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 . ?95 ص 188 -  ناملسم ،  نز  يوگلا  ع )  ) همطاف ع -)  ) يربک 14بنیز 

یناهفصا هللا  15تیآ 

نتشنیا 17تربلآ 

رونا دمحم  تاحش  18داتسا 
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يراوزبس 30میکح 
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تباث نب  34دیز 

ص 233? .  ج 2 ،  هباحصلا ،  هفرعم  یف  هیاغلادسا  يدنه -  يوسوم  اضر  35دیس 

 . ?2 ص 4 -  هیرثوکلا ،  هدیصقلا  8 ؛ ص 37 -  هیرثوک ،  هماکچ  ینابایخ  دمحم  37خیش 
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دلج 2) ) 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

دلج نونکا  يزاریش  ظفاح  دیشکن  یتمحز  هکنآ  دیسرن ،  یتحار  هب  بدا -  قیرط  رد  هک  تیاکش ،  هصغ  نکم ز  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ار ایند  یعون ،  هب  مادـک  ره  هدوب و  زاسخیرات  هک  یناگرزب  یکدوک  مینکیم .  هعلاطم  ار  خـیرات  ناگرزب  یکدوک  ياهناتـساد  باتک  مود 
 ، مینکیم هعلاطم  ار  یناگرزب  ياهناتساد  باتک  نیا  رد  دناهتشاذگ .  ياجب  دوخ  زا  يزاس  تشونرس  باذج و  ياهتشذگرس  هداد و  ناکت 
زا مانمگ ،  نیمزرـس  کی  زا  کچوک ،  هدـکهد  کی  زا  ییاه  هویـش  هچ  اب  و  دـناهدرک ؟  هچ  نانآ  هدوب ؟  هنوگچ  نانآ  یکدوک  مینیبب  اـت 
رد هداد و  تاجن  ار  دوخ  یناشیرپ ،  یگراوآ و  كانتـشحو  سوباک  زا  یـسک و  یب  یمیتی و  ياهدرد  ناـیم  زا  یتسدـیهت ،  رقف و  لاـگنچ 
 ، يرآ دناهدیدرگ .  ناشخرد  هدنام و  هدنز  هشیمه  يارب  خـیرات  نامـسآ  رد  شیوخ ،  راکتبا  شناد و  تردـق  اب  راکتـشپ و  شالت و  هیاس 

هناخراک هسردم و  رد  رهش و  شخب و  رد  هدکهد ،  هعرزم و  رد  دوخ ،  ياهلاس  نسمه و  ریاس  دننام  زور  کی  هک  یناناوجون  ناکدوک و 
دندیسر ییاجب  دوخ  تیقالخ  راکتبا و  ششوک و  لیصحت و  رطاخب  يرگید  راگزور  رد  اما  دنتشاد ،  يداع  یگدنز  دنتـشادیم و  رب  مدق 

یمیـش کـیزیف و  رد  يدارفا  داد ،  ماـجنا  تیرـشب  هعماـج  هب  ار  تمدـخ  نیرتـگرزب  هیحاـن  نیا  زا  دوـمن و  فـشک  ار  برکیم  یکی  هک  ، 
یخرب دندش ،  تیناسنا  یگدنز  ربهار  تیاده و  رادلعشم  ینید  مولع  رد  یصاخشا  دندروآ ،  دیدپ  ییاسآ  هزجعم  تافاشتکا  تاعارتخا و 

دوخ راگدنام  قیمع و  ياهباتک  ملق ،  ملع و  تردـق  اب  یعمج  دندیـشخرد ،  خـیرات  نامـسآ  رد  دیـشروخ  نوچ  شیوخ ،  بدا  رعـش و  اب 
 ، دندیشخب شرتسگ  ار  يونعم  یهلا و  گنهرف  رکف و  شیوخ ،  هفسلف  تمکح و  اب  یضعب  دندرک ،  مهارف  اهلسن  يارب  ملاس  يرکف  ياذغ 

يارالد ياضف  هب  هداد و  تاجن  رامعتسا  متـس  یگدرب و  لاگنچ  زا  ار  ییاهتلم  دنتـسناوت  دوخ  يراکادف  هزرابم و  اب  مه  يدادعت  هرخالاب  و 
عرتخم دهاجم و  زرابم و  نانز  نادرم و  زا  تشذگرس  ناتـساد و  هس  تسیب و  دادعت  مه  باتک  نیا  رد  يراب ،  دنناسرب .  تینما  یگدازآ و 

ناهج هب  ياهداـعلا  قوف  ياهتمدـخ  هدـیدرگ و  یگرزب  تیـصخش  مادـک  ره  اـهنرق  یط  رد  هک  میناوخیم ،  ار  ینادنمـشناد  فشتکم و  و 
ياهناتساد باتک  لوا  دلج  لوا :  دراد :  توافت  ود  نآ  لوا  دلج  اب  هسیاقم  رد  باتک  نیا  میشاب ،  هتشاد  هجوت  دیاب  اما  دناهدومن .  تیناسنا 

لیکشت ناتساد  هس  تسیب و  زا  هحفص ،  دادعت  نامه  ابیرقت  اب  دلج ،  نیا  هک  یلاح  رد  دوب ،  ناتـساد  هاجنپ  ياراد  خیرات  ناگرزب  یکدوک 
هدش هدروآ  یخیرات  بتارم  ساسا  رب  ابیرقت  اهناتـساد  لوا ،  دلج  رد  مود :  تسا .  هدـش  میظنت  رتینالوط  اهناتـساد  هجیتن ،  رد  هدـیدرگ و 

رد یلو  تسا .  هتفای  میظنت  ءابفلا  فورح  بیترت  نآ و  ناونع  لوا  فرح  هیاپ  رب  اهناتساد  میظنت  رایعم  دلج ،  نیا  رد  هک  یتروص  رد  دوب ، 
یناسنا و دنلب  ياهماقم  اهتیقفوم و  هب  هک  اهناتساد ،  نیا  ياهنامرهق  هک  میشاب ،  هتشاد  هجوت  دروم  دیاب  مه  ار  مهم  تاکن  نیا  همدقم ،  نیا 
هب ار ،  دوخ  هدـنزاس  قالخ و  یناوج  ياهورین  هاـگچیه  ناـنآ   - 1 دناهتـشاد :  ار  كرتشم  تاهج  نیا  ناگمه  دـناهتفای ،  تسد  یعامتجا 
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 . دناهتشاد يدج  زیهرپ  يورجک  يراکفالخ و  يراع و  یب  ینارتوهش ،  يرورپ ،  نت  ینارسوه ،  يدرگلو ،  زا   - 2 دناهدادن .  رده  زره و 
زا  - 4 دـناهدرکن .  هلدابم  يرگید  زیچ  چـیه  اب  رذـگدوز و  ياهـسوه  اب  ار  شیوخ  یناسنا  تمیقنارگ  تیـصخش  اهدادعتـسا و  نانآ   - 3

یتخبـشوخ سرد  تربع و  نارگید ،  یتخبدب  زا  هصالخ  يرادنتـشیوخ و  سرد  نارگید ،  نداتفا  زا  ندیزغلن و  سرد  نارگید ،  ندـیزغل 
ینارگن اب  هزرابم  يرامیب ،  يرادان و  جنر  لمحت  تصرف ،  زا  هدافتسا  راکتـشپ ،  تقد و  شالت ،  شـشوک و  هرخالاب ،  و   - 5 دناهتخومآ . 

ماما مه  ار  اهسرد  نیا  همه  تسا .  هدیرفآ  يدنلبرس  یبایماک و  نانآ  يارب  هک  هدوب  ییاهتلصخ  يزوریپ ،  هار  عناوم  نتسکش  یگراوآ و  و 
فارحنا یتخبدب و  هار  دزاس ،  اهر  اهتذل  يداو  رد  ار  نتشیوخ  سک  ره  هدومرف :  ترضح  نآ  تسا .  هدومن  نایب  هلمج  دنچ  رد  ع )  ) یلع

ندیتلغ زا  ار  دوخ  تیـصخش  دروآ ،  تسدب  مکحم  راوتـسا و  ياههبرجت  سک  ره  ص 644 ? .  ج 2 ،  مکحلاررغ ،  تسا - .  هدوـمیپ  ار 
دیاب امتح  دراذگ ،  مدق  دـنلب  ياهماقم  هب  درادیم  تسود  سک  ره  ص 632 ? .  ج 2 ،  مکحلاررغ ،  تسا - .  هتـشاد  نوصم  اهیهابت  رد 

تربـع نارگید  ياهتـشذگرس  زا  سک  ره  ص 694 ? .  ج 2 ،  مکحلاررغ ،  دزاس - .  راهم  ار  شیوخ  یناـسفن  هنارـسدوخ  ياههتـساوخ 
الاب تفرشیپ  یقرت و  نابدرن  زا  سک  ره   . ? 688 ج 2 ،  مکحلاررغ ،  تسا - .  هتسیزیم  خیرات  ناگتشذگ  اب  هک  تسا  نیا  لثم  دزومایب ، 
دنب هک  دنک  جورع  یسک  تداعس ،  نامسآ  هب  ص 661 ? .  ج 2 ،  مکحلاررغ ،  دریگیم - .  رارق  اهتلم  همه  شیاتس  میظعت و  دروم  دور ، 

ار هعومجم  نیا  ياهناتساد  زا  يدادعت  میظنت  راک  هک  دوب ،  دهاوخ  مزال  مه  هتکن  نیا  يروآدای  نایاپ ،  رد  دنک  جورخ  سوه  رب  دلسگب و 
هاـگرد زا  ار  ناـشیا  تیقفوم  تمالـس و  يدوبهب و  ساپـس ،  نمـض  هک  هتـشاد ،  هدـهع  هب  ییاـنمت  نیـسح  ياـقآ  رازگتمدـخ ،  یگنهرف  ، 

یناتسدرا یقداص  دمحا   25/12/1372 نارهت ،  میراتساوخ .  لاعتم  دنوادخ 

ع)  ) یلع ماما 

تخادرپ زاین  زار و  هب  روطنیا  دوب ،  هتـشادرب  اعد  هب  تسد  هک  یلاح  رد  دیناسر و  هبعک  هناخ  کیدزن  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  دسا  رتخد  همطاف 
مه ار  لیلخ  میهاربا  مدج  نخس  نم  مراد ،  نامیا  زین  تناربمایپ  همه  ینامـسآ و  ياهباتک  همه  هب  مراد ،  نامیا  وت  هب  نم  نم !  يادخ  يا  : 

تسا نم  مکـش  رد  هک  یکدوک  قح  هب  تخاس و  ار  هناخ  نیا  هک  نآ  قح  هب  ار  وت  تشاد ،  ياپ  هب  ار  نهک  هناخ  نیا  وا  منکیم ،  قیدصت 
هلمح زا  دعب  لاس  یس  بجر ،  هام  مهدزیـس  ص 8 ? .  ج 35 ،  راونالاراحب ،  نادرگ - .  هب  ناسآ  میارب  ار  نامیاز  عضو  مهدیم  دـنگوس 
نینچ نآ  دـعب  هن  نآ و  زا  لبق  هن  هک  یلاح  رد  دوب ،  يدـالیم  لاس 600  اب  قباطم  هبعک و  هناخ  هب  وا  راوس  لیف  هاپـس  اب  نمی  هاـشداپ  ههربا 

 . تسا هدمآ  ایند  هب  ادخ  هناخ  رد  ع )  ) یلع هدـش و  عقاو  هبعک  هناخ  رد  همطاف  نامیاز  عضو  هک :  تسنیا  هثداح  دوب .  هدادـن  خر  ياهثداح 
نیا تدالو  زا  مه  بلاطوبا  وا  ردـپ  دـمآ ،  ایند  هب  كدوک  یتقو  ص 452 ? .  ج 1 ،  یفاک ،  لوصا  ص 349 ؛ ج 2 ،  بهذـلا ،  جورم  - 

وا هک  كدوک  نیا  قح  هب  ار  وت  فاوط !  هبعک و  يادخ  يا  نم !  يادخ  يا  تشادرب :  اعد  هب  تسد  هک  دـش ،  نامداش  يردـق  هب  كدوک 
بلاطوبا منک .  هدهاشم  ار  وا  یئادلد  ابیز و  یناوج  دسرب ،  ارف  نم  گرم  هکنآ  زا  لبق  مهدیم ،  دنگوس  ياهدیـشخب ،  یتسرد  یکاپ و  ار 

قوف يدنـسرخ  يداش و  شیارب  وا  دنزرف  نیرخآ  دلوت  اما  تشاد ،  رفعج  بلاط و  لیقع ،  ياهمان :  هب  مه  رگید  رـسپ  هس  ع )  ) یلع زا  ریغ 
دندمآیم و شاهناخ  هب  هتسد  هتـسد  دارفا  درک و  ینابرق  اهرتش  تفرگ ،  اهنـشج  وا  دلوت  يارب  رطاخ  نیدب  دوب ،  هدروآ  دوجو  هب  ياهداعلا 
 ، تشاد يدایز  هوکـش  توارط و  یناه  ما  مان  هب  رتخد  کی  رـسپ و  راهچ  نتـشاد  اب  بلاطوبا  یناگدنز  دنتفگیم .  تینهت  کیربت و  وا  هب 

يرایسب دننام  مه  ار  بلاطوبا  یگدنز  دمآ ،  دوجو  هب  هکم  رد  هک  یطحق  یلاسکشخ و  دیشکن و  یلوط  نادنچ  یباداش  توارط و  نیا  اما 
زا شیب  ار  یگدـنز  جراـخم  دوبمک  یتسدـگنت و  خـلت  معط  دوب ،  يدـنمهلئاع  درم  هک  وا  داد و  رارق  راـشف  تحت  يداـم  ظاـحل  زا  دارفا  زا 
هب ار  تشیعم  یتخـس  یمیتی و  درد  مه  دوخ  و  دوب ،  هلاس  تشه  یـس و  هک  ص )  ) دمحم ترـضح  یعـضو  نینچ  رد  دیـشچیم .  نارگید 

نایم رد  دوب ،  هکم  نادنمتورث  زا  هک  بلطملادبع  نب  سابع  دوخ  رگید  يومع  اب  ار  بلاطوبا  یگدنز  لکـشم  دوب ،  هدرک  ساسحا  یبوخ 
ماجنا هرکاذم  دـنتفر ،  بلاطوبا  دزن  قافتا  هب  سابع  و  ص )  ) دـمحم ترـضح  دـش .  عقاو  مه  وا  لوبق  دروم  نآ ،  یئوج  هراچ  تشاذـگ و 
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تفه دوب و  رتکچوک  همه  زا  هک  ار  ع )  ) یلع درک و  باختنا  ار  رفعج  سابع ،  تشادهاگن و  دوخ  دزن  ار  بلاط  لیقع و  بلاطوبا ،  دـش ، 
 ، یکدوک ماگنه  هب  دـیوگیم :  هراب  نیا  رد  دوخ  ع )  ) یلع درپس .  ص )  ) دـمحم ترـضح  هب  يرادـهگن  یتسرپرـس و  يارب  تشاد ،  لاس 

يوب نم  دـیناباوخیم ،  دوخ  رانک  دادیم و  شزاون  تفرگیم ،  دوخ  شوغآ  رد  ارم  دادیم ،  شرورپ  شیوخ  ناماد  رد  ارم  مالـسا  ربمایپ 
وا لابند  هتـسویپ  نم  درکن .  هدهاشم  یفالخ  غورد و  نم  زا  زگره  وا  تشاذگیم ،  نم  ناهد  رد  اذغ  وا  مدرکیم ،  مامـشتسا  ار  وا  شوخ 

؛ إرح راغ  هب  هک  مه  لاس  ره  تخاسیم .  راداو  کین  ياهراک  هب  ارم  مدربیم .  هدافتسا  وا  هدیدنسپ  راتفر  قالخا و  زا  مدرکیم و  تکرح 
ياهناخ چیه  رد  زونه  مالـسا  نیئآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  هتبلا  درکیمن .  ادیپ  یعالطا  شراک  زا  دـیدیمن و  ار  وا  یـسک  نم  زج  تفریم 

روهظ مالسا  دش و  عقاو  ص )  ) ربمغیپ تثعب  هک  هاگنآ  هعـصاق ? .  هبطخ  ص 182 ،  ج 2 ،  هدبع ،  دمحم  هغالبلا  جهن  دوب - .  هدـشن  دراو 
هدروآ مالـسا  مه  ربمایپ  رمـسه  هجیدـخ  هک  یلاس  نس و  نینچ  رد  دوب و  هتفای  شرورپ  ربمایپ  نماد  رد  دوب ،  هدـش  هلاـس  هن  ع )  ) یلع درک 

هب ع )  ) یلع ص 178 ? .  ج 1 ،  هسمخلا ،  لئاضف  ص 57 ؛ ج 2 ،  يربط ،  خیرات  دـش - .  دراو  مالـسا  رهمرپ  نماد  هب  مه  ع )  ) یلع دوب ، 
هغالبلا جـهن  مدرکیم - .  ساسحا  ار  توبن  يارالد  يوب  مدـیدیم و  نم  دـشیم  لزان  ص )  ) ربماـیپ هب  هک  ار  یحو  رون  دـیوگیم :  دوخ 

رد مدـش ،  هکم  دراو  سابل  رطع و  ندـیرخ  يارب  زور  کـی  دـیوگیم :  يدـنک  فیفع  هبطخ 192 ? .  ص 182 ،  ج 2 ،  هدبع ،  دـمحم 
 ، دـشیم کیدزن  نامـسآ  طسو  هب  دیـشروخ  مدوب ،  هتـسشن  دوب  هکم  ناناگرزاب  زا  یکی  هک  بلطملادـبع  نب  سابع  رانک  مارحلا  دجـسم 

هناخ رانک  تخادنا ،  یهاگن  نامـسآ  هب  هک  یلاح  رد  دش و  مارحلا  دجـسم  دراو  تشاد  لاس  لهچ  دودح  هک  يدرم  مدرک  هدهاشم  هاگان 
رارق پچ  تمس  وا  رـس  بقع  دمآ و  ینز  سپـس  داتـسیا ،  شتـسار  تمـس  وا  رـس  بقع  رد  دش و  دراو  یناوجون  دعب  تفرگ ،  رارق  هبعک 
درم نیا  مدیـسرپ  ساـبع  زا  دوـب ،  یئاـشامت  روآ و  بجعت  نم  يارب  هنحـص  نیا  دـندش .  لوغـشم  زاـمن  تداـبع و  هب  رفن  هس  ره  تفرگ و 

ردارب رـسپ  بلاطیبا  نب  یلع  رـسپ  نآ  هللادبع و  نب  دـمحم  نم  هدازردارب  درم  نیا  تفگ :  سابع  منیبیم !  ياهزات  زیچ  زورما  نم  تسیک ؟ 
ریز رد  نونکات  تسا و  هدروآ  دنوادخ  بناج  زا  ار  ینیئآ  دراد  هدیقع  ص )  ) دمحم تسا .  ص )  ) دمحم رسمه  هجیدخ  مه  نز  نآ  نم و 
همه زا  ار  نآ  هک  تسا ،  يردق  هب  نانآ  يارب  مه  نیئآ  نیا  شزرا  تمظع و  دنتـسه .  نیئآ  نیا  وریپ  رادفرط و  رفن  هس  نیمه  نامـسآ  نیا 

هک دروخیم  سوسفا  هتـسویپ  اما  دش ،  ناملـسم  دعب  مه  دوخ  يدنک  فیفع  هتبلا  دننادیم .  رتالاب  دوخ  يارب  رـصیق  يرـسک و  ياههنیزخ 
 ، باعیتسالا ج 3 مدشیم - .  بوسحم  ناملسم  درم  نیمود  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  سپ  مدوب ،  هدروآ  مالـسا  زور  نامه  زا  مه  نم  رگا 

دش و ثوعبم  تلاسر  هب  هبنشود  ص )  ) ربمغیپ لاح  ره  هب  ص 213 و 221 ? .  ءزج 2 ،  ج 1 ،  كولملا ،  ممالا و  خیرات  ص 164 و 122 ؛
درک اهيراکادف  تشاد ،  رارق  ادخ  ذخام ? .  نامه  لوسر  رانک  رد  مالسا  جیورت  يارب  هتسویپ  دروآ و  نامیا  وا  هب  هبنشهس  زور  ع )  ) یلع

هن رد  هک  تسا  يدرم  نیلوا  دوب ،  هتفرگ  رارق  ربمایپ  تیبرت  یتسرپرـس و  تحت  یگلاس  تفه  زا  ع )  ) یلع يراب ،  دومن .  اـهیناشفناج  و  ، 
زارمه هارمه و  هتـسویپ  هکم  رد  مالـسا  روهظ  زا  وا  دناوخ .  تعامج  زامن  مارحلا  دجـسم  رد  ادخ  لوسر  هارمه  هب  دروآ و  مالـسا  یگلاس 
ربمایپ یعافد  یغیلبت و  ياهگنج  اههنحـص و  همه  رد  دوب و  ادـخ  لوسر  هتخابکاپ  رواـی  ردارب و  مه  هنیدـم  هب  ترجه  زا  سپ  دوب ،  ربمغیپ 

نآ نیـشناج  هک  كوبت -  گـنج  زا  ریغ  هب  اـهگنج  ریاـس  ربـیخ و  قدـنخ ،  دـحا ،  ردـب ،  ياـهگنج :  رد  ع )  ) یلع ماـما  تشاد .  روـضح 
داد و جرخ  هب  اهتعاجـش  دیدرگیم ،  بوسحم  مالـسا  هاپـس  رادمچرپ  هدـنامرف و  امومع  تشاد و  تکرـش  دـیدرگ -  هنیدـم  رد  ترـضح 

هـس تسیب و  تدم  همه  رد  دوب ،  هدش  راد  هدهع  ار  مالـسا  يرای  یکدوک  زا  هک  ع )  ) یلع يرآ ،  دروآ .  تسدـب  مالـسا  يارب  اهيزوریپ 
صولخ و تیاهن  سدـقم  نیئآ  نیا  زاس  یگدـنز  میلاعت  شرتسگ  مالـسا و  ظـفح  يارب  دوب ،  وا  شودـمه  ربماـیپ و  راـنک  رد  توبن  لاـس 
زا هاگچیه  دوب و  یتسرد  قح و  رادفرط  هشیمه  دومن و  لمحت  ار  اسرف  تقاط  تالکشم  اهیتخـس و  همه  داد و  ناشن  دوخ  زا  ار  يراکادف 
مه قح  تسا و  قح  هارمه  ع )  ) یلع تسا :  هدومرف  وا  هراـبرد  مالـسا  ربماـیپ  تهج  نیمه  هب  تشادـن .  تلفغ  تیناـسنا  تلادـع و  يارجا 

يوریپ قح  زا  دـنک ،  تعاطا  ع )  ) یلع زا  مه  سکره  دراد ،  روضح  اـجنآ  مه  ع )  ) یلع دراد ،  دوجو  قح  اـجره  تسا ،  ع )  ) یلع هارمه 
ياـهزور ناـمه  زا  مه ،  ص )  ) ربماـیپ زا  ع )  ) یلع ینیـشناج  تفـالخ و  عوضوم  ص 110 ? .  ج 2 ،  هـسمخلا ،  لـئاضف  تـسا - .  هدرک 
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هب هدب و  میب  ار  دوخ  رتکیدزن  ناشیوخ  ربمایپ !  يا  دش :  لزان  نآرق  هیآ  هک  تثعب  موس  لاس  رد  اریز  دوب ،  نشور  مالسا  شرتسگ  نیزاغآ 
تلاسر هلئسم  دومن و  هیآ 26 ? .  ءارعش ،  هروس  توعد  یسلجم  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  موق و  تبون  دنچ  رد  ادخ  لوسر  نک  توعد  مالسا 

نم و یـصو  نم  ردارب  وا  دـهد ،  کمک  ارم  هار  نیا  رد  امـش  زا  سک  ره  درک :  هفاضا  تشاد و  مالعا  ار  دوخ  زا  تعاـطا  موزل  شیوخ و 
 ، متفریذپ ار  ص )  ) ربمایپ توعد  متـساخرب و  مدوب ،  رتکچوک  همه  زا  زور  نآ  نم  دیوگیم ،  ع )  ) یلع دشابیم .  امـش  نیب  رد  نم  هفیلخ 

ممالا و خیرات  اوعیطا - .  هل و  اوعمـساف  مکیف ،  ینتفیلخ  ییـصو و  یخفا و  اذه  نا  دومرف :  تفرگ و  تسد  هب  ارم  ندرگ  مه  ترـضح  نآ 
زا سپ  دوب ،  هدـش  صخـشم  زور  نآ  زا  هک  یتفـالخ  عوضوم  راـک  اـما  ص 11 ? .  دـیفم ،  داشرا  ص 217 ؛ ءزج 2 ،  ج 1 ،  كوـلملا ، 
هـس زور  دـیدرگ و  مورحم  دوخ  ملـسم  قح  زا  یعامتجا  دـعاسمان  طیارـش  رثا  رد  ع )  ) یلع هک  دیـشک  یئاج  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر 

زا سپ  ص 178 و 211 ? .  ج 2 ،  یبوقعی ،  خـیرات  دـیدرگ - .  راد  هدـهع  ار  تفالخ  تسپ  راچان  ترجه  لاس 35  هجح  يذ  هبنش 23 
هب ار  هتفر  ياهبآ  دناوتب  ع )  ) یلع هکنیا  ياج  هب  هک  دوب ،  هدـش  یناشیرپ  یگتفـشآ و  نانچنآ  ياراد  لبق ،  زا  یمالـسا  عماوج  مه  تفالخ 
 ، یلخاد ياهگنج  راتفرگ  شیوخ  تموکح  لاس  جنپ  دودح  تدم  هنافـساتم  دنک ،  هدایپ  هعماج  رد  ار  مالـسا  ماکحا  دـنادرگزاب و  يوج 
نب نمحرلادبع  مان  هب  جراوخ  بزح  رـصانع  زا  یکی  هلیـسو  هب  گنج ،  نیرخآ  یبسن  نتفای  نایاپ  اب  و  دـیدرگ ،  ناورهن  نیفـص و  لمج ، 

روطنامه لماک ،  تیناسنا  تلادـع و  رهظم  ع )  ) یلع ماما  يرآ ،  ص 178 و 211 ? .  ج 2 ،  یبوقعی ،  خیرات  دیدرگ - .  بورـضم  مجلم 
حبص زامن  يادا  ماگنه  هب  هفوک  دجسم  رد  ناضمر  مهدزون  دارفا ،  نیرتدنمتواقش  تسد  هب  دوب ،  هتـشاد  مالعا  لبق  زا  زین  ص )  ) ربمایپ هک 

یگلاس هب 63  ترجه ،  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  ماجنارـس  هجلاـعم ،  يراـمیب و  زور  هس  زا  سپ  دـش و  بورـضم  ریـشمش  اـب 
ص 17? .  دیفم ،  داشرا  ص 212 ؛ ج 2 ،  یبوقعی ،  خیرات  دیشون - .  تداهش  تبرش 

ع)  ) یقت دمحم  ماما 

 . دوشگ ناهج  هب  هدید  هنیدم  رهش  رد  هیبوت  هکیبس  مان  هب  يردام  كاپ  نماد  زا  يرمق  يرجه  لاس 195  رد  ع )  ) یقت دمحم  ماما  ترضح 
راشرـس و شوه  دروـخیم .  مشچ  هب  يداـیز  تواـفت  شلاـس  نس و  مه  ناـکدوک  و  ع )  ) داوـج ماـما  نیب  تیلوـفط ،  یکدوـک و  ناوا  زا 
هب شیاه  هتـساوخ  دراد .  هرهچ  رب  ار  يرمع  نارذـگ  هبرجت و  ییوگ  هک  دومنیم ،  ناـنچ  ار  وا  شدـنلب ،  هشیدـنا  هداـعلا و  قوف  تواـکذ 
هک هاگ  نآ  تفگیم !  نخـس  برجم  هدیدایند و  درم  کی  توق  تردق و  هب  تشاد ،  هک  یمک  نس  اب  دنامیمن و  ناکدوک  ياههتـساوخ 
ورف یقیمع  هشیدنا  رکف و  رد  تشادرب و  نامـسآ  رب  رـس  ع )  ) اضر ترـضح  شردپ  روضح  رد  تشذگیم ،  شرمع  زا  لاس  راهچ  دودح 
رکف رد  منارگن و  ع )  ) ارهز همطاف  ترضح  مردام  تیمولظم  رطاخ  هب  داد :  خساپ  نینچ  لاسدرخ  كدوک  دش و  ایوج  ار  تلع  ردپ  تفر ، 
یقت دمحم  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندمآ و  ع )  ) اضر ترـضح  دزن  ناکدوک  زا  یهورگ  هک  ینامز  و  متـسه !  نارگزواجت  تازاجم  ماقتنا و 

یمرگرـس يزاب و  یگدنز ،  هفـسلف  میاهدشن و  هدیرفآ  يزاب  يارب  ام  تشاد :  نایب  نینچ  كدوک  دـنک ،  يزاب  نانآ  اب  شلاسدرخ  دـنزرف 
تـسد هب  شراوگرزب  ردپ  هک  تشاد  لاس  تشه  دودح  ع )  ) یقت دمحم  ماما  میراد !  شیپ  رد  يرتمهم  فده  تلاسر و  ام  هکلب  تسین ، 
تیانع اب  دش و  ردـپ  نیـشناج  لاسدرخ  كدوک  نیا  یناوارف ،  لئالد  ساسا  رب  دیـسر و  تداهـش  هب  دـش و  مومـسم  یـسابع  هفیلخ  نومام 

رب تفر و  ص )  ) هللا لوسر  دجـسم  هب  شردپ ،  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  تفرگ .  هدهع  رب  ار  یمالـسا  تما  يربهر  تماما و  يدـنوادخ 
تیاور یفرطم  زا  هنیدـم  لها  زا  يدرم  درک .  داریا  ار  دوخ  تماما  نارود  ینارنخـس  نیلوا  تفرگ و  رارق  ص )  ) ربمایپ ربنم  لوا  هلپ  يـالاب 

نیا زا  یـسک  وا  نم و  زج  مدوـب و  راـک  بلط  وا  زا  مهرد  رازه  راـهچ  نم  دیـسر ،  تداهـش  هب  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  یتـقو  دـنکیم : 
مردپ دومرف :  مدیسر  شروضح  هب  هک  یماگنه  داتسرف ،  ملابند  هب  ار  يدرف  ع )  ) داوج ترضح  زور  نآ  يادرف  تشادن .  یعالطا  عوضوم 

يور هک  ار  ياهداجـس  ع )  ) داوج ترـضح  هاگ  نآ  تسا .  روط  نیمه  متفگ  یتسه !  راک  بلط  مهرد  رازه  راـهچ  وا  زا  وت  هتفر و  اـیند  زا 
ماما دوب ! !  مهرد  رازه  راهچ  اقیقد  مدرک ،  شرامش  هک  یتقو  داد ،  نم  لیوحت  دوب ،  نآ  ریز  هک  ار  ییاه  لوپ  دز و  الاب  دوب ،  هتـسشن  نآ 
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مه ات  دروآ ،  رد  ع )  ) داوج ماما  دقع  هب  ار  لضفلا  ما  دوخ  رتخد  تفرگ ،  میمصت  نومام  هک  تشادن ،  رتشیب  هام  دنچ  لاس و  هن  ع )  ) داوج
 ، هتـشامگ ع )  ) ماما رب  یگـشیمه  یـسوساج  تقیقح  رد  جاودزا ،  نیا  اب  مه  دـشاب و  هدرک  ع )  ) ماما اب  یتسود  هب  رهاـظت  مدرم  لـباقم  رد 
هب رـسپ  هداوناـخ  زا  تسا  مسر  ـالومعم  دـنک .  هفخ  هفطن  رد  تموـکح  هیلع  ار  ع )  ) ماـما ياـههشقن  تاـکرح و  هیلک  هـک  نـیا  اـت  دـشاب ، 

يارب ار  ع )  ) داوج ماما  یـسایس ،  لئاسم  حـلاصم و  ساسا  رب  نومام  يداـع ،  ياـهجاودزا  فـالخ  رب  اـما  دـنوریم ،  رتخد  يراگتـساوخ 
دندرکیم تفلاخم  تخس  جاودزا  نیا  اب  نومام  کیدزن  ياهشیوخ  موق و  صوصخ  هب  سابع و  ینب  درک .  باختنا  لضفلا  ما  اب  جاودزا 

ع)  ) داوج ماما  هلیـسو  هب  هک  میراد  میب  اـم  دـنتفگیم :  حیرـص  روط  هب  نیا  رب  هوـالع  دـندادیم ،  رارق  هناـهب  ار  ع )  ) داوج ماـما  مک  نس  و 
زا هدش ،  هدناشوپ  ام  نت  رب  هک  یتمظع  تزع و  سابل  دورب و  نوریب  ام  نادـناخ  ام و  تسد  زا  تسا ،  هتفرگ  رارق  ام  رایتخا  رد  هک  یتفالخ 

ياهتکرح ندرک  راـهم  يارب  ار  جاودزا  نیا  درکیم و  تجامـس  دـیزرویم و  رارـصا  راـک  نیا  رب  نوماـم  یلو  دوش !  جراـخ  ناـمرکیپ 
زا تشاد ،  رظن  رد  ع )  ) داوج ماما  اب  ندـش  کیدزن  اب  نومام  یفرط  زا  تسنادیم و  دـیفم  دوخ  ماقم  تیعقوم و  ظفح  هجیتن  رد  یبالقنا و 

ینب ماکح  الوصا  هنرگ  دـنک و  تکاس  ار  یمـشاه  يولع و  تاداس  ناوارف  تیعمج  جاودزا ،  نیا  اب  دـیامن و  يریگولج  ماما  يونعم  ذوفن 
لتق هب  مادقا  ءادتبا  زا  هک  مینیبیم  رگا  دنتـشادن و  یقفاوت  شزاس و  هنوگ  چـیه  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  تماما و  گنهرف  حور و  اب  سابع ، 

