مناـخ  هیحور 
هب التبم  مناخ  هیحور  مه  یقوش و  مه  هک  دـنکیم  راهظا  هنیاعم  زا  سپ  دـیآیم ، كراـبم  لـکیه  تداـیع  هب  دوشیم  غراـف  هناـخ  ضیرم 
لاح هبنـشهس  زور  دنزاسیمن . علطم  ار  رما  یناهج  زکرم  دنهدیمن و  لیکـشت  یکـشزپ  ياروش  نیا  دوجو  اب  دناهدش ، ییایـسآ  يازنولفنا 

يارب تسا  هدشن  مولعم  مهم  رما  نیا  یلو  دنورب ، جراخ  هبیمهم  رما  يارب  دـهدیم  هزاجا  رتکد  هک  دوشیم  بوخ  يروط  هب  مناخ  هیحور 
. دـنیامن تعجارم  افیح  هب  هیلوا  هشقن  قبط  هتفگ  كرت  ار  ندـنل  رتدوز  هک  دنتـشاد  لیم  كراـبم  لـکیه  [ . » 353 .« ] تسا هدوب  يراـک  هچ 

زکرم هب  ار  بتارم  دـندوب  یللملانیب  تئیه  هللارما و  یلو  ترـضح  نیب  هطبار  وضع  هک  مناخ  هیحور  زاب  دوشیم و  عناـم  ادـج  رتکد  نکلو 
لفحم هحفـص 606 ] یـشنم [  رما و  يدایا  هک  مه  یبارف » ناج   » و دـنهدیمن ! عالطا  یناث  رما  یلو  یللملانیب و  تئیه  ینعی  یئاهب  یناـهج 

علطم ار  یئاهب  تالیکـشت  دوب  ندـنل  نایئاهب  یلم  لفحم  وضع  رما و  يدایا  مه  وا  هک  نناغفا » يزویلاب  نیـسح   » اـب دوب  ندـنل  ناـیئاهب  یلم 
هب ار  هصرع  كرابم  لکیه  ربماون  مود  هبنـش  حبـص  راچان  هب  دنیامنیم  يراددوخ  یکـشزپ  ياروش  لیکـشت  تلاسک و  مالعا  دزاسیمن و 
رد مناخ  هیحور  .« » دننک عادو  ار  یناف  ناهج  دنیامن و  لیمکت  ات  دنهد  هئارا  ار  هلاسهد  يهشقن  دنتـساوخ  مناخ  هیحور  زا  هدید  گنت  دوخ 

ار نم  رکف  اریز  منک  ماـمت  ار  نآ  دـیاب  نم  ریخ  دـندومرف : هللارما  یلو  ترـضح  هـک  هدـمآرب  كراـبم  رطاـخ  فارـصنا  تفلاـخم و  ددـص 
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دوش و هفاضا  نآ  هب  دـیاب  هک  هدیـسر  زورما  تسپ  اب  مه  رگید  مسا  ود  یکی  تسا . هدـنامن  یقاب  يرگید  زیچ  هلباقم  زج  هدرک و  تحاراـن 
زور نآ  مهد ...؟ همادا  نآ  هب  تسا  نکمم  هنوـگچ  دربیم  نیب  زا  ارم  راـک  نیا  دـندومرف : هشقن  لیکـشت  نمـض  رد  زاـب  منک . ماـمت  ار  نآ 

ماگنه دـندومرف و  تعانق  همقل  کی  هب  راـهان  عقوم  رد  دندیـسریم و  رظن  هب  هتـسخ  هشقن ، راـک  زا  تغارف  زا  سپ  بوبحم  یلو  ترـضح 
نیگمغ و رایسب  رایسب  كرابم  لکیه  دوب . دایز  یگدرسفا  زا  یکاح  كرابم  تبحـص  زرط  بش  نآ  رد  دندومن . عانتما  اذغ  لوانت  زا  بش 

نیکراشم رطاخ  هک  دندومرف  نایب  لیصفت  هب  تدش  رثأت و  ترارح و  اب  نانچ  راب  نیا  دندومرفیم و  تانایب  يدیدم  تدم  دندوب و  هدرسفا 
قبط فادـها  نیا  هک  تسا  فدـه  لـماش 28  هلاـسهد  هشقن  [ . 354 ...« ] دـندومن شوشم  برطـضم و  ناشیرپ و  ار  هعینـش  لاـمعا  نیا  رد 

: لوا فده  فادـها : نآ  کنیا  دـیدرگیم و  هدایپ  نایئاهب  ياوشیپ  نیمراهچ  اب  یمیر » نسیم  زلراچ   » طسوت دـیاب  يدـنفا  یقوش  تساوخ 
ءاکع جرم  رد  داعیم  ضرا  رد  سدقا  مرح  بلق  رد  مظعا  مسا  مدق و  لامج  مخفا  سدقا  رهطا  زعا  ماقم  هیبشت  تهج  هیلوا  تادیهمت  ذاختا 
میلاقا رد  هللا  نید  ملع  عافترا  مزلتـسم  هک  هتـشگ  دراو  یهلا  رما  لظ  رد  هک  میلاقا  ددـع  هفعاضم  مود : فدـه  ءاضیب . هرونم  هنیدـم  لاـمش 

غلاب و کی  یـس و  دصکی و  هب  میلاقا  نیا  عومجم  تسا ... قاثیم  زکرم  حاولا  رد  هروکذم  میلاقا  عیمج  لماش  تسا و  ملاع  يهیقاب  يهمهم 
زا اکیرما و  يهراق  رد  میلقا  تفه  تسیب و  اـپورا و  يهراـق  رد  میلقا  هس  هحفص 607 ] یـس و [  و  ایـسآ ، هراق  رد  میلقا  کی  لهچ و  لماش 

اقیرفآ و هراـق  رد  نآ  زا  میلقا  هدزاـی  هک  هتـشگ  لوحم  هدـحتم  تـالایا  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم  هب  میلقا  هن  تسیب و  [ 355  ] حـتف میلاقا  نیا 
هدزناش [ 356 « ] حتف  » عقاو و اکیرما  هراق  رد  یقاب  اپورا و  يهراق  رد  میلقا  شش  ایسآ و  يهراق  رد  میلقا  شش  ایسآ و  يهراق  رد  میلقا  تشه 

تفه حتف  و  اقیرفآ و ... هراق  رد  یقاب  ایـسآ و  هراق  رد  نآ  زا  میلقا  هدزای  هک  لوحم  ناتـسکاپ  همرب و  دنه و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا 
سیوس نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  شـش  حتف  عقاو و  ایـسآ  هراق  رد  امامت  هک  لوحم  دنلزوین  ایلارتسا و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا 

کی ایـسآ و  هراق  رد  نآ  زا  میلقا  ود  هک  لوحم  قارع  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  هس  حـتف  عقاو و  اپورا  هراق  رد  امامت  هک  لوحم  ایلاتیا 
شیب هب  تسا ، همجرت  تسد  رد  ای  هدـش و  عبط  همجرت و  نآ  هب  هیرما  راثآ  هک  یتاغل  ددـع  دایدزا  موس : فدـه  عقاو . اقیرفآ  هراق  رد  میلقا 

هد اقیرفآ و  يهراق  رد  تسا ] همجرت  هخـسن و  روظنم   ] تغل کی  یـس و  ایـسآ و  يهراق  رد  تغل  لهچ  دـیدج  تاـغل  نیا  زا  و  ربارب ، ود  زا 
لفحم مهس  تغل  کی  یـس و  هدیدرگ و  همجرت  نآ  هب  لیجنا  سدقم  باتک  شرثکا  هک  تاغل  نیا  زا  اپورا و  هراق  ود  زا  کی  ره  رد  تغل 
هللارما ساسا  ماکحتـسا  مراهچ : فده  ناتـسکاپ . همرب و  دنه و  نایئاهب  يزکرم  لفحم  مهـس  تغل  لهچ  هدـحتم و  تالایا  نایئاهب  يزکرم 

رد میلقا  کی  لهچ و  اکیرما و  هراق  رد  میلقا  هن  تسیب و  لماش  هتـشگ و  دراو  هللارما  لظ  رد  هک  ملاع  میلاقا  زا  میلقا  هدـجیه  دـصکی و  رد 
يهراق رد  یقاب  اکیرمآ و  يهراـق  رد  میلقا  هس  ایـسآ و  يهراـق  رد  میلقا  راـهچ  تسیب و  اـپورا و  هراـق  رد  میلقا  ود  تسیب و  ایـسآ و  يهراـق 

و عقاو ... اقیرفآ  يهراق  رد  یقاب  ایسآ و  هراق  رد  نآ  زا  میلقا  هدزاود  هک  لوحم  ناریا  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  هدراهچ  عقاو و  اقیرفآ 
لفحم هب  میلقا  هدزاـی  عـقاو و  هراـق  نآ  رد  شتیعمج  هک  لوـحم  اـکیرما  يزکرم  تاـیروهمج  رد  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم  هب  مـیلقا  هدزیس 

هب میلقا  هد  عقاو و  ایـسآ  هراق  رد  میلقا  کی  اپورا و  يهراـق  رد  میلقا  کـی  اـقیرفآ و  يهراـق  رد  نآ  زا  میلقا  هن  هک  اـیناتیرب  ناـیئاهب  يزکرم 
رـصم و نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  تشه  عقاو و  هراق  نآ  رد  امامت  هک  لوحم  اکیرما  یبونج  تایروهمج  رد  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم 

عقاو اپورا  هراق  رد  شمامت  اضیا  هک  لوحم  هسمن  ناملآ و  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  تفه  عقاو و  اقیرفآ  هراق  رد  شماـمت  هک  لوحم  نادوس 
سیوس و نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  کی  و  عقاو و ... ایسآ  هراق  رد  شتیعمج  هک  لوحم  قارع  نایئاهب  يزکرم  لفحم  هب  میلقا  تفه  و 
 ] هیبشت هب  مادـقا  مزلتـسم  هک  یئاهب  يهعماج  رد  راکذالاقراشم »  » ددـع هفعاضم  مجنپ : فدـه  عقاو ... اـپورا  هراـق  رد  نآ  لوحم و  اـیلاتیا 

بلق رد  يرگید  ثوعنم و  فوصوم و  رون  قفاو  ملاعلا  ما  هب  هک  اـط  ضرا  رد  هللارما  دـهم  رد  ایـسآ  هراـق  رد  یکی  دـبعم  ود  هحفص 608 ]
هللا دـهع  زکرم  هدومرف  هب  یهلا  رما  راونا  دادعتـسا  رپ  روشک  نآ  زا  تسا و  ناملآ  تکلمم  بلق  رد  هک  تروفکنارف  هنیدـم  رد  اـپورا  هراـق 

قرـشم مخفا  ناینب  سیـسأت  تهج  یـضارا  عایتبا  لمحم و  نییعت  مشـش : فدـه  دـنادرگ . رونم  نشور و  ار  هرواجم  میلاقا  ددرگ و  عطاـس 
لجال یـضارا  عایتبا  لحم و  نییعت  متفه : فدـه  سدـق . ضرا  رد  نایئاهب  یناهج  يرادا  یناحور و  زکرم  راوج  رد  لسرک  لبج  راـکذالا 
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رد یناث  وتنوروت و  هنیدم  رد  اداناک ]  ] میلقا رد  هراق  نآ  لامـش  رد  یکی  اکیرما  هراق  رد  هللا  نم  دییأت  دعب  نآ  ددع  هس  هک  دبعم  هدزای  يانب 
هـس تشگ و  دهاوخ  سیـسأت  یلیـش  تیروهمج  همـصاع  يوگایتناس  يهنیدم  رد  هراق  نآ  بونج  رد  ثلاث  اسانپ و  تیروهمج  يهمـصاع 

يهرهاق يهنیدم  رد  هراق  نآ  لامـش  رد  یناث  ادنگوب و  میلقا  همـصاع  الاپمک  هنیدـم  رد  هراق  نآ  بلق  رد  یکی  اقیرفآ  هراق  رد  رگید  ددـع 
دهاوخ انب  بوسحم  یبونج  ياقیرفآ  يهمهم  ندم  زا  هک  گربزنیوج  يهنیدم  ثلاث  یمالـسا و  یبرع و  ملاع  زکرم  رـصم  رطق  يهمـصاع 

رد هللا  هنیدم  رد  نآ  زا  یکی  هک  تشگ ، دهاوخ  سیـسأت  ایلارتسا  هراق  اپورا و  هراق  ایـسآ و  هراق  رد  هدنیآ  رد  هک  رگید  ددـع  جـنپ  و  دـش .
يهراق لامـش  رد  ثلاث  و  ناتـسودنه ، هعیـسو  يهطخ  يهمـصاع  یلهد  يهنیدم  رد  يرگید  یئاهب و  ملاع  نیمرحلا  ثلاث  مظعا  تیب  راوج 

عجرم روحم  مظعا و  ربح  رقم  هک  هیمور  يهنیدم  رد  ایلاتیا  همـصاع  رد  هراق  نآ  بونج  رد  عبار  جوسا و  يهمـصاع  ملهکتـسا  هنیدم  اپورا 
يهمهم ندم  زا  تسا و  هللارما  زکرم  نیلوا  هک  یندیـس  يهنیدم  رد  سماخ  تسا و  هیحیـسم  تما  زا  هبعـشنم  بهاذـم  مها  مدـقا و  يالعا 

رد هک  هدحتم  تالایا  رد  برغ  دباعملا  ما  تاقحلم  عباوت و  زا  هسسؤم  نیلوا  يانب  متـشه : فده  بوسحم . ایلارتسا  يهعبات  يهحیـسف  هراق 
فیاظو و نییعت  مهن : فده  تشگ . دهاوخ  راید  نآ  نینکاس  یهلا و  رما  ناوریپ  هعماج  نیب  طباور  ماکحتـسا  ثعاب  هقباسیب و  رما  خیرات 

يهمدقم هک  سدقا  ضرا  رد  یئاهب  همکحم  سیـسأت  مهد : فده  یئاهب . ملاع  رـسارس  رد  هللارما  يدایا  تامدـخ  تامادـقا و  هرئاد  عانتما 
: مهدزای فده  دوب . دهاوخ  سدقا  ضرا  رد  مظعا  لدـع  تیب  رارقتـسا  یهلا و  رما  ناوریپ  هعماج  هعیرـشت  تئیه  مظعا  لیکـشت  باختنا و 

نمحرلا ناهرب  يرولا و  نیب  يدـهملا  نازیم   » ربکا سومان  یئاهب  نییآ  باتکلا  ما  سدـقا  سدـقم  باتک  هبوصنم  ماـکحا  نیودـت  میظنت و 
هحفص 609] رد [  هیمالسا  کلامم  ندم  مظعا  رد  یئاهب  یلم  يهمکحم  شش  سیسأت  مهدزاود : فده  تاومـسلا ». نیـضرالا و  یف  نمل 

یلهد یمالسا و  یبرع و  ملاع  زکرم  رصم  رطق  همـصاع  هرهاق  يهنیدم  ناریا و  سدقم  روشک  يهمـصاع  اط  ضرا  برع و  قارع  هللا  هنیدم 
یللملانیب تافوقوم  يهرئام  عاستا  مهدزیس : فده  ناتسناغفا . يهمـصاع  لباک و  ناتـسکاپ و  يهمـصاع  یچارک  ناتـسودنه و  يهمـصاع 

دقرم برق  رد  یلعا و  ماقم  راونا  رپ  راوج  رد  یللملانیب  راثآ  يهظفحم  يانب  مهدراهچ : فدـه  اکع . جرم  لمرک و  لـبج  هنماد  رد  یئاـهب 
یلوا يهطقن  مرح  رونم  دـقرم  يانب  مهدزناپ : فدـه  ایلع . كرابم  يهقرو  ءاهب  دیهـش  نضغ  نب  رهطا  نسیمر  ءاهب و  لها  متاخ  ءاهبلا  هیقب 

لاخ نبا  یلوا و  هطقن  ما  يربک  يهردخم  مظعا و  مسا  مدق و  لامج  دجام  دلاو  نفدم  نییعت  مهدزناش : فده  زاریـش . يهبیط  يهنیدـم  رد 
رد ناوضر  غاب  کلمت  مهدـفه : فدـه  هللا . هنیدـم  رد  مظعا  تیب  راوج  رد  نایئاهب  دـیواج  ناتـسلگ  هب  نانآ  سمر  لاقتنا  ترـضح و  نآ 

ترـضح نآ  سبحم  زیربت و  يهنیدم  رد  نایب  يهطقن  دهـشم  نارهت و  يهنیدم  رد  نمحر  لامج  ربکا  نحب  رقم  لحم و  عایتبا  هللا و  ۀـنیدم 
رد لفحم  کی  تسیب و  مزلتـسم  هک  ربارب  راهچ  زا  شیب  هب  یناحور  يزکرم  لفاحم  يهدـع  دـیئزت  مهدـجه : فدـه  رد . دـیدش  لـبج  رد 

اقیرفآ 3 و ایسآ 9 ، اپورا 15 ، اکیرمآ 21 ، رارق ، نیدب  ررقم ، ربارب  تفه  هب  یلم  سدق  رئاطخ  دادعت  دیئزت  مهدزون : فده  اکیرمآ . يهراق 
ندـم مصاوخ و  زا  کی  ره  رد  یلم  تافوقوم  سیـسأت  یئاهب و  یلم  يهمانماظن  یـساسا و  نوناق  نیودـت  متـسیب : فدـه  دیدج 1 . دنالز 

هب هتـشگ  لیجـست  امـسر  لاح  هب  ات  هک  یناحور  يزکرم  لفاحم  ددع  دیئزت  مکی : تسیب و  فده  هروکذم . هعبات  میلاقا  هلقتـسم و  کلامم 
یلم یتاعوبطم  هسـسؤم  شـش  سیـسأت  مود : تسیب و  فده  اـیلارتسا 1 . اقیرفآ 3 و  اپورا 13  اـکیرمآ 21 ، رارق ، نیدـب  ربارب ، زا 5  سیب 

رد نارقا  نمحرلا  راما  فک  اترـشا  موس : تسیب و  فدـه  اقیرفآ 1 . اکیرما 1 ، ایسآ 2 ، اپورا 2 ، رارق  نیدـب  ملاع  يهراق  راهچ  رد  یئاـهب 
قارع و ناریا و  نایئاهب  یلم  یناـحور  لـفاحم  ياههبعـش  سیـسأت  مراـهچ : تسیب و  فدـه  یلحم . یلم و  یناـحور  لـفاحم  تایـصوصخ 

تسیب فده  ناریا . يهمصاع  رد  یئاهب  یلم  يهعبطم  سیـسأت  مشـش : تسیب و  فده  سدق . ضرع  رد  ادنک  ناملآ و  ایلارتسا و  ایناتیرب و 
زا روشک  ود  دـنبوسحم و  يوروش  ریهاـمج  هحفـص 610 ] داـحتا [  يارجا  زا  هک  تیروهمج  هدزاـی  مامـضنا  ناـکما  تروص  رد  متفه : و 

نـشج تبـسانم  هب  ناوضر  غاب  راوج  رد  یئاهب  یناهج  يهرگنک  داـقعنا  متـشه : تسیب و  و  یهلا . رما  يرادا  مظن  رئادـب  اـپورا  ياـهروشک 
هحفص 614 ] [ . ] 357  ] یهبا سدقا  لامج  يرهج  توعد  لاس  نیمدص 

لدعلا تیب  ششوپ  تحت  یناسون  يرادا و  نامزاس  شرتسگ 
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هراشا

رایسب تهابش  مه  نآ  یناحور  تاجرد  تیحیسم ، نیئآ  تالیکشت  نامزاس و  هب  يدایز  تهابش  تیئاهب  نیئآ  تالیکشت  يرادا و  نامزاس 
Vun - Hammer رماـه  نوـف  دراد ...« : دـناکیدزن -  رایـسب  مه  هب  ود  نیا  هک  هیلیعمـسا - »  » و يرنوساـمارف »  » تاـجرد هب  یکیدزن 

نامزاس رد  هناگهس  بتارم  : » دسیونیم دشابیم  « Geschich der assassicn  » نابز هب  نآ  ناونع  هک  هیلیعمسا  باتک  يهدنـسیون 
نایحابص هقرف  هک  ار  یتشحو  بعر و  رماه » نوف  « » يدتبم  » ناناوج هفرح و  نیا  نادرگاش  نایانب و  دیتاسا -  رب  تسا  لمتشم  دازآ و  نایانب 

ریبک بالقنا  رد  اهنوسامارف  تایلمع  هب  هیبشت  دـندوب  هدروآ  دوجوب  ماش  قارع و  ناریا ، رـسارس  رد  مین  نرق و  کـی  تدـم  رد  هیلیعمـسا  و 
حیسم و نید  تالیکشت  نامزاس و  هب  يدایز  یگدننام  یئاهب ، نیئآ  یبهذم  تالیکشت  نامزاس و  : » دوش هسیاقم  [ . 358 ...« ] هدومن هسنارف 

اهنآ مادک  ره  فیاظو  نایعاد و  تاجرد  دراد ... هیلیعامسا ، بهذم  یناحور  تاجرد  هب  یکیدزن  رایسب  تهابـش  زین  نآ  یناحور  تاجرد 
دارفا سأر و  رد  پاپ »  » ای گرزب » داتسا   » دننام يدرف  یتالیکـشت  نینچ  رد  [ . 359 « ] دراد هیلیعامـسا  تاجرد  هب  یگدننام  زین  تیئاهب  رد 

يرتـمک تـیمها  زا  هـک  دنایئاهرهـش  رد  اـسیلک ) نایحیـسم  دـننام  اـی   ) ریغـص لدـعلاتیب »  » سأر رد  ءاـبحا »  » اـی ناشیــشک ، دـننام  رگید 
درف ره  دنایصاخ و  تاررقم  تاروتسد و  وریپ  هیلیعامـسا -  ای  يرنوسامارف  دننام  ماقم -  تیمها و  رظن  زا  نایعاد -  ناغلبم و  دنرادروخرب 

هب ینیـشناج  هک  يدنفا » یقوش   » زا دـعب  تاماظن  نیمه  قبط  دـشابیم . دوخ  زا  رتالاب  تاجرد  رد  دارفا  ای  درف  رماوا  تعاطا  زا  ریزگان  غلبم 
دوشیم . هرادا  مظعا » لدعلاتیب  يدایا   » رظن ریز  يرگیئاهب  تالیکشت  نامزاس و  هتشادن ، دنزرف  نادقف  تلع 

هعبات لفاحم  مظعا و  لدعلاتیب  يهفیظو 

باتک رد  هک  هللاءاهب  تاروتـسد  ياـنبم  رب  ناـیئاهب  فلتخم  روما  يارجا  تهج  اهناتـسرهش  رد  نآ  رتکچوک  لـفاحم  و  مظعا » لدـعلاتیب  »
، تسا هداد  روتسد  نایئاهب  هب  ادخ  : » دیوگیم باتک  نیا  رد  هللاءاهب  دمآ . هحفص 615 ] دوجو [  هب  تسا  نایئاهب  سدقم  باتک  سدقا - » »
ره دنیآ ، مه  درگ  ءاهب »  » فورح يهرامش  هب  یئاضعا  گرزب ، لفحم  نآ  رد  دنهد  رارق  لدعلاتیب »  » مان هب  یگرزب  لفحم  رهش  ره  رد  هک 

دارفا نیا  روضح  تسین . یکاب  دش ، رتشیب  ءاهب »  » فورح يهرامـش  زا  رگا  دادـعت  نیا  تسا و  رتهب  دـشاب ، رتشیب  نآ  ياضعا  يهرامـش  هچ 
نانیما لدعلاتیب  ياضعا  ورنیا  زا  دننیبیمن ، نارگید  هک  دننیبیم  یئاهزیچ  اهنآ  تسادخ . رـضحم  رد  اهنآ  روضح  دننام  سلجم ، نآ  رد 

، تسا راتخم  مدرم و  حالـص  هب  هچنآ  و  دـننکیم ، تروشم  ناگدـنب  حـلاصم  رد  مه  اب  هک  دـننیمز ، رد  وا  نالیکو  مدرم و  نایم  رد  ادـخ 
هک دـشاب ، هتـشاد  تسایر  تراظن و  نآ  ياضعا  رب  دـیاب  هللارما » یلو   » مان هب  هللاءاهب »  » لسن زا  رفن  کـی  لدـعلاتیب  رد  دـننکیم ». راـیتخا 

تـسا هدـیمان  لدـعلاتیب »  » ار اهناتـسرهش  رد  یئاهب  لفاحم  يهمه  هللاءاهب  هچرگا  تسا . بجاو  نایئاهب  يهمه  رب  وا  ياـهنامرف  زا  تعاـطا 
زکرم رد  لفاحم و  همه  نآ  سأر  رد  هک  ار  گرزب  لفحم  اهنت  هدیمان و  اهناتسرهش  لفاحم  ار  اهنآ  یقوش  زا  دعب  هژیو  هب  وا  نانیشناج  یلو 

فیاظو هب  هدرک  شرافـس  ار  نایئاهب  گرزب  لفاحم  هللاءاهب  هچرگ  دـناهدناوخ  مظعا  لدـعلاتیب  مان  هب  دراد ، رارق  اکع »  » رهـش رد  تیئاهب 
تیدوجوم ماجسنا  یقوش  زا  دعب  هدش و  هدناوخ  مظعا » لدعلاتیب   » مان هب  هک  تیئاهب ، يدایا  یمومع  عمجم  یلو  تسا ، هدومن  هراشا  اهنآ 

ار یـسک  ینیـشناج  يارب  دوب و  دنزرف  دقاف  يدنفا  یقوش  نوچ  تسا . هدرک  باجیا  یقوش  زا  دعب  ءاهب  نیئآ  عاضوا ، ترورـض  تسا  هتفای 
هب ار  نآ  درک و  داـجیا  ار  نآ  يهیاـپ  ینعی  مظعا  لدـعلاتیب » نینج   » وا لوـق  هب  اـی  دوـمن و  حرطم  ار  مظعا » لدـعلاتیب   » سیـسأت هتـشادن 

يدنفا یقوش  هک  یطئارـش  اریز  دندرک . زاغآ  تفلاخم  نآ  اب  یئاهب  ناغلبم  يدایا و  زا  یـضعب  یلو  [ 360 . ] داد عالطا  یئاهب  نارس  يهمه 
ینعی هللارما » یلو   » دـیاب دوب ، هتفگ  ایاصو  حاولا  رد  ءاهبلادـبع  درکیمن : قیبطت  دروم  نآ  رد  ءاهبلادـبع  يایاصو  اـب  درک ، داـجیا  نآ  يارب 

زا نت  تشه  لدـعلاتیب  نآ  رد  دـیاب  دـنک و  نییعت  دـش  هدـیمان  یناث » یلو   » هک ار  دوخ  نیـشناج  صوصخم ، همانتیـصو  کی  رد  یقوش 
عمجم نیا  مان  ءاهبلادـبع  دـشابیم . یناث » رما  یلو   » يهدـهع هب  رفن  تشه  نآ  تسایر  دـننک و  باختنا  یئاـهب  لوا  هجرد  لاـجر  لاـجر و 
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لدعلاتیب  » لیکـشت هرابرد  ار  دوخ  تایرظن  یئابر  یقوش  هک  هعفد  نیلوا  [ . 361  ] دوب دهاوخ  مظعا » لدعلا  هحفص 616 ] تیب [   » ار یلاع 
لیکشت یتاسیسأت  دمآرب  ددص  رد  هکلب  ات  تفگن . ینخس  شدوخ  صخش  يارب  هژیو  هب  ینیشناج  دح  زا  ناونع  چیه  هب  درک  مالعا  مظعا »

زا دوب ، روکذ  دنزرف  دقاف  هک  يدنفا  یقوش  يارب  لدـعلاتیب  سیـسأت  دـناوخ . دـیدش  فیلکت  ار  نآ  هدوب و  لدـعلاتیب  نامه  هک  دـهد - 
« يرغـص لدـعلاتیب  دراد  دوجو  زین  يرتکچوک  یعرف  ياهدـعلاتیب  مظعا  لدـعلاتیب  رب  هوالع  تفریم . رامـش  هب  تیمها  لوا  ياهجرد 

اهناتـسرهش لفاحم  دنوشیم . باختنا  ناتـسرهش  لفاحم  نایم  زا  دنراد ، تیزکرم  اهناتـسرهش  لفاحم  هب  تبـسن  هک  اهنآ  ءاضعا  دنمانیم و 
لیکشت گرزب  ياهشخب  رد  اهناتسرهش و  رد  هک  دنناوخیم ، يدلب » يرهش و  لفاحم   » مان هب  ار  اهنآ  دنراد و  رارق  تیمها  موس  هجرد  رد 

. دنراد تراظن  تسایر و  رتنیئاپ  لفاحم  رب  دنوشیم و  هدیزگرب  غلاب  يرهش و  نایئاهب  زا  هک  رفن  هن  اهلفحم  نیا  ءاضعا  يهرامش  دندشیم 
دنیآیم و درگ  اهنآ  رد  لحم  هیرق و  ناگرزب  هدش و  لیکـشت  اهرهـش  کچوک  ياههلحم  اههیرق و  رد  هک  دنتـسه  مه  یکچوک  ياهلفحم 

لیکشت زا  شیپ  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دیاب  اجنیا  رد  دناتیمها . مراهچ  يهجرد  رد  اهلفحم  نیا  دنزادرپیم . رظن  لدابت  هب  لئاسم  رد 
رد دوخ  فالتخا  لح  رد  نایئاهب  دمآیم . رامـشب  نایئاهب  زکرم  نیرتگرزب  ناونع  هب  راکذالا » قرـشم  « » يدنفا یقوش   » طسوت لدعلاتیب » »
ره رد  تقیقح  رد  دـنیامنیم و  يرود  ادـج  یتلود  یئاضق و  تاماقم  هب  عوجر  زا  دـننکیم و  هعجارم  اهلفحم  نیا  هب  دنـشاب  هک  اـجک  ره 

روتـسد نوناـق و  ره  هب  ار  دوـخ  لـفاحم  تاروتـسد  هدرک و  لالقتـسا  لاـح  نیح  رد  یگناـگیب  ساـسحا  دنـشاب . هک  ياهطقن  ره  روـشک و 
دنهدیم . حیجرت  یلحم  تاماقم 

اهلدعلاتیب جراخم  نیمأت 

دارفا کمک  و  ددرگیم ، نیمأت  دوشیم ، هتخادرپ  نایئاهب  ناهانگ  مرج و  زا  هک  یئاـههرافک  اـههید و  قیرط  زا  لدـعلاتیب  دـمآرد  ارهاـظ 
الط و لاقثم  لوا 9  راب  يارب  راکهزب  یئاهب  ره  هک  تسا  بیترت  نیدب  هید  تخادرپ  يهوحن  دـهدیم . لیکـشت  ار  نآ  یلـصا  مهـس  لومتم 

نیمأت ار  لدعلاتیب »  » جراخم هقرفتم  دـئاوع  رگید  تافوقوم و  اهدـمآرد  هنوگ  نیا  رب  هوالع  دـهد . همیرج  ار  نآ  ربارب  ود  دـعب  هعفد  يارب 
هحفص 617 ] دنکیم [ .

