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نایئاهب

باتک تاصخشم 

رعـشم 1383. نارهت  رـشن :  تاصخـشم  یفجن  رقابدـمحم  نایئاهب  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  . 1381  - 1325 رقابدمحم ، یفجن  هسانـشرس : 
یلبق پاچ  تشاددای :  اپاف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر 3-61-7635-964   50000 کباش :  هنومن . 824 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

 -- يرگییاـهب عوـضوم :  سیوـنریز . تروـص  هب  نـینچمه  764 ؛ [- 751 . ] ص هماـنباتک : تشادداـی :  هیاـمن  تشادداــی :  يروهط 1357 .
297/564 ییوید :  يدنب  هدر  BP330/ن3ب9 1383  هرگنک :  يدـنب  هدر  اههیدر . اههیعافد و  يرگیباب --  عوضوم :  اههیدر . اههیعافد و 

م26787-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

ترضح رد  نوفدم  هامریت 1381  ياّفوتم 26  رهشمرخ و  رد  يدیـشروخ  هام 1325  يد  دلوتم 25   ) یفجن رقاب  دمحمدّیـس  داتـسا  موحرم 
دیرم ییابطابط و  طیحم  بتکم  درگاش  تایبدا ، هفـسلف و  يرادباسح و  داصتقا و  هتـشر  هدرک  لیـصحت  مالـسلا ) هیلع  ینـسح  میظعلادـبع 

رد لیـصحت  زا  هکنآ  زا  سپ  يو  تسا . هدوب  يو  هفـسلف  درگاـش  يرفعج و  یقتدـمحم  همـالع  اـب  روخمد  يونیم و  یبتجم  يداـقتنا  هویش 
رـصم و ياههناخباتک  رد  ار  شرمع  زا  دـیدم  ياهتدـم  تفرگ . تروص  عیرـس  دوز و  رایـسب  نیا  داتفا و  هار  هب  دوخ  دـش ، غراف  هسردـم 

ناریا راثآ  باتک  راشتنا  اهشهوژپ ، نآ  ياهدروآتسد  زا  یکی  دش . ینید  يرنه - راثآ  یطخ و  خسن  رد  شهوژپ  لوغشم  رهزألا  هاگشناد 
فیدر رد  قح  هب  هک  درک  قلخ  يراثآ  دش و  يرنه  یگنهرف و  یقیقحت ، ياهراک  لوغشم  تشگزاب و  ناریا  هب  سپس  داتسا  دوب . رصم  رد 

دیاب مینک  فیرعت  ار  یفجن  موحرم  راـثآ  نخـس ، کـی  رد  دـشاب  رارق  رگا  دوب . ناریا  خـیرات  زا  هرود  نیا  رد  یـشهوژپ ، ياـهراک  نیرتهب 
رد ناریا  راثآ  یناریا ، ياههماننید  دـننام : يراثآ  تسا ؛ یناریا  یمالـسا - ثاریم  زا  عافد  قیقحت و  تهج  رد  یگمه  داتـسا  راثآ  مییوگب :
هب دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  صخـش  هب  وا  هقلع  داتـسا ، یندشان  شومارف  یلاع و  رایـسب  داعبا  زا  یکی  رگید . يرایـسب  رـصم و 
ات هک  دادیم  ناشن  نیا  دزیم و   10 ص : نایئاهب ، هقلح  شنامشچ  رد  کشا  دشیم ، يراج  شنابز  رب  ترـضح  نآ  مان  هاگره  هک  يروط 

هرّوـنم هنیدـم  ینید  ياـیفارغج  هراـبرد  شهوژپ  هب  یلاوـتم  لاـس  نیدـنچ  لـیلد  نیمه  هب  دراد . ینورد  دـنویپ  ترـضح  نآ  اـب  هزادـنا  هچ 
نمض رد  هک  دوب  رارق  دش و  پاچ  نآ  زا  دلجم  ود  شتایح  نامز  رد  هک  دوب  یسانشهنیدم  دنمشزرا  رایسب  باتک  نآ  لصاح  هک  تخادرپ 

ياهناخباتک ینادیم و  تاقیقحت  يواح  هزادنا  هچ  ات  هدش  دای  باتک  هک  دهدیم  ناشن  رثا  نیا  هب  هنارادـیرخ  هاگن  دـبای . راشتنا  دـلج  جـنپ 
دوخ تیـصخش  دـننام  رثا  نیا  تفگ  ناوتیم  دوب و  رادروخرب  ياهژیو  تسافن  زا  پاـچ ، ظاـحل  هب  هک  صوصخ  هب  تسا ، فلؤم  طوسبم 

هتـسد نآ  زا  داتـسا  تسا . یلاع  دـح  رد  یقیقحت  هیحور  کـی  فرگـش و  يرنه  راـک  کـی  دـیدش ، یبهذـم  ساـسحا  رب  لمتـشم  داتـسا ،
دوب اهتمعن  نآ  یّلجت  هدزاب و  یسانشهنیدم  ینعی  راک ؛ نیا  دوب و  هدرک  اطع  ناشیا  هب  اجکی  ار  اهزیچ  یلیخ  دنوادخ  هک  دوب  ییاهناسنا 

تشاد یمالسا  یـسایس - شرگن  يوب  گنر و  هک  رثا  نیدنچ  يولهپ ، ِرمع  ینایاپ  ياهلاس  رد  یفجن  داتـسا  دوب . مه  شنادردق  داتـسا  هک 
میهاـفم باـب  رد  ار  ییاههشیدـنا  راوهملکید ، يرثن  اـب  هک  دوب  ( 1352 راشتنا ، یماهـس  تکرـش  نارهت ،  ) یناملـسم زوس  یکی  داد . راشتنا 

نآ رب  يرفعج  یقتدـمحم  یناـقلاط و  موحرم  هک  ندـمت  نازاتـشیپ  یهلا و  يژولوئدـیا  وا  رگید  باـتک  تشاـگن . نآ  یمالـسا  یبـالقنا -
مالـسا و دوب . نادابآ  تفن  هدکـشناد  رد  یفجن  داتـسا  ینارنخـس  هدـش  هداـیپ  نتم  هک  بهذـم  یملع  هشیدـنا  باـتک  زین  دنتـشون . همدـقم 

شیپ يو ، راثآ  رگید  درک . رشتنم  ناریا ) یلم  نویزیولت  ویدار و  هب  هتسباو   ) شورس تاراشتنا  لاس 1354  هک  تسوا  رگید  رثا  مسیسکرام 
-1353  ) ییویدار راتفگ  هعومجم  (، 1355 نارهت ، ، ) ناریا یبهذم  نامزاس  زکارم و  اههناسر ، زا  یهاتوک  یـسررب  زا : دـنترابع  بالقنا  زا 

تلاصا یگدـنز و  ( 1351 راشتنا ، تکرـش   ) تیالو دایهب  ربماـیپ ، داـیهب  همطاـف ، داـیهب  اـههسامح  شورخ  362 ص ،) دـلجم ، ود  ، 1354
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رد ناتـسزوخ  بالقنا : زا  دـعب  ناشیا  راـثآ  زا  یخرب  و  (. 1346 راشتنا ، یماهس  تکرـش   ) یحیـسم کیزیفاتم  (، 1349 رهشمرخ ،  ) یبهذم
نیرتهب زا  یکی  تفگ  ناوتب  دیاش  رگید . باتک  هلاقم و  نیدنچ  و  ( 1364 نلرب ،  ) ناریا ياههمان  نید  (، 1361 يروهط ،  ) یسانشناریا عبانم 

لاس رخاوا  رد  همیمـض  کی  اـب  هارمه  دـلج  ود  رد  یناریا و  یّطخ  هخـسن  زا 180  شیب  ساسا  رب  هک  تسا  ناریا » فحـصم   » ناـشیا راـثآ 
زییاپ 79)  ) جح تاقیم  همانلـصف  هرامـش 33  رد  ناشیا  تفای . راـشتنا  نادواـج  يرنه  رثا  کـی  تروص  هب   11 ص : ناــیئاهب ، ش . 1382 ه .

ّهلاـض فرحنم و  هقرف  هک  میهاـگآ  ناـیئاهب  باـتک  تسا . هدرک  هئارا  ار  دوـخ  یملع  ياـهراک  یگدـنز و  زا  یحرـش  ياهبحاـصم ، نـمض 
عافد رد  هک  یمسق  مغر  هب  يولهپ ، صخـش  تیامح  اب  یتح  میژر و  نیا  رـصانع  میقتـسم  تیامح  اب  مود ، يولهپ  نارود  لوط  رد  تیئاهب 
ریزو تسخن  دنـسم  رب  لاس  هدزیـس  ادـیوه  مان  اب  ییاهب  يدرف  هکنیا  روصت  درک . دـشر  رایـسب  دوب ، هدرک  دای  يرـشعانثا  عیـشت  بهذـم  زا 

يولهپ و فیثک  ثیبخ و  تیهام  هب  هجوت  اب  اما  تسا ؛ تفگـش  رایـسب  دوب ،! عیـشت  بهذـم  زا  عافد  یعّدـم  هک  یتلود  رد  مه  نآ  دنیـشنب ،
زج هب  تسین . تفگش  نادنچ  رما  نیا  دندرکیم ، ینارمکح  یعیش  یمالـسا و  ناریا  رب  هرود  نآ  رد  هتـسباو  هلاجر و  یتشم  عقاو  رد  هکنیا 
رد هتخادرپ ، تیئاهب  زا  تیامح  هب  يولهپ  نادـناخ  تیامح  یهاگآ و  اب  دوجو  مامت  اب  دـندوب و  ییاـهب  میژر ، نارـس  زا  نت  اـههد  ادـیوه ،

یناب یماح و  هک  دوب  هتفایرد  تسارف  اب  یمالسا ، بالقنا  ریمض  نشور  ربهر  هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما  دندرکیم . شالت  نآ  جیورت  تهج 
درک و فیثـک  میژر  نیا  هجوتم  ار  هلمح  ناـکیپ  كون  رگید ، يرایـسب  فـالخرب  نیا ، رباـنب  تسا ؛ يوـلهپ  راـبرد  اـهتیلاعف ، نیا  یلـصا 
اب هک  یناسک  دـندوب  راگزور  نامه  رد  لاح ، نیا  اب  دـش . هدـیچرب  مه  تیئاهب  چوپ  نییآ  تاغیلبت  طاسب  ماظن ، نآ  ینوگنرـس  اب  هللادـمحب 

دوب و یتاغیلبت  همه  زا  شیب  اهراک  نیا  دنتـسیاب . نانآ  یملع  یتاغیلبت و  ياهـشالت  ربارب  رد  دندوب  ممـصم  نایئاهب ، تیلاعف  تدش  هب  هجوت 
ار ّهلاض  هقرف  نیا  تیهام  دشاب و  بالط  نایوجـشناد و  ناگدرکلیـصحت و  هاگهیکت  دناوتب  هک  هدرتسگ  یـشهوژپ  راک  کی  نایم ، نیا  رد 
اب اهتدـم  يو  تفرگ . هدـهع  رب  یفجن  داتـسا  ار  هفیظو  نیا  تشادـن . دوجو  دـهد ، ناـشن  هناـملاع  تروـص  هب  مه  نآ  یخیراـت ، ظاـحل  هب 

12 ص : نایئاهب ، تسشن و  عبتت  قیقحت و  یسرک  تشپ  دنتشاد ، رایتخا  رد  هورگ  نیا  زا  يدانسا  هک  یمالسا  ياهلکـشت  زا  یخرب  تیامح 
، تسا تقد  شهوژپ و  زا  نوحشم  داتسا ، راثآ  رگید  دننام  هک  باتک  نیا  دش . نایئاهب  باتک  نیودت  هب  قفوم  لاس 1356 ش . رد  ماجنارس 
هک یعماج  باتک  زین  نآلا  یتح  فسألاعم ، هکلب  نامز ، نآ  ات  اهنت  هن  کشیب  تسا . هدـش  نیودـت  قثوم  دانـسا  یلـصا و  نوتم  رب  هیکت  اب 

مارم يریگلکش  نامز  زا  هک  تسا  یعماج  رثا  اهنت  نیا  هدشن و  هضرع  رازاب  هب  دهد ، ناشن  ار  فرحنم  هقرف  نیا  يریگلکـش  دنور  دناوتب 
، مالـسا ناهج  رد  اریز  تسا ، قیمع  اعقاو  تباب  نیا  زا  فسأت  تسا ؛ رایتخا  رد  هدـش و  هتـشون  هیئاهب  هیباـب و  نآ  ساـسارب  سپـس  هیخیش و 

لمع رتشیب  شیوخ  یخیرات  تیلوؤسم  هب  هراـب ، نیا  رد  تسا  مزـال  لـیلد ، نیمه  هب  هدـش و  هتخانـش  هلاـض  هقرف  نیا  أـشنم  ناونع  هب  ناریا 
نداد ناشن  ظاحل  هب  اهنت  هن  یفجن  داتـسا  رثا  دـهد . ناـشن  ار  هقرف  نیا  یگتخاـس  تیهاـم  هدرتسگ ، یـشهوژپ  ياـهراک  هضرع  اـب  هدرک و 
باب نیا  رد  اریز  تسا ؛ دـنمجرا  يرثا  زین  هیخیـش  هرابرد  عماج  شهوژپ  کی  رب  نآ  لامتـشا  لیلد  هب  هکلب  تیئاهب ، يریگلکـش  هچیراـت 

ات دوب  مزال  يروهط ) نارهت ، ، 1356  ) نآ راشتنا  زا  اهلاس  تشذگ  زا  سپ  تسا . هتفرگن  تروص  يدج  راک  هدـنکارپ ، راک  دـنچ  زج  مه ،
دش و هتـشاذگ  نایم  رد  داتـسا  اب  يربهر  مّظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  مرتحم  نواعم  طسوت  بلطم  نیا  دوش . پاچ  دیدجت  رثا  نیا 

هدرکن حیحـصت  ار  باتک  زا  یمین  زا  شیب  داتـسا  زونه  دش . هداتـسرف  داتـسا  تمدـخ  حیحـصت  يارب  ینیچفورح و  باتک  تقفاوم ، زا  سپ 
رثا نیا  دیتسه  دهاش  هک  هنوگ  نامه  هللادمحب  دش و  لابند  حیحـصت  راک  تفرگ . یمالـسا  ناریا  ناماد  زا  ار  ناشیا  لجا  تسد  هک  دـندوب 

زا دنک و  ادا  یبوخ  هب  ار  یگنهرف  تلاسر  نیا  تفای  قیفوت  هک  تسا  رختفم  رعشم  رـشن  تسا . هتفرگ  رارق  نازیزع  امـش  رایتخا  رد  دنمجرا 
13 ص : نایئاهب ، هامرهم 1383  نایرفعج - لوسر  تسا . رکاش  ار  لاعتم  يادخ  تباب ، نیا 

فّلؤم همّدقم 

، نطو نازوسلد  تقیقح و  نارادتسود  غیردیب  تدعاسم  هجیتن  رد  هک  لاس ...  لوط 15  رد  موادم  یششوک  تاقیقحت و  هجیتن  باتک  نیا 
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زا تسا  ياهعوـمجم  دنتـسه . مه  هب  طـبترم  هتـسویپ و  مه  هب  باـتک ، فـلتخم  لوـصف  دـیماجنا . لوـط  هـب  لاـس  نآ 4  شراـگن  مـیظنت و 
فرتعم دنادیم و  اریز  تسین ، ییاعدا  ار  ّفلؤم  هار  نیا  رد  و  تسا ...  يرگید  تخانش  مزلتسم  اهنآ ، زا  کی  ره  تخانش  هک  یتاعوضوم 

زا فـّلؤم  فدـه  دناهدیـشک . غـیردیب  تمحز  وا  زا  رتشیب  رتشیپ و  و  دـننادیم ، وا  زا  رتـهب  هک  یناـسک  دنرایـسب  هار  نیا  رد  هک  تسا 
. هیدر غیلبت و  هن  هدیقع . خـیرات و  يورملق  ود  رد  هناضرغیب  یتخانـش  هب  هنازجاع  تسا  یتمدـخ  یملع ، هاگرظن  زا  - 1 باتک : نیا  فیلأت 
اب دوخ  یگنهرف  ّتیوه  يوجتـسج  رد  هراومه  هک  ناـمنطو  ناوـج  لـسن  هب  نداد  یهاـگآ  يارب  تسا  یـششوک  یگنهرف ، هاـگرظن  زا  - 2

عفانم ءاـکتا  هب  هک  یهورگ  ندناسانـش  هار  رد  هاـتوک  تسا  یمدـق  یعاـمتجا ، هاـگرظن  زا  - 3 تسا . ناـبیرگ  هب  تسد  یگنهرف  رامعتـسا 
ياشفا هار  رد  زیچان  تسا  یماگ  یـسایس ، راـبتعا  هب  - 4 دنتسه . ناریا  یمالـسا  یعامتجا - ماظن  رد  یتافرـصت  لخد و  هب  مّمـصم  یجراخ 

ص: نایئاهب ، هب  قیرط  نیا  زا  ات  دشابیم . یـسایس  راشف  یجراخ  ياههورگ  هدافتـسا  دروم  هراومه  هک  یّلم  ّدض  لماوع  زا  یلماع  هناققحم 
هظحالم باتک  تاحفـص  رد  یـشزغل  هار  نیا  رد  رگا  کشیب  دـنزاس . دراو  هشدـخ  مالـسا  یـشزرا  ماظن  وترپ  رد  ناریا  یّلم  تدـحو   14

قیقحت و لوط  رد  ّفلؤم  هک  ییاـهلیلحت  هیزجت و  اهدـقن و  تاـیرظن ، ساـسا  تسین . یـضرغ  دـشاب ، ییاـطخ  رگا  هدوبن و  یبصعت  دوش ،
يرکف و ياوتحم  هب  تیئاهب و  يرظن  بوچراهچ  رد  ات  تسا  نایئاهب  نایباب و  قفاوم  یقیقحت و  عبانم  انامه  دـش  نآ  لّمحتم  باتک  فیلأـت 

رقابدّمحمدّیس هتاکرب . تماد  یبلح  دومحم  خیش  مالسالا  ۀّجح  ترضح  غیردیب  فاطلا  زا  ناوارف  ساپس  اب  میوش . نومنهر  نایئاهب  یلمع 
یفجن

: لّوا باتک 

تّیباب زاسهنیمز  هیخیش  ّلوا : لصف 

هراشا

، تسا نایباب »  » يوعد يانبم  ًاساسا  هک  ماـما ،» تباـین   » و تیباـب »  » صوصخ رد  هیخیـش  دـیاقع  لوصا  زا  یّلک  یتخانـش  یـسررب و  زا  شیپ 
وا زا  سپ  خیاشم  نانیشناج و  رگید  هیخیـش و  سـسؤم  یئاسحا » دمحا  خیـش   » یناگدنز خیرات  لاح و  حرـش  هب  هک  دسریم  رظنهب  یقطنم 

: دوش لمجم  یتراشا » »

یئاسحا دمحا  خیش  فلا :

هراشا

موحرم ءاملعلاصصق »  » باتک و  « 1  » يراسناوخ رقابدمحم  ازریم  موحرم  تاداسلاو » ءاملعلالاوحا  یف  تانجلاتاضور   » باتک يانثتـسا  هب 
، نایئاهب یخیش  قثوم  باتک  هلاسر و  شش  یخیـشریغ ، نیرـصاعم  نیرخأتم و  بتک  ذخأم و  اههد  و  « 2  » ینباکنت نامیلـس  نب  دمحم  ازریم 

خیش  » شدنزرف ياضاقت  هب  دمحا ، خیش  هک  یبرع  نابز  هب  تسا  ياهلاسر  لوا : تسام . سرتسد  رد  دمحا  خیـش  تایح  حرـش  رد   18 ص :
مساقلاوبا خیـش  فیلأت  تسرهف » : » باتک لّوا  دلج  زا  یلا 179  هحفص 166  رد  هلاسر  نیا  تسا . هتشاگن  دوخ  لاح  حرـش  رد  یقتدمحم »

: موس مود و  تسا . هدـش  رـشتنم  پاـچ و  ق ). 1389 ه . - 1314 « ) اقآراکرـس  » هب روهـشم  ینامرک ، ناخ  میرک  نیدـباعلانیز  نب  یمیهاربا 
ار نآ  اقآراکرس ، يومع  ناخمیرکدمحم ، جاح  نب  ناخ  رهاطدمحم  هک  دمحا ، خیش  دنزرف  هَّللادبع :» خیش   » فیلأت یبرع ، تسا  ياهلاسر 

يهلاـسر مامــضنا  هـب  هلاـسر  نـیا  مود  پاـچ  تـسا . هداد  رــشن  ق . لاـس 1310 ه . هـب  یئبـمب  رد  هحفــص  رد 96  هـمجرت و  یــسراف  هـب 
هتفاـی راـشتنا  ناـمرک  تداعـس  هناـخپاچ  رد  ینادـناخ ، هیولع  یبیب  هقفن  هب  یعقر و  عـطق  هب  ق  مارحلامرحم 1387 ه . رد  ءایلوألاةرکذـت » »
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باتک مجنپ : تسا . یتشر  مظاک  دیـس  نادرگاش  زا  يدـنه ، يداه  دیـس  اقآ  هتـشون  نیرظانلارورـس » نیلفاغلاهیبنت و   » هلاسر مراهچ : تسا .
طسوت نآ  یسراف  همجرت  رشتنم و  هحفـص  اب 153  یبرس  ق . رد 1364 ه . نآ  یبرع  نتم  هک  یتشر ، مظاک  دیـس  هتـشون : نیّریحتملالیلد » »
یگنس پاچ  ینامرک ، ناخمیرکدمحم  جاح  هتـشون : نیبلاطلاۀیاده » : » مشـش تسا . هدش  یگنـس  پاچ  ق . لاس 1261 ه . هب  یـضر ، ازریم 
ناـمرک هیمیهاربا  هسردـم  فرط  زا  ق ، لاس 1380 ه . هب  هحفـص ، رد 188  یبرـس  فورح  اب  ًاددـجم  باـتک  نیا  دـشابیم . ناریا  یئبمب و 

نب میهاربا  نب  رـصق  نب  میهاربا  نب  نیدلانیز  دنزرف  « 1 «، » ءاسحا  » یلاها زا  دمحا ، خیش  روکذم ، ذخآم  لاوقا  ساسارب  تسا . هدش  رـشتنم 
يرـشعینثا هعیـش  بهذم  دنبیاپ  یگمه  ناضمر ، نب  رغاد  ات  خیـش ، دادـجا  دـمآ . ایندهب  ق . لاـس 1166 ه . بجر  هاـم  رد  هک  تسا  رغاد 

رب هاـگآان  و  تفرعم ،  19 ص : نایئاهب ، ملع و  دـقاف  یمدرم  نیـشن ، هیداب  هلوص و ...  نب  خورمـش  نب  میهد  نب  دـشار  نب  ناضمر  دـندوب و 
زا یکی  هک  یفریطم »  » رد و  دومن ، نطو  كرت  شردپ ، اب  یتافالتخا  زورب  زا  سپ  رغاد  « 1 . » دندومنیم لمع  تعامج  تنس و  لها  هقیرط 

خیـش درپس . لد  يرـشعینثا  هعیـش  بهذم  هب  و  دیرب ، لد  دوخ  يدادجا  بهذم  زا  یتدـم  زا  سپ  يو  دـیزگ . تماقا  تسا ، ءاسحا »  » ءارق
تاـساسحا یبهذـم و  قیقر  فطاوع  زا  يرادـقم  رکذ  يانثتـسا  هب  دوخ ، یناوـجون  یکدوـک و  ندراذـگ  رـس  تشپ  یگنوـگچ  زا  دـمحا ،

رد نآ  زا  لبق  هدناسر و  ماجناهب  نسحم  خیـش  نب  دـمحم  خیـش  دزن  ار  لماوع »  » و هّیمورجا »  » باتک هک  دوشیم  روآدای  « 2  » هنارگوجتسج
زا لاـس  تسیب  هکنآ  زا  سپ  ینعی  ق ، لاس 1186 ه . رد  تسا . هتخومآ  ار  دیجم  نآرق  تئارق  دوب ، هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  جـنپ  هکیلاح 
رد و  « 3 . » دـیدرگ فرـشا  فجن  یلعميالبرک و  مزاع  بهاوم ، ضیفو  فراعم  بسک  روظنمهبو  دومن  نطوم  كرت  دوب ، هتـشذگ  شرمع 

، مولعلارحب يدهمدیساقآ  موحرم   20 ص : نایئاهب ، « 4 ، » یناهبهب دـیحو  رقاباقآ  موحرم  تقو : ینید  ياملع  ریهاشم  ثحب  سلاجم  سرد و 
باتک رب  یحرش  هئارا  زا  سپ  هکنیا  ات  « 4 . » تشگ رضاح  « 3  » یئابطابط یلع  دیس  ریم  موحرمو  « 2  » رضخ خیش  نب  رفعج  خیش  موحرم  « 1»
رفعج خیشروربم  موحرم  ضایر ، بحاص  یلع  دیس  اقآروربمموحرم  مولعلارحب ، يدهمدیـساقآ  موحرمبناج  زا  « 5 « » یّلح همالع  هرصبت  »

رگنایامن یبوخهب  تازاجا ، تروص  نتم  رد  هجوت  تقد و  « 6 . » دیدرگ لئان  تیارد  تیاور و  رد  داهتجا  هجرد  ذخا  هب  رضخ و ...  خیشنب 
مارتحا دروم  ًارارک  یماقم ، نینچ  هب  یبایتسد  زا  سپ  دمحا  خیش  ناگمه ، قیدصت  هب  هک  اجنآ  ات  تسا . خیـش  لامک  لضف و  يالاو  بتارم 

. تسا هدوتس  رایسب  ار  خیش  لامک  لضف و   21 ص : نایئاهب ، خیش ، « 7 « » ردق  » هلاسر هظحالم  زا  سپ  دیس ، و  تسا . هتفرگ  رارق  شیاتـس  و 
اقآ «، » یناتسمد دمحا  خیش   » روربم موحرم  تازاجا  تروص  زا  ییاهتمسق  « 1 « » دشرتسملا ۀیاده   » باتک رد  ینامرک ،» ناخدمحم  جاح  »

ار یفجن » رفعج  خیش   » و مولعلارحب » یئابطابط  يدهم  دیس  اقآ  «، » یئابطابط یلع  دیس  اقآ  « » يزارد نیسح  خیش  «، » یناتسرهش يدهم  ازریم 
هب رتشیب  هجوت  رطاخهب  اهنآ ، زا  یـضعب  هئارا  کشیب  تسا . هدرک  لقن  دوشیم ، يرادـهگن  ظوفحم و  ناـشدزن  رد  ًاـنیع  تسا  یعدـم  هک 

رامـشهب هیخیـش  بناج  زا  خیـش  شور  دیاقع و  دییأت  یـساسا  لیالد  زا  یکی  اهدعب  هک  خیـش ، ینید  ماقم  هب  تبـسن  رـصع  خـیاشم  دـیکأت 
. تسا يرورض  دیآیم ،

یئابطابط یلع  دیس  اقآ  روربم  موحرم  هزاجا  تروص 

، ةرهاطلا هترتع  دّمحم و  ةرخألاو  ایندلالهأ  دیـس  یلع  ةولّـصلا  ةرثاکتملا و  هئالآ  ةرتاوتملا و  همعن  یلع  هَّللدمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
تانـسحو نامزلا  طالغأ  نم  ّنإ  هایند :- نم  ًاریخ  هابقع  لعج  هانمیب و  هباتک  یتوا  یئابطابطلا - یلعدمحم  نبا  یطاخلا  دبعلا  لوقیف  دـعب  و 

یقارلا بقاثلا ، نهذـلاو  بئاصلا  مهفلايذ  لماکلا ، لضافلا  لماعلا و  ملاعلا  ینادمـصلا ، ّلخلاو  یناحورلا  خألاب  یعامتجا  ناّوخلا ، رهدـلا 
نأ ینرمأ  لب  ینلأسف  یلاعلاهّلظماد ،- یئاسحإلا - نیدلانیز  خیشلا  نب  دمحأ  خیـشلا  انالوم  نیقیلاو ، ملعلاو  يوقّتلاو  عرولا  تاجرد  یلعأ 

راهطألا ۀـمئألا  یلإ  ۀلـصّتملا  دـیناسألاب  رایخألاانئاهقف  راربألاانئاملع و  تافنـصم  نم  هتیاور  ّیلع  حـّضتا  هتزاجإ و  ّيدـل  ّحـص  اـم  هل  زیجأ 
بتک ریاس  راصبتـسالاو و  بیذهتلاو  هیقفلاو  یفاکلا  راهنلا : ۀـعبار  یف  سمّـشلاک  ةریهـشلا  ۀـعبرألا  بتکلا  امیـس  راتخملا ، لوسرلا  ءافلخو 

هَّللاۀیآ بتکو  يدهلا ، ملعب  بّقلملا  یـضترملادیس  بتکو  ۀّـقحلا ، ۀـقیرطلاو  ۀعیرـشلا   22 ص : نایئاهب ، جّورم  و  ۀـقّقحملا ، ۀـفئاطلا  خـیش 
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- نیرّخأـتملاو نیمدـقتملا  اـنئاملع  بتک  ریاـسو  نیدیعّـسلا ، نیدیهـشلا  نیدیـشرلا  نییلوملا  بتک  و  ۀّـماعلایلع ، ۀّـصاخلاهتجح  ۀـمالعلا و 
، رـشع ۀـیناثلا  ةأملا  سأر  یف  رـشبلادّیس  ۀـلم  سّـسؤم  یناحورلا ، يدـلاو  ینابّرلایخیـش و  بتک  امیـس  نیعمجأ - مهیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر 
- هتّنج ۀبوبحب  هنکسأ  هتبرت و  حیسف  هَّللاسّدق  لمکأ - دمحم  نب  رقابدمحم  انیلوم  لمکألا  لضفألا  ّلجألا  ۀماّهفلا ، يذاتـسأو  ۀمالعلا  یلاخ 

. خلا کلذ ...  عیمج  ۀیاور  هدجم - ماد  هل - تزجأف 

مولعلارحب یئابطابط  يدهم  دیس  اقآ  روربم  موحرم  هزاجا  تروص 

یلع مهدادــم  لّـضف  و  ءایــصوألاءافلخ ، ءایبنألاۀــثرو و  مـهلعج  و  ءاـملعلا ، تاــجرد  عـفر  يذــّلاهَّلل  دــمحلا  مـیحّرلانمحّرلا  هَّللا  مـسب 
ام ءّالدألا ، ةداقلاو  ءاـنمألا  ۀـمئألا  هلآ  دّـمحم و  ءاـضیبلا  ۀـّیفنحلاو  ءاّرغلا  ۀعیرّـشلاب  ثوعبملاهلوسر  یلع  مالّـسلاو  ةولّـصلاو  ءادهّـشلاءامد ،
نم ناک  اّملف  دعب  و  ءالـضفلا ، سورد  نم  لضفلا  سوؤک  تعرتا  و  ءاملعلا ، سورط  یف  ملعلارامث  تعینا  و  ءاربغلاتّلقا ، ءارـضخلاتّلظا و 

ام فلسلا  نع  فلخلا  یّقلتی  راص  هماکحأ ، هعیارشل و  نیظفحتـسم  ءاملع  هماکحأ  هنید و  ظفحل  لعج  نأ  ۀغباسلا  همعن  ۀغلابلا و  هَّللاۀمکح 
ّظحلاب ذـخأ  نّمم  ناک  و  بهاوملاّمتأ ، هب  اولان  بتارملایلعأ و  کلذـب  اوغلبف  فرـشلاو ، « 1 [ » ۀمکحلا  ] ۀمصعلالهأ مولع  نم  اوظفحتـسا 

دمحأ خیشلا  دجمألا ، دعسألا  خألا  نیلماکلا ، ءافرعلاۀبخن  نیلماعلا و  ءاملعلاةدبز  ینهألا  رثاکتملا  بیصنلابزافو  ینسألا  « 2 [ » رفاولا  ] یفاولا
- یّنم سمتلا  دـق  و  هّدــج - یلعلا  بـلط  یف  « 1  » یلعأ  ] ـالع و  هدـجم ، هلـضف و   23 ص : نایئاهب ، دـیز  یئاسحإلا - نیدـلانیز  خیـشلا  نب 

مظاعألا یخیاـشم  نع  یّنع  راـهنلاو - لـیللاءانآ  هَّللامالـس  مهیلع  راهطألاۀـمئألا - نع  ةدراولا  رابخألاۀـیاور  یف  ةزاـجإلا  یلاـعت - هَّللاهدـّیأ 
هلبن و هاوقت و  هعرو و  نم  یل  رهظ  امل  هتبلط ؛ حاجنإب  هسامتلا  تلباق  هتباجإ و  یلإ  تعراسف  ۀّلملاو ، بهذملاءاسؤر  یلإ  یطئاسو  ۀّلجألا و 

. خلا هَّللاهقّفو ...  هل  تزجأف  هالع ،

رضخ خیش  نب  رفعج  خیش  روربم  موحرم  هزاجا  تروص 

دّرفتملا ّهنأ  ملاعلا  ریغتب  نابأ  و  مدـعلا ، تاـملظ  نم  دوجولاراونأ  زربأ  يذـلا  هَّللدـمحلا  نیملاـعلاّبرهَّلل ، دـمحلاو  میحّرلانمحّرلا  هَّللا  مسب 
، ممألا مامت  متخ  هتّمأب  ءایبنألا و  هب  متخ  و  ملع ، یلع  ٍرانک  نایدألانیب  نم  هلآ - هیلع و  هَّللایّلص  دمحم - انیبن  نید  لعج  و  مدقلاو ، ۀّیلزألاب 

یقارلا هَّللاۀجح  ّیلعب  و  ممـصلاو ، عمـسلا  لهأ  تاعمـسملا  تارهابلا  تایآلاب  هرـصن  و  مجعلا ، برعلا و  نیب  تارهاظلا  تازجعملاب  هدـّیأ  و 
عشاخ عشخ  وأ  عضاخ  عضخ  ام  مهیلع  هَّللا  یّلص  مرحلا - تیبلاو و  ۀکم  عاقب  مهب  تفّرشت  نیذلا  هلآ  و  مدق ، فرـشأب  نیفتک  فرـشأ  یلع 

نبا دمحأ  خیشلا  نیحلاصلا ، ءالضفلا  ةودق  و  نیلماعلا ، ءاملعلا  ةدبز  لماکلا ، لضافلاو  لماعلا  ملاعلا  ّنإف  دعب  اّمأ  مسّنلا - ِءيراب  ۀیشخ  نم 
یلع هَّللاۀـجحل  نیملعتملا  ةرـصبت  باتک  ضعب  حرـشل  اـهیف  ضّرعت  قاروأ  نم  ةذـبن  ّیلع  ضرع  دـق  نیدـلانیز ؛ خیـشلا  روربملا  موحرملا 
یلع ّلد  دق  ًاقیقدت  و  ًاقیقحت ، نّمضت  دق  ًاقیشر  ًافینصت  تیأرف  نیّیلدعلا ، يأرل  اهیف  ًایّوقم  نیّیربجلا ، یلع  دّرلا  یف  اهفّنص  ۀلاسر  و  نیملاعلا ،

، ینزاـجأ نّمع  هـتیور  اـم  یّنع  يوری  نأ  ینزاجتـسا  اـم  دـعب  هزیجأ  نأ   24 ص : ناـیئاهب ، ینمزلف  هّفلؤم ، نأـش  ۀـلالج  هفّنـصم و  ردـق  ّولع 
عیمجلاداتـسأ یخیـش  رقابدمحم و  اقآ  موحرملا  انالوم  لکلایف ، ّلکلاداتـسأ  رقابلاو ، قداصلانید  دّیـشم  رخاوألاو ، لیاوألاةدبز  یخیـشک 

يدهم دیـسلا  نیلقثلادیـس ، ةرجه  نم  فلألا  دعب  نیتأملا  سأر  یف  لدعلالهأ  بهذـم  دّیـشم  قافآلا  عیمج  یف  رـصعلادیرف  قالطألایلع و 
ۀمئألاب ۀلـسلسلا  لصّتت  یتح  مالعألا  مهخیاشم  نع  ًارـشبتسم - ًاحرف  هبانج  ءاقبب  نوکلاو  ًارهزم ، هدوجو  مایأب  ناـمزلا  حرب  ـال  یئاـبطابطلا -

اذک و  راصبتسالاو ، هیقفلاو  بیذهتلاو  یفاکلانم  رادملا ، اهیلع  یّتلا  بتکلایف  ام  امّیس  و ال  مالّسلاو - ةولّـصلا  لضفأ  مهیلع  نیموصعملا -
تنب میرم  و  تشگزاـب . دوخ  نطوم  هب  قارع ، رد  « 1  » نوعاط يرامیب  عویـش  زا  سپ  یئاسحا ، دمحا  خیـش  خلا . راحبلاو ...  لئاسولایف  ام 
هدـج میهاربا ، نب  یلع  تنب  همطاف  تافو  زا  سپ  و  دـیزگ . تماقا  نیرحب  رد  لاس  راهچ  هدروآرد ، دوخ  حاـکن  هب  ار  يرـصع  لآ  سیمخ 
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زا سپ  هتفر ، قروذ »  » هب اجنآ  زا  درک . فقوت  هرـصب  دیبعلارـسج »  » هلحم رد  تعجارم  زا  سپ  دومن . تابتع  مزع  هَّللادبع » خیـش   » شدـنزرف
. تشگزاب هرصب  هب  دندرکیم . تراغ  لتق و   25 ص : نایئاهب ، البرک  رد  « 2 « » نایباهو  » هکیلاح رد  ق . لاس 1216 ه . رد  فقوت ، لاس  هس 

لقن هیونت »  » هیرق هب  اجنآ  زا  هتـشگرب ، هرـصب  هب  زاب  تسج و  هانپ  تارابح »  » مانهب هرـصب  ءارق  زا  یکی  هب  مدرم  زا  يرود  رطاخهب  اجنآ  زا  و 
فیرش دیس  نب  معنملا  دبع  شرافس  هب  هوافصا »  » مانهب ياهیرق  هب  ق . لاس 1219 ه . رد  داتفاین و  عبط  قفاوم  مه  اجنآ  طیحم  هک  داد . ناکم 

« راکلاطش  » هب موسوم  تارف  طش  بعش  زا  ياهبعـش  رب  عقاو  ءارق  زا  ياهیرق  هب  هاگنآ  دومن و  تمیزع  دوب  هقطنم  نآ  ریهاشم  زا  هک  يرئازج 
هیلع اضر  ماما  دـقرم  ترایز  تهج  تفرگ  میمـصت  هکنیا  ات  دومن ، تماقا  لحم  ار  تابتع  نآ  زا  سپ  هرـصب و  هب  هاگنآ  قروذ .»  » هب سپس 

. دنک رفس  ناریا  هب  نایعیش  ماما  نیمتشه  مالسلا 

هیراجاق رابرد  رد  فلا : / 1

همه دـییأت  قبط  و  دـیدرگ . دزی  مزاع  تشذـگیم ، شرمع  زا  لاس  هک 54  یلاـح  رد  دوخ ، هار  رـس  رب  دـمحا  خیـش  ق . لاس 1221 ه . رد 
مک و وا  یتیاور  تازاجا  یلیـصحت و  قباوس  زا  هک  دزی  بهذم  یماما  ياملع  بناج  زا  دـمحا  خیـش  دورو  یخیـش  ریغ  یخیـش و  ناققحم 

هدعو لوبق  اب  و  درک . دزی  كرت  دزی ، یلاها  ررکم  ياهرارصا  دوجو  اب  دمحا  خیش  یلو  دوب . هارمه  مارتحا  لابقتسا و  اب  دندوب ، هاگآ  شیب 
، دـید قیاش  قیال و  دزی ) مدرم  روظنم   ) ار ناشیا  نوچ  «: » هَّللادـبع خیـش   » هتفگ هب  دزی ، هب  تعجارم  رد  سپـس  دـش . دهـشم  مزاع  تشگزاب 

دوخ و  درک . هرصب  هناور  قروذ  ناهبهب و  زاریـش و  هار  زا  مرید  نب  ۀفیلخ  حلاص و  دیـس  یلع و  تبحاصم  هب  ار  لایع  ضعب  دومرف ، تباجا 
حرط رد  هک  یتـقد  رحبت و  رثا  رب  یتدـم  كدـنا  رد  «. 1  ... » داهن توعد  يانب  دـیزگ و  تماقا  دزی  رد  نیـسح  دیـس  تاـجوز و  زا  یکی  اـب 

ترهـش زا  نوچ  راجاق ، هاشیلعحتف  دـیدرگ . ملع  لها  دزنابز  روهـشم و  ناریا ، ینید  مولع  سرادـم  رد  دادیم ، ناشن  دوخ  زا  ینید  لـئاسم 
ار یتسود  هنیمز  دنک و  لاح  قفاوم  ار  وا  نایعیـش ، ینید  تماعز  هب  خیـش  یبایتسد  زا  لبق  هکنیا  رطاخهب  دیاش  و  دـش ، علطم  دـمحا  خـیش 
رد ندـید و  يارب   26 ص : نایئاهب ، هتبلا  ار  خیـش  تسا ، هدـش  يوحن  رههب  هک  دومن  قایتشا  راهظا  دزاس ، مهارف  ندیـسر  رادـتقا  هب  زا  لـبق 

نارهت يوسهب  دوب ، نآ  یضتقم  نید  لها  ناگرزب  همه  لابق  رد  راجاق  نایرابرد  یلخاد  تسایس  هک  ندرک  دوخ  رابرد  هب  هتسباو  لاح  نیع 
يادتقم نآ  ترایز  هب  هک  تسا  متحتم  بجاو و  ارم  هچرگا  : » تشاگن دمحا  خیش  هب  باطخ  نومـضم  نیا  هب  ياهمان  دوخ  و  دنک . توعد 

تسین و رودقم  یتاهجهب  ارم  نکل  هدومرف  رونم  دوخ  موزلتجهب  مودـق  هب  ار  ام  تکلمم  هکارچ  موش ، فّرـشم  ماع  صاخ و  عجرم  مانا و 
نیا دورو  زا  عرزيذریغ و  تسا  ییداو  دزی  رهش  هدروآ و  هارمه  نوشق  رازه  هد  دیاب  لقاال  مدرگ ، دزی  هناور  دوخ  مهاوخب  رگا  مروذعم و 

نم ّالاو  تسین . راگدرورپ  طخس  هب  یضار  راوگرزب  نآ  هک  تسا  راکشآ  و  تشگ ، دنهاوخ  التبم  الغ  طحق و  هب  هتبلا  الو ، نآ  لها  نوشق 
ام هاگره  بوتکم  نیا  لوصو  زا  سپ  مزرو و  رّبکت  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  هکنآ  ياج  هچ  مدرگ ، روکذم  رونا  رضحم  رد  هک  منآ  زا  رتمک 

ینید هقیرط  ربتعم  عباـنم  رد  « 1  ...«. » دومن مهاوخ  هدابعلاراد  هدارا  راـچانهب  دوخ  اـّلاو  بولطملااَِـهبَف  هدومرف  زارفارـس  تنمیم  مودـق  هب  ار 
هاشیلعحتف ياههمان  هکنیا  ًافاضم  « 2  » دناهدرک دادملق  خیش  تیـصخش  ییالاو  ياههناشن  زا  یکی  و  تمظع ، هب  ًاحیولت  همان  نیا  زا  هیخیش ،

و راجاق ، هاشیلعحتف  نامز  یعامتجا  یـسایس و  عاضوا  هب  هجوتاب  دـناهدومن . رما  نیا  رب  دـیزم  تسا ، ینید  تالاؤس  يرادـقم  يواـح  هک  ار 
هک ق ،. ه . لاـس 1223  رد  مـهنآ  ناریا ، تادحرـس  هـب  یناـمثع  هـسنارف و  سیلگنا و  هیـسور و  يزادـناتسد  یجراـخ و  نارومأـم  ذوـفن 

ياهمان یط  راجاق  هاشیلعحتف  ناوجخن ،»  » و ناوریا »  » يارجام رد  جـیودک »  » هلمج زا  یـسور  نارادرـس  اـب  دـیدش  ياـهگنج  همـصاخم و 
« هیناقاخ  » مانهب اهدعب  هک  ياهلاسر  رد  خیـش  خساپ  اب  هارمه  هک  هدرک  حرطم  یئاسحا  دمحا  خیـش  تمدخ  یتالاؤس  ق ) ناضمر 1223 ه . )

نینچ ار  هاشیلعحتف  تـالاؤس ! روکذـم  هلاـسر  رد  تسا . هدـش  رـشتنم  پاـچ و  ناریا  رد  هیخیـش  ینید  هسردـم  فرط  زا  هدـش ، هدـیمان  « 3»
ای دنیامن  جیوزت  دنناوتیم  يدقع  نز  راهچ  زا  شیب  ّتنج  لها  - 2 تّنج . لها  حاکن  تیفیک  زا  راسفتسا  - 1 27 ص : نایئاهب ، میناوخیم :

ببـس هکنآ  لاح  یـصاعم و  تاـعاط و  رب  لاـبقا  رورـس و  نزح و  لـیبق  زا  دوشیم  دراو  ناـسنا  رب  هک  هفلتخم  لاوحا  زا  راسفتـسا  - 3 هن ؟
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مّعنت - 5 يویند ؟ مسج  ای  تسا  یلاثم  ندـب  اب  ایآ  هک  یلاـثم  تنج  رد  لوزن  حور و  تقراـفم  توم و  تیفیک  زا  لاؤس  - 4 درادن ؟ يرهاظ 
-1 میناوخیم : نینچ  ار  هاشیلعحتف  تالاؤس  « 1 « » هیناطلس  » هلاسر رد  ق ، لاس 1234 ه . رد  و  تسا ؟ رگید  روط  ای  تسایند  مّعنت  لثم  تنج 
هب قلعتم  هچنآ  تیـالو و  توبن و  بتارم  زا  لاؤـس  - 2 ناشیا ؟ لوضفم  لضاف و  نییعت  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  هنایم  لـضافت  زا  لاؤس 

تیانع راجاق  رابرد  هب  تبـسن  « 2 « » هاشتلود ازریمیلعدمحم   » هدازهاش تالاؤس  تالاؤس و  نیا  هب  خساپ  نمـض  دـمحا » خیـش  . » تسا اهنیا 
زا دـهدیم  ناشن  اراکـشآ  ار  ییوگهفازگ  ّقلمت و  مالک  ياوحف  هک  هدیـشخب  ینوزف  يّدـحهب  ارنآ  زا  يانث  حدـم و  هتـشاد و  زاربا  صاخ 

نمحّرلا هَّللامسب  دـسیونیم : نینچ  راـجاق  هاـشیلعحتف  هب  باـطخ  هحفـص 244  ملکلاعماوج » ، » مود دـلج  هیناطلـس » هلاـسر   » رد - 1 هلمج :
: یئاسحا نیدـلانیز  نب  دـمحا  نیکـسملا  دـبعلالوقیف  دـعب  اّمأ  نیرهاـطلاهلآ . دـمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  نیملاـعلاّبرهَّلل و  دـمحلا  میحّرلا 

قحلابلاط نیدلاو ، ۀلملایماح  نینمؤملازع و  نیکملا ، بانجلا  ۀیحان  ۀـیلاعلا ، ۀـعینملا  ۀـهجلا  و  ۀـیماسلا ، ۀـعیفرلا  ۀـیحان  نم  ّیلع  تدروأ 
، نامیإلالهأ سرام  نامألاظفاح و  نیرحبلاناقاخ ، نیّربلاناطلس و  نیز ، ّلک  عماجو   28 ص : نایئاهب ، نیعلاةرق ، و  نیولملارفسم ، نیقیلاو ،
، هاشیلعحتف ناطلـسلا ، ناقاخ  نب  ناقاخلانبا  ناقاخلاو  ناطلّـسلا  نب  ناطلّـسلانب  ناطلّـسلا  ناـکملاو ، ۀـبقّرلایماس  و  نأـشلا ، ردـقلایلاع و 

دادمإلاب هتنطلـس  ناینب  دّیـش  و  نیدتعملاشویج ، رـصّنلانم  هّدمی  امب  هَّللادّرـش  و  نیقفانملاو ، نیرفاکلادونج  هب  هَّللا  مزه  و  هدـضع ، هَّللاّدـش 
هَّللاةاولـص نیرهاطلاهلآ - دمحم و  نیعمجأ  قلخلاریخ  نیمایملا و  ۀـمرحب  نینمؤملا ، عیمج  یلع  هرـصن  هّزع و  لالظ  هَّللاّدـم  و  نیـصحتلاو ،
هاشیلعحتف هب  باطخ  هحفـص 120 ، لوا ، دـلج  ملکلاعماوج ،» ، » مجنپ هلاسر  هیناقاخ »  » هلاسر رد  - 2 نیملاـعلاّبر . نیمآ  نیعمجأ - مهیلع 
نیکـسملا دبعلا  لوقیف  دعب  امأ  نیرهاّطلاهلآ . دّمحم و  یلع  هَّللایّلـص  و  نیملاعلابرهَّلل ، دمحلا  میحّرلانمحّرلا  هَّللا  مسب  دسیونیم : راجاق 

کلملا ۀنطلس  مهفلا و  لقعلا و  ۀنطلـس  نیتنطلـسلا : يواح  ناکرألا ، قیثولا  نأشلا  یلاعلابانج  ةرـضح  ّنا  یئاسحإلا : نیدلانیز  نب  دمحأ 
یلع هَّللاّلظ  ناّتف ، دّرمتم  ّلک  ّلذم  و  ناسحإلاطـسبب ، نینمؤملاّزعم  نابتـسا ، اذإ  رونلارجف  و  ناطلـسلاو ، ۀسایرلا  كولملارخف  و  ناطلـسلاو ،

ظوفحملا نامیإلاو ، مالـسإلاظفاح  و  نایدألالهأ ، ءالیتسا  نع  نیّدـلاهذه  ةزوحل  ظفاحلا  ناـینبلا ، عینملاهنـصح  ناـمألاب و  نینمؤملاهداـبع 
نب ناقاخلا  نب  ناقاخلاو  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  ّناجلاو ، سنـإلاةدرم  نم  ناطیـش ، راـبج و  ّلـک  ّرـش  نم  ناّیدـلا  کـلملانیعب 

هتّبحم و دابعلابولق  یف  یقلأ  و  هظفح ، هتنطلـس و  دّلخ  هتلود و  هَّللامادأ  نمحّرلاددم ، نم  رـصّنلاب  دودمملا  هاشیلعحتف ، ناطلـسلا  ناقاخلا 
یف کلـضف  نم  هل  بهف  ۀنطلـسلاۀمکح ، و  ۀـنطفلاۀمکح ، نیتمکحلا :  29 ص : ناـیئاهب ، هل  تبهو  اـمکف  مهّللأ  هتبتر ، كوـلملا  یلع  عـفر 

هـسبلأ و  ةرهاقلاکتوق ، ددم  نم  رـصّنلاجاتب  هجّوت  و  ءاقللانسح ، كدنع  هب  لعجاو  ءاشی ، امک  ضرألایف  هنّکم  و  ءاقبلا ، لوط  ایندـلاهذه 
ریدق و ٍءیش  ّلک  یلع  تنأ  و  ریـسی ، لهـس  کیلع  کلذ  ّنإف  ةرخآلاۀنج ، میعن  ایندلاۀنج و  میعن  یلإ  هتبقاع  لعجاو  ةرهابلا ، کتبیه  لامج 

یلعدـمحم هدازهاش  هب  باطخ  هحفـص 22 ، ملکلاعماوج » ، » مود دـلج  هیهقف ،» لئاسم   » هلاسر رد  - 3 نیملاعلاّبر . نیمآ  ریدج ، ۀـباجإلاب 
دبعلا لوقیف  دـعب  اّمأ  نیرهاّـطلاهلآ . دّـمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  و  نیملاـعلاّبرهَّلل ، دـمحلا  میحّرلانمحّرلا  هَّللا  مسب  دـسیونیم : نینچ  ازریم 
دیدش نأشلا ، یلاعلا  تاّنجلا ، نم  ۀفیطل  ثاحبأ  یلع  لمتشت  ۀفیرـش ، ۀلئـسم  ّیلإ  تدرو  دق  ّهنا  یئاسحإلا : نیدلانیز  نب  دمحأ  نیکـسملا 

علاـطلايذ مرکـألا ، ّلـجألا  مظعـألا و  مرتـحملا  ةداـفرلا ، لـیلج  ةداعـسلا و  فیلح  ءارهزلا ، ۀنطلـسلانکر  ءاّرغلا و  ۀـلودلادضع  ناـکرألا ،
یلع هتفأر  هتقفـش و  هلالظ و  ّدـم  و  هدـییأت ، هرـصنب و  هدادـمإ  لزجأ  هدافرإ و  هَّللاهداز  هدازهاشلا  یلع  دـمحم  هدازریمألا  ّمشـألا ، دوعـسملا 

هلاوحأ هَّللاحلصأ  فیرشلا ، هلوق  یه  و  ریدج ، ۀباجإلاب  و  ریدق ، ٍءیش  ّلک  یلع  ّهنإ  هدالب ، تیم  هتقفـش  ۀکرب  هفّطعت و  ءامب  ییحأ  و  هدابع ،
دمحم هدازهاش  هب  باطخ  هحفـص 1 ، ملکلاعماوج ،» ، » مود دلج  هّیموص ،»  » هلاسر رد  - 4 نیمآ . هلام  هئدـبم و  یف  هلآم  تاریخلانم  هغّلب  و 

دبعلا لوقیف  دعب  اّمأ  نیرهاّطلا ، هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللایّلـص  و  نیملاعلاّبرهَّلل ، دمحلا  میحّرلانمحّرلا  هَّللا  مسب  دسیونیم : نینچ  ازریمیلع 
نأـشلا وذ  وه  و  هتباـجإ ، ّیلع  مزلت  و  هتعاـط ،  30 ص : ناـیئاهب ، ّیلع  بجی  نم  ینرمأ  دـق  ّهنأ  یئاسحإلانیدـلا : نیز  نب  دـمحأ  نیکـسملا 
ۀلودـلل يوقألا  نکرلا  نیدـتعملاۀکوش ، رـساک  و  نیغاـبلافنأ ، مغرم  نینمؤملارـصان ، نیّدـلاّزعم و  عیدـبلا ، يأرلا  و  عینملا ، ّزعلا  و  عیفرلا ،

و ةداعـسلا ، فیلح  باجنألا ، دجامألالسن  و  بابلألایلوأ ، يدل  باطتـسملا  رکّذلايذ  ةرخافلا ، ةرینملا  ۀنطلّـسلل  یلعألا  دضعلا  و  ةرهاّزلا ،
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و هدانجأ ، رـصن  هدادـمإ و  هَّللامادأ  هدازهاشلا  یلعدـمحم  ناقاخلا  نب  ناقاخلا  نب  ناقاخلالجن  و  ناطلـسلا ، نبا  ناطلـسلا  نبا  ةدافإلاۀـبعک ،
ّقلعتی اـمب  هتلود  مئاـعد  هَّللادـّلخ  هتمیزع ، میظع  و  هتّمه ، یلاـعل  ینرمأ  نیملاـعلاّبر ، نیمآ  هداز ، فرّـشلاو و  ّزعلا  بتارم  یلعأ  یلع  هعفر 

هدازهاش هحفص 14 ، مود ، هلاسر  ملکلاعماوج ،» ، » لوا دلج  تعجرۀمصع ،»  » هلاسر رد  - 5 مایصلاماکحأ . ۀّصق  یف  بتکأ  نأ  هترخآ ، رمأب 
نـسح و  ءاطعلاو ، لاضفإلا  لیمج  و  ءالآلا ، معّنلا و  لیزجهَّلل  دـمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللامسب  دـنکیم : باـطخ  نینچ  ار  ازریم  یلعدـمحم 
مهلعج و  ءانثلا ، لمکأب  مهلّمج  و  ءالولاو ، ۀمصعلاب  مهّصخ  نیذلا  ءالبنلا ، هلآ  دمحم و  یلع  هَّللایّلـص  و  ءایربکلاو ، ۀمظعلا  لیلج  ءالبلا و 

نیدلانیز نب  دمحأ  نیکـسملا  دـبعلا  لوقیف  دـعب  اّمأ  ءامّـسلاو ، ضرألا  تمادام  مهیلع  هیلع و  هَّللایّلـص  و  یلوألاو ، ةرخآلاو  ایندـلاكولم 
فیلح ۀّینـسلا ، ۀلوّدلل  يوقألا  نکّرلا  ۀّیهبلا و  ۀنطلـسلل  ینمیلادـضعلا  نینمؤملاّزعم ، نیّدلارـصان و  نیملـسملاةزوح و  یماح  ّنأ  یئاسحإلا :

، هدازهاشلا ازریم  یلع  دمحم  هاشلا  نب  هاشلا  نب  هاشلا  مرتحملا ، یلوملا  میشلا و  مزح  مرکلاۀبعک و  ةدافرلا ، دفار  ةدافإلا و  لیلج  ةداعّـسلا و 
ام یلع  هتلود  ماظن  هل  دّدس  هدّدس و  و  هدالوأ ، وه و  هظفح  و  هدانجأ ، وه و  رـصنلاب  هدّیأ  هدافإ و  هرـصن و  داشأ  هدادمإ و  هدییأت و  هَّللا  مادا 
وه و  ءاشی ، امل  فیطل  ءاعدلاعیمس ، ّهنإ  ةداعسلاب ، هلامعأ  هلاوحأ و  متخ  و  هداعم ، هنیع  هبّرقت  امب  حلـصأ  و  هدارأ ،  31 ص : نایئاهب ، هّبحأ و 
 ... نأ هیعاد  هبحم و  رمأ  دق  نیّدلاو ، اینّدلاحالص  کلذ  یف  ّنإف  نیمآ ، لاق  نم  هَّللامحر  ریدج ، هاعد  نمل  ۀباجإلاب  و  ریدق ، ٍءیش  ّلک  یلع 

میحّرلا نمحّرلا  هَّللامسب  دـنکیم : باـطخ  نـینچ  ار  هدازهاـش  هحفـص 200 ، ملکلاعماوج » ، » لّوا دـلج  دومحم ،» هدازهاـش   » هلاـسر رد  - 6
یئاسحإلا یفِریطُملا  نیدلانیز  نب  دمحأ  نیکسملا  دبعلا  لوقیف  دعب  اّمأ  نیرهاّطلا . هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  و  نیملاعلاّبرهَّلل ، دمحلا 

نیّدـلاّزع و و  نیدـفاولاۀبعک ، نیتملا ، ۀنطلـسلادضع  و  نیکرلا ، ۀـلودلانکر  خذابلا ، یلاجلا  ملعلا  و  خـماشلا ، یلاعلا  باـنجلا  ّنأ  يرجهلا :
و هداز ، هیلع  معنأ  و  هدادمإ ، هیلع  هَّللامادأ  هدازهاّشلا  دومحم  مرتحملا ، ةدافرلا  میظع  ةداعّسلا و  فیلح  نیّرطـضملا ، أجلم  نینمؤملارـصان و 
هب تبـسن  خیـش ، ییوگقلمت »  » هک دهدیم  ناشن  یخیرات  دانـسا  نیا  یمامت  نیرهاطلاهلآ . دّمحم و  نیمایملاۀمرحب  هدارم ، نیرادلایف  هغّلب 

دمحم ازریم  موحرم  حیرـصت  هب  هک  هلأسم  نیا  لیالد  زا  یکی  عقاورد  و  تسا . هدوب  یگـشیمه  هویـش  کی  راجاق  ناگدازهاش  هاشیلعحتف و 
تیاهن وا  اب  ار  هاشیلعحتف  موحرم  رـصع  ناطلـس  دجمم و  عاطم و  دلب  ره  رد  دمحا  خیـش  «: » ءاملعلاصـصق  » باتک هحفص 42  رد  ینباکنت 

نیا هب  ات  دـندرک . دـیلقت  ار  حدـم  رد  طارفا  هویـش  يراجاق ، تردـق  ناـبحاص  حدـم  رد  ناـمرک ، هیخیـش  خـیاشم  اهدـعب  تیـصوصخ .»... 
میکحت ار  دوخ  يویند  حـلاصم  قیرط  نیا  زا  تیبثت ، تقو ، يروشک  یلحم و  ياهتردـق  ياکتا  هب  ار  دوخ  یعاـمتجا  تیعقوم  تبـسانم ،

32 ص : نایئاهب ، دوب ؟ دهاوخ  هچ  لاؤس  نیا  خـساپ  رظن ، نسح  اب  تروص و  نیا  ریغ  رد  تفگ  دـیاب  یفرطیب  تیاعر  اب  دنـشخب ، يرتشیب 
يورهلابند ار  خیش  هویش  هیخیش ...  خیاشم  هک  هلأسم  نیا  تابثا  تهج  تسا ؟ هدوب  هچ  عقاو  فالخ  ياهییوگقلمت  نینچ  هب  باکترا  لیلد 

هدنسب نامرک  هیخیـش  هلـسلس  سیئر  موس  ناخمیرکدمحم » جاح   » طسوت یتحلـصم ، يدیلقت  نینچ  زا  ییاههنومن  رکذ  هب  دندرک ، دیلقت  و 
، نامرک هیمیهاربا  هسردـم  لوا ، پاچ  یـسراف ،» لئاسرلاعمجم   » باـتک رد  جردـنم  هحفـص 297 ، هیرـصان ،»  » هلاسر رد  يو  - 1 مینکیم :
رتسگتلادـع و ناطلـس  ینعا  هانپنید ؛ هاشداپ  هَّللالظ ، ترـضحیلعا  تدـم  دـیواج  تلود  نارق  تداعـس  نامز  رد  نوچ  دـسیونیم ...« :

ینعی تسایر  ودره  عماج  نیئآ ، بهذم و  ناینب  سسؤم  نید ، تلم و  ناکرا  دّیشم  نیملـسم ، مالـسا و  هزوح  یماح  ریـس ، تفوطع  ناقاخ 
لامآ رازتشک  قافنو ، نایغط  لها  يارق  تلذ  قافو و  نامیا و  لها  ياشخب  تزع  مَلَع ، ملع و  ینعی  تسایـس  ودره  کـلام  ملق و  فیس و 
رگداد مَمِه ، مزح و  عبنم  مرک و  لضف و  ندعم  زیخررـش ، باهـش  هدنزوس  ار  فلاخم  لاکـسدب  ناور  زیررهگ و  باحـسهدنرابار  فلاؤم 

حتفلاوبا ناقاخلا ، نب  ناقاخلا  نب  ناقاخلاو  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  داـهنتفوطع ، راـکماک  رتسگمرک  داد و  لدـعاب و  راـیرهش 
نم لذخ  و  نامیإلاو ، نیدلایف  هناوعأ  هَّللارصن  و  هتکلمم ، ناینب  هَّللادّیش  هتنطلس و  ۀیالولا  هَّللا  عفر  يزاغ ، هاش  نیدلارـصان  رفظلاو  رـصنلاو 

مهیلع نیرهاطلاهلآ ، دـمحم و  قحب  نیدـلاو  ۀـلملا  هب  دـّیأ  و  نیقفانملا ، تاماه  یلع  هفیـس  یـضمأ  و  ناـیغطلاو ، كرـشلا  لـهأ  نم  هاداـع 
رد ار  تیانع  لاهن  نآ  گرزب  درخ و  زا  یهورگره  ات  دوب  ناشیا  تمه  الاو  رظن  روظنم  هک  تفوطع  تفأر و  تیاـغ  زا  نیّلـصملا . تاولص 

جاح - 2 دنـشاب .»...  هدوـنغ  تـمحر  تـفأر و  فـنک  رد  ار  تیاـفک  فـهک  نآ  فیرـش  عیـضو و  زا  یموـق  ره  هدوـسآ و  تفوـطع  لـظ 
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هاش نیدلارـصان  روتـسد  هب  دندرکیم ، هدایپ  نوشق  هدروآ ، یگنج  یتشک  رهـشوب  ردنب  هب  اهیـسیلگنا »  » هک ینامز  رد  ناخ ، میرکدـمحم 
هلاسر نیا  رد  ناخمیرکدمحم  جاح  « 1 . » داهن مان  هیرصان »  » ار نآ  هک  درک  فینصت  فیلأت و  نیملسم  يادعا  اب  داهج  رد  ياهلاسر  راجاق ،

« دنه ناریا و   » رد اهیسیلگنا  ذوفن   33 ص : نایئاهب ، لباقم  رد  هاش  نیدلارصان  تموکح  یماظن  یـسایس و  تردق  زا  قلمت ، راهظا  رطاخهب 
فیصوت ار  نآ  نامرک ،) تداعـس ، هناخپاچ  لوا ، پاچ  « ) یـسراف لئاسرلاعمجم   » باتک رد  جردنم  هحفـص 298 ، رد  هدرک ، دای  هفازگ  هب 

تکلمم شاشتغا  هشیدـنا  هتـشگ ، روسج  هتـساخ و  رورغم  ترـضح  نآ  هرهاق  تلود  ياـیلوا  يارادـم  زا  سیلگنا  هرفک  هفیاـط  : » دـنکیم
تسد زا  شیوخ  هزادنا  دنتـشادزاب و  رهـشوبا  ردنب  هب  لواطت  ناودع و  تسا . هدینارذگ  رطاخهب  ار  ناثدحلاقراوط - نع  هَّللااهناص  ناریا -

دونج زا  یلاـخ  رهـشوبا  ردـنب  تهج  نیا  زا  دوبن و  تجاـح  روغث  ظـفح  هب  ناریا  هطخ  ناـما  نما و  ترثـک  زا  هک  یناـمز  رد  دنتـشاذگب و 
راهظا يزروصالخا  یهاوختلود و  هب  لاّصتالایلع  دندوب و  قافآ  هاشنهاش  قاثیم  دهع و  قاثو  رد  سیلگنا  هفیاط  هک  یهگنآو  دوعـسم 

اوسر و لود  لها  عیمج  دزن  هب  قافن  قاقش و  قاثیم و  دهع و  ضقن  هب  ار  شیوخ  هداهن ، زاغآ  دیکو  ردغ  دیشو و  رکم  دندومنیم ، تدارا 
نوریب سراف  جـیلخ  زا  ًاتتغب  هدـمآ  نعل ، نعط و  دروم  هدـیدرگ و  فورعم  لود  لها  همه  دزن  رد  لـخد  رکم و  نیدـب  دـنتخاس و  حـضتفم 

زا هدومرف ، ارادم  نود  هقرف  نآ  اب  نونک  ات  رگا  نامز  هاشنهـش  ناریا و  ناطلـس  هکنیا  زا  لفاغ  هدـش و  فرـصتم  ار  « 1  » رهشوبا ردنب  هدمآ ،
رگا دـنیاسایب و  ناـشیا  تمحر  تفأر و  فنک  رد  ناشیدـنادب  ناـهاوخوکن و  زا  قرف  عیمج  هکنآ  ضحم  هدوـب و  تمحر  تفأر و  تیاـغ 

هب ار  ناشیا  تلود  داینب  كاخ  ترـضح  نآ  هرهاق  تلود  يانما  تراشا  كدنا  هب  دـشاب  ماغط  موق  نآ  ناینب  ندرک  ربز  ریز و  ماقتنا و  يانب 
دنناسریم ناشیا  یلـصا  ناماس  هب  ناودناود  ناتـسودنه ، تکلمم  هکلب  ناریا  دحرـس  زا  ار  هورگ  نآ  هوکـش  الیتسا و  هدیناسر و  نامـسآ 

نیکمت تعاط و  رد  زا  ار  مالسا  نیطالس  ًاقباس  نیمز  يور  هروهشم  دالب  زا  يرایسب  هکنانچ  دنناوتن . تمصاخم  دنراین و  تمواقم  هکنانچ 
زا ناشیا  تورث  تنکم و  هتشگ و  دایز  ناشیا  نید  نامیا و  توق  تبون  رازه  هکلب  دنانیملسم ؛ نامه  نیملسم  زورما  دوب ....  نیگن  ریز  رد 

تکوش و تورث و  اب  تهج  ره  زا  رتسگ و  تلدعم  رورپنید و  تسا  یناطلـس  نانملاکلملا - هَّللادـمحب  ار - ناشیارم  هتـشذگ و  رد  شیپ 
هیحان هکلب  ناریا  دحرـس  یهجو  لهـسا  هب  درذـگب  شکرابم  رطاخهب  دریگ و  رارق  شیارآ  ناـهج  يأر  هک  ردـقنیمه  تردـق و  تنکم و 

: دسیونیم هیرـصان » هلاسر   » زا هحفـص 301  رد  نینچمه ، - 3 34 ص : نایئاهب ، دـش .»...  دـهاوخ  كاپ  ناـنیدیب  نآ  ثول  زا  ناتـسودنه 
هن دنراعـش ، تقادـص  گـنرکی و  ناریا  تلود  ياـیلوا  نـید و  تـلم و  سوماـن  كراـت  هـن  تـسا  نـییآ  بهذـم و  جّورم  ناریا  ناطلـس  »

« راجاق هاش  نیدلارـصان   » هب باطخ  نامرک ) هیمیهاربا  هسردـم  مود ، پاچ   ) هحفص 3 هیناطلـس ،»  » باتک رد  - 4 رادـغ و .»...  هشیپسوه و 
، ناسحا لضف و  ممه  مزع و  بحاص  نأش و  دـجم و  مرک و  داد و  کـلام  ناـمز ، نیقاوخ  ناـقاخ  ناـهج و  نیطالـس  ناطلـس  : » دـسیونیم

عاونا عماج  تسایک و  شنیب و  عبنم  يراکماک ، تماهـش و  باتفآ  يرایرهـش ، تماـخف و  نامـسآ  ناـیغط ، تلالـض و  تیاوغ و  باحـصا 
ترـضح یلعا  رفظملاوبا  هانپمالـسا ، هاشنهاش  ناقاخلا ، نب  ناقاخلا  نب  ناـقاخلاو  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  نب  ناطلـسلا  تسایـس ، تساـیر و 

تنطلس زاغآ  زا  هک  راثالا - ۀحیال  ۀلملا  رانملا و  ۀحضاو  ۀنسلا  تمادام  هتکلمم  ناینب  دّیش  هتنطلـس و  مایا  هَّللامادا  يزاغ - هاش  نیدلارـصان 
هتـسجخ تاقوا  نیا  رد  دییـشت . یپ  زا  ار  نیئآ  مالـسا و  ینابم  دـندییأت و  رـس  رب  ار  نیبم  نید  ناوعا  راکـشآ ، ناهنپ و  رد  هتـسویپ  لاح  اـت 

عفر هناطلـس و  هکلم و  هَّللادـّلخ  يرایرهـش - ترـضحیلعا  هراشإلابسح  هیلع  تنطلـس  نادـمتعم  هّیهب و  تلود  يانما  یـضعب  زا  تاـعاس 
ياهمانتفطالم هتنطلـس - فیـسب  ضرألا  طیـسب  نع  مهانقا  هتلود و  ینابم  دییـشتب  هئادعأ  دمکأ  هناسحا و  هّرب و  هیلع  ضافأ  هّزع و  تایار 

هراشا هب  ار  مالسلا  مهیلع  مانا  تاداس  تلم  يوگاعد  مالـسا و  تلود  مداخ  نیا  نایاپیب  مراکم  نارکیب و  محارم  راهظا  زا  سپ  هک  دیـسر 
ذخآم هصاخ .»...  توبن  تابثا  رد  میامن  فینـصت  یباتک  راصتخا  روطهب  هک  دندوب  هدومرف  رما  هادـف ، انحور  هَّللالظ  هاشداپ  ترـضحیلعا 

دنک دزی ، هدابعلاراد  كرت  هک  تفرگ  میمصت  هارکا ، راهظا  نمض  هاشیلعحتف ، توعد  تباجا  هب  تبسن  دمحا  خیش  هک  دنلوقلاقفتم  یخیش 
عانتما ددص  رد  دنتفای  یهاگآ  خیـش  میمـصت  زا  نوچ  دزی ، هدابعلاراد  مدرم  دوش . تایلاع  تابتع  دوخ ، یلـصا  نطو  مزاع  زاریـش  قیرط  زا 

هاشیلعحتف همان  خساپ  رد  رگا  : » هک تشاد  زاربا  دـمحا  خیـش  دزی ، نایعا  فارـشا و  اب  هرکاذـم  زا  سپ  هَّللادـبع : خیـش  هتفگ  هب  دـندمآرب و 
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نیا رب  « 1 «. » عنام ناتسمز  يامرـس  مهد  نتفر  هدعو   35 ص : نایئاهب ، رگا  و  دوش . عقاو  هبترتم  دسافم  دمآ و  دـهاوخ  دوخ  مروآ ، يرذـع 
دید نآ  هراچ  تشگ ، راوشد  راوگرزب  نآ  رب  راک  دومرف  بوتکم  هظحالم  نوچ  : » تسا هتـشون  هَّللادـبع  خیـش  هک  هلأسم  نیا  نایب  ساـسا ،
هدرک حرطم  ار  ناتسمز  رد  رفس  تبوعـص  امرـس و  هلأسم  دمحا  خیـش  اریز  دوشیم ! لمأت  لباق  شیپرد .» نطو  هار  دریگ و  شیوخرـس  هک 

ناـیعا و حالطـصا  هب  هلأـسم  نیا  حرط  هک  مییوگب  رگا  و  تسوا . ینید  تاـماهلا  هدـیقع و  فـالخ  هفـالخلاراد  اـب  ساـمت  هکنیا  هن  تسا ،
هک مینک  لوبق  ار  یتشر  مظاک  دیس  لوق  نیا  هکنآ  رگم  تسین ؟ هانگ  زا  رتدب  رذع  قیقحت ، رابتعا  هب  ایآ  تسا ، هدوب  ياهناهب  دزی ، فارـشا 

تباجا مدع  تروص  رد  ددجم  شهاوخ  قایتشا و  دوجو  اب  هک  دنتشاد  راهظا  دمحا  خیش  تمدخ  دزی  رد  ناطلـس  ناگتـشامگ  : » دسیونیم
تموـکح و زا  سرت  زا  هـک  یتروــص ، نـینچ  رد  « 2 «. » درک نارهت  تمیزع  دینـش  ار  نیا  هـک  یناـمز  سپ  تـسه . ترـضم  مـیب  ناـطلس ،
مالـسا و ظفاح  ار  وا  دنکیم و  هاشیلعحتف  حدم  ردقنآ  ارچ  دوشیم . نارهت  هب  تمیزع  هب  روبجم  شاینطاب  لیم  مغر  یلع  و  ناگتـشامگ ،
، تسا شرـصعمه  نایعیـش  ملاع  هیخیـش و  صاخ  دـیکأت  دروم  هک  خیـش  يونعم  تحاس  اب  نیا  اـیآ  و  دـناوخیم !؟ ناراـبج  رـش  زا  ناـمیا 

خیـش ترفاسم  بابـسا  يوحن  هب  هک  دوشیم  دهعتم  هدوب ، دزی  يالـضف  زا  هک  یمان  اضریلع » ازریم   » یتقو رگید  يوس  زا  درادن !؟ یتریاغم 
ياهناهب ای  دـهد و  يرظن  رگید  هکنآیب  دـمحا  خیـش  درازاین ، ار  ناشیا  دوجو  ناتـسمز  امرـس و  هک  دزاـس  مهارف  هفـالخلاراد  هب  ار  دـمحا 

زا خیش  هب  تبسن  راجاق  هاشیلعحتف  تسا  ملسم  هک  هچنآ  نارهت  رد  دومرف ! كرت  نارهت  يوسهب  ار  دزی  هدرک و  تمیزع  لوبق  دزاس ، ناونع 
خیش هتفگ  هب  مک ، یمایا  زا  دعب  ارچ  هک  دنکیمن  نشور  یخیـشریغ  یخیـش و  بتک  همه  نیا  اب  تشادن . غیرد  یتشادگرزب  مارتحا و  چیه 

راجاق رابرد  رد  دوخ  تماقا  ماگنه  رد  دمحا  خیش  تسا  ملسم  هچنآ  « 3 « ؟» تفرگ تلالم  درگ  تماقا  فقوت و  زا  كرابم  رطاخ  : » هَّللادبع
: هک خیش  يواعد  اب  یتامعن  نینچ  لوبق  هک  تسین  مولعم  و  تسا . هتـشاد  يدایز  يدنمهرهب  راجاق  رابرد   36 ص : نایئاهب ، يدام  تامعن  زا 

حیضوت هب  زاین  شسرپ ، نیا  هب  یساسا  هجوت  تشاد !؟ شزاس  هنوگچ  « 1 «، » موشیم فرشم  راهطا  همئا  روضح  هب  منکیم ، هدارا  تقوره  »
لیاوا رد  نم  : » دسیونیم هدرک ، دای  ءاملعلاصصق »  » رد نآ  زا  ینباکنت  دمحم  ازریم  ناورداش  هک  ياهلاسر  رد  دمحا ، خیش  دراد . يرتشیب 

لیذ هب  ثبـشتم  لسوتم و  نم  سپ  دـندوب . عمج  اجکی  رد  ماما  هدزاود  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد  یبش  سپ  متـشاد . لاغتـشا  تاـضایر  هب 
مناوخب دهد  يور  یلکشم  ارم  تقوره  هک  دینک  میلعت  ارم  يزیچ  هک  مدومن  ضرع  مدش و  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  ناماد 

سپ ناوخب ...  هک  دومرف  ار  راعـشا  نیا  بانجنآ  دـیآ  لصاح  لـالحنا  اـت  منک  لاؤس  ار  لکـشم  نآ  منیبب و  باوخ  رد  ار  امـش  زا  یکی  و 
فّرشم وا  رادید  هب  ایؤر  ملاع  رد  مدرکیم  دصق  ار  ناماما  زا  یکی  هک  ینامز  ره  متشامگ و  تمه  متشاد و  لوذبم  ار  دوخ  یعـس  دهج و 

هدـمآ و راجاق  رابرد  هب  هک  تسا  يونعم  لامک  بتارم  زا  یماقم  نینچ  اـب  « 2  ...«. » مدومنیم ناشیا  زا  لئاسم  تاصیوع  ّلح  متـشگیم و 
بقاوع ًاحیرص  دوخ  هک  تسجیم  هدافتسا  يردقهب  يرابرد  یگدنز  يایازم  زا  دشاب ، هتـشاد  یترـشاعم  نینچ  یتسردان  هب  هجوت  هکنآیب 

هشمقا و هسبلا و  هب  دایتعا  و  مدـش . رـشاعم  كولب  نآ  كولم  ماکح و  اـب  داـتفا . مجع  راـید  هب  راذـگ  ارم  هکنآ  اـت  : » درک داـی  نینچ  ار  نآ 
رههب « 3 «. » منیبیم باوخ  رد  ار  همئا  رتمک  لاحلا  تشگ و  بولـسم  نم  زا  یلّوا  تلاح  نآ  سپ  مدومن . ناشیا  نکاـسم  هبرـشا و  همعطا و 

شتماقا مدع  هک  دنک  عناق  ار  راجاق  هاش  هکنیا  يارب  و  دـنک . كرت  ار  نارهت  دریگیم  میمـصت  هاشیلعحتف ، لیامت  مغریلع  خیـش  تروص 
رد نم  رگا   » 37 ص : نایئاهب ، دناسریم : ملاع  هلبق  ضرع  هب  نینچ  هَّللادـبع  خیـش  تیاور  هب  تسا ، تنطلـس  ماقم  بحاص  عفنهب  نارهت  رد 

؟ تلذ يراوخ و  ای  دوب  مدیاب  تزع  مارتحا و  اب  ایآ  دومرف : دیسرپ ، ببس  دوب . دهاوخ  تنطلس  رما  لیطعت  ثعاب  منیزگ  لزنم  ناطلس  راوج 
وا طخـس  زج  یطخـس  راوگرزب و  نآ  ياضر  زج  ییاضر  ار  ام  تسیز و  دـیاب  لالج  تزع و  لالقتـسا و  لاـمک  اـب  ۀـهادبلاب : درک  ضرع 

دنتـشاد هملکلاعومـسم  ارم  تیعر  نوچ  و  دنیامنیم . يراج  ملظهب  ار  ماکحا  رماوا و  مامت  دوخ  هدیقعهب  ماکح  نیطالـس و  دومرف : تسین 
رد نوچ  تسا . بجاو  نم  رب  زین  ناـشیا  تجاـح  عفر  ناناملـسم و  تیاـمح  تشگ و  دـنهاوخ  یجتلم  هدومن و  نمهب  عوجر  روـما  همه  رد 

، تلذ يراوخ و  ارم  دریذپن  رگا  تسا ، تنطلس  رما  لیطعت  قیوعت و  دریذپب  رگا  تسین  تروص  ود  زا  یلاخ  میامن  تطاسو  تنطلس  رضحم 
، ساسا نیا  رب  « 1  ...«. » تسا نامه  زین  ام  راـتخم  دوش  راـیتخا  هک  يدـلب  ره  تسا  راـیتخاهب  فوقوم  رما  تفگ  تفر و  ورف  ترکف  هب  سپ 
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بجاو و دمحا  خیش  تعاطا  : » هکنیا رب  ینبم  هاشیلعحتف  هدیقع  نایب  هک  تسا  نیا  نیبم  راجاق ، ناقاخ  رطاخ  رد  روکذم  لالدتـسا  تیلوبقم 
ار نآ  هیخیـش ، ياسؤر  رگید  وا  زا  دـعب  هَّللادـبع و  خیـش  ارچ  هک  تسا  نیا  رد  لمأت  و  درادـن . ربرد  ایر  زج  يراـب  تسا .» رفک  شتفلاـخم 
اب دمحا  خیش  رگید ، بناج  زا  دناهدرک !؟ دییأت  ار  نآ  هدرب و  راکهب  تکلمم ، هنحص  رد  خیش  تیصخش  نداد  ناشن  الاو  يارب  یکـسمتسم 

داجیا متـس ، ملظ و  ناـیرج  رد  شفقوت  دوب ، نکمم  هچ  تسا . هداد  حـیجرت  نارهت  رد  دوخ  فقوت  رب  ار  ملظ  ندـش  يراـج  لالدتـسا ، نیا 
ار نآ  دوشن ، لیطعت  دتفین و  قیوعت  هب  تنطلـس  رما  هکنیا  رطاخهب  ار  ملظ  ندش  يراج  رگید ، ترابعهب  ارچ ؟ تساوخن ، یلو  دنک ، یعنام 
رد توکـس  هدوبن ، راجاق  رابرد  زا  درط  زج  يزیچ  مهنآ  ملـسم  هک  دیایب  شیپ  یلیلذ  يراوخ و  ادرف  ادابم  هکنیا  تلعهب  ای  و  هتـشاد ، اور 

38 ص : نایئاهب ، ولو  دـنام . ظوفحم  شمارتحا  یـشیدنالآم ، هنوگهب  لب  هیقت ، هویـش  رب  هن  ات  دـهدیم . حـیجرت  ار  ملظ  ندـش  يراج  ربارب 
ملظ و نوناک  زا  يرود  رطاخهب  ًاتقیقح  هک  دوش  هتفریذپ  مه  رگا  و  همه ، نیا  اب  دوش ! دودسم  يرادقم  شمارتحا  مدـع  اب  ملظ ، باب  هکنآ 

هرـصب هب  نایباهو »  » بناج زا  یتالمح  هکنیا  رب  ینبم  شرطاخ  یگدولآ  رطاخهب  ارچ  تسین  مولعم  دـش ، هفالخلاراد  كرت  هب  ممـصم  داسف 
زا وا  تدـعاسم  ياضاقت  ًائانثتـسا  و  دـیوجیم . کمک  ناطلـس  نیمه  زا  ریگرد ، همـصاخم  نیا  رد  شنادـنزرف  نز و  و  تسا ، هدـش  قارع 

هدوب هزیوه  ناتـسزوخ و  ناهاشنامرک و  مکاح  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  ازریمیلعدـمحم » هدازهاـش  ، » هدـش هتفریذـپ  راـجاق  هاـشیلعحتف  فرط 
كرت هکنآ  زا  سپ  یتح  و  « 1 « ؟! دوشیم مارتحا  تزع و  لامک  تیاعر  رب  دیکأت  اب  دمحا ، خیـش  لاقثا  لایع و  ندـنادرگزاب  رومأم  تسا ،

! دهنیمن نادملق  رد  دنروهطوغ ، داسف » ملظ و  نوناک   » رد هک  ناگدازهاش  ناطلـس و  ییوگقلمت  حدم و  رد  ار  ملق  دنکیم ، ار  هفالخلاراد 
تاـبتع رد  و  تعجارم ، قارع  هب  هک  دوب  ممـصم  دـنکیم ، بسک  ار  راـجاق  ناـقاخ  تقفاوـم  هکنیا  زا  سپ  و  رما ، يادـتبا  رد  دـمحا  خـیش 

دوجو كرابم  نآ  شیاجنگ  ار  یلاوح  هرـصب و   » هک لالدتـسا  نیا  اب  هدرک ، ار  يأر  نیا  تفلاخم  هاشیلعحتف  یلو  دـنیزگ . تماقا  تاـیلاع 
رارـسا مکح و  نآ  اب  ار  برع  هک  هصاخ  تشاد . ناوتن  راهظا  ار  دوخ  ملع  راوگرزب  نآ  نوچ  یملاع  تسا و  هیقت »  » رباـنب بلاـغ  و  تسین .

نیا دیامرف و  ماع  صاخ و  زا  مالظ  باحس  فشک  مانا و  نایم  رد  ماکحا  رشن  هک  تسا  بجاو  يراوگرزب  ملاع  نآ  لثم  رب  تسین و  یسنا 
نیرتگرزب وا  رـصع  رد  تایلاع  تابتع  هکنیا  هب  ملع  اب  هتفریذپ و  ار  قطنم  نیا  دمحا  خیـش  « 2 «. » دریذـپن ناکما  تروص  برع  دالب  رد  رما 

هک دنوش  ینعم  نیا  ضرتعم  هکنآیب  و  رتدعاسم ، ینید  ياههزوح  رب  يراذگریثأت  يارب  هنیمز  و  تسا ، هیماما  ياملع  الضف و  عمجت  زکرم 
هتفگ هب  هتفریذپ و  ار  داهنشیپ  درادیم ، لوذبم  ینامثع  اب  ناریا  یـسایس  ياهتباقر  هب  تبـسن  هک  تسا  یهجوت  زا  یـشان  هاشیلعحتف  قطنم 
تفای دنـشاب  مکح  رارـسا و  یـضعب  لمحتم  هک  یناسک  مجع  يانبا  رد  هک  دومرف  هظحالم  تاملک  نیا  ياغـصا  زا  سپ  «: » هَّللادـبع خیـش  »

صن هب  انب  درک ، میهاوخ  حرطم  دـعب  ثحابم  رد  هچنانچ  مهنآ  هک  « 1  ...«. » دومرف لوؤسم  لوبق  راهظا  اذـهعم  دوشیم ،  39 ص : نایئاهب ،
لطاب راجاق  ناقاخ  لالدتسا  و  داد . نیمزرس  نیا  كرت  هب  نت  رمالاتبقاع  و  دندشن ! خیش  مکح  رارسا و  لمحتم  مجع  يانبا  هیخیـش ، عبانم 
هیخیـش خیاشم  خیرات  هرکذت و  بتک  زا  يددـعتم  دراوم  رد  دـشن . لاح  قفاوم  دوب ، روکذـم  لالدتـسا  لوبق  اب  مأوت  هک  ناشیا  ینیبشیپ  و 

هدید قیاش  قیال و  ار  شلها  هک  ارچ  دومرف ، رایتخا  ار  دزی  : » دنک كرت  ار  نارهت  تفرگ  میمـصت  هکنیا  زا  سپ  دمحا ، خیـش  هک  ماهدناوخ 
، یلعبجر جاح  ییادـقع ، لیعامـسا  الم  موحرم  هصاخ  دزی  تقو  يالـضف  مدرم و  هک  تسین  ناـققحم  راـکنا  دروم  رما  نیا  هتبلا  « 2 «. » دوب

یگمه یلعدمحم ، ازریم  یچراز و  ربکایلع  الم  یناسارخ ، اضریلعالم  دـنوخآ  نیـسح ، دـمحم  الم  دـنوخآ  لیبن ، دیـس  اضر ، یلع  ازریم 
یقیاش و یقیال و  و  اهقیدصت ، نیا  یلو  دندشیم . رـضاح  ناشیا  سرد  سلجم  هب  هدومن و  ار  ناشیا  نأش  تلالج  لضف و  ملع و  قیدصت 
هب هکنانچ  دوب ، هتفاین  راشتنا  هعیـش  بهذم  دیاقع  لوصا  لئاسم  رد  اًلماک  دمحا  خیـش  راکفا  هک  تشاد  همادا  یتقو  ات  دزی ، مدرم  ینادردـق 
نآ ردـق  ناشیا  ناگرزب  هدروخهدروخ  نوچ  اجنآ  زا  دـندومرف و  تعجارم  دزی  هب  نآ  زا  سپ  : » ینامرک ناخمیرکدـمحم  جاـح  قیدـصت 

«3  ...«، » دنتشگ تاجرد  ضرع  تایلاع  تابتع  ترایز  هب  برع  قارع  هناور  دندرک ، یهاتوک  ناشیا  يرازگتمدخ  زا  هتـسنادن  ار  راوگرزب 
، دزی هب  خیـش  رفـس  نیرخآ  دزی و  هب  نارهت  زا  تعجارم  نیا  ناـیم  اریز  نآ . نیمود  هن  تسا . هدوـب  دزی  هـب  خیـش  تـعجارم  نـیرخآ  نـیا  و 

یقیال یقیاش و  رد  هک  یتاناسون  تیاغ  رد  و  نآ ، ندش  نشور  روظنمهب  تسا  مزال  هک  تسا ، هدرک  زورب  يددـعتم  ثداوح  اهترفاسم و 
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رفص رد  نارهت ، كرت  زا  سپ  خیـش  میروآ : رظن  دم  ار  نآ  ناظم  لیـصفت  دروآ ، دوجوهب  ناریا  تقو  ینید  ياملع  الـضف و  لب  دزی  یلاها 
هیلع اضر  ماما  ترـضح  ناتـسآ  ترایز  تهج  جیورت ، فیلأت و  سیردـت و  تماقا و  لاس  ود  زا  سپ  هدـش و  دزی  دراو  ق ،. لاس 1224 ه .
قیرط زا  هدرک  تمیزع  خسف  هک  دوب  هدراذگ  رـستشپ  هاتوک  یمایا  درک . تعجارم  دزی  هب  ًاددجم  40 و  ص : نایئاهب ، دهشم  مزاع  مالسلا 

، ناتسزوخ ناهاشنامرک و  یلاو  هاشتلود ، يازریم  یلعدمحم  هدازهاش  دش . تایلاع  تابتع  ترواجم  ترایز و  مزاع  هاشنامرک ، ناهفـصا و 
یمامت دوخ و  : » دنوش تابتع  ضرا  هب  فرشم  قیرط  نیا  زا  ات  دنتکرح ، لاح  رد  هاشنامرک  يوسهب  یئاسحا  دمحا  خیـش  دش  رادربخ  نوچ 

یخسرف راهچ  هک  دابآجات »  » ات دوخ  هدومن و  بصن  اههدرپارس  تسا  رهـش  جراخ  هک  نالک » هاچ   » رد هدمآرد  لابقتـسا  مزع  هب  رهـش  لها 
، دندش هدرپارس  دراو  نوچ  تفر . هاشنامرک  فقوت  زا  يرکذ  هار  ضرع  رد  هدرک و  تبقارم  باستنا  رفظ  باکر  رد  و  دومن . لابقتسا  تسا 

نآ راوج  راگدرورپ و  ياضر  درک : ضرع  تسیچ ؟ دالب  نیا  رد  نم  تماقا  زا  دارم  دومرف : هتـساوخ و  تولخ  هب  ار  هدازهاـش  راوگرزب  نآ 
لاح و  شلها ، يدـب  هن  دوب ، شاعم  یگنت  هن  دزی  زا  ترجاهم  ثعاب  دومرف : ناـشیا ، ناـیم  رد  يزارفارـس  ناـنگمه و  زا  زاـیتما  راوگرزب و 

راگزور يرادیاپان  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  لآ  راوج  برق  ترایز و  قایتشا  نکل  نم  تقرافم  ات  دوب  رتناسآ  نت  زا  ناشناج  جورخ  هکنیا 
نم رب  راید  نیا  زا  راوگرزب  نآ  جورخ  ّالاو  میاـمن  تاـبتع  هناور  راوگرزب  نآ  تمدـخ  رد  مزاـس و  اـیهم  ار  لاـحترا  هلیـسو  هک  دـش  ببس 

مّیود تقو  نیا  دومرف و  لوزن  رهـش  هب  زور  ود  زا  سپ  لوبق و  ار  يو  شهاوخ  راوگرزب  نآ  سپ  نت ...  زا  حور  جورخ  اـت  تسا  رتراوشد 
زین هدازهاـش  دومرف و  فقوت  لاـسود  لاـب  تغارف  لـالج و  تیاـهن  اـب  سپ  دوب . يرجه  هن  تسیب و  تسیود و  رازه و  لاـس  زا  بجر  رهش 

، ازریمیلعدمحم هدازهاش  اب  خیش  هطبار  یگنوگچ  زا  یعالطا  هنافـسأتم  « 1 «. » دومنیم ۀیاغلاقوف  مارکا  ۀـیاهنالب و  مارتحا  تاقوا  هراومه 
هکنیا لّوا : تسا : لّجـسم  ملـسم و  زیچ  ود  یخیراـت  رظن  زا  تروصره ، رد  یلو  تسین . تسد  رد  هاـشنامرک  رد  تماـقا  لاـس  ود  لوط  رد 

رگید دوب ، هدرک  ناونع  هاشیلعحتف  دزن  دمحا  خیش  هک  مه  هلأسم  نیا  و  تسا ، هدرکیم  یگدنز  لالج  تیاهن  اب  هدازهاش  تمدخ  رد  خیش 
يوس زا  مود :  41 ص : نایئاهب ، « 2 « » دنیامنیم يراج  ملظ  هب  ار  ماکحا  رماوا و  مامت  دوخ  هدیقع  هب  ماکح  نیطالس و  : » هک هتـشگن  حرطم 

«1  ...« » دادیم وا  هب  ناموت  دصتفه  یلاس  ره  ازریم  یلع  دمحم  ، » خیش صاخ  راداوه  نیـشناج و  یتشر ، مظاک  دیـس  موحرم  هتفگهب  رگید 
هدازهاـش گرم  دروـم  رد  تسا ، هدرک  یهاـگآ  بسک  ردـپ  زا  ًامیقتـسم  میتـفگ  هک  دوـخ  هلاـسر  رد  هَّللادـبع  خیـش  هـک  تـسین  دروـمیب 

تغارف لالج و  تیاهن  اب  دمحا ) خیش  : » ) دسیونیم لیلجت  هب  خیش  لاب » تغارف  لالج و  تیاهناب   » یناگدنز اب  هطبار  رد  ازریم  یلعدمحم 
ناصقن و هب  يور  دلب  نآ  ياهتمعن  یمامت  يو  زا  سپ  تسویپ ، يدزیا  تمحر  هب  ازریم  یلعدـمحم  هدازهاش  هکنیا  ات  دومرف . تسیز  لاب 
رد لمأت  هجوت و  هک  دراد  هراشا  فیرظ  سب  ياهتکن  هب  ینباـکنت ، دـمحم  ازریم  « 2  ...«. » دوب هتـسب  وا  دوجوهب  ًامامت  ایوگ  هک  دروآ  لاوز 

سپ دوب . هدش  ادیپ  یـضورق  ار  خیـش  هنمزا  زا  یـضعب  رد  : » دشاب ازریم  یلعدمحم  اب  خیـش  هطبار  زا  رتهب  یتخانـش  رگنـشور  دناوتیم  نآ ،
هداد دوخ  ضورق  هب  هک  مهدیم  وتهب  ناموت  رازه  نم  شورفب  نم  هب  تشهب  باب  کی  هک  تفگ  خیش  هب  ازریمیلعدمحم  هدازآ ، هدازهاش 

داد و هدازهاش  هب  هتخاس ، موتخم  شیوخ  متاخهب  ار  نآ  هتـشون و  هقیثو  دوخ  طخ  هب  و  تخورف ، وا  هب  تشهب  باب  کی  خیـش  سپ  یـشاب .
لها تسا و  يددـعتم  ریباعت  هدـنریگربرد  هطبار ، نیا  عوضوم  هکییاـجنآ  زا  « 3 «. » تخادرپ ار  دوـخ  ضورق  هـتفرگ و  وا  زا  ناـموت  رازه 

هیخیـش خـیاشم  املع و  یـضعب  بناج  زا  دـناهداد ، ناـشن  یّـصاخ  شنکاو  نآ  هب  تبـسن  دوخ  بتک  تـالاقم و  روخارف  هب  کـیره  قیقحت 
هلاـسر نمـض  هک  دـشابیم ، هیخیـش  یلعف  ربـهر  یمیهاربا ،» اضرلادـبع  خیـش   » هیرظن اـهنآ  ّمها  هک  تسا  هدـش  هتـشاگن  رکذ و  ییاـههیّدر 

رد یمیهاربا ، اضرلادـبع  خیـش  : » تسا هدرک  ناونع  ار  نآ  هتـشاگن ، « 4 « » بهذـم سابل  رد  رامعتـسا  نارودزم   » باتک در  رد  هک  یهاـتوک 
نآ رب  یگرب  خاش و  هدوب و  يزیچکی  دیاش  : » دسیونیم دـنک و   42 ص : نایئاهب ، راکنا  تسا  هتسناوتن  ار  هیـضق  لصا  هلأسم ، نیا  باوج 
رد يزامن  هب  دنوادخ  يارب  دنک  عوطت  یـسکره  : » هک دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  نآ  زا  دـعب  و  « 1 «. » دناهدوزفا

قیقحتهب زور  نیا  رد  دهدب ، قدصت  هک  یـسک  و  تسا . هدـش  نازیوآ  یبوط  تخرد  زا  ياهخاش  هب  قیقحت  هب  سپ  نابعـش ) لّوا   ) زور نیا 
شضرق زا  یتسدگنت  زا  دهدب  فیفخت  سکره  دومرف : درمش و  ار  ریخ  ياهراک  زا  يرایسب  هکنیا  ات  نآ  زا  ياهخاش  هب  تسا  هدش  نازیوآ 
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هدوب و نایم  رد  ثیدـح  نیا  لاثما  ای  ثیدـح  نیا  رکذ  اًلثم  نآ .»...  زا  ياهخاش  هب  تسا  هدـش  نازیوآ  قیقحت  هب  سپ  دـنک ، مک  نآ  زا  اـی 
باتک هدنـسیون  لاثما  یـصاخشا  هتخادرپ و  ار  ناشیا  ضرق  دـسرب و  باوث  نیا  هب  خیـش  ضرق  يادا  اب  هتـساوخ  ازریمیلعدـمحم  هدازهاش 

هک تسا  ضرف  نیارباـنب  مدرک ، ضرع  هچنآ  لاـحرههب  هتخورف و  تشهب  خیـش  هک  دـناهدرک  تسرد  نآ  يارب  گرب  خاـش و  نارودزم ،» »
دوهشم و خساپ  نیا  رد  هچنآ  « 2  ...«. » دناهتخاس یغورد  هدوبن و  زیچچـیه  هک  تسین  دـیعب  ّالاو  دـندوزفا  نآ  رب  يزیچ  هدوب و  يزیچ  کی 
: ًایناث تسا . هدرواین  راجاق  هدازهاش  هب  خیـش  یـشورفتشهب  دنـس  در  رد  یلیلد  یمیهاربا ، اضرلادبع  خیـش  ًالّوا : هک  تسا  نیا  تسا ، ادیوه 
هک هدـش  حرطم  ضرف  تروصهب  ربمایپ  ثیدـح  رکذ  ًاثلاث : تسا . نآ  دـیؤم  هدوب »...  يزیچ   » هک هلمج  نیا  هدرکن و  راکنا  ار  هیـضق  لـصا 

لـصا ًاعبار : دـشاب . هدوب  نینچ  هک  تسین  مه  مولعم  هکیلاح  رد  تسا ، هدوب  هدازهاـش  دـمحا و  خیـش  يوگتفگ  دروم  ثیدـح  نیا  دـیاش 
ساـسا نیا  رب  دـناهدوزفا .» نآ  هب  یگرب  خاـش و   » هک تسا  هتفگ  طـقف  تسا . هدرکن  یفن  هدازهاـش  زا  ار  دـمحا  خیـش  تساوخرد  ضرق و 

هک تقو  ماکح  زا  یکی  زا  هدرک و  لخد  زا  شیب  جرخ  بهاوم ، لئاضف و  همه  نآ  اب  خیـش  لاحرههب  هک  تسا  یقاـب  دوخ  تردـقهب  ههبش 
لابق رد  هدرک و  زارد  کمک  تسد  « 3 « » دنیامنیم يراج  ملظ  هب  ار  ماکحا  رماوا و  مامت  : » هَّللادبعخیش حیرصت  هب  خیـش و  دوخ  هدیقع  هب 

ازریمیلعدـمحم هدازهاش  زا  تسا  هدوب  یتفگنه  سب  غلبم  دوخ  نامز  رد  هک  ناموت ،  43 ص : نایئاهب ، رازه  غلبم  تشهب  باب  کـی  شورف 
هب اهدـعب  دـنداهن و  وا  نفک  رد  دوب  هدـش  رهم  خیـش  متاخ  هب  هک  ار  تشهب  شورف  هلابق  وا ، تیـصو  قبط  و  تسا ، هدرک  تفایرد  هاـشتلود 

ار ایمیک  ملع  تفگ : خیـش  هن ؟ اـی  دـیراد  عـالطا  اـیمیک  ملع  رد  امـش  : » هک دیـسرپ  دـمحا  خیـش  زا  یـصخش  ینباکنتدـمحم  ازریم  تیاور 
رد خیش  دینک ؟ ادا  ار  دوخ  ضورق  ات  دیربیمن  راکهب  ار  ایمیک  ارچ  دیراد ؟ هتـشررس  ایمیک  رد  امـش  رگا  تفگ : صخـش  نآ  « 1 . » منادیم

ایمیک ملع  خیـش  هنوگچ  هک  صوصخ  نیا  رد  یمیهاربا » اضرلادبعجاح   » و « 2 «. » منادن ار  نآ  راک  اما  مراد  ایمیک  نم  يرآ  تفگ : خـساپ 
دناهتـشاد ار  ملع  نیا  رهاظ  نارگید  رگا  منکیم  ضرع  : » دـهدیم رظن  دـنک ، لـمع  نآ  هب  هتـسناوتیمن  هکیلاـح  رد  تسا ، هتـسنادیم  ار 

مراد مه  ار  نآ  لمع  دندومرفیم  رگا  هک  تسا  نیقی  یلو  دنـشاب ؛ هدومرف  مه  ار  نآ  لمع  اسبهچ  دناهتـشاد و  مه  ار  ملع  نیا  نطاب  ناشیا 
زا یکلم  « 4 « » هلودلاردص  » ناهفصا رد  یتقو  رگید ، يوس  زا  « 3 «! » دندومرفیمن راهظا  هیقت  باب  زا  ًامّلـسم  و  تشاد . ناشیارب  یناج  رطخ 

سپ هک  تسا  هدوب  یهجوت  دروم  ییاراد  اهنت  نیا  درک و  دمحا  خیش  شکشیپ  تسا ، هدوب  دابآلامک »  » هب موسوم  هک  ار  شیوخ  كالما 
دـشورفب و ار  دابآلامک  کلم  دوش و  ناهفـصا  هناور  هک  داتـسرف  هَّللادـبع  خیـش  هب  یبوتکم  تشاد ، رایتخا  رد  ازریمیلعدـمحم  گرم  زا 
44 ص : نایئاهب ، هدومن و  طبـض  ناوید  ار  شکالما  مامت  دوب و  هتفای  تاـفو  ردـص  تقو  نیا  رد  دـش  ناهفـصا  دراو  نوچ  هَّللادـبع  خیـش  »

قح کـلم  نیا  هکتسا  مولعم  ارم  تفگ  دومن . هبلاـطم  تاـقالم و  ار  ناخفسویدـمحم  دـلب ، مکاـح  دوـب . اـهنآ  هلمج  رد  زین  داـبآلامک 
. ددرگ مولعم  فیلکت  ات  درادـن  یفرـصت  نآ  رد  یـسک  هلاجعلایلع  تسین ، رّـسیم  ندراذـگاو  ناطلـس  تصخر  نودـب  ارم  نکل  تساـمش ،

هجوتم هاـش  تعجارم  زا  سپ  دومرف . راـهظا  یناـبرهم  لاـمک  دومن و  شراـضحا  دـش  هاـگآ  شدورو  زا  نوچ  تشگ . نارهت  هناور  مرجـال 
دنتـشاد ضورعم  هدومن  مولعم  هدـمآ و  رمالابسح  دـنیامن . مولعم  ار  نارهت  نتفر  ثعاب  هک  دومرف  هتـشگ  رلناـخازریم  ریزو و  ناـخرایهَّللا 

ءارق زا  یکی  ضوعرد  نکل  دوـمن . راذـگاو  زین  ار  كـالما  یقاـب  دـیاب  و  دوـب . دـهاوخ  راوـشد  راـک  دوـش  هدوـشگ  باـب  نیا  رگا  دوـمرف :
تسا رفولین  عرازم  زا  هک  ار  دویکهایچ  نامرف  سپ  درادرب . يدابآ  نیا  زا  تسد  دینک ، اعدتسا  دیئامن و  میلست  هتشون  نامرف  ار  ناهاشنامرک 

و تسام . کلم  رد  دابآلامک  نکل  تسا ، هاش  زا  یلـضفت  دویکهایچ »  » اما هک  دومرف  باوج  رد  دنتفگزاب . تیاکح  دـندروآ و  هدرک  مامت 
فرصتم ار  دویکهایچ  دومن . تعجارم  هاشنامرک  هب  هتفرگ  ار  نامرف  ضرغلا  مینک . توکـس  لاح  هکنیا  ولو  درک . میهاوخن  وا  زا  دی  هیلخت 

دوخ مهنآ  هک  هلودلاردص  کلم  شورف  زا  يدیماان  زا  سپ  نآ  شورف  رد  لیجعت  و  ًالّوا ، هاش  بناج  زا  شـشخب  نیا  لوبق  « 1  ...«. » تشگ
ياهشـشخب رگید  ناموت و  دـصتفه  یهام  تخادرپ  فّقوت  زا  سپ  ار  دـمحا  خیـش  شاـعم  یگنت  تیعقوم  ًاـیناث  تسا ، هدوب  « 2  » یمکاح

! تسا ناگدنهوژپ  يارب  يرتشیب  لمأت  بجوم  دش ، نایب  هچنآ  اب  هطباررد  دوخ  هک  دهدیم  ناشن  هدازهاش 
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درو ریفکت  فلا : / 2

هراشا

فرشا و فجن  هب  جح  کسانم  ماجنا  زا  سپ  فرشم ، مارحلاهَّللاتیب  ترایز  هب  ق ،. لاس 1232 ه . رد  هاشنامرک  رد  فقوت  زا  سپ  خیش ، »
ص: نایئاهب ، ترضح  سدق  ناتسآ  ترایز  مزاع  اجنآ  زا  ات  تشگزاب  هاشنامرک  هب  ق ،. لاس 1234 ه . رد  هدش و  فرشم  البرک  هب  اجنآ  زا 

هّلجا زا  دوخ  هک  ینیوزق » باهولادبع  ازریم  « » 1  ...«. » نیوزق هب  اجنآ  زا  دیدرگ و  مق  يامرففیرـشت  اجنآ  زا  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما   45
هب دـیزگ . تماقا  وا  هناخ  رد  دوب و  وا  نامهم  نیوزق  رد  خیـش  ورنیا  زا  و  دوب . هدرک  نیوزق  هب  توعد  ار  دـمحا  خیـش  دوب ، نیوزق  ياملع 

شراگن هب  نیوزق  رد  ار  دـمحا  خیـش  طباور  تیعقوم و  هک  تسا  يذـخأم  اـهنت  صوصخ  نیا  رد  هک  ینباکنتدـمحم » ازریم  موحرم   » هتفگ
یجاح  » دندومنیم و ادتقا  دندشیم و  رضاح  همه  نیوزق  ياملع  دندرکیم و  زامن  هعمج  دجـسم  رد  اهزور  خیـش  : » دینک هّجوت  هدروآرد 
نیوزق ياملع  دیدزاب  هب  دمحا  خیش  سپ  تشادن . خیش  تاداقتعا  تقیقحرد  روغ  هوق  مداقتعا  هب  هدوب و  خیش  نادیرم  زا  باهولادبع » الم 

زا دیهـش  هموسرم ، تافراعت  یط  زا  سپ  دنتفر . یقتدمحمجاح » « » 2 « » ثلاث دیهـش   » دیدزاب هب  يزور  دـندوب . وا  هارمه  هب  املع  تفریم و 
. تسا اردصالم  بهذم  يارو  نم  بهذم  تسین . نینچ  تفگ  خیـش  تسا . یکی  اردصالم  امـش و  بهذـم  داعم ، رد  هک  درک  لاؤس  خـیش 

یجاح روایب . ار  وا  تسا  عضومنالف  رد  اردـصالم  هیبوبر  دـهاوش  نم  هناخباتک  رد  ورب  تفگ  یلعالمیجاح »  » شکچوک ردارب  هب  دـیهش 
نونکا تفگ  خیـش  هب  ثلاث  دیهـش  دومن . هیبوبر  دهاوش  راضحا  رد  هفراسم  هحماسم و  هلهاسم و  دوب  دمحا  خیـش  هذمالت  زا  نوچ  یلعالم 

هک تفگ  خیش  تسیچ ؟ داعم  رد  امش  بهذم  هک  دییوگب  امش  نکیل  تسا . یکی  داعم  رد  اردصالم  امـش و  بهذم  هک  مینکیمن  عازن  هک 
« ییایلق روه   » ندب هک  دومرف  دیهـش  گنـس . رد  هشیـش  دننام  تسا  يرـصنع  ندـب  نیمه  رد  نآ  منادیم و  یئایلق » روه  مسج   » ار داعم  نم 
هک تفگ  خیش  یئایلق . روه  ندب  هن  دنکیم . دوع  يرصنع  ندب  نیمه  تمایق  زور  رد  هک  تسا  مالـسا  نید  يرورـض  تسا و  يرـصنعریغ 

46 ص : نایئاهب ، لها  زا  هک  خیـش  هذـمالت  زا  یکی  سپ  دـش . مرگ  ناـشیا  ناـیم  رد  هرظاـنم  هماـگنه  هلمجلاـب  تسا . ندـب  نیمه  نم  دارم 
زا سپ  دومنیم . توکس  دیهـش  قح ، فاشکتـسا و  هن  دوب ، هلداجم  هجاحم و  شـضرغ  دمآرب و  هلداجم  ماقم  رد  دیهـش  اب  دوب  ناتـسکرت 

یـسک املع  زا  تفر  زامن  يارب  دجـسم  هب  نوچ  خیـش  زور  نآ  رد  دش . قاقـش  هب  لدبم  قافو  قارتفا و  هب  لدبم  عامتجا  دنتـساخرب و  اجنآ 
شهاوخ دمحا  خیـش  زا  باهولادبعالم  یجاح  سپ  باهولادبعالم . یجاح  رگم  دـندیناسرن  مهب  روضح  شدجـسم  رد  تفرن و  وا  هارمه 

همهمه و  دیـشخبن . يرمث  تشون  ياهلاسر  خیـش  دوش . ههبـش  عفر  اـت  دـیئامن  فیلأـت  يرـصنع  ندـب  هداـعا  داـعم و  رد  ياهلاـسر  هک  دومن 
هماگنه  » نوچ دـیدرگ . عبطنم  هعابطلاراد  رد  هدـش و  عمج  خیـش  لئاسملاۀـبوجا »  » رد هلاسر  نآ  و  تفاـی . عویـش  نیوزق  رد  خیـش  ریفکت » »

هک دوخ  یماندب  عفر  تهجهب  دوب . ازریمیقنیلع » هلودلانکر  هدازهاش   » رهش مکاح  دوب  یملعم  فورعم  درم  خیش  دش و  مرگ  خیش » ریفکت 
رد ار  املع  سپ  دزاس . لدـبم  قافو  هب  ار  قاقـش  هک  تساوخ  اذـهل  دوب . دـهاوخن  هاشداپ  دـنیآشوخ  هتبلا  دـش و  هماگنه  نینچ  نیوزق  رد 

نایم اما  تسشن . دیهش  وا  زا  دعب  دوب . ردصم  دمحا  خیش  سلجم  روضح  نامز  رد  درک . توعد  زین  ار  خیش  دیهش و  دومن و  تفایـض  یبش 
نآ و  دشن . کیرش  ناوخ  نآ  رد  دیهش  دنداهن . ناوخ  کی  خیـش  دیهـش و  يارب  دنداد ، بیترت  ناوخ  نوچ  داد . رارق  هلـصاف  خیـش  دوخ و 
خیش اب  تاذاحم  هک  تشاذگ  تروص  فرطکی  رب  تسد  نتسشن  ماگنه  رد  دومن و  ندروخ  اذغ  هب  عورـش  دنتـشاذگ  وا  زا  سپ  هک  ناوخ 
خیـش بانج  هک  دومرف  مامت  مامتها  زاب  زاسماجنا و  باب  رد  زاغآ و  نخـس  ناونع  دوب ، فیـضم  هک  هدازهاـش  اذـغ  فرـص  زا  سپ  تشاد .
نایم رد  هک  نیرـسفم  نخـس  درادن و  زیاج  یهاتوک  ناشیا  مارتحا  رد  دیاب  زین  دیهـش  تسا ، مارتحالامزال  مجع و  برع و  ياملع  دـمآرس 

حالـصا و نامیا  رفک و  نایمرد  هک  تفگ  باوج  رد  دیهـش  دومن . دـیاب  عقاو  عمق  علق و  دناهتـشک  ار  داـنع  هرجـش  داـسفا و  ملاـع ، ود  نیا 
دنچره هدازهاش  تسا ، رفاـک  يرورـض  رکنم  و  تسا ، مالـسا  نید  يرورـض  فـالخ  هک  تسا  یبهذـم  داـعم  رد  ار  خیـش  و  تسین . یتشآ 
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دیکأت و خیش  ریفکت  رد  دیهش  دش . یضقنم  سلجم  نآ  دماین و  دیدپ  یلـصاح  حالـس  زج  حالـصا  زا  دومن ، حالـص  ارما  حاجنا  رد  حاحلا 
زاغآرـس و  دـمحا ، خیـش  تایح  عیاـقو  مها  ریفکت ، هلأـسم  هکنیا  هب  هجوتاـب  و  صوصخ ، نیا  رد   47 ص : ناـیئاهب ، « 1 « ...! » دومن دـیدشت 

قحان هب  قح و  هب  تیاغرد  و  ناهفـصا و ....  دهـشم ، مق ، البرک ، فجن ، ینید  ياههزوح  زا  ناـنآ  درط  و  هعیـش ، هعماـج  زا  هیخیـش  ياوزنا 
یلخاد و ياهتسایـس  تفریذپ و  ققحت  هیماما  هعیـش  رد  ياهقرف  لاحرههب  اریز  دومن . لمأت  دیاب  دـش ، يدایز  سب  ياهـشکمشک  اب  هارمه 

یـششوک یعـس و  چـیه  زا  هورگودره ، ماوع  ناـیم  رد  تاـعزانم  تاـفالتخا و  دـیدشت  هب  بهذـم ، ناوـنعهب  يرادمتـسایس و  اـب  یجراـخ 
هک دـنتخادرپ . یناوارف  بلاطم  نتـشون  فیلأت و  هب  عیاقو ، نیا  لیلحت  رد  وا ، زا  سپ  خـیاشم  خیـش و  هیتآ  ًاصوصخ  دـندرکن . يراذـگورف 

نیدـباعلانیز نب  مساـقلاوبا  اقآراکرـس   » هتفگ هـب  اـًلّوا  دروآ . رظندـم  ار  اـهنآ  هـمه  رما ، تـقیقح  هـب  یباـیتسد  يارب  تسیاـبیم  کـشیب 
تاـیاور عومجم  زا  تسین و  راـکنا  لـباق  تسا و  مّلـسم  هک  يزیچ  : » یئاـسحا دـمحا  خیـش  زا  سپ  هیخیـش ، ياوشیپ  نیمراـهچ  میرکنب ،»

ثلاث دیهـش  هب  فورعم  یناغرب » یقتدمحم  الم   » موحرم نآ  لّوا  بکترم  هدش و  عقاو  ًاعطق  هک  تسا  ریفکت  هلأسم  انامه  تسادیپ ، هفلتخم 
يداوس دندیمانیم و  ملعا  ار  دوخ  دندوب و  یظعاو  هکلب  دندوبن ، مه  ربتعم  ملـسم و  ءاملع  زا  : » هیخیـش هاگرظن  زا  هیلاراشم  یلو  « 1 «. » دوب
شباتک مه  ملع  لها  هدیمهفن و  هدرک و  تیاور  اج  نآ  رد  یغورد  تایاکح  صصق و  هک  دناهتشون  هیثرم  رد  یباتک  یتح  و  دنتشادن . مه 

ۀعیدولانسحا  » باتک زا  لقن  هب  ناشیا  لاح  حرـش  رد  بدألاۀناحیر »  » بحاص سردم ،» یلعدمحم   » موحرم یلو  « 2 «. » دننادیمن ربتعم  ار 
زا هیماما و  ياـملع  زا  هک  تاـنجلاتاضور  بحاـص  موحرم  ردارب  هون  يدـهمدمحم ،» دیـس   » فیلأـت ۀعیـشلايدهتجم » ریهاـشم  مجارت  یف 
هب فورعم  ینیوزق ،» دمحم  نب  یناغرب  یقتدمحم  الم   » لاح حرش  رد  اقآراکرـس  هیرظن  فالخرب  دوب ، يراسناوخ » بارتوبا  دیـس   » هذمالت
دنچ مق  رد  سپس  تخادرپ . هیبرع  مولع  تایبدا و  لیصحت  هب  نیوزق  رهش  رد  دشابیم ...  هعیش  ياملع  رباکا  زا  : » دسیونیم ثلاث » دیهـش  »

تابتع رد  سپس  دش . رضاح  یملع  رباکا  زا  یعمج  هزوح  رد  زین  ناهفصا  رد  و  « 1 « » نیناوقبحاص  » سرد رضاح  يزور   48 ص : نایئاهب ،
بش يوقتاب و  دهاز و  دباع و  رایسب  درک . ذخا  ار  هینید  مولع  دهاجم ،» دیس   » شرـسپ و  ضایربحاص »  » و ءاطغلافشاک » رفعج  خیـش   » زا
هقبط ره  زا  نیرـضاح  تریح  دروم  يو  ظعاوم  دش ، فورـصم  نیعدتبم  ساسا  بیرخت  نید و  ماکحا  جیورت  رد  شتاقوا  دوب ...  رادهدـنز 

«. تسوا تافیلأت  زا  مالـسالاعیارش ،»  » حرـش رد  داهتجالاجـهنم »  » و ظعاوم ، نینمؤملاسلاجم » ، » هقف لوصا  رد  لوصالانویع »  » باتک دوب .
هعیش مّلسم  ياملع  زا  ای  و  دنتشادن » مه  يداوس   » اقآراکرس معز  هب  ایآ  ینیوزق ، یقتدمحم  خیـش  هک  رما  نیا  رد  تواضق  ظاحل  نیدب  « 2»
همه نیا  اب  تسین . نیبامیف  یتح  یعقاو و  هیرظن  جارختـسا  هب  رداق  روطـس ، نیا  هدنـسیون  یملع  تعاضب  تسا و  لکـشم  رایـسب  دـناهدوب ،

هک دـنکیم ، هراشا  ياهتکن  هب  اقآراکرـس  لاحرههب ، دـنادیم . رتهدیدنـسپ  ناشیا ، یـشهوژپ  ماقم  لیلد  هب  ار  بدالاۀـناحیر  بحاص  يأر 
یلـصا تلع  دروم  رد  هیخیـش  رظنهطقن  نیبم  ناوتیم  اما  دـناهدادن ، هئارا  مه  یقثوم  كردـم  نآ  يارب  تسا و  ناشیا  هیرظن  ًافرـص  هچرگا 

همه هک  نیوزق  هب  دورو  رد  راوگرزب  خیـش  هک  دوب  عّقوتم  و  تشاد . ار  دـلب  ّتیملعا  يوعد  یناغرب  هک  دوب  نیا  رما  تقیقح  : » دـشاب ریفکت 
توعد هکیلاـح  رد  دوشب . دراو  یناـغرب  ياـقآ  لزنم  هب  دـندوب ، هدرک  لابقتـسا  تیعر  مکاـح و  نیمرتحم و  لـحم و  ياـملع  دـلب و  لـها 
توعد خیـش  موحرم  زا  دوب  اجنآ  ياملع  هلجا  زا  هک  ینیوزق  باهولادـبع  ازریماقآ  لـماک  لـضاف  ملاـع  موحرم  و  دوب . هدرکن  مه  یـصاخ 

هچنآ زج  ادـتبا  رما  تقیقح  هک  تساناد  ادـخ  یلو  هتـشذگ  اهناتـساد  نیا  همه  هک  نالا  دـندوب ....  هدومن  تباجا  مه  ناشیا  و  دوب ، هدرک 
نآ يراوگرزب  لئاضف و  مامت  اـب  دـمحا ، خیـش  ریفکت  رگا  هتبلا  « 3 «. » دـیناسر اجنیا  هب  ار  رما  اّلم  نآ  یبلطهاج  ظـفح  و  دوبن . دـش  ضرع 

لزلزتم یتسایر  دندرک  رکف  دندیـسرت و  دـنه  ناریا و  مهاردرب  : » اقآراکرـس هتفگ  هب  ای  یبلطهاج و   49 ص : نایئاهب ، لولعم  ًافرـص  بانج ،
هیخیش و  دنهد . ریفکت  هب  مکح  یقتدمحم ، خیش  موحرم  زا  سپ  هیماما ، ياملع  هلجا  زا  يرایـسب  هک  دیـسریمن  اجنآ  هب  راک  « 1  ...« » دوش

نامز نآ  زا  هیماما  رباکا  و  دنراد ، هگن  رود  هیماما  هعیش  زکارم  زا  لاحرههب  دمحا ، خیـش  مهم  بلاطم  زا  یـضعب  دییأت  مدع  ای  ریفکت ، اب  ار 
طایتحا شور  ریخا ، لاس  هاجنپ  دصکی و  رد  هعیش ، دیلقت  عجارم  املع و  هب  تبسن  هیخیش  خیاشم  یتح  و  هیخیش ، خیاشم  هب  تبسن  نونکات ،

ناریا و مهارد   » ًافرـص مه  ار  ییادـج  کیکفت و  نیا  لـیلد  و  « 2 . » تفریذپ دـیاب  تروصره  هب  ار  نیا  دـنزاس . دوخ  هشیپ  طالتخا  مدـع  و 
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ازریم موـحرم  هـتفگ  دانتـسا  هـب  ینیوزق ، یقتدـمحم  خیــش  موـحرم  زا  سپ  دـسریمن ! رظنهـب  لـقع  قـفاوم  نادـنچ  ندرک ، دادـملق  دـنه »
دیـس اقآ   » و املعلافیرـش ،» موحرم   » و يدـنبرد ،» اقآالم  دـنوخآ   » و يدابآرتسا ،» رفعج  الم  یجاح   » و يدهمدیـساقآ ،» ، » ینباکنتدـمحم

ار ناشیا  خیش ، رصع  ياهقف  زا  يرثکا  هکلب  رهاوجبحاص ،» یفجن  نسحدمحم  خیش   » و لوصفبحاص ،» نیسحدمحم  خیـش   » و میهاربا ،»
دید تسیاب  نونکا  تسا . هدوبن  ینامـسج  داعم  باب  رد  دمحا  خیـش  صاخ  تایرظن  رطاخهب  اهنت  مه  يریگعضوم  نیا  و  دناهدومن . ریفکت 

تداهش قفاوم  راوگرزب ، خیش  نآ  نیرفکم  هلمج  زا  : » دسیونیم اقآراکرس  دناهدومرف ! راهظا  ياهیرظن  هچ  صوصخنیا  رد  هیخیش  خیاشم 
لامک و بدا و  ملع و  بتارم  رد  مه  ناشیا  فرعم  نیرتهب  هک  تسا  جئاتن  طباوضبحاص و  ینیوزق  میهاربا  دیس  ءاملعلاصـصق ، بحاص 

رگید دـمهفیم و  دـناوخ  سکره  باب  ره  رد  ار  وا  هفیخـس  دـیاقع  مییامنیمن و  قاروا  دـیوست  ام  تسا و  ناشیا  باتک  ود  نیمه  تفرعم 
ییاهتباقر قالخا و  مراکم  رد  صـصق  بحاص  دوخ  هچنامه  هک  تسا  لوصفبحاص  نیـسحدمحم  خیـش  یناردـنزام و  ياملعلافیرش 
تـسنادیمن دـهتجم  ار  نآ  کیچـیه  هکلب  دنتـسنادیمن ، زیاج  ار  رگیدـکی  رـس  تشپ  تعامج  زاـمن  یتح  هک  هدوب  ملاـع  ود  نیا  نیب  هک 

خیش  » موحرم زا  یمسا  اقآراکرـس »  » هتبلا « 1  ...«. » تسا یفاک  اهنآ  یفرعم  رد  تسا  هتـشون  صـصق  بحاص  هچناـمه  50 و  ص : نایئاهب ،
هلاس هیماما 150  رباکا  مامت  هیرظن  فالخرب  مه ، ار  رهاوجبحاـص  موحرم  ناـشیا  مه  دـیاش  تسا و  هدربن  رهاوج » بحاـص  نسحدـمحم 
قبط هک  یناسک  یملع  ماقم  نأش و  هک  دـید  دـیاب  يرظنیب ، لصا  تیاعر  اب  و  ساسا ، نیا  رب  دـنادیمن !؟ داـهتجا  لـضف و  بحاـص  ریخا ،

رد هیخیش  خیاشم  یتح  هک  ییاههرکذت  خیراوت و  و  تسیچ ؟ دنتـسنادیم  ادج  هیماما  هزوح  زا  ار  دمحا  خیـش  ینباکنت ، دمحم  ازریم  هتفگ 
زا دح  هچ  رد  ار  نانآ  تامارک  تاماقم و  و  دناهتفگ ، هچ  نانآ  نوماریپ  دننکیم ، دانتـسا  نآ  هب  یئاسحا  دمحا  خیـش  لامک  لضف و  تابثا 

بحاــص ق :). یفوـتم 1266 ه .  ) رهاوجبحاـص یفجن  نـسح  دـمحم  خیــش  موـحرم  - 1 دــناهدناوخ . يوـقت  لـضف و  لاـمک و  بـتارم 
دحوأو يدمحألا ، هقفلا  یف  هرـصع  دـحاو  وه  دـنکیم : نخـس  زاغآ  نینچ  نسحدـمحم ، خیـش  موحرم  لاح  حرـش  رد  تانجلاتاضور » »

، نایعألا ءاملعلا  رئاس  یلع  لضفلاب  ۀّماعلا  ۀّصاخلانیب و  ًافوصوم  و  نایدألا ، مولع  یف  ۀّماّتلا  ۀلابنلاب  ًافورعم  يدـحوأ ، ّلک  یلع  قئافلا  هنامز 
، لئاسملا عیرفت  یف  نآلا  یلإ  هلثم  ری  مل  هبیرغ ، نایبلا  یف  هتعس  هبیجع و  ناسللایف  هطسب  یتوأ  دق  باطخلا ، هل  رّخـسو  باوّصلا  اذل  ًادّهمم 

دحأ ۀیلوصالا  دـعاوقلا  قیـسنت  یف  ماحال  و  هلثم ، دـحأ  ۀـیهقفلا  بتارملا  فوتـسی  امل  و  لئالدـلایلع ، ماکحألارداون  عیزوت  یف  ۀهبـش  الو 
فـشاک رفعج  خیـش  «، » همارکلاحاتفم  » بحاص یلماع » داوج  دیـس   » هذمالت زا  : » دـسیونیم بدالاۀـناحیر  بحاص  موحرم  « 2  ...«. » هلوح

دننام يرفعج ، هقف  هب  تبسن  وا  مالسإلا »  51 ص : نایئاهب ، عیارش  حرش  یف  مالکلارهاوج   » باتک دشابیم . یسوم » خیش   » شرسپ و  ءاطغلا »
اب اهنآ ، هلدا  اب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  هیهقف  تاعورف  یمامت  هک  دـشابیم  مالـسلا  هیلع  راهطا  تیب  لها  رابخا  هب  تبـسن  یـسلجم  راونـألاراحب » »

هرداـنماکحا قیبـطتو  هـینیدهررقم  لوـصارب  اـهنآ  در  هـیهقف و  ماـکحا  هـقیقد  تاـیئزج  ياــفیتسا  رد  و  هدرک . اصقتــسا  رظن  تـقد  لاــمک 
هینید موـلع  لاـمک و  نمرخ  نآ  نیچهشوـخ  ًاـمامت  هک  تسا  هدوـمن  دوـخ  ملق  نـیهر  ار  ءاـملع  رباـکا  ریظنیب ...  هیعرـش  هلدااـبهیونعمریغ 

طاقتلا نایاپیب  يایرد  نآ  زا  ار  يرهوگ  دوخ  يرکف  يانـش  دادعتـسا و  رادقم  هب  هدیچ و  یلبنـس  دوخ  مهف  هزادـنا  هب  سکره  دنـشابیم .
هب هجوت  اب  و  همدقمشیپ ، نیا  اب  « 1 «. » دنراد شفوصوم  اهقفلاخیـش »  » هب رتشیب  هدوب و  ناشیا  یناحور  ردپ  اهقف و  یبرم  کنیا  دـیامنیم -
زا نم  تانایب  تاراهظا و  رگا  متـسه . يدهلاۀمئا  نویدم  دوخ  ملع  رد  ار  دوخ  نیقی  : » هک اعدا  نیا  و  تیباب » ، » باب رد  دمحا  خیـش  دیاقع 
زا ناشدوخ ، ناشیا  و  متـسه . ناشیا  میلعت  نویدم  ماهدناسر ، توبث  هب  میاهباتک  رد  هچنآ  مامت  هک  تسا  دـح  نیا  رد  تسا ، نوصم  هابتـشا 
هک اعدا  نیا  و  « 2  ...« » تسین ربهار  وا  رد  اطخ  هک  تسا  نئمطم  دریگ  میلعت  ناشیا  زا  سکره  دـنموصعم . يّربم و  شزغل  نایـسن و  اـطخ ،

نخس نآ  زا  لیـصفت  هب  اهدعب  هک  « 3  ...« » مالـسلا هیلع  قداصلانع  تعمـس  : » تفگ هک  تفر  اجنآ  ات  راهطا  همئا  اـب  دوخ  هطبار  رد  خـیش 
رد هک  ینباکنت  دمحم  ازریم  موحرم  زا  لقن  هب  ار  دمحا  خیـش  اب  رهاوجبحاص ، موحرم  هثحابم  هک  دـسریم  رظنهب  بسانم  دـنار ، میهاوخ 

هتشون رگید  ذخأم  ای  ینباکنت  دمحم  ازریم  ذخأم  دانتسا  هب  ار  نآ  « 4 « » هدازیقت نسح  دیس   » و تسا . روکذم  هرکاذم  ذخأم  اهنت  دروم  نیا 
يارب  52 ص : نایئاهب ، ثیدح  سفن  زا  مراد و  ثیداحا  هب  عطق  نم  هک  تسا  هتفگیم  یئاسحا ) دـمحا  خیـش  : » ) میوش روآدای  اًلیذ  تسا ،
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خیـش تفر . فجن  هب  دـمحا  خیـش  تاقوا  زا  یتقو  رد  اًلمجم  مرادـن ...  ناونع  لاجر و  هب  تجاح  تسا و  ماما  مـالک  هک  دوشیم  عطق  نم 
رب هبلغ  هکيوحن  هب  تشاد ، ییالوط  دی  هلداجم  هجاحم و  رد  نکیل  دوب  هقف  هب  رـصحنم  وا  نف  هچرگا  مالکلارهاوج  بحاص  نسح  دمحم 
هک دناوتیم  ترابع  سفن  زا  دمحا  خیـش  هک  دنک  فوشکم  ار  نخـس  نیا  هک  تساوخ  نسحدمحم  خیـش  سپ  دوب . لاکـشا  تیاغ  رد  وا 

جردـنم نآ  رد  هقلغم  تاملک  درک و  لعج  یثیدـح  هیلع - هَّللاۀـمحر  نسح - دـمحم  خیـش  سپ  هن ، ای  تسا  ماما  مـالک  نیا  هک  دـنک  عطق 
هنهک ار  قرو  نآ  تشون ، يذـغاک  رد  ار  لوعجم  ثیدـح  نآ  دوب و  لصاحیب  نآ  تابکرم  نسح و  تیاـهن  رد  نآ  تادرفم  هک  تخاـس 

نآ هک  دـینیبب  امـش  ماهدرک  ادـیپ  یثیدـح  : » تفگ درب و  دـمحا  خیـش  دزن  هب  ار  نآ  سپ  تشاد . هگن  رابغ  دود و  يـالاب  ندـیلام و  زا  درک 
مالک ثیدح  نیا  هک  تفگ  نسح  دمحم  خیش  هب  دومن و  هعلاطم  تفرگ و  ار  نآ  دمحا  خیش  تسیچ »؟ نآ  ینعم  ایآ  هن و  ای  تسا  ثیدح 
هتبلا « 1 ! ...«. » درک هراپ  ار  نآ  و  تفر . نوریب  تفرگ و  ار  هقرو  نآ  نسحدـمحم  خیـش  سپ  درک . رایـسب  تاهیجوت  ار  نآ  سپ  تسا . ماما 

حیحـص ثیدح  نیا  دـییامرفب  تقد  هدومرف ، فطل  : » تسا هدرک  لقن  تروصنیا  هب  ار  رهاوجبحاص  موحرم  لاؤس  هدازیقت  نسح  دـیس 
« ینعم  » ًایناث و  ثیدح ،» دنـس   » هب طوبرم  لاؤس  ًالّوا  هک  تسین  ياههبـش  ياج  ذـخأم ، ود  نیا  زا  لقن  هب  تروص  ره  رد  فیعـض »؟ ای  تسا 
هب هک  یمارتحا  مامت  اب  تقو  هیماما  ياملع  هک  دـیدرگ  نآ  بجوم  یئاسحا  دـمحا  خیـش  بناج  زا  حیحـص  خـساپ  مدـع  و  تسا . هدوب  نآ 

زیمم لوصف  نیرتمهم  زا  هک  عبار  نکر  ای  ابقن ، ابجن و  تیباب ، تباین و  هراـبرد  شیپ  زا  شیب  ار  ناـشداقتعا  دناهتـشاد ، دـمحا  خیـش  لـضف 
هرکاذـم هک  دوشیم  دافتـسم  نینچ  هیخیـش ، هدـیقع  عبانم  یـسررب  زا  دـنهدب . تسد  زا  تسا  هیماما  دـیاقع  رگید  اب  هیخیـش  هدـیقع  یناـبم 

( دهدیم ناشن  قّقحم  نیا  تاعلاطم  هک  اجنآ  ات   ) دهد رارق  لمأت  هجوت و  دروم  ناونع و  ار  نآ  هدازیقت  نسح  دیـس  هکنآ  زا  لبق  روکذم ،
مساقلاوبا اقآراکرس   » یتقو و  دناهدماینرب ، تاهبش  عفر  تالاسر  نمض  رد  یتح  یخساپ  رشن  نتشاگن و  ددص  رد  هیخیـش  ياملع  خیاشم و 

نـسح خیـش  جاح  ياقآ  بانج   » زا هک  ياهلـسارم  رکذ  هب  اـهنت  دـنوشیم ، یخـساپ  شراـگن  هب  ممـصم   53 ص : نایئاهب ، یناـمرک ،» ناـخ 
هدومن راوگرزب  نآ  زا  یعاـفد  دناهتـساوخ  دـندوب و  هدـش  ریغتم  هَّللایف  وهَّلل  و   » ناـشیا هتفگ  هب  هدیـسر و  ناشتـسد  هب  زیربت  زا  يدوردرس »
بلاطم رکذ  هب  اهنت  دوخ ، تانایب  هئارا  نمـض  خـساپ ، هئارا  ماقم  رد  دوخ  و  دـننکیم ، هراشا  « 1 «، » دندوب هتشاد  موقرم  یتاحفص  دنـشاب و 

، دوـب هدـش  يداـی  مـهم ، رایــسب  ههبــش  نـیا  زا  یلیلحت  دوـخ  خـیاشم  بـتک  رد  رگا  هـک  دـناسریم  رما  نـیا  تـسا . هدوـمن  اـفتکا  ناـشیا 
نیا هب  هلأسم ، نیا  ناونع  زا  دارم  تروص ، ره  رد  درکیم . هراـشا  نآهب  هیخیـش ، بتکو  دـئاقع  رد  رحبتو  طلـست  همهنآاـب  اقآراکرـسملسم 
لاـبق رد  هیخیـش  هدـیقع  تیب  هاـش  هب  عقاورد  میهد ، رارق  لـیلحت  هیزجت و  دروم  ار  اقآراکرـس  موحرم  تاـیرظن  رگا  هک  تسا  هدوب  تیاـغ 

ام ظاحل ، نیدب  دشابیم . هشدخ  لباقریغ  تیعماج ، نیع  رد  يدنس ، ذخأم و  تهج  ره  زا  و  میاهدرک ، ادیپ  یـسرتسد  ثحب  دروم  عوضوم 
. هرکاذم عوضوم  یسررب  مود : ثحبم  هرکاذم . لصا  مقس  ای  تحص  لّوا : ثحبم  میتسه : وربور  ثحبم  ود  اب  روکذم ، رظنهطقن  لیلحت  رد 

هرکاذم لصا  مقس  ای  تحص  لّوا : ثحبم 

: دناهداد رظن  نینچ  هلسارم ، باتک و  زا  دروم  دنچ  رد  اقآراکرس ، يدوردرس و  نسح  خیـش  جاح  هرکاذم ، لصا  مقـس  ای  تحـص  دروم  رد 
، رهاوج میس  ءزج  رد  وا  یتیاور  هزاجا  و  تسا ، رهاوج  بحاص  هزاجا  خیاشم  زا  موحرم  خیـش  : » يدوردرـس نسح  خیـش  جاح  هتفگ  هب  - 1
در ار  ءاملعلاصصق  ءاملع ، دیتاسا  « » 2 «. » دتسیا ثحب  ماقم  رد  تیاور  خیش  اب  هک  تسا  دیعب  رایسب  سپ  تسا . تبث  خیـش  كرابم  طخ  هب 

دناهداد تبسن  یـسلجم  هب  هک  یئاعد  ندرک  در  ماقم  رد  «، 3 « » یسدقلاضیف  » باتک رد  يرون » نیـسح  ازریمجاح   » موحرم دناهدز . نعطو 
نع هجرخی  ـال  هل  دنّـسلا  رکذ  لـب  هبقاـنم ؛ یف  ءاعدـلايإ - کـلذ - ّدـع  نم  نیرـصاعملاضعب  تاـقّفلم  یف  اـمف   54 ص : ناـیئاهب ، دـیوگ :

لاوحأب عـالّطا  سنأ و  هل  نم  یلع  یفخت  ـال  یّتلا  ۀحیرـّصلا  بیذاـکألانم  باتکلااذـه  یف  اـم  ةرثکل  فـالتخالا  یلإ  هبرقی  لـب  فعـضلا ؛
ضعب ّنإ  دیوگ : يرون  ثدحم  زاب  یـسدقلا ، ضیف  همتاخ  رد  و  تسا ) ءاملعلاصـصق  شدارم  هک  . ) یهتنإ مهراوطأ . مهتریـس و  ءاملعلا و 
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- هارث یلاـعت  هَّللاباـط  تسا -) موحرم  یـسلجم  دارم  هک   ) ناونعلابحاـص ۀـمجرت  یف  رکذ  نیفلؤملا  نم  ّدـعی  نأ  ّبحأ  يذـلا  نیفّلکتملا 
مجارتلا رثکأ  یف  هبأدک  ربخ ، اهنم  ءاملعلا  دنع  و ال  رثأ ، مجارتلا  بابرأ  باحصألا و  بتک  یف  اهل  سیل  ۀحیرص ، بیذاکأ  و  ةرکنم ، ءایشأ 

و لاق -: نأ  یلإ  هتارکنم  ضعب  رکذ  مث  نیمّلعتملایندأ --. یلإ  هتبـسن  قیلی  ام ال  ءاهقفلا  نیطاسأ  ءاملعلانایعأ و  نم  ریثک  قح  یف  رکذ  لب 
نیا مسدح  و  هتالوقنم . ریاس  عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  هلقنب  قوثولا  مدعل  امهلقن  نع  تضرعأ  نیمانم  ًاضیأ  هتامارک  دادع  یف  رکذ  دق 

ثیدـح تبـسن  انامه  ملعتم  یندا  هب  نآ  تبـسن  تسین  قیال  تسا و  بیذاکا  زا  هک  هدرک  رکذ  املع  نایعا  قح  رد  هچنآ  زا  یکی  هک  تسا 
نآ هلاحم  فورعم ال  : » تسا هتـشون  صوصخ  نیا  رد  اقآراکرـس  - 2 « 1  ...«. » موحرم خیـش  ناحتما  يارب  رهاوجلابحاص  هب  ندرک  لـعج 

باتک رد  زج  تسین  فورعم  یتیاکح  وچمه  و  دـشاب ، روهـشم  شلها  دزن  رد  دـشاب و  دایز  نآ  هب  هطوبرم  باـتک  رد  ّاًـلقا  هک  تسا  يزیچ 
دنکیم ادیپ  وا  تایارد  تایاور و  وا و  دوخ  هب  لماک  تفرعم  تسا  هدـید  ار  شباتک  یـسکره  تسا و  فورعم  شلاح  هک  ءاملعلاصـصق 
موحرم هیرظن  كردم ، هئارا  قیقحت و  اب  وا ، زا  سپ  ياملع  مهنآ  هک  یسلجم »  » دروم رد  ینباکنت  دمحم  ازریم  موحرم  هابتشا  ًالّوا : « 2 ...«. »

نامه زا  رهاوجبحاص  موحرم  اب  دـمحا  خیـش  هثحابم  دروم  رد  ینباکنت  دـمحم  ازریم  هتفگ  هک  دوشیمن  نآ  لیلد  دـناهدرک ، در  ار  ازریم 
هدـشن هئارا  يدوردرـس  نسح  خیـش  جاح  اقآراکرـس و  بناـج  زا  مهنآ  هک  دوش . هئارا  نآ  ّدر  رد  یکرادـم  هکنآ  رگم  دوش . یقلت  هلوقم 

ینباکنت دمحم  ازریم  لوق  هب  دنکیم ، در  ار  ءاملعلاصـصق  باتک   55 ص : نایئاهب ، هکنآ  دوجو  اب  اقآراکرـس  يددعتم  دراوم  رد  و  تسا ،
« تسرهف  » باتک هحفص 200  رد  لاثم  روطهب  تسا . هداد  تسدهب  خیش  يرکف  هویـش  دییأت  رد  یجیاتن  اهدانتـسا  نیا  زا  و  هدرک ، اهدانتـسا 

هرابرد سپـس  و  دـنکیم ، رکذ  دـنوش ، ضرعتم  هکنآیب  ءاملعلاصـصق ، بحاـص  تداهـش  هب  ار  نیرّفکم  ماـن  هکنآ  زا  سپ  اـقآ ، راـکرس 
مراکم رد  صصق  بحاص  دوخ  هچنامه  : » دسیونیم لوصفبحاص » نیسح  دمحم  خیش   » یناردنزام و ياملعلافیرـش  موحرم  تیـصخش 

یکی نآ  کیچیه  هکلب  دنتسنادیمن ، زیاج  ار  رگیدکی  رـس  تشپ  تعامج  زامن  یتح  هک  هدوب  ملاع  ود  نیا  نیب  هک  ییاهتباقر  قالخا و 
دروم رد  باتک ، نامه  هحفص 190  رد  و  تسا .»...  یفاک  اهنآ  یفرعم  رد  تسا ، هتشون  صـصق  بحاص  هچنامه  تسنادیمن و  دهتجم  ار 

هک هتشون  هرابنیا  رد  دوخ  تاعومسم  زا  یحرش  مه  ءاملعلاصـصق  بحاص  : » دنـسیونیم یناغرب » یقتدمحم  خیـش   » موحرم ریفکت  هعقاو 
داهتجا و اب  ناشیا  ياههتـشون  رتشیب  و  تسا . غورد  هتـشون  هچنآ  رتشیب  و  درادـن . مات  رابتعا  هک  دوشیم  ققحم  باتک  نآ  هدـننکهعلاطم  رب 
دییأت و دننک ، ناونع  صوصخ  نیا  رد  یکرادـم  هکنآ  نودـب  و  لاح ، نیع  رد  « 1 « » دوبن تیاور  تحـص  ناشدصق  و  تسا ، ناشدوخ  رکف 

تـسا ریفکت  هلأسم  انامه  تسادیپ ، هفلتخم  تایاور  عومجم  زا  و  تسین ، راکنا  لباق  تسا و  ملـسم  هک  يزیچ  طقف  : » هک دننکیم  قیدـصت 
تابثا دراوم  زا  یکی  اقآراکرـس ، تسرهف »  » باتک رد  و  ًامومع ، هیخیـش  ذـخأم  رد  رگید  يوس  زا  و  ًاـیناث : « 2 «. » تسا هدـش  عقاو  ًاعطق  هک 

، تاضور بحاص  لوا  تالمج  رکذ  زا  سپ  اقآراکرس  تسا . يراسناوخ  رقابدمحم  ازریم  موحرم  باتک  هب  دانتسا  دمحا  خیش  خماش  ماقم 
تارابع هدومن و  هداعلاقوف  دیجمت  تسا ) تاضور  بحاص  تانایب  روظنم   ) شعیمج : » دریگیم هجیتن  یئاسحا ، دمحا  خیش  لاح  حرش  رد 

رظن دروم  رد  فصو ، نیا  اب  « 3  ...«. » هدومن ناشیا  هقیرط  نسح  هب  نظ  نسح  لامک  زاربا  تسا و  هتشون  ار  بانج  نآ  خیاشم  املع و  ریاس 
بحاص  56 ص : نایئاهب ، رظنهب  ضرتعم  ًاحیولت  دـناهدرک ، ناونع  یـسرب » بجر  خیـش   » موحرم لاح  حرـش  نمـض  هک  تاـضور  بحاـص 

هک تسا  نیا  نیبم  تاضور ، بحاص  موحرم  تالمج  نطاـب  رهاـظ و  هکیلاـح  رد  « 1 . » دناهدومن نآ  لیوأت »  » رد یعـس  هدـش و  تاضور 
ینمض یفن  و  « 2 . » تسا هداد  رارق  ةالغ  فیدر  رد  دننادیم ، دمحا  خیـش  دـیاقع  هب  دنتـسم  ار  دوخ  راکفا  تروصره  رد  هک  خیـش  ناوریپ 

، املعلاصصق باتک  ًاثلاث : دننکن . دانتسا  تانجلاتاضور »  » باتک هب  خیش ، لضف  ماقم  نایب  رد  هیخیش  هک  تسا  هدشن  نآ  زا  عنام  انعم ، نیا 
.، ق لاس 1290 ه . رد  تسا ) علطم  قّقحم  نیا  هک  اجنآ  ات   ) نآ یگنـس  پاچ  نیلوا  هک  یلاح  رد  و  یپاچ ، یطخ و  خـسن  ترثک  دوجو  اـب 

یناـقلاط نیـسح  طـخ  هب  نارهت ، . ) ق لاـس 1296 ه . رد  سپـس  و  نارهت ، رد  رهاوجبحاـص  موحرم  توـف  زا  سپ  لاـس  دودـح 23  ینعی 
رد نآ  زا  لبق  و  يزیربت ) دمص  طخهب  زیربت ، .، ) ق و 1330 ه . ق ،. و 1313 ه . یمق ) نیدباعلانیز  طخ  هب  ، ) ق لاس 1304 ه . و  یناروک ،)

موـحرم هذـمالت  زا  کیچـیه  بناـج  زا  تـسا  هدــش  رــشن  عـبط و  ررکم  وـهنکل ،»  » رد ق ،. و 1306 ه . یئبــــمب »  » رد ق ،. لاس 1318 ه .
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هیلک و  « 3 ، » دناهدوب تایح  دیق  رد  مّلسم  و  دنیآیم ، رامشهب  مهدراهچ  نرق  رد  هیماما  ياملع  رباکا  زا  نانآ ، زا  کیره  هک  رهاوجبحاص 
، هعیش ینید   57 ص : نایئاهب ، ياههزوح  ظاحل  زا  هک  هلأسم  نیا  رب  ياهیدر  ینباکنت ، دمحم  ازریم  باتک  زا  سپ  وا و  زا  سپ  مجارت  بتک 

دزنابز یتیـصخش  و  رادهدـهع ، ار  هعیـش  تماعز  تسایر و  هک  رهاوجبحاص  موحرم  هب  نتـسب  غورد  و  هدوب ، اراد  ار  تیمها  زئاح  تیاهن 
جاـح و  یتـشر ، مظاـک  دیـس  و  تسا ،!؟ هدـشن  ههبـش  عفر  و  هدـنام ، خـساپیب  روـطچ  اـًلوصا  و  هدـشن ، هظحـالم  دـناهدوب ، صاـخ  ماـع و 

، دناهتشاگن هیخیش  دیاقع  صوصخ  رد  باتک  هلاسر و  دودح 500  هک  ینامرک  نیدباعلانیز  جاح  ناخ و  دمحم  جاح  ناخمیرکدمحم و 
هتفگ هب  ضرعتم  اقآراکرس  ًاعبار : دناهدشن !؟ رهاوج  بحاص  موحرم  بناج  زا  دمحا  خیش  شیامزآ  هیضق  رد  صصقبحاص  لوق  ضرعتم 

لئاسم و لاحره  هب  هک  یتروص  رد  دوشیمن . هدرمـش  دمحا ، خیـش  ناگدننکریفکت  هلمج  زا  ار  رهاوج  بحاص  هک  ینباکنت  دـمحم  ازریم 
نیا هب  ضرعت  مدـع  و  تسا ، هدـش  رجنم  دـمحا  خیـش  ریفکت  هب  ناشلـضف  مامت  اب  هک  دوب  هتفرگ  رارق  رهاوجبحاـص  لـمأت  دروم  یثحاـبم 

رد ءاملعلاصصق ، باتک  بلاطم  تایلک  تحـص  هب  ناوتیم  ینباکنت ، دمحم  ازریم  لوق  فالخ  تابثا  مدع  و  اقآراکرـس ، بناج  زا  هلأسم 
. دش کیدزن  روکذم ، هلأسم  صوصخ 

هرکاذم عوضوم  یسررب  مود : ثحبم 

رد هکنآلاح  و  موحرم ، خیش  ناحتما  يارب  رهاوج  بحاص  هب  ندرک  لعج  ثیدح  تبسن  انامه  : » دسیونیم يدوردرس » نسح  خیشجاح  »
وت زا  دوش  فرطرب  ادابم  هک  ام  رب  دـنبم  غورد  نامعنلاابا  ای  : » دومرف نامعنلایبا  هب  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  یفاـک 

تسا يورم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  قودص  لاصخ  رد  و  درب ». نوریب  مالـسا  میرح  زا  ار  شبحاص  غورد  نیا  ینعی  مالـسا  تلم 
هَّللا تاولـص  همئا - رب  شلوسررب و  دنوادخ و  رب  نتـسب  غورد  دومرف : درمـش و  ار  اهنآ  زا  راهچ  دیاشگ و  ار  رادهزور  هزور  زیچ  جـنپ   » هک

رهاوجبحاص رگا  و  دنیامن ، تباث  موحرم  خیش  قح  رد  ار  ناشنخس  ات  دنرب  نوریب  مالـسا  زا  ار  رهاوجبحاص  دنهاوخیم  اهنآ  و  مهیلع -
دوخ هیرظن  اقآراکرس   58 ص : نایئاهب ، « 1 «. » هدومرف قیقحت  رهاوج  رد  شدوخ  هکنانچ  دشیم  لطاب  شاهزور  ثیدح  لعج  اب  دوب  هزور 

دـنراد و ار  ثیدـح  ّمش  هک  دـناهدوب  یعدـم  موـحرم  خیـش  : » دـنرادیم زاربا  نینچ  يدوردرـس  نسح  خیـش  جاـح  تاـنایب  رکذ  زا  سپ  ار 
حیحـص هک  درادن  ثیدح  دنـس  هب  یطبر  نآ  ینعم  تسا و  ثیدح  نتم  هب  طوبرم  بلطم  نیا  دـنهدیم و  زیمت  نآ  ریغ  زا  ار  ماما  شیامرف 

تـساوخیم هک  دنـس  نودب  تسا  یثیدح  نتم  دومن  لعج  نسحدمحم  خیـش  هک  هتـشون  صـصق  بحاص  هک  ار  هچنآ  فیعـض و  ای  دـشاب 
دینیبب امش  ماهدرک  ادیپ  یثیدح  : » تفگ درک و  لاؤس  مه  روطنیمه  هب  و  دسانشیمن . ای  ار  ماما  شیامرف  دسانشیم  خیـش  ایآ  دنک  ناحتما 

لعج شمـسا  هک  دوـب  ینیعم  باـتک  زا  يدنـسم  ثیدـح  درک  لـعج  هچنآ  رگا  و  تسیچ »؟ نآ  ینعم  اـیآ  هن و  اـی  تسا  ثیدـح  نآ  هـک 
دییاـمرفب تقد  هدومرف  فطل  : » تسا روطنیا  هب  تسین و  تراـبع  نیا  هب  هدازیقت »  » تیاور یلو  درکیمن . لاؤس  روـطنیا  هب  و  دوـشیمن ،

هک دهدب  ناحتما  تسیابیم  دوخ  ّمش  اب  خیش  هک  ار  يزیچ  هدوبن و  روطنیا  لاؤس  ترابع  ًاعطق  و  فیعـض »؟ ای  تسا  حیحـص  ثیدح  نیا 
تاور ثیح  زا  ثیداحا  يارب  هدراذگ  هک  تسا  یحالطصا  فیعـض  ای  حیحـص  دنـس  اریز  نآ ، دنـس  هن  تسا  هدوب  ثیدح  ینعم  دمهفیم 

ای تسا  حیحـص  ثیدـح  نیا  هک  درکن  لاؤس  نسح  دـمحم  خیـش  سپ  تسین . یّمـش  هب  جاـتحم  دـننکیم و  لاـجر  بتک  هب  عوـجر  نآ و 
دنراد مـالعا  ياـملع  هب  تبـسن  هک  نظءوس  لاـمک  زا  دوخ  مهـس  هب  مرتـحم  خّروم  دـنکیمن . لاؤس  عون  نیا  مه  هبلط  یندا  اریز  فیعض ؛

زا ناشروظنم  رگا  و  دوبن . ناشیا  لثم  هتـسیاش  هک  دناهدومن  مه  ربتعمریغ  باتک  هب  دامتعا  تسا و  هدـش  مه  يداوسیب  دناهتـشون و  روطنیا 
تسا نآ  فیعض  ثیدح  زا  ناشدارم  دناهدومرف و  عضو  یحالطـصا  دوخ  تسین و  لاجر  تیارد و  ياملع  حالطـصا  فیعـض ) ثیداحا  )

ار نازیم  نآ  دنـشاب و  هتـشاد  لوبق  یگمه  هک  دنهدب  تسد  دیاب  لوبق  مدع  يارب  ینازیم  دـبال  سپ  دـشابن ، ناشیا  لوبق  لباق  نآ  ینعم  هک 
لاوحا هظحالم  یکی  تسا  هار  ود  مینکیم  يوریپ  مه  ام  هک  تسا  هعیش  ياملع  نیب  حلطـصم  لومعم و  هچنآ  دناهدومرفن و  رکذ  اجنیا  رد 
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خیراوت شـساسا  هک  ثیداحا  تیوقت  اـی  فیعـضت  اـی  قیثوت  اـی  حیحـصت  رد  تسا  اـم  نییلوصا  باحـصا  مومع  کلـسم  هک  ناـمه  تاور 
یکمک دـنروآیم و  تسد  ثیدـح  مقـس  ای  تحـص  يارب  هک  تسا  ياهنیرق  تسا و  يرهاظ  هار  کی  نیا  تسا و  لاـجر  بتک  ناـبحاص 

هار هک  رگید  هار  اما  59 و  ص : نایئاهب ، دننکیم . ادیپ  ثیدح  مقس  ای  تحـص  هب  یّنظ  هار  نیا  زا  دوشیم و  ثّدحم  هیقف و  صخـش  يارب 
مقـس تحـص و  هب  نیقی  تسا  نکمم  هار  نیا  زا  تسا و  هعماـج  تنـس  ادـخ و  باـتک  نومـضم  اـب  ثیدـح  قیبـطت  تسا  یعقاو  یقیقح و 

یقیقح ینعمهب  هیـسدق  هوق  بحاص  هک  یـسک  رگم  تسین  مه  یهیقف  ره  راک  تسه و  مه  یلکـشم  رایـسب  هار  هچرگا  دوش و  ادیپ  ثیدح 
دـش هضرع  وا  رب  هک  یثیدح  هک  یتقو  ات  میرامـشیمن  هیقف  ار  امـش  زا  یکی  ام  هک  رابخا  رد  : » دندومرف هک  دسانـشب  ار  ماما  مالک  دـشاب و 

دشاب حیحص  تیارد  حالطصاهب  هاوخ  ثیداحا  همه  مهف  رد  دنتسه و  نآ  یعدم  ًامومع  هک  تسا  یتهاقف  ّمش  نامه  نیا  و  ار » نآ  دسانشب 
ای دشاب  هدـش  ماما  زا  رداص  هظفل  هب  مه  رهاظلایلع  هاوخ  دوشیم ، مولعم  ثیدـح  ینعم  تحـص  هار  نیا  زا  دور و  راکهب  دـیاب  فیعـض  ای 

تسا و حیحـص  تسا و  ماما  شیامرف  ًانیقی  نآ  ینعم  سپ  تسا . تنـس  باتک و  قفاوم  نیا  هک  دش  مولعم  یترابع  زا  رگا  اریز  دشاب ، هدشن 
دایز نم  رب  نایوگغورد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دمهفیم و  ار  یناعم  نیا  دشاب  هتـشاد  ار  دمحم  لآ  رابخا  مش  هک  یـسک  نآ 

مولعم دـشاب  قیبطت  عون  نیا  رب  رداق  یـسک  رگا  ماهتفگن و  نم  دـشابن  قباطم  رگا  و  ماهتفگ » نم  تسادـخ  باتک  اب  قباطم  هچره  دـندش و 
کی رگا  دراد و  تقیقح  یضعب  رد  تسا و  اعدا  فرص  یـضعب  رد  یهتنم  دنراد ، ار  يوعد  نیا  اهقف  همه  دراد و  ار  ثیدح  مش  هک  تسا 

. تسا یسک  نینچ  هیقف  هک  ماما  شیامرف  بسح  رب  دنـشاب  هدومرف  اًلثم  هک  تسا  تمـسق  نیمه  دشاب  لوقعم  هلوقنم  تیاکح  نآ  زا  يزیچ 
ینعم هتبلا  دـشاب  هتـشاد  تیعقاو  رگا  هدرک  لـعج  خیـش  ناـشیا ، لوـقهب  هک  مه  ار  يزیچ  نآ  ممهفیم و  ار  راـبخا  نحل  نم  دـناهدومرف  اـی 

هک دشاب  هدومرف  مه  موحرم  خیش  دشاب و  هدرک  ینعمهب  لقن  ار  يرابخا  ای  يربخ  هکنیا  لثم  هدوب  خیش  دوخ  زا  شظافلا  هک  هدوب  حیحص 
هیلع و هللا  یلـص  همئا  لوسر و  ادخ و  شیامرف  اب  نآ  ینعم  هک  تسا  يزیچ  نآ  مدرک  ضرع  هک  ینعم  نیا  هب  حیحـص  اریز  تسا ؛ حیحص 

هَّللاب ذایعلا  هک  درک  روصت  ناوتیمن  مالـسا  نیطاسا  مـالعا و  ياـملع  هراـبرد  نیا  زا  ریغ  هدوب و  قفاوم  مه  تراـبع  نآ  دـشاب و  قفاوم  هلآ 
هب روبع  رگا  ام  ناردارب  زا  ماوع  دنیامن و  ناحتما  ار  رگیدکی  دنزاسب و  دشاب  لوسر  ادخ و  شیامرف  فالخ  رب  هک  یترابع  دـننکب و  یلعج 

، نایئاهب « 1 -«. » هَّللاءاش نا  هَّللا  مهحلـصأ  دناهتـشاد - رگید  ضارغا  ناگدنـسیون  هک  تسادیپ  دننک و  رواب  دـیابن  دـنیامن  تارابع  لیبق  نیا 
دوجوم هدازیقت ، هتشون  ای  ءاملعلاصصق ،»  » نتم رد  عوضوم  نآ  هک  هتفرگ  رارق  یعوضوم  ساسارب  اقآراکرس ، بلاطم  هیلک  ًالّوا :  60 ص :

هک دهدب  ناحتما  تسیابیم  دوخ  ّمش  اب  خیـش ، موحرم  هک  ار  يزیچ  هدوبن و  روطنیا  لاؤس  ترابع  ًاعطق  : » دـسیونیم اقآراکرـس » . » تسین
موحرم زا  لوقنم  خیـش ، ناحتما  درومرد  ار  روکذم  هیـضق  اقآراکرـس ، رگا  هکیلاح  رد  نآ .» دنـس  هن  تسا  هدوب  ثیدـح  ینعم  دـمهفیم 

نینچ دقاف  اقآراکرس  یسررب  و  دریگ . رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  هلأسم  نانآ ، لوق  ساسارب  یتسیاب  دراد  لوبق  هدازیقت ، صصقبحاص و 
و هتخاـس ، ناونع  تسناوتیم  هتبلا  هدـش ، حرطم  يرگید  لوق  هرکاذـم ، نآ  رد  هک  هدروخرب  رگید  يذـخأم  هب  دوـخ  رگا  و  تسا . یگژیو 

صخشم ًاقیقد  ار  هرکاذم  لصا  رگید  رابکی  روظنم  نیا  يارب  تسین . صصق  بحاص  ياعدا  دروم  مه  نیا  هک  دوش . روکذم  لاوقا  ححصم 
خیش صـصقبحاص : تیاورهب  دشاب . رادروخرب  یقطنم  یـساسا  زا  اقآراکرـس ، تایرظن  فارطا  رد  ام  یـسررب  ات  میراگنیم  اًلیذ  هدرک و 

: یئاسحا دمحا  خیش  تسیچ »؟ نآ  ینعم  ایآ  و  هن . ای  تسا  ثیدح  نآ  هک  دینیبب  امـش  ماهدرک ، ادیپ  یثیدح  : » رهاوجبحاص نسح  دمحم 
، هدومرف فطل  : » رهاوجبحاص نسح  دمحم  خیش  هدازیقت : تیاور  هب  درک ». رایسب  تاهیجوت  ار  نآ  سپ  تسا . ماما  مالک  ثیدح و  نیا  »

حرط ظاحل  زا  تسا ». ربتعم  حیحـص و  اًلماک  ثیدح  نیا  : » یئاسحا دمحا  خیـش  فیعـض ».؟ ای  تسا  حیحـص  ثیدح  نیا  دـییامرفب ، تقد 
دییأت نآ  و  دنقفتم ، بلطم  کی  رد  لوقودره  خساپ ، ظاحل  زا  و  تسا . ثیدح  دنس  هلأسم  نآ  و  دنکرتشم ، رما  کی  رد  لوقودره ، لاؤس ،

، ثیدح دنـس  هن  تسا  هدوب  ثیدـح  مش  هب  طوبرم  هلأسم  دـنیوگیم  یکردـم  ذـخأم و  هچ  هب  اقآراکرـس  لاح  دـشابیم . ثیدـح  تحص 
ار ذغاک  رهاوجبحاص ،  61 ص : نایئاهب ، ارچ  تسا . هدوب  حیحص  اقآراکرس  معز  هب  رهاوجبحاص  لاؤس  باوج  رگا  ًایناث : تسین ! مولعم 

عقاورد دناهتشاگن ؟ خیـش  يواعد  ّدر  رد  ار  هعقاو  نیا  هدازیقت  صـصق و  بحاص  موحرم  ارچ  و  تسا ؟ هدومن  سلجم  كرت  هدرک و  هراپ 
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نیا دنـس  زا  لاؤس  تفرگیم . ربرد  مه  ار  لاـجر  ملع  مّلـسم  دوب و  هدـش  ماـما  زا  ملع  بسک  یعّدـم  دـمحا  خیـش  نوـچ  رهاوجبحاـص ،
و دنراد ، ثیدح  ّمش  هک  دـناهدوب  یعدـم  خیـش  هک  اقآراکرـس  نایب  نیا  و  دیـسرپیم . ثیدـح  ینعم  زا  ًاحیرـص  ّالاو  تسا ، هدرک  ثیدـح 

اریز تسین ؛ هلأسم  نیا  رد  هنارگشواک  لقع  قفاوم  دنس ، هن  تسا  ثیدح  نتم  هب  طوبرم  نیا  و  دنهدیم ، زیمت  نآ  ریغ  زا  ار  ماما  شیامرف 
هدوب ماما  مالک  تخانـش  ًاساسا  رهاوجبحاص  موحرم  يارب  مهم  هلأسم  ماما و  مالک  قفاوم  هن  دـشاب ، ماـما  مـالک  هک  تسا  يزیچ  ثیدـح 

نتم رد  لیصفت  هزور و  ندش  لطاب  نوماریپ  نسحخیـش ، اقآراکرـس و  بلاطم  هیقب  ًاثلاث : تسا .» ماما  مالک  : » تسا هتفگ  مه  خیـش  تسا و 
لوطم ار  مـالک  اـهنآ ، حرط  اـب  و  هدوـب ، هلأـسم  نتم  زا  جراـخ  فـلؤم  هدـیقع  هب  لاـجر و ...  ملع  هب  دورو  و  فیعـض ، حیحـص و  ثیدـح 

يراسناوخ رقاب  دمحم  ازریم  موحرم  زا  لقن  هب  یسردم  یلعدّمحم  ق ). یفوتم 1245 ه .  ) یناردنزام ياملعلافیرش  موحرم  - 2 مینکیمن .
: دـسیونیم بابحألاۀـیده »  » رد یمق  سابع  خیـش  جاـح  و  هعیدولانسحأ »  » رد يراـسناوخ  يدـهم  دـمحم  ازریم  و  تاـنجلاتاضور »  » رد

داتسا هک  لوصا  رد  صوصخلاب  لوقنم ، لوقعم و  عماج  هک  دشابیم  ترجه  مهدزیس  نرق  طساوا  نییلوصا  اهقف و  مظاعا  زا  املعلافیرش  »
. دناهدوبیم شسرد  هزوح  رضاح  رباکا  زا  رفن  رازه  رب  هدایز  دنیوگ  هک  يدحهب  هتشاد  یمظعم  سرد  سلجم  سدقم  رئاح  رد  دوب ، لوحف 

لیعامسا الم  یقلباج ، عیفش  دمحم  دیس  طباوضبحاص ، يدنبرد ، اقآ  الم  يراصنا ،» یـضترم  خیـش  ، » یناردنزام شورفراب  ياملعلادیعس 
«1 «. » دوب ضایربحاص »  » و دهاجم » دیس   » هذمالت زا  املعلافیرش  موحرم  دناهدوب . وا  هزوح  نیرـضاح  هذمالت و  زا  ناشیا  ریاظن  و  يدزی ،

موحرم تالاوحا  حرش  نمض  يراسناوخ   62 ص : نایئاهب ، رقابدمحم  ازریم  ق :). یفوتم 1261 ه .  ) لوصفبحاص نیسح  دمحم  خیـش  - 3
یقت دمحم  خیـش  موحرم  ردارب  لوصف  بحاص  نیـسح  دـمحم  خیـش  موحرم  دروم  رد  « 1 « » نیدشرتسملاۀیاده  » بحاص یقتدمحم  خـیش 

هَّللاهلعج هیبأ  همأ و  دالوأ  نم  هیجو  عراب  ربح  هیبن و  لماک  ونـص  هیقف و  لضاف  خأ  هیلإ  مّظعملاانخیـشل  ناک  دق  اذه و  دنکیم : هراشا  نینچ 
باتک بحاص  نیـسح  دـمحم  خیـشلاب  یّمـسملا  هرـصع  یف  دّـحوتملا  قّقدـملا  قّقحملا  لضافلا  وه  و  هیخأ ، نم  نوراه  ۀـلزنمب  هنم  یلاعت 

و قیمع ، رکف  ّلکل  اهلمـشأ  و  قیقدـتلا ، قیقحتلل و  اهعمجأ  هقفلا و  لوصأ  یف  بتک  ام  نسحأ  نم  اذـه  هبتک  و  لوصألاملع ، یف  لوصفلا » »
و نامزلا ، اذه  یف  ۀبلطلايدیأ  عیمج  هتلوادت  دق  و  نیناوقلا ، باتک  یلإ  ۀموصخلایف  ًارظن  اهحمطأ  و  نیفلاسلا ، تاهابتشا  كرادتل  اهزرحأ 

لیـصفتلایف ربکألاهیخأ  باـتک  غلبم  غلاـب  ـال  و  لـیلجلا ، ّنفلااذـه  لـئاسم  بعوتـسم  ریغ  ّهنأ  اـّلإ  نادـلبلا ، عیمج  یف  نسحلا  لوبقلا  هتلّبقت 
: ناوـنع تـحت  بدألاۀـناحیر »  » رد سردـم  یلعدـمحم  « 2 «. » نیناوقلاباـتک یلع  نـیمختلا  رهاـظ  یف  هتاـیبأ  ددــع  دزی  ــال  و  لییذــتلاو ،

هیقف هک  دـشابیم  ترجه  مهدزیـس  نرق  طـساوا  هیماـما  ياـملع  نیرحبتم  رباـکا و  زا  دـسیونیم ...« : لوصـألا » ملع  یف  لوصفلابحاـص  »
هقینا و تاـقیقحت  رد  وا  باـتک  نیا  دوب . قیمع  يرکف  بحاـص  لوصا و  عورف و  يواـح  لوـقنم ، لوـقعم و  عماـج  ققدـم  قـقحم  یلوـصا 

هیام نآ  قئاقد  تاـکن و  رب  نطفت  بلاـطم و  مهف  لوحف و  رباـکا و  هدافتـسا  لـحم  هدوب و  هیلوصا  بتک  لـمکا  عمجا و  هقیـشر ، تاقّقدـم 
دیاقع هب  لوصفبحاص  لاح  حرـش  لیذ  تانجلاتاضور  بحاـص  « 3  ...«. » دـشابیم يو  یملع  تاماقم  فرعم  نیرتهب  لـضافا و  راـختفا 

یلع عینـشتلا  نعطلاریثک و  مّظعملا  خیـشلا  اذه  ناک  و  : » دنـسیونیم دنیامرفیم و  هراشا  هیخیـش ، دـیاقع   63 ص : نایئاهب ، لاـبق  رد  ناـشیا 
یلع ةدسافلا  مهدئاقع  نع  يّربتلا  و  مهیلع ، نعّللاب  ًارهاجتم  ةراشإلا ، هیلإ  مّدقملا  یئاسحإلا  دـمحأ  خیـشلا  یلإ  نیبستنملا  ۀیخیـشلا  ۀـفئاط 

: باـتک زا  لـقن  هـب  یمیهاربا ، مساــقلاوبا  اقآراکرــس  « 1 «. » ینعملااذـه یف  رباـنم  ةراـیّزلاب  یفّرــشت  ماـیأ  تـیأر  دــق  و  داهــشألا ، سوؤر 
یلو تـسا . هدوـب  لوصفبحاـص » نیـسحدمحم  خیـش  ، » دـمحا خیــش  ناگدـننکریفکت  هـلمج  زا  هـک  دـنکیم  دـییأت  ءاملعلاصــصق »...  »
دوخ هک  ار  ءاملعلاصـصق  باـتک  دـنک ، جارختـسا  تاـنجلاتاضور  هصاـخ  مجارت ، بتک  زا  ار  ناـشیا  لـضف  هکنآ  ياـجهب  اـقآراکرس ،

زا  ) رگید و  : » دــسیونیم هداد و  رارق  دانتــسا  دروـم  تـسا » موـلعم  شلاـح  : » تـسا هـتفگ  شدروـم  رد  دــمحا ، خیــش  زا  عاـفد  رطاــخهب 
قالخا مراکم  رد  صصقبحاص  دوخ  هچنامه  هک  تسا  لوصفبحاص  نیسحدمحم  خیش  یناردنزام و  ياملعلافیرـش  ناگدننکریفکت )

ار یکی  نآ  کیچـیه  هکلب  دنتـسنادیمن  زیاـج  ار  رگیدـکی  رـستشپ  تعاـمج  زاـمن  یتح  هک  هدوب  ملاـع  ود  نیا  نیب  هک  ییاـهتباقر  و 
نمض ینباکنتدمحم ، ازریم  هکیلاح  رد  « 2  ...«. » تسا یفاک  اهنآ  یفرعم  رد  تسا  هتشون  صـصقبحاص  هچنآمه  تسنادیمن و  دهتجم 
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ار تیاور  لقن  رد  تحـص  تیاعر  اقآراکرـس  يدودـح  ات  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  هدرک  ناونع  ار  یبلاـطم  ءاـملعلا  فیرـش  تـالاححرش 
خیش نکیل  تشادن ، نیـسح  دمحم  خیـش  داهتجا  هب  داقتعا  ءاملعلافیرـش  هکنیا  رهاظ  : » دناهتـشون ینباکنت  موحرم  ًالّوا : اریز  دناهدومرفن .
یکی نآ  کیچیه  : » دناهدومرف هناعطاق  هک  تسا  اقآراکرـس  نایب  فالخ  نیا  و  « 3  ...« » هدوب عماج  لوصا و  نف  نابحاص  زا  نیـسحدمحم 

دجاسم و ینید و  ياههزوح  نایم  رد  هک  تعامج  زامن  رد  رگید  يدهتجم  هب  يدهتجم  ندرک  ءادـتقا  مدـع  ًایناث : تسنادیمن .» دـهتجم  ار 
نآ زا  عناـم  هجوچـیه  هب  هک  تـسا  يرگید  لـئاسم  دـیاقع و  لوـلعم   64 ص : ناـیئاهب ، دراد ، جاور  یعیـشریغ ، عماوج  رد  یتـح  نکاـما ،
دوخ هطیح  رد  ار  هلأسم  دـیاب  دوش !..  یفرعم  دـساف  نیـسح  دـمحم  خیـش  ای  ءاملعلافیرـش ، ياوتف  اـی  لـطاب ، لوصف  باـتک  هک  دوشیمن 

موحرم بابحألاۀـیده :» : » باتک هب  هجوتاـب  ق :). یفوتم 1285 ه .  ) يدـنبرد اقآ  الم  - 4 تشاد . زیهرپ  ساـیق  زا  و  دومن . لـیلحت  یبوخهب 
رد یــسردم  یلعدــمحم  ۀعیــشلانایعأ .»  » هنطلــسلا و داـمتعا  راـثآ » رثآـم و   » باـتک و  ۀــعیدولانسحأ » : » باـتک و  یمق ، ساــبع  خــیش 

رصاعم يو  رئاظن  يراصنا و  یـضترم  خیـش  اب  ققدم ، ققحم  یلاجر ، یلدج و  یلوصا ، هیقف  لیلج ، عبتتم  ملاع  : » دسیونیم بدألاۀناحیر » »
: تسا هتفگ  اقآالم  دیلابیم ، دوخ  مالکلارهاوج  باتک  هب  یسلجم  رد  رهاوجبحاص  یتقو  دوب ....  یناردنزام  ياملعلافیرش  هذمالت  زا  و 
زا تشاد . رایـسب  تافیلأت  يدـنبرد  اـقآالم  « 2 «. » تشاد تراـهم  زین  ریـسکا  مـلع  رد  تـسا ....  رایـسب  اـم  « 1  » نـئازخ رد  امـش  رهاوـج  زا 