لمحت هجو  چیه  هب  یـسابع  ءافلخ  هنرگ  و  دندیدیمن ،  دوخ  تحلـصم  حالـص و  هب  ار  راک  نیا  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دـندومنیمن ،  اهنآ 
هک دوب  لمات  دروم  ترضح  نآ  ناوریپ  يارب  هفیلخ ،  رتخد  اب  ع )  ) داوج ماما  جاودزا  رگید ،  يوس  زا  دنتـشادن .  ار  كاپ  نادرم  نآ  ندید 

ماما نوخ  هب  شردـپ ،  تسد  هک  دـنک ،  جاودزا  يرتخد  اب  دـناوتیم  ع )  ) ماما هنوگچ  تسا ؟  یـضار  جاودزا  نیا  هب  ع )  ) داوج ماما  ایآ  : 
دهاوخ لابند  هب  ار  یبقاوع  هچ  و  دراد ؟  شزاـس  هنوگچ  تماـما  تیـالو و  میظع  ماـقم  اـب  جاودزا  نیا  ـالوصا  و  تسا ؟  هدولآ  ع )  ) اـضر
لصفم یطاسب  هسلج  نیا  رد  داد .  لیکـشت  یملع  هرظام  ثحب و  هسلج  کی  درک و  توعد  ار  دادغب  نادنمـشناد  ءاملع و  نومام  تشاد ؟ 

هاگ نآ  تسشن ،  دندوب  هدرک  نهپ  نومام  رانک  هک  يدنسم  رب  هناکاب  یب  ع )  ) ماما دناوخ ،  ارف  دوخ  دزن  ار  ع )  ) داوج ماما  سپس  درتسگ ، 
ترـضح اب  هفیلخ  رـضحم  رد  هک  نیا  زا  دادـغب  ءاملع  تفگ :  نینچ  درک و  نوماـم  فرط  هب  ار  دوخ  يور  ةاـضقلا  یـضاق  مثکا  نب  ییحی 
ترـضح دیهد و  هزاجا  رگا  نونکا  دننکیمن ،  شومارف  تقو  چیه  ار  هفیلخ  تبهوم  نیا  دنلاحـشوخ و  رایـسب  دنوشیم ،  انـشآ  ع )  ) داوج

تیادف تفگ :  ع )  ) ماما هب  درک و  یثکم  هناروزم  نومام  مینک .  ثحب  نآ  نوماریپ  میئامن و  حرطم  ار  ياهلئسم  دنیامرف ،  تیانع  ع )  ) داوج
طلـست زا  سلجم  ءاملع  ماهدامآ !  نتفگ  خساپ  ندینـش و  يارب  دومرف :  ع )  ) ماما دراد ؟  ییاضاقت  هچ  ةاضقلا  یـضاق  هک  يونـشیم  موش ، 

 . دنکیم لرتنک  ار  دوخ  یناوتان  زجع و  نیع  رد  ع )  ) ماما هک  درک  نامگ  مثکا  نب  ییحی  دندمآ .  یتفگـش  هب  شتمظع  اب  حور  و  ع )  ) ماما
هتـسب مارحا  جح ،  کسانم  ماجنا  رطاخ  هب  هک  يدرف  داب ،  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ :  دروآ و  بل  رب  هنادـنمزوریپ  يدـنخبل  رکف  نیا  اب 

؟  دیامن ناربج  ار  اطخ  نیا  هنوگچ  و  تسیچ ؟  وا  فیلکت  یعـضو  نینچ  اب  تسا ،  هدناسر  لتق  هب  ار  يدیـص  هدـش ،  مرحم  اعرـش  تسا و 
ای دشیم و  بکترم  ار  یهانگ  نینچ  هک  دوب  راب  نیتسخی  نیا  ایآ  هک :  تخانش  ار  مرحم  درف  نیا  تیصخش  ادتبا  دیاب  داد :  خساپ  ع )  ) ماما

بش رد  دیص  نتشک  ایآ  تشاد ؟  رارصا  دوخ  هانگ  رد  نانچ  مه  ای  هدش و  نامیشپ  شیوخ  لمع  زا  وا  ایآ  دوب ؟  هداد  ماجنا  ررکم  یهانگ 
ریغ نایاپ  راهچ  زا  هدوب ،  یعون  هچ  زا  دیـص  نآ  هک  تسناد  دـیاب  جـح ؟  ای  دوب  هدـش  مرحم  هرمع  يارب  صخـش  نآ  ایآ  زور ؟  رد  ای  دوب 

تـشادن ار  يدمآ  شیپ  نینچ  راظتنا  هک  مثکا  نب  ییحی  و . . .  گرزب ؟  ای  دوب  کچوک  تاناویح  زا  دیـص  ایآ  ناگدنرپ ؟  ای  دوب و  هدنرپ 
لاوس کی  حرط  اب  هک  وا  دـنام !  زاب  نخـس  زا  هراب  کی  دـشاب ،  هتـشاد  یپ  رد  رگید  لاوس  هدزاود  وا ،  لاوس  هک  درکیمن ،  ینیب  شیپ  و 

شزجع تسس و  شنابز  تفای و  هدننک  جیگ  تالاوس  زا  یبادرگ  رد  ار  دوخ  ناهگان  دوب ،  هدمآ  رب  ع )  ) داوج ماما  ریقحت  ددص  رد  یهقف 
ءاـملع و همه  رب  یکدوـک  نس  رد  ع )  ) داوـج ماـما  یملع  يرترب  بیترت  نیدـب  دـندنام و  زجاـع  باوـج  زا  مـه  نارگید  تـشگ .  راکـشآ 

يراشف اپ  رتشیب  لضفلا  ما  اب  ع )  ) داوج ماما  جاودزا  دروم  رد  نومام  هک  دوب ،  هرظانم  نیا  زا  دعب  دش .  نایامن  هسلج  رد  رضاح  نادنمشناد 
هب ار  جاودزا  نیا  دوجوم ،  طئارش  هب  هجوت  اب  ع )  ) ماما دش .  هتفریذپ  ع )  ) داوج ماما  يوس  زا  یسایس  جاودزا  نیا  هرخالاب  درک و  رارـصا  و 
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رازگرب هفیلخ  ناشروخ  رد  جاودزا  مسارم  داد .  نت  نآ  هب  داد و  صیخـشت  مشاه  ینب  تاداس  حالـص  ریخ و  یمالـسا و  هعماج  تحلـصم 
تشادـن و لابند  هب  ار  یـشخب  تذـل  مارآ و  یگدـنز  ع )  ) ماما يارب  صوصخ  هب  لضفلا و  ما  يارب  جاودزا  نیا  ینوگمهان  ماما  دـیدرگ ، 

تیمکاح اهناج  اهلد و  رب  هک  ار  ع )  ) ماما يونعم  ذوفن  تسناوتن ،  جاودزا  نیا  لاح  نیع  رد  دـیماجنا .  یماکان  یخلت و  هب  مه  ماـجنارس 
ینید یهلا و  تلاسر  درک و  لـمع  شیوخ  فئاـظو  هب  دوخ  تماـما  تدـم  رد  ع )  ) داوج ماـما  دراد و  زاـب  شرتسگ  تکرح و  زا  تشاد ، 

دوخ طباور  تشاد  ناکما  هک  یئاج  ات  نکیل  دربیم ،  رـسب  مصتعم  وا  زا  دـعب  نومام و  لاگنچ  رد  ع )  ) ماما هک  نیا  اب  داد .  ماـجنا  ار  دوخ 
ای نئمطم و  صاخشا  هلیسو  هب  مایپ  اب  ار  دوخ  تلاسر  دومنیم و  مکحتسم  ظفح و  یمالسا  ياهروشک  رـسارس  رد  باحـصا  نارای و  اب  ار 

نایب مدرم  يارب  ار  قالخا  ماکحا و  دـئاقع ،  درکیم .  داشرا  ییامنهار و  تالکـشم  لئاسم و  رد  ار  نایعیـش  دادیم و  ماـجنا  هماـن  طـسوت 
داد و شرورپ  نامیا  اب  باحـصا  اههد  تماما ،  لاس  هدـفه  لوط  رد  دادیم .  لاقتنا  نانآ  هب  ار  یمالـسا  ناشخرد  فراعم  نیا  دومرفیم و 
هچ رگ  ع )  ) داوج ماما  تشاد .  طابترا  فلتخم  کلامم  رد  مالـسا  نیتسار  ناوریپ  گرزب و  نادنمـشناد  اب  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  روط  هب 

هدنبیرف رهاظم  ربارب  رد  یگتخاب  دوخ  يرهاظ و  تافیرشت  زا  رود  هب  تشاد و  ياهداس  یگدنز  اما  دوب ،  یسابع  ردتقم  هفیلخ  نومام  داماد 
دومنیم و کمک  ار  نادنمتـسم  دوب ،  شرایتخا  رد  هک  هنیدم  تافوقوم  اب  ع )  ) ماما درکیم .  یگدنز  هنادهاز  شیالآ و  یب  هداس و  ایند ، 

مـصتعم دزن  ار  يدزد  اهزور ،  زا  يزور  تفای .  بقل  تواخـس  اب  ینعی  داوج  هب  شدنمـشزرا ،  ياهيدنمتواخـس  نیمه  رطاخ  خـب  اـیوگ 
درک و رضاح  ار  ناگرزب  ءاملع و  ناهیقف و  مصتعم ،  دنیامن .  عطق  ار  شتسد  دننک و  يراج  وا  رب  ار  تقرس  دح  ات  دندروآ  یـسابع  هفیلخ 
ءاـهقف و سیئر  هک  دوواد  یبا  نبا  دـنیوگب .  دزد  تسد  ندرک  عطق  یگنوگچ  دـح و  ءارجا  هوحن  رد  ار  دوـخ  رظن  اـت  تساوـخ ،  ناـنآ  زا 

نارـضاح دـناهتفگ !  روطنیا  ءاملع  همه  هک  دروآ ،  لیلد  دـننک و  عطق  چـم  زا  ار  شتـسد  دـیاب  تفگ :  دوب  يرابرد  ملاع  ةاضقلا و  یـضاق 
هتـسش دعاس  تات  یتسیاب  مه  وضو  رد  هک  نانچ  دننک ،  عطق  دـعاس  زا  ار  وا  تسد  دـیاب  تفگ :  يرگید  ملاع  دـندرک .  دـییات  ار  وا  هتفگ 

زا دومرف :  ع )  ) داوج ماـما  یئوگیم ؟  هچ  دروم  نیا  رد  وت  موش ،  تیادـف  تفگ :  راـیتخا  یب  و  ع )  ) داوج ماـما  هب  درک  ور  مصتعم  دوش . 
هک لاح  دومرف :  ع )  ) داوج ماما  وگب .  ار  تدوخ  رظن  مهدیم ،  مسق  ادخ  هب  ار  وت  تفگ :  مصتعم  راد !  فاعم  ارم  رذگرد و  عوضوم  نیا 

عطق ناتشگنا  دنب  زا  ار  دزد  تسد  دیاب  هکلب  دنتفگ ،  اطخ  ص )  ) ربمایپ تنـس  نایب  رد  همه  اهنیا  هک  میوگیم ،  ار  مرظن  يداد ،  مسق  ارم 
هدومرف ص )  ) ربمایپ هکنیا  يارب  دومرف :  ع )  ) ماما تسیچ ؟  مکح  نیا  لیلد  تفگ :  مصتعم  ددرگ .  عطق  دیابن  دعاس  تسد و  فک  درک و 
هاـگیاج دـننک ،  عطق  دـعاس  زا  اـی  چـم  زا  ار  دزد  تسد  رگا  لاـح  تسد .  فک  ود  هلمج  زا  تسا ،  هدجـس  هاـگیاج  عضوم  تفه  تسا ، 

هاگیاج هیآ 18 ? .  نج ،  هروس  ادحا - .  هللا  عم  اوعدت  الف  دجاسملا هللا  نا  میناوخیم :  نآرق  رد  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدش  عطق  وا  هدجس 
ءاـملع ءاـهقف و  لالدتـسا  اـب  هک  مصتعم  دوش .  عطق  دـیابن  ددرگیمن و  فرـصت  تسادـخ  صوصخم  هک  يزیچ  تسادـخ و  زا  اههدـجس 

 . دندرک عطق  اهتشگنا  دنب  زا  ار  دزد  تسد  داد ،  روتسد  دش و  تفگـش  رد  ع )  ) داوج ماما  راتفگ  ماکحتـسا  تفاطل و  زا  تشاد  ییانـشآ 
راتفگ مدوب و  هدرم  شاک  يا  تفگ :  دادیم  ازسان  شدوخ  هب  هک  یلاح  رد  دیدرگ و  هایس  شگنر  دش و  بضغ  رد  رایـسب  دوواد  یبا  نبا 

دزن دوواد  یبا  نبا  اهدـعب  مدینـشیمن !  یتـموکح  یمـسر  هسلج  نیا  رد  ار ،  لاـس  نس و  مک  داوـج  ترـضح  مکحم  يوـق و  لالدتـسا  و 
یقلت هفیلخ  تموکح و  تسکـش  یمـسر ،  هسلج  نآ  رد  ار  دوخ  ياوتف  تسکـش  درک و  رایـسب  ینیچ  نخـس  ع )  ) داوج ماما  هیلع  مصتعم 
یهلا تحلـصم  دـیاش  دوب و  ازان  ع )  ) ماما رـسمه  لضفلا  ما  رگید  يوس  زا  درک !  کیرحت  ع )  ) ماما لتق  هب  ار  ناـیرابرد  مصتعم و  دومن و 

اب ع )  ) داوج ماما  اذـل  دـباین .  همادا  تماما  لسن  یـسابع ،  دبتـسم  رگمتـس و  هفیلخ  نوماـم  ناـمدود  زا  ینز  نماد  زا  هک  درکیم ،  باـجیا 
دزن هک  یئاج  ات  دـیدرگ ،  لضفلا  ما  دـیدش  یتحاران  مشخ و  بجوم  راک  نیا  درک .  جاودزا  هنامـس  مان  هب  رـسایرامع  نادـناخ  زا  یئوناـب 

نمـشد ع )  ) ماما اب  ابلق  زین  دوخ  هک  مصتعم  رد  تاکیرحت  نیا  هرخالاب  درک .  کیرحت  ع )  ) ماما لـتق  يارب  ار  هفیلخ  زین  وا  دـمآ و  مصتعم 
نآ دـندرک و  مومـسم  ار  ع )  ) ماما هدنـشک ،  مس  هب  هدولآ  ياذـغ  اب  میمـصت  نیا  یپ  رد  درک و  رداص  ار  وا  لتق  نامرف  دومن و  ریثاـت  دوب ، 

داوج ماما  رهطم  رکیپ  دیـسر .  تداهـش  هب  یگلاس  جنپ  تسیب و  نس  رد  يرمق  يرجه  لاس 220  هدعقیذ  هام  رخآ  هبنش  هس  زور  ترـضح 
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ص 6  ، 14/10/1372 ناهیک ،  همانزور  دیدرگ - .  نفد  ینونک  نیمظاک  ینعی  ع )  ) متفه ماما  ربق  رانک  رد  دادـغب  شیرق  ناتـسربق  رد  (ع )
 . ? فلوم ياههلاقم  هام 1372 ،  يد   4 هرامش 1440 / زور ،  نز  هلجم  و 

ع)  ) ارهز همطاف 

ع)  ) هجیدـخ نماد  زا  ترـضح ،  نآ  راوگرزب  رتخد  ع )  ) همطاف ص )  ) ربمغیپ تثعب  زا  دـعب  لاس  جـنپ  یناثلا ،  يداـمج  متـسیب  هعمج  زور 
دـض رب  مالـسا  نانمـشد  ياهینکـشراک  اهبوشآ و  اب  ع )  ) همطاف یکدوک  ياهزور  دوشگ .  ناـهج  هب  مشچ  هکم  رد  ناملـسم ،  نز  نیلوا 
رتخد دوب و  تیمیمـص  افـص و  تبحم و  رهم و  زا  راشرـس  لاهنون  كدوک  نیا  یگداوناخ  عضو  لباقم  رد  اما  تشذـگیم ،  ص )  ) ربمغیپ

يردام ردپ و  هیاس  رد  رتخد  نیا  دیـشخبیم و  يرتشیب  غورف  یگدـنز ،  ياضف  هب  ینارون ،  لعـشم  نوچ  زین  ع )  ) هجیدـخ و  ص )  ) دـمحم
دعب و  ص )  ) ربمایپ يومع  بلاطوبا  تسخن  هک  دوب ،  هدیـسر  یگلاس  تفه  هب  ع )  ) همطاف دادیم .  همادا  دوخ  تفرـشیپ  دشر و  هب  راکادـف 
التبم ردام  نداد  تسد  زا  مغ  هب  یمیتی و  درد  اب  لاسدرخ ،  كدوک  نیا  دنتـسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  ع )  ) همطاف ردام  هجیدخ  زور  هس  زا 
ردپ ياهیتخسس  اهیتحاران و  زا  یشخب  ع )  ) همطاف دباییم و  همادا  ص )  ) ربمایپ هیلع  كاب  یب  نانمشد  ياهینکشراک  اهتیذا و  دیدرگ . 

ترجه هنیدم  هب  هکم  زا  دوشیم  راچان  مدرم ،  تیاده  داشرا و  لاس  هدزیـس  زا  سپ  ادخ  لوسر  اما  دنکیم ،  هدهاشم  دوخ  مشچ  ود  اب  ار 
هدرپس ادخ  لوسر  دزن  هک  ار  مدرم  ياهتناما  ات  دنام  یقاب  هکم  رد  زور  هس  ع )  ) یلع وا  روتـسد  قبط  و  درک ،  ترجه  هنیدم  هب  ربمایپ  دنک . 
دودح هک  ار  ص )  ) دمحم رتخد  همطاف  بلطملادبع و  نب  ریبز  رتخد  همطاف ،  دوخ ،  ردام  ع )  ) یلع هاگ  نآ  دـنادرگزاب ،  نانآ  هب  دـندوب ، 

رتهب هکم  زا  ردپ ،  رانک  رد  هنیدم  رد  ع )  ) همطاف یگدنز  عضو  دیناسر .  هنیدـم  هب  تمالـس  هب  داد و  ترجه  دوخ  هارمه  تشاد ،  لاس  هد 
هک ع )  ) یلع فرط  نآ  زا  دنک .  باختنا  مه  رسمه  تسیابیم  مالسا  روتـسد  قبط  هدیـسر و  یگلاس  دودح 12  هب  رگید  وا  دوب ،  هدیدرگ 

باختنا و  ص )  ) ربمغیپ تقفاوم  اب  داتـسرف و  دـصاق  ع )  ) همطاف يراگتـساوخ  يارب  هدـش ،  گرزب  ص )  ) ربمغیپ هناخ  رد  یگلاس  شـش  زا 
 ، ایند تورث  لام و  زا  ع )  ) یلع هتبلا  دـیدرگ .  رارقرب  جاودزا  تشاد ،  لاس  کی  تسیب و  دودـح  هک  ع )  ) یلع وا و  نایم  ع )  ) همطاـف دوخ 

هدیسرن وا  هیاپ  هب  یـسک  ص )  ) ربمغیپ زا  ریغ  زورما  زور و  نآ  هعماج  رد  یناسنا  لئاضف  تیونعم و  ظاحل  زا  اما  تشادن ،  ینادنچ  ییاراد 
زاغآ اهیتسدگنت  اهیتخـس و  اب  هارمه  ع )  ) همطاف یلع و  كرتشم  یگدنز  لاح  ره  هب  تسا .  یتیـصخش  نینچ  ع )  ) همطاف رهوش  تسا و 

یگدنز نانآ  دادیم و  رارق  عاعشلا  تحت  ار  یتخس  جنر و  هنوگره  دندیشیدنایم ،  نآ  هب  نانآ  هک  يدنلب  ياهنامرآ  نامیا و  یلو  دیدرگ 
نیا یگدـنز  لوصحم  هدـیمان و  ناهج  نانز  نیرترب  مالـسا ،  ربمایپ  ار  ع )  ) همطاـف دـندادیم .  همادا  هدـیقع  ناـمیا و  ساـسا  رب  ار  شیوخ 

همطاف هاتوک  یگدنز  مهم  تیلوئـسم  نیتسخن  تسا .  هدوب  نسحم  موثلک و  ما  بنیز ،  نیـسح ،  نسح ،  ياهمانب  دنزرف  جنپ  گرزب  يوناب 
ع)  ) یلع زا  نتفرگ  تعیب  يارب  شاهناـخ ،  هب  تموکح  ناروماـم  موـجه  رثا  رد  وا  مجنپ  دـنزرف  هتبلا  هک  دوـب ،  دوـخ  نادـنزرف  تیبرت  (ع )
هک ترجه  مهد  لاس  رد  یلو  دومن ،  گرزب  تیبرت و  تبقارم  لامک  اـب  ار  رگید  نادـنزرف  اـما  داد .  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  دـش و  طـقاس 

دوخ رمع  رخآ  تدم  یط  رد  هلاس  هدـجیه  همطاف  هک  دـمآ ،  شیپ  یطئارـش  یگدـنز ،  لومعم  فئاظو  زا  ریغ  تفای ،  تافو  مالـسا  ربمایپ 
حلاصان ياهتکرح  اب  هلباقم  تسایـس و  يایند  هب  دز و  تسد  تماما  مالـسا و  زا  عافد  ناونع  هب  یعامتجا  تامادـقا  هلـسلس  کـی  هب  راـچان 

حلاصم تاررقم و  ترـضح و  نآ  رظن  فالخ  رب  ار  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  هدـمآ  شیپ  یعامتجا  طئارـش  ع )  ) همطاـف دـیدرگ .  دراو 
تروص نیدب  ع )  ) یلع تماما  قح  مالسا و  زا  عافد  رطاخ  هب  دوجوم ،  عضو  اب  ار  دوخ  تفلاخم  یئاضران و  هجیتن  رد  تسنادیم و  مالسا 

رد تفای و  روضح  هنیدـم  دجـسم  رد  دـندرکیم ،  یهارمه  ار  وا  شیرق  تیـصخش  اب  ناوناب  زا  يدادـعت  هک  یلاـح  رد   - 1 دوـمن :  یلمع 
اب تفر و  مالسا  ربمغیپ  سدقم  دقرم  رانک  راب  نیدنچ   - 2 دومن .  داریا  هنارگموکحم  قیمع و  ینارنخس  کی  تیعمج  هوبنا  هفیلخ و  لباقم 

رتسب رد  شیرق  ناـنز  هک  هاـگ  نآ   - 3 دـیناسر .  نارگید  شوگ  هب  ار  مالـسا  تیمولظم  داـیرف  مشخ و  كاـندرد  ياـههلان  هآ و  کـشا و 
نانآ دومن و  یمالـسا  تفالخ  ریـسم  رد  فارحنا  هجوتم  ار  هعماج  نانآ و  درک و  داریا  ياهباطخ  نانآ  نایم  رد  دنتفر ،  شندید  هب  يرامیب 
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هتفای شرورپ  یگدنز  تخس  ياهناروک  رد  دوخ ،  یکدوک  لوا  ياهزور  زا  هک  ياهمطاف  ماجنارـس  درک .  توعد  حالـص  ریخ و  هار  هب  ار 
مهدزای لاس  یناـثلا  يداـمج  موس  ص )  ) ربمغیپ تاـفو  زا  سپ  زور  جـنپ  داـتفه و  هلاـس ،  هدـجیه  دودـح  هاـتوک  رمع  کـی  زا  سپ  دوب ، 

شوغآ رد  عیقب  ناتـسربق  رد  ای  ص )  ) ربمایپ دجـسم  رد  تمظع ،  يزارفرـس و  ایند  کی  اب  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  هنیدم  رد  ترجه ، 
 . تفخ كاخ 

 . ?95 ص 188 -  ناملسم ،  نز  يوگلا  ع )  ) همطاف ع -)  ) يربک بنیز 

مـشچ هنیدم  رد  ع )  ) همطاف و  ع )  ) یلع دنزرف  نیموس  ع )  ) بنیز يدالیم ،  لاس 627  اب  قباطم  ترجه ،  مجنپ  لاس  یلوالا  يداـمج  مجنپ 
ماـن نیا  هب  هک  ار  دوخ  گرزب  رتخد  داـی  هلیـسو  نیدـب  تساوخیم  اریز  درک ،  باـختنا  ص )  ) ربمغیپ ار  رتخد  نیا  مسا  دوشگ .  ناـهج  هب 
ینعی بنیز  تسا و  ییابیز  دنلب و  ینعم  مه  مان  نیا  ینعم  درادب .  هدـنز  دوب ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  نمـشد  موجه  رد  دوب و  موسرم 

راختفا و تنیز و  ببس  وا  لامعا  راتفر و  هصالخ  و  وا ،  تیصخش  قالخا و  وا ،  گنهرف  رکف و  وا ،  دوجو  هک  یـسک  ینعی ،  ردپ .  تنیز 
 - میدرک هعلاطم  هک  روطنامه  مه - ع )  ) همطاف وا  ردام  و  تسا ،  مالـسا  مود  صخـش  ع )  ) یلع ماما  بنیز  ردپ  ددرگیم .  ردپ  يدـنلبرس 

ص)  ) ربمایپ رـسمه  هشیاع  تسا .  یتشهب  هدـیزگرب  يوناب  ملاع و  نز  نیرتماقمدـنلب  ص )  ) ربمایپ رظن  رد  ینید  تیـصخش  ناـمیا و  رظن  زا 
دمحم وا  ردپ  زا  ریغ  ماهدـیدن ،  دـشاب  رتراتفر  تسرد  رتوگتـسار و  ع )  ) همطاف زا  هک  ار  یـسک  زگره  نم  تسا :  هتفگ  ع )  ) همطاف هرابرد 
شوغآ رد  و  تسا ،  هجیدخ  و  ص )  ) ربمایپ هون  وا  دراد ،  ياهداعلا  قوف  ناتـساد  تیرـشب ،  خیرات  رد  ع )  ) بنیز یگداوناخ  هشیر  (ص . )

لاس شش  زونه  ع )  ) بنیز تسا .  هتفای  شرورپ  ع )  ) نیـسح نسح و  لثم  یناردارب  رانک  رد  و  ع )  ) همطاف و  ع )  ) یلع نوچ  يردام  ردپ و 
دعب ثداوح  هدنیآ و  عضو  هرابرد  يرارـسا  باوخ  نآ  رد  درک .  فیرعت  ص )  ) ربمغیپ يارب  ار  نآ  دید و  یبیجع  باوخ  هک  تشادن  مامت 
دوخ دـج  اب  بنیز  هک  هاتوک  تدـم  نامه  رد  درک .  ریـسفت  دوخ  لاسدرخ  هون  يارب  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ دوب و  هتفهن  ادـخ  لوسر  تافو  زا 

هدافتـسا مالـسا  لوا  تیـصخش  راتفر  قالخا و  اهییامنهار و  زا  شدـنمورین  دادعتـسا  شوه و  هب  هجوت  اب  تشاد ،  یتسیزمه  ادـخ  لوسر 
 ، وا نیرفآ  تیبرت  نابرهم و  شوغآ  رد  تشاد ،  رس  هب  ار  همطاف  شردام  هیاس  هک  مه  زور  تدم 75  ات  ص )  ) ربمغیپ تافو  زا  سپ  درک . 
 . تسا هدوب  یخلت  ثداوح  عیاقو و  اب  هارمه  ردام ،  رانک  رد  بنیز  راگزور  تفرگارف .  هنادنمتداعس  یگدنز  کی  يارب  یناوارف  ياهسرد 

ع)  ) یلع تماما  قح  بحاصت  هب  هک  ار  يراوگان  رایـسب  عضو  وا  دنکیم ،  هدهاشم  ار  ردام  هنابلط  قح  هنامولظم و  ياهدایرف  اههیرگ و  وا 
 . دوب هناـمولظم  گرم  اـب  شناوج  رداـم  نداد  تسد  زا  دوزفایم ،  وا  ياـهمغ  رب  هچنآ  و  دربیم .  جـنر  درکیم و  ساـسحا  دوب  هدـیماجنا 

تارابع نیا  اب  گرزب  هثداـح  نآ  زا  ار  دوخ  یتحاراـن  يو  هک  يروطب  دوب ،  هدـنیاسرف  كاـندرد و  یلیخ  وا  يارب  ع )  ) بنیز رداـم  گرم 
مه ارت  راـگدای  اـهنت  رگید  وت ،  زا  سپ  اریز  ماهداد ،  تسد  زا  ارت  زورما  اـعقاو  نم !  راوگرزب  دـج  يا  ادـخ ؛ لوسر  يا  تسا :  هدرک  ناـیب 

هوکـش و ع )  ) بنیز دوخ  ناوجون  رتخد  زا  ع )  ) یلع ياهتبقارم  مارتحا و  اـما  دـشیم ،  يرپس  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهزور  دـید !  مهاوخن 
نسح و دورب ،  ادـخ  لوسر  دوخ  دـج  دـقرم  تراـیز  هب  تساوخیم  ع )  ) بنیز هاـگره  تسا :  هتـشون  خـیرات  تفرگیم .  يرتشیب  لـالج 
ار یـسک  ع )  ) یلع مه  نآ  زا  لبق  دندربیم .  ترایز  هب  دایز  مارتحا  اب  ار  رهاوخ  دـندرکیم و  تکرح  وا  فرط  ود  زا  وا  ردارب  ود  نیـسح 
رد دـتفیب !  ع )  ) بنیز تروـص  هب  شمـشچ  دراد  رارق  یکیراـت  رد  هک  یـسک  اداـبم  اـت  دـنک ،  شوماـخ  ار  مرح  غارچ  اـت  درکیم  روماـم 
درک جاودزا  تشاد  نس  رتمک  وا  زا  لاس  هد  هک  دوخ ،  يومعرـسپ  رفعج  هللادبع  اب  دوب و  هدش  گرزب  رگید  ع )  ) بنیز ع )  ) یلع راگزور 
هجح يذ  موس  تسیب و  هبنـش  هس  ع )  ) یلع ماما  دوب .  موثلک  ما  نوع و  سابع ،  دمحم ،  یلع ،  ياهمان :  هب  دنزرف  جـنپ  جاودزا  نیا  هرمث  . 

