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(3 دلج ) 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

دورد مالس و   - 1

لاس 255 نابعـش  همین  هعمج  هاگحبـص  سگرن ))  )) مان هب  يردام  و  ع ))) - ) يرکـسع نسح   )) مان هب  يردپ  زا  هک  یکدوک ،  نآ  رب  مالس 
لوصا  . - دوشگ ناهج  هب  هرهچ  سگرن )) لگ   )) نوچ قارع  يارماس ))  )) رهـش رد  یکچوک  هناـخ  رد  يدـالیم ،  اب 868  قباطم  يرجه ، 
تروص نانمـشد  مشچ  زا  رود  ع )))  ) میلک ياـسوم   )) تدـالو نوچ  شتدـالو  هک  یکدوک ،  نآ  رب  مالـس  ص 512 ?  دـلج 1 ،  یفاک ، 

 ، یکدوک زا  ع )))  ) میرم نب  یـسیع   )) نوچ ار  وا  شیوخ ،  تیانع  اب  نابرهم  يادخ  اما  دینارذگ ،  هنایفخم  ار  یکدوک  راگزور  تفرگن ، 
نیرتلاسگرزب زا  هک  نونک - ات  يرجه  لاس 260  زا  هک  یکدوک ،  نآ  رب  مالـس  ص 345 ? .  دیفم ،  داشرا  دـیزگرب - .  تما  یئاوشیپ  هب 

دوعوم يدـهم   )) ناونع اب  هاوختلادـع  ياهناسنا  دربیم و  رـس  هب  تبیغ  هدرپ  رد  دـنوادخ  دیدحالـص  ساـسا  رب  تسا - نیمز  يور  ناـسنا 
رب ربا ،  تشپ  دیـشروخ  دـننام  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ماـنمه  هک  يزیزع ،  نآ  رب  مالـس  دنـشکیم .  ار  وا  روـهظ  راـظتنا  (ع )))

ص ةدوملا ،  عیباـنی   . ? ص 137 -  یبقعلا ،  رئاخذ  قبط  دننک و  يوریپ  وا  ياهروتـسد  زا  دـیاب  نامیا  لها  دـشخبیم  تایح  رون و  اهناسنا 
هتـشابنا تلادـع  زا  ار  ناـهج  رـسارس  دـنکیم و  روـهظ  مالـسلا  هـیلع  ماـما  نآ  يزور  ینید ،  ناـیاوشیپ  هـمه  مـیرک و  نآرق  رظن   . ? 217

ص 136? .  یبقعلا ،  رئاخذ   . ? هیآ 105 -  ءایبنا ،  هروس  دزاسیم - . 

ناناوج ناکدوک و  رابخا  - 2

هروس ظفاح 17 و 40  بیترت  هب  هلاس ،  يریزو 8  قداص  دمحم  هلاس و  ارهز 5  ياهمان :  هب  مق ،  نکاس  یناتـسکاپ  ردارب  رهاوخ و  ود  - 1
-2  . ? 1372  / 9 ناهیک 16 /  دناهتفای - .  تسد  رترب ،  ياهماقم  بسک  هب  روشک ،  حطس  فلتخم  تاقباسم  رد  نونک  ات  و  دنتسه ،  نآرق 

هسنارف یسانشرتخا  نمجنا  یسیون  هلاقم  یناهج  هقباسم  رد  تکرش  اب  مق ،  زا  یناتسریبد  مراهچ  لاس  زومآشناد  يوسوم ،  قداص  دمحم 
و درک ،  بسک  ار  لوا  ماـقم  موجن )) اـب  نآ  طاـبترا  کـیزیف و  رد  نیناوـق   )) هلاـقم هئارا  اـب  هلاـقم ،  رازه  ناـیم 27  زا  لاـس 1372 ،  رد  ، 

ناوج هدنسیون  نایراکلگ ،  ریدق  رتکد  - 3  . ? 1372  / 5  / 17 ناهیک ،  دندرک - .  يراکمه  تساوخرد  وا  زا  ناهج ،  ربتعم  ياههاگشناد 
یئالط باتک  هزیاج  هیکرت )) لوبناتـسا   )) رد باتک  یللملا  نیب  هاگـشیامن  نیمهدزیـس  رد  همجرت ،  فیلاـت و  هئارا 82  اـب  زیربت ،  زا  یناریا 

ناسنا و تشونرـس  رد  بهذـم  شقن   )) باـتک هدرک و  فیلاـت  همجرت و  باـتک  ناونع  يو 154  داد .  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  لاس 1994 
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 : یـس یب ،  یب ،  نویزیولت  شرازگ  هب  - 4  . ? 1373  / 9  / 12 ناهیک ،  دـش - .  باختنا  اپورا  رد  یـسیلگنا  هب  همجرت  يارب  وا ،  عامتجا ))
 ، دننادیم یمالسا  ناروآون  ناعرتخم و  نویدم  ار  دوخ  لصا  دناهتفرگ ،  رارق  هدافتسا  دروم  یبرغ  گنهرف  رد  هک  یئاهرازبا  نیرتیساسا 
 ، تایـضایر يزیر  هیاپ  يراذگ و  ناینب  لوغـشم  مالـسا  ناهج  تسا ،  هدش  هدناوخ  یکیرات )) رـصع   )) اپورا رد  هک  یئاهنرق  مامت  رد  اریز 

 ?1374  / 2  / 12 يرهشمه ،  تسا - .  هدوب  يرامعم  یمیش و  کیزیف ،  یکشزپ ،  ملع 

رایدای - 3

ناگرزب یکدوک  ياهناتـساد   )) باتک هرود  میظنت  دروم  رد  بناجنیا  میوش ،  روآ  داـی  دـیاب  ملق  ملع و  ناـمیا و  ماـقم  زا  لـیلجت  رطاـخ  هب 
ریاس زا  شیب  داد و  تسد  زا  ناطرـس  يراـمیب  رثا  رد  هامدنفسا 1373 ،   24 ار ،  یئانمت )) نیـسح  موحرم   )) دوخ صلخم  راکمه  خیرات ))

ندوب اراد  اب  دوب ،  هدوشگ  ایند  هب  مشچ  ناشاک  رد  هام 1325  يد  هک 24  یئانمت )) نیسح   )) موحرم دش .  راوگوس  یگنهرف  نایانشآ  درد 
اب و  تفرگ ،  راک  هب  یمالـسا  نهیم  ناوج  لـسن  شرورپ  شزومآ و  شرتسگ  هار  رد  ار  دوخ  هلاـس  رمع 49  ناوت  مامت  یـضایر ،  سناسیل 
 ، یبرغ هن  یقرش  هن  شیدنا ،  رود  هچروم  اهناسنا ،  ماجرف  میتی ،  کشا  شورف ،  نوخ  ياهناتـساد :  اههمانـشیامن و  دوخ ،  دولآ  کشا  ملق 

نارازه تسب ،  ورف  ناهج  زا  مشچ  هناموصعم  یتقو  ماجنارس  و  دیناسر ،  پاچ  هب  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  ار  تاجن ،  هقرج  و  اههظحل ، 
همه و  يو ،  راـثن  دـنوادخ  تـمحر  دـندروآ .  لـمع  هـب  ناوارف  لـیلجت  وا  زا  اهرهـش ،  ریاـس  نارهت و  و  ناـشاک ))  )) رد یگنهرف  رــصانع 

دادرخ 1374 یناتسدرا 15  یقداص  دمحا  نارهت :  مالسلاو .  نیمز  ناحلاص 

میکح هللا  تیآ  - 1

نارود رد  وا  دوشگ .  ناهج  هب  هدید  فرشا  فجن  رد  میکح ،  یئابطابط  يدهم  دیس  هناخ  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 1306  رد  نسحم  دیس 
رد هدرک و  ماـمت  ار  حطـس  هرود  ياـهباتک  يرمق ،  يرجه  لاـس 1326  رد  تخادرپ و  ینید  موـلع  دـیجم و  نآرق  نتفرگ  ارف  هب  یکدوـک 

ياقآ دهاجم  همالع  دزن  اهتدـم  میکح  یئابطابط  نسحم  دیـس  دومن .  زاغآ  ار  لوصا  هقف  جراخ  سرد  گرزب ،  نیـسردم  ءاملع و  رـضحم 
رامعتـسا دـض  رب  عاـفد  داـهج و  هب  شراوگرزب  داتـسا  هارمه  يرمق ،  يرجه  لاـس 1332  رد  تخومآ و  ناـفرع  قـالخا و  یبوبح ،  دـیس 

 ، گنج نایاپ  زا  سپ  درک .  هزرابم  یمالسا  نهیم  زا  عافد  رافک و  اب  دربن  ياهههبج  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 1333  ات  تخادرپ و  سیلگنا 
لاـس 1331 رد  درکیم .  سیردـت  ار  هقف  جراـخ  سرد  هلمج  زا  مولع  يـالاب  حوطـس  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  ینید  موـلع  بـالط  سیردـت 

هعلاطم اب  داتـسا  درب  یبوبح  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  شداتـسا  تمدـخ  رد  ار  نآ  درک و  فیلات  نز  ثرا  لئاسم  هرابرد  یباتک  يرمق  يرجه 
ار وـت  تلزنم  ردـق و  لاـح  هب  اـت  نم  دوـمرف :  یئاـبطابط  نسحم  دیـس  هللا  تیآ  هب  هـک  يروـط  هـب  دـیدرگ ،  بـجعتم  تخـس  باـتک  نـیا 
دروآیم و لمعب  ار  هدافتسا  رثکادح  شرمع  تاقوا  زا  ینابر  ملاع  نیا  متخانـش .  الماک  ار  وت  باتک ،  نیا  هعلاطم  اب  نونکا  متـسنادیمن و 
رد رثا ،  راهچ  تسیب و  هب  يو  تافیلات  تخادرپیم .  قیقحت  هعلاطم و  فیلات ،  هب  نادرگاش ،  تیبرت  فلتخم و  سورد  سیردـت  اـب  هارمه 
اب دوب .  هجرد  العا  رد  یتالامک  وکین و  یقالخا  ياراد  یئاـبطابط  نسحم  دیـس  هللا  تیآ  ددرگیم .  غلاـب  هعیـش  یمالـسا و  هقف  ياههتـشر 

دندزیم اهارتفا  شاهیحور  فیعضت  يارب  نانمشد ،  دوبن .  تسایر  دنب  ياپ  زگره  نکیل  تشاد ،  هدهع  رب  ار  نیملـسم  روما  تسایر  هکنیا 
وا ياوقت  سدـقم و  تحاس  رب  يدـیما  ان  ینیبدـب و  رابغ  ياهرذ  هک  دوب  دـنمورین  يوق و  ياهزادـنا  هب  وا  ردـص  هعـس  گرزب و  حور  اـما  ، 
اب فوخ و  سرت و  نودب  یعرش ،  هفیظو  صیخشت  اوتف و  ماقم  رد  هک  دوب  شریظن  یب  تعاجش  يو ،  یحور  تایصوصخ  زا  تسشنیمن . 

یمیظع شقن  نانمـشد ،  لاگنچ  زا  قارع  يزاس  دازآ  ناگناگیب و  اـب  گـنج  رد  درکیم .  لـمع  تسا  نیتسار  ناـنموم  هژیو  هک  يرادـتقا 
تیـصخش نیا  راکـشآ  ریگمـشچ و  راثآ  زا  یکی  دوب .  تیلاـعف  شـالت و  رد  هراومه  ناناملـسم  روما  هب  ماـمتها  رد  یلک  روط  هب  تشاد و 

هناخباتک نیدنچ  دنه ،  عماج  دجسم  رد  میکح )) مامالا  ۀبتک   )) هناخباتک سیسات  دوب .  یمومع  ياههناخباتک  تیوقت  سیـسات و  یبهذم ، 
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ياهباتک ءادـها  اب  رگید  ياههناخباتک  تیوقت  نینچمه  قارع و  ياهرهـش  ریاـس  دادـغب و  رد  يددـعتم  ياـههناخباتک  هرـصب و  رد  یمومع 
اههینیسح و اهدجسم ،  ریمعت  نتخاس و  دوب .  یمالسا  فراعم  مولع و  رـشن  رد  يو ،  يدنمـشزرا  مهم و  راثآ  هلمج  زا  اهنآ ،  يارب  ناوارف 
بالط و شرورپ  دهم  تدابع و  مهم  زکرم  ندروآ  دوجوب  یگنهرف و  ثاریم  يایحا  ناونع  هب  ینید ،  مولع  ياهسردـم  سدـقم و  نکاما 

رهش یملع  هسردم  - 1 دـشابیم :  رارق  نیدـب  اهنآ  زا  يدادـعت  هک  تسا ،  میکح  هللا  تیآ  نادـیواج  راثآ  زا  يرگید  شخب  ینید ،  ملاـع 
مظاک دمحم  دیس   )) هرامش 2 هسردم  - 4 فجن .  رد  ءاملعلا )) فیرـش   )) هسردم - 3 فجن .  هیلماع  یملع  هسردـم  - 2 قارع .  هلح )) ))

رد یملع  هسردـم  - 7 فـجن .  رد  ۀـمکحلاراد ))  )) گرزب هسردـم  - 6 فـجن .  رد  اـهیتبت )) اـهیناغفا و   )) هسردـم - 5 فـجن .  يدزی ))
هینیسح دجـسم و  ریمعت  - 10 قارع .  هیدنه ))  )) رهـش رد  يدجـسم  نتخاس  - 9 فجن .  رد  يدنه )) دجسم   )) هعـسوت - 8 يوابحرلا . )) ))

 ، ریدـب لآ  ياهلحم :  رد  یئاهدجـسم  نتخاـس  - 13 سامغ . ))  )) دجـسم نتخاـس  - 12 ءالوک . ))  )) دجـسم نتخاـس  - 11 لـفگوذ . )) ))
نتخاس و - 15 ناتـسناغفا .  هیروس و  ناتـسکاپ ،  نانبل ،  رد  یئاهدجـسم  ریمعت  نتخاـس و  - 14 رجـش .  و  جـیوس ،  رکـس ،  هعلق  هریوصلا ، 
رد یلح )) ققحم   )) هربقم يزاـسزاب  - 16 هرونم .  هنیدـم  و  يوابحرلا ،  هلح ،  دادـغب ،  هیقرـش  هدارک  كوکرک ،  رد  یئاـه  هینیـسح  ریمعت 
(( رامت مثیم   )) هربقم يزاسزاب  - 18 راوگرزب .  نآ  حیرض  دبنگ و  يراکالط  و  لیقع )) نب  ملسم   )) ترضح مرح  يزاسزاب  - 17 هلح . )) ))

ياهباتک دوخ  زا  راگدنام ،  تکربرپ و  راثآ  نیا  ریغ  میکح ،  هللا  تیآ  مالسلا . )) هیلع  لضفلاوبا  ترضح   )) دیدج حیرـض  نتخاس  - 19 . 
(( لوصالا ۀیافک   )) باتک حرش  لوصالا ،  قیاقح  - 1 تسا :  رارق  نیدب  اهنآ  زا  یخرب  هک  هتـشاذگ ،  ياج  هب  زین  ینید  یملع و  دنمـشزرا 

جاهنم  )) یلمع هلاسر  - 4 دلج .  رد 3  یلح ،  همالع  هرصبت  حرش  - 3 يراصنا .  خیش  بساکم ))  )) باتک حرش  ههاقفلا ،  جهن  - 2 دلج .   2
باتک رب  هیشاح  - 7 نز . )) ثرا   )) حرش رد  ياهلاسر  - 6 نیکسانلا . )) جاهنم   )) امن هب  جح ،  ماکحا  کسانم و  - 5 دلج .   2 نیحلاصلا ))

 . تئیه ملع  رد  كالفالا )) حرـش   )) باتک حرـش  - 9 يدرجورب .  هللا  تیآ  لئاسملا )) حیـضوت   )) رب هیـشاح  - 8 یقثوـلا . )) ةورع   )) یهقف
یملع و رثا  نیرتگرزب  نیرتمهم و  باـتک  نیا  یقثولا . )) ةورع  کسمتـسم   )) باـتک - 11 فرـص .  ملع  رد  حارملا ))  )) باتک حرـش  - 10
 . تسا هدومن  حیرشت  ار  هعیـش  هقف  لماک  هرود  کی  هدمآ و  دوجوب  ههحفـص  نارازه  دلج و  زا 14  هک  تسا ،  میکح  هللا  تیآ  یلالدتـسا 
 ، یهلا ماکحا  يایحا  جیورت و  غیلبت و  هار  رد  شالت  ششوک و  رسارس  هلاس  رمع 84  کی  زا  سپ  میکح ،  یئابطابط  نسحم  دیس  هللا  تیآ 

مشچ قارع  رد  یسمش  يرجه  لاس 1349  هام  دادرخ  مهدزاود  اب  قباـطم  يرمق ،  يرجه  لاس 1390  لوالا  عیبر  متفه  تسیب و  ماـجنارس 
رد دوخ  هک  ياهناخباتک  رانک  رد  ار  وا  كاپ  رکیپ  و  دـندرک ،  تکرـش  وا  هزانج  عییـشت  رد  رفن  نویلیم  کی  زا  شیب  تسب ،  ورف  ناـهج  زا 
 ، نانبل زاجح ،  ناریا ،  قارع ،  رد  گرزب ،  دـهتجم  نیا  ینید  یملع و  ماقم  زا  لـیلجت  تبـسانمب  دـندرپس .  كاـخ  هب  دوب ،  هتخاـس  فجن 

رون هلجم  میکحلا ،  مامالا  ۀیعجرملا  راثآ  دـیدرگ - .  لیکـشت  یمهم  مسارم  یمالـسا ،  ياهروشک  ریاس  هیروس و  ناتـسناغفا ،  ناتـسکاپ ، 
هرود 2? ،  ملع ، 

یناشاک هللا  تیآ  - 2

یفطـصم دیـس  هللا  تیآ  شردـپ  دوـشگ ،  ناـهج  هـب  مـشچ  نارهت  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 1300  رد  یناشاک ،  ینیـسح  مساـقلاوبا  دـیس 
یگلاس هدزناش  نس  رد  مساقلاوبا  دیس  دیسر .  تداهش  هب  اهیـسیلگنا  تسد  هب  تهج ،  نیمه  هب  دوب و  لاعف  زرابم و  ياملع  زا  یناشاک ، 

یمالسا مولع  لیمکت  لیصحت و  همادا  يارب  دیدرگ و  فرشا  فجن  مزاع  سپس  تفر و  هکم  هب  جح  هضیرف  ماجنا  يارب  شردپ  اب  هارمه  ، 
ياـههزوح هب  تفرگ و  ارف  ار  یتامدـقم  سورد  يدوز  هب  راکتـشپ ،  يدـج و  يوق و  دادعتـسا  نتـشاد  اـب  يو  درک .  تماـقا  رهـش  نیا  رد 

هار ینارهت )) یلیلخ  نیـسح  ازریم   )) و لوصالا )) ۀـیافک   )) باتک فلوم  یناسارخ  مظاک  دـمحم  هللا  تیآ  دـننام  یگرزب  ناداتـسا  یـسرد 
شردپ تداهش  زا  سپ  یناشاک  هللا  تیآ  دیسر .  داهتجا  هجرد  هب  یگلاس  جنپ  تسیب و  نس  رد  هک  درک ،  تفرشیپ  عیرـس  نانچنآ  تفای و 

زا سپ  تفرگ .  هدهع  رب  دوب ،  هعماج  ینید  یئاوشیپ  انامه  هک  ار  شردپ  ياهتیلوئسم  دوب ،  فرـشا  فجن  ینید  یملع و  عجارم  زا  هک  ، 
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دومن و تکرـش  ناریا  تفن  ندرک  یلم  تازرابم  رد  يرامعتـسا ،  دض  یتازرابم و  هیحور  ندوب  اراد  هب  هجوت  اب  دمآ و  ناریا  هب  يو  یتدم 
زا یناـشاک ،  هللا  تیآ  یتازراـبم  قباوس  دـش .  هدـیزگرب  سلجم  تساـیر  یلم و  ياروش  سلجم  یگدـنیامن  هب  مهدـفه  متفه و  هرود  رد 

یماظن ههبج  رد  مه  یسایس و  ههبج  رد  مه  قارع  یمالسا  بالقنا  نایرج  رد  وا  دیدرگ .  زاغآ  قارع  يدالیم  لاس 1920  یمالسا  بالقنا 
 ، ناریا هب  يو  ندـمآ  اـب  هک  دـندومن ،  موـکحم  مادـعا  هب  ار  وا  اهیـسیلگنا  هـک  يروـط  هـب  درک ،  تکرـش  هنـالاعف  هناحلـسم  تازراـبم  و 

ناریا رد  ار  تیناحور  تازرابم  يربهر  یسمش ،  لاس 1320  زا  یناشاک  هللا  تیآ  دندیدرگن .  وا  مادعا  مکح  يارجا  هب  قفوم  اهیـسیلگنا 
حرط اب  تخادرپ و  تیلاعف  هب  ورین  ماـمت  اـب  سیلگنا ،  راعـش  نیا  تسایـسزا )) نید  یئادـج   )) طـلغ رکفت  ندـیبوک  رد  تفرگ و  هدـهع  رب 

طسوت مهدراهچ ،  هرود  تاباختنا  هناتسآ  رد  هک  يروط  هب  تفرگ ،  رارق  سیلگنا  هطلس  ربارب  رد  رگید ،  راب  یسایس )) یبالقنا و  مالـسا  ))
هب ار  وا  یناشاک ،  هللا  تیآ  ندوب  ینادـنز  مغریلع  ناریا  هاـگآ  رادـیب و  مدرم  داـتفا .  نادـنز  هب  دـش و  ریگتـسد  سیلگنا  رامعتـسا  لـماوع 

دش و دازآ  یـسمش  لاس 1324  رویرهـش  رد  ینادـنز ،  هام  تشه  تسیب و  زا  سپ  يو  دـندرک .  باـختنا  یلم  ياروش  سلجم  یگدـنیامن 
عنام تروص  هب  تساخرب و  هزرابم  هب  ناگناگیب  ذوفن  هناروزم  تسایس  ربارب  رد  تفرگ و  رارق  ناریا  ناملسم  تلم  ریظن  مک  لابقتـسا  دروم 

هجوت راب ،  نیتسخن  يارب  هک  دوب  یبهذم  ملاع  نیلوا  یناشاک  هللا  تیآ  دمآرد .  سیلگنا  هب  هتـسباو  ياهتلود  لباقم  رد  یمیظع  دـنمورین و 
رداص ینحلا  دیدش  هیمالعا  یسمش ،  لاس 1326  هام  يد  مهدزای  خیرات  رد  درک و  بلج  نیطـسلف  ناناملـسم  زا  تیامح  هب  ار  ناریا  تلم 

یگرزب تالکـشم  دسافم و  نوناک  تروص  هب  هدـنیآ  رد  مسینویهـص ،  تلود  لیکـشت  هک  داد ،  رادـشه  ناهج  ناناملـسم  همه  هب  دومن و 
زگره يو  اما  دـندرک ،  دـیعبت  نانبل  هب  ار  وا  نارگرامعتـسا  هیمالعا ،  نیا  رودـص  اب  دـمآ .  دـهاوخ  رد  ایند  يارب  یتح  هناـیمرواخ و  يارب 
مدرم دـیناسریم .  مدرم  شوگ  هب  دادبتـسا ،  رامعتـسا و  اب  ریگیپ  هزرابم  رب  ینبم  ار  دوخ  ياـهمایپ  نکمم ،  هلیـسو  ره  اـب  درکن و  توکس 
دادرخ متسیب  رد  دیعبت ،  هام  هدجیه  زا  سپ  يو  اذل  دندیزگرب ،  سلجم  یگدنیامن  هب  ار  یناشاک  هللا  تیآ  زین  مهدزناش  هرود  رد  ناملـسم 

رارق تسا و  ناریا  تلم  هب  قلعتم  ناریا ،  تفن   : )) درک مالعا  مامت  تعاجش  اب  تشگزاب و  ناریا  هب  تلم ،  هوکش  اب  لابقتـسا  اب  لاس 1329 
هیمالعا نیا  لباقم  رد  هک  یماگنه  رامعتسا  هدرپس  رس  ریزو  تسخن  نیا  ءارآ  مزر  درادن . )) یقوقح  شزرا  يرامثتـسا  یلیمحت و  ياهداد 

تلم زا  یناشاک  هللا  تیآ  دیدرگ .  رورت  دش و  رداص  ناناملسم  تیناحور  يوس  زا  يو  مادعا  مکح  دوز  یلیخ  داتـسیا ،  یناشاک  هللا  تیآ 
شرازگ رباـنب  دـنیامن .  تکرـش  رامعتـسا  دـی  علخ  گـنیتیم  رد  لاــس 1330  دادرخ  مراــهچ  تـسیب و  زور  رد  اــت  درک ،  توـعد  ناریا ، 

مالک ذوفن  هک  دیدرگ ،  رازگرب  هوکش  اب  ياهزادنا  هب  گنیتیم  نیا  دندومن .  تکرش  گنیتیم  نیا  رد  ياهقباس  یب  تیعمج  اهيرازگربخ ، 
سیلگنا رامعتـسا  دـض  ياهتکرح  يرادـیب و  اشنم  زین ،  یمالـسا  ياـهروشک  ریاـس  رد  تشذـگ و  ناریا  ياـهزرم  زا  یناـشاک  هللا  تیآ 

هب وا  یتازرابم  هبترم  یملع و  یماقم  تشاد .  رارق  یئـالاب  رایـسب  حطـس  رد  تریـصب ،  شناد و  ملع و  رظن  زا  یناـشاک  هللا  تیآ  دـیدرگ . 
هللا تیآ   )) دننام یگرزب  ءاهقف  ءاملع و  دیدرگ و  مالسا  رادتقا  تزع و  هیملع و  ياههزوح  ءاملع و  دیما  هیام  دیشخب و  ياهزات  ناج  مالسا 
دیس جاح   )) و یناهفـصا )) نسحلاوبا  دیـس  (( ، )) یقارع نیدلا  ءایـض  اقآ  (( ، )) یناهفـصا ۀعیرـشلا  خیـش  (( ، )) يزاریـش یقت  دمحم  ازریم 

شناد قیقد  ياهجنگ  رد  دیلک  مولع و  يایرد  هدنفاکـش  ياهریبعت  اب  ار  وا  يرامعتـسا  دض  تازرابم  یملع و  دنلب  ماقم  ردـص )) لیعامـسا 
ناملـسم و ياههدوت  هب  ندیـشخب  یهاگآ  تیناسنا و  مالـسا و  نانمـشد  اب  هزرابم  يرمع  زا  سپ  دـهاجم ،  ملاع  نیا  ماجنا  رـس  دـندوتس . 

عییشت تفگ .  دوردب  ار  یگدنز  هیرلا )) تاذ   )) يرامیب رثا  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 1381  لاوش  متفه  هبنشراهچ  بش  مالسا ،  هب  تمدخ 
شوغآ هب  میظعلادبع ،  ترـضح  هعقب  یبرغ  قاور  رد  دـمآ و  لمع  هب  وا  هدـنزرا  تامدـخ  زا  لیلجت  هناشن  هب  یمیظع ،  هوکـش و  اب  هزانج 

نتـشون و هب  ینالوط ،  یـسایس  ياهیریگرد  و  ددـعتم ،  ياهنتفر  نادـنز  ناوارف ،  ياهترفاسم  رطاخ  هب  دـهاجم ،  ملاع  نیا  دـیمرآ .  كاخ 
ار وا  داهتجا  یملع و  دنلب  ماقم  فرـشا )) فجن   )) دیلقت گرزب  عجارم  میدـناوخ  هک  روطنامه  اما  دـیدرگن ،  قفوم  دوخ  یملع  راثآ  پاچ 

یقت دمحم  ازریم  هللا  تیآ  سیلگنا ،  رامعتـسا  دض  دهتجم  دیلقت و  گرزب  عجرم  نیدلقم  هاگ  ره  نیا ،  رب  هفاضا  دنداد .  رارق  دـییأت  دروم 
ياوتف هک  يدراوم  رد  ات  دـندرکیم ،  لاؤس  دراد ،  رارق  ملعا )) دـهتجم   )) زا دـعب  هبتر  رد  هک  یـسک  ینعی  ملع )) الاف   )) هرابرد يزاریش ، 
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درکیم و یفرعم  ار  یناشاک  مساقلاوبا  دیس  هللا  تیآ  يزاریش ،  یقت  دمحم  ازریم  هللا  تیآ  دننک ،  دیلقت  وا  زا  تسا ،  لکـشم  ملعا  دهتجم 
 ، گرزب ملاع  نآ  زا  دـیلقت  اوتف و  ندروآ  تسدـب  نمـض  دـندرکیم و  هعجارم  وا  هب  مدرم  هک  یناشاک  مدـنزرف  هب  داب  امـش  رب  تفگیم : 

ناهج يارب  وا  يرگن  هدنیآ  یمالسا و  مولع  ینابم  هب  گرزب  دهتجم  نیا  لماک  طلـست  دندیدرگیم .  وا  یملع )) هلاسر   )) پاچ راتـساوخ 
يزیر و همانرب  دومن .  سیـسأت  يولع )) هسردم   )) مان هب  دیدج  ینید  مولع  هسردم  کی  فرـشا )) فجن   )) رد هک  دـیدرگ ،  ببـس  مالـسا 
 . دیدرگیم سیردت  زین  یماظن  نونف  تایضایر و  یمالسا ،  مولع  سیردت  رب  هوالع  هسردم  نیا  رد  و  تفرگ ،  هدهع  هب  دوخ  ار  نآ  هرادا 

راچان و  دـندرک ،  یقلت  بالط  فارحنا  بجوم  كانرطخ و  ار  نآ  تفرگ ،  رارق  حول  هداس  دارفا  داقتنا  دروم  هناشیدـنا  رود  مادـقا  نیا  اما 
يازریم یتـقو  دـنتفر .  دوب ،  هزوـح  سیئر  هک  يزاریـش ،  یقت  دـمحم  ازریم  روـضح  هب  فـالتخا  لـح  يارب  یناـشاک ،  هللا  تیآ  هارمه  هب 

دیوگیم تسرد  یناشاک  ياقآ  تفگ :  درک و  مدرم  هب  باطخ  ياهناراوگرزب  نحل  اـب  داد ،  شوگ  بوخ  ار  فرط  ود  نانخـس  يزاریش ، 
یملع دشر  بوخ  هک  دینارورپ ،  ار  ینازومآ  شناد  و  داد ،  همادا  دوخ  راک  هب  یناشاک  هللا  تیآ  هاگ  نآ  دندرک .  توکـس  نیفلاخم  هک  ، 
قارع رد  یمالـسا  بالقنا  هک  مه  هاگ  نآ  و  دندومنیم ،  رارقرب  لیمک  ياعد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مرح  رد  هعمج  ياهبـش  دـندرک ، 

یهاگن میظعلا ،  دبع  ترضح  یناگدنز  دندش - .  دیهـش  مه  نانآ  زا  يدادعت  و  دندومن ،  تکرـش  سیلگنا  دض  داهج  رد  نانآ  داد ،  خر 
مـساقلاوبا دیـس  هللا  تیآ  تافو  زا  لاـس  نوـنکا 35   . ? 33 ص 34 - مالــسا ،  نیدـهاجم  ءاـملع  شقن  قارع و  بالقنا 1920  خـیرات  هب 

ینیمخ ماما  و  تسا ،  یندشنان  شومارف  ناناملـسم ،  مالـسا و  عفن  هب  وا  راگدنام  ياهيراکادف  هدنزرا و  تامدخ  اما  درذگیم ،  یناشاک 
ص 69? .  ج 13 ،  رون ،  هفیحص  تسا - .  هداد  رارق  شیاتس  دروم  یناخاضر  باجح )) فشک   )) دروم رد  ار  وا  هزرابم  مه  هر )) ))

یئارخف میهاربا  - 3

ردپ دـنداهن ،  مان  میهاربا  ار  وا  هک  دـمآ ،  ایند  هب  یکدوک  ارخفآ ))  )) مان هب  تشر ))  )) تالحم زا  یکی  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 1317  رد 
مه مدرم  تالکـشم  هب  دوخ ،  یتراجت  راـک  راـنک  رد  دوب و  اوقت  اـب  نیدـتم و  يدرف  تشاد ،  ماـن  ناـگرزاب )) اـضر  یجاـح   )) هک میهاربا 
هب دعب  داد و  همادا  ار  دوخ  تالیصحت  قافتا ))  )) هسردم رد  سپس  تفر ،  هناخ  بتکم  هب  یگلاس  جنپ  نس  رد  میهاربا  درکیم .  یگدیسر 

دوبن یضار  شردپ  اما  دورب ،  روشک  زا  جراخ  هب  تساوخیم  سمش ،  هسردم  زا  ندش  لیصحتلا  غراف  زا  سپ  تفر .  سمـش ))  )) هسردم
نوچ دتسرفب .  توریب  هب  ار  وا  هک  دندومن ،  یضار  ار  شردپ  لیـصحت  همادا  يارب  اذل  ددرگ ،  نید  یب  شدنزرف  جراخ ،  رد  دیـسرتیم  و 

زا دش ،  روبجم  میهاربا  لوا ،  یناهج  گنج  عورـش  اب  داتـسرف .  توریب  هب  یگلاس  هدزناش  نس  رد  ار  وا  شردپ  دنتـشاد ،  لیماف  توریب  رد 
تـشر هب  تاـبتع  تراـیز  ـالبرک و  هار  زا  سپـس  درک ،  لیـصحت  هیروـس  رد  ياهسردـم  رد  هاـم  هدـفه  تدـم  يو  دورب ،  ماـش  هب  توریب 

هطسوتم هرود  هیاپ  تاناحتما  رد  سوریـس ))  )) هسردم رد  لیـصحت  لاس  کی  زا  سپ  دمآ و  نارهت  هب  میهاربا  تشذگ ،  یتدم  تشگزاب . 
تمدخ دوب ،  لگنج  ياهورین  زا  هک  شردارب  قافتا  هب  راب  کی  میهاربا  دش .  هتفریذپ  نونفلاراد  هسردم  بط  هتـشر  رد  سپـس  دش .  لوبق 

وا اب  تفرگ  میمـصت  هک  يروط  هب  تشاذگ ،  یقیمع  ریثات  میهاربا ،  رد  ناخ  کچوک  ازریم  نانخـس  دیـسر .  یلگنج  ناخ  کچوک  ازریم 
دش و یلامروما  لوئسم  سپس  تفرگ و  هدهع  هب  ار  ناخ  کچوک  ازریم  ياههتشون  اههمان و  تاریرحت و  تیلوئسم  ادتبا  دیامن .  يراکمه 

 . . و نموف و . . .  ارـس ،  هعموص  هلوساـم ،  رد  هسردـم  نیدـنچ  ازریم  روتـسد  هب  دـیدرگ و  لـگنج  تضهن  گـنهرف  هرادا  لوئـسم  اهدـعب 
تاـعافترا هـب  رگید  ياهدـع  هارمه  هـب  ناـخ ،  کـچوک  ازریم  روتـسد  هـب  لـگنج ،  تـضهن  طوقـس  زا  لـبق  زور  کـی  وا  درک .  ثادـحا 

مراط و فرط  هب  درک و  رارف  اجنآ  زا  نمـشد  هلمح  سرت  زا  سپـس  درک و  هتوتیب  ناـتخرد  ریز  رد  يزور  دـنچ  تفر ،  دور )) هردـنولک  ))
میهاربا دـنتفرگ .  اهنآ  زا  دنتـشاد ،  هچ  ره  دـندرک و  تراغ  ار  شناهارمه  وا  تلود  لامع  دـش ،  تلود  لامع  راتفرگ  هک  تفریم  ناجنز 

تفر و یلزنا ))  )) هب شناتـسود  زا  یکی  توعد  هب  دوـب ،  دـعاشمان  عاـضوا  هکنیا  زا  دـش .  نیـشن  هناـخ  یتدـم  تفر و  تشر  هب  هناـیفخم 
نیملعم ریاس  وا و  هب  یقوقح  تدـم ،  نیا  رد  اما  دوب ،  یلزنا  رد  هاـم  شـش  تدـم  تفرگ .  هدـهع  هب  یلزنا  رد  ار  هسردـم  کـی  تیریدـم 
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یلزنا زا  ار  وا  تشاد ،  هدهع  رب  ار  ناگدننک  باصتعا  یتسرپرـس  میهاربا  نوچ  اما  دندرک .  باصتعا  هسردم  ناگدننک  هرادا  اذل  دندادن ، 
یلوط اما  درک ،  همانزور  نیا  راشتنا  هب  مادـقا  مایپ ))  )) همانزور زایتما  بسک  اـب  دومن و  تعجارم  تشر  هب  راـچان  میهاربا  دـندرک .  جراـخ 

ار عولط ))  )) همانزور زایتما  یعولط  دومحم ))  )) مان هب  شتـسود  یتسرپرـس  اب  وا  دـندومن .  عونمم  مه  ار  مایپ  هماـنزور  پاـچ  هک  دیـشکن 
میهاربا دوب ،  لامش  لقتـسم  پیت  هدنیامن  هک  ناخ ،  نیـسح  دمحم  پیترـس  هیلع  ياهلاقم  پاچ  اب  اما  دش .  همانزور  نیا  ریبدرـس  تفرگ و 

دیدـج سیئر  توعد  هب  ناوارف ،  ياهیتخـس  لمحت  سبح و  لاس  کـی  زا  سپ  یئارخف  میهاربا  دـندرک .  ینادـنز  ریگتـسد و  ار  یئارخف 
 ، قالخا ياهباتک  سیردـت ،  رب  هوالع  يو  تفرگ .  هدـهع  هب  هام  رد  ناموت  یـس  قوقح  اب  ار  یناتـسریبد  رد  سیردـت  نالیگ ،  فراعم 

دمحا داتسا  زا  یتالاقم  دومن و  سیـسات  ار  غورف ))  )) هلجم لاس 1306  رد  درک و  فیلات  ار  یئادتبا  مشـش  سالک  یـسراف  ینید و  یندم ، 
زا ار  وا  اددجم  هک  دش ،  رشتنم  هلجم  زا  هرامش  هدزاود  دیناسریم .  پاچ  هب  هلجم  رد  ار  ناگرزب  نیا  لاثما  یسیفن و  دیعـس  داتـسا  مارآ و 
زا سپ  گنهرف  ریزو  دومن .  ار  گـنهرف  ریزو  اـب  تاـقالم  ياـضاقت  نارهت  رد  یئارخف  میهاربا  دـندرک .  دـیعبت  نارهت  هب  جارخا  ناتـسریبد 
رد هکنیا  ات  تشاد ،  هدهع  هب  ار  هسردم  نیا  تیریدم  لاس  جنپ  درک .  بوصنم  نارهت  هرامش 17  هسردم  تسایر  هب  ار  وا  تاقالم ،  ماجنا 
رد ات 1323  ياهلاس 1313  رد  تفر .  تشر  هب  عفادـم  لیکو  ناونع  هب  اهدـعب  دـش و  لوبق  درک و  تکرـش  یئاضق  هرود  يدورو  ناـحتما 
دش هتسشنزاب  هک  دوب  نارود  نیمه  رد  درکیم و  تکرش  يزاریش  ياردص  الم  سرد  ياهـسالک  رد  دیعبت ،  نارود  رد  دوب .  دیعبت  نیوزق 