یئاهب هقرف  صاخ  تاحالطصا 

دوخ ات  دنک  باجیا  تحلـصم  هک  یعقاوم  رد  رگم  دننکیم ، یفخم  ار  دوخ  شیک  دنرادیم و  ناهنپ  ار  دوخ  نید  مان  دنناوتیم  ات  نایئاهب 
دنیوگیم نخـس  تاحالطـصا  نآ  اـب  نارگید  ناـیم  رد  هک  تسا  جـیار  یتاحالطـصا  زومر و  ناـیئاهب  ناـیم  ور  نیا  زا  دـنیامن . یفرعم  ار 

هحفص 619 ] دیوگب [ . رگید  نوسامارف  هب  ار  اهزیچ  زا  یلیخ  دناوتیم  اهتسد  تاکرح  هلیسو  هب  يرنوسامارف  وضع  کی  دینک : هسیاقم 

اهنوسامون تیلاعف  زکرم  نیرتگرزب  ای  مظعا  لدعلاتیب 

اهنوسامون تیلاعف  زکرم  نیرتگرزب  ای  مظعا  لدعلاتیب 

هراشا

مظعا لدعلاتیب  هدش  موقرم  لبق  تاحفص  رد  هک  هکرابم  صوصن  هرقف  لولدم 12  دافم و  قباطم  مظعا  لدعلاتیب  تیعقوم  تیمها و  - 1
صاخـشا دارفا و  يرادا و  مظن  تاسـسؤم  تالیکـشت و  هیلک  قوفام  هک  تسا  یئاهب  هسردقم  تناید »  » يرادا مظن  نیکر  نکر  نیرتگرزب 

تمـصع تسارح و  اهبلا و  سدـقا  لامج  تنایـص  ظفح و  تحت  رد  تسا و  مزال  بجاو و  ءانثتـسا  نودـب  همه  رب  شرماوا  تعاطا  هدوب و 
رد نیناوق  عضو  فلا : مظعا  لدعلاتیب  تارایتخا  - 2 تسا . هللادنع  نم  دنهد  رارق  هچنآ  هدوب و  اطخ  زا  نوصم  یلعا و  ترـضح  زا  ضیاف 
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يارب تسا  روما  لک  عجرم  هیف ج : فلتخم  لئاسم  همهبم و  روما  هلکـشم و  لـئاسم  عیمج  لـح  تاداـبع ب : ءانثتـساب  هصوصنم  ریغ  دراوم 
رضاح لاح  رد  مظعا  لدعلاتیب  ءاضعا  طئارش  - 3 دنیامرفیم . لمع  دنناد  حالص  هچنآ  یهلا  رما  تفرشیپ  یئاهب و  یناهج  هعماج  تیاده 

هب عجار  دناوتیم  دـنادب  حالـص  دوخ  مظعا  لدـعلاتیب  عقوم  ره  سیال ) داد  زا  ناو   ) هیهلا هکرابم  هزاجا  بجوم  هب  یلو  دنـشابیم  رفن  هن 
نییعت و مظعا  لدعلاتیب  هرود  تدم  هکرابم  صوصن  رد  نوچ  مظعا  لدعلاتیب  هرود  تدـم  - 4 [ . 362  ] دنیامرف رداص  رارق  اضعا  دایزا 

لحم - 5 [ . 363  ] دیامرفیم نیعم  ار  هرود  تدم  دنادب  حالـص  روط  ره  هک  تسا  مظع  لدعلاتیب  دوخ  رارق  هب  هرود  تدم  هدشن  حیرـصت 
ترضح هسدقم  هقارم  لوح  رد  لمرک  سدقم  هوک  هنماد  رد  افیح  رهش  رد  یلعا  ترضح  سدقم  ماقم  راوج  رد  مظعا  لدعلاتیب  لیکـشت 

[ . 364  ] مظعا لدعلاتیب  رقم  تهج  یصوصخم  نامتخاس  داجیا  ات  العف  هک  دشابیم  رهطال  هللا  نضحم  اهبلادبع و  ترضح  ماو  ایلع  هقرو 
هحفص هللارما و [  یلو  ترـضح  هلاسهد  هعیمـض  هشقن  مامتا  زا  سپ  مظعا  لدعلاتیب  هرود  نیلوا  حیـضوت : مظعا  لدعلاتیب  لوا  هرود  - 6

هللاءاهب مهیلع  هللارما  يدایا  ترـضح  هللجم  تئیه  توعد  هب  انب  ندنل  رد  هللاءاهب  ترـضح  یلع  رما  راهظا  يونثم  نشج  داقعنا  زا  لبق  [ 620
ماقم راوج  رد  سدقا  ضرا  رد  ناوضر 1963  دیع  رد  تشاد  دوجو  توعد  خیرات  هک  یلم  یناحور  سدـقم  لفحم  مرتحم 56  ياضعا  زا 

رفن ( 9  ) هن یئاهب  باـختنا  هدـعاق  قباـطم  یئاـهب  یناـهج  هعماـج  لاـجر  نیب  زا  هدرک  عاـمتجا  ءاهبلادـبع  ترـضح  كراـبم  تیب  رد  یلعا 
یلع بانج  تاکل 2 - زلراچ  بانج  - 1 دندرک . باختنا  مظعا  لدعلاتیب  تیوضع  خماش  ماقم  هب  ار  لیذ  یماسالا  ۀلطفم  نایاقآ  تارضح 

سناچ 8- ویه  باـنج  نمفوه 7 - دـیوید  بانج  میکح 6 - هللافلطل  باـنج  لیهـس 5 - نایا  بانج  نیلواکاروپ 4 - بانج  یناوجخن 3 -
هرود - 7 دش . نییعت  لاس  جـنپ  مظعا  لدـعلاتیب  دادرارق  قبط  هرود  نیا  تدـم  مظعا و  حـتف  دنمـشوه  بانج  نوسبیگ 9 - سومیا  باـنج 

خیرات رد  ملاع  رـسارس  رد  دوجوم  یلم  یناحور  سدـقم  لـفحم  همرتحم 81  ياضعا  زا  مظعا  لدـعلاتیب  توعد  قباـطم  لدـعلاتیب  مود 
یناهج هعماج  لاجر  نایم  زا  ار  لیذ  یماسالا  ۀلـصفم  نایاقآ  تارـضح  هدرک  عامتجا  سدقا  ضرا  رد  هنس 1968  ناوضر  دیع  رد  توعد 

[ . 365  ] دندرک باختنا  مظعا  لدعلاتیب  مود  هرود  تیوضع  هب  یئاهب 

مظعا لدعلاتیب  ياهطختسد 

قبط هیلم  هیناحور  لفاحم  ءاضعا  موی  نآ  رد  دیدرگ و  باختنا  عیدب  خـیرات  هنـس 120  ناوضر  دیع  لوا  موی  راب  نیتسخن  مظعا  لدعلاتیب 
لیلج لیکا  نیا  هللاءاهب  ترـضح  یناهج  ینینج  هعماج  مظعا  سارح  هللارما  يدایا  تارـضح  توعد  هب  ءاهبلادـبع  ترـضح  يایاصو  حاولا 

نیا رب  هـیلع  هحفـص 621 ] الکوتم [  هللارمال و  اعابتا  مظعا  لدـعلاتیب  ءاضعا  اـم  اذـهل  عیدـب  مظن  هعیلط  لـصا و  هک  ار  یئاـهب  يرادا  مظن 
 - سناپ ویه  میهنیم . رهم  هحـص و  دـهدیم  لیکـشت  ار  مظعا  لدـعلاتیب  یـساسا  نوناـق  اـعم  همیمـض  هماـنماظن  مامـضنا  هب  هک  هماـننایب 
رد تاکلو . زلراچ  لپمـس -  نایا  حور -  دیوید  یناوجخن -  یلع  نیلواکاروپ -  نامف -  دیوید  نوسبیگ -  سامیا  مظعا -  حـتف  دنمـشوه 

ءاضما هب  يدالیم  ربماون 1972  هام  مشـش  تسیب و  اب  قباطم  عیدب  خـیرات  هن  تسیب و  دـصکی و  لوقلا  رهـش  مراهچ  رد  افیح  هرونم  هنیدـم 
بانج لیهـس 5 - نایا  بانج  مظعا 4 - حـتف  دنمـشوه  بانج  یناوجخن 3 - یلع  باـنج  نوسبیگ 2 - سومیا  باـنج  - 1 [ . 366  ] دیسر

هب يرگید  صخش  [ . 367  ] ههو دیوید  بانج  سناچ 9 - ویه  بانج  نیلواکاروپ 8 - بانج  نمفوه 7 - دیوید  بانج  تاکلو 6 - زلراچ 
انمـض دناهدومرف و  لزان  باب )!! يهویـش  هب  یبرع   ) یبرع تالمج  هدناوخ و  نایئاهب  ربهر  هللاءاهب  ار  دوخ  يزنودنا  رد  یناعم  دیـشمج  مان 

... ] دـبای يرتشیب  تینیع  تیئاهب  دروم  رد  دـسریم ، يرب  غاـب  نیا  زا  مد  ره  قادـصم : اـت  دـناهتفر  جارعم »  » هب هیوـناژ 1966  رخآ  بش  رد 
خروم عینم  طختسد  همجرت  همیمض  مظعا 3 - لدعلاتیب  ياهطختسد  ( 2  ) 4  - 128  - 2 م ش -  يا -  نیرواشم  هلیلج  تئیه  هحفص 622 ]
یماسا هلیسو  نیدب  یئاهب . زیزع  ناتـسود  ياهراق  نیرواشم  هناگهدزای  ياهتئیه  زا  کی  ره  قطانم  دودح  نییعت  عوضوم  نوج 1968   24

هب الیذ  دنشابیم  هللارما  تنایص  غلبت و  هریطخ  هفیظو  رادهدهع  دناهدیدرگ و  باصتنا  ياهراق  نیرواشم  تئیه  نیلوا  تمـس  هب  هک  یـسوفن 
تمـسق لوسکم  مایلیو  و  ینادیک -  دمحم  قودنـص ) نیما   - ) یناکدرا نسح  نابانج  اقیرفا  یبرغ  لامـش  تمـسق  مناسریم . امـش  عالطا 
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تمـسق قودنـص ) نیما   ) يدزی زیزع  يردنمـس -  يدهم  يربص -  لبوزیا  لوا -  رویرانولک  وریپا -  رلوا  نابانج  اقیرفا  یقرـش  يزکرم و 
یلامش اکیرما  تمسق  درون  هیهب  ( قودنص نیما  ( ) قودنص نیما   - ) مظعا حتف  نادیـش  اپاایه -  یج  رابـصاس -  یـس و  نابانج  اقیرفا  نونج 

سومترآ وتاناروبود -  نمراک  ناـبانج  يزکرم  اـکیرما  تمـسق  قودنـص ) نیما   - ) ورتاـنوا يربیم -  سناروف  رنیدراـگ -  دـیول  ناـبانج 
دلانود قودنص - ) نیما   - ) رابنا درپوه  ساتـسوک -  سـشآ  نابانج  یبونج  ياکیرما  تمـسق  قودنـص ) نیما   - ) نروبـسا درفلآ  پمال - 

رهچونم قودنص ) نیما  ( ) قودنص نیما   ) ینامحر يداه  یـسمخ -  دوعـسم  یگنهرف -  حیـسم  رتکد  نابانج  یبرغ  يایـسآ  تمـسق  لزتیو 
یلش قودنص ) نیما   - ) نامیپ محرادخ  گنوئل -  یک  ناپ  نابانج -  یقرـش  یبونج  يایـسآ  تمـسق  ناودوسا  ورین  ناراکنـس  روپناملس - 

هحفـص 623] ایلارتسا [  تمـسق  وگیناماس  تنـسیو  قودنـص - ) نیما   - ) يزاتمم هللاحور  نابانج  یقرـش  لامـش  يایـسآ  تمـسق  ماردناس 
نیما  - ) یبارف یترود  مناخ  لاتنمولب -  کیرا  نابانج  اپورا  تمسق  قودنص ) نیما   - ) زکرپ املت  دووراه -  دراوه  یئالع -  لیهس  نابانج 
هقطنم اـقیرفآ 1 - تسا . ریز  حرـش  هب  تسا  هدـش  نییعت  ياهراـق  نیرواـشم  تیه  تهج  هک  یحاون  نود  تمـسق  هزوج  سیئول  قودـنص )

دح نیا  دـشابیم ، هیرجین  ریازجلا و  سنوت ، ياهروشک  نینچمه  اقیرفا و  یبرغ  لامـش  نمـضتم  هیحاـن  نیا  یئاـیفارغج  دـح  یبرغ  لاـمش 
یبرغ زکرم  اقیرفا  برغ  اقیرفا -  یبرغ  لامش  اقیرفا -  لامش  دوشیم . لماش  مه  ار  لیذ  ياهروشک  هیلم  هیناحور  لفاحم  ياهتیلاعف  هقطنم 

ياهتیلاعف هقطنم  دح  نیا  تسا . اقیرفآ  یقرش  لامش  قرش و  زکرم و  نمضتم  هیحان  نیا  یئایفارغج  دح  یقرـش  يزکرم و  هقطنم  اقیرفا 2 -
زکرم ادـناگوی و  اینازنات -  اقیرفا  یقرـش  لامـش  اینک -  نورماک -  يروهمج  ددرگیم . لماش  مه  ار  لیذ  ياهروشک  هیلم  هیناحور  لفاحم 

 - الوگنآ ياهروشک  نینچ  مه  اقیرفآ و  بونج  یبونج و  یحاون  زا  تسترابع  هیحان  نیا  یئایفارغج  دح  اقیرفآ )  ) یبونج هقطنم  اقیرفا 3 -
: ددرگیم لماش  ار  لیذ  ياهروشک  یلم  هیناحور  لفاحم  ياهتیلاعف  هقطنم  دـح  نیا  دـنه . سونایقا  ریازج  کـیبمازوم  يوـالام -  اـیبماز - 

دح یلامش  هقطنم  اکیرمآ 1 - ایبماز  کیبمازوم -  وتوسوا و  دنلبزاوس -  اقیرفا -  برغ  بونج و  يزکرم -  اقیرفا  بونج  دـنه -  سونایقا 
ار لیذ  ياهروشک  هیلم  هیناحور  لفاحم  ياهتیلاعف  هقطنم  دـح  نیا  وکیزکم -  نودـب  یلامـش  ياکیرمآ  زا  تسترابع  هیحان  نیا  ییایفارغج 

رئازج وکیزکم و  روشک  نمـضتم  هیحان  نیا  یئاـیفارغج  دـح  يزکرم  هقطنم  هدـحتم 2 - تالایا  اداناک -  اکـسالآ -  ددرگیم . لـماش  مه 
اکیئاماج سارودنه -  یتیئاه -  الامتاوگ -  وداولسلا -  نکینیمود -  يروهمج  ابوک -  اکیراتـسوک -  زیلی -  لیذ  ياهروشک  و  بیئراک - 

هیحان نیا  یئایفارغج  دـح  یبرغ  هقطنم  اماناپ 3 - اوگاراـکین -  وکیزکم -  نیجریو -  دراو و  ادـنیو  دراو  ریازجلا  هحفص 624 ] عمجم [  - 
 - نیتناژرآ ددرگیم . لـماش  مه  ار  لـیذ  ياـهروشک  هیلم  هیناـحور  لـفاحم  ياـهتیلاعف  هقطنم  دـح  نیا  تسا -  یبونج  ياـکیرمآ  لـماش 

هیحان نیا  یئایفارغج  دح  یبرغ  هقطنم  ایـسآ 1 - الئوزنو  يوگورا -  ورپ -  يرگارپ -  روداوکا -  ایبمولک -  یلیـش -  لـیزارب -  يویلوب - 
تمـسق نالیـس  ناتـسبرع -  ددرگیم : لماش  مه  ار  لیذ  ياهروشک  یلم  هیناحور  لفاحم  و  دـشابیم ، همرب  برغ  یبرغ و  يایـسآ  لـماش 

هیحان نیا  یئایفارغج  دح  یقرش  بونج  هقطنم  هیکرت 2 - میکیس -  ناریا -  ناتسکاپ -  قارع -  ناتـسودنه -  ناتـسبرع -  یبونج  یقرش و 
ار لیذ  ياهروشک  یلم  هیناحور  لفاحم  ياهتیلاعف  هقطنم  نیا  دشابیم ، همرب  روشک  نینچمه  قرش و  تمسق  ایـسآ و  یقرـش  بونج  لماش 

هیحان نیا  یئایفارغج  دح  یقرش  لامـش  هقطنم  مانتیو 3 - دـنلیات -  ایزیلام -  سوئـال -  يزنودـنا -  همرب -  یئنورب -  ددرگیم : لـماش  مه 
لحاوس هرک -  ددرگیم : لماش  مه  ار  لیذ  ياهروشک  یلم  هیناحور  لفاحم  ياهتیلاعف  هقطنم  دح  نیا  تسا -  ایسآ  یقرش  لامش  نمـضتم 
هیناحور لفاحم  ياهتیلاعف  هقطنم  دح  نیا  تسا -  ایلارتسا  هیحان  نیا  یئایفارغج  دح  ایلارتسا  ناویات  نیپیلیف -  ریئازج  ایـسآ -  یقرـش  لامش 

 - مارآ سوناـیقا  بوـنج  دـنلیزوین -  یئاواـه -  رئازج  سیلاو -  تربـلیژ  رئازج  اـیلارتسا -  ددرگیم : لـماش  مه  ار  لـیذ  ياـهروشک  هیلم 
لامـش يایرد  رئازج  نینچ  مه  هنارتیدـم و  رئازج  یئاپورا و  کلامم  لماش  هیحاـن  نیا  یئاـیفارغج  دـح  اـپورا  مارآ  سوناـیقا  یبرغ  بونج 

 - کـیژلب شیرطا -  هحفـص 625 ] ددرگیم [ : لماش  مه  ار  لیذ  ياهروشک  هیلم  هیناحور -  لفاحم  ياـهتیلاعف  هقطنم  دـح  نیا  دـشابیم 
سیوس دـئوس -  ایناپـسا -  لاقترپ -  ژورن -  دـنله  كروبمازکول -  اـیلاطیا -  ناـملآ -  هسنارف -  دـنالنف -  كراـمناد -  اـیناطیرب -  رئازج 

هحفص 627 ] [ . ] 368]
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یلم یناحور  روش  نمجنا  يالکو  باختنا  هقیرط 

دـص و کی  یلم  یناحور  روش  نمجیا  ناگدـنیامن  هدـع  رـضاح  لاح  رد  مظعا  لدـعلاتیب  بیوصت  قبط  ناریا  ناـیئاهب  ترثک  هب  رظن  - 1
ناریا سدقم  روشک  قباطم 1349  عیدب  هنس 127  زا  مظعا  لدعلاتیب  هزاجا  اب  ناریا  یلم  لفحم  - 2 دحاو .) هن   ) دشابیم رفن  کی  داتفه و 
تفه تصـش و  یماسا  لماش  یئاـهب  يرادا  مظن  لوصا  مهدزیـس  لـصف  کـنیا  هدومن  میـسقت  تمـسق  تفه  تصـش و  هب  يرما  ظاـحل  زا 
يارب هک  هدش  میسقت  تمسق  هب 67  يرما  ظاحل  زا  ناریا  سدـقم  روشک  - 1 دوشیم . لقن  انیع  اهتمسق  زکارم  فئاظو  دودح  تمـسق و 

هب يرما  تمـسق  ءامسا 67  - 2 هتفای . هیمـست  تمـسق  زکرم  یناحور  لـفحم  هب  هطقن  نآ  یناـحور  لـفحم  هتـشگ  نیعم  يزکرم  مادـک  ره 
-8 کشمیدنا ، - 7 دابآریما ، - 6 ناهفصا ، - 5 رهشایرآ ، - 4 كارا ، - 3 هدابآ ، - 2 نادابآ ، - 1 تسا : ریز  رارق  هب  یجهت  فورح  بـیترت 
زیربت 18- - 17 شیرجت ، دنجریب 16 - ریشمنهب 15 - - 14 سابعردنب ، - 13 هاشردنب ، - 12 درونجب ، - 11 رسلباب ، - 10 لباب ، - 9 زاوها ،

تمسق - 26 تشر ، - 25 سورد ، - 24 قالشق ، هرد  - 23 هیدواد ، - 22 رهشمرخ ، - 21 دابآمرخ ، - 20 سولاچ ، - 19 ناهفصا ، يافلج 
-35 ناتسیس ، - 34 جدننس ، - 33 رسگنس ، - 32 يراس ، - 31 ناجنز ، - 30 هدنگرز ، - 29 نادهاز ، - 28 ناجنسفر ، - 27 هیئاضر ، يرما 
، سراپ نارهط  - 42 نارهط ، - 41 هحفص 628 ] زاریـش [  - 40 راوسهش ، - 39 ارآرهش ، - 38 دورهاش ، - 37 یهاش ، - 36 برغ ، دابآهاش 
-52 هاشنامرک ، - 51 نامرک ، - 50 جرک ، - 49 ناشاک ، - 48 کهلق ، - 47 نیوزق ، - 46 دابآسابع ، - 45 ون ، نارهط  - 44 ارسنارهط ، - 43
-61 بآودنایم ، - 60 دابآرهم ، - 59 داباهم ، - 58 دهشم ، - 57 تشدورم ، - 56 هغارم ، - 55 ناگرگ ، - 54 سواک ، دبنگ  - 53 كالک ،

قبط هللاروما  یلاو  ترضح  - 11 [ . 369  ] دابآفسوی - 67 دزی ، - 66 نادمه ، - 65 روباشین ، - 64 زیرین ، - 63 دابآفجن ، - 62 کمران ،
زا رخالفاشدرف  بانج  - 1 دندیزگرب : يدایا  تمس  هب  زین  ار  لیذ  يانمالا  هفصفم  صاخـشا  تفه  هیروف 1952  خروم  یفارگلت  عینم  عیقوت 

تربلآ رتکد  بانج  ناریا 5 - زا  یئالع  هللاعاعش  بانج  ناریا 4 - زا  مداخ  هللارکذ  بانج  اکیرمآ 3 - زا  ورت  نیراک  مناخراکرس  اداناک 2 -
عینص عیقوت  بجوم  هب  هللارما  یلو  ترضح  ایلارتسا 12 - زا  نادارالک  مناخراکرس  اقیرفآ 7 - زا  نانب  یسوم  بانج  ناملآ 6 - زا  لگشلوم 

ریز حرش  هب  نانآ  یماسا  هک  دندومرف  باختنا  هدیزگرب  مادخ  هللارما و  يدایا  راختفارپ  تمس  هب  زین  ار  رگید  رفن  تشه  ربتکا 1957  خروم 
باصتنا هیمست و  زترابر  ناج  بانج  زرس 3 - زمایلیو  بانج  اگنیلوا 2 - كانیا  بانج  یبونج 1 - یبرغ و  اقیرفآ  زا  هحفص 629 ] تسا [ :
صاخشا رفن  هدزاود  ربماسد 1951  خروم 24  یفارگلت  عینم  عیقوت  قبط  هللارما  یلو  ترضح  هللارما  یلو  ترضح  هرود  رد  يدایا  تارـضح 

لوسکام 2- دـنل  رداس  بانج  - 1 لیئارـسا )  ) سدق ضرا  زا  دندومرف : بوسنم  هدیزگرب و  يدایا  خـماش  ماقم  هب  ار  لیذ  یماسالا  ۀلـصفم 
بانج يردنمـس 6 - هللازارط  بانج  اکرو 5 - هللایلو  باـنج  - 4 هللارما ) دـهم   ) ناریا زا  زنیلاک  اـیلیما  مناخراکرـس  میر 3 - نسیم  باـنج 

[ . 370  ] اپورا هراـق  زا  ساویآ  يورل  باـنج  رکیب 9 - یتورد  مناخراکرـس  یلوه 8 - ساروه  باـنج  اکیرما 7 - هراـق  زا  نتورف  ربکایلع 
ایناطیرب ریازج  زا  يزویلاب  نسح  باـنج  يرگایجاگوی 4 - رتکد  بانج  نسورک 12 - نامره  رتکد  باـنج  دنزوات 11 - جرج  بانج  - 10

مارآ 8- سونایقا  هقطنم  زا  رجاـهم  هللاتمحر  رتکد  باـنج  مارآ 7 - سونایقا  هقطنم  زا  نوتـسردف  سیلک  باـنج  - 6 زا .. یبارف  ناـج  - 5
هب تسد  ناریا  رد  نایئاهب  هک  تسا  یهدـنامزاس  تالیکـشت و  نیمه  ياـنبم  رب  و  [ . 371  ] ناتسبرع هریزج  هبـش  زا  ضیف  مساقلاوبا  بانج 
زا هدـمآ  تسد  هب  هک  یکرادـم  دـندادیم . شرتسگ  رتشیب  هزور  ره  ار  دوخ  ياهنامزاس  هدز و  یعیـسو  يزیرهماـنرب  هحفـص 630 ] کی [ 
نآ نوزفازور  هعـسوت  رد  یعـس  ياهکبـش  تروص  هب  اهنآ  هک  دهدیم  ناشن  هدشیم  يرادهاگن  هنامرحم  رایـسب  روط  هب  هک  نایئاهب  لفحم 

ةزعلا رهش  خروم  هرمن 52.2  نیرواشم 1 - هلیلج  تئیه  تامیمصت   1  - 128  - 3 عم -  يا -  تنواعم  ياـهتئیه  هحفص 631 ] دنتشاد [ .
لاثتما رد  ایسآ  برغ  رد  ياهراق  نیرواشم  تئیه  زا  هلصاو  عالطا  قبط  مهناکرا  هللادیش  هیناحور  هسدقم  لفاحم   1349  / 7 قباطم 2 /   127

ررقم نیرواشم  هلجم  تئیه  ایـسآ  برغ  رد  هللاءاهب  مهیلع  تنواعم  ءاـضعا  تارـضح  ددـع  شیازفا  رب  رئاد  یهلا  مظعا  لدـع  ناوید  هب  رما 
: دسریم راضحتسا  هب  لیذ  حرش  هب  هروکذم  صوفن  ءامسا  دنوش . روصنم  تمس  نیا  هب  نییعت و  دیدج  وضع  رفن  راهچ  ناریا  رد  دناهتشاد 
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-4 دهشم )  ) يدیفم رهچونم  رتکد  بانج  - 3 داباهم )  ) یلیخد رورسم  رتکد  بانج  - 2 نادابآ )  ) نایناهم مناخ  زیگناحور  مناخراکرس  - 1
دیامنیم ضرع  کیربت  تینهت و  تمس  نیا  هب  ار  قوف  یمالـسالا  ۀلـصفم  صوفن  باصتنا  لفحم  نیا  دابآ ) سابع   ) یلیلخ میهاربا  بانج 

هرمن 5644 لفحم 1 - یـشنم  یئاهب -  تایحت  میدـقت  اب  دـنوش . دـیؤم  قفوم و  هرهاب  تامدـخ  هب  هیهلا  تاهجوت  لظ  رد  تسا  راودـیما  و 
فرط زا  هک  ناریا  قطانم  زا  یتروص  افطل  یناکرا  هللادیـش  یناحور  سدـقم  لفحم   1349  / 7 قباطم 19 /  هیشملا 127 -  رهش  خروم 15 

نیب هیناحور  فیاظو  يافیا  تافیرـشت و  ترجاهم و  رما  رد  نارای  بیغرت  قیوشت و  تهج  ایـسآ  برغ  رد  ياهراق  نیرواـشم  هللجم  تئیه 
ءاضعا هک  دزاسیم  ناشنرطاخ  انمض  دوشیم  لاسرا  لیلج  لفحم  نآ  راضحتسا  تهج  هدیدرگ  میـسقت  تنواعم  تئیه  ياضعا  تارـضح 
دنهاوخ فوطعم  دوخ  رادـید  ضیف  زا  ار  قطانم  ریاس  ناراـی  دـش  لـصاح  یتصرف  دنتـسناد و  یـضتقم  حالـص و  تقو  ره  تنواـعم  تئیه 

هب هدافتـسا  لامک  هللجم  تئیه  نآ  ياضعا  دوجو  زا  هک  تشاد  دنهاوخ  لومعم  ار  بقارم  لامک  هیناحور  هسدـقم  لفاحم  تساوخ  دومرف .
ياهطختسد ( 2  ) 1  - 128  - 2 عم -  يا -  تنواــعم  ياــهتئیه  هحفـص 632 ] لفحم [  یـشنم  یئاهب -  تایحت  میدـقت  اـب  دـیآ . لـمع 

. تسا هدـش  ررقم  هللارما  يداـیا  ترـضح  تقفاوم  اـب  مظعا  لدـعلاتیب  نوـج 1968  خروم 24  عـینم  طختـسد  قـبط  مظعا 1 - لدـعلاتیب 
لوغـشم تمدخ  هب  ياهراق  نیرواشم  ياهتئیه  رظن  تحت  دـعب  هب  نیا  زا  هللا  تاحفن  رـشن  هللارما و  تنایـص  يارب  تنواعم  ياهتئیه  نیاربانب  )

مزال یـضتقم و  عقوم  ره  ياهراق  نیرواشم  ياـهتئیه  تشاد و  دـنهاوخ  میلـست  روبزم  ياـهتئیه  هب  ار  دوخ  تامادـقا  تروپار  دوب  دـنهاوخ 
نیا زا  هک  یتارییغت  ای  تاباصتنا و  هیلوا  لحارم  رد  دومن -  دنهاوخ  نییعت  ار  دـیدج  ياضعا  ای  ضیوعت  ار  تنواعم  ياهتئیه  ياضعا  دـشاب 

دهاوخ ماجنا  دندوب  هدیدرگ  نییعت  هقطنم  ای  هراق  نآ  يارب  البق  هک  هللارما  يدایا  تارـضح  اب  تروشم  زا  سپ  دـنک  ادـیپ  ترورـض  ظاحل 
هلیلج ياـهتئیه  هب  ناـهج  رـسارس  رد  هیرما  تامدـخ  هرئاد  عاـستاب  رظن   ) مـظعا لدـعلاتیب  ناوضر 1970  عـینم  ماـیپ  قباـطم  - 2 تفرگ ).

ود ایـسآ و  رد  رفن  هدزناش  اقیرفا  رد  رفن  هن  دنیامرف . بوصنم  تنواعم  ياهتئیه  يارب  دیدج  وضع  جنپ  لهچ و  دـش  هداد  روتـسد  نیرواشم 
غلاب رفن  هدفه  دص و  کی  هب  تنواعم  ياهتئیه  ءاضعا  هدع  قوف  تاروتسد  قبط  حیـضوت -  یبرغ . هرکمین  رد  رفن  هدجیه  ایلارتسا و  رد  رفن 
نایب تمـسق  رد  نیرواشم  هلیلج  تئیه  يرما و  يرادا  تالیکـشت  یئاهب و  هعماج  اب  ناشطابترا  هقیرط  نانآ و  فیاظو  تایئزج  هدـیدرگ و 

هحفص 638 ] تسا [ . هدش  رکذ  نیرواشم  هلیلج  تئیه  فیاظو 

دمآ ردب  هرجنپ  زا  ینوساموئن  تفر  رد  زا  يرگیباب 

دمآ ردب  هرجنپ  زا  ینوساموئن  تفر  رد  زا  يرگیباب 

هراشا

زا نوساموئن  تروص  هب  هداد  میلعت  ار  نانآ  اهـسیلگنا  هک  دـیئاپن  يرید  اما  دـندرب  ناریا  زا  اهـسور  هاش  نیدلارـصان  ناـمز  ار  ناـیباب  هچرگ 
لیئارسا رد  هشیر  دومن و  دشر  یلملانیب  ياهتیامح  تحت  سپس  دش  تیئاهب  درک  یط  تیباب  هک  يریس  هب  هجوت  اب  دنتخاس . دراو  هرجنپ 
درکیم اعدا  تسخن  هک  تشاد  نآ  زا  ریغ  یتیهام  هرهچ و  تشگزاب  ناریا  هب  یتقو  دینارتسگ  هدحتم  تالایا  رد  ار  شیاههخاش  دـیناود و 

رتکد  ) هتفرگ تکلمم  لوا  صخـش  صوصخم  کشزپ  زا  یتموکح  ياههدر  نیرتالاب  هب  يولهپ  میژر  رد  ینوساموئن  ذوفن  دشیم . اعدا  ای 
هزادنا هچ  ات  دیدج  تالیکـشت  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یماظن  یتح  یـسایس و  یگنهرف ، زکارم  دننام  اهناگرا  نیرتساسح  نرود  ات  يدایا )

هک دنکیم  ادیپ  قادصم  دوهی  یفخم  نامزاس  رارـسا  باتک  ترابع  نآ  اجنیا  رد  درکیم . لابند  ار  یفادها  هچ  هدش و  هدایپ  کیتامتـسیس 
يوس هب  ار  لیئارـسا  دالوا  لماکت  یچیپرام و  ریـسم  زا  ياهصالخ  دوهی و  ناربهر  ياهزردنا  موس  لصف  دوهی :» رام  چیپرام و  : » دـیوگیم

شاهمعط دهاوخیم  هک  هدرک  حیبشت  يرام  هب  ار  نآ  دوهی  ندومن  رفظ  تردق  نداد  ناشن  يارب  دنکیم و  حیرشت  یئایند  هقلطم  تموکح 
نآ ندرب  نیب  زا  يارب  لسن و  ندرک  دساف  يارب  يروشک  ره  بلق  رد  هک  دومن  هیبشت  رام  رس  هب  ار  لیئارسا  لوا  نادنزرف  دنک . هرـصاحم  ار 
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ددرگیم زاب  دوخ  ياج  هب  دـیناسر  نایاپ  هب  ار  شتیرومأم  دیـسر و  شفادـها  هب  درک  یط  ار  دوخ  ریـسم  هک  نآ  زا  سپ  دربیمورف و  تلم 
ناـیدوهی یناـبیتشپ  رتمهم  نآ  زا  ناتـسلگنا و  يهبناـج  همه  ياـهتیامح  لیئارـسا و  ناـماد  رد  تیئاـهب  شیاز  هب  هجوت  اـب  لاـح  [ . 372]

هب مینکیم  عوجر  ثداوح و  هب  میدرگیم  زاب  دوب : هدـش  راذـگاو  ناریا  رد  هقرف  نیا  هب  یفادـها  هچ  هک  دـید  دـیاب  تیئاهب ، زا  یئاـکیرما 
ثداوح :

زاریش یئانشور  ژل  نایباب و  دزن  هدزون  ددع  تیمها 

نایباب دزن  ددـع 19  تیمها  دروم  رد  هچرگ  درک » نالعا  ار  دوخ  روهظ  باب  نامز  زا  لاـس  زا 19  دـعب  تیئاهب  يهقرف  رازگهیاپ  هللاءاهب -  »
رظن دروم  ثحب  اب  نآ  طابترا  ددـع  نیا  تیمها  رب  رگید  يرورم  عوضوم  تیمها  هب  انب  اما  تفر  نخـس  لیـصفت  هب  هتـشذگ  ياـهلصف  رد 
نیا ماوقا  زا  یضعب  نیب  رد  یلو  هتـشاد  دوجو  مدرم  نیب  رد  میدق  زا  ماقرا  فورح و  رارـسا  هب  داقتعا  هحفص 639 ] دوشیم [ : نشور  رتهب 

زا یکی  لاح  ره  هب  ددع 19  تسا . هدنام  اج  هب  روشآ  هدلک و  یفارخ  تادقتعم  زا  مسر  نیا  لصا  رد  هک  دنراد  ياهداعلاقوف  شقن  دادعا 
يانبم 19 رب  ار  هام  لاس و  باب  دوشیم - : هراشا  نآ  زا  دروم  دـنچ  هب  ریز  رد  هک  دراد  تیمها  تیاهنیب  نایباب  دزن  هک  تسا  دراوم  نیمه 

رازگهیاپ هللاءاهب  ازریم -  یلعنیـسح  دشن ، متخ  اج  نیمه  هب  اهنت  ددع 19  دیمان . ینعی 19  یح  ار  شنارای  دوخ و  زین  دومن و  يدنبمیـسقت 
درف ره  هب  تفگ  درک و  میـسقت  دـحاو  هدزون  هب  ار  شباتک  نایب ،»  » باب درک - . لوبق  ار  يدنبمیـسقت  نیمه  تفریذـپ و  ار  نآ  زین  تیئاـهب 

يارب هللا »  » دناوخب ار  رکذ  نیا  هبترم  دشاب 19  لکـشم  وا  يارب  رگا  دناوخب و  ار  نایب  تایآ  زا  هیآ  هدزون  زور  هدزون  ره  تسا  بجاو  یباب 
رب تسا - ... هداد  رارق  دوخن  ار 19  لاقثم  ره  لاقثم و  الط و  نزو  دحاو  باب » ... - » دیوگب لکبانا ...  » هبترم لوا 19  ریبکت  دناوخب ، زامن ...

قالط هام  ءاضقنا 19  زا  دعب  قالط ... دروم  رد  دنزاسن - . رتدایز  دـلجم  زا 19  شیاهباتک  دادعت  وا  زا  دـعب  هک  هدومن  بجاو  دوخ  ناوریپ 
دیع داد - ... قالط  هبترم  دوـشیم 19  ار  ینز  ره  زور - ... نتـشذگ 19  زا  دعب  رگم  تسین  مزال  قلطم  يهجوز  هب  عوجر  رگید  دـهدیم ،

يواسم  190000( یح  ) يانما رفن  هدـجیه  يارب  هیقب  دراد و  باـب  دوخ  هب  صوصخم  تسخن  زور   19 زورون -  دـیع  اب  نامزمه  ناوضر - 
هب ددرگیم  بجاو  سپس  دوشیم - . مارح  وا  رب  شنز  زور  دنک 19  شلهاجت  دنیبب و ... یباب  کی  رگا  هفاضا ح - ) هب  هفاضا 10 ي  هب   9)

هناخ ياراد 19  هک  دـنک  مسر  یلکـش  هاـم  ره  رد  هک  تسا -  بجاو  یباـب  درف  ره  رب  دـنک - . رافغتـسا  هـبترم   19 الط ... لاـقثم  نداد 19 
یئانشور ژل  دش : سیسأت  زاریش  رد  یـسیلگنا  رفن  تکرش 19  اب  زاریش  یئاتـسور  ژل  مه  م  لاس 1919 -  هیروف  زور 19  اما ... و  دـشاب - ...

ژل تسناد . ژل  نیرتیمیدـق  ار  نآ  ناوـتیم  هک  ناریا ، رد  سیلگنا  يهزاـجا  اـب  يرنوساـمارف  ژل  نیتـسخن   »... Light in Shiraz زاریش
ژل تسناد ، ژل  نیرتیمیدـق  ار  نآ  ناوتیم  هک  ناریا ، رد  سیلگنا  هزاـجا  اـب  يرنوساـمارف  ژل  نیتـسخن  هحفص 640 ] زاریـش [  رد  یئانـشور 
زور رد  دنلتاکـسا  ژل  دـنارگ  ناـمرف ، بجوم  هب  هک  ژل  نیا  تسا .  Light in Shiraz زاریش - » رد  یئانـشور   » مان هب  یـسیلگنا  نایماظن 

لیکشت سیلگنا  یتارمعتسم  شترا  نانابهورگ  نارسفا و  هلیسوب  زاریش  رهـش  رد  ش  نمهب 1297 -   30 1337 ه )-  ) هیروف 1919 مهدزون 
یبتک و نامرف  بجوم  هب  روکذم  ژل  سیـسأت  نامرف  دـهدیم . همادا  دوخ  تیلاعف  هب  [ 373  ] هرامـش 1911 اب  هک  تسا  نرق  مین  تدم  دش ،
تسا و هدـش  رداص   W.E. Jennings’ M.D. IMS رگنینج لارنژ  روژام  مان  هب  سیلگنا  ینوسامارف  دـنمجرا  رایـسب  ردارب  تناـمض 
RT. Wor. Bro. W. H. Hallsworth 2- RT. Wor. E. - 1 تسناد . ناریا  رد  ژل  نیا  نیسسؤم  هلمج  زا  ناوتیم  ار  ریز  نارسفا 
F. Ortin 3- RT. Wor. C. H. Carr 4- RT. Wor. S/Howard 5- RT. Wor. J. E. B. Horson 6- RT. Wor.
F. W. Hurse 7- RT. Wor. N. Briggs 8- RT. Wor. J. B. Dalzell - Hunter 9- RT. Wor. A. G.
Woosnam 10- RT. Wor. W. Hayes 11- RT. Wor. H. M. Mcintyre 12- RT. Wor. J. W. Smalley 13-
RT. Wor. H. Webber 14- RT. Wor. A. D. Wise 15- RT. Wor. J. H. Kerson 16- RT. Wor. A.
Wiliiams 17- RT. Wor. De. V. Condon 18- RT. Wor. H. A. K. Gongh 19- RT. Wor. W. J. Marmion
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. دشابیم فیدر 1574  هرامش  شوروک  ژل  دنلتاکسا ، ژل  دنارگ  هب  هتسباو  نابز  یسراف  ژل  نیموس  هراش 1574  شوروک  ژل  هحفص 641 ] ] 
هک مایخ  ژل  فالخ  رب  اریز  تسناد . یسیلگنا  ینوسامارف  تالیکشت  ریاس  دیدج  ياضعا  شریذپ  يارب  ینوناک  ناوتیم  ار  یسیلگنا  ژل  نیا 

فرح نوگانوگ و  لغاشم  دـیاقع و  راکفا و  اب  گنراگنر  صاخـشا  ژل  نیا  رد  دـنراد ، تیوضع  نارکفنـشور  اههدرک و  لیـصحت  نآ  رد 
رد 9 هدش و  رداص  دنلتاکسا ، ژل  دنارگ  مظعا  داتسا  فرط  زا  تسگا 1960  رد 14  شوروک  ژل  سیسأت  نامرف  دناهدمآ . مه  درگ  فلتخم 
رد تسا . هتفای  شیاشگ  ناریا  رد  یئانـشور  ژل  یـسیلگنا  ناداتـسا  رظن  ریز  یلیجنا ) ياـسیلک   ) دازآ ناـیانب  خاـک  رد  نارهت  رد  رذآ 1339 

ناتـسلگنا و رد  ژل  نیطبار  نیتسخن  دـعب  لاس  زا  هدـیدرگ و  تبث  دنلتاکـسا  یناهج  ياهژل  ریاس  فیدر  رد  ژل  نیا  ماـن  لاس 1961  همانلاس 
-1 دنشابیم : ریز  حرـش  هب  دناهدش  یفرعم  ژل  نیا  یمـسر  ياههیرـشن  رد  هک  شوروک  ژل  ناراذگناینب  دناهدش . یفرعم  حرـش  نیدب  ناریا 

يدـهم رتکد  ردارب  نیتمار 5 - نیـسحردارب  هداز 4 - دـشرم  تمحر  رتـکد  ردارب  ناـهج 3 - رفعج  رتـکد  ردارب  وترپ 2 - یلع  رتـکد  ردارب 
رایتخب 10- رغـصا  یلع  سدنهم  ردارب  یلکوت 9 - دـمحا  رتکد  ردارب  يوره 8 - اـضریلع  ردارب  یمخفا 7 - دـمحا  ردارب  نیتسایرلاوذ 6 -

نیسحلادبع رتکد  ردارب  یقاقش 14 - نیـسح  سدنهم  ردارب  رفظ 13 - داـبقیک  ردارب  دورف 12 - هللاحـتف  ردارب  يدـنزام 11 - فسوی  ردارب 
ردارب تاباتچ 19 - حلاص  ردارب  ینزگ 18 - رتکد  ردارب  - 17 هحفـص 642 ] نره [  ردارب  خرف 16 - هنطلـسلا  عفرا  رتکد  ردارب  یجار 15 -

هتفگ هک  روطنامه  دهدیم و  هسلج  لیکشت  يزار ، هاگشاب  رد  یحیسم  هام  ره  هبنشراهچ  نیموس  رد  شوروک  ژل  [ . 374  ] تایاتچ دراودا 
اهژل ریاس  هب  سپـس  هدـش ، هتفریذـپ  ژل  نیا  رد  نآ  ياضعا  ادـتبا  دوشیم ، لیکـشت  ناریا  ياهرهـش  زا  یکی  اب  نارهت  رد  هک  یئاـهژل  دـش ،

، تسا ینوسامارف  یلاع  تاماقم  زا  یکی  هک  دنمجرا » داتـسا   » نیدنچ نونکات ، روکذـم  ژل  هلاس  تشه  تیلاعف  نارود  رد  دـنوشیم . لقتنم 
نامه مینکیم : لقن  اهنآ  دوخ  هنامرحم  رایـسب  هیرـشن  زا  ار  ناداتـسا  زا  رفن  ود  دورو  تافیرـشت  هنومن  يارب  هک  دناهدش  هتفریذپ  ژل  نیا  رد 

ق. هرامـش 1541 -  نارهت  ژل  نارـسفا  نیلوا   » ناونع هب  ریز  ياهنوسامارف  تفای ، سیدـقت »  » اـهنوسامارف حالطـصا  هب  نارهت » ژل   » هک يزور 
هرود تفرگ : تروـص  حرـش  نیدـب  نارهت » ژل  نارـسفا   » تاـباختنا نیمود  دـعب ، هاـم  جـنپ  دـندش و  یفرعم  ناتـسلگنا  رد  ژل  زکرم  هـب  سا »
سیئر یباسح 2 - دمحم  رتکد  دنمجرا ، داتسا  ترـضح  تشهبیدرا 1337 1 - زور 15  تاـباختنا  هجیتن  1337 و  لاس 1338 -  هیسالجا 

، مود دنمجرا  تسرپرس  رایتخب 5 - لادبا  داتسا ، نواعم  نایک 4 - اضرمالغ  رتکد  داتسا ، ماقم  مئاق  یقاقش 3 - نیسح  سدنهم  یلبق ، مرتحم 
دنمرف 9- دومحم  رادهنازخ ، یقابلادبع 8 - ریم  سدـنهم  ریبد ، رفظ 7 - دابق  سدنهم  مود  دنمجرا  تسرپرـس  رایاشخ 6 - رغصایلع  رتکد 
، لوا يامنهار  يدوبهب 12 - نامیلس  بیطخ ، یغورف 11 - نسحم  سدنهم  هیریخ ، نیما  رایتخب 10 - رغصایلع  سدنهم  رادهنازخ ، کمک 
، راد رویز  یئافش 15 - لیعامسا  رکشلرس  تافیرـشت ، - 14 هحفـص 643 ] يدنکـسا [  نسح  مود ، يامنهار  يدوبهب 13 - رـصان  سدنهم 

مدقم هللالضف  دـنمرف -  دومحم  يردنکـسا -  نسح  یلخاد ، نابهگن  - 17 دات )  ) يدمحم سابع  سدـنهم  رب ، باتک  یقدصم 16 - يداه 
نوناق عبات  ماـیخ ، ژل  یجیارود  سا -  فا -  يرف -  يا -   - یـس باـسح ، ناـسرزاب  مدقم 19 - هللالضف  گنهرـس  یجراخ ، نابهگن  - 18

نیا تسا . مایخ  ژل  داد ، لیکشت  ناریا  رد  دنلتاکسا  ژل  دنارگ  هک  نابز  یـسراف  ژل  نیمود  هرامش 1585  مایخ  ژل  دنلتاکسا  ژل  دنارگ  یساسا 
تلاخد نآ  سیـسأت  حاتتفا  مسارم  رد  هک  يرثؤم  ياضعا  تفای و  سیدـقت  دـش و  لیکـشت  نارهت  رد  ربماون 1961 )  1341  ) لاـس 2 رد  ژل 

نیزرف 6- رتکد  یلماع 5 - رقاب  رتکد  مارآ 4 - گنشوه  رتکد  اسر 3 - یضترم  رتکد  يدابآیلع 2 - دمحا  رتکد  - 1 زا : دنترابع  دنتشاد 
دمحم رتکد  دادح 11 - رصان  رتکد  يرایدنفسا 10 - نیسح  رتکد  يدیحو 9 - جریا  رتکد  هناگی 8 - رصان  رتکد  ناشورفسابرک 7 - رتکد 

یلکوت 17- دمحا  رتکد  یمیکح 16 - مشاه  يرایدنفسا 15 - سابع  یناوریا 14 - یقتم  میحر  درف 13 - یتالیش  سدنهم  يرهاط 12 -
هب هک  یبلاج  رایـسب  هتکن  ژل ، نیا  سیـسأت  رد  يدمحم  رهاط  سدـنهم  - 19 هحفص 644 ] يرماع [  گنـشوه  رادمان 18 - یفطـصم  رتکد 

تسا . نآ  ياضعا  باختنا  دروخیم ، مشچ 

يرترب تیدوبع و  لوبق 
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ظفح ناـنآ  لاـمعا  رب  ار  دوخ  لرتـنک  یناریا و  ياـهنوسامارف  همه  يور  رب  ار  دوخ  يرورـس  يرترب و  هک  نیا  يارب  ناریا  رد  یئانـشور  ژل 
یناریا ياهژل  رب  ار  نآ  هدرک و  ناونع  ار  لـماک » تراـظن   » يهلئـسم دـیامنب  ار  يرادربهرهب  رثکادـح  اـهنآ  تاـعالطا  اـهراک و  زا  و  دـنک ،
تقفاوم اب  گنرد  نودـب  تسا  ناریا  رد  سیلگنا  یـسایس  يداصتقا و  یتاعالطا ، ياهنامزاس  عفن  هب  هک  مادـقا  نیا  تسا . هدومن  لـیمحت 

ژل دـنارگ  زا  تیدوبع »  » لوبق و  يرترب »  » و يرورـس »  » ات دـنداد  روتـسد  ژل  نانادرگراک  هب  اهنآ  دـش . وربور  كروبندا  رد  دنلتاکـسا  زکرم 
زا لبق  هک  ناوج  ياهنوسامارف  زا  ياهدـع  دـنالوبقب . سیـسأتلا  دـیدج  یناملآ  يوسنارف و  یـسیلگنا ، ياـهژل  رب  هنیمز  ره  رد  ار  دنلتاکـسا 

يرترب لوبق  اب  دنتسنادیم ، رشب  عون  هب  یهارمه  کمک و  تناعتسا و  طقف  طقف و  ار  یفخم  تالیکشت  نیا  فده  ینوسام  ياهژل  هب  دورو 
هیلوا تاروتـسد  زا  هناروک  روک  ضحم و  تعاطا  ینوسامارف  نیناوق  نوچ  یلو  دـندرک ، تفلاـخم  سیلگنا  ياـهژل  تیدوبع  يرورـس و  و 

دنلتاکـسا ژل  دنارگ  يرترب »  » و يرورـس »  » و تیدوبع »  » نتفریذپ هب  رـضاح  روکذم  هتـسد  هس  ياهنوسامارف  همه  راچان  هب  دنکیم ، باجیا 
قلطم مکاح  ار  دوخ  اج  همه  هک  سیلگنا  يهعبت  يدوهی  يرف » قحـسا  رف  وتـسیارک   » یهاتوک تدم  زا  دعب  هک  تسا  بیترت  نیدب  دندش و 

ياـههمزمز ماـیا  نیا  رد  نوـچ  یهتنم  دریگیم . رارق  ینوساـمارف  ياـهنامزاس  هـیلک  سأر  رد  دـنادیم ، ناریا  ياـهنوسامارف  یقیقح  رمآ  و 
دیدـش هزرابم  اهسیلگنا  تیدوبع  لوبق  هناروک و  روک  تعاطا  اب  یناملآ  ياهژل  ياضعا  رتشیب  تساخرب و  باصتنا  هیلع  اهژل  رد  فلاخم 

هک يرنوسامارف  نامزاس  نیا  دـش . ناونع  ناریا  یلحم  ژل  دـنارگ  سأر  رد  کلام  دیعـس  رتکد  روتانـس  باـختنا  عوضوم  دـندرک ، زاـغآ  ار 
، هلـصاو تاعالطا  بسک  اهتیلاعف ، عومجم  رب  یگنهامه  داـجیا  شاهفیظو  دوشیم ، هدـیمان   District Grand Lodge of Iran

نوـنکا سیلگنا  هعبت  لـصالا  يدوـهی  يرف  قحـسا  رفوتـسیرک  دوـشیم . راذـگاو  دارفا  هـب  ناریا  رد  هـک  تـسا  یلغاـشم  رب  تراـظن  یتـح 
یناهج ياهنامزاس  هب  هتسباو  رگید  ژل  هدزاود  رب  نونکا  مه  هک  ناریا  رد  یئانـشور  ژل  ياضعا  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  یفرعم  هب  میزادرپیم 

رف وتـسیرک  ، » هدش باختنا  ناریا  رد  سیلگنا  ياهژل  مظعا  رظان  تمـس  هب  لبق  لاس  ود  هک  وا  دراد . تسایر  ناریا  رد  دنلتاکـسا  ژل  دـنارگ 
تسا حیسم  بهذم  زا  يوریپ  یعدم  هک  [ 375  ] لصالا يدوهی  یـسیلگنا  نیا  تسا . سیلگنا  هعبت  دراد و  مان  يرف » هحفص 645 ] قحسا [ 

شتمدخ هیلوا  نارود  زا  یلو  میرادن  تسد  رد  یعالطا  چیه  ناتسلگنا  رد  وا  قباوس  زا  دربیم . رـس  هب  ناریا  رد  نونکات  لبق  لاس  لهچ  زا 
بـسک ياهنامزاس  رد  اهدـعب  تفن و  تکرـش  هناخراجت  رد  یناـمز  وا  تسا . دوجوم  يروآفسأـت  ياهـشرازگ  تفن  قباـس  تکرـش  رد 

هب تفن  تعنص  ندش  یلم  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  ینیزگراک  هرادا  تسایر  شتـسپ  نیرخآ  تشاد و  تیلاعف  تفن  قباس  تکرـش  تاعالطا 
هب ادـعب  یلو  درکیم ، تیلاعف  ناریا  تلود  هیلع  هرـصب  رد  یتدـم  تفر و  قارع  هب  ناریا  زا  جارخا  زا  سپ  يرف  دـناهداد . همتاخ  شتمدـخ 

ياهدتس داد و  ناریا و  رد  یسیلگنا  ياهتکرـش  یگدنیامن  وا  يرهاظ  لغـش  تشگ . زاب  نارهت  هب  رگید  راب  لاس  ود  زا  سپ  هتفر و  ایزدور 
نیدب دوشیم . زاغآ  نادابآ  رهش  رد  ش )  - 1324  ) م لاس 1945 -  زا  يرفوتسیرک  يرنوسامارف  یسایس و  تیلاعف  نارود  تسا . یناگرزاب 

م لاس 1950 -  رد  وا  دش . دوب ، دنلتاکـسا  ژل  هب  هتـسباو  هرامـش 1305 -  ژل  هک   Piener گـنهاشیپ ژل  دراو  رهـش  نیا  رد  وا  هک  بیترت 
تفن تکرـش  رد  تمدـخ  زا  ناریا  تقو  تموـکح  روتـسد  هب  هک  نـیا  زا  سپ  و  [ 376  ] تسوـیپ ناریا  رد  یئانـشور  ژل  هـب  ش )  - 1330)

هرـصب رد  دنلتاکـسا  هعبات  ياهژل  زا  یکی  هک  هرامش 1311 )  Faiha اهیف  ) يرنوسامارف ژل  رد  ار  دوخ  يرنوساـمارف  تیلاـعف  دـش ، جارخا 
راب تشگزاب  ناریا  هب  اددـجم  هک  ش )  - 1332  ) م لاس 1953 -  رد  درک . لابند  دناهداهن  ناینب  لعزخ  خیـش  نارـسپ  ار  نآ  ساسا  تسا و 
نیب رد  دنلتاکسا  ژل  دنارگ  لاس 1968  همانلاس  تاجردنم  بجوم  هب  و  [ 377  ] تفرگرس زا  ار  دوخ  تیلاعف  ناریا  رد  یئانشور  ژل  رد  رگید 

رد هک  يروط  هب  تسا ، هدوب  ناریا  رد  یـسیلگنا  ياهژل  ياضعا  نیرتلاعف  نیرتفورعم و  زا  یکی  ات 1336 )  1334  ) ات 1957 ياهلاس 1955 
هتسباو هرامش 1541  نارهت  ژل  هک  یماگنه  دناهدرک . فیصوت  ( Moster Thereef  ) ار وا  تیلاعف  زا  نارود  نیا  روکذم ، لاس  باتک 

رد ژل  نیا  دـندمآرد و  يرنوسامارف  ياهنامزاس  رد  تیوضع  راختفا  هب  یلعزخ  خیـش  رظن  ریز  هرـصب ، ار  نآ  نیـسسؤم  هک  دنلتاکـسا  ژل  هب 
ار یـساسا  یلـصا و  شقن  ناریا  يرنوسامارف  ياهژل  ریاس  رد  سپ  نآ  زا  دمآرد و  نارهت  ژل  تیوضع  هب  يرف  قحـسا  دـش ، سیـسأت  نارهت 

نیا هب  دنلتاکـسا  ژل  مظعا  داتـسا  هک  تسا  هدیـسر  ماقم  هیاپ و  نادـب  یـسیلگنا ، ياهژل  رد  وا  تیلاعف  هحفص 646 ] دراد [ . تسا و  هتـشاد 
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هب رهاـظت  اـج  همه  هک  لـصالا  يدوهی  يرف  قحـسا  رفوتـسیرک  تسا . هداد  ار   Honorary Junior Grand ماقم یـسیلگنا  يدوهی 
ار نوگانوگ  لغاشم  تکرش و  نیدنچ  هرادا  ناونع  زورما  هب  ات  هدش  جارخا  تفن  تکرش  تمدخ  زا  هک  يزور  زا  دنکیم ، حیـسم  تناید 

کنیا هک  نانچ  دهدیم . همادا  دوخ  يرنوسامارف  تیلاعف  یعامتجا و  یسایس ، یگدنز  هب  نیوانع  نیا  هانپ  رد  زین  نونکا  مه  تسا و  هتشاد 
يدوهی نیا  دنکیم . هرادا  ار  يدهاز  دبهپـس  نابایخ  رد   Asco وکسا تکرش  شاهتـشذگرد -  رـسمه  ردارب  يدنزام -  فسوی  قافتا  هب 

ناریا ینوسام  نامزاس  رد  ار  ماقم  نیرتالاب  تسا . هدیـسر  ناریا » هیحاـن   » ژل مظعا » رظاـن   » ماـقم هب  يرنوساـمارف  ناـمزاس  رد  هک  یـسیلگنا 
ار وا  نیمارف  دنـسوبب و  ار  وا  تسد  دنراچان  هورگ  نیا  و  دنکیم ، تموکح  ناریا  هعبت  یـسیلگنا ، ياهنوسامارف  زا  رفن  دـصناپ  رب  وا  دراد .

زورما هب  ات  دـناهداد  شرتسگ  ناهج  رد  ار  دوخ  تاسیـسأت  هک  يزور  زا  اهنوسامارف  دـننک . ءارجا  تعاـطا و  ارچ  نوچ و  گـنرد و  نودـب 
نیب رد  هک  درک  لوبق  ناوتب  دـیاش  دنـشابیم . ینمادـکاپ  یتـسرد و  تفارـش و  همـسجم  قـالخا ، ملعم  هک  دنتـسه  هدوب و  یعدـم  هراومه 
تاذ دوجو  مالـسا و  تناید  هب  دقتعم  و  تلادـع ، قح و  رادـفرط  راکتـسرد و  دنمتفارـش ، نادرم  لاح  هتـشذگ و  رد  یناریا ، ياهنوسامارف 

، هسنارف سیلگنا ، هب  هتـسباو  ياهژل  رد  و  یناریا -  ياهنوسامارف  تاـعامتجا  رد  زین  نونکا  مه  هچناـنچ  دـنراد . هتـشاد و  دوجو  یلاـعتیراب ،
ناریا عامتجا  رد  نانیا  دنوشیم . تفای  يدارفا  نینچ  درادن -  ار  یناهج  ياهنامزاس  زا  کی  چیه  هب  یگتسباو  هک  ناریا  لقتسم  ژل  ناملآ و 
نیمه زا  یشخب  رد  هک  يروط  هب  یلو  دنراد . داقتعا  یناسنا  هیلاع  تافـص  نیدب  زین  دوخ  دنتـسه و  روهـشم  ینمادکاپ  یمان و  کین  هب  زین 
هتـشاد یقباوس  ناریا  يرتسگداد  مکاحم  رد  هکلب  دنتـسه ، مدرم  هماع  رفنت  دروم  ناریا  ینونک  ياهنوسامارف  زا  ياهدع  دمآ  دهاوخ  باتک 

هیاپ هب  اهنآ  زا  یضعب  ياههدنورپ  و  دنتـسه ... مه  زونه  و  دناهدوب . کیرـش  میهـس و  تانایرج  ءوس  ياههدافتـسا و  ءوس  زا  يرایـسب  رد  و 
یناریا نوسامارف  دصناپ  هک  یسک  ناریا و  يرنوسامارف  مظعا  رظان  يرف  قاحـسا  نیمه  لاثم  ناونع  هب  تسا . هدیـسر  زین  یعطق  تیموکحم 

ار نآ  زا  ياهصالخ  هک  دراد  تصرف  نابایخ  رد  عقاو  نارهت  يارسداد  لوا : هبعـش  رد  یئاههدنورپ  دنتـسه ، شیاهتـسد  ندیـسوب  هب  روبجم 
هرامش 46 هب  هک  اههدنورپ  نیا  مینکیم : لقن  ناریا ، رد  سیلگنا  يرنوسامارف  نامزاس  ربهر  مظعا و  داتسا  نیا  رتشیب  هچ  ره  نتخانـش  يارب 
وا دـیقف  رـسمه  ردام  يدـنزام » ینا   » وناب هیلع  وا  ياعدا  رب  ینبم  هدـش  لیکـشت  نارهت  شخب  هاگداد  لوا  هبعـش  رد   490 و 47 -   2989 - 
هک ار  يو  یگداوناخ  یگدنز  زا  ياهمـش  تسا ، هحفـص 647 ] مزال [  منک  لقن  ار  هدـنورپ  هصالخ  هک  نیا  زا  لبق  تسا . يدـنزام » يزر  »

ناریا هب  يرف  قحسا  هک  یماگنه  مناسرب : دنمجرا  ناگدنناوخ  رظن  هب  تسا ، هدش  يدنزام  يزر  اب  جاودزا  شلوا و  رـسمه  قالط  هب  رجنم 
نز و نیا  یگدـنز  نارود  دـندیمانیم . يرف » نیلدام   » شرهوش یگداوناخ  مان  هب  ار  وا  هک  تشاد  ادـلیتام » نیلدام   » ماـن هب  يرـسمه  دـمآ 
هم رد 26  يرف  لاح  نیا  اـب  دنتـشاد ، زین  [ 378  ] رتخد کی  رـسپ و  کـی  ناـنآ  هک  نیا  اـب  و  دوب . مأوت  شکمـشک  عازن و  اـب  هشیمه  رهوش 

رگراک رـس  زین  يرف  قحـسا  و  درکیم . راک  تفن  قباس  تکرـش  رد  نادابآ  رد  يدـنزام  يزر  مایا  نیا  رد  داد . قـالط  ار  شرـسمه   1947
ماقم و هب  يدـنه  رفن  کی  تسخن  تشاد . راگتـساوخ  ود  مایا  نیا  رد  يزر » ، » دوب نمروف )  ) یتفن نارگراـگ  حالطـصا  هب  اـی  هناـخراجت و 

هناخ هب  دمآ  تفر و  لاس  نیدنچ  زا  دعب  يرف  دوب . هداد  قالط  ار  شلوا  رـسمه  هک  هناخراجت  رگراک  يرف  قحـسا  يرگید  رتشیب و  دمآرد 
زا هک  يزر »  » اب هام 1898 -  متفه  دلوتم  يرف  قحسا  نیب  هک  نیا  دوجو  اب  تخاس . دوخ  اب  جاودزا  هب  رـضاح  ار  يزر »  » ماجنارـس يدنزام 

ماجنا زا  لبق  دش . قحسا  اب  جاودزا  هب  رضاح  يزر »  » لاح نیا  اب  تشاد . دوجو  يدایز  ینـس  تافالتخا  تسا ، هدوب  رتناوج  لاس  تسیب  وا 
. دیآرد مالـسا  نید  هب  یتسیابیم  دوب  هدرک  مالعا  یحیـسم  ار  دوخ  بهذم  هک  يرف » قحـسا   » ناریا یندـم  نیناوق  بجوم  هب  دـقع  مسارم 

يرگید هدام  راذگنوناق  نوناق ، هدام  نیا  لابند  هب  تسین ) زیاج  ملـسم  ریغ  اب  هملـسم  حاکن   ) ناریا یندم  نوناق  هام 1959  بجوم  هب  اریز 
هزاجا هب  لوکوم  درادـن  ینوناق  عنام  هک  مه  يدروم  رد  یجراـخ  هعبت  اـب  یناریا  نز  جاودزا   1060 هدام -  : ) دـیوگیم هک  هدرک  بیوصت 

نید هب  هدوب ) یناهبهب  هللاتیآ  موحرم  الامتحا   ) عرـش ياملع  زا  یکی  رـضحم  رد  يرف  قحـسا  راچان  هب  تسا ). تلود  فرط  زا  صوصخم 
یمسر رضحم  رد  دش ، ماجنا  نارهت  رد  هک  ود  نیا  جاودزا  سپس  تشاذگ . دوخ  يور  هب  قحسا »  » ياج هب  ار  یلع »  » مان هدمآرد و  مالـسا 

« يرف یلع   » تیلم و  یناریا »  » يدـنزام يزر  تیلم  یلو  تسا . هدـش  ناونع  ناملـسم  نیجوز  بهذـم  جاودزا  هلاـبق  رد  دیـسر و  تبث  هب  زین 
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تابعش سأر  رد  رضاح  لاح  رد   » مسیئاهب مسینویهص -  مسینوسامارف -  ثلثم  ای  ینوسامون  هحفص 648 ] تسا [ . هدیسر  تبث  هب  یسیلگنا 
هناخــشومارف و دراد . رارق  يرف  كازیا  رفوتــسیارک  ماــن  هـب  سیلگنا  يهـعبت  لــصالا  يدوـهی  رفن  کــی  ناریا  رد  سیلگنا  يرنوساــمارف 
. دنوش نکاس  مه  اب  یلدکیب  ناردارب  هک  تسا . دنسپلد  هچ  شوخ و  هچ  کنیا  هیآ 1 - دوواد  زا  دورس  ناریا ج 2 ص 29  رد  يرنوسامارف 

منبـش لثم  و  دیآیم . دورف  شیادر  نمادـب  هک  هیآ 3 - نوراـه . شیرب  ینعی  دـیآیم . دورف  شیرب  هک  تسا . رب  وکین  نغور  لـثم  هیآ 2 -
دابالآ دبا  ات  ار  تایح  ینعی  تسا . هدومرف  ار  دوخ  تکرب  دنوادخ  اجنآ  رد  هک  اریز  دیآیم . دورف  نویهص  ياههوک  رب  هک  تسا . نومرح 

نیا رد  دندرگیم و  ژل  رود  مظنم  هیحان  مظعا  ژل  هدننک  بیـصنت  نارـسفا  - 8 دـننکیم . ناریا  هبطخ  ناردارب  يارب  مظعا  ریبد  - 7 [ . 379]
، تسا نم  نابـش  دنوادخ  ات 3 -  هیآ 1 - دـنومیرک  گنهآ  شخب 1  روـمزم  هحفـص 649 ] دوشیم [ . هدیئارـس  روبزم  لوا  شخب  ماـگنه 
Psalm 23. Verse [ . 380  ] دنکیم يربهر  ارم  تحار  ياهبآ  دزن  دناباوخیم . ارم  زبس  ياهعترم  رد  دوب  دهاوخن  زیچ  چیه  هب  جاتحم 
1 Tune Crimond The Lord’s my Shepherd، I’ll not not Want He makes me down to Iie. He

ماگنه نیا  رد  دندرگیم و  ژل  رود  روبزم  نارسفا  هتسد  - In pastures green The quiet waters by. 9؛Ieadeth me
رومزم دزیریم . بارش  دنمجرا  مظعا  ریبد  ترضح  هدرک و  فقوت  برغ  رد  نارسفا  هتسد  سپس  دوشیم و  هدیئارس  روبزم 23  مود  شخب 

Psalm 23. V erse 2. [ . 381  ] دیامنیم متیاده  تلادع  ياههارب  دوخ  مان  رطاخ  هب  و  دنادرگیم . رب  ارم  ناج  هیآ 4 - شخب 2   - 23
And me to Waeh doth make Within the paths of My Soul he doth restore again ؛

لاح نیا  رد  دـندرگیم و  ژل  رود  موس  راب  يارب  روبزم . هتـسد  - righteousness Ee’n for his own name’s sake. 10
رومزم هحفص 650 ] دزیریم [ . نغور  دنمجرا  مظعا  ریبد  ترـضح  هدرک و  فقوت  بونج  رد  هتـسد  دوشیم . هدیئارـس  روبزم  موس  شخب 

ارم وت  یتسد  بوچ  اصع و  یتسه . نم  اب  وت  اریز  دیسرت  مهاوخن  يدب  زا  مور . هار  زین  توم  يهیاس  يداو  رد  نوچ  هیآ 4 - شخب 3   - 23
Psalm 23. V erse 3. Yea، though I watk in deash’s dark vale Yet will I fear [ . 382  ] داد دهاوخ  یلست 

مظعا نارسفا  مظعا و  ریبد  - Por Thou art wibt me And staff me comfort still. 11؛and thy rod none ill ؛
-13 دـنیامنیم . تئارق  تسا  هدـش  رداص  هرامـش 1541  نارهت  ژل  ناوـنع  هب  هک  یناـمرف  مـظعا  ریبد  - 12 دـندرگیم . زاب  دوخ  ياهرقمب 
. دیامنیم داریا  ار  تکرب  هبطخ  هدننک  بیصنت  بیطخ  - 14 دیامن . مالعا  ار  ژل  سیسأت  دهدیم  روتسد  تافیرـشت  ریدم  هب  مظعا  رادهنازخ 

ریبد ترـضح  هب  يداتـسا  مالـس  نداد  هلیـسو  هب  هتـشگ و  رود  هک  دیامنیم  توعد  ار  نارهت  ژل  هدش  نییعت  نارـسفا  تافیرـشت  ریدم  - 15
رد  » دیوگیم دنمجرا  مظعا  ریبد  ترضح  - 17 دناوخیم . اعد  هدننک  بیصنت  بیطخ  - 16 دنیامن . مارتحا  يادا  مظعا  ژل  هب  تبـسن  مظعا 

هدیئارس رومزم 72  - 18 رـشب » يارب  تداعـس  حلـص و  نیمز  يور  رد  و   » دنیوگیم خساپ  رد  ناردارب  لاعتم » دزیا  يارب  لیلجت  العا  شرع 
. دنکیم بیجع  ياهراک  طقف  وا  هک  لیئارـسا ، يادخ  هک  ادـخ  هدوهی  داب  كرابتم  هیآ 18 -  نیالم  رفناد  گـنهآ  رومزم 72 -  دوشیم .
Psalm 72 - هحفص 651 ] [ . ] 383  ] نیمآ نیمآ و  دوشب . رپ  وا  لالج  زا  نیمز  یمامت  و  دابالادبا . ات  وا  دیجم  مان  داب  كرابتم  و  هیآ 9 -
Tune Dunfermline How blessed be the Lord our God The God of Israel، For He alone doth
wondrous works، In glory that excel. And blessed be His glorious name to all Eternity; The
بیصنت 20- مسارم  دوشیم . هتسب  یناتـساب  ررقم و  هرجنپ  ژل  - whole earth let his glory fill. Amen، so let it be. 19

نیسح ردارب  تافیرشت  ریدم  - 21 دوشیم . حاتتفا  لوا  هجرد  رد  دننک  بیصنت  دنمجرا  داتـسا  ترـضح  هلیـسو  هب  هرامش 1541  نارهت  ژل 
. دیامنیم داریا  هدش  نییعت  داتسا  يارب  ياهباطخ  هدننک  بیصنت  دنمجرا  داتسا  ترضح  - 22 دیامنیم . یفرعم  ار  هدش  نییعت  داتسا  یقاقش 
دنگوس و ندرک  دای  مسارم  هدننک  بیصنت  دنمجرا  ترضح  - 24 دیامنیم . تئارق  ار  یناتساب  فیلاکت  زا  ياهصالخ  تافیرشت  ریدم  - 23
هیآ 25- دیامن . تنظفاحم  ارت  دهد و  تکرب  ارت  هوهی  هیآ 24 - [ . 384  ] دادعا رفس  دورس . مسارم  ماجنا  - 25 دنیامنیم . هرادا  ار  يرادافو 

هحفـص دـشخب [ . یتمالـس  ارت  دزارفارب و  وت  رب  ار  دوخ  يور  هوهی  هیآ 26 - دـنک . تمحر  وت  رب  دزاـس و  ناـبات  وت  رب  ار  دوخ  يور  هوـهی 
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The Lord bless thee and keep داد . مهاوـخ  تـکرب  ار  ناـشیا  نـم  دـنراذگب و  لیئارـساینب  رب  ارم  ماـن  و  هـیآ 27 - [ 652
thee; The Lord make his face to shine upon thee And be gracious unto thee. The Lord lift

مود هجرد  هب  ژل  دـنوشیم . جراخ  ژل  زا  نازوماراک  - up his countenance Upon thee and give thee peace. 26
تئیه دـنوشیم . جراخ  ژل  زا  نایانب  داتـسا  - 28 دـباییم . ءاقترا  موس  هجرد  هب  ژل  دـنوشیم . جراخ  ژل  زا  ناراـی  راـک  - 27 دوشیم . هدرب 

هتفریذـپ ژل  لـخاد  هب  ناـیانب  داتـسا  دوـشیم -  هداد  همادا  موـس  هجرد  رد  ژل  بیصنت 30 - - 29 ددرگیم . لیکشت  هدش  بیـصنت  ناداتـسا 
هداد لزنت  مود  هجرد  هب  ژل  - 32 دوشیم . هئارا  واب  يداتسا  رازبا  دوشیم و  هداد  مالس  قرش  زا  دنمجرا  داتـسا  ترـضح  هب  - 31 دنوشیم .

وا هب  يرای  راک  رازبا  دوشیم و  هداد  مالس  برغ  زا  دنمجرا  داتسا  ترـضح  هب  - 33 دندرگیم . هتفریذـپ  ژل  لخاد  هب  نارای  راک  دوشیم و 
زا دنمجرا  داتسا  ترضح  هب  - 35 دندرگیم . هتفریذـپ  ژل  لخاد  هب  نازومآراک  دوشیم و  هداد  لزنت  لوا  هجرد  هب  ژل  - 34 ددرگیم . هئارا 

دانسا هب  یلخاد  هماننیئآ  مظعا و  ژل  یـساسا  نوناق  نامرف و  - 36 دوشیم . هداد  هئارا  وا  هب  يزومآراک  رازبا  دوشیم و  هداد  مالـس  بونج 
ترضح - 38 دنوشیم . بیـصنت  دوخ  ياهتمـس  ياهرادومن  تفایرد  اب  دـنیامنیم و  دای  دـنگوس  ژل  نارـسفا  ریاس  - 37 دوـشیم . هئارا  ژل 

ناردارب 39- دنمجرا  ناتـسرپرس  دنمجرا  داتـسا  ترـضح  يارب  هحفـص 653 ] دیامنیم [ . داریا  ياههبطخ  هدننک  بیـصنت  دنمجرا  داتـسا 
ار دنوادخ  دیهد  ینامداش  زاوآ  ار  دنوادخ  نیمز . يور  یمامت  يا   - هیآ 1 و 2 مدق ) مدص  گنهآ   - ) دنیارسیم ار  مدص  رومزم  ناردارب 

عترم نادنفسوگ  میتسه و  وا  موق  ام  دیرفآ . ار  ام  وا  تسادخ  هوهی  هک  دینادب  هیآ 3 - دیئایب  منرت  اب  وا  روضح  هب  دیئامن و  تدابع  يداش  اب 
هک اریز  هیآ 5 - دیناوخ  كرابتم  ار  وا  مان  دیئوگ و  دمح  ار  وا  حیبست . اب  وا  ياهنحـص  هب  و  دـیئایب . دـمح  اب  وا  ياههزاورد  هب  هیآ 4 - وا 
All people that on earth dwell Sing to the [ . 385  ] دابالا دبا  ات  يو  تمحر  و  يدـبا . تمحر  تسا و  وکین  دـنوادخ 
Lord with cheerful voice Him serve with، his mirth praise Fofthtell Come ye before Him
and rejoice Know that the Lord is God indeed، Without our aid he did us make E We are
-41 بیطخ . هلیـسو  هب  اعد  ندـناوخ  - his flock He doth us fee And for His sheep He doth us take. 40

ترضح - 42 دیامنیم . اطعا  دنمجرا  داتسا  ترـضح  هب  مظعا  ژل  فرط  زا  تسا  تردق  تمالع  هک  ار  هبوک  دنمجرا  مظعا  ریبد  ترـضح 
ریدم یقاقـش  ردارب  - 44 مظعا . دـنمجرا  رادهنازخ  لینکام  ردارب د . تافیرـشت  ریدـم  ياصع  ياـطعا  - 43 دهدیم . خساپ  دنمجرا  داتـسا 

ياههناشن ياههناشن و  نیـسسؤم و  ياهناشن  اهملپید و  دنمجرا  داتـسا  ترـضح  - 45 هحفـص 654 ] دهدیم [ . باوج  تافیرـشت  دنمجرا 
هتسب یناتساب  ررقم و  وحنب  ژل  - 47 دنوشیم . جراخ  ژل  زا  مظنم  هتسدب  دنلتاکـسا  مظعا  ژل  یگدنیامن  تئیه  - 46 دیامنیم . اطعا  ار  تقایل 

ات میتسیایم  میئارسیم . ار  دوخ  دوردب  شیاتـس  رپ  دورـس  ادص  کی  وت  مان  هب  رگید  راب  ردپ  سرلا  گنهآ  ماتتخا -  دورـس  - 48 دوشیم .
اراگدـنوادخ مینامیم ، رتیتشآ  مـالک  راـظتنا  رد  ناـنز  وناز  عضاوت  رـس  زا  سپـس  مینک . راـثن  وت  رب  ار  دوخ  دورد  شیاـین  ناـیاپ  زا  شیپ 

دنزگ زا  ار  ادوخ  لافطا  زاس . لدبم  ینشور  هب  ام  يور  هب  ار  نآ  یکیرات  امرف و  تیانع  امب  تسا  هار  رد  هک  یبش  نیا  رد  ار  دوخ  ینـشور 
Closing Ode - Tune Ellers Father [ . 386  ] دـنناسکی وت  يارب  ود  ره  ینـشور  یکیراـت و  نوـچ  رادـهاگن . غراـف  رطخ  و 
again to Thy dear name we raise With one accord our ting hymn of praise We stand to
bless Thee ee'r our worshipcease Then lowly kneeling wait Thy word of peace Grant us
Thy peace Lord through the coming night Turn Thou for us it's dakness into light From

نآ زا  لبق  . harm and danger keep Thy children free For dark and light are both alike to Thee
لصف دوش : نشور  بوخ  یتسینویهص  و  هحفـص 655 ] يرنوسامارف [  يهطبار  تسخن  دیاب  میزادرپب  يرگیئاهب  يرنوسامارف و  هطبار  هب  هک 

یچیپرام و ریـسم  زا  ياهصالخ  دوهی  ناربهر  : » دـیوگیم دوهی  راـم  چـیپرام و  ناونع : تحت  دوهی » یفخم  یناـمزاس  رارـسا   » باـتک موس 
هدومن هیبشت  يرام  هب  ار  نآ  دوهی  نومن  رفظ  تردق  يارب  دـنکیم و  حیرـشت  یئایفام  هقلطم و  تموکح  يوس  هب  ار  لیئارـسا  دالوا  لماکت 
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دـساف يارب  يروشک  ره  بلق  رد  هک  هدومن  هیبـشت  راـم  نیا  رـس  هب  ار  لیئارـسا  لوا  نادـنزرف  دـنکیم . هرـصاحم  ار  رگید  لود  هشیمه  هک 
ياج هب  دـیناسر  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  تاـحوتف  هدرک و  یط  ار  دوخ  ریـسم  هک  نیا  زا  سپ  دوریمورف و  تلم  نآ  ندرب  نیب  زا  لـسن و  ندرک 

تمسق دنراد  رظن  رد  دناهداد و  ماجنا  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  دناهدیـشک  اههشقن  دوخ  تاحوتف  يارب  ینویهـص  يامعز  ددرگیم »: زاب  دوخ 
یـسایس و روما  هیلک  رد  روشک  نآ  دوش  ادیپ  دنک و  ذوفن  رام  نیا  رـس  هک  يروشک  ره  رد  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دنهد ... ماجنا  ار  رگید 

 - وکـسم رد  ار  دوهی  فلتخم  ياهنارود  لصفم  هشقن  کی  رد  دوشیم . ياهدـننکجیگ  ياهنارحب  اهشزغل و  راچد  يداـصتقا  یعاـمتجا و 
، تسا هدـمآ  باتک  نیا  لوا  لـصف  رد  دـهدیم  ناـشن  تسا  اـهتنا  أدـبم و  يهطقن  هک  نیطـسلف  رد  هرخـالاب  هینطنطـسق و  اـسدا -  فیک - 
، تسا ریذپانتسکـش  دوهی  نوسامارف  تردـق  تسین . شیب  یمهوت  طقف  يدازآ  تسا . روز  اـب  قح  دـنیوگیم ، هچ  ینویهـص  نادنمـشناد 

حرـش هک  دوشیم  رارقرب  یمـسارم  دنلتاکـسا  مظعا  ژل  رد  دوشیم و ... باختنا  فده  نآ  اب  بسانتم  لئاسو  فده  کی  هب  ندیـسر  يارب 
نادنفسوگ  » يرنوسامارف یمسر  ياهدورس  مینکیم : راذگاو  راعشا  نامه  هب  مسارم  نآ  راعـشا  اب  هعجارم  اب  ثحب  نیا  اب  طابترا  رد  ار  نآ 

اب هارمه  صوصخم ، تافیرـشت  ریاس  اهژل و  حاتتفا  مسارم  رد  هک  يرنوسامارف  یمـسر  ياهدورـس  اـب  راـب ، نیتسخن  يارب  هک  نونکا  دوهی »
سابتقا نایدوهی  یبهذم  باتک  ةاروت - »  » زا انیع  اهدورـس ، نیا  هنوگچ  هک  دـیدومرف  هظحالم  و  دـیدش ، انـشآ  دوشیم ، هدـناوخ  کیزوم 
یمـسر یـسراف و  همجرت  زا  ار  اهدورـس  نیا  نتم  باتک ، بلاطم  ندوب  دنتـسم  همجرت و  رد  تناـما  ظـفح  روظنم  هب  زین  اـم  و  تسا ، هدـش 

لقنو همجرت  حرش  نمـض  یبلاج  رایـسب  هتکن  زا  تسین  دب  میدرک ، لقن  ندنل -  هنطلـسلاراد  تاراشتنا  سدقم - » باتک   » زا دوواد ، ریمازم 
و ( ) اهردارب ردام و  ردپ و  نادنواشیوخ و  همه  یقوش  هک  مدرک  ادیپ  یهگآ  نم  شیپ  لاس  دنچ  زا  یحبص -( : دیوش . هاگآ  اهدورس ، نیا 

ناگناگیب تسد  رد  ( ) اهراک همه  هحفـص 656 ] نونکا [  هدش و  دیدپ  یگریت  اهنآ  نایم  هدنار و  ار  ناشنادنزرف  اههدازیئاد و  اهرهاوخ و 
نادوهج زا  هک  میکح  هللافطل  زج  تسین  راـک  ردـناتسد ) یناریا  چـیه  تسا و  يهناـگیب  کـی  مه  اـجنآ  ناـیئاهب  رـس  گرزب و  تسا و 

. دنیوگیم یناوخهمانترایز »  » راک نیا  هب  ناریا  رد  هک  شیک  نیا  نارورـس  روگ  رـس  رب  تسنایئابه  ندنادرگ  ندروآ و  شراک  تسیئاهب و 
غیردیب دـنتفریذپ و  مه  اهنآ  موش  هاگآ  اهزیچ  زا  يرایـسب  رب  منک و  زاب  ار  یـسیونهمان  رد  اهنآ  زا  نت  دـنچ  اـب  هک  مدـش  نیا  رب  ورنیا  زا 

بوخ تسین  دب  هک  دمآ  مدای  هب  يزیچ  نخس  نایم  رد  مروآیم  امـش  يارب  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  هک  دندادیم  خساپ  ارم  ياهـشسرپ 
ره یلو  دـنرادیم  هگن  ار  شیک  نیا  شور  نیئآ و  دنتـسه و  دوـهی  نب  خـیب و  زا  مـیکح  نادـناخ  دـیریگب : نآ  زا  ياهرهب  دـینک و  شوـگ 

ار شنادنزرف  تفریم و  دجـسم  هب  داد  ناشن  يراوتـسا  یناملـسم  رد  دش و  ناملـسم  بویا  رتکد  دناهتفرورف : یـشیک  رد  اهنآ  زا  ياهتـسد 
هاگیاپ سونیلاج  ازریم  دندش و  ناتسترپ  یحیسم و  شناگتسباو  زا  هتسد  کی  هللارکش و  ازریم  دنتـسه . مه  نونکا  هک  نانچ  دومن  ناملـسم 

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  یئامندوخ  هک  یـشیک  ره  رد  اهنیا  يهمه  دـندش و  یئاـهب  میدرب  ار  شماـن  هک  هللافطل  شردارب  نیـسحمالغ و 

ناراگتـساوخ زا  کی  چیه  هب  ار  دوخ  يابیز  رتخد  وطـسرا  هک  اجنآ  ات  دندوب  هناگی  تسدـمه و  مه  اب  همه  هناخ  رد  یلو  دـندادیم  ناشن 
زاغآ ار  دوخ  تیلاعف  دـش و  سیـسأت  ام  تختیاپ  رد  نارهت » ژل   » هک یماگنه  زا  یحبـص  ردـپ ، مایپ  داد . سونیلاـج  ازریم  هب  دادـن و  یئاـهب 

نیودت و اهژل  فرط  زا  هنامرحم  روط  هب  تافیرشت  مسارم  ریاس  و  يدانسا » ماقم  بیصنت  « » هژل حاتتفا   » هرابرد هلاسر  اههد  زورما  هب  ات  درک ،
دوب نیا  دروخیم ، مشچ  هب  تاراشتنا  تـالاسر و  نیا  همه  رد  هک  يزیگناتریح  هتکن  تسا . هدـش  عیزوت  یناریا  ياـهنوسامارف  نیب  عبط و 

زا اج  همه  یـسراف ، نابز  هب  دوخ  بلاطم  هیلک  نادرگرب  همجرت و  يارب  صوصخم ، تاحالطـصا  اههژاو و  عادـبا  دوجو  اب  اهنوسامارف  هک 
نیا هتبلا  دناهدرک . يراددوخ  اهدورس  همجرت  لقن  زا  هتفر و  هرفط  کیزوم  اب  مأوت  ياههمانمسق  يرنوسامارف و  ياهدورس  یـسراف  همجرت 

ياهنیئآ بهاذـم و  قرف و  ناـیم  رد  داروا ، هیعدا و  اههدورـس و  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دـسریمن ، رظن  هب  يداـعریغ  داـیز  زاـغآ  رد  بلطم 
نیئآ هقرف و  نآ  یلـصا  ناـبز  اـب  هیلوا و  تروص  هب  یلک  روط  هب  یبرع و  يربـع ، تیرکـسناس ، ياـهنابز  هب  شیادـیپ  ناـمز  زا  فـلتخم ،

یمسر ياهدورس  ای  و  هحفص 657 ] داروا [  هیعا و  هک  دناهداد  حیجرت  قرف ، بهاذم و  ناوریپ  راصعا ، نورق و  یط  زین ، اهدعب  هدنامیقاب و 
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سدـقم و نیئآ  نیا  نوریپ  هک  نایناریا  زین ، مالـسا  فینح  نید  دروم  رد  هکنانچ  دـنرب . راک  هب  دـنزومایب و  هیلوا  ياهنابز  نامه  اـب  ار  دوخ 
ربمایپ دیجم و  هللامالک  نابز  هک  یبرع  ینعی  نآ ، هیلوا  نابز  اب  ار ، دوخ  رگید  یبهذـم  مسارم  بادآ و  زا  يرایـسب  زامن و  دنتـسه ، فیرش 

یمـسر و ياهدورـس  نتم  همجرت  زا  اهنوسامارف  يراددوخ  قطنم  نیا  اب  اعبط  یـسراف ... نابز  اب  هن  دـننکیم ، رازگرب  تسا ، مالـسا  گرزب 
نیئآ ياهدورس  نیع  هدش ، رشتنم  یـسیلگنا  نابز  هب  هک  تالاسر  نیمه  نتم  رد  اج ، همه  نوچ  اما  دسریمن ، رظن  هب  يداعریغ  اههمانمسق ،
میتفگ هک  نانچ  اریز  دـش ، کیرحت  هدـنراگن  يواکجنک  سح  دوب ، هدـش  سکعنم  لقن و  اههمانمسق  يداتـسا و  ماقم  بیـصنت  شیاشگ ،
اههژاو تاحالطـصا  تاغل و  دراوم ، بلغا  رد  هکلب  دننکیم ، همجرت  یـسراف  هب  ار  دوخ  نیئآ  مسارم و  تالاسر و  همه  اهنت  هن  اهنوسامارف 

رب یهاگآ  و  تامدقم ، هب  هجوت  اب  تسا . هدمآ  باتک  نیمه  رد  نآ  زا  ییاههنومن  هک  دناهدرک  عادـبا  دوخ  دـصاقم  نایب  يارب  زین  یـصاخ 
مادقا اههمانمسق  یمسر و  ياهدورس  نتم  قیقد  همجرت  يارب  دشاب ، دناوتیمن  هزیگنا  تلع و  نودب  اهژل  تامادقا  زا  کی  چیه  هک  رما  نیا 

زا یتمسق  همجرت  ماگنه  هک  نیا  حیـضوت  میتفای . یهاگآ  اهدورـس  همجرت  زا  نتفر  هرفط  يراددوخ و  تلع  هب  راک  نیمه  نایرج  رد  دش و 
و هوهی »  » نوچ یـصاخ  یماسا  ندـمآ  و  دـسریم ، رظن  هب  انـشآ  اههملک  تالمج و  دوشیم و  ارجا  کیزوم  اب  ماؤت  هک  هچنآ  اـهدورس و 

اجنیا رد  مدوشگ و  ار  ةاروت  یـسیلگنا  نتم  یئامنهار  نیا  اب  دش . نومنهر  اهورـس  نیا  عبنم  لصا و  هب  ار  هدـنراگن  وا ، شتـسرپ  رب  دـیکأت 
دوب هدش  لقن  سدقم  باتک  زا  هک  دوواد  ریمازم  زج  اهدورس  نیا  اریز  میدربیپ . اهدورس  همجرت  زا  اهنوسامارف  يراددوخ  تلع  هب  هک  دوب 

هب يردارب »  » ناونع ریز  ار ، لدهداس  ناناملسم  زا  یهورگ  هلمج  زا  بهاذم ، همه  ناوریپ  دنتشاد  دصق  هک  یناسک  اعبط  دوبن و  يرگید  زیچ 
ار دوخ  دنتـسرپ و  هب  ار  هوهی »  » یمـسر دورـس  ماـن  هب  هک  دـنزاس  راداو  ار  اـهنآ  اـنلع  تشاد  ناـکما  هنوگچ  دـنناوخب ، دوـخ  اـب  يراـکمه 

باتک  » زا ار  ةاروت  تایآ  همجرت  مظعا  داتـسا  نیتسخن  تافیرـشت  هلاسر  لقن  ماـگنه  تقیقح  نیا  رب  فوقو  هب  دـنناوخب ؟ وا » نادنفـسوگ  »
دوخ ياهژل  رد  اهنوسامارف ، مینادـب  هک  نیا  يارب  کـنیا  میدرک و  ناـیب  نآ  روطـس  تاحفـص و  رکذ  اـب   - 1954 ندنل ، پاچ  سدـقم - »

زا یتمسق  رگید  راب  کی  دنرادیماو ، لیئارـسا -  يادخ  هوهی - »  » شتـسرپ هب  ار  بهاذم  همه  ناوریپ  هنوگچ  دننکیم و  دای  یئاهدنگوس 
 - نیمز يور  یمامت  يا  : » میهدیم اـهنوسامارف  ياهدورـس  هراـبرد  یتاحیـضوت  سپـس  مینکیم و  لـقن  ار  مدـص » رومزم   - » ةاروت تاـیآ 
موق ام  -« » دیرفآ هحفـص 658 ] ار [  ام  وا  تسادخ . هوهی  هک  دینادب  دیئایب -  منرت  اب  وا  روضح  هب  و   -« » دیئامن تدابع  يداش  اب  ار  دنوادخ 

، يداتسا تمس  يرارقرب  يرنوسامارف و  ياهژل  شیاشگ  لیکشت و  نیئآ  رد  دش . هتفگ  البق  هک  يروط  هب  وا » عترم  نادنفـسوگ  میتسه و  وا 
نایاوشیپ ای  يداع  ناناملـسم  یحیـسم -  ای  ناملـسم  زا  معا  ناگدننک  تکرـش  دوشیم و  هدناوخ  کیزوم  اب  ماؤت  یـصوصخم  ياهدورس 
يدیدرت دنشخبیم . تنمیم  كربت و  دوخ  ینوسامارف  تافیرـشت  هب  اهدورـس  نیا  اب  مسارم  رد  دنراد ، روضح  تاسلج  نآ  رد  هک  یناحور 
يداـعریغ يرما  هباـشم ، تافیرـشت  بادآ و  مسارم و  هنوـگنیا  رد  کـیزوم  منرت  اـنایحا  صوـصخم و  ياهدورـس  زا  هدافتـسا  هک  تسین 
ياهدورـس هک  تساج  نیا  هتکن  اما  دنـشاب . هتـشاد  یـصوصخم  ياهدورـس  دوخ  يارب  دـنناوتیم ، ینامزاس  هتـسد و  هورگ و  ره  و  تسین .

یتایآ تالمج و  دیدومرف ، هظحالم  یسیلگنا  يرنوسامارف  مظعا  داتـسا  نیتسخن  تمـس  يرارقرب  نیآ  رد  هک  نانچ  اهنوسامارف  صوصخم 
ناگدنب و ار  مدرم  همه  هتخانـش و  نایمدآ  دنوادخ  ار  هوهی  اهراب ، نآ  یط  هک  تسا  نایدوهی  سدقم  باتک  زا  ةاروت -  زا  دوواد  ریمازم  زا 

هحفص 659 ] تسا [ . هتسناد  وا » عترم  نادنفسوگ  »

بلاطم يدنبعمج  ناونع  هب  یئابطابط  طیحم  داتسا  هیرظن 

زا يوریپ  یناملـسم و  هیعاد  اهنت  هن  هک  دوشیم  يراج  یناسک  نابز  رب  تالمج  نیا  و  تسا » لیئارـسا  يادخ  هک  ادـخ ، هوهی  داب  كرابم  »
شتسرپ هب  نانآ  نتخاس  راداو  بهذم و  لوصا  اب  مدرم  تاقبط  نتخاس  انشآ  نارگید و  تیاده  یعدم  هکلب  دنراد ، ار  مالـسا  فینح  نید 

فرط زا  صوصخم  مسارم  بادآ و  ماجنا  يرنوسامارف و  ياهنامزاس  رد  دارفا  نیا  تیوضع  تسا ، ملـسم  هچنآ  دندوب . زین  هناگی  يادـخ 
زا عالطا  نودـب  هناهاگآان و  هک  نیا  تسخن  تسا : تلاح  ود  نیا  زا  یکی  لومـشم  يرابجا  یمـسر  ياهدورـس  ندـناوخ  هلمج  زا  نانآ - 
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موهفم زا  دناهتسویپ و  اهنامزاس  نیا  اب  تیناسنا  قالخا و  قیرط  زا  عامتجا  مدرم و  هب  تمدخ  رطاخ  هب  اهنت  و  ناگدننادرگ ، یلـصا  دصاقم 
نانآ همه  يارب  يرادشه  دناوتیم  درذگیم ، ناترظن  زا  هک  یبلاطم  نیمه  تروص ، نیا  رد  هک  دنتـسین ... هاگآ  دنناوخیم  هک  یئاهدورس 
همه و  دـیتسه ، تیناحور  فیرـش  توسک  رد  هک  ياقآ ... امـش  دـینادیم ... ناملـسم  ار  دوخ  هک  امـش  نایاقآ ! هک - : ینعم  نیدـب  دـشاب ،

تینادـحو هب  هللا » الا  هلا  نادهـشا ال   » نتفگ اب  هک  امـش  دـینزیم ، ناگناگیب  تسد  رب  هسوب  قلخ ! هب  تمدـخ  روظنم  دـصق و  هب  هک  اهامش 
هار هب  ار  امـش  هتـسنادن  دناهدرمـش ، مرتحم  ار  یبهذم  تاسدقم  تیلم و  ارهاظ  هک  يدارفا  هنوگچ  دـینیبب ، دـیاهدروآ ، نامیا  هناگی  يادـخ 

ینعم و زا  دوخ  هک  یتالمج  اب  دـنرادیم ، او  ار  امـش  دـنریگیم . هرخـسم  دنخـشیر و  هب  ار  امـش  یبهذـم  تادـقتعم  دـنناشکیم . يرگید 
دینادب : » دیئوگب نانآ  اب  نابز  مه  دینک و  بیذـکت  ار  دـیجم  هللامالک  تایآ  لسرم و  ربمایپ  هناگی ، يادـخ  دوجو  دنتـسین  هاگآ  نآ  موهفم 

هملک هب  هملک  ار  تاروت  تامیلعت  هک  دـنزاسیم  ناـتراداو  نینچمه  و  میتسه » وا  عترم  نادنفـسوگ  وا و  موق  اـم  تساـم ، يادـخ  هوهی  هک 
ضرف هب  تسا : يروآدای  روخ  رد  دراو و  دـیاهتفرگ  يرنوسامارف  ژل  هب  دراو  هزات  ناناملـسم  رب  تمـسق  نیا  رد  هک  يداریا  دـینک ...« : ارجا 
باتک ۀیاروت  هک  نیا  رابتعا  هب  نایحیـسم  يارب  يربع ) عمج  يهغیـص  هب   ) میهیولیا هوهی و  هب  لسوت  لیئارـسا و  يادـخ  هب  دـنگوس  هک  نیا 
اـسیلک رد  دوواد  ریمازم  ءاشنا  سونأم و  يرثا  دـنکیم ، ار  ناشیا  ياهیدـنمزاین  عفر  دـیدج  دـهع  زا  شیب  زونه  تسا و  ناـشیا  ربتعم  ینید 
يوریپ لباق  ریغ  خوسنم و  نآرق  لوزن  زا  سپ  ار  لیجنا  روبز و  ۀـیاروت  هک  ناناملـسم  يارب  دـشاب ؛ لومعم  هسینک  هحفص 660 ] نوچمه [ 

ای لیعامساینب و  لیئارساینب و  نایم  رد  تسا و  نیملاعلا  بر  ای  نایناهج  راگدرورپ  هک  دنراد  داقتعا  یلداع  هناگی و  يادخ  هب  دننادیم و 
تلم و موق و  چیه  اب  هک  لیئارـسا  یـصاصتخا  يادخ  تویابـص  يدوهی  هب  لسوت  دنراذگیمن ، یتوافت  هیروس  رـصم و  اب  ندرا  یئارـسا و 

نیا رد  هک  ياهدـیقع  لاکـشا  نیا  رب  هوالع  تسا . ناشیا  ینید  داـقتعا  ساـسا  فلاـخم  درادـن ، هجوت  قح  هکلب  تیاـنع  رظن  يرگید  قلخ 
قادصم زا  ریغ  يدیدج  موهفم  رب  لیئارـسا  ظفل  تلالد  رد  هیـضق  هزات  لکـشم  دراد  دوجو  لیئارـساینب  صاخ  يادخ  هب  ثبـشت  لسوت و 

تسا نیطسلف  نیمزرـس  رد  رجاهم  یـسور  یناملآ و  نایدوهی  زا  لکـشتم  دیدج  یتلود  يروشک و  نآ  تسا و  هملک  نیا  زا  دوهعم  نیرید 
يارب رگید  لیئارسا  ظفل  هب  دیدج  يرابتعا  یسایس و  موهفم  نیا  صاصتخا  لاصتا و  ترثک  تسا . هدش  فورعم  لیئارـسا  مان  هب  کنیا  هک 

تبحم و رهم و  رگید  رپ  شش  هراتس  دننام  مه  نآ  هک  درادن  یموهفم  لیئارـسا  تلود  يادخ  زج  ام  رـصع  مدرم  نهذ  رد  لیئارـسا  يادخ 
رد لیئارسا  يادخ  هب  لسوت  تروص  نیا  رد  دوشیم . هدرمش  يدازون  روشک  کی  یمـسر  ناشن  هکلب  تسین  ناسیوناعد  یتخبکین  مسلط 

دشاب باذع  جنر و  رد  نایحیسم  متس  زا  هک  دنباییمن  رد  ار  ياهراوآ  مولظم و  موق  موهفم  هملک  نیا  زا  نیمز  يور  مدرم  رگید  هک  يزور 
فرـصت گنج و  اـب  هدـمآ و  دـیدپ  مالـسا  ملاـع  بلق  رد  اـکیرما  سیلگنا و  یعـس  هب  هک  دراد  روهظون  یتموکح  موهفم  رب  تلـالد  هکلب 

هب ناملسم  نیا  لهج  زا  یـشان  يرنوسامارف ، ژل  هب  دراو  هزات  ناملـسم  درف  کی  فرط  زا  مه  نآ  دنکیم ، دوجو  تابثا  ناناملـسم  یـضارا 
شور اب  يرما  نینچ  یقالخا  یخیراـت و  ینید و  ياـههبنج  زا  رظنفرـص  تسا . یخیراـت  یعاـمتجا و  ياـیاضق  عاـضوا و  روما و  تقیقح 

تاعامج دارفا و  رب  ام  رصع  رد  یتسرپ  دوس  حور  هبلغ  اب  درادن . تقفاوم  یگنهآمه و  كرتشم  یسایس  هیـضق  نیا  رد  ناناملـسم  یمومع 
یبیغ ياهکمک  بلج  یصوصخ و  حلاصم  نیمأت  يارب  راظنا ، زا  هدیشوپ  يزمر و  ياهتیعمج  هنوگنیا  رد  تکرـش  ابلاغ  هک  تسا  ملـسم 

رد رگید  هناخـشومارف  هک  یتقو  نیارباـنب  تسین . راـک  رد  یتبرق  دـصق  اـی  یقـالخا و  يهبنج  ادـبا  دریذـپیم و  تروص  یـصخش  عفاـنم  هب 
رداـق یلوا  روط  هب  دـنک  کـمک  یحیـسم  دوهی و  ناـیم  رد  یقیقح  یتـسود  يردارب و  يهطبار  داـجیا  هب  دـناوتیمن  مه  هسنارف  سیلگنا و 
يادـخ مان  رکذ  اب  هنایمرواخ ، يهقطنم  رد  لیئارـسا  هناراکزواجت  تسایـس  زا  رثأـتم  یناملـسم  اـب  يدوهی  نت  کـی  ناـیم  هک  دوب  دـهاوخن 

درخ مشچ  ات  تساوخ  دـیاب  نایملاع  راگدرورپ  نایناهج و  يادـخ  زا  ددـنبب . یتوخا  تبحم و  دـقع  تویابـص ، هوهی  هب  لـسوت  لیئارـسا و 
هحفـص 661] دراد و [  نکمتم  نانگمه  داهن  رد  سئاسد  زئارغ و  رورغ و  ياج  هب  ار  یعامتجا  نادجو  لقع و  دیاشگب و  ار  دوخ  ناگدنب 

تهج نهک  ياههئطوت  نیا  ات  دـنک  تیبرت  تیرـشب  یعقاو  رازگتمدـخ  هاوخکین و  قلطم  تیناـسنا  موهفم  لـظ  رد  ار  عماوج  دارفا  يهمه 
طیحم دریگب . ار  یناگدـنز  ياهبارـس  نیا  ياج  یقیقح  يافـص  دزیخرب و  نایم  زا  نیعم  دارفا  اههتـسد و  نایم  یـصوصخ  طـباور  رارقتـسا 
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[ . 387  ] یئابطابط

(2  ) سدقا باتک 

رد ار  روبزم  باتک  سدقا ، نیودت  يرمق  لاس  نیمدـص  اب  يرجه  لاس 1390  فداصت  تبسانم  هب  دنتساوخیم  نانآ  شیپ  لاس  شـش  جنپ 
یطخ و يهخـسن  هجوچیه  هب  رگید  هک  يدامتم  ياهلاس  زا  سپ  دـنهدب و  راشتنا  یـصوصخم  دوب  دای  نشج  تافیرـشت  اب  ياهزات  تروص 
هک دش  ثعاب  هچ  منادیمن  دنهد . رارق  ناشیا  سرتسد  رد  يدـیدج  پاچ  سدـقا  دوب  هتفرگن  رارق  نادـیرم  رایتخا  رد  نآ  زا  ياهزات  یپاچ 

هدش تشاذگورف  هب  میمـصت  نیا  رب  ثعاب  باتک  نابز  عوضوم  دیاش  دـش . هتفرگ  رما  نایـسن  توکـس و  هب  میمـصت  لصاحالب و  رگید  راب 
ار یبرع  نابز  هک  نانآ  دنک و  هدافتـسا  دناوتب  یبرع  نتم  نیا  زا  هک  دوشیم  ادیپ  ینابز  برع  وریپ  تردـن  هب  هقرف  نیا  نایم  رد  هچ  دـشاب ،

راظتنا دنربیم  یبرع  فورعم  یقالخا  یبهذـم و  یبدا و  رثا  کی  زا  هک  ار  یتذـل  نآ  تارابع  ظفل  ینعم و  كرد  زا  دنـشاب  هتخومآ  وکین 
یسراف دناهدش ، هتخانش  مسر  مسا و  نیا  هب  اقیرفا  اکیرمآ و  ایـسآ و  رد  هک  یناسک  دصرد  تفه  دون و  مینادیم  هکنانچ  تشاد . دنهاوخن 
یـسراف يهمجرت  راشتنا  تروص  نیا  رد  دنرادن . یئانـشآ  نیرتکچوک  تسا  یـصاخ  یبرع  هک  سدقا  نابز  هب  تسا و  ناشیا  يردام  نابز 
يهمجرت ددصرد  تارـضح  زگره  یلاوتم ، لاس  دـص  یط  رد  هک  تسا  بجع  دراد . حـیجرت  یلیخ  یبرع  نتم  پاچ  رب  ملـسم  روط  هب  نآ 

يرگید نابز  هب  انایحا  رگا  نونکات  دناهدماینرب و  هریغ  یکرت و  ودرا و  یسیلگنا و  یـسراف و  زا  معا  يرگید  نابز  هب  دوخ  مهم  باتک  نیا 
یتقو لمراک  هوک  يهنماد  رد  افیح  رد  میژر  نورد  ینوسامون   3 هحفص 662 ] یئاکیرمآ [  یسور و  نایحیسم  فرط  زا  دشاب  هدش  همجرت 
يور رب  هک  دید  دیهاوخ  ار  ناریا  ریزو  تسخن  شهد  ياهیلاق  نآ  هوکـشرپ  گرزب و  نلاس  رد  دـیتفر  نایئاهب  دـننام  مک  ابیز و  دـبعم  هب 

هک یغورف » ژل   » تاتـسلج زا  یکی  رد   » ناریا ص 108 رگتموکح  ياهنادناخ  ای  یـشراگیلا  تسا ». هتـسب  شقن  ادـیوه  سابع  ریما  مان  اهنآ 
راضح زا  رفن  ود  نوچ  یلو  دش  حرطم  موحرم  نآ  تیوضع  ياضاقت  دنتشاد ، روضح  روصنم  یلعنسح  نارای  رگیدو  ادیوه  روصنم ، داوج 

اهنوسامارف هیلع  هراومه  نویامه ، ژل  لالحنا  زا  سپ  روصنم  موحرم  دـشن ، عقاو  لوبق  دروم  دـندرک  تفلاـخم  وا  تیوضع  اـب  دوبک  رهم  اـب 
نیرتمهم زا  یکی  هک  یغورف » ژل   » ءاضعا زا  ادیوه  هک  نآ  حیـضوت   » ناریا ج 3 ص 674 رد  يرنوسامارف  هناخشومارف و  تفگیم ». نخس 
تاعالطا شرازگ  هناـمرحم  یلیخ  هحفـص 664 ] تسا [ ». تـبث  ءاـضعا  ءزج  ص 680  رد ج 3  شماـن  دوب و  تسا  يرنوساـمارف  ياـهژل 

 / ربخ 26 لوصو  خیرات  هرامـش - ... هب  فطع  هثداح  خیرات  نارهت -  لحم ... فلا  هرامش 2131 .../ نیـسح -  تاراهظا -  عوضوم  یلخاد 
يرادـباسح لک  هرادا  قباس  نواعم  یئاراد و  یلام  وضع  نیـسح ... ب 2  میوقت :  44  / 11 شرازگ 16 /  خیرات   - 11 ربخ : عبنم   64  / 11

شورف هنامرحم  هلماعم  رد  ریزو  تسخن  ادـیوه  ياقآ  نوچ  تشادیم  راهظا  دراد  کیدزن  طابترا  نویناـحور  ءاـملع و  اـب  هک  يرمرادـناژ 
رد نیمز  عبرم  رتم  رازه  لهچ  دص و  کی  تمدخ  نیا  لابق  رد  لیئارسا  تلود  هدومن  روشک  نآ  هب  یگرزب  تمدخ  لیئارـسا  هب  ناریا  تفن 

ادیوه ریما  هب  ار  شمان  يدنفا  سابع   ) ءاهبلادبع رـشابم  راثآ و  بتاک  کلملا  نیع  هللابیبح  ازریم  تسا . هدومن  راذگاو  ناشیا  هب  نیطـسلف 
رد تسا  اهنآ  لوبق  دروم  هک  نایئاهب  ربتعم  ياهباتک  زا  یکی  قحلا » روهظ   » باـتک رد  ءاهبلادـبع : رـشابم  راـثآ و  بتاـک  [ . 388 ( ] دهدیم
ات دش  ترـضح  نآ  باحـصا  نیمیقتـسم  نیـصلخم  زا  فصولاقباس  دانق  اضردمحم  اقآ  رگید  تسا ...« : هدمآ  نینچ  کلملا » نیع   » دروم

بحاص ترـضح  نآ  تیبرت  دییأت و  وترپ  هب  هک  کلملانیع » هللابیبح  ازریم   » شنارـسپ زا  تسا و  اکع  ناتـسربق  رد  شنفدم  دومن . تافو 
راثآ بتاک  ترضح  نآ  دزن  هیلوا  نینس  رد  تشون و  كرابم  طخ  مسر  هب  هیبش  هک  دیشوک  هدرک و  یعس  یمه  دش و  لامک  طخ و  نسح 

مه اکع و  رد  طایخ  لیلخ  ازریم  شرگید  رسپ  تفای ، ناریا  هجراخ  ترازو  رد  تیرومأم  یتلود و  لغاشم  ادعب  دیدرگ ، تامدخ  رـشابم  و 
دراو کلملانیع  هللابیبح  ازریم  [ » هحفص 665 [ . ] 389 ...« ] درکن زورب  یتیاضر  تداعـس و  اب  لآم  دومن » رهوش  ماش  رد   » هک شرتخد  زا 
لاح نیع  رد  دزادرپب . تیئاهب  غیلبت  شرتسگ و  هب  یبرع  ياهروشک  رد  هک  دوشیم  هداد  تیرومأـم  وا  هب  ددرگیم  هجراـخ  ترازو  رداـک 

. داد همادا  راک  نیا  هب  هنالاعف  یناهج  گنج  زا  شیپ  ياهلاس  ات  دوشیم و  يرگلوسنوق  ماقم  رادهدهع  اهروشک  نیا  رد  يدیدم  تدم  يو 
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ازریم ادـیوه -  ردـپ  دروـم  رد  نوارب  دراودا  [ . 390 ...« ] دـنیزگیمرب ار  ادـیوه »  » لیماف ادـعب  دوب  فورعم  اضر ) لآ   ) مان ناـمه  هب  ادـتبا 
« هللاءاهب  » راد زار  نت  دنچ  زا  یکی  يزاریش » اضردمحم  دسیونیم ...« : هدوب  فورعم  يزاریـش  اضردمحم  هب  البق  هک  کلملانیع  هللابیبح 

تسخن طختسد  زا  ياهنومن  نمـض  رد  هحفـص 666 ] [ . ] 391 « ] دوشیم تیئاهب  رارـسا  تلاسر  تظاـفح  رادهدـهع  يو  زا  سپ  هک  تسا 
دیاب اما  تفگ  نیرفآ  ناشیا  يابیز  نیتال »  » ياضما هب  دـیاب  هچرگ  هک  دـیئامرفیم  هظحالم  ار  ادـیوه  سابعریما  ياقآ  ناریا  هلاس  ریزو 13 

ام تلم  يدارفا  نینچ  هک  ام  رب  فسأت  !! ) دروخ فسأت  رایسب  دوریمن ، راظتنا  مه  یناتـسبد  نازومآشناد  زا  هک  ياهداس  طالغا  هب  تبـسن 
ياج هب  ناشیا  لاح  ره  هب  تسین ، ندـناوخ  لـباق  تاـملک  زا  یـضعب  هکنیا  زا  هتـشذگ  [ . 392 ...( ] دنتـشادهاگن يربخیب  لـهج و  رد  ار 
لاس رد  هحفـص 667 ] تسا [ . ناـشدوخ  خـیرات »  » هک مه  نآ  خـیرات  هتـشاد و ... موقرم  شخ »  » ار شوخ  هیطق »  » دـناهدومرف موـقرم  هعطق 
يور رب  ار  شمان  دهد  هزاجا  هک  درک  شهاوخ  ءاهبلادبع )  ) يدـنفا سابع  زا  يو  دـش . يدـنزرف  ياراد  کلملانیع  م ) 1229(خ 1920 - 

اب ناریا  رد  ینوسامون   Peoples at civilisation P. 304 - 309 ص 85 و شراگیلا ، دش . نآ  دنوشیپ  ریما  ادعب  هک  دنهن ، رسپ  نیا 
دـشر دوز  یلیخ  ندـش ، روراب  تهج  هنیمز  یگدامآ  رگید  فرط  زا  یلاـم و  ياـهتیامح  یـسایس و  ياـهیگژیو  زا  يرادروخرب  هب  هجوت 

نادنواشیوخ زا  یکی  شیپ  لاس  شـش  لاس 1328  رد  هک  دـینادب  تسین  دـب  : » تخادرپ تیلاـعف  هب  ینلع  روط  هب  فلتخم  داـعبا  رد  درک و 
BIBLE of [ 393  ] رتــفد زا  شخب  تـسا  بارهــس  هللاتیادــه  پیترــس  شماــن  شترا و  نادــنمراک  زا  هــک  بارهــس  دــمحم  ازریم 
زا یمان  هکنآیب  درک  ینامجرت  یـسراف  هب  یـسیلگنا  نابز  زا  دـیوگیم ) وا  ياهروتـسد  سویـسفنک و  هراـبرد  هک  اـجنآ   )MENKIND

و [ . 394  ] دش شخب  پاچ و  شترا  داتـس  گنهرف و  ترازو  روتـسد  هب  رتفد  نیا  تشون ، هچابید  دلج و  تشپ  رد  دربب و  باتک  رگمهارف 
دصتفه زا  شیب  هک  نایمدآ  تشونکاپ   BIBLE of MENKIND مان هب  تسا  يرتفد  « ؟ تسیچ  BIBLE of MENKIND رتفد اما 

... يهداب رد  هتسکش  شومخ  مان Broken Silence و  هب  يرگید  هتفـس  رد  هتفگ و  اهنخـس  یئاهب  شور ...«  زا  نآ  رد  تسا و  هیور 
راکفا هدـیا و  غیلبت  جـیورت و  مینیبیم  هک  هنوگ  ناـمه  [ . 395 ... ] ياراد هک  رـصم » رد  ءاهبلادـبع   » رگید تسا و  هیور  دصـشش  رتـفد  نیا 
رودب يرگید  نیئآ  ره  هاوخ  ناملسم  هاوخ  يروشک  ره  رد  هدش  هدوشگ  ناگدنناوخ  يارب  لیصفت  هب  حوضو و  هب  شاهمانراک  هک  ياهقرف 

ياـهنامزاس نورد  اـت  ینلع  روط  هب  هتفر  هتفر  تفاـی  همادا  ناـنچمه  هژیو  هب  ناریا  رد  دـنور  نیا  دـشاب . دـناوتیمن  تدـم  زارد  فادـها  زا 
رد هحفـص 669 ] درک [ ). رکذ  دوهی  یفخم  رارـسا  باتک  هک  یترابع  نامه  ینعی   ) دیـسر مه  یگنهرف  یتایح و  ضبن  یتکلمم و  ساـسح 

: دلوتم  - 44 نس : خـسار -  یگداوناخ : مان  روپاش -  مان : داتفا : نایئاهب  تسد  هب  زین  يرگید  ساسح  زکارم  ینوسامون  ذوفن  تسایـس  همادا 
: تمس همانرب -  نامزاس  هدمع : تیلاعف  یـسانش -  هعماج  یلیـصحت : يهتـشر  ارتکد -  یلیـصحت : كردم  نیرتالاب  یئاهب -  نید : نارهت - 

كردـم نیرتـالاب   - یئاـهب نید : نارهت -  دـلوتم :  - 38 نس : رـسمه - )  ) دـنمجرا یگداوناـخ : ماـن  زیگنارهم -  ماـن : يزیرهماـنرب  نواـعم 
ماـن رـسپ - )  ) شمار ماـن : رایداتـسا  تمـس : نارهت -  هاگـشناد  رد  هدـمع : تیلاـعف  یـسانشناور -  یلیـصحت : يهتـشر  ارتـکد -  یلیـصحت :

 - ناتسلگنا دلوتم :  - 8 نس : خسار -  یگداوناخ : مان  رتخد - )  ) هدژم مان : یئاهب  نید : ناتسلگنا -  دلوتم :  - 13 نس : خسار -  یگداوناخ :
ره هب  دـیآیم و  رد  دـشاب  مزـال  هک  یگنر  ره  هب  ناـمز  ره  رد  شفادـها  يارجا  رظن و  دروـم  يرادربهرهب  يارب  ناـمزاس  نیا  یئاـهب  نید :
اب هحفص 671 ] [ . ] 396  ] تخادرپ زامن  يهماقا  هب  ناناملـسم  تعامج  ماما  رـس  تشپ  رد  نانآ  ربهر  میدید  یتح  دـهدیم ، رد  نت  يراک 

هلاس ياهنـشج 2500  مـسارم  رد  تکرـش  عوـضوم  دوـشیم : مدـق  شیپ  مـیژر  زا  تعـالطا  هار  رد  ینوساـمون  ياهویـش  نـینچ  زا  يوریپ 
ناـیرج رد  نسحا  وـحن  هب  ناریا  میقم  ناـیئاهب  هک  هدـش  هداد  روتـسد  یلم  لـفحم  هب  مظعا  لدـعلاتیب  زا  وریپ  فـطع /  ناریا  یهاـشنهاش 

زا رتریگمشچ  رتهوکـش و  اب  نایئاهب  بناج  زا  مسارم  ماجنا  ات  دنهدب  یبیترت  تکرـش و  یهاشنهاش  هلاس  ياهنشج 2500  مسارم  يرازگرب 
نآ یئاهب و  دارفا  زا  هوجو  يروآعمج  نمض  یلم  لفحم  قوف  روتسد  هب  هجوت  اب  هبنش -  هیرظن  دشاب . رگید  یبهذم  ياهتیلقا  ریاس  تکرش 

بناج زا  انمـض  دناهدومن  دوب  دای  هسردم  باب  دیرخ 50  تهج  لایر   15  / 000 تخادرپ 000 /  هب  ترداـبم  یلحم  لـفاحم  قیرط  زا  مه 
یماسا یمومع  ناهذا  رظن  زا  هک  يرادـیرخ  رگید  باب  دادعت 50  لاس  اپ  تباث  بیبح  هلمجنم  یئاهب  لومتم  صاخـشا  نالاهنون و  تکرش 
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لک هرادا  نآ   50  / 5  / 9  - 321 هرامش 980 /  همان  هب  هجوت  اب  هبنـشهس : هیرظن  دناهتـشونن . همانزور  رد  ار  یلحم  لفاحم  ءاضعا  نایئاهب و 
قیقحت ربهر  دوب . دهاوخ  قوف  همان  دافم  يارجا  رد  یلم  لفحم  بناج  زا  شماجنا  مظعا و  لدعلاتیب  روتسد  هک -  دوشیم  طابنتسا  نینچ 

دوب و هیـسر  شرازگ  نایئاهب  دوب  دای  هسردـم  دـیرخ  دروم  رد  البق  امارتحا   5  / 27 دوـش -  جرد  هریاد 3 -  نتلوب  رد  دـییأت  تروـص  رد  و 
نایئاهب ار  دوب  داـی  هسردـم  قاروا 25  هدـش  جرد  باـیالا  یحور  ورد   130 میکح 45 -  روسفورپ  مان  هب  هک  هماـنزور  مـالعا  قبط  اـنمض 

هحفـص دناهدومن [  يرادیرخ  نایئاهب  ار  دوب  دای  هسردـم  قاروا 25  هدش  جرد  باب  دـمحمیلع   50  / 5 ءاضما 30 /  دناهدومن . يرادـیرخ 
[ 678

اهرنوسامارف یئاهب 

هراشا

مان و هک  یئاـهب  ياـسؤر  زا  رگید  یکی   » هک تسا  هدـمآ  یتراـبع  هحفص 464  رد ج 3  ناریا  رد  يرنرـسومارف  هناخـشومارف و  باـتک  رد 
...« تسا هدش  پاچ  وا  ریوصت  باتک  مجنپ  تسیب و  لصف  رد  هک  تسا  نابرق  هللاحـیبذ  رتکد  هدـش  هدـید  يرنوسامارف  دانـسا  رد  وا  سکع 

ژل نیتـسخن  تـسا . هدوـب  اـهنوسامارف  هجوـت  دروـم  هراوـمه  زا  زاریـش  رهـش  سراـف و  ناتـسا   » زاریـش رد  يهرامــش 68  ظــفاح  ژل  [ . 397]
اب یناـهج  ياـهژل  فیدر  رد  دـش  سیـسأت  زاریـش  رد  هک  يژل  دـش  لیکـشت  رهـش  نیا  رد  سیلگنا  شترا  نارـسفا  هلیـسو  هب  يرنوساـمارف 

زاریش هب  سپس  دش و  سیدقت  سیسأت و  نارهت  رد   1960 یم [ 398 « ] زور 19 رد  دیسر و  تبث  هب  سنارفد » لانویسان  دنارگ   » يهرامش 68
سیئر نابرق -  هللاحـیبذ  رتکد  - 1 دـناهدش : یفرعم  رثؤم  ياضعا  نیـسسوم و  ناونع  هب  ریز  رفن  تشه  ژل  نیا  سیـسأت  رد  دـیدرگ ». لقتنم 

روسفورپ مان  هب  یئاکیرمآ  نوساـمارف  کـی  م )  - 1960  - 1958  ) ات 1339 ياهلاس 1337  رد  دـنمهرف و ... رتکد  یکشزپ 2 - هدکشناد 
کی نوچ  وا  درکیم . تکرـش  زاریـش  يولوم » ژل   » تاسلج رد  دوب  زاریـش  بط  يهدکـشناد  حیرـشت  داتـسا  هک  لـصالا  اـیلاتیا  ودـناریج » »
کی نتفریذـپ  ماگنه  ظفاح ، ژل  لاس 1339 ش  رد  دومنیم . یئامنهار  تافیرـشت  ماجنا  رد  ار  يزاریـش  ياهنوسامارف  دوب ، یمیدق  نوسام 

نیا زا  سپ  دش . رجنم  زاریـش  رهـش  رد  ژل  هنامرحم  رارـسا  ندش  ءاشفا  هب  یلخاد  تازرابم  نیا  هجیتن  هک  دش  یتافالتخا  راچد  دـیدج  وضع 
« دنمجرا داتسا   » یمراص نیسحمالغ  البق  دشیم  لیکـشت  ژل  هسلج  هک  هام  ره  درک . لامعا  ظفاح  ژل  رب  ار  يرتشیب  لرتنک  يولوم  ژل  هثداح 

دروم درک ، يراددوخ  زاریش  هب  نتفر  زا  هک  راب  ود  یکی  دشیم و  رادهدهع  ار  ژل  يداتسا  یسرک  تفریم و  زاریـش  هب  نارهت  زا  يولوم  ژل 
رد دشیم . هرادا  يرتشیب  رارسا  ظفح  افتخا و  رد  ظفاح  ژل  سپ  نیا  زا  تفرگ . رارق  کلام » دیعـس  رتکد  مظعا ، داتـسا   » شنزرـس خیبوت و 

ياهلاس 1338 یط  هک  یتازرابم  هحفص 679 ] دمآ [ . دیدپ  ناداتـسا  وا و  نیب  هک  یتافالتخا  و  رنوسامارف ) یئاهب -   ) نابرق رتکد  اب  طابترا 
فرط و کی  زا  ناریا  یلحم  ژل  دنارگ  هب  هتسباو  ظفاح »  » يرنوسامارف ژل  وضع  ناداتسا  زاریش و  هاگـشناد  قبـسا  سیئر  نیب  ش  ات 1340 - 

الم رب  نانآ  هنامرحم  تایلمع  هدش  ءاشفا  زاریش  يرنوسامارف  نامزاس  ياضعا  یماسا  هک  دش  ببـس  داد  يور  رگید  فرط  زا  اهنآ  نیفلاخم 
رب راک  زا  لاس 1340  لوا  همین  رد  ار  نابرق  هللاحـیبذ  رتکد  دـش  گنهرف  ریزو  شـشخرد  دـمحم  هک  ( 1961  ) ش لاس 1340 -  رد  دوش .

، درک لاغـشا  ار  زاریـش  هاگـشناد  تسایر  یـسرک  هرابود  لزع  زا  دعب  لاس  کی  ینعی  لاس 1341  همین  رد  ناـبرق  رتکد  هچرگا  درک  راـنک 
نابرق و رتکد  تیلاـعف  رارـسا  دـندش  قفوم  هاـتوک  تدـم  ناـمه  رد  دـندرکیم  هزراـبم  يزاریـش  ياـهرنوسامارف  اـب  هک  یناـسک  کلذـعم 

رتـکد رادرک  زا  ياهنوـمن  [ 399  ] هایـس دـیپس و  هلجم  رد  يزاریـش » ياناوت  رعاش  یللوت  نودـیرف  . » دـنیامن اـشفا  ار  يزاریـش  ياـهنوسامارف 
نایلاس هک  نابرق ) رتکد   ) مان هب  تسا  يدرم  لزع  گنهرف  ریزو  شـشخرد  شزرارپ  تامادـقا  زا  یکی  : » دـنکیم شاـف  ار  ناـبرق  هللاحـیبذ 
سیئر ندیناشن  تمدخ  راظتنا  هب  ندنک و  رب  تخاسیم . تخوسیم و  درم  نیا  ریذپاننایاپ  ذوفن  هرطیـس و  ریز  رد  یـسراف  سراف و  زارد ،

گنهرف ریزو  گرزب  هزرابم  ناگدنناوخ و  عالطا  دیزم  يارب  درمش ، زارتمه  ناوتیمن  ششخرد  لامعا  زا  کی  چیه  اب  ار  زاریش  هاگـشناد 
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بیقعت لزع و  دـیاش  .« » دـیدرگ تسا  يدـنمجرا  علطم  هدنـسیون  ملق  هب  هک  ریز  هلاقم  پاـچ  هب  ترداـبم  هلغـش ! هدزیـس  درم  لزع  هراـبرد 
راـصتخا هب  زین  يو  رگید  ریطخ  لغـش  هدزاود  زا  دوخ  یئویدار  یتاـعوبطم و  يهبحاـصم  نیلوا  رد  شـشخرد  هک  ناـبرق  هللاحـیبذ  ینوناـق 

روصت نینچ  لاح  ره  هب  دوش و  یقلت  راوشد  همین  ای  هداس و  يرما  اـم ، یـسراف  ریغ  ناـنطومه  ریاـس  تختیاـپ و  مدرم  مشچ  زا  دـنار  نخس 
نایوجـشناد دـیتاسا و  اصوصخ  سراف و  مدرم  یلو  تسا ؟ هدوب  شـشخرد  رگید  ياـهراک  فیدر  رد  زین  لـمع  نیا  تالکـشم  هک  دـننک 

نیا نامایب  ياهیرگمتـس  اهینکـشنوناق و  دـهاش  و  نابرق »  » ینمیرها تردـق  بوکدـگل  زارد ، ناـیلاس  ناتـسا  نیا  فلتخم  ياههدکـشناد 
هجیتن جارخا  دـیعبت و  سبح و  ربـخ  زین  تکلمم  لوئـسم  هحفـص 680 ] تاماقم [  نیرتیلاـع  ملظت و  زا  هدوب و  نوساـمارف »  » بتکم هدرورپ 

يزوتهنیک رطخ  هیاپ  هچ  ات  هدش و  بلاغ  يریذپانتسکش  كانمهس و  ردژا  هچ  رب  فاصم  نیرد  ششخرد  هک  دننادیم  بوخ  دناهتفرگن 
ندیـشک راصحنا  رد  نارهت و  هاگـشناد  تمـس  زارحا  اب  اهنت  هن  نابرق  تسا . هدـیرخ  ناج  هب  ار  تشذـگیب  زومرم و  ياهتردـق  نیرتمیظع 

رادتقا و نیا  راک  هکلب  دوب ، هداهن  تردق  هجنپ  سراف  رسارس  رب  هناگیب  [ 400  ] تسایس عفن  هب  یمسرریغ  یمسر و  تمس  هاجنپ  زا  زواجتم 
ینطاب یگنهامه  زاریش  هاگشناد  نایوجـشناد  دیتاسا و  ینوناق  یمومع و  باصتعا  دوجو  اب  هتـشذگ  لاس  هک  دوب  هدیناشک  اجنادب  ار  ذوفن 

يو رـش  عفر  راتـساوخ  دنـسپ  همکحم  كرادم  لئالد و  رکذ  هک  ریثک  رکف و  نشور  تعامج  نیا  اب  سراف  تاماقم  نیرتیلاع  رادناتـسا و 
زا دـنچ  ینت  تقو ، گنهرف  ریزو  نارهم »  » یناـبیتشپ يراـیتسد و  هب  دـنام و  یقاـب  شیوخ  یناطیـش  تردـق  يهکیرا  رب  ناـنچ  مه  دـندوب ،

يامنردتقم رادناتسا  اهنت  هن  هک  اجنآ  ات  دومن . نالیو  تمدخ و  رظتنم  زین  ار  هاگتسد  نآ  نارایشناد  ناداتسا و  نیرتبوبحم  نیرتهتسیاش و 
رب ناشیا  غیت  زگره  هک  دنتـسناد  مه  رادناتـسا  قوفام  ینیمأـت  ياهتردـق  هکلب  دـنکفا ، رپس  تسرپهناـگیب  نتهنیئور  نیا  هاگـشیپ  رد  سراـف 

فوقو ناـبرق »  » یمنهج ذوفن  زا  ياهنومن  رب  زیزع  يهدـنناوخ  هک  نآ  يارب  دوب . دـهاوخ  نارب  نهک  ياهتـسایس  يهناخـشومارف  راـگدرورپ 
، هتـشذگ لاس  يارجام  يامرگ  رد  هک  منک  ضرع  یتسیاب  درادنپن ، هداس  لهـس و  مه  اهردق  نآ  ار  شـشخرد  جرارپ  میظع و  راک  دـبای و 

هیلاـع عجارم  رد  ار ، ناـنآ  حیرـص  دـنت و  ياهـشرازگ  سراـف و  ینیمأـت  تاـماقم  رادناتـسا و  تامادـقا  هشیلک  ناـبرق  رتکد  هک  نآ  زا  سپ 
هناگیب یـسایس  لامعا  اب  ار  نابرق  هللاحیبذ  رتکد  یفخم  طابترا  كرادم  هچنانچ  هک  روصت  نیا  اب  روبزم  تاماقم  تشاذـگ ، رثایب  یتکلمم 

هناخ  » دنچ یتدـم  درک ، دـنهاوخ  مهارف  يو  یتسرپنهیم  ینمادـکاپ و  رد  ار  زکرم  هبـش  عفر  تابجوم  دنتـسرفب ، نارهت  هب  هدروآ  تسدـب 
لرتنک نمـض  هصالخ  دنتفرگ و  رظن  ریز  ار  اهنوسامارف  روتـسد  بسک  هرواشم و  تیلاعف و  زکرم  میوگب  رتهب  ای  ینمرا » « » سیکرـس زومرم 
زکرم کی  هب  ار  رظن  دروم  كرادـم  دـندش  قفوم  هناـخ  نآ  يدـعب  شواـک  يو و  ناتـسدمه  ناـبرق و  ياههدـمآ  هحفـص 681 ] تفر و [ 

هک تفریم  روصت  دـنیامن ، لیمکت  نارهت  هب  لاسرا  يارب  ار  رما  یئاهن  شرازگ  ناـبرق  رتکد  صخـش  زا  یئوجزاـب  نمـض  هدرب و  یماـظتنا 
یلو دزیخرب  دوخ  ياـضما  طـخ و  لـعج  ياـعدا  اـی  راـکفا  ماـقم  رد  لوصعلایلع  دـیآ و  هاـتوک  ثحب  دروم  دانـسا  ربارب  رد  ناـبرق  رتـکد 
ینعم نیدب  دندناوخ ! اهنیرفآ  شترـضح  تمظع  رب  دندرک و  فالغ  نادنر  هک  دـمآرد  بآ  زا  راظتنا  فالخ  نانچ  نآ  يو  لمعلاسکع 
رایسب ياهتیـصخش  زا  نت  دنچ  یماسا  هکلب  دومنن ، بیذکت  ار  كرادم  بتارم و  اهنت  هن  رگید  لغـش  اههد  هاگـشناد و  تسایر  ياقآ  هک 

یئوجزاب هقرو  لیذ  اـیوگ  دروآ و  ناـبز  رب  دوخ  یتالیکـشت  طـبار  فرعم و  ژلمه و  یکلـسم و  راـکمه  ناونع  هب  زین  نارهت  ماـقم  يـالعا 
روشک يـالتعا  دـجم و  رطاـخ  هب  روشک  مهم  ياهناتـسرهش  نارهت و  رد  ناـگدربمان  یعمجتـسد  تیلاـعف  نوچ  هک  درک  اعدتـسا  هناـمرحم 
قیقحت راتساوخ  روبزم  نیمأت  تاماقم  هچنانچ  هدشن ، هدرمش  مرج  ناریا  یتکلمم  نیناوق  رد  مه  هناخشومارف  رد  تیوضع  هتفرگ و  تروص 

روبزم نایاقآ  هک  تسا  حـضاورپ  هتبلا  و  دـنروآ . لمع  هب  یتالاوئـس  هنیمز  نیا  رد  مه  و ... ناـیاقآ ... زا  تسا  رتهب  دنتـسه . عوضوم  لـماک 
روط هب  لاؤس ! شـسرپ و  تراسج  هب  دـسر  هچ  ات  دـیدرگ ، ناـشروضح  فرـشم  یـسوبكاخ  دجـس  نودـب  ناوتب  هک  دـندوبن  یـصاخشا 

ماجنا تالاعفنا  لاعف و  ناتساب و  ناریا  هزوم  تاقیتع » تراغ  يرادرب  یپ   » تسا اهلاس  هک  دنتسه  یئاهنامه  ماظع  نایاقآ  زا  یخرب  هصالخ 
دوبان وحم و  اج  نامه  هتفر و  ناشیا  تیـصخش  راوتـسا  ژد  نیـصح و  نصح و  ياپ  ات  نآ  ریاـظن  روشک و  گرزب  ياهيزاسدـس  رد  هتفاـی 

زواجتم درم  ءاقبا  رطاخب  تسین  تکلمم  حالص  ناجاباب  هک  دنتـشون  نارهت  هب  سراف ، یتلود  تاماقم  هچره  هکنآ  هصالخ  تسا ، هدیدرگ 
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فرط زا  هک  ار  هاگـشناد  کـی  نارایـشناد  نایوجـشناد و  ناداتـسا و  ماـمت  ناـبرق ، هللاحـیبذ  نوچ  يزومرم  راکهسیـسد و  نکـشنوناق و  و 
رد همه  نیا  هک  داد  هزاجا  نینچ  نیا  يزادرپغورد  شارتنمـشد و  درم  هب  دومن و  بوکرـس  دـنوشیم  ینابیتشپ  مه  سراـف  مدرم  تیرثکا 

نیا هب  اهلاس  زا  هک  یئاهنامه  هکلب  دـیدرگن ، رمث  رمثم  اهنت  هن  دـنز ، فازگ  فـال و  تاـماقم  ياـهتیامح  هحفـص 682 ] زا [  دوخ  دروم 
تردق ياههاگتـسد  نانچ  دناهدیـشک ، راتتـسا  هدرپ  تلم  هاش و  نایم  شیوخ  رـصح  دـحیب و  يامغی  عورـشمان و  عفانم  ظفح  يارب  فرط 
کمک هب  دـنکفا و  ماـقتنا  شتآ  رد  ار  دوـخ  نایعدـم  یماـمت  هاـتوک  یتدـم  رد  هدربماـن  هک  دـنتخیگنارب  ناـبرق  زا  تیاـمح  هب  ار  يزکرم 

یکی هب  يرظن  هطبار  نیمه  رد  و  درک »! رتزیت  ریز  يدـنبواگ و  ناهوس  ددـم  هب  ار  شکرابم  خاش  دروآرب و  همه  راگزور  زا  رامد  نارهم » »
هب نابرق  هک  يرگید  تاحاضتفا  زا  منکفایم : دـنک ، يزاب  ناـگناگیب  تمدـخ  تیئاـهب و  يارب  تسناوتیم  يو  هک  یـشقن  اـهنوسامون و  زا 

دنمشناد ققحم  يهلیسو  نارهت  ياههلجم  رد  لبق  لاس  رد  هداد و  ماجنا  زاریش  رویغ  نوعمش  ياسیلک  شیـشک  یـسیلگنا  راثتـسم  یتسدمه 
رپس شقن  زا  لعنلاب  لعنلا  قباط  هک  دـشابیم ، زاریـش ) هاگـشناد  مرآ   ) باختنا مه  یکی  هتفرگ  رارق  قیقد  یـسررب  دروم  یئاـبطابط  طـیحم 
دوخ هک  یتلم  مه  نآ  تسا »! هتفر  ناریا  رابدرب  فیرش و  تلم  دروخب  ياهناکریز  یتسدرت  اب  هدش و  ذاختا  یبیلـص  ياهگنج  رد  نایوسیع 

تیرـشب ملاع  میدقت  ار  مایخ  ینوریب و  یباراف ، يزار ، انیـسنبا ، لیبق  زا  ینادیواج  غباون  هدوب و  ایند  ياههاگـشناد  نیرتیمیدق  يهدـنراد 
دـیوج و دادمتـسا  طیحم » هنالـضاف  تاموقرم   » زا رـصتخم  رد  ات  تسین  لاجم  ار  هاـتوک  يهلاـقم  نیا  يهدـنراگن  هک  سوسفا  تسا . هدرک 

هللاحیبذ  » رتکد یفرعم  رد  دنیامرف . تیانع  راعـشالاقوف  عجرم  هب  دنناوتیم  دنبلاط  هک  نانآ  یلو  دشک ، رب  ناتـسرپهناگیب  يهرهچ  زا  باقن 
تقو تلود  لبق  لاس  نیدنچ  هک  سب  نیمه  دـنراد  قیقحت  هحفص 683 ] هبرجت و [  رـس  زا  يو  هرابرد  زاریـش  مدرم  هک  ياهدیقع  و  نابرق »

، زاریـش مدرم  تسبورف ، نیبام  یف  طابترا  عطق  اب  ار  نآ  يهعبات  ياهيرگلوسنوق  همیخف و  ترافـس  برد  ماـگنه  نآ  ثداوح  تبـسانم  هب 
لیطعت زا  نابرق »  » ندوب اب  هک  تسا  سک  نآ  قمحا  دـنتفگ : نینچ  هنادـنر  دنتـشاذگن و  راید  نآ  يرگلوسنوق  لـیطعت  هب  ینادـنچ  تیمها 

هک تشاد  لابند  هب  یئاهدـمایپ  ینوساـموئن  دـیدج  بلاـق  رد  يرنوساـمارف  يرگیئاـهب و  یگنهاـمه  [ . 401  ] دوش لاحـشوخ  هناخلوسنوق 
اـهشالت و يهدـیئاز  روبزم  دـنور  تفرگیم . تمدـخ  هب  ار  ناـنآ  هدوـمن و  خوـسر  یتـکلمم  يهدـننکهرادا  ياههاگتـسد  بلق  اـت  ریگارف 

ياههمانرب سپ  رد  دـندرب . راک  هب  ناریا  رد  ذوفن  تهج  راکهنهک  ياـهرنوسامارف  يداـی  هب  تیئاـهب  يهقرف  نارـس  هک  تسا  یئاهشـشوک 
تامطل و نیرتدب  زا  هدش  هتکید  ياهتسایس  شریذپ  تهج  فلتخم  ياههنوگ  هب  اههدوت  نتـشاد  هاگن  ماخ  یلک  روط  هب  اهنآ  تدمزارد 
رتفرژ و میدرگیم و  رب  بقع  هب  یمک  موش  طابترا  نیا  ندش  نشور  يارب  دنتخاس . دراو  ناریا  مدرم  رب  هقرف  نیا  دارفا  هک  تسا  یتاعیاض 

 - یئاـهب زا  یکی  : » مـینکفایم يرظن  تخانــشیم  ینوساـمون  يوـس  هـب  هـک  يدـنویپ  رد  اـهرنوسامارف  ناـیئاهب و  ياـهسامت  هـب  رتقـیقد 
و ینوساـم » لارنژ   » ماـقم اـکیرما  ینوساـمارف  ناـمزاس  رد  دوب و  یناـهج  ترهـش  ياراد  هک  ناریا  فورعم  ياـهنوسامون ] اـی   ] اـهنوسامارف

تفایرد دوشیم ، ءاطعا  اکیرما  روهمج  ياـسؤر  هب  طـقف  هک  ار  ینوساـم  ناـشن  نیرتیلاـع  نینچمه  تشاد و  ار  ینوساـمارف  يهجرد 33 
هک تفرگ  جـضن  ناریا  رد  ینوسامون  يهزات  يهدـیدپ  يرنوسامارف  مسینویهـص و  بیکرت  يهجیتن  رد  دوب . هلودـلالیبن  ناخ  یقنیلع  هدرک 

یـشاک رهپـس  نادناخ  دارفا  زا  هلودـلالیبن  ناخ  یقنیلع  تفای . شرورپ  نامز  نآ  نادرم  تلود  ناماد  رد  هتـسب و  میژر  لد  رد  نآ  يهفطن 
تدارا زا  ءاهبلادـبع  ریوـصت  راـنک  رد  ار  وا  سکع  دوـب و  اـکیرما  ناریا و  ناـیئاهب  یبهذـم  یبهذـم  يهقرف  ياـسؤر  زا  یکی  هک  وا  تسا .

، اهزور بلغا  هک  هحفص 684 ] تشاد [ ، یکچوک  ینوسام  لفحم  دوخ  هناخ  رد  دنکیم ، تیاکح  ناهج  نایئاهب  ياوشیپ  هب  وا  هداعلاقوف 
کلذـعم دـمآیم ، باسح  هب  هقرف  نیا  ياسؤر  زا  دوب و  یئاهب  هلودـلالیبن  هک  نیا  اب  تخادرپیم . تدابع  هب  اجنآ  رد  نارگید  روضح  رد 

بارحم يولج  هداد ، رارق  گرزب  يولباـت  ود  رد  ار  يراـصنا  هللادـبع  هجاوـخ  هماـنتاجانم  راـثآ و  زا  هعطق  ود  دوـخ  ینوساـم  لـفحم  رد 
هتـشون يرون » ناخاقآ  ازریم   » يارب هک  تسا  يرـصان  دـهع  ناسیونشوخ  زا  یکی  طـخ  هب  ولباـت  ود  نیا  دوب ، هدرک  بصن  شهاـگتدابع 
یناریا یئاکیرما و  ياهنوسامارف  تاسلج  رد  درب . اکیرما  هب  دوخ  هارمه  هدرک و  يرادیرخ  یفازگ  یئاهب  هب  ار  اهنآ  هلودـلالیبن  دوب . هدـش 

هک يروط  هب  یتح  دناوخیم . یـسراف  هب  ار  يراصنا  هللادبع  هجاوخ  ياهتاجانم  وا  دشیم ، لیکـشت  يو  ینوسام  کچوک  لفحم  رد  هک 
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زا روکذـم  همانتاجانم  تئارق  اـب  هارمه  هک  درک  راداو  ار  اـهنآ  هداد و  یئاـکیرما  ياـهنوسامارف  هب  مه  ار  نآ  یـسیلگنا  همجرت  دـناهتفگ 
ود الاب ، ولبات  ود  رب  هوالع  روکذـم  ینوسام  لفحم  بارحم  رد  دـنک . تئارق  ار  هللادـبع  هجاوخ  تایبا  میالم  يادـص  اب  زین  ناـنآ  وا ، فرط 

باتک هللاءاهب 3 - حاولا  يرنوسامارف 2 - یساسا  نوناق  - 1 زا : دندوب  ترابع  اهباتک  هک  تشاد  رارق  زین  باتک  دلج  هس  هخاش  هس  نادـعمش 
هاگره تشاد . دوجو  زین  ناتـسودنه  تفابيرز  هچراپ  هعطق  کی  یعونـصم  تخرد  گرب  کی  یناریا  ریـشمش  کی  اهنیا  رب  هوالع  نایب و 

مـشیربا یئالط و  ياههار  هک  نامرک » تفاب   » رتش مشپ  زا  ياهبج  دـشیم ، لوغـشم  تداـبع  هب  دوخ ، ینوساـم  بارحم  ولج  رد  هلودـلالیبن 
ياـسؤر زا  هکنیا  اـب  هلودـلالیبن ، ناـخ  یقنیلع  . » تخادرپیم تداـبع  هب  نیمز  هب  وناز  ندز  اـب  تخادـنایم و  شودـب  تشاد  گـنرهایس 

تصش و وا  دوب . هدش  يرنوسامارف  يرـس  يهقرف  دراو  لاح  نیا  اب  دنک ، تلاخد  یـسایس  روما  رد  یتسیابیمن  الومعم  دوب و  یئاهب  يهقرف 
میحرلادبع  » هلودلالیبن تشذگیم ». شرمع  زا  لاس  تشه  داتـشه و  تفگ  تایح  دوردـب  هک  يزور  تشاد و  تماقا  اکیرما  رد  لاس  هس 

سپس درکیم ، راک  سیلگنا  ترافـس  تمدخ  رد  ادتبا  يو  [ 402  ] دوب نارهت  هیمظن  سیئر  تروف » تنوم  ود  تنک   » نواعم رتنالک » ناـخ 
هحفـص تحت [  یتموکح  هاگتـسد  فرط  زا  نایئاهب  هک  دوب  ینامز  اب  فداصم  اهلاس  نیا  تخادرپ . ربمت  شورف  دیرخ و  و  دازآ ، لغـش  هب 
ترابع اهباتک  هک  تشاد  رارق  زین  باتک  دلج  هس  هخاش ، هس  نادعمش  ود  الاب ، ولبات  ود  رب  هوالع  روکذم  ینوسام  لفحم  بارحم  رد  [ 685

یسانشرس یئاهب  هک  وا  دندوب و  هتفرگ  رارق  راشف  هحفص 686 ] نایب [  باتک  هللاءاهب 3 - حاولا  يرنوسامارف 2 - یساسا  نوناق  - 1 زا : دندوب 
اب سپس  اماناپ  یناهج  هاگشیامن  رد  ناریا » ترافس  رادراک   » اکیرما رد  وا  یمسر  لغش  نیتسخن  دش . اکیرما  مزاع  هتفگ  كرت  ار  ناریا  دوب 

یناهج هاگـشیامن  هک  یماگنه  دـعب 1918 -  لاس  راهچ  تفای . شیاشگ  لاـس 1914  رد  هک  دوب  کیفیـساپ »  » هاگـشیامن رد  ناونع  نیمه 
ءایشا هک  هچنآ  و  درک ، سیـسأت  ناریا » يهفرغ   » مان هب  هاگـشیامن ، نآ  رد  ياهفرغ  دوخ ، جرخ  هب  هلودلالیبن  دش ، حاتتفا  وکـسیسنارفناس » »
روتسد هب  لاس 1919  رد  تشاذـگ . شیامن  ضرعم  هب  هفرغ  نیا  رد  تشاد  يراکبیهذـت  يراکتبنم  ءایـشا  ولباـت و  یلاـق ، هسبلا ، هقیتع ،
دادرارق دـقع  ماگنه  زین  گنیـسرپ »  » لارنژ اب  دـش و  اکیرما  روهمج  سیئر  نسلیو  اـب  هرکاذـم  رومأـم  تقو -  ریزوتسخن  هلودـلاقوثو - 

وا هب  یفارگلت  هجراخ  ریزو  زوریف » هلودلاترـصن   » فرط زا  هلودلاقوثو  يهنیباک  طوقـس  زا  سپ  تخادرپ . هرکاذـم  هب  سیراپ  رد  حـلص 
« ازریم نسح  دمحم   » راکـشیپ یتدم  تشگزاب و  ناریا  هب  هاگ  نآ  هلودلالیبن  تسا . هدش  فاعم  یتلود  ياهتمـس  زا  هک  دـش  هداد  عالطا 

هنطلـسلاماوق مود  هنیباک  رد  تخادرپ . دازآ  لغـش  هب  درک و  تعجارم  اکیرما  هب  ناریا  زا  اددجم  یـسمش  لاس 1304  رد  یلو  دوب . دـهعیلو 
شتماقا راب  نیا  اما  درک . توعد  ناریا  هب  ار  وا  ءارزولاسیئر  دوب ، حرطم  یتفن  ياهتکرـش  زا  توعد  اکیرما و  زا  ماو  تفایرد  هلئـسم  هک 

رمع نایاپ  ات  هک  تفر  نتگنشاو  هب  كرویوین  رد  تماقا  یتدم  زا  سپ  تشگزاب و  اکیرما  هب  اددجم  دعب  لاس  کی  دوبن ، ینالوط  ناریا  رد 
رب هوـالع  مـه  وا  دوـخ  و  هحفـص 687 ] دوب [  اـکیرما  یئاـهب  ناـنز  ردـیل  سنرولف »  » ماـن هب  وا  یئاـکیرما  رـسمه  درب . رـسهب  رهـش  نیا  رد 

هحفص 689 ] [ . ] 403  ] درکیم تیلاعف  زین  اکیرما  ینوسامارف  تقیرط  ياروش  رد  یئاهب )  ) يهقرف ياهتیلاعف 

... هدرک شرازگ  كاواس  هچنآ 

 - ب يوقت : يزردوگ  ربخ : عبنم   1344  / 11 ربخ 5 /  لوصو  خیرات  هرامش  هب  فطع  هثداح  خیرات  زاریش  لحم : هرامـش  نایئاهب  عوضوم :
رادهیامرـس لاساپ  تباث  هک  تفگیم  وا  مدرک . دروخرب  فداصت  بسح  رب  دـنکیم  راـک  تفن  یلم  تکرـش  رد  هک  ناـیئاهب  زا  یکی  اـب  م 

ضرع هب  بایفرـش  نویاـمه  ترـضحیلعا  اـناوخان )  ) لاـساپ تباـث  هک  دادیم  حرـش  روـط  نیا  هدوـب و  بـیط  مادـعا  یعقاو  مرجم  فورعم 
ناتسبات رد  هک  ینهذ  باوس  زا  عالطا  نیا  لیمکت  يارب  هدش . دیواج  ناتسلگ  نایئاهب و  ناتسروگ  ندرک  بارخ  ببسم  بیط  هک  هدیناسر 

اهناملـسم لبق  لاس  دـنچ  هک  اناوخان ]  ] ةربزج ماقتنا  نایئاهب  تفگیم  هک  میتشاد  گنهرف  دـنمراک  یناتـسورس  لاـس  اـناوخان ]  ] زا هتـشذگ 
ماقتنا طقف  ام  تفگیم ، هک  مدینـش  زاریـش  نایئاهب  اناوخان ]  ] شورف ذاختا  زا  لبق  هام  دنچ  زا  متفرگ و  مق  هیـضیف  هسردم  زا  دندرک  بارخ 

کی ار  یـضارا  تاحالـصا  عوضوم  تساوخیم  میداد ، همادا  یـضارا  تاحالـصا  يهلحرم  ات  ار  یئاهب  عوضوم  هکلب  میتفرگ  ار  هتـشذگ 
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ناریا و هتـشذگ  يههاـم  دـنچ  ياـهنارحب  ناـیئاهب  یلک  روط  هب  دـنادب . ناـیئاهب  زا  ار  نآ  هدرک و  یقلت  هدـش  یئوگشیپ  يرما و  عوـضوم 
همیمـض زاریـش : نایئاهب  يهدنورپ  دیـسر ... راضحتـسا  هب  البق  دـننادیم  ندـنل  رد  نایئاهب  اناوخان ]  ] نویناحور تلود و  تلود و  تافالتخا 

زا 4 کی  هرامـش  يهخـسن  هحفـص  کی  زا  کی  هرامـش : هحفـص  ربخ  شرازگ  یتظافح  يدـنبهقبط  هنامرحم  یلیخ  هحفـص 691 ] دوش [ .
: عبنم ربخ 7 - ناگدنریگ  تسویپ 6 - - 5 47  / 3 شرازگ 11 /  خیرات  - 4 شرازگ 6946/ه - يهرامش  - 3 7 ه -  / هب زا 321 2 - هخسن 1 -

ربهر هب  ربخ  ندیـسر  خیرات  - 11 47  / 3 عبنم 7 /  هب  ندیـسر  خیرات  - 10 47  / 3  / 7 عوقو : خیرات  نایئاهب 9 - لفحم  أـشنم : راکمه 8 -
3 هخروم 7 /  رهظ  زا  دعب   6 تعاس 5 /  وریپ ... فطع  زاریش  نایئاهب  تیلاعف  عوضوم : یتظافح  تاظحالم  - 12 27  / 3 لحم 10 /  تایلمع 
هک یـسدقا  سابع  دیدرگ . لیکـشت  هدازنایـسدق  هللادسا  لزنم  باون  هیکت  رد  هعقاو  هرامش 4  لفحم  رد  هللا  تاحفن  رـشن  نویـسیمک   47 / 

ياقآ بانج  اصوصخم  دـناهدومن  يدایز  فطل  امب  یتنطلـس  رابرد  ریزو  ملع  هللادـسا  ياقآ  بانج  تشاد  راهظا  دوب  نویـسیمک  نارنخس 
هب دوخ  ياهتیلاعف  زا  یتاـشرازگ  دنـشابیم  ناـیئاهب  کـچوک  يادـخدک  رفن  ود  ره  هللاءاـشنا  هدازیئاـهب ) یئاـهب و   ) ادـیوه ساـبع  ریما 

گنج 46 و رد  لیئارسا  تلود  اهیف ) فرـصت  نع  هللا  لاق  نع   ) دیامرفیم هللاءاهب  ترـضح  دنهدیم . نایئاهب  عجرم  یهلا  مظعا  لدعلاتیب 
يارب ینوناق  هک  میلاحـشوخ  یلیخ  ام  مینکیم . شیاتـس  ار  دوهی  زیزع  موق  نیا  تیلاعف  تیئاهب  هعماج  ام  هدـش  هتخانـش  ناهج  ناـمرهق   47

میراد و سوساج  کی  اههناخترازو  مامت  ناریا و  يهرادا  ره  رد  هک  تسا  نیا  ناـیئاهب  اـم  یقرت  تفرـشیپ و  دـیامنیم  حرط  ناریا  ياـیحا 
ياهلفحم هب  حرط  هنیمز  رد  یتاـشرازگ  دـسریم  رهماـیرآ  هاـشنهاش  ضرع  هب  هک  تلود  هلیـسو  هدـش  هیهت  ياـهحرط  هک  راـبکی  هتفه 

هنوگچ هک  نیا  هب  ناریا  شترا  هنیمز  رد  ار  دوخ  شرازگ  زور  ره  ناریا  نایئاهب  رداک  راک  نامیرپ  هنجل  رد  الثم  دنـسریم . یئاهب  یناحور 
زا ار  ناـیئاهب  فـلتخم  لـفاحم  رد  ادـیوه  لاـعف  روـضح  دـنیامنیم . میلـست  ناـیئاهب  یناـحور  لـفحم  هب  دـنهدیم  شزوـمآ  ار  نازاـبرتچ 

یتظافح يدـنبهقبط  هناـمرحم  یلیخ  هحفـص 693 ] میناوـخیم [ : نـینچ  ریز  شرازگ  دـننامه  كاواـس  لـماوع  ررکم  دنتـسم  تاـشرازگ 
 / شرازگ 7651 يهرامش  - 3 هب 7 ه - زا 321 2 - هخسن 1 - راهچ  زا  کی  هرامش  هخسن  هحفـص  کی  زا  يهرامش 1  هحفص  ربخ  شرازگ 

أشنم 9- - 8 دوش . هعجارم  ربـخ  اـناوخان ]  ] شرازگ هب  شرازگ  عبنم  ناگدنریگ 7 - تسویپ 6 - - 5 50  / 2 شرازگ 20 /  خـیرات  - 4 ع -
-12 50  / 20 لحم 41 /  تایلمع  ره  هب  ربخ  ندیـسر  خیرات  - 11 50  / 2 عبنم 2 /  هب  ربخ  ندیـسر  خیرات  - 10 50  / 2 عوقو 2 /  خیرات 

ياقآ دیدرگ . لیکـشت  یهافر  هللارما  لزنم  رد  دـیب  هد  نایئاهب  هسلج   50  / 2 بش 2 /  دـیبهد  نایئاهب  تیلاعف  عوضوم : یتظافح  تاظحالم 
ادیپ تیمـسر  لالقتـسا و  تیئاهب و  ندش  دازآ  دروم  رد  درک و  ینارنخـس  دـیب  هد  زاریـش و  ياهلفحم  نیب  طبار  غلبم و  نایـسوبمب  هللازیزع 

هراشا سپس  دومن . ویسرف  دبهپـس  هب  يزادناریت  تفن و  دمآرد  ناملعم و  قوقح  هب  هراشا  سپـس  هدربمان  دومن . نایب  یبلاطم  تیئاهب  ندرک 
هقرف هب  تبـسن  اهناتـسرهش  رد  تلود  يراکمه  ناوضر و  دـیع  زور  رد  تیئاـهب  لـفحم  رد  ریزو  تسخن  ياـقآ  باـنج  ندرک  تکرـش  هب 

هیرظن عیرظن 7/ه - تسا . دییأت  دروم  هبنشکی  هیرظن  هبنشراهچ  هیرظن  یئایرد  تسا . دییأت  دروم  هبنش  تاراهظا  هبنشکی  هیرظن  درک . تیئاهب 
. ] دوشیم هراـشا  يراـبرد  کـیدزن  دارفا  روضح  هب  ناـیئاهب  لـحم  دروم  رد  كاواـس  تاـشرازگ  زا  یکی  .م  تسا دـییأت  دروم  هبنـشراهچ 
 - هخسن 1 زا 4  کی  هرامش  يهخسن  هخسن  کی  زا  کی  يهرامـش  هحفـص  ربخ  شرازگ  یتظافح  يدنبهقبط  هنامرحم  یلیخ  هحفص 695 ]
 - أشنم عبنم 1699 8 - ربخ 7 - ناگدنریگ  تسویپ 6 - - 5 50  / 9 شرازگ 29 /  خیرات  - 4 شرازگ 15272/ه - هرامش  - 3 ه ـ  7  - 2 320

50  / 9 لحم 27 /  تایلمع  ربهر  هب  ربخ  ندیـسر  خیرات  - 11 50  / 9 عبنم 24 /  هب  ربخ  ندیسر  خیرات  - 10 50  / 9 عوقو 24 /  خیرات  - 9
هچوک رد  يریقح  قیدـص  ياقآ  لزنم  رد  نایئاهب  زا  رفن  تکرش 12  اب  ياهسلج  زاریـش  نایئاهب  تیلاعف  عوضوم : یتظافح  تاظحالم  - 12

درمریپ 70 هک  یکاکح  هللاتمعن  مان  هب  یـصخش  تاجانم  تئارق  زا  سپ  دیدرگ . لیکـشت  یناوریا  ربکایلع  ياقآ  رظن  ریزو  اهرگریـشمش 
دهاوخ يزور  تشاد  راهظا  تبحـص  نمـض  هدربمان  داد . راگنهرهچ  ياقآ  هب  همان  دنچ  تسا . هدمآ  زاریـش  هب  ناهفـصا  زا  دشابیم و  هلاس 

يارب هنایفخم  یهاشنهاش  رابرد  زا  ياهدـع  اصوصخ  دـنروآ . دورف  رـس  كرابم  تیب  رد  دـنیایب و  زاریـش  هب  ناهج  نیطالـس  مامت  هک  دـمآ 
هللارـصن ياقآ  درک و  ینارنخـس  تیئاهب  نوماریپ  هقیقد  مرمع 450  تدـم  رد  نم  درک  هفاضا  يو  دـنیآیم . زاریـش  هب  كرابم  تیب  ترایز 
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تقد نآ  رهم  اهتراک و  يور  نایاقآ  دـمآ  دـنهاوخ  زاریـش  هب  اریخا  زاوها  ناداـبآ و  ناـیئاهب  نیرتهب  زا  رفن  جـنپ  تشاد  راـهظا  راـگنهرهچ 
. دنمـشوه هللاتزع  دنمـشوه . هللاتمعن  راگنهرهچ ، هللارـصن  یناوریا ، ربکایلع  زا  دندوب  ترابع  هسلج  نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  دـیئامن .

یکاکح هللاتمعن  یناحور ، هللاعیدـب  نشلگ ، نژیب  یناغفا ، نسحدـمحم  یئاضر ، یقینع  نایمیرک  مساق  هدازیدـهم  ناخاکاک  هللاناـسحا و 
رظن هیرظن 7/ه - .م  تسا دییأت  دروم  هبنشکی  هیرظن  هبنشراهچ ، هیرظن  یئایرد  تسا . دییأت  دروم  هبنـش  تاراهظا  هبنـشکی ، هیرظن  یناهفـصا .

زا هرامش  يهخـسن  هحفـص  زا  کی  هحفـص  ربخ  شرازگ  یتظافح  يدنبهقبط  هنامرحم  یلیخ  هحفص 697 ] تسا [ . دییأت  دروم  هبنـشراهچ 
ربخ 7- ناگدنریگ  تسویپ 6 - - 5 57  / 8 شرازگ 29 /  خیرات  ه3 4 -  / شرازگ 30299 يهرامش  7ه 3 3 -  / زا - 2 341 هب : هخسن 1 -

ربخ ندیسر  خیرات  - 11 57  / 8 عبنم 21 /  هب  ربخ  ندیسر  خیرات  - 10 57  / 8  / 21 عوقو : خیرات  عبنم 9 - تاعومسم  أشنم : عبنم 8835 8 -
رد زاریـش  سانـشرس  نایئاهب  زا  یکی  نایفوئر  ياقآ  زاریـش  نایئاهب  عوضوم  یتظافح  تاظحالم  - 12 57  / 7 لحم 24 /  تاـیلمع  ربهر  هب 

درک و تموکح  ناریا  رب  لاس  تدم 13  اقیرفا  يالابماک  مظعا و  لدعلاتیب  ینابیتشپ  هب  ادیوه  سابعریما  ياقآ  هتشاد  راهظا  هرکاذم  کی 
جراخ هب  ار  تکلمم  ياهلوپ  لاغـشا و  ناریا  رد  ار  یمهم  ياهتسپ  یئاهب  ذـفنتم  دارفا  دیـسر و  یهجوت  لباق  تفرـشیپ  هب  تیئاهب  هعماـج 

اب هبنشکی : هیرظن  تسا . هدوب  نایئاهب  تیلاعف  دروکر  ریخا و  عیاقو  رطاخ  هب  هیلاراشم  بناج  زا  قوف  بلاطم  ناونع  هبنـش : هیرظن  دنداتـسرف .
. تسا دـییأت  دروم  هبنـشکی  هیرظن  هبنـشراهچ : هیرظن  دراد . تحـص  هیلاراشم  بناج  زا  قوف  بلاـطم  ناونع  هبنـش  تقادـص  هب  هجوت  فطع 

يدـنبهقبط هناـمرحم  یلیخ  هحفـص 699 ] دوـشیم [ . دـییأت  هعمج  هـیرظن  هیرظن 7/ه  تسا . دـییأت  دروـم  هبنـشراهچ  هیرظن  هـعمج : هـیرظن 
شرازگ يهرامش  7ه 3 -  / زا - 2 321 هب : هخسن 1 - راهچ  زا  هرامش  يهخسن  هحفص  کی  زا  کی  يهرامش  هحفـص  ربخ  شرازگ  یتظافح 

-10 50  / 4  / 25 عوقو : خیرات  - 9 أشنم - : عبنم 1699 8 - ربخ 7 - ناگدنریگ  تسویپ 6 - - 5 50  / 3 شرازگ 31 /  خیرات  ه 4 -  / 9578
: عوضوم یتظافح  تاظحالم  - 12 50  / 3 لحم 27 /  تایلمع  ربهر  هب  ربخ  ندیـسر  خیرات  - 11 50  / 3 عبنم 25 /  هب  ربخ  ندیـسر  خیرات 

دیدرگ لیکشت  یناحور  هللاحیسم  لزنم  رد  هللا  تاحفن  رشن  نویـسیمک  تحت  زاریـش  نایئاهب  زا  رفن  تکرـش 12  اب  ياهسلج  نایئاهب  تیلاعف 
هدـش هدـید  تشاد  راهظا  ینارنخـس و  تیئاهب  نوماریپ  یناحور  هللاحیـسم  ياقآ  دـمحا  حول  باتک  زا  یتاحفـص  تاجانم و  تئارق  زا  سپ 

هک دیرادن  دای  هب  اهامـش  دوش  رارکت  عوضوم  نیا  دیابن  رگید  تسا  هتفرگ  سامت  یمالـسا  تاغیلبت  دارفا  اب  امـش  زا  رفن  ود  یکی  هک  تسا 
هنایفخم و دوب و  تحاران  رایـسب  عوضوم  نیا  زا  هاش  اضر  صخـش  یلو  دندرک  تراغ  ار  ام  نیدـلارون  دیـس  نامز  رد  هاش و  اضر  نامز  رد 

باجح فشک  درکیم  ینابیتشپ  نایئاهب  زا  هشیمه  دوب و  یعقاو  یئاهب  کی  وا  نوچ  درب  نیب  زا  ار  ناناملـسم  زا  ياهدع  املع  مشچ  زا  رود 
هیرظن هبنـشراهچ : هیرظن  یئایرد  تسا . دـییأت  دروم  هبنـش  تاراـهظا  هبنـشکی : هیرظن  تسا . هتفرگ  تروص  هللاءاـهب  قطنم  نوناـق و  يور  زا 

لاـس رد  هک  مینکیم  دروـخرب  دنـس  هب  يرگید  شرازگ  رد  تسا . دـییأت  دروـم  هبنـشراهچ  هیرظن  هیرظن 7/ه  .م  تسا دـییأت  دروم  هبنـشکی 
نیمه رد  و  دـهد . تیمـسر  يهبنج  تیئاـهب  هب  تسا  هتـشاد  رظن  رد  هاـش  هک  دوشیم  هتفگ  ناـیئاهب  لـفحم  زا  یکی  رد  هدـش ، هیهت   1351

يدنبهقبط هنامرحم  یلیخ  هحفص 701 ] دنکیم [ . هراشا  ناملسم  هب  تبسن  یئاهب  دارفا  نداد  تیولا  هب  كاواس  نیلوئـسم  زا  یکی  شرازگ 
-4 ه -  / شرازگ 19496 هرامش  7ه 3 -  / زا - 2 341 هب : هخسن 1 - زا 4  هرامش  يهخسن  هحفص  کی  زا  کی  هحفـص  ربخ  شرازگ  یتظافح 

خیرات - 10 51  / 10  / 23 عوقو : خـیرات  - 9 أـشنم - : عبنم 1766 8 - ربخ 7 - ناگدـنریگ  تسویپ 6 - - 5 51  / 11 شرازگ 7 /  خیرات 
: عوضوم یتظافح  تاـظحالم  - 12 51  / 10 لحم 28 /  تایلمع  ربهر  هب  ربخ  ندیـسر  خـیرات  - 11 51  / 10 عبنم 23 /  هب  ربخ  ندیـسر 
رد دنتشاد  تکرش  زاریش  نایئاهب  زا  رفن  دیدرگ 17  رازگرب  بابش  گنهرس  موحرم  لزنم  رد  هک  يرکذت  هسلج  رد  زاریـش  نایئاهب  تیلاعف 

تکرـش زا  یکی  خـساپ  رد  رتساـم » ریـشدرا   » ياـقآ سپـس  دـش . هتفگ  تیلـست  موـحرم  نآ  دـنزرف  هب  تاـجانم  تئارق  زا  سپ  هـسلج  نـیا 
درکیم تمدخ  زاریش  تینما  نامزاس  رد  هک  یعقوم  دوب و  تینما  نامزاس  رسفا  بابش  گنهرـس  موحرم  تشاد  راهظا  هسلج  رد  ناگدننک 

رد دیاب  هتسشنزاب  نادنمراک  هک  دش  هتفگ  تبحص  یئاهب  هتسشنزاب  نادنمراک  هرابرد  نآ  زا  سپ  دومنیم . کمک  زاریـش  نایئاهب  هب  یلیخ 
روپدیـشر دنیامن . تمدخ  یئاهب  تناید  هب  دنورب و  ترجاهم  هب  دننـشنب ، راکیب  هکنیا  ياج  هب  دنیامن و  تکرـش  نیغلبم  میلعت  ياهـسالک 
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یتقو نوچ  میتشادـن  رگید  نایدا  ربارب  رد  یتحاران  چـیه  رگید  دـندادیم  تیمـسر  یئاهب  تناـید  هب  رگا  تفگ  دـشابیم  شترا  رـسفا  هک 
يارب میناوتب  هک  تسا  مزال  تقو  زور  دنچ  تقو  نآ  دیرادن  تیمـسر  امـش  ارچ  سپ  دـنیوگیم  دـنروایب  تیئاهب  در  رد  یلیلد  دـنناوتیمن 

یتاروتسد هک  دنتشاد  میمصت  رهم  ایرآ  هاشنهاش  لبق  لاس  دنچ  تفگ  بابش  گنهرس  ردپ  سپس  میئامن  عناق  ار  اهنآ  مینک و  تبحص  اهنآ 
ناریا هاش  تفگ  دروآ و  تسدهب  ياهناهب  رـصم  روهمج  سیئر  رـصانلادبع  لامج  نکیل  دنیامرف  رداص  تیئاهب  هب  نداد  تیمـسر  دروم  رد 

. تسا هتفگ  هللاءاهب  هک  دـنیامرفیم  لابند  ار  یهار  ناریا  هاشنهاش  درک : هفاضا  يو  تسا  هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  مالـسا  روتـسد  هدـش و  یئاـهب 
موحرم هبنش  روظنم  - 2 تسا . دییأت  دروم  هبنش  تراهظا  هبنشکی 1 - هیرظن  هحفص 703 ] دوشیم [ . ارجا  دوخ  هب  دوخ  تسا  ادخ  رما  نوچ 

دییأت دروم  هبنشکی  هیرظن  هبنـشراهچ ، هیرظن  یئایرد  دشابیم . ناتـسرل  دابآمرخ  تینما  تاعالطا و  نامزاس  قباس  سیئر  بابـش  گنهرس 
یلیخ تسا : تیمها  زئاح  دـخآ  دـهاوخ  ادـعب  هک  هچنآ  اـب  طاـبترا  رد  ریز  دنـس  و  تسا . دـییأت  دروم  هبنـشراهچ  هیرظن  هیرظن 7/ه  تـسا .

زا - 2  /... 825 هب : هخسن 1 - راهچ  زا  کی  هرامش  يهخسن  هحفص  کی ... زا ... کی  هحفـص ... ربخ  شرازگ  یتظافح  يدنبهقبط  هنامرحم 
ياههخـسن 1 و 2 و3 ربخ  ناگدنریگ  تسویپ 6 - - 5 48  / 11 شرازگ 1 /  خیرات  300/د 4 - شرازگ 20995 / يهرامـش  - 3 300/د ...

خیرات عبنم 11 - هب  ربخ  ندیسر  خیرات  - 10 عوقو : خیرات  - 9 أشنم - : یقرش 8 - ناجیابرذآ  ینابرهش  عبنم  هدنورپ 7 - هخسن 4  ( - 825)
لیئارـسا روشک  رد  یئاهب  هقرف  دارفا  زا  نت  دـنچ  عوضوم ... یتظافح  تاـظحالم  - 12 48  / 10 لحم 28 /  تایلمع  ربهر  هب  ربخ  ندیـسر 

هتـشاد و ددرت  روشک  نآ  هب  زیربت  فارطا  رد  ناسیـس »  » هیرق لها  قاتـشم  هللاحور  مان  هب  یـصخش  هلمج  زا  زین  رفن  دـنچ  هتـشاد و  تنوکس 
ریاس ناجیابرذآ و  رد  هک  یئاهیئاهب  انمض  دریگیم  ماجنا  اهنآ  طسوت  ددرگیم  لیئارسا  روشک  هب  روکذم  هقرف  فرط  زا  هک  یئاهکمک 
دروم روشک  داصتقا  هب  نآ  دـیرخ  اب  هدافتـسا و  لیئارـسا  تخاس  تالآ  لیاسو و  زا  دنتـسه  یئاههناخراک  تاسیـسأت و  ياراد  اهناتـسرهش 
هحفص رد  دنـس  نیع  دندومرف  موقرم  یبلطم  دیـسر  لک  تیریدم  ءانب  ضرع  هب  لوا  هخـسن  دنیامنیم !... کمک  میقتـسمریغ  روط  هب  ثحب 
تئیه تاـباختنا  هراـبرد ... شرازگ : روـشک س.ا.و.ا.ك  تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  يریزوتسخن  هناـمرحم  یلیخ  هحفـص 705 ] دعب [ 
تئیه ياضعا  تاباختنا   1352  / 2 خیرات 9 /  رد  تسا  رارق  كاواس . تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم : لیئارسا . رد  ناهج  نایئاهب  يربهر 

ات ناـهج  روشک  زا 13  یئاـهب  لـفحم  ره  زا  وضع  هن  روظنم  نیمه  هب  تشاد . دـهاوخ  هدـهع  هب  ار  ناـهج  ناـیئاهب  يزکرم  لـفحم  يربهر 
یئاهب هقرف  لاس 1972  رد  لیئارسا  تلود  هکنیا  هب  هجوت  اب  دومن . دنهاوخ  تمیزع  لیئارسا  هب  تاباختنا  نیا  رد  تکرش  يارب  عوقو  خیرات 

رد نایئاهب  تیلقا  هک  دـشوکیم  هقرف  نیا  زا  تیعبت  همانرب  يارجا  اب  دـسریم  رظن  هب  تسا  هتخانـش  تیمـسر  هب  بهذـم  کـی  ناونع  هب  ار 
لک هرادا   - 13  - 300  / 7  / 3 یمداخ -  ياقآ  دیامن . يداصتقا  یتاعالطا و  یـسایس -  يرادربهرهب  ناریا  هژیو  هب  ناهج  ياهروشک  ریاس 

یگدنیامن هک  صوصخ  هب  تسا  موس  لک  هرادا  فیاظو  زا  دشابیم  نآ  وزج  زین  یئاهب  بهذم  هک  اهتیلقا  هلئسم   1352  / 2  / 6 متفه - 
هحفص 707 ] تسا [ . هدومن  لاسرا  هرادا  نآ  هب  دشابیم  زین  راکشآ  نتم  زا  هک  ار  تسویپ  ربخ  زا  هلجم  کی 

نطو یب  ینعی  یئاهب 

دلوم نهیم و  هب  رطاخ  قلعت  هتـسناد  دوخ  روشک  ار  اجنآ  دـیاب  تفر  هک  ملاع  زا  ياهطقن  ره  هب  دـشاب  هک  يروشک  تیلم و  ره  زا  یئاهب  ره 
ناونع هب  نایئاهب  هک  تسا  یمایپ  دورس  گنهآ و  بلاق  رد  ینامسآ  تاقلعت  يزاجح » رقاب  تیودهم : مالـسا و  : » زا دشاب . هتـشادن  شیوخ 
راعـشا دوخ  تاملک  هب  انب  هک  دنکیم  میهفت  ار  ینعم  نیا  هدـش  هدـیناجنگ  همغن  نیا  نطب  رد  هک  یظافلا  میهافم و  دنهدیمرـس ؛ ینطویب 

هحفص 708 ] میامنیمن [ !! تبرغ  ساسحا  منک  لزنم  اجک  ره 

ینامسآ تامغن 

منک لزنم  اجک  ره  تسا ، نیمز  هرک  منطو  مان  هک  منادیم  بوخ  اما  ماهدش  دلوتم  اجک »  » منادیمن ر  همجرت س -  ماهدش : دـلوتم  اجک  رد 
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....، دشاب دنالنف  ای  ورپ  رـصم ، دـناوتیم  اجنآ  دـناهداد ، ادـخ  نیمزرـس  هب  اهناسنا  هک  تسا  یناونع  اجک »  » اریز میامنیمن ، تبرغ  ساسحا 
هچ هک  نادب  ار ، هایـس  دیفـس و  ياهداژن  ناسنا  دیرفآ و  ار  ناسنا  عون  ادـخ  ار ، کچوک  ياهرهـش  ناسنا  دومن و  قلخ  ار  یتیگ  هنهپ  ادـخ 

هنیک و ساـسحا  چـیه ! وـت  هب  دـنکیمن ، یقرف  نم  يارب  ياهمرب ... هچ  یناـملآ و  هچ  یناریا ، هچ  ینیچ ، هچ  یـسیلگنا ، هچ  یـشاب ، يدـنه 
اهینمـشد اهبنارگ ، سب  تسا  يرد  تیناسنا  هب  قشع  هک  ارچ ؟ منکیم ، زارد  تیوس  هب  ار  متـسد  قشع ، زا  لامالام  هکلب  مرادـن ، ینمـشد 

نیمز هرک  منطو  مان  هک  منادیم  بوخ  اما  ماهدـش  دـلوتم  اجک  منادیمن  دـناوخیم ، ازفاـطاشن  ياهدورـس  یناوخهمغن  هب  ار  اـم  دـناریم و 
[ . 404 ... ] میامنیمن تبرغ  ساسحا  منک  لزنم  اجک  ره  تسا ،

یقرواپ

ص 2. یخرف ، یتاعوبطم  هسسؤم  يورسک ، دمحا  يرگیئاهب ، [ 1]
يزاریـش دمحمیلع  ناکم  هتبلا  دراد -  رارق  يزاریـش  دمحمیلع  ینوکـسم  لحم  نامه  یلاوح  هک  تسا  زاریـش  رد  دجـسم  نیرتگرزب  [ 2]

. دش انب  سراف  ناکباتا  دیعسوبا  نامز  رد  ه - لاس 623 -  رد  ون  دجسم  دش -  نابایخ 
. يورسک دمحا  يرگیئاهب ، [ 3]

.3 صص 42 -  يورسک  دمحا  يرگیئاهب ، [ 4]
. يرگیئاهب يورسک  [ 5]

. ناتسلگنا راختفا  تاجرد  زا  یکی  رس » [ » 6]
ص 54. ینباکنت ، دمحم  ازریم  ءاملعلا  صصق  باتک : [ 7]

ص 381. ج 9 . يرصان -  يافصلا  ۀضور  [ 8]
. ] ص 251 نیدشرتسملا ، هیاده  ینامرک : ناخدمحم  خیش  [ 9]

يرجه ص 81. نارهت 1371 -  مود ، پاچ  قودص ، تاداقتعا  قودص : خیش  [ 10]
. نیدشرتسملا هیاده  مهلک  همئالا  هللا و  فرعی  یتح  دبعلا  نوکیال  و  [ 11]

ص 26. يرجه -   - 1330 نارهت ، پاچ  ناتسزوخ ، هلاس  دصناپ  خیرات  [ 12]
. یگنس پاچ  ص 209 -  يدبیم » نیسح  یلعدیس  جاح  لوکشک   » زین و  ص 24 -  هللادبع » خیش  لاح  حرش   » باتک [ 13]

. یلحر یگنس  پاچ  ق  يرجه . زیربت 1276  هحفص 245 ج 2 ، مالکلا  عماوج  باتک  [ 14]
ص 37. ینباکنت ، دمحمازریم  ءاملعلا ، صصق  [ 15]

. اضیا [ 16]

. اضیا [ 17]
هللادبع ص 34. خیش  لاح  حرش  هلاسر  [ 18]

ءاملعلا ص 36. صصق  [ 19]
لاح ص 39. حرش  هلاسر  [ 20]

ص 36. ینباکنت ، دمحم  ازریم  ءاملعلا ، صصق  [ 21]
. اضیا [ 22]

ینباکنت ص 42. دمحم  ازریم  ءاملعلا ، صصق  [ 23]
ناخمساقلاوبا ص 195. اقآ  راکرس  تسرهف ، باتک  [ 24]
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ص 94. ج 1 ، تانجلا ، تاضور  [ 25]
ص 308. ج 2 ، سردم ، یلعدمحم  بدالا ، ناحیر  [ 26]

ص 58. ینباکنت ، دمحمازریم  ءاملعلا ، صصق  [ 27]
اضیا ص 56. [ 28]

ص 144. نیبلاطلا ، هیاده  [ 29]
ءاملعلا ص 58. صصق  [ 30]

. مایخ تاراشتنا  ص 256 ، ج 10 ، هیراجاق ، افصلا ، ۀضور  خیرات  [ 31]
. زیربت سردم ص 417 ، رقابدمحم  نیسح ، رهش  [ 32]

تسرهف ص 147. باتک  [ 33]
عیدب ص 44. خیرات  يدنرز ، لیبن  [ 34]

باوباالا ص 46. باب  حاتفم  [ 35]
. تسا يدیشروخ  لاس 1382  کنیا  [ 36]

.Area Handbook for Libia Foreign Study The American University: P. 111 [ 37]
ص 48. باوبالا ، باب  [ 38]
باوبالا ص 48. باب  [ 39]
باوبالا ص 54. باب  [ 40]

ص 60. باوبالا ، باب  [ 41]
ص 55. یبرع ، راونالا  علاطم  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  [ 42]
ص 55. یبرع ، راونالا  علاطم  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  [ 43]

،ص 91. راهان رس  رب  وگتفگ  ، تاضافم [ 44]
.73 باوبالا ، باب  حاتفم  هلودلا  میعز  [ 45]

ص 55. یبرع ، راونالا  علاطم  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  [ 46]
ص 19. راهان ، رس  رب  وگتفگ  تاضوافم ، [ 47]

. مراهچ پاچ  ماکحا  دودح  هنیجنگ  رد  يرواخ  قارشا و  [ 48]
. هحفص ياراد 580  عیدب ،  121 يرما ، تاعوبطم  هسسؤم  نارهت ، [ 49]

عیدب ص 1045. يرما 102  تاعوبطم  یلم  هسسؤم  نارهت ، [ 50]
. هحفص يات 430  فورح ش  عیدب   118 اضیا ، [ 51]

ربماتپس 1923. موس  اب  ربارب  ق  مرحم 1342 ه - متسیب  رد  رصم  هداعسلا   » هناخپاچ رد  يرطس  هحفص 25  اب 575  ج 1 ص 13  [ 52]
. نارهت لوا ، پاچ  ش ، 12 ه - يرما ص 1326 ، تایرشن  یلم  يهنجل  [ 53]

1362 ص 28. موس ، پاچ  کباب ، تاراشتنا  یئاون ، نیسحلادبع  رتکد  تالاقم  تاحیضوت و  باب ، هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 54]
.6 ص 7 -  یئاهب ، ناربهر  یسایس  شقن  خیرات و  [ 55]

ص 109. باب ، هنتف  [ 56]
هرامش 12. لاس 1889 ، کیتایزآ  لانروژ  [ 57]
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یناگیاپلگ ص 73. دیرف  همجرت  باوبالا ، باب  هلودلا ، میعز  [ 58]
ص 110. باب ، هنتف  [ 59]

ص 86. يدنرز ، لیبن  صیخلت  يرواخ ، قارشا  [ 60]
تشهب ص 276. تشه  باتک  یباب » ینامرک  ناخاقآ  ازریم  [ » 61]

ص 319. ناسانشرواخ ، زا  یعمج  فیلأت  ناریا ، ندمت  باتک  [ 62]
تاحفـص یناگیاپلگ ، دیرف  همجرت  مولعمان ، رـشن  خیرات  یخرف ، تاراشتنا  ءاهب ، باب و  خیرات  ای  باوبالا ، باب  حاتفم  هلودـلا ، میعز  [ 63]

72 و 73.
-. ه . 1328 دناله ، ندیل  لیرب ، يهعبطم  پاچ  نوارب ، دراودا  مامتها  هب  ص 109 ، یناشاک ، ازریم  فاکل  ۀطقن  باتک  [ 64]

هحفص ب ص 276. هفاضا 330  هب  اعومجم 18  نارهت  نایباب ، تاراشتنا  زا  تشهب ، تشه  ینامرک ، ناخاقآ  یحور و  دمحا  ازریم  [ 65]
. باب هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 66]

(. یسمش  1302 - ) ه تداعس 1342 -  هعبطم  رصم ، پاچ  ص 34 ، ج 1 ، هیردلا ، بکاوک  باتک  [ 67]
يرما 1329،1315 ش. راثآ  رشن ، یلم  يهنجل  نارهت ، ص 66 ، يدنرز ، لیبن  خیرات  صیخلت  باتک ، [ 68]

ص 56. ینباکنت ، دمحم  ازریم  ءاملعلا  صصق  [ 69]
ص 233. هنطلسلا ، داضتعا  باب ، هنتف  [ 70]

ص 74. باوبالا ، باب  [ 71]
ص 74. يرگیباب ، يرگیخیش و  [ 72]

ص 223. قحلا ، روهظ  [ 73]
. مولعمان خیرات  نارهت ، یخرف  تاراشتنا  یناگیاپلگ ، دیرف  نسح  ءاهب ، باب و  خیرات  باوبالا ، باب  حاتفم  يهمجرت  [ 74]

ص 75. لبق ، هحفص  یقرواپ  [ 75]
. اضیا [ 76]
. اضیا [ 77]

ص 49. يدنرز ، لیبن  خیرات  [ 78]
يدنرز ص 171. لیبن  خیرات  [ 79]

ص 12. دلیفنالب ، [ 80]
ص 47. يدنرز ، لیبن  خیرات  صیخلت  [ 81]

ص 59. اضیا ، [ 82]
ص 113. باب ، يهنتف  [ 83]

اضیا ص 117. [ 84]
بکاوک ج 1 ص 60. ج 3 و  قحلا ص 311 -  روهظ  [ 85]

اضیا ص 166. [ 86]
اجنامه ص 168. [ 87]

اضیا ص 169. [ 88]
ص 172. اجنامه ، [ 89]
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ص 173. باب ، يهنتف  [ 90]
هنطلسلا ص 175. داضتعا  باب ، هنتف  [ 91]

هحفص 178. هنطلسلا  داضتعا  باب ، هنتف  [ 92]
ص 184. باب ، يهنتف  [ 93]

ص 152. فاکلا ، ۀطقن  [ 94]
ص 154. فاکلا ، ۀطقن  و  [ 95]
ص 154. فاکلا ، ۀطقن  و  [ 96]

. یلبق عبنم  اضیا ، [ 97]
ص 177. باب ، يهنتف  [ 98]

. ] ص 189 اضیا ، [ 99]
ص 189. اضیا ، [ 100]

.79 ص 78 -  باوبالا ، باب  [ 101]
اضیا ص 81. [ 102]

ص 84-5-6. باوبالا ، باب  حاتفم  هلودلا ، میعز  [ 103]
اضیا ص 89-88. [ 104]

ص 101. باوبالا ، باب  حاتفم  [ 105]
ص 101. باوبالا ، باب  [ 106]

تاحفص 6-445. تسفا 1355 ، تکرش  پاچ  مجنپ ، پاچ  ناریا ، ریبکریما و  تیمدآ ، نودیرف  [ 107]
زا تلود  نامرف  بسح  هب  ار  باـب  دـمحم  یلع  ازریم  هلودـلادمتعم ، ناـخرهچونم  تشذـگرد  زا  سپ  يرمق )  1263  ) لاـس نیا  رد  [ 108]

نارهت یگنس  پاچ  قحلا ، قاقحا  ینادمه . یقتدمحم  ازریم  زا : لقن  هب  دنتشاد ، سوبحم  قیرهچ  هعلق  رد  دندرب و  ناجیابرذآ  هب  ناهفـصا 
. دعب هب  ص 44 

. تسا هدش  پاچ  ییاهیشاوح  اب  نوارب » دراودا   » تمه اب  هک  نایئاهب  روهشم  ياهباتک  زا  یکی  فاکلا ؛» ۀطقن  [ » 109]
ص 238. باب ، هنتف  [ 110]

. یبرع یسراف و  نایب  [ 111]
ص 446. ناریا ، ریبکریما و  تیمدآ  نودیرف  [ 112]

هیروف 1848.  2 لوا ، دنس  هیباب ، شروش  فناویا ، [ 113]
. مود دنس  اضیا  [ 114]

ص 233. يدنرز ، لیبن  خیرات  [ 115]
ص 21. باب ، هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 116]

باـتک رد   252 هحفــص 259 ، رد  نوارب  دراودا  تـسا و  هدــش  يرادــهگن  یلم  ياروـش  سلجم  يهناـخباتک  رد  هماــن  نـیا  نـتم  [ 117]
.Religion. 1918 تسا . هدرک  سکعنم   Materials for Study of the Babi

. هدرک هشیلک  ار  روبزم  همان  انیع  هک  موس  ءزج  یناردنزام  قحلا  روهظ  باتک  و ص 14  ءاطغلا » فشک   » باتک یقرواپ ص 205 ، [ 118]
.130-131 ص 2 -  باوبالا ، باب  حاتفم  هلودلامیعز ، [ 119]
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ءاطغلا ص 204. فشک  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  [ 120]
ش. مهد 1336 ه - پاچ  يرگیئاهب ص 33  يورسک ، دمحا  باب و  هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 121]

ش. مایخ 1339 ه - تاراشتنا  مهد  دلج  افصلا ، ۀضور  تیاده ،» ناخ  یلقاضر  [ » 122]
 - ص 130 ج ق ، هیمالـسا 1385 ه - تاراشتنا  نارهت  يدوبهب ، رقاب  دمحم  مامتها  هب  خیراوتلا  خـسان  کلملاناسل ، ناخیقت  ازریم  [ 123]

.3
ص 138. یناشاک ، ناجازریم  فاکلا  ۀطقن  باتک  [ 124]

. يدنرز لیبن  خیرات  [ 125]
. خیراوتلا خسان  [ 126]

.245 ص 244 -  باب ، هنتف  [ 127]
ص 134. باوبالا ، باب  حاتفم  [ 128]

ص 188. ناقیا ، [ 129]
ص 34. هنطلسلا ، داضتعا  باب ، هنتف  [ 130]

اضیا ص 246. [ 131]
. نارهت شناد  هعبطم  یسمش ،  1312 یحبص ، يدتهم  هللا  لضف  يرگیئاهب ، يرگیباب و  خیرات : یحبص ، یگدنز  تارطاخ  [ 132]

ص 137. نارهت ، یخرف  تاراشتنا  یناگیاپلگ ، دیرف  يهمجرت  باوبالا ، باب  حاتفم  هلودلا ، میعز  [ 133]
ص 35. باب ، هنتف  [ 134]

ص 129. يدنرز ، لیبن  خیرات  [ 135]
ص 137. هلودلامیعز ، [ 136]

ص 38. باب ، يهنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 137]
ص 40. باب ، هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 138]

. يدنرز لیبن  بکاوک و  [ 139]
باب ص 40. هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 140]

. مولعمان پاچ  خیرات  نارهت ، تفرعم  نوناک  يروصنم ، هللاحیبذ  يهمجرت  نوارب ، دراودا  نایناریا ، نایم  رد  لاس  کی  [ 141]
ص 141. باوبالا ، باب  حاتفم  هلودلامیعز ، [ 142]

باوبالا ص 142. باب  هلودلا ، میعز  [ 143]
باب ص 44. هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 144]

ج 17 ص 15. هیردلا ، بکاوک  [ 145]
باب ص 49. هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 146]

ص 50. باب ، يهنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 147]
باب ص 51. هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 148]

.3 ص 52 -  اضیا ، [ 149]
ص 5-54. اجنامه ، [ 150]

ص 7-56. باب ، هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 151]
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ص 59. یئاون ، نیسحلادبع  زا  تالاقم  تاحیضوت و  باب  هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 152]
ص 258. باب ، هنتف  [ 153]

ص 560. يدنرز ، لیبن  خیرات  صیخلت  [ 154]
خ. يرما 1325 -  تاعوبطم  یلم  يهسسؤم  نارهت  يرواخ ، قارشا  دیمحلادبع  يهمجرت  ص 578 ، يدنرز ، لیبن  خیرات  [ 155]

.1325 يرما ، تاعوبطم  هسسؤم  نارهت ، يهحفص 561 ، [ 156]
ص 562. اجنامه ، [ 157]

ص 565. اضیا ، [ 158]
.2 ص 61 -  باب ، هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 159]

.65 ص 64 -  اجنامه ، [ 160]
ص 72. اجنامه ، [ 161]

ص 70-1-2-3. باب ، هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 162]
صص 5-233. باوبالا  باب  حاتفم  [ 163]

ص 162. باوبالا ، باب  هلودلا  میعز  [ 164]

ص 110. باوبالا ، باب  هلودلامیعز ، [ 165]
. باوبالا باب  هلودلامیعز ، [ 166]

نیعلاةرق زا  ار  شندوب  مدرک و  ییوجتسج  نم  یلو  هدش ، هدوزفا  زین  وا  ناوید  رخآ  هب  دناهدرمش و  يرال  تبحص  زا  ار  اهرعـش  نیا  [ 167]
، يورـسک زا  لقن  هب  دناهتـشادیمن : تسد  رد  ار  اهنآ  همه  یلو  دناهدرک . ار  اهرعـش  نیا  دای  نارگید  نوارب و  متـسناد . رتکیدزن  رواب  هب 

يرگیباب ص 111.
رد موهفمان  تارابع  هنوگ  نیا  زا  دنشخبب  دیاب  یمارگ  ناگدنناوخ  هدوب ! دمحم  یـسیع و  یـسوم و  نایم  باب  هنوگچ  تسین  مولعم  [ 168]

. تسا ناوارف  باب  تانایب 
. تسا هدش  شورف  دیرخ و  فسوی  دننام  باب  هنوگچ  هدرک و  لقن  اجک  زا  ار  ثیدح  نیا  باب  تسین  مولعم  [ 169]

يزاب هرخـسم  ملق و  عفر  دـیع  هزور ؛ مسوم  ندیـسرارف  زا  لبق  مه  اهنآ  دزادـنایم : نایحیـسم  لاواـنراک  داـی  هب  ناـسنا  هیـضق  نیا  [ 170]
. دنراد

!. باب ياوتف  هب  انب  هتبلا  دنیامرف ، لوانت  دنناوتیم  نایباب  تسا و  كاپ  كوخ  عوفدم  هنومن  ناونع  هب  [ 171]
. دیشک دیاب  نالطب  طخ  اهب  صخش  تیئاهب و  هقرف  تیدوجوم  مامت  ساسا و  رب  هک  تسا  اج  نیا  رد  [ 172]

. يرگیباب يرگیخیش ، [ 173]
ات 99 زا 11  ددـع  زیمت  دودـعم و  یتسیاـب  اریز  تسا ، طـلغ  یبرع  وحن  دـعاوق  قـبط  اـقاروا » رـشع  ۀعـست   » باـب یبرع  يهلمج  نیا  [ 174]

. دشاب ۀقرو » رشع  ۀعست  : » دننام درفم  تروصب 
تیملا نم  ثرویال  : » دشاب نینچ  هلمج  نیا  یتسیاب  انثتـسا ، باب  رد  یبرع  وحن  دـعاوق  قبط  اریز  تسا : طلغ  زین  هلمج  نیا  نینچمه  [ 175]

(. یلبق عبنم  زا  لقنب  ...« ) هوباالا و
. اضیا [ 176]

. مهدزناپ باب  نایب ، باب ، دمحم  یلعدیس  [ 177]
. مهدزناپ باب  مجنپ ، دحاو  نایب ، [ 178]
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. اضیا [ 179]
. مهن دحاو  زا  مهن  باب  نایب ، باب : دمحم  یلعدیس  [ 180]

ص 6. سدقا ، اهب ، یلع  نیسح  ازریم  [ 181]
. مهن دحاو  زا  لوا  باب  نایب ، باب : یلعدمحم  دیس  [ 182]

ص 157. اضیا ، [ 183]
. اضیا [ 184]

. مشش دحاو  زا  مهن  باب  نایب ، باب : دمحم  یلعدیس  [ 185]
ص 45. سدقا ، [ 186]

ص 491. ج 2 ، نایناریا ، نایم  رد  لاسکی  نوارب : دراودا  [ 187]
. یلبق عبانم  زا  لقن  هب  [ 188]

ص 138. يرگیباب ، یئاضف ، فسوی  رتکد  نارهت و ص 119  لوا  پاچ  باب ، هنتف  هنطلسلا : داضتعا  [ 189]
ص 143. اضیا ، [ 190]

يرگیباب ص 143. يرگعیش ، یئاضف ، فسوی  رتکد  [ 191]
. یبایسارفا مارهب  هتشون  کجیلم » تارطاخ  نینرقلاوذ و  هاش   » هب دینک  هاگن  [ 192]

ص 74. باب ، هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 193]
.232 فاکلا 224 -  ۀطقن  369 و  يدنرز 376 -  لیبن  [ 194]

ص 77. باب ، هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 195]
. ناخرغصا یلع  يرصان ، يهمانسراف  [ 196]
. ناخرغصا یلع  يرصان ، يهمانسراف  [ 197]

«. فاکلا ۀطقن   » باتک نوارب ، دراودا  يهمدقم  ص 23  [ 198]
.19 باوبالا ص 218 -  باب  حاتفم ، هلودلا ، میعز  [ 199]

نارهت 1347. راثآ 1621  دلج 4  دادماب ، يدهم  ، 14  - 13  - نورق 12 ناریا -  لاجر  خیرات  [ 200]
م ص 233. اب 191 -  ربارب  ق . 1328 ه - دناله ، لیرب ، يهعبطم  نوارب ، درارودا  مامتها  هب  فاکلا ، ۀطقن  [ 201]

ص 202. باب ، هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  [ 202]
.1355 هریت ، يهرامش 4  مراهچ ، لاس  رهوگ ، يهلجم  یئابطابط ، دمحم  دیس  [ 203]

.232 ص 224 -  باوبالا ، باب  حاتفم ، [ 204]
.232 ص 224 -  باوبالا ، باب  حاتفم  [ 205]

ص 92. یسراف ، نتم  حایس ، [ 206]
. اضیا [ 207]

ص 222. باوبالا ، باب  حاتفم ، [ 208]
. ماهدروآ یعطق  ربخ  ابس  رهش  زا  ینعی  تفگ  نامیلس  هب  دهده  هک  تسیاهلمج  [ 209]

ص 226. باوبالا ، باب  حاتفم ، هلودلا ، میعز  [ 210]
ص 8-226. باوبالا ، باب  [ 211]

تیئاهب عماج  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 332زکرم  هحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


، دورلسن هجراخ  ریزو  ياج  هب  اب ... ربارب  هیئوژ  موس  خروم  دعب  هب  يهرامش 14  دنس  زا  هک  دوشیم  طابنتسا  نینچ  دنـس  شرازگ  زا  [ 212]
. تسا باطخ  دروم  نیوانس  مان  هب  يرگید  درف 

. دوب لیش  لنلک  نامز  نآ  رد  هک  تسا  ناتسلگنا  ریفس  زا  روظنم  [ 213]
. دراد رارق  اج  نآ  رد  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  يهربقم  فورعم  دبنگ  هتفرگ و  رارق  ناجنز  هردمرخ و  نیب  هیناطلس  [ 214]

. تسا باطخ  دروم  هجراخ  روما  ریزو  ناونع  هب  دورلسن  زاب  اج  نیا  رد  [ 215]
نابز هب  ریفس  ياهشرازگ  لصا  تسا  هدش  جارختسا  هجراخ  ترازو  ویشرآ  زا  ناریا  رد  هیسور  ریفس  ياهـشرازگ  هدیـسر و  عبط  هب  [ 216]

. تسا هدوب  هسنارف 
(. ناریا ویدار  قباس  يارسناتساد   ) یحبص تارطاخ  يدتهم ، هللا  لضف  [ 217]

نیع تناما  ظفح  يارب  اـج  نیا  رد  تسین ، شیب  ياهقرف  تیئاـهب  هچ  تسا  طـلغ  ـالماک  هقرف  نیا  دروم  رد  نید  هژاو  يریگراـک  هب  [ 218]
. تسا هتفر  راک  هب  یحبص  يهژاو 

،ص 6 و 7. یحبص تارطاخ  [ 219]
ص 7. یحبص ، تارطاخ  [ 220]

اجنامه ص 8. [ 221]
یحبص ص 9. تارطاخ  [ 222]

. دوب باب  يهدناوخ  ردپ  یئاد و  رجات  یلعدیس  [ 223]
ص 89،47. يرطس ، ياهحفص 15   157 یگنس ، پاچ  ناقیا ، [ 224]

ص 29. ردپ ، مایپ  [ 225]
. تسا ءاهبلادبع  روظنم  [ 226]

اجنامه ص 30. [ 227]
ص 37. یحبص ، يدتهم  هللا  لضف  ردپ ، مایپ  [ 228]

ص 3-52. اضیا ، [ 229]
ص 282. ج 2 ، ینامیلس ، هللازیزع  تیاده ، حیباصم  [ 230]

. سابع اهبلادبع  تسا ، ءاهبلادبع  مان  ففخم  ع ع  [ 231]
. يرما تاعوبطم  يهسسؤم  نارهت  يرواخ ، قارشا  دیمحلادبع  مامتها  هب  هللاءاهب  حاولاومجم  متفه ، ءزج  هحفص 130 ، [ 232]

. عیدب ، 120 يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسؤم  نارهت  يهحفص 171 ، مود ، دلج  عیدب » نرق   » باتک [ 233]
هدـئام : » باتک عیدـب .  124 يرما ، تاـعوبطم  یلم  يهســسؤم  نارهت  تدوـم ، هللارــصن  يهـمجرت  لوا ، دـلج  عیدـب ،» نرق  : » باـتک [ 234]

نرق ، » باتک رد  یقوش  حیرـصت  قبط  ار  نآ  نایباب  اروشاع ، مایا  رد  يداش  رورـس و  سلجم  یئاپرب  يهحفص 176 ، متشه ، ءزج  ینامسآ ،»
. دندشیم یلامعا  نینچ  کسمتم  وا  زا  يوریپ  هب  هتخومآ و  نیعلاةرق »  » زا لوا ، دلج  عیدب ،»

. يرما تاعوبطم  یلم  هسسؤم  نارهت ، یضیف ، یلعدمحم  [ 235]
. عیدب يرما 120  تاعوبطم  یلم  يهسسؤم  نارهت ، مود ، دلج  عیدب ،» نرق  : » باتک [ 236]

، يدرکلا یکز  هللاجرف  مامتها  هب  رـصم ، ناتـسدرک ، يهبطم  پاـچ  يهحفص 177 ، دـلج 2 ، ءاهبلادـبع ، سابع  بیتاکم ،» : » باتک [ 237]
ق. 1330 ه -

. عیدب  120 يرما ، تاعوبطم  یلم  يهسسؤم  نارهت ، هحفص 125 ، مود ، دلج  [ 238]
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دادرم 1354. يهرامش 5 ، لاس 2  رهوگ ، هلجم : یئابطابط ، طیحم  دمحم  يهلاقم : [ 239]
. هراوآ نیسحلادبع  ۀیردلا 329  بکاوک  [ 240]

. عیدب  120 يرما ؛ تاعوبطم  يهسسؤم  نارهت  هحفص 274 ، يدنفا ، یقوش  عیدب ، نرق  باتک  [ 241]
ص 381. مود ، دلج  عیدب  نرق  يدنفا ، یقوش  [ 242]

. عیدب  122 يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسؤم  نارهت ، يهحفص 297 ، موس  دلج  يدنفا ، یقوش  عیدب ، نرق  باتک  [ 243]
(. 284-4 ط  ) يریزو يرطس  يهحفص 22   294 يهحفص 23 /  لوا  دلج  ءاهبلادبع  تاباطخ  رد  يهعومجم  باتک  زا  [ 244]

رد هیـسور  ریفـس  یکروگلاد  شرازگ  اب  نامز  مه  اقیقد  هک  میرادیم  فوطعم  شرازگ  خـیرات  هب  ار  ناگدـنناوخ  هجوت  اج  نیا  رد  [ 245]
. تیئاهب زا  هیسور  تیامح  هب  دینک  هاگن  تسا  نارهت 

تـشاددای يریگیپ و  ار  ارجام  يو  ندوب  هدـنز  ماگنه  باب  ناـیرج  مرگاـمرگ  رد  اـقیقد  ناتـسلگنا  تقو  ریفـس  دوشیم  هظحـالم  [ 246]
. تسا رادروخرب  یشزرا  اب  یخیرات  تیدنس  زا  شبلاطم  تسا  هناگیب  قیقد  رگهراظن  نوچ  هک  هدرکیم 

گرب 110-113.  F.O. 60 - 150 سیلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 247]
گرب 110.  F.O. 60 - 152 - 379 هدنورپ سیلگنا -  هجراخ  ترازو  دانسا  [ 248]

گرب 379.  F.O. 60 - 152 ناتسلگنایمومع یناگیاب  [ 249]
. یسیلگنا رضاح  اج  همه  ناسوساج  تسا ، نشور  عبانم  زا  روظنم  [ 250]

گرب 379.  F.O. 60 - 152 ناتسلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 251]
.F.O. 60 - 152 ، 379 ناتسلگنایمومع ، یناگیاب  [ 252]

گرب 381.  F.O. 60 - 133 - 379 ناتسلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 253]
گرب 381.  F.O. 60 - 171 سیلگنا ، یمومع  یناگیاب  [ 254]

. يرگیئاهب يرگیباب و  يورسک  دمحا  [ 255]
باوبالا ص 246. باب  حاتفم  هلودلا ، میعز  [ 256]

اجنامه ص 248. [ 257]
. اضیا [ 258]

قیبطت ءایلوا  ءایبنا و  ادـخ و  ءامـسا  رب  لمج  باسح  هب  ار  ناشدوخ  یماسا  هک  دـنراد  يدایز  صرح  ناـیباب  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  [ 259]
دوصقم سپ  دشابیم  یکی  ددع  رد  لیبن  دمحم و  فورح  اریز  تسا  لیبن  هب  بقلم  اهنآ  دزن  دشاب  دمحم  شمـسا  هک  یباب  ره  الثم  دننک ؛

. تسا باب  دمحمیلع  لیبن » زا  لبق  یلع   » مسا زا  يو 
نایب ءالم  ار  یلزا  نایباب  ناقرف و  ءالم  ار  نیملـسم  لیجنا و  ءالم  ار  يراصن  ۀیروت و  ءالم  ار  دوهی  هک  تسا  نیا  ءاهب  تاحالـصا  زا  [ 260]

. دنکیم باطخ 
اضیا ص 201. [ 261]

ص 252. باوبالا ، باب  [ 262]
. باوبالا باب  [ 263]

. دنشاب هدرک  كرد  ار  ادخ  يهژاو  دربراک  زا  روظنم  هظحل  نیا  ات  دیاب  دوخ  ناگدنناوخ  ینامگیب  [ 264]
. هقبط تفه  ینعی  [ 265]

عبنم ص 261. نامه  [ 266]
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سیـسأت ار  دوخ  نید  درکیمن و  لزان  ار  ماکحا  نیا  هنیآ  ره  دوبن ؛ نینمؤم  رارـصا  رگا  هک  دوشیم  رهاظ  يو  يهیتآ  ياـههتفگ  زا  [ 267]
. دراد قرف  میدق  نایادخ  هویش  اب  هک  تسا  هزات  يادخ  نیا  زا  ياهزات  يهویـش  نیا  دومنیمن و  مازلا  نآ  يوریپ  هب  ار  شناگدنب  درکیمن و 

. ابجع يرت  ابجر  شع 
هب تیلوئـسم   ) دوشیم هتفگ  اهنآ  هرابرد  هک  تسا  نانچ  ای  رگید ؟ مراحم  ریاس  هن  تسا ، مارح  ردپ  نز  طقف  ایآ  دادیم  زورب  شاک  [ 268]

يراصن و دوهی و  مامت  هک  ار  یناسک  حاکن  اهنآ  دزن  دـننادیمن و  مارح  ار  ردـپ  نز  رداـم و  زا  ریغ  اـهنآ  هک  دـناهتفگ ) هک  اـهنآ  يهدـهع 
شردارب يدنفا و  سابع  نایم  فالتخا  بابسا  هلمج  زا  مکح  نیا  رییغت  تسا و  زئاج  نارهاوخ ... نارتخد و  دننام  دننادیمن  زئاج  نیملـسم 

دوب هدرک ؛ لاطبا  تامرحم  رگید  رهاوخ و  حاـکن  هراـبرد  ناشیادـخ  اـب  ردـپ  ماـکحا  زا  یلوا  ار  هچنآ  هب  یمود  هک  دوب  یلعدـمحم  ازریم 
اهنآ راک  هتـشر  هک  دش  لصاح  یئاهب  نایباب  نایم  رد  یفاکـش  تهج  نیدب  دنتـساوخرب و  رگیدکی  ریفکت  هب  سپ  ملعا ) هللاو   ) دشن یـضار 
نیا اریز  دشن ؛ مولعم  تسا  حیبق  مارح و  ای  تسا  زئاج  لالح و  هکنیا  هب  نارسپ  مکح  نایب  زا  يو  ءایح  ببـس  هکنآ  رگید  و  دش . هتخیـسگ 
برغ قرش و  شتبیصم  تسا و  هدومن  هایس  ار  تیرـشب  ملاع  يور  هک  تسا  یحیابق  مظعا  زا  نارمع و  تافآ  همدقم  رد  نونکا  تشز  راک 

نیا وا  دوصقم  رگا  مارح ؟ ای  تسا  لالح  هزات و  تعیرـش  نیا  رد  دـیوگب  احیرـص  هک  دـنکیم  ایح  هنوگچ  وا  سپ  تسا  هتفرگارف  ار  ملاع 
تازاجم باـقع و  اـجک  رد  سپ  تسا ؛ مارح  هک  تسا  نیا  شدوصقم  رگا  و  تسا ؟ مادـک  نآ  تیلح  زوجم  سپ  تسا ؛ لـالح  هک  تسا 

دهاوخ باوث  رجا و  يو  يارب  هتبلا  دنک  لح  ام  يارب  ار  لکشم  رما  نیا  هک  یسک  زا  دوش  یضار  ادخ  تسا ؟ هداد  حیضوت  ار  نآ  نیبکترم 
يدنفا یقوش  يهرابرد  دروم  نیا  رد  هدید و  دوخ  مشچ  اب  یحبص  هک  ياهرطاخ  هب  دنناوتیم  بلطم  ندش  رتنشور  يارب  ناگدنناوخ  دوب .

. تسا لیاسم  زا  یلیخ  يایوگ  دوخ  عینش  لمع  نیا  اجنآ  رد  دننک . هعجارم  دنکیم ، لقن 
. عبنم نامه  ص 295  [ 269]

. يورسک [ 270]
. اضیا [ 271]

يرگیئاهب ص 72. يورسک ، [ 272]
. ردپ مایپ  یحبص  زا  لقن  هب  [ 273]
. ردپ مایپ  یحبص  زا  لقن  هب  [ 274]

یسایس تانایرج  هب  ادعب  هک  دنتـسین  شیب  هقرف  نامه  اهنیا  هچ  تسا  هابتـشا  الماک  يرگیئاهب  يرگیباب و  هقرف  هب  نید  يهژاو  قالطا  [ 275]
. دوشیم لقن  سکعنم و  هژاو  نیا  تناما  مسر  هب  اج  نیا  رد  دندیماجنا ، ینوسامرف »  » هب ماجنارس  و 

. تسا یهاو  اب  یحو  بتاک  هللا  مداخ  ناجاقآ  ازریم  دوصقم  [ 276]
. هتشون مایس  هک  تسا  حایس  یجاح  دوصقم  حایس  [ 277]

. هدش هتشک  یسربط  رد  هک  تسا  روهشم  سودق  زا  ریغ  [ 278]
.107 ص 76 -  يورسک ، دمحا  يرگیئاهب  [ 279]

هحفص ي 55. ج 2  مسینویهص ، خیرات  ولاکاس ، [ 280]
ش. نارهت 1331 -  لابقا ، پاچ  ص 325 ، يرئازج ، همجرت ي  هنایمرواخ ، خیرات  یکسفاچنل ، ژرژ  [ 281]

. عیدب  122 يرما ، یتاعوبطم  یلم  يهسسؤم  نارهت ، يهحفص 321  موس  دلج  عیدب ، نرق  [ 282]
. عیدب  121 يرما ، تاعوبطم  یلم  هسسؤم  نارهت ، ص 508 ، يرواخ ، قارشا  دیمحلادبع  هعست ، مایا  يهلاسر  [ 283]

رذآ 1324، ناـبآ و  و 8  ياههرامـش 7  ناریا  نایئاهب  لفحم  ناگرا  يرما ، راـبخا  يهلجم  رد ، سکعنم  متـشه  دـلج  یئاـهب ، ملاـع  [ 284]
يهحفص 7.
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. ردپ مایپ  يدتهم ، یحبص  [ 285]
دوب هللادسا  دیـس  دزن  هک  مه  داصتقا  حلاص  ازریم  میدش ، نیوزق  يهناور  مه  اب  دـیوگیم : شاهرابرد  هک  یحبـص  ناهارمه  زا  یکی  [ 286]

هس ره  میورب . نادمه  هب  نوزق  زا  هک  دندید  نانچ  راوازس  نیوزق  نایئاهب  هاگنآ  میدوب  اجنآ  يزور  دنچ  میدیـسر و  نیوزق  هب  دش . هارمه 
!. دندوهج نایئاهب  رتشیب  میدید  و  میدیسر ، نادمه  هب  نوچ  میدش  نادمه  يهناور  نت 

« رهوگ  » يهلجم رد  جردنم  یئابطابط ، طیحم  دمحمدیس  يهتـشون  تسا ،» رایـسب  قرف  غیلبت  قیدصت و  ات  عبتت  قیقحت و  زا  : » يهلاقم [ 287]
هام 1355. تشهبیدرا  لسلسم 38 ، يهرامش  لاس 4 ، يهرامش 2 ،

. یلعنیسح ازریم  [ 288]
!. تسا لبود  ترضح  وا  رظن  رد  هک  يدازریمهش  ربکا  یلعالم  ینعی  [ 289]

. دوب هدش  یناپمک  نیا  کیرش  دوب  هتخاس  دوخ  یچترپار  ار  وا  يدنفا  هک  دوب  یئادگ  دیس  دزی  داشنم  لها  زا  یقتدیس  یجاح  [ 290]
. نارهط نیمز  [ 291]

هرخالاب دـیدش  ناراب  نیا  دـیوگب  یـسک  هک  تسا  نآ  دـننام  یئوگبیغ  نیا  دوشیمن ؟ توکـس  هب  لدـبم  تبقاع  یبالقنا  ره  اـیآ  [ 292]
!. دتسیایم

. راجاق هاش  یلعدمحم  [ 293]
. تسا ضحم  غورد  و  تسین ! نایم  رد  یصن  مه  نآ  هک  تسا  روظنم  ءاهب  يهتفگ  [ 294]

. تسا راجاق  ازریم  یلعدمحم  دوصقم  [ 295]
!. تسا یلم  ياروشلاراد  تلاکو  دوصقم  [ 296]

هب مسوم  دش  دوخ  باتک  رـشن  فیلأت و  هب  قفوم  باتک  نیا  عبط  زا  دعب  هام  دـنچ  هک  تسا  یحبـص  ياقآ  يدـنفا  یـشنم  زا  دوصقم  [ 297]
هب دیؤم  ریبد  یناطیـش و  هقیرط  رد  يرادیاپ  يارب  ینادزی  ینادزی و  رطاخ  يارب  ربهر  دـندرکن  يراک  ینادزی  ربهر و  یلو  یحبـص )  ) باتک

. دوخ مهف  زا  ندنام  رود  ینعی  یمهفان  تهج 
. دش رکذ  البق  هک  تسا  هجاوخ  هلودلادمتعم  نآ  زا  ریغ  هلودلادمتعم  نیا  هک  دینکن  هابتشا  [ 298]

. میتشاذگ اجب  تسیبوخ  طلغ  سب  زا  اما  فورعم  شتسرد  تسا و  هناخپاچ  ياهطلغ  زا  فولعم  [ 299]
. تسا یهاو  ای  یحو  بتاک  هللا  مداخ  ناجاقآ  ازریم  دوصقم  [ 300]

. هتشون مایس  هک  تسا  حایس  یجاح  دوصقم  حایس -  [ 301]
. هدش هتشک  یسربط  رد  هک  تسا  روهشم  سودق  زا  ریغ  [ 302]

هک نافرع  رد  هلاسر  دـنچ  رب  لمتـشم  مدـید  یطخ  یباتک  ینابرق  ياقآ  لزنم  رد  تسا  یـسمش  لاس 1311  لاـسما  هکنیا  بئارغ  زا  [ 303]
مه نیا  دـش  مولعم  هداد و  تبـسن  دوـخ  هب  اـهب  یلعنیـسح  ازریم  هک  تسیداو  تفه  نیمه  اـهنآ  يهلمج  زا  درادـن  تیئاـهب  هب  یلخد  چـیه 
نم دزن  رد  نالآ  باـتک  نآ  هتخاـس و  بوسنم  دوخ  هب  هداد و  نآ  تراـبع  رد  یئزج  تارییغت  هدرک و  اـفرع  زا  ازریم  هک  تسا  ینیبتقرس 

(. یثیآ  ) تسا دوجوم 
یقوش بانج  بناج  زا  یخساپ  هتشذگ و  نتم  ياهشسرپ  خیرات  زا  لاس  هدزای  تسا  میـس  پاچ  ریز  رد  باتک  نیا  هک  عقوم  نیا  رد  [ 304]
نیغلبم یقوش و  اریز  مچرپ  يهریزج  ياهـشسرپ  دننام  هدنام  باوجالب  هدیـسرپ  هچره  مه  رگید  سک  ره  هدیـسرن و  رما  نیتاسا  زا  رگید  و 

!!. دنرادن رما  يرادهگن  زا  يروظنم  هللا  نامزج  دنتسین و  لالدتسا  قطنم و  لها  وا 
رما یقوش  هتـشگرب و  اـهب  شیک  زا  ماـیا  نیا  دوب  هدرک  لـقن  هدـمآ و  اـفیح  زا  هک  یـساسا  نسحم  دیـس  لوق  هب  مه  ییحی  دیـس  نآ  [ 305]

!!. دنکن وگزاب  ار  هیضق  رگید  هک  هدش  رومأم  لفحم  فرط  زا  مه  نسحم  دیس  دننکن و  تاقالم  وا  اب  هک  هداد  بابحاب 
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. ادیوه سابع  ریما  ردپ  [ 306]
. ادیوه سابعریما  گرزبردپ  [ 307]

.3 ردپ ص 252 -  مایپ  یحبص ، يدتهم ، هللالضف  [ 308]
. نادنفسوگ [ 309]

. تسا خ  لاس 1310 -  هب  طوبرم  ناموت  رازه  هاجنپ  [ 310]
خیرات هرابرد  یـسراف  نابز  هب  یباتک  دوب  هدروآ  نامیا  باب  هب  تیباب  شیادـیپ  لئاوا  زا  هک  يدـنرز  لیبن )  ) دـمحم مان  هب  یـصخش  [ 311]

دوقفم و یللع  هب  نآ  یسراف  لصا  ددرگیم و  همجرت  یسیلگنا  نابز  هب  يدنفا  یقوش  هلیسو  هب  باتک  نیا  تسا . هتشون  نآ  نارس  تیباب و 
ناغلبم زا  یکی  دوشیم . رشتنم  همجرت و  راونالا » علاطم   » ناونع تحت  یبرع  هب  یسیلگنا  زا  یقوش  روتسد  هب  سپـس  دوشیم و  مالعا  ادیپان 
خیرات صیخلت  مان  هب  ار  ود  نآ  هصالخ  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  یبرع  یسیلگنا و  همجرت  ود  يرواخ  قارـشا  دیمحلادبع  مان  هب  یئاهب 

رد دوشیم  هدهاشم  صیخلت  نیا  رد  یفاک  تقد  اب  دیامنیم . رـشتنم  یقوش  يرما و  راثآ  رـشن  هنجل  تقفاوم  اب  یـسراف  هب  يدنرز  لیبن  پ 
. دشابیم نآ  دقاف  یبرع  همجرت  هک  هدش  رکذ  یتاکن  یسیلگنا  همجرت 

هب هبترم  ود  هک  دنتسه  لبق  ءایبنا  نامه  انیع  هکنیا  هب  دناهدش  لئاق  دناهتخادرپ و  یفابنافرع  هب  هفوصنم  دننامه  زین  اهب  باب و  بانج  [ 312]
هللالوسر نامه  باـب ) ینعی   ) هنیعبوا و  : » دـسیونیم نینچ  هحفـص 136  یـسراف  نایب  باتک  رد  باب  دمحمیلع  ازریم  الثم : دـناهدمآ . ایند 

مئاق واب  لک  تسین و  هدایز  سمش  کی  دوش  علاط  هیاهن  الام  رگا  تسا  سمش  لثم  هللارما  لثم  هک  اریز  دمحم ص ) ترـضح  ینعی   ) تسا
رد یکرادم  دعب  تاحفص  رد  دناهدرک . مه  یئادخ  ياعدا  دنتفین  بقع  نایفوص  زا  هکنیا  يارب  دناهدراذگ و  رتارف  اراپ  هرخالاب  و  دنتسه .»

. دش دهاوخ  لقن  هراب  نیا 
. درذگیم نآ  زا  ههد  دنچ  هک  دوشیم  تسا  باتک  نیا  شراگن  نامز  هب  طوبرم  رامآ  نیا  [ 313]

هدیئاز زورما  دشیمن  دلوتم  هک  یئادخ  دلوی ) مل  دـلی و  مل  نم  دـلو  دـقل  مویلا   ) شدولوم دـیع  حول  رد  ءاهب  نایب  نیا  هکنآ  لاح  و  [ 314]
. تسا هدیناشوپ  ار  ماوقا  لیابق و  ماهوا  همه  يور  موهوم  نس  نیا  هدش !

!!. مینکیمن حیحصت  ار  نآ  مه  ام  دنروخب : ار  نآ  تلآ  ربخیب  تسا  هدیچ  دنروخب : ار  نآ  تلاجخیب  هک  هعبطم  فرصت  مه  نیا  [ 315]
هرهاق ص 243. م   - 1975 يریملا ، دمحم  باهولادبع  رتکد  ۀینویهصلا ، تاجالطصملا  میهافملا و  ۀعوسوم  [ 316]

. تشگ لدـبم  ینوسامون  نامزاس  کی  هب  دـید  میهاوخ  هک  روطنامه  دوبن و  شیب  ياهقرف  زج  تیئاهب  هک  هدـش  يروآداـی  مه  ـالبق  [ 317]
. فلؤم

.Newsweek No. 7 Sep 1947 [ 318]
ص 342. هنایمرواخ ، خیرات  یکسفاجنپژرژ ، [ 319]

. یسمش هامریت 1333  يهرامش 3  ناریا ، نایئاهب  یلم  لفحم  ناگرا  يرما ، رابخا  يهلجم  [ 320]
. عیدب عیدب 125 -  يرما  تاعوبطم  یلم  هسسؤم  نارهت  م  لیروآ 1952 -  هللارما ، یلو  ترضح  ص 290 ، هکرابم ، تاعیقوت  [ 321]

ش. نیدرورف 1332 -  يهرامش 12  ناریا ، نایئاهب  یلم  لفحم  ناگرا  يرما -  رابخا  يهلجم  [ 322]
يهحفص 9. هامریت 1333 ، يهرامش 3  ناریا ، نایئاهب  یلم  لفحم  ناگرا  يرما » رابخا  ، » يهلجم [ 323]

ش. هام 1331 ه - رویرهش  يهرامش 5 ، يهحفص 16  ناریا ، نایئاهب ، ناگرا  يرما » رابخا  : » يهلجم [ 324]
. دنباییمرد يدعب  ياهثحب  رد  ناگدنناوخ  ار  نآ  لیلد  دننادب . ربمایپ  ار  ءاهب  دنراد  قح  اهتسینویهص  هتبلا  [ 325]

ش. 1331 ه - يد ، رذآ -  يهرامش 8-9 ، ناریا ، نایئاهب ، یمسر  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 326]
ش. تشهبیدرا 1331 ه - يهرامش 1 ، پیات ، فورح  یپک  یلپ  ناریا ، نایئاهب ، لفحم  ناگرا  يرما ،» رابخا  :» يهلجم [ 327]
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يهحفص 3. ش ، يد 1330 ه - يهرامش 9 ، ناریا ، نایئاهب ، لفحم  یمسر  ناگرا  يرما ،» رابخا   » يهلجم [ 328]
(. 1925 . ) تفرگ تروص  یخیرات  يهبساحم  روبزم  بلطم  جرد  خیرات  هب  هجوت  اب  [ 329]

ش. 1331 ه - ریت ، دادرخ -  يهرامش 2-2 ، ناریا ، نایئاهب ، لفحم  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 330]
ش. 1331 ه - دادرم ، يهرامش 4 ، ناریا ، نایئاهب  یلم  لفحم  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 331]

ش. يد 1329 ه - رذآ -  يهرامش 8-9 ، ذخأم ، نامه  [ 332]
ش. رویرهش 1331 ه - يهرامش 5 ، ناریا ، یلم ، لفحم  ناگرا  يرما » رابخا  : » يهلجم [ 333]

ش. يد 1333 ه - رذآ -  هرامش 8-9 ، ناریا ، نایئاهب ، یلم  لفحم  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 334]
تاحفص 4 و 5. ياههرامش 8 و 9  يد 1329 ، رذآ و  يرما ، رابخا  [ 335]

ص 16. خ -  پاچ 1343 ، دوعس ، رارسا  [ 336]
لاس 109. يرما ، رابخا  [ 337]

يهرامش 5. لاس 109  يرما  رابخا  [ 338]
ص 29. دوعص ، رارسا  [ 339]

. اضیا [ 340]
نیا ات  دشاب  میاهدرک . لقن  ار  همه  تسا ، هدمآ  حیحـصان  هدـنراگن  رظن  هب  هک  ییاهنآ  یتح  تالمج ، تاملک و  همه  شخب  نیا  رد  [ 341]

. دریگ رارق  نارگشهوژپ  هدافتسا  دروم  دنس 
.1329 دادرم ، يهرامش 4 ، ناریا ، نایئاهب ، لفحم  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 342]

نیدرورف 1330. دنفسا ، نمهب -  يهرامش 12-11-10  ناریا ، نایئاهب : یلم  لفحمیمسر  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 343]
ریت 1330. يهرامش 3 ، ناریا ، نایئاهب ، یمسر  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 344]

تشهبیدرا 1331. يهرامش 1 ، ناریا ، نایئاهب ، یلم  لفحم  یمسر  ناگرا  يرما » رابخا  : » يهلجم [ 345]
تشهبیدرا 1331. ناریا ، نایئاهب ، لفحم  یمسر  ناگرا  يرما ،» رابخا   » يهلجم [ 346]

رویرهش 1332. يهرامش 5 ، ناریا ، نایئاهب ، یلم  لفحم  یمسر  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 347]
هامریت 1333. يهرامش 3 ، ناریا ، نایئاهب ، یلم  لفحم  یمسر  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 348]

نابآ 1332. رهم -  يهرامش 6-7 ، ناریا ، نایئاهب ، یلم  لفحم  یمسر  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 349]
دادرخ 1332. تشهبیدرا -  يهرامش 1-2 ، ناریا ، نایئاهب ، یلم  لفحم  یمسر  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 350]

هامریت 1333. يهرامش 3 ، ناریا ، نایئاهب ، یلم  لفحم  یمسر  ناگرا  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 351]
.12  - 11 يهرامش 10 -  ، 1332 نیدرورف 1333 -  دنفسا  نمهب  يرما ،» رابخا  : » يهلجم [ 352]

هب هحفص  رد 11  لیرپآ 1968 ، متسیب  اب  ربارب  تشهبیدرا 1347 ، لوا  زور  رد  هک  ياهحفص  هلاسر 11  خسار ، هتسشنزاب  گنهرس  [ 353]
یهبلا عادبا  تایحت  اب  تاملک  اب  و  خسار -  هتسشنزاب  گنهرـس  ءاضما -  هدنـسیون ، مان  رخآ  يهحفـص  رد  هدش . یپک  یلپ  یگرب  مین  عطق 

. دش رشتنم  دنربیم  رسب  نایئاهب  هک  یطاقن  رگید  نارهت و  رد 
خسار ص 2. گنهرس  تشهبیدرا 1347 ، لوا  يهلاسر  [ 354]

. دشاب هدرک  ترجاهم  هقطنم  نآ  هب  یئاهب  يهداوناخ  کی  هک  تسا  میلقا  ره  حتف  زا  روظنم  [ 355]
. اضیا [ 356]

. تسا هدش  یپک  ریرحت  نیشام  اب  هحفص  رد 65  هلاسر  نیا  ات 56 . تاحفص 45  نارهت  پاچ  هد ، دصکی و  زورون  عیقوت  [ 357]
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ج 1 ص 241. ناریا ، رد  يرنوسامارف  هنا و  شومارف  [ 358]
ص 333. مشش ، پاچ  يرگیباب ، يرگیخیش ، يرگیئاهب ، یئاقع ؛ خیرات  رد  قیقحت  یئاضف ، فسوی  رتکد  [ 359]

پاچ نارهت 1363  یئاطع  یتاعوبطم  هسـسؤم  يرگیئاهب ، يرگیباب ، يرگیخیـش ، دیاقع  خـیرات و  رد  قیقحت  یئاضف ، فسوی  رتکد  [ 360]
.233  - 4 تاحفص 5 -  مشش ،

. اضیا [ 361]
دیدرگ جارختـسا  هدـشیم ، يرادـهاگن  ناـیئاهب  لـفحم  رد  هناـمرحم  هدـش  ریرحت  تروص  هب  هک  یکرادـم  يرادا  مظن  تمـسق  زا  [ 362]

.1  - 128 ص 3 -  زمر ، هرامش 
.1  - 128 زمر ن ظ 3 -  يهرامش  اضیا  [ 363]
.1  - 128 زمر ن ظ 3 -  يهرامش  اضیا  [ 364]

زمر يهرامـش  دیدرگ . جارختـسا  هدشیم ، يرادهاگن  هنامرحم  نایئاهب  لفحم  رد  هک  ياهدش  ریرحت  هظوفحم  هنامرحم  كرادـم  زا  [ 365]
.2  - 128 عبنم ن ظ 1 - 

جارختـسا هدشیم  يرادهاگن  هنامرحم  روط  هب  نارهت  نایئاهب  لفحم  رد  دش  ریرحت  تروص  هب  هک  لدـعلاتیب  ياهطختـسد  زا  عبنم  [ 366]
.10  - 129 ن ظ 2 -  كردم : زمر  دیدرگ .

 - 2 زمر ن ض - همانماظن ، هماننایب و  لـماش  مظعا  لدـعلاتیب  یـساسا  نوناـق  يهمجرت  مظعا -  لدـعلاتیب  طختـسد  يرادا  میظن  [ 367]
.6  - 129

طلغ هب  تسا -  ایلاتیا  نآ  حیحـص  هک  ایلاطیا - »  » لثم یماسا  زا  یـضعب  هک  يدراوم  رد  دش  لقن  عبنم  زا  انیع  اهروشک  یماسا  نوچ  [ 368]
دانـسا و يرـس  زا  دوشیم ، رـشتنم  هبترم  نیلوا  يارب  هک  قوف  دانـسا  عبنم و  دـشابیم . عبنم  كردـم و  تلاصا  ظفح و  تهج  هدـش  هدروآ 
7  - 128  - 2 م ش -  ياهطوبرم -  عبنم  زمر  يهرامـش  تسا . هدـمآ  تسدـب  ناریا  رد  نایئاهب  لفحم  ياههاگیفخم  زا  هک  تسا  یکرادـم 

. تسا هدشیم  يرادهاگن  هدش  نیشام  تروص  هب  يدایا » هسسؤم   » ناونع تحت  هک  دشابیم 
زمر يهرامش  یلم ص 3  یناحور  لفحم  ياهدادرارق  تاروتسد و  تاباختنا ، ناریا  رد  نایئاهب  لفحم  يهفوکشم  دانسا  زا  جرختسم  [ 369]

(. راب نیلوا  يارب  . ) 3  - 128  - 3 نا - 
يهرامش هکرابم  صوصن  هللارما ، يدایا  تارضح  هدش  نیـشام  تروص  هب  نایئاهب  ياههاگیفخم  زا  هدمآ  تسدب  يرـس  كرادم  زا  [ 370]

5 ص ص.  - 127  - 1 يا -  يا -  زمر 
. نایئاهب زکرم  هفوشکم  دانسا  يرس  زا  [ 371]
. دوهی یفخم  نامزاس  رارسا -  باتک  [ 372]

. هدرک راذگاو  ییحی  ازریم  هب  ار  هیقب  تشون و  ار  نآ  دحاو  باب 11  هک  تسا  دحاو  ياراد 19  نایب  [ 373]
.2 ج 3 ص 273 -  يرنوسامارف ، [ 374]

ندوب يدوهی  لیذ  نیرتهب  دوخ  نیا  دـننکیم و  رکذ   Isaac قحسا ار  وا  لوا  مسا  دنلتاکـسا  ژل  دنارگ  لاس 1968 -  همانلاس  رد  [ 375]
لاس 1968. همانلاس  رطس  هحفص  هب  دوش  عوجر  تسوا .

. دنلتاکسا ژل  دنارگ  لاس 1968  همانلاس  اضیا ص 21  [ 376]
. دنیوگیم ( Affiliated  ) ار تالاقتنا  هنوگنیا  يرنوسامارف  حالطصا  رد  [ 377]

. تسا دنمتورث  یئاکیرما  کی  رسمه  نونکا  مه  هک  هدوب  فلتخم  عجارم  رد  تسیترا ، شاهیلوا  لغش  نیلدام »  » زا هدنام  یقاب  رتخد  [ 378]
دلج 2 ص 158،9. يرنوسامارف  تسامیپاوه . نابلخ  زین  شرسپ 
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ص 936. ةاروتزا )  ) دوواد روبز  ینعی  ریمازم  باتک  سدقم -  باتک  [ 379]
سدقم ص 845. باتک  زا  لقن  هب  ةاروت  زا  هس  ات  کی  ياههیآ  رومزم 23  [ 380]

شخب 23 ص 845. ریمازم  باتک  ةراوت  سدقم -  باتک  زا  [ 381]
اضیا ص 303. [ 382]

ةاروت ص 885. سدقم  باتک  همجرت  [ 383]
سدقم ص 214. باتک  همجرت  مشش  باب  دادعا  رفس  ةاروت -  [ 384]

مدص ص 907. رومزم  ةاروت  سدقم -  باتک  زا  [ 385]
اضیا ص 207. [ 386]

. روشک لوا  زارط  ناگدنهوژپ  ناققحم و  زا  یئابطابط  طیحم  دمحمدیس  داتسا  ياقآ  [ 387]
دناوتیم دوخ  دوشیم -  هراشا  زین  اهنادـب  هک  اـههناشن -  رگید  دـش و  هراـشا  نادـب  هک  اـکع  هب  يو  صخـش  ماـن  هب  ایادـه  لاـسرا  [ 388]

. تسا یگداوناخ  قباوس  نیمه  زا  یشان  ادیوه  ینطاب  شیارگ  الامتحا  دشاب و  لئاسم  زا  يرایسب  يایوگ 
يهحفص 1138. مود ، تمسق  متشه ، دلج  قحلاروهظ ، یناردنزام ، لضاف  [ 389]

ناضمر 1350. يهرامش 29  امنهرهچ  يهلجم  [ 390]
.Material for study the Babi Religion. P. 20 [ 391]

. دییامرف هعجارم  ادیوه  تیاکح  هاش  رارسا  باتک : هب  ادیوه  یعقاو  يهرهچ  لامعا و  تخانش  يارب  [ 392]
یحبص ص 191. ردپ ، مایپ  [ 393]

اضیا ص 189. [ 394]

اضیا ص 189. [ 395]
. باتک نیمه  نیشیپ  ياهلصف  هب  دینک  هاگن  [ 396]

دلج 3 ص 464. يرنوسامارف  [ 397]
تیوضع اب  سیـسأت  خیرات  نیا  دنهدیم  رارق  هریغ  خیرات  دایعا و  زا  يرایـسب  ذـخأم  أدـبم و  نایئاهب  ار  ددـع 19  هکنیا  هب  هجوت  اب  [ 398]

م. تسین . طابترایب  الامتحا  تیئاهب  هتسجرب  ءاضعا  زا  نابرق  رتکد 
دادرخ ص 11. هعمج 19  متشه ، لاس  هایس ، دیپس و  هلجم  [ 399]

!!. دنرادن تلاخد  یتلود  ياهتسپ  رگید  یسایس و  روما  رد  هک  دنایعدم  نایئاهب  [ 400]
يرنوسامارف ج 3 ص 386. [ 401]

!. دنرادن تلاخد  تسایس  رد  دنایعدم  نایئاهب  [ 402]
.65 تاحفص 459 -  ناریا  رد  يرنوسامارف  هناخشومارف و  [ 403]

. ناریا یئاهب  ناناوج  یمسر  ناگرا  دنفسا 1351  نمهب و  ، 12 يهرامش 11 -  لاس 27 ، عیدب » گنهآ   » يهلجم [ 404]

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 
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ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
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 
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www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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