« دعاوقلاسیماوق (، » لوصا رد  « ) ۀلدألانیوانع «، » ماکحألانئازخ «، » لوصألانئازخ (، » بالرطسارد  ) ۀعانـصلارهوج ای  ةرهوجلا » : » هلمجنآ
مکح هب  : » سردم رظن  راهظا  هتفگ و  هب  تسا ، هدش  همجرت  یسراپ  هب  یبرع  زا  هک  روکذم  باتک  دشابیم . ةداهـشلارارسا »  » و لاجر ) رد  )
يواح تسا  هتـشاد  هک  طرفم  تبحم  همهنآ  رثا  رد  انامه  هداد  شراگن  لتقم  عوضوم  رد  هک  یتافیلأت  رگید  هکلب  وا  باـتک  نیا  فاـصنا 

نآ رب  دامتعا  مدـع  ةداهـشلارارسا و  باتک  فعـض  رب  رئاد  یحرـش  ناجرم » ؤلؤل و   » باـتک رد  يرون  همـالع  و  تسا .» هدوب  نیمـس  ثغ و 
هدرک لقن  ار  یهاو  رابخا  زا  يرایسب  دوخ  لتقم )  ) هیلقن تافلؤم  رد  يدنبرد  : » هک تسا  روکذم  ۀعیشلانایعا » : » باتک رد  و  تسا . هتشاگن 

، دـنک هراشا  لاجر  لوصا و  هقف و  ياههنیمز  رد  ناشیا  رحبت  هب  هکنآیب  اقآراکرـس ، تسین .» يدـهاش  مه  لقن  زا  و  درادـن . رواب  لقع  هک 
رارـسا باتک  هک  سب  نیمه  يدـنبرد  اقآ  الم  تیـصخش  رد  : » تسا هتـشون  تسا  هدوب  خیـش  ریفکت  اـب  هطبار  رد  مهم  هتـشر  هس  ملـسم  هک 
بحاص ق ). یفوتم 1262 ه . « ) لوصألاطباوض  » بحاص ینیوزق  میهاربا  دیس  اقآ  - 5 تسا .»!...  طلغ  لوعجم و  تایاور  رسارس  وا  هداهشلا 

ریرقتلاو و لـضفلایف  هلثمرأ  مل  اـننامز ، ءالـضف  ةّزعأ  و  انرـصع ، ءاـملع  ۀـّلجأ  نم  وـه  دنـسیونیم : وا  هراـبرد  تاـضور   65 ص : ناـیئاهب ،
نم روربملا  هیبأ  عم  لقتنإ  لوقی . وأ  بتکی  امیف  ۀـناتملاو  لوصألا  لئاسمب  ۀـطاحإلا  و  قایـسلادماحم ، و  قالخألا ، مراـکم  و  ریبحتلاةدوج ،
أرق و  نیـسیمرق ، ۀسورحم  یلإ  لیلخ - یلوملا  ۀمجرت  یف  لیلجلا  هَّللاءاشنإ  ةراشإلا  اهدـماحم  ضعب  یلإ  یتالا  نیوزق - ۀنطلـسلاراد  لاحم 
یلإ جورعلا  یلع  ۀّیمـشاهلا  ۀّـمهلا  هتّدـح  ۀـّیولعلا و  ةریغلا  هـتکرح  نأ  یلإ  اـهب  ناـک  و  نیــسّردملانم ، اـهیف  ناـک  نـم  یلع  مولعلايداـبم 

هَّللااضر عّفـش  هابأ و  كانه  نم  عّدوف  نیدهتجملامالعأ ، جهانم  یف  جولولاو  نیدتبملا ، ماهوأ  جرادـم  نع  جورخلاو  نیدـلاو ، ملعلاجراعم 
ذخألا و  نیدهـشملا ، لضافأ  یلع  ذّملتتلا  یف  ذخأ  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  انالوم  ۀبرت  یلإ  رفاس  و  نیترجهلاۀـیناث ، رجاه  و  هاضرب ، یلاعت 

نیب عماجلا  لب  لوحفلا ، ءالبنلا  نییلوصألاسیئر  لوصألا  بتارم  یف  سدـقملا  رئاـحلاب  لاغتـشالا  هیلع  رثکأ  نّممف  نیبتجملا . دـجامألا  نم 
یّفوتملا نفدملا ، نکـسملا و  يرئاحلا  لصألا ، یناردـنزاملا  یلمألا  یلعنـسح  یلوملا  نب  دـمحم  نیدلافیرـش  انیلوم  لوقنملاو ؛ لوقعملا 

عامـسألاعرق و  هسیـسأت ، راثآ  عاقـصألاألم  يذـلا  وه  خیـشلا  اذـه  و  فلألادـعب . نیتأم  نیعبرأ و  ّتس و  ۀنـس  دودـح  یف  عقاولا  نوعاـطلاب 
و روهشم ، فّنصم ، هنم  جرخی  مل  و  تایّبللا ، رداوب  یلع  هلوصأ  یف  ًارـصتقم  و  تاّیهقفلاباوبأ ، یف  مّلـسم  ریغ  ناک  نإ  هسیردت و  تاوصأ 

رمأ غلبف  ۀلمجلاب  و  هدادعتسا . هتراهم و  مامت  یلع  قبطأ  ام  دعب  هداهتجا  هتهاقف و  ۀحاس  بیّرلا  يرتعا  نأ  یتح  روکذم ، ۀقاشّرلاب  وه  ّفلؤم 
هیلإ يوهت   66 ص : نایئاهب ، و  هتایح ، یف  سّردـی  ناک  ثیح  یلإ  مّظعملا  داتـسألا  اذـه  یلع  ریثکلا  غلاـبلا  ذـمّلتتلا  نم  هیلإ  راـشملا  اندـیس 
نب یسوم  خیشلا  رخفألا  هقفألا  هخیـش  نع  ًاصوصخ  فرـشألا و  فجنلا  ءاهقف  نم  دارأ  و  ءاش ، امک  هقفلا  ذخأ  و  هتافو ، لبق  بالطلا  ةدئفأ 
یلع سیردـتلاو  ۀـسایرلا  هیلإ  یهنأ  و  هناکم ، فیرـش  یف  هنامز  دـحاو  هلعج  نأ  یلع  هَّللدـمحلاف  نآلا  وه  و  ًاریثک . هیلع  ذـملتت  دـقف  رفعج 
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ال قیمع ، ّجف  ّلک  نم  ینامألا  قانعأ  ۀعینملا  ۀبتع  یلإ  يولی  و  قیحس ، دلب  ّلک  نم  لامآلا  لحاور  ۀّیلعلا  هتّدس  یلإ  ّدشی  ثیحب  هنأش  بسح 
و « 1 . » لابلاب رطاـخ  رطخ  لاـبقإلا و  علاـط  علط  اـم  ۀـعرتم ، هلـضف  ةرازغ  نم  عرـشلا  ضاـیح  و  ۀـعرمم ، هملع  ةراـضنب  لـضفلاضایر  تلاز 
و باـسنألاو » باـقلألاو  ینکلاـب  نـیفورعملا  رکذ  یف  باـبحألا  ۀـیده   » باـتک و  ۀعیــشلانایعا »  » باـتک زا  لـقن  هـب  سردــم  یلعدــمحم 

یمامت رد  هک  دشابیم  ترجه  مهدزیس  نرق  طساوا  هیماما  ياملع  رباکا  زا  : » دنسیونیم طباوض  بحاص  لاح  حرش  رد  ءاملعلاصصق ... » »
دوخ رصع  دیحو  هیلوصا  هیعورف و  لئاسم  هطاحا  رد  و  « 2  » قاط قالخا  مراکم  رد  ریظنیب و  ریرحت  ءاشنا و  ریرقت و  نسح  هیملع و  بتارم 

دجاما لضافا و  رگید  دهاجم و  دیس  شرسپ  ضایربحاص و  ءاطغلافشاک و  یـسوم  خیـش  ءاطغلافشاک و  یلع  خیـش  زا  ار  هقف  دوب .... 
خیـش يرمکهوک و  نیـسح  دیـس  ءاملعلا و  صـصق  بحاـص  . » دومن اصقتـسا  روهـشم  یناردـنزام  ياملعلافیرـش  زا  زین  ار  لوصا  دـناوخ .
هیرظن اقآراکرس  « 3 .« » دنـشابیم يو  هذمالت  زا  ناشیا  ریاظن  و  یناهفـصا » مالـسإلاۀجح  هَّللادسا  دیـس  یجاح  یناردنزام و  نیدـباعلانیز 

مه ناشیا  فرعم  نیرتهب  هک  تسا  جیاتن  طباوضبحاص و  ینیوزق  میهاربا  دیـس  !: » دـنرادیم زاربا  نینچ  طباوضبحاص  دروم  رد  ار  دوخ 
وا  67 ص : نایئاهب ، هفیخس  دیاقع  و  مییامنیمن . قاروا  دیوست  ام  تسا و  ناشیا  باتک  ود  نیمه  تفرعم  لامک و  بدا و  ملع و  بتارم  رد 

هکنیا رطاخهب  اقآراکرـس ، و  دناهدوتـس ، ار  وا  بتک  هیماما  رباکا  همه  هک  تسا  بیجع  « 1 ! » دمهفیم دـهاوخیم  سکره  باب ، ره  رد  ار 
، یسک ءاملع  رباکا  زا  هک  ماهدینشن  هدناوخن و  هکیلاح  رد  دنکیم . هئطخت  هرابکی  هب  ار  وا  هتشادن ، هنایم  خیش  اب  طباوضبحاص  موحرم 

باتک رد  يراسناوخ  رقابدـمحم  ازریم  هک  اجنآ  ات  دـنک . راکنا  ار  طـباوض  باـتک  نأـش  ییـالاو  ناـشیا و  ماـقم  یباـتک ، مجارت  بتک  زا  و 
نادنمشناد نیرتروهشم   » زا یهدراهچ » سردم  یضترم   » هتفگ هب  و  تسا ، هیخیـش  خیاشم  صاخ  مارتحا  دروم  یتح  هک  تانجلاتاضور » »

باتک ۀقئافلا  تافیلأتلاو  ۀقئارلا  تافینـصتلا  نم  هل  ّنإ  مث  دنکیم : دای  نینچ  داتـسا  دیـس  موحرم  باتک  زا  تسا » یمالـسا  ناهج  یناحور 
تاریرقت نم  هرثـکأ  نوـکب  لوـألایف  شقوـن  نا  و  لیلدـت . دوـجأ  یف  هقفلاماـکحأ  لـئالد  باـتک  لیـصفت و  لـمکأ  یلع  لوصـألاطباوض 

صقن دیدسلا و ال  قیقحتلا  وأ  دـیدجلا  فرـصتلانم  هیف  هب  ّصتخا  ام  ةردـنل  فینملا  هسلجم  باّلط  هطبـضی  ناک  ام  رئاسک  فیرـشلاهخیش 
یف هغرفأ  ام  رئاـسک  هنأـشب  ّدـتعی  وأ  أـبعی  نّمم  ًاـضیأ  سیل  و  هرمأ ، يداـبم  یف  باتکلااذـه  ّفلأ  اـّمنإ  هنأ  حـّضتا  اـم  دـعب  کـلذ  یف  هیلع 

قدص فرعی  لوصفلا  نم  اًلصف  نیسمخ  ۀئام و  یلع  ًاینتبم  لوصألا  یف  راکفألاجیاتنب  یمسملا  زجوملا  هباتک  علاط  نم  ّنأ  فیصرتلابلاق و 
نم هریغ  یلع  قئافلا  و  لوقنملا ، لوقعملا و  ۀـمزأ  کلام  لوصألاو و  هقفلا  ۀـکلم  سفن  ّهنأـک  لاـضفملا  هفّنـصم  باـنج  ّنأ  و  لاقملااذـه ،

ۀعجارملا نودب  بلقلا و  رهظ  نم  مالـسلا  امهیلع  نیّیرکـسعلاانیدّیس  ةرایز  یلإ  هترجه  مایأ  نم  لئالق  یف  هبتک  اّمنإ  ّهنأ  عم  لوحفلا ، ءالبنلا 
لیبقتل یفّقوت  دنع  هل ، هنیودت  دیعب  باتکلااذه  ةرایز  و  هتمدخب ، تفّرـشت  دـق  و  هلقنب . قثوی  نم  انل  یکح  امک  ّنفلا  ریطاسأ  نم  ٍءیـش  یلإ 
ۀخـسن نم  یّطخب  تخـستناف  نیـسمخ ، 68 و  ص : نایئاهب ، ثالث  ۀنـس  دودـح  یف  تایهابلا - تاولـصلا  اهیفّرـشم  یلع  تاـیلاعلا - تاـبتعل 

تصصتخإ دق  و  هلاضفإ ، سلجم  باّلط  یلع  نیلّفطتملا  نم  ًاضیأ  هلالج  ةرضحب  یلاّصتا  ناوأ  تنک  و  فیرـشلا . هّطخب  تناک  یتلا  لصألا 
«. ۀخـسنلا کلت  رهظ  یلع  یل  ةزاجإلاةروص  نم  فیرـشلا  هّطخب  بتک  ام  اهنم : ۀلیمج . ةرفاو  تاءانتعا  ۀلیلج و  تایانعب  نیبلا  کلذ  یف  هنم 

يالاو شزرا  نیبم  نآ  تیب  ره  هک  ار  يراعـشا  داتـسا ، موحرم  « 2 « » طباوض  » باتک تیمها  رد  رقابدـمحم  ازریم  موحرم  هک  اجنآ  اـت  « 1»
نع ۀـیافکلا  هیف  مهرـسأ  نم  مهرـصع  ۀفالـس  اذـه  راودألا  لضافأ  لامث  اذـه  راـبحألا  رتاـفد  لاـمج  اذـه  دنیارـسیم : تسا  روبزم  باـتک 

قحلاو راثآلا  لضاوفل  یفتقا  ثیح  قّدـصی  هیف  لضفلا  ّلک  لـیق : ّنإ  راـج  ملع  رهن  ةاـیحلا و  نیع  ّهنأـک  دیفتـسملا  دـیفولا  دـنع  رافـسألاانع 
رفظ يرتعی  يراطلا ال  دـیدجلاو  لئاوألا  ّبل  يوتحا  لـئاسملا و  یف  لـئاسّرلاقاف  رادـلا  جوربلا  کـلف  یف  مجنلاـک  هتاحفـص  یف  قیقحتلاو 

هادـهب يدـتهی  نم ال  دـیزی  يدـه و  اذـه  يرابخأ  ّطلخم  ّلکل  ًامغر  هنیح  نم  هعفن  قئالخلا  ّمع  راـسخ  ّدر  مصخلا  ّدرب  اـّلإ  هنتم  ۀـموصخلا 
مهراکفأ رادلایبقع  معنلف  قذف  کسم  هماتخ  هب و  موتخم  لضفلا  رارسألا  قئاقدل  هلاصوأ  یفو  یفاولا  هنایب  مالکلا  ریخ  رانلل  ًاحلاص  ًاسجر 

موحرم ماقم  زا  لیلجت  عون  نیا  يرابلاءازج  الول  مجعتسم  نم  راکفألاب  هنع  يزجی  فیکفأ  راکفألاجیاتن »  » باتکلا یتأف  ۀمیرک  ّلکب  تزاف 
دهاوخن هناضرغم  تسا ، هیماما  ناملاع  مجارت و  نابحاص  همه  یشهوژپ   69 ص : نایئاهب ، هویش  عقاو  رد  هک  وا ، راثآ  زا  فیصوت  و  داتـسا ،
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ار داتـسا  موحرم  راـثآ  دوبن ،! ناشرـصعمه  هیماـما  رباـکا  زا  کیچـیه  مولعم  ناـشیا  لاـمک  لـضف و  هبترم  دودـح  هک  اقآراکرـس  هک  دوـب 
هب بصعت  ياکتا  هب  ًافرص  هکلب  دشاب ، هیماما  بهذم  فراعم  رد  ناشیا  رحبت  زا  یشان  دیابن  ینخـس  نینچ  کشیب  دننک ؟ یقلت  فیخـس » »

دودـح زا  سپ  مهنآ  ياهیحور ، نینچ  دـناهدومرف . زاربا  راهظا و  تسا ، دـمحا  خیـش  داهتجا  بتارم  لضف و  قیرط  ریاغم  ملـسم  هک  هیخیش 
نمـض ینباکنت  دمحم  ازریم  هک  دشاب  ياهعقاو  هیخیـش و  هیحور  دیؤم  دناوتیم  یبوخهب  درذـگیم ، داتـسا  موحرم  تایح  زا  هک  نرق  کی 
یتشر مظاکدمحم  دیـس  نادیرم  زا  هک  بارعا  زا  یکی  يزور  هک  مدومن  هدهاشم  : » دناهدرک دای  نینچ  داتـسا ، موحرم  قالخا  مراکم  رکذ 

هب نابز  دش و  رضاح  بانج  نآ  سرد  عمجم  رد  برع  نآ  دوب . هقاشم  تدعابم و  ترفانم و  تیاهن  اهقف  هقبط  هیخیش و  نایم  دوب و  یخیش 
. تشاد توکس  دوب و  هدنکفا  ریزهبرس  داتـسا  دیـس  هک  دمآیم  شیپ  دوب و  شرمک  هب  يرجنخ  دوب و  هداشگ  شحف  هرتک و  یئاردهزره و 
بیدأت و ار  وا  رادم و  يراک  ار  وا  دومرف  داتـسا  دیـس  هک  هتفرگ  ار  نوعلم  نآ  نابیرگ  دمآ و  دیدرگ  علطم  هاگانهب  مادـخ  تاداس  زا  یکی 

مه نابز و  رد  مه  ار  نآ  یتشر  مظاک  دیـس  هک  هیخیـش ، باوبا  زا  تسا  یباب  نیا  تقیقح  رد  « 1  ...!«. » تسا نونجم  وا  هک  نکم  تساـیس 
زا سپ  بانج  نآ  دـندروآ . میهاربا  دیـس  اقآ  دزن  ار  نیریحتملالیلد »  » باتک یتقو  هچناـنچ  دوب . هدوشگ  دوخ  نیریحتملالـیلد  باـتک  رد 

مـسبت راوگرزب  نآ  تسا . موسوم  نیریحتملالیلد  هب  هک  دـندرک  ضرع  تسیچ ؟ باتک  نیا  مسا  : » دومرف نآ ، بلاـطم  زا  یتمـسق  ندـینش 
الم - 6 « 2  ...!«. » تسا مالعا  ياملع  متش  مانشد و  همه  نآ  بلاطم  هک  اریز  دنمان ، هیمتـش »  » هلاسر نیا  هک  دوب  نآ  بسانم  دومرف : دومن و 
نرق هیماـما  نیدـهتجم  اـهقف و  زا  رفعجـالم ، جاـح  : » دـسیونیم بدألاۀـناحیر »  » بحاـص ق :). یفوتم 1263 ه .  ) يداـبآرتسا رفعجدـمحم 

ص: نایئاهب ، هینید  روما  رد  هک  یطایتحا  عرو و  ترثک  رد  طاتحم ، یقتم و  رایـسب  هقیقد ، تاقیقحت  بحاص  هک  دشابیم  ترجه  مهدزیس 
رد اهلاس  تفریم . رامـشهب  ضایربحاص  هذـمالت  رباـکا  زا  وا  دنتـشادیم . بستنم  شـساوسو  هب  یهاـگ  دوب و  لثملابرـض  هتـشاد   70
ات تفر و  نارهت  هب  دیدرگ . هرـصاحم  اشاپ  دواد  فرط  زا  سدقا  ضرا  نآ  هک  یعقوم  ات  تسیزیم . مامت  مارتحا  تزع و  اب  یلعم  يالبرک 

رقابدـمحم دیـس  جاـح   » زا دـعب  هکنیا  اـب  یـسابرک » یجاـح   ...« » تشاد لاغتـشا  تواـضق  يوـتف و  تماـما و  سیردـت و  هب  لاـس  تـسیب 
نیا رب  هوالع  دومنیم . ذیفنت  ار  وا  ماکحا  هدرک و  قیدصت  ار  رفعج  الم  داهتجا  دومنیمن ، حیرصت  یـسک  داهتجا  هب  یتشر » مالـسالاۀجح 

رد يدابآرتسا  رفعج  دمحمالم  دنزرف  نسحدمحم » خیـش  « » 1  ...«. » هدوب زاـیتما  تیاـهن  رد  ریرحت  ریرقت و  رد  زاـتمم و  زین  هیبدا  موـلع  رد 
اب مه  فجن  البرک و  ياملع  مومع  دسیونیم ...« : دمحا  خیش  هرابرد  يدابآرتسا  رفعجدمحم  الم  هدیقع  نوماریپ  « 2 « » راثآلارهاظم  » باتک

هیقف و راید  نیا  ياـملع  تفگ  دـش  ربخ  ریفکت  يارجاـم  زا  هک  خیـش  و  دوب ، جـح  رفـس  رد  مردـپ  زور  نآ  رد  دـندش . قفاوم  خیـش  ریفکت 
مکح هچره  هرابنیا  رد  مردپ  هک  دش  یـضار  دنمهفیم ، نامیکح  اهنت  ار  شتاملک  دناهناگیب . تمکح  لوقعم و  مولع  زا  دنتـسه . یلوصا 

دزن ار  یسک  تسا ) دهاجمدمحم  دیس  روظنم   ) دیس تشگزاب . هکم  رفـس  زا  مردپ  تشذگ . ناتـساد  نیا  زا  یتدم  كدنا  دننک . لوبق  دنک 
هعلاطم و زا  سپ  مردپ  درک . لاسرا  رظن  راهظا  هعلاطم و  يارب  مه  ار  خیش  تافلؤم  زا  هلاسر  دنچ  و  تارایز » حرش   » باتک داتـسرف و  مردپ 

مکح هک  تسا  بجاو  هلظنح ، نبا  هلوبقم  مکح  هب  تسا . لیوأت  لباق  هباشتم و  هلاسر  باتک و  نیا  ياـهترابع  تفگ : اههتـشون  رد  تقد 
. تخادرپ وگتفگ  هب  خیـش  اب  هکنیا  زجهب  تسین  ياهراچ  ریفکت  هلأسم  رد  تموکح  مکح و  ندـش  راوتـسا  يارب  اما  درک . تعاطا  ار  دـیس 

لاوحا يایوج  درک و  تاقالم  مامح  رد  ار  خیـش  مردپ  يدنچ  زا  سپ  هن !؟ ای  تسه  ریفکت  راوازـس  خیـش  هک   71 ص : نایئاهب ، دید  هاگنآ 
مامح رد  ثحب  ياشامت  يارب  هدش  ربخ  مدرم  دیدرگ . داقتنا  ثحب و  دراو  مردپ  و  درک . نایب  ار  دوخ  يارآ  دیاقع و  خیش  دندش . رگیدکی 

ياملع ریاس  دهاجم و  دیس  همالع  هک  هنوگنامه  تخادرپ . دوخ  تادقتعم  ءارآ و  نایب  هب  دوخ  ياههتشون  رهاظ  قباطم  خیش  دندمآ . درگ 
ریاـس ـالبرک و  رد  ییهماـگنه  درک و  خیـش  ریفکت  هب  مکح  يداـبآرتسا  همـالع  هاـگنآ  دـندوب ، هدـیمهف  وا  ياههتـشون  زا  فـجن  ـالبرک و 

«، لئاسملاضایر بحاص  یلعدیس  اقآ   » دنزرف ق :). یفوتم 1260 ه .  ) ییابطابط يدهم  دیس  اقآ  موحرم  - 7 « 1 «. » دش زاغآ  ناریا  ياهرهش 
بحاص و  « 2 . » تسا يراصنا » یـضترم  خیـش   » موحرم داتـسا  يرجه و  مهدزیـس  نرق  طساوا  ياملع  رباـکا  زا  دهاجمدیـس ، رتهک  ردارب  و 

هیخیش اب  لوصف » بحاص  نیـسحدمحم  خیـش   » شراوگرزب ردارب  ياهتفلاخم  نیدشرتسملاۀیاده و  بحاص  لاح  حرـش  نمـض  تاضور 
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ساسا « 3 «. » ًاضیأ یئابطابطلا  يرئاحلایلع  دیس  ریمألا  نب  يدهملااندیس  ۀمیـش  هذه  تناک  امک  دنکیم ...« : هفاضا  میدش ، روآدای  اًلبق  هک 
هتشون نینچ  ینباکنت  دمحم  ازریم  دوب ، یتشر  مظاکدیس  اب  نآ  تسایر  نامز  نآ  رد  هک  ار  هیخیـش  اب  يدهم  دیـس  اقآ  تفلاخم  يارجام  و 

یلعدیـس اـقآ  فرـشاب  فـلخ  يدهمدیـس  اـقآ  ناـمز  نآ  رد  تفاـی . تاـفو  زین  خیـش  و  تفاـی ، راهتــشا  خیــش  ریفکت  ربـخ  نوـچ  : » تـسا
هدرک ریفکت  ثلاث  دیهـش  ار  خیـش  هک  دـندومن  نیا  تساوخرد  وا  زا  مدرم  سپ  تفگیمن . اوتف  هزبرج ، يوقت و  تدـش  زا  ضاـیربحاص 

يدابآرتسا و رفعجدمحم  الم  یجاح  ءاملعلافیرـش و   » داد و بیترت  یـسلجم  يدهم  دیـس  اقآ  تسیچ ؟ خیـش  نیعبات  اب  ام  فیلکت  نونکا 
رفک ریابع  نیا  رهاظ  هک  هتفرگ  ار  خیش  باتک  زا  دنچ  یعضاوم  دندومن و  هرظانم  مظاکدیـس  اب  ناشیا  دومن . راضحا  ار  مظاکدیـس » یجاح 

هکلب تسا  هدرکن   72 ص : نایئاهب ، هدارا  ار  ریابع  نیا  رهاوظ  خیـش  نکیل  تسا . رفک  ریابع  نیا  رهاوظ  هک  دومن  ناعذا  مظاـک  دیـس  تسا .
تاملک نآرق و  تایآ  رد  رگم  میتسین ،» لیوأت  رومأم  ام   » هک دـنتفگ  ناشیا  تسا . خیـش  دارم  لـیوأت  نآ  هک  تسا  یلیوأـت  ار  تاـملک  نیا 

دیـس هب  سپ  دراد . هار  وا  رد  یلیوأت  هلاحمال  دـنک  ملکت  يرفک  هملک  هب  هک  يرفاک  رهالا  راهطالآ و  ربمغیپ و  راـبخا  ناحبـس و  ترـضح 
روهمم دوخ  رهم  هب  ار  نآ  تسا و  رفک  ریابع  نیا  رهاظ  هک  تشون  مظاک  دیـس  تسا . رفک  ریابع  نیا  رهاظ  هک  سیونب  وت  هک  دنتفگ  مظاک 

يدابآرتسا رفعج  دمحمالم  یجاح  ءاملعلافیرش و  هک  لداع  ود  نیا  تداهش  هب  نکیل  تفگیمن  اوتف  هچرگا  يدهم  دیـس  اقآ  سپ  دومن .
سابل هب  دـنچ  ناگرگ  رـصع  نیا  رد  هک  دومن  هظعوم  ار  مدرم  هتفر و  دجـسم  هب  سپ  نآ  زا  و  دومن . وا  نیعبات  خیـش و  ریفکتهب  مکح  دوب 
ریفکت سپ  دنرفاک  ناشیا  دنتـسه و  وا  ناعباتم  یئاسحا و  دمحا  خیـش  ناشیا  و  دـناهتخاس . دـساک  دـساف و  ار  مدرم  نید  هدـمآرد و  شیم 

اب یفالتخا  ثیح  نیا  زا  دـییأت و  یلک  تروصهب  ار  ارجام  لصا  نیریحتملالیلد » : » باتک رد  یتشر » مظاک  دیـس  « » 1 «. » تفای عویش  ناشیا 
. تسا هتـشاد  دارم  ار  دمحا  خیـش  دوخ و  هئربت  نآ  زا  هک  هدمآرب  لصفم  یحرـش  حیـضوت و  ددص  رد  یلو  دـنرادن . صـصقبحاص  هتفگ 
«3 « » تسرهف  » باتک رد  اقآراکرس  و  « 2 « » نیبلاطلاۀیاده  » رد ناخمیرک  دمحم  جاح  موحرم  هدافتـسا  دروم  روکذم ، باتک  بلاطم  اهدعب 
تاهبش و عفر  هب  ممصم  یلیصفت  ياهحرش  اب  هتفرگ ، رارق  « 4 « » رامعتسا نارودزم  باتک  هب  یخساپ   » باتک رد  یمیهاربا  اضرلادبع  خیش  و 

اقآ - 8 دـناهدرک ! ار  دیـس  موحرم  بلاطم  رارکت  هداد ، ییاوتف  نینچ  یگداس  يور  زا  يدهمدیـس  اـقآ  هدرک و  هیقت »  » دیـس موحرم  هکنیا 
رد يراسناوخ  رقابدمحم  ازریم  « 5 «، » ۀعیرذلا  » باتک رد  ینارهط  گرزباقآخیش  ق :). یفوتم 1242 ه .  ) لهانمبحاص دهاجم  دمحم  دیس 
زا « 1 « » بدألاۀـناحیر  » رد سردـم  یلعدـمحم  و  ۀـیهبلاۀضورلا »  » رد یقلباج   73 ص : نایئاهب ، عیفـش  دیـس  جاـح  « 6 «، » تانجلاتاضور »

هیقف هک  دـشابیم  ترجه  مهدزیـس  نرق  طساوا  هیماما  ياملع  ریهاـشم  زا  دـناهدرک ...« : داـی  نینچ  یگرزب  هب  دهاجمدمحمدیـس »  » موحرم
لیمکت مولعلارحب  يدهم  دیـس  موحرم  دوخ  نزردپ  و  ضایر ) بحاص   ) دوخ مظعم  دلاو  زا  دوب . دهاز  دباع ، رهام ، بیدا ، رحبتم ، یلوصا 

فیلأت سیردـت و  هب  هدـیزگ و  تماقا  ناهفـصا  رد  و  دـمآ ، ناریا  هب  هدوب  شدـلوم  هک  البرک  زا  ردـپ  تایح  لاح  رد  دومن . هیملع  بتارم 
شمظعم دلاو  تافو  ربخ  هکنآ  ات  دومن ، فیلأت  اجنآ  رد  زین  ار  حیتافم »  » باتک و  دوب . یحاون  نآ  لضافا  هدافتـسا  عجرم  و  دـش . لوغـشم 

الم دـنزرف  نسح ،» دـمحم  موحرم   ...«. » دـیدرگ هیملع  فیاظو  ماجنا  لوغـشم  میقم و  نیمظاک  رد  و  دـش . قارع  مزاـع  هلـصافالب  دیـسر ،
قارع رد  ناشناوریپ  نایعیش و  دیلقت  عجرم  دهاجم  دمحم  دیـس  نامز  نآ  رد  : » دسیونیم راثآلارهاظم »  » باتک رد  يدابآرتسا ، رفعجدمحم 
دمحا خیش  رفک  هب  مکح  مه  دیس  و  دندرک . تیاکش  راوگرزب  داتسا  هب  خیش  تاملک  نانخـس و  زا  شنادرگاش  زا  یهورگ  دندوب . ناریا  و 

« تاضور بحاص  يراسناوخ  رقابدمحم  ازریم  موحرم  « » 2  ...« » دندش قفاوم  خیـش  ریفکت  اب  مه  فجن  البرک و  ياملع  مومع  درک . رداص 
، یلوصا هیقف  هک  دشابیم . يرجه  مهدراهچ  نرق  هیماما  ياملع  رباکا  زا  نیدـباعلانیز ،» ازریم   » جاح موحرم  دـنزرف  ق ). یفوتم 1313 ه . )
رب لـماک  یتـیزم  فلخ  فلـس و  ياـملع  لاوحا  مجارت  ثیدـح و  هقف و  رد  دوب . رظنلاقیقد  قـقحم  رحبتم ، عـبتتم  بیدا  یلاـجر ، ثدـحم 

یضعب و  طباوضبحاص » میهاربا  دیس   » و یناهفصا » مالسالاۀجح  رقابدمحم  دیـس   » و یناهـشهش » دمحم  دیـس   » هذمالت زا  تشاد . نارگید 
و تشاد . داهتجا  تیاور و  هزاـجا  رگید  ياـّلجا  زا  یـضعب  و  نیدـباعلانیز » ازریم  جاـح   » دوخ دـلاو  زا  ناـشیا و  زا  هدوب و  رگید  رباـکا  زا 
و یناهفصا »  74 ص : نایئاهب ، تعیرش  . » تسا هدوب  لضافا  هدافتسا  لحم  وا  سرد  هزوح  یهتنم و  ودب  ناهفـصا  رد  یبهذم  یملع  تسایر 
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ازریم تاـفیلأت  مها  « 1 . » دـناهدوب وا  هذـمالت  زا  تـقو  رباـکا  زا  رگید  یعمج  و  يدزی » مظاکدـمحم  دیـس   » و يراـسناوخ » بارتوـبا  دیـس  »
ریظنیب دوخ  عوضوم  رد  : » سردم یلعدمحم  هتفگ  هب  هک  دشابیم  تاداسلاو » ءاملعلالاوحأ  یف  تانجلاتاضور  : » يراسناوخ رقابدمحم 

باتک و  ینارهت .» گرزب  اقآ   » لوق تسا  نینچ  و  « 2 « » دشابیم بدالاۀـناحیر  باتک  عبانم  زا  هدوب و  مجارت  بتک  عفنا  عمجا و  طسبا و  و 
حرـش رد  قیقحت  عبانم  نیرتربتعم  زا  یکی  تانجلاتاضور »  » باتک هیخیـش ، ياملع  خـیاشم و  هاگرظن  زا  ۀعیـشلافیناصت .» یلإ  ۀـعیرذلا  »

زا یلو  دـناهدومرف . ءادا  یبوخهب  ار  بلطم  قح  تاضوربحاص ، موحرم  قحلا  هک  تسا . یئاسحا  دـمحا  خیـش  تالامک  لئاضف و  لاح و 
ینید و مهم  ثداوح  عیاقو و  هدنریگربرد  تسا ، هدش  فینـصت  تاضوربحاص ، موحرم  تایح  لوط  رد  عماج ، یباتک  نینچ  هک  ییاجنآ 

ياهیـسررب اهتفلاخم و  زورب  و  دمحا ، خیـش  لئاسر  بتک و  راشتنا  زا  سپ  ظاحل  نیدب  دـشابیم . زین  ناریا  قارع و  یعیـش  هعماج  يرکف 
هب هک  دوشیم  نآ  یضتقم  نامز  هک  یماگنه  تاضور  بحاص  موحرم  رـصع ، گرزب  ياملع  خیـش و  نادرگاش  نیب  تامـصاخم  و  قیقد ،

ماهوا لطاب ، ياهبرشم  ندمآ  دوجوهب  یگنوگچ  رد  يرکذ  زا  سپ  دزرو . تردابم  یسربلا » ظفاحلا  دمحم  نب  بجر  خیـش   » لاح حرش 
تـسا لیوأت  رب  ینتبم  ناشدـیاقع  ًافرـص  هک  ییاهبرـشم  نینچ  يورهلابند  ار  یـسرب  بجر  خیـش  برـشم  هیماما ، بهذـم  رد  تاـفارخ  و 
روبنطلا یفداز  برـشملا ، اذهل  ۀمئالملا  مهبولق  یف  برـشأ  بهذملا و  اذه  رثإ  یلع  ءاج  نم  ّلک  نوکی  نأ  ّمث  دسیونیم : هدرک و  دادملق 

، ۀعیشلا ءاهقف  نم  هیقف  یلع  ّدر  و  ارانش ، رهظأ  ًاراع و  قارأ  ًاعمس و  عمسأ  ًاعمج و  عمج  ًاعـضو و  عدبأ  ًاعقو و  عفر  ۀمـصع و  کته  ًۀمغن و 
ًاباحـصأ فّلخ  ًاباقن و  فشک  ًاباوبأ و  حتف  ًاباتک و  کلذ  یف  بتکف  لجرلااذـه  یلإ  ۀـبونلا  تهتنا  نأ  یلإ  ۀعیرـشلا ، دودـس  نم  ًاّدـسّده  و 

تلآ نیذلا  مهعابتأ  عابتأ  ّمث  ۀـّیفخملا ، ریراسألا   75 ص : نایئاهب ، یلع  عالّطإلا  مهمعزل  ۀیفـشکلاب ، کلذ  یف  هل  هدّلقملا  مهعابتأ  یّمـسف 
ۀّلجألا ءاهقفلا  نوبسنی  اوناک  نیذلا  مق  یف  نیقودصلا  نمز  ةالغ  نم  ریثکب  نوهمعأ  ۀقیقحلایف  مه  رخاوألا و  اذه  یف  مهیلإ  لیوأتلا  ۀلماعم 

هرکذ و مدقتملا  ییاسحإلا  نیدلانیز  نبا  دمحأ  خیشلایلإ  مهتبسنل  ۀیسرافلا - تاغّللا  نم  ۀّیرـس - تشپلا  ۀیخیـشلا و  ۀمـسب  ریـصقتلا ، یلإ 
ءاهقف نم  هتقیرط  یلع  نیرکنملا  فالخب  فیرشلا  رئاحلایف  ۀینیـسحلا  ۀسّدقملا  ةرـضحلا  فلخ  هموقب  ۀعامجلایّلـصی  وه  ناک  و  هتمجرت ،

رد اقآراکرــس »  » یلو « 1 «. » ۀّیرـسالابلاب کئلوأ  دـنع  نوّمـسی  اذـهل  و  مامإلاسأر ؛ لـبق  نم  اهنّولـصی  اوناـک  مّهنإـف  ۀـکرابملا  ۀـعقبلاکلت 
 ...« رامعتسا نارودزم  باتک  هب  یخـساپ   » باتک هحفص 10  رد  یمیهاربا  اضرلادبع  خیـش  و  تسرهف »  » باتک 229 و 263  تاحفص 217 ،

« هیرـستشپلا ۀیخیـشلا و  ۀمـسب   » تاضور بحاص  موحرم  ًالّوا : هک  یلاح  رد  دمحا . خیـش  هن  دننادیم ، خیـش  عابتا  هب  طوبرم  ار  ماهتا  نیا 
عابتا تیعبت  تسا  ةالغ  لها  زا  هیخیـش  هکنیا  تابثا  دراوم  زا  یکی  اریز  دریگیم ، ربرد  مه  ار  دمحا  خیـش  دیاقع  هیخیـش »  » و دـناوخیم .

ۀعامجلا یّلصی  دمحا ) خیش   ) وه ناک  و  : » دنکیم حیرصت  نآ  هب  تاضوربحاص  هک  تسا  دمحا  خیـش  زامن  ندناوخ  هوحن  هب  دمحاخیش 
اریز ۀکرابملا » ۀعقبلا  کلت  ءاهقف  نم  هتقیرط  یلع  نیرکنملا  فالخب  : » نیا و  فیرشلارئاحلا » یف  ۀینیسحلا  ۀسدقملا  ةرـضحلا  فلخ  هموقب 

رطاخهب ار  وا  عابتا  یـسرب و  بجر  خیـش  هیور  تاضوربحاص ، موحرم  ًایناث : مالـسلا .» هیلع  مامإلاسأر  لـبق  نم  اهنّولـصی  اوناـک  مّهنإـف  »
ار بجر  خیـش  هار  موادت  و  تسا . هدرک  یقلت  بجر  خیـش  عابتا  عابتا  لیوأت ، ظاحلهب  ار  هیخیـش  هدناوخ و  مالـسا  فالخ  ًادـیدش  لیوأت ،
، ياهتفگ نینچ  نوـهمعأ .» ۀـقیقحلایف  مه  : » و دنتـسه .» لـیوأت  هلطعم  تلآ  : » تقیقحرد هک  دـنادیم . هیرـس  تشپ  هیخیـش و  رد  ًاـحیرص 
دمحا و خیـش  موحرم  هرابرد  يراسناوخ  رقابدمحم   76 ص : نایئاهب ، ازریم  موحرم  ياوتف  تقیقحرد  یهدراهچ ، سردـم  یـضترم  لوقهب 
، لاور نیدـب  ساـسا و  نـیا  رب  « 1 . » تـسا هداد  رارق  تـالغ  فـیدر  رد  و  هتخاـس ، ادـج  نایعیـش  ریاـس  هـگرج  زا  ار  وا  هـک  تـسا  هـیخیش 

نیا زا  لاح  رههب  دیـشک و  هنابز  تافالتخا  شنکاو  تسویپ ، عوقوهب  یتاعزانم  ییاـهتفلاخم و  يدراوم  رد  و  رظن ، نسح  هب  ییاـهریفکت 
ياملع فالتخا  دراوم  رد  ار  لیدعت  تیاهن  رگا  و  دوبن . هیخیـش  لاح  قفاوم  تیاغ  رد  و  ملـسم ، هک  دومن  لصاح  یتیفیک  عاضوا  اههنیمز ،

هَّللادبعخیش  » هتفگ هب  لاحرههب و  میرگنب ، دهاز  دباع و  نآ  یناگدنز  ثداوح  هب  حماست  لهاست و  اب  میرادب و  يراج  دمحا  خیش  اب  هیماما 
بلاغ منکیم  هفاضا  نم  و   ) قارع ياهقف  یمامت  تسا  نکمم  ایآ  هکنآ  یکی  : » دـنکیم لاؤس  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسه  زیچ  ود  همعن »

، قارع ياهقف  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب و  هتـشادن  یلوقعم  ببـس  راـک  نیا  دـنوش و  دـنلب  یئاـسحا  دـمحا  خیـش  دـض  رب  ناریا ) ياـملع 
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یتح نیا  دوجو  اب  دـنک . رارف  قارع  زا  راچان  هک  ییاج  ات  دـننک ، ییوگدـب  یئاـسحا  زا  دنـسیونب و  هماـن  قارع  ياهرهـش  همه  هب  تهجیب 
هلمج و  دـندرکیم . يوریپ  وا  يارآ  زا  هیخیـش  ماـنهب  یهورگ  هکنیا  مود  دـشابن ؟ تسرد  دـناهداد  تبـسن  وا  هب  هـک  ار  هـچنآ  زا  یتمـسق 

»؟ دنکیمن تلالد  وا  هب  بوسنم  دیاقع  زا  یخرب  باستنا  تحص  رب  بلطم  نیمه  ایآ  دنراد . زین  نونکامه  ات  هتشاد و  یـصوصخم  ياهرظن 
هب ار  تاـیالو  عـیمج  : » هعیـش ياـملع  صوـصخ  نیا  رد  هک  دراد  ناـعذا  فارتـعا و  هلأـسم  نیا  هـب  ًاحیرـص  ناـخ ، میرکدـمحم  جاـح  « 2»

: باـتک رد  یتـشر  مظاـک  دیـس  اـیآ  هک  منادیمن  دـعاسمان ، سب  یتـیعقوم  نینچ  رد  همه و  نـیا  اـب  « 3 « » دـندوب هدرک  رپ  دوخ  تالـسارم 
رـصع رد  هعیـش  عیمج  سپ  !: » هتفگ هک  تسا  لهاجت  ای  تلفغ  ماقم  رد  نیبلاطلاۀیاده »  » رد ناخ » میرکدـمحم  جاح   » و نیریحتملالیلد ،» »

عامتجا : » یتشر مظاـک  دیـس  هتفگ  هب  هجیتنرد  و  « 4 « »؟ رتيوق نیا  زا  عاـمجا  مادـک  دـندوب و  راوگرزب  نآ  تقیقح  هب  قفتم  راوـگرزب  نآ 
رّهطم و هک  ادـخ  تجح  لوق  زا  فشاک  هک  یعامجا  اـهنآ و  سیئر  لوق  رب  تسا  لـیلد  ناـشیا  تفلاـخم   77 ص : نایئاهب ، مدـع  ءاملع و 
زا ار  ناشیا  دـیامن و  تفلاخم  هّقحم  هقرف  ياملع  عامجا  هب  هک  سکنآ  لاوحا  رب  ياو  سپ  تسین . نیا  ریغ  هَّللاهّبحی  ام ال  لـک  زا  تساربم 

رباکا همه  رب  نالطب  طخ  دـمحا ، خیـش  رطاخهب  هداهن ، رتارف  نیا  زا  ار  اپ  ناـخ ، میرکدـمحم  جاـح  و  « 1 «. » دـیآ عنام  هقح  هقیرط  كولس 
مکح ندرمش  فیفخ  ناشیا  مکح  ندرمش  فیفخ  و  تسا ، هدوب  قحرب  خیش  قباس ، ياملع  مکحهب  : » هک هدیشک  یخیشریغ  هیماما  ياملع 
مظاک دیس  ات  دمحا  خیش  زا  هک  تسا  روآبجعت  ًالّوا : « 2 «! » دوشیم يراج  وا  رب  كرش  دح  و  تسادخ . يوربور  ناشیوربور  و  تسادخ .

ياهشوت لوقعم  تمکح و  زا  و  دنتـسه . یلوـصا  هیقف  ًاـبلاغ  هیماـما ، ياـملع  هک  ماهدینـش  هدـناوخ و  ًارارک  ناـنآ ، زا  سپ  خـیاشم  رگید  و 
هک عامجا ،»  » هلأسم زا  عیشت ، ملاع  دیلقت  ملسم  عجارم  مهدراهچ و  مهدزیس و  نرق  یلوصا  ياهقف  نیرتگرزب  هک  متـسنادیمن  دناهتفرگنرب .

میرکدمحم جاح  معز  هب  رطاخنیدـب و  و  دـناهدوب . ربخیب  تسا ، لوصا  ملع  هیلّوا  يدابم  زا  ماکحا و  طابنتـسا  جارختـسا و  هعبرا  هلدا  زا 
داهتجا هب  تداهـش  تسین و  مکح  یلو  دراد  تیجح  يوتف  هک  دناهتـشادن  هجوت  هیخیـش  ینید  ناربهر  ردـقنیا  دـشابیم و  كرـشم  ناخ ،

دیـس موحرم  دـمحا و  خیـش  صخـش  دوخ  یتح  تقو و  ياملع  رباکا  مامت  رگم  دـشابیمن . ناـشیا  ياوتف )  ) تیجح هب  مکح  دـمحا  خـیش 
هزاجا دـندرکن و  ءاضما  ار  رهاوج  بحاص  موحرم  لامک  لضف و  و ...  یلماع ، داوج  دیـس  اقآ  و  ءاـطغلافشاک ، ریبکلاخیـش  و  مولعلارحب ،

ثیح زا  لوصفبحاص و ...  يدهم و  دیـس  اقآ  و  رفعجدمحم ، الم  میهاربا و  دیـس  اقآ  موحرم  ناسنیمه ، هب  و  دـندادن ؟ تیارد  تیاور و 
نینچ دوشیم  روطچ  دندوبن ؟ دوخ  رصع  ملسم  رفعجخیش ، یلعدیس و  اقآ  مولعلارحب و  موحرم  زا  هصاخ  تازاجا ، بسک  داهتجا و  هجرد 

78 ص : نایئاهب ، هیخیـش  تارـضح  در  ضارتعا و  نعط و  دروم  دندش ، دـمحا  خیـش  ریفکت  هابتـشا  بکترم  نوچ  هیخیـش ، معز  هب  ییاملع 
مکح و  دوشیم ، یقلت  هیماما  ياملع  عامجا  فالخ  ییاملع ، نانچ  بناـج  زا  مهنآ  دـمحا ، خیـش  تاهابتـشا  هب  ضارتعا  یلو  دـنوشیم .

، خیـش راثآ  رد  قیقد  یـسررب  هک  تسا  تیمها  لاـمک  زئاـح  هلأـسم  نیا  هب  هجوت  ًاـیناث : دـننکیم ؟ ـالب  رپس  ار  خیـش  تازاـجا  و  كرـشم ؟
مهد رد  ةرایزلاحرـش » : » تسا هدـش  تباتک  ق ،. لاس 1230 ه . زا  سپ  دـمحا ، خیـش  فالتخا  دروم  راثآ  مها  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخهب 

لوالاعیبر مکی  تسیب و  رد  تعجر » تمـصع و  .، » ق رفص 1234 ه . متفه  تسیب و  رد  اردصالم » رعاشم  حرـش  .، » ق لوالاعیبر 1230 ه .
بناج زا  خیش  موحرم  ریفکت  هعقاو  نیلّوا  خیرات  نینچمه  ق . لوالاعیبر 1236 ه . متفه  تسیب و  رد  اردصالم » هیشرع  حرش  .، » ق 1231 ه .

لاس نیا  زا  سپ  و  تسا . ق . ینعی 1237 ه . ازریم ،» یلعدمحم  هدازهاش   » گرم لاس  زا  دعب  هب  طوبرم  نیوزق ، رد  یناغرب  یقتدـمحم  الم 
خیش موحرم  و  ق ،. رد 1231 ه . ضایربحاص  یلع  دیس  اقآ  موحرم  هکیلاح  رد  تسا . هتفای  رـشن  قارع  ناریا و  رد  خیـش  راثآ  هک  تسا 
رظن هکنیا  هب  هجوتاب  دناهتـشذگرد . ق ،. لاس 1212 ه . رد  مولعلارحب  يدـهم  دیـس  موحرم  و  ق ،. لاس 1227 ه . رد  ءاـطغلافشاک  رفعج 

ياهدیجمت هک  دوب  دهاوخن  یلوصا  یقطنم و  هجوچـیه  هب  تسا ، هدوب  خیـش  هزاجا  خـیاشم  توف  زا  سپ  خیـش ، ریفکت  هعقاو  و  مهم ، راثآ 
ای و  يراج ، نآ  زا  سپ  ییاهلاس  رب  ار  تقو  ياملع  رباکا  هیرظن  مالعا  و  ریفکت ، مکح  رودص  زا  لبق  راثآ و  لماک  رـشن  زا  لبق  هب  طوبرم 
رد ییاسحا  دمحا  خیش  ًاثلاث : دومن . یعاضوا  رصع و  ره  رد  خیش  راکفا  راتفر و  هوحن  هب  يداریا  ره  رب  یشوپهدرپ  يارب  یکـسمتسم  ار  نآ 

« ملکلاعماوج  » هعومجم رد  و  دـناهدومرف ، موقرم  باون ،» رقاب  ازریم   » شهاوخ هب  هک  یناشاک » ضیف  نسحم  الم  هّیلمع  هلاسر  حرـش   » هلاسر
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« یناساقلاءیــسملا  » ار یناـشاک  ضیف  موـحرم  شتاـملک  زا  یــضعب  رد  و  دـنکیم . در  ار  یناـشاک  ضیف  موـحرم  دـیاقع  تـسا ، جردـنم 
«: اردصالم  » لوق هدرک ، حرش  يدهشمالم  دنوخآ  شهاوخهب  هک  « 1 « » اردصالم رعاشم  حرش   » هلاسر رد  و  دنکیم ، شریفکت  دناوخیم و 

خیـش هذمالت  زا  اردصالم  هکیلاح  رد  دنادیم و ....  رفاک  ار  وا  دومرف و  لاطبا  ار  ءایـشألا » لک  ۀـطاسبب   80 ص : نایئاهب ، ۀقیقحلا  طیسب  »
. دوب نید  لها  مّلسم  دوخ و  دیتاسا  زا  رتالاب  شماقم  اهدعب  یکسردنفریم و  دامادریم و  ییاهب ،

تیعقوم لزلزت  فلا : / 3

میظعلادبع هاش  رد  نارهت ، مزاع  سدقم ، دهشم  ترایز  روظنمهب  و  دیدن ، ندنام  بسانم  ار  نیوزق  ریفکت ، يوهایه  زا  سپ  خیش ، لاحرههب 
اب دروآ ، يور  رفـس  نیا  رد  دـمحا  خیـش  رب  هک  یبئاصم  و  دهـشم ، ات  ير  زا  ار ، مدرم  زیگنافسا  عاـضوا  هَّللادـبع » خیـش  . » دـیزگ تماـقا 

لها یمامت  و  دومرف . لزنم  میظعلادـبع  هاش  رد  خیـش ) : » ) دـسیونیم هدرک و  دای  نینچ  لاح  فرعم  لاـح  نیع  رد  یلو  لـمجم ، یتـالمج 
رد درب . فیرـشت  دورهاش  هب  اجنآ  زا  دـیدرگ و  سوط  هناور  هدومرف  تکرح  زور  راهچ  زا  سپ  دـندوب . لابج  رد  قرفتم  ابو  تلعهب  دـالب 

تافو زین  راوگرزب  نآ  تاجوز  زا  یکی  و  دومن . كاله  ار  راوگرزب  نآ  عابتا  راوز و  زا  یعمج  دمآ و  دـیدپ  ناشیا  هلفاق  رد  ابو  تقو  نیا 
تبرت ياـمرف  فیرـشت  هدومرف و  فـقوت  زور  ود  تسیب و  دوـب . تدـشهب  اـبو  دنتـشگ  سدـقا   81 ص : ناـیئاهب ، ضرا  دراو  نوـچ  تفاـی .

زا يرادقم  دروآ ، لمعهب  خیـش  زا  ناخقاحـسا ) رـسپ   ) ناخدمحم اجنآ  تقو  مکاح  هک  یلابقتـسا  اب  تبرت  رد  دمحا  خیـش  « 1 «. » تشگ
اب دوب . یسبط  ناخنیسحریم  رسپ  ناخیقنیلع  اجنآ  مکاح  تشگ . سبط  يامرففیرشت  اجنآ  زا  : » تفای لیلقت  هار  بئاصم  تالکشم و 

. دناسر روهظ  هب  تقاطقوف  يرازگتمدخ  تقایل و  اب  يرادنامهم  دومن . نییعت  دورو  تهج  دنچ  یلزانم  هدومن  لابقتـسا  دـلب  لها  یمامت 
ار مان  یلعدارم »  » شیوخ مع  رـسپ  ناخیقنیلع  اذـهعم  تسا  راوشد  روبع  هتفرگ و  چولب  ار  هار  هک  دـش  روکذـم  دومرف  چوک  هدارا  نوچ 
. دومن هارمه  هدابعلاراد  دورو  ات  هدایپ  رفن  تسیود  هراوس و  رفن  دصکی  مامـضنا  هب  دوب  فورعم  توطـس  رد  فوصوم و  تعاجـش  هب  هک 

تالکشم اب  دزی ، رد  دوخ  ههامهس  تماقا  تدم  رد  خیـش  « 2 «. » دومرف فقوت  هام  هس  هدومن ، لماک  لابقتـسا  دزی  لها  یمامت  دورو  ماگنه 
هتفگ هب  دـشن . لومعم  دـندرکیم ، تیاـعر  وا  هب  تبـسن  دزی  ناـگرزب  مدرم و  هک  ار  تلزنم  مارتحا و  نآ  رگید  دـیدرگ و  ورهبور  یناوارف 

یهاتوک ناشیا  يرازگتمدـخ  رد  هتـسنادن ، ار  راوگرزب  نآ  ردـق  ناـشیا  ناـگرزب  هدروخ  هدروخ  نوچ  : » یناـمرک ناخمیرکدـمحم  جاـح 
لدبم زورهبزور  ناشیا  تاکرب  عیمج  دندش  امرففیرـشت  دزی  زا  راوگرزب  نآ  هک  یتقو  زا  دننک ، رظن  تربع  هب  دزی  لها  رگا  و  دندرک .... 

رد قافن  دندراذگ و  ضارقنا  هب  ور  ناشیا  ياملع  تشگ و  ناریو  ناشیا  نهک  نادناخ  و  دش . ناوارف  ناشیا  رب  يدعت  ملظ و  دش و  تلذ  هب 
هدیشک و تسا  دوهشم  هک  اجنیا  هب  ناشرما  زورما  هکنآ  ات  دش  لزان  ناشیا  رب  هرثاکتم  يایالب  هرتاوتم و  ضارما  دمآ و  دیدپ  ناشیا  نایم 

ناشیا زا  ندنام  ياعدتـسا  رد  ماع  قافتا  ناشیا  و  دندرب . فیرـشت  نارگلد  ناشیا  رباکا  زا  یـضعب  زا  بانج  نآ  هکنآ  رگم  دندشن  نینچ 
نأش روخ  رد  مارتحا  تیاعر  مدـع  و  دزی ، مدرم  ینابرهمان  زا  یعـضو  نینچ   82 ص : نایئاهب ، « 3  ...«. » دنتـسنادن ار  ناشیا  ردق  و  دندرکن .

رد راید ، نآ  ینید  مولع  هزوح  رد  سیردـت  میلعت و  ناکم و  نآ  رد  تماقا  دزی و  هب  یلبق  ياهرفـس  رد  هکیلاح  رد  تسیچ !؟ هناشن  خـیش 
امرففیرـشت دزی  هدابعلاراد  هب  لوا  : » تسا هدرک  حیرـصت  نینچ  نآ ، هب  ناخمیرکدـمحم  جاـح  یتح  تسا و  هدوب  مارکا  مارتحا و  تیاـهن 

تداعس نامز  نآ  رد  دندومرف . مهیلع - هَّللاتاولـص  نالـسرم - دیـس  لآ  لئاضف  راونا  زا  ناوضر  هضور  کشر  ار  هبیط  هدلب  نیا  و  دندش .
لوسر مولع و  ییحم  موب و  زرم و  نآ  مانا  هفاک  عجرم  لصاو  دهتجم  لماک و  لضاف  بانج  نیئآ  دلخ  دـلب  نآ  رد  نیدوجوم  ياملع  ناینب 

لماک لضاف و  ملاع  و  هحور - هَّللاسدـق  ییادـقع - لیعامـسا  الم  لیبن  لـیلج  باـنج  دودـح  تاریزعت و  يرجم  موکح و  رماوا و  ذـفنم  و 
لـضاف و  هّرـس - هَّللاسّدـق  یلعبجر - جاح  یلو  يالوم  قیقدـت  قیقحت و  مامز  کلام  لوصا  عورف و  هب  ملاع  لوقنم  لوقعم و  عماج  لـصاو 
بحاص لیبن  دنـس  لیلج و  دیـس  و  هسفن - هَّللاسدق  اضریلع - ازریم  الوملا  بیرالا  بیدالا  بسح ، بسن و  بحاص  ققحم  لماک  ققدم و 

نیققدـملاةودق نیققحملارخف و  لضاف  لماک  لماع  ملاع  باـنج  و  هسفن - هَّللاسدـق  نامیلـس - ازریم  هدیدنـسپ  قـالخا  هدـیمح و  تاـفص 
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یناسارخ و اضریلع  الم  دنوخآ  ماهف  مالع  لماک  لضاف  بانج  نیـسحدمحم و  الم  دنوخآ  بیرألابیدألا  ریرحنلا ، ربحلا  لوقعملاعماج ،
- یلعدـمحم ازریم  يرولاالوملا  لماک  لصاو  لضاف  ملاع  بانجو  یچراز  ربکایلع  الم  دـنوخآ  ریرحن  ملاع  ماهف  مـالع  باطتـسم  باـنج 
رـضاح و دـناّیح و  اهنآ  زا  یعمج  دـناهدوب و  داهتجالا  بیرق  کی  ره  هک  هینید  مولع  بالط  ریاس  و  دـناّیح . زورما  هک  یلاعت - هَّللاهملس 

تیاهن هدومن و  ار  ناشیا  نأش  تلالج  لضف و  ملع و  قیدصت  یگمه  دناهتشگ . لصاو  يدزیا  تمحر  هب  دناهدش و  یفوتم  اهنآ  زا  یـضعب 
دـندومرفیم و هدافتـسا  ناشیا  زا  دـندشیم و  رـضاح  ناشیا  سرد  سلجم  هب  دـناهدروآیم و  لمع  هب  دـیجمت  میظعت و  نیکمت و  زازعا و 
ار ناشیا  دوبن و  فالخ  تردـق  ار  يدـحا  بانج  نآ  لمع  ملع و  رد  دومنیمن و  ار  ناشیا  لاـمک  ملع و  لـالج و  لـضف و  راـکنا  يدـحا 
اوشیپ و ار  ناشیا  دـندوب  رـضاح  همه  هک  يزئانج  تاعامج و  ریاس  دایعا و  هعمجزامن و  لاثما  رد  دنتـشادیم و  مدـقم  باـب  ره  رد  دوخرب 
ص: نایئاهب ، لوق  دشیم  هبتـشم  اهنآ  رب  يرما  رگا  دوب و  مکح  راوگرزب  نآ  دـندشیم  يرما  رد  فلتخم  رگا  دـنتخاسیم . دوخ  يادـتقم 

اهدعب تسا و  هتشادن  دزی  هب  صاصتخا  اهینیبدب ، اهتفلاخم و  زورب  تامارتحا و  لیلقت  و  طیارش ، عضو و  نیا  « 1  ...«. » مکحم ناشیا   83
خیـش لابق  رد  یتلاح  نینچ  راچد  دزی ، نیوزق و  مدرم  اـملع و  لاـبندهب  ناهفـصا و ...  ناـسارخ و  قارع ، تاـیلاع  تاـبتع  رد  مدرم  اـملع و 
نینچ يراسناوخ  يدهمدمحم  دیـس  موحرم  هک  تسا  یلمجم  نایب  نامه  نآ  دومن و  روصت  نآ  رب  ناوتیمن  لیلد  کی  زا  شیب  هک  دندش 

ره روهـشم  وا  ردق  تلالج ، دادس و  عرو و  تیاهن  رد  کلـسم و  داهتجا  لها  کلـس  رد  لاح  تیادـب  رد  یئاسحا  خیـش  : » تسا هدرک  دای 
نسح زا  دش و  حوتفم  خیبوت  نعط و  باب  هدوب  هک  یناونع  ره  هب  فوشکم و  يو  کلـسم  رـشتنم و  وا  تافیلأت  هکنآ  ات  تسا ...  هدوب  راید 
گرم نیوزق و  رد  تماـقا  زا  سپ  دـمحا ، خیـش  هک  صوصخ  نیا  رد  هتبلا  « 2  ...«. » دندیدرگ فرـصنم  دنتـشاد ، وا  قح  رد  هک  ياهدیقع 
نیرخآ نیا  ایآ  هکنیا  هن و  ای  تسا  هدـش  ورهبور  دزی  مدرم  رباکا و  زا  یـضعب  بناج  زا  یـشنکاو  نینچ  اـب  ازریم ،» یلعدـمحم   » هدازهاـش

یعوضوم دوخ  تسا ، هدیزگ  تماقا  دزی  رد  خیـش  ًاددجم  دنیآشوخان ، ياهلملعلاسکع  نیا  زا  سپ  هدوبن و  دزی  هب  خیـش  تماقا  رفس و 
رد يدـنه » يداه  دیـس  اقآ   » و لاوحا » حرـش  هلاسر   » رد هَّللادـبع » خیـش   » لوق لقن  تیاور و  هب  اریز  رظن ؛ تقد  لمأت و  زئاـح  و  مهم ، تسا 

هنوگچـیه تسا و  زرحم  ریقح  دزن  رد  هروکذـم  لئاسر  نیا  تحـص  «: » اقآراکرـس  » هتفگ هب  هک  نیرظانلارورـس ،» نیلفاغلا و  هیبنت  : » باـتک
زا نیرـصاعم  اـی  امدـق  هک  يذـخأم  نیرتربتعم  : » هک دـناهدومرف  دـیکأت  هَّللادـبع  خیـش  هلاـسر  صوصخرد  و  « 3 «. » مرادـن نآ  رد  يدـیدرت 
رد هک  تسا  راوگرزب  خیش  نآ  لیلج  لجن  هَّللاهمحر  هَّللادبع  خیش  لضاف  ملاع  روربم  موحرم  هلاسر  هتبلا  دناهتشاد . تسد  رد  ناگدنـسیون 

گرم زا  سپ  درک ، دزی »  » هب خیـش  هـک  يرفـس  نـیرخآ  « 4 «: » تسا تقاثو  تحـص و  لاـمک  رد  هک  هتـشون  راوگرزب  خیـش  تـالاح  حرش 
«1  » تسا هدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رهطم  دقرم   84 ص : نایئاهب ، ترایز  نیرخآ  زا  سپ  نیوزق و  هعقاو  و  ازریم » یلعدـمحم  هدازهاـش  »

طسوت خیش  ردق  نتـسنادن  رکذ  زا  سپ  نیبلاطلاۀیاده »  » رد ناخمیرکدمحم  جاح  و  نیریحتملالیلد »  » رد یتشر  مظاک  دیـس  هک  یلاح  رد 
یناسک ازریم ، یلعدمحم  هدازهاش  موحرم  : » سپس و  « 2 « » دندش ناهفصا  هناور  راوگرزب  نآ  نآ ، زا  سپ  لاحرههب  : » دنسیونیم دزی ، لها 

هاشنامرک تمس  هب  راوگرزب ، نآ  نآ ، زا  سپ  دنتشاد . خیش  راکرس  نتفر  هب  رارصا  ناشیا  ناهفصا و  ات  دوب  هداتسرف  ناشیا  لابقتسا  هب  دنچ 
 ..«. دندیدرگ رهش  دراو  ناشیا  هدومرف و  لابقتسا  ار  ناشیا  هاشنامرک ، تیعر  دوخ و  رکسع  عیمج  اب  موحرم  هدازهاش  دندش و  امرففیرشت 
دوـخ ثحب  رد  ار  نآ  لـقن و  نیبلاطلاۀـیاده »  » زا تـسرهف »  » باـتک و 211  تاحفـص 210  رد  اقآراکرـس ،»  » ًاـنیع ار  بلطم  نـیمه  و  « 3»

یلو : » دندوب دزی  رد  خیـش  تماقا  ناهاوخ  دزی  یلاها  زا  ياهدع  هکنآ  دوجو  اب  دزی و  زا  سپ  هک  دناهداد . رارق  دـییأت  دروم  خیـش  نوماریپ 
هب هکیلاح  رد  دناهتفر . هاشنامرک  هب  ازریم  یلعدمحم  هدازهاش  لابقتسا  اب  سپـس  ناهفـصا و  مزاع  خیـش  و  دومرفن » تباجا  رگید  هعفدنیا 
!( دیامنب لبق  تاحفـص  رد  ناخمیرکدمحم  جاح  تایاور  رکذ  هب  هجوت  هکنآیب  اقآراکرـس ، طسوت  نآ  لقن  یتح  و   ) هَّللادـبع خیـش  هتفگ 

لاسود ات  روکذم ، هدازهاش  تموکح  يورملق  تامعن  نداهن  لاوز  ناصقن و  هب  ور  ازریم و  یلعدمحم  هدازهاش  توف  زا  سپ  دـمحا  خـیش 
ابو ار  ناریا  دـالب  یماـمت  ازریم ) یلعدـمحم  گرم  روـظنم   ) شتاـفو زا  سپ  میود  لاـس  رد   » و هدربیم ، رـسهب  هاـشنامرک  رد  دـمحا  خـیش 

. دیدرگ مق  يامرف  فیرشت  هدومرف ، لاحترا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  تمیزع  هب  راوگرزب  نآ  تاقوا  نیا  رد  تفرگارف . تدشهب 
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هب اجنآ  زا  و  دـیدرگ . سوط  هناور  هدومرف  تکرح  زور  راهچ  زا  سپ  میظعلادـبع ...  هاش  رد  نارهط و  هب  اجنآ  زا  نیوزق و  هب  اجنآ  زا  و 
اجنآ زا  و  تشگ ...  تبرت  يامرففیرشت  هدومرف ، فقوت  زور  ود  تسیب و  دوب ، تدشهب  ابو  دنتـشگ  سدقا  ضرا  دراو  نوچ  دورهاش ... 

، نایئاهب ناهفصا  هب  اجنآ  زا  هدومرف و  فقوت  هامهس  هدومن  لماک  لابقتسا  دزی  لها  یمامت  و )  ) دابعلاراد سپس )  ... ) سبط يامرففیرـشت 
تابتع ترواجم  مزاع  هدومن  تماقا  زین  لاسکی  دومرف و  لاحترا  هاشنامرک  هب  لاوش  هاـم  مهدزاود  زور  ضرغلا  درب ...  فیرـشت   85 ص :

نیبلاطلاۀـیاده و نیریحتملالیلد و  يوسکی و  زا  هَّللادـبع  خیـش  هلاسر  نیباـمیف  لاوقا ، ضقاـنت  فـالتخا و  نیا  « 1  ..«. » دـیدرگ تایلاع 
هب ناخ  میرکدمحم  جاح  ایآ  و  هدرکن !؟ هجوت  هتکن ، نیا  هب  هیخیـش  خیاشم  روطچ  هک  تسا . لمأت  لباق  یتهج  زا  رگید ، يوس  زا  تسرهف 

کـش بجوم  و  دوب . دهاوخ  ضقانتم  هَّللادـبع و ...  خیـش  هلاسر  اب  ملـسم  هک  دناهتـشاد ؟ راهظا  ار  روکذـم  بلاطم  رگید  يذـخآم  دانتـسا 
صقان و هَّللادبع  خیش  هلاسر  تروصنیا  رد  هک  تسا ، هتفر  ناهفصا  هب  هبترم  نیدنچ  خیـش  مییوگب  هکنآ  رگم  لاوقا . تحـص  رد  یقطنم 

نبرک يرناـه  یخیـش » بتکم   » باـتک یهدراـهچ و  یـسردم  يرگیباـب » يرگیخیـش و   » باـتک تاجردـنم  هنافـسأتم  هابتـشا . تـقیقحرد 
خیـش هلاـسر  هک  ییاـجنآ  زا  و  لاـحرههب ، تسا . شوشغم  زاـجح  قارع و  ناریا و  رد  خیـش  ياـهترفاسم  ریـس  طـخ  رکذ  رد  قرـشتسم ،
تابتع هب  تشگزاب  تهج  دزی ، كرت  زا  سپ  خیـش ، روکذـم ، هلاسر  لوق  لقن  هب  تسا ، هدوب  فلؤم  يامنهار  كالم و  نونکاـت  هَّللادـبع ،
یمکح تهج  هب  : » تشگزاب هب  میمصت  و  دزی ، كرت  هب  ار  دمحا  خیـش  رگید  هزیگنا  ناخ ، میرکدمحم  جاح  دش . ناهفـصا  مزاع  تایلاع ،

، هَّللادبع خیش  هتفگ  هب  دمحا ، خیش  تروص  ره  رد  « 2 «. » دوب هدش  راوگرزب  نآ  هب  ایؤر  ملاع  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  هک  دنادیم 
ناخنیـسحریم رـسپ  هلودـلانیما  ناخ  هَّللادـبع  هناخ  رد   » و دـش . ورهبور  ناماس  نآ  لها  یمامت  ناـیعا و  اـملع و  لابقتـسا  اـب  ناهفـصا  رد 

« هنطلسلادامتعا  » موحرم هک  تسا  یـسک  نامه  هلودلانیما  ناخ  هَّللادبع  « 3 «. » دروآ لمعهب  لماک  يرازگتمدخ  دومرف  لزنم  هلودـلاردص 
، هلودـلاربخم کلملادـمتعم ، هجراـخ ، روـما  ریزو  مدوـب . ناـمهم  سور  ترافــس  بـش  : » دــنکیم داـی  نـینچ  وا  زا  دوـخ  تارطاـخ »  » رد
، میدوب هتفر  غاب  نایم  هک  ماش  زا  دعب  دش . هداد  یبوخ  لصفم   86 ص : نایئاهب ، یلیخ  ماش  دندوب . رگید  یعمج  رتفد و  ریزو  ناطلسلانیما ،

ناخ هَّللادبع  تفگیم  هلودلاریـصن  دوب ، يروخبارـش  تبحـص  هلمجنم  تسا . مزال  نآ  نتـشون  هک  دش  هرکاذم  میدق  زا  لیـصفت  هسود 
، دنک شکرت  دوش و  عنام  ار  وا  تساوخ  هچره  شردپ  دروخیم . بارش  یلیخ  یناهفصا  ردص  ناخ  نیسحدمحم  یجاح  رـسپ  هلودلانیما 

هرخالاب تفگیمن  دوب ،؟ هچ  بارـش  كرت  لیلد  هک  دـندرک  لاؤس  وا  زا  اهتدـم  درک . كرت  دوخهبدوخ  همدـقم  نودـب  رابکی  ات  دـشن .
هب تسام  مدروآ  دوب  هایساکاک  هک  ار  دوخ  زپشآ  درگاش  هک  تشاداو  ارم  یتسم  مدوب ، تسم  مدوب و  هدروخ  دایز  بارـش  هک  یبش  تفگ :
اب : » هک تسا  یـسک  نامه  هلودلانیما  و  « 1  ..« » مدومن بارـش  كرت  روفلایف  مدش  تفتلم  هک  حبـص  مدیـسیل . نابز  اب  هدیلام  وا  ندب  مامت 
راب ماقممئاق »  » لتق زا  سپ  هاشدمحم »  » یتقو و  « 2 «. » تسا هدوب  ناریا  رد  تلود  نآ  ناهاوخاوه  زا  هتشاد و  لماک  طابترا  ناتسلگنا  تلود 

راتخم ریزو   McNeil Sir John لـینکم رتسم  يراـیتسد  هب  : » دوش تاـبتع  مزاـع  اـی  دـیایب  نارهت  هب  اـی  هک  درک  فیلکت  يو  هب  رگید 
هب فجن  رد  ق . نابعش 1263 ه . رد  هکنیا  ات  دوب  اجنآ  رد  و  دش . قارع  مزاع  يرایتخب  هار  زا  تفرگ و  یناج  نیمأت  هاشدمحم  زا  سیلگنا 

عامتجا هلمج  نایعا  ءاملع و  : » دـنک كرت  تابتع  دـصقم  هب  ار  ناهفـصا  تساوخ  نوچ  دـمحا  خیـش  « 3 «. » تشذـگرد یگلاس  داتفه  نس 
دنیامرف مایق  ناهفصا  رد  رگا  تسا و  شیپ  رد  مایـص  هام  کنیا  هک  هدوشگ  سامتلا  هب  نابز  و  دندمآرب . عانتما  ددص  رد  لوقلاقفتم  هدومن 

لامک دوش  فقوت  ار  هام  نیا  هاگره  هک  دندوزفا  رارـصا  رب  دومرفن . تباجا  دوب  تماقا  زا  عنام  لاقثا  لایع و  نوچ  شیپ . زا  شیب  یتمحرم 
فقوت فصو  رد  هیخیش  خیاشم  « 4 «. » دومرف هاشنامرک  هناور  هَّللادبع  خیش  تباحـصب  تماقا  مزاول  زج  لاقثا  لایع و  مرجال  تسا . فطلت 

ات ار  ناضمر  : » دسیونیم اقآراکرـس »  » 87 ص : نایئاهب ، دـناهدرک : ناوارف  ییاسرفملق  ناشیا  هب  ماع  صاخ و  مارتحا  و  ناهفـصا ، رد  خـیش 
هدربیم و فیرـشت  هاـش  دجـسم  رد  هک  تسا  فورعم  دربیم و  فیرـشت  دجـسم  زورهمه  دوـمرف و  فـقوت  ناهفـصا  رد  لاوـش  مهدزاود 
زا یکی  رد  و  دشیم ، هتسب  تعامج  فوفص  هاش  نادیم  زا  یتمسق  ات  هک  دندشیم  رضاح  تعامج  زامن  يارب  تیعمج  ياهزادنا  هب  یهاگ 
زا ناهفـصا  هدلب  زور  نآ  : » دسیونیم ناخمیرکدمحم » جاح  « » 1 «. » دمآرب رفن  رازه  هدزناش  هدروآ  رامـشهب  ار  تیعمج  یـصخش  هک  مایا 
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بانج هلمج  نآ  زا  دوب . دوخ  رـصع  دـیرف  دـیحو و  هک  دوب  اجنآ  رد  یملاع  ینف  ره  زا  دوب و  ناوضر  هضور  لثم  نایعا  ياـملع  يرایـسب 
جاح بانج ...  و  هراوناب - هَّللاهدمغت  رقابدـمحم - دیـس  جاحلا  لضافلا ...  لماعلا و  ملاعلا  مالـسالاۀجح  مانا  عجرم  لبنا  دنـس  لجا و  دـیس 
ازریم نقتم  ملاع  بانج  و  هسفن - هَّللاسدق  یقتدمحم - خیـش  لماع ...  ملاع  بانج  و  هفیرـشلاهحور - هَّللاسّدق  یـسابلکلامیهاربا - دمحم 

- يرون یلعدـمحم  ـالم  لـماک ...  ملاـع  باـنج  و  هحور - هَّللاسدـق  يرونلا - یلع  ـالم  میظع ...  میکح  و  هحور - هَّللاسدـق  باون - رقاـب 
ياملع زا  ناشیا  ریغ  و  ًاعیمج - مهـسوفن  هَّللابیط  نیـسحدمحمریم - اقآ  یلوملا ...  و  ربکا ، یلع  ـالم  لـیلج ...  لـضاف  و  هسمر - هَّللابیط 
تیاهن بانج  نآ  اب  یگمه  دندوب و  دلب  نآ  رد  دندوب  داهتجالابیرق  کیره  هک  مارتحالاو  زعلايوذ  مولع  بالط  ماخف و  يالضف  ماظع و 

هیفاش و هبوجا  هب  ار  کیره  کیره  ناشیا  دندشیم و  عدصم  هریغ  لئاسم  هب  ار  راوگرزب  نآ  لفاحم  سلاجم و  رد  هتشاد  كولس  ار  بدا 
ملع ره  رد  هک  راوگرزب  نآ  بتک  دـندومرف و  ار  بانج  نآ  تمظع  تلالج و  ناعذا  یگمه  هکنآ  اـت  دـندومرفیم  باوج  هیفاـک  تاـنایب 

نییقارـشا و نیئاشم و  زا  نیینانوی  تمکح  ناینب  برخم  راوگرزب  نآ  هک  يدوجو  اب  دنتـشادرب و  هخـسن  هتفرگ  ناشیا  زا  دندومرف  فینـصت 
یتح هدومنن ...  راوگرزب  نآ  در  رب  تراسج  دالب  نآ  يافرع  ءامکح و  زا  يدـحا  دـندومرفیم  لطاب  ار  هیفوص  بهاذـم  دـندوب و  نییقاور 
نیا هک  دندومرف : دنوخآ  بانج  دـنراد  تبـسن  هچ  يدابآدـیب  دـمحم  موحرم  اب  خیـشبانج  هک  دندیـسرپ  يرون  یلع  الم  بانج  زا  هکنآ 

، لاور نیمه  هب   88 ص : ناـیئاهب ، « .... 2 « » تسین ناشیا  زیمت  دح  ار  نم  دـشاب . هدیـسر  ناشیا  ماقم  هب  هک  دـهدب  دـناوتیم  یـسک  ار  زیمت 
جاح  » هدرک و ذخا  نآ  زا  ًانیع  ینامرک  ناخ  میرکدمحم  جاح  ار  رکذـلاقوف  بلاطم  هک  نیریحتملالیلد ،»  » باتک رد  یتشر » مظاک  دیـس  »

ینامرک ناخ  میرکدـمحم  جاح  نایب  اـب  قبطنم  يدودـح  اـت  هک  تسفا .) یطخ ، ص 52 - « ) دـشرتسملاۀیاده : » باتک رد  ینامرک » دـمحم 
رد هیخیـش  خـیاشم  تایاور  دـیؤم  اًلماک  هچ  رگا  هک  دـناهدرک  هجوت  یتاکن  هب  ناسیون ، لاـح  حرـش  مجارت و  رگید  رگید ، يوس  زا  تسا .

لئاسم زا  ياهراپ  رد  رظن  تدـحو  هب  هک  تسا  یتاـعوضوم  يواـح  لاـح  نیع  رد  تسا  ناهفـصا  رد  دـمحا  خیـش  زاـتمم  تیعقوم  نأـش و 
یلعدمحم موحرم  بدالاۀناحیر »  » باتک رد  دمحا  خیـش  لاح  حرـش  نمـض  يرون ، یلعالم  موحرم  دروم  رد  ًالوا  دزاسیم . دراو  هشدـخ 

بطاخم یما ، تنایباب و  باطخ  هب  ار  خیـش  هتـشاد  هک  یتمظع  همه  نآ  اب  يرون  یلعالم  جاـح  یهلا  میکح  : » هک دـنراد  ناـعذا  سردـم 
خیبوت نعط و  باب  هدوب  هک  یناونع  ره  هب  فوشکم و  يو  کلـسم  رـشتنم و  دمحا  خیـش  تافیلأت  هکنآ  زا  سپ  یلو  « 1 «. » تسا هدومنیم 
بحاـص موـحرم  حیرـصت  هتفگ و  هب  ناـیم  نـیا  رد  « 2 «. » دـندیدرگ فرـصنم  دنتـشاد  وا  قـح  رد  هک  ياهدـیقع  نـسح  زا  دـش و  حوـتفم 

«3 « » هدومنیم راکنا  مه  ار  وا  لضف  هتـشاد  هک  خسار  داقتعا  همه  نآ  اب  يرون ) یلعالم  جاح   ) روکذـم یهلا  میکح  هکلب  : » بدألاۀـناحیر
هب ار  دـمحا  خیـش  دـئاوف  نوچ  هک  تسا  فورعم  : » دـسیونیم صوصخ  نیا  رد  ءاملعلاصـصق »  » رد ینباـکنت  دـمحم  ازریم  موـحرم  و  .... 

نوچ درک و  خیش  تناطف  مهف و  هب  ناعذا  رایسب  دیسر ، تسا  باتک  فلؤم  دلاو  داتسا  هک  يرون  یلع  الم  دنوخآ  رظنهب  دندروآ ، ناهفصا 
خیش هک  مدوب  هدومن  هدافتسا  یبلاطم  خیـش  دئاوف »  » زا نم  هک  تفگیم  دش و  لدبم  دنوخآ  داقتعا  دندروآ ، ناهفـصا  هب  ار  وا  دئاوف  حرش 
ازریم  » لضاف نادرگاش  زا  یکی  زا  لقن  هب  و  « 1 «. » دومن رگید  یناعم  ار  دوخ   89 ص : نایئاهب ، تارابع  و  دوب . هدیسرن  بلاطم  نآ  هب  دوخ 

زا دوب ، ناهفصا  رد  يرون  یلعالم  تفگ : هک  یهاشنامرک  میکح  دوخ  داتـسا  لوق  زا  ارم  : » تفگ هک  دنکیم  تیاکح  یهاشنامرک » نسح 
ناهفـصا هب  خیـش  هکنآ  ات  دومنیم . لیوأت  هیجوت و  ار  خیـش  لئاسر  تاملک و  هشیمه  تفریم . رامـشهب  یئاسحا  دمحا  خیـش  نادنمتدارا 

هک دنتـسناد  يرون » یلعالم   » باحـصا هسلج  دـنچ  زا  سپ  دومن ....  دـمحا  خیـش  هب  رازگرب  ًامارتحا  ار  دوخ  ثحب  سرد و  یلعالم  تفر .
ملع جیورت  تدم  نیا  رد  ارچ  هک  دش  نامیـشپ  یلعالم  دـنتفگ و  ار  وا  سرد  كرت  تسا . هناگیب  یفـسلف  ثحابم  تاحالطـصا و  زا  خـیش 
ریمض یفاص  یماع  تفگ  تسا ؟ هنوگچ  خیش  لضف  هک  دندرک  شسرپ  يرون  یلع  داتـسا  : » زا هک  اجنآ  ات  « 2  » درکیم ار  یئاسحا  دمحا 

زا رگید  ياملع  وحن  هب  : » ینباکنتدـمحم ازریم  موحرم  حیرـصت  هب  مالـسالاۀجح  رقابدـمحم  دیـس  جاح  موحرم  دروم  رد  ًایناث : « 3 «. » تسا
هتفگ زا  ًارهاظ  یهدراهچ ، یـسردم  لقن  هب  هک  اجنآ  ات  « 4 « » نآ وحن  تعیاشم و  لابقتسا و  دننام  درکیمن ؛ مارتحا  ار  دمحا  خیـش  مالعا ،

هطساوهب دوب  ناریا  ملعلاراد  نامز  نآ  رد  هک  ناهفصا  رد  هلمجلاب  «: » ناریا رد  یهب  نییآ   » هلاسر رد  يدابآتلود » ییحی   » موحرم هتـشون  و 
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«5 . » تفرگن یقنور  وا  راک  دمحا  خیش  اب  نویناحور  زا  ءامکح ) اهقف و  روظنم   ) هتسد ود  نیا  تفلاخم 

راک نایاپ  ءالبرک  طوقس  فلا : / 4

دراو لاس ، نامه  لاوش  مهدزاود  رد  و  درک . كرت  تایلاع ، تابتع  ترایز  دصق  هب  ار  ناهفـصا  ناضمر ، كرابم  هام  زا  سپ  دـمحا  خـیش 
ماجنا هب  نوچ  دـش و  سدـقم  ضرا  مزاع  تاـیلاع  تاـبتع  ترواـجم  تهج  راـید ، نآ  رد  فقوت  لاـسکی  زا  سپ  خیـش  دـش . هاـشنامرک 

لب هتـشذگ ، هنوـگهب  هن  خیـش ، هب  تبـسن  نآ ، ینید  ياـههزوح  ءـالبرک و  یلو  دـیزگ . تماـقا  یلعم  يـالبرک  رد  تفاـی ، قـیفوت  تاراـیز 
ددـعتم و ررکم و  ياهنعط  اهدرط و  اهریفکت و  زا  ءالبرک ، رد  هعیـش  گرزب  ياـملع  دادیم . ناـشن  شنکاو  دوخ  زا  فلاـخم ، یتروصهب 

نینچ اب  دوب . هدرک  لزلزتم  ار  خیـش  یبهذم  تیعقوم  رما ، نیمه  دندوب و  هدروآ  تسدهب  ار  مزال  ییانـشآ  خیـش ، كولـس  ریـس و  دـیاقع و 
البرک خیرات  اهنتهن  هک  تخاس  مهارف  ار  ياهثداح  تامدقم  تفاییم  دیدشت  ماوع ، ياوران  نوزفازور و  هلخادم  اب  هک  دعاسمان  ییاههنیمز 
هعقاو نیرتگرزب  ناونع  لب  درک ، تبث  طبـض و  يرجه ، مهدزیـس  نرق  طساوا  عیاقو  نیرتزیگنافسا  زا  یکی  ناونعهب  دوخ  هنیـس  رد  ارنآ 
ارنآ زایلمجم  اًلیذهک  داد  صاـصتخا  دوخهب  ار  نایعیـش  ینید  هدـیقع  رد  تتـشت  باعـشنا و  بقاوع  هدـننکوگزاب  دـمحا و  خیـش  تاـیح 

ار « 3  » يدهم نب  دیشر  اب  « 2 « » ّنجلاکید  » هرکاذم تیاکح  « 1 « » ینارحب یلبوت  مشاه  دیس  موحرم  : » میناسریم ناگدنهوژپ  راضحتساهب 
تسا هتشون  ردقنیمه  تسا . هدومنن   91 ص : نایئاهب ، یضر  دیس  باتک  مانهب  حیرـصت  یلو  تسا . هدرک  لقن  « 4  » یضر دیس  : » موحرم زا 

مزال رتشیب  عالطا  تهج  تسا . هدرک  سابتقا  « 1 « » دیفم خیش   » فیلأت بلاثملا » بقانملا و   » باتک زا  یـضر » دیـس   » ار روکذم  تیاکح  هک 
باتک زا  لقن  هب  ةرهاطلاةرتعلایف » ةرخافلابقانملا   » باتک رد  ار  ّنجلاکید »  » هرکاذم تیاکح  یضردیس   » موحرم هک  منک  حیرـصت  تسا 

لائللادقع  » مانهب شباتک  رد  ینارحب  هّبظیبا  نب  ناملس  نب  یلع  نب  نامیلـس  نب  دمحا  خیـش  موحرمو  تسا . هدرک  رکذ  دیفم  خیـش  بقانم 
« نیفراعلاۀضور  » باتک يرخُألاو و  یلوألا  ةأشنلا  فراعم  یف  یفلُّزلاملاعم   » باتک رد  ینارحب  یلبوت  مشاه  دیس  و  لآلاو » یبنلا  لئاضف  یف 

دیس موحرم  ًاضیا  هکنیا  هب  هجوتاب  تسا . هدومن  تبث  طبض و  تسا ، هدوب  دیفم  خیـش  زا  لوقنم  هک  ار  یـضر  دیـس  تیاور  لیـصفت  هب  « 2»
ۀمئألایلع صنلایف  تازجعملاۀـنیدم   » ای رـشبلایلع » جـجحلا  لئالدو  رـشع  ینثالاۀـمئأل  زجاعملا  ۀـنیدم   » باتک رد  ینارحب  یلبوت  مشاـه 

مـشاه دیـس  موحرم  هک  ملـسم  تسا ، هدرک  دانتـسا  دایز  رایـسب  رـشع ، ینثا  همئا  تازجعم  رکذ  رد  یـضر  دیـس  بقانملا  باتک  هب  ةادـهلا »
خیش  » موحرم قیرط  نیا  زا  تسا و  هتشاد  یمات  نانیمطا  یضر ، فیرش  دیس  هب  نآ  تبسن  رد  هتشاد و  یـسرتسد  بقانملا  باتک  هب  ینارحب 
هئارا یناشن  خیـش  دیـس و  روکذم  باتک  ود  یپاچ  ای  یطخ  خسن  زا  هکنآ  نودب  « 3 « » ۀعیـشلافیناصت یلإ  ۀعیرذلا   » باتک رد  گرزباقآ »

هب بوسنم  ار  بلاثملاو  بقانملا  باتک  و  یضر ، دیـس  هب  بوسنم  ار  ةرخافلابقانملا ...  باتک  دشاب ، هتـشاد  نآ  زا  یناشن  دوخ  ای  و  دهد ،
تیاکح نآ  و  : » دسیونیم نیبلاطلاۀیاده  رد  خیـش  تایح  عیاقو  حرـش  نمـض  ینامرک ،» ناخمیرک  دمحم  جاح   » هتبلا دنادیم . دیفم  خیش 

رد ینارحب  یلبوت  مشاه  دیـس  هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  و  لکوتم ،»  » اب ار  نجلاکـید  ياهنخـس  دـنکیم  لـقن  هک  تسا  یناـه  نب  نسح 
دیـس موحرم  ًالّوا : هکیلاح  رد   92 ص : نایئاهب ، « 4 « .... » داتـسرف نجلاکید  یپ  زا  یبش  لکوتم  هک  دـنکیم  لقن  یفلزلاملاـعم »  » باـتک

نب دیـشرلادهع  یلع  ناک  دـسیونیم : هتـشون ، ینامرک  ناخمیرکدـمحم  جاح  هک  هچنآ  فـالخرب  یفلزلاملاـعم  رد  ینارحب  یلبوت  مشاـه 
عم ناک  و  مولعلا ، نم  ریثکل  ًایواح  ًاهیقف ، ًابیدأ  ًارعاش  اًلـضاف  ًاملاع  ناک  ّنجلاکیدب ، بّقلملا  میهاربا  نب  قاحـسإ  هل : لاقی  لجر  يدـهملا 

مالـسإلایف و عقی  نّمم  وه  ةّوبن و  ۀـثعبب و ال  لوقی  و ال  ًاعناص ، تبثی  لجر ال  نجلاکید  ّنأ  هل : لیق  دیـشرلایلإ و  هب  یـشوف  ًاّیعیـش  کلذ 
! نینمؤملاریمأ ای  کیلع  مالّسلا  لاقف : هیدی  نیب  لّثم  اّملف  دیشرلا ، هرضحاف  هّرش ، نم  مالسإلاو  هنم  سانلا  حارأ  نینمؤملاریمأ  هلتق  نإف  هلهأ ،
، هلهأ مالسإلایف و  عقی  نّمم  ّکنإ  و  ةّوبن ، ۀثعبب و ال  لوقت  و ال  ًاعناص ، تبثت  ّکنأ ال  کنع  ینغلب  کلیو  اًلهسال ، اًلهأال و  دیشرلاهل : لاقف 

موحرم و  لائللادقع »...   » باتک رد  نامیلس  نب  دمحا  خیش  ار  ینعم  نیمه  و  « 1 . » كّرش نم  نیملسملاو  کنم  مالسإلا  حیری  کتلتق ، نإ  و 
حیرصت نآ  هب  روکذم )  ) بقانم رد  دیفم  خیش  یضر و  دیس  باتک  حرش  نمض  ۀعیشلافیناصت » یلإ  ۀعیرذلا   » باتک رد  گرزباقآ » خیش  »
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«3  » یناه نب  نسح  ساونوبا  و  دیسر . تفالخ  هب  قثاو »  » شردارب زا  سپ  « 2 . » ق ۀجحلايذ 232 ه . رد 24  یسابع  لکوتم  ًایناث : دناهدرک .
راد ساونوبا  هک  دوب  هتـشذگن  شرمع  زا  رتشیب  لاـس  هکلب 14  هدوبن ، هفیلخ  اـهنتهن  لـکوتم  هکیلاـحرد  ینعی  ق ، یفوتم 200 ه . رثکادح 

«1 «، » یناـمرک ناـخ  میرکدـمحم  جاـح   » هتفگ هـب  ار  لـکوتم  نجلاکـید »  » هـکنآ هصاـخ  دـیوگیم .  93 ص : ناــیئاهب ، عادو  ار  یناــف 
رد نآ و  زا  لبق  هن  تسا ، لکوتم  تفالخ  نارود  هب  طوبرم  هیـضق  ناشیا ، معز  هب  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  دـنکیم و  باـطخ  نینمؤملاریما 
َّمَج تحبصأ  كرعـش : یف  لئاقلا  تسلأ  کلیو  دیـشرلاهل : لاقف  تیاکح : لصا  اما  و  تسا . هدوبن  تایح  دیق  رد  ساونوبا »  » مه ماگنه  نآ 

ترکذ امل  لئاقلا  انأ  هَّللاو  یلب  لاقف : يردـص  هب  قِضی  ُتمتک  نئلو  یمد  هیف  َّلُط  ًاموی  تحب  نإ  رمجلا  یلع  ًاـیوطنم  تیبأو  ردّـصلا  لـبالب 
يذـلا یلعف  رکبوبأ  هبحاصو  رمع  نسح  یبأ  یلإ  هاتأ  اّمم  دـشنأف : هلق ، لاق : معن ، لاق : ٌمامت ؟ هل  ناک  کلیو و  دیـشرلاهل : لاق  همامت ؟ نیأف 

نإ ورغ  ـال  مهتارـس  ردـب  یف  تلتق  رتولاو و  عفـشلاّبر  اوبذـک و  نسحاـبأ  مهعبار  كولعج  رزوـلا  نم  اـبقتحا  يذـّلالثم  اـمهلعفب  یـضری 
تدز دقل  ۀضفارلا ، بهذم  یلإ  تجرخ  ۀقدنزلا ، نع  کبیتتسأل  کب  تئج  کلیو  هل : لاق  هرعش و  هیلع  دیـشرلا  عطقف  لاق : رتولاب  كوبلط 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ۀبارق  ّکنأ  دـقتعا  مکتیالو و  مکتبحمب و  لاق  نم  ّلک  ناک  نإ  نینمؤملاریمأ ! ای  لاق : كرفک ، یلإ  ًارفک 
یف لئاقلا  تسلأ  دیـشرلا : لاقف  کلذ ، انأف  ًارفاک  نوکی  َیبْرُْقلا ) ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأَال  ُْلق  : ) یلاعت هلوقب  ةّدوملا  هل  بجت  نمم 

ای هَّللاذاـعم  لاـقف : رقعلاۀـضیب  توملا  اـّمنإو  عـجترم  تاـمملا  دـعب  سیلف  رمـألا  مظعملاـّلإ  كاذ  اـم  ردصلارمـضمب  یظفل  حاـب  كرعش :؟
ناک ّهنإف  کلملادـبع ، نب  دـیزی  نب  دـیلولا  یلإ  هل  ًاعفار  یخایـشأ ، نع  اًلقانّالإ  هب  ظـفلت  نّمم  نوکأ  وأ  یلوق  اذـه  نوکی  نأ  نینمؤملاریمأ !
ْنِم ٍدِینَع  ٍراَّبَج  ُّلُک  َباَخَو  اوُحَتْفَتْساَف  هیف : جرخف  ًاموی ، فحصملاب  لّأفت  ّهنأ  هنع : يور  و  ةّوبن ، ۀثعبب و ال  لوقی  و ال  ًاعناص ، تبثی  ًاقیدنز ال 
انأ اهف  دـینع  راّبجب  یندّدـهت  لاق : هقرخ و  یتح  لبنلاب  هامر  باشّنلل و  ًاـضرغ  فحـصملا  لـعجف  « 1 ، » ٍدـیِدَص ٍءاَم  ْنِم  یَقُْـسیَو  ُمَّنَهَج  ِِهئاَرَو 
ای هَّللاو  ال  تلقف : کل ؟ نارخآلا  ناتیبلا  ناذـه  ام  هَّللاو  لاقف : دـیلولا  ینقّزم  ّبر  اـی  لـقف  رـشح  موی  کـّبر  تئج  اـم  اذإ  دـینع  راـّبج  كاذ 

: تلقف اذه ؟ هلوق  نیعللاذخأ  نیأ  نم  يردتأ  ةّوبن ، ۀثعبب و ال  لوقی  ًاعناص و ال  تبثی  ناک  ام  دـیزی ، نب  دـیلولا  هَّللانعل  لاقف : نینمؤملاریمأ !
جرخأ مث  کلذ ، کل  لاق : کلذ ؟ ذـخأ  نّمم  هل  تلق  ةزئاجلا  نمـض  لاملاو و  لهألاو  سفنلا  یلع  ناـمألا  نینمؤملاریمأ  یناـطعأ  نإ  معن 

هَّللا تاولـص  یلع - نب  نیـسحلا  برح  یلإ  جرخ  ثیح  دعـس  نب  رمع  رعـش  نم  نینمؤملاریمأ ! ای  تلقف : ّیلإ ، هب  یمر  هعبـصإ و  نم  همتاخ 
لتقب ًاموثأم  عجرأ  مأ  یتینم ؟ ّيرلاو  ّيرلا  کلم  كرتَأء  نیرطخ  یلع  يرمأ  یف  رّکفأ  رئاـحل  ّینإ  يردأ و  اـم  هَّللاوف  لوقی : ثیح  اـمهیلع -
اوقدص نإف  نیدی  ّلغ  بیذعت و  ٍران و  ۀّنج و  قلاخ  هَّللا  ّنإ  نولوقی  نیدب  دوجولا  عاب  لقاع  ام  ۀّـمج و  ثداوحلاو  یّمع  نب  نیـسح  نیـسح 

ام دعس ، نب  رمع  هَّللا  نعل  لاقف : نیلجحلا  مئاد  میظع  کلم  ۀئینه و  ایندب  انزف  اوبذک  نإ  نیتنس و  نم  نمحرلا  یلإ  بوتأ  یّننإ  نولوقی  امیف 
نب ۀیواعم  نب  دیزی  رعـش  نم  ذـخأ  نینمؤملاریمأ ! ای  معن  تلق : نیعللاهذـخأ ؟ نیأ  نم  يردـتأ  ةّوبن ، ۀـثعبب و ال  لوقی  ًاعناص و ال  تبثی  ناک 

، نایئاهب ایجانتلا  ّبحأ  ّینإ ال  کثیدـح  ینلعأو  ینیلوان  یتاه  هّیلع  لاق : تلق : نایفـسیبأ ؟ نب  ۀـیواعم  نب  دـیزی  لاق  ام  و  لاق : نایفـسیبأ ،
ّما ای  ُّتم  ّنإف  ًایواعم  نیعللا  خیـشلا  هکرْدأو  هتافف  اّیلع  ًارمأ  هب  مارف  ایکاوبلا  ماقأ  یتح  دُـحُأ  یلإ  هب  یمـس  اّمل  نایفـسیبأ  ثیدـح   95 ص :

سانلا لوضف  الول  ایهاس و  بلقلا  كرتت  روز  ثیداحأ  انثعب  موی  نع  تثّدـح  يذـلا  ّنإف  ایقالتلا  تامملا  دـعب  یلمأت  یکحناف و ال  رمیحألا 
يرثلا ۀنمد  یلع  یعرملا  تبنی  دق  ایواث و  ۀنیدملاب  ًاربق  أّوبت  ًادمحم  ّنأ  سانلا  نیب  فالخ  الو  ایماضع  يورت  فرص  ۀلومشمب  ًادمحم  ترز 

ناک ام  ۀیواعم ، نب  دیزی  هَّللانعل  لاقف : ایهامک  سوفنلا  تازازح  یقبت  ۀنمد و  ضرألا  یلع  یقبی  ینفن و ال  ایداب و  ّرـسلا  هتحت  نم  نصغ  هل 
نب ۀـیواعم  هیبأ  رعـش  نم  هذـخأ  نینمؤـملاریمأ ! اـی  معن  تلقف : نیعللا ؟ ذـخأ  نیأ  نم  يردـتأ  ةوـبن ، ـال  ۀـثعبب و  لوـقی  ـال  و  ًاـعناص ، تـبثی 
مق تامالملا  ینغت  امف  ینملت  الف  تایابـص  يرـصب  نم  نیذلا  لئاس  لاق : تلق : نایفـسیبأ ؟ نب  ۀیواعم  نب  دیزی  لاق  ام  و  لاق : نایفـسیبأ ،

ام ذـخ  تابور  اهنم  انـسفنأ  یـضمن و  انب  قارفلا  عاد  عدـی  ْنأ  انّلعل  تاساک  تاساط و  رهّزلا  اهموجن  ًیحـض  سومـش  املظلا  ررط  یف  لجن 
نب ۀیواعم  هَّللانعل  لاق : تاراعتـسا  ایندلا  عَلِخ  اّمنإف  ۀیراع  ّلک  یلایللا  عاجترا  لبق  تافآ  ریخّأتللف  بیبللا  لعف  هب  تدـعو  ام  كرتاو  لّجعت 
رعـش نم  نینمؤـملاریمأ ! اـی  معن  تـلق : نوعلملاذـخأ ؟ نـیأ  نـم  يردـتأ  ةوـبن ، ـال  ۀـثعبب و  لوـقی  ـال  ًاـعناص و  تـبثی  ناـک  اـم  نایفـسیبأ ،
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مهمولح ّتلـض  موقلا  ّنإ  يواعم  لاق : تلق : کلذ ؟ دـنع  باطخلانبرمع  لاق  اـم  و  لاـق : اـهاّیإ ، هدـّلق  ماـشلا و  هاـّلو  نیح  باـطخلانبرمع 
ۀبیـش ۀـبتع و  دـیلولا و  سنأ  سنأ ال  نإف  يرهظ  هب  تمـصق  ًانید  هب  دـعبأف  یترـسأ  داب  هب  نید  یلإ  توبـص  رتولاب  ةریـشعلا  ّمع  نم  ةوعدـب 
ماشلا کّتّیلو  دقف  اذـهل   96 ص : نایئاهب ، رحـسلاب  ةّومملا  یـضاملااهب  اناتأ  یتلاۀلملایف  طیلختلا  یلإ  لّصوت  ردـب  يدـل  عیرـصلا  صاعلاو 

نم لاقف : نینمؤملاریمأ ! ای  معن  تلق : دمحم ؟ یلع  ءاج  امب  ًارفاک  رمع  ناک  وأ  قاحساابأ ! ای  لاقف : رخـص  یلإ  دوعت  نأ  ریدج  تنأ  ًایجار و 
رمخ و برشب  داعملا  یف  دعوتأ  لاق : تلق : ۀفاحقیبأ ؟ نب  رکبوبأ  لاق  ام  و  لاق : ۀفاحقیبأ ، نب  رکبیبأ  رعش  نم  تلقف : قیدنزلا ؟ ذخأ  نیأ 

شیر ریعبلا و  بصع  نم  عبن و  بیضق  لقیص و  ةدیدح  ّرضل  یـشیر  نم  تعمج  دقل  مار  مهـسل  بارغلا  لاق  امک  رمت  ءام و  نع  نآلا  یهنت 
معن تلق : یبنلا ؟ یلع  ءاج  امب  ًارفاک  لّوألا  ردصلا  ناک  وأ  قاحسإ  ابأ  ای  لاقف : ِرمع  ّما  ای  ۀفارخ  ثیدح  توم ؟ دعب  تایح  یف  عمطتأ  رـسن 

نع بقن  توملا  ّنإف  رکب  ّما  ای  حبطـصت  انیرذ  لاق : ثیح  هسفنل  هرعـش  نم  هذخأ  تلقف  قیدنزلا ؟ ذخأ  نیأ  نم  معن  لاقف : نینمؤملاریمأ ! ای 
بیلق بیلقلاب  ّینأک  یمار و  فلأب  جـحدم و  یفلأب  هودـفول  ةریغملاونب  دؤی  مادـملا  برـش  لاطبألا  نم  انرق  ناک  کیبأ و  نع  بقن  ماشه و 

ةایح فیک  ییحنـس و  نأ  ۀـشبک  نبا  اندـعویأ  مانـسلاب  لـّلکملا  زیـشلا  نم  ردـب  يوط  يوطلاـب  ّینأـک  مارکلا و  فرّـشلاو  ماوقـألا  نم  ردـب 
هیفکی مل  ماّجللا و  یف  ْتهاتف  اـهمجلأف  ًاریمح  يأر  میکحلا  ّنأ  ـالخ  ماـظع  ْتیلب  اذإ  ینییحی  یّنع و  توملا  ّفکی  نأ  زجعی  ّماهءادـصأ و 

ینعنمیهَّلل لق  یبارـش و  ینعنمیهَّلل  لقف  مایّـصلا  ضرف  كرات  ّینأب  یّنع  نمحرلا  غّلبم  نم  لهف  مایّـصلاب  ةالّـصلاب و  انالب  یّتح  لاـملا  عمج 
ای معن  تلق : هتردـق ؟ یف  ًاّکاش  هتایآب و  ًابذـکم  هلوسر و  یلع  هَّللالزنأ  امب  هَّللاب و  ًارفاک  لّوألا  ردـصلا  ناک  وأ  قاحـسإابأ ! ای  لاقف : یماعط 

: تلق قیدنزلا ؟ ذخأ  نیأ  نم  يردـتأ  داتوألاوذ ! نوعرف  هب  رفک  ام  ًارفک  قیدـنزلااذه   97 ص : نایئاهب ، رفک  دـقل  هَّللاو  لاق : نینمؤملاریمأ !
نم مقتنا  مل  نإ  فدنخ  نم  ُتسل  لاق : ثیح  يرعبزلا  نب  هَّللادبع  رعش  نم  ذخأ  تلق : هَّللا ؟ هنعل  هذخأ  نیأ  نم  و  لاق : نینمؤملاریمأ ! ای  معن 
دقل هَّللاو  لاق : لود  اینّدـلاو  مایألا  اذـکه  انتلود  یف  نحن  انبعل  لزن و  یحو  ءاج و ال  ٌربخ  الف  کلملاب  مشاه  ْتبعل  لعف  ناک  ام  دـمحأ  ینب 
متکأ مث  مهرخأ ، مهلّوأ و  نم  هَّللا  یلإ  ءربأ  ّینأ  ّیلع  دهـشأ  نورخآلا ، هیف  مهقحلی  نولّوألا و ال  هیلإ  مهقبـس  اـم  ًارفک  موقلا  ءـالؤه  اورفک 

نیا تابثا  روظنمهب  دـمحا ، خیـش  تروص  ره  رد  نیملاعلا . ّبر  هَّللدـمحلاو  ًاـمرکم . هجرخأ و  ةزئاـجلا و  هل  ینـسأ  هیلع و  عّلخ  مث  کـلذ ،
هتـشادن و يدمحم  توبن  داعم و  يدنوادخ ، تینادحو  هب  ینامیا  داقتعا و  هنوگچیه  و  دـندوب ؛ رفاک  هیواعم ...  رمع و  رکبوبا و  هک  هیرظن 

خیش داد . رارق  داهشتسا  دانتسا و  دروم  « 1 « » ةرایزلاحرـش  » باتک مود  ءزج  رد  باختنا ، هب  ار  روکذم  تیاکح  دـناهدرکیم ! راکنا  ًاحیرص 
هاگنآ و  هدوزفا ! ار  « 3 « » ۀنعللاهیلع  » هلمج نیدـشار  مود  هفیلخ  مان  رباربرد  و  « 2  » نعط اب  رکبوبا  زا  دانتـسا ، دروم  عوضوم  شراگن  نمض 

: قارع مدرم  زا  ياهدـع  هک  دـننکیم  دـییأت  قیدـصت و  ناخمیرکدـمحم ! جاح  یتشر و  مظاک  دیـس  تسا ! هتفرگ  هجیتن  ار  اـهنآ  دـحج » »
تمذم دمحا  خیش  هک  نیبب  دنتفگ : بصعتم و  رفاک  یجان  دادغب » ياشاپ   » دزن دندرب  هتـشادرب ، دوب  ءافلخ  مذ  نآ  رد  هک  ار )  ) خیـش باتک  »

. دوب اشاپدواد » : » نامز نآ  رد  ینامثع  مکاح  « 1  ...«. » هآ هآ  دننکیم . نامثع  98 و  ص : نایئاهب ، رمع  رکبیبا و  رد  حدق  هدرک و  ار  ءافلخ 
یمیب فوخ و  نیلوـمتم  زا  ياهدـع  ندوـمن  هرداـصم  تازاـجم و  نتـشک و  رد  «: » يدادـغب هداز  یـسولآ  ناـمعن  دیـس   » هتفگ هب  هک  يدرم 

ضراعتم و  هتـشاد ، دب  رایـسب  يرظن  نایعیـش  هب  تبـسن  هک  يدرم  رگید  يوس  زا  و  « 2  ...«، » بصعتم داـقتعا و  اـب  شنید  رد  و ) . ) تشادـن
هب تبـسن  مه  ناریا  يزکرم  تلود  هدوب و  یناـمثع ) ذوفن  ریز   ) قارع یناـمثع و  ناریا و  تادحرـس  و  تاـیلاع ، تاـبتع  رد  ناریا  تیعقوـم 

ندز نماد  اهنتهن  هک  دش  برع  قارع  رد  یطیحم  دـجوم  « 3 . » تسا هدرک  ضارتعا  یناـمثع  راـبرد  هب  ًارارک  برع ، قارع  رد  وا  ینارمکح 
تسناوتیم قیرط  نیا  زا  هکلب  دشیم  بوسحم  تایلاع  تابتع  یبهذم  روما  رد  هلخادم  تهج  بسانم  ياهناهب  ینس ، هعیش و  تافالتخا  هب 

رد و  روظنم ، نیمه  هب  دزرو . ترداـبم  دـشیم ، رجنم  ناریا  لاـبق  رد  یناـمثع  تسایـس  ذوفن  تیوقت  هب  لآـملاب  هک  دوخ  طلـست  میکحت  هب 
یعس و اب  و  هدوب ، علطم  یناریا ، یعیشدض و  ياههئطوت  نینچ  زا  قارع ، رد  ینامثع  طلـست  لوط  رد  هیماما  رباکا  گرزب و  ياملع  هکیلاح 
هب ةرایزلاحرـش »  » باتک رد  خیـش  ارچ  هک  تسین  مولعم  دندشیم ، یماظن  هلخادم  يارب  ياهناهب  ندـمآ  دوجوهب  زا  عنام  یناوارف ، شـشوک 

ًاتجیتن تنـس و  لها  نایغط  بجوم  ملـسم  هک  یبلاـطم  نتـشون  زا  و  هتفرگ ، هدـیدان  ار  یناـمثع  ذوفن  و  تاـبتع ، ساـسح  تیعقوم  هراـبکی 
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رد يددعتم  بتک  رـصع ، نآ  رد  هیماما  کچوک  گرزب و  ياملع  بلغا  هتبلا  تسا !؟ هدرکن  يراددوخ  تسا ، هدـشیم  يزکرم  تموکح 
باـتک هب  تبـسن  ارچ  هـک  تـسا  هجوـت  لـباق  لاؤـس  نـیا  یلو  دـندوب  هدرک  رـشتنم  هتـشون و  تیـالو ، هلأـسم  هصاـخ  هعیـش ، دـیاقع  باـب 
باـتک تاجردـنم  هب  ندز  نـماد  رد  یـساسا  تـلع  ود  تـسا  ملـسم  هـک  هـچنآ  دـش ؟ هداد  ناـشن  دـیدش  یـشنکاو  نـینچ  ةرایزلاحرـش » »

نیدـشار ياـفلخ  هـب  نیهوـت  ّمذ و  ّبـس و  رد  یگدرپیب ، ناـیب و  تحارـص  لّوا :  99 ص : نایئاهب ، دناهتـشاد : یـساسا  شقن  ةراـیزلاحرش 
ناریا و رد  خیش  دیاقع  رشن  مود : « 1 . » تسین مولعم  هجوچیه  هب  خیرات  بدا و  لها  دزن  نآ  تقیقح  هک  يراعشا  دانتسا  هب  مهنآ  هناگهس ،

یتیعقوم نینچ  و  دوب . هدروآ  دوجوهب  ًامومع  ناریا  ًاصوصخ و  قارع  نیشنهعیش  طیحم  رد  ار ، یعیش  یبهذم  تتـشت  دعاسمان  هنیمز  قارع ،
- قافنلا قاقشلا و  غلب  اّمل  تسا : هتشون  تانجلاتاضوربحاص  موحرم  دمآیم . رامشهب  یبسانم  تصرف  ینامثع ، تموکح  نارومأم  يارب 

هدئاقع ضرع  نم  ًاّدب  دـجی  ملف  یفانتلا ؛ ّلک  هب  عفدـی  هجوب  کلذ  عفد  هنکمی  مل  و  یفاولا - هغلبم  قارعلا  ءالـضف  نم  هفلاخ  نم  نیب  هنیب و 
و نوهتشی ، امیف  هنع  لاؤسلا  مهنع  لأس  و  مهیداعأ ، ریغ  نم  هلبقی  نأ  نکمأ  ام  نسحأب  هیلع  هدورو  لمتحا  ام  عفر  و  مهیدان ، یف  مهل  هّقحلا 
ًاّوتع و اودادزاو  ًارابکتسا ، اوربکتساو  اوّرـصأ  و  همالک ، یلإ  اوغـصی  مل  و  هلوق ، یلإ  اوتفتلی  مل  مهف  کلذ  عم  و  نودیری ، امک  هعم  سولجلا 

سانلا بولق  اوشّوشف  هداقتعا ، اذک  اذک و  روکذملا  دمحأ  خیـشلا  ّنأ  نایعألا : نم  دقعلاو  ّلحلا  لهأ  نادـلبلا و  ءاسؤر  یلإ  اوبتک  لب  ًادانع 
هـس اریز  تسا . لمأت  لباق  ینامثع  هرطیـس  تحت  نیـشنهعیش  قطانم  یبهذـم  صاـخ  تیعقوم  هب  هجوتاـب  هتکن  نیا  ساـبتلالا . یف  مهولعجو 
لیلد نآ  هب  ار  خیش  ةرایزلاحرش »  » نایعیـش زا  ياهدع  ًالّوا : دسریم : رظنهب  رـصع ، نآ  یخیرات  عبانم  هب  هجوتاب  دروم ، نیا  رد  يوق  لامتحا 
نماد هعیـش  قطانم  رد  ار  یبهذم  ياهعازن  هک  تفریم  و  دوب ، هدروآ  دوجوهب  خیـش  دیاقع  هک  ار  یبوشآ  هک  دنداد  ناشن  دادغب  ياشاپ  هب 

، نایئاهب روکذـم ، ياهینیچربخ  اهاضاقت و  و  دـمآرد . سوکعم  يراک  نینچ  هجیتن  لمع  رد  یلو  دنـشخب . نایاپ  یماظن  هلخادـم  اب  دـنزب ،
لبق هک  دندرب  تیاکش  دادغب  ياشاپ  هب  لیلد  نآ  هب  قارع  مدرم  زا  ياهدع  ًایناث : دش . هعیـش  هعماج  يارب  یمیخو  بقاوع  بجوم   100 ص :

یلاـمتحا بوشآ  نینچ  زا  و  دـنک . ذاـختا  يریبدـت  دادـغب  ياـشاپ  دوش ، تنـس  لـها  نایعیـش و  ناـیم  یگرزب  ياـهعازن  بجوـم  هکنآ  زا 
هک دـندیزرو  تردابم  رطاخ  نیا  هب  يراـک  نینچ  هب  نایعیـش  زا  ياهدـع  ًاـثلاث : دـش . دـیاع  يرگید  هجیتن  لـمعرد  یلو  دـیامن . يریگولج 

، دادـغب ياـشاپ  فرط  زا  دوب ، هدـش  یقلت  نید  رد  ناراذـگتعدب  زا  اـملع ، زا  يرایـسب  هیرظن  ءاـکتا  هب  اـهنآ و  يارب  هک  ار  خیـش  صخش 
ینـس تسدهب  دـندرب  ار  يرما  روطچ  : » هک یناـمرک  ناخمیرکدـمحم  خیـش  ضارتعا  نیا  تاـظحالم ، نیدـب  دوش ! دورطم  عفر  دودـحم و 

ینامثع هرطیـس  تحت  قارع  رد  یباتک  دوب  نکمم  روطچ  ثحب ، دروم  يوق  لامتحا  هس  يانثتـسا  هب  اریز  دوب . دهاوخ  لمأت  لباق  دـنداد »؟!
؟ درک دنهاوخ  ییانتعایب  باتک ، نیا  ندناوخ  اب  مه  اهینس  هزات  دیسر و  دهاوخ  اهینس  تسدهب  هک  دهدن  لامتحا  خیش  دنک و  ادیپ  رـشن 

راـبهب مه  یمیخو  جـیاتن  و  تفریذـپیم . تروـص  يراـک  نینچ  اـشاپدواد ،»  » ناـمز رد  یعیـش  یبهذـم  طـیحم  ینتـسبآ  هب  هجوتاـب  ملـسم 
هک درک  يداهتجا  یطیحم ، نانچرد  مهنآ  ياهلأسم ، حرط  هوحن  رد  خیـش  هک  دروآیم  دوجوهب  ار  ههبـش  نیا  تروص  ره  رد  و  دروآیم .

لاغشا سپس  هرصاحم و  دوخ  ياوق  اب  ار  ءالبرک  ات  تخاس  رومأم  ار  « 1 « » روخانم ، » اشاپ دواد  دوبن : هعیش  ینید  لفاحم  تحلصم  هب  نورقم 
ق. لاوش 1241 ه . زا 13  هک  ءالبرک  هب  هلمح  هرصاحم و  لوط  رد  روخانم  درامگ . تمه  نانآ  ینید  زکارم  نایعیـش و  یبوکرـسهب  هدرک ،

بیرخت هب  دوب ، شناوت  رد  هک  اـجنآ  اـت  درک و  دوباـن  ار  مدرم  عرازم  دـیزرون . غیرد  تراـغ ، لـتق و  راـشف و  هنوـگره  زا  دـیدرگ ، زاـغآ 
هبنپ مخت  ندروـخ   101 ص : نایئاهب ، هب  تاـیح ، ظـفح  رطاـخهب  هک  درک  راداو  ار  مدرم  ـالبرک ، هرـصاحم  اـب  هارمه  عیاـجف  نیا  تخادرپ .

، مالسلا هیلع  سابعلالضفلاوبا  ترضح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  رهطم  مرح  هصاخ  ءالبرک  هکربتم  عاقب  دنوش . روبجم  تعانق و 
هعقاو نیا  حرش  رد  ینامرک  ناخ  میرکدمحمجاح  « 1 . » تفرگ رارق  مجاهت  دروم  و  دـنامن . نوصم  پوت ، ياههلولگ  راجفنا  تالمح و  زا 

زا هلولگ  رازه  هدزاود  دندرک  لقن  هچنآ  داتفا و  دیدش  طحق  درک و  هرصاحم  ار  البرک  هام  هدزای   » روخانم هک  دنکیم  قیدصت  حیرـصت و 
نیبب دندش . هتشک  يریثک  عمج  و  دش . بارخ  البرک  ياههناخ  يرایسب  دروخ و  یمدآ  هب  اجنآ  دش و  مرح  هبق و  لخاد  هرّهطم ، هّبق  هکبش 

هک تسا  يدایز  لمأت  بجعت و  ياج  اهنیا ، همه  اـب  « 2  ...«. » درک عیاض  ار  نیملـسم  ردقهچ  لایع  لام و  نوخ و  و  دـنکیم !؟ هچ  هنتف  هک 
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ظفح و دـشاب و  شلد  رد  نامیا  زا  یگر  هک  یـسک  ایآ  دـیرامگ ، يرظن  تربع  رظنهب  لاح  : » دـسیونیم یناـمرک  ناخمیرکدـمحم  جاـح 
ندرگ هب  ار  ياهثداح  نینچ  ناهانگ  ماـمت  هک  تسا  یقطنم  اـیآ  « 3 « .»؟ دهد دابرب  ار  هعیـش  لام  نوخ و  دـهاوخب و  ار  هعیـش  نید  تیامح 

؟ تسین میهـس  ارجام  نیا  رد  تیاکح  هدنهدرـشن  هدنـسیون و  ایآ  و  دـناهدرب ؟ دادـغب  ياشاپ  شیپ  هب  ار  تیاکح  هک  میزادـنایب  سانلاماوع 
مکاح دنادیم  هک  تیاکح  نیا  رشان  هدنسیون و  دهد ،» داب  رب  ار  هعیش  لام  نوخ و   » ینس ياشاپدواد  هب  تیاکح  نداد  ناشن  رگا  کشیب 

لام نوخ و   » نیا رد  ایآ  تسا ، هدـش  لیکـشت  اههعیـش  اهینـس و  عامتجا  زا  قارع  طیحم  تسا و  بصعتم  ینـس  ياـشاپدواد  برع ، قارع 
هک مینادب ، ارجام  لوؤسم  ار  ةرایزلاحرـش  باتک  ناگدننکیفرعم  رگا  کشیب ، دـشابیمن !؟ وا  هجوتم  یتیلوؤسم  نداد  داب »...  رب  ار  هعیش 
اطخ تیلوؤسم و  نیا  زا  زین ، باتک  رـشان  هدنـسیون و  دـندش ، اطخ  بکترم  لمع  نیا  رد  دـندوب و  لوؤسم   102 ص : ناـیئاهب ، مه  قح  هب 
جاـح هـتبلا  دـش . مارحلا  هَّللاتـیب  مزاـع  و  دـیدن ، ندـنام  يارب  دـعاسم  یناـکم  ار  ناریا  قارع و  ـالبرک و  خیـش ، ورنـیا  زا  تـسین . يّربـم 
البرک رد  ندنام  رگید  هک  دندید  ریگلد و  رایسب  رایـسب  دیـسر ، خیـش  هب  تیاکح ...  نیا  هکنیمه  : » تسا دقتعم  ینامرک  ناخمیرکدمحم 

همظعم هـکم  هـب  ور  و  دـندرک ، راـیتخا  رارق  رب  ار  رارف  « 1  » ِهَّللا َیلِإ  اوُّرِفَفياـضتقم  هب  دـش . دـنهاوخ  ناـشیا  ضّرعتم  رخآ  تسین و  نـکمم 
هک تسنادیم  یبوخهب  خیـش  هداد و  رازآ  ار  خیـش  حور  بلق و  نادجو و  دوب ، هدـش  عورـش  خیـش  باتک  زا  هک  البرک  هعجاف  « 2 «. » دنتفر

اوزنا و هب  تشاداو  ار  وا  رما  نیمه  و  تسا . ـالبرک  رد  یگرزب  هنتف  نینچ  هدـنروآ  دوجوهب  لـماوع  هلمج  زا  دوخ  عیاـقو  نیا  رد  لاـحرههب 
یعیش و ياهنوناک  زا  ندش  رود  رطاخهب  زاجح ، نیمزرس  يوسهب  مهنآ  ناگدزتبیصم ، اب  يدردمه  زاربا  رارق و  هن  دلب ، كرت  هب  سپس 
رد «: » هَّللادبع خیـش   » هتفگ هب  هنافـسأتم و  یلو  یحور ! ياهراشف  يارب  یمایتلا  يوجتـسج  رد  ای  تاضرعت و  تاضارتعا و  زا  ندنام  نوصم 

ٍسْفَن ُّلُک   » ياضتقم هب  لحم  نآ  رد  هبیط ، هنیدـم  یلزنم  ود  ات  دوب  دـیدرت  رد  هراومه  دیـسر و  مههب  یتلالم  ار  شکراـبم  جازم  هار  ياـنثا 
زا مارحلاةدـعقلايذ  رهـش  مکی  تسیب و  هبنـشکی  زور  رد  . ) دومرف رایتخا  ار  راگدرورپ  راوج  برق  عادو و  ار  یناف  ناهج  تْوَْملاُۀَـقئاذ »... 

، هرهطم هبق  راوید  تشپ  عیفر ، عیقب  رد  هدومن  لقن  هبیط  هنیدـم  هب  ار  شـسدقم  ندـب  و  يرجه ) کی  لهچ و  تسیود و  رازه و  کی  لاـس 
دروم رد  هتبلا  « 3 «. » دندومن نفد  نازحألاتیب  لباقم  تساجنآ ، همطاف  ترـضح  رهطم  ربق  ٍلوق  یلع  هک  بارحم  بازیم  ریز  بونج  فرط 
خیرات بدألاۀناحیر »  » رد سردم  یلعدـمحم   103 ص : نایئاهب ، موحرم  تسا . فالتخا  ناققحم  و  اههرکذـت ، نایم  خیـش ، تاـفو  خـیرات 
نیدلا نیز  نبا  ای  ًازوف  سودرفلاب  تزف  دناهتفگ : شتافو  خیرات  رد  : » دـسیونیم دـنادیم و  ق ». ای 44 ه . ای 43  ای 42  رد 1241  : » ار توف 

داتفه هک  دمحا  خیشلا  محر  ءاعد »  » دعب دجمأ  لیلج  رونلا  ةراوف  نیقیلاو  دوهشلاو  ملعلاوذ  نیدلانیز  نب  دمحا  خیشلا  زین : 1242 و  دمحا :
رقابدمحم ازریم  « 1 «. » تسوا تافو  لاس  خیرات  دـمحا » خیـشلامحر   » هلمج ددـع  زین  و 1242  وا . رمع  تدـم  ءاعد »  » ظفل ددـع  شـش ، و 

«2 . » دننادیم یگلاس  رد 90  ق ، ار 1243 ه . خیش  توف  خیرات  خیش ، لاح  حرش  رد  تانجلاتاضور  بحاص  يراسناوخ 

یتشر مظاک  دیس  ب :

اقآراکرـس تسرهف »  » باتک فیلأت  نامز  ات  یتشر ، مظاک  دیـس  لاوحا  حرـش  رد  یعماـج  دنتـسم و  هلاـسر  اـی  باـتک  تسا ، ملـسم  هچنآ 
«، یمق یقن  یلع  ازریم   » لـمجم رایـسب  هاـتوک و  یطخ  هلاـسر  ود  يور  زا  مه  ناـشیا  تسا و  هدوـبن  تـسد  رد  یمیهاربا ، ناـخ  مساـقلاوبا 

جاح نیبلاطلاۀـیاده »  » باتک تاجردـنم  هظحالم  و  يدـنه ،» يداه  دیـس  اقآ   » هلاسر و  راونألارون »  » هعومجم نمـض  يدـنه ،»  » هب روهـشم 
هب دزاس . مهارف  یبیج  عطق  هحفص  رد 11  ار  دیس  لاح  حرش  تسا  هتسناوت  یتشر ، مظاک  دیس  نیریحتملالیلد »  » باتک و  ناخمیرکدمحم ،
ریغ هب  دندومنن و  مظاک  دیس  تالاوحا  یسررب  هب  یهجوت  مه ، ریخا  لاسدص  کی  مهم  ياههرکذت  مجارت و  بتک  روکذم ، ذخأم  يانثتسا 

مهنآ  104 ص : نایئاهب ، يراسناوخ ، رقابدـمحم  ازریم  تاـنجلاتاضور »  » ینباـکنت و دـمحم  ازریم  ءاملعلاصـصق »  » رد يرطـس  دـنچ  زا 
مه بدألاۀناحیر  بحاص  و  مدروخنرب . رگید  یفیلأت  هب  ینارهط ، گرزب  اقآ  ۀعیرذلا »  » هقرفتم عضاوم  و  دمحا ، خیـش  لاوحا  حرـش  نمض 

ياراد یتشر  دیـس  : » هکنیا رب  ینبم  یناهفـصا  يوسوم  يدـهم  دیـس  اـقآ  ۀـعیدولانسحأ »  » باـتک زا  مه  يرطـس  روکذـم و  ذـخأم  ود  زا 
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صاصتخا ار  ياهحفص  « 1  ...«، » دنزیم فرح  يدنه  نابز  اب  هک  ایوگ  و  تساهدیمهفن . اهنآ  زا  يزیچ  يدـحا  هک  تسا  يرایـسب  تافلؤم 
دنزرف دمحا  دیس  هک  دشابیم  دمحا  دیـس  نب  مساق  دیـس  دنزرف  یتشر  مظاک  دیـس  اقآراکرـس ، هتفگ  هب  تسا . هداد  دیـس  لاوحا  حرـش  هب 

. دیزگ تماقا  تشر »  » رد ناریا و  مزاع  هنیدم ، رد  نوعاط  عویـش  زا  سپ  هک  دوب  هرونم  هنیدـم  یلاها  زا  ینیـسح و  تاداس  زا  بیبح  دـیس 
دمحا خیش  سرد  هب  دیدرگ و  دزی  مزاع  یتامدقم  تالیصحت  یط  زا  سپ  دمآ و  ایندهب  تشر  رد  ق ، لاس 1212 ه . رد  یتشر  مظاک  دیس 

«2 «. » دندومرف یلعم  يالبرک  نطوت  هب  رما  ار  دیس  : » دمحاخیش اقآراکرس ، حیرصت  قبطو  دندرک  رایتخا  ار  ناشیا  تمدخ  تمزالم  هتفر و 

ینیشناج دنسم  رب  ب : / 1

هک دناهدومرف  لیلج  خیـش  : » درادیم راهظا  زاربا و  نینچ  ار  هیخیـش  هدیقع  یتشر  مظاک  دیـس  ینیـشناج »  » دروم رد  ناخمیرکدمحم  جاح 
ذخا دسرن ، امـش  هب  ام  تسد  رگا  هک  دـندرک  ضرع  خیـش  هب  هک  تسا  راکـشآ  مولعم و  ام  نایم  رد  و  مهفیام ،» هریغ  مهفی و   » مظاک دـیس 

ًۀهفاـشم دوـخ  همئا  زا  نم  تسا و  هتخوـمآ  ًۀـهفاشم  ار  ملع  نم  زا  وا  هک  ارچ  مظاـک  دیـس  زا  دـنریگب  دوـمرف : مـینکب . هـک  زا  ار  مـلع  نـیا 
نینچ ار  ینیـشناج  رد  یگتـسیاشو  تیـصونیا  ناخمیرکدمحم ، جاح  « 3  ...«. » دـناهتخومآ ادـخ  زا  یـسک  هطـساویب  ناشیا  ماهتخومآ و 

دنس دیس  تقیقح  تلالج و  دش ، مولعم  دناهدوب  رصاعم  هک  هعیـش  ياملع  عامجا  هب  خیـش  تقیقح  تلالج و  یتقو  : » هک دنکیم  فیـصوت 
، یصو مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ندوب  دش و  مولعم  یحو  هزجعم و  هب  ربمغیپ  ترضح  ندوب  یبن  هکنانچ  دوشیم . تباث  خیـش  صن  هب  مه 

هجیتن « 1  ...«. » دـش مولعم  قباس  ماـما  صن  هب  رـصع  ماـما  یـصو و  همئا  زا  کـیره  ندوب  دـش و   105 ص : ناـیئاهب ، مولعم  ربـمغیپ  صن  هب 
ینعم تسا  نیا  و  دـناهدشن ! یخیـش  هک  تسا  هعیـش  مدرم  دـیلقت و  عجارم  املع و  مامت  ندرک  یقلت  ادـخ  ینمـشد  يرواـب ، نینچ  میقتـسم 

نیملکتم ای  هعیش ، ياهقف  نیرتگرزب  یمالک  ای  یهقف  دیاقع  زا  یضعب  در  هک  تسا  هدینشن  سک  یناخمیرکدمحم . جاح  هیخیـش  هیخیش و 
ًاملـسم تقونآ  دـشاب . ادـخ  در  توبن و  در  دـندوب ، دـحتم  قفتم و  ناشنأش  تلالج  رد  ناشرـصع  رباـکا  همه  یتح  هک  هعیـش  ناثدـحم  و 

تالامک و بحاص  يوقت ، داـهتجا و  ظاـحل  زا  هک  ار  رـصع  گرزب  ياـملع  ماـمت  ناخمیرکدـمحم ، جاـح  دـمحا ، خیـش  حور  فـالخرب 
دندوبن و یخیـش  ملـسم  دناهدوب و  یتشر  مظاک  دیـس  ناداتـسا  نانآ  نادرگاش  یّتح  هدرک و  هئطخت  هدوب  خیـش  ناسمه  ای  رتشیب و  تازاجا 

ربارب رد  ار  هیخیش  نتخادنا و  قافن  یصخش ، تاساسحا  نید و  ملع  اب  ایآ  تسا !؟ حیحص  نتسناد  رفاک  دندرک . هیخیـش  در  یتح  دندشن و 
ریت  » هلاسر رد  ینامرک  ناخمیرکدـمحم  جاح  تقونآ  تسین !؟ هیباب » زاـسهنیمز  هیخیـش   » ياـنعم نیا  ندرک . اـپرب  نتخاـس و  هیماـما  هعیش 

هذمالت ار  ابقن  ابجن و  تاماقم  لصا  دیس ) خیش و   ) ناشیا نایب  زا  : » هک دراد  فسأت  راهظا  هوکـش و  بآم ،» نارـسخ  باب  ندنار  رد  باهش 
دوب نیمخت  ضرف و  اهنآ  همه  و  تیبطق .»  » تبسن یکی  و  تباجن »  » تبسن یکی  دادیم و  ناشیا  هب  تباقن »  » تبسن یکی  دندزیم . اهسدح 
ارنآ دیاب  صخش  هک  تسا  يرما  نیا  تخانش و  دناوتیمن  یناد  ار  یلاع  هک  دش  ضرع  دندوبن و  یّصن  هب  کسمتـسم  اهنآ  زا  کیچیه  و 

«2 «. » دورب ایند  زا  داقتعا  نآ  هب  دنک و  داقتعا 

راک نایاپ  البرک ، طوقس  ب : / 2

هراشا

دادملق ادخ  در  ار ، یصاخشا  نینچ  دقن  ای  در  کلذعم  تسنادیم ، روکذم  تاماقم  زا  اّربم  ارنانآ  دوجو  هکنآ  دوجو  اب  ناشیا  دوخ  یلو 
، دـنکیم میـسرت  خیـش  نادـیرم  ناـیم  رد  خیـش  تاـفو  زا  سپ  ناخمیرکدـمحم ، جاـح  هک  ياهیحور  نـینچ   106 ص : ناـیئاهب ، دـنکیم .
هب رجنم  هک  تاماقم  لامک و  بتارم  زا  یحیحـص  فیرعت  دندوب  هتـسناوتن  وا ، ناتـسود  هن  یقتم و  دـمحا  خیـش  هن  هک  تسا  نیا  رگـشیامن 

سرد سلجم  هتشگ و  خیش  نیشناج  یتشر  مظاک  دیـس  هک  تسا  یلاوحا  هنیمز و  نینچ  رد  و  دنهد . هئارا  دوشن  اههدافتـسا  اهریبعت و  ءوس 
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دوخ هک  ینباکنت  دـمحم  ازریم  دـنیارآیم . سلجم  املع  هیلع  دـنریگیم و  ارف  ار  وا  فارطا  هدزاو ، یناحور  عماجم  زا  یبالط  دـیارآیم و 
مدـشیم و رـضاح  مظاک  دیـس  یجاـح  سرد  سلجم  رد  هک  یناـمز  رد  : » دـسیونیم تسا ، هتـشاد  يدـمآ  تفر و  مظاـک  دیـس  سرد  رد 

متـش اهقف  هب  هَّللاب  ذایعلا  هکلب  تشرد  نخـس  و  دـندرکیم . ءاهقف  زا  تمذـم  ًابلاغ  میامن ، لـصاح  یعـالطا  ناـشیا  بهذـم  زا  متـساوخیم 
دوب نآ  بسانم  : » میهاربا دیس  اقآ  هتفگ  هب  و  تسا . ینعم  نیا  دیؤم  الماک  یتشر ، مظاک  دیس  نیریحتملا » لیلد  : » باتک و  « 1 « » دندومنیم
دیؤم هیماما  ياملع  رباکا  زا  کیچیه  البرک ، رد  هیخیش  ياولب  تارجاشم و  نیا  رد  هک  تسا  بیجع  و  « 2 «. » دنمان هیمتش  ار  هلاسر  نیا  هک 

تحـص لضف و  رکنم  تقو  ياملع  همه  دومنیم و  نانآ  اب  تفلاخم  ًانلع  رهاوجبحاص  موحرم  هعیـش  لـک  عجرم  و  دـندوبن . مظاـک  دـیس 
مظاک دیـس  اهنت  نیا  ضوعرد  و  « 3  » تسا هتـشاد  ناعذا  ًاحیرـص  بلطم  نیا  هب  ناخمیرک  جاح  دندوب و  یتشر  مظاک  دیـس  موحرم  هدیقع 
جاـح فرح  نیا  ناوتیم  تقونآ  « 4  » دـنادیمن هعیـش  زا  ار  وا  دـناوخیم و  فعـضتسم » قمحا   » ار رهاوج  بحاص  موحرم  هک  دوب  یتشر 
نینچ ندوـب  اراد  هـب  هجوتاـب  و  یعاـضوا ، نـینچ  دناهتـشاد !؟ مظاـک  دیـس  تـیعقاو  هـب  عاـمجا  اـملع  هـک  درک  دـییأت  ار  ناخمیرکدـمحم 

ار البرک  طیحم  هیخیـش  « 5 ، » دـندوب هدروآ  يور  البرک  هب  فارطا  زا  دونر  شاـبوا و  یتشم  هک  یلاـح  رد  مظاـک و  دیـس  رد  یتایـصوصخ 
دهاوش و قبط  و  ثیح ، نیا  زا  دوخ ! هرایزلاحرـش »  » باتک رـشن  بقاوع  زا  هاگآان  دـمحا  خیـش  هک  دروآرد  یتروصهب   107 ص : نایئاهب ،
، یتشر مظاک  دیـس  تسایر  نامز  رد  هیخیـش و  اریز  دـندوب . ینامثع  تاماقم  صاـخ  مارتحا  دروم  شناراـی  مظاـک و  دیـس  ددـعتم ، لـیالد 

تردـق ذوفن و  دـنک و  دـعاسم  ینامثع  نارومأـم  هلخادـم  يارب  ار  هنیمز  نآ ، هجیتنرد  هک  یبهذـم  تاـعزانم  ندرک  اـپرب  رد  دوب  هتـسناوت 
مه رد  دـمآیم ، رامـشهب  ینامثع  يورملق  رد  ینامثع  تفالخ  دـض  رکف  یناریا و  یعیـش  تموکح  ذوفن  مهم  زکارم  زا  هک  یعیـش  لفاحم 

، دـندوب هدـمآ  هوتـس  هب  البرک ، رد  كرت  نایلاو  ماکح و  ییوگروز  لاـمعا  زا  هک  یعیـش  ءاـملع  یناـبیتشپ  اـب  ـالبرک ، هعیـش  مدرم  دـبوک .
رامشهب البرک  رد  یتشر  مظاک  دیس  ناوریپ  اهتفلاخم ، نیا  یگچراپکی  عنام  نیرتگرزب  هنافـسأتم  هک  دندوب  هدرک  زاغآ  ار  ییاهتفلاخم 

زور رد  اشاپبیجن  دمحم  تابجوم : نیدب  دندوب . هدرک  البرک  رد  هعیش  گرزب  ياملع  ندیبوک  فورـصم  ار  دوخ  ّمه  مامت  هک  دندمآیم 
زا رفن  رازهراهچ  دش و  البرک  دراو  زهجم  ینوشق  اب  البرک ، رهش  هرصاحم  زا  سپ  البرک ، مدرم  یبوکرس  يارب  ق ، هدعقلايذ 1258 ه .  18

هیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  مالسلا و  هیلع  نیسحماما  ترـضح  رهطممرح  هب  مدرم  زا  ياهدع  « 1 ! » دنتشک ار  یئالبرک  هعیش  درم  نز و 
؛ لتق زا  دندوبن  نمیا  دندوب ، سابع  ترضح  هسدقم  هضور  رد  هک  یناسک  : » ناخمیرکدمحم جاح  فارتعا  هب  یلو  دندش . هدنهانپ  مالـسلا 

هلولگ ار  وا  حیرض  نوردنا  نامه  رد  دوب و  هدرب  هانپ  حیرض  نوردنا  رد  یسک  هکنآ  یتح  دنتـشک ، دوب  هکره  مرح  قاور و  رد  هکنآ  یتح 
«2 «. » دشن نمیا  هریان  نآ  رد  يدحا  هصالخ  دوب  هدش  ادهشلادیس  رهطم  قاور  لخاد  بسا  اب  روکذم  رارق  زا  دوخ  اشاپ  و  دنتـشک . دندز و 

دوخ نوخ  رد  دـندش و  هتـشک  سدـقم ، ینکاما  نینچ  رد  ناگدـنهانپ  همه  دوبن و  ینما  لحم  رهطم  ياـهمرح  یتح  هک  یتیعقوم  نینچ  رد 
108 ص : نایئاهب ، دندوب . هدش  هدـنهانپ  ناشیا  هناخ  هب  دیـس ، نادـیرم  مدرم و  زا  ياهدـع  نما و  هناخ  یتشر ، مظاک  دیـس  هناخ  دـندیطلغ ،

مدرم دنداهنیمن و  مارتحا  البرک  رد  هعیش  نکاما  نیرتسدقم  هب  یتح  اشاپبیجن  نایهاپس  هکیلاح  رد  تبسانم !؟ هچ  هب  مظاک  دیـس  هناخ 
ظاحلره زا  یتشر  مظاک  دیس  هناخ  دنتخاتیم . دندربیم و  موجه  رهطم  قاور  هب  بسا  اب  دنتشکیم و  مه  ار  ترـضح  حیرـض  رد  هدنهانپ 

جاـح رکف  زرط  زا  تسا  بیجع  دوب ! ـالب  زا  نوصم  دـشیم ، هدـنهانپ  يو  هناـخهب  هک  سکره  ثداوح و  زا  نوصم  وا  صخـش  ناـما و  رد 
هک دنادیم  یئالب  ار  نیا  دنکیم و  يرادبناج  كانتشحو  راتـشک  نیا  زا  هعیـش و  ملاع  گرزب  هعجاف  نیا  زا  هک  ینامرک  ناخ  میرکدمحم 
لاس کی  : » دسیونیم ناشیا  دش ! دراو  البرک  مدرم  رـس  رب  دندوب ، هدیناجنر  ار  مظاک  دیـس  البرک  مدرم  هکنآ  رطاخهب  دنوادخ ، بناج  زا 

بـضغ هـب  ار  دـنوادخ  دـندراذگ  نیبـم  نـید  يداـعا  نآ  یگهزره  یفاـصنایب و  ياـنب  سب  زا  مظاکدیـس )  ) راوـگرزب نآ  تاـفو  زا  لـبق 
زا مکح  دنتـشاداو و  ماـقتنا  هب  ار  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیرهاـط  همئا  دـندروآ و  مشخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  و  دـندروآرد .

، دیدم یتدم  درک و  هرـصاحم  ار  البرک  دش و  هتخیگنا  یئاشاپ  بیجن  دـش و  رداص  رـش  روشرپ و  موق  نآ  الب  لوزن  هب  ردـق  اضق و  ردـصم 
هعیش ياملع  مدرم و  هب  هیخیش  تعامج  توادع  هنیک و  « 1 «. » دندرک بارخ  ار  دلب  نآ  زا  يرایسب  دندز و  دلب  نآ  هب  پوت  رازهیس  بیرق 
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نینچ مکح  هزات  ندرک و  یقلت  مظاک  دیـس  زا  عافد  هعیـش و  مدرم  زا  قح  هب  ماقتنا  ناونع  ار ، ینامثع  نایلاو  ماکح  تایانج  هک  دح  نیا  ات 
لدع يارجا  رومأم  ار  اشاپبیجن »  » ندناوخ و ردـق  اضق و  ردـصم  زا  ار  نآ  مکح  نتـسناد و  همئا  لوسر و  ادـخ و  هب  بوسنم  ار  ياهعجاف 
رازیب نآ  زا  خیش  حور  یتح  هک  یبلق  تواسق  نایعیش و  هعیش و  اب  هیخیـش  دانع  رطاخهب  ندروآ  هناگیب  هب  ور  يانعم  تسا  نیا  نتفگ ! یهلا 

، ناخ میرک  دمحم  جاح  دنداد  ناشن  اشاپ  دواد  هب  ار  دمحا  خیش  ةرایزلاحرش »  » باتک هعیشریغ ، ای  هعیـش  مدرم  هک  یتقو  دش  روطچ  تسا .
دینیبب تسکشب . رس  دیـسر و  اجنیا  ملق  هآ  هآ  : » دسیونیم هوکـش  اب  و  دناوخیم ، « 2 « » بصعتم رفاک  یبصان  دادـغب  ياشاپ  : » ار اشاپ  دواد 

هچ ار  نینمؤملاریما  باوـج  ادرف  : » هک دراد ، هآ  تقونآ  « 1 «. » رگید هعیش  تیاعس  و  دنکیم ، لمع  نیا  هعیـش  چیه  هک   109 ص : نایئاهب ،
اشاپبیجن تایانج  دروم  رد  اما  « 2 «، » دنتسکش هطساو  نیا  هب  ار  نید  هکنیا  هن  دنتسکش . لمع  نیا  هب  ار  مالسا  تشپ  هکنیا  هن  دنهدیم ،

« هتـشاد دیـس  بانج  اب  ار  توادع  لامک  نوعلم  نآ  : » یمیهاربا اضرلادبع  خیـش  هتفگ  هب  دوب و  بصعتم  ینـس و  اشاپدواد  دـننام  مه  وا  هک 
نیرهاـط هـمئا  ادـخ و  لوـسر  بناـج  زا  وا  دـنکیم  تـلع  رکذ  « 4 « » ثیبـخ ياـشاپبیجن   » ناخمیرکدـمحم جاـح  دوـخ  دـیکأت  هب  و  « 3»
يدنسرخ راهظا  « 5  » ینس يدوهی و  نازابرس  يراکمه  اب  مهنآ  یـسک ، نینچتسدهب  هعیـش  نارازه  نتـشک  زا  و  دش ! راک  نیا  هتخیگنارب 

هب تناها  تسا  بیجع  دوشیم . یقلت  قحان  ثیبخ و  نوعلم و  دشکیم ، ار  مظاک  دیس  هک  یماگنه  یلو  دوب . هعیـش  مدرم  قح  هک  دنکیم 
نما و وا  هناخ  تسا و  مرتحم  یتشر  مظاک  دیـس  تسا و  راهطا  همئا  لوسر و  ادـخ و  بضغ  زا  یـشان  اشاپبیجن ، بناـج  زا  رهطم  نیمرح 

مهیلع همئا  هک  مظاکدیـس )  ) راوگرزب نآ  نأش  تلالج  رب  رهاب  دوب  یلیلد  رهاـظ و  دوب  یلـضف  نیا  : » هک دراد  رخف  ناخمیرکدـمحم  جاـح 
یلو تسین ؛ رهطم  نیمرح  نأش  تلالج  رب  رهاب ، لیلد  لـضف و  مارتحا و  نیا  « 6 «.! » دنک زورب  رادقمیلاع  نآ  زا  هک  دندوب  هتساوخ  مالسلا 

طـسوت هعیـش  مدرم  هک  دناهتـساوخ  مالـسلا  مهیلع  همئا  « .... 7 «! » دـندوب هتـساوخ  مالـسلا  مهیلع  همئا  : » مهنآ تسا  یتـشر  مظاکدیـس  رب 
رگا  110 ص : نایئاهب ، دور !؟ الاب  مظاک  دیـس  نأش  هک  دوش  لامدـگل  كرابم  ياهمرح  دـنوش و  ماع  لتق  ناـیدوهی  تیب و  لـها  نانمـشد 
البرک يادهش  هکربتم  عاقب  هب  مارتحا  يرتالاب  بتارم  رد  تسیابیم  دنتشاد ، مظاک  دیس  یعیش  ياوقت  لضف و  هبترم  هب  یمارتحا  اهینامثع 
لامع نایعیش و  دزن  مظاک  دیس  یعیش  نأش  تلالج  زا  نخـس  هک  دهدیم  ناشن  یبوخهب  تمرح ، تیاعر  هجوت و  مدع  نیا  دنرادب و  زاربا 
قیفوت البرک ، عمق  علق و  هب  دنتـسناوتیم  وا  طسوت  هک  دندید  ياهلیـسو  ناونعهب  ار  وا  اهینامثع  دـسریمن و  رظنهب  شیب  ياهبرح  ینامثع ،

ود تخانـش  هب  هجوت  اب  « 1  » تسا هدوبن  هتـسنادان  ای  هتـسناد  يرازگتمدـخ  نیا  شاداپ  زج  زیچ  چـیه  وا ، ناراـی  و  وا ، هناـخ  تینما  دـنبای و 
هفیلخ و سلجم  رابرد و  رد  تباث  یـسرک  هک  دوب  يرفن  راهچ  ءزج  یتشر ، مظاک  دیـس  دنزرف  دمحا  دیـس  الوا : لیذ : رارقب  ملـسم  نایرج 
کلام و ار  دوخ  هک  یناـمثع  ینید  تسایـس  لوا  دوب . اـمرفمکح  قارع  رد  تسایـس  ود  خـیرات  نآ  رد  و  « 2 . » تشاد ار  یناـمثع  روطارپما 

عازتنا ینامثع  يروطارپما  رکیپ  زا  ار  قارع  تشاد  یعـس  هک  یناـمثع  دـض  یجراـخ  تسایـس  مود : تسناد و  یم  قارع  یقیقح  فرـصتم 
ار دمحا  دیس  بهذم  ناونع  تحت  دنک ، ادج  ینامثع  يروطارپما  زا  ار  برع  قارع  تساوخ  یم  تسایـس  تسد  نوچ  اهدعب  و  « 3 . » دیامن
، دوب هرک  ماع  لتق  عیـشت  تلع  هب  ار  ناتـسزوخ  هرمحم و  لها  هک  دادغب  یلاو  اشاپ  اضریلع  ًایناث : « 4 . » دنتـشک هچناپط  اب  ردپ  گرم  زا  سپ 

قرط نیا  زا  تشاگن و  وا  رب  هدیصق » حرش   » مان هب  یلصفم  حرش  مظاک  دیـس  داد و  یتشر  مظاک  دیـس  هب  ار  يرمع  یقابلادبع  ياههدیـصق 
«5  .... » درکیم و ظفح  دادغب  اب  ار  دوخ  هنسح  طباور 

دحاو قطان  عبار ، نکر  پ :

دای ظفاح  شیاهباتک ، اهنت  تفر و  ایند  زا  زاجح  راید  رد  و  دراذـگ . رـس  تشپ  ار  قارع  ناریا و  یبهذـم  لفاحم  ياغوغ  وهایه و  خـیش ،
یئوس زا   111 ص : نایئاهب ، و  تسوا . دـیاقع  اههشیدـنا و  هدـنریگ  رب  رد  فورعم و  خیـش ، ياهباتک  راثآ و  هعومجم  دنتـشگ . وا  تایح 

و یتشر » مظاک  دیـس   » طسوت خیـش ، زا  سپ  هک  دیدرگ ، هعیـش  قرف  زا  ياهقرف  هیخیـش ، لکـشت  زاغآ  رـس  خیـش ، هدنام  ياجب  راثآ  رگید ،
، نافرع مالک و  هفسلف و  لئاسم  لابق  رد  یصاخ  عضوم  و  تفای . شرتسگ  وا  دیاقع  هعومجم  هکلب  خیش ، راثآ  اهنت  هن  هیخیش ، خیاشم  رگید 
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عبار و نکر   » هلئسم دیآیم ، رامش  هب  هیخیش  دئاقع  ّمها  زا  هک  عضاوم  نیا  هلمج  زا  دومن . ذاختا  مالـسا ، رد  تیالو  تلاسر و  تیاغ  رد  و 
، دوخ راثآ  بلاغ  رد  یلو  دادن ، صاصتخا  روکذم  هدیقع  حیرشت  هب  ار  یصاخ  هلاسر  ای  باتک  خیش ، صوصخ  نیا  رد  تسا . دحاو » قطان 
زا دیـس ، ياـهلیوأت  اـهریبعت و  ریـسافت و  رگید ، يوس  زا  دراد . هراـشا  نآ  هب  هاـتوک ، هدـنکارپ و  لاـح  نیع  رد  و  ینمـض ، عماـج و  روطب 

نیا رب  تشاد . رظن  دم  ار  اهنآ  روکذـم ، هیرظن  حیرـشت  رد  دـیآیم ، مزال  ظاحل  نیدـب  هک  دـشابیم  خیـش  دـیاقع  لمکم  هیخیـش ، هاگرظن 
عماج و تاقیقحت  هب  اجبان ، بصعت  هدرکان  يادخ  يریگههبج و  فیرحت و  عون  ره  زا  ندنام  نوصم  تناما و  تیاعر  هب  هجوت  اب  روظنم و 
رد هطساویب ، ساسا  ار  نآ  هدومن و  دانتسا  یمیهاربا ، اضرلادبع  خیش  ات  ینامرک  ناخ  میرک  دمحم  جاح  زا  نامرک  هیخیش  خیاشم  يایوگ 

: دراد رارق  ام  ربارب  رد  یـساسا ، لاح  نیع  رد  مهم و  هلئـسم  جنپ  صوصخ  نیا  رد  میهد . یم  رارق  روکذم  هدـیقع  یـسررب  لیلحت و  دـقن و 
، يربک تبیغ  زا  سپ  عبار ، نکر  دـحاو و  قطان  ماما ، بئان  ماما ، تیباب  لـصا  هب  هدـیقع  ترورـض و  هلئـسم  زا  ناوتیم  یفیرعت  هچ  اـًلوا -

نآ هب  تفرعم  تسا و  رهاظ  نونکات ، يربک  تبیغ  زاـغآ  زا  رـشع  یناـث  ماـما  باـب  روکذـم ، فیرعت  لوبق  هب  هجوت  اـب  ًاـیناث - درک ؟ ناونع 
نینچ ًاعبار - تسا ؟ مزال  مه  یـصخش  تفرعم  ای  تشاد  بئاغ  ماما  باوبا  باون و  هب  یعون  تفرعم  دیاب  هیخیـش ، هاگرظن  زا  ًاثلاث - رّـسیم ؟
هتشاد وا  لوق  تحـص  يارب  ياهطباض  دومن ، تیباب  ماما و  بئان  ياعدا  یـسک  رگا  هک  تسنیا  رطاخ  هب  دشاب ، مزال  هکیتروص  رد  یتفرعم ،

مهم بتک  هیلک  روکذم ، لئاسم  هب  یئوگخساپ  يارب  هن ؟ ای  دنتسه  یماقم  نینچ  ندوباراد  یعدم  دوخ  هیخیش  ناگرزب  ایآ  ًاسماخ - میشاب ؟
رگید تالاؤس و  نیا  هب  یئوگخساپ  رد  هیخیـش ، خیاشم  هناتخبـشوخ  مداد . رارق  ددجم   112 ص : نایئاهب ، یسررب  دروم  ار  هیخیـش  خیاشم 

هب يددـعتم  ياهباتک  اههلاسر و  نآ ، فارطا  رد  هک  يوحن  هب  دناهتـشاد . لوذـبم  یـساسا  هجوت  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  هباشم ، لـئاسم 
اب اًلیذ و  ام  هک  هدش ، ریرحت  قمعت و  تقد و  روکذم ، تاعوضوم  لیلحت  رد  ررکم . ًابلاغ  دایز و  دح  هب  تسا و  هدش  هتسارآ  رـشن  فیلأت و 

لـصا هب  هدـیقع  ترورـض و  هلئـسم  رد  ناوتیم  یفیرعت  هچ  لوا : هلئـسم  میوشیم : اهنآ  روآدای  تیافک ، دـح  راصتخا و  تیاعر  هب  هّجوت 
موجر : » باتک رد  ینامرک  ناخمیرک  دـمحم  جاح  درک ؟ ناونع  يربک  تبیغ  زا  سپ  عبار  نکر  دـحاو و  قطاـن  ماـما ، بئاـن  ماـما ، ّتیباـب 
تقلخ ات  دشاب  دیاب  دیامن  یگدنب  تدابع  تقیقح  هب  فراع و  تفرعم  تقیقح  هب  هک  یلماک  غلاب  يرـصع  ره  رد  : » دـسیونیم نیطایـشلا »

سپ تفرگیمن ...  ياهضبق  قلخ  ریاـس  يارب  میکح  دوبن  وا  دوجو  رگا  هک  اریز  دـنامب ؛ رارقرب  قلخ  ریاـس  شیع  وا  لـضف  زا  دـشابن و  وغل 
تدوخ ترطف  یکاپ  تین و  صولخ  اب  سپ  داتـسیایمن . اپرب  اهیفام  ایند و  دـندوبن  ناشیا  رگا  دـندوجوم و  هشیمه  يرـصع  ره  رد  نالماک 

زا نامز  دندوجوم و  ایند  رد  ینامز  يرـصع و  ره  رد  نالماک  : » هک دریگیم  هجیتن  ورنیا  زا  « 1 «. » يوش راگتسر  ات  وشب  ناشیا  يارب  میلست 
نیلسرم ءایبنا و  توعد  تلع  تسا و  ءاشم  راگدرورپ  تیـشم ، هجوت  تلع  ملاع و  قلخ  یئاغ  تّلع  دنناشیا  دنامیمن و  یلاخ  ناشیا  دوجو 

هب دناهدش  لصاو  ناشیا  هک  اریز  هناحبـس ، يادخ  هب  دنقلخ  نیرتکیدزن  ناشیا  هک  نادب  سپ  داتـسیایمن ....  اپرب  ملاع  دندوبن  ناشیا  رگا  و 
نود ناشیا  ياوس  ام  تلزنم و  یفلز و  باحـصا  نابرقم و  ناقباس  دنناشیا  سپ  تسا . یکیدزن  ياهتنم  نآ  يازج  هک  نامیا  تاجرد  یلعا 
سنج زا  ناکیدزن  هطـساوب  هک  اهنآ  هب  ضیف  دـسریمن  سپ  نامیا ، تباجا و  رد  کی  ره  رخأت  تقبـس و  هجرد و  بسح  رب  دنتـسه  ناشیا 

هب اهنآ  هطـساوب  نآ  رادکاو  روشق  تسا و  ناشدوخ  زا  نآ  ّبل  یفاص و  صلاخ و  دسریم ، ناکیدزن  هب  هچنآ  هکلب  تسین . ناکیدزن  ضیف 
113 ص : نایئاهب ، یتمعن و  یتکرب و  نیقباس و  هطـساوب  رگم  قلخ  هب  دسریمن  ضیف  چـیه  هکنیاربانب  .« » تسا بوشم  هک  دـسریم  نارود 
میکح و رظن  لـحم  دـنناشیا  نآ و  ياـهتنم  يوأـم و  نآ و  ندـعم  ریخ و  ره  لـصا  دـنناشیا  ناـشیا و  ببـس  هب  رگم  دوشیمن  لزاـن  يزیچ 
وا رکـش  تسا و  بجاو  ًاعرـش  المع و  معنم  رکـش  وت و  يوسب  نآ  لوصو  بابـسا  معن و  ءایلوا  دـنناشیا  سپ  ملاـع ، نیا  داـجیا  زا  دوصقم 

دنوادـخ تسا و  متحتم  ناشیا  نانمـشد  زا  تئارب  مزال و  ناشیا  يّالوت  تسا و  بجاو  ناشیا  تفرعم  سپ  وا ، تفرعم  اب  رگم  تسین  نکمم 
چیه ناشیا  زا  دنک  ضارعا  سک  ره  هک  اریز  تسا  هضیرف  ناشیا  يوس  هب  هجوت  سپ  « 1  » ُریِصَْملا ََّیلِإ  َْکیَِدلاَِولَو  ِیل  ْرُکْشا  دومرف  هناحبس 

هب تسا و  هدش  ناطیـش  هب  هجوتم  سپ  ناشیا ، هب  دنک  تشپ  دیامن و  ناشیا  نانمـشد  هب  هجوت  سک  ره  دـسریمن و  وا  هب  يریخ  يددـم و 
نییلع تهج  رد  اًـلماک  هک  اریز  هدرک ؛ ریـس  تکـاله  فرط  هب  تسا و  هدوـمن  نیجـس  تملظ و  زا  دادمتـسا  سپ  تسا ، هدرک  تشپ  ادـخ 
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رد دـلخم  یجاـن و  ناـشیا  ناتـسود  و  دـناشتآ ، رد  دـلخم  کـلاه و  ناـشیا  نانمـشد  سپ  نیجـس ، تـهج  رد  ناـشیا  نانمـشد  دنتـسه و 
نآ روشق  تسا و  ناشیا  صوصخم  تشهب  یفاوص  ضیف  دننکیم و  تشهب  يوس  هب  ریس  ناشیا  يوس  هب  ریـس  هطـساوب  هک  اریز  دناتشهب ،

رکش سک  ره  سپ  دوشیم  لصاح  ناشیا  هب  رابدا  زا  منهج  دوشیم و  هدافتسا  ناشیا  زا  تشهب  سپ  دسر ، یم  ناتسود  هب  ناشیا  هطـساوب 
دودح و دنتـسه و  هدـحاو  تنیط  دـحاو و  حور  دـحاو و  رون  ًاعیمج  ناشیا  « » 2 «. » تسا هدرکن  ار  راـگدرورپ  رکـش  دـیامنن  ار  تمعن  یلو 

دوجو اب  زیچ و  چـیه  رد  دـنرادن و  مه  اب  یتفلاخم  تهج  نیا  هب  درادـن و  یمکح  تسا و  کلهتـسم  ناشتدـحو  بنج  رد  ناـشیا  تازیمم 
هچنآ رد  فرصت  رب  تسا  رداق  ناشیا  کیره  تسا و  لحمضم  ناشیا  تیصخش  تهج  هک  دنراد  تیلک  تهج  نیا  هب  سپ  دندحتم ، ددعت 

مه يرگید  رب  دوش  لزان  کی  ره  رب  هچ  ره  سپ  «. » تسا تیلمکا  تیلماک و  رد  ناشیا  توافت  یلب  تسا ، نآ  رد  فرصت  رب  رداق  يرگید 
دحتم دنددعتم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هکنانچمه  دوش ، یم  رهاظ  مه  يرگید  زا  دوش  رهاظ  مادـکره  زا  هچره  دوشیم و  لزان 
هچره يراب  دـنراد  تیلها  کی  ره  تسا و  رتشیب  نالماک  ماـقم  رد  تسا و  رتمک  ناـشیا  ماـقم  رد  تواـفت  هکنیا  رگم  دنتـسه  یلک  همه  و 

هدـش تیاور  تهج  نیا  هب  دوش و  یم  رداص  یـضیف  ره   114 ص : نایئاهب ، ناشکیره  زا  دنتـسه و  یلک  ناـشیا  سپ  دراد ، تیلها  يرگید 
يدرک ادـتقا  لداع  هیقف  رهب  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  نک ؛ سایق  رهاظ  هب  ار  نطاب  رما  دـنبای و  یم  تیادـه  دـیدرگ  ادـتقا  کـیره  هب  هک  تسا 
یکاح هک  دیـسر  اجنآ  هب  لـماک  صخـش  هک  نیمه  سپ  دـننکیم . تیاور  دـحاو  ماـما  زا  همه  هک  تهج  نیا  هب  ار ؟ وت  دـنکیم  تیاـفک 

تیاکح ار  دـحاو  نیا  نـالماک  زا  کـیره  تسا و  دـحاو  وا  يارواـم  سپ  دوزفین ، نآ  رب  یگنر  دوخ  تیئزج  زا  دـیدرگ و  دوخ  يارواـم 
ياهتجح زا  دعب  : » دـسیونیم مظعا » رالاس  هپـس  باوج  رد  عبار ، نکر  : » رد و  « 1 «. » تسا تمعن  ره  هدننک  هضافا  دحاو  نآ  دـننکیم و 

هب دوش و  مامت  سک  همه  رب  ادخ  تبحم  ات  دـننک ، نهپ  دابع  صاخـشا  نیمز و  فارطا  رد  ار  ادـخ  نید  هک  دنـشاب  دـیاب  یناگطـساو  ادـخ 
هَّللاۀیقبترضحهب دنتـشون  هضیرع  هکنانچ  ناگطـساو  طسوتهب  رگم  دوشیمن  تجح  مامتا  مدرم  رب  البق  هنیدم  رهـش  رد  ماما  دوجو  نامه ،

یلإ اهیف  اوعجْراَف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اـّمأ   » دـندومرف مینکهچدوشیمعقاو ، هکیثداوح  رد  میرادنیـسرتسد  امـشهب  نوچهک  هجرف  هَّللالـجع 
امـش و رب  دننم  تجح  ناشیا  هک  دینک  ام  ثیدح  نایوارهب  عوجر  ثداوح  رد  ینعی  هَّللاۀـجح » انأ  مکیلع و  یتجح  مّهنإف  « 2  » انثیدح ةاور 

تجح لماک و  تمکح  ناشیا  دوجو  اب  قلخ و  رب  دـنیادخ  تجح  ياهتجح  راثآ  نادنمـشناد  راـبخا و  ناـیوار  سپ  میادـخ . تجح  نم 
يادخ یئادخ  هب  يررـض  دندرک و  یئادخ  ياعدا  هک  دندوب  یناسک  میظع  يادـخ  ربارب  رد  هکنانچ  دوشیم و  فرطرب  قلخ  رذـع  مامت و 

قح رون  قحرب و  یبن  توبن  هب  تشادن  يررـض  دندرکیم و  لطاب  هب  توبن  ياعدا  هک  دندوب  یناسک  قحرب  یبن  ربارب  رد  تشادـن و  قحرب 
دنامن و ناهنپ  ادخ  رون  تشادن و  قحرب  يایلوا  لاح  هب  يررـض  دـندرک و  تفالخ  ياعدا  یعمج  قحرب  یلو  لباقم  رد  دـنامیمن و  ناهنپ 

يادخ رب  ارتفا  هک  دنتسه  لوسر  ادخرب و  باذک  ینایوار  نیبم ، نید  ظفاح  نیما و  هقث  نادنمـشناد  نایوار و  لباقم  رد  نینچمه  دنامیمن ،
هکلب دنتـسین ، ّیلو  ياهتجح  اهنیا  دـنیوگیم و  دـنچ  یمکح  ادـخ  ياهتجح  نابز  زا  دـنزاسیم و  كاـپ  ربمغیپ  رب  غورد  دـندنبیم و 

راگزیهرپ و یقتم و  ترخآ و  رد  بغار  ایند و  رد  دـهاز  دنـشاب و  نیماو  هقث   115 ص : نایئاهب ، هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  یلو  ياهتجح 
لیـصحت ایند و  لام  ندرک  عمج  هن  دـشاب  ناشدوخ  يالوم  نید  رـشن  ناشیا  تمه  زور  بش و  دنـشاب و  دوخ  يالوم  عباتم  اوه و  فلاـخم 

دنیاهنآ يدرکادیپ  نایوار  نانچ  رگا  دننک  لیـصحت  ایند  نید ، نتخورف  هب  هک  دنـشاب  هدادن  رارق  دوخ  ناکد  ار  ادخ  نید  تسایر و  ندرک 
دیاب ار  همه  هک  دشادیپ  اجنیا  رد  رما  راهچ  سپ  درک . ناشیا  يوریپ  تخومآ و  اهنآ  زا  ار  ادـخ  نید  دـیاب  قلخ و  رب  نامز  ماما  ياهتجح 

هک قلخ  نایم  رد  وا  هفیلخ  وا و  تجح  مود : تسام . کلام  قزار و  مدع و  زا  تسام  قلاخ  هک  ملاع  دنوادخ  لوا : درک . داقتعا  تخانش و 
دوخ ماقممئاق  دوخ و  نیـشناج  ار  وا  هک  ربمغیپ  نآ  دهع  یلو  موس : قلخ . يوس  هب  تسوا  روآماغیپ  دـناسرب و  امب  دریگب و  وا  زا  دـناوتیم 

ياهتجح اهنیا  دنـشاب و  رهطم  موصعم و  دیاب  همه  اهنیا  هک  يرـصع  ره  رد  نانیـشناج  نینچمه  دوخ و  زا  دعب  دوخ و  تلحر  رد  دنکیم 
یلو ياهتجح  اهنیا  ملاع و  فارطا  هب  ناگدنناسر  رابت و  یلاع  نادنمشناد  راثآ و  نالماح  رابخا و  نایوار  مراهچ : دابع . رب  دنربمغیپ  نآ 
مدآ تلم  هاوخ  تسا  راهچ  نیا  تفرعم  رب  نید  نّیدترادم و  دنـسرب و  یلو  تمدخ  هب  دـنرادن  یـسرتسد  هک  افعـض  ریاس  رب  دنتـسه  دـهع 
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دیاب ار  رما  راهچ  نیا  ینید  یبهذـم و  ره  رد  ناشیا  ریغ  اـی  مهیلع  هَّللاتاولـص  متاـخ  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  اـی  حون  تلم  اـی  دـشاب 
هک دـیوگیم  دـینک  اتفتـسا  یـسوجم  ینارـصن و  يدوهی و  زا  یتلم  ره  ياملع  زا  رگا  تسین و  نیدـتم  بهذـم  نآ  هب  ناسناّالإ  تخاـنش و 

« نکر  » ظفل منادیمن  لاح  دوشیم  مدـهنم  نید  داینب  دـشابن  یکی  رگا  هک  دـننید  نکر  راهچ  راهچ  نیا  تسا و  بجاو  راـهچ  نیا  تفرعم 
هاشداپ هک  تسین  یکـش  هک  اریز  تسا ؛ نیارب  مدآ  ینب  شیع  ساسا  هکلب  تسا  هدش  بارطـضا  ببـس  ندوب  راهچ  ای  تسا  تشحو  ببس 

تسا و يداهتجا  داهتجا  دیلقت و  هلئسم  هک  تسا  املع  یعامجا  هک  میدید  نوچ  : » دسیونیم لصفیـس » هلاسر  : » رد و  « 1 «. » تسادخ لظ 
دلقم ای  ناسنا  هک  تسا  بجاو  هک  دـمهفب  ار  نآ  دوخ  لـقع   116 ص : ناـیئاهب ، هب  دوخ  هک  تسا  بجاو  فلکم  ره  رب  تسین و  يدـیلقت 
دیاب تسا  یـسک  روط  هچ  دهتجم  دنکب و  ار  یـسک  هچ  دیلقت  هک  دنادب  دوخ  لقع  هب  هک  تسا  بجاو  تسا  دلقم  رگا  دـهتجم و  ای  دـشاب 

هک تسا  بجاو  درک ؟ دیلقت  ناوتیم  دنک  داهتجا  مه  يرفاک  رگا  ای  دـشاب  نمؤم  هک  تسا  بجاو  دوشیم ؟ مه  تیم  دـیلقت  ای  دـشاب  یح 
ار لئاسم  نیا  رد  يرگید  دیلقت  دمهفب و  دوخ  ناسنا  دیاب  ههادبلاب  مه  ار  لئاسم  نیا  سپ  درک ؟ دیلقت  دوشیم  مه  ار  قساف  ای  دـشاب  لداع 
مه رما  نیا  هک  ظاـحل  نیا  هب  سپ  دـتفیب  یقـساف  اـی  يرفاـک  تعاـطا  هب  دـیاش  درک ، ار  يرگید  تعاـطا  ناوـتیمن  ًاـنایع  هـک  ارچ  دـنکن ؛

لـصا يداهتجا  يدـیلقت ، یکی  يداهتجا  یکی  تسا ؛ مسق  ود  نید  روما  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  تسا  هدـش  نید  لوصا  تسا و  يداهتجا 
دیلقت نآ  رد  ناوتیم  تسا و  عرف  ماکحا  ریاس  دمهفب و  داهتجا  هب  سک  ره  دـیاب  هک  تسا  لصا  رما  راهچ  نیا  سپ  عرف . يدـیلقت  تسا و 

حالطـصا رب  تسا  یثحب  هچ  و  تسا ؟ هعیـش  یعامجا  اهنآ  عیمج  هکنآ  لاح  دـشاب و  نیا  وا  داقتعا  هک  یـسک  رب  تسا  هانگ  هچ  اـیآ  درک .
، داقتعا نیا  هطساوب  دیوج  يرازیب  ام  زا  دنک و  ریفکت  ار  ام  هک  یسک  ای  میاهتفر  نوریب  ناناملسم  عامجا  زا  ام  هک  دیهد  فاصنا  لاح  املع .
دنراد و ار  داعم  لدع و  راکنا  هیخیـش  هک  دنداد  هولج  ماوع  رظن  رد  دـننک  عیاض  مدرم  دزن  رد  ار  ام  دوخ  لایخ  هب  هک  دنتـساوخ  نوچ  یلو 

هدزاود رب  لمتشم   ) تالاؤس باوج  رد  یسراف » لئاسرلا  عمجم  : » باتک رد  ینامرک » ناخدمحم  جاح  « » 1 «. » دناهدرک عارتخا  یعبار  نکر 
همه تسه  اـج  ره  هچ  ره  رگید و  ياـج  هن  تسا  هدـش  هدراذـگ  اـجنیا  رد  هیلاـع  راونا  عیمج  عبار ، نکر  هب  تبـسن  : » دـسیونیم هلاـسر )

هچ ره  سپ  تفـص . بحاـص  نیا  تسا ، اهتفـص  اـهنآ  تسا . یمـسم  نـیا  تـسا  اهمـسا  اـهنآ  تـسا ، عـقاو  نـیا  تـسا و  تیاـکح  ضحم 
زا همئا  ربمغیپ و  ادـخ و  تفرعم  سپ  تفرعم . نیا  رگم  تسا  يزغمیب  اـپیب و  تفرعم  لـک  تفرعم  تیادـه و  وزج  همه  مدرم  دـنیوگیم 

یمـسا ضحم  همه  دـنتفگیم ، قلخ  هچنآ  سپ  دـشاب . هدـش  رهاظ  اج  نیا  زا  هک  تسا  نیمه  یعقاو  تفرعم  ریغال و  تسا  تسرد  هار  نیا 
هدرخ اسب  تسا و  هدرک  ادیپ  روهظ   117 ص : نایئاهب ، لامک  اجنیا  نکل  دوب و  فرح  ضحم  دوب و  هدـشن  رهاظ  يزیچ  ناشیا  يارب  دوب و 

«1  » مُهام ٌلِیلَقَو  یلیلقّالإ . دـنوشیمن  لمحتم  نیا  زا  شیب  لاح  نکل  دوش و  رتکیراب  مه  نیا  زا  بلطم  دور و  رتالاب  نیا  زا  قلخ  مهف  هدرخ 
اشاح و دشاب  اهنآ  زا  رتالاب  شدوخ  ای  عبار  نکر  تفرعم  دیامرف  یم  نم  يالوم  هک  تسا  نیا  هن  سپ  يراب  « 2 . » ُروُکَّشلا يِداَبِع  ْنِم  ٌلِیلَقَو 

تقبس مودخم  رب  ار  مداخ  دنرمشیم و  مدقم  وا  يالوم  زا  ار  رکون  هنوگچ  دنزیمن . مهیلع - هَّللامالس  دمحم - لآ  هعیش  یفرح  نینچ  الک 
لزنم قفو  هب  نوچ  اهنخـس  یلب : هدیمهفن  ار  ام  خیاشم  بلاطم  هدیمهف و  جک  تسا و  هتفگ  اطخ  دیوگب  ار  يزیچ  نینچ  سک  ره  دنهدیم .
هدرک لیـصحت  ادـخ  ربمغیپ و  ماما و  تفرعم  زا  هچ  ره  ماقم  نیا  ریغ  رد  هک  تسا  نیا  ناشیا  دارم  سپ  داتفا  لکـشم  قیالخ  ماهفا  رد  داتفا 

ْنِم ْتَُّثتْجا  ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَـشَک  ٍۀَثِیبَخ  ٍۀَِملَک  ُلَثَمَو  دـیامرفیم : دـنوادخ  هکنانچ  تسا . ّثتجم  ینعمیب و  زغمیب و  هدوب و  جـک  دوب و  اطخ  همه 
تباث اهلـصأ  ۀـبّیط  ۀـملک  لثمک   » هک ار  هبّیط  هملک  نابحاص  ینعی  « 3  » ِِتباَّثلا ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی  ٍراَرَق . ْنِم  اََـهل  اَـم  ِضْرَأـْلا  ِقْوَف 

رادینعم ماقم  نیا  رد  تفرعم  نیا  هدوب و  فرح  همه  اهتفرعم  نآ  سپ  يراـب  دـشاب . اـّهبر » نذإـب  نیح  ّلـک  اـهلکأ  یتؤت  ءامـسلاب  اـهعرفو 
ناـشیا زا  ار  نیا  زا  ار  نیا  زا  شیب  دـنوادخ  سک و  همه  دنتـسین  فـلکم  مه  نیا  زا  شیب  ناـمز و  نیا  قـلخ  هـب  تبـسن  هـلمجلایف  تـسا .