سرزاب يرتسگداد و  سیئر  ياهتمس  اب  وا  دندرکیم و  توعد  ار  وا  يددعتم  ياهناتسرهش  قطانم و  دوب ،  هدش  هتسشنزاب  هکنیا  اب  يو  . 
راک نادابآ  يرتسگداد  رد  هک  یماـگنه  تشاد .  هدـهع  رب  ار  ناداـبآ  اهدـعب  درجورب و  يرتسگداد  تساـیر  یتدـم  تفریم .  اهرهـش  هب 

تـسد هب  هدـنورپ  دوب و  هتـشک  ار  یناریا  رفن  کـی  فداـصت  تلع  هب  هک  دوب ،  یـسیلگنا  رفن  کـی  ناداـبآ  یناـشن  شتآ  سیئر  درکیم ، 
ار مکح  دیدهت ،  عیمطت و  اب  یئارخف  ات  دندیشوک  هچ  ره  اما  دش .  موکحم  نادنز  لاس  ود  هب  یسیلگنا  صخش  نآ  داتفا و  یئارخف  میهاربا 
هچ یئارخف  میهاربا  دنام .  اجنآ  رد  تفر و  نیوزق  هب  لاس 1334  رد  وا  دندرک .  دیعبت  ریالم  هب  ار  وا  اددجم  اذل  دشن ،  رـضاح  دیامن ،  وغل 

يارب وا ،  یگداس  راتفر و  قالخا ،  دوب ،  شهوژپ  قیقحت و  لـها  یملعم  دوب .  هنومن  يدرف  يرتسگداد ،  روما  رد  هچ  گـنهرف و  راـک  رد 
نانچمه ار  یگدنـسیون  یتاعلاطم و  ياهراک  زین ،  يرامیب  نارود  رد  یتح  تشاد و  تراهم  زین  یگدنـسیون  رد  وا  دوب .  وگلا  شنادرگاش 

هدـنزرا و تامدـخ  لاـس  داـتفه  لوط  رد  تشاد و  طاـبترا  يدرجورب  هللا  تیآ  دـننام :  گرزب  ناـملاع  ینید و  عـجارم  اـب  دادیم و  همادا 
 : - درک هراشا  ریز  دنمـشزرا  ياـهباتک  هب  ناوتیم  دـهعتم  تیـصخش  نیا  رگید  راـثآ  زا  دـشن .  فرحنم  تسار ،  هار  زا  زگره  هناـقداص ، 

(( ناریا اب  نآ  طابترا  لوا و  یناهج  گنج   )) باتک - 2 تسا .  هدیدرگ  پاچ  دیدجت  راب  هد  نونک  ات  هک  لگنج )) رادرس   )) روهشم باتک 
باتک - 6 یلگ )) نـمچ  ره  زا   )) باـتک - 5 بدا )) رعـش و  ورملق  رد  نـالیگ   )) باـتک - 4 هطورـشم )) شبنج  رد  نالیگ   )) باـتک - 3 . 
داتسا اب  یگنهرف )) ناهیک   )) همانهام هک  لاس 1363  هامرذآ  خیرات  رد  یکلیگ .  ياهلثملا  برض  بدا 8 - هنیجنگ  - 7 نالیگ )) ریهاشم  ))

 . تسا هتـسناد  یلگنج )) ناخ  کچوک  ازریم   )) ناراب زا  هدـنامزاب  راگدای  اهنت  رهاظ  بسح  هب  ار  وا  هداد ،  ماجنا  هبحاصم  یئارخف  میهاربا 
ماکحتسا راشرـس و  هظفاح  اب  لاح و  رـس  هتـشاد ،  لاس  هک 88  خـیرات  نآ  رد  ار  رامعتـسا  اب  هزرابم  شـالت و  راـک و  یگنهرف  رـصنع  نیا 

 . دشاب هتـشاد  لاس  تسیاـبیم 99  یئارخف  میهاربا  داتـسا  تسا ،  يرجه  لاـس 1415  نونکا  هک  باـسح  نیا  اـب  و  هدومن ،  یفرعم  یحور 
یهاگآ تروصب  شناد ،  ملع و  يریگراـک  هب  شناد و  شرتسگ  ملع و  لیـصحت  هار  رد  هک  یگدـنز ،  تسا  تکرب  رپ  اـبیز و  هچ  یتسار 
اهناسنا کیرات  هار  شخب  ینشور  ناسنا  دوجو  لعشم  و  ددرگ ،  یلمع  یمالسا  هعماج  هب  دنمشزرا  تامدخ  فارحنا و  اب  هزرابم  یشخب و 

تـسیابیم یئارخف )) داتـسا   )) نوچ هکلب  دیآیمن ،  تسد  هب  یگداس  هب  لامک  لضف و  همه  نیا  هک  میـشاب ،  هتـشاد  هجوت  دیاب  اما  دوش . 
دیسارهن و نمشد  زا  داد ،  جرخ  هب  یتخسرس  تمواقم و  درک ،  تکرح  دیما  قشع و  اب  كاندرد ،  ياهناروک  یگدنز و  تخـس  نادیم  رد 

رعش نیا  مه ،  یئارخف ،  داتـسا  دروآ .  تسدب  يزوریپ  یبایماکان و  دومن ،  روبع  اسرف  تقاط  ياههندرگ  زا  ناوارف  هلـصوح  ربص و  اب  هکلب 
یتسپ نامز  زا  دـنکن  سک  دای ،  هک  ام - -  یتسه  باتفآ  دـنک  عولط  نانچ  دوب :  هتـشون  عولط )) هلجم   )) دـلج يور  ار  تاجن )) موحرم  ))

(3 دلج ) خیرات ناگرزب  یکدوک  زا 47ياهناتساد  هحفص 12 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هامرذآ 1363? .  هرامش 9 ،  یگنهرف ،  ناهیک  ام -

ینوریب ناحیروبا  - 4

نیب ياهتمـسق  مزراوخ - یحاوـن  زا  نوریب ))  )) رد يرجه  لاس 362  هجحیذ  موس  ینوریب )) ناحیروبا   )) هب فورعم  دـمحا  دـنزرف  دـمحم 
لیـصحت هک  دوب ،  لاسدرخ  رایـسب  دمحم  دوشگ .  ایندب  مشچ  دـشیم ،  بوسحم  زور  نآ  ناریا  وزج  هک  رزخ - يایرد  نوحیج و  يایرد 

نیا دادعتـسا  شوـه و  تخادرپ .  وا  تیبرت  یتسرپرـس و  هب  یمزراوـخ  گرزب  نادیـضایر  مـجنم و  روـصنم )) وـبا   )) درک و زاـغآ  ار  مـلع 
ناشن ار  هجرد  مین  زا  شیب  هک  راد  هجرد  هقلح  کی  زا  دوخ  راکتبا  اب  یگلاس  هدـفه  نس  رد  هک  دوب ،  لاعف  ناشوج و  ناـنچ  نآ  كدوک 

ياهدـصر تشاد  میمـصت  دـعب  لاس  راهچ  تفرگ .  هزادـنا  دوخ  رهـش  رد  ار  دیـشروخ  يراـهنلا  فصن  عاـفترا  درک و  هدافتـسا  دادیمن ، 
رد ياهدکهد  رد  تفای  تصرف  طقف  اما  درک ،  مهارف  رگید  لئاسو  اب  مین  رتم و  تفه  رطق  هب  ياهریاد  راک  نیا  يارب  دـهد ،  ماجنا  يرگید 

ناحیروبا تفرگرد و  یلخاد  گـنج  نیمزرـس  نآ  رد  هک  دـنک ،  دـصر  ار  لاس 385  یفیـص  بالقنا  ایردومآ ))  )) برغم رهـش و  بونج 
کی رد  متـسناوتن  لاس  دنچ  تدم  نآ  زا  سپ  تسا :  هتفگ  ناحیروبا  دیدرگ !  ناماس  ورـس  یب  هراوآ و  تفگ و  كرت  ار  لحم  نآ  یتدم 

اب هک  ار  ناحیروبا  یگراوآ  تدم  مزادرپب . . .  دوخ  ياهراک  هب  متسناوت  درک و  مهارف  رطاخ  شمارآ  میارب  راگزور  هک  نیا  ات  منامب ،  اج 
رد وا  نیخروـم  زا  یخرب  لوـق  هب  تدـم  نیا  رد  هک  تسناد ،  ناوـتیم  لاـس  دودـح 2  هدوب ،  ناـبیرگ  هب  تسد  تخـس  یتسدـگنت  رقف و 

دزادرپیم دوخ  یموجن  تامدخ  تاعلاطم و  هب  ددرگیم و  زاب  دوخ  نطو  هب  زاب  لاس 387  رد  اما  تسا ،  هدربیم  رس  هب  نالیگ  و  ير )) ))
كرت ار  شیوخ  نطو  ناحیروبا  هک  دوشیم ،  ببس  یعامتجا  گنج و  ياهیگتفـشآ  دیآیم ،  تسدب  یخیرات  دهاوش  زا  هک  روطنآ  اما  . 
قیقحت هعلاطم و  راک  هک  تسا  راـگزور  نیمه  رد  دـنک .  یگدـنز  نآ  فلتخم  قطاـنم  دـنه و  رد  هلاـس  لـهچ  ترفاـسم  کـی  اـب  دـنک و 

 ، یسانشتغل ریسفت ،  ایفارغج ،  خیرات ،  تایضایر ،  موجن ،  ملع  رد  هک  دنادرگیم ،  حرطم  گرزب  يدنمشناد  ناونع  هب  ار  وا  ناحیروبا ، 
نیا یگنـسرگ  یگراوآ و  عضو  دراذـگیم .  ياـج  هب  دوـخ  زا  یناوارف  قـیمع  راـثآ  دـنکیم و  بسک  يداـیز  تاـمولعم  تاـیبدا  بط و 
لاس لهچ  تدم  دوب ،  شجایتحا  دروم  هک  یخیرات  باتک  کی  هخسن  ندروآ  تسدب  يارب  وا  دراد ،  يدایز  ياهناتساد  گرزب  دنمـشناد 

شوگ مشچ و  دش ،  راچد  یتخـس  ياهیرامیب  هب  یگلاس  هاجنپ  نس  رد  هک  دوب ،  دایز  ردقنآ  وا  شالت  راک و  هعلاطم و  درکیم ،  وجتـسج 
ادـج قیقحت  نتـشون و  هعلاطم و  زا  زگره  اما  دادیم ،  ماجنا  ار  دوخ  ياهراک  رگید  رفن  کـی  يراـیتسد  اـب  دوب و  هدـش  فیعـض  رایـسب  وا 

ناهنپ لاله  یتقو  تسا ،  ون  هام  لاله  يوجتـسج  رد  هک  دید  باوخ  رد  یبش  دربیم ،  جنر  تخـس  ياهیرامیب  زا  هک  یلاح  رد  دـشیمن . 
لوط رد  ناحیروبا  دـش و  وا  یمرگلد  دـیما و  هیام  باوخ  نیا  درک .  دـهاوخ  ار  راک  نیا  رگید  راب  داتفه  دـص و  تفگ :  وا  هب  یفتاه  دـش 

اب باتک  رثا و  دوخ 146  زا  تسناوت  تفرگ و  ارف  یبوخ  هب  ار  يدـنه  یـسراف و  یبرع و  ياهنابز  هک  درک ،  هعلاطم  شـالت و  ردـقنآ  رمع 
راثآ نیرتفورعم  تسا .  هدش  همجرت  ناهج  هدـنز  فلتخم  ياهنابز  هب  وا  راثآ  هک  دراذـگب ،  ياج  هب  هحفـص  ای  گرب  رازه  هدزیـس  دودـح 

-2 ۀیلاخلا .  نورقلا  نم  ۀیقابلا  راثآ  - 1 زا :  تسا  ترابع  هدـش ،  همجرت  مه  یـسراف  نابز  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  ینوریب ،  ناحیروبا  یملع 
نکامالا تایاهن  دیدحت  - 4 يرخفلا .  سدسلاب  ةامـسملا  ۀلالآ ،  ۀیاکح  - 3 بالرطسالا .  ۀعنـص  یف  ۀنکمملا  هوجولا  باعیتسا  یف  باتک 
جارختسا - 7 لالظلا .  رما  یف  لاقملا  دارفا  - 6 مجحلا .  یف  رهاوجلا  تازفلا و  نیب  یتلا  بسنلا  یف  ۀلاقم  - 5 نکاسملا .  تافاسم  حیحصتل 

دیهمت - 12 يدوعسملا .  نوناق   11 تاجیزلا .  ةرق  - 10 دـهنلل . . .  ام  قیقحت  - 9 میجنتلا .  ۀعانـص  لئاوال  میهفتلا  - 8 ةرئادلا .  یف  راتوالا 
هک دوب ،  یققحم  دنمسناد  ینوریب  ناحیروبا  بطلا .  یف  هن  دیصلا  باتک  - 14 رهاوجلا .  ۀفرعم  یف  رهامجلا  - 13 رمملا .  قیقحتل  رقتسملا 

ار راک  نیا  تشاد و  یعیبط  ياههدیدپ  يور  میقتـسم  قیقحت  هب  يدـیدش  هقالع  هکلب  تسجیمن ،  اههتفگ  اههتـشون و  رد  طقف  ار  تقیقح 
هک نیتـکرحلا )) مزاول   )) باـتک نتـشون  يارب  هک  دوـب  مکحم  ناـنچ  نآ  وا  یمالـسا  داـقتعا  دادیم .  ماـجنا  طئارـش  نیرتخـس  رد  یهاـگ 

یگدـنز رتشیب  هک  یلاـح  نیع  رد  تسا .  هتفرگ  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  ار  نآ  بلاـطم  رتشیب  تشاد ،  غارـس  ناوتیمن  نآ  زا  رتـهب  یقیقحت 
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شوخ قالخا و  شوخ  يدنمـشناد  وا  دـشیم ،  يرپس  یتخـس  جـنر و  یگنـسرگ و  رقف و  اب  هارمه  ياـهترفاسم  یگراوآ و  رد  ناـحیروبا 
عبط تعانم  تعانق و  حور  دومن .  يرپس  تفع  ینمادـکاپ و  یکاپ و  اب  ار  دوخ  یگدـنز  تشاد و  یباذـج  نحل  مرن و  نابز  دوب ،  دروخرب 

 ، داتـسرف یناوارف  لاـم  هزیاـج و  وا  يارب  ناطلـس  درک  فینـصت  ار  يدوعـسم )) نوناـق   )) باـتک یتـقو  هک  دوب ،  اـبیز  دـنلب و  ناـنچ  نآ  وا 
ماهدـنارذگ و تعانق  اب  ار  يرمع  نوچ  مزاـین  یب  تورث  لاـم و  زا  نم  دـینادرگرب ،  هنازخ  هب  ار  نآ  تفگ :  تفریذـپن و  ار  نآ  ناـحیروبا 
وا رکف  مشچ و  تسد و  هاگچیه  هک  تسا ،  نیا  گرزب  دنمـشناد  نیا  یگژیو  نیرتمهم  تسین .  راوازـس  زگره  نم  يارب  تداع  نیا  كرت 

ياهزور مامت  دوب ،  لمع  لیصحت  هعلاطم و  ندیشیدنا و  لاح  رد  هتـسویپ  دشیمن ،  ادج  وا  زا  ذغاک  ملق و  دنامیمن ،  زاب  شالت  راک و  زا 
 . - درکیم لیطعت  تحارتسا  یگدنز و  لئاسو  هیهت  يارب  ار  ناگرهم  و  زورون ))  )) زور ود  طقف  تشاد و  لاغتشا  قیقحت  راک و  هب  ار  لاس 
مشخ دروم  یهاگ  لیلد  نیمه  هب  و  دوب ،  رکف  هداشگ  شیدنا و  رود  رایـسب  یملع  لئاسم  دروم  رد  ص 76 ? .  ج 1 ،  باقلالا ،  ینکلا و 

داد ناشن  یملاع  هب  ار  نآ  درکیم و  نییعت  ار  زامن  تاعاس  هک  تخاس  ياهلیسو  یتقو  هکنانچ  تفرگیم ،  رارق  رگید  ناملاع  يرهم  یب  و 
هعلاطم و هب  قشع  ششوک و  راک و  هیحور  داد .  رارق  دیدش  داقتنا  دروم  ار  وا  تسناد و  رافک  زا  دیلقت  ار  هلیسو  نیا  زا  هدافتسا  ملاع  نآ  ، 

دوب هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  ناحیروبا  یتقو  دیوگیم :  یسیع  نب  نسحلاوبا  گرزب  هیقف  هک  دوب ،  اجنآ  ات  ریظن  مک  دنمشناد  نیا  ندش  اناد 
ارم روضح  نوچ  دیشکیم ،  ار  رخآ  ياهسفن  یتخس  اب  تشاد و  رارق  ندنکناج  تخـس  تلاح  رد  وا  متفر ،  شتدایع  هب  یـسرپلاوحا  يارب 

 : متفگ دـش ؟  هچ  يدرک  حرطم  زور  کـی  هک  ثرا  هراـبرد  یهقف  هلئـسم  نآ  باوج  یتـسار  تفگ :  و  درک ،  زاـب  مشچ  دومن ،  ساـسحا 
نیا تسا ؟  رتهب  راک  ود  نیا  زا  کی  مادـک  درم !  يا  تفگ :  ناحیروبا  درادـن .  یئاج  یئاهتبحـص  نینچ  تسین و  بسانم  وت  لاـح  نونکا 

دش نشور  وا  يارب  بلطم  مداد و  حیضوت  ار  یهقف  هلئسم  نآ  نم  هاگ  نآ  مورب ! ؟  ایند  زا  لهج  اب  هتـسنادان و  ای  مریمب ،  منادب و  ار  هلئـسم 
دنلب هلان  هیرگ و  يادص  هناخ  زا  هک  مدوب ،  هدشن  رود  هناخ  زا  مدق  دـنچ  زونه  اما  متفگ ،  كرت  ار  هناخ  تشادـن  یبوخ  لاح  وا  نوچ  و  ، 

دنمشناد ینوریب  ناحیروبا  ص 461 ? .  ج 2 ،  ادخهد ،  همان  تغل   . - تسا هدرک  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ناحیروبا  مدش  هجوتم  دش و 
لاـس داتـشه  زا  شیب  هک  دوخ ،  تکرب  رپ  ینـالوط و  رمع  رخآ  رد  يرجه ،  مجنپ  مراـهچ و  نرق  ناملـسم  ریظن  مک  نادیـضایر  گرزب و 

يرجه لاس 442  زا  دعب  هنزغ ))  )) رد ریظن ،  مک  یملع  ياهباتک  نتشاذگ  ياج  هب  اب  تفارش ،  راختفا و  رسارس  یگدنز  کی  زا  یپ  هدوب ، 
 ، ص 461-487 ج 2 ،  ادـخهد ،  همان  تغل  ص 305-321 ،  یمالـسا ،  نادنمـشناد  یملع  همانیگدنز   . - تسا هتفگ  دوردب  ار  یگدنز  ، 
 ، وا یملع  قـیمع  راـثآ  و  ینوریب )) ناـحیروبا   )) دـنلب ماـقم  زا  نتفگ  نخـس  هک  مینادـب ،  دـیاب  مـه  ار  نـیا  ص 24 ? .  باـبحالا ،  ۀـیده 

یلع  )) همالع هکنانچ  دومن ،  هعجارم  هراب  نیا  رد  مزال  عبانم  يو و  راـثآ  هب  دـیاب  هک  دـبلطیم ،  ار  يداـیز  تصرف  ناوارف و  ياـهیهاگآ 
صاصتخا وا  یملع  راثآ  یسررب  و  ناحیروبا ))  )) یگدنز حرش  هب  ار  شیوخ  همان )) تغل   )) مود دلج  زا  گرزب  هحفص   24 ادخهد )) ربکا 

هتشر هب  ناملسم ،  هغبان  دنمشناد  نیا  تیصخش  هرابرد  ياهناگادج  لصفم و  باتک  مه  یناریا  ریغ  یناریا و  نادنمشناد  زا  یخرب  و  هداد ، 
 . دناهدروآ رد  ریرحت 

يروباشین بیدا  - 5

مان هب  يزرواشک  هناخ  رد  تروباشین  درگ )) نژیب   )) ياتسور رد  یـسمش ، )) يرجه  لاس 1242  اب  قباطم   )) يرمق يرجه  لاس 1281  رد 
شتـسار مشچ  دیدرگ ،  التبم  هلبآ  يرامیب  هب  هک  دوب  هلاسراهچ  وا  دنداهن .  مان  داوجلا  دبع  ار  وا  هک  دـمآ ،  ایند  هب  یکدوک  نیـسح ،  الم 

ياپ يولج  تسناوتیم  هک  يردـق  هب  تفای ،  زاب  ار  شا  یئانیب  ياهزادـنا  ات  يدایز ،  تاجلاعم  اوادـم و  زا  سپ  شپچ ،  مشچ  دـش و  روک 
تفر رد  دیسرتیم  اریز  دتسرفب ،  بتکم  هب  ار  وا  دشن  رضاح  شردپ  دنتفریم ،  بتکم  هب  داوجلا  دبع  نالاسمه  هک  ینامز  دنیبب .  ار  دوخ 

زا یکی  رد  تشاد .  يوق  رایـسب  ياهظفاح  داوجلا  دبع  دـهدب .  تسد  زا  مه  ار  یئانیب  مک  رادـقم  نآ  دـنیبب و  بیـسآ  شمـشچ  اهدـمآ  و 
هک يروط  هب  دومن .  ظفح  الماک  درک و  شوگ  ار  نآ  تقد  هب  داوجلا  دبع  دناوخیم  رحـس  ياعد  شردـپ  ناضمر ،  كرابم  هام  ياهبش 
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عوضوم نیا  زا  نیسح  الم  تفگ .  وا  هب  ار  شردپ  هابتشا  تسج و  اج  زا  داوجلا  دبع  دومن ،  یهابتـشا  اعد ،  تئارق  عقوم  ردپ  هک  دعب  بش 
دناوخ تسناوت  یناـمز  كدـنا  رد  تفر و  بتکم  هب  داوجلا  دـبع  دتـسرفب .  بتکم  هب  ار  شرـسپ  دـیدرگ  یـضار  دـش و  لاحـشوخ  یلیخ 
ناوید راعشا  لیصحت ،  همادا  اب  نامزمه  تفر و  روباشین  رهش  هب  لیصحت  همادا  يارب  سپس  دریگ  ارف  ار  يزات  تامدقم  یـسراپ و  نتـشونو 

تراهم يو  نیا  رب  هوالع  دومن .  ینآ  اـق  کبـس  هب  یئاـه  هدیـصق  ندورـس  هب  عورـش  شدوخ  هک  دیـشکن  یلوط  درک و  ظـفح  ار  ینآ  اـق 
هب یگلاس  هدزناش  نس  رد  داوجلا  دبع  درکیم .  تئارق  رعش  نآ  ياوه  لاح و  اب  بسانتم  ار  يرعش  ره  تشاد و  رعـش  ندناوخ  رد  یـصاخ 

فرـص و باون ))  )) هسردم و  ناخ )) لضاف   )) هیملع هسردم  رد  دعب  یتدـم  و  ناخ )) تاریخ   )) هیملع هسردـم  رد  تفر و  سدـقم  دهـشم 
حطـس سورد  سیردـت  نآ  اـب  ناـمزمه  تخادرپ و  یلاـع  حطـس  سورد  نتخومآ  هب  سپـس  تفرگارف و  یبوخ  هب  ار  لوادـتم  مولع  وـحن 

يراودیما و حور  یلاع و  تمه  اب  لاح  نیع  رد  تشاد ،  یمک  هرهب  یئانیب ،  تمعن  زا  يو  هکنیا  اب  درک .  زاغآ  بالط  يارب  زین  ار  رتنییاپ 
رتـسب رد  شردـپ  ناـمز  نیا  رد  دومن .  تعجارم  روباـشین  هب  تفرگ و  ارف  یبوـخ  هب  ار  لوـصا  هقف و  یبرع ،  موـلع  دوـخ ،  رمتـسم  شـالت 

(( باون  )) هسردـم رد  تفر و  سدـقم  دهـشم  هب  اددـجم  داوجلا  دـبع  ردـپ ،  توف  زا  دـعب  تفگ .  تاـیح  دوردـب  هرخـالاب  دوب و  يراـمیب 
یلیخ شیارب  هعلاطم  هکنیا  اب  تفرگ .  رـس  زا  ار  سیردـت  هعلاطم و  رگید  راـب  دوب و  اـجنامه  رد  مه  رمع  رخآ  اـت  درک و  راـیتخا  تنوکس 

یتخـس هب  هتـشاد و  هاگن  مشچ  کیدزن  یلیخ  ار  باتک  هعلاطم ،  ماگنه  دوب  روبجم  دوب و  هدرک  ادـیپ  لـگ  مه  وا  پچ  مشچ  دوب و  راوشد 
 ! تفاـییم يرتـشیب  قـنور  زور  هـب  زور  وا  سرد  ياـهسالک  ناوارف ،  تاـعلاطم  لـیلد  هـب  لاـح  نـیع  رد  دادیم ،  صیخـشت  ار  تاـملک 

رتـمک هک  دوب ،  ناوارف  يردـق  هب  یـسراف  یبرع و  ياـهنابز  رثـن  رعـش و  زا  شتاـظوفحم  دوب و  داـیز  رایـسب  وا  یبدا  یخیراـت و  تاـعالطا 
هب ای  دومنیم و  هعلاـطم  اـی  درکیم ،  راـک  زور  هنابـش  وا  دوب .  هتخادـنا  بجعت  هب  ار  نایانـشآ  همه  دوب و  هدیـسر  هیاـپ  نآ  هب  يدنمـشناد 
 ، موجن تاـیه ،  فلتخم ،  بهاذـم  ءارآ  یعیبط ،  تمکح ،  یـسراف ،  یبرع ،  زا  معا  مولع  فلتخم  ياههتـشر  رد  تخادرپیم .  سیردـت 

ادـیپ مولع  نابحاص  دزن  دـنمجرا  یماقم  تشاد و  ینالوط  دـب  لاجر ،  ثیدـح و  لوصا ،  هقف ،  بط ،  هسدـنه ،  هلباـقم ،  ربج ،  باـسح ، 
هک داوجلا  دبع  تشاد !  هدامآ  رـضاح و  دوخ  نهذ  رد  ار  تیلهاج  نامز  بارعا  راعـشا  زا  تیب  رازه  هدزاود  رب  غلاب  لاثم  يارب  دوب .  هدرک 
رد یکچوـک ،  هرجح  رد  درکن و  جاودزا  زگره  یلئـالد ،  رباـنب  دوـب ،  هدـیدرگ  فورعم  يروباـشین )) بـیدا   )) هـب شناوارف  راعـشا  رثا  رب 

سکچیه هک  دوب ،  عناق  عبط و  دـنلب  يردـق  هب  اما  دوب ،  ریقف  تعاضب و  مک  رایـسب  يو  هکنیا  اب  تشاد .  ياهداـس  یگدـنز  باون  هسردـم 
راهطا همئا  تافو  تدالو و  دـننام  لیطعت  ياهزور  رد  یتح  وا  دـیامن .  یلاـم  کـمک  ار  وا  اـت  دادیمن ،  هزاـجا  دوخ  هب  درکیمن و  تارج 
موصعم ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مارتحا   : )) تفگیم دوب و  رارقرب  نانچ  مه  شیاهسالک  دادیم و  همادا  ار  شراک  مه  س )) ))

اهتافو اهتدالو و  يارب  رگا  دراد ! ؟  ییانعم  هچ  ملع  لیطعت  تروص  نیا  رد  سپ  دـشابیم ،  نانآ  یهاـگآ  ملع و  رطاـخ  هب  مالـسلا  هیلع 
یـصو ای  ربمایپ  نیدنچ  زور  ره  رد  تروص  نیا  رد  میراد و  ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  دـصکی و  مینک ،  لیطعت  ار  سرد  سالک  میهاوخب 

تایبدا و ندرگ  هب  یگرزب  قح  هک  تسا  ینابیدا  هلمج  زا  يروباشین  بیدا  میناوخب . )) سرد  دـیابن  رگید  سپ  تسا ،  هتفر  ایند  زا  ربماـیپ 
زا دنشابیم .  یسراف  تایبدا  هنحـص  رد  یناروآ  مان  مادک ،  ره  دناهدیدرگ ،  تیبرت  وا  طسوت  هک  ینادرگاش  دراد .  ناریا  هزورما  گنهرف 

یلع دمحم  يروباشین ،  بیدا  یقت  دـمحم  يدابانگ ،  نیورپ  دـمحم  رفنازورف ،  نامزلا  عیدـب  يروباشین :  بیدا  فورعم  ینادرگاش  هلمج 
هب هنازرف ،  بیدا  نیا  درب .  مان  ناوتیم  يوضر و . . .  سردـم  یقت  دـمحم  ینارهت ،  نیدـلا  لالج  دیـس  راـهب ،  يارعـشلا  کـلم  دادـماب ، 
ریز ياهباتک  ناوتان ،  مشچ  کی  نامه  دوجو  اب  اما  دراذـگ ،  ياجب  دوخ  زا  ار  يدایز  بوتکم  راثآ  تسناوتن  دوخ  یئانیب  یئاسران  رطاـخ 
دنچ - 3 عبس . )) تاقلعم  حرش   )) زا یتمسق  - 2 یبرع .  یـسراف و  ضورع  نیب  عمج  رد  ياهلاسر  - 1 تسا :  هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  ار 

هب يزیچ  هنافساتم  يروباشین  بیدا  راثآ  زا  راعشا .  ناوید  - 4 مامت . )) یبا   )) یبدا هسامح  رب  يزیربت )) بیطخ  حرش  صیخلت   )) رد هوزج 
و بدالا )) ۀـنیدم   : )) باتک ود  رد  ینیئاـن )) تربع   )) ار يدادـعت  وا ،  رعـش  تیب  رازهجنپ  دودـح  عومجم  زا  طـقف  تسا ،  هدیـسرن  پاـچ 
هس تصـش و  زا  سپ  رازگتمدخ ،  گرزب و  یبرم  هنازرف و  دنمـشناد  نیا  يروباشین ،  بیدا  تسا .  هدروآ  دوخ  طخ  اب  نایگنهرف )) همان  ))
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یگدنز یسمش  لاس 1305  هام  دادرخ  مشش  اب  قباطم  يرمق ،  يرجه  لاس 1344  هدعقیذ  مهدزناپ  هعمج  زور  حبص  تکرب ،  اب  رمع  لاس 
زا دندرپس - .  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  سدـقم  ناتـسآ  ظافحلا )) راد   )) هرقن رد  کیدزن  ار  وا  دـسج  تفگ ،  دوردـب  ار 

ص 168? .  ج 1 ،  رایرهش ،  ات  راهب 

نانر تسنرا  - 6

اما دوـشگ .  اـیند  هب  مشچ  هیگ )) هرت   )) ماـن هب  هسنارف ،  ياهرهـش  زا  یکی  رد  يدـالیم ،  لاس 1823  هیروف  رد 27  ناـنر ،  تسنرا  فروز 
يادخان نانر  ردـپ  تشادـن .  وا  ندـنام  هدـنز  هب  يدـیما  یـسک  هک  دوب  ناوتان  فیعـض و  نانچ  دوب ،  هدـمآ  ایند  هب  ههام  تفه  يو  نوچ 

ياج هب  دوخ  زا  ار  هلاس  جـنپ  نانر  هلاس و  هدـفه  رتخد  تب )) يرناه   )) تفر ایند  زا  يدـالیم  لاس 1828  هب  یتقو  هک  دوب ،  ياهتـسکشرو 
تسب تمه  رمک  تی )) يرناه   )) اما دندربیم .  رس  هب  یتخـس  اب  یگدنز  جراخم  نیمات  ظاحل  زا  یمیتی ،  درد  لمحت  اب  نانآ  و  تشاذگ ، 

کچوک ردارب  دوخ و  یگدنز  دروآیم و  تسدب  ار  یقوقح  يدـنله ،  هداوناخ  کی  رد  یملعم  هار  زا  دـعب  يراگزومآ و  هار  زا  تسخن  ، 
زا و  دیناسر ،  نایاپ  هب  ار  یئادـتبا  تالیـصحت  تفر ،  هیگ )) هرت   )) ياسیلک ناتـسبد  هب  کچوک ،  نانر  درکیم .  نیمات  ار  رادـغاد  ردام  و 

الکین  )) یبهذم هسردـم  دراو  ینید  مولع  نتفرگارف  يارب  یگلاس  رد 15  تسناوت  هک  داد ،  ناشن  يراشرـس  دادعتـسا  شوه و  نانچ  دوخ 
هب یلاـع  تالیـصحت  همادا  يارب  و  تشاذگرـس ،  تـشپ  یبوـخ  هـب  ار  هسردـم  نـیا  هلاـسراهچ  هرود  يو  ددرگ .  سیراـپ  هنودراـش )) ود 
نآ یلصا  زکرم  رد  راک  نیا  اما  تخومآ ،  هفسلف  لوا  لاس  رد  تسخن  تسیابیم  هدکشناد  نیا  رد  دش .  دراو  سیپلوس )) نس   )) هدکشناد

مهدـفه نرق  هب  قلعتم  مراهچ )) يرناه   )) لوا رـسمه  ولاوود )) تیرگرام   )) يابیز هناخ  رد  هفـسلف  ياهـسالک  هکلب  تفرگیمن ،  تروص 
ار دوخ  تاقوا  رتشیب  نانر  هک  تشاد ،  رارق  یئافص  اب  ابیز و  غاب  هدکشناد  نیا  هطوحم  رد  دشیم .  لیکشت  سیراپ  هموح  یقالیی  هطقن  رد 
هب تخادرپیم و  هعلاطم  هب  دوش ،  هتـسخ  هک  نیا  نودـب  تسـشنیم و  یگنـس  تکمین  يور  اهنابایخ  زا  یکی  رد  دـینارذگیم ،  اـجنآ  رد 
هب دایز  راکتـشپ  اب  و  دینارذگ ،  یبوخ  هب  مه  ار  هدکـشناد  نیا  هلاس  هس  هرود  نانر  تفر .  ورف  هشیدنا  رکف و  هب  ناشخرد ،  ياهدنیآ  دیما 
 ، ربتکا 1845 رد 16  يو  یقالخا ،  تخس  تاررقم  رطاخ  هب  اما  دش ،  طلـسم  یبرع  ینایرـس و  یناربع و  اهنابز  دعاوق  یهلا و  مولع  ینابم 

وگتفگ ترشاعم و  رثا  رد  هک  درک ،  ادیپ  یتسود  نانر ))  )) اهزور نآ  رد  یلو  تخادرپ .  يریبد  لغـش  هب  تفگ و  كرت  ار  هدکـشناد  نآ 
(( ولترب نلـسرام   ، )) دوب رتکچوک )) نانر   )) زا لاس  راهچ  هک  تسود  نیا  مان  تشگ .  رادیدپ  شیگدنز  رد  يدیدج  يرکف  لوحت  وا ،  اب 
ود نیا  تشگ .  بوسحم  دوخ  رصع  رد  یمیش )) ملع   )) ناشخرد ناگراتس  زا  یکی  هک  دیـشکن  یلوط  و  دوب ،  مولع  يوجـشناد  هک  دوب ، 
(( ولترب  )) تفرعم ملع و  رد  اما  درکیم ،  يربارب  نانر ))  )) اـب قـالخا  شوه و  رد  ولترب ))  ، )) دـندرک كرد  ار  رگیدـمه  بوخ  تسود ، 
ود نیا  تشگ .  بوسحم  دوخ  رصع  رد  یمیش )) ملع   )) ناشخرد ناگراتس  زا  یکی  هک  دیـشکن  یلوط  و  دوب ،  مولع  يوجـشناد  هک  دوب ، 
(( ولترب  )) تفرعم ملع و  رد  اما  درکیم ،  يربارب  نانر ))  )) اـب قـالخا  شوه و  رد  ولترب ))  ، )) دـندرک كرد  ار  رگیدـمه  بوخ  تسود ، 

تاـیبدا رد  ار  دوخ  يارتکد  لاس 1752  هب  هک  یلاح  نیع  رد  نانر ))  )) تهج نیدـب  دـیدرگیم ،  بوسحم  نانر  لـمکم  تشاد و  يرترب 
 . دش رشتنم  لاس 1859  رد  نانر ))  )) ملق هب  یباتک  ملع )) هدـنیآ   )) ناونع تحت  هک  دـش ،  عقاو  ولترب ))  )) راکفا ریثات  تحت  نانچ  تفرگ ، 
 ، یبرجت قیاقح  ساسا  رب  ياهفسلف  داجیا  يارب  دوب  یششوک  کی  یملع و  تاعلاطم  يارب  همدقم  کی  یعامتجا ،  قیقحت  کی  باتک  نیا 

یمیمـص و نانچ  مه  نانر ))  )) اب رمع  رخآ  ات  ولترب ))  )) یتسود هکنانچ  یعامتجا ،  لئاسم  لح  رد  یملع  ياهـشزرا  هب  نتفاـی  تسد  يارب 
نیا رد  درک ،  ایلاتیا ))  )) هب يرفـس  ياهلاس 1849 و 1850  رد  نانر  دـنام .  یقاب  یتحاران  تموصخ و  هنوگچیه  نودـب  سدـقم  نامیپ  رب 
دعب لاس  ود  ار  دوخ  باتک  نیلوا  تسناوت  هک  درک ،  هدیجنس  هتخپ و  ار  وا  راکفا  نانچ  و  تشگ ،  رادیدپ  وا  رد  یئابیز  رنه و  هب  قوذرفس 

(( یلنرک  )) اب نانر  لاس 1854  رد  دروآ .  تسدب  دوخ  راک  رد  یبوخ  تفرـشیپ  دناسرب و  پاچ  هب  سور )) وآ -  )) مان هب  ترفاسم ،  نیا  زا 
اب نانآ و  اب  تشگزاب ،  ناتسهل  زا  تب )) يرناه   )) وا رهاوخ  هک  مه  هاگ  نآ  و  درک ،  جاودزا  يدنله  شاقن  رفـش )) يرآ  (( )) رهاوخ رتخد 
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هلجم رد  نانر ،  دندادیم .  همادا  ار  یبوخ  یگدنز  يداع ،  تالکـشم  نتـشاد  نیع  رد  تسویپ ،  دوخ  نادنزرف  هب  دعب  هک  دوخ ،  ریپ  ردام 
یتخـس هب  و  درکیم ،  راـک  یلم )) هناـخباتک   )) یطخ ياـهباتک  هریاد  رد  زین  و  تشونیم ،  هلاـقم  شـشوک )) هماـنزور   )) و ناـهج )) ود  ))