لاقتنا هفوک  هب  هنیدم  زا  ار  یمالـسا  تموکح  زکرم  یحلاصم ،  قبط  یتدم  زا  سپ  دیدرگ و  تماما  دنلب  ماقم  راد  هدـهع  ترجه  لاس 35 
نانز يارب  ردـپ  تماما  هیاس  رد  هک  مینکیم ،  هدـهاشم  هفوک  رد  دراد ،  مه  دـنزرف  رـسمه و  هک  یلاح  رد  ار  ع )  ) بنیز سپ  نآ  زا  داد ، 

اب و  دنکیم ،  یگدـنز  هفوک  رد  بنیز  ع )  ) یلع ماما  تفالخ  لاس  جـنپ  دودـح  تدـم  رد  دـهدیم .  لیکـشت  نآرق  ریـسفت  سرد و  هفوک 
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دیامنیم و يریگمـشچ  نایاش و  ياهکمک  نادنمتـسم  مدرم و  هب  شیوخ  يدادـما  یلام و  ياهتدـعاسم  یگنهرف و  یـشزومآ و  تامدـخ 
ع)  ) نسح ماما  ینعی  ع )  ) یلع نیشناج  تفالخ  تدم  زا  هک  یهام  شـش  زا  سپ  ات  ترجه  ملهچ  لاس  رد  ع )  ) یلع ماما  تداهـش  زا  سپ 

ریاس اب  ترـضح  نآ  ع )  ) نسح ماما  يوس  زا  هیواعم  يداهنـشیپ  هحلاصم  شریذپ  زا  سپ  اما  تشاد ،  تماقا  هفوک  رد  بنیز  تشذگیم ، 
ع)  ) بنیز تسا و  يرجه  کی  لهچ و  لاس  نونکا  دندرک .  تشگزاب  هنیدـم  هب  شنادـنزرف  و  ع )  ) بنیز هلمج  زا  دوخ و  هداوناخ  ءاضعا 
ع)  ) نیسح شرگید  ردارب  هک  يرجه  تصـش  لاس  ات  زین  تشاد و  همادا  يرجه  هاجنپ  لاس  ات  هک  ع )  ) نسح ماما  شردارب  تایح  تدم  ات 

مایق ع )  ) نیـسح هک  لاس  نامه  زا  تشاد و  روضح  ردارب  رانک  رد  مه  ع )  ) بنیز تسیزیم  هنیدم  رد  دـش و  راد  هدـهع  ار  تماما  بصنم 
هارمه هب  مایق  نواعم  کیرش و  ناونع  هب  زین  ع )  ) بنیز تفگ ،  كرت  قارع  يوس  هب  ار  هنیدم  درک و  زاغآ  نایوما  دض  رب  ار  دوخ  یمالسا 

سپ هک  یتقو  ات  دوب ،  هدش  زاغآ  يرجه  تصش  لاس  بجر  هام  متشه  تسیب و  زا  هک  ع )  ) بنیز ترفاسم  نیا  درک .  تکرح  ع )  ) نیـسح
یگدوسرف جنر و  اهلاس  هزادنا  هب  ع )  ) بنیز يارب  تدم  نیا  اما  دیـشک .  لوط  هام  شـش  دودح  تشگزاب ،  هنیدـم  هب  يو  البرک  هعجاف  زا 

هک دوب ،  نینچ  رهاظ  بسح  هب  داد .  تروص  يریظن  یب  ياهيراکادـف  اههزرابم و  گرزب ،  يوناـب  نیا  رگید  فرط  زا  تشاد و  هارمه  هب 
تراسا هب  ار  ع )  ) نیسح ناگدنامزاب  و  ع )  ) یلع نارتخد  ریاس  و  ع )  ) بنیز نمشد  شنارای ،  نیسح و  ندش  دیهش  البرک و  هعجاف  زا  سپ 

عماجم هفوک و  رازاب  رد  یقیمع  ياهینارنخس  هدومن و  ار  هدافتسا  رثکادح  تیعقوم  نیا  زا  تسناوت  ع )  ) بنیز اما  دوب ،  هدروآرد  شیوخ 
رمع فصن  ابیرقت  ع )  ) بنیز يرآ ،  دـهد .  ماجنا  وا  ناراکمه  دـیزی و  هیلع  یمهم  يرگاشفا  و  ع )  ) نیـسح قح  زا  عاـفد  هب  ماـش  یمومع 

ار ناگدز  تلفغ  ناگدروخ و  بیرف  دوخ ،  هناملاع  ياهینارنخـس  شناد و  ملع و  اب  دینارذگ ،  یتازرابم  یبالقنا و  ياهترفاسم  رد  ار  دوخ 
یهارمه ار  وا  تفر  ع )  ) نیـسح ماما  اجک  ره  داد ،  ماجنا  يریظن  یب  ياهيراکادـف  دـنوادخ  نید  تماما و  زا  تیامح  يارب  درک ،  رادـیب 

زین ع )  ) بنیز دای  مان و  ددرگیم ،  يراج  نابز  هب  ع )  ) نیـسح ياهيدرمیاپ  اهيروالد و  اروشاـع و  نیـسح و  ماـن  مه  اـجک  ره  و  دومن ، 
رمع لاس  تفه  هاجنپ و  هکیلاـح  رد  يرجه ،  لاس 62  بجر  هام  مهدراهچ  مالـسا ،  نامرهق  يوناب  نیا  ماجنارـس  تسا .  رارقرب  نآ  هارمه 
 . - تسب ورف  مـشچ  ناـهج  زا  يدنلبرـس  راـختفا و  اـیند  کـی  اـب  دوـب ،  هتـشاذگ  رـس  تـشپ  ار  تـمظع  هزراـبم و  رـسارس  اـما  ترارمرپ ، 

 . ? دییامن هعلاطم  هدنسیون ،  نیا  رگید  فیلات  ع )  ) یلع رتخد  نامرهق  بنیز  باتک  رد  ار  ع )  ) بنیز ترضح  لماک  تشذگرس 

یناهفصا هللا  تیآ 

ریز دمآ و  ایند  هب  ناهفـصا  ناجروالف  یبرغ  بونج  رد  عقاو  هسیدـم  هدـکهد  رد  يرمق  يرجه  لاس 1284  رد  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیس 
ینید و سرد  دـهد  هزاجا  وا  هب  ات  درک  اضاقت  تفر و  ردـپ  دزن  هک  تشادـن  لاس  هدراهچ  زا  شیب  درک .  اـمن  وشن و  شردـپ  میقتـسم  رظن 
 ! موشیمن وت  لیـصحت  یگدنز و  جراخم  راد  هدهع  نم  یهد ،  ماجنا  ار  يراک  نینچ  رگا  تفگ :  درک و  تفلاخم  ردپ  دناوخب .  ياهزوح 
ار شاهیقب  دیهدب ،  هزاجا  طقف  امـش  درادن ،  یلاکـشا  تفگ :  هنابدوم  دوب ،  هدز  هناوج  شناج  رد  لیـصحت ،  هب  قشع  هک  نسحلاوبا  دـیس 
زا یکی  ناـمز  نآ  رد  هک  ناهفـصا  هب  لیـصحت  همادا  دـصق  هب  ردـپ ،  زا  هزاـجا  بسک  زا  سپ  نسحلاوبا  دیـس  مریگیم !  هدـهع  رب  مدوخ 

مولع لیصحت  لوغشم  دیزگ و  تنوکس  ناهفـصا  ردص  هسردم  هیواز  رد  ياهرجح  رد  دومن و  تمیزع  دوب ،  هعیـش  یملع  مهم  ياههزوح 
ناهفـصا هب  شردـپ  اـهبش  زا  یبش  یغارچ !  هن  تشاد و  یـشرف  هن  نسحلاوبا  دیـس  هک  یلاـح  رد  دیـسر ،  ارف  ناتـسمز  ماـیا  دـش .  ینید 

اب ردپ  دیدرگ .  هجاوم  نسحلاوبا  دیـس  راجنهبان  راب و  تقر  عضو  نآ  اب  تفر و  ردص  هسردم  هب  شدـنزرف ،  ندـید  يارب  درک و  ترفاسم 
كاـپ و کـچوک و  بلق  رب  ردـپ  نانخـس  دراد و . . .  تیمورحم  دراد ،  یگنـسرگ  یگبلط  وشن ،  هبلط  متفگن  تفگ :  زیمآتمـالم  ناـبز 
داد و رارق  بطاخم  ار  جع )  ) نامز ماما  ترضح  داتسیا و  هلبق  فرط  هب  هاگ  نآ  دش ،  نوگرگد  دیس  درک و  ریثات  نسحلاوبا  دیس  يافـصاب 

شارف دندز ،  ار  هسردم  برد  هک  دوب ،  هتـشذگن  هقیقد  دـنچ  میرادـن !  اقآ  ام  هک  دـنیوگن  ات  نک ،  یتیانع  جـع ! )  ) نامز ماما  يا  تفگ : 
 : تفگ داد و  وا  هب  لایر  جـنپ  دـید ،  ار  یـصخش  نسحلاوبا  دیـس  دراد .  راک  نسحلاوبا  دیـس  اب  رفن  کی  دـش ،  مولعم  درک و  زاب  ار  برد 
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رظن زا  لیـصحت  نارود  لوط  رد  نسحلاوبا  دیـس  دیرادن !  اقآ  امـش  دـنیوگن  ات  نک ،  نشور  ار  نآ  تسا ،  قاطا  هچقاط  رد  مه  عمـش  کی 
ار يدعب  باتک  نآ  شورف  لوپ  زا  دشورفب و  ار  نآ  دشیم  راچان  یباتک ،  ندـناوخ  زا  دـعب  هک  يروط  هب  دوب ،  هقیـضم  رد  تخـس  یلام ، 

لابند يدایز  هقالع  قشع و  اب  ار  دوخ  تالیصحت  تالکشم ،  لمحت  اب  وا  دشن و  وا  لیـصحت  همادا  زا  عنام  یتسدگنت  رقف و  اما  دنک .  هیهت 
نیمات يارب  يزور  دادیم .  حـیجرت  دوخ  رب  ار  نارگید  درکیم ،  یگدـنز  یتسدـیهت  یتخـس و  اب  شدوخ  نسحلاوبا  دیـس  هکنیا  اـب  درک . 

دیـس هب  دوب ،  اونیب  قحتـسم و  هداـعلا  قوف  هک  يدرم  دوب ،  هدرپـس  زودـفاحل  هب  شورف  يارب  ار  دوخ  فاـحل  یگدـنز ،  يرورـض  جراـخم 
لوپ ورب و  زودـفاحل  دزن  دومرف :  نسحلاوبا  دیـس  داد .  حرـش  شیارب  ار  دوخ  داـیز  تالکـشم  یگدـنز و  عضو  درک و  هعجارم  نسحلاوـبا 

رد ناداتـسا  ناگرزب و  زا  یعمج  دزن  هیلاـع و  حوطـس  ياهـسرد  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  يرتجاـتحم !  نم  زا  وت  اریز  ریگب ،  ار  فاـحل 
هرهب فجن  هیملع  هزوح  ءاملع  رضحم  زا  فجن  رد  دیدرگ .  فرشا  فجن  مزاع  لیـصحت ،  همادا  يارب  لاس 1307  رد  تخومآ و  ناهفصا 

رد هک  سیلگنا  رامعتسا  تشامگ .  تمه  نادرگاش  شرورپ  یمالسا و  یگنهرف  رشن  هب  دیسر و  داهتجا  هجرد  هب  هک  دیـشکن  یلوط  درب و 
هناهب هب  دوب ،  هدروآرد  وناز  هب  دوخ ،  لـباقم  رد  ار  اـیند  هدـمآرد و  كانتـشحو  لوغ  کـی  تروص  هب  یللملا  نیب  هنحـص  رد  ناـمز ،  نآ 

هک دیسر ،  ییاج  هب  راک  دروآرد .  دوخ  یماظن  لاغشا  هب  ار  نآ  دیشک و  رگـشل  یمالـسا  روشک  نیا  هب  قارع ،  رد  دوخ  ياههاگیاپ  ظفح 
ندرا هب  دیعس  يرون  لصیف و  کلم  یئاد  هللادبع ،  ریما  تفر .  رصم  هب  سپس  ناریا و  هب  ءادتبا  درک و  رارف  قارع  ریزو  تسخن  یلاع  دیشر 

ءاملع و زا  يدایز  عمج  ضارتعا  هک  دـش ،  ماجنا  لـصیف  کـلم  يارب  یـشیامرف  تاـباختنا  يرمق  يرجه  لاس 1341  رد  دندش .  هدـنهانپ 
نیا رد  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  هللا  تیآ  دیدرگ .  میرحت  تاباختنا  اهنآ  يوس  زا  تشاد و  لابند  هب  ار  یبهذم  یملع و  ياهتیـصخش 

فجن البرک و  هیملع  هزوح  ءاهقف  زا  یعمج  اب  هارمه  ار  گرزب  تیـصخش  نیا  قارع ،  دبتـسم  نامکاح  اما  درک .  رداص  ياهیمـالعا  هطبار 
ار دوخ  یبهذم  یسایس و  ياهتیلاعف  دش و  مق  هیملع  هزوح  دراو  مدرم ،  هوکشاب  لابقتسا  یط  یناهفـصا  هللا  تیآ  دندرک .  دیعبت  ناریا  هب 

رظن دیدجت  دوخ  میمـصت  رد  دش ،  روبجم  ذوفن  اب  نویناحور  مدرم و  راشف  رثا  رب  قارع  تموکح  هام ،  هدزای  زا  سپ  درک .  لابند  ناریا  رد 
دـصیس دودح  یفجن و  هللارون  اقآ  جاح  لاس 1346  رد  دـینادرگزاب .  قارع  هب  لاس 1342  ناضمر  مهدجیه  رد  ار  يدـیعبت  ءاملع  دـنک و 

مایق دـندرک و  ترجاهم  مق  هب  يوهلپ  ناخاضر  ياـهیگماکدوخ  هب  ضارتعا  روظنم  هب  ناهفـصا ،  مدرم  هاـگآ و  ءالـضف  بـالط و  زا  رفن 
مایق زا  دـشیم ،  بوسحم  ربتعم  زاـتمم و  ياهتیـصخش  زا  دوب و  قارع  رد  هک  یناهفـصا  هللا  تیآ  تفرگ .  ارف  ار  روشک  ماـمت  يرـسارس 

هللا تیآ  مق و  رد  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  تافو  زا  سپ  لاس 1355  رد  دومن .  يدایز  ياهتیامح  ناـخاضر ،  هیلع  نویناـحور  مدرم و 
 ، ملعا دهتجم  ناونع  هب  وا  دیدرگ و  ملسم  یمالـسا  قطانم  بلغا  رد  یناهفـصا  هللا  تیآ  عزانمالب  تماعز  فجن ،  رد  ینیئان  نیـسح  ازریم 

دیهـش هللا  تیآ  دوب .  وا  زیگناتریح  يرابدرب  ربص و  یناهفـصا  هللا  تیآ  هتـسجرب  تافـص  زا  یکی  تفرگ .  هدـهع  رب  ار  نایعیـش  يریبهر 
ناروک رد  هعیش ،  ردقیلاع  عجرم  نیا  ریز  مسانشیمن  یناهفصا  هللا  تیآ  زا  رتروبص  ار  سک  چیه  نم  تسا :  هدرک  لقن  ینیمخ  یفطـصم 
هدرشف مهب  ياهفص  رد  نینموم  زا  رفن  نارازه  داتـسیا و  زامن  هب  همهمه  رپ  زور  کی  رد  سیلگنا ،  هناملاظ  ياهتسایـس  هیلع  شتازرابم 

زامن هب  ردپ  رـس  تشپ  زامن و  لوا  فص  رد  زین  یناهفـصا  هداز  هللا  تیآ  شدنزرف  هلمج  زا  دـندرک .  ءادـتقا  وا  هب  هشیمه  لثم  دنداتـسیا و 
 ! ! دنتشک ار  اقآ  دنزرف  هک :  دش  دنلب  يدایرف  ناهگان  هک  دندوب ،  هدجس  لاح  رد  دندناوخیم و  ار  زامن  مود  تعکر  نارازگزامن  داتسیا . 

نایاپ هب  ار  نآ  داد و  همادا  ار  دوخ  زامن  نانچ  مه  یناهفـصا ،  هللا  تیآ  یلو  دروخ ،  مهرب  زامن  دیـشاپ و  مه  زا  زامن  ياهفص  هلـصافالب 
هدش هدیرب  شوگ  ات  شوگ  شدنبلد  دنزرف  رس  دید  وا  دش .  وربور  یکانلوه  هرظنم  اب  دینادرگرب و  ار  رس  زامن  رخآ  مالس  زا  دعب  دیناسر . 

اب و  هللا . . .  الا  هلا  ال  تفگ :  راب  هس  طقف  شدـنزرف  یناهگان  تداهـش  ندـید  اب  یناهفـصا  هللا  تیآ  تسا ! !  رو  هطوغ  نوخ  رد  شندـب  و 
هنوگ رب  شزیزع ،  دـنزرف  كوس  رد  یکـشا  هرطق  زگره  دومن و  دروـخرب  هناروبـص  كاـندرد ،  تبیـصم  نیا  اـب  يزیگنا  تریح  تماـهش 

دنمـشزرا و تافیلات  ینابر  ملاع  نیا  زا  دومن .  وفع  دوب ،  یلاهدرا  یلع  مان  هب  ینئاخ  هک  ار  دـنزرف  لتاق  رتمهم ،  نیا  زا  دـیطلغن و  شیاـه 
هللا تیآ  دنراد .  هتشاد و  يدایز  ریثات  یمالسا  گنهرف  رـشن  همادا  رد  دوخ  هبون  هب  مادکره  هک  تسا ،  هدنام  راگدای  هب  یناوارف  نادرگاش 
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دـسج هک  یماگنه  تسب .  ورف  ناهج  زا  هدید  نیمظاک  رد  يرمق  يرجه  لاس 1365  هجح  يذ  مهن  هبنشود  زور  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس 
راگدرورپ راوج  رد  هتفای  لوزن  يا  تفگ :  نینچ  شرهطم  رکیپ  هب  باطخ  ءاطغلا  فشاک  هللا  تیآ  دـندروآ ،  يولع  نحـص  هب  ار  وا  كاپ 

نسح ریبدت و  اب  هنوگ  نآ  وت ،  یگدنز  یتشاد !  ياهدیدنسپ  تلحر  هنادنمتداعس و  یگدنز  هچ  داب !  اراوگ  وت  رب  یتداعـس  نینچ  نایملاع 
 ، يدوب هدمآ  ایند  هب  راب  ود  وت  هک  ییوگ  يدنکفا .  جنر  هب  ار  هیقب  يداد و  رارق  یشومارف  هتوب  رد  ار  هتـشذگ  ءاملع  هک  دوب  ماوت  تسایس 

ص 112? .  هامرهم 1367 ،  هرامش 28 ،  ملع ،  رون  هلجم  نآ - . !  نتسب  راکب  يارب  رگید  راب  تیارد و  هبرجت و  بسک  يارب  راب  کی 

نتشنیا تربلآ 

رد عقاو  ملوا  رهـش  رد  يدالیم  لاس 1879  سرام  مهدراـهچ  زور  ناـهج ،  فوسلیف  رکفتم و  ناد ،  کـیزیف  نیرتگرزب  نتـشنیا  تربلآ 
زاغآ زا  دوب و  روکف  بوجحم و  ریگ ،  هرانک  یکدوک  نتـشنیا  تربلآ  دش .  دـلوتم  يدوهی  ردام  ردـپ و  کی  زا  ناملآ  كربمترود  تلایا 

هب تربلآ  دندوب ،  يزاب  لوغـشم  فارطا  ياهلگنج  رد  شکچوک ،  ياهيزابمه  هک  یماگنه  دشیدنیب .  دشاب و  اهنت  تشاد  لیم  یگدنز 
یگلاس جنپ  هب  تربلآ  یتقو  دومنیم .  همزمز  دوب ،  هدرک  فینصت  دوخ  هک  ار  یهاتوک  ياهزاوآ  دربیم و  رـسب  شردپ  هچغاب  رد  ییاهنت 

 ، تفر ورف  رکف  رد  درک و  بجعت  دنکیم ،  تکرح  امن  بطق  هبرقع  دید  یتقو  تربلآ  داد ،  ناشن  وا  هب  ار  امن  بطق  کی  شردپ  دیـسر ، 
يارب تعیبـط ،  رهاـظم  زا  کـی  ره  ربارب  رد  اهدـعب  بجعت ،  یتفگـش و  نیا  دروآیم ؟  رد  تکرح  هب  ار  هبرقع  يزوـمرم  يورین  هـچ  هـک 

تشادن يدایز  ءانتعا  یمـسر  سورد  مولع و  شزومآ  هب  وا  تفر .  هسردم  هب  خینوم  رد  یگلاس ،  هدزناپ  رد  تربلآ  دشیم !  رهاظ  تربلآ 
ریس یلاع  رایسب  حطس  رد  تابساحم ،  تایـضایر و  رد  تربلآ  دنتفرگیم ،  دای  ار  يراشعا  دادعا  هزات  شیاه ،  يدرگاشمه  هک  یماگنه  . 

ياهباتک دومن و  كرت  ار  هسردم  هام ،  شـش  تدم  وا  دندرک و  ترجاهم  ایلاتیا  هب  نتـشنیا  هداوناخ  لاس 1894  رد  درکیم .  كولـس  و 
دناوخب سرد  دیاب  درادن و  ياهراچ  هاگشناد ،  هب  دورو  يارب  دید ،  تیاهن  رد  اما  تخادرپ ،  تایبدا  هعلاطم  هب  تشاذگ و  رانک  ار  یـسرد 

تسیب هناتسآ  رد  يو  هک  لاس 1900  رد  درک .  مان  تبث  خیروز  نونفلاراد  هسردم  رد  تفر و  سیئوس  هب  يدـنچ  زا  سپ  نتـشنیا  تربلآ  . 
تسیب نس  رد  يو  دش .  لوغشم  هاگشناد  رد  تایضایر  کیزیف و  سیردت  هب  درک و  تفایرد  هفـسلف  هتـشر  رد  ارتکد  دوب ،  یگلاس  کی  و 

ياهشهوژپ زا  ياهظحل  اما  دیدرگ ،  راکب  لوغشم  تاعارتخا  تبث  هرادا  وضع  ناونع  هب  یگدنز ،  يدام  تالکـشم  رثا  رب  یگلاس ،  ود  و 
تخـس ار  وا  یئاکیرمآ ،  سکیم  تربلآ  براجت  هعلاطم  تخادرپیم .  هعلاطم  قیقحت و  هب  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  داتـسیایمن و  زاب  یملع 
يروئت هب  هک  يروئت  نیا  درک .  رـشتنم  تیبسن  دروم  رد  ار  دوخ  يروئت  یگلاـس  شـش  تسیب و  نس  رد  درک و  لوغـشم  هشیدـنا  رکف و  هب 

دومن روهشم  ار  نتشنیا  تربلآ  دیامن ،  كرد  لماک  روط  هب  ار  نآ  دشاب ،  رداق  هک  تسا ،  یسک  رتمک  دشابیم و  فورعم  نتشنیا  تیبسن 
لاس 1913 رد  دادیم .  حیجرت  نآ  رب  ار  یمانمگ  تشادن و  ترهش  هب  ياهقالع  تربلآ  اریز  دوب ،  رسدرد  هیام  وا  يارب  ترهش  هزاوآ  اما  . 

لاس رد  دندرامگ .  ملع  شرتسگ  شزومآ و  رد  تمدـخ  هب  دـندرک و  توعد  سیردـت  يارب  ار  وا  نلرب  كارپ و  خـیروز ،  ياههاگـشناد 
یملع ياهشهوژپ  فرـص  ار  دوخ  يورین  تقو و  مامت  هک  دنتـساوخ  نتـشنیا  تربلآ  زا  دـندرک ،  داجیا  وا  يارب  هک  يدام  هافر  اـب   1916

لاس نیمه  رد  دـش و  باختنا  ندـنل  یهاـشداپ  نمجنا  تیوضع  هب  لاس 1921  رد  نتـشنیا  یملع ،  یتاقیقحت و  ياهراک  همادا  اـب  دـیامن . 
 ، تفای ترهش  نامز  هغبان  ناونع  هب  یشهوژپ ،  یملع و  لفاحم  اهنمجنا و  رد  دیدرگ و  کیزیف  هتـشر  رد  لبون ،  هزیاج  تفایرد  هب  قفوم 

يارتکد هئارا  اب  دنتشاذگ و  شرایتخا  رد  ار  سیردت  ياهیسرک  نوتسیرب و . . .  كوتسور و  رتسچنم ،  ونژ ،  ياههاگـشناد  هک  يروط  هب 
تربلآ زا  ناملآ  روتاتکید  مظعاردص  رلتیه  فلودآ  مود  یناهج  گنج  ماگنه  دندومن .  راک  هب  توعد  ار  وا  داتـسا ،  ناونع  هب  يراختفا ، 

دناسرب و لتق  هب  ار  نتـشنیا  تربلآ  هک  یـسک  يارب  دش و  تحاران  رلتیه  تفریذپن ،  نتـشنیا  اما  دورب ،  ناملآ  هب  هک  درک ،  توعد  نتـشنیا 
امرفمکح يرلتیه  ناملآ  رد  هک  يدوهی  دض  هیحور  هطـساو  هب  لاس 1933  رد  درک .  نییعت  هزیاج  كراـم  رازه  تسیب  درواـیب ،  ار  وا  رس 

هعلاطم هب  نوتسیرپ  هاگشناد  رد  دمآرد و  اکیرمآ  تلود  تیعبت  هب  ارهاظ  تفر و  اکیرمآ  هب  درک و  ترجاهم  اپورا  زا  نتشنیا  تربلآ  دوب ، 
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نامز رتشیب  هچره  یلو  دومنیم ،  لکـشم  تخـس و  ءادـتبا  رد  تیبسن ،  دروم  رد  نتـشنیا  تربلآ  تاـیرظن  تخادرپ .  شهوژپ  قیقحت و  ، 
هبساحم رد  ار  دوخ  تیبسن  هیضرف  جیاتن  نتشنیا  تربلآ  دندرب .  یپ  رتشیب  نتـشنیا  هداعلاقوف  رکف  هشیدنا و  قمع  هب  نادنمـشناد  تشذگ ، 

یمتا و يژرنا  فشک  دـیامن .  کـمک  هتـشر  نیا  رد  تاـقیقحت  هب  نتوین ،  زا  رتشیب  تسناوت  هک  اـجنآ  اـت  درب ،  راـکب  موجن  هبذاـج و  هوق 
رون شجنس  عشعشت و  نوناق  نینچ  مه  تسا و  هدیمان  ناینورب  تکرح  ار  نآ  نتشنیا  تربلآ  هک  ترارح ،  تارذ  تکرح  دروم  رد  هعلاطم 
رـشب یملع  رکفت  زرط  رد  یمیظع  بالقنا  نتـشنیا ،  تاـقیقحت  تاـیرظن و  دوب .  نتـشنیا  مهم  ياـهراک  رگید  زا  کـیرتکلا ،  وتف  تارثا  و 

یقیسوم کی  کیزیف ،  هتـشر  رد  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  رب  هوالع  هکلب  تخادرپیمن ،  تایـضایر  یعیبط و  مولع  هب  اهنت  وا  دروآ .  دوجوب 
هک دوب ،  دـنمقالع  رایـسب  تشاد .  تیلاعف  زین  مسینویز  لـئاسم  صوصخ  هب  یـسایس  ياـهراک  رد  نتـشنیا  تربلآ  دوب .  مه  تسدربز  ناد 

ظاحل زا  نتـشنیا  تربلآ  دـنک .  تکرـش  دزادـنایم ،  يرگید  ناـج  هب  ار  یکی  هک  یگدـنز  تازراـبم  رد  ددرگن ،  روجبم  اـت  دوش ،  ملعم 
مان دوب .  گنج  لماک  میرحت  تهج  هعلاطم  صوصخم  هتیمک  وضع  لوا ،  للم  هعماج  رد  درک و  تمدخ  رشب  عون  هب  زین  حلـص  زا  تیامح 

هکلب دریگیم ،  رارق  ریدقت  دروم  نورتکلا  متا و  رد  وا  تافاشتکا  تایرظن و  تبـسانم  هب  اهنت  هن  هدنیآ ،  راصعا  رد  گرزب  دنمـشیدنا  نیا 
تربلآ ددرگن .  شومارف  زگره  شماـن  هک  دـش ،  بجوم  زین  ناـهج  لـلم  نیب  حلـص  يرارقرب  هار  رد  گرزب ،  درم  نیا  شـشوک  شـالت و 

و و . . .  موشیم ؟  قفوم  دوجو  يامعم  لح  هب  ایآ  تسیچ ؟  ناهج  نیا  ایآ  هک :  درکیم  همزمز  بترم  شرمع ،  رخآ  ياهلاس  رد  نتشنیا 
زور دریگ .  رارق  نـیققحم  ءاـملع و  راـیتخا  رد  شزغم  گرم ،  زا  سپ  هـک  درک  لوـبق  نتـشنیا  تربـلآ  نادنمـشناد ،  داهنـشیپ  هـب  اـنب  . . . 

دوردب اکیرمآ  رد  نیئارش  بلصت  يرامیب و  تلع  هب  یگلاس  شش  داتفه و  نس  رد  نتـشنیا  تربلآ  يدالیم ،  لاس 1955  لیروآ  مهدجیه 
لباقریغ هعیاض  اناوت ،  دنمـشناد  نیا  گرم  هثداح  دـماین .  لمعب  شیارب  ياهزانج  عییـشت  چـیه  شدوخ ،  تیـصو  ساسا  رب  تفگ و  تایح 

ج ناشخرد ،  هرهچ   333 دوش - .  وربور  يرگید  نتشنیا  اب  تیرشب  ات  درذگب  لاس  ياهلاس  دیاش  دوب و  روآفسات  تهج  ره  زا  ناربج و 
ص 103? .   ، 1

رونا دمحم  تاحش  داتسا 

زا ار  شردپ  هک  دوب ،  ههام  هس  دمآ .  ایند  هب  رصم  رد  زیزو  رفک  ياتـسور  رد  یـسمش ،  يرجه  لاس 1329  رد  رونا  دمحم  تاحش  داتـسا 
دمحم تیلوفط  نارود  نامه  زا  دوب ،  نآرق  ناظفاح  نادنمقالع و  زا  هک  يو  یئاد  تفرگ .  رارق  دوخ  یئاد  یتسرپرـس  تحت  داد و  تسد 

مامت یگلاس  هن  نس  رد  درک و  عورش  ار  نآرق  ندرک  ظفح  یگلاس ،  هس  زا  رونا  دمحم  دومن .  يدایز  تیدج  وا  میلعت  تیبرت و  رد  رونا ، 
توالت یگلاس  هدزاود  نس  زا  تخومآ .  یبوخ  هب  ار  نآرق  دیوجت  ملع  تفر و  نآرق  توالت  نف  ناداتسا  دزن  سپس  درک ،  ظفح  ار  نآرق 

تئارق رد  هک  یمرگ  اـبیز و  توص  هب  هجوت  اـب  درک و  زاـغآ  فـلتخم  ياهتبـسانم  رد  نینچ  مه  لـفاحم و  سلاـجم و  رد  ار  میرک  نآرق 
زا یکی  هک  یماگنه  داد .  همادا  رصم  رهزالا  هاگـشناد  مود  لاس  ات  ار  دوخ  تالیـصحت  رونا  دمحم  تفای .  ترهـش  يدوز  هب  تشاد  نآرق 
 : تفگ وا  هب  دیدرگ و  وا  بوذجم  هتفیش و  دوش و  رونا  دمحم  نآرق  توالت  قاتشم  دینش ،  ار  وا  نیزح  مرگ و  توص  هاگشناد  نیـسردم 

رصم يامیـس  ادص و  دراو  هک  تشاد  لاس  تفه  تسیب و  درک .  راک  نآرق  هتـشر  رد  هک  تسا  رتهب  هاگـشناد ،  رد  لیـصحت  همادا  ياج  هب 
تسایر طسابلادبع  داتسا  ياضاقت  هب  انب  یـسمش ،  يرجه  لاس 1358  رد  درک .  زاغآ  نویزیولت  ویدار و  رد  ار  میرک  نآرق  توـالت  دـش و 
تاحش داتـسا  دراد .  تیلاعف  تیلوئـسم  نیا  رد  زین  نونکات  دیدرگ و  بوصنم  نمجنا  نیا  هسیئر  تایه  تیوضع  هب  رـصم ،  نایراق  نمجنا 

دیجم نآرق  توـالت  هب  هدرک و  ندـید  ویدـلام  ادـناگوا و  رطق ،  هـیرجین ،  ناریا ،  یبـظوبا ،  هـلمج  زا  يداـیز  ياـهروشک  زا  روـنا  دـمحم 
دـیجم و نآرق  تئارق  اب  درک و  ترفاسم  ناریا  یمالـسا  روشک  هب  راب  ود  یـسمش  لاس 1370  لاس 1369 و  رد  وا  تسا .  هدومن  ترداـبم 

لاوس وا  زا  هک  یماگنه  ناریا  هب  شترفاسم  نیمود  رد  دیـشخب .  ناریا  نآرق  لفاحم  هب  یـصاخ  طاشن  روش و  دوخ ،  ياـبیز  مرگ و  توص 
کبـس و نیرتهب  داد :  خساپ  تسا ؟  هویـش  مادک  ناگدنونـش  بلج  يارب  میرک ،  نآرق  توالت  شور  کبـس و  نیرترثوم  نیرتهب و  دـش : 
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دیامن ریخست  ار  ناگدنونـش  لد  بلق و  دناوتیم  نآرق  يراق  رد  یهلا  ياوقت  اریز  تسا ،  یهلا  ياوقت  تیاعر  میرک ،  نآرق  توالت  شور 
ار اهلد  يروک  يوقت  تسامـش ،  ياهلد  ياهیرامیب  نامرد  ببـس  یهلا  ياوقت  تسا :  هدومرف  يوقت  هدـنزاس  ریثات  هراـبرد  ع )  ) یلع ماـما  . 

تمالـس حالـص و  هب  ار  نطاب  دنکیم و  فرطرب  ار  ینورد  ياهیگدولآ  يوقت  دنادرگیم .  اوادم  ار  اهمـسج  ياهیرامیب  دـشخبیم و  افش 
یگتفشآ یناشیرپ و  يوقت  زین  دهدیم و  تریصب  شنیب و  ناسنا  هب  دنزیم و  رانک  اهمشچ  ولج  زا  ار  یتاملظ  ياههدرپ  يوقت  دناسریم . 

 . ص 284 ج 67 ،  راونالاراحب ،  دیامنیم - .  نیزگیاج  شمارآ  تینارون و  نآ  ياج  هب  دیادزیم و  ناسنا  ناور  ناج و  زا  ار  بارطـضا  و 
ساسحا هدننک  راودیما  ابیز و  هنحص  نیا  زا  درک ،  هدهاشم  دوخ  فارطا  رد  ار  ناوج  نایراق  یتقو  ناریا  هب  ترفاسم  رد  تاحـش  داتـسا  ? 

ص 83? .  ناهج ،  روهشم  نایراق  همانیگدنز  درک - .  ریخ  ياعد  نانآ  یبایماک  تفرشیپ و  يارب  دومن و  ینامداش 

يروهال لابقا 

سب بیـشن و  زارفرپ و  نارود  ناتـسکاپ ،  گرزب  روشک  ناـیناب  زا  رکفتم و  فوسلیف ،  رعاـش ،  يروهـال ،  لاـبقا  دـمحم  یکدوـک  نارود 
رهش رد  حبص  ناذا  ماگنه  هب  يدالیم  ربماون 1877  اب 9  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1294  هدعق  يذ  موس  هعمج  زور  وا  تسا .  ياهدنزومآ 

هب مشچ  درکیم ،  نشور  ار  نآ  یعمـش  گنر  مک  رون  طقف  هک  یکچوک  قاـطا  رد  ياهقبط ،  کـی  کـچوک  هناـخ  کـی  رد  توکلاـیس 
تسنادیمن هک  دوب ،  كدوک  ردق  نآ  وا  نامز  نآ  رد  تسا ،  فیعـض  شتـسار  مشچ  دندش  هجوتم  هک  دوب  هلاس  ود  لابقا  دوشگ .  ناهج 

دوخ ییوجشناد  نارود  يو  هکینامز  دنریگب .  نوخ  وا  مشچ  زا  دنتفرگ  میمصت  ناکشزپ  تهج  نیدب  تسین ،  ملاس  شمشچ  دیمهفیمن  و 
خیش شردپ  هک  تشاد  هام  راهچ  لاس و  راهچ  لابقا  دش !  عیاض  یگلاس  ود  رد  نم  مشچ  تفگیم :  دوخ  دزیم ،  کنیع  دینارذگیم  ار 

رد ار  دوخ  ياهـسرد  اهبـش  تخومآیم ،  دجـسم  بتکم و  رد  ار  نآرق  شزومآ  وا  درپس و  نسح  مالغ  انالوم  بتکم  هب  ار  وا  دـمحم  رون 
انالوم زور  کی  درپسیم .  رطاخ  هب  دـناوخیم و  عمـش  رون  وترپ  رد  تشادـن ،  دوجو  یقرب  نآ  ياهقاطا  رد  هکیا  هناریقف  کچوک و  هناـخ 
ياهوم موصعم و  هفایق  هداـشگ و  یناـشیپ  دـید ،  ندـناوخ  سرد  لوغـشم  ار  ولوچوک  لاـبقا  یتقو  تفر ،  هاگـشزومآ  هب  نیـسح  ریم  دـیس 
شزومآ اـب  ار  كدوک  نآ  ینید ،  ياهـشزومآ  زا  ریغ  تساوخ  وا  داتـسا  زا  داد و  رارق  ریثاـت  تحت  تخـس  ار  وا  كدوـک  نیا  يرتسکاـخ 

رایـسب لابقا  دومن .  راداو  یبرع  ودرا و  یـسراف ،  تاـیبدا  نتخومآ  هب  ار  وا  داتـسا  لاـبقا  ردـپ  تقفاوم  اـب  هک  دـنک  انـشآ  مه  دـیدج  مولع 
ردپ هزاغم  زا  هک  یمک  دمآرد  اب  هک  یلاح  نیع  رد  دیناسر  نایاپ  هب  لاس  هس  تدم  هب  ابیرقت  ار  هرود  نیا  شزومآ  دوب و  كریز  شوهاب و 
جرخ یتقو  اما  تشاد ،  يزودرداچ  يزود و  باـقن  هـالک و  هزاـغم  لاـبقا  ردـپ  درکیم .  يرپس  ار  ياهداـس  یگدـنز  دروآیم ،  تسد  هب 

 . تخادرپیم دنوادخ  تدابع  تاجانم و  هب  نانآ  هارمه  درکیم و  تکرش  نادنمـشناد  ءاملع و  سلاجم  رد  دروآیم ،  رد  ار  دوخ  هنازور 
یگلاسراهچ نس  زا  دـیوگیم :  لابقا  دـناوخیم .  ار  یبرع  نبا  نیدـلا  یحم  مکحلا ،  صوصف  هیکم و  تاحوتف  ياـهباتک :  نیا  رب  هفاـضا 

یکدوک يادتبا  رد  یلو  تشاد ،  همادا  ام  هناخ  رد  باتک  ود  ره  سیردت  اهتدـم  دـش و  انـشآ  اهباتک  نیا  تامیلعت  مسا و  اب  نم  ياهـشوگ 
ییانـشآ یبرع  نابز  هب  یتقو  اما  مدرکیم ،  تکرـش  سرد  سلاجم  نیا  رد  دوجو  نیا  اـب  دوب .  رتشیب  نم  مهف  تردـق  زا  لـئاسم  نیا  همه 
يدالیم لاس 1884  رد  وا  دیدرگ .  رتشیب  نم  تخانش  قوش و  هبرجت  ملع و  رد  تفرشیپ  رثا  رب  دش و  هفاضا  نم  مهف  تردق و  مدرک ،  ادیپ 

 ، یـسراف نابز  شزومآ  دـندوب ،  نآ  ظفح  نآرق و  قشاع  دنتـشاد و  یقیمع  نامیا  داـقتعا و  هک  یناداتـسا  میلعت  تحت  تفر و  باـجنپ  هب 
ياضف میدرک  هراشا  البق  دش .  يدنلب  هبتر  ياراد  یقالخا  لئاضف  سفن و  بیذهت  رد  داد و  همادا  ار  تمکح  ملع و  ودرا ،  تایبدا  یبرع ، 

 ، دنک عنم  يدنسپان  راک  زا  ای  دزاس ،  راداو  یلمع  هب  ار  دوخ  دنزرف  تساوخیم  هاگره  مه  وا  ردپ  دوب ،  يونعم  ياضف  کی  لابقا  هداوناخ 
نودـب دینـشیم ،  ار  یثیدـح  اـی  نآرق  زا  ياهیآ  ردـپ  ناـبز  زا  لاـبقا  مه  یتقو  دـناوخیم  يو  يارب  ص )  ) ربمغیپ راـتفر  نآرق و  تاـیآ  زا 

نآرق توالت  حبـص  زور  ره  دوخ  هلاس  هن  تشه  لابقا  تهج  نیدـب  تفاییم .  رطاـخ  شمارآ  تفریذـپیم و  ار  نآ  یتحاراـن  نیرتکچوک 
بلطم تفگ .  مهاوخ  ار  یمهم  بلطم  کی  وت  هب  مدرک  ادیپ  تصرف  یتقو  تفگیم :  دیدیم  لاح  نیا  رد  ار  وا  یتقو  مه  ردـپ  درکیم ، 
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هدـش لزان  وت  رب  نآرق  هک  دـشاب  نیا  وت  رکف  ینکیم ،  توالت  نآرق  یتقو  مرـسپ !  دوب :  نیا  تفگ ،  کچوک  لابقا  هب  ردـپ  هک  ار  یمهم 
مدیـشک وت  شزومآ  يارب  هک  یتمحز  نآ  دوب :  هتفگ  وا  هب  شردپ  مه  رگید  تقو  کی  دیوگیم .  نخـس  وت  اب  شدوخ  ادخ  ینعی  تسا ، 

 ، متشاد رظن  رد  هتـسویپ  ار  مردپ  هتـساوخ  نم  دیوگیم :  لابقا  ینک .  تمدخ  مالـسا  هب  هک  تسنیا  نم  شاداپ  مریگب .  ار  نآ  شاداپ  دیاب 
اب نانآ  متشاگنیم و  یمالسا  دورس  ناناوجون  يارب  نم  تفاییم ،  شرتسگ  مه  نم  يرعاش  ترهش  مدروآیم ،  مه  دوخ  راعشا  رد  ار  نآ 
 : مدیـسرپ وا  زا  متفر و  شندید  يارب  دوب  يرامیب  رتسب  رد  مردـپ  مه  یتقو  دـندرکیم .  ظفح  دـندناوخیم و  ار  راعـشا  نیا  قوذ  قوش و 
 ، تشاد رارق  گرم  رتسب  رد  هک  یلاح  رد  ردپ  ماهدرک ؟  افو  مدوب ،  هتـسب  وت  اب  مالـسا  هب  تمدخ  يارب  هک  ار  ینامیپ  نآ  هب  ایآ  ناجردپ ! 

دنمهرهب دلنرآ  ساموت  رس  سرد  زا  درک و  مان  تبث  روهال  هاگـشناد  هفـسلف  هتـشر  رد  لابقا  ماهداد .  ار  وا  تامحز  شاداپ  هک  داد  یهاوگ 
مامتا زا  سپ  درب و  نایاپ  هب  باـجنپ  هاگـشناد  رد  لوا  هبتر  زارحا  اـب  هفـسلف  هتـشر  رد  لاـس 1899  رد  ار  سناـسیل  قوف  هرود  و  دـیدرگ . 
روهال هاگشناد  رد  لاس  هدزاود  تدم  وا  دش .  هدیزگرب  يداتسا  هب  مولع ،  هفـسلف و  خیرات و  ياههتـشر  رد  هاگـشناد ،  نآ  رد  تالیـصحت 
دومن همجرت  فیلات و  مه  ار  ریز  ياهباتک  تشاد و  سیردت  تعاس  هدجیه  هتفه  رد  درکیم ،  سیردت  هفسلف  داصتقا و  خیرات و  هتـشر  رد 

زا یموناکآ  ناکیتلوپ  باتک  صیخلت  همجرت و   - 2 یسیلگنا .  نابز  هب  همجرت  یلبج ،  میرکلادبع  خیش  هتشون  قلطم ،  دیحوت  هیرظن   - 1 : 
رد لابقا  ودرا .  نابز  هب  داصتقالا ،  ملع   - 4 ودرا .  نابز  هب  سبتسا  رثا  سنجیتنالپ  یلرا  باتک  صیخلت  همجرت و   - 3 ودرا .  نابز  هب  رکاو 

دش و لوغـشم  هفـسلف  نتفرگارف  هب  جیربمک  هاگـشناد  رد  درک و  ترفاسم  ناتـسلگنا  هب  دـلنرآ  ساموت  رـس  روسفرپ  قیوشت  هب  لاس 1905 
 ، هلاسر نآ  نتشون  يارب  خینوم  هاگشناد  زا  لاس 1908  رد  درک .  هیهت  یسیلگنا  نابز  هب  ناریا  رد  هفسلف  ریس  مان  هب  ار  دوخ  يارتکد  هلاسر 

یقرش و تاعلاطم  هدکـشناد  سیئر  لاس  نیدنچ  لابقا  دمحم  تشگزاب .  دوخ  روشک  هب  لاس  نامه  درک و  تفایرد  هفـسلف  يارتکد  هجرد 
یگدنز ناماسبان  طیحم  اما  تخادرپیم .  يرتسگداد  تلاکو  راک  هب  لاح  نیع  رد  دوب ،  باجنپ  هاگشناد  رد  هفسلف  یشزومآ  هورگ  ریدم 
سلجم تیوضع  هب  لاس 1928  رد  دـیناشک ،  یـسایس  ياهراک  رد  تکرـش  هب  ار  وا  يدازآ  هب  هقالع  نینچمه  اهـشکمشک و  اهفالتخا و  ، 

دـنه و هراق  هبـش  یـساسا  نوناق  يراذـگ  ناـینب  يارب  ندـنل  رد  هک  یـسنارفنک  رد  لاس 1932  رد  و  دـش ،  باـختنا  باـجنپ  يراذـگنوناق 
ياهنابز هب  شموظنم  راثآ  تشاد و  ياهداعلا  قوف  دادعتـسا  يرعاش  یگدنـسیون و  رد  وا  دومن .  تکرـش  دوب  هدـش  هداد  بیترت  ناتـسکاپ 

ناهج ناناملـسم  همه  یمالـسا  تیوه  هب  تشگزاب  سفن و  هب  دامتعا  يور  يو  اریز  تسا .  يریظن  مک  نادیواج و  راثآ  ودرا ،  یـسراف و 
 - قرش 4 مایپ  يدوخیب 3 -  زومر  يدوخ 2 -  رارسا   - 1 زا :  دنترابع  یـسراف  هب  لابقا ،  دمحم  همالع  موظنم  راثآ  تشاد .  ناوارف  دـیکات 

عولط هار 3 -  رضخ  ارد 2 -  گناب   - 1 زا :  تسا  ترابع  ودرا  نابز  هب  وا  راثآ  درک ؟  دیاب  هچ  رفاسم 7 -  هماندیواج 6 -  مجع 5 -  روبز 
قیمع باتک  ودرا .  یسراف و  هب  زاجح  ناغمرا  کلف 9 -  ریس  هوکش 8 -  باوج  هوکش 7 -  میلک 6 -  برض  لیئربج 5 -  لاب  مالسا 4 - 
يرجه لاس 1336  رد  هدیـسر و  پاچ  هب  روهـال  رد  لاس 1930  رد  هک  تسا ،  مالـسا  رد  ینید  رکف  يایحا  لابقا  همـالع  رگید  یفـسلف  و 

مایپ باتک  لاس 1923  رد  درب و  رـس  هب  ناملآ  رد  مه  ار  یتدـم  لابقا  تسا .  هدـش  همجرت  یـسراف  هب  مارآ ،  دـمحا  رتکد  طسوت  یـسمش 
اما دوب ،  هدـماین  ناریا  هب  يروهال  لابقا  دـمحم  همالع  هچ  رگا  تسا .  هدورـس  یناملآ  رعاش  هتوگ  یبرغ  ناوید  ياـتک  باوج  رد  ار  قرش 
رد لابقا  تسا .  رادروخرب  یمالـسا  دـنلب  میهافم  تغالب و  تحاصف و  زا  هدیـسر ،  پاچ  هب  مه  ناریا  رد  هک  وا  دنمـشزرا  ناوید  راعـشا و 

يارتکد هجرد  باـجنپ  هاگـشناد  زا  ربماـسد 1933  مراـهچ  دومن ،  تراـیز  ار  یئانـس  میکح  رازم  درک و  ندـید  ناتـسناغفا  زا  لاس 1933 
نیا ماجنارـس  دیدرگ و  راچد  بلق  فعـض  سفن و  یگنت  هب  لاس 1938  رد  دـش ،  التبم  دردولگ  هب  لاس 1934  رد  اما  تفرگ .  يراـختفا 
حبص جنپ  تعاس  اب  قباطم  لیروآ 1938 ،  مکی  تسیب و  دوب ،  نیمز  قرشم  رد  ینید  رکف  كرتس  رگایحا  یتسار  هب  هک  گرزب ،  دنمشناد 
 . - تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  ناتسکاپ  رد  یناشخرد ،  يدنلبرس  تزع و  اب  یگلاس  رد 61  يرمق ،  يرجه  رفص 1357  هام  متسیب  هبنشجنپ 
ص 198? .  ج 1 ،  رایرهش ،  ات  راهب  زا  شش ؛ هحفص  مالسا ،  رد  ینید  رکف  يایحا  113 ؛ ص 172 -  يروهال ،  لابقا  دمحم  همانیگدنز 
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بیرق میرکلادبع  داتسا 

دوشگ ناهج  هب  مشچ  نارهت  بونج  رد  یسمش  يرجه  لاس 1291  هب  فورعم  سانش  نیمز  ققحم و  هدنسیون ،  بیرق ،  میرکلادبع  داتسا 
رتش ای  رطاق  زا  ترابع  هک  زور  نآ  لقن  لمح و  هلیـسو  اب  ام  دـش و  هتـسشنزاب  یتلود  ياهراک  زا  مردـپ  هک  مدوب  هلاس  ود  دـیوگیم ،  وا  . 

هس مق  ات  زور  راهچ  نطو ،  ات  نارهت  زا  ترفاسم  نیا  میدرک .  تشگزاب  ناکرگ  دوخ  یلـصا  نطو  هب  دنتـسبیم  یکلاپ  اهنآ  يور  و  دوب ، 
طخ دورسیم و  رعش  دوب  انشآ ،  الماک  یـسراف  تایبدا  یمیدق و  مولع  اب  نم  ردپ  دیـشک .  لوط  زور  تفه  تدم  هب  اعمج  ناکرگ  ات  زور 

لیـصحت هب  ردـپ  دزن  حبـص  زور  ره  بیترت  نیدـب  تفرگ .  هدـهع  هب  ارم  مـیلعت  شزوـمآ و  یگلاـس  شـش  نـس  زا  تـشاد و  مـه  ییاـبیز 
ریم فرص  باصن ،  ناتسوب ،  ناتسلگ ،  لسرت ،  ءزج ،  مع  ياهباتک  ندناوخ  هب  نتشون ،  ندناوخ و  ابفلا و  نتفرگارف  زا  سپ  متخادرپیم ، 

مداد و تسد  زا  ار  مردپ  لاس 1304  هب  هک  مدوب  هلاس  هدزاود  متخادرپ .  نموم  میکح  باتک  يدیمح و  تاماقم  وحن ،  فرـص و  هلثما ،  ، 
هناخ تنوکـس  يارب  یـشاباقس  نابایخ  رد  میدمآ و  نارهت  هب  لاس 1306  رد  مردام  نم و  لزنم ،  ياـههیثاثا  غاـب و  هناـخ و  شورف  زا  سپ 

ياهسرد مدش .  لیصحت  لوغشم  تشاد  رارق  ناشود  هزاورد  بالود و  هزاورد  نایم  هک  يوفـص  هسردم  رد  نم  میدرک و  هراجا  یکچوک 
نوچ نم  هک  بدالا  دـئارف  باتک  ندـناوخ  یـسراف و  نابز  روتـسد  تایـضایر ،  یبرع ،  یـسراف ،  ءاـشنا  زا  دوب  تراـبع  ناتـسبد  زور  نآ 
هیملع ناتسریبد  دراو  لاس 1307  رد  و  تفای .  نایاپ  ییادتبا  هرود  هک  مدوب  هلاس  هدفه  مدش .  مه  سالک  رـصبم  مدوب  سالک  لوا  درگاش 

رد مدوب .  طلـسم  مدرکیم و  راک  یلیخ  یمیـش  کیزیف و  یـضایر ،  ياهـسرد  رد  هژیو  هب  مدوب ،  سالک  لوا  درگاش  لاس  ره  نم  مدـش . 
 ، میتفریم لاچوت  هلق  هب  يدرون  هوک  يارب  ناتسود  اب  هعمج  ياهزور  هتبلا  مدوبن ،  يزاب  لها  مناوخیم و  سرد  الومعم  ناتـسریبد  نارود 

هعلاطم و ار  دـعب  زور  ياهـسرد  مدآیم  مه  هناخ  هب  یتقو  میدوب .  ناتـسریبد  رد  رهظ  زا  دـعب  تعاـس  ود  حبـص و  تعاـس  هس  هنازور  یلو 
زا دعب  مدشیم و  رادیب  حبص  جنپ  تعاس  مدیباوخیم ،  دوز  بش  متشاد ،  لاغتـشا  هعلاطم  هب  بش  هن  تشه و  تعاس  ات  مدرکیم و  هدامآ 
اب لاس 1314  رد  مدـشیم .  هناخ  زا  نوریب  نتفر  راک و  هدامآ  حبـص  شـش  تعاس  مدروخیم و  هناحبـص  زامن ،  ندـناوخ  شزرو و  ماجنا 

هدکشناد هب  دورو  يارب  تهج  نیدب  دندوب ،  مک  اههملپید  دادعت  زور  نآ  مدش  لیصحتلا  غراف  نارهت  هیملع  ناتسریبد  زا  یملع  ملپید  ذخا 
نایاپ ات  مدرک و  باختنا  ار  یعیبط  مولع  هتـشر  یـضایر ،  هتـشر  رد  هام  شـش  تدـم  لیـصحت  ناـیاپ  زا  سپ  مه  نم  دـندوب .  دازآ  دارفا  ، 

 . متـشاد هقالع  یلیخ  نآ  هب  نم  دوب و  هتـشر  نیا  رد  مه  یـسانشنیمز  نوچ  اصوصخم  مدـنام ،  هتـشر  نیا  رد  سناـسیل  هرود  تالیـصحت 
دینک هاگن  اجره  امش  تسوجشناد ،  کی  يارب  سرد  نیرتشخبتذل  دوش ،  هجوت  نآ  هب  بوخ  رگا  هک  تسا  یسرد  یـسانشنیمز  يرآ ، 

اب تاهد  رد  هک  نم  يارب  صوصخ  هب  دراد ،  طابترا  نیمز  اب  یبوخ  هب  همه  كاروخ  ات  سابل  زا  ناـسنا  یگدـنز  تسا ،  زاـب  نیمز  باـتک 
کی دندوب  فظوم  همه  سناسیل  كردم  نتفرگ  زا  دعب  دراد .  یناوارف  تذـل  یملع  هتـشر  نیا  ماهتـشاد ،  راکورـس  تعیبط  غاب و  نیمز و 

رد مدرک و  باختنا  ار  زاوها  مدوخ  نم  تشادن ،  بلطواد  هک  دوب  ییاج  زاوها  دـننک .  راک  دـنورب و  دـنکیم  نییعت  تلود  ار  اج  ره  لاس 
ماظن و تمدخ  لاس 1320  ات  مدـمآ و  نارهت  هب  لاس 1318  رد  دعب  مدرکیم .  سیردت  هنارتخد  ناتـسریبد  کی  یتامدـقم و  يارـسشناد 

بیوصت ینوناق  ای 1331  لاس 1330  رد  مدـش .  ریبد  نارهت  رهـشناریا  ناتـسریبد  رد  متـشاد  يریبد  دـهعت  نوچ  مداد و  ماجنا  ار  يزاـبرس 
هتخانش ارتکد  لداعم  وا  كردم  دشاب ،  هتشاد  یفیلات  هاگـشناد و  رد  راک  هقباس  لاس  تشه  هاگـشناد  رد  لغاش  هیـسناسیل  ره  هک  دندرک ، 

يارب مدوـب ،  یـسانشیناک  هاگـشیامزآ  يدـصتم  هاگـشناد  رد  لاـس  هد  شرورپ  شزوـمآ و  رد  تمدـخ  نمـض  نوـچ  مه  نـم  دوـشیم ، 
تشه یس و  يداتسا و  هد  هبتر  اب  لاس 1348  رد  مدیدرگ .  اج  نآ  رایشناد  لاس 1333  رد  مدش و  هتفریذپ  یلاع  يارـسشناد  رد  تیوضع 

سیـسات ار  كارا  مولع  یلاع  هسردم   1349 لاس 50 -  رد  مدـش و  هتـسشنزاب  یلاع  يارـسشناد  زا  مدوخ  تساوخرد  هب  راک  هقباس  لاـس 
مولع ریزو  دش و  اههاگـشناد  همیمـض  یلاع  هسردم  نوچ  لاس  نآ  زا  یلو  متـشاد ،  هدـهع  هب  ار  اج  نآ  تیلوئـسم  لاس 1354  اـت  مدرک و 

 ، منک يدـج  دروخرب  اهنآ  یبالقنا  تاکرح  اـب  مهد و  رارق  اـهنآ  نیب  رد  یفخم  دارفا  تساوخیم  نایوجـشناد  تاـباصتعا  دروم  رد  تقو 
هاگـشناد رد  سیردتلا  قح  روطب  مدرک و  اهر  ار  اجنآ  روتـسد  نیا  رودص  زا  هام  جنپ  زا  دعب  هجیتن  رد  دوبن و  راگزاس  ماهیحور  اب  راک  نیا 
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يژرنا نامزاس  رواشم  نونکات  لاس 1358  زا  متشاد .  لاغتشا  سیردت  هب  دش  لیطعت  اههاگشناد  هک  لاس 1358  ات  قباس  یلم  یتشهب  دیهش 
 ، یگنهرف ثاریم  تسیز ،  طـیحم  تظاـفح و  یمتا ،  يژرنا  ناـمزاس  جـنپ  زا  لکـشتم  یـسانشراغ  هتیمک  هـب  زور  ود  یکی  متـسه ،  یمتا 

لزنم رد  ار  هتفه  رد  رگید  زور  ود  منکیم و  سیردـت  نایتشآ  دازآ  هاگـشناد  رد  زور  ود  موریم ،  یندـب  تیبرت  نامزاس  یـسانشنیمز و 
يراک هچ  درد  هب  مادک  ره  هک  دناهدشن ،  يدـنبهقبط  زونه  یلو  هدـش ،  ییاسانـش  راغ  نونکات 260  ناریا  رد  دیوگیم :  داتـسا  منامیم . 

تسا و هدمآ  تسد  هب  نیمز  زا  ناسنا  یگدنز  مامت  نم  داقتعا  هب  دیوگیم :  دوخ  یسانشنیمز  یصصخت  هتشر  هرابرد  داتسا  دنروخیم . 
 ، دراد هروس  میرک 114  نآرق  تسا ،  رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  مه  میرک  نآرق  رد  نیمز  میشاب ،  هتفرگن  نیمز  زا  ام  هک  تسین  يزیچ 
 ، دنکیمن تیافک  میراد  هک  ییاهزاین  هب  تبـسن  ام ،  روشک  ناسانـش  نیمز  هنافـساتم  اما  دوشیم .  تبحـص  نیمز  زا  نآ  هروس  رد 104  و 

ناتـسکاپ مدرک  تقد  نم  تسه ،  سانـش  نیمز  رازه  دصـشش  نویلیم و  هس  دودح  ایند  رد  هک  درک ،  هئارا  يرامآ  وکـسنوی  شیپ  لاس  هس 
ربارب ود  ام ،  روشک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دراد و  سانش  نیمز  دصیس  رازه و  طقف 2  ناریا  و  رازه ،  قارع 6  رازه ،  هیکرت 10  رازه ،   14

رد دوـب ،  رفن  هدننک 40  تکرـش  یناریا  دادـعت  دـش ،  رازگرب  دـیردام  رد  یـسدنهم  رانیمـس  کی  شیپ  لاس  ود  دراد .  تعـسو  ناتـسکاپ 
دودـح ام  روشک  تعـسو  اما  تسا ،  عبرم  رتمولیک  نپاژ 000/300  تعـسو  هکنیا  دوجو  اب  دندرک  تکرـش  رفن  نپاژ 500  زا  هک  یتروـص 

باتک دلج  نونکاـت 25  نم  دـیوگیم :  بیرق  میرکلادـبع  رتکد  داتـسا  تسا .  نپاژ  ربارب  جـنپ  زا  شیب  ینعی  عبرم ،  رتمولیک   000/600/1
یملع نخـس  هلجم  اب   1340 لاس 47 -  زا  تسا .  پاچ  ریز  مه  يدادـعت  هدـش و  پاـچ  اـهنآ  زا  يدادـعت  هک  ماهدرک ،  همجرت  فیلاـت و 
هدـفه هرود  کی  فیلات  رد  و  میدرکیم ،  رـشتنم  كارا  یلاـع  يارـسشناد  رد  ار  زور  شناد  هلجم   1351 لاس 54 -  زا  متـشاد  يراکمه 

ص 39 هام 1372 ،  يد  هرامش 10 ،  مجنپ ،  لاس  یملع ،  ناهیک  هلجم  ماهتشاد - .  يراکمه  رگید  ناداتسا  اب  یناتـسریبد  ياهباتک  يدلج 
يایفارغج يزرواشک و  دـشر  تالجم  اـب  لاـح  نیع  رد  درذـگیم ،  لاـس  کـی  داتـشه و  بیرق  داتـسا  تکربرپ  رمع  زا  نونکا   . ? 31 - 

یملع راثآ  تافیلات و  وا ،  یگنهرف  یملع و  رتنوزفا  تامدـخ  رمع و  ماود  يوزرآ  نمـض  ام  و  دراد ،  یملق  يراـکمه  شرورپ  شزومآ و 
يدلج هرود 17  کی   - 3 همجرت .  يزرواشک ،  رظن  زا  كاخ  دـیلوت   - 2 همجرت .  ناشفـشتآ ،  هلزلز و   - 1 میروآیم :  لـیذ  رد  ار  يو 

مون هزوم  هیرـشن   . ) زمره هریزج  ياهیناک  زا  یـضعب   - 5 یسانشرواب .   - 4 نارگید .  يراکمه  اب  هطـسوتم ،  هرود  يارب  یعیبط  ياـهباتک 
ياهفرعم هلیسو  هب  اهیناک  نتخانش   - 8 اهیناک .  ملع  لوصا   - 7 زمره .  هریزج  ياهیناک  هرابرد  یـسانشیناک ،   - 6 هرامش 3 . ) سیراپ ، 

 ، نیمز نورد  ياهزار   - 12 همجرت .  رولب ،   - 11 نیمز .  هرابرد  دنچ  یتالاقم   - 10 تخانش ؟  ناوتیم  ار  اهیناک  هنوگچ   - 9 ییایمیش . 
رد زیگناتفگش  ياههدیدپ   - 16 همجرت .  ناریا ،  تـالف  یـسانشنیمز   - 15 یـسانشنیمز .  ینابم   - 14 یـسانشگنس .   - 13 همجرت . 

يراکمه اب  اضف ،  رد  نیمز   - 19 همجرت .  سونایقا ،  هس  رارسا   - 18 همجرت .  تعیبط ،  اب  دربن  رد  ناسنا   - 17 همجرت .  نیمز ،  نامسآ و 
 - 23 شراگن .  يریپ ،  ضراوع  اـب  هزراـبم   - 22 ناـکرگ .   - 21 فیلاـت .  همجرت و  هظفاـح ،  تیوقت  هراـبرد  سرد   57  - 20 نارگید . 

نیمز تشذگرس  خیرات ،  زا  شیپ   - 26 ناریا .  ياهگنس  هب  هژیو  یهاگن  اب  اهگنس  تخانش   - 25 یسانشراغ .  یسانشنیمز 24 -  ناگژاو 
 . فلتخم تالجم  رد  یملع  هلاقم  زا 300  شیب  نتشون   - 27 یخیرات .  هرود  زا  شیپ  ياهناسنا  و 

گنیملف ردناسکلا 

هب ـالتبا  گرم و  رطخ  زا  نآ  هلیـسو  هـب  ناـهج  رـسارس  رد  رفن  اـهنویلیم  هـک  نیلیـس  ینپ  يوراد  فـشک  زا  لاـس  شـش  تصـش و  نوـنکا 
لاس 1881 توا  رد 6  وا  دوب ،  گنیملف  ردـناسکلا  رثوم ،  دـیفم و  يوراد  نیا  فشاک  درذـگیم .  دـناهتفای ،  تاـجن  ینوفع  ياـهیرامیب 

تـشه هک  یلاح  رد  دوب و  گنیملف  ویب  دنزرف  نیرتکچوک  ردناسکلا ،  دمآ .  ایند  هب  دنلتاکـسا  یبرغ  بونج  رد  عقاو  دلیفچال  رد  يدالیم 
لاس هب  ینعی  یگلاس ،  هد  رد  وا  داـتفا .  شرداـم  هدـهع  هب  هعرزم  ياـهراک  ماـجنا  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ردـپ  لاس 1888  هب  دوب ،  هلاـس 
هناخ ات  اهنآ  هسردم  تفر .  دندرکیم  لیـصحت  اجنآ  رد  شناردارب  هک  لوراد  هسردـم  هب  دـعب  دـیدرگ و  روم  نادول  هسردـم  دراو   1891
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هعلاـطم رکف و  هب  دـشیم و  قیقد  دوخ  فارطا  تعیبـط  رظاـنم  رد  هار  نیا  ندومیپ  نمـض  ردـناسکلا  تشاد و  هلـصاف  لـیم  راـهچ  زا  شیب 
كونراملیک یمداکآ  دراو  لاس 1893  هب  هسردم ،  نآ  رد  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  دوب و  یعاس  يدرگاش  هسردـم  رد  وا  تخادرپیم . 

مک و دـمآرد  رطاخ  هب  يو  اما  تسویپ .  دوش  کـشزپ  مشچ  تساوخیم  هک  شگرزب  ردارب  هب  تفر و  ندـنل  هب  لاس 1895  رد  دیدرگ . 
لاس 1901 ات  دروآ و  تسد  هب  يراک  یناریتشک  تکرـش  کی  رد  لاس 1897  رد  تهج  نیدب  دش ،  لیـصحت  كرت  هب  روبجم  یتسدگنت 
 ، دنک لابند  ار  یکشزپ  هتشر  تفرگ  میمـصت  درک و  مهارف  يدمآرد  تاناکما و  لاس 1901  زا  وا  دیدرگ .  راک  لوغشم  تکرـش  نیا  رد 

دیدرگ انش  هلمج  زا  یشزرو  میت  دنچ  وضع  اجنآ  رد  تسویپ و  يدنلتاکسا  نابلطواد  هب  ناج  تربار و  دوخ  ناردارب  هارمه  اهزور  نآ  رد 
نیدب درک ،  ساسحا  رتشیب  ار  یکـشزپ  لیـصحت  هب  هقالع  جلاک  نیا  رد  داد .  ماجنا  يرام  نس  یکـشزپ  جلاک  اب  مه  انـش  هقباسم  کی  و  ، 

مامت رد  دوب و  اشوک  يدـج و  يدرگاـش  جـلاک  نیا  رد  ردـناسکلا ،  دـش .  قفوم  درک و  تکرـش  يدورو  تاـناحتما  رد  دـعب  لاـس  تهج 
رد ماجنارس  ات  داد ،  همادا  یسانشيرتکاب  رد  دوخ  قیمع  تاعلاطم  هب  یسانشوراد  و  یسانشضرم ،  حیرـشت ،  لیبق  زا  یکـشزپ  ياههتـشر 
هب گنیملف  لاس 1945  رد  دش و  مدرم  مومع  يارب  هدافتسا  لباق  لاس 1941  رد  نیلیس  ینپ  تفای .  تسد  نیلیسینپ  فشک  هب  لاس 1928 

یکشزپ هتشر  رد  لبون  هزیاج  دوبن ،  روتـساپ  طسوت  برکیم  فشک  زا  رتمک  عطق  روط  هب  هک  نیلیـس  ینپ  فشک  يارب  نیچ  تسنرا  قافتا 
ص 657? .  ج 2 ،  ناشخرد ،  هرهچ   333 دندرک - .  تفایرد  ؛33ِِ  إر

يدناگ اریدنیا 

 ، میوگب تسرد  دـسیونیم :  دوخ  يو  دـمآ .  ایند  هب  ناتـسودنه  دابآ  هللا  رد  ربماون 1917  ورهن  لعل  رهاوج  رتخد  يدناگ ،  اریدـنیا  مناخ 
یمرگرـس و نیرتهب  مشاب ،  هدش  یطاق  اهنآ  اب  هدرک و  يزاب  ناکدوک  ریاس  اب  مرادـن  دای  دـش ،  عورـش  یگلاس  هس  زا  نم  یعامتجا  تایح 
هب نامز  نآ  ات  هک  هداوناخ ،  ءاضعا  مامت  یـسیلگنا ،  دض  تارهاظت  رطاخب  دوب .  ناراکتمدخ  يارب  نیـشتآ  هباطخ  قطن و  داریا  نم  حـیرفت 

لاس 1937 رد  تخادرپ ،  لیصحت  هب  سیئوس  دنه و  رد  بیترت  هب  اریدنیا  دندوب .  هدش  ینادنز  ریگتسد و  اهراب  دندوب ،  هدیـسرن  غولب  نس 
لها راگن  همانزور  يدناگ  زوریف  اب  لاس 1942  رد  تشگزاب و  شیوخ  نطو  هب  رد 1941  دش ،  دروفـسکآ  جلاک  دراو  ردام  توف  زا  دعب 
ياج نس  ویجار و  ياهمانب  رـسپ  ود  ياراد  لاس 1946  اـت  هکنیا  زا  سپ  درک و  جاودزا  دوب  یلم  هرگنک  لاـعف  دارفا  زا  یکی  هک  داـبآ ،  هللا 

زین اریدنیا  دش و  دنه  ریزو  تسخن  نیلوا  ورهن ،  لعل  رهاوج  لاس 1947  رد  تسب .  ورف  ناهج  زا  مشچ  شرهوش  لاس 1960  رد  دیدرگ ، 
هدرک یط  هنیمز  نیا  رد  مه  ار  دوخ  یملع  جرادم  هدش و  هدومزآراک  یلخاد  یجراخ و  روما  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تفاتـش و  ردپ  يرای  هب 

تسب و ورف  ناهج  زا  مشچ  لاس 1964  رد  ورهن  لعل  رهاوج  دوب .  ردـپ  يارب  یبوخ  رواـشم  هرگنک ،  يزکرم  هتیمک  وضع  ناونع  هب  دوب ، 
ار ورهن  هار  تشاد  میمـصت  يو  درک ،  یفرعم  يریزو  تسخن  تسپ  يارب  ار  يدـناگ  اریدـنیا  مناخ  بزح ،  ییارجا  تاـیه  لاس 1966  رد 

نیا نم  تازایتما  زا  یکی  دسیونیم :  اریدنیا  دوشب .  وربور  جراخ  لخاد و  رد  يدایز  ياهتفلاخم  اب  هک  دش  ثعاب  رما  نیمه  دـهد و  همادا 
 ، مزادرپب رظن  لدابت  وگتفگ و  ثحب و  هب  اهنآ  اب  موشب و  وربور  نادرمگرزب  نارادمتـسایس و  اب  هنوگچ  دوب ،  هتخومآ  نم  هب  مردپ  هک  دوب 
اما مدوب ،  هدرک  ادـیپ  عامتجا  رگید  تاقبط  ناگدنـسیون و  نادـنمرنه و  اب  هرکاذـم  تاقالم و  رد  یناوارف  هبرجت  تراهم و  هتـشذگ  نآ  زا 

دـننکن و هاگن  ورهن  رتخد  مشچ  هب  نم  هب  هک  مدرکیم ،  یلاح  نازاـب  تسایـس  هب  دـیاب  هک  دوب  نیا  دـمآیم  شیپ  میارب  هک  یلاکـشا  اـهنت 
 ، درکیم راک  تعاس  هدجیه  هنازور  تشاد ،  رارق  تموکح  سار  رد  هک  یتدم  مامت  رد  اریدـنیا  دنـشاب .  لئاق  یقح  مدوخ  صخـش  يارب 

دروم بزح  راک  هتیمک  طـسوت  هم 1967  رد  داد و  هئارا  دـنه  يداصتقا  حطـس  ءاقترا  ناونع :  تحت  ار  دوخ  فورعم  ياهداـم ،  هد  هماـنرب 
 ، هرگنک ياهتـسیلاکیدنس  ياهتفلاخم  نیع  رد  تسناوت  مدرم  نیب  شرابتعا  تیـصخش و  تیبوبحم و  زا  يریگهرهب  اـب  تفرگ و  رارق  دـیئات 

هعسوت هب  تبـسن  یناوارف  هجوت  يدناگ  اریدنیا  تلود  تصـش ،  ههد  نایاپ  رد  دنک .  مالعا  یلم  ار  يراجت  کناب  هدراهچ  هیئوژ 1969  رد 
دنتشاد دوجو  نانچمه  گرزب  ناکلام  دنک و  لح  ار  نیمزیب  ناناناقهد  لکشم  تسناوتن  زگره  همانرب  نیا  اما  تشاد ،  لوذبم  يزرواشک 
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نامیپ يرارقرب  اب  يدناگ  اریدنیا  توا 1971  رد 9  دوب .  شرتسگ  هب  ور  زین  یعامتجا  تالـضعم  دندادیم و  همادا  دوخ  زات  تخات و  هب  و 
ناوج و تلود  يارب  صوصخ  هب  راـک  نیا  و  دروآ ،  تسد  هب  ار  گرزب  تردـق  کـی  هناوتـشپ  تسناوت  يوروش  دـنه و  هلاـس  تدوم 15 
دـنک و لح  ار  یلخاد  یتیاـضران  دوبمک و  تالکـشم  تسناوتن  یگتـسباو  نیا  اـما  دوب ،  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  شدـالگنب  ياـپون 

حطس ءاقترا  ناونع  تحت  دوخ  ياهدام  همانرب 20  راشتنا  اب  تلود  نامزمه  درک و  مالعا  هداعلا  قوف  عقو  راچان  نئوژ 1976  رد 26  اریدنیا 
دشوکب و تسد  یهت  ناناقهد  نانیشنرهش و  عضو  حالـصا  يارب  دریگب و  ار  یلبق  یـضرا  تاحالـصا  همانرب  هلابند  داد  هدعو  ارقف  یگدنز 

سار رد  هک  لاس  زا 30  دعب  یلم  هرگنک  و  دماینرد .  ءارجا  هب  مه  حرط  نیا  هنافـساتم  هک  درادهگن ،  تباث  ار  ییاذغ  داوم  قازرا و  تمیق 
وا ییاهتمهت  داریا  اب  دندرک و  علخ  تردق  زا  ار  يدناگ  اریدنیا  تسکش ،  نیا  زا  دعب  نافلاخم  دش .  هجاوم  تسکش  اب  تشاد  رارق  تردق 

لیکشت يدیدج  بزح  دندرک ،  هزرابم  وا  نارادفرط  اما  دندرک ،  مهارف  ییاهتمحازم  مه  شاهداوناخ  ءاضعا  يارب  دنتخادنا و  نادنز  هب  ار 
هدارا  - 1 دش :  يدناگ  اریدنیا  ددجم  ندیـسر  تردق  هب  ببـس  هدمع  لماع  ود  يراب ،  دیـسر .  تردـق  هب  زاب  يدازآ  زا  سپ  وا  دـنداد و 
دارفا مومع  دامتعا  بلج  يارب  وا  بیقر  اتاناج  بزح  نتشادن  نودم  همانرب  نافلاخم 2 -  تالکشم و  اب  هلباقم  رد  وا  خسار  مزع  نیدالوپ و 

سیـساتلا دـیدج  بزح  هک  دوب  اجنیا  دوب .  هرگنک  قباس  ناربهر  زا  داقتنا  يریگهدروخ و  طـقف  درکیم  هک  يراـک  فلاـخم  بزح  اریز  . 
دوخ هب  ار  سلجم  ياهیـسرک  موس  ود  دوـش و  هدـنرب  يریگمـشچ  تیقفوـم  اـب  تسناوـت  تاـباختنا  يارب  دـعوم 1980  زا  يدـناگ  مناخ 

روانهپ نیمزرس  لالقتسا  يدازآ و  رهظم  دنه و  ردام  اریدنیا  دیدرگ .  باختنا  يریزو  تسخن  هب  يدناگ  مناخ  رگید  راب  دهد و  صاصتخا 
رد لاس 1980  هب  راکادف  زرابم و  نز  نیا  نایارگ ،  هقرف  نابلط و  یئادـج  یلخاد  هنحـص  رد  اما  دوب .  خـیرات  راختفا  فرـش و  هیام  دـنه و 

 . ?195 ص 204 -  خیرات ،  ناروآ  مان  باتک :  زا  صیخلت  دیسر - .  لتق  هب  هنادرمناوجان  هئطوت  کی  رد  یگلاس  نس 63 

روتساپ

متفه تسیب و  زور  رد  تیرـشب  هعماـج  نارازگتمدـخ  نیرتگرزب  زا  یکی  برکیم و  فشاـک  ناد و  یمیـش  ناد ،  یعیبط  روتـساپ ،  یئول 
 ، دوب كدوک  زونه  روتـساپ  هک  ینامز  دش .  دلوتم  هسنارف  رد  اروژ  ياهناتـسهوک  رد  عقاو  لود  هدـکهد  رد  يدالیم  لاس 1822  ربماسد 

هجوت شدـنزرف  لیـصحت  هب  تبـسن  تشاد ،  ياهناریقف  یگدـنز  وا  هکنیا  اب  دوب و  یغابد  شردـپ  لغـش  درک .  چوک  آوبرآ  هب  شاهداوناخ 
 . دوب هدرک  يرپس  هناخغابد  رد  ار  دوخ  رمع  رسارس  يو  دیاش  دوبن  وا  تفرشیپ  یقرت و  دنموزرآ  روتـساپ  یئول  ردپ  رگا  دومنیم .  يدایز 

تفریم و ناتـسبد  هب  یگقالع  یب  اب  روتـساپ  یئول  اما  ددرگ ،  يداوساـب  درم  دورب و  هسردـم  هب  دـیاب  شدـنزرف  تفگیم :  روتـساپ  ردـپ 
دیناسر و نایاپ  هب  ار  ناتسبد  هرود  شردپ  يراشفاپ  رارصا و  اب  هرخالاب  دندرکیم !  درسلد  ار  وا  دنتـسنادیم و  ندوک  ار  وا  شناراگزومآ 
اب لاـح  ره  هب  یلو  درکیم ،  تبرغ  ساـسحا  دوـب و  تحاراـن  رایـسب  ارـسشناد  رد  تفر .  سیراـپ  يارـسشناد  هب  شتالیـصحت  همادا  يارب 

ناداتسا باجعا  نتخیگنارب  اب  لاس 1848  رد  روتساپ  تفر .  نبروس  هاگشناد  هب  اهدعب  داد و  همادا  ار  دوخ  تالیصحت  یناوارف  تالکـشم 
نارود نیمه  رد  دیدرگ .  باختنا  گروبسارتسا  هاگشناد  یمیش  داتسا  تمـس  هب  ارتکد ،  تفایرد  اب  تفرگ و  رارق  نانآ  فیدر  رد  دوخ ، 

زا همان  نیا  هک  تشون ،  هاگـشناد  سیئر  ناونع  هب  ار  دوخ  جاودزا  ياضاقت  ياهمان  یط  دش و  هاگـشناد  سیئر  رتخد  هتفیـش  روتـساپ  یئول 
فیرش و كاپ ،  یبلق  هک  هداتسیا ،  متسه  یناسنا  طقف  متـسین ،  دنمتورث  نم  دوب . . . :  هتـشون  وا  تسا !  خیرات  ياههمان  نیرتبلاج  هلمج 

نیمه رد  دوـمن و  جاودزا  لاس 1852  رد  روتـساپ  هرخالاب  مشاـبیم . . .  رادروخرب  مه  یتمالـس  تمعن  زا  دـپطیم و  ماهنیـس  رد  ناـبرهم 
سیردـت یمیـش  گروبـسارتسا  رد  کیزیف و  نوژید  رهـش  رد  هک  یلاـح  رد  روتـساپ  درک .  عورـش  ار  دوخ  یـساسا  ياـهشیامزآ  نارود 

نآ ياهناد  یمیـش  دوب .  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  تخـس  ار  وا  دشیمن و  رود  شنهذ  زا  بارـش  وج و  بآ  تفآ  فشک  هشیدنا  درکیم ، 
ششوک زا  روتساپ  دیسریمن .  ییاج  هب  لوحت  نیا  تلع  هب  ندرب  یپ  يارب  نانآ  ياهشالت  دنتسنادیمن و  ار  بارـش  لوحت  تلع  نارود ، 

راکتشپ و اب  دوب ،  گرزب  راک  کی  ماجنا  ددص  رد  راودیما  یحور  دنلب و  یتمه  اب  دشن و  دیمون  هتـسخ و  نادنمـشناد  ماجرفان  هجیتن و  یب 
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داد و ماجنا  هدـش  عیاض  وج  بآ  هنومن  يور  یـشیامزآ  پوکـسورکیم  هلیـسو  هب  هلمج  زا  تخادرپ و  نوگانوگ  ياهشیامزآ  هب  هقالع ، 
رد اذل  تفای ،  یناوارف  ترهش  روتـساپ  باتک ،  نیا  راشتنا  اب  تشون .  ریمخت  دروم  رد  ؛88  إر دوخ  فورعم  باتک  يدالیم  لاس 1852  رد 
 . دندرک باختنا  هاگشناد  نآ  مولع  هدکشناد  تسایر  تمس  هب  ار  روتساپ  دیدرگ ،  سیسات  لیل  رهش  رد  يدیدج  هاگشناد  هک  لاس 1857 

مامت ابیرقت  دادیم و  ماجنا  ار  هدکـشناد  تسایر  ریطخ  نیگنـس و  فئاظو  تشاد و  يدایز  ياهراک  مولع ،  هدکـشناد  رد  هکنیا  اب  روتـساپ 
رکفت و هعلاطم و  یتدـم  زا  سپ  دادیم و  همادا  نانچ  مه  ار  دوخ  ياـهشیامزآ  لاـح  نیع  رد  دوب ،  هدـش  رپ  هدکـشناد  طـسوت  وا ،  تقو 
اب يو  دـشاب .  زیر  هدـنز  تادوـجوم  زا  یـضعب  درکلمع  دوـجو و  تلع  هب  ریمخت  لـمع  تسا  نکمم  هک  دیـسر ،  هجیتـن  نـیا  هـب  هـبرجت ، 
هب هک  دنتـسه  ياهدـنز  ینیب و  هرذ  تادوجوم  هک  درک ،  تباث  ار  دوخ  هیرظن  یتسرد  داد ،  ماجنا  ردـنغچ  هریـش  يور  هک  ییاه  شیاـمزآ 
 ، دوخ هیرظن  تابثا  رب  هوالع  لـیل  مولع  یمداـکآ  هسلج  رد  لاس 1857  توا  هام  رد  و  دـنوشیم !  وج  بآ  ریمخت  ثعاـب  کـپک  تروص 

نینچ مه  دـنیامن .  لثم  دـیلوت  دـننک و  یگدـنز  دـنناوتب  ینیبهرذ  هدـنز  تادوجوم  نیا  ات  دراد ،  نژیـسکا  هب  جایتحا  رمخم  هک  درک  تباث 
نژیـسکا و دوجو  اـب  دـنریگیم و  رارق  هدرم  دـسج  يور  ینیبهرذ ،  هدـنز  تادوجوم  نیا  هدـنز ،  تادوجوم  گرم  زا  سپ  دوـمن ،  تباـث 

دـسج هدنام  یقاب  هاگ  نآ  دنیامنیم .  هیزجت  ار  نآ  كدنا  كدنا  هدرک و  نفعتم  ار  هدرم  دسج  دنزادرپیم و  دلو  داز و  هب  دعاسم  طیحم 
دهدیم همادا  دوخ  یگدنز  هب  فلتخم  لاکشا  هب  هدرم ،  دسج  قیرط  نیا  هب  دسریم و  رگید  تاناویح  تاتابن و  هیذغت  فرـصم  هب  هدرم ، 

ار قطانم  نیا  مدرم  تفر و  نیب  زا  يزومرم  هضراـع  رثا  رب  رگید  هقطنم  دـنچ  هسنارف و  یبونج  تاـیالو  ياـهمشیربا  مرک  لاس 1865  رد  . 
بونج هب  اـمرد  شتـسود  اـب  هارمه  روتـساپ  تخاـس .  مورحم  دـمآرد  عبنم  نیا  زا  دوب ،  مشیربا  مرک  تیبرت  هار  زا  ناشدـمآرد ،  اـهنت  هک 

رد لیماک  شرسپ  لاس 1865 و  نئوژ  رد  شردپ  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد  اما  دـیامن ،  فشک  ار  رـضم  هضراع  نیا  تلع  ات  تفر ،  هسنارف 
يدیدش يرامیب  راچد  مه  شدوخ  هک  دیـشکن  یلوط  دنتفگ .  دوردب  ار  یگدنز  دـعب  ناتـسبات  رد  لیـسیس  شرتخد  لاس و  نامه  ربماتپس 
يدوبهب ضحم  هب  روتـساپ  دش .  رتهب  شلاح  دیآ ،  شیپ  شیارب  ياهثداح  هکنآ  زا  لبق  هناتخبـشوخ  یلو  دش ،  فیعـض  شاهینب  دـیدرگ و 

همه نآ  بجوم  يذوم ،  لیـساب  عون  کـی  هک  درک ،  فشک  هعلاـطم  قیقحت و  اهتدـم  زا  سپ  دومن و  تمیزع  هسنارف  بونج  هب  یبـسن ، 
هتفه کی  تدـم  هب  ار  فلتخم  ياـهيرامیب  برکیم  روتـساپ  درک .  ادـیپ  مه  ار  لیـساب  عون  نیا  نتـشک  هار  ددرگیم و  تراـسخ  تفآ و 

تاجن یمتح  گرم  زا  ار  دنفـسوگ  واگ و  نارازه  ناج  دوخ ،  يروآون  نیا  اـب  درکیم و  قیرزت  تاـناویح  هب  ار  نآ  سپـس  دادیم  تشک 
هسنارف یکشزپماد  لاس 1880  رد  تفرگ .  يدیفم  رثوم و  رایسب  هجیتن  تسب و  راکب  زین  اهغرم  دروم  رد  ار  نامرد  هویش  نیا  روتـساپ  داد . 

 ، لاس نامه  هیئوژ  مشـش  رد  تخانـش و  ار  يراه  ضرم  برکیم  یهاتوک ،  تدـم  زا  دـعب  وا  داتـسرف و  روتـساپ  يارب  ار  راـه  گـس  ود  ، 
نامرد دوب ،  هتخاس  دوخ  هک  یمرس  قیرزت  اب  دوب ،  هدیزگ  ار  وا  یتخـس  هب  راه  گس  کی  هک  ار  رتسیم  فزوژ  مان  هب  ياهلاس  هن  هچبرـسپ 
داجیا ایند  رد  يدایز  ياهوتیتسنا  نآ ،  يور  زا  اهدـعب  داهن و  ناینب  سیراپ  رد  ار  روتـساپ  وتیتسنا  لاس 1888  رد  داد .  تاـجن  ار  وا  درک و 

دوب و نابرهم  عضاوتم و  هداس ،  يدرم  روتساپ  یئول  دناهداد .  تاجن  يرامیب  گرم و  زا  ار  رفن  اهنویلیم  ناج  نونکات  تاسسوم  نیا  دش . 
داتفه زا  سپ  يدالیم  لاس 1895  رد  يو  دوب .  هزنم  یبلطایند  زا  تشادن و  شناد  ملع و  تفرـشیپ  تیرـشب و  هعماج  هب  تمدخ  زج  یفده 

رد ار  وا  دسج  تشذگرد و  سیراپ  یلاوح  رد  دوخ ،  دنمـشزرا  دیفم و  تایفـشک  نتـشاذگ  راگدای  هب  زیمآراختفا و  یگدـنز  لاس  هس  و 
ج 1 ناشخرد ،  هرهچ   333 دندرپس - .  كاخ  هب  تسا -  گرزب  غباون  نادنمشناد و  نفد  صوصخم  هک  یلحم  روتساپ -  وتیتسنا  نیمزریز 

ص 108? .  ج 1 ،  مولع ،  غباون  ص 272 ؛ ، 

وسور ری  یپ 

نروت رهش  رد  يدالیم  لاس 1905  رد  وا  تسا .  ینونک  ناهج  رد  شناد  ملع و  يایند  رادـمان  راکرپ و  نادنمـشناد  زا  یکی  وسور ،  ری  یپ 
فورعم مجنم  وروم  هبآ  راـثآ  تهج  نیدـب  تشاد ،  ياهداـعلا  قوف  هقـالع  یـسانشهراتس  موجن و  ملع  هب  یکدوک  زا  دـش ،  دـلوتم  هسنارف 
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تـسد اب  یگلاس  هدزناش  رد  وسور  دش .  رتشیب  موجن  اصوصخم  یملع  لئاسم  هب  وا  هقالع  هیحان  نیا  زا  درکیم و  هعلاطم  دایز  ار  يوسنارف 
نامه رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  وسور  هقالع  قشع و  راک  تخادرپیم .  نامـسآ  عاـضوا  هدـهاشم  هب  نآ  هلیـسو  هب  تخاـس و  ینیبرود  دوخ 

تالجم رد  وا  تـالاقم  لاس 1922  هب  تشادـن ،  رتشیب  لاس  هدـفه  هکیلاح  رد  درک و  مادـقا  یملع  تـالاقم  نتـشون  هب  یکدوک  ياـهزور 
هس ره  رد  تخادرپ و  لیـصحت  هب  هفـسلف  کیزیف و  یـضایر ،  هتـشر  هس  رد  دش ،  دراو  هاگـشناد  هب  وسور  یتقو  دشیم .  رـشتنم  يوسنارف 

میلعت و هتشر  سیردت  زا  هک  دیشکن  یلوط  اما  تخادرپ ،  تایـضایر  سیردت  هب  لاس 1935  ات  وا  تشاد .  تفایرد  ار  دوخ  سناسیل  هتـشر 
لاـح ناـمه  رد  دومن و  خـیرات  موجن و  شناد  رد  هعلاـطم  فرـص  يدـج  قیمع و  روط  هب  ار  دوـخ  مغ  مه و  همه  دـش و  فرـصنم  تیبرت 

لاس رد  نامـسآ  تحایـس  مانب  وسور  باتک  نیلوا  تفاییم .  راشتنا  نایرام  نیز و  يراـی  یتپ  رووا ،  ياـههمانزور  رد  وا ،  یملع  تـالاقم 
رانک مه  ار  يراگن  همانزور  دومن ،  تکرـش  گنج  رد  لهچ  ات  هن  یـس و  دـصهن و  رازه و  ياـهلاس  رد  هکنآ  زا  سپ  دـش و  رـشتنم   1939

ياههتشر همه  رد  هچ  رگا  وسور  ری  یپ  دومن .  هداس  نابز  هب  یملع  ياهباتک  پاچ  نتـشون و  فرـص  طقف  ار  دوخ  تاقوا  همه  تشاذگ و 
نیا هب  ياهدنناوخ  ره  وا ،  ياهباتک  هعلاطم  اب  هک  دراد ،  ياهدرتسگ  قیمع و  تاعالطا  اههتـشر  نیا  مامت  رد  یلو  تسین ،  صـصختم  مولع 

تارابع اب  ار  هدیچیپ  یملع  بلاطم  دـناوتیم  وا  اریز  دراد ،  یفرگـش  تردـق  تایبدا  رظن  زا  وسور  نیا  رب  هفاضا  دـباییم .  تسد  تقیقح 
خیرات باتک :  ود  ماهدرک ،  هظحالم  بناجنیا  هک  اج  نآ  ات  دیامن .  لقتنم  هدـنناوخ  هب  ینیـشنلد  نیریـش و  نایب  اهلثملا و  برـض  باذـج ، 

یـسراف هب  يرافـص  نسح  ياـقآ  هلیـسو  هب  وسور  ری  یپ  زا  دراد  هحفـص  دودـح 700  مادـک  ره  هک  تاعارتخا  عیانـص و  خـیرات  و  مولع ، 
نطو  - 1 زا :  تسا  ترابع  وسور  ری  یپ  ياهباتک  ریاس  ياهمان  تسا .  هدیدرگ  پاچ  دیدجت  راب  شـش  مادـک  ره  نونکات  هدـش و  همجرت 

 - 4 موتآ .  خـیرات   - 3 هعوـمجم .  ناـمه  رد  ملع ،  يزوریپ   - 2 دـشیم .  هرادا  وا  دوـخ  هلیـسو  هب  هک  شناد ،  هعوـمجم  رد  نیمز ،  نم 
رون  - 8 منادیم ؟  هچ  هعومجم  زا  بوکسلت .  یب  موجن   - 7 منادیم ؟  هچ  هعومجم  زا  هراتس .  ات  موتآ  زا   - 6 دیدج .  موجن   - 5 يژرنا . 

کیزیف ندیمهف  يارب   - 11 زیمآرارسا .  نیمزرس  خیرم   - 10 منادیم ؟  هچ  هعومجم  زا  تعرس .  خیرات   - 9 منادیم ؟  هچ  هعومجم  زا  . 
نیمز هرک  بلق  رد   - 16 نامسآ .  فاشتکا   - 15 ناگراتس .  ناهج   - 14 نیمز .  هرک  خیرات   - 13 هام .  هرک  ام  تسود   - 12 ناگراتس . 

 - 21 ناگراتس .  رب  يزوریپ  يوجتسج  رد   - 20 رون .  يژرنا و  اهلاچخی ،  اهبالیس و   - 19 متسیب .  نرق  شناد   - 18 ام .  دیشروخ   - 17 . 
 . تسناد شناد  زا  دیاب  هچنآ   - 24 دناهدروآ .  دوجو  هب  ینرق  سانشان ،  صاخشا  نیا   - 23 هدنیآ .  ناهج  خیرات   - 22 یعونصم .  رامقا 

هلاس ات 17  ناناوج 14  يارب  وسور  ار  ریخا  باتک  ود  نیـسیرتکلا .  آوسنارف  ناژ   - 27 مجنم .  آوسنارف  ناژ   - 26 نامسآ .  تحایس   - 25
یپ لاح  ره  هب  دنزاسب .  یکیرتکلا  لیاسو  یموجن و  نیبرود  دوخ  تسد  اب  دنناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  هتخومآ  ناناوج  هب  نآ  رد  هتشون و 

ياهباتک ناگدنناوخ  ناناوج  هک  تسا  هدـیدرگ  بجوم  هداس  نابز  هب  وا  یملع  ياهباتک  تسا و  یقوذ  شوخ  راکرپ و  دنمـشناد  وسور  ری 
ببـس تهج  نیمه  دـنروآ و  يور  شناد  ملع و  هب  یگتـسخ  ساسحا  نودـب  دـننک و  هعلاطم  ار  وا  ياهباتک  هقـالع  قوش و  اـب  دنـشاب .  وا 

 . ?7 ص 9 -  مراهچ ،  پاچ  تاعارتخا ،  عیانص و  خیرات  تسا - .  هدیدرگ  وا  یماندنلب  تیبوبحم و  هداعلا و  قوف  ترهش 

نادیز یجرج 

یکدوک نامه  زا  وا  دوشگ .  ایند  هب  مشچ  توریب  رد  برع ،  یحیسم  هداوناخ  کی  رد  يدالیم  ربماسد 1861  مهدراهچ  نادیز ،  یجرج 
تهج نیمه  دیاش  تشاد و  هقالع  یـشاقن  هب  زیچ  ره  زا  شیب  اما  تفرگ ،  ارف  ار  مولع  تامدقم  زا  يرادقم  دش و  دراو  ییادتبا  هسردم  هب 
یجرج دـناوخب .  سرد  وا  دیـشوکیم  رایـسب  شردـپ  هکنیا  دوجو  اـب  دـنک .  كرت  یتدـم  يارب  ار  هسردـم  یکدوک  رد  وا  هک  دـش  ببس 

دیسریم شتسد  هب  یباتک  ره  هک  درک  ادیپ  هقالع  هعلاطم  سرد و  هب  يردق  هب  اهدعب  اما  دینارذگ ،  یـشاقن  نتخومآ  هب  ار  یتدم  نادیز ، 
 ، هسردم كرت  مغریلع  هک  درک  تفرـشیپ  اجنآ  ات  ندناوخ  سرد  هب  وا  هقالع  دشیمن .  ادج  هعلاطم  باتک و  زا  زگره  دـناوخیم و  ار  نآ 

بوخ دارفا  اب  وا  ینیـشنمه  تسویپ و  ربلا  سمـش  تیعمج  هب  سپـس  تخومآ ،  ار  یـسیلگنا  نابز  هام  جنپ  تدم  تفر و  هنابـش  هسردم  هب 
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ییاکیرمآ هسردم  نالیـصحتلا  غراف  تاناحتما  رد  ات  دندرک  توعد  ار  وا  نانآ  ددرگ .  نوزفا  ندـناوخ  سرد  هب  وا  هقالع  هک  دـش ،  ببس 
ناحتما رد  تخومآ و  ار  باسح  ملع  مین  هاـم و  ود  تدـم  داـتفا ،  یکـشزپ  لیـصحت  رکفب  لاس 1881  رد  یجرج  دـنک .  تکرـش  توریب 
لیصحت لوا  لاس  رد  دیدرگ ،  توریب  ییاکیرمآ  هسردم  رد  لیصحت  لوغشم  دش و  لوبق  ییالاب  هرمن  اب  یکشزپ  هتشر  رد  دومن و  تکرش 

مود لاس  لئاوا  رد  دش .  هدیزگرب  زاتمم و  دوخ  ياهيدرگاشمه  هب  تبـسن  دنک ،  راک  تسیابیم  یگدـنز  نیمات  يارب  هک  یلاح  نیع  رد 
 ، تفرگ رارق  يدادبتسا  تموکح  نارومام  يرهم  یب  دروم  تاعوبطم  هب  هجوت  یسایس و  تالاقم  ندناوخ  رطاخ  هب  هسردم ،  رد  لیـصحت 

یـسیلگنا و نابز  رد  دوخ  ياهیـسالکمه  زا  يدادعت  اب  هک  یلاح  نیع  رد  هاگ  نآ  دیدرگ .  راوشد  وا  يارب  توریب  رد  ندنام  هک  اجنآ  ات 
يرامعتسا تسایس  ساسا  اهزور ،  نآ  رد  تفر .  رـصم  هب  راچان  يو  دندوب ،  هتفای  تسد  ییالاب  هبتر  هب  یمیـش  یـسانشهایگ و  تایعیبط و 

زا نارکفنشور  ناهاوخيدازآ و  تهج  نیدب  دنک ،  انشآ  دیدج  يایند  ياهگنهرف  اب  ار  رـصم  ياهزادنا  ات  هک  دوب ،  نیا  سیلگنا  هسنارف و 
نیا هب  اما  دهد ،  لیصحت  همادا  هرهاق  بط  یلاع  هسردم  رد  تساوخیم  تسخن  نادیز  یجرج  دندمآیم .  رصم  هب  یمالسا  کلامم  ریاس 
لاس رد  درک .  مادـقا  نامز  همانزور  راشتنا  هب  لاس  کی  تدـم  دـش و  یگنهرف  ياهراک  هعلاطم و  لوغـشم  دوخ  راـچان  دـشن ،  قفوم  راـک 

تفر و وا  هارمه  هب  یـسیلگنا  یبرع و  مجرتـم  ناونع  هب  مه  يو  تفریم ،  موطراـخ  هب  نادوس  یـسیلگنا  مکاـح  نودرگ  لارنژ  هک   1884
دعب درک  هدهاشم  دیدرگیم  لافطا  ندـش  ریپ  بجوم  ینادوس  يدـهم  دـمحا  ياهگنج  رد  هک  ار  یطئارـش  دـنام و  اجنآ  رد  هام  هد  تدـم 

یط دـمآرد و  یقرـش  یملع  عمجم  تیوـضع  هب  تفر و  توریب  هب  لاس 1885  رد  تشگزاب .  رـصم  هب  اجنآ  زا  درک و  ندـنل  هب  یترفاـسم 
اپورا یقرـش  عماجم  يارب  ار  نآ  دـلج  دـنچ  تشون و  ار  تغل  هفـسلف  باتک  هاگ  نآ  و  تخومآ .  ار  يربع  ینایرـس و  ناـبز  هاـم  هد  تدـم 

ود ناونع  تحت  یباتک  عماجم ،  نآ  فورعم  نادنمـشناد  زا  یکی  اهزور  نامه  رد  دنتفریذپ .  دوخ  تیوضع  هب  ار  وا  عماجم  نآ  داتـسرف و 
هب لحارم  نیا  زا  سپ  يو  درک .  یفرعم  مود  نامرهق  ار  اشاپ  نودرگ  لارنژ  لوا و  ناـمرهق  ار  نادـیز  یجرج  نآ  رد  هک  تشون ،  ناـمرهق 

هدـهع هب  ار  نآ  هرادا  دـعب  درک و  عورـش  يراـکمه  دوب  زور  نآ  مهم  فورعم و  ياـههلجم  زا  هک  فـطتقملا  هلجم  اـب  تشگزاـب و  رـصم 
رصم دیدج  خیرات  باتک  تخادرپ و  نتـشون  هب  لقتـسم  روطب  دوخ  درک و  اهر  مه  ار  هلجم  نیا  اب  يراکمه  لاس 1888  رد  یلو  تفرگ ، 

هیدیبع هسردم  تیریدم  لاس 1889  رخاوا  رد  نادیز  یجرج  دومن .  رـشتنم  پاچ و  ار  نآ  يدایز  تامحز  اب  درک و  فیلات  دلج  ود  رد  ار 
ناتـساد باتک  دوخ  سیردت ،  تیلوئـسم و  لاس  ود  نمـض  تخادرپیم و  مه  اجنآ  رد  سیردت  هب  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  رـصم  رد  يربک 

کی دوخ  داد و  راشتنا  ار  لـالهلا  فورعم  هلجم  لاس 1892  رخاوا  رد  دیـشک و  تسد  سیردت  زا  دـعب  دومن ،  فیلات  ار  هراوآ  ناهاشداپ 
ردـپ يرای  هب  دـش و  گرزب  لیما  شرـسپ  هکنیا  ات  دوب  هلجم  نیا  پاچ  بلاطم و  يروآ  عمج  نتـشون و  راد  هدـهع  ناوارف  تامحز  اـب  هنت 

 . تشاد تفایرد  یملع  ياهلادم  اهناشن و  دش و  هتفریذپ  هسنارف  ناتـسلگنا و  رد  ییایـسآ  تیعمج  تیوضع  هب  لاس 1897  رد  وا  تفاتش . 
دراذگب و رانک  دـیاب  ار  اهراک  همه  هک  دیـسر ،  هجیتن  نیا  هب  تالجم  راشتنا  اهتیلوئـسم و  نتفریذـپ  اهتحایـس و  اهترفاسم و  نیا  زا  سپ  اما 
 ، یکرت یـسیلگنا ،  ياهنابز  هب  اهنآ  هدـمع  هک  تشون ،  يریظن  یب  قیمع و  ياـهباتک  ظاـحل  نیدـب  دزادرپب ،  فیلاـت  قیقحت و  هب  هرـسکی 

راشتنا دـننکیم و  هرادا  نادـیز  يرکـش  نادـیز و  لیما  وا  ياهرـسپ  زونه  ار  وا  لالهلا  هلجم  هتبلا  تسا .  هدـش  همجرت  یـسراف  و  يدـنه ، 
 : دـیوگیم دوخ  هدروآرد و  اـپورا  یناتـساد  تاـیبدا  بلاـق  رد  ار  یخیراـت  یملع و  بلاـطم  هک  تسا  یبرع  هدنـسیون  نیلوا  وا  دـباییم . 