، تسا هدرپ  اب  یلو  دـناهدومرف  تبث  دوخ  بتک  ردو  دـناهدومرفن  یهاتوکام  خـیاشم  هچ  رگا  دروآ ، يرتـالاب  تساوخ  تقو  رهو  هتـساوخن 
ای عرف ؟ ای  تسا  رتالاب  لصا  مینیبب  هدـب  فاصنا  تسا  عمج  تفرعم  نیا  رد  همه  اهتفرعم  هک  ینتـسناد  رگا  سپ  بلطم ؛ رـس  رب  میورب  يراب 
رد تسا و  رتالاب  نید  تسا  هدرک  ادـیپ  یتیعقاو  هکنوچتفرعمنیاسپ  تسارتالابعقاو  هتبلا  هیاـپیب ؟ تیاـکح  ضحماـی  تسا  رتـالاب  عقاو 
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ار یصخش  تیاهن  دنتخانشن ، ماما  دندنام  مورحم  هعیـش  تفرعم  زا  هک  اهنآ  ریغال . تسا  نیمه  ادخ  ربمغیپ و  راهطا و  همئا  تفرعم  تقیقح 
عبار نکر  تفرعم  رعاـشم   118 ص : نایئاهب ، هب  تبـسن  رد  تسا  تهج  نیا  زا  هیـصخش . تفرعم  زا  تسا  رتـالاب  ماـما  تفرعم  دـنتخانش و 
داؤف عقاو و  نودـب  دوـشیم و  تیاـکح  ضحم  هک  ارچ  دوریم  رتنیئاـپ  هجرد  کـی  دوریم ، رتـالاب  هچ  ره  دوـشیم و  داؤـف  صوـصخم 

هک ادخ  کلم  رد  یـصخش  نینچ  : » دسیونیم نادمه -» لها  زا  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  تالاؤس  باوج  رد  هلاسر  : » رد و  « 1 «. » دراد تیعقاو 
رد دزرو  فـلخت  وا  زا  سک  ره  دنـسانشب و  دـننیبب و  ار  وا  رگا  تسا  ضرف  وا  رما  میلـست  سک  همه  رب  تسا و  ماـما  صاـخ  بیاـن  تـسه 

لثم تسا  رفاک  تسا و  جراخ  ماما  یتسود  زا  نتخانشن  تروص  رد  دشاب  هتشادن  وا  يارب  یعون  میلست  یعون و  یتسود  ای  نتخانش  تروص 
وا رب  رگید  مسا  یهاوخیم  وت  میدراذـگ  قطان  ار  وا  مسا  میدرک  حالطـصا  ام  لاح  تسا ، رفن  کی  ملـسم  صاخ  بیان  نیا  راـفک و  ریاـس 

ناکرا ناکرا و  هب  تبـسن  تسا  تماص  وا  هکلب  دوخ  ماما  هب  تبـسن  تسا  تماص  هچ  رگا  قلخ ، ریاـس  هب  تبـسن  تسا  قطاـن  نیا  راذـگب .
یلو دناهتشادن  یماقم  باون  دنیوگب  ینادان  باب  زا  یضعب  هچ  رگا  تسا و  یصخش  وچ  مه  تابثا  ام  دارم  هصالخ  ماما . هب  تبسن  دنتماص 

بلطم نیا  تسا . یکی  ملـسم  هریاد  ره  بطق  دنـشاب و  ابقن  بطق  هکلب  دنـشاب  ءابقن  زا  دیاب  ناشیا  هک  تسا  نیا  دنکیم  مکح  ناهرب  هچنآ 
هب حیرصت  میاهتفگ  رگید  ماقم  رد  رگا  میشاب و  هدربن  مسا  هچ  رگا  میاهدرک  صخش  نیا  تدحو  يارب  هلدا  هماقا  دوخ  بتک  رد  تسا و  ام 

فئاخ هکلب  تسین  بیاغ  ماما  لثم  هک  هدوب  نیا  دارم  تسا  ناهنپ  وا  هک  میاهدرکن  رکذ  هک  هدـید  یئاج  کی  ًاـنایحا  رگا  و  میاهدرک ، دارم 
نامز رگا  هک  تسا  نآ  نومـضم  هچنآ  میاهتفگ  ترورـض  رکذ  ماـقم  رد  هدـش  داریا  لـحم  هک  هینادـمه  هلاـسر  رد  هکناـنچ  تسا ؛ روهقم 

رد نینچمه  و  تسا . مکاح  وا  هک  میاهتفگ  نخس  يادتبا  رد  نینچمه  و  تارابع . رخآ  ات  دنـشاب  دوهـشم  فورعم و  ناشیا  هک  درکن  اضتقا 
بیان نآ  مکاح  هک  تسین  کش  دروآیمن و  هیقف  کـی  تدـحو  يارب  صخـش  ار  هلدا  نیا  هک  ار  بلطم  نیا  یمهفیم  ینک  رظن  رگا  هلدا 
زورما تسا و  یصخش  نآ  ماقم  نآ  رد  ام  بلطم  سپ  هصالخ  تسیچ . وا  ماقم  میئوگب  هک  میاهدیدن  نیا  رد  حالـص  تیاهن  تسا ، صاخ 

نیا دارم  تسا و  یکی  قطان  میئوگیم  اسب  مه  املع  نایم  رهاظ  رد  اما  و  میاهتخانـشن . ار  وا  مه  اـم  هدرکن ، ار  ماـقم  نیا  ياـعدا  یـسک  مه 
ماما دراد و  بیان  رفن  کی  دـناهدوب و  ملاع  رفن  کی  موحرم  خیـش  هک  ارچ  تسا ، یکی  هماقم  هَّللایلعا  موحرم  خیـش  ملع  لـماح  هک  تسا 

شبیاـن هک  دوـشیم  مهلم  مه  وا  دوـخ  دراذـگیم و  وا  يارب  یبیاـن  هکنیا  رگم  دربیمن  ار  ملاـع  ادـخ  هـک  دـیامرفیم   119 ص : ناـیئاهب ،
ناشیا دوخ  دندوب و  هماقم  هَّللا  یلعا  موحرم  ياقآ  موحرم ، دیس  زا  دعب  دوب و  ناشیا  بیان  هلـسلس  رد  موحرم  دیـس  خیـش ، زا  سپ  تسیک ،

ملع زا  هدایز  ياعدا  ناشیا  هکلب  مینادیم  لادبا  زا  ار  ناشیا  تهج  نیا  زا  هن  نخـس  نیا  دنراد و  بیان  رفن  کی  هک  دندومرفیم  راهظا  مه 
نطاب قبط  رب  اجهمه  مه  رهاظ  دـشیم و  رتمک  فالتخا  دـشیم و  رتهب  قطان  تدـحو  اب  لیاضف  راهظا  رما و  رـشن  نوچ  نکل  دـندومرفن و 

هَّللدمحلا هلـسلس  رد  هکنیا  اب  دننک  ذخا  دـیاب  رفن  کی  زا  ار  ناشیا  ملع  ناشیا  نیـصلخم  هلـسلس  هک  تسا  هدـش  روطنیا  رما  اجنیا  تسا ،
تهج زا  تسا و  رفن  کـی  دراد  ار  موحرم  خیـش  ملع  هکنآ  کـلذعم  دنداتـسا  رهاـم و  نونف  هکلب  دوخ  نف  رد  یکی  ره  دنرایـسب و  ءاـملع 
باب سپ  تسا  ملع  نیا  لماح  وا  هک  نوچ  مارح و  وا  ینمـشد  تسا و  بجاو  وا  یتسود  يدـه  همئا  تسود  تسادـخ و  تسود  وا  هکنیا 

نیا دنسریمن . بلطم  هب  دنریگب  وا  باب  ریغ  زا  رگا  دنریگب و  شباب  زا  ار  زیچ  ره  هک  تسا  هدومرف  ردقم  نینچ  دنوادخ  تسوا و  ملع  نیا 
لقاع رگم  دـهاوخیمن . ناـهرب  منکیم  ضرع  هکلب  بلط  هب  هینادـمه ، هّیقاحـسا و  باـتک  زا  ار  بلطم  نیا  ناـهرب . نخـس و  هصـالخ  دوب 

هب هراشا  نیلئاس  ضعب  تسا و  هدش  هتفگ  هچنآ  اما  و  دشاب . دـیاب  رفن  کی  گرزب  دـشاب و  رفن  کی  دـیاب  اقآ  هک  تسا  هدرک  ههبـش  زگره 
نف لها  ناگدنیوگ  هک  دـیآیم  رب  لاوقا  نحل  زا  هک  ارچ  درادـن ، باوج  نم  دزن  رد  اهنآ  تسا  هدرک  سک  ره  هک  اهدر  زا  دـناهدرک  اهنآ 

دوشیم مولعم  تسا  ترورض  فالخ  نخس  نیا  دیوگیم : الثم  دیوگب  دناوتیم  نخـس  هچ  ناسنا  تسین  نف  لها  هک  یـسک  اب  دناهدوبن و 
عالطا عورف  لوصا و  رد  ار  باحصا  تاعامجا  دقاعم  هدیمهفن و  ار  تسا  ترورـض  ینعم  درادن و  هتـشررس  لوصا  زا  نخـس  نیا  لئاق  هک 

ءابقن هک  تسا  هدش  اپرب  ترورـض  مادک  هکلب  رفن  کی  ای  دشاب  رفن  هد  دیاب  ملاع  هک  هدش  اپرب  ترورـض  مادک  میوگب  هچ  وا  اب  نم  درادن .
نآ اب  موحرم  خیـش  تسا و  ناشیا  ددع  رد  فالتخا  دنتـسه  ءابجن  ءابقن و  رما  جورم  هک  خیاشم  دوخ  بتک  رد  دنـشاب . ددعتم  دیاب  ءابجن  و 
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تاور هک  تساپرب  ترورض  نینچمه  ًاعون و  دنتسه  یناگرزب  هک  تساپرب  ترورض  یلب  نیریاس ، ياج  هچ  دناهدومرفن  يزیچ  نأش  ملع و 
هک مـه  مدرم  دراد ؟  120 ص : نایئاهب ، مالـسا  ترورـض  هب  لخد  هچ  ات ، هد  ای  ات  ود  ای  دـنرفن  کـی  رـصع  ره  رد  رگید  دنتـسه ، يراـبخا 

فلـس ردص  زا  ءاملع  ددعت  ضحم  دننکیم و  در  یملـسم  رب  تقو  نآ  دننکیم . لوبق  نظ  نسح  هب  دنونـش و  یم  ینخـس  دنماوع . هراچیب 
هکنیا هب  میدشن  لئاق  ام  هکنیا  اب  دوشب ، هچ  مینادیمن  دـعب  تسا  هدـش  نینچ  لاح  ات  هکنیارب  تلالد  دـنکیمن  ترورـض  رب  تلالد  نونکات 
هدزاود ماما  ره  اب  هک  دنک  یم  تلالد  ثیدح  ماهتشون و  لصفم  رگید  لیاسر  رد  هکلب  دنتسین  ددعتم  ءاملع  ءابجن و  ای  دنتـسین  ددعتم  ءابقن 

رکذ تلاح  لاح  هک  نیلماک  زا  رگید  تعامج  رب  دراد  تلـالد  مه  یثیدـح  بیجن و  دـص  اـی  بیجن  داـتفه  تسا و  بیقن  رفن  یـس  اـی  رفن 
ناشیا ددـعت  رکنم  یـسک  هک  هصالخ  ناشیا . لوق  تسین  نانیمطا  لحم  یلو  دنرمـش  یم  ار  یعمج  مه  هیفوص  مرادـن و  ار  ناـشیا  یماـسا 

کی مه  خیش  ملع  لماح  ام  هلسلس  رد  تسا و  رفن  کی  ماما  صاخ  بیان  نکل  دنتسه و  مه  ناشیا  تسین . مه  اهقف  ءاملع و  رکنم  تسین و 
يوار و کی  هن  مینک  عوجر  رابخا  نایوار  هب  هک  هدومرف  مکح  ار  ام  ماما  «: » نیئان ياقفر  زا  یکی  باوج  رد  هلاـسر  : » رد و  « 1 «. » تسا رفن 

زورما ناشیا  دـنددعتم و  نیلماـک  هک  تسا  نیا  رب  نآ  ياـنب  لـصا  هک  ینیب  یم  یمهفب  ینک و  رظن  رگا  مه  باـتک  نیا  تاراـبع  ریاـس  رد 
هب عوجر  میاهتفگن  تسا و  رفاک  دسانـشن  زورما  ار  ناشیا  سک  ره  هک  میاهتفگن  تسا و  یکی  لماک  هک  میاهتفگن  اـم  دنتـسین و  مه  رهاـظ 

ماما هک  ار  فرح  نیا  دناهدومرفن  یفن  چیه  یلو  قدص  تسا و  قح  مالک  نیا  همه  دـننکب و  ار  وا  دـیلقت  دـننکب و  دـیاب  هیقف  ای  ملاع  کی 
دنا هدومرف  تابثا  هلاسر  نامه  رد  هکلب  هدشن  ییفن  نینچ  ًادبا  دسریم . قلخ  هب  وا  هطساو  هب  ماما  زا  ضویف  هک  دراد  صاخ  بیان  رفن  کی 
یم دعب  دنتـسه  هشیمه  ءابجن  ءابقن و  دـیامرفیم : هک  ماقم  نآ  رد  هدوبن  شراهظا  رد  حالـص  هکنیا  تهج  هب  هراشا  روطب  یلو  ار  وا  دوجو 

مامإب لاق  ذإ  همامإ  ۀفرعم  یف  ّلض  دقف  هل ، یقیقح  عیاشم  وه  مامإلاب و  ًاتقیقح  ًاّمتؤم  رـصع  ّلک  یف  ۀعیـشلایف  ّنأ  فرعی  مل  نمف  : » دـیامرف
ار دارم  هراـشا  لـها  یلو  دـشاب  ءاـبجن  ءاـبقن و  همه  ّمتؤـم  زا  دوـصقم  هک  تسا  لـمتحم  حیرـصت و  هن  تسا  هراـشا  نیا  یلو  مومأـم .» ریغب 

نیا فالخ  هک  ار  سک  ره  دـنک  تنعل  ادـخ  دـناهدومرف و  هلاـسر  نیا  رد  هچنآ   121 ص : نایئاهب ، هب  منمؤم  نم  سپ  هصـالخ  دـنمهفیم ،
ضرع دیکأت  تهج  هب  زاب  سپ  دیوگب . اهنآ  فالخ  هک  ار  سکره  دنک  تنعل  ادخ  ناشیا و  تاشیامرف  ریاس  هب  منمؤم  دـشاب و  شاهدـیقع 

مه هشیمه  دـناهدومرف و  هغلابلا » ۀـجح   » رد مالـسلا  هیلع  موحرم  دیـس  هک  لیـصفت  نامه  هب  تسا  یـصاخ  بیاـن  ماـما  يارب  زا  هک  منکیم 
روهقم فئاخ و  دوشیم  دوب و  تبیغ  لوا  رد  هکنیا  لثم  دشاب ؛ دوهشم  رهاظ و  دوشیم  یلو  دشابن  صاخ  بیان  هک  تسین  زگره  تسه و 

متح شتعاطا  بجاو و  شتفرعم  دش  رهاظ  رگا  یلو  تسین  بجاو  سک  همه  رب  شاهیصخش  تفرعم  تسا  روهقم  نوچ  زورما و  لثم  دشاب 
مه اقآ  موحرم  تاشیامرف  رد  و  ًارفاک » ناک  هرکنأ  نم  ًانمؤم و  ناک  هفرع  نم  هَّللاباب ، ناملـس  : » دومرف ماما  هچناـنچ  سکهمه . رب  دوشیم 

بیان ناشدارم  دـنیامرف  یم  تابثا  هک  اجنآ  ملاع و  تسا و  هیقف  تدـحو  ناـشدارم  دـنیامرفیم  یفن  هک  تسین  یـضراعت  ًادـبا  هک  یتسناد 
اب تسیابیم  لاح  ات  هلئسم  نیا  رد  هک  تسا  سب  نیمه  ام  مغ  رسحت و  رد  تسا و  روطنیمه  مه  موحرم  دیس  تاشیامرف  رد  تسا و  صاخ 

ناج ّلک  هیف و  هرایخ  يانج و  اذه  للخلا .» نم  اّنمآو  للّزلا  نم  هَّللاانمصع  : » تفگ نخـس  دیاب  نیقفاوم  اب  لاح  مینک ، ثحب  در و  نیفلاخم 
تسا ماما  تماص  ینعی  تماص  یتفگ  رگا  تماص ، وگب  دهاوخیم  تلد  قطان ، وگب  دهاوخیمتلد  ار  صاخ  بیان  نیا  لاح  هیف  یلإ  هدی 
تـسا هدومرف  دوخ  بیان  ار  یلک  بیجن  ءابجن  هزوح  رد  یلب  ریغال . قطان  تسا  وا  تسا و  قطان  نیریاـس  هب  تبـسن  ینعی  قطاـن  یتفگ  رگا 

هیلع اقآ  موحرم  ءاملع  ریاس  نایم  رد  دنراد و  یبطق  مه  ءابجن  دندومرفیم  ررکم  هک  ارچ  دـشاب  رفن  کی  دـیاش  تسا و  قطان  بیان  وا  یلو 
؛ ریغال هعیش  رد  تسا  نامه  یعقاو  قطان  یلو  دوریم  رتشیب  یکی و  لامتحا  سپ  رتشیب . ای  دنکیم  دوخ  بیان  رفن  کی  دنیامرفیم  مالـسلا 
هک هد  فاصنا  ادخ  هب  ار  وت  لاح  تسا . هطساو  یعیش  نیا  سپ  دسریمن  هعیـش  هب  رورـس  نآ  قطن  نوچ  یلو  تسا  ماما  یعقاو  قطان  هکلب 
قح يالاب  دـنوادخ  تسد  هچ  رگا  دـننکیم  شدر  شهاگ  دـنناوخیم  شرفک  یهاگ  هک  تسا  تلم  بهذـم و  هچ  اب  فلاخم  هلأـسم  نیا 

يزیچ  122 ص : ناـیئاهب ، شدوخ  هدرک  يدر  سکره  تسا و  هدـماین  دراو  نم  نخـس  رب  یثـحب  يدر و  چـیه  نونکاـت  هَّللدـمحلا  تسا و 
همه دـشاب  هیقف  کی  دـیوگب  یلئاق  هکنیارب  دـنکیم  در  یهاگ  بلطم . نیارب  هن  هدرک  در  هدینـش و  یظفل  یلهاج  ناـبز  زا  اـی  هدرک  لاـیخ 
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تسا و ماما  لثم  صخش  نیا  هک  دیوگب  هک  یلئاق  رب  دننکیم  در  یهاگ  تسا . دودرم  نخـس  نیا  هک  تسا  ملـسم  دننک ، ار  وا  دیلقت  مدرم 
دیلقت دـیاب  همه  مدرم  هتفگ  نالف  هک  دـنیوگیم  یهاگ  تسا . رفاک  هکلب  تسا  دودرم  یلئاق  نینچ  هک  تسا  ملـسم  تسا و  مهدزیـس  ماـما 

ار صخـش  هک  تسا  نیا  زا  ّلجا  ادـخ  تسا و  دودرم  لوق  نیا  ملـسم  دـننک و  وا  زا  ار  ماکحا  همه  تیاور  دـننکب و  زورما  ار  صخـش  نیا 
ار نیا  فالخ  رگا  ماهتـشون  هک  دوب  نیا  نم  داقتعا  هصالخ  دیامرف . متحتم  وا  تعاط  دنک و  مزال  مدرم  رب  ار  وا  تفرعم  هاگنآ  دـنک  بیاغ 

تحیصن رد  هلاسر  : » رد و  « 1 « » کشالب تسین  نآ  نم  دارم  دندیمهف  ار  نیا  فالخ  نم  تاجتشون  زا  رگا  تساطخ و  دننک  تیاور  نم  زا 
، دنکن حیرـص  صن  هک  يرمـس  هب  دومرف  رما  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نامز  نآ  زا  هک  نم  ناردارب  يا  دـینادب  : » دـسیونیم ناجنـسفر » ناوخا 

تسا ینئارق  اهنیا  دینیبیم  یتاملک  رگید  کی  هرابرد  ام  خیاشم  زا  ًانایحا  رگا  دنکیمن و  صن  قحال  رب  قباس  ملاع  سپ  تسا . عطقنم  صن 
ام ياوعد  قدـص  تیآ  تاراشا  نیا  میدـید  قحال  زا  ار  تباین  راـثآ  ریاـس  اـم  هکنآ  زا  دـعب  دـناهدومرف و  تمحرم  ضحم  هک  یتاراـشا  و 

موحرم یتح  دنیامرفب . میدینشن  یصن  نینچ  تسا و  نم  بیان  نالف  دنیامرفب  ًاتحارص  هک  تسا  نیا  صن  هکارچ  ّصن ، هن  دش  ناشیا  هرابرد 
مدرکن و مهنم  دندرکن  اهماقم  هَّللایلعا  موحرم  خیش  موحرم و  دیس  مدید  منک  نیعم  ار  دوخ  بیان  متساوخ  دندومرف : یم  مالـسلا  هیلع  اقآ 

یلو : » دسیونیم هیناهبهب » هلاسر  : » رد و  « 2 «. » دننک یم  تفص  هب  ار  صن  يرمس  زا  دعب  هک  دناهتشون  هماقم  هَّللایلعا  موحرم  دیس  نینچمه 
نمـشد ار و  ناشیا  نایعیـش  ناوریپ و  میرادیم  تسود  رهطم ، دنموصعم و  همه  تسین و  فرـشا  یـسک  ترـضح  نآ  يده و  همئا  زا  دعب 

ياهندب اب  قلخ  عیمج  قدص و  تسا و  قح  داعم  هک  میهدیم  تداهش  ار و  ناشیا  هعیـش  نانمـشد  ناشیا و  نانمـشد  نافلاخم و  میرادیم 
ران تنج و  تسا و  قح  بتک  رـشن  قح و  طارـص  تسا و  قح  باـسح  123 و  ص : نایئاهب ، دنوشیم  روشحم  تمایق  زور  دوخ  ینامـسج 

لطاب ار  ترورـض  فلاخم  منادیم و  قح  تسا  میاق  نآ  رب  بهذـم  اـی  مالـسا  ترورـض  دـناهدومرف و  هچنآ  عیمج  تسا و  قدـص  قح و 
نم و بهذم  نم و  هدیقع  تسا  نیا  ار ، ادخ  نانمشد  مرادیم  نمشد  ار و  ادخ  ناتسود  مرادیم  تسود  تایلک و  تایئزج و  رد  منادیم ،
ره مرادیم و  تسود  ار  وا  دـش  ضرع  هک  تسا  نیمه  وا  هدـیقع  سک  ره  نم  ياربتم  ـالوم و  تسا  نیا  رب  نم و  خـیاشم  نم و  ردـپ  نید 

نکر : » دسیونیم كولـس » رد  هلاسر  یـسراف ، لئاسّرلا  عمجم  : » باتک رد  و  « 1 «. » مرادیم نمـشد  ار  وا  تسا  نیا  فالخ  وا  هدـیقع  سک 
کلم یئاغ  تلع  سپ  تسا . نیمه  رب  عرفتم  همه  لوصا  عورف و  زا  نامیا  طورـش  ریاـس  تسا و  مظعا  مسا  نیا  تسا و  ضرغ  لـصا  عبار 

نیا رد  میئامن و  مزج  نانمـشد  ینمـشد  دنوادخ و  ناتـسود  یتسود  لیـصحت  رب  ار  مزع  تسیاب  ار ، نیا  میتسناد  نوچ  ریغال و  تسا  نیمه 
باوج رد  یسراف » لئاسرلا  عمجم  : » باتک رد  ینامرک  نیدباعلا  نیز  جاح  و  « 2  ...« » تسا لامعا  همه  رب  قباس  نیا  میزرون و  لهاکت  باب 
امهیلع قداص  ترـضح  رقاب و  ترـضح  دارم  هک  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  زا  نیبعلا  باتک  رد  : » دسیونیم مالـسالا  خیـش  دـمحا  ازریم  اقآ 

دوشیمن و رفن  راهچ  زا  رتمک  دنوشیم و  رتشیب  هاگ  نینمؤم و  زا  رفن  راهچ  زا  نیمز  دـنامیمن  یلاخ  دومرف : هک  هدـش  لقن  دنـشاب  مالـسلا 
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  نآ . طسو  رد  دومع  بانط و  راهچ  هب  رگم  دوشیمن  مئاـق  طاطـسف ، هک  تسا  نیا  تهج  هب  نیا 
هتـشون وا  تسار  يوزاب  رب  دوشیم و  هدرک  اطع  تمکح  دوشیم  دلوتم  هک  نیمه  دـیامرفیم : هکنیا  ات  ماما  تقلخ  تفـص  رد  تسا  هدـش 
تناـعا دـسریم  وا  هب  تماـما  رما  هک  هاـگ  ره  سپ  « 3 . » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ِِهتاَِـملَِکل  َلِّدَـبُمَال  ًالْدَـعَو  ًاقْدِـص  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَتَو  دوشیم :

سپ بیقن ، رفن  هدزاود  درم و  رفن  داتفه  تسوا  اب  دنتسه و  وا  اب  سپ  ردب ، لها  ددع  هب  کلم  هدزیس  دصیـس و  هب  دنوادخ  ار  وا  دیامرفیم 
ص: نایئاهب ، ره  رد  وا  يارب  دنوادخ  دهدیم  رارق  دندش و  هدناوخ  لوا  رد  هچنآ  هب  ار  مدرم  دـنناوخب  هک  دتـسرفیم  نانآ  هب  ار  رفن  داتفه 
: دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآو - هیلع  هَّللاتاولـص  ترـضح - نآ  زا  زین  دـنیبب و  ار  ناشیا  لامعا  نآ  هب  هک  یحابـصم  یعـضوم ،  124

رفن هدزاود  ءابقن  ْنَِمل ...  اَنْدَـتْعَأَو  ِۀَـعاَّسلِاب  اُوبَّذَـک  َْلب  تسا : لجوزع  يادـخ  لوق  نآ  تعاـس و  هدزاود  زور  تسا و  تعاـس  هدزاود  بش 
ۀعاسلاب بذک  نمل  اندـتعاو  ۀـعاسلاب  وبذـک  لب  : » لجوزع يادـخ  لوق  نآ  تعاس و  هدزاود  زا  تسا  یتعاس  یلع  هک  یتسرد  هب  دـنبیقن و 

ثراح هفیاط  زا  درک : ضرع  یتسیک ؟ وت  وا : هب  دومرف  دنتفگیم  هفیلخ  نب  دیزی  ار  وا  هک  يدرم  ترـضح  نآ  رب  دـش  لخاد  و  « 1 «. » ریعس
وت تسه و  بیجن  ود  ای  بیجن  کـی  ناـشیا  ناـیم  رد  هکنیا  رگم  تسین  یتیب  لـها  دومرف : دـیوگ ، يوار  متـسه . خ ل ) ثرح -  ) بعک نب 
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یلجع و هیواـعم  نب  دـیرب  . » تنج هب  ار  نیتبخم  هد  تراـشب  دومرفیم : هک  دـش  هدینـش  ترـضح  نآ  زا  و  یتسه . بعک  نب  ثراـح  بیجن 
تعامج نیا  رگا  مارح  لالح و  رب  دنیادخ  نیما  هک  دنتسه  ءابجن  رفن  راهچ  هرارز  ملسم و  نب  دمحم  يدارملا و  يرتخبلا  نب  ثیل  ریصبوبا 

الاب ار  ام  دنوادخ  تقو  نیا  رد  نیلماک  نینمؤم  نیمز  رد  دندوبن  رگا  هک  دومرف  یلیوط  ثیدح  رد  زین  و  دشیم . عطقنم  توبن  راثآ  دـندوبن 
وا تسد  رد  نم  سفن  هک  یـسک  نآ  قح  هب  هکلب  ار  نامـسآ  دـیدرکیم  راکنا  ار و  نیمز  امـش  دـیدرکیم  راـکنا  دوخ و  يوس  هب  دربیم 
نأش رد  منکیم و  ضرع  هضوعب . لاب  ردـق  هب  ناشیا  دزن  رد  شلک  ایند  ردـق  تسین  هک  دنتـسه  ینینمؤم  نآ  فارطا  رد  نیمز  رد  هک  تسا 

زا سپ  منکیم . رکذ  ار  رابخا  زا  يدودعم  تسا و  جراخ  ءاصحا  دح  زا  ناشیا  لضف  تسا و  هدش  دراو  رایـسب  رابخا  ناشیا  باون  باوبا و 
روهظ ات  مدآ  دهع  زا  ینامز  دهع و  ره  رد  تسا ، یباب  یماما  ره  اب  دـبال  هک  یثیدـح  رد  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
راکنا هک  ره  سپ  ماما ، ملع  هب  دنوش  لخاد  رد  نآ  زا  نونمؤم  هک  هداد  رارق  باب  هدزاود  همئا  يارب  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  يدـهم و 

نآ زا  رمع  نب  لضفم  زا  و  ار . یلدـع  فرـص و  باـب ، رکنم  زا  دـنک  لوبق  هک  دومرف  اـبا  دـنوادخ  تسا و  هدـش  ماـما  رکنم  ار  یباـب  دـنک 
یکی تلزنم  تلیـضف و  رد  ناشلّوا ، لـثم  ناـشرخآ  تسا و  ناـشرخآ  لـثم  ناـشیا  لّوا  اـم  باوبا  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح 

حور زا  يرون  زا  ناشیا  ام و  يوس  هب  دـنوادخ و  يوس  هب  ار  اـم  نمؤم  نایعیـشرم  ناگدـننک  تلـالد   125 ص : نایئاهب ، دنناشیا  دنتـسه و 
راکنا هک  ره  ناشیا و  داعم  تسا  وا  يوس  هب  ناشیا و  ءدـب  تسا  وا  زا  هک  تسا  هلآوهیلعهَّللایلـص - ربمغیپ - حور  نآ  هک  دنتـسه  سدـقلا 

وا باوبا  هرابرد  هدومرف  رما  دنوادخ  هچنآ  رد  دـنکن  یگداتـسیا  هک  ره  هکنیا  تهج  هب  هدرک ، راکنا  ار  باوبا  لک  ار  ناشیا  زا  یکی  دـنک 
رد تسا ، هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  تسا و  هدـش  راـهق  دـحاو  دـنوادخ  هب  رفاـک  ار  باـب  دوش  رکنم  هک  ره  تسین و  وا  يارب  ینید 

دنوادخ ملع  دوریم  نوریب  هک  نم  باب  یئوت  هک  دومرف  وا  هب  نیدباعلادیس  ترـضح  هک  هماقمهَّللایلعا - یلباک - دلاخوبا  هرابرد  یثیدح 
زا باب  نم و  ّرـس  عضوم  هداد و  رارق  نم  ملع  عمجم  ار  وت  هدومرف و  رایتخا  ار  وت  دنوادخ  نینچ  وت و  زا  ماهدرک  تیاور  دوخ  ناردپ  زا  هک 

هیلع ریما  ترـضح  زا  تسا ، هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  هتخانـش . تفرعم  قح  هب  ار  ام  هدومن و  ار  دنوادخ  دـیحوت  هک  ره  يارب  نم 
یئوتو تسا  نوحـشم  هکدنوادخیتشک  یئوتو  وت  شاشمات  یّمجملع  اروت  دـنوادخ  دـنکرپ  دومرف : هملـسّما  يالوم  هنیفـس  هب  هک  مالـسلا 

وت دلاخوبا  يا  ار  وت  داب  تراشب  دومرف : دلاخوبا  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلادیس  ترضح  و  ناملس . زا  دعب  نسح  مرسپ  ياربونم  يارب  زاباب 
نبلضفم زا  و  دنک . کش  ام  رد  هک  ره  رگم  وت  رد  دنکیمن  کش  تیاده ، باب  یئوت  نیمز و  تاملظ  رد  دنتـسه  دنوادخ  رون  وت  عابتا  و 

لوخد نذا  هکنآ  زا  دعب  دومرف -: دلاخوبا  هب  هک  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  قداص ، ترـضح  زا  تسا  هدش  تیاور  رمع 
هب يداـه  زا  یتسه  يدـها  تماـما و  توبن و  ملع  هب  یتسه  ملعا  وت  هنیآ  ره  دـنوادخ  قح  هب  هک  « 1  » رکنک يا  وشب  لـخاد  هک  تساوخ -

تیاور مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  رقاب  ترـضح  زا  و  وت . رد  دنوادخ  دـنک  نادـب  داشر  يدـه و  باب  یئوت  هک  یتسرد  هب  هفوک و  فرط 
اطع وا  زا  دـعب  نم  باب  دوب و  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  باب  دوب و  تیادـه  باب  لـیوطلاما  نب  ییحی  دومرف  هک  تسا  هدـش 
قلخ عیمج  زا  ام  هعیـش  نایم  ام و  نایم  دـشاب  باب  هک  دوخ  ملع  هب  ار  وا  دوب  هدومرف  رایتخا  وا و  هب  ار  تیبلها  اـم  ملع  دـنوادخ  دوب  هدرک 

یلباک دلاخوبا  هک  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زین  و  فیرش . ثیدح  رخآ  ات  درکن  رثا  وا  رد  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  دنوادخ ،
ءایبنا  126 ص : نایئاهب ، وا  ثدحم  دومرف : درکیم ؟ ثیدـح  وا  اب  هک  كادَـف  ُْتلِعُج  درک  ضرع  يوار  دوب . ثدـحم  دوب و  تیادـه  باب 

نم باب  نم و  تجح  نم و  ملع  قودنـص  تسوا  دلولا و  دعب  دلولا  دومرف : رمع  نب  لضفم  هرابرد  زین  و  وا . زا  شیپ  باوبا  همئاو و  دـندوب 
قداص ترضح  باب  بوشآ  رهش  نبا  تیاور  قفاوم  زین  وا  دوخ  هک  نانـس  نب  دمحم  زا  و  وا . سپ  نینچمه  نم و  رهج  نم و  رـس  عضوم  و 

ام يارب  تسا و  لضفم  لثم  لضفم  نب  دمحم  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  هدش  هدرمـش  مالـسلا  هیلع 
نمؤم ره  رب  نم  تجح  نم و  باب  تسوا  ام و  زا  هدـننکادا  ام و  يوس  هب  یعاد  ام و  زا  تیاور  رد  قداص  تسوا  تسه و  شردـپماقممئاق 

لقن زازب  دمحا  نب  یلع  زا  و  هدرک . تیـصعم  ارم  دـنکب  ار  وا  تیـصعم  هک  ره  هدرک و  تفلاخم  نم  اب  دـنک  تفلاخم  وا  هب  هک  ره  هنمؤم  و 
ادتبا سپ  لضفم . نب  دمحم  زا  منک  تیاکش  هکنیا  دصق  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلایبا  دوخ  ّدیـس  رب  مدش  لخاد  هک  هدش 
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هب سپ  ینک  وا  زا  تیاکـش  رگا  سپ  ناشیا ، نم و  نایم  باب  تسا و  نینمؤم  ناید  تسا و  ام  ملع  نونکم  لماح  لضفم  نب  دمحم  دومرف :
زا مدرک  لاؤس  هک  هدش  لقن  نانس  نب  دمحم  زا  زین  و  ًادبا . يدیس  ای  دوعاالو  هَّللارفغتسا  مدرک : ضرع  ياهدرک . نم  زا  تیاکش  هک  قیقحت 

هدیشخب و لضفم  شردپ  هب  ار  وا  تسا و  هداد  رارق  هدینادرگ و  امش  باب  ار  وا  دنوادخ  میدق  زا  ایآ  هک  لضفم  نب  دمحم  زا  ترضح ، نآ 
ام باوبا  هدومرف  رایتخا  دنوادخ  هک  قیقحت  هب  دمحم  يا  دومرف : هداد ؟ رارق  نینچ  لضفم  زا  دعب  زین  هداد و  رارق  تیادـه  رد  وت  باب  ار  وا 

یملع و نینمؤم  يوس  هب  ام  زا  دوریمن  نوریب  هداد و  تلیـضف  ار  ام  هچنآ  هب  ار  ناشیا  هداد  تلیـضف  هدومرف و  رایتخا  ار  اـم  هک  یتقو  زا  ار 
ررـض رب  هچنآ  تسوا  ررـض  رب  تسا و  نم  عفن  رب  هچنآ  تسوا  عفن  رب  نم ، رـس  عمجم  تسا و  نم  باب  دمحم  ناشیا و  زا  رگم  یمکح  هن 

يا مدرک : ضرع  تفگ ، بیغ  زا  نم  يارب  رخآ  ات  ار  ثیدح  لضفم و  نب  دمحم  دزن  متفر  دیوگیم : نانـس  نب  دـمحم  هکنیا  ات  تسا  نم 
ضرع هیلعام .» کیلع  هلام و  کل  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  هکنیا  لاـح  یهدیم و  ربخ  هکنیا  نم  رب  دـیآیمن  میظع  يدـه  باـب 
نوریب هک  دیامرفیم  ناشیا  زا  راثآ  هلقن  تاور و  همهنیا  اب  هک  نیبب  ار  ناشیا  نأش  تمظع  تیلکو و  نک  رظن  رابخا  نیا  رد  تسرد  منکیم 

، نایئاهب نا  : » دـنکیم قدـص  مه  ناـشیا  هراـبرد  هک  تسا  مولعم  سپ  ناـشیا ، زا  رگم  یمکح  هن  یملع و  نینمؤم  يوس  هب  اـم  زا  دوریمن 
طیاسو و يا  وس  ناشیا  زا  يرما  چیه  يدؤم  یـضیف و  چـیه  هطـساو  هک  ًاقطان .» ًاناسل  ةرظان و  ًانیع  ۀـعماس و  ًانُذا  ّیلو  لک  عم  انل   127 ص :

ضرع ياهمدـقم  نایب  زا  دـعب  رگید  لصف  رد  ار  لصف  نیا  رابخا  زا  ياهصالخ  و  تسین . هدومرف  رایتخا  ناـشیا  يارب  دـنوادخ  هک  یئارفس 
هَّللا یّلـص  میظعلا و  ّیلعلا  هَّللاب  الا  ةوقالو  لوحالو  میئوگن  دوخ  ياوه  يأر و  هب  ار  يزیچ  زگره  هک  میراد  تلأـسم  دـنوادخ  زا  منکیم و 
هیلع ماما  تبیغ  نامز  رد  : » دـسیونیم تسرهف » : » باـتک رد  یمیهاربا » ناـخ  مساـقلاوبا  اـقآ  راکرـس  « » 1 «. » نیرهاـطلا هلآ  دـمحم و  یلع 

و دشن . نیعت  هجرف - هَّللالّجع  نامز - ماما  ترضح  رب  یصاخ  بیان  رگید  يرمـس  دمحم  نب  یلع  ترـضح  تافو  زا  دعب  هصاخ  مالـسلا و 
دیاب ناشیا  هب  عوجر  هک  تسا  هعیـش  ءاهقف  ءاملع و  هب  عجار  رهاظلا  یلع  رما  دیامن و  یتباین  رب  صن  هک  دندومرفن  هزاجا  دمحم  نب  یلع  هب 
دراد یباون  باوبا و  مه  هجرف - هَّللالّجع  ناـمز - ماـما  ترـضح  هتبلا  « » 2 «. » تسا بجاو  نییعتلا  یلعال  ًاـعون  ناـشیا  رما  تعاـطا  مینکب و 

ات مه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـندومرفیم و  یفرعم  دوخ  ناتـسود  هب  ار  ناشباوبا  ناشروهظ  نامز  رد  دنتـشاد و  همئا  ریاـس  هک  روطناـمه 
نب یلع  هب  ات  دشیم  رداص  اهنآ  مان  هب  عیقوت  دومرفیم و  اهنآ  رب  صن  هدومرفیم و  یفرعم  ار  دوخ  صاخ  باون  تبیغ ، زا  دـعب  لاس  داتفه 

هب تیصو  يوریم ، ایند  زا  رگید  زور  شـش  ات  هک  دش  رداص  وا  مان  هب  عیقوت  هک  دوب  ترـضح  نآ  مراهچ  بیان  هک  دیـسر  يرمـس  دمحم 
عجار رما  و  انثیداحا .» ةاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اّمأ  و  : » تشون نایعیـش  باوج  رد  رگید  عیقوت  رد  و  نکم ...  يدـحا  يوس 

«3 «. » دـنراد فیرـشت  باون  باوبا و  هکلب  دـش . عطقنم  باون  باوبا و  ناگرزب و  دوجو  الـصا  هک  ینعم  نیا  هب  هن  اما  دـش . رابخا  تاور  هب 
ام اریز  میتسین . اهام  لاثما  ماما  مومأم  دوشیمن . مومأمیب  ماما  میئوگیم  هکلب  درادـن . ینعم  باـب  نودـب  هناـخ  دوشیمن و  بیاـنیب  ماـما  »

نیا رگا  دشاب و  هدش  ماما  تافص  هدنیامن  هدرک و  ماما  هب  ادتقا  ثیح  لک  نم  هک  تسا  یـسک  یعقاو  مومأم  میاهدومنن و  ماما  هب  ادتقا  ماتیا 
ماما دوجو  هَّللابذوعن  سپ  هدیـشخبن . یتیـصاخ  هَّللابذایعلا  ماما  دوجو  هک  تسا  مولعم  دنـشابن  کلم  رد  صاخـشا  نینچ   128 ص : نایئاهب ،

«1 «. » دشاب هتـشادن  هدنیامن  رهظم و  دشاب و  ماما  هک  تسا  لاحم  دشاب و  اوشیپ  مامایب و  ادـخ  کلم  هک  تسا  لاحم  نیا  تسا و  هدـش  وغل 
دنتسه بیاغ  دوشیمن و  اهنآ  رب  یـصخش  صن  دوشیمن و  ام  فورعم  یلو  دوش  یلاخ  باون ) باوبا و   ) اهنآ دوجو  زا  نیمز  تسا  لاحم  »

ماما شیامرف  هب  تسا  ناطلس  دننام  وا  هجرد  ماقم و  هک  یـصخش  نینچ  کی  « » 2 «. » دنتسه بیاغ  اما  دنراد  فیرـشت  ماما  دوخ  هکنیا  لثم 
هنایم رد  لمکا  درف  اریز  تسه ؛ مه  دـحاو  قطان  هنیآ  دـناهدیمان و  قطاـن  ار  وا  حالطـصا  رد  تسا  یناملـس  يرـصع  ره  يارب  مالـسلا  هیلع 

طیحم فارطا  عیمج  هب  وا  تبـسن  هک  دـنیوگ  ار  هطقن  زکرم  تسا و  لاحم  زکرم  ددـعت  تسا و  یکی  اهنآ  بطق  زکرم و  هطقن  نیددـعتم و 
لوا و هک  تسا  بلق  هلزنم  هب  هطقن  نآ  اریز  تسا ؛ درف  هب  رـصحنم  دـشاب  هک  هریاد  ره  رد  هطقن  نینچ  تواـفت و  نودـب  دـشاب  ءاوّـسلا  یلع 
رد دنیامن  تباث  هک  هدوب  نیا  مهماقم - هَّللایلعا  ام - خیاشم  بلطم  هکنآ  هصالخ  « » 3 «. » تسا ندب  ءاضعا  عیمج  لمکا  فطلا و  فرشا و 

اهنآ عیمج  رب  يامرفنامرف  سیئر و  مکاح و  تسا و  اهنآ  همه  قوف  هک  تسه  یلماک  درف  وچمه  کی  یناـمز  ره  رد  هعیـش  ناـگرزب  هناـیم 
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«4 «. » دوشیم علطم  لوا  وا  مالسلا  هیلع  ماما  هدارا  زا  دسریم و  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نامرف  هک  تیعر  هنایم  رد  تسا  یـسک  لوا  تسا و 
- نامز ماما  ترـضح  يارب  دـناهدومرف  نامز و  ره  رد  تسا  یـسک  نینچ  دوجو  تابثا  هیخیـش ) ياملع  خـیاشم و   ) ناشیا بلاطم  هصـالخ  »

هلیـسو هب  هدومرف  وا  هب  لوحم  دنوادخ  هک  هچنآ  عیمج  رد  ار  دوخ  تردـق  هدارا و  رما و  مامت  هک  یبّرقم  رکونوچمه  کی  هجرفهَّللالجع -
هیدوجو و روما  عیمج  يارجا  رد  ادـخ  تسد  ادـخ و  تردـق  ادـخ و  تیـشم  ار  ماما   » 129 ص : ناـیئاهب ، « 5 «. » دـنیامرفیم ارجا  رکون  نآ 
ادـخ و هفیلخ  ماما  مینادیم و  ملاع  روما  عیمج  مظعا  ببـس  ادـخ و  لـیبس  ادـخ و  باـب  ار  ماـما  مینادیم و  انثتـسا  نودـب  هیعرـش  هینوک و 

باتک ّهلدا  زا  مهماقم - هَّللایلعا  ام - خیاشم  و  تسا . تادوجوم  لک  رب  علطم  دهاش و  هَّللا و  يوس  ام  عیمج  رب  هقلطم  هّماع  تیالو  بحاص 
هک رکذلاقوف  صخـش  هب  تبـسن  دناهدومرف و  نایب  دناهدومن و  طابنتـسا  قوف  حرـش  هب  ار  ماما  ماقم  ترورـض  عامجا و  لقع و  تنـس و  و 

شتآ زا  غارچ  هلعش  هک  روطنامه  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دراد  هقلطم  تباین  هک  دنتـسه  لئاق  تسا  ماما  باب  دحاو و  قطان  ماما و  صاخ  بیان 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحملآ  ناتسود  همه  دش  ضرع  هک  عبار  نکر  اما  « 1 «. » تسا شتآ  تافص  مامت  زورب  لحم  و  دراد . تباین  یبیغ 

عبار نکر  زا  مه  یخیـش  ملاع  تفرعم  هک  تسا  عنام  هچ  تسا و  عبار  نکر  زا  اهنآ  همه  تفرعم  اهقف  نیثدـحم و  مالعا و  ياـملع  هصاـخ 
اما تسا  تفرعم  لامک  زا  هکنیا  ول  دـشاب و  اهنآ  قطان  هک  اهنآ  لوا  صخـش  نامه  ای  ابجن  ابقن و  زا  نیلماـک  صاخـشا  تفرعم  « » 2 . » دشاب
اهنآ ماـقم  هب  هک  دسانـشیم  ار  اـهنآ  یـسک  میـسانشب و  ار  اـهنآ  میناوتیمن  دوشیمن و  لـصاح  تمعن  نیا  زورما  تیعر  زا  نیـصقان  يارب 

میناوتیمن مه  ار  وا  اـم  ینعی  دـنکیمن  امـش  نم و  هب  یفرعم  ار  دوخ  تسا و  اـهنآ  لـثم  دـش  ادـیپ  رگا  مه  یـسک  وچمه  دـشاب و  هدیـسر 
فیرشت هنایم  رد  نیلماک  ناگرزب و  هتبلا  « » 3  ...«. » تسا یفاک  بیاغ  هب  هلاوح  هیعون و  تفرعم  نامه  مایا  نیا  رد  ام  لاثما  يارب  میسانشب و 

زا ماما  تسا  بجاو  مه  ماـما  دوخ  تفرعم  هکنیااـمک  میـسانشیمن  هک  میـصقان  زونه  ردـقنآ  اـم  اـما  تسا  بجاو  مه  ناـشتفرعم  دـنراد و 
دیامرف تیبرت  دشاب و  رهاظ  هک  تسانیا  يارب  ماما  دوجو  لصا  هک  دینادیم  همه  تسا و  هدـش  بیاغ  راچان  اهام  يداقتعایب  یتفرعمیب و 

مه فیرـشت  تسا و  بجاو  روـط  نیمه  هب  مهاـیلوا  تفرعم  سپ  و  میـشاب ، هتـشادن  وا  هب  یـسرتسد  دـشاب و  بیاـغ  هک  تسین  نیا  يارب  و 
ناگرزب نیلماک و  ینعی  مه  نایعیش  یضعب  هرابرد  قطان  ظفل  « » 1 «. » دناهدومرف مه  ار  ناشددع  رابخا  رد  یتح  دنراد و   130 ص : نایئاهب ،

يّدؤم غلبم و  دنتسه و  مالسلا  هیلع  ماما  يامن  اپ  ات  رس  هنیئآ  هک  مه  راوگرزب  نآ  لاثما  ای  هیلعهَّللاناوضر - ناملـس - ترـضح  دننام  ناشیا 
دعب و  مهیلع - هَّللاتاولـص  دنراهطا - همئا  یقیقح  قطان  هتبلا  قطان  ظفل  « » 2 «. » دوشیم قالطا  دنتسه  مالـسلا  هیلع  ماما  باب  وا و  بناج  زا 

. دنتـسه قطان  هعیـش  نیلماک  ناگرزب و  مه  ناشیا  زا  دـعب  دنتـسه و  دـنوادخ  زا  يّدؤم  قطان و  مهیلع  هَّللاتاولـص - ادـخ - ءایبنا  ناـشیا  زا 
تسا ینایعیش  یقیقح  قطان   » تسا مالـسلا  هیلع  ماما  مظعا  باب  اهنآ و  لوا  صخـش  تهج  همه  زا  هکنآ  لمکا و  ملعا و  هعیـش  نآ  یهتنم 

- ماظع خیاشم  دوشیم  هظحالم  هکنیا  و  « » 3 «. » دناسریم نارگید  هب  دریگیم و  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هطساو  الب  اریز  دنیوا ؛ هجرد  نود  هک 
مدرم هک  تسا  نیا  يارب  دـناهدومرف  ناـشتعاطا  موزل  ناـشتاماقم و  بـتارم و  ناـشیا و  فاـصوا  ناـیب  رد  داـیز  رارـصا  مهماـقم - هَّللایلعا 
هدـش هظحالم  هک  هچنآ  اما  و  « » 4 «. » دنـشابن لهاج  دنـسانشب و  دندید  ار  ناشیا  صخـش  یتقو  رد  رگا  هک  دننک  ادیپ  ار  ناشیا  عون  تفرعم 
ناـیب ناـشیا  ندوب  هطـساو  ناـشیا و  تعاـط  بوجو  ناراوگرزب و  نیا  تفرعم  موزل  زا  دوخ  بتک  رد  مهماـقم - هَّللایلعا  اـم - خـیاشم  هک 

ار دوخ  رگا  هکلب  تسین ، لاحم  مه  ناراوگرزب  نآ  لاـثما  هیـصخش  تفرعم  هکنیا  اـب  تسا . یعون  تفرعم  بوجو  نآ  زا  دارم  دـناهدومرف ،
رگا تسا  تبیغ  نامز  هک  نامز  نیا  رد  مه  ار  مالسلا  هیلع  ماما  صخش  هکنیاامک  تسه  مه  بجاو  ناشتعاطا  تفرعم و  دناهدومرف  یفرعم 
ینعم : » دسیونیم مق  بالط  زا  یکی  باوج  رد  ندـم » تسایـس  : » باتک رد  یمیهاربا » اضرلادـبع  خیـش  و  « » 5 «. » تسین لاحم  دنیبب  یـسک 

یناد و یلاع و  زا  نایعیـش  همه  تفرعم  نیا  عوضوم   131 ص : نایئاهب ، تسین و  یسک  مسا  تسا و  هعیـش  تفرعم  لامجا  روطب  عبار  نکر 
ات بابحتسا  عاونا  هجرد  نیرتنییاپ  زا  نآ ، عاونا  عوضوم و  دارفا  توافت  هب  تفرعم  نیا  ناحجر  دنشابیم و  ریبک  ریغص و  لهاج و  ملاع و 
رب عرفتم  تسا و  ملاع  دنوادخ  تفرعم  لوا  نکر  دناحرش : نیدب  نید  ناکرا  نیاربانب  « » 1  ...«. » دنکیم قرف  بوجو  عاونا  هجرد  نیرتالاب 

نکر تسا . تافـص  هیـصوت  عرف  لدـع  هب  رارقا  تسا و  اهترابع  لاعفا و  تافـص و  ءامـسا و  عیمج  رد  وا  تینادـحو  هب  رارقا  بوجو  نآ 
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بوجو نآ  رب  عرفتم  تسا و  ملاوع  همه  رد  وا  ماقممئاق  دنوادخ و  تجح  هک  هلآو - هیلع  هَّللا  یلـص  تسا - ربمغیپ  ترـضح  تفرعم  مود 
رـشن و رـشح و  تعجر و  هب  رارقا  هلمجنآ  زا  هک  بیغ  ملاوع  زا  وا  رابخا  عیارـش و  ماـکحا  زا  تسا  هب  ءاـج  اـم  عیمج  هب  رارقا  وا و  یتسود 

ترـضح زا  دـعب  هک  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  رـشع  ینثا  همئا  تفرعم  موس  نکر  تسا . ملاع  دـنوادخ  باقع  باوث و  جارعم و  داعم و 
نیمز ناطلس  نامز و  ماما  هجرخم - لّهس  هجرف و  هَّللالّجع  ناشیا - یمهدزاود  ام و  هنایم  رد  دندنوادخ  ججح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
دومرف دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دش و  دهاوخ  رهاظ  ملاع  دـنوادخ  رما  هب  يزور  تسا و  ناهنپ  اهرظن  زا  هکنیا  ّالا  تسا  نامـسآ  و 
تفرعم مراـهچ  نکر  تسا . ناـشیا  تاـشیامرف  عیمج  تقیقح  ناـشیا و  لـئاضف  هب  رارقا  ناـشیا و  یتـسود  بوج  لـصا و  نیا  رب  عرفتم  و 
ناـشیا مکح  هب  یـضعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـنانیرهاط  همئا  لوسر و  ادـخ و  ماـکحا  عوضوم  هک  تسا  اـهنآ  یتسود  ناـشیا و  ناـیعیش 

ره رومغم ، دنفئاخ و  یضعب  روهشم و  دنرهاظ و  یضعب  نیعوبتم  ماّکح و  و  عوبتم ، یـضعب  دنعبات و  یـضعب  موکحم و  یـضعب  دنمکاح و 
اهنآ دنیامنیم و  ار  ملاع  دنوادخ  ماکحا  غالبا  دنیامرفیم و  رهاظ  ار  دوخ  ملع  نامز  لها  دادعتـسا  لاح  بسح  رب  رومأم و  يراک  هب  کی 

میناشیا هب  عوجر  هب  رومأم  هجرف - هَّللالجع  رمالا - بحاص  ترـضح  فرط  زا  مه  دـنراگدرورپ و  جـجح  راثآ و  نـالقان  راـبخا و  ناـیوار 
، نایئاهب « 2  ...«. » هَّللاۀجح انأو  مکیلع  یتجح  مّهنأف  انثیداحا  ةاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  ۀعقاولا  ثداوحلا  اّمأ  : » تسا فیرـش  عیقوت  رد  هچنانچ 

نآ هب  تفرعم  تسا و  رهاظ  نونکات ، يربک  تبیغ  زاغآ  زا  رـشع ، یناث  ماما  باب  روکذـم ، فیرعت  لوبق  هب  هجوت  اب  مود : هلئـسم   132 ص :
و تسین . رـسیم  ام  رب  مایا  نیا  رد  هعیـش  زا  نیلماک  و  باون » باوبا و  تفرعم  اما  و  : » دـسیونیم تسرهف ،»  » باتک رد  اـقآ » راکرـس  ! » رـسیم

رـشع یناث  تبیغ  اب  رـشع  یناث  باب  هک  دـناهدومرف ، لصفم  ثیدـح  رد  هک  روطنامه  تسا . بیاغ  ناشیا  تبیغ  رد  ناشیا  صوصخم  باب 
ای ندوب  فورعم  اب  اریز  تسین ، دنـشاب  مدرم  فورعم  نیلماک  هکنیا  رد  زورما  یتیـصاخ  « » 1 «. » هدـش نایب  رابخا  ریاس  رد  و  دوشیم ، بیاغ 

رفاک نمؤم و  هدیـسرن و  شتقو  هدرکن و  اضتقا  تمکح  زونه  هک  دنیامن  میلـست  تعاطا و  هب  راداو  ار  مدرم  دنیامرفب و  تردق  لامعا  دـیاب 
هنوگنیا تقو  زونه  هک  تسا  مولعم  هدـشن  رهاظ  نوچ  دـشیم و  رهاظ  مالـسلا  هیلع  ماما  صخـش  دـندوب  هدـش  رگا  دـناهدشن و  ادـج  زونه 

تابثا هکنیا  نمـض  رد  مهماقم  هَّللا  یلعا  خـیاشم  « » 2 «. » تسا ماـما  روهظ  رد  هک  روطنآ  هن  دـشاب  رهاـظ  بیترت  هب  رما  دـیاب  تسین و  روهظ 
ناشندوب فورعم  ناشیا و  روهظ  هک  دناهدومرف  نایب  دـناهدومرف ، ناکما  تروص  رد  ار  ناشیا  تفرعم  بوجو  دـناهدومن و  ار  ناشیا  دوجو 

ار ناشیا  زا  یکی  دنوادخ  دـنک ، اضتقا  یتحلـصم  یعقوم  کی  رگا  هک  تسین  مه  یعنام  چـیه  تسا و  قلخ  تحلـصم  هب  هتـسب  مدرم  يارب 
هک تسا  هدوـمرف  قـلخ  ار  ناـشیا  تقلخ  لـصا  رد  هکلب  دـیامرفن  یفرعم  ار  ناـشیا  تقوـچیه  دـنوادخ  هک  تسین  یلیلد  دـیامرف و  یفرعم 

تحلـصم یتـقوکی  رگا  هدوبن  یـضتقم  هدوبن و  تحلـصم  میئوگیم  هدوـمرفن  یفرعم  هک  تبیغ  ياـهنامز  نیا  رد  تیاـهن  دـیامرف  یفرعم 
هک ام  مهماقم و  هَّللایلعا  خـیاشم  ءاملع و  روظنم  سپ  « » 3 «. » دنوشیم یفخم  درک  رییغت  تحلـصم  رگا  زاب  دیامرفیم  یفرعم  دنک  ءاضتقا 

ص: نایئاهب ، « 4 «. » دنتـسین رهاظ  زورما  هیلک  باوبا  ءاـبجن و  ءاـبقن و  هک  تسانیمه  تقیقحو  تسین  تاراـهظا  نیا  رد  هیقت  میناـشیا  عباـت 
باتک رد  اقآ » راکرس  « ؟ تسا مزال  مه  یصخش  ایآ  تسا  بئاغ  ماما  باوبا  باون و  هب  یعون  تفرعم  هیخیش  هاگرظن  زا  موس : هلئـسم   133

ام دنراد و  فیرـشت  هک  نالا  دنـشاب و  تسا  نکمم  مه  یـسابل  ره  رد  ادخ  ياهتجح  هک  دناهدومرف  نایب  خیاشم  : » دـسیونیم تسرهف ،» »
رد دیاش  دنشاب  یعراز  ای  یبساک  سابل  رد  دیاش  دنشاب  يرجات  سابل  رد  دیاش  دنتسه  دنراد  لیم  هک  یـسابل  ره  رد  میـسانشیمن  ار  ناشیا 

تفرعم هن  تسا  هیعوـن  تفرعم  نیلماـک  تفرعم  زا  دارم  « » 1 «. » تسا رتبـسانم  ناشیا  رب  اهـسابل  همه  زا  سابل  نیا  دنـشاب و  ملع  لها  ساـبل 
دومن تیباب  ماما و  بیان  ياعدا  یـسک  رگا  هک  تسنیا  رطاخ  هب  دـشاب ، مزال  هک  یتروص  رد  یتفرعم  نینچ  مراـهچ : هلئـسم  « 2 «. » هیصخش
لامک لمع و  ملع و  بحاص  یملاع  رگا  یلب  : » دسیونیم تسرهف ،»  » باتک رد  اقآ » راک  رس   » میشاب هتشاد  وا  لوق  تحـص  يارب  ياهطباض 

درک و مه  یئاعدا  میدید و  یـسک  رد  یتقو  کی  دناهدومرف  ماما  صاخ  بیان  يارب  هک  یتافـص  نامه  دشاب و  للم  رد  فرـصت  بحاص  و 
قـشم ار  دوخ  مینکیم و  هک  تسا  یئاهـضرف  اًلعف  اهنیا  یلو  مینک ؟ لوبق  دیابن  ارچ  مینکیم و  مه  لوبق  وا  زا  هتبلا  دنامن ، یقاب  ام  رب  یکش 
بذک دومرف و  دییأت  ار  وا  مه  دنوادخ  درک و  رما  راهظا  میاهتشاد  دناهدومرف و  هک  یتامالع  اب  بیان  یصخش  یتقو  کی  رگا  هک  میهدیم 
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هلئسم « 3 «. » تسا نیا  يارب  مهماقم  هَّللایلعا  ام  خیاشم  تانایب  سپ  هَّللاءاش ، نا  میریذـپب  ًاروف  دـش  لصاح  نیقی  ام  رب  دومرفن و  رهاظ  ار  وا 
یـس هلاسر   » باتک رد  ینامرک ،» ناخمیرک  دـمحم  جاح  « ؟ هن ای  دنتـسه  یماقم  نینچ  ندوب  اراد  یعدـم  دوخ  هیخیـش  ناگرزب  اـیآ  مجنپ :

ظاحل ود  هب  ار  ارتفا  نیا  متـسه  هعاطلا  ضرتفم  مهم و  نامز  نیا  رد  عبار  نکر  هک  میود  هلئـسم  باوج  رد  میود  لصف  : » دـسیونیم لصف »
هعاطلا ضرتفم  ار  دوخ  ینـالف  هک  دـنناسرب  ناـشیا  هب  دناهتـساوخ  ماـکح و  نیطالـس و  رطاـخ  ندـیناجنر  تهج  هب  یکی  دـناهدرک  لـعج 

دننکیم و ار  وا  تعاطا  وا  نیقدصم  عیمج  دنک  ناطلـس  رب  جورخ  دنهاوخب  رگا  دـناهدیورگ و   134 ص : نایئاهب ، وا  هب  یعمج  دـنادیم و 
املع و رطاخ  ندیناجنر  تهج  هب  یکی  تسا و  رفاک  دـشابن  وا  هب  دـقتعم  یـسک  ره  دـنادیم و  نامیا  نکر  ار  دوخ  درک و  دـهاوخ  جورخ 

رفاک ار  ناشیا  دننکیمن  وا  تعاطا  هک  یمدرم  دنادیمن و  مزال  ار  امـش  تعاطا  دنادیم و  هعاطلا  ضرتفم  ار  دوخ  ینالف  هک  نانمؤم  ریاس 
دص و زا  زواجتم  نآلا  یلإ  هدشن و  رداص  نم  ملق  زا  هدـشن و  يراج  نم  نابز  رب  اهظفل  نیا  هک  دـنادیم  راهق  دـحا و  يادـخ و  دـنادیم و 
ای لاح  هدینشن ، نم  زا  یملسم  تسین و  اهباتک  نیا  زا  کی  چیه  رد  بلطم  نیا  تسا و  رـضاح  همه  ماهدرک و  فینـصت  نم  باتک  تسیب 

رگا موش  راتفرگ  قلخ  لک  تنعل  هب  دـشاب و  هتفگ  غورد  هک  یـسک  رب  هکئالم  لوسر و  ادـخ و  تنعل  يرتفم و  نآ  اـی  میوگیم  غورد  نم 
ای مشاب  هدرک  ار  اعدا  نیا  نم  هک  دوشیم  هنوگچ  نانز و  ارتفا  نیا  نایم  نم و  نایم  دنک  مکح  ادـخ  ماهدرک . دوخ  يارب  ار  اعدا  نیا  لایخ 

ملق باذـک  نمـشد  تسود و  شیپ  ار  دوخ  دـنکیم و  ار  راک  نیا  لقاع  چـیه  مسیونب ؟ نآ  فالخ  رب  ار  باتک  نیا  لاـح  مشاـب و  هتـشون 
نیموصعم ادخ و  زج  هب  رگم  منک ، دوخ  يارب  ار  ناشیا  ماقم  ياعدا  منکن و  مرـش  هنوگچ  همئا  لوسر و  ادـخ و  زا  نیا ، زا  هتـشذگ  دـهد ؟

هنوگچ نیموصعم ، باتع  ادـخ و  باقع  زا  مناسرت  مشاـبیم و  دوخ  یـصاعم  ورگ  رد  نم  دـشاب . هعاـطلا  ضرتفم  یـسک  هک  تسا  نکمم 
ندوب ياعدا  ماهدرکن و  ار  نآ  لایخ  هَّللاو  دـشاب  نایعیـش  نیلماک  زا  دوصقم  رگا  عبار  نکر  نم  ندوب  و  مریگیم ؟ هعاطلا  ضرتفم  ار  دوخ 

هک ارچ  مرادن  ار  عیشت  ياعدا  هَّللاو  هکلب  دوخ ، يارب  منادیم  یصاعم  ربکا  زا  مراد  هک  یهایـسور  یـصاعم و  دوجو  اب  ار  هعیـش  نیلماک  زا 
مشاب و نایعیش  ناتسود  زا  هک  مراودیما  مهایـسور و  یـصاع و  نم  ماما و  عبات  یلک  یئزج و  رد  دشاب و  ماما  عاعـش  هک  تسا  یـسک  هعیش 
هک ظاحل  نآ  هب  همه  دناموسوم و  مسا  نآ  هب  دندهتجم  دـناهیقف و  هک  نایلاوم  همه  درادـن و  نم  هب  یـصاصتخا  تسا  تهاقف  دوصقم  رگا 

هلیـسو ار  نخـس  نیا  ياعدا  نکل  دیامن و  ناشیا  زا  ار  دوخ  نید  ذخا  دیاب  تسین  دهتجم  هک  یـسک  ره  دـننامیا و  عبار  نکر  متـشون  ًاقباس 
دـنراد و داـهتجا  ياـعدا  هنوگچ  ناـشیا  سپ  دـنرادن  ار  نکر  نیا  ناـمیا  رگا  دـناهداهن و  نآ  رب  گرب  خاـش و  دـناهدرک و  ارتـفا  تمهت و 
، نایئاهب تعامج . نیا  نایم  ام و  نایم  دنک  مکح  ادخ  يراب  دنک ، ار  ام  دیلقت  عورف  لئاسم  رد  دیاب  تسین  دـهتجم  سک  ره  هک  دـنیوگیم 

تسا میظع  یئارتفا  مه  نیا  نامز . ره  رد  تسا  نیعم  صخش  کی  عبار  نکر  دناهتفگ : هک  موس  هلئـسم  زا  باوج  رد  موس  لصف   135 ص :
ثیداحا زا  هچنآ  دـنددعتم و  رـصع  ره  رد  ناشیا  دناهعیـش و  رباکا  اـملع و  ناـمیا  عبار  نکر  هک  تسا  نآ  اـم  داـقتعا  دناهتـسب و  اـمرب  هک 

نم و بتک  و  مهیلع - هَّللا  مالـس  تسا - همئا  لاوحا  دلج  رد  ملاوع »  » رد نآ  ثیدح  دنرفن و  داتفه  زا  شیب  ناشیا  رـصع  ره  رد  دیآیمرب ،
، تسا رشتنم  قلخ  نایم  رد  ماهتشون  نم  هک  یبتک  رخآ  اهنآ . ذوفن  رب  میاهدرک  تیاور  رابخا  اهنآ و  ددعت  هلدا  هب  تسا  نوحشم  نم  خیاشم 

عاـمتجا نم  خـیاشم  نم و  بتک  هب  ناـنز  تمهت  هب  ارچ  و  دـیاین ؟ دراو  امـش  رب  تاهبـش  نیا  زا  رگید  هـک  دـینکیمن  عوـجر  اـهنآ  هـب  ارچ 
ریاس ینالف  هک  دنناسرب  ناشیا  هب  هطساو  نیا  هب  دنزادنا و  تشحو  هب  ار  مدرم  هک  دناهتـسب  ار  ارتفا  نیا  یبیرف  ماوع  يارب  يداعا  دینکیمن ؟

لضم لاض و  ار  وا  دشاب  هتشادن  وا  هب  داقتعا  دسانشن و  ار  وا  سک  ره  دنادیم و  نیمز  يور  لک  عجرم  ار  دوخ  دنادیم و  لطاب  رب  ار  املع 
هرمز رد  ار  دوخ  متفگ  هکنانچ  ماهدرکن و  لایخ  ار  يرما  نینچ  نم  هک  ار  وت  ياـفلخ  ناربمغیپ و  مریگیم و  هاوگ  ار  وت  ایادـخ  دـنادیم و 

. ندز راتـسد  هب  هلال  سوه  اجک و  نم  منکیم ، راـختفا  نآ  هب  مشاـب  لـماک  نایعیـش  ناـیلاوم  هلمج  زا  رگا  هکلب  منادیمن  صلاـخ  ناـیعیش 
ره مرادـن و  داقتعا  هک  ینادیم  وت  ایادـخ  عبار ، نکر  صاخـشا  زا  رفن  کی  تفرعم  موزل  اما  و  تعامج . نیا  ام و  ناـیم  نک  مکح  ایادـخ 
نم فرح  یلب  ینیمکاحلا . مکحا  وت  ددـنب  امرب  یئارتفا  نینچ  نانمـشد  زا  سک  ره  منادیم و  اـطخرب  ار  وا  دـیوگ  نینچ  ناتـسود  زا  سک 

دنناد هیقف  لداع و  ملاع و  هک  ار  کی  ره  دـننک و  ناشیا  دـیلقت  اهقف  ریغ  دـیاب  دناهعیـش  ياملع  اـهقف و  هک  ناـمیا  عبار  نکر  هک  تسا  نآ 
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هب ماهدنز و  نید  نیا  هب  هک  تسا  نم  نید  نیا  کشالب . تسا  باثم  تسا و  يزجم  دـنکب  دـهاوخیم  ار  ناشیا  زا  کی  ره  دـیلقت  سکره 
نیا زا  هکره  زا  مرادن  كاب  مهاوخیم  ادخ  يارب  ار  نید  نم  رگا  دیوگب ، دهاوخیم  هچ  ره  نمـشد  هَّللا . ءاشنا  موشیم  روشحم  نید  نیا 

موحرم دیس  موحرم و  خیش  هک  مراهچ  هلئسم  باوج  رد  مراهچ  لصف  « » 1 «. » موشیم هَّللا  ءاشنا  موش و  لمحتم  دیاب  ادخ  هار  رد  اهتمهت و 
هک متفگ  هک  روطنآ  هب  عبار  نکر  ناـشیا  ندوب  اـما  دوخ ، رـصع  رد  کـی  ره  دـناهدوب  عبار  نکر  اـمهماقم   136 ص : ناـیئاهب ، هَّللا  یلعا 
هب رارقا  میامنیمن و  نآ  زا  یشاحت  مرادن و  نآ  رد  ههبش  کش و  دندوب  هعیـش  املع  زا  یملاع  دیلقتلا و  زیاج  طیارـشلا و  عماج  هیقف  ناشیا 

دهزا عروا و  یقتا و  ملعا و  ناشیا  دناسرب و  بیاغ  هب  دهاش  منادیم ، لک  زا  ملعا  دوخ  رصع  رد  ار  ناشیا  دننادب و  قلخ  ادخ و  مراد . نآ 
ناشیا صوصخم  ناشیا  رـصع  رد  ار  عبارنکر  اماو  ماهتخانـش . نینچ  ار  ناشیا  دناهدوب و  نیرـصاعم  ياملع  لک  زا  لمکا  هقفاو و  قدصاو 

دـیلقتلا و زیاج  لداع و  همه  یقتم و  همه  ملاع و  همه  دـناهدوب و  هدـیدع  صاخـشا  هکلب  تسا  هدوبن  ناشیا  هب  رـصحنم  اّلک ، اـشاح و  مناد 
اب ماهدینـشن ، موحرم  دیـس  زا  ار  اعدا  نیا  ًادـبا  نم  هک  تسا  هاوگ  هناـگی  يادـخ  نیعمجا و  مهیلع  هَّللا  تاولـص  لآ  ماـکحا  نید و  لـماح 

هکلب ماهدیدن ؛ ناشیا  بتک  رد  ًادـبا و  ماهدینـشن  ار  اعدا  نیا  مه  موحرم  خیـش  هرابرد  ماهتـشاد و  ناشیا  هب  ار  تیمرحم  تیاهن  هک  يدوجو 
موحرم دیس  هدومرف و  حیرـصت  نآ  هب  تعجر  باتک  رد  موحرم  خیـش  هکنانچ  رـصع  ره  رد  عبار  نکر  ددعت  لیلد  زا  تسا  رپ  ناشیا  بتک 

دـینک و یعوجر  اـهباتک  نیا  هب  رخآ  ماهتـشون ، ماوعلا » داـشرا   » یتـح دوـخ  بتک  رد  مه  ریقح  دناهتـشون و  نآ  ریغ  هدیـصق و  حرـش  رد 
تسا زارد  هاوخدب  وگدب و  نابز  هک  ارچ  دینکن ؛ یهاو  نانخـس  نیا  زا  باوج  هب  لوغـشم  ارم  ردق  نیا  دیهدب و  دوخ  اهارتفا  نیا  زا  باوج 

ار یعدـم  تسین و  نم  نید  زا  منادیمن و  قلخ  ماما و  نایم  صوصخم  یباب  زورما  نم  « » 1 «. » دـننکیم عارتخا  یئارتفا  یتمهت و  زور  ره  و 
یباب هک  تسا  هدرکن  تیاور  املع  زا  يدحاو  میاهدـیدن  رابخا  رد  دنتـسه و  املع  نیمه  تبیغ  نامز  رد  عجرم  منادیم و  يرتفم  باذـک و 
ملاع هک  هدوب  نیا  مهماقم  هَّللا  یلعا  ام  خیاشم  ام و  دارم  : » دیسونیم تسرهف ،»  » باتک رد  اقآ » راکرس  « » 2 «. » دمآ دهاوخ  تبیغ  نامز  رد 

روظنم هک  مسق  ادخب  تسا ، دحاو » قطان   » نامه مالسلا و  هیلع  ماما  زا  دعب  لوا  صخـش  نامه  ماما و  صاخ  بیان  باب و  نآ  ینعی  یخیش 
هک مه  ار  یترهش  نیاو   » 137 ص : نایئاهب ، « 3 «. » دناهتـشادن یتین  وچمه  تقوچیه  تسا و  فرـص  یئارتفا  تمهت و  تسین و  هدوبن و  نیا 

ضحم غورد  دناهدومرفن  امهماقم  هَّللا  یلعا  موحرم  دیس  موحرم و  خیش  ار  قطان  تدحو  نایب  اب  عبار  نکر  هلئسم  هک  دنهدیم  ام  نیفلاخم 
هداد رارق  دنوادخ  یبابـسا  عبار  نکر  رما  دییـشت  روهظ و  يارب  هماقم  هَّللا  یلعا  موحرم  دیـس  شیامرف  هب  « » 1 «. » فرص یعالطایب  ای  تسا 

تالکشم هطساو  هب  املع  زا  نیقباس  « » 2 «. » تسا یتمحرم  تسا و  داد  ادخ  تخب  تسا و  یئادتبا  تمعن  کی  نیا  دنبابسا  نآ  زا  ناشیا  هک 
دندوب و نارگید  طلست  تحت  رد  نایعیش  دوب و  مک  مدرم  دادعتسا  دندیدیمن و  فراعم  نیا  راهظا  رد  تحلصم  ای  دناهتـشاد  هک  یعناوم  و 

ماکحا نایب  هب  صخـشم  ار  دوخ  رتشیب  دندنارذگ و  هراشا  هب  دندرکن و  نایب  دندومرف  نایب  ام  خیاشم  هک  لیـصفت  نیا  هب  دنتـشاد  دایز  هیقت 
هک یتاهج  هب  مه  نیقحال  هدـشن ، دایز  مامتها  تفرعم  تیـالو و  تقیقح  ناـیب  رد  دـندومن و  شورف  دـیرخ و  یـسجن و  یکاـپ و  يرهاـظ 
اما و  « » 3 «. » دیدرگ مهماقم  هَّللا  یلعا  ام  خیاشم  هب  رصحنم  گرزب  رما  نیا  زاربا  راهظا و  هک  تساوخ  ادخ  دندرک و  يراددوخ  دش  ضرع 

ای دنناشیا  هک  دناهدومرفن  مهماقم  هَّللا  یلعا  ام  خیاشم  تقو  چیه  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  صاخ  بیان  مظعا و  باب  ینعی  دـحاو  قطان  صخش 
هب فلکم  اریز  ار ، وا  یصخش  تفرعم  هن  دننکیم ، تابثا  دنراد  هک  يدایز  هلدا  هب  نامز  ره  رد  ار  یصخش  نینچ  دوجو  طقف  ناشیا و  ریغ 

صخش نآ  نتخانـش  تفرعم  تیمامت  لوسر و  ادخ و  یلوا  مکح  هکنآ  ولو  میتسین ، تبیغ  نامز  رد  نییعت  روط  هب  یـصخش  نینچ  تفرعم 
رسیم زورما  مه  ماما  باون  باوبا و  تفرعم  نینچمه  تسین ، رـسیم  زورما  اما  تسا ، یلوا  مکح  زا  مه  نامز  ماما  تفرعم  هکنانچمه  تسا ؛
يوار ناشدوخ  مهماقم  هَّللا  یلعا  ام  ياملع  هدـش و  ناـیب  حیرـصت  هب  مهماـقم  هَّللا  یلعا  اـم  خـیاشم  بتک  ياـج  دـص  رد  دـیاشن . تسین و 

سپ دوشیم  بیاغ  رـشع  یناث  تبیغ  اب  رـشع  یناث  ماما  باب  دـنیامرفیم : هک  دنتـسه  اج  همه  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  شیاـمرف 
تابثا ناتدوخ  خیاشم  رب  ار  تفص  نیا  هک  تسا  نیا  امش  روظنم  دنیوگیم  « » 1 «. » دننکیم اعدا  نینچ   138 ص : نایئاهب ، ناشدوخ  روطچ 

نیا مهماقم  هَّللا  یلعا  ام  خیاشم  دارم  هک  میظعلا  هَّللاو  منکیم  ضرع  دیئوگیم . عبار  نکر  دـینادیم و  دـحاو  قطان  ار  دوخ  ملاع  دـینک و 
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«. دننکب دایز  ام  رب  ینمشد  دنزادنیب و  هابتشا  هب  ار  مدرم  دنهاوخیم  تسا و  يزرو  ضرغ  اجیب و  ضارتعا  داریا و  صاخشا  دصق  هدوبن و 
هب مهماقم  هَّللا  یلعا  نم  خیاشم  زیچان و  نیا  هک  ماهتـشادن  يدارم  نینچ  ًادـبا  منکیم  ضرع  : » دـسیونیم یمیهاربا » اضرلادـبع  خیـش  « » 2»

نید ناگرزب  هار  كاخ  رگا  مرامشیمن و  املع  هرمز  رد  ار  دوخ  هک  زیچان  نیا  دوخ  اما  میاهدیسر ، هَّللاب  ذایعلا  ناملس  ترـضح  لاثما  ماقم 
ذوخأم مه  اهنآ  هک  تسا  ناشیا  تاشیامرف  زا  ذوخأم  ناشیا و  ملع  نمرخ  زا  ياهشوخ  مسیونیم  هملک  راهچ  رگا  منکیم و  راـختفا  مشاـب 

منادیمن و يزیچ  دوـخ  زا  هک  منکیم  ضرع  یـسفن  هتـسکش  نودـب  تسا و  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  ربـمغیپ و  دـنوادخ و  شیاـمرف  زا 
ماهتفگن و ًادـبا  یلو  دناهعیـش ، گرزب  ياملع  زا  هک  تسا  نیا  مداقتعا  مخیاـشم  هراـبرد  اـما  و  مریگیم . دـهاش  ضرع  نیا  رب  ار  دـنوادخ 

ناملس ترـضح  لاثما  گرزب  نایعیـش  نأش  مه  ناراوگرزب  نآ  هک  رگید  باتک  چیه  رد  هن  و  تشهب » ياهرد  باتک   » نیا رد  هن  ماهتـشونن 
اهنآ  » هتشون عبار  نکر  ناونع  ریز  هچنآ  اما  : » دسیونیم رامعتـسا ،» نارودزم  باتک  هب  یخـساپ   » باتک ردو  « 3 «. » دناهدوب هیلع  هَّللا  ةاولص 

زا دعب  و  دنربیم » الاب  مه  يربمغیپ  ماقم  ات  ار  وا  هتسب  رـس  و   » هتـشون رطـس  دنچ  زا  دعب  و  دندیمان » صاخ  هعیـش  مان  هب  ار  مراهچ  نکر  نیا 
وگغورد مدآ  دنوادخ  منکیم  ضرع  تشاد » اعدا  نینچ  مه  مظاک  دیس  وا  زا  سپ  دوب و  ماقم  نیا  یعدم  دمحا  خیـش   » هتـشون رطـس  دنچ 

امـش يریما  ياقآ  دنزیم ، تمهت  ارچ  تسین  رگا  دهد ، ناشن  تسا  ناشیا  تاجهتـشون  رد  رگا  دناهدومن ؟ ار  اعدا  نیا  اجک  دنک ، تنعل  ار 
، نایئاهب هَّللا  یلعا  ام  خیاشم  رگا  دیاهدید ؟ خیاشم  بتک  رد  ای  دیاهدینش  يزیچ  نینچ  چیه  ایآ  دیاهدوب ، هیخیـش  زا  ناتناردپ  ناتدوخ و  هک 
: دسیونیم ءایلوالا » میرکت   » باتک رد  و  « 1 «. » دنشاب هدیسر  توبن  ماقم  هب  هک  تسین  نآ  همزال  دناهدومرف  راهظا  یمولع  مهماقم   139 ص :

هکنیا ياعدا  نیا  دـنکب ، ار  یتعامج  فیـصوت  یـسک  رگا  ًایناث  تسین ، اهنآ  زا  یکی  هب  رـصحنم  دنتـسه و  یتعامج  هعیـش  زا  نیلماک  اـًلوا  »
وا هب  امـش  لثم  دـیاب  دـنکب  ار  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  لـئاضف  رکذ  سک  ره  دـشاب  روطنیا  رگا  تسین و  تسا  تعاـمج  نآ  زا  شدوخ 

ياج چیه  رد  ینادیم و  ناراوگرزب  نآ  هبتر  رد  ار  دوخ  ای  یتسه  سدقم  سفن  هدزاود  زا  یکی  هَّللاب  ذوعن  يراد  اعدا  وت  هک  دننزن  تمهت 
تباقن و ياعدا  هک  تسا  لهـس  دناهتـشادن ، ار  هجرف  هَّللا  لجع  رـصع  ماما  هصاخ  تباین  ياعدا  ناشیاهباتک  زا  یباتک  چـیه  باتک و  نیا 

راهچ باتک  رد  ار  ناشیا  شیامرف  نیع  اجنیا  رد  دناهدادیم و  راوگرزب  نآ  هب  ار  اهتبسن  نیا  مه  امش  زا  شیپ  یلو  دناهتشادن  مه  تباجن 
بیقن و عبار  نکر  زا  دوصقم  رگا  و  دـناهدومرف : تسا . تقیقح  زا  رود  امـش  نخـس  هزادـنا  هچ  ات  دـنیوگب  هک  مسیونیم  امـش  يارب  لصف 
وا و زا  بیجن  ای  دیوگب  بیقن  امش  زا  یسک  ارم  ماهتشون و  اهباتک  یضعب  رد  رابخا و  رد  تسا  هدش  فصو  هک  یئاهروط  هب  تسا  بیجن 

ملق رب  نم و  نابز  رب  زگره  متـسین و  تاماقم  نآ  لباق  نم  هَّللاو  نم و  نأـش  رد  تسا  ولغ  هک  ارچ  وا ، تسا  نوعلم  مرازیب و  هک  میظعلا  هَّللا 
منکیم همصاخم  تمایق  زور  مشاب و  هتـشاد  ای  مشاب  هدرک  یئاعدا  نینچ  رگا  دنک  تنعل  ارم  ادخ  و  تسا ، هدشن  يراج  نم  رطاخ  رب  نم و 

دمحم یلع  ازریم  رب  هچنآ  اما  و  تاشیامرف . رخآ  ات  نم ، دزن  رد  تسا  قساف  نوعلم و  وا  دـهدب و  نم  هب  ار  میظع  تبـسن  نیا  هک  یـسک  اـب 
زا هدید  نوچ  زاب  هدرک و  تماما  ياعدا  تسا  دایز  قمحا  هک  دـید  دـعب  هدرک  تباین  ياعدا  لوا  نوعلم  نآ  هک  هدوب  نیا  دـناهدومرف  راکنا 

ترضح عرش  لباقم  رد  يدیدج  عرـش  هدروآ و  نآرق  لباقم  رد  نایب  مسا  هب  یتافرخزم  هدرک و  توبن  ياعدا  دنرتقمحا  مدرم  بتارم  نیا 
تسا و عیارـش  متاخ  وا  عرـش  تسا و  ءایبنا  متاخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  هکنیا  لاح  هدروآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ 
ص: نایئاهب ، رتمک و  هن  دـنرفن ، هدزاود  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  مارح و  تمایق  زور  ات  وا  مارح  تسا و  لـالح  تماـیق  زور  اـت  وا  لـالح 

داد لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  درک و  دـهاوخ  روـهظ  دـنیامرفب  نذا  دـنوادخ  هک  يزور  تـسا و  یقاـب  هدـنز و  اـهنآ  يرخآ  رتـشیب و  هـن   140
ياضر ازریم  رسپ  هک  دوشیمن  نوتاخ و  سجرن  نطب  زا  تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  دنزرف  راوگرزب  نآ  دنیامرفیم و 

نید راکنا  نآ  همزال  هچ  تسا ، یعدـم  ياعدا  نالطبرب  لـیلد  تبیغ  تاـقوا  رد  تماـما  توبن و  ياـعدا  سفن  دـشاب و  ماـما  يزاریـش  زازب 
هتفگ هک  دوبن  هلمج  نآ  زا  شلوق  نالطب  دوب  هدرک  تیباب  ياعدا  هب  افتکا  دوب و  هدرکن  ار  اهاعدا  نیا  رگا  هعیـش و  بهاذم  تسا و  مالـسا 
دوب هلمج  نآ  زا  شلوق  نالطب  یلو  تسا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  تیب  لها  رابخا  ثیداحا و  نومـضم  نیا  نوچ  دراد  یباب  مالـسلا  هیلع  ماما 

تسا رابخا  نامه  رد  دراد  یباب  یماما  ره  دناهدومرف  هک  رابخا  نامه  رد  ًالوا  نوچ  تسا . مالسلا  هیلع  ماما  باب  شدوخ  هک  هدرک  اعدا  هک 
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و تسا . وگغورد  دنکب  تبیغ  نامز  رد  یئاعدا  نینچ  یسک  ره  نیاربانب  دوشیم و  بیاغ  رشع  یناث  ماما  تبیغ  اب  رـشع  یناث  ماما  باب  هک 
وگغرد ًانیقی  دنکب  ار  ماقم  نیا  ياعدا  تامالع  تایآ و  نتـشاد  نودـب  یـسک  ره  هک  دراد  یتامالع  تایآ و  ماقم ، نیا  بحاص  هکنآ  ًایناث 
تامالع و  دـیتسه ، نایوگتـسار  رگا  دـیروایب  ار  ناتلیلد  وگب  ینعی  َنِیقِداَص : ُْمتنُک  ْنِإ  ْمُکَناَهُْرب  اُوتاَـه  ْلـُق  تسا : هدومرف  دـنوادخ  تسا و 
يامکح مکحا  املع و  ملعا  مولع و  عیمج  رب  فقاو  دـیاب  هک  تسا  نیا  ماقم  نیا  بحاص  تاـمالع  زا  تسا و  هداد  رارق  ناـهرب  ار  قدـص 

تافرصت بحاص  دشاب و  هتشاد  تسا  هعیـش  ماقم  رد  هعیـش و  مهف  روخ  رد  هک  ار  هچنآ  همه  مالـسلا  هیلع  ماما  مولع  زا  دشاب و  نیمز  يور 
ماما هب  تیعر  تاجاح  ضرع  تیعر و  هفاک  هب  ضویف  همه  لاصیا  هطـساو  دیامرف و  يراج  تامارک  وا  تسدرب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـشاب و 

دراد و زاربا  هک  تشادن  یملع  چیه  تشادن و  مه  یبرع  داوس  یتح  دوبن ، تخبدب  نآ  رد  تامالع  نیا  زا  کی  چیه  دـشاب و  مالـسلا  هیلع 
دترم مالسا  نید  زا  دوبن و  ترضح  نآ  عرش  هب  عرـشتم  تسنادیمن و  تسرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  عرـش  ماکحا  یتح 
رایسب هلدا  ّهلدا و  نیا  هب  دومرفن و  يراج  وا  تسدرب  مالسلا  هیلع  ماما  یتمارک  چیه  تشادن و  کلم  رد  یفرـصت  تردق و  چیه  دوب و  هدش 

نیا يوعد  ًادـبا  مه  بانج  نآ  دوخ  دـندومرف و  در  نوعلم  نآ  رب  هددـعتم  لئاسر  رد  ماوعلا » داشرا   » كرابم باتک  فنـصم  هک  دوب  رگید 
دیدومن هظحالم  ار   141 ص : نایئاهب ، ناشیا  تاشیامرف  نیع  دنتشادن و  مه  ار  تباجن  تباقن و  لثم  رتنیئاپ  تاماقم  هکلب  تشادن  ار  ماقم 

زا هک  تسا  تهج  نیا  زا  ای  دینزب ؟ یئاهتمهت  نینچ  يراوگرزب  راگزیهرپ و  ملاع  نانچ  رب  هک  تسا  هتشاد  نیا  رب  هچ  ار  امش  منادیمن  و 
، روج ماکح  یـضعب  لثم  دیاهدرک و  ادیپ  ترفانم  راوگرزب  نآ  ابو  دیاهدیزرونید  ناهربو ، لیلدیب  اههدینـش  هب  راگزور  لها  تداع  باب 

امـش زا  اهباوج  لاؤس و  تالـسارم و  نیا  لصا  هکنآ  ای  دیاهدرک ؟ عورـش  ار  همکاحم  دعب  دیاهتفرگ و  ناشیا  تیموکحم  هب  میمـصت  لوا 
نودب ار  بلاطم  نیا  وا  نیقلت  هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دـمحم و  ناتـسود  نمـشد  هک  دـیراد ؟ یئوس  بحاصم  تسین و 

نآ زا  لـفاغ  دـیاهدومن و  بلاـطم  نیا  نتـشون  هب  مادـقا  یگبرجتیب  یناوج و  باـب  زا  دـینکب  باـتک  نآ  بلاـطم  رد  ریبدـت  قمعت و  هکنآ 
هداس دیوگیم و  نخـس  لوسر  ادخ و  هیلع  رب  لوسر  ادخ و  مان  هب  دیآیم و  رد  یـسابل  همه  هب  نینمؤم  لالـضا  يارب  ناطیـش  هک  دیاهدوب 

«1 «. » دهدیم بیرف  ار  نالد 

عیشت هاگرظن  زا  يدقن  ت :

تیباـب و عوضوم  هب  كراـبم  عیقوت  ود  رد  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  بناـج  زا  هعیـش  رظن  زا  تسا ، ملـسم  هچنآ 
نب قاحـسا   » تالاؤس باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  عیقوت  - 1 تسا : هدـش  نشور  حیرـص و  هراشا  يربک  تبیغ  رـصع  رد  نایعیـش  فیلکت 

خیـش «، » ۀبیغلا : » باتک رد  عیقوت  نیا  و  دوب . هدش  كرابم  هاگـشیپ  میدقت  هیلع ، هَّللا  ۀمحر  يورمع » نامثع  نب  دـمحم   » طسوت هک  بوقعی »
« قودص خیش   » تسا و هدش  لقن  بوقعی » نب  قاحـسا   » زا ینیلک ، زا  يرارز » بلاغوبا   » و هیولوق » نبا   » زا یـسوط » دمحم  رفعجوبا  هفئاطلا 
زا وا  و  ینیلک ،»  » زا جاجتحا » : » باتک رد  یـسربط » خیـش   » و تسا ، هدرک  تیاور  ینیلک »  » زا ماـصع ،» نبا   » زا نیدـلا » لاـمکا  : » باـتک رد 

هدومرف موقرم  نینچ  يربک  تبیغ  رد  نایعیش  فیلکت  زا  ملاؤس  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  تسا ، هدرک  تیاور  بوقعی  نب  قاحسا 
اما و   ) 142 ص : نایئاهب ، مهیلع .» هَّللا  ۀـجح  انأ  و  مکیلع ، یتّجح  مّهنإف  انثیدـح . ةاور  یلإ  اهیف  اوعجراـف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اـّمأ  و  . » دـندوب
نانآ رب  ادخ  تجح  نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  تجح  اهنآ  اریز  ام ، ثیدح  نایوار  هب  دـینک  عوجر  دـیآیم ، شیپ  امـش  يارب  هک  یثداوح 
خیـش  » زا هک  تسوا . گرم  هناتـسآ  رد  يرمـس » دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا   » دوخ بئان  نیمراهچ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  عیقوت  - 2 مشابیم ).

رد نم  تفای ، تافو  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هک  یلاـس  رد  تفگ : بتکم  دـمحا » نبا  نسح   » هک دـندومن  تیاور  « 1 « » قودص
: دناوخ نینچ  مدرم  يارب  دوب  هدش  رداص  هسدقم  هیحان  زا  هک  یعیقوت  ناشیا  مدیسر . يو  تمدخب  شتلحر  زا  شیپ  زور  دنچ  مدوب . دادغب 
كرمأ و ْعَمْجاف  ماّیأ  ۀّتس  نیب  کنیب و  ام  تّیم ، ّکنإف  کیف  کناوخإ  رجأ  هَّللا  مظعأ  يرمسلا  دّمحم  ْنب  َّیلع  ای  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
دمألا و لوط  دعب  کلذ  و  هرکذ ، یلاعت  هَّللا  نذإ  دعب  ّالإ  روهظ  الف  ۀّماتلا ، ۀبیغلا  تعقو  دقف  کتافو ، دعب  کماقم  موقیف  ٍدحأ  یلإ  صوت  ال 
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وهف ۀحیصلا  ینایفسلا و  جورخ  لبق  ةدهاشملا  یعّدا  نمف  الأ  ةدهاشملا ، یعّدی  نم  یتعیش  یتأیـس  و  ًاروج ، ضرألا  ءالتما  بولقلا و  ةوسق 
گرزب وت  گرم  رد  ار  تناردارب  شاداپ  دـنوادخ  يرمـس ! دـمحم  نب  یلع  يا  . ) میظعلا ّیلعلا  هَّللاـب  اـّلإ  ةوق  ـال  لوح و  ـال  ٍرتفم و  باّذـک 
تیصو دوخ  نیشناج  ناونع  هب  سک  چیه  هب  نک و  یگدیسر  دوخ  ياهراک  هب  سپ  درم . یهاوخ  رگید  زور  شـش  ات  وت  هک  ارچ  دنادرگ ؛
تواسق اهنامز و  تشذگ  زا  دعب  نیا  ملاع و  راگدرورپ  هزاجا  زا  دـعب  رگم  موشیمن  راکـشآ  نم  تسا . هدـش  عقاو  لماک  تبیغ  هک  امنم 

شاب هاگآ  دناهدید . ارم  دننکیم  اعدا  هک  دنوشیم  ادیپ  یناسک  نایعیـش  نایم  رد  بیرق  نع  ودوب  دـهاوخ  متـس  زا  نیمز  ندـش  رپ  اهلد و 
ةوق لوح و ال  و ال  ددنبیم . ارتفا  تسا و  وگغورد  تسا ، هدید  ارم  هک  دنک  اعدا  ینامـسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک 
مشش زور  نوچ  میدمآ ؛ نوریب  يو  دزن  زا  میتشون و  اههخـسن  عیقوت  نیا  يور  زا  دیوگ ، بتکم  نب  دمحا  نب  نسح  میظعلا . ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ 
يرما ار  ادخ  تفگ : تسیک ؟ امش  نیـشناج  دنتفگ : وا   143 ص : نایئاهب ، هب  تسا ، نداد  ناج  لاح  رد  میدـید  میتشگ ، زاب  يو  دزن  دـش ،

هتـشاگن نینچ  ار  هیماما  هعیـش  هدـیقع  عیقوت ، نیا  لیذ  راونألا » راحب  : » باتک رد  یـسلجم » . » داد ناج  و  تسا ، نآ  هدـنناسر  دوخ  هک  تسا 
یفانی اّلئل  ءارفّسلا  لاثم  یلع  ۀعیشلا ، یلإ  مالـسلا  هیلع  هبناج  نم  رابخألا  لاصیإ  ۀباینلا و  عم  ةدهاشملا  یعّدی  نم  یلع  لومحم  هّلعل  : » تسا

دناهدید ارم  دننکیم  اعّدا  دنوشیم و  ادیپ  یناسک  دـیامرفیم  هکنیا  « 1 « » ملعی هَّللا  و  مالسلا - هیلع  هآر  نمیف  یتأیـسو  تضم  یتلا  رابخألا 
ءارفـس دننام  دنهاوخیم  و  دنراد ، تباین  يو  بناج  زا  هدید و  ار  ترـضح  دننکیم  اعدا  هک  دنـشاب  یناسک  قوف  تیاور  زا  دوصقم  دـیاش 
تافانم دـناهدید ، ار  ترـضح  يدایز  دارفا  هک  تشذـگ  ًاقباس  هک  يرابخا  اب  بیترت  نیدـب  ات  دـنناسرب . نایعیـش  هب  ار  ترـضح  نآ  راـبخا 

خیـش  » زا و  دناد . يادخ  ودـمآ  دـهاوخزاب  دـناهدید  رخأتم  ياهنامز  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  یناسک  باب  رد  مه  بیرقنع  دـشاب ، هتـشادن 
تاـفو هک  یماـگنه  تسا : هدـش  تیاور  یـسوط ، خیـش  تبیغ »  » باـتک رد  يریاـضغ » هلادـیبع  نب  نیـسح   » و ناـمعن » دـمحم  نـب  دـمحم 

امش نیشناج  دیاب  یسک  هچ  تسیک و  امش  زا  دعب  لیکو  مدیسرپ : وا  زا  نم  دندومن و  عامتجا  يو  دزن  نایعیش  دیسر ، ارف  يرمس  نسحلاوبا 
هک متـسین  رومأم  نم  « 2 « » نأشلا اذه  یف  هدـعب  دـحأ  یلإ  یـصوی  نأبرمؤی  مل  ّهنا  : » تفگ تشادـن و  راهظا  هراب  نیا  رد  ینخـس  وا  دـشاب ؟

مامإلا ۀبیغب  رشع  یناثلا  بابلا  بیغی  : » دندومرف مالسلا » هیلع  قداص  ماما   » و منک . یفرعم  مدرم  هب  ماما  بیان  ناونع  هب  دوخ  زا  دعب  ار  یسک 
و دودـسم ، تیباب  ماقم  يربک ، تبیغ  رد  لوصا ، يدابم و  نیدـب  « 3 . » مهدزاود ماما  تبیغ  هب  رـشع  یناث  باب  دوشیم  بیاغ  رـشع » یناثلا 

رارق صاخ  دیکأت  دروم  ًارارک  ار  روکذم  ثیداحا  هیخیـش ، خـیاشم  هکنیا  اب  داقتعا و  نیا  اب  دـیدرگ . حوتفم  نید  رما  رد  ءاملع »  » هب عوجر 
، نایئاهب دـننکیم !؟ تیباب  ناونع  هدـیرب و  عوضوم  لصا  زا  هرابکی  دـننک ، يریـسفت  ریبعت و  ای  لیوأت و  ار  ثیداحا  نآ  هکنآیب  دـناهداد و 
ات میزادنایم ؛ داتفا - روکذم  هک  هیخیـش - راثآ  رد  جردنم  بلاطم  هب  يددـجم  هاگن  روکذـم ، بلطم  دـییأت  رتشیب و  هجوت  يارب   144 ص :

دمحم نب  یلع  هب  و  : » دـنکیم حیرـصت  یمیهاربا » ناخ  مساقلاوبا  اقآ  راکرـس  . » میناسانـشب هیخیـش  تارظن  رد  ار  داضت  نیا  زا  یئاـههنومن 
ات « »... 1 «. » مینکب دیاب  ناشیا  هب  عوجر  هک  تسا  هعیـش  ءاهقف  املع و  هب  عجار  رهاظلا  یلع  رما  و  دیامن . یبیان  رب  صن  هک  دـندومرفن  هزاجا 

، يوریم ایند  زا  رگید  زور  شـش  ات  هک  دـش  رداص  وا  مان  هب  عیقوت  دوب . ترـضح  نآ  مراهچ  بیاـن  هک  دیـسر  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  هب 
و انثیدح ، ةاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اّمأ  : » تشون نایعیـش  باوج  رد  رگید  عیقوت  رد  و  «: » 2 « » نکم يدحا  يوس  هب  تیصو 
و ماما »  » نایم صوصخم  یباب  زورما  نم  : » دـنکیم حیرـصت  یناـمرک » ناـخمیرک  دـمحم  یجاـح   » و « 3 «. » دـش راـبخا  تاور  هب  عجار  رما 

راـبخا رد  دنتـسه و  اـملع  نیمه  تبیغ  ناـمز  رد  عـجرم  و  منادیم . يرتـفم  باذـک و  ار  یعدـم  و  تسین . نم  نید  زا  مـنادیمن و  قـلخ » »
هیلع ماما  تبیغ  نامز  رد  هصاخ  تباین  ياـعدا  « » 4 «. » دمآ دهاوخ  تبیغ  نامز  رد  یباب  هک  تسا  هدرکن  تیاور  املع  زا  يدـحاو  ماهدـیدن 

«5 .«. » دمآ دهاوخ  تبیغ  نامز  رد  یصاخ  بیان  هک  تسا  هدشن  تفای  تیب  لها  راثآ  رد  ًادبا  تسا . هعیش  تریـس  هقیرط و  فالخ  مالـسلا 
ًاحیرص ناخ » میرک  دمحم  جاح   » هک یئاج  ات  « 6 «. » دمآ دهاوخ  یـصاخ  بیانتبیغ  نامزرد  هک  تسا  هدشنهدید  تیبلها  راثآ  رد  ًادبا » »

، نایئاهب نخس  نایب ، نیا  زا  سپ  « 7 «. » دمآ دهاوخ  یـصاخ  بیان  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  هدشن  هدید  تیب  لها  راثآ  رد  ًادبا  : » دسیونیم
یـسک نینچ  دوجو  تابثا  هیخیـش ) ياملع  خیاشم و   ) ناشیا بلطم  هصالخ  : » دسیونیم هک  دیمهف  دیاب  هنوگچ  ار  اقآ » راکرـس   » 145 ص :
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تردق هدارا و  رما و  مامت  هک  یبرقم  رکون  وچمه  کی  هجوت  فیرشلا  هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما  ترضح  يارب  و  دناهدومرف . نامز  ره  رد 
ناخ میرک  دـمحم  جاـح   » یلو « 1 «. » دـنیامرفیم ءارجا  رکوـن  نآ  هلیـسو  هب  هدوـمرف ، وا  هب  لوـحم  دـنوادخ  هک  هچنآ  عـیمج  رد  ار  دوـخ 

داـهج هب  ماـما  ار  نیا  تسا و  صاـخ  بیاـن  نیا  هـک  دـیوگب  یلهاـج  رگا  : » دـسیونیم باـب  دـمحم  یلع  تیباـب  ياـعدا  در  رد  یناـمرک »
تبیغ ناـمز  رد  هک  تسا  بیاـن  درم  نیا  هکنیا  يارب  صوصخب  قیرط  اـما  دـهاوخیم ...  صاـخ  صن  صاـخ  بیاـن  هک  اـًلوا  دناهداتـسرف ،

باوبا و : » دننکیم دیکأت  دنـسیونیم و  خـیاشم  لاح  نیع  رد  و  « 2 «. » دسریمن ماما  تمدـخ  هب  سک  چـیه  هکنیا  تهج  هب  تسین ؛ نکمم 
( باون باوبا و   ) اهنآ دوجو  زا  نیمز  تسا  لاحم  « » 4 « » درادن ینعم  باب  نودب  هناخ  و  دوشیمن . بیانیب  ماما  « » 3 « » دنراد فیرشت  باون 

صاخ تیان  يارب  هک  یتافـص  نامه  دـشاب و  کلم  رد  فرـصت  بحاص  لامک و  لمع و  ملع و  بحاـص  یللع  رگا  یلب  « » 5 « » دوش یلاخ 
«. مینک لوبق  دیابن  ارچ  مینکیم و  لوبق  وا  زا  هتبلا  دنامن  یقاب  ام  رب  یکـش  درک و  مه  اعدا  میدـید و  یـسک  رد  یتقو  کی  دـناهدومرف  ماما 

فورعم هک  مالسلا  هیلع  ماما  هصاخ  باون  تالاح  زا  قاروا  نیا  رد  هک  هچنآ  دوب  نیا  : » دنکیم حیرصت  یمیهاربا » اضرلا  دبع  جاح   » و « 6»
هنایم رد  هجرف  هَّللا  لجع  مئاق  ترضح  روهظ  ات  ناراوگرزب  نیا  لاثما  هشیمه  مسیونب و  امش  تریصب  دیزم  يارب  متساوخ  دندوب ، روهشم  و 

ضقانتم ار  هدیقع  ود  نیا  ناخ ، میرک  دمحم  جاح  هّیخیش و  باتک ، نیا  فلؤم  هیرظن  مغر  یلع  یلو   146 ص : نایئاهب ، « 7 «. » دنتسه قلخ 
دیآیمرب نینچ  نانآ  راثآ  رد  قیقد  یـسررب  زا  یلو  دناهدرکن ، یحیرـص  هراشا  صوصخ  نیا  رد  هچ  رگا  و  دننادیمن . رگیدـکی  داضتم  ای 

زا یئاهن  یلیلحت  اب  یبایتسد  تهج  تسیابیم  هک  تسا  هدرک  روطخ  نانآ  رظن  رد  روکذم ، هدـیقع  ود  نیب  ياهدـننک  لصتم  ياههقلح  هک 
ار ماما  باوبا  دوجو  نآ  رد  هک  تسا  یتایاور  هب  دانتسا  هراشا و  - 1 میهدب : رارق  قیقحت  دروم  ار  اهنآ  يربک ، تبیغ  رصع  رد  تیباب  موادت 

نامز دهع و  لک  یف  ماما  لک  عم  باب  نم  دبال  و  : » دننام دننکیم  حیرصت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  ات  ءادتبا  زا  اهنامز  همه  رد 
و تسا . يرورـض  یباب  ناماما  زا  کی  ره  اب  يدـهم  روهظ  ات  مدآ  تقلخ  زا  ناـمز  راـگزور و  ره  رد  يدـهملا .» روهظ  یلا  مدآ  دـهع  نم 
رد یباب  يانعم  هب  ار  ناملـس »  » و باب »  » هملک زا  دارم  ثیداحا ، نیا  رد  رگا  تسا . یناملـس  ینامز  ره  يارب  ناملـس » نامز  ّلـکل  : » ثیدـح
زا بناج  کی  شریذپ  هب  مزلم  ضقانت  نیا  رد  و  دوب . دهاوخ  داضتم  مراهچ  بئان  هب  ماما  عیقوت  اب  هتبلا  دندوب ، هعبرا  باوبا  هک  میروآ  رظن 

یعقاو و ياملع  روکذـم ، ثیداحا  رد  باب  اـی  ناملـس و  زا  روظنم  دـیاب  میروآ ، دوجو  هب  یلوصا  قیفلت  کـی  میهاوخب  رگا  و  میتسه . نآ 
زا لوقنم  ثیدح  رد  هچنانچ  ضیف . هطـساو  رگید  يوس  زا  دنتـسه و  ماکحا  قلخ و  هطبار  يوس  کی  زا  هک  دـیآ . رظن  رد  ثیدـح  نایوار 

و هیلإ ، نیعاّدلا  ءاملعلا  نم  مالسلا  هیلع  انمئاق  ۀبیغ  دعب  یقبی  نم  ول ال  : » دومرف شراوگرزب  ردپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسحماما 
دحأ یقب  امل  بصاونلا ، خاخف  نمو  هتدرمو ، سیلبإ  كابش  نم  هَّللا  دابع  ءافعـضل  نیذقنملا  هَّللا و  حجحب  هنید  نع  نّیباذلا  و  هیلع ، نّیلاّدلا 

نولضفألا مه  کئلوأ  اهناّکـس ، ۀنیفـسلا  بحاص  کسمی  امک  ۀعیـشلا  ءافعـضل  بولق  ۀّمزأ  نوّکـسمی  نیّذلا  مهّنکلو  هَّللا  نید  نع  ّدتراّالإ 
بتارم ثیح   147 ص : نایئاهب ، زا  هک  تسا  ییاملع  هب  تقیقح  رد  تسا و  املع  هب  حیرص  هراشا  ثیدح  نیا  رد  و  « 1 «. » ّلجوّزع هَّللا  دنع 

دنوشیم و بایفرـش  ماما  روضح  هب  ًامیقتـسم  هک  یباوبا  ینعم  هب  هن  دنتـسه ، حور  هب  لقع و  هب  نید  فراعم  رـشن  ضیف و  ماقم  رد  لامک ،
هملک هیخیـش ، مهم  عباـنم  رد  - 2 تسین . هعیـش  ياملع  نیب  یفـالتخا  چـیه  دروم  نیا  رد  دـنناسریم و  مدرم  هب  ًامیقتـسم  ار  ماـما  شیاـمرف 
قیاقح باستکا  تهج  هب  مدرم  عوجر  هب  حیرـص  هراـشا  هک  یثیداـحا  تسا و  هدـمآ  باون  باوبا و  فدارم  ءاـبجن »  » و ءاـبقن » «، » نیلماـک »

رباج ای  : » هلمج نآ  زا  تسا . هدـش  نانآ  یبئان  تیباب و  ماقم  تابثا  يارب  یکـسمتسم  تسا ، هدـش  نید  ملع  يوقت و  ناگرزب  هب  نید ، هیلاع 
ناکرألا ۀفرعم  مث  ًاعبار ، مامالإ  ۀفرعم  مث  ًاثلاث ، باوبألا  ۀفرعم  مث  ًایناث ، نامیإلا  ۀفرعم  ّمث  ًالّوا ، دیحوتلا  تابثإ  ۀفرعملا  ۀفرعملا  ام  يردت  َوأ 

رافـسا  ) رافـسا نیا  عطق  زا  دـعب  : » هک دنتـسه  یناسک  هیخیـش  رظن  رد  ءاـبقن  ًاـعباس ». ءاـبجنلا  ۀـفرعم  مث  ًاـسداس ، ءاـبقنلا  ۀـفرعم  مث  ًاـسماخ ،
مـسا بتارم  عیمج  رد  و  درذگب ، داؤف  ماقم  زا  و  دنک ، تسین  ار  دوخ  یتسه  دـیامن و  یناف  ار  دوخ  تیقلخ  راید  نیا  هدـهاشم  هناگراهچ و 

وا جازم  دشاب و  هدرک  رفس  قح  يوس  هب  قلخ  ماقم  زا  سپ  دشاب . هدومن  ار  هناگراهچ  ياهرفس  هک  تسا  یسک  بیجن  یلو  « 1 . » دوش ادخ 
كراش اهنامـسآ  هب  دشاب و  هدرک  ترجاهم  اهنیمز  زا  دشاب و  ادج  ایند  نیا  دادضا  زا  دشاب و  هدش  تسرد  وا  هقیرط  و  دشاب . هدش  لدتعم 
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ظفل  » دنتسه و نیلماک »  » هیخیـش حالطـصا  رد  ابجن ، ابقن و  و  دنراد . رارق  ابقن  زا  يرتنیئاپ  بتارم  رد  ابجن  رطاخ  نیدب  « 2  ...«. » دشاب هدش 
هنیئآ هک  مه  ناگرزب  نآ  ناتّما  ای  هیلع  هَّللا  ناوضر  ناملـس  ترـضح  دـننام  ناشیا  ناگرزب  نیلّمک و  ینعی  مه  نایعیـش  یـضعب  هابرد  قطان 

صخش نیاربانب  « 3 «. » دوشیم قالطا  دنتسه ، مالسلا  هیلع  ماما  باب  وا و  بناج  زا  يدؤم  غلبم و  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  ماما  يامن  اپ  اترس 
اریز دـنیوا ، هجرد  نود  هـک  تـسا   148 ص : ناـیئاهب ، ینایعیـش  یقیقح  قطاـن  وا  تسا . مالـسلا  هیلع  ماـما  مظعا  باـب  : » نیلماـک نـیا  لوا 

زا هک  تشاد  ناعذا  دیاب  رظن ، دروم  عوضوم  لیلحت  زا  هبترم  نیا  رد  « 1 «. » دناسریم نارگید  هب  و  دریگیم ، مالسلا  هیلع  ماما  زا  هطساوالب 
نامیا يالاو  ماقم  هب  هدوب و  كولـس  ریـس و  هیلاع  تاجرد  بحاص  هک  يدارفا  يرـصع ، نامز و  ره  رد  مالـسا ، نایعیـش ، ینید  هدیقع  رظن 

هیخیـش و دوریمن و  رامـشب  دـیدج  یهجوت  ای  ثحبم  کـی  هوجولا  نم  هجو  چـیه  هب  و  دـشابیم ، نشور  حـضاو و  يرما  دـناهدش ، لـئان 
لمأت لباق  هتکن  یلو  دشابیمن . اهتیاکح  هلاسر و  بتک و  نارازه  زا  ناشورخ  جاوما  ربارب  رد  هرذ  کی  زا  شیب  نانآ ، خیاشم  ياهباتک 

راکشآ و هچ   ) ابجن ابقن و  نآ  و  تسین . رتشیب  رما  کی  رد  هیخیـش  اب  يدمحم ، ترجه  زا  سپ  نرق  هدزیـس  ضرع  رد  هیماما  هدیقع  زیمم  و 
ياملع رباکا  و  تسا . هدش  دودسم  تبیغ  رـصع  رد  باب  نیا  صن ، هب  انب  اریز  دنتـسین ، يربک  تبیغ  رـصع  رد  نامز  ماما  باوبا  ناهنپ ) هچ 
ییابقن یئابجن و  ماقم  ات  نانمؤم  ءاقترا  هب  داقتعا  نامیا و  اب  رـضاح ، نرق  ياملع  رباکا  ات  یـسلجم  زا  و  یلیبدرا ، سدقم  ات  ینیلک  زا  هیماما 
يونعم ماقم  ياقترا  تسا ، رافسا  بتارم  رگنشور  دوخ  هک  اردصالم  یتح  و  یتاماقم ،) نینچ  ریـسفت  رد  رظن  فالتخا  اب  شیب  مک و  هتبلا  )

قیدـصت و اب  و  دـننکیمن . هدرکن و  دادـملق  تایاور ، رد  تیارداب  رظن  دروم  يانعم  هب  تیباب ، ناونع  هب  ار  ماما  روضح  هب  فّرـشت  اـت  یتح 
ناثدحم و هن  هدـیقع و  لوصا  ثحابم  هقف و  ناگدـننک  نیودـت  هعیـش و  هعبرا  بتک  نافلؤم  هن  ار  يونعم  تاماقم  زا  یتاجرد  نینچ  دـییأت 
هب دنتـسم  دـناوتیمن  ضقانتم ، ياهریـسفت  اهریبعت و  اب  مهنآ  یئاعدا  نینچ  ملـسم  دـناهدناوخ و  نید  ار  نآ  هعیـش . نیملکتم  نافرع و  لها 
هب راونألا  راحب  رد  یسلجم  دناهدش و  ماما  روضح  هب  فرشم  يربک  تبیغ  رد  هک  یناسک  تالاوحا  رد  قمعت  دوش . یقلت  هعیش  دیاقع  عبانم 
هن ماما ، روضح  هب  فّرشت  نامیا و  يالاو  ماقم  هب   149 ص : نایئاهب ، یبایتسد  دوجو  اب  نانآ  هک  تسا  نیا  نیبم  « 2  » دناهدومرف حیرصت  نآ 
ای و  دـمحا ، خیـش  هنوگچ  لاح  تسا . نید  لوصا  زا  يدارفا  نینچ  یعون  تفرعم  هکنیا  زا  هن  دـناهدز و  مد  تبیغ  رـصع  رد  ماـما  تیباـب  زا 

لئان نآ  زا  رتنیئاپ  تاـماقم  هب  هیخیـش  راـثآ  ماـمت  فارتعا  هب  دـناهدرکن و  یئاـبجن  ياـعدا  یتح  هک  خـیاشم  رگید  و  یتشر ، مظاـک  دـیس 
هب هیماما  بهذم  حالطـصا  رد  هک  نانمـشد ، ینمـشد  و  ناتـسود ، یتسود  دروم  رد  - 3 دناهتـشگ !؟ یناعم  نیا  فشاک  هنوگچ  دـناهدشن ،

یـساسا توافت  ماما  تیباب  اب  اهنت  هن  هک  تسا  تیـالو  تماـما و  هب  ناـمیا  مهم  دراوم  زا  یکی  ًاملـسم  تسا ، هدـش  هدـیمان  يّربت » ّیلوت و  »
نیا رد  - 4 « 1 . » توـبن عورف  زا  ار  داـعم  میرامـشب و  نید  لوـصا  زا  ار  نآ  هک  تسین  اـم  بهذـم  زا  هدوـب و  تماـما  عورف  زا  هـکلب  دراد ،

رد هتبلا  هک  دیناسر  عالطا  هب  دیاب  دشاب ، دودسم  تیباب  تباین و  ماقم  هک  دوشیمن  نآ  لیلد  صوصنم ، بیان  ندـش  دودـسم  هک  صوصخ 
رب رد  ار  صوـصنم  مه  هک  تسا ، هدـش  رکذ  معا  روـطب  ثیدـح ، ناـیوار  اـملع و  هب  عوـجر  تیباـب و  ندـش  دودـسم  هکراـبم ، ياـهعیقوت 

خیش تسا  ملسم  هچنآ  « 2 . » تسا هیماما  نید  يرورض  نیا  هک  دناهدومرف  تاداقتعا »  » رد قودص  خیـش  ار و  صوصنم  ریغ  مه  دریگیم و 
باتک نیا  فلؤم  و  يونعم ، تاماقم  بحاص  دادعتـسا ، قوذ و  زا  راشرـس  عرـشتم ، یقتم  يدرم  هدوب  كولـس  ریـس و  رد  یئاسحا ، دـمحا 
زومر كولس و  رارسا  ظفح  تسا ، هتـسناوت  ایآ  اما  تسا  عیـشت  ناملاع  نادهاز و  زا  خیـش  هک  درادن   150 ص : نایئاهب ، یکـش  ياج  چیه 

زاشیب هـیعادو  دـهنن  فـک  زا  ار  فـشک  تخانـش و  رد  لادـتعا  عرـشتم ، ناـکلاس  ینمــض  قیدـصت  هـب  هـک  دـیامنب  یئاـجنآ  اـت  ار  ضیف 
شیادـخ تسین . ناکم  ماـقم و  نیا  رد  یبلطم  نینچ  لیـصفت  هن و  هک  دـیآیمرب  نینچ  رما  رهاوظ  زا  ًاملـسم  دـشاب ، هتـشادن  شریـسبتارم 

و دننکیم ، بیذکت  ار  یئاعدا  نینچ  ًاحیرص  هیخیش  خیاشم  هچ  رگا  هک  خیـش ، تیموصعم  تیباب و  هیعاد  دروم  رد  اما  و  - 5 دنک . تمحر 
ار دوخ  نآ  رکذ  هب  هک  هتفرگ  رارق  باتک  نیافلؤم  رظندروم  یتاکناما  دـننکیمن ، تابثا  ار  یئابجن  ماقم  یتح  وا ، يارب  تشذـگ  هچنانچ 
، دوب رهد  هناگی  رـصع و  دـیحو  : » دـنکیم حیرـصت  خیـش ، ماقم  هرابرد  نیریحتملا » لیلد   » باتک رد  یتشر  مظاک  دیـس  ًالوا : منادیم : مزلم 

ياهمون قداص و  ياهباوخ  رد  مولع  نیا  تسا و  نیرهاط  همئا  زا  هک  شاهمـشچرس ، زا  تسا  هتـشادرب  و  شندعم ، زا  ار  مولع  هدرک  ذخا 
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دیؤم و ترضح  فرط  زا  دید و  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  ًالّوا  سپ  دیـسریم ...  خیـش  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  حلاص 
و دناهدرک . اهیئاسرف  ملق  « 2  » خیش ملع  نوماریپ  صوصخ ، نیا  رد  هیخیش  خیاشم  « 1 «. » تشگ ناشلاح  لماش  هلماک  تاضویف  هدش  هجوت 

بحاص ار  دوخ  هدرپ ، رد  ًاحیولت و  هرهاظ ، هیرق  وا : ریبعت  هب  ای  نامز ، ماما  باوبا  تافص  حرـش  نمـض  « 3 « » هیتشر هلاسر  : » رد دوخ  خیش ،
اج نیا  زا  و  تسا . هدروآ  رامش  هب  هرهاظ » هیرق   » ار خیـش  « 4 « » یسرکلا ۀیآ  حرش  : » هلاسر رد  مظاک  دیـس  و  هدناوخ ، یماقم  نینچ  بصنم 

اهدـعب و  دیـس ، خیـش و  هک  تسا  یتاضارتعا  نینچ  زا  سپ  و  هتفرگ ، دوخب  يدـج  أشنم  رـس  هیماما  ياملع  تاـضارتعا  میباـییم ، هک  تسا 
لئالدهب هچ  رگا  باـتکنیافلؤم ،  151 ص : ناـیئاهب ، « 5 . » دناهدمآ رب  یـشوپور  حرط  هب  ماهتا ، عفر  خـساپ و  ددـص  رد  هیخیـش ، خـیاشم 
تاداقتنا عفر  دروم  رد  ار  شداقتعا  يدودـحات  هیخیـشهفیاطرد ، موادـمو  رمتـسم  هویـش  کی  هظحـالم  یلو  تسینناـنیمطایب ، اـهریبعتو ،

داریا نیرتگرزب  ات  نیرتکچوک  نتفریذپ  زا  هیخیش  خیاشم  مدرک ، هظحالم  هیخیش ، دنتـسم  باتک  زا 400  شیب  هظحالم  زا  دنکیم . تسس 
زاربا یصاخ  بصعت  رارصا و  نآ  زا  یعون  ره  نتفریذپن  رد  اًلماک  دناهدرک و  ابا  تسا ، هدش  دمحا  خیـش  دئاقع  ای  هیور و  هب  هک  يداقتنا  و 
هدوب نامهب  نالف و  خیـش  ياطخ  دـنک و  اطخ  تسا  نکمم  ناسنا  کی  دـننک ، دـییأت  هک  ماهدروخنرب  ياهتکن  هب  هجو  چـیه  هب  دـنرادیم و 

ای تیباب و  ماقم  موحرم  خیـش  میتسین  یعدم  ام  دنیوگب : رهاظب  هچ  رگا   ) مکحتـسم رمتـسم و  یعـضوم  هویـش و  نینچ  هجو . چیه  هب  تسا ،
ملـسم و یلـصا  لصا ، نیا  هیخیـش ، هفئاط  خیاشم و  ياهرواب  هشیدـنا و  سپ  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  نیبم  ًامیقتـسم  دناهتـشاد ) ار  یئابقن 
و همئا ، ياطخ  وا ، ياطخ  و  همئا » ملع  ندـعم  زا  : » تسا هتفگ  هچ  ره  و  هدرکن ، یئاطخ  چـیه  خیـش  هک  تسا  یخیـش  نامیا  ریذـپانبانتجا 

فرعم يرواب ، نینچ  ایآو  میدرک .) يروآدای  خیـش  تیجح  هب  اـملع  عاـمجا  هیرظن  یـسررب  رد  ار  يدـهاوش  هچناـنچ  . ) تسادـخ ياـطخ 
قداص ياهباوخ  رد  مولع  نیا  : » هک دسیونیم  دیـس  هک  صوصخ  نیا  رد  ًایناث : تسین !؟ تیباب  لاح  ره  هب  و  تیموصعم ، یعون  هب  داقتعا 

یـساسا هجوت  نآ  هب  تسیابیم  هک  دراد  دوجو  فیرظ  سب  هتکن  کی  دیـسریم ،» خیـش  هب  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  زا  حلاص  ياهمون  و 
ظاحل زا  دننادیم ، ینابر  بهاوم  یهلا و  لضفت  زا  یـشان  ار  نآ  هک  یماهلا ،» ياهباوخ   » هب تبـسن  فلؤم  ياهـشهوژپ  هب  هجوت  اب  دومن .

زا یلوق  و  تسین ، تجح  قلطم ، نظ  تیجح  مدـع  لصا و  هب  رظن  باوخ ، رد  موصعم  ریرقت  ای  لعف  ای  لوق  یلوصا ، ياملع  و  لوصا » ملع  »
هیماما ياملع  ملـسم  لوصا  زا  نیا  تسا و  هدـشن  لصاح  فوقو  دـشاب ، باوخ  رد  موصعم  ریرقت  لعف و  تیجح  زا  یکاح  هک  مالـسا  لها 

رب و  دیس ، خیش و  یلوصا  هیور  دانتـسا  هب  یناخ ، میرک  دمحم  جاح  هیخیـش   152 ص : نایئاهب ، تسا و  لوصا  تایرورـض  تسا و  یلوصا 
هک اجنآ  ات  دنـشابیم ، برـشم  یلوصا  اًلماک  هیخیـش ، هفئاط  نتـسناد  يرابخا  رب  ینبم  ناسیون ، هیدر  یتح  و  تاروصت ، زا  یـضعب  فـالخ 

، دوشیمن هدیمهف  نآرق  ثیداحا و  ناشلالدتـسا و  املع و  بتک  : » هک دنکیم  فارتعا  ناعذا و  ًاحیرـص  ینامرک ، ناخ  میرک  دـمحم  جاح 
نییلوصا ياملع  دوخ  و  میراد ، تقفاوم  رگید  یضعب  اب  میاهتشاد ، تفلاخم  ناشیا  ضعب  اب  ام  لئاسم  یـضعب  رد  رگا  لوصا و  ملع  هب  رگم 

دـشابن و فالتخا  لحم  هک  دوشیمن  ادـیپ  یئزج  هلئـسم  هکنآ  یتح  دـنراد . فالتخا  لوصا  لـئاسم  رد  رگیدـکی  اـب  مه  مهلاـثما  هَّللا  ّرثک 
ریقح موحرم و  خیـش  موحرم و  دیـس  دوخ  و  دوشیمن ...  فالتخا  هک  تایرورـض  یـضعب  رگم  دـنراد . فالتخا  لـئاسم  عیمج  رد  ًاـعیمج 

و میوش ، اریذـپ  هیخیـش  ندوب  يرابخا  دروم  رد  ار  ناققحم  زا  یـضعب  هیرظن  هچنانچ  رگاو  « » 1 «. » يرابخا هن  میتسه  یلوصا  ریـصقت  اپارس 
دوخ زا  و  درک ، ناشیا  يوریپ  یلک  یئزج و  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  نامداقتعا  دـناهدش و  یعاس  رتشیب  مهماقم  هَّللا  یلعا  ام  خـیاشم  هچنانچ 

ار هیلقع  لئاسم  عیمج  : » ینامرک ناخ  دمحم  جاح  حیرصت  هب  هک  دمحا  خیش  موحرم  شـشوک  نیا  نیاربانب ، « 2  ...« » دومنن ینیب  تحلصم 
! دوشیم يزاس » هرابود  : » میوگب دیاب  هنافسأتم  و  ریبعت ، هنوگچ  «، 3 « » دومن طابنتسا  هیلقن  هلدا  زا 

باعشنا ینیشناج و  ث :

زا و  دندرک . دیـس  رما  رب  مزج  و  تفرگ ، یتوق  نیمخت  يانب  لیلج  دیـس  توف  زا  دعب  : » هک دنکیم  دـییأت  ینامرک  ناخ  میرک  دـمحم  جاح 
هلئسم یتشر  مظاک  دیس  تقیقح  رد  « 4  ...«. » دنکیم تمارک  تمالع و  بلط  دنیبیم  هّنظم  لحم  ار  سک  ره  دندمآ و  رب  ناشیا  یحو  یپ 
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رـس هب  مالـسلا  هیلع  ماما  عوقولا  بیرق  روهظ  راظتنا  رد  نانآ  یمامت  هک  دوب  هداد  شزومآ  دوخ  هذـمالت  هب  يوحن  هب  ار  ماما  روهظ  تیباب و 
رد تیباب و  تباین و  ماقم  هب  یبایتسد  يارب  هدروآ ، رامش  هب  وا  یقیقح  نارای  هرمز  زا  ار  دوخ  ظاحل ، نیا   153 ص : نایئاهب ، زا  دندربیم و 

زگا هک  دادیم  دـنگوس  ار  يرگید  کـی  ره  دـندزیم و  تضاـیر  هب  تسد  هدرک و  تداـبع  عبار ، نکر  نییعت  لـماک و  هعیـش  يوجتـسج 
هک یـصاخ  تاظحل  نینچ  رد  دـیراذگن ، ربخیب  ار  ام  دـنتفای ، یهاگآ  ماما  روهظ  مئالع  زا  ًاـنایحا  اـی  ار و  ماـما  روضح  هب  فرـشت  هلیـسو 

نیـشناج ار  دوخ  یلئالد ، كرادم و  هب  انب  مظاک ) دیـس  درگاش   ) ناخ میرک  دمحم  جاح  دندرکیم ، قیرط  یط  نآ  رد  مظاکدیـس  هذمالت 
يرگید هیخیش  هقرف  يزیربت ، عیفـش  ازریم  موحرم  و  درک . مالعا  دوب ، لماک  هعیـش  عبار و  نکر  هیعاد  نآ  داهن  رد  هک  مظاک ، دیـس  موحرم 

، يزاریش دمحم  یلعدیـس  « 1 . » تفرگ عضوم  ناخمیرکدـمحم  جاح  هیخیـشهقرف  ربارب  ردو  دـش . مظاکدیـس  ینـشناج  یعدـم  درک و  اـپب 
دیس ینیوزق ، يدهم  خیش  رهاط ، ازریم  مان  هب  يرگید  نادرگاش  و  دومن ، ار  نامز  ماما  تیباب  ماقم  ياعدا  یتشر ، مظاک  دیس  رگید  درگاش 
نایم زا  هک  اجنآ  ات  دندیدرگ ، دیدج  ياهقرف  هلـسلس  رـس  و  دندش . یعدم  ار  ماما  یبئان  تیباب و  ماقم  کی  ره  ینادـمه ...  ازریم  هَّللا ، یلو 

دمحم جاـح  و  يزاریـش ، دـمحم  یلع  دیـس  ینعی  رفن  ود  دارفا ، نیا  زا  دنتـساخرب . راذـگ  تعدـب  یعدـم و  رفن  مظاک 38  دیـس  نادرگاش 
دیـس نادرگاش  بلاغ  دـندش و  رادروخرب  یـصاخ  تیعقوم  زا  هیخیـش  خیـش و  ناونع  هب  یمود  هیباـب و  باـب و  ناونع  هب  یلوا  ناـخمیرک ،

هب « 2 . » دـندروآ دوجوب  اهارجام  اهباتک ، اهفرح ، هیماما ، هعیـش  هعماج  مه و  هیلع  و  دـندیدرگ . نآ  هاوخاوه  اـی  نیا و  دـیرم  اـی  مظاـک 
نایم رد  و  دـش . رادـیدپ  ءاهقف  نیعبات  وا و  نیعبات  نیب  امیف  رجاـشت  عزاـنت و  رایـسب   154 ص : نایئاهب ، هچ  ،: » ینباـکنت دـمحم  ازریم  هتفگ 

قافتا نامرک  تیالو  رد  وا  هطساو  هب  بس  بهن و  لتق و  رایسب  هچ  و  دش ، راجاق  ناخ  میرک  دمحم  یجاح  وا  هفیلخ  مظاک  دیـس  نادرگاش 
هب هک  داتفا . قافتا  نادلب  یبارخ  ّبس و  بهن و  لتق و  راتـشک و  ردقنآ  وا  يارب  و  يزاریـش ...  دـمحم  یلع  ریم  وا  هذـمالت  زا  یکی  و  داتفا .

ناریا و یبهذم  طیحم  رد  ار  يدیدج  نایعدـم  مظاک ، دیـس  دـمحا و  خیـش  تامیلعت  ناسنیدـب  يرآ و  « 1  ...«. » دـیآیمن تسار  فصو 
ذوفن یخیرات  ههرب  نآ  رد  هک  یلاح  رد  و  یتلود ، لاجر  و  یلحم ، ياهتموکح  رب  ناگناگیب  طلست  اهتسایس و  هب  هدولآ  یطیحم  قارع ،

رارق ناگناگیب  ینابیتشپ  تیامح و  دروم  قیرط  نیا  زا  و  دندروآ . دوجوب  دمآیم ، رامش  هب  یمدرم  تردق  هدنامزاب  اهنت  یعیش ، تاساسحا 
نیا فلؤم  هتبلا  دیآ . راکب  ناگناگیب ، اب  هزرابم  لمحت  هاگهانپ  نطو و  رگنـس  نیرخآ  ندـیبوک  مه  رد  راکفا و  رد  تتـشت  يارب  ات  تفرگ 

اهقف و رگید  هیخیش و  نیب  فالتخا  عون  ره  عفر  رد  يردقب  دیهش ،» مالسالا  ۀقث   » هصاخ ناشنادنزرف  عیفـش و  ازریم  هک  تسا  دقتعم  باتک 
فـص مه  همه  دش و  هتـشادرب  تافالتخا  یئاهتدعاسم ، نینچ  رثا  رد  رمالا  تبقاع  هک  دندرک ، راتفر  یـشنمدازآ  لمأت و  تناتم و  اب  املع 

یعـس و چـیه  دـندرکیم و  قیوشت  دـیلقت  عجارم  زا  یعرـش  نیزاوم  ذـخا  هب  ار  دوخ  لها  دـندرک و  داهج  دادبتـسا  لها  هناگیب و  ربارب  رد 
رد یناخ  میرک  دمحم  جاح  هیخیـش  دننام  ار  دوخ  ًافرـص  ًاحیرـص و  و  « 2 . » دـندرکن لامعا  دوخ  ياهورین  نتخاس  زکرمتم  يارب  یـششوک 

«3 !. » دندناوخن هیجان » هقرف  ، » نید عورف  لوصا و 

تیودهم هنیمز  تیباب ، مود : لصف 

هیخیش هب  ءاکتا  فلا :

: ناونع تحت  مظاک » دیـس   » و دـمحا » خیـش   » دروم رد  ار  هیباـب  رظن  هطقن  « 2 « » فاکلا ۀـطقن  : » باتک رد  «، 1 « » یناشاک یناج  ازریم  جاـح  »
ثحب علطم  رد  تسا  مزال  هک  تسا . هداد  رارق  ثحب  دروم  لیصفت  هب  قیرط ،» دیهمت  يارب  تجح  لبق  زا  یئاسحا ، دمحا  خیـش  تیرومأم  »

دصهن و هک  نیمه  - » 1 هک : دنکیم  حیرـصت  یناج ، ازریم  میروآ . رظن   156 ص : نایئاهب ، رد  ار  نآ  مها  تیمئاـق ، تیباـب و  نوماریپ  دوخ 
هدیزگرب و دوخ  نایعیش  نایم  زا  ار  یئاسحالا  نیدلا  نیز  دمحا  خیش  موحرم  لاضف  ناطلـس  نآ  هتـشذگ  يرغـص  تبیغ  لوا  زا  لاس  هاجنپ 
زا هدومرف  نشور  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  دوخ  نیرهاط  دادـجا  ابآ و  شیوخ و  لئاضف  فراعم و  رون  هب  ار  راـیخا  هوفـص  نآ  لد  هدـید 
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شارف ياهک  یبیغ  تابذج  هب  دـندومرف  شرومأم  هصالخ  - » 2 ۀجحلا ... » نع  تعمـس  : » دندومرفیم نیدحوم  هدـیزگرب  نآ  هک  دوب  اجنیا 
افعض مشچ )  ) باجتحا و رد  ام  ترـضح  روهظ  نیرظتنم  تفرعم  هدید  هدیدرگ و  کیدزن  ام  لدع  سمـش  روهظ  ماگنه  تبحم ، هناخراک 
نأش رد  فراعم  نایب  هقح و  دیحوت  ملع  راهظا  هدومن و  نیملسم  ياهدلب  رد  ریـس  هک  میدومن  رومأم  ارت  اذهل  تسا و  باوخ  رد  بابحا  زا 

صوصخم باب  دـندوب . مالـسلا  هیلع  ماما  باب  ناـشیا  ترـضح  هتـشون و  اـهبتک  مولع ، رئاـس  تمکح و  ملع  رد  - » 3 امن ». ار  ام  تیـالو 
قلخ تیلباق  مدع  تهج  هب  نکلو  مالـسلا  هیلع  تجح  لبق  زا  هدـیدرگ  صوصخم  هک  دنتـسنادیم  دوخ  عقاو  رد  - » 4 یـصن »...  هن  يراثآ 

دمحا رون  دنس و  دیـس  - » 5 دـندومرفیم »...  اقلا  قلخ  هب  ار  دوخ  بلطم  هفیطل  تاراشا  تایانک و  هب  دـندومرفن و  تیباـب  ماـقم  هب  حیرـصت 
نآ تکرب  هب  هصالخ  - » 6 دنتفگ »...  عادو  ار  یناف  ملاع  هدومرف و  دوخماقممئاق  یصو و  هدوب  مظاک  دیـس  یجاح  هب  موقلا  دنع  فورعملا 

عیابط هدـیدرگ و  قح  رهاظم  هب  تفرعم  دـیحوت و  ملع  هب  فراع  يرایـسب  سوفن  نییردـلا  نیبکوک  نیرمقلا و  نیرون  نآ  مظعا و  باب  ود 
رد هماـقم  هَّللا  یلعا  دیـس  موحرم  - » 7 دـندرگ ». تیالو  برغم  زا  تقیقح  سمـش  عولط  لوبق  لباق  هکنآ  ات  هدـیناسر  مهب  یجـضن  ناـشیا 

ياهک دندرکیم  ضرع  دندومنیم و  هلان  هآ و  راوگرزب  نآ  باحصا  دندادیم و  ربخ  شیوخ  لجا  ندش  بیرق  زا  ررکم  دوخ  رمع  رخاوا 
مورب و نم  هک  دیوشیمن  یـضار  ایآ  هک  دندومرفیم  رادقم  یلاع  نآ  میـشاب . هتـشاد  تایح  ام  دیـشابن و  امـش  هک  يزور  دشابن  ام  يالوم 

لوبق دنیامرف  رکذ  دوخ  دـعب  روهظ  قح  رد  یحـضاو  تمالع  هک  دـندومن  رارـصا  دـنچ  ره  - » 8 157 ص : ناـیئاهب ، ددرگ »...  رهاـظ  قح 
حرـش  » رد هلمج  نم  دـندرکیم  رکذ  دوخ  تاجتـشون  رد  و  دـندومرف . ناـیب  ار  مظعا  رین  نآ  راـثآ  زا  يرایـسب  تاـیانک  هب  یلو  دـندومرفن 

رکذ ینیزاوم  مالـسلا  هیلع  ماما  بئان  تامالع  رد  هغلابلا » ۀـجح   » هلاسر رد  و  دـناهدومن . تیباب  تقیقح  رد  یفاـک  یفاـش  تاـنایب  هدیـصق »
- يزاریـش دـمحم  یلع  روظنم   ) یـسراف ضرا  زا  علاط  سمـش  هک  ناشیا  زا  دـعب  یعدـم  زجب  نامز  لها  زا  يدـحا  قح  رد  هک  دـناهدومرف 

يافو قدص و  اب  باحصا  زا  یضعب  دومن ، بورغ  راوگرزب  دیـس  نآ  دوجو  مجن  هکنآ  زا  دعب  - » 9 دیآیمن »...  قدص  دشاب  هدوب  فلؤم )
دوخ يور  رب  ار  سفنالا  یهتشتام  باوبا  هدیدرگ و  فکتعم  نیعبرا  کی  تدم  هفوک  دجـسم  رد  مظعا  رین  نآ  شیامرف  هب  رظن  رورـس  نآ 

لضف هاگشیپ  رد  رهجو  ّرس  ناسل  هب  هدروآ و  رب  حالف  ّلک  دجوم  هاگردب  حاحلا  تسد  هدرازگ و  زاین  زجع و  كاخ  رب  بلط  يور  هتسب و 
-10 میبوبحم »...  روهظ  هب  دوعوم  بوبحم  ناسل  زا  میبلط و  يداو  رد  ناگدـش  مگ  ام  اهلاراب  هک  هدـیدرگ  ضراع  لاعتملا  بر  ترـضح 

سمـش نآ  یبیغ  لامج  تفرعم  یلجت  هب  قارـشا  ملاع  رد  هدیـسر و  تباـجا  هب  توعد  هدرپ  زادـناهطقن  صـالخا  قدـص و  اـب  ياـعد  زین  »
شلاـصو لـیبس  رد  بلط  مدـق  اذـهل  هدـش و  فراـع  هدوب  تقیقح  هبعک  هک  ار  شعولط  تیب  هدـیدرگ و  یلجتم  شداؤـف  تآرم  تدـحو 

هک دنکیم  دعاقتم  ار  ناققحم  يریس ، نینچ  میـسرت  رد  یناشاک  یناج  ازریم  « 1  ...«. » هدیباتش ازفا  ناج  زاریـش  روشک  يوس  هب  هدراذگ و 
، يزاریـش دـمحم  یلع  ظاـحل  نیدـب  دوب و  هتخاـس  مهارف  ار  تیمئاـق  یتـح  تیباـب و  نایعدـم  روهظ  هنیمز  ًامیقتـسم  دوخ ، نطب  رد  هیخیش 
تانایب و روظنم ، نیا  يارب  دـنک . دیـس ، خیـش و  ياهراتفگ  راتفر و  ساسارب  دوخ ، يواعد  تاـبثا  فورـصم  ار  دوخ  ّمه  ماـمت  تسیاـبیم 

يارب دعاسم  یلاجم  تیباب ، ياعدا  هب  تبـسن  نانآ  حیرـص  صن  هجهل و  تحارـص  مدع  و  یتشر ، مظاک  دیـس  خیـش و  زیمآماهبا  ياهراتفر 
هب  ) یباب نینچ  ندش   158 ص : نایئاهب ، حوتفم  و  دیـس ، خیـش و  يارب  ّتیباب  ماقم  تابثا  ءاکتا و  اب  ات  دمآیم  رامـشب  يزاریـشدمحم  یلع 

ياوعد زا  سپ  يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  لاونم  نیدـب  دـبایب . دوخ  رد  ار  تیباـب  ياـعدا  تأرج  ماـما ، ياربـک  تبیغ  زا  سپ  ناـنآ ) تسد 
و دـنکیم . یقلت  هتـسسگان  يرما  یخیـش  ياههنیمز  اب  ار  دوخ  یگتـسویپ  قیرط  نیا  زا  دـناوخیم و  دوخ  رّـشبم  ار  دیـس  خیـش و  تیمئاق ،

ۀنمزألا یف  مکیلع  تلسرأ  دقلو  اًلیلقّالإ ...  نینمؤملا  نم  مهل  اوعبّتت  الو  یتبیغ  یف  باوبألا  مکیلع  تلزن  دق  ینا  ضرألا  لها  ای  : » دسیونیم
نونمؤملا اهّیأ  اهیف  میدقلا ... ؟ مکیلوم  قحلا  هَّللا  نم  اوفاخت  ّالا  باتکلا  لها  ای  مکلامف  مکنم ، نوصلخملاّالإ  امهوعبّتت  الف  ًامظاک »  » ۀبیرقلا

ّناف اوبقتراف  مکرفکب  ملعلا  مکنرغیف  اذـه  باتکلا  مکح  هَّللا  میکح  لوا  نم  ًامکح  باوبألا  ءالؤه  نم  متدـجو  لهف  قحلا ، هَّللاـب  مکمـسقا 
ّناو میناوخیم : نینچ  دوخ  ناوریپ  زا  یکی  شسرپ  هب  يازریش  دمحم  یلع  خساپ  رد  ًاضیا  « 1 .« » ابیقر قحلا  یلع  مکعم  قحلا  مکالوم  هَّللا 

ۀمحر دیسلا  نأ  بتک  ام  ّناو  هلالج  لج  هَّللا  تآرم  وه  مامإلا  ّنا  امک  هیف  بیرال  قح  وهف  هل  ًاتآرم  نوکی  نأ  ّدبال  مامإلا  باب  ّناب  بتک  ام 
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تاقوالا نم  ریثک  یف  هلوق  تعمـس  کیلع و  رمألا  هبتـشا  دقف  تاداعلا  قراوخ  هنم  رهظی  مل  اذل  تیعدا و  انأ  يذلا  مکح  یعدا  ام  هیلع  هَّللا 
: تاقوألا نم  ریثک  یف  راعشألا  کلتب  هدعب  ءییجی  نم  قح  یف  هلوق  تعمس  امأ  مّلکتملا . مف  نم  اهیلع  فاخأ  یّننإ  ۀیرماعلا  مسا  كاّیا و  و 

دـشاب ماما  هنیئآ  تسیابیم  ماما  باب  هک  هلئـسم  نیا  حرط  صوصخ  رد  « ) 2  » نبللا برـش  نم  دهعلا  بیرق  ای  ندبلابطر  ای  ّنسلا  ریغـص  ای 
هتشون یلو   159 ص : نایئاهب ، دشاب . هلالج  لج  دنوادخ  هنیآ  دوخ  هک  دیاب  زین  ماما  هچنانچ  تسا . یقح  تسرد و  نخـس  هک  میوگب  دیاب 

نینچ میوـگب  دـیاب  تسین . بوـسنم  ودـب  یتازجعم  تاـمارک و  يور  نیا  زا  و  دوـبن . تّیباـب  یعدـم  نم  دـننامه  یتـشر » دیـس   » هک يدوـب 
؛ رواین نابز  رب  ار  ینطاب  ّرس  مسا  و  هبوبحم ، مان  هیرماع ،»  » مان تفگیم : هک  ماهدینش  وا  زا  ًارارک  دوخ  نم  تسا . تسردان  اًلماک  یعوضوم 

فیطل نسلا ، ریغص  هک  یسک  يا  تفگیم : هک  ماهدینش  وا  زا  يددعتم  دراوم  رد  و  مناساره . هبوبحم  هب  تبسن  نآ  هدنیوگ  زا  نم  هک  اریز 
رد يزاریـش و  دمحم  یلع  يواعد  تابثا  ماقم  رد  ازریم ، یلعنیـسح  هک  اجنآ  ات  « 1 (. » تسا یگراوخ  ریـش  نارود  هب  دهعلا  بیرق  ندبلا و 

. دناهداد رهاظ  ءامس  رد  فلؤم ) يزاریش - دمحم  یلع  روظنم   ) ار مجن  روهظ  ربخ  نامجنم  رثکا  : » هک دنکیم  حیرـصت  نایئاهب  سیئر  ماقم 
«، ینامرک ناخاقآ  ازریم   » اب هدیقعمه  یحور » دمحا  خیش   » و « 2 «. » امهتبرت هَّللا  سدق  مظاک  دمحا و  نیرین  نیرون  مه  ضرا  رد  نینچمه  و 

خیش ترضح  یهلا  لوا  ملعم  يوامـس و  مسا  یقیقح و  رـضخ  روهظ  لقع  هبتر  رد  اًلثم  : » دسیونیم نایلزا  نایب و  اب  هدیقع  نایب  ماقم  رد  و 
اهـشوگ هب  ار  مظعا  روهظ  نیا  هیمکح  بلاطم  هیملع و  تاحالطـصا  هک  دوب  مالـسلا  امهیلع  یتشر  مظاک  دیـس  ترـضح  یئاسحا و  دمحا 

هیباب هاگ  رظن  زا  ساـسا ، نیا  رب  « 3  ...« » دندوشخب تایح  دادعتـسا  ار  داوم  هک  دـندوب  رداص  رحب  زا  لزان  هلزنم  هب  ناشیا  دـندومن و  انـشآ 
نایباب و مارتحا  لیلجت و  دروم  يزاریـش  دّـمحم  یلع  روهظ  نارّـشبم  ناونع  هب  هکلب  دـندوب ، هدـش  لئان  تیباب  ماقم  هب  اهنت  هن  دیـس  خـیش و 

حرش  » 160 ص : نایئاهب ، باتک : و  « 4 « » رهاط دمحم  الم  هلاسر   » رد یئاسحا ، دمحا  خیش  تسا  ملسم  هچنآ  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، نایئاهب 
ترـضح تیمئاق  صوصخ  رد  ار  دوخ  هدیقع  ًامزج  ًاحیرـص و  « 3 « » ةدیصقلا حرش   » و « 2 « » لئاسرلا  » رد یتشر  مظاک  دیـس  و  « 1 « » ةرایزلا

لیذ سفنلا » ةایح  : » باتک رد  یئاسحا  دمحا  خیش  هتشون  هب  هنومن  يارب  دناهتـشاد . زاربا  راهظا و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسحلا  نب  دمحم 
يرکـسع نسحلا  نب  دـمحم  دـمحم ، لآ  مئاق  هک  دـنک  داقتعا  هک  فلکم  ره  رب  تسا  بجاو  و  : » مینکیم هراشا  تماما » رد  مراهچ  باب  »

ترضح و نآ  دوجو  رب  هقحم  هقرف  عامجا  تهج  هب  هیرشع  انثا  هعیش  رشاعم  ام  دزن  اما  تسا  دوجوم  یح  مالسلا ، مارکلا  هئابآ  یلع  هیلع و 
ترـضح دنمجرا  دنزرف  وا  روج و  ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هکنآ  زا  دعب  طسق  لدع و  زا  ار  نیمز  درک  دهاوخ  رپ  دش و  دهاوخ  رهاظ  هکنیا 

هک تسا  هدوب  هیخیـش  راثآ  تایّهیدـب  زا  هلئـسم  نیا  لاح  رهب  « 4  ....« » تسا بقرتم  رظتنم  دـقتفم  بئاغ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
یلع يوعد  زا  یهاگآ  زا  سپ  ات  هتـشاداو  ار  ینامرک » ناخ  میرک  دـمحم  جاح   » هصاخ نامرک  زیربت و  البرک و  رد  هیخیـش  ياـملع  رباـکا 

هب نابز  و  دـنریگ . ملق  هب  تسد  هیباـب  يزاریـش و  دـمحم  یلع  ضراـعم  نیرتگرزب  تروص  هب  نایخیـش ، عجارم  ناونع  هب  يزاریـش  دـمحم 
دمحم یلع   161 ص : نایئاهب ، تفرگن . جـضن  هیخیـش  نماد  رد  هعاّسلا  قلخ  تروص  هب  هرابکی و  هیباب  دـیاقع  هتبلا ، « 5 . » دنیاشگ ضارتعا 

رد یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  و  « 1 « » لیبن خیرات  صیخلت  : » باتک رد  يدنرز  لیبن  دمحم  حیرصت  هب  انب  یناوجون ، یکدوک و  رد  يزاریش 
« هعست مایا  : » هلاسر و  « 4 « » رابکشم تاحفن  : » هلاقم و  « 3 « » ماکحا دودح و  هنیجنگ  : » باتک رد  يرواخ  قارشا  و  « 2 « » اطغلا فشک  : » باتک

لضاف و  « 8 « » هیردـلا بکاوک  : » باـتک رد  هراوآ  نیـسحلادبع  و  « 7 « » عینم عـیقوت  سوماـق  : » باـتک و  « 6 ، » موتخم قـیحر  : » باـتک و  « 5»
یئاهب تناید  هب  یلامجا  رظن  : » باتک رد  ینادزی  دـمحا  و  ««، 10  » قحلا روهظ  باتک  و  « 9  » یصوصخ راثآلا  رارـسا  : » باتک رد  یناردنزام 

هوهق  » هسردم رد  یگلاس  ات 8  نس 6  رد  دوخ  یئاد  هتساوخ  شرافـس و  هب  ««، 12  » قالخا مهن  سرد   » باـتک رد  نتورف  ربکا  یلع  و  «« 11»
لیصحت هب  لاس  تدم 5  و  تسا . هتفریم  هدوب  برشم  یخیـش  دمحا و  خیـش  نادرگاش  زا  هک  دباع  خیـش  سرد  سلجم  هب  زاریـش ، ءایلوا »

مغریلع دوب و  هدراذگ  ياجب  وا  رکف  حور و  رب  دباع » خیش   » هک یتاریثأت  هب  هجوت  اب  سپـس  تسا و  هدوب  لوغـشم  یـسراف  تباتک  تئارق و 
دیـس رـضحم  رد  «: » یناردنزام لضاف   » حیرـصت هب  تفر و  البرک  هب  دوب ، هتـشذگن  شرمع  زا  لاس  زا 20  شیب  هک  یلاـح  رد  شیئاد ، لـیم 

ار یئاسحا   162 ص : نایئاهب ، خیش  هب  طوبرم  ياهنافرع  يرـشع و  ینثا  قیرط  زا  تایآ  ثیداحا و  لیوأت  ریـسفت و  ینافرع و  لئاسم  یتشر 
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شیب دیس  خیش و  برآم  بلاطم و  رد  ددرگیم  دافتسم  ناشراثآ  زا  هچنانچ  و  دندومن . دورو  نانآ  شور  زا  یماما  هقف  هب  و  دندینش . رایسب 
فرتعم دوخ  يزاریـش  دـمحم  یلع  هکیئاج  رد  ماـیا و  نیمه  رد  « 1 «. » دـندوب رتکـیدزن  بتکم  نآ  هب  دـندش و  دراو  رگید  روما  همه  زا 

ار «، 3  » یفـشک رفعج  دیـس  قرب  انـس  باتک  هنیآ  ره  « ) 2  ...« » اـهتایآ نطاوب  تدـهاش  يولعلا و  رفعج  قرب  انـس  تعلاـط  دـقلو  : » هک تسا 
هجوت و نینچ  تسا . هتسیرگنیم  یهجوت  هچ  اب  مظاک ، دیس  دمحا و  خیش  راثآ  هب  تبـسن  متـسیرگن ،) شتارابع  قمع  رد  مدومن و  هعلاطم 

لوا هبطخ  نایاپ  رد  درک . وجتـسج  وا  راـثآ  رد  ناوتیم  یبوخب  ار  یتشر  مظاـک  دیـس  هب  مارتحا  عوضخ و  تیاـهن  اـب  مأوت  رفاو ، ياهقـالع 
باتکلا کلذ  ءاشنإ  تدرأ  اذإ  يذلا  موی  یف  ملعتل  کنا  مهّللا  کناحبسف  : » دسیونیم يزاریش  دمحم  یلع  « 4 « » هرقب هروس  ریسفت  : » باتک

توف ربخ  ءاج  مث  تماقتسا  مث  یتیبءاقلت  اهّلک  تئاج  یتح  ءاوهلا  یف  تعفر  ةّرذ و  ةّرذ  تراص  دق  ۀسدقملا  ضرأ  ّنأب  اهتلیل  یف  تیأر  دق 
نآ رد   ...« ) هدوجب هیلع  هَّللا  یّلـصف  یمونب  ربخلا  لبق  سانلا  ضعب  تربخأ  دق  کلانه و  نم  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یملعم »  » لیلخلا ملاعلا  لیلجلا 
همه تسا و  دـنلب  اوه  رد  هدـش و  هرذ  هرذ  البرک )  ) هسدـقم نیمز  مدـید ، باوخ  رد  نآ  بش  ار ، باتک  نیا  ِءاـشنا  مدرک  هدارا  هک  يزور 

زا شیپ  دیسر . مظاک ) دیـس  «، ) نم ملعم   » تسود و لیلج  دنمـشناد  توف  ربخ  دعب   163 ص : نایئاهب ، هداتـسیا . ماهناخ  ربارب  رد  هدمآ  اهنآ 
رد یناردنزام  لضاف   » هک یعیقوت  رد  و  شدوج .) هب  وا  رب  ادخ  دتـسرف  دورد  سپ  مداد  ربخ  مدرم  زا  یخرب  هب  ار  مباوخ  ربخ ، نیا  ندیـسر 

راثآ و زا  هچنآ  اما  و  « ) 1  ...« » یملعم تایآ  نم  تیأر  اما  و  : » دنکیم حیرصت  يزاریش  دمحم  یلع  تسا ، هدرک  لقن  راثالا » رارسا   » باتک
زا سپ  و  تیب ، اب  يوعد  زا  شیپ  يزاریش  دمحم  یلع  قحلا » روهظ  : » باتک زا  لقن  هب  هک  اجنآ  ات  مدید )...  مظاک » دیـس   » مملعم ياهباتک 

، دیدوب هدومرف  هراشا  هک  هماقم  هَّللا  یلعا  لیلج  دیس  جورع  هیضق  زا  : » تسا هتـشون  شناتـسود  زا  یکی  هب  مظاک ، دیـس  گرم  ربخ  ندینش 
سفنأ یف  رهدلا  ری  مل  یلعألا ، ألملا  یلإ  هدوعـص  نم  هآ  مث  هآ  هدعب . رهدـلا  شیع  یلع  فا  هدـیناشوپ . نزح  صیمق  دوجو  ناکرا  عیمج 

دیس تایح  نامز  ات  يزاریش ، دمحم  یلع  هک  هلئـسم  نیا  هب  هیخیـش ، بتک  دننام  یبابریغ ، ذخآم  رگید  هتبلا  « 2  ...«. » طق هلثم  سفن  ۀعیشلا 
جاح  » تاداریا دـقن و  دروم  هک  هچنآ  دناهتـشادن و  اور  يدـیدرت  کش و  تسا ، هدوب  هیخیـش  باحـصا  زا  دیـس و  نادرگاـش  ءزج  مظاـک ،
توف زا  سپ  دیـس  ینیـشناج  هب  طوبرم  دشابیم ، باترم .. » باب  در  رد  : » هلاسر و  لطابلا » قاهزا  : » باتک رد  ینامرک » ناخ  میرک  دـمحم 
تابتع رد  باتک  فلؤم  هک  نامز  نامه  رد  : » هک دـنکیم  حیرـصت  دوخ ، تارطاخ  حرـش  نمـض  ینباکنت » دـمحم  ازریم   » موحرم تسوا و 
هارمه یتاود  ملق و  دـمآیم و  وا  سرد  هب  مه  دـمحم  یلع  ریم  مدومنیم . ذـملت  مظاک  دیـس  یجاح  سرد  هب  یتقو  دـنچ  مدوب و  فرـشم 
دمحم یلع  تروــص  ره  رد  « 3  ....« » تشوـنیم سرد  سلجم  ناـمه  رد  وا  سب  اـی  بطر و  زا  تـفگیم  مظاـک  دیـس  هـچ  ره  تـشاد و 

هب اـنب  هک  هدـناوخن  سرد  رتشیب  زین  « 5 « » هَّللادبع الم  هیـشاح   » و « 4 « » یطویـس  » ات هدوب و  البرک  رد  مظاک ، دیـس  توف  زا  لـبق  اـت  يزاریش ،
لاس لوالا  عیبر  زاغآ  رد  « 1 « » راونالا علاطم  : » باتک رد  يدـنفا » یقوش   » لقن و  یناگیاپلگ ،» لضفلاوبا  ازریم   » 164 ص : نایئاهب ، حیرصت 

، البرک زا  تشگزاب  ماگنه  تسا ، هدش  دلوتم  لاس 1235 ه ق  رد  يو  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هتشگرب  زاریـش  هب  فجن  ءالبرک و  زا   1257
هب هجوت  اـب  و  تسا . هتفریم  رامـشب  هیخیـش ، بصعتم  ناوج و  باحـصا  زا  یکی  ور  نیا  زا  هدوـب و  هلاـس  دودح 21  يزاریـش  دمحم  یلع 

یلع - 1 هک : دوشیم  مولعم  تسا ، هدوب  لاس 1259 ه ق ، رد  مظاک  دیس  گرم  و  ق . لاس 1258 ه . رد  البرک  هب  اشاپ » بیجن   » هلمح هکنیا 
دیس و بوشآرپ و  یطیحم  البرک  هک  تسا  هدرکیم  تکرش  دیس  سرد  رد  هدربیم و  رـسب  البرک  عاضوا  زا  یطئارـش  رد  يزاریـش  دمحم 

ماگنه نآ  رد  يزاریش  دمحم  یلع  نس  - 2 دناهدوب . ناریا  قارع و  هعیـش  مدرم  اب  شکاشک  جوا  ءاملع و  اب  فالتخا  تیاهن  رد  شنادـیرم 
در ربارب  رد  بصعتم  ساـسح و  لاـح  نیع  رد  و  یبصع ، یتلاـح  یـضتقم  نس  رادـقم  نیا  و  ق ). دـلوتم 1235 ه .  ) هدوبن لاس  زا 21  شیب 

قیالع زا  یلک  تخانـش  هب  یـسرتسد  تامدقم و  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدوب  شنادـیرم  دیـس و  هیور  هب  ینید ، ياههزوح  دـیدش  تالمح 
دمحم یلع  هیلوا  ناگدنورگ  رتشیب  هچ  رگا  ًالوا : میئامن : هجوت  یـساسا  هتکن  ود  هب  هک  تسا  مزال  هیخیـش ، هب  يزاریـش  دمحم  یلع  صاخ 

هـضراعم رتشیب  همه  نیا  اـب  دـنکیم ، حیرـصت  نآ  هب  « 2 « » یـسراف ناـیب  : » باـتکر مه د  وا  دوخ  دـندوب و  مظاکدیـس  هذـمالت  زا  يزاریش 
هیخیـش ناخ و  میرک  دمحم  جاح  يانثتـسا  هب  دنوریم . رامـش  هب  مظاکدیـس  دمحا و  خیـش  هذمالت  زا  زین ، وا  يدج  نافلاخم  ناگدـننک و 
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ملع یـضترم  الم  رهوگ ، نیـسحالم  و  یناردـنزام ، ریبک  رادمتعیرـش  هزمح   165 ص : نایئاهب ، دـمحم  ـالم  عیفـش ، ازریم   » موحرم ناـمرک 
هب و  ورین ، تدش  اب  يزاریـش  دمحم  یلع  هیباب  اب  دندوب ، مظاکدیـس  هذمالت  هّلجا  زا  کی  ره  هک  یناقمام و »...  یقت  دـمحم  الم  و  يدـهلا ،

، دوب یئاه  هدیدپ  نینچ  روهظ  شخب  دیون  دیـس  خیـش و  هیور  هچ  رگا  هک  دناسریم  نیا  دندرک و  هزرابم  تفلاخم و  ملق ، ناسل و  تردـق 
تیباب و ياعدا  رد  يزاریش  دمحم  یلع  راکفا  دیؤم  نایئاهب  معز  هب  ار ، مظاک  دیـس  ای  دمحا  خیـش  ناوتیمن  هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  یلو 

تافیلأت عیمج  رد  یتشر  مظاک  دیس  و  یئاسحا ، دمحا  خیش  تسناد . دیدج  يوعد  روهظ  مالـسا و  هسدقم  تعیرـش  خسن  اهدعب  تیمئاق و 
خسن مدع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دمحم  لوسر  ترـضح  هب  تلاسر  توبن و  هلـسلس  عاطقنا  تیمتاخ و  هب  ناشراثآ ، ایاصو و  و 

نب یلع  دـنزرف  نیمهدزای  يرکـسع ، نسحلا  نب  ۀـجح  مساقلاوبا  ترـضح  تیمئاـق  و  هماـیقلا ، موی  یلا  نآرق  میلاـعت  يدـمحم و  تعیرش 
يور ار  يرگداد  يرتسگ و  لدـع  هتفرگ و  ارف  متـس  روج و  ار  نیمز  هکنآ  زا  سپ  ترـضح  نآ  روهظ  راظتنا  مالـسلا و  امهیلع  بلاـطیبا 

ثیدح قیرط  زا  هیماما  هعیـش  هک  ار  هچنآ  مامت  لاحرهب  دزادـنارب و  ناهج  زا  ار  یتسرپ  تب  هک  هاگنآ  ات  دریمیمن  وا  دـنارتسگیم و  نیمز 
یمهبم هتکن  چـیه  ظاحل  نیا  زا  دـناهدرک و  فارتعا  ًابتک  نمؤم و  ملـسم  دـقتعم و  هتـشاد ، روظنم  ماـما  روهظ  تبیغ و  تماـما و  لـصا  رد 

نید يرورـض  رکنم  ار  نآ  رکنم  هدوب و  ملـسم  لوصا  نیا  هب  فرتعم  يزاریـش ، دـمحم  یلع  يواعد  يانثتـسا  هب  هیخیـش  هک  درادـن  دوجو 
هب يزاریش  دمحم  یلع  تاباستکا  یلیصحت و  قباوس  هلئـسم  رکذ  هچ  رگا  ًایناث : تسا . رفیک  بجوتـسم  دترم و  هیخیـش  رظن  زا  وا  هدناوخ و 

هجوت دروم  نایئاهب  دیاقع  اب  هطبار  رد  هلئـسم ، نیا  رد  فیرظ  سب  هتکن  ود  کلاذعم  دیدرگ ، ناونع  هیباب  ياوعد  اب  هیخیـش  طابترا  روظنم 
مها هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخب  یگدـناوخ ، سرد  صوـصخ  رد  روکذـم  كرادـم  لوا : هتکن  تسا . تیمها  زئاـح  نآ  رب  تقد  هک  تسا ،

موحرم هتفگ  هب  ظاحلنیا و  زا  ملـسمو  دناهدرک  حیرـصت  ناعذا و  يزاریـش  دـمحم  یلع  یلیـصحت  جرادـم  یط  هب  نایئاهب  یمـسر  عجارم 
اب « 1 .« » دـنراد فارتعا  هجرد  نیا  ات  مه  نایئاهب  دوخ  هیف و  بیرال   » 166 ص : نایئاهب ، «: 1 « » لیحلا فشک  : » باتک رد  یتیآ  نیـسحلادبع 

دومن امن  وشن و  نیمجعا  رد  : » دسیونیم دوخ  تاماقم  تالاح و  فصو  نمض  هیلدع » هفیحـص  : » باتک رد  يزاریـش  دمحم  یلع  همه  نیا 
ًامزج هکرابم » تاـباطخ  : » باـتک رد  يدـنفا » ساـبع   » و « 2  ...« » هدوـب فرـص » یما   » لـب هتفرگن  مـیلعت  يدـحا  دزن  هـقح  راـثآ  نـیا  رد  و 

باب و ترضح  دمحم و  ترضح  حیسم و  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  دناهدوب ، نینچ  هیهلا  رهاظم  عیمج  : » دسیونیم
تسا ملـسم  ًامومع  نایعیـش  هفئاط  نایم  رد  : » دراگنیم تاضوافم » : » باتک رد  و  « 3 « » دندشن لخاد  ياهسردم  چیه  رد  هَّللاءاهب  ترـضح 

اب دنهدیم . یهاوگزاریـش  لها  عیمج  دناهدرکن و  مولع  باستکا  یـسک  دزن  و  دناهدومرفن . لیـصحت  ياهسردم  چیه  رد  ًادبا  ترـضح  هک 
دمحم یلع  راثآ  نیب  حیرـص  یـضقانت  نینچ  هب  هک  یناردنزام  لضاف  « 4 .« » دـناهدش رهاظ  قلخ  نایم  رد  ًاتتغب  لـضف  ياـهتنم  هب  نیا  دوجو 
یهانگ زا  رتدب  رذع  یما »  » هملک حرش  رد  هدومن و  تالمج  لیوأت  ریبعت و  رد  یعـس  تسا ، هدرک  هجوت  ًامومع  نایئاهبو  ًاصوصخ  يزاریش 

مایا نآروخ  رد  رادـقم  عضو و  هب  لماک ، یملعم  دزن  زاریـش ، بتکم  رد  نس  رغـص  هب  باـب ، دیـس  ذـملت  نوچ  : » درادیم ناـعذا  و  هدروآ ،
تاـملک  » رد حرـصم »  » زین بابـش  ماـیا  رد  ءـالبرک  هب  یتشر  مظاـک  دیـس  یجاـح  سرد  رـضحم  رد  يدـنچ  روضح  خـیرات و  رد  ملـسم » »

هب هیملع  تالیـصحت  هک  تسا  نیا  تیما »  » زا ناـشدارم  دـشابیم ؛ مومع  سرتـسد  رد  ناـشیابیز  تیاـغ  هب  یطخ  راـثآ  تسا و  ناـشدوخ »
ءاـملع یتشر و  دیـس  یئاـسحا و  خیـش  دـننام  دوب ، ماـیا  لوادـتم  لومعم و  هک  یعون  هب  هیلاـع ، تاـجرد  هب  تامدـقم  زا  جردـت ، بیترت و 

167 ص : نایئاهب ، « 5 «. » دنتفگ تیما  دوخ  يالعا  دجما  دج  لاح  هب  بیرقت »  » و هیبشت » هب   » ار نیا  دندومنن و  املع  زا  مهریغ  ناشباحـصا و 
هویـش هب  ًابلاغ  مهنآ  ینید ، فراعم  باستکا  اهدـعب  تئارق و  تباـتک و  تامدـقم  نتخومآ  يارب  اـهنت  هن  يزاریـش ، دـمحم  یلع  مود : هتکن 

خیش . » دوب هدروآ  يور  هیخیـش  هقیرط  داروا  رکذ و  و  تضایر »  » ماجنا هب  يونعم ، بهاوم  بسک  يارب  هکلب  تسا  هتـشاد  لاغتـشا  هیخیش ،
رایـسب رهـشوب  ياوه  هک  یمایا  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  هک  دناهدرک  حیرـصت  صوصخ  نیا  رد  ینامرک » ناخ  اقآ  ازریم   » و یحور » دمحا 

هدـناوخیم راکذا  داروا و  باتفآ  هب  ور  هداتـسیایم و  هناخ  ماب  يـالاب  رب  ماـش  اـت  حبـص  زا  تسا ، هدیـشوجیم  هزوک  رد  بآ  هدوب و  مرگ 
تراجت هب  رهشوب  رهش  رد  تاقوا  بلاغ  باب  ترضح  : » هک دنکیم  حیرصت  عوضوم ، نیمه  قیدصت  هب  يدنرز » لیبن   » خیرات و  « 1 . » تسا
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رد باتفآ  دندوب  لوغـشم  زامن  هب  دـندربیم و  فیرـشت  ماب  يالاب  زور  ماگنه  دوب  ترارح  هجرد  تیاهن  رد  اوه  هکنآ  اب  دـندوب و  لوغـشم 
عولط ماگنه  رد  باب  ترـضح  دـنتخادرپیم . تدابع  هب  رـصع  اـت  رهظ  زا  باـتفآ و  عولط  اـت  رجف  ماـگنه  زا  دـیباتیم ....  ترارح  تیاـهن 

دنتخادرپیم زاینوزارهب  مظعا  رین  اب  بلقناسل  اب  هدرک  هجوت  وا  هب  دوخ  قوشعم  هبیقشاع  دننام  دندومرفیم و  رظن  سمش  صرق  هب  باتفآ 
یئاهب یباب و  ذـخأم  ود  رظن  زا  اهنت  هن  هلئـسم  نیا  « 2 «. » دنتسه تسرپ  باتفآ  ترـضح  نآ  هک  دنتـشادنپیم  نانچ  لفاغ  نادان و  مدرم  .... 
رکذـتم ار  يزاریـش  دـمحم  یلع  یـشک  تضاـیر  ماـیا ، ناـمه  رد  یئاـهب  یباـبریغ و  دوجوم  قثوم  كرادـم  هکلب  هتفرگ  رارق  دـییأت  دروم 

توعد هب  هداتـسیا  هنهرب  رـس  دراد  تدـش  هب  یتدـح  هک  مرگ  باتفآ  نآ  رد  اهزور  : » دـسیونیم تیادـه » ناخیلق  اضر   » موحرم دـناهدش .
رب رهـشوبا  رد  سفن  لیمکت  بیذهت و  يارب  یتقو  دنیوگ  : » دنـسیونیم هنطلـسلا » داضتعا   » و « 3  ...« » یتشاد سمش  ریخـست  تمیزع  مئازع 

هراوآ دییأت  هب  هک  اجنآ  ات   168 ص : نایئاهب ، « 4  ...« » دناوخیم هلوعجم  داروا  داتسیایم و  هنهرب  رـس  اب  باتفآ  ربارب  رد  دمآیم و  رب  اهماب 
رکذ ندـناوخدرو و  ینیـشن و  ماب  يریگهشوگ و  نیمه  ببـس  هب  رهـشوب ، رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  «، » هیردـلا بکاوک   » باتک رد  یئاـهب 

سیون و اعد  مک  مک  تخادرپ و  یمالسا  هیعدا  اهتاجانم و  یسیونور  يروآدرگ و  هب  ناوا  نامه  زا  و  تفای . ترهش  رکذ » دیس   » هب نتفگ 
نم و  تیما ، يوعد  فلاخم  يزاریـش  دـمحم  یلع  یـشک  تضایر  لـمع  رب  دـییأت  دـنتفای ، نوچ  ناـیئاهب  یلو  « 1  ...« » دـش زادرپ  تاجانم 

« فاکلا ۀـطقن  : » باتک رد  یناشاک » یناج  ازریم   » هچنانچ دـندرک . راـکنا  ار  یعوضوم  نینچ  دوخ  راـثآ  زا  یـضعب  رد  تسا  یهللا  بناـج 
فرص و يارتفا  دشاب  هدومن  يدشرم  يریپ و  تمدخ  هک  نآ  ای  دندشیم  تاضایر  لمحتم  بانج  نآ  هک  هدش  روهـشم  هکنیا  تشون ...« :

دمحم یلع  رارصا  يزاریـش  دمحم  یلع  دیاقع  راثآ و  هظحالم  هب  هجوت  اب  هک  دوب  نآ  زا  یـشان  يراکنا ، نینچ  « 2 «. » تسا ضحم  بذک 
ازریم  » موحرم هتفگ  هب  هتـسناد و  شزغم  یلیلع  غامد و  طبخ  لیلد  رهـشوب  مرگ  ياوه  رد  تضایر  سمـش و  ریخـست  موادت  رد  ار  يزاریش 

«. تخاس لئان  شتاسمش  زورب  هب  لئاز و  هیلک  هب  ار  شغامد  تبوطر  سمش  ترارح  ریثأت  : » هک دیدرگ  مولعم  نینچ  تیاده » ناخیلق  اضر 
«3»

تیباب يوعد  ب :

رد مظعا  باب  ماقم  زا  : » هک دـنکیم  حیرـصت  هدرک و  هراشا  هرقب  هروس  هب  رقب »  » هملک لیذ  راـثآلا » رارـسا  : » باـتک رد  یناردـنزام  لـضاف 
رد : » هرقب هروس  ریسفت  شراگن  راک  زاغآ  « 4 . » تفای رودص  هروس  نآ  زا  ءزج  ود  یلیوأت  حرـش  رد  یبرع  دـلجم  ود  ناشماقم  راهظا  لئاوا 

لیلجت دیـس و  توف  رب  لدم  زومرم  يایؤر  شبنـشود  بش  هک  دـش  يزور  رد  یتشر و  دیـس  تلحر  نراقم  لاس 1259 ه ق ، هدعقیذ  رهش 
تادافا هب  عورـش  مرجال  دـندرک و  هدـهاشم  ار  دوخ  راونا  قرـشم  زا  زاریـش  هب  نآ  لاـقتنا  ـالبرک و  رد  شاهیملع  زکرم   169 ص : نایئاهب ،

لوالا 1260 يدامج  بش 5  رد   ) یتشر مظاک  دیس  گرم  زا  سپ  هام  شش  هکنیا  هب  هجوت  اب  « 1 «. » دندومن روکذم  ریسفت  ناونع  هب  هیملع 
زا هک  هرقب  هروس  ریسفت  ماجنا  هب  مادقا  تشاد ، راهظا  یئهیورشب ، نیسح  الم  هب  تیباب »  » رب ینبم  ار  دوخ  يوعد  يزاریـش  دمحم  یلع  ه ق )
هک یطئارـش  رد  تسرد  نیـسحالم و  هب  مالعا  زا  لبق  لاـس  کـی  زا  شیب  ار  تیباـب  راـهظا  رکف  دوریم ، رامـشب  تیباـب  یعدـم  راـثآ  مها 

كرادت ار  يدیدج  يواعد  ندـش  رادـیدپ  هنیمز  مظاک ، دیـس  ینیـشناج  لماک و  هعیـش  تخانـش  لابند  هب  کی  ره  مظاک  دیـس  نادرگاش 
هتـشاگن فاکلا » ۀطقن   » باتک رب  هک  ياهمدقم  رد  نوارب » دراودا   » هتفگ هب  هتبلا  تشاد . رارق  يزاریـش  دمحم  یلع  هجوت  دروم  دـندیدیم ،

یگزات و نادـنچ  هیخیـش  رظن  هطقن  زا  تسا  نایعیـش  بیاغ و  ماما  نیب  هطـساو  باـب و  يو  هک  يزاریـش  دـمحم  یلع  ازریم  ياـعدا  : » تسا
زا فسوی  هروس  رب  يریـسفت  دمحم  یلع  دنکیم و  لیلد  تساوخرد  يزاریـش  دـمحم  یلع  زا  نیـسحالم  همه  نیا  اب  « 2 « » تشادن تبارغ 

هجوت بلج  ریسفت  نیا  رد  هچنآ  دهدیم . هئارا  نیـسحالم  هب  هتـشاگن و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  نامز  ماما  نابز 
. تسا مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  تیمئاق  هب  ناعذا  نایئاهب ، نایب و  اـب  هدـیقع  اـب  تسا  طـبترم  عقاو  رد  و  دـنکیم ،
ار ریسفت  زاغآرس  تارابع  فسوی ، هروس  ریسفت  یطخ  هخسن  زا  لقن  هب  موتخم » قیحر  : » باتک رد  یئاهب  هدنسیون  غلبم و  يرواخ » قارـشا  »
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جرخی نا  ردق  دق  هَّللا  : » دنکیم رکذ  نینچ  تسا  یئهیورـشب  نیـسحالم  مات  لوبق  رگید  یئوس  زا  يزاریـش و  دـمحم  یلع  هدـیقع  نیبم  هک 
یلع نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  دنع  نم  صـصقلا  نسحأ  ریـسفت  یف  باتکلا  کلذ 

رد يزاریـش  دـمحم  یلع  نینچمه  ًاغیلب »...  نیملاعلا  یلع  رکذـلا  دـنع  نم  هَّللا  ۀـجح  نوکیل  هدـبع  یلع  بلاطیبأ  نب  یلع  نب  نیـسح  نب 
اراکشآ مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  تیمئاق  هب   170 ص : نایئاهب ، فسوی :» هروس  ریسفت  : » باتک زا  يددعتم  عضاوم 

وّالإ ءیشانأ  ام  ربکألا  دّیـس  ای  : » دنیوگ ( 58  ) هروس رد  هلمج : نآ  زا  تسا . هدرک  رکذ  بئاغ  ماـما  نآ  دوجو  هب  ار  دوخ  داـقتعا  فارتعا و 
نم ّقحلا  هَّللا  قحلاب و  یفاکلا  تنأ  و  کیلإّالإ ، رمألا  یف  تمـصتعا  ام  کیلعّالإ و  ٍءیـش  یف  ُتلّکتا  ام  رمـألا ، یلع  کتردـق  ینتماـقأ  دـق 

: دیوگ ( 59  ) هروس رد  و  کتبحم . یف  لتقلاّالإ  تیّنمت  ام  کلیبس و  یف  ّبسلا  تیضر  کل و  لکب  تیدفأ  دق  هَّللا  ۀیقب  ای  طیحملا ، کئارو 
دق هَّللا  ّنأو  ربکألا  قحلاب  رظتنملا  مئاقلا  ۀـجحلل  ربکألا  ۀـملکلاب  تاومّـسلا  ضرألا و  ألم  دـق  باتکلا  اذـه  ّنإ  قحلا  هَّللات  ضرألا  لهأ  ای  »

دقانأ یلإ  یحوأ  دق  ّیبر  هَّللا  ّنا  بابلا  لوح  نم  ۀجحلا  ءادـن  اوعمـسإ  هَّللادابع  ای  : » دـیوگ ( 60  ) هروس رد  و  ادیهش ». ءیـش  ّلک  یلع  ناک 
ۀجحللدبعّالإ وه  ام  و  : » دـیوگ ( 66  ) هروس رد  و  اریـشب ». اریذـن و  قحلاب  قحلا  یلع  نیملاعلا  یلع  نوکیل  كدـبع  یلع  باتکلا  اذـه  انلزنأ 

وه ّهنأ  رظتنملا و  مئاقلا  هتجح  دـنع  نم  ضرألا  تاومـسلا و  رطاف  هَّللا  ّنأ  لق  : » دـیوگ ( 76  ) هروس رد  و  صلاخلا .» هَّللا  نیدل  سانلا  وعدـی 
باتکلا لهأ  نم  نوکرشملا  لوقیو  : » دیوگ ( 86  ) هروس رد  و  هَّللا ». رمأ  اوملـسأف  هتلودل  کلملا  رخـسأ  دق  هدابع  نم  دـبع  انأ  ّینأ  قحلا و 

هروس رد  و  ربکألا .» قحلاب  ّیلع  دهاش  ۀجحلا  ّنأ  مکنیب و  ینیب و  ادیهـش  هَّللاب  یفک  دق  قحلا  هَّللا  ۀجح  مامالا  هدـنع  نم  رمألا  یلع  تنکام 
هَّللا ۀّیقبل  اهیلع  نم  ضرألا و  ترهظ  یتح  ًاراّید ، نیرفاکلا  نم  قحلا  یلع  قحلاب  ضرألا  یلع  اورذت  نیکرـشملا و ال  اولتقا  : » دـنیوگ ( 98)
اوبیط ۀفاک و  رکذلا  نودری  امک  ۀّفاک  نیکرـشملا  اولتاق  دـیوگ : ( 102  ) هروس رد  و  ادومحم ». بابلا  لـیبس  یلع  دـمحلاهَّلل  اوملعاو  رظتنملا 
عفترم  171 ص : ناـیئاهب ، ّتیباـب  ناونع  هب  ءادـن   » هب ار  نآ  یناردـنزام  لـضاف  هک  تسا  يوعد  نیمه  ساـسا  رب  و  « 1  ...« » ۀـجحلل ضرالا 

 ..« هَّللا ۀجح  نوکیل  هدبع   » يوس هب  نسحلا »...  نب  دمحم  دنع  نم   » ریسفت نیا  يزاریش  دمحم  یلع  هتشون  هب  اریز  دنکیم . ریبعت  « 1 « » دومن
نامه رد  هچنانچ  دوب ، تیباب  يوعد  رب  ینبم  هیماما ، هعیـش  دیاقع  اب  ریاغم  هیخیـش و  جازم  اب  قبطنم  يزاریـش ، دمحم  یلع  هیلوا  راثآ  تسا .