مولع ناتسگنهرف  یسرک  داتسا  سنارف )) دانرب  درولک   )) لاس 1857 هب  هک  نیا  ات  دیامن ،  نیمات  ار  دوخ  هلئاع  نیگنـس  جراخم  تسناوتیم 
اب هک  دوب ،  یـسک  اهنت  وتیتسنا ))  )) رد تیوضع  و  یماس )) ياهنابز  یمومع  خـیرات   )) باتک نتـشون  لیلد  هب  ناـنر  و  تشذـگرد ،  هسنارف 
هک یملظ  ناربج  رطاخ  هب  مه  تلود  دش و  باصتنا  نیا  عنام  نانر ))  )) یبهذم دئاقع  اما  دش .  راد  هدهع  ار  یسرک  نآ  لاغتشا  یگتـسیاش 
هب یبسانم  تصرف  نانر  يارب  ترفاسم  نیا  یلو  داتـسرف ،  میدـق  هیقینیف ))  )) هب یملع  ترفاسم  کـی  هب  ار  وا  دـیدرگ ،  دراو  داتـسا  نیا  رب 

تـسناوت هک  دروآ ،  تسد  هب  یبلاطم  اهـسکع و  یناتـساب و  تاعالطا  وا  درک ،  تیوقت  ار  وا  يرو  رنه  حور  رفـس  نیا  اریز  دروآ ،  تسد 
هب هک  هاگ  نآ  و  دوب ،  وا  هارمه  یـشنم  ناونع  هب  مه  تی )) يرناه   )) نانر رهاوخ  هتبلا  دـسیونب .  ار  تیحیـسم )) يدابم   )) باتک لوا  دـلج 
(( ریـضخ  )) یناتـسهوک یحاون  هب  هک  نآ  زا  لبق  دندش و  رامیب  ماش ))  )) بوطرم مرگ و  ياوه  رثا  رد  ود  ره  دـندرک ،  رفـس  نیطـسلف )) ))
اما درپس  كاخ  هب  هقطنم  نآ  ياهلخن  ریز  ار  وا  دسج  داد و  تسد  زا  لاس 1861  ربماتپس  رد  ار  دوخ  نابرهم  راکادف و  رهاوخ  نانر  دنورب 

دروم هک  تخاس ،  رشتنم  لاس 1763  هب  ار  نآ  و  داد ،  ماجنا  ار  حیـسم  یگدنز  باتک  يزیر  حرط  یتح  درک و  لمحت  ار  ثداوح  نیا  يو 
نآ و  دش ،  رتهب  يرادقم  وا  یگدنز  عضو  تشگ ،  نوزفا  نانر ))  )) یگدنسیون ترهش  باتک ،  نیا  راشتنا  اب  دش .  عقاو  ریظن  یب  لابقتـسا 

 ، تسا اهیگدنز  حرـش  نیرتهبذاج  رپ  زا  یکی  هک  یناوج )) یکدوک و  ياهيراگدای   )) ناونع تحت  ار  دوخ  یگدـنز  تارطاخ  يو  هاگ 
زا سپ  تارطاـخ   )) باـتک رد  زج  ار  نآ  ریظن  هک  تفرگ ،  رارق  هسنارف  درم  لابقتـسا  دروم  ناـنچ  نآ  باـتک  نیا  درپـس .  پاـچ  تسد  هب 

ترهـش راگزور  هک  دوبن ،  هدنز  رگید  وا  هدیـشک  جنر  نابرهم و  رهاوخ  تب )) يرناه   )) هک سوسفا  اما  تشاد ،  غارـس  ناوتیمن  گرم ))
ناهج زا  مشچ  سیراپ ))  )) رد لاس 1892  ربتکا  رد  مه  نانر  دنک ،  هدـهاشم  ار  ردارب  یگدـنز  یبسن  هافر  اب  هارمه  یملع  تمظع  ماقم و 

هب مکحم  داـقتعا  نمـض  يو  هک ،  تسا  نیا  هدرک  حرطم  یبهذـم  گرزب  فوـسلیف  کـی  ناوـنع  هب  ار  ناـنر  تسنرا  هچنآ  اـما  تسبورف . 
راوتسا ینابم  هب  هتسناد ،  رگید  ساسا  یب  روما  و  حیسم )) تیهولا  ثیلثت و   )) زا هتـساریپ  ار  لیجنا  تاروت و  بهذم و  حور  ملع ،  تقیقح 

دوجو هک  نیا  زج  یلاعتیراب ،  تاذ  زا  دیوگیم :  تسا و  تیحیسم  دوهی و  نید  هرابرد  وا  تاقیقحت  هدمع  تمـسق  و  هتـشاد ،  هدیقع  نید 
ار هچ  ره  يزور  تسا  نکمم  دیوگیم :  نانر  نینچ  مه  ص 563 ? .  ناشخرد ،  هرهچ   333 تفگ - .  نخس  دیابن  مینک ،  قیدصت  ار  وا 

زین و  دورب ،  نایم  زا  تسا  تایح  ياهتمعن  نیرتهب  رتشخبتذـل و  نم  دزن  هک  ار  هچ  ره  و  دوش ،  هدیـشاپ  مه  زا  دوباـن و  مرادیم ،  تسود 
هکلب دوش ،  وحم  اـی  یـشالتم  نید  هب  هقـالع  هک  تسا ،  لاـحم  یلو  ددرگ ،  هدوهیب  رنه  شناد و  لـقع و  ندرب  راـکب  يدازآ  تسا  نکمم 

رب ینعی  دوب .  دـهاوخ  تیدام  نـالطب  رب  قطاـن  یهاوگ  قداـص و  يدـهاش  نم  دوجو  روشک  رد  و  دـنام ،  دـهاوخ  یقاـب  هشیمه  هراومه و 
 . - دزاس دیقم  دودحم و  یکاخ  یگدـنز  تسپ  يانگنت  رد  ار  یناسنا  یلاع  رکف  ینعی  یهلا ،  تبهوم  نیا  دـهاوخیم  هک  یکلـسم  نالطب 

ياهگنج هلیـسوب  مالـسا ،  ياملع  ینف  یملع و  ياهباتک  راثآ و  دیوگیم :  زاب  نانر  ص 111 ? .  ج 4 ،  نیرـشعلا ،  نرقلا  فراعملا  ةرئاد 
لماوع نیا  همه  و  دـش ،  ادـیپ  طابترا  سلدـنا ))  )) هار زا  اـپورا  برع و  نیب  زین  یبیلـص  ياـهگنج  زا  شیپ  و  تفر ،  اـپورا  هب  یبیلـص )) ))

یملع تضهن  ملع و  راشتنا  و  درک ،  یئامنهار  دوب ،  ناناملسم  دادعتسا  هجیتن  هک  یملع ،  ریذپانانف  ياهجنگ  هب  ار  هدنامرد  ریقف و  ياپورا 
 : زا تسا  ترابع  مه  نانر ))  )) رگید ياهباتک  ص 37 ? .  ج 3 ،  لماکت ،  هار  دیناسر - .  ینونک  ندمت  هب  ار  هراق  نیا  اپورا ،  رـسارس  رد 

ص 611? .  مالعا ،  نیعم ،  گنهرف  تاروت - . ))  )) زا باتک  هس  همجرت  و  لیئارسا ،  ینب  تلم  خیرات  نایدا ،  خیرات 

هایسملق مساقلاوبا  داتسا  - 7

 . دوشگ ناهج  هب  هدـید  دـندوب ،  نامرک  نکاس  هک  يدزی  هداوناـخ  کـی  رد  یـسمش ،  يرجه  لاس 1299  هام  دنفـسا  مود  زور  مساقلاوبا 
رایسب یگدنز  دندوب و  رادروخرب  یبوخ  یبهذم  گنهرف  کی  زا  مساقلاوبا ،  هداوناخ  دوب .  راد  هناخ  شردام  تشاد و  دازآ  لغـش  شردپ 
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ناتـسلگ میرک و  نآرق  نارهت ،  ياههناخ  بتکم  زا  یکی  رد  درک و  زاغآ  ار  دوخ  تالیـصحت  یگلاس  جنپ  زا  مساقلاوبا  دنتـشاد .  ياهداس 
هیبنت تشونیم ،  يزیچ  پچ ،  تسد  اب  هک  يزومآ  شناد  ره  نامز  نآ  رد  تفر .  ناتسبد  هب  یگلاس  تفه  نس  رد  تفرگ .  ارف  ار  يدعس 
بوخ نیملعم  تالاوس  هب  تشاد و  هک  يراشرـس  شوه  رطاـخ  هب  دوب ،  تسد  پچ  هک  مساـقلاوبا  اـما  دـندزیم ،  کـتک  ار  وا  دـشیم و 

تایعرـش طـخ و  هتکید ،  ءایـشالا ،  ملع  یـسراف ،  هسدـنه ،  باـسح ،  یبرع ،  نآرق ،  ناتـسبد ،  رد  يو  دـشیمن .  هیبـنت  دادیم ،  خـساپ 
 ، تایبدا ناتسریبد  رد  تفر و  ناتـسریبد  هب  سپـس  دیناسر .  نایاپ  هب  ار  یئادتبا  هرود  یگلاس  هدزیـس  رد  تخومآ و  ار  ینید )) تامیلعت  ))

لاس رد  تشونیم .  زین  یتالاقم  دورسیم و  مه  رعـش  دوخ ،  تالیـصحت  رانک  رد  وا  تفرگ .  ارف  یمیـش  هسنارف و  نابز  کیزیف ،  خیرات ، 
ار ارـسشناد  هرود  لاس ،  ود  زا  سپ  دـیدرگ و  ناـمرک  یتامدـقم  يارـسشناد  دراو  ناتـسریبد ،  لوا  لکیـس  كردـم  نتفرگ  زا  سپ   1316
رد تسناوت ،  شیوخ  دادعتسا  هب  هجوت  اب  يو  دیدرگ .  نارهت  یلاع  يارسشناد  دراو  لاس 1318  رد  دوب  زاتمم  درگاش  نوچ  درک و  يرپس 
اب نامزمه  تخادرپ و  سیردت  هب  تفر و  دزی  رهـش  هب  سناسیل  ذخا  زا  سپ  يو  دیامن .  تفایرد  ار  یمیـش  کیزیف و  سناسیل  لاس 1322 

تیبرت يارب  دعب  لاس  ود  تخادرپ .  سیردـت  هب  نمهب  ناتسریبد 15  رد  تفر و  نارهت  هب  لاـس 1335  رد  وا  درک .  جاودزا  شیومع  رتخد 
هجرد ذخا  اب  لاـس 1342  رد  ینعی  لاـس  هس  زا  سپ  دـیدرگ و  مازعا  سیراـپ  هـب  نارهت ،  هاگـشناد  فرط  زا  یمتا ،  زکرم  یناـسنا  يورین 

لاس ات  دـش و  تمدـخ  لوغـشم  یـشهوژپ  وضع  ناونع  هب  نارهت ،  هاگـشناد  یمتا  زکرم  رد  تشگزاـب و  ناریا  هب  کـیزیف ،  مولع  يارتکد 
ببـس هب  یلو  مناـمب ،  هسنارف  رد  هاـم  شـش  نم  دوـب  رارق  دـیوگیم :  وا  تشاد .  لاغتـشا  زکرم  نیمه  رد  دـیدرگ ،  هتـسشنزاب  هـک   1364

کیزیف مولع  يارتکد  نتفرگ  يارب  لاس  هس  تدم  ات  تهج  نیدـب  دـندش و  لاحـشوخ  یلیخ  اهنآ  مدرک ،  اجنآ  رد  هک  ینالوط  تاقیقحت 
يدایز قوقح  داهنـشیپ  رطاخ  نیدـب  مدرگرب ،  ناریا  هب  نم  تساوخیمن  هسنارف  یمتا  زکرم  یلیـصحت  هرود  نیا  نایاپ  رد  مدوب ،  اجنآ  رد 

دوخ روشک  راکهدب  نویدم و  نم  اریز  مدرگرب ،  دوخ  روشک  هب  یتسیاب  متـسه و  یناریا  متفگ :  نم  اما  منامب ،  اجنآ  رد  ات  دـندرک  نم  هب 
هنیمز رد  وا  تشاد .  يراکمه  هاگشناد  اب  یمتا ،  زکرم  یشزومآ  رواشم  ناونع  هب  یگتسشنزاب ،  زا  سپ  هایسملق ،  مساقلاوبا  رتکد  متسه . 

دومنیم و شالت  دوب  وربور  اهنآ  اب  ناریا  روشک  هک  یتالوهجم  نتفای  يارب  درکیم و  راک  سناسیل  قوف  هرود  نایوجـشناد  اـب  یـشهوژپ ، 
 ، تابوبح ياـچ ،  ناـهایگ ،  گرب  یئاذـغ ،  داوم  ناراـب ،  بآ  اوه ،  رد  هتیویتکاویدار  نازیم  نییعت  يارب  درکیم ،  يراـی  ار  نایوجـشناد 

فیلات نیودـت و  رد  هایـسملق  رتکد  دروآ .  لمع  هب  ياهدرتسگ  ياـهتیلاعف  شنایوجـشناد ،  اـب  هارمه  یندـعم  ياـهبآ  جـنرب و  مدـنگ ، 
يژرنا ناـمزاس  نارهت و  هاگـشناد  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  اـب  هنیمز  نیا  رد  تشاد و  يداـیز  شـالت  زین  تاـقیقحت  یملع و  ياـهباتک 
باختنا ار  یملعم  لغش  اددجم  موش ،  ناوجون  مه  زاب  رگا   : )) تفگیم هک  تشاد ،  تسود  يردق  هب  ار  یملعم  وا  درک .  يراکمه  یمتا 
شـشوک شالت و  یعـس و  هیاس  رد  تیقفوم   : )) هک تسا  نیا  نآ  دراد و  ناـناوج  هب  شرافـس  کـی  گرزب ،  داتـسا  نیا  درک )) .  مهاوخ 

نم دناهدوب ؟  قفوم  همه  نیا  تسا ،  راوتـسا  يژولونکت  هیاپ  رب  هک  زورما ،  ناهج  رد  نپاژ  ناملآ و  ارچ  دننیبب ،  ناناوج  دیآیم .  تسدـب 
مه ام  ناناوج  دـنوریمن .  لزنم  هب  دوشن  مامت  ناشراک  ات  تسا ،  شـشوک  شـالت و  مدرم  یگدـنز  رـساترس  اـجنآ ،  رد  ماهدوب ،  نپاژ  رد 

دنربب الاب  ار  هعماج  یملع  حطس  دنیامن و  تمدخ  مدرم  هب  هک  دشاب ،  نیا  ناشفده  دننک و  ششوک  یقطنم  حیحـص و  هار  رد  هراومه  دیاب 
(( . تسا نیریـش  دـشاب ،  هیاـپ  نیا  رب  هک  یی  یگدـنز  نم ،  رظن  رد  ماهدرک و  عاـمتجا  هب  تمدـخ  فقو  ار  دوخ  یگدـنز ،  لوط  رد  نم  . 
دوخ شـالت  رپ  راـک  قیقحت و  لیـصحت و  مظنم  هماـنرب  یکدوک و  راـگزور  راـتفر  هراـبرد  دراد ،  لاـس  نونکا 75  مه  هک  هایـسملق  رتـکد 

زا دعب   2 تعاس 5 /  میدیباوخیم و  بش   10 تعاس 5 /  الومعم  متشاد ،  تداع  يزیخ  رحس  هب  مدوب و  زیخ  رحـس  یگچب  زا   : )) دیوگیم
روط هب  دراد .  همادا  همانرب  نیا  مه  زونه  مدشیم و  راک  لوغـشم  دعب  مدـناوخیم و  بش  زامن  ادـتبا  مدـشیم ،  رادـیب  باوخ  زا  بش  همین 

سرد هک  يریبد  ملعم و  ره  منکیم .  فیلات  قیقحت و  هعلاطم و  فرص  ار  تاقوا  هیقب  مباوخیمن و  تعاس  زا 4  تشیب  زور  هنابش  رد  یلک 
 . دننکیم لابقتـسا  وا  زا  نازومآشناد  دیامن ،  لقتنم  نازومآشناد  هب  ار  سرد  بوخ  دناوتب  دشاب و  دنمقالع  هدیمهف و  بوخ  شدوخ  ار 
 ، یمظن یب  یهاگآ ،  ان  دـباییمن ،  ناماس  تقو  چـیه  اهراک  جرم  جره و  رد  دـنهدب ،  مظن  دوخ  ياهراک  هب  دـننک ،  تداع  دـیاب  ناناوج 
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 . دنیامن هلباقم  یفنم  تاکن  نیا  اب  ات  دننک ،  ششوک  دیاب  ناناوج  دنتـسه و  هعماج  کی  دوکر  رثوم  لماوع  یبلطهدایز ،  یـشوک و  لهاک 
-4 ملع .  گـنهرف  یلکرب 3 - کـیناکم  - 2 ناروشناد .  یملع  همانیگدـنز  - 1 زا :  دـنترابع  داتـسا  یملع  ياهباتک  راـثآ و  زا  يدادـعت  (( 
 . کیزیف یضایر  مراهچ  لاس  کیناکم  - 7 ملعم .  تیبرت  زکرم  لوا  لاس  کیزیف  ون 6 - هشیدنا  گنهرف  - 5 ياهتسه .  ياهروتکار  ینابم 
 . تسیز طیحم  یکیژولویدار  تظفاح  - 10 نارهت .  ياوه  یعیبط  هتیویتکا  ویدار  يریگهزادـنا  - 9 دلج .  يرظن 6  ياههرود  کیزیف  - 8

لاس 1373? .  هام  نیدرورف  هرامش 1 ،  یملع ،  ناهیک  دشرا - .  یسانشراک  یسانشراک و  ياههرود  يارب  یسرد  ددعتم  تالاقم  - 11

یهوک زوریف  يریما  - 8

هب نارهت  يرتمولیک  رد 140  هوکزوریف  عباوت  زا  دابآ ،  حرف  هدـکهد  رد  یـسمش ،  يرجه  لاس 1288  رد  یهوک  زوریف  يریما  میرک  دـیس 
زا شردپ ،  قافتا  هب  یگلاس  تفه  نس  رد  مریک  دیس  دوب .  فورعم  هللا )) دبع  ریما   )) هب یلق ، )) یفطصم  دیـس   )) مان هب  شردپ  دمآ .  ایند 
هک سوریـس ))  )) هسردـم زا  ار  دوـخ  تالیـصحت  وا  تفرگ .  رارق  دوـخ  ردـپ  نز  یتسرپرـس  تـحت  دـمآ و  نارهت  هـب  داـبآ  حرف  هدـکهد 
هب دش و  رامیب  تخـس  شردپ  هک  دوب ،  هتـشذگن  نارهت  رد  وا  تماقا  زا  هام  دنچ  زونه  درک .  زاغآ  دوب ،  شلزنم  هب  هسردـم  نیرتکیدزن 

ناهج زا  هدید  یناوج  نس  رد  وا  دشن و  عقاو  دیفم  اههجلاعم  دادن و  تلهم  ار  يو  لجا  هک  دیـشکن  یلوط  دیدرگ و  راتفرگ  هبـصح  ضرم 
رد ار  وا  هسردـم ،  هناـخ و  زا  ینارگن  بارطـضا و  یئاـهنت و  تبرغ و  هک  یلاـح  رد  تشاذـگ .  بیرغ  اـهنت و  ار  دـنزرف  نیا  تـسب و  ورف 

دیشوکیم و وا  تیبرت  رد  نسحا  وحن  هب  يردامان  اما  درکیم .  یگدنز  نارهت  رد  دوخ  يردامان  رانک  رد  دوب ،  هداد  رارق  يدیدش  يانگنت 
زا میرک  دیـس  تفرگ .  رارق  یبوخ  اتبـسن  طیارـش  رد  لاسدرخ  كدوک  نیا  درک و  زاغآ  ار  راکمه  شیردامان  اـب  زین  وا  رداـم  دـعب  یتدـم 

يراعشا هتخیرگ  هتسج و  تروص  هب  رابکی ،  تقو  دنچ  ره  دومن  راکشآ  ار  دوخ  یبدا  قوذ  یئادتبا ،  تالیصحت  یکدوک و  نارود  نامه 
رد تکلمم ،  عاضوا  هب  تبـسن  مدرم  فطاوع  ندـش  ینارحب  ماـگنه  تنطلـس و  رییغت  ياـغوغ  رد  وا ،  یـسایس  لزغ  تیولوا  دورـسیم  ار 

 - - دنچ ات  ناماس  ورس  یب  نهک ،  کلم  نیا  رخآ  دوب :  ریز  تروص  هب  نآ  تیب  نیلوا  هک  دیدرگ  رـشتنم  جرد و  ابـص )) میـسن   )) همانزور
لزغ نیمود  تفرگ .  رارق  لابقتـسا  دروم  رایـسب  دوب ،  نامز  نآ  مدرم  عبط  باب  هک  لزغ  نیا  دـنچ ؟  اـت  ناریا  روشک  رجف ،  باـقعا  تسد 
دروم رایـسب  ار  وا  درک ،  ناغمرا  هلجم  رد  ار  شدرگاش  لزغ  هسردـم ،  تایبدا  داتـسا  هک  یماگنه  دیـسر .  پاـچ  هب  ناـغمرا  هلجم  رد  يو 

ياهتدـعاسم اـهقیوشت و  نیا  هک  دومنیم ،  یهارمه  کـمک و  ار  شدرگاـش  یبدا ،  هنیمز  رد  دـعب  هب  نآ  زاو  داد  رارق  نیـسحت  قیوشت و 
 ، دمآ رد  تلود  تمدخ  هب  یسمش ،  يرجه  لاس 1308  رد  يریما  میرک  دیس  دیدرگ .  يریما  ناشخرد  هدنیآ  مهم  للع  زا  یکی  داتـسا ، 

لوغشم كالما  دانسا و  تبث  هرادا  رد  یسمش ،  لاس 1311  رد  هرخالاب  دیدرگ و  تمدخ  رظتنم  لاس  ود  قوفام  روتـسد  زا  درمت  رثا  رب  اما 
ياهتـساخرب تسـشن و  يرادا و  تاقیوشت  رمع  کـی  دـهد و  قفو  يرادا  طـباوض  اـب  ار  دوخ  تسناوتیمن  هجو  چـیه  هب  وا  دـش .  راـک  هب 

يرجه لاس 1314  ات  يو  دوبن .  لـمحت  لـباق  الـصا  شیارب  يرارکت ،  نیعم و  راـک  کـی  هب  اـهزور  ندـینارذگ  یتافیرـشت و  يراـبجا و 
ناناد یقیسوم  ءارعش ،  هرگنک  هک  دوب  لاس  نیمه  رد  دینارذگیم و  نادنمرنه  ءابدا و  ءارعش ،  اب  تبحاصم  رد  ار  شتاقوا  رتشیب  یسمش ، 
نیلوا يریما  تشاد ،  ياهمانرب  هرگنک  ای  دمآیم و  نارهت  هب  يدنمـشناد  بیدا و  هاگ  ره  دـیدرگ و  لیکـشت  ناگدـنناوخ  ناگدـنزاون و  ، 

لاس رد  تفای و  ار  دوخ  هاوخلد  داتـسا  هرخالاب  يریما  تفاتـشیم .  اـهنآ  اـب  تبحاـصم  رادـید و  هب  تفریم و  شغارـس  هب  هک  دوب  یـسک 
ماـقم یلاـع  داتـسا  نیا  رـضحم  زا  دـیدرگ و  انـشآ  دوب ،  ناردـنزام  روـجک ))  )) لـها هک  یبنلادـبع )) خیـش   )) اـب یـسمش ،  يرجه   1314
هتفیش نانچ  نآ  يریما  تفرگ .  ارف  یلاع  حطس  رد  ار  لوصا  هقف و  تمکح ، ،  مالک ،  قطنم ،  تایبدا ،  لیبق ،  زا  مولع  فلتخم  ياههتشر 
خیـش داتـسا  تشذـگرد  زا  سپ  تشگ .  نیـشنمه  هارمه و  وا  اـب  داتـسا ،  رمع  تاـظحل  نیرخآ  اـت  هک  دوب  هتفرگ  رارق  شداتـسا  هتفیرف  و 

یئانـشآ ببـس  لاعتم  دنوادخ  فطل  هک  دیـشکن  یلوط  دوب .  خیـش  اب  زارطمه  يرگید  داتـسا  لابند  هب  هراوآ  ردب و  رد  يریما  یبنلادـبع ، 
رد نونف  مولع و  لیمکت  رد  تسناوت  وا  دـیدرگ و  دـشرلا )) ءوض   )) هب روهـشم  بقلم و  یناشاک )) دـهتجم  نیـسح  دیـس   )) داتـسا اب  يریما 
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تبث هرادا  تمدـخ  زا  يرانید  تفاـیرد  نودـب  یـسمش ،  يرجه  لاس 1319  رد  يریما  دـیامن .  هدافتـسا  شرـضحم  زا  فلتخم  ياههتـشر 
اب يریما  یئانشآ  دوب ،  هدرک  بسک  هک  يدوس  اهنت  یتلود  تمدخ  ینالوط  تدم  نیا  رد  تفر .  هناخ  هب  هرادا  زا  هرـسکی  تفرگ و  هرانک 

یلقع يرکف و  ریاخذ  یبدا و  یملع و  ياههرهب  نانآ  اب  تبحاصم  ینیـشنمه و  زا  هک  دوب  نارهت  ملاع  لضاف و  نارادرتفد  رـس  زا  دنج  ینت 
 . تسج اههرهب  نانآ  تالامک  لئاضف و  مولع و  هدرتسگ  هرفس  زا  دیسر و  يدایز  نادنمشناد  ءاملع و  تمدخ  يریما  دوب .  هدرک  لیـصحت 

تمکح و ناگرزب  غباون و  زا  هک  یناـیتشآ )) يدـهم  ازریم   )) و ینباـکنت )) رهاـط  ازریم   )) ینعی دوخ  رـصاعم  فوسلیف  ود  هب  ناـیم  نیا  رد 
رد رتـشیب  وا  تاـیلزغ  دوب و  دوـخ  هرود  يارگ  نورد  نایرـس  لزغ  زا  یهوـک  زوریف  يریما  داتـسا  تشاد .  یناوارف  تدارا  دـندوب ،  هفـسلف 
هب تبـسن  يریپ ،  مایا  زا  نم  تیاکـش  لیالد  زا  یکی  دیوگیم :  وا  تسا .  هدـش  هدورـس  يروجنر  يدـنمدرد و  يریپ و  نارود  ياههنیمز 

روص تالیخت و  تسا .  هدوب  رمع  رخاوا  رد  تایلزغ  ندورـس  نامز  شرگید  لیلد  دـشابیم و  مدوخ  سردوز  يریپ  تایح ،  رهاظم  ریاـس 
 ، وا یگریچ  فارشا و  يریما ،  ریظن  یب  ياهیگتسجرب  زا  یکی  دشابیم .  هنوگ  يدنه  ياهيزادرپنومـضم  رب  ینتبم  رتشیب  يریما ،  ینهذ 

نیا هک  دورـسیم ،  زیگناروش  ياهيونثم  عیدب و  تاعطق  دنمهوکـش و  دئاصق  اویـش ،  تایلزغ  رانک  رد  وا  تسا .  يرعـش  ياهبلاق  رثکا  رب 
زا نیون ،  راعشا  بلاق  رد  مه  یتنس و  راعشا  ورملق  رد  مه  يریما  راعـشا  ياهبلاق  دروخیم .  مشچب  يرعاش  رد  مه ،  رانک  رد  یگژیو  همه 

شادنمشناد لضاف و  رتخد  تمه  هب  هحفص  اب 1124  دلج  ود  رد  يریما  گنسنارگ  ناوید  دوب .  رادروخرب  ياهژیو  يرترب  صاخ و  کبس 
(( ، ریپ نابرد   )) نیوانع تحت  یئاههموظنم  يو ،  ناوید  نایاپ  رد  تسا .  هدـیدرگ  رـشتنم  میظنت و  یهوگ )) زوریف  وناب  ریما   )) رتکد مناـخ 
اهنآ زا  کـیچیه  رد  هـک  هدـش  جرد  و . . .  نـم )) هاـگداز  يا  (( ، )) کـبک (( ، )) یئاتــسور گرم  (( ، )) روامــس (( ، )) ودرگ تـخرد  ))

 ، وحن فرـص ،  لاجر ،  لوصا ،  هقف ،  مـالک ،  قطنم ،  تمکح ،  ياـههنیمز  رد  يو  دوشیمن .  هدـهاشم  هنوگ  اـمعم  تلاـح  یگدـیچیپ و 
نیا رب  هوالع  دشابیم .  دلج  نیدنچ  رب  غلاب  اهنآ  هعومجم  هک  دراد  یناوارف  راعشا  امغی و . . .  رهوگ و  خیرات ،  رعش ،  دقن  تغل ،  یناعم ، 

 ، یسمش يرجه  لاس 1333  رد  هدیدرگ و  لمحتم  ار  یناوارف  تامحز  بئاص )) یلع  دمحم  ازریم  انالوم   )) راثآ رشن  یفرعم و  رد  داتسا  ، 
رد یطوسبم  راتفگشیپ  زین  لاس 1345  رد  دومن و  رـشتنم  مایخ ))  )) هناخباتک قیرط  زا  هحفـص ،  رد 48  ار  یحورـشم  همدقم  راب ،  نیتسخن 

گناب  )) ناونع تحت  يریما  دـئاصق  نیرتروهـشم  زا  یکی  داد .  راـشتنا  یلم  راـثآ  نمجنا  يوس  زا  شیوخ  ياـبیز  طـخ  اـب  هحفـص ،   120
رد شیاهبنارگ ،  راعـشا  ندورـس  رب  هوالع  يریما  داتـسا  تسا .  هدورـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ثعبم  رد  هک  دـشابیم  ریبکت ))

یملاع قطنم  رد  نیب و  کیراب  یمیکح  هاگآ و  یهیقف  وا  دوب .  رظن  بحاص  یملاع  لوصا ،  ملع  رد  تشاد و  یلماک  طلست  مالـسا  خیرات 
هب يزاـت ))  )) زا ار  یمق  ثدـحم  موـمهملا )) سفن   )) باـتک هتـشاگن و  نادنمـشناد  ءاـملع و  راـثآ  رب  يداـیز  یـشاوح  وا  دوـب .  راوـگرزب 

تالاقم ناغمرا ))  )) دننام اههمانهام  دیارج و  رد  يو  تسا .  هدومن  نیودت  زین  ار  هغالبلا  جـهن  بیتاکم  همجرت  هدـینادرگرب و  یـسراف )) ))
بت و رد  لاس  اههد  ینالوط ،  يرامیب  کی  یط  رد  یهوکزوریف  يریما  داتسا  تسا .  هدومن  رـشتنم  هدروآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  يدایز 
رد هکنیا  ات  دروآیمن ،  رب  مد  درکیم و  لمحت  ار  درد  دـناسرن ،  يرازآ  شناکیدزن  نایفارطا و  هب  هکنیا  يارب  تخوسیم و  يرامیب  جـنر 
رپ ناگدنز  لوط  رد  هک  يرکیپ  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدـید  یگلاس  هب 75  یسمش  يرجه  لاس 1363  هامرهم  مهدزون  هبنشجنپ  هبـش  همین 

مالـسلا هیلع  میظعلا  دبع  ترـضح  تبرت  راوج  رهاط و  هداز  ماما  یقرـش  ناویا  رد  ير و  رهـش  رد  تشادـن ،  مارآ  زگره  شـشالت  رپ  راب و 
هداد مه  ارعـشلا )) دیـس   )) بقل وا  هب  هک  گنهرف ،  ملع و  رازگتمدخ  نآ  تشذـگرد  خـیرات  زا  نونکا  دـیمارایب .  اجنآ  رد  دـیدرگ و  نفد 

تبـسانم هب  و  هدیدرگ ،  رازگرب  یلفاحم  مسارم و  روظنم  نیدـب  دناهتـشاد ،  یمارگ  ار  وا  دای  اهراب  تاعوبطم  درذـگیم ،  لاس  هد  هدـش ، 
رازگرب زور  هس  تدـم  هب  رعـش )) بش   )) يرازگرب ینارنخـس و  مسارم  هوکزوریف  رد  بدا  ملع و  تیـصخش  نیا  لاحترا  درگلاـس  نیمهد 

تاعالطا 28 همانزور  هامرهم 1373 ،  تلاسر  همانزور  همان  دای  دنتخادرپ - .  وا  راعـشا  یـسررب  لیلجت و  هب  ياهیاپ  دنلب  نارعاش  دیدرگ و 
ص 18? .  نابآ 1373 ،  ناهیک 2  هامرهم ، 
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وازه ياتسور  لها  تسا  نابرق  دمحم  یئالبرک  شردپ  نان  دمآ  ایندب  ناریا  تلم  نیئاپ  تاقبط  زا  ياهداوناخ  رد  ریبک  ریما  ناخ  یقت  ازریم 
رد اهدعب  ناهارف  اب  وازه  ياتـسور  هب  یکیدزن  تلع  هب  نکیل  دوب  يزرواشک  ادـتبا  شردـپ  لغـش  دوب .  كارا  رهـش  یگنـسرف  ود  رد  عقاو 
راک تفای .  ءاقترا  هناخزپشآ  رظان  هب  اهدـعب  يزپشآ و  تمـس  هب  یتدـم  زا  سپ  دـمآ و  رد  گرزب  ماقم  مئاق  یـسیع  ازریم  نارکون  کـلس 

لافطا اب  مه  یقتازریم  شرسپ  اعبط  دشاب و  هتشاد  رـشن  رـشح و  طابترا و  ماقم  مئاق  نادناخ  اب  هک  درکیم ،  باجیا  نابرق  دمحم  یئالبرک 
 ، دوب رثوم  رایسب  يو  تیبرت  رد  هدمآ  شیپ  تیلوفط  نارود  زا  كدوک ،  نیا  يارب  هک  یصاخ  عضو  نیا  دوب ،  روشحم  ماقم  مئاق  هداوناخ 
ار قلطم  تیرثکا  هشیمه  هک  مورحم ،  تاقبط  راکفا  تاـیحور و  اـب  دوب و  نیئاـپ  مورحم و  تاـقبط  زا  دوخ  یقت  ازریم  فرط  کـی  زا  اریز 
رد تسایس ،  تلم و  تکلمم و  روما  هتشررس  هک  یلحم  والاب  حطس  رد  ياهداوناخ  زا  رگید  يوس  زا  هک  تشاد  ییانـشآ  دهدیم  لیکـشت 

لماوع هجیتن  رد  دـنکیم  ادـیپ  دروخرب  تکلمم  يراج  لئاسم  اـب  زین  یقت  ازریم  هک  دوب  یعیبط  درکیم و  دـمآ  تفر  دوب ،  زکرمتم  اـجنآ 
هافر و تمعن و  زان و  مه  تشاذـگ ،  رثا  وا  رد  ود  ره  هداز ،  فارـشا  کی  یتیبرت  لـماوع  زپشآ و  کـی  هداز و  رکون  کـی  صاـخ  یتیبرت 

سمل یبوخ  هب  ار  تلم  شکتمحز  تاقبط  ياهتیمورحم  تامحز و  جـنر و  درد و  مه  دـیدیم و  کیدزن  زا  ار  زاتمم  تاـقبط  شیاـسآ 
انشآ دنتسه  زایپ  هت  هن  رـس و  هن  هک  یمدرم  رکف  زرط  تیناحور و  هب  مه  تشاد و  رظن  ریز  ار  تکلمم  نارادمدرـس  رکفت  ضرط  مه  هدرک 

زا ییاهبنارگ  دیفم و  رایسب  راثآ  ءاشنم  هجوت و  بلاج  نوجعم  کی  شراشرـس ،  دادعتـسا  شوه و  اب  ریبکریما ،  هصالخ  روط  هب  دیدرگ و 
 . دمآ رد  بآ 
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یکدوک ردص ،  ردیح  دیـس  ینید  ملاع  هناخ  رد  قارع ،  روشک  نیمظاک  رهـش  رد  يدالیم ،  اب 1937  قباـطم  يرمق ،  يرجه  لاسب 1357 
تنب  )) هب اهدعب  رتخد  نیا  دندیمان .  هنمآ ))  )) ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ردام  مان  تبـسانم  هب  هک  دوشگ ،  ناهج  هب  مشچ 

هب تسد  یمیتی  جـنر  اـب  داد و  تسد  زا  ار  ردـپ  هک  دوب ،  هتـشذگن  رتشیب  لاـس  ود  هنمآ ،  یکدوک  راـگزور  زا  تفاـی .  ترهـش  يدـهلا ))
كدوک تیبرت  یتسرپرـس و  وا ،  ردام  زین  دوب و  رتگرزب  هنمآ  زا  لاس  جنپ  هک  ردص ،  رقاب  دـمحم  دیـس  كدوک  ردارب  اما  تشگ ،  نابیرگ 
یگداـس هب  یبهذـم  ياـههداوناخ  اـهزور  نآ  رگید  فرط  زا  دوـب ،  يدادعتـسا  شوـخ  شوـه و  اـب  كرتـخد  هنمآ  دـنتفرگ .  هدـهع  هب  ار 

ار هنمآ  تیبرت  میلعت و  هناخ ،  رد  اهردارب  ردام و  یلاسدرخ  نامه  رد  تهج  نیمه  هب  دنداتسرفیمن ،  یتلود  سرادم  هب  ار  دوخ  ياهرتخد 
رد کیسالک  ياهسرد  نتخومآ  اب  هارمه  سپس  و  تفرگ ،  ارف  بوخ  ار  نتشون  دناوخ و  تسخن  دادعتسا ،  شوخ  هنمآ  دندش .  راد  هدهع 

هعلاطم باتک و  هب  يدایز  هقالع  رتخد  نیا  تخادرپ .  یمالـسا  فراعم  لوصا و  هقف و  قطنم و  وحن و  فرـص و  مولع  نتفرگ  ارف  هب  هناخ ، 
هب ار  باتک  درکیم و  هعلاطم  تفرگیم و  تناما  نارگید  زا  ار  باـتک  مه  تاـقوا  یـضعب  دـیرخیم و  تسناوتیم  ار  یباـتک  ره  تشاد ، 

دوخ ردارب  زا  ریغ  تفرگیم ،  سرد  تسناوتیم  یملاـع  ره  زا  شناد  ملع و  نتخوـمآ  يارب  يدـهلا ،  تنب  دـینادرگیم .  رب  نآ  بحاـص 
(( نوسح ریهز  خیش   )) ياهسرد و  دومنیم ،  تکرش  نوسح )) یلع  ما   )) دنمشناد لضاف و  يوناب  یـسرد  ياههسلج  رد  رقاب ،  دمحم  دیس 

شناد ملع و  تردق  اب  ار  دوخ  دوجو  هنمآ  بیترت ،  نیدب  تفرگیم .  ارف  ار  نآ  درکیم و  عامتسا  هدش ،  طبـض  ياهراون  هلیـسو  هب  مه  ار 
اهرتخد و يرای  هب  دوجو  همه  اب  ناوارف و  روش  اـب  درکیم ،  ساـسحا  دوخ  هعماـج  ربارب  رد  هک  یتیلوئـسم  شـالت و  رپ  حور  اـب  تسارآ و 
یقارع و ریثات  تحت  هک  دوب ،  نیا  اهاج  زا  يرایـسب  یقارع و  ياهنز  اهرتخد و  گرزب  لکـشم  يدهلا ،  تنب  رظنب  تفاتـش .  یقارع  ياهنز 

هجیتن رد  هدـش ،  هناگیب  مالـسا  زاس  ناسنا  گنهرف  اب  هتفرگ ،  رارق  یبرغ  یقرـش و  ياهگنهرف  ریثاـت  تحت  هک  دوب ،  نیا  اـهاج  زا  يرایـسب 
و دـندوب ،  هدـیدرگ  ـالتبم  یقـالخا  يرکف و  یگنهرف و  طاـطحنا  هب  و  هدومن ،  شومارف  ار  شیوـخ  يوـنعم  تیـصخش  یناـسنا و  تلاـصا 

هدش دنمشناد  ناوج  رتخد  هک  وا  روظنم ،  نیا  يارب  دنوش .  دوخ  ینونک  لسن  هدنزاس  لاعف و  رصانع  نتـشیوخ ،  هب  تشگزاب  اب  تسیابیم 
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 ، يدهلا تنب  درک .  عورش  ار  دوخ  یبالقنا  یگنهرف و  تیلاعف  هلحرم  دنچ  رد  تسب و  تمه  رمک  دوب ،  هتخومآ  زین  ار  یمالـسا  فراعم  و 
یـشزومآ ياهـسالک  نارای ،  زا  يدادعت  يراکمه  اب  دوخ  هناخ  رد  یتقو  تهج  نیدب  تشاد ،  يدنمورین  قطنم  باذج و  نایب  مرن ،  نابز 

رایس تروص  هب  یشزومآ  ياهـسالک  نیا  دنتفرگ .  رارق  وا  بلاطم  راکفا و  ریثات  تحت  یبوخ  هب  نانآ  داد ،  لیکـشت  نانز  اهرتخد و  يارب 
 ، دشیم هدوزفا  هدننک  تکرش  نانز  اهرتخد و  هب  هتسویپ  دندرکیم ،  توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  هسلج  ياضعا  زین ،  رگید  ناوناب  و  دمآ ،  رد 

تداد رارق  يرتعیسو  حطس  رد  ار  دوخ  یگنهرف  تیلاعف  ةریاد  يدهلا ،  تنب  هلحرم  نیا  زا  سپ  دنتفاییم .  شرورپ  ياهدنزاس  وت و  لسن  و 
ار نآ  یمالـسا  ياملع  زا  یهورگ  هک  ءاوضالا ))  )) هلجم رد  هلاقم ،  تروصب  ار  دوخ  هبذاج  رپ  هدـنزومآ و  بلاـطم  تفرگ و  تسدـب  ملق 
هب دنمزاین  دنمدرد و  ناوج  لسن  زا  رتشیب  نیبطاخم  اب  تسناوت ،  دوخ  ياههلاقم  هلیـسو  هب  يدهلا  تنیب  تخاس .  رـشتنم  دـندرکیم ،  هرادا 

لاس 1958 رد  دزاس .  انـشآ  یمالـسا  فراعم  دوخ و  تیلوئـسم  اب  دهد و  رارق  ریثات  تحت  ار  نانآ  دـیوگب ،  نخـس  یمالـسا  بان  فراعم 
ناگیار تامدخ  نآ  تاناکما  زا  هداد و  لیکـشت  یمالـسا )) تیعمج  هیریخ  قودنـص   )) یقارع زوسلد  نموم و  دارفا  زا  یهورگ  يدالیم ، 

رد س ))) - ) ارهزلا  )) هنارتخد یلم  ياههسردـم  لیکـشت  اب  نیا ،  رب  هفاـضا  دـندرکیم .  هئارا  نادـنمزاین  هب  یلاـم  ياهتدـعاسم  یناـمرد و 
اهناتـسریبد اههسردـم و  سیـسات  نینچ  مه  دوب و  هدـش  سیـسات  نیمظاک  هلح و  هیناوید ،  هرـصب ،  فجن ،  رد  نآ  ياههبعـش  هک  دادـغب ، 

يزیر همانرب  یتسرپرس و  لاس 1967  زا  هک  دندادیم ،  تروص  يریگمشچ  یمالسا  یگنهرف و  تامدخ  نیمظاک ،  رد  داوجلا ))  )) هنارسپ
رهـش ود  نیا  نیب  ار  هتفه  ياـهزور  راـچان  وا  و  دوب ،  يدـهلا  تنب  هدـهع  هب  نیمظاـک  فجن و  رد  س ))) - ) ارهزلا  )) هنارتخد ياههسردـم 

ار دوخ  ياهرهظ  زا  دعب  يدهلا  تنب  نیا ،  رب  هوالع  دادیم .  ماجنا  ار  دوخ  یتیبرت  یگنهرف و  تیلوئـسم  ناوارف  تمحز  اب  هدرک و  میـسقت 
 . دادیم خساپ  نانآ  یملع  تالکشم  اهلاوس و  هب  و  درکیم ،  سیردت  اهنآ  يارب  دوب ،  هداد  صاصتخا  رتخد  نایوجـشناد  اب  تاقالم  يارب 
نآ رد  درک  ساسحا  يدهلا  تنب  تفرگ ،  رارق  تلود  رایتخا  رد  اههسردـم  دیـسر و  بیوصت  هب  یتلود  شزومآ  نوناق  هک  لاس 1972  رد 
یط تلود  هک  نیا  دوجو  اب  و  درک ،  اهر  ار  دوخ  یگنهرف  ياهراک  تهج  نیدـب  دزاـس ،  یلمع  ار  دوخ  ینید  تلاـسر  دـناوتیمن  طـئارش 

دنوادخ تیاضر  بلج  يارب  سرادم ،  نیا  رد  نونک  ات  نم  روضح  دوجو و  تفگ :  باوج  رد  وا  دـش ،  راتـساوخ  ار  وا  ءاقبا  یمـسر  همان 
اهتمـس نیا  زا  يدهلا  تنب  یتقو  تشاد .  دـهاوخن  ياهدـیاف  مه  نم  دوجو  تسین ،  حرطم  سرادـم  نیا  رد  فدـه  نیا  هک  لاح  ماما  دوب ، 
هـصالخ یتیبرت و  یقالخا ،  یقوقح ،  يداقتعا ،  بلاطم  دوخ  ملق  تردـق  اب  ات  دروآیم  تسدـب  یبساـنم  تصرف  دـنکیم ،  يریگهراـنک 

تنب ياهناتساد  اهباتک و  دیامن .  رشتنم  مومع  حطس  رد  هتشون و  اههوزج  راشتنا  باتک و  تروصب  ناتـساد و  بلاق  رد  ار  یمالـسا  فراعم 
تلیضف - 1 زا :  دنترابع  هدیدرگ ،  پاچ  دیدجت  اهراب  نابز  ود  ره  اب  هدش و  همجرت  مه  یسراف  نابز  هب  هدوب ،  یبرع  نابز  هب  هک  يدهلا ، 

مگ هناخ  - 6 ناتسرامیب .  رد  تاقالم  - 5 یگدنز .  تیعقاو  زا  ثحب  - 4 درم .  کی  نز و  ود  - 3 متسنادیم .  شاک  يا  - 2 تسا .  زوریپ 
هلآ 11- هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـنک  رد  نز  - 10 جح .  رفـس  تارطاخ  - 9 یتوعد .  ینخـس و  - 8 تقیقح .  يوجتـسج  رد  - 7 هدش . 

ماهدرک همجرت  یسراف  نابز  هب  بناجنیا  ار  ریخا  باتک  ناملسم .  نز  تیصخش  - 13 ءاوضالا ))  )) هلجم رد  تالاقم  - 12 راعشا .  هعومجم 
اب وا  هک  تسا ،  نیا  يدـهلا  تنب  هدـش  پاچ  ياهناتـساد  یملق  راثآ  هرابرد  مهم  عوضوم  تسا .  هدـش  پاچ  دـیدجت  راب  هس  نونک  اـت  و  ، 

هنادهتم روضح  تارج و  یبالقنا و  گنهرف  حور  دوخ ،  هنادهعتم  يوتحم و  رپ  راعشا  ندورـس  صوصخ  هب  و  ناور ،  ملق  شالت ،  رپ  حور 
يارب یقارع ،  نانز  صوصخ  هب  اهنز ،  اهرتخد و  يارب  ار  عامتجا  گـنهرف و  هصرع  رد  روضح  تارج و  یبـالقنا و  گـنهرف  حور  دوخ ، 

یگدـنز نادـیم  هب  شیوخ  یناسنا  تشونرـس  نییعت  يارب  نادرم  نوچ  ار  نانآ  و  هدرک ،  داجیا  ینید  دـض  يرامعتـسا و  راـکفا  اـب  هزراـبم 
يداـع یملع و  ياـهودرا  یگنهرف ،  لوـحت  کـی  روـظنم  هب  نآ ،  رـشن  شخپ و  اـهباتک و  نتـشون  اـب  هارمه  يدـهلا  تـنب  تـسا .  هدروآ 

 ، دربیم هـکم  هــب  ار  نز  دودـح 200  ناوراـک  تسرپ  رـس  ناوـنع  هب  لاـس  ره  دـهدیم و  لیکـشت  یقارع ،  ناـنز  يارب  جـح  ياـهناوراک 
يریگمشچ لوحت  رثوم  مادقا  نیا  اب  و  دریگیم ،  هدهع  هب  نانآ  يارب  ار  جح  هدنزاس  هفسلف  ماجنا  کسانم و  ماکحا و  یلمع  ياهـشزومآ 

هدهاشم یبوخ  هب  قارع  تلم  یثعب  یتموکح  دض  بالقنا  تکرح  رد  ار  نآ  شقن  هک  دروآیم ،  دوجوب  نانز  یگنهرف  يرکف و  عضو  رد 
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هب مدرم  یـسایس  تاکرح  هک  مه  يدـالیم  لاـس 1079  رد  هدوب ،  مه  قارع  ریخا  یـسایس  تـالوحت  دـهاش  يدـهلا ،  تنب  هنمآ  مینکیم . 
بجر هام  رد 19  وا  يریگتـسد  هب  یهتنم  تفرگیم و  لکـش  قارع  یثعب  تموکح  هیلع  ردص  رقاب  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  وا  ردارب  يربهر 
يارب تشذـگیم و  فجن  رازاب  زا  نایوگ  ربکا  هللا  ردارب ،  يریگتـسد  زا  سپ  تشاد .  داـیز  تیلاـعف  هنمآ  دـیدرگ ،  يرمق  يرجه   1400

هار هب  تارهاظت  فجن  رد  مدرم  نآ  لابندـب  و  تفر ،  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مرح  هب  تموکح ،  هیلع  مدرم  مشخ  کیرحت  يرگاشفا و 
دیسر مه  قارع  ياهرهش  ریاس  هب  تارهاظت  يریگتسد و  نیا  ربخ  اما  دومن .  دازآ  ار  وا  ردارب  رتشیب  بوشآ  میب  زا  تموکح  هک  دنتخادنا ، 

نآ زا  ینابیتشپ  مالعا  تارهاظت و  مدرم  مه  ناریا  نیرحب و  نانبل و  یتح  و  هوامـس ،  هینامعن ،  دوهف ،  مالـسلا  هیلع  نیمظاـک  دادـغب ،  رد  ، 
دمحم دیـس  هللا  تیآ  ینعی  هزرابم ،  يربهر  نوناک  غارـس  هب  تنوشخ  لامک  اب  تموکح  تهج  نیدـب  دـندروآ ،  لمع  هب  یبالقنا  تکرح 

 ، يرآ دومن .  دادغب  نادنز  هناور  ریگتسد و  ار  نانآ  يرمق  يرجه  لاس 1400  لوالا  يدامج  هبنش 17  حبص  تفر ،  وا  رهاوخ  ردص و  رقاب 
يدازآ يرادنید و  مرج  هب  ار  نانآ  هک  تشذگن ،  رتشیب  زور  هس  زرابم ،  دنمـشناد و  هیقف و  رهاوخ  ردارب و  ود  نیا  ندش  ینادنز  تدـم  زا 

ار نانآ  یسمش  يرجه  نیدرورف 1359  اب 19  قباطم  يرمق  یلوالا 1400  يدامج  متسیب  دنداد و  رارق  اههجنکـش  نیرتدیدش  ریز  یهاوخ 
ياهتیلاعف یگدـنز و  تالکـشم  رطاـخ  هب  یتح  هک  يدـهلا ،  تنب  راـب  رپ  رـسارس  هلاـس  یگدنز 43  بیترت  نیدـب  دـندناسر .  تداهـش  هب 

 ، ص 89 تانموملا ،  ءاسنلا  مـالعا  دـیمرآ - .  كاـخ  هب  فجن  مالـسلا  يداو  رد  دیـسر و  ناـیاپ  هب  تفاـین ،  مه  جاودزا  تصرف  یگنهرف 
هار رد  دوخ  تکرب  رپ  رمع  ياهلاس  رد  صوصخ  هب  یگدنز  لوط  رد  دـهاجم ،  دنمـشناد  يدـهلا  تنب  ناملسم ص 23 ? .  نز  تیصخش 

شالت زور  بش و  دـندوب ،  هتفرگ  رارق  ناگناگیب  ینید  دـض  لذـتبم و  ياهگنهرف  ریثات  تحت  هک  ناملـسم ،  نارتخد  نانز و  ندرک  رادـیب 
یگدـنز روحم  ار  هدـیقع  نید و  همه ،  دـنادرگ و  دراو  مالـسا  زاسناسنا  گنهرف  هزوح  هب  ار  نانآ  ات  دیـشورخیم ،  ریـش  نوچ  درکیم و 

یگدنز و اما  دومن ،  ادـف  ناج  مالـسا  ینارون  ماکحا  يارجا  هب  هدـیقع  نامیا و  هار  رد  مه  وا  دوخ  ماجنا  رـس  هک  نیا  ات  دـنهد .  رارق  دوخ 
ماـن دارفا  زا  يرایـسب  مه  یمالـسا  ناریا  رد  نونک  اـت  زور  نآ  زا  یتح  دروآ و  دوجوب  یلوحت  یمالـسا  ياـهروشک  گـنهرف  رد  وا  گرم 

 . دناهدیمان ناونع  نیدب  ار  یناوارف  ياهناتسریبد  اهناتسبد و  دناهتشاذگ و  يدهلا )) تنب   )) ار دوخ  نارتخد 
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روشک ياههدـکهد  زا  یکی  يرـشب ))  )) رد یحیـسم  ییاتـسور و  هداوناخ  کی  رد  يدالیم ،  هیوناژ 1883  مشـش  رد  ناربج  لـیلخ  ناربج 
اب هارمه  یبدا  قوذ  راشرس و  شوه  اب  لیصحت ،  همادا  نمض  تخومآ و  ار  نتشون  ندناوخ و  یکدوک  زا  وا  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  نانبل 

ناربج لیلخ  ناربج  دزاس .  رشتنم  هتـشاگن و  ار  شکرـس )) ياهناور   )) باتک یگلاس  هدجیه  نس  رد  تسناوت  دوخ  ینافرع  يونعم و  حور 
لها هطبار   )) نمجنا دوب و  یبرع  بدا  تضهن  ناـکرا  نارازگ و  هیاـپ  وزج  دومن و  تماـقا  كرویوین  رد  یتدـم  درک و  اـکیرمآ  هب  يرفس 

زا سپ  تفرگارف .  یبوخ  هب  اجنآ  فورعم  شاقن  زا  ار  نورد  زا  یـشاقن  تشاد و  یترفاسم  سیراپ  هب  نینچ  مه  دندروآ .  دوجوب  ار  ملق ))
تایبدا نابز و  للملا و  نیب  قوقح  يریگارف  هب  دعب  یتدم  اما  تفرگ .  یکشزپ  مولع  نتفرگ  ارف  هب  میمصت  هسنارف ،  اکیرمآ و  زا  تعجارم 

هب روآ )) مایپ   )) باتک داد .  راشتنا  روآ )) مایپ   )) ناونع تحت  ار  دوخ  روهـشم  فورعم و  باتک  هک  دوب  ناـمز  نیمه  رد  تخادرپ و  برع 
رد زیگناتفگـش  يذوفن  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  دیدرگ و  همجرت  نابز  تسیب  زا  شیب  هب  یـسیلگنا  نابز  زا  هک  تفای ،  ترهـش  ياهزادنا 

ریثات تحت  نانچنآ  درک ،  هعلاطم  ار  نآ  دـید و  ار  ربمایپ ))  )) باتک یتقو  برع ،  گرزب  نارعاش  زا  یکی  هدایزیم ))  . )) تفای مدرم  نایم 
هب ار  قرـش  نافرع  يوب  هکنیا  رب  هوالع  باـتک  نیا  درک !  دـهاوخن  شومارف  رمع  رخآ  اـت  ار  نآ  بلاـطم  شدوخ ،  لوق  هب  هک  تفرگ  رارق 

اهدـنپ و يواح  ربمایپ ))  )) باـتک زا  گرب  ره  دـشابیم .  ریظن  مک  دوخ  عون  رد  زین ،  یفـسلف  یبدا و  دـعب  زا  دـناسریم ،  هدـنناوخ  ماـشم 
نیا يراذگمان  تلع  هرابرد  يو  تسا .  اههشیدنا  رگتیاده  یغارچ ،  نوچمه  سانش ،  تقیقح  ياهناسنا  همه  يارب  هک  تسا  یئاهزردنا 

 ، تسا نامسآ  سدقم  ياهباتک  لوزن  یهلا و  ناربمایپ  روهظ  نیمزرـس  نانبل  هک  اجنآ  زا   : )) دیوگیم نینچ  ربمایپ ))  )) ناونع تحت  باتک 
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همجرت هک  تشاد ،  ینالوط  دی  زین ،  یبرع  نابز  هب  رعش  ندورس  رد  ناربج  لیلخ  ناربج  مدومن . )) .  باختنا  ربمایپ )) (( ّ؛ إر باتک  نیا  مان 
 ، تبحم دیراذگب  دیشکن ،  ریجنز  هب  ار  تبحم  اما  دیرادب ،  تسود  ار  رگیدمه   : )) دشابیم ریز  حرـش  هب  برع  رعاش  نیا  راعـشا  زا  یکی 

هاگچیه هک  دیشاب  طاتحم  اما  دنک ،  زیربل  نآ  زا  ار ،  دوخ  یتسود  ماج  سک  ره  ات  امـش ،  سوفن  ياههنارک  نایم  رد  دشاب  یجاوم  يایرد 
دیناوخب دورس  مه  اب  دیروخن .  نان  کی  زا  همه  اما  دیـشخبب ،  شیوخ  تسود  هب  دوخ ،  نان  زا  سک  ره  دیـشونن .  فرظ  کی  زا  یگمه  ، 

هب لد  امش ،  زا  سک  ره  دینک .  ظفح  ار  دوخ  ینورد  یتاذ و  لالقتسا  اما  دیـشاب ،  مرخ  طاشن و  اب  هشیمه  دیزیخرب و  رورـس  يداش و  هب  ، 
 ، دیـشاب هداتـسیا  مه  اب  دنک .  ظفح  ار  اهلد  دناوتیم  هک  تسا  یگدـنز  یمرگ  طقف  اریز  نآ ،  يرادـهگن  يارب  هن  یلو  دراپـسب ،  تسود 

ناتخرد هک  دینیبیمن  ایآ  دناهتفرگ ؟  رارق  مه  زا  ینیعم  هلـصاف  اب  هنوگچ  نامتخاس ،  نوتـس  ود  هک  دینیبیمن  ایآ  کیدزن !  رایـسب  هن  یلو 
ياراد ناربج ،  لیلخ  ناربج  لاس 1373 ? .  هامرهم  مشش ،  لاس  هرامش 7 ،  یملع  ناهیک  دنوریمن - ؟  مه  هیاس  رد  زگره  ورس ،  طولب و 

 : زا دنترابع  ربمایپ ))  )) باتک زا  ریغ  هب  یسیلگنا  نابز  هب  وا  راثآ  هک  دشابیم ،  یبدا  یخیرات و  يرنه ،  ینافرع ،  فلتخم  ياهباتک  راثآ و 
یبرع نابز  هب  ناربج ،  لیلخ  ناربج و  ياهباتک  راثآ و  هچغاب .  هدنرپ و  نیمز و  ههلآ  ناسنا ،  دنزرف  عوی  هذـبر  گیر و  هدـننار ،  نونجم ، 
هدنخ کشا و  - 5 ملعم .  کی  بلاق  رد  - 4 یگدنز .  هار  - 3 اهدیراورم .  اهسورع و  - 2 یقیسوم .  رد  ياهلاسر  - 1 زا :  تسا  ترابع  مه 
پاچ هب  رصم  رد  هک  هتـسکش ،  ياهلاب  - 9 هدـش .  همجرت  مه  یـسراف  نابز  هب  هک  اهنافوط ،  - 8 فئارط .  عیادـب و  - 7 دوبک .  هلعش  - 6 . 

يدازآ و قح ،  تلادـع ،  نید ،  تبحم ،  هراـبرد  يراعـشا  يواـح  هک  راعـشا ،  ناوید  - 10 تسا .  هدـمآ  مه  یـسراف  نابز  هب  و  هدیـسر ، 
نانبل رد  تماقا  یتدـم  زا  سپ  رهام ،  شاقن  اناوت و  رعاش  گرزب ،  بیدا  نیا  تسا .  هدیـسر  پاچ  هب  كرویوین  رد  و  دـشابیم ،  تداعس 

 . تسبورف ناهج  زا  مشچ  كرویوین  رد  يدالیم  لاس 1931  هب  یگلاس  نس 58  هب  ماجنارس  و  دش ،  راگدنام  تشگزاب و  كرویوین  هب  زاب 
دئارج و رد  هتسویپ  وا  یفـسلف  یبدا و  راثآ  اما  ص 192 ? .  ج 17 ،  ادخهد ،  همان  تغل   ، 1373  / 6 هبنشکی 20 /  يرهشمه ،  همانزور  - 
اب تهج  نیمه  هب  و  تسا ،  يدـنلب  حطـس  رد  ناوارف و  یناـسنا  یبدا و  ياهـشزرا  ياراد  دریگیم .  رارق  یـسررب  رـشن و  دروم  تاـعوبطم 

نانچ امه  وا  دای  مان و  هتـشاذگ ،  ياـج  هب  دوخ  زا  دنمـشزرا  رثا  هکنیا 18  رطاخ  هب  درذـگیم ،  وا  تشذـگرد  زا  لاس  هک 64  نیا  دوجو 
 . تسا هدنشخرد  هدنز و 
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يو هداوناخ  دوشگ .  ناهج  هب  هدید  ناهفصا  یبونج  تالحم  زا  یکی  رد  یسمش ،  يرجه  هامید 1278  مهدزیس  زور  ییامه  نیدلا  لالج 
همه و برط ))  )) شردـپ و  امـس ))  )) و اقنع ))  )) شیاهومع ات  امه ))  )) شگرزب ردـپ  زا  دـندوب ،  تیونعم  يوقت و  شناد و  ملع و  لـها  ، 

قیوشت ار  وا  هراوـمه  شرداـم  ردـپ و  درک .  عورـش  ار  ندـناوخ  سرد  یگلاـسراهچ  زا  نیدـلا  لـالج  دـندوب .  تلیـضف  ملع و  لـها  همه 
نیرمت ار  سرد  وا ،  اب  شردام  نیا  رب  هوالع  دومنیم .  رارکت  نیرمت و  ار  سرد  وا ،  اب  شردام  دادیم و  سرد  ار  وا  شردـپ  دـندرکیم . 

هب ار  يزاریـش  ظفاح  ینافرع  تایلزغ  يدعـس و  ناتـسلگ  نوگاـنوگ ،  ياـهاعد  میرک ،  نآرق  سرد  اـم  نیا  رب  هوـالع  دومنیم .  رارکت  و 
یملعم راکزیهرپ و  ییوناب  هناخ ،  بتکم  داتـسا  دنداتـسرف ،  هناخ  بتکم  هب  ار  يو  یتدم  زا  سپ  تخومآیم .  تخومآیم  نیدـلا  لالج 

ریاـس نیدـلا و  لـالج  هب  ار  نآرق  رخآ  عزج  نید و  عورف  لوـصا  داـیز ،  يدـنمقالع  اـب  دوـب و  یجاـب )) ـالم   )) ناوـنع اـب  رهاـم  زوـسلد و 
زا کی  تسج .  اههرهب  يو  رـضحم  زا  رافغلا و  دـبع  ازریم  داتـسا  دزن  هناخ ،  بتکم  نایاپ  زا  دـعب  نیدـلا  لالج  دادیم .  دای  شنادرگاـش 
 ، دیسر یگلاس  هدزیس  نس  هب  هک  یماگنه  دوب .  يو  دیدش  یتسدگنت  رقف و  دومنیم ،  گنت  نیدلا  لالج  رب  ار  یگدنز  هک  یمهم  لئاسم 

یتسدـیهت و اب  وا  تالیـصحت  نارود  اذـل  تشاذـگن ،  یقاب  وا  يارب  يرگید  زیچ  باـتک ،  يدادـعت  زج  داد و  تسد  زا  ار  شناـبرهم  ردـپ 
بالط الومعم  هک  ار  يراجیتسا  تادابع  دوبن .  یعرـش  تاهوجو  لوبق  هب  رـضاح  زگره  همه ،  نیا  اب  نیدـلا  لـالج  دوب . .  ماوت  تضاـیر 

تباتک و هار  زا  ار  دوخ  یگدنز  جراخم  دومنیم و  يرود  اهدمآ  رد  هنوگنیا  لوبق  زا  تفرگیمن و  رارق  يو  شریذپ  دروم  دنتفریذپیم ، 
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ترجا نیدـلا  لـالج  هب  ناـموت  کـی  نتـشون ،  رطـس  رازه  ره  لـباقم  رد  دـندومنیم و  هعجارم  وا  هب  نافاحـص  درکیم .  نیماـت  یطاـطخ 
يرجه لاس 1325  رد  یئامه  نیدلا  لالج  داتـسا  دـینارذگیم .  رقف  یگداس و  لامک  رد  ار  یگدـنز  زیچان ،  دزم  نیمه  اب  وا  دـندادیم و 

شرتگرزب ردارب  اب  هارمه  لاس 1326  رد  تشاد .  هدهع  هب  زین  ار  ناتـسگنهرف  تیوضع  دومن و  تکرـش  ناگدنـسیون  هرگنک  رد  سمش ، 
(( یقارع مساقلا  وبا  خیـش   )) دننام يروهـشم  دیتاسا  رـضحم  زا  تفر و  هیـسدق ))  )) هسردـم رد  سپـس  ناهفـصا و  قیاقح ))  )) هسردـم رد 
زا معا  یمالـسا  مولع  هسردـم  نیا  رد  تماقا  لاس  تسیب  دودـح  اب  تفر و  درواـمین ))  )) یملع هسردـم  هب  لاس 1328  رد  درک .  هدافتـسا 
رد هیلاـع  تالیـصحت  رد  تفرـشیپ  رثا  رب  وا  تفاـی .  تسد  یگرزب  هبترم  ماـقم و  هب  زور ،  لوادـتم  مولع  رد  تفرگ و  ارف  ار  لـقن  یلقع و 
 . دیدرگ دیلقت  عجارم  ءاملع و  زا  داهتجا  تیاور و  هزاجا  هرقف  نیدنچ  ذخا  هب  قفوم  یعرش ،  ماکحا  طابنتـسا  تردق  لوصا و  هقف و  هنیمز 

هاگشناد هیملع و  ياههزوح  دیدج ،  سرادم  رد  دوب ،  هلاس  ود  تسیب  یناوج  هک  یسمش  يرجه  لاس 1300  زا  یئامه  نیدلا  لالج  داتسا 
روسفرپ  ، )) وا نادرگاش  هلمج  زا  دومنیم و  سیردت  هیمراص ))  )) ناتـسریبد مود  هرود  رد  یتدم  درک .  زاغآ  ار  مولع  ياههتـشر  سیردت 

لاس رد  دوب .  بانج )) نیدلا  لامک  رتکد   )) قوقح و هدکـشناد  قباس  سیئر  يریـصن )) دمحم  رتکد   )) تایـضایر و داتـسا  یمطاف )) یقت 
زیربت هب  ار  وا  فراعم  ترازو  دیدرگ .  مادختسا  فراعم  ترازو  رد  هام ،  رد  ناموت  داتشه  قوقح  اب  دمآ و  نارهت  هب  یئامه  داتـسا   1307

رد تفای و  لاقتنا  نارهت  هب  دـعب  لاس  هس  وا  درک .  فیلات  ار  ناریا )) تاـیبدا  خـیرات   )) باـتک داتـسا  هک  دوب  رفـس  نیمه  رد  دومن و  مازعا 
هب ار  یلاع  يارـسشناد  تیلوئـسم  دومنیم ،  تیلاعف  یبدا  نمجنا  رد  درکیمن ،  ءافتکا  سیردت  هب  نونفلاراد  هسردـم  فرـش و  ناتـسریبد 

شرتسگ غیلبت و  رد  ياهزادـنا  هب  یئامه  نیدـلا  لالج  داتـسا  درکیم .  راک  قوقح  هدکـشناد  يراگن  همانزور  سـالک  رد  تشاد ،  هدـهع 
دوب یمالسا  هقف  ءایحا  شفده ،  هکلب  دوبن ،  سیردتلا  قح  تفایرد  لوبق و  هب  رضاح  هقف ،  سیردت  لباقم  رد  هک  دیزرویم  مامتها  مالسا 

رد سیردت  يارب  ار  وا  فلتخم  ياههاگـشناد  اههدکـشناد و  هک  تفرگ  الاب  يردق  هب  وا  یگتـسیاش  تقایل و  داتـسا و  راک  چـیه .  رگید  و 
هب ار  ینازاـتفت )) لوطم  (( ، )) یبدا تاعانـص   )) دـننام یئاهـسرد  اریز  دـندومنیم ،  توعد  ارتـکد  سناـسیل و  قوف  سناـسیل ،  ياـههرود 

نیـسح جاح   )) رتخد یفقث )) يردـص   )) مناخ اـب  داتـسا  یـسمش ،  يرجه  لاـس 1313  رد  درکیم .  سیردـت  هویـش  نیرترثوم  نیرتـهب و 
هرمث تشاد و  تسد  زین  بط  تمکح و  رد  دوب و  شناد  ملع و  لـها  داتـسا  رـسمه  درک .  جاودزا  دوب ،  ناهفـصا  نیمرتحم  زا  هک  یفقث ))

روـضح و انیـس )) نبا   )) میظع هرگنک  رد  لاس 1333  هاـم  تشهبیدرا  رد  یئاـمه  نیدـلا  لـالج  داتـسا  دوب .  رتخد  دـنزرف  هس  جاودزا  نیا 
يو دومن .  حاتتفا  توریب  هاگشناد  رد  ار  یسراف  تایبدا  نابز و  يداتـسا  یـسرک  درک و  توریب  هب  يرفـس  دعب  لاس  تشاد .  لاعف  تکرش 
دوب داـی  سلجم  رد  دوبن .  تواـفت  یب  یبدا ،  لـفاحم  یملع و  ياهتیـصخش  هب  تبـسن  دـشیم و  رـضاح  یبدا  یملع و  عماـجم  رتشیب  رد 

تیلوئسم تشاد و  راکشآ  يروضح  يولوم ))  )) تشادگرزب هرگنک  رد  نینچ  مه  لاس 1334 و  هام  نابآ  مهدزاود  رد  راینمهب )) دمحا  ))
ياـهنابز تاـیبدا و  رد  قیقحت  نمجنا   )) وـضع داتـسا  تفرگ .  هدـهع  هب  ناریا  وـیدار  رد  شناد )) ياـهزرم   )) هماـنرب ینارنخـس  هماـنرب و 

خیرات - 1 درب :  مان  ار  نیوانع  نیا  ناوتیم  هلمج  زا  هک  تشاذـگ  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوارف  اهبنارگ و  تافیلات  راثآ و  وا  دوب .  یجراخ ))
حیحصت - 7 مالسا .  رد  فوصت  - 6 انس .  ناوید  - 5 همان .  يولوم  - 4 یبدا .  تاعانص  تغالب و  نونف  - 3 همان .  یلازغ  - 2 ناریا .  تایبدا 

روتسد هلاسر  - 9 یناشاک . )) دومحم  نیدلاازع   )) فیلات هیانکلا )) حاتفم  ۀیادهلا و  حابـصم   )) حیحـصت - 8 یلازغ . )) كولملا  ۀحیصن  ))
نمـض داتـسا  اههاگـشناد ،  تقو  مامت  نوناـق  حرط  زا  سپ  یـسمش ،  يرجه  لاس 1345  رد  یمالـسا .  مولع  خـیرات  - 10 یـسراف .  نابز 

ریپ و هدنب  هدننک  دازآ  ریرحت - -  ناکلام  هک  تسا  مسر  دومن :  یگتسشنزاب  ياضاقت  دوب ،  هدیدرگ  زاغآ  ریز  تیب  اب  نآ  نتم  هک  ياهمان 
نانچنآ شناد ،  ملع و  زا  ارچ  هک  دروخیم  ترسح  هراومه  وا  هک  یلاح  رد  تفای ،  نایاپ  اههاگشناد  رد  داتـسا  یمـسر  راک  هلیـسو  نیدب 

لاس 1400 ناضمر  هام  مشـش  رد  اناوت ،  رعاـش  گرزب و  دنمـشناد  یئاـمه ،  نیدـلا  لـالج  داتـسا  تسا !  هتفرگن  هرهب  دـیاش ،  دـیاب و  هک 
دیدرگ نفد  ناهفصا  ضرالا )) ناسل   )) هینیسح رد  تسبورف و  ناهج  زا  مشچ  یسمش ،  لاس 1359  هامریت  متشه  اب  قباطم  يرمق ،  يرجه 

يا الا  میهد :  رارق  هعلاطم  دروم  اروشاع ،  نادیهـش  هیثرم  رد  ار  یئامه )) داتـسا   )) ياههدورـس زا  رعـش  دـنچ  تسین  بسانت  یب  اجنیا  رد  . 
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ناگـشوگ رگج  نیتسآ  نوک  ود  رب  قح ،  هب  هدناشف  نیتسار - -  هگنابرق  نادیهـش  باتب  رتکبـس  نادیهـش  مسج  هب  باتفآ - -  لد  دنزورف 
 - - يادخ لوسر  ياههشوگ  رگج  ناشک  مدرم  لاگنچ  هب  هداتف  ناشن - -  تزع  هاگرد  نازیزع  همه  رهطا  يارهز  غاب  لگ   - - همه ربمیپ 

زور هب  ات  نیمز ،  رس  نیا  زا  شورخرپ  نیمز  نامیتی ،  هآ  ز  شوپخرـس - -  نیمز  نادیهـش ،  نوخ  ياپ ز  تسد و  نوخ  جوم  رد  هنـشت  هدز 
ص 325? .  ج 1 ،  رایرهش ،  ات  راهب  زا  رادغاد - .  هلال  رگم ،  دیورن  رامش - - 

يرون نیسح  ازریم  جاح   - 13

رابرپ و یگدنز  هک  تسا ،  هعیـش  هعماج  شالترپ  گرزب و  ناملاع  نیثدحم و  زا  يرون )) ثدحم   )) هب فورعم  یقت  دمحم  دنزرف  نیـسح 
وا تسا .  هتـشون  دوـخ  ملق  هب  ار  شیوـخ  یگدـنز  زا  یـشخب  دوـخ  گرزب ،  ملاـع  نیا  ناتخبـشوخ  تسا .  هتـشاد  یتـکربرپ  هداـعلا  قوـف 
زا شیب  مدـمآ ،  ایند  هب  ناردـنزام  یحاون  ياهاتـسور  زا  اولای ))  )) ياتـسور رد  يرجه ،  لاس 1254  لاوش  هام  مهدـجیه  نم  دـسیونیم : 

ار یگدنز  یمیتی  جـنر  اب  یلاس  دـنچ  مدـش ،  شوغآ  مه  یمیتی  درد  اب  مداد و  تسد  زا  ار  مردـپ  هک  دوب ،  هتـشذگن  مرمع  زا  لاس  تشه 
یگلاس هدزناپ  نس  هب  هک  نآ  زا  لبق  دش و  مبیـصن  دنوادخ  قیفوت  شناد  ملع و  لیـصحت  هار  رد  مدش .  شناد  ملع و  لوغـشم  مدـنارذگ و 

هنازوسلد هناردپ و  ياهیئامنهار  ملع و  زا  متـسج و  تکرـش  یتالحم )) یلع  دمحم  الوم   )) گرزب هیقف  یتیبرت  یـسرد و  هزوح  رد  مسرب ، 
یـسرد هزوح  رد  مدـمآ و  نارهت  هب  هاگ  نآ  مدرک .  اههدافتـسا  بوخ  دوب ،  لوصا  هقف و  ملع  رد  یقیمع  هتـسراو و  دـهاز و  ملاع  هک  وا ، 

رتخد اب  هک  دش ،  ببس  داتسا  اب  يدرگاش  داتسا و  هطبار  مدومن و  تکرش  يدرجورب )) میحرلا  دبع  خیـش  جاح   )) اناوت هیقف  گرزب و  ملاع 
هزوـح رد  و  مـتفرگ ،  شیپ  ار  قارع  روـشک  هار  لاـس 1373  رد  موـش .  دـنمهرهب  وا  شناد  ملع و  نمرخ  زا  مناوـتب  رتـهب  منک و  جاودزا  وا 

مدومن و تکرـش  نیقارع )) خیـش   )) هب فورعم  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  مهم  یـسرد  هزوح  زا  لاس  راـهچ  دودـح  فارـشا  فجن  یملع 
هضوح هب  لاس 1278  رد  زاب  اما  متـشگزاب ،  ناریا  هب  هضوح  نآ  طئارـش  ندوب  دـعاسم  ان  رطاخ  هب  نآ  زا  سپ  مدرب .  يدایز  ياههدافتـسا 

خیش  )) دوخ داتسا  هارمه  هب  مدومن .  تکرش  يراصنا )) یضترم  خیش   )) گرزب داتسا  سرد  سالک  رد  یتدم  و  متـشگرب ،  فارـشا  فجن 
لقن هزاـجا  )) هبتر هب  دوخ  داتـسا  يوـس  زا  مدرب و  رـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیمظاـک  رد  لاـسود  ـالبرک و  رد  از  یتدـم  ینارهت )) نیـسحلادبع 

هب نانچ  مه  متـشگرب و  فارـشا  فجن  هب  جح  کسانم  زا  سپ  و  دش ،  مبیـصن  ادـخ  هناخ  ترایز  لاس 1280  رد  متفای .  تسد  ثیدـح ))
ترضح ترایز  هب  مدمآ و  ناریا  هب  لاس 1284  هب  دومن .  تلحر  لاسر 1281  وا ؛ هک  نیا  ات  متفاییم ،  يروضح  يراصنا )) خیش   )) سرد

رد مداد و  تسد  زا  ار  ینارهت )) نیسحلادبع  خیـش   )) دوخ داتـسا  متـشگرب ،  قارع  هب  هک  لاس 1286 ،  رد  و  متفای ،  قیفوت  ع )  ) اـضر ماـما 
نـسح دـمحم  ازریم   )) گرزب ددـجم  یـسرد  هضوح  رد  تشگزاب ،  رد  و  مدـش ،  هکم  یهار  قارع  زا  زاـب  اـما  مدـش ،  راوگوس  وا  گرم 

اب لاس 1292  رد  هاگ  نآ  دومن ،  ترجه  ارماـس ))  )) هب دوخ  نادرگاـش  هارمه  هب  لاس 1291  رد  داتسا  نآ  هک  مدرک ،  تکرـش  يزاریش ))
سپ میدرک .  ترجاهم  ارماس  هب  يرون )) هللا  لضف  خیش   )) وخ داماد  و  يدابآ )) ناطلس  یلعحتفالوم   )) دوخ رگید  داتـسا  هداوناخ و  ءاضعا 
سپ متفر و  جح  هب  راب  نیمراهچ  يارب  لاس 1299  رد  مدش ،  قفوم  ع )  ) اضر ترـضح  ترایز  جـح و  هب  راب  نیموس  يارب  هلحرم ،  نیا  زا 

زا مشچ  ارماـس  رد  لاس 1312  هب  راوگرزب  نآ  هک  نیا  ات  مدـیدرگ ،  يزاریـش  يازریم  یـسرد  ياههسلج  مزـالم  ارماـس ،  هب  تشگزاـب  زا 
ص 3? .  ج ا ،  مالـسلاراد ،  همدـقم  ص 878 ،  ج 3 ،  لـئاسولا ،  كردتـسم   . - مدرک ترجاـهم  فجن  هزوح  هب  نم  تسب و  ورف  ناـهج 

ترجاـهم رثا  رد  دوب ،  دـیدرگ  یمالـسا  مولع  هضوح  دراو  غولب  نس  زا  لـبق  دوب و  هدـش  میتی  یگلاـس  تشه  نس  هب  هک  يرون ،  ثدـحم 
ياهترفاسم و نیا  یط  رد  و  تفای ،  تسد  شناد  لضف و  زا  يدـنلب  ماـقم  هب  گرزب ،  ناـملاع  ناداتـسا و  رـضحم  زا  ییوج  هرهب  ددـعتم و 
هب باتک  یـس  دودـح  دوخ  زا  موجن  یخیرات و  یثیدـح ،  يریـسفت ،  لئاسم  رد  نتخودـنا  نتخومآ و  زا  ینید ،  یملع و  زکارم  رد  اهتماقا 

فیناصت یلا  هعیرذـلا   . - دوشیم لیکـشت  ثیدـح  رازه  یـس  دودـح  زا  وا  لئتست )) لت .  كردتـسم   )) باتک طقف  هک  دراذـگب ،  راگدای 
هنابـش مامت  لوصحم  هک  يرون )) ثدحم   )) راگدنام دنمـشزرا و  ياهباتک  يرآ ،  ص 151 ? .  هیـضرلا ،  دئاوف  ص 8 ،  ج 21 ،  هعیشلا ، 
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هدافتـسا ذـخام  عـبنم و  یملع  ياـههزوح  رد  تسا ،  يداـیز  تیمها  یگژیو و  ياراد  مادـک  ره  تسوا ،  هلاـس  شـش  تصـش و  رمع  زور 
 : مینکیم یفرعم  ار  اهنآ  زا  يدادعت  لیلد  نیدـب  تسا ،  نوریب  راتـشون  نیا  هلـصوح  زا  اهنآ  همه  یفرعم  هک  تسا ،  قیقحت  لها  ناملاع و 
رد ربعلا ،  ملاعم  - 3 ایور .  باوخ و  دروم  رد  دـلج ،  ود  مالـسلاراد ،  - 2 یسراف .  ناملـس  تیـصخش  یفرعم  هرابرد  نامحرلا ،  سفن  - 1

یسدق ضیف  - 5 دناهدیسر .  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تاقالم  هب  هک  يدارفا  ياهناتساد  يواملا ،  ۀنج  - 4 راونالاراحب ))  )) هدفه دلج  لیمکت 
 . یسراف مالـسلا ،  هیلع  بیاغ  ماما  لاوحا  رد  بقاثلا ،  مجن  - 8 مالسلا .  هیلع  داجس  ماما  مراهچ  هفیحـص  - 6 یسلجم .  همالع  لاوحا  رد  ، 

-13 مالسلا .  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  راتسالا ،  فشک  - 12 مالسلا .  هیلع  همئا  دیلاوم  - 11 باطخلا .  لصف  - 10 یسراف .  هبیط ،  هملک  - 9
-16 ءامسلا .  نازیم  - 15 یسراف .  هب  ینارنخـس ،  بادآ  هرابرد  ناجرم ،  ول و  ول  - 14 یسراف .  اروشاع ،  ترایز  حرـش  داصرملا ،  ۀمالس 

كردتسم - 20 ص 878 ? .  ج 3 ،  لئاسولا ،  كردتـسم   . - نآرق ظفح  رابخا  - 19 رئازلا .  ۀیحت  - 18 رعش .  ناوید  - 17 یبوط .  هخاش 
پاـچ هب  هحفـص  رازه  ود  زا  شیب  اـب  گرزب  دـلج  هس  رد  هک  تسا ،  يرون )) ثدـحم   )) باـتک نیرتمهم  لـئاسملا ،  طبنتـسم  لـئاسولا و 

رد یناسنا  راتفر  قالخا و  رظن  زا  ینید ،  گرزب  ملاـع  نیا  دوشیم .  دـلج  تسیب  دودـح  نآ  دادـعت  ینونک  دـیدج  پاـچ  رد  و  هدیـسر ، 
 : دیوگیم تسا ،  هتسیزیم  وا  اب  ینایلاس  هک  دوخ  داتسا  هرابرد  یمق )) ثدحم   )) وا هتسراو  درگاش  تسا .  هتـشاد  رارق  یناشخرد  هلحرم 

دامتعا دارفا  هب  دوز  دوب ،  سانش  تیعقوم  تشاد ،  يدنمورین  هظفاح  تشونیم ،  زیچ  عیرـس  دوب ،  يدروخرب  شوخ  ملاع  يرون ،  ثدحم 
بش و زاـمن  زگره  دوـب ،  هداد  رارق  دوـخ  هویـش  ار  یئاـسراپ  دـهز و  دادیم ،  جرخ  هـب  تیعطاـق  تیدـج و  تداـبع  ماـجنا  رد  درکیمن ، 
 ، تشاد رارق  یناسنا  لئاضف  تفارـش و  زا  يدـنلب  هلق  رد  راوگرزب  دنمـشناد  نیا  هرخـالاب  و  دـشیمن ،  عطق  دـنوادخ  اـب  وا  رحـس  تاـجانم 

گرزب و ملاع  نیا  دیدرگیم . . .  دنوادخ  هار  هب  دارفا  شیارگ  نید و  غیلبت  ببـس  شیوخ ،  باذـج  ملاس و  راتفر  لامعا و  اب  هک  يروطب 
ار وا  دسج  تفگ  دورد  هب  ار  یگدنز  هفوک ))  )) رهش رد  يرمق  يرجه  لاس 1320  یناثلا  يدامج  متفه  تسیب و  هبنشراهچ  بش  هتسیاش ، 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  مرح  سدقم  نحص  یقرش  تمـس  موس  ناویا  رد  ص 149-153 ? .  هیوضرلا ،  دئاوف  دندرک و- لقتنم  فجن  هب 
ار وا  دنمشزرا  راثآ  يرون و  نیسح  ازریم  جاح  گرزب ،  ثدحم  ص 7 ? .  ج 21 ،  هعیشلا ،  فیناصت  یلا  هعیرذلا   . - دش هدرپس  كاخ  هب 

رارق ناوارف  دـییات  شیاتـس و  دروم  يدایز ،  ماـقم  یلاـع  ناثدـحم  ناـهیقف و  ناـملاع و  دـشابیم ،  ینید  ثیداـحا  ياـیحا  تهج  رد  هک  ، 
جاح یمق ،  سابع  خیش  جاح  یناهفصا ،  هعیرشلا  خیـش  اطغلا ،  فشاک  نیـسح  دمحم  گرزب  همالع  دنتـسه :  نانآ  هلمج  زا  هک  دناهداد ، 
 . - هر ینیمخ  ماما  و  يرهطم ،  یـضترم  دیهـش  داتـسا  یلماع ،  لبج  نیما  نسحم  دیـس  ینارهت ،  گرزب  اـقآ  خیـش  يزاریـش ،  نسح  ازریم 

ص 142-147? .  رون ،  تیاور  يرون ،  ثدحم 

لمیش يرام  نآ  مناخ   - 14

ناملآ رد  عقاو  تروفرا ))  )) رهش رد  یـسمش  يرجه  اب 1301  قباطم  يدـالیم ،  لاس 1922  لیروآ  لمیـش 7  يرام  نآ  روسفورپ ،  مناخ 
راد هناخ  مردام  درکیم و  راک  تسپ  هرادا  رد  مردپ  مدمآ ،  ایندـب  طسوتم  هداوناخ  کی  رد  نم  دـیوگیم :  دوخ  دوشگ .  ناهج  هب  هدـید 

مالسا و یبرع و  ناهج  متفرگ  میمصت  نم  هک  دش ،  ثعاب  ناتساد  نیمه  مدناوخ ،  ار  یبرع  يابیز  ناتساد  کی  هک  مدوب  هلاس  تفه  دوب . 
يریگارف هک  مدوب ،  هلاس  هدزای  متفرگ .  ار  میمـصت  نیا  یگچب  ناـمه  زا  مهد ،  رارق  دوخ  راـک  یـصاصتخا  عوضوم  ار ،  یمالـسا  ندـمت 

کمک نم  هب  راک  نیا  رد  تسنادیم ،  بوخ  یبرع  دادیم و  سرد  هاگـشناد  رد  هک  مه  یناملآ  داتـسا  کی  مدرک و  زاغآ  ار  یبرع  نابز 
و مناوخب ،  یبرع  ياههصق  منک و  هعلاطم  باتک  یبرع  نابز  هب  متـسناوت  جـیردت  هب  متـشادیم ،  تسود  ار  نابز  نیا  ادـتبا  نامه  زا  درک . 

دننام زین  ناملآ  تفرگ و  رد  مود  یناـهج  گـنج  هک  یلاـح  نیع  رد  لیمـش ،  مناـخ  مدرک .  ظـفح  مه  ار  میرک  نآرق  زا  ءزج  کـی  یتح 
وا غوبن  ياههناشن  زا  تشاد .  لاغتشا  لیصحت  هب  ناوارف ،  تالکـشم  لمحت  دایز و  هقالع  اب  تخوسیم ،  بات  بت و  رد  رگید  ياهروشک 
هب تشادـن  ياهقالع  هک  یلاح  نیع  رد  گنج ،  نامز  يرابجا  يزابرـس  زا  رارف  يارب  اما  تفرگ ،  ملپید  یگلاس  هدزناش  رد  هک  تسا ،  نیا 
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روسفورپ  )) هیـصوت هب  انب  دوب ،  هتخومآ  زین  ار  یبرع  نابز  یمالـسا و  رنه  هک  هلحرم  نآ  زا  دعب  یلو  دـش ،  لوغـشم  یعیبط  مولع  لیـصحت 
تاعلاطم هتشر  رد  یگلاس  هدزون  رد  و  دش ،  زکرمتم  یمالسا  رنه  یسراف و  یکرت ،  یبرع ،  نایز  ياههتـشر  رد  يو  تالیـصحت  لنوک ))

روسفرپ  )) داهنـشیپ هب  کـلامم ))  )) عوضوم رد  ار  دوخ  يارتـکد  هلاـسر  لمیـش ،  مناـخ  تفرگ .  ارتـکد  نیلرب ))  )) هاگـشناد زا  یمالـسا ، 
رد لاس 1943  رد  ار  نآ  و  دیناسر ،  نایاپ  هب  لاس  کی  زا  سپ  یطسو )) نورق  رخاوا  رصم ،  رد  یضاق  هفیلخ و   )) ناونع تحت  نامتراه ))

تراـسا هب  دوـب ،  اـهنآ  وزج  زین  لمیـش  مناـخ  هک  ناـملآ ،  هجراـخ  ترازو  نادـنمراک  گـنج ،  زا  دـعب  درپـس .  پاـچ  هـب  کـیزپیال )) ))
هب رهـش  نآ  هاگـشناد  هک  تسا ،  بلاج  اما  دندرب ،  كروبرام ))  )) رهـش هب  نایوجـشناد  زا  يدادـعت  اب  ار  اهنآ  و  دـندمآ ،  رد  اهیئاکیرمآ 

يدالیم لاس 1946  رد  وا  و  دروخ ،  مقر  لمیـش  مناخ  مان  هب  هعرق  نیا  ارتکد ،  هلاسر  هئارا  اب  و  تشاد ،  جایتحا  سانـش  قرـش  داتـسا  کی 
لاس 1953 ات  لمیش  دیدرگ .  ناگمه  یتفگش  بجوم  راک  نیا  تفای و  تسد  كروبرام ))  )) هاگشناد سیردت  یـسرک  هب  یگلاس  رد 23 

نمض هاگـشناد  نیمه  رد  لاـس 1951  هـب  و  درک ،  سیردـت  یمالـسا  فراـعم  یبرع و  تاـیبدا  ناـبز و  ياههتـشر  رد  هاگـشناد ،  نآ  رد 
رد اراکنآ  هاگـشناد  هناور  یمالـسا ،  تایهلا  هدکـشناد  توعد  هب  یتدم  زا  دعب  تفرگ .  ارتکد  زین  نایدا )) خـیرات   )) هتـشر رد  سیردـت ، 
 : دیوگیم دوخ  درک .  هدهاشم  کیدزن  زا  ار  مدرم  یمالـسا  طباور  گنهرف و  دیدرگ و  انـشآ  ناملـسم  ناملکتم  اب  اجنآ  رد  دـش ،  هیکرت 

ببس تهج  نیا  مدرکیم و  هثحابم  نایاقآ  اهمناخ و  زا  معا  ناوج  ناملکتم  ای  متشاد ،  سیردت  اراکنآ  هاگـشناد  رد  نم  هک  ار  یلاس  جنپ 
 . متشاد مه  ناتسکاپ  رد  ار  مدرم  اب  کیدزن  ترشاعم  تاعلاطم و  نینچ  و  دریگب ،  لکش  لاس  جنپ  نیمه  رد  مالـسا  زا  نم  شنیب  هک  دش ، 

نیمه رد  و  داد ،  همادا  دوـخ  تاـعلاطم  تاـقیقحت و  هب  تفر ،  كروبراـم ))  )) هب هـیکرت  زا  سپ  لاس 1958  رد  لمیـش ،  يرام  نآ  مناـخ 
ار ناتسکاپ  دش و  انشآ  لابقا  نارای  رسمه و  رتخد و  رـسپ و  اب  دش و  توعد  ناتـسکاپ  هب  لابقا ))  )) هرابرد ینارنخـس  يارب  هک  دوب ،  اهلاس 
رد سیردت  هب  لاس  شـش  تدـم  هب  لاـس 1961  زا  تشگزاـب ،  ناـملآ  دوخ  روشک  هب  اهرادـید  نیا  زا  سپ  يو  درمـش .  دوـخ  مود  نطو 

یئالاب بتارم  هب  یـسانشمالسا  یبرع و  تایبدا  ناـبز و  ياههتـشر  رد  یملع  رواـشم  يرایداتـسا و  تمـس  هب  تخادرپ و  نب ))  )) هاگـشناد
پاچ و ار  يروهال  لابقا  همالع  هماندـیواج ))  )) یکرت یناملآ و  همجرت  هلمج  زا  ار ،  دوخ  باتک  دـنچ  اـهلاس  نیمه  رد  و  تفاـی ،  تسد 

شیاریو دوب ،  هدرک  همجرت  یناملآ  نابز  هب  گنینه )) سکاب   )) هک ار  ینآرق  هک  تشاد ،  هقالع  نآرق  هب  ردقنآ  لمیش  مناخ  درک .  رشتنم 
قیقحت سیردت و  اهلاس  زا  سپ  يو  تسا .  هدش  هضرع  يددعتم  ياهپاچ  نآرق  نیا  زا  و  دوزفا ،  نآ  همجرت  هب  یتافاضا  دومن ،  حیحصت  و 

عمجم  )) تسایر  1980 ياهلاس 1990 - نیب  دـیدرگ ،  يروسفرپ  تمـس  تفایرد  هب  قفوم  ياهلاس 1970  نیب  یگلاـس  رد 48  فیلاـت ،  و 
ناملآ و نمجنا   )) تسایر نب ))  )) هاگـشناد رد  سیردت  رب  هفاضا  نونکا  و  تفرگ ،  هدهع  هب  ار  یقیبطت )) نایدا  خیرات  هعلاطم  یللملا  نیب 

یمالسا ندمت  ناحلصم  نارکفتم و  زا  يرایسب  نونک  ات  لمیش  داتسا  دراد .  هدهع  هب  زین  ار  لابقا )) یئاپورا  عمجم   )) تسایر و  ناتسکاپ ))
حلـصم نآ  هرابرد  و  هدومن ،  رـشتنم  یکرت  یـسیلگنا و  یناملآ ،  ياهنابز  هب  یئاهباتک  لابقا )) همالع   )) هرابرد هدرک ،  یفرعم  ناـهج  هب  ار 

ار مجع  روبز  و  همان ،  دـیواج  یـسراف ،  ریمازم  قرـش ،  مایپ  لیئربج ،  لاـب  روآ ،  ماـیپ  فوسلیف  رعاـش و  لاـبقا  دـمحم  ياـهباتک :  گرزب 
يونعم یفطاع و  گنتاگنت  هطبار  دـیاب  ملعم  درگاش و  دـیوگیم :  درگاـش  اـب  داتـسا  طاـبترا  یگنوگچ  هراـبرد  يو  تسا .  هدرک  همجرت 
تاقوا زا  هنوگچ  هک  ماهتفرگ ،  دای  امـش  زا  نم  تفگ :  نم  هب  منادرگاش  زا  یکیراـب  کـی  دـشاب .  هنومن  دـیاب  دوخ  ملعم  دنـشاب و  هتـشاد 
لقتسم یملع  لالدتسا  رکفت و  رد  دیاب  درگاش  نوچ  مهاوخیم ،  نیا  زا  رتشیب  نم  یلو  منک  راک  مظنم  روطب  هنوگچ  میوج و  هرهب  هنازور 

و دنوش ،  نم  یملع  يریگتهج  زا  يوریپ  هب  مزتلم  دوخ  هلاسر  هیهت  يارب  نایوجشناد  هک  ماهدرکن ،  ششوک  تقو  چیه  دلقم .  هن  دشاب ، 
يرعاش رعش و  هب  لمیـش  مناخ  دنک .  قیقحت  نآ  هرابرد  درادن ،  ياهقالع  نافرع ))  )) هب هک  یـسک  الثم  هک  تسا ،  هناملاظ  نیا  نم  رظن  هب 

ناـبز هدزاود  هب  ار  يرعـش  هعطق  يو  دـشابیم ،  یناـملآ  ناـبز  هب  ین )) گـناب   )) ناونع تحت  وا  ياههدورـس  هعوـمجم  دراد ،  هقـالع  مه 
سنا لاـس  لـهچ  نآ  اـب  قیقد  روطب  هک  يولوم  راعـشا  هراـبرد  شتآ )) وت  مداـب و  نم   )) ماـن هب  شیوخ  باـتک  رد  وا  تسا .  هدرک  همجرت 

هب ور  نیا  زا  تسا ،  هدوـب  نآرق  يوـنثم ))  )) باـتک رد  اـنالوم  شخب  ماـهلا  عـبنم  نیرتـگرزب  هـک  درب ،  داـی  زا  دـیابن  دـسیونیم :  هتـشاد ، 
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ظفل هب  ینآرق  تسه  يولوم  يونعم  يونثم  دنکیم .  دای  یـسراف )) نابز  هب  ینآرق   )) ناونع اب  يونثم ))  )) زا هک  داد ،  قح  دـیاب  یماج )) ))
يایند يونعم ،  ناهج  يدام و  ناهج  دیدش  هزرابم  دـیوگیم :  كانرطخ  نارحب  زا  ینونک  يایند  تاجن  هار  هرابرد  لمیـش ،  مناخ  يولهپ 

طاطحنا راـچد  رگید  ناـمز  ره  زا  شیب  زورما  اـما  هدیـسر ،  ینف  یملع و  تفرـشیپ  تاـجرد  نیرتـالاب  هب  برغ  تسا .  هتفرگ  ارف  ار  برغ 
رظن هب  اما  تسا ،  هراچ  هار  يوجتسج  رد  هدش و  هدننک  دیدهت  كانرطخ  طاطحنا  هراچ  هار  يوجتسج  رد  هدش و  هدننک  دیدهت  كانرطخ 

هدیرفآ ار  لوغم ))  )) هک میتسرپیم ،  ار  یئادـخ  ام  تشاد .  میهاوخ  يدـب  رایـسب  تبقاع  هنرگو ،  میدرگرب  يونعم  ياهـشزرا  هب  دـیاب  نم 
يورین نامه  ورین  نیا  دوش ،  هریچ  یناریو  گنج و  داسف و  ملظ و  رهق و  ياـهورین  رب  دـناوتیم  هک  دراد ،  دوجو  یئورین  هراومه  و  تسا ، 

يوجتسج رد  تسا  بجاو  ام  رب  دهدیم .  ار  یگدنز  همادا  اهیتخـس و  لمحت  تردق  وا  هب  دشوجیم و  ناسنا  نورد  زا  هک  تسا ،  يونعم 
فسات لامک  اب  اما  مینک ،  هبلغ  اههعجاف  اهتبیصم و  رب  میناوتیم  هار  نیا  زا  میشخب .  میکحت  ار  یناسنا  يونعم و  طباور  میشاب ،  یئاهر  هار 

 ، لمیـش مناـخ  تسا .  یکاـندرد  هلئـسم  تیرـشب  هعماـج  يارب  تلفغ  نیا  و  دـناهدرک ،  شوـمارف  ار  ياهداـس  تقیقح  نـینچ  مدرم  بـلغا 
(( ین گناب   )) ناونع تحت  لاسب 1978  اما  هدومن ،  فیلات  ین )) گناب   )) ناونع تحت  لاسب 1948  يولوم  هرابرد  ار  دوخ  باتک  نیتسخن 
رد ریرحت  هتـشر  هب  انالوم )) هشیدنا  رعـش و  تخانـش   )) هرابرد یعماج  باتک  فیلات ،  نآ  زا  لاس  یـس  تشذگ  زا  سپ  اما  هدومن ،  فیلات 

هک 73 یلاح  نیع  رد  هدش و  همجرت  مه  یسراف  نابز  هب  يو  یمالسا )) گنهرف  یسیونشوخ و   )) و سمش )) هوکـش   )) باتک هک  هدروآ ، 
 ، هرامـش 9 و 10 یگنهرف ،  ناهیک  هلجم  زا  صیخلت ،  دهدیم - .  همادا  قیقحت  هعلاطم و  راک  هب  دنکیم و  یگدنز  ناملآ  رد  دراد ،  لاس 
 ، یملع عماجم  يوس  زا  هک  ناملـسم ،  گرزب  سانـش  قرـش  لمیـش ،  يرام  نآ  روسفرپ  مناـخ  هاـم 1373 ? .  يد  رذآ و   ، 17 ص 19 -

كرد يارب  دوخ  ياهبنارگ  راثآ  رطاخ  هب  ناـملآ )) ناـشورفباتک  هیداـحتا   )) يوس زا  تسا ،  هدـش  توعد  ناریا  هب  هام 1374  تشهبیدرا 
 ، 1374  / 2 ناهیک 16 /  تسا - .  هدیدرگ  هم 1995 ))  )) یحیسم يراج  لاس  رد  كرام  رازه  هدنرب 25  نآ ،  اب  حیحص  یئانشآ  مالسا و 
 ، هدومن فیلات  باتک  رثا و  داتـشه  زا  شیب  يو  ص 39 ? .  هرامش 1506 ،   ، 1374  / 2  / 16 زور ،  نز  هلجم  ص 20 ،  هرامش 15345 ، 

-1 تسا :  رارق  نیدب  یکرت  و  ودرا ،  یـسیلگنا ،  یناملآ ،  ياهنابز  هب  شراثآ  زا  يرگید  يدادـعت  الاب ،  هناگ  هدزیـس  ياهباتک  زا  ریغ  هک 
نبا همدـقم   )) زا ياهصـالخ  همجرت  - 3 يریدـق .  بوقعی  فیلات :  اـبابرون ))  )) باـتک یناـملآ  همجرت  - 2 یمور .  يـالم  يریوصت  ناـبز 

-8 هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  - 7 مالسا .  ینافرع  داعبا  - 6 نایدا .  خیرات  ینابم  يزاریش 5 - فیفخ  نبا  هریس  - 4 نودلخ . ))
دیهش جالح  - 12 رد .  رازه  اب  یخاک  ناتسکاپ  - 11 دنه .  هراق  هبش  رد  مالسا  - 10 مالسا .  رد  يراذگمان  - 9 ینابم .  تاسدقم و  مالسا ، 

-17 يدنه .  تایبدا  خیرات  رد  ودرا ،  کیـسالک  تایبدا  - 16 یئالط .  ناوسیگ  - 15 دنه .  رد  یمالسا  تایبدا  - 14 نایرع .  لد  - 13 . 
-22 لگ .  هراتـس و  - 21 دادـعا .  زمر  - 20 یناتسکاپ .  ياهناتـساد  - 19 شتآ .  صقر  - 18 يدنه .  تایبدا  خـیرات  رد  يدنـس ،  تایبدا 

همانزور (( . - يولوم هیف ،  ام  هیف   )) باتک همجرت  - 24 یبرع .  نابز  روتسد  لمیش ،  و  رد ،  ره  - 23 یقرش . )) ياهرعش   )) باتک شیاریو 
یئانـشآ یملع ،  هتـسجرب  ياهتیلاعف  رطاخ  هب  لمیـش ،  يرام  نآ  روسفرپ  مناـخ  ص 6 ? .  هرامـش 2047 ،   ، 1374  / 2  / 14 تاعالطا ، 

هزیاـج ياـطعا  هتیمک   )) يوس زا  برغ ،  یـسایس  حیحـصان و  تاـغیلبت  ربارب  رد  مالـسا  ياـبیز  هرهچ  هئارا  اـیند و  ياـهنابز  هب  روآ  تریح 
ص 7? .  هرامش 1507 ،   ، 1374  / 2  / 23 زور ،  نز  هلجم  تسا - .  هدش  یفرعم  يدالیم ،  لاس 1995  حلص  هزیاج  هدنرب  حلص ))

یسوط ریصن  هجاوخ   - 15

 ، دمآ ایندب  یکدوک  ناسارخ  نیمزرس  زا  سوط ))  )) رهش رد  يرجه  لاس 597  لوالا  يدامج  مهدزای  هبنش  هس  زور  باتفآ  عولط  کیدزن 
هک دوب ،  هعیـش  ثدحم  هیقف و  ناملاع  زا  یـسوط )) نسح  نب  دمحم   )) نیدـلا هیجو  دـمحم ،  ردـپ  دـندرک .  يراذـگمان  دـمحم  ار  وا  هک 
وا سپس  تخومآ و  وا  هب  ار  میرک  نآرق  تفرگ ،  شرورپ  هب  شیوخ  رهم  رپ  ناماد  رد  یکدوک  نارود  نامه  زا  ار  دمحم ))  )) دوخ دنزرف 

قوف راکتـشپ  میلـس و  قوذ  راشرـس ،  دادعتـسا  ياراد  دـمحم  دومن .  راداو  هقف  تاـیبدا و  ثیدـح و  وحن و  فرـص و  مولع  نتخومآ  هب  ار 
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ماقم هب  یضایر  موجن و  هفسلف و  تمکح و  مولع  رد  هک  تشاذگیم ،  رـس  تشپ  ار  دوخ  یناوج  نارود  زونه  رطاخ  نیدب  دوب ،  ياهداعلا 
یملع ياههیرظن  ناوارف و  شناد  رطاخ  هب  هک  دیـشکن  یلوط  و  دـیدرگ ،  یگنهرف  عماجم  دزناـبز  وا  یملع  ترهـش  تفاـی ،  تسد  يدـنلب 

ملعم دندیمان .  موس  ملعم  هرخالاب  و  رـشع ،  يداح  لقع  ریـصن ،  هجاوخ  رـشب ،  داتـسا  يوط ،  ققحم  ياهبقل :  اب  ار  دـمحم  قیقد ،  قیمع و 
رـصن وـبا   )) ناملـسم فوـسلیف  میکح و  مود  ملعم  و  دـالیم ،  زا  شیپ  ياـفوتم 384  دـلوتم 322 و  وطـسرا ))  )) ینانوی گرزب  میکح  لوا 

هب موس  ملعم  بقل  نرق  ود  زا  شیب  تشذـگ  زا  سپ  و  دوـب ،  قـشمد ))  )) رد يرجه  يافوتم 339  دادـغب و  رد  دلوتم 260  یباراف )) دمحم 
ملع و نتخومآ  هب  یکدوک  نارود  زا  یسوط ،  ریصن  هجاوخ  هب  فورعم  دمحم  نب  دمحم  دش .  هداد  صاصتخا  یـسوط )) ریـصن  هجاوخ  ))

نب نیدلا  ریـصن   )) دوخ ردپ  یئاد  دزن  سپـس  و  دمحم )) نب  یلع  نیدلارون   )) دوخ ردپ  یئاد  دزن  دعب  ردپ ،  دزن  تسخن  تخادرپ ،  شناد 
رد زور  نآ  هک  روباشین ))  )) هب هاگ  نآ  تخومآ ،  ار  ثیدح  هقف و  مولع  تامدقم  تایبدا و  سوط ))  )) شیوخ نطو  رد  هزمح )) هللا  دـبع 

نـسح نب  دمحم  ریـصن ،  هجاوخ  ردپ  دـهد .  همادا  دوخ  لیـصحت  هب  ات  دـیدرگ ،  راپـسهر  دوب  یملع  مهم  هزوح  یمالـسا  ياهرهـش  نایم 
یملع هزوح  رد  ریصن  هجاوخ  نک .  هدافتسا  شدوجو  زا  باتشب و  وا  يوس  هب  یتشاد  غارس  يداتسا  اج  ره  رد  دوب :  هدرک  تیصو  یـسوط 

نبا  )) زا هینغ  انیس )) یلعوب   )) زا نوناق  تاراشا و  ياهباتک :  گرزب  نادنمشناد  روضح  زا  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  ناوت  مامت  اب  روباشین 
 ، قطنم لوصا ،  هقف ،  بط ،  هفـسلف ،  تمکح و  مولع  رد  هک  دیـشکن  یلوط  تفرگ و  ارف  یبوخ  هب  ار  یملع  مهم  ياهباتک  ریاس  و  هرهز ))
ار نیا  دیدرگ .  دوخ  ياهـسردمه  نارقا و  همه  دمآ  رـس  تفای و  تسد  يدنلب  ياهماقم  هب  نامز  مولع  همه  رد  هکلب  یـضایر و  ثیدح و 

ناخزیگنچ  )) هلمح دوب ،  مولع  يریگارف  لیـصحت و  مرگرـس  روباشین  یملع  هزوح  رد  ریـصن  هجاوخ  هک  يراگزور  هک  مینادـب ،  دـیاب  مه 
یـسک ره  و  دیدرگ ،  ندنام  لباق  ریغ  نما و  ان  اهرهـش  تفرگ ،  تروص  يدایز  راتـشک  دـش ،  عورـش  ناریا  فلتخم  ياهرهـش  هب  لوغم ))
نیدـلا رـصان   )) هک دوب ،  كانرطخ  هتفـشآ و  نامز  نیمه  رد  دـیاش  دربیم .  هانپ  تسد  رود  ياهرهـش  اههوک و  هب  دوخ  ناج  ظفح  يارب 

ناج مه  ات  دومن  توعد  دزن  ار  ریصن  هجاوخ  دشیم - ناسارخ  دزی و  نیب  ینیمزرس  لماش  زور  نآ  هک  ناتـسهق -))  )) مکاح میحرلا )) دبع 
(( ناتـسهق  )) رد تماـقا  یتدـم  زا  سپ  ریـصن  هجاوخ  دربب .  هدافتـسا  وا  هدرتـسگ  قیمع و  شناد  ملع و  زا  مه  دـنک و  ظـفح  رطخ  زا  ار  وا 
ار وا  ماقم  دـیدج  نابزیم  تفر ،  ژد  نومیم  هعلق  هب  نیدـلا )) رـصان   )) یهارمه هب  هیلیعامـسا  هاشداپ  دـمحم )) نیدـلا  ءالع   )) تساوخردـب
هب ناوت  مامت  اب  درک و  هدافتسا  یبوخ  هب  بسانم  تصرف  نیا  زا  مه  هجاوخ ))  )) داد و رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  هناخباتک  تشاد و  یمارگ 
 . ص 15 سابتقالا ،  ساسا  همدقم  تخادرپ - .  سابتقالا  ساسا  تاراشا و  حرش  یضایر ،  تاریرحت  ياهباتک :  حرش  فینـصت و  فیلات و 

يارب وا  یئاناد  ملع و  هشیدنا و  رکف و  هک  دش ،  ریگارف  نانچ  نآ  ناریا  رسارس  رد  ریـصن )) هجاوخ   )) یملع ناشخرد  تمظع  ترهـش و  ? 
 ، دنک حـتف  ار  دادـغب ))  )) تساوخیم هک  لاس 654  هب  ناـخوکاله ))  )) لـیلد نیمه  هب  دوب ،  اـشگراک  دـیفم و  لـحارم  همه  رد  ناـگمه 

هجاوخ هکنیا  هب  هجوت  اب  دادـغب ،  حـتف  زا  سپ  درب .  دوخ  هارمه  هب  یملع  هیاپ  دـنلب  تیـصخش  ردـتقم و  رواـشم  کـی  ناونع  هب  ار  هجاوخ 
ياهناخدصر نتخاس  رومام  ار  وا  لاس 657  رد  وکاله  تشاد ،  یناوارف  هقالع  موجن  يدصر و  روما  هب  گرزب  نادیـضایر  میکح و  ریـصن 

هناخدصر سیـسات  نانادیـضایر  نامجنم و  ناسدـنهم و  نادنمـشناد و  زا  يدادـعت  يراکمه  اب  هجاوخ  تخاس و  لوغم  تختیاپ  هغارم  رد 
یجرج  )) هتـشون قبط  هک  دروآ ،  دوجوب  یمهم  هناـخباتک  هناخدـصر ،  نیا  راـنک  رد  ریـصن  هجاوـخ  دـندرک .  عورـش  ار  هغارم   )) فورعم

دلج رازه  دصراهچ  ار  نآ  ياهباتک  دادعت  داد و  یم  لیکـشت  دلج  رازه  دصراهچ  ار  نآ  ياهباتک  دادعت  دوب و  باتک  زا  هتـشابنا  نادیز ))
میکح نیا  و  داد ،  بیترت  نآ  يارب  یلام  عبانم  فاقوا و  دندرکیم ،  هعجارم  اجنادب  هعلاطم  يارب  نامجنم  نادنمـشناد و  دادیم ،  لیکـشت 

 ، ۀیبرعلا ۀغللا  بادآ  خیرات  دزورفا - .  رب  ار  شناد  ملع و  غورف  تسناوت ،  کیرات  هدز و  تشحو  نیمزرـس  نآ  رد  یناریا ،  گرزب  هغبان و 
لودـج نامجنم ،  نیا  هناخدـصر  زا  تسا :  هتـشون  هغارم  هناخدـصر  هرابرد  فورعم  دنمـشناد  ووداراک )) نوراـب   . ?  )) ص 245 ج 2 ، 

رد یـسوط  ریـصن  هجاوخ  و  دندرک ،  يراذگمان  یناخلیا )) جـیز   )) ار نآ  لوغم  ياهناخ  تبـسانم  هب  هک  دـمآ ،  دوجوب  تارایـس  یئاسانش 
نامز زا  هرود  نیا  تشذگ  اب  اریز  دناسرب ،  نایاپ  هب  لاس  یس  زا  سپ  ار  یـسانشهراتس  لودج  هک  هتـشاد ،  دصق  تسا :  هتـشون  نآ  همدقم 
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ریـصن هک  دوب ،  ابیز  رایـسب  ددعتم و  مه  هناخدصر  تالآ  لئاسو و  دنناسریم .  نایاپ  هب  ار  دوخ  یلاقتنا  تکرح  اههرایـس  همه  هک  تسا ، 
هغبان میکح و  نیا  ياهباتک  راثآ و  ص 213 ? .  ج 1 و 2 ،  مالسا ،  نارکفتم  دوب - .  هدرک  لماک  ای  عارتخا  دوخ  ار  اهنآ  زا  ات  دنچ  نیدلا 

 ، هفـسلف مولع  هنیمز  رد  یـسراف  ناـبز  هب  اـمومع  هتـسیزیم ،  يرجه  متفه  مشـش و  نرق  رد  هک  تیرـشب ،  ناـهج  موس  ملعم  نیا  گرزب و 
رثا هلاسر و  رب 180  غلاب  یعیبط  مولع  و  قالخا ،  بط ،  ایفارغج ،  خیرات ،  لوصا ،  تئیه ،  هقف ،  موجن ،  مالک ،  یـضایر ،  قطنم ،  نافرع ، 

ةراهط  )) همجرت يرصان ،  قالخا  - 2 نیملعتملا .  بادآ  - 1 میربیم :  مان  دراد ،  تیفرظ  راتـشون  نیا  هک  ار  نآ  زا  يدادعت  هک  دشابیم ، 
 ، ناهج ماجنا  زاغآ و  - 6 يداقتعا .  هلاسر  - 5 عفقم .  نبا  ریغصلا )) بدا   )) همجرت - 4 فارشالا . .  فاصوا  - 3 هیوکسم .  نبا  قارعالا ))