یتسار مزاس .  هدامآ  مهم  یبدا  یملع  یخیرات  هرود  کی  هعلاطم  يارب  ار  ناگدنناوخ  هک  متشون ،  نآ  يارب  ار  مالسا  یخیرات  ياهناتـساد 
مالـسا عاضوا  ای  مالـسا و  ندمت  هرابرد  ار  ییاهباتک  ناناملـسم  نایحیـسم و  نادیز ،  یجرج  زا  دعب  اریز  تسا ،  هدرک  رکف  تسرد  وا  مه 

رد ار  نآ  زا  يدادعت  قوف  ياهباتک  رب  هفاضا  هک  دسریم ،  دلج  لهچ  دودح  هب  نادیز  یجرج  ریظن  مک  ياهباتک  راثآ و  دناهدرک .  رشتنم 
پاچ دیدجت  هبترم  راهچ  ناریا  رد  هدیدرگ و  همجرت  یسراف  هب  هک  هحفص ،  رد 1090  دلج   5 مالسا ،  ندمت  خیرات   - 1 میروآیم .  لیذ 

 - 5 اهنوسامارف .  خیرات   - 4 مالسا .  زا  لبق  برع  خیرات   - 3 هحفص .  رد 1326  دلج ،   4 یبرع ،  تغل  تایبدا ،  خیرات   - 2 تسا .  هدش 
 ، ناسغ نارتخد   - 9 تقلخ .  بیاجع   - 8 هحفص .  رد 286  ممالا ،  تاقبط   - 7 مور .  نانوی و  خیرات   - 6 قرش .  ریهاشم  یگدنز  حرش 
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 . نومام نیما و   - 14 البرک .  ياوشیپ   - 13 ناضمر .  هدفه   - 12 شیرق .  رتخد  اردع   - 11 دیشرلا .  نوراه  رتخد  هسابع   - 10 دلج .   2
 - 20 یبوبا .  نیدلا  حالـص   - 19 یناسارخ .  ملـسموبا   - 18 نولوط .  نب  دـمحا   - 17 فسوی .  نب  جاـجح   - 16 هناـغرف .  سورع   - 15

نمحرلادبع  - 25 هسنارف .  دـیدج  ملع   - 24 ناقـشاع .  داهج   - 23 سلدنا .  حـتف   - 22 ینامثع .  بـالقنا   - 21 نمحرلادـبع .  لراش و 
نادیز یجرج  اما  دباییم ،  راشتنا  زونه  مه  لالهلا  هلجم  هدش ،  همجرت  مه  یسراف  نابز  هب  اهباتک  نیا  رتشیب  میتفگ ،  هک  روطنامه  رصان . 

رد يزغم  هتکـس  رثا  رد  یگلاس  هب 53  يدالیم  لاس 1914  هیئوژ  رد 22  ماجنارـس  هک  تشون ،  باـتک  درک و  هعلاـطم  قیقحت و  ردـقنآ  ، 
 . تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  هرهاق 

ص 25? .  مالسا ،  ندمت  خیرات  ص 647 ؛ ج 4 ،  هیبرعلا ،  هغللا  بادآ  خیرات  قادرج  جرج 

 . دوشگ ناهج  هب  مشچ  یحیـسم  هداوناخ  کی  رد  ناـنبل  بونج  رد  عقاو  نویعجرم  هدـیدج  رد  يدـالیم  لاس 1926  دودـح  قادرج  جرج 
دنتشاد یصاخ  مامتها  شزومآ  یبدا و  یملع و  یگنهرف ،  لئاسم  هب  تبسن  دندوب و  نیشن  هیداب  ینمی  هلیبق  کی  هب  بستنم  شردام  ردپ و 

هلمج ال نآ  يور  هک  دندوب ،  هدرک  بصن  ار  یگنـس  دوخ ،  هناخ  برد  رـس  رب  دندیزرویم و  تدارا  رایـسب  ع )  ) یلع ترـضح  هب  نانآ  . 
هک دوب ،  نانبل  گرزب  سانـش  نابز  رعاـش و  قادرج  داوف  ماـن  هب  شگرزب  ردارب  دوب .  هدـش  کـح  راـقفلاوذ  ـالا  فیـس  ـال  یلع ،  ـالا  یتف 

شزومآ مهم  زکارم  زا  یکی  هک  توریب  هب  سپـس  دـیناسر ،  نایاپ  هب  دوخ  رهـش  رد  ار  ییادـتبا  هرود  قادرج  جرج  دراد .  يدایز  تافیلات 
رد ياهداعلاقوف  تفرشیپ  يزور ،  هنابـش  شالت  ملع و  بسک  هب  قوش  هقالع و  یتاذ ،  غوبن  اب  وا  دومن .  تمیزع  دشیم ،  بوسحم  یبرع 

ظفح ار  باتک  نیا  زا  يدایز  ياهشخب  تخادرپ و  هغالبلا  جـهن  هعلاطم  هب  شگرزب  ردارب  قیوشت  اب  یگلاس  هدزاود  زا  تشاد .  لیـصحت 
لاس هدزیـس  زا  شیب  درکیم .  هعلاطم  ار  اهنآ  مادـم  دوب و  سونام  هغالبلا  جـهن  نآرق و  اب  هراومه  یکدوک  نینـس  رد  قادرج  جرج  درک . 

رد هک  یگلاـس  هدـفه  نس  رد  تشوـن .  یتـسود  بادآ  اـب  هطبار  رد  موـظنم ،  ياهمانـشیامن  تروـص  هب  ار  دوـخ  رثا  نیلوا  هـک  تشادـن ، 
اهباتک نیا  تخاس .  رشتنم  تشون و  فوسلیفلا  مان  هب  يرگید  باتک  یقیسوملا و  نع  ناونع  تحت  یباتک  درکیم ،  لیـصحت  ناتـسریبد 

نایوجـشناد يارب  یـسرد  باـتک  ناونع  هب  تفرگ و  رارق  نیـسح  هط  رتـکد  لـثم  برع ،  هتـسجرب  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  لابقتـسا  دروم 
توریب هاگشناد  رد  ار  یمالسا  هفسلف  تایبدا و  سیردت  تالیصحت ،  نایاپ  زا  دعب  قادرج  جرج  دش .  نییعت  رـصم  روشک  یلاع  ياههرود 

رب هوالع  تشاد .  يراکمه  نانبل  نویزیولت  ویدار  اب  نینچ  مه  یبرع و  تاعوبطم  اب  هدنـسیون  ناونع  هب  سیردت  نمـض  تفرگ و  هدـهع  رب 
راعشا برع ،  روهشم  ناگدنناوخ  زا  يرایسب  هک  يروط  هب  دوب ،  زاتمم  یقیسوم  نزو و  ییابیز ،  ثیح  زا  شراعشا  دورـسیم و  رعـش  نیا 

هک درک ،  باختنا  ياهزات  شور  یگدنـسیون  رد  قادرج  جرج  دـندیزگیم .  رب  دوخ  راگدـنام  فورعم و  ياهزاوآ  يارب  ار  قادرج  جرج 
هدنسیون نیا  راثآ  زا  يرایسب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هزات  دیدج و  ياهویش  يراذگریثات ،  قمع و  يرگریوصت ،  تفارظ ،  ظاحل  زا 

شیب ینویزیولت ،  ییویدار و  ياههمانرب  یملع و  تالاقم  رب  هوالع  هدازآ  داتسا  نیا  تسا .  هدش  رشتنم  همجرت و  رگید  ياهنابز  هب  اناوت ، 
دـقن و یـشیامن ،  ياهرنه  خـیرات ،  هصق ،  ياههنیمز  رد  عونتم و  قادرج  جرج  ياهباتک  تسا .  هدرک  فیلاـت  دنمـشزرا  باـتک  یـس  زا 

ماما باتک  هتشون  یگلاس  رد 28  ار  نآ  هک  قادرج  جرج  راثآ  نیرتمهم  زا  یکی  دشابیم .  رعـش  هعومجم  ود  اکیرمآ و  دسافم  یـسررب ، 
نآ راشتنا  تسا و  هدیدرگ  نیودت  دلج  جنپ  رد  باتک  نیا  تفای .  راشتنا  يدالیم  لاس 1958  رد  هک  تسا ،  یناسنا  تلادع  يادص  یلع ، 
نیا هرابرد  میهاربا  قیفوت  داتسا  دومن .  بلج  دوخ  هب  ار  ینس  هعیش و  ناگرزب  رظن  یمالسا ،  هشیدنا  ناهج  رد  میظع  هثداح  کی  ناونع  هب 

نانبل و هب  هک  تسا ،  یتمدخ  نیرتگرزب  هدیدرگ و  ءادـها  برع  ناهج  هب  هک  تسا ،  يراکهاش  نیرتیلاع  باتک  نیا  دـسیونیم :  باتک 
دهدیم خساپ  يو  هدوب ؟  هچ  باتک  نیا  فیلات  زا  شاهزیگنا  هک  دننکیم ،  لاوس  قادرج  جرج  زا  هک  یماگنه  تسا .  هدش  برع  ثاریم 

نایدا همه  دنکیم .  عمج  هطقن  کی  رد  ار  نایدا  همه  تیناسنا ،  درادن ،  دوجو  تیحیـسم  مالـسا و  نیب  يدایز  فالتخا  هک  مدقتعم  نم  : 
وا تسا .  فلتخم  ياهنامز  رب  مکاح  طئارـش  ینامز و  فالتخا  زا  یـشان  تقیقح  رد  نایدا ،  نیب  فـالتخا  دنتـسه و  نید  کـی  عقاو  رد 
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ياـههروس ندرک  ظـفح  هب  متـسشنیم و  طولب  تخرد  ریز  مدـشیم ،  جراـخ  هسردـم  زا  هک  یعقوم  یکدوک  نارود  رد  دـهدیم :  همادا 
 ، مسیونن يزیچ  هغالبلا  جـهن  هرابرد  متـسناوتیم ،  هنوگچ  ییاوه  لاح و  نینچ  اب  متخادرپیم ،  ع )  ) یلع ماما  ظعاوم  اـههبطخ و  نآرق و 

دوخ رد  دراد ،  زاین  نآ  هب  ییوجشناد  ره  هک  ار  برع  یبدا  یفـسلف و  نوتم  نیرتمهم  هغالبلا ،  جهن  زیگنالد  یـساسا  نوناق  هک  یلاح  رد 
ناگدنسیون هچ  نآ  مغریلع  هک  متفایرد  مدوب و  سونام  انشآ و  عوضوم  نیا  اب  هاگشناد ،  هسردم و  رد  لیصحت  زاغآ  زا  تسا .  هداد  ياج 

هـتفرگن و ماـجنا  ياهتـسجرب  قـیقحت  ع )  ) یلع ماـما  یگدـنز  هراـبرد  دناهتــشون ،  ع )  ) یلع ماـما  هراـبرد  نارگید  داـفع و  دـننام  فورعم 
رکف هغالبلا  جهن  هرابرد  هک  دمآ  دوجوب  نم  رد  هزیگنا  نیا  اذـل  دـناهتخادرپ ،  تفالخ  تیالو و  رد  وا  تیناقح  تابثا  هب  اهنت  ناگدنـسیون 

و ع )  ) یلع ترضح  هرابرد  قادرج ،  جرج  راثآ  زا  یـضعب  مزادرپب و . . .  دناهدنام ،  زاب  نآ  هب  نتخادرپ  زا  نارگید ،  هک  يزیچ  هب  منک و 
يداه دیـس  طـسوت  یناـسنا ،  تلادـع  يادـص  ع )  ) یلع ماـما   - 1 زا :  دـنترابع  تسا  هدـش  همجرت  یـسراف  ناـبز  هـب  هـک  هغـالبلا ،  جـهن 

دنمـشناد نیا  يزاجح .  نیدلارخف  طسوت  هغالبلا ،  جهن  ياهیتفگـش   - 2 دلج .  شش  رد  ینامز  یفطصم  داتـسا  موحرم  یهاشورـسخ و 
چیه ربعم  یحیسم ،  هتسب  هقطنم  کی  ناونع  هب  هک  ياهقطنم  دنکیم ،  یگدنز  توریب  یقرـش  هقطنم  رد  نونکا  مه  شیدنادازآ ،  دهعتم و 

هتخیر ورف  شربارب  رد  ار  اهزرم  همه  یئوج ،  تقیقح  هک  تسا ،  هداد  شرورپ  شیوخ  لد  رد  ار  یگرزب  تیصخش  دشابیمن ،  یناملـسم 
اب ار  یبرغ  یقرش و  توریب  هدرک و  لدبم  ياهناریو  هب  ار  برع  بدا  یگنهرف و  هاگیاپ  نیا  توریب ،  ریخا  ياهلاس  رگناریو  گنج  تسا . 
 ، قشع فاصنا و  زا  ییاه  همـشچ  هتفر ،  ناناملـسم  رب  هک  ییاه  تیمولظم  نیمه  ءارو  رد  اما  تسا ،  هتخاس  ادج  مه  زا  نینوخ ،  يراصح 

رون و وـترپ  زا  تسا ،  مزـال  اـهناسنا  همه  رب  هک  دـننیبیم ،  يدیـشروخ  ناـنوچ  ار  ع )  ) یلع هک  تسا ،  هدـیوارت  اـهقادرج  جرج  لد  رد 
يدیدرت چیه  گرزب ،  نیا  تیصخش  تمظع  رد  دسیونیم :  هر )  ) ینیمخ ماما  هرابرد  قادرج  جرج  دنوش .  مرگ  دنریگ و  هرهب  شترارح 

هک دوخ ،  یمالـسا  تضهن  هناهاوخ و  يدازآ  تامادقا  اب  ار ،  برع  مالـسا و  ناهج  شیوخ ،  زراب  ياهیگژیو  اب  ناشیا  عقاو  رد  مرادـن ، 
داجیا رد  یمیظع  يورین  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا .  هداد  رارق  ریثاـت  تحت  هدـیدرونرد ،  ار  برع  مالـسا و  ناـهج  ياـهتختیاپ  همه  کـنیا 

یهلا لدـع  تموـکح  يرارقرب  تهج  رد  ار  یتـما  تلم و  هک  تـشاد ،  هدرتـسگ  دازآ و  ياهشیدـنا  وا  دـندوب .  اـهناسنا  رد  يرواـب  دوـخ 
هب یبالقنا  تایحور  اهیگدامآ و  فطاوع ،  تارطاخ ،  زا  یمیظع  ثاریم  تسناوت  یهاتوک  تدم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  تخاس .  نومنهر 

هروطسا  - 3 ناگراوآ .   - 2 ساوـنوبا .   - 1 زا :  دـنترابع  قادرج ،  جرج  یخیرات  ياهناتـساد  راثآ و  زا  رگید  يدادـعت  دراذـگ .  راگدای 
ياههنتف  - 9 مالسا .  برع و   - 8 نیدلا .  حالص   - 7 هدرپ .  رد  ناطیش   - 6 یبدا .  رعش  هرابرد   - 5 ناطیش .  رتخد  اهناتساد و   - 4 برع . 

هام 1372? .  يد  مجنپ  مراهچ و  تاعالطا ،  همانزور  ریش - .  بلق   - 12 اهخاک .  اههرطق و   - 11 نارای .  اههدیصق و   - 10 سیراپ . 

هولج میکح 

شردپ دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  ناتسودنه  تارچگ  رد  عقاو  دابآدمحا  رد  يرمق  يرجه  لاس 1238  هدعقیذ  هام  رد  هولج  نسحلاوبا  ازریم 
ناهفـصا هب  شردپ  اب  هارمه  هک  دوب ،  هلاس  تفه  هولج  نسحلاوبا  ازریم  دورـسیم .  مه  رعـش  دوب و  يرهام  کشزپ  ییابطابط  دمحم  دیس 

رد تفر و  دوخ  يدادجا  ءابآ و  هاگداز  هراوز  رهش  هب  داد و  تسد  زا  ار  شراکادف  دنمشناد و  ردپ  یگلاس  هدراهچ  نس  رد  درک  تمیزع 
وا رد  هک  دوب ،  شدادـجا  شناد  لضف و  دوب ،  يو  یمرگلد  هیام  هک  يزیچ  اـهنت  تفرگ .  رارق  یتسدـگنت  رقف و  یمیتی و  تالکـشم  هوبنا 

ناهفـصا هب  دومن و  كرت  ار  هراوز  ینعی  دوخ  یلـصا  نطو  لـیلد  نیمه  هب  دوـب و  هدروآ  دوـجوب  ملع  لیـصحت  هب  یبـیجع  قـشع  قوـش و 
يراشرـس دادعتـسا  شوه و  هولج  نسحلاوبا  ازریم  دـش .  ینید  مولع  لیـصحت  لوغـشم  ناهفـصا  نارگ  هساک  هسردـم  رد  درک و  تعجارم 

 ، تموکح سپس  میکح و  نسح  داتسا  دزن  ار  یهلا  مولع  تامدقم  يو  دوب .  یلقع  مولع  رد  تاعالطا  بسک  هتفیش  صوصخ  هب  تشاد و 
 ، دش هجوتم  جیردت  هب  یلو  دورـسیم ،  رعـش  مه  یهاگ  لیـصحت  رب  هوالع  وا  تخومآ .  یناسارخ  داوجلادبع  الم  دزن  ار  تایهلا  نافرع و 

دومن هثحابم  هعلاطم و  فرص  ار  دوخ  تقو  مامت  درک و  اهر  ار  يرعاش  رعش و  اذل  دوشیم ،  شتالیصحت  تفرشیپ  عنام  رعش ،  ندورس  هک 
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دوب و نابیرگ  هب  تسد  يرادان  رقف و  اـب  هچرگا  هولج  نسحلاوبا  ازریم  درکیمن .  تلفغ  یملع  ثحب  قیقحت و  زا  ياهظحل  هک  يروط  هب  ، 
هفقو یب  تلیـضف  ملع و  بسک  هار  رد  درک و  لـمحت  ار  اهیتخـس  دـیدرگ و  اریذـپ  ار  تالکـشم  يو  اـما  دـش ،  میتی  یناوجون  نارود  رد 

طابترا رد  يو  اب  هتـسویپ  دادعتـسا  شوخ  شوهاب و  بالط  تفاـی .  تسد  تیونعم  ملع و  زا  یئـالاو  ماـقم  هب  اـت  دومن ،  شـالت  تیدـج و 
رقف و فرط و  کی  زا  یعاـمتجا  دـعاسمان  طئارـش  دـندربیم .  هرهب  وا  دوجو  زا  یملع ،  يوگتفگ  ثحب و  تاـسلج  لیکـشت  اـب  دـندوب و 

ياهناخ نارهت  رد  يو  دـیامن .  تمیزع  نارهت  هب  يرمق  يرجه  لاس 1273  رد  هک  تخاس  راچان  ار  وا  رگید ،  يوس  زا  دـیدش  یتسدـگنت 
هشیدنا غوبن و  راثآ  هک  دوب ،  هسردم  نیا  رد  درکیم .  یگدنز  يرقحم  هرجح  رد  ءافشلاراد  هسردم  رد  هراومه  تشادن و  تنوکـس  يارب 

عمـش رود  راوهناورپ  یهلا  موـلع  ناگنـشت  ناگتفیـش و  تـفرگ و  رارق  شناد  لـضف و  لـها  هجوـت  دروـم  تـشگ و  ناـیامن  يو  ناـشخرد 
بترم و رایـسب  ینابر  ملاع  نیا  سیردت  هزوح  دندرب .  اههرهب  هفـسلف  تمکح و  باب  رد  وا  دـنلب  ياههشیدـنا  زا  دـندمآ و  درگ  شدوجو 

هدیئاز هولج ،  نسحلاوبا  ازریم  فوسلیف  میکح و  دـندرکیم .  هدافتـسا  وا  سرد  هسلج  زا  ءالـضف  زا  رفن  دـص  دودـح  هراومه  دوب و  مظنم 
شالت دوب و  هدینادرگ  هتسیاش  يداتسا  هتسراو و  یناسنا  هدیدبآ ،  يدالوپ  دننامه  ار  وا  اهیگراوآ  تالکشم و  دوب و  اهیتخـس  اهجنر و 

ماقم دوب .  هدروآرد  هتفای  لماکت  یناـحور و  ملاـع  کـی  ینارون و  رـصنع  کـی  هب  ار  وا  شا ،  يونعم  یگدـنز  یناـفرع و  هیحور  یملع ، 
تاماقم ریاس  راجاف و  هاش  نیدلارـصان  یهاگ  گرزب و  نادنمـشناد  ءاملع و  هک  دوب ،  عیفر  ناـنچ  نآ  هنازرف ،  داتـسا  نیا  يونعم  یملع و 

 . دندومنیم تاقالم  يونعم  یملع و  گرزب  هتـسجرب و  تیـصخش  نیا  اب  دـنتفریم و  وا  رادـید  هب  ءافـشلاراد  هسردـم  رد  تقو  تموکح 
دوب هداد  رارق  دوخ  هویش  ار  هنادهاز  یگدنز  تعانق و  تیاعر  لاح  نیع  رد  تشاد ،  تفلا  تلود ،  لاجر  تلم و  ناکرا  اب  هکنیا  اب  میکح 
انشآ زا  تشاد و  عینم  یعبط  وا  دنک .  هلماعم  يویند  يدام  رهاظم  هدنبیرف و  فراخز  اب  ار  شیوخ  تیونعم  شناد و  دوبن ،  رضاح  زگره  و 

دـشن و یهاوخدوخ  رورغ و  ریـسا  زگره  يرمق ،  يرجه  مهدراهچ  مهدزیـس و  نرق  كرتس  فوسلیف  نیا  درکن .  یئاـنمت  زگره  هناـگیب  و 
رـس نخـس  داد  تردـن  هب  دزیم و  فرح  رتـمک  دوب .  ناـمورحم  راـی  هراومه  تشاد و  یلمع  ینتورف  عوضخ و  ناـگمه  ربارب  رد  هتـسویپ 

لئاسم رس  رب  ءاهقف ،  ءامکح و  نیب  راجاق ،  هاش  نیدلارصان  نامز  رد  دربیم .  رس  هب  هشیدنا  رکف و  رد  دومنیم و  توکـس  رتشیب  دادیم و 
ياهسلج دـش  رارق  دـندوب .  هولج  نسحلاوـبا  ءاـمکح  گرزب  یناـیتشآ و  نسح  ازریم  ءاـهقف  هتـسدرس  دـمآ ،  شیپ  يرظن  فـالتخا  یملع 

میکح نایم  نیا  رد  دیـشک و  يدایز  يادـص  رـس و  هب  ثحب  اما  دـننک ،  لح  وگتفگ  ثحب و  اب  ار  فالتخا  دروم  عوضوم  دوش و  لیکـشت 
ارچ درک :  لاوس  هولج  میکح  زا  ینایتشآ  نسح  ازریم  رـسپ  دـنامیم .  شوماـخ  تکاـس و  الـصا  یهاـگ  تفگیم و  نخـس  رتمک  هولج ، 

هتخپ نوچ  تسا  شورخ  شوج و  رد  هک  تسا ،  یماخز  گید  نیا  دناوخ :  ار  رعـش  نیا  لمات ،  نودـب  هولج  میکح  ياهتـسشن ؟  شوماخ 
بالط عجرم  داد و  شرورپ  ار  یناوارف  نادرگاش  تشاد و  سیردت  فلتخم  ياههتـشر  رد  هولج  میکح  تسا  شومخ  درب  مد  تذل  دش و 

تشگیم يو  یلاعتم  عبط  یلاع و  تمه  وکین ،  يوخ  قلخ و  هتفیش  درکیم ،  تبحاصم  وا  اب  هک  ره  دوب .  نادنمـشناد  نیققحم و  اجلم  و 
هیادـه حرـش  باتک  رب  هولج ،  میکح  دـیزرویم .  تدارا  وا  يونعم  یملع و  ماقم  هب  درکیم و  رارقرب  هولج  میکح  اـب  یفطاـع  يدـنویپ  و 

نآ ماکحا  بیکرت و  هرابرد  ياهلاسر  درک و  حیحصت  ار  يولوم  يونثم  تشاگن .  هیشاح  حرـش و  اردصالم  رافـسا  داعم و  ادبم و  يدبیم ، 
هک يو  ناوـید  تفاــی و  راــشتنا  يرمق  يرجه  لاـس 1348  رد  يراـسناوخ  یلیهـس  ياـقآ  همدـقم  اـب  هولج  میکح  راعـشا  دوـمن .  فیلاـت 

پاچ دشابیم ،  ع )  ) یلع ترـضح  و  ص )  ) ربمایپ حدم  داعم ،  بجاو و  تابثا  سفن ،  ءاقب  لئاسم  يدیحوت ،  ياههدیـصق  زا  ياهعومجم 
یملع و راـثآ  دیـشخرد و  تمکح  مـلع و  نامـسآ  رد  یغورفرپ  هراتـس  دـننامه  هـک  هوـلج  نسحلاوـبا  مـیکح  تـسا .  هدـیدرگ  رـشتنم  و 

شش داتفه و  نس  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 1314  هدعقیذ  مشش  هعمج  بش  رد  ماجنارـس  تشاذگ .  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوارف  نادرگاش 
ص 334؛ ج 2 ،  ناتسدرا ،  خیرات  دیدرگ - .  نوفدم  یمق  هیوباب  نب  یلع  قودص ،  خیش  ربق  راوج  رد  تفگ و  دوردب  ار  یگدنز  یگلاس 

ص 15? .  بابحالا ،  هیده 

يراوزبس میکح 
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يراوزبس میکح 

شزومآ یگلاـس  تشه  تفه  دودـح  رد  دـش ،  دـلوتم  راوزبـس  رد  يرجه  لاس 1212  رد  رارـسا  هب  صلختم  يراوزبس  يداـه  ـالم  جاـح 
نیب رد  جح  رفـس  زا  تشگزاب  ماگنه  تفر و  هکم  هب  جح ،  کسانم  ماجنا  يارب  شردپ  هک  تشاد  لاس  هد  درک .  عورـش  ار  وحن  فرص و 
هدرک داجیا  كدوک  نیا  يارب  ار  يدایز  تالضعم  تالکشم و  ردپ  گرم  هکنیا  اب  دومن .  توف  رهش  نامه  رد  دش و  رامیب  زاریـش  رد  هار 

هب یتدم  زا  سپ  درک و  شالت  شناد  ملع و  بسک  هار  رد  ناوت  یمامت  اب  يداه  الم  دشن و  وا  یلیصحت  تفرشیپ  عنام  ردپ  نادقف  اما  دوب ، 
یگلاس تسیب  نس  رد  تخادرپ .  یبرع  ياهسرد  هقف و  لوصا ،  لیصحت  هب  يراوزبس  نیسح  الم  داتسا  دزن  دومن و  تمیزع  سدقم  دهشم 

ملع لیصحت  هب  نامز ،  نآ  روهشم  رادمان و  نامیکح  يرون  یلع  الم  یناهفصا و  لیعامسا  دمحم  الم  هیملع  هزوح  رد  تفر و  ناهفصا  هب 
سرد زج  هک  يروط  هب  تشاد  لاغتـشا  هعلاطم  لیـصحت و  هب  تقو  ماـمت  ناهفـصا ،  رد  تماـقا  لاـس  تشه  تدـم  رد  تخادرپ .  تمکح 

هب ناهفصا  رد  يو  هک  یناوج  ياهزور  نامه  رد  دناهتشون :  گرزب  میکح  نیا  یگدنز  حرـش  رد  درکیم .  شومارف  ار  زیچ  همه  ندناوخ 
ربـخ اـهنآ  رد  اداـبم  هک  درکیمن ،  زاـب  ار  اـههمان  زا  کـیچیه  میکح  یلو  دـمآیم ،  ییاـه  هماـن  شیارب  نطو  زا  دوب ،  لوغـشم  لیـصحت 
درک زاب  ار  اهنآ  ددرگرب ،  نطو  هب  تساوخیم  هک  لیصحت  نایاپ  زا  سپ  ات  دوش ،  وا  لیصحت  عنام  یترپ و  ساوح  ببس  دشاب و  يراوگان 

نآ زا  رتدوز  دش  بوخ  هچ  هک  دروآ ،  ياجب  ار  يادخ  رکش  هک  دوب  نیا  تفای ،  ار  نایانشآ  زا  یکی  تشذگرد  ربخ  اههمان  زا  یکی  رد  ، 
تشگزاب سدقم  دهشم  هب  سپس  ص 153 ? .  ج 2 ،  مالسا ،  هفسالف  خیرات  دوش - .  وا  لیصحت  هب  همطل  ببس  ات  هدشن  علطم  راوگان  ربخ 

جح رفـس  مزاع  دعب  دیزرو .  لاغتـشا  تمکح  لوصا و  هقف و  سیردت  هب  لاس ،  جـنپ  تدـم  هب  رهـش ،  نآ  یملع  ياههزوح  زا  یکی  رد  و 
رد رمع  رخآ  ات  يراوزبس  يداه  ـالم  دومن .  تماـقا  رهـش  نآ  رد  تفر و  راوزبس  هب  جـح  رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  دـش ،  مارحلا  هللا  تیب 
زا دنترابع  يراوزبس  يداه  الم  جاح  میکح  راثآ  تشاد .  لاغتـشا  فیلات  ینید و  مولع  بالط  سیردت  قیقحت ،  هعلاطم ،  هب  دوب و  راوزبس 

اردصالم داعم  ادبم و  باتک :  رب  یشاوح   - 3 هیبوبرلا .  دهاوشلا  باتک :  رب  یشاوح   - 2 اردصالم .  دنوخآ  هعبرا  رافسا  رب  یشاوح   - 1 : 
هک مکحلارارـسا ،  باتک :  فیلات   - 6 یمور .  نیدلا  لالج  الوم  يونثم ،  حرـش   - 5 اردصالم .  بیغلا  حیتافم  باتک :  رب  یـشاوح   - 4 . 

نیا هموظنم .  حرش   - 8 تسا .  هداد  حرش  ار  یهلا  ءامسا  میرک  نآرق  تایآ  ساسا  رب  هک  ءامـسا  حرـش   - 7 تسا .  تادابع  رارسا  يواح 
راـثآ ریاـس  رافـسا و  باـتک  زا  یبـختنم  هتـشون و  دوـخ  یناوـج  لـئاوا  رد  ار  نآ  مـیکح  تـسا ،  هفـسلف  قـطنم و  مـلع  هرود  کـی  باـتک 

ياهباتک زا  نوچ  باتک  نیا  دـشابیم .  هیملع  ياههزوح  یـسرد  نوتم  وزج  نونکات  فیلات  خـیرات  زا  باـتک  نیا  تسا .  بب $ ؛ إردـصالم
 . دناهتشون هیـشاح  حرـش و  نآ  رب  یگرزب  يامکح  هفـسالف و  هدیـسر و  پاچ  هب  يراوزبس  میکح  راثآ  ریاس  زا  شیب  تسا ،  یـسرد  مهم 

وستوزیا رادمان  دنمشناد   - 2 ینارعـش .  نسحلاوبا  ازریم  گرزب ،  داتـسا   - 1 تسا :  رارق  نیدـب  هموظنم  ياههیـشاح  نیحراش و  زا  یخرب 
لاس نیمدـص  تبـسانم  هب  هتـشون و  باتک  نیا  رب  ياهمدـقم  یـشاوح و  حرـش و  ربتعم ،  ياههاگـشناد  ریاس  لیگ و  کـم  هاگـشناد  داتـسا 

اب ار  هموظنم  حرش  هماع  روما  تمسق  ینالیم  لضاف  دیس   - 3 تسا .  هدش  پاچ  یسیلگنا  هب  يراوزبس ،  يداه  الم  جاح  میکح  تشذگرد 
میکح هموظنم  حرش  زین  يرهطم  یضترم  دیهش  داتـسا   - 4 تسا .  هدرک  پاچ  یلمآ ،  یقت  دمحم  خیش  ياهقیلعت  یجاح و  دوخ  یـشاوح 

( رفعج  ) نیدلا نیز  داتـسا   - 5 تسا .  هدـش  پاـچ  دـلج  ود  رد  هرود ،  ره  و  هداد ،  حرـش  طوسبم  هصـالخ و  هلحرم  ود  رد  ار  يراوزبـس 
ار هموظنم  زین ،  ینارهت  ینهذ  داوج  دمحم  دیس  داتسا   - 6 تسا .  هدومن  حرش  یسراف  هب  هحفص  دلج و 1930  هس  رد  ار  هموظنم  يدهاز ، 
زا هک  تسا ،  لئاسر  يراوزبس  میکح  رگید  رثا  تسا .  هدرک  ریسفت  حرش و  هحفـص  دـلج و 1200  هس  رد  همکحلا ،  لوصف  ناونع :  تحت 

لالج دیـس  گرزب ،  میکح  داتـسا و  و  هتفای ،  لیکـشت  يراوزبس  میکح  يوس  زا  اهنآ  هب  خـساپ  نادنمـشناد و  ياهلاوس  زا  تمـسق  هدزاـی 
هنیمز رد  گرزب ،  میکح  نیا  تسا .  هدناسر  پاچ  هب  یسمش  يرجه  لاس 1370  رد  هتشون و  همدقم  هدرک ،  حیحصت  ارنآ  ینایتشآ  نیدلا 

 ! تسا هدـشن  پاـچ  هب  مادـقا  هتفرگن و  تروـص  يراـک  اـهنآ  يور  هنافـساتم  هک  هتـشاد ،  يراـثآ  سیردـت و  مه  لاـجر  لوـصا و  هـقف و 
رثکادح تقو و  ندادـن  ردـه  هب   - 2 یملع .  هتـسویپ  شـالت  هعلاـطم و   - 1 دناهتـشون :  روطنیا  ار  يراوزبس  میکح  یقـالخا  تایـصوصخ 
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هداس دهز و  باختنا   - 5 ییایند .  لومعم  ياهتـسب  دنب و  زا  يراددوخ   - 4 ییایند .  رهاظم  ناونع و  ماـن و  زا  زیهرپ   - 3 نآ .  زا  هدافتسا 
يرادرب هرهب  يارب  اهتموکح  هب  ندـش  کیدزن  زا  يراددوخ   - 7 دوخ .  یثوروم  کلم  یـصخش و  ییاراد  زا  یگدنز  نیمات   - 6 یتسیز . 

هیحان نیا  زا  دنتفین و  مدرم  لام  ناج و  هب  دننکن و  هدافتـسا  وا  ناونع  زا  شنادنزرف  هکنیا  زا  تبقارم   - 8 تورث .  لام و  نتخودنا  يدام و 
ءاهقف ءامکح و  هویـش  هدـش و  دراو  راهطا  همئا  هیحاـن  زا  هک  ییاـهرکذ  اـهاعد و  زا  هدافتـسا   - 9 ددرگن .  یـشان  يداسف  هدافتـسا و  ءوس 
يافرع دامادریم و  اردـصالم و  وریپ  نافرع  برـشم  رد  يراوزبس  میکح   - 10 تسا .  هدوب  راوتـسا  نآ  رب  تضاـیر ،  دروم  رد  مه  گرزب 

میکح لـئاسر  همدـقم  دـندرکیم - .  تکرح  ع )  ) تیب لـها  ثیداـحا  عرـش و  هبوچراـچ  رد  دوـخ  یناـفرع  هویـش  رد  هـک  دوـب ،  يرگید 
یبرع و ياهنابز  هب  رعـش  ندورـس  رد  یقالخا ،  یلمع و  یملع و  بتارم  رب  هوـالع  ردـقنارگ  ملاـع  نیا   . ? 100 ص 204 -  يراوزبـس ، 
 ، تایلزغ رب  لمتـشم  يراوزبس  رارـسا  رعـش  ناوید  تشاذگ .  راگدای  هب  دوخ  زا  ییاهبنارگ  راثآ  تشاد و  اویـش  ناور و  یعبط  زین  یـسراف 
رد يراوزبس  میکح  ماجنارـس  تسا .  هدیدرگ  رـشتنم  پاچ و  دیدجت  هبترم  نیدنچ  نونکات  دشابیم و  همان  یقاس  تایعابر و  دنب ،  عیجرت 
 ، یسراپ نابز  نارعاش  گنهرف  دیدرگ - .  نوفدم  رهـش  نیمه  رد  تفگ و  تایح  دوردب  یگلاس  رد 77  راوزبس ،  رد  يرجه  لاس 1289 

ص 155? .  ج 2 ،  ناریا ،  هفسالف  خیرات  ص 42 ؛

كوه تربار 

سیلگنا یبونج  لحاس  رد  عقاو  رتاو  شرف  هدکهد  رد  يدالیم  لاس 1635  هیئوژ  مهدجیه  زور  یسیلگنا  ریهش  نادکیزیف  كوه ،  تربار 
رغال فیعض و  رایسب  دلوت  ودب  زا  كوه  درکیم .  یگدنز  یکچوک  هناخ  رد  دوب و  لحم  نامه  شیـشک  شردپ  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ 

ياهسونیـس باهتلا  تلع  هب  دوب ،  راگزاس  شجازم  هب  ییاذـغ  رتمک  دـیآیم ،  تسدـب  وا  یناوج  نارود  ياهتشاددای  زا  هچنانچ  دوب و 
تسناوتیمن اهبش  دربیم ،  جنر  تدش  هب  يرامیب  نیا  زا  دوب و  ماکز  هب  ءالتبم  امئاد  تشاد ،  هجیگرـس  دردرـس و  هراومه  شا ،  یناشیپ 

یب درد و  دشیم و  نابیرگ  هب  تسد  یکانتـشحو  ياهسوباک  كانـسرت و  ياهایور  اب  باوخ  رد  دـیباوخیم ،  یتعاس  مه  رگا  دـباوخب و 
 ، نیا رب  هوالع  دیدرگیم .  شناتسود  شجنر  نارگید و  تیاکش  هلگ و  ثعاب  هجیتن  رد  كوه و  یگلصوحیب  ییوخدنت و  ببس  یباوخ 
يو هدنیآ  زا  ار  ياهدننیب  ره  وا  کحـضم  هفایق  دوب و  داشگ  شناهد  گرزب و  رایـسب  شغامد  تشادن ،  ياهرهب  ییابیز  لامج و  زا  كوه 

شیپ درگاش ،  ناونع  هب  تفر و  ندنل  هب  ردپ  گرم  زا  سپ  وا  داد .  تسد  زا  ار  شردـپ  هک  دوب ،  هلاس  هدزیـس  كوه  تخاسیم !  دـیماان 
كرت ار  یشاقن  راچان  داد ،  شیازفا  ار  وا  دردرس  یـشاقن ،  ياهگنر  يوب  اما  دش ،  راک  هب  لوغـشم  فورعم  ناشاقن  زا  یکی  یلل  رتیپ  رس 

رای و يایـسوب  تفرگ و  رارق  هسردـم  داتـسا  يایـسوب  رتکد  هجوت  دروم  هک  دیـشکن  یلوط  دـش .  رتسنیم  تسو  رهـش  هسردـم  دراو  درک و 
رد وا  بیجع  هاگـشناد  دراو  یگلاـس  رد 18  ینانوی  ینیتال و  ياهنابز  اب  یئزج  ییانـشآ  هسدـنه و  نتخومآ  اـب  دـش .  وا  یگدـنز  مدـمه 

چرچ تسیارک  هدکـشناد  رد  ناوـخ  هزاوآ  ناوـنع  هب  کـیزوم ،  هب  ییانـشآ  اـب  تـفرگ و  رارق  هجوـت  دروـم  زلف  بوـچ و  يور  یکاـکح 
شیپ زا  هک  یلوپ  اب  دوب و  نمدوگ  ماـن  هب  یـصخش  تمدـخ  شیپ  هدکـشناد ،  نیا  رد  كوه  دـش .  راـک  هب  لوغـشم  دروفـسکآ  هاگـشناد 

 ، دادعتسا اب  ناناوج  زا  يدودعم  هدع  دروفسکآ ،  هاگشناد  رد  درکیم .  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  دروآیم ،  تسد  هب  یناوخزاوآ  یتمدخ و 
رد هک  دوب ،  قوف  هورگ  ءزج  لیوب  تربار  دندز .  ياهزات  تاعلاطم  هتشر  کی  هب  تسد  دنتشاد ،  یهاگشیامزآ  مولع  هب  یصاخ  هقالع  هک 
رد لیوب  تربار  تشاد .  رایتخا  رد  يداـیز  تورث  لاـم و  دوب و  رتگرزب  كوه  زا  لاـس  تفه  یلو  تشاد .  یناوارف  ریثاـت  كوه  یگدـنز 

ار داب  پمپ  هاگـشیامزآ ،  نیا  رد  كوه  درک .  مادختـسا  دوخ  هاگـشیامزآ  نواعم  ناونع  هب  دوب ،  لـصحم  زونه  هک  ار  كوه  لاس 1655 
یسررب هراب  نیا  رد  تشون و  نیئوم  ياههلول  رد  تاعیام  دوعـص  نیئوم و  ياههلول  تیـصاخ  هرابرد  یباتک  لاس 1661  رد  دومن .  عارتخا 

حطـس يور  زیر ،  ماـسجا  تکرح  هک  تفاـیرد  كوه  دوب .  شیاـمزآ  حور  ياراد  زیت و  تاـیرظن  زا  ولمم  وا  باـتک  اـما  درکن ،  يرتـشیب 
لاـس 1662 رد  تسا .  نیئوم  ياـههلول  تیـصاخ  رثا  رب  ناـتخرذ  هدرورپ  ماـخ و  هریـش  تکرح  غارچ و  هلیتف  زا  تفن  نتفرـالاب  تاـعیام و 
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كوه اجنیا  رد  دومن .  مادختسا  نمجنا  يدصتم  رادباتک و  ناونع  هب  ار  كوه  درک ،  تفایرد  ار  دوخ  زایتما  یتنطلـس  نمجنا  هک  یماگنه 
هرابرد یباتک  لاس 1665  رد  وا  دـهد .  ماـجنا  مهم  شیاـمزآ  راـهچ  دوشیم ،  لیکـشت  نمجنا  هک  یماـگنه  هتفه  ره  طـقف  تشاد  هزاـجا 

یملع ياهنمجنا  رد  وا  باتک  ددرگ .  تبث  مولع  خیرات  رد  گرزب  ءاملع  ءزج  كوه  مان  هک  دش  ثعاب  باتک  نیا  تشون ،  ایفارگورکیم 
اب كوه  دـیدرگ .  تبث  يژولویب  یپکـسورکیم  هعلاطم  نادنمـشناد  ءزج  كوه  مسا  اهدـعب  تفرگ و  رارق  یـصاخ  هجوت  دروم  ناتـسلگنا 

نامتخاس تارشح و  یـسیدرگد  سگم و  بکرم  مشچ  هرابرد  یحرـش  يدایز ،  تاعلاطم  زا  سپ  دوب ،  هدرک  عارتخا  هک  یپوکـسورکیم 
نیرتکچوک ار  نآ  درب و  راک  هب  ار  لولـس  يانعم  هب  لس  تغل  راـب  نیلوا  يارب  هبنپ  بوچ  ناـمتخاس  حرـش  رد  يو  تشون .  ناگدـنرپ  رپ 

نامتخاس يور  هکلب  دومن ،  یناوارف  تاعلاطم  رادناج  تادوجوم  يایند  رد  اهنت  هن  پوکسورکیم  هلیـسو  هب  كوه  دیمان .  هبنپ  بوچ  ءزج 
ءایشا عون  زا 60  شیب  هاگتسد  نآ  کمک  اب  دومن .  یـشاقن  حیرـشت و  ار  فرب  ياهرولب  فلتخم  لاکـشا  و  درک .  هعلاطم  زین  دماج  ماسجا 

نینچ مه  تاعیام و  رد  رون  شجنـس  هاگتـسد  نیلوا  تشاد .  یقیقد  ياـهشیامزآ  مولع ،  ياههتـشر  یماـمت  رد  وا  دومنیم .  هدـهاشم  ار 
رفـص هجرد  هک  دوب  یـسک  نیلوا  كوه  درک .  عارتخا  ار  جنـس  تبوطر  نیلوا  یلکلا و  جنـس  تظلغ  یخرچ و  جنـساوه  ای  رتموراـب  نیلوا 

حیرـشت ار  ترارح  امرگ و  یکیناکم  يروئت  دوب .  يوج  راثآ  هب  طوبرم  مولع  راذـگناینب  وا  داد .  رارق  بآ  داـمجنا  هطقن  ار  هرارحلا  نازیم 
گنـس لخاد  رد  زتراوک  ياهرولب  نامتخاس  رد  شیامزآ  زا  سپ  كوه  دـنزوسیمن .  اوه  دوجو  نودـب  ماـسجا  هک :  دومن  تباـث  درک و 

تازلف و توافت  هلیـسونیدب  دـناهدش و  لیکـشت  فلتخم  لاکـشا  هب  صوصخم و  ياهرولب  زا  ماسجا  نامتخاس  هک  تفرگ ،  هجیتن  قامخچ 
زا ار  رهش  نیا  یلاها  ندنل و  رتشیب  فصن  لاس 1666  رد  گرزب  يزوس  شتآ  لاس 1665 و  رد  ریبک  نوعاط  درک .  صخـشم  ار  اهکمن 
 ، ندنل نتخاس  يارب  يدیدج  هشقن  قیرح ،  زا  دعب  هتفه  کی  دیشوک و  ندنل  رهـش  يدابآ  رد  نرورف  وتـسیرک  کمک  هب  كوه  درب .  نیب 

لاس رد  تفر .  راکب  كرویوین  ياهنامتخاس  ثادـحا  يارب  اهدـعب  كوه  يزاسرهـش  هشقن  درک .  داهنـشیپ  دوب ،  ثلثم  کـی  لکـش  هک 
عارتخا نیرتروهـشم  درک .  عارتخا  ار  پوکـسلت  نیلوا  اهنآ  هدـهاشم  يارب  تشون و  اهنآ  هلـصاف  ناگراتـس و  هرابرد  یباـتک  كوه   1674

درک عارتخا  ار  تعاس  صاقر  لاس  دنچ  زا  سپ  وا  دوب .  رنف  هلیـسوب  یچم  تخاس  ياههبرقع  راک  میظنت  تعاس و  لودناپ  عارتخا  كوه ، 
راب نیدنچ  نمجنا ،  رد  لاغتشا  نامز  رد  كوه  دش .  بوصنم  وا  ياج  هب  كوه  درم و  یتنطلس  نمجنا  یشنم  گربنیدلا  لاس 1677  رد  . 

رد دومن .  كرت  ار  یتنطلـس  نمجنا  كوه  لاس 1682  رد  درک .  یعاسم  كارتشا  يو  اب  مولع ،  فشک  هراـبرد  دومن و  هبتاـکم  نتوین  اـب 
زا دعب  دوب .  كوه  يارب  دیدش  جنشت  کی  هعقاو ،  نیا  دش و  توف  درکیم ،  یگدنز  وا  اب  يدامتم  ياهلاس  هک  شردارب  رسپ  لاس 1687 
رد یگلاس  رد 68  يدـالیم و  لاـس 1703  سراـم  موس  رد  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تمالـس  كوه  هعقاو ،  نیا  زا  لاـس  ود  یکی  تشذـگ 
 . دش ادیپ  دوب ،  تغل  رازه  دصراهچ  دودح  رد  هک  وا  یملع  ياهراک  زا  ییاه  هخـسن  كوه ،  گرم  زا  دـعب  لاس  ود  تشذـگرد .  ندـنل 

یملع و ياهیسررب  كوه ،  هچ  رگا  دنامب .  نادواج  مولع  خیرات  رد  گرزب  نادنمـشناد  هرمز  رد  يو  مان  هک  دش  ثعاب  اهتشاددای  نیا 
یملع ياهيروئت  هیلک  تسناوت ،  دوخ  ریذپانیگتـسخ  موادم و  ياهشالت  اهتیلاعف و  اب  یلو  دیناسرن ،  لامک  دـح  هب  ار  دوخ  تاقیقحت 

 : دوشیم رکذتم  نینچ  هتـشون ،  نتوین  يارب  هک  یلاح  حرـش  رد  روم  ت - ل -  دـهد .  رارق  دوخ  زا  دـعب  نادنمـشناد  ءاملع و  رایتخا  رد  ار 
رکفتم و زغم  نیا  ینعی  كوه ،  هب  تبسن  و  دادیم ،  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تشذگ  دوخ ،  تیفورعم  ترهش و  جوا  رد  نتوین  هک  دوب  رتهب 

یـسیلگنا فورعم  نادکیزیف  كوه  تربار  بیترت  نیدب  دیزرویم !  يرتشیب  تبحم  دوب ،  سوبحم  روجنر  نت  نادنز  رد  هک  یگرزب  حور 
شوغآ هب  یـصخشم  هربقم  نودـب  هنامولظم و  دوخ ،  نشخ  دـنت و  قالخا  رطاخ  هب  یملع ،  میظع  فاشتکا  اـههد  نتـشاذگ  ياـج  هب  اـب  ، 

ص 73? .  ملع ،  ناهج  گرزب  نادنمشناد  دیمرآ - .  كاخ 

هثراح نب  دیز 

دوجو عمـش  راو  هناورپ  كانرطخ  تخـس و  عقاوم  رد  اصوصخم  اج  همه  رد  هک  دوب ،  ادخ  لوسر  زاتمم  گرزب و  نارای  زا  هثراح  نب  دیز 
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يدعس دوخ  ردام  هارمه  هب  یکدوک  راگزور  رد  وا  تسا ،  یندینش  ابیز و  ناتـساد  دیز  یکدوک  ناتـساد  درکیم .  فاوط  ار  ص )  ) ربمایپ
دیز دنداد و  رارق  تراغ  موجه و  دروم  ار  دیز  يردام  هلیبق  نیق  ینب  هلیبق  هک  دنتفریم  رماع  نب  هبلعث  هلیبق  يوس  هب  شناگتسب  رادید  يارب 

هویـش هک  روطنآ  دندرب و  هکم  ظاکع  رازاب  هب  مه  ار  دیز  هتفرگ ،  تراسا  هب  دارفا  لاوما و  هارمه  هب  نیمچاهم  دمآرد .  نمـشد  تراسا  هب 
راـیتخا رد  يرازگتمدـخ  يارب  درک و  يرادـیرخ  ار  دـیز  مازح  نب  میکح  دـندناسر !  شورف  هب  هدرب  ناونع  هب  ار  وا  دوب ،  زور  نآ  لومعم 

راد هدهع  ار  ص )  ) ربمایپ يرازگتمدخ  ینیـشنمه و  دیز  درک و  هیده  ادخ  لوسر  هب  ار  وا  هجیدخ  داد و  رارق  ادخ  لوسر  رـسمه  هجیدـخ 
ترـضح نآ  هارمه  ظفاحم  ناونع  هب  دوب  هدـش  یناوجون  هک  دـیز  تفر  فئاط  هب  یغیلبت  رفـس  کی  يارب  هکم  زا  ص )  ) ربمایپ یتقو  دـش . 

وا ندـب  هب  اهگنـس  دوب ،  هداد  رارق  رپـس  دـننام  ار  دوـخ  وا  دـنداد ،  رارق  هلمح  دروـم  ار  مالـسا  یمارگ  لوـسر  نانمـشد  هک  هاـگنآ  دوـب و 
 ، دوب هدرک  ادـیپ  يداـیز  هقـالع  سنا و  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  ناوجون  دـیز  درکیم .  عاـفد  ص )  ) ربماـیپ نینزاـن  دوجو  زا  وا  دروـخیم و 

ادخ لوسر  تمدخ  رد  هک  ار  دوخ  دنزرف  ات  دنتفر  بلاطوبا  دزن  دندمآ ،  هکم  هب  وا  ندرب  نتفای و  يارب  شیومع  ردـپ و  یتقو  لیلد  نیمهب 
 . دوش قحلم  دوخ  هداوناخ  هب  شیومع  ردپ و  هارمه  دـهاوخب  دوخ  هچنانچ  ات  تشاذـگ  دازآ  ار  وا  مه  ص )  ) ربمغیپ دـنریگب .  لیوحت  دوب 
رب ار  یگدرب  وت ،  لاح  هب  ياو  تفگ :  دیز  ردپ  دوش !  ادج  ص )  ) ربمایپ رانک  زا  تسین  رـضاح  دـیز  دـندرک  هدـهاشم  بجعت  لامک  اب  اما 
رب ماهدید  صخـش  نیا  زا  نم  هچنآ  تسا ،  روطنیمه  تفگ :  دیز  يدرگزاب ؟  دوخ  هداوناخ  هب  یتسین  رـضاح  و  یهدیم ؟  حیجرت  يدازآ 
 ، دندش تحاران  رایسب  مه  دیز  يومع  ردپ و  مرادرب .  تسد  ص )  ) ربمایپ روضح  زا  متسین  رضاح  یلکش  چیه  هب  دراد و  حیجرت  زیچ  همه 

دنزرف دیز  ار  وا  هک  دش  یمیمص  يوق و  ردقنآ  ص )  ) ربمایپ دزن  رد  وا  تیبوبحم  طابترا و  یلو  دنتفر ،  دندرک و  يدنزرف  هطبار  عطق  وا  زا 
هک دـیز  هیآ 5 ? .  بازحا ،  هروس  دـیناوخب - .  نانآ  ناردـپ  مان  هب  ار  نادـنزرف  هک :  دـش  لزان  نآرق  هیآ  اـما  دـندیمانیم ،  ص )  ) دـمحم
هک هاـگنآ  تفاـییم و  شرتسگ  مالـسا  و  ص )  ) ربماـیپ هب  وا  تامدـخ  دـشیم و  گرزب  ناـنچ  مه  تسا ،  مالـسا  ردـص  ناملـسم  نیموس 

ناناملـسم روشک  مالـسا و  هک  یتبون  ره  رد  دمآ و  هنیدم  هب  زین  وا  دـندرک ،  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  تینما  نتـشادن  رطاخ  هب  ناناملـسم 
ص)  ) ربمغیپ زا  تیامح  يارب  ياههبج  ره  رد  مه  دیز  دـهد ،  ماجنا  عافد  دـشیم  راچان  مالـسا  ربمایپ  دـشیم و  عقاو  نمـشد  موجه  دروم 

هدرق گنج   - 1 زا :  دنترابع  هدوب ،  مالسا  هاپس  هدنامرف  مه  دروم  دنچ  رد  هتشاد و  تکرـش  اهنآ  رد  دیز  هک  ییاهگنج  درکیم .  تکرش 
 ، صیع  - 4 ترجه .  مشش  لاس  لوالا  عیبر  مومج ،   - 3 ترجه .  مجنپ  لاس  لاوش  قدنخ  گنج   - 2 ترجه .  موس  لاس  رخالا  يدامج 

ترجه مشش  لاس  رخالا  يدامج  فرط  گنج   - 6 ترجه .  مشش  لاس  رخالا  يدامج  یمسح ،   - 5 ترجه .  مشش  لاس  لوالا  يدامج 
مشش لاس  نابعـش  عیـسیرم  گنج   - 9 ترجه .  مشـش  لاـس  بجر  هنرق  ما  گـنج   - 8 ترجه .  مشـش  لاس  بجر  نیدـم  گـنج   - 7 . 

نامیا و عضو  ترجه .  متـشه  لاس  لوالا  يداـمج  هتوم  گـنج   - 11 ترجه .  مشـش  لاس  ناضمر  يرقلا  يداو  گـنج   - 10 ترجه . 
 ، صیع مومج ،  هدرق ،  ياهگنج :  رد  وا  دهدیم ،  یهاوگ  خیرات  هک  يروطنآ  هک  دوب ،  هدیدرگ  دنمهوکش  دنلب و  اجنآ  ات  دیز  تعاجش 

اهتفرـشیپ و تشاد و  هدـهع  هب  ار  مالـسا  شترا  یهدـنامرف  ص )  ) ربمایپ يوس  زا  هنرق  ما  گنج  نیدـم و  يرقلا ،  يداو  فرط ،  یمـسح ، 
و دوب ،  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  راکادـف  ناراـی  زا  دـیز  تسا .  هدروآ  دوجو  هب  ینامـسآ  نییآ  نیا  شرتسگ  يارب  يریگمـشچ  ياـهيزوریپ 
زا مالسا ،  ربمایپ  مان  ناربمایپ و  مان  زا  ریغ   - 1 تشاد :  درف  هب  رصحنم  تیصوصخ  ود  ترضح  نآ  هباحص  مالسا و  لاجر  ریاس  هب  تبـسن 
 ، دیز  - 2 هیآ 37 ? .  بازحا ،  هروس  تسا - .  دـیز  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  وا  مان  هک  یـسک  اهنت  ص )  ) ربمغیپ ناراـی  ناناملـسم و  ناـیم 

گنج رد  مالـسا  دنمجرا  لوسر  مه  یتقو  تسا .  هدومن  مالـسا  و  ص )  ) ربمایپ هب  يدایز  تامدخ  هک  داد ،  شرورپ  هماسا  مان  هب  يدنزرف 
ریظن مک  دهاجم  گرزب و  درم  نیا  ماجنارـس  داد .  رارق  هنیدم  رب  تموکح  دوخ و  ینیـشناج  هب  ار  هثراح  نب  دیز  دومن ،  تکرـش  عیـسیرم 

 . - دیشون تداهش  تبرش  ترجه  متشه  لاس  لوالا  يدامج  تشاد ،  هدهع  هب  مه  ار  مالسا  شترا  یهدنامرف  هک  هتوم  گنج  رد  ناملسم 
ص 227? .  ج 2 ،  هباحصلا ،  هفرعم  یف  هیاغلادسا 

تباث نب  دیز 
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تباث نب  دیز 

وا درک ،  ترجه  هنیدم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  دمآ .  ایند  هب  هنیدم  رد  راون  مان  هب  يردام  كاحـض و  مان  هب  يردـپ  زا  تباث ،  نب  دـیز 
هک دوب ،  یناملـسم  هزات  كدوک  دیز  دوب .  هدش  هلاس  هدراهچ  وا  دش ،  هتـشک  ثاعب  گنج  رد  شردـپ  هک  هاگ  نآ  و  تشاد ،  لاس  هدزای 

هرطاخم رد  مالـسا  دیدج  زکرم  هنیدم  رهـش  یتقو  دوب .  تعاطا  شوگ و  اپ  ات  رـس  مالـسا  ربمایپ  ياهروتـسد  ربارب  رد  یلاسدرخ ،  نیع  رد 
رهـش لخاد  هب  نمـشد  ذوفن  زا  ات  دـننکب  قدـنخ  رهـش  فارطا  دـنتفرگ  میمـصت  ناناملـسم  همه  ربمایپ و  تفرگ ،  رارق  نمـشد  ياـههورگ 

زا يرادقم  یسک  ره  تشاد و  تکرش  زین  ص )  ) ربمایپ دوخ  دندرک ،  تکرش  قدنخ  ندنک  يارب  ناناملسم  همه  دیآ .  لمع  هب  يریگولج 
لاس قدـنخ -  گنج  رد  هک  مه  دـیز  درکیم .  لادوگ  نکمم  هلیـسو  ره  اب  ناوت و  مامت  اب  دوب ،  هدـیدرگ  نییعت  وا  هیمهـس  هک  ار  ینیمز 

ییاهکاخ تشادن ،  ندز  گنلک  تردق  نوچ  اما  دوب ،  هتفای  روضح  ناناملـسم  اب  يراکمه  يارب  دوب ،  هدـش  هلاس  هدزناش  ترجه -  مجنپ 
يرسپ بوخ  دیز  دومرف :  دیدرگ و  دنـسرخ  دیز  شالت  هدهاشم  ای  ص )  ) ربمغیپ تخیریم .  نوریب  لادوگ  زا  دندوب  هدنک  نارگید  هک  ار 

هنیدـم و هب  ادـخ  لوسر  دورو  ياهزور  ناـمه  رد  دوب ،  داد  ناـشن  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  دوخ  تدارا  ناـمیا و  دـیز  مه  نآ  لـبق  هتبلا  تسا . 
زا ار  ینیس  کی  مردام  دیوگیم :  دیز  دوب .  دیز  درب ،  هیده  ترضح  نآ  يارب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  يراصنا  بویا  وبا  هناخ  رد  رارقتـسا 

اجنآ ات  ربمایپ  هاگـشیپ  رد  دـیز  يراکتـسرد  تقادـص و  درک .  اعد  میارب  شترـضح  مدرب و  ربمایپ  يارب  ار  نآ  نم  درک و  رپ  نغور  ناـن و 
 . تشونیم وا  مه  ار  ادـخ  لوسر  هنامرحم  ياههمان  یتح  دوب و  یحو  هدنـسیون  و  ص )  ) ربمغیپ ریبد  وا  ع )  ) یلع ماـما  زا  سپ  هک  دیـسر ، 

يربع یناوتیم  ایآ  دـناوخب ،  ار  نآ  یـسک  ره  مرادیمن  تسود  هک  دـیآیم ،  نم  يارب  ییاه  همان  دومرف :  ادـخ  لوسر  دـیوگیم :  دـیز 
ص)  ) ربمایپ يارب  یگدنسیون  رب  هوالع  دیز ،  متفرگ .  ارف  يربع  نابز  زور  هنابـش  هدفه  تدم  رد  مدرک و  لوبق  ار  راک  نیا  نم  يزومایب ؟ 
نینح و ياهگنج :  مئانغ  میسقت  باسح و  تفای  تیرومام  ادخ  لوسر  يوس  زا  تهج  نیمه  هب  دوب ،  دراو  مه  تایضایر  يرگباسح و  رد 

ماقم تسا .  هدرک  وگزاب  ص )  ) ربمایپ زا  يدایز  ثیداحا  رابخا و  وا  دوب و  ییـالاب  حطـس  رد  مه  دـیز  شناد  ملع و  دـهد .  ماـجنا  ار  ربیخ 
یبکرم راوس  تساوخیم  هاگره  هک  دوب ،  ییالاب  هبترم  نانچنآ  رد  ناناملـسم  ناـیم  رد  مالـسا  ماـکحا  هب  دـیز  یهاـگآ  شناد و  یملع و 

ظفح ار  اهنآ  مارتحا  دومن و  راتفر  هنوگنیا  دیاب  نادنمشناد  ناملاع و  اب  تفگیم :  تفرگیم و  باکر  وا  يارب  لاسنهک  سابع  نبا  دوش ، 
ربمایپ دهاجم  نارای  زا  تشاد و  تکرش  دندوب  هتخادنا  هار  ناناملـسم  هیلع  نایمور  هک  كوبت  گنج  رد  ترجه  مهن  لاس  رد  دیز ،  درک . 

هب تفرگ و  ار  نآ  ادخ  لوسر  دوب  مزح  نب  هرامع  تسد  رد  هک  ار  کلام  ینب  هلیبق  مچرپ  گنج  نامه  رد  یتح  دشیم ،  بوسحم  (ص )
قح نآرق  هکلب  هن ،  دومرف :  ص )  ) ادخ لوسر  تسا ؟  هدز  رـس  یـشزغل  اظخ و  نم  زا  رگم  تفگ :  دش و  تحاران  هرامع  داد ،  دیز  تسد 

 . درک تافو  هنیدم  رد  یگلاس  رد 65  يرجه  لاس 54  هب  تباث  نب  دیز  تسا .  هدرک  ظفح  نآرق  رتشیب  وت  زا  دیز  دراد و  مدقت 

ص 233? .  ج 2 ،  هباحصلا ،  هفرعم  یف  هیاغلادسا  يدنه -  يوسوم  اضر  دیس 

مانب رتگرزب  ردارب  کی  اضر  دیس  دمآ .  ایند  هب  فرـشا  فجن  رد  يدنه ،  يوسوم  اضر  دیـس  يرمق ،  يرجه  لاس 1290  هدعق  يذ  متشه 
كرت ار  فرـشا  فجن  دوخ  ردـپ  هارمه  هب  ردارب  هس  هک  يزور  نآ  اما  تشاد ،  مشاه  دیـس  مانب  دوخ  زا  رتکچوک  ردارب  کی  رقاب و  دـیس 

گرزب و ملاع  یسرد  هزوح  زا  ات  دندوب ،  هتفر  ارماس  رهـش  هب  لاس 1298  رد  همه  نانآ  تشادن .  رتشیب  لاس  تشه  اضر  دیـس  دنتفگیم ، 
زونه اـضر  دیـس  اـما  دـنتفای ،  روضح  داتـسا  نآ  سرد  سلجم  رد  یگمه  دـننک ،  هدافتـسا  يزاریـش  نسحدـمحم  ازریم  هللا  تیآ  فورعم 

شردپ تهج  نیدب  دنک .  هدافتـسا  داتـسا  جراخ  سرد  زا  دناوتب  هک  دوب  هدیـسرن  دح  نآ  هب  دوب و  هدناوخن  ار  یبدا  یتامدقم و  ياههرود 
یئـالاب دادعتـسا  كرد و  زا  تسا و  هتخومآ  ار  نآرق  یمک  تدـم  رد  تسا ،  ییانثتـسا  شوهاـب و  كدوک  کـی  رـسپ  نیا  داد :  حیـضوت 

بلق رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يرون  ملع  دناوخ :  ار  ربمایپ  ثیدح  نیا  تخادنا و  اضر  دیس  هب  یقیمع  هاگن  داتسا  دشابیم .  رادروخرب 
ص 53? .  دـیرملا ،  هینم  ریدـقت - قیوشت و  دروم  ياهبذاجرپ  نحل  اب  ار  كدوک  سپـس  دـنادرگیم .  نیزگیاج  دـیامرف ،  هدارا  سک  ره 
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همادا يارب  لاس 1311  رد  تخومآ و  ار  تامدقم  مولع  تایبدا و  درک و  ملع  لیـصحت  ارماس  رد  لاس  هدزیـس  تدـم  اضر  دیـس  داد .  رارق 
اما دادیم ،  دایز  تیمها  نآ  هب  تشاد و  يدایز  هقالع  لوصا  هقف و  ملع  ياههتـشر  هب  وا  تشگزاب .  فرـشا  فجن  هب  سیردت  لیـصحت و 

ییاه هرود  یقالخا  يزاسدوخ  سفن و  بیذهت  هنیمز  رد  تخادرپیم .  مه  رعش  ندورـس  ظفح و  نایب و  ملع  بدا و  رعـش و  هب  نمـض  رد 
وا تراهم  طلـست و  دیدرگ ،  وا  یماندنلب  ترهـش و  بجوم  رتشیب  هچنآ  اما  تفای .  تسد  يدنلب  یناحور  يونعم و  ماقم  هب  دـینارذگ و  ار 

ظفح ار  نآ  ناگدـنیوگ  تـشگیم ،  رادوـمن  یـسامح  ياـههیثرم  باذـج و  ياههدیــصق  ندورــس  رد  هـک  دوـب ،  تاـیبدا  تغـالب و  رد 
داوجدمحم خیش  یلح ،  رفعج  دیس  نوچ  یفورعم  نابیدا  اب  لاس  لهچ  دودح  اضر  دیـس  دندناوخیم .  لفاحم  سلاجم و  رد  دندرکیم و 

یبدا يرعـش و  لفاحم  ینیـشنمه و  نانآ  اب  تشاد ،  طابترا  رگید  نارعاش  يوامـس و  دـمحم  خیـش  ءاطغلا و  فشاک  يداه  خیـش  یبیبش ، 
یبرع بدا  تضهن  نارازگ  هیاپ  نیرتگرزب  زا  ار  يو  هک  اجنآ  ات  تفای ،  يدنلب  ءالتعا  جوا و  اضر  دیس  بدا  رعش و  راک  درکیم .  رازگرب 

رب هک  يزیچ  دـشیم و  هدرمـش  قارع  رعـش  ناـشخرد  ياـههرهچ  زا  یکی  نرق  مین  لوط  رد  وا  دناهتـسناد ،  يدـالیم  متـسیب  نرق  زاـغآ  رد 
تراهم و دـشیم  لیکـشت  رطـس  هدراهچ  زا  هک  همان  نیا  تشون ،  یناهفـصا  اـضر  خیـش  يارب  ار  نآ  يو  هک  دوب  ياهماـن  دوزفا  وا  ترهش 
زا سپ  دناوخ !  ناوتیم  رثن  تروص  هب  مه  رعـش و  تروص  هب  مه  ار  نآ  هک  يروط  هب  دوب ،  هدـش  هتفرگ  راکب  نآ  رد  ياهداعلا  قوف  قوذ 
زین بالط و  ءابدا و  ءابطخ و  ار  وا  ياههیثرم  حیادم و  و  جج ،  ؛ إهدیصق هک  تفرگ ،  الاب  ردقنآ  قارع  رد  وا  راعـشا  تمظع  يدنمرنه  نیا 

رد دندرکیم و  لقتنم  نارگید  هب  هنیس  هب  هنیس  دندومنیم و  ظفح  دندرکیم ،  سیونتسد  دوش ،  پاچ  هکنیا  زا  لبق  ناناوجون  ناکدوک و 
بان دـئاصق  ندورـس  رطاخ  هب  يدـنه  اضر  دیـس  تفرگیم .  رارق  ناگمه  هجوت  دروم  دـیدرگیم و  تئارق  ینید  لـفاحم  سلاـجم و  همه 

دنـسپان تلـصخ  هب  زگره  هک  دوب ،  عضاوتم  هتـسارآ و  نانچ  یقالخا  لئاضف  ظاحل  زا  وا  اما  دوب ،  هتفاـی  يدـنلب  تمظع  ترهـش و  دوخ ، 
اهتدم هدـناوخان  سرد  دارفا  اب  تشاد و  دـمآ  تفر و  ییاتـسور  يداع و  دارفا  اب  تشاد ،  ياهناراوگرزب  شنم  دـشن ،  هدولآ  رورغ  ربکت و 
عـضو ندوـب  دـعاسمان  نیع  رد  و  دیـشیدنایم ،  رتـشیب  تفگیم و  نخـس  مک  وا  تشاـمگیم .  تمه  ناـنآ  داـشرا  هب  درکیم و  وـگتفگ 

هیاـم رتـشیب  هچنآ  تسارآیم .  هناراوگرزب  بترم و  ار  دوخ  يرهاـظ  عـضو  هداد و  رارق  دوـخ  هویـش  ار  یعقوـت  مک  تعاـنق و  شیداـصتقا 
جاح لآ  یلع  دبع  خیـش  هک  دوب  نیا  مه  هسامحرپ  هدورـس  نیا  ندورـس  ببـس  دوب و  وا  هیرثوک  هدیـصق  دیدرگ ،  وا  تیـصخش  ترهش و 
دوخ هناخ  هب  ار  نادنمـشناد  ءاملع و  بدا ،  ملع و  هب  دوخ  هقـالع  قشع و  رطاـخب  هدوب ،  برع  لـئابق  خویـش  زا  ـالامتحا  هک  اـشاپ  روصنم 
برع هیاپدـنلب  رعاـش  میکح و  يرزا  مظاـک  خیـش  زا  نخـس  اـههسلج  زا  یکی  رد  دادیم .  لیکـشت  بدا  ملع و  لـفحم  درکیم و  توعد 

دـهد و ماجنا  ار  يرزا  راک  هک  میرادـن  ار  یـسک  نونکا  ارچ  هک  درک  فسات  راهظا  نادنمـشناد  زا  یکی  دـمآ ،  نایم  هب  ( 1143  - 1212)
هسامح ياج  تفرگ  میمصت  اجنامه  زا  دش و  تحاران  فسات  راهظا  نآ  زا  تشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  مه  اضر  دیـس  دریگب ؟  ار  وا  ياج 

حبـص هب  ات  ياهدـش  باسح  هشیدـنا  رکف و  اب  تفر و  هناخ  هب  هسلج  نایاپ  زا  سپ  اـضر  دیـس  دوب ،  يرجه  لاس 1335  دـنک .  رپ  ار  يزرا 
زا یعمج  روضح  رد  ار  نآ  دـعب  زور  هس  دـیناسر و  نایاپ  هب  دورـس و  ار  هیرثوک  هدیـصق  هک  دوب  هدرکن  عولط  باتفآ  زونه  دـنام و  رادـیب 

دیسر نارگید  شوگ  هب  ياهماکچ  نینچ  ندش  هدیرفآ  ربخ  هاگ  نآ  درک !  هدزتفگش  تام و  ار  ناگمه  دناوخ و  بدا  لها  نادنمشناد و 
نآ پاچ  هب  مادقا  فجن  ياههمانزور  زا  یکی  هک  دـش  عقاو  مدرم  هجوت  دروم  ردـقنآ  هدیـصق  دـندرکیم و  هعجارم  نآ  هیهت  يارب  دارفا  ، 

ص)  ) ربمایپ نادـناخ  هب  نادـنمقالع  نابیدا و  ناـیم  رد  زونه  اـما  درذـگیم ،  لاـس  نونکا 79  هیرثوک  هدیـصق  ندورـس  خـیرات  زا  دوـمن . 
و هدرک ،  ظفح  ار  دوخ  هبذاـج  تفارظ و  تلاـصا و  هدیـصق  نیا  دـنراد ،  ییانـشآ  یبرع  تاـیبدا  رعـش و  اـب  هک  یناـسک  يارب  اـصوصخم 

یلع ماما  نآ  بطاخم  دشابیم ،  تیب  ياراد 54  دنمشزرا  هدیصق  نیا  دناهدرک .  مادقا  نآ  لابقتـسا  دیلقت و  همجرت و  هب  يددعتم  نارعاش 
دیناجنگ ناوتیمن  یسراف  راعشا  رد  ار  نآ  يونعم  یبلاق و  ياهتفارظ  یتسار  هب  اما  دناهدرک ،  همجرت  رعـش  هب  ار  نآ  مه  یخرب  تسا ،  (ع )
ياهنادند نیا  ایآ  میروآیم :  ار  نآ  زا  یخرب  دازآ  همجرت  میـشاب ،  هدرب  ياهرهب  هدیـصق  نآ  دـنلب  نیماضم  زا  اجنیا  رد  هکنیا  يارب  یلاو  . 
راگدیرفآ هک  دوب  وت  فافـش  ياهنادند  هب  وت ؟  ناهد  بآ  لالز  دهـش  ای  تسا  رکـش  نیا  ایآ  تسا ؟  يرهوگ  هناد  ای  تسوت ،  راد  هلـصاف 
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ایآ ياهتشاذگ ؟  هطقن  نآ  اب  ار  خرـس  لگ  هک  تسا ،  یکـشم  هناد  ای  تا ،  هنوگ  رب  تسا  لاخ  نیا  ایآ  میداد .  رثوک  وت  هب  ام  تفگ :  نآ 
هب لد  هک  دیبایرد ،  ار  هنتف  ریسا  نیا  ناقشاع !  يا  ناه  هتفرگ ؟  رارق  ياهتخورفا  شتآ  لقنم  رب  هک  تسا ،  دنپـسا  هدوس  هنوگرب ،  لاخ  نآ 

یبایماک اریز  زیخرب ،  حبص  عولط  زا  لبق  ناهاگرحس  یگدادلد ،  يارب  دراد .  تشرد  هایس و  ینامـشچ  هک  تسا ،  هداد  ياهچبوهآ  ياوه 
ماهمانراک نم  راذگ .  مدق  نم  هار  هب  يراکهانگ  رگا  زین  وت  ماهدیزگرب ،  ار  هویش  نیا  نم  دشاب .  زیخرحس  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  یگدنز 

زین تماـیق  رد  و  تسا ،  نـم  هاـگهانپ  اـیند  بئاـصم  رد  وا  ماهتـشاذگاو .  ردـیح  میـالوم  هـب  ار  دوـخ  راـک  تلاـکو  اـما  ماهدرک ،  هایـس  ار 
هرامـش هب  ناوتب  هک  تسا  هزادـنا  نآ  زا  شیب  اهتمعن  هنماد  تسا و  مامت  نم  رب  اـهتمعن  همه  وا  تبحم  رهم و  اـب  درک .  دـهاوخ  میریگتـسد 

اراد و يارب  هکیا  هرفـس  رانک  زا  وا  ایآ  دنکیم ؟  يریگولج  رثوک  بآ  ندیـشون  زا  ارم  تسا ،  رثوک  ضوح  یقاس  دوخ  هک  وا  ایآ  دروآ . 
نآ زا  رگا  تسین .  یندش  راکنا  وا  لئاضف  يریذپیمن ،  ار  ماما  نآ  تمظع  راثآ  هکنآ  يا  دنار ؟  دهاوخ  ارم  هدش ،  هدینارتسگ  تسدـیهت 

يوج هب  ربیخ  قدنخ و  دحا و  ردب و  رد  ار  وا  راثآ  يراگنایم ،  هدیدان  ار  نسحلاوبا  دنلب  ماقم  یسانشیمن و  ار  راگزور  خیرات  هک  تهج 
 ، گرزب رعاش  ملاع و  دیـشخب ؟  ینادابآ  ار  مالـسا  نیئآ  تخیر و  ورف  مهرد  ار  داحلا  رفک و  ياهژد  هک  دوب  یـسک  هچ  اـهگنج  نیا  رد  . 
رثا رد  دوب  برع  لئابق  زا  یکی  تاداس  نامهیم  هک  یلاـح  رد  يرمق  يرجه  لوالا 1362  يدامج  هبنشجنپ 22  يدنه ،  يوسوم  اضر  دیس 

نـسحلاوبا دیـس  هللا  تیآ  دـندرک ،  لقتنم  فرـشا  فجن  هب  ار  شاهزاـنج  درک ،  میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  یگلاـس  رد 72  یبـلق  هتکس 
ملاع نیا  زا  دـش .  هدرپس  كاخ  هب  شیردـپ  هربقم  رد  يراصنا ،  خیـش  دجـسم  کیدزن  شیوح  هلحم  رد  دـناوخ و  زاـمن  نآ  رب  یناهفـصا 

لئاـسم نوماریپ  لـحارلا ،  هغلب   - 1 میروآیم :  ار  نآ  زا  يدادـعت  هک  تسا ،  هدـنام  راـگدای  هب  مه  یملع  رگید  ياـهباتک  راـثآ و  یناـبر 
 - 4 هیفاـقو .  ضورع  هراـبرد  روحبلاررد ،   - 3 ص . )  ) نیلـسرملا متاخ  توبن  هراـبرد  لـطابلا ،  قحلا و  نیب  لداـعلا  نازیم   - 2 يداقتعا . 
جح همانرفس  هیزاجحلا ،  هلحرلا   - 6 وا .  داتسا  مولعلارحب ،  دیس  سرد  تاریرقت   - 5 هیفاقو .  ضورع  دروم  رد  یفاکلا ،  حرش  یف  یفاولا 

 . تسا هدش  پاچ  دیدجت  زین  مق  رد  هک  يدنهلا ،  يوسوملا  دیسلا  ناوید   - 7 لاس 1347 .  رد  وا 

 . ?2 ص 4 -  هیرثوکلا ،  هدیصقلا  8 ؛ ص 37 -  هیرثوک ،  هماکچ  ینابایخ  دمحم  خیش 

دـض هوتـسن  زراـبم  گرزب و  هاوـخیدازآ  هناـمیکح  نانخـس  زا  یکی  نیا  درک .  اـپرب  ار  ادرف  تراـمع  دـیاب  يزورید ،  ياـههبارخ  يور  هب 
هبصق رد  يرمق  يرجه  لاس 1297  رد  ياهنماخ  دیجملادبع  یجاح  دنزرف  ینابایخ ،  دمحم  خیـش  تسا .  ینابایخ  دمحم  خیـش  رامعتـسا ، 

درکیم تراجت  هیسور  رد  دمحم  ردپ  دیجملادبع  یجاح  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  زیربت ،  عباوت  زا  قنروا  مهم  ياههبـصق  زا  یکی  هنماخ ، 
هب دوخ  دـلوت  لحم  هنماخ  رد  یکدوک  ياهزور  نامه  زا  دـمحم  تشاد .  تماقا  ناتـسغاد  تختیاـپ  یکـسفورطپ  رد  لاـس  یـس  دودـح  و 
هب دوخ  ردـپ  هرجح  رد  یتدـم  دـش و  هیـسور  هناور  دـعب  تفرگ ،  ارف  ار  زور  لومعم  فراعم  مولع و  تامدـقم و  دـش ،  هدرپس  هناـخبتکم 

لوغـشم زیربت  رد  يو  تشگرب .  زیربـت  هب  زاـب  يدـنچ  زا  سپ  تخومآ و  ار  ناـمز  نآ  داـصتقا  راـک و  زومر  تخادرپ و  تراـجت  بسک و 
نادرگاش زا  تخومآ و  یجگنا  دهتجم  نسحلاوبا  ازریم  یجاح  مالـسالا  هجح  موحرم  دزن  ار  لوصا  هقف و  دـیدرگ و  ینید  مولع  لیـصحت 

يوق و هظفاـح  راشرـس ،  دادعتـسا  رطاـخ  هب  یمک  تدـم  رد  دـیدرگ و  حرطم  یجگنا  دـهتجم  سرد  هزوح  سانـشرس  دادعتـسا و  شوـخ 
رد تفرگ و  ارف  فورعم  مجنم  یلعلادبع ،  ازریم  موحرم  زا  ار  باسح  موجن و  تایه و  ملاع  هاگ  نآ  دش .  داهتجالا  بیرق  ناوارف  ششوک 
دنک لح  یبوخ  هب  ار  تایه  هدیچیپ  لکشم و  لئاسم  تسناوتیم  يو  اریز  دوبر .  ار  تقبـس  يوگ  نارگید  زا  دش و  دمآرـس  مه  مولع  نیا 

دمحم خیـش  دیـسر .  يدایز  تراهم  یئاناد و  هب  زین  تمکح  تایبدا و  مالک و  ملع  رد  هرخالاب  تشونیم و  مه  یموقر  ياهمیوقت  یتح  و 
هک اجنآ  ات  دوب ،  هدیـسر  یناشخرد  هبترم  هب  مه  یناسنا  لئاضف  قالخا و  و  يوقت ،  دهز ،  رد  شناد ،  ملع و  دـنلب  ماقم  رب  هوالع  ینابایخ 

دجسم رد  اهرهظ  لاس  راهچ  دودح  يو  هنماخ ،  زامنشیپ  اقآ  نیسح  دیس  یجاح  دوخ  نزردپ  توف  زا  سپ  دوب ،  ناوج  هک  یلاح  نیع  رد 
زا شیب  دوب ،  يراگزیهرپ  دـهاز و  ملاع  يو  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  درکیم ،  تعامج  تماما  ناخمیرک  دجـسم  رد  اهحبـص  اهبـش و  عماج و 
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ناریا رد  يوروش  تموکح  لوـصا  درک و  رییغت  ناریا  تموـکح  میژر  لاس 1324  رد  دـندرکیم .  تکرـش  وا  تعامج  زامن  رد  رفن  رازه 
ماما نوچ  دومن ،  دوخ  یـسایس  تایح  هرود  تامدـقم  هب  عورـش  دـش و  دـیدج  یـسایس  یگدـنز  کی  دراو  ینابایخ  موحرم  دـش ،  رارقرب 
 . - تسین یعقاو  ناملـسم  دشابن ،  ناناملـسم  تالکـشم  یئوج  هراچ  رکف  رد  درادرب و  باوخ  زا  رـس  سک  ره  تسا :  هدومرف  ع )  ) قداص

ار زیربـت  رهـش  روداـترود  ازریم  یلع  دـمحم  رکـشل  عاـجترا و  ياوق  هک  یئاـهزور  رد  تهج  نیدـب  ص 164 ? .  ج 2 ،  یفاـک ،  لوـصا 
هارمه اهرگنـس  رد  تشاذـگ و  شود  هب  گـنفت  یناـبایخ  موـحرم  دـندوب ،  هتـسب  رهـش  یلاـها  يور  هب  ار  هقوذآ  بآ و  هدرک و  هرـصاحم 

نیریـش و ياهقطن  اب  ینابایخ  دـشیم ،  ساسحا  یتسـس  نیدـهاجم  رد  مه  هاگره  تخادرپ .  يدازآ  تیطورـشم و  زا  عاـفد  هب  نیدـهاجم 
شودب گنفت  هک  یلاح  نیع  رد  دهاجم  یناحور  نیا  درکیم .  مواقم  مرگ و  ار  نانآ  دیمدیم و  دیما  حور  نانآ  رد  جـیهم  ياهینارنخس 

تفای نایاپ  ازریم  یلعدمحم  تنطلـس  هکنیا  ات  تشاد  لاعف  تیوضع  زین  یتلایا  نمجنا  رد  تخادرپیم ،  عافد  هب  اهرگنـس  رد  دوب و  هتفرگ 
مه ناـجیابرذآ  رد  دـیدرگ و  رـشتنم  دـیدج  تلود  يوس  زا  مود  سلجم  تاـباختنا  هیمـالعا  دـش ،  يرپس  ياهزادـنا  اـت  یلخاد  بـالقنا  و 

تیبوبحم مدرم  نایم  رد  تشاد ،  هک  یعیـسو  شنیب  يوق و  هیحور  شناد و  ملع و  رطاـخب  یناـبایخ  دـمحم  خیـش  دـش .  عورـش  تاـباختنا 
هب ناجیابرذآ  مدرم  يوس  زا  ءارآ  تیرثکا  اب  يرمق  يرجه  لاس 1327  هب  يراذگنوناق  مود  هرود  رد  تهج  نیدب  دوب ،  هدرک  ادیپ  يدایز 

يدازآ نارادفرط  ینابایخ و  یلو  داد ،  موتامیتلوا  ناریا  هب  هیسور  لاس 1329  رد  دیدرگ .  نارهت  هناور  دش و  هدیزگرب  سلجم  یگدنیامن 
اما درک ،  ینارنخـس  سور  موتامیتلوا  نتفریذـپ  ياهررـض  هرابرد  تعاـس  کـی  سلجم  رد  يو  دـندرک .  ضارتعا  نآ  لـباقم  رد  وا  هاوخ 

یئوکـس يالاب  نارهت  نادیم  هزبس  نابایخ  رد  دمحم  خیـش  یلو  تسب ،  هزینرـس  روز  اب  مه  ار  سلجم  یتح  تفریذپ و  ار  موتامیتلوا  تلود 
دیعبت مق  ناشاک و  هب  ار  وا  تموکح  درک ،  داریا  نیـشتآ  ینارنخـس  کی  مدرم  نایم  رد  نمـشد  موتامیتلوا  تموکح و  راـتفر  هیلع  تفر و 

هک دـید  نیا  رد  تحلـصم  یناـبایخ  تهج  نیدـب  دوب ،  سور  هرطیـس  تحت  مه  دهـشم  دـیدرگ .  دهـشم  هناور  دوخ  یناـبایخ  یلو  درک ، 
 . دیامن هدامآ  يدعب  ياهمادقا  يارب  ار  دوخ  نارای  دنک و  هعلاطم  یسایس  یعامتجا و  لئاسم  يور  نمض  رد  دوش ،  تراجت  راک و  مرگرس 
ار دوخ  يدازآ  بزح  ینابایخ  دندش ،  راکب  تسد  ناجیابرذآ  ناهاوخیدازآ  زا  سور ،  يدادبتسا  تلود  طوقـس  هیروف و  بالقنا  زا  سپ 

ناکرت يرمق  يرجه  نابعش 1337  رخاوا  رد  تخاس .  رشتنم  ار  دوخ  بزح  ناگرا  ددجت  همانزور  داد و  لیکشت  یلیطعت  لاس  جنپ  زا  سپ 
فرـصت ار  اجنآ  لامـش  برغ و  ياهتمـسق  دـندش ،  ناجیابرذآ  دراو  ساملـس  هیمورا و  نتخاس  دازآ  اهيروشآ و  هیبنت  هناـهب  هب  یناـمثع 

زا ار  دوخ  ناج  یتسدـگنت  یگنـسرگ و  رثا  رد  یناریا  رازه  هد  هکیلاح  رد  و  دـندش ،  زیربت  دراو  يرفن  رازه  ود  شترا  کـی  اـب  دـندرک و 
هتـسناوت لبق  زا  هک  وا  نارای  ینابایخ و  اما  دنتخادرپ ،  ناجیابرذآ  مدرم  ياهرابنا  هلغ  لاوما و  تراغ  هب  مه  نیمجاهم  دـندوب ،  هداد  تسد 

لام ناج و  دندرک و  راهم  ار  نیمجاهم  زواجت  يدایز  دودح  ات  دنهدب ،  لیکـشت  يرفن  دـصناپ  دودـح  مظنم  حلـسم و  يورین  کی  دـندوب 
دنوشیم ینادنز  ریگتـسد و  ینامثع  نارومام  تسد  هب  وا  نارای  زا  يدادعت  ینابایخ و  كاندرد  رادوریگ  نیا  رد  دـندومن .  ظفح  ار  مدرم 

شـش وا  هاوخیدازآ  بزح  نارای  ینابایخ و  سلجم ،  مراهچ  هرود  رد  دـنامیم .  مجاـهم  نمـشد  زاـت  تخاـت و  نادـیم  ناـنچمه  روشک  و 
ار نآ  ددجت  همانزور  رد  دننکیم و  تفلاخم  اهـسیلگنا  اب  هلودـلا  قوثو  يرامعتـسا  دادرارق  ربارب  رد  دـننکیم ،  زارحا  ار  سلجم  یـسرک 

هزراـبم لـگنج  رادرـس  هب  فورعم  یلعکچوک  ازریم  اـب  دـننکیم ،  يریگولج  ناریا  رد  مسینومک  ذوفن  زا  دـنییامنیم ،  مـالعا  ینوناـقریغ 
زیربت هب  ورین  یناـبایخ  يریگتـسد  يارب  اـینریپ  هلودلاریـشم  تقو  ریزو  تسخن  هک  دنـشخبیم ،  يداـحتا  دادبتـسا  هیلع  ار  زیربـت  نـالیگ و 

هار رد  يراکادـف  یگراوآ و  رـسارس  هلاـس  کـی  لـهچ و  رمع  کـی  زا  سپ  هاوـخیدازآ  دـهاجم و  یناـحور  نیا  ماجنارـس  و  دتـسرفیم ، 
يرجه لاس 1338  رد  هجح  يذ   29 شناهارمه ،  يو و  تموکح  نارومام  اب  يریگرد  کی  یط  رامعتـسا ،  اب  هزراـبم  روشک و  لالقتـسا 

57؛ هلبق ص 137 -  میلاقا  نارگرادیب  23 ؛ نیلرب ص 38 -  پاچ  ینابایخ  دمحم  خیش  تامادقا  لاح و  حرـش  ددرگیم - .  دیهـش  يرمق 
ص 290? .  مالعا ج 1 ،  نیعم ،  یسراف  گنهرف 
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يزاریش نسح  ازریم 

نیا دنتـشاذگ .  نسحدـمحم  ار  وا  ماـن  هک  دوشگ  ناـهج  هب  مشچ  یکدوـک  زاریـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1230  لوـالا  يداـمج  همین  رد 
دیس شنابرهم  یئاد  یلو  داد ،  تسد  زا  ار  دومحم  دیس  شردپ  تمعن  هک  تشاذگیم  رس  تشپ  ار  دوخ  یکدوک  ياهزور  زونه  كدوک 

شوه یکدوک  ياهزور  نامه  زا  نسحدمحم  تفرگ .  هدهع  هب  ار  وا  يرادهگن  یتسرپرس و  فارـشالادجم ،  هب  فورعم  يوسوم  نیـسح 
تامدقم همه  دش  هلاس  تشه  هک  یلاح  رد  يو  داد ،  رارق  یملعم  وا  يارب  هناخ  رد  شیئاد  یتقو  هک  يروط  هب  تشاد ،  ییالاب  دادعتـسا  و 

اما درکیم .  رب  زا  ار  نانجلا  باوبا  باتک  زا  هحفـص  کی  زور  ره  دوب و  هتخومآ  ار  هباـطخ  ظـعو و  هویـش  دوب ،  هتفرگارف  ار  یبدا  مولع  و 
 ، دربیم جنر  یئاد  ردپ و  تبیصم  زا  هک  یلاح  رد  وا  تسب و  ورف  مشچ  ناهج  زا  مه  نسحدمحم  تسرپرس  نابرهم و  یئاد  مایا  نامه  رد 
رد درک ،  ترجه  ناهفصا  گرزب  یملع  هزوح  هب  لاس 1242  رد  لیصحت  همادا  يارب  درک و  عورش  ار  لوصا  هقف و  مهم  ملع  ود  نتخومآ 
هب هک  یلاح  رد  نسحدمحم  درب .  یملع  ناوارف  هرهب  سردم  نسح  دیس  یقتدمحم و  خیـش  یـسرد  هزوح  زا  دومن و  تماقا  ردص  هسردم 

هزوح نآ  رد  دش و  فرشا  فجن  هناور  لاس 1259  دوب ،  هتفرگ  داهتجا  هزاجا  يدابآدیب  دوخ  رگید  داتسا  زا  دوب و  هدیسر  یگلاس  تسیب 
باـتک بحاـص  نسحدـمحم  زا :  دـندوب  تراـبع  نسحدـمحم  مهم  ناداتـسا  تخادرپ .  یمالـسا  موـلع  رد  لیـصحت  همادا  هب  نهک  یملع 

یضترم خیش  يدرگاش  يداتسا و  یملع  هطبار  اما  يراصنا .  یضترم  خیش  مظعا ،  خیـش  ءاطغلا و  فشاک  لآ  نسحدمحم  مالکلارهاوج ، 
اهراب هک  تفرگیم ،  رظن  رد  تیمها  دوخ  دادعتـسا  شوخ  درگاش  يارب  داتـسا  دـش و  مکحم  اجنآ  اـت  يزاریـش  نسحدـمحم  اـب  يراـصنا 

 . ینارهت يداـبآ  مجن  نسح  اـقآ  یتشر ،  هللا  بیبح  ازریم  يزاریـش ،  نسح  ازریم  میوگیم :  رفن  هس  رطاـخب  طـقف  ار  سرد  نم  تفگیم : 
قیقحت طبض و  يارب  نانچ  نآ  وا  دوب و  ياهنوگ  هب  يراصنا  مظعا  خیش  یسرد  هزوح  رد  يزاریـش ،  نسحدمحم  ازریم  مهف  سرد و  عضو 

ياهرظن هطقن  اهفرح و  هب  داتسا  درکیم ،  دراو  يداریا  داتـسا  یـسرد  بلاطم  هب  وا  هاگره  هک  دادیم  جرخ  هب  تقد  داتـسا ،  بلاطم  يور 
ملع و لضف و  سرد و  راـک  دـنزیم .  فرح  ازریم  باـنج  دیـشاب ،  تکاـس  تفگیم :  زین  نارگید  هب  دادیم و  ارف  شوگ  بوخ  درگاـش 

گرزب عجرم  یتقو  هک  دیـسر ،  ییاج  هب  فجن  یملع  هزوح  رد  يزاریـش  نسحدمحم  ازریم  هللا  تیآ  طابنتـسا  داهتجا و  تردـق  شناد و 
هیقف و نادرگاش  زا  دـیلقت  مهم  عوضوم  رد  دوخ  فیلکت  هرابرد  مدرم  دومن و  تلحر  يرجه  لاس 1281  رد  يراصنا  یضترم  خیش  دیلقت 

یتشر هللا  بیبح  ازریم  گرزب  ملاع  هناخ  رد  خیـش  زاتمم  نادرگاش  دنتخادرپ ،  دیدج  دیلقت  عجرم  يوج  سرپ و  هب  يراصنا ،  خیـش  زاتمم 
 ، دنداتسرف وا  غارس  هب  هاگ  نآ  دندرک .  یفرعم  دیلقت  تیعجرم  يارب  ار  يزاریش  نسحدمحم  ازریم  رظن  قافتا  هب  دنداد و  لیکشت  ياهسلج 
 . خخ ؛ إزریم يدـنواهن ،  میحرلادـبع  ازریم  يدابآ ،  مجن  نسح  اقآ  راگزیهرپ :  گرزب و  ناـملاع  هک  یـسلجم  رد  دـندومن و  رـضاح  ار  وا 

قافتا ثحب و  هجیتن  دندومن و  حرطم  وا  اب  ار  ینید  تسایر  تیعجرم و  عوضوم  دنتـشاد ،  روضح  ینایتشآ  نسح  ازریم  یتشر و  هللا  بیبح 
نـسح ازریم  یلو  تسناد ،  رتقیـال  دوـخ  زا  ار  یناـیتشآ  نسح  ازریم  تفریذـپن و  ار  تیلوئـسم  نیا  راـب  وا  اـما  دـندرک ،  ناـیب  ار  دوـخ  رظن 

مه يزاریش  يازریم  درمش و  ینیع  بجاو  وا  يارب  ار  تیلوئسم  نیا  نتفریذپ  یتح  درک و  یفرعم  قیال  زاتمم و  تهج  ره  زا  ار  وا  ینایتشآ 
ار ناناملسم  ینید  تماعز  تشاد ،  ریزارس  هنوگ  رب  کشا  دوخ ،  یناوتان  ناکما  دیلقت و  تیعجرم  تیلوئسم  زا  میب  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد 
برع و مدرم  دش و  راد  هدـهع  ار  ینید  هماع  تیعجرم  گرزب ،  يازریم  هب  فورعم  يزاریـش ،  نسحدـمحم  ازریم  سپ  نآ  زا  درک .  لوبق 
هد فرشا  فجن  رد  يزاریش  يازریم  تیعجرم  تدم  دنداهن .  ندرگ  وا  تعباتم  دیلقت و  هب  یمالـسا  دالب  رـسارس  رد  ماع  صاخ و  مجع و 

نفدم هک  رهش  نیا  هاگ  نآ  تخادنا .  تماقا  لحر  ارماس  رد  تفگ و  كرت  ار  فجن  یحلاصم  قبط  لاس 1291  رد  وا  دیشک و  لوط  لاس 
نآ رب  تیناحور ،  ملع و  ياضف  تشگ و  لیدـبت  یملع  میظع  زکرم  هب  تشاد  رارق  نآ  رد  مه  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  و  ع )  ) يداه ماما 

یناشفاوترپ ناهج  رـسارس  رب  ذوفن ،  بحاص  گرزب  ياوشیپ  عیـشت و  ملاع  ریظن  یب  تیعجرم  دوجو  زا  مالـسا  تمظع  و  دـیدرگ ،  مکاـح 
راک نیا  دـش و  هتـسب  یـسیلگنا  یناپمک  کی  اب  ناریا ،  تایناخد  راصحنا  زایتما  دادرارق  هاش ،  نیدلارـصان  نامز  رد  لاـس 1309  هب  دومن . 

لامج دیس  دهاجم  ملاع  زیربت و  نارهت و  رد  ناریا ،  گرزب  ءاملع  هک  دوب  نیا  دیدرگیم .  ناملسم  روشک  کی  رب  رامعتسا  هطلـس  بجوم 
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 ، عیـشت ناهج  ردـتقم  ياوشیپ  عجرم و  اب  ار  عوضوم  یکانرطخ ،  دادرارق  نینچ  وغل  رب  ینبم  ییاهاضاقت  اـههمان و  یط  يدابآدـسا  نیدـلا 
رطس ود  نتشون  اب  رامعتسا  دض  دهاجم و  نامرهق  نآ  دنتـشاذگ و  نایم  رد  تسیزیم ،  ارماس  رد  هک  يزاریـش  نسحدمحم  ازریم  هللا  تیآ 

هنانامرهق قیمع و  ياوتف  نیمه  درک و  مالعا  مارح  عونمم و  ناناملـسم  همه  يارب  ار  تایناخد  زا  هدافتـسا  ياهقباس ،  یب  ياوتف  نایب  همان و 
هتشذگ زا  رتریگملاع  تیعجرم  مالـسا و  تمظع  هوکـش و  دیدرگ و  ناریا  اب  سیلگنا  ص 100 ? .  وکاـبنت ،  میرحت  دادرارق - وغل  بجوم 
يدایز یلام  ياهتدعاسم  دوب ،  رادروخرب  ییالاب  تسارف  شوه و  زا  تشاد ،  یباذج  مرگ و  قالخا  يزاریـش  نسحدمحم  ازریم  دـیدرگ . 

نانآ زا  دارفا  تمرح  ظفح  اب  ات  دوب  هدرک  نییعت  ینیسرزاب  دنمزاین  بالط  هب  یگدیـسر  يارب  دومنیم ،  ناتـسدیهت  نیمورحم و  هب  تبـسن 
 ، عاضر باـب  رد  ياهلاـسر  بساـکم ،  باـتک  تراـهط ،  باـتک  زا :  دـنترابع  وا  یملع  راـثآ  هعومجم  زا  یخرب  دـیآ .  لـمع  هب  تیاـمح 
 ، لوصالاریاخذ لوصا ،  تاریرقت  دابعلا ،  هاجن  رب  هیـشاح  يراصنا ،  خیـش  لوصا  ثحابم  صیخلت  یهن ،  رما و  عامتجا  باـب  رد  ياهلاـسر 

نابعش مراهچ  تسیب و  هبنشراهچ ،  بش  زامن  زا  دعب  دیلقت ،  ریظن  مک  عجرم  نیا  ماجنارس  یسراف .  هلئسم  دص  یبرع ،  هب  ياواتق  هعومجم 
فجن هب  البرک  دادغب و  نیمظاک ،  ریسم  زا  ار  وا  دسج  تسب ،  ورف  ناهج  زا  مشچ  ارماس  رهـش  رد  لس  يرامیب  رثا  رد  يرمق  يرجه   1312
لیلجت ایند  کی  اب  ار  نآ  دندومن و  عیشت  ار  وا  هزانج  اهگنسرف  مدرم ،  ناملاع و  زا  رفن  اهنویلیم  اهرهش  نیا  همه  زا  دنداد ،  تکرح  فرشا 

 ، دیمع گنهرف  ص 270 ؛ بابحالا ،  هیدـه  ص 485 ؛ هیوضرلا ،  دـئاوف  دـندرپس - .  كاخ  هب  ع )  ) نینموملاریما ماـما  راوج  رد  تمظع  و 
 . نایاپ ص 851 ? .  ایفارغج ،  خیرات و 

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 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
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