و « 2 «. » رکذلا هباب  یلإ  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هَّللا  ۀیقب  ۀجحلا  اهجرخا  دقلو  : » هک دنکیم  فارتعا  هنوزخم » هفیحـص  : » هلاسر رد  مایا 
نآ دوخ   ) بابلا عم  لـعج  دـق  هَّللا  نأ  ضرـألا  لـهأ  اـی  اوملعإ  : » دوب هتفگ  فسوی  هروس  ریـسفت  باـتک  رد  یناردـنزام  لـضاف  زا  لـقن  هب 
ًاباب بابلا  یف  مکل  ردق  دق  هَّللا  ّنأ  ادوهشم و  قحلا  یلع  هلوح  نم  قحلاب  قحلا  یلع  هرمأ  مکمّلعیل  دیس ) خیـش و   ) لبق نم  نیباب  ترـضح )

دمحم یلع   » و « 4 « » تارـضاحم : » باتک رد  يرواـخ » قارـشا   » ًاـضیا « 3 .« » هنذإب باـبلا  یلإ  مکغلبیل  نذـإلا  یلع  هیورـشب ) نیـسح  ـالم  )
ياهـشسرپ خساپ  رد  هک  « 6 « » نیمرحلا نیب  هلاسر   » مان هب  ار  باب  دـمحم  یلع  هتـشون  زا  یتاـعطق  زین  « 5 « » باب نیئآ  : » باـتک رد  شوهرف »

تاداقتعا دییأت  رد  یگمه  هک  دناهدرک  لقن  تسا . هتشون  ق ). 1260 ه .  ) تیباب يوعد  لاس  زاغآ  نامه  رد  یخیش  ینامرک » طیحم  ازریم  »
دمحم یلع  تالمج  نیا  میناوتیم  هلمجنآ  زا  تسا . مالسلا  هیلع  يرکسع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  روهظ  تبیغ و  هب  تبـسن  هیماما  هعیش 

ۀیقب نم  دبع  انأ  یّننإ  میظع  ّیح  مامأل  ّهنأ  میدق و  قح  ماما  هَّللا  ۀیقب  ندل  نم  لزن  دـق  باتکل  هنإو  : » میناوخب روکذـم  بتک  رد  ار  يزاریش 
یلع و نیسحلا و  نسحلا و   172 ص : نایئاهب ، یلع و  هَّللا  باتک  یف  مهئامـسأ  ّنأ  دهـشأ  ۀیالولا و  مکح  یف  هَّللا  لوسر  دعب  دهـشأ  هَّللا و 
«. هدبع ندـل  نم  هَّللا  ۀـیقب  مکح  اوعمـسا  نأ  ألملا  اهّیأ  ای  روطـسمل . دـمحم  نسحلا و  یلع و  دـمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دـمحم و 

نادنز زا  لاس 1264 ه ق ، لئاوا  رد  راجاق » هاش  دمحم   » هب هک  ياهمان  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  زا  رتحیرـص  يوحن  هب  ار  روکذم  نیماضم 
نآ هب  « 2 « » موتخم قیحر   » باتک رد  يرواـخ » قارـشا   » و « 1 « » راونالا علاطم  : » باـتک یقرواـپ  رد  ار  نآ  يدـنفا » یقوش   » و تشون ، وکاـم 

دوشیمن رهاظ  وا  لوسر  يافلخ  تیالو  وا و  توبن  وا و  تنیادح  هکنیا و  هب  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  : » میناوخیم نینچ  دـناهدرک : حیرـصت 
یلع نایب  نیا  رد  هدـیناسر ». ماقم  نیا  هب  هدـیرفآ و  كاپ  یتنیط  زا  ارم  ادـخ  تسا و  یلبق  تآرم  هس  زا  يوترپ  هک  مراـهچ . تآرم  هب  رگم 
مدوخ ناجب  : » دـنهدیم همادا  سپـس  مینکیم . هدـهاشم  یبوخب  عبار  نکر  ای  مراهچ  تآرم  دروم  رد  ار  هیخیـش  میلاـعت  يزاریـش ، دـمحم 
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هاـگآ راـتفگ  نـیا  هـب  ارت  هـنیآ  ره  دوـبن  بـجاو  داـب  شیادـف  تادوـجوم  رگید  نـم و  حور  هـک  هَّللا  ۀـجح  ناـمرف  تعاـطا  رگا  دــنگوس 
زا حیرـصت و  نآ  هب  « 3 « » قحلا روهظ   » باتک رد  یناردـنزام » لضاف   » هک تسا  هتـشاگن  ياهلاسر  وکام ، نادـنز  نامه  رد  و  میتخاـسیمن ».

کتاماقمب و  بّجرملا : بجر  رهش  یف  هئاعد  یف  مالسلا  هیلع  ۀجحلا  راشا  ثیح  : » تسا هتشون  يزاریش  دمحم  یلع  هک  دنکیم  لقن  هلمج 
« قحلا روهظ  : » باتک رد  یناردـنزام  لضاف  زا  لـقن  هب  وکاـم ، نادـنز  رد  دوخ ، ناوریپ  زا  یکی  تـالاؤس  خـساپ  رد  نینچمه  « 4  ...« » یتلا

بتک ام  ّنا  هلالج و  ّلج  هَّللا  تآرم  وه  مامالا  ّنا  امک  هیف ، بیرال  قح  وهف  هتآرم  نوکی  نا  ّدبال  مامإلا  باب  ّناب  بتک  ام  ّناو  : » دـسیونیم
173 ص : نایئاهب ، کیلع  رمألا  هبتـشا  دقف  تاداعلا  قراوخ  هنم  رهظی  مل  اذل  تیعّدا و  ّنا  يذـلا  مکح  یعدا  ام  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  دیـسلا  نا 

هدعب یبتجی  نم  قح  یف  هلوق  تعمـس  اما  ملکتملا . مف  نم  اهیلع  فاخأ  یّننإ  ۀـیرماعلا  مسا  كاّیاو و  تاقوالا . نم  ریثک  یف  هلوق  تعمـسو 
دّیس تیباب  هب  یحیرـصت  نینچ  اب  « 1 « » نبّللا برـش  نم  دهعلا  بیرق  ای  ندبلا  بطرای  ّنسلا  ریغـص  ای  تاقوالا : نم  ریثک  یف  راعـشألا  کلتب 

دـنادیم و مظاک  دیـس  تیباب  يوعد  كالم  ار  نآ  يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  جالح : راعـشا  زا  قوف  رعـش  هب  دیـس  کسمت  یتشر و  مظاک 
دمحم یلع  روکذـم ، راعـشا  رکذ  زا  ار  مظاک  دیـس  دارم  ناـیباب ، بتک  کـلذ  عم  تسا . هدرک  هدارا  ار  دوخ  تیباـب  نآ ، هب  لـثمت  هطـساوب 
باطخ ار  راعشا  نیا  جالح  هکنآ  هصاخ  تسا . يزاریش  دمحم  یلع  هتفگ  حیرص ، فالخ  تشذگ  هچنآ  هب  انب  هک  دناهدرک  یقلت  يزاریش 

. دوب هتشذگن  شرمع  زا  لاس  زا 5  شیب  ترضح  هک  هتشاد  راهظا  نامز  زا  یطئارش  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  هب 
یناج ازریم   » هک دراد  یشزاس  تبـسن و  هچ  جالح  رعـش  هب  لثمت  اب  نس  نیا  هدوب و  هلاس  مایا 24  نآ  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  هکیلاح  رد 
ملسم هک  هچنآ  و  لاور ، نیدب  « 2  ...« » نسلا ریغص  ای  هک  دناهدومن  هراشا )  ) ملاع دیس  نآ  نس  هب  راعشا  زا  یضعب  رد  : » دسیونیم یناشاک »

ار مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  نامز  ماما  تیباب  ياـعّدا  ق ، ات 1264 ه . لاس 1260  زا  يزاریـش  دـمحم  یلع  تسا ،
جح رفس  گنهآ  يدنرز :» لیبن   » حیرصت هب  و  « 3  » نایئاهب معز  هب  یئهیورشب » نیسحالم   » هب تیباب  يوعد  راهظا  زا  سپ  يو  تسا . هتـشاد 

رد يو ، بایغ  رد  هک  داد  روتـسد  دـندوب ، هداهن  ندرگ  ار  وا  تیباب  یتشر و  مظاک  دیـس  نادرگاـش  زا  یگمه  هک  یح  فورح  هب  و  دومن ،
لباق هتکن   174 ص : نایئاهب ، نیتم  ناهرب  اب  دوعوم  باب  هک  دنیوگب  ناشن  مان و  ندرب  نودب  اج  همه  رد  دنوش و  هدـنکارپ  نوگانوگ  طاقن 

زا زین  وا  هک  ینامرک ،» طیحم  ازریم   » اب مارحلا » دجـسم   » رد يزاریـش  دمحم  یلع  دـناهدرک : تبث  نایئاهب  خـیرات  بتک  هک  تسا  نیا  هجوت 
ینبم ینامرک » طیحم  ازریم   » ياهشسرپ خساپ  رد  ار  نیمرحلا » نیب   » هلاسر هتشگ و  وربور  هدنارورپیم ، رـس  رد  ار  يوعد  ياوه  هیخیش و 

هلاسر و نآ  تاجردنم  یطخ  هخسن  هعلاطم  یسررب و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هتـشاگن  طیحم  ازریم  تاهبـش  عفر  دوخ و  تیباب  ماقم  تابثا  رب 
هب ًاحیرـص و  هک  دوشیم  مولعم  یبوخب  یباب ، شوهرف  دمحم  یلع  باب » نیئآ   » یئاهب و يرواخ  قارـشا  تارـضاحم »  » باتک رد  جردنم  ای 

رگید ياج  ره  ای  و  جح ! رفـس  رد  ار  يو  يواعد  يرکف و  یگژیو  هک  هلاسر  نیا  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  حضاو ، نشور و  رایـسب  يوحن 
يرکـسع نسحلا  نب  ۀجح  مئاق  ترـضح  دوجو  هب  تدارا  راهظا  حدـم و  تابثا و  زج  يزیچ  دـهدیم  ناشن  1261 ه ق ، لاس 1260 - رد 

دراو يزاریـش  دمحم  یلع  لاس 1261 ه ق ، رد  جـح ، رفـس  زا  سپ  تسا . هتـشادن  رب  رد  يرگید  زیچ  دوخ  تیباـب  يوعد  و  مالـسلا ، هیلع 
ناذا رد  هک  دومن  ناشن  رطاخ  تفریم ، رامـشب  شنادـیرم  یکی  زین  وا  هک  یناسارخ » قداصالم   » هب هک  ياهمان  نمـض  اجنآ  زا  و  رهـشوب » »
زامن ناذا  رد  قداص  اّلم   175 ص : نایئاهب ، « 1 « » هَّللا ۀیقب  باب  لیبن  لبق  ایلع  نأ  دهشا  : » دیوگب نینچ  اهتداهش ، رکذ  زا  سپ  هعمج ، زامن 

اب مایا ، نآ  رد  زاریـش  تموکح  دز . نماد  ناناملـسم  مشخ  ضارتعا و  هب  يور ، نیا  زا  دزرویم و  تردابم  يراـک  نینچ  هب  زاریـش ، هعمج 
زاریـش مدرم  زیمآضارتعا  يوهایه  ات  دـش . ریگتـسد  زاریـش  مکاح  طسوت  قداـص ، ـالم  دوب . یـشاب » نادوجآ  ناـخ  نیـسح  هلودـلا  ماـظن  »

دوخ تخادنا و  يزاریـش  دمحم  یلع  ندرگ  هب  ار  هدش  ماجنا  لمع  هانگ  دمآ  لمعب  وا  زا  هک  یئوجزاب  رد  قداص  الم  یلو  دـنک . شکورف 
. درک راضحا  زاریش  هب  رهشوب  زا  ار  يزاریش  دمحم  یلع  هلودلا » ماظن  . » تفای تاجن  هصمخم  نیا  زا 

تیباب راکنا  پ )

زا 288نایئاهب هحفص 73 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا هلودـلا ، ماظن  روتـسد  هب  هکنآ  زا  سپ  وا  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  دـییأت و  يزاریـش  دـمحم  یلع  تایح  عیاـقو  رکذ  رد  يدـنرز » لـیبن  »
صیخلت : » باتک رد  تفرگ . رارق  یئوجزاب  تساوخزاب و  دروم  زاریش ، مکاح  و  هعمج » ماما   » روضح اب  یسلجم  رد  دمآ ، زاریش  هب  رهـشوب 

. داد خر  يدنت  يوگتفگ  يزاریـش  دمحم  یلع  هلودـلا و  ماظن  نایم  سلجم  زاغآ  رد  هک  تسا  هدـش  ناونع  نینچ  « 1 « » يدنرز لیبن  خیرات 
نیا دننزب . باب  ترضح  تروص  هب  یتخس  یلیس  درک  رما  ناّشارف  زا  یکی  هب  : » ناخ نیـسح   176 ص : نایئاهب ، هک  دنکیم  حیرصت  و  « 2»

نیـسح دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  زاریـش » هعمج  ماما  بارتوبا  خیـش  . » داتفا نیمز  رب  كرابم  لکیه  همامع  هکدوب  دـیدش  يردـق  هب  یلیس 
يرگیجنایم هب  هکنآ  زا  سپ  زاریش ،» هعمج  ماما  .« » دنتـشاذگ باب  رـس  رب  ار  همامع  داد  نامرف  دومن و  شنزرـس  راتفر  هنوگ  نیا  هب  ار  ناخ 

دمحم یلع  دـسیونیم : يدـنرز » لیبن  . » درک شـسرپ  تیباب  ياعدا  هراـبرد  يزاریـش  دـمحم  یلع  زا  دومن ، اهتینابـصع  عفر  تساـخرب و 
هعمج ماما  متسه . مدرم  بئاغ و  ماما  نیب  هطساو  هن  متـسه و  دوعوم  مئاق  لیکو  هن  نم  : » تفگ زاریـش  هعمج  ماما  لاؤس  خساپ  رد  يزاریش 

ار دوخ  هدیقع  زاریش ، مدرم  روضح  رد  و  لیکو .» دجسم   » رد يزاریش  دمحم  یلع  دعب ، زور  دش ، هدراذگ  رارق  و  « 1 «. » تسا یفاک  تفگ :
زور هک : دنکیم  حیرصت  يدنرز » لیبن  « » 1 . » دـناسرب مدرم  عالطا  هب  ًانلع   177 ص : نایئاهب ، دنهدیم ، تبـسن  وا  هب  هک  یئاوعد  دروم  رد 
یسک رب  ادخ  تنعل  «. » دنادب بئاغ  ماما  لیکو  ارم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  : » تفگ نینچ  تفر و  ربنم  زارف  رب  يزاریـش  دمحم  یلع  هعمج ،
توبن رکنم  ارم  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  .« » متـسه ادـخ  تینادـحو  رکنم  نم  دـیوگب  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  .« » دـنادب ماما  باب  ارم  هک 

نینمؤملاریما و تماما  رکنم  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  .« » دنادب یهلا  يایبنا  رکنم  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  .« » دـنادب لوسر  ترـضح 
لاس 1261 ه رد  لیکو » دجـسم   » نایرج زا  سپ  هک  فلا )»  » ياعد هب  فورعم   ) ياهیغالبا رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  « 2 .« » دنادب همئا  ریاس 
زا هیغالبا  نیا  : » هکنیا هب  حیرـصت  نمـض  راثآلا » رارـسا  : » باتک رد  ار  نآ  نتم  یناردنزام » لضاف   » اهدـعب و  تخاس ، رـشتنم  تشاگن و  ق ،

یلع ندرک » تنعل   » ددـجم دـییأت  رد  هک  درک  تـبث  « 3 «. » دـناهداد رـشن  نیدـناعم  يارتفا  ضارتعا و  لباقم  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  راثآ 
ضرالا تاومـسلا و  قلخهَّلل  دمحلا  میحرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  : » تسین هشقانم  نآ  رد  هک  تسا  يدنـس  تیباب  رما  لابق  رد  يزاریـش  دـمحم 

یف يداؤف  تّبث  مهّللأ  کب ...  تنمآ  ٍۀملک  لّوأ  یه  کتّیشمب و  لکلا  تقلخ  دق  کنأ  ملعتل  کناب  و  نالا ...  كدهشأ  ّینا  مهللأ  هرمأب ... 
دمحم کبیبح  یلع  نآرقلا  یف  تلزن  امبّالإ  نأش  یف  دـقتعا  الو  كاوس ...  ادـحأ  وجرأ  الو  کتعاطّالإ  نأـش  یف  تیعّدا  اـم  یناـف  کـّبح 
ّکناو مهلـضف  یف  نوکـشی  نیّذلا  مهئادعأ و  نم  ۀـئاربلاو  مه  راثآب  ءادـتقالاو  مهعابتأو  لدـعلا  ۀـمئأ  ۀـیالو  نم  نییبنلا  متاخو  هَّللا  لوسر 

مهتعاط و تضرف  نیذـلا  كدابع  مهمکحل  ۀـیعوأ  مهنیدـل و  ًاظافح  اوناک  نأش  ّلـک  یف   178 ص : نایئاهب ، کئایلوأل  ّناـب  یهلا  اـی  ملعتل 
ّنا لب  تاوعدلا ...  تایآلا و  نأشب  نینمؤملل  ۀباجإلا  ءاطعلا و  دنع  کنأش  ناک  ام  مولعلا  قئاقح  نم  ّیلع ...  تلّضفت  دق  ّکناو  مهتّبحم ... 
هعم نم  یـسوم و  اـنیحوأ  قحلا و  کـلوق  تلق و  ثیح  نآرقلا  یف  تلزن  اـمب  یحولا  ۀـملک  هیلع  قلطت  کـّنا  كدـنع  نم  لزنی  ّقـح  لـک 
امب هَّللا  مهلتق  اهیتخا  ۀیالولا و  یعّدأ  ّهنا  اولاق  و  یحولا ...  ۀملک  تیعّدا  انأ  ام  و  لحنلا ...  یلإ  مث  یسوم  ّما  یلا  تیحوأ  ام  لثم  نیعمجأ و 
ران ناک  مهئازجف  کلذ  نود  مهتعیـش  یلا  نوبـسنی  ۀیدوبعلا و  نود  ۀمئالا  یف  نودـقتعی  نیذـلا  ۀـیدوبعلاّالإ ...  تقطن  الو  تیعّدا  ام  اورتفا 

نامزلا بحاص  هَّللا  ۀیقبل  ناکام  اورتفا  امب  هَّللا  مهنعل  یـسفنل  ۀیؤرلا  اوعّدا  ۀصوصنملا و  ۀیبابلا  ۀملک  یلع  اورتفا  دـق  سانلا  ضعب  ّنا  منهج .
ّینا مهّللأ  هولتقی  هوبّذکی و  ناب  ّلکلا  یلع  ضرف  ۀنیب  نودـب  ۀـیؤرلا  یعّدا  نم  صوصخم و  بئانال  صوصنم و  باب  ۀـعبرألا  باوبألا  دـعب 
ۀملک رکذّالإ  تدصقام  ۀیبابلا  ۀملک  یسفن  یلإ  تبـسن  ول  ّیناو  لبق  نم  ّصنب  هسفن  ۀیباب  الو  قحلا  کتجح  ۀیؤر  تیعّدا  ام  ّیناب  كدهـشا 

یلإ همـسجب  جرعو  کتالاسر  غّلبو  کیحو  عبتا  دق  ّهنأ  دهـشأ  و  فصویال ...  نمؤملا  ّناب  لدعلا  ۀمئأ  ثیدـح  یف  تئرق  دـق  ثیح  ریخلا ،
داز نم  و  هجاهنم ، لّدبی  ملو  هتعیرـش  خسنی  ملو  ۀمایقلا ، موی  یلإ  هلالح  ّنأ  دهـشأو  کهجوب  زاف  یتح  کتبحم  لیبس  یف  دهاجو  ءامـسلا 

هباتک ّنإ  كدنع و  نم  هدعب  نم  عطقنا  دق  هیلع  لزن  ام  لثمب  یحولا  ّنأ  و  کتعاط ، نم  نیحلا  یف  جرخیف  هتعیرـش  نم  ًائیـش  صقن  وأ  افرح 
برقت هتبیغ و  ظفحت  نأ  تادوجوملا  ّلک  هرکذـب  هرکذـیو  قلخلا  ّلـک  یقبی  هدوجو  يذـّلا  ّیحلا  کـتجح  و  بتکلا ...  ّلـک  یلع  نمیهم 

رشح ینامـسجلا و  جارعم  رکنأ  و  مهقزار ، ءایـشألا و  قلاخ  ناک  کّیبن  ّیـصو  كدبع و  ًاّیلع  ّنأب  دقتعأ  ۀیبوبرلا و  یعّدا  ّهنأب  اولاق  هماّیأ .. 
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قداّصلا رکذ  امدارا  يرخا  ۀـملک  رکذ  نإ  هلطابلا و  ماـکحالا  کـلتب  نودـقتعی  نیذـلا  نم  ءيرب  ّینإ  کناحبـس  کناحبـسف  ینإ  دـسجلا .
هیلع و کتاولـص  نسحلا  نب  دـمحم  کتجح  ناک  مویلا  ّنأ  دهـشا  ءامـسلا و  یلا  هحور  جرع  قحلا و  هلوقو  لاق  ثیح  هئاعد  یف  کـتجح 

ءاملع هتبیغ  ماـیأ  یف   179 ص : ناـیئاهب ، هل  ّنأو  ثیدـحلا . یف  درو  دـق  باـب  هل  سیل  ۀـعبرا  باوبـالا  دـعب  ّنأ  دهـشأ  و  هـعّبتا ..  نـم  یلع 
رد يدنفا  سابع  « 1 «. » نیرـساخلا نم  ناک  رفک و  دقف  مهنم  ًادـحأ  رکنأ  نم  لدـع و  مهتّدومو  ضرف  مهتعاط  ّنأ  دهـشأ  و  نیظفحتـسم .. 

راکنا رب  ینبم  فلا ، هیغالبا  رد  ار  يزاریـش  دمحم  یلع  روکذم  تافارتعا  يوحن  هب  تسا ، هدرک  شـشوک  حایـس » یـصخش  هلاقم  : » باتک
راتفگ زاغآ  : » دسیونیم روکذم  باتک  ( 3  ) هحفـص رد  دنک . اقلا  شوشغم  یهیجوت  بلطم ، هنوراو  نآ  زا  ياهلاه  رد  و  دـنک . بلق  تیباب ،
هدرپ سپ  رد  زونه  هک  متسه  يراوگرزب  صخش  زا  تاضویف  هطـساو  نم  هک  دوب  نانچ  وا  دارم  تیباب  هملک  زا  راهظا و  تیباب  ماقم  دومن و 
هروس ریسفت  رد  هک  یباتک  نیتسخن  رد  کسمتم و  شیالاو  لبح  هب  مکرحتم و  وا  هدارا  هب  ّدح  رـصح و  یب  تالامک  هدنراد  تسا و  تبیغ 

دیهمت رد  دادعتسا  هدومن و  هدوب  ضیفتسم  دیفتسم و  وا  زا  هک  بئاغ  صخـش  نآ  هب  ییاهباطخ  نآ  عضاوم  عیمج  رد  هدومن  موقرم  فسوی 
تیـضرو کل  یّلکب  تیدف  دق  هَّللا  ۀیقب  ای  تسا : ترابع  نیا  هلمج  زا  هدومن  شتبحم  لیبس  رد  ناج  يادف  يانمت  هتـسج و  شیوخ  يدابم 

راکنا هرابرد  روکذم  باتک  زا  ( 7  ) هحفص رد  و  امیدق ». ًامـصتعم  ّیلعلا  هَّللاب  یفک  کتبحم و  یف  لتقلا  الإ  تینمت  ام  کلیبس و  یف  ّبسلا 
دومن ملکت  یعون  ربنم  رس  رب  دندومن . راکنا  رب  رابجا  رارصا و  راضحا و  دجسم  رد  ار  وا  يزور  : » دسیونیم زاریش  لیکو  دجـسم  رد  تیباب 
بحاص ترضح  زا  ضیف  تطاسو  یعدم  هک  دوب  نامگ  هچمه  دیدرگ و  ناعبات  خوسر  توبث و  نارضاح و  نوکس  تنوکس و  ببـس  هک 

هک رگید  یـصخش  زا  تاضویف  تطاسو  تسا و  رگید  هنیدـم  تیباب  شدوصقم  هک  دـش  حـضاو  مولعم و  دـعب  تسا . مالـسلا  هیلع  ناـمزلا 
يدنفا سابع  هدیقع  هب  هک  يرگید  هنیدم  زا  يزاریش  دمحم  یلع  ساسا ، نیا  رب  رمضم ». شیوخ  فئاحص  باتک و  رد  شتوعن  فاصوا و 

نب ۀجح  ترـضح  زا  هن  هتـشاد  تیباب  ماقم  دشابیم  يزاریـش  دمحم  یلع  زا  دـعب  روهظ  دوعوم و  یعدـم  ءاهب ، یلعنیـسح  ازریم  نایئاهب  و 
هروس ریسفت  رد  يزاریش  دمحم  یلع  هک  تسا  سمشلا  نم  رهظا  و  تاحضاو ، لیـصفت  هک  یلاح  رد   180 ص : نایئاهب ، يرکسع ! نسحلا 

نـسحلا نب  دـمحم  ترـضح  مئاق  ماما  هب  شباطخ  فلا ، هیغـالبا  و  نیمرحلا ، نیب  هلاـسر  رثوک ، هروس  ریـسفت  هرقب ، هروس  ریـسفت  فسوی ،
دروم رد  راثالا » رارـسا  : » باتک رد  یناردـنزام  لـضاف  و  تسا . مالـسلا  هیلع  بلاـطیبأ  نب  یلع  دـنزرف  نیمهدزاـی  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
باقلا زا  هَّللا » ۀیقب  : » دسیونیم يدنفا  سابع  ملق  ظفل و  فالخ  رب  اًلماک  ًاحیرـص و  يزاریـش  دـمحم  یلع  هیلوا  راثآ  كرتشم  تیـصوصخ 

رد و  خلا .» هَّللا  ۀـیقب  نم  دـبع  انأ  یّننإ  : » هلوق تفای  رکذ  ررکم  هدـمآ  نایبلا  ۀـطقن  هیلوا  راثآ  رد  تفرگ و  رارق  ۀیرـشع  ینثا  مهدزاود  ماما 
بحاـص هَّللا  ۀـیقب  اـهجرخا  دـقلو  : » هلوق تسا  هنوزخم  هفیحـص  رد  و  خـلا » هَّللا  ۀـیقب  مکح  اوعمـسا  نأ  : » هلوـق تسا  نیمرحلا  نیب  هفیحص 

راثآ رد  باب  هفلتخم  لاوقا  رکذ  زا  سپ  یناردـنزام ،» لضاف  ، » روکذـم باتک  ( 70  ) هحفص رد  و  « 1 «. » رکذلا هباب  يا  مالـسلا  هیلع  نامزلا 
هک دوب  هیرـس  هرظتنم  هدوعوم  تیودهم  تماما و  ماقم  نامه  نایبلا  ۀـطقن  هیلوا  راثآ  رد  هَّللا  ۀـیقب  زا  دارم  : » هک دریگیم  هجیتن  ًامزج  هیلوا ،

نانچ اب  هک  يدنفا ، سابع  فالخ  رب  نایئاهب ، روهـشم  غّلبم  یناردنزام ، لضاف  يور  نیا  زا  دومنیم .» دـییأت  تقفاوم و  ار  وا  تیباب  مایا  رد 
رظن رد  يزاریش  دمحم  یلع  دیاقع  رد  یتسب  نب  نینچ  دیلک  ار  هیقت » ، » هدرک تیباب  راکنا  توعد و  ضقانت  عفر  رد  یعـس  هنوراو ، تاریبعت 

زا سپ  تسا ، يرکـسع  نسحلا  نب  دمحم  ترـضح  بناج  زا  تیباب  يوعد  دروم  رد  ًامامت  باب  هیلوا  راثآ  هکنیا  لوبق  دـییأت و  اب  هدروآ و 
ضحم ملع ، ماقم  راهظا  هب  افتکا  مایا  هیقت و  هحوبحب  رما و  راـهظا  مود  لاـس  رد  هک  هیغـالبا  نیا  رد  : » دـسیونیم فلا » هیغـالبا   » نتم رکذ 
يدـنفا سابع  هیرظن  فالخ  اهنت  هن  تیباب ، راـکنا  راـهظا و  زا  يریبعت  نینچ  « 2 «. » دندومرف رداص  اهالم  تدـناعم  تمواقم و  ندـناشن  ورف 

راک هب  رما » رد  تماقتـسا   » رب ینبم  ازریم  یلعنیـسح  ناقیا »  » باتک صوصن  فـالخ  رب  نآ و  لـحم  ریغ  رد  ار  هیقت  هب  کـسمت  هکلب  تسا ،
هدرک و هراـشا  تماقتـسا  لـیلد  هـب  يزاریـش ، دـمحم  یلع  يواـعد  تیناـقح  تاـبثا  رد  ازریم  یلعنیــسح   181 ص : ناــیئاهب ، تـسا . هدرب 
رد هکنیا  اب  هک  یهلا  رما  رب  تسا  یلزا  لامج  نآ  تماقتـسا  تسا  قرـشم  لئالد  نیب  سمـش  نوچ  هک  رگید  ناهرب  لیلد و  و  : » دـسیونیم

دوجو اب  دوب  تیعر  ناطلـس و  لیلذ و  زیزع و  ریقف و  ینغ و  فیرـش و  عیـضو و  زا  ضرا  لها  لک  فلاخم  هک  يرما  دـندوب و  بابـش  نس 
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رد و  « 1  ...« » دـندومرفن اـنتعا  دـندومنن و  فوخ  سفن  چـیه  سکچیه و  زا  دـندومن و  عامتـسا  لـک  هچناـنچ  دوـمرف  رما  نآ  رب  ماـیق  نیا ،
کسفنل يرتالا  ۀیقتلا  یف  بقار  ۀیقتلانم و  رذحاو  : » هک مینکیم  افتکا  يزاریـش ، دمحم  یلع  نایب  نیا  رکذ  هب  لامجا  هب  هیقت ،»  » صوصخ

. تسا يوعد  راکنا  سپس  و  يزاریش ، دمحم  یلع  تیباب  يوعد  تسا ، ملسم  هک  هچنآ  لاح  رهب  « 2  ...« » ضرالا کلت  یف  تنک  ولو  ًافوخ 
تیباب يوعد  جـیورت  هب  دوخ  نادـیرم  ظفح  تهج  یئاعدا و  عون  ره  تیباب و  راکنا  هب  ناناملـسم ، هعماـج  اـب  دروخرب  رد  يو  همه  نیا  اـب 

يو راـثآ  تیـصخش و  یئاـهن  لـیلحت  رد  ار  ینظ  ءوس  عون  ره  باـب  وا ، يراـتفر  ياههویـش  راـثآ و  تهج ، نیا  زا  و  « 3 . » دیزرو تردابم 
« هیردلا بکاوک  : » باتک رد  هراوآ »  » دـییأت هب  انب  تشاد  رارق  تبقارم  دروم  سراف  مکاح  رظن  ریز  هک  یلاح  رد  ياهنیمز و  نینچ  اب  دوشگ .

میدش رکذتم  هچنانچ  هک  تشاگن ، رثوک  هروس  رب  ریسفت  یباراد  ییحی  دیس  تساوخرد  هب  حایس ، یصخش  هلاقم  باتک  رد  يدنفا  سابع  و 
هب رگید  يوس  زا  هتخادرپ و  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  رمع  لوط  تبیغ و  تایح و  تماما و  تابثا  هب  يوس  کی  زا 
هب يزاریش  دمحم  یلع  هک  ياهمان  زا  لقن  هب  هراوآ  حیرـصت  هب  انب  هکنیا  ات  تسا . هدومن  اهیئاسرف  ملق  دوخ ، هصوصنم  ریغ  تیباب  تباین و 

هلودـلا دـمتعم  هب  ياهمان  هار  نیب  دـیدرگ و  ناهفـصا  مزاع  نازیرگ  ناسرت و  لاس 1262 ه ق  مود  همین  رد  : » تسا هتـشاگن  یـساقآ  ازریم 
هتفگ هـب  یلو  « 1 «. » دـنک اـیهم  یلزنم  شیارب  اـت  تساوخ   182 ص : نایئاهب ، وا  زا  تشاـگن و  ناهفـصا  مکاـح  « 4  » یجرگ ناـخ  رهچونم 
ناخ رهچونم  هلودـلا  دـمتعم  : » باب هنتف  باـتک  رد  هنطلـسلا  داـضتعا  موحرم  و  افـصلا » ۀـضور  : » باـتک رد  تیادـه  ناـخیلق  ازریم  موحرم 

ار وا  تساوخ  دشاب ...  نید  ناگرزب  زا  یکی  دـمحم  یلع  ازریم  دـیاش  هک  درک  نامگ  تشاد ، ناهفـصا  تموکح  تقو  نآ  رد  هک  یجرگ 
سراف هب  هلودلا  دمتعم  ياهراوس  یتقو  دنناسر . ناهفـصا  هب  یناهنپ  دننک و  اهر  دنب  زا  ار  وا  دنناوت  رگا  هک  داتـسرف  راوس  رفن  دـنچ  دـنیبب .

«2 «. » دندروآ ناهفصا  هب  دنتشادرب و  ار  باب  تمحز  یب  دندوب  رطاخ  هتفشآ  مدرم  تشاد و  تدش  اب ، یشوخان و  دالب  نآ  رد  هک  دندیسر 
یعدم هک  دومن ، ماغیپ  ناهفصا  هعمج  ماما  هب  تمکح  ياضتقم  هب  «: » فاکلا ۀطقن  : » باتک رد  یناشاک  یناج  ازریم  هتفگ  هب  هلودلا  دمتعم 

ماما راکرس  دنوش . امرف  فیرشت  امـش  لزنم  هب  ات  دیهاوخب  هدعو  ناشیا و  تمدخ  هب  تسرفب  مدآ  هدروآ ، فیرـشت  مالـسلا  هیلع  ماما  باب 
يدنفا سابع  هتفگ  هب  و  « 4  » دوب ناملـسمان  داژن و  ینمرا  عیدب » نرق  : » باتک رد  يدنفا  یقوش  دییأت  هب  هلودلا  دـمتعم  « 3 «. » دومن نانچ  زین 

هب هک  دش » موقرم  سلجم  نامه  رد  هصاخ  توبن  تابثا  رد  یباوج   » دمحم یلع  و  « 5  » دومن هصاخ  توبن  زا  لاؤس  يزاریش  دمحم  یلع  زا 
دنلب يادص  هب  يدـنرز : لیبن  تیاور  هب  و  « 6 . » هدیورگ مالـسا  تناید  هب  هدش  عقاو  ریثأت  تحت  نآ  شراگن  زا  سپ  يدنفا  یقوش  حیرـصت 

دومرف رما  دمتعم  : » دسیونیم يدنفا  سابع   183 ص : نایئاهب ، « 7 «. » تسا هتشادن  یبلق  نامیا  مالـسا  نید  هب  نامز  نآ  ات  هک  دومن  فارتعا 
صوصخم بتاک  تطاسو  هب  فیرحت  نودـب  ًانیع  باوج  لاؤس و  دـنیامن و  هرظانم  وا  اب  رـضحم  کـی  رد  دـنوش و  عمج  ءاـملع  عیمج  هک 

یئاهب یباب و  نافلؤم  یلو  « 1 «. » دوش يرجم  دریگ  رارق  نآ  رب  یهاشداپ  هدارا  رما و  هچنآ  دوش و  لاـسرا  نارهط  هب  اـت  دوش  تبث  شیوخ 
نیدـب ءاملع  نتفریذـپ  مدـع  : » هراوآ هتفگ  هب  و  « 2  ...«. » دـنتفریذپن هدرمـش  تعیرـش  نهو  ار  هیـضق  نیا  املع  : » هک دـناهدرک  دومناو  نینچ 
گرزب ینهو  ندـش  باجم  تروص  رد  تسین و  يرخف  یماع  یناوج  نتخاس  باجم  زا  ار  تناید  هعماـج  هبلغ  تروص  رد  هک : دوب  رطاـخ 

یـسابلک و میهاربا  یجاح  موحرم  دـنزرف  يدـهم  دـمحم  اقآ  هعمج و  ماما  هلودـلا ، دـمتعم  سلجم  رد  همه  نیا  اب  «« 3 . » داد دـهاوخ  يور 
ياـملع رثکا  تکرـش  اـب  یـسلجم و  لیکـشت  اـب  تساوخیم  هلودـلا  دـمتعم  دـندرک . تکرـش  يرون  یلع  ـالم  موحرم  دـنزرف  نسح  ازریم 

ار يزاریش  دمحم  یلع  تیعقوم  قیرط  نیا  زا  دزادنا و  هار  هب  مالعا  ياملع  يزاریش و  دمحم  یلع  نایم  ار  یئوگتفگ  ناهفـصا ، صخـشتم 
هب : » يدنفا سابع  حیرـصت  هب  هتخاس و  روهمم  ناهفـصا  ياملع  رهم  هب  ار  دمحم  یلع  لامک  لضف و  ناکما  تروص  رد  تیبثت و  يوحن  هب 

يزاریـش و دـمحم  یلع  تسد  هب  تفریم  هک  ار  ياهنتف  دـشن و  رـسیم  راک  نیا  املع  تعامج  تکرـش  مدـع  اب  یلو  دوش ». لاـسرا  نارهط 
ناهفصا ياملع  مالسا و  هب  وا  رظن  نظ  يزاریـش و  دمحم  یلع  هب  يو  صاخ  رظن  نسح  ملـسم  هک  هلودلا  دمتعم  یماظن  یـسایس و  تردق 

دیدرگن و اپرب  « 4 .« » دومنیمن وا  لاح  بیرخت  دوب ، دحتم  وا  اب  هلودلا  دمتعم   » هنطلـسلا داضتعا  موحرم  هتفگ  هب  دوب و  هدش  ناگمه  مولعم 
هدرمـش تعیرـش  نهو  ار  هیـضق  نیا  املع  : » هک دوب  دهاوخ  یحیحـص  نایب  هتبلا  مینارذـگب  رظن  زا  ار  يدـنفا  سابع  هلمج  رگا  دـید  نیا  هب 
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. مک یتیعقوم   184 ص : نایئاهب ، هب  یبایتسد  يارب  دوب  یلاجم  لقادح  روکذم ، میکح  دـهتجم و  هس  تکرـش  نیا  دوجو  اب  « 5 .« » دنتفریذپن
نسح ازریم  یسابلک و  یجاح  موحرم  نب  يدهم  دمحم  اقآ  : » دسیونیم یناشاک  یناج  ازریم  رتشیب . ياهتیعقوم  هب  یبایتسد  زاغآرس  یلو 

«1 . » دنداد یفاک  یفاش و  باوج  تمکح ...  دیحوت و  ملع  رد  دندومن  لاؤس  ياهلئسم  کی  ره  دنتشاد . روضح  يرون  یلع  الم  موحرم  نب 
یفاک یفاـش و  باوج  روکذـم ، میکح  ود  ياهخـساپ  ربارب  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  دـنکیمن  حیرـصت  يدـنفا  ساـبع  هک  یلاـح  رد 

حیضوت لوصا و  نف  زا  لئاسم  یضعب  لاؤس  هب  سلجم  : » هک تسا  نیا  دناهدروآ  حایـس  یـصخش  هلاقم  باتک  رد  ناشیا  هک  هچنآ  دناهداد .
باوـج رگا  ساـسا  نیا  رب  «« 2  ... » دـشن لـصاح  مکاـح  ۀـهج  هب  سلجم  نیا  زا  ياهجیتـن  نوچ  دـش و  یهتنم  اردـصالم  لاوـقا  حیرـشت  و 

اقآ یـسابلک و  يدـهم  دـمحم  اقآ  هرظانم  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  هراوآ  ًاقافتا  دـنامیمن . هجیتن  یب  سلجم  دوب ، یفاش  یفاـک و  تـالاؤس 
عیاقو هنطلـسلا » داضتعا   » زا لقن  هب  تسا  هدـش  حرطم  مسر  ریغ  نم  هرکاذـم  نیا  رد  هک  هچنآ  و  « 3 . » دوب مسر  ریغ  نم  يروـن  نسح  ازریم 

نآ هک ؛ تفگ  ار  باب  درک و  نخـس  زاغآ  يدـهم  دـمحم  اقآ  هبترم  لوا  هدـمآ  رد  سلجم  هب  باب  : » تسا هدوب  نینچ  يرـصان ، مایا  راـگن 
دنیامرف و طابنتسا  جارختسا و  ثیداحا  رابخا و  زا  ار  شیوخ  هیعرش  لئاسم  ای  دنـشابن ، هقرف  ود  زا  نوریب  دنرپس ، تعیرـش  قیرط  هک  مدرم 
.« مناد مارح  دنک  لمع  شیوخ  ّنظاب  سک  ره  زین  ماهدرکن و  یـسک  دیلقت  نم  هک  : » تفگ باوج  رد  باب  دنـشاب ». يدهتجم  دلقم  هن ، رگا 
زا ار  هقح  لئاسم  دوش و  رضاح  تقو  ماما  هکنآ  یب  دشاب . بئاغ  يادخ  تجح  تسا و  دودسم  ملع  باب  زورما  تفگ : يدهم  دمحم  اقآ  »
هک زا  نیقی  نیا  یتخودـنا و  اـجک  زا  ملع  نیا  يوـگب  نم  اـب  یئاـمن ؟ لـمع  یتـسار  هب  يورگ و  هب  یبـلطم  هـب  هنوـگچ  يونـشب  يو  ناـبز 
نم اب  هک  دسرن  ارت   185 ص : نایئاهب ، تسا . داؤف  رکذ و  ماقم  ارم  یناوخ . دـجبا  كدوک  ملعتم و  وت  : » تفگ باوج  رد  باب  « »؟ یتخومآ

رد هصاخ  تمکح  نونف  رد  هک  نسح  ازریم  دـش و  شوماخ  يدـهم  دـمحم  اقآ  دیـسر ، اج  نیا  هب  ناـشیا  هشقاـنم  نوچ  .« » یئاـمن هجاـحم 
رکذ و يارب  زا  شیوخ  حالطصا  رد  ام  نک . لمأت  یتفگ  هک  نخس  نیدب  : » تفگ يو  هب  هدمآرد  نخـس  هب  دوب  طلـسم  اردص  الم  تافلؤم 

وت ایآ  دنادن . هک  دشابن  چیه  دنامن و  بئاغ  يو  زا  یئیش  چیه  دشاب و  هارمه  ءایـشا  مامت  هب  دسر  اجنادب  سک  ره  هک  میاهداهن  یماقم  داؤف 
نابز تنکل  رطاخ و  شزغل  یب  دـمحم  یلع  ازریم  تسا ؟ نینچ  ءایـشا  رب  امـش  دوجو  تطاـحا  ياهتخانـش و  نینچ  ار  داؤف  رکذ و  ماـقم  زین 

هک مینادـب  ات  يوگب  تسا . ضرـالا  یط  یکی  يدـه  همئا  اـیبنا و  تازجعم  زا  تفگ : نسح  ازریم  .« » سرپب یهاوخیم  تسا ، نینچ  تفگ :
دوب هنیدم  ات  سوط  زا  هک  یتفاسم  تشاذگ . سوط  رد  تشادرب و  هنیدم  زا  مدق  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  اًلثم  ددرون . رد  هنوگچ  نیمز 
هراب رگید  تفر  سوط  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  دـیدرگ ؟ لصتم  سوط  هب  هنیدـم  ای  تفر  ورف  رهـش  ود  نیا  نایم  نیمز  ایآ  دـش ؟ اجک  هب 
رگا دنوش و  هابت  همه  نارادناج  دوش و  فسخ  دیاب  همه  سپ  دشاب ، سوط  ات  هنیدم  زا  اهرهـش  رایـسب  هچ  دوب . دناوتن  نیا  دـمآ و  رب  نیمز 

لقتنم سوط  هب  هنیدم  دوش و  وحم  دیاب  اهرهش  رایـسب  هچ  دش . دهاوخن  نکمم  زین  نیا  دندرک  لخادت  دندش و  مکارتم  مه  اب  اهنیمز  یئوگ 
ات هنیدـم  زا  هدومن و  ناریط  ماـما  یئوگ : رگا  درکن و  شبنج  دوخ  ياـج  زا  هدـشن و  نوگرگد  نیمز  زا  ياهعطق  چـیه  هکنآ  لاـح  دوـش و 

کی رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هنوگچ  هک  يوگب  نانچمه  دـیاین و  تسار  مکحم  نیهارب  اب  زین  نیا  تفر . يرـشب  مسج  اب  سوط 
یلع دنیوگن . غورد  لوسر  يادخ و  هک  اریز  مریذپن . دومن  یتروص  دوبن و  یلع  یئوگ  رگا  دـش ؟ نامهم  هناخ  لهچ  رد  نیح  کی  بش و 

تعرـس هب  رباج  ناطلـس  نامز  رد  اهنامـسآ  هک  تسا  ربخ  رد  نانچمه  و  دوب ؟ هنوگچ  دوب  وا  یتسار  هب  رگا  و  دـنکن . هدبعـش  مالـسلا  هیلع 
هیما ینب  نیطالس  هکنآ  رگید  دوب ؟ دناوت  هنوگچ  ریس  ود  نامسآ  يارب  زا  هکنآ  لوا  دراد . ریـس  ءیطب  يده  همئا  راگزور  رد  دشاب و  ریاس 
باب راد . فوشکم  زین  ار  رس  نیا  دشاب . نامز  کی  رد  ریس  تعرس  ریـس و  ءیطب  ار  نامـسآ  دیاب  سپ  دندوب . رـصاعم  همئا  اب  سابع  ینب  و 

. دـیتسه راتخم  تفگ : نسح  ازریم   186 ص : ناـیئاهب ، مسیونب . هن  رگا  میوگب و  ًاهافـش  ار  تالکـشم  نیا  یهاوـخ  رگا  تفگ : باوـج  رد 
هاگن هتشادرب و  نسح  ازریم  تشاگنب ، دنچ  يرطس  وا  دندرک . رضاح  ماش  ماگنه  نآ  رد  دش . لوغشم  نتشون  هب  تشادرب  ذغاک  ملق و  باب 

، بلطم هب  ياهدومن و  تاجاحلا  یـضاق  هاگرد  هب  تاـجانم  ياهدروآ و  يدرو  يدـمح و  ياهدرک و  ناونع  ياهبطخ  اـیوگ  تفگ : درک و 
ار ینامهم  هرکاذـم و  نینچ  ماجنا  « 1 .« » دنتفر ییاج  هب  عمج  هریاد  زا  کی  ره  هدنام  مامتان  اجنیا  رد  نخـس  ياهدرکن . انـشآ  چـیه  ار  دوخ 
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ياملع يوق  ياوتف  دیدش و  مکح  دشن . لصاح  مکاح  ۀهج  هب  سلجم  نیا  زا  ياهجیتن  : » هک میتسناد  میدناوخ و  يدنفا  سابع  نابز  زا  مه 
یلع هلیـسو  هب  تساوخیم  هک  يو  تاینو  لامعا  هلودـلادمتعم و  نوزفازور  تیاـمح  زا  ناهفـصا ، ياـملع  « 2 «. » تشگن يرجم  ار  مـالعا 
عون ره  زا  يزاریـش  دـمحم  یلع  هار  نیا  رد  و  دزادـنا . هار  هب  ناهفـصا  ياملع  دـض  یعیـش و  دـض  تامادـقا  يرـس  کی  يزاریـش  دـمحم 

، مالسا شـشوپ  ریز  هک  دندش  ياهئطوت  عفر  راتـساوخ  هتـشاگن  تقو  مظعاردص  یـساقآ  ازریم  یجاح  هب  ياهمان  تشادن ، غیرد  يراکمه 
هب طوبرم  تاعالطا  بسک  هب  هجوت  اب  یـساقآ  ازریم  یجاح  دوب . نتفرگ  جـضن  لاح  رد  تیباب  يوعد  راکنا  هبوت و  ینامز  تیباـب ، یهاـگ 

مرحم رد 11  يزاریش  دمحم  یلع  راثآ  یسررب  هدش و  رـشتنم  نانآ  بناج  زا  هک  يدیاقع  قطانم و  رگید  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  نادیرم 
يوذ يالضف  مالعا و  ياملع  تمدخ  : » تخاس ناشن  رطاخ  نینچ  نآ  رد  تشاگن و  ناهفصا  ياملع  ضارتعا  خساپ  رد  ياهمان  1262 ه ق 

ّلـضم ّلاض  نوچ  هک  دـندوب  هتـشون  هدـیمان  ماما  بیان  باب و  ار  دوخ  هک  يزاریـش  صخـش  باب  رد  هک  دوشیم  عدـصم  مارتحـإلا  ّزعلا و 
هاشنهاش تکوش  اضق  تردـق  ردـق  ترـضحیلعا  تسایـس  دروم  تسا  مزـال  تلود  نید و  تایـضتقم  بسح  رب  تسا ،  187 ص : ناـیئاهب ،

اریز هدرک  توبن  توعد  هکلب  هدرکن  تباین  يوعد  لعاج  لهاج  هناوید  نآ  دشاب . یتربع  ار  هدنیآ  ات  دوش  هادـف  نیملاعلا  حور  هانپ  مالـسا 
رـصقا هروس  کی  هلباقم  هک  دراد  تلالد  ِِهْلثِم  ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  هفیرـش : هیآ  هکنآ  اب  لباقم  رد  يأر ، تفاخـس  یناداـن و  لاـمک  يور  زا  هک 
ِنآْرُْقلا اَذَـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یَلَع  ُّنِْجلاَو  ُسنِإـْلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  هکنآ  لاـح  هدـیمان و  نآرق  هدرک و  عمج  تاـفرخزم  زا  یباـتک  تسا . لاـحم 

نیدب هتشون و  لاد ، میج ، اه ، فاک ، اًلثم  صعیهک  ياجب  هک  نادان  نآ  نآرق  هب  دسر  هچ  « 1  » ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناَک  َْولَو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَیَال 
سرچ هب  تموادم  ار  یخیش » هفیاط   » نیا رثکا  نوچ  هک  منادیم  رتهب  نم  ار  وا  لاوحا  تقیقح  یلب  هداد ، بیترت  لیطابا  تافرخزم و  طمن ،

هک يرکف  نم  هداتفا و  لطاب  تالایخ  نیا  هب  شیک  دـب  نآ  هک  تسا  شیـشح  هأشن  يور  زا  وا  ياـههدرک  اـههتفگ و  عیمج  تسا ، گـنب  و 
دـناهدیورگ و وا  هب  هک  یناـسک  اـما  دـشاب . دـّبؤم  سبح  وکاـم  هعلق  رد  هک  متـسرف  وکاـم  هب  ار  وا  هک  تسا  نـیا  ماهدرک  وا  تسایـس  يارب 

لضف مایا  یقاب  دنوش . تسایس  هیبنت و  دروم  اهنآ  ات  دیهدب  ناشن  نم  هب  هدرک  ادیپ  ار  وا  نیعبات  زا  رفن  دنچ  امش  دنرصقم ، دناهدرک  تعباتم 
نوچ داتسرف و  جراخ  هب  ناهفصا  زا  شیوخ  صاخ  ناراوس  یعمج  اب  : » ار يزاریش  دمحم  یلع  هلودلا ، دمتعم  « 2 .« » داب مادتسم  تضافا  و 

ناعبات و صاوخ  زج  داد و  يوأم  نمأم و  شیوخ  هدیشوپرس  تولخ  رد  دومرف و  ناهفصا  هب  عوجر  رما  ناهنپ  هب  دندیـسر  راوخ  هچروم  هب 
مکاـح يو  هدازردارب  ناـخ  نیگرگ  تشذـگرد و  هلودـلا  دـمتعم  هاـم ، دـنچ  زا  سپ  « 3 .« » دـندوبن علطم  باب  زا  یـسفن  دـمتعم  نادـمتعم 
يزاریش دمحم  یلع  دشن  رضاح  هدناسر  یساقآ  ازریم  عالطا  هب  ار  هلودلا  دمتعم  هلیسوب  زکرم  روتـسد  يارجا  مدع  نایرج  دش و  ناهفـصا 

رد باـب  داد و  یتلود  نیرومأـم  تسد  هب  ار  يزاریـش  دـمحم  یلع  ناـخ  نیگرگ  ور  نیا  زا   188 ص : ناـیئاهب ، دراد . هگن  ناهفـصا  رد  ار 
یناج ازریم  یجاح  ناشاک  رد  دـش . لیـسگ  نارهت  فرط  هب  ناشاک  هار  زا  یئوکاـم  تاـیب  کـیباباب  تساـیر  هب  نوسهاـش  نازابرـس  تیعم 
حبـص ادرف  درک . نامهم  هناخ  هب  بش  ار  باب  هوشر  ناموت  دـص  نداد  اـب  نوارب )! دراودا  معز  هب  « ) فاـکلا ۀـطقن   » فورعم باـتک  فلؤم 
هزاجا یجاح  روتسد  هب  هاش  دمحم  یلو  تساوخ  نارهط  هب  دورو  هزاجا  دیس  اجنآ  زا  دندمآ . نیَلُک  هبـصق  کیدزن  ات  دنداتفا  هار  هب  هرابود 
هتـسیاش روطب  تاقالم  تسا و  نارهط  زا  تکرح  حانج  رد  نویامه  بکوم  نوچ  : » تسا نیا  ًارـصتخم  هک  تشون  ياهماـن  باـب  هب  دادـن و 

رد هک  میتشاد  ررقم  دیوش و  لوغـشم  هرهاق  تلود  یئوگاعد  هب  دینک و  تحارتسا  فقوت و  اجنآ  رد  يدنچ  هتفر  وکام  هب  امـش  هن ، نکمم 
ندرب رومأم  هک  یچراپ  اچ  کیب  دمحم  تساوخ ». میهاوخ  صوصخم  ار  امـش  میدرگرب  رفـس  زا  نوچ  دـنیامن و  ریقوت  تاعارم و  لاح  ره 

نیوزق و لخاد  زا  باب  هک  تشاذـگن  تهج  نیمه  هب  مه  وا  دـناسرب . وکام  هب  اهرهـش  جراخ  زا  ار  وا  هک  تشاد  روتـسد  دوب  وکام  هب  باب 
یبرع یـسراف و  نایب  هک  تسا  طساب » ضرا   » باب دیـس  لوق  هب  ای  وکام  نیمه  رد  دـناسر و  وکام  هب  ار  باـب  هرخـالاب  دـنک . روبع  ناـجنز 

ار يو  دنتشاد ، هدوارم  وا  اب  ًاصخـش  ای  ًابتک  وا  نادیرم  نوچ  یلو  دوب . وکامرد  باب  یلوالا 1264  يدامج  ات  نابعش 1263  زا  هدش . هتشون 
رد يو  نابعـش 1266  لتق  ماگنه  ات  خیرات  نیا  زا  دندرب . هدـیمان  دـیدش » لبج   » يدـجبا يددـع  قیبطت  هب  ار  نآ  باب  هک  قیرهچ »  » هعلق هب 

«1 . » دوب بتاک  يدزی  نیسح  دیس  اقآ  دوب  وا  اب  هشیمه  هک  یسک  اهنت  و  زیربت ) رد  همکاحم  نیح  رگم  . ) دوب سوبحم  قیرهچ 
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یهّللا هرهظی  نم  هنیمز  تیمئاق  موس : لصف 

مئاق تخانش  فلا )

یکی مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  نیمهدزای  اب  تماما ، متخ  هب  هدیقع  عیشت ، لوقعم  لوقنم و  فراعم  هعیـش و  ثیدح  عماوج  رد 
« یفاکلا نم  لوصالا  : » باتک رد  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  تسا . تناید  لوصا  زا  مجنپ  لصا  تماما  هب  نامیا  تایرورـض  زا  ملـسم و  لوصا  زا 

نب دـمحم  رفعجوبا  خیـش  اضرلا ،» رابخا  نویع  یلامأ ، لاصخ ، رابخألا ، یناعم  عیارـشلا ، لـلع  نیدـلا ، لاـمکإ  : » باـتک رد  قودـص  خـیش 
جرف فئارط ، لابقا ، : » ياهباتک رد  سوواط ، نب  دیس  یلامأ ،» دجّهتملا ، حابـصم  حابـصم و  رـصتخم  ۀبیغلا ، : » ياهباتک رد  یـسوط ، نسحلا 

عمجم جاجتحا ، : » ياهباتک رد  یسربط  خیش  نیقیلا ،» فشک  رئازلا ، حابصم  بابلألا ، عیبر  موجنلا ، نم  مارحلا  لالحلا و  ۀفرعم  یف  مومهملا 
یلبرا نیدـلا  ءاهب  داشرإلا ،»  » و صاصتخا » : » باتک رد  دـیفم  خیـش  ۀـبیغلا ،» : » باتک رد  ینامعن  میهاربا  نب  دـمحم  يرولا ،» مالعا  ناـیبلا ،

«، ةرایزلا لماک  : » باتک رد  هیولوق  نبا  ۀبیغلا » : » باتک رد  یناغملـش  سورد ،» : » باتک رد  لوا  دیهـش  ۀـمغلا .» فشک  : » باتک رد  یلـصوم 
: باتک رد  دـیمحلادبع  نب  یلع  دیـس  جـیارخ » : » باتک رد  يدـنوار  نیدـلا  بطق  تاجردـلا » رئاصب  : » باـتک رد  رافـص  نسح  نب  دـمحم 
، هیماما هعیش  بهذم  هدیقع  رد  هک  دنزاسیم  راکـشآ  نشور ، حیرـص و  اهنآ  یـسررب  حرـش و  ثیداحا و  رکذ  قیرط  زا  ۀئیـضملا » راونألا  »

يرکسع نسح  ماما  شردپ  نوتاخ ،  190 ص : نایئاهب ، سجرن  شردام : مساقلاوبا و  شاهینک : مالـسلا ، هیلع  دمحم  شمان : مهدزاود : ماما 
بجر 254 ه ق)  3 هجحيذ 212 -  15  ) يداه ماما  هون  لاس 255 ه ق ) نابعش   15  ) دلوتم لوالا 260 ه ق ) عیبر   8 یناثلا 232 - عیبر   8)

يذ  11  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  دنزرف  نیمراهچ  هدعقلا 220 ه ق ) يذ  رخآ  بجر 195 -  10  ) داوجلا یقت  دمحم  ماما  دنزرف  نیموس 
رفعج ماما  دنزرف  نیمـشش  بجر 183 ه ق )  25 رفص 128 -  7  ) مظاکلا یـسوم  ماما  دـنزرف  نیمجنپ  رفص 203 ه ق ) رخآ  هدعقلا 148 -
ماما دنزرف  نیمتشه  ق ) هجحیذ 114 ه .  7 بجر 57 -  1  ) رقاب دمحم  ماما  دنزرف  نیمتفه  لاوش 148 ه ق )  25 لوالا 83 - عیبر   17  ) قداص

نیمهدزای مرحم 61 ه ق ) نابعش 104   3  ) نیـسح ماما  دنزرف  نیمهن  ق ) مرحم 95 ه .  12 نابعش 38 -  5  ) نیدباعلا نیز  نیـسح  نب  یلع 
تبیغ رد  لاس 331 ه ق  ات  هک  ناضمر 40 ه ق )  21 لیفلا - ماع  زا  دعب  لاس   30 بجر ،  13  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف 

- یتخبون حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  ناـمثع - نب  دـمحم  رفعج  وبا  يورمع  دیعـس  نب  ناـمثع  طـسوت  ماـیا  نیا  رد  هدربیم و  رـسب  يرغص 
لاس 331 ه ق زا  يو  يربک  تبیغ  هکنیا  ات  هدوب  طابترا  رد  نایعیـش  اـب  يو  صاـخ  صوصنم و  باون  يرمـس . دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 

تسا نیا  ددرگ . نیمز  رد  یهلا  لدع  يرجم  ات  هدوب  يو  روهظ  راظتنا  رد  نایعیـش  هدنز و  يربک  تبیغ  زا  سپ  نانچمه  وا  دیدرگ و  زاغآ 
«، حلاصلا فلخ  «، » رمالا بحاص  «، » نامزلا بحاص  «، » دوعوم يدهم  «، » يدهم : » مالسلا هیلع  دمحم  لآ  مئاق   » یـصخش تفرعم  تخانش و 

لوقعم فراعم  رد  مالسلا ،» هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  «، » رشعینثا ماما  «، » رظتنم ماما  «، » بئاغ ماما  «، » هَّللا ۀجح  «، » تجح »
رد ددعتم  عضاوم  رد  تسا  یعیش  هدیقع  یلصا  عجارم  تایاور و  ملسم  هک  مهدزاود ، ماما  زا  یتخانـش  نینچ  « 1 . » ریغ عیشت و ال  لوقنم  و 

نایب ار  یفارتعا  نینچ  هک  یکرادم  تسا . هتفرگ  رارق  تیئاهب  تیلزا و  نایعدم  رگید  اهدعب  يزاریـش و  دمحم  یلع  قیدصت  دـییأت و  دروم 
تفرعم ثلاث  : » دسیونیم « 1  » هیلدع هفیحص  باتک : رد  يزاریـش  دمحم  یلع  - 1 191 ص : نایئاهب ، دناسریم : راضحتـسا  هب  اًلیذ  درادیم 

رد تسا و  تماـما  تفرعم  عبار  دـیامن ...  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیاـصو  هب  رارقا  فلکم ، رب  تسا  ضرف  ماـقم  نیا  رد  تسا و  باوبا 
یلع و نب  نسحلا  دنـشاب ..  هدوـب  هقلطم  تیـالو  ماـقم  مئاـق  هک  سدـقم  سفن  هدزاود  تفرعم  تـسا  ضرف  تادوـجوم  لـک  رب  ماـقم  نـیا 

نب یلع  یلع و  نب  دمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  یلع و  نب  نیسحلا 
نیا و  نیعمجا . مهیلع  هَّللا  تاولـص  ۀـقیدصلا  ۀـمطافلا  ناـمزلا و  بحاـص  نسحلا  نب  دـمحم  مئاـقلا  ۀـجحلا  یلع و  نـب  نـسحلا  دـمحم و 

حیرصت روکذم ، باتک  هحفـص 38  رد  دـناهدوب ». هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ماـقم  مئاـق  نأـش  ره  رد  تزع  موجن  تمظع و  سومش 
لوصا هب  لمع  نآ  تئارق  زا  دعب  دبع  هک  تسا  داقتعا  بتارم  عیمج  عماج  دوشیم ، رکذ  سماخ  باب  رد  هک  یئاعد  : » هک دـنکیم  ددـجم 
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هتفگ هب  هک  ار  روکذـم  ياعد  نتم  يزاریـش  دـمحم  یلع  سماخ ، باب  رد  داقتعا ». ماقم  رد  ار  لک  اـعد  نیا  تسا  یفاـک  هدومن  دوخ  نید 
مث نسحلا  ّیلعلا  دعب  ّمث  ّیلع  هدعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ءایصوألا  دهـشأو  : » دراگنیم نینچ  تسا  داقتعا  بتارم  عیمج  عماج  ناشیا 
یلع دعب  مث  یلع  یسوم  دعب  مث  یـسوم  رفعج  دعب  مث  رفعج  دمحم  دعب  مث  دمحم  ّیلع  دعب  مث  یلع  نیـسحلادعب  مث  نیـسحلا  نسحلا  دعب 
هیلع کتاولـص  مهمئاق  نأ  دهـشأو  کتّیقبو ...  کتجح  رـصعلا  بحاص  نسحلا  دعب  مث  نسحلا  یلع  دعب  مث  یلع  دـمحم  دـعب  مث  دـمحم 
یلع يرواخ ، قارـشا  فیلأت  « 3 « » موتخم قیحر   » باـتک رد  نآ  لـقن  و  « 2 « » فسوی هروس  ریـسفت  : » باتک رد  - 2 قحلا ». یماما  کـتّجح 

دق هَّللا   » 192 ص : نایئاهب ، تسا :! هدروآ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هیحان  زا  ار  روکذم  ریسفت  هک  تسا  هدرک  اعدا  ًاحیرص  يزاریش  دمحم 
نب رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دـمحم  دـنع  نم  صـصقلا  نسحأ  ریـسفت  یف  باتکلا  کلذ  جرخی  نأ  ردـق 

لئالد : » باتک رد  - 3 ًاغیلب .» نیملاعلا  یلع  رکذلا  دنع  نم  هَّللا  ۀـجح  نوکیل  هدـبع  یلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم 
دوخ مالک  تسا  هلمج  نآ  زا  و  دنکیم : لقن  نینچ  يزاغآ  رس  اب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  زا  ار  حاتتفا  ياعد  يزاریش  دمحم  یلع  هعبس »
هرقب هروس  ریـسفت  باتک  رد  - 4 َِکِنیِِدب .» َِمئاقلاَو  َِکباتِک  یلإ  َیِعاّدـلا  هلعْجا  َمُهّللا  : » ناضمر كرابم  هام  ياهبـش  ياعد  رد  ترـضح  نآ 

هریسفت یف  ۀجحلاوبأ  نسحلا  لاق  دقلو  : » دنکیم حیرـصت  نینچ  یناردنزام  لضاف  « 1  » راثآلا رارسا  باتک  زا  لقن  هب  يزاریـش  دمحم  یلع 
بحاص نسحلا  نب  دـمحم  مئاقلا  برغملاو  : » دـسیونیم « 2  » ُبِْرغَْملاَو ُقِرْـشَْملا  ِهَّللَو  هیآ  لیذ  روکذم ، ریـسفت  رد  ًاضیاو  ۀـیالا »...  هذـهل 

یلع و و  نیـسحلا ...  نسحلا و  یلع و  ۀـیالو  یف  هَّللا  لزنا  اـمب  ناـمیالاو  : » دراـگنیم ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُـه  یَلَع  َکـَِئلْوُأ  هـیآ : لـیذ  و  رـصعلا »
یلع تسا ، هتـشون  یباراد » ییحی   » تساوـخرد هب  ار  نآ  هـک  « 3 « » رثوک هروس  ریـسفت  : » باـتک رد  - 5 رظتنملا .» بئاـغلا  دـمحم  نسحلا و 

ۀجرد نع  مهلاوقأ  نوطقاس  نیملـسملا  نم  نیرکنملا  ّنأ  و  روتـسملا ...  بلاغلا  مئاقلا  ماما  دوجو  یف  ّکشالف  : » دسیونیم يزاریـش  دمحم 
روکذم ریسفت  مود ، تمـسق  زا  علطم 14  رد  و  هتدالو ». موی  مهدنع  تبث  دقف  ۀیرـشع  ینثإلا  ۀـقرف  نم  لوصوملا  نوملـسملا  اّمأو  رابتعإلا ،

انأ يدهملا ، انأ  : » میهاربا نب  یلعل  مالـسلا  هیلع  هَّللا  ۀیقب  لاق  ام  رکذ  یف  دنکیم :  193 ص : نایئاهب ، لقن  نینچ  مئاق  ترضح  زا  ار  یثیدح 
ّهنأو مئاقلا  یبأب  یّنُک  حلاص  ٌفَلَخ  ّهنأ  فرعاو  : » هک درادیم  ناعذا  سپـس  و  ًاروجو ». ًاملظ  تألم  امک  الدع  اهألمأ  يذلا  انأ  نامّزلا ، مئاق 
یلع روکذم ، ریسفت  مود  تمسق  زا  مراهچ  علطم  رد  م ح م د »...  مالسلا : هیلع  مامإلا  لاق  امبّالإ  همسا  رکذأ  نأ  ّبحا  الو  هَّللارمأب ...  مئاقلا 

ماجنا هب  تبسن  مدرم  ضارتعا  هب  ترـضح  نآ  هک  دهدیم  رارق  دییأت  دروم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  زا  ار  یثیدح  يزاریـش  دمحم 
نب یـسیع  هَّللا  حور  یّلـصی  يّذلا  مئاقلاّالإ ، هنامز  ِۀیغاطل  ۀعیب  هقنع  یف  عقی  ّالإ و  ٌدحأ  اّنمام  ّهنأ  متملع  امأ  : » دومرف هیواعم  اب  حلـص  دادرارق 
دلو نم  عساتلا  کلذ  جرخ . اذإ  ۀعیب  هقنع  یف  ٍدـحأل  نوکیاّلئل  هصخـش ، بیغی  و  هتدالو ، یفُخی  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإف  هفلخ ، مالـسلا  هیلع  میرم 
یلع هَّللا  ّنأ  ملعیل  کلذ  ۀنـس ، نیعبرأ  نود  ّباش  ةروص  یف  هتردـقب  هرهظی  مث  هتبیغ ، یف  هرمع  هَّللا  لیطی  ءامإلا ، ةدیـس  نب  نیـسحلا  یخأ 

شراگن نیبم  هک  تسا  هدش  روارگ  ًانیع : يزاریـش  دمحم  یلع  زا  یطختـسد  «، 2 « » حاولا زا  یتمـسق  : » باتک رد  - 6 « 1 «. » ریدق ءیش  ّلک 
کلوسرو كدبع  ًادمحم  ّنأو  : » دنکیم حیرصت  يزاریـش  دمحم  یلع  هتـشون  نیا  رد  دشابیم . لاس 1264 ه ق  ياـهزور  نیرخآ  رد  نآ 

ًادمحم نسحلا و  ًایلع و  یسوم و  ًارفعج و  ًادمحم و  ًایلع و  نیسحلا و  نسحلا و  ۀمطاف و  ًایلع و  ّنأ  دهشأو  ًاریـشب ، نیملاعلا  یلا  هتلـسرأ  دق 
باتک رد  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  ار  نآ  هک  حول  ثیدـح  رکذ  رد  يراصنا ، هَّللادـبع  نبرباج  - 7 نأش .» ّلک  یف  کـئایلوا  مهیلع  هَّللا  تاولص 

یبا تیاورهب  مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  باتک : رد  قودص  خیـش  ۀـبیغلا و  باتک : رد  یـسوط  خیـش  یفاک و 
همئا هکنیا  و  ادخ ، ربمایپ  ءایصوا  حرش  نمـض   194 ص : نایئاهب ، « 3  » هرایزلا حرش  باتک : رد  یئاسحا  دمحا  خیـش  دناهدرک و  تبث  ریـصب 
رظن زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  تخانـش  ملـسم  دراوم  زا  یکی  تسا . هداد  رارق  قیدـصت  دروم  ار  نآ  تحـص  دـییأت و  دروم  دـنرفن ، هدزاود  نید 

هَّللادبع نب  رباجل  یبأ  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  : » ثیدح نتم  دشابیم . يرـشع  ینثا  هیماما  دیاقع  ربتعم  عبانم 
ضعب یف  هب  یّلخف  هتبجأ . تاقوألا  ّيأ  رباج : هل  لاقف  اهنع ؟ کلئـسأف  کبولخأ  نأ  کـیلع  ّفخی  یتمف  ۀـجاح  کـیلإ  یل  نأ  يراـصنألا :

ّهنأ یّمأ  هب  ْکتربخأ  ام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  یّمأ  دـی  یف  هتیأر  يذـلا  حّوللا  نع  ینربخأ  رباج  ای  هل : لاقف  ماّیألا 
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ةدالوب اهتئّنهف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ةایح  یف  ۀـمطاف  کّمأ  یلع  تلخد  ّینأ  هَّللاب  دهـشأ  رباج : لاـقف  بوتکم ، حّوللا  کـلذ  یف 
تنأ و یبأب  اهل : تلقف  سمشلا  نول  هبش  ضیبأ  ًاباتک  هیف  تیأر  و  دّرمز ، نم  ّهنأ  تننظف  ّرضخأ ، ًاحول  اهدی  یف  تیأرف  مالسلا  هیلع  نیسحلا 
َّیَْنبا و مسا  یلعب و  مسا  یبأ و  مسا  هیف  هلوسر ، یلإ  هَّللا  هاده  حول  اذه  تلاقف : حوللا ؟ اذه  ام  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنب  ای  یّمأ 

ًارورـس هب  تررـسف  ّیلإ ، ْهتعفدف  هیفام ، رظنأل  ّیلإ  هعفدت  نأ  اهتلئـسف  رباج : لاق  کلذب ، ینرّـشبل  یبأ  هیناطعأ  و  يدـلو ، نم  ءایـصوألا  مسا 
لهف رباج ، ای  مالـسلا : هیلع  یبأ  لاقف  يدنع ، هتخـسن  هتذخأف و  لعفا ، تلاقف : هتخـسن ؟ بتکأ  نأ  ینذأت  له  ءاسّنلا  ةدّیـس  ای  تلقف : ًامیظع ؛

، کیلع هئرقاأل  کباتک  یف  رظنأ  رباج  ای  لاقف : ّقر ، نم  ۀفیحـص  جرخأـف  رباـج ، لزنم  یلإ  یبأ  یـشمف  معن ، لاـقف : ّیلع ؟ هضرعت  نأ  کـل 
نمحرلا هَّللا  مسب  ابوتکم .» حوللا  یف  هتیأر  اذـکه  ّینأ  هَّللاب  دهـشأف  رباج : لاقف  ًافرح ، فرح  فلاخ  اـمف  یبأ  هأرقف  هتخـسن  یف  رباـج  رظنف 

ای نیملاعلا : ّبر  دنع  نم  نیمألا  حورلا  هب  لزن  هلیلد ، هباجح و  هریفـس و  هرون و  هّیبن و  دـمحمل  میکحلا  زیزعلا  هَّللا  نم  باتک  اذـه   » میحرلا
نیمولظملا و لیدم  و  نیراّبجلا ، مصاق  انأ  ّالإ  هلإ  هَّللا ال  انأ  ّینإ  یئالآ ، دحجتال  یئامعن و  رکْشاو   195 ص : نایئاهب ، یئامسأ ، مّظع  دمحم 
، دبعاف ياّیإف  نیملاعلا ، نم  ًادحأ  هبّذعأ  ًاباذع ال  هتبّذع  یلدع  ریغ  فاخ  وأ  لضف  يریغ  اجر  نمف  انأ  ّالإ  هلاال  هَّللا  انأ  ّینإ  نیدلا ، موی  ناّید 

ًاّیلع کّیـصو  تلّـضفو  ءایبنألا  یلع  کتلّـضف  ّینإو  ًاّیـصو ، هل  تلعج  ّالإ  هتدـم ، تضقناو  همایأ ، تلمکأف  ًاّیبن  ثعبأ  مل  ّینإ  لّکوتف ، ّیلعو 
نزاخ ًانیسح  تلعجو  هیبأ ، ةّدم  ءاضقنا  دعب  یملع  ندعم  ًانسح  تلعجف  نیسحلا ، نسحلا و  کیطبسو  کیلبـشب  کتمرکأو  ءایـصوألا  یلع 

یتّجحو هعم  ۀّماتلا  یتملک  تلعج  کیلإ  هتجرد  ءادهشلا  عفرأ  و  دهشتسا ، نم  لضفأ  وهف  ةداعّسلاب ، هل  تمتخو  ةداهّشلاب ، هتمرکأو  ییحو ،
رقابلا دّـمحم  دومحملا  هّدـج  هبـش  هنباو  نیـضاملا ، یئایلوأ  نیزو  نیدـباعلا  دّیـس  ّیلع  مهلّوأ  بقاعأو . بیثأ  هترتعب  هدـنع ، کـیلإ  ۀـغلابلا 

یف ّهنّرـسألو  رفعج  يوثم  ّنمرکـأل  یّنم  لوـقلا  ّقـح  ّیلع ، داّرلاـک  هیلع  ّدارلا  رفعج ، یف  نوباـترملا  کلهیـس  یتـمکحل ، ندـعملاو  یملعل ،
سأکلاب نوقـسی  یئایلوأ  ّنأو  یفخت ، یتجحو ال  عطقنیال  یـضرف  طیخ  ّنأل  سدـنح ، ءایمع  ۀـنتف  یـسوم  دـعب  ْتبحْتنا  هراـصنأو ، هعایـشأ 

یـسوم ءاضقنا  دنع  نیدحاجلا  نیرتفملل  لیو  ّیلع ، يرتفا  دقف  یباتک  نم  ۀیآلا  ّریغ  نمو  یتمعن ، دحج  دقف  ًادحاو  مهنم  دـحج  نم  یفوألا 
ۀنیدملا یف  نفدی  ربکتسم ، تیرفع  هلتقت  اهب ، عالضإلا  هنحتماو  ةّوبنلا  ءابعأ  هیلع  عضأ  نم  و  يرـصانو ، یّیلو  ّیلع  یتریخو  یبیبحو  يدبع 

یملع و ندعم  وهف  هملع ، ثراو  هدعب و  نم  هتفیلخو  هنبا  دـمحمب  ّهنّرـسأل  یّنم  لوقلا  قح  یقلخ ، ّرـش  بنج  یلإ  حـلاصلا  دـبعلا  اهانب  یتلا 
متخأو راّنلا ، اوبجوتسا  دق  مهّلک  هتیب ، لهأ  نم  نیعبس  یف  هتعّفشو  هاوثم ، ۀنجلا  تلعجّالإ  هب  دبع  نمؤیال  یقلخ ، یلع  یتجحو  يّرس  عضوم 

ص: نایئاهب ، یملعل ، نزاخلاو  یلیبس  یلإ  یعادـلا  هنم  جرخأ  ییحو  یلع  ینیمأو  یقلخ  یف  دـهاشلاو  يرـصانو  یّیلو  ّیلع  هنبال  ةداعّـسلاب 
يداهتت و  هنامز ، یف  یئایلوأ  لذتف  بّویأ ، ربصو  یسیع  لامکو  یسوم  ءاهب  هیلع  نیملاعلل ، ۀمحر  دمحم  هنباب  کلذ  لمکأو  نسحلا ،  196
وـشفیو مهئامد ، نم  ضرألا  غبـصتو  نیلجو ، نیبوعرمو  نیفئاخ  نونوکیو  نوقّرحیو  نولتقیف  ملیدـلاو  كرتلا  سؤر  يداهتت  امک  مهـسؤر 
کئلوأ لالغألاو ، راصآلا  عفدأو  لزالّزلا ، فشکأ  مهبو  سدنح ، ءایمع  ۀنتف  ّلک  عفدأ  مهب  ًاّقح ، یئایلوأ  کئلوأ  مهئاسن ، یف  ۀنّرلاو  لیولا 

ماما مردپ  هک : تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصب ، یبا  زا  «. » نودتهملا مه  کئلوأو  ۀمحرو  مّهبر  نم  تاولص  مهیلع 
زا و  منک ، تولخ  وت  اب  دشابن  نیگنـس  وت  رب  تقو  ره  تسا ، یتجاح  وت  هب  ارم  دومرف : يراصنا  هَّللادبع  نبرباج  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 

همطاف مردام  تسد  رد  هک  یحول  زا  هد  ربخ  ارم  دومرف : و  درک ، تولخ  رباج  اـب  يزور  سپ  يراد ، لـیم  تقو  ره  تفگ : رباـج  مسرپب ، وت 
هب مدـش  لخاد  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : رباج  سپ  هتـشون ، حول  نآ  رد  هک  داد ، ربخ  وت  هب  وا  هچنآ  و  يدـید ، مالـسلا  اـهیلع 
هک مدید  يزبس  حول  شتسد  رد  سپ  متفگ ، شاب  داش  مالسلا  هیلع  نیـسح  دلوت  يارب  ار  وا  سپ  دوب ، هدنز  ربمغیپ  هک  ینامز  همطاف ، هناخ 

نیا ربمغیپ ، رتخد  يا  تنابرق  هب  مردام  ردپ و  متفگ : باتفآ ، گنر  دننام  مدـید  یگنر  دیفـس  هتـشون  نآ  رد  تسا و  درمز  زا  مدرک  نامگ 
دالوا زا  هک  یئایـصوا  مدنزرف و  ود  مرهوش و  مردـپ و  مان  نآ  رد  هک  هداتـسرف ، هیدـه  شربمغیپ  هب  ادـخ  ار  حول  نیا  تفگ : تسیچ ؟ حول 

سپ منک ، هاگن  نآ  رد  هک  دهد  نم  هب  هک  متساوخ  وا  زا  سپ  دهد ، هدژم  نآ  هب  ارم  هک  مردپ  دومرف  اطع  نم  هب  سپ  دشابیم ، دنتـسه  نم 
، سیونب دومرف : مسیونب ؟ نآ  زا  ياهخـسن  هک  یهدیم  هزاـجا  اـیآ  مدرک : ضرع  سپ  مدـش ، دنـسرخ  ناوارف  تمحرم  نیا  زا  داد و  نم  هب 
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اب مردـپ  سپ  يرآ ، درک : ضرع  یهد ؟ ناشن  نم  هب  دوشیم  ایآ  رباج  يا  دومرف : مردـپ  تسا . نم  دزن  نونکا  ار و  نآ  هخـسن  متفرگ  سپ 
، درکیم هاگن  شدوخ  هخـسن  رد  مناوخب ، نم  ات  نک  هاـگن  وت  دومرف : مردـپ  دروآ . نوریب  تسوپ  زا  ياهفیحـص  رباـج  تفر . شلزنم  هب  وا 
197 ص : نایئاهب ، مدـید .» هتـشون  حول  رد  روط  نیمه  تسا  هاوگ  ادـخ  تفگ : رباج  دوبن ، دایز  مک و  فرح  کی  دـناوخیم ، رب  زا  مردـپ 

دروآ دورف  وا ، لیلد  باجح و  ریفس و  رون و  ادخ و  ربمغیپ  دمحم  يارب  میکح ، زیزع  يادخ  زا  تسا  یباتک  نیا   » میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
شـشخب نکن  راکنا  و  ار ، میاه  تمعن  وگ  ساپـس  و  ار ، میاهمان  نادـب  گرزب  دـمحم ، يا  نایملاع  راـگدرورپ  دزن  زا  نیمـالا  حور  ار  نآ 

یباذع ار  وا  دسرتب ، نم  لدع  ریغ  زا  ای  دشاب ، هتـشاد  نم  لضف  ریغ  هب  دـیما  هک  سک  ره  تسین ، یئادـخ  نم  زج  هک  میئادـخ  نم  ار ، میاه 
لاـمک زا  سپ  هکنیا  رگم  ار  يربـمغیپ  مداتـسرفن  نم  راد ، لـکوت  نم  هـب  نـک و  شتـسرپ  ارم  سپ  مشاـب ، هدرکن  ار  سک  چـیه  هـک  مـنک 

ار وت  و  اهنآ ، يایلوا  رب  ارت  یـصو  یلع  مداد و  يرترب  ناربمغیپ  همه  رب  ارت  نم  مداد و  رارق  وا  يارب  ییـصو  شتدـم ، نتـشذگ  و  راگزور ،
راد هنیزخ  ار  نیـسح  و  شردپ ، زا  دـعب  مدوخ  ملع  ندـعم  ار  نسح  مداد  رارق  سپ  نیـسح ، نسح و  تا  هداز  دـنزرف  ود  هب  متـشاد  یمارگ 
دنلب ادهـش و  همه  زا  لضفا  وا  سپ  مدیناسر ، رخآ  هب  تداعـس  اب  ار  شیگدنز  تداهـش و  هب  متـشاد  یمارگ  ار  وا  مدـینادرگ و  دوخ  یحو 

راـکوکین و هب  باـقع  باوث و  وا  ترتـع  هب  تسا . وا  دزن  وت  يوـس  هب  نم  هغلاـب  تّجح  وا ، اـب  ار  مدوـخ  هماـن  هملک  مداد  رارق  تسا . هبترم 
هدنفاکـش دمحم  ربمغیپ  شدج  هیبش  وا  دنزرف  تسا و  نم  هتـشذگ  يایلوا  تنیز  تسا و  نیدباع  دیـس  یلع  وا  ترتع  زا  لوا  مهد ، راکدـب 

تـسرد تسا . هدرک  در  ارم  درک  در  ار  وا  هکنآ  دـنتفا ، کش  هب  رفعج  هراـبرد  هک  ناـنآ  دـنوش  كـاله  متمکح ، ندـعم  و  تسا . نم  ملع 
هک ار  یسوم  وا  زا  سپ  منکیم  باختنا  شنارای ، هعیش و  رد  منک  لاحـشوخ  ار  وا  تشاد و  مهاوخ  یمارگ  ار  رفعج  هاگیاج  هک  میوگیم 

، دنشونیم یفوا  ماج  زا  نم  يایلوا  دنامیمن و  ناهنپ  متجح  دوشیمن و  هدیرب  نم  ضرف  هتـشر  اریز  تسا ، کیرات  ءایمع  هنتف  وا  نامز  رد 
ارتفا هب  ياو  هدز  ارتفا  نم  رب  ار  مباـتک  زا  هیآ  کـی  دـهد  رییغت  هک  یـسک  هدرک و  نم  تمعن  راـکنا  دـنک  راـکنا  ار  اـهنآ  زا  یکی  سک  ره 

وا رب  ار  توبن  ءابعا  هک  تسا  یسک  تسا و  نم  رصان  ّیلو و  هک  تسا ، یلع  ماهدیزگرب  بیبح و  هدنب و  یسوم  نتشذگ  زا  سپ  ناگدننز ،
، دوشیم نفد  تسا  هتخاس  ياهتسیاش  هدنب  هک  يرهش  رد  دشکیم و  یـشکندرگ  تیرفع و  ار  وا  منکیم ، شـشیامزآ  نآ  هب  مراذگیم و 

لاحـشوخ ار  وا  هک  میوگیم  تسرد  تسا ) اـجنآ  شربـق  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  تسا  نوراـه  دوصقم  ، ) نم قـلخ  نیرتدـب  دزن 
تجح تسا و  نم  رـس  هاگیاج  ملع و  ندـعم  وا  زا  سپ  شملع ، ثراو  وا و  زا  دـعب   198 ص : نایئاهب ، هفیلخ  دنزرف و  دـمحم  هب  منکیم 

مریذپیم ار  شتعافش  دنشتآ  راوازـس  هک  شناسک  زا  نت  داتفه  رد  تسوا و  هاگیاج  تشهب  دروآ  نامیا  وا  هب  هک  سکنآ  مقلخ ، رب  تسا 
هک سکنآ  مرآ ، نوریب  وا  زا  و  میح ، نیما و  مقلخ و  رد  دهاش  و  تسا ، نم  رصان  ّیلو و  یلع ، وا  دنزرف  يارب  منکیم  متخ  تداعـس  هب  و 

دمحم نایناهج : رب  تسا  تمحر  هک  دمحم  وا  دنزرف  هب  ار  نآ  منکیم  لماک  نسح و  تسا : نم  ملع  نزاخ  نم و  يوس  هب  هدـننک  توعد 
دننام ار  ناشاهرـس  دـنوشیم و  لیلذ  وا  ناـمز  رد  نم  ناتـسود  تسا . بویا  ربص  یـسیع و  لاـمک  یـسوم و  تینارون  ياراد  نسح  دـنزرف 

هلان نیگنر و  ناشنوخ  زا  نیمز  دنفئاخ ، كانسرت و  اهنآ  دننازوسیم ، ار  اهنآ  دنوشیم و  هتشک  دنتسرفیم . هیده  هب  ملید  كرت و  ياهرس 
مرادیم و رب  ار  اهـشزرل  منکیم و  عفد  ار  کیرات  هنتف  اهنآ  هطـساوب  نم  یقیقح  ناتـسود  دـنیاهنآ  دوشیم . راکـشآ  ناشنانز  رد  الیواو  و 

يزاریـش دمحم  یلع  دنناگدش .» تیادـه  اهنآ  ناشراگدرورپ و  تمحر  دورد و  تسا  اهنآ  رب  منکیم  رود  ار  نیگنـس  ياهریجنز  اهراب و 
ثیدح هلمج  نآ  زا  و  : » هک دنکیم  حیرـصت  هداد و  رارق  دـییأت  دروم  « 1 « » هعبـس لئالد  : » باتک رد  ار  روکذم  ثیدح  تحـص  تقیقح و 

یـسوم و لامک  هیلع  نیملاعلل  ۀمحر  م ح م د »  » هنباب کلذ  لمکأ  و  لاق -: نا  یلإ  تسا - روطـسم  ثیدح  بتک  رد  هک  تسا  همطاف  حول 
هتشون ینامرک  ناخ  میرک  جاح  زا  داقتنا  رد  يزاریش  دمحم  یلع  هک  ياهلاسر  رد  و  هنامز »...  یف  هئایلوا  لذب  بوّیأ و  ربص  یـسیع و  ءاهب 

هب میامنیم  هراشا  نم  و  : » دنکیم دیکأت  نینچ  هداد ، رارق  دانتسا  دروم  « 2 « » قحلا روهظ   » باتک رد  ار  نآ  زا  یتارابع  یناردنزام  لضاف  و 
همطاف حول  ثیدح  هب  فورعم  نآ  هتشاگن و  هَّللا » لوسر  ءایـصوا   » ترابع لیذ  دوخ  هرایزلا  حرـش  رد  یئاسحا  دمحا  خیـش  هک  ياهفیحص 

یـسوم و لامک  هیلع  نیملاعل  ۀـمحر  دـمحم  هنباب  کلذ  لمکأ  و  تروص ...  نیدـب  هدرک  تیاور  يراصنا  هَّللادـبع  نبرباج  ار  نآ  تسا و 
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و یحور » دمحا  خیـش   » دـننام هیباب  ناسانـشرس  رگید  يوس  زا   199 ص : نایئاهب ، هنامز .»...  یف  یئاـیلوأ  ّلذـتف  بویا  ربص  یـسیع و  ءاـهب 
روکذم ثیدـح  تلاصا  هب  « 2  » فاکلا ۀـطقن  باتک : رد  یناـشاک ! یناـج  ازریم  و  « 1  » تشهب تشه  باتک  رد  یناـمرک » ناـخ  اـقآ  ازریم  »

: هداد رارق  دـییأت  دروـم  نینچ  ار  حوـل  ثیدـح  « 3  » ناـقیا باـتک  رد  یلعنیـسح  ازریم  رگید  يوس  زا  تسا . هدـش  عماـج  لـماک و  فارتـعا 
هئایلوأ ّلذیف  بویا  ربص  یـسیع و  ءاهب  یـسوم و  لامک  هیلع  دیامرفیم : مئاق  فصو  رد  همطاف  حول  ردرباج  ثیدح  رد  یفاک  رد  هچنانچ  »

هب عجار  یفاک  ریـسفت  رد  هک  رباج  ثیدح  لولدم  : » هکنیا رب  ینبم  « 4  » عیدب نرق  باتک  رد  يدنفا  یقوش  ددـجم  دـیکأت  و  هنامز و »...  یف 
ناقیا باطتسم  باتک  رد  ار  نآ  تحـص  هَّللا  ءاهب  ترـضح  و  هنامز و ...  یف  هئایلوأ  ّلذی  دیامرفیم  روکذم و  مئاق  روهظ  تاراشا  مئالع و 

حول ثیدـح  زا  ار  ملق  « 5  » دئارف باتک : رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  هک  اجنآ  ات  دیآ ، رامـشب  نایئاهب  دیؤم  دناوتیم  دـناهدومرف » دـییأت 
هیلع هَّللا  ۀمحر  ینیلک  خیـش  هک  تسا  هیـسدق  هلوقنم  ربتعم  ثیداحا  زا  همطاف  حول  ثیدـح  دـسیونیم : ثیدـح  رکذ  زا  سپ  و  هدرب ، رتارف 

دیدج رصع  هَّللا و  ءاهب  باتک : رد  تنملـسا »  » تاحیرـصت هب  ناوتیم  لاور ، نیمه  هب  و  هتـشاد ». نیزم  ثیدح  نیا  رکذ  هب  ار  یفاک  باتک 
هک « 8  » انحوی يایؤر  زا  باب 12  حرش  رد  يدنفا  سابع  - 8 دومن . هعجارم  « 7  » نافرعلارحب باتک : هحفص 99  رد  راشفا  دمحم  ازریم  و  « 6»

200 ص : نایئاهب ، رب  شیاهاپ و  ریز  هام  دراد و  رب  رد  ار  باـتفآ  هک  ینز  دـش  رهاـظ  نامـسآ  رد  میظع  یتمـالع  تسا : هدـش  ناـیب  نآ  رد 
باتفآ و دش و  لزان  دمحم  ترضح  رب  هک  تسا  هَّللا  ۀعیرش  هک  تسا  سورع  نآ  نز  نیا  دسیونیم : تسا ، هراتس  هدزاود  زا  یجات  شرس 

سرف تلود  تمـالع  اریز  یناـمثع ؛ تلود  سرف و  تلود  تسا : تعیرـش  نآ  لـظ  رد  هک  تسا  تلود  ود  دراد  مدـق  ریز  رب و  رد  هک  هاـم 
تسا و هَّللا  ۀعیرـش  لظ  رد  هک  تسا  تلود  ود  زا  زمر  هام  باتفآ و  نیا  تسا  هام  هک  تسا  لاله  یناـمثع  تلود  تمـالع  تسا و  باـتفآ 

هیدمحم تعیرـش  جورم  هک  تسا  همئا  هدزاود  زا  ترابع  هراتـس  هدزاود  نیا  تسا و  هراتـس  هدزاود  زا  یجات  شرـس  رب  هک  دیامرفیم  دعب 
رب دایرف  ندیئاز  باذع  هز و  درد  زا  هدوب  نتـسبآ  و  دیامرفیم : دعب  دندیـشخردیم  تیاده  قفا  رد  هراتـس  دننام  هک  تلم  نایبرم  دـندوب و 

. ددرگ لصاح  تعیرش  نیا  زا  لماک  يدلو  ات  دشک  همیظع  تاقـشم  تامحز و  دتفا و  همیظع  تالکـشم  رد  تعیرـش  نیا  ینعی  دروآیم .
ترضح دلو  نیا  زا  دوصقم  دبای و  شرورپ  تسا  ردام  دننام  هک  تعیرش  نیا  شوغآ  رد  تسا  لماک  يدلو  هک  دوعوم  دعب  روهظ و  ینعی 

تسا و ردام  هک  هَّللا  ۀعیرـش  هجیتن  لفط و  هک  هسدـقم  تقیقح  ینعی  دوب  هیدـمحم  تعیرـش  هداز  هقیقحلا  یف  هک  تسا  یلوا  هطقن  یلعا و 
تلود ود  هام : باـتفآ و  زا  روظنم  - 2 تسا . هسدقم  تعیرش  نتـسبآ : نز  زا  روظنم  - 1 ساسا : نیا  رب  « 1  .... » تسا تعیرـش  نآ  دوعوم 

. تسا يزاریـش  دمحم  یلع  نز : نآ  زا  دـیئاز  دـنزرف  زا  روظنم  - 4 هعیـش . ماما  هدزاود  هراتـس : هزاود  زا  روظنم  - 3 تسا . یناـمثع  ناریا و 
نییراوح دننام  هک  دنماما  هدزاود  لیلکا  هدزاود  : » هکنیا رب  ینبم  « 2 « » بیتاکم  » باتک رد  يدنفا  سابع  حیرصت  هب  هجوت  اب  و  تهج ، نیدب 

ءزج هن  يزاریـش ، دـمحم  یلع  يدـنفا ، سابع  هاـگ  رظن  زا  هک  دوشیم  ملـسم  تسا ». دوبعم  لاـمج  دولوم  دـلو  دـندومن و  هَّللا  نید  دـییأت 
شور فالخ  رب  هک  دشابیم   201 ص : نایئاهب ، هَّللا ) ۀعیرش   ) نتسبآ نز  نآ  دوعوم  دلو  هکلب  تسا ، مهدزاود  ماما  هن  هدوب و  ماما  هدزاود 

! دومن هئارا  مالسا  خسن  نمض  ار  يدیدج  تناید  تعیرش و  و  دیزرون ، تردابم  مالسا  جیورت  هب  هناگهزاود  همئا 

مئاق تبیغ  ب )

هصاخ تباین  باب  دادسنا  و  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسحلا  نب  دمحم  ماما  بیان  نیمراهچ  يرمـس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  گرم  زا  سپ 
. دیدرگ زاغآ  مالـسلا ، هیلع  رـشع  ینثا  ماما  يدـهم  ياربک  تبیغ  يرمق ، يرجه  لاس 331  رد  هکراـبم ، عیقوت  نیرخآ  حیرـص  صن  هب  اـنب 
، یشریذپ نینچ  تسا . عیشت  بهذم  رد  تیرـشب  مالـسا و  یجنم  روهظ  راظتنا  ساسا  یناهج ، تیفیک  نامه  اب  ماما  ياربک  تبیغ  هب  داقتعا 
و تبیغ ، تمکح  ینعی : مهم  هلئسم  ود  هجوتم  مالسلا ، هیلع  مئاق  تبیغ  ورملق  رد  ار  هعیش  دیاقع  لوصا  تیاور و  یلصا  عبانم  نیرتیساسا 

ثحب رد  روکذم  عبانم  هب  تسا  مزال  نآ ، یلیصفت  تخانـش  هب  یبایتسد  تهج  هک  تسا . هدومن  تبیغ ، لوط  رد  ماما  رمع  لوط  یگنوگچ 
رد تیئاهب  راثآ  عضوم  اب  یئانـشآ  یـسررب و  دـشابیم ، فلؤم  رظن  دروم  يداو ، نیا  رد  هچنآ  ددرگ . هعجارم  مالـسلا  هیلع  مئاـق  تخاـنش 
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تبیغ رد  هعبرا  باون  مالسلا ، هیلع  مئاق  تبیغ  هلئسم : لابق  رد  نایئاهب  بتک  دشابیم . هعیش  رتاوتم  تایاور  هعیش و  ملسم  ياهشریذپ  لابق 
تـسا مزال  هک  تسا ، رادروخرب  نشور  صخـشم و  یعـضوم  زا  تبیغ  مایا  رد  ّیح  ماـما  ق ، لاـس 331 ه . زا  يربک  تبیغ  ققحت  يرغص ،
دمحم یلع  مینک : هراشا  تسا ، ناشدیاقع  نیبم  هک  یئاهب  یباب و  يامعز  ملـسم  تاحیرـصت  زا  یتمـسق  هب  یفرـصت  لخد و  چـیه  یب  اًلیذ 

رما دوـخ  تجح  يارب  زا  تبیغ  هدیـسر ، غوـلب  هنـس  لوا  هب  نید  لـها  هکنآ  زا  دـعب  و  : » دراـگنیم « 1  » هیلدـع هفیحـص  باتک : رد  يزاریش 
هَّللا ۀیقب  هدارا  هب  زورما  و  : » دنکیم حیرـصت  روکذـم  باتک  هحفـص 28  رد  و  هدومرف »...  دوخ  تجح  عاـبتا  هب  متح  ار ، قیـالخ  هدومرف و 

زا یناردنزام  لضاف  « 1  » راثآلا رارـسا  باتک  رد   202 ص : نایئاهب ، ءیـشلا »...  مسا  هیلع  عقو  امکح  دوجو  تسا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما 
ملعیال قلخ و  هتعلط  نیبام  رـضح  دـق  و  هَّللا ، نذاب  ناتبیغ  ناک  هل  ّنإ  فرعاـف  : » میناوخیم نینچ  يزاریـش  دـمحم  یلع  رثوک  هروس  ریـسفت 

مایأ ةّدعو  ۀعبرأو  ۀنس  نیعبس  یف  تضق  اهتّدم  ّنإ  نوبّرقم و  باّون  نودمتعم و  ءالکو  هل  يرغـصلا  ۀبیغلا  یف  ّنإ  هَّللا و  ءاش  نم  ّالإ  مهتّدع 
خیشلا هب  دمتعملا  خیشلا  و  نامثع ، نب  دمحم  رفعج  یبا  هنبا  و  يرمعلا ، دیعس  نب  نامثع  هادف - یحور  هباّون - مایأ  کلت  یف  ّنإ  و  ةدودعم ،
ًاققحم هک  نادب  سپ  یهنلا .» عقاوم  رمألا و  لاحم  يرغصلا  هتبیغ  یف  اوناک  مّهنإ  يرمسلا و  دمحم  نب  یلع  مث  حور ، نب  نیسحلا  مساقلاوبأ 

زج ار  ناـنآ  دادـعت  دـنتفای و  راـب  شروضح  هب  مدرم  یهورگ  اـهتبیغ  نیا  رد  دوب و  تبیغ  ود  ادـخ  نذا  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم   ) وا يارب 
يرغص تبیغ  تدم  دندوب و  برقم  یباون  دامتعا و  دروم  یئالکو  وا  يارب  يرغص  تبیغ  مایا  رد  انامه  دنادیمن و  دهاوخ  ادخ  هک  یـسک 

يرمع و دیعـس  نب  نامثع  داب  شیادـف  محور  هک  ماما  باون  مایا ، نیا  رد  هک  یتسرد  هب  دیـشک و  لوط  زور  دـنچ  لاـس و  راـهچ  داـتفه و 
صاخشا نیا  انامه  دندوب و  يرمس  دمحم  نب  یلع  حور و  نب  نیـسح  مساقلاوبا  دامتعا ؛ دروم  خیـش  نامثع و  نب  دمحم  رفعجوبا  شرـسپ 

باوبألا دعب  ّنأ  دهشأو  : » دنکیم خیرصت  يزاریش  دمحم  یلع  فلا » هیغالبا  رد  دنتشاد ). ار  هعیش  یهن  رما و  ماقم  ماما ، يارغص  تبیغ  رد 
رکنأ نم  و  لدع ، مهتدّوم  ضرف و  مهتعاط  ّنأ  دهشأو  نیظفحتسم ، ءاملع  هتبیغ  مایأ  یف  هل  ّنإو  ثیدحلا  یف  درو  دق  باب  هل  سیل  ۀعبرألا 

تـسین يرگید  باب  بیان و  نامز  ماما  يارب  هناگراهچ  باوبا  زا  دعب  هک  مهدیم  تداهـش  و  نیرـساخلا .» نم  ناکو  رفک  دقف  مهنم  ًادـحأ 
هک مهدیم  تداهـش  دننید ...   203 ص : نایئاهب ، نابهگن  هک  دنتـسه  یئاملع  وا  تبیغ  مایا  رد  انامه  و  تسا ...  دراو  ثیدـح  رد  هکناـنچ 

هدش رفاک  سپ  دوش  رکنم  ار  ناشیا  زا  یکی  سک  ره  دشابیم و  لادتعا  هنایم و  هقیرط  اهنآ  یتسود  تسا و  بجاو  ناشیا  يوریپ  تعاط و 
هرکذی و  قلخلا ، ّلک  یقبی  هدوجو  يّذلا  ّیحلا  کتّجحو  : » دسیونیم هیغالبا »  » نیمه زا  رگید  ياج  رد  و  دوب . دـهاوخ  راکنایز  مدرم  زا  و 

نم یلع  هیلع و  کتاولـص  نسحلا  نب  دـمحم  کتّجح  ناـک  مویلا  ّنأ  دهـشأ  و  هماـّیأ ، بّرقت  هتبیغ و  ظـفحت  نا  تادوجوملا  ّلـک  هرکذـب 
رادهگن و الب  زا  رود  شتبیغ  رد  دنرکذتم  همه  شدای  هب  دنرارقرب و  ناگدیرفآ  همه  شدوجو  هب  هک  ار  تدوخ  هدنز  تجح  ایادخ  هعبتا .»

شناوریپ وا و  رب  وت  دورد  هک  تسا  نسحلا  نب  دمحم  ترـضح  وت  تجح  هزورما  هک  مهدیم  تداهـش  و  امرف ...  کیدزن  ار  شروهظ  مایا 
هَّللا مالـس  هَّللا  لآ  ّنإ  : » دـسیونیم ْمُکَنُوموُسَی ....  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ْمُکاَْنیََّجن  ْذِإَو  هیآ  لیذ  يزاریـش  دـمحم  یلع  هرقب  هروس  ریـسفت  رد  داـب .

يرجی تناک و ال  مه  داسجا  ّنأل  نوتومی  دـحأ ال  مهلتقی  الول  نانجلا ، لهأ  ةدـئفأ  نم  مهمـسج  يوقأ  ةرهاـظلا  مهمـسج  ۀـبتر  یف  مهیلع 
زا ناشندب  ینامـسج ، يرهاظ  هبتر  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  انامه  « 1 «. » ًاّیح مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  دمحم  ۀـجحلا  نوکیامک  مهل  رّیغتلا 

تسا و لادتعا  لاح  رد  نانآ  ندـب  یتسار  هب  هک  اریز  دـندرمیمن  تشکیمن  ار  نانآ  یـسک  رگا  هچنانچ  تسا  رتدـنمورین  نایتشهب  ياهلد 
: هدمآ نینچ  رـصعلا  ریـسفت و  رد  تسا . هدنز  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  دمحم  تجح  ترـضح  هک  هنوگنامه  درادـن  هار  نآ  رد  ینوگرگد 

ۀجحلا نا  اذل  و  لادتعإلا ...  ۀیاغب  الدتعم  ناک  ّهنأل  ایندلا  هذه  یف  هدسج  ریغتی  مل  دحا  هیلع  ملظی  الول  هادـف  یحور  هنا   » 204 ص : نایئاهب ،
وا انامه  « 1 « » روهدلا میدق  یف  هریغتی  مل  دـحا  هملظی  الول  هادـف  یحور  هنا  ةدودـعملا و  تانؤشلا  نم  هیلع  یـضق  ام  ًاّیح  ناک  مالـسلا  هیلع 

لادتعا تیاهن  رد  وا  هک  اریز  دش ؛ دهاوخن  نوگرگد  يویند  تایح  نیا  رد  شندب  دنکن  متس  وا  رب  یـسک  رگا  داب  شیادف  محور  يدهم ) )
داب شیادف  محور  هک  وا  انامه  دتفین و  رثؤم  وا  رب  يویند  ياهراک  دشابیم و  هدنز  مالسلا  هیلع  تجح  ترـضح  نیاربانب  و  دربیم ...  رـسب 

هیهلا هسّدقم  رهاظم  : » دسیونیم يدنفا  سابع  رگید  يوس  زا  دریذپن . ینوگرگد  زارد ، ناراگزور  تشذگ  هب  دنکن  متـس  وا  رب  یـسک  رگا 
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زا هداعلا  قراـخ  یتوق  هب  اریز  تسا  زیاـج  نکمم و  ناـنآ  يارب  زا  ینکمم  ریغ  یلکـشم و  رما  ره  هبیجع ، راـثآ  رهظم  دـنتازجعم و  ردـصم 
: دراگنیم بیتاکم  باـتک : رد  نینچمه  « 2 «. » دـنیامن تعیبط  ملاع  رد  ریثأت  تعیبط  ءاروام  یتردـق  هب  دـبای و  رودـص  هداعلا  قراخ  ناشیا 

لامک تیاغ  رد  یئاوق  توق و  تیاهن  رد  ياهینب  و  اهتنم ، یب  یتمالس  تحص و  دناهتشاد و  لادتعا  تیاهن  رد  یجازم  هیهلا  هسدقم  رهاظم  »
سپ : » دسیونیم حون  زارد  رمع  زا  يدنه  نیدـلارون  خـساپ  رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  « 3 «. » دـیدش هداعلا  قوف  ياهنطاب  هرهاـظ و  ساوح  و 

ترورض هب  دنادب  ینامسآ  باتک  ار  میرک  نآرق  دشاب و  دقعتم  مالـسا  مظعم  یبن  تلاسر  تیناقح  یتسرد و  هب  هک  سک  ره  تسا  نشور 
، دشاب دیعب  ای  کیدزن  مدرم  مهف  هب  نیماضم  نآ  هچ  ددرگ ، دنمهدیقع  اهنآ  یتسرد  هب  هدمآ و  گرزب  باتک  نیا  رد  هچنآ  مامت  هب  یتسیاب 

یقطنم نیهارب  یلقع و  نیزاوم  هب  یئانـشآ  نیرتمک  هک  یـسک  دـهدن . یهاوگ  نآ  عانتما  رب  حیحـص  ناهرب  میلـس و  لـقع  هکنآ  طرـش  هب 
زارد رمع  ناکما  مدع  رب  یعطق  لیلد  نیرتمک  اریز  یلقع ؛ عانتما  هن  تسا  يداع  داعبتـسا  رمع ، لوط  راکنا  تلع  هک  دـنادیم  دـشاب  هتـشاد 

؛ دیوگیمن نخس  فیرش  نآرق  مکح  فالخ  رب  داعبتـسا  درجم  هب  دنمدرخ  لقاع  و  تسین ....  دوشیم  هدید  راصعا  نیا  رد  هچنآ  زا  رتشیب 
همه نیا  اـب  « 1 (.« » یبرع نتم  زا  هـمجرت  . ) تـسین  205 ص : ناـیئاهب ، رادرب  یخوـش  زگره  عطاـق و  يدـج و  تسا  یباـتک  نآرق  هـک  اریز 

ضقانتو نیابت  عفر  تهج  ازریمیلعنیسح » ( » جع  ) دمحملآمئاق تبیغ  رب  ینبم  هعیش ، قثوم  تایاور  تحارص  رگید  يوس  زا  تاحیرصت و 
المرب هکلب  تسین  ضقانت  عفار  اهنت  هن  فلؤمهدیقع  هبهک  هدیسر  شرظنهب  یلح  هار  دوجوم ، دانساو  تافارتعاو  تیمئاق  يوعد  نایمدوجوم 

وأ لاس  رازه  : » دسیونیم « 2  » تارادتقا باتک  رد  ازریم  یلعنیسح  تسا . هدوب  دوجوم  دیدج ، يوعد  سپ  رد  هک  تسا  یئاهگنرین  هدننک 
دندومن و نیعم  لحم  هموهوم  نئادم  رد  هموهوم  لافطا  لایع و  عم  هدوبن ، دوجوم  اًلصا  هک  ار  یموهوم  سفن  رشع ، ینثا  قرف  عیمج  دیزأ ،

هموـحرم هیجاـن  هقرف  زا  ار  دوـخ  هک  هعیـش  بزح  : » هک دـنکیم  يرگید  حیرـصت  روکذـم  باـتک  ( 269  ) هحفـص رد  و  دـندوب » وا  دـجاس 
زا تسا و  رفاک  دوشیم  دلوتم  دوعوم  هکنیا  هب  دوش  لئاق  یـسفن  ره  هک  دندومن  لقن  یتایاور  دنتـسنادیم  ملاع  لها  لضفا  دندرمـشیم و 
زا سراف ، زا  هادف  هاوسام  حور  یلوا  هطقن  هکنآ  ات  دندومن ، دیهش  مرج  ریصقت و  ریغ  نم  ار  یعمج  هک  دش  ببس  تایاور  نیا  جراخ . نید 
رد يدنفا  سابع  رگید  يوس  زا  ماهوألاو »...  نونظلا  اوعّبتا  نیذلا  رـسخ  اذا  دندومن  یمئاق  يوعد  دـندش و  دـلوتم  موصعم  صخـش  بلص 

دوجو مسج  ملاع  رد  لصا ، زا  روصت  نیا  دیدوب  هدومن  راسفتسا  رـشع  یناث  ماما  صوصخ  رد  : » دسیونیم يزاریـش  لضاف  هب  باطخ  یحول 
نامز نآ  رد  نایعیـش  رباکا  زا  یـضعب  هکلب  تشادن ، یققحت  دسج  ملاع  رد  اما  دوب ، بیغ  نیح  رد  رـشع  یناث  ماما  ترـضح  هکلب  هتـشادن 

رد هک  دوش  روصت  هک  دنیامن  رکذنینچ  ار  بیغ  نیح  رد  دوجومصخـش  نآ  هک  دنتـشاد  تحلـصم  نینچ  سان  يافعـض  تظفاحم  ضحم 
ماما صوصخ  رد  ار  هعیـش  هدیقع  ساسا  هرابکی  ازریم  یلعنیـسح  يدـنفا و  سابع  ساسا  نیا  رب   206 ص : نایئاهب ، « 3 .« » تسا مسج  نیح 

عفترم یتاراهظا  اب  ار  يزاریش  دمحم  یلع  يوعد  هعیش و  مهم  تایاور  نایم  دوجوم  تاضقانت  ناشمعز  هب  ات  هداد  هولج  موهوم  رـشع  یناث 
باب رد  ناشدوخ  طوبضم  تاراهظا  رگید  يزاریـش و  دمحم  یلع  تاحیرـصت  تاراهظا و  نیا  نیب  راکـشآ  يداضت  نیبم  دوخ  هک  دنزاس 

تسین مولعم  تیئاهب ، تیباب و  يرکف  عبانم  رظن  زا  یتح  ساسا  یب  ياهویـش  نینچ  ذاختا  اب  دشابیم . مالـسلا ...  هیلع  مئاق  تبیغ  تخانش و 
تیمئاق يوعد  تیباب و  عّیـشت  رد  تیمئاق  هلئـسم  حرط  زا  دنهاوخیم  هنوگچ  تیئاهب  ناغلبم  رگید  يدـنفا و  سابع  و  ازریم ، یلعنیـسح  هک 

ملـسم هک  يرغـص  تبیغ  رد  هعبرا  باون  تلاصا  دـید ، تسیاـب  ینانخـس  نینچ  اـب  لاـح  ره  هب  « 1 « ؟ دـننک تابثا  ار  يزاریـش  دـمحم  یلع 
باتک رد  يرواخ  قارـشا  تسا .. ؟ هتفرگ  رارق  یئاسانـش  دروم  هنوگچ  ازریم  یلعنیـسح  هاـگرظن  زا  تسا ، هدوب  هعیـش  خـیراوت  تاـیاور و 

نینچ هـعبرا  باوـن  هراـبرد  ار  ازریم  یلعنیـسح  هـیرظن  نآ  نمـض  هـک  هدرک  لـقن  ار  یئاـه  هتــشون  ازریم  یلعنیــسح  زا  « 2  » موتخم قـیحر 
دـشیمن رهاظ  بذـک  علاطم  نآ  زا  هبذـک  ياهفرح  نآ  رگا  دنتـشگ . یهارمگ  تلع  ببـس و  هعبرا ، باوبا  ینعی  ناشباوبا ، : » میناوخیم

هک یلاح  رد  دندوب  یهارمگ  دجوم  بذک و  علاطم  ًاساسا  زین  هعبرا  باوبا  ساسا  نیا  رب  تشگیمن .» دیهش  هادف  هاوسام  حور  دوجو  هطقن 
هحفـص 288 رد  هک  اجنآ  ات  هداد  رارق  مارتحا  لیلجت و  دروم  ار  هعبرا  باون  يالاو  ماـقم  « 3  » یسراف نایب  باتک : رد  يزاریـش  دمحم  یلع 

نآ زا  دـعب  هک  يرغـص  تبیغ  رد  تسا ، هعبرا  باوبا  تیب و  لـها  لوق  هب  تسه ، لـماع  ینمؤم  رگا  زورما  هچناـنچ  : » هک دـنکیم  حیرـصت 
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دمحم یلع  زا  هیلدـع  هفیحـص  باـتک  رد  و  قح .» هب  دـهد  یلیدـبت  يرییغت و  تسناوتن  یـسک  هدیـسر  ناـشیا  زا   207 ص : ناـیئاهب ، هچنآ 
تمصع تیب  لها  تیالو  هب  رارقا  لمع و  ماقم  ياهتنم  رد  لوسر  ترضح  نید  هب  دشاب  هدرک  لمع  یسک  رگا  : » میناوخیم نینچ  يزاریش 

هدوب يرغـص  تبیغ  ماـیا  يـالکو  زا  یکی  هک  هیلع - هَّللا  ۀـمحر  حور - نب  نیـسح  مکح  زا  ضارعا  نکلو  دـشاب  هدروآ  مهیلع  هَّللا  مـالس 
ندیشک اب  هنوگچ  دنک  هجوت  هکنآ  یب  ازریم و  یلعنیسح  همه  نیا  اب  « 1 .« » تسا ًاروثنم  ءابه  اًلک  وا  ياهلمع  هک  تسین  یکش  دشاب ، هدومن 
هدـمآرب يو  تیمئاق  يوعد  يزاریـش و  دـمحم  یلع  راثآ  یهلا  شزرا  تابثا  ددـص  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  بوتکم  راثآ  رب  نالطب  طخ 

تبیغ ناـمز  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دـمحم  ترـضح  يوـمعو  مالـسلا  هیلع  يرکـسعنسحماما  ردارب  رفعج  تـسا .
هب ات  هداد  رارق  دییأت  دروم  دـیدرگ  روهـشم  باّذـک  هب  يور  نیا  زا  هدرک و  تماما  يوعد  بذـک  هب  هعیـش ، ملـسم  عبانم  هدـیقع  هب  يرغص 

فالخ رب  « 2  » ینامـسآ هدئام  : » باتک رد  جردنم  یحول  رد  ناشیا  دهد ! هولج  موهوم  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تیدوجوم  ناشمعز 
يروکذ دالوا  يرکـسع  ترـضح  يارب  زا  ایآ  دـندومن  لاؤس  رفعج  ترـضح  زا  : » دـسیونیم عیـشت  تاـیاور  خـیرات و  ملـسم  عباـنم  عیمج 

«. دـنتفگ شباذـک  دـندومن و  نعل  درط و  ار  وا  ضرغ  ناـبحاص  دـش . توف  دوب و  یلفط  دـندومرف : دوـمن و  اـبا  موـلظم  نآ  تسادوـجوم ؟
هیلع مئاق  ترضح  عیقوت  تفلاخم و  رفعج  اب  « 3  » رثوک هروس  ریسفت  باتک : متفه  تمسق  زا  مود  علطم  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  هکیلاحرد 

تایعافد هجوتم  هکنآ  یب  يدـنفا  سابع  رگید  يوس  زا  دـهدیم . رارق  دـییأت  دروم  رکذ و  تسا  هدومرف  رداص  رفعج  در  رد  هک  ار  مالـسلا 
حاولا زا  یتمسق  : » باتک هحفـص 15  رد  هک  تسا  يازریـش  دّمحم  یلع  طخ  هب  یحول   208 ص : نایئاهب ، باذک  رفعج  دروم  رد  شردـپ 

وا یگناگیب  یهاوگ  ادخ و  اب  تاجانم  نمض  يزاریش  دّمحم  یلع  حول ، نیا  رد  تسا . جردنم  بتاک » نیسحدّیس  اقآ  یلوا و  ياهطقن  طخ 
نآ لالح  ياهداتـسرف و  هک  دـنیاهنآ  نالوسر  ياهدومن و  لزان  هک  تسا  نآ  باتک  يداد و  رارق  تعیرـش  وت  هک  تسا  نآ  نید  دـیوگیم 
رد و  دوشن . مکح  وت  رب  ینکیم و  مکح  وت  ياهدومرف و  یهن  هک  تسا  نآ  یهن  ياهدومن و  رما  هکنآ  مکح  ياهتخاـس و  لـالح  هک  تسا 
ایلع لاثما  ینـسح و  ءامـسا  مارحلا و  تیب  رهاظم  رکذ  اهنآ و  رب  تاولـص  هّمئا و  تیالو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تلاسر  رکذ  نایاپ 

دّمحم یلع  هک  تسا  يراکشآ  نشور و  نیبم  تسا . هدش  هتـشاگن  ق . لاس 1264 ه . ياهزور  نیرخآ  رد  هک  روکذـم  حول  تسا ». هدومن 
نآ هب  هتـشاد و  نامیا  روکذم  لاس  رد  تسا ، يرکـسع  نسحلا  نبدّمحم  ترـضح  اهنآ  نیرخآ  هک  هناگهدزاود  هّمئا  مالـسا و  هب  يزاریش 
هک تسا  هتشاگن  یبلاطم  « 1  » رودصلا ردص  خیرات  باتک : زا  لقن  هب  دـشاب ،  209 ص : نایئاهب ، باتک  ص 206  تسا . هدرکیم  فارتـعا 

نسح ماما  زا  دعب  نایعیش  : » دنسیونیم روکذم  ذخأم  رد  ناشیا  دنکیم . تیافک  ار  دقن  ثحب و  نآ ، هب  ءافتکا  ازریم  یلعنیسح  نایب  در  رد 
تسا نیا  رگید  هتکن  دندرک »...  تماما  هب  کیربت  تینهت و  ار  وا  دندومن و  ثبشت  نادان  رفعج  تماما  هب  یمسق  دندش : مسق  هس  يرکـسع 

یناردنزام لضاف  راثالا  رارسا  باتک  رد  رگید  یحیرـصت  رد  و  « 2  » ینامسآ هدئام  باتک : متفه  ءزج  رد  هچنانچ  ازریم  یلعنیـسح  رگا  هک 
ار يزاریـش  دمحم  یلع  هداهنن و  ندرگ  ماما  نیمهدزاود  ناونع  هب  ار  يو  تماما  يوعد  ارچ  دناهتفریذپ ؛ ار  رفعج  تیمولظم  قدـص و  « 3»

!؟ دنادیم مالسا  مئاق  مهدزاود و  ماما 

تیمئاق يوعد  پ )

دوب قیرهچ  هعلق  هب  وکام  نادـنز  زا  تیباب  یعدـم  نداد  تکرح  اب  نامزمه  « 4  » فاکلا ۀطقن  باتک : رد  یناشاک  یناج  ازریم  هدـیقع  هب  انب 
تسا هدوب  فداصم  ًادودح  یئاعدا  نینچ  میوقت  تشاد ! راهظا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  تیمئاق  يوعد  يزاریـش  دمحم  یلع  هک 
ینعی ق . نابعـش 1266 ه . ات  هک  مالـسلا  هیلع  دـمحم  لآ  مئاق  تیباب  يوعد  زاغآ  زا  سپ  لاس  راـهچ  ینعی  ق ، لاس 1264 ه . رفـص  هام  اب 

هب نأش  جـنپ  باتک  رد  زین  دوخ  هچنانچ  دـیماجنا . لوط  هب  تسا  هدوب  يزاریـش  دـمحم  یلع  رمع  رخآ  ياـهلاس  هک  مین  لاـس و  ود  دودـح 
تآرم فرح  لکل  دجوت  نأ  یغبنی  نینس و  عبرأ  یف  باوبألا  یف  یسفن  ترهظا  دق  انأ  یننإو  : » تسا هدرک  اعدا  نینچ  دوخ  يواعد  میوقت 

نم اهّنـسبلی  نا  دبال  ۀـیدوعوملا  ۀـیدوصقملا  مساب  یـسفن  ترهظا  صیمقلا و  کلذ  تصلخا  ام  دـعب  ّینأل  تافورحلا  کلت  رهظم  ننوکتل 
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باتک هحفص 14  رد  شدوخ  حیرصت  هب  انب  يزاریـش  دمحم  یلع  هکنیاهب  هجوت  ابو   210 ص : نایئاهب ، هبحاص .» ءاج  فیک  رظناف  اهلکیه 
رد یناشاک  یناـج  ازریم  لوق  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  « 1 . » تسا هتـشاد  لوغـشم  نأش  جنپ  شراگن  هب  تسد  هک  هدوب  هلاس   31 روکذم ،
اب نأش  جنپ  باتک : شراگن  زا  لبق  یتح  يزاریـش  دمحم  یلع  ظاحل  نیدب  دشابیم . تسرد  حیحـص و  اًلماک  تیمئاق  يوعد  خـیرات  نییعت 

ازریم تسا . هدادیم  تراشب  ار  دـمحم  لآ  مئاق  مهدزاود و  ماما  يوعد  تیباب و  ماقم  نتفای  نایاپ  دوخ ، نادـیرم  يوس  هب  یئاههمان  لاسرا 
میظع بانج  تهج  هب  یعیقوت  هک  دوب  نآ  ترـضح  نآ  تیمئاق  روهظ  تیفیک  اما  : » دسیونیم « 2  » فاکلا ۀطقن  باتک : رد  یناشاک  یناج 

هبر نذأب  رهظ  دـق  ّهنأب  مئاقلا  يدـی  نیب  يدانت  ًاکلم  كانلعج  انرمأب و  كانیفطـصا  دـق  اـنأ  یلع  اـی  ّنإ  : » دـندومرف دـندومن و  تمحرم  « 3»
رد يدـنفا  یقوش  تافارتعا  هب  هجوت  یتوعد ، نینچ  هیـشاح  رد  مهم  هتکن  نورکـشی »...  مهلعل  سانلا  یلع  کـیلع و  هَّللا  لـضف  نم  کـلذ 

یسربط نایوجگنج  هک  دوب  يزاریش  دمحم  یلع  فسوی  هروس  ریسفت  باتک  جیهم  ياهزارف  : » تشاد ناعذا  هک  دشابیم  عیدب  نرق  باتک :
میدرک اهدای  يزاریش  دمحم  یلع  فسوی  هروس  ریسفت  باتک  زا  هتـشذگ  لوصف  رد  و  « 4 « » دوب هتـشاداو  اهدربن  نآ  هب  ار  ناجنز  زیرین و  و 
طـسوت هک  یعیاقو  ور ، نیا  زا  دـشابیم . يرکـسعلا  نسحلا  نب  دـمحم  ترـضح  تبیغ  تیمئاـقتابثاو و  تیباـبيوعد  ریـسفت  نیا  رد  هک 

هدوب يزاریـش  دـمحم  یلع  تیباب  توعد  زا  عافد  رب  ینتبم  تشذـگیم ، قیرهچ  وکام و  عالق  زا  جراخ  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  نادـیرم 
عیاقو رادوریگ   211 ص : نایئاهب ، رد  یئ  هیورـشب  نیـسح  الم  دـسیونیم : ًاحیرـص  « 5  » ۀـیردلا بکاوک  باـتک ، رد  هراوآ  هچناـنچ  تسا ،

هب ضارتعا  ماقم  رد  روکذـم و  مایا  رد  قحلا  روهظ  باتک : رد  یناردـنزام  لضاف  هتفگ  هب  تسا و  هتخاسیم  اپرب  تعامج  زاـمن  ناردـنزام 
بکاوک باتک : رد  ًاضیا  و  میاهدرک »؟ لالح  ار  یمارح  ای  مارح  ار  ادـخ  لالح  ام  رگم  : » تسا هتفگیم  یئ  هیورـشب  نیـسحالم  نیمجاـهم 

عیاقو زاغآ  رد  یباراد  ییحی  دیـس  و  هدـناوخیم » تعامج  زامن  زور  ره  ناجنز  گنج  رد  زین  یناـجنز  تجح   » هک میناوخیم  « 1 . » هیردلا
ماهدرمـش لالح  ار  یمارح  مادک  هدرک و  مارح  ار  یلالح  مادک  رگم  : » دوب هتفگ  هیردلا  بکاوک  لوا  دلج  زا  هحفص 204  ذخأم  هب  زیرین ،

، تسا بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  نیمهدزای  تیمئاق  مالـسا و  هب  داقتعا  نیبم  عقاو  رد  هک  ياهنیمز  نینچ  اب  دـینادیم ». لالـض  ثعاب  ارم  هک 
زا و  دوب ، يزاریش  دمحم  یلع  هیلوا  ناگدنورگ  زا  هک  يدزی  قلاخلادبع  الم  دیسر ! نادیرم  شوگ  هب  يزاریـش  دمحم  یلع  تیمئاق  يوعد 

ار يدزی  قلاخلادبع  الم  ماقم  تشون ، راجاق  هاش  دمحم  هب  هک  ياهمان  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  تسا و  هتـشاد  یگرزب  ماقم  هیباب  هاگ  رظن 
یلو دنرایـسب . تسود  ياـملع  اـفرع و  هداد  رارق  دـهاش  ود  يرما  ره  يارب  زا  اـیند  رد  دـنوادخ  هک  یئاـجنآ  زا  هک   » دوـمن فیـصوت  نینچ 
هکنآ ات  هدومرف  لاؤس  رما  نیا  تانیب  زا  قلاخلادبع و  الم  دنوخآ  بانج  ییحی و  دیس  اقآ  بانج  لثم  هدیبلط  دنروضح  فورعم  هک  یئاهنآ 
روهظ زا  دعب  یکی  هتخانـش و  ارم  رما  روهظ  زا  لبق  یکی  ود  ره  نیا  دـنیامن ....  نایب  هقح  وه  امک  هدروآ  روضح  هب  ار  تاجتـشون  تایآ و 

حور یلعا  ترضح  : » دسیونیم « 3  » ینامسآ هدئام  باتک : متفه  ءزج  رد  ازریم  یلعنیسح  و  « 2 «. » دنعلطم نم  قلُخ  قلَخ و  زا  ود  ره  رما و 
جاح قلاخلادبع و  الم  دناهدومرف :  212 ص : نایئاهب ، لالدتسا  ملاع  ود  تداهش  هب  « 4  » اهریسفت رخآ  رد  ناشتقیقح  تابثا  رب  هادف  هاوسام 

يزاریش دمحم  یلع  یهتنا .» دیهش  رمالا  کلذ  یلع  قح  یف  امهتداهـشب  یفک  زع و  لج و  هلوق  دنیامرفیم  ینیوزق  یناقرب  یلع  دمحم  الم 
مئاقلا انأ  یّننإ  : » دوب هدرک  مالعا  نینچ  ار  دوخ  تیمئاـق  يوعد  نآ  نمـض  هک  دـسیونیم ، یعیقوت  هیباـب ، ناـیم  رد  صخـشتم  درف  نینچ  هب 

قلاخلادـبع الم  قحلا ، روهظ  باتک : هحفـص 173  رد  یناردنزام  لضاف  يدـنرز و  لیبن  خـیرات  رکذ  هب  انب  نودـعوت .» هروهظب  متنأ  يذـّلا 
قحان هب  مرـسپ  داد  يا  هک  دز  دایرف  تخادنا و  نیمز  هب  ار  روکذم  همان  دناوخ  ار  يزاریـش  دـمحم  یلع  تیمئاق  يوعد  عیقوت  نوچ  يدزی ،

لوا رد  دوب  هیخیش  خیاشم  زا  قلاخلادبع  الم  : » دسیونیم « 1  » عیقوت سوماق  باتک : زا  لقن  هب  صوصخ  نیا  رد  ازریم  یلعنیسح  دش . هتشک 
لزان و شرکذ  يربک  تیانع  ردصم  زا  تشاد  ضورعم  هضیرع  دومن و  لابقا  رهاظ ، تیباب  صیمق  رد  هادف  هاوسام  حور  یلوا  هطقن  هک  رما 

یلاعت هلوق  لزان  ایلع  هملک  نیا  وا  رد  دـندومرف . لاسرا  وا  صوصخم  یحول  هکنآ  ات  دوهـشم . وا  هب  تبـسن  تیانع  لامک  رهاـظ  بسح  رب 
هب نارهط )  ) ءاط ضرا  رد  یعمج  دومن و  مایق  مات  ضارعا  هب  دز و  هحیـص  تئارق  زا  دعب  نودعوت . هروهظب  متنأ  يذلا  قحلا  مئاقلا  انأ  یّننإ 
الم یناقارب و  یلع  دـمحم  الم  یتاره ، یقت  دـمحم  الم  « 2  » يدنرز لیبن  خـیرات  باتک : حیرـصت  هب  انب  هچنانچ  دـندومن ». ضارعا  وا  ببس 
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ار هچنآ  مامت  فالخ  رب  ار  یتوعد  نینچ  دنتشاد . زاربا  لماک  ضارعا  يزاریش  دمحم  یلع  تیمئاق  يوعد  ندینش  زا  سپ  ینایلو ....  داوج 
باتک زا  يددـعتم  دراوم  رد  هدرکن و  هدنـسب  مه  نآ  هب  یتح  تشاد و  راهظا  دوب ، هدرک  ءاـقلا  هتفگ و  هتـشون و  1264 ه ق )  ) لاس ات  هک 
فیدر رد  ار  نآ  هک  دوخ  لقتـسم  روهظ  يوعد  لیلد  هب  دـش و  تلاسر  توبن و  یعدـم  یناثلا  دـحاولا  نم  عباـسلا  باـب  رد  هصاـخ  ناـیب ،

نید خـسن  ناوـنع  تحت  یناـشاک  یناـج  ازریم  داد و  مکح  مالـسا  نآرق و  خـسن  هب  تسا ، هدروآیم  رظن  رد  هتـشذگ  ناربماـیپ  تاروـهظ 
« ۀـمایقلا موی  یلإ  مارح  همارح  ۀـمایقلا و  موی  یلإ  لالح  دـمحم  لـالح   » دـنیوگیم هکنیا  و  : » تشون نینچ  ار  ناـیدا  عیمج  مئاـق  ترـضح 
: ًاقیقد و  « 1 . » دـشابیم مئاق  تمایق  تمایق  زا  دارم   213 ص : نایئاهب ، هکلب  تسا ، يربک  تمایق  هن  تمایق  زا  دارم  یلو  دـشابیم .» حـیحص 
تسا و هتـسناد  ربمغیپ  ار  يزاریـش  دـمحم  یلع  « 3  » بیتاکم باـتک : و  « 2  » تاضوافم باتک  رد  يدـنفا  ساـبع  هک  تسا  تبـسانم  نیدـب 
زا ار  وا  يزاریـش  دـمحم  یلع  تیمئاـق  تیباـب و  يوعد  نیاـبت  عفر  يارب  ناـقیا  باـتک  رد  ازریم  یلعنیـسح  هک  تسا  نیا  رد  رتـشیب  بجعت 

هدرک دادملق  نایئاهب  دیاقع  ءزج  ار  روکذم  هدـیقع  قحلا ، روهظ  باتک : هحفص 173  رد  یناردنزام  لضاف  هتـسناد و  نامز  ماما  رما  يادتبا 
هچنآ هدوب و  ضحم  غورد  ازریم  یلعنیسح  حیرـصت  صن و  هب  انب  نایئاهب  هاگرظن  زا  يزاریـش  دمحم  یلع  راثآ  یمامت  لیلد  نیا  هب  تسا و 

رد يور ، نیا  زا  دـیآیم . رامـشب  یهاو  ساسایب و  هتـشاد  راهظا  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دـمحم  تیمئاق  زا  عافد  هب  تیباب  ساـبل  رد  هک  ار 
عبانم يارب  ازریم ، یلعنیـسح  ناشراثآ . رد  دوجوم  تاضقانت  يرگید  هعیـش و  قثوم  عبانم  زا  یکی  تفرگ  رارق  مهم  هلئـسم  ود  تیئاهب  ربارب 
مئاق باب  رد  ار  هعیـش  قثوم  عبانم  مامت  هشیر  وا  معز  هب  ًاساسا  هکنآ  زجب  یلح  هار  میتشاگن  مئاـق » تبیغ  : » ثحبم رد  هچناـنچ  هعیـش  قثوم 

طوبرم تاهبش  ربارب  رد  « 4  » تاقارـشا باتک : رد  رطاخ  نیدب  دیدیمن ، رگید  ياهراچ  دنازوسب ، ًانهذ  یکردم  لیلد و  چیهیب  دمحم ، لآ 
ًاددجم دیوشن  یـضار  : » دسیونیم دش ! وا  یئادخ  يوعد  ساسا  اهدعب  هک  يزاریـش  دمحم  یلع  يوعد  اب  هعیـش  قثوم  عبانم  قباطت  مدع  هب 
يدنفا سابع  و  دیـشاب ». رظان  یلعا  قفا  هب  دزاس  هارمگ  ار  هراچیب  سان  دیآ و  نایمب  هنونظ  ياصلباج  اقلباج و  هموهوم و  رئب  هبذک و  هیحان 

مسج ملاع  رد  لصا  زا  روصت  نیا  دیدوب ، هدومن  راسفتسا  رـشع  یناث  ماما  صوصخ  رد  : » دسیونیم « 5  » تیاده حیباصم  باتک : زا  لقن  هب 
214 ص : نایئاهب ، یلع  هموزخم و ...  هلاسر  نیمرحلا ، نیب  هلاسر  هیلدع  هفیحص  هرقب ، هروس  ریـسفت  ياهباتک  عقاو  رد  و  هتـشادن »...  دوجو 

دجوم يدنفا  یقوش  حیرصت  هب  تشذگ  هچنانچ  دیدرگ و  وا  هب  یتشر  مظاک  دیس  نادرگاش  زا  یضعب  ندیورگ  ساسا  هک  يزاریش  دمحم 
لوا لاـسراهچ  ثداوح  رگید  تراـبع  هب  اـی  یهاو  ساـسا و  یب  یبلاـطم  يواـح  دـش . ناـجنز ....  زیرین و  یـسربط  هعلق  عیاـقو  بجوـم  و 

بلاطم یتح  تشادن و  تقیقح  يدـنفا  سابع  یلعنیـسح و  ازریم  فارتعا  هب  هک  دوب  یبلاطم  رـشن  لولعم  يزاریـش  دـمحم  یلع  یناگدـنز 
تسرد تیمئاق  يوعد  نامز  رد  يزاریش  دمحم  یلع  عباس ، باب  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  فارتعا  داقتعا و  هب  دمآیم و  رامـش  هب  هنابذاک 

ادیپ یبایتسد  تقیقح  نیا  هب  يدنفا  سابعو  ازریم  یلعنیسح  و  تسا ! وا  دمحملآ  مئاق  هدوب . غورد  وا  تیباب  يوعد  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب 
زا دوب ؛ هدرک  فارتعا  راهظا و  یـسراف » نایب  : » باتک یناثلا » دحاولا  نم  عباّسلا  باب   » رد يزاریـش  دمحم  یلع  صخـش  هچنانچ  هک  دندرک 

تیمئاق تیباب و  يواعد  هدوب . مالـسا  نآرق و  خسن  زاغآرـس  لیان و  تلاسر  توبن و  ماقم  هب  یلوالا 1260 ه ق  يدامج  مجنپ  بش  نامه 
تایاور لولعم  عّیـشت  رد  تیمئاق  باون و  باوبا و  ناشمعز  هب  ًاساسا  تسا و  هدوب  غورد  ساسایب و  تیباب ، يوعد  تسخن  لاس  ناـمه  زا 

هک ار  يزاریش  دمحم  یلع  تاحیرـصت  درکن و  ءافتکا  یجرادم  نینچ  عیرـس  یط  هب  تیئاهب  همه  نیا  اب  تسا ! هدوب  بذاک  یباون  بذک و 
دروم ار  هینونیکو » هَّللا  تاذ  لیبن  لبق  یلع  نإ   » نایب نیا  اب  يزاریش  دمحم  یلع  یئادخ  ياعدا  رب  ینبم  « 1 « » نیدلا لکیه  حول  : » باتک رد 
نامه هتـشون  هکنیا  : » درک بیوصت  دـییأت و  نینچ  ار  يزاریـش  دـمحم  یلع  تیهولا  عیدـب  باتک : رد  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  داد . رارق  دـییأت 

هیقت ای  دـینادیمن و  یلعا  بر  امـش  هک  دوشیم   215 ص : نایئاهب ، مولعم  هملک  نیا  زا  دـینادیم  یلعا  بر  ار  وا  امـش  هک  باـب  ترـضح 
تابثا رد  هلوعجم  بتک  هتشپ  هتشپ  فارطا  هب  دنیوجیم و  يّربت  دنیامنیم و  راکنا  عضاوم  زا  یـضعب  رد  هک  امـش  نیدشرم  لثم  دیاهدومن 
ًاجضم ًایدانم  اًلئاق  ًارکاذ  ًاقطان  ًانعذم  ًافرتعم  ًانقوم  انک  انا  دننادب . ًاعیمج  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  لک  امش و  دنتـسرفیم و  دوخ  تقیقح 
ءاقبلا توهالو  ءایلعلا  توربج  یلعلا و  توکلم  یهتنملا و  ةردس  یلعالا و  بروه  هناب  توصلا  یلعاب  ًاجعم  ًاغلبم  ًاملکتم  ًاحیـصم  ًاخرـصم 
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ۀیدمـصلا علطم  مظعملا و  رحبلا  ممالا و  بر  منمنملا و  زمر  مرکالا و  لکیه  مدـقلا و  رهظم  متـالا و  ۀـملک  مظعالارـس و  ءاـهبلا و  حور  و 
تجوم هب  اهیلع و  امو  ضرالا  اهیفام و  ءامـسلا و  تقلخ  دـق  همـساب  هَّللات  دوبعملا  لامج  زرب  ام  دوصقملا و  فرعام  دوجولا و  رهظام  هالول 
نکـسی نل  هل  رخآال  يذلا  رخآ  یلا  هفـصیول  هَّللاوف  نمحرلا  لامج  رهظ  نایدالا و  تققح  هب  راجـشالا و  ترمثا  راهنالا و  ترج  راحبلا و 

«1  » رودصلا ردص  خیرات  باتک : رد  يدنفا  سابع  و  لیمجلا .» زیزعلا  سدقملا  هسفن  فیکف  هتافص  هئامـسأ و  رکذ  بح  شطع  نم  يداؤف 
دبع نیا  هبتر  و  يدوهش ....  تیهولا  یلعا  ترضح  ماقم  : » دناوخ يدوهش » تیهولا  : » لیذ هلمج  قایـس  قبط  ار  يزاریـش  دمحم  یلع  ماقم 

، مئاق باب ، يزاریـش : دمحم  یلع  هک  تیئاهب  تیباب و  تاحیرـصت  همه  رب  يور  نیا  زا  و  درادن ». لیوأت  ریـسفت و  چـیه  یقیقح و  تیدوبع 
قبطنم كاپ  ترطف  میلـس و  لقع  عیـشت و  هدیقع  اب  اًلماک  درک ، یط  تیئاهب  تیباب و  هک  یهار  نینچ  دیـشک . نالطب  طخ  تسا  هدوب  ربمایپ 

دروم رد  یلو  تعیرـش .» بحاص   » و ربمایپ »  » هن و  مئاق »  » هن دوب  باب »  » هن يزاریـش  دـمحم  یلع  ناـیئاهب  ناـیب و  اـب  داـقتعا  هب  اـنب  هک  تسا 
ياعدا نایئاهب  نایباب و  ملق  تفع  يزاریـش و  دـمحم  یلع  غاـمد  طـبخو  یحور  تایـصوصخ  یفرعم  تهج  اریز  درادـن . يرظن  وا  یئادـخ 

! ... دریذپیم ار  يزاریش  دمحم  یلع  یئادخ  رب  ینبم  یئاهن ،

هَّللا هرهظی  نم  رشبم  ت )

هَّللادبع نب  دمحم  ترضح  و  یـسیع ، ترـضح  یـسوم ، ترـضح  دننام  هقباس ، تاروهظ  فیدر  رد  ار ، دوخ  روهظ  يزاریـش ، دمحم  یلع 
رظن زا  یئاعدا  نینچ  تیفیک  تسا . هتفریذپ  ققحت  نایب  مان  هب  يدـیدج  نید  شروهظ  اب  هک  تسا  دـقتعم  و  هداد ! رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دحاولا : » تسا هدـش  هتفرگ  رارق  یئاسانـش  دروم  نینچ  « 1  » یـسراف نایب  باتک  زا  یناثلا  دـحاولا  نم  عباسلا  باب  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع 
زا يدـحا  هک  دوشیمن  هدـهاشم  تسا و  تقیقح  هرجـش  روهظ  تمایق  موی  زا  دارم   » هکنآ باب  نیا  هصـالخ  ۀـمیقلا ،» موی  ناـیب  یف  یناـثلا 

لها فرع  دنع  هَّللادـنع و  هچنآ  درادـن و  تقیقح  هَّللادـنع  هک  هدومن  مهوت  ار  يرما  ًاموهوم  همه  هکلب  دـشاب  هدـیمهف  ار  تمایق  موی  هعیش 
تمایق موی  نآ  بورغ  نیح  یلا  مسا  ره  هب  نامز  ره  رد  تقیقح  هرجـش  روهظ  تقو  زا  هک  تسا  نیا  تسا  تماـیق  موی  زا  دوصقم  تقیقح 

داد ازج  هک  تقیقح  نآ  روهظ  هب  دوب  رهاظ  نامز  نآ  رد  هَّللا  روهظ  هک  دوب  یسوم  تمایق  نآ  جورع  موی  ات  یسیع  تثعب  موی  زا  اًلثم  تسا ؛
یف هَّللادهـشام  نامز  نآ  رد  هَّللا  دهـش  ام  هک  اریز  دوخ  لوق  هب  داد  ازج  دوبن  نمؤم  سک  ره  دوخ و  لوق  هب  دوب  یـسوم  هب  نمؤم  سک  ره 
داد ازج  هیدمحم و  لکیه  رد  هدش  رهاظ  تقیقح  هرجش  هک  دوب  یـسیع  تمایق  نآ  جورع  موی  ات  هَّللا  لوسر  تثعب  موی  دعب  و  دوب ، لیجنالا 

تمایق برغی  ام  یلا  نایب  هرجش  روهظ  نیح  زا  دوبن و  نآ  هب  نمؤم  هک  سک  ره  دوخ  لوق  هب  دومرف  باذع  دوب و  یسیع  هب  نمؤم  سک  ره 
لوـالا يداـمج  مـجنپ  بـش  زا  هـقیقد  هدزاـی  تعاـس و  ود  زا  دـعب  نآ  لوا  هـک  هدوـمرف  هدـعو  دــنوادخ  نآرق  رد  هـک  تـسا  هَّللا  لوـسر 
بورغ یلا  هدوب و  نآرق  تماـیق  موی  لوا  دوـشیم  تثعب  داـتفه  تسیود و  رازه و  هنـس  هک  تصـش  تسیود و  رازه و  هنـس  یلوالاحـص ) )
یهتنم روهظ  لوا  یلا  مالـسا  نید  لامک  دوشیمن و  نآ  تمایق  دـسرن  لامک  ماقم  هب  اـت  ءیـش  هک  اریز  تسا  نآرق  تماـیق  تقیقح  هرجش 

هک اریز  تسه  هَّللا  هرهظی  نم  روهظ  رد  نایب  تمایق  و  دوشیم . رهاظ  تسه  هچنآ  مالـسا  هرجـش  زاغآ  بورغ  نیح  ات  روهظ  لوا  زا  دـش و 
تارمث هک  دوـشیم  رهاـظ  تسا . ناـیب  لاـمک  رخآ  هَّللا  هرهظی   217 ص : ناـیئاهب ، نم  روـهظ  لوا  رد  تـسا و  هـفطن  ماـقم  رد  ناـیب  زورما 
تارمث ذخا  هکنآ  الا  دوشیمن  رهاظ  تسه  هَّللا  لوسر  روهظ  نامه  هنیعب  دـمحم  لآ  مئاق  روهظ  هچنانچ  دـنیچب  هدرک  سرغ  هک  يراجـشا 

هرمث هک  لاح  وا و  هب  قیدصت  وا و  هب  نامیا  ّالا  تسین  مالسا  هرمث  ذخا  دیامن و  هدومرف  سرغ  مدرم  هدئفا  رد  هک  هینآرق  تایآ  زا  ار  مالـسا 
نکاس وکام  لبج  رد  قح  ریغ  هب  ار  وا  دـننکیم و  مالـسا  راـهظا  وا  تبـسن  هب  لـک  هدـش و  رهاـظ  مالـسا  هحوبحب  رد  دیـشخب و  سکع  رب 

نآ تمایق  دسرن  لامک  ماقم  هب  ات  ءیش  و  تسا : یلبق  روهظ  تمایق  يروهظ  ره  تسا : دقتعم  يزاریش  دمحم  یلع  ساسا  نیا  رب  دننکیم ».
نید لامک  تمایق و  تسا و  هدوب  یـسیع  روهظ  اـنامه  تسا ، دوهی  تناـید  لاـمک  غولب و  نآ  هک  دوهی  تناـید  تماـیق  نیارباـنب  دوشیمن .

تمایق و تسا و  نایب  بحاص  ای  يزاریش  دمحم  یلع  روهظ  رد  دمحم  نید  لامک  تمایق و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  روهظ  رد  یسیع 
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هک روطنامه  لاونم و  نیدب  دوب ! دهاوخ  هَّللا  هرهظی  نم  روهظ  رد  روکذـم  دنـس  ساسا  رب  يزاریـش و  دـمحم  یلع  معز  هب  نایب  نید  لامک 
فیدر رد  لقتـسم  روهظ  ود  ار  هَّللا » هرهظی  نم   » دوخ و باـب  هک  دوشیم  دافتـسم  حوضو  لاـمک  رد  : » تسا هدرک  حیرـصت  نوارب  دراودا 

زا مهدزناش  باب  رد  هتسناد و  هَّللا  هرهظی  نم  رشبم  ار  دوخ  يزاریش ، دمحم  یلع  يور ، نیا  زا  « 1 «. » تسا هدرکیم  روصت  هقباس  تاروهظ 
هرهظی نم  روهظ  نیح  رد  رگا  هک  ار  نایب  لها  منکیم  تیـصو  : » دسیونیم نینچ  دوخ  نادـیرم  تهج  یـسراف  نایب  باتک : زا  مود  دـحاو 
راظتنا رد  تسیابیم ، نایب  لـها  سپ  مکل ». یبوط  مث  مکل  یبوط  مث  مکل  یبوط  دـیدرگ . ربکا  ياـقل  میظع و  تنج  نآ  هب  قفوم  لـک  هَّللا 
دمحم یلع  هچنانچ  تهج و  نیا  زا  دننک  زارد  شیوس  هب  تعاطا  تسد  يروهظ  نینچ  هظحالم  ضحم  هب  دننیـشنب و  هَّللا  هرهظی  نم  روهظ 

هَّللا هرهظی  نم  هب  نمؤم   218 ص : نایئاهب ، هک  یـسفن  ره  هَّللا و  هرهظی  نم  موی  یلا  تسا  قح  نازیم  نایب  دـنکیم : حیرـصت  دوخ  يزاریش 
. هَّللا هرهظی  نم  رکذت  مارتحا و  يارب  تسا  هدش  عضو  نایب  رد  هریثک  ماکحا  يزاریش : دمحم  یلع  هدیقع  هب  اریز  هدوب ؛ نایب  هب  نمؤم  ددرگ 

رارق یئاسانـش  دروم  يزاریـش  دمحم  یلع  هاگرظن  زا  ار  يروهظ  نینچ  ماقم  تقیقح  هَّللا و  هرهظی  نم  روهظ  دعوم  دیاب  یتامدـقم  نینچ  اب 
ثایغ ددع  رد  رگا  : » تسا هدش  نییعت  نینچ  یسراف  نایب  باتک  مود  دحاو  زا  مهدفه  باب  رد  ًاحیرص  هَّللا ، هرهظی  نم  روهظ  دعوم  میهد .

لک هکنآ  الا  دنامیمن  ران  رد  يدحا  دنوش  لخاد  لک  دسر و  ثاغتسم  یلا  رگا  دنامیمن و  ران  رد  يدحا  دنوش  لخاد  لک  ددرگ و  رهاظ 
ددـع قباطم  ای  دـشابیم و  نایب  روهظ  زا  دـعب  لاس  هَّللا 1511  هرهظی  نم  روهظ  ثاـیغ  هملک  دـجبا  ددـع  قباـطم  رون ». هب  ددرگیم  لدـبم 
شیپ رد  يزاریش  دمحم  یلع  یـسراف  نایب  باتک : زا  موس  دحاو  زا  باب 13  قباطم  دوب و  دـهاوخ  نایب  روهظ  زا  سپ  لاس  ثاغتسم 2001 

هاگ رظن  زا  يروهظ  نینچ  ماقم  تقیقح  تسا . هدرکیم  ضرف  دوخ  رـصع  زا  دعب  لاس  رازه  ود  بیرق  ار  هَّللا  هرهظی  نم  روهظ  دعوم  دوخ 
لک هب  ءیش  لک  زا  تسا  قحا  هَّللا : هرهظی  نم  تسا : هدش  فیصوت  نینچ  یسراف  نایب  باتک  زا  يددعتم  عضاوم  رد  يزاریـش  دمحم  یلع 

تنج و لوا  باب  تسوا . هب  مئاق  ءیـش  لک  هَّللاب و  دوخ  سفن  هب  مئاق  تسوا  و  دنتـسه . وا  کلم  وا  يا  وسام  و  ءیـش . لک  سفن  زا  ءیش 
نینچ روهظ  رطاخ  هب  و  تسا و »...  یهلا  تافـص  ءامـسا و  أدـبم  تسوا  دوج  حبـش  زا  ناکما  لک  لضف  تسا  تیهولا  هب  رهاظ  مظعا  مسا 

. هدش قلخ  هَّللا  هرهظی  نم  يارب  زا  دـمحم  لآ  مئاق  روهظ  تاروهظ و  لک  نایب : باتک  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  معز  هب  هک  تسا  یئادـخ 
! نایئاهب رظن  زا  هَّللا  هرهظی  نم  هنیمز  تیمئاق  ینعم  تسا  نیا 

يواعد راکنا  ث )

ياهشنکاو زورب  دجوم  قیرهچ  وکام و  هب  وا  دیعبت  يزاریش و  دمحم  یلع  يریگتسد  تسا ، يراجاق  رصع  ناخروم  دییأت  دروم  هک  هچنآ 
راکنا رارقا و  رد  قیالخ  ثیدح  نوچ  : » دسیونیم نینچ  يرصان  يافـصلا  ۀضور  باتک : رد  تیاده  ناخیلق  اضر  موحرم  دیدرگ . یفلتخم 

یف تشاد و  لماک  یهجوت  لامکباحصا  لاحبابرا و  اب  هتـسویپ  هک  هاشدمحم  هاگآ  قیاقح  هاشنهاش  تراشا  هب  داتفا  هاوفا  رد  باب  دیس 
باون هصاخ  ناجیابرذآ  تایالو  هک  ینیح  رد  تخادرپیم ، تاروما  قیقحت  هب  دوب و  يوج  تقیقح  تسود و  تعیرش  يرایرهـش  هقیقحلا 

ماقم رد  دندروآ و  زیربت  هب  قیرهچ  زا  ار  باب  دیس  دومرفیم  تماقا  زیربت  هنطلسلاراد  رد  شترـضح  دوب و  مرکم  دهعیلو  مظعم و  هدازهاش 
دـیجم و ناقرف  یلات  ارنآ  یخرب  دوب و  هداتفا  مدرم  تسد  رد  اههباطخ  اههلاسر و  وا  تاجتـشون  زا  هک  هچ  دـندمآرب  وا  لاـح  لاـق و  قیقحت 

متاـخ لوـسر  ياهرمزو  بیاـغماما  ياهـقرفو  تـجح  ماـمابیان  اروا  شنیدـقتعمزا  یهورگ  دندرمــشیم و  دــیمح  نآرق  خــسان  یــضعب 
ياهقف مالعا و  ياملع  هدروآ  دـهم  دـبا  تلود  دـهعیلو  ترـضح  صاـخ  سلجم  هب  ار  وا  یلعا  نویاـمه  رما  بسح  رب  اذـهل  دـندناوخیم ،
دمحم یلع  دیاقع  راشتنا  زا  یشان  یثداوح  روهظ  هک  هلئـسم  نیا  هب  ناعذا  « 1 .« » دنتخادرپ تالاقم  تاقالم و  هب  دیس  اب  هدش  رضاح  مالسا 
راجاق هاش  دـمحم  بناج  زا  يزاریـش ، دـمحم  یلع  اـب  مالـسا  ياـملع  تاـقالم  هرکاذـم و  رب  ینبم  یناـمرف  رودـص  یلـصا  هزیگنا  يزاریش 

: دـنکیم هراـشا  نینچ  هلئـسم  نیا  هب  وکین  هفـسلف  باـتک  رد  وکین  نسح  موـحرم  تسا . ناـققحم  همه  لوـبق  دروـم  ًاتبـسن  تسا ، هدـیدرگ 
ناکت ار  تنطلـس  هکیرا  تموکح و  یـسرک  هک  تشگ ، رادومن  یمایق  شبنج و  دش و  رادیدپ  یماحدزا  ماوع  تلم و  هدوت  رد  هکنادـنچ  »
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دـیامنب و وا  يوس  هب  ار  تملاسم  صحفت و  هرهچ  دـیاشگب و  باب  يور  هب  ار  تمیـالم  باـب  هک  دومن  روبجم  ار  تموکح  ور  نیا  زا  داد .
یلوصا یقطنم و  اًلماک  يریبدـت  نینچ  ذاختا   220 ص : نایئاهب ، «« 2  ... » دنک عمج  مالـسا  ياملع  سوئر  اب  ار  يو  دیارایب  یگرزب  سلجم 

نیدلارصان ضرع  هب  هیباب ، ياههنتف  عفد  رطاخ  هب  ماظنریما ، ناخ  یقت  ازریم  هک  یتقو  : » هنطلسلا داضتعا  موحرم  هتفگ  هب  اهدعب  یتح  دوب و 
یساقآ ازریم  یجاح  زا  اطخ  نیا  هک  دوب  هتشاد  ناعذا  ًاحیرص  تقو  هاشداپ  ددرگ ، مادعا  يزاریـش  دمحم  یلع  دیاب  هک  دیناسر  راجاق  هاش 

هک دندرک  نامگ  هماع  مدرم  تشادب ، سوبحم  هداتـسرف  قیرهچ  هب  قیقحت  نودـب  دـنروآ  هفالخلاراد  هب  هکنآ  یب  ار  وا  داد  مکح  هک  داتفا 
رب دیامن ، تسلاجم  ترواحم و  مدرم  اب  هدمآ  هفالخلاراد  هب  ات  دوب  هتخاس  اهر  ار  باب  دـمحم  یلع  ازریم  رگا  هدوب ، یتمارک  یملع و  ار  وا 

سپ هفالخلاراد  رد  تموکح  هک  دوشیم  مولعم  ملـسم و  لاور ، نیدب  «« 1 . » تسین یتمارک  چـیه  ار  وا  هک  تشگیم  فوشکم  سک  همه 
يدهع تیالو  ماقم  بصنم  رب  مایا  نآ  رد  هک  هاش  نیدلارصان  هب  باطخ  هدیدرگ و  هیضرم  هویـش  هب  کسمتم  اهراکنا  اهرارقا و  عویـش  زا 

هک هیرما ، نیا  نتم  درک . رداـص  لاس 1264 ه ق ، رد  ار  يزاریـش  دمحم  یلع  اب  نویناحور  يوگتفگ  سلجم  یئاپرب  روتـسد  دربیم ، رـسب 
خـسان باتک : رد  کلملا  ناـسل  یقت  دـمحم  ازریم  موحرم  تسا ، هتـشون  تقو  دـهعیلو  هب  ياهضیرع  تروص  هب  مظعاردـص  یـساقآ  ازریم 

لام هک  ار  درم  ره  نیزا  تدایز  رب  دننادن و  دص  زا  ار  هاجنپ  دـب و  زا  ار  کین  هک  نادان  مدرم  زا  یـضعب  تسا ...« : هدروآ  نینچ  خـیراوتلا ،
هک دهاوخ  یمه  دشاب و  اغوغ  هنتف و  بلط  رد  دوب  هدرکن  نیقی  لیـصحت  نید  هار  رد  ددنبن و  تمه  زین  تعانـص  تفرح و  راک  هب  دشابن و 

باـب دـمحم  یلع  ازریم  هتفیرف  کـیدزن  رود و  زا  مدرم  هنوگ  نیا  زا  دـسرب و  یئاوـن  هب  هناـیم  رد  هکلب  دوـش  نوـگرگید  اـیند  نید و  راـک 
ات نک  نمجنا  ار  هدـلب  نآ  ياملع  دـنرآ و  هاگرد  هب  قیرهچ  زا  ار  وا  ات  ياـمرفب  نونکا  مه  دناهتـشادزاب  تلالـض  اوغا و  باوبا  دـناهدش و 

دمحم یلع  اب  زیربت  ياملع  يوگتفگ  سلجم  لیکـشت  نایئاهب ، قثوم  عبانم  « 2 «. » دننادزاب ار  وا  رطاخ  نونکم  دنیامرف و  اغـصا  ار  وا  نخس 
: باتک رد  یناشاک  یناـج  ازریم  و  « 1 « » حایـس یـصخش  هلاقم  : » باتک رد  يدنفا  سابع  دناهدرک و  قیدصت   221 ص : نایئاهب ، ار  يزاریش 

يوس کی  زا  « 4 « » عیدب نرق  : » باتک رد  يدنفا  یقوش  و  « 3 « » ءاطغلا فشک  : » باتک رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  و  « 2 « » فاکلا ۀطقن  »
یقت دمحم  ازریم  موحرم  و  « 5 « » افصلا ۀضور  : » باتک رد  تیاده  ناخیلق  اضر  موحرم  یناقمام ،» یقتدمحم  اّلم   » موحرم رگید  يوس  زا  و 

رد ۀنطلسلا  دامتعا  و  « 6 « » ءاملعلا صـصق   » باتک رد  ینباکنت  دمحم  ازریم  و  هیراجاق » نیطالـس  خیراوتلا - خسان   » رد رهپـس  کلملا  ناسل 
سلجم رد  هرکاذم  دروم  تاعوضوم  زا  هدیزرو و  تردابم  ناگدننک  تکرـش  مان  رکذ  هب  « .. 7 «. » هیراجاق خیرات  يرصان - مظتنم   » باتک

دمحمازریمموـحرم تسا . ق  لاس 1264 ه . ناوا  رد  روکذـم  سلجم  ققحت  دـیؤم  تروص  ره  رد  هک  دـناهدرک  لقن  ار  یئاـهزارف  دـهعیلو 
تحت دوخ ، باتک  رد  ار  روکذم  سلجم  رـضاح  ياملع  دنتـشاد  تکرـش  دـهعیلو  سلجمردشدـجوردپهک  « 8  » هلودلامیعز ناخيدـهم 

«2  » ءاملعلا ماظن  دومحم  الم  جاح  - 2 « 1  » یناقمام دمحم  الم  - 1 تسا : هدروآ  نینچ   222 ص : نایئاهب ، « 9  » باوبالا باب  حاتفم  ناونع 
یشاب الم  يزونز  نسح  ازریم  یشابالم 6 - میرکلادبع  ازریم  جاح  یضاق 5 - نسحم  ازریم  مالسالا 4 - خیش  رغـصا  یلع  ازریم  یجاح  - 3
دمحم الم  موحرم  هتبلا  « 3 . » تسا هدرک  دای  هک  يدهلا  ملع  يدنرم  یلق  یـضترم  یجاح  - 7 تکرـش : زا  تیاده  ناخ  یلق  اضر  موحرم  و 

هلمجلاـب : » دـسیونیم هدومنن و  هراـشا  یـشاب  ـالم  يزونز  نسح  ازریم  موـحرم  تکرـش  هب  دوـخ  هلاـسر  رد  « 4  » رّین مالـسالا  تـجح  یقت 
هب رگید و  يوس  زا  ءاملعلا ».) ماظن  یضترم - الم  مالـسالا - تجح   ) سب دش و  راوگرزب  هس  نیمه  هب  رـصحنم  ءاملع  زا  سلجم  نیرـضاح 

ازریم « » ماظن ریما  هنگنز  ناخ  دمحم   » موحرم یتموکح ، لاجر  نیرـضاح  زا  هلودلا » میعز   » موحرم دهعیلو ، يازریم  نیدلا  رـصان  يانثتـسا 
ازریم  » 223 ص : نایئاهب ، هجراخ ، ترازو  لیفک  هلودـلا ،» ریعم  ناـخ  رفعج  ازریم  ، » هلخاد ریزو  کـلملا » ریـصن  « » يداـبآ یلع  هَّللا  لـضف 
لباق هتکن  تسا . هدرب  مان  ار  روشک  ریزو  رادزار )  ) سیون هیفخ  کلملا » نایب  ناخ  يدـهم  ازریم  ، » هیلاـم ترازو  لـیفک  یـشرفت ،» یـسوم 
مظاک دیـس  هذـمالت  هیخیـش و  ياملع  زا  ًابلاغ  ازریم  نیدلارـصان  توعد  هب  اـنب  دـهعیلو  سلجم  رد  رـضاح  ياـملع  هک  تسا  نیا  رد  هجوت 

ار ناشیا  هتشون و  دلب  ياملع  نیدمتعم  هماع  هب  یغالبا  رمالا  بسح  : » رین مالـسالا  ۀجح  یقت  دمحمالم  موحرم  حیرـصت  هب  دندوب و  یتشر 
دندش راذعا  یضعب  هب  ثبشتم  دندرکن و  رما  نیا  هب  مادقا  رهـش  ياملع  زا  کیچیه  دندرک . هیلاراشم  اب  هرواحم  سلجم  روضح  هب  فیلکت 
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ناعرـشتم هتـسد  رـس  هک  دوبیم  دمحا  ازریم  ماگنه  نیا  رد  زیربت  گرزب  دـهتجم  : » دـسیونیم صوصخ  نیا  رد  زین  يورـسک » دـمحا  ...« »
هدرک و بجعت  ازریم  نیدلا  رصان  لمع  نیا  زا  هنطلسلا » داضتعا   » تسیابیمن ظاحل  نیدب  و  « 1 « » دماین تسشن  نیا  هب  وا  و  دشیم . هدرمش 
«« 2 . » دندومرف هیخیش  زا  یعمج  راضحا  هب  مکح  سلجم  نآ  رد  هک  دندید  یتمکح  هچ  هانپ  ناهج  هاشنهاش  منادیمن  : » دسیونب ماهفتسا  هب 

دروم رد  رگید  لماع  هس  ناوتیم  دـندوب  انـشآ  شراثآ  اب  هک  یناوج  اب  تسـشن ، هب  ءاملع  یئانتعا  یب  تلع  يانثتـسا  هب  تسا  ملـسم  هچنآ 
رابرد قئالع  زا  مه  نامز  نآ  ات  هک  دندوب ، کلسم  یخیش  ياملع  زا  ًابلاغ  زیربت ، يرابرد  ياملع  - 1 دروآ : رظن  رد  یخیش  ياملع  تکرش 

یهجوت ءاملعلا  ماظن  دومحم  الم  شملعم  ریثأت  تحت  یناوج  ناوفنع  رد  ازریم  نیدلارصان  - 2 دنتسجیم . هرهب  دمحا  خیش  هب  تبسن  راجاق 
دمحا فراـعم  رـشن  زا  یـشان  يزاریـش  دـمحم  یلع  تیمئاـق  تیباـب و  يوـعد  هک : دیـشیدنایم  نینچ  تسا  نکمم  - 3 تشاد . هیخیـش  هب 

تهج نیا  زا  هتـشاد  یئانـشآ  دیـس  خیـش و  دـیاقع  تاحالطـصا و  هب  هیخیـش  ياملع  ظاحل  نیا  زا  تسا و  یتشر  مظاک  دیـس  و  یئاـسحا ،
جـیار و اًلماک  دنـس  هس  لاح ، ره  هب  دـنیآ . وگتفگ  هثحابم و  ماقم  رد  تسنادیم  یکتم  یفراـعم  نینچ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  اـب  دـنناوتیم 
و لوا : تسا : هدیـسر  ام  تسد  هب  دهعیلو  سلجم  رد  يزاریـش  دمحم   224 ص : نایئاهب ، یلع  اب  ءاملع  هثحاـبم  وگتفگ و  ناـیرج  زا  ربتعم ،

ناخروم تسد  هب  میظنت و  ار  نآ  سلجم  رد  رـضاح  اـملعلا  ماـظن  دومحم  ـالم  هک  تسا  يزاریـش  دـمحم  یلع  اـب  اـملع  هثحاـبم  حرـش  نآ 
تبث ارنآ  يرـصان  افـصلا - ۀضور  باتک : رد  تیادـه  ناخیلق  اضر  ازریم  موحرم  املعلا  ماظن  طختـسد  يور  زا  ًانیع  هک  تسا  هداد  يرـصان 

موحرم و  باب » هنتف  : » باتک رد  هنطلـسلا  داضتعا  موحرم  و  هیراجاق » خـیراوتلا - خـسان   » باتک رد  کلملا  ناسل  یقت  دـمحم  ازریم  هدرک و 
ناگدـنناوخ هدافتـسا  تهج  ارنآ  اًلیذ  ام  هک  دـناهدرک  رکذ  هراشا و  نآ  زا  یئاهزارف  هب  ءاملعلا » صـصق   » باتک رد  ینباـکنت  دـمحم  ازریم 

هدازهاش ترضح  روضح  سلجم  رد  سولج  ماگنه  رد  هدروآ  روهظب  مارتحا  لامک  دیس  اب  : » مینکیم لقن  افـصلا  ۀضور  باتک : زا  مرتحم 
حاتتفا املعلا  ماظن  بانج  یتدم  زا  سپ  هدومرف  تافتلا  هجوت و  يو  اب  دهعیلو  ترضح  دندیناشن و  مّدقم  دوخ  رب  ار  وا  مرکم  دهعیلو  مظعم 

ات دیئامن  نایب  مالسا  ياملع  روضح  رد  ار  دوخ  ياعدا  امش  تسا ، نانچ  یهاشنهاش  ترضحیلعا  مکح  هک  تفگ  باب  هب  هدرک  لاؤس  باب 
زا یلاخ  نم  قیدـصت  مضرغ ، زا  یلاخ  مراد و  تمزـالم  ماـقم  متـسین و  ملع  لـها  زا  نم  هچ  رگا  ددرگ و  ققحم  نآ  بیذـکت  قیدـصت و 

ناریا فارطا  فانکا و  رد  تاجانم  هفیحص و  نآرق و  قایس  تنس و  رب  هک  یبتک  نیا  ًالوا  تسا : لاؤس  هس  امش  زا  ارم  دوب و  دهاوخن  یعقو 
نم تفگ : املعلا  ماظن  تسا : ادخ  زا  هک ؛ تفگ  باوج  رد  باب  دیس  دناهتسب ؟ امـش  هب  ای  دیاهدرک  فیلأت  امـش  تسامـش و  زا  هدش  رـشتنم 

تسادخ زا  دیتفگ  هک  امش  مالک  ینعم  تفگ : املعلا  ماظن  تسا  نم  زا  تفگ : دیس  الف ، ّالا  دیئوگب و  تسامش  زا  رگا  مرادن ، داوس  نادنچ 
رگ دوب  هش  زا  اهزاوآ  همه  نیا  یتخب  کین  زا  اور  دوبن  ارچ  یتخرد  زا  قحلا  انا  دشاب  اور  تسا ». روط  هرجـش  اًلثم  امـش  نابز  هک  تسا  نیا 

هتشاذگ و امش  هب  هک  ار  مسا  نیا  دنیوگیم ، باب  ار  امش  تفگ : املعلا  ماظن  امـش . هب  تمحر  تفگ : باب  دیـس  دوب  هَّللادبع  موقلح  زا  هچ 
: تسا هداد  نم  هب  ادخ  ار  مسا  نیا  تفگ : دیس  دیتسین ؟ ای  دیتسه  مسا  نیا  هب  یـضار  امـش  تسا و  زیچ  هچ  باب  ینعم  دناهتـشاذگ و  اجک 

یئادـخ مسا  تسه  اج  ره  تفگ : دیـس  رومعملا ؟ تیب  ای  سدـقملا  تیب  ای  هبعک  هناـخ  رد   225 ص : نایئاهب ، اجک  رد  تفگ : املعلا  ماـظن 
ۀنیدـم انا   » باب تفگ : باب  تسا ؟ زیچ  هچ  باب  ینعم  یئادـخ ، مسا  هب  دـیتسه  مه  یـضار  تروص  نیا  رد  هتبلا  تفگ : املعلا  ماظن  تسا .

لاس لهچ  نم  هک  ار  يادـخ  دـمح  تفگ : املعلا  ماظن  یلب . تفگ : دـیتسه ؟ ملع  هنیدـم  باب  امـش  تفگ : املعلا  ماـظن  اـهباب » یلع  ملعلا و 
رگا دیاهدمآ ، نم  نیلاب  رـس  هب  مدوخ  تیالو  ردهَّلل  دمحلا  لاح  دـشیمن ، رودـقم  مسرب  باوبا  زا  یکی  تمدـخ  هب  هک  منزیم  مدـق  تسا 

. دیـشاب دومحم  الم  یجاح  امـش  ای  وگ  تفگ : باب  دیـس  دیهدب . نم  هب  ار  يرادشفک  بصنم  دیباب  امـش  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش و  نینچ 
ار بصنم  نیمه  نم  تفگ : ماـظن  داد . امـش  هب  گرزب  بصاـنم  دـیاب  تسا ، ّلـجا  امـش  نأـش  تفگ : باـب  دیـس  یلب . تفگ : اـملعلا  ماـظن 
میراذگیم و او  دیباب  هک  امـش  هب  ار  دنـسم  نیا  مه  ام  هک ؛ دندومرف  دهعیلو  مّخفم  مظعم  هدازهاش  ترـضح  تسا . یفاک  ارم  مهاوخیم و 

ملع رد  نایدألا » ملع  نادـبألا و  ملع  ناـملع  ملعلا  : » تسا هدومرف  هک  رگید  میکح  اـی  ربمغیپ  لوقب  تفگ : اـملعلا  ماـظن  میئاـمنیم . میلـست 
رجنم یخرب  ددرگیم و  عفر  هجلاعم  هب  یـضعب  دوشیم ، همخت  صخـش  هک  دسریم  مه  هب  یتیفیک  هچ  هدعم  رد  هک  منکیم  ضرع  نادبا 
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مرکا دهعیلو  مظعا  هدازهاش  ترـضح  ماهدـناوخن ، ّبط  ملع  نم  تفگ : باب  ددرگیم ؟ یهتنم  قارم  هب  ای  دوشیم ، نایثغ  مضه و  ءوس  هب 
ضرع املعلا  ماظن  دراد . مامت  تافانم  يوعد  نآ  اب  ماهدـناوخن  بط  ملع  دـیئوگیم  دـیتسه و  مولع  باـب  امـش  هک  یتروص  رد  هک ؛ دومرف 

؛ هک تفگ  هدرک  باب  هب  يور  سپ  درادـن . تافانم  تیب  اباب  اذـهل  تسین ؛ مولع  لـخاد  تسا و  هرطیب  ملع  نیا  نوچ  درادـن ، بیع  هک  درک 
ریغ ای  دنتـسه  تاذ  نیع  تردـق  رـصب و  عمـس و  ملع و  ایآ  دـیئوگب  سپ  داعم ، دراد و  أدـبم  لوصا  عورف و  تسا و  لوصا  ملع  نایدا  ملع 
نیع باشود  هکرـس و  لـثم  دـنزیچ  ود  ملع  اـب  تاذ  بکرم  دـش و  ددـعتم  ادـخ  سپ  : » تفگ اـملعلا  ماـظن  تاذ . نیع  تفگ : باـب  تاذ ؟

تـسا تاذ  نیع  هک  ملع  تسا ، هلّدن  هلّدض و ال  تاذ ال  نیاب  هوالع  اذکهو  «. » تردق تاذ و  زا  ملع  تاذ و  زا  بکرم  دـناهدش  رگیدـکی 
هب ام  میدـش ، كرتشم  ملع  رد  مملاع ، نم  تسا و  ملاـع  ربمغیپ  تسا ، ملاـع  ادـخ  هدـسفم ، ود  نیا  رب  هوـالع  دـشاب ، لـهج  هک  دراد  دـض 

بکرم ادخ  هکنآ  لاح  كارتشإلا و  هب  امو  زایتمالا  هب  ام  زا  دش  بکرم  ادخ  سپ  وا ، زا  ام  ملع  تسا ، شدوخ  زا  ادخ  ملع  میراد ، زایتمالا 
هدومرف و یمسبت  مظعم  مرکم  دهعیلو  ملعا  مظعا  هدازهاش  ترـضح  ماهدناوخن ، تمکح  نم   226 ص : نایئاهب ، تفگ : باب  دیس  تسین ».
تسا و تنس  باتک و  زا  طبنتسم  عورف  ملع  هک  تفگ : باب  هب  املعلا  ماظن  دندومن . توکـس  دندرکن و  هتـسناد  ار  ثحب  رارکت  شیامرف و 

باب دـینک . فرـص  ار  لاق  دـیباب  هک  امـش  قطنم . نایب و  یناعم و  وحن و  فرـص و  لثم  رایـسب ، مولع  رب  تسا  فوقوم  تنـس  باتک و  مهف 
اولاق الاق  لاق  تفگ : هدرک  فرـص  ناتـسبد  زومآون  لافطا  دننامب  دوخ  سپ  ًالوق . لوقی  لاق  هک : داد  باوج  املعلا  ماظن  لاق ؟ مادک  تفگ :

زاب تسا . هدش  شومارف  مدوب  هدـناوخ  تیلوفط  رد  هک  داد  باوج  دـینکب . فرـص  امـش  ار  یقاب  تفگ : هدرک  باب  هب  ور  نلق و  اتلاق  تلاق 
: تفگ باب  دیـس  دینک . لالعا  امـش  ار  یقاب  تفگ : هدرک  لالعا  املعلا ] ماظن  [ ؟ تسا مادک  لالعا  تفگ : باب  دینک . لالعا  ار  لاق  تفگ :
؟ تسا زیچ  هچ  بیکرت  بسح  هب  ًاعمط » ًافوخ و  ، » دیئامن بیکرت  ار  ًاعَمَطَو  ًافْوَخ  َقْرَْبلا  ْمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه  تفگ  املعلا  ماظن  هدـش . مشومارف 
: تفگ دیـس  ةدـحاولا » نیعلا  تملظ  اّهنإف  نویعلا  هَّللا  نعل   » هک دیـسرپ  وا  زا  ار  ثیدـح  نیا  ینعم  املعلا  ماظن  تسین . مرظن  رد  تفگ : باب 

لاق مالـسلا ؟ هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  كّدـج  ۀـفالخ  یلع  لیلدـلا  ام   » هک دیـسرپ  اضر  ترـضح  زا  هفیلخ  نومأم  هک  دیـسرپ  زاب  منادیمن .
تیفیک تسا و  زیچ  هچ  نومأم  در  هجو  تسیچ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   ] لالدتسا هجو  انئانبأ » ول ال  لاق : انؤاسن  الول  لاق : انسفنأ ، ۀیأ  اضرلا :

رگا هک ؛ تفگ  درک و  نیلدع  هماقا  یلب و  تفگ : ماظن  تسا ؟ ثیدح  هک  دیسرپ  دنام  ریحتم  دیس  تسیچ ؟ مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح   ] ّدر
ترـضح هک  تسا  مولعم  ََرثْوَْـکلا  َكاَْـنیَطْعَأ  اَّنِإ  لوزن  نأـش  تفگ : اـملعلا  ماـظن  مدرکیم . رکذ  مه  يراهطتـسا  مَسَق  دوـب  تیم  رب  يوـعد 

يوبن ترـضح  دـنامیمن . وا  زا  يدـالوا  دریمیم و  بیرق  نع  تسا  رتـبا  درم  نیا  تفگ : صاـع  تشذـگیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
لوزن نأش  ًاعقاو  هک ؛ تفگ : دیس  تسا ؟ تیلست  هچ  نیا  هک  دیئوگب  لاح  دش . لزان  هروس  نیا  ترـضح ، نآ  تیلـست  يارب  زا  دش  نیگمغ 

رد زا  تشذـگرد و  نخـس  نیا  رـس  زا  املعلا  ماظن  تساوخ و  یتلهم  دیـس  دومن . دوهـش  هماقا  يرآ و  تفگ : املعلا  ماظن  تسا ؟ نیا  هروس 
مهاوخیم لاح  میتفگیم . ار  همالع  ترابع  نیا  میدرکیم و  هعلاطم  نس  ياضتقا  هب  یناوج  بابـش و  مایا  رد  اـم  تفگ : هدـمآرد و  رگید 

دیاب ارچ  یثنالا و  لجرلا و  نود  یثنخلا  یلع  لسغلا  بجو  یثنالا  یلع  یثنخلا  یثنخلا و  یلع  لجرلا  لخد  اذإ   » هک دیئوگب  ارنآ  ینعم  امش 
همالع زا  تفگ : املعلا  ماظن  یلب . دـنتفگ : راضح  تسا ؟ همـالع  زا   227 ص : نایئاهب ، ترابع  نیا  دیـسرپ : هدرک  یلمأت  دیـس  دشاب ؟ نینچ 

: تفگ املعلا  ماظن  دسریمن . مرطاخ  هب  يزیچ  هک ؛ داد  باوج  دیس  دیتسه . ملع  باب  رخآ  دیئامن ، نایب  ارنآ  ینعم  امش  دشاب ، نم  زا  دشابن 
تغـالب فـیرعت  تـسیچ و  تحاـصف  فـیرعت  تغـالب ، تـسا و  تحاـصف  هـب  نآ  زاـجعا  تـسا و  نآرق  یبرع ، ربـمغیپ  تازجعم  زا  یکی 

رکف دیس  تسا ؟ قلطم  صوصخ  مومع و  ای  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تسا و  يواست  تسا و  نیابت  اهنیا  نیب  ام  تبـسن  و  تسیچ ؟
انب تفگ : درک  دیهاوخ  هچ  دینکب  کش  هس  ود و  نیب  ام  رگا  دیسرپ : ماظن  هدش . ریغتم  راضح  تسین . مرظن  رد  هک ؛ داد  باوج  هدرک  رایسب 

برـشم قفو  رب  شبرـشم  دهع و  يالـضف  زا  هک  یناقمام  دمحم  الم  دـنوخآ  مالـسالا  ۀـجح  بآم  لیاضف  بانجیلاع  مراذـگیم . ود  رب  ار 
هـس رب  ار  انب  تفگ : دیـس  یئامنیم !؟ تیباب  يوعد  ینادیمن و  ار  زامن  تایکـش  وت  نید  یب  يا  تفگ : هدرواین  بات  دوب ، یخیـش  ياـملع 

، دیدیـسرپن ارچ  تسا ؛ طلغ  مه  هس  تفگ : املعلا  ماظن  تفگ . ار  هس  دـیاب  دـبال  دـشن  ود  هک  یتقو  تسا  مولعم  دومرف : انالوم  مراذـگیم ،
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هب یجاح  تسا ؟ نیتدجـس  لامکا  زا  دـعب  تسا ، عوکر  زا  لـبق  تسا ، عوکر  زا  دـعب  اـیآ  ماهدرک ، برغم  اـی  حبـص  زاـمن  رد  کـش  هکلب 
تقو نآ  دهاوخیم  ینیقی  همذ  تئارب  ینیقی  همذ  لغـش  هک  اریز  مارذگیم ، ود  رب  ار  انب  تفگیم : رگا  دـینکب  رکـش  امـش  تفگ : دـنوخآ 

ای تسامش  زا  ترابع  نیا  یلع » دمحم و  رون  یب  نمآ  نم  لوا  « ؛ هک ياهتشون  وت  هک  درک  لاؤس  مالسالا  ۀجح  بانج  سپ  دیدرکیم ؟ هچ 
زا يدهلا  ملع  بانج  دوب . یهاوخ  اهنآ  زا  لضفا  وت  عبات و  اهنآ  عوبتم و  وت  تقو  نآ  تفگ : انالوم  تسا . نم  زا  یلب  تفگ : باب  دیـس  هن ؟

دیاهتفگ هثلث  دوخ  نآرق  رد  امـش  ِلوُسَّرِللَو و  ُهَسُمُخ  ِهَّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَو  تسا : هدومرف  ملاع  دـنوادخ  هک ؛ دیـسرپ  دـیس 
روسک هک ؛ دیسرپ  انالوم  دندیدنخب  سلجم  ياملع  دراد ؟ توافت  هچ  تسا ، سمخ  فصن  ثلث  هک ، داد  باوج  باب  دیس  اجک ؟ زا  ارچ و 

هدرک قوذ  برـشم  راهظا  دناوخرب و  یتیب  يونثم  زا  هدرمـش  زیاج  ار  هرفط  ماظن  هدعاقب  املعلا  ماظن  دـنام . ناریح  دیـس  تسا ؟ دـنچ  هعـست 
: تفگ

رعش

ات يامنب  نم  هب  دوخ  ياعدا  قفاوم  یتمارک  متسین  ظفل  دنب  رد  نم   » زاس زوس  نآ  اب  زوس و  مهاوخ  زوس  زاجم  رامضا و  ظافلا و  نیزا  دنچ 
لهاج عبات  زگره  ملاع  مفورعم و  ملع  هب  هک  اریز  تشاذگ ؛ دنهاوخ  امـش  تدارا  هریاد  رد  مدـق  یعمج  نم  تدارا  ببـس  هب  موش و  دـیرم 

ار وا  تسا ، ضیرم  هاش  دمحم  مالـسا  ناطلـس  ترـضحیلعا  هک  داد  باوج  املعلا  ماظن  یهاوخیم ؟ تمارک  هچ  تفگ : دیـس  دش . دهاوخن 
ارت دنک و  یفرصت  تدوجو  رد  يرضاح  وت  نونکا  یتفر  رود  ارچ  هک ؛ دومرف  دهم  دبا  تلود  دهعیلو  مظعم  هدازهاش  ترـضح  هد ، یتحص 
هّوق رد  تفگ : دیـس  داد ، میهاوخ  وا  هب  ار  دنـسم  نیا  تمارک  نیا  روهظ  زا  دـعب  زین  ام  یـشاب ، راوس  ام  باـکر  رد  هشیمه  هک  دزاـس  ناوج 
دیـس يراد ؟ رنه  هچ  سپ  گنگ  ینعم  ملاوع  رد  و  گنگ ، ظفل  ملاوع  رد  دوشیمن ، تزع  تهج  یب  سپ  هک  داد  باوج  یجاـح  مرادـن .
مرکم دـهعیلو  ملعم  هدازهاـش  ترـضح  حـتفلاب ) « ) َتاومّـسلا َقَلَخ  يذـلاهَّلل  دـمَْحلا  : » تفگ میوگیم و  حیـصف  مـالک  نم  هک  داد  باوج 

قفو ّبر »  » اب دمحم  یلع  نم  مسا  تفگ : دیس  اعَم  ِّرجلا  یفَو  ِبصّنلا  یف  رسُکی  اعمُج  دق  ٍفلأ  ٍءاتب  ام  و  دومرفب : دیدنخب و  هدومرف  یمسبت 
. تیباب يوعد  هن  دینکب  تیبوبر  ياعدا  امـش  دـیاب  تقونآ  دـنراد  قفو  ّبر »  » اب یلع ، دـمحم  دـمحم و  یلع  ره  هک  داد  باوج  ماظن  دراد .

باب دـیرمألا ؟ بحاص  يدـهم  امـش  ینعی  تفگ : یجاح  دیـشکیم . ارم  روهظ  راظتنا  تسا  لاس  رازه  هک  مسکنآ  نم  تفگ : باـب  دـیس 
وا ردام  مسا  تسا و  نسح  نب  دمحم  وا  كرابم  مان  تفگ : املعلا  ماظن  یصخش . تفگ : یعون . ای  یصخش  تفگ : املعلا  ماظن  یلب . تفگ :

تسا و هرماس  ترـضح  نآ  سأر  طقـسم  تسا . رگید  زیچ  تردام  تردپ و  مان  تسا و  دمحم  یلع  وت  مان  نسوس و  ای  لقیـص  ای  سجرن 
یهگنآ تسا و  هنایم  رد  تفلاخم  لامک  لهچ ، بیرق  امش  رمع  تسا و  لاس  رازهکی  زا  شیب  وا  كرابم  نس  تسا ، زاریش  وت  سأر  طقسم 

دیـس دیابیم : یئادخ  نینچ  ار  یماما  نانچ  هک  داد  خساپ  املعلا  ماظن  دینکیم ؟ یئادخ  يوعد  امـش  تفگ : باب  ماهداتـسرفن . ار  امـش  نم 
تاـبتع رد  فـقوت  ناـمز  رد  نم  تفگ : ماـظن  دـنک . نینچ  دـناوتیم  هک  منکیم  تباـتک  تیب  رازه  ود  زور  کـی  هب  نم  هک ؛ تـفگ  باـب 

كرت ار  لمع  نیا  مه  امش  هتبلا  دش ، روک   229 ص : نایئاهب ، رمالا  رخآ  درکیم  تباتک  تیب  رازه  ود  يزور  هب  هک  متشاد  یبتاک  تایلاع 
- مظعا دهعیلو  ترضح  كرابم  روضح  رد  نیا  زا  هدایز  تسا  ینعم  یب  يوعد  ار  دیس  هک  دش  مولعم  نوچ  دش . دیهاوخ  روکّالإ  دیئامن و 

الم  » هک تسا  یحرـش  هلاسر و  نآ  و  مود : یـضقنم ». سلجم  دنتـساخرب و  دنتـسنادن و  بسانم  لصاح ، یب  مالک  لیوطت  هئاقب - هَّللا  لّوط 
هب هجوت  اب  دشابیم . دهعیلو  سلجم  رد  رـضاح  مالـسالا ، ۀجح  یناقمام  دمحمالم  موحرم  دنزرف  ّرین » مالـسالا  ۀجح  یناقمام  یقت  دـمحم 

یناج فیعـض  هدنب  نآ  یـشنم  قاروا ، نیا  دیوست  زا  دـش  غراف  : » تسا هتـشون  نینچ  دوخ  هلاسر  رخآ  رد  یقت » دـمحم  الم   » موحرم هکنیا 
ینویامه كراـبم  عبط  لوبقم  هک  دـیما  و  1306 ه ق )  ) هنـس زا  مرکملا  لاوش  رهـش  مهدزناپ  رد  یناقمام  يزیربتلا  دـمحم  نب  یقت  دـمحم 

تیباب و صوصخ  رد  راجاق - هاش  نیدلا  رـصان  تساوخرد  هب  ار  روکذم  هلاسر  یقت  دمحم  الم  موحرم  هک  دوشیم  ادـیوه  مولعم و  دـیآ .
ماظن دومحم  الم  موحرم  هموقرم  رب  داریا  ماقم  رد  هلاسر  نیا  رد  یقت  دـمحم  الم  تسا ». هتـشاگن  زیربت  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  تالاوحا 
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هیهاوفا تاعامس  دانتـسا  هب  ار  عمجم  نآ  تارواحم  دنتـشادن » روضح  كرابم  سلجم  نآ  رد  دهع  نیخروم  هک  اجنآ  زا  : » دسیونیم املعلا 
هک تسا  نآ  بجع  دناهتشاذگ ، رس  رب  خسن  ملق  هّرملاب  ار  عقاو  نایب  دنتـشاد ، روکذم  هداتفین  قافتا  اًلـصا  هک  یتالواقم  دنداد ، رییغت  یلکب 

تروص رد  دـناهداد . تبـسن  تشاد ، ار  ترـضحیلعا  یملعم  تاقوا  نآ  رد  هک  اـملعلا  ماـظن  دومحم  جاـح  طـخ  هب  مه  ار  سلجم  تروص 
هب لاؤس  ماـگنه  رد  هدرک  شومارف  ار  سلجم  عیاـقو  هدوب  دـهعلا  دـیعب  سلجم  نآ  تارواـحم  زا  موحرم  نآ  نوـچ  هک  تسین  رود  قدـص 

نیتسآ هاوگ  نیتسار و  دـهاش  دوخ  ینویامه  رهاظم  تقیقح  رطاخ  هنرگو  هتـشاد  موقرم  نیخروم  يارب  هدروآ و  رظن  يزیچ  لاـیخ  فلکت 
رتبجع نکی ، مل  کلذ  لک  تفگ : ناوتیم  هک  يوحن  هب  تسا  نایم  رد  یلک  نیابت  سلجم  نآ  تالواقم  اـب  ار  تاروطـسم  نیا  هک  تسا 

دمحم الم   » ساسا نیا  رب   230 ص : نایئاهب ، « 1 . » دراد همات  تنیابم  رگیدمه  اب  هیـضق  نیمه  رد  زین  خـیرات  ود  نیا  تالوقنم  هک  تسا  نآ 
َنِم ناشیا  حیرـصت  هب  هک  یناقمام  دـمحم  الم  شردـپ  طسوت  نآ  ریرقت  ساـسا  رب  ار  روکذـم  سلجم  تارواـحم  هک  هتفرگ  میمـصت  یقت »

رد ریرحت  دـیق  هب  راگدای  تین  هب  سلجم  نآ  تروص  تئارق  رارکت  راکذـت و  ترثک  تلع  هب  ناشیا  هدوب و  هدومرف  ریرقت  ْمتَْخلا  یلإ  ودَـبلا 
زج هتشاد و  تکرش  روکذم  سلجم  رد  دوخ  هاش  نیدلارـصان  هک  تسا  هتـشاد  هجوت  یقت  دمحم  الم  موحرم  هکنیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  دروآ .
زا روکذم ، هلاسر  رد  يو  تاحیرصت  هک  داد  رظن  ناوتیم  تسا ، هتسنادیمن  تحلـصم  قفاوم  شردپ  موحرم  لاوقا  رکذ  رطاخ ، نانیمطا  اب 
رد : » درادیم موقرم  نینچ  زیربت  رد  ار  باب  همکاحم  دـهعیلو و  سلجم  هسلج  تروص  یقت  دـمحم  الم  تسا . رادروخرب  یـصاخ  تیدـنس 

هتـشون نیا  : » تفگ درک و  باب  هب  ور  دلاو  زا  هزاجتـسا  هب  املعلا  ماظن  دـنداد  اج  سلجم  تمـس  کی  رد  هدرک  رـضاح  زین  ار  باب  نیب  نیا 
تسا رشتنم  مدرم  نایم  رد  امش  عابتا  طسوت  هب  هیعدا  تسا و  مور  رصیق  ياههبطخ  بولـسا  هب  یـضعبو  نآرق  بولـسا  هب  یـضعب  هک  ییاه 
رودص لثم  یلب  تفگ : هدش ؟ يراج  امـش  نابز  زا  هچ  ره  تفگ : املعلا  ماظن  تسا . ادخ  زا  تفگ : دناهتـسب ؟ امـش  رب  ای  تسا  امـش  زا  ایآ 

یخاتـسگ تفگ : املعلا  ماظن  ادـخ . تفگ : هدراذـگ ؟ امـش  يارب  هک  ار  باـب  مسا  نیا  مدـیمهف  ار  یکی  نیا  تفگ : روط . هرجـش  زا  مـالک 
. میتشذـگ زین  نیا  زا  تفگ : املعلا  ماظن  ماهدـش . هرخـسم  نم  تفگ : دـش  ریغتم  باب  هدرک ؟ امـش  يارب  اجک  ار  ریخب  بش  نیا  ادـخ  تسا ،

املعلا ماظن  ًادّجُـس » َبابلا  اُولُخْداَف   » یلب تفگ : یملع ؟ هنیدم  باب  امـش  تفگ  اهباب ، یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انأ  تفگ : دـیتسه ؟ هچ  باب  امش 
یهاوخ باوج  دنسرپب  امـش  زا  یملع  ره  زا  یملع  هنیدم  باب  امـش  هک  الاح  تفگ : املعلا  ماظن  یلب . تفگ : یتسه ؟ مه  هّطح  باب  تفگ :

لوا وت  دیس  دندومرف : دلاو  سپ  دیربیم . ارم  راظتنا  تسا  رتشیب  لاس  رازه  هک  مصخـش  نامه  نم  دیـسانشیمن ، ارم  امـش  یلب  تفگ : داد ؟
نیا زا  دلاو  دیربیم . ارم  راظتنا  مالـسالاردص  زا  هک  منامه  نم  یلب  تفگ : يدـش ، بئاغ  رمألا  بحاص  الاح  یتشاد ، ار  ماما  تیباب  يوعد 

هک میربیم  ار  یماما  نآ  راظتنا  ام  ینزیم !؟ تسا  فازگ  فال و  هچ  نیا  ینکیمن  ارچ  ایح  دیس ! دومرف : هتفـشآرب  تخـس  فازگ  فرح 
نم ّرـس  رد   » شـش هاجنپ و  تسیود و  هنـس  رد  تسا و  عوشی  تنب  سجرن  زین  شردام  يرکـسع و  نسح  ماـما   231 ص : نایئاهب ، شردـپ 

ار يزاریش  زازب  ياضر  دیس  رسپ  دمحم  یلع  دیس  راظتنا  یک  ام  درک . دهاوخ  روهظ  ریـشمش  اب  همظعم  هکم  زا  هدش و  دلوتم  ردام  زا  يأر »
رد متاخ  ات  مدآ  زا  ایبنا  ثیراوم  عیمج  دنروآیم  فیرشت  هک  یتقو  رصع  بحاص  یهگناو  میربیم ؟ هدمآ  نوریب  ردام  مکش  زا  زورید  هک 

يدوبن نوذأم  هک  وت  دـندومرف : هدرک  ریغت  دـلاو  متـسین . نوذأم  تفگ : منیبب ؟ رایب  رد  ار  ثیراوم  نآ  زا  یکی  امـش  تسا ، ناـشیا  تمدـخ 
نیا زا  هتشذگ  تسا . ربون  نوذأم  ریغ  رمالا  بحاص  ایب ، نآ  زا  دعب  وش  نوذأم  ورب و  يدمآ  يدز  يراوید  هب  ار  ترس  يدرک و  طلغ  رایسب 

يدـهلا ملع  رـسپ  میروایب . نامیا  ام  ات  نک  اهدژا  يراد  تسد  رد  هک  ار  اصع  نیمه  وت  هَّللا  مسب  دراد ، تازجعم  تامارک و  رـصع  بحاص 
؟ تسا یقاـب  اـی  تسا  خوسنم  هیآ  مکح  ُهَسُمُخ  ِهَّلل  َّنَأَـف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اَـمَّنَأ  اوُمَلْعاَو  هدومرف : میرک  باـتک  رد  ادـخ  اـقآ  باـنج  تفگ :

حیرشت نیا  ایآ  هثلث » رکذلل  ّنأف  ءیش  نم  متمنغ  امنإ  اوملعاو  : » ياهدروآ دوخ  باتک  رد  تباب  هچ  زا  امـش  سپ  تفگ : تسا . یقاب  تفگ :
رـشُع سمخ ، فصن  تسا و  سمخ  فصن  ماما  مهـس  تفگ : يدهلا  ملع  دسریم . نم  هب  ماما  مهـس  رخآ  تفگ  تسین ؟ ادـخ  لوق  خـسن 

يدهلا ملع  دنسیونیم : رفن  هس  زا  کی  ره  رگید  تالاؤس  زا  سپ  دندیدنخ . همه  نیرـضاح  دوشیم . ثلث  ریخ  هن  تفگ : ثلث . هن  دوشیم 
زا فک  دنچ  نم  دناهدرک و  دیهش  ار  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  هک  مدید  باوخ  رد  نم  هک ؛ ياهتفگ  دوخ  باتک  رد  امـش  اقآبانج  تفگ :
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هک یتشاد  ءادهـشلا  دیـس  اب  توادع  هچ  وت  دومرف : دلاو  یلب . تفگ : تسا ؟ تسرد  نیا  دـش  حوتفم  نم  رب  تاضویف  باب  مدروخ و  نوخ 
تاریغت و زا  دـعب  دـلاو  سپ  دـیوارتن . اقآ  زا  یباوج  دوب ؟ راوخرگج  دـنه  رخآ  تفگ : یخوش  هب  املعلا  ماظن  موحرم  يدروخ ؟ ار  وا  نوخ 

یئاسحا خیـش  عابتا  هک  یتقو  تسا ؟ يزاب  هقح  یقفانم و  هچ  هگید  نیا  يزاریـش  یطول  بوخ  دومرف : وا  فازگ  ياهفرح  نیا  زا  دایز  ّریغت 
هک یباراد  رفعج  دیـس  رـسپ  ییحی  دیـس  نوچ  و  امهیلع - هَّللا  تاولـص  مظاک - دـمحا و  یـسیونیم ؛ اهنآ  باوج  رد  دـننکیم  لاؤس  وت  زا 

ًاحیرص هدرک و  طبخ  داعم  رد  خیش  هک ؛ یسیونیم  باوج  رد  دنکیم  یلاؤس  وت  زا  تسا  فلاخم  یئاسحا  خیش  اب  داعم  هلئـسم  رد  شردپ 
232 ص : نایئاهب ، تاولص  نآ  براغملا » قراشملاب و  طیحملا  قرب  انس  یف  بتک  امیف  یباراد  رفعج  دیسلا  داجأ  دقل  و   » ینکیم شریفکت 

هتخادنا ریزب  رس  دیـس  یتسیایمن  نامـسیر  کی  رـس  رد  ارچ  یتسه  یتسرد  مدآ  رگا  وت  هچ ؟ تریفکت  هئطخت و  نیا  تسیچ و  تنداتـسرف 
تسا و هتـشاگن  یمـسر  ياهمان  راجاق  هاش  دمحم  هّیرما  خساپ  رد  هثحابم  سلجم  مامتا  زا  سپ  ازریم ، نیدـلا  رـصان  موس : تفگن ». یباوج 

تسا راوتسا  رادجرا و  هراب  ره  زا  دنس  نیا  يورسک : دمحا  لوق  هب  هک  تسا . هتخاس  هاگآ  وگتفگ  سلجم  نیا  هجیتن  زا  یلک  روطب  ار  هاش 
سلجم هناـخباتک  رد  هماـن  نیا  نتم  « 1 . » هتـشون یهاش  ندوب  هاـگآ  يارب  يدـهعیلو  هک  تسا  یـشرازگ  تسا . یتلود  یمـسر  هتـشون  اریز 

noigileR ibaB eht fo 1918 باــتک .. .: رد  ( 259 ، 252  ) هحفــص رد  نوارب  دراودا  تـسا و  هدـشیم  يرادـهگن  یلم  ياروـش 
لـضفلاوبا ازریم  ءاـطغلا » فشک  : » باـتک تیئاـهب  قثوم  عباـنم  ظاـحل  زا  تسا . هدومن  تبث  طبـض و  ار  نآ   ydutS rof slairetaM

اب ای  دوش و  راجاق  هاش  دمحم  شردپ  هب  دـهعیلو  ازریم  نیدـلا  رـصان  همان  تایوتحم  ضرعتم  هکنآ  یب  يو  تسا . دنتـسم  دنـس  یناگیاپلگ ،
رد رظن ، دروم  یجئاتن  همدـقم  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یئاجنآ  زا  لوبق و  ار  دـهعیلو  شرازگ  دوش ، قیاقح  ندرک  هنوراو  هب  ممـصم  یتالیوأت ،

، تسا فرتعم  دوخ  هکنآ  ًافاضم  تسا . هدرک  فارتعا  راکشآ  ًاحیرص و  نآ  تقیقح  تلاصا و  هب  تسا  هتفرگ  راک  هب  ازریم  یلعنیسح  ماقم 
. تسا هتخاس  رشتنم  هتـشادرب و  سکع  خیرات ، نیبحم  زا  یکی  دمآ - رد  نایتلم  فرـصت  هب  یتلود  نزاخم  هک  هاش  یلع  دمحم  علخ  زا  سپ 

اضق نامرف  باب  رد  موش ، تکرابم  ياپ  كاخ  نابرق   » هنأش یلاعت  هَّللا  وه  راجاق : هاش  دمحم  هب  ازریم  نیدلا  رـصان  دهعیلو  هضیرع  نتم  « 2»
هیمورا زا  ریجنز  اب  هداتسرف  لصحم  نویامه  مکحلا  بسح  دنیامن . وگتفگ  وا  اب  هدرک  راضحا  ار  نیفرط  ياملع  هک  دوب  هدش  رداص  نایرج 

تفگ و نیبـم  نید  نیناوق  نیهارب و   233 ص : نایئاهب ، هلدا و  اب  هدـمآ  هک  تشون  دـهتجم  بانج  هب  هعقر  هدرپس و  ناـخ  مظاـک  هب  هدروآ 
وا رفک  ینید و  یب  صخـش  نیا  تاریرحت  هظحالم  نیدـمتعم و  زا  یعمج  تاریرقت  زا  هک  دنتـشون  باوج  رد  دـهتجم  بانج  دـننک . دـینش 
الم دنوخآ  بانج  اذهل  تسین . دینش  تفگ و  رد  ًاددجم  یعاد  فیلکت  دوهش  تداهش  زا  دعب  تسا . سمألا  نم  حضواو  سمشلا  نم  رهظا 

. دنداتسیا زین  ناخ  مظاک  ییحی و  ازریم  ناخ و  نالـصا  ریما  مالغ ؛ نیا  نارکون  زا  سلجم  رد  دومن و  راضحا  ار  یلق  یـضترم  الم  دمحم و 
ماما رب  لیلد  هک  ياهتفگ  تاملک  یـضعب  مباب و  متـسه و  ماما  بئان  نم  یئوگیم  وت  هک  دوشیم  عومـسم  هک  دیـسرپ  دومحم  یجاح  لوا 

. تسا تسار  دیاهدینـش  ماهتفگ و  هچنآ  متـسه و  باـب  متـسه و  ماـما  بئاـن  نم  هلبق  نم  بیبـح  یلب  تفگ : تسوت . يربـمغیپ  هکلب  ندوـب 

. تسا هتفگ  تسا ، هتفگ  هک  نآ  ماهتفگن . نم  ار  تاـملک  نیا  نکیل  و  ًادجـس » باـبلا  وـلخدا   » لـیلد هـب  تـسا  مزـال  امـش  رب  نـم  تعاـطا 
رد ینم  یتخبکین ؟ زا  اور  دوبن  ارچ  یتخرد  زا  قحلا  انا  دـشاب  اور  درک . یلجت  روط  هوک  هب  هک  نآ  داد  باوج  تسیک ؟ هدـنیوگ  دندیـسرپ 
ادخ هب  دوشیم و  قلخ  نم  رد  نالا  دـشیم . قلخ  وا  رد  تقو  نآ  متـسه . روط  رجـش  هلزنم  هب  هدـنب  تسا . هتفگ  ادـخ  ار  اهنیا  تسین . نایم 
نیا دندیـسرپ : منم . دش  دنهاوخ  وا  رکنم  املع  زا  رازه  لهچ  هکنآ  منم . دندیـشکیم  ار  وا  راظتنا  نونکات  مالـسا  ردـص  زا  هک  یـسک  مسق 

یضترم الم  تسه . هک  رازه  راهچ  دشابن  رازه  لهچ  رگا  تفگ : تشگ . دنهاوخ  رکنم  ملاع  رازه  لهچ  هک  تسا  باتک  مادک  رد  ثیدح 
دنهاوخ روهظ  هکم  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  بهذـم  يرورـض  تسه و  ثیداحا  رد  اما  يرمالا . بحاص  رارق  نیا  زا  وت  سپ  تفگ : یلق 

نیگن یـسوم و  ياصع  دواد و  هرز  لیبق  زا  ءایبنا  ثیراوم  دروآ و  دنهاوخ  نامیا  ناینج  زا  رازه  جنپ  لهچ و  اب  نج  سنا و  يابقن  دومرف و 
بانج هب  متـسین  اهنیا  ندروآ  هب  نوذأم  نم  هک ؛ داد  باوج  اضیب ؟ دـی  وک  یـسوم و  ياـصع  وک  دوب ، دـهاوخ  نآ  اـب  اـضیب  دـی  ناـمیلس و 
زاجعا تفگ : يراد ؟ هچ  تامارک  تازجعم و  زا  هک ؛ دندیـسرپ  نآ  زا  دعب  يدمآ . نذا  نودب  هک  يدرک  طلغ  تفگ : دـمحم  الم  دـنوخآ 
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سودقلا هَّللا  ناحبـس  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » هرقف نیا  ندـناوخ  هب  درک  عورـش  منکیم و  لزان  هیآ  دوخ  ياصع  يارب  زا  تسا  نیا  نم 
طلغ وحن  هدـعاق  هب  ار  تاـملک  بارعا   234 ص : نایئاهب ، هتایآ .» نم  ۀیآ  اصعلا  هذـه  قلخ  امک  ضرألا  تاومـسلا و  قلخ  يذـلا  حوبـسلا 
نیا رگا  درک : ضرع  ناخ  نالصا  ریما  دناوخ . روسکم  ار  ضرألا »  » هاگنآ ناوخب . روسکم  دنتفگ : دناوخ . حتف  هب  ار  ِتاومس »  » ءات دناوخ .
باب ءاسملا .» حابـصلا و  قلخ  امک  اصعلا  قلخ  يذلاهَّلل  دـمحلا  : » درک ضرع  درک و  قیفلت  مناوت  مه  نم  دـشاب  تایآ  هلمج  زا  تارقف  لیبق 
لیلد هک  دومن  لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  بانج  زا  نومأم  هک  تسا  دراو  ثیدح  رد  دیسرپ : دومحم  الم  یجاح  نآ  زا  دعب  دش . لجخ  رایسب 
باوج لاؤس و  نیا  انؤانبأ » ول ال  : » دومرف ترضح  انؤاسن ؟» ول ال  : » تفگنومأم انسفنأ .»  » هیآ دومرف : ترضح  تسیچامش ؟ ّدج  تفالخ  رب 
باوج دندیـسرپ . مولع  ریاس  هقف و  زا  دـنچ  یلئاسمنآ  زا  دـعب  تفگنباوج . هدومن  لـمأت  یتعاـس  اـمن . ناـیب  ار  يّدـعتم  نکب و  قیبطت  ار 
ینعم یب  ياهنخـس  نآ  زا  زاب  هدنکفا  ریز  هب  رـس  تسنادن و  دندیـسرپ . وهـس  کش و  لیبق  زا  هقف  هیهیدب  لئاسم  زا  یتح  تسناوتن . نتفگ 
مالغ نیا  تسا . هدوب  نایعیـش  زا  یکی  رون  رون ، نآ  هک  تسا  ثیدـح  رد  هک  اریز  درک ؛ یلجت  روط  هب  هک  مرون  ناـمه  نم  هک  درک  زاـغآ 

سلجم نوچ  دنکفا . ریز  هب  رـس  دـش و  نیگمرـش  رتشیپ  زا  رتشیب  دوب ، یلق  یـضترم  الم  رون  دـیاش  يدوب ، وت  هتفیـش  نآ  هکاجک  زا  تفگ :
هبانا دوخ  ياهطلغ  زا  تشگزاب و  هبوت و  دومن و  لوقعم  هیبنت  هدز و  بوچ  ار  باب  هدرک  راضحا  ار  مالسالا  خیش  بانج  دش ، مامت  وگتفگ 

سدقا ترـضحیلعا  مکح  رظتنم  تسا . دّیقم  سوبحم و  نالا  دـنکن و  اهطلغ  نیا  زا  رگید  هک  هدرپس  مه  رهم  هب  اپ  مازتلا  درک و  رافغتـسا  و 
یگنوگچ باب  رد  روکذـم  ذـخأم  هس  هلباـقم  قمعت و  هجوت و  اـب  تسا ». نویاـمه  رما  رما  تسا . هادـف  نیملاـعلا  حور  يرایرهـش  نویاـمه 

هب ار  یئاهتوافت  اهنآ  لیـصفت  لامجا و  رد  اهنت  ًارهاظ  درادـن و  مه  اب  یتنیاـبم  سلجم  تروص  عومجم  رد  دوشیم  مولعم  دـهعیلو  سلجم 
میعز موحرم  هک  متـسه  ياهلئـسم  نایب  هب  ریزگان  دهعیلو  سلجم  یبایزرا  ماقم  رد  همه  نیا  اب   235 ص : نایئاهب ، « 1 . » تسا هدروآ  دوجو 

دهعیلو سلجم  رد  رـضاح  دوخ  هک  شدج ، موحرم  نابز  زا  ناشیا  تسا . هدرک  یقحب  لاح  نیع  رد  یلوصا و  هجوت  نآ  شراگن  هب  هلودلا 
راـک ناـنآ  : » تفگیم دـهعیلو  سلجم  یگنوگچ  رب  ینبم  وا  لاؤس  خـساپ  ماـقم  رد  ازریم و  ردنکـسا  هدازهاـش  هب  باـطخ  هک  دینـش  دوـب 

تلاسر و توبن و  یعدم  درم  نآ  هچ  دنام . زاب  تجح  لیلد و  ندروآ  زا  باب  هک  روطنامه  دـندومن . یتالاؤس  نینچ  هک  دـندرکن  یئوکین 
داقتنا زا  ارچ  تالاؤس ؛ نآ  ياج  هب  متـسنادیم  شاک  دندومزآیم . عیدـب  نایب و  یناعم و  وحن و  فرـص و  هب  ار  وا  نانیا  دوب و  يزاس  نید 

هب باب  دـننکیمن . دزـشوگ  رـشب  يرطف  یعیبط و  سومان  اب  ار  وا  تایرظن  قیبطت  قفاوت و  مدـع  دـننکیم و  يراددوخ  وا  دـیاقع  ساـسا  رب 
زا ار  دوخ  هک  یـسک  ماکحا  نیناوق و  هب  باب  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  یلع . دمحم و  رون  یب  َنَمآ  ْنَم  ُلّوا  هک : تفگیم  مامت  یتحارص 
ملع تیباب  هکلب  مئاق و  تباین  ياعدا  باب  یفرط  زا  و  دنـسرپیم ) زامن  تایکـش  وا  زا  سلجم  ياملع  یلو  . ) دـنک راتفر  دـنادیم  رتـالاب  وا 

تـسا نیا  بیرغ  رما  يوعد . نالطب  رب  تسا  یگرزب  لیلد  سلجم  نآ  رد  وا  زجع  دـشاب و  فقاو  روما  هیلک  رب  هک  دوب  مزال  سپ  درکیم .
اهنت ناریا  اـیآ  درکن ؟ اـپورا  رد  اـی  قارع  رد  ار  توعد  ارچ  تروص  نیا  رد  دـیامنیم . رـشب  هیلک  هکلب  دوـخ  موـق  تاـجن  ياـعدا  يو  هک 

هب يو  ماکحا  یلصا  باتک  هک  دوبن  رتهب  ایآ  دوب ، ناریا  يارب  تثعب  رگا  دنتشادن و  توعد  شزرا  ایند  تاعطق  ریاس  ای  دوب  توعد  هتـسیاش 
هدیچیپ و یسراف  رد  دنادب و  طلغ  ار  یبرع  نابز  باب  دننام  هکنیا  هن  دناهدرک  توعد  موق  ناسل  هب  ایبنا  هیلک  هک  یتروص  رد  دشاب  یـسراف 

یـسک هک  تشونیم  يولهپ  ناـبز  هب  دوب  بوخ  تسا  لاکـشا  قـالغا و  روـظنم  رگا  دـسیونب و  رفج  زوـمر  دادـعا و  فورح و  زا  بکرم 
ار رگید  تعیرش  یتعیرـش  هک  تسا  هدیـسرپ  وا  زا  هدرک و  زین  هثحابم  باب  اب  شدج  : » ناخيدهم ازریم  هتـشون  قبط  دنکن . داقتنا  دمهفن و 
. ياهداد رییغت  مامتا  لامکا و  ناونع  هب  ار  تعیرش  داوم  زا  يرایـسب  وت  دشاب . مکحا  ّمتا و  دوخ  لبق  ام  هب  تبـسن  هکنآ  رگم  دنکیمن  خسن 
ص: نایئاهب ، تعیرـش  رگا  درادـن . لامک  هب  یجاـیتحا  تسا و  لـماک  نید  مکنید » مکل  تلمکا  مویلا  : » قادـصم هب  هک  یناملـسم ، وت  رگا 

یتامدقم تالاؤس  نیا  هتفگ : مّسبت  اب  باب  ياهدروآ ؟ ياهزات  تعیرش  وت  هک  دوب  هچ  مالسا  صقاون  بویع و  سپ  ياهدروآ  يدیدج   236
هدیقع  ) دوب توم  زا  لبق  یسیع  دوعص  هک ؛ هدیـسرپ  ناخ  يدهم  ازریم  دج  هرابود  سلجم . نیا  هن  زورما  هن  اما  درک ، مهاوخ  نایب  هک  دراد 

هب بوـسنم  بوـتکم  تروـص  دـهاوخیم . يرتداـیز  تقو  ثحب  نیا  تفگ : زاـب  باـب  نایحیـسم ؟) هدـیقع   ) نفد زا  دـعب  اـی  مالـسا ) لـها 
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نایئاهب روهـشم  غّلبم  یناردنزام  لضاف  قحلا  روهظ  باتک  زا  ًانیع  روکذم  هشیلک  تسا . هتـشون  هاشدّمحم  شردـپ  هب  هک  ازریم  نیدلارـصان 
موحرم باتک  یـشاوحرکذ  رد  یئاون  نیـسحلادبع  ياقآ  هک  ار  هلودلا » میعز  ناخ  يدـهم  ازریم   » دـج هدـیقع  تسا . هدـش  يرادربسکع 

ملع ياعدا  يداوس  یب  اعدمرپ و  یماع و  ناوج  فرط  کی  زا  دسریم . رظن  هب  لوقعم  یهجوت  تسا ، هدیدنـسپ  ار  نآ  هنطلـسلا » داضتعا  »
هدبز یفرط  زا  تسا و  زجاع  تایهیدـب  مهف  زا  یتح  دـنادیمن و  ار  فراعم  مولع و  تامدـقم   237 ص : نایئاهب ، اما  دنکیم ، ّیندـلو  ّلک 
باب رد  همالع  ترابع  ینعم  ای  ندرک  همخت )  ) هب عجار  دنکیم  تیودهم  توبن و  ياعدا  هک  یـسک  زا  زیربت  دـننام  گرزب  يرهـش  ياملع 
ضرف هب   ) بلاطم نیا  نتسناد  فرص  هک  دنریگیمن  رظن  رد  ار  ینعم  نیا  دوخ  شیپ  دننکیم و  شـسرپ  لاق ، لالعا  ای  یثنخ  تبانج  لسغ 

نیا هک  دومحم  الم  اًلثم  اـیآ  هن و  اـی  دوشیم  يزاـس  نید  تیودـهم و  تباـین و  ياـعدا  زوجم  تمـالع و  تسنادیم ) ار  اـهنآ  باـب  هکنیا 
هک دوب  نآ  زا  رتناوتان  باب  دوب  هچ  ره  لاح  ره  هب  هن ؟ ای  دنکی  یئاعدا  نینچ  هتشاد  قح  هتـسنادیم  ار  اهنآ  ًاملـسم  هدرکیم و  ار  تالاؤس 

ياعدا زج  هک  دش  مولعم  دش و  زاب  شچم  تشذگ  هک  یحرـش  هب  ماجنارـس  دهدب و  باوج  ار  دروم  یب  یحطـس و  تالاؤس  نیمه  دـناوتب 
رگید و تقو  هب  لوکوم  ار  اهنآ  دـیوگب و  تسناوتن  باوج  مه  ار  ناخ  يدـهم  ازریم  دـج  تالاؤس  هکناـنچ  درادـن . هتنچ  رد  يزیچ  یهاو 
منادیمن و زج  هتسناوتن و  یچیه  : » يزاریش دمحم  یلع  يورـسک  دمحا  هتفگ  هب  « 1 «. » درک لاـحم  هب  قیلعت  تقیقح  رد  ینعی  رگید  هسلج 

زاب دوخ  هب  ار  نارگید  نایالم و  دنخـشیر  نابز  دوخ ، کنخ  تسـس و  نانخـس  ياـهیفاب  طـلغ  اـب  يوسنآ  زا  تشادـن  یخـساپ  مناوتیمن 
: هک میدناوخ  دهعیلو  يازریم  نیدلارـصان  همان  همتاخ  رد  « 2 .« » دـیماجنا نتفگ  مدرک  طلغ  ندروخ و  بوچ  هب  راک  رگید  راب  هدـینادرگ و 
زا تشگزاب و  هبوت و  لوقعم و  هیبنت  هدز  طوبـضم  بوچ  ار  باب  هدرک  راضحا  ار  مالـسالا  خیـش  باـنج  دـش  ماـمت  وگتفگ  سلجم  نوچ  »
رد نوچ  : » دسیونیم یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  دـنکن ». اهطلغ  نیا  رگید  هک  هدرپس  رهم  هب  اپ  مازتلا  درک و  رافغتـسا  هبانا و  دوخ  ياهطلغ 

نامه تروص  هک  دیآیم  رظن  هب  نینچ  بسانم  تسا  روکذم  ترضح  نآ  ندرپس  رهم  هب  اپ  مازتلا  بابندرک و  رافغتسا  هبانا و  هضیرع  نیا 
صخشم ملـسم و  هک  هچنآ  ظاحل و  نیدب   238 ص : نایئاهب ، میزاس ».» جردـنم  ماقم  نیا  رد  هدـئاف  لیمکت  ضحم  زینار  كرابم  طختـسد 

هتخاس روهمم  ار  نآ  دوخ  رهم  هب  هتـشون و  دـهعیلو  هب  باـطخ  ار  نآ  دوخ  طختـسد  هب  يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  تسا  ياهماـن  هبوت  تسا 
باتک دییأت  دروم  اهنت  هن  تسا  يزاریـش  دمحم  یلع  يواعد  یگیاپ  یب  دانـسا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  يزاریـش  دمحم  یلع  همان  هبوت  تسا .

(205  ) هحفـص یقرواپ  رد  تسا . نایئاهب  يدـنفا و  سابع  بیوصت  دروم  روکذـم  دنـس  قیرط  نیا  زا  هکلب  تسا  هتفرگ  رارق  ءاطغلا  فشک 
فلؤم رظن  زا  داتفا  روکذم  شحرـش  هک  ازریم  نیدلارـصان  دهعیلو  همان  اب  هارمه  يزاریـش  دـمحم  یلع  همان  هبوت  نتم  ءاطغلا  فشک  باتک 

هک هاش  یلع  دـمحم  علخ  زا  سپ  ددرگیم  جردـنم  هک  ار  يرخا  یمـسر  بیتاکم  یـضعب  بوتکم و  ود  نیا  لـصا  ءاـطغلا  فشک  باـتک 
رد هک  ءاطغلا  فشک  فلؤم  دیکأت  تسا . هتخاس  رـشتنم  هتـشادرب و  سکع  خیرات  نیبحم  زا  یکی  دـمآ  رد  نایتلم  فرـصتب  یتلود  نزاخم 

یبوخ هب  هاش  نیدـلا  رـصان  هب  یلوا  هطقن  ترـضح  طختـسد  تروص  كرابم .» طختـسد  نامه  تروص  : » لیبق زا  یتاـملک  هب  هحفص 204 
نآ زا  روکذم  باتک  یئاهب  فلؤم  تسا و  يزاریش  دمحم  یلع  طختسد  هب  همان  هبوت  نیع  قّدصم  ءاطغلا  فشک  فلؤم  هک  دهدیم  ناشن 

يزاریش دمحم  یلع  طختـسد  تروص  راشتنا  زیربت و  املع  دهعیلو و  نیب  هلدابتم  ياههمان  رکذ  دهعیلو و  سلجم  یلیـصفت  حرـش  هب  تهج 
میزاس و جردنم  ماقم  نیا  رد  : » ناشیا دوخ  هتفگ  هب  ای  دنک . هسیاقم  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  يزاریـش و  دمحم  یلع  ماقم  نایم  ات  تسا  هدومن 

رئاـصبلایلوارظن تـقدهب  هدـیدرگ  لزانملاعنیطالـسو  كوـلم  تـهجهب  مظعانجـس  رد  مدـق  ناـهج  مـلق  زا  هـک  یحاوـلا  اـب  ارنآ  هنزاوـم 
تـسکش هدهاشم  اب  يزاریـش  دمحم  یلع  دهد ، ناشن  تسا  هتـساوخ  تاحیرـصت  نیا  ساسا  رب  ءاطغلا  فشک  باتک  بحاص  میراذـگاو ».

باب و ندرک  رافغتـسا  هباـنا و  ياهضیرع  رد  تشادرب و  دوخ  يواـعد  یماـمت  زا  تسد  وا ، ندز  بوچ  هیبنت و  دـهعیلو و  سلجم  رد  دوخ 
و درکن ! یلاخ  نادیم  دـید  هک  یئاهجنر  مامت  اب  اّکع ، نادـنز  رد  یلعنیـسح  ازریم  یلو  تسا  روکذـم  ترـضح  نآ  ندرپس  رهم  هب  اپ  مازتلا 

یلع نیب  هنزاوم  ماقم  رد  ءاطغلا  فشک  تقیقح  رد  تشون . ملاـع  نیطالـس  كولم و  هب  روکذـم ، باـتک  فلؤم  معز  هب  یئاـه  هماـن  یتح 
یلع ندرپس  رهم  هب  اپ  مازتلا  رافغتـسا و  هبانا و  سفن و  فعـض  تاـبثا  اـب  هتـسنادن  ازریم ، یلعنیـسح   239 ص : نایئاهب ، يزاریـش و  دـمحم 

زا 288نایئاهب هحفص 98 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب لاح  ره  هب  دنک !؟ تابثا  ار  یلعنیسح  ازریم  تیناقح  دوخ  رکف  هب  ات  هدیشک  يزاریش  دمحم  یلع  تیناقحرب  نالطب  طخ  يزاریـش  دمحم 
دراودا تسا ، هدرک  تبث  يزاریـش  دـمحم  یلع  طختـسد  يور  زا  ًانیع  ار  همانهبوت  عماـج  لـماک و  نتم  هک  ءاـطغلا  فشک  باـتک  يانثتـسا 

پاچ هب   Babi of Study for Material باتک رد  ار  نآ  هشیلک  هتـشادرب و  يزاریـش  دـمحم  یلع  هماـنهبوت  زا  یـسکع  زین  نوارب 
: میناسریم راضحتسا  هب  اًلیذ  ار  يزاریش  دّمحم  یلع  همان  هبوت  نتم  کنیا  تسا . هدیناسر 

یحور كادف 

مث هَّللادـمحب  هدـینادرگ . لماش  دوخ  دابع  هفاک  رب  لاح  ره  رد  ار  دوخ  تمحر  لـضف و  تاروهظ  هک  هقحتـسمو  هلها  وه  اـمکهَّلل  دـمحلا  »
محرت ناـمرجم و  رب  رتـست  ناگدـنب و  زا  وفع  شتفوطع  روهظ  هب  هک  هدومرف  دوخ  تمحر  تفأر و  عوبنی  ار  ترـضح  نآ  لـثم  هک  ًادـمح 

رگا دشاب . وا  تیالو  لها  مالسا و  دنوادخ  ياضر  فالخ  هک  تسین  يدصق  ار  فیعض  هدنب  نیا  هک  هدنع  نم  هَّللا  دهشا  هدومرف . نایغایرب 
تیالو هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  توبن  هرکذ و  لج  دنوادخ  دیحوت  هب  نقوم  مبلق  نوچ  یلو  تسا ، فرـص  بنذ  مدوجو  هسفن  هب  هچ 

رگا ماهتـساوخن و  ار  قح  ياضر  فالخ  ًاقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  دیما  تسا  هَّللادـنع  نم  لزنام  لک  رب  رقم  مناسل  تسوا و  تیالو  لها 
ار هدـنب  نیا  ار و  وا  ترـضح  مبئات  رفغتـسم و  لاح  ره  رد  هدوبن و  نایـصع  مضرغ  هدـش ، يراج  ملق  زا  دوب  وا  ياضر  فالخ  هک  یتاملک 
زا هک  تاـملک  تاـجانم و  یـضعب  رما و  یلا  بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا  یبر و  هَّللارفغتـسا  دـشاب و  یئاـعدا  هب  طونم  هک  تسین  یملع  قـلطم 

نیا و  منادیم )  ) لطبم ياعدا  ار  مالـسلا  هیلع  هَّللا  ۀجح  ترـضح  هّصاخ  تباین  ياعدـم  تسین و  يرما  چـیه  رب  شلیلد  هدـش  يراج  ناسل 
هب ار  وگاعد  نیا  هک  تسا  نانچ  ترـضح  نآ  یهاشنهاش و  ترـضح  فاطلا  زا  یعدتـسم  رگید . ياعدا  هن  هدوبن و  یئاعدا  نینچ  ار  هدـنب 

یلع زا  هک  دوب  یئزج  هیبنت  کی  ببـس  هب  يواعد ، هّیلک  راکنا  مالـسلاو .» دـنیامرف  زارفارـس  دوخ  تمحر  تفأر و  طاسب  تایانع  فاطلا و 
دمحم  240 ص : نایئاهب ، دش و  یضقنم  سلجم  : » دسیونیم افصلا » ۀضور   » رد تیاده  ناخ  یلق  اضر  موحرم  دمآ . لمعب  يزاریش  دمحم 

نوچ تشاد و  ظوفحم  هدرب  دوخ  لزنم  هب  ار  دیـس  دوب  وا  نابزیم  نابهگن و  هک  یغاد  هجارق  ناخ  لیعامـسا  دـلو  یـشابشارف  ناـخ  مظاـک 
هدروآ مظعا  دهعیلو  مظعم  هدازهاش  ترضح  روضح  هب  ار  دیس  زور  رگید  دندوب  هداتفا  تهبش  هب  وا  راک  رد  ماوع  بلاغ  رـشتنم و  وا  هیعاد 
مالعا ياملع  مکح  هب  دندرکن . میدقت  راک  نیا  رد  هدیقع  نسح  ربانب  يراکرس  ناشارف  دننز . قاس  ای  تسایس و  بوچ  ار  وا  هک  دش  مکح 

مدروخ و هگ  مدرک و  اطخ  مدرک و  طلغ  تفگیم  دـندز و  يرایـسب  بوچ  ار  دیـس  ناشیا  نامزالم  مالـسالا ، خیـش  دومحم و  الم  یجاح 
. درادیقیقد هراشا  يزاریـش  دـمحم  یلع  ندز  بوچ  هزیگنا  هب  کلملا  ناـسل  یقتدـمحم  ازریمموحرم  « 1 «. » دش صلختـسم  ات  مدرک  هبوت 

مناریمن وت  لـتق  هب  مکح  ياهدوب  هناوید  يدرم  نوچ  : » دنـسیونیم يزاریـشدمحمیلعهب  باطخدـهعیلو  ازریمنیدـلا  رـصاننابز  زاناـشیا 
لجع ترـضح  نآ  هب  ناهج  رد  سکچیه  یتسین و  رمالا  بحاص  وت  دننادب  ماوع  مدرم  نیا  هک  میامرفیم  هجنکـش  هجنر و  تبوچ  اب  نکل 

اب دنتسب و  هب  راوتـسا  باب  ياپ  ود  ره  دندمآرد و  بوچ  زا  یلمح  اب  دومرفب  ناشارف  ناناوعا و  هب  تفگب و  نیا  دش . هریچ  دناوتن  هجرف  هَّللا 
رب ار  دوخ  مدرم  زا  نت  کی  املعلا  ماظن  دومن و  تعارض  راهظا  یمه  تبانا  تثاغتسا و  هب  تشادرب و  دایرف  باب  دنتـشاد . بورـضم  بوچ 

«2 «. » تفگزاب یمه  هنوگ  نیدب  وا  منکن و  نخـس  نینچ  رگید  مدروخ و  كوخ  گس و  يدیلپ  وگب  هک  درک  نیقلت  یه  تشادـب و  وا  رس 
بوچ تاداس  هک  تسا  بوخ  دنشابیم . دیس  ناشیا  نوچ  یلب  دنتفگ : اهالم  تارـضح  : » دسیونیم صوصخ  نیا  رد  یناشاک  یناج  ازریم 

دیس هدرتسگ و  كرابم  هنت  ریز  تهج  هب  شرف  دومن و  توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  بانج  نآ  هدومن و  ار  دهعت  نیا  مالـسالا  خیـش  اذهل  دننزب .
241 ص : ناـیئاهب ، « 3 . » تسین ـالاح  وت  رکذ  لـحم  تسا . داـیز  نآ  رارـسا  یح و  فورح  ددـع  هب  دز  كراـبم  ياـهاپ  هب  بوـچ  هدـجیه 

موتخم ینیـسحلا  ینـسحلا  رغـصا  یلع  ینیـسحلا و  ینـسحلا  مساقلاوبا  رهم  هب  هک  يزاریـش  دّمحم  یلع  همان  هبوت  هب  ءاملع  باوج  تروص 
يارب یناج  ازریم  هک  ار  يرارـسا  نیا  دوخ . يواعد  زا  رافغتـسا  هبوت و  رب  ینبم  يزاریـش ، دّـمحم  یلع  طخ  نیع   242 ص : نایئاهب ، تسا .
یلاح رد  دز  كرابم  ياهاپ  هب  بوچ  هدجه  دیس  هک  تسا  هلئسم  نیا   243 ص : نایئاهب ، هب  حیرصت  زا  یشان  تسا ، هدش  لئاق  هدجه  ددع 
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هک دوشیم ، مولعم  نیا  زا  «!« 1 . » دش هدز  يو  ياپ  فک  هب  بوچ  هبرض  طقف 11  دنکیم : حیرصت  لیبن  خیرات  باتک  رد  يدنرز  لیبن  هک :
رد زیربت  ياملع  هک  دیدرگ  نآ  بجوم  رما  نیمه  تشادرب و  دوخ  يواعد  هیلک  زا  تسد  یئزج  هیبنت  کی  ببـس  هب  يزاریـش  دـمحم  یلع 

نینچ دننک و  دادملق  يو  لتق  ریخأت  بجوم  ار  غامد  طبخ  ههبش  ءاطغلا  فشک  باتک  زا  لقن  هب  يزاریـش  دمحم  یلع  همان  هبوت  هقرو  ردص 
رد نومیم  لفحم  نویامه و  مزب  رد  امش  يزاریش  دمحم  یلع  دیس  : » دناهتشون هقرو  ردص  رد  زیربت  نیدهتجم  هک  یباوج  تروص  دنراگنب :

يدرک يدنچ  بلاطم  هب  رارقا  مالعا  ياملع  روضح  هرـصن و  هدّدس و  هَّللا و  هدـّیأ  لاوز ، یب  تلود  دـهع  یلو  الاو ، فارـشا  باون  روضح 
امـش لتق  ریخأت  بجوم  هک  يزیچ  تسین و  لوبقم  يرطف  دترم  هبوت  لتق . بجوم  تسا و  امـش  دادترا  ثعاب  هناگادج  کی  ره  هک  اذـک ) )

هعیرشلا مداخ  هرّرح  دوشیم ». يراج  امـش  هب  يرطف  دترم  ماکحا  لمأتالب  دوش  عفر  ههبـش  نآ  رگا  هک  تسا  غامد  طبخ  ههبـش  تسا  هدش 
یلع طختسد  یلصا  تروص  تسا ، ملـسم  هچنآ  ینیـسحلا  ینـسحلا  رغـصا  یلعینیـسحلا  ینـسحلا  مساقلاوبا  رهم  لحمرهم  لحم  هرّهطملا 

هناخباتک هب  هک  یناسک  ناعلطم و  تسا . هدوب  نازیوآ  یلم  ياروش  سلجم  هناخباتک  یمیدـق  نلاـس  رد  یـسکع  باـق  رد  يزاریـش  دـمحم 
نلاس رد  یـسکع  باق  رد  هک  ار  يزاریـش  دـمحم  یلع  طختـسد  تروص  دوخ  هک  درادیم  ناـعذا  دـنراد ، هتـشاد و  دـمآ  تفر و  سلجم 

دناهداد لیوحت  ای  هدرب و  اجک  هب  هتـشادرب  ار  نآ  تقو ، نالوؤسم  ناـمز  رد  دـناهدید و  ًارارک  هدوب  نازیوآ  یلم  ياروش  سلجم  هناـخباتک 
دروآ لمع  هب   244 ص : نایئاهب ، یلم  ياروش  سلجم  هناخباتک  رد  یعماـج  تاـقیقحت  ( 1353  ) نابآ رد  باـتک  نیا  فلؤم  تسین ! مولعم 

هدش هدراذگ  سلجم  يزادرپراک  قودنص  رد  دشیم  هداد  لامتحا  هک  یئاجنآ  زا  دنتـشادن و  یعالطا  روکذم  همان  هبوت  زا  نالوؤسم  یلو 
قودنـص رد  همان  هبوت  هک  دـش  مولعم  اهدـعب  یلو  دـنک ، ادـیپ  یبایتسد  روکذـم  قودنـص  تایوتحم  هب  ات  دروآ  لـمع  هب  شـشوک  دـشاب ،

نالوؤسم زا  یئاه  یسررب  قیقحت و  تسیابیم  دنـشابیم  ناریا  تلم  دنـس ، نیا  یلـصا  بحاص  هک  یئاجنآ  زا  تسین ! دوجوم  يزادرپراک 
دوقفم تابثا  تروص  رد  ای  قیقد و  عالطا  روکذم  دنس  زا  ات  دریذپ  تروص  دعب  هب  ياهلاس 1315  رد  هصاخ  فلتخم  تاونس  رد  هناخباتک 
سابل رد  سلجم و  هناخباتک  هب  تمدخ  ناونع  هب  ناریا  یئاهب  يامعز  ياههشقن  دور و  الاب  هناراکتیانج  دربتـسد  کی  زا  اههدرپ  نآ  ندـش 

! .. ددرگ ناگمه  مولعم  هناخباتک  لوؤسم  رادباتک و 

طبخم مادعا  ج )

قیرهچ هعلق  زا  ار  باب  ات  تفر  ناجیابرذآ  بناج  هب  راشفا  ناخنامیلس  ناخیقت ، ازریم  دیدب  اوص  هب  : » دسیونیم هنطلـسلا  داضتعا  موحرم 
تـشاد ار  ناجیابرذآ  تموکح  مایا  نآ  رد  هک  هاش  دمحم  ردارب  « 2  » ازریم هزمح  هلودلا  تمشح  « 1 . » دروآ رد  كاله  ضرعم  هب  هدروآ 

هچنآ داتـسرف . نانآ  هناخ  رد  هب  شارف  دـنچ  یهارمه  هب  ار  يو  املع  فرط  زا  وا  لتق  ياوتف  بسک  يارب  و  درک . راضحا  نادـنز  زا  ار  باـب 
حیرـصت هب  انب  و  دنتـشاد . تهارک  دوب ، یقاب  دوخ  تردق  هب  نانچمه  وا  غامد  طبخ  ههبـش  هک  یـسک  مادـعا  زا  زیربت  املع  تسا  ملـسم  هک 

ماظن ریزو  ناخ  نسح  ازریم  تخاس و  سلجم  رضاح  ار  باب  هاگنابش  دید ، ار  املع  رطاخ  تهارک  نوچ  هلودلا ، تمشح  هنطلـسلا : داضتعا 
هلکشم ثیداحا  یلع  ازریم  یجاح  سلجم  نآ  رد  تشاد . بلط  زین  ار  راشفا  ناخ  نامیلس  دوعسم و  ازریم  یجاح  رسپ  یلع  ازریم  یجاح  و 

یلوا هطقن  حاولا  زا  یتمسق  : » باتک هحفص 26  رد  هک  روکذم  لکیه   245 ص : نایئاهب ، دنام . زجاع  باوج  زا  باب  درک . لاؤس  يو  زا  ار 
! دشابیم تایآ  لوزن  رد  يو  حور  رکف و  زا  يراکشآ  هناشن  و  يزاریـش . یلعدّمحم  ّطخ  هب  تسا . هدش  پاچ  بتاک » نیـسح  دیـس  اقآ  و 

رگا ياهدروآ . دوخ  زا  ینآرق  یناد و  ینامـسآ  یحو  طبهم  ار  شیوخ  رطاـخ  وت  هک  ماهدینـش  تفگ : هلودـلا  تمـشح   246 ص : نایئاهب ،
. دـناوخب هدرک  طـلتخم  کـلم  تاـیآ  زا  یخرب  اـب  ار  رون  تیآ  زا  ياهراـپ  باـب  ناوـخب ! یتـیآ  زین  روـلب  ياـهغارچ  نیا  رهب  زا  تسا  نینچ 
ار تیآ  نیا  دوشن . شومارف  رطاخ  زا  تسا ، ینامسآ  یحو  تیآ  نیا  رگا  تفگ : ار  باب  دنتـشون ، ار  تاملک  نآ  ات  تفگ  هلودلا  تمـشح 

نادان مدرم  هک  دشابن  رود  دنزاس ، لوتقم  یناهنپ  ار  وا  رگا  هکنآ  میب  زا  دوب .... ! هنوگ  رگید  درک  تئارق  راب  رگید  باب  نوچ  نک ، تداعا 
دهاوخ توعد  راهظا  تشگ و  دـهاوخ  رهاـظ  راـب  رگید  هک  دـیما  نیا  هب  تسا و  هدرک  راـیتخا  یتبیغ  تسا و  هدـنز  وا  هک  دـنرادنپ  ناـنچ 
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هب نآ  زا  دعب  دننیبب  ار  وا  مدرم  مامت  ات  دننادرگب  رازاب  رهـش و  نایم  رد  ار  وا  هک  تسا  نآ  رتهب  هک  دـنتفگ  دـنرادن  زاب  هنتف  زا  تسد  دومن ،
زیربت هعمج  ماما  رقاب  ازریم  یجاح  هناخ  هب  هتشادرب و  نیـسح  دیـس  یلع و  دمحم  الم  اب  ار  باب  دمحم  یلع  ازریم  تهج  نیدب  دنروآ . لتق 

موحرم تاحیرـصت  هب  هجوت  اب  باوبالا » حاتفم  : » باتک رد  هلودلا  میعز  موحرم  « 1 . » دندرب يزونز  یلع  دیـس  اقآ  یناقمام و  دمحم  الم  و 
و مجارت ، رگید  اب  نآ  قیبطت  زا  سپ  فلؤم  دندوب و  رظانو  رـضاح  دوخ  هک  شردپ  دج و  لاوقا  خیراوتلا و  خسان  باتک : رد  کلملا  ناسل 

هراوآ هیردلا  بکاوک  یناشاک و  یناج  ازریم  فاکلا  ۀطقن  يدنرز و  لیبن  خـیرات  صیخلت  باتک  هصاخ  نایئاهب  نایب و  اب  قثوم  عبانم  یتح 
نابعش ادرف 27  حبص  : » دسیونیم دنادیم ، نانیمطا  لحم  ارنآ  هداد و  صیخشت  رتحیحص  ار  نآ  لاوقا  يدنفا  سابع  حایس  یصخش  هلاقم  و 

تسایر هب  نابساپ  یماظن و  ياهدع  اب  ار  رفن  هس  نآ  نایب ) اب  نامگ  هب   ) نابعش 1266 حبص 28  و  یتلود ) یمسر  رتافد  ربانب   ) يرجه  1265
موتکم ار  شیوخ  تادـقتعم  باب  اجنآ  رد  دـندرب . یلوصا  ياـملع  سیئر  دـهتجم  رقاـب  ازریم  جاـح  موحرم  هناـخ  هب  یلاو  ناـنابرد  سیئر 

اریز تسین ، تبث  نم   247 ص : نایئاهب ، دزن  عوضومنیا  یلو  داد  باب  لتق  هبيوتف  هیلاراشم  : » دیوگیم خـیراوتلا  خـسان  بحاص  تشاد ».
دمحم الم  هناخ  هب  ار  وا  هاگنآ  دوب . ضرامتم  ای  ضیرم  وا  اریز  دشن ، هجاوم  وا  اب  هجو  چیه  هب  روکذم  دهتجم  هک  ماهدینش  رتاوت  روطب  نم 

هب بقلم  ود  ره  هک  يزونز  نسح  ازریم  میرکلادبع ، ازریم  جاح  مردپ  دج و  سلجم  نآ  رد  دندرب و  هیخیـش  ءاملع  سیئر  دهتجم  یناقمام 
، تشاد یمارگ  ار  وا  مدقم  هناخ  بحاص  دش  سلجم  دراو  باب  هک  یماگنه  .« » دنتشاد روضح  نایعا  زا  يرایـسب  دادعت  دندوب و  یـشابالم 
؟ دشابیم وت  زا  اههتـشون  باتک و  نیا  ایآ  تفگ : نینچ  باب  هب  هدومرف  نخـس  هب  تردابم  هدیناشن ، شدوخ  يولهپ  سلجم  ردص  رد  ار  وا 

اههتـشون نیا  رد  هچنآ  تحـص  هب  دیـسرپ  هناخ  بحاـص  ماهتـشون ، مدوخ  تسد  هب  ار  اـهنآ  نم  تسا و  نم  بتک  اـهنیا  يرآ  تفگ : باـب 
یقاب دوخ  هدـیقع  رب  وت  ایآ  دیـسرپ : هناخ  بحاص  مراد ، فارتعا  اـهنآ  تحـص  هب  نم  يرآ  تفگ : باـب  يراد ؟ فارتعا  رارقا و  دـشابیم 
نتشک نونکا  تفگ : مالـسالا  ۀجح  يرآ ، تفگ  باب  متـسه ، دمحم  تیب  لها  زا  مئاق  رظتنم  يدهم  نم  یتفگیم  هک  تدوخ  یـشابیم ؟

هداد باـب  لـتق  بوجو  هب  مکح  مالـسالا  ۀـجح  موحرم  رگا   ) تساـخرب اـج  زا  تفگ و  نینچ  تفر . ردـه  هب  تنوخ  دـیدرگ و  بجاو  وت 
هکلب دوشیمن  رفک  كالم  اعدا  نیا  اریز  مشابیم ، دمحم  لآ  زا  مئاق  رظتنم  يدهم  نم  تسا : هتفگیم  يو  هک  هدوبن  تهج  نیدـب  دـشاب ،

.( دوب هدرک  يربـمغیپ  ياـعدا  ًاحیرـص  اـجنآ  رد  هدرک و  دوـخ  ياههتـشون  بتک و  تاجردـنم  تحـص  هب  فارتـعا  هک  هدوـب  تهج  نآ  زا 
تـسا هتفگ  خیراوتلا  خسان  بحاص  تسا ، هدـش  عقاو  فالتخا  رابخا  نیلقان  نایم  اجنیا  رد  .« » باوبالا بابلا  حاتفم  باتک  مجرتم  حیرـصت 

يراز هیرگ و  وا  دزن  دـش ، مالـسإلا  ۀـجح  هب  لسوتم  دوخ  تاـجن  يارب  تشاد ، روتـسم  ار  شیوخ  تادـقتعم  زین  سلجم  نیا  رد  باـب  هک 
نم یلو  تفر . نوریب  سلجم  زا  لبق و  نم  تیصع  دقو  نالا  تفگ : هدرک و  درط  ار  وا  مالسالا  ۀجح  یلو  دیبسچ ؛ وا  يادر  نماد  هب  درک ،

سلجم زا  ات  تساخرب  مالـسالا  ۀـجح  هک  یماگنه  درکن و  ناهنپ  ار  دوخ  رما  سلجم  نیا  رد  باب  تفگیم : هک  ماهدینـش  ررکم  مردـپ  زا 
248 ص : نایئاهب ، هدـیدان  دـیمهف و  ار  هیـضق  نیا  هناخ  بحاص  ایآ  هک  مدومن  شومارف  نونکا  نم  دـیبسچ و  شیادر  نماد  هب  دورب  نوریب 

درط ار  وا  هناخ  بحاص  هاگنآ  « »؟ دیهدیم يوتف  نم  لتق  هب  مه  امش  تجح  : » تفگ تشاد و  بطاخم  ار  وا  سپ  دیمهفن  اًلصا  ای  تفرگ و 
هاگنآ .« » تفر نوریب  سلجم  زا  يداد و  يوتف  دوخ  لتق  هب  تزیمآ  رفک  ياههتفگ  اههتـشون و  هطـساوب  تدوخ  وت  رفاـک  يا  دومرف : درک و 

هب هدیقع  هک  دندینش  وا  زا  یبلاطم  دنتفگ و  نخـس  باب  اب  مه  هیلاراشم  دندرب . رکذلا  قباس  يزونز  یلع  دیـس  هناخ  هب  دنتـشادرب و  ار  اهنآ 
دندوبن رـضاح  سلجم  نیا  رد  اهنآ  ياقفر  رفن  ود  مردپ و  ودج  میوگیم : نم  . » دنداد يوتف  وا  نتـشک  هب  دندرک و  لصاح  وا  لتق  بوجو 

هک یناقمام  دمحم  الم  دنزرف  مالـسالا  ۀجح  یقت  دـمحم  الم  موحرم  دـندوب .» هدینـش  رتاوت  روطب  دوشیم  رکذ  دـش و  رکذ  هک  ار  هچنآ  و 
هاش نیدلا  رـصان  تساوخرد  هب  هک  ياهلاسر  رد  مایا ، نامه  رد  دوب ، وا  مادعا  يزاریـش و  دـمحم  یلع  تالاوحا  نایرج  رد  ًامیقتـسم  دوخ 

- دندرب زیربت  دهتجم  دمحا  ازریم  جاح  رسپ  رقاب  ازریم  جاح  هناخ  هب  الوا  ار : يزاریش  دمحم  یلع  هک  دنکیم  حیرـصت  تسا ، هتـشون  راجاق 
رد دوخ  تقونآ  ریقح  یعاد  نیا  دندروآ و  مالـسالا  ۀجح  دلاو  هناخ  هب  اجنآ  زا  تشادن . راهظا  دوخ  دـیاقع  زا  يزیچ  هیلاراشم  اجنآ  رد  و 
اب دوب  هناقفـشم  ظعاوم  هنامیکح و  حیاصن  هچنآ  موحرم  نآ  هدـناشن و  موحرم  دـلاو  يور  شیپ  رد  ار  هیلاراشم  تشاد  روضح  سلجم  نآ 
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جاجتحا رد  زا  هرقف  نیا  زا  سأی  زا  دعب  دلاو  سپ  درکن . رثا  ناراب  هرطق  هراخ  گنس  رد  دومرف . ءاقلا  هیلاراشم  هب  يزوسلد  تقفش و  لامک 
وت هک  اهيوعد  نیا  رخآ  دریذپیمن ، وا  زا  یسک  ناهرب  هنّیب و  یب  دراد  شیپ  رد  یگرزب  ياعدا  نینچ  هک  یـسک  دیـس  دندومرف : هدمآ  رد 

بجعت يور  زا  دـلاو  تسیچ ؟ اهنآ  رب  تناهرب  لیلد و  یئوگیم  وت  هک  اهنیا  تفگ : اباحم  یب  تسیچ ؟ اـهنیا  رب  تناـهرب  لـیلد و  ینکیم 
هک نم  تسا ، یعدم  هفیظو  هنیب  دوهـش و  دهاوخیمن ، هنّیب  یـسک  رکنم  زا  یتسین ، دـلب  مه  ار  هرواحم  قیرط  هک  وت  دیـس  دومرف : هدـیدنخ 
زا دعب  دلاو  دهاوخیمن ؟ لیلد  امش  ياهفرح  دهاوخیم  لیلد  نم  ياهفرح  ارچ  تفگ : مشاب . یلیلد  هماقا  جاتحم  هک  متـسین  یماقم  یعدم 
رد زونه  وت  رکنم ، هن  تسا  یعدم  هفیظو  لیلد  هماقا  هک  مدرک  یلاح  وت  هب  هک  نم  درم ! يا  دـندومرف : باوصان  باوج  نیا  زا  دایز  بجعت 

ناشبلغا اب  دناهدرک  ار  وت  قیدـصت  هک  ییاملع  دـندومرف : ءاملع  قیدـصت  نم  لیلد  تفگ : یلهاج   249 ص : نایئاهب ، هک  مه  هیهیدـب  روما 
املع قیدصت  رگا  نیا  زا  هتشذگ  دشابیمن ، یسک  تقیقح  طانم  اهَفُس  قیدصت  ماهدیدن و  یتسرد  لقع  بحاص  ار  اهنآ  هدرک  تاقالم  نم 

ار دوخ  بهذـم  قیدـصت  هک  دنتـسه  هدوب و  رحبتم  ياملع  هیمالـسا  ریغ  هیمالـسا و  هلطاب  للم  عیمج  نایم  رد  کنیا  دـشاب ، تقیقح  لـیلد 
: دـندومرف نم . ياههتـشون  نم  لیلد  تفگ : بیجع . ءیـش  اذـه  دنـشاب و  قح  هلطاـب  لـلم  بهاذـم و  عیمج  دـیاب  سپ  نیارباـنب ، دـننکیم 
رد مدرکن و  هدهاشم  اهنآ  رد  يزیچ  ینابملا  لتخم  یناعملا و  ّلتعم  هلمهم  هفرخزم  تاملک  زج  ماهدید  نم  ار  شرثکا  مه  ار  وت  تاجتشون 

قیدصت همه  دـناهدید  ار  تاجتـشون  نیا  هک  یئاهنآ  تفگ : تقیقح . لیلد  هن  تست  يواعد  نالطب  رب  نشور  لیلد  تاجتـشون  نآ  تقیقح 
ینامـسآ و یحو  تماما و  يوعد  زا  ینکیم  وت  هک  اهاعدا  نیا  هاـگنآ  تسین و  تجح  اـم  رب  يرگید  قیدـصت  دـندومرف : دـلاو  دـناهدرک .

نامه لیلد  ریخ  تفگ : يرادن ؟ ام  رب  یتجح  ّالا  روایب و  يراد  رگا  درادن ؛ هار  رگید  یموصعم ، قیدـصت  ای  هزجعم  زج  نآ  توبث  نآ  لاثما 
باب حاتفنا  يرمالا و  بحاص  يوعد  زا  يدرک  امروضح  رد  ینویامه  سلجم  رد  هک  يواعد  نآ  رد  زاـب  لاـح  دـندومرف : متفگ . هک  تسا 

دوخ تسین ، بوخ  درگرب  دئاقع  نیا  زا  دندومرف : يرآ  تفگ : یتسه ؟ یقاب  اهنآ  رـس  رد  ایآ  هریغ  نآرق و  لثم  هب  نایتا  سیـسأت و  یحو ،
نالکوم داتفین . دـیفم  اًلـصا  دـندرک  یلع  دـمحم  اقآ  هب  حـیاصن  يردـق  دـلاو  سپ  اّلک . اشاح و  تفگ : زادـنیم ، هکلهم  هب  ثبع  ار  مدرم  و 

هب تجاح  دـندومرف : دـلاو  یهدیم ؟ يوتف  نم  لتق  هب  امـش  لاح  درک : ضرع  هدرک  دـلاو  هبور  باـب  دـنرادرب ، ار  ناـنآ  دنتـساوخ  یناوید 
لاح دندومرف  منکیم ؟ لاؤس  امـش  زا  نم  هن  تفگ : تسه . وت  ياوتف  دوخ  تسا  دادترا  لیلد  همه  هک  وت  ياهفرح  نیمه  تسین  نم  ياوتف 

بجاو وت  لتق  رونا  عرش  مکح  هب  یتسه  یقاب  تسا  دادترا  بابسا  هک  هدساف  دیاقع  هلطاب و  يواعد  نیا  رد  هک  مادام  یلب  يراد  رارصا  هک 
، مهدیم صـالخ  هکلهم  نیا  زا  ار  وت  نم  یئاـمن  هبوت  راـهظا  دـیاقع  نیا  زا  رگا  منادیم ، لوبقم  ار  يرطف  دـترم  هبوت  نم  نوچ  یلو  تسا 

یلع حور  رکف و  زا  یشیامن   250 ص : نایئاهب ، دندرب .» تموکح  هناخ  زابرس  نادیم  هب  دنتـشادرب و  سلجم  زا  شعابتا  اب  ار  هیلاراشم  سپ 
زا یتمـسق  : » باتک هحفـص 22  رد  هک  تسا  يزاریـش  دّـمحمیلع  طخ  هب  حاولا  نیا  ددرگیم . هظحالم  يو  طـخ  رد  هک  يزاریـش  دّـمحم 
ای خیراوتلا و  خسان  بحاص  باتک  حیرصت  هک  دوشیم  ملسم  لاور  نیدب  تسا . هدش  پاچ  بتاک » نیسح  دیـس  اقآ  یلوا و  ياهطقن  حاولا 

دناهتـشاد و هاـش  نیدلارـصان  هب  تبـسن  هک  تسا  هدوب  یهجوت  زا  یـشان  طـبخم ، مادـعا  رب  ینبم  ءاـملع  ياوتف  مـالعا  هب  هنطلـسلا  داـضتعا 
مکح هب  دنتـسم  ًافرـص  دوبن ، ناریا  یتح  زیربت و  صخـشتم  ءاملع  تیرثکا  يانتعا  دروم  هجو  چـیه  هب  هک  ار  یطبخم  مادـعا  دنتـساوخیمن 

دوب و هدرک  نیعم  ار  هلودلا » تمشح   » فیلکت تقو ، هاش  بیوصت  ریبکریما و  میمصت  تسا  ملسم  هک  یلاح  رد  دننک . یتموکح  یسایس و 
يوتف بسک  مه  رگا  يزاریـش ، دـمحم  یلع  اب  هثحابم  یناث  سلجم   251 ص : نایئاهب ، رد  نانآ  تکرـش  مدـع  املع و  اـهقف و  رظن  مغریلع 

: نوارب دراودا  هتفگ  هب  هک  دوب  ملسم  دوب و  ملسم  تقو  تموکح  رظن  زا  تفریم ، غامد  طبخ  ههبش  وا  رب  هک  یسک  مادعا  دشیمن ، رودقم 
غامد طبخ  ههبش  تلع  هب  هک  تشاد  نآرب  ار  املع  وا  زیمآنونج  راتفر  ساسا و  یب  زغم و  یب  ياههتـشون  راکفا و  نولت  فلتخم و  يواعد  »
مامت تحاقو  اب  يدـنرز »! لیبن   » يزاریـش دـمحم  یلع  لتق  ياوتف  رودـص  یگنوگچ  دروم  رد  همه  نیا  اب  « 1 .« » دنهدن يأر  يو  مادـعا  رب 
شیپ زا  هک  ار  یلتق  مکح  دید  رود  زا  ات  دندرب . یناقمام  دمحم  الم  دزن  رد  باب ) دیس   ) ار وا  لوا  يراب  : » تسا هتـشون  هدرک و  بلطم  بلق 

ار وا  هک  موی  نامه  نم  ار  لتق  مکح  نیا  تسین . مزال  ندروآ  نم  شیپ  رگید  هدب . یـشابشارف  هب  تفگ : هداد  شمدآ  تسد  هب  دوب  هتـشون 
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دمحا ازریم  رسپ  رقاب  ازریم  هناخ  رد  هب  نآ  زا  دعب  نامه . فرح  تسا و  صخش  نامه  مه  لاح  متشون و  مدید  دهعیلو  نویامه  سلجم  رد 
، تسین مزال  نم  ندید  دیوگیم : دهتجم  تفگ : داد و  یشابشارف  هب  تسوا و  تسد  رد  لتق  مکح  هداتـسیا  رد  شیپ  شمدآ  دندید  دندرب .

مکح هدومن و  یّـسأت  دهتجم  ود  نآ  هب  مه  وا  یلق ، یـضترم  الم  موس  دهتجم  هدـش . تباث  نم  رب  دوب و  هدومن  لتق  مکح  وا  قح  رد  مردـپ 
مادـعا  » رب ینبم  ياوتف  يروآ  عمج  يرهاظ  تافیرـشت  زا  سپ  يایاضق  هلودـلا  میعز  دـشن .» تاقالم  هب  یـضار  هداتـسرف و  شیپ  زا  ار  لتق 

رد ار  باب  ات  درک  رداص  ینامرف  دومن ، مالعا  باب  نیظفحتـسم  هب  ار  املع  يواـتف  راـک  همتاـخ  یلاو  نوچ  و  : » دراـگنیم نینچ  ار  طـبخم »
شفک و نودـب  هنهرب  ياپ  اب  تشاد  رـس  رب  هالک  بش  عون  زا  یهالک  هک  یلاـح  رد  ار  وا  سپ  دـننادرگب  رازاـب  رهـش و  گرزب  ياـههداج 
هب ات  دـنداد  ریـس  ار  اهنآ  نانچمه  دـندوب و  هتخاس  دـیقم  نینهآ  ریجنز  هب  ار  روکذـم  یلع  دـمحم  الم  دـندینادرگ و  باروج  اب  طقف  هویگ 

دراو یمومع  رازاب  فرط  زا  هک  رد  کی  دوب . يدورو  رد  هس  ياراد  هناخ  زابرـس  نیا  «. » دندیـسر کچوک  هناـخ  زابرـس  هب  موسوم  نادـیم 
دمآیم و يرابنا  بآ  يور   252 ص : نایئاهب ، اجنآ  زا  هحلـسا و  نتخاس  لحم  ینعی  دنتفگیم : هناخ » هبج   » ار اجنآ  هک  دشیم  ياهطوحم 

دجـسم هب  فورعم  عماج  دجـسم  يوربور  هک  يزارد  نالاد  زا  هک  دوب  يرد  مود : «. » دشیم نادیم  نآ  دراو  هدمآ و  نیئاپ  هلپ  دـنچ  سپس 
غاتوا  » هناخپوت و نادـیم  ار  نآ  هک  اـهپوت  لـحم  نادـیم  فرط  زا  هک  دوب  یکچوک  رد  موس : «. » دـیدرگیم نادـیم  نآ  دراو  دوب  هدازهاـش 

هب نادیم  نیا  ياهراوید  «. » دوب عقاو  هناخزابرـس  نادیم  یبرغ  راوید  رد  رد  نیا  دشیم و  نادیم  نآ  دراو  دندیمانیم  گنج ) ناوید  « ) ماظن
هداد صاصتخا  باب  مادـعا  يارب  ار  نادـیم  نیا  یبرغ  مراهچ  راوید  دوب . اهزابرـس  تنوکـس  لحم  هک  دـشیم  میـسقت  یتارجح  اهقاطا و 

ار باب  هاگنآ  «. » دندوب هدیبوک  تمسق  نیا  رد  عقاو  تارجح  زا  هرجح  ود  نایم  راوید  نیمه  رب  دندوب و  هدروآ  ینهآ  خیم  ددع  ود  دندوب .
رهش هوجو  نایعا و  زا  يدایز  دادعت  اریز  دندرک ؛ فقوت  اجنآ  رد  يردق  دندیسر ، رابنا  بآ  يور  هب  نوچ  دندرک و  نادیم  دراو  لوا  رد  زا 
لحم مه  اجنامه  دنتـشاد و  رارق  دـیناسریم  نادـیم  هب  ار  مدرم  هک  ياهلپ  يالاب  ناتـسود  زا  یعمج  اب  مه  مردـپ  دنتـشاد . روضح  اجنآ  رد 

هک يرهـش  رد  درادرب و  تسد  دوخ  يواعد  زا  هک  دـندرک  شهاوخ  يو  زا  دـندمآ و  باب  ولج  شیاـقفر  اـب  مردـپ  سپ  دوب . باـب  فقوت 
هتفگ هب  وا  یلو  دزیرن  ار  دوخ  نوخ  دـننکیم  مارتحا  ار  تیبلا  لها  فارـشا  تاداس و  دالب  ریاـس  مدرم  زا  شیب  نآ  مدرم  هک  دراد  راهتـشا 

ماگنه نیا  رد  «. » دشیم هدـید  وا  رد  یترپ  ساوح  سارهو و  سرت  ياههناشن  مئالع و  دوب و  مارآ  تکاس و  نانچمه  درکن و  هجوت  مردـپ 
یحیـسم يروشآ  ینادـلک  جوف  موس  « » زیربـت یـصاصتخا  جوف  مود  « » زیربـت مراـهچ  جوف  لوا  : » دـندوب رـضاح  نادـیم  رد  زابرـس  جوف  هس 

یـصاصتخا و جوف  هناخزابرـس و  رد  مراهچ  جوف  («. » تشاد يروشآ  ياراصن  زا  رکـشل  جوف  دـنچ  ناریا  تلود  اریز  : ) نارداـهب هب  موسوم 
، نایئاهب ماس  نارداهب  جوف  هدرکرس  مان  دوب و  یناجنز  کیب  ناجاقآ  یـصاصتخا  جوف  گرزب  هدرکرـس  مسا  دندوب ، حالـس  تحت  نارداهب 
وا هب  شقیفر  باب و  مادعا  هب  ار  یـضاق  مکح  هدمآ ، یـصاصتخا  جوف  هدرک  رـس  دزن  یلاو  نانابرد  سیئر  «. » دوب یحیـسم  ناخ   253 ص :

ماکحا عبات  زابرس  تسا و  زابرـس  يدرم  وا  هک  دوب  نیا  يو  رذع  دیزرو . عانتما  یـضاق  مکح  تعاطا  زا  روکذم  هدرکرـس  یلو  داد . ناشن 
هاگنآ دنک .» تعاطا  ار  دوخ  هعوبتم  ترازو  ریغ  مکح  دناوتیمن  دـنک و  تعاطا  دـیاب  دوخ  هعوبتم  ترازو  زا  اهنت  تسا و  گنج  ترازو 

حالطصا هب  هک  ار  جوف  زا  هتسد  کی  درک و  تعاطا  وا  داد . ناشن  يو  هب  ار  یضاق  مکح  دمآ و  یجیسم  جوف  هدرکرـس  ولج  نابرد  سیئر 
سپ دوب . یئوخ  یجوسط  ناملسم  ناطلس ) یلع  جوغ   ) اهنآ هتسدرس  درک . نییعت  یضاق  مکح  ماجنا  يارب  دشیم  هدیمان  كولب »  » اهینامثع

تمـسق رد  ار  اهنآ  هتفرگ ، لـیوحت  نیظفحتـسم  زا  ار  شقیفر  باـب و  سپـس  درک و  میـسقت  فص  هس  هب  ار  دوخ  هتـسد  روکذـم  هتـسدرس 
هـس ردقب  ار  اهنآ  سپـس  دنتـسب و  مکحم  ار  اهنآ  هناش  ود  یمکحم  نامـسیر  اب  دروآ . رکذلا  قباس  ینهآ  خـیم  ود  نآ  ولج  نادـیم  مراهچ 

ار وا  يور  هک  درکیم  سامتلا  روکذم  هتسد  رـس  هب  یلع  دمحم  الم  یلو  دوب  راوید  فرط  هب  اهنآ  يور  دندیـشک . الاب  نیمز  يور  زا  عرذ 
شتروص هک  درک  شهاوخ  زاب  درک . لوبق  ار  ششهاوخ  مه  وا  دنیبب  دیآیم  وا  يوس  هب  هک  ار  یئاهریت  ات  دننادرگرب ، نازادناریت  فرط  هب 
نازابرس داد و  گنف  شیپ  نامرف  ناخ  ماس  ینعی  جوف  لک  هدنامرف  هاگنآ  دشن . هتفریذپ  ششهاوخ  نیا  یلو  دهدب  رارق  باب  ياپ  لباقم  ار 

هب اهدنب  داتفا ، شپط  هب  اهلد  دوب ، هدش  عطق  اهسفن  ایوگ  هکنانچ  دندرک ، توکـس  همه  مدرم  دـندرک . دـنلب  مالـس  لکـش  هب  ار  اهگنفت 
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هتـسشن اهنآ  رـس  رب  غرم  ایوگ  هک  درک  ادیپ  تموکح  مدرم  رب  توکـس  نانچ  دشیم و  هدینـش  سگم  يادص  دننام  یئادص  دـمآرد ، هزرل 
هک یلاو  نانابرد  سیئر  هب  ناخ  ماس  ماگنه  نیا  رد  دوش . هدینـش  اهنآ  تانابرـض  دوب  کیدزن  هک  داتفا  ندز  هب  نانچ  اهضبن  اهلد و  دوب .

يادـص هب  جوف  هدـنامرف  ناخ  ماس  سپ  درک ،  254 ص : ناـیئاهب ، مکح  ذـیفنت  هب  هراـشا  وا  درک و  هاـگن  تشاد  تسد  رد  ار  مادـعا  مکح 
ار نادیم  ياضف  دود  دیدرگ و  دنلب  اهریت  يادـص  هاگنآ  داد . لوا  فص  زا  يزادـناریت  نامرف  درک و  هراشا  يرفن  دـص  هدرکرـس  هب  یماظن 

نینچ دزیم و  ادـص  ار  باب  لاـح  نیا  رد  یلو  تسا . هدروخ  ریت  یلع  دـمحم  ـالم  هک  دـش  مولعم  دـش ، فرط  رب  اـهدود  یتقو  تفرگ  ارف 
يروف دوب و  هداتفا  نیمز  هب  وا  هدش و  هدـیرب  بانط  هدروخ ، يو  بانط  هب  ریت  سپ  باب  اما  يدـش ؟ یـضار  نم  زا  ایآ  نم  ياقآ  تفگیم :

زا نازابرس  نایچاشامت و  دوب . هدش  ناهنپ  اجنآ  رد  هدرک و  رارف  دوب ، يو  طوقس  لحم  کیدزن  هک  هناخزابرس  ياههرجح  زا  یکی  نوردب 
شیپ دنداتفا ، لایخ  مهو و  رد  دش و  دنلب  ناشدایرف  دندیدن ، ار  باب  مدرم  نوچ  و  دننیبب . ار  شرارف  باب و  طوقـس  دنتـسناوتن  دود  يدایز 

جوـف و هدرکرـس  هدـش ؟ بئاـغ  اـهرظن  زا  اـیآ  هـتفر ؟ ـالاب  نامـسآ  هـب  اـیآ  هدرک ؟ زاورپ  اوـه  هـب  باـب  اـیآ  دـندرکیم : رکف  نـینچ  دوـخ 
شوگ هس  طخ  نایماظن  ات  داد  نامرف  ناخ  ماس  مرجال  دنداتفا ، بارطـضا  تشحو و  هب  اهنآ  موجه  مدرم و  ناجیه  زا  رکـشل  ياههخوجرس 

ار نادـیم  تارجح  ات  تشاذـگ  راشف  رد  ار  جوف  ناگدرکرـس  هاگنآ  تفرگ ، ار  مدرم  موجه  ولج  هطـساو  نیدـب  دـنداد و  لیکـشت  یماـظن 
نوریب هرجح  زا  ار  وا  روز  اب  هدرک  ادیپ  تارجح  زا  یکی  رد  ار  يو  ناطلـس  یلع  جوغ  يرفن  دص  هدرکرـس  دننک . ادـیپ  ار  باب  دـندرگب و 

. دندرک شنارابریت  دنتسب و  بانط  اب  لوا  دننام  هبترم  ود  هاگنآ  درکیم . یفرعم  مدرم  هب  ار  وا  دزیم و  وا  ندرگ  تشپ  رب  تشم  اب  دیـشک ،
سپ دـش . خاروس  خاروس  دوـب  هدـنام  ملاـس  هک  شتروـص  زج  شندـب  ماـمت  درک و  تباـصا  شندـب  رب  تشپ و  رب  ریت  دـنچ  هبترم  نیا  رد 

هدرکن زاورپ  اوه  هب  باب  هک  دش  مولعم  اهنآ  رب  و  دـندمآ . نوریب  لایخ  مهو و  ساوسو  زا  رطاخ و  هدوسآ  مدرم  داتفا و  تکرح  زا  شاهثج 
نیئاپ ار  نانآ  دـسج  هاگنآ  تسا . هتـشگ  ناهنپ  نادـیم  هرجح  نایم  ياهظحل  دـنچ  طـقف  هتـشگن و  بئاـغ  راـظنا  زا  هتفرن و  ـالاب  نامـسآ  هب 

اهنآ سپ  دندیسر . هناخزابرس  نادیم  هب  اجنآ  زا  نابایخ و  هزاورد  ات  دندیـشک  رازاب  هچوک و  رد  دنتـسب و  بانط  اب  ار  اهنآ  ياهاپ  دندروآ ،
خیراوتلا و خـسان  بحاص  هچنآ  تسا  نیا   255 ص : نایئاهب ، دندش ». رویط  عابـس و  كاروخ  هتخادـنا  قدـنخ  نایم  طسو ، جوف  لباقم  ار 

نآ مردپ  هکنیا  لوا  هلئـسم : ود  رد  رگم  تسا  قفاوم  مردپ  هتفگ  اب  تهج  ره  زا  نایرج  نیا  دـناهدرک و  طبـض  تبث و  دروم  نیا  رد  وا  ریغ 
رازاب هچوک و  رد  ار  باب  هثج  هک  درکیمن  قیدصت  مردپ  مود : دوب . هدـیدن  تسا  هدزیم  باب  ندرگ  تشپ  رب  هک  ار  يرفن  دـص  هدرکرس 
نوریب نادیم  زا  دنتـشاذگ . اهنابدرن  نآ  نایم  ار  هّثُج  دندروآ و  نابدرن  ود  اهنآ  : » مردپ موحرم  مالک  نتم  کنیا  دندیـشک . قدنخ  رانک  ات 

زا ار  اهنآ  هثج  نادـیم  زا  ندرب  نوریب  زا  دـعب  تسا  نکمم  اریز  درادـن ؛ يدـُعب  مه  لوا  لوق  دـنتخادنا . روکذـم  قدـنخ  نایم  رد  دـندرب و 
. مشاب هدیدن  ار  تمسق  نیا  نم  یلو  دنشاب  هدیشک  رازاب  هچوک و  نایم  رد  ار  اهنآ  بانط  اب  دش  رکذ  هچنانچ  دنـشاب و  هدروآ  نیئاپ  نابدرن 
«1 «. » دیدرگ عقاو  نابعش 1266  رد 28  نایباب  هتفگ  هب  انب  دـش و  عقاو  نابعش 1265  زور 27  رد  هعقاو  نیا  «. » دش مامت  دـلاو  موحرم  مالک 

نایم رد  زور  دنچ  ار  وا  دسج  و  : » دسیونیم مادعا  زا  سپ  يزاریـش  دمحم  یلع  دـسج  دروم  رد  « 2  » باب هنتف  باتک : رد  هنطلـسلا  داضتعا 
: باتک رد  کلملا  ناسل  یقت  دمحم  ازریم  موحرم  و  دش ». عابـس  همعط  دنتخادنا و  هزاورد  نوریب  رد  هاگنآ  دندیـشکیم  فرط  ره  هب  رهش 
رد هزاورد  نوریب  رد  هاگنآ  هدیـشک  يوس  ره  هب  رهـش  ناـیم  دـنچ  يزور  ار  شدـسج  : » دـسیونیم هیراـجاق - نیطالـس  خـیراوتلا - خـسان 

رظن افـصلا  ۀضور  رد  تیاده » ناخیلقاضر  ازریم  « » 4 « » هلودلا میعز  ناخیدهم  دـمحم  ازریم   » و « 3 «. » دنتخاس ناروناج  دروخ  دـنتخادنا و 
« يزکرم يایسآ  رد  هفسلف   256 ص : نایئاهب ، بهاذـم و  : » باتک زا  مهد  لـصف  رد  يوسنارف » ونیبوگود  تنک   » هدرک و دـییأت  ار  روکذـم 

عبانم رظن  زا  یلو  دش .» ناگدنرد  كاروخ  زیربت  رهـش  نوریب  قدنخ  رد  وا  دـسج  : » دـسیونیم ناخروم  ناققحم و  یمامت  تداهـش  هب  « 1»
و « 2  » حایـس یـصخش  هلاقم  باتک : رد  يدـنفا  سابع  هچنانچ  دـشن . تاناویح  ناگدـنرد و  كاروخ  يزاریـش  دـمحم  یلع  دـسج  یئاـهب ،

عیاقو یف  عیدب  لمجم  : » باتک رد  لزا  حبص  ییحی  ازریم  یلو  دناهدرک ، حیرـصت  نآ  هب  « 3  » هیردلا بکاوک  باتک : رد  هراوآ  نیسحلادبع 
اقآ عوفرم  اب  ار  دـسج  نآ  هک  دومن  ایهم  ار  یـصاخشا  ناخ  نامیلـس  یجاح  باب ) مادـعا   ) روکذـم هعقاو  زا  سپ  : » دـسیونیم عینم » روهظ 
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نیدب دندیچیپ . هداهن و  قودنص  کی  رد  دوب  هدش  هتخیمآ  مه  اب  هلولگ  برض  زا  هکنآ  هب  رظن  دننک . وا  هب  ضیوفت  هتشادرب و  یلع  دمحم 
ار ناشیا  سابل  نهاریپ و  مولعم  رارق  زا  دندیدزد . هک  نآ  ات  دوب  تناما  هب  اج  کی  رد  قودنص  نامه  رد  هدومنن  یفرصت  مه  ریقح  هطـساو 

ریت هناشن  دوب  ناشیا  اب  هک  ياهماج  ریز  و  اذـک )؟  ) دـندز ینهاریپ  هب  هعرق  هک  دوهی  فالخ  رب  تسا ، ناـیناریا  تداـع  نوچ  دـندوب . هدـنک 
ریرح و نفک  دـسج و  یتح  زیچ  ره  زا  یعالطا  یب  راـهظا  دوخ  ییحی  ازریم  ساـسا  نیا  رب  دوب .» هدروآ  ناـخ  نامیلـس  یجاـح  دوب . هدـش 
ره کش  نودب  هدشن و  هدید  اج  چیه  هک  تسا  ياهتکن  دندیدزد »  » ار دـسج  هکنیا  رد  ییحی  ازریم  نایب  هکنآ  رگید  دـیامنیم . نفد  لحم 
الاو دـناهدوب  هَّللا  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  ناوریپ  هیئاـهب ، ینعی  وا  نانمـشد  دـندیدزد »  » ار دـسج  هک  یناـسک  زاروظنم  هدـشن ، حیرـصت  دـنچ 

. دنتشادن سرت  یسک  زا  دندربیم و  نایم  زا  ارنآ  داهـشالا  سؤر  یلع  دندرکیم  ادیپ  یـسرتسد  رگا  دنتـشادن و  دسج  هب  یهجوت  نیملـسم 
قدنخ زا  راشفا  ناخ  نامیلس  طسوت  يزاریـش  دمحم  یلع  شعن  هیردلا » بکاوک  : » باتک رد  هراوآ  نیـسحلادبع  هتـشون  قبط  هک  یلاح  رد 

دودح 60 تدـم  زا  سپ  نارهت و  هب  اجنآ  زا  سپـس  دـش و  هدرب  یباب  ینالیم » دـمحا  جاح   » یفاب ریرح  هناخراک  هب  تسخن  دـش . هدـیدزد 
یئاون نیـسحلادبع  ياقآ  دیدرگ . نفد  یلعا » ماقم   » مان هب  یـصوصخم  لحم  رد  و  لمح ، لیئارـسا - افیح - هب  دعب  لاس   257 ص : نایئاهب ،

اب ناـسنا  هک  یتـقو  دـسریم : رظن  هب  بساـنم  ماـقم  نیا  رد  نآ  رکذ  هک  تسا  هدرک  هراـشا  ياهجیتـن  هب  روکذـم ، لاوقا  یئاـهن  لـیلحت  رد 
زا دنامیم و  هچ  لاس  دنچ  نیا  زا  دعب  هراپ  هراپ  کبـشم و  يدسج  زا  هک  دنکیم  رکف  دنک  هعلاطم  ار  رما  تایئزج  ناشیا  بتک  هب  هعجارم 
هب دوشیم  نفعتم  زور  یکی  زا  سپ  یناسنا  دسج  هک  یتروص  رد  دریگیمن . يوب  دـسوپیمن و  روطچ  هدـشن  یئایموم  دـسج  هتـشذگ  نآ 

هیلک نداد  ناشن  يارب  ًافرص  دش  لقن  هچنآ  دوشیمن و  میلست  میلس  لقع  بلاطم ، نیدب  زگره  ددرگیم . جراخ  یمدآ  لمحت  زا  هک  يدح 
. دناهتـشاذگن یقاب  نآ  زا  يزیچ  ناروناج  قدـنخ  رد  نداتفا  زور  هس  یط  رد  هک  تسا  نامه  بلطم  نیرتیعیبط  الاو  تسا  فلتخم  دـیاقع 

«1»

راثآ دقن  چ )

«- صـصقلا نسحأ  : » باـتک زا  مود  هروس  رد  - 1 تسا : تلیـضف  دنچ  یعدم  تسا ، هتـشاگن  هک  یئاهباتک  نوماریپ  يزاریـش  دـمحم  یلع 
متنک نا  مکناهرب  وتأف  اهلثمب  فرح  یلع  نوردـقتفا  مکیلع  انتملکل  ۀـجح  تایالا  انلعج  دـق  نحن  اـناو  : » دـسیونیم فسوی - هروس  ریـسفت 
یلع ضعبل  مهـضعب  ناکولو  اوعیطتـسی  نل  باتکلا  اذـه  نم  ةروس  لثمب  وتأی  نا  یلع  نجلاو  سنـالا  تعمتجا  ول  هَّللاـت  اریـصب  قحلا  هَّللاـب 
اذه اندبع  یلع  هَّللا  لزنأ  دق  امم  بیر  یف  متنک  ناو  : » دسیونیم و  دنکیم ، ددجم  دـیکأت  روکذـم ، باتک  ( 52  ) هروس رد  و  ًاریهظ » قحلا 

ضعب لثمب  اوردقی  نل  قحلا  ّکبروف   » دـسیونیم ًاضیا  مهن  هروس  رد  و  هَّللارکذ » نود  نم  متمعز  دـق  نیذـلا  وعداو  هلثم  نم  فرح  اب  وتاف 
نود لثملاب  لثملا  یلع  هفرحب  نوردـقیال  سانلاو  هدـنع  نم  هتردـقب  هلزنأ  دـق  هَّللا  ناو  ًاریمطق  ّرـسلا  ضعب  نم  هتالیوأت  یلعـالو  هفرح  نم 

شراثآ و  دوخ ، ياهتلیضف  زا  یکی  ار  یـسیون » دنت   » يزاریـش دمحم  یلع  - 2 258 ص : نایئاهب ، بیغلا .» ءابنأ  نم  کلذ  اـهیبشت  لـثملا 
رد یعیرس  بتاک  رگا  هک  یقطن  هدومرف و  اطع  وا  هب  یتردق  دنوادخ  : » دسیونیم یسراف » نایب   » باتک عبار  دحاو  زا  رشاع  باب  رد  هتسناد 
ام راکفألاولوا  رگا  هک  ددرگیم  رهاظ  مالک  ندـعم  نآ  زا  نآرق  کی  لباقم  دـیامنن  لصف  هک  زور  بش و  ود  رد  دـسیونب  تعرـس  ياهتنم 

تابثا لئالد  زا  یکی  يزاریـش ، دـمحم  یلع  رظن  زا  يرواب ، نینچ  دـنرادن »...  ار  نآ  زا  هیآ  کی  مهف  رب  تردـق  دـنوش  عمج  ضرالا  یلع 
تیب رازه  ود  زور  کی  هب  نم  : » دوب هتفگ  املعلا  ماظن  هب  لـیلد  بلط  ربارب  رد  دـهعیلو  سلجم  رد  هچناـنچ  دـشابیم ، تماـما  ماـقم  توعد 

لاس هس  تسیب و  رد  هک  ینآرق  هک : دنکیم  حیرـصت  نینچ  « 2 « » هعبـس لئالد   » باتک رد  و  « 1 « »؟ دنک نینچ  دـناوتیم  هک  منکیم  تباتک 
دـسرن مهب  لصف  رگا  بش  جنپ  ای  زور  جنپ  رد  دهاوخ  رگا  هک  هدومرف  رهاظ  ترـضح  نآ  رد  یتوق  تردـق و  لجوزع  دـنوادخ  دـش  لزان 
دنکیم دیکأت  شرافس و  نینچ  « 3  » عیدب باتک : رد  ازریم  یلعنیـسح  هک  تسا  روکذـم  يواعد  ساسا  رب  - 3 دـیامرف . لزان  نآ  هب  يواسم 

سفن هب  زج  دناهتـشادن  تسود  ًادبا  هک  وه  الا  هلا  يذلا ال  هَّللا  نورعـشت و  متناول  مظعا  لب  ماهدش  رهاظ  یلوا  هطقن  تجح  نامهب  نم  : » هک
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لالدتـسا تاـیآ  هب  زج  هادـف  هاوساـم  حور  مه  ناـیب  هـطقن  دوـخ  و  دـیامن ....  لالدتـسا  ناـشرما  تاـبثا  رد  يدـحا  هـلزنم  تاـیآ  روـهظ و 
دشن و رهاظ  تافص  ءامـسا و  نمکم  نیا  زا  تایآ  زج  دندیبلط  ناهرب  دندومن و  رـضاح  ار  ناشیا  هدیدع  سلاجم  رد  هچنانچ  دناهدومرفن ،

هدوب هَّللا  تایآ  لزی  مل  تجح  هچ  هک  دیـشاب  رظان  یهلا  تایآ  هب  هک  رداص  باوج  دـندومن  ناهرب  تجح و  بلط  هک  مه  دابع  زا  کی  ره 
دروم ياهتلیـضف  ساسا  رب  ار  يزاریـش  دمحم  یلع  راثآ  دـقن  ساسا  لاور ، نیدـب  تسا .» یفاک  تجح  نیمه  ار  ضرألا  یلع  نم  ّلک  و 

نآ دننام  دناوتیمن   259 ص : نایئاهب ، سک  چیه  هک  دنتـسه ، یتایآ  هنوگچ  تسوا ، يواعد  تجح  هک  یتایآ  میبایب  ات  میهنیم . انب  اعدا ،
لبق فلؤم  تسا ؟ هنوگچ  يزاریـش  دمحم  یلع  یـسیون » دنت   » تراهم اب  یئاهراکهاش  نینچ  هطبار  دروآ و  ياهلمج  هملک و  ای  و  یفرح » »
یلع یئانـشآ  مدـع  زا  تیئاهب  هب  ناهاگآ  اب  تاثحابم  اهوگتفگرد و  يداقتنا و  یلیلحت و  بتک  رد  ءاهب  باب و  قثوم  عبانم  هب  یـسرتسد  زا 

ای عامتـسا  اب  زین  يدراوم  رد  دینـشیم و  اهنخـس  تسردان ، تاملک » لعج   » و يوحن » شحاـف  طـالغا   » یبرع و ناـبز  هب  يزاریـش  دـمحم 
بـسح رب  هکنیا  ات  دادیم . روطخ  دوخ  نهذ  رد  ار  دنـس  یب  لاوقا  لقن  ای  بصعت و  لامتحا  طـالغا ، نآ  زا  شحاـف  یئاـه  هنومن  ندـناوخ 

مدید مدروخرب ، تسا  یبرع  ملاع  رخأتم  ياهرثا  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  دوخ  عوضوم  رد  هک  یناتـسب » فراعملا  ةرئاد  : » باتک هب  فداصت 
ناک هنم  یبرعلا  نأ  ّالإ  یـسرافلا  ضعب  عّجـسملا و  یبرعلا  نم  ریثک  یلع  يوتحی  اذـه  هباتک  : » دـسیونیم هیباـب »  » هملک لـیذ  رد  زین  ناـشیا 

تمصع و دق  تناک  تاملکلا  فورحلا و  نأب  باجأ  صقن ، نحللا  نا  عم  لزنملا  باتکلا  اذه  یف  نحللا  عوقو  ببس  نع  لئس  املف  ًانوحلم 
وفعلا لصح  دقف  نیملاعلل  ۀمحر  تئاج  انتثعب  ثیح  بارعإلا و  لسالسب  ْتّدیق  نأب  اهتئیطخ  یلع  تبقوع  لّوألا و  نمزلا  یف  ۀئیطخ  تفرتقا 

«1 «. » طلغلاو نحللا  دوجو  نم  تءاش  ثیح  یلإ  بهذـت  اهدـیق  نم  تقلطاف  تاـملکلا  فورحلا و  یتح  نیئطخملا  نیبنذـملا و  عیمج  نع 
طالغا زا  ولمم  نآ  یبرع  تالمج  هک  توافت  نیا  اب  یـسراف ، عجـسم  یبرع و  تالمج  زا  تسا  يوتحم  وا  نایب  باتک   ) 260 ص : نایئاهب ،

هدـش تیـصعم  بکترم  هتـشذگ  رد  تاملک  فورح و  داد : باوج  دـندرک ، شـسرپ  یئاـه  طـلغ  نینچ  تلع  زا  ار  وا  هک  یماـگنه  تسا .
بناج زا  نم  نوچ  تخاس . ینادنز  بارعا  ریجنز  هب  ار  نانآ  ناشهانگ ، تبوقع  تهج  دـنوادخ  رطاخ ،  261 ص : نایئاهب ، نیا  هب  دندوب و 

زا اهنآ  درک و  وفع  ار  تاملک  فورح و  یتح  ناراکهانگ  دنوادخ  اذل  تسا . تمحر  نایملاع  همه  يارب  نم  تثعب  مدش و  هتخیگنارب  ادخ 
رد ناملسم  ناگدنـسیون  دیؤم  يوس  کی  زا  یناتـسب »  » نایب « 1 .( » دنوش راپـسهر  دنهاوخیم  هک  يوس  رهب  ات  دـندش . دازآ  بارعا  نادـنز 

غامد طبخ  قدصم  هک  دسریم  رظن  هب  یضراوع  دیؤم  روکذم ، نتم  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  باوج  دوب و  يزاریـش  دمحم  یلع  راثآ  دقن 
ءاملع هک  هتـسناد  نآ  لماوع  هلمج  زا  ار  يزاریـش  دمحم  یلع  ساسا  یب  زغم و  یب  ياههتـشون  راکفا و  نّولت  نوارب ، دراودا  هچنانچ  تسا .

یلع بتک  هب  هک  اهدـعب   The Babi Religions P. S 9 دـنهدن . يأر  يو  مادـعا  رب  غامد  طبخ  ههبـش  تلع  هب  اـت  تشاد  نآ  رب  ار 
ءاشنا و هکلب  تسا ، یبدا  ياهشزرا  دقاف  اهنت  هن  يزاریـش  دمحم  یلع  راثآ  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  دندرک ، ادیپ  یـسرتسد  يزاریـش  دمحم 

کی یتـح  تیبرع  رظن  زا  هکلب  تسین ، يو  يواـعد  تجح  اـهنت  هن  يراـثآ  نینچ  تسا و  تاهابتـشا  زا  ولمم  هک  تسا  هداد  هئارا  ار  يرثـن 
ای و  برع ، ریغ  یلـضف  بحاص  لوبقم  ای  دنک ، يدانتـسا  اهنآ  هب  دوخ  یبرع  داوس  تابثا  يارب  دناوتیمن  زین  برع  ریغ  هدناوخ  سرد  هبلط 

ص: نایئاهب ، تجح  ار  اهنآ  هک  يزاریـش  دمحم  یلع  راثآ  زا  یمومع  یتخانـش  هب  یبایتسد  تهج  دتفا . تئارق  تباتک و  تامدقم  هب  انـشآ 
رد - 1 مینکیم : افتکا  یئاه  هنومن  رکذ  هب  اًلیذ  دنزاسیم ، راوتـسا  نآ  رب  ار  دوخ  تجح  ینیـشناج ، نایعدم  اهدعب  دناوخیم و  دوخ   262

دوعوم و مئاق  ار  دوخ  يزاریش  دمحم  یلع  بتاک ،» نیسح  دیـس  اقآ  یلوا و  هطقن  طخ  حاولا  زا  یتمـسق  : » باتک هحفص 18  رد  هک  یحول 
زورما برقالاف و  برقالا  دعب  دوب و  هَّللا  لوسر  دمحم  درک  تعیب  مئاق  اب  هک  یـسک  لوا  دـیوگیم : هدومن و  یفرعم  تمایق  زور  ار  شنامز 

ادخ و هب  سکره  وا و  يادهـش  همه  دمحم و  هک  دـیامنیم  مالعا  ًاحیرـص  دنیراگتـسر و  رون و  لها  دـنروآیم  نامیا  باب  هب  هک  یناسک 
دوخ هکنآ  یب  میرادیم . میدقت  بدا  لضف و  نابحاص  هظحالم  تهج  ار  یلـصا  نتم  کنیا  دندرک . تعجر  ایند  هب  هدروآ  نامیا  وا  تایآ 

قلخلا و هل  وه  الا  هلا  هنا ال  هَّللادهـش  مویقلا  نمیهملا  وه  هقلخ و  قوف  رهاظلا  وه  لق  سدقالا  عنمالا  هَّللا  مسب  یلعالا  وه  میهد : هئارا  يرظن 
لق ًاریدق  ءیش  لک  یلع  هنا  هرماب  ءاشیام  قلخی  ءیش  لک  توکلم  هتـضبق  یف  تومیال  یح  وه  هنا  ییحیو و  تیمی  مث  تیمیو  ییحی  رمالا 
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ضرالا یف  تاومسلا و ال  یف  ءیـش ال  نم  هملع  نم  برغی  نل  هرماب  ءاشی  ام  قلخی  هَّللا  لق  نودباع  هل  لک  قلخ و  هَّللا  نودام  ناو  قح  هَّللا 
نم ءادهش  مهنیذلا  یلع  کبر و  کیلع و  هَّللا  یلصی  دمحم  ای  نا  ًاریدق  ءیش  لک  یلع  ناک  هنا  امیلع و  ءیـش  لکب  ناک  ّهنإ  امهنیبام  و ال 

یتلا هَّللاران  لثمک  رمألا  کلذ  لثم  ّنا  نوملسیل و  مث  مهیلع  نولـصی  مه  کئلواف  هتایآ  هَّللاب و  اونمآ  مهنیذلا  ادهلا و  باوبا  یلع  مث  هدنع ،
ام ضرالا و  تاومـسلا و  توکلم  یف  نم  هموی  نورظتنی  يذـلا  مئاق  وه  هنا  نونقوی  مهاذاف  اهیف  اولخد  مه  نیذـلا  ّنإ  ۀـمیقلا ، موی  اـهرهظی 

داؤف یف  نایبلا  حور  قبی  مل  نیبجتحم و  هنع  اوناک  لک  ۀنس و  فلأ  نیـسمخ  یـضق  دق  ذئموی  ۀمیقلا  موی  نا  لق  نولمعی  هرمأب  لک  امهنیب و 
دیعنل انا  قلخلا و  کلذ  انأدـب  دـق  انا  لق  ًامیظع  لضفاذ  ناک  هنا  هقلخ  فورح  نم  ءاش  نم  وا  ههجو  فورح  هلـضفب  هَّللا  ینثتـسا  دـق  ام  الا 

هَّللا ءاشی  نم  مث  هدنع  نم  ءادهـش  مهنیذلا  مث  ۀمیقلا  موب  دعب  نم  هنقلخیل  لبق  نم  ًادمحم  قلخ  يذلا  نا  لق  نیرداق  انکانا  انیلع  ًادـع  مهن و 
مه نوبرقـالا  مث  هَّللا  لوسر  دـمحم  مئاـقلاب   263 ص : ناـیئاهب ، عیاـب  نم  نا  لـق  ًاریدـق  ءیـش  لـک  یلع  ناـک  هنا  نیقیدـصلا  نییبنلا و  نم 

لثمب نا  هبر و  نذاب  رون  وه  هنأف  نیملاعلا  بر  ضرالا  بر  تاومـسلا و  بر  هَّللا  دجـس  بابلا  یف  لخد  نم  لـک  ذـئموی  نا  لـق  نوبرقـالا 
مه کئلوا  هَّللادنج و  مه  کئلوا  نا  لق  نوزئافلا . مه  کئلوا  ناوضرلا و  باحصا  ذئموی  مه  رونلا  باحصا  نا  لق  نیرباصلا  يزجی  کلذ 
نا نودجاس و  هل  لک  هلدابع و  لک  هَّللا و  الا  دحا  هکلمیال  اهیلع  ناک  اهیفام و  ناف  هَّللاب  اهلک  ضرالا  یلع  نرهظتلو  نورهاظ  ضرالا  یلع 

مهنیذـلا دـمحم و  نا  لق  نینقوم  دـعب  نم  لبق و  نم  هتایآ  هَّللاب و  اوناک  مه  نیذـلل  قلخ  دـق  امهنیب  ام  ضرـالا و  تاومـسلا و  یف  اـم  لـک 
نا یبر و  نذاب  ناویح  ةرخالا  رادـلا  کلت  لق  نودـعویاهب  لک  یتلا  تانجلا  یلا  اوعجردـق  هتایآ  هَّللاب و  نمآ  نم  لک  هدـعب و  نم  ءادـهش 

نکلمتلف نیمحار  قلخلاب  انک  انا  اندـل  نم  اًلـضف  نوملعی  هب  سانلا  ناکام  انعفرا  يرخالا و  ةأشنانأشنا  دـقانا  لق  نوقزری  هَّللا  تایآب  مهاهلهأ 
لوا ۀیآ  سانلا  ولتی  نا  نورماتلف  نوعجریل  هیلا  لک  وهَّلل  هلک  رمالا  ناف  اهیف  نربصتال  مکل و  هَّللا  لحا  دـقام  نورهظت  اهیف  متنا  یتلا  ۀنـس  یف 

طخ هـب  روکذـم  حوـل  زا  رهظا . هَّللا  ربـکا  هَّللا  روـنأ  هَّللا  مـظعا  هَّللا  یلعا  هَّللا  یهبأ  هَّللا  نـیح  دــعب  نـیح و  لـبق  نـیح و  لـک  یف  باـتکلا 
یحول رد  - 2 264 ص : نایئاهب ، دنکیم . بلج  نآ  هب  ار  ناگدنهوژپ  لّمأت  هّجوت و  اًلیذ  هک  میاهدرک  هّیهت  ياهشیلک  يزاریـش ، دّمحمیلع 
هتشون نینچ  يزاریش  دمحم  یلع  تسا ، هدش  پاچ  بتاک » نیسح  دیـس  اقا  یلوا و  هطقن  طخ  حاولا  زا  یتمـسق  : » باتک هحفص 14  رد  هک 

دلخلا و هل  وه  الا  هلا  هنا ال  هَّللادهـش  سدقالا  عنمالا  هَّللا  مسب  یلع  الا  وه  رهظا  هَّللا  نونقوت  نونمؤتل و  مث  نؤرقت  لک  هَّللا  قلخ  ای  نا  : » تسا
یلع ناک  هنا  هرماب  ءاشیام  قلخی  ءیـش  لـک  توکلم  هتـضبق  یف  تومیـال  یح  وه  هنا  ییحی و  تیمی و  مث  تیمی  مث  تیمی  ییحی و  رمـالا 

کیلع هَّللا  لضف  نم  کلذ  هبر  نذأب  رهظدق  هنا  مئاقلا  يدی  نیب  يدانت  اکلم  كانلعج  انرماب و  كانیفطـصا  دق  یلع  ای  نا  ًاریدق  ءیـش  لک 
نوضرعی نورـشحی و  نورـشنی و  نوثعبی و  اهب  لک  ۀـمیقلا و  موی  هَّللا  اهرهظی  یتلا  هَّللاران  انا  یننا  یلع  ای  نا  نورکـشی  مهلعل  سانلا  یلع  و 

مهران یلع  هَّللا  دیزی  اذاف  نیملاعلا  بر  ضرالا  بر  تاومـسلا و  بر  هَّللا  دجـس  بابلا  یف  اولخد  نیذلا  نا  لق  نوطـسی  ۀـّنجلا  یف  مه  مث 
نیـسمخ ۀمیقلا  موی  انریـص  دـقانا  نودـعوی  هب  لک  هموی و  نورظتنی  لک  يذـلا  مئاق  کلذ  نوملعی  مهاذاف  ارون  مهل  نلعجیل  بابلا و  ددـع 

انا هجولا و  ددـع  یف  الا  ذـئموی  نامیا  حور  یلع  اندهـشام  لالجلا و  ةزعلاوذ و  کبر  هجو  الا  یقبیال  یتح  ءیـش  لـک  ضحمیل  ۀنـس  فلا 
کلذ هل  هَّللاردق  دقام  مث  يدـهلا  باوبا  مث  هدـعب  نم  ءادهـش  مهنیذـلا  مث  یلع  مث  هَّللا  لوسر  دـمحم  یب  عیاب  نم  لوأ  نا  نیملاع و  هبانک 
هَّللاران اولخد  دق  امب  مهیلع  هَّللادهـشیلاذاف  نوملعیال  ثیح  نم  نونقوم  هتایآ  هَّللاب و  مهنیذـلا  ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبنلا و  نم  لضفلا 

هَّللا نا  لق  ًاریدق  ءیـش  لک  یلع  ناک  هنا  ةرم  لوا  مهقلخ  دقام  لثمب  مهقلخی  مهـسفنا و  دقارم  نم  هَّللا  مهثعبی  اذاف  نوصحمیل  اهب  لک  یتلا 
دعب رظتنی  نم  نوکیف و  نک  هلوقب  ءاشیام  ذئموی  هَّللا  قلخی  کلذک  ءاشام  مث  ًادمحم  قلخ  دق  باتکلا  ما  یف  تایالا  نم  لبق  نم  لزندق  امب 
موی کلذ  یب  نمآ  نم  هَّللا و  یـضحری  موی  یلا  ملع  نم  مهلام  کئلوأف  هتایآ  هَّللاب و  نمآ  نمم  دحا  وا  دـمحم  عجروا  يدـهم  روهظ  اذـه 
لبق نم  اوقزردق  امب  دعب  نم  قزری  نم  نیرداق و  انکانا  انیلعادع  مهندیبنل و  انا  قلخلا و  کلذ  انأدـبدق  انا  دـیدج  قلخ  یف  لک  اذاف  ۀـمیقلا 

انا نوملعت  متنکام  خسنتسن  انکانا  نآرقلا  یف  لبق  نم  انلزن  دق  امب  مهیلع  لحیال  مه  کئلوأف  نونیدیل   265 ص : نایئاهب ، هب  مه  ام  لک  نم 
نم نورکـشاف و  هَّللادابع  ای  نا  ءاملا  مکرهطیام  لثمب  مکرهطی  ءاوهلا  نا  لق  نونیدـیل  هب  سانلا  ناکام  لک  انعفدا  ةرخالا و  ةاشن  اـنأشنا  دـق 
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مکح نم  مهلام  لبق  نم  باتکلا  وتوا  نیذـلا  لثم  لک  ذـئموی  نا  ءیـش و  نم  هنع  لبقیالف  کبر  تجح  مکح  هیلا  لـصوی  نا  دـعب  لـمعی 
مهلثم کئلوأف  هب  لمعی  نا  دـیری  دـعب  نم  ًاثیدـح  يوریوا  باتکلا  نم  ۀـیآ  ولیق  نم  نیـصلخملا و  نم  ناـک  هَّللا و  نید  یف  لخدـی  نمـالا 

نأ یلع  نوعمجأ  مهلک  سانلا  عمتجاول  لق  ًاریدق  ءیـش  لک  یلع  ناک  هنا  قحلا  نید  یف  مهبر  هَّللا  مهلخدیف  مهلبق  نم  اوناک  نیذلا  لثمک 
لیللاب و اؤرقی  نأ  نوعمجأ  مهلک  سانلا  نورمأتلف  نیملاع  ضرالا  یلع  اوناک  ول  اوردـقی و  نلو  اوعیطتـسی  نل  باـتکلا  کـلذ  لـثمب  اوتأـی 

هتایآ هَّللاب و  اونمؤت  نا  نیدلادعب  نیدـلا  امنا  لق  نینقوم  هتایآ  هَّللاب و  اوناک  هَّللا و  قزرب  نقزریل  باتکلا  لوا  یف  اهانلزندـق  یتلا  ۀـیآ  راهنلا 
لکب ناک  هنا  هنذأب  هَّللا  قح  نذـخأتل  یلوالا و  ةویحلا  یلا  وعجر  دـق  نیذـلا  نرـصتنلو  هَّللا  يدـی  نیب  متنا  امب  قحلا  نید  یف  هَّللا  نرـصنتلو 
نقوتل نوقتلاف  يایا  انا  الا  هلاال  هنا  هیف  تلزن  امب  ءیـش  نم  لوالا  باتکلا  یف  تطرفام  انا  یننأـف  یلع  دهـشأف  مهللا  کناحبـس  اـمیلع  ءیش 

موی ۀنس  فلا  نیسمخ  یـضقدق  مهللا  کناحبـس  نونمؤی  هب  سانلا  ناک  ًاثیدح  هتایآ  هَّللادعب و  نم  نکتال  نا  هیف  تلـصف  دق  امب  سفن  لک 
هل و قلخ  هَّللا  نودام  نا  قح و  هَّللا  لق  ًامیظع  ۀمحراذ  تنک  کنا  كدنع  نم  ۀـمحرارون  بابلا  یف  لخددـق  نم  رانلا  نلعجال  اذاف  ۀـمیقلا 

بحاص هنا  لق  باتکلا  ما  یف  دوعوم  يدهمل  هنا  لق  اهدـمحمل و  هنا  نودـباعلا  لوا  انا  یننا  وه و  ّالا  هَّللا  هَّللاهَّلل ال  قلخ  ای  نودـباع  هل  لک 
روهظ هَّللا  ینملع  دحا  لوقی  الئل  نیملاعللاندل  نم  ۀمحر  باتکلا  کلاذ  انلزن  دق  انا  نونقوم و  هب  لک  قح  مئاق  هنا  لق  نودعوی  هب  لک  قح 

266 ص : نایئاهب ، میلع ». ینغل  یبر  هَّللا  نا  لق  نیرـضحملا  نم  تنکل  نونمؤملا  مث  هدـعب  نم  ءادهـش  مه  نیذـلاو  دـمحم  عجروا  يدـهم 
هک تسا . هدرک  نیزم ! یتالمج  هب  ار  دوخ  هعبـسلا » لئالد  : » باتک يزاریـش  دمحم  یلع  نینچمه  - 3 267 ص : نایئاهب ، ریوصت ص 268 
رد يزاریـش  دمحم  یلع  - 4 269 ص : نایئاهب ، ریوصت ص 268  میناسریم : ناگدنـشهوژپ  راضحتـسا  هب  هشیلک و  نآ  زا  یئاهتمـسق  ًانیع 

. تسا هدـش  مقر  لـیذ  لاکـشا  هب  يدـنوادخ ! تاـیآ  هلمج  زا  تسا ، هدروآ  رامـش  هب  يو  راـثآ  نیرتـمهم  ار  نآ  هیباـب  هک  ناـیب » : » باـتک
ریوصت  274 ص : نایئاهب ، ریوصت ص 276   273 ص : نایئاهب ، ریوصت ص 275   272 ص : نایئاهب ، ریوصت ص 274   271 ص : نایئاهب ،

عیمج هک  تسا ، يزاریـش  دـمحم  یلع  راثآ  رب  یبدا ، شرگن  ساـسا  رب   276 ص : نایئاهب ، ریوصت ص 278   275 ص : ناـیئاهب ، ص 277 
همالع موحرم  دناهتسناد . زیچان  نیئاپ و  رایـسب  یحطـس  رد  ار  يزاریـش  دمحم  یلع  راثآ  تایبدا  یلقع ، ماقم  تیئاهب ، تیباب و  رما  ناققحم 

، تسا هتـشاگن  ءاهب  باب و  کلـسم  در  رد  هک  یلقنیـسح  یجاح  نیبلاطلا  جاهنم  باتک  رب  هک  ياهمدـقم  رد  ینارهت ، يداـه  دـمحم  خـیش 
رخآ عضاوم  یف  هقمح و  هنونج و  نع  فشکی  نایذهب  ملکت  طمنلا  اذه  یلعو  : » دسیونیم يزاریش  دمحم  یلع  راثآ  یبدا ...  دقن  نوماریپ 

یف امع  ًاعفترم  رستسملا  رسلا  یف  ًابئاغ  رطس  یف  ابجتحم  رسلا  یلع  اعنقم  ًارستسم  ًافرح  هَّللا  ملع  نم  قبسدق  انم  انیبأ  یلأ  بحأ  فسوی  ّناو  )
راهظإ هتاملک و  رـشن  یلإ  هبحاص  يوعد  لاطبا  فقوتی  امنا  لاطبالا و  یلا  جاتحیال  مـالکلا  اذـه  لـثمف  ًاـعیمج .) نیملاـعلا  يدـیا  انیدـیا و 

، يزاریش دمحم  یلع  راثآ  رد  هک  یمولع  رگید  يوس  زا  زاجعإلا » ّدح  ۀحابقلا  نایذهلا و  تاکرد  غلب  دق  ّهنأ  يرمعل  هتامارک و  هتازجعم و 
جنپ  » باتک رد  تسا ! تاریخـست  ساطرق ، تامـسلط ، فورح ، ملع  ایمیـس ، ملع  ایمیک ، ملع  انامه  تسا : هتفرگ  رارق  دـیکأت  هجوت و  دروم 

ساطرقلا یف  متنا  ام  لثم  ءیـش  لک  نم  قلخی  قلخام و  لک  نع  سفن  هب  بذـجت  ملع  لک  هَّللاو  : » دـسیونیم يزاریـش  دـمحم  یلع  نأش »
کلذ نبحیل  هَّللا  نا  لق  دـعب  نم  لبق و  نم  نهلک  تامـسلطلا  ملع  هَّللو  نوثدـحت  لصولا  قرفلا و  یفوا  نورکذـت  ریخـستلا  یفوا  نویکحت 

انا ًامیظع و  الـضف  یتوا  نم  عینم  عنتمم  ملعلا  اذـه  نا  لق  نوبتکت  نینثـالا  ةروص  ءاـبلا  یف  متنا  اـم  لـثم  فورحلا  دادـعالا  ملع  هنا  ملعلا و 
يارب دـشاب  بلاج  هک  یملع  ره  تسا  ادـخ  يارب  و  «« ) 1 . » نوققدتملا هرکذب  نئیـضتسی  یتح  باتک  نم  ملعلا  کلذ  یف  نئـشنت  نا  نیحنل 
لصف لصو و  تمـسق  زا  ای  دینکیم و  رکذ  هک  ریخـست  ملع  لثم  ای  دینکیم و  تیاکح  هک  ساطرق  ملع  دننام  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  سوفن 

ملع نآ  ار و  ملع  نیا  درادیم  تسود  دـنوادخ  هک  يوگب  هدـنیآ و  هتـشذگ و  رد  تامـسلط  ملع  ماـمت  تسا  ادـخ  يارب  دـیهدیم و  ربخ 
یسک ره  هب  تسا و  تمیق  رپ  رایـسب  ملع  هک  يوگب  دشابیم و  ود  ب )  ) 277 ص : نایئاهب ، فرح  ددع  هکنیا  لثم  تسا  فورح  دادـعا و 

یلع دننک ). هدافتسا  نآ  زا  قیقحت  لها  ات  میسیونب  یباتک  نیا  رد  هک  میرادیم  تسود  ام  تسا و  هدش  هداد  يدایز  تلیـضف  هدش  هداد  هک 
رد تسا و  هداد  صاصتخا  هبیرغ  تاحالطصا  روکذم و  مولع  هب  ار  دوخ  باتک  زا  هحفـص  ( 15  ) دودح صوصخ  نیا  رد  يزاریش  دمحم 
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هیهقف و دعاوق  قطنم و  لوصا و  لثم  ینغیال  نمـسیالام و  ءاشنا  زا  هدش  یهن  و  : » دسیونیم نایب  باتک  عبار  دحاو  زا  رـشاع  باب  رد  لباقم 
لعافلا و فرعی  ام  نیبدأتلل  یفتکی  ام  ردـق  ناف  وحنلا  فرـصلا و  یف  لـصف  دـقام  اذـه و  ههبـشی  اـم  ۀلمعتـسم و  ریغ  تاـغل  ملع  هیمکح و 

ناسنا درادن و  هدئاف  هک  یمولع  ءاشنا  زا  تسا  هدش  یهن  و  «. ) لغتـشا اذا  دـبعلا  هَّللارفغی  نل  کلذ  نوداموا  اهنؤش  نم  امهنودام  لوعفملا و 
ملع رد  هچنآ  اهنآ و  ریظن  تسا و  هلمعتـسم  ریغ  هک  یتاغل  ملع  هیمکح و  هیهقف و  دـعاوق  قطنم و  لوصا و  ملع  دـننام  دـنکیمن  زاین  یب  ار 

هک تسا  يدعاوق  نتفرگدای  هزادنا  هب  ار ، نیلـصحم  بدا و  لها  دـنکیم  تیافک  هک  يرادـقم  اریز  دوشیم ، هداد  لیـصفت  وحن  فرص و 
بلاج دنشاب .) هتشاد  اهنآ  هب  لاغتشا  هک  ار  یناسک  دیـشخب  دهاوخن  دنوادخ  تسا  اهنیا  زج  هب  هچنآ  اما  و  دهدب ، لوعفم  زا  ار  لعاف  زایتما 
نودب تسا ، هتشاگن  يزاریش  دمحم  یلع  يواعد  تابثا  يارب  ار  نآ  عقاو  رد  هک  ناقیا »  » باتک رد  ازریم  یلعنیسح  هک  تسا  نیا  رد  هجوت 

ناـخ میرک  دـمحم  جاـح  هیرظن  در  رد  هدرک ! یقلت  یهلا  مولع  هلمج  زا  ار  روکذـم  موـلع  هک  يزاریـش  دـمحم  یلع  قئـالع  نیا  هب  هجوـت 
طرـش ار  هدودرم  هیناف  مولع  نیا  كاردا  هدومن و  روکذـم  ار  ایمیـس  ملع  اـیمیک و  ملع  هفـسلف و  مهم  مولع  هلمج  زا  : » دـسیونیم یناـمرک 

 .... دروآ دراو  یهلا  یهانتمان  ملع  لکایه  هب  هک  اهتمهت  تاضارتعا و  هچ  كاردا  نیا  اب  هَّللا  ناحبـس  هدرمـش  هیـسدق  هیقاـب  مولع  كاردا 
نآ كاردا  یقیقح ، ياـملع  دزن  تسا ، دودرم  هک  یمولع  هنوگچ  تسه و  هدوب و  قح  دودرم  لزی  مل  تاـمولع  هنوـگنیا  هک  تسا  ادـیوه 
هب  278 ص : نایئاهب ، هدومرفن .» لمح  هبوجحم  دودـحم  مولع  نیا  زا  یفرح  جارعم  بحاص  هکنیا  اب  دوشیم  جارعم  جراـعم  كاردا  طرش 
هب هجوت  اب  ار  وا  تافیلأت  تسیابیم  هک  يوحن  هب  تسوا . تاجتـشون  بلاغ  هدنریگرب  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  هجوت  دروم  مولع  لاح  ره 

يزاریـش دمحم  یلع  راثآ  رد  هلئـسم  نیا  رب  هجوت  همه  نیا  اب  داد . رارق  یگدیـسر  دروم  فورح و »...  مولع  و  ایمیـس ، ایمیک ، تامـسلط ، »
ياههراشا اهنآ  هب  دوخ  راثآ  رد  قیقحت  لها  هک  تسا  رادروخرب  يدایز  تاهابتـشا  زا  رگید  ياههنیمز  رد  ناـشیا  بتک  هک  تسا  يرورض 

عوضوم زا  مینکیم و  هراشا  هنومن  دنچ  هب  اًلیذ  مالک ، رد  راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  ور  نیا  زا  تسا . یصحیال  هک  دناهدرک  یفیرظ  قیقد و 
سلجم رد  دوب  شنادیرم  تسد  هب  هک  يو  بتک  زا  یباتک  یتقو  : » دسیونیم باب  هنتف  باتک : رد  هنطلـسلا  داضتعا  موحرم  - 1 میرذگیم :

مدـید مدرک  هظحالم  یتخل  نوچ  دـنداد . مجع  ورـسخ  ناتـسآ  رکاچ  نیا  هب  دـندروآ و  دوب  مظعاردـص  هک  يرون  ناخ  اقآ  ازریم  موحرم 
هیام هدایز  متفگ  مظعا  ردص  هب  ار  بلطم  سپ  مباب ، دمحم  یلع  دیس  هک  نم  دوخ  لوا  دشاب : نت  هدجیه  دوجورب  ملاع  ماوق  تسا : هتـشون 

ینطو ینید و  تاـنایخ  فشک  رد  يرادـیب  اـی  ظاـقیا »  » باـتک رد  یغارم  داـصتقا  حـلاص  ازریم  موحرم  - 2 دش ». هدـنخ  بابـسا  بجعت و 
دعب دندیـسر  لامک  هب  هکنآ  ات  دندش  تیبرت  روبز  رد  لاس  دصناپ  دواد  تما  رد  نک  رظن  : » دسیونیم باب  دیـس  ياقآ  : » دسیونیم نایئاهب 

ار دوخ  ادـخ  دوخ و  نیبام  لک  دـندنام و  یقبام  دـندروآ و  نامیا  دـندوب  روبز  تریـصب  تمکح و  لـها  هک  یلیلق  دـش  رهاـظ  یـسوم  هک 
تـسود هکلب  تسین  قح  اب  هرباکم  تضرغ  هک  تدوخ  تلاح  لـثم  دـننک  قح  اـب  هرباـکم  دنتـساوخیم  هک  دوب  نیا  هن  دنتـسنادیم  ققحم 

ربمغیپ نامه  یـسوم  هک  دـندومنیم  نیقی  رگا  هک  نک  روصت  دوخ  لثم  مه  ار  دواد  تما  يوشب  نمؤم  یئامن و  لصاح  نیقی  هک  يرادیم 
لّوا ات  یـسوم  روهظ  موی  زا  هکنآ  لاح  دوش و  رفاک  هکنآ  هنوگچ  درکیمن  نامیا  نود  روطخ  نآ  تما  زا  يدحا  هداد  ربخ  دواد  هک  تسا 
نامگ يادـخ  دوخ و  نیب  ام  دوخ و  نید  رد  دنتـسه  یقاـب  روبز  فورح  رد  زونه  هتـشذگ و  لاـس  داـتفه  تسیود و  رازه و  ود  روهظ  نیا 

رظن نینچمه  لک و  قلاخ  دزن  هنوگچ  تسا  ءیـشال  اهيدوهی  دزن  دـننکیم  اعدا  هک  یئادـخ  دوخ و  نیب  ام  نیب  لاح  دـنباثم  هک  دـننکیم 
زا ناشیا  هب  یسوم  دوب  هداد  هدعو  هچنآ  دندیـسر و  لامک   279 ص : نایئاهب ، هب  هکنآ  ات  دندش  تیبرت  لاس  دصناپ  یـسوم  تما  رد  هدومن 
ام دندومن و  ار  دهج  دج و  لامک  همه  یقبام  هدروآ  یسیع  هب  نامیا  دندوب  تریصب  تمکح و  لها  زا  هک  یلیلق  دش و  رهاظ  یسیع  روهظ 

دنرظتنم زونه  دناهدنام و  نالا  ات  هک  دندنام  دـندومنن و  نیقی  یلو  دـنروآ  نامیا  هتفگ  یـسوم  هچنآ  هب  هک  دنتـساوخیم  ادـخ  دوخ و  نیب 
نیقی ام  ادخ  دوخ و  نیب  ام  دننکیم  هک  یئاعدا  هک  نیب  لاح  دننادیم  باثم  ار  دوخ  يادخو  دوخ  نیب  هداد و  ربخ  یـسوم  هک  ار  يربمغیپ 

دنکیم لاؤس  هتـشادرب  یبانب » میکح  نیـسحمالغ  ازریم  اـقآ   » ًادـعب رخآ  یلا  هداد  ربخ  یـسوم  هک  تسا  ربمغیپ  ناـمه  یـسیع  هک  میدرکن 
قح رد  ار  راّفک  تاهابتشا  ًاروف  دنکیم  يرگوفر  هداد  باوج  يدنفا  سابع  تسا ؟ عون  هچ  نیا  دسیونیم  ار  دواد  هلئـسم  باب  دیـس  هکنیا 
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هنو هداتفا  بتاک  ملق  زا  هن  هک  دـهدیم  تداهـش  باب  دیـس  تاملک  نیع  تسا و  رگیدـمه  یفاـنم  ّاًـلک  هک  درآیم  فرح  ناـیم  هب  مالـسا 
ازریم باـنج  نیما  باـنج  هطـساو  هب  .« » تسا نیا  روکذـم  صخـش  لاؤس  باوـج  رد  يدـنفا  ساـبع  بوـتکم  هدوـب  دوـجوم  رگید  يدواد 

اب یلو  تسین  ریرحت  تصرف  ًادـبا  دـنچ  ره  دیـسر  امـش  همان  نامیپ  رب  تباث  يا  « » هَّللا وه  « » یهبالا هَّللا  ءاـهب  هیلع  یباـنب  بیبط  نیـسحمالغ 
ار دواد  ترـضح  تیاـکح  تسا  دادو  بح  ندـعم  نآ  هب  داؤـف  حور و  تبحم  هب  رظن  نیا  ددرگیم و  موـقرم  باوـج  رـصتخم  نیا  دوـجو 

یسوم ترضح  نیب  هک  لاس  دصناپ  اما  تسا و  بوتکم  نیا  نمض  رد  باوج  نآ  تروص  هدیدرگ  موقرم  رگید  صخش  هب  لصفم  باوج 
هداتفا بتاک  ملق  زا  یلو  هدوب  دـصناپ  رازه و  لـصا  تسا  بتاـک  طـلغ  زا  نیا  تسا  صوصنم  یلعا  ترـضح  حاولا  رد  حیـسم  ترـضح  و 
لوسر ترـضح  نامز  رد  هچنانچ  نیا  زا  دشا  لب  دناهدوب  نیـضرغم  هنوگنیا  هشیمه  يراب  صوصخم  دصناپ  رازه و  حاولا  ریاس  رد  هچنانچ 

دق ًادمحم  نا  هَّللا  تفگ و  مَّنَهَج  ُبَطَح  َنودـُبْعَتام  َو  ُْمْتنأ  دـش  لزان  هکرابم  هیآ  نیا  هک  دینـش  یتقو  لئاو  نب  صاع  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع 
تدابع نایحیـسم  هک  دـیامرفیم  تحارـص  هب  دوب و  میظع  ربمغیپ  حیـسم  ترـضح  هک  دـیامرفیم  نآرق  رد  تحارـص  هب  اریز  هلوقب  طـقس 
حیـسم ترـضح  سپ  دـنران  رد  ود  ره  دوـبعم  دـباع و  هک  تسا  صوـصنم  هیآ  نیا  رد  دنتـسه و  وا  تیهوـلا  هب  دـقتعم  دـننکیم و  حیـسم 

دوبعم هن  دوب  يرجح  یتابن و  یناویح و  ياهدوبعم  هکراـبم   280 ص : نایئاهب ، هیآ  رد  دوصقم  هکنیا  لاح  تسا و  منهج  بطح  هَّللاـبذوعن 
دـتفیب و یهوک  زا  یناویح  رگا  هک  درک  ضرع  دـش  رـضاح  لوسر  ترـضح  رد  شیپ  رگید  ياج  رد  يراـب  لـقعلا  يوذ  زا  یناـسنا و  « 1»

نیا درک : ضرع  تسا  سجن  مارح و  دندومرف : تسا ؟ كاپ  لالح و  ایآ  وا  تشوگ  درک : ضرع  ادخ ، دـندومرف : هتـشک ؟ ار  وا  یک  دریمب 
هظحالم نامدرم  ياهک  دروآرب  دایرف  تسا . لالح  كاپ و  دندومرف : تسا ؟ هنوگچ  وا  محل  یشکیم  يربیم و  رـس  وت  هک  ار  يدنفـسوگ 

نیا تسا . لالح  كاپ و  دشکب  وا  هک  ار  يدنفـسوگ  تسا و  مارح  تسا و  سجن  دشکب  ادـخ  هک  ار  يدنفـسوگ  دـیهدب  فاصنا  دـینک و 
يذـلا یحلا  انا  یلع : لاق  ناقرفلا  یف  كرابم  شیامرف  اما  رایـسب  تاضارتعا  لیبق  نیا  زا  يراـب  یلقعیب ؟ هچ  نیا  تسا و  یفاـصنا  یب  هچ 

نآ رب  تس  لطاب  قح و  نیب  قراف  هک  ياهملک  ره  تسا  هدـش  قالطا  زین  تاروت  رب  هچنانچ  دراو  یهلا  بتک  عیمج  رب  ناقرف  هملک  توماال 
نبا یکی  تسا  لیعمسا  ود  لیعمسا  نآرق  رد  یتح  هتشگ  عقاو  هددعتم  يایبنا  رب  دحاو  مسا  یناحور  بیبح  يا  يراب  دوشیم  قالطا  ناقرف 

زا رایسب  هچ  تفای  دیهاوخ  دینک  تعجارم  روکذم  نآرق  رد  ود  ره  تسا و  لیئارسا  ینب  يایبنا  زا  رگید  لیعمـسا  مالـسلا و  امهیلع  میهاربا 
يایبنا نینچمهو  دوه  هَّللا  یبن  لثم  هقان  بحاص  حلاص  هَّللا  یبن  لثم  دندش  روکذم  نآرق  رد  یلو  دندوبن  روکذم  تاروت  لیجنا و  رد  ءایبنا 

سر باحـصا  هچنانچ  مسا  حیرـصت  نود  نم  روکذـم  هراـشا  هب  یئاـیبنا  نینچمه  دوجوم و  ریغ  نآرق  رد  یلو  روکذـم  تاروت  رد  يریثک 
.« رخآ یلا  روکذم  ناقرف  رد  هن  لیجنا و  رد  هن  تاروت و  رد  هن  ناشئامـسا  دندش و  ثوعبم  سرا  دور  رانک  رد  هک  دندوب  یئایبنا  دیامرفیم 

يدواد رکذ  یلعا  ترـضح  حاولا  رد  « » هَّللا وه  : » روکذـم تراـبع  نیا  دواد  ترـضح  صوـصخ  رد  هنوردنکـسا  ياـّبحا  زا  یکی  حوـل  رد 
زا دعب  راسی  نب  دواد  ترضح  هکنآ  لاح  تسا و  راسی  نب  دواد  دوصقم  هک  نانچ  نامگ  ار  یضعب  دوب  یسوم  ترضح  زا  شیپ  هک  تسه 

لهج و رکذ  هَّللارفغتسا   281 ص : نایئاهب ، ربانم  رس  رب  دندومن و  هناهب  ار  نیا  دننیمک  رد  هک  نیضرعم  نیلغم و  اذهل  دوب  یـسوم  ترـضح 
لیعمـسا ود  هکنانچ  یـسوم  زا  دعب  يرگید  یـسوم و  ترـضح  زا  شیپ  یکی  تسا  دواد  ود  هک  تسا  نیا  لاح  تقیقح  اما  دندرک  ینادان 

اسی نبدواد  دوصقم  دیاهدومن  موقرم  هک  ترابع  نیا  رد  اما  تسا  لیئارـسا  ینب  يایبنا  زا  رگید ، لیعمـسا  میهاربا و  نب  لیعمـسا  کی  تسا 
تسا و دواد  ترـضح  دوخ  یکی  دیامرفیم  هک  یـسماخ  روهظ  دوب ، یلعا  ترـضح  زا  شیپ  نرق  رـصع و  دـنچ  رازه و  ود  ًابیرقت  تسا و 

ترضح مایا  رد  كرابم  لامج  اریز  كرابم  لامج  یسماخ  یلعا و  ترضح  يرگید  لوسر و  ترضح  يرگید  حیسم و  ترضح  يرگید 
هجوت هروکذم  تاملک  نوطب  هب  تسرد  هک  تسا  ینمتم  فاصنا  بابرا  زا  لاح  .« » رخآ یلا  دنتـشگ  قافآ  روهـشم  ءادـفلا  هل  یحور  یلعا 

اهوهـس و نیا  زا  دشن  هَّللادنع  نم  هک  یـصخش  هتبلا  تسین و  یکـش  هتفر  اطخ  هب  باب  دیـس  هکنیا  لوا  دنجنـسب  ار  مالک  تافانم  دنیامرف و 
یـسوم و ترـضح  نیب  هک  لاس  دـصناپ  دـیوگیم : هدرک  يرگوفر  يدـنفا  ساـبع  تحارـص ، نیا  دوجو  اـب  یلو  دـنکیم  یلیخ  اهنایـسن 

هکنیا زا  سپ  باب  دیس  هک  یتلاح  رد  تسا  لاس  دصناپ  رازه و  لصا  تسا . بتاک  طلغ  نیا  تسا  باب  دیس  باتک  رد  هک  یسیع  ترضح 
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تسیود رازهود و  نم  روهظ  ات  یسوم  روهظ  نامز  زا  هک ؛ دنسیونیم  شبقع  رددنسیونیم  ار  یسیع  یسوم و  ترـضح  نیب  ام  لاسدصناپ 
یتسیاب دوب  روطنآ  رگا  اریز  تسا ؛ باب  دیـس  هتـشون  نیع  هکلب  هدـشن  طلغ  بتاک  ملق  زا  هک  دـنکیم  تباث  بلطم  نیا  دوب و  لاس  داتفهو 

هچ رگا  میرادن  راک  هک  تسه  دواد  ود  هکنیا  رد  دـشن و  حیحـص  يرگوفر  نیا  سپ  نالف . رازه و  ود  هن  دـسیونب  لاس  دصیـس  رازه و  هس 
دواد هک  یلاحرد  داد  ربخ  ار  یـسوم  دوخ  روبز  رد  دواد  هکدـسیونیم  باب  دوخ  اـما  دـهدیمن ، ناـشن  رتشیب  دواد  کـی  زا  ریغ  هب  خـیرات 
بتک اهیئاهب  هک  يدوجوم  ةاروت  باتک  میرادـن  یکـش  نیا  رد  زین  هچنانچ  نآ ، زا  لـبق  هن  دوب  یـسوم  تعیرـش  لـصا  رد  روبز  بحاـص 

«1 .« » تفرگن هک  دش  مولعم  يرگوفر  رد  زین  گنر  نیا  سپ  دهدیم  هلئسم  نیا  رب  تداهش  دننادیم  ینامسآ 

نایب راثآ  يریذپان  ریسفت  ح )

اهریسفت و اب  يزاریش  دمحم  یلع  يواعد  لیلحت  هب  طوبرم  لوصف ، هدافتسا  دروم  كرادم  رد  یئاهب  ناغلبم  تسا  نکمم  هکنیا  هب  هجوت  اب 
«1  » یبرع نایب  باتک  رد  يزاریش  دمحم  یلع  هک  مناسرب  ناگدنهوژپ  راضحتـسا  هب  هک  تسا  مزال  دننک ، بلطم  بلق  تسردان  ياهلیوأت 
ار سک  چیه  مدادن  هزاجا  «. ) ُتّرسف امب  ّالإ  دحأ  رسفی  نا  تنذأ  ام  : » هک تسا  هدرک  حیرصت  ًامزج  نایب  راثآ  لیوأت  ریـسفت و  صوصخ  رد 

نیا رد  ار  يزاریـش  دمحم  یلع  ددجم  دـیکأت  « 2  » یـسراف نایب  باتک : رد  ًاضیا  ماهدرک ) ریـسفت  مدوخ  هک  ار  هچنآ  رگم  دـنک ، ریـسفت  هک 
یلع ساسا  نیا  رب  هکدیشاب  هتشاد  هجوت  وا .» هرجش  دزن  زا  هدش  ریـسفت  هچنآ  هبّالإ  نایب  ریـسفت  تسین  زیاج  و  : » میناوخیم نینچ  صوصخ 

! تسا هدرک  دودسم  تیئاهب  هیباب و  ناغلبم  يارب  مه  فلؤم و  يارب  مه  ار  نایب  راثآ  ریسفت  باب  يزاریش  دمحم 

هَّللا هرهظی  نم  مراهچ : لصف 

تیاصو صن  فلا :

هب ار  دوخ  نادـیرم  نایب ، باتک  زا  يددـعتم  عضاوم  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  میدـش  روآداـی  ًاتمدـقم  هَّللا  هرهظی  نم  رـشبم  ثحبم  رد 
دجوـم ناـیب و  لـها  تاـبجاو  ءزج  ار  نآ  هب  ندـیورگ  تراـشب و  تسا ، ناـیب  لاـمک  یئاـهن  ناـکلپ  تقیقح  رد  هک  هَّللا  هرهظی  نم  روـهظ 

قطان باتک  هَّللا  هرهظی  نم   » دزاسیم ناشن  رطاـخ  ناـیب » : » باـتک زا  د 2 ) ب 3 ،  ) رد هچناـنچ  تسا . هدرک  یقلت  ناـنآ  یعقاو  يراگتـسر 
قح نازیم  نایب  : » نایب هاـگرظن  زا  تقیقح  رد  دـندروآ » ناـمیا  وا  هب  هک  یناـسک  رگم  دوشیم . عطقنم  عیمج  ناـمیا  وا  روهظ  تقو  تسا و 

: یناث دـحاو  زا  عباس  باب  رد  جردـنم  رگید  نخـس  هب  تسا .» نآ  تارمث  ذـخا  و  نایب ، لامک  زور  زور  نآ  هَّللا و  هرهظی  نم  موی  یلا  تسا 
ار هَّللاهرهظی  نم  روهظ  تقو  : » دسیونیم ًاحیرـص  هکنآ  دوجو  اب  يزاریـش  دـمحم  یلع  تسا .» نایب  لامک  رخآ  هَّللا  هرهظی  نم  روهظ  لوا  »

ددرگ رهاظ  ثایغ » ددع  رد  رگا  : » دسیونیم ًاراکشآ  هتخادرپ و  هرهظی  نم  روهظ  تقو  نییعت  هب  کلذعم  تسین . ملاع  یـسک  دنوادخ  زج 
نم روکذم  ذخأم  قباطم  دنامیمن .» ران  رد  يدحا  دنوش  لخاد  لک  دسر و  ثاغتسم  یلا  رگاو  دنامیمن  ران  رد  يدحا  دنوش  لخاد  لک  و 

. دش دهاوخ  رهاظ  درذگب ، باب  روهظ  زا  هک  ثاغتـسم ) هملک  ددـع  هب   ) لاس ای 2001  و  ثایغ ) هملک  ددـع  هب   ) زا 1511 سپ  هَّللا  هرهظی 
يزاریـش و دـمحم  یلع  مادـعا  زا  لبق  یتح  یعیاقو  دودـح  اب  تراشب »  » نایئاهب ناـیباب و  معز  هب  اـی  ینیب و  شیپ  نینچ   284 ص : نایئاهب ،

خیـش هعلق  عیاقو  رکذ  زا  سپ  فاکلا » ۀـطقن  : » باتک رد  یناشاک  یناج  ازریم  دـشن . قفاوم  عقاو  اـب  حیرـص ، ّصن  فـالخ  رب  یئاـه  لـیوأت 
ترـضح تداهـش  زا  دعب  : » دسیونیم تسا ، هدوب  يزاریـش  دمحم  یلع  مادـعا  زا  لبق  لاس  کی  ًادودـح  هک  سودـق و ...  ندرم  و  يربط ،

رظن هب  « 1  » لزا بانج  تاجتـشون  هک  یناـمز  اـت  دـندوب  نوزحم  تسا ) يزاریـش  دـمحم  یلع  روظنم   ) راوگرزب نآ  شباحـصا ، سوّدـق و 
بلطم «« 2 . » دندیناسر میدـقت  هب  ار  دوبعم  ترـضح  رکـش  دنتـسشن و  دنتـساخرب و  هبترم  نیدـنچ  رورـس  تدـش  زا  دیـسر . ناشیا  كرابم 
ترضح هب  لزا  بانج  ضیارع  هک  نیمه  : » میناوخیم نینچ  رتنشور  حیرصت  لیصفت و  اب  فاکلا  ۀطقن  باتک : ( 244  ) هحفص رد  روکذم 
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هک دوخ  رهاظ  راثآ  زا  ( 19  ) دحاو ددع  هب  اذهل  دش و  هیلزا  رمق  عولط  هیرکذ و  سمش  بورغ  يانب  هدش و  رورـسم  تیاهن  رد  دیـسر  رکذ 
تیصو دنداتسرف و  لزا  ترضح  تهج  هب  ارنآ  لاثما  فیرش و  متاخو  سابل  تاجتـشون و  ذغاک و  نادملق و  لیبق  زا  دشاب  هدوب  نطاب  قبط 

نم هاگره  دیـسیونب و  ار  نایب  دـحاو  تشه  هک  دـندوب  هدرک  شیامرف  هدومرف و  ناشیا  تیالو  تیاصو و  هب  صن  دـندوب و  هدومرف  زین  همان 
ندومن تمحرم  ّرـس  اما  امن ، لّکوت  بلق  رب  میامنیم  ماهلا  هک  هچنآ  امن و  خـسن  ار  نایب  دـیدرگ ، رهاـظ  رادـتقا  هب  وت  ناـمز  رد  هَّللا  هرهظی 

نآ زا  دعب  هیهلا  راثآ  لماح  هک  ددرگ  مولعم  باحـصا  رب  هک  تسا  نآ  نطاب  دارم  هک  دشابیم  حـضاو  تیاهن  رد  هک  دـحاو  ددـع  هب  راثآ 
نآ تقیقح  رد  ریحتم  هک  دشابیم  افعض  بولق  نانیمطا  تهج  هب  زین  ناشیا  ندوب  یـصو  هب  بصن  زا  دارم  دشابیم و  بانج  نیا  ترـضح 

تشه هکنیا  تهج  اما  دشابیم  یندش  رهاظ  دبال  ّقح  رما  تسین و  لیطعت  هَّللا  ضیف  رد  هک  دننادب  نمشد  تسود و  دنـشاب و  هدوبن  بانج 
نآ دشابیم و  دحاو   285 ص : نایئاهب ، هَّللا  ناسل  هک  دننادب  مدرم  هک  تسا  نآ  هدراذـگاو  ناشیا  تهج  هب  هتـشونن و  دوخ  ار  نایب  دـحاو 
ود هک  اریز  هریغال  دشابیم  لزا » ترضح   » دوخ ناشیا  زا  دعب  نم  هَّللا  هرهظی  نم  زا  دارم  دنـشابیم و  لقتـسم  تجح  دوخ  سفن  هب  بانج 

یناج ازریم  حیرصت  هب  هجوت  اب  - 1 مینادب : هیباب  بیوصت  دروم  ار  لیذ  جیاتن  ًامیقتـسم  ناوتیم  ساسا  نیا  رب  دـیاشن .» نامز  کی  رد  هطقن 
مجنپ  » هنس رد  دوشیم . مولعم  دوب ؛ هلاس   14 هیباب ، يوعد  زاغآ  لاس  رد  لزا  هکنیا  رب  ینبم  فاکلا  ۀـطقن  باتک  هحفص 239  رد  یناشاک !

حبص - 2 تسا . هدیزگرب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  تسا  هتـشذگن  شرمع  زا  لاس  زا 19  شیب  لزا  حبـص  روهظ »
زاین تسا ،» هدش  حیرصت  نآ  هب  روکذم  نتم  رد  هک  ياهمان  تیـصو   » هب یناشاک  یناج  ازریم  هراشا  تسا . هَّللا  هرهظی  نم  هیباب  رظن  زا  لزا ،

هتشاگن و وا  زا  سپ  ینیشناج  دروم  رد  ياهمان  تیصو  دوخ  طخ  هب  يزاریش  دمحم  یلع  تسا ، ملسم  هچنآ  ًالوا : دراد . يرتشیب  حیضوت  هب 
دیـس اقآ  یلوا و  هطقن  طخ  حاولا  زا  یتمـسق  هلاسر   » زاغآ رد  روکذـم  هماـن  تیـصو  نتم  تسا . هتـشاد  لاـسرا  لزا  حبـص  تهج  هب  ار  نآ 
ربکا هَّللا  لزا . حبـص  هب  باطخ  يزاریـش  دـمحم  یلع  رهم  طخ و  هب  همانتیـصو ، صن  تسا . هدـش  پاـچ  هشیلک و  ًاـنیع  «« 1  » بتاک نیسح 
اذـه نودوعی . هَّللا  یلإ  ّلک  لق  نؤدـبم . هَّللا  نم  لـک  لـق  مویقلا . نمیهملا  هَّللا  یلإ  مویقلا ، نمیهملا  هَّللادـبع  نم  باـتک  اذـه  ًاریبک  ًاریبکت 
مـسا ای  نأ  نؤدبیل  نایبلا  ۀطقن  نم  لک  لق  نیملاعلل  هَّللا  رکذ  دیحولا  مسا  همـسا  لدعی  نم  یلإ  نیملاعلل  هَّللا  رکذ  لیبن  لبق  ّیلع  نم  باتک 

هب يزاریـش ) دمحم  یلع   ) تسا مویق  نمیهم  يادـخ  زا  باتک  نیا  میظع ... . قح  طارـصل  کناف  هب  رمأ  نایبلا و  یف  لزنام  ظفحاف  دـیحولا 
یباتک نیا  تسا . ادـخ  هب  همه  تشگزاب  وگب  تسادـخ . زا  اـهزاغآ  همه  وگب  لزا ،) حبـص   ) مویق نمیهم   286 ص : نایئاهب ، يادـخ  يوس 

همه وگب  « 2  » دیحو مان  اب  تسا  قباطم  شمـسا  هک  سک  نآ  يوس  هب  نایناهج  يارب  دـنوادخ  تسا  هدرک  رکذ  « 1  » لیبن لبق  یلع  زا  تسا 
هک یتسردب  نآ  رب  نک  رما  نایب و  رد  هدش  لزان  هک  هچنآ  رب  یـشاب  ظفاح  سپ  دیحو  مانمه  ياهک  یتسرد  هب  دنوشیم  زاغآ  نایب  هطقن  زا 

يارب هدرک و  خاسنتسا  وا  تیاصو  هب  صیصنت  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  عیقوت  تروص  يور  زا  لزا  حبـص  و  یتسه . گرزب  قح  هار  رد  وت 
ۀطقن باتک : همدـقم  رد  ًانیع  روکذـم ، طختـسد  تروص  تسا  هداتـسرف  یناشاک ، یناج  ازریم  فاکلا  ۀـطقن  باتک : ححـصم  نوارب  دارودا 

حبص ینیـشناج  نییعت  نّیبم  هک  تسا  يزاریـش  دّمحم  یلع  طخ  هب  روکذم  حول  تسا . هدش  رـشتنم  پاچ و  نوارب  دارودا  فرط  زا  فاکلا 
تهجنآ زا  هّیلزا  تآرم  هرابرد  ارم  وت  تقیقح  هب  نم  مسا  يا  دسیونیم  وا  هب  هک  تسا  میرک  هب  باطخ  رگید  یعیقوت  زین  و  دشابیم . لزا 

لزا حبص  زا  تظافح  هرابرد  هیـصوت  ادخ و  دمح  زا  سپ  یتخاس و  دونـشخ  هدومن  تلالد  شاهدننیرفآرب  هدرک و  تیاکح  دنوادخ  زا  هک 
لاح همه  رد  هدش  لزان  دـنوادخ  دزن  زا  هچنآ  هک  دـیامنیم  دـیکأت  نایاپ  رد  تسا  یـسراف  هب  هک  يرگید  تاروتـسد  دوشن و  نوزحم  هک 
رظن شهجو  هَّللا و  تآرم  هب  وا  رما  هب  ادخ و  فرط  زا  ات  دیامنب  رمث  هّجوتم  ار  وا  تساجنآ  رد  یلع  رگا  دنک و  ظفح  دوخ  مشچ  ود  دننام 
هَّللا هجو  هَّللا و  تآرم  رمث - هیهب - هرمث  هّیلزالا - تآرم  ار  لزا  حبـص  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  حول  نیا  رد  میرظان و  زین  ام  هک  اریز  دـنک 

. وا تیاصو  هب  صیـصنت  رد  لزا  حبـص  هب  باطخ  يزاریـش  دّمحم  یلع  عیقوت  تروص  ریوصت ص 292   287 ص : نایئاهب ، تسا . هدـناوخ 
ریوصت ص  288 ص : نایئاهب ، تسا . هداتـسرف  نوارب  دراودا  يارب  هدرک و  خاسنتـسا  باب  طخ  يور  زا  هک  تسا  لزا  حبـص  طـخ  نتم  نیا 
هب هک  تسا  يزاریش  دّمحم  یلع  طخ  نتم  نیا  وا . تیاصو  هب  صیصنت  رد  لزا  حبـص  هب  باطخ  يزاریـش  دّمحم  یلع  عیقوت  تروص   293
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هب و  تسا . لزا  حبص  ینیـشناج  نییعت  نیبم  هک  تسا  يزاریـش  دّمحم  یلع  طخ  هب  روکذم  حول   289 ص : ناـیئاهب ، تسا . موتخم  يو  رهم 
زاغآ رد  نآ  یضرع  یلوط و  ياهنوتـس  ریرحت  عیدب  زرط  يرهاظ و  شیامن  رب  هوالع  هک  تسا  لزا  حبـص  هب  باطخ  هدش  زاغآ  سدقا  هَّللا 

تسا و هتفگ  دوخ  تآرم  هب  ینم  وت  مأوت و  نم  هدومن و  بطاخم  هب  انا  تنا  وهدـنا  وه  اـنا  اـناوه  وه  وه  لـیبق  زا  ییاـهب  اـطخ  تمـسق  ره 
دراد تسود  نایملاع  راگدرورپ  هک  تسنامه  هتشاد  تسود  وت  هچنآ  دسیونیم  نایاپ  رد  وا  عولط  زا  ناوارف  يرازگرکـش  لیلجت و  نمض 

ار دوخ  سفن  وت  مینکیم و  يراـی  تدوخ  هب  ار  وت  میدرک و  تباـجا  يدوب  هتـساوخ  هچنآ  اـم  دـباین . هار  ترطاـخ  رب  ینزح  هجوچیهب  هک 
و میشابیم . وت  ءالدا  وت و  رادهاگن  ام  هک  اریز  امن  يرادهاگن  مینکیم  لزان  وت  بلق  رد  ار  هچنآ  ییامنن و  ساسحا  یهودنا  هک  نک  ظفح 

رکذتم رادب و  هاگن  ار  باتک  نیا  مینآ و  رادتـسود  ام  هک  نک  ریـسفت  دیامرف  ءاقلا  تبلق  رب  دـنوادخ  هک  روط  ره  ار  باتک  نیا  زا  هیآ  کی 
ادخ و هب  همه  ام  هک  دـیوگیم  دـنکیم و  دای  ار  وت  دـشابیم  ادـخ  دزن  هک  یـسک  ییامنن و  هدـهاشم  نایئاهب  رد  ینزح  چـیه  هک  شاب  نآ 

نیئآ مان  : » دـسیونیم هک  نایب  هملک  حرـش  رد  یناردـنزام  لضاف  نایب  هب  هجوت  اب   290 ص : نایئاهب ، ریوصت ص 294  مینمؤم . وا  تاـملک 
ظـفح و هجوتم  يزاریـش  دـمحم  یلع  معز  هب  ناـیبلا » یف  لزناـم  ظـفحاف  : » هلمج دوشیم  مولعم  « 1  » تسا هرداص  راثآ  تماـمت  دـیدج و 

یلع طختسد  هب  يرگید  دهاوش  كرادم و  روکذم ، ّصن  يانثتسا  هب  تسا . هدوب  زین  لزا  حبص  ییحی  ازریم  طسوت  دیدج  نیئآ  زا  تسارح 
هطقن طخ  حاولا  زا  یتمـسق  : » باتک رد  ًالوا : دشابیم . لزا  حبـص  ینیـشناج  هب  يو  دیکأت  نیبم  هک  تسا ، هدنام  ظوفحم  يزاریـش  دـمحم 
رتشیب یئانشآ  يارب  تسا . ام  رظن  يزاریش و  دمحم  یلع  همان  تیصو  دیؤم  هک  میروخیم  رب  یصوصن  هب  بتاک ،» نیسح  دیـس  اقآ  یلوا و 

سپ موس ، هحفص  مود ، حول  - 1 دوش : میدقت  و  هشیلک ، ًانیع  ناگدنهوژپ  هظحالم  تهج  زین  یـضعب  هراشا و  اهنآ  زا  یـضعب  هب  تسا  مزال 
نا کسفن  ظفحا  نیملاعلا و  یف  کب  کنرـصننل  اناو  : » دـسیونیم انا !) تنا  وه ، تنأ  وه  انا  ، ) لزا حبـص  ییحی  ازریم  هب  یئاـه  باـطخ  زا 
هَّللا یقلی  فیک  باتکلا  کلذ  نم  ۀـیآ  رـسف  نیظفاحل و  کئالدا  یلع  مث  کیلع  انک  اناف  كداؤف  یف  کیلع  نلزن  ام  ًانزح  کیلع  طـحیال 

وت رب  هچنآ  دـسرن و  وت  هب  یهودـنا  ات  ار  دوخ  نک  ظفح  ملاـع و  رد  تدوخ  هب  ار  وت  مینکیم  يراـی  اـم  و  «. ) نیبحمل اـنکأف  كدآؤف  یلع 
دنکیم ءاقلا  تبلق  هب  دـنوادخ  هک  يوحن  ره  هب  باتک  نیا  زا  ار  ياهیآ  نک  يریـسفت  میتسه و  ظفاح  وت  ءالدارب  وت و  رب  ام  مینکیم  لزاـن 

دق يذـلاهَّلل  دـمحلا  : » دـسیونیم هدـش ، باطخ  ینیوزق  میرکلادـبع  الم  هب  نیـسح  دیـس  طخ  هب  هک  یحول  رد  - 2 میرادیم .) تسود  اـم 
ای تبجا  دـق  ام  هقارـشا و  لـبق  یبر  دـنع  هترکذ  هعولط و  لـبق  هتاـملکبو  هب  تنمآ  هروهظ و  لـبق  هقح  یف  ۀیرـس  تاروهظ  یلع  یندـهاش 

291 ص : نایئاهب ، رمحلا و  ساطرقلا  نم  نیملسملا  عم  تلسرا  ام  لک  تدهاش  دقو  کبر  هَّللا  بحا  دق  ام  کلذ  رمالا  کلاذ  یف  یبوبحم 
نم ءاشی  نم  یف  ۀیبوبرلا  قلخی  يذلا  کبر  دنع  ةدیدع  ًاتآرم  اهتئرق  دـق  ءیـش و  لک  بر  کبر  راثآ  نم  تبتک  دـق  ام  ضیبلا و  رفـصلا و 

ترـضح دـنع  بوـبحملا  وـهف  هَّللا  رثا  نم  كرثا و  نم  لوـالا  ءاـمع  سواـط  لزـالا و  کـلذ  راـثآ  نم  هدـنع  نم  لـسریام  لـک  هتداـبع و 
رد لوا  بقارت  لامک  : » دـسیونیم هدرک ، لزا  حبـص  هب  یئاه  شرافـس  یحو ! بتاک  میرکلادـبعالم  هلیـسوب  موس  حول  رد  - 3 بوبحملا .»

نوکت هب  هکنآ  هنوگچ  دوشن  دراو  شجزاس  بلق  رب  نزح  روطخ  مه  ناکما  رکذ  ردـق  هک  هتـشاد  نآ  جاهتبا  یقوش و  رد  یناثو  نآ  ظـفح 
حبص رهاوخ  « 1  » نیمئانلا هیبنت  باتک  رد  ًایناث : خـلا .» هب ...  هَّللا  مک  رـصنی  یتح  هدروآ  راکذـت  حاولا  رد  ار  هیهب  هرمث  تانوئـش  و  دـیآ .... 

، لزا حبص  تیاصو  رب  صیصنت  رب  ینبم  يزاریـش  دمحم  یلع  زا  رداص  یحاولا  هب  يدنفا  سابع  همان  خساپ  رد  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  لزا و 
تسا یعیقوت  هلمج  نآ  زا  - » 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  اًلیذ  يور  نیا  زا  تسا . ملـسم  زرحم و  نآ  تحـص  هک  دوشیم  هظحالم 
هبحب نکسمتلو  دیحولا  لزالا  مسا  نرصنتل  نایبلا و  یف  لزن  ام  لک  نقدصتل  هَّللا و  نیدب  نکسمتلف  نایبلا  یلوا  ای  نآ  عبسلا . فورح  تاذب 

: هدش هتشون  لاخ  بانج  عیقوت  رد  - 2 هَّللا .» تاذ  دـیحولا  لزالا  مسا  نا  هَّللا و  سفن  لیبن  لبق  ایلع  نا  هَّللا و  الا  هلاال  نوجنتل  هب  متنا  مکناف 
. هدـش موقرم  یناسارخ  نیـسحالم  بانج  هب  - 3 نولئـست .» کلانه  نم  متنا  دـیحولا  مسا  یلع  نلزنیلو  ربلا  ددـع  نم  ءدـب  دـق  نیدـلا  ناو  »

نلدت ًایـضم  ًاسمـش  نایبلا  یف  مکلانلعج  انا  نونزحتال و  هایا  ًادبا  ًادبا  هوجهبت  هورـصنت و  مل  نا  مکبر و  هَّللا  یلا  مکوعدی  نم  نوقدـصتلو  »
ناوضرلا ةرمث  ترهظا  هَّللا و  باتک  تظفحتسا  ًاتآرم  لوالا  دحاو  نم  دحاوب  ردقام  قح  كانبهوأس  میرک و  مساب  ًاضیا  لزالا  سمش  یلع 
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قلخ دق  نونمؤم و   292 ص : نایئاهب ، هب  لک  هَّللا و  یلا  لصوی  نیدلا  یف  رمالا  ناب  دهشا  و  هدش ، موقرم  لاخ  بانج  هب  - » 4 ناوضرلا .» یف 
دیحولاب کنیـصوالف  دیحو  ای  نآ  هدش  موقرم  ربکا  دـیحو  بانج  هب  - » 5 نؤبنتـست .» اندـنع  نم  متنا  تانیب  تایآب  اهقطنا  هسفنل و  ًاتارم  هَّللا 

یلع هَّللارما  نرهظیل  کلملا و  نثرویام  نایبلا  نعات  ام  یـضقت  نا  کتیرذ  یف  هَّللا  رهظیـس  میظع و  باتک  یف  هَّللا  نید  هب  عفریام  اذـه  نأـب 
لک یلع  یـضرتو  بحت  امب  هیف  کئالدا  یلا  عجرا  نایبلا و  یف  اهترهظا  دق  یتلا  ةرمث  مهللا  ظفحاف  لک : ایهلا  ةولـص  ًاضیا  - » 6 نیملاعلا .»
ّلک سئر  یف  مهللا  نرهظتل  هَّللا و  هرهظی  نم  موی  یلا  نایبلا  ةرجش  مهللا  نیب  رتلو  تئش  ینا  تئش و  فیک  كرکذ  عافترا  كرما و  جاهنم 

نقرـشی موی  یلا  نایبلا  یف  کعلاطم  نم  تردق  دقام  نوذخأی  نایبلا و  یف  کجهانم  نوعفریل  دـحاولا  لکایه  نمالکیه  ۀنـس  نیتس  تس و 
نم دـحأ  هب  نمؤی  ملوـل  هسفن و  ظـفحی  لزـالا  نا  : » دـیامرفیم رگید  عـیقوت  - 7 هَّللا .» هرهظی  نم  روـهظب  اـمهنیبام  کـضرا و  کـئامس و 

یقبی اذـه  ناف  كدـنع  نم  لزنام  مث  نایبلا  یف  لزنام  مث  کسفن  ظفحا  مث  کسفن  ظفحا  و  یهبالا ، هطخب  ةرمث  ةرـضحب  ًاضیا  نیملاـعلا ،»
تاومـسلا و قالخ  تنا  کنا  مهللا  لق  لاق  نا  یلا  یهبالا  هطخب  تآرملا  یلا  لزن  ام  ًاـضیا  - » 8 نونمؤملا . لک  هب  عفتنی  ۀـمیقلا و  موی  یلا 
ءیـش و لک  ینتثعب و  ءیـش و  لک  ینتییحا و  ءیـش و  لک  ینتما و  ءیـش و  لک  ینتقزر و  ءیـش و  لک  ینتقلخ و  دـق  امهنیب  ام  ضرالا و 

لک انا  لق  نوجریل  هیلا  لک  هَّللادنع و  نم  لک  لق  نیملاعلل  کتیمویق  قرشم  کتیسودق و  برغم  کتاذ و  ةرولب  کسفن و  تآرم  ینتلعج 
: دیامرفیم ینیوزق  میرکلادبع  الم  بانج  عیقوت  رد  - 9 نودـباعهَّلل .» لک  انا  لق  نونقوم  هتاملکب  مث  هَّللاب  لک  انا  لق  نونمؤم  هتایآ  هَّللاـب و 

نلئستل دیحولا و  مسا  یلا  نغلبتلو  هَّللادنع  نم  لزنام  لک  نظفحتل  لوالا  دحاو  نم  ًادحاو  كانبه  دق و  میرک  ای  نا  ًاریبک  ًاریبکت  ربکا  هَّللا  »
لواال يذـلا  لوا  نم  تنکانا  ّالا  هلا  هَّللا ال  انایننا  : » هدـش موقرم  لاخ  بانج  هب  ًاضیا  - 10 نوملعتال .» هَّللا  دارم  متنا  ام  هَّللا  اـیا  بتکی  نمع 
متنا دـیحولا  مسا  یلع  نلزیلو  ربلا  ددـع  نم  أدـبدق  نیدـلانأو  ًایقاب  ًایح  رخآ  يذـلا ال  رخآ  یلا  ننوکال  انا  الا  هلاال  هَّللاانایننا  ًاـیقاب  ًاـیحهل 

: دیامرفیم رگید  یعیقوت  رد  ًاضیا  - 11 نوبحت .» هایا  متنا  یناثلا  دحاولا  یلع  عجر  ربکالا  دیحو  ناو  نولئست  كانه  نم   293 ص : نایئاهب ،
ۀیهلالا و ۀطقن  اهیدل  تلجت  ۀقیقحلا و  سمـش  اهیف  تسکاعف  ۀعفترم  ۀیرولب  ۀـعنتمم و  اتآرم  روهظلا  کلاذ  یف  هناحبـس  هَّللا  یفطـصا  دـق  »

هَّللا زئاوج  هتنمو و  هَّللا  ناسحا  هتبهوم و  هَّللا و  ءاطع  هتمارک و  هَّللادوجو و  هتمحر  هَّللا و  لضف  نم  کلذ  ناو  ۀـیلزالا  ۀـینونیک  اهیف  تکاحت 
اهناصغا و اهعرف و  اهلـصا و  نم  نایبلا  ةرجـش  عافترا  روهظلا  کلذ  یف  هناحبـس  هَّللا  ءاشدـق  امم  نا  و  دـیامرفیم : هکیئاج  رد  ات  هعیادـب . و 

کلاذ نم  ابوط  مث  ابوطای  ۀفیطللا و  ۀقرولا  کلت  نم  زرط  اذبح  مث  زرط  اذبح  ای  ۀـعیدبلا و  ةرمثلا  کلت  نم  اهل  مث  اهلایف  اهقاروا  اهرامثا و 
نم سکعتـس  هتینا و  هتیاـسفن و  هتیتاذ و  هتینونیکی و  هَّللا  نع  یکمتـسی  ثیح  عفترملا  رجـشلا  کلذـل  ًارخف  مث  ًارخف  اـی  عـنتمملا و  نصغلا 

يذـلا رخآ  یلا  رکذاوـلو  تآرم  تآرملا  کـلت  نم  مث  تارم  تآرملا  کـلت  نم  مث  تارم  تآرملا  کـلت  نـم  مـث  تارم  تآرملا  کـلت 
ام تآرملا  کلت  ریغ  ۀضحم  ةرطفب  ذـئنیح  یلا  تادـعاصتملا  تایلجتلا  تاحئالتملا و  سکاعتلا  کلت  نع  يداؤف  بح  غرفی  مل  هل  رخآال 

دوـخ يارب  تسا و  هرمث  ترـضح  تیاـصو  رب  لدـم  هک  تاـعیقوت  زا  - 12 ًاریدـق .» ءیـش  لک  یلع  ناک  هناءاـش  اذا  هَّللا  رهظیـس  ترهظ و 
هَّللا انا  انا  یننا  دـیحولا  داحولا  انا  الا  هلاال  هَّللا  انا  یننا  لزالا  لزالا  هَّللا  مسب  : » تسا كرابم  عیقوت  نیا  هتفاـی  رودـص  فرـش  هرمث  ترـضح 
دنع نم  باتک  اذه  لاق -: نأ  یلا  دیرفلا - دارفلا  انا  الا  هلاال  هَّللا  انا  یننا  دیمصلا  دامصلا  انا  الا  هلا  هَّللا ال  انا  یننا  دیحألا  داحآلا  انا  الا  هلاال 

ییحی تیمی و  مث  ثیمیو  ییحی  دعب  نم  لبق و  نم  رمالا  قلخلا و  هل  وه  الا  هلا  هنا ال  هَّللادهش  بوبحملا  زیزعلا  هَّللا  یلا  مویقلا  نمیهملا  هَّللا 
هنا یلع  دهـشاف  لزالا  مسا  ای  نا  اریدق . ءیـش  لک  یلع  ناک  هنا  هرمأب  ءاشی  ام  قلخی  ءیـش  لک  توکلم  هتـضبق  یف  تومیال  یح  وه  هنا  و 
لک هل و  لواال  يذلا  لوا  نم  قلخ  ام  ءیـش  لک  هَّللا  قلخ  دق  مویقلا  نمیهملا  تنا  الا  هلا  هنا ال  یلع  دهـشا  مث  بوبحملا  زیزعلا  انا  الا  هلاال 

ءاشی فیک  ءیـش  لک  یف  هدـنع  نم  هسفن  رهظم  هَّللا  مکحی  قلخی  قلخ و  امل  هَّللا  رما  اذـه  هسفن  رهظمب  هل  رخآال  يذـلا  رخآ  یلا  قلخی  ام 
نمیهملا وه  هنا  هدـنع  نم  ارکذ  كداؤف  یلع  هَّللا  یقلی  ام  کبر  تاـیآ  نم  ولتت  شرعلا  کـلذ  نع  عطقنا  اذا  میکحلا  مـالعلا  وه  هنا  هرمأـب 

یننا تئش  ناو  ردتقملا  مالعلا  انأ  الا  هلا  هَّللا ال  انا  یننا  نینمؤملا  هَّللادابع  مث  راهن  لیل و  لک  یف  یسفن   294 ص : نایئاهب ، نع  لتا  مویقلا و 
: هدش لزان  هرمث  ترـضح  هیـصوت  رد  امـش  راوگرزب  يوبا  هب  هک  تسا  یعیقوت  تاعیقوت  هلمج  زا  و  - 13 عنتمملا ». ناطلـسلا  انا  هلا  الهَّلل  انا 
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ۀنطلسلا مث  توهاللا  ةوقلا و  مث  توقایلا  ةردقلا و  مث  توربجلا  زعلا و  مث  توکلملا  کلملا و  هل  وه  الا  هلا  هنا ال  هَّللادهـش  رهظا 238  هَّللا  »
نع توفیال  درف  لوحیال و  ناطلـس  روجیال و  لدع  لوزیال و  کلم  تومیال و  یح  وه  هنا  ییحی و  تیمی و  مث  تیمی  ییحی و  توسانلا  و 

ام یلعهَّلل  دـمحلا  اریدـق و  ءیـش  لک  یلع  ناک  هنا  هرمأب  ءاشی  ام  قلخی  امهنیب  ام  ضرالا و ال  یف  تاومـسلا و ال  یف  ـال  ءیـش  نم  هتـضبق 
هدهاشم هتشگ  یلجتم  باذجنا  جزاس  هلو و  رهوج  زا  هک  هروطسم  حاولا  ییحی  یعمـس  یهبا  رـصنع  زا  .« » هقحتـسم هلهأ و  وه  امک  قرـشأ 

قوش بابسا  ددرگن و  نکاس  نآ  داؤفرب  هقرـشم  حایرا  هک  هتـشاد  روظنم  نآ  حاوترا  حور و  رد  بقارت  لامکزع  لج و  هیلجمل  رکـشلا  دش 
راثآ نآ و  ظـفح  لاـمک  دـیامنن و  ًارهج  هن  ًارـس و  هن  ینزخ  هدـهاشم  قلطم  هک  هدروآ  مهارف  وا  يارب  زا  لاـمک  جـهن  رب  ءـالما  طـخ و  رد 

زا هک  یتایآ  هرمث  ترـضح  نداتـسرف  زا  سپ  هک  تسا  یعیقوت  نامه  تروص  نیا  .« » نیرباصلا عم  هَّللاو  دوخ  تقو  اـت  هتـشاد  نآ  هنوزخم 
حول کی  تصـش و  دصیـس و  یمظع  تبهوم  نآ  هنارکـش  هب  یلعا  ترـضح  هدـش  رداص  قیرهچ  هعلق  هب  هدـش  لزان  ناـشیا  ترطف  ناـسل 

زا ترطف  لیبس  رب  تایآ  لوزن  هیلزا و  هرمث  روهظ  هب  تراشب  اهنآ  مامت  رد  هدومرف و  ءادها  نایب  يادهش  یح و  فورح  يارب  هتشاد  موقرم 
تیتآرم تیاصو و  رب  دـهاش  هکار  یلعا  ترـضح  هکراـبم  تاـعیقوت  تاـیآ و  یـضعب  هلمجلاـب  - 14 هدومرف ». هراـشا  ترـضح  نآ  ناـسل 

باتک یف  : » دیامن هابتـشا  عفر  یناریح  يداو  ناگدشمگ  زا  ات  هک  درادیم  روطـسم  ماقم  نیا  رد  تسا  یعدم  يوعد  عدارو  هرمث  ترـضح 
هک اجنآ  ات  اهلک . ضرـالا  یلعاـم  اـهنع  تزجع  دـق  ۀـجح  روهظب  یهلا  اـی  ترهظا  دـقف  جرفلا  روهظ  نم  ترکذ  دـقام  نأ  یلعـالا و  یلع 
یف قلخلا  ناکو  هنرهظت  نم  دـنع  نمالا  اهنوری  نل  تبرغ  نا  اـهنأف  ماـیالا  کـلت  ردـق  نفرعی  نأـب  کـقلخ  لـک  مهللا  نمهلتلف  دـیامرفیم :

-15 نورـشحیل ». راهنلاب  لک  کلانه  ناف  ۀـمیقلا  موی  کسفن  روهظب  مهیلع  نمت  نا  یلا  دـمحم  دـعب  لثمب  لیلالا  لیللا   295 ص : نایئاهب ،
هلا هَّللا ال  انا  یننا  ًامئاد  انایک  هل  لوأال  يذلا  لوا  نم  تنک  انا  الا  هلاال  هَّللا  انا  یننا  اریبک  اریبکت  ربکا  هَّللا  : » دـیامرفیم لیلج  باتک  رد  ًاضیا 
دق ام  لثم  ننوکیل  لازیال  ایقاب و  ًایح  ناک  لزی  مل  هَّللا  نأب  دهـشاف  لیلجلا  مسا  ای  نا  امئاد  انایک  هل  رخآـال  يذـلا  رخآ  یلا  ننوکـال  اـنا  ـالا 

هلثمب هَّللا  رهظا  نأ  هدـعب  نم  ۀـجح و  هسفنب  هروهظ  نال  دـیحولا  مسا  یلا  یهتنی  رمالا  ناو  هَّللا  یلا  رمالا  عجری  هَّللا و  نم  رمـالا  أدـبی  ناـک 
یف هَّللا  هرهظی  نم  موی  یلا  نوزواجتیال  نایبلا  یف  لزنام  دودـح  نع  مهنیذـلا  نایبلا  یف  ءادهـشلا  دـیب  رمالا  الا  هیلا و  رمـالا  یهتنیف  ۀـجحاذ 

هَّللدـمحلا لق  : » دـیامرفیم بتاک  مسا  هب  هسمخ  نوؤش  زا  تایآ  نأش  رد  نینچمه  - 16 رخآ ». یلا  رمأ  لک  حلـصی  هب  ناف  يرخالا  ۀمیقلا 
تایآب اولا و  یف  قلخی  نم  واولاددع و  یـضق  دـقام  دـعب  انیلع  لزنت  نا  نیملاعلا  بر  يریالام  يریام و  بر  ضرالا  بر  تاومـسلا و  بر 

کلذ لثم  متنا  نایبلا  یلوا  ای  نا  نوبذجنملا  هَّللادابع . نهب  نبذجتسی  تابذجم  تاملک  نوزرطتسملا و  هَّللادابع  نهب  نزرطتسی  تازرطتسم 
ةرجـش ترمثأ  دـق  فیک  ناوضرلا  کلذ  یف  نلخدـتلف  ءیـش  لکای  نا  : » تسا تاره  اب  تایآ  زا  یـضعب  رد  - 17 نویبرت ». یهب  الا  لـثملا 

متنا مکناف  اهترجش  یلع  ةرمثلا  کلتردق  نفرعنلف  نیملاعلل  هدنع  نم  ۀیآ  اذه  رمثا و  دق  رمثی  نا  هَّللا  لعج  ام  لبق  هناف  ۀیـسدق  ةرمثب  ۀیوهلا 
«. نوکردـت امهیتلک  روهظلا  کلف  یف  مکنکل  اهترجـش  یلع  قبی  مل  رمثت  نا  راجـشالا و  رمثت  مل  لصف  لک  یف  نودـجوتام  اًلیلق  کلذ  لثم 

مـسا نرـصنتل  نایبلا و  یف  لزنام  لک  نقدـصتل  هَّللا و  نیدـب  نکـسمتلف  نایبلا  یلوا  اـی  نأ  : » دـیامرفیم عبـسلا  فورح  تاذ  عیقوت  رد  - 18
و : » دیامرفیم دوخ  ياهاعد  رد  - 19 هَّللا .» تاذ  دیحولا  لزالا  مسا  نا  هَّللا و  الا  هلاال  نوجنتل  هب  متنا  مکناف  هبحب  نکـسمتلو  دیحولا  لزالا 

عشوی یسوم و  مث  هیـصو  لیعامـسا   296 ص : نایئاهب ، میهاربا و  مث  هیـصو  ماس  حون و  مث  هیـصو  ثیـش  لوالا و  عیدـب  ترهظا  دـق  کـنا 
ما یف  هل  ۀیآ  هردص  تحرش  نم  تلعج  نایبلا و  یف  تایالاب  هترهظا  دق  نم  مث  هیصو  یلع  دمحم و  مث  هیصو  نوعمش  یـسیع و  مث  هیـصو 

كاوس و دصقیال  كریغ و  دیریال  هتیزخأ و  نم  يزخن  هتقدص و  نم  قدـصی  كدـنع  نم  اجاهنم  لیللاب  اهظفح  کتایآ و  ةوالتل  باتکلا 
یئاجنآ نک  هظحالم  فاصنا  يور  زا  «. » یهتنا کتادادـم ، نم  کنید  هب  عفریام  کجهانم و  تبثی  ریخلا و  مسا  هیلع  تلزن  دـق  نم  دریـال 

ما یف  هل  ۀیآ  هردـص  تحرـش  نم  تلعج  دـشاب و  ترـضح  نآ  دوخ  سدـقم  سفن  هک  نایبلا  یف  تایآلاب  هترهظا  دـق  نم  : » دـیامرفیم هک 
خدابلا لالجلاذ  ای  دمحلا  کلو  عینملا  خـماشلا  زعلاذ  ای  دـمحلا  کلف  : » دـیامرفیم رگید  ياج  رد  - 20 دشاب .» هرمث  ترـضح  هک  باتکلا 

تایلجتب ینتعفرأ  کتیمویق و  تاروهظ  عیادـبب  ینتقطنأ  کتردـق و  نایبلا  یلع  تلزن  کسفن و  تآرم  ینتلعج  ینتقلخ و  دـق  ثیح  عیفرلا 
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كدـنع و نم  قطنی  نأب  اهتجلجلت  کسفنل و  اتآرم  اهتلعجدـق  نم  اهنیب  نم  تیفطـصا  ةدودـعم و  ریغ  ای  ارم  یل  تقلخ  کتینادمـص و  زع 
ماقم اهتلعج  اهسفنب و  اهب  اهل  تیلجت  دق  ثیح  دمتعملا  تآرملا  کلاذ  یلع  دبتؤملا  دبالا  یف  دمحلا  کلف  کتایآ  نم  سیبت  نأب  اهتقطنت 

کتیمویقب و اهنطلـست  کتنطلـسب و  نرهظت  کتردـقب و  اهنرـصنت  نا  تدرأ  کبویغ و  کتایلجت و  عیادـبب  اهتقطنا  کنوطب و  كروهظ و 
کلذ تآرم  نم  نایبلا  یف  عفریام  لکذا  ۀـعفترم  اـتآرم  اـهب  مهللا  نقلختل  و  لاـق -: نأ  یلا  کـتیئایربکب - اـهتعفرت  کـتیراهطب و  اـهتبلغت 
ًائیـضم ًاسمـش  نایبلا  یف  مکل  انلعج  دق  اناو  : » دیامرفیم عزانلا  همـسا  یناسارخ  نیـسحالم  عیقوت  رد  - 21 رخآ ». یلا  کسفن  رهظم  عاـفترا 
اهعدـبم جزاوس  نم  ۀـمکحلا  رهاوج  متنا  ءاهبلا  ضرا  یف  یهبالا  ۀـملک  کـلت  نوکردـتل  ناـیبلا  یف  اـمهب  متنا  لزـالا  سمـش  یلع  نلدـم 

ترابع نیا  زا  .« » نیدـجاسلا نم  انل  ناک  راهنلا و  لیللاب و  انـسدقی  اندـل و  نم  تایالاب  هروص  انحرـش  دـقام  ءایـضب  نوقرـشتشتل  نوکلمت و 
ناو  » 297 ص : نایئاهب ، دنیامرفیم : ناشیا  هب  رگید  باتک  رد  - 22 دنیامرفیم .» رکذ  هرمث  ترضح  قح  رد  ار  یهبا  مسا  هک  يدش  تفتلم 

ءامـسالا ملاع  یف  ناف  هَّللا  یف  اوفلتختال  هَّللا و  یلع  لدملا  ءایارملاب  وکـسمتساف  هروهظ  لبق  هَّللا و  هرهظی  نم  روهظ  دـنع  الا  نکمیال  اذـه 
هَّللا مکرصنی  هَّللا  علاطمب  مکیلع  یلجی  هَّللا و  ةوقب  مکیوقیل  ۀقیقحلا  سمـش  یلع  تلد  دق  تآرم  اذه  قلخلا  ملاع  یف  هدحو و  هَّللاالا  هلاال 
نیب بتکی  نم  تملع  دق  ثیح  صوصنلاولوا  نم  هدـنع  نم  نیبی  جـهانملا  کلت  نم  نیبی  ملامو  دـحاو  رـشع  يدـحا  جـهانمب  مکرمأیو  هب 
هَّللا ۀفرعم  مهیف  نکی  مل  ءایحا  مهارت  نا  هَّللادنع و  ءیـشال  مهنودام  نا  نایبلا  یف  رـصحنا  دق  قحلا  نا  نوطبلا و  روهظلا و  جهانم  هَّللا  يدی 

ۀعفرلاب و ربکت  ۀمظعلاب ، ربجت  ةزعلاب و  درفت  ۀمـسنلا و  يرب  ۀبحلا و  قلخ  يذلا  وف  : » دیامرفیم رگید  عضوم  رد  - 23 مهنع .» هَّللا  ءاضرال  و 
ءیـش ردـق  نونزحتـال  هَّللا  روهظ  یف  ءیـش و  ردـق  نونکـستال  هَّللا  نوـطب  یف  هَّللا  بح  نم  مکدـنعول  ۀیـسودقلاب  رهظت  ۀـیمویقلاب و  رهظت 
هنأـف اـهعولط  اـهروهظل و  هوعدا  هَّللاولئـسا و  سمـشلا و  بورغ  هَّللا و  نوطب  یف  مکفارظا  اودعتـسا  هروهظ و  یف  هَّللا  ماـیا  ردـق  اوفرعتـساف 

نوطبلا یف  لهبتلا  نوطبلا و  یف  روهظلل  عرضتلا  تابرقلا  برقا  تادابعلا و  مظعا  نم  لعجو  هلئـسی  نم  بیجی  هوعدی و  نم  عمـسی  لجوزع 
كرابم طخ  هب  هک  تسا  یعیقوت  تسا  ترـضح  نآ  تبتارم  تیالو و  تیاصو و  رد  صن  هک  تاکرابم  تاـعیقوت  هلمج  زا  - 24 روهظلل ».
ۀیلزألا تآرملا  یف  یمـسا  ای  نا  ینتجهب  دـق  ءامرکلا  يذ  مرکلا  هَّللا  مسب  نیمراـکلا  يذ  مرکلا  هَّللا  مسب  : » تسا هدـش  موقرم  میرک  مسا  هب 

رد یناث  نآ و  ظـفح  رد  لوا  بتارم  لاـمک  هقحتـسم  هلهاوه و  اـمک  هیلجمل  دـمحلا  هدـجوم  هَّللا  یلع  لد  هبر و  هَّللا  نع  یکح  دـق  ثیح 
حول جـنپ  دـیآ و  نوکت  هب  هکنآ  هنوگچ  دوشن  دراو  شجزاـس  بلق  رب  نزح  روطخ  مه  یناـکما  رکذ  ردـق  هک  هتـشاد  نآ  جاـهتبا  قوـش و 

ار هیهب  ةرمث  تانؤش  ًاعیدب و  هچ  الذا و  هچ  هتشاد  هَّللا  راثآ  رد  ظفح  لامک  شاب و  هداتسرف  ناحیر  حور و  اب  یهلا  طخب  نوا  راثآ  زا  زرطم 
نیح و لبق  نیح و  لک  یف  کینیعک  هَّللادنع  نم  لزنام  لک  نظفحتل  میدق و  راصن  ریخ  هنا  هب  هَّللا  مکرـصنی  یتح  هدروآ  راکذـت  حاولا  رد 

دقام هَّللايدـی  نیب  رـضحاو  نیرظان  انکاناف  ههجو  هَّللا و  تآرم  یلا  هرماب  هَّللا  نم  نرظنیل  ةرمثلاب  هرکذاف  کلانه  ًایلع  ناـک  نا  نیح و  دـعب 
نامز هک  فاکلا  ۀـطقن  باتک  تاحیرـصت  يانثتـسا  هب   298 ص : ناـیئاهب ، نیرکاذـلا ». ریخ  وـه  هنا  باـتکلا  یف  هَّللانم  ًارکذ  هَّللایلا  عـفر 

ونیبوگود تنک  هیرظن  يزاریـش ، دمحم  یلع  طخ  هب  دوجوم  حاولا  ایاصو و  دـشابیم و  1268 ه ق  ياهلاس 1266 - هب  طوبرم  نآ  فیلأـت 
هجوت لباق  يزکرم ) يایـسآ  ياههفـسلف  نایدا و  « ) Religiong ef Philosophies dans 1 ' Asie Centeral : » باـتک رد 

اب یتفلاخم  عون  چـیه  مایا  نیا  ات  هتـشاگن و  1281 ه ق  ناریا 1278 - هب  شتیرومأم  نیمود  رد  ار  روکذـم  باـتک  ونیبوگ  اـًلوا  اریز  تسا .
هب تسد  هیباب  عیاقو  تایئزج  هرابرد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يو  ًاـیناث : « 1 . » دوب هدرکن  زورب  هیباب  تعامج  نایم  رد  لزا  حبـص  ینیـشناج 

یلع مادعا  یسربط و  خیش  هعلق  عیاقو  رکذ  زا  سپ  روکذم  باتک  رد  ونیبوگ  دوریم . رامش  هب  یساسا  عبانم  هلمج  زا  وا  هتـشون  هدرب و  ملق 
هجوت دنتخانش .» تمس  نیدب  ار  وا  نایباب  ًاروف  دوب و  همدقم  یب  یلکب  تیاصو ، هب  وا  رایتخا  : » دسیونیم لزا  حبص  هرابرد  يزاریش ، دمحم 

يزاریش دمحم  یلع  تابتاکم  حاولا و  نایب و  باتک : تاحیرصت  هب  انب  هک  دهدیم  ناشن  دوب » همدقم  یب  یلکب   » هک یساسا  نیا  رب  ونیبوگ 
دمحم یلع  هک  لـیلد  نیا  هب  عوقولا  بیرق  يروهظ  تیاـصو . رما  رب  ینتبم  هن  دوب و  عوقولا  بیرق  يروهظ  هن  هَّللا  هرهظی  نم  روـهظ  هلئـسم 

، نایئاهب لاس  وا 12120  روهظ  ات  مدآ  نامز  زا  ملاع ، رمع  هک  دوشیم  رکذتم  اراکشآ  « 2  » نایب باتک : موس  دحاو  زا  باب 13  رد  يزاریش 
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هدزاود ناوج  ار  دوخ  اذل  لاس ، کی  اب  تسا  ربارب  ناهج  رمع  زا  لاس  رازه  ره  يزاریـش  دمحم  یلع  رابتعا  هب  نوچ  و  دشابیم !  299 ص :
رـصع دوخ  شیپ  رد  باب   » هک تسا  نیا  نیبم  یعطق و  دـهاش  نوارب  دراودا  هتفگ  هب  نیا  هلاـس و  ناوج 14  هَّللا  رهظی  نمو  هتـسناد  ياهلاس 

رد يزاریـش  دـمحم  یلع  اریز  تیاصو » رما  رب  ینتبم  هن  تسا و  هدرکیم  ضرف  دوخ  رـصع  زا  دـعب  لاـس  رازه  ود  بیرق  ار  هَّللا  هرهظی  نم 
دنچ هظحالم  زا  سپ  هرابکی  یلو  تسین . ملاع  یـسک  دـنوادخ  زج  ار  هَّللا  هرهظی  نم  روهظ  تقو  دوب  هدرک  حیرـصت  اراکـشآ  نایب  باـتک 
دوخ ندروآ  نامیا  نایرج  هک  دوشیم  هَّللا  هرهظی  نم  لزا  حبـص  دنکیم ، وا  تیاصو  هب  رما  لزا  حبـص  مان  هب  هلاس  یناوج 19  زا  بوتکم 
هدـش ترـضح  رما  روهظ  غولب  لوا  : » تسا هدرک  ناـیب  نینچ  تسا  هدوب  یناـشاک  یناـج  ازریم  لاؤس  دروم  هک  يزاریـش  دـمحم  یلع  هب  ار 

ار ترضح  باحـصا  يوخا  نانچ  هماگنه  نآ  رد  مدوب  ناشیا  تالاوحا  صحفتم  میامن ، نید  ياملع  زا  یملاع  دیلقت  هک  متـشاد )  ) تسود
کی هکنآ  ات  متشاد  یم )  ) ارف شوگ  ءزج  رد  مه  نم  دندناوخیم  ار  ناشیا  تاجتـشون  دنتـشادیم و  تبحـص  اهبـش  دندروآیم و  هناخ  هب 

ناـشیا تبحم  تفرگ و  ارم  لد  هملک  نیا  حور  تیباذـج  تشاد  رایـسب  یهلا  اـی  هآ  هآـف  تارقف  وا  رد  هک  دـندناوخ  ار  ناـشیا  زا  تاـجانم 
متـشادیم تبحـص  ناشیا  اب  ریقح  هک  ینامز  نآ  رد  یلو  مدومن  نیقی  مدـید  ار  ناشیا  نیبم  راثآ  نید و  همئا  ثیداحا  اهدـعب  دومن  خوسر 

«« 1  » دنتشادن رهاظ  یلضف  یملع و 

عئادخ فشک  صن و  ضقن  ب )

و تفرگ . هدهع  هب  ار  هیباب  تماعز  هَّللا ، هرهظی  نم  ماقم  رد  يزاریـش ، دمحم  یلع  حاولا  هیاس  رد  تیاصو و  صوصن  ءاکتا  هب  لزا ، حـبص 
: یناشاک یناج  ازریم  فاکلاۀطقن » : » باتک همدقم  رد  نوارب  دراودا  و  يزکرم » يایـسآ  ياههفـسلف  نایدا و   » باتک رد  ونیبوگ  حیرـصت  هب 

تحت رد  ًاقفتم  دنتـسناد و  لاثتمالا  ضورفم  ار  وا  رماوا  ۀـعاطلا و  بجاو  ار  وا  دنتخانـش و  تمـس  نیدـب  ار  وا  ءانثتـسا  الب  هیباـب ...  مومع  »
عماج و تاـعالطا  ًاـقیقد  ق ، 1268 ه . ياـهلاس 1266 - رد  لزا  حبـص  تـالاح  یگنوگچ  صوصخ  رد  «« 1 . » دـندیدرگ عمتجم  وا  هملک 

دوشیم ملسم  نشور و  عوضوم  هس  نایئاهب  یمسر  ياهباتک  رگید  یخیرات و  ذخأم  قیقد  یـسررب  زا  همه  نیا  اب  میرادن . تسد  رد  یقثوم 
مامت دـینارذگیم و  ناردـنزام  رون  رد  ار  اهناتـسمز  نارهط و  یلاوح  رد  ناریمـش  رد  ار  اهناتـسبات  ینارود ، نینچ  رد  لزا  حبـص  اـًلوا :  » هک

شردارب لزا ، حبص  یگتخپان  یناوج و  لیلد  هب  ًایناث : « 2 . » تخادرپیم دیدج  نید  ینابم  دییشت  باب و  راثآ  میلعت  رشن و  هب  ار  دوخ  تاقوا 
یلع دـمحم  حیرـصت  هب  اـنب  درکیم و  هرادا  ار  هیباـب  روما  لزا  حبـص  راکـشیپ  ناونع  هب  تسا  هدوب  رتـگرزب  زین  وا  زا  هک  ازریم ، یلعنیـسح 
اجنآ رد  هراومه  مهم  روما  دش و  باحصا  ریهاشم  ناگرزب و  دمآ  تفر و  لحم  نارهت  رد  ناشیا  لزنم  هَّللا  ءاهب  ترضح  باتک  رد  یـضیف 

: دسیونیم دوخ  خیرات  رد  يدـنرز ! لیبن  همه  نیا  اب  «« 3 . » دندومنیم روتسد  ذخا  ترـضح  نآ  زا  دراوم  رثکا  رد  دیدرگیم و  قتف  قتر و 
هب نارهط  هب  دورو  ضحم  هب  هک  دندومن  رومأم  ارم  میورب و  نارهط  هب  هک  دومرف  رما  نم  دمحا و  ازریم  هب  هاشنامرک  رد  هَّللا  ءاهب  ترـضح  »
نم دیامن ...  تعجارم  نارهط  هب  هَّللا  ءاهب  ات  مینامب  اجنآ  رد  میورب و  تسا  دورهاش  کیدزن  هک  ناخراقفلاوذ  هعلق  هب  ییحی  ازریم  یهارمه 

دورهاش هب  نارهط  زا  ترفاسم  رما و  يارجا  يارب  مدومن  غـالبا  ییحی  ازریم  هب  ار   301 ص : نایئاهب ، كرابم  رما  مدیـسر و  نارهط  هب  نوچ 
نایئاهب رظن  مغریلع  ساـسا  نیا  رب  «« 1 . » مربب شنارای  يارب  دـنچ  همان  مورب و  نیوزق  هب  درک  روبجم  مه  ارم  هتـشذگ  نیا  زا  دـشن و  رـضاح 

عیطم دراوم  همه  رد  نایباب  نایم  رد  ههجو  ندوب  اراد  لیلد  هب  يو  یگتخپاـن  یناوج و  صوصخ  رد  روکذـم  لیـصافت  ماـمت  اـب  لزا  حـبص 
رد یلو  دوب ، لزا  حبـص  شردارب  زا  رتگرزب  هچ  رگا  ازریم  یلعنیـسح  تسا . هتفریمن  زین  وا  راب  ریز  هدوبن و  ازریم  یلعنیـسح  شینتان  ردارب 

دروم یعجرم  نایباب  روما  قتف  قتر و  رد  هک  دوشیم  هظحالم  يدهاوش  هچنانچ  رگا  تسا و  هتـشادن  صاخ  یتیـصخش  نادـنچ  نایباب  نایم 
راکـشیپ و ناونع  هب  هَّللا  هرهظی  نم  نایباب  معز  هب  اـی  لزا  حبـص  فرط  زا  يو  هک  هدوب  نآ  لـیلد  هب  تسا . هدـمآیم  رامـشب  ناـیباب  مارتحا 

تعامج ای  يزاریـش و  دمحم  یلع  صاخ  هجوت  دروم  هکنیا  هن  هدوب ، روکذم  باصتنا  زا  یـشان  یتیعقوم  نینچ  دوب و  هدش  باختنا  یـشنم 
میتفگ ام  : » هک درادیم  ناعذا  ًانلع  لمآ  دـهتجم  لاؤس  خـساپ  رد  ازریم  یلعنیـسح  يدـنرز  لیبن  حیرـصت  قبط  سکعرب ، تسا . هدوب  نایباب 
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یلع مادعا  ات  یلعنیـسح  ازریم  هک  دهدیم  ناشننیا  و  «« 2 . » میراد واهب  يدـیدش  تبحم  یلو  میاهدرکن  تاقالم  باب  ترـضح  اب  هچ  رگا 
« ْنیَلُک  » رد ار  باب  هک  یعقوم  یتح  : » ولاـپ نس  زا  ياهماـن  باـتک : رد  افـش  هَّللا  ناـما  هتفگ  هب  هدرکن و  ییوگتفگ  يو  اـب  يزاریـش  دـمحم 

فیدررد لـقاالو  دـیامنب  اروا  هجوت  بلج  اـت  دـناسریم  باـب  هب  يدوخ  هدرمـش  منتغم  ار  عقوم  ءاـهب  دـندوب  هداد  فقوت  نارهط  کـیدزن 
یمارتحا یماقم و  سودق  نیـسحالم و  دننام  نایباب  دزن  ات  دوش  رداص  يزیچوا  قیوشتو  حدم  رد  باب  ملق  زا  و  دیآرد » سودـق  نیـسحالم 

نانچ هتـشاد و  یفخم  ار  تاقالم  نیا  نایئاهب  ءاهب و  هک  اجنآ  ات  هدادیمن  وا  هب  ینادـیم  هدـماین و  شوخ  وا  زا  ار  باـب  نئارق  هب  یلو  دـبای .
رد و  : » دسیونیم حایس ص 88  یـصخش  هلاقم  رد  يدنفا  سابع  هکنیا  امک  دناهدرک . تاقالم  رگیدکی  اب  حاورا  ملاع  رد  هک  دنداد  هعاشا 
رب ینتبم  لزا  حبـص  اب  یلعنیـسح  ازریم  طباور  تسا ، ملـسم  هچنآ  لاـحرهب   302 ص : ناـیئاهب ، « 3 .« » تشاد باب  اب  طاـبترا  هرباـخم و  ّرس 

دـصق ءوس  زا  سپ  تسا . هدوبن  رادروخرب  ینظ  ءوس  هنوگچیه  زا  هنـسح و  رایـسب  لزا ، حبـص  یهللا  هرهظی  نم  نیـسح و  ازریم  يراکـشیپ 
يریگیباب يانب  یتموکح  نارومأـم  توا 1852 م ،  15 ق : ه  لاوش 1268  رد 28  راجاق » هاش  نیدلارـصان  : » تقو هاشداپ  ناـج  هب  ناـیباب 

لّدبم سابل  اب  و  دربیم . رسب  ناردنزام  رون  رد  يریگیباب  ماّیا  رد  لزا  حبص  هک  دنراد  رظن  قافتا  هیباب  عیاقو  هرابرد  قثوم  عبانم  دندراذگ .
. دومن دورو  دادغب  هب  هنس 1269 ه ق  لئاوا  ای  رخاوا 1268 ه ق  رد  دنکفا و  نوریب  ناریا  دح  رس  زا  ار  دوخ  لوکـشک  اصع و  یـشیورد و 
زا دوب . سوبحم  نارهط  رد  تقونآ  ات  هاش  نیدلا  رـصان  هب  دصق  ءوس  هعقاو  زا  هک  یلعنیـسح ) ازریم   ) هَّللا ءاهب  شردارب  وا  زا  دـعب  هام  راهچ 

زکرم ار  دادغب  تارـضح  جیردتب  هدروآ . يور  اجنادب  ناریا  هشوگ  ره  زا  هیباب  مک  مک  دـش و  قحلم  دادـغب  هب  زین  وا  هدـش  صالخ  نادـنز 
قفاوت برع  قارع  رد  فقوت  ماـیا  لـئاوا  رد  « 1 . » دـندرب رـسب  برع  قارع  رد  لاس  هد  بیرق  ینعی  هنـس 1379  ات  دنداد و  رارق  دوخ  هدـمع 

ار لزا  حبص  هک  تسایس  نیا  ذاختا  اب  نیسح  ازریم  یلو  دوب . یقاب  دوخ  تردق  هب  ناکامک  لزا  حبص  زا  تعاطا  تیعبت و  رب  ینبم  ناگمه 
نایباب نایم  رد  ازریم  یلعنیسح  تیعقوم  نوزفا  زور  میکحت  بجوم  دزرو  لاغتـشا  دادغب  رد  هیباب  روما  هب  دوخ  هتـشاد و  هاگن  هدرپ  سپ  رد 
دمحم یلع  فیراعت  هب  هجوت  اب  دوب و  هدش  ماگمه  مولعم  تسایر  بصنم  رب  لزا  حبص  یتیحالص  یب  یتسـس و  نوچ  لاور  نیدب  دیدرگ .

قنور هیباب  تعامج  يامعز  ناـیم  رد  رکف  نیا  هدرخ  هدرخ  دـنتفاییمن . یفیراـعت  ناـنچ  قادـصم  ار  لزا  حبـص  هَّللا  هرهظی  نم  زا  يزاریش 
زا نادـیرم  تسد  رهاظ  بسح  رب  نوچ  رگید  يوس  زا  دـناهدشن ؟ هَّللا  هرهظی  نم  هک  دـنراد  رتمک  لزا  حبـصزا  يزیچ  هچ  نانآ  هک  تفرگ 
رد لزا  حبص  لزع  تسایر و  ياوه  دوب ، روشحم  سونأم و  نادیرم  اب  هتسویپ  یلعنیـسح  ازریم  طقف  دوب و  هدیدرگ  هاتوک  لزا  حبـص  نماد 

هعقاو ود  اب   303 ص : نایئاهب ، قارع  رد  هیباب  ياهنیمز  نینچ  اب  تفرگقنور  ًاصوصخیلعنیـسح  ازریمو  ًامومعهیباب  يامدقزا  کی  ره  هلیخم 
ناـخ اـقآ   » و یحور » دـمحا  خیـش   » حیرـصت هب  هیباـب  ناـیم  رد  صاـخ  تیعقوـم  بسک  رثا  رد  ازریم  یلعنیـسح  لوا : دـیدرگ : وربور  مـهم 
لیبق زا  رما ؛ يامدق  زا  یـضعب  هدیدرگ  دوهـشم  هَّللا  ءاهب  لاوحا  رد  ربکت  یـشورف و  دوخ  هلهاسم و  ددجت و  راثآ  ضعب  مک  مک  ینامرک :»

بتاک و دمحا  ازریم  یجاح  یئالبرک و  داوج  دیـس  یجاح  یناهفـصا و  دمحم  دیـس  یجاح  ریهق و  یلعبجر  الم  یقارن و  رفعج  دمحم  الم 
رب ياهجرد  هب  دندومن و  دیدهت  ار  هَّللا  ءاهب  هتشگ  برطضم  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  مهریغ  اضر و  دمحم  ازریم  یجاح  یمق و  یشاب  یلوتم 
يو رقم  تدم  نیا  رد  درب و  رسب  هینامیلس  فارطا  ياههوک  رد  لاس  ود  بیرق  تفر و  نوریب  دادغب  زا  هدرک  رهق  يو  هک  دنتفرگ  تخـس  وا 

هیدنبشقن شیوارد  دزن  رد  هینامیلس  یحاون  رد  لاس  ود  تدم  هب  يدنفا ، سابع  حیرصت  هب  انب  یلعنیسح  ازریم  « 1 . » دوبن دادغب  نایباب  مولعم 
یقوش هک  دـمحم  شیورد  یلعج  مان  اب  لوکـشک ، نتفرگ  تسد  رد  یـشیورد و  لدـبم  سابل  اب  ماـیا  نیا  رد  و  « 2 . » دربیم رـسب  هیرداق  و 

هینامیلس مایا  رد  ازریم  یلعنیسح  یناگدنز  یگنوگچ  درکیم . یناگدنز  تسا  هداد  رارق  دییأت  دروم  « 3  » عیدب نرق  باتک  رد  ار  نآ  يدنفا 
لضفا هک  تشذگن  يدنچ  : » دسیونیم قارع  هینامیلـس  رد  یلعنیـسح  ازریم  تالاوحا  یگنوگچ  نوماریپ  يدنفا  سابع  تسین . مولعم  ًاقیقد 

دندومنیم و هرواحم  وا  اب  هیهلا  لئاسم  تالضعم  زا  هلکـشم  لئاسم  یـضعب  لح  رد  هدرب  وا  لاوحا  راوطا و  زا  ییوب  تاحفـص  نآ  ياملع 
ملـسم هک  هچنآ  هک  یلاح  رد  « 4  ....« » دنتـشاد يرجم  ار  تیاعر  مارتحا و  تیاهن  دـندومن  هدـهاشموا  زا  هیفاش  تانایب  هیفاک و  راـثآ  نوچ 
قیحر باتک : حیرـصت  هب  انب  هدش و  تخـس  رایـسب  وا  رب  راک  روکذـم  قطانم  رد  یلعنیـسح  ازریم  تماقا  زا  لاس  ود  تشذـگ  زا  سپ  تسا 
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دـیدرگ و لزا  حبـص  شردارب  هب  ياهمان  نتـشون  هب  راـچان  ور  نیا  زا   304 ص : ناـیئاهب ، دـندرک . جارخا  هاـقناخ  زا  ار  وا  شیوارد  موتخم 
نآ رد  هک  دومن  هظحالم  ار  یلعنیسح  ازریم  « 1  » هیئاعدتسا هضیرع  هک  یتقو  ینامرک  ناخاقآ  یحور و  دمحا  خیـش  هتفگ  هب  زین  لزا  حبص 
ًاّقب وا  کتیدحا  يداو  هلمنا  کتیب و  ۀمامح  تنک  اما  کشطب  عماول  كرهق و  عیادب  نم  ینتسم  ام  یهلا  ای  رکذا  فیک  و  تسا ...« : هتـشون 
نا محار و  ریخ  تنا  کناف  ینع  وفعت  نا  یناکرا  تمدهنا  یماظع و  تفج  دق  کترقبف  کتیل  رارب  نم  ۀـضوعب  وا  کتینادمـص  ءادـیب  نم 
يو هب  دادغب ، هب  وا  راضحا  توعد و  رب  ینبم  ياهمان  ور  نیا  زا  تساجک ، يو  تماقا  لحم  هک  دیمهف  میحرلا ». روفغلا  تنا  کناف  ینبذعت 

مکح رما  ردـصم  زا  هکنآ  ات  يراب  : » تشاگن نینچ  تشاد و  ناـعذا  رما  نیا  هب  دوخ  « 2  » ناقیا باتک  رد  یلعنیـسح  ازریم  اهدعب  تشاگن ،
دادغب و هب  تشگزاب  زا  سپ  یلعنیـسح  ازریم  تسا  ملـسم  هک  هچنآ  ساسا و  نیا  رب  مدش .» عجار  مدومن و  میلـست  ًادبال  دـش  رداص  عوجر 
هب باتک  نیا  تسا و  هتـشاگن  يزاریـش  دـمحم  یلع  يواعد  تابثا  رد  ار  ناقیا  باـتک  تعجارم ، زا  لاـس  راـهچ  یلا  هس  دودـح  تشذـگ 

لزا حبـص  تسدریز  عیطم و  ار  دوخ  ًارهاظ  تسا . ناقیا  باـتک  فیلأـت  ماـمتا  لاـس  هک  « 3  » لاس 1278 ه ق ات  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ 
ياوه رد  دنوش و  تیبرت  نایب  لها  هک  میراودیما  يراب  : » دـسیونیم نینچ  روکذـم  باتک  رد  هچنانچ   305 ص : نایئاهب ، تسا ، هتسنادیم 

رد هچ  رگا  دنـسانشب . تریـصب  هدید  هب  ار  لطاب  سیبلت  دنهد و  زیمت  قح  ریغ  زا  ار  قح  دنوش  نکاس  حور  ياضف  رد  دنیامن و  ناریط  حور 
نینچ لاح  ات  هن  یلوا  ار  نآ  هکنیا  اب  ملاع  دوجو  يانب  لوا  زا  هک  دوهـش  بیغ و  زا  دوجو  یبرم  هب  مسق  هک  هدیزو  يدسح  هحیار  مایا  نیا 

تفلاخم رب  دناهتخارفارب و  قافن  تایار  دناهدینشن  ار  فاصنا  هحیار  هک  یعمج  هچنانچ  دش ؛ دهاوخن  هدشن و  رهاظ  یئاضغب  دسح و  لغ و 
یـسفن هب  مدومنن و  راختفا  يرما  رد  يدحا  هب  هکنیا  اب  رایط  يریت  تمـس  ره  زا  راکـشآ و  یحمر  تهج  ره  زا  دناهدومن و  قافتا  دـبع  نیا 

امظع املع و  اب  مدوب و  ارقف  لثم  ارقف  اب  ناگیار  رابدرب و  تیاغ  هب  یقیفر  نابرهم و  تیاهن  رد  مدوب  یبحاصم  یسفن  ره  عم  متـسجن  يرترب 
دزن دـش  دراو  باتکلا  یلوا  ءادـعا و  زا  هک  ءارـض  ءاسأب و  التبا و  همه  نآ  هک  وه  الا  هلاال  يذـلا  هَّللاوف  کلذ  عم  اضر  میلـست و  لامک  رد 

هن و نایب  نیا  تقاط  دیـشاب  فاصنا  رگا  ار  ناکما  هک  میامن  راهظا  هچ  يراب  تحب  دوقفم  تسا و  فرـص  مودـعم  دـش  دراو  ابحا  زا  هچنآ 
ياهنابایب رد  رـس  مدومن و  رایتخا  ترجاهم  لبق  زا  متفای  عالطا  دعب  هثدحم  تاروما  رب  هلمجلا  یف  نوچ  ضرا  نیا  دورو  لوا  رد  دبع  نیا 

توق هک  یلایل  هچ  رهاـظ  مد  روحب  مبلق  زا  دوب و  يراـج  نویع  منویع  زا  مدرب و  رـسب  رجه  ياهارحـص  رد  هدـحو  لاـس  ود  مداـهن و  قارف 
دوب و دوجوم  رورـس  لامک  هدـیب  یـسفن  يذـلاوف  هرتاوتم  يایازر  هلزان و  يایالب  نیا  اب  تفاـین و  تحار  دـسج  هک  ماـیا  هچ  دادـن و  تسد 

هکنیا زا  لفاغ  لفاغ و  يوس  ام  زا  مدوب و  لوغشم  دوخ  هب  دوبن  عالطا  یسفن  مقس  تحص و  عفن و  ررـض و  زا  هک  اریز  دوهـشم  حرف  تیاهن 
مـسق هن  هراچ  اضر  زج  ار  شاهدارا  هن و  تاجن  شدنمک  زا  ار  رـس  ریبدت  زا  سدقم  وا  ریدقت  ریت  تسا و  لایخ  زا  عسوا  یهلا  ياضق  دـنمک 

موشن و بابحا  فالتخا  لحم  هک  دوبن  نیا  زج  دوصقم  هن و  تلـصاوم  دیما  ار  مترفاسم  دوبن و  تعجارم  لایخ  ار  مترجاهم  نیا  هک  ادخ  هب 
هن روظنم  يرما  دوبن و  یلایخ  دش  رکذ  هچنآ  زا  ریغ  مدرگن  یبلق  نزح  تلع  موشن و  يدحا  رـض  ببـس  مدرگن و  باحـصا  بالقنا  ردصم 

مدومن و میلست  دبال  دش و  رداص  عوجر  مکح  رما  ردصم  زا  هکنآ  ات  يراب  دومن ، یلایخ  دوخ  ياوه  هب  تسب و  یلمحم  یسفن  ره  هچ  رگا 
ار دادعا  هک  درذـگیم  هنـس  ود  لاح  دـش   306 ص : ناـیئاهب ، هظحـالم  عوجر  زا  دـعب  هچنآ  رکذ  زا  تسا  زجاـع  ملق  رگید  مدـش ، عـجار 

چیه هب  هدومنن و  ترـصن  بابحا  زا  یـسفن  کلاذ  عم  دناهدش . علطم  عیمج  هچنانچ  دنراد  مامتها  یعـس و  تیاهن  هب  یناف  دبع  نیا  كالها 
لامک رد  دبع  نیاو  دوشیم  دراو  لطاه  ثیغ  لثم  اًلعف  الوق و  رتاوتم  یلاوتم و  هک  اهنزح  رصن  ضوع  زا  هکلب  هتشادن  روظنم  یتناعا  هجو 

دوش و ادف  روتسم  هملک  هطقن و  لیبس  رد  روهشم  روکذم  فرح  نیا  یناحبس  لضف  یهلا و  تیانع  زا  دیاش  هک  مرـضاح  فکرب  ناج  اضر 
الا ةوقال  لوقلا و  متخا  ًادیهش و  هَّللاب  یفک  دومنیم و  فقوت  دلب  نیا  رد  ینآ  هرمأب  حورلا  قطن  يذلاوف  دوبن  لایخ  نیا  رگا  دزابرد و  ناج 
لزا حبـص  نایفارطا  تسد  رد  یناوارف  دانـسا  كرادـم و  ناقیا  باتک  رد  روکذـم  نایب  يانثتـسا  هب  یهتنا » نوعجار  هیلااـنا  هَّللاـنا و  هَّللاـب و 

هب ق  ه  ( 1283 - 1281  ) ياـهلاس اـت  قارعو ، ناریا  اـج  همه  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  مادـعا  زا  سپ  ازریم  یلعنیـسح  هک  تـسا  دوـجوم 
لزا حبص  طرش  دیق و  یب  عیطم  نایباب  همه  دننام  ار  دوخ  هتـشاد  فارتعا  ناعذا و  يزاریـش  دمحم  یلع  زا  سپ  لزا  حبـص  قحب  ینیـشناج 
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هلاسر رد  ار  كرادـم  دانـسا و  نیا  زا  يرادـقم  ءاهب ، یلعنیـسح  ازریم  رهاوخ  مناخ  هیزع  تشذـگ . شاهراشا  هچنانچ  تسا ...  هدـناوخیم 
تـسا مزـال  هک  تسا ، هدـش  رکذـتم  رکذـلا ) قباـس   ) یلعنیـسح ازریم  نیـشناج  دـنزرف و  يدـنفا  ساـبع  هلاـسر  خـساپ  رد  نیمئاـنلا و  هیبنت 

ترـضح تمدخ  هب  دادغب  رد  يوخا  بانج  هک  تسا  یتاجانم  نیا  - » 1 دنشاب : هتـشاد  رظن  دم  ار  اهنآ  مها  تایوتحم  رد  لمأت  ناگدنهوژپ 
نم هنم  رهظت  هیلع و  لزنت  نا  دیرتامردا  مل  کیدی و  نیب  دارملا  تفـصو  كدنع و  نم  یهلا  ای  ذئنیح  ملقلا  تذخأدق  : » هدرک ضرع  هرمث 

تفتلا نا  بحاام  کلذ  لکب  یضرا  ام  کتزعوف  ینا  نکلو  -: » دیامنیم رکذ  هک  یئاجنآ  ات  کتمکح - زع  ریبادت  کعنص و  عدب  ریداقم 
يذلا نیح  یمدب  ًابـضخم  يرعـش  دهاشت  نأب  نوکی  کلذ  کنمایـضار و  ًاعجار و  کیلا و  اعطقنم  یلکب  ینلعجت  نأب  ّالا  کلذ  نم  ءیـشب 

نیمیلا و یلا  رظنأ  اذا  ابرطـضم  شطعلا  نم  یحور  البلبتم و  یمـسج  اـیفاحتم و  یلجر  ًاـنایرع و  یـسأر  ناـک  بارتلا و  یلع  ًاـسلاج  نوکا 
یف  307 ص : نایئاهب ، ینقفاریوا  ءام  ۀبرشب  ینیقسی  وا  ءیش  یف  یننیعیل  كاوس  انیعم  دهاشأ  نلو  راسیلا  یلا  هجوتا  کنود و  رـصان  دجاال 
یلع یهجو  یلع  ببکا  هیف و  نوـکا  يذـلا  فعـضلا  نم  ماـیقلا  یلع  ردـقأ  نلو  یماـقم  نم  مـیقا  اذا  یئـالب  یبرک و  یف  ینقفاوـیوا  يرص 

كدهعب و تیفو  امیف  کلًائینه  یبیبح  ای  ینبیجت  تنأ  ینع و  تیضر  ینم و  تلبقأ  یبیبح  ای  يرس  یف  ذئنیح  کیدانا  يرخا و  ةرم  بارتلا 
امب یقعـص  یف  نوکا  هنم  ترمحأ  اهلک  ضرالا  ناک  یقورع  نم  يرج  مدـلا  ةرثک  نم  کیدـی  نیب  قعـصأ  کلذ  دـنع  کـقاثیمب و  تئج 
اذا رکذال  توصال و  فرح و  ریغ  نم  یتایح  یف  کعم  ملکتا  یحور  کقرافا  يذلا  دعب  تنا و  الا  هیـصحی  نا  دـحأ  ردـقی  نل  هلدـعال و 

ادباع تنک  لزا  مل  یلع و  اناطلـس  تنک  لزت  مل  کنال  دیامنیم  رکذ  تاجانم  رد  هک  ییاجنآ  ات  دابعلا  یقـشا  هتلعج  نم  يدی  نیبرـضحی 
دنعا دوقفم  کتردق و  روهظ  يدل  ًامودعم  کتنطلسل و  ًاریقح  كدنع و  الیلذ  کسفنل و  ًاکولمم  تنک  یـسفنل و  اکلام  تنک  کهجول و 

مهـسفنال و تردقالام  کلملا  یف  نوثدحی  كدالب و  یف  نولعی  کضرأ و  یف  نودسفی  نا  نودیری  نیذلل  ًامغر  کتیلزا  زع  راونأ  یلجت 
نمل ًارـصان  کـبلطی و  نمل  ًادـباع  نوکی  اذـه  كدـبع  نا  لـب  هب  کتفـصوام  لـک  نع  کـلذ و  لـک  نع  کناحبـس  کناحبـسف  مهبتارم 

اذه دعصت  کتیلزا و  تاومـس  ةورز  یلا  کتیـشم  رادتقاب  اذه  نم  مظعا  ۀبترال  کلذ و  نم  ربکا  ازع  یـسفنل  دجأ  مل  کتزعوف  كرـصنی 
امل ذـئنیح  نکـسی و  ثیحب  تالالدـلا  تاملظ  یف  هرتست  تاراشالا و  برغم  یف  کعنـص  عیادـب  بجعأ  ام  یهلا  ای  کناحبـس  کناحبـسف 

حوللا و یهتنا  نا  یهبالا  فرافر  یلعالا و  قفا  یلا  دابعلا  هب  دعـصی  لعل  يرخا  نحل  یلا  لوقلا  عجرا  نا  یغبنی  ماقملا  اذه  یلا  رمالا  لصو 
الا هتعلط  وه و  الا  هلاال  هناب  رکذلا  متخا  یلا  یهتنا  متامل و  نکل  ءافولا و  بلق  یف  قوذـلا  تاماقم  ءاقرولا و  ردـص  یف  قوشلا  بتارم  متام 
نیا هب  دناهتـشون  یـسراف  هب  دعب  نونقوم ». لکب  لک  انا  هجارـس  هتاذ و  رونلا  لکیه  هلامج و  هدجم و  سدـقلا  ۀـهجو  هئایـض و  هرون و  یلع 

بتارم دهاوخب  سکره  دعب  دـسرب  امـش  رظن  هب  متـشاد  لاسرا  ماهتـشون  مه  ار  هتـشون  نیا  ناشدوخ  طخ  هب  ناتـسود  زا  یکی  رب  نومـضم 
هبتر نامه  رد  يراق  دوخ  ینعی  دنک  رظن  دیاب  هتشون  نیا  رد  دوشن  لفاغ  نآ  زا  دیاب  تعاس  ره  نآ و  ره  رد  سفن  هک  ار  یماقم  تیدوبع و 
هَّللاب ءاقب  هبتر  نامه  هک  دـیامن  ریـسانف  جراعم  عاطقنا و  ماقم  رد  دـیاب  هشیمه  دـبع  هک  اریز  ًادـبا  ًادـبا  تسین . بوسحم  قح  زا  الا  دـشاب و 
مدش دبال   308 ص : نایئاهب ، يراب  دوش  هتشون  بیتاکم  نینچ  ای  اههتـشون و  نینچ  هک  متـشادن  تسود  هدنب  نیا  زگره  مدرم  لوق  هب  تسا 
نیا دیاش  هک  دنیامن  ءاقلا  هریغ  خیـش و  یجاح  بانج  هب  ناشیا  هک  دیتسرفب  يداهدیـس  اقآ  بانج  تمدخ  دینادب  تحلـصم  نیوزق  هب  رگا 

نآ تلالج  تردـق و  راـثآ  میوگب  تراوگرزب  ردـپ  ناـبز  زا  - » 2 تسا ». دوقفم  مودـعم و  اـهفرح  نیا  همه  هچ  رگا  دوـش  ماـمت  اـهفرح 
مظعا ردـص  ناخ  اـقآ  ازریم  رگا  هک  هتفگ  ـألم  ـألخ و  رد  ًاراـهن  ـالیل و  ًاراـهج  ًارـس و  ًارارم  ًارارک و  دـیاهدش  رفاـک  وا  هب  هک  ار  یـصخش 
یناعم كرد  هدرک و  وا  زا  بلاطم  یـضعب  ذاختا  هدـشیم و  رـضاح  یتشر  مظاک  دیـس  یجاـح  سرد  هزوح  رد  باـب  دیـس  هک  دـیوگیم 
غورد هدناوخن  سرد  دنیوگیم  هکنیا  تسا  هدروآ  عیدب  یتایآ  زرط  کبس و  نیا  هب  هک  هدومن  وا  زا  هلحنم  ریغ  هلکـشم  ثیداحا  زا  یخرب 
تایآ ناسل  تیبرع و  دعاوق  زا  هتـشادن و  یملعم  هدـناوخن و  سرد  دـنادیم  وا  هک  ار  مدوخ  کچوک  ردارب  نیا  تسد  مهاوخیم  نم  تسا 

سلجم رد  هدـناوخ و  سرد  باـب  دیـس  یئوگیم  رگا  ربخ  یب  قح  زا  فاـصنا  یب  يا  میوگب  مربب و  وا  شیپ  مریگب و  هدوب  هرهب  یب  یلکب 
یمجع تارابع  تسا  لهس  یبرع  هتشادن  یملعم  هدناوخن و  سرد  ام  يایحی  نیا  هک  ینادیم  وت  هدشیم  رضاح  مظاک  دیـس  یجاح  سرد 
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ملع و تاره  اب  راونا  تانیب و  تاـیآ  هک  وا  رد  ار  یهلا  تاـیلجت  روهظ  تاولج و  زورب  نیبب  لاـح  تسا . هتفرگن  داـی  ًاحیحـص  ار  یـسراف  و 
ناسچ وا  تابیط  تاملک  زا  هک  ار  راگدرورپ  تردـق  تمظع و  راثآ  ادـیوه و  رهاظ و  هنوگچ  وا  ترطف  رحب  جاوما  مطالت  زا  هک  تمکح 

يامکح نادنمـشناد و  مامت  دنرـصاق و  زجاع و  وا  تایآ  زا  ياهیآ  لثم  هب  نایتا  زا  ضرالا  یلع  نم  لک  هک  هدرک  هطاحا  ار  ناکم  نوک و 
ینعی ناشیا  دوخ  هک  ار  یتارابع  - 3 ناتراوگرزب ». ردپ  تاشیامرف  تسا  نیا  المجم  دناهداهن . وا  تعاطا  طخ  رد  دایقنا  میلست و  رـس  نامز 

ناطلـس رونلا  ۀـعلط  نا  و  هتـشون : تداهـش  زا  دـعب  تاولـص  هبطخ  رد  دناهتـشون و  تیدوبع  عوضخ و  تیاهن  اب  مشچ  رون  نآ  دـجام  دـلاو 
لها ای  لق  : » دناهتشون ةرمث  ترـضح  بناج  زا  هبوصنم  يادهـش  زا  یکی  هب  روکذم  هبطخ  رخآ  رد  تایدمـصلا و  تایدحالا و  یف  روهظلا 

: هتـشاد موقرم  هک  ییاـجنآ  اـت  نینمؤم . متنک  نا  مکل  ۀـبهوم  کـلذ  نا  روـنلا و  ۀـعلطیلا  اورظناـف  هَّللا  ۀـعلط  اوقـالت  نا  نودـیرت  نا  ـألملا 
ًادیهش کلعج  سانلا و  نیب  نم  دحا  يذلا  وه  نیکم  قح  ناطلـس  دی  نم   309 ص : نایئاهب ، موتخملا  قیحر  تبرـش  امب  بیبح  ای  کلًائینه 

نم ننوکتالو  هب  لبقلا  باتک  یف  هَّللا  كاصوام  لک  لـمعا  مث  نیـصلخملا  هداـبع  یلع  کـیلع و  هندـل  نم  ۀـمحرل  کـلذ  نا  نیملاـعلل و 
ۀملک یلا  عجری  تاملکلا  لک  ناب  دهـشا  مث  دناهتـشون : هک  اجنآ  ات  میظع . قح  ناطلـس  هنا  ءاشیام و  یلع  ردتقملا  قحلاوه  هنأ  نیفئاخلا و 

دنع مودـعمل  تاملکلا  کلت  عم  ینا  نیکرـشملا و  نم  انأ  ام  هنم و  ءيربانا  هَّللا و  ۀـنعل  هیلعفاذـه  ریغ  لاق  نم  نوعجار و  هب  لک  انا  رونلا و 
نم یلع  کیلع و  مالـسلا  نودـسفملا و  موقلاالا  کـب  روفـال  رمـالا  یعدـی  نا  دـحأل  یغبنی  فیک  میکحلا و  زیزعلا  هَّللا  باـتک  نم  فرح 

رد لک  تسا و  بوبحم  ناشیا  ياضر  مایا  نیا  لاح  ره  هب  هتشون  دنچ  یتارقف  زا  دعب  رگید  یعمج  هب  - » 4 دیمح .» زیزع  طارص  یف  کعم 
زا لاح  دـیامن  راهظا  دـشاب  وا  رد  یـسوه  سک  ره  هکدـننادن  یلهـس  نیا  هب  ار  هَّللا  رما  تسین و  یـسفن  يارب  يرفم  دنریـسا  تردـق  هضبق 

لزی و مل  دوخ  لامج  کیلم  لالج و  ناطلس  هب  لالقتـسا  هرجـش  هک  دید  دنهاوخ  تسا  دوز  دناهدومن  ار  اعدا  نیمه  سفن  نیدنچ  فارطا 
ناحبس ایف  یهتنا  نوعجار  هیلا  انا  وهَّلل  انا  دیدرگ  دنهاوخ  ًاروکذم  ًائیش  نکی  مل  ناک  مودعم  لب  دوقفم  اهنیا  لک  دوب و  دهاوخ  یقاب  لازیال 

يذلا مکدبع  ناراکرس  كرابم  دوجو  يادف  تسا  نیا  هعقر  نآ  دناهتـشون و  دیهـش  دمحم  دیـس  یجاح  بانج  هب  تسا  ياهعقر  - » 5 هَّللا »
نیبرقملا و سأک  نع  تبرـش  امب  کل  ًامعن  لوقی  نیبورکملا و  سینا  کنال  کلـضف  عیادب  نموجری  نییلمنلا و  ناسلب  کیدانی  مکلظ  یف 
رد ردقچ  هک  تسا  یهیدب  دشاب  عضاخ  نینچ  هرمث  ترضح  يادهـش  زا  یکی  قح  رد  هک  یـسک  نیـسدقملادابع  کعم  اوناک  نیذلا  یلع 

يوبا بانج  داوس  نآ  هیشاح  هتشونوا  يور  زا  یناسارخ  داوج  ازریم  هک  تسا  ياهتـشون  - 6 هدرکیم .» تیدوبع  راهظا  ترضح  دوخ  قح 
یلعالا یلعلا  وه  دراگنیم  ار  نآ  زا  یـضعب  شناد  فاصنا و  لها  راضحتـسا  ضحم  تسا  دوجوم  نالا  دناهتـشاگن و  دوخ  طخ  هب  یتارقف 
تاـیوه دوخ  تمرکم  تاـیانع و  رحبا  تاـحفط  تاحـشر  زا  هک  تسازـس  ار  یمویق  عینم  عیدـب  ناطلـس  سیـسقت  جزاـس  حـیبست و  رهوج 

هخفن تنطلـس و  تردـق  لیفارـسا  هب  دومرف  سلاـج  یتسه  تزع و  شرع  رب  یتـسین  مدـع و  تلذ  زا  ار  تاـنکمم  تاـینونیک  تادوجوم و 
ناعمل عیادب  زا  ار  ناکما  تامولعم  فیاطل  يایازم  دیمد و  تادوهشم   310 ص : نایئاهب ، جزاوس  تادرجم و  رهاوج  داسجا و  رب  ار  تایح 

تاقولخم تارذ  عیمج  ات  هتخاس  ادـیوه  قرـشتسم و  لامج  قفا  زا  ار  ناوکا  تادرجم  زئارط  سیافن  دومن و  رونم  دوخ  هغلاـب  تمحر  راونا 
دوصقم کیلم  تسا  وا  تانکمم و  ضارعا  رد  دوجو  ناطلس  تسا  وا  هکنیا  رب  دنهد  تداهـش  تابوبرم  ضرا  یلا  تایلاع  تاومـس  قفا  زا 

هب لضف  رحبا  شورخ  رد  یمظع  تیانع  ماقمق  دمآ و  شوج  هب  يربک  تفأر  ماطمط  دـعب  دناهتـشون و  هک  اجنآ  ات  تامولعم - تایوه  رد 
هیرون و هیدمـص  هیرولب  هیلزا و  هیـسودق  تآرم  ًاروف  تشادرب  لامج  تعلط  زا  ار  لالج  صیمق  هکنیا  ات  مطامطب  دوج  رهنا  دـمآ و  مطالت 
رون و ۀیوه  زا  دشاب  رـشبم  هکنیا  ات  دومن  فشک  ینادـحا  تعلط  زا  ینابر  رون  ءاطغ  تخارفا و  رب  یتسه  ملع  دوهـش  درجم  دوجو و  رهوج 

جاجز زا  هیسدق  هیلزا  جارس  ات  دنـشاب  هَّللا  ۀعلطو  هَّللارما  دصرتم  کلملا  یف  نم  عیمج  هک  روط  شارعا  رد  تیدحا  ياهطقن  روهظ و  ههجو 
ءامع و ناطلـس  زا  دنوش  یمکحتـسم  هک  ددرگ  رینتـسم  سان  رودـص  هاگـشیپ  رد  هیدمـص  هیرون  حابـصم  دوش و  ءیـضتسم  دابع  يهدـئفا 
رد هچنآ  زا  تسا  مظعا  مظعا  رین  نآ  سوـلج  هک  ءاـضق  شرع  ءاـضما و  هطقن  رب  انـس و  رهوـج  هـب  مـسق  ءانـس  کـیلم  زا  دـنوش  یلجتـسم 

روهظ نیا  هکلب  يران  ار  وا  دنک  سم  هکنآ  ریغ  زا  دش  دـقوم  دوخ  سفن  رد  كرابم  سفن  هب  هک  تسا  يران  نیا  تسا  نیـضرا  تاومس و 
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هادف روهظلا  شارعا  یف  نم  حور  یهبا  هعلط  یلعا و  هطقن  هچنانچ  هتشذگن  یلعا  ءالم  نیـصلخم  نیبرقم و  زا  يدحا  رطاخ  هب  ءامع  سمش 
ۀحاس یلا  لصیال  نودحوملا و  ةدئفا  رهاوج  یلعا  هزع  طاسب  یلا  غلبی  نل  راکفالا و  هردقت  نلو  رابخالا  هربخت  نل  : » دیامرفیم ناشقح  رد 

لاثما و هابتشا و  زا  دندرفتم  تاومـسلا  ضرالا و  قلاخ  هَّللادنع  نم  تانوئـش  رهظم  دنتاروهظ و  رخفم  نیـسدقملا  لوقع  درجم  یهبا  هسدق 
: دـسیونیم هک  اـجنآ  اـت  هدودرم - هثیبخ  تاـنایب  نیا  زا  همودـعم و  هدوقفم  تـالایخ  نیا  زا  هَّللا .» هناحبـس  لالـضا  كارـشا و  زا  دنـسدقم 

اجنآ ات  موقا  هقیقد  مخفا و  هفیطل  مظعا و  هجیتن  تسا  نیا  هک  دیئامن  هدهاشم  هدوهشم  تردق  توق و  نینچ  نیا  رد  ار  یلزا  ناطلس  سولج 
ادخ هب  مسق  یناد  ینافدبع  نیا  دـینامن  زاب  ناشیا  یهاون  رماوا و  زا  دـیوشن و  لفاغ  ناشکرابم  ياضر  زا  هک  دـیئامن  یعـس  دـنیامرفیم  هک 

مدـجاس ضرا  لکرب  نآ  لک  رد  مزارفارب  تمدـخ  ملع  میآرب و  تیدوبع  طیارـش  زا  هنوگچ  هک  ملزلزتم  فئاـخ و  هک   311 ص : نایئاهب ،
ردتقملا هَّللادجـس  اهیلع  یهجو  تعقو  دقوالا  ضرا  نم  تیلخام  یناب  دهـشا  ار  ناشتمحر  ملمآ  لئاس و  ناسل  لکب  ار و  ناشکرابم  تعلط 

ناشـسدق تحاس  رد  لیلذدـبع  رگم  متـسین  میلع  لوقا  اـم  یلع  هَّللا  ناـک  هَّللاـهب و  تیداـن  دـقو  ـالا  ناـسل  نم  تکرت  اـم  دـیمحلا و  زیزعلا 
رب دـسج  نیا  دـناهدیمرآ و  سوفن  عیمج  تسا و  تمحر  رظتنم  رادـیب و  فوـخ  زا  هدـنب  نیا  مشچ  تسا و  باوـخ  رد  نیلفاـغ  ياـهمشچ 
ناب يرتیهلا  ای  مهللا  کناحبـس  : » هدش ضرع  ناشیا  سدـقا  تحاس  هب  ضیارع  رد  هک  تسا  نیا  تسا  تیانع  دـصرتم  هداتفا  تلذ  كاخ 
هجو یلع  ءاجرلا  ۀعلط  مهزع و  طاسب  یلع  نودقرتسم  دابعلا  لک  کتمحر و  عیادـبل  ةرظتنم  ءاهبلا  نویع  مهـشارف  یلع  نومئان  نویعلا  لک 
ءاقلت مدع  يارب  زا  تسا  نأش  هچ  دوش  رکذ  هک  تسا  يدوجو  روهظ  ءاقلت  دبع  يارب  زا  رگم  «. » هَّللا ناحبـس  کتفار  زئارطب  ۀقاتـشم  بارتلا 
يارب زا  تسا  ماقم  هچ  دوجو و  ناطلـس  تحاس  رد  دوقفم  دبع  تسا  اجک  یقاب و  شرع  رد  یناف  زا  تسا  يرکذ  هچ  مدقلا و  تایآ  رهظم 

میفرص و مودعم  لک  دوشیم  هدش و  رکذ  هچنآ  زا  هَّللارفغتـسا  لب  یلاع  دزن  یناد  يارب  زا  ای  زیزع  دزن  لیلذ  يارب  زا  ای  کلام  دزن  كولمم 
هک اجنآ  ات  ریقف  تحب  يانغ  دزن  رد  میریـسا و  تردـق  هضبق  رد  لک  ًاروشن  ةویح و ال  الو  ًارـضال  ًاعفن و  انـسفنال  کلمن  ـال  تحب و  دوقفم 

ینورکذتال ال نأب  مویقلا  نمیهملا  یلاعتملا  ردتقملا  هَّللاب  مکمسقا  مث  میامنیم  اعدتـسا  مراد و  امـش  زا  عقوت  کی  نایب  لها  يا  دیامرفیم 
خلا اًلیکو - یلع  مث  ًادیهـش  قحلاب  مکنیب  ینیب و  هَّللاب  یفکو  دشاب  نیا  رد  مه  ادـخ  ياضر  ایوگ  هرکلابالو  ضغبلاب  دولاب و ال  بحلاب و ال 
مزال رایـسب  دیئامرفن  لامها  دش  هغلابم  دیکأت و  رایـسب  هکنیا  اب  دشن  لاسرا  رون  باتک  تسا ». هدـش  هتـشون  ناشیا  طخ  هب  هیـشاح  رد  هچنآ 

تاومـسلا و بروف  . » دنیامرف لوذبم  نآ  مامتا  رد  غیلب  یعـسدیاب  هیلع  هَّللا  تاولـص  نیدـباعلا  نیمزالم  بانج  نایب  لها  لک  يارب  زا  تسا 
نا بحلاب  اهؤرقا  مث  نوبتکت  نا  نوعیطتـست  متنا  ام  لامک  یلع  طخلا  نسحاب  هوبتکا  مویق  نمیهم  تایآ  بوبحم و  زع  باـتکل  هنا  ضرـالا 

-7 نوصلخملا ». هدابع   312 ص : نایئاهب ، یلع  ریبکتلا  مالسلاو و  نودعـصت  سدقلا  تأامع  یلا  وا  نوجرعت  بذجلا  تاومـس  یلا  نوبحت 
باوخ زا  هَّللا  دابع  ندش  رادـیب  يارب  هک  تسناد  مزال  دناهتـشاگن  یـسراف  ناسل  هب  هک  تراوگرزب  ردـپ  زا  تسا  ياهمان  تیـصو  هلمجلاب  »
ناطلس هب  تسا  لکـشم  ضرالا  یف  نم  لک  زا  تسا  عطقم  هک  یماگنه  رد  هیناف  هرذ  نیا  دیامنیم  تیـصو  تسا  نیا  نآ  دراگنب و  تلفغ 

مد تسوپ و  تشوگ و  دهدیم  تداهش  لوا  ارم  دنپ  دیئامرف  لوبق  ارم و  يادن  دیونشب  سپ  لامج  فرـص  لالج و  کیلم  لدع و  لضف و 
دوخ و هلماک  تردق  هب  ار  عیدب  تاومس  تخارفا  رب  هک  تسا  وا  نوطب  فرص  روهظرس و  نایب  ناطلس  هکنیا  رب  نم  دوهش  رـس و  مظع و  و 

تیدحا ناطلس  رب  دنشاب  لیلد  ات  تاحئال  مجنا  تایرد و  بکاوک  وا  رد  تشادررقم  لالجا و  هطقن  لامج و  سمـش  هب  ار  وا  هدومرف  نیزم 
تمسق و یسفن  ره  يارب  هدومرف  ردقم  ار و  دوخ  مظعم  مکح  مکحم و  باتک  هدومرف  لزان  وا  تنمیهو  تردق  راهظا  رب  دنشاب  یلیبس  وا و 

عنم ار  وا  قلخ  زا  یـسفن  هک  دـنوش  عمج  ضرا  لـها  عیمج  رگا  هک  هدومرف  ردـقم  یقلخ  یفرح  ره  نمـض  رد  دوـخ و  باـتک  رد  یبیـصن 
هدـیمد ناوکا  ناکما و  رـس  ۀـیاهنالام  یلا  اهنآ  زا  دـیمد  تردـق  هخفن  هب  تاملک  لکایه  رد  ار  تانکمم  لـک  حاورا  دنتـسین  رداـق  دـنیامن 
نیرداق لکلا  ناول  یبروفال و  اهلها  نع  اهنم  ًافرح  عنمی  نا  دحا  ردقی  له  نیهراکل  نیکرشملا  ناول  دیدرگ و  دنهاوخ  قلخ  دش و  دهاوخ 

یئادخ هب  مسق  دیدرگ  قوزرم  تسا  ردقم  نآ  رد  هک  یئاهتمعن  زا  دـیوش و  لخاد  هقیدـح  نآ  رد  دـیاش  هک  نایب  لها  يا  دیباتـشب  سپ 
رد تسا  نونکم  هک  یلوا  تاقبط  زا  هقبط  کی  لیـصفت  میاـمن  فصو  رگا  هک  فاـنکا  فارطا و  رد  ار  نزح  هرجـش  نیا  دومرف  ریاـس  هک 
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لاح میظع و  قلخالا  اذـه  ام  ضرالا  تاومـسلا و  بروف  نولوقت  نیحلا  یف  متنا  یبرءاش و  نمالا  دـنوش  ریحتم  ضرالا  یف  نم  عیمج  نایب 
امب نولطصت  مکلعل  نایبلا  لها  ای  نعرستلف  هدومنن  ءاصحا  هدجم  کلم  هزع و  ناطلس  هب  یغبنیامک  ار  نآ  زا  یفرح  نیکسم  دبع  نیا  هکنیا 

رب تسا  ناطلس  لزا  تعلط  موق  ياهکنآ  نزح  هطقن  نیا  نطاب  رهاظ و  تداهش  دعب  و  .« » نوملعت متنا  نا  مکـسفنا  اومرحتال  مکل و  هَّللاردق 
هدش رقتسم  وا  مسا  هب  نایب و  ناکرا  تسا  مئاق  وا  هب  فحص  عمج  رد  رستسم  تسا  وا  بتک و  لک  رد  رـس  تسوا  ضرا و  تاومـس و  لها 
یجن هعاطا  نم  انس  دومع  رب  ضرا  تسا  نکاس  وا  هب  یلع و  تاومـس  دش   313 ص : نایئاهب ، عفترم  وا  هب  ناکما و  تیوه  رد  نانج  شرع 

هک مسق  ره  هب  ناشیا  تعاطا  تسا  بجاو  مزال و  اهلبج  اهلهـس و  اهرحب  اهرب و  اهبرغ  اهقرـش و  زا  ضرا  لها  لـک  رب  کـله  فلخت  نم  و 
وا نتخانـش  قح  هچ  رگا  ار  یقاب  تعلط  نیا  ردق  دیـسانشب  سپ  ًادیهـش  لوقا  ام  قحلا  یلع  هسفن  هَّللاب و  یفکو  تسا  ناشیا  كرابم  ياضر 

هتسناد ار  مایا  نیا  قح  سپ  دناسانشیم  ار  دوخ  دیامرفیم و  تیانع  دوخ  دوج  رحب  زا  امش  دادعتسا  تنکم و  دح  رب  نکل  تسین و  نکمم 
رگیدکی اب  هدنام  یقاب  امش  رمع  زا  هک  موی  دنچ  نیا  هک  منکیم  اعدتسا  رگید  دینام و  مورحم  وا  هلماک  تمحر  عیمج  زا  هک  دنیکن  يراک 

راوکا عیمج  رد  لصا  تسا  نآ  هک  دیـشاب  دقرتسم  حیرتسم و  صاخ  تیانع  هیاس  رد  ات  دیئامن  نارذگ  راتفر و  تمحر  تفأر و  تیاهن  رد 
رب دیاش  رورس  زع و  لامک  رد  دعب  وا  وفع  لبح  هب  دیوش  لسوتم  وا و  تفوطع  تزع  هب  دیوش  کسمتم  راودا و  لک  رد  دوصقم  تسا  وا  و 

تدوم لامک  رد  دوشیم  تلفغ  هیام  هک  دـیهدم  هار  دوخ  رب  یترودـک  زگره  دیـشاب و  حـیرتسم  تعفر  شارعا  رب  یکتم و  تمحر  فرغ 
اوناک مه  نیذلا  نم  نوکتال  مکانیـصوام و  لک  نملعت  نأب  تیبلا  لها  ای  مکیـصوا  دیئامن . عفترم  هرملاب  ار  نزح  بابـسا  دینارذگب  ار  مایا 
دابع ای  مکیـصوا  دراگنیم : تسا  بلطم  رد  ًاحیرـص  هک  ارنآ  رخآ  هرقف  دنچ  نیمه  ناشیا  یبرع  همان  تیـصو  زا  و  نودـسفم . ضرالا  یف 

يذلا رظتنملا  ۀیقب  رونلا و  ۀـعلط  یه  مایالا  کلت  یف  هَّللا  ۀـیقب  نأب  مکتدـئفا  یف  اودهـشا  نا  روطـسم  زع  حاولالا  لبق  نم  هَّللا  مکیـصو  امب 
دقف هعـضاوم  نع  ملکلا  نوفرحی  کبر و  هَّللا  نع  اوضرعا  مهنیذـلا  نا  لاق  نا  یلا  نورظتنم  لک  انا  اـهیف  بیرـال  قح  ثاغتـسملا  یف  رهظی 

نییبنلا و لک  اهیلع  اورمدـق  ضرالا  تاومـسلا و  یف  هَّللا  طارـصل  هنا  لق  نورعـشیال  کیلا  کیلاورمأ و  نم  ءـالؤهلامف  طارـصلا  نع  اولوت 
هـضرتعم يهلمج  لیبس  رب  ءاسملاب . حابـصلاال  ةاصحلاب و  ؤلؤللاال  ۀملظلاب و  رونلا  اولدبتت  هَّللا و  اوقتا  نا  نولفغت  متنا  يذلا  نیح  نیلـسرملا 

لکاـنا اـهیف  بیرـال  قح  ثاغتـسملا  یف  رهظی  يذـلا  رظتنملا  ۀـیقب  و  «. » دـیامنیم هماـن  تیـصو  نیا  زا  هقیقد  هتکن  کـی  تفتلم  ار  نیلفاـغ 
رهاظ  314 ص : نایئاهب ، تسا  رگید  لاسکی  رازه و  ود  هک  ثاغتـسم  رد  هک  يرظتنم  هیقب  هک  حیحـص  حیرـصت  نیا  اـب  منادیمن   ) نورظتنم

تـسا هَّللا  هرهظی  نم  ترـضح  رگا  تسیک  رظتنم  هیقب  نیا  زا  زا  دوصقم  میتسه  وا  روهظ  رظتنم  همه  اـم  کـش و  نودـب  تسا  قح  دوشیم 
ازریم تاحیرـصت  همه  نیا  اـب  باـبلالا ». یلوا  اـی  اوربتعاـف  تسیک  وا  سپ  تسا  يرگید  رگا  تسیچ و  يرهظی  نم  ياـعدا  نیا  رگید  سپ 
روطب قارع ، میقم  ناـیباب  ناـیم  رد  نآ  ینوزفا  زور  میکحت  هتـشذگ و  تیعقوم  هب  یباـیتسد  و  ناتـسدرک ، زا  تشگزاـب  زا  سپ  یلعنیـسح ،

اقآ ازریم  اـقآ  : » نوارب دراودا  هتفگ  هب  داد و  رارق  صاـخ  رظن  هجوت و  دروم  ار  يدـیدج  هیعاد  مـالعا  يارب  يزاـس  هنیمز  ددـص  رد  يدـج 
درکیم و صیرحت  بیغرت و  لایخ  نیا  رد  تدش  هب  ار  وا  دیدرگ  هَّللا » مداخ   » بانج هب  بقلم  وا و  تایآ  بتاک  اهدعب  هک  یناشاک  یناج 

رهاظ رد  ياهتّین  نسح  نطاـب و  رد  ياـهتّین  ءوس  نیمه  و  « 1 . » دـشیم رترهاظ  هَّللا  ءاهب  لاوحا  تاحفـص  رب  زور  هب  زور  اعدا  نیا  راثآ 
راتتـسا و رد  یعـس  نامز  نآ  ات  هک  یئ  اههعدـخ » فشک   » و يزاریـش ، دـمحم  یلع  تیاصو  صن » ضقن   » يوس هب  دادـغب  رد  هیباب  هک  دوب 

ازریم هب  باـطخ  يزاریـش  دّـمحم  یلع  زا  تسا  یحول  دادیم . زورب  دوخ  زا  دوخ ، دـض  لاـح  نیع  رد  دـیدج و  یتکرح  دوب ، نآ  ءاـفتخا 
حاولا دسیونیم : وا  هب  حول  نیا  رد  يزاریش  دّمحم  یلع  دیدرگ . وا  یهللا  هرهظی  نم  ياعدا  رد  ناید  دانتسا  دروم  اهدعب  هک  ناید ، هَّللادسا 
دنوادخ زج  هک  ياهدیسر  ییاج  هب  تراگدرورپ  نافرع  رد  وت  هک  ار  ادخ  رکـش  مدید و  دوب  هدش  تنیز  دنوادخ  یّلجت  راونا  هب  هک  ار  دبا 

زا یلزا  تآرم  ار  هچنآ  هک  میداد  رارق  یکلم  ار  وـت  میداد و  يدوـب  هدوـمن  رکذ  حاوـلا  رد  هچنآ  خـساپ  اـم  تسین و  نآ  رب  فـقاو  یـسک 
ظفح وکین  دناسرب  مدرمب  دهاوخیم  هک  ار  يراثآ  وا و  دسیونیم  وا  زا  تبقارم  رد  دیکأت  نمـض  یهدـب و  ربخ  دـنکیم  تیاکح  شیلجم 

دای ییوکین  هب  ار  دـنوادخ  ءالدا  دـیوگیم  هداد و  رما  دـنوشن  نیگهودـنا  هک  ار  شدوخ  سفن  ظفح  سپـس  يو و  يراد  هاگنزاب  و  دـنک .
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یلع ياهییوگـشیپ  يواعد و  مان  هب  يأشنم  أدـبم و  یـساسا  یب  زا  هک  یئاه  شوج  بنج و  نینچ  نراـقم  مود )  315 ص : نایئاهب ، دننک .
زا سپ  و  « 1 « » ناید  » هب بقلم  یناهفصا » هَّللادسا  ازریم  یئاهب   » یباب و قثوم  بتک  هیلک  هراشا  هب  انب  تفرگیم ، همـشچرس  يزاریـش  دمحم 

نیـسح دیـس   » وا سپ  زا  و  یناشاک »  » یمعا صخـش  هاگنآ  ناج -» نیـسح   » هب فورعم  ینالیم » نیـسح   » سپـس اغوغ » هَّللادبع  ازریم   » يو
یناجاقآ یحور و  دـمحا  خیـش  هتفگ  هب  هک  اـجنآ  اـت  « 2  » دـندرک یهللا  هرهظی  نم  يوعد  يدـنرز » لیبن  دـمحم   » ازریم سپـس  ینایدـنه »

يوعد نیا  سابل  هب  ار  نت  تساخیم  رب  نیـشیپ  باوخ  زا  نادادـم  اب  سک  ره  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  تشهب : تشه  باتک : رد  یناـمرک 
یلع صن  لزا و  حبص  زا  عافد  ششوپ  ریز  رد  تسناوت  هیباب ، يامدق  زا  یضعب  لزا و  حبص  يراکمه  اب  ازریم ، یلعنیـسح  « 3 . » تسارآیم

رد ار  وا  ونیبوگ  حیرصت  هب  هتشک و  ار  ناید  يزیربت  هَّللا  دسا  ازریم  دنک . بوکرس  ار  هَّللا  هرهظی  نم  نایعدم  وا  تیاصو  هب  يزاریش  دمحم 
هداد ياههدعو  هب  یسرتسد  ات  ار  يواعد  شتآ  دندرک و  یقفاوت  ازریم  یلعنیـسح  اب  افخ  رد  نایعدم  زا  یـضعب  دندرک و  قرغ  برعلا  طش 
ازریم اب  وا  هنایم  یگدـیمر  دوبیم و  نامه  شراتفر  : » يورـسک دـمحا  هتفگ  هب  ازریم  یلعنیـسح  هک  یلاح  رد  دـنداهن  رتسکاـخ  ریز  هدـش ،
هنوگ نیدب  ار  عاضوا  نوچ  : » یحور دـمحا  خیـش  هتفگ  هب  یلعنیـسح  ازریم  لاونم ، نیدـب  « 4 . » تساخیمنرب نایم  زا  یباـب  نارـس  ییحی و 
شیب شیپ و  صاخـشا  نیا  زا  ار  شیوخ  تهج  ره  زا  دـنک ، زاـس  ار  يوعد  نیا  دوخ  هک  تفاـی  نآ  رد  تقو  تحلـصم  دـید  جرم  جره و 

راثآ و زا  هچنآ  ات  دیـشوک  « 6  » بئذلا نبا  حول  رد  دوجوم  تاحیرـصت  قبط  دوصقم  تامدـقم  كرادـت  تهج  رد  ور  نیا  زا  « 5 .« » دیدیم
هار اهنآ  هعلاطم  یـسررب و  نتفرگ و  رایتخا  رد  زا  سپ  اـت  دـنک . يروآ  عمج  دوب ، ناـیباب  سرتسد  رد  باـب   316 ص : نایئاهب ، ياههتـشون 

شراظتنا رد  هک  هچنآ  زا  يرادقم  هب  یبایتسد  زا  سپ  تهج  نیدـب  دزاس . راومه  باب  راثآ  باختنا  فذـح و  اب  ار  یهللا  هرهظی  نم  مالعا 
زا هلجد  طش  رد  دیسر  رظن  هب  ریاغم  اًلماک  حضتفم و  تسس و  نوچ  هیباب ، دیاقع  عیاقو و  ياههنیمز  رد  ار  دوخ  ياههتشون  زا  يرایسب  دوب ،

تایآ زا  تیب  رازه  اهدص  تشون : ازریم  یلعنیـسح  بناج  زا  یلمع  نینچ  دییأت  نمـض  عیدب  نرق  باتک : رد  يدنفا  یقوش  اهدـعب  هدرب  نیب 
رد « 1 . » دـیدرگ وحم  هتخیر  ءاروز  طش  رد  رمالا  بسح  دوب  هتفای  ریرحت  كرابم  طخ  هب  بلغا  لزاـن و  تاـنیبلا  بر  تیـشم  ءامـس  زا  هک 

طسوت دروخیمن ، یسک  درد  هب  نوچ  دنوادخ ! بناج  زا  هدش  لزان  تایآ  دندقتعم  نایئاهب  هک  تسا  نیا  نیبم  يدنفا  یقوش  حیرصت  عقاو 
هک دوب  هدز  یبلاطم  شراگن  هب  تسد  ازریم  یلعنیـسح  هک  تسادیوه  مولعم و  ًاقیقد  هک  یلاح  رد  دـیدرگ !؟ دوبان  وحم و  ازریم  یلعنیـسح 

یهللا هرهظی  نم  ياعدا  يارب  وا  ياهیزاس  هنیمز  اب  شمعز  هب  هتـسنادن و  هئارا  لباق  ار  اهنآ  يزاریـش  دـمحم  یلع  راثآ  هب  یباـیتسد  زا  سپ 
نایم رد  اهشکاشک  نداهن  دـیازت  هب  يور  رگید  يوس  زا  يوس و  کی  زا  یتامدـقم  نینچ  ذاختا  تسا . هداد  روتـسد  اهنآ  وحم  هب  ریاغم و 

تیعقوم میکحت  هب  رخآ  تسد  تیاهن و  رد  هدـش  دـیعبت  يرارف و  یهورگ  نینچ  قارع  نایعیـش  اب  ناـنآ  تاـفالتخا  هنماد  شرتسگ  هیباـب و 
دادغب و رد  ناریا  ریفـس  قفاوت  زا  عالطا  زا  سپ  يور  نیا  زا  دیماجنایم . نایباب  عفانم  عفادـم  تالکـشم و  لالح  ناونع  هب  ازریم  یلعنیـسح 
هب نایئاهب  ناسل  رد  اهدعب  هک  دادـغب ، هیبیجن » غاب   » رد لوبمالـسا »  » هب نانآ  مازعا  برع و  قارع  زا  نایباب  جارخا  رب  ینبم  ینامثع  تموکح 

تیرومأم يدنفا  یقوش  معز  هب  دیناسر و  دوخ  کیدزن  نادیرم  شوگ  هب  ار  یهللا  هرهظی  نم  ياعدا  همزمز  دـیدرگ  حلطـصم  ناوضر  غاب 
ات درکن . یمومع  نـالعا  ار  یئاـعدا  نینچ  یلو  « 1 . » دومرف مالعا  باـبحا  باحـصا و  هب   317 ص : ناـیئاهب ، ار  شیوخ  نمیهم  سدـقم و 

هداتسرف «« 2  » رـس ضرا   » نایئاهب حالطـصاب  ای  هنردا »  » هب ینامثع  ماکح  دیدحالـص  اب  اجنآ  زا  دیعبت و  لوبمالـسا  هب  نایباب  تعامج  هکنیا 
هَّللارما و یمومع  نـالعا  همدـقم  ار  ناوضر  غاـب  رد  ازریم  یلعنیـسح  یهللا  هرهظی  نم  يوعد  : » يدـنفا یقوـش  هک  تسا  ور  نیا  زا  دـندش .

تبث هلحرم  ود  رد  ار  ازریم  یلعنیـسح  یهللا  هرهظی  نم  ياعدا  ناـیئاهب ، ظاـحل  نیدـب  تسا .» هدرک  یقلت  « 3  » رـس ضارد  هَّللا  ۀملک  غالبا 
هب مود : هلحرم  دادـغب . ناوضر   318 ص : نایئاهب ، غاـب  رد  لاس 1280 ه ق ، راهب  زا  مود  هاـم  رد  یـصوصخ  روطب  : » لوا هلحرم  دـناهدرک :
اب ازریم  یلعنیـسح  « 1 . » دوـب هلاـس  هاـجنپ  ازریم  یلعنیـسح  هـک  یلاـح  رد  هـنردا ، رهـش  رد  لاـس 1283 ه ق  رد  یمومع ، نـالعا  تروـص 

دوب و هدرک  مهارف  ار  یتوعد  نینچ  تامدـقم  ناـیباب  ياـهراک  نتفرگ  تسد  هب  لزا و  حبـص  ندرک  یفخم  رب  ینبم  موادـم ، ياهشـشوک 
زا سپ  لزا  حبـص  يدـنفا  یقوش  حیرـصت  هب  دـندادیم  چوک  دادـغب  زا  ار  نایباب  هک  یمایا  ناـمه  رد  توعد  یمومع  نـالعا  زا  لـبق  یتح 
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هتخاـسن و یفتخم  ساـن  راـظنا  زا  ار  دوخ  نم  رگا  دوب : هتفگ  دـمحم  دیـس  هب  ازریم  یلعنیـسح  شردارب  هب  ناـیباب  مارتـحا  ذوفن و  هظحـالم 
نینچ « 2 «. » دیدرگیم روظنم  زین  نم  قح  رد  دوشیم  تیاعر  ناشیا  هرابرد  هک  تاراختفا  نیا  نونکا  مدوب  هدومن  رهاظ  ار  شیوخ  تسویپ 

هاوخلد وحن  هب  لزا  حبـص  ندرک  یفخم  زا  ازریم  یلعنیـسح  هک  تسا  نیا  نیبم  تسا ، هتفرگ  رارق  زین  يدـنفا  یقوش  دـییأت  دروم  هک  یناـیب 
ناریا رد  هک  یناـیباب  زین  وـس  نآ  زا  هدـیناشک ، دوـخ  يوـس  هب  ار  یباـب  نارـس  زا  یخرب  : » يورـسک هتفگ  هب  دریگب و  هرهب  تـسا ، هتـسناوت 
بسک دنمزاین  ازریم ، یلعنیسح  همه  نیا  اب   319 ص : نایئاهب ، « 3 «. » دوب هدینادرگ  هدامآ  دوخ  يارب  هنیمز  هدرک  اهیسیون  همان  دنتسیزیم 
تابثا هب  هجوم  لئالد  هب  وا  یسرتسد  هک  تسنادیمن  هکیلاح  رد  دزاس  راوتـسا  نایب  نآ  رب  ار  دوخ  يوعد  دناوتب  هک  دوب  یکرادم  لئالد و 

لزا و حبص  هک  تسادیپ  دشیم . هدرپ  سپ  رد  ياههعدخ  نتشگ  راکشآ  هب  یهتنم و  يزاریـش  دمحم  یلع  دیاقع  رتشیب  هچ  ره  یگیاپ  یب 
تسایر و توهـش  ءاضرا  تقیقح  رد  هک  یئاهاعدا  نینچ  یگیاپ  یب  هب  یهاگآ  اـب  هتـشارفا و  دـق  وا  ربارب  رد  هیباـب  ماوع  ءامدـق  زا  یـضعب 

دوخ هشیپ  ار  تفلاخم  هعزانم و  دوب  هیباب  خـیرات  ياهتیعقاو  رد  ریـسفت  لئالد و  لعج  تیاصو و  صن  ضقن  نآ  همزال  تسا و  یبلطهاـج 
ربارب رد  وا  تاعفادم  عقاو  رد  هکدـنکیم  فیلأت  « 1  » عیدب مان  هب  یباتک  اکع ، هنردا  رد  تماقا  مایا  رد  یلعنیـسح  ازریم  لباقم  رد  دـنتخاس .

نانیـشناج اهدـعب  هکنیا  هب  هجوت  اب  میمانب . عیادـخ  فشک  ار  نآ  مان  تسیابیم  فلؤم  هدـیقع  هب  هک  یباتک  تسا ، نیفلاخم  اـهتفلاخم و 
صوصخ نیا  رد  یئاهیئاسرف  ملق  یئاهب  کلسم  ظفح  یلعنیسح و  ازریم  يواعد  تابثا  رد  یئاهب  لفاحم  يامعز  رگید  یلعنیسح و  ازریم 

يارب نایئاهب  ءادـتبا  میروآ . رظن  دـم  ار  اهنآ  باجح  ياـههدرپ  نتفر  ـالاب  یگنوگچ  عیدـب و  ياوتحم  یـسررب  رد  هک  تسا  مزـال  دـندرک 
نأش رد  هک  تیاصو  صوصن  ءاحنا  زا  يوحن  هب  هک  دنتشادن  نیا  زج  ياهراچ  ازریم  یلعنیـسح  يوعد  هار  رـس  رب  عنام  نیرتگرزب  نتـشادرب 

نیدب دنیامن ! هنوگژاو  هنوراو و  ار  رما  تقیقح  دنهد و  رارق  لیوأت  ریبعت و  دروم  دوب  هدش  رداص  يزاریـش  دمحم  یلع  بناج  زا  لزا  حبص 
راثآ نیرخآ  لاسرا  هددعتم و  حاولا  تروص  هب  يزاریش  دمحم  یلع  ياهخساپ  يزاریش و  دمحم  یلع  هب  لزا  حبص  ياههمان  هلئـسم  رطاخ 

320 ص : نایئاهب ، دنکیم و  لزا  حبص  ینیـشناج  هب  حیرـصت  دوخ  رهم  طخ و  هب  هک  يدغاک  لزا و  حبـص  يوس  هب  دوخ  نادملق  رهم و  و 
روکذـم ياهلاس  لوط  رد  دوجوم  راثآ  یمامت  هداد و  لزا  حبـص  زا  يوریپ  هب  نت  اهنآ  ساسا  رب  نایباب  لاس  هک 18  یکرادم  عیاقو و  همه 

هرهظی نم  هار  ياهيراومهان  ات  دندومن  تقیقح  بلق  نینچ  ءاهب  هب  بقلم  ازریم  یلعنیـسح  نایئاهب و  دنکیم  لزا  حبـص  تماعز  رب  تلالد 
-1 دنزاس : راومه  نایباب  هلاس  تابتاکم 18  طباور و  يزاریـش و  دمحم  یلع  يواعد  یمامت  لاطبا  تابثا  تمیق  هب  دوخ و  معز  هب  ار  یهللا 

هرباخم رس  رد  هدومن و  نارهط  هب  عوجر  هاش  دمحم  روفغم  ناقاخ  توف  زا  دعب  : » دسیونیم حایـس  یـصخش  هلاقم  باتک : رد  يدنفا  سابع 
يارب زا  نوچ  دوب و  باب  نیما  صخـش  میظع و  نکر  هک  دوب  ریهـش  ینیوزق  میرکلادبع  الم  هرباخم  نیا  هطـساو  تشاد و  باب  اب  طابترا  و 
دوجو اب  هک  دـندید  تحلـصم  صوصخ  نیا  رد  میرکلادـبعالم  اب  لیام ، وا  هب  ساـن  بولق  لـصاح و  همیظع  ترهـش  نارهط  رد  هَّللا  ءاـهب 

دناهدـیدش تسایـس  تحت  همیظع و  هرطاخم  رد  ود  ره  هَّللا  ءاهب  باب و  ماظن  ریما  هرهاـق  هوق  ناریا و  مظعا  بزح  ضرعت  ءاـملع و  ناـجیه 
یـضعب هب  رظن  نوچ  دـنام و  سان  ضرعت  زا  ظوفحم  هَّللا  ءاهب  هلیـسو  نآ  هب  دوش و  یبئاغ  صخـش  هجوتم  راکفا  هک  دومن  دـیاب  هراچ  سپ 

هَّللا ءاهب  میلعت  دییأت و  هب  يراب  دندز  ییحی  ازریم  هَّللا  ءاهب  ردارب  مان  هب  ار  لاف  نیا  هعرق  دنتسنادن  تحلصم  ار  یجراخ  صخـش  تاظحالم 
تارباخم نوچ  دـندومن و  موقرم  باب  هب  رهاظ  بسحب  یتاجتـشون  وا  ناسل  زا  دـندومن و  فورعم  هناگیب  انـشآ و  ناسل  رد  روهـشم و  ار  وا 

نیا دوب و  هاوفا  نسلا و  رد  وا  زا  یمـسا  دش و  ناهنپ  یفخم و  ییحی  ازریم  يراب  دومن  دنـسپ  تیاهن  هب  باب  ار  يأر  نیا  دوب  نایم  رد  هیرس 
زا یسک  هک  دش  ببـس  هدرپ  نیا  دنام  نوصم  ظوفحم و  دوب  روهـشم  فورعم و  هکنآ  دوجو  اب  هَّللا  ءاهب  هک  درک  بیجع  ریثأت  میظع  ریبدت 

نوچ دـش  تایلاع  تابتع  رفـس  نوذأم  نارهط و  زا  جراخ  یهاشداپ  نذا  هب  هَّللا  ءاهب  هکنآ  ات  داتفین  ضرعت  لایخ  هب  دومنن و  سرفت  جراـخ 
شیوخ رارسا  رما و  تقیقح  روهظ  هدعو  ریبعت و  نیح  دعب  هنـس  هب  باب  بتک  رد  هک  هن  تصـش و  هنـس  مرحم  هام  لاله  دیـسر و  دادغب  هب 

سان نایم  رد  همیظع  تماقتـسا  هب  هَّللا  ءاهب  تشگ  دوهـشم  جراخ  لخاد و  نایم  هتـسبرس  رـس  نیا  روکذم  رارق  زا  دیمد  ملاع  قفا  زا  هدومن 
یهاگ لوغشم و  فرح  یضعب  هب  رتست  تهج  هب  دادغب  یحاوضو  یحاون  رد  یهاگ  لیدبت  سابل  رد  ییحی  ازریم  دش و  مومع  ماهس  فده 
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ازریم یلعنیسح  یمومع  نالعا  اب  هک  هنردا ، عیاقو  رکذ  رد  سپس  و  « 1  ...« » دربیم رسب  بارعا   321 ص : نایئاهب ، سابل  هب  دادغب  سفن  رد 
دومنیم تاقالم  ناکرا  ناگرزب  الـضف و  املع و  اب  هَّللا  ءاهب  نوچ  و  : » دـسیونیم نینچ  يدـنفا  ساـبع  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  ردارب  ود  عازن 

دندیمرآ و تحار  دهم  رد  دنامن  یقاب  یتشخ  فوخ و  دش و  مهارف  شیاسآ  بابـسا  هصالخ  دومن  لصاح  یلیمور  رد  یترهـش  تیـصو و 
بابـسا تخیر و  یتفلا  شیزیمآ و  حرط  ییحی  ازریم  اب  عابتا  زا  یکی  یناهفـصا  یمان  دمحم  دیـس  هک  دندینارذگیم  یگدوسآ  هب  یتاقوا 
دنمجرا ناـشمان  دـنلب و  ناـهج  رد  هفیاـط  نیا  رکذ  هک  ماـیق  ییحی  ازریم  ياوغا  هب  دومن و  زاـغآ  هتفهن  زار  ینعی  تشگ  یتـفلک  عادـص و 

ات وش  جراخ  عاعـشلا  تحت  زا  يدرگ و  ناهج  عوبتم  ات  رذـگب  یعبات  زا  هن  ناـیم  رد  يرذـح  میب و  دـنامن و  یقاـب  يرطخ  فوخ و  هتـشگ 
لفطنیا وا  لاوحا  نونجمو  دـش  وا  لاوقانوتفم  یگبرجت  مک  بقاوـع و  رد  رکفت  لـمأت و  تلق  زا  زین  ییحی  ازریم  يوـش و  قاـفآ  روهـشم 

ص: نایئاهب ، تریصب  قیرط  رب  تلالد  دنتشون و  تحیـصن  هچنآ  هفیاط  نیا  ياسؤر  زا  یـضعب  يراب  .« » تشگ زیزع  يدث  نآ  دش و  عیـضر 
وت تسا  نونج  جیاتن  زا  هک  تسا  نونظ  هچ  نیا  رورـس  هدیمرآ و  تحار  رتسب  رد  يردارب و  شوغآ  هدرورپ  لاس  ياهلاس  هک  دندومن   322
وت هیام  هیاپ و  هاوخم  مومذم  ار  شیوخ  مومع  دزن  رد  وشم و  رورغم  تسا  هدش  عضو  یتحلـصم  هظحالم و  هب  رظن  هک  مسر  یب  مسا  نیا  هب 

دندرک تلالد  هچ  ره  تفای و  رتمک  ریثأت  دـندومن  رتشیب  تحیـصن  هچنآ  يراب  هظحالم  هظفاـحم و  هب  رظن  تومـس  ولع و  هملک و  هب  طونم 
رد لاح  تیهاـفر  دوبن و  جاـیتحا  هجو  چـیه  هب  هکنآ  دوجو  اـب  دـش  هتخورفا  عمط  صرح و  شتآ  دـعب  درمـش و  تعفنم  نیع  ار  تفلاـخم 

دندومن و تفطاع  تناعا و  ياعدتـسا  دنتفر و  هیارـس  هب  ییحی  ازریم  تاقلعتم  زا  یـضعب  دـنداتفا و  هیرهـش  شاعم و  رکف  رد  لامک  تیاهن 
ذخا تهج  هب  دـمحم  دیـس  سپ  .« » دومن روجهم  رود و  شیوخ  زا  ار  ود  ره  درک  هدـهاشم  نآ  زا  لاوحا  راوطا و  هنوـگنیا  هَّللا  ءاـهب  نوـچ 

زین لوبمالـسا  رد  هدوارم و  عطق  تلع  دش و  ربکا  نزح  ببـس  هرقف  نیا  روکذم  رارق  زا  زاب  يدکت  باب  دومن و  هجوت  لوبمالـسا  هب  هیرهش 
هک دندومن  هظحالم  یضعب  تسا  ییحی  ازریم  تسا  هدمآ  قارع  زا  هک  ریهـش  صخـش  نآ  هتفگ  هلمج  زا  دومن  هنارـسدوخ  تایاور  یـضعب 

دوخ امش  هک  دندرک  صیرحت  قیوشت و  دنتفگ و  نیرفآ  دندومن و  وا  تیوقت  رهاظ  هب  دانع  روهظ  هلیسو  تسا و  يداسف  بابسا  بوخ  نیا 
ناراب دعر  یب  ربا  درادن و  تیـص  جوم  یب  يایرد  ددرگ  راکـشآ  تکرب  ضیف و  ات  دینک  تکرح  لالقتـسا  هب  ملـسم  یلو  دیمظعا و  نکر 

هتفر هتفر  تشگ  راکفا  قیوشت  ببـس  هک  دـنار  نابز  رب  یتاهرت  دـش و  شیوخ  راتفر  راتفرگ  هراچیب  نآ  راتفگ  هنوگ  نیا  هب  يراب  .« » دراـبن
دنیوگ و نینچ  نایباب  هک  دندومن  غیلب  عینـشت  يانب  ءانثتـسا  نودب  رابرد  رد  هکلب  رانک  هشوگ و  رد  دـندومنیم  قیوشت  کیرحت و  هک  نانآ 

تاماهوا یـضعب  رگید  تشگ و  هبتـشم  روما  دـش و  ببـس  نتف  داسف و  هنوگ  نیا  نینچ  راتفگ  هک  تسا  نانچ  راتفر  دـننک و  تیاور  نانچ 
تکرح یلیم  ور  زا  ار  هَّللا  ءاهب  دراو و  رما  ًاتتغب  دمآ و  نایم  هب  تارـضح  یفن  تحلـصم  دـش و  نامگ  هیرورـض  تازاجلا  هک  تفای  روهظ 

یهللا و هرهظی  نم  نایعدـم  فالتخا  ياـههشیر  هب  مودءزجزا ، ( 228 - 223  ) تاحفـصعیدبنرق باتک : رد  يدنفایقوش ، - 2 « 1 .« » دنداد
رمتـسم سئاسد  تاکرحت و  قاقـش  قافن و  نیا  یلـصا  تلع   » 323 ص : نایئاهب ، دـنکیم : هراشا  نینچ  نایئاهب  ناگدـید  زا  ینتاـن  ناردارب 

دراو هنردا  لوبمالـسا و  هب  نیرجاهم  اب  كرابم  ياضر  فالخ  رب  هک  سانخ  ساوسو  سیلدترپ و  سیلبا  نیا  دوب . یناهفـصا  دـمحم  دـیس 
هرکذ لج  مدـق  لامج  هیلع  ار  تفلاخم  ياول  ات  دـش  ثبـشتم  راـهد ، رکم و  تیاـهن  هب  دومن و  ماـیق  يوق  عیمج  هب  ماـگنه  نیا  رد  دـیدرگ 

رد ای  هینامیلـس  زا  هَّللاءاهب  ترـضح  تدواعم  نیح  زا  ییحیازریم  .« » دـناسر لامک  دحرـس  هب  ار  تدـناعم  جاجل و  راک  دزارفارب و  مظعـالا 
یفخم راتـسا  فلخ  رد  ناج  میب  زا  دـشیم و  هدـنهانپ  هرـصبوهلح  دـننامهنومأم  هنکماهب  رطخ  ساسحاعقاوم  رد  ای  هدـیمخ و  لومخ  هیواز 

فوخ يردق  هب  دش و  لوغشم  یـشورف  شفکهب  يدادغبيدوهی  رفن  کی  ناونع  هب  درکرارف و  ریخا  رهـشهب  لیدبت  سابلاب  یتقو  تشگیم 
تـسا هدینـش  ار  شیادص  ای  هدید و  ار  يو  هک  دوش  یعدم  سک  ره  درک  مالعا  دوخ  عابتا  هب  هک  دومن  هطاحا  ار  شدوجو  ناکرا  بعر  و 

غاب رد  ار  دوخ  ًاودـب  تفای  عـالطا  لوبمالـسا  هب  كراـبم  لـکیه  لاقتناهبتبـسن  تلود  میمـصترب  نوچ  هیلاراـشم  درکدـهاوخریفکت ، اروا 
ددرگ يراوتم  يرگید  هطقن  ای  ناتـسودنه  ای  هشبح  هب  ناکما  تروص  رد  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  دومن و  ناهنپ  دادـغب  یلاوح  رد  ردـیوه 
راـثآ راـشتناهب  هـطخ  نآرد  تـمیزع و  ناریا  رطــش  هـب  دـندوب  هدوـمرف  رما  هـک  سدـقا  دوـجو  هدارا  يأر و  هـب  هجوـت  نودـب  دــعب  نـکیل 
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ات داتـسرف  هموکحلاراد  هب  تشاد  يو  هب  يروص  تهابـش  هک  ار  یماـن  مظاـک  دـمحم  یجاـح  دـیامن  ترداـبم  یلوا  هطقنترـضحكرابم 
تـشاذگیقاب اجنآ  رد  ار  هکرابم  راثآ  بتک و  تفگ و  كرت  ار  دادغب  سپـس  دیامن  ذخا  وا  يارب  یهاشنامرک  یلع  ازریم  مان  هب  ياهرکذت 

لوبمالـسا بناجهبهک  نیرجاهم  هلفاقهب  اجنآ  ردو  درک  تمیزع  نطوم  هب  رهاظ  هب  موسوم  یباب  برع  رفن  کـی  تیعمهب  لدـبم  ساـبل  اـبو 
رب دومن و  ساسحا  هَّللاءاهب  ترـضح  كرابم  لکیه  هرابرد  ار  باحـصا  هیبلق  تاـقلعت  نوچ  ییحی  ازریم  «. » دـش قحلم  دـندرکیم  تکرح 

دادغب رد  ار  شیوخ  راوگرزب  ردارب  تیفورعم  ترهـش و  دیدرگ و  فقاو  هیدـحا  رهظم  نآ  هب  تبـسن  لوح  نیفئاط  مارتحا  هجوت و  بتارم 
تماهش و دهاوش  درک و  هظحالم  نیعلا  يأر  هب  هنردا  روما  يایلوا  ناگرزب و  اب  سدقا  دوجو  نآ  ترشاعم  یط  لوبمالسا و  رفس  رد  دعبو 

باجح رتس و  یب  تفالخ  رقم  رد  هیلاع  تاماقم  هیمـسر و  رداصم  اـب  ناـشطباور  تانکـس و  رد  ار  كراـبم  دوجو  نآ  لالقتـسا  تقاـیل و 
ریغتم دوب  يراج  رمهنم و  رهطا  کلک  زا  یعیبر  راطما  نوچ  هک  تاـیآ  لوزن  زا  داـتفا و   324 ص : نایئاهب ، دیدش  دسح  رد  دومن  هدـهاشم 
ماقم زارحا  هب  ار  يو  هک  هَّللا  ءاهب  ترـضح  رما  لاجد  دـمحم  دیـس  تائاوغا  تاـنیقلت و  لاـبق  رد  هک  دوب  نیا  تفـشآرب  تخـس  دـیدرگ و 
نامه هب  دروخ  بیرف  ریوزت  سیلدـترپ و  ناطیـش  نآ  زا  دـیدرگ و  میلـست  دومنیم  صیرحت  قیوشت و  یباب  بزح  هقلطم  تدایق  تسایر و 
هچنآ هدومیپ  تلالـض  تلفغ و  هار  دیدرگ و  اوغا  نایب  رد  لاجد و  یـساقآ  ازریم  یجاح  تاسیبلت  تآاقلا و  لابق  رد  هاش  دمحم  هک  سایق 

ظعاوم و درکن و  انتعا  دـندومن  تلـالد  تریـصب  قیرط  رد  كولـس  تمکح و  تیاـعر  هب  ار  يو  دنتـشون و  تحیـصن  هفیاـط  نیا  ياـسؤر 
شیوخ تمرکم  لضف و  حانج  تزع و  بابق  لظ  رد  ار  يو  توابـص  مایا  زا  رتگرزب و  وا  زا  لاس  هدزیـس  هک  ار  یهبا  سدقا  لامج  محارم 

لکیه هک  تاـقوا  زا  اـسب  هچ  دومن . هدافتـسا  ءوس  مرک  رحب  نآ  تفوطع  ضاـمغا و  زا  تشاـگنا و  هدـیدان  دـندوب  هدومرف  تیبرت  ظـفح و 
ضاـمغا هدـید  هب  اروا  تلفغ  ءاـمع و  هک  تاـعفد  زا  رایـسب  هچ  دندیـشک و  وـفع  رتـس و  هدرپ  شاهناهیفـس  لاـمعا  تاـیانج و  رب  كراـبم 

تسایر بح  یهاوخ و  دوخ  دسح و  سح  هک  یلعا  یلع  دهع  ضقان  نآ  یلو  دندیدنسپن  قلخ  نیب  رد  ار  شلاعفنا  تلجخ و  دنتسیرگن و 
هن و روصتم  عادبا  ملاع  رد  نآ  لثم  هبش و  هک  دیدرگ  رهاظ  یئاضغب  لغ و  هب  تساخرب و  تفلاخم  هب  تشاذگیمن  مارآ  ار  وا  یبلطهاج  و 

ترشاعم رثا  رد  هک  ییحی  ازریم  .« » تشاذگن یقاب  ضامغا  رتس و  لاجم  دنامن و  یلاخ  یئابیکش  ربص و  ياج  رگید  لامعا  نیا  باکترا  اب 
هَّللا ءاهب  ترضح  تبیغ  مایا  رد  دوب  هدش  هابت  دساف و  ریوزت  تواقش و  ندعم  زآ و  تیانج و  رهظم  نآ  دمحم  دیـس  اب  رمتـسم  تبحاصم  و 

هب هلمج  زا  دومن  راد  هکل  ار  رما  خیرات  هک  دـیدرگ  بکترم  یلاعفا  لامعا و  هینامیلـس  زا  كرابم  دوجو  تدواعم  زا  سپ  یتح  دادـغب و  زا 
دیدرگ تیبوبر  تیهولا و  ماقم  یعدم  دومن و  دراو  ياهلوعجم  تاملک  نذا  نومضم  رد  دش و  لوغشم  هیهلا  تاملک  فیرحت  فیحـصت و 

دومن یفرعم  ترـضح  نآ  هفیلخ  یـصو و  ار  شدافحا  دالوا و  دوخ و  تخاس و  مضنم  دوخ  تارابع  اب  ار  یلعازعا  تعلط  هیلاع  تاـنایب  و 
ناـنآ هرمز  رد  دوخ  هک  ار  ناـیب  ياـیارم  عیمج  لـتق  مکح  دـیدرگ و  رهاـظ  يو  زا  لزلزت  ددرت و  راـثآ  هیدـحا  رهظم  نآ  تداهـش  زا  سپ 
نزخم  325 ص : نایئاهب ، نآ  لتق  هب  تشاد  ناید  بانج  ماـقم  هب  تبـسن  هک  یهاوخدـب  دـسح و  تلع  هب  دومن و  رداـص  دـشیم  بوسحم 

حبقا و دومن و  مادقا  یلوا  هطقن  ترـضح  مع  نبا  ربکا  یلع  ازریم  بانج  مد  مده  هب  كرابم  تبیغ  رد  درک و  مایق  نمحر  ترـضح  تناما 
رد فرصت  تسد  دیدرگ و  بکترم  یلعا  ترضح  تمـصع  هب  تبـسن  ناوا  نامه  رد  هک  دوب  یمیظع  تنایخ  تاکرح  نیا  عیمج  زا  لذرا 

هتـشاد روکذـم  شیوخ  خـیرات  رد  لیبن  هداد و  تداهـش  میلک  بانج  هک  يروطب  هرکنم  هعینـش  لاعفا  لاـمعا و  نیا  دوشگب  یناـمحر  مرح 
ردقم موتحم و  وا  تشونرـس  دش و  هتـشادرب  شلامعا  حیابق  زا  هدرپ  دیدرگ  مضنم  رـس  ضرا  رد  يو  يدـعب  تاکرح  تامادـقا و  اب  نوچ 
تسد زا  موهوم و  تسایر  تیبثت  لوعجم و  تفالخ  يایحا  يارب  ییحی  ازریم  هک  دوب  هتـشذگن  هنردا  هب  دورو  زا  شیب  یلاس  کی  دیدرگ .

.« دیامن مومسم  ار  ترضح  نآ  باحـصا  مدق و  لامجا  هب  ات  دینارورپب  یناطیـش  تالایخ  دوخ  هلیخم  رد  داتفا و  اپ  تسد و  هب  شیوخ  هتفر 
: دنکیم فیرعت  نینچ  دلیفنالب  يارب  ار  ازریم  یلعنیسح  يواعد  لئالد  لزا و  حبـص  تیاصو  هلئـسم  ازریم ، یلعنیـسح  رتخد  ایلع ، هقرو  - 3

هار زا  هاش  هب  دصق  ءوس  هیـضق  دعب  وا  دش ...  دراو  دادـغب  هب  عقوم ...  نامه  ینیدـلاءاهب  کچوک  ینتان  ردارب  لزا ) حبـص   ) ییحی ازریم  «و 
توخن رورغ و  زا  نوحـشم  دوب  یـصخش  هک  ییحی  ازریم  دوب ....  دهاوخ  يرتنما  لحم  دادغب  درکیم  رکف  اریز  دوب  هدرک  رارف  ناردنزام 
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هب ار  وا  باب  ترـضح  اریز  هدوب  وا  هب  قلعتم  نایباب  تسایر  هک  دـش  یعدـم  تشاد ...  هَّللا  ءاـهب  هب  تبـسن  هنایـشحو  دـیدش و  یتداـسح  و 
وا اریز  تشون  باـب  هب  يذـغاک  شناوج  ینتاـن  ردارب  ياـضاقت  هب  يرون  یلعنیـسح  ازریم  راـبکی  تسا ...  هدومن  بوصنم  دوـخ  ینیـشناج 

سپ نیا  زا  دناوخ و  تآرم  ار  وا  ناوج  نیا  هب  ًابطاخم  باوج  رد  باب  دسیونب ...  يزیچ  دوخ  تسناوتیمن  داوس و  یب  رایسب  دوب  یصخش 
هک یلاح  رد  دناوخیم  مان  نادب  ار  شیوخ  هتـسب و  دوخ  هب  دشابیم  وا  صاخ  یئاطعا  یبقل  هکنیا  ناونع  هب  ار  تآرم  بقل  نیا  لزا  حبص 

هتـشگ بطاخم  بقل  نیدـب  نایباب  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  هیـضق  لقادـح  دـشاب  هدوبن  نایئاهب  هیلک  يارب  یمومع  یناونع  ناونع  نیا  رگا 
زا اـت  دراد  ظوـفحم  هدرپ  سپ  رد  نیعم  تاـقیمات  ار  وا  اـت  دـیامن  حرط  هَّللا  ءاـهب  ظـفح  يارب  ياهشقن  هک  دیـشیدنا  نـینچ  باـب  دـندوب ... 

مادعا و رب  نانمـشد  ًاعطق  دشیم  رـشتنم  هَّللا  هرهظی  نم  تسوا  هکنیا  يادن  هنیمز ، ندش  هدامآ  زا  لبق  رگا  اریز  دنام  نوصم  هماع  یئاسانش 
دوخ تاجتـشون  هیلک  باب  و  دیدرگیم ...  ریخأت  هفقو و  راچد  شرارقتـسا  تهج  نیدب  مظعا  رما  دندیچیم و  هئطوت  هدربمان  ندرک  دوبان 
نامه رد  هراشا و  هَّللا  هرهظی  نم  ناونع  هب  ررکم  رد  ررکم  ار  یلعنیسح  ازریم  نآ  یط  هک  شحول  نیرخآ  مامضنا   326 ص : نایئاهب ، هب  ار 

زین ار  دوخ  صوـصخم  رهم  نادـملق و  نینچمه  و  ینیوزق ) میرکلادـبع  ازریم   ) دوـخ نیما  هب  « 1  » هدومن اـطعا  وا  هب  ار  هَّللا  ءاـهب  بقل  حول 
327 ص : نایئاهب ، ازریم  هب  شیوخ  تسدـب  ًاصخـش و  دـهد  خر  وا  يارب  ياهعقاو  هچناـنچ  ار  اـهنآ  اـت  دـهدیم  دوخ  صلخم  نمؤم  نیدـب 
رد هنردا  مایا  ات  سیفن  ءایشا  نیا  ماجنا و  ینیوزق  میرکلادبع  ازریم  طسوت  تناما  تقادص و  لامک  اب  تیرومأم  نیا  دهدب  يرون  یلعنیـسح 

دومن و تقفاوم  هَّللا  ءاهب  دنیبب و  ار  راثآ  نیا  ات  دوش  هداد  هزاجا  وا  هب  هک  درک  تساوخرد  لزا  حبص  عقوم  نیا  رد  دوب  یقاب  هَّللاءاهب  رایتخا 
دییأت و هلیـسو  نیدـب  نایباب  رب  ار  دوخ  تسایر  هیعاد  ات  تشادـهاگن  دوخ  دزن  ار  اهنآ  لزا  حبـص  دـندیدرگن  عوجرم  راثآ  نیا  رگید  نکل 

دیامن بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  راظنا  تساوخیم  قیرط  نیا  زا  لزا  حبـص  « .. 1 . » تسا هداد  ودب  ار  روکذم  راثآ  باب  هک  دـنک  دومناو  نانچ 
قیالان يروآ  هدـنخ  روطب  وا  سفن  هک  یماقم  نانچ  نآ  ینعی  دومنیم  ناـیباب  تساـیر  هیعاد  هب  راداو  ار  وا  هک  دوب  وا  یهاوخدوخ  اـهنت  .... 

زین همزال  تافص  ظاحل  زا  ًالوصا  هتـشادن و  یفاک  تایبرجت  هکنیا  ظاحل  زا  مه  هدوبن و  همزال  طیارـش  دجاو  ًاعبط  هکنیا  ظاحل  زا  مه  هدوب 
ًاتردـن یلک  روطب  ناـیباب  دوب  نوبج  فئاـخ و  يدرم  یلمهم  یتسـس و  ترثـک  رب  هوـالع  دادعتـسا و  یب  شوـه و  یب  فیعـض و  یـصخش 

یب یـسب  ار  شیاـعدا  رورغم و  لـهاج و  یناوج  ار  وا  یقیقح   328 ص : نایئاهب ، نینمؤم  دنتـشادیم و  زاربا  لزا  حبـص  ياـعدا  هب  یهجوت 
ناونع هب  ار  وا  ناتـسود  هک  درک  یعـس  دش  دادغب  دراو  لزا  حبـص  یتقو  دـندوب  هَّللا  ءاهب  تمظع  هجوتم  اهنت  هدومن و  یقلت  لمهم  ینعم و 

ءاهب  ) كرابم لامج  هک  دوب  یعدم  وا  دندیدنخیم  وا  زیمآرورغ  تالایخ  هب  هدومنن و  ودـب  یهجوت  كدـنا  نانآ  یلو  دنـسانشب  دوخربهر 
رد يدنرز ، لیبن  - 4 « 1 .« » دیوگ كرت  ار  دادغب  يدنچ  تفرگ  میمـصت  مردپ  هرخالاب  دنـسانشب  ار  وا  ماقم  هک  دنتـسه  عنام  ار  مدرم  هَّللا )

ءاهب ترضح  دورب  نارهط  زا  تساوخیم  حایس  هک  یتقو  : » دنکیم فیصوت  نینچ  ار  لزا  حبص  ینیـشناج  هلئـسم  یلا 523  تاحفص 442 
هدرک رما  ار  ییحی  ازریم  باب  ترضح  طخ  هب  ياهقرو  يدنچ  زا  سپ  دنداد  حایس  هب  دندومرف و  موقرم  ياهلـسارم  ییحی  ازریم  مسا  هب  هَّللا 

نیا اهدعب  نایب  نیـضرغم  دریگ  رارق  راوگرزب  نآ  تیبرت  میلعت و  هیاس  رد  دـیآرد و  هَّللا  ءاهب  ترـضح  تنایـصو  ظفح  لظ  رد  هک  دـندوب 
هکنآ اب  دنداد  رارق  ییحی  ازریم  هب  تبـسن  دوخ  زیمآهغلابم  يواعد  شیوخ و  ياهراتفگ  قدص  لیلد  ار  نآ  دـنداد و  رییغت  ار  كرابم  حول 
لهچ « » 2  ....« » تشادـن دوجو  دـندوب  لئاق  شعابتا  ییحی و  ازریم  هک  یموهوم  ماقم  هب  مه  ياهراشا  نیرتکچوک  كراـبم  ناـیب  لـصا  رد 

ار همه  دندومرف و  يروآ  عمج  ار  دوخ  تاجتـشون  حاولا و  عیمج  باب  ترـضح  دنوش  دراو  قیرهچ  هب  روبزم  نیرومأم  هکنآ  زا  شیپ  زور 
هب ياهمان  همیمـض  هب  دـنداد و  یح  فرح  « 3  » رقابالم هب  دـنداهن و  هبعج  رد  ار  دوخ  ياـهرهم  قیقع و  ياـهرتشگنا  نادـملق و  همیمـض  هب 

يرادهاگن تسرد  ار  تناما  نیا  دندومرف  دندرپس و  رقاب  الم  هب  دـندوب  هتـشاذگ  همان  رد  مه  ار  هبعج  دـیلک  هک  بتاک  دـمحا  ازریم  ناونع 
ازریم دیاشگب  ار  هبعج  نیا  تایوتحم  زا  یسک  دیابن  دمحا  ازریم  زا  ریغ  دنتسه  یسیفن  سدقم و  ءایـشا  ماهداد  رارق  هبعج  نیا  رد  هچنآ  نک 
لمأت زا  میدرک .! ترایز  ار  همه  دوب  هبعج   329 ص : نایئاهب ، نایم  رد  هک  یئایـشا  درک  زاب  ار  هبعج  میظع  تساوخرد  بسح  رب  مه  دمحا 

اهنآ اب  ناگدنهوژپ  تسیابیم ، ترورض  هب  هک  هچنآ  یلو  دومن . جارختـسا  طابنتـسا و  ار  يدایز  جیاتن  ناوتیم  روکذم ، لاوقا  رد  تقد  و 
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یلع هب  لزا  حبص  یلاسرا  ياههمان  هیّلک  - 1 مینکیم : هراشا  لامجا  هب  اًلیذ و  دـنهد ، رارق  هجوت  دروم  هتـشذگ  لوصف  ثحابم  اب  هطبار  رد 
ازریم - 3 تسا ! هدوب  یلعج  غورد و  لزا  حبص  ینیشناج  رب  ینبم  يزاریش  دمحم  یلع  يایاصو  هیلک  - 2 تسا ! هدوب  یلعج  يزاریش  دمحم 
دمحم یلع  گرم  زا  شیپ  لاــس  لوط 18  رد  ناـیباب  همه  ور  نیا  زا  هتـسنادیم و  دوـخ  میعز  هعدـخ  گـنرین و  هب  ار  لزا  حبـص  نیـسح ،
یضعب ضارتعا  یهللا ، هرهظی  نم  راهظا  زا  سپ  ازریم  یلعنیسح  هچنانچ  دندوب . هدروخ  بیرف  ناشئامعز  طسوت  هلئـسم و  زا  لفاغ  يزاریش 

لاس تسیب  بیرق  هک  امـش  زا  تسا  بیجع  یلیخ  یلیخ  تسا : هتـشاگن  نینچ  تیاـصو  صن  صقن  عیادـخ و  فشک  هب  تبـسن  ار  هیباـب  زا 
هچ نارگید  هب  هدـش و  دودرم  لاـح  دـندومن  رارقا  مدوخ  دزن  رد  ناهفـصا  رد  معلطم  دوـخ  هک  دـیدیتسرپ  یئادـخ  هب  ار  ییحی  ازریم  تسا 
رب لزا  حبص  - 4 دـنیامنیم !»...  لطاب  دـعب  دـننادیم و  قح  ار  یکی  دنبـسچیم و  یکی  هب  زور  ره  اـهینالف  دـنیوگیم  هک  میوگ  یباوج 

دوسح و داوس ، یب  هناوید ، ثیبخ ، نامیا  یب  يدرم  هلاس  مایا 20  رد  دوخ  تارهاظت  يزاریش و  دمحم  یلع  ياهفیصوت  لیلجت و  فالخ 
اههتـشون و نیا  همه  دـش . اـهعازن  دـجوم  شاردارب  دوخ و  ناـیم  تساـیر  بح  رطاـخ  هب  بلط و  هاـج  هاوـخدوخ ، هدروـخ ، بیرف  دـساف ،
ات تسا . نایئاهب  دیاقع  يرورض  کفنیال و  ءزج  عقاو  رد  تسا و  هتفرگ  همشچرس  شراثآ  زا  ًامیقتسم  ازریم  یلعنیسح  زا  مهلم  تاحیرـصت 

رمالا نا  : » هدومرف هک  هتشون  هکنیا  و  تسادخ : نمشد  لزا  حبص  : » هک تسا  هدرک  حیرصت  ًامزج  عیدب  باتک : رد  ازریم  یلعنیسح  هک  اجنآ 
ءایـشالا لک  تکب  دق  ۀملکلا  هذه  تبتک  يذلا  نیح  هَّللاوف  یـصن  یلا  جاتحیال  ۀجح و  هسفنب  هروهظ  نال  ییحی )  ) دـیحولا مسا  یلا  یهتنی 

هب ددرگیم  رب  نم  ماقم  تسا : هتفگ  باب  هک : وت  نخـس  خـساپ  اما  و  هتمظع .» هَّللا و  نأش  ترقتحا  هَّللا  ءادـعا  نم  وّدـع  تابثال  کـنال  .... 
جایتحا هدوب و  تجح  ناهرب و  دوخ  يدوخ  هب  وا  روهظ  هک  ( 28 ییحی - هملک  اب  ددع  رد  تسا   330 ص : نایئاهب ، قباطم  هک   ) دیحو مسا 

رطاـخ هب  وت  اریز  دـندرک  تادوجوم  همه  نخـس  نیا  تباـتک  ماـگنه  هک  ادـخ  هب  مسق  هک : تسا  نیا  تسین . نم  ندرک  صن  حیرـصت و  هب 
ثیبخ و يدرم  لزا  حبص  - 5 « 1 . » يدومن نیهوت  ریقحت و  ءاهب )  ) راگدورپ تمظع  ماقم  هب  ادـخ ، نانمـشد  زا  ینمـشد  ماقم  ندرک  تابثا 

مدرب يوتف  ییحی  ازریم  تدشرم  باتک  نآ  رد  هک  ناوخب  ار  ظقیتسم  باتک  تسا : هتشون  عیدب  باتک  رد  ازریم  یلعنیسح  هچنانچ  كرشم :
هب ار  عیمج  کلذ  عم  هداد  سوفن  لک  لتق  رب  يوتف  هددـعتم  نکاما  رد  صوصخم  نآ  رد  هک  شرگید  باتک  هداد و  هسدـقم  سوفن  عیمج 

-6 « 2 . » تسا دوجوم  وا  دوخ  طـخ  هب  لاـح  هتـشاد و  ضورعم  ياهضیرع  یهبا  ترـضح  هب  كرـشم  ثیبـخ  نآ  دوخ  هدومن و  عجار  قح 
یهاو ساسا و  یب  خـیبزا  هک  دـناهدروخ  ار  يدـیاقع  بیرف  یتسردان  هب  قحان و  هب  ناشیامعز  گنرین  رثا  رد  هک  تسا  لاـس  تسیب  ناـیباب 

هک امـش  زا  تسا  بجع  یلیخ  یلیخ  : » دـسیونیم نایئاهب  زا  یکی  هب  باطخ  یلزا ، درف  کـی  لوق  زا  ازریم  یلعنیـسح  هچناـنچ  تسا . هدوب 
هدش و دودرم  لاح  دیدومن  رارقا  مدوخ  دزن  رد  ناهفـصا  رد  معلطم  دوخ  هک  دیدیتسرپ  یئادـخ  هب  ار  ییحی  ازریم  تسا  لاس  تسیب  بیرق 
زا نیا  دـنیامنیم  لطاب  دـعب  دـننادیم و  قح  ار  یکی  دنبـسچیم و  یکی  هب  زور  ره  اـهینالف  دـنیوگیم  هک  میوگ  یباوج  هچ  نارگید  هب 

ادخ و دوب و  قح  لوا  لیلد  هچ  هب  تسا  یسوهلاوب  اهنیا  نید  تسا  ضقانت  نیا  دوشیمن و  لطاب  قح  هکنآ  تهج  هب  تسا  اهنآ  زیمت  مدع 
هک تسا  دراو  امـش  هب  ثحب  نیا  ًالوا  : » دـیوگیم يرگید  نابز  زا  ءاهب  بانج  ضارتعا  نیا  خـساپ  رد  و  رفاـک ». دـبع  تسا و  لـطاب  لاـح 
رد هچ  میرقم  میاهتـشاد و  صولخ  وا  هب  دابع  نیا  هکنیا  ًایناث  هدـماین و  عادـبا  رد  سوفن  نآ  زا  ثبخا  هک  دـیتسناد  اوشیپ  ار  یـسوفن  اـهلاس 
انل هَّللا  فشک  نا  یلا  تسا . موهوم  سفن  فاصوا  نآ  عجرم  هک  میدومنیم  نامگ  همه  دشیم و  هدـهاشم  فاصوا  یـضعب  یهبا  تاملک 
حبص نایئاهب ، هاگرظن  زا  - 7 « 1 . » مهولا منص  انرسک   331 ص : نایئاهب ، اذـل  نوعرفلا و  دورمنلا و ال  هلعف  الام  هلاعفا  نم  انقلطا  فشکام و 

رقبلا و نودبعت  کلذ  نم  مظعا  رهق  ّياو  : » دسیونیم ازریم  یلعنیـسح  هچنانچ  تسا : هلاسوگ  شدـنزرف  واگ و  کی  باب  نیـشناج  و  لزا ،
مادک خلا  رخآ »...  الجع  لجعلا  اذه  لسن  نم  مث  نیدباعلا  نم  ننوکتو  هودبعتل  الجع  هبلـص  نم  مکل  جرخی  نأب  هَّللا  نوعدت  مث  نوفرعتال 

هک دیئامنیم  تلئـسم  ادـخ  زا  سپـس  و  ییحی ) ازریم   ) دیـسانشیمن ارنآ  هک  يواگ  زا  امـش  ندرک  تدابع  زا  دـشاب  رتالاب  هک  تسا  يرهق 
باقلا اب  ار  لزا  حبص  ناس  نیمه  هب  و  « 2 . » دیئامن شتسرپ  شاهلاسوگ  زا  واگ  نآ  نتشذگ  زا  سپ  هک  دروآ  نوریب  نآ  بلـص  زا  هلاسوگ 
رتالاب نیا  زا  ار  ياپ  شفالخا  ازریم و  یلعنیـسح  هک  اجنآ  ات  هاد و  رارق  باطخ  دروم  کـسوس و ...  سگم ، راـم ، رن ، واـگ  هلاـسوگ ، رخ ،

زا 288نایئاهب هحفص 129 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یلعنیسح ینامسآ  هدئام  و  « 5  » تارادتقا و  « 4  » عیدـب باتک : رد  و  « 3 . » دنتشاد مالعا  ار  لزا  حبـص  یگداز  مارح  مامت  تحارـص  اب  هداهن 
فقو ار  وا  تسا  هدش  ریس  وا  هکنآ  زا  سپ  هدرک و  زواجت  فنع  هب  بابدیس  مود  رسمه  هب  دادغب  رد  لزا  حبـص  هک  تخاس  راکـشآ  ازریم 

رد فرصت  برـش و  لکا و  هب  تسا  مّلـسم  : » لزا حبـص  هک  تشون  اراکـشآ  ازریم  یلعنیـسح  هک  اجنآ  ات  « 6 . » تسا هدومن  شنادـیرم  ماع 
 ...«. بکترم « 7  » شرکذ زا  مشکیم  تلاجخ  هَّللاو  هک  یلامعا  هدوب و  لوغـشم  مدرم ) نانز   ) سان ءاسن  و  نارتخد ) تراـکب  عمج   ) راـکبا

هب تسد  تسا ، ساسا  یب  خـیب  زا  ازریم  یلعنیـسح  ياعدا  هکنیا  و  یتاحیرـصت ، نینچ  دـمآ  یپ  زا  نایلزا  لباقم  رد   332 ص : نایئاهب ، « 8»
، نایئاهب هب  « 1 . » تسا هدش  هتشاگن  يددعتم  تالاسر  رد  لزا  حبص  زا  عافد  رد  نایلزا  قطنم  دنتـشادرب ! يدایز  رارـسا  زا  هدرپ  دندرب و  ملق 
هب رگید  هیضق  : » تسا هدوب  وا  هجوت  دروم  لزا  حبـص  رـس و  کبـس  یلعنیـسح  ازریم  نز  - 1 دناسریم : ناگدنهوژپ  راضحتـسا   333 ص :
هک اریز  درادن  یتوافت  نم  يارب  الاو  دنوش  رادیب  ناگدیباوخ  رادربخ و  ناربخ  یب  هراچیب  هک  مسیونیم  نالفاغ  هیبنت  ضحم  دیسر  مرطاخ 

ار فاصنا  درک و  دیابن  نامتک  قح  زا  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يزیچ  تسا  يواسم  نم  هب  ود  ره  تبسن  بسن و  دناهحود و  کی  زا  ود  ره 
رد هک  يروش  شتآ  نآ  اب  تشدب  رفس  زا  تعجارم  زا  سپ  تسا : نیا  هیضق  نآ  موشن و  هدنمرش  بوجحم و  هَّللادنع  ات  داد  دیابن  تسد  زا 

تیاهن اب  هتـساخرب  ياج  زا  مدوب  ناوج  مه  نم  دـندرک  توعد  راهن  هب  هناـخ  نیمه  رد  ار  هرمث  ترـضح  ناـشیا  باـنج  يزور  دوب  اـهرس 
تهاج و لامک و  هک  ناشیا  لایع  دندیـسر  ناـشیا  اـنثا  نیا  رد  دـنروایب  فیرـشت  هک  میدوب  رظتنم  مدـید  حیحـص  یکرادـت  يرازگتمدـخ 
اب هدیشوپ  رخاف  ياهسابل  دنتـسارآ و  يدوخ  هدروآ  رد  نیتسآ  زا  تسد  ود  ره  میکح  موحرم  مرگید  ردارب  لایع  اب  دنتـشاد  رظنم  تحابص 
ود ره  هک  هدش  هچ  دـندومرف : هدرک  هدـهاشم  تلاح  نآ  اب  ار  ودـنآ  هدـمآ و  ناشیا  بانج  هک  دـندوب  ترـضح  دورو  رظتنم  تکازن  لامک 
ام رب  رگید  دنیامن  لیم  اهامـش  زا  کی  ره  هب  دنروایب  فیرـشت  ترـضح  رگا  دـینادیمن  رگم  دـیاهدرک ؟ یگطاّشم  هداد و  شیارآ  ار  دوخ 

هتـساخرب و ًاروف  تارـضح  دیهدب ، رییغت  ار  دوخ  ياهعضو  اهسابل و  اهامـش  دـناهدرواین  فیرـشتات  دـیوشیم ؟ مارح   334 ص : ناـیئاهب ،
اقآ هدلاو  هک  ینامز  نیا  زا  بجعا  هیضق  : » تسا هدرک  شکـشیپ  لزا  حبـص  يارب  ار  دوخ  رتخد  یلعنیـسح  ازریم  - 2 دنداد . رییغت  ار  عضو 

مشچ رون  نآ  راوگرزب  با  ینعی  ناشیا  بانج  يزور  هک  درک  تیاکح  دوب  هدمآ  هطقن  ترـضح  تاجتـشون  ندرب  يارب  یلع  دمحم  ازریم 
نابز زا  هرمث و  ترضح  تمدخ  ربب  دندومرف : مداد  شیارآ  مدیناشوپ و  رخاف  سابل  ار  مشچ  رون  نآ  هریشمه  مناخ  ناطلـس  هک  دندرک  رما 

نآ يراکتمدـخ  يارب  نوـنکا  ماهدرک  تیبرت  شیوـخ  تسد  هب  ماهدرورپ و  دوـخ  نماد  رد  اـهلاس  تسا  يزینک  نـیا  هـک  نـک  ضرع  نـم 
مدرب ترضح  تمدخ  هتشادرب  ار  وا  مهنم  دیئامرف : لوبق  يزینک  هب  ار  وا  هتشاذگ و  نم  ناج  رب  یتنم  هک  مراد  اعدتسا  ماهداتـسرف  ترـضح 
مدوب رومأم  هچنآ  هب  مدرک  ضرع  نم  دـندومرف  ام  بناج  هب  یهاگن  دـندروآرب و  رـس  يدـنچ  زا  سپ  دـندوب  نتـشون  هب  لوغـشم  ناـشیا  و 
نینچ نونک  یلإ  هک  اریز  دـینادرگرب  ار  وا  هتبلا  درادـن و  یتوافت  چـیه  نم  لافطا  اب  تسا  نم  دـنزرف  مناخ  ناطلـس  هک  دـندومرف  باوجرد 
نابز زا  دیورب و  زاب  دندومرف : ثکم  يردق  زا  دعب  مدیناسر  ناشیا  هب  ار  ترـضح  تاشیامرف  نم  میدرک  تعجارم  ام  هدشن  يراج  یمکح 

ترـضح تمدخ  زاب  دیراذگن  نم  هنیـس  رب  در  تسد  مراد  اعدتـسا  مداتـسرف  دمحا  ازریم  اقآ  ياقآ  يزینک  يارب  ار  وا  هک  دینک  ضرع  نم 
یـضار ادخ  دنتـسه  نم  دنزرف  ود  ره  دنناسکی  نم  شیپ  رد  دـمحا  ازریم  وا و  هک  دـندومرف  مدـیناسر  ضرع  هب  ار  ناشیا  راتفگ  مدیـسر و 
توکـس هدومرفن  يزیچ  مدیناسر  ار  ترـضح  تاشیامرف  مدرک  تعجارم  زاب  دـیئامن  رارـصا  هغلابم و  ردـقنیا  باب  نیا  رد  امـش  هک  تسین 

یسک نآ  هب  میامنیم  لاؤس  فاصنا  يور  زا  تریصب  شوهاب و  نامدرم  میقتسم و  لقع  ناگدنراد  میلس و  قوذ  نابحاص  زا  لاح  دندرک :
تماعز هب  یبایتسد  يارب  یلعنیسح ، ازریم  - 3 دیمهفیم »؟ هچ  دش  رکذ  نونک  یلا  هک  یئایاضق  نیا  زا  هدیناشوپ  دوجو  تعلخ  ار  امـش  هک 
هلمجلاب : » دـیزرو تردابم  تماعز ، نایعدـم  رگید  راتـشک  اهشکوقاچ و  شاـبوا و  يروآ  عمج  يزاریـش و  دـمحم  یلع  راـکنا  هب  ناـیباب 

دوب ناشرطاخ  نونکم  هک  یبلاطم  نآ  زاب  دـندش  لقتـسم  رقتـسم و  تسایر  دنـسم  رب  دـندمآ و  ناـشنیتسخن  راـک  رـس  رب  ناـشیا  هک  نیمه 
مهارف هب  تسا  لوکوم  دندید  مهم  رما  نآ  عوقو  دریذپ . ماجنا  ریبدـت  رورم و   335 ص : نایئاهب ، هب  دریگ  تروص  دنتساوخ  كدنا  كدنا 
هکنیا لوا  تامدقم  نآ  يارجا  اما  و  .« » دش دنهاوخن  لیان  دوخ  مارم  دوصقم و  هب  ددنبن  تروص  تامدقم  نآ  ات  تامدـقم  یـضعب  ندروآ 
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بلج و دوخ  يوس  هب  دـیعو  هب  ار  یخرب  هدـعو و  هب  ار  یـضعب  ندومن  یناد  یلاع و  بولق  بلج  ندرک و  لیاسر  لاسرا  تایالو  عیمج  هب 
بانج نوچ  دـندوب  هقبط  لوا  هک  نیّینایب  زا  یـضعب  ًاثلاث  « » نتـسب ترـضح  يور  رب  باحـصا  بابحا و  هدوارم  باب  یناـث  . » ندومن بذـج 

یلعبجر و الم  دنوخآ  یـشاک و  رفعج  دمحم  الم  یئالبرک و  میکح  یئابطابط  داوج  دیـس  یجاح  بانج  یناهفـصا و  دمحم  دیـس  یجاح 
فحت ایادـه و  ندومن و  بولق  بلج  دوب  بابذلاریفـص  بابلاریرـصک و  ناشـشوگ  رد  اـهاعدا  نیا  هک  کـلذ  لاـثما  یمق و  یـشاب  یلوتم 

الم بانج  تاقوا  نامه  هکنانچ  دندومن ؛ دوخ  هیونم  دصاقم  زا  هراشا  همزمز و  هراعتسا  هیانک و  روطب  مه  ًانمض  نداتـسرف و  ناشیا  تمدخ 
یضعب امش  تارابع  قوس  زا  میامنیم و  اهاعدا  یضعب  هحیار  مامشتسا  بانج  نآ  زا  نم  هک  دنتشون  ناشیا  هب  یحرش  یشاک  رفعج  دمحم 

هچ مدرم  هب  میامن و  لمح  هچ  هب  منادیمن  مونـشیم  تاملک  یـضعب  بانج  نآ  باحـصا  یـضعب  ناـبز  زا  تسا  لهـس  ممهفیم  تـالایخ 
فارطا رد  هتـشاگن و  طوبـضم  یحرط  طوسبم و  یحرـش  دـشاب  مشچ  رون  نآ  طخ  ایوگ  يرگید  طخ  هب  باوج  رد  ناشیا  میوگب . باوج 
دنامیم ریحتم  تام و  دناوخب  لقاع  صخش  رگا  هک  هتشون  یتارابع  رافغتسا  راکنا و  رب  ینبم  اًلصفم  ًاحورـشم و  ناشدوخ  طخ  هب  حول  نآ 
ینیوزق يداه  دمحم  ازریم  اقآ  باوج  نینچمه  و  دوشیم . تاماقم  تانوؤش و  مسق  نآ  یعدم  هنوگچ  تارابع  هنوگنیا  بتاک  لئاق و  هک 

عمج ًاعبار  تسا » راگدـیرفآ  ترـضح  هاگرد  دودرم  داقتعا  نیا  هب  تارابع  هنوگنیا  لئاق  هکنیا  رب  رارـصا  راکنا و  رب  لمتـشم  نآ  مامت  هک 
هدشن و لخاد  یبهذم  چـیه  هب  نامز  چـیه  رد  هک  ار  ناماس  نآ  ياههتخیرگ  هتـسج  ناریا و  تایالو  ياهشابوا  شالق و  زا  یعمج  يروآ 

ندرک ینیـسح  ياعدا  نآ  اب  هتفاتـشن  یلغـش  هب  ندرب  مدرم  لام  زا  ریغ  هب  هتفاین و  يراک  یـشک  مدآ  زج  هدرواـین  ناـمیا  يربمغیپ  چـیه  هب 
زج هک  يرس  ره  زا  دندرک  عطق  دمآرب  یسفن  ناشیا  رطاخ  ياضر  زا  ریغ  هک  یسفن  ره  زا  دندومن  عمج  دوخ  رود  هب  ار  رادرکرمـش  رارـشا 
ره رد  دـندیرب و  دـمآ  نوریب  یفرح  ناشیا  هب  عوضخ  زا  ریغ  هک  یقلح  ره   336 ص : نایئاهب ، زا  دندیبوک و  دمآرب  یئادـص  ناشیا  يالوت 
مزع هب  راوخنوخ  نادالج  نآ  فوخ  زا  دـش  روکذـم  ناشیماسا  هک  لوا  هقبط  باحـصا  دنتفاکـش  دوب  ناـشیا  تبحم  ياوس  وا  رد  هک  یلد 
ازریم یجاح  دـندیرب و  رـس  ار  یناهفـصا  لیعمـسا  دیـس  دـندومن  تمیزه  رگید  فارطا  هب  یخرب  البرک و  بناج  هب  هفیرـش  باتعا  ترایز 
اـضر ازریم  دنتخاس  ار  شراکودشیپ  هب  ار  دمحا  دیـس  دنتخادنا . هلجد  رد  هتـشک  ار  یـشاک  مساقلاوبا  اقآ  دندیرد  مکـش  ار  یـشاک  دمحا 

نیا زا  ریغ  دندنار و  شمدع  هار  هاش  هب  هدیرد  ار  شیولهپ  ار  یلع  ازریم  دندنکارپ و  گنس  هب  ار  شرس  زغم  ار  دمحم  دیس  یجاح  يولاخ 
همق رجنخ و  اب  جارح  رازاب  نایم  رد  نشور  زور  ار  یضعب  دنتخادنا و  هلجد  هب  ار  اهنآ  داسجا  هتشک  رات  بش  رد  ار  رگید  یعمج  صاخـشا 

تشز و لاعفا  نیا  هطـساو  هب  دیدرگ  دامتعا  خسان  داقتعا و  خساف  تاکرح  نیا  ار  نیدقتعم  نینمؤم و  زا  یـضعب  هکنانچ  دـندرک  هراپ  هراپ 
نیـسح رهظم  یلعنیـسح  رگا  دـندیدنخیم : دـندناوخیم و  لفاحم  رد  هدومن  داشنا  ار  تیب  نیا  هدرک و  لودـع  نایب  نید  زا  اهيراکفالخ 

ازریم - 4 ملاظ ». هن  تسا  هدوب  مولظم  نیـسح  میدوب  هدینـش  هچ  ره  اـم  هک  دـنتفگیم  دـیزی و  كاـپ  ناور  رب  قح  تمحر  رازه  تسا  یلع 
اب ات  درک ، رداص  ار  يزاریـش  دـمحم  یلع  راثآ  هیلک  يروآ  عمج  روتـسد  لزا ، حبـص  ماـن  هب  ناـیباب ، تماـعز  هب  یباـیتسد  يارب  یلعنیـسح 

ماجنا هب  تامدقم و  نیا  مامت  ممتم  لمکم و  : » دزاس وحم  ار  لزا  حبص  تیاصو  كرادم  و  دنک ، زاغآ  ار  یـسیون  هیآ  اهنآ  وحم  هعلاطم و 
رب رارقا  دوخ و  عوضخ  تیدوبع و  راهظا  رب  لـیلد  هچنآ  ار  شدوخ  تاجتـشون  تاـعیقوت و  بلغا  ندرک  عمج  تـالایخ  نآ  همه  هدـنناسر 
هک هدومن  رداص  ترـضح  فرط  زا  تایالو  عیمج  هب  حاولا  دوب  سکره  شیپ  رد  تیالو و  ره  رد  دوب  هرمث  ترـضح  تیاـصو  تیتآرم و 

یتاجتشون هلمج  زا  دندرب  دنداتسرف و  دنتشاد  نامگ  هک  یئاج  ره  رد  دناهتـساوخ  ار  هطقن  ترـضح  تاعیقوت  طوطخ  عیمج  لزا  ترـضح 
تاجتـشون مامت  روکات و  هب  دورب  دنداتـسرف  نارهط  هب  يراکتمدخ  شدوخ و  اب  ار  یلع  دمحم  ازریم  اقآ  بانج  هدـلاو  هدوب  تیالو  رد  هک 

، نایئاهب تاجتـشون  نآ  یقبام  دندروآ  هروجهم  دزن  هدرک  لمح  هنایفخم  فوخ  لامک  اب  ار  تاجتـشون  نآ  زا  هچقب  کی  دیامن و  لمح  ار 
بلطم و نیا  رس  دندرب  ناشیا  تمدخ  هتشادرب و  تارـضح  هدروآ  نارهط  هب  هدرک  لمح  دوخ  ار  ًامامت  دوب  نادخی  ود  ردقب  هک   337 ص :
هچ يارب  دننادیم  هتبلا  داّقو  تناطفاب  سوفن  داقن و  تواکذ  اب  نامدرم  نکیل  دـننادیمن  دنتـسنادن و  ًابلاغ  ار  هکرابم  تاعیقوت  يروآ  عمج 
رد هک  دوش  لصاح  شیارب  هکلم  ات  هکرابم  تایآ  نآ  هب  تسرامم  تموادم و  ًالوا  .« » تسا هتـشاد  هدـیاف  هچ  ناشیا  لایخ  ماجنا  رد  هدوب و 
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روهظ ترـضح  نآ  زا  هک  ترطف  ناسل  هب  تایآ  تاجانم و  بطخ و  ًایناث  «. » دیـسیونب دـیوگب و  يزیچ  دـناوتب  کبـس  نامه  هب  اـعدا  تقو 
هداد قرف  میقـس  زا  حیحـص  لـطاب و  زا  قح  دـنارذگ  تاـملک  نآ  لـباقم  رد  ار  ناـشیا  تاـملک  یتـقو  رگا  هک  دـشابن  قـلخ  دزن  رد  هدرک 
نیا ناشیا  دوصقم  مها  متا و  ًاعبار  .« » دیامن هولج  راصبالاولوا  راظنا  رد  ناشیا  طخ  هک  ددرگ  دوقفم  هرملاب  عیدـب  طخ  نآ  ًاثلاث  .« » دوشیم
هدش لزان  ترضح  نآ  قح  رد  هک  یـصوصن  تسا و  هرمث  ترـضح  تیالو  تیاصو و  رب  صوصخم  هک  یماکحا  تایآ و  تاعیقوت و  دوب 

انا ینا  ياعدا  ندونـش  زا  سپ  اههراچیب  هک  دشابن  نایب  لها  تسد  رد  ماکحا  تاجتـشون و  لیبق  نیا  زا  دوش و  عفترم  قلخ  نایم  زا  یلک  هب 
میقتسم و لقع  میلـس و  ترطف  هکنآ  زا  لفاغ  دنـشاب . ناشیا  قیدصت  لوبق و  زا  جالعال  نالذخ  لهج و  يداو  رد  نادرگرـس  ناریح و  هَّللا 

دنچ نیا  هتخاس و  ياهدیـصق  ناشیا  ياعدا  زا  دـعب  بابحا  زا  یکی  هکنانچ  دـنادیم  ار  رادـغا  راکفا و  دـئاکم و  ریبدـت و  نیا  صلاخ  تین 
نایدابآ هم  لوق  قرف  مهدن  مساپسان  قح  تمعن  ناطیش  هحیصز  سدقلا  حور  هحفن  مسانشن  مسانـشان  قح  تعلط  تسا .» جرد  نآ  رد  تیب 

عیدب تایآ  تاعیقوت و  تاجتشون و  هک  نیا  زا  سپ  هلمجلاب   » نارین هرفحز  همعطا  رپ  هرفس  دناوتن  نوچ  زیمت  هنسرگ  صخـش  ناقرف  هروسز 
قـشم هعیدـب و  تایآ  نآ  هعلاطم  لوغـشم  اهتدـم  دـندش  لـیان  دوخ  هیفخ  مارم  هب  هدروآ و  عمج  دوب  هک  ياهطقن  ره  رد  ار  هطقن  ترـضح 
زارمه زاـبنا و  مه  اـب  هک  دوخ  نویراوح   338 ص : نایئاهب ، هب  ًارـس  رگم  دـندومنن  زاغآ  تفلاخم  زاس  ًانلع  زاب  یلو  دـندوب  یـسیون  تاـیآ 

ترـضح روضح  رد  تقوچیه  هتفاین  سولج  نذا  دنتـشادیم  روظنم  ار  بدا  لامک  هرمث  ترـضح  تمدـخ  رد  رهاظ  بسح  رب  یلو  دـندوب 
دننک دمحا  بل  ار  ملیـسموب  دننک  دک  يارب  زا  نیمـشپ  ریـش  هدومرف : يولوم  : » تسا باذک  هملیـسموبا  یلعنیـسح  ازریم  - 5 دنتسشنیمن ».

دهاوخن یقاب  رگید  يزیچ  یباذک  بقل  زج  مه  امـش  يارب  زا  دینادب  ملـسم  دنام  بابلالاولوا  ار  دـمحم  رم  دـنام  باذـک  بقل  ار  ملیـسموب 
وا لغش  هقث و  صخش  هک  نایب  نینمؤم  نیلوا  نیقباس  زا  یکی  هکنانچ  تسا  لاونم  نامه  زا  مه  امش  لاح  تقیقح  رما و  عقاو  هک  ارچ  دنام 

تمدـخ هتفر  دادـغب  هب  ترـضح  نآ  ترایز  مزع  هب  دـندوب  یفتخم  روتـسم و  دادـغب  رد  هرمث  ترـضح  هک  یتاقوا  دومن  لقن  دوب  یفاحص 
هدرک لاؤس  ناشیا  زا  دـعب  تسین  نکمم  ًادـبا  دـنداد . باوج  هدرک  ار  ترـضح  تمدـخ  فرـشت  ياعدتـسا  ناشیا  زا  هدیـسر  يوبا  بانج 

دابدنت زا  ار  تیادـه  عمـش  نآ  هک  متـسه  یـسوناف  نم  دـنداد : باوج  تسا ؟ ماقم  هبتر و  هچ  رما  نیا  رد  امـش  دوخ  ماقم  هبتر و  دـیئامرفب 
ادیپ ار  تیدض  تفلاخم و و  لامک  هرمث  ترضح  اب  هدرک و  ار  گرزب  ياعدا  نیا  مدینش  هک  رگید  يدنچ  زا  دعب  میامنیم  ظفح  ثداوح 
نیا هک  دش  هچ  مدوب  هدینش  ناشدوخ  نابز  زا  هک  یحیرص  ظفل  نآ  اب  مدرکیم  بجعت  یلیخ  هداد  ترضح  نآ  هب  اهدانـسا  یـضعب  هدومن 

یسوجم هچب  هتسشن  یفاحـص  ناکدرب  مدید  باوخ  رد  یبش  هکنآ  ات  مدوب  نادرگرـس  ناریح و  یلیخ  رما  نیا  رد  دناهدرک و  تفلاخم  عون 
هک تسه  يذغاک  تفگ  تسیچ ؟ هوزج  نیا  مدیـسرپ  وا  زا  دراذگ  نم  يور  يولج  دروآ  نوریب  ياهوزج  هدرک  لغب  رد  تسد  هدش  دراو 
اب هک  یشیورد  هچب  بش  نامه  زور  مدرکیم  بجعت  باوخ  نیا  زا  یلیخ  مدش  رادیب  هک  یتقو  تسا  هتشون  ینایفـس  هب  باذک  هملیـسموبا 

هوزج نیا  مدیـسرپ  وا  زا  دراذگ  نم  يور  يولج  هدروآ  نوریب  ياهوزج  هدرک  لغب  رد  تسد  هدـمآ  نم  دزن  ناکد  نامه  رد  دوب  انـشآ  نم 
باوخ  339 ص : نایئاهب ، ًاروف  تسا  هداتـسرف  ینامرک  ناـخمیرک  دـمحم  یجاـح  يارب  مدـق  لاـمج  هک  تسا  یحول  داد  باوج  تسیچ ؟

قباس زا  ار  ناخمیرک  دمحم  یجاح  ندوب  ینایفس  هچنانچ  مدرک  راگدرورپ  تیاده  یئامنهار و  يارب  رکـش  هدجـس  هدمآ  مرطاخ  هب  بش 
لـصاح نیقی  هتـسناد  زین  ار  یعدـم  نیا  ماقم  هبترم و  قداص  يایؤر  یئامن و  بیغ  نیا  زا  متـسنادیم  یلوا  هطقن  ترـضح  حیرـص  صن  هب 
تسایر لایخ  يراک و  ههبش  يزاب و  هدبعش  زا  ریغ  درم  نیا  : » تشاد یبلطتسایر  توهش  بلط و  هاج  يدرم  یلعنیـسح  ازریم  - 6 مدرک .»

هئارا ياجب  یلعنیسح  ازریم  - 7 هتشاکن .» لد  یضارا  رد  تسا  ایند  لها  يوزرآ  ياهتنم  هک  یناما  لامآ و  رذب  زج  هتـشادن  رطاخ  رد  يزیچ 
دندرک هک  يراـک  يوبا  باـنج  : » دوب هداد  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  نارگید  نتـشک  يارب  ینیچ  هئطوت  و  گرم ، هب  دـیدهت  صن ، لـیلد و 

بهذـمال نیدیب و  هدرک و  هفیاط  نیا  هب  بوسنم  ار  دوخ  هک  يرارـشا  ًانّیل  اـًلوق  اولوق  هدومرف : هک  ادـخ  ءاـیبنا و  یـشم  ندـید و  فـالخب 
لتق هب  هئارا  دندرک  دیهش  نایب  نینمؤم  زا  هک  نیمولظم  نآ  لتق  رب  هوالع  هدومن  اوغا  یشاک  ازریم  هاش  یشاک و  ربب  دیـس  نوچ  هدوب  فرص 

شاشتغا لاح و  لالتخا  ببس  ناریا  هاش  هب  نتخادناریت  نوچ  تشز  تکرح  نیا  دنربب و  ار  وا  لاوما  هتشک و  ار  وا  هک  هدرک  يدنبرد  ياقآ 
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تسا تسد  رد  نّیب  ياهنّیب  رهاب و  یناهرب  هک  ار  یسک  هدیدرگ  گرزب  ياملع  زا  یبلغا  رفنت  بجوم  هکلب  ریحت  بابسا  نیینایب و  هبطاق  رما 
زا نایباب  جارخا  تلع  - 8 دیدوب .» هتشون  هکنیا  هلمجلاب  دزاس  یماع  فراع و  خیبوت  دروم  ار  دوخ  دزاغآ و  هنتف  داسف و  هک  تسین  هتـسیاش 

روهشم هک  یبلطم  : » دیدیم كرادت  ار  اهنآ  نایباب ، تحلصم  لزا و  حبـص  مان  هب  یلعنیـسح  ازریم  هک  دوب  یتایانج  اهیـشک و  مدآ  قارع ،
نآ شک و  مدآ  نالوغ  نآ  تاهج  ترارـش و  زا  هک  دوب  برع  قارع  رد  هعقاو  ییایاضق  دـیدرگ  قافن  قاـفو و  باحـصا  دوهـشم  قاـفآ و 

دنیامن و وحم  مالسا  زا  ار  گنن  نآ  دنتساوخ  هدمآ  گنت  هب  مور  تلود  تالو  هیلک  موب و  زرم و  نآ  یلاها  هبطاق  شک  ناسنا  ناراوخنوخ 
نیمزرـس نآ  رد  يدـنچ  مجع  برع و  زا  رفاسم  رواجم و  زارب  موب و  نآ  یلاها  هک  دـنیامرف  یفن  تملاسم  رتفد  زا  ار  داسف  هنتف و  هطقن  نآ 

هدنک نیمز  نآ  زا  ار  هنتف  داسف و  هشیر  نآ  نیتلود  قافتا  هب  هَّللا  هرهظی  نم  مراهچ : لصف   340 ص : نایئاهب ، هک  دوب  نیا  دنشاب  لاحلا  هفرم 
هرظانم هرواحم و  يارب  ار  ناشیا  دنتـسارآ و  سلجم  تقو  مادـک  رد  رگید  دـش  رکذ  هک  یبلطم  نیا  زا  ریغ  دـندنار  لوبمالـسا  بناج  هب  و 
مادـقا ادـج  یهلا  رما  راشتنا  تهج  هب  ناـمز  مادـک  رد  و  دـندرک ؟ ماـیق  ناـیب  نید  هماـقا  يارب  زور  هچ  رد  دنتـساوخ ؟ نمجنا  نآ  رد  یتلم 
راهظا رگا  دـنداد ؟ ناـحجر  دوخ  سفن  ياوه  رب  ار  یهلا  رما  فقوم  مادـک  رد  و  دـندرک ؟ دـیحوت  هملک  يارجا  دروم  هچ  رد  و  دـندومن ؟

دـنالالج و تمظع و  ياراد  دادـغب  یلاـها  بلغا  سپ  تـسا  ندرک  تاـناخد  برـش  نتـسشن و  دادـغب  هناـخهوهق  رد  تـمظع  تـالامک و 
نآ زا  یلو  درکیم . فرصت  ار  نایباب  لاوما  لوپ و  نیما ، یجاح  هلیسو  هب  لزا و  حبص  مان  هب  یلعنیـسح  ازریم  - 9 لامک .» لضف و  بحاص 

ار یلعنیـسح  ازریم  رود  اهلوپ ، نیمه  رطاـخ  هب  ناـیباب  زا  يرایـسب  تشذـگیم و  شاـعم  یتخـس  هب  لزا  یگدـنز  و  دادیمن . لزا  حبـص  هب 
هَّللا و لام  هوجو  نتفرگ  رومأم  نیما و  هرمث  ترضح  فرط  زا  هکنیا  ناونع  هب  نیدیب  نیما  یجاح  یفرط  زا  : » دندرک اهر  ار  لزا  دنتفرگ و 

يروآ عمج  اههتخودـنا  هتفرگ ، اهلوپ  هابتـشا  هطلغم و  هب  دابع  همه  زا  دالب  همه  رد  هداتفا  هرود  تسا  نایب  هب  نینمؤم  هبطاـق  زا  ماـما  مهس 
دـندرک و هنیزخ  هنیفد و  هدروآ  ناشیا  بانج  روضح  هب  هدومن  بحاصت  ار  مدرم  لام  هریطخ  غلاـبم  هچ  هدادهیریخ  یناـپمک  لیکـشت  هدرک 

طـسوت هب  ناشیا  هعیدـب  حاولا  رگید  فرط  زا  و  «. » دوب لـطعم  هیموی  جراـخم  يارب  ترـسع  لاـمک  هب  یقیقح  لاـم  بحاـص  هک  یلاـح  رد 
هدرک و زارد  يدـکت  تسد  دیـسریم  ناریا  تایالو  عیمج  نارهت و  ناشاک و  ناهفـصا و  نامرک و  دزی و  زاریـش و  هب  ناملـسم  اـن  ناـملس 

بورشم لوکأم و  زا  هتخودن  هتخود و  هتخپن  هتخپ و  زا  ناشیورد  لوکشک  نوچ  وا  راب  لوک  تعجارم  تقو  هدومن  زاب  زآ  صرح و  ناهد 
ناسارخ ناشاک و  دزی و  ياهریرح  هسبلا و  زا  دندیشونیم  زاریش  دزی و  تایولح  هبرشا و  زا  دوب  زیربل  ولمم و  زیربت  یلا  ناسارخ  سوبلم  و 
ناجریـس کباب و  رهـش  ماداب  هتـسپ و  زا  هدومن  لوانت  ناهفـصا  زگ  هزبرخ و  زا  دنتـسبیم  نامرک  نادور و  يانح  گـنر و  زا  دندیـشوپیم 

هب هک  هدشن  هدینش  دزی  ياولقاب  کشمدیب و  لقن  کمشپ و  زج  ینانس  هدید و  ناهفـصا  یبالگ  بیـس و  هب و  زا  ریغ  یماهـس  دنتـسکشیم 
ودب زا  دینادیم  هک  یتروص   341 ص : نایئاهب ، رد  دیسیونیم ؟ هک  هب  هچ و  يارب  زا  ار  تارابع  نیا  ازیزع  دشاب . هدیسر  كرابم  هنیـس  نآ 

دودعم مهارد  دیاهتشون  هکنیا  : » ًاضیا هاوگ »...  دهاش و  کی  ره  ياخر  دیادش و  رب  مهاگآ و  یسک  ره  ریامـض  ریارـس و  زا  رما  نیا  روهظ 
رقف و لها  دودرم  ضوغبم و  نآ  نیبلاط  دودـعم و  مهارد  هرامه  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  یلب  دـندرگ  باجتحاببـس  هکدنتـسه  یـسوفن 

تـسا نیا  دناهتـشادگن  یعقو  تنکم  تلود و  هب  تقو  چیه  دناهتـشاد  ضارعا  نآ  لها  ایند و  زا  ار  ادـخ  يایلوا  هشیمه  هدوب و  قح  نادرم 
یمادـک ره  امـش  مع  ردـپ و  هک  مبلطیم  فاصنا  زیزع  مشچ  رون  نآ  دوخ  زا  لاحلا  یلو  بالک » اـهبالط  ۀـفیج و  اینّدـلا  : » دـناهدومرف هک 

هدـید و نایع  نیعهب  تهج  ره  زا  هک  ار  تراوگرزب  ردـپ  تسایر  تنطلـس و  بابـسا  لمجتو و  لـلجت  عاـضوا  دـندوب  لاـح  هچ  قادـصم 
هچ هب  ترـضح  نآ  هک  هناـیع  نع  هعمـس  یفکی  ثیح  هـب  ياهدینـش  دـبال  ياهدـیدن  رگا  ار  هرمث  ترـضح  لـالتخالا  ریثـک  لاـح  ینادیم 

امـش درگ  هدیـشاپ  شرود  زا  راـصنا  باـبحا و  هـمه  هـک  دوـبن  دوـخیب  دـنکیم  یناگدـنز  سبحم  يهشوـگ  نآ  رد  ترـسع  یناـشیرپ و 
رد هک  امـش  دزن  هب  ترـضح  نآ  دالوا  ندمآ  نیمه  یتح  تعمتجا  ثیح  نوعمتجی  تلام و  ثیح  نولیمی  ایندلا  عم  سانلا  هک  دندمآعمج 

ياهلوپ هلیسو  هب  ات  تشادیم ، هگن  رود  اههدید  زا  ار  لزا  حبـص  یلعنیـسح  ازریم  - 10 هدوب .» باب  نیمه  زا  دیئامرفیم  رکذ  دـعب  تارقف 
رد ار  ترـضح  نآ  اهلاس  : » دیآ مهارف  دیدج  يوعد  هنیمز  ات  میکحت ، ار  دوخ  تیعقوم  لزا ، حبـص  ندراذگ  راشف  ریز  و  هدمآ ، تسد  هب 
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ازریم یجاح  رسپ  یـسوم  ازریم  لام  لذب  زا  هتفرگ و  یجـضن  شراک  داسف  روج و  دونج  تنواعم  هب  هک  یتقو  ات  هتـشاد  هاگن  مرتحم  سبح 
یناد یلاع و  سوفن  یـضارا  رد  قافن  قاقـش و  داـسف و  هنتف و  رذـب  هتـشارفا و  تفلاـخم  ياول  ًارهج  هتفاـی  یماوق  شمارم  يرهاوج  يداـه 
عطق نوگانوگ و  ياهارتفا  تمهت و  نعل و  نعط و  متـش و  مذ و  حدق و  زا  هدروآ  لعف  هب  هوق  زا  دیـسریم  شتـسد  هک  يردقنآ  ات  هتـشاک 
هرمث ترـضح  قح  رد  ناشیا  تسا  لومعم  نیـسوبحم  يارب  هک  یتدش  هجرد  تیاهن  رد  دروآاجب و  باحـصا  دش  دمآ و  عنم  بآ و  نان و 
ظفح ار  ناشیا  كرابم  دوجو  تهج  ره  زا  یلعا  یلع  دنوادخ  یلو  نوبلقنی » بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  اوملعیس   » دندیناسر و روهظ  هصنم  هب 

هیلع رب  اهنایصع  نیا  لاح ، ره  هب   » 342 ص : نایئاهب ، نوکرشملا ... » هرک  ول  هرون و  متم  هَّللا  مههاوفاب و  هَّللا  رون  اوئفطیل  نودیری  : » دومرف
يراذـگ مان  دادـش » مایا  : » یلعنیـسح ازریم  فرط  زا  یتسرد  هب  ًاتقیقح  تخاس ، راکـشآ  هیکرت : قارع و  ناریا و  رد  ار  هیباب  تیهام  هک  مه 

، دـش ربکا  باجح  نوچ  ناگدروخ  بیرف  دـیدرگ ، قرخ  ربکا » باجح   » نآ رد  هک  یمایا  تشون  يدـنفا  یقوش  یتسرد  هب  و  تسا . هدـش 
و دـنتفر ، ناید  هَّللا  دـسا  لابند  هب  یهورگ  دـندش . یئاهب »  » دـنتفرگ و ار  هَّللا  ءاهب  درگ  یعمج  دـندش ، یلزا  ياهدـع  « 1 «. » دندش هدنکارپ 
، هتـسناد سک  همه  زا  رتالاب  ار  یـشورف  راب  یلع  دمحم  الم  یـضعب  دندش ، ینیعلا » ةرق   » هداتفا و نیعلا  ةرق  دای  هب  یهورگ  دـندش . یناید » »

ماجنارس دنتخادنا و  هار  ار  ینایب »  » يهقرف دندش و  نایب »  » باتک هب  کسمتم  هدرک  درط  ار  همه  رگید  ياهدع  و  دنتخاس ، ار  یسودق »  » هقرف
نیا همه  هجیتـن  رد  دـندش ...  یناـیع »  » و هدرک ، باـختنا  ار  دوهـش  نورد و  هار  دـندز و  هـمه  هـب  اـپ  تـشپ  ناـگدروخ ، بـیرف  زا  یـضعب 
رود ياج  هب  دوخ  ناوریپ  اب  یکی  ره  هک  داد  يأر  هاگداد  و  دـیناشک ، هاگداد  هب  ار  ناشناوریپ  ءاهب و  لزا و  ینامثع ، تلود  : » اـهشکاشک

(1385  ) يهنـس یناثلا  عیبر  ای  لوالا  عیبر  هاـم  رد  : » ور نیا  زا  « » 2 «. » دننک یگدنز  دنب » هعلق   » لاح هب  اجنآ  رد  هک  دـنوش  هداتـسرف  يرگید 
تحت رد  رونه  تقو  نآ  هک  سربق  هریزج  هب  ار  شعابتا  لزا و  حبص  اکع و  هب  ار  شعابتا  هَّللا و  ءاهب  داد  چوک  هنردا  زا  ار  هیباب  عیمج  « 3»

، یناهفصا رقاب  دمحم  حاّیس ، یلع  ازریم  یناسارخ ، ملق  نیکـشم  « ) هَّللا ءاهب  عابتا  زا  رفن  راهچ  هک  داد  رارق  داتـسرف و  دوب  ینامثع  تموکح 
هیباب و يالـضف  زا  یناهفـصا  دمحم  دیـس  یجاح   ) نایلزا زا  زین  رفن  راهچ  دـنور و  سربق   343 ص : نایئاهب ، هب  نایلزا  هارمه  راـفغلا ) دـبع 

نیا زا  ضرغ  و  اکع ، هب  نایئاهب  هارمه  یشرفت ) هَّللا  رـصن  ازریم  شردارب  یـشرفت ، یلق  اضر  ازریم  یناشاک ، گیب  ناج  اقآ  باب ، باحـصا 
تاقالم دصق  هب  هک  یناریا  ریغ  ای  یناریا  راوز  هک  ینعم  نیا  هب  دنشاب ، ینامثع  تموکح  سوساج  فلاخم ، رفن  دنچ  نیا  هک  دوب  نآ  ریبدت 

اهنآ تـالایخ  زرط  تانکـس و  تاـکرح و  عـضو  زا  دورو و  زا  ار  یناـمثع  تموـکح  ناـشیا  دـنیآیم  اـکع  اـی  سربـق  هب  هَّللا  ءاـهب  اـی  لزا 
یمک رگید  یلزا  رفن  هس  و  دـش ، مومـسم  هنردا  دوخ  رد  یـشرفت  هَّللا  رـصن  ازریم  هنردا  زا  تارـضح  تکرح  زا  لبق  « 1 ، » دنزاس رضحستم 

امدـق و زا  رگید  یعمج  یلزا  رفن  راـهچ  نیا  زا  ریغ  هـب  « .. 2  » «. دـندش هتـشک  نایئاهب  تسد  هب  بش  کی  رد  ًاعیمج  اـکع  هب  دورو  زا  دـعب 
زا مه  یـضعب  یتح  باب و  یـصخش  ياقفر  زا  ناشیا  زا  یـضعب  هدـنام و  مدـق  تباث  لزا  حبـص  هب  تبـسن  يراداـفو  رد  هک  هیباـب  يالـضف 
الم دـش و  هتـشک  زیربت  رد  یح  فورح  زا  برع  یلع  دیـس  اقآ  ناـشیا  هلمج  زا  دـندش ، هتـشادرب  ناـیم  زا  کـی  کـی  دـندوب  یح  فورح 

یجاـح ردارب  یناـشاک  دـمحا  ازریم  یجاـح  دادـغب و  رد  روکذـم  ردارب  یناهفـصا  یلع  دـمحم  اـقآ  ـالبرک و  رد  یح  فورح  زا  یلعبجر 
رجاـت و رفعج  یجاـح  و  « 4  » میهاربا یجاح  اـضر و  دـمحم  ازریم  یجاـح  و  « 3  » دادـغب رد  فاکلا )!(  ۀـطقن  فنـصم  یناشاک  یناجازریم 

ازریم هک  اـهتیانج  نـیا  هطـساوب  « 5 . » هـفلتخم عـضاوم  رد  مـهریغ  یهاـشنامرک و  گرزب  ازریم  یناـشاک و  مساـقلا  وـبا  اـقآ  یلعنیـسح و 
«6 . » دنداتسرف نادنز  هب  یتدم  يارب  تشادزاب و  ینامثع ، تلود  فرط  زا  دندش ، بکترم  شنادیرم  نارـسپ و  يراکمه  اب  ءاهب  یلعنیـسح 

هویش شنادیرم  نادنزرف و  تدعاسم  اب  نایباب  تسایر  ظفح  رطاخ  هب  ازریم ، یلعنیسح  كرادم  لعج  قیاقح ، وحم  344 پ : ص : نایئاهب ،
! صخشم ملسم و  صوصن  ایاصو و  یساسایب  مالعا  زا  سپ  داد . رارق  دوخ  هارارف  ذخآم ، وحم  كرادم و  لعج  رب  ینبم  ار  هیباب  یگشیمه 

یموادم ياهششوک  نایئاهب  يورنیا  زا  دیدرگ . رسیم  ذوفن ، لوپ و  هب  یلو  اعدا ، فرـص  هب  ازریم  یلعنیـسح  تسایر  راومه و  تیئاهب  هار 
و « 1 .« » دننک وحم  دومنیم  لزا ) حبص   ) وا ههبـشالب  تیاصو  رب  تلالد  هک  ار  يدانـسا  بتک و  : » نوارب دراودا  هتفگ  هب  ات  دندرک ، زاغآ  ار 
. دوشن راکـشآ  هیباب ، ساسا  رب  ءاهب  يواعد  یگیاپیب  ات  دنزرو . تردابم  يدیدج  كرادـم  لعج  هب  دـخأم ، وحم  لئاسو  ندروآ  مهارف  اب 
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دانـسا ذـخآم و  نیرتیمیدـق  هگنآ  هیباب و  قیاقح  نیرتیهیدـب  هب  تبون  يرایـسب ، ياههتـشون  وحم  راثآ و  لـیوأت  اـهصن و  ضقن  زا  سپ 
هب شهار  دس  هیباب  راثآ  رد  جردنم  یهیدب  قیاقح  مهم و  لئاسم  وا  هیعاد  و  ازریم ، یلعنیـسح  ربارب  رد  قیاقح  وحم  پ : / 1 دیسر . بوتکم 

مسا هلئسم  رد  هلمج : نآ  زا  دزاس ، وحم  یعقاو  ریغ  ياهلیوأت  اهریبعت و  اب  ار  اهنآ  شیوعد ، تابثا  رطاخ  هب  تسیابیم  هک  دمآیم ، رامش 
هب صیـصنت  رب  ینتبم  یمود  و  هَّللا ، هرهظی  نم  روهظ  يارب  يزاریـش  دـمحم  یلع  یئوگـشیپ  یلوا  هک  دوب  نایب » باتک  مامتا   » و ثاغتـسم » »

سداس  » باب رد  يزاریش  دمحم  یلع  دش ، هراشا  لبق  هفلتخم  لوصف  رد  هچنانچ  ثاغتـسم : ثیغ و  پ : / 1 / 1 دشابیم . لزا  حبص  تیاصو 
( لاس  1511 ثیغا :(  مسا  ددـع  هب  ای  لاس )  2001 ثاغتسم :(  ددع  هب  ار  هَّللا  هرهظی  نم  روهظ  ًاحیرـص  نایب » : » باتک یناث » دحاو  زا  رـشع 
هَّللا و یضق  و   » 345 ص : نایئاهب ، تخاس : ناشن  رطاخ  « 2 « » ناقیا : » باتک رد  ءادتبا  یلعنیـسح  ازریم  دوب . هدرک  نییعت  نایب ، روهظ  زا  دعب 

دهدب قیفوت  امش  هب  ام و  هب  ادخ  نوبجتحت » همایا ال  یف  هَّللا  ءاقل  نم  نوقفوت و  ثاغتـسملا  نمز  یف  کلذب  متنا  لعل  حورلا  رـشعم  ای  مکایا 
( هَّللا هرهظی  نم  ياقل   ) ادخ ياقل  زا  هدش و  قفوم  ثاغتسم  نامز  رد  فلاخم ) ياملع   ) عناوم نیا  نتـسکش  هب  امـش  دیاش  حور  تعامج  يا 

هلمجلاـب هدادرـس و  کـیدزن  ماـیا  رد  ار  هَّللا  هرهظی  نم  روهظ  ناـکما  همزمز  ياهنیمز ، نینچ  هجیتن  رد  هک  دـیدرگن . بوجحم  ماـیا  نآ  رد 
ًائزج یهللا » هرهظی  نم   » يوعد نالعا  زا  سپ  اذل  و  دوب ! هدش  راتساوخ  وا  اب  تسلاجم  هدهاشم و  هب  ار  نارضاح  قیفوت  مکایا » هَّللا و  انقفو  »

یهابت تیمورحم و  میالع  زا  ار  نآ  هب  هجوت  راکنا و  يزاریـش ، دـمحم  یلع  راثآ  رد  جردـنم  هیباب و  ناهذا  رد  ار  ثاغتـسم  يانعم  ـالک  و 
تمکح يایرد  یهلا و  تمحر  طارف  زا  ثاغتـسم  ظـفل  هب  یـضعب  و  تشون ...« : نینچ  تاقارـشا » : » باـتک رد  هچناـنچ  تسا : هدرک  یقلت 

امب بجتحت  نا  كایا  كایا  هنزیاج - هطقن  لوق  هب  نآ  هب  لالدتـسا  هدوب  نایب  زا  مه  ظفل  نیا  ملاع  ياهلفاغ  يا  وگب  دنمورحم . ینادمص 
/1 / 2 « 1 «. » دیئامنم مورحم  دوهش  بیغ و  کلام  دوجو و  ناطلـس  زا  ار  دوخ  تسا  وا  رد  هچنآ  نایب و  زا  دناهدومرف  ررکم  نایبلا - یف  لزن 
هب هتـشگ  بترتم  نایب  نید  باوبا  هک  نک  رظن  نیقی  نیعب  و  : » دـسیونیم نایب » : » باتک همدـقم  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  نایب : لیمکت  پ :

دناسدقم ربکم و  دناحبسم و  هَّللا  نذاب  امهنیبام  ضرا و  تاومس و  هکئالم  یباب  ره  لظ  رد  و  ددع 361 ) اب  تسا  يواسم   ) ءیش لک  ددع 
هب باطخ   346 ص : نایئاهب ، « 2 « » هرمثلل يهلاسر   » رد دناسر ، مامتا  هب  ار  يراک  نینچ  تسناوتن  هکنیا  لیلد  هب  اما  دـنملاع »...  دـجمم و  و 

ۀعستلا لکایه  نم  دحاو  لکیه  لکل  ًادحا  ورـشع  يدحاّالا  هانرهظا  امانکل  ءیـش و  لک  یلع  ردق  دق  نایبلا  باوبا  نا  و  : » تشون لزا  حبص 
. هَّللا نذاب  ۀینامثلا  جهانم  رهظاف  دشاب ) لزا  حبص  هک  تسا  هرمث  هب  باطخ   ) کمایا یف  ًازع  هَّللا  هرهظا  نا  و  ص 8 س 1 )  ) یف لوقی  مث  ... 

رضحی و  ص 8 س 13 )  ) یف هَّللا و  رما  کلذ  ناف  ًافرح  لدـبتال  لزنام و  یلع  ربصاـف  کـمایا  یف  ًازع  هَّللا  رهظی  نا  و  ص 8 س 7 )  ) یف و 
فلا و ءاخ و  نیع و  ءاف و  نم  ضرالا  یف  نمل  دحاو  لک  به  مث  کسفنل  دحاولا  ذخ  نیمسقمل  انک  اناف  دحاو  ۀعبـس  کیلا  هَّللا  راثآ  نم 

دحاو هدزای  رگم  میدرکن  رهاظ  ام  یلو  ( 361  ) ءیش لک  ددع  يور  تسا  هدش  ریدقت  نایب  باتک  باوبا  «. ) نینمؤملا هَّللا  دابع  فاک  میم و 
زین ار  رگید  دحاو  تشه  سپ  دشاب  یتوق  تزع و  وت  یناگدنز  مایا  رد  رگا  و  هناگ ...  هن  لکایه  زا  دشاب  یلکیه  يارب  دحاو  ره  هک  ار  نآ 
نآ زا  ار  یفرح  تسا و  هدش  لزان  هچنآ  رب  نک  ربص  سپ  دـشن  یتردـق  تزع و  رگا  دـشاب و  مامت  دـحاو  هدزون  ات  نک  رهاظ  ادـخ  نذا  هب 

ار رگید  دحاو  شـش  دشاب و  وت  دوخ  يارب  نآ  دـحاو  کی  هک  مینکیم  تمـسق  هدرک و  رـضاح  ام  ار  نآ  زا  دـحاو  تفه  نکن ...  لیدـبت 
دمحم یلع  مادعا  زا  سپ  لزا ، حبص  يور  نیا  زا  و  دشاب .) فاک  میم و  فلا و  ءاخ و  نیع و  ءاف و  ضرا  هک  نیمز  دالب  يارب  نک  میـسقت 
هتـشاد يزاریـش  دـمحم  یلع  همانتیـصو  لابق  رد  هک  یتیلوئـسم  هب  نایب » ممتم   » مان هب  یباتک  نتـشون  اب  ار  روکذـم  نایب » : » باـتک يزاریش ،

زا ش ،) 1337 ه .  ) لاس دودح  رد  هحفص ، رد 156  باتک  نیا  دوش ! تابثا  يزاریـش  دمحم  یلع  تیـصو  هب  وا  یئادخ  ات  دومن  افو  تسا ،
ًاعومجم هک  مهن  دـحاو  زا  مهد  باب  ات  نایب  یـسراف  و  : » دنـسیونیم نایباب  باتک ، نیا  همدـقم  رد  دـش . پاچ  روارگ و  نارهت  هیباـب  فرط 

دحاو هدزای  هک  یبرع  نایباب  قباطم   ) دوشیم باـب  هک 47  نآ  باب  هن  دـحاو و  ود  و  هدومرف ، لزان  یلوا  هطقن  ترـضح  دوشیم  باب   162
طخ ندـمآ  تسد  هب  قیفوت  زا  يراذگرکـش  اب  کنیا  هک  هدـیدرگ  لزان  لزا ) حبـص  ییحی  ازریم   ) هیلزا هرمث  ترـضح  طسوت  تسا ) مامت 

يزاریـش دـمحم  یلع  نیـشناج  هک  بصنم  نیا  ماـقم  رد  یهللا و  هرهظی  نم  يوـعد  زا  سپ  یلعنیـسح  ازریم  هدـش .» روارگ  ًاـنیع  نآ  لزنم 
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تاشرافـس حاولا و  هب  هجوتیب  و  هدرک ، راکنا   347 ص : نایئاهب ، نایب »  » دوجوم باتک  رد  ار  يزاریـش  دمحم  یلع  حیرـصت  هرابکی  تسا ،
يدنفا یقوش  هچنانچ  تسا . نایبلیمکتنامه  ناقیا »  » باتک هکدش  یعدم  هدش ، هتشوندحاو  زا 11  رگید  دحاو  يهیهت 8  رب  ینبم  دوجوم 

اب و  دیدرگ ، لزان  كرابم  ملق  زا  زور  هنابـش  ود  یط  يرجه  دادغب 1278  تماقا  هرود  هریخا  نینس  رد  هک  ناقیا  باطتـسم  باتک  : » تشون
«. دومرف دهاوخ  لیمکت  هدنام  مامت  ان  هک  ار  یسراف  نایب  دوعوم  ترضح  هک  یهلا  هدعو  تفریذپ و  ققحت  باب  ترضح  تراشب  نآ  لوزن 

كرادم لعج  پ : / 2 دنک ... ! قیبطت  ناقیا » : » باتک هب  ار  نآ  لیمکت  ات  درک . لیدبت  یـسراف » نایب   » هب ار  یبرع  نایب  باتک  ظاحل ، نیدـب 
هیلک رد  و  هداـتفا ، قاـفتا  ق ،) 1260 و 1285 ه .  ) ياهلاس هلـصاف  رد  هک  یثداوح  هب  طوبرم  تایاور  بلاغ  ناـیم  هک  یـشحاف  تاـفالتخا 

هرابرد هک  دـنکیم  راداو  ار  خـیرات  نف  هدـنهوژپ  ره  دوشیم ، هدـید  ءاـهب ) لزا -  ) هیباـب هقرف  زا  هتـسد  ود  ره  دانتـسا  دروم  یخیراـت  نوتم 
ظاـحل زا  ار  اـهنآ  شزرا  دزادرپـب و  هیلوا  كرادـم  رد  قیقحت  هب  لوادـتم ، نوتم  نیا  یلاوتم  دـیدجت  صیخلت و  نیودـت و  ریرحت و  قباوس 
یبایتسد ظاحل  هب  نایئاهب  هیباب و  دیدج  میدق و  یلـصا  نوتم  تسا  مزال  یلوصا ، یلک و  یلـصا  نینچ  هب  هجوت  اب  « 1 . » دجنسب لاوقا  رابتعا 

خیرات  » باتک نایباب و  فاکلا » ۀـطقن   » باـتک پ : / 2 / 1 دریگ : رارق  رظن  تقد  یـسررب و  دروم  روکذـم ، راثآ  رد  جردـنم  لاوقا  راـبتعا  هب 
هب لاغتـشا  نمـض  رد  : » دـسیونیم یناشاک  یناجازریم  هب  بوسنم  فاکلا » ۀـطقن   » باتک هخـسن  نوماریپ  نوا » رب  دراودا   » ناـیئاهب دـیدج »

یناجازریم یجاح  فیلأت  يرتمیدـق  باتک  کـی  زا   348 ص : ناـیئاهب ، ررکم  باـتک  نآ  فلؤم  هک  مدوب  هدـید  « 2  » دیدج خـیرات  همجرت 
رتمیدق نادب  تبـسن  یناجازریم  یجاح  خیرات  زا  ات  هدومن  دیدج  خیرات  هب  موسوم  ار  دوخ  خـیرات  تهج  نیمه  هب  دـنکیم و  لقن  یناشاک 

یناجازریم یجاح  نآ  فنـصم  اریز   ) تسا رتمیدـق  نوچ  مروآ و  تسد  هب  زین  ار  باتک  نیا  هک  مدـمآ  رب  ددـص  رد  اذـل  دـبای  زایتما  تسا 
لبق و  دش ) هتشک  باذع  عاونا  نیرتتخس  هب  هک  دوب  يرفن  نآ 38  وزج  رد  نارهت  هلیاه  هعقاو  رد  هنس 1268  هدعقلا  يذ  خلس  رد  یناشاک 

نآ تسا  نیرخأتم  سیلدت  طلخ و  زا  دعباو  تحـص  هب  برقا  هعیبطلاب  نآ  تاجردنم  نیاربانب  هدش و  فیلأت  یئاهب  یلزا و  هب  هیباب  هقرفت  زا 
زا سپ  تشادـن  یعـالطا  نآ  زا  متفرگ  ار  باـتک  نـیا  غارـس  هـک  سک  ره  زا  مدوـب  ناریا  رد  هـک  یتاـقوا  رد  مدروآ ، رد  عـبط  هـب  مـه  ار 

رتشیب هچره  مدمآ  رب  شیتفت  ددص  رد  فارطا  زا  متشون  اهریغ  ماش و  لوبمالـسا و  ناریا و  رد  دوخ  یباب  ناتـسود  هب  زین  اپورا  هب  تعجارم 
لیطعت تاقوا  رد  لاس 1309  راهب  رد  ات  تسا  هتفر  نایم  زا  یلکب  باتک  نیا  هک  مدرک  نیقی  مدـش و  سویأم  هرخالاب  متفاـی ، رتمک  متـسج 

یناجازریم یجاح  خیرات  زا  هخسن  کی  ًاقافتا  سیراپ  یلم  هناخباتک  رد  هظوفحم  هیباب  بتک  رد  شیتفت  نمـض  رد  متفر و  سیراپ  هب  حصف 
تنُک موحرم  یکلم  هخـسن  نیا  هک  دش  مولعم  قیقحت  زا  سپ  مدـش ، تقوشوخ  مهم  فاشتکا  نیا  زا  هجرد  هچ  ات  هک  تسا  یهیدـب  متفای .

زا هخسن  جنپ  دنتخورف  هدیازم  هب  ار  وا  بتک  موحرم  نآ  توف  زا  سپ  تسا و  هدوب  یطسو » يایسآ  رد  هفسلف  بهاذم و   » فلؤم ونیبوگود 
زا یکی  طسوت  هب  جـیربمک  هب  تعجارم  زا  سپ  هصالخ  دومن ، عایتبا  سیراپ  یلم  هناخباتک  دوب  فاکلا » ۀـطقن   » نیمه هلمج  زا  هک  ار  اهنآ 

« دـیدج خـیرات   » نتم اب  ار  نآ  نتم  هتـشون  دوخ  يارب  سیراپ  هناـخباتک  هخـسن  يور  زا  هخـسن  کـی  سیراـپ  میقم  دوخ  يزاـقفق  ناتـسود 
حرج و ياهزادنا  هب  تسا و  هدرک  خسم  لب  خسن  یلکب  ار  یناجازریم  یجاح  باتک  دیدج » خـیرات   » فلؤم هک  هدـش  مولعم  مدرک  هسیاقم 

هدنراگن هنس 1310  رد  تسا ...  هدنام  افخ  هدرپ  رد  هیباب  يالوا  هرود  خیرات  تقیقح  یلکب  هک  هدومن  نآ  رد  هناضرغم  تافرـصت  لیدعت و 
راتساوخ اهنآ  زا  کی  ره  باب  رد  ار  لزا  حبـص  يأر  درک  جرد  یبوتکم  رد  ًالامجا  ار  سیراپ  یلم  هناخباتک  هخـسن  جنپ  نیا  تایـصوصخ 

زا دـیاب  نیارقب  هدومرف  هراشا  هک  خـیرات   » 349 ص : نایئاهب ، دـسیونیم : رکذـلا  قباس  هخـسن  ود  صوصخ  رد  ناـشیا  هچنآ  تسنیا  مدـش 
هتـشون نایم  نآ  رد  ریقح  مان  دـبال  تشاد و  نتـشون  لایخ  دادـغب  رد  يرگید  هتـشونن ، خـیرات  یـسک  وا  زا  ریغ  هدوب  دیهـش  عوفرم  یجاـح 

رجات یمان  اضر  دـمحم  یجاح  نکیل  دـناهدوب و  رما  نیا  رد  صاخـشا  لیبق  نیا  زا  مان  اضر  دـمحم  یجاـح  دـندش  وا  عنامیـضعب  دـشیم 
هرخالاب دندوب  هدومن  مادقا  وا  نتـشک  رد  هدش  سوبحم  رابنا  رد  دایز  مک و  يردـق  هکنآ  ای  داتفه  کیدزن  ات  تاونـس  نامه  رد  یناهفـصا 

اجنآ ات  هک  دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  «. » دوب هدش  دیهش  هتسب  ار  دوخ  قلح  نامـسیر  هب  هدومن  فلت  ار  دوخ  لوا  بش  رد  شدوخ  دنتفگ 
زا هیباب و  رظن  هطقن  زا  هکنیا  دوجو  اب  تسا  یقاب  نونکا  یناشاک  یناجازریم  یجاح  خـیرات  زا  لماک  هخـسن  کی  طقف  میراد  عالطا  اـم  هک 
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هطخ رد   1268 تاونـس 1360 - رد  هک  هبیرغ  هملوم  عیاقو  يارب  تسا  يذـخأم  نیرتربتعم  نیرتمیدـق و  خـیرات  نیا  ناشیا  دوخ  ملق  راـثآ 
دوخ نانمـشد  تسد  زا  هیباب  هک  یفن  درط و  تراغ و  لتق و  زا  دـیدش  تامدـص  دوجو  اب  هک  مینادیم  اـم  رگید  فرط  زا  داد ، يور  ناریا 

يانثتسا هب  ار  باتک  نیا  خسن  عیمج  مادهنا  تلع  سپ  دنتـشاد ، ظوفحم  فلت  زا  ار  دوخ  راثآ  بتک و  زا  هدمع  تمـسق  زاب  اذهعم  هدیـشک 
هیباب مومع  دـیاش  هک  یتروص  رد  درک  لـمح  ناوتیم  هچ  هب  تسا  هدـش  لـمح  جراـخ  هب  ناریا  زا  هنـس 1379  رد  هک  هدیحو  هخـسن  کی 
يور زا  ار  نآ  خسن  عیمج  دنتسناوت  یبوخ  لامک  رد  : » نایئاهب لاحرهب  تسا .»...  ناشیا  میدق  خیرات  ذخأم  مها  باتک  نیا  هک  دنتسنادیم 

دنچ ره  هک  نارهت  میقم  یجراخ  صخـش  کی  ًافداصت  ًاقافتا و  رگا  هک  دندمآرب  راک  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  نانچ  دـنزاس و  مودـعم  نیمز 
تحلصم  ) هکنآ زا  لبق  باتک  نیا  زا  هخسن  کی  ونیبوگود ) تنوک  ینعی   ) تشاد هفیاط  نیا  اب  يدردمه  تبحم و  لامک  یلو  دوبن  دقتعم 

مودعم انثتـساالب  نآ  خسن  هتفر و  نایم  زا  یلک  هب  باتک  نیا  زورما  دوب  هدرواین  اپورا  هب  هدرکن و  لیـصحت  دـنک  نآ  مادـعا  ياضتقا  تقو )
ددرگیم و رـشتنم  رتـشیب  یئاـهب  هقیرط  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  عطق  صوصخ  نآ  رد  نم  هک  تسه  هلئـسم  کـی  دوب »...  هدـش 

يادـتبا رد  هفیاط  نیا  بهذـم  تیهام  هیباب و  خـیرات  تقیقح  هزادـنا  نامه  هب  اکیرما  اـپورا و  رد  صخـالاب  ناریا و  جراـخ  رد  ًاـصوصخم 
لاحب رـضم  هک  یتارقف  لوصف و  هوالع  هب  ازریم  یجاح  خیرات   350 ص : نایئاهب ، ددرگیم . رتسلدـم  رتشوشغم و  رتکیراـت و  نآ  روهظ 
يارب هک  تسا  یخیرات  تامولعم  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  دومن  لیدـعت  حرج و  ای  فذـح  ار  اهنآ  یتسیاب  ناـشیا  هدـیقع  هب  هدوب و  ناـیئاهب 
فذح ار  اهنآ  نیا ، دوجو  اب  درادن و  یتافانم  تقو » تحلـصم   » اب اهنآ  نیماضم  هجو  چیه  هب  تسا و  دـیفم  یئاهب  هچ  یلزا  هچ  هیباب  مومع 
مادقا ثعاب  دیدج و  خیرات  فیلأت  حرش  دناهداد ، بیترت  نآ  زا  ار  دیدج  خیرات  هتـسکش  مه  رد  ار  باتک  تسد  ورـس  هدرک و  فیرحت  ای 

نایب اًلـصفم  هیردنکـسا  هلاسر  هب  موسوم  هلاسر  رد  تسا  نایئاهب  يامدـق  الـضف و  زا  یکی  هک  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  ار  لـمع  نیدـب 
ویـسم  » مان هب  ار  نآ  دنق  رمـس  رد  دوخ  تماقا  مایا  رد  لضفلاوبا  ازریم  هک  تسا  نآ  هیردنکـسا  هب  هلاسر  نیا  هیمـست  تلع  و  تسا ، هدومن 

نیا زا  هرقف  دنچ  یکسناموت  ردناسکلا  ویسم  هدرک ، فیلأت  دابآ  قشع  رد  سور  هناخپوت  نابـصنم  بحاص  زا  یکی  یکـسناموت » ردناسکلا 
: دـیوگ هلاسر  يادـتبا  رد  لضفلاوبا  ازریم  تسا ، هدومن  عبط  ( 41 ص 31 -  ) 1894 هنس 1893 - « 1  » یکسیپز زا  متـشه  دلج  رد  ار  هلاسر 

یـضعبشهاوخ بسحرب  دوب  نادـمه  رديودـف  هک  هیرجه  هنـس 1305  رد  نوچ  هک  دوب  نیا  شفیلأـت  يرهاـظ  ببـس  خـیرات  هخـسن  نیا  »
اج ره  نآ  خسن  و  هیلالدتسا ) هلاسر  هب  تسا  فورعم  و   ) هیبویا هلاسر  هب  تسا  موسوم  هک  دوب  هدومن  فیلأت  ياهلاسر  لیئارساینب  خیاشمزا 

هداتفا نوارب  بانج  تسد  هب  هلاسر  نیا  زا  ياهخسن  دناهتشاد  فیرشت  یئبمب  رد  « 2  » هَّللا زیزع  اقآبانجهک  لبقيدنچ  رد  تساهدش  رشتنم 
. دیئامن راسفتسا  ناشیا  زا  بلطم  هس  دیراد  تلسارم  لضفلاوبا  ازریم  اب  امش  نوچ  هک  دناهدوب  هتـشون  هَّللا  زیزع  اقآ  بانج  هب  ناشیا  تسا و 

دصشش بیرق  نیخروم  ریاس  هکنآ  لاح  تسا و  هدومن  نییعت  لاس  ار 430  سدقملا  تیب  يوناث  يدابآ  خیرات  هلاسر  نیا  رد  وا  هکنآ  لوا 
دیامن مالعا  هادف  کلملا  یف  نم  حور  ءاهب  ترضح  تالاح  خیرات  رد  ار  دوخ  تامولعم  هکنآ  یناث   351 ص : نایئاهب ، « 3  » دناهتشون لاس 
خیرات خّروم  ثلاث  تسا  هتفای  نییعت  حایس 1269  هلاقم  رد  دشابیم و  هنس 1285  تسا  هتـشون  هلاسر  نآ  رد  هچنآ  كرابم  روهظ  هک  هچ 
فیلأت هلاسر  نیا  وا  باوج  رد  راچان  هصالخ  تسا ، یجکنام »  » دنیوگیم یضعب  تسا  لضفلاوبا  ازریم  دنیوگیم  یضعب  تسیک ؟ دیدج 

رب تسا و  هَّللا  زیزع  اقآ  بانج  هب  باطخ  هلاسر  ناونع  هچ  رگا  تسا و  كرابم  روهظ  متخ  ودـب و  زا  يودـف  تاـعالطا  نآ  رتشیب  تفاـی و 
فیلأت هلاسر  نیا  مدوب  هداد  روضح  مایا  یکـسناموت  بانج  هب  هک  ياهدـعو  بسحرب  هیلوا  تقیقح  رد  نکل  نوارب  باـنج  شـسرپ  بسح 

تهج یکی  متشون  مدوخ  طخ  هب  هخسن  راهچ  راچان  نواعم  مدع  ببس  هب  هک  دوب  نیا  قیوعت  ببـس  دش و  هدیمان  ناشیا  مسا  هب  اذهل  تفای 
يودف دزن  دیاب  راچان  مه  یکی  یکـسناموت  بانج  تهج  یکی  دنهدب  نوارب  بانج  هب  هک  یئبمب  هب  لاسرا  تهج  یکی  یلعا  قفا  هب  لاسرا 

عبط روکذم  یـسور  هلجم  رد  ًانیع  تسا  دیدج  خـیرات  فنـصم  هب  عجار  هک  ار  موس  لاؤس  باوج  نتم  یکـسناموت  ویـسم  یهتنا . دـنامب -»
هخـسن ماـمتا  خـیرات  هک  میئوـگب  ار  هتکن  نیا  عورـش ، زا  لـبق  میئاـمنیم و  لـقن  اـجنیا  رد  ءارق  هعلاـطم  يارب  ار  نآ  زین  اـم  تسا و  هدوـمن 

: ۀـثلاث هلئـسم  : » لضفلاوبا ازریم  مـالک  نیع  تسا  نیا  تسا ، يرجه  هنـس 1310  رخالا  يدامج  رد 11  لـضفلاوبا  ازریم  ملق  هب  یکـسناموت 
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نیبوسنم زا  دوب  یناوج  وا  تسا و  ینادمه  نیـسح  ازریم  موحرم  دیدج  خیرات  فنـصم  بتاک و  هدوب  دـیدج  خـیرات  فنـصم  زا  راسفتـسا 
رد روکذم  خروم  تسا . روطسم  دیدج  خیرات  رد  شمان  روکذم و  یـسربط  خیـش  هعلق  يادهـش  زا  هک  نمکرت  ناخ  دمحم  رـسپ  ناخاضر 

رصان ترضح  هک  لوا  رفس  رد  دوب و  ناریا  تلود  لاجر  زا  یکی  یشنم  تشاد  تالـسارم  ءاشنا  تعنـص  رد  هک  یطبر  طخ و  ببـس  زاغآ 
رد يدـنچ  تعجارم  رد  دومن و  تحایـس  ار  کـلامم  نآ  یهاـش  بکوـم  یهارمه  هب  زین  يو  دوـمن  ترفاـسم  ناتـسگنهرف  هب  هاـش  نیدـلا 

نارهت ياملع  اب  هرظانم  زا  سپ  يدرجورب  لامج  اقآ  بانج  هک  يرجه  لاس 1291  هنتف  رد  ناریا  هب  توعد  زا  سپ  دش و  فقوتم  لوبناتسا 
رتفد رد  نارهت  نجس  زا  صالختـسا  زا  دعب  دوب و  ناسوبحم  هلمج  زا  زین  يو  « 1  » تشگ ناطلس  ترضح   352 ص : نایئاهب ، نجس  راتفرگ 
یباب مسا  اب  وا  رگا  هچ  تشادیم  مرتحم  کین  ار  وا  یجکناـم  تشگ و  لوغـشم  ریرحت  تباـتک و  هب  روهـشم  یتشدرز  « 2  » یجکنام هناخ 

دنمرنه يریبد  يراگن  یـسراپ  رد  هک  دـنز  ناخ  لیعامـسا  دـمحم  وا و  بش  تاقافتا  زا  يدرواین  ورف  راک  نادبرـس  زگره  يدوبن  فورعم 
بتک عمج  رد  وا  هک  اریز  دـنیامن  فینـصت  یباتک  کی  ره  هک  دومن  شهاوخ  ود  نیا  زا  یجکنام  دـندوب  یجکنام  نامهم  تفایـض  هب  دوب 

دمحم زا  روکذـم  بش  رد  اذـل  تشامگیم  يرتفد  ءاشنا  یباتک و  فیلأت  هب  تفاییم  ریرحت  ءاشنا و  رب  رداق  ار  هک  ره  تشاد و  غیلب  یعس 
فینصت ار  هیباب  تالاح  خیرات  يو  هک  دش  ینمتم  نیسح  ازریم  زا  دراگنب و  ار  مجع  ناهاشداپ  خیرات  وا  هک  دومن  شهاوخ  ناخ  لیعامسا 
ضارقنا ات  دابآ  هم  زا  ناریا  میدق  تنطلـس  رد  صلاخ  یـسراپ  نابز  هب  ار  ناتـسزارف  باتک  ناخ  لیعامـسا  دمحم  لوقلا  ۀـصالخ  .« » دـیامن

نیـسح ازریم  اما  و  تخاس ، ریتاسد  نمچ و  راهچ  همانهاش و  ياههناسفا  ماهوا و  زا  ینابنا  ار  باـتک  نآ  تقیقح  رد  تخادرپ و  ناـیناساس 
تـسا هدشن  هتـشون  روهظ  نیا  عیاقو  رد  تسرد  طوسبم و  یخیرات  رونه  نوچ  هک  تفگ  دش و  تنواعم  دنمـشهاوخ  دـمآ و  راگنهمان  دزن 

نیا ثداوح  رد  هچنآ  تلالـض  قلمت و  تیاغ  زا  تیادـه  رهپـس و  هک  اریز  تسا  راوشد  سب  يراک  یغبنی  امک  نآ  عیاقو  فیلأـت  طـبض و 
هک تسا  توافتم  فلتخم و  نادـنچ  مه  دوشیم  هدینـش  تاور  زا  هچنآ  تسا و  ضحم  بذـک  فرـص و  تمهت  هراـبکی  دناهتـشون  روهظ 
نآ نابوخ  زا  نارهت و  يادهش  زا  هک  یناشاک  یناجازریم  یجاح  موحرم  زا  یخیرات  هک  متفگ  باوج  تسین  تبوعـص  زا  یلاخ  نآ  قیبطت 

ار روهـش  نینـس و  خـیرات  هتـشادن و  یطبر  یـسیون  خـیرات  زا  تسا و  هدوب  رجات  يدرم  وا  نکل  تسه  باـبحا  تسد  رد  تسا  هدوب  ناـمز 
تسد هب  ار  باتک  نیا  هتـشاد  موقرم  یتسار  هب  تسا  هدینـش  هدید و  هکنانچ  ار  عیاقو  لقن  تسا  هدوب  تناید  اب  يدرم  نوچ  تیاهن  هتـشونن 

زا سپ  امن و  لقن  افـصلا  ۀضور  تاقحلم  خیراوتلا و  خسان  باتک  زا  ار  روهـش  نینـس و  خـیرات  نآ و   353 ص : نایئاهب ، زا  ار  عیاـقو  رآ و 
ات یلوا  هطقن  روهظ  زاغآ  هدـش و  داـی  ررکم  قاروا  نیا  رد  شماـن  هک  « 1  » یئالبرک داوج  دیـس  بانج  دزن  ار  يوزجره  هدوسم  رد  طـبض 
ار خـیرات  تقد  نیا  هب  نک و  تئارق  تسا  هاگآ  وریبخ  کین  عیاقو  زا  هارمه و  ناتـسود  اـب  اـجهمه  دوخ  اـکع  هب  هَّللا  ءاـهب  ترـضح  دورو 
هک دومن  شهاوخ  يو  ددرگ  ناهج  نادنمـشناد  عبط  لوبقم  دـبای و  ماـجنا  یبوخ  هب  اـتکی  يادـخ  تساوخب  تباـتک  نیا  اـت  اـمن  حیحـصت 

تشاگن و ار  باتک  نآ  زاغآ  زا  هحفـص  ود  رد  وا  شهاوخ  هب  دبع  نیا  دراد . هداشگ  وا  رب  ار  شراگن  هار  دراگنب و  ار  نآ  هحتاف  راگنهمان 
لوا رتفد  دیامن  بیترت  رتفد  ود  رد  ار  باتک  نآ  هک  دوب  رظن  رد  ار  وا  تشاد و  حشوم  داهتجا  رب  ضیرحت  ظعاوم و  بیبشت  هب  ار  نآ  هحتاف 

يهنـس 1299 رد  دادـن و  شتلهم  لـجا  لوا  رتفد  متخ  زا  سپ  اـما  یهبا  سدـقا  عولط  ثداوح  رد  یناـث  رتفد  یلوا و  هطقن  روهظ  عیاـقو  رد 
خروم هکلب  دـبای  ماجنا  دوب  هتفگ  راـگنهمان  هک  هنوگنادـب  خـیرات  نآ  هک  تشاذـگن  یجکناـم  نکل  تفاـی  تاـفو  تشر  رهـش  رد  هیرجه 

ار نآ  هدوسم  سیونب و  تفگیم  یشنم  هب  ار  یبلطم  هک  دوب  نیا  یجکنام  تداع  اریز  دراگنب  دیوگ  وا  هچنآ  هک  دومن ) راداو   ) ار روکذم 
لیلقت راـثکا و  زا  سپ  دـناوخیم و  وا  رب  دوب  هداد  بیترت  تسرد  هحیرق  دوخ و  هقیلـس  هب  هک  ياهدوـسم  یـشنم ، تسخن  ناوـخب و  نم  رب 

بتک و رثکا  دوبن  یملع  یظح و  یـسراف  ناسل  طخ و  رد  ار  یجکنام  نوچ  دربیم و  ضایب  هب  هدوسم  زا  بلطم  لیدـعت  حرج و  ترابع و 
بیع نیا  اب  تسا و  هتخیمآ  مهاـب  اـبیز  تشز و  هتخیـسگ و  طـبترم و  ریغ  شتاراـبع   354 ص : ناـیئاهب ، تسا  بوـسنم  وا  هب  هک  یلئاـسر 

هخسن ره  زورما  دناهدومن  فرـصت  نآ  رد  دوخ  لایخ  هب  خاسنتـسا  ماگنه  طخدب  ناگدنـسیون  ملعیب و  باتک  سب  زا  دیدج  خیرات  باتک 
تـسد هب  خروم  طخ  رگم  تفای  ناوتن  نآ  زا  ياهحیحـص  هخـسن  هک  يدح  هب  دیآیم  رظن  هب  هخوسمم  لکایه  هخوسنم و  روص  دـننام  نآ 
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هطقن كرابم  رما  روهظ  لئاوا  رد  دوب و  ناشاک  فورعم  راجت  زا  یناـشاک  یناـجازریم  یجاـح  باـنج  و  دـیاشن . ار )  ) داـمتعا هنرگ  دـیآ و 
یلوا هطقن  هک  یتقو  رد  تشاد و  توخا  تسا  سینا  مسا  هب  فرـشم  روکذم و  سیئر  حول  رد  هک  حیبذ  بانج  اب  دومن و  قیدـصت  ار  یلوا 

دومن و تفایض  دوخ  تیب  رد  ار  ترضح  نآ  « 1  » بش هس  ناشاک  رد  دندربیم  نارهت  هب  ناهفصا  زا  هاشدمحم  رما  هب  ار  یلعالا  همسا  لج 
لاس 1268 هنتف  رد  تشون و  هیرق  نآ  رد  ار  خیرات  نآ  دش و  فقوتم  میظعلا  دـبع  ترـضح  رد  دـمآ و  نارهت  هب  ناشاک  زا  يدـنچ  زا  سپ 

دنچ یموی  زا  سپ  تشگ و  دیقم  دیدح  هلسلس  کی  هب  سیلج و  لحم  کی  رد  هَّللا  ءاهب  ترضح  اب  نجس  رد  دش و  راتفرگ  مه  وا  يرجه 
دنقرمس زا  هچ  درآ  تسد  هب  دناوتیمن  راگنهمان  زورما  ار  وا  خیرات  هخـسن  اما  تشگ ، زئاف  تداهـش  هبتر  هب  دش و  هابت  هانگیب  هنتف  نیا  رد 

عیبر رهش  مکی  تسیب و  موی  رد  رومالا ، قیاقحب  ملاع  یلاعت  هَّللا  رویغ و  سوبع و  هزادنایب  اهب  لها  رب  راگزور  تسا و  رود  یسب  نارهت  ات 
ياضر دـمحم  نب  دـمحم  لـضفلاوبا  هماـن  نیا  فنـصم  هماـخ  هب  يدـالیم  لوا 1892  نیرـشت  مـکی  یــس و  قباـطم  يرجه  یناثلا 1310 

یناگیاپلگ لضفلاوبا  هچنآرب  دیزم  یناشاک  یناجازریم  لاح  حرش  نوماریپ  نوارب  دراودا  سپس  و  همالک ...  یهتنا  تفای -» مقر  یناگیاپلگ 
دمحا ازریم  یجاـح  و  « 2  » حـیبذ هب  بقلم  لیعامـسا  ازریم  یجاح  شردارب  ود  اب  یناشاک  یناجازریم  یجاـح  : » تسا هدروآ  نینچ  هتـشون ،

مکح هب  ار  باب  هنـس 1263  رد  هک  یتقو   355 ص : نایئاهب ، دندرک و  لوبق  ار  دـیدج  بهذـم  دـجو  روش و  لامک  اب  هس  ره  « 3  » یناشاک
لیعامسا ازریم  یجاح  شردارب  یناشاک و  یناجازریم  یجاح  ناشاک  زا  روبع  تقو  رد  دندربیم  وکام  هب  ناهفصا  زا  یـساقآ  ازریم  یجاح 

یناـیاش تفایـض  زور  هنابـش  ود  شناـهارمه  اـب  ار  وا  هدرب  دوخ  لزنم  رد  ار  باـب  هداد  هوشر  یفازگ  غلبم  ار  نیظفحتـسم  ناراوـس و  حـیبذ 
زا لزا  حبـص  هَّللا و  ءاهب  یهارمه  هب  یناجازریم  یجاـح  يهنس 1264 )  ) یسربط خیـش  هعلق  هرـصاحم  ناردنزام و  شروش  رد  « 1 . » دندومن

هدـشن لیان  دوصقم  هب  یلو  دـنزاس  قحلم  هعلق  باحـصا  هب  ار  دوخ  هک  دـندرک  دـهج  هتفر  ناردـنزام  هب  هیباب  نیـصلخم  زا  رگید  نت  دـنچ 
دندش و صالخ  ياهلیـسو  هب  کی  ره  هرخالاب  ات  دندوب  سبح  رد  اهتدم  دـندومن و  سوبحم  لمآ  رد  هدرک  ریـسا  ار  ناشیا  یتلود  نوشق 

هتفرگ ناـموت  دـصراهچ  ضوـع  هـب  دنتـشاد  بـلط  اـجنآ  نابـصنم  بحاـص  زا  یغلبم  هـک  ناـشاک  راـجت  زا  رفن  ود  ار  یناـجازریم  یجاـح 
حبص باب و  اب  ًاصخش  یناجازریم  یجاح  دوشیم  طابنتسا  دیدج  خیرات  باتک و  نیا  فیعاضت  زا  هک  يرارق  زا  و  « 2 ، » دندومن صلختسم 
یلع خیـش  الم  یباراد و  ییحی  دیـس  مالـسالا و  ۀـجح  یناجنز  یلع  دـمحم  الم  دـنوخآ  يزیربت و  ناخ  نامیلـس  یجاح  هَّللا و  ءاهب  لزا و 
یلوا هرود  هیباب  ریهاشم  عیمج  اـب  ًاـبیرقت  هیورـشب و  نیـسح  ـالم  ردارب  هیورـشب  نسح  ازریم  نیعلا و  ةرق  میظع و  باـنج  هب  بقلم  يزیـشرت 

دوخ باتک  رد  هک  ار  روهظ »  » لوا لاس  تفه  هیخیراـت  عیاـقو  هدرک و  تاـقالم  هسفن  هب  دوخ  ار  ناـشیا  بلغا  هتـشاد و  طاـبترا  یئانـشآ و 
نوچ تسا و  هدوب  رظان  رضاح و  هصخش  هب  دوخ  عیاقو  نیا  بلاغ  رد  نیا  رب  هوالع  و  « 3  » تسا هدومن  عامتسا  ناشیا  زا  ًاهافش  هدومن  جرد 

رد ار  دوخ  تاعومسم  تادوهشم و  عیمج  هک  تسین  یکش  تسا  هدوب  سرتادخ  نیدتم و  رایسب  هیباب و  لوا  هجرد  نیـصلخم  زا  یکی  يو 
ياراد روکذم  هدیدع  تاظحالم  هب  وا  باتک  هک   356 ص : نایئاهب ، تسا  نیا  تسا  هدومن  طبض  فرصت  لخد و  نودب  تحـص و  تیاهن 

رفن تفه  تسیباب و  یناجازریم  یجاح  دـش  روکذـم  قباـس  هکناـنچ  هرخـالاب  و  تسا ، دـیفم  عوبطم و  هداـعلا  قوف  تیمها و  هجرد  یهتنم 
هراچیب یجاح  دندیـسر ، لتق  هب  تواسق  عاونا  دشا  هوجو و  حضفا  هب  نارهت  رد  هنس 1268  هدعقلا  يذ  خلـس  رد  دوخ  نابهذم  مه  زا  رگید 

هب ار  وا  هتـشادن  ظوحلم  ار  هعقب  تمرح  وا  دروم  رد  یلو  دوب  هدرب  نارهت  یلاوـح  رد  هعقاو  میظعلا  دـبع  هاـش  هعقب  هب  هاـنپ  هماـگنه  نیا  رد 
ندبرب یتبرض  کی  ره  ناشیا  داتفا و  فانصا  راجت و  ریاس  راجتلا و  کلم  يدهم  اقآ  مهس  رد  دوهعم  زور  رد  وا  و  دندیـشک ، نوریب  فنع 

تسا و روکذم  باتک  نمض  رد  هنس 1266 ) نابعش   27  ) باب لتق  تیاکح  نوچ  باتک - فیلأت  خیرات  اما  « 1 . » دش مامت  شراک  ات  هدز  وا 
ود نیب  تسا  روصحم  باتک  فیلأت  هک  تسا  حضاو  اذـهل  هدـش  عقاو  هدعقلا 1268  يذ  خلـس  رد  فنـصم  دوخ  لتق  نوچ  رگید  فرط  زا 

تسیود و رازه و  هک  موـیلا  ( » 61  ) هحفـص رد  باتک  تراـبع  نیا  زا  و  هدعقلا 1268 ، يذ  خلـس  نابعش 1266 - ینعی 27  روکذم  خـیرات 
هچ هدوب  هنـس 1267  رد  باتک  زا  عضوم  نیا  لقاال  ای  باتک  فیلأـت  هک  دوشیم  مولعم  هتـشذگ » هَّللا  لوسر  تثعب  زا  لاـس  تفه  داـتفه و 

و دناهدرک ، ضرف  ترجه  زا  لبق  لاس  هد  هشیمه  دوخ  معز  هب  ار  تثعب  ترجه و  زا  هن  دـندراذگیم  خـیرات  تثعب  زا  ًالومعم  هیباب  يامدـق 
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« خلا هتفرگ  توق  رشب  دیس  نآ  نید  هتشذگ  هَّللا  لوسر  ترجه  زا  لاس  داتفه  تسیود و  رازه و  هک  لاحلاو   » هحفص 92 رد  ترابع  نیا  اما 
ددع رکذ  بیرقت و  لیبسرب  هدوبن  اهـصوصخب  هعقاو  نییعت  ضرغ  نوچ  ینعی  یقیقحت  هن  تسا  یبیرقت  خیرات  نآ  زا  دارم  هک  تسا  یهیدب 

هنـس 1268 رد  فنـصم  لتق  دوخ  هچ  دشاب  دارم  یقیقحت  ددع  هک  تسا  لاحم  تسا و  هدرک  داتفه »  » هب ریبعت  روسک  هب  ضرعت  ددع  مات و 
« فاکلا ۀطقن   » باتک نتم  رد  نایئاهب  هک  یتالیدـعت  حرج و  و  تافرـصت ، لخد و  یـسررب  هب  هناققحم  نوارب ، دراودا  هاگنآ  دـش »...  عقاو 

نایئاهب تسا . هتـشادرب  دـیدج » خـیرات   » مان هب  لوعجم  یخیرات  نیودـت  رد  نایئاهب  شـشوک  زا  هدرپ  هتخادرپ و  هداد ، تروص  یناـجازریم 
هچاـبید نآ  ياـج  هـب  هدرک ،  357 ص : ناـیئاهب ، فذــح  یلک  هـب  ار  فاـکلا » ۀــطقن   » باـتک هچاـبید  اـًلوا : : » نوارب دراودا  شواـک  قـبط 

تایح خیرات  زا  هک  ار  باتک  همتاخ  ًایناث : هدراذگ . تسا  رتکیدزن  نسح  لقع و  هب  رتمک و  نآ  هفـسلف  تمکح و  هک  دوخ  زا  يرترـصتخم 
يرـصتخم یلیخ  همتاخ  نآ  ياج  هب  هدومن و  فذح  یلک  هب  دنکیم  ثحب  هداد  يور  باب  توف  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  عیاقو  لزا و  حـبص 

فذح ار  نآ  انثتـسا  الب  هدـش  هدرب  فاکلا  ۀـطقن  رد  لزا  حبـص  مان  هک  اج  ره  رخآ  ات  لوا  زا  ًاثلاث : « 1  » هدراذـگ تسا  یلوا  ریغ  یلکب  هک 
هک « 2  » یقاحلا هلمج  کی  نمـض  رد  طقف ، دروم  کی  رد  رگم  تسین  روکذـم  دـیدج  خـیرات  زا  یعـضوم  چـیه  رد  لزا  مان  تسا و  هدرک 
ره ًاـعبار : دوقفم ، خـسن  رتشیب  زا  تسا و  دوجوم  دـیدج  خـیرات  خـسن  یـضعب  رد  تسا و  هدوزفا  لزا  نیهوت  رد  یئاـهب  نیبـصعتم  زا  یکی 

ناگدنناوخ رد  يرثا  ءوس  وا  معز  هب  هکنآ  ای  هتـشاد  یتافانم  یندا  نایئاهب  برـشم  اب  فلؤم  هدیقع  هب  هک  یحالطـصا  ای  یترابع  ای  یلـصف 
دومن تیوقت  رایسب  ار  باب  میلاعت  یقالخا  هبنج  هَّللا  ءاهب  تسناد  دیاب  هچ  تسا ؛ هدومن  لیدعت  حرج و  ای  فذح  یلک  هب  هدومنیم  ثادحا 

هتـشادرب نایم  زا  هتـساک و  نآ  تیمها  زا  ناکمالا  یتح  هک  درک  یعـس  درمـشیمن و  يزیچ  هب  ار  نآ  نافرع  تمکح و  هبنج  داد و  طسب  و 
نیدلا رصان  يافو  اب  عیطم و  يایاعر  ار  دوخ  عابتا  دوخ و  اذهل  ددرگ و  لخاد  یتشآ  حلص و  رد  ناریا  تلود  اب  هک  دومن  دهج  زین  و  دوش ،
نتـشک رب  ار  ندـش  هتـشک  دـیاب  هک  دومن  هیـصوت  دوخ  عابتا  هب  دومنیم ، دادـملق  دروآ  روصتلا  قوف  ياهالب  همه  نآ  هیباب  رـس  رب  هک  هاش 

، کلذ وحن  و  راسخاش » کی  گرب  دنراد و  کی  راب   » مدرم همه  و  دـنیامن ،» ترـشاعم  ناحیر  حور و  اب  نایدا  عیمج  اب  : » دـنهد و حـیجرت 
لاـمک رد  یلو  دـندرکیم  ضرف  مولظم  ار  دوخ  ناـشیا  دـیاش  دوـب ، نیا  دـض  رب  هکلب  ناشکلـسم  سکع  رب  یلوا ، هرود  یلـصا  ياـهیباب 

هب دنتـسنادیم و  لتقلا  بجاو  سجن و  دندوبن  باب  هب  نمؤم  هک  ار  یناسک  ناشیا  دـندرگ ، ضرا  ثراو  هک  دنتـساوخیم  نیقی  نانیمطا و 
يدایز تالیدـعت  حرج و  اذـه  یلع  دـندرکیمن ، ناهنپ  ار  دوخ  سح  نیا  هجو  چـیه  هب  دنتـشاد و  يدـیدش  ترفن  ضغب و  راجاق  هلـسلس 
تـسا نیمه  دـیآ و  قبطنم  نایئاهب  تالایخ  برـشم و  اب  ات   358 ص : نایئاهب ، دوش  هدروآ  لمع  هب  یناجازریم  یجاـح  خـیرات  رد  یتسیاـب 
طیحم دمحم  دیس  « 1  ...«. » دمآ رب  هدهع  زا  هاوخلد  قوفام  مه  یلیخ  هکلب  هاوخلد  روطب  تفرگ و  هدهع  هب  دیدج  خیرات  فلؤم  هک  یلمع 

، ياهلاقم رد  ناشیا  تسین . نوارب  دراودا  رظن  يأر و  قفاوم  یناشاک ،» یناجازریم   » هب نآ  باستنا  و  باـتک » ماـن  ، » صوصخ رد  یئاـبطابط ،
قباطم يرجه ، لاس 1328  رد  یسیلگنا ، سانش  رواخ  نوارب  دراودا  روسفورپ  : » دنـسیونیم « 2 « » هزات یمان  اب  مانیب  یباـتک  ، » ناونع تحت 

ۀطقن باتک  : » دوب هدـش  هتـشون  نینچ  نآ  هحفـص  نیتسخن  رب  هک  داد  راشتنا  بیگ ، تاراشتنا  هلـسلس  وزج  رد  ار ، یباتک  يدالیم ، اب 1910 
نیا زا  شیپ  يرجه ». رد 1268  لوتقم  یناشاک  یناج  ازریم  یجاح  فیلأت  هیباب  خـیرات  زا  لّوا  لاس  تشه  عیاقو  باب و  خـیرات  رد  فاکلا 

هک یباتک  دوب و  هدـشن  هتخانـش  فاکلا  ۀـطقن  مان  هب  یباتک  زگره  هیباب ، راـثآ  تسرهف  رد  دریگ ، رارق  مومع  سرتسد  رد  روبزم  باـتک  هک 
هدناوخ و ینیعم  مان  هب  دشیم  هدید  یصاخ  دارفا  سرتسد  رد  نآ  زا  یئاههخـسن  دوب و  نایباب  هلاس  تشه  ثداوح  تشذگرـس  رب  لمتـشم 

ظافلا تافص و  اب  باتک  نآ  رد  هک  هیراجاق  تلود  روما  يایلوا  لاح  تاعارم  تحلصم و  هکنیا  ات  دشیمن  بوسنم  صخـشم  هدنـسیون  هب 
مه هیباب  نارـس  زا  یخرب  حیبقت  دروم  یتح  هک  تشدب  هعقاو  دننام  روآ ، نایز  تالیـصفت  یخرب  دوجو  دندوب و  هدش  دای  تشز  ياهاعد  و 

یخرب زا  ار  باـتک  نیا  هک  درکیم  اـضتقا  نینچ  ناـیباب ، زا  یخرب  فرط  زا  اـهنآ  لیدـبت  اـی  صیخلت و  اـی  فذـح  موزل  دوـب و  هتفرگ  رارق 
هب دـنروآ و  مهارف  نآ  زا  دـیدج  یتروص  یلک  روطب  دـنراذگب و  دـشاب  زور  باب  هک  ياهزات  ياهزیچ  اهنآ  ياـج  هب  دـنیاریپ و  هب  بلاـطم 

رارق زا  میدق ». خیرات  لباقم  رد  دـندیمان  دـیدج » خـیرات   » ار نآ  بسانم  نیمه  هب  دـنراذگب و  نآ   359 ص : نایئاهب ، میدـق  تروص  ياج 
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تیـصخش هک  دش  هتخادرپ  هتخاس و  تیفیک  نیدب  دـیدج  خـیرات  تفرگ و  تروص  يرجه  مهدزیـس  نرق  زا  مهد  ههد  رد  راک  نیا  مولعم 
هب هیباب  هیزجت  زا  دعب  هک  هیباب  نایعاد  زا   ) لضفلاوبا ازریم  هتشون  هب  انب  دوبن و  هتخانش  هناگیب  تسود و  ای  رایغا  بابحا و  يارب  نآ  هدنسیون 

ردـناسکلا  » ماـن هب  ار  نآ  اهدـعب  تشوـن و  يدهـشم » يدوـهی  هَّللا  زیزع   » ماـن هب  هک  ياهلاـسر  رد  تسوـیپ ) ناـیئاهب  هـب  وا  یئاـهب ، یلزا و 
یناگیاپلگ و لضفلاوبا  ازریم  دوخ  ار  هزات  باتک  نیا  هدنسیون  یخرب  هک  دیوگیم  هدیمان  هیردنکـسا »  » یـسور سانـشرواخ » یکـسناموت 
هب فورعم  ینئاق  دـمحم  خیـش  مان  هب  ار  نآ  مه  نایباب  زا  یخرب  هک  یتروص  رد  دنتـسنادیم  یتشدرز » یتارجگ  يایرناه  یجکنام   » یخرب
هب هدرک و  يرمق  لاس 1303  رد  دیدج  باتک  نیا  زا  هک  یحیقنت  حیحصت و  رد  ینئاق  لیبن  دوخ  اما  دندناوخیم . لیبن » خیرات  : » ینئاق لیبن 

بلاطم یخرب  نآ  یشاوح  رد  هدرکن و  ياهراشا  ًادبا  صیخلت  فلؤم  مان  هب  تسا  دوجوم  شرخآ  رد  وا  ياضما  هتـشون و  دوخ  طخ  تسد 
نآ زا  هتفرگ و  رارق  نادمه  رد  نیبملا » قح   » باتک فلؤم  هدافتـسا  دروم  نیا  زا  شیپ  لاس  داتفه  هک  ینئاق  لیبن  خیرات  تسا . هدوزفا  هزات 

ازریم دـش . يرادـیرخ  ناریا  یمومع  ياههناخباتک  زا  یکی  يارب  ناشیدـنا  ریخ  زا  یـضعب  یعـس  هب  لبق  لاس  دـنچ  دوب ، هدرک  لقن  یبلطم 
يالما ًانایحا  ییامنهار و  روتـسد و  هب  هک  دیوگیم  دنادیم و  باتک  فلؤم  ار  فورعم  ریغ  ینادـمه  نیـسح  ازریم  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا 

جنپ تسیب و  تسا  هدرب  دـنه  هب  نارهت  زا  هدوب و  یجکنام  هب  قلعتم  هک  باتک  نیا  زا  ياهخـسن  رد  تسا . هتـشون  ار  نآ  یتشدرز  یجکنام 
ازریم خـیرات  مان  هب  طقف  یلیـصفت  حیـضوت و  هنوگچـیه  نودـب  ار  دوخ  هخـسن  هک  مدـید  یئبمب » ياماک   » هسـسؤم هناخباتک  رد  شیپ  لاس 
سپ تسا . هدرکن  يرکذ  ًادبا  هتشون  یناگیاپلگ  هک  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  زا  هدیمان و  لوا  هحفص  تشپ  رد  ینادمه ) هن   ) ینارهط نیسح 
هداد تبـسن  یتباث  فلؤم  هب  نآ  لصا  دننام  دوب ، هیباب  تسد  رد  دوجوم  ناشن  مانیب و  و  میدـق » خـیرات   » باتک صخلم  هک  دـیدج  خـیرات 

روتـسد شیوخ و  شراگن  حرط  يارجا  زج  یقح  وا  يارب  هک  درک  یفلؤم  مسا  بحاص  ار  نآ  اهدـعب  لضفلاوبا  ازریم  یعاـسم  دـشیمن و 
زا هک  یتمـسق  رد  یناگیاپلگ  صخـش  اب  لـمع  نیا  میقتـسم  طاـبترا  هنیرق  دوب و  هدـشن  لـئاق  یفرعم  نیا  رد  یجکناـم   360 ص : ناـیئاهب ،
زا هک  يرگید  گرزب  کچوک و  هخـسن  ود  رد  دـسریم . مشچ  هب  تسا  هدرک  تبث  مسر  مسا و  هب  لضفلاوبا  ازریم  سبحم  مایا  يهرظاـنم 

لاونم رب  تسرد  رتلماک  ًاتبـسن  هخـسن  تسین و  نایم  رد  نآ  فلؤم  زا  یناشن  مان و  ًادبا  ماهدیجنـس  هدید و  هیباب  خـیرات  لصا  یمیدـق  نتم 
تمـسق ای  فاکلا  ۀـطقن  هلاسر  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدرک  پاـچ  ونیبوگ  لوا  هخـسن  يور  زا  نوارب  روسفورپ  هک  دـشابیم  ینتم  نیمه 

مهارف دوخ  همدقم  رد  یـصاخ  ناونع  فلؤم و  مان  نآ ، يارب  نتم  نیا  راشتنا  اب  نوارب  روسفورپ  نیاربانب  درادـن . ار  باتک  لوا  همدـقم  لوا 
ددص رد  یـسک  نونک  ات  دوشیمن و  هتخانـش  بوسنم  فلؤم  نآ  دـیدج و  ناونع  نیا  هب  زج  هک  تسا  لاس  جـنپ  تصـش و  کنیا  دروآ و 

دـناهدش و میلـست  نوارب  ياعدا  نیا  تحـص  هب  ناگمه  هکلب  دروآلمعهب  یقیقحت  یـسانشباتکنف ، رظنزا  عوضوم ، نیا  هب  عجار  هدـماینرب 
رگید یخیرات  باتک  ود  رثا ، نیا  راشتنا  زا  شیپ  نوارب  دناهدرک . يرظن  راهظا  نآ  ياوتحم  بلاطم  زا  یخرب  ای  نوارب  همدقم  هرابرد  هاگنآ 
سابع فرط  زا  ینئاق  لیبن  صیخلت  خیرات  اب  نامزمه  هک  حایس  هلاقم  یکی  دوب . هدرک  پاچ  همجرت و  یسیلگنا  نابز  هب  ار  نایئاهب  نایباب و 

هب اکع  هب  نوارب  دراودا  رفـس  ماگنه  هدیدرگ و  میظنت  هیهت و  دیدج  خیرات  نامه  بلاطم  میظنت  صیخلت و  رد  ءاهبلا  دـبع  هب  بقلم  يدـنفا 
درک پاچ  دوب  هدرک  هیده  نوارب  هب  زاریـش  رد  نایباب  زا  یکی  هک  ینتم  يور  زا  ار  روبزم  دیدج  خیرات  همجرت  يرگید  دوب و  هدش  ادها  وا 

رب دوب  هتـشون  عیاقو  ناـمه  هراـبرد  نوارب  تساوخرد  هب  اـنب  لزا  ییحی  ازریم  هک  ار  یکچوک  هلاـسر  همجرت  نتم و  همجرت  نیا  لـیذ  رد  و 
یجاح خیرات  دوب  ددص  رد  نوارب  حایـس ، هلاقم  نتم  اههمجرت و  نیا  راشتنا  بیقعت  رد  تسا . هدوزفا  نآ  تاقیلعت  دـیدج و  خـیرات  همجرت 

پاچ دروآ و  تسد  هب  دوب  هتفای  یئانـشآ  نآ  مان  هب  باتک  نیا  لالخ  رد  يو  هدش و  صیخلت  نآ  يور  زا  دیدج  خـیرات  هک  ار  یناجازریم 
ياهلاس نیب  ام  هسنارف  راتخم  ریزو  ونیبوگود  تنوک  هکرت  زا  سیراپ  یلم  هناخباتک  يرادیرخ  ياهباتک  هب  هعجارم  ماگنه  هکنآ  ات  دنک .

رد هعومجم  هدنسیون  هک  دوب  ياهلاسر  همیمض  هب  یسراف  نایب  رب  لمتـشم  یکی  هک  دروخرب  یطخ  هخـسن  ود  هب  نارهت ، رد   1274 - 1271
حیرصت نینچ  نآ  مانمگ  فلؤم  هک  هلاسر  نیا  تسا . هتشون  يرجه  رد 1279  يریزو  روتسد  هب  هک  دوب  هتشون  شرخآ   361 ص : نایئاهب ،

هک داعم  أدبم و  رکذ  دیحوت و  باب  رد  هلاسر  نیا  نتشون  لصا  دیدرگ و  رایسب  هطقن »  » ماقم رکذ  باتک  نیا  يادتبا  رد  هک  نوچ  : » دنکیم
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ۀطقن هب  موسوم  هلاسر  نیمه  زا  يرگید  دروم  رد  فلؤم  مدومن ». فاکلا  ۀطقن  ار  باتک  نیا  مان  اذـهل  دوشیم  هتـشون  دـشابیم  نید  لصا 
هب هک  تسا  هتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تثعب  زا  لاس  تفه  داتفه و  تسیود و  رازه و  کی  ًاحیرـص  ار  هلاسر  فیلأت  خیرات  فاکلا 

هدزیس رگید  تیاور  هب  ترجه  زا  ار  تثعب  هلـصاف  هک  یتروص  رد  دوشیم و  يرجه  تفه  تصـش و  تسیود و  رازه و  اب  قباطم  يرابتعا 
ًادـبا تسه  مه  باب  نایبرب  لمتـشم  هک  سیراپ  هناخباتک  هخـسن  رد  هلاـسر  نیا  ماـتتخا  زرط  دوشیم . نآ 1264  فیلأت  لاس  مینادـب ، لاس 
هلاسر نیمه  هب  هک  مود  هخسن  تسا . هدرکیمن  زواجت  رادقم  نیا  زا  هلاسر  لصا  هک  دهدیم  ناشن  هکلب  دهدیمن  ناشن  یگداتفا  یصقن و 
يروط دوهعم  نتم  رد  ار  هلاسر  بلطم  تبسانم ، نودب  دسریم ، لقتـسم  هخـسن  نآ  نایاپ  هلمج  هب  هکنآ  زا  دعب  یلو  دوشیم  زاغآ  دوهعم 
بلطم قایـس  رییغت  ءاشنا و  بولـسا  فالتخا  صیخـشت  هب  رداق  هک  یـسک  يارب  سپ  شیپ و  تارابع  يراـگزاسان  نیا  هک  دـنکیم  لاـبند 

رد هلاسر ، نیا  فیلأت  زا  دوخ  روظنم  هب  حیرـصت  زا  سپ  فاکلا  ۀطقن  هلاسر  فلؤم  هک  تسا  بجع  ددرگیم . اراکـشآ  تمحز  هب  دـشابن 
تسا هدش  هبطخ  رد  نایعیش  تیالو و  توبن و  دیحوت و  رکذ  دعب  دشابیم ، هَّللا  تافص  ءامـسا و  لوا  هک  : » دسیونیم باتک  دمآ  رد  نایاپ 

رد دوشیم  هظحالم  هکنانچ  دوشیم .» روکذـم  باب  راهچ  همدـقم و  کی  رد  دومن و  میهاوخ  رکذ  ار  هبطخ  لیـصفت  یلاعت  هَّللا  ءاـش  نا  و 
تروص هب  لماک  هخـسن  رد  فاکلا  ۀطقن  هلاسر  ای  همدقم  هلابند  تسین و  دراو  يرما  خیرات  رکذ  هب  ياهراشا  ای  لالهتـسا  تعارب  ًادبا  اجنیا 

رازه و هک  لاحلاو  : » دسیونیم دروآ ، مهارف  دیدج  توعد  روهظ  يارب  ياهنیمز  دهاوخیم  هک  اجنآ  رد  دـباییم . دادـتما  يرگید  تیفیک 
فاکلا ۀـطقن  هلاسر  نآ  رد  هک  یخیرات  اب  خـیرات  نیا  نایم  عمج  تسا  یهیدـب  هتـشذگ »...  هَّللا  لوسر  ترجه  زا  لاـس  داـتفه  تسیود و 

هک هدوب  یخیرات  نتفای  قاتـشم  نوارب  روسفورپ  دراد . ینامز  توافت  لاس  تفه  رثکادـح  لاس و  هس  لقادـح  تسین و  رـسیم  هدـش  فیلأـت 
دباییم تسد  ناشن  مانیب و  هخسن  نیدب  سیراپ  رد  هک  نیمه  دوب و  هدش  صیخلت   362 ص : نایئاهب ، سابتقا و  نآ  يور  زا  دیدج  خیرات 

رابتعا هب  درگنب  فلؤم  مان  باـتک و  مسا  رب  لاد  ياهراـشا  اـی  یماـن  لـماک  هخـسن  رب  هکنآیب  هتـشادنپ و  دوخ  روظنم  باـتک  ناـمه  ار  نآ 
مان همدـقم ، هلاسر  زا  هدرمـش و  دوخ  بولطم  یناجازریم  یجاح  خـیرات  ار  نیمه  هتفایون ، باتک  عیاقو  اب  دـیدج  خـیرات  ثداوح  تهاـبش 

هب باتک ، همدـقم  رد  خیرات 1277 و 1270  ود  يراگزاسان  زا  رـشان  تسا . هدـیناسر  پاچ  هب  هدوزفا و  نآ  رب  هتـشادرب و  ار  فاکلا  ۀـطقن 
دعب لبق و  تارابع  هک  یتروص  رد  تسا ، هدروآ  باسح  هب  يددـع  هحماسم  یعون  ار  نآ  هکلب  هتفاین  هجوت  نتم  ود  نایم  دوجوم  فالتخا 

يرجه لاس 1268  رد  یناجازریم  یجاح  گرم  هکنیا  هب  هجوت  تسا  ملسم  دنکیم . هراشا  باتک  فلؤم  دزن  رد  دادعا  عوضوم  تیمها  هب 
یتروص رد  دشاب . هدش  فیلأت  يرجه  لاس 1270  رد  هک  دشاب  یباتک  فلؤم  هتـسناوتیمن  یناشاک  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  نیرتهب  هداد  يور 

نتم رگا  مدوب » هارمه  مه  نم  هک  هدومن  تیاور  دـشابیم  فورعم  یناشاک  یجاح  هب  هک  باحـصا  زا  یـصخش  : » ترابع باـتک  رـشان  هک 
زج یـسک  هک  هدوب  یناـشاک  یجاـح  زج  يرگید  خـیرات ، فلؤم  هک  درکیم  طابنتـسا  بلطم  ناـیب  قایـس  زا  تفرگیم  رظن  رد  ار  خـیرات 
زا یخرب  رد  دوریم و  ناـشاک  رهـش  رد  باـب  هزور  ود  فـقوت  زا  نخـس  هک  اـجنآ  رد  هوـالع  هـب  دـشاب  هتـسناوتیمن  یناـجازریم  یجاـح 

، هدـشن يدای  فلؤم  ینابزیم  زا  ًادـبا  خـیرات  نتم  نیا  رد  دـسیونیم . وا  رادـنامهم  ار  یناجازریم  یجاح  دـیدج ، خـیرات  یطخ  ياههخـسن 
ترابع نیا  هحفـص 239  رد  دناهدرک . لقن  یناجازریم  یجاح  زا  دیدج  خـیرات  رد  هک  تسا  هدروآ  يزیچ  نآ  زا  رتهاتوک  یلیخ  ار  بلطم 
اهدـعب دـمآ ، مرظن  هب  یلاوحا  شوخ  لفط  مدیـسر  لزا ) ییحی  ازریم   ) ناشیا تمدـخ  هب  ینامز  کی  باتک  فنـصم  ریقح  : » دـیوگیم هک 

زا یـصخش  : » دیوگیم هحفـص 242  رد  لـمآ ، هار  رد  لزا  ییحی  ازریم  تشذگرـس  ناـیب  رد  دـعب  خـلا » مدـیدرگ  ناـشیا  لاوحا  ياـیوج 
ترابع نیا  خلا » دش ...  ناهنپ  لزا  بش  نآ  رد  مدوب و  هارمه  مه  نم  هک  هدومن  تیاور  دشابیم  فورعم  یناشاک  یجاح  هب  هک  باحـصا 

363 ص : نایئاهب ، یجاح  لزا و  ءاهب و  يریگتـسد  زا  دـعب  هدوب و  يوار  یناشاک  یجاح  زا  ریغ  باـتک  فنـصم  هک  دراد  حیرـص  تلـالد 
يدـنچ دـندزن ، بوچ  ار  یناشاک  یجاح  لزا و  بانج  یلو  دـندومن ، یعرـش  ریزعت  ار  ناشیا  يوخا  بانج  : » دـسیونیم لمآ  رد  یناـشاک 

رد مه  يدنچ  هعقاو  نآ  زا  دعب  دومن . صلختسم  ياهلیسو  هب  ار  کی  ره  نابرهم ، فؤر  دنوادخ  ترضح  دعب  دندوب و  سبح  رد  تارضح 
يریسا و زا  لبق  لاس  راهچ  ناردنزام  رد  نم  هک  دیوگ  یناشاک  یجاح  دندیدرگ . دوخ  دلب  يوس  هب  عجار  هدربرـس و  هب  ناردنزام  دودح 
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فنصم هن  تسا  تیاکح  لقان  یناشاک  یجاح  هک  دهدیم  ناشن  ترابع  هلابند  خلا » مدوب ...  بانج  نآ  تمدخ  رد  زور  هنابش  نآ ، زا  دعب 
عوضوم روک ، يدنه  نیا  ياعدا  هیلوا  لحارم  بتارم و  یط  يدـنه و  ریـصب  دیـس  دانق و  حـیبذ  ياعدا  رکذ  رد  باتک  فنـصم  باتک . نیا 

هلابند رد  باتک  یپاچ  هخسن  هحفص 259  رد  ناشاک ، مق و  هب  نتفر  نارهت و  رد  شگنرد  ناردنزام و  رون  قیرهچ و  رد  وا  ریـس  ناتـساد و 
. هدومرف لالجا  لوزن  یفاک » هطقن   » بانج لزنم  رد  هدروآ و  فیرـشت  فاک  ضرا  هب  نآ  زا  دعب  : » دـسیونیم نینچ  وا  هب  عجار  ریـصب  هنتف 

تسمرس رگیدکی  تبحم  بارش  زا  دندوب و  رورسمه  هامراهچ  تدم  ءاهب  بانج  دیحو و  ترـضح  تمدخ  رد  رون  ضرا  رد  هکنآ  هب  رظن 
هصالخ دشابیم ...  رتیلاع  بانج  نآ  زا  شدوخ  ماقم  هک  دوب  نآ  نامگ  ار  یفاک  هطقن  هصالخ  دندومن ...  اهشیع  طاسب  نآ  رد  مرخ  و 

هکنآ دوجو  اب  دـیدرگ ...  یناف  ترـضح  نآ  رد  یلک  هب  دوب ...  ملعا  لضفا و  يرهاظ ...  لضف  بسح  رب  یفاک  هطقن  بانج  هچ  رگا  هکنآ 
نیا رب  دوخ  همدقم  رد  هک  نوارب  دومن .» ناشیا  تبحم  رد  تماقتـسا  هَّللا  نوعب  یفاک  هطقن  بانج  اذهعم  هدوب  دـیدش  تیاهن  رد  ناشیا  هنتف 

یناشاک یجاح  مسا  ینایب  زمر  هدش  رکذ  ثحب  دروم  خیرات  هچابید  هب  مضنم  فاکلا  ۀطقن  هلاسر  رد  هک  ار  یفاک  هطقن  هدش ، پاچ  باتک 
هب هتـسناوتن  دوشیم  رارکت  ریـصب  هب  فورعم  يدـنه  روک  دیـس  اب  دروخرب  رد  يزمر  مان  نیا  هک  خـیرات  باـتک  زا  دروم  نیا  رد  دـنادیم ،

ضرا هک  یتروص  رد  تسا  هداهن  تمالع )؟(  یفاک  هطقن  لباقم  باتک  رخآ  لاجرلا  ءامـسا  تسرهف  رد  درببیپ و  یفاـک  هطقن  تیـصخش 
هدنـسیون هک  دـشاب  لیلد  نیرتهب  یفاک ، هطقن  ولج  رد  بانج  هملک  دـیق  منکیم  روصت  تسا . هدرمـش  ناشاک  تسرهف ، نامه  رد  ار  فاک 
ياهراشا یمعا ، دیس  هنتف  نیمه  لابند  رد  باتک  فنصم  تسا . هدوب  یفاک  هطقن  یناجازریم  یجاح  زج  يرگید  خیرات ،  364 ص : نایئاهب ،

هب باحصا  نیب  رد  فالتخا  دیدرگ  رداص  عیقوت  نیا  هک  نیمه  : » دسیونیم دنکیم و  ریصب  هثداح  هرابرد  باب  دیس  زا  یبوتکم  رودص  هب 
عفر دـعب  هدوب  یقاب  یفالتخا  نیا  هام  شـش  تدـم  هدـنام و  بجتحم  یلیلق  هدومن و  قیدـصت  یعمج  داص  ضرا  رد  ًاـصوصخ  هدیـسر  مه 

هب دیوگیم و  نخس  رهش  نآ  رد  هثداح  ریثأت  زا  دوب  یناهفـصا  نوچ  باتک  فنـصم  هک  تسا  هتکن  نیا  هدنهد  ناشن  لقن  قایـس  دیدرگ .»
اهنت نوارب  روسفورپ  تسا . هدوبن  فاکلا  ۀطقن  هلاسر  فلؤم  فاک ، هطقن  اب  یناشاک  یناجازریم  یجاح  زا  خیرات  نیا  فینـصت  تروص  ره 

اب ناشن  مانیب و  ياهخـسن  هب  سیراپ  یلم  هناخباتک  رد  هک  نیمه  هدوب  یناجازریم  یجاح  خـیرات  ندـید  بلاـط  دـیدج ، خـیرات  تلـالد  هب 
دوـخ هکناـنچ  نآ ، راـشتنا  زا  شیپ  تسا و  هتـشادنپ  رظن  دروـم  یناـجازریم  یجاـح  خـیرات  ار  نآ  هتفاـی  تسد  راـگزاسان  نـتم  هچاـبید و 

هب مه  لزا  دنکیم و  تروشم  باتک  نیا  تیفیک  هب  عجار  تسیزیم ، ایناتیرب  يهیامحلا  تحت  سربق  رد  هک  لزا  ییحی  ازریم  اب  دـیوگیم 
دادغب رد  يرگید  هتـشونن ، خیرات  یـسک  وا  زا  ریغ  هدوب ، دیهـش  عوفرم  یجاح  زا  دیاب  نیارق  هب  هک   » دهدیم باوج  ودـب  حیرـص  ریغ  روط 

رد صاخـشا  لیبق  نیا  زا  مان  اضردمحم  یجاح  دندش ، وا  عنام  یـضعب  دشیم ، هتـشون  نایم  نآ  رد  ریقح  مان  دـبال  تشاد و  نتـشون  لایخ 
رونه یناجازریم ، یجاح  فیلأت  هب  نونظم  هتفایون و  خیرات  تایوتحم  تیفیک  اب  لزا  حبـص  هک  دـهدیم  ناشن  ترابع  دـناهدوب »...  رما  نیا 

نایناهفـصا زا  یمان  اضر  دـمحم  یجاح  لمع  هب  هجوتم  ناهگان  راگزور ، تشذـگ  لاس  لهچ  زا  سپ  وا  نهذ  هکلب  هدوبن  سونأم  تسرد 
خیرات باتک  یتقو  دسیونب . یخیرات  تساوخیم  دوب و  هتفر  دادغب  هب  ناریا  ياهيدـیعبت  هارمه  لاس 1270  رد  هک  تسا  هدش  دادغب  میقم 

هک ییحی  ازریم  تفرگ  رارق  نانگمه  رایتخا  رد  دش و  رـشتنم  یئاذک  همدقم  نآ  اب  فاکلا  ۀطقن  مان  هب  رد 1328  سیراپ  هناخباتک  لوهجم 
راهظا رگید  باتک  لصا  هب  عجار  دوب  هتفای  میظنت  وا  زا  يرادفرط  هب  مه  باتک  همدـقم  دوب و  تایح  دـیق  رد  و  هسوغام » ردـنب   » میقم رونه 

رد یئوگ  پاچ  هزات  باتک  نیا  عوضوم  دوب ، هدرک  هبلغ  شیوخ  ناردارب  رب  هک  ءاهبلا  دبع  شاهدازردارب  یلو  درکن . یفنم  ای  تبثم  يرظن 
رد دـهدیم  روتـسد  دوب ، وا  يرما  يداـیا  زا  یکی  هک  یناـقلاط  بیدا  نسح  ازریم  هب  هدـماین و  تبارغ   365 ص : نایئاهب ، زا  یلاـخ  وا  رظن 
ای دـیرخ  يارب  رفـس  رومأـم  ار  یـسک  دـهاوخیم  وا  زا  تفاـی و  ناوـتب  باـتک  نیا  زا  ياهخـسن  تسا  نـکمم  راـط ، قرط و  زنطن و  دودـح 

تـشاد دوجو  راط  قرط و  مدرم  زا  یئانب  دیـس  شیپ  هک  دوهعم  خیرات  زا  ياهخـسن  اریز  دنام ؛ هجیتنیب  یناقلاط  مادقا  نیا  دـنک . خاسنتـسا 
یکی هلیسو  هب  هک  بیدا  مادقا  هجیتن ، رد  دراپسب و  يرگید  تسد  هب  یتمیق  چیه  اب  دشن  رضاح  دشاب  انـشآ  نآ  مان  هب  هکنآیب  نآ  بحاص 

قباس ناگدنیوگ  زا  يرهـشوب » يزویلاب  نسح   » ياقآ ًاریخا  ص 378  دنام ...  هجیتنیب  دـمآ  رد  ارجا  يهلحرم  هب  وا  یناتـسدرا  ناتـسود  زا 
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فاکلا ۀطقن  راشتنا  هب  عجار  نآ  رد  هتشون و  یـسیلگنا  نابز  هب  ندنل  رد  اهیئاهب » نوارب و   » مان هب  یباتک  ندنل  یـس  یب  یب  یـسراف  شخب 
رما يداـیا  زا  یکی  هب  هک  ياهماـن  اـی  یحوـل  رد  ءاهبلادـبع ، هک  دـسیونیم : يزویلاـب »  » 366 ص : ناــیئاهب ، تـسا . هدرک  رکذ  ار  ياهـتکن 

رد دوب  هتـشون  نیئآ  نیا  خـیرات  رد  راصتخا  روط  هب  هک  دـنچ  یلـصف  یناجازریم  یجاح  هک  : » دـنکیم دای  نینچ  باتک  نیا  زا  دـسیونیم ،
لولدم هسیاقم  اب  دشاب .» یناجازریم  یجاح  دوخ  تسد  طخ  هب  اهنآ  هک  تفریم  لامتحا  دوب و  حـیبذ  هدازردارب  اضر  دـمحم  اقآ  فرـصت 
هدیـسر پاچ  هب  روهظون  فاکلا  ۀـطقن  همدـقم  رد  بوتکم  نیا  ریرحت  زا  لبق  هک  لزا ،) ، ) وا يومع  هیباوج  يهمان  اـب  حول  اـی  بوتکم  نیا 

دهاش دناهتـسیزیم و  دادغب  رد  يرجه  لاـس 1270  رد  ود  ره  هک  هدازردارب  ومع و  يارب  يرثا  نینچ  دوجو  هک  تفاـی  رد  ناوـتیم  دوـب ،
هک تسا  هتساوخیم  ود  ره  لد  تسا و  هدوب  نهذ  لماک  لوبق  زا  رود  يردق  دناهدوب ، دوخ  رگید  ياههدیقع  مه  نارکفمه و  ياهتیلاعف 

یناهفـصا و رجات  ار  اضردمحم  یجاح  لزا  حبـص  هک  توافت  نیا  اب  دنزاس ، طوبرم  یمان  اضر  دمحم  اقآ  ای  اضر  دمحم  یجاح  هب  ار  نآ 
ردارب یناشاک  حـیبذ  لیعامـسا  یجاح  هدازردارب  وا  هک  درادیمن  مولعم  یلو  دـنکیم  یفرعم  حـیبذ  هدازردارب  اضردـمحم  اـقآ  ءاهبلادـبع 

اجنآ رد  دوخ  اب  مه  ياهدازردارب  دش و  هتـشک  دادغب  رد  هک  هدوب  یناهفـصا  حیبذ  لیعامـسا  دیـس  هدازردارب  ای  تسا و  یناجازریم  یجاح 
نوارب دراودا  روسفورپ  یتاغیلبت  تیلاعف  طابنتـسا و  هجیتن  ملـسم  روط  هب  یناجازریم  یجاح  هب  باتک  نیا  باـستنا  ضرغ ، تشادـن . هارمه 
لاقتنا نوارب  روسفورپ  هکنیا  دـناهدرکیمن . یقلت  ار  تبـسن  نیا  رطاخ  نانیمطا  اب  شراشتنا  عقوم  رد  باـب  ینیـشناج  ياوعد  نیفرط  هدوب و 

ۀطقن هلاسر  ریرحت  خیرات  هکلب  دوشیمن ، هدید  یخیرات  نینچ  هخسن  يور  هتشون  يرجه  لاس 1279  رد  هسنارف  هب  ناریا  زا  ار  لماک  هخسن 
هچ رد  اههخسن  نیا  هک  تسین  مولعم  رگید  فرط  زا  دشابیم . لاس 1279  تسا  سیراپ  یلم  هناخباتک  رد  یسراف  نایب  همیمض  هک  فاکلا 
وا هکنیا  روصت  سپ  دنکیمن . يدای  اهنآ  زا  بهاذم » هفسلف و   » باتک رد  هچ  تسا ؛ هدیـسر  سیراپ  ای  نارهت  رد  ونیبوگ  تسد  هب  یخیرات 
رود يردق  دشاب  هدرب  اپورا  هب  ار  یناجازریم  یجاح  ياههخسن  زا  هدنامزاب  هخـسن  کی  نیا  نارهت  تیرومأم  همتاخ  ماگنه  لاس 1274  رد 

شیپ لاس  هاجنپ  دوب و  هدش  لقتنم  نارهت  هب  یسمش  رد 1300  اهدعب  هک  زنطن  هخسن   367 ص : نایئاهب ، دسریم ...  قیقحت  رظن  هب  لوبق  زا 
پاچ هخسن  اب  هقباطم  يارب  ار  نآ  دنک و  افو  دوخ  يهدعو  هب  تسناوتن  دوب و  هداتفا  یناهفـصا  رجات  یحتف  نیـسح  دمحم  یجاح  تسد  هب 

ملق فرـصت  دروم  ایوگ  تشاد  دوخ  یـصوصخ  هناخباتکرد  یناتـسدرک  ناـخ  دیعـس  رتکد  هک  يرگید  هخـسن  دـهد . رارق  نم  راـیتخا  رد 
یتـیزم نوارب  روسفورپ  یپاـچ  نتم  هب  تبـسن  هخـسن  نیا  شکلاـم  هدـیقع  هب  دوـب و  هتفرگ  رارق  رتـکد  هب  شلاـقتنا  زا  لـبق  نارظن  بحاـص 

يور زا  هک  وا  يروشآ  رکون  دوب  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  ینالوط  یتدـم  ناـخ  دیعـس  رتکد  هک  یـسمش  لاس 1315  رد  هنافـسأتم  تشادن .
تخیرگ نارهت  زا  دوبر و  ار  زاتمم  ياههخسن  همه  دوب  هدربیپ  وا  هناخباتک  یطخ  ياههخسن  تیمها  رب  لاد  زومر  هب  رتکد  یتسد  تسرهف 

. تفر تقرس  هب  دوب  هتشون  ار  یناجازریم  یجاح  مان  نآرب  رتکد  هک  یطخ  هیباب  خیرات  باتک  هلمج  زا  دماین و  تسد  هب  وا  زا  يرثا  رگید  و 
هب اهنآ  نایم  رد  تشاد . هضرع  نم  رب  ار  اهنآ  شیپ  لاس  دنچ  دراد  رایتخا  رد  دـیدج  خـیرات  زا  هخـسن  دـنچ  هک  ینامرک  يالـضف  زا  یکی 
مان زا  یلو  دوب  رتصخلم  يردق  دراوم  یـضعب  رد  هک  مدربیپ  تسا  هدش  بوسنم  یناجازریم  ياج  هب  اًلعف  هک  خیرات  نیا  لصا  زا  یتمـسق 
نیا زا  ياهخـسن  نارهت  میقم  يزنطن  نایاقآ  زا  یکی  شیپ  لاس  دـنچ  دوب . هداتفا  نآ  عیاقو  لوا  تمـسق  تشادـن و  یناشن  فلؤم  فیلأـت و 
يور زا  هخسن  نیا  دوب . هدرک  هقباطم  نوارب  پاچ  هخسن  اب  باتک  رـشن  ماگنه  ار  نآ  شبحاص  درک و  هضرع  نم  رب  دوب  هتفای  هک  ار  باتک 

هخسن هحفـص 87  رد  یعیقوت  اب  تشاد و  یگداتفا  نآ  لوا  زا  يزیچ  هک  دوب  هدش  هتـشون  يرجه  مهدراهچ  هدس  لیاوا  رد  يرگید  هخـسن 
ازریم دوب . هدرک  زاغآ  دوخ  ریرحت  رد  لماک  تروص  هب  ار  نآ  هدربن و  یپ  لصا  یلبق  ناصقن  هب  هخـسن  نیا  خسان  یلو  دشیم  زاغآ  یپاچ 
همدقم رد  ار  نآ  زا  یـشخب  نوارب  روسفورپ  هدیمان و  سور  سانـشرواخ  یکـسناموت  ردـناسکلا  مان  اب  هک  هیردنکـسا  هلاسر  رد  لضفلاوبا 

رد یباتک  فیلأت  رومأم  یجکنام  فرط  زا  هک  یجکنام  یشنم  ینادمه  نیسح  ازریم  : » دسیونیم تسا  هدناسر  پاچ  هب  دوخ  فاکلا  ۀطقن 
زوـنه نوـچ  هک  تفگ  درک و  راـک  نیا  رد   368 ص : نایئاهب ، کـمک  شهاوخ  وا  زا  دـمآ و  لـضفلاوبا  ازریم  دزن  دوب  هدـش  هیباـب  خـیرات 

یخیرات هک  مداد  باوج  وا  هب  دیوگیم : لضفلاوبا  ازریم  تسین .» لاکشا  زا  یلاخ  راک  نیا  هدشن  هتشون  رما  نیا  عیاقو  رد  طوسبم  یخیرات 
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خیراوتلا و خسان  زا  ار  نینـس  خیرات  نآ و  زا  ار  عیاقو  روآ ، تسد  هب  ار  باتک  نیا  تسه . بابحا  تسد  رد  یناشاک  یناجازریم  یجاح  زا 
یناگیاپلگ هک  هنوگنادب  ار  خیرات  نآ  نیـسح  ازریم  هک  تشاذـگن  یجکنام  هک  دـیازفایم  لضفلاوبا  ازریم  سپـس  امن . لقن  افـصلا  ۀـضور 

هک دیدج  خیرات  ياههخـسن  يور  زا  ار  رابتعا  باتک ، فیلأت  تیفیک  نایب  یفرعم و  نیا  اب  یلک  روط  هب  لضفلاوبا  ازریم  دسیونب . دوب  هتفگ 
دوخ مه  دروم  نیا  رد  دـشاب و  فلؤم  طـخ  هب  هک  تسا  راـبتعا  لـباق  نآ  زا  ياهخـسن  اـهنت  دـیوگیم : درادیم و  رب  تسا  مدرم  تسد  رد 

ناوتیم تمسق  نیا  زا  تسا . هدرک  یفرعم  یتشدرز  یجکنام  تسد  رد  هدارایب  یتلآ  نوچمه  ار  فلؤم  صخش  اًلبق  هک  دنکیم  شومارف 
یـشاک یناجازریم  یجاح  مان  هب  یخیرات  دوجو  زا  اًـلبق  لـضفلاوبا ، تاراـهظا  لوبق  ضرف  هب  ماـنمگ ، ینادـمه  نیـسح  ازریم  هک  تفاـیرد 
فلؤم هک  هدـمآیم  مزـال  تروص  نیا  رد  تسا . هدرک  تلـالد  يرثا  نینچ  دوجو  هب  ار  وا  هک  هدوب  یناـگیاپلگ  یعاد  نیا  هدوب و  ربـخیب 

دوخ يارب  نآ  زا  هک  ياهخـسن  تشپ  رد  یجکنام  هکنآ  ای  دروآ و  نایم  رد  ياهراـشا  تباـب  نیا  زا  دوخ  باـتک  همدـقم  رد  دـیدج  خـیرات 
یفیـصوت نآ  زا  دوشیم ، تفای  نارهت  رد  نآ  زا  یئاهسکع  تسا و  دوجوم  یئبمب  رد  شرگید  ياهباتک  وزج  اًـلعف  دوب و  هدروآ  مهارف 

یکلم هخـسن  تشپ  رد  درادـن و  ياهراـشا  نیرتـکچوک  فیلأـت  عوضوم  فلؤم و  اـب  دوخ  طاـبترا  هب  ًادـبا  هک  یتروـص  رد  دـنکب  بساـنم 
حرط زا  روظنم  نوچ  دزاسیم . فیعض  مه  ار  فلؤم  ندوب  ینادمه  ههبش  هک  تسا  هتشون  ینارهط » نیـسح  ازریم  خیرات   » مان اهنت  شیوخ ،
دوخ هک  نآ  یـشاوح  مئامـض و  دـیدج و  خـیرات  هب  هجوت  فطع  زا  دوب ، نوارب  فاکلا  ۀـطقن  باـتک  دروم  رد  یـشهوژپ  طـقف  ثحب  نیا 

ناوتیم دش  هتفگ  لمجم  روط  هب  هچنآ  زا  دزادرپیم . عوضوم  صیخلت  هب  کنیا  دـنکیم و  رظن  فرـص  تسا  رتشیب  ثحب  لباق  یعوضوم 
ناونع فلؤم و  مسا  ياراد  ًادبا  هتفرگ  رارق  نوارب  روسفورپ  پاچ  ساسا  هک  یلصا  هخـسن  - 1 369 ص : ناـیئاهب ، هک : تفرگ  هجیتن  نینچ 

هب انب  دراد  ریرحت 1279  خـیرات  هدـش و  هتـشون  نایب  هلابند  رد  هک  ياهلاسر  - 2 تسین . سیراپ  هب  لاقتنا  خـیرات  ریرحت و  خـیرات  فیلأـت و 
هیباب میدق  خـیرات  هب  هلاسر  نیا  لاصتا  - 3 یخیرات . هن  تسا  یمالک  شعوضوم  فاکلا و  ۀـطقن  شمان  تسا  دوهعم  هلاـسر  نتم  رد  هچنآ 

. تسا هتـسویپ  مه  هب  ار  اهنآ  لاصفنا ، لاصتا و  طابترا و  هطقن  هب  هجوت  نودب  بتاک  هتفای و  ریرحت  تروص  مود  هخـسن  ریرحت  نمـض  رد 
يرجه خیرات 1270  رد  - 5 تسا . يرجه  میدق 1270  خیرات  همدقم  فیلأت  خیرات  ای 1267 و  فاکلا 1264  ۀطقن  هلاسر  فیلأت  خیرات  - 4

باتک نتم  رد  - 6 تسا . هتـشذگیم  وا  گرم  زا  لاس  ود  هکلب  هدوبن  تایح  رد  یناشاک  یناجازریم  یجاح  تسا  خـیرات  فیلأت  لاـس  هک 
یـسربط هعلق  هب  طوبرم  ثداوح  رد  هک  صوصخ  هب  دسریمن ، مشچ  هب  دشاب  باتک  یناجازریم و  یجاح  نایم  هطبار  رب  تلالد  هک  يزیچ 

رد زونه  نوارب ، روسفورپ  فرط  زا  باتک  راـشتنا  عقوم  هک  هیباـب  يامدـق  زا  رفن  ود  - 7 دـنکیم . یفرعم  ربخ  نایوار  زا  ار  یناشاک  یجاح 
، نایباب نایم  رهـش  نآ  رد  تماقا  دادغب و  هب  ناریا  زا  یعمج  هتـسد  دیعبت  ماگنه  دندوب و  رگیدکی  فلاخم  هتـسد  ود  ياوشیپ  تایح و  دـیق 

هتشون خیرات  باتک  لاس 1270  هب  دادغب  رد  هک  یسک  - 8 دناهدادن . ناشن  سونأم  يرثا  نینچ  هب  ار  دوخ  ًابیرقت  دناهدوب ، تیـصخش  دجاو 
یجاح خـیرات  مان  هک  یـسک  - 9 تسین . هتخانـش  تسرد  وا  باتک  تشونرـس  هک  یناـجازریم  یجاـح  هن  دوب  یناهفـصا  ماـن  اـضر  دـمحم 

هب دیدج  خـیرات  رد  وا  ملق  رکف و  رثا  هک  هدوب  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  هداهن ، دـیدج  خـیرات  فلؤم  نابز  رب  راب  نیتسخن  ار  یناجازریم 
. دوشیمن هدـید  دـیامنب  دـیدج  خـیرات  نیودـت  راک  رد  ار  وا  تلاخد  هک  يزیچ  ایارت » اهیجکنام   » فلتخم راـثآ  رد  - 10 دسریم . مشچ 
زا زگره  نوارب  روسفورپ  روصت  فالخ  رب  هدوبن  هارمه  فلؤم  مسا  اب  يدروم  چیه  رد  هک  هیباب  میدق  خیرات  باتک  - 11 370 ص : نایئاهب ،

. دراد دوجو  یتسودـباتک  دارفا  شیپ  نارهت  رد  زونه  نآ  هخـسن  ود  هک  میاهدربیپ ؛ نآ  زا  هخـسن  راهچ  دوجو  رب  نونکات  دوب و  هتفرن  نایم 
رد ياهلاسر  مان  فاکلا  ۀطقن  - 13 تسا . هدوب  نوارب  روسفورپ  راک  یقیفلت ، تروص  نیا  رد  یناجازریم  یجاح  هب  باتک  نیا  تبـسن  - 12

هیباب خـیرات  صیخلت  - 14 تسا . هدـش  قحلم  هیباب  ماـنیب  خـیرات  باـتک  لوا  هب  یمولعم  ریغ  ببـس  هب  هک  تسا  هدوب  یمـالک  تاـعوضوم 
تـسد هک  نآ  زا  ددـعتم  ياههخـسن  رد  هتفرگ و  تروص  یئاهب  یلزا و  هتـسد  ود  هب  نایباب  هقرفت  زا  لبق  دـیدج  خـیرات  تروص  هب  ماـنمگ 

صیخلت ببـس  دـنکیم و  داـی  وکین  یلعنیـسح ، ازریم  ییحی و  ازریم  ینعی  يرون  ردارب  ود  ره  زا  هتفرن  راـک  هب  اـهنآ  رد  يدـیدج  فرـصت 
دمحم خیـش  موحرم  دوخ  زا  هکنانچ  یپاچ - فاکلا  ۀـطقن  همدـقم  تراـبع  - 15 تسا . هدوب  نوارب  روـصت  زج  يرگید  زیچ  اـیوگ  باـتک 
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. تسا هدوب  كرتـشم  یلمع  تقیقح  رد  نوارب و  روسفورپ  راـک  طوبرم  كرادـم  دانـسا و  يروآعمج  موـحرم  نآ  راـک  مدینـش -: ینیوزق 
هنوگ چیه  میدق ، خیرات  فلؤم  مسا  باتک و  مان  هرابرد  نم  قیقحت  : » یئابطابط طیحم  دمحم  دیس  یقیقحت  هاگرظن  زا  هک  تسادیپ  هتفگان 

ار بتاک »  » و باتک » مسا   » ثحب و  تسا . نوارب »  » پاچ ساسا  هک  دـشخبیمن  سیراپ  هناخباتک  رد  دوجوم  هنیرید  نتم  تلاصا  رد  يریثأت 
تروص نیمه  رد  ـالک  خـیرات  نیا  بلاـطم  تروص  : » رگید تراـبع  هب  « 1 «. » داد هولج  هبتـشم  باتک ، تمدـق  تلاصا و  عوضوم  اـب  دـیابن 

رد یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  ياطخ  تسا و  هتـشادن  صخـشم  یفلؤم  مسا  ناونع و  یلو  هدوب  ربتعم  میدق و  لیـصا و  ینتم  نوارب ، یپاچ 
هخسن هب  یتقو  هداد و  رارق  یناجازریم  یجاح  مسا  ریثأت  تحت   371 ص : نایئاهب ، همجرت  ماگنه  ار  نوارب  یناجازریم » خیرات   » هب نآ  هیمست 
طسوت فاکلا » ۀطقن   » باتک راشتنا  زا  سپ  « 1 «. » هدرک سکعنم  نآ  دلج  تشپ  رد  ار  هابتـشا  نیا  دیناسر  پاچ  هب  ار  نآ  دیـسر و  سیراپ 

رکیپ رب  یگرزب  سب  هبرـض  هک  دـندش  هجوتم  ازریم ، یلعنیـسح  نیـشناج  دـنزرف و  يدـنفا  سابع  هصاخ  یئاـهب ، ياـمعز  نوارب ،» دراودا  »
لـضفلاوبا ازریم  « 2  » فاکلا ۀـطقن  باتک  تاجردـنم  تحـص  مدـع  نالعا  نمـض  يدـنفا ، ساـبع  يور  نیا  زا  تسا . هدـمآ  دراو  تیئاـهب 

باتک نوارب و  همدقم  در  رد  یباتک  ات  درک  رومأم  یمسر ، ياهمان  نمض  « 3  » دوب ناغلبم  نیرتزربم  و  تیئاهب ، ناگرزب  زا  هک  ار  یناگیاپلگ 
دمحلا هک  دیدرگ  لصاح  ترـسم  تیاهن  نومـضم  زا  دیـسر و  امـش  همان  نامیپ  يدانم  يا  : » دنک فیلأت  یناشاک  یناجازریم  فاکلا  ۀطقن 

نیا دـیدوب  هدومن  موقرم  نوارب  دراودا  تالوعجم  باوج  صوصخ  رد  ءاهبلا  دـبع  مدـمه  یهبا  لامج  تیدوبع  رد  یمئاق و  تمدـخ  ربهَّلل 
تسا و هدش  مومـسم  یناجازریم  یجاح  خیرات ، نیا  هک  ددرگ  حضاو  ات  دیـشوکب  تمه  مامت  هب  هتبلا  دراد ، مزال  باوج  تسا  مهم  هیـضق 

هملک رییغت  اب  اسب  هک  تسا  ناـیلزا   372 ص : نایئاهب ، اهیتومی  هملک  زا  دارم   ) دـناهدش قفتم  نوارب  دراودا  اب  اـهیتومی  هتـشگ و  فیرحت 
تمه تیاهن  تعرـس  هب  يراب  دناهدروآ  نایم  هب  ار  سئاسد  تایرتفم و  نیا  و  دـندومرف ) اهیتومی  تومی  شلباقم  هملک  هب  لزا  مان  ییحی 

دباتب و تیانع  وترپ  تسا  نیقی  دبلط ، یفاش  یفاک  تادییأت  ار  امـش  دیامن و  يراز  عرـضت و  یهبا  لامج  ناتـسآ  هب  ءاهبلا  دـبع  تسا . مزال 
دادمتسا یهدس » رعاش  میعن   » زا يرگید ، همان  یط  يدنفا ، سابع  نینچمه  « 1  ...«. » یهبالا ءاهبلا  کیلع  دیامن و  هولج  هینادمص  تاقیفوت 

و ینیوزق » دـمحم  موحرم  نوارب و  دراودا   » در رب  یباتک  فیلأت  رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  هب  و  هدرک ، تکرـش  راـک  نیا  رد  هک  دومن 
( ياهغورد در   ) تاـیرتفم ضحد  صوصخ  رد  : » تسا نینچ  بوتکم  نیا  نتم  دـیامن . تدـعاسم  یناـشاک  یناـجازریم  هب  بوسنم  باـتک 
در  ) هلأسم نیا  رد  دیاب  ردتقم  نارای  عیمج  اب  بانج  نآ  دیئامن . یهلا  هاگرد  هب  یتمدخ  دیاب  فاکلا ) ۀطقن   ) باتک فیرحت  تابثا  نوارب و 

یفاش و باوج  ددرگ و  عمج  لک  تامولعم  ات  دیئامرف  کیرـش  هلأسم  نیا  رد  مهار  ردنمـس  بانج  دـیوش . قفتم  فاکلا  ۀـطقن  رد  نوارب )
دنهاوخ مامتا  باوج  بیرقنع  دندعتسم ، لضفلاوبا  ازریم  ياقآ  بانج  دوش . يرجم  تعرـس  تیاهن  رد  دیاب  هیـضق  نیا  دوش . موقرم  یفاک 

بوتکمیپ رد  ًاضیا  دـیراد ».»...  غالبا  ًاعیرـس  لضفلاوبا  ازریم  ياقآ  بانج  هب  یناجازریم  فیرحت  رد  ار  دوخ  هیفاـک  تاـمولعم  اذـهل  داد .
یناجازریم اقآ  خیرات  لیـصافت  اب  دیدوب  هدومن  موقرم  هک  ياهمان  : » دوب هدیدرگ  لاسرا  نینچ  یهدس » میعن   » هب باطخ  رگید  همان  روکذم ،

لامکا و يدوز  هب  ار  تاقیقحت  نآ  هتبلا  دـیدرگ . مولعم  حـضاو و  عیمج  ینیوزق ) همـالع  نوارب و  روسفورپ   ) نادرخیب فیرحت  یـشاک و 
مامتالادـنع دـنیامنیم  موقرم  باـنج  نآ  دوخ  هک  یباوج   373 ص : نایئاهب ، نینچمه  دـیتسرفب . هنامرحم  لئاضفلاوبا  باـنج  دزن  دـییأت و 

زا اکیرما  هب  شترفاسم  حرش  راثآلا » عیادب   » باتک رد  زین  و  « 1 «. » دیراد لاسرا  ءاهبلادبع  تهج  هخسن  کی  لئاضفلا و  یبا  دزن  هخسن  کی 
اب ار  وا  اهیئایحی  دنداتـسرف  ندنل  سیراپ و  هناخباتک  هب  هدومن  دایز  مک و  ار  یناجازریم  یجاح  خـیرات  : » تسا روطـسم  لوقنم و  شتانایب 

لوا وت  متـشون  وا  هب  نم  تخادرپ ...  نآ  رـشن  عبط و  هب  دوخ  ضارغا  جـیورت  ضحم  مه  وا  دـندومن  عـبط  همجرت و  رب  کـیرحت  یتاـیرتفم 
وا نارـسخ  یتقو  دیمهفن ، وا  یلو  هدم  تسد  زا  ار  زایتما  نیا  يدش  فرـشم  سدـقا  تحاس  هب  هک  اپورا  نیفلؤم  نیملعم و  زا  يدوب  یـسک 

اهتدم لضفلاوبا  ازریم  : » دسیونیم صوصخ  نیا  رد  یحبـص  دباتب .» قارـشا  ّدشا  هب  تیادـه  راونا  ناتـسلگنا  رد  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم 
ازریم توف  زا  دـعب  دـش . ماـمت  شراـک  هک  دوب  هدرکن  ماـمت  ار  باـتک  همدـقم  راـک  زوـنه  و  تشادیم . هیدر  نآ  ریرحت  لوغـشم  ار  دوـخ 

هب دنیآ و  نارهط  هب  ات  تساوخ  افیح  هب  ار  ینئاق  یلع  دمحم  خیش  اب  لضفلاوبا  ازریم  هدازمع  یناگیاپلگ  يدهم  دیس  ءاهبلا  دبع  لضفلاوبا ،
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. دیـسر نایاپ  هب  باتک  ات  دندوب ، راک  نیا  نادرگرـس  نارهت  رد  یتدم  مه  ناشیا  و  دننک . هتخادرپ  هتخاس و  روکذم  باتک  يدایا ، تنواعم 
و نوارب ، دراودا  هیلع  رب  ءاـطغلا » فـشک  : » ناوـنع تـحت  باـتک  « 2 «. » دـنتخادرپ نآ  عـبط  هب  هدـش  داـبآ  قـشع  هناور  هتـشادرب  ار  نآ  سپ 

هحفص تسا 132  ملسم  هچنآ  دش . جراخ  پاچ  زا  و  « 3 «. » دیدرگ عبط  هیسور  ناتسکرت  رد  : » یناردنزام لضاف  حیرصت  هب  انب  اهیسیلگنا ،
یناگیاپلگ يدهم  ازریم  مان  هب  باتک ، رخآ  یلا  هحفص 133  زا  جردنم  بلاطم  تسا و  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  يهتشون  روکذم ، باتک  لوا 

لیمکت و  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  ملق  هب  ءاطغلا » فشک   » باتک یئاهب ، ناغلبم  تاحیرـصت  زا  یـضعب  فالخ  رب  و  همه ، نیا  اـب  تسا .
يور زا  روکذـم ، باـتک  هحفـص 365  یقرواـپ  رد  دوجوم  ناـعذا   374 ص : ناـیئاهب ، قـبط  مـهنآ  یناـگیاپلگ ، يدـهم  ازریم  طـسوت  نآ 

تحـص و  تسا . هتفرگ  رارق  يدـنفا  ساـبع  دـییأت  قیدـصت و  دروـم  لـضفلاوبا ، ازریم  طـسوت  هدـش  يروآعـمج  كرادـم  اـهتشاددای و 
میقتـسم هجیتن  ینایب  نینچ  دوریم . رامـشب  تیئاهب  راثآ  ناـیم  رد  ملـسم  يدنـس  ور  نیا  زا  ملـسم و  يدـنفا  ساـبع  رظن  زا  نآ  تاجردـنم 

یف کیدانا  یئاجرو  بر  هَّللا  وه  : » دوب هتـشاد  لاسرا  هتـشون و  نینچ  یناگیاپلگ  يدـهم  ازریم  هب  باطخ  يدـنفا  ساـبع  هک  تسا  ياهماـن 
ۀسدقملا سفنلا  یلا  بستنملا  قداصلا  كدبع  دیؤت  نا  يداؤف  یحور و  یبلقب و  كوعدا  راحسالا و  یلایللا و  نوطب  راکب و  الا  یـشعلا و 

کناهرب و ریسفت  کتاحفن و  رشن  کتملک و  ءالعال  نیملاعلا  نیب  هترتخا  نم  کیلع  دفو  کیدی و  نیب  دجس  کیلا و  دعص  يذلا  كدبع 
قافالا و یف  هتیص  رهتـشا  قافولا و  ءابهـص  نم  حنرت  یتح  قاهدلا  سأکلا  نم  هتیقـس  کندل و  نم  الدع  لضفلاب  هیمـس  کناینب و  حیرـشت 

یضق ام  ۀسدقملا و  کتبتع  مدخّالا  ةایحلا  نم  ًاموی  یضقام  بر  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  یف  کنیهارب  كراثآ و  رشنی  وه  هبحن و  یضق 
كرکذب و قفاخ  بلقب  روجیدلا  لیللا  مالظ  یف  کیلا  عرضتی  تایالا و  توکلم  یلا  تارفزلا  جیجأ  تاجانملا و  جیجـض  هنم  عفترا  ّالا  اًلیل 

رحب یف  قرغتـسا  يربکلا و  کتمحر  راوج  یلعالا  توکلم  یلا  راط  يرثلا و  كرت  یتح  کسدق  ۀبتع  یلا  اب  اذجنا  کبح و  یف  قفاد  عمد 
ّکنا لذابلا و  تنا  کنا  یطعملا و  تنأ  کنا  میرکلا و  تنأ  ّکنا  یهانتتال  یتلا  ملاوعلا  تایلجت  یف  رارسالا  توکلم  یف  رقتـسا  راونالا و 
وجری کـفاطلا و  قحتـسی  لـیثالا  دـجملا  یف  قـیرع  دـبعلا و  کـلذ  یلا  بستنی  اذـه  كدـبع  نا  بر  بر  میحرلا  نـمحرلا  دـیؤملا  تـنا 

دبعلاذـه حـنمت  نا  ۀـیلاعلا  کتبتع  یف  برقملا  دـبعلا  کلذ  هاجب  کلئـسا  بر  کتایآ ، توکلم  یلا  ًاقوش  لهتبی  کـناسحا و  كراوج و 
عیمج یف  هثری  یتح  هلضف  نم  تاحونس  هرهن و  نم  ۀفرغ  هرحب و  نم  ًابیـصن  هل  لعجا  لیلجلا و  قیقرلا  کلذ  اهب  تصـصتخا  یتلا  فاطلالا 
لیلج صخـش  نآ  راگدای  يا  مویقلا .» یحلا  تنا  کنا  قافالا  یف  هنع  تعاز  تعاش و  یتلا  لـئاضفلا  یف  هب  يدـتقی  لاوحـالا و  نوؤشلا و 

تدـش رب  تلالد  اریز  مدـش  نوزحم  تیاهنیب  نومـضم  زا  دـیدرگ . هظحالم  تقد  تیاهن  هب  نیا  دوجو  اب  دیـسر  لاس  راهچ  زا  دـعب  هماـن 
مارآ يدیشک و  تمحز  دنچ  ياههام  دنچ  ره  درکیم . باطخ  لصف  ریرحت  باتک و  نیودت  رد  امش   375 ص : نایئاهب ، تقشم  تمحز و 

راک نیا  دـش . عمج  تسا  لئاضفلاوبا  ترـضح  هریخا  راثآ  هک  باطتـسم  باتک  نیا  هکنآ  ات  يدیـشوج  يدیـشوک و  زور  بش و  یتفاین و 
رما ره  يدابم  هن  درک  هجیتن  هب  رظن  روما  رد  دیاب  تحار . یتقـشم  ره  دوب و  تمحر  یتمحز  ره  شنتخادرپ  رد  اذـهل  دوب  مهم  رایـسب  نوچ 

تسنیا دصقم  دومن . رظن  نوؤش  روما و  بقاوع  هب  دیاب  سپ  يربک  تبهوم  اهنآ  رد  تسا و  الب  تقـشم و  تیاهن  ادتبا  رد  دوجو  رد  یمهم 
نآ زا  هخسن  کی  تسا . رارسا  توکلم  دعاصتم  نآ  راثآ  ياقب  نآ  دیدیسر و  هنـسحتسم  جیاتن  هب  نکلو  دیدومن  یط  يربک  هبقع  دنچ  ره 

ددرگ جیورت  نوچ  تشاد و  دهاوخ  همیظع  جیاتن  هک  تسا  نیقی  تساوخ و  مهاوخ  نارهط  زا  دوش و  هداتـسرف  سدقا  ضرا  هب  دیاب  باتک 
یهلا تافاکم  هک  شاب  نئمطم  هدشن  لصاح  یتافاکم  تمحز  نیا  لباقم  رد  هچنانچ  رگا  دوش . لصاح  امش  يارب  زا  روبح  رورس و  تیاهن 
هداعا سدقا  ضرا  هب  دیاب  ًامکح  تسا  هدش  لاسرا  هک  لئاسر  لئاضفلا و  یبا  ياهتشاددای  لصا  دبای و  لوصح  هینادمص  تادییأت  دسر و 

ملق راثآ  هک  هچ  دنام  رارقرب  یقاب و  ددرگ و  نوصم  ظوفحم و  مرتحم  لحم  رد  عیمج  ات  دـنامن  یـسک  تسد  رد  هدـحاو  هقرو  یتح  ددرگ 
دیعس تروپ  رد  ًاروبجم  تدم  نیا  تسا  هدیـسر  نالا  دیاهتـشاد  لاسرا  شیپ  لاس  راهچ  هک  تسا  یبوتکم  باوج  نیا  تسا . راوگرزب  نآ 

عطقنم یلکب  لیبس  دیعـس  تروپ  سدـقا و  ضرا  نایم  اریز  هدـش  لصاو  سدـقا  ضرا  هب  هدومن  تفاسم  یط  لاح  دـیدرک  تحار  تماقا و 
- دـش مهاوخ  لاسرا  صوصخم  بوتکم  زاب  هَّللا  ءاش  نا  دـعب  نم  تفای . ریخأت  لوصو  رد  تهج  نیا  زا  لاحم  عنتمم و  یبوتکم  لاسرا  دوب 
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تاجردنم  376 ص : نایئاهب ، تحص  در  رد  ار  یملسم  صوصن  هکنآیب  ءاطغلا » فشک   » باتک همه ، نیا  اب  « 1 «. » يراونج 1919 افیح 4 
مهنآ ًامومع ، اهیسیلگنا  هب  ناوارف  ياهتناها  رکذ  نمض  دهد ، هئارا  فاکلا » ۀطقن   » هب روهـشم  و  یناشاک » یناجازریم   » هب بوسنم  باتک 

رد یعس  نایئاهب  نایباب و  نامز  نآ  ات  هک  تشادرب  یقیاقح  زا  هدرپ  هیـسور ، دابآ  قشع  رد  اهنآ  زکارم  نایئاهب و  زا  اهسور  تیامح  تحت 
باتک راشتنا  هک  یئاجنآ  زا  یلو  و ...  يزاریـش » دمحم  یلع  همان  هبوت   » تحـص هب  حیرـصت  قیدصت و  هلمج  نآ  زا  دنتـشاد . نآ  ندیناشوپ 

رد یـسیلگنا  ماکح  هب  تبـسن  نایئاهب  عیمج  يرازگتمدـخ  تعاطا و  لوبق  و  افیح ، رد  ناتـسلگنا  نوشق  يزوریپ  اب  دوب  فداـصم  روکذـم 
رد و  یـسیلگنا ، دـض  ياههیام  نانچ  ندوب  اراد  اب  ار  ءاطغلا » فشک  : » باتک هک  دـیدن  حالـص  يدـنفا  ساـبع  ناتـسلگنا ، ذوفن  ریز  هقطنم 

فـشک ياههخـسن  عیمج  قیقد  يروآ  عمج  زا  سپ  داد  روتـسد  يور  نیا  زا  دـبای . راشتنا  دوب  هتفریذـپ  تروص  یئاهدـنب  دز و  هک  یلاـح 
ملاس ناج  نامرف  نیا  زا  نایئاهب ، هنامرحم  یصوصخ و  هناخباتک  رد  نآ  زا  يرامش  تشگنا  دادعت  يانثتسا  هب  هک  دننازوسب  ار  اهنآ  ءاطغلا ،
دروم لئاسم  زا  يرایـسب  رد  ار  ءاطغلا » فشک   » باتک ناملـسم  ناققحم  دـندرک  هظحالم  نوچ  یئاهب ، لفاحم  رخاوا ، نیا  رد  دـندرب . ردـب 

لعج ذـخآم و  وـحم  رب  ینبم  ءاـهب  باـب و  یگـشیمه  يهویـش  هب  کـسمت  ذاـختا و  اـب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـنهدیم ، هداد و  رارق  دانتـسا 
بلاطم دندروآ ، هیباب  هیلوا  ذخآم  صوصن و  یمامت  و  یناجازریم ، فاکلا » ۀـطقن   » هب روهـشم  باتک  رـس  رب  هک  ناس  نامه  هب  و  كرادـم ،

هداد و یلیدعت  حرج و  دوخ  حلاصم  اب  قفاوم  هاوخلد و  وحن  هب  يدـنفا ، سابع  تادـییأت  زا  يرادروخرب  دوجو  اب  ار  ءاطغلا » فشک   » باتک
« ءاطغلا فشک  : » باتک نیا  دوش ، هتفگ  اههیدر ، یمامت  ربارب  رد  اـت  دـنناسر ، پاـچ  هب  و  حیحـصت ، ناـیئاهب  ریخا  حـلاصم  اـب  قبطنم  ار  نآ 
و اهیسیلگنا ، هب  تناها  هن  يزاریـش و  دمحم  یلع  یتسـس  فعـض و  اههمانهبوت و  زا  یـصن  هن  نآ  رد  و  تسا . یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم 

ماجنا رد  هبرجت  رپ  روهـشم و  غلبم  يرواخ » قارـشا  دـیمحلا  دـبع   » مان هب  يراک  نینچ  ماجنا  هعرق  هَّللا و ..  ءاهب  صن  نـالف  بلطم  فـالخ 
داد و رارق  قیقد  یـسررب  دروم  ار  یئاـهب » يزکرم  هناـخباتک   » قودنـص رد  دوجوم  هخـسن  اـهنت  ناـشیا  و  دـش . هدز  ییاهتیلوئـسم ، نینچ 

یتالمج لیذ  باتک ، هیشاح  رد  و  دومن ، يراذگ  تمالع  دوخ  طخ  اب  تسین ،  377 ص : نایئاهب ، راگزاس  یئاهب  حلاصم  اب  هک  ار  يدراوم 
زا ار  يدیدج  ءاطغلا » فشک   » باتک روکذم ، حیحصت  زا  سپ  ات  دومن ، ءاضما  دوش ... » فذح  رخآ  ات  لصف  نیا  «، » دوش فذح  : » لیبق زا 

تـسد هب  نایئاهب ، طسوت  نآ  باـچ  زا  لـبق  روکذـم ، باـتک  هخـسن  هناتخبـشوخ  دـنزاس . رـشتنم  پاـچ و  يرما » تاـعوبطم  هنجل  : » فرط
هب ار  نآ  پاچ و  ار  روکذم  تاحفـص  زا  ياهنومن  ریقح  و  دیدرگ ، يرادرب  سکع  نآ ، يور  زا  ًانیع  هک  داتفا ، قیاقح  فشک  نادنمهقالع 

شیپ زا  شیب  كرادـم ، لعج  راثآ و  وحم  ساسا  رب  دوخ ، کلـسم  ظـفح  رد  ناـیئاهب  تیهاـم  هب  اـت  درادیم ، میدـقت  ناریا  تلم  هاگـشیپ 
فذح اب  هک  دیدج » خیرات  : » باتک زا  تسا  رگید  ریرحت  باتک  نیا  ینئاق » لیبن  دمحم  الم  دیدج  خیرات   » باتک پ : / 2 / 2 دوش . هدربیپ 
ردارب دوس  هب  يداوم  ندرک  هفاضا  و  دندوب ، هدـیئارگ  لماک  یئادـج  هب  خـیرات  نآ  رد  هک  ءاهب  لزا و  نایم  وسمه  كرتشم و  دراوم  یخرب 

. تسا ظوفحم  نارهت  ندنل و  رد  خیرات 1298 و 1300  هب  ریرحت  نیا  زا  هخسن  ود  هک  تسا . هدش  هتـشون  « 1 « » نیلاع لیبن   » ملق هب  گرزب 
هک  ) یجکنام هخسن  زا  شیب  ار  ام  هک  دراد  وا  طخ  هب  وا  زا  یتافاضا  نآ  رخآ  یشاوح و  رد  دروم  نیدنچ  رد  ینئاق  دمحم  خیش  هخسن  « 2»

(548  ) رخآ لبق  ام  هحفـص  رانک  رد  هکنآ  زا  دعب  دزاسیم . انـشآ  نتم  نیا  میظنت  تیفیک  هب  دروآ ) باسح  هب  لصا  هخـسن  ار  نآ  ناوتیم 
، نیکسم ریقف  خیرات  حّحـصم   » 378 ص : نایئاهب ، دراگنیم : نینچ  نتم  رد  هنع » یفع  حّحـصم  هلباـقم  متخ و  : » دـسیونیم ار  تراـبع  نیا 
هب طولخم  شبابل  هک  دمآ  دوهشم  دیاوعلا  ةدیزم  دیاوفلا  ةریثک  هفیرش  هخـسن  نیا  هظحالم  زا  دعب  هک  دیوگ  هنع  هَّللا  یفع  نیلاع  لها  لیبن 

پاچ هحفص 389  يهشیلک  ریوصت ص 393   379 ص : نایئاهب ، ریوصت ص 392  تسا ». روجید  مه  تاـملظ و  جوزمم  شراونا  روـشق و 
فذـح هب  ممـصم  دوش » فذـح  رخآ  ات  لصف  نیا   » هلمج نتـشاگن  یطوطخ و  ندیـشک  اب  يرواخ  قارـشا  هک  ءاـطغلا  فشک  باـتک  لوا 

رد يزاریـش  دـمحم  یلع  همانهبوت  تروص  ریوـصت ص 394   380 ص : نایئاهب ، دوب . ءاـطغلا  فشک  باـتک  رد  تیئاـهب  یئاوسر  كرادـم 
دیدـج عفانم  اب  ات  دوب  نآ  زا  یئاهتمـسق  فذـح  هب  ممـصم  نآ  مود  پاچ  يارب  نایئاهب  غلبم  يرواـخ  قارـشا  هک  ءاـطغلا  فشک  باـتک 

ام عامـسألا و  بلاغ  اهب  سّنأتی  عابطلا و  رثکأ  اهیلإ  لیمیل  ثغـض  اذه  نم  ثغـض و  اذه  نم  هوّفلؤم  ذخأدق  ! ... » یلو دوش . قبطنم  نایئاهب 
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لثم رد  هک  مدیدنسپیم  هفیرـش  هخـسن  نیا  رب  دمآ و  مفیح  نیمختلا .» نظلا و  نع  نیقیلا  مکح  اهیف  لیزنت  ام  نیمـسلا و  ّثغلا و  اهیف  زیمت 
دـیلقت و هب  یثبـشت  تالوعجم و  هب  یکـسمت  تاموهوم و  هب  يدانتـسا  وا  رد  و  داـبع ...  رکذـت  تهج  هب  دوش  فیلأـت  بتک ...  ماـیا ...  نیا 

نم نیرظانلا  یلع  ًامحرت  نیبحملا و  یلع  ۀقفـش  ۀـمعنلل و  اـًلامکا  نطولا و  ءاـنبال  ًاـبح  هَّللا و  هجول  ًاـصلاخ  اذـل - دـشاب . تداـع  هب  یتّیعبت 
ریوصت ص 396  381 ص : نایئاهب ، هک  تاسایق  دیاوز و  تانونظ و  زا  ياهراپ  ه  دمآرب ، هخسن  نیا  صیخلت  حیحـصت و  ماقم  رد  نیرباغلا -
رد  382 ص : نایئاهب ، تسا . ینئاق  لیبن  ءاضما  طخ و  هب  روکذم  هحفـص  ود  یـشاوح  ینئاق  لیبن  دیدج  خیرات  یطخ  هخـسن  زا  هحفـص  ود 

نّقیتم هک  هدهاجم  ریس و  مایا  رد  ار  دوخ  تارـضحتسم  تاعالطا و  زا  يرطـش  وحم ، دوب  نیمخت  نامگ و  مهو و  رب  ینتبم  نیلوا و  ریطاسا 
«. ریبخ لثم  کئّبنیامو   » ددرگ ملاع  لود  للم و  نایاناد  ناگرزب و  روظنم  للم و  ءالقع  لوبقم  عوبطم و  هک  دیما  دومن . تابثا  دوب ، مولعم  و 

عباسلا و دحألا ، موی  یف  اهمامتإ  ناک  یملق و  رثأ  یقبی  ناوخإلا و  اهب  عفتنیل  اهتحّحص  ام  دعب  یسفنل  ۀححصملا  ۀخسنلا  هذه  تخسنتسادق 
ینایب میوقت  اب  ار  يرجه  خیرات  هتساوخ  ایوگ   ) مویل ًاقباطم  ۀیدمحملا  ةرجهلا  نم  ةأمثالث  فلأ  روهش  نم  رفظملا  رفص  رهـش  نم  نیرـشعلا 
هیـشاح رد  هکنانچ  هدیـسر و  نایاپ  هب  هخـسن  نیا  ریرحت  راـک  لاـس 1300  زا  مود  هاـم  رد  هک  دوشیم  مولعم  تراـبع  نیا  زا  دـنک ) قیبـطت 

هتشاد عومسم  هعلق ) نیط   ) ناخ نامیلس  هاجیلاع  دوخ  زا  هنع - هَّللا  یفع  نیلاع - لها  لیبن  خیرات  ححصم   » هک دسیونیم  نتم  زا  هحفص 51 
رد یلو  تسه  تایح  دیق  رد  مه  لاح  و  دنداد ...  ار  روهظ  كاردا  هدعو  نم  هب  ًاصوصخم  هماقم  هَّللا  یلعا  یتشر ) مظاکدیس   ) موحرم هک 

زاغآ يرجه  لاـس 1299  رد  ار  حیحـصت  راـک  هک  دوشیم  مولعم  تراـبع  نیا  زا  هن .» دوـن و  تسیود و  رازه و  دـنرمعلا . لذرا  ّنسرکن و 
هک میاهتـسیرگن  هدـید و  مه  ار  رگید  ياههخـسن  یخرب  یجکنام و  هخـسن  نوچ  تسا . هدـیناسر  ناـیاپ  هب  لاـس 1300  لـیاوا  رد  هدرک و 

دوب و هدـش  یفرطیب  تاعارم  ياهجرد  ات  ییحی ، ازریم  دروم  رد  نآ  رد  هک  لصا  ترابع  رییغت  زج  ححـصم ، نتم  نیا  نآ و  ناـیم  تواـفت 
ار یفیرعت  نانچ  داریا  هک  دـنرادن  رگیدـکی  اب  یفالتخا  نادـنچ  یبهذـم ، یغیلبت  داوم  ياهراپ  ححـصم و  هدورـس  راعـشا  زا  یخرب  ندوزفا 
روهظ و ون  ریتاسد  زا  يداوم  رب  لمتشم  دوب  هتفرگ  رارق  حیحصت  يارب  ینئاق  لیبن  رظن  ریز  هک  ياهخـسن  مینک  ضرف  هکنیا  رگم  دنک  داجیا 

ندید هب  هک  یسک  اهنت  فرط  نیدب  زا 1300  هک  تسا  بجع  دشاب . هتخادرپ  اهنآ  فذـح  هب  هک  هدوب  یجکنام  هقالع  دروم  بلاطم  ریاس 
نینچ رد  رثا  نیا  دوجو  هب  یـسک  رگید  هدوب و  ینادـمه  یقت  دـمحم  ناـمه  هتخادرپ  قـحلا  قاـقحا  رد  نآ  زا  یتراـبع  لـقن  باـتک و  نیا 

خیرات ار  نآ  ًانایحا  هک  هدوب  دـیدج  خـیرات  نیا  زا  ياهخـسن  یلزا  ياـهیباب  تسد  رد   383 ص : نایئاهب ، تسا . هدرکن  ياهراـشا  یتروص 
دنکیم و قیبطت  هححصم  هخسن  دوخ  زا  شیب  تیهام  رظن  زا  هدروآ  حیحصت  همتاخ  رد  دمحم  خیـش  هچنآ  اب  هخـسن  نیا  دنتفگیم و  لیبن 
هب شیپ  لاس  دنچ  تیاور  نیا  زا  ياهخـسن  دنک . مک  ناکما  دح  ات  دندوب  هدوزفا  میدـق  خـیرات  رد  لوقنم  لصارب  هک  ار  هچنآ  دناهدیـشوک 

نادب ارم  اًلعف  هک  دش  ادـها  سلجم  هناخباتک  هب  رگید  یطخ  باتک  دـنچ  اب  یلم  ياروش  سلجم  قبـسا  هدـنیامن  هدازيرئاح  موحرم  هلیـسو 
ریرحت نیح  رد  مه  لزا  هداوناخ  داماد  هیباب و  بتاک  قداص  دمحم  طخ  هب  يرگید  هخسن  مدید . ار  نآ  دوخ  زور  رد  یلو  تسین  یسرتسد 

نتم هب  دـیدج  خـیرات  هدـش  حالـصا  تروص  نیرتکیدزن  نیرتهیاریپیب و  نیرتهداـس و  تیاور  نیا  تفرگ . رارق  هدافتـسا  دروم  هلاـقم  نیا 
« اکع هب   » هنردا زا  لاقتنا  زا  دعب  هک  دوخ ، جوا  هب  زونه  يرون  ردارب  ود  نایم  یئادج  ایوگ  نآ  میظنت  عقوم  رد  هک  تسا  میدق  خیرات  یلصا 

دورو زا  دـعب  هیباـب  میدـق  خـیرات  رد  دربتـسد  فرـصت و  نیتسخن  دـیاش  هک  دـهدیم  ناـشن  ینعم  نیا  دوب و  هدیـسرن  دیـسر ، هسوغاـم »  » و
زا سپ  رد 1290  یلو  هدـش  زاغآ  دـعب  هب  زا 1280  دـیدج  دـیاقع  راکفا و  نایرج  لاوحا و  عاـضوا و  رب  راضحتـسا  هنردا و  هب  نارجاـهم 

تلاخد و هک  لضفلاوبا  ازریم  دشاب . هتفای  ار  دوخ  یئاهن  تروص  ینیوزق  ناخ  نیسح  ازریم  ترادص  اپورا و  زا  هاش  نیدلا  رصان  تشگزاب 
ای هیبوـیا  هلاـسر  رد  اـهتیاور  فـالتخا  نیا  هب  تسا  روـظنم  ظوـحلم و  رگید  يدرف  ره  زا  شیب  لـماک  تیاور  نـیا  رد  وا  یملق  تـکرش 
رد تسا و  هدرک  بلطم  لقن  نآ  زا  یسیلگنا  هب  دیدج  خیرات  همجرت  فاکلا و  ۀطقن  پاچ  همدقم  رد  نوارب  هک  دنکیم  هراشا  هیردنکـسا 

نیا زا  یطـسوتم  تیاور  رب  ینتبم  هک  دـیدج  خـیرات  زا  یـسیلگنا  همجرت  نایاپ  رد  نوارب  روسفورپ  تفر . یلمجم  هراـشا  نادـب  لـبق  هلاـقم 
اب دیدج  خـیرات  زا  طسوتم  کچوک و  تیاور  نایم  هک  یتافالتخا  زا  دوخ  پاچ  فاکلا  ۀـطقن  یـسراف  همدـقم  رد  نینچمه  تسا و  باتک 
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لماک لصفم و  تیاور  نیا  ضرعتم  رگید  یلو  هداد  ناشن  دروم ، هب  دروم  ار  اهنآ  بلاغ  هتفگ و  نخس  لیصفت  هب  دراد  دوجو  میدق  خیرات 
ححـصم ای  هدننک  صیخلت  هشیدنا  رد  ناخ  مکلم  ازریم  دـحیب  ریثأت  هب  هدـشن و  تسا  دوجوم  ینئاق  لیبن  هخـسن  یجکنام و  هخـسن  رد  هک 

هیبویا و هلاسر  رد  نوارب  روسفورپ  هب  لـضفلاوبا  ازریم  باوج  دـییأت  رد  هک  ياهتکن   384 ص : نایئاهب ، تسا . هدرکن  ياهراشا  میدق  خـیرات 
باتک نیا  هدنـسیون  هرابرد  هوّفلؤم »  » تروص هب  فلؤم  عمج  دـیق  انامه  دومن ، جارختـسا  ینئاـق  ححـصم  هخـسن  زا  ناوتیم  وا  هیردنکـسا 
نادـب اهشوگ  بلاغ  دـیارگب و  رتشیب  نادـب  عیابط  ات  دـنتفرگ  ياهناسفا  اجنآ  زا  یلایخ و  اجنیا  زا  باتک  نیا  ناـفلؤم   » دـیوگیم هک  تسا 

دهدیم ناشن  دـنکیم و  لیاز  هراب  نیا  رد  ار  ياههبـش  هنوگره  روصت  باتک  همتاخ  رد  ینئاق  دوخ  طخ  هب  هوفلؤم »  » ظـفل  ...« » دـبای سنا 
فالتخا لصاح  هدـمآرب ، هزات  تروص  يراگزاسان  نیا  دناهتـشاد و  تکرـش  راک  نیا  رد  ینئاق ، لیبن  رظن  هب  نت ، ود  اـی  کـی  زا  شیب  هک 

«1 «. » تسا هدرک  هعسوت  حیصحت و  هب  روبجم  ار  وا  هک  تسا  هدوب  نافلؤم  ياهرظن  اههقیلس و 

حایس یصخش  هلاقم  باتک  پ : / 2 / 3

يرادقم اب  دیدج  خیرات  عیاقو  زا  ار  ياهزات  لمجم  ریرحت  دیدج ، خیرات  زا  ( 1300  ) ینئاق لیبن  مود  ریرحت  زا  دعب  لاس  هس  يدنفا » سابع  »
نوارب هک  رد 1307  داد . رارق  دیدج  میدق و  خیرات  خسان  ار  نآ  هداد و  بیترت  ردپ  عفن  هب  ردپ و  تایح  رد  يونعم  یظفل و  لیدبت  رییغت و 

تاـعالطا يروآ  عمج  يارب  هک  دـش  هداد  هیدـه  نوارب  هب  حایـس  هلاـقم  اـی  هزاـت  رثا  نیا  زا  ياهخـسن  دوب ، هتفر  اـکع  هب  ءاـهب  رادـید  يارب 
دیق رد 1305  نآ  فیلأت  مامتا  يدنرز ، لیبن  هب  بوسنم  یپاچ  خـیرات  هچابید  رد  هکنآ  دوجو  اب  دوب . هدـمآ  اکع  هب  هیباب  هب  عجار  یخیرات 

اب دنک و  همجرت  کی  نآ  ياج  هب  ار  نیا  دعب ، لاس  ود  ات  دشن ؟ ادها  نوارب  هب  رد 1307  عماج  باتک  نیا  زا  ياهخسن  ارچ  منادیمن  هدش ،
هـصالخ هتـشادرب و  دیدج  خیرات  لوا  زا  ار  یلعج  حایـس  همدـقم  ءاهبلا  دـبع  دـهد . راشتنا  دـلج  ود  رد  یـسیلگنا  نابز  هب  ناوارف  تاقیلعت 

ردپ  385 ص : نایئاهب ، بوتکم  زا  یتمـسق  عاضوا ، اب  شزاس  ناکما  مالعا  يارب  هتخیر و  ردـپ  رما  اب  يرتراگزاس  بلاق  رد  ار  نآ  بلاطم 
«1 . » تسا هدیمان  حایس  هلاقم  ار  باتک  فلؤم ، مسا  هب  هراشا  نودب  هداد و  رارق  نآ  همتاخ  هاش  نیدلا  رصان  هب  ار  دوخ 

هیردلا بکاوک  باتک  پ : / 2 / 4

ریزو روتسد  هب  انب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  ءاطغلا » فشک   » نتخوس هک  یئالخ  زا  سپ  ار  هیردلا » بکاوک  : » باتک هراوآ  نیسحلا  دبع  ازریم 
نیـسحلا دـبع  ازریم  دومن . فیلأت  میظنت و  تیئاهب  نایعدـم  هیباب و  خـیرات  رد  ات 1921 م ، ياهلاس 1918  رد  يدـنفا  سابع  میقتـسم  رظن 

زا سپ  هیئاـهبلا » رثآـم  یف  هیردـلا  بکاوکلا   » باـتک تفریم . رامـشب  یئاـهب  ياـمعز  صاـخ  هجوت  دروـم  و  هدـیزگرب ، ناـغلبم  زا  هراوآ 
اب يرطس ، هحفص 25  رد 575  لوا : دلج  تفای . راشتنا  پاچ و  رـصم  رد  ناشیا  رما  هب  نآ ، تسخن  دـلج  ود  يدـنفا  سابع  یئاهن  بیوصت 

ربمتپس قباطم 3  هیرجه  هنس 1342  مارحلا  مرحم  رهش  نینثالا 20  موی   386 ص : نایئاهب ، یف  : » داتفا روکذم  باتک  رخآ  رد  هک  رکذـت  نیا 
لفحم زا  پاچ  یمـسر  زاوج  اـب  ق ، رد 1342 ه . هحفص ، رد 347  مود : دلج  رـصم .» ۀـظفاحم  راوج  هب  هداعـسلا  ۀـعبطم  هب  يدالیم   1923

هدش رشتنم  پاچ و  نایئاهب  طسوت  هک  یتیآ  هیردلا ، بکاوک  باتک  ناونع  هحفـص  ریوصت ص 401  دیدرگ . رشتنم  رـصم  نایئاهب  یناحور 
هک یئاهیهاگآ  براجت و  اب  هراوآ ، نیسحلا  دبع  ازریم  يدنفا ، یقوش  ندمآ  راک  يور  و  يدنفا ، سابع  گرم  زا  سپ  اهدعب ، یلو  تسا .
زا سپ  تشگ . زاـب  يرـشع ) ینثا  هعیـش   ) دوـخ يدادـجا  ءاـبآ و  نید  هب  و  درک ، تیئاـهب  كرت  دوـب ، هدروآ  تسد  هـب  تیئاـهب  هـنیمز  رد 

ياههلیح نآ  رد  هک  دروآ . رد  شراگن  هب  لیحلا » فشک   » ناونع تحت  یباتک  یتیآ ، نیـسحلا  دبع  ازریم  مان  اب  تیئاهب  زا  هراوآ  تشگزاب 
باب عیاقو  خیرات  عجارم  نیرتمهم  زا  یکی  هک  وا ، هیردـلا » بکاوک  : » باتک ور  نیا   387 ص : نایئاهب ، زا  و  تخاس ، فوشکم  ار  تیئاـهب 

رد يدـنفا  سابع  تادـییأت  تاحیرـصت و  مامت  فالخ  رب  ناریا ، نایئاهب  یلحم  یلم و  لفاحم  یقوش و  فرط  زا  تفریم ، رامـش  هب  ءاهب  و 
بکاوک  » باتک زا  لیحلا » فشک   » باتک رد  دوخ  یتیآ  موحرم  دندرک . رابتعا  بلـس  نآ  زا  ًامـسر  يروآ و  عمج  روکذم ، باتک  تحص 
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عقوم رد  هدـنراگن  هکنیا  اب  : » مینکیم افتکا  نآ  زا  هنومن  کی  رکذ  هب  اًلیذ  هک  دراد  يددـعتم  ياـههراشا  نآ  فیلأـت  یگنوگچ  و  هیردـلا »
زا یکی  لوق  هب  هک  مدوب  نانیمطا  دروم  نانبلاب و  راشم  ءاهب  لها  نیب  رد  يردقب  هیئاهبلا  رثآم  یف  هیردلا  بکاوک  باتک  فینـصت  فیلأت و 
هک دشیمن  نکمم  مدشیم  مه  تیئاهب  هب  هدیقعیب  رگا  عقوم  نآ  رد  تسا  یهیدب  و  دنربیم ». كربت  يارب  ار  هراوآ  نادـمچ  درگ  : » اهنآ

ینعی دندرک ، هک  نانچ  دندرکیم . تردابم  نآ  يوش  تسش و  هب  اهنآ  راچان  مراذگب  رگا  و  مراذگب ، باتک  رد  ناشیارب  یخیرات  ياههکل 
شیاج هب  غورد  اهدص  و  تسین ، رما  حالـص  هکنیا  ناونع  هب  دنتـشادیمرب ، نم  فیلأت  زا  دوبن  دـیدرت  هک  ار  یخیرات  ملـسم  هیـضق  نارازه 

ملق زا  یقیاقح  زاب  مینیبیم  رظن  هعجارم  اب  کنیا  هلک  کلذـعم  دوش ، هتـشون  اهنیا  هک  دراد  ءاـضتقا  تمکح  هکنیا  ناونع  هب  دنتـشاذگیم 
ملق هدناوخ و  ار  باتک  نآ  هعفد  نیدنچ  هکنیا  اب  شیاهیگنرز و  همه  اب  مه  يدـنفا  سابع  هتـشگ و  تبث  باتک  نامه  رد  و  هدـش . يراج 

تبـسانم هب  لیحلا » فشک  : » باتک فیلأت  و  تیئاهب ، زا  تشگزاـب  زا  سپ  یتیآ  موحرم  « 1  ...« » هدرکن دروخرب  زاب  هداهن  نآ  رد  حالـصا 
خیرات هب  دیدرگ : غالبا  نینچ  ياهمانیط  ناشیا  هاگرظن  هتفرگ ، رارق  تقو  هاشداپ  فطل  دروم  هاش  اضر  هاگـشیپ  هب  روکذـم  باتک  میدـقت 
ریشمش تایاکح  مامضنا  هب  یلاع  بانج  فیلأت  لیحلا  فشک  باتک  یتیآ  ناخ  نیسحلادبع  ازریم  ياقآ  بانج  هرمن 6276   1304 / 5 / 18
تکوش  388 ص : ناـیئاهب ، يوق  تردـق  ردـق  ترـضح  یلعا  ناگدـنب  سدـقم  هاگـشیپ  ضرع  فرـش  زا  دوـب  ناـتدوخ  عـبط  هدورـس  هک 

هار نیا  رد  هـک  یتاـمحز  زا  ینادردـق  قـیوشت و  يارب  دـیدرگ  هناـهاش  كراـبم  تاذ  هجوـت  دروـم  هدـینارذگ  هادـف  اـنحاورا  یهاـشنهاش 
یهاگرد یتکلمم - هیمظن  تالیکشت  لک  سیئر  دنکیم . غالبا  یلاع  بانج  هب  تبسن  ار  هناکولم  محارم  رمالا  بسح  دیاهدومیپ 

قحلا روهظ  باتک  پ : / 2 / 5

پاچ هب  نیودـت  هب  جایتحا  درک و  هیردـلا  بکاوک  باتک  زا  رابتعا  بلـس  عبتلاب  لـیحلا  فشک  فیلأـت  هاگتـسد و  نآ  زا  هراوآ  تشگزاـب 
ای یتصقنم  هچ  یناردـنزام  غلبم  هَّللا  دـسا  ازریم  فیلأـت  قحلا » روهظ   » موس دـلج  رد  منادیمن  دـنام . یقاـب  راداـفو ، راـگزاس و  رگید  يرثا 
.« تفرن راک  هب  یـششوک  نادنچ  باتک  نیا  راشتنا  عیزوت و  جـیورت و  رد  تخاس و  فرـصنم  راک  بیقعت  زا  ار  وا  هک  دـش  هدـید  یلاکـشا 

! دندرک مومسم  ار  وا  و  «1 ... !؟»

« يدنرز لیبن  خیرات   » باتک پ : / 2 / 6

رـصان ناج  هب  دـصق  ءوس  هثداح  هلابند  رد  هک  هدوب  میدـق  نایباب  زا  یکی  هدـش ، هتخانـش  يرعاش  هب  اهنت  هک  يدـنرز  شیورد  دـمحم  ـالم 
رد مه  وا  دش ، دادغب  تماقا  ناریا و  كرت  هب  اهنآ  مازلا  نادنز و  زا  رگید  ياهدع  يدازآ  نایباب و  زا  ياهدع  مادعا  هب  یهتنم  هک  هاش  نیدلا 

یلجت هنیئآ  ار  دوخ  دنچ  ینت  هلمج  نآ  زا  دنکفا و  هقرفت  ناشیا  نایم  رد  دادـغب  فقوت  همادا  هک  یتدـم  زا  دـعب  تسویپ . نانآ  هب  رهـش  نآ 
لـتق و هب  نایعدـم  نیا  زا  یخرب  تشونرـس  هکنآ  زا  دـعب  درک . هزاـت  يروهظ  ياـعدا  مه  يدـنرز  دـمحم  ـالم  دـندرک ، یفرعم  تاروـهظ 
هک نارگید  تشونرس  زا  ات  درک  رظن  فرـص  دوخ  ياعدا  زا  دروآ و  اجهب  ار  طایتحا  همزال  مه  وا  تشگ ، یهتنم  هلجد  بآ  رد  يروهطوغ 

« اکع جیلخ   » رد نآ  زا  دعب  لاس  لهچ  و  دنامب .  389 ص : نایئاهب ، ناما  رد  دوب ، هتفرگ  نایاپ  هلجد  بآ  رد  ندش  قرغ  ای  ندش و  هتشک  هب 
غلبم یناردـنزام  قحلا » روهظ  : » باـتک مود  ناونع و  هحفـص  ریوصت ص 293  دـیدرگ ! راچد  ردـقم  تشونرـس  نامه  هب  اـیرد  بآ  نورد 

تیعبات لوبق  زا  دعب  دادـغب  ياهيدـیعبت  هک  يرمق  لاس 1280  رد  يدنرز  دـمحم  الم  تسا . هدـش  رـشتنم  نایئاهب  طسوت  هک  تسا ، یئاهب 
دنتفای لاقتنا  هنردا  لوبمالسا و  ناریا و  دودح  ترواجم  زا  لوبمالسا - رد  ناریا  ریبک  ریفس - هلودلاریـشم  تساوخرد  هب  انب  ینامثع  تلود 

ار گرزب  ردارب  بناج  يدنرز  دش ، ینلع  تفلاخم ، تباقر و  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  لزا و  ییحی  ازریم  نارادفرط  نایم  رد  نآ و  لابند  هب  و 
ات لاس 1285 ق  زا  تفر و  اکع  هب  گرزب  ردارب  هارمه  وا  نیطسلف ، هب  یهورگ  سربق و  هب  ياهتسد  مازعا  عمج و  نآ  هقرفت  عقوم  تفرگ و 

تسا هداد  ار  نیا  لاجم  ودب  هدش و  يدنرز  تیفورعم  ترهش و  هیام  هک  يزیچ  دوب . وا  حادم  یلعنیسح و  ازریم  نارای  صاوخ  وزج   1309
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شقن یسیلگنا  نابز  هب   390 ص : نایئاهب ، هیباب  خیرات  باتک  کی  دلج  تشپ  رد  شمان  درذگب  شگرم  رب  اهلاس  هکنآ  زا  سپ  يزور  هک 
لاس دـیق  اب  شگرم  ات  تدالو  زا  ءاهب  یگدـنز  خـیرات  ثداوح  زا  یکی  هب  اهنآ  زا  کـی  ره  رد  هک  تسا  هدوب  یتاـیعابر  مظن  اـنامه  دوش ،

زا یکی  هب  بیگ  فاقوا  پاچ  فاکلا  ۀطقن  رب  دوخ  همدقم  رد  ینیوزق  نوارب و  رتسم  هک  اهیعابر  نامه  دـنکیم ، هراشا  هعقاو ، هب  طوبرم 
ندرم زا  دعب  يدنرز  دروآیم . وا  لوحا  همجرت  لابند  شیوخ  يارعـش  هرکذـت  رد  ار  همه  یئاکذ  هَّللا  تمعن  ياقآ  دـننکیم و  هراشا  اهنآ 

ادیپ هقرف  تسایر  ثاریم  باب  رد  ًانطاب  يو و  ثاریم  رـس  رب  ًارهاظ  یلعنیـسح  ازریم  ناگتـسب  نارـسپ و  نایم  هک  یفالتخا  هلابند  رد  شدارم 
لباقم رد  هَّللا  مداخ  ناج  اقآ  ازریم  دـنتفرگ و  ار  مظعا  نصغ  هب  بقلم  سابع  ازریم  بناـج  نیبرقملا ، نیز  دـننام  شناراـی  زا  یخرب  دـش و 

دنام ددرم  فرط  ود  زا  یکی  باختنا  رد  وا  دروخ ، سابع ) ازریم   ) مظعا نصغ  تسد  زا  ار  ربکا  نصغ  یلع  دمحم  ازریم  يرادـفرط  بوچ 
نارادفرط دشن ! هک  دشن  مولعم  ایرد  نآ  رد  وا  یگفخ  ثعاب  دـندروآ و  نوریب  ایرد  زا  ار  وا  حوریب  دـسج  ناوا  نامه  رد  يزور  هکنآ  ات 

ار دمآ  شیپ  نیا  مظعا  نصغ  ناراداوه  هک  یتروص  رد  دنداد ، تبـسن  وا  هرابرد  وخ  نافلاخم  دصق  ءوس  هب  ار  دـمآ  شیپ  نیا  ربکا  نصغ 
اب دادغب  رد  هک  هچنآ  زا  وا  بیترت  نیدب  دنتسنادیم و  طوبرم  یشکدوخ  ایرد و  رد  ندنکفا  دوخ  هب  وا  صخش  مادقا  هبذج و  تدش  هجیتن 

. دیدرگ راچد  تشونرس  نامه  هب  اکع  رد  لاس  لهچ  زا  سپ  دوب  هتفای  یئاهر  نآ  زا  هدیقع  رییغت 

؟ هچ ینعی  لیبن 

ار یباـب  درف  ره  ناـنیا  هکلب  دـنا . هتـشادن  نآ  يوـغل  موـهفم  هب  يرظن  ناـیباب  یلو  هدـمآ  بیجن  راوـگرزب و  ینعم  هـب  یبرع  ناـبز  رد  لـیبن 
دندوب هدروآ  تسد  هب  دمحم  مسا  فورح  اب  لیبن  هملک  فورح  يددع  قفاوت  زا  ار  يراذگمان  نیا  دنتفگیم . لیبن  تشاد ، دـمحممساهک 

زا لبق  یلع  ینعی  لیبن ، زا  لبق  یلع  ار  دوخ  هک  دش  زاغآ  باب  دمحم  یلع  دیس  تایح  نامز  زا  یماسا  رییغت  هویـش  نیا  دشاب . ود  دون و  هک 
نیا نارـس  زا  شیاتـس  جیورت و  غیلبت و  هب  لاغتـشا  رمع و  لوط  هجیتن  رد  هک  دندوب  مان  دمحم  نت  ود  فلـس  نایباب  نایم  دناوخیم . دمحم 
الم هک  يدـنرز   391 ص : نایئاهب ، لیبن  يرگید  دـشاب و  ینئاق  لضاف  دـمحم  خیـش  هک  ینئاق  لـیبن  یکی  دـنتفای . ترهـش  لـیبن  هب  هفیاـط ،
لیبن تشاد  یئالم  داوس  هک  ار  ینئاق  لیبن  دـشاب ، ظوحلم  یقرف  نت  ود  نآ  نایم  هک  نیا  يارب  تسا . هدوب  يدـنرز  شیورد  رعاـش  دـمحم 

لاس رد  ینئاق  لیبن  تسا  هتفای  یطابترا  دـیدج  هقرف  خـیرات  عوضوم  اب  يراـبتعا  هب  نت  ود  نیا  زا  کـی  ره  ماـن  ار  اـضق  دـندناوخیم . ربکا 
يرایتسد هب  نارهت  رد  دـنه  نایـسراپ  هدـنیامن  ایارت » اهیجکنام   » یناگیاپلگ و لضفلاوبا  ازریم  هک  ار  هیباب  دـیدج  خـیرات  باـتک  1299 ق 

اب دندوب  هدروآ  رد  هزات  یتروص  هب  هتشادرب و  هیباب  میدق  خیرات  نتم  يور  زا  یجکنام ) هناختراجت  یشنم   ) ینارهت ای  ینادمه  نیسح  ازریم 
ياههخسن ًانایحا  هکنانچ  دوب . هتخاس  طوبرم  لیبن  مان  هب  ار  نآ  هتشون و  دوخ  طخ  تسد  هب  یغیلبت  داوم  هفاضا  لیدعت و  حرج و  يرصتخم 

هب هک  ياهخـسن  دنناوخیم . ینئاق  لیبن  خـیرات  اطخ  هب  دـشاب  ینئاق  لیبن  حـیقنت  حیحـصت و  لماش  هکنآ  نودـب  ار ، باتک  نامه  زا  يرگید 
زا یخرب  اب  نآ  رخآ  ياههحفـص  زا  ياهشیلک  ظوفحم و  نارهت  ربتعم  ياههناخباتک  زا  یکی  رد  نونکا  تسا  هتفای  ریرحت  ینئاق  طخ  تسد 

تاونس هک  یئاهیعابر  ندورـس  اب  رعاش  يدنرز  لیبن  اما  « 1 . » تفای راشتنا  هلاقم  نادب  قحلم  دشاب ، وا  طخ  فرعم  هک  تاحفـص  یـشاوح 
مهارف طوبرم  ياهلاس  ماقرا  ظفح  يارب  يرصتخم  هداس و  هلیسو  دنکیم  لیجـست  نییعت و  ار  یلعنیـسح  ازریم  یناگدنز  خیرات  هب  طوبرم 
خیرات ناخروم  فیدر  رد  مه  ار  يدـنرز  لیبن  مان  هار  نیا  زا  دریگیم و  رارق  ناـسیون  خـیرات  داهـشتسا  دروم  اـهنآ  نیع  یهاـگ  هک  دروآ 

392 ص : نایئاهب ، راشتنا  افیح  رد  نیا  زا  شیپ  لاس  يدـنا  داتفه و  هک  « 2  » افولا ةرکذت  باتک  رد  ءاهبلا  دبع  دنکیم . دراو  ءاهب  یناگدنز 
اما دنکیم  دیجمت  یئارـس ، نخـس  توعد و  غیلبت و  هار  رد  ود  ره  تامدخ  زا  هداد و  صاصتخا  لیبن  ود  نیا  ریخ  دای  هب  ار  هلاقم  ود  تفای 
زا ياهراپ  رد  هتـشادرب و  ار  دوهعم  دیدج  خیرات  باتک  ینئاق  لیبن  تسا . هدادـن  تبـسن  مادـک  چـیه  هب  ار  یخیرات  باتک  فیلأت  اجنآ ، رد 

ار باتک  هک  هدوبن  تیمها  زئاح  هجرد  نآ  ات  فرصت  نیا  اما  تسا . هدوزفا  نآ  رب  ار  یغیلبت  بلاطم  یخرب  هدرک و  یتافرـصت  یئزج  دراوم 
يداب رد  هک  تسا  یلکـش  هب  ینعم  تروص و  ثیح  زا  نآ  عضو  هکلب  دهدب . هزات  يرثا  هولج  نادب  دـنک و  جراخ  دوخ  یلـصا  تروص  زا 
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دیدج نتم  هک  ددرگیم  مولعم  نینچ  تروص  ود  ره  قیقد  رایسب  قیبطت  زا  سپ  دنکیمن و  نآ  بلاطم  دوزفا  دوبمک و  هب  هجوت  یـسک  رما 
هدوزفا دـیدج  خـیرات  رب  نافلؤم  هک  ناخ  مکلم  ازریم  تاملک  زا  اما  هدرک ، هبناج  کی  اًلماک  هدروآ  نوریب  میدـق  هبناج  ود  ياههبنج  زا  ار 

لاس هس  زا  دعب  دنکیم  دییأت  ار  یلعنیسح  ازریم  حلاصم  عفانم و  هب  طوبرم  هبنج  رتشیب  هک  ینئاق  فرـصت  نیا  تسا . هتـساکن  يزیچ  دندوب 
تروص هب  دیادزب و  دـیاریپ و  هب  ردـپ  راک  اب  راگزاسان  بناوج  هیلک  زا  ار  دـیدج  خـیرات  ات  تخیگنا  رب  اکع  رد  ار  ءاهبلا  دـبع  (1331 ق )

هلودلا و لالج  هلاسر  ریرحت  قایـس  اب  بلطم و  نایب  بولـسا  ثیح  زا  دیدج  خیرات  تیهام  اب  هک  يوحن  هب  دروآ  رد  دوهعم  حایـس » هلاقم  »
هب یخیرات  باتک  فیلأت  باستنا  هرابرد  ءاهبلا  دبع  توکـس  هراشا و  ملع  نیاربانب  دشاب . زاسمد  فدنوخآ  یلعحتف  ازریم  رثا  هلودلا  لامک 

تـسد هب  دیدج  خیرات  زا  یـصوصخم  هخـسن  ریرحت  هچ  تسا  هدوب  لوبق  لباق  لوقعم و  يرما  افولا  ةرکذت  باتک  رد  لیبن  ود  نیا  زا  یکی 
باستنا عقاولا  یف  دوشیمن و  بوسحم  خیرات  باتک  فیلأت  نیودت و  هلوقم  زا  يدنرز ، هلیـسو  هب  خـیرات  هدام  تایعابر  ندورـس  ای  ینیاق ،

، یـصوصخم تاونـس  نییعت  رد  مه  اهیعابر  نیا  شزرا  تسا و  هدوب  تقیقح  زا  رود  يراک  ینئاق  لیبن  مان  هب  ًانایحا  دوهعم  دیدج  خـیرات 
یـس يدنرز  لیبن  خـیرات  هنوگچ  میرگنب  لاح  دوش . هداهن  اهنآ  هدـنیوگ  یخروم  باسح  هب  ءافولا  ةرکذـت  رد  هک  هدوب  نآ  زا  رتمک  یلیخ 

هب ار  هیباب  میدق  خیرات  لماک  نتم  نوارب  روسفورپ  یتقو  دیدرگ ؟ ادیوه  یسیلگنا   393 ص : نایئاهب ، ینتم  تروص  هب  وا  تافو  زا  دعب  لاس 
ازریم صاخ  تیعقوم  هب  همدقم  نآ  تاحیـضوت  هعلاطم  نمـض  رد  ار  ناگدنناوخ  داد و  راشتنا  یطوسبم  یقاحلا  همدقم  اب  فاکلا  ۀطقن  مان 
نایم فالتخا  دراوم  زا  يدـننام  تسرهف  درک و  انـشآ  تسا ) هدوب  میدـق  خـیرات  فیلأت  لاـس  هک   ) رب 1279 مدـقم  تاونـس  رد  لزا  ییحی 
نهذ هجیتـن  رد  داداـج ، همدـقم  نآ  رد  هسوغاـم  اـکع و  هـب  لوـصو  اـت  ناریا  زا  ود  ره  جورخ  هلــصاف  رد  یلعنیــسح  ازریم  ییحی و  ازریم 

ءاهبلادبع رطاخ  تباب  نیا  زا  تخاس ، نشور  يرون  ردارب  ود  نایم  شکمشک  تیعقاو  هب  ار  همدقم  یبرغ  ناگدنناوخ  یقرش و  ناگدنهوژپ 
اب هلباقم  يارب  اکع  هب  لاسرا  ناریا و  فاـنکا  زا  ار  باـتک  یطخ  دوجوم  ياههخـسن  يروآ  عمج  روتـسد  ًاروف  هکناـنچ  درزاـیب ، تخـس  ار 

فاکلا ۀـطقن  همدـقم  نوارب و  رتسم  راک  دـض  رب  ار  یکرتشم  لماش و  لمع  داهنـشیپ  دوخ  بابحا  يدایا و  هب  درک و  رداـص  یپاـچ  هخـسن 
. دـنارذگ شهوژپ  رظن  زا  یهدـس  میعن  ازریم  حول  یناـقلاط و  بیدا  نیـسح  ازریم  حول  رد  ناوتیم  ار  تیلاـعف  نیا  زا  ياهشوـگ  هک  دوـمن 
در رب  ار  ءاطغلا  فشک  باتک  ات  درک  رومأـم  ار  هرهاـق  میقم  تسدربز  غلبم  یناـگیاپلگ  لـضفلاوبا  ازریم  هک  دیـسر  اجنیدـب  راـک  ماـجنارس 

نوارب پاچ  باتک  هب  دنتـساوخیم  هک  زور  نآ  رد  تسا  ملـسم  دناسرب . پاچ  هب  هیـسور  دابآ  قشع  رد  دسیونب و  ینیوزق  نوارب و  همدـقم 
يدـنرز لیبن  هب  بوسنم  یـسراف  پاـچ  هزاـت  خـیرات  دـننام  بولطم  روظنم و  تاـکن  يواـح  لـصفم  نتم  نینچ  هب  رگا  دوش ، هداد  یباوج 

راک رد  هدش  فورعم  هیلالدتـسا  مظن  يارب  هک  یهدس  رعاش  میعن  زا  دادمتـسا  ای  ءاطغلا  فشک  نیودت  هب  يزاین  رگید  دنتـشاد ، یـسرتسد 
طختسد یلـصا  هخـسن  زا  هحفـص  دنچ  سکع  همیمـض  هب  یلو  ریواصت  نودـب  ای  ریوصت  هشیلک و  همه  نآ  اب  يرثا  نینچ  پاچ  هچ  دوبن .

هـشیدنا رد  هک  يریثأت  تدش  زا  ار  فاکلا  ۀطقن  پاچ  راک  تسناوتیم  هک  دوب  یلمع  نیرتهب  هدوب ، شنایانـشآ  فورعم  هک  يدـنرز  لیبن 
ص: نایئاهب ، هب  ناگدیورگ  يامدـق  زا  یکی  دوخ  يدـنرز  دـمحمالم  هک  هتکن  نیدـب  هجوت  دروآ . دورف  دوب  هدیـشخب  فرطیب  هدـنناوخ 

نیدب وا  ياهدیقع  شیارگ  هقباس  تشذگیم و  اهيدـیعبت  هتـسد  اب  وا  یهارمه  زا  لاس  هد  زا  شیب  لاس 1280  رد  هدوب و  باب  دیـس   394
ثداوح نیا  زورب  رصع  هب  هدیبسچ  ای  رصاعم  دوهش  زا  یکی  وا  نیاربانب  تسا . هدوبن  رتمک  لاس  هدزیس  زا  ملسم  روط  هب  عقوم  نآ  رد  فرط 

پاچ زا  سپ  وا  باتک  راشتنا  سپ  دمآیم . رامش  هب  مدقتم  هتسد  لوا و  تسد  دانـسا  زا  تشونیم  هراب  نیا  رد  هچ  ره  دشیم و  بوسحم 
فلؤم مان  هک  یباتکرب  رعاش  مان  ترهش  رابتعا  هب  شباتک  دادیم و  رارق  يرگید  یمیدق  كردم  ربارب  رد  ار  یمیدق  كردم  میدق ، خیرات 

هاجنپ زا  هک   ) یمیدق ذخأم  نینچ  راشتنا  سپ  تشاد . يرتشیب  رابتعا  تیزم و  دروآ ، تسد  هب  شهوژپ  بالرطـصا  لمر و  اب  یتسیاب  ار  نآ 
زا دـعب  تسا ) هتفرگ  ار  نآ  ضورعم  ای  ضورفم  لصا  ياج  ینامز  لصاوف  هب  دـیدج  یـسراف  یبرع و  یـسیلگنا و  ياههمجرت  شیپ  لاـس 
در هک  روظنم  فدـه  ضرغ و  نیمأت  رد  ( 1920  ) هراوآ خیرات  نیودت  و  ( 1917  ) ءاطغلا فشک  رـشن  فیلأت و  زا  بتارم  هب  لاس 1910 م ،

هنازخ نورد  ار  بولطم  بآ  همـشچ  نیا  هک  دشاب  هدش  ردقم  نینچ  ایوگ  داتفایم . قافتا  رترثؤم  رتدـنمدوس و  دـشاب ، یپاچ  فاکلا  ۀـطقن 
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بآ شیوخ  شطع  شتآ  ندـناشنورف  يارب  تفت  دابآ و  قشع  هرهاق و  زنطن و  نارهت و  رد  و  دـنریگب . هدربداـی  زا  اـی  هدـیدان  دوخ  هشیدـنا 
ات دنکفا  قیوعت  هب  ار  ءاطغلا  فشک  رـشن  فیلأت و  راک  یناگیاپلگ ، گرم  لوا و  یناهج  گنج  دمآ  شیپ  هکنآ  قافتا  تبارغ  زا  دـنیوجب .

رارق عیزوت  دیلجت و  تسد  رد  دیـسر و  نایاپ  هب  موس  مود و  هجرد  نافلؤم  زا  یخرب  تکرـش  ءاهبلا و  دـبع  مامتها  هب  لاس 1917  رد  هکنآ 
رد ار  اشاپ  لامج  ياج  یبنلا  درل  دندرک و  فرصت  ار  نیطسلف  سیلگنا  نایهاپـس  ناهگان  هک  دیدرگ ) نایب  لیـصفت  هب  هچنانچ   ) دوب هتفرگ 
رد ناـیئاهب  هزاـت  حـلاصم  اـب  دـشاب  یـسیلگنا  نوارب  رتـسم  هب  ضرعت  نآ  فدـه  هک  یباـتک  نینچ  راـشتنا  نیارباـنب  تفرگ . سدـقملا  تیب 

هدنازوس شتآ  هب  دابآ  قشع  رد  افیح ، روتسد  هب  ءاطغلا ، فشک  پاچ  هزات  باتک  دلج  رازه  دنچ  اذل  دیسریمن ، رظن  هب  بسانم  نیطـسلف ،
يارب هک  هتخادرپون  یخیرات  نتم  نیا  ندـنازوس  دزاـسن . رطاـخ   395 ص : نایئاهب ، هدرزآ  ار  نوارب  روسفورپ  ناـنطومه  شراـشتنا  اـت  دـش 
ۀطقن زا  رتکچوک  عضو ، مجح و  ثیح  زا  هک  يرگید  رثا  رـشن  يارب  اج  دوب  هدـش  نیودـت  نوارب  روسفورپ  تاظحالم  در  دـقن  حیحـصت و 
يرعـش عبط  هنارعاش و  سیلـس و  يریرحت  ملق  هک  ار  یتفت  هراوآ  نیـسحلا  دـبع  ازریم  ءاـهبلا  دـبع  دراذـگ . یلاـخ  دـشابن ، دوهعم  فاـکلا 

لوبق ناردـپ و  شور  نهیم و  هب  تشگزاب  زا  دـعب  یتیآ )  ) هراوآ هکنانچ  درک . دوخ  میقتـسم  رظن  ریز  یباتک  فیلأت  دزماـن  تشاد  طـسوتم 
حرج و هظحالم و  رظن  زا  اًلبق  دـشیم ، هیهت  اجره  زا  باتک  نیا  بلاطم  همه  هک  تفگیم  ًاحیرـص  یتلود ، سرادـم  رد  سیردـت  تمدـخ 
تراظن و نیا  زا  زین  باتک  یپاـچ  ياـههنومن  دوش . هداتـسرف  هناـخپاچ  هب  اـت  تشذـگیم  ءاـهبلا  دـبع  تقفاوم  لیدـبت و  رییغت و  لیدـعت و 

هیباب میدق  خیرات  ربارب  رد  دمآ و  رد  پاچ  زا  دشاب  راک  بحاص  روظنم  هاوخلد و  هکنانچ  یباتک  ات  دنامیمن ، بیصنیب  وا  میقتسم  تیاده 
فشک رـشن  عقوم  رد  هک  یتسوحن  نامه  تسا  بجع  داتفا . نابلاط  تسد  هب  رتربطـس  رتزارد و  رتهیامرپ و  يون  خیرات  نوارب ، زاتمم  پاچ 

. تفرگ ار  هراوآ  خـیرات  نماد  يرگید ، تیفیکو  يرگید  ببـس  هب  مه  عقوم  نیا  رد  درب ، نایم  زا  ار  باـتک  دـش و  نآ  ریگناـبیرگ  ءاـطغلا 
هب تساوخ  هن  هک  هراوآ  تفرگ و  تروص  هراوآ  باـتک  زا  مود  تمـسق  راـشتنا  اـب  نراـقم  يدـنفا  یقوـش  ینیـشناج  ءاـهبلا و  دـبع  گرم 

يربت يرگیئاهب  زا  تشگرب و  شناردپ  هدـیقع  هناخ  ناریا و  هب  دوش  میلـست  نآرب  ّبترتم  راثآ  يدـنفا و  یقوش  نیـشناج  هزات  همانتیـصو 
ياهب باب و  خـیرات  باتک  يور  زا  ار  رابتعا  لیحلا ، فشک  باتک  فیلأت  هب  هاگنآ  داهن . هراوآ  ياج  هب  ار  یتیآ  یگداوناـخ  ماـن  تسج و 

دنکفا و یخیرات  رابتعا  زا  ار  باتک  بلاطم  هراوآ  تافارتعا  یلو  دش  راچد  هاطغلا  فشک  تشونرس  هب  هچرگ  هراوآ  خیرات  تشادرب . دوخ 
نایلزا و ربارب  رد  ار  نایئاهب  دمآرب  ددص  رد  یخیرات ، رسک  نیا  ناربج  يارب  يردام ، ياین  ینیشناج  راک  رارقتسا  زا  سپ  مه  يدنفا  یقوش 

مه ار  یناردنزام  غلبم  هَّللا  دسا  ازریم  قحلا  روهظ  باتک  هکلب  دزاس ، زاینیب  هراوآ  ءاطغلا و  فشک  لاثما  نیوکت  نیودـت و  زا  ناریگهدرخ 
وحن هب  یبرغ  ناگدنهوژپ  ناسانـشرواخ و  هرکاذـم  هعلاطم و  هزوح   396 ص : نایئاهب ، رد  ار  لکـشم  تساوخ  تفرگ و  صقاـن  هدـیدان و 
هوحن هب  بلاطم  مجح  ثیح  زا  هک  تخادرپ  يدنرز  لیبن  خیرات  هب  موسوم  یـسیلگنا  نابز  هب  یباتک  رـشن  هب  دنک و  لح  دوخ  ياین  هاوخلد 

بلاطم دشاب و  هراوآ  خیرات  زا  رتابیز  رتعماج و  رتنئمطم و  رتنالک و  عوبطم ، لکـش  روظنم و  ياهفدـه  نیمأت  هب  هجوت  دوصقم و  نایب 
یلیخ ار  نآ  دـش  هضرع  یـسیلگنا  نتم  نـیا  رد  هـک  یقاروا  اـهسکع و  اـههشیلک و  تـخیر . دنـسپ  یبرغ  ینحل  هزاـت و  یبلاـق  رد  ار  نآ 

هک مدید  يدتهم  یحبـص  ناورداش  شیپ  شیپ ، لاس  يدـنا  لهچ و  ار  باتک  نیا  نم  دروآ . رد  راک  زا  یپاچ  فاکلا  ۀـطقن  زا  رتبلاج و 
هک ار  نآ  یبرع  همجرت  دـعب  لاس  تسیب  ماهدـیدن . رگید  دراد و  قلعت  نارهت  یلیجنا  ياسیلک  ای  یئاکیرمآ  هسردـم  هناـخباتک  هب  تفگیم 

ياروش سلجم  صوصخم  ساکع  ینامحر  روصم  ناورداش  شیپ  دوب ، هدش  عبط  لقن و  رصم  هرهاق  رد  یـسیلگنا  نتم  نامه  يور  زا  ًادعب 
هب يربک  ترافـس  یلحموضعورـصم  میقم  نایناریا  زا  هناتـسلگ ، يرای  هب  ار  نآ  زا  ياهخـسن  رـصم  هرهاق  رد  دـعب  لاس  دـنچ  مدـید و  یلم 

نارهت رد  یبرع  همجرت  نامه  يور  زا  باتک  نیا  یـسراف  همجرت  هک  دـعب  لاس  دـنچ  مدـنارذگ . هعلاطم  رظن  زا  قشمد  رد  مدروآ و  تسد 
نیا رد  یتسرد  باوج  زونه  یلو  موش  ایوج  یعلطم  زا  ار  نآ  یـسراف  لصا  راشتنا  مدـع  رب  ثعاب  هک  مداـتفا  هشیدـنا  نیا  هب  تفاـی  راـشتنا 
افیح زا  ار  رما  نیا  ببس  هک  دوب  هداتسرف  مایپ  نم  لاؤس  باوج  رد  یـسراف  مجرتم  يرواخ  قارـشا  دیمحلا  دبع  ماهدینـشن . یـسک  زا  هنیمز 

ص: نایئاهب ، « .. 1 . » دراذگ بیصنیب  مزال  شـسرپ  نیا  باوج  كرد  زا  ارم  يرواخ  قارـشا  توف  يدنفا و  یقوش  گرم  یلو  ماهدیـسرپ 
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ياهراشا اًلـصا  دیئامرفیم ، هظحالم  هک  تسا ، يدنفا  سابع  افولا »...  ةرکذت   » باتک رد  جردنم  يدـنرز ، لیبن  لاح  حرـش  لماک  نتم   398
399 ص 415 ص : نایئاهب ، تسا ! هدشن  هیباب  رد  یمهم  نآ  هب  خیرات  مهنآ  يدنرز ، لیبن  زا  فیلأت  هب 

ءاهب یهللا  هرهظی  نم  تیهولا ، مجنپ : لصف 

هرهظی نم  يوعد  تابثا  تهج  قثوم ، صوصن  دهاوش و  رب  ینتبم  یلیلد  هنوگچیه  اهنت  هن  شیئاهب ، نادیرم  و  ازریم ، یلعنیسح  هک  میتسناد 
نم  » هعزانم رثا  رب  و  دندرک . نادنچ  ود  ار  ءاهب »  » و نایب »  » نایم سناجت  مدع  نیا  كرادـم ، لعج  راثآ و  وحم  اب  هکلب  دـندادن ، هئارا  یهللا 

هعزانم رثا  رد  تیئاهب ، قیاقح  زا  يرایـسب  اب  هچ  رگا  و  ساسا ، نیا  رب  تشگ . ادیوه  روفنم  عیاجف  و  فشک ، روتـسم  عیادـخ  اههَّللا » هرهظی 
، لزا نایب و  زا  تیئاهب  ردق  ره  اهدعب  تسین ، هدوبن و  تیئاهب  قیاقح  یمامت  نیبم  یئانشآ  يراکشآ و  نیا  یلو  میدش ، انـشآ  اههرهظی ! نم 
. تشگیم رتشیب  بلاطم ، لیـصفت  ریـسفت و  دـیاقع و  فیرحت  هب  یئاهب ، يامعز  تیلؤسم  نایئاهب و  زاـین  تبـسن  ناـمه  هب  دـشیم ، رترود 

هدـهع زا  یبوخ  هب  تیئاهب ، تخانـش  رد  هک  دـش  هدراذـگ  ياهدـیدع  حاولا »  » رودـص لئاسر و  میظنت  بتک و  شراگن  يانب  ظاـحل  نیدـب 
« فیرعت  » هب تبـسن  نایئاهب  هک  دوب  یمربم  زاین  لئاسم ، مها  هلمج  زا  دمآرب . یهللا  هرهظی  نم  نایعدم  هعزانم  هرجاشم و  زا  رتالاو  یتمدخ 

ياهخـساپ صوصخ  نیا  رد  دنتـشادیم . راـهظا  دوخ  زا  تسا ، بترتـم  يروهظ  نینچ  رب  هک  يراـثآ  تخانـش »  » یهللا و هرهظی  نم  ماـقم 
روطـس و یماـمترب  لـماک  لـماش و  تقد  و  اـهنآ ، عیمج  رد  رحبت  اـب  زج  هک  دـیدرگ ، رـشن  شراـگن و  يریثک  تـالاقم  لـئاسر و  ددـعتم ،
رد ازریم ! یئادـخ  يوعد  ای  هَّللا  هرهظی  نم  تخانـش  فلا :  402 ص : نایئاهب ، ددرگیمن . لصاح  نایئاهب  ياـهگنرین  رب  یملع  تـالمج ،

انـشآ داد ، هئارا  هَّللا » هرهظی  نم   » زا نایب »  » هک یتخانـش  اب  اـًلامجا  یهللا ،» هرهظی  نم  رـشبم  : » ناونع تحت  موس ، لـصف  زا  مراـهچ  تمـسق 
، لاح ره  هب  هک  تسا ، هتفرگ  رارق  ماهیا  زا  یـششوپ  و  ماهبا ، زا  ياهلاه  رد  نایب » بحاص   » تاـنایب تخانـش ، نیا  رد  هک  میتسناد  و  میدـش .
و تیهولا »  » يوب مامـشتسا  اـهنآ ، لـئالد ، رکذ  دـهاوش و  هئارا  هوحن  و  ناـیئاهب ، ناـیباب و  يدـعب  راـثآ  رد  رحبت  هب  هجوت  اـب  عوـمجم و  رد 
ملـسم و ار  ییوب  نینچ  مامـشتسا  هک  یکرادـم ، دانـسا و  ددرگیم ! ملـسم  زرحم و  يرظن  بحاص  ققحم و  رهرب  یماـقم ، نینچ  تیناـبر » »
رد هک  یلاح  رد  ازریم ، یلعنیـسح  ازریم 1 - یلعنیسح  تاحیرـصت  فلا : / 1 میناسریم : ناگدنهوژپ  راضحتـسا  هب  اًلیذ  تسا ، هدرک  زرحم 
انا الا  هلا  هنا ال  ءاضقلا  ةردس  نم  ءالتبالا  ۀنحملا و  ۀـعقب  یلع  ءالبلا  رطـش  نم  یحوی  ام  عمـسا  : » تشاگن نینچ  دربیم ، رـسب  اکع ، نادـنز 
زج یئادخ  تسین  هکنیا  هب  امرب  اضق  هردس  زا  هودنا  مغ و  نیمز  رب  الب  ردصم  زا  دوشیم  یحو  هک  ار  هچنآ  ونـشب  « ) 1 «. » دیرفلا نوجسملا 

ینادنز دوب  هک  ینامز  تراگدرورپ ، درک  رما  روطنیا  « ) 2 «. » دالبلا برخأ  یف  ًانوجسم  ناکذا  کبر  رما  کلذک  : » ًاضیا اتکی .) ینادنز  نم 
نیب هدننکادن  دنکیم  ادن  « ) 3 «. » دیرفلا زیزعلا  ردتقملاهَّلل  نجـسلا  ءامـسلا ، ضرالا و  نیب  يدانملا  يدانی  : » ًاضیا اهرهـش .) نیرتبارخ  رد 
هَّللا سفن  هیلا  دعص  امب  نجـسلا  ءاوه  رختفا  دق  : » ًاضیا  403 ص : نایئاهب ، تساتکی .) زیزع  ياناوت  يادخ  يارب  زا  نادنز  نامـسآ ، نیمز و 
امش دیـشاب  رگا  ادخ  سفن  اوه  نآ  يوسب  تفر  الاب  هک  ار  هچنآ  ببـس  هب  نادنز  ياوه  درک  راختفا  قیقحت  هب  « ) 1 «. » نیفراعلا نم  متنک  ول 

«2 «. » نیملاظلا يدیأ  تبستکا  امب  رایدلا  برخأ  یف  سبح  دق  هسفنل  ملاعلا  قلخ  يذلا  نا  اهلهأ  نأش  ایندلا و  یف  رّکفت  : » ًاضیا نایاناد .) زا 
ناراکمتـس تسد  هب  اـهناکم  نیرتبارخ  رد  درک  قلخ  دوخ  يارب  ار  ناـهج  هکنآ  اریز  شیدـنیب  نآ  مدرم  تـالاح  اـیند و  صوـصخ  رد  )

مدق لامج  رارقتسا  « ) 3 «. » اهّنلا یلوأل  تایآل  اکع  نجس  یف  مظعالا  شرعلا  یلع  مدقلا  لامج  رارقتسا  یف  نا  : » ًاضیا تسا .) هتشگ  ینادنز 
نأ هوعنم  هسفنل  ملاعلا  قلخ  يذـلا  نا  : » ًاضیا تسا .) هناشن  درخ  لقع و  نابحاص  يارب  اکع  نادـنز  رد  مظعا  شرع  رب  یلع ) نیـسح  ازریم  )
رظن شناتـسود  زا  یکی  هب  یتـح  هک  دـننکیم  عنم  ار  وا  درک  قلخ  شدوخ  يارب  ار  ناـهج  هک  سک  نآ  « ) 4 «. » هئاّبحأ نم  دـحأ  یلإ  رظنی 
قفا نم  هَّللا  یّلجت  دـق  (: » تفگیم وا  هب  ءاهب  درکیم  ادـیپ  روضح  نادـنز  رد  هَّللا  ءاهب  تاقالم  تهج  یـسک  هک  یماگنه  : ) ًاضیا دـنکفا .)

هب هک  یـسک  يا  درک . یلجت  وترب  نادـنز  هشوگ  زا  ادـخ   ) 404 ص : نایئاهب ، « 5 «. » حابـصالا قلاف  هَّللا  یلإ  لبقملا  اهّیأ  ای  کیلع  نجـسلا 
، عقاوم زا  یضعب  ارچ  دینادیم ، ادخ  ار  دوخ  هک  امـش  هَّللا ، ءاهب  زا  دندیـسرپ  : ) ًاضیا يدروآ .) يور  حبـص ، هدننیرفآ  هدنفاکـش و  دنوادخ 
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يرهاظ ینطاب  ینطاب و  يرهاظ  وعدـی  (: » داد باوج  هَّللا  ءاـهب  یبلطیم ؟ دادمتـسا  وا  زا  تیاههتـشون ، زا  یـضعب  رد  ادـخ و  يا  یئوگیم 
زا ریغ  يدوبعم  ناهج  رد  ار ، منطاب  مرهاظ  دناوخیم و  ار  نم  رهاظ  نم  نطاب  « ) 1 «. » نیبم ۀلفغ  یف  سانلا  نکلو  ياوس  کلملا  یف  تسیل 

یتنونیک یف  هلامج و ال  الا  یلاـمج  یف  ـال  هَّللا و  لـکیه  اـّلإ  یلکیه  یف  يریـال  لـق  : » ًاـضیا دنراکـشآ .) تلفغ  رد  مدرم  نکیل  تسین  نم 
«2 «. » دومحملا زیزعلا  هملق  الا  یملق  یف  هتوکـس و ال  الا  یتوکـس  یف  هتکرح و ال  الا  یتکرح  یف  ـال  هتاذ و  ـالا  یتاذ  یف  ـال  هتنونیکـالا و 
تاذ و تنونیک و  لاـمج و  لـکیه و  رگم  دوشیمن  هدـید  نم  ملق  نوکـس و  تکرح و  تاذ و  تنونیک و  لاـمج و  لـکیه و  رد  يوـگب  )

بوبحم رهظ  دق  هَّللات  ناویکلا  لها  يربخأ  نانجلا و  فرغ  نم  سودرفلا  ۀیروح  ای  یجرخا  مث  : » ًاضیا دـنوادخ .) ملق  نوکـس و  تکرح و 
ياـههفرغ زا  یتشهب  هّیروح  يا  « ) 3 «. » نیرخالا نیلوالا و  دوجـسم  نیـضرالا و  تاومـسلا و  یف  نم  دوبعم  نیفراعلا و  دوصقم  نیملاـعلا و 

دوجـسم نیمز و  اهنامـسآ و  لها  دوبعم  نیفراع و  دوصقم  نیملاع و  بوبحم  ادـخ  هب  مسق  هک ؛ هد  ربخ  ملاـع  لـها  هب  وش و  نوریب  تشهب 
يذلا رجف  نم  اذّبحایف  : » تسا هدمآ  نینچ  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  دلوت  موی  حول  رد  - 2 « 1 (. » دش رهاظ  نیرخآ   405 ص : نایئاهب ، نیلوا و 
میدق لامج  هک  یمد  هدیپس  رب  نیرفآ  يا  « ) 2 «. » دلوی مل  دلی و  مل  نم  دلو  هیف  میظعلا و  مظعالا  همسا  شرع  یلع  مدقلا  لامج  يوتـسا  هیف 

حول رد  ًاـضیا  دوـشیمن ) هدـییاز  دـیازیمن و  هک  یـسک  دـش  هداز  مد  هدـیپس  نآ  رد  دـش و  رقتـسم  شرع  رب  تسا  میظع  مظعا  وا  ماـن  هک 
رما ره  نآ  رد  تفای و  دلوت  نامحر  تقیقح  بش  نیا  رد  « ) 3 «. » یلزا رمأ  لک  تلصف  اهیف  نمحرلا و  ۀقیقح  تدلو  ۀلیل  هذه  نأب  : » روکذم

مـسالا اذـه  رهظم  ینبطاخی  لوالا  کمـساب  كوعدا  ول  و  : » ءاـهب یلعنیـسح  ازریم  يهیعدا  ياـهزارف  هلمج  زا  و  - 3 دوـشیم ) یعطق  یلزا 
لک قوف  ًارهاظ  رخآ و  لک  دـعب  ًارخآ  لوا  لک  لبق  ًالوا  ینارتل  كرـصب  حـتفا  نأ  یـسفن  یلا  عجری  هنا  هرکذـت  تنا  لوقی : و  ءاـهب ) ازریم  )

هب نآ  تشگرب  ینکیمنآ  رکذ  وت  هچنآ  هک  دـنکیم  باطخ  ار  مسا  نیا  رهظم  لّوألا ،»  » مسا هب  ار  وت  مناوخیم  هک  هاگره  و  « ) 4 «. » ءیش
متـسه رهاظ  يرخآ و  ره  زا  دعب  متـسه  رخآو  یلوا  ره  زاشیپ  متـسه  لوا  هک  ینک  هدـهاشم  ارم  ات  نکزاب  ار  دوخ  مشچ  تسا . نم  يوس 

یقلخ ای  ّنا  انأّالإ  هلا  هَّللا ال  انأ  یّننأب  ءیش  لک  یف  قطنی  هنأ  کتّیدحأ  علطم  کسفن و  رهظم  ناسلب  مهتربخأو  : » ًاضیا ءایـشا .) يهمه  قوف 
ناـبز هب  يدوب  هداد  ربخ  و   ) 406 ص : نایئاهب ، « 5 «. » کتکلمم یف  يّزع  ۀـیآ  كدابع و  نیب  يرکذ  ۀـملکلا  هذـه  تلعج  نورظناف و  ياّیا 

. تسین ییادخ  نم  زجب  مدنوادخ و  نم  هک  ءایشا  همه  لباقم  رد  درک  دهاوخ  راهظا  هکنیا  تساوت  تیدحا  علطم  سفن و  رهظم  هک  یـسک 
يور رد  دش  نم  تزع  تمالع  دوخ و  ناگدنب  نایم  رد  يداد  رارق  نم  رکذ  ار  هلمج  نیا  سپ  دیـشاب ، رظان  نم  يوس  هب  نم  قولخم  يا  و 

زین دـشاب  شینوکـسم  هناخ  زا  وا  ندرک  جراخ  دادـغب و  زا  نیـسح  ازریم  دـیعبت  تامدـقم  هب  طوبرم  هک  یحاولا  رد  - 4 تدوخ .) تکلمم 
ردام ناتـسپ  زا  هک  ار  يراوخریـش  لفط  درک  هدهاشم  « ) 1 «. » هَّللا لیذ  ذخأ  ّهنا  هّمأ  يدـث  نع  عطقنا  ًاعیـضر  الفط  دهـش  : » میناوخیم نینچ 
تاذ تساوخ  نوچ  و  «.« ) باهولا زیزعلا  هَّللا  تاذ  بابلا  نع  جورخلا  دارا  املف  : » ًاضیا تفرگ .) ار  ءاهب ) ازریم   ) ادخ نماد  هدیشک و  تسد 

هتـشون نایئاهب  تهج  ءاهب ، ازریم  هک  یئاـههمان  تراـیز  هلمج  زا  - 5 دور .) نوریب  هناـخ  برد  زا  تسا  هدـنیاشخب  زیزع و  هـک  راـگدرورپ 
هب مهدیم  تداهش  « ) 3 «. » تانکمملا نیب  لصف  کـتمکحب  دوصقملا و  هجو  حـال  کـهجوب  دوبعملا و  رهظ  کـلامجب  ّنأ  دهـشأ  : » تسا

لیصفت تانکمم  نایم  رد  وت  هملک  هطساوب  دش و  اراکـشآ  وت  ءامـسا  روهظ  هب  دوصقم  هجو  دیدرگ و  رهاظ  وت  لامجاب  دوبعم  هرهچ  هکنیا 
کتارعشب کلئسأ  ّینإ  مهّللأ   » 407 ص : نایئاهب ، دنیوگب : هک  دهدیم  شرافـس  شنادیرم  هب  ءاهب ، ازریم  هک ) تسا  ور  نیا  زا  (. ) دش هداد 

نابز زا  نیسح  ازریم  - 6 مهدیم .) دنگوس  دـبنجیم  تتروص  رد  هک  یئاهوم  هب  ار  وت  ایادـخ  « ) 1 «. » هجولا تاحفـص  یلع  كرحتی  یّتلا 
عادبا ناسل  زا  يرخا  هرک  رد  ار  یلوا  هطقن  لوق  دیونشب  و  : » دنکیم لقن  ار  یتارابع  دوخ ! یئادخ  ماقم  فصو  رد  و  يزاریش ، دمحم  یلع 
یلعلا سدقالا  هَّللا  مسب  میظعلا  یلعلا  هَّللا  توربج  نم  لزنام  ةروص  هذه  و   ...« » دیئامن مرش  ترـضح  نآ  نینح  هلان و  جیجـض و  زا  یهبا و 

ألم نم  رمالا  اذـه  یف  اوفقوت  مهنیذـلا  بطاخی  هیف  میلعلا و  زیزعلا  درفلا  دـحاولا  هَّللاب  اونمآ  مهنیذـلا  یلا  یلوالا  ۀـطقن  باتک  اذـه  یلعالا 
نیا رد  دیـس  و  دـشابیم ) هحفـص  تشه  باطخ  نیا   ) تسا هتخاـس  ءاـهب  باـنج  هک  باـب  دیـس  لوق  زا  تسا  یتاـیآ  نیا  « ... 2 «. » نینایبلا

نینچمه دـنکیم . یفرعم  ار  ناشیا  ماـقم  هدرک و  صیرحت  ءاـهب  هب  ناـمیا  هب  تبـسن  ار  ناـنآ  هداد و  رارق  بطاـخم  ار  ناـیب  لـها  تاـملک 
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ّالا يدوصقم  ناک  ام  ۀیهولالا  رکذ  یملق  نم  يرج  نا  ءایشالا و  لک  یلع  هتیبوبرّالا  تدرا  ام  ۀیبوبرلا  رکذ  ترکذ  ول  يرمع  وف  : » دیوگیم
نا نیفراـعلا و  بوبحم  یبوبحم و  ناـک  دـق  هنا  بوبحملا  یف  کلاذـک  يدوصقم و  ناـک  وهف  دوصقملا  رکذ  نم  يرج  نا  نیملاـعلا و  هلا 

ترمأ نا  هسفن و  ءانثّالا  یبلق  دوصقم  ناک  ام  ًاسفن  تینثا  نا  عینملا و  زیزعلا  یلاـعتملا  ههجول  دوجـسلا  ـالا  تدرا  اـم  دوجـسلا  رکذ  ترکذ 
هملک هک  یئاـج  ره  رد  هک  مدوـخ  ناـج  هب  مـسق   ) 408 ص : ناـیئاهب ، « 3 «. » هروهظ موی  یف  هئاضر  یف  لمعلا  اـّلا  تدرأ  اـم  لـمعب  ساـنلا 

هب نم  روظنم  دـش  يراـج  نم  ملق  زا  تیهولا  هملک  رگا  ءایـشا و  عیمجرب  تسا  ءاـهب  باـنج  تیبوبر  مدوصقم  مدروآ  ناـبز  هب  ار  تیبوـبر 
تسا و نم  بوبحم  دوصقم و  ءاهب  بانج  مدرک  رکذ  يدوصقم  ای  بوبحم و  هملک  رگا  تسا و  نایناهج  هَّللا  هک  تسا  هدوب  ناـشیا  ناـمه 

هدجـس وا  عینم  زیزع و  یلاعتم و  هجو  لباقم  رد  هکنیا  رگم  مدرکن  دـصق  دـمآ  ناـیم  هب  دوجـس  عوضوم  رگا  تسا و  نیفراـع  بوبحم  مه 
رگم مدرکن  هدارا  مدرک  توعد  یلمع  هب  ار  یسک  رگا  تسا و  هدوب  وا  حدم  ءانث و  مدوصقم  میامنب  ءانث  فیصوت و  ار  یـسک  رگا  دوشب و 

هدوب و وا  تاذـلاب  دوصقم  هک  هچ  یناـمن  بجتحم  ءاـهب ) ازریم   ) روـهظ سفن  زا  هک  : » ًاـضیا دریگب .) ماـجنا  وا  ياـضر  هب  لـمع  نآ  هکنیا 
، نونقوت متنا  نا  هدنع  قلخ  دلوی  مل  دلی و  مل  رهاظم  لب  دلوی » مل  دلی و  مل   » هیآ تسوا  و  ءیـش ،» هلثمک  سیل   » يهیآ تسا  وا  دوب ، دهاوخ 
ءامـسالا و بتارم  یلعا  نم  اهلاثما  رون و  اـیارم و  تاـفورح و  رکذ  ماـقم  رد  هادـف  هاوساـم  حور  هیلوا  تیـشم  هطقن  هک  تسا  تهج  نیا  زا 

قارـشا دـناهدش  لباقم  یقیقح  سمـش  هب  نوچ  هتـشادن  یققحت  دوخ  زا  اهنیا  دـنیامرفیم : ءایـشالا  ۀـبتر  یندا  یلا  یهتنی  نا  یلا  تافـصلا 
هلا هَّللا ال  انا  یننا  ذـئنیح  ءاهب ) دوخ   ) لوقی هنا  : » ًاضیا « 1 «. » هَّللا ّالا  رهاظم  نآ  رد  دوشیمن  هدید  ماقم  نیا  رد  هدـش  اهنآرب  هیاهنال  تایلجت 
نیا رد  دیوگیم : هدوشگ و  دیس  يانث  هب  نابز  ءاهب  ًاضیا : « 2 «. » دعب نم  ینیتأی  نم  لوقی  هنیعب  لبق و  نم  باب ) دیس   ) ۀطقنلا لاق  امک  انا  ّالإ 

ای مهنا  و  ءاهبلا ...  بوبحم  هَّللا  ءاهب  ای  کیلع  لزان  یلعالا  یلعلا  هَّللا  عم  تاـجانملا  یف  الـصا  عدـبا  : » تاـملک نیا  یهبا  توربج  زا  ماـقم 
نم مهتیفطـصا  کتیرب و  نم  مهتمرک  نیذلا  نویع  یئاکبب  تکب  کحاولا و  یف  هب  مهتحـصن  ام  اوسن  مهئارو و  نع  کماکحا  اوذبن  یهلا 
نم ای  کماهلا  ناکم  کتردـق و  علاطم  كرمأ و  رهاظم  کـملع و  نزاـخم   409 ص : نایئاهب ، کیحو و  طـباهم  مهتلعج  کـقلخ و  نیب 

کئاضر و كرمأ و  جـهانم  مهتفرع  کفاطلا و  کبهاوم و  رطـش  یلا  مهتوعد  يذـلا  دـعب  یلع  درو  کلذ  لک  تایالا و  توربج  كدـیب 
یبسح و تنا  کیلع و  تلکوت  کیلا و  يرما  تضوف  کتینادرف  كزع و  ءاـنف  یلع  دورولا  کـتینامحر و  باـب  يدـل  عوضخلاـب  مهترمأ 

تلهم شاـک  يا  نیملاـعلا - یف  نم  دوبعم  يدوـبعم و  تنا  کـناذا  کلدـمحلا  نیعمجا و  قیـالخلا  نع  تفتکا  کـب  يرـصان و  ینیعم و 
زا دیوگیم : روکذم  باتک  رد  یلزا  ضرتعم  لباقم  رد  ازریم  ًاضیا : « 1 «. » دوش لوغشم  هرکذ  هَّللا  ءانث  هب  نیملاعلا  بر  لامج  هک  دندادیم 

دنیامنیم راکنا  عضاوم  یـضعب  رد  هک  امـش  نیدشرم  لثم  دـیاهدومن  هیقت  ای  دـینادیمن و  ار  یلعا  بر  امـش  هک  دوشیم  مولعم  هملک  نیا 
دینادب ًاعیمج  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  لک  و  . » دنتـسرفیم دوخ  تقیقح  تابثا  رد  هلوعجم  بتک  هتـشپ  هتـشپ  فارطا  هب  و  لزا ) حبـص  )

امعلا و توربج  یلعلا و  توکلم  يوصقلا و  ةرجـش  یهتنملا و  ةردـس  یلعالا و  بر  وه  هناب  توصلا  یلعأب  ًانعذـم  ًاـفرتعم  ًاـنقوم  اـنک  اـناب 
ۀملک مطتلملا و  رحبلا  ممالا و  بر  منمنملا و  زمر  مرکالا و  لکیه  مدقلا و  رهظم  متالا و  ۀـملک  مظعالا و  رـس  اهبلا و  حور  اقبلا و  توهال 

ام دوجولا و  رهظ  ام  هالول  ۀیدمـصلا  علطم  ۀـیوهلا و  رهظم  ۀـیدحالا و  لامج  نوزخملا  باتک  نونکملا و  ۀفیحـص  یلوالا و  ةورذ  اـیلعلا و 
لیجنا هوهی ، ار  نآ  تاروت  هک  تسا  یئادخ  نامه  وا  هک  تسا  یعدم  ءاهب ، یلعنیسح  ازریم  - 7 دوبعملا .» لامج  زرب  ام  دوصقملا و  فرع 

يذلا وهل  هنا  نیملاعلا  بر  هَّللا  بتک  یف  روطـسملا  وه  ام  رهظ  دق  هَّللات  : » تسا هدرک  دای  نآ  زا  میظع » أبن   » هب نآرق  و  قح » حور   » ناونع هب 
ياهباتک رد  هچنآ  دش  رهاظ  هک  ادخ  هب  مسق  وگب  « ) 2 «. » میظعلا ءابنلاب  ناقرفلا  یف  قحلا و  حورب  لیجنالا  یف  هوهیب و  تاروتلا  یف  یمس 

میظع أبن  مسا  هب  نآرق  رد  قح و  حور  ناونع  هب  لیجنا  رد  هوهی و  مان  هب  تاروت  رد  هک  تسا  یـصخش  نامه  وا  تسا و  روطـسم  ینامـسآ 
ناک يذلا  موقالا  طارصلا  اذه  مظعالا و  أبنلا  اذه  رکذل  متقلخ  دق  : » دیوگ تاقارـشا »  » باتک رد  410 و  ص : نایئاهب ، تسا .) هدش  هدیمان 

ءایبنا بولق  رد  هک  موقا  طارـص  میظع و  أبن  هب  هجوت  يارب  دیاهدش  هدـیرفآ  « ) 1 «. » ءایفـصالا رودص  یف  ًانوزخم  ءایبنالا و  ةدئفا  یف  انونکم 
ایبـنا دـیعاوم  نیواـنع و  يهمه  قادـصم  ار  دوخ  هبترم  کـی  مه  دروم  ود  نیا  رد  تسا .) هدوب  ظوفحم  ءایفـصا  هنیـس  رد  هتـشگ و  روظنم 
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ربخ ینامـسآ  بتک  ءاـیبنا و  هچنآ  هک  تسا  هدرک  اـعدا  و  هدرمـش ، ءاـیبنا ) بولق  رد  نونکم  موقا ، طارـص  میظعلا ، أـبن  قحلا ، حور  هوهی ، )
نیملاعلا برل  سانلا  موقی  موی  ناقرفلا  یف  نمحرلا  هلزنأ  ام  رکذا  : » دـسیونیم هک  تسا  ور  نیا  زا  متـسه . نم  اهنآ  همه  قادـصم  دـناهداد 

هک ار  هچنآ  شاب  رکذـتم  « ) 2 «. » نیـضرعملل لیو  زاف و  نمل  یبوط  تافـصلا  ءامـسالا و  رهاظم  تایالا  تطاحا  کـبر و  ینا  هیف  موی  اذـه 
نیا و  نیملاعلا ، بر  يارب  دننک  مایق  مدرم  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  نیملاعلا ) ّبرل  سانلا  لوقی  موی  تسا  هدومرف  لزان  نآرق  رد  دـنوادخ 

تیادـه زوف  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تافـص و  ءامـسا و  رهاظم  رب  تسا  هدرک  هطاـحا  وا  تاـیآ  هدـمآ و  راـگدرورپ  هک  تسا  يزور 
هلا هنا ال  مظعالا  هنجس  رطش  نم  مکیدانی  هنا  ءامسالا  کلام  ءادن  اوعمسا  ءاشنالا  ألم  ای  : » هجیتن رد  ناگدننک .) ضارعا  رب  داب  يا  و  دسرب ،

ردصم زا  دنکیم ، ادن  هک  ار  ءامسا  بحاص  يادن  دیونـشب  ءاشنا ، هورگ  يا  « ) 3 «. » میکحلا میلعلا  یلاعتملا  رحبتملا  ربکتملا  ردتقملا  انا  الا 
رد یلعنیـسح  ازریم  - 8 411 ص : نایئاهب ، میکح .) ياـناد  یلاـعتم ، اـیربک ، ياـناوت  نم  زج  یئادـخ  تسین  هکنیا  شیوخ ، گرزب  نادـنز 
رهظ يرولا  لها  نمانغلا  ّلک  تّحبـست  دوجولا  رحب  یترطف  نع  ترّوکت و  طیحملا  سمـش  یترذ  نم  دیارـسیم : نینچ  هیئاـقرو »  » هدیـصق

تّهلأت يرمأ  حشر  نم  هولألا  ّلک  تیحت  یحور  ّنف  نع  سوفنلا  ّلک  تّهلوت  يرـس  بذج  نم  لوقعلا  ّلک  ۀلخن  ۀنرک  وا  لمن  ۀنغک  يدنع 
، یلعنیسح ازریم  یئادخ  يوعد  كرادم  زا  لمجم  سب  یئاههراشا  هب  هجوت  اب  و  ساسا ، نیارب  « 1  » تبرت یمکح  حفط  نع  بوبرلا  لک  و 

يوریپ یلیوأت  ياهیقت ، هنوگچیه  زا  یلعنیـسح ، ازریم  یئادـخ  جـیورت  دـیکأت و  دـییأت و  رد  ات  دـنتخاس ، فلکم  ار  نایئاهب  تیئاهب  يامعز 
دـنزرف و يدـنفا  سابع  راثآ  یـسررب  هب  ظاـحل  نیدـب  دوش . هتفرگ  رارق  ریرقت  میلعت و  دروم  تیئاـهب  دـیاقع  حرـش  هحولرـس  رد  و  هدرکن ،

تاحیرصت فلا : / 2 میوش ! رتانـشآ  ازریم ! اقآ  یئادـخ  يوعد  اب  ات  میزادرپیم  تیئاهب  ناغلبم  اـسؤر و  رگید  و  ازریم ، یلعنیـسح  نیـشناج 
زور دیوشن ، دیمون  دـیدرگن ، سویأم  : » دـنکیم فارتعا  بیتاکم » : » باتک رد  جردـنم  یئاههلاسر  نمـض  يدـنفا  سابع  يدنفا 1 - سابع 

شیدنوادخ هزاوآ  هتفرگ و  برغ  قرـش و  شیراوگرزب  تیـص  یهلا ...  لامج  نرق  تسا و  یلوا  هأشن  دیجم ، دنوادخ  قرف  و  تسا ، دـیما 
تیبوبر تیهولا و  راهظا  هک  هچ  « » 2  ...«. » هدنکفا مدآ  ياضعا  رد  هلزلز  هتخادنا و  ملاع  ناکرا  رد  هلول  و  هدومن ، هطاحا  لامـش  بونج و 

هَّللا و انا  ینا  شتیاهن  ات  باتک  ناونع  زا  دـندومرف  لزان  دمـص  ریـسفت  رد  باتک  کـی  ءادـفلا  هل  یحور  سودـق  ترـضح  هدومن  يرایـسب 
رد كرابم  لامج  تشدب و  رد  ءابحا  یـضعب  نینچمه  هدومن و  دنلب  هادـنلا  یلعأب  نامـسآ  نانع  ات  تشدـب  رد  ار  هَّللا  انا  ینا  هرهاط  بانج 
نم نامرف  رثا  زا  نایادخ  همه  « 1  » تبرت یمکح  حفط  نم  بوبرلا  لک  تهلأت و  يرما  حشر  نم  هولالا  لک  دـیامرفیم : هیئاقرو  يهدیـصق 

ءادفلا هل  یحور  یلعا  ترضح  زا  تیحت ، راهچ  نیا  تیحت - هلئسم  رد  .« » دنتـشگ راگدرورپ  نم  مکح  زا  ناراگدرورپ  همه  دندش و  ادخ 
صن زئاج و  راهچ  ره  يارجا  و  شترـضح ، نود  هن  تسادفلا . هئابحال  یحور  یلعنیـسح ) ازریم   ) مدـق لامج  راهچ ، ره  زا  دـصقم  تسا و 
حدق مذ و  نعط و  مول و  دروم  ددرگن و  جراخ  هَّللا  نید  زا  دیامن  ظفلت  ار  کی  ره  یـسفن  رگا  سپ  دـندوجوم . اهنیا  زا  یکی  ظفلت  زا  عنام 

هَّللا  ) یلعا ألم  کـنأب  مویلا  یلو  دراو . یهلا  باـتک  رد  تیحت  راـهچ  ره  هک  هچ  دومن ، دـیابن  ضارتعا  هن و  زئاـج  ریقحت  ضرعت و  دوشن و 
هئاـبحال یحور  یلعنیـسح ) ازریم  « ) مدـق لاـمج   » زین مظعا » هَّللا   » زا دوصقم  دـنچ  ره  ززتهم - ءادـن  اـجنیا  زا  دـبع  نیا  حور  و  تسا ) یهبا 

هک تسا  تیدحا  بیغ  لامج  تیبوبر  سوک  یهبا ) هَّللا   ) تیحت نیا  اما  مظعا . روهظ  مظعا و  رّین  مظعا و  مسا  تسا  وا  هک  هچ  تسادـفلا .
دیاـمرفیم هک  تسا  نیا  هتـشگ . رون  یلع  رون  هداد  مه  هب  تسد  جاـجز  تفاـطل  جارـس و  تیناروـن  « » 2 «. » دـیامنیم ریثأت  ناـکما  بلق  رد 

ترـضح نولمعی . هرماب  لک  هلدابع و  لک  تقیقح  سمـش  ود  نیا  نودام  توسانلا . ۀیآ  توهاللا و  ۀیآ  يا  نیتیآ ) یف  اورکذت  نا  مکایا  )
. قراش بکوک  دندوب و  غزاب  رون  دندومرف . تیاکح  تقیقح  سمـش  نآ  زا  همامتب  هک  دندوب  یتنونیک  دـنچ  ره  ءادـفلا  هل  یحور  سودـق 
اهبر و هَّللا  نعالا  یکحتال  هنونیک  نیا  دوجو  اب  رداص . شرهطم  مف  زا  هَّللا  انا  ینا  رازه  دـص  هتبلا  و  هیزنت . جزاس  دـندوب و  سیدـقت  رهوج 
حیولت و ریسفت و  لیوأت و  نود  نم  هحضاو  هخسار  هتباث  یقیقح  هفرـص  هضحم  تیدوبع  دبع  نیا  ماقم  اما  و  ًایفو ، ًادبع  ًاعیدب و  ًارهظم  ناک 
رد تیانع  ضحم  فیصوت  فیرعت و  هچنآ  نابرد و  نابساپ و  مناتـسآ و  بارت  شودرب  هیـشاغ  هدنب  شوگ و  هب  هقلح  مالغ  ینعی  حیرـشت ،

هملک نیا  زا  دیاز  یفرح  هک  ریـسفت  لیوأت و  ره  و  ءاهبلا ) دبع   ) تسا هملک  نیا  لک  ینعم  دوجوم  دبع  نیا  قح  رد  یهلا  ریزو  حاولا  عیمج 
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نیا متایآ . نیبم  نم  کلذ . یلع  هئابحا   413 ص : نایئاهب ، هئایفصأ و  هئایلوأ و  هئانمأ و  هلسر و  هئایبنأ و  هَّللا و  دهشا  هنم و  ءيرب  ینا  تسا 
دش موهفم  نانچ  شیناعم  ضایر  تاحفن  زا  لصاو و  بانج  نآ  بوتکم  لیلخ » يا  « » 1 «. » نیبملا مهولا  الا  قحلا  دعب  ام  و   » نم نایب  تسا 

و رفنتم . دیامن  اعدا  يوب  هک  ياهحئار  زا  دبع  نیا  هک  مدق  لامج  هب  مسق  یعدم . بلاط و  ار  یماقم  هچ  دبع  نیا  هک  دنرسفتسم  یضعب  هک 
ترضح هدومن  يرایسب  تیبوبر  تیهولا و  راهظا  هک  هچ  میامنن  لیدبت  تیبوبر  تیهولا و  روحب  هب  ار  تیدوبع  زا  ياهرذ  بتارم  عیمج  رد 

انأ ینا  هرهاط  بانج  و  تسا . هَّللا  انا  ینا  شتیاهن  ات  باتک  ناونع  زا  دندومرف  لزان  دمـص  ریـسفت  رد  باتک  کی  ءادفلا  هل  یحور  سودـق 
هیئاقر يهدیـصق و  رد  كرابم  لامج  تشدـب و  رد  ءابحأ  یـضعب  نینچمه  و  دومن . دـنلب  هادـنلا  یلعأب  نامـسآ  نانع  اـت  تشدـب  رد  ار  هَّللا 

یهامک تیدوبع  هب  هک  دندومرفن  ار  یسفن  کی  یلو  تبرت  یمکح  حفط  نم  بوبرلا  لک  تّهلأت و  يرمأ  حشر  نم  هولألا  ّلک  دیامرفیم :
هَّللات تسا  میدـق  لصا  زا  بعـشنم  عرف  زا  مظعأ  یماقم  هچ  شیوخ  يارب  زا  هدرکن  ادـخ  مهاوخب  ار  یماقم  هچنانچ  رگا  دومن و  مایق  اهقح 

صولخ روش » باحصا  هضیرف  لوا   » 414 ص : نایئاهب ، « 2 . » میظعلا ماقملا  اذـهل  هبتر  ماقم و  لک  قانعا  عضخ  ماقم و  لک  باقر  لذقحلا 
یگدنب ءالب و  رب  لمحت  ربص و  ابحا و  نیب  عوشخ  عوضخ و  هَّللا و  تاحفن  هب  باذجنا  هَّللا و  يوس  ام  زا  عاطقنا  تقیقح و  تینارون  تین و 

تاـبثا هضیرف » یناـث   » دـیامن هطاـحا  یهلا  بیغ  توکلم  ترـصن  دـندرگ  دـیؤم  قفوم و  تافـص  نیا  هب  نوچ  تسا و  یهبا  هیماـس  يهبتع 
هحیرـص یقیقح  هنطاب  هینونیک  هیتاذ  هفرـص  هضحم  تیدوبع  یلوا و  هطقن  ترـضح  هینابر  هلماک  تیرهظم  یهلا و  بیغ  لاـمج  تینادـحو 

یبلق و ۀینم  یهجو و  رون  یه  يوأملا و  یتنج  ایلعلا و  یجراعم  یهتنم  يوصقلا و  یتیاغ  هذـه  و  . » نآ نود  يرکذ  هبئاش  نودـب  ءاهبلادـبع 
ماکحا جیورت  ۀضیرف ) ثلاث   ) ءاهبلا دبع  فلاخ  دقف  اذه  ریغب  دقتعا  نم  یتلع و  ءرب  یتعول و  درب  یتلغ و  ءاور  ینیع و  ةرق  يردص و  ءافش 

( انحوی باتک  زا  لصف 14  رد  - 30  ) هیآ زا  لاؤس  و  « » 1 «. » مامتلاب هیهلا  ماکحا  ریاس  قوقح و  جح و  مایص و  ةالـص و  زا  ابحا  نیا  رد  هیهلا 
نم رد  زیچ  چیه  و  دیآیم . ایند  نیا  کلام  هک  هچ  دومن  مهاوخن  تبحص  رایـسب  امـش  اب  رگید   ) هدومرف حیـسم  ترـضح  هک  دیدوب  هدومن 

نینچ یلعنیـسح ، ازریم  یئادخ  هب  يدنفا  سابع  زا  رودصلا » ردـص  خـیرات  : » باتک رد  - 2 « 2 «. » تسا كرابم  لامج  ایند  کـلام  تسین .)
يدوهش تیهولا  یلعا  ترضح  ماقم  دوب و  يربک  توبن  لبق  رهاظم  ماقم  هَّللا  یلا  عطقنم  هَّللا و  یلا  لبقم  يا  : » تسا هدش  فارتعا  ناعذا و 

« »... 3 «. » درادن يریـسفت  لیوأت و  چیه  هتحب و  هفرـص  هضحم  تیدوبع  دبع  نیا  ماقم  يدوجو و  تیوه  تاذ  تیدحا  سدقا  لامج  ماقم  و 
سابع - 3 « 4 «. » تسین یبورغ  یفارـشا و  ار  مدـق  زین  نیا  رون  یلجم و  یلجت و  ناونع  هب  هن  تسا  هَّللا  روهظ  سفن  مظعا  روـهظ  نیا  هک  هچ 
ءاهبلا دبع  ممان  : » دسیونیم قالخا » سورد   » 415 ص : نایئاهب ، باتک : زا  لقن  هب  یلعنیـسح  ازریم  یئادخ  هب  ناعذا  صوصخ  رد  يدـنفا ،

-4 « 1 «. » دناهدیبوک الم  رب  ار  یهبا  لامج  ناتسآ  تیدوبع  سوک  ءاهبلا  دبع  تسا . ءاهبلا  دبع  نم  تعن  تسا ، ءاهبلا  دبع  نم  تفص  تسا ،
و دوب ...  قارع  رد  یتدم  يو  : » دسیونیم نیرین » نیرون  : » باتک رد  مدقتم  نایئاهب  زا  ملق ، نیکشم  لاح  حرش  نمـض  يدنفا ، سابع  ًاضیا :

یمان نیـسح  ازریم  هب  يدنفا ، سابع  - 5 « 2 «. » دنارذگ ناحیر  حور و  تیاهن  هب  یتشک  رد  یلعنیـسح ) ازریم   ) تیدحا ترـضح  تیعم  رد 
ناگدـنب زا  ياهدـنب  نم  یباوج ، هچ  یلاؤس  هچ  میاهدرکن . تماما  تلاسر و  توبن و  يوعد  هک  ام  میرادـن ، هیعاد  هک  ام  : » دـهدیم عالطا 

ملاع رد  امکح  افرع ، اهقف ، املع ، دنراد  یلاؤس  رگا  نسح  ازریم  ياقآ  منکیم . تمدخ  رـشب  نیب  رد  تبحم  هار  رد  و  مکرابم ، مدـق  لامج 
يدنفا سابع  زا  - 6 « 3 «. » دراد راک  هچ  ام  اب  میاهدرکن  شناد  ملع و  يوعد  هک  ام  دننکیم . لح  هلضعم  بلاطم  هضماغ و  لئاسم  دنرایسب .

: داد خـساپ  يدـنفا  سابع  دنیـشنیم .) ادـخ  لکیه  رب  هک  ریرـش  درم  رکذ  رد  : ) دـندرک لاؤس  یحیـسم  سلوپ  مود  باب  زا  ياهیآ  هب  عجار 
تیئاهب تیوصت  دروم  هک  یئاهب  ناـغلبم  تاحیرـصت  فلا : / 3 « 4 «. » تـسا یلعنیـسح  ازریم  ردارب  لزا  ییحی  ازریم  ریرـش  درم  زا  دوـصقم  »

هب هن  و  یلعنیـسح ) ازریم   ) وا لامج  یتسود  رطاخ  هب  اهنت  وا و  ياضر  بلج  يارب  ياهلیـسو  ار  هلزنم  ماـکحا  يارجا  یئاـهب ، درف  - » تسا 1
سوفن نیا  و  یلع ) ردـیح  ازریم   ) یناـف : » دـسیونیم یناهفـصا  یلع  ردـیح  ازریم  - 2 « 5 «. » دـنکیم ءارجا  منهج  زا  سرت  تـشهب و  عـمط 

لسر لسرم  هدومن ، قارشا  نیلسرم  ایبنا و  سومش  شقافآ  زا  هک  تسا  ینامسآ  هَّللا  ءاهب  ترـضح  هک  مینقوم  نایئاهب )  ) 416 ص : نایئاهب ،
ترضح زا  تایآ  حاولا و  فحص و  تاجتـشون و  قودنـص  کی  ردق  هب  تسا و  بآم  أدبم و  ناطلـس  و  « 1  » باـبرالا بر  بتک و  لزنم  و 
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نایب ینادزی و  نآرق  ینامحر و  لیجنا  ینادمـص و  تاروت  ینابر و  فحـص  ینامـسآ و  بتک  ار  عیمج  تسا و  رـشتنم  دوجوم و  شتیدحا 
«2 «. » رومأم دوصقم و  شرهاظ  و  درادن . نطاب  لیوأت و  شتایآ  هک  تسا  حیرـص  شکرابم  تانایب  همه  رد  مینادیم و  عابتالابجا  لیلج و 

کلم هب  مدق  بیغ  زا  نارهت  ردنا  مرحم  رحـس  مود  ناقرف  لاس  لابرغ ز  لوا  رد  تسا : هتفگ  یلعنیـسح  ازریم  فصو  رد  يدـنرز ، لیبن  - 3
گنن دوخ  هب  دنسپم  هتـشادرب  هدرپ  میآ  بضغ  ردنا  نم  ییادخ و  دنیوگ  قلخ  « 3  » ناکمالا یف  نم  قلاخ  دوب  هک  یهاش  تشذـگب  ناکما 

نیاربانب - 4 « 4 «. » دیدرگ دیجمت  نیـسحت و  دروم  اهردقچ  دناوخ  كرابم  روضح  هب  ماع  عمجم  رد  ار  هدیـصق  نیا  هک  يزور  و  ! » یئادـخ
نینچ نایئاهب  هلبق »  » و زاـمن »  » نوماریپ تیئاـهب  ناـگرزب  هک  تسا  ناـیئاهب  یـساسا  فورعم و  راـثآ  رد  دوجوم ، ملـسم  صوصن  دـهاوش و 

رد یلعنیـسح ) ازریم  ربق   ) يهکرابم يهضور  ءاهب ، لها  ام  هلبق  : » دننکیم فلکم  نآ  تیاعر  هب  ار  نایئاهب  ناشن و  رطاخ  ار  تیئاهب  هدـیقع 
هلالج و ّلج  مدق  لامج  هب  هجوتم  ًابلق  میتسیاب و  هکرابم  يهضور  هب  ور  دیاب  ندناوخ  زامن  تقو   417 ص : نایئاهب ، رد  هک  اکع »  » يهنیدم

هبور تاجانم  ندـناوخ  تایآ و  توالت  تقو  رد  هدـش ...  لزان  سدـقا  باتک  رد  هک  يردـقم  ماقم  نآ  تسا  نیا  و  میـشاب . یهبا  توکلم 
هجوت دیاب  بلق  رد  دش  رکذ  هچنانچ  نکلو  هَّللا » هْجَو  َّمَثَف  اوُّلََوت  امَنیأ  . » تسا زیاج  دـشاب  ام  يور  فرط  رهب  تسین . بجاو  ندوب  اکع  هلبق 

«. هن وا  ریغ  ياهدننک  تباجا  تسین و  وا  زج  ياهدنونـش  تسوا و  اب  ام  زاین  زار و  تاجانم و  اریز  میـشاب ؛ هتـشاد  مظعا  مسا  مدق و  لامج  هب 
رد رگا  دنک ...  توالت  ًادرفنم  دیاب  یسک  ره  ار  هنازور  زامن  : » تسا هتـشون  يهنس 1949  يهیوناژ  خروم 31  يهمان  رد  يدـنفا  یقوش  « 1»

يهطـساوب اریز  دـیروآ . رظن  رد  ار  ءاهبلا  دـبع  ترـضح  دـینک  مّسجم  دوخ  مشچ  شیپ  ار  یـسک  هک  دـینیبیم  جاـتحم  ار  دوخ  زاـمن  نیح 
نم  » ار دوخ  ازریم ، یلعنیسح  هچ  رگا  لسر  متخ  ب : « 2 «. » درک زاین  زار و  یلعنیسح ) ازریم   ) كرابم لامج  اب  ناوتیم  ءاهبلا  دبع  ترضح 

زا تسا ! يراگدرورپ  يوعد  تیبوبر و  تیهولا و  ءاهب  یهللا  هرهظی  نم  ددعتم ، كرادـم  هب  هجوت  اب  و  دـنادیم ، نایب  دوعوم  هَّللا ،» هرهظی 
تابثا رد  یعـس  تیئاهب ، يامعز  ناوارف ، تالداجم  ثحابم و  حرط  ای  مالـسا و  تاـیاور  تاـیآ و  فیرحت  اـب  هک  تسین  اور  رگید  ور  نیا 

هب یثحابم ، نینچ  حرط  فلؤم  رظن  زا  دـننک ! مالـسا  لوسر  تیمتاـخ »  » 418 ص : ناـیئاهب ، هیجوت  در و  و  ازریم ، یلعنیـسح  يربمغیپ  ماـقم 
دیاقع لوصا  هب  یتراشا  هکنآیب  و  تهج ، نیا  زا  دـشابیمن . مه  ازریم  یلعنیـسح  تاحیرـصت  اب  قبطنم  ًاساسا  و  هدوبن ، یلوصا  هجو  چـیه 

، باتک نیا  ناگدنهوژپ  رب  ات  میهدیم . رارق  یسررب  دروم  تیئاهب  معز  هاگدید و  زا  ار  تلاسر  تیمتاخ و  هلئسم  میـشاب ، هتـشاد  یمالـسا 
نینچ نوماریپ  هعلاطم  اریز  دوش ؛ راکشآ  دوهشم و  مالسا ، لوسر  تلاسر »  » تیمتاخ مدع  ای  تیمتاخ »  » اب یهللا » هرهظی  نم   » يوعد هطبار 

ار یلعنیسح  ازریم  یهللا  هرهظی  نم  يوعد  دناهتـسناوتن ، هک  یلاح  رد  نایئاهب  هک  تسا  نیبم  ار  ملـسم  هجیتن  نیا  تیئاهب ، راثآ  رد  یثحابم 
يالاو نأش  زا  رود  و  دوب . دـهاوخ  باوصاـن  یلمع  یمالـسا ، كرادـم  هب  ندز  تسد  دـننک ، تاـبثا  يروهظ  نینچ  رـشبم  راـثآ  ساـسا  رب 

. دشابیمن ازریم  یلعنیسح  تاحیرصت  اب  قبطنم  ًاساسا  و  هدوبن ، یلوصا  هجو  چیه  هب  یثحابم  نینچ  حرط  هک  میدش  یعدم  میتفگ و  مالسا .
نادـنچ یلوـصا ، تروـص  هب  لـئاسم  حرط  اـب  ناـیئاهب  تیبرت  میلعت و  هـک  یئاـجنآ  زا  یلو  تساـعدا . نـیمه  تاـبثا  رد  زین  هلئـسم  ساـسا 

ازریم یلعنیـسح  تاحیرـصت  اـب  قـبطنم  ًاـساسا  : » قـثوم دنـس  نیمادـک  هب  هک  مزادرپ  هـب  اـعدا  نـیا  تاـبثا  هـب  مروـبجم  درادـن ، يراـگزاس 
کلذ ناک  هئاقلب و  دابعلا  رـشب  هبیبحب  ةوبنلا  متخ  امل  هَّللا  ناـب  باـتکلا  یف  نؤرقت  متنا  اـمک  : » دـسیونیم یلعنیـسح  ازریم  - 1 دشابیمن :؟»

ءاقل هب  ار  ناگدنب  دیـشخب  نایاپ  شبیبح  هب  ار  توبن  هک  هاگنآ  گرزب  يادـخ  دـیناوخیم  نآرق  رد  امـش  هک  روطنامه  « ) 1 «. » موتحم متح 
ممالا یبرم  ملاعلا و  دیس  یلع  مالسلاو  ةولصلا  : » تسا هتـشون  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  ًاضیا  - 2 تسا .) یمتح  يرما  نیا  داد و  تراـشب  دوخ 

، اهتما هدنهد  شرورپ  ملاع و  لها  ياقآ  رب  دورد  مالس و  « ) 2 «. » ادمرس ًادبأ  ًامئاد  هباحـصا  هلآ و  یلع  ةوبنلا و  ۀلاسرلا و  تهتنا  هب  يذلا 
-3 داب .) يدمرس  يدبا و  یمئاد و  دورد  مالس و  شناتـسود  نادناخرب و  هتفای و  نایاپ  تلاسر   419 ص : نایئاهب ، توبن و  وا  هب  هک  یسک 

دعب عفترم ، نینح  تاهج  لک  زا  ًاتتغب  مدومنیم  یشم  تسا  ناریا  تنطلس  رقم  هک  ءاط  ضرا  رد  مایا  زا  یموی  : » دسیونیم یلعنیـسح  ازریم 
حور هَّللا  لوسر  لک  دیـس  لسر و  متاخ  یهلا  رکاذ : تاملک  نیا  هب  دش و  ءاغـصا  تسا  میلقا  نآ  راید  ندم و  رد  هک  يربانم  هلان  هجوت ، زا 

ام یهلا  یهلا  دنلوغشم  دوصقم  ترضح  نعل  ّبس و  هب  ام  رب  الهج  رـشعم  لاح  و  هداد ...  تیبرت  وت  يانث  رکذ و  يارب  زا  ار  ام  هادف  هاوسام 
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هتریخ هیفص و  هبیبح و  نأش  یف  ةوبنلا  ماقم  متخ  يذلا  دعب  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نال  : » دسیونیم یلعنیسح  ازریم  - 4 « 1 «. » شخب تاجن  ار 
«2 «. » قحلاب رهظ  امک  دجسملا  روهظ  ۀمیقلا  موی  هئاقلب  راصبأ  دعو  نییبنلا  متاخ  هَّللا و  لوسر  هنکل  ةزعلا و  توکلم  یف  لزن  امک  هقلخ  نم 

توکلم رد  هک  روطنامه  دیـشخب  نایاپ  ناگدنب  نیرتهب  هدـیزگرب و  شبیبح  دروم  رد  ار  توبن  ماقم  هکنآ  زا  دـعب  یلاعت  يادـخ  هک  اریز  )
تهج زا  نیا  تسا و  هداد  هدعو  شیاقل  هب  ار  ناگدنب  ءایبنا  هدنهد  نایاپ  تسادخ و  لوسر  دـمحم  نکلو  تسا ، هدـش  لزان  نآرق )  ) تزع
ةروس نآرق  رد  : » دسیونیم یئاهب  يرواخ  قارـشا  دـیمحلا  دـبع  - 5 دـش .) راکـشآ  قح  هب  هک  بیترت  ناـمه  هب  تسا  دـعب  روـهظ  تمظع 
میظع روهظ  نیا  ماقم  هک  دیامرفیم  هروبزم  هلمج  نمض  رد  هلالج  لج  كرابم  لامج  هدومرف  نییبنلا  متاخ  ار  هَّللا  لوسر  دمحم  بازحالا 

، میظع دوعوم  روهظ  هک  تسا  لیلد  نیا  دیدرگ و  متخ  هَّللا  لوسر  دمحم  روهظ  هب  توبن  اریز  تسا  رتالاب  هقباس  رهاظم  زا  میرک  دوعوم  و 
یئاهب يرواخ  قارـشا  دیمحلا  دبع  ًاضیا : - 6 « 3 «. » هدوب نییبـنلا  متاـخ  هَّللا  لوسر  هک  اریز  دـیدرگ  یهتنم  توبن  هرود  تسا و  هَّللا  روـهظ 

رد هدرک و  متخ  شکرابم  دوجو  هب  ار  توبن  هلـسلس  هدیمان و  نییبنلا  متاخ  ار  لوسر  ترـضح  دیجم  نآرق  رد  انامه  دنوادخ  : » دـسیونیم
رد بلطم  نیا  زا  420 و  ص : نایئاهب ، َنیِِّیبَّنلا  َمَتاخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  هدـش : لزان  بازحـالا  ةروس 

هدوبن و توبن  تلاسر و  ترـضح  نآ  ماقم  هک  ینعم  نیا  هب  دوشیم . رهاظ  نایدا  للم و  دوعوم  یهلا و  رهظم  ماقم  تمظع  حوضو  لاـمک 
نورُْظنَی ْلَـه  : » هدـش لزاـن  مسا  نیمه  هب  شروهظ  يهدژم  نآرق  رد  هک  تسا  بوـیغلا  بیغ  سفن  سدـقم  رهظم  هَّللا و  روـهظ  هکلب  تسین 

تهتنا هب  يذلا  ممالا  یبرم  ملاعلا و  دیس  یلع  مالسلا  ةولصلا و  : » دیوگیم یلعنیـسح  ازریم  - 7 « 1 «. » مامَغلا َنِم  ٍلَلُظ  یف  هَّللا  ُمُهِیتْأَی  ْنأّالإ 
بر باتک  تاـیآ  تاـمکحم  زا  نییبنلا  متاـخ  هتـشذگ  نیا  زا  : » دـیوگ یلعنیـسح  ازریم  - 8 « 2 «. » هباحـصا هلآ و  یلع  ةوـبنلا و  ۀـلاسرلا و 
هَّللا نود  یـسفن  ار  نایب  هلزنم  تاملک  یناـعم  مه  لاـح  دـش  علطم  نآ  ینعم  هب  يدـحا  هنـس  داـتفه  تسیود و  رازه و  رگا  تسا  نیملاـعلا 

نیهارب تامکحم و  تایآب  ءاج  امل  ناحبـسلا  رون  ناقرفلا و  ۀطقن  ناب  ملعاف  : » دسیونیم یلعنیـسح  ازریم  - 9 « 3 «. » دیامن كاردا  دناوتیم 
یف ةدودـمملا  ۀـعفترملا  طارـصلا  هذـه  یلع  مایقلا  یلع  لکلا  رمأ  تادوجوملا  توربج  یف  نم  لک  اهنع  زجعی  یتلا  تایالا  نم  تاـعطاس 

ثعبلا و مکح  هیلع  مکح  هلاـمج  یف  ۀـیلزالا  لاـمج  هداؤف و  یف  ۀـینادحولا  تاـیآب  فرتعا  هیلع و  رقا  نم  هَّللا و  دـنع  نم  هب  ءاـج  اـم  لـک 
موی یف  هنجلا  هذه  ناب  ملعا  مث  هداؤف  ضرا  یف  رشح  هتلفغ و  هدقرم  نم  ثعب  هلامج  رهظم  هَّللاب و  هنامیا  دعب  هنال  ۀنجلا  ةویحلا و  رـشحلا و 

هیفـص و هبیبح و  نأش  یف  ةّوبنلا  ماقم  متخ  يذـلا  دـعب  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نـال  ناوضرلا  قیاـقح  نم  فطلا  ناـنجلا و  لـک  نم  مظعا  هَّللا 
تاحیرصت و نیا  مامت  اب  « 4 «. » ۀمیقلا موی  هئاقلب  دابعلا  دـعو  نییبنلا  متاخ  هَّللا و  لوسر  هنکل  ةزعلا و  توکلم  یف  لزن  امک  هقلخ  نم  هتریخ 

ازریم یلعنیسح  ملسم  صن  ضقن  بکترم  يدنفا ، سابع  همه  نیا  اب  تسین ،» هدوبن و  توبن  تلاسر و  : » ازریم یلعنیـسح  ماقم  هک  تادیکأت 
، یسوم ترـضح  میهاربا  ترـضح  دننام  دناهدومن  قارـشا  لالقتـسالاب  هک  هیلک  توبن  رهاظم  نآ  : » دسیونیم  421 ص : نایئاهب ، و  هدـش ،
رد تیئاهب ، راثآ  هکنآ  دوجو  اب  لئالد  دـقن  ب : / 1 «! ... 1 « » كرابم لامج  ترضح  یلعا و  ترضح  دمحم و  ترضح  حیـسم و  ترـضح 
زا همه ، نیا  اب  میوش ! اریذـپ  رگید  یـصن  در  اب  ار  یـصن  میروبجم  ناشدوخ  نوتم  هب  ءاکتا  تروص  رد  ضقاـنتم و  یتدـیقع ، لـئاسم  مها 

، يردام هنیمز  و  یلـصا ، نتم  زا  جراخ  یتاقیقحت  فیلأت و  تیباب ، عیاقو  دـیاقع و  هعومجم  رد  یئاعدا  تابثا  يارب  تیئاهب ، يامعز  بناج 
ناـیئاهب و ب : / 1 / 1 مینکیم : هراـشا  نآ  عاونا  نیرتمهم  زا  یئاـههنومن  هب  ـالیذ  ناگدـنهوژپ ، یئانـشآ  تهج  هک  تسا ! هتفریذـپ  تروص 

تاروهظ موزل  تابثا  يانبم  دشاب ، هدوب  نآ  رب  ینتبم  یهلا  تناید  تسیابیم  هک  هنامز ، تایضتقم  لصا  هب  انب  نایئاهب  یضتقم  ضیف  هلئـسم 
اب بسانتم  دوخ و  ضیف  زا  ار  نامدرم  دـنوادخ  هک  دـنکیم  باجیا  ینامز ، ره  ياضتقا  دـناهدرک . دادـملق  مالـسا  روهظ  زا  سپ  يدـیدج 

یهلا ضیف  یگـشیمه  موادت  هنامز و  تایـضتقم  یفانم  تیئاهب  معز  هب  توبن ، تلاسر و  متخ  يور  نیا  زا  دزاس . دنمهرهب  نامز  تایـضتقم 
یگـشیمه ضیف  هب  دـقتعم  هدـنراگن  تقیقح  رد  تسین ! فلؤم  لاکـشا  دروم  هسفن  یف  تیئاـهب ، بناـج  زا  یئاـهيزاسهنیمز  نینچ  تسا .

، ضیف موادـت  همزـال  اـیآ  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  یـضتقم  ضیف  لـصا  نوماریپ  یـساسا  هتکن  ود  کلذـعم  تسا . نآ  عـطق  مدـع  و  یهلا ،
تایـضتقم يوگخـساپ  ار ، نایعدم  دیاقع  ياوتحم  یهلا و  ضیف  ار  یئاعدا  ره  تسیابیم  ایآ  و  تاروهظ ؟ لامک  ای  تسا  ددعتم  تاروهظ 
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رد عماج  ياهیسررب  اب  اریز  تسین ، تیئاهب  بناج  زا  یتالاوئس ، نینچ  خساپ  راظتنا  رد  هدنراگن  ًاملـسم   422 ص : نایئاهب ، مینادب !؟ هنامز 
هب هکنیا  هن  تسا ، یلعنیـسح  ازریم  يوعد  تابثا  رطاخ  هب  ضیف ، هلئـسم  حرط  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تیئاهب ، یـساسا  هیلوا و  راثآ 

: تسا راکشآ  دوجوم و  تیئاهب  راثآ  رد  رما  نیا  لیلد  دنـشاب . هتـشاد  يداقتعا  نامیا و  ینابر » تاضویف   » هب ًاساسا  و  ضیف ، موادت  تقیقح 
دنگوس « ) 1 «. » رتفم باذک  هنا  هدعب  یعدی  نم  مظعالا و  روهظلا  اذه  یلا  تاروهظلا  تهتنا  دق  قحلا  یسفن  و  : » دسیونیم یلعنیـسح  ازریم 

وا دوش ، يدـیدج  روهظ  یعدـم  يروهظ ، نینچ  زا  سپ  هک  سک  ره  و  تفرگ ، ناـیاپ  رتگرزب ، روهظ  نیا  هب  تاروهظ  يهمه  هک  سفن  هب 
ۀنـس فلا  مامتا  لبق  ًارما  یعدـی  نم  : » هک تسا  هدرک  حیرـصت  سدـقا » : » باتک رد  یلعنیـسح ، ازریم  یلو  تسا .) هدـننز  ءارتفا  وگغورد و 

یضعب تسا .) هدننز  ارتفا  وگغورد و  دوش ، یعدم  لماک ، لاس  رازه  مامتا  زا  شیپ  ار ، يرما  ياعدا  سک  ره  « ) 2 «. » رتفم باذک  هنا  ۀلماک 
يدنفا هک  یلاح  رد  دننکیم . یقلت  خوسنم  تارادتقا » : » باتک رد  ار  یلعنیـسح  ازریم  نایب  روکذم ، حیرـصت  هب  کسمتم  یئاهب ، ناغلبم  زا 
تیادب ۀلماک ...  ۀنـس  فلا  مامتا  لبق  ًارما  یعدی  نم  هکرابم  هیآ  اما  : » دسیونیم سدقا »  » و تارادـتقا »  » رد جردـنم  تاحیرـصت  ریـسفت  رد 

ۀسمخ و ۀـئامثالث و  ۀنـس  لک  هنـس و  فلأک  کبر  دـنع  موی  ّلک  ّنا   » تسا لاس  رازه  شزور  ره  هک  تسا  كرابم  لامج  روهظ  فلا  نیا 
نیا راکذا  راـثآ و  بتک و  فحـص و  یلکب  درذـگب و  یباـقحا  هکنآ  زا  دـعب  تسا  یهاـنتم  ریغ  كراـبم  لاـمج  روک  ۀنـس ...  فلأ  نوتس 

، نایئاهب میلاعت و  فحـص و  راثآ  اتالا  ددرگ و  يدـیدج  روهظ  دـنامن  تسد  رد  يزیچ  كرابم  لامج  میلاعت  زا  هک  دوش  شومارف  راـصعا 
دوخ بیتاکم »  » هلمج زا  رگید  یعـضوم  رد  و  « 1 «. » يرودـص هن  يزورب و  هن  دوهـشم و  ملاع  رد  كرابم  لامج  راونا  راـکذا و   423 ص :

شدادتما اذهل  « » 2 «. » يدبا يدمرس  رارمتسا  تعسو و  تحصف و  ار  ود  نیا  تسا و  میظع  دادتما  ار  روک  نیا  هک  هچ  : » هک درادیم  ناعذا 
رارق کیکـشت  دروم  یهلا  ضیف  عطق  مدـع  هب  هدـیقع  رطاخ  هب  ار  مالـسا  یگنادواج  دوشیم ،!؟ روطچ  « 3 «. » لاس رازه  دصناپ  القا  رایـسب 

یکزیچ مه  رگا  و  تسین !؟ يدعب  تاروهظ  ققحت  هب  تیئاهب  هدیقع  بجوم  هب  یهلا ، ضیف  یگشیمه  موادت  لصا  هب  داقتعا  یلو  دنهدیم 
ات دیاش  دش !؟ دـهاوخن  رارکت  ضیف  نیا  رگید ، لاس  نویلیم  مین  ات  القا  اما  دوشیم  یمالـسا  هلاس  لماش 1300  دناهتفگ ، صوصخ  نیا  رد 

معز هب  هک  یلاح  رد  یلو  دشابن ، يددجم  ضیف  هب  زاین  و  دوشن ، ضوع  هنامز  تایـضتقم  نایعدم ، تایح  زا  سپ  رگید  لاس  رازه  دـصناپ 
ازریم یلعنیسح  دوب ، هتشذگن  « 4 « » يزاریش دمحم  یلع  تلاسر  توبن و  تعیرش و  بحاص  ماقم  لقتـسم  روهظ   » زا لاس  زونه 20  نایئاهب 

دزرویم تردابم  ماکحا  نتـشون  هب  دوب ، هدشن  یـساسا  ینوگرگد  چیه  شوختـسد  هنامز ، طیارـش  هک  یلاح  رد  و  دهنیم ، نادیم  هب  ياپ 
و « 5  » تانموس اب  هبعک  تاروت و  اب  لیجنا  هک  دـنتوافتم  فلتخم و  نادـنچ  ، » یناگیاپلگ لـضفلاوبا  حیرـصت  هب  و  ناـیب ،»  » اـب هطبار  رد  هک 
بتک و قرح  قانعا و  برـض  نایب ، قوطنم  یلعا  ترـضح  روهظ  موی  رد  : » دنکیم دییأت  نایب و  نینچ  ار  فرژ  فالتخا  نیا  يدنفا  سابع 

تفأر هَّللا  تعیرـش  عوضوم  هَّللا و  نید  ساسا  لیلج  نرق  عیدب و  رود  نیا  رد  اما  دوب . قدص  نمآ و  نم  الا  ماع  لتق  عاقب و  مدـه  قاروا و 
تدـح نالعا و  لحن و  فئاوط و  عیمج  اب  یبلق  یمیمـص  ینابرهم  تناـما و  تقادـص و  لـلم و  عیمج  اـب  تفلا  یمظع و  تمحر  يربک و 

، دـیدج یتعیرـش  ره  روهظ  همزال  هک  یئاجنآ  زا  خـسن  فیرحت و  هلئـسم  نایئاهب و  ب : / 1 / 2 424 ص : ناـیئاهب ، « 6 «. » تسا ناسنا  ملاـع 
خـساپ رد  یئاهب ، ناغلبم  امعز و  دننادیم . نایب »  » خسان ار  سدقا »  » و نآرق ،»  » خسان ار  نایب » ، » نائیاهب اذل  تسا  یلبق  تعیرـش  خسن  عبطلاب 
ملـسم یـساسا و  عبانم  هک  یلاح  رد  دیجم . نآرق  فیرحت  لیلد  هب  دـنهدیم : خـساپ  ًامومع  تسا ؟» نآرق  خـسان  نایب  : » ارچ هک  لاؤس  نیا 
یحول رد  یلعنیـسح  ازریم  تسا . هتـشگن  فیرحت  شوختـسد  هجو  چیه  هب  خیرات ، لوط  رد  دیجم ، نآرق  هک  تسا  رظن  نیا  دـیؤم  تیئاهب ،

نآرق هک   » درادیم ناعذا  فارتعا و  ًامزج  « 3 « » كولملا ةروس   » و « 2 « » ناقیا : » باتک رد  نینچمه  « 1 «، » ینامسآ هدئام   » باتک رد  جردنم 
حاولا و هظحالم  ساسا  رب  تسا .» هدوب  هک  تسا  نامه  زین  نونکا  هدوب و  مامت  نآرق  و  هتفاین ، هار  نآ  رد  فیرحت  یتروص  هجو و  چـیه  هب 

ناـعذا نینچ  دـیجم ، نآرق  فیرحت  ههبـش  صوصخ  رد  ار  تیئاـهب  هدـیقع  يرواـخ ، قارـشا  دـیمحلا  دـبع  هک  تسا  روکذـم  تاحیرـصت 
هن « 4 «. » تسا ظوفحم  نیضرغم  نیقراس و  دربتسد  زا  لماک و  مامت و  دیجم  نآرق  هک  هدیدرگ  لزان  هیهلا  حاولا  رد  تحارـص  هب  : » درادیم

، ناشیامعز راـثآ  بتک و  ءاـکتا  هب  هک  تسا  مازلا  ار  ناـیئاهب  هکلب  تسا ، هدوب  ناـما  رد  یفیرحت  عون  ره  دربتـسد و  زا  دـیجم ، نآرق  اـهنت 
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صوصخ نیا  رد  یلعنیـسح  ازریم  تسا . یفیرحت  عون  ره  زا  اّربم  و  هدروخن ، تسد  فلـس  ینامـسآ  بتک  هک  دنـشاب  هتـشاد  هدـیقع  نینچ 
نیا تسین ...  هدوبن و  هَّللا  دنع  نم  هدش و  فیرحت  بتک  نیا  هک  دنیامن  نیا  هب  کسمت  دنوشیم  باوج  زا  زجاع  نوچ  : » دنکیم حیرـصت 

دیامن و وحم  ار   425 ص : نایئاهب ، نآ  هتسناد  هَّللا  نم  هتـشگ و  یباتک  هب  دقتعم  یـسک  دوشیم  ایآ  تسا . لصایب  ینعمیب و  تیاهن  لوق 
زا دوصقم  هکلب  دنیامن  لیدبت  ای  دـنهد و  رییغت  دـنناوتب  هک  دوبن  هنیدـم  هکم و  هب  رـصحنم  دوب  ضرا  يور  همه  رد  تاروت  هتـشذگ  نیا  زا 
رب « 1 «. » دوخ لیم  يوه و  رب  تسا  باتک  ندومن  ینعم  ریـسفت و  نآ  دنلوغـشم و  نآ  هب  ناقرف  ياملع  عیمج  مویلا  هک  تسا  نیمه  فیرحت 

ِتاِملَِکل َلِّدَـبُم  َو ال   » همیرک مکحب  ءاهب ...  لها  نکلو  : » دـسیونیم لئاسر » هعومجم   » باتک رد  یناگیاپلگ  لـضفلاوبا  ازریم  ساـسا ، نیا 
یمر زا  نوصم  ار  دنوادخ  مالک  دننادیم و  هیقاب  تجح  رییغت  زا  عنام  ار  یهلا  ظفح  َنوُِظفاَحل . َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذـلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  همیرک  و  ِهَّللا »

، تیئاهب هدـیقع  رد  هک  یلیلد  اـهنت  « 2 «. » دـننادیم هدارا  ام  ریغب  ریـسفت  ار  یهلا  تاملک  فیرحت  دنـسانشیم و  نیلطبم  هلخادـم  ناـطیش و 
نینچ بیوصت و  ار  نآ  ازریم ، یلعنیـسح  هک  تسا  يزاریـش  دمحم  یلع  هدیقع  نابز  نخـس و  انامه  تسا ، هدش  دیجم  نآرق  خسن  دـجوم ،

ساسا نیا  رب  « 3 «. » دـشیمن خـسن  روهظ  نیا  رد  ناقرف  تعیرـش  هنیآ  ره  دوبیمن  ناـقرف  لـها  ضارعا  ضارتعا و  رگا  : » تسا هدومن  لـقن 
راهظا تجاجل و  نیا  هکلب  تسین ، میرک  نآرق  باتک  خسن  بجوم  نامز ، تایضتقم  صقن و  فیرحت ، هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  ًامیقتسم ،

نوچ و  تسا . هدومن  لباقتم  ینمشد  راهظا  هلباقم و  هب  راداو  ار  وا  هک  تسا  هدوب  يزاریش  دمحم  یلع  هب  تبسن  نایعیش  زا  یضعب  تفلاخم 
ارادم يزاریش  دمحم  یلع  هب  تبسن  نایعیش  رگا  هکنآ ، رگید  تسا ... ؟! هدرک  خسن  ار  ادخ  باتک  هدیسرن ، نافلاخم  یبوکرس  هب  شتـسد 

426 ص : نایئاهب ، خسن  مدع  اب  و  دشیمن ، خسن  مالـسا  تعیرـش  روکذم ، صن  حیرـصت  هب  دـندومنیمن ، ضارعا  ضارتعا و  دـندرکیم و 
زا دوب و  نآ  وریپ  تسیاب  سپ  هدشن ، خسن  مالسا  تعیرـش  فرط  کی  زا  تسا ، عمجلا  ۀعنام  هک  دمآیم  دوجو  هب  یتلاح  مالـسا ، تعیرش 

دروم رد  اما  و  دش ... ؟ نایب  هب  کسمتم  تشادرب و  مالسا  تعیرش  زا  تسد  تسیاب  دناهدیورگ ، يزاریش  دمحم  یلع  هب  نوچ  رگید  يوس 
رد و  نایب » : » باتک یناثلا  دـحاولا  نم  عباسلا  باب  رد : يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  میداد  رارق  یـسررب  دروم  البق  نایئاهب : رظن  زا  نایب ، خـسن 

یلا تسا ، قح  نازیم  نایب   » و دوب » دهاوخ  هَّللا  هرهظی  نم  روهظ  رد  نایب  نید  لامک  تمایق و  : » دنکیم حیرصت  هَّللا » هرهظی  نم   » رشبم ماقم 
هجیتـن رد  دوـب . دــهاوخن  یقوـقح  قـح و  نازیم  ناــیب  باــتکرگید  هَّللا ، هرهظی  نـم  روـهظ  زا  سپ  يور  نـیا  زا  هَّللا »...  هرهظی  نـم  موـی 

لامک تمایق و  اب  يور  نیا  زا  مالـسا ، خـسان  نایب  تعیرـش  و  تفریذـپ . ققحت  نایب » بحاص  روهظ  رد  مالـسا  لامک  تمایق و  هکنانچمه  »
تهج یهللا ، هرهظی  نم  يوعد  زا  سپ  ازریم ، یلعنیـسح  دوشیم .» عطقنم  عیمج  نامیا   » خوسنم و نایب  هَّللا » هرهظی  نم  روهظ  رد  نایب  نید 

اب قیبطت  ماقم  رد  سدقا  باتک  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  يهتفگ  هب  و  داد ، هئارا  ریرحت و  سدـقا »  » مان هب  ار  نایئاهب  ماکحا  باتک  شنادـیرم ،
هب يدـنفا  سابع  و  « 1 «. » تانموس اب  هبعک  تاروت و  اب  لیجنا  هک  دـنتوافتم  فلتخم و  ناـنچ  رگیدـکی  اـب  عورف ، لوصا و  رد   » ناـیب باـتک 

موی رد  : » دـنکیم فیرعت  فیـصوت و  نینچ  يزاریـش  دـمحم  یلع  نایب »  » اب ار  یلعنیـسح  ازریم  ریرحت  دروم  ماکحا  فالتخا  رگید  يوحن 
رود نیا  رد  اما  دوب  قدص  نمآ و  نم  الا  ماع  لتق  عاقب و  مدـه  قاروا و  بتک و  قرح  قانعا و  برـض  نایب ، قوطنم  یلعا  ترـضح  روهظ 

تناـما و تقادـص و  لـلم و  عیمج  تفلا  یمظع و  تمحر  يربـک و  تفأر  هَّللا  تعیرـش  عوـضوم  هَّللا و  نید  ساـسا  لـیلج ، نرق  عیدـب و 
و : » دسیونیم يدنفا  سابع  هک  تسا  ور  نیا  زا  « 2 «. » تسا یناسنا  ملاع  تدحو  نالعا  لحن و  فئاوط و  عیمج  اب  یبلق  یمیمـص  ینابرهم 
فئاحـص و عیمج  خسان  روکذـم  نآ  رد  هچنآ  لک  ُربُز و  فحـص و  بتک و  عیمج   427 ص : نایئاهب ، رب  نمیهم  هک  سدـقا  باتک  ره  رد 

نآ رد  هک  یمکح  يرما و  رگم  يواـستم  ریغ  ماـکحا  قباـطم و  ریغ  رماوا  عیمج  خـسان  نآ  راـهظا  نـالعا و  ماـکحا و  رماوا و  یتـح  بتک 
نایب : » میناوخیم نینچ  يدنفا  سابع  ناسل  زا  نایئاهب ، ماکحا  دودح و  هعومجم  رد  تسا  ور  نیا  زا  « 1 «. » روکذم ریغ  یهلا  سدقم  باتک 

هب زین  سدقا »  » هملک لیذ  یناردنزام ، لضاف  هچنانچ  « 2 «. » دننادیم نایب  باتک  خسان  ار  سدقا  باتک  نایئاهب  نکل  سدقا ، باتک  اب  نیابم 
عجرم داد و  رییغت  خسن و  ار  نایب  تعیرش  و  باتکلا ...  ما  هیئاهب و  تعیرش  سدقا  باتک  : » هک دنکیم  حیرـصت  نایئاهب  یمومع  هدیقع  نیا 
خـساپ ناـیب  خـسن  رب  ینبم  ناـیباب ، یلوـصا  تاداـقتنا  ربارب  رد  یلعنیـسح ، ازریم  همه ، نیا  اـب  « 3 «. » تشگ یهاوـن  رماوا و  ماـکحا و  ماـمت 
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هَّللا راثآ  هتـشگ و  عفترم  هَّللا  مسا  هدش و  ققحم  رهاظ و  تباث و  نایبلا  یف  لزن  ام  مظعا  روهظ  نیا  هب  هک  دـننادیم  لک  هکنیا  اب  : » دـهدیم
خسن ار  نایب  هک  دنسیونیم  هتـشون و  اًلـصتم  کلذعم  هدش - ءاضما  روهظ  نیا  رد  صوصخم  یـسراف  نایب  هتفای و  راشتنا  برغ  قرـش و  رد 

« عیدب : » باتک رد  ازریم  یلعنیـسح  زین : و  « 4 «. » ددرگ ققحم  لزا ) حبـص   ) لجِع تیدوبعم  دوش و  اقلا  بولق  رد  ههبـش  دیاش  هک  دـناهدومن 
مالغ نیا  هک  موق  يا  دینادب  : » دنادیم نایلزا  لزا و  حبص  هئطوت  ههبش و  ار  نایب  خسن  و  هتـسناد ، نایب  جورم  عیطم و  دیؤم و  ار  دوخ  روهظ 

تکرح دـیامن  تباث  هدـش  لزاـن  هادـف  ناوکـالا  یف  نم  حور  ناـیب  هطقن  شلبق  روهظ  زا  هچنآ  هدوب  نآ  شاهدارا  ناـیحأ  عیمج  رد  نمحر 
هک دناهداد  تبسن  هکنانچ  دناهدرک  یـشم  نظ  هکلهم  ياههیداب  رد  دناهدومن و  نامگ  نایب  نیکرـشم  نکلو  وا ...  ياضر  هب  رگم  ماهدومنن 
يا دـنیوگب  دوب ، دـهاوخ  هدوب و  یلاعت ...  قح  لزنم  هدـش  لزان  هچنآ  هَّللا  ال و  هدـش ، قلخ  نم  فرح  کـی  زا  ناـیب  هطقن  هتفگ  مـالغ  نیا 

نامه  428 ص : نایئاهب ، هنیعب  لزاـن  روهظ  نیا  رد  هچنآ  دنتـسه ) ءاـهب  اـب  فلاـخم  هک  تسا  باـب  ناوریپ  هب  باـطخ   ) ضرا ياهمرـشیب 
نایلزا لزا و  حبـص  رطخ  رتعیـس و  شنادـیرم و  طیحم  و  بسک ، ار  یتساـیر  هک  نیمه  یلو  « 1 «. » دوب دـهاوخ  هدوب و  هیلوا  هطقن  تاـملک 

اهنآ هب  ًاحیرص  سدقا » : » باتک رد  تسنادیم ، یعقاو  ریغ  تمهت  ار  نآ  هدرک و  یقلت  نایلزا  ناتهب  ههبـش و  هک  ار  یئاهاعدا  نامه  عفترم ،
« يرتشگنا  » وا و ناتسوب  زا  یگرب  نایب »  » و دوشیم ! ازریم  یلعنیسح  تلالج  تمارک و  هب  لدبم  تمهت ، ناتهب و  ههبش و  هراب  نیا  و  ناعذا ،

لزان « ) 2 «. » دارا ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  کبر  نا  یعبصا  نم  متاخ  ینایب و  ۀقیدح  نم  ۀقرو  هنا  يرکذلالا و  نایبلا  لزنام  !: » شتسد رد 
هک ار  هچنآ  دنوادخ  و  نم ، تسد  رد  تسا  يرتشگنا  نم و  نایب  هقیدح  زا  تسا  یگرب  نآ  و  نم ، رکذ  يارب  رگم  نایب  باتک  تسا  هدـشن 

حبـص شردارب  دیرم  عفادـم و  و  یلعنیـسح ، ازریم  رهاوخ  مناخ ، هیزع  دـیامرفیم .) مکح  دـنکیم  هدارا  هک  يروط  هدروآ و  اجب  دـهاوخب 
(، همع حول   ) يدـنفا ساـبع  هماـن  خـساپ  رد  ناـیلزا ، زا  عاـفد  ماـقم  رد  و  ناـیب ، خـسن  رب  ینبم  یلعنیـسح  ازریم  ياـعدا  صوـصخ  رد  لزا ،

امـش زا  الاح  متعیرـش ، باتک و  بحاص  منایب و  عیارـش  ماکحا و  نایب و  خسان  نم  هک  دـیوگیم  یعدـم  هک  لوا  بلطم  اما  و  : » دـسیونیم
زا دربب و  هرهب  نآ  لوصحم  زا  هک  دـناشفیب  ياهعرزم  رد  صقن  نودـب  حیحـص  يرذـب  شناد  اب  ریـصب  حالف  صخـش  رگا  میامنیم : لاؤس 

ار شرامثا  راهزا و  هدرکن و  یگرب  خاش و  هدرواین  رب  كاخ  زا  رس  هدیناودن و  نیمز  هب  ياهشیر  زونه  رذب  نآ  درادرب و  ياهدیاف  نآ  هرمث 
میلس و لقع  مکح  هب  دنک  لطاب  عیاض و  یلکب  ار  رذب  نآ  دنادرگرب و  ار  نیمز  نآ  هدیمهفن  هدینشن و  تسرد  هکلب  هدیچن  هدیدن و  یسک 

دشاب یلاکـشا  یفرح و  ار  وا  یلوا  هطقن  تیـسمش  رد  رگا  زغمیب  صقان و  رذب  نآ  ای  دشاب و  تریـصبیب  حالف  نآ  دیاب  ای  میقتـسم  شناد 
تسین عامتسا  لباق  یمالک  نینچ  حیرـص  لقع   429 ص : نایئاهب ، مکح  هب  تسا  هدوبن  یفکم  یفاـک و  شاهنیب  لـماک و  ترـضح  نآ  هک 

هدوب صقان  شماکحا  مامتان و  ترـضح  نآ  تعیرـش  هک  یئوگیم  ای  مینادیم و  رفاک  ار  وا  هدـنیوگ  ناـیب  بحاـص  مکح  هب  تسا  لـهس 
هکنیا لوا  تهج  تهج ، ودـب  تسین  اـنتعا  لـحم  لـطاب و  زین  يوـعد  نیا  هدـش  ثوـعبم  تعیرـش  نآ  لـیمکت  يارب  یعدـم  صخـش  تسا 

رب نامز  دادعتـسا  بسح  رب  نایب  باتک  ماکحا  تایآ و  رگا  اهلثم » وا  اهنم  ریخب  تأناهـسنن  وا  ۀیآ  نم  خسنن  ام  : » دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
رگید یححصم  لمکم و  نآ  ناصقن  تهج  هب  نایب  لوزن  نآ  خسن  زا  سپ  هک  تسا  هتشادن  یموزل  نآ  خسن  هتشادن  ناحجر  تمـس  ناقرف 

طـسوت نایب  خـسن  ساسا  هک  دوشیم  هظحالم  یبوخ  هب  هتـشذگ  ثحابم  هب  هجوت  اب  ساسا و  نیا  رب  « 1  ...«. » دیامن لیمکت  ار  نایب  دـیآ و 
نینچ تسا ! یلماوـع  هچ  لوـلعم  دـیجم ، نآرق  خـسن  هب  يزاریـش  دـمحم  یلع  هزیگنا  و  تـسا . یئاـههنیمز  هـچ  رب  ینتبم  ازریم ، یلعنیـسح 

اهیلزا و دـندید ، نوچ  نایئاهب  دوشیمن . نایب  باتک  خـسن  مدـع  ای  خـسن  رد  دودـحم  تیئاهب ، يامعز  ناـیم  رد  یئاهیـشیدنا  تحلـصم 
ازریم یلعنیسح  يواعد  اب  قفاوم  لاح  ره  هب  هک  یعیاقو  لزا و  حبص  تیاصو  هب  اهدانتسا و  يزاریش ، دمحم  یلع  راثآ  صوصن و  هب  نایباب 

ار اهنآ  ساسا ، نیدب  و  هداد ، رظن  يراثآ  نینچ  فیرحت  هب  دوخ ، يامعز  تاحیرـصت  فالخرب  دـنهدیم ، رارق  رـشن  هجوت و  دروم  تسین ،
صوصخ نیا  رد  يدـنفا  یقوش  ددرگ . لزلزتم  نایلزا  تایرظن  ساسا  و  هدـش ، اهر  تاماهتا  عیمج  زا  هرابکی  اـت  دـندرک ، دادـملق  هخوسنم 

هکرابم هیوناث  راثآ  زا  يرایـسب  فالخ  رب  بوسحم ...  نایب  رود  راثآ  روحم  هک  تسا ) نایب  روظنم   ) سدقم باتک  نیا  : » دسیونیم ًاحیرص 
رتکد هک  یلاح  رد  « 2 «. » تسا هدنام  یقاب  نوصم  ظوفحم و  فرصت  هنوگره  زا  یلکب  هدیدرگ  عقاو  فیرحت  فیحـصت و  شوختـسد  هک 
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دناهدومرف موقرم  لزان و  رامشیب ...  بتک  راثآ و  هَّللا  ءاهب  ترضح  باب و  ترضح  : » دسیونیم يدنفا  یقوش  هیرظن  فالخ  رب  تنملـسا » »
يریظن تهباشم و  ًادبا  قوثو  طبـض و  قافتا و  ثیح  زا  هچ  یناوارف و  ترثک و  ثیح  زا  هچ  یئاهب   430 ص : نایئاهب ، رما  راثآ  حاولا و  ... 

عنم رد  شاهملـسم  رابتعا  قوثو و  تدـش  رما و  نیا  رد  راثآ  میلاعت و  تنایـص  طبـض و  نسح  هک  تسا  یهیدـب  درادـن ...  هقباس  ناـیدا  رد 
تایآ و : » هکنیا رب  ینبم  نایئاهب ، دـییأت  دروم  غلبم  ینادزی ، دـمحا  نایب  هب  هجوت  اب  اذـل  « 1 « .. » تسا موتحم  لابقتـسا  رد  مهاـفت  ءوس  رطخ 

رما یلو  ترـضح  ءاهبلا و  دبع  ترـضح  هکرابم  راثآ  حاولا و  هَّللا و  ءاهب  ترـضح  باب و  ترـضح  ینعی  میظع  عراش  ود  هسدـقم  تاملک 
تقیقح كالم  ار  یقوش  ناـیب  رگا  هک  دوشیم  مولعم  « 2 « » دهدیم لیکشت  ار  هسدقم  هیمـسر  تاملک  هعیـسو و  فراعم  ًاعومجم  هَّللا ... 

هک یتروص  رد  رگا  و  تسا . دانتـسا  لباق  ریغ  شوشغم و  ساسایب و  هیمـسر ،» تاـملک   » و هعیـسو » فراـعم  : » مینک یقلت  ناـیئاهب  هدـیقع 
میهد رارق  دوخ  هعلاطم  ساسا  ار  ینادزی »  » و تنملـسا »  » هدـش بیوصت  هیرظن  و  هتـسناد ، لطاب  نایئاهب ، هدـیقع  فـالخ  رب  ار  یقوش  نخس 

عقاو و فالخ  تسا ، هیباب  عیاقو  يزاریـش و  دمحم  یلع  يواعد  نوماریپ  نآ  رد  هک  یقیاقح  خـسن  هتـشادن و  یئاج  باب  راثآ  رد  فیرحت 
يهزجعم نایئاهب و  ب : / 1 / 3 دوب . دهاوخ  وا  دیدج  تعیرش  یلعنیـسح و  ازریم  تیعورـشم  مدع  بجوم  نآ ، ریغ  ساسا  رب  یـصن  عون  ره 

ان يوحن  هب  تئارق ، تباتک و  تامدقم  بسک  زا  سپ  یلعنیسح ، ازریم  هک  دیآیم  رب  نینچ  نایئاهب  راثآ  هبناج  همه  یسررب  زا  يراگن ! هیآ 
ّمهارکذ هب  ـالیذ  ناگدـنهوژپ ، راضحتـسا  تهج  تسا . هدوـب  لوغـشم  هلوادـتم  موـلع  باـستکا  هب  سرد ، سلاـجم  سرادـم و  رد  مـظنم ،

تسا نیا  رب  لیلد  تایآ  رایـسب  ناقرف  رد  و  : » دسیونیم یلعنیـسح  ازریم  - 1 میزادرپیم : درادرب ، رد  ار  روکذم  ملـسم  هجیتن  هک  یکرادم 
الفا مکقزر  مکقلخ و  يذـلا  وه  : » اًـلثم تسا » رارق  نیدـب  تاـیآ  نآ  نیماـضم  نکلو  تسین  رظن  رد  هیآ  سفن   431 ص : ناـیئاهب ، هچ  رگا 

ضرالا و قلخ  تاومسلا و  قلخ  و  نورکـشت . الفا  ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  و  نونمؤت . الفا  ًانـسح  ًاتابن  ضرالا  نم  تبنأ  يذلا  وه  و  نورـصبت .
هک اریز  دوش  راهظا  رایـسب  لبق  راکذا  هک  مرادن  تسود  : » نینچمه « 1 «. » نوهقفت ام  مکنم  اًلیلق  هدنع و  نم  اًلضف  لابجلا  نکـساو  امهنیبام 

ار نایب  مولظم  نیا  هک  تسا  هاوگ  دـهاش و  قح  : » نینچمه « 2 «. » یهلا تبهوم  رب  هن  یبـسک  مولع  رب  تسا  لـیلد  ندومن  رکذ  ار  ریغ  لاوقا 
دیامن رظن  ریغ  اـی  و  باـب )  ) یلعا ترـضح  بتک  رد  هک  ینما  رقم  هدوب و  ـالتبم  لازـال  مولظم  نیا  هدـیدن ...  ار  شبلطم  هدومنن و  توـالت 

ریغ تاملک  هظحالم  هب  لابقا  هدنب  نیا  : » دـسیونیم ازریم  یلعنیـسح  ینامرک ،» ناخ  میرک  دـمحم  جاح   » راثآ صوصخ  رد  و  « 3 «. » هتشادن
هظحالم وا  بتک  رد  يردق  هک  تشگ  مزال  اذهل  دندوب  هدش  رسفتسم  هدومن و  لاؤس  ناشیا  لاوحا  زا  یعمج  نوچ  نکیلو  مرادن  هتشادن و 

دومن رکذ  يزور  یـصخش  هکنیا  اـت  داـتفین . تسد  هب  وا  هیبرع  بتک  يراـب  دـش ...  هداد  تریـصب  تفرعم و  زا  دـعب  نیلئاـس  باوج  دور و 
دزن دودعم  زور  دـنچ  هدومن  بلط  ار  باتک  نیا ، دوجو  اب  دوشیم ...  تفای  دـلب  نیا  رد  تسا  ماوعلا  داشرا  هب  یمـسم  هک  ناشیا  زا  یباتک 
نیا « » 4 «. » دوب كالول  دیـس  جارعم  تیاکح  هک  دمآ  تسد  هب  یئاج  یناث  هبترم  اضق  زا  دش . هظحالم  وا  رد  هبترم ...  ود  ایوگ  دوب و  هدـنب 

ص: نایئاهب ، « 5 «. » دومن دـهاشم  ار  هظیرق  لها  هوزغ  هدوب  یـسلجم  رقاب  ـالم  روفغم  موحرم  هب  شتبـسن  هک  یباـتک  رد  تیلوفط  رد  مولظم 
ناشیا و طوطخ  تسا و  وحن  نیمه  ًابیرقت  زین  هَّللا  ءاهب  صخـش  هب  تبـسن  و  : » دـسیونیم یئاـهب  روهـشم  غلبم  یناردـنزام  لـضاف  - 2 432

یخیش ياهنافرع  هزادنا  نامه  رصتخم و  یبرع  لیصحت  رد  یلو  دیسر  زین  نانآ  هب  ًابیرقت  دلاو  طخ  ییابیز  هک  دهدیم  یهاوگ  ناشناوخا 
«. نییخیش هب  ات  تسا  رتکیدزن  مهلاثما  نییقاور و  نییقارشا و  قاذم  هب  ناشراثآ  نحل  دنتـشاذگن و  مدق  مه  دندوب  نآ  رد  هطقن  صخـش  هک 
رب تخادرپ  نتـشون  ندناوخ و  هب  نوچ  توابـص  نس  رد  و  : » دسیونیم یلعنیـسح  ازریم  یناوج  یکدوک و  لاوحا  حرـش  رد  هراوآ  - 3 « 1»

ارما و املع و  ناگرزب و  ارزو و  سلاجم  عماجم و  هب  تشگ  غلاب  غولب  دح  هب  نوچ  دومن و  بیرغ  ياهولج  راظنا  رد  دوزفیب و  دوخ  تیمها 
تامدقم طقف  مولعم  رارق  زا  : » دسیونیم یضیف  یلع  دمحم  - 4 « 2 «. » دومرف یفرعم  نادجو  لقع و  نایب و  قطن و  هب  ار  دوخ  تلود  ناکرا 
صوصخ رد  و  « 3 «. » هدشن لخاد  نامز  نآ  لومعم  قباطم  یبتکم  هسردم و  رد  هتخومآ ، دوخ  ناگتـسب  ردـپ و  دزن  ار  نتـشون  ندـناوخ و 

رازه بیرق  دورلای  رد  روهشم  دهتجم  یقت  دمحم  ازریم  : » دسیونیم يدنفا  سابع  نابز  زا  يرون  دهتجم  سرد  رد  یلعنیـسح  ازریم  تکرش 
لامج دـندنامیم  ناریح  نوچ  دـندرکیم و  تیاور  هلکـشم  ثیداـحا  یـضعب  دـشیم و  هیملع  هثحاـبم  سلجم  رد  اـهبش  تشاد ...  هبلط 
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ماقم رد  صوصخ و  نیا  رد  اکع  ناـیئاهب  لـماع  تنملـسا  - 5 « 4  ...«. » اهبـش زا  یبش  هلمج  زا  دـندومرفیم  نایب  ار  ثیدـح  ینعم  كراـبم 
، نایئاهب « 5 «. » دندومن یلیصحت  یئزج  لزنم  رد  طقف  دندشن  لخاد  یناتسبد  سرادم و  هب  : » دسیونیم ازریم  یلعنیسح  یناگدنز  لاح  حرش 

بانج : » تسا هدرک  دای  نینچ  شردارب  یلیـصحت  قباوس  زا  يدنفا  سابع  همان  خساپ  رد  یلعنیـسح ، ازریم  رهاوخ  مناخ  هیزع  - 6 433 ص :
هب مامتها  سرد و  هب  لاغتشا  باحصا  ندمآ  درگ  بابسا و  ندوب  مهارف  هطساو  هب  دیسر ، غولب  دح  هب  هک  رمع  تیادب  زا  هک  يوبا  يازریم 

بلاطم تمکح و  ملع  هب  تیبدا  تیبرع و  تامدقم  لیصحت  زا  سپ  دنتشاذگیمن ، غراف  تامدقم  لیـصحت  زا  ار  دوخ  ینآ  هتـشاد ، سرد 
افرع و تسلاجم  نأش و  يذ  يامکح  ترـشاعم  هب  ناشیا  بش  زور و  بلغا  هکنانچ  دـنیآ  لیان  ود  نیا  دـیاوف  هب  هک  هدـیدرگ  لیام  نافرع 
راثآ و رد  قیقحت  هعلاطم و  هسردم و  اب  ار  ازریم  یلعنیسح  هطبار  یبوخ  هب  روکذم ، هدیزگرب  تاعطق  رد  لمأت  « 1 «. » دوب لوغشم  ناشیورد 
، بصنم رب  یبایتسد  نایباب و  رب  طلـست  زا  سپ  ازریم ، یلعنیـسح  یلو  دـهدیم . ناشن  رظن ، نخـس و  لها  اـب  تسلاـجم  راـکفا و  رد  هثحاـبم 

تاحیرـصت یماـمت  ور  نیا  زا  دـنک ! یتـمارک  لـضف و  كـالم  ار  دوخ  یلیـصحت  قباوس  هک  تفاـین  دوخ  نأـش  رد  تیبوبر !»  » و تیهولا » »
« هدناوخن سرد  ، » یملعم چیه  دزن  هسردم و  چیه  رد  هک  دومناو  نینچ  هداد  رارق  رظن  دیدجت  و  لیوأت »  » دروم احنا  زا  يوحن  هب  ار  هتـشذگ 

قیرط نیا  زا  ات  دناوخیم ! یّما »  » ار دوخ  مالـسا ، لها  ناسل  هب  یهاگ  و  تسا ! یباستکا »  » هن یتاذ ، شملع  تساتمهیب ، يادخ  نوچ  وا  و 
مها دـنراد ! لوذـبم  شیهاون  رماوا و  لابقا  رد  يرتشیب  عوشخ  عوضخ و  شیئاهب ، نادـیرم  درب و  الاب  اعدا ، فرـص  هب  ار  دوخ  ماقم  نأش و 

: دسیونیم یلعنیسح  ازریم  - 1 ددرگیم : ضورعم  ناگدنهوژپ  یهاگآ  تهج  الیذ  تسا ، اهنآ  زا  جتنم  روکذم ، تاحیرـصت  هک  یکرادم 
چیه هب  و  ماهدـناوخن . ار  یمولع  نم  و  « ) 2 «. » اهیف تنک  یتلا  ۀـنیدملا  لئـسف  سرادـملا  تلخد  ام  مولعلا و  نم  سانلا  دـنع  ام  تئرق  ام  »... 
دزن : » دسیونیم دوخ ! ردپ  لئاضف  هرابرد  يدنفا  سابع  - 2 وش .) ایوج   434 ص : نایئاهب ، میاهیرشمه  زا  یهاوخ ، رگا  ماهتفرن ، ياهسردم 
ودـب زا  دـناهتفرگن  میلعت  ياهسردـم  رد  دـناهدوبن و  یبتکم  رد  هَّللا  ءاهب  ترـضح  هک  تسا  ملـسم  نارهت  رد  ناریا  ياـملع  مظاـعا و  عیمج 

وا هداعلاقراخ  تالامک  ییاناد و  لـضف و  ملع و  رب  قرـش  لـلم  يالـضف  اـملع و  نیا  دوجو  اـب  دنتـشاد ، رگید  یکولـس  شور و  تیلوفط 
ینادزی دمحا  - 3 « 2 «. » دناهدشن دراو  یبتکم  رد  دنتشادن و  یـسردم  ملعم و  دندناوخن و  برع  ناسل  كرابم  لامج  « » 1 «. » دنداد تداهش 

یلغش هب  دندومرفن و  ياهسردم  رد  ذملت  ملع و  لیصحت  هجو  چیه  هب  بابش  توابـص و  دهع  رد  : » دسیونیم صوصخ  نیا  رد  یئاهب  غلبم 
ياههتشون هک  دش  یعدم  ازریم  یلعنیسح  تسا ، هدش  لیکـشت  نیابتم  یئازجا  زا  هک  یئاهيزاسهنیمز  نینچ  اب  « 3  ...«. » دندوبن لوغشم  زین 

دنراد تایآ  زا  ریغ  یتجح  یعدـم  رگا  دـنتفرگ ، داریا  وا  هب  یتقو  دـشابیم : شیواعد  تجح »  » لیلد و شیاـهیراگن » هیآ  : » و تاـیآ » ، » وا
تادلجم رتهب و  رتشیب و  رتالاب و  ياعدا  هداتسیا و  لباقم  رد  حیرص  صن  زا  هوالع  ییحی  ازریم  تسا  تایآ  نیمه  دنرادن و  رگا  دنیامرفب و 

و هدومرف : لزان  نایب  لک  رد  هادف  هاوسام  حور  نایب  هطقن  هچنآ  اب  فلاخم  ًاحیرصت  نیا  : » داد خساپ  ازریم  یلعنیـسح  دراد ، تسد  رد  هریثک 
تایآ ریغ  دعب  روهظ  تجح  هک  هدومرف  ًاحیرـصت  نایب  لک  رد  نایب  يهطقن  تارذـلا ...  لک  هنعلی  نعل و  ملکتی  وا  ۀـملکلا  هذـهب  ملکت  نم 

ینغ ار  کـی  مادـک  لاـح  ةاـصح  راورخ  رازه  دـص  یـسفن  دزن  دـشاب و  توقاـی  زا  هعطق  کـی  یـسفن  دزن  رگا  و  دوب ...  دـهاوخن  هدوـبن و 
رد  435 ص : نایئاهب ، « 4 «. » دوش وحم  بآ  هب  هک  تسا  بوخ  نیا  يارب  زا  یئوـگیم  هک  یتادـلجم  وـه  ـالا  هلا  ـال  يذـلا  هَّللاو  ینادیم ؟
زا لقن  هب  يدنفا  یقوش  هک  یلاح  رد  دوش ، وحم  بآ  اب  تسیابیمن  وا  ياههتـشون  لیلد ، نیمادک  هب  ارچ و  هک  دننکیمن ، تابثا  هک  یلاح 

دنکیم دییأت  هدوب ، ازریم  یلعنیـسح  یحو  بتاک  تیئاهب  معز  هب  هک  دادغب  رد  هیباب  فقوت  ماگنه  رد  ناخ  اقآ  ازریم  يدنرز » لیبن  خیرات  »
ءاروز طش  رد  رمالا  بسح  دوب  هتفای  ریرحت  كرابم  طخ  هب  بلغا  لزان و  تانیبلا  بر  تیشم  عامس  زا  هک  تایآ  زا  تیب  رازه  اهدص  : » هک
راچد طش  رد  راثآ  نتخیر  كرابم و  روتـسد  يارجا  رد  دبع  نیا  هک  دندومرفیم  هدـهاشم  هَّللا  ءاهب  ترـضح  دـیدرگ ، وحم  دـش و  هتخیر 
دوبن رابود  راب و  کی  صوصخم  تیفیک  نیا  هن و  تامغن  نیا  ءاغـصا  قیال  يدـحا  ناـیحا  نیا  رد  زیرب ، دـندومرف : ًادـکؤم  مریحت ، ددرت و 

ياـهیراگن هیآ  زا  يرایـسب  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوـخ  هب  رما  نیا  « 1 «. » دـندومرف طـش  رد  قاروا  نـتخیر  هـب  رما  تارم  تارک و  هـب  هـکلب 
اعدا الم و  رب  اهنآ  یـشزرایب  نارگید  طسوت  هکنآ  زا  لبق  یتح  تسا ، يدـنوادخ  تایآ  هک  دنتـسه  یعدـم  نایئاهب  هک  ازریم ، یلعنیـسح 
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ازریم یلعنیسح  راثآ  هرابرد  ازریم ، یلعنیسح  لابند  هب  يدنفا  سابع  رگید ، يوس  زا  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  اهنآ  و  هدش ، مدقشیپ  دوخ  دوش ،
یتداهش نینچ  « 2 . » دناهداد تداهش  وا  هداعلا  قراخ  تالامک  یئاناد و  لضف و  ملع و  رد  قرش  للم  يالضف  املع و  : » هک دنکیم  حیرـصت 

فالخ رب  ازریم  یلعنیـسح  هک  یلاح  رد  تسا ، لزا  حبـص  تاجتـشون  شزرا  یفن  ازریم و  یلعنیـسح  تاـیآ  تقیقح  زیمم  ناـیئاهب  معز  هب 
، یتداهش هچ  « 3 «. » لوغـشم قح  نعل  ّبس و  هب  ربانمرب  ًارط  هعیـش  ياملع  : » شراـثآ لاـبق  رد  هک  درادیم  ناـعذا  ًاحیرـص  يدـنفا ، ساـبع 
وا نعل » بس و   » زا ازریم ، یلعنیـسح  دیاقع  راشتنا  زا  سپ  ملـسم  و  قارع ، ناریا و  رد  یمالـسا  ياملع  دـنکیم : فارتعا  دوخ  هک  یلاحرد 

هدوب یمالـسا  للم  رد  نید  نافرع و  هفـسلف و  ملع و  بدا و  ناگرزب  املع و  زا  کی  نیمادـک  دـهدیمن  ناشن  تیئاهب  دـناهدرکن . یهاتوک 
هظحالم هچنانچ  هکلب  درادن  دوجو   436 ص : نایئاهب ، یکردم  نینچ  اهنت  هن  دنک . یقلت  گرزب  يراثآ  ار ، ازریم  یلعنیسح  بتک  هک  تسا 
یلعنیسح یبرع  راثآ  مظن  رثن و  شراگن و  هویش  هاگرظن  زا  تسا . هدش  تابثا  ازریم ، یلعنیسح  صخـش  فارتعا  هب  زین  نآ  فالخ  دیدرگ ،

ياغلب احـصف و  لوقعلا  ریحم  ةرابعلا  یبرع  حاولا  برع و  نابز  رد  كراـبم  لاـمج  تغـالب  تحاـصف و  : » دـسیونیم يدـنفا  ساـبع  ازریم ،
نابز صخـشتم  بیدا  کی  مان  یتح  تسا ، هتـسناوتن  تیئاهب  هک  یلاح  رد  « 1 « » درادن يدـننام  لثم و  هک  دـنفرتعم  رقم و  لک  و  دوب . برع 

رخـسمت هب  ناـبز  ازریم ، یلعنیـسح  يزاریـش و  دـمحم  یلع  راـثآ  هظحـالم  تروص  رد  هک  دـنک ، رکذ  برع  اـی  ناریا  هعماـج  رد  ار  برع 
نابز لوصا  تیاعر  مدع  زا  سانش ، یبرع  يابدا  نادنمـشناد و  هک  دناهدرک  ناعذا  دوخ  هلئـسم  نیا  هب  یئاهب  يامعز  ًاقافتا  دشاب . هدوشگن 
رشعم ای  : » تسا هداد  رس  نینچ  هدمآ و  رب  خساپ  ماقم  رد  ازریم  یلعنیسح  هک  دناهتفرگ ، دایز  سب  ياهداریا  ازریم ، یلعنیـسح  طسوت  یبرع 

مظع الا  ساطـسقلا  اذهب  ممالا  دنع  ام  نزوی  دق  قلخلا  نیب  قحلا  ساطـسقل  هنا  مولعلاو  دعاوقلا  نم  مکدنع  امب  هَّللا  باتک  اوقرفت  ءاملعلا ال 
دیاـب هکلب  دنجنـسب  وحن  فرـص و  ياههدـعاق  اـب  ار  باـتک  نیا  ياههتـشون  دـیابن  اـملع  هکنآ : لـصاح  « 2 « » نوـملعت متناوـل  هسفنب  هـنا  و 

نوچ : » يورسک دمحا  لوق  هب  هک  تسا  نیا  یخساپ  نینچ  ینعم  تقیقح ، رد  دنجنـسب ....  نم  ياههتـشون  نیا  اب  ار  برع  بدا  ياههدعاق 
طلغ زین  امـش  دـیراذگ و  رانک  تسا  نتـشون  تسرد  يارب  هک  ار  ییاههدـعاق  نآ  دـیاب  امـش  مسیونیم ، طلغ  منادیمن و  تسرد  ار  یبرع 
يارب يرگید  لیلد  ازریم ، یلعنیـسح  « 3  ..« » دـیریگ داریا  دـیابن  امـش  ماهتفگ . متفگ  یطلغ  ره  هک  تسا  نآ  شیانعم  میوگب  رتهب  دیـسیون :

ینامرک ناخ  میرک  دمحم  جاح  تاضارتعا  خساپ  رد  يو  میـشاب . هتـشاد  رظن  دم  مهار  نآ  دـیاب  هک  تسا ، هدیـشارت  دوخ  طلغ  ياهیبرع 
كدـعاوق یلع  موقلا ال  ناسل  یلع  تلزن  اهنا  : » دـسیونیم تیئاهب  نایعدـم  راثآ  مظن  رثن و   437 ص : نایئاهب ، شحاف  ياههابتـشا  رب  ینبم 

ملـسم برع  يابدا  يهمه  يارب  هک  یلاح  رد  (. » هلوعجم دـعاوق  يور  هن  تسا  هدـش  لزان  موق  ناسل  يور  نم  تاـملک  « ) 1  ...« » ۀلوعجملا
اهنآ ءاهب  بانج  هک  تسا  هذخّتم  دعاوق  نامه  موق  ناسلاب  قباطت  نازیم  عقاو  رد  تسا و  موق  حیحص  ناسل  زا  یـشان  نابز ، دعاوق  هک  تسا 

ياهریبعت هک  دیدن  نیا  زج  ياهراچ  دومن ، ادیپ  هلئسم  نیا  هب  هجوت  نوچ  یلعنیسح ، ازریم  رطاخ ، نیدب  « 2 « » تسا هدومن  روصت  هلوعجم  ار 
دهد رارق  رظن  دیدجت  دروم  ار  شراثآ  یبدا ، تاهابتشا  تلع  يارب  دوخ  ياهیـشارت  لیلد  نداد  هولج  هّجوم  رب  ینبم  ار ، دوخ  یقطنم  ریغ 
ملع رد  يدـعاوق  هک  دوب  نانچ  هدارا  ّرـس  ضرا  رد  : » هک دـنک ، حیرـصت  دوخ ، باوصان  تاهیجوت  همه  فـالخ  دوش  روبجم  هراـب  کـی  و 

بسح رب  هیآ  ماقم  ضعب  رد  الثم  داتفا ، ریخأت  هعباتتم  ياهالتبا  هرتاوتم و  لاغشا  هدراو و  نازحا  هب  رظن  دنشاب ، علطم  لک  ات  دوش  لزان  هیهلا 
عضاوم هبـصان و  فرحا  زا  نآ  لاثما  ای  تسا و  ردقم  ناک  ای  ماقم  نیا  رد  هدش ، لزان  بوصنم  دشاب ، رورجم  ای  عوفرم  دیاب  هیرهاظ  دعاوق 

تـسا رج  تلع  هک  فاضم  ای  ّرج  فرح  ماقم  نیا  رد  تسا  ررقم  نآ  نود  موق ، نیب  رهاظ  بسح  رب  هدـش . لزان  رورجم  یماـقم  رگا  نآ و 
دوخ و تاهیجوت  همه  هشیر  ًالوا  یبرع ، ناـبز  دـعاوق  تیاـعر  موزل  هب  فارتعا  نیا  « 3 «. » دیئامن يراج  لک  رد  ار  هدـعاق  نیا  فوذـحم و 

حیحصت هب  رما  ار  دوخ  نادیرم  دوبن ، دوخ  يدعب  تاهابتشا  روکذم و  تاهابتشا  عفر  هب  رداق  دوخ  نوچ  ًایناث  و  دز . ار  يزاریش  دمحم  یلع 
نیدب دراذگاو ! قلخ  هدهع  هب  دمآیمن ، رب  نآ  هدهع  زا  ازریم ) یلعنیـسح   ) دنوادخ هک  ار  يراک  عقاو  رد  دومن . شراثآ  رد  رظن  دیدجت  و 
ازریم یلعنیـسح  راثآ  تغالب  تحاصف و   438 ص : نایئاهب ، مدـع  رب  ینتبم  یـساسا  لصا  اـهنت  هن  تسا  ملـسم  هچنآ  همه ، نیا  اـب  و  لاور ،

و تسا . اهنآ  هب  نیزم  ازریم  یلعنیسح  بتک  تاحفـص  بلاغ  هک  تسا  اهيدنب  هلمج  رد  یبرع ، نابز  هیلوا  ینابم  تیاعر  مدع  هکلب  تسا ،
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ب: / 1 / 4 تسین ! اههنومن  دهاوش و  يهئارا  هب  يزاین  و  دنبایرد . ار  رما  تقیقح  باتک ، نیا  دانتسا  دروم  تالمج  زا  دنناوتیم  ناگدنناوخ 
یتایآ تسا  نکمم  هک  يوحن  ره  هب  ات  دنتشاد  لوذبم  یناوارف  ياهششوک  ازریم ، یلعنیسح  زا  تیعبت  هب  یئاهب ، يامعز  نآرق  هب  کّسمت 

ره میدوب ، رکذتم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنهد . رارق  يرادربهرهب  لیوأت و  دروم  تیئاهب  يواعد  دـییأت  تهج  رد  ار  دـیجم » هَّللا  مالک   » زا دـنچ 
هب طوبرم  يواعد  تابثا  يارب  تسیابیم  تیئاهب  و  تسا ، تیئاهب  هیور  اب  ریاـغم  یمالـسا ، لیـصا  عباـنم  هب  يزادـنا  تسد  کـسمت و  عون 
زور کلذـعم ، دروآ . راک  هب  دوخ  عفاـنم  حـلاصم و  تهج  رد  ار  يزاریـش  دـمحم  یلع  دـیاقع  ازریم ، یلعنیـسح  یهللا  هرهظی  نم  تیهولا 

تتـشت دیدشت  نایماح  نادـیرم و  تیامح  و  لزا » حبـص   » یجیردـت یبوکرـس  زا  ًامیقتـسم  هک  نایئاهب ، يامعز  تراسج  تأرج و  ینوزفا 
اهندروآ و يور  همه  هجیتن  دنروآ ؟ يور  دیجم » نآرق   » يوس هب  هک  دـیناشک  اجنآ  هب  ار  یبلط  تصرف  دـشیم  یـشان  ناریا ، رد  یبهذـم 

رادفده صحفت  زا  تیئاهب  ياهدروآهر  ساکعنا  بتک و  تاراشتنا  نیتسخن  مایا  نامه  رد  هک  دوب  يدروآهر  نکمم ، ياهشـشوک  همه 
یئاهب ناغلبم  دروخرب  رد  زج  هک  اجنآ  ات  تخاس . الم  رب  ماوع  صاوخ و  نایم  ار ، یئاهلسوت  اهکسمت و  نینچ  یگیاپیب  دـیجم ،» نآرق  »

پاچ و دیدجت  رد  یضتقم ، مزال و  یعس  دراذگن و  نوریب  تیئاهب  هیلوا  راثآ  هرئاد  زا  ياپ  نآرق ، تئارق  تباتک و  هب  انـشآ  ان  ناناملـسم  اب 
زا هدنراگن  فارحنا  هب  ناگدنهوژپ  هک  تهج  نادب  همه و  نیا  اب  دیدرگن . لوذـبم  ینآرق ، مولع  ناعلطم  ياهدـقن  لیلحت  ددـجم و  فیلأت 
نآ زا  يروهرهب  جاتنتسا و  و  هتخاس ، حرطم  ار  دیجم » نآرق   » هب تیئاهب  ياهکسمت  مها  الیذ  دنهدن ، رظن  دانتسا ، لالدتسا و  قایـس  همادا 

ینابم و هاگدـید  زا  ار  روکذـم  ياهکسمت  یمالـسا  ناققحم  هک  دـنامن  هتفگان  هتبلا  دراذـگیماو . رظنیب  ناگدـنیوج  هدارا  يأر و  هب  ار 
اب نایئاهب  دـقن   » ساسارب تسا : تسا  دـقتعم  هدـنراگن  یلو  دـناهداد . رارق  یـسررب  دروم  ینآرق ، فراـعم  لیـصا   439 ص : نایئاهب ، عباـنم 

ثحب یئاهب ، ریغ  ياضعا  اب  تبسانم  باجیا و  تروص  رد  داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  تیئاهب  ياعدا  لالدتسا و  عون  ره  یتسیابیم  تیئاهب »
رد ار  تیئاهب  يامعز  تشادرب  لالدتـسا و  دـئارف » : » باتک رد  یناگیاپلگ  لـضفلاوبا  - 1 دیزرو : تردابم  یمالـسا  ملـسم  تایرظن  رکذ  هب 

دروم نینچ  َنوُّدـُعَت  اَّمِم  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  ُهُراَدـْقِم  َناَک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءاَـمَّسلا  ْنِم  َْرمَأـْلا  ُرِّبَدـُی  هدجـس : هروس  زا  هیآ 5  دروم 
جورع وا  يوـس  هب  سپ  نیمز  هب  نامـسآ  زا  ار  رما  دـنوادخ  دـیامرفیم  ریبدـت  هک  تسا  نیا  هکراـبم  هیآ  همجرت  : » تسا هداد  رارق  یـسررب 

ار نیبم  نید  كرابم  رما  هلالج  لج  قح  ینعی  دیرامـشیم . امـش  هچنآ  زا  تسا  لاس  رازه  نآ  رادقم  هک  زور  کی  تدم  رد  دومن  دهاوخ 
كدـنا دـش و  دـهاوخ  لیاز  تناید  راونا  لاس  رازه  کی  تدـم  رد  لوزن  لامکا و  زا  سپ  دومرف و  دـهاوخ  لزان  نیمز  هب  نامـسآ  زا  ًالوا 

لوقعم و نیمز  هب  نامـسآ  زا  نید  رما  راونا  لوزن  هک  تسا  مولعم  نیا  و  دومن . دـهاوخ  دوعـص  نامـسآ  هب  ًاـیناث  هروبزم  تدـم  رد  كدـنا 
تسیود و تدـم  رد  راونا  نیا  نیرهاط و  يهمئا  رب  هدراو  تاـماهلا  نیلـسرملا و  دیـس  ترـضح  رب  هلزاـن  ياـهیحو  هب  اـّلإ  تسین  دوصقم 
نآرق و لوزن  هب  هیوامـس  يهدـئام  دـش و  لزان  نیمز  هب  نامـسآ  زا  اًلماک  يدـه  همئا  مایا  عاطقنا  ات  ءاـیبنألا  متاـخ  ترجه  زا  لاـس  تصش 

ترـضح هیرجه  تصـش  تسیود و  هنـس  رد  نوچ  و  دش . لوذبم  ًامامت  هیمالـسا  تما  رب  دندوب  باتک  نیبم  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  تانایب 
لوحم طونم و  ءاـهقف  راـظنا  ءاـملع و  ءارآ  هب  تناـید  رما  دیـسر و  ارف  تبیغ  ماـیا  دومرف و  تاـفو  مالـسلا  مهیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح 

عدب و تملظ  روهظ  ببـس  هب  مویف  ًاموی  دش و  رهاظ  اضیب  تلم  ياسؤر  لاعفا  لاوقا و  رد  اوها  تتـشت  ارآ و  فالتخا  كدنا  كدنا  تشگ 
تیبولغم تلذ و  هب  هیمالـسا  مما  هبلغ  تزع و  دـنامن و  یقاب  مسا  زج  هب  مالـسا  زا  هکنآ  ات  تشگ  رتملظم  رتکیرات و  هَّللا  رما  قفا  تافالتخا 

تشگ و رهاظ   440 ص : نایئاهب ، سراف  قفا  زا  قح  یـسمش  يرجه  هنـس 1260  رد  تبیغ  زا  مامت  لاس  رازه  ياضقنا  زا  سپ  دش و  لدبم 
نیا رد  هرـشتنم  راثآ  و  یلاعت - هَّللا  مهظفح  تیئاهب - دـقن  لـئاسم  هب  ناـهاگآ  « 1 «. » تفریذـپ ققحت  ًامامت  اًلماک  ثیدـح  نآرق و  تراـشب 

لاس 260 ه. ار  لاس  رازه  أدبم  ارچ  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  هک : دنداد  شزومآ  نینچ  روکذـم ، یـسررب  شراگن  رد  ار  هدـنراگن  صوصخ ،
هجیتن رد  دریگ  رارق  هبـساحم  دروم  ترجه ، زا  شیپ  لاس 13  ینعی  تثعب ، زا  دیاب  تسا ، رظندم  مالـسا ، رمع  تدـم  رگا  تسا ؟ هتفرگ  ق ،

زا ناشروظنم  رگا  و  دراد . فالتخا  لاس  يزاریش 273  دمحم  یلع  يوعد  زاغآ  اب  هک  دش . دهاوخ  ق  لاس 987 ه . قباطم  لاس  رازه  نایاپ 
ْمَُکل ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » هدئام هروس  زا  موس  هیآ  دانتـسا  هب  تسا ، دیجم  هَّللا  مالک  تایآ و  لوزن  نایاپ  مالـسا و  لماکت  هب  هجوت  هبـساحم ، نیا 
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روکذم خیرات  اب  لاس  رازه  رگا  هجیتن  رد  تسا . هدیدرگ  لماک  مالـسا ، ربمایپ  تایح  رخآ  لاس  رد  مالـسا  ِیتَمِْعن » ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد 
رگا تشاد . دـهاوخ  فالتخا  لاس  يزاریـش 250  دـمحم  یلع  يوعد  لاس  اـب  مهنآ  هک  ق ، اب 1010 ه . تسا  قباطم  روهظ  لاـس  میئازفیب ،
معز هب  رفن  هدزاـی  هـن  دـنرفن ، مالـسا 12  ناـماما  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  دروآیم ، باـسح  هب  راـهطا  هـمئا  نارود  ناـیاپ  ار  أدـبم  تیئاـهب 

هک میریگب  ق ، لاس 1266 ه . ار ، لاس  رازه  نیا  أدبم  دیاب  سپ  تسا ، يازریـش  دـمحم  یلع  مهدزاود  ماما  هک  دوش  هتفگ  رگا  یناگیاپلگ .
َالَو ًۀَـعاَس  َنوُرِخْأَتْـسَیَال  ْمُُهلَجَأ  َءاَـج  اَذِإَـف  ٌلَـجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکلَو   » رباـنب رگید ، يوـس  زا  دـش . دـهاوخ  ق ، ربارب 2266 ه . داـعیم  لاـس  هجیتـن  رد 

ضرف هب  هک  یلاح  رد  دش  دهاوخن  ریخأت  زین  تعاس  کی  روهظ  داعیم  دـعوم و  رد  دـننکیم : لالدتـسا  نآ  هب  تیئاهب  هک  « 2 « » َنُومِدْقَتْسَی
يدامج مجنپ  ات  هک  دشابیم ، لوالا  عیبر  شترضح 8  توف  قیقد  خیرات  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  تافو  لاس  زا  روبزم  تدم  باستحا 

، دشاب ق ، لاس 1260 ه . دوعوم ، روهظ  لاس  ضرف ، رب  تسا . فـالتخا  زور  زا 56  شیب  « 3  » يزاریـش دمحم  یلع  يوعد  زاغآ  هک  یلوالا 
مالغ  » ار رمالا »...  ربدی   » يهیآ هب  لالدتـسا  نیمه  نیع  تسا .؟ قح  رب  دـیامن  ییاعدا   441 ص : نایئاهب ، لاـس  نینچ  رد  هک  سک  ره  رگم 

تلاسر ياعدا  ق ، لاسرد 1260 ه . هک  يزاریش  دمحم  یلع  هتشذگ ، اهنیا  زا  « 1 . » تسا هدرک  هماقا  دوخ  تابثا  يارب  زین  ینایداق » دمحا 
موس مود و  لصف  رد  هچنانچ  تسنادیم ، مالـسا  هب  دـنبیاپ  ار  دوخ  ق ، لاس 1264 ه . رخاوا  ات  هکلب  دوب ، هدومنن  خسن  ار  مالـسا  تشادن و 

ْمُکَّنَِیتْأَی اَّمِإ  َمَدآ  ِیَنب  اَی  : » دنکیم هراشا  فارعا  هروس  هیآ 35  هب  تیئاهب ، دصاقم  تابثا  رد  یناگیاپلگ  زینو  - 2 میداد . رارق  یسررب  دروم 
هک تسا  تحارـص  تیاغ  رد  هکرابم  هیآ  نیا  و  « » َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَلَف  َحَلْـصَأَو  یَقَّتا  ْنَمَف  ِیتاَیآ  ْمُْکیَلَع  َنوُّصُقَی  ْمُْکنِم  ٌلُـسُر 

امـش رب  دمآ  دـهاوخ  هتبلا  ینعی  تسا  هدومرف  ْمُکَّنَِیتأَی »  » هتـشاد و دـکؤم  دـیکأت  نون  هب  ار  ْمُکِیتأَی »  » ظفل هک  اریز  تسا ؛ لبقتـسم  زا  رابخا 
رب ینزح  یفوخ و  دشاب  راکوکین  دوش و  راکزیهرپ  هک  ره  سپ  دومن  دنهاوخ  تئارق  توالت و  امش  رب  ارم  تایآ  امش و  سنج  زا  ینالوسر 
اب « 2 «. » دنراد لومحم  هتـشذگ  يایبنارب  ار  هکرابم  هیآ  دـنیامن و  لمح  یـضام  رب  ار  لبقتـسم  ظفل  دـنناوتن  فیرحت  لها  ات  دـیاین ؛ دراو  وا 
هب هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  ترـضح  روهظ  هب  توبن ، تلاسر و  متخ  هب  تیئاهب ، ياـمعز  حیرـصت  فارتعا و  هب  هجوت 

تیئاهب راثآ  رگید  اب  نیابم  ریاغم و  ساسا  نیا  رب  یناـگیاپلگ  لالدتـسا  میداد ، رارق  یـسررب  دروم  لـسر » متخ   » ثحبم رد  ار  نآ  لیـصفت 
تهتنا هب  يذلا  ممالا  یبرملا  ملاعلا و  دیس  یلع  مالسلا  ةولصلا و  : » دنکیم حیرصت  ازریم ، یلعنیـسح  هک  یئاج  رد  رگید ، ترابع  هب  تسا .

یلعنیسح حیرص  ّصن  ضقن  مالـسا ، تلاسر  زا  سپ  يرگید  نالوسر  تابثا  يارب  یـشارت  لیلد  « 3 «. » هباحـصا هلآ و  یلع  ةوبنلا و  ۀلاسرلا 
442 ص : نایئاهب ، قح  یلبق  باطخ  زا  تیاـکح  : » لـبق تاـیآ  هب  هجوت  اـب  روکذـم  يهیآ  رگید ، يوس  زا  تسا . تیئاـهب  ياـمعز  ازریم و 
اب یفانم  ات  میرک ، نآرق  هیآ  نیا  لوزن  ودب  زا  مدآ  دالوا  هب  صوصخ  هب  باطخ  هن  دشابیم ، نانآ  شیادیپ  ودب  زا  مدآ  ینب  عیمج  هب  لاعتم 

: تسا هرقب  هروس  يهیآ 143  هب  کسمت  دانتـسا و  زین  و  - 3 « 1 « » ددرگ مهوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلاسر  توبن و  ّتیمتاـخ 
و دنتسین . تما  نیرخآ  مالسا  تما  هک  تسا  نیا  دیؤم  روکذم  يهیآ  رد  طسو »  » هملک دنیوگیم : نایئاهب  ًاطَسَو » َۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  »

يانعم هب  برع ، تغل  یلـصا  عجارم  رد  طسو »  » تغل ًالوا : درک . دهاوخ  روهظ  ددرگیم ، دیدج  یتما  دجوم  هک  دیدج  ینید  نانآ  زا  سپ 
يروباشین مکاح  كردتسم  یئاسن و  حیحص  يذمرت ، حیحص  رد  و  هعیـش ، ثیدح  نوتم  رد  هک  تسا  هدمآ  وکین  لدتعم و  هنایم ، فیرش ،

، ازریم یلعنیسح  - 4 تسا . لدـتعم  لداع و  تما  هیآ  نیا  رد  روظنم  هک  تسا  هدـش  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  یتایاور  طـسو ، تغل  ینعم  رد  ... 
ریغ شهاوخلد  دروم  تایآ  هب  یـسرتسد  و  هتفاییم ، گنت  ار  كرادـم  رکذ  دانتـسا و  هیفاـق  دوخ ، يواـعد  تاـبثا  يارب  يدراوم  رد  نوچ 

، شمعز هب  ات  هتشگ ، تایآ  لعج  بکترم  هدرک ، فیرحت  ار  دیجم  نآرق  تایآ  شلالدتسا ، هوحن  رب  نالطب  طخ  ندیشک  ياج  هب  نکمم ،
رکذ نایب و  ماقم  رد  ناقیا » : » باتک یگنس  پاچ  نیلوا  یطخ و  خسن  هلمج : نآ  زا  دشابن . ملسم  صوصن  هب  دانتـسا  كردم و  دقاف  شنایب 
ٍلَلُظ ِیف  ُهَّللا  یتأَی  َموَی  : ) دیامرفیم هچنانچ  : » هک دنکیم  دانتسا  هرقب  هروس  يهیآ 210  هب  تسا ، هَّللا » روهظ   » نیبم هک  یتاحیولت  تاراشا و 

هک تسا  نیا  نآ  نومـضم  هک  دـناهتفرگ  دـناهدومن  لقعت  دوخ  هک  موهوم  تمایق  مئالع  زا  ار  هیآ  نیا  یـضعب  رهاظ  اـملع  و  ِماَـمَْغلا ،) ْنِم 
رد روکذـم  هیآ  هظحالم  داتفا ، یمالـسا  فراعم  ناعلطم  تسد  هب  ناقیا » : » باتک یتقو  « 2 «. » ربا زا  ياهیاس  رد  يادخ  دـیآیم  هک  يزور 
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درادـن و دوجو  ادـخ  باـتک  نتم  رد  ياهیآ  نینچ  ًاـساسا  اریز  دـیدرگ . نف  لـها  بجعت  بجوـم  ناـقیا » : » باـتک نتم   443 ص : ناـیئاهب ،
ْنَأ اَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَـه  : » دـیامرفیم هرقب  هروس  هیآ 210  رد  هک  تهج  نآ  زا  فـیرحت : دوـشیم  فـیرحت  لـعج و  بکترم  ازریم  یلعنیـسح 

اهربا نایم  رد  ناگتـشرف  ادخ و  هک  دننآ  هار  هب  مشچ  ایآ  «. ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإَو  ُْرمَْألا  َیُِـضقَو  ُۀَِـکئاَلَْملاَو  ِماَمَْغلا  ْنِم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهَّللا  ْمُهَِیتْأَی 
ياـطخ نینچ  هب  هجوـت  زا  سپ  تیئاـهب ، ياـمعز  ددرگیم .) زاـب  ادـخ  هب  اـهراک  همه  و  دـش - ماـمت  راـک  و  دـنیآ -؟ ناـشیا  کـیدزن  هـب 
فالخ رب  ار  روکذـم  هدـش  فیرحت  هیآ  دـندمآ ، رب  « 1 « » ناقیا : » باتک یبرـس  پاچ  نیلوا  ددـص  رد  نوچ  ازریم ، یلعنیـسح  یندوشخبان 

یلعنیسح « 2 . » دندومن روظنم  عوضوم ، تهج  فالخ  رب  ار  حیحص  هیآ  نآ  ياج  و  فذح ، ازریم  یلعنیسح  نخس  قایس  لالدتسا و  روظنم 
، شباتک ثحابم  بوچراهچ  ظفح  رطاخ  هب  ار  يددعتم  تایآ  و  هدرکن ، هدنـسب  نورظنی »...  له   » هیآ فیرحت  هب  اهنت  باتک  نیا  رد  ازریم 

حیحصت دروم  شتانایب  ریـسم  فالخ  رب  ق  لاس 1318 ه . رد  نآ  یبرـس  پاچ  نیتسخن  رد  یگمه  هک  تسا ، هدرک  فیرحت  ًاـنعم  ًاـظفل و 
ْلَه ماـمغلا  نم  لـلظ  یف  هَّللا  یتأـی  موی  یپاچ 1 - ناـقیا  رد  حیحـصت  زا  سپ  یگنـس  ناـقیا  هلمج : نآ  زا  دـش ، هتفرگ  رارق  يو  نانیـشناج 
َِّرْبلا َّنِکل  َو  رخالا  مویلا  هَّللاـب و  اونمؤت  نا  ربلا  نکلو  - 2 ص 63 )  ) ِمامَْغلا هرقبلا ) هروس  هیآ 206   ) َنِم ٍلَلُظ  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَِیتْأَی  ْنَأ  اـّلِإ  َنوُرُْظنَی 

َْکیَلَع َُربَک  َناـک  ْنِإ  َو  تعطتـسا  ناـف  مهـضارعا  کـیلع  ربـک  نا  و  - 3 هرقبلا ) هروـس  هـیآ 172  ( ) ص 78  ) ِرِخآـْلا ِمْوَْـیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم 
رمحک - 4 444 ص : ناـیئاهب ، ِضْرَـْألا ص 109  ِیف  ًاـقَفَن  َیِغَْتبَت  ْنَأ  ماـعنا ) هروـس  هیآ 35   ) ضرألا یف  یغتباف  َْتعَطَتْـسا  ِنِإَـف  ْمُهُـضارْعِإ 
َراْربَْألا َّنِإ  سأک  نع  نوبرـشی  راربـألاو  - 5 هیآ 51 ) رثدـملا  هروس  ( ) ص 44  ) ٍةَرَوْسَقْنِم ْتَّرَف  ٌةَرِْفنَتْـسُم  ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَـک  ةروسقلا  نم  ةرفتـسم 

هـیآ 22 ( ) ص 116  ) یتـمحر نم  اوسئی  کـئلوا  هَّللا  ۀـمحر  نم  اوئـسی  کـئلوا  - 6 رهدـلا ) هروس  هـیآ 5  ( ) ص 35  ) ٍسْأَـک ْنِم  َنُوبَرْـشَی 
ونمآ نیذلا  اوقل  اذا  و  - 8 میرم ) هروس  هیآ 23  ( ) ص 47  ) تنک اذـه و  لبق  تم  ینتیل  تنک  ما  اذـه  یفقوم  لبق  ّتم  ینتیل  - 7 توبکنع )

روصلا یف  خـفن  و  - 9 نارمع ) لآ  هیآ 115   ) رودـصلا یف  ص 65 )  ) رودـصلا تاذـب  میلع  انمآ ...  اولاق  مکوقل  اذا  امب  میلع  انمآ ...  اولاـق 
هَّللا لوـسر  نکل  و  هَّللا 10 - لوـسر  هنکلو  - 10 ق ) هروس  هیآ 19  ( ) ص 95  ) دـیعولا موی  کلذ  روصلا  یف  خـفن  و  دـیعب 9 - عجر  کلذ 

رد ناقیا  باتک  پاچ  نیلوا  هک : میناسریم  ناگدنهوژپ  راضحتسا  هب  ًاتمدقم  رتشیب ، حیـضوت  تهج  بازحالا ) هروس  هیآ 40  ( ) (ص 150
دوخ یلعنیسح  ازریم  هکنیا  هب  هجوت  اب  روکذم ، هخسن  راشتنا  تفای . راشتنا  پاچ و  یئبمب  رد  و ...  ربکا » نصغ   » مامتها هب  ق  لاس 1308 ه .

يواعد تیموکحم  رد  نایلزا »  » دانتـسا بجوم  تسا . هدروآ  رظن  رد  رما » ردصم   » ناونع هب  ار  وا  و  هدـناوخ ، دـبع »  » لزا حبـص  ربارب  رد  ار 
، دنتفرگ میمصت  نایئاهب  اذل  میداد . رارق  یسررب  دروم  مود ، باتک  زا  مراهچ  لصف  فلا و ب  تمسق  رد  هک  دیدرگ . ءاهب  یلعنیسح  ازریم 

ربکا نصغ  يرمق ، يرجه  یپاچ 1308  هخـسن  ات  دـنهد ! هئارا  نآ  زا  ار  يرگید  پاچ  و  حیحـصت ، دوخ  حـلاصم  قباطم  ار  ناقیا » : » باتک
هک تسا  رطاخ  نیمه  هب  و  دنزاس . رود  نایئاهب  ناهذازا  دوب . هدـش  فاکلا » ۀـطقن   » باتک رب  دوخ  همدـقم  زا  نوارب  راودا  دانتـسا  دروم  هک 
لاس رد  هک  دنک  یقلت  ياهخسن  ار  ناقیا  یگنـس  پاچ  نیلوا  ناقیا »  » هملک لیذ  راثآلا ،» رارـسا  : » باتک هحفص 268  رد  یناردنزام  لضاف 
نیبم هک  یتالمج  تاملک و  هچ  رگا  پاـچ  نیا  رد  « 1 . » تسا هدش  پاچ  یئبمب  رد  ملق » نیکـشم   » طخ  445 ص : نایئاهب ، هب  ق  1310 ه .

طالغا ثیداحا و  تایآ و  رکذ  رد  ازریم  یلعنیسح  ياههابتشا  یلو  دیدرگ . حیحـصت  لزا  حبـص  هب  تبـسن  ازریم  یلعنیـسح  یگدنب  راهظا 
یگنس پاچ  رد  تسا ، جردنم  نآ  رد  هرقب  هروس  هیآ 210  هک  ياهحفص  هنومن  يارب  دنام . ياجرب  نانچمه  ناقیا  باتک  « 2  » یبدا ناوارف 

نتم رد  هتفریذپ  تروص  ياهحیحـصت  هک  دنتفای  دندید و  نوچ  نایئاهب ، اهدـعب  میهدیم . رارق  ناگدـنهوژپ  تواضق  شیامن و  ضرعم  هب 
، دنتفرگ میمـصت  دـنکیمن ، دودـسم  ثیداحا ، تایآ و  یبدا و  طالغا  رکذ  رد  ار  ناققحم  ضارتعا  داقتنا و  باب  ق . پاچ 1310 ه . ناقیا 
و دش . نایئاهب  حلاصم  قباطم  روکذم  ناقیا  دنناسر . پاچ  هب  یبرـس  فورح  اب  ار  نآ  و  دنروآ . لمع  هب  روکذـم  نتم  زا  يرگید  حیحـصت 

نامه زین  نآ  یسیلگنا  یبرع و  ياههمجرت  و  دیدرگ . رـشتنم  پاچ و  یلهد  هرهاق و  نارهت و  نایئاهب  فرط  زا  دعب  هب  ق  لاس 1318 ه . رد 
هیآ ياج  هب  ًاقیقد  پاچ 1308 و ...  رد  هک  ِماَمَْغلا ... » ْنِم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهَّللا  یتأَی  َموَی  : » هیآ مینیبیم  هک  تسا  اـهپاچ  نیا  رد  دومیپ ! ار  لاور 

ام و  « 3 . » دـیدرگ ینیچفورح  یبدا ، شحاف  طالغا  رگید  زا  یحیحـصت  اب  ثیداحا ، تایآ و  حیحـص  فذـح و  دوب ، هدـش  هتـشون  طلغ  هب 

زا 288نایئاهب هحفص 170 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ٍلَلُظ ِیف  ُهَّللا  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَه   ...« » ُهَّللا یتأَی  َموَی  : » طلغ يهیآ  ياجب  هک  ياهحفص  تسخن و  ياههحفص  ناگدنهوژپ  هجوت  يارب 
هب نآ ، یگنـس  پاچ  هحفـص  هشیلک  اـب  هسیاـقم  ناـیئاهب و  لـیح  بتارم  هظحـالم   446 ص : ناـیئاهب ، تهج  هب  تسا  هدـمآ  ِماَـمَْغلا ،» ْنـِم 
هب ار  هیآ  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  نآ  رد  هک  یگنـس  پاچ  ناقیا »  » باتک زا  هحفـص  ود  ریوصت ص 465 ؟؟؟ میناسریم . ناعلطم  راضحتـسا 

باتک یمیدـق  یطخ  ياههخـسن  زا  قثوم  هخـسن  رخاوا  نیا  ات  هنافـسأتم  ماـمغلا .» نم  لـلظ  یف  هَّللا  یتأـی  موی  : » تسا هتـشاگن  نینچ  طـلغ 
ار نآ  یطخ  ياههخـسن  ناقیا ،»  » باتک یلـصا  قیاقح  ندرک  ناهنپ  تهج  نایئاهب  اـًلوصا  تشادـن و  دوجو  ناـققحم  سرتسد  رد  ناـقیا » »
هب دنک  نشور  ار  یگنس  ناقیا  باتک  تیدنس  هک  یکردم  ور  نیا  زا  دناهتـشاد . هگن  رود  یئاهب  ماوع  صاوخ و  سرتسد  زا  يروآ و  عمج 

، ناققحم زا  یـضعب  تاضارتعا  ربارب  رد  دـندرک ، لصاح  نانیمطا  ارجم  نیا  زا  نوچ  ناـیئاهب  و  داـتفین . سانـش  هخـسن  قیبطت و  لـها  تسد 
بتاک زا  ًاساسا  هابتـشا  تسا و  هدشن  هتـشاگن  طلغ  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  طسوت  ثیداحا  تایآ و  یطخ  ياههخـسن  رد  هک  دـنتفگ  ًاحیرص 

447 ص : نایئاهب ، دیدرگ . یقلت  هدش  هتسب  ناشمعز  هب  ناقیا  ددجم  حیحصت  لعج و  هدنورپ  اج  نیمه  هب  و  تسا . هدوب  نآ  یگنـس  پاچ 
یسررب هب  تقو ، مامت  روط  هب  فلؤم  ار  1977 م  ق :. لاس 1356 ه . زا  یهام  دنچ  داتفا . رـصم  هب  باتک  نیا  فلؤم  رذگ  راگزور ، اضق و 

هب یسراف ، یطخ  هخـسن  زا 1500  شیب  یـسررب  نمـض  هرهاق ، بتکلا  راد  رد  دوب . لوغـشم  رـصم  گرزب  هناخباتک  رد  یطخ ، ياههخـسن 
هب ار  نآ  و  دومنن . ار  مرظن  بلج  رما  ءادتبا  رد  هک  مدرک . ادیپ  یبایتسد  قرو  رد 92  يرطس  رتمیتناس 9   13 * 8 عطق 5 / هب  یکچوک  باتک 

باتک هک  تفرگ  ارف  ار  مدوجو  هچراپ  کی  یمیمصت  یبش ، و  تشذگ . هعقاو  نیا  زا  يزور  دنچ  مدرک . اهر  هدناوخن  دایز  یگتسخ  رطاخ 
بتکلا و راد   » رد 5061 س )  ) هرامـش هب  هک  تسا . ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  ناقیا  دش . مولعم  هعلاطم  زا  سپ  باتک  منیبب . ًاددجم  ار  روکذـم 

بتاک نیبرقملا » نیز   » طخ هب  هک  تسادیپ  ردـق  نیمه  تسا ، هدـشن  تباتک  باتک ، بتاک  مان  تسا . طبـض  تبث و  رـصم  هیموقلا » قئاثولا 
باـتک روطـس  نیرخآ  لـیذ  رد  ق  لاس 1295 ه . هب  روکذـم ، یطخ  هخـسن  باتک  خـیرات  هناتخبـشوخ  تسا . ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم  یحو !
گرم زا  لبق  لاس  روکذـم 4  هخـسن  هک  دوشیم  مولعم  درم ، ق . لاس 1309 ه . رد  یلعنیـسح  ازریم  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  هتـشاگن 

تسا و هداتفا  رـصم  یگنهرف  یـسایس  ياهتیـصخش  زا  یکی  تسد  هب  ًامیقتـسم  نیطـسلف ، نیمزرـس  زا  و  تسا . هدش  هتـشون  ناقیا  فلؤم 
زا سپ  و  دوـمن . يرادرب  سکع  باـتک  تاحفـص  زا  ریقح  تـسا . هدـش  هداد  لـیوحت  رـصم  بـتکلا  راد  هـب  يرگید  بـتک  نمـض  اهدـعب 

شحاف تافالتخا  ناقیا  یفورح  پاچ  اب  دـندوب و  مه  قباطم  ًاـقیقد  درک  تقباـطم  یگنـس  پاـچ  ناـقیا  اـب  ار  نآ  زیزع ، نطو  هب  تعجارم 
، رصم یعیش ! ریغ  ناهج و  ياههناخباتک  نیرتربتعم  زا  یکی  رد  دوجوم  مهنآ  روکذم ، یطخ  هخسن  تمدق  هب  هجوت  اب  تشاد . یئاشنا و ... 

یلعنیسح ازریم  ناقیا » : » باتک لوا  ناونع و  هحفص  448 ؟؟؟  ص : نایئاهب ، دشاب . نایئاهب  ياهریوزت  لعج و  زا  ياهشوگ  رگناشن  دناوتیم 
449 ص : نایئاهب ، هیآ  حیحصت  زا  دعب  یبرس  ناقیا »  » هحفص 58 هحفص 467 ؟؟؟ ریوصت  تسا . هدش  پاچ  ینیچفورح و  رصم  رد  هک  ءاهب 

هاگـشیپ هب  تسا . بوتکم  هَّللا »...  یتای  موی   » هیآ نآ  رد  هک  ار  روکذم  یطخ  هخـسن  قرو 47  رخآ و  تسخن و  تاحفص  زا  یـسکع  الیذ 
هخـسن یلم ، ياروش  سلجم  هناخباتک  رد  هک  دش  هجوتم  ناریا ، هب  تشگزاب  زا  سپ  فلؤم  رگید  يوس  زا  مرادیم . میدقت  زیزع  نانطومه 

پاچ 1308 هخسن  رصم و  بتکلاراد  رد  دوجوم  یطخ  هخسن  هب  ًاقیقد  هخسن ، نیا  دراد . دوجو  نیبرقملا  نیز  طخ  هب  یطخ  ناقیا  زا  رگید 
خـسن نآ  زا  نیبرقملا » نیز   » هک تسا  هدیـسر  پاچ  هب  یناقیا  ساسا  رب  ق  هخـسن 1308 ه . هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  تسا و  قبطنم  ق  ه .
يوریپ هب  دـئارف ،»  » باتک رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ریرقت »  » هناهب ب : / 1 تسخن 5 / هحفص  زا  يریوصت  تسا ! هدرک  خاسنتـسا  ار  يددعتم 

ثلاث لصف   » 450 ص : نایئاهب ، تسا : هتـسج  کسمت  نینچ  ریرقت » لیلد   » هب « 1 « » ناقیا  » باتک رد  ازریم  یلعنیسح  تالالدتـسا  يهوحن  زا 
ربکا ریرقت  لیلد  هک  دیدسلا  يأرلا  ۀفـشاکلا و  ةراصبلاب  انایا  هَّللا و  كدیا  دیجملا  دیـسلا  اهیا  ملعا  ریرقت : لیلد  هب  لالدتـسا  یگنوگچ  رد 

اًلـصفم ًاطوسبم و  نآ  هب  دوخ  تافنـصم  بتک  رد  دناهتـسج و  کسمت  نآ  هب  لطابلا  قحلا و  نیب  قیرفت  رد  مـالعا  ياـملع  هک  تسا  یلیلد 
هب ار  نآ  دیامن و  عیرـشت  یتعیرـش  دوش و  تیعراش  ماقم  یعدم  یـسفن  رگا  هک  تسا  هنوگنیدـب  لیلد  نیا  ریرقت  و  دـناهدومرف . لالدتـسا 

هکنانچ دـشاب  نآ  تقیقح  ناهرب  اقب  ذوفن و  نیا  دـنام  یقاب  ملاع  رد  ددرگ و  ذـفان  تعیرـش  نآ  دـهد و  تبـسن  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
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لاسرا رد  هَّللا  ةداع  هکنانچ  قح  هملک  ياقب  ذوفن و  رگا  هصاخ  دیامن  هیقاب  ریغ  هلئاز  توعد  نالطبرب  تلالد  ذوفن  مدـع  قوهز و  سکعلاب 
هیرهاظ تورث  تنکم و  هب  ای  هیموق و  تنواعم  تیبصع و  هب  ای  هیبسک و  فراعم  مولع و  هب  تسا  هدش  يراج  نآ  هب  عیارـش  عیرـشت  لسر و 

ذوفن و ددرگ و  غلاب  تجح  زین  دنیامن  للع  عبتت  هک  هفـسالف  رب  یتح  تروص  نیا  رد  دشابن  طوبرم  قلعتم و  هیویند  تزع  طلـست و  هب  ای  و 
هلالج لج  قح  لوقلا  ۀصالخ  دشابن و  لوقعم  روصتم و  تلع  نودـب  لولعم  دوجو  هچ  دـبای  باستنا  هیهلا  هیبیغ  هدارا  فرـص  هب  نآ  ياقب 
مظعا لـیلد  يربک و  تیآ  ار  لـطاب  لاوز  قوهز و  قح و  ياـقب  هدومرف و  جاـجتحا  میظع  ناـهرب  نیا  هب  هیوامـس  هسدـقم  بتک  عیمج  رد 
يروش هکرابم  هروس  رد  هکنانچ  هتـشگ  لزان  هلئـسم  نیا  هددـعتم  عضاوم  رد  اًـلیثمت  ًاحیرـصت و  دـیجم  نآرق  رد  ًاـصوصخ  تسا و  هدرمش 

هیآ همجرت  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَع  َو  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌۀَضِحاد  ْمُُهتَّجُح  َُهل  َبیُِجتْـسا  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  َنوُّجاَُحی  َنیِذَّلا  َو  دـیامرفیم :
دـندومن و لوبق  قلخ  ینعی  دـش  هدرک  تباجا  هکنآ  زا  دـعب  دـنوادخ  رما  رد  دـنیامنیم  هلداجم  هجاحم و  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  هفیرش 

هروس ددرگ و  لزان  دیدش  باذع  دیامن و  هطاحا  ناشیا  رب  یهلا  بضغ  راگدرورپ و  دزن  تسا  لیاز  لطاب و  ناشیا  تجح  دـندرک  تباجا 
لوبق عمج  نیا  هکنآ  زا  سپ  هک  دیامرفیم  کلذ  عم  دندوب  لیلق  یعمج  لوسر  ترضح  باحصا  هک  دش  لزان  یتقو  تسا و  هیکم  يروش 
تسا نیمه  ببـس  ددرگ و  دنوادخ  مشخ  لوزن  ببـس  ناشجاجتحا  دشاب و  لطاب  لداجم  تجح  دعب  نم  ار  ادخ  دندومن  تباجا  دندرک و 
دشابن عیارش  ياقبا  ذافنا و  رب  رداق  يدحا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زج  هک  دوشیم  حضاو  دیامن  لمأت  یکدنا  رگا  سرفتم  لقاع  ره  رب  هک 

نآ رد  رـصم  لتکلاراد  رد  نآ  طبـض  تبث  تاصخـشم  هک  ناقیا  یطخ  هخـسن  زا  ياهحفـص  ص 470 ؟؟؟   451 ص : نایئاهب ، تیرهاـق  و 
؟؟؟  472 453 ص : نایئاهب ، رصم . بتکلا  راد  دوجوم  ناقیا  یطخ  هخـسن  رخآ  تسخن و  هحفـص   471 452 ص : نایئاهب ، تسا . بوتکم 

ص: نایئاهب ، تسا . هتشون  مامغلا » نم  للظ  یف  هَّللا  یتای  موی   » طلغ هب  ار  ینآرق  هیآ  هک  رصم  بتکلاراد  رد  دوجوم  ناقیا ، هخسن  قرو 47 
يرادـهگن یلم  ياروـش  سلجم  هناـخباتک  رد  هک  نیبرقملا ، نـیز  طـخ  هـب  ق ، هخـسن 1924 ه . رخآ  هحفـص  زا  يریوـصت  454 473 ؟؟؟ 

يهروس نیمه  رد  هک  تسا  نیا  دـنام  یقاب  هبذاک  يهلطاـب  تعیرـش  هک  تسا  عناـم  هیهلا  تردـق  يهطاـحا  455 و  ص : ناـیئاهب ، دوشیم .
ْمَُهل َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  ِلْصَْفلا  ُۀَِـملَک  َْول ال  َو  ُهَّللا  ِِهب  ْنَذْأَی  َْمل  اـم  ِنیِّدـلا  َنِم  ْمَُهل  اوُعَرَـش  ُءاکَرُـش  ْمَُهل  ْمَأ  دـیامرفیم : زین  هکراـبم 
دوبن لصف  هملک  رگا  دنوادخ و  نذا  نودب  دنشاب  هدومن  عیرشت  یتعیرش  ناشیا  رب  هک  تسا  ءاکرـش  ناشیا  يارب  ای  دیامرفیم و  ٌمِیلَأ  ٌباذَع 

یتعیرـش يدحا  هک  تسا  هدش  ایآ  نونک  ات  ینعی  كاندرد  تسا  یباذـع  ناراکمتـس  يارب  هنیآ  ره  ناشیا و  هنایم  دوب  هدـش  مکح  هنیآ  ره 
«1  ...«. » دنرمش هلوعجم  تعیرش  دننک و  سایق  نآ  هب  ار  مالسا  رما  ناملاظ  نیا  هک  دشاب  هدومن  عیرشت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نذا  نودب 

ماقم یعدم  یسفن  رگا  : » تسا هتشون  هچنانچ  اعدا : - 1 تسا : هدش  هراشا  دانتسا و  تیئاهب ، خیرات  رد  یساسا  هتکن  هس  هب  روکذم ، دنس  رد 
ذفان تعیرـش  نآ  و  : » ذوفن - 3 دهدب .» تبـسن  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  ار  نآ  دیامن و  عیرـشت  یتعیرـش  و  : » باتک - 2 دوش .» تیعراش 

: رب ینبم  ق ، 1352 ه . رصم ، پاچ  هحفـص 79 ، ناقیا » : » باتک رد  ازریم  یلعنیـسح  حیرـصت  هب  هجوت  اب  هک  دـنام .» یقاب  ملاع  رد  ددرگ و 
ناونع هب  ار  تماقتسا » لیلد   » ناوتیم تسا .» یلزا  لامج  نآ   » تماقتسا تسا » قرـشم  لئالد  نایم  سمـش  نوچ  هک  رگید  ناهرب  لیلد و  »

هب تسا ، مزال  تفرگ ، رارق  یسررب  دروم  هتشذگ  لوصف  رد  لیصفت  هب  هک  باتک »  » و اعدا »  » هلئسم يانثتـسا  هب  دروآ . رظن  رد  مراهچ  هتکن 
فالخرب دـیناسر ، ناگدـنهوژپ  راضحتـسا  هب  تسیاب  صوصخ ، نیا  رد  ذوفن  لیلد  - 1 دوش : يرـصتخم  هراشا  تماقتـسا »  » و ذوفن » لیلد  »

راثآ رد  يددعتم  تاحیولت  تراشا و  تسا ، یعدم  تیناقح  رب  تجح  یعدم ، ذوفن  هکنیا  و  ذوفن ، تیجح  رب  ینبم  یناگیاپلگ  تاحیرصت 
دییأت دروم  اهنآ  تیناقح  همه  نیا  اب  هتشادن ، يذوفن  مدرم  نایم  رد  هک  دندوب  یباتک  بحاص  قح و  هب  ایبنا  هک  دروخیم ، مشچ  هب  تیئاهب 

: دسیونیم ق ، 1352 ه . رصم ، پاچ  هحفص 5 ، ناقیا »  » باتک رد  ازریم  یلعنیسح   456 ص : نایئاهب ، هلمج : نآ  زا  تسا . تیئاهب  ياـمعز 
«. دومنن تباجا  ار  وا  يدـحا  دومرف و  توعد  حور  نمیا  يداو  هب  ار  دابع  دومن و  هحون  لاس  هاـجنپ  دـصهن و  هک  دوب  حون  ءاـیبنا  هلمج  زا  »
مه رگید  رفن  ود  یکی  طول و  شاهدازردارب  رگم  درکن  تقفاوم  وا  اب  یسک  : » دسیونیم میهاربا  ترضح  لاح  حرش  ماقم  رد  يدنفا  سابع 

و : » دـسیونیم راکـشآ  ًامزج و  و  دـنکیمن . یقلت  تیناقح  تجح  ار  ذوفن  ًاحیرـص  ازریم  یلعنیـسح  هک  تسا  اـنبم  نیا  رب  « 1 «. » ءافعض زا 
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يدـحا يارب  دابع  لابقا  هجوت و  ای  ضارعا  در و  ماقم  نیا  رد  رگید  دـناهدوب  هیدـحا  سمـش  نآ  نافرع  هب  رومأم  هسفنب  دابع  لک  نینچمه 
ارچ هک  دوش  لاؤس  یسفن  زا  رگا  هَّللا  يدی  نیب  ربکا  رشح  رـضحم  رد  : » دسیونیم هحفـص 187  رد  و  دوب » دهاوخن  هدوبن و  تجح  لیلد و 

دومنن و لابقا  يدـحا  نوچ  هک  دراد  ضورعم  ملاع و  لها  عیمج  هب  دوش  کسمتم  وا  ياهدومن و  ضارعا  مسفن  زا  هدـشن  نمؤم  ملاـمج  هب 
«. ددرگن لوبقم  دیاین و  عومـسم  رذع  نیا  زگره  ماهدنام  رود  هیدبا  لامج  زا  هدومن و  ناشیا  هب  ءادـتقا  اذـل  مدومن  هدـهاشم  ضرعم  ار  لک 

تاهج زا  یتهج  رد  تعامج  تنـس و  لها  زا  یـسفن  : » دوشیم روآدای  ازریم  یلعنیـسح  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتـشاد  هجوت  دیاب  تیئاهب  « 2»
ناریا رد  یهلا  رون  هب  یقیقح  مئاق  دندرک و  مایق  شتمدخ  هب  دـندومن و  شتعاطا  سفن  رازه  دـص  بیرق  نیح  یلا  هدومن و  تیمئاق  ياعدا 

ینادـیرم هدرک و  ادـیپ  يذوفن  مدرم  ناـیم  رد  هک  یعدـم  ره  تیناـقح  هب  ناوتیمن  نیارباـنب  « 3  .... » دـندومن شدیهـش  دومرف  رما  رب  ماـیق 
لالدتــساحیرص فلاــخم  اــهنت  هـن  یتاحیرــصت  نـینچ  دوــمن . یقلت  یعدــم  تیناــقح  تــجح ، ذوــفن  داد و  رظن  دــنتفرگ  ار  شفارطا 

صاصتخا نآ  هب  ناقیا » : » باتکرد اریتاحفـص  روکذـملیلد ، تابثا  ردازریم  یلعنیـسح  هکتسا  یبلاطم  نآریاـغمهکلب  تسایناـگیاپلگ ،
ازریم تماقتـسا  لیلد  - 2 457 ص : ناـیئاهب ، تـسا . هدرب  ریرقت  ریرحت و  هـب  تـسد  نآ ، ياـکتا  هـب  یناـگیاپلگ  لـضفلاوبا  و  تـسا . هداد 
لئالد نیب  سمـش  نوچ  هک  رگید  ناهرب  لیلد  و  : » دسیونیم يزاریـش  دـمحم  یلع  يواعد  تابثا  ماقم  رد  و  ناقیا » : » باتک رد  یلعنیـسح 

عیضو و زا  ضرا  لها  لک  فلاخم  هک  يرما  دندوب و  بابش  نس  رد  هکنیا  اب  هک  یهلا  رما  رب  تسا  یلزا  لامج  نآ  تماقتسا  تسا  قرـشم 
چیه رد  دـندومن و  عامتـسا  لک  هچنانچ  دومرف  رما  نآ  هب  مایق  نیا  دوجو  اـب  دوب  تیعر  ناطلـس و  لـیلذ و  زیزع و  ریقف و  ینغ و  فیرش و 

، تیئاهب يامعز  اهدعب  « 1 «. » ینابر ۀبثم  تیـشم  یهلا و  رما  ریغ  هب  نیا  دوشیم  ایآ  دندومرفن . انتعا  و  دندومنن . فوخ  یـسفن  چیه  سک و 
، نآ هب  کّسمت  اب  و  شراگن ، دروم  یناوارف  بات  بآ و  اب  ار  یلعنیـسحازریم  تماقتـسا » ، » یناگیاپلگ لضفلاوبا  و  يدـنفا ، ساـبع  هصاـخ 
، يزاریش دمحم  یلع  تماقتسا  نوماریپ  یلعنیسحازریم  تاحیرصت  دروم  رد  ًالوا : دنتشاد . یلعنیـسحازریم  يواعد  تیناّقح  تابثا  رد  یعس 

يزاریش دمحم  یلع  میدش ، ضرعتم  هتشذگ ، ثحابم  رد  هچنانچ  هک  مینکیم ، افتکا  تالمج  نیا  رکذ  هب  اهنت  نآ ، تیجح  هب  لالدتـسا  و 
رد ًاـیناث : تسا . هداد  رافغتـسا  هماـن و  هبوـت  ءاـضما  هب  نت  هدوـمن و  يواـعد  راـکنا  سلجم ، طـیحم و  ندوـب  دـعاسمان  هظحـالم  ضحم  هب 

یهاگ دناهدوب !؟ يأرلا  میقتسم  يوعد  نیمادک  جیورت  رد  یلعنیسحازریم  دیناسر : ناگدنهوژپ  راضحتسا  هب  دیاب  یلعنیسحازریم  صوصخ 
بیبح ازریم  هب  ار  دوخ  یئادـخ  ياعدا  تحلـصم  هب  اـنب  یهاـگ  هدزیم ، توبن  تلاـسر و  يربماـیپ و  زا  مد  تسا ، هدـیدیم  تحلـصم  هک 
دادغب نایباب  هب  رگید  تقو  « 2 «. » حورلا نم  للظ  یف  هَّللا  یتآ  اهیف  یتلا  مایالا  کلت  یف  اورشباف  ءالؤه  ای  لق  : » هک هتشادیم  مالعا  ياهغارم 

ادـخ يهداتـسرف  ار  دوخ  یهاگ   458 ص : ناـیئاهب ، « 3 «. » دوشیم لاـسرا  ادـخ  ياـبحا  يوـس  هب  هیناـف  هلمن  نیا  زا  هماـن  نیا  : » تشوـنیم
تنمآ دبع »  » ّینإ كولمملا »  » اذه ءادن  عمسإ  ضرا  کلم  ای  : » تشاگنیم نینچ  هاش  نیدلارـصان  هب  باطخ  رگید ، نامز  و  « 1 . » دناوخیم
امهیلع یسوم  یسیع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  هک  یئادخ  نآ  نایادخ و  همه  هک  دوب  یعدم  يوس  نآ  زا  یلو  « 2  ...« » هتایآ هَّللاب و 

اب « 3  » تبرت یمکح  حفط  نم  بوبرلا  ّلکو  تّهلأت  يرما  حشر  نم  هولالا  ّلک  دندمآ : دوجو  هب  نم  نامرف  زا  تسا  هداتـسرف  یحو  مالـسلا 
هتـشادن و ار  نتفر  مدرم  ناـیم  تأرج  اـکع ، و  هنردا ، لوبمالـسا و  دادـغب و  رد  تماـقا  نارود  رد  ازریم  یلعنیـسح  هجو  چـیه  هب  همه ، نیا 
، داتـسرفیم ناریا  هب  هک  یئاـههمان  شیاههتـشون و  مغر  یلع  دوـخ  هداـهنیم و  مارتـحا  ار  ناملـسم  مدرم  دـیاقع  بادآ و  تنـس و  هشیمه 

دجاسم زامنشیپ  دادغب  رد  ازریم  یلعنیسح  دنکیم : حیرـصت  يدنفا » یقوش  ! » تسا هدوب  اهنآ  اب  طبترم  یناملـسم  سابل  رد  اهنآ و  گنرمه 
مه اهدـعب  هدرکن و  كرت  ار  زاـمن  ءادا  شرمع ، ناـیاپ  اـت  يوحن  هب  تسا و  هدرکیم  ةولـص  هماـقا  تعاـمج ، ماـما  بارحم  رد  نیملـسم و 

سابع رتخد  مناخ ، هرینم  هچنانچ  دناهدشیم . رـضاح  یمالـسا  تعامج  زامن  رد  ینامثع  ناهاشداپ  هذخاؤم  سرت  زا  شدـنزرف  نیـشناج و 
رد ازریم  یلعنیـسح  يهداوناخ  دارفا  یگدنز  هوحن  عضو و  یلک  يامیـس  زا  دوخ  جاودزا  اکع و  رفـس  حرـش  نمـض  دلیفنالب ، يارب  يدـنفا 
هب نم  دندومن ...  توعد  دوخ  هناخ  هب  ارم  تبحم  لامک  اب  دـندمآ و  نم  لابقتـسا  هب  نانفا  هداوناخ  دارفا  : » دـیوگیم هتـشادرب و  هدرپ  اکع 
 ... دندوبن یئاهب  هجو  چیه  هب  هک  شیاهسورع  ود  دمحم و  دیس  رتخد  زا  دندوب  بکرم  هناخ  ياهنز  متفر ...  باب  یئاد  دمحم  دیس  هناخ 
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رانک رد  یگمه   459 ص : نایئاهب ، اـم  نتفرگ  وضو  زا  دـعب  مراد ...  هدیـشوپ  اـهنآ  زا  ار  دوخ  دـصقم  هک  مدـید  رتهب  نم  تروص  نیا  رد 
هب هدـیقع  نامتک  يارب  دوب ، حاورا  ماسجا و  قافنا  ادهـش و  شرهم  هک  مناخ  سورع  دