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دلج 1)  ) خیرات ناگرزب  یکدوک  ياهناتساد 

باتک تاصخشم 

یقداـص دـمحا  ناـناوج /  ناـناوجون و  يارب   ) خـیرات ناـگرزب  یکدوک  ياهناتـساد  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  نیـسح  ییاـنمت  هسانـشرس : 
 : کـباش ج 2  يرهاــظ :  تاصخــشم  . 1373 رهطم ، رـشن  نارهت  رـشن :  تاصخـشم  ییاـنمت  نیـسح  هدـننک  ساـبتقا  حیحـص   ] یناتــسدرا

ياهناتساد  " يدلج ود  باتک  زا  ياهدیزگرب  رضاح  باتک  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر ج 1 ) 900: اهب
تـسا هدـش  میظنت  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  هداس  نابز  هب  فلوم  طسوت  هک  دـشابیم  یناتـسدرا  یقداص  دـمحا  گرزب  نادرم  یکدوک 
یقداص هدوزفا :  هسانـش  ناناوجون  تاـیبدا  اـههعومجم --  همانتـشذگرس --  عوضوم :  گرزب  نادرم  یکدوک  ياهناتـساد  رگید :  ناونع 

02  / 920[ج ییوید :  يدـنب  هدر  CT203/ف28ت8  هرگنک :  يدـنب  هدر   1323 گرزب -  نادرم  یکدوک  ياهناتـساد  دمحا ، یناتـسدرا 
م9-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

يزاریـش يدعـس  شناـفوت  زا  مغ  هچ  دنیـشن ،  حوـن  اـب  هک  ره  نکم - -  هشیدـنا  نز و  نادرم  نماد  رد  تـسد  مـیحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب 
اهیگرزب اهیزوریپ ،  رگاشامت  دراد و  یناوارف  ياهزادنا  مشچ  هک  يرفس  خیرات ،  هنهپ  هب  رفـس  مینک ،  زاغآ  ینالوط  رفـس  کی  میهاوخیم 

 ، يرآ دنـشخردیم .  تیرـشب  یگدـنز  نامـسآ  رب  غورف  رپ  ناگراتــس  نوـچ  هـک  دوـب ،  میهاوـخ  یناـشخرد  ياهتیــصخش  ياـهتمظع  و 
زا يرایسب  نوچ  دراد ،  ياهدنهد  ناکت  یندینش و  ياهناتساد  خیرات  ناگرزب  یکدوک  میناوخیم ،  ار  خیرات  ناگرزب  یکدوک  ياهناتـساد 
رد هک  هدوب  یـصاخشا  دـنراگدنام ،  زین  دوخ  دـناهدیرفآ و  یجوم  تیرـشب  یگدـنز  رد  هک  يدارفا  گرزب و  نادنمـشیدنا  نادنمـشناد و 
 ، هدوب التبم  مشچ  زا  تیمورحم  یئانیبان و  كاندرد  لکـشم  هب  یهاگ  یتح  یتسدیهت و  رقف و  جنر  یمیتی ،  درد  هب  یگدـنز ،  زاغآ  نامه 

دوخ دنزرف  هب  ع )  ) یلع ماما  دناهتشادرب .  دوخ  هار  رس  زا  مه  ار  یتخس  عناوم  نینچ  دوخ ،  تداعس  یتخبـشوخ و  ندروآ  تسدب  يارب  اما 
 ، مدومن هظحالم  ار  نانآ  یگدنز  خیرات  اما  ماهدرکن ،  یگدنز  دناهتـسیزیم  هتـشذگ  رد  هک  يدارفا  اب  نم  مرـسپ !  دیامرفیم :  ع )  ) نسح

دـب و بوخ و  ماهدروآ و  تسدـب  ار  نانآ  يزوریپ  یگدـنز و  زار  ماهتفرگ و  رارق  نانآ  رانک  یئوگ  مدرک و  هعلاطم  ار  اهنآ  راـبخا  راـثآ و 
وت ربارب  رد  یتخبـشوخ  هار  اـت  مدرک ،  حرطم  وت  يارب  ار  نآ  نیرتاـبیز  نیرتهب و  يزیچ ،  ره  زا  ماهدیجنـس و  ار  ناـنآ  راـتفر  ناـیز  دوس و 

راوگرزب ماما  نآ  نینچمه  همان 31 ? .  ضیف ،  هغالبلا  جهن   . . . - یشاب هتشادن  ار  اهیئاوران  تالوهجم و  نتخانـش  تمحز  ددرگ و  راومه 
راـحب دزوماـیب - .  تداعـس  یگدـنز و  سرد  دریگ و  تربع  نارگید  تشذگرـس  زا  هک  تسا ،  یـسک  تخبـشوخ  ناـسنا  تسا :  هدومرف 

تالکـشم اب  هدیـشک ،  اهتمحز  هک  یناگرزب ،  یکدوک  تشذگرـس  زا  يزومآ  سرد  هعلاـطم و  نیارباـنب ،  ص 99 ? .  ج 10 ،  راونـالا ، 
ام يارب  دناوتیم  دناهتشاذگ ،  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  نآ  هتخومآ و  اههبرجت  هتـشادرب و  تفرـشیپ  هار  ولج  زا  ار  عناوم  ثداوح و  هدیگنج ، 

تایبرجت زا  رایـشوه  لقاع و  صخـش  دسیونیم :  هراب  نیا  رد  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  دـشاب .  زاس  تشونرـس  هدـنزومآ و  هداعلا  قوف 
رگا هک  تسا  رادیاپان  هاتوک و  ردقنآ  یگدنز  یلو  دننک ،  هبرجت  دوخ  ار  زیچ  همه  دنهاوخیم  رورغم  دارفا  اما  دنکیم ،  هدافتسا  نارگید 

هب نارگید  هک  ار  یتایبرجت  دـیاب  نیاربانب ،  تشاد .  میهاوخن  تایبرجت  نتـسب  راکب  يارب  یتصرف  مینک ،  هبرجت  دوخ  ار  زیچ  همه  میهاوخب 
هک یثداوح  زا  لاح  نیع  رد  میهد و  رارق  دوخ  مشچ  ربارب  رد  دـناهتخودنا ،  راگزور  ثداوح  زا  لد  نوخ  تمحز و  رازه  اـب  ناـمز  رورم 

 ! - دوخ تایبرجت  زا  هن  و  دننکیم ،  هدافتـسا  نارگید  تایبرجت  زا  هن  هک  یناسک  لاح  هب  ياو  میریگب .  تربع  دیآیم  شیپ  ام  دوخ  يارب 
 ، نآرق ناظفاح  نایراق و  نارعاش ،  ناملاع و  زا  تشذگرـس  هاجنپ  هعلاطم  اب  باـسح ،  نیا  يور  ص 223 ? .  یتخبشوخ ،  يوجتسج  رد 

هعماج نازاسخیرات  هک  يدـهاجم  دنمـشناد و  صاخـشا  هصالخ  یخیرات و  هنومن  دارفا  نافـشتکم و  ناعرتخم و  ناگدنـسیون ،  هفـسالف و 
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هعومجم هدمع  هک  مینادب ،  دیاب  مه  ار  نیا  تخومآ .  یناوارف  ياهسرد  دنمـشزرا و  ياههبرجت  ناوتیم  دناهدوب ،  اهنرق  لوط  رد  تیرـشب 
رانک رد  یئانمت  نیـسح  ياـقآ  زوسلد ،  لـضاف  یـضایر ،  هیـسناسیل  هک  تسا ،  يراتـشون  خـیرات )) ناـگرزب  یکدوک  زا  ناتـساد  هاـجنپ  ))

 . تسا هدرک  میظنت  هدـیزگرب و  بناـجنیا ،  فیلأـت  گرزب )) نادرم  یکدوک  ياهناتـساد   )) باـتک زا  ار  نآ  دوخ ،  هداـعلا  قوف  ياهـشالت 
بلاطم اهتـشذگرس و  اهناتـساد و  هعومجم  هدـش و  پاچ  هحفـص  رد 390  لاـس 1371  رد  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتـساد  باـتک ، 

نابز هب  هصالخ و  ار  نآ  یئانمت  ياقآ  دشاب ،  هدافتـسا  لباق  ناناوجون  يارب  باتک  نآ  ياهناتـساد  هکنیا  يارب  اما  تسا ،  یقالخا  یملع و 
رد دیراد  يور  شیپ  هک  یباتک  تروص  هب  و  هدوزفا ،  نآ  هب  مه  رگید  ناتـساد  دنچ  بناجنیا  يراکمه  اب  هدروآ و  رد  ناور  یملق  هداس و 

هنوگنیا هعلاـطم  یتسار  هب  مداد و  تروص  مه  یتاـفاضا  اهحالـصا و  نآ  رد  مدرک ،  هعلاـطم  بناـجنیا  مه  ار  اهناتـساد  همه  تسا .  هدـمآ 
لماکت یقرت و  هب  هک  یناناوج  تشونرس  نییعت  رد  دناوتیم  یخیرات  یملع و  ياهتیـصخش  غباون و  هدنهد  ناکت  ياهخیرات  اهتـشذگرس و 

ياهناتساد هک  یباتک  هک  میشاب ،  هتشاد  هجوت  دیاب  مه  ار  نیا  دشاب .  هتشاد  يرثؤم  هداعلا  قوف  شقن  دنـشیدنایم ،  شیوخ  هعماج  دوخ و 
يزیچ ناملسم  ناگدنسیون  نایم  رد  نونکات  دنشاب ،  هدرک  یـسررب  ار  یمالـسا  گرزب  ياهتیـصخش  اصوصخم  خیرات و  ناگرزب  یکدوک 
میظنت رد  هکنیا ،  رگید  عوضوم  دراد .  يراکتبا  هبنج  تسا و  ياهزاـت  فیلأـت  دوخ  عوضوم  رد  باـتک  نیا  تهج  نیمه  هب  میاهتفاـین و  ار 
نادرم یکدوک  ياهناتـساد   )) باتک ياهثحب  بیترت  ساسا  رب  اهنآ  اـبیرقت  هکلب  هدـشن ،  تیاـعر  یـصاخ  بیترت  باـتک ،  نیا  ياهناتـساد 

دروم رد  زج  هب  زین  بناـجنیا  ددرگیم ،  ناگدـننک  هعلاـطم  يارب  هبذاـج  عونت و  بجوـم  دوـخ  شور  نیا  نوـچ  هدـش و  هدروآ  گرزب ))
ار راتـشون  نیا  هدـننک  میظنت  ناـبرهم ،  دـنوادخ  ماهدادـن .  ینادـنچ  رییغت  بیکرت ،  نآ  رد  رگید ،  دروم  دـنچ  هدـش و  هفاـضا  ياهناتـساد 

نایاپ هب  ار  هعومجم  نیا  يدعب  لحارم  دنک و  لابند  ار  شیوخ  یناسنا  یگنهرف و  تامدخ  دناوتب  رتشیب  ات  دـیامرف ،  تیانع  لماک  يدوبهب 
 . دیزادرپب خیرات  ناگرزب  یکدوک  ياهناتساد  قیقد  هعلاطم  هب  ات  مینکیمن ،  لطعم  ار  زیزع  ناناوج  ناناوجون و  امـش  نیا  زا  شیب  دناسرب . 

 . 5/9/1372 یناتسدرا -  یقداص  دمحا  نارهت : 

ص)  ) مالسا ربمایپ   - 1

رد درک ،  هلمح  هکم  رهش  هب  راوس ،  لیف  یهاپـس  اب  نمی ،  زواجتم  هاشداپ  ههربا  هک  یلاس  دوب ،  لیفلا  ماع  ای  يدالیم ،  لاس 571  توا  هام 
زا شیب  زونه  دوب .  هداد  تسد  زا  ار  شردپ  دـلوت ،  زا  لبق  هام  ود  هک  یلاح  رد  دـمآ ،  ایند  هب  هکم  رد  ص )  ) دـمحم ترـضح  لاس  نیمه 

گوس هب  یگلاس  شش  رد  ص )  ) دمحم تشذگرد .  دش و  رامیب  هنمآ  شردام  هک  دوب ،  هتشاذگن  رـس  تشپ  ار  دوخ  رمع  زا  راهب ،  شش 
تسد زا  زین  ار  گرزب  ردپ  هک  دوب  هلاس  تشه  تفرگ .  هدهع  هب  ار  وا  یتسرپرس  شگرزبردپ ،  بلطملادبع  دعب  هب  نآ  زا  تسـشن .  ردام 

ار یتسرپرـسیب  یمیتـی و  درد  یکدوک ،  نارود  رد  ص )  ) دـمحم هکنیا  اـب  تفرگ .  رارق  دوـخ  يوـمع  بلاـطوبا  یتسرپرـس  تحت  داد و 
اب تفای و  تسد  يرـشب  هعماج  تاجن  تیادـه و  توبن و  ماقم  هب  یتاذ ،  دادعتـسا  اناوت و  دـنوادخ  تایانع  هب  هجوت  اب  اما  درک ،  ساـسحا 
اب هک  دوب ،  یبتکم  راذـگناینب  ص )  ) دـمحم ترـضح  داد .  رارق  مالـسا  شخب  تایح  بتکم  ریثأت  تحت  ار  اـیند  دوخ ،  شـشوک  ناـمیا و 

دناهدروآ دورف  میظعت  رس  ص )  ) ربمایپ مالسا و  تمظع  لباقم  رد  نمشد  تسود و  تسا و  هدنز  ایند  رد  مه  زونه  نرق ،  هدراهچ  تشذگ 
مان زامن ،  ناذا و  ره  رد  زور ،  هنابـش  ره  رد  هک  دیراد ،  رطاخ  هب  مه  ار  نیا  هصالخ ،  ص 46 ? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد  . -

 . میهدیم رارق  لیلجت  شیاتـس و  دروم  ار ،  وا  تمظع  تلاسر و  تمواقم و  مینکیم و  يراج  نابز  هب  اهراب  ار  ص )  ) دمحم يابیز  دنلب و 
دش سنوم  سینا و  ار ،  ام  هدیمر  لد  دش - -  سلجم  هام  دیشخردب و  ياهراتس  تسا :  هدورس  هترضح  نآ  هرابرد  مه  يزاریش )) ظفاح  ))

ص 109? .  ظفاح ،  ناوید  دش - .  سردم  دص  زومآهلئسم  هزمغ ،  هب  تشونن - -  طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم ،  راگن 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما   - 2
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 . یمالسا فراعم  یهلا و  ماکحا  سرد و  سلجم  درکیم ،  تکرـش  ص )  ) دمحم ترـضح  شگرزب  ردپ  سلجم  رد  هک  دوب ،  هلاس  تفه 
رطاخ هب  بوخ  درکیم و  ظفح  ار  اهنآ  دادیم و  ارف  شوگ  دشیم ،  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  هک  ینامسآ ،  فراعم  هب  ع )  ) یبتجم ترـضح 

يربـنم تشاذـگیم و  مه  يور  اـکتم  دـنچ  هلاـس ،  تفه  كدوـک  دناهتـشون ،  یخرب  هچناـنچ  دـمآیم ،  هناـخ  هب  هـک  هاـگنآ  درپـسیم . 
نایب شرداـم  يارب  اـناوت ،  نارنخـس  کـی  لـثم  دوب ،  هتخومآ  ص )  ) ربماـیپ سلجم  زا  هک  ار  هچنآ  تسـشنیم ،  نآ  زارف  رب  تخاـسیم و 

اب دجسم  رابخا  یحو و  بلاطم  زا  س ، )  ) همطاف شرسمه  هک  دیدیم  دمآیم و  هناخ  هب  ع )  ) یلع ترـضح  شردپ  هک  یماگنه  درکیم . 
ع)  ) یلع ترضح  تسا .  هدرک  فیرعت  شردام  يارب  ار  بلاطم  ع )  ) نسح هک  دینشیم  باوج  درکیم ،  لاؤس  ار  نآ  زار  دشابیم ،  ربخ 

تفه كدوک  ینارنخـس  هویـش  زا  ات  دنام ،  گنز  هب  شوگ  تسـشن و  راظتنا  هب  دـش و  ناهنپ  ياهدرپ  تشپ  رد  دـنام و  هناخ  رد  زور  کی 
عنام یبارطضا  تشحو و  درک ،  ساسحا  اما  دش ،  ینارنخـس  هدامآ  دمآ و  هناخ  هب  ع )  ) نسح دیـشکن ،  لوط  یلیخ  ددرگ .  هاگآ  شاهلاس 

بلاطم نایب  رد  ار  شدنزرف  زور ،  نآ  رد  اریز  دوب ،  تفگش  رد  زین  ردام  دیوگب .  نخس  دناوتیمن  لبق  ياهزور  دننام  تسوا و  ینارنخس 
 ، نکن بجعت  ردام !  تفگ :  تسوا ،  ینارنخـس  ندینـش  لاـح  رد  یگرزب  تیـصخش  دوب ،  هدرک  ساـسحا  هک  كدوک  دـیدیم !  ناوتاـن 

شوغآ رد  ار  شیوخ  دـنزرف  دـمآ ،  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  ردـپ  هاـگان  دـنکیم .  شوگ  ارم  ینارنخـس  یگرزب  تیـصخش  منکیم ،  ناـمگ 
ص 21? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد   . - درک ناراب  هسوب  ار  شتروص  دیشک و 
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راکـش دـصق  وا  تفریم ،  دادـغب  رهـش  جراخ  فرط  هب  نایفارطا ،  اب  هارمه  یتموکح ،  تالیکـشت  تافیرـشت و  اب  یـسابع ،  هفیلخ  نومأم 
 . درکیم اشامت  ار  نانآ  دوب و  هداتـسیا  نانآ  رانک  رد  ياهچب  رـسپ  دـندوب و  يزاـب  لوغـشم  ياهطوحم  رد  ناـکدوک ،  زا  ياهدـع  تشاد . 
اپ دندرک و  اهر  ار  يزاب  نانآ  دنوشیم ،  کیدزن  اهنآ  هب  یتموکح  ناراوس  دندش ،  هجوتم  هاگان  هک  دندوب ،  يزاب  مرگ  تخـس  ناکدوک 

سرت و نودب  تناتم و  راقو و  اب  دوب ،  هداتـسیا  دوخ  ياج  رد  نانچمه  كرـسپ  اما  دندش .  قرفتم  یئوس  هب  مادـک  ره  دنتـشاذگ و  رارف  هب 
ریاس دننام  ارچ  تفگ :  تخادنا و  وا  هب  یهاگن  درک ،  بجعت  كرسپ  سفن  هب  دامتعا  زا  دوب ،  ناکدوک  رارف  دهاش  هک  نومأم  بارطضا ! 

عیـسو هار  نم ،  نتفر  اب  هک  دوبن  گنت  هار  الوا  داد :  خساپ  یمارآ  هب  كرـسپ  يداتـسیا ؟  دوخ  ياج  رد  نانچمه  يدرکن و  رارف  ناکدوک 
یهاوخن تازاجم  ار  یسک  اطخ ،  تلع و  نودب  وت  هتشذگ ،  نآ  زا  منک ،  رارف  نآ  سرت  زا  هک  مدوب ،  هدشن  بکترم  یئاطخ  ایناث  ددرگ ، 

بجعت زا  نومأم  متـسه .  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  رـسپ  یتسیک - ؟  رـسپ  تسا - .  دـمحم  نم ،  مان  تسیچ - ؟  تماـن  نومأـم :  درک ! 
ماما ترضح  یناگدنز  دوب - .  یعیبط  رما  کی  وا  هلاس  هن  دنزرف  و  ع )  ) اضر ترضح  هداوناخ  زا  يراوگرزب  یگرزب و  نوچ  دمآ ،  نوریب 

ص 202? .  یقت ،  دمحم 
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مان هب  شردپ  دـمآ ،  ایند  هب  نیمخ  رد  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  دـلوت  زورلاس  رد  یـسمش و  لاـس 1280  رد  ینیمخ ،  يوسوم  هللا  حور 
هاش اضر  لماوع  تسد  هب  كارا  نارهت  هداج  ریسم  رد  دوب ،  هدش  جراخ  نیمخ  زا  یمالـسا  تاغیلبت  يارب  هک  یفطـصم  اقآ  جاح  هللا  تیآ 

دوب و يدنمـشناد  مناخ  هک  شاهمع  ماما و  ردام  دعب ،  هب  نیا  زا  تشاد .  رمع  هام  هن  ای  تشه  طقف  تداهـش ،  نامز  رد  دیـسر  تداهـش  هب 
زا لاس  هدزناپ  زا  شیب  دنتفرگ .  هدهع  رب  ار  ماما  یتسرپرـس  دوب ،  رتگرزب  ماما  زا  لاس  هد  هک  هدیدنـسپ ،  یـضترم  دیـس  هللا  تیآ  شردارب 
زا اب  هکنیا  اب  ماما  تسب .  ورف  ناهج  زا  مشچ  زین  شرداـم  دـعب ،  هاـم  دـنچ  و  تفر ،  اـیند  زا  شاهمع  هک  دوب ،  هتـشذگن  ینیمخ  ماـما  رمع 

لماکت و هار  رد  شـشوک  هب  سفن ،  هب  دامتعا  هیاس  رد  تخابن و  ار  دوخ  هاگچیه  دـش ،  اهیماکان  اهجنر و  راـچد  شنازیزع ،  نداد  تسد 
مق كارا و  ناهفصا ،  هب  دعب  درک و  لیـصحت  شردارب  دزن  یگلاس  هدجیه  نس  ات  ماما  تخادرپ .  لئاضف  بسک  ملع و  لیـصحت  تفرـشیپ 
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ماما یگدـنز  دیـسر .  داهتجا  يـالاب  هجرد  هب  یگلاـس  جـنپ  تسیب و  نس  رد  وا  درک .  هدافتـسا  یمالـسا  مولع  ناداتـسا  رـضحم  زا  تفر و 
یمالسا فیلاکت  فئاظو و  ماجنا  رد  وا  دندیدرگ .  وا  نؤش  همه  یگدنز و  سرد و  رد  تقد  مظن و  هتفیش  نایفارطا  همه  هک  دوب ،  يروط 

نودـب یتنطلـس  هاگتـسد  ياهفارحنا  لباقم  رد  ماما  دوب .  مدقـشیپ  ماما  دوب ،  وربور  یمتح  ياهرطخ  اب  هک  یئاهراک  رد  یتح  دوب ،  يدـج 
نم دوـمرف :  هاـش  ياهدـیدهت  همه  لـباقم  رد  وا  درکیم .  ءاـشفا  ار  توغاـط  تلود  تاـیانج  دروآیم و  رب  داـیرف  ياهمهاو  سرت و  چـیه 
امـش ياـهرابج  لـباقم  رد  عوضخ  اـهیئوگروز و  لوبق  يارب  یلو  ماهدرک ،  رـضاح  امـش  نیرومأـم  ياههزینرـس  يارب  ار  دوخ  بلق  نوـنکا 

 ، لاس هدزناپ  تدم  هب  قارع  هیکرت و  هب  ناشیا  دیعبت  ماما و  يریگتسد  اب  ماجنارس  ص 40 ? .  ج 1 ،  رون ،  هفیحص  دوب - .  مهاوخن  رضاح 
یقیمع ریثأت  تحت  ار  ناهج  دـش و  يزیر  هیاپ  یهلا  درم  نیا  ناوترپ  تسد  هب  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  دـنوادخ ،  تساوخ  هدارا و  اـب 

اهنت ناونع  هب  مالـسا ،  ندرک  یناهج  ددـصرد  وا  هکلب  درکیمن ،  افتکا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سیـسأت  هب  اـهنت  ینیمخ  ماـما  داد .  رارق 
ریغ یمالسا و  ياهروشک  همه  رد  ار  نآ  راثآ  هک  تفای ،  تسد  يریگمشچ  ياهتیقفوم  هب  هار  نیا  رد  دوب و  تیرـشب  شخب  تاجن  بتکم 

بیترت نیدب  اهنآ  زا  يدادعت  هک  هدنام ،  راگدای  هب  مه  یهقف  یملع و  ناوارف  راثآ  تافیلأت و  ینیمخ  ماما  زا  مینکیم .  هدـهاشم  یمالـسا 
تیالو هیلمع 6  هلاسر   5 ماکحالا .  رصتخم   4 دلج .  عیبلا 5  باتک  دلج 3  رد 2  همرحملا  بساکم  دلج 2  رد 2  هلیسولا  ریرحت   1 تسا : 

لاس زا  ياهینارنخـس  اههیمالعا و  اهمایپ ،  هعومجم  دلج ،  رون 22  هفیحص  دلج 10  تآ 2  اتفتسا  ثیدح 9  لهچ   8 ربکا .  داهج   7 هیقف . 
ار یگدنز  نارهت  رد  هقیقد  تسیب  ود و  تسیب و  تعاس  یـسمش  يرجه  دادرخ 1368  مهدزیـس  هاگماش  رد  ینیمخ  ماما  ات 1368 .   1342

 . دیمرآ یمالسا  بالقنا  نادیهش  رازم  ارهز )) تشهب   )) راوج رد  تفگ و  دورد  هب 
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ماـیا ناـمه  زا  دـنداهن .  ماـن  نیـسح ))  )) ار وا  هک  دوشگ ،  ناـهج  هب  هدـید  یکدوک  درجورب  رهـش  رد  دوـب ،  يرمق  لاس 1292  رفـص  هام 
هب تفر و  هناخ  بتکم  هب  یگلاس  تفه  نس  رد  دومن .  دشر  ردپ  صاخ  هجوت  هیاس  رد  دوب و  شردپ  راشرـس  هقالع  رهم و  دروم  یکدوک 
 ، دوب یتاذ  تباجن  یگداوناخ و  تلاصا  ياراد  هک  ار  تشرـس  كاپ  كدوک  نآ  هناخ ،  بتکم  ملعم  تخادرپ .  یتامدـقم  مولع  لیـصحت 

رازه و  ، )) داد يو  هب  ملعم  هک  یقشمرس  نیتسخن  درکیم .  شالت  لومعم  دح  زا  شیب  وا ،  میلعت  رد  رطاخ  نیدب  تخانـشیم و  یبوخ  هب 
 . (( ، تسا لاسما  نیا   : )) تفگ ملعم  تسیچ ؟  قشمرـس  نیا  دیـسرپ :  ملعم  زا  شوهزیت  دراو و  هزات  درگاـش  دوب .  هن )) دون و  تسیود و 
فـصن و  تامدـقملا )) عماج   )) باتک دوب ) .  هدرک  زاغآ  ار  هناخ  بتکم  رد  لیـصحت  هن ،  دون و  تسیود و  رازه و  لاس  رد  نیـسح  اریز  )

یبوخ هب  زوسلد  ملعم  نامه  دزن  هناـخ و  بتکم  ناـمه  رد  ار ،  قطنم  زا  یتمـسق  تسا و  وحن  فرـص و  لـماش  هک  ار  یطویـس ))  )) باـتک
 . دـیدرگ ناگمه  دزنابز  يو ،  تناتم  یـشوهزیت و  تواـکذ ،  هک  يروط  هب  درک ،  بسک  ياهژیو  زاـیتما  نادرگاـش ،  ناـیم  رد  تخومآ و 

نامه داد و  صاصتخا  شیارب  قاطا  کی  درجورب ،  شخبرون ))  )) هسردـم رد  تفایرد ،  لیـصحت  رد  ار  وا  عیرـس  تفرـشیپ  شردـپ  نوچ 
 ، رگید يوس  زا  دزومایب .  يو  هب  ار  یتامدقم  مولع  هیقب  ات  تفرگ ،  هدهع  هب  ار  وا  جراخم  دروآ و  شخبرون  هسردـم  هب  ار  دنمـشناد  ملعم 

ینعی یتامدقم  مولع  وا  تخادرپیم .  میرک  نآرق  ظفح  هب  يراکیب  عقاوم  رد  یتح  درکیم و  هعلاطم  دوب و  رادیب  مد  هدیپس  ات  اهبش  نیسح 
زا لاس  هدجیه  تخومآ .  درجورب  رد  شدنمشناد  ردپ  ناداتسا و  دزن  ار  لوصا  هقف و  حطـس  عیدب و  نایب ،  یناعم ،  قطنم ،  وحن ،  فرص ، 
زا وا  تخادرپ .  لیصحت  همادا  هب  ناهفصا  ردص )) هسردم   )) رد درک و  تمیزع  ناهفصا  هب  لیـصحت  همادا  يارب  هک  دوب ،  هتـشذگ  شرمع 

ملع و زا  هدافتسا  تبحاصم و  زا  دیدیم ،  ار  يدنمشناد  اج  ره  دوزفا .  شیوخ  تامولعم  رب  دیچ و  اههشوخ  گرزب  ناداتسا  شناد  نمرخ 
هب هدومن و  تشاددای  ار  نآ  هصالخ  سپـس  درکیم ،  هعلاطم  بوخ  درکیم و  شوگ  بوخ  ار  ناداتـسا  سرد  درکیمن ،  تلفغ  وا  لـضف 

ناوج و بالط  نایم  رد  دوز  یلیخ  شناشخرد ،  دادعتـسا  اب  درکیم و  تیاعر  ار  تقادص  فاصنا و  یملع  تاثحابم  رد  درپسیم .  رطاخ 
قنور ناهفصا  هیملع  هزوح  نامز  نآ  رد  تفرگ .  رارق  نداتسا  صاخ  هجوت  دروم  دیدرگ و  روهشم  ناهفصا  سرادم  دادعتسا  اب  نیلـصحم 
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رد يدرجورب ،  ياقآ  لاح  نیا  اب  دنتشاد ،  تیلاعف  ناهفصا  رد  روهشم  نیسردم  ءاملع و  ءالـضف  بالط ،  زا  يدایز  هدع  تشاد و  یناوارف 
 ، دوب ینتشاد  تسود  ياهزادنا  هب  یناوج ،  نس  نامه  رد  و  دیشخرد ،  نانچ  نآ  ناوارف ،  تاعلاطم  يزور و  هنابش  ششوک  شالت و  هیاس 

نتخومآ رب  هوالع  وا  دـندناشنیم .  سلجم  يالاب  ار  وا  دنداتـسرفیم و  تاولـص  رایتخایب  بالط  ریاس  دـشیم ،  ياهرجح  دراو  یتقو  هک 
یئاجنآ زا  تخادرپ و  مولع  رگید  لوصا و  هقف و  سیردت  هب  داد و  لیکـشت  سرد  هزوح  زین  دوخ  یـضایر ،  هفـسلف و  لوصا ،  هقف ،  مولع 
فرشا فجن  هب  لاس 1319  رد  يدرجورب  ياقآ  دـندومنیم .  عامتجا  وا  سرد  هزوح  رد  يدایز  تیعمج  تشاد ،  اویـش  اسر و  یناـیب  هک 
تکرـش ناـشیا  سرد  رد  ءالـضف  ءاـملع و  زا  رفن  تـسیود  رازه و  دودـح  دوـمن .  تکرـش  یناـسارخ  هللا  تـیآ  سرد  هـسلج  رد  تـفر و 

 ، دومن سیردـت  هب  عورـش  داتـسا  هک  یماگنه  لوا ،  هسلج  نامه  رد  لاح  نیا  اب  دوب ،  رتناوج  اهنآ  همه  زا  يدرجورب  ياقآ  دـندرکیم و 
زا تفرگ ،  ار  وا  سرد  سلجم  بعر  دـیدیم و  لاـس  نس و  مک  ناوج و  ار  دوـخ  نوـچ  یلو  دیـسر ،  شرظن  هب  داتـسا  هتفگ  رب  یلاکـشا 

نایم رد  زین  وا  تفریم ،  دراو  هزات  ءاملع  زا  یکی  ندید  هب  شداتـسا  هک  دعب  زور  ود  یکی  درک .  يراددوخ  لاکـشا  نایب  بلطم و  راهظا 
داتـسا تفرگ ،  داریا  زین  داتـسا  باوج  رب  وا  داد و  باوج  داتـسا  درک ،  نایب  ار  دوخ  لاکـشا  اجنامه  تفای و  روضح  سلجم  رد  ناـهارمه 

 ، تخاس دراو  یمسر  روط  هب  داتسا  هتفگ  رب  ار  يرگید  لاکشا  دعب  زور  تسنادن .  یفاک  ار  داتـسا  حیـضوت  وا  یلو  داد ،  حیـضوت  اددجم 
رد داتسا  سپس  دنک ،  نایب  لماک  روط  هب  ار  دوخ  لاکـشا  هک  داد ،  تصرف  يو  هب  درک و  توکـس  دوب ،  هدید  ار  وا  لبق  زور  زا  هک  داتـسا 
 ، تسا دیفم  اقآ  نیا  لاکشا  نوچ  تفگ :  دادیم ،  ناشن  هسلج  رد  رضاح  نادنمشناد  ءاملع و  هب  ار  ناوج  هبلط  تسد ،  هراشا  اب  هک  یلاح 
هب ور  لاؤس ،  رارکت  زا  دعب  داتـسا  مهدیم .  باوج  نآ  هب  سپـس  منکیم و  رارکت  ار  ناشیا  لاکـشا  نم  دـینک ،  هدافتـسا  همه  هکنیا  يارب 