-11 سابتقالا .  ساـسا  مالسلا 10 - هیلع  موصعم  هدراهچ  رب  تاولـص  - 9 تماما .  هلاـسر  - 8 دئاقعلا .  دـیرجت  - 7 داعم .  ءادـبم و  هرابرد 
ریرحت - 15 سدیمـشرا . ))  )) هسدنه تاذوخام  باتک  ریرحت  - 14 انیس .  یلعوب  تاراشا  حرش  - 13 قطنم .  دیرجت  - 12 همکحلا .  ماسقا 
یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  ایفارغج .  هنیمز  رد  کلامملا )) کلام   )) همجرت - 17 یناخلیا .  همان  خوسنت  - 16 سدیلقا . ))  )) هسدنه لوصا 

مامت هب  همـسجم  کی  يونعم و  گرزب  يوگلا  کی  یناسنا ،  راـتفر  قـالخا و  هدـیقع و  ناـمیا و  ظاـحل  زا  یملع ،  ياـههبنج  رب  هفاـضا  ، 
يزیرنوخ زا  يریگولج  اب  تسناوت  لوغم  هلمح  رد  شیوخ  لیصا  قیمع و  تسایس  تیارد و  اب  تسیز و  هداس  دهاز و  دوب ،  یناسنا  يانعم 

تمدخ و رسارس  رمع  لاس  نس 75  رد  يرجه ،  لاس 672  هب  تلیـضف  ملع و  هوک  نیا  اما  دـهد .  تاجن  گرم  رطخ  زا  ار  دایز  دارفا  ناج 
لقتنم مالـسلا  هیلع  نیمظاک  رهـش  هب  دایز  لیلجت  اب  ار  شدسج  تفگ .  دورد  هب  ار  یگدنز  دادغب  رد  مخ )) ریدغ   )) دـیع هبنـشود  تزع ، 

 ، ص 604 هیوضرلا ،  دئاوف  دندرپس - .  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  مالسلا و  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ياپ  نیئاپ  رد  دندرک و 
تغل ص 215 ،  بابحالا ،  ۀیده  ص 218  ج 3 ،  باقلالا ،  ینکلا و  ص 21 ،  یناخلیا ،  همان  خوسنت  ص 17 ،  سابتقالا ،  ساسا  همدقم 

ص 570? .  ج 48 ،  ادخهد ،  همان 

يدهتجم یلع  دمحم  رتکد   - 16

یلام عضو  دوشگ .  ناـهج  هب  مشچ  يدـهتجم  یلع  دـمحم  ناـجیهال ،  نیکلاـم  زا  یکی  لزنم  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1287  هاـمرهم  رد 
ماگنه هب  یگلاس ،  ود  نس  رد  ار  شردام  یلع  دمحم  دنک .  هرادا  ار  شنادنزرف  یگدـنز  یتحار  هب  دـناوتب  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  شردـپ ، 

رد نوچ  دش .  دراو  دوب ،  رهش  نیا  هسردم  اهنت  هک  ناجیهال ،  تقیقح  هسردم  هب  یگلاس  شش  نس  رد  داد .  تسد  زا  شرهاوخ ،  نامیاز 
هدیدرگ و سیسات  رهش  نیکلام  طسوت  مه  تقیقح  هسردم  دنتشاد و  تیلاعف  اههناخ  بتکم  طقف  ناجیهال ،  رهش  حطس  مامت  رد  نامز  نآ 

یـسور یبرع و  ياهنابز  هسدنه و  باسح ،  یـسراف ،  سورد  دنتـشادن و  يدایز  داوس  هسردم  نیا  ناراگزومآ  دشیم .  هرادا  اهنآ  لوپ  اب 
 . دوب هیسور  لها  هک  یـسور ،  نابز  ملعم  زج  هب  دندوب ،  یناریا  هسردم  نیملعم  دنتخومآیم .  نازومآشناد  هب  ینیئاپ  اتبـسن  حطـس  رد  ار 

دیدرگ لیطعت  هسردم  یتدم  زا  دعب  دش و  ادیپ  اهتسینومک  هلک  ورس  دناوخیم ،  سرد  ییادتبا  مشـش  سالک  رد  یلع  دمحم  هک  یماگنه 
هب درکیمن و  تارج  شردپ  تشادن ،  يدایز  لاس  نس و  یلع  دمحم  هکنیا  زا  دندنام .  زاب  لیـصحت  نازومآشناد  ریاس  یلع و  دـمحم  و 

شرمع زا  لاـس  هدـفه  یلع  دـمحم  هک  لاـس 1304  رد  هرخـالاب  هکنیا  اـت  دورب ،  نارهت  هـب  لیـصحت  هـمادا  يارب  هـک  دادیمن ،  هزاـجا  وا 
هب لوغـشم  دومن و  مان  تبث  نارهت  نیملعملاراد  ناتـسریبد  رد  تفر و  نارهت  هب  شردـپ  هزاـجا  اـب  دوب ،  هدـش  گرزب  اتبـسن  تشذـگیم و 
 ، مود لوا و  ياهلاس  دوب .  بوخ  رایسب  تایضایر  سرد  رد  صوصخ  هب  سورد ،  هیلک  رد  یلع  دمحم  یبسن  تیعـضو  دیدرگ .  لیـصحت 
 . دش لیدبت  یلاع  يارـسشناد  هب  نارهت  نیملعملاراد  نآ ،  زا  دـعب  اما  دـنارذگ ،  نیملعملاراد  رد  تیقفوم ،  اب  ار  ناتـسریبد  مراهچ  موس و 
رد داد .  لیصحت  همادا  ناتسریبد  نیا  رد  ار  مشش  مجنپ و  ياهسالک  دیدرگ و  لقتنم  فرـش ))  )) ناتـسریبد هب  راچان  يدهتجم  یلع  دمحم 

تیساسح یتحاران و  دادیم و  جنر  ار  یلع  دمحم  عوضوم  نیا  دندوب .  يوسنارف  هیقب  یسراف ،  ملعم  زج  هب  نیملعم  همه  فرش  ناتـسریبد 
دوبمک نیا  عفر  يارب  هک  دوب  اج  نیمه  زا  دـشاب ؟  اهیجراخ  جاتحم  دـیاب  و  درادـن ؟  ملعم  ناریا  ارچ  هک  دوب ،  هدرک  داـجیا  وا  رد  يداـیز 
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درک و تکرش  جراخ  هب  مازعا  نومزآ  رد  ملپید ،  نتفرگ  زا  سپ  یسمش ،  يرجه  لاس 1310  رد  دوشب .  ملعم  تفرگ  میمصت  شروشک ، 
ياهدحاو هیلک  رد  هکنیا  زا  دنارذگ ،  تیقفوم  اب  ار  تایـضایر  سناسیل  هرود  دیدرگ .  مازعا  هسنارف  روشک  هب  دـش و  لوبق  یئالاب  زایتما  اب 

دروم هسنارف ،  میقم  یناریا  نایوجشناد  روما  یتسرپرس  هرادا  يوس  زا  دوب ،  هدومن  بسک  یلاع  هبتر  کیناکم ،  سرد  رد  هژیو  هب  یسرد ، 
دمحم دندومن .  مازعا  توعد و  هسنارف  نبروس )) هاگـشناد   )) هب ار  یلع  دـمحم  وا ،  زا  ینادردـق  ناونع  هب  تفرگ و  رارق  قیوشت  ریدـقت و 

 . دیامن تفایرد  ار  تالایـس  کیناکم  هتـشر  رد  يرتکد  نینچ  مه  هتـشر و  ود  رد  سناسیل  قوف  تسناوت  لاس  هس  تدم  رد  يدهتجم  یلع 
لاس رد  دیدرگ و  سیردت  لوغشم  یلاع  يارسشناد  رد  تشگزاب و  ناریا  هب  یـسمش ،  يرجه  لاس 1317  رد  يدهتجم  یلع  دمحم  رتکد 

 ، دعب هب  لاس 1323  زا  تفرگ و  هدهع  هب  زین  ار  زربلا )) يزور  هنابش  ناتسریبد   )) یتسرپرس یلاع ،  يارسشناد  رد  سیردت  رب  هوالع   1320
ینف هدکـشناد  رد  سیردت  زربلا ،  يزور  هنابـش  ناتـسریبد  تیریدم  رب  هوالع  وا  دش .  راذگاو  يدـهتجم  رتکد  هب  ناتـسریبد  نیا  تیریدـم 

سیسات تیلوئـسم  لاـس 1344  رد  تـشاد و  دـهع  رب  زین  ار  ریبـک )) ریما   )) کـینکت یلپ  هاگـشناد  تیلوئـسم  نـینچمه  نارهت و  هاگــشناد 
تیریدـم لاـس  راـهچ  یـس و  تدـم  لوط  رد  يدـهتجم  یلع  دـمحم  رتکد  دـندومن .  راذـگاو  وا  هب  زین  ار  فیرـش )) یتعنـص  هاگـشناد  ))

دحاو نیا  رد  دوخ  تیریدـم  ءادـتبا  رد  هک  يروط  هب  دومن ،  دایز  ياهتیلاعف  ناتـسریبد  نیا  تفرـشیپ  رد  زربلا ،  يزور  هنابـش  ناتـسریبد 
نیا تفرگ و  لیوحت  هاگشیامزآ  هاگراک و  نتـشاد  نودب  سرد و  سالک  هدزناش  رد  زومآشناد  رفن  دصـشش  اب  ار  ناتـسریبد  یـشزومآ ، 

تلود هکنیا  اب  لاس 1357  رد  اما  دیدرگیم ،  نیمات  گنهرف  ترازو  طسوت  زربلا  ناتـسریبد  هنیزه  دصرد  جـنپ  داتفه و  هک  دوب  یلاح  رد 
شـشوک شالت و  يدـهتجم و  رتکد  يوکین  بوخ و  تیریدـم  لامعا  اب  درکیمن ،  ناتـسریبد  نیا  هب  یلام  تدـعاسم  کمک و  هنوگچیه 

هب زهجم  سرد و  سـالک  هد  دـصکی و  رد  زومآشناد  رفن  دـصناپ  رازهجنپ و  ياراد  زربلا  ناتـسریبد  نادراـک ،  قیـال و  ریدـم  نیا  رمتـسم 
يارب باتک  دلج  جـنپ  تسیب و  ات  تسیب  ینارحب ،  ياقآ  قافتا  هب  يدـهتجم  یلع  دـمحم  رتکد  دوب .  يددـعتم  ياههاگراک  هاگـشیامزآ و 

(( ، زیلانآ ربج   )) ناونع تحت  یهاگـشناد  باـتک  دـلج  راـهچ  نیا ،  ارب  هوـالع  درک ،  رـشتنم  فیلاـت و  روشک  ياهناتـسریبد  رد  سیردـت 
داتـشه و رب  غلاب  هک  نونکا  مه  يدـهتجم  رتکد  تسا .  هدومن  رـشتنم  فیلات و  زیلانآ ))  )) باتک دـلج  ود  نینچمه  و  ماسجا )) کـیناکم  ))
یملع و شـالت  هرود  کـی  دـهدیمن و  ماـجنا  یـصاخ  راـک  تلاـسک ،  يراـمیب و  تلع  هب  تسا ،  هتـشاذگ  شراـب  رپ  رمع  زا  لاـس  شش 

هدـنام راگدای  هب  یملع  تیـصخش  نیا  ياهتیلاعف  زا  یئاهبنارگ  راثآ  هتـشاذگرس و  تشپ  ار  یناشخرد  یگنهرف  شخب  رمث  ياـهتیلاعف 
يارب هک  یماـیپ  رد  يدـهتجم  داتـسا  درک .  رکذ  ار  يداـیز  نایوجـشناد  نازوـمآشناد و  تیبرت  ناوـتیم ،  اـهنآ  نیرتمهم  زا  هک  تـسا ، 

 : دیئوگب تکلمم  نیا  نینزان  نازومآشناد  ناریا ،  بوخ  ياههچب  ناناوجون ،  هب  نم  لوق  زا  دـیوگیم :  تسا ،  هداد  ناناوج  ناناوجون و 
القا هک  دیوگیم ،  امـش  هب  هلاس  شـش  داتـشه و  درم  ریپ  کی  ار  نیا  دـنرادن ،  یگنرف  ياههچب  ناونع  چـیه  هب  دـیراد  امـش  هک  ینـساحم 

رد هک  ینامیا  تیناسنا و  تفارـش ،  تقادـص ،  یتسرد ،  تناما ،  نآ  تسا .  هدـنارذگ  جراخ  رد  ار  شرمع  لاـس  جـنپ  تسیب و  اـت  تسیب 
گرزب تافاشتکا  دنراد و  یباسح  تالیصحت  ایند  رد  هک  يدارفا  زا  يرایسب  تسین . . .  اهیوسنارف  اهیئاکیرمآ و  رد  تسا ،  یناریا  ناناوج 
نانمـشد دنکیم ،  بوخ  راک  هک  یـسک  دننادب  دیاب  ناناوج  هتبلا  دنتـسه ،  یناریا  ناناوج  دـناهتفرگ ،  یمداکآ  ياهناشن  دـناهداد و  ماجنا 

لاس یملع ،  ناهیک  دهد - .  ماجنا  شنامیا  تفارـش و  نادـجو ،  قباطم  ار  راک  دـنک و  تمواقم  هزرابم و  مدآ  یتسیاب  یلو  دراد ،  ناوارف 
لاس 1371? .  هام  دادرم  مجنپ ،  هرامش  مراهچ ، 

نارمچ یفطصم  رتکد   - 17

کی رد  نیئاپ و  حطـس  تخـس و  یگدنز  اب  تیلوفط ،  نارود  زا  دـش .  دـلوتم  نارهت  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1311  رد  نارمچ  یفطـصم 
 ، دوخ یگدنز  دروآیم  تسدب  هک  يزیچان  دمآ  رد  اب  درکیم و  یفاب  باروج  دوب و  رگراک  شردپ  دومن .  تداع  هداس ،  رایسب  هداوناخ 

هسردم رد  ار  دوخ  تالیصحت  یفطـصم  درکیم .  هرادا  ياهراجا  قاطا  کی  رد  ناوارف و  تالکـشم  اب  ار  شدنزرف  تفه  ردام و  رـسمه ، 
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هدزناپ زا  لیـصحت ،  همادا  نمـض  دعتـسم ،  شوه و  اـب  زومآشناد  نیا  داد .  همادا  هسردـم  نیا  رد  ار  شتالیـصحت  تفر و  نونفلاراد )) ))
داتسا دیهش  قطنم  هفسلف و  سرد  رد  اهدعب  نارهت و  تیاده ))  )) دجـسم رد  هر ))  )) یناقلاط هللا  تیآ  نآرق  ریـسفت  ياهـسالک  رد  یگلاس 

رد هرخالاب  دش و  ینف  هدکشناد  دراو  سپس  هدنارذگ  زربلا )) ناتـسریبد   )) رد ار  هطـسوتم  نارود  يو  درکیم .  تکرـش  يرهطم  یـضترم 
ناراذگناینب زا  یکی  درکیم و  تیلاعف  هراومه  هاگـشناد  طیحم  رد  وا  دیدرگ .  لیـصحتلا  غراف  کیناکمورتکلا ))  )) هتـشر رد  لاس 1336 

سیردت ینف  هدکشناد  نامه  رد  لاس  کی  تدم  کیناکمورتکلا ،  یسدنهم  تفایرد  زا  سپ  دوب .  هاگشناد  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا 
نتـشون هعلاطم و  هب  ناشقاطا  اهنت  ماب  تشپ  يـالاب  رب  تاـقوا  رتشیب  دوب .  یـشاقن  یگدنـسیون و  هعلاـطم ،  لـها  نارمچ  یفطـصم  تشاد . 

ناشن دوخ  زا  یـصاخ  تراهم  ءاـشنا  نتـشون  رد  تشاد و  اـبیز  یطخ  دوب ،  لوا  ماـقم  يوجـشناد  زاـتمم و  درگاـش  هراومه  تخادرپیم ، 
هتشر ود  نیا  يور  يدایز  تاعلاطم  تشاد و  هفـسلف  یـضایر و  هب  یناوارف  قشع  درکیم .  تیلاعف  شزرو  فلتخم  ياههتـشر  رد  دادیم . 

تاقیقحت زا  سپ  دیدرگ و  مازعا  اکیرمآ  هب  زاتمم  يوجشناد  ناونع  هب  یلیصحت ،  سروب  زا  هدافتسا  اب  یسمش ،  لاس 1337  رد  دومنیم . 
کیزیف کـینورتکلا و   )) يارتـکد هجرد  بـسک  هـب  قـفوم  اـینرفیلاک ))  )) رد ناـهج  نادنمـشناد  نـیرتفورعم  عـمج  رد  یناوارف ،  یملع 
نمجنا راب ،  نیلوا  يارب  شناتـسود ،  يراـکمه  اـب  تفرگیمن و  مارآ  زین  اـکیرمآ  رد  وا  دـش .  اـکیرمآ  هاگـشناد  نیرتربتعم  زا  امـسالپ ))
سروب هاش ،  میژر  هک  دوب ،  راکـشآ  داـیز و  ناـنچنآ  مالـسا  غیلبت  رد  يو  ياـهتیلاعف  دومن ،  يزیر  هیاـپ  ار  اـکیرمآ  نایوجـشناد  یمالـسا 

نامز رد  تفر و  رـصم  روشک  هب  شناتـسود  زا  یـضعب  اـب  هارمه  دادرخ 1342 ،  مهدزناـپ  نینوخ  ماـیق  زا  سپ  درک .  عـطق  ار  وا  یلیـصحت 
دعب دـید و  شزومآ  ار  ینازیتراپ  ياهگنج  یکیرچ و  ياههرود  نیرتتخـس  ماـمت ،  لاـس  ود  تدـم  رـصانلا )) دـبع  لاـمج   )) تموکح

ياهتکرح زا  یبهذم ،  قیمع  شنیب  نتشاد  رطاخ  هب  نارمچ ،  یفطصم  رتکد  تفرگ .  هدهع  هب  ار  یناریا  نازرابم  یکیرچ  میلعت  تیلوئـسم 
دبع لامج  هب  دـیدرگیم ،  نیملـسم  هقرفت  ثعاب  هک  یبرع  مسیلانویـسان  نایرج  اـب  هطبار  رد  هک  يروط  هب  دوب ،  نازیرگ  تخـس  یفارحنا 

نارمچ رتکد  هب  ینارنخس  غیلبت و  هزاجا  ضارتعا ،  نیا  شریذپ  نمـض  رـصانلا  دبع  لامج  درک و  ضارتعا  رـصم  يروهمج  سیئر  رـصانلا 
ار نآ  یماظن  هخاش  نیملسم و  تکرح  ردص ،  یسوم  ماما  کمک  اب  تفر و  نانبل  هب  نارمچ  رتکد  رـصانلا ،  دبع  لامج  توف  زا  دعب  داد . 
 ، دش زوریپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هکنیا  ات  تشاد ،  تیلاعف  نانبل  رد  يزارد  نایلاس  دومن و  يزیر  یپ  یمالـسا  ینابم  لوصا و  هب  هجوت  اب 

دوخ یبالقنا  یملع و  ینالوط ،  هدـنزرا و  تایبرجت  دوجو ،  یمامت  اب  تشگزاب و  ناریا  هب  نطو ،  زا  يرود  لاس  هس  تسیب و  زا  دـعب  اذـل 
تمس اب  سپس  داد ،  شزومآ  دابآ  دعس  رد  ار  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  ياههورگ  نیلوا  داد .  رارق  ناریا  یمالسا  بالقنا  تمدخ  رد  ار 

رطخ ياههنحـص  هنایم  رد  ار  دوخ  یکاب  یب  اب  وا  دومن .  روشک  تالکـشم  لصف  لح و  فرـص  ار  دوخ  زور  هنابـش  ریزو ،  تسخن  نواـعم 
هدارا نامیا ،  تردق  بالقنا ،  دض  موجه  و  هواپ )) رهـش   )) نایرج رد  دیامن .  لح  ار  لئاسم  رتهناعطاق  رتعیرـس و  هچ  ره  ات  تخادـنایم ، 
یمتح طوقس  هناتسآ  رد  ناتسدرک  هک  یماگنه  دیدرگ .  راکشآ  ناگمه  رب  یمالسا  بالقنا  هب  يو  قشع  تعاجش و  يراکادف ،  نینهآ ، 
تفرگ هدهع  رب  ار  مالسا  ياهورین  یهدنامرف  هر ، ))  )) ینیمخ ماما  نامرف  اب  نارمچ  رتکد  دندرک ،  ماع  لتق  ار  نارادساپ  دوب و  هتفرگ  رارق 

داعم ادـبم و  هب  شناـمیا  قمع  زا  هک  شزیگنا  باـجعا  ياـهینامرهق  اـب  زور  هدزناـپ  تدـم  رد  تفر و  ناتـسدرک  هب  هلولگ  ناراـب  ریز  رد  و 
ماع لتق  ار  نارادساپ  دوب و  هتفرگ  رارق  یمتح  طوقس  هناتـسآ  رد  ناتـسدرک  کیژتارتسا  عضاوم  اههار و  اهرهـش ،  تفرگیم ،  همـشچرس 

ناتـسدرک هب  هلولگ  ناراب  ریز  رد  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  مالـسا  ياهورین  یهدـنامرف  هر ، ))  )) ینیمخ ماما  نامرف  اب  نارمچ  رتکد  دـندرک ، 
اههار و اهرهـش ،  تفرگیم ،  همـشچرس  داعم  ادبم و  هب  شنامیا  قمع  زا  هک  شزیگنا  باجعا  ياهینامرهق  اب  زور  هدزناپ  تدـم  رد  تفر و 

لابقتـسا هب  يریذـپان ،  فصو  فعـش  يداش و  اب  ناملـسم  ياـهدرک  هک  يروط  هب  دـیدرگ ،  فرـصتم  ار  ناتـسدرک  کـیژتارتسا  عضاوم 
تـسپ رد  وا  دـش .  بوصنم  عافد  ترازو  هب  هر ))  )) ینیمخ ماما  يوس  زا  يو  ریظن ، ،  یب  يزوریپ  نیا  زا  دـعب  دنتفاتـش .  مالـسا  ياـهورین 
دوجوب ار  یـشترا  ات  دومن ،  یحالـصا  ياههمانرب  ندرک  هدایپ  هب  مادقا  شترا ،  يزاسکاپ  اب  دز و  نیداینب  لوحت  رییغت و  هب  تسد  دیدج ، 
ياروش سلجم  هرود  نیلوا  تاباختنا  رد  نارمچ  رتکد  دـشاب .  روشک  لالقتـسا  تینما و  یمالـسا و  بـالقنا  رادـساپ  ظـفاح و  هک  دروآ ، 
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نآ مدرم  ایادخ !   : )) تفگ نینچ  یـشیاین  رد  سلجم  رد  باختنا  زا  سپ  وا  دش .  هدیزگرب  یگدـنیامن  هب  نارهت  مدرم  يوس  زا  یمالـسا ، 
کچوک ار  دوخ  ردق  نآ  ملجخ و  یتسار  هک  دناهدومن ،  راشرـس  دوخ  تبحم  فطل و  ناراب  زا  ارم  نانچنآ  دناهدرک و  تبحم  نم  هب  ردـق 

رهم و همه  نیا  هتـسیاش  میآ و  رب  هدهع  زا  مناوتب  ات  هد ،  یئاناوت  هد و  تصرف  نم  هب  وت  ایادخ !  میآ .  رب  هدـهع  زا  مناوتیمن  هک  منادیم ، 
دـش رومام  دیدرگ و  بوصنم  عافد  یلاع  ياروش  رد  هر ))  )) ینیمخ ماما  فرط  زا  یگدنیامن  هب  اددجم  نارمچ  رتکد  مشاب )) . . .  تبحم 
لاس رویرهش  خیرات 31  رد  قارع ،  یثعب  میژر  هنادرمناوجان  هلمح  زا  سپ  دـیامن .  هئارا  ار  شترا  راک  یـشرازگ  مظنم  بترم و  روط  هب  ات 

دیسر یمالسا  بالقنا  ریبک  ربهر  روضح  هب  نارمچ  رتکد  یمالـسا ،  بالقنا  ریبک  ربهر  روضح  هب  نارمچ  رتکد  یمالـسا ،  ناریا  هب   1359
زا یهورگ  تـفر ،  زاوـها  هـب  عاـفد ،  یلاـع  ياروـش  رد  هر ))  )) ماـما رگید  هدـنیامن  ياهنماـخ  هللا  تـیآ  هارمه  شرازگ ،  هـئارا  زا  دــعب  و 

-2 یسدنهم .  دحاو  سیـسات  - 1 ریظن :  یتامادـقا  ماجنا  اب  داد و  لیکـشت  ار  مظنمان  ياـهگنج  داتـس  درک و  عمج  ار  بلطواد  ناگدـنمزر 
نیب یگنهامه  داجیا  - 4 رتـم .  ضرع 100  رتـمولیک و  تسیب  لوط  هب  یلاـناک  ثادـحا  - 3 نوراک .  دور  راـنک  رد  بآ  ياـهپمپ  بصن 
رهـش هب  نمـشد  هک  یماـگنه  دوـمن .  یمالـسا  نهیم  روـشک و  زا  عاـفد  رد  ياهدـنزرا  تامدـخ  و  بلطواد . . .  ياـهورینو  هاپـس  شترا ، 

يزادناریت تفریم و  يرگید  رگنس  هب  يرگنـس  زا  تفر ،  رهـش  يوس  هب  شنارای ،  شیپاشیپ  نارمچ  رتکد  دروآ ،  شروی  درگنـسوس )) ))
اب تسشن و  ياپ  زا  لاح  نیا  اب  اما  تخیمآ ،  مه  رد  ناتسزوخ  كاخ  اب  وا  مرگ  نوخ  دیدرگ ،  حورجم  هک  دوب  رهـش  نیمه  رد  درکیم و 

نویماک رب  حورجم ،  ياپ  اب  تسـشنن و  ياپ  زا  لاح  نیا  اب  اما  تخیمآ ،  مه  رد  ناتـسزوخ  كاخ  اب  وا  مرگ  نوخ  دـیدرگ ،  حورجم  ياـپ 
نویماـک رب  دوخ  نارمچ  رتـکد  دـندرک ،  رارف  دندیـساره و  تخـس  نارمچ ،  تارج  تعاجـش و  همه  نیا  زا  نانمـشد  درب و  هلمح  نمـشد 

داد دیون  رتگرزب  ياهيزوریپ  هب  ار  شنارای  دادیم ،  ناشن  ار  یعقاو  نموم  کی  تمظع  هوکش و  هک  مسبتم ،  ینابل  اب  دش و  راوس  نمـشد 
هسلج مه  بش  نیا  رد  دش و  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  بش  کی  اهنت  دیناسر و  زاوها  ناتـسرامیب  هب  ار  دوخ  نویماک  نامه  اب  نارمچ  رتکد  . 

رقم هب  لغب ،  ریز  اصع  یمخز و  ياپ  اب  دعب  زور  حبص  دمآ .  لمع  هب  يریگمیمصت  دیدرگ و  لیکشت  وا  تخت  رانک  رد  یهدنامرف  ياروش 
اب هام 1359  دنفـسا  رد  دزاس !  دازآ  ار  هزیوه ))  )) رهـش ات  دز ،  هقباس  یب  یلمع  هب  تسد  دعب ،  زور  دـنچ  تفر و  مظنمان  ياهگنج  داتس 

تفرگ وا ،  ریخ  ياعد  اب  هارمه  ار  ماما  تارظن  دومن و  هئارا  ار  گنج  تیعضو  شرازگ  تفاتـش و  هر ))  )) تما ماما  رادید  هب  حورجم  ندب 
حبص تاعاس  نیلوا  رد  زور  کی  درگنسوس ،  ناتسب و  رد  يریگمشچ  ياهیزوریپ  زا  سپ  تفر و  ربکا )) هللا   )) ياههپت يوس  هب  هرـسکی  و 

هب یثعب ،  نمـشد  ياههراپمخ  زا  یکی  شکرت  دـیرابیم ،  وس  ره  زا  نمـشد  ياههراپمخ  ناراب  درکیم و  هدـیدزاب  اههپت  زا  هک  یماگنه  ، 
رد دوب ،  شمزر  سابل  نامه  هک  نینوخ  ینفک  اب  دمآ و  رد  زاورپ  هب  مارآ  لابکبـس و  شکاپ  حور  درک و  تباصا  نارمچ  رتکد  رـس  تشپ 

رتکد دیهـش  كاپ  رکیپ  تفر !  تما  نایم  زا  دیـشکرپ و  نایتوکلم  راـید  هب  یگلاـس  رد 49  یـسمش ،  يرجه  هام 1360  دادرخ  خیرات 31 
دنلب حور  مان و  اما  دش ،  هدرپس  كاخ  هب  یمالـسا  بالقنا  راوگرزب  نادیهـش  ریاس  رانک  هب  نارهت )) يارهز  تشهب   )) رد نارمچ  یفطـصم 

هب دنگوس ،  تدنلب  نامـسآ  هب  ایادخ  تسا :  هتـسب  نامیپ  هنوگنیا  دنوادخ  اب  دوخ ،  ینافرع  همان  دنگوس  رد  وا  تسا .  دیواج  نانچ  مه  وا 
منهج هب  ار  زواجتم  نمـشد  ام  دنگوس ،  هتـشذگ  ناج  زا  نایئادف  يزابناج  هب  دنگوس ،  نامیتی  هدید  کشا  هب  دنگوس ،  ناقـشاع  لد  زوس 

اههتــشون و يروآ  عـمج  تـصرف  گـنج ،  ناـمز  رد  صوـصخ  هـب  يزور ،  هنابــش  هزراـبم  شـالت و  رثا  رد  نارمچ ،  رتـکد  میتـسرفیم . 
همان دای  نانبل ،  ياهباتک :  وا  تداهـش . . .  درگلاس  نیلوا  هماندای  نانبل ،  ياـهباتک :  وا  تداهـش  زا  سپ  اـما  تفاـین ،  ار  دوخ  ياـهینارنخس 

راکفا و هک  ار ،  وا  ياهینارنخـس  اههمان و  زا  يرایـسب  نارمچ ،  رتکد  ردـص و  یـسوم  ماما  تیاور  هب  نانبل  و  تداهـش . . .  درگلاـس  نیلوا 
يارب ادخ ،  هار  گرزب  دهاجم  نیا  نارمچ  رتکد  تداهـش  هعجاف  دناهدناسر .  پاچ  هب  تسا ،  هدومن  سکعنم  ار  وا  هناصلخم  ياههشیدـنا 

ياهروشک ناریا و  یسایس  یملع و  ياهتیصخش  زا  يرایسب  داد ،  تیلست  مایپ  هر ))  )) ینیمخ ماما  هک  دوب ،  ساسح  ردقنآ  یمالسا  هعماج 
 . ?11 ص 120 - نارمچ ،  یفطصم  رتکد  دیهش  درگلاس  نیلوا  هماندای  دندروآ - .  لمع  هب  ناوارف  لیلجت  وا  زا  یمالسا 
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 ، تفای ترهـش  یناشاک )) هدیپس   )) هب دعب  هک  یچوک ،  اب  رورـس  ناشاک ))  )) یبهذم يریوک و  رهـش  رد  یـسمش ،  يرجه  لاس 1315  هب 
ردپ و ناماد  رد  و  یبهذم ،  الماک  ياهداوناخ  رد  نم  دـلوت  دـیوگیم :  دوخ  یگداوناخ  طئارـش  تدالو و  هرابرد  وا  دوشگ .  ایندـب  مشچ 

ياهروشک زا  یکی  رد  دوخ  ردپ  هارمه  هب  یناوج  رد  مردپ  داد .  يور  يدیحوت  ياههشیدـنا  ياول  رد  و  مالـسا ،  ینابم  هب  دـقتعم  يردام 
تعجارم ناریا  هب  ناخاضر  نامز  رد  نآ ،  ياهقطنم  ياـه  شروش  دوخ و  ردـپ  گرم  زا  دـعب  هک  تشاد ،  لاغتـشا  یناـگرزاب  هب  راوجمه 

یگدنز تخادرپ و  يزرواشک  لغش  هب  تراجت  يرادقم  زا  سپ  دش ،  راگدنام  ناشاک  شیوخ  یلصا  نطوم  رد  هشیمه  يارب  مردپ  درک . 
نارعاش ياهنآوید  اهباتک و  هعلاطم  هب  مردام  ردـپ و  صوصخب  نم ،  هداوناخ  درکیم .  هرادا  مدوب  اـهنآ  نیمتفه  نم  هک  ار ،  دـنزرف  تفه 

مامت رد  مدـش .  انـشآ  انالوم  يدعـس و  ظفاح و  اب  صوصخب  رعـش و  اب  یکدوک  زاغآ  نامه  زا  نم  تسا  یعیبط  دنتـشاد و  يداـیز  هقـالع 
هب هدیپس ،  دندوب .  مردام  ردپ و  ادتبا  نم ،  گرزب  ملعم  تشاد و  دوجو  میاهسردمه  اب  نم  ياههتشون  نیب  يدایز  قرف  یلیصحت ،  نارود 
هب رعـش  هئارا  اب  يدج  روطب   48 ياهلاس 47 - زا  تسا ،  هتـشاد  ندورـس  رعـش  عبط  یگلاس  ات 13  نینـس 12  رد  تسا :  هتفگ  دوخ  دـنزرف 

ص دنفسا 1372 ،  تلاسر 25  همان  هژیو  یناشاک ،  هدـیپس  نامدای  تسا - .  هدرک  عورـش  ار  دوخ  ياهفرح  تیلاعف  تاعالطا )) همانزور  ))
ات ياهلاس 47  ياههبرجت  زا  تسا  ياهمانجنر  هن  تسا ،  يرتفد  بش )) هناورپ   : )) دـیوگیم دوخ  يرعـش  هعومجم  نیلوا  هرابرد  وا   . ? 14

هدـیقع دـننکیم . . .  زاورپ  بش  رد  هک  دـناهدش  یئاههناورپ  هب  هیبشت  باتک ،  نیا  ياههژاو  نامز ،  نآ  کـیرات  ياـضف  رطاـخ  هب  هک   50
نانز ورـشیپ  یمالـسا ،  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ار  هدـیپس ))  )) هک دـندوب  يزاس  تشونرـس  یگژیو  ود  نامز ،  تخانـش  هیحور  یبهذـم و 

رنه تالجم ،  اههمانزور و  ویدار ،  نویزیولت ،  رد  نآ  راشتنا  شخپ و  هنادـهعتم و  راعـشا  اهدورـس و  ندورـس  اـب  وا  و  دـنداد ،  رارق  رعاـش 
اههرگنک و اهرانیمـس ،  رد  اهراب  یناشاک ،  مناخ  تشاذـگ .  شیامن  هب  یناسنا  ياهاوتحم  ابیز و  ياهبلاق  رد  ار  دوخ  یگدـنزاس  يرعش و 

گنج نامز  رد  صوصخ  هب  یگنهرف ،  تامدخ  هب  ياهناعـضاوتم  هیحور  اب  و  تشاد ،  لاعف  روضح  جراخ  لخاد و  یبدا  يرعـش و  عماجم 
اهرفـس نیا  زا  یکی  تارطاخ  یئاهر  ات  تراسا  زا  رهـشمرخ ))  )) باتک هک  دادیم ،  همادا  تیلاـعف  هب  یگنج  قطاـنم  رد  روضح  اـب  یتح  و 
ياهراک رنه و  هنیمز  رد  نم ،  ناما  یب  ریگیپ و  تیلاعف  ناریا ،  یمالـسا  سدقم  بالقنا  زاغآ  زا  سپ  دیوگیم :  هراب  نیارد  وا  دـشابیم . 

دعب نم  باتک  نیمود  هک  ار  یئاهر )) ات  تراسا  زا  رهشمرخ   )) دنتسم باتک  متشاد ،  نویزیولت  ویدار و  اب  ییاهیراکمه  دش ،  عورش  رگید 
(( يرادیاپ رعش   )) رتفد هللاءاشنا  نم  باتک  نیموس  متـسه و  نآ  پاچ  ددص  رد  نونکا  مدروآ و  رد  ریرحت  هب  دوب ،  بش )) ياههناورپ   )) زا

گنهرف و ترازو  بدا )) رعـش  ياروش   )) ياـضعا زا  یکچوک  وضع  نینچ ،  مه  مشاـبیم .  نآ  يروآ  عمج  ددـص  رد  هک  دوب ،  دـهاوخ 
 ، یناشاک مناـخ  گرزب  دـنزرف  مشاـبیم .  زین  دادرخ )) یگنهرف 15  داینب  رعـش  ياروش   )) وضع رـضاح  لاح  رد  متـسه ،  یمالـسا  داـشرا 
 ، تفر ایند  زا  لاس 1364  رد  مردپ  نوچ  ردام ،  مه  ردپ و  مه  ام  يارب  وا  دیوگیم :  دوخ  ردام  يراک  شور  زین  راتفر و  قالخا و  هرابرد 
 ، هناخ مناخ  رـسمه و  ردام ،  ناونع  هب  درکیم ،  توعد  تماقتـسا  ربص و  هب  ار  دوخ  نادنزرف  هشیمه  دوب و  نابرهم  يردام  ام  يارب  ناشیا 

شنهذ هب  ار  هچ  نآ  تشادیم و  رب  ذـغاک  مـلق و  هناـخ ،  ياـهراک  ماـجنا  لـالخ  رد  تـشاد ،  رارق  تیوـلوا  رد  وا  يارب  یگدـنز  لـئاسم 
دوخ ردام ،  دورسیم .  ار  دوخ  ياهرعـش  دوب ،  مکاح  ماهناخ  رب  توکـس  هک  بش ،  زا  یتاعاس  رد  هاگ  نآ  درکیم ،  تشاددای  دیـسریم 
ماظن گنج و  بالقنا و  هب  طوبرم  روما  ماجنا  يارب  ار  هناخ  يرامیب ،  طئارـش  نیرتدب  رد  تسنادیم ،  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  نویدـم  ار 

مدرم و تمدخ  رد  دیاب  هک  درکیم  رارـصا  وا  اما  دـندوب ،  هداد  قلطم  تحارتسا  روتـسد  وا  يارب  ناکـشزپ  یتح  درکیم ،  كرت  یمالـسا 
هشیمه دربیم ،  ضیف  نآ  زا  تفریم و  نآرق  غارس  هب  تخس  ياههظحل  رد  دوب ،  ناشیا  سنوم  رای و  نیرتهب  نآرق ،  ایآ ،  دشاب .  بالقنا 

کی رد  یـصخش  هک  یماگنه  تشاد .  یگدـنز  رد  يدایز  تشذـگ  درکیم ،  دروخرب  ناتـسود  هداوناخ و  ياضعا  اب  يرابدرب  ربص و  اـب 
دروخرب وا  اب  ياهناراوگرزب  هیحور  نانچ  اب  ردام  دادیم ،  رارق  دنت  باطخ  دروم  ار  ردام  دوخ  ملق  اب  ای  درکیم ،  ضارتعا  ناشیا  هب  هیرشن 

راثیا نامیا ،  حور  زا  رسارس  یناشاک ،  هدیپس  مناخ  ياهرعش  اههدورس و  راعشا و  دشیم .  هدز  تلاجخ  هبنتم و  صخـش  نآ  هک  درکیم ، 
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جوم یمالسا  بالقنا  حور  اب  هرخالاب  و  نید ،  نمـشد  اب  زیتس  یکاپ ،  تقادص و  ادخ ،  هب  قشع  يراکادف ،  تمواقم ،  هسامح ،  داهج ،  ، 
یبدا و عماـجم  تفرگ ،  رارق  لـیلجت  دـیجمت و  دروم  نز  درم و  زا  معا  دـهعتم ،  نارعاـش  يوـس  نآ  زا  سپ  تاـیح و  ناـمز  رد  دـنزیم ، 
(( انـشآ درد  زادرپون  رعاش  نز   )) ناونع هب  ار  وا  و  دـنتخاس ،  رـشتنم  اههماندای  دـنداد ،  بیترت  تشادـگرزب  مسارم  وا  يارب  اهراب  یگنهرف 

ناتـسود و رارـصا  اب  دوب  نامرد  تحت  لاس  ود  دـش ،  التبم  یکاـندرد  يراـمیب  هب  یگلاـس  نس 56  هب  وا  هنافـساتم ،  اـما  دـندرک .  یفرعم 
12 تبرغ ،  رد  ماجنارس  دیشخبن و  يدوس  تاجلاعم  اجنآ  رد  تماقا  هام  هس  زا  سپ  یلو  تفر ،  ناتـسلگنا ))  )) هب هجلاعم  يارب  نایانـشآ ، 

شاهدیشک جنر  رکیپ  تفگ ،  دوردب  ار  یگدنز  يرازگتمدخ ،  یکاپ و  رسارس  تایح  کی  ندنارذگ  اب  یـسمش  يرجه  هام 1371  نمهب 
بالقنا يادهـش  رانک  هب  وا ،  تیـصو  قبط  یگنهرف  یبهذـم و  ياهتیـصخش  دنمهوکـش  عییـشت  اب  هاـم  نمهب  و 15  دـندروآ ،  نطو  هـب  ار 

يارب ياهربقم  یناشاک )) ضیف   )) يوربور ناشاک ،  رد  شردام  وا :  دـنزرف  فارتعا  هب  هتبلا  دـندرپس .  كاخ  هب  ارهز  تشهب  رد  یمالـسا ، 
قطانم رد  وا  تکرـش  هب  هجوت  اب  اما  دـش ،  دـهاوخ  لقتنم  لـحم  ناـمه  هب  يراپـسکاخ  يارب  تفریم  ناـمگ  و  تسا ،  هتـشاد  نفد  لـحم 

رد ار  ناـنآ  اـب  ینیـشنمه  و  دـهدیم ،  رییغت  ار  همانتیـصو  دوخ  روشک ،  مالـسا و  زا  سدـقم  عاـفد  ناروآ  مزر  اـب  سنا  یگنج و  تاـیلمع 
نایانشآ ناتسود و  مامت  زا  داد ،  دیهاوخ  دیهاوخ  بیترت  هک  یسلجم  رد  تسا :  هدمآ  وا  همانتیـصو  رد  دنیزگیم .  رب  زین  ارهز )) تشهب  ))

اب نم  دینک  اعد  مراد ،  اهنآ  زا  ششخب  دیما  هنامیمص  ماهدرک ،  تراسج  یگدنز  تدم  رد  رگا  دننک ،  لالح  دنـشخبب و  ارم  هک  دیهاوخب 
هدنز دیهش ،  هک  یتفگ  مهاوخیم  ناشن  يدمرـس ،  همـشچ  ناز  مهاوخیم - -  ناما  وت  زا  یئوت ،  دوبعم  مشاب .  هتفر  ایند  زا  تداهـش  رجا 
ناونع تحت  ار ،  وا  بالقنا  زا  سپ  دورـس  نیلوا  دوب ،  دـهاوخ  بسانم  نایاپ ،  رد  مهاوخیم  نادواج  رمع  وتز  برای !  تسا - -  دـیواج 
نمشد نم ،  كاخ  یشک  رگ  نوخ  هب  مینک :  همزمز  مه  اب  هدش ،  شخپ  نویزیولت  ویدار و  زا  اهراب  هک  نم )) ندیچ  ماگنه  تسا و  راهب  ))

یناوتیم اجک  نم  نت  زا  رـس  مصخ ،  يا  يزاس  ادج  يزوسب - -  مریت  هب  يزودب ،  رگ  منت  نم  نشلگ  زا  لگ ،  ردنا  لگ  دشوجب  نم - - 
نیا رادـنپم  نم  ندـنک  ناج  تسا ،  یتسه  یلجت  تداهـش - -  منامرآ  مناملـسم و  نم ! ؟  نهیم  نم و  ناـیم  قشع  وت  ییاـبر - -  مبلق  ز  ، 

نـسوت وت ،  گنرین  هب  دزاتب  شهاوخ - -  میرکت و  هن  شزاس ،  میلـست و  هن  نم  نفدم  زا  دزورفا  نم ،  زا  دعب  هک  ددرگ - -  هدرـسفا  هلعش 
دورپیم ورس  لگ  مناگدازآ - -  كاخ  زا  هدازآ ،  نم  نم  نمرخ  دش ،  مشخ  هشوخ  همه  ناشوج - -  يایند  تسا ،  قلخ  يور  نونک  نم 

ماگنه تسا و  راهب  دمآ - -  هر  زا  مربهر  مرتخا ،  دنلب  نم  ندرگ  متس ،  غیت  هب  رگ  ینز  مشونن - -  زگره  دیحوت ،  ماج  زا  زج  نم  نماد  ، 
 ، دنفسا 1371  23 هدـیپس ،  بورغ  ص 16-23 ،  حبص ،  باتک  هیرـشن  ص 7 ،  نمهب 1371 ،   28 تاعالطاهمانزور ،   . - نم ندـیچ  لگ 

 . ? تلاسرهمانزور همان  هژیو 

نیدلا لامج  دیس   - 19

 ، ینیـسح ردفـص  دیـس  دـنزرف  دـمحم  دیـس  نیمز ،  قرـشم  یعاـمتجا  نموم  حلـصم  كرتـس و  هاوخیدازآ  فرژ ،  رکفتم  گرزب ،  هغباـن 
ایند هب  مشچ  يرگید  ياج  اـی  نادـمه ،  داـبآ )) دـسا   )) رد يرمق ،  يرجه  لاس 1254  نابعـش  هام  رد  نیدـلا )) لامج  دیـس   )) هب فورعم 

يارب زین  و  یـسایس ،  يزرم و  ياهدـنب  دـیق و  زا  زیرگ  يارب  و  هدرکن ،  صخـشم  ار  شتدـالو  لـحم  دوخ  نیدـلا ،  لاـمج  دیـس  دوـشگ . 
زا يرایـسب  اما  تسا ،  هتـشادن  بوسنم  يرگید  نطو  هب  مالـسا ،  نیمزرـس  زج  هب  ار  دوخ  یعامتجا ،  یحالـصا  ياـهتیلاعف  هنماد  شرتسگ 

دوخ ردپ  دزن  ار  یتامدقم  مولع  نآرق و  هک  تشادن ،  لاس  تشه  زا  شیب  وا  دنا .  هتـشون  نادمه )) دابآ  دـسا   )) ار وا  تدالو  لحم  اهباتک 
دوب هدش  هلاس  هد  هک  ار  وا  تشگیم  بسانم  یـسرد  هزوح  لابند  دوخ  هداهعلا  قوف  دنزرف  تیبرت  میلعت و  يارب  هک  ردپ  تخومآ و  بوخ 

هقف و دـناوخ و  سرد  نیوزق  رد  لاس  ود  یتقو  لاـمج  دیـس  اـما  درپس ،  یملاـع  هب  لیـصحت  همادا  يارب  درب و  نیوزق ))  )) هب لاسب 1264  ، 
دوب هدش  هلاس  هک 12  ار  دیس  لاس 1266  هب  شردـپ  راچان  دـید ،  ناوتان  گنت و  دوخ  يارب  مه  ار  هزوح  نآ  تفرگ ،  ارف  بوخ  ار  لوصا 

اب یملع  بلاطم  دروم  رد  یتقو  زین  داتسا  نآ  داد .  لیوحت  یجلگنس )) قداص  دمحم  دیـس   )) هب ار  وا  لیـصحت  همادا  تهج  درب و  نارهت  هب 
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 ، درک داهنـشیپ  شردپ  هب  دناشوپ و  وا  نت  هب  ار  ملع  لها  سابل  تهج  نیدب  تفای ،  یماقم  دـنلب  ياناد  هغبان و  ار  وا  و  درک ،  وگتفگ  دـیس 
هـس دودح  دربیم ،  قارع  هب  ار  لامج  دیـس  هک  یلاح  رد  ردفـص  دیـس  دربب .  قارع  مهم  گرزب و  ياههزوح  هب  ار  شیوخ  ناوت  رپ  دنزرف 

ردفص دیس  دندیدرگ .  فرـشا )) فجن   )) هناور نانآ  و  دومن ،  یئاریذپ  نانآ  زا  يدرجورب  دمحم  ازریم  درک ،  تماقا  درجورب ))  )) رد هام 
 . درب يراصنا  یضترم  خیـش  هعیـش ،  گرزب  هیقف  روضح  هب  ار  وا  و  تشادرب ،  هارمه  ار  دنزرف  ع )  ) یلع ماما  ترایز  زا  سپ  فجن ))  )) رد

هیهت وا  يارب  ياهناخ  تشاد ،  یمارگ  ار  وا  مدـقم  درب ،  یپ  لامج  دیـس  قیمع  ياهیئاناد  هداـعلا و  قوف  دادعتـسا  هب  یتقو  يراـصنا  خـیش 
نآ یـسرد  ياههزوح  رد  لاس  راهچ  تدم  لامج  دیـس  و  تشگرب ،  دابآ  دسا  هب  ردفـص  دیـس  دش ،  راد  هدـهع  ار  وا  جراخم  مامت  درک ، 

 ، تفای تسد  يدنلب  ماقم  هب  لوصا  هقف و  قطنم و  تمکح و  مالک و  ثیدح و  ریـسفت و  مولع  رد  هکنیا  ات  درکیم ،  تکرـش  گرزب  هیقف 
زا ینامجون  دیـس  تسا ،  هداد  خر  یبیجع  ناتـساد  درک !  دییات  ار  هلاس  لامج 16  دیس  داهتجا  هبتر  يراصنا  یضترم  خیـش   9 هک یئاج  ات 
اما ددرگیم ،  لیلجت  وا  زا  تسخن  هدش و  اهسلجم  لقن  وا  نخس  هتفرگ ،  داهتجا  كردم  يراصنا  مظعا  خیـش  فجنهزوح ،  سیئر  تسد 

تایـضایر و نتخومآ  هب  ددـنبیم و  دوخ  يور  هب  ار  هرجح  برد  یهاگ  لامج  دیـس  دـنوشیم ،  هجوتم  یتقو  ضرغم  ای  حول  هداـس  دارفا 
هار هب  یکاندرد  لاجنج  بوشآ و  وا  هیلع  دـننادیمن و  راگزاس  ینید  ملاع  ناش  اب  ار  عضو  نیا  دزادرپیم ،  هسنارف  نابز  یکـشزپ و  مولع 

كرت ار  فجن ))  )) دـنکیم داهنـشیپ  لامج  دیـس  هب  راـچان  دوشیم ،  ربخ  اـب  یکاـنرطخ  بوشآ  نینچ  زا  یتقو  يراـصنا  خیـش  دـتفایم ! 
ناـیب ار  دیـس  یملع  عضو  دـسیونیم ،  ناتـسودنه ))  )) رد دوخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  ياهماـن  لاـمج  دیـس  یفرعم  يارب  هاـگ  نآ  دـیوگب ، 

مین لاس و  کی  دودح  دش ،  ناتسودنه ))  )) دراو رهشوب ))  )) هار زا  لاسب 1270  لامج  دیس  دنکیم و  نیمات  ار  وا  رفس  جراخم  درادیم ، 
هقف و ياهـشزومآ  دنتفاتـشیم ،  شروضح  هب  وـس  ره  زا  هک  مه  يدارفا  هب  درک و  يداـیز  تاـعلاطم  دوـخ  دوـمن ،  تماـقا  روـشک  نآ  رد 
هب ترفاـسم  اـب  هـک  دــنکیم  راداو  ار  وا  مالــسا ،  فراـعم  هـب  قـیمع  یئاـناد  لاـمج و  دیــس  شورخ  رپ  حور  یلو  داد .  ناوارف  تـمکح 

نیدـب دـهد ،  رارق  هعلاطم  دروم  کیدزن  زا  ار  اهتلم  ریاس  گنهرف  ناناملـسم و  عضو  مالـسا  ياـهروشک  صوصخب  فلتخم ،  ياـهروشک 
ماجنا یمهم  تارکاذم  ینید  ناملاع  اب  دوشیم ،  هکم ))  )) ترایز و  زاجح ))  )) یهار اجنآ  زا  دوریم ،  هتکلک ))  )) هب یئبمب ))  )) زا تهج 

ناتـسودنه دراو  هکم   )) دـصق هب  زاب  دوشیم ،  ناسارخ  نارهط و  ناتـسناغفا و  هناور  دـعب  دوریم ،  ـالبرک  فجن و  هب  اـجنآ  زا  دـهدیم ، 
اب و  ددرگیم ،  رــصم ))  )) دراو لاس 1285  دودـح  یتشک  اب  زئوس )) لاـناک   )) ریـسم زا  اـجنآ  رد  تماـقا  هاـم  کـی  زا  سپ  اـما  دوشیم ، 

رامعتـسا لاگنچ  زا  زین  ار  نیمزرـس  نآ  تاجن  هار  اـت  دروآیم ،  لـمع  هب  یئوگتفگ  اـهتاقالم و  رهزـالا ))  )) هاگـشناد ناـملاع  ناداتـسا و 
دروم دوـشیم و  لوبمالـسا ))  )) دراو لاـس 1286 ،  بجر  هاـم  رد  رـصم ،  رد  زور  لـهچ  دودـح  تماـقا  زا  سپ  دروآ .  تسدـب  سیلگنا 

(( یمالسا تما  تدحو   )) هب یبایتسد  هک  دوخ  فده  نوماریپ  اجنآ  رد  دیس  دریگیم ،  رارق  یسایس  یملع و  لاجر  مظعا و  ردص  لابقتسا 
هب روتـسد  ینامثع )) ناطلـس   )) وا هئطوت  اب  دوشیم و  عقاو  رهـش  مالـسالا  خیـش  دسح  دروم  هنافـساتم  اما  دنکیم ،  داریا  ياهباطخ  تسا ، 
هک لاس 1296 ،  ات  دـنکیم و  تعجارم  رـصم  هب  زاب  لاس 1287  لئاوا  نیدلا  لامج  دیـس  اما  دـنکیم !  رداص  ار  لامج  دیـس  نتفر  نوریب 

خیـش وا  سرد  سالک  رد  و  دوشیم ،  لوغـشم  سیردـت  هب  رهزالا ))  )) هاگـشناد رد  دـیامنیم ،  تماقا  رـصم  رد  دوشیم  لاـس  هد  دودـح 
طابترا نایوجشناد  اب  وا  دنیوجیم ،  تکرش  نارگید  فورعم و  هدنسیون  قاحسا  بیدا  ینادوس ،  يدهمتم  رصم ،  راید  یتفم  هدبع  دمحم 

همانیئآ و  دنهدیم ،  لیکـشت  رفن  لهچ  ار  نمجنا  نیا  ياضعا  دنکیم .  سیـسات  ار  یلم )) نمجنا   )) تیعمج دـیامنیم و  رارقرب  گنتاگنت 
هک ار ،  دافم  نآ  دـنیامنیم  دـهعت  نمجنا )) ياـضعا   )) نآ بجوم  هب  و  دوشیم ،  میظنت  هداـم  رد 16  مالـسا ،  یلاع  میلاعت  ساـسا  رب  نآ 

نیا دنزاس .  یلمع  دوخ  یگدنز  رد  تسا ،  نادنمزاین  نامورحم و  زا  يریگتسد  و  ینید ،  تابجاو  هب  لمع  مدرم ،  تیاده  داشرا و  لماش 
 ، هعماج ياضف  رد  دروآیم و  دوجوب  يریگمشچ  جوم  ناملـسم ،  تما  داحتا  مالـسا و  ینارون  ماکحا  يایحا  ياتـسار  رد  یبالقنا ،  مادقا 

یتراجت عضو  لباقم  رد  دنوشیم ،  ناملـسم  نید  یب  يدوهی و  یحیـسم و  يدایز  دادعت  دزاسیم و  راکـشآ  ار  تیناسنا  تلادع و  رهاظم 
هرخالاب دنیآیم و  نوریب  یسیلگنا  ياهتکرش  اههرادا و  زا  ناملسم  ناسانشراک  زا  رفن  داتشه  دودح  دوشیم ،  هتـساک  دصرد  سیلگنا 35 
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ماکحا هدـیقع و  هام ،  کی  تدـم  هب  يرفن  لـهچ  نمجنا  نیا  يرآ ،  دوریم .  نیب  زا  رـصم ))  )) رد سیلگنا  رامعتـسا  ذوفن  زا  دـصرد   45
رامعتسا يارب  یلمع  بالقنا  نینچ  نوچ  اما  دنتخاس ،  لزلزتم  ار  سیلگنا  رامعتسا  تردق  دندرک و  هدایپ  یعامتجا  یگدنز  رد  ار  یمالسا 

دیـس دیدرگ .  ناتـسودنه ))  )) هناور راچان  دیـس  و  دـندرک ،  جارخا  رـصم ))  )) زا ار  نیدـلا  لامج  دیـس  یموش ،  هئطوت  اب  دوب ،  كانرطخ 
هاگآ نانآ  تیلوئـسم  یمالـسا و  ینابم  هب  ار  مدرم  قیمع  ياهینارنخـس  اههباطخ و  اب  دنامیم ،  ناتـسودنه  رد  لاس  دودح 5  نیدلا  لامج 

نونکا دنکیم .  لقتنم  هتکلک ))  )) هب ار  لامج  دیس  ناتسودنه  تموکح  رصم ))  )) هب ناتـسلگنا  تلود  یـشکرکشل  رطاخ  هب  اما  دنکیم ، 
 : دنتسه گرزب  تبیصم  جنپ  راتفرگ  نانآ  تسا ،  هدش  نشور  یبوخب  نیدلا  لامج  دیس  يارب  ناملسم ،  ياهتلم  لکشم  یساسا  ياههشیر 

یب یفارخ و  دـئاقع  قیمع  ذوـفن  - 3 مالـسا .  ینارون  ماکحا  هب  تبـسن  یمومع  یهاگآ  اـن  - 2 حـلاصان .  دبتـسم و  نامکاح  تیمکاح  - 1
 . یمالسا عماوج  رد  برغ  صوصخب  ناگناگیب ،  ذوفن  شرتسگ  - 5 یموق .  ياهفالتخا  هقرفت و  دوجو  - 4 یعامتجا .  یگدنز  رد  ساسا ، 

یهار دـناسریم ،  ناناملـسم  شوگ  هب  ار  دوخ  ياهحرط  دایرف و  روکذـم  ياهروشک  رد  هک  نآ  زا  سپ  نیدـلا ،  لامج  دیـس  تساجنیا -
یبرع هلجم  هدبع )) دـمحم  خیـش   )) دوخ دـهاجم  درگاش  يراکمه  اب  و  ددرگیم ،  دراو  سیراپ ))  )) هب نآ  زا  سپ  و  دوشیم ،  ندـنل )) ))

 . دروآیم دوجوب  یبالقنا  جوم  دتسرفیم و  یمالسا  ياهروشک  همه  هب  ناگیار  روطب  دنکیم و  رشتنم  هرامش  ات 18  ار  یقثولا )) ةورعلا  ))
هب هاش  نیدلارصان  توعد  هب  ندنل ،  هب  ار  یئاهرفـس  لاس 1302 ،  زا  ناگمه ،  شوگ  هب  دوخ  ياهمایپ  ندناسر  يارب  لامج ،  دیـس  سپس 

تماقا لوبمالـسا ))  )) رد یگراوآ  تشه  زا  سپ  راچان  دنکیم و  زاغآ  ناهفـصا  زاریـش ،  نمی ،  فیطق ،  دجن ،  سیراپ ،  زاقفق ،  نارهت ، 
دیس تماقا  لحم  رس  رب  ینامثع  هاشداپ  دیمحلا  دبع  ناطلس  يو و  نیب  هک  یتباقر  رثا  رد  هاش ،  نیدلا  رفظم  تنطلس  لئاوا  رد  اما  دنکیم . 

هربـقم رد  هناـمولظم  تسخن  ار  وا  فیحن  رکیپ  دوـشیم و  دیهـش  مومـسم و  يرجه  لاوش 1314  رد  نیدـلا  لامج  دیـس  دـیآیم ،  دوجوب 
لعـشم بیترت ،  نیدـب  دـندرک .  لقتنم  ناتـسناغفا  رد  لـباک ))  )) هب ار  وا  اهنآوختـسا  زا  دـعب  دنراپـسیم ،  كاـخ  هب  یقلرازم )) رلخیـش  ))
نیدلا لامج  دیس  ریبک  حلصم  دادبتسا و  دض  كرتس  دهاجم  نآرق ،  رـسفم  فوسلیف ،  يراصنا ،  خیـش  بتکم  هیقف  هلاس  تصـش  یگدنز 

دوب و هدومن  رفـس  ناهج  روشک  رهـش و  تصـش  دودح  هب  یمالـسا ،  تموکح  لیکـشت  داحتا و  يرارقرب  يارب  هک  یلاح  رد  يدابآ ،  دسا 
دـصکی زا  شیب  هک  نونک  ات  خیرات  نآ  زا  یلو  دیئارگ ،  یـشوماخ  هب  تشون ،  يزاریـش  نسح  ازریم  هب  همان  وکابنت )) میرحت   )) يارب یتح 

تسا هدیدرگ  رازگرب  فلتخم  ياهروشک  رد  اههرگنک  هدش و  هتشون  اههمان  دای  تالاقم و  اهباتک و  وا  ماقم  زا  لیلجت  رد  درذگیم ،  لاس 
دمحم يراـکمه  اـب  يربکلا ،  ۀـیررحتلا  ةروثلا  یقثولا و  ةورعلا  - 1 زا :  دـنترابع  نیمز ،  قرـشم  نامرهق  نیا  زا  هدـنام  ياج  هب  ياـهباتک  . 

رتهم همه  زا  اما  ردـق .  اضق و  هلاسر  - 5 ملع .  مالسا و  - 4 یسایس .  ياهتیـصخش  ینید و  عجارم  هب  اههمان  - 3 هیرجین .  هلاسر  - 2 هدبع . 
هتخانش نونک  ات  يرجه  مهدزیس  نرق  زا  يرامعتسا ،  دض  یمالسا  ياهتضهن  رازگ  هیاپ  يدابآ ،  دسا  ینیسح  نیدلا  لامج  دیـس  هک ،  نیا 

رد نیدـلا ،  لامج  دیـس  شقن  تسا - .  هتـشاد  شقن  یبالقنا  یمالـسا و  ياـهتکرح  همه  رد  وا ،  یبـالقنا  ياههشیدـنا  راـکفا و  و  هدـش ، 
 ، 156 ص 175 - یمالـسا ،  تموکح  رد  تورث  نزاوـت   ، 214 ص 221 - يراصنا ،  خیش  تیـصخش  یناگدنز و  نیمز ،  قرـشم  يرادیب 

ص 95?  ج 17 ،  ادخهد ،  همان  تغل  ریخا ،  هلاس  دص  ياهتضهن  ص 432 ،  مالعا ،  نیعم ،  گنهرف 

نیدلا فرش  دیس   - 20

((( ع - ) نیمظاک  )) رهش رد  تلیـضف  ملع و  هداوناخ  رد  يرمق  يرجه  لاس 1290  هب  فسوی  دیس  دنزرف  نیدلا ،  فرش  نیـسحلا  دبع  دیس 
نیا هدیدرگ ،  مالـسا  ناهج  رد  ریخا  ياهنرق  كرتس  ناروآ  مان  زا  هک  یعیـش ،  گرزب  ملاع  نیا  یکدوک  یگژیو  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ 

(( نانبل  )) روشک لماع )) لبج   )) هقطنم هب  ع )  ) نیمظاک زا  دوخ  هداوناخ  ياضعا  دنمـشناد و  ردپ  هارمه  هب  یگلاس  تشه  نس  زا  هک  تسا 
 . دـباییم همادا  شناد ،  ملع و  حالـس  اب  هزرابم  اهیتخـس و  تالوحت و  اب  هتخیمآ  وا  یگدـنز  دـنکیم و  زاغآ  ترجه  دوخ  ناکاین  هاگداز 

دوخ هارمه  هب  ع )  ) نیمظاک زا  ار  هلاس  تشه  نیسحلا )) دبع  دیـس   )) تساوخیم نیدلا )) فرـش  فسوی  دیـس   )) ینید گرزب  ملاع  یتقو 
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نید ناملاع  راوج  رد  دـنامب و  قارع  رد  شدـنزرف  تشاد  لیم  ردـص ،  يداه  دیـس  هللا  تیآ  رتخد  ارهز ))  )) كدوک ردام  دـهد ،  ترجه 
ماگنه هب  تهج  نیدب  ددرگ ،  ادج  دوخ  دنزرف  زا  تسنادن  حالـص  تفریذپن و  ار  داهنـشیپ  نیا  ردپ  اما  دروآ .  تسدب  شرورپ  شزومآ و 

دیـس دریگ .  ارف  ار  یئادـتبا  تالیـصحت  اجنآ  رد  ات  دربیم ،  دوخ  هارمه  هلماع ))  )) ياتـسور هب  ار  كدوک  لماع )) لبج   )) هقطنم هب  دورو 
ةاجن  )) باتک عیدب و  نایب و  یناعم و  قطنم ،  وحن ،  فرص ،  مولع  دنکیم و  زاغآ  ردپ  دزن  ار  یتامدقم  تالیصحت  تسخن  نیسحلا ،  دبع 

لضف و هب  یناوج  نارود  نامه  رد  هک  هدیـسر  یگلاس  هدفه  دودح  هب  وا  دریگیم .  ارف  بوخ  ردـپ  دزن  ار  مالـسالا )) عیارـش   )) و دابعلا ))
کچوک ردارب  ردام و  رـسمه و  اب  لاسب 1310  تشاد ،  لاس  تسیب  زا  رتمک  هک  یلاح  رد  نیـسحلا ،  دبع  دیـس  ددرگیم .  رادـمان  شناد 

دمحم دیـس  دوخ  دج  دزن  مالـسلا  هیلع  نیمظاک  رد  ار  یتدـم  یمالـسا ،  مولع  یلاع  تالیـصحت  همادا  يارب  و  دوشیم ،  قارع  هناور  دوخ 
هب تیدـج  اب  ارماس ))  )) رهـش رد  نیـسحلا ،  دـبع  دیـس  دـنکیم .  ترجه  ءارماس ))  )) رهـش هب  ناهارمه  اب  سپـس  دـنامیم و  ردـص  يداه 

خیـش یـسرد  هزوح  رد  ار  لوصا )) ملع  رد  لوصف   )) باتک ردـیح ،  رقاب  خیـش  دزن  ار  هقف  رد  هعمل )) حرـش   )) باتک دزادرپیم ،  لیـصحت 
قالخا یـسرد  هسلج  رد  هاگ  نآ  دزومآیم ،  مولعلا  رحب  دـمحم  دیـس  دزن  ار  ناـیب  یناـعم و  ملع  رد  لوطم ))  )) باـتک یئـالبرک ،  نسح 

روضح نآ  رد  مه  ارماـس  هزوـح  گرزب  ياـملع  دوـشیم و  لیکـشت  هعمج  ياهحبـص  هک  يداـبآ ،  ناطلـس  یلع  حـتف  ـالم  گرزب  داتـسا 
تـسد هب  سفن  بیذـهت  یتیبرت و  ناوارف  ياههرهب  و  دریگیم ،  ارف  ار  یلمع  تمکح  تامولعم  فراـعم و  دـنکیم و  تکرـش  دـنباییم ، 

هب ار  نآ  یحاون  و  ارماس ))  )) رهش نایبصان  ینامثع )) تموکح   )) هلیـسو هب  سیلگنا و  رامعتـسا  کیرحت  اب  اهزور  نامه  رد  اما  دروآیم . 
دبع دیس  دنوریم ،  فرشا )) فجن   )) هب دارفا  زا  يرایسب  يزاریـش و  نسح  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  یملع  هزوح  سیئر  دنـشکیم ،  بوشآ 

نایاپ ات  ناداتـسا  ریاس  یلبق و  ناداتـسا  دزن  فجن ،  هزوح  رد  ار  روکذم  ياهباتک  هدـنام  یقاب  و  دـیامنیم ،  ترجه  فجن  هب  مه  نیـسحلا 
هتفگ جراخ )) هرود   )) نآ هب  اههزوح  حالطصا  رد  هک  یلاع ،  حطس  هرود  ندنارذگ  يارب  نیسحلا ،  دبع  دیس  دهدیم .  همادا  حطس  هرود 
مظاک دمحم  دنوخآ  هللا  تیآ  - 1 زا :  دنترابع  نانآ  هک  دیوجیم ،  تکرـش  یگرزب  ناملاع  نادهتجم و  یـسرد  ياههزوح  رد  دوشیم ، 

 ، یناهفصا اضر  اقآ  خیش  هللا  تیآ  - 3 گرزب !  هیقف  فجن ،  هط  دمحم  خیش  هللا  تیآ  - 2 لوصالا . )) ۀیافک   )) باتک بحاص  یناسارخ ، 
 . یناردنزام هللادبع  خیش  هللا  تیآ  - 5 یناهفصا .  هعیرشلا  خیش  رادمتعیرش ،  داوج  دمحم  خیش  هللا  تیآ  - 4 هیقفلا . )) حابصم   )) هدنسیون

هژیو یگدنزارب  قیمع و  هشیدـنا  رکف ،  تفارظ  لئاسولا . . . )) كردتـسم   )) دنمـشزرا باتک  هدنـسیون  يرون ،  نیـسح  ازریم  هللا  تیآ  - 6
روضح رب  هفاضا  هتسراو ،  ملاع  نیا  هک  تسا  نیا  رد  تشاد ،  غارـس  ناوتیم  رتمک  رگید  دراوم  رد  هک  نیدلا ،  فرـش  نیـسحلا  دبع  دیس 

زا يدادعت  ثحب  سرد و  هزوح  رد  تنس ،  لها  هقف  ياههیاپ  اب  قیمع  یئانشآ  يارب  هعیش ،  ماقم  دنلب  گرزب و  نادهتجم  یسرد  هزوح  رد 
یملع لئاسم  هب  مه  رانک  رد  کیدزن و  زا  دـهدیم و  ارف  شوگ  نانآ  یهقف  لـئاسم  یناـبم و  هب  دـنکیم ،  تکرـش  ناـنآ  گرزب  ناـملاع 

 . رصم رهزالا ))  )) هاگشناد داتسا  یکلام ،  يرشب  میلس  خیـش  - 1 زا :  دنترابع  يو  ناداتـسا  زا  يدادعت  هک  دننکیم ،  ثحب  دنـشیدنایم و 
قیفوت هب  فورعم  دمحم ،  خیش  - 4 یعفاش .  يدنبشقن  یناخ  هللا  دبع  نب  دمحم  خیش  همالع ،  - 3 یقشمد .  نیدلا  ردب  خیش  هیقف ،  ماما  - 2
فرش نیسحلا  دبع  دیس  گرزب  هغبان  يرآ ،  یسیردا .  یساف  ینانک  میرکلا  دبع  نب  یحلا  دبع  دمحم  خیـش  - 5 یقشمد .  يراصنا  یبویا 
یملع ماقم  تلادع و  نانآ  دهدیم ،  ماجنا  یملع  ناوارف  ياهوگتفگ  ثحب و  رـصم  توریب و  قشمد ،  رد  هیاپ ،  دنلب  ناملاع  نیا  اب  نیدـلا 

ياهلاس 1320 نیب  رگید ،  يوس  زا  دنهدیم .  ار  ثیدح  هقف و  رد  رظن  راهظا  تیاور و  هزاجا  وا  هب  یتح  دنهدیم و  رارق  دییات  دروم  ار  وا 
مظاک دمحم  خیـش  ینادمه ،  اضر  اقآ  جاح  يوس  زا  وا  داهتجا  دـنلب  ماقم  هک  هدیـسر ،  یگلاس  دودح 31  هب  نیسحلا  دبع  دیـس  ات 1321 
هزوح هیاپ  دنلب  ناداتسا  ردص ،  لیعامسا  دیس  یناردنزام و  هللا  دبع  خیـش  فجن ،  هط  دمحم  خیـش  یناهفـصا ،  ۀعیرـشلا  خیـش  یناسارخ ، 

نادـنزرف و رـسمه ،  ردام ،  هارمه  هب  يو  نطو ،  زا  رود  فیلاـت و  قیقحت و  لیـصحت و  لاـس  زا 12  سپ  و  دوشیم ،  مـالعا  فـجن  یملع 
ات قشمد ))  )) ریـسم زا  تشگزاب  ماگنه  هب  دـنکیم .  تعجارم  لـماع )) لـبج   )) هب فجن  زا  لوالا 1322 ،  عیبر   9 دوخ ،  رتـکچوک  ردارب 
رد لاس  هس  دودح  وا  دندروآیم ،  لمع  هب  ناوارف  لیلجت  لابقتسا و  وا  زا  فلتخم  قطانم  اهرهش و  ناملاع  مدرم و  يو ،  لحم  روحش )) ))
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دنهاوخیم نیدلا  فرش  دیس  ردپ  زا  رارصا  اب  روص ))  )) مدرم هک  دزادرپیم ،  مدرم  روما  حالصا  داشرا و  غیلبت و  هب  دنامیم و  دوخ  لحم 
نیدلا فرش  دیس  دوشیم و  هتفریذپ  توعد  نیا  دراد .  مازعا  نانآ  دزن  روما  حالصا  ینید و  يربهر  هب  ار  دوخ  دنمشناد  ماقمالاو و  دنزرف 

 ، دراد یعامتجا  یگدنز  تاناکما  یگنهرف و  تامدـخ  هب  دـیدش  زاین  هقطنم  نآ  اما  دوشیم ،  دراو  روص ))  )) هب لاس 1325  هجحیذ  همین 
فرظ وا ،  يربهر  تحت  مدرم  يونعم  يدام و  ياهیراکمه  يزور و  هنابش  شالت  اب  ددنبیم و  تمه  رمک  نیدلا  فرش  دیـس  تهج  نیدب 

لوا یناهج  گنج  اب  نامزمه  تدابع  تیزکرم  يارب  دـعب  دـنکیم ،  سیـسات  یگرزب  هینیـسح  یمومع  تاعامتجا  زکرم  يارب  لاـس  کـی 
ناوج لسن  يارب  هکنیا  هب  هجوت  اب  اما  دیامنیم .  دابآ  ریمعت و  ار  ياهدوسرف  یمیدق و  ياهدجسم  و  دزاسیم ،  یگرزب  دجـسم  (( 1332 ))

گنهرف زا  دـنریگیم و  رارق  هناگیب  ياهگنهرف  ریثات  تحت  سرادـم  رد  لیـصحت  اب  نانآ  و  داد ،  ماجنا  نانآ  زاین  روخ  رد  يراک  دـیاب  مه 
راک هب  ار  هدرک )) زاغآ  نمـشد  هک  مینک ،  زاغآ  اجنآ  زا   )) دوخ فورعم  راعـش  نیدـلا  فرـش  دیـس  دـنوشیم ،  هناـگیب  مالـسا  ناـشخرد 
نیا دعب  دننک ،  لیـصحت  نآ  رد  ناگیار  روطب  ناناوجون  ات  دنکیم  سیـسات  ار  روص  رد  هیرفعج )) هسردم   )) لاس 1357 رد  و  دریگیم ، 

لد نوخ  مشچ و  کشا  اب  دوخ :  لوق  هب  وا  دعب  ددرگیم ،  نارتخد  نارـسپ و  يارب  فلتخم  حوطـس  رد  ددـعتم  ياههبعـش  ياراد  هسردـم 
يراـکوکین و تیعمج  هیرفعج ،  هیریخ  تیعمج  نادـنمزاین ،  یگدـنز  نیماـت  يارب  هاـگ  نآ  دـنکیم .  سیـسات  ار  هیرفعج )) هدکـشناد  ))

دیـس سپـس  دوشیم .  لصاح  يریگمـشچ  تالوحت  نیمزرـس  نآ  رد  تامادـقا  نیا  اب  دروآیم و  دوجوب  نانبل  روص و  يارب  ار  ماـتیالاارد 
ناـملاع و اـب  دـنکیم ،  زاـغآ  ناریا  قارع و  هنیدـم ،  هکم و  رـصم )) رهزـالا  هاگـشناد   )) هـب یتراـیز ،  یملع و  ياـهترفاسم  نیدـلا  فرش 
رب زور  نآ  هک  ار  هسنارف  رامعتسا  وا ،  يرامعتسا  دض  یگنهرف  تکرح  اما  دروآیم  لمع  هب  مهافت  ثحب و  یمالـسا  ياهروشک  نادهتجم 

هناخ و دنرب و  موجه  وا  هناخ  هب  دننکیم ،  رداص  ار  وا  مادعا  مکح  هک  یئاج  ات  دروآیم ،  مشخ  هب  تشاد  هطلس  دصق  نآ  یحاون  نانبل و 
راـچان وا  و  دوشیم ،  قـیرح  همعط  وا  یطخ  ياـهفیلات  زا  باـتک  هک 19  دـننازوسیم ،  دوـب  هچ  ره  دنـشکیم و  شتآ  هـب  ار  وا  هناـخباتک 
متـشه هبنـشود  حبـص  هنازرف  حلـصم  نیا  ماجنارـس  دـنک .  ترجه  يرگید  راـید  هب  دـیوگب و  كرت  ار  ناـنبل  شیوخ  هداوناـخ  اـب  دوشیم 

راوج رد  دـننکیم و  لقتنم  فجن  هب  ار  وا  رکیپ  ددـنبیم ،  ورف  ناهج  زا  مشچ  نانبل  رد  یگلاـس  هب 87  يرجه  لاس 1377  یناثلا  يدامج 
 ، يراوگوس یلیطعت و  گرزب ،  میعز  نآ  تامدخ  ساپ  هب  نیدلا و  فرـش  دیـس  گوس  رد  دنراپـسیم .  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

نیرتفورعم دوشیم .  رازگرب  دهـشم  ناهفـصا و  نارهت  ناتـسکاپ ،  دـنه ،  دادـغب ،  ارماس ،  نیمظاک ،  البرک ،  فجن ،  هیروس ،  ناـنبل ،  رد 
ياهنابز هب  سپس  و  هدوب ،  یبرع  نابز  هب  تسخن  هدرب ،  رد  هب  ملاس  ناج  نمـشد  ندنازوس  زا  هک  نیدلا ،  فرـش  دیـس  ردقنارگ  ياهباتک 

-1 تسا :  رارق  نیا  زا  دشابیم ،  مالـسا  ناهج  رد  ریظن  مک  راثآ  زا  و  هدش ،  پاچ  دـیدجت  اهراب  ودرا ،  يوسنارف و  یـسیلگنا ،  یـسراف ، 
 ، تاعجارملا - 2 ماهدرک .  همجرت  یسراف  هب  یمالسا )) تما  تدحو   )) ناونع تحت  ار  نآ  زین  بناجنیا  ۀمالا .  فیلات  یف  همهملا  لوصفلا 

سلاجملا - 5 هریره .  وـبا  - 4 دــناهدومن .  هـمجرت  ار  نآ  رفن  ود  داـهتجالا ،  صنلا و  - 3 دـناهدرک .  همجرت  یـسراف  نابز  هب  نآ  رفن  جـنپ 
 . - هللا راج  لئاسم  ةوجا  - 10 يربکلا .  بنیز   9 مالسالا .  ردص  یف  هعیشلا  اوفلوم  - 8 نینموملا .  لیبس  - 7 ءارغلا .  ۀملکلا  - 6 هرخافلا . 

 ? باتک نیا  فلوم  زا  یمالسا ،  تما  تدحو  تهج  رد  یقیمع  ثحابم  همدقم  نیدلا ،  فرش  روطس ،  یف  نیدلا  فرش  مامالا  ةایح 

رایرهش  - 21

لها زیربت و  لوا  هجرد  ءالکو  زا  هک  ییانگـشخ )) اقآ  ازریم  جاح   )) دنزرف رایرهـش ))  )) هب فورعم  يزیربت ،  تجهب  نیـسح  دـمحم  دـیس 
نارود اـب  ندوب  فداـصم  تلع  هب  ار  یکدوک  نارود  وا  دوـشگ .  ناـهج  هب  مشچ  زیربـت  رد  یـسمش ،  يرجه  لاـس 1285  رد  دوب ،  بدا 

لفط هک  یگلاس ،  راهچ  نس  رد  رایرهش  درب .  رـسب  بانگـشخ ))  )) و قاشرف )) شیت  (( ، )) دابآ لوگنـش   )) ياهاتـسور رد  زیربت ،  بالقنا 
يدعس و ناتسلگ  يریگارف  اب  ار  یتامدقم  تالیصحت  یکدوک ،  نارود  نامه  زا  دورس و  ار  شرعـش  نیتسخن  دوب ،  یلاسدرخ  کچوک و 
سنا و تخـس  فورعم ،  نارعاش  راعـشا  اب  هراومه  داد و  همادا  شدنمـشناد  ردـپ  دزن  نینچ  مه  یئاتـسور و  ياههناخ  بتکم  رد  باصن ، 
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هب دوب ،  هلاس  هدزناپ  هک  یـسمش ،  يرجه  لاس 1300  رد  هطسوتم  هرود  یط  یتامدقم و  تالیصحت  زا  سپ  رایرهـش  داتـسا  تشاد .  تفلا 
دراو دـیدرگ و  لیـصحتلا  غراـف  نونفلاراد  هسردـم  زا  دـعب  لاـس  هس  داد .  همادا  نونفلاراد  هسردـم  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  تفر و  نارهت 

يارتکد هجرد  نتفرگ  یکـشزپ و  سرد  لیمکت  يارب  رگید  لاس  کی  درک و  لیـصحت  یکـشزپ  هتـشر  رد  لاـس  جـنپ  دـش .  بط  هسردـم 
 ، یحارج هب  تبـسن  يو  دـیدش  تیـساسح  صوصخب  هتـشر و  نیا  اب  شتایحور  يراگزاسان  رطاخ  هب  هک  دوب ،  هدـنام  یقاـب  يو  یکـشزپ 

ملاح هک  مدرکیم ،  فعض  ساسحا  نانچ  مدادیم ،  ماجنا  هک  یحارج  لمع  ره  زا  دعب   : )) تفگیم رایرهش  درک .  اهر  ار  یکشزپ  هتشر 
هاگنآ تفاتش .  فورعم  شاقن  کملا )) لامک   )) رادید هب  تفر و  ناسارخ  هب  لیـصحت ،  كرت  زا  سپ  رایرهـش  داتـسا  دروخیم . )) مه  هب 

رد یـسمش ،  يرجه  لاس 1314  ات  وا  درک .  میدـقت  شاقن  دـنمرنه  نیا  هب  دورـس و  کلملا )) لاـمک  تراـیز   )) ناونع تحت  یئاـبیز  رعش 
لاس 1316 رد  يو  دیدرگ .  راک  هب  لوغـشم  نارهت  يزرواشک  کناب  رد  شناتـسود  کمک  اب  تشگزاب و  نارهت  هب  سپـس  دوب ،  ناسارخ 

راذگاو وا  هب  زین  شردپ  هداوناخ  یتسرپرـس  نیا  رب  هوالع  دوب .  راوگان  رایـسب  رایرهـش  يارب  هثداح  نیا  داد .  تسد  زا  ار  شردـپ  یـسمش 
هک دوـب  هتفرن  نیب  زا  رایرهـش  هرهچ  رد  ردـپ ،  گرم  هودـنا  راـثآ  زوـنه  دروآ .  نارهت  هب  ار  شردـپ  هداوناـخ  تلع ،  نیمه  هـب  دـیدرگ و 

زوسلد نابرهم و  ردپ  کی  دننامه  تفرگ و  هدهع  هب  ار  شردارب  نادنزرف  راهچ  ردارب و  رسمه  ردام ،  یتسرپرس  درک و  توف  زین  شردارب 
رایرهـش داتـسا  تفگ .  تایح  دوردب  شردام  دعب ،  لاس  دنچ  دومنیم .  هرادا  ار  اهنآ  یگدنز  دوجو ،  مامت  اب  درکیم و  تبظاوم  اهنآ  زا 

سابل و يوتحم  نادمچ  کی  اب  اهنت ،  هکی و  شدوخ  دیشخب و  شردارب  نادنزرف  هب  نآ  لئاسو  هیلک  اب  تشاد ،  نارهت  رد  هک  ياهناخ  اهنت 
درکیم و همزمز  ار  يزاریش  ظفاح  هجاوخ  راعشا  هراومه  رایرهش  داتسا  درک .  جاودزا  شاهمع  هون  اب  تشگزاب و  زیربت  هب  یصخش  لئاسو 

حور راشرـس ،  دادعتـسا  فیطل ،  عبط  يدادادخ ،  تبهوم  دوب .  يزاریـش  ظفاح  ینافرع  راکفا  راعـشا و  هتخابلد  يریذـپان  فصو  قشع  اب 
تفه نس  رد  راب  کی  دیوگیم .  رتساسح  رتروشرپ و  وا  راعـشا  زور  هب  زور  هک  دوب  ياهنوگ  هب  رایرهـش ،  روشرپ  هتـشگرس و  ساسح و 
شیپ تدش  هب  هک  دوب  ساسح  فیطل و  شحور  ياهزادنا  هب  اما  دادن ،  شوگ  ار  ردام  نخس  درک و  یچیپرـس  شردام  فرح  زا  یگلاس ، 

ساسحا دوخ  شیپ  تدـش  هب  هک  دوب  ساسح  فیطل و  شحور  ياهزادـنا  هب  اما  دادـن ،  شوگ  ار  ردام  نخـس  درک و  هانگ  ساـسحا  دوخ 
نم درک :  یهاوخ  رذع  وا  زا  شردام ،  هب  نآ  میدقت  اب  دورس و  ار  ریز  رعش  تسـشن و  ياهشوگ  رد  دروخ و  هبرـض  شنادجو  درک و  هانگ 

 ، تسدربز رعاش  نیا  عبط  ياـهلگ  يداـمتم ،  ناـیلاس  زا  سپ  لاـح ،  ره  هب  نم  هب  ياو  مدـش ،  رازآ  مدرم  نم - -  هب  ياو  مدـش  راـکهنگ 
هارمه شدوخ  تخاس و  هناورپ  ياثر  رد  رایرهش  هک  ار  هناورپ )) حور  هموظنم   ، )) هنومن يارب  دروآ .  دوجوب  رصاعم  تایبدا  رد  یناتـسلگ 

رد دش و  عقاو  نالدبحاص  ءابدا و  هجوت  دروم  راظتنا  دح  زا  شیب  هک  دوب ،  زادگ  زوسرپ و  ياهزادـنا  هب  دـناوخ ،  ار  نآ  رات  هس  نتخاون  اب 
يزوریپ زا  سپ  دـش .  رـشتنم  پاچ و  مایخ  هناخباتک  طسوت  شیاه ،  هدورـس  ریاـس  زا  ياهعومجم  اـب  هارمه  یـسمش ،  يرجه  لاس 1308 

یبالقنا و مدرم  اب  ماگمه  شرثوم ،  ابیز و  ياههدورس  اب  نوگانوگ ،  ياهتبسانم  هب  رایرهـش  داتـسا  ناریا ،  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا 
نیرتمهم درک .  هراشا  تسا ،  هدورـس  یجیـسب  نازرابم  فیـصوت  رد  هک  یئابیز  هعطق  هب  ناوتیم  نایم  نآ  زا  هک  درکیم ،  تیلاـعف  نموم 

تراهم هرابرد  تسا .  ریظن  یب  دراد و  رارق  ياهداعلا  قوف  حطس  رد  یساسحا  ظاحل  زا  هک  دشابیم  اباب )) ردیح   )) رعش رایرهش ،  داتسا  رثا 
هکنآ یب  هدروآ ،  رهش  هب  ار  اتسور  رد  یگدنز  ربخ  هک  نانچ  مه  هدرب ،  اتسور  هب  ار  رعـش  رایرهـش   : )) دناهتفگ وا  ياههدورـس  یگداس  و 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  هب  یصاخ  قشع  تدارا و  رایرهش ،  داتـسا  دشاب . )) هداد  رارق  فده  ار  نایئاتـسور  یعامتجا  قیمع  طباور 
یلع بش و   )) يونثم البرک و  ناوراک  و  تاجانم ،  ياهلزغ :  مالـسا ،  ربمایپ  هرابرد  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مایق   )) لزغ تشاد  هلآ 

هب فلتخم  ياههعومجم  اهباتک و  تاعوبطم و  رد  اهراب  هک  هدورس ،  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  مالـسلا )) هیلع 
هیرگ ردـقنآ  دوخ  دـناوخیم ،  دوب ،  هدورـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ياثر  رد  هک  ار  يرعـش  هاگ  ره  وا  تسا .  هدیـسر  پاـچ 

 . دنداتفایم هلان  هیرگ و  هب  مه  ناگدنونـش  دوشیم و  عطق  شیادص  دایز  یبات  یب  هیرگ و  رثا  رد  اهراب  رعـش  ندناوخ  نایاپ  ات  هک  درکیم 
رد يو  عیفر  ماقم  زا  لیلجت  روظنم  هب  شتایح  نامز  رد  هک  تفرگ ،  جوا  ردـقنآ  یگنهرف  یبدا و  عماجم  رد  رایرهـش ،  بدا  رعـش و  عاعش 
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رازگرب رایرهش )) نیسح  دمحم  داتسا  تشادگرزب  هرگنک   )) زیربت هاگـشناد  تدحو  رالات  رد  لاس 1363  هام  نیدرورف  ات 31  ياهزور 29 
مـسارم نیا  رد  يریظن  یب  تیعمج  روشک و  رـسارس  نابیدا  نارعاـش و  زا  يرایـسب  یگنهرف و  یملع و  یناـحور و  ياهتیـصخش  دـیدرگ ، 
يرجه لاس 1367  هامرهم  لئاوا  رد  رایرهش ،  نیـسح  دمحم  داتـسا  دندوتـس .  ار  وا  ماقم  اهینارنخـس  راعـشا و  نمـض  و  دندرک ،  تکرش 

باخرـس يارعـشلا )) هربقم   )) رد دایز  مارتحا  اب  ار  وا  دـسج  و  تسویپ ،  تیدـبا  هب  تفگ و  عادو  ناهج  نیا  اب  یگلاس  نس 84  هب  یسمش 
ص 654? .  ج 2 ،  رایرهش ،  ات  راهب  زا  لاس 1367 ،  هام  تشهبیدرا  یگنهرف ،  ناهیک  دندرپس - .  كاخ  هب  زیربت 

يراصنا یضترم  خیش   - 22

رهش رد  نیما )) دمحم  خیش   )) راد هشیر  یبهذم  هداوناخ  رد  يرمق  يرجه  لاس 1214  هجحیذ  هام )) مهدجیه  زور   )) ریدغ دیع  هاگرحس 
تفای ترهش  مظعا )) خیش   )) هب ناریا  قارع و  یملع  ياههزوح  رد  اهدعب  و  دندیمان ،  یضترم  ار  وا  هک  دمآ ،  ایند  هب  یکدوک  لوفزد )) ))
بوـخ ار  نآرق  تسخن  دروآ ،  يور  ملع  يریگارف  هب  یگلاـس  جـنپ  زا  تهج  نیمه  هـب  تـشاد ،  يراشرـس  دادعتـسا  شوـه و  یـضترم  . 
قطنم نایب ،  یناعم و  وحن ،  فرص و  برع ،  تایبدا  ندناوخ  هب  رگید  ناداتسا  يراصنا و  نیسح  خیش  دوخ  يومع  دزن  سپـس  تخومآ و 
يوس زا  يو  داـهتجا  ماـقم  دـش و  رظن  بحاـص  مه  لوصا  هقف و  مولع  رد  هاـگ  نآ  و  تخادرپ ،  یلقع  مولع  ریاـس  تایـضایر و  مـالک ،  و 

تیفرظ رگید  لوفزد ))  )) یملع هزوح  وا ،  یملع  يالاب  ناوت  رظن و  تعسو  هب  هجوت  اب  اما  تفرگ .  رارق  دییات  دروم  مه  دوخ  رهش  ناملاع 
شیوخ یمومع  شرافـس  قبط  دیدرگ و  البرک ))  )) یملع هزوح  راپـسهر  دوخ ،  ملاع  ردپ  هارمه  هب  تشادـن ،  ار  وا  یملع  ياهزاین  نیمات 

کی جراخ  سرد  رد  تکرش  هک  میشاب ،  هتـشاد  هجوت  دیاب  یلو  دش .  رـضاح  دهاجم )) دمحم  دیـس   )) فورعم دهتجم  یـسرد  هزوح  رد 
روظنم هب  ناوج  ياضترم  خیـش  رطاخ  نیدـب  دـبلطیم ،  مه  ار  یبساـنم  لاـس  نس و  یملع ،  لـحارم  دـندومیپ  رب  هفاـضا  گرزب ،  دـهتجم 

ای تمرح  ثحب  زور  کی  دادیم .  ارف  شوگ  تقد  اب  داتـسا  راتفگ  هب  تسـشنیم و  هسلج  ياهتنا  رد  سرد  سالک  بدا  تیاعر  عضاوت و 
هک ناوج ،  ياضترم  خیـش  ماما  دومن .  تباث  ار  نآ  دندوب  مارح  يدایز  ياهلیلد  اب  داتـسا  دوب و  حرطم  تبیغ  نامز  رد  هعمج  زامن  بوجو 

ریاس داتـسا و  يروطب  دومن ،  تابثا  ار  نآ  بوجو  يدایز  ياهلیلد  ندروآ  اـب  دـش و  ثحب  دراو  دـید ،  بساـنم  رظن  راـهظا  يارب  ار  هنیمز 
تابثا ار  هعمج )) زامن  تمرح   )) دروآ و يرگید  رتمکحم  لئالد  نآ  زا  دعب  ناوج  خیش  دنتـشگرب .  دوخ  هیرظن  زا  دندش و  عناق  نادرگاش 

غوبن سرد  هسلج  نیا  رد  یضترم  خیش  هصالخ  دندش !  وا  هیرظن  میلست  اهنآ  داد و  رارق  ریثات  تحت  ار  نادرگاش  داتـسا و  هک  يروطب  درک 
تقفاوم مه  ردپ  دهد ،  همادا  لیـصحت  هب  البرک  هزوح  رد  وا  ات  دنک  تقفاوم  تساوخ  دوخ  ردـپ  زا  داد و  ناشن  ار  دوخ  قالخ  دادعتـسا  و 

دمحم دیـس  دننام :  یگرزب  نادهتجم  یـسرد  هزوح  رد  روضح  اب  دش و  راگدـنام  رهـش  نآ  رد  لاس  راهچ  تدـم  یـضترم  خیـش  و  درک ، 
البرک ریخـست  هرـصاحم  رومام  ینامثع  رابرد  يوس  زا  دادغب  رادنامرف  ماما  درب ،  ناوارف  ياههرهب  یناردنزام ،  ياملعلا  فیرـش  دـهاجم و 

زا یهورگ  هارمه  هب  مه  يراصنا  یضترم  خیـش  و  دندرک ،  ترجه  مالـسلا  هیلع  نیمظاک  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هزوح و  ياملع  راچان  دش ، 
ترایز يارب  یضترم  خیش  يرمق ،  يرجه  لاس 1240  هب  تشگزاب .  دوخ  نطو  هب  دندوب ،  هدمآ  قارع  هب  ترایز  يارب  هک  لوفزد ،  مدرم 
داتـسا رگا  ات  درک ،  ندید  ناریا  یملع  ياههزوح  زا  لاس  کی  تدم  نآ  زا  سپ  و  داد ،  ماجنا  دهـشم  هب  یترفاسم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

وا یئادج  زا  دوب .  هدرک  لمحت  ار  دنزرف  قارف  لاس  شـش  دودـح  هک  وا  ردام  یلو  دـهد ،  لیـصحت  همادا  وا  دزن  دـنک  ادـیپ  یئالاب  حـطس 
یملع هزوح  هناور  روصنم  خیـش  دوـخ  ردارب  اـب  و  دروآ ،  تسدـب  ار  رداـم  تیاـضر  ياهنوـگ  هب  یـضترم  خیـش  اـما  دربیم ،  جـنر  رایـسب 

اجنآ یملع  عضو  یضترم  خیـش  دندروآ ،  يور  ناهفـصا  یملع  هزوح  هب  دعب  دندرک ،  تماقا  رهـش  نآ  رد  هام  کی  دندش و  درجورب )) ))
دمحا الوم   )) گرزب هیقف  یـسرد  هزوح  نوچ  و  دـیدرگ ،  ناشاک  یهار  وا  راب  نیا  دـیدن !  هدـننک  عناق  دوخ  يارب  ار  نآ  دیجنـس و  مه  ار 

ملع نتخومآ  هب  لاس  راهچ  تدم  یقارن  دزن  و  درک ،  باختنا  ياهرجح  دوخ  تنوکس  يارب  هسردم  رد  تفای ،  یئالاب  حطس  رد  ار  یقارن ))
دیاب یتح  درب ،  نم  زا  وا  هک  دوب  ياهدافتـسا  زا  شیب  مدرب ،  ناوج  نیا  شناد  زا  نم  هک  ياهدافتـسا  تفگ :  وا  داتـسا  دـعب  اـما  تخادرپ ، 
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ردارب اب  یضترم  خیش  دندوبن !  یضترم  خیش  دننام  کیچیه  یلو  مدید ،  ملـسم  دهتجم  هاجنپ  زا  شیب  فلتخم  ياهترفاسم  رد  نم  میوگب : 
شـش ترفاسم  هرود  کی  هک  یلاح  رد  و  دـنکیم ،  زاغآ  لاس  ود  تدـم  هب  ار  دهـشم  نارهت و  هب  یملع  ياهرفـس  ناشاک  زا  دـعب  دوخ ، 

دزادرپیم و مدرم  یعرش  روما  لصف  لح و  بالط و  سیردت  فیلات و  هب  ددرگیم ،  رب  لوفزد  دوخ  نطو  هب  هتشاذگ ،  رس  تشپ  ار  هلاس 
فجن  )) هب مالـسا  ناهج  هب  رتشیب  تمدـخ  لیـصحت و  همادا  يارب  لاس 1249  رد  اما  دـنکیم ،  یتسرپرـس  ار  ناتـسزوخ  یملع  ياههزوح 
یـسرد هزوح  رد  تیناحور  ناداتـسا و  مارتحا  ظـفح  يارب  دـنادیم ،  داتـسا  زا  زاـین  یب  ار  دوخ  هک  یلاـح  نیع  رد  دباتـشیم و  فرـشا ))

و دیوجیم ،  تکرش  مالکلا )) رهاوج   )) میظع باتک  هدنسیون  یفجن ،  نسح  دمحم  خی  شو  ءاطغلا  فشاک  یلع  خیش  نوچ :  ینادهتجم 
تیعجرم فجن و  یملع  هزوح  تسایر  ءاطغلا  فشاـک  یلع  خیـش  تشذـگرد  اـب  دـهدیم .  همادا  بـالط  سیردـت  فیلاـت و  هب  مه  دوخ 

(( مـالکلا رهاوـج   )) ریظن یب  باـتک  بحاـص  یفجن  نسح  دـمحم  خیـش  گرزب  دـهتجم  هدـهع  هب  يرمق ،  يرجه  لاس 1266  هب  ناـیعیش 
تخـس عیـشت  ناهج  هدـنیآ  تیعجرم  يارب  دـنارذگیم ،  ار  دوخ  رمع  رخآ  يریپ  راگزور  هک  رهاوج )) بحاص   )) اـما دوشیم ،  هتـشاذگ 

نآ رد  همه  دـنبای ،  روضح  نآ  رد  فـجن  لوا  زارط  ياـملع  همه  دـنهد و  لیکـشت  ياهسلج  دـهدیم  روتـسد  تهج  نیدـب  تسا ،  نارگن 
دنیب یم  یلاخ  ار  یضترم  خیش  ياج  ناملاع ،  نایم  رد  دراد ،  رارق  تخس  يرامیب  رتسب  رد  هک  نسح  دمحم  اما  دنوشیم ،  رضاح  سلجم 
يارب هک  یلاح  رد  مالـسلا ،  هیلع  نینموملاریما  مرح  رد  ار  یـضترم  خیـش  دایز  يوجتـسج  زا  سپ  دننک ،  رـضاح  ار  وا  دـهدیم  روتـسد  ، 
خیـش یئاـسراپ  دـهز و  یملع و  دـنلب  ماـقم  هچ  رگا  يرآ ،  دـنروآیم .  سلجم  هب  دـنباییم و  دوب ،  هتـسشن  اـعد  هب  نسح  دـمحم  ياـفش 
دیلقت عجرم  لاح  نیع  رد  تشاد ،  ار  ینید  تیعجرم  لماک  تقایل  وا  دوب و  هدش  هتخانـش  نادهتجم  ناملاع و  همه  يارب  يراصنا  یـضترم 
ناملاع هک  یلاح  رد  تشاذـگ و  دوخ  بلق  يور  ار  وا  تسد  دـناوخ ،  ارف  دوخ  رتسب  راـنک  ار  يو  یفجن  نسح  دـمحم  هللا  تیآ  گرزب ، 

رب گرم  نونکا  تفگ :  ناناملـسم  تشونرـس  يارب  يرگن  هدنیآ  نامیا و  صالخا و  ایند  کی  اب  دندرکیم ،  هدـهاشم  سلجم  رد  رـضاح 
يوتف و رودص  دروم  رد  زین  وت  تفگ :  مه  يراصنا  یضترم  خیـش  هب  هاگ  نآ  تسامـش .  دیلقت  عجرم  نم  زا  دعب  درم  نیا  دش ،  اراوگ  نم 

لمحت اهترفاسم ،  نآ  ماجنا  اب  يراصنا  یضترم  خیش  يراب ،  تسا .  ناسآ  لهس و  تعیرش  مالـسا  اریز  شابم ،  ریگتخـس  نید  ماکحا  نایب 
هب ات 1281  لاس 1266  زا  تشاد ،  لاس  هک 52  یلاح  رد  فیلات ،  قیقحت و  سیردت ،  لیـصحت ،  لاس  تفه  لهچ و  ناوارف ،  ياهیتخس 

یناثلا 1218 يدامج  مهدجیه  بش  ماجنارس  و  دوب ،  رادهدهع  ار  نایعیـش  ینید  تیعجرم  فجن و  یملع  هزوح  تسایر  لاس  هدزناپ  تدم 
هیلع یلع  ماما  مرح  هب  لصتم  ياههرجح  زا  یکی  رد  تفگ و  دوردب  ار  تلیضف  ملع و  رـسارس  یگدنز  یگلاس  نس 81  هب  يرمق ،  يرجه 

یناگدنز و ص 62 ،  رذآ 73 ،  یمالسا ،  يروهمج  همانزور  همانژیو  يراصنا ،  خیش  دش - .  هدرپس  كاخ  هب  فرـشا ،  فجن  رد  مالـسلا 
ات یضترم  خیـش  تدالو  خیرات  زا  هرامـش 270 ? .  شهوژپ ،  هنیئآ  هلجم  ص 665  هیوضرلا ،  دـئاوف  ص 74 ،  يراصنا ،  خیش  تیـصخش 

مولع ياههزوح  ناملاع و  هک  هدوب ،  ياهنوگ  هب  لوصا  هقف و  ملع  رد  وا  ناوارف  ياهتیقالخ  یملع و  ماقم  درذـگیم ،  لاس  تسیود  نونک 
هقف و رد  لـئاسر ))  )) و بساـکم ))  )) وا یملع  ياـهباتک  نیرتـفورعم  دـناهداد .  يراـصنا )) مظعا  خیـش   )) بقل وا  هب  تدـم  نیا  یط  ینید 

نیمتسیود تبـسانم  هب  يرمق ،  يرجه  بجر 1415  ات 14  خـیرات 10  رد  دـشابیم .  یملع  ياههزوح  یـسرد  ياهباتک  هک  تسا ،  لوصا 
و اههاگشناد ،  اههزوح و  زا  یناداتسا  نادهتجم و  ناملاع و  دیدرگ ،  لیکشت  یناهج )) هرگنک   )) لوفزد مق و  رد  يراصنا ،  خیش  درگلاس 

يراصنا خیش  یملع  ینابم  هرگنک  نآ  رد  ناتسناغفا ،  ناتسکاپ و  نانبل ،  هیروس ،  ندنل  اکیرمآ ،  زا  ینادنمـشناد  نارعاش و  ناداتـسا و  زین 
گرزب هیقف  نآ  باتک   26 نیا ،  رب  هفاضا  متشاد .  تکرـش  نآ  رد  مه  بناجنیا  و  دنداد ،  رارق  یـسررب  دقن و  قیقحت و  هعلاطم و  دروم  ار 

زا بیترت  نیدب  تفای و  راشتنا  هژیو  تالجم  دیدرگ ،  رـشتنم  پاچ و  هلاقم  هرگنک 105  هب  هدش  هضرع  هلاقم  زا 224  دش ،  پاچ  دیدجت 
يراصنا خیش  یناهج  هرگنک  یئاپ  رب  شرازگ  ياههوزج  دمآ - .  لمع  هب  یهوکش  اب  لیلجت  وا  یملع  راثآ  راکفا و  يراصنا و  مظعا  خیش 

 ، دسریم مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  یباحـص  يراصنا )) هللا  دبع  نب  رباج   )) هب وا  نامدود  هک  يراصنا ،  مظعا  خیـش  لوفزد ? .  مق و  رد  هر ، 
یملع بتکم  رد  درگاش ؛ دصیس  زا  شیب  هعماج ،  هب  ینارمع  یگنهرف و  ناوارف  تامدخ  یملع و  راگدنام  قیمع و  ياهباتک  فیلات  زا  ریغ 
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یناگدنز و مظاک  دمحم  الم  یناقمام ،  نسح  دمحم  خیـش  يزاریـش ،  نسح  دمحم  ازریم  دننام :  نانآ  زا  يرایـسب  هک  داد ،  شرورپ  دوخ 
 ، یملع غباون  زا  ینادـمه ،  یلق  الم  دـنوخآ  و  ینایتشآ ،  نسح  دـمحم  ازریم  یناـسارخ ،   . ? 169 ص 369 - يراصنا ،  خیش  تیـصخش 

و دندرک ،  ریسفت  حرش و  ار  داتسا  راثآ  ءارآ و  دندیدرگ ،  ناهج  نایعیش  دیلقت  گرزب  عجارم  هرخالاب  قیال و  ناققحم  هتسراو ،  ناداتسا ، 
زا يدادـعت  مان  دراد .  يونعم  تاـیح  روضح و  ناـهج ،  یمالـسا  مولع  ياـههزوح  همه  رد  يراـصنا ،  یـضترم  خیـش  هللا  تیآ  زین  نونکا 

باتک - 2 موص .  باتک  - 1 تسا :  رارق  نیدب  هدیـسر  پاچ  هب  يراصنا )) خیـش  یناهج  هرگنک   )) هناخریبد يوس  زا  هک  داتـسا ،  ياهباتک 
 . تلادع هلاسر  - 8 دیلقت .  هلاسر  - 7 ءاجنلا .  طارص  یلمع  هلاسر  - 6 حاکن .  باتک  - 5 تراهط .  باتک  - 4 سمخ .  باتک  - 3 تاکز . 

 . جح کسانم  - 9

يوضر سردم   - 23

هک تشاد ،  داوس  ياهزادنا  هب  شردام  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  سدقم  دهشم  رد  يرمق  يرجه  لاس 1314  هب  يوضر  سردم  یقت  دمحم 
سدـق ناتـسآ  سردـم  ناسارخ ،  گرزب  ياملع  زا  یکی  شردـپ  اما  دـناوخب ،  ار  نامز  نآ  لومعم  ياـهباتک  ریاـس  نآرق و  تسناوتیم ، 

هناخ بتکم  هب  سپـس  دناوخیم ،  سرد  شردپ  دزن  یگلاس  جنپ  نس  ات  یقت  دمحم  دوب .  يدایز  تافیلات  بحاص  مالـسلا و  هیلع  يوضر 
ءزج هک  ار  تامدقملا  عماج  وحن و  و  فرص ،  نآ ،  همجرت  نایقتم و  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هملک )) دص   )) باتک نآرق ،  تفر و 

سالک هب  ار  وا  ناحتما ،  زا  سپ  درک و  مان  تبث  هیمیحر ))  )) هسردم رد  ار  وا  شردپ  هاگنآ  تفرگ و  ارف  دوب ،  نامز  نآ  یـسرد  ياهباتک 
دومنیم و مه  سیردت  رتنیئاپ  ياهسالک  رد  دناوخیم ،  ار  مشـش  مجنپ و  مراهچ ،  سالک  هک  یلاح  رد  یقت  دمحم  دـنتفریذپ .  مراهچ 
 ، هیمیحر هسردم  سالک  نیرتالاب  درکیم .  هرادا  یگتسیاش  یبوخ و  هب  ار  وحن  فرص و  یـسراف و  سرد  ياهسالک  ناملعم ،  بایغ  رد 

ياهباتک دش و  هیملع  هزوح  دراو  متفه ،  سالک  ندناوخ  اب  یقت  دمحم  دندوب .  ابدا  ءالضف و  زا  سالک ،  نیا  ناداتسا  دوب و  متفه  سالک 
دزن ار  يریرح ،  تاـماقم  زا  هلاـقم )) تسیب   )) قطنم و ملع  رد  هموظنم )) حرـش   ، )) ناـیب یناـعم  ملع  رد  لوطم ))  )) وحن ملع  رد  ینغم )) ))

هب ار  نآ  هک  دوب ،  ضورع )) ملع   )) باـتک درک ،  فیلاـت  یقت  دـمحم  هک  یباـتک  نیتسخن  تخومآ .  يروباـشین  بیدا  داوجلا  دـبع  ازریم 
تایـضایر نتخومآ  هب  شردپ  قیوشت  اب  وا  دراد .  دوجو  هناتـسآ  هناخباتک  رد  باتک ،  نیا  نونکا  مه  دومن و  ءادها  يوضر  سدق  ناتـسآ 

هعمل حرـش  باسحلا ،  ۀصالخ  كالفالا ،  حیرـشت  سدیلقا ،  ریرحت  ياهباتک :  يریگارف  هب  سپـس  تخادرپ ،  هلباقم  هسدنه و  ربج ،  لماش 
نمض دش و  نارهت  مزاع  دوخ  تالیـصحت  لیمکت  يارب  تخومآ و  هسنارف  نابز  دعب  تشگ .  لوغـشم  لوصا  ملع  رد  نیناوق  هقف و  ملع  رد 

ۀیریـصن رئاصب   )) باتک هب  ناوتیم  هک  درک ،  یـسیون  تسد  ار  يددعتم  ياهباتک  گرزب ،  دیتاسا  ءاملع و  دزن  دوخ ،  تالیـصحت  همادا 
باتک نیا  رب  هوالع  درک .  هراشا  رالاسهپس  هسردم  ياهباتک  زا  یخرب  انیس و  یلعوب  ياهباتک  زا  يدادعت  یئانـس ، )) ناوید  (( ، )) قطنم رد 

تبث نارهت  رد  هسنارف )) سنابلآ   )) هسردم رد  قوف ،  لحارم  یط  زا  دعب  يوضر  سردم  یقت  دـمحم  دومن .  فیلات  ار  یئانـس )) هقیدـح  ))
 ، يرمق يرجه  لاس 1342  هب  شردـپ  تشذـگرد  اب  درک .  تمیزع  دهـشم  هب  دومن و  لـیمکت  ار  نآ  هملاـکم  هسنارف و  ناـبز  درک و  ماـن 
وا دندومن و  بوصنم  يوضر  سدق  ناتسآ  رد  شردپ  ياج  هب  ار  وا  دعب  یتدم  دش .  لوحم  يو  هدهع  هب  هداوناخ ،  شاعم  رارما  تیلوئسم 
هب ار  وا  لاس 1310  رد  سپس  تشاد ،  سیردت  سدق  ناتسآ  رد  لاس  راهچ  تدم  تفرگ .  هدهع  هب  ار  ناتـسآ  ینید  مولع  بالط  سیردت 

نیا رد  دندومن .  لوحم  وا  هب  ار  یلعف )))) يرهطم  دیهش  یلاع  هسردم   )))) رالاسهپس یلاع  هسردم  یشزومآ  روما  دندرک و  توعد  نارهت 
نیدنچ درکیم و  مه  سیردت  هسردم ،  تیلوت  تباین  رب  هوالع  دوب و  رالاسهپس  یلاع  هسردم  رد  زین  سردم  نسح  دیـس  هللا  تیآ  عقوم ، 

رالاسهپـس یلاع  هسردـم  مظان  ملعم و  ناونع  هب  اهدـعب  يوضر  سردـم  یقت  دـمحم  تشاد .  کـیدزن  يراـکمه  وا  اـب  یقت  دـمحم  لاـس 
هب یقت  دمحم  داتسا  لاس 1317  رد  درکیم .  سیردـت  زین  تفارـش  تفرعم و  هیملع  هسردـم  نونفلاراد ،  رد  نیا  رب  هوالع  دـش ،  بوصنم 

همان تغل  میظنت  يارب  ادـخهد  همالع  اب  لاس  دودح 2  دیدرگ و  بوصنم  لوقنم  لوقعم و  مولع  هدکـشناد  يداتـسا  یلخاد و  ریدـم  تمس 
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لاس رد  هکنیا  ات  تشاد ،  تیلاعف  تمس  نیا  رد  تفریذپ و  ار  نارهت  هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  تیریدم  لاس 1326  رد  تشاد .  يراکمه 
ود زا  شیب  تسناوتن  يرامیب  تلع  هب  اما  دندرک .  توعد  تایهلا  هدکشناد  هب  ار  وا  اددجم  لاس  ود  زا  سپ  دش .  هتسشنزاب  یـسمش   1344
 ، يوضر سردم  یقت  دمحم  داتـسا  یقالخا  تایـصوصخ  زا  درک .  اهر  ار  سیردت  تهج  نیدب  دـیامن ،  سیردـت  هدکـشناد  نیا  رد  لاس 

نتفرگ يارب  و  دوب ،  اههاگـشناد  سرادـم و  رد  سیردـت  زیچاـن  قوقح  اـب  یگدـنز  يراوگرزب و  حور  عـبط ،  تعاـنم  داـیز ،  راـک  تشپ 
لاس هک  یهاگـشناد ،  یملع و  ياههزوح  هتفای  شرورپ  نیا  دندرکیم .  مادقا  وا  يارب  نارگید  مه ،  یـشزومآ  يالاب  ياهتمـس  كردم و 

ار سیردت  يرامیب  رثا  رد  هک  هاگ  نآ  یـشزومآ ،  زکارم  رد  درگاش  اهدص  شرورپ  زا  سپ  تسا ،  هتـشاد  لاس  یسمش 90  يرجه   1363
 ، تخادرپ باتک  دلج  حیحصت 24  قیقحت و  فیلات و  هب  ناملسم ،  گرزب  نادنمشناد  یملع  یخیرات و  نهک  راثآ  يایحا  يارب  درک ،  اهر 

ریصن هجاوخ  سابتقالا  ساسا  حیحصت  - 3 اراخب .  خیرات  - 2 مجعلا .  راعـشا  رییاعم  یف  مجعملا  - 1 زا :  تسا  ترابع  اهنآ  زا  يدادـعت  هک 
ناوید حیحصت  - 7 یـسوط .  ریـصن  هجاوخ  راثآ  لاوحا و  - 6 هقیقحلا .  هقیدـح  تاقیلعت  - 5 یئانـس .  زا  هقیقحلا ،  ۀـقیدح  - 4 یسوط . 
ینزاخ نمحرلا  دبع  زا  همکحلا ،  نازیم  همجرت  - 10 يونزغ .  یئانس  ناوید  حیحصت  - 9 يونزغ .  نسح  دیس  ناوید  حیحصت  - 8 يرونا . 

هیلع يوضر  دهشم  خیرات   15 یناخلیا .  همان  خوسنت  - 14 خیراوتلا .  لمجم  - 13 يولع .  راثآ  هلاسر  - 12 یئانس .  میکح  ياهیونثم  - 11 . 
 ، یگنهرف ناهیک  ریصن - .  هجاوخ  بالرطسا  باب  تسیب  - 19 خلب .  همانراک  - 18 هبیط .  هرجش  - 17 ناسارخ .  لاجر  خیرات   16 مالسلا . 

لاس 1363? .  هام  نابآ  هرامش 8 ، 

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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