و اقآ .  هلب  تفگ :  بدا  لامک  اب  يدرجورب  ياقآ  ماهدـیمهف ؟  تسرد  ایآ  دوب ،  نیمه  امـش  لاکـشا  اقآ !  تفگ :  درک و  يدرجورب  ياقآ 
لاقتنا و تعرـس  مهف ،  غوبن ،  یگدـنزارب ،  یهاتوک ،  نامز  تدـم  زا  سپ  هک  دیـسر ،  یئاج  هب  راک  درک .  نایب  ار  وا  لاؤس  خـساپ  داتـسا 

ناـشن رگیدـکی  هب  ار  وا  ءاـملع  بـالط و  تشذـگیم ،  هک  ياهچوک  ره  زا  هک  يروط  هب  دـش ،  سلاـجم  لـقن  يدرجورب ،  ياـقآ  تیارد 
رد لاس  هس  یـس و  تشگزاب ،  ناریا  هب  لاـس  هن  زا  سپ  يدرجورب  هللا  تیآ  تسا !  نیا  يدرجورب  نیـسح  ياـقآ  دـنتفگیم :  دـندادیم و 

دیـس هللا  تیآ  لاس 1325  رد  دـیدرگ .  مق  راپـسهر  یـسمش  لاـس 1323  رد  تخادرپ و  یبهذـم  یگنهرف و  یملع ،  تیلاـعف  هـب  درجورب 
یمق هللا  تیآ  توف  اب  دندومن و  عوجر  يدرجورب  هللا  تیآ  هب  وا  نیدلقم  بلغا  تفای و  تافو  نامز  نآ  دـیلقت  عجرم  یناهفـصا  نسحلاوبا 

زا یخرب  دش .  هتشاذگ  ناشیا  هدهع  هب  عیـشت  ناهج  يربهر  دندرکیم و  دیلقت  ناشیا  زا  ناهج  طاقن  ریاس  قارع و  ناریا و  نایعیـش  رثکا  ، 
 ، یناحور ینید ،  ياههنیمز  رد  هک  مق ،  هیملع  هزوح  رد  لوحت  داجیا  عیرس و  هعـسوت   1 زا :  دنترابع  گرزب  دهتجم  نیا  راثآ  تامدـخ و 

سیسأت  2 تشاد .  ناریا  رد  هژیو  هـب  ناـهج  حطـس  رد  يرثؤـم  شقن  روـشک ،  لالقتـسا  ظـفح  یعاـمتجا و  یقـالخا ،  یگنهرف ،  یملع ، 
5 اههناخباتک .  هعـسوت  سیـسأت و   4 هدـنزرا .  راثآ  تاـفیلأت و  یئاپورا 3  یئاـقیرفآ و  یبرع ،  ياـهروشک  ناریا و  رد  سرادـم  دـجاسم و 

نیدرورف مهد  زور  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  غیلبت .  يارب  جراـخ  ياـهروشک  هب  یناگدـنیامن  مازعا   6 گرزب .  ءاملع  یطخ  ياهباتک  پاـچ 
ص 265? .  يدرجورب ،  هللا  تیآ  عیشت ،  ملاع  گرزب  میعز  یناگدنز   . - دش هدرپس  كاخ  هب  مق  رد  تفای و  تافو  لاس 1340 

یناگیاپلگ هللا  تیآ   - 6

ایند هب  روهـشم  یناحور  هداوناخ  کی  رد  ناگیاپلگ ،  دگوگ ))  )) رد اضر  دـمحم  هک  دوب ،  يرمق  يرجه  لاس 1316  هدعقیذ  متشه  زور 
شزومآ هب  دگوگ  رد  ياهناخ  بتکم  رد  اضر  دمحم  تفگ .  تایح  دورد  هب  شردام  هک  دوب ،  هتـشذگن  شرمع  زا  لاس  هس  زونه  دـمآ ، 
یتسرپرس اضردمحم  زا  دنامب و  ردپ  لزنم  رد  شنارهاوخ  زا  یکی  دش  رارق  داد ،  تسد  زا  ار  شردپ  یگلاس  هن  نس  رد  تخادرپ و  نآرق 

دندروآ و موجه  وس  ره  زا  یئاهنت  ردپ و  نادقف  زا  یـشان  تالکـشم  دنام .  اهنت  وا  دروخ و  مه  هب  میمـصت  نیا  یتدم  زا  سپ  اما  دـیامن ، 
همه مغریلع  تشادـن و  زاـب  شناد  ملع و  لیـصحت  زا  ار  وا  لـئاسم  نیا  همه  اـما  دـنداد ،  رارق  اـنگنت  رد  ار  لاـس  نس و  مک  كدوـک  نـیا 
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ارف ناگیاپلگ  رد  ار  تامدقم  دیامن .  یط  ار  تفرشیپ  یقرت و  هار  تسناوت  راوتسا ،  ياهدارا  يزور و  هنابش  شالت  اب  تالکشم ،  بئاصم و 
ناطلـس هب  يریاح  میرکلادبع  خیـش  هللا  تیآ  دش ،  هجوتم  هک  تشاد  لاس  هدزناش  دش .  لقتنم  راسناوخ  هیملع  هسردـم  هب  سپـس  تفرگ ، 

لاس رد  دومن .  تکرـش  ناـشیا  سرد  سلجم  رد  تفر و  كارا  هب  درک و  عمج  ار  دوخ  یگدـنز  طاـسب  اروف  تسا ،  هدـمآ  كارا )  ) داـبآ
هاگترایز رانک  رد  مق و  رد  ار  دوخ  سرد  هزوح  هک  دندرک  توعد  يریاح  هللا  تیآ  زا  مق  یبهذم  ناگرزب  ءاملع و  يرمق ،  يرجه   1340

ياـقآ هب  ياهماـن  یتدـم  زا  سپ  دوـمن و  تمیزع  مق  هب  تفریذـپ و  ار  توـعد  يریاـح  هللا  تیآ  دـیامن .  رقتـسم  س )  ) هموـصعم ترـضح 
هزوح رد  دومن و  تباجا  ار  شداتـسا  توعد  یناگیاپلگ  ياقآ  دیامن .  ترجه  مق  ناتـسرهش  هب  هک  درک  توعد  وا  زا  تشون و  یناگیاپلگ 
ناشیا هب  يردق  هب  دوب و  يریاح  هللا  تیآ  سرد  هزوح  نادرگاش  نیرتزربم  هلمج  زا  وا  داد .  همادا  دوخ  تالیصحت  هب  مق  سیـسأتلا  دیدج 

رد گرزب  دـیتاسا  زا  یکی  ناونع  هب  یناگیاپلگ  ياقآ  هک  دیـشکن  یلوط  درکیم .  نیودـت  ار  داتـسا  تاریرقت  اهـسرد و  هک  دوب ،  کیدزن 
دیلقت یناـگیاپلگ  هللا  تیآ  زا  ياهدـع  يدرجورب ،  هللا  تیآ  ناـمز  رد  تشگ .  لـئان  داـهتجا  هجرد  هب  تفاـی و  ترهـش  مـق  هـیملع  هزوـح 

ماما ترـضح  اب  دـیلقت ،  عجارم  ریاس  راـنک  رد  وا  تفاـی .  هعـسوت  ناـشیا  نیدـلقم  هنماد  يدرجورب ،  هللا  تیآ  تلحر  زا  سپ  دـندرکیم ، 
 ( ، هر  ) ینیمخ ماـما  تـلحر  زا  سپ  دیـشکیم .  شود  رب  ار  یمالـسا  بـالقنا  راـب  تـشاد و  کـیدزن  یهارمه  يراـکمه و  هر )  ) ینیمخ
تیآ دـندرکیم .  دـیلقت  ناشیا  زا  ناهج  حطـس  رد  رفن  اهنویلیم  تفای و  شرتسگ  روشک  جراخ  لخاد و  رد  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  تیعجرم 
ناهج ياهروشک  ریاس  ناریا و  یمالسا  هعماج  هب  یناوارف  یبهذم  یعامتجا و  یملع و  تامدخ  دوخ ،  راب  رپ  رمع  لوط  رد  یناگیاپلگ  هللا 

دیدجت اهراب  دشابیم و  یلالدتـسا  هقف  هنیمز  رد  نآ  دـلج  هد  هک  باتک  یـس  زا  شیب  فیلأت   1 زا :  دـنترابع  اـهنآ  زا  یخرب  هک  درک  هئارا 
هیملع ياههزوح  هرادا  يربهر و   3 هتسجرب .  دنمشناد  ملاع و  اهدص  تیبرت  لوصا و  هقف و  جراخ  سرد  سیردت   2 تسا .  هدیدرگ  پاچ 

يرازگرب قالخا و  مظن ،  سرد ،  رظن  زا  سرادم  تیفیک  ندربالاب  هب  يدایز  هجوت  هیملع و  سرادم  سیسأت   4 روشک .  جراخ  لخاد و  رد 
سیسأت  6 دیجم .  نآرق  یپاچ  یطخ و  ياههخسن  زا  هزوم  کی  سیسأت  مق و  رد  میرک  نآرقلا  راد  سیسأت   5 هنایلاس .  یلصف و  تاناحتما 

8 مق .  رد  زهجم  رایـسب  گرزب و  ناتـسرامیب  کی  سیـسأت   7 یطخ .  باتک  نارازه  یپاچ و  باتک  رازه  اـههد  يواـح  یمومع  هناـخباتک 
ياههزوح اههینیسح و  دجاسم ،  ثادحا   9 دشابیم .  زهجم  يرتویپماک  تامدخ  زکرم  هب  هک  ندنل ،  رد  یملع  یمالسا و  عمجم  سیـسأت 

يوقت  2 داعم .  أدبم و  هب  راوتسا  نامیا   1 زا :  دوب  ترابع  ینابر  ملاع  نیا  ياهیگژیو  ناهج .  ياهروشک  ریاس  ناریا و  رد  نوگانوگ  هیملع 
لباـقم رد  تماقتـسا  ربص و  یناسفن 6  ياههتـساوخ  اب  تفلاـخم   5 یلاـعت .  قح  ماـقم  زا  فوـخ   4 اـیند .  هب  یتـبغریب  يراـگزیهرپ 3  و 
تیبلها نآرق و  زا  عافد   9 یهلا .  تاردقم  ربارب  رد  میلست   8 تشذـگ .  وفع و  هیحور  ندوب  اراد   7 یمالـسا .  فئاظو  ماجنا  تامیالمان و 
یمظعلا هللا  تیآ  دوخ ،  داتسا  دئاوفلا )) ررد   )) رب هیشاح  دئاوفلا ،  ۀضافا   1 زا :  تسا  ترابع  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  تافیلأت  زا  یخرب  (س )

ۀیده  4 یبرع .  نابز  هب  یقثولا ،  ةورع  رب  هیشاح   3 یبرع .  هب  دوخ  ياهسرد  هصالخ  جح ،  ماکحا  صیخلت   2 دلج .  رد 2  يدزی ،  يرئاح 
لئاسملا حیضوت  هلاسر   6 یسراف .  دلج ،  هس  رد  یعرش  لئاسم  هب  خساپ  هعومجم  لئاسملا ،  عمجم   5 دلج .  ود  رد  هقف  هرود  کی  دابعلا ، 

 . یبرع جحلا ،  کسانم   9 یـسراف .  جح ،  بادآ  ماکحا و   8 ودرا .  یسیلگنا و  یسراف و  یبرع ،  نابز  هب  ماکحالا  رـصتخم   7 یسراف .  ، 
ياهلاسر  12 ءایلوا .  ریاـس  هیقف و  تیـالو  نوماریپ  ۀـیالولا ،  هل  نم  یلا  ۀـیالولا   11 دـلج .  ود  رد  ناشیا  سرد  ریرقت  ءاـضقلا ،  باـتک   10

هرامش هامید 1372 ،   25 ناهیک ،   . - دلج ود  رد  ناشیا  سرد  ریرقت  جحلا ،  باتک   13 یـسراف .  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوماریپ 
زا سپ  تفای و  تافو  لاس 1372  هام  رذآ  مهدجیه  هبنـشجنپ  زور  برغم  ناذا  نراقم  یناگیاپلگ  اضر  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ   . ? 14966

ناهیک 28 همانزور  دیدرگ - .  نوفدم  س )  ) هموصعم ترضح  هاگترایز  رانک  رد  مق  رهش  رد  مق ،  نارهت و  رد  ياهقباس  مک  هزانج  عییـشت 
 . ?1372  / 9  / 20 مالس ،  همانزور   ، 1372  / 9 / 
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 . دـندرک يراذـگمان  دـمحم  ار  وا  هک  دوشگ ،  ناهج  هب  مشچ  یکدوک  دـمحا )) نب  نیـسح   )) هداوناـخ رد  دوب ،  يرمق  يرجه  لاس 359 
تکرـش وحن )) ملع   )) سرد سالک  رد  هک  تشاد ،  لاس  هن  وا  دوب .  دـنمقالع  صیرح و  رایـسب  مولع ،  نتخومآ  يارب  یکدوک  زا  دـمحم 
دندیدرگ بجعتم  سالک  نادرگاش  همه  هک  يروط  هب  داد ،  ياهرظتنم  ریغ  مهم و  خساپ  شداتسا ،  لاؤس  هب  سالک ،  رد  يزور  درکیم ، 

 ، یگلاس تسیب  نس  رد  تخادرپ و  باتک  فیلأت  سیردت و  هب  یگلاس  هدفه  رد  درک .  زاغآ  ار  رعـش  ندورـس  هک  دوب ،  هلاس  هد  دـمحم  . 
فیلأت و باتک ،  دـلج  هدزناپ  وا  دـش .  فورعم  یـضر  دیـس  هب  اهدـعب  دـمحم  دـیدرگ .  رظن  بحاص  داتـسا و  دوخ ،  نامز  مولع  مامت  رد 

يارب و  دـشابیم ،  ناگمه  هدافتـسا  دروم  مه  زونه  باتک  نیا  دوب .  هغـالبلا  جـهن  میظع  باـتک  اـهنآ ،  نیرتفورعم  هک  دومن ،  فینـصت 
رخافم تسا - .  هدش  هتـشون  ریـسفت  حرـش و  باتک ،  دلج  اههد  ناریا  قارع و  نانبل ،  رـصم ،  ماش ،  رد  نآ ،  دنلب  قیمع و  یناعم  ندـیمهف 

نآ دیدحلا )) یبا  نبا   )) هک تسا ،  یحرش  هغالبلا )) جهن   )) میظع باتک  حرش  نیرتحورـشم  نیرتفورعم و  ص 302 ? .  ج 3 ،  مالسا ، 
زواجت هحفـص  دـصناپ  رازهـشش و  زا  باتک  دـلج  تسیب  نیا  ياههحفـص  دادـعت  هدـش و  پاچ  نانبل  رد  هدرک و  فیلأت  دـلج  تسیب  رد  ار 

 . دنکیم
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نآرق تخومآ ،  ار  ندـناوخ  یکدوک  نارود  رد  وا  دـمآ .  اـیند  هب  ناـنبل  بونج  رد  یلع ،  نب  نیدـلا  نیز  دوـب ،  يرمق  يرجه  لاس 911 
دادعتـسا یمیتی ،  درد  مغریلع  داد و  تسد  زا  ار  شردـپ  هک  دوب ،  هلاس  هدراهچ  درک .  متخ  ار  نآرق  یگلاـس  هن  رد  تفرگ و  ارف  ار  میرک 

مور قارع ،  زاجح ،  هیروس ،  رصم ،  هب  رفس  درک و  تیدج  ششوک و  یملع ،  تاقیقحت  ملع و  لیـصحت  هار  رد  تفرگ و  راک  هب  ار  دوخ 
اب وا  یگدنز  تخومآ .  یناوارف  مولع  تفرگ و  سرد  اهنآ  زا  تسـشن و  ققحم  داتـسا و  اههد  سرد  ياپ  دومن و  زاغآ  ار  سدـقملا  تیب  و 
 . دـنک هیهت  ار  دوخ  هناخ  زاین  دروم  مزیه  دزادرپب و  ینک  مزیه  راک  هب  اهبـش  دـشیم ،  راچان  یهاگ  هک  یئاج  ات  دوب ،  هارمه  يرادان  رقف و 
 ، اهنآ زا  یـضعب  هک  درک ،  فیلأت  هلاسر  باتک و  دـلج  داتفه  هک  اـجنآ  اـت  دـیدرگ ،  فلتخم  مولع  رد  رظن  بحاـص  داتـسا و  يدوز  هب  وا 

نید ناملاع  یتاقیقحت  یـسرد و  مهم  عبانم  زا  دشابیم و  هدافتـسا  دروم  هیملع  ياههزوح  رد  زین  نونکا  مه  هعمل ))  حرـش   )) باتک دـننام 
میظنت هتـشون و  وا  دوخ  طخ  هب  نآ ،  دلج  تسیود  هک  تشاد ،  باتک  دلج  رازه  ود  دوخ ،  هناخباتک  رد  نیدـلا  نیز  ددرگیم .  بوسحم 

 ، ج 4 مالسا ،  رخافم   . - دنمانیم مود  دیهش  ار  وا  تهج  نیدب  دیـسر و  تداهـش  هب  يرجه  لاس 966  رد  یلع  نب  نیدلا  نیز  دوب .  هدـش 
هب مه ،  یکم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  دناهدش ،  دیهـش  يرادـنید  زا  عافد  رطاخ  هب  يدایز  دارفا  نید ،  ناملاع  نایم  رد  هتبلا  ص 471 ? . 
 . دوب هتفای  ترهش  لوا )) دیهـش   )) هب تشاد ،  هک  يدنلب  ماقم  تیفورعم و  رطاخ  هب  و  دوب ،  هدش  هتـشک  قشمد  رد  يرمق  يرجه  لاس 786 

((
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متاخ ءاـملعلا و  ناطلـس  نیققحملا ،  رخف  هب  اهدـعب  هک  دـمآ ،  اـیند  هب  يدـنزرف  یلح ،  همـالع  هداوناـخ  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 682  رد 
قطنم و مالک ،  ثیدح ،  لوصا ،  هقف ،  تایبدا ،  سپـس  و  دوخ ،  نامز  لوادـتم  یتامدـقم و  مولع  یکدوک  رد  وا  تفای .  بقل  نیدـهتجم 

نیققحملا رخف  تشاد .  لماک  طلست  دوخ ،  نامز  مولع  فلتخم  ياههتشر  رد  هک  دوب ،  هدشن  غلاب  زونه  تفرگ .  ارف  شردپ  دزن  ار  هفـسلف 
دادعتـسا نتـشاد  زا  ریغ  نیققحملارخف  هک  میهد ،  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  مه  ار  نیا  اـما  دـیدرگ .  ملـسم  دـهتجم  یگلاـس  هدزناـش  نس  رد 

گرزب نادنمـشناد  یملع  مهم  ياـهباتک  يارب  داد و  جرخ  هب  يداـیز  شـشوک  تـفرگ و  راـک  هـب  یناوارف  تـمه  یتاذ ،  غوـبن  راـشرس و 
حرش  3 لوصالا .  يدابم  حرش   2 نیدشرتسملا .  جهن  حرش   1 تسا :  رارق  نیدب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تشون ،  یئاهریسفت  حرش و  یمالـسا ، 

ص 313? .  ج 4 ،  مالسا ،  رخافم   . - هیفاولا  7 هیفاکلا .   6 داشرا .  هیشاح   5 دئاوفلا .  حاضیا   4 لوصالا .  بیذهت 
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يدنه لضاف   - 10

باـتک زاـغآ  رد  لـضاف  دوب .  قیمع  یـشناد  راشرـس و  دادعتـسا  ياراد  یکدوک  رد  وا  دوب .  ياهبوجعا  هغباـن و  یتـسار  هب  يدـنه  لـضاف 
ار ینازاتفت  لوطم  رـصتخم  لوطم و  باتک  هک  مدوب ،  هلاـس  تشه  دـسیونیم :  نینچ  دوخ  لیـصحت  یکدوک و  هراـبرد  ماـثللا )) فشک  ))
ار لوقنم  لوقعم و  مولع  یگلاس  هدزیس  زا  لبق  مدومن .  فینصت  هب  عورش  هک  مدوب ،  هدیـسرن  یگلاس  هدزاود  هب  زونه  مدرکیم .  سیردت 

ملاع نیا  راثآ  مدرک .  مامت  ار  صیرحلا )) ۀینم   )) باتک هلمج  زا  باتک ،  دلج  هدزای  فینـصت  هک  متـشاد ،  لاس  هدزناپ  مدیناسر .  نایاپ  هب 
اجنآ ات  تسا ،  دنمـشزرا  رایـسب  باتک  نیا  دشابیم .  ماثللا )) فشک   )) باتک اهنآ ،  نیرتمهم  هک  تسا ،  هدیـسر  دلج  داتـشه  هب  ینابر ، 
يزیچ زگره  دـیوگیم :  تسا ،  هدـیدرگ  پاـچ  دـیدجت  دـلج  هس  لـهچ و  رد  نونکا  هک  مـالکلا )) رهاوج   )) ریظن مک  باـتک  فلؤم  هک 
نادرم یکدوک  ياهناتساد   . - متشاد هارمه  هب  هشیمه  ار  باتک  نیا  مدرکیم و  هعلاطم  ار  ماثللا )) فشک   )) باتک هکنیا  رگم  متشونیمن ، 

ص 27? .  گرزب ، 

انیس یلعوب   - 11

لباقم رد  ایند  دش و  فورعم  انیس  یلعوب  هب  اهدعب  هک  دمآ ،  ایند  هب  یکدوک  اراخب ،  هنشفا ))  )) ياتسور رد  دوب ،  يرمق  يرجه  لاس 373 
 . دیباوخن لماک  روط  هب  ار  بش  کی  یتح  لیصحت ،  نامز  رد  درکیم و  هعلاطم  ار  زور  مامت  انیس  یلعوب  دیدرگ .  تفگـش  رد  وا  تمظع 

دناوخیم زامن  تفریم ،  عماج  دجسم  هب  تفرگیم و  وضو  دشیم ،  وربور  یلکـشم  اب  یملع ،  تاعوضوم  مهف  كرد و  يارب  هاگره  وا 
دادعتسا هظفاح و  ياراد  هچرگ  انیـس ،  یلعوب  دیاشگب .  ار  شلکـشم  هرگ  دنک و  يرای  ار  وا  ات  درکیم ،  تساوخرد  دنوادخ  زا  سپـس  و 

زا دادمتسا  يونعم و  تردق   2 يراد .  هدنز  بش  راکتشپ و  يورین   1 درکیمن :  تلفغ  زیچ  ود  زا  لاح ،  نیع  رد  اما  دوب ،  ياهداـعلا  قوف 
ارم مداتسا  بدا .  ملعم  هب  دعب  دندرپس و  نآرق  ملعم  هب  ارم  مدیسر ،  زیمت  دح  هب  نوچ  دیوگیم :  نینچ  دوخ  یگدنز  هرابرد  وا  دنوادخ . 

باتک ینزام و  فیرـصت  یمور ،  نبا  ناوید  نیعلا ،  قطنملا ،  حالـصا  باتکلا ،  بدا  فصنملا ،  بیرغ  تافـصلا ،  ياهباتک :  ندناوخ  هب 
مدـناوخیم و ار  هقف  ملع  یگلاس  هد  نس  رد  مدرک .  ظـفح  مدـناوخ و  مین  لاـس و  کـی  تدـم  رد  ار  اـهنآ  نم  درک و  راداو  هیوبیـس  وحن 

فینـصت یگلاس  هدزناش  رد  ار  نوناق ))  )) باتک مدادیم و  يوتف  یگلاس  هدزاود  رد  مدرک .  ظفح  لـماک  روط  هب  ار  میرک  نآرق  نینچمه 
دروم اـیلاتیا  هسنارف و  یملع  زکارم  اههاگـشناد و  رد  لاـس  اهدـص  تسا ،  یکـشزپ  ملع  رد  هک  انیـس ،  یلعوب  نوناـق ))  )) باـتک مدوـمن . 

(( نوناق  )) باتک اپورا  يایند  بط ))  ملع   )) هیامرس الوصا  تفرگیم و  رارق  برغ  قرش و  گرزب  نادنمشناد  هدافتسا  سیردت و  هعلاطم ، 
ات دلج  جنپ  رد  نوناق  باتک  پاچ  تسا .  هدـش  همجرت  راب  هدزناپ  ینیتال  نابز  هب  مهدزناپ  نرق  رد  یلماک  ياهحرـش  اب  هدوب ،  انیـس  یلعوب 
ریز تمسق  جنپ  زا  انیس  یلعوب  نوناق  باتک  ص 172 ? .  ناسنا ،  ندمت  رد  ناربمایپ  شقن   . - تشاد همادا  بترم  نرق 19  لیاوا  نرق 18 و 

 ، ندـب فلتخم  ياهمادـنا  فئاظو  یـسانشدبلاک ،  باصعا ،  ندـب و  ءاضعا  عضو  دـننام :  یکـشزپ ،  یلک  لئاسم   1 تسا :  هدش  لیکـشت 
میظنت ءابفلا  فورح  قبط  اهنآ ،  تیـصاخ  نایب  اب  هک  اهاود  ماـسقا   2 اهنامرد . . .  یلک  دـعاوق  یتشادـهب و  لئاسم  اهنآ ،  تلع  اـهیرامیب و 

اهشوج و اههدغ ،  بت ،  لثم  یئاهیرامیب   4 دیآیم .  دوجو  هب  ندب  ءاضعا  زا  کی  ره  يارب  هک  یئاهیرامیب  اهیرامیب و  عاونا   3 تسا .  هدش 
 . - تسا هدیدرگ  حرطم  لصفم  روط  هب  يزاسوراد  لئاسم  مه  مجنپ  تمسق  رد   5 ددرگیم .  ناسنا  یئابیز  ظفح  ببس  هک  یئاه  تبقارم 

 ، اـهیرامیب عاوـنا  نآ  رد  هک  ءافـش ،   1 زا :  تـسا  تراـبع  انیـس  یلعوـب  ياـهباتک  زا  رگید  یخرب  ص 247 ? .  ج 1 ،  مالــسا ،  نارکفتم 
3 دـنکیم .  ثحب  یهلا  یعیبط و  مولع  تمکح و  قطنم ،  ملع  رد  هک  یئالع ،  همان  شناد   2 تسا .  هدش  نایب  ناهایگ  اهوراد و  تیصاخ 

ملع رد  برعلا ،  ناـسل   5 یهلا .  یعیبـط و  مولع  تمکح و  قطنم و  رد  تاـجن ،  باـتک   4 هفـسلف .  رد  یبرع  نابز  هب  تاهیبنت ،  تراـشا و 
 ، دوب هتفرگ  بقل  ناهج  ریظنیب  هغبان  کلملا و  فرش  سیئرلا ،  خیـش  هک  انیـس ،  یلعوب  داعم .  ءدبم و   7 بلق .  ياهوراد  باتک   6 تغل . 
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ص 77 بابحالا ،  ۀیده   . - دراد رارق  نادمه  رد  وا  هربقم  و  تفگ ،  دورد  هب  ار  یگدنز  نادمه  رد  یگلاس  رد 55  يرجه ،  لاس 428  هب 
. ?

قدزرف  - 12

رعش ندورس  یکدوک  زا  قدزرف  تسیزیم .  هیما  ینب  نامز  رد  وا  دش .  دلوتم  هرـصب  رد  قدزرف ،  هب  فورعم  هعـصعص  نب  بلاغ  نب  مامه 
یلع ترـضح  تسا .  رعاش  نم  دنزرف  درک :  ضرع  دروآ و  نینمؤملاریما  ترـضح  دزن  ار  وا  شردپ  لمج ،  گنج  زا  سپ  درک .  زاغآ  ار 

رد ار  دوخ  ياهاپ  روظنم  نیا  يارب  دنک .  ظفح  ار  نآ  نآرق ،  شزومآ  نمض  تفرگ  میمـصت  قدزرف  زومایب .  نآرق  وا  هب  داد  روتـسد  (ع )
ع)  ) یلع الوم  هعیش  برع ،  رعاش  قدزرف  يرآ ،  تشادهگن .  هتـسب  نانچ  مه  ار  دوخ  ياهاپ  درکن ،  ظفح  ار  نآرق  همه  ات  تسب و  ریجنز 
 . تفرگ رارق  ناملسم  روهـشم  فورعم و  يارعـش  فیدر  رد  هک  درک ،  تفرـشیپ  برع  تایبدا  رد  ياهزادنا  هب  هیاپ ،  دنلب  دهاجم و  درم  ، 

سیراـپ و رـصم ،  رد  قدزرف  راعـشا  گرزب  ناوید  دوب .  هدـش  دوباـن  یبرع  تغل  موس  کـی  دوبن ،  قدزرف  رگا  دـناهتفگ :  قدزرف  هراـبرد 
رد مارحلا ،  دجسم  رد  یتیب  لهچ  یـسامح  هدیـصق  کی  مه  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  عافد  حدم و  رد  وا  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  خینوم 

همجرت یـسراف  ص 259 ? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتـساد  هب  ار  نآ  یماـج ))  )) هک هدورـس  ناورم  کلملادـبع  نب  ماـشه  روـضح 
يوقت لها  دنرامش  رگ  قافن  رفک و  ناشن  ناشیا ،  ضغب  قافو - -  قدص و  لیلد  ناشیا ،  بح  تسا :  بیترت  نیدب  نآ  رعش  دنچ  هدرک و 

 ، ص 61 نیدباعلا ،  نیز  ماما  یناگدـنز   - دنـشاب اوشیپ  لیخ  نآ  ردـنا  و  دنـشاب - -  ادـتقم  موق  نآ  ردـنا  ار  يالوم  ياضر  نابلاط  ار - - 
 . ? هعیشلا نایعا  زا  همجرت 

یکدور  - 13

گرزب رعاش  نیتسخن  وا  مالسا ،  روهظ  زا  دعب  دمآ ،  ایند  هب  دنقرمـس  كدور  رد  يرمق  يرجه  لاس 260  رد  دمحم ،  نب  رفعج  هللادبعوبا 
تـشه نس  رد  تسناوت  يدـنمقالع  تیدـج و  شالت و  اـب  تشاد و  ياهداـعلا  قوف  هظفاـح  یکدور  تفاـی .  ترهـش  یکدور  هب  هک  دوب ، 
يزور هنابـش  شـشوک  راـک و  اـب  تشادـن ،  ياهرهب  یئاـنیب  تمعن  زا  دوب و  روک  هکنیا  اـب  یکدور  دـنک .  ظـفح  ار  نآرق  ماـمت  یگلاـس ، 

 ، گرزب نادرم  یکدوک  ياهناتساد  دنمانیم - .  یسراف  مظن  راذگناینب  ار  یکدور  هک  يروط  هب  دیامن ،  یناوارف  یبدا  تامدخ  تسناوت ، 
دوسح و دارفا  تداـسح  دروم  لـیلد  نیمه  هب  و  دوب ،  باذـج  ینعم و  رپ  راعـشا  ندورـس  رد  يدـنلب  ماـقم  ياراد  یکدور ،  ص 256 ? . 
 ، دش التبم  یتسدگنت  رقف و  هب  رمع  رخآ  یگدروخلاس  يریپ و  رد  دروآ ،  يور  وا  هب  يدب  خـلت و  راگزور  تفرگ ،  رارق  يرابرد  هیامورف 

کین و ماـن  اـما  ص 242 ? .  یـسراپ ،  نابز  نارعاش  گـنهرف   . - تفگدورد هب  ار  یگدـنز  يدـنمدرد  اـب  يرجه  لاس 329  هب  ماـجنارس 
 : دیوگیم مه  يونزغ )) یئانـس   )) اناوت رعاش  دش .  دهاوخن  وحم  هاگچیه  بدا  گنهرف و  ناقاتـشم  رطاخ  زا  وا ،  یگنهرف  یملع و  شزرا 

 . - جنگ یبایب  ات  رادرب ،  جنر  جنگ - -  رـس  رب  هتفخ  تسا ،  يرام  جـنر  درب  جـنر  غاب  هب  تحار  غرم  درب - -  جـنگ  درب ،  جـنر  نوچ  درم 
ص 203? .  ج 2 ،  اههشیدنا ،  هدیکچ 

يربکع ءاقبلاوبا   - 14

هب يو  اما  دش ،  انیبان  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  نامـشچ  هلبآ ،  يرامیب  رثا  رب  یکدوک ،  نارود  رد  يربکع ،  نیـسح  نب  هللادبع  نیدلا  بحم 
 . تفرگ ارف  دوخ  نامز  ناداتسا  نادنمشناد و  ریاس  و  باشخ )) نبا   )) زا ار  وحن  ملع  هک  تشاد ،  هقالع  شناد  ملع و  نتخومآ  هب  ياهزادنا 

دارفا زا  نتـشون  ندناوخ و  يارب  دیامن .  تلفغ  شناد  ملع و  نتخودنا  نتخومآ و  زا  هک  تشذگیمن ،  وا  رب  یتعاس  زور و  بش و  يرآ ، 
درم نیا  دنـسیونب .  وا  يارب  دـنیرفآیم ،  دوخ  نهذ  رد  هک  ار  هچنآ  مه  دـنناوخب و  شیارب  ار  اهباتک  مه  ات  درکیم ،  هدافتـسا  اـنیب  داوساـب 
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زا هک  يدنمـشزرا  یملع و  ياهباتک  دشیم .  بوسحم  دوخ  نامز  نادنمـشناد  نیرتروهـشم  زا  تیدج ،  شالت و  هقالع و  هیاس  رد  انیبان ، 
حرش  4 لصفملا .  حرش  یف  لصحملا   3 نآرقلا .  مولع  یف  نایبتلا  یبنتم 2  ناوید  حرش  رد  نایبتلا   1 زا :  تسا  ترابع  هدنام  راگدای  هب  وا 

نیقلتلا بارعالا 8  ءانبلا و  للع  یف  تاـبللا  رعشلا 7 -  حاضیا  یف  زجوملا   6 يریرحلا .  تالاقم  حرش   5 وحن .  ملع  یف  ۀـملکت  حاضیالا و 
ص 75? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد  وحنلا - .  یف 

يرعم ءالعلاوبا   - 15

زا لاس  هس  زونه  دـمآ .  ایند  هب  بلح  رهـش  کیدزن  نامعنلا )) ةرعم   )) ردـت يرجه  لاس 363  لوـالا  عیبر  متفه  تسیب و  يرعم ،  ءـالعلاوبا 
مـشچ یتدم  زا  سپ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  پچ  مشچ  هلبآ ،  يرامیب  رثا  رب  ینامرد ،  تاناکما  ندوبن  تلع  هب  هک  دوب ،  هتـشذگن  وا  رمع 

ءالعلاوبا درک .  زاغآ  اهیتخـس  اهیخلت و  زا  یئایند  اب  ار  یگدنز  دـیدرگ و  انیبان  یلک  هب  مشچ  ود  ره  زا  دـیئارگ و  يدیفـس  هب  زین  شتـسار 
نت هب  یخرـس  سابل  مدوب ،  هدـش  التبم  هلبآ  هب  هک  يرامیب ،  زور  رد  اریز  مسانـشیم ،  ار  خرـس  گنر  طقف  اهگنر  زا  نم  تفگیم :  اهراب 

 . دیدرگ شناد  ملع و  نتخومآ  لوغـشم  یناوجون  نارود  نامه  زا  وا  دـشن و  ءالعلاوبا  تفرـشیپ  عنام  اهيراتفرگ  اهیتخـس و  اما  متـشاد . 
هب تشاد ،  یناوارف  هقالع  تایبدا  رعـش و  هب  وا  درک .  لیـصحت  دوخ  هداوناخ  دارفا  زا  یهورگ  گرزب و  ردـپ  رداـم ،  ردـپ ،  دزن  ءـالعلاوبا 

نادنمشناد ءاملع و  زا  یئوج  هرهب  زا  ار  وا  تسناوتیمن  یئانیبان  و  دورسیم ،  رعش  هک  دوب  هتشذگن  شرمع  زا  لاس  هدزای  زونه  هک  يروط 
دادـغب هیروس و  ياهرهـش  ریاس  هیقزال و  سلبارط ،  هب  یئاهرفـس  دـشن و  وا  یملع  ياهـشدرگ  اهتحایـس و  عنام  یئانیبان  یتح  دراد .  زاـب 
یئانیبان رطاخ  هب  مه  نم  دنیوگیم ،  ساپـس  دمح و  ار  دـنوادخ  یئانیب ،  رطاخ  هب  دارفا ،  هک  روط  نامه  تفگیم :  اهراب  ءالعلاوبا  دومن . 

بحاص شاهداعلا ،  قوف  هظفاح  هب  هجوت  اب  هک  دوب ،  هدرکن  زواجت  لاس  تسیب  زا  شرمع  زونه  يراب ،  منکیم .  شیاتس  ار  يادخ  دوخ ، 
اب نونکا  هک  تشاذگ ،  راگدای  هب  دوخ  زا  يدنمشزرا  ياهباتک  تفای و  تسد  یفسلف  یبدا و  دنلب  ماقم  هب  دیدرگ و  فلتخم  مولع  رد  رظن 

حرـش نیدـب  يرعم  ءالعلاوبا  ياهباتک  یماسا  تسا .  رادروخرب  یبدا  یملع و  يالاب  شزرا  قمع و  زا  مه  زونه  لاس ،  رازه  کی  تشذـگ 
يرگید ناوید  دنزلا ،  طقـس   2 دـشابیم .  هحفـص  دـصهن  ياراد  هک  وحن ،  ملع  هرابرد  تسا ،  یگرزب  ناوید  تایموزللا ،   - 1 دشابیم : 

هب دوش  يروآ  عمج  اهنآ  همه  رگا  هک  تسا ،  یگرزب  هعومجم  ءالعلاوبا  لـئاسو   - 3 تسا .  هدش  پاچ  دـیدجت  اهراب  اهراب و  هک  تسا ، 
لاس رد  باتک  تروص  هب  اهنآ  هدنام  یقاب  هدیدرگ و  دوبان  اهنآ  زا  یتمسق  دنشابیم ،  رعش  هب  هیبش  اههلاسر  نیا  دسریم .  سرد  دصتشه 

6 لـیبسلا .  یقلم   5 نارفغلا .  ۀـلاسر   4 تسا .  هدش  پاچ  یـسیلگنا  نابز  هب  دروفـسکآ  هاگـشناد  رد  لاــس 1898  رد  توریب و  رد   1894
تمعن زا  هک  یلاـح  نیع  رد  يرعم ،  ءـالعلاوبا  ص 84 ? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتـساد  طقـسلا - .  ءوـض   7 نوصغلا .  کـیالا و 

زا ار  یملع  بلاـطم  يدـج  روط  هب  هراوـمه  داتـسیان ،  زاـب  شناد  ملع و  نتخوـمآ  زا  دوـخ ،  هلاـس  رمع 86  ماـمت  رد  دوـب .  مورحم  مـشچ 
اج نآ  ات  دـیدرگیم  فیلأت  دومنیم و  وگزاب  دارفا  يارب  ار  دوخ  ياههیرظن  بلاطم و  هاگنآ  درکیم ،  رکف  نآ  يور  دینـشیم و  نارگید 

نطو رد  گرزب ،  دنمـشناد  نیا  یتقو  مه  يرجه  لاس 449  رد  تفرگ .  بقل  سابع  ینب  رـصع  نارعاش )) متاـخ   )) گرزب و فوسلیف  هک 
رازم رب  نآرق  يراق  تسیود  دمآ ،  لمع  هب  وا  زا  هزانج  عییشت  نیرتگرزب  تفگیم ،  دوردب  ار  يراوگرزب  جنر و  رـسارس  یگدنز  شیوخ 
كاخ هب  مارتحا  تزع و  اب  ار ،  ریظن  مک  دنمـشناد  نیا  دـسج  دندورـس و  اههیثرم  وا  يراوگوس  رد  رعاش  تشه  لـهچ و  دـندش ،  عمج  وا 

ص 84? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد  دندرپس - . 

يزاریش يدعس   - 16

یمیتی و تخـس  تالکـشم  لمحت  اب  وا  تشذگرد .  شردـپ  هک  دوب ،  لاسدرخ  یکدوک  زونه  دـمآ ،  ایند  هب  يرمق  لاس 604  رد  يدعس 
رد اما  دش ،  راک  هب  لوغـشم  یئاونان  هزاغم  کی  رد  راچان  تشادـن .  لیـصحت  یئاناوت  هک  يروط  هب  دوب ،  نابیرگ  هب  تسد  يرادان ،  رقف و 
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رب درکیم ،  ادیپ  اههچوک  رد  ار  ذـغاک  هراپ  هراپ  کچوک و  ياههعطق  هک  یهاگ  تشاد ،  نتـشون  ندـناوخ و  هب  هک  ياهقالع  قوش و  رثا 
لیصحت يارب  يدعس  تخومآ .  ار  نتشون  ندناوخ و  هلیـسونیدب  وا  درکیم .  نیرمت  تشونیم و  اهنآ  يور  دربیم و  هناخ  هب  تشادیم و 

ءاملع و روضح  هب  درک و  رفس  اقیرفآ  لامش  هنارتیدم و  لحاوس  نانبل ،  هیروس ،  ناتسبرع ،  قارع ،  هب  دوخ  تالیـصحت  لیمکت  فراعم و 
 ، ینارون هرهچ  کی  ناونع  هب  يدعس  هک  هدش ،  ثعاب  يدعس  دنمشزرا  رثا  ود  ناتسوب ،  ناتـسلگ و  ياهباتک  دیـسر .  گرزب  نادنمـشناد 

تسود یقالخا  ریثأت  هرابرد  يدعس  ص 56 ? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد   . - دشخردب هراومه  یسراف  بدا  ملع و  نامـسآ  رد 
هک يریبع - - ؟  ای  یکشم  هک  متفگ :  ودب  متسدب  یبوبحم  تسد  زا  دیـسر  يزور - -  مامح  رد  يوبـشوخ ،  یلگ  تسا :  هدورـس  بوخ 
 ، هنرگ و  درک - -  رثا  نم  رد  نیشنمه  لامک  متسشن  لگ  اب  یتدم  نکیل ،  و  مدوب - -  زیچان  یلگ  نم  اتفگب :  متسم ؟  وت ،  زیوالد  يوب  زا 

ص 8? .  يدعس ،  ناتسلگ  متسه - .  هک  مکاخ  نامه  نم 

يزاریش ظفاح   - 17

داد و تـسد  زا  ار  شردـپ  یکدوـک  نارود  رد  وا  دـمآ .  اـیند  هـب  زاریــش  رد  يرجه  لاس 724  رد  يزاریـش  ظفاح  دـمحم  نیدـلا  سمش 
وا تخادرپ .  شناد  ملع و  لیصحت  هب  یتسدگنت  رقف و  تیاهن  رد  درکیم و  یگدنز  یتخس  رایـسب  طئارـش  رد  ظفاح  دنام .  تسرپرـسیب 

راـک هب  ار  دوخ  دـنمورین  هظفاـح  درک و  يداـیز  يراکادـف  شـشوک و  مع ،  لیـصحت  هار  رد  یئاونیب ،  رقف و  یمیتـی و  تالکـشم  مغریلع 
نیا هب  شراعـشا ،  زا  یکی  رد  ظفاح  تفاـی .  بقل  ظـفاح  هب  تهج  نیمه  هب  دـنک و  ظـفح  زا  ار  میرک  نآرق  ماـمت  تسناوت ،  اـت  تفرگ ، 

ندورـس يزودـنا و  شناد  اب  ظفاح  يراد  هنیـس  ردـنا  هک  ینآرق  هب  ظفاح - -  وت  رعـش  زا  شوخ  مدـیدن  دـیامنیم :  هراشا  نینچ  عوضوم 
 ، یسراف تایبدا  تغل و  تمکح ،  رد  وا  دهد .  ماجنا  یناوارف  یگنهرف  یملع و  تامدخ  تسناوت ،  هنامیکح ،  ینافرع و  یقالخا ،  راعـشا 

نادرم یکدوک  ياهناتساد  تفای - .  بقل  بیغلا  ناسل  هب  هک  درک ،  تفرشیپ  ياهزادنا  هب  نافرع ،  رد  دش و  هیامنارگ  هبترم و  دنلب  يداتسا 
نآ ردـن  و  دـنداد - -  متاـجن  هصغ  زا  رحـس ،  تقو  شود  تسا :  هدورـس  ار  اهرعـش  نیا  تبـسانم ،  نیمه  هب  اـیوگ  ص 57 ? .  گرزب ، 

اورماک رگا  نم  دنداد  متارب  هزات  نیا  هک  ردق ،  بش  نآ  یبش - -  هدنخرف  هچ  دوب و  يرحـس  كرابم  هچ  دنداد  متایح  بآ  بش ،  تملظ 
زک تسیربص ،  رجا  دزیریم - -  منخس  زک  رکش  دنق و  همه  نیا  دنداد  متاکز  هب  اهنیا  مدوب و  قحتسم  بجع - -  هچ  لدشوخ ،  متشگ و 

ص 89? .  ظفاح ،  ناوید   . - دنداد متاجن  مایا  مغ  دنب  هک ز  دوب - -  نازیخ  رحس  سافنا  و  ظفاح ))  )) تمه دنداد  متابن  خاش  نآ 

یناردنزام يورس   - 18

ملاعم  )) دنمـشزرا باتک  دیـسر و  شناد  لـضف و  زا  یئـالاب  هلحرم  هب  یناوجون  نارود  رد  یناردـنزام ،  يورـس  دـمحا  نب  حـلاص  دـمحم 
رقف و تلع  هب  شردپ  تسیزیم ،  یتسدـگنت  رقف و  تدـش  رد  وا  تسا .  هداد  حرـش  حیـضوت و  یناوجون  ياهزور  نامه  رد  ار  لوصالا ))

هرادا زا  شردپ  اریز  يروآ .  تسد  هب  ار  شیوخ  لیـصحت  یگدـنز و  جراخم  ات  ینک ،  ادـیپ  ار  یلغـش  دـیاب  تدوخ  تفگ :  وا  هب  يرادان 
نکاس هیملع  هسردـم  کی  رد  درک و  ترجه  ناهفـصا  هب  ناردـنزام  زا  راچان  حـلاص  دـمحم  دوب .  ناوتاـن  شدـنزرف  لیـصحت  یگدـنز و 

 . دـیامن نیمأت  ار  وا  هداس  یگدـنز  جراخم  هک  دوبن ،  ياهزادـنا  هب  دـندادیم ،  بالط  هب  هسردـم ،  هفوقوم  لـحم  زا  هک  یقوقح  دـیدرگ . 
زا تفریم و  هسردم  یئوشتسد  هب  لیصحت ،  نارود  مامت  رد  ریزگان  تشادن ،  یئانشور  هلیـسو  بش ،  رد  هعلاطم  يارب  یتح  حلاص  دمحم 
زا ینید ،  مولع  بالط  يارب  نم  یگدـنز  دـیوگیم :  شدوخ  یناردـنزام  يورـس  درکیم .  هدافتـسا  هعلاطم  يارب  یئوشتـسد ،  غارچ  رون 
زا يدایز  تدم  دوبن .  رتریقف  نم  زا  یـسک  تسدیهت ،  ریقف و  بالط  نایم  رد  اریز  دوب ،  ياهدنز  دـهاش  تجح و  ملاع ،  راگدرورپ  بناج 

همه زا  مه ،  هظفاح  كرد و  دروم  رد  متـشادن .  هعلاطم  يارب  يرگید ،  یئانـشور  هلیـسو  یئوشتـسد ،  غارچ  زج  تشذـگ و  نم  یگدـنز 
شومارف ار  مدوخ  ياههچب  مسا  ای  مدرکیم و  مگ  ار  هناخ  هار  یهاگ  تشادن ،  دوجو  رتنهذ  دنک  نم  زا  یسک  هک  يروط  هب  مدوب ،  رتدب 
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جرادم هب  ملع  نتخومآ  يارب  يدج  میمـصت  سرد و  ندیمهف  يارب  تقد  هیاس  رد  یناردـنزام  يورـس  هک  دیـشکن ،  یلوط  اما  مدومنیم ! 
ص 104? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد   . - دنداد بقل  نیققحملا  رخف  ار  وا  هک  اجنآ  ات  تفای ،  تسد  یئالاب  یملع 

سردم نسح  دیس   - 19

بهذم و نامرهق  اهدعب  هک  دوب ،  يدازون  دلوت  دهاش  ناتسدرا ،  يرتمولیک  هدزاود  رد  لاقثم ،  وچک  ياتسور  يرمق ،  يرجه  لاس 1287 
هدزای نس  رد  تفرگ .  هدـهع  رب  شگرزب  ردـپ  ار ،  وا  تیبرت  میلعت و  هک  دوب ،  هتـشذگن  شرمع  زا  لاس  شـش  زا  شیب  دـیدرگ .  تسایس 

 . تفر ناهفـصا  هیملع  هزوـح  هب  یگلاـس  هدزناـش  رد  تخادرپ و  یمالـسا  موـلع  لیـصحت  هب  درک و  ترجه  اضرهـش )  ) هشمق هـب  یگلاـس 
ار مسابل  مورب ،  تاهد  هب  هتفه ،  ره  لیطعت  ياهزور  رد  مدوب ،  روبجم  لیـصحت ،  هنیزه  یگدنز و  جراخم  هیهت  يارب  دسیونیم :  سردـم 

تافیلأت یملع و  ياهتیلاعف  رب  هوالع  سردم  میامن .  مهارف  ار  دوخ  لیـصحت  جراخم  ات  موش ،  یئانب  یگلمع و  راک  لوغـشم  منک و  ضوع 
کی ماجنارـس ،  و  تشاد .  هزرابم  و  دـیعبت ،  داهج ،  ترجه ،  رـسارس  یگدـنز  کی  یلم ،  ياروش  سلجم  رد  هیملع  هزوح  یگدـنیامن  و 

هاگدیعبت رمشاک  رهـش  هب  يوق ،  مس  اب  هارمه  هاشاضر ،  دیلپ  نیرومأم  دوب ،  ناضمر 1358  هام  مشـش  تسیب و  زور  راطفا  نامز  هب  تعاس 
هک دـندرک ،  فیلکت  وا  هب  دـنتخیر و  ياچ  رد  ار  مس  هنایفخم  نارومأم  دوب ،  هدرک  نشور  ار  روامـس  سردـم  دـندیدرگ .  مازعا  سردـم 
 ، دناوخب زامن  تعکر  ود  تفرگ ،  هزاجا  سردم  مشونیم .  ار  نآ  دوش ،  راطفا  دینک ،  ربص  یمک  تفگ :  سردم  دشونب .  ار  یمـس  ياچ 

ارهاظ یلو  دندوب ،  وا  گرم  رظتنم  نارومأم  داتسیا .  زامن  هب  زاب  دیشون و  ار  یمس  ياچ  سردم  زامن ،  زا  دعب  ندندرک .  تقفاوم  نارومأم 
لامک اب  دندش و  رو  هلمح  وا  هب  رومأم  رفن  هس  هاگان  تشاد .  یـشوخ  لاح  دوب و  تاجانم  تدابع و  لاح  رد  نانچمه  دیـس  دوبن و  يربخ 

دادبتـسا دض  درم  يدازآ و  نامرهق  نیا  یگنادرم  تزع و  رـسارس  یگدنز  هلیـسونیدب  و  دندرک ،  هفخ  زامن  لاح  رد  ار  سردـم  تواسق ، 
ص 32? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد   . - تفای نایاپ 

ءاطغلا فشاک   - 20

ملع و نماد  رد  یناحور و  هداوناـخ  رد  وا  دوشگ .  ناـهج  هب  هدـید  فرـشا  فجن  رد  يرمق  لاس 1294  رد  ءاطغلا  فشاک  نیـسح  دمحم 
ناـمز مه  تخادرپ و  تغـالب  ملع  نتفرگ  ارف  هـب  سپـس  درک ،  زاـغآ  ار  یبرع  موـلع  شزوـمآ  یگلاـس  هد  نـس  رد  تفاـی .  شرورپ  بدا 
نایاپ هب  تیقفوم  اب  ار  لوصا  هقف و  حطـس  سورد  هک  دوب ،  یناوج  نینـس  رد  زونه  تفرگ .  ارف  زین  ار  تأیه  باسح و  لـماش  تایـضایر ، 

رد وا  هک  دش ،  ببس  ءاطغلا  فشاک  ناشخرد  دادعتـسا  غوبن و  درک .  زاغآ  فورعم  نادنمـشناد  ناداتـسا و  دزن  ار  جراخ  سرد  دیناسر و 
بتارم هب  وا ،  مک  نس  هب  تبـسن  يو ،  لضف  شناد و  هک  يروط  هب  دیامن ،  يریگمـشچ  تفرـشیپ  مولع ،  ریاس  مالک و  هفـسلف و  شزومآ 

رب یحرـش  درکیم ،  لیـصحت  هک  ینامز  رد  دوب .  شناداتـسا  مارتحا  دروم  هراومه  دوخ  یملع  رحبت  لـضف و  رطاـخ  هب  وا  تشاد .  ینوزف 
سانشرس نادنمـشیدنا  ءاملع و  زا  هک  دیـشکن  یلوط  درک و  زاغآ  زین  ار  مولع  سیردت  نامز  مه  تشاگن و  یقثولا )) ةورع   )) قیمع باتک 

رب درکیم و  راومه  دوخ  رب  ار  تالکـشم  فده ،  هب  ندیـسر  يارب  دوب و  دنلب  یتمه  ياراد  دـیلقت  گرزب  عجرم  نیا  دـیدرگ .  روهـشم  و 
ءاطغلا فشاک  تافیلأت  زا  یکی  دز .  تسد  تشادن ،  ار  اهنآ  هب  مادـقا  تأرج  سک  چـیه  هک  یئاهرفـس  مهم و  ياهراک  هب  ساسا ،  نیمه 

خیش  )) یتفم روتـسد  هب  قارع  تقو  مکاح  اشاپ )) مظان   )) پاچ ماگنه  هب  هک  دشابیم ،  مالـسا )) نید و   )) مان هب  دئاقع  تمکح و  هرابرد 
یعالطا رگید  باتک  دلج  ود  نیا  تشونرـس  زا  دیوگیم :  ءاطغلا  فشاک  درک ،  هرداصم  ار  نآ  درب و  موجه  هناخپاچ  هب  يواهز )) دیعس 

داتشه دودح  تسا .  هدیسر  پاچ  هب  نانبل  رد  يرجه  لاس 1330  هب  نآ  دلج  ود  هک  هدوب ،  دلج  راهچ  باتک  نیا  هتبلا  مدرواین ،  تسد  هب 
رد هقف و  هتشر  رد  هلجملا )) ریرحت   )) باتک اهنآ ،  نیرتمهم  هک  تسا ،  هدنام  راگدای  هب  ینابر  ملاع  نیا  زا  هلاقم ،  باتک و  تروص  هب  رثا 
 ، تافیلأت رب  هوالع  ءاطغلا  فشاک  دـیدرگیم .  سیردـت  قارع  قوقح  سرادـم  رد  ینامثع ،  تموکح  ناـمز  رد  هک  دـشابیم ،  دـلج  ود 
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ندرک نشور  هب  اهترفاسم ،  نیا  مامت  رد  تشاد و  ناتـسکاپ  ناریا و  نیطـسلف ،  هیروس ،  نانبل ،  رـصم ،  ياـهروشک  هب  يددـعتم  ياـهرفس 
یفرعم ناهج  رد  ار  نآ  زا  یشان  موش  ياههدیدپ  دیدج و  رامعتـسا  تخادرپیم و  نارگرامعتـسا  ربارب  رد  نانآ  يرادیب  نیملـسم و  ناهذا 

تشاد و یـصاخ  هجوت  زین  یمالـسا  لـلم  تدـحو  هب  دیـشیدنایم ،  تسایـس  نید و  تدـحو  هب  هک  هنوگناـمه  ءاـطغلا  فشاـک  درکیم . 
 ، يراـکمه وترپ  رد  مالـسا  نانمـشد  اـب  یئوراـیور  هب  ار  مدرم  درکیم و  شـالت  یمالـسا  تما  زا  عاـفد  مالـسا و  ءـالتعا  هار  رد  هراوـمه 
اب هارمه  ءاطغلا  فشاک  دـش ،  زاغآ  لوا  یناـهج  گـنج  يرمق  لاس 1332  رد  دـناوخیم .  ارف  تاـفالتخا  زا  زیهرپ  داـحتا و  یگنهاـمه ، 

عیشت گرزب  دیلقت  عجرم  دنمشناد و  نیا  راعـشا  درک .  تمیزع  توک ))  )) هب مالـسا ،  نانمـشد  اب  گنج  داهج و  يارب  ءاملع ،  زا  یهورگ 
دوخ ربارب  رد  هزرابم  سفن و  هب  دامتعا  هب  ار  ناناملـسم  نآ  رد  دـشابیم و  ناهج  یـسایس  یعامتجا و  لـئاسم  هب  وا ،  قیمع  شنیب  ياـیوگ 

ثیدح مالک و  ریـسفت و  مالک و  هفـسلف و  هقف و  رد  هک  گرزب  هغبان  نیا  لاح  ره  هب  دنکیم .  توعد  نارگرامعتـسا  ربارب  رد  ياهیگتخاب 
هدعقیذ 1373 هبنشود 18  ماجنارس  تسا ،  هداد  ماجنا  یمالسا  هعماج  گنهرف و  هب  يریظن  مک  تامدخ  شیوخ  ملق  رکف و  اب  دوب و  داتسا 

راد  )) هب يراپسکاخ  يارب  اجنآ  زا  و  دنداد ،  لاقتنا  دادغب  هب  ار  وا  رکیپ  تسب ،  ورف  ناهج  زا  مشچ  ناریا  برغ )) دنرک   )) رهـش رد  يرجه 
تشهبیدرا 1372? .  یمالسا ،  يروهمج  همانزور  همان  هژیو  يرادیب ،  ياوآ  دندرب -  فرشا  فجن  مالسلا ))

نیسح هط  رتکد   - 21

هدزیس هک  دوب ،  رکش  دنق و  یتلود  تکرـش  دنمراک  شردپ  دمآ .  ایند  هب  رـصم  رد  يرجه  لاس 1307  لوالا  عیبر  متسیب  رد  نیـسح ،  هط 
یهجوتیب و رثا  رب  دش ،  التبم  درد  مشچ  هب  یکدوک  نارود  رد  نیسح ،  هط  دوب .  شاهداوناخ  دنزرف  نیمتفه  نیسح ،  هط  تشاد و  دنزرف 

لحم ياتـسور  رد  دشن و  سویأم  دیماان و  هجو  چیه  هب  اما  دـش ،  انیبان  داد و  تسد  زا  ار  شنامـشچ  یگلاس  شـش  نس  رد  طلغ ،  هجلاعم 
ار یسرد  نیرخآ  درک و  لیـصحت  رهزالا  هاگـشناد  رد  لاس  هس  تخومآ .  يدنمقالع  تیدج و  اب  ار  نآرق  یئادتبا و  تالیـصحت  شدلوت 
 ، رـصم گرزب  دـیتاسا  دزن  لیـصحت  همادا  زا  سپ  نیـسح  هط  درک .  عامتـسا  تفگیم ،  لاس 1905  ناتـسمز  رد  هدبع ،  دمحم  خیـش  هک 
ار ینیتـال  یناـنوی و  هسنارف ،  ياـهنابز  وا  درک .  تفاـیرد  هسنارف  نبروس  هاگـشناد  زا  ار  دوخ  يارتکد  تشاد و  هسنارف  هب  یئاـه  ترفاـسم 
رد زاـتمم  یملع  ياـههلاسر  ياراد  نیـسح  هط  رتکد  درک .  همجرت  یبرع  یناـنوی و  ناـبز  هب  هسنارف  زا  ار  باـتک  نیدـنچ  یتح  تخومآ و 

هاگـشناد تساـیر  تاـیبدا ،  هدکـشناد  تساـیر  رـصم ،  هاگـشناد  يداتـسا  دـننام  ینوگاـنوگ  ياهتمـس  رد  وا  تسا .  فـلتخم  ياـههنیمز 
تالیـصحت ندومن  ناگیار  فراعم ،  ترازو  ناـمز  رد  وا ،  هدـنزرا  تامدـخ  هلمج  زا  درک و  تمدـخ  رـصم  فراـعم  ریزو  هیردنکـسا و 

رد فلتخم  ياهنمجنا  تایرشن و  تالجم ،  اب  قوف ،  ياهتیلاعف  رب  هوالع  هوتسن ،  لدنشور و  دنمـشناد  نیا  دوب .  ینف  یتامدقم و  یئادتبا و 
ياهههاگـشناد زا  زایتما و  ناشن  هسنارف  تلود  زا  تشاد و  تیوضع  يراکمه و  مر ،  دادغب و  دیردام ،  ناملآ ،  نارهت ،  سیراپ ،  قشمد ، 

 ، هدنام ياج  هب  دنمـشزرا ،  باتک  دلج  کی  تصـش و  نیـسح ،  هط  رتکد  زا  درک .  تفایرد  يراختفا  يارتکد  هجرد  جیربمک ،  دیردام و 
 ، یناـملآ یـسیلگنا ،  يوـسنارف ،  ناـبز  تشه  هب  باـتک  نیا  تسا .  دـلج  ود  رد  اـهزور ،  ینعی  ماـیالا ))  )) باـتک اـهنآ  نیرتفورعم  هک 
هب هک  لدنشور ،  ناملسم و  دنمشناد  نیا  ياهباتک  ریاس  تسا .  هدیدرگ  رـشتنم  همجرت و  ینیچ  یـسراف و  یـسور ،  یئایناپـسا ،  یئایلاتیا ، 

نیدـلا ردـب  همجرت  يوبن )) هریـس  نوماریپ   )) ناونع تحت  دـلج  هس  رد  ةریـسلا ،  شماه  یلع   1 زا :  دـنترابع  تسا ،  هدـش  همجرت  یـسراف 
(( مالسا هنیئآ   )) ناونع تحت  مالسالا ،  ةآرم   3 مارآ .  دمحا  رتکد  طسوت  همجرت  تسار ، )) هدعو   )) ناونع تحت  قحلا ،  دعولا   2 یباتک . 
 . يزاریـش یلع  دـمحم  طـسوت  همجرت  شنادـنزرف )) یلع و   )) ناونع تحت  هوـنب ،  یلع و   4 یتیآ .  میهاربا  دـمحم  رتکد  طـسوت  همجرت  ، 

نبا  )) هرابرد هسنارف  نابز  هب  وا  يارتکد  هلاسر   2 ءالعلاوبا .  هماندای   1 تسا :  رارق  نیدب  نیسح ،  هط  رتکد  مهم  ياهباتک  زا  يرگید  دادعت 
ياهناتساد  5 هسنارف .  زا  نوبولواتـسوگ ))  )) باـتک همجرت  تـیبرت ،  حور   4 رصم .  هاگـشناد  رد  میدق  خیرات  زا  یئاهـسرد   3 نودلخ . ))

ةریزج رد  تایبدا  تاـیح  تیلهاج 8  تایبدا  هراـبرد   7 تیلهاج .  راعـشا  هراـبرد   6 هـسنارف .  فورعم  ناگدنـسیون  زا  یهورگ  زا  یلیثـمت 
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14 سیراپ .  يادص   13 رصم .  رد  گنهرف  هدنیآ   12 هدش .  وداج  خاک   11 رثن .  رعش و  زا  نخس   10 وا .  نادنز  رد  ءالعلاوبا  اب   9 برعلا . 
 . ص 15 مالسا ،  هنیئآ   . - اهراخ تشهب   18 نانوی .  یلیثمت  تایبدا   17 ام .  رصع  تایبدا   16 نیمز .  ناگ  هدیشک  جنر   15 راهب .  همانرفس 

لاس 1319 يو  تسا ،  يرورض  اوه  بآ و  هک  دراد ،  ترورض  مدرم  يارب  هزادنا  نامه  ملع  لیصحت  تشاد :  هدیقع  نیـسح  هط  رتکد  ? 
ص 88? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد   . - تفگ دوردب  ار  دوخ  راب  رپ  رسارس  یگدنز  رصم  رد  یگلاس  رد 84  يرجه ، 

نوسیدا اولآ  ساموت   - 22

قوف زغم  هچب  نیا  تفگیم :  هشیمه  رهـش  بیبـط  هک  دوب ،  گرزب  ردـق  نآ  شرـس  یلو  دوبن ،  یلکیه  يوق  هچب  نوسیدا ،  اوـلآ  ساـموت 
راب دندیـشک .  نوریب  لاناک  زا  ار  وا  عقوم  هب  اما  دربب ،  ار  وا  بآ  هک  دوب ،  هدـنامن  يزیچ  داتفا و  بآ  لاناک  رد  راـب  کـی  دراد .  ياهداـعلا 

 ، تساوخیم زور  کی  دـنداد .  تاجن  ار  وا  عقوم  هب  زاب  یلو  دـش ،  نفد  اهمدـنگ  نایم  رد  یتدـم  داتفا و  مدـنگ  روسناسآ  کی  رد  رگید 
هشیت اما  دنک ،  عطق  هشیت  اب  ار  نآ  داد ،  روتسد  هچب  رسپ  کی  هب  تشاد و  هگن  دوخ  ناتشگنا  اب  ار  همست  رـس  ود  دنک ،  هاتوک  ار  ياهمـست 

 ، تخیر شتروص  يور  دیـسا  شیاـمزآ ،  کـی  رد  داد .  تسد  زا  ار  دوـخ  تشگنا  کـی  هجیتـن  رد  درک و  تباـصا  نوـسیدا  تشگنا  هب 
ار یهاگشیامزآ  ياهراک  هک  دوب ،  هلاس  هد  نوسیدا  دیسرن .  وا  نامشچ  هب  یبیسآ  دوب ،  هتـسب  شیاهمـشچ  نوچ  اما  دش ،  مخز  شتروص 

رهز دوب ،  هتشون  اههشیش  بسچرب  يور  رب  دوب و  هتشاذگ  نیمزریز  هچقاط  رد  هشیش  تسیود  زا  شیب  درک .  عورـش  شاهناخ  نیمزریز  رد 
يزیچ ات  اما  دیمهفیم ،  بوخ  دناوخیم و  ار  باتک  بلاطم  هکنیا  اب  دیرخ ،  کیزیف  ملع  دروم  رد  یباتک  دنزن .  تسد  اهنآ  هب  یسک  ات  ، 

سدـقم و باتک  اکیرمآ ،  خـیرات  نتوین ،  ياهراک  یگلاس ،  هدزای  نس  رد  نوسیدا  دومنیمن .  ادـیپ  دامتعا  نآ  هب  درکیمن ،  شیامزآ  ار 
 ، رتشیب لوپ  ندروآ  تسدب  يارب  یگلاس  هدزاود  رد  وا  دوب .  هتفرگدای  بوخ  ار  روهشم  نادنمـشناد  ناخروم و  ءارعـش و  ریپسکـش و  راثآ 

هویم و تالجم و  باتک ،  همانزور ،  شورف  هزاجا  تسناوت ،  راکتـشپ  تجامـس و  اـب  تخادرپ و  یـشورف  هماـنزور  هب  يراـکیب  تاـقوا  رد 
درک ریاد  راطق  رد  یمیش  هاگـشیامزآ  کی  نوسیدا ،  یتدم  زا  سپ  دیامن .  بسک  ار  اورتد ))  )) و نوه )) ترپ   )) هار نیب  راطق  رد  ینیریش 

ياهههاگشیامزآ دیسریم و  رفن  هاجنپ  تسیود و  هب  کیدزن  شنارگراک  هک  داد ،  لیکشت  گرزب  هاگشیامزآ  شـش  جیردت  هب  نوسیدا  . 
هاگتـسد کی  نوسیدا ،  عارتخا  نیلوا  درکیم .  راک  بش  تفه  تعاس  ات  حبـص  تفه  تعاس  زا  وا  دوب .  لاعف  لاس  ود  داـتفه و  تدـم  وا 

هب دوخ ،  ماـن  هب  ار  عارتخا  اعومجم 122  هداعلا ،  قوف  يزور و  هنابـش  شالت  راک و  قیقحت ،  هعلاطم ،  اـب  ماجنارـس  نوسیدا  دوب .  فارگلت 
ناهج رسارس  رد  هک  دوب ،  ویدار  نفلت و  فارگلت ،  نوفامارگ ،  قرب ،  پمال  دننام  يدنمشزرا  راثآ  وا ،  تاعارتخا  هلمج  زا  دیناسر ،  تبث 

لاس هب  دوب و  هدـمآ  ایند  هب  يدـالیم  لاـس 1847  رد  نوسیدا  ص 63 58 ? .  ج 1 ،  ناـشخرد ،  هرهچ   333  . - دوشیم هدافتـسا  اهنآ  زا 
تخـس و ثداوح  اب  دوب ،  عارتخا  لوحت و  شالت و  راـک و  اـب  هتخیمآ  وا  هلاـس  یگدـنز 74  رـسارس  اما  تسب ،  ورف  ناهج  زا  مشچ   1931
ققحم و نیا  ياپ  نخان  هک  مه  راب  کـی  تخومآیم .  یـسرد  هبرجت و  مه  ياهثداـح  ره  زا  دـشیم ،  وربور  یگدـنز  لوط  رد  مه  یخلت 
هک دننک  يراکمه  مه  اب  دنوش و  عمج  نیمز  هرک  يور  تیعمج  همه  رگا  تسا ،  هداتفا  نم  نخان  زورما  تفگ :  دوب ،  هداتفا  گرزب  هغبان 
ارم نخاـن  اـناوت  دـنوادخ  هک  دـشکیمن  لوط  هاـم  کـی  زا  شیب  اـما  دـننامیم ،  ناوتاـن  همه  دـنزاسب ،  تسا  هدوب  هک  روط  نآ  ارم  نخاـن 

اب ییانـشآ   . - تسا هدروآ  دوجو  هب  ملاع  راگدرورپ  ار  ملاع  تادوجوم  همه  هک  تسا  یگرزب  لیلد  نیا  دزاسیم و  دوب  لوا  هک  روطنامه 
 . ?228 ناهج ،  يادخ 

ینوکرام  - 23

بلج وا  هب  ار  نارگید  هجوـت  هک  يزیچ  نـیلوا  دـش .  دـلوتم  ینوـلوب  رهـش  رد  يدـالیم  لاـس 1874  لـیروآ  مجنپ  تسیب و  رد  ینوکراـم 
دایرف هاـگآدوخان  دازون ،  اـب  دروخرب  نیلوا  رد  هداوناـخ  ناراکتمدـخ  زا  یکی  هک  يروط  هب  دوب ،  ینوکراـم  گرزب  ياهـشوگ  درکیم ، 
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ياهشیامزآ نآ  رد  درک و  سیسأت  هناخ  رد  یصوصخ  روتاربال  کی  یگلاس ،  هدزاود  نس  رد  ینوکرام  یگرزب !  ياهـشوگ  هچ  دیـشک : 
دش انشآ  یئانیبان  درمریپ  اب  هک  دوب ،  هلاس  هدراهچ  تخادرپیم .  یمیـش  کیزیف و  هعلاطم  هب  ار  دوخ  يراکیب  تاقوا  دادیم .  ماجنا  یملع 

ورتکلا جاوما  دروم  رد  هک  تشاد ،  لاـس  تسیب  تشاد .  یئانـشآ  سروم  ياـبفلا  زومر  هب  دوب و  فارگلت  تسپ و  هرادا  دـنمراک  درمریپ  ، 
 ، دـش قفوم  یگلاس ،  کی  تسیب و  رد  دـش .  دـنمقالع  يداه  میـس و  زا  هدافتـسا  نودـب  ادـص  لاـقتنا  هب  تخادرپ و  هعلاـطم  هب  کـیتینام 

تلود یلو  تشاذـگ ،  ایلاتیا  تلود  رایتخا  رد  ار  دوخ  تیقفوم  هجیتن  ینوکرام  دـهد .  لاقتنا  یلیام  کی  هلـصاف  ات  ار ،  میـسیب  تاـمالع 
دیناسر تبث  هب  ندنل  رد  ار  دوخ  عارتخا  تفر و  ناتـسلگنا  هب  یگلاس  ود  تسیب و  نس  رد  راچان ،  يوکرام  تفرگن .  يدج  ار  نآ  ایلاتیا ، 

میـسیب فارگلت  عارتخا  يارب  یـسیلگنا ،  تکرـش  کی  لاـس ،  کـی  زا  سپ  درک و  یقلت  يدـج  ار  ینوکراـم  عارتخا  ناتـسلگنا  تلود  . 
دنمتورث کی  یگلاس  هس  تسیب و  نس  رد  ینوکرام  هک  يروط  هب  دـندرک ،  ینوکرام  مان  هب  ار  تکرـش  ماهـس  فصن  دـیدرگ و  سیـسأت 

يارب ار  رتمونوک )) ویدار   )) هاگتـسد يدـالیم ،  لاس 1912  رد  دـیدرگ و  رختفم  لبون  هزیاج  تفاـیرد  هب  اهدـعب  ینوکراـم  دـش .  گرزب 
دنمشناد کی  ینوکرام  دنتفای .  تاجن  گرم  زا  کیناتیت  یتشک  نانیـشنرس  زا  رفن   706 دش ،  ببس  هاگتـسد  نیمه  درک و  عارتخا  اهیتشک 
تامولعم رب  یـصخش ،  قیقحت  یـسررب و  هعلاطم و  اب  وا  درکن ،  زواجت  ملپید  دودـح  زا  وا ،  تالیـصحت  اریز  دوب ،  هتخاـس  دوخ  عرتخم  و 

تخس دشیم ،  وا  محازم  هعلاطم ،  راک و  عقوم  رد  یسک  رگا  هک ،  يروط  هب  دوب ،  يدج  رایسب  هعلاطم ،  راک و  ماگنه  هب  وا  دوزفا .  دوخ 
دنمـشزرا و تامدـخ  هلیـسو  نیدـب  دـیامن و  عارتـخا  ار  میـسیب  فارگلت  وـیدار و  تسناوـت ،  ماجنارـس  ینوکراـم  دـیدرگیم .  ینابـصع 

نیا ینوکرام  یقالخا  رگید  ياـهیگژیو  زا  ص 36 ? .  گرزب .  نادرم  یکدوک  ياهناتـساد  دهد - .  ماجنا  تیرـشب  هعماج  هب  ینادـیواج 
 ، دادیم جرخ  هب  يدایز  هلصوح  ربص و  اهراک  ماجنا  رد  دشیم ،  یمیمص  نابرهم و  دارفا  اب  درکیم ،  یگدنز  شیالآیب  هداس و  هک  دوب 
رد دیزرویم ،  تماقتسا  نانچمه  دروآیمن و  وربا  هب  مخ  دروخیم  تسکش  يراک  رد  مه  هاگره  درکیم ،  راک  اهتعاس  حرط  کی  يور 

333  . - دهد تروص  رثؤم  دـیفم و  راک  دـناوتب  رتهب  ات  دروآیم ،  تسد  هب  ار  دوخ  یبآداش  طاشن و  درکیم و  حـیرفت  مه  تغارف  تاقوا 
وا دناهتشون :  وا  هرابرد  درک ،  عارتخا  ار  میسیب  هاگتسد  يدالیم  لاس 1930  رد  ینوکرام  هرخالاب  ص 913 ? .  ج 3 ،  ناشخرد ،  هرهچ 
 ، تشاد عـمج  دوـخ  رد  ار  مزـال  طئارـش  ماـمت  تخبـشوخ  عرتـخم  نیا  دوـب ،  نآ  قیـال  وا  هـک  تـسا ،  یئاـهیزوریپ  زا  یناـشخرد  هنوـمن 

بلج تشاد ،  خسار  یمزع  ینادراک و  هلـصوح و  نوچ  دوب  نشور  شرظن  رد  درکیم ،  لابند  هک  ار  یفده  دـهاوخیم و  هچ  تسنادیم 
لئاسو هصـالخ  ص 465 ? .  نیرز ،  فراـعملا  ةرئاد   . - دروآیم مهارف  دوـخ  ياـهراک  يارب  ار  مزـال  یلاـم  لـئاسو  و  درکیم ،  داـمتعا 
گرزب دهاوناخ ،  کی  تروص  هب  ار  ناهج  درذگیم و  لاس  دودح 96  نآ  رمع  زا  نونکا  هک  میسیب ،  فارگلت و  ویدار ،  دننام  یطابترا 

 . دناهدیشک یئاسرف  تقاط  تامحز  نآ  عارتخا  يارب  نارگید  ینوکرام و  هک  دنتسه ،  يدیفم  مهم و  لئاسو  هداد ،  طابترا  مهب 
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زلب دسیونیم :  وا  هرابرد  شردپ  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  هسنارف ))   )) نارف نومرلک  رد  يدالیم  لاس 1632  نئوژ  مهدزون  رد  لاکساپ  زلب 
رد ار  یباتک  دش و  هعلاطم  لوغشم  توص ،  دروم  رد  ینیچ ،  لدب  باقشب  اب  دراک  دروخرب  يادص  گنهآ  ندینـش  اب  یگلاس ،  هدزاود  رد 
 . دـنک راـک  یبرجت  مولع  رد  زلب  تساوخیمن ،  دوش و  دراو  بدا  ناـهج  هب  شدـنزرف  تشاد ،  تسود  زلب  ردـپ  درک .  فیلأـت  ثحبم  نیا 
 ، هدزرـس ردـپ  زور  کی  دـشن .  زلب  هار  عنام  اهنیا  اما  تشادیم ،  هگن  رود  زلب  سرتسد  زا  ار  تایـضایر  باـتک  هنوگره  روظنم ،  نیا  يارب 
 . تسا لوغـشم  ندرک  رکف  هب  هدرک و  مسر  ار  یئاهلکـش  لاغز ،  هعطق  کی  اب  هتـسشن و  نیمز  يور  كدوک  دید  دیدرگ ،  زلب  قاطا  دراو 

همئاق هیواز  ود  يواسم  ثلثم ،  ره  ياههیواز  عومجم  هک  منک ،  تباث  مهاوخیم  داد :  باوج  زلب  ینکیم ؟  راـک  هچ  دیـسرپ :  زلب  زا  ردـپ 
هب دوخ  ار  سدیلقا  هیلوا  هیـضق  ود  یـس و  ماکحا  زا  يرایـسب  زلب  دش ،  هجوتم  بجعت  اب  درک و  شدـنزرف  زا  يرگید  تالاؤس  ردـپ  تسا . 
 : دـیوگیم زلب  رهاوخ  تربلیژ  دوب !  هدـیدن  هسدـنه  اـب  هطبار  رد  یباـتک  زگره ،  زلب  هک  دوب ،  یلاـح  رد  نیا  و  تسا ،  هدرک  فشک  دوخ 
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غارـس هب  درک و  كرت  ار  زلب  ياهملک ،  نتفگ  نودب  هک  دوب ،  هدش  رثأتم  نانچ  گرزب ،  هغبان  نیا  رکفت  تردق  هشیدنا و  تمظع  زا  مردـپ 
ياهتبقارم دوجو  اب  وا  تسا ؟  هدرک  هچ  نم  دـنزرف  دـینیبب  دیـشک :  دایرف  تخیریم ،  قوش  کشا  هک  یلاح  رد  تفر و  رویاپول ))  )) ياقآ

زا یکی  مه  زونه  هک  تشون ،  یطورخم  عطاقم  هرابرد  یباتک  یگلاس ،  هدزناش  رد  زلب  تسا !  هدرک  فشک  ون  زا  ار  تایضایر  نم ،  دیدش 
نادیـضایر امرف ))  )) اب هارمه  اهدـعب  درک و  عارتخا  ار  باسح  نیـشام  نیلوا  یگلاـس ،  هدـجه  رد  وا  تسا .  لاکـساپ  ماـن  هب  نآ  ياـیاضق 
نادیـضایر نیا  هک  سوسفا  اـما  دومن ،  عارتـخا  ار  یـشک  كاـخ  یتـسد  خرچ  مه  دـعب  دروآ و  دوـجو  هب  ار  تـالامتحا  باـسح  گرزب ، 

يو دوب ،  یناد  قوقح  درم  شردپ  هک  يوسنارف  گرزب  نادیضایر  لاکساپ  زلب  يراب ،  درپس .  ناج  یگلاس  نس 39  رد  يوسنارف ،  گرزب 
هب هک  دنمـشناد  نیا  اما  دناهتـسناد ،  هلیلاگ  وامرف  تراکد ،  فیدر  رد  ار  وا  هک  تفای  یترهـش  نانچ  نآ  يدایز  تاـعارتخا  یـضایر و  رد 

یباوخیب راتفرگ  دربیم ،  جـنر  یفلتخم  ياهیرامیب  اهدرد و  زا  دیـسرن ،  لاـس  لـهچ  هب  مه  وا  رمع  تفاـی و  تسد  یملع  دـنلب  ماـقم  نیا 
نارود نامه  زا  لاکساپ  زلب  يرآ ،  ص 110 ? .  ج 1 ،  مولع ،  غباون   . - دیـشکن تسد  تیلاعف  شالت و  زا  هاگ  چـیه  یلو  دوب ،  یکاندرد 
هکنیا يارب  دش ،  ربخ  اب  یئاناوت  تیلباق و  نیا  زا  یتقو  مه  وا  ردـپ  اما  دوب ،  یناشخرد  يرکف  غوبن  هداعلا و  قوف  دادعتـسا  ياراد  یکدوک 

سیراـپ یهار  دوخ ،  دـنزرف  اـب  یهارمه  تبقارم و  يارب  و  درک ،  اـهر  ار  دوخ  راـک  بسک و  دوشن ،  فـلت  هدوـهیب  راشرـس  دادعتـسا  نیا 
و درک ،  رارقرب  طاـبترا  گرزب  نادنمـشناد  ناداتـسا و  اـب  تفرگ ،  راـک  هب  عارتـخا  ملع و  هار  رد  ار  دادعتـسا  نیا  مـه  لاکـساپ  دـیدرگ . 
(( يدعـس  )) تهج نیمه  هب  دیـسر .  یناشخرد  دـنلب و  ماقم  هب  ناوارف ،  ياهدرد  جـنر و  لمحت  رطاخ  هب  میدـناوخ  ـالاب  رد  هک  روطناـمه 
 - تشاد دیما  تیانع  درکن و  لمع  وک  ره  درک  راک  هک  ردارب ،  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوشیمن - -  رـسیم  جنگ  جـنر ،  هدربان  تسا :  هتفگ 

ص 691? .  يزاریش ،  يدعس  لجا  خیش  ناوید  لماک  نتم  درک - . .  راظتنا  لخد  هلبا و  تشاکن  هناد  - 
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 ، دتـسرفب هسردم  هب  ار  وا  تسناوتن  هک  دوب ،  ریقف  يردق  هب  شردـپ  دـش .  دـلوتم  هسنارف  ناوال ))  )) رهـش رد  لاس 1509  رد  هراـپ  راورپمآ 
يزیچ دـیاش  هکنیا  مه  دوش و  ریـس  شمکـش  دروخب و  ینان  مه  اـت  تشاذـگ ،  اتـسور  شیـشک  دزن  يرکون  يارب  ار  هراـپ  راورپمآ  راـچان 
یقاب وا  ندناوخ  سرد  يارب  یتقو  رگید  تشامگ و  هناخ  نیگنـس  تسپ و  ياهراک  ریاس  دوخ و  رطاق  رامیت  هب  ار  وا  شیـشک  اما  دزومایب . 

نایچاشامت ءزج  مه  هراپ  راورپمآ  دـندروآ .  اتـسور  هب  رفن  کی  هناثم  یحارج  يارب  ار  فورعم  حارج  وتوک ))  )) تاـقوا نیمه  رد  دـنامن . 
رفن کی  يرازگتمدخ  درک و  كرت  ار  شیشک  وا  دوش .  حارج  تفرگ ،  میمـصت  هراپ  راورپمآ  دش ،  غراف  شراک  زا  حارج  هک  یتقو  دوب ، 
راهچ زا  سپ  وا  تخومآ .  ار  اهراک  هنوگنیا  ندیـشک و  نادند  ندز و  گر  هراپ ،  راورپمآ  هک  دیـشکن  یلوط  تفرگ .  هدـهعرب  ار  كالد 

 . درکیم نیمأت  یکالد  قیرط  زا  ار  دوخ  لیصحت  یگدنز و  ياههنیزه  دیدرگ و  لیصحت  لوغشم  بط  هسردم  رد  تفر و  سیراپ  هب  لاس 
شترا رد  یحارج  دــیدرگ و  شترا  هسردــم  مـلعم  سپــس  دــش و  وـیر )) لـتوم   )) هناخــضیرم نواـعم  یتدــم ،  زا  سپ  هراــپ  راورپـمآ 

هـشیدنا رکف و  دوخ  هفرح  هرابرد  هتـسویپ  درکیمن و  افتکا  باتک  هعلاـطم  ینیقلت و  تاـمولعم  هب  وا  تفرگ .  هدـهع  رب  ار  ینـسارمنوم )) ))
ياهتیقفوم هب  دوخ  يزور  هنابـش  تیدـج  شالت و  اـب  ماجنارـس  دـنک .  فشک  یحارج  رد  ار  يدـیدج  ياـههار  تساوخیم  دومنیم و 

ار دوخ  قفوم  تایبرجت  تاراکتبا و  اههشیدنا و  جیاتن  دندرک ،  اضاقت  وا  زا  نامز ،  نآ  نادنمـشناد  هک  اجنآ  ات  تفای ،  تسد  يریگمـشچ 
بط و رد  دیفم  لوا و  زارط  باتک  دلج  هدجیه  هراپ ،  راورپمآ  راک  لصاح  دننک .  هدافتـسا  نآ  زا  نادنمـشناد  ناحارج و  همه  ات  دسیونب ، 

ص 116 114? .  سفن ،  هب  دامتعا   . - دوب یحارج 
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 . دزیم نولویو  دوب و  یتسدـیهت  ریقف و  ناد  یقیـسوم  وا  دوـشگ .  ناـهج  هب  مشچ  ناتـسلگنا  رد  يدـالیم ،  لاس 1738  رد  لشره  ماـیلیو 
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دوخ لزنم  رد  تنوکـس  يارب  ار  وا  دـمآ و  شـشوخ  لـشره  ندز  نولویو  هوحن  زا  رتکد  تشذـگیم ،  وا  راـنک  زا  رلوم ))  )) رتـکد يزور 
ملع رد  یتافاشتکا  مایا  نیمه  رد  درمـش .  منتغم  ار  رلوم  رتکد  هناخباتک  زا  هعلاطم  تصرف  تفریذـپ و  ار  توعد  نیا  لشره  درک .  توعد 

زا یکی  زا  پوکـسلت  کی  لشره  مایلیو  دـناشکب .  تأیه  هرابرد  هعلاـطم  هب  ار  لـشره  دـش ،  ثعاـب  هک  داد ،  خر  یـسانشهراتس  تأـیه و 
دیرخ یئاناوت  دوب و  دایز  نآ  تمیق  اما  دنک ،  يرادـیرخ  پوکـسلت  کی  تساوخ ،  دـعب  درک ،  راک  نآ  اب  تفرگ و  ضرق  دوخ  ناتـسود 
شیب تخاسیم ،  ار  یمدق  تفه  پوکسلت  هک  یتقو  وا  دزاسب .  پوکسلت  دوخ  تفرگ ،  میمـصت  تعاس  نامه  زا  لشره  تشادن ،  ار  نآ 
لحز هرایـس  هب  یـسمش  هموظنم  نامز ،  نآ  اـت  دـمآ .  رد  راـک  زا  یبوخ  زیچ  وا  پوکـسلت  اـت  درک ،  ضوع  ار  نآ  هشیـش  راـب  تسیود  زا 

نتخاس اب  لشره  تسین .  تباث  دیـشروخ  هک  دومن ،  تباث  راب  نیتسخن  يارب  درک و  فشک  ار  سوناروا  لشره  مایلیو  اما  دشیم ،  دودحم 
وـضع لـشره  دـیزگرب ،  یتنطلـس  صوصخم  مجنم  تمـس  هب  ار  وا  موس  جروج  تفاـی ،  یناـهج  ترهـش  دوـخ ،  تاـفاشتکا  پوکـسلت و 

ترهـش ملع و  همه  نآ  ندوب  اراد  اب  دوب و  عضاوتم  راکوکین و  هداس ،  يدرم  لشره  لاـح ،  نیع  رد  اـما  دـیدرگ ،  هسنارف  مولع  یمداـکآ 
شیاه هخاش  هویم  رپ  تخرد  دننام  ددرگ ،  هدوزفا  ششناد  هب  هچ  ره  دنمشناد  ناسنا  اریز  دشن .  یهاوخدوخ  رورغ و  راتفرگ  زگره  دنلب ، 

 ، لاح ره  هب  دنـشابیم .  ارگ  دـنلب  شکرـس و  هراومه  دـناهرهبیب ،  هجیتن  هویم و  زا  هک  رادـیپس  رانچ و  نوچ  یناتخرد  و  دـیآیم ،  نیئاپ 
گرزب پوکسلت  هلول  لخاد  رد  شیاه  هون  رسپ و  هک  مه ،  وا  گرم  زا  دعب  لاس  دنچ  هک  دش ،  ببس  وا  کین  مان  لشره و  یملع  تمدخ 

اعد زامن و  مسارم  دوب ،  یکیزیف  موجن  هدـنروآ  دوجو  هب  هک  دوخ ،  دـج  ردـپ و  حور  شیاسآ  يارب  دـندرک ،  عامتجا  وا  يرتمیتناس   147
هدش یبوخ  ياههدافتـسا  خـیرات ،  لوط  رد  لشره  فاشتکا  زا  يرآ ،  ص 109 ? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتـساد   . - دنداد بیترت 

جارختـسا يارب  تسخن  وا  عارتخا  هک  لبون ،  فورعم  هزیاج  رکتبم  يدـئوس و  لبون ، )) دراهنرب  درفلآ  (( )) تیمانید )) عارتخا زا  اما  تسا ، 
لبون دنداد !  رارق  اهناسنا  راتشک  اهرهش و  بیرخت  اهناراببمب و  هلیسو  اهگنج  رد  ار  نآ  و  دندرک ،  هدافتـسا  ءوس  هنافـسأتم  دوب ،  اهندعم 
هاگنآ دش ،  یناور  يرامیب  نادـجو و  باذـع  راتفرگ  دروخ ،  سوسفا  دـش و  تحاران  رایـسب  دـید ،  نینچ  ار  دوخ  عارتخا  هجیتن  یتقو  مه 

رد زیاوج  ناونع  هب  ار  نآ  دمآرد  دنهد و  رارق  راک  هیامرس  تروص  هب  ار  وا  یئاراد  يدئوس  نورک  نویلیم  کی  یس و  همه  درک :  تیـصو 
333  . - ددرگ وا  نادجو  مخز  رب  یمهرم  هلیسو ،  نیدب  ات  دناهدناسر ،  تیرشب  هعماج  هب  ار  عفن  نیرتگرزب  هک  دنهد ،  رارق  یناسک  رایتخا 
دوب و تحاران  دش ،  هدافتسا  ءوس  وا  شناد  ملع و  زا  هکنیا  زا  مه  یئایلاتیا  سانـش  هراتـس  هلیلاگ ،  ص 1021 ? .  ج 3 ،  ناشخرد ،  هرهچ 

دنک نانچ  سک  ره  مدرک ،  تنایخ  ملغـش  هب  نم  دننک ،  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  ات  متخورف  تردق  نابحاص  هب  ار  دوخ  شناد  نم  دسیونیم : 
تمالم دـیابن  یلیخ  ار  نارگید  هلیلاگ و  لبون و  اـما  ص 94 ? .  هناوید ،  نرق   . - درادـن ياـج  نادنمـشناد  هرمز  رد  زگره  مدرک ،  نم  هک 

دوس نادنمتردق و  نیا  هنافسأتم  هکلب  دناهتشاد ،  ار  تیرشب  هعماج  هب  تمدخ  دصق  شیوخ  فاشتکا  عارتخا و  زا  تسخن  نانآ  اریز  درک ، 
تسد تسا ،  غیت  نداد  نتخومآ - -  نف  ملع و  ار  رهگ  دب  دناهدرک .  هدافتـسا  ءوس  نارگید  شناد  ملع و  زا  هک  دناهدوب ،  حلاصان  نایوج 

دب فک  رد  درآ  هنتف  نارق - -  هاج و  بصنم و  لام و  ملع و  تسدب  ار  نادان  ملع  دـیآ  هک  هب  تسم - -  یگنز  فک  رد  نداد  غیت  نزهار 
ص 359? .  مراهچ ،  رتفد  يونثم ،  نارهوگ - . 

رلپک سناهوی   - 27

ار وا  يرادهگن  یئاناوت  شردام  ردپ و  تشذگ .  یتخبدب  رقف و  اب  وا  یکدوک  نارود  دمآ .  ایندب  ناملآ  رد  لاس 1571  رد  رلپک  سناهوی 
يرادـهگن هب  تفر و  دوخ  رهاوـخ  رهوـش  هناـخ  هب  دـعب  یتدـم  دـندرپس ،  شگرزب  رداـم  گرزب و  ردـپ  هب  ار  وا  تهج  نیدـب  دنتـشادن ، 

يرادماد هعرزم و  ياهراک  درد  هب  رگید  وا  هک  دنداد ،  صیخـشت  ناکـشزپ  دش ،  رامیب  یگلاس  هدزیـس  رد  رلپک  دـش .  لوغـشم  تاناویح 
هاگـشناد هب  ار  وا  دیتاسا  داد ،  ناشن  ار  دوخ  دادعتـسا  هسردم ،  رد  رلپک  دنداتـسرف .  ناتـستورپ  بالط  هسردم  هب  ار  وا  راچان  دروخیمن ، 
باـختنا ناتـستورپ  يزور  هنابـش  هسردـم  تایـضایر  یملعم  تیلوئـسم  هب  یگلاـس ،  هس  تسیب و  نس  رد  وا  دـندومن .  مازعا  نکنیبوت )) ))
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رد اما  دـشن ،  عقاو  هجوت  دروم  تسیز و  مانمگ  رلپک ،  هکنیا  اب  دوب .  نابیرگ  هب  تسد  یکاندرد  یتسدـگنت  رقف و  اب  مه  زاب  اـما  دـیدرگ ، 
نادنمشناد و عضو  عقاوم ،  زا  يرایسب  رد  هتبلا  دزاس .  رشتنم  لاس 1609  رد  موجن  هنیمز  رد  ار  دوخ  یفاشتکا  نیناوق  تسناوت ،  لاـح  نیع 

نینچ هب  دوخ  یملع  ياهراک  هرابرد  مه  رلپک  دنوشیم ،  هتخانش  رتشیب  دوخ  گرم  زا  دعب  نانآ  تسا و  هنوگنیا  یگنهرف  یملع و  رـصانع 
اریز دنشاب ،  ناگدنیآ  ای  دوجوم  دارفا  نآ  ناگدنناوخ  هاوخ  مسیونیم ،  ار  دوخ  باتک  نم  تفگیم :  تهج  نیمه  هب  دوب ،  التبم  یعضو 

ص 669 695? .  ناشخرد ،  هرهچ   333 دشکب - !  ار  دوخ  یعقاو  ناگدنناوخ  راظتنا  اهلاس  دناوتیم  باتک  نیا 

سالپال  - 28

عالطا وا  یکدوک  زا  دوب ،  يدنامرون ))  )) یلاها زا  يریقف  زرواشک  شردـپ  تفای .  دـلوت  هسنارف  رد  لاس 1749  رد  سالپال  نومیسری  یپ 
درک راکنا  ار  دوخ  أدبم  لصا و  دش ،  روهـشم  گرزب  نادیـضایر  کی  ناونع  هب  سالپال  هکنیا ،  ضحم  هب  اریز  تسین ،  تسد  رد  يدایز 

يوسنارف فورعم  نادیضایر  ربمالاد  عالطا  هب  ار  عالطا  هب  ار  دوخ  یملع  تایرظن  سالپال  درادهگن .  یفخم  ار  نآ  دیشوکیم ،  هشیمه  و 
تحت ار  دوخ  میظع  فاشتکا  وا  دـیدرگ .  مولع  یمداکآ  وضع  سپـس  دـش ،  سیراپ  یماظن  هسردـم  داتـسا  ربمـالاد ،  يوس  زا  دـیناسر و 

تاعلاطم باتک  لاس 1812  رد  تشون و  ار  تالامتحا )) یلیلحت  يروئت   )) باتک داد .  راشتنا  دلج  جـنپ  رد  ینامـسآ )) کیناکیم   )) ناونع
مینادیمن ار  هچنآ  تسا و  زیچان  رایـسب  مینادیم  ام  هچنآ  دوب :  نیا  سالپال  نخـس  نیرخآ  تخاس .  رـشتنم  ار  تالامتحا  هراـبرد  یفـسلف 

ندوب زیچان  هب  مه  يرگید  نادنمشناد  سالپال ،  زا  ریغ  هتبلا  ص 111 ? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد  دشابیم - .  میظع  عیسو و 
 . دناهدرک یناوتان  زجع و  راهظا  یتسه ،  ناهج  رارسا  ملع و  نارکیب  سونایقا  ربارب  رد  رشب ،  تامولعم  ملع و 

يوتسلوت چیوی  الکینوئل   - 29

هصرع هب  اپ  وکسم ،  يرتمولیک  رد 110  انایلوپاتساپ ))  )) هدکهد رد  يدالیم  لاس 1828  توا  متشه  تسیب و  رد  يوتسلوت  چیوی  الکینوئل 
مـشچ زین  شردپ  هک  تشادن ،  مامت  لاس  هن  زونه  داد و  تسد  زا  ار  شردام  دسرب ،  یگلاس  ود  نس  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تشاذـگ .  دوجو 

هطسوتم هرود  تالیـصحت  تفرگ ،  راک  هب  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  هدارا ،  تردق  اب  سأی ،  يدیماان و  ياج  هب  كدوک  تسب .  ورف  ناهج  زا 
یقرش و ياهنابز  لاس ،  هس  تدم  رد  دش و  نازاغ ))  )) هاگـشناد دراو  لاس 1844  رد  دیناسر و  نایاپ  هب  زانمیژ ))  )) یبدا ناتـسریبد  رد  ار 

نارود ناتساد  یکدوک و  ناتـساد  درک و  تکرـش  داد  خر  زاقفق  رد  هک  یئاهگنج  رد  هنابلطواد  لاـس 1851  رد  تخومآ .  ار  قوقح  ملع 
ایلاتیا ناملآ ،  سیئوس ،  وکسم ،  هب  يدایز  یتحایس  یملع و  ياهرفس  يوتسلوت  دش .  وا  ترهش  ثعاب  هک  تشون ،  زاقفق  رد  ار  یناوجون 
يارب درک و  زاغآ  ار  نرق  یبدا  رثا  نیرتگرزب  حلـص )) گـنج و   )) باـتک لاس 1863  رد  تشاد و  یقرـش  ياپورا  ندـنل و  لـسکورب ،  ، 

یماسا هک  تسا ،  هدنام  یقاب  يوتـسلوت  زا  رگید  هدنزرا  رثا  هدـفه  الاب ،  باتک  هس  رب  هوالع  دیـشک .  تمحز  مامت  لاس  جـنپ  نآ ،  فیلأت 
 ، ناطیـش رزترک ،  گنهآ  تسیچ ؟  رنه  زیخاتـسر ،  لهج ،  يورین  زاقفق ،  ریـسا  دارم ،  یجاح  فارتعا ،  انینراکانآ ،  زا :  تسترابع  اـهنآ 
؟  درک دیاب  هچ  و  زابرس ،  ود  گرم ،  هس  درخ ،  ياههویم  دنـسپان ،  یئوشانز  رهوش ،  ماقتنا  تملظ ،  رون و  شبات  خزود ،  روشک  ریت  کی 

ياهلاس 1891 و 1982 رد  هک  یشحوم  یطحق  نایرج  رد  یگدنسیون ،  یگنهرف و  ياهتیلاعف  رب  هوالع  يوتـسلوت  هک  تسا  هجوت  بلاج 
ناگدز یطحق  اههناخ  نآ  رد  هک  درک  ریاد  هناخ   188 داد ،  ماجنا  يراکتبا  ناشخرد و  یتامدخ  ياهتیلاعف  دـش ،  سور  تلم  ریگ  نابیرگ 

دومن و میـسقت  یئاهرذـب  هراهب ،  تشک  يارب  درک .  سیـسأت  یگلاس  ود  نس  ات  لافطا  يارب  یئاـهماتیالاراد  دـندادیم .  یفاـک  ياذـغ  ار 
رتهب ات  تساک ،  دوخ  هنازور  كاروخ  زا  یتح  اهراک ،  نیا  ماـجنا  يارب  يوتـسلوت  درک .  يزادـنا  هار  نازرا  ناـن  شورف  يارب  یئاـهیئاونان 
هقالع ناـناوج  تیبرت  میلعت و  هب  يوتـسلوت  ص 60 ? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتـساد   . - دناسرب ماجنا  هب  ار  دوخ  تامدـخ  دـناوتب 
)) ؟  درک دیاب  هچ   )) مان هب  یباتک  رد  ار  دوخ  تادهاشم  دوب و  تحاران  رایـسب  وکـسم  ياهرهـش  یتسدگنت  رقف و  عضو  زا  تشاد ،  يدایز 
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ار نآ  دوخ  یقـشع )) یبدا   )) راثآ رد  تسنادیم و  یتخب  هریت  يدوباـن و  ببـس  هعماـج  يارب  ار  ینارتوهـش  یـشایع و  وا  تخاـس .  رـشتنم 
 . دوب هدرک  تشادداـی  مه  دوخ  تارطاـخ  رتفد  رد  ار  نآ  دـشیم و  راسمرـش  و  دربیم ،  جـنر  مدرم  تکـالف  رقف و  زا  دوب ،  هدرک  حیرـشت 
مه یئاه  هلاقم  هنیمز  نیا  رد  دربیم و  جـنر  مدرم  یتسدـگنت  رقف و  زا  وا  دوب ،  یبیجع  یناسنا  هفطاـع  ساـسح و  یحور  ياراد  يوتـسلوت 
هب وا  ددرگ .  وا  تشادزاب  فیقوت و  بجوم  دوب  کـیدزن  راـک  نیا  تشونیم و  دنتـسه )) ؟  یحطق  راـچد  نایئاتـسور  ارچ   )) ناونع تحت 
هک مه  هاگنآ  درکیم و  ضارتعا  دادبتسا  هب  تعاجـش  اب  تموکح  ربارب  رد  یتح  دیـشوکیم و  نآ  يارب  دیـشیدنایم و  هعماج  رد  يدازآ 
مه دوخ  تارطاـخ  رتفد  رد  و  دوش ،  جراـخ  دوخ  نطو  زا  تفرگ  میمـصت  يدـالیم  لاس 1910  رد  دـیدرگ ،  سویأم  دوخ  دـئاقع  نایب  زا 

نطو زا  ندـش  جراخ  يارب  يوتـسلوت  يراب ،  مربیم .  جـنر  منایفارطا  يرادان  رقف و  دوخ و  شیاـسآ  هاـفر و  زا  شیپ  زا  شیب  نم  تشون : 
تعاس رد  يدالیم  ربماون 1910  متفه  رد  بدا  ملع و  هغبان  نیرتگرزب  ماجنارـس  دش و  التبم  هیر  يزیرنوخ  هب  درب و  جـنر  اما  دـشن ،  قفوم 

ص 303? .  ج 1 ،  ناشخرد ،  هرهچ   333  . - تفگ دورد  هب  ار  یگدنز  یگلاس  ود  داتشه و  رد  حبص  مین  شش و 

لسار دنار  ترب   - 30

هن تشاد و  ردپ  هن  هک  دوب  هلاس  هراهچ  تفای .  دـلوت  ناتـسلگنا  کلرت  رد  يدالیم ،  لاس 1872  هم  هام  مهدجیه  زور  لسار ،  دـنار  ترب 
دش لیصحتلا  غراف  جیربمک  هاگشناد  زا  یگلاس ،  ود  تسیب و  رد  لسار  تفرگ .  هدهعرب  ار  وا  یتسرپرس  شگرزب ،  ردام  هجیتن  رد  ردام ، 

يروط هب  داد ،  رارق  ریثأت  تحت  ار  نامز  تایضایر  ناکرا  باتک ،  نیا  تفای .  راشتنا  وا  تایـضایر )) ياههشیر   )) باتک لاس 1903  رد  و 
زا يرایـسب  رد  لسار  دنداد .  رارق  دوب ،  هدش  هتـشون  نامز ،  نآ  ات  خیرات ،  زاغآ  زا  هک  یمیظع  باتک  دـص  هرمز  رد  ار  نآ  نادـقتنم ،  هک 
زا هلاقم ،  اهدـص  هوزج و  باتک و  هاجنپ  زا  شیب  تشاد .  سیردـت  جـیربمک  نکپ و  اینرفیلاک ،  وگاکیـش ،  دراوراـه ،  دـننام  اههاگـشناد 

لسار دش .  لبون  یبدا  هزیاج  هدنرب  هدربمان  حلص ،  يدازآ و  زا  وا ،  یگشیمه  عافد  رطاخ  هب  لاس 1905 ،  رد  تسا .  هدنام  ياج  هب  لسار 
 ، هفـسلف ياهیفرگـش  ناوتیم ،  وا  راثآ  زا  تشاد .  یئالوط  دی  زین ،  هفـسلف  بدا و  رد  دوب ،  تایـضایر  ملع  رد  ياهغبان  هکنیا ،  رب  هوالع 

گرزب ناربمایپ  نانخـس  هیاـپمه  ار ،  لـسار  نانخـس  ياهدـع ،  درب .  ماـن  ار  برغ  هفـسلف  زا  یخیراـت  هفـسلف و  تاـمهم  قطنم ،  فوصت و 
 . دنک تمواقم  مرگ  درـس و  گنج  دولوم  ياهیئاوران  ربارب  رد  نآ ،  اب  دناوتب  هک  دراد ،  زاین  ینامیا  هب  ناسنا  دیوگیم :  لسار  دـننادیم . 

ربمایپ مه ،  نآ  زا  لبق  لاس  اهدص  اما  تسا ،  يدنمشزرا  رایـسب  نخـس  لسار ،  نخـس  ص 61 ? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتـساد  -
اریز تسا ،  رترادـیاپ  رتراوتـسا و  هدیـشک  کلف  هب  رـس  مواقم و  ياههوک  زا  دوخ ،  يرادـنید  هار  رد  نمؤم  ناـسنا  تسا :  هدومرف  مالـسا 

هب زگره  دریگ ،  رارق  یتخس  طئارش  ره  رد  نمؤم  صخـش  کی  یلو  ددرگیم ،  بارخ  یـشالتم و  یهاگ  نادنبخی  هلزلز و  رثا  رد  اههوک 
ص 37? .  ج 1 ،  راحبلا ،  ۀنیفس  دنکیمن - .  مادقا  دوخ  نید  نامیا و  یهابت  یبارخ و 

وسور كاژ  ناژ   - 31

 . داد تسد  زا  ار  دوخ  ردام  یکدوک  رد  وسور  دش .  دلوتم  ونژ  رهش  رد  يدالیم  لاس 1712  نئوژ  متشه  تسیب و  زور  وسور ،  كاژ  ناژ 
اهزور ناـمه  زین  وا  ردـپ  اـما  درکیم ،  تبظاوم  وا  زا  دـیرخیم و  دوـخ  دـنزرف  يارب  يداـیز  ياـهباتک  دوـب ،  زاـس  تعاـس  وـسور ،  ردـپ 
هکنیا ات  تشادن ،  یباسح  تسرد و  ياج  یگدنز  يارب  دوب و  هراوآ  یتدم  دنام و  تسرپرس  نودب  یگلاس  هد  نس  رد  وسور  تشذگرد . 

چیه هک  دوب ،  ریقف  يردق  هب  وا  تشذگ  رقف  یئاهنت و  رد  وسور ،  یکدوک  نارود  دنتفرگ .  هدهع  رب  ار  وا  یتسرپرـس  شناگتـسب ،  ماوقا و 
هب يدایز  هقالع  دایز ،  تالکشم  مغریلع  وسور  دریگب .  دای  نتشون  ندناوخ و  داوس  یتح  ریقف ،  میتی و  يوسور  هک  درکیمن ،  رکف  سک 

یگراوآ و وا  درک ،  يدایز  ياهترفاسم  یگدـنز ،  لوط  رد  وسور  تشاد .  كراتولپ ))  )) رثا گرزب )) نادرم  یگدـنز   )) باتک هعلاـطم 
براجت بسک  تالیصحت و  زا  سپ  وسور  تشاد .  وگتفگ  ترشاعم و  فلتخم  ناگدنسیون  نادنمشناد و  اب  دیرخ و  ناج  هب  ار  یتسدگنت 
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تیبرت میلعت و  هراـبرد  ار  لـیما ))  )) باـتک یتدـم  زا  سپ  و  یعاـمتجا )) دادرارق   )) فورعم باـتک  لاس 1762  رد  يداـیز ،  تاـعلاطم  و 
لاس رد  وا  دـندرک .  رداص  ار  وا  فیقوت  روتـسد  هک  یئاج  ات  تفرگ ،  رارق  هسنارف  ناملراپ  بضغ  دروم  اما  تشون ،  ناناوجون  ناکدوک و 
دنلب رظن و  بحاـص  ياهتیـصخش  زا  یکی  دوخ ،  یگنهرف  یملع و  راـثآ  رـشن  اـب  درک و  رـشتنم  ار  تاـفارتعا ))  )) فورعم باـتک   1770

تیقفوم یگدنز  دوخ ،  ياهدادعتسا  يریگراکب  هدارا و  يورین  اب  هک  دوب ،  هتخاس  دوخ  يدرم  وسور  دیدرگ .  تیرـشب  خیرات  رد  هزاوآ ، 
 . - تشاذـگ ياـج  هب  یبوـخ  هرطاـخ  کـین و  ماـن  دوـخ  زا  تیرـشب ،  هعماـج  هـب  یگنهرف  یملع و  تامدـخ  رطاـخ  هـب  تـشاد و  يزیمآ 

ص 62? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد 

هیزاوال  - 32

داد و تسد  زا  ار  شردام  یگلاس  جـنپ  رد  وا  دـمآ .  ایند  هب  سیراپ  رد  يدالیم  لاس 1743  توا  مشـش  تسیب و  هیزاوال ،  نارولال  ناوتنآ 
دعب لاس  کـی  تفرگ و  نازاـم ))  )) هسردـم زا  ار  دوخ  ملپید  لاس 1763  رد  هیزاوال  دـش .  راذـگاو  اـهنآ  هلاـخ  هب  شرهاوخ  وا و  تیبرت 

هب دوخ ،  بلاطم  هئارا  یگدـنز و  نیمأت  يارب  دیـشک و  یناوارف  تامحز  یگدـنز  لوط  رد  وا  درک .  تفایرد  ار  قوقح  هتـشر  رد  سناسیل 
تاعلاطم و یسانشنیمز  یمیش و  یسانشهایگ ،  موجن ،  تایضایر ،  تایبدا ،  هنیمز  رد  هیزاوال  دش .  دراو  یفلتخم  ياهتسپ  تاسـسؤم و 
هک درک ،  هئارا  مولع  یمداکآ  هب  ار  یـسانشنیمز  دروم  رد  دوخ ،  تاقیقحت  هجیتن  لاس 1765  رد  تشاد .  يدایز  ياههتشون  تاقیقحت و 

یمیـش ملع  راذـگناینب  ناونع  هیزاوال  دـیدرگ .  رـشتنم  پاچ و  مولع ،  یمداکآ  فرط  زا  وا  راثآ  دـعب ،  لاس  هس  دـش و  وربور  تیقفوم  اـب 
 ، یگلاس کی  هاجنپ و  نس  رد  هیزاوال  ماجنارس ،  دیدرگ .  تیرـشب  هعماج  ياشگلکـشم  وا  یملع  راثآ  داد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نیون 

مادـعا هب  یئانج ،  هاگداد  کی  رد  همکاحم  زا  سپ  دـش و  عقاو  ماـهتا  دروم  یلاـم ،  هسـسؤم  کـی  رد  شنز  ردـپ  وا و  تیوضع  لاـبند  هب 
رس ندیرب  يارب  هظحل  کی  دسیونیم :  نینچ  هیزاوال  مادعا  هرابرد  ژنارگال ))  . )) دش مادعا  سیراپ  رهش  رد  نیتویگ  اب  دیدرگ و  موکحم 

ص 63? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد  تسا - .  مزال  لاس  اهدص  وا ،  ریظن  ندمآ  دوجو  هب  يارب  اما  دوب ،  یفاک  هیزاوال 

سورال  - 33

 ، داتفا عماج  گنهرف  کی  هیهت  رکف  هب  یگلاس ،  هدراهچ  نس  نامه  زا  درکیم ،  لیـصحت  هسنارف  ناتـسبد  کی  رد  سورال ،  هک  یماگنه 
راک لوغشم  ناتـسبد ،  نارود  نامه  زا  اما  دزیم ،  لعن  ار  مدرم  بسا  دوب و  ردپ  هاگراک  رد  بش  هن  تعاس  ات  هزور  همه  سورال  هکنیا  اب 

هک هاگنآ  درکیم ،  هعلاطم  ار  ناهج  طاـقن  ریاـس  هسنارف و  رد  هدـش  پاـچ  ياـهباتک  همه  راـک ،  نیا  يارب  دـش .  عماـج  گـنهرف  فیلأـت 
ریزو پیلیف )) یئول   )) روتـسد هب  دـعب ،  هب  زور  نآ  زا  تفای .  راشتنا  دـش و  لماک  مه  وا  عماج  گنهرف  تفای ،  ناـیاپ  سورـال  تالیـصحت 
روط هب  زور  یکی  سورال ،  اما  دـیدرگ ،  بوصنم  نوید ))  )) رهـش مهم  ياههاگـشزومآ  زا  یکی  تساـیر  هب  سورـال ،  هسنارف ،  گـنهرف 
عماج گنهرف  لیمکت  يارب  درک و  یگدـنز  ریقف  هبلط  کی  دـننام  مامت ،  لاس  هد  تدـم  درک و  افعتـسا  هاگـشزومآ  تسایر  زا  یناـهگان ، 

اـههژاو و ریـسفت  هـب  درکیم و  راـک  تعاـس  هدزناـش  هـنازور  لاـس ،  لـهچ  عوـمجم  رد  سورـال  درک .  شـالت  يزور  هنابــش  دیــشوک و 
ياهزادنا هب  سورال  درکیم .  فرص  هعلاطم  لاح  رد  راک و  زیم  تشپ  ار  دوخ  راهن  ماش و  یتح  تخادرپیم و  اهنآ  نتشون  تاحالطصا و 

ترابع کی  حیرشت  ای  انعم  زا  نانیمطا  يارب  یهاگ  دومنیم و  يراددوخ  تروص  رس و  يوم  ندیـشارت  زا  هک  تشاد ،  هقالع  دوخ  راک  هب 
یگدنز یتخـس  اب  رمع  مامت  رد  وا  دوب .  هدش  التبم  هدعم  يرامیب  هب  موادـم  راک  رثا  رب  هک  يروط  هب  درکیم ،  ترفاسم  رتمولیک  رازه  ات  ، 

باتک درک .  تمدـخ  گنهرف  ملع و  هب  ناگدنـسیون ،  مامت  زا  شیب  سورال  دروخن .  تحار  ناـن  همقل  کـی  مه ،  راـب  کـی  یتح  درک و 
ینابرق هلاغزب  راـب  رازه  دـص  نونکاـت  نآ ،  یمرچ  دـلج  تشپ  يارب  هدـش و  پاـچ  دـیدجت  راـب  نویلیم  هس  سورـال ،  کـچوک  گـنهرف 

ص گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتـساد  تسا - .  ناهج  ياهباتک  نیرتشورف  رپ  زا  یکی  زین ،  سورـال  عماـج  گـنهرف  باـتک  دـناهدرک 
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يواشنم داتسا   - 34

تفریم رامش  هب  دوخ  نامز  روهشم  نایراق  زا  شردپ  دش ،  دلوتم  رصم  ةاشنم ))  )) رهش رد  یسمش  يرجه  لاس 1299  رد  يواشنم  دمحم 
 . تشامگ تمه  شدـنزرف  نآرق  تئارق  میلعت  ینآرق و  مولع  فراعم و  شزومآ  هب  هک  دوب ،  شردـپ  يواشنم  قوشم  راـگزومآ و  نیلوا  . 

كرابم هام  ياهبش  رد  یگلاس  هن  زا  تخادرپ و  میرک  نآرق  ياههروس  ظفح  هب  یکدوک  راگزور  رد  شاهداعلا ،  قوف  دادعتسا  اب  يواشنم 
بحاص يراق  ناونع  هب  تشگ و  رتهتخپ  رتاسر و  شیادص  نینط  دیـسر و  یناوج  نس  هب  هکنیا  ات  درکیم ،  رازگرب  نآرق  تئارق  ناضمر ، 
دمحم نآرق  توالت  شخپ  اب  درک و  توعد  ار  وا  رـصم ،  یبرع  يروهمج  ویدار  یتدـم  زا  سپ  دـش .  روهـشم  شراید  رهـش و  رد  کـبس 

اهنت دوب و  هاتوک  شرمع  يواشنم  داتسا  دمآرد .  رصم  روهـشم  ناداتـسا  زا  یکی  تروص  هب  تشگ و  نوزفا  شترهـش  ویدار ،  رد  يواشنم 
 . تخادرپ نآرق  توالت  هب  فلتخم  عماجم  رد  درک و  ترفاسم  سراف  جیلخ  هیـشاح  ياهروشک  زا  یخرب  تیوک و  هیروس ،  ياهروشک  هب 

فلتخم ناحلا  رکتبم  نایراق و  رخافم  زا  وا  دوب .  ریظن  مک  نیمدـقتم  نیب  رد  ریظنیب و  نیرخأتم  نایم  رد  هک  دوب ،  یگرزب  يراق  يواـشنم 
 ، يوق تروص  هب  تاملک  نایب  حیحص و  ظفلت  نیزح ،  نحل  مرگ ،  توص  ابیز ،  توالت  صاخ ،  کبـس  تفریم .  رامـش  هب  نآرق  تئارق 

هجوتم یهلا  شخب  حور  تاـیآ  هب  ار  هدنونـش  ياهداـعلا ،  قوف  طلـست  لـماک و  تراـهم  اـب  هک  دوب ،  يواـشنم  نآرق  تئارق  ياـهیگژیو  زا 
هعومجم رب  هوالع  تشاد .  يدایز  تراهم  هناگهد  هناگتفه و  تئارق  رد  دوب و  نآرق  توالت  نف  مهم  دیتاسا  زا  يواشنم  داتسا  تخاسیم . 

رد يواشنم  نآرق  تئارق  ياهراون  زا  ياهنیجنگ  نونکا  مه  تسا .  هدنام  راگدای  هب  زین  لیترت  تئارق  رد  وا  نیـشنلد  يادص  قیقحت ،  تئارق 
تلفغ ياهظحل  نآرق  شزومآ  تئارق و  هیحان  زا  يواشنم ،  داتـسا  دشابیم .  دوجوم  ناهج  حطـس  رد  نآرق  فورعم  ياههناخراون  ویـشرآ 

لاس 1348 هب  یگلاس ،  نس 49  رد  هرجنح ،  يرامیب  رطاخ  هب  ماجنارـس  و  دیناسر ،  نایاپ  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تکرب  رپ  رمع  درکیمن و 
کی اب  يواشنم  داتـسا  يرآ ،  ص 49 ? .  ناهج ،  روهـشم  نایراق  همانیگدنز   . - تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  هرهاق  رهـش  رد  یـسمش  يرجه 

هب ینادرگاش  مه  دوخ  زا  تسب و  ورف  مشچ  ناهج  زا  هنادنمتداعس  نآرق ،  غلبم  يدانم و  ناونع  هب  نآرق و  تمدخ  رد  راختفا  رـسارس  رمع 
ات دشاب .  ياهدنزومآ  سرد  دیاب  ام  همه  يارب  وا ،  يازفا  حور  گنهآ  اب  نآرق  هب  نداد  تمظع  هویش  نیشنلد و  کبـس  تشاذگ و  راگدای 

هجوت دروم  مه  ار  ع )  ) یلع ماـما  دوخ  يـالوم  هنادـنماضاقت  هنازوسلد و  شرافـس  نآ ،  باذـج  بوـخ و  تئارق  نآرق و  ظـفح  رب  هفاـضا 
دوخ یناسنا  قیمع و  ياهمایپ  نیرخآ  تشاد و  رارق  گرم  رتسب  رد  هک  هاگنآ  شنادـیواج ،  تیـصو  رد  ع )  ) یلع ماما  میهد .  رارق  يدـج 

تیاعر نتشاد و  رظان  رـضاح و  دوخ  رب  ار  ادخ  يوقت و  هب  شرافـس  زا  سپ  تشادیم ،  مالعا  شناوریپ  همه  و  ع )  ) نیـسح نسح و  هب  ار 
نآ ياهروتسد  نآرق و  زا  زگره  دیشاب ،  هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  هتسویپ  دنگوس ،  ادخ  هب  ار  امـش  ادخ ،  هب  ار  امـش  دومرف :  نارگید  قوقح 

دنبای و تسد  تزع  تفرشیپ و  هب  دنریگب و  یشیپ  امش  رب  نآرق  ياهروتـسد  هب  لمع  رد  نارگید  هک  دیایب ،  يزور  ادابم  دیریگن و  هلـصاف 
ص 978? .  هغالبلا ،  جهن  همان 46  هلمج  حیضوت   . - دینامب یقاب  نوبز  هداتفا و  بقع  نانچمه  امش 

یماصتعا نیورپ   - 35

یـسراف و تایبدا  یکدوک ،  نارود  رد  دـمآ .  اـیند  هب  زیربت  رد  یـسمش  لاس 1285  هام  دنفـسا  مجنپ  تسیب و  رد  یماـصتعا  نیورپ  مناـخ 
 ، تشاد هک  یناشخرد  دادعتسا  یتاذ و  غوبن  اب  نیورپ  درک .  زاغآ  ار  رعـش  ندورـس  یگلاس  تشه  نس  زا  تخومآ و  شردپ  دزن  ار  یبرع 

هسردم رد  دمآ و  نارهت  هب  دوخ  تالیصحت  همادا  يارب  هاگ  نآ  تخاس .  تریح  تهب و  راچد  ار  دوخ  ياهلاس  نس و  مه  نایفارطا و  همه 
نیورپ راعشا  دنمشزرا  ناوید  دش .  سیردت  لوغشم  هسردم ،  نامه  رد  مه  دعب  دیناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  تالیـصحت  نارهت ،  یئاکیرمآ 

زوس و يایوگ  رسارس  نیورپ ،  راعشا  دسریم .  هخـسن  رازه  دصکی  هب  نآ  رامآ  تسا و  هدیدرگ  پاچ  دیدجت  راب  هد  زا  شیب  یماصتعا ، 
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 . ص 34 گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد  دشابیم - .  ناوارف  هدافتسا  روخرد  یشزومآ ،  یقالخا و  ظاحل  زا  تسا و  یناسنا  ساسحا 
 ، داد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  یگلاس  رد 35  نیدرورف 1320  وا 16  هبـصح  يرامیب  هجلاعم  يارب  کشزپ  ندرکن  تقد  رطاخ  هب  نیورپ ،  ? 
 . ص 34 گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد  دیمرآ - .  كاخ  هب  دوب ،  شیگداوناخ  هربقم  هک  ع )  ) هموصعم ترـضح  مرح  نحـص  رد  و 

رسمه تشگ  هک  سم  ناو  تسایمیک - -  ملع  رنه و  نافراع ،  دنیوگ  تسا :  رارق  نیدب  نیورپ ))  )) هدنزومآ یقالخا و  راعـشا  هلمج  زا  ? 
یناوتن ار ،  هتـشذگ  تقو  تسامه  هصرع  مه  تلود و  غرم  شودـمه  درپ - -  رپ  لاب و  نیدـب  هک  يرئاـط ،  هدـنخرف  تسـالط  اـیمیک  نیا 

ص 15? .  یماصتعا ،  نیورپ  ناوید  تساهبیب - .  كاپ  رهگ  نیاک  هریخ ،  شورفم  زاب - -  دیرخ 

لهاد دلیگروب  مناخ   - 36

هدش هدیشوپ  يروط  اهمخز ،  رثا  رب  مه  نآ  هک  متشاد ،  مشچ  کی  یگدنز  زاغآ  رد  طقف  نم  دسیونیم :  شدوخ  لهاد ،  دلیگروب  مناخ 
اجنآ ات  منک ،  کیدزن  مشچ  هنزور  هب  الماک  ار  باـتک  مدوب ،  روبجم  نم  دوب .  نآ  پچ  تمـس  رد  یکچوک  هنزور  کـی  طـقف  هک  دوب ، 

اب منیبب .  یتخـس  هب  ات  مدناخرچیم ،  پچ  فرط  هب  راشف  اب  ار ،  مشچ  باصعا  نکمم ،  دح  ات  دروخیم و  باتک  هحفـص  هب  میاه  هژم  هک 
ناـمه زا  هکنیا  اـت  درکیمن ،  ساـسحا  یتواـفت  نارگید  دوخ و  نیب  دوـمنیم و  يراددوـخ  سوـسفا  هلاـن و  هآ و  زا  نز ،  نیا  لاـح ،  نیا 

غراف جلاک  ود  زا  دوزفا و  دوخ  تامولعم  رب  دناوخ و  سرد  تقشم  تمحز و  نیا  اب  وا  تفرگ .  دای  هناخ  رد  ار  نتشون  ندناوخ و  یکدوک 
يراگن و همانزور  يروسفورپ  كردـم  اهدـعب  تخادرپ و  یملعم  لغـش  هب  یلاو )) نیوت   )) کچوک ياتـسور  رد  یتدـم  دـش .  لیـصحتلا 
درکیم و ینارنخــس  ناـنز  پوـلک  رد  وا  دوـب ،  لوغــشم  سیردـت  هـب  اناتــسوگآ ))  )) جــلاک رد  لاـس  هدزیــس  درک و  تفاـیرد  تاـیبدا 
 ، یحارج لمع  کی  یط  داد و  خر  يزیگنا  تفگش  هزجعم  هک  دوب ،  هتشذگ  شرمع  زا  لاس  ود  هاجنپ و  تشاد .  یئویدار  ياهسنارفنک 

باتک نیا  هرابرد  تسا .  منیبب )) دهاوخیم  ملد  نم   )) باتک لهاد ،  مناخ  مهم  راثآ  زا  یکی  تفای .  شیازفا  ربارب  لهچ  وا  یئانیب  تردـق 
دوب هدروآ  تسدب  ار  دوخ  یئانیب  تقـشم  جنر و  همه  نآ  اب  هک  لهاد ))  )) مناخ دشابیم .  بجاو  سک  همه  رب  نآ  ندناوخ  هک  دناهتـشون 

اب ار  دوخ  باتک  دـسیونب ،  یـشزرا  اب  باتک  تسناوت  هرخالاب  ات  دوب ،  هتخومآ  نتـشون  ندـناوخ و  داوس  ترارم  تمحز و  همه  نآ  اـب  و  ، 
وت زا  ياهتـشاد ،  ینازرا  نم  هب  هک  ياـهیئاناوت  اـهیئابیز و  رطاـخ  هب  نم !  گرزب  يادـخ  يا  ایادـخ !  دـناسریم :  ناـیاپ  هب  اـههلمج  نیا 

ص 90? .  گرزب ،  نادرم  یکدوک  ياهناتساد  منکیم - .  يرازگساپس 
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رهش هب  نونکا  هک  تنمرا ))  )) ياتـسور دمآ .  ایند  هب  تنمرا ))  )) ياتـسور رد  يرمق  يرجه  لاس 1349  رد  دمصلادبع  دمحم  طسابلادبع 
تخادرپ و نآرق  شزومآ  هب  یئاتسور ،  هناخ  بتکم  رد  طسابلادبع  دشابیم .  رـصم  بونج  رد  انق ))  )) ناتـسا عباوت  زا  تسا ،  هدش  لدبم 

تشامگ تمه  نآ ،  تئارق  ینآرق و  مولع  شزومآ  لابند  هب  دوجو  مامت  اب  دوب و  نآرق  قشاع  وا  دومن ،  ظفح  ار  نآرق  یگلاس  هد  نس  رد 
ندینش يارب  تهج  نیدب  تشادن ،  ویدار  هناخ  رد  طسابلادبع  دندناوخیم .  نآرق  ویدار  رد  یعاشعش  خیـش  تعفر و  خیـش  نامز  نآ  رد  ، 
تاسلج رد  نآرق ،  ناـیراق  ریاـس  زا  هدافتـسا  يارب  نینچمه  درکیم ،  یط  هداـیپ  ار  رتمولیک  هس  دودـح  یتفاـسم  ویدار ،  زا  نآرق  توـالت 

رثؤم رایسب  وا  تفرشیپ  رد  اهقیوشت  نیا  دندرکیم و  قیوشت  ار  طسابلادبع  هراومه  شردپ ،  بتکم و  داتسا  دومنیم .  تکرش  نآرق  هنابش 
طـسابلادبع تفرگ .  ارف  ار  هناگ  هد  تئارق  یگلاس  هدراهچ  رد  تفرگ و  دای  ار  هناگتفه  تئارق  هک  دوب ،  هلاـس  هدزاود  هک  يروط  هب  دوب ، 

همه رد  اـبیرقت  تفاـی .  ترهـش  دیعـص ))  )) هقطنم رد  مکمک  تخوـمآ و  مه  ار  نآرق  یناـعم  نآرق ،  تئارق  دـیوجت و  ظـفح ،  رب  هوـالع 
هب تفر .  هرهاق  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  تشاد  لاس  هدزون  دـندرکیم .  توعد  ار  طسابلادـبع  نآرق )) اب  یبش   )) ياههمانرب نآرق و  تاسلج 

دناوخب نآرق  هک  دنتساوخ  وا  زا  دنتخانشیم ،  ار  طسابلادبع  هک  رفن  دنچ  دندوب ،  هتفرگ  نشج  هرهاق  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دالیم  تبسانم 
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 . مناوخب نآرق  نم  هک  تسین  حالـص  روهـشم ،  فورعم و  ناـیراق  ناـیم  رد  متـسه و  بیرغ  عمج ،  نیا  رد  تفگ :  درکن و  لوـبق  وا  اـما  ، 
زا رپ  دجسم  دومن .  نآرق  توالت  هب  عورش  درک و  لوبق  طسابلادبع  ناوخب .  نآرق  هقیقد  هد  تفگ :  تخانـشیم ،  ار  وا  هک  ءاملع  زا  یکی 
مین تعاس و  کی  طسابلادبع  نیـشنلد  تئارق  هرخالاب  دهدب ،  همادا  هک  دنتـساوخیم  وا  زا  دـندرکیم و  قیوشت  ار  وا  مدرم  دوب ،  تیعمج 

هب دعب  لاس  کی  تفای .  ترهش  رصم  روشک  حطـس  رد  جیردت  هب  دندرک و  توعد  ویدار  هب  ار  وا  هک  دوب ،  هسلج  نامه  زا  دیـشک و  لوط 
اکیرمآ یتح  ناهج ،  کلامم  ریاس  یمالسا و  ياهروشک  مک  مک  دش و  طبض  راون  يور  ار  وا  نآرق  توالت  راب ،  نیلوا  يارب  تفر و  جح 

يابیز توالت  ندینش  اب  ياهدع  شیاهرفس ،  زا  یـضعب  رد  درک .  رفـس  ناهج  ياهروشک  همه  هب  ابیرقت  طسابلادبع  دندرک و  توعد  وا  زا 
رد طسابلادبع  دندش .  ناملـسم  رفن   92 ادـناگوا ))  )) رد رفن و  شـش  سلجنآ )) سول   )) رد هنومن ،  يارب  دـندیدرگ ،  ناملـسم  وا ،  نآرق 

تسا و یهلا  تاضویف  تیونعم و  افـص ،  اب  هارمه  هک  دراد ،  دوجو  یتاـعاس  تسا :  هتفگ  نینچ  نآرق  توـالت  يارب  دوخ  قیفوت  اـب  هطبار 
ار لمزم ))  )) هروس ياهسلج  رد  راب  کی  لاثم ،  يارب  تسا ،  مکاـح  نآرق  هسلج  رب  ینارون  ياـضف  کـی  دـنکیم ،  ساـسحا  نآرق  يراـق 
 : دومرف هک  مداتفا  ص )  ) يوبن ثیدح  دای  هب  مدـناوخیم ،  نآرق  تشهب ،  رد  ایوگ  متـشاد ،  یبیجع  تلاح  تسه  مدای  مدرکیم ،  توالت 

تکرب هب  هدـش ،  نم  بیـصن  هک  یتیقفوم  مامت  دـنکیم :  هفاضا  طسابلادـبع  تسا .  تشهب  ياهغاب  زا  یناتـسوب  نم ،  ربنم  بارحم و  نایم 
مدرم ندروآ  يور  ثعاب  هک  تسادخ ،  مالک  ذوفن  نیا  عقاو  رد  هدرک و  نیـشنلد  مدرم  رظن  رد  ارم  يادـص  هک  تسا ،  نآرق  ياههیآ  هیآ 

ینارون تایآ  تئآرق  توالت و  اـب  طسابلادـبع  ص 43 ? .  ناهج ،  روهـشم  نایراق  همانیگدنز   . - تسا هدش  مالـسا  يوس  هب  ناملـسم  ریغ 
نس 60 رد  کین  مان  يدـنلب و  رـس  اـب  يرمق ،  يرجه  یناثلا 1409  عیبر  ماجنارـس 25  و  دیناسر ،  مالـسا  ملاع  هب  يدایز  تامدـخ  نآرق ، 

يروهمج همانزور  دـمآ - .  لمع  هب  لیلجت  وا  زا  دوبدای ،  مسارم  لیکـشت  اـب  مه  یمالـسا  ناریا  رد  تفگ ،  دورد  هب  ار  یگدـنز  یگلاـس 
 . ?1367 رذآ ،   15 یمالسا ، 
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زا لماک  روط  هب  ار  دوخ  یئانیب  دش و  التبم  هلبآ  يرامیب  هب  یگلاس  شش  نس  رد  وا  تسا .  ناتـسناغفا  تاره  لها  یحیبذ ،  هللا  بیبح  خیش 
ظفح یگلاـس ،  تشه  نس  زا  تخومآ و  ار  میرک  نآرق  لاـس  کـی  تدـم  رد  تفر و  هناـخ  بتکم  هب  هک  دوـب ،  هلاـس  تفه  داد .  تسد 
شور دیناسر .  نایاپ  هب  ار  نآرق  ظفح  یگلاس ،  تسیب  نس  رد  شـشوک ،  شالت و  لاس  هدزاود  یط  درک و  عورـش  ار  میرک  نآرق  ندرک 

ات مه  وا  درکیم ،  رارکت  دـناوخیم و  وا  يارب  راب  هدزاود  ای  هد  زور ،  ره  ار  نآرق  تاـیآ  ملعم ،  هک  دوب ،  بیترت  نیدـب  وا ،  نآرق  ظـفح 
رارکت زین  ار  لبق  ياهزور  هدـش  ظفح  تایآ  نیا ،  رب  هوـالع  دومنیم ،  رارکت  نیرمت و  لزنم  رد  ار  تاـیآ  ناـمه  هبترم  دصیـس  دـعب  زور 

رگا دهدیم ،  ناشن  ینید  ملاع  نیا  یحیبذ ،  هللا  بیبح  خیـش  شگدـنز  دـندرکیم .  فرطرب  ار  شتالاکـشا  شردارب ،  ردـپ و  درکیم و 
تالکـشم و عناوم و  دیامن ،  شـشوک  شالت و  دنک و  لابند  ار  یـسدقم  فده  یگدنز  رد  دشاب و  يوق  هدارا  خسار و  مزع  ياراد  ناسنا 
 ، گرزب نادرم  یکدوک  ياهناتـساد  دراد - .  زاب  یقرت  تیقفوم و  زا  ار  یمدآ  ددرگ و  ناسنا  تفرـشیپ  هار  عنام  دـناوتیمن  یئاـنیبان  یتح 
 ، یهاوخ زیچ  ره  هب  دیسر - -  یهاوخ  زیچ  ره  هب  ششوک ،  ز  تسا :  هتفگ  ام  ياناوت  رعاش  راهب  ءارعشلا  کلم  تهج ،  نیدب  ص 94 ? . 

شیپ لهـس  دوش  اهراک - -  رد  تسا ،  يرادیاپ  ترگ  راب  هب  دیان  گرم  زج  سأی ،  زا  هک  راودیما - -  شاب و  رگراک  ورب  دیـسر  یهامک 
ص 41? .  ج 1 ،  اههشیدنا ،  هدیکچ  اهراوشد - .  وت ، 
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دوب هلاس  جنپ  هللا  بیبح  دنداهن .  مان  هللا  بیبح  ار  وا  هک  دـمآ ،  ایند  هب  يدازون  ناشاک  رد  یناحور  هداوناخ  کی  رد  يرمق  لاس 1262  رد 
بیبح تفر .  ایند  زا  هواس  رد  مالسا  غیلبت  تماقا و  لاس  راهچ  زا  دعب  تفر و  رهش  نآ  هب  هواس ،  ناگرزب  رارـصا  توعد و  هب  شردپ  هک  ، 
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مولع یکدوک ،  نارود  ناـمه  رد  وا  تفرگ ،  رارق  شیداـم  گرزب  ردـپ  رداـم و  یتسرپرـس  تحت  دوب ،  هدـش  میتـی  یگلاـس  هن  رد  هک  هللا 
یبرع مولع  وحن ،  ياههنیمز  رد  باتک  شش  غولب ،  نس  هب  ندیسر  زا  لبق  هک  یئاج  ات  تفرگ ،  ارف  یبوخ  هب  ار  وحن  فرـص و  یتامدقم و 

تخومآ لماک  روط  هب  ار  مولع  نیا  یهاتوک ،  رایسب  تدم  رد  تخادرپ و  لوصا  هقف و  شزومآ  هب  هاگنآ  درک ،  فیلأت  تایبدا  تئارق و  ، 
نابز هب  یگلاس  هدزناپ  رد  ددرگیم و  تیب  رازه  ود  رب  غلاـب  شراعـشا  دادـعت  هک  دورـس ،  ار  يرعـش  هموظنم  یگلاـس ،  هدراـهچ  نس  رد  . 
جاح هللا  تیآ  زا  هک  دوب ،  هلاس  هدزناش  تسا .  هدورس  رعش  یناوجون  مایا  رد  رتشیب  اهترفاسم و  لوط  رد  الومعم  وا  دورسیم و  رعـش  یبرع 

 . دیدرگ لئان  داهتجا  هزاجا  تفایرد  هب  هک  دوب ،  هتشذگن  شرمع  زا  لاس  هدجیه  زونه  درک و  تفایرد  تیاور  هزاجا  یناشاک  دمحم  دیس 
ثحب سرد و  زین ،  داهتجا  هجرد  ذخا  زا  دعب  یتح  هک  دوب ،  دنمقالع  شناد  ملع و  بسک  هب  ياهزادـنا  هب  یناشاک  فیرـش  هللا  بیبح  الم 

رـضحم زا  ات  تشاد ،  یئاهترفاسم  ناگیاپلگ  فجن و  البرک ،  ير ،  نارهت ،  هب  یملع ،  لفاحم  سلاجم و  زا  هدافتـسا  يارب  درکن و  اهر  ار 
ترثک نونف .  مولع و  رد  تیعماج  زا :  دوب  ترابع  یناشاک  فیرـش  هللا  بیبح  الم  زراـب  ياـهیگژیو  دریگ .  هرهب  ناـمز  نآ  گرزب  ءاـملع 

تموکح هب  ندش  کیدزن  زا  بانتجا  ماقم .  هاج و  ترهـش و  هب  لیامت  مدع  هداعلا .  قوف  دادعتـسا  غوبن و  غولب .  زا  لبق  فیلأت  تافیلأت و 
 . یبرع یسراف و  نابز  هب  بدا  رعش و  یناسنا .  لئاضف  نافرع و  يونعم .  ياهماقم  تامارک و  هنـسح .  قالخا  یحور و  تالامک  توغاط . 

بسک رد  ششوک  صالخا و  هداعلا .  قوف  راکتشپ  شالت و  مالسا . )  ربمایپ   ) تیبلها هب  صاخ  هقالع  قشع و  نایب .  یئاویـش  ملق .  یئابیز 
یگدنز ناشاک  رهـش  تالحم  زا  یکی  رد  کچوک  گنت و  هناخ  کی  رد  شراب ،  رپ  یگدـنز  لوط  رد  ینابر  ملاع  نیا  دـنوادخ .  ياضر 

فیرش هللا  بیبح  الم  تسا .  هدیدرگ  فینصت  دلج  نیدنچ  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دشابیم ،  فیلأت  زا 173  شیب  وا  ءاهبنارگ  راثآ  درک . 
دناهتشاد یئازسب  شقن  شناد  ملع و  هعسوت  یمالسا و  گنهرف  رشن  رد  دوخ ،  هبون  هب  مادک  ره  هک  تشاد ،  يرایـسب  نادرگاش  یناشاک ، 

تزع و اـب  هارمه  یگنهرف ،  ینید و  تامدـخ  راـثآ و  زا  زیربـل  تکرب و  رپ  هلاـس  رمع 78  کـی  ندـنارذگ  زا  سپ  گرزب  دنمـشناد  نیا  . 
دوخ هک  یئاج  رهـش ،  نوریب  ار  وا  دسج  تفگ و  کیبل  ار  قح  توعد  ناشاک  رد  يرجه  یناثلا 1340  يدامج  موس  هبنش  هس  يدنلبرس ، 

یتاذ و دادعتـسا  زا  ریغ  هللا  بیبح  الم  تسا .  مومع  هاگترایز  نونکا  مه  گرزب ،  ملاـع  نیا  رازم  دـندرپس و  كاـخ  هب  دوب  هدرک  تیـصو 
دعب ردـپ و  بیغرت  قیوشت و  تشادـن ،  رتشیب  لاس  هن  ردـپ  نداد  تسد  زا  ماگنه  هب  هک  ار  دوخ  تیقفوم  زمر  تشاد ،  هک  یناشخرد  غوبن 

ص 36? .  هیهت 1366 ،  یناشاک  فیرش  هللا  بیبح  الم  موحرم  لاح  حرش  سیون  نیشام  هخسن   . - تسا هدرک  یفرعم  دوخ  ردام 
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تایح دورد  هب  مردام  یگلاس  جـنپ  نس  رد  دـیوگیم :  دوخ  یکدوک  نارود  دروم  رد  وا  دـمآ ،  اـیند  هب  زیربت  رد  یئاـبطابط  دـمحم  دـیس 
 ، مردپ یصو  دوبن .  يرگید  سک  نسح ،  دمحم  دیس  مرتکچوک  ردارب  نم و  زج  مداد و  تسد  زا  زین  ار  مردپ  هک  مدوب ،  هلاس  هن  تفگ ، 
رد ار  یتامدـقم  سورد  یئادـتبا و  تاـمیلعت  هکنیا  اـت  متفر ،  هناـخ  بتکم  هب  عقوم  ناـمه  زا  درپس .  يدرم  نز و  هب  ار  كدوک  رفن  ود  اـم 

هنماد هب  هک  دوب ،  نیا  مردارب  نم و  بلاج  تارطاخ  زا  متفرگ .  دای  لماک  روط  هب  ار  طخ  شزومآ  هک  مدوب  هلاس  هدراـهچ  مدـناوخ .  زیربت 
متشاد لد  رب  یمیتی  مغ  بورغ  هک  یلاح  رد  میتخادرپیم .  طخ  نتشون  نیرمت و  هب  بورغ  ات  حبص  زا  میتفریم و  زیربت  زبسرـس  ياههوک 

 ، روصم قالخا  ناتـسوب ،  ناتـسلگ ،  ياهباتک  دیجم ،  نآرق  شزومآ  رب  هوالع  زور ،  نآ  دیدج  سرادم  یمیدـق و  ياههناخ  بتکم  رد  ، 
یهقف سورد  فجن  رد  متفر و  فرـشا  فجن  هب  مردارب  اب  هارمه  دعب  متفرگ .  ارف  ار  لوادتم  بتک  رگید  باسحلا و  داشرا  مجعم ،  خیرات 

ياتسور هب  مدش و  فرشا  فجن  كرت  هب  روبجم  یتسدگنت ،  رقف و  تلع  هب  هنافسأتم  مدناوخ .  ار  یـضایر  ینافرع و  یفـسلف ،  یلوصا ،  ، 
هک لاس 1324  رد  تفرگ .  ناماس  رس و  يرادقم  يزرواشک  عضو  متخادرپ .  يزرواشک  هب  اتـسور  نیا  رد  لاس  هد  متفر و  زیربت  دابآ  هاش 

ناجیابرذآ هقطنم  رد  هک  يوروش  ياوق  زج  دنتفر ،  ناریا  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  رگلاغشا  نیقفتم  تسـشن و  ورف  مود  یناهج  گنج  بت 
اب داد .  همتاخ  دوخ  لاغـشا  هب  رهاظ  رد  اهتارکومد ،  هب  ناجیابرذآ  هقطنم  ندرپس  اب  داد و  لاـب  رپ و  ار  تارکومد  کـهورگ  دـنام و  یقاـب 
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 ، میامن ترجه  مق  یملع  زکرم  هب  زیربت  زا  متفرگ  میمـصت  دـش .  ینماان  تراغ و  لتق و  شوختـسد  ناجیابرذآ  هقطنم  اهتارکومد ،  طلـست 
رد هک  یئاهراک  هلمج  زا  نامز ،  نآ  رد  متخادرپ .  قیقحت  هعلاطم و  سیردـت و  هب  مق  رد  لاس  مدومن و 35  تمیزع  مق  هب  لاس 1325  رد 

راـک مق  هیتـجح  هیملع  هسردـم  ضوـح  راـنک  رد  مدرک و  تسرد  ار  نآ  نم  هک  دوـب ،  هیدـنه  هریاد  دوـب ،  حرطم  تأـیه  ملعو  تایـضایر 
راثآ ددرگ .  صخـشم  زور  ره  رد  مق  قفا  هب  رهظ  لاوز  هلیـسونیدب  ددرگ و  نیعم  راهنلا  فصن  طخ  صیخـشت  هلبق و  تمـس  ات  متـشاذگ ، 

یف نازیملا  مانب  نآرق ،  ریـسفت  لماک  هرود  کی  اهنآ ،  نیرتمهم  هک  ددرگیم ،  فینـصت  فیلأت و  لـهچ  رب  غلاـب  یئاـبطابط  همـالع  یملع 
ياهباتک تسا .  هدـش  همجرت  مه  یـسیلگنا  نابز  هب  هک  مالـسا ،  رد  هعیـش  مسیلاـئر ،  شور  هفـسلف و  لوصا  دـلج ،  رد 20  نآرقلا  ریـسفت 

داتـسا رگید  راثآ  زا  همکحلا  ۀـیاهن  و  همکحلا ،  ۀـیادب  مالـسا ،  رد  نآرق  و  هعیـش ،  ناونع :  تحت  نبرک ،  يرناه  روسفورپ  اـب  اـههبحاصم 
هلیـسو هب  مشـش  نرق  رد  هک  نایبلا )) عمجم   )) ریـسفت زا  دـعب  هک  تسا ،  نازیملا )) ریـسفت   )) یئابطابط همالع  فیلأـت  نیرتگرزب  دـشابیم . 
ریسفت نیا  تسا .  هدشن  هتشون  نازیملا ))  )) ریسفت تیمها  تمظع و  هب  يریسفت  نونکات  هدش ،  هتشون  یسربط )) لضف  نب  نسح  نب  لضف  ))

یجراخ و یلخاد و  یملع  زکارم  هدافتـسا  هجوت و  دروم  و  هدش ،  همجرت  مه  یـسیلگنا  یـسراف و  نابز  هب  هک  تسا ،  یبرع  نابز  هب  نآرق 
کمک اب  ار  میرک  نآرق  تاـیآ  هک  تسنیا  میظع  رثا  نیا  رد  همـالع  هبذاـجرپ  مهم و  شور  تسا .  هتفرگ  رارق  ناناملـسم  ریغ  ناناملـسم و 
دیهـش داتـسا  تسا .  هتـسج  ناوارف  هرهب  یفـسلف  یلقع و  دـعاوق  زا  ینامـسآ  باـتک  نیا  فراـعم  نییبت  يارب  هدرک و  ریـسفت  رگید  تاـیآ 

 ، تسا هدش  هتـشون  دیجم  نآرق  يارب  نونکات  هک  تسا ،  يریـسافت  نیرتهب  زا  یکی  نازیملا ،  ریـسفت  باتک  دیوگیم :  يرهطم ،  یـضترم 
همالع تسا .  ریـسفت  نیمه  هدـش ،  هتـشون  ینـس  هعیـش و  ناـیم  رد  زورما  اـت  مالـسا  ردـص  زا  هک  يریـسفت  نیرتهب  منک  اـعدا  مناوتیم  نم 
همطاـف راوـج  رد  و  تفگ ،  دورد  هب  ار  یگدـنز  مق  رد  تشاد  لاـس  کـی  داتـشه و  هک  یلاـح  رد  نابآ 1360  مراهچ  تسیب و  یئاـبطابط 

رذآ 1368? .  هرامش 9 ،  ملع ،  رون  هلجم  دیدرگ - .  نوفدم  ع )  ) هموصعم
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 . دوـشگ ناـهج  هب  مشچ  ناتـسدرا ،  هراوز ))  )) عـباوت زا  اتـسور  کـی  رد  یـسمش ،  يرجه  لاس 1280  رد  یئابطابط  طیحم  دـمحم  دـیس 
رد یکدوک  ياهزور  نامه  رد  دمحم  دیس  دوب .  هطورشم  بالقنا  دوخ و  نامز  یـسایس  ياهنایرج  هب  هاگآ  هاوخیدازآ و  یناحور  شردپ 

هـسردم رد  تفر و  ناهفـصا  هب  دـعب  دـناوخ ،  ار  یبرع  یـسراف و  تامدـقم  هراوز ،  ناـخ )) یلعفطل   )) هسردـم و  نسح )) جاـح   )) بتکم
(( تاداـس  )) یئادـتبا هسردـم  رد  ملعم  ناونع  هب  دومن و  تعجارم  هراوز  هب  دـعب  یتدـم  داد ،  همادا  دوـخ  تالیـصحت  هب  نارگ )) هساـک  ))
رد دوخ  تالیـصحت  همادا  يارب  دومن و  تمیزع  نارهت  هب  یئاـبطابط  طـیحم  هک  دوـب ،  لاس 1302  تشهبیدرا  دیدرگ .  سیردـت  لوغـشم 

ملپید تفایرد  هب  قفوم  دـعب  لاس  کـی  دـش ،  هتفریذـپ  هطـسوتم  موس  سـالک  رد  درک و  تکرـش  نونفلاراد ))  )) هسردـم يدورو  ناـحتما 
 . دش لیصحتلا  غراف  قوقح  هسردم  زا  یسمش  لاس 1305  رد  درک و  لابند  نارهت  قوقح  هسردم  رد  ار  دوخ  تالیصحت  سپـس  دیدرگ ، 

هـسردم رد  سیردـت  رهـشمرخ ،  و  زاوها ،  ناتـسریبد  تیریدـم  ياهتمـس  رد  دوخ ،  بیـشن  زارف و  رپ  یگدـنز  لوط  رد  یئاـبطابط  طـیحم 
تیریدم یقیـسوم ،  هلجم  یتسرپرـس  شرورپ ،  شزومآ و  هلجم  تیریدم  یقیـسوم ،  یلاع  ناتـسرنه  یتامدـقم و  يارـسشناد  نونفلاراد ، 

 ، شرورپ شزوـمآ و  ترازو  سرزاـب  ناـنبل ،  هیروـس و  قارع ،  رد  یگنهرف  یگدـنیامن  دــنه ،  رد  ناریا  یگنهرف  نزیار  طـیحم ،  هـلجم 
 . تشاد تیلاـعف  ناریا ،  بدا  ناـبز و  ناتـسگنهرف  رد  تیوضع  و  لاـس ،  هدزون  تدـم  هب  شناد )) ياـهزرم   )) یئویدار هماـنرب  یتسرپرس 
(( مالـسا نیدـهاجم   )) نابایخ رد  یعبرم  رتم  تسیود  هناخ  کـی  رد  رمع  ماـمت  رد  دوب ،  تعاـنق  شـالت و  رهظم  یئاـبطابط  طـیحم  داتـسا 
 ، دیـسر يرکف  یقیقحت و  یملع ،  يالاب  تاجرد  هب  راکتـشپ ،  تمحز و  جنر و  اب  هک  دوب  یلـسن  راگدای  وا  درک .  یگدـنز  نارهت  بونج 

تـسناوت قیقحت  هعلاطم و  نتخومآ و  هب  نامیا  قشع و  راشرـس و  شوه  هیاس  رد  دوب .  سونأم  باـتک  اـب  هراومه  هتخومآ و  دوخ  درم  يو 
هک دشابیم ،  یقیقحت  يداقتنا و  یبدا ،  یملع ،  هلاقم  هلاسر و  لماش 1500  وا  ياهبنارگ  راثآ  دیامن .  بدا  ملع و  هب  ياهدنزرا  تامدـخ 
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نیا رب  هوالع  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  هدـنیآ ،  باتک و  يامنهار  امغی ،  طیحم ،  رهم ،  تیبرت ،  میلعت و  ناغمرا ،  ياههلجم  رد  اـهنآ  رتشیب 
رب همدقم  یسودرف ،  يدابآ و  دسا  نیدلا  لامج  دیـس  هب  طوبرم  تالاقم  هعومجم  دشابیم ،  تیب  رازه  نیدنچ  رب  غلاب  شراعـشا  هعومجم 
(( یمایخ مایخ و   )) ناونع تحت  ناریا ،  رد  تاعوبطم  یلیلحت  خیرات  يدعـس و  ناتـسلگ  ياهراوز و  رمجم  ناوید  رب  همدقم  ظفاح ،  ناوید 

جراخ لخاد و  رد  یقیقحت ،  یملع و  رانیمـس  هرگنک و  سنارفنک ،  اـههد  رد  داتـسا  تسا .  هدـنام  راـگدای  هب  یئاـبطابط  طـیحم  داتـسا  زا 
لئان اههاگـشناد  اهنامزاس و  يوس  زا  يداـیز ،  ياـهراختفا  زئاوج و  تفاـیرد  هب  شاهدـنزرا ،  تامدـخ  ساـپ  هب  تشاد و  تکرـش  روشک 

رد وا  درب .  ماـن  ناوتیم  ار  یلم  راـثآ  هزیاـج  نیتسخن  یتشهب و  دیهـش  هاگـشناد  زا  يراـختفا  يارتـکد  هجرد  تفاـیرد  هلمج  زا  دـیدرگ ، 
ات تشاد ،  لماک  هطاحا  یبرع ،  یسیلگنا و  هسنارف ،  ياهنابز  رعش ،  هفسلف ،  خیرات ،  گنهرف و  یـسانشتغل ،  وحن ،  فرـص ،  ياههتـشر 

مین هس و  زا  شیب  یئابطابط ،  طیحم  داتسا  دناهداد .  بقل  نیمز  ناریا  گنهرف  بدا و  خاک  زا  ینوتس  ار ،  یئابطابط  طیحم  داتـسا  هک  اجنآ 
هلاس دون  رمع  نرق  عبر  هس  زا  شیب  وا  دـشیمن .  ادـج  نآ  زا  هاگچیه  هک  دوب  باتک  وا  داتـسا  رمع  مامت  رد  هکلب  تفرن ،  هسردـم  هب  لاـس 

 ، هعماج گنهرف و  هب  تمدخ  رسارس  کین و  مان  اب  دادرم 1371  ماجنارس 27  دینارذگ و  فیلأت  قیقحت و  سیردت ،  لیـصحت ،  هب  ار  دوخ 
تاعالطا همانزور  دـیمرآ - .  كاخ  شوغآ  رد  ير ،  رهـش  هیوباب )) نبا   )) يوربور لرغط )) جرب   )) راـنک رد  تسب و  ورف  ناـهج  زا  مشچ 

دادرم 1372? .   27

یباسح دومحم  روسفورپ   - 42

اب هارمه  هک  دوب ،  هلاس  راهچ  دومحم  دندوب .  شرفت  لها  شردام  ردـپ و  دـش ،  دـلوتم  نارهت  رد  یـسمش  لاس 1281  رد  یباسح  دومحم 
تمیزع توریب  هب  دـعب  لاس  کی  قشمد و  هب  لاس  ود  زا  سپ  تفر و  دادـغب  هب  دوب ،  دادـغب  رد  ناریا  ریفـس  هک  شگرزب  ردـپ  هداوناـخ و 

دوب هتشذگن  هام  دنچ  زونه  دش ،  لیصحت  لوغشم  دومن و  مان  تبث  توریب  يوسنارف  يزور  هنابـش  هسردم  رد  یگلاس  تفه  نس  رد  درک . 
هـسردم رد  یئاهنت  هب  شگرزب ،  ردارب  دومحم و  هک  دـش ،  نیا  رب  رارق  دیـسر و  نایاپ  هب  توریب ،  رد  شگرزبردـپ  تیرومأم  ناـمز  هک  ، 

زا ردام  هک  دش ،  ببس  ناشردام  یباتیب  توریب ،  كرت  ماگنه  اما  دنهد ،  همادا  ار  دوخ  تالیصحت  دننامب و  توریب  يوسنارف  يزور  هنابش 
و دومحم )  ندوب  یناریا  ناملـسم و  ینعی   ) نازومآشناد ریاس  اب  توافتم  تیلم  بهذـم و  نتـشاد  دـنامب .  توریب  رد  دوش و  هدایپ  یتشک 

یبرع هسنارف و  نابز  دومحم  لاس ،  کی  تشذگ  زا  سپ  اما  دش ،  نیرفآ  لکشم  وا  لیـصحت  لوا  لاس  رد  یبرع ،  هسنارف و  نابز  نتـشادن 
دش هسردم  لوا  درگاش  مود ،  لاس  رد  هک  يروط  هب  داد ،  ناشن  ار  دوخ  راشرس  دادعتـسا  مه ،  رگید  سورد  رد  تفرگ و  ارف  یبوخ  هب  ار 

 ، دوب وا  لصالا  يوسنارف  ياهیدرگاشمه  تارمن  زا  رتالاب  هسنارف ،  نابز  رد  دومحم  ياههرمن  هکنیا  هجوت  بلاج  درک .  تفاـیرد  هزیاـج  و 
هدزناپ نس  رد  دیدرگ .  نازومآشناد  ناملعم و  دزنابز  دومحم ،  عضو  هک  یئاج  ات  تشاد ،  همادا  زین  دعب  ياهلاس  رد  یسرد ،  يرترب  نیا 

 ، لزنم رد  دومحم  دش و  لیطعت  توریب  يوسنارف  هسردم  لوا ،  یناهج  گنج  عورش  اب  اما  درک ،  زاغآ  ار  هطـسوتم  هرود  شزومآ  یگلاس 
باتک یـسراف ،  نابز  شزومآ  اب  دومحم  تخومآ .  وا  هب  ار  یـسراف  نابز  شردام ،  نینچمه  تفرگیم و  سرد  یـصوصخ  ملعم  کی  زا 

ياهزادنا هب  دومحم  هظفاح  دادعتـسا و  دومن .  هعلاطم  ار  نآرق  یناهارف و  ماقم  مئاق  تأشنم  ظفاح و  تایلزغ  يدعـس ،  ناتـسوب  ناتـسلگ و 
تشاد لاس  هدزیس  وا  تفرگ .  دای  یبوخ  هب  ار  یناملآ  نابز  هسنارف ، )) یناملآ   )) گنهرف باتک  هعلاطم  اب  ناتسبات ،  کی  رد  هک  دوب  يوق 

 . دندرک مان  تبث  یئادتبا  لوا  سالک  رد  ار  وا  یـسیلگنا ،  نابز  هب  یئانـشآ  مدـع  تلع  هب  اما  دـش ،  توریب  یئاکیرمآ  هسردـم  دراو  هک  ، 
مجنپ سالک  هب  لوا  سالک  زا  هجیتن  رد  درک و  تکرـش  هسردـم  یمومع  تاـناحتما  رد  تفرگ و  ارف  ار  یـسیلگنا  ناـبز  يدوز  هب  دومحم 

لیصحت لوغشم  درک و  مان  تبث  توریب  یئاکیرمآ  جلاک  رد  سپس  دش ،  لوا  درگاش  تشاذگ و  رـس  تشپ  ار  مجنپ  سالک  تفای ،  ءاقترا 
هب اهنآ  يداصتقا  یلام و  عضو  هجیتن  رد  دش ،  عطق  یلئالد  ربانب  دنداتـسرفیم ،  شاهداوناخ  دومحم و  يارب  ناریا  زا  هک  یلوپ  اما  دیدرگ . 

یلو درک ،  هرادا  ار  شنادـنزرف  دوخ و  یگدـنز  لزنم ،  یتمیق  مزاول  دوخ و  تالآ  رویز  شورف  اـب  یتدـم  اـت  شرداـم  دـیئارگ .  یکیراـت 
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ترافس مدختسم  هک  دیسر ،  یئاج  هب  راک  دش .  رامیب  تخس  درک و  هتکس  یتحاران  زا  ردام  دیـسر و  نایاپ  هب  زین  دمآرد  عبنم  نیا  مکمک 
ار نانآ  یگدـنز  ياههنیزه  تسناوتیمن  زیچان  کمک  نیا  اما  تشاذـگیم ،  اهنآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  قوقح  زا  یـشخب  توریب ،  رد  ناریا 
نآ زا  تایح  همادا  يارب  دنیامن و  يروآ  عمج  کشخ  نان  دندوب ،  روبجم  هک  دنتفرگ  رارق  یطئارـش  رد  شردارب  دومحم و  دـیامن .  نیمأت 

سرد رب  هوالع  تشاذگرس و  تشپ  تیقفوم  اب  ار  دوخ  یلیصحت  ياهلاس  دومحم  اسرف ،  تقاط  تالکشم  نیا  مغریلع  اما  دننک ،  هدافتـسا 
يوسنارف یسدنهم  هسردم  رد  لوا ،  یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  دیدرگ .  انش  یبرم  تشاد و  تیلاعف  مه  یشزرو  فلتخم  ياههتشر  رد  ، 

هار هسـسؤم  کی  رد  تمدخ  یـشک و  هشقن  اب  ناتـسبات ،  مایا  رد  دومن .  لابند  هسردـم  نآ  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  درک و  مان  تبث  توریب 
هاگـشناد هب  سپـس  درک ،  تفایرد  یـسدنهم  ملپید  لاس  هس  زا  سپ  دومنیم و  نیمأت  ار  لاس  لوط  لیـصحت  یگدنز و  ياههنیزه  يزاس ، 

 ، یـضایر خـیرات ،  ياههتـشر  رد  سناسیل  ذـخا  اب  لاس  راهچ  زا  سپ  تشگزاب و  دوب  هتـشاذگ  مامتان  ار  نآ  رد  لیـصحت  هک  یئاکیرمآ ، 
اب دش و  لیـصحت  لوغـشم  قرب  هدکـشناد  رد  تفر و  هسنارف  هب  توریب  زا  دومحم  دیدرگ .  لیـصحتلا  غراف  یـسانشرتخا  یـسانشتسیز و 
اب دشن و  ءاضرا  شراشرس  دادعتسا  واکجنک و  حور  اما  دش ،  راک  هب  لوغشم  هسنارف  يرسارس  نهآ  هار  رد  قرب ،  یـسدنهم  ملپید  تفایرد 
رد تفاـی و  هار  هسنارف  نبروـس  هاگـشناد  هب  دوـمحم  تفرگ ،  وا  زا  يرباـف ))  )) روـسفورپ هک  يراوـشد  ناـحتما  رد  يریگمـشچ  تیقفوـم 

دومحم يارب  نارهت  زا  هک  یلوپ  کیزیف ،  يارتکد  رد  لیـصحت  عورـش  اب  نامزمه  داد .  همادا  ار  دوخ  تالیـصحت  کـیزیف  هتـشر  يارتکد 
یگدـننار اب  ات  دـیامن ،  یگدـننار  نتخومآ  هب  مادـقا  دومحم  هک  دـش  ببـس  يداصتقا  راشف  یتسدـگنت و  دـیدرگ ،  عطق  دـشیم ،  لاـسرا 

سیراپ هب  دومن و  تفایرد  دومحم  يارب  ماو  یغلبم  درک و  وگتفگ  ناریا  هار  ترازو  اب  نارهت  رد  شردارب  اما  دـنک ،  شاعم  رارما  یـسکات 
اب ار  کیزیف  يارتکد  وا  هک  دیـشکن  یلوط  ددرگ .  مادختـسا  هار  ترازو  رد  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  دش ،  دهعتم  وا  لباقم  رد  داتـسرف و 

نیون و کیزیف  ردـپ  یباسح ،  دومحم  رتکد  دـش .  راک  هب  لوغـشم  هار  ترازو  رد  دومن و  تعجارم  ناریا  هب  درک و  تفایرد  زاـتمم  هجرد 
 ، دوب موب  زرم و  نیا  صوصخب  ناهج و  حطـس  رد  شناد  هدیزگرب  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  زا  یکی  ناریا ،  رد  دیدج  مولع  كانبات  هرهچ 
ار مهـس  نیرتهدـمع  ناریا ،  هب  دـیدج  مولع  لاقتنا  رد  وا  دومن .  روشک  هب  یگنهرف  یملع و  دنمـشزرا  تامدـخ  لاس  تصـش  زا  شیب  هک 

یتاقیقحت زکرم  اههد  راذگناینب  نیملعملاراد و  نیلوا  هاگشناد و  نیلوا  یناب  یباسح  رتکد  تسین .  یـسک  چیه  اب  هسیاقم  لباق  هک  تشاد ، 
نیرق یباسح  رتکد  مان  اب  ناریا ،  رد  هاگشناد  سیسأت  یهاگشناد و  کیزیف  شزومآ  هچخیرات  رد  هک  يروط  هب  دوب ،  ناریا  رد  یشهوژپ  و 

ياهظحل دوبن  رضاح  یطئارش  ره  رد  هک  يروط  هب  درکیم ،  وزرآ  ار  روشک  نیا  یملع  یئافوکـش  دوب ،  ناریا  يزارفارـس  قشاع  وا  تسا . 
یسدنهم  1 درب :  مان  ناوتیم  لیذ  حرـش  هب  ار ،  ناریا  رد  یباسح  دومحم  روسفورپ  تامدخ  لغاشم و  زا  یخرب  دـنامب .  رود  شروشک  زا 

هار یناـمتخاس  هشقن  نیلوا  میـسرت   - 3 اج .  نآ  رد  سیردـت  هار و  ترازو  یـسدنهم  هسردـم  سیـسأت   2 يربارت .  هار و  ترازو  رد  هار 
5 اج .  نآ  رد  سیردت  و  یلاع )  يارسشناد   ) نیملعملا راد  سیـسأت   4 هگنل .  ردنب  ات  رهشوب  زا  سراف  جیلخ  ردانب  نایم  يرـسارس  یلحاس 

نیلوا سیـسأت  رد  يراکمه   7 ناریا .  رد  يژوـلویدار  هاگتـسد  نیلوا  يزادـنا  هار  بصن و   6 ناریا .  رد  یـسانشاوه  هاگتـسیا  نیلوا  داجیا 
سیسأت  11 نارهت .  هاگشناد  سیسأت   10 هاگشناد .  نوناق  نتشون   9 ناریا .  رد  یملع  ینیزگ  هژاو  زاـغآ   8 روشک .  یصوصخ  ناتسرامیب 

 ، دی علخ  رد  تیرومأم   13 نآ .  سیردت  تسایر و  لوبق  مولع و  هدکشناد  سیـسأت   12 نآ .  سیردت  تسایر و  يدصت  ینف و  هدکـشناد 
14 ناریا .  تفن  یلم  تکرـش  لماع  تیریدم  هریدم و  تأیه  تسایر  نیلوا  يدصت  قدـصم و  رتکد  تلود  رد  یـسیلگنا  تفن  تکرـش  زا 

نیگنن دادرارق  حرط  اب  تفلاـخم   - 16 روشک .  رد  يریاشع  سرادم  يراذـگ  هیاپ   15 قدصم .  رتکد  تلود  رد  گنهرف  ترازو  يدـصت 
نیلوا سیسأت   18 یلم .  ياروش  سلجم  رد  وتنس  تیوضع  رد  ناریا ،  تلود  دادرارق  اب  تفلاخم   17 یلم .  ياروش  سلجم  رد  مویسرسنک 

رد درادناتـسا  نوناق  نیودت   20 نادمه .  دابآدسا  تارباخم  زکرم  يراذـگ  هیاپ  رد  تکرـش   19 زاریـش .  رد  اههراوهام  بیقعت  هناخدصر 
23 نارهت .  هاگشناد  رد  یمتا  روتکآر  تاقیقحت و  زکرم  يراذگ  هیاپ   22 نارهت .  هاگشناد  رد  کیزیفوئژ  هسسؤم  يراذگ  هیاپ   21 ناریا . 

فلتخم ياـههنیمز  رد  ناوارف ،  ياـههلاسر  تـالاقم و  ياراد  یباـسح  دوـمحم  روـسفورپ  ناریا .  یقیـسوم  نمجنا  سیـسأت  رد  يراـکمه 
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5 نتوین .  یمومع  هبذاج  نوناق  رییغت  داهنـشیپ   4 هدام .  تیهام   3 جاوما .  ریسفت  کیرتکلاوتف 2  ياهولس  تیساسح   1 دننام :  دـشابیم ، 
یئاناوت  - 9 مولع .  رد  یسراف  ياههژاو  زا  هدافتسا  مولع و  رد  یناریا  ياهمان   8 اههار .   7 هدرتسگ .  تیاهنیب  هرذ  لدم   6 هتسویپ .  تارذ 

پاچ هب  ناهج  ناریا و  ربتعم  یملع  تالجم  رد  وا  ياههلاسر  تالاقم و  بلغا  ناتـساب .  ناریا  هفـسلف  دـیدج و  کیزیف   10 یسراف .  نابز 
 ، اـیند یملع  زکارم  لـفاحم و  رثـکا  رد  تـشاد و  تیوـضع  ناـهج  يـالاب  حطـس  یملع  ياـهنمجنا  رد  یباـسح  روـسفورپ  تـسا .  هدیـسر 

ناهج لاـس 1990  درم  يادـیدناک  ناونع  هب  اـکیرمآ ،  رد  یملع  زکرم  کـی  يوس  زا  یباـسح  روـسفورپ  درک .  هئارا  یملع  ياهـسنارفنک 
مان اب  رـصاعم ،  هتـسجرب  نادکیزیف  یباسح ،  دومحم  روسفورپ  هرامش 21 ? .  هام 1369 ،  يد  یملع ،  تاعالطا  تسا - .  هدـش  باـختنا 

یسمش رویرهش 1371  مهدزاود  شالت ،  ششوک و  هلاس  دون  رمع  کی  زا  سپ  یگنهرف ،  یملع و  راثآ  همه  نیا  نتـشاذگ  ياجب  کین و 
ص 57? .  هرامش 7 ،  هامرهم 1371 ،  یگنهرف ،  ناهیک  تفگ - .  دورد  هب  ار  دوخ  راب  رپ  یگدـنز  ونژ ،  هاگـشناد  ناتـسرامیب  رد  يرمق 
نیز وت  یبای  افـش  ات  نک - -  ربص  ردارب  يا  تسا ،  جنگ  ربص  جرفلا  حاتفم  ربص  ناک  دـش ،  فشک  جرح - -  رد  يدـنچ  دوب  هدرک  ربص 
رکـش وا  رب  دمآ ،  خلت  ربص  تسا - -  ربهر  رـس ،  ره  فشک  يوس  ربص  ص 4 ? .  لوا ،  رتفد  ص 248 ،  موس ،  رتفد  يونثم   - نهک جـنر 

رپ دهد ،  نیریش  هویم  تبقاع - -  نکیل  و  دمآ ،  خلت  ربص  ربص  هب  اما  متفای  یجنگ  تفگ  ردص - -  هب  ات  شدیـشکیم  ناسرپ  سرپ  تسا 
ص 4? .  لوا ،  رتفد  ص 248 ،  موس ،  رتفد  يونثم  تعفنم - . 
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لوط رد  هک  نانبل ،  بونج  رد  عقاو  لماع  لـبج  عباوت  زا  عبج ))   )) ياتـسور رد  دوب ،  يرمق  لاس 959  ناضمر  كرابم  هاـم  متفه  تسیب و 
يراذـگمان نسح  ار  وا  هک  تشاذـگ ،  دوجو  هصرع  هب  اپ  یکدوک  یناث  دیهـش  هداوناخ  رد  هدوب ،  زیخ  هعیـش  رورپ و  ملاـع  یلحم  خـیرات 

يدارفا دودعم  زا  دوب و  روهـشم  تمارک  قیقحت و  دهز ،  لضف ،  ملع ،  رد  دوب و  ردـقیلاع  یمیعز  گرزب و  يدنمـشناد  شردـپ  دـندرک . 
رب ار  یگرزب  مغ  ریدقت  تسد  دنارذگیم ،  ار  تیلوفط  نارود  زونه  هک  یلاح  رد  دوب .  هدرک  ادیپ  یئادـخ  قالخا  هک  دـشیم ،  بوسحم 

مغریلع اریز  دوـب ،  يو  یملع  تکرح  يارب  یفطع  هطقن  هیامرـس و  وا  يارب  ردـپ  تداهـش  دیـسر .  تداهـش  هب  شردـپ  درک و  لـیمحت  وا 
شدیهش ردپ  نادرگاش  زا  وا  درک .  زاغآ  ار  شناد  ملع و  بسک  هار  رد  ششوک  شالت و  ردپ ،  تداهـش  لاس  نامه  رد  يردپیب ،  هودنا 

هب هک  شاهدازرهاوخ  اب  هارمه  سپـس  دـیناسر ،  نایاپ  هب  عبج ))  )) ياتـسور رد  ار  یتامدـقم  سورد  دروآ ،  لمع  هب  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  ، 
قطنم لوصا ،  هقف ،  نتفرگ  ارف  اب  درک و  لابند  ار  دوخ  تالیـصحت  دومن و  تمیزع  فرـشا  فجن  هب  تسا ،  فورعم  (( كرادم بحاص  ))

تراـهم بسک  مولع و  يریگداـی  تعرـس  تفاـی .  تسد  یئـالاب  یملع  تیعقوم  هب  فرـشا ،  فجن  هیملع  هزوـح  ءاـملع  دزن  تایـضایر  و 
همه نآ  بسک  ناگرزب ،  ءاملع و  هک  يروط  هب  درک ،  بجعتم  ار  نادنمشناد  نیققحم و  مامت  مولع ،  فلتخم  ياههتـشر  رد  وا  ریگمـشچ 

 ، یبهذم یملع و  ياهتفرشیپ  رب  هوالع  ینابر  ملاع  نیا  دننادیم .  يدنوادخ  تایانع  زا  یشان  ار  یگتسراو  صـصخت و  رحبت ،  لئاضف ، 
يرجه لاس 993  رد  ملاعم  بحاص  تشاد و  یئالوط  دی  زین  بدا  رعش و  رد  دوب و  رادروخرب  یسیون  شوخ  رد  یـصاخ  هقیلـس  قوذ و  زا 

هب ار  یگرزب  نادنمشناد  تخادرپ و  ینید  مولع  بالط  تیبرت  فیلأت و  سیردت و  هب  عبج  ياتـسور  رد  تشگزاب و  دوخ  هاگداز  هب  يرمق 
دینارذگیم ادخ  قلخ  اب  ار  زور  دوب و  سونأم  یلاعت  قح  اب  حیبست  تدابع و  رافغتسا ،  تاجانم ،  ار  بش  وا  داد .  لیوحت  یمالـسا  هعماج 

نامز اب  نراقم  ملاعم ،  بحاص  تماعز  یملع و  رـصع  تشاد .  لاغتـشا  مدرم  ياهیدنمزاین  عفر  تالکـشم و  لح  داشرا ،  سیردـت ،  هب  و 
 ، ملاعم بحاص  اما  دادیم ،  ناشن  ینید  نادنمـشناد  ءاملع و  هب  دـنمقالع  ار  دوخ  سابع  هاش  هکنیا  اب  دوب ،  يوفـص  سابع  هاـش  تموکح 
هب تافیلأت  تاقیقحت و  هار  رد  گرزب  دنمـشناد  نیا  راکتـشپ  هقالع و  درک .  زیهرپ  راک  نیا  زا  دیامن و  تاقالم  سابع  هاش  اب  دـشن  رـضاح 
هب وا  زا  فلتخم  ياههنیمز  رد  دیفم  رثا  تسیب  زا  زواجتم  دومن .  توف  نیدلا )) ملاعم   )) باتک فیلأت  نتشون و  نیح  رد  هک  دوب ،  ياهزادنا 
رد باتک ،  نیا  يالاو  تیمها  لیلد  هب  تسوا و  راثآ  نیرتشزرا  رپ  زا  نیدهتجملاذالم )) نیدـلا و  ملاعم   )) باتک هک  تسا ،  هدـنام  ياج 
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نادنمـشناد ءاملع و  هدافتـسا  عجرم  باتک ،  نیا  تسا .  هدـیدرگ  فورعم  ملاعم )) بحاص   )) هب يو  یبهذـم ،  یملع و  لـفاحم  عماـجم و 
سیردـت اـهروشک  ریاـس  ناتـسناغفا و  ناتـسودنه ،  قارع ،  ناریا ،  رد  هعیـش  هیملع  ياـههزوح  رد  هک  تسا  يداـمتم  ناـیلاس  دـشابیم و 

ناـمه رد  درک و  بورغ  دوـخ  نطوـم  رد  یگلاـس ،  ود  هاـجنپ و  نس  رد  يرمق  يرجه  لاـس 1011  رد  نازورف  دیـشروخ  نیا  ددرگیم . 
ص 101? .  هیوضرلا ،  دئاوف   ، 1372  / 8 4 و 8 /  ناهیک ،  همانزور  دیدرگ - .  نفد  عبج ))  )) ياتسور

یسلجم همالع   - 44

هک یلاـح  رد  دوشگ .  ناـهج  هب  هدـید  ناهفـصا  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1037  ناضمر  كرابم  هام  رد  یـسلجم  رقاـب  دـمحم  همـالع 
رمتسم و ششوک  شالت و  نینچمه  ناشخرد و  دادعتسا  شوه و  نتـشاد  اب  درک و  زاغآ  ار  شناد  ملع و  لیـصحت  دوب ،  هلاس  هس  یکدوک 

يارب شراب  رپ  رمع  نایاپ  ات  یکدوک  نارود  زا  یـسلجم  همـالع  دیـسر .  داـهتجا  هجرد  هب  یگلاـس  هدزاود  نس  رد  یفـصولا ،  دـئاز  ریگیپ 
ناقاتشم لیس  هک  يروط  هب  دوب ،  رادروخرب  یعیسو  يوتحم و  رپ  هیملع  هزوح  زا  وا  دیزرون .  یتسس  تلفغ و  ياهظحل  مالسا ،  هب  تمدخ 

نیا يراـتفر  یقـالخا و  تایـصوصخ  دـندشیم .  ریزارـس  هیملع  هزوـح  نیا  يوـس  هب  یمالـسا ،  فـلتخم  ياهنیمزرـس  زا  شناد ،  مـلع و 
 . دادیم ماجنا  تبرق  دصق  اب  ار  يراک  ره  دوب و  ادـخ  دای  هب  هراومه   1 درک :  هصالخ  لیذ  تاکن  رد  ناوتیم  ار  یملع  گرزب  تیـصخش 

يدـج ار  نانآ  هب  لـسوت  و  ع )  ) راـهطا همئا  ننـس  ظـفح   3 تشاد .  تاـعامج  هعمج و  زاـمن  دـننام  يداـبع ،  عماـجم  هب  یـصاخ  هجوـت   2
اراد نیع  رد  راقو ،  لالج و   6 دوب .  وا  یگدنز  شور  یتسیز ،  هداس   5 دادیم .  همادا  رمتسم  روط  هب  ار  دیجم  نآرق  توالت   4 تفرگیم . 

زا زگره  ار  روما  رد  يرادیاپ  تماقتـسا و  يراکادـف و  شـشوک ،  شالت ،   7 دوب .  وا  یگدـنز  مسر  هار و  وکین ،  قـالخا  عضاوت و  ندوـب 
 ، یتازرابم يداقتعا ،  یعامتجا ،  لغاشم  رب  هوالع  وا  درک .  هئارا  یمالسا  هعماج  هب  يدنمـشزرا  تامدخ  ینابر  ملاع  نیا  دادیمن .  تسد 

ذوفن دوب ،  هدیدرگ  حرطم  عیشت  طاسب  ندیچرب  فده  اب  هک  هیفوص ، ))  )) یفارحنا کلـسم  ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  هیوفـص ،  ناهاشداپ  رد 
تافیلأت تشاد و  هدرتسگ  حطـس  رد  ار  ینید  ءاملع  شزومآ  تیبرت و  دادیم ،  ماجنا  داسف  رهاظم  هنوگ  ره  اب  يدج  هزرابم  تشاد و  دایز 
نازورف یعمش  لثم  یسلجم ،  همالع  راثآ  زا  کی  ره  ددرگیم ،  باتک  داتفه  رب  غلاب  اهنآ  دادعت  هک  تشاذگ ،  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوارف 

هژیو هب  تقیقح ،  ناگنـشت  ناج  قامعا  رد  ار  یملع  نادـیواج  تاـیح  حور و  هک  تسا  يزارد  ناـیلاس  هتفرگ و  رارق  نادنمـشیدنا  هار  ارف 
 : تسا رارق  نیدب  اهنآ  نیرتمهم  هک  هتشون ،  یثیدح  یملع و  مهم  باتک  جنپ  تسیب و  یـسلجم ،  رقاب  دمحم  همالع  دمدیم .  هعیـش  ءاملع 
 . دلج رد 16  یسوط ،  خیش  بیذهت ))  )) باتک حرش  رابخالا ،  ذالم  دلج 2  رد 28  ینیلک  همالع  یفاک ))  )) باتک حرش  لوقعلا ،  ةآرم   - 1

همجرت  8 نیقیلا .  قح   7 نویعلا .  ءالج   6 یسراف .  هب  ةایحلا ،  نیع   5 یسراف .  هب  نیقتملا ،  ۀیلح   4 دلج .  رد 3  یسراف  هب  بولقلا ،  ةایح   3
باتک نیا  درک ،  هراشا  راونالاراحب ))   )) باتک هب  ناوتیم  یسلجم  همالع  فورعم  روهـشم و  راثآ  زا   10 رئازلا .  ۀفحت   9 لضفم .  دیحوت 

دراد هحفـص  دصناپ  ابیرقت  نآ  دلج  ره  هک  باتک  دلج  هد  دصکی و  رد  دـیدج  پاچ  دـیدجت  رد  نیودـت و  میدـق  دـلج  جـنپ  تسیب و  رد 
 ، تمکح مالک ،  خـیرات ،  هیارد ،  قـالخا ،  هقف ،  لوصا ،  ریـسفت ،  زا  یئاـهبنارگ  هعومجم  باـتک ،  نیا  تسا .  هدـیدرگ  رـشتنم  میظنت و 

تاقیقحت زکرم  رد  راونالاراحب ))  )) باتک تاعوضوم  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دشابیم .  موجن و . . .  تایبدا و  تغل ،  بط ،  هفـسلف ، 
کناـب رد  تسا و  هدـمآ  رد  يرتویپماـک  تروـص  هب  دراد ،  تیلاـعف  يربـهر  مظعم  ماـقم  رظن  تحت  هک  مـق ،  یمالـسا  موـلع  يرتویپماـک 

متفه تسیب و  رد  رگـشالت  دهاجم و  ملاع  نیا  ماجنارـس  ددرگیم .  هئارا  نادنمـشناد  نیققحم و  مومع  هدافتـسا  يارب  زکرم  نیا  تاعالطا 
هدرپس كاخ  هب  ناهفـصا  عماج  دجـسم  رد  تفگ و  تایح  دورد  هب  یگلاس  هس  داـتفه و  نس  رد  يرمق و  يرجه  لاس 1111  ناضمر  هام 

 . ? یسلجم رقاب  دمحم  ریبک ،  همالع  هماندای  ص 415 ،  هیوضرلا ،  دئاوف  دش - . 
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تشاد و یصاخ  هولج  شناگتسب  هداوناخ و  عمج  رد  یکدوک  زا  وا  دمآ ،  ایند  هب  ناهفـصا  رد  یـسمش  لاس 1265  رد  نیما  ترصن  مناخ 
يارب شردپ  درک .  زاغآ  ار  نآرق  يریگارف  مولع و  لیـصحت  هک  تشادـن  رتشیب  لاس  راهچ  دوب .  نایامن  شیامیـس  رد  یگرزب  غوبن و  راثآ 

 ، دوب ارگ  لقع  وا  تفگیمن .  نخس  هعلاطم  نودب  تشاد و  رگـشواک  یحور  نیما  مناخ  تفرگ .  یـصوصخ  ملعم  وا  یلیـصحت  تفرـشیپ 
رد هکنیا  اب  درکیم .  يرود  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  تشاد و  تیمکاح  شفطاوع  اهراتفر و  اهیریگ ،  عضوم  رب  هشیدـنا  لـقع و  ینعی 

هنابش شالت  راکتشپ و  اب  تشاد و  يراشرس  دادعتسا  درکن ،  اهر  ار  لیصحت  اما  تسب ،  جاودزا  دنویپ  شیومع  رـسپ  اب  یگلاس  هدزناپ  نس 
هلمج زا  دـیامن ،  تفایرد  داهتجا  هزاجا  گرزب  ءاملع  زا  یناوج ،  نس  رد  تسناوت  تالکـشم ،  ربارب  رد  يرابدرب  راوتـسا و  هدارا  يزور ، 

یملع و ياهتیـصخش  ناگرزب و  درک .  تفایرد  داهتجا  تیاور و  هزاـجا  مق ،  هیملع  هزوح  سـسؤم  يریاـح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  زا 
زا دنتخادرپیم ،  یملع  ياهوگتفگ  هرکاذـم و  هب  وا  اب  دندیـسریم و  شروضح  هب  ای  دنتـشاد ،  طابترا  وا  اب  فانکا  فارطا و  زا  یگنهرف 

همالع يرفعج و  یقت  دمحم  داتسا  هتسجرب ،  فوسلیف  گرزب و  رسفم  یئابطابط  نیـسح  دمحم  دیـس  همالع  یئامرف  فیرـشت  اهنآ ،  هلمج 
دنمـشزرا و مناخ  نیا  دنتـشاد .  طابترا  وا  اب  هبتاکم  يروضح و  تاقالم  اب  هک  دوب ،  ریدغلا ))  )) فورعم باتک  فلؤم  ینیما  نیـسحلادبع 
زا مادـک  ره  هک  تشاذـگ ،  راگدای  هب  دوخ  زا  ناوناب  يارب  هیمطاف  بتکم  دـننام :  یئاـهبنارگ  عونتم و  راـثآ  شراـبرپ  رمع  لوط  رد  هیقف ، 

درگاش طسوت  هک  هیمشاهلا ،  نیعبرا   - 1 زا :  دنترابع  وا  تافیلأت  زا  یخرب  دننکیم .  یناشفا  رون  دنـشخردیم و  بان  يرهوگ  نوچ  اهنآ 
هب هیصوت  یتخبشوخ و  شور   3 دلج .  هدزناپ  رد  نافرعلا  نزخم  ریـسفت   2 تسا .  هدش  همجرت  یـسراف  هب  ینویامه ،  تنیز  هیولع  مناخ  وا 

تحت ع )  ) یلع ترضح  لئاضف  ءایلوا 5 -  شور  رد  كولس  ریس و   4 تسا .  هدش  پاچ  دـیدجت  راب  تفه  نونکات  هک  ینامیا ،  نارهاوخ 
زمر هیوکـسم .  نبا  قارعالا ،  ةراهط  زا  سابتقا  همجرت و  تداعـس ،  هار  قالخا و   7 رشب .  ریـس  نیرخآ  ای  داعم   6 یلائللا )) نزخم   )) ناونع

سفن 4 بیذهت  يزاسدوخ و  تابحتسم 3  تابجاو و  ماجنا   2 تیصعم .  هانگ و  كرت   - 1 زا :  دوب  ترابع  دنمـشناد  يوناب  نیا  تیقفوم 
 . هعلاطم سرد و  هب  قوش  روش و  يراد و  هدنز  بش   - 6 موادم .  هتسویپ و  هعلاطم  تقو و  زا  هدافتسا   5 شناد .  ملع و  لیصحت  هب  قایتشا 
 ، هعلاطم لاح  رد  رگم  یتفاییمن  ار  لاصخ  هتشرف  داتـسا  نیا  یبلطترهـش .  زا  يرود  یمانمگ و  باختنا   8 لقعت .  رکفت و  يریگراکب   7

رهم مرگ  نوناک  شدوجو  هدش و  باسح  نیتم و  شتاکرح  دوب ،  لدتعم  اههنیمز  همه  رد  وا  سفن .  هبساحم  هبقارم و  سیردت و  شراگن ، 
تلع هب  هکلب  درکیمن ،  پاچ  شدوخ  مان  هب  ار  دوخ  ياـهباتک  یتح  هک  تشاد ،  ینتورف  صولخ و  ياهزادـنا  هب  دوب .  عضاوت  تبحم و  و 

هیرظن رب  ینالطب  طخ  شرابرپ ،  یگدـنز  تخاسیم .  رـشتنم  یناریا )) يوناـب   )) راعتـسم ماـن  اـب  ار  دوخ  تاـفیلأت  یبلطترهـش ،  زا  زیهرپ 
درم دننامه  تسا  رداق  ریگیپ  شالت  لقع و  هیاس  رد  زین  نز  هک  درک  تباث  دوخ  یملع  روش  رپ  يونعم و  یگدنز  اب  وا  دوب ،  نز )) ریقحت  ))

 ، دنک لیـصحت  دیاب  دناوتیم و  نز  هک  دوب ،  دقتعم  نز  لیـصحت  دروم  رد  نیما  مناخ  دیامیپب .  ار  هعماج  گنهرف  هب  تمدخ  لماکت و  هار 
نآرق قاروا  ندرک  هراپ  هلزنم  هب  باجح ،  ندرک  هراپ  اریز  دـیامن ،  مادـقا  شباجح  ندرک  هراپ  هب  دـناوتیمن  ملع  لیـصحت  هناهب  هب  نکیل 

دنناوتیم مه  نانز  یمالسا ،  شنیب  رد  هک  دزاسیم ،  نشور  مالـسا  ملاع  نز  گرزب  نیا  راختفا  رـسارس  یگدنز  رب  يرورم  تسا .  میرک 
رد تیدج  اب  نانز  دنیامن .  دوعـص  تلیـضف  تیونعم و  عیفر  هطقن  نیرتدنلب  هب  دـننک و  یط  ار  یلاعت  لامک و  لحارم  نوگانوگ ،  داعبا  رد 

نازورف عمش  نیا  دنبای .  ءاقترا  داهتجا  هلحرم  هب  یتح  دنـشخب و  تعـسو  ار  دوخ  شنیب  شناد و  حطـس  دنرداق ،  راکتـشپ  ملع و  لیـصحت 
یناریا دهتجم  يوناب   . - دیدرگ نفد  ناهفصا  دالوف )) تخت   )) رد دش و  شوماخ  یسمش  لاس 1362  هام  دادرخ  موس  تسیب و  رد  تلیضف 

 ?1364  / 2  / 31 تاعالطا ،  همانزور  ص 144 ،  ، 
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 ، تشاد او  ملع  لیصحت  ندناوخ و  سرد  هب  ار  كدوک  یتسرپرسیب  تخس  طئارش  نآ  رد  هک  تشاد ،  یئاناد  زوسلد و  ردام  هناتخبشوخ 
وا هناخ  نوچ  تخومآ و  ار  تمکح  لوصا و  فرـص ،  مولع  لاس  هد  تدم  ات  درب ،  يدرجورب  نیـسحمالغ  خیـش  راوگرزب  ملاع  دزن  ار  وا 
درب ار  یملع  هدافتسا  تیاهن  یگیاسمه  نیا  زا  دوخ  یناوجون  رد  ادخهد  دوب ،  يدابآ  مجن  يداه  خیش  جاح  هللا  تیآ  هناخ  یگیاسمه  رد 

هجراخ ترازو  مادختسا  هب  لیـصحت  نایاپ  زا  سپ  تخادرپ .  هسنارف  نابز  نتخومآ  هب  دیدرگ و  نارهت  یـسایس )) هسردم   )) دراو هاگنآ  و 
هـسنارف نابز  رد  ار  دوخ  تامولعم  مه  اجنآ  رد  درک و  هفیظو  ماجنا  تسراخب  نیو و  رد  ار  نآ  رتشیب  اپورا و  رد  لاس  ود  تدم  دـمآ و  رد 

يراکمه اب  هک  لیفارـسا )) روص   )) همانزور زا  ار  دوخ  یگنهرف  تامدـخ  تشگزاب  ناریا  هب  هک  يرجه  لاس 1323  زا  دـعب  دومن .  لیمکت 
يدازآ حور  رطاخ  هب  اما  تخاس .  رـشتنم  دـنرپ )) دـنرچ و   )) ناونع تحت  ار  دوخ  هبذاج  رپ  تالاقم  درک و  عورـش  دادیم  راشتنا  نارگید 

زا مه  اـجنآ  رد  درکیم ،  یگدـنز  سیئوس  سیراـپ و  رد  هک  یلاـح  رد  دـش و  دـیعبت  اـپورا  هب  دارفا  زا  يرگید  دادـعت  اـب  هارمه  یهاوـخ 
لاس رد  ناریا  هب  تشگزاب  زا  سپ  درکیم .  رـشتنم  ار  لیفارـسا )) روص   )) هرامـش دنچ  داتـسیان و  زاب  يراگن  همانزور  یگنهرف و  تامدخ 
دوخ راکفا  شخپ  هب  نانچمه  یگدنیامن  لاح  رد  دش و  باختنا  یلم  ياروش  سلجم  یگدـنیامن  هب  نارهت  نامرک و  مدرم  فرط  زا   1328

دوب و يراوتم  يرایتخب ))  لاحم  راهچ   )) رد لاس  راهچ  تدم  لوا  یللملا  نیب  گنج  نامز  رد  داد .  همادا  يداقتنا  یـسایس و  تالاقم  یط 
یـسایس و مولع  قوقح و  هدکـشناد   )) يداتـسا تساـیر و  تمـس  درک و  يریگهراـنک  یـسایس  ياـهراک  زا  دـمآ ،  نارهت  هب  هکنآ  زا  سپ 
هب ناریا  دوب و  هدش  عورش  مود  یناهج  گنج  درکیم .  هفیظو  ماجنا  تسپ  نیا  رد  یسمش  لاس 1320  ات  تفرگ و  هدهع  هب  ار  يداصتقا ))

ار دوخ  تقو  مامت  وا  هاگنآ  هدش و  عورش  ادخهد  یگتسشنزاب  راگزور  رگید  هک  دوب ،  هدیدرگ  لاغشا  اکیرمآ  سیلگنا و  سور ،  هلیـسو 
 ، دوبن رفن  کی  راک  یگرزب  تمظع و  نیا  هب  یباتک  نتـشون  اما  درکیم .  ادـخهد )) همان  تغل   )) ریظنیب گرزب و  گنهرف  نتـشون  فرص 

تشاددای و زور  هنابـش  دوخ ،  گرم  زا  لبق  هام  هس  ات  تفرگ و  کمک  هب  ار  هاگـشناد  نایوجـشناد  ناداتـسا و  زا  يدادعت  وا  تهج  نیدب 
تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  نارهت  رد  یسمش  هامدنفـسا 1334  هکنیا  ات  داد ،  همادا  ار  شزرا  رپ  گرزب و  هعومجم  نیا  بلاطم  يروآ  عمج 

هک ادـخهد ،  همان  تغل   1 زا :  دنترابع  ادـخهد ،  همالع  تافیلأت  راثآ و  دـش .  هدرپس  كاخ  هب  ير  رهـش  رد  هیوباب )) نبا   )) ناتـسربق رد  و 
گرزب دلج  هاجنپ  هب  هدیدرگ ،  لیمکت  نارگید  هلیسو  هب  هک  زورما  و  دنکیم ،  زواجت  یلحر  عطق  هحفص  زا 26575  نآ  ياههحفص  دادعت 

رثا نیناوقلا )) حور   )) باتک همجرت   4 همان .  ناحیروبا   3 يریزو .  عطق  هحفص  دلج و 2064  راهچ  رد  مکح ،  لاثما و   - 2 تسا .  هدیسر 
ناوید حیحصت   6 ویکـستنم .  هتـشون  مور )) طاـطحنا  تمظع و  رـس   )) باـتک همجرت   5 يوـسنارف .  فورعم  دنمـشناد  ویکـستنم  ریظن  مک 

رد 208 یتحایـس  ریبد  دمحم  رتکد  شـشوک  هب  مه  ادـخهد  راعـشا  ناوید   8 یناـغماد )) يرهچونم   )) ناوید حیحـصت   7 ورسخ )) رصان  ))
هسنارف گنهرف  ص 210 ? 9  یسراپ ،  نابز  نارعاش  گنهرف   . - تسا هدیدرگ  رـشتنم  پاچ و  نارهت  رد  یـسمش  لاس 1358  هب  هحفص ، 

رد لمعتـسم  یئاپورا  یبرع و  یـسراف ،  تاغل  زا  یعماج  گـنهرف  هک  تسا ،  هماـن  تغل  ناـمه  ادـخهد  فیلأـت  نیرتمهم  اـما  یـسراف .  هب 
یپاچ و ياههمان  تغل  یبرع و  یسراف و  رثن  مظن و  ناداتسا  ربتعم  نوتم  يور  زا  شیف  نویلیم  هس  هب  کیدزن  باتک  نیا  رد  تسا .  یـسراف 

همالع تسا .  هدمآ  مهارف  هریغ  و  مالک ،  تمکح ،  یضایر ،  تئیه ،  بط ،  ایفارغج ،  موجن ،  خیرات ،  ياههتـشر  رد  رگید  بتک  یطخ و 
درگ نآ  رد  ار  صاخشا  مالعا و  دیشوک ،  باتک  نیا  فیلأت  يارب  دوخ  نارای  زا  یهورگ  اب  موادم  روط  هب  لاس  جنپ  لهچ و  تدم  ادخهد 

یـسیلگنا يوسنارف ،  يدنه ،  یلوغم ،  یکرت ،  تاغل  یبرع و  یـسراف و  مهم  یپاچ  یطخ و  ياهگنهرف  تاغل  هیلک  يوتحم  ابیرقت  دروآ و 
 . تسا رثن  مظن و  زا  فلتخم  دـهاوش  ياراد  تاغل  رثکا  گرزب  گنهرف  نیا  رد  درک .  عمج  نآ  رد  ار  یـسراف  نابز  رد  لوادـتم  یـسور  و 

هناخ رد  همان  تغل  پاچ  نیودت و  يارب  ینامزاس  لاس 1334  رد  هک  تشاد  هقالع  گنهرف  ملع و  هب  يردق  هب  ادخهد  همالع  نیا  رب  هفاضا 
وا یگنهرف  یملع و  تمدخ  ات  درک ،  لقتنم  نارهت  هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد  هب  ار  هناخ  نآ  لاس 1336  رد  سپس  و  داد ،  لیکـشت  دوخ 

پاـچ نیودـت و  راـک  هب  روکذـم  هدکـشناد  تاسـسؤم  وزج  نوـنکا  مه  ناـمزاس  نیا  دـشاب .  هتـشاد  همادا  مه  وا  گرم  زا  سپ  ناـنچمه 
مه ادـخهد )) همالع   )) راعـشا زا  ياهعطق  ص 1815 ? .  ص 547 و ج 6 ،  ج 5 ،  نیعم ،  گنهرف  دراد - .  لاغتـشا  هماـن  تغل  تادـلجم 
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نامـسآ نارهوـگ  ناـشیرپ  زا  ياهتـسخ  بلق  زج  تسین ،  کـلاس  دـقن  ياهتـسراو - -  یفراـع  ناـهنپ ،  تـفگ  مکولـس  رد  تـسا :  نـینچ 
دصر رب  یناب  هدید  تفگ - -  تسیچ ،  بش  ره  خرچ  مابب  ناویک  نیا  متفگ  ياهتسسگب  ناشوهم  يولگ  زا  يدقع  تفگ  شمدیـسرپ - - 
ینیب راک  رد  ینشور  ياهتسجرب  تمسق  یئاهن ،  رارسا  تفگ ز  تسیچ - - ؟  مان  لد ،  هدوت  نیا  اههنیس ،  ردنا  متفگ  ياهتسشنب  لمع  هاگ 

جنک رد  زج  تسین  رگا - -  تسه  يزاـینیب  یتـسه ،  ناتـسزاین  رد  ياهتـسج  اـناد  رکف  كاکطـصا  یقرب ز  ریغ  یندوـمرف - -  شمتفگ ، 
تسین مغ  رهوگ  ياهتسویپ  يوربا  رب  ياهداشگب  ياههبج  ارم - -  سب  ملاع  تسب  داشگ و  زک  اشگب ،  هرهچ  ياهتسج  ینعم  جنگ  ترکف ، 

 - - كاب هچ  ار  تفع  ناماد  یکاپ  دـب ،  نکم  لد  ياهتـسش  ناج  زا  تسد  نافیرح ،  يا  اـم  زا  تسیک  قشع - -  ياز  ناـفوط  رحب  رد  زج 
ص 99? .  قفش ،  کشا  ياهتسیاشان -  تفگ ،  یئازسان  تنأش  هب  رگ 

شولغ داتسا   - 47

همادا اب  نامزمه  شولغ  دمآ .  ایند  هب  رصم  یبرغ  ناتسا  هعبات  همرب ))   )) ياتسور رد  یسمش  يرجه  لاس 1319  رد  شولغ  یفطصم  بغار 
یفطـصم خیـش   )) کبـس صوصخ  هب  نآرق  روهـشم  گرزب و  دـیتاسا  ياهکبـس  درکیم و  راک  زین  دـیجم  نآرق  يور  دوخ ،  تالیـصحت 

داتـسا درک .  زاغآ  فلتخم  لفاحم  سلاجم و  اهتبـسانم و  رد  ار  میرک  نآرق  توالت  یگلاس  هدزناش  نس  زا  دومنیم .  دیلقت  ار  لیعامـسا ))
دهد همادا  زور  مولع  رد  ار  شتالیصحت  دوش و  هاگشناد  دراو  تشاد  وزرآ  داد و  همادا  هطسوتم  ملپید  حطس  ات  ار  دوخ  تالیصحت  شولغ 

 ، دندومن هیصوت  ناداتسا  تخادرپ ،  تروشم  هب  دنتـشاد ،  یئانـشآ  وا  نآرق  توالت  توص و  اب  هک  دیتاسا  زا  يدادعت  اب  هک  یماگنه  اما  ، 
 ، دوخ تروشم  دروم  دیتاسا  قیوشت  اب  وا  تشاد .  دهاوخ  يرتناشخرد  رتهب و  هدنیآ  دـنک ،  راک  دـیجم  نآرق  توالت  توص و  يور  رگا 

رارق رصم  روشک  حطس  رد  ینآرق  لفاحم  دایز  هجوت  دروم  جیردت  هب  درک و  زاغآ  يزور  هنابـش  شـشوک  شالت و  اب  ار  میرک  نآرق  ظفح 
دصکی و ناحتما  نیا  رد  درک ،  تکرش  رـصم  يامیـس  ادص و  يدورو  نومزآ  رد  هک  تشاد ،  لاس  راهچ  تسیب و  شولغ  داتـسا  تفرگ . 
اب دوب .  شولغ  داتـسا  دـش ،  هتفریذـپ  نومزآ  نیا  رد  هک  یـسک  اهنت  نکیل  دنتـشاد ،  تکرـش  زین  دـیجم  نآرق  نایراق  زا  رگید  رفن  تصش 

فورعم ناـهج  حطـس  رد  نآرق  زاـتمم  ناـیراق  زا  یکی  ناونع  هب  تفرگ و  جوا  شیپ  زا  شیب  وا  ترهـش  نوـیزیولت  وـیدار و  هب  يو  دورو 
دیلقت هک  مدش  هجوتم  اهدعب  دیجم ،  نآرق  فلتخم  ناداتسا  ياهـشور  اهکبـس و  زا  دیلقت  اهلاس  زا  سپ  دیوگیم :  شولغ  داتـسا  دیدرگ . 

وا ددرگ .  کبس  بحاص  دشاب و  هتشاد  راکتبا  شدوخ  نآرق  يراق  دیاب  تسا و  رتهب  هکلب  تسین ،  بوخ  نارگید  زا  نآرق  توالت  کبس 
رد نآرق  سلجم  کی  رد  تسا .  هدومن  ترفاسم  هسنارف  ناتـسلگنا و  اکیرمآ ،  اداناک ،  ناریا ،  هلمج  زا  ناـهج  ياـهروشک  زا  يرایـسب  هب 
 ، دروآ قوش  هب  ار  نانآ  شولغ  داتسا  یمیمص  مرگ و  توص  ندینش  دنتشاد ،  روضح  یجیسب  ناردارب  نارهاوخ و  زا  يدایز  دادعت  اپورا ، 
 ، دوب هدرک  ناریا  هب  هک  يرفـس  رد  شولغ  داتـسا  دـندروآ .  مالـسا  نایحیـسم  زا  رفن  جـنپ  تسیب و  نآرق ،  هسلج  ناـمه  رد  هک  يروـط  هب 
 ، دنشاب هتشادن  يور  هلابند  دیلقت و  تئارق  توص و  باختنا  رد  درک :  شرافـس  نانآ  هب  داد و  رارق  قیوشت  لیلجت و  دروم  ار  یناریا  نایراق 

دنروخب تاجیزبس  تشوگ و  دنهد ،  ماجنا  مزال  باوخ  تحارتسا و  بوخ  توص  نتشاد  يارب  دنـشاب ،  تیقالخ  راکتبا و  لها  دوخ  هکلب 
ره هب  ص 77 ? .  ناهج ،  روهشم  نایراق  همان  یگدنز   . - دنشاب هتشاد  زیهرپ  فیثک  ياوه  یگدروخامرـس و  دایز ،  نغور  فرـصم  زا  و  . 

میرک نآرق  شوغآ  هب  يدایز  دارفا  وا ،  نآرق  نیشنلد  ياوآ  تکربب  مه  تفای و  تمظع  ترهش و  نآرق  هیاس  رد  شولغ  داتـسا  مه  لاح ، 
وت يریمب  رگ  قح - -  فاطلا  داد ،  هدعو  ار  یفطـصم  تسا .  دیجم  نآرق  ینادیواج  تیونعم و  زمر  کی  مه  نیا  دندش و  دراو  مالـسا  و 
زا ار ،  نایغاط  معفار - -  ملاع  ود  ردـنا  ارت ،  رگ  مظفار  نآرق  ز  ار ،  نک  مک  شیب و  مظفاح - -  ار  تزجعم  باـتک و  نم  قسن  نیا  دریمن 
رب وت ،  مان  منکیم - -  نوزفا  زور  ار ،  تقنور  وجم  رگید  یظفاح  نم ،  زا  هب  وت  وا - -  رد  ندرک ،  مک  شیب و  دباتن  سک  معفاد  تثیدح 
 ، دریگ وت  نید  هاج - -  دـنریگ و  اهرهـش  تنارکاچ  وت  رهق  دـش  نم  رهق  تبحم ،  رد  وت - -  رهب  مزاس ،  بارحم  ربنم و  منز  هرقن  رب  رز و 

 . یفطصم يا  نید ،  خسن  زا  سرتم  وت  ام - -  میراد  شیقاب  تمایق ،  ات  هام  هب  ات  یهامز 
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ناهج زا  مشچ  شردپ  هک  تشاد ،  لاس  هدزناش  وا  دش .  دـلوتم  قارع  رد  يرجه  لاس 1213  رد  یغورف  هب  فورعم  یماطسب  سابع  ازریم 
يدادجا تیالو  هک  دورهاش  عباوت  زا  ماطسب ))  )) رهـش رد  دمآ و  ناریا  هب  شردام  اب  ریزگان  یتسرپرـسیب  یتسدیهت و  تلع  هب  تسب ،  ورف 

ندـناوخ و ات  درک ،  شالت  ردـق  نآ  يرطف  قوش  روش و  رثا  رد  اما  تشادـن ،  داوس  یماطـسب  سابع  ازریم  درک .  رایتخا  تنوکـس  دوب ،  وا 
دننام گرزب  نایارس  لزغ  ناوید  هعلاطم  فرص  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  وا  تخادرپ .  نارعاش  راعـشا  هعلاطم  هب  سپـس  تخومآ ،  ار  نتـشون 
سابع ازریم  تایلزغ  جـیردت  هب  درک .  زاغآ  ار  یتایلزغ  ندورـس  زین  دوخ  تسرامم ،  هعلاطم و  هجیتن  رد  هکنیا  اـت  درک ،  ظـفاح  يدـعس و 

دوخ يوـمع  هارمه  هب  نآ  زا  سپ  دوـمن .  باـختنا  دوـخ  ياههدورـس  يارب  ار  نیکـسم ))  )) صلخت تشگ و  رتاـبیز  رتحیـصف و  یماطـسب 
هب وا  دوب ،  راجاق  هاش  یلعحتف  راد  هنازخ  ناخ  یلعتسود  دیزگ .  تماقا  يراس  رهـش  رد  تفر و  ناردنزام  هب  یماطـسب )) ناخ  یلعتـسود  ))

راعـشا و هاـش  یلعحتف  درک ،  یفرعم  راـجاق  هاـش  یلعحتف  هب  دروآ و  نارهت  هـب  ار  ساـبع  ازریم  نارهت ،  هـب  ناردـنزام  زا  تـعجارم  ماـگنه 
عاجـش  )) يرگ یـشنم  تمـس  هب  سدـقم ،  دهـشم  رد  ساـبع  ازریم  داتـسرف .  سدـقم  دهـشم  هب  ار  وا  دیدنـسپ و  ار  ساـبع  ازریم  تاـیلزغ 

گرزب و رعاش  يزاریـش )) ینآاق   )) ناـیم نیا  رد  درک .  لیدـبت  یغورف ))  )) هب ار  دوخ  صلخت  دـش و  بوصنم  ناـسارخ  یلاو  هنطلـسلا )))
هنطلسلا عاجش  قافتا  هب  دهشم ،  رد  تماقا  لاس  نیدنچ  زا  سپ  رفن  ود  نیا  دش .  انشآ  یغورف  اب  دمآ و  ناسارخ  هب  زین  هیراجاق  هرود  یمان 

تفر قارع  هب  یتدم  زا  سپ  یغورف  دندمآ .  نارهت  هب  هنطلسلا  عاجش  اب  هارمه  سپس  دندوب و  نامرک  رد  لاس 1249  ات  دنتفر و  نامرک  هب 
هب دـیدرگ و  گرزب  نافراع  لاوحا  راثآ و  هعلاطم  لوغـشم  قارع  زا  تعجارم  زا  سپ  اذـل  تفاـی و  یتارییغت  وا  رکفت  زرط  رفـس ،  نیا  رد  . 

ناتـساد دـینارذگیم .  یـشیورد  تلاح  کی  رد  مدرم و  زا  رود  هب  تلزع و  رد  ار  یگدـنز  درک و  يریگهرانک  هعماج  مدرم و  زا  جـیردت 
يو هب  تساوخ و  ار  وا  هاش  نیدلا  رصان  دیسر ،  راجاق  هاش  نیدلا  رـصان  شوگ  هب  وا  ینافرع  دیدج و  تایلزغ  هزاوآ  یغورف و  یگدیروش 

ات دناوخیم ،  یغورف  يارب  ار  نآ  دورـسیم ،  ار  یلزغ  تقو  ره  هک  دـش ،  وا  هتفیـش  نانچ  نآ  رورم  هب  درک و  رایـسب  ینابرهم  تفطالم و 
رد هکنیا  ات  درکیم ،  یگدـنز  مدرم  زا  رود  نانچمه  هنافراع  لاوحا  لاح و  همادا  اب  هدـیروش ،  رعاش  نیا  دـیامن .  لـیمکت  ار  لزغ  یغورف 
راب نیدنچ  یغورف  تایلزغ  ناوید  تفگ .  تایح  دوردب  نارهت  رد  یگلاس  نس 61  رد  دیدش ،  تلاسک  کی  زا  سپ  يرجه ،  لاس 1274 
لاس هام  نمهب  رد  یماطـسب )) یغورف  تایلزغ  لـماک  ناوید   )) ناونع تحت  نآ ،  سیفن  پاـچ  نیرخآ  تسا ،  هدیـسر  پاـچ  هب  نارهت  رد 

زا تقیقح ،  عیفرلادبع  همدقم  اب  ناسیونشوخ و  نمجنا  وضع  سردم و  تواخـس ،  نسح  داتـسا  طخ  هب  هحفـص ،  رد 352  یسمش   1367
زا ص 437 ? .  یـسراپ ،  نابز  نارعاش  گنهرف  تسا - .  هدـیدرگ  رـشتنم  پاچ و  نارهت  رد  ناریا ،  ناـمجرتم  ناـفلؤم و  تکرـش  فرط 

تسد نآ  زا  دنداد ،  هک  تسد  ره  دندیدن  چیه  ادخ  ریغ  اج ،  همه  ینعی  دندیرد - -  رادنپ  هدرپ  ادخ  نادرم  تسا :  نیا  وا  تایلزغ  هنومن 
کی دندیزگ  تاقالم  رهب  ار  هلـسلس  کی  دنتـشرس - -  تافاکم  رهب  ار  هفیاط  کی  دندینـش  هتکن  نامه  دنتفگ ،  هک  هتکن  ره  دنتفرگ - - 

دندناشف و دناد  سب  یکاخ - -  مدآ  رذگهر  رد  هک  دایرف  دندیسرن  دصقم  هب  دندیود و  موق  کی  دوصقم - -  هب  دندیسر  هدیشوکن  عمج 
ص 105? .  قفش ،  کشا  دندیورگ - .  لطاب  هب  دندیربب و  قح  زک  یهورگ - -  ناماد  هب  تسد  نزم  راهنز  دندیشک  ماد  یسب 
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نارهت رد  یسمش  يرجه  لاس 1292  رد  وا  دشابیم .  رـصاعم  روهـشم  یمان و  نارعاش  زا  یقت ،  دمحم  یئالبرک  دنزرف  تلاح ،  مساقلاوبا 
هیحور اب  تلاح  مساقلاوبا  دش .  راک  هب  لوغشم  مادختسا و  ناریا  تفن  یلم  تکرش  رد  تالیـصحت  بسک  زا  سپ  دوشگ ،  ناهج  هب  مشچ 

دادعتسا قوذ و  اب  تخادرپ و  هعلاطم  هب  يزور  هنابش  ششوک  شالت و  اب  درکن و  افتکا  تفن  تکرـش  رد  مادختـسا  هب  تشاد ،  هک  یئالاو 
 . دراذـگب راگدای  هب  دوخ  زا  ار  یناوارف  دنمـشزرا و  ینید  یقالخا و  یخیراـت ،  يرنه ،  یگنهرف ،  راـثآ  تسناوت  تشاد ،  هک  یناـشخرد 
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تالجم راشتنالا و  ریثک  ياههمانزور  هیلک  رد  وا  يابیز  تالاقم  راعشا و  تخادرپ .  رعش  ندورس  یگلاس ،  هدزناپ  نس  زا  تلاح  مساقلاوبا 
تشاد رعش  ندورس  رد  زیگناباجعا  یطلست  ناور و  یعبط  تلاح  مساقلاوبا  دیدرگیم .  رشتنم  پاچ و  ریخا  نرق  مین  رد  رعـش  ياهباتک  و 

 ، تسا هداس  ناور و  نیریـش و  شراعـشا  مامت  دـمآیم .  رب  اهنآ  هدـهع  زا  یبوخ  هب  درکیم و  ییامزآ  عبط  اهرعـش  عاونا  ندورـس  رد  وا  ، 
هدهع رب  ار  همانزور  نیا  يریبد  رس  هک  قیفوت ))  )) همانزور رد  ار  دوخ  راعـشا  وا  تشاد .  يدایز  لیامت  یهاکف  راعـشا  ندورـس  هب  وا  قوذ 

و يرال )) سورخ   )) راعتسم ياهمان  اب  تلاح  مساقلاوبا  یهاکف  راعـشا  دومنیم .  رـشتنم  هریغ  و  اباب )) یجاح   )) همانزور نینچمه  تشاد و 
راـثآ و زا  رگید  یخرب  ص 158 ? .  یـسراپ ،  نابز  نارعاش  گنهرف  تفاییم - .  راشتنا  کـنیعلاوبا ))  )) و خوش ))  )) و ازریم )) دـهده  ))

نب یلع  راصق  تاـملک   2 یـسراف .  راعـشا  یـسیلگنا و  هب  همجرت  اب  ص )  ) دمحم نانخـس   1 تسا :  رارق  نیدـب  تلاح  داتـسا  ياـههمجرت 
خیرات باتک  زا  دلج  هس  یس و  همجرت   4 ع )  ) یلع نب  نیسح  نانخس   - 3 یسراف .  تایعابر  یسیلگنا و  یـسراف ،  همجرت  اب  ع )  ) بلاطیبا
همجرت نیاوت ،  كرام  رثا  نم ،  یناگدنز   6 وا .  یقالخا  ینید و  ینافرع ،  دـئاصق  هعومجم  تلاح ،  ناوید   5 ریثا )) نبا  لماک   )) فورعم

زا سپ  شالت  رپ  ققحم و  دنمـشناد  نیا  ماجنارـس  ع ? . )  ) بلاطیبا نب  یلع  راصق  تاملک  باتک  زا   . - دـیعبت رد  نوئلپاـن   7 یسیلگنا .  زا 
 . - دیشک كاخ  باقن  رد  هرهچ  نارهت ،  رد  یسمش  يرجه  هامرذآ 1371  رد  یگلاس ،  نس 79  رد  یگنهرف  یملع و  تامدخ  رمع  کی 

سوه رـس  ز  یـسک ،  ادـخ  برق  میرح  هب  تسا :  نیا  مه  يو  ینافرع  یقالخا و  راعـشا  زا  ص 55 ? .  هامرذآ 1371 ،  یگنهرف ،  ناـهیک 
برق مان  هچ  ز  يرب - -  ادخ  ياهتشگ ز  هک  وت  يرسدوخ ،  یم  زا  یتسم  هک  وت  ایب  یسوه  تفآ  رگا  ورب ،  یسوه  تیآ  رگا  اپ - -  هداهنن 

 ، بر هب  یـسر  هک  بلط  بر  همه  بلط - -  نانج  ناهج و  ینک  هچ  بدا ،  تدوب  ترگا  ادخ  ز  اجک ؟  ادخ  برق  اجک و  وت  يرب ،  ادـخ 
الب رپس  شنت  دوش  هک  یتداهش ،  دهش  هب  نآ  دسر  یتدارا - -  دیرم  دوش  هک  یتداعس ،  هب  یهر  نآ  درب  ارس  نآ  رد  هچ  ارس ،  نیا  رد  هچ 

وت نابغاب ،  وت  لقع  یلگ و  وت  ادتقا  ینک  يدحوم  هب  ادتقم ،  وچ  هک  نامز  نآ  رگم  يدحوم - -  ضیف  هب  یسرن  يدمرس ،  تداعـس  يربن 
ص 289? .  بدا ،  راهب  ایمیک - .  وت  شیک  یسم و  وت  نابساپ ،  وت  نید  يرز و  وت  نابش - -  درخ  ياهرب و  وچ 
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ار وا  هک  دـمآ ،  اـیند  هب  یکدوک  ناهفـصا )  ناتـسا  زا  (( ) قدـنج  )) عباوت زا  کـنابایب )) روخ   )) هدـکهد رد  يرمق  يرجه  لاس 1196  رد 
 ، هد نوریب  رد  درکیم و  راک  یگلاس  تفه  شـش  زا  تشذگ ،  ناوارف  یتنحم  جنر و  اب  میحر  یکدوک  نارود  دندرک .  يراذـگمان  میحر 

ناخ لیعامـسا  ریما   )) هک دوب ،  هدـمآ  تشد  هب  دوخ  هلگ  اب  میحر  دـنیوگ  دـنک .  نیمأت  ار  دوخ  هداوناـخ  شاـعم  اـت  دومنیم ،  ینارچرتش 
 ، درک يو  زا  يدایز  ياهـشسرپ  دـناوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  تشذـگ و  وا  رب  هقطنم  نآ  ياورنامرف  هدـمع و  ناکلام  زا  یکی  يرماـع )) برع 

دوخ رـسپ  درب و  دوخ  دزن  ار  وا  دـمآ و  شـشوخ  وا  بدا  یباوج و  رـضاح  زا  ناـخ  لیعامـسا  ریما  تفگ و  خـساپ  ار  تـالاؤس  همه  میحر 
تالامک رگید  يزادـناریت و  يراوس و  نتـشون ،  ندـناوخ ،  تشاد ،  هک  یبوخ  دادعتـسا  اب  میحر  تشاـمگ .  تمه  وا  تیبرت  هب  دـناوخ و 

هداعلا قوف  دادعتـسا  هب  ناخ ،  لیعامـسا  ریما  هک  تشذگن  يدنچ  دـمآ .  رد  دوخ  هدـناوخ  ردـپ  نارب  همان  رامـش  رد  تخومآ و  ار  موسرم 
ندورس نونجم ))  )) صلخت اب  راب  نیتسخن  يارب  میحر  ماگنه  نیا  رد  دومن .  دوخ  صوصخم  یشنم  ار  وا  درب و  یپ  یگدنـسیون  رد  میحر 

 ، ناغماد نانمس ،   ) سموق ياورنامرف  ینانمس  ناخ  راقفلاوذ  اب  ناخ  لیعامسا  تابـسانم  يرمق  يرجه  لاس 1216  رد  درک .  زاغآ  ار  رعش 
تـسد هب  وا  یئاراد  تخیرگ و  ناسارخ  هب  دروخ و  تسکـش  ناخ  لیعامـسا  تفرگ و  رد  گنج  اهنآ  نیب  دـش و  هریت  قدـنج )  ماطـسب و 

میحر ناطلس ،  رفعج  دش .  هدرامگ  قدنج  یئاورنامرف  هب  ناطلس  رفعج  مانب  یـصخش  ناخ  راقفلاوذ  يوس  زا  سپـس  داتفا .  گنج  ناحتاف 
راقفلاوذ نز  ردارب  تعامج  اب  درک و  تمیزع  نانمـس  هب  دادن و  رد  نت  راک  نیا  هب  میحر  اما  تشاد ،  او  يرگیهاپـس  يزابرـس و  راک  هب  ار 
یتخبدب هیام  وا  يارب  یقرت  نیا  اما  تفرگ ،  الاب  شراک  جیردت  هب  دنام و  تمس  نیا  رد  لاس  شش  دش .  بوصنم  وا  يرگ  یـشنم  هب  ناخ 

وا رب  ناـخ  راـقفلاوذ  دـندرک .  ینیچ  نخـس  يو  زا  ناـخ  راـقفلاوذ  دزن  دـندیزرو و  دـسح  وا  رب  میحر  ناراـکمه  اریز  دـش ،  يراـتفرگ  و 

دلج 1)  ) خیرات ناگرزب  یکدوک  زا 44ياهناتساد  هحفص 41 
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يارب ار  يدارفا  ادعب  ناخ  راقفلاوذ  دیدرگ .  ینادـنز  لاچهایـس  رد  سپـس  دـندز و  دنتـسب و  بوچ  هب  ار  وا  داد  روتـسد  دـش و  نیگمـشخ 
هب ار  دوـخ  ماـن  نادـنز  زا  یئاـهر  زا  سپ  میحر  داتـسرف .  قدـنج  هب  شنادـنواشیوخ  بوکرـس  نـینچمه  مـیحر و  یئاراد  لاوـما و  طـبض 
رد هب  رد  هراوآ و  ناریا  فلتخم  ياهرهش  رد  اهلاس  دیشوپ و  یـشیورد  هماج  وا  درک .  لیدبت  امغی ))  )) هب ار  دوخ  صلخت  و  نسحلاوبا )) ))
هب هنادازآ  تفاـی ،  تأرج  وا  دـمآرد و  رهم  رـس  رب  وا  اـب  ناـخ  راـقفلاوذ  هکنیا  اـت  درک ،  ـالبرک  دادـغب و  هـب  يرفـس  ناـیم  نـیا  رد  دوـب . 

نارهت هب  شنادنواشیوخ  هاگداز و  عضو  زا  یحور  رثأت  رثا  رب  ماجنارس  درکن و  تماقا  قدنج  رد  هام  شش  زا  شیب  امغی  دورب .  قدنج )) ))
هراتـس دش و  امغی  دیرم  يدوز  هب  یـساقآ  درک ،  تاقالم  تقو  ردتقم  مظعا  ردـص  یـساقآ )) ازریم  یجاح   )) اب فداصت  بسح  رب  دـمآ و 

نیا زا  امغی  اما  دیدرگ .  ناشن  مان و  بحاص  مارتحا و  تزع و  ياراد  راجاق  هاش  دـمحم  رابرد  رد  يدوز  هب  تفرگ و  جوا  ون  زا  امغی  لابقا 
ياهعقاو ناشاک  رد  تماقا  تدم  رد  دوب ،  ناشاک  رد  تموکح  يریزو  تفریذپ ،  هک  ار  يزیچ  اهنت  درکن و  هدافتـسا  دوخ  ذوفن  تردـق و 

داتشه نس  رد  ماجنارـس  درک و  یگدنز  تاره  رد  یتدم  تخادرپ و  تحایـس  ریـس و  هب  درک و  كرت  ار  ناشاک  ریزگان  امغی  هک  داد ،  خر 
دیـس  )) هربقم کیدزن  اجنامه  تفر و  ایند  زا  کنابایب  روخ  هدکهد  رد  يرمق  يرجه  لاس 1276  رد  تشگزاب و  دوخ  هاگداز  هب  یگلاـس 

هب نآ  پاچ  نیرخآ  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  نارهت  رد  راب  نیدـنچ  نونکات  یقدـنج  يامغی  راعـشا  تایلک  دـش .  هدرپس  كاخ  هب  دوواد ))
نارهت رد  سوط ))))  )))) تاراـشتنا فرط  زا  یـسمش  ات 1362  ياهلاس 1357  هلـصاف  رد  دـلجم و  ود  رد  دوواد ،  لآ  یلع  دیـس  شـشوک 

هچ خزود  هچ  هناـخ ،  دوـب ،  داـش  رگا  لد  ص 639 ? .  یـسراپ ،  نابز  نارعاش  گنهرف  تسوا - :  راعـشا  زا  تسا  هدـش  رـشتنم  پاـچ و 
 ، اذغ ندروخ  ناوت  ات  تساک - - ؟  دیاب  ناج  هچ  رهب  زا  مغ ،  تساک  ناوت  ات  درب  هچ  هنیمـشپ  هچ  هماج  نت ،  رود ز  رگا  جنر  تشهب - - 

ص 222? .  ج 7 ،  نخس ،  نیگن  دروخ - ؟  دیاب  مغ  هچ  رهب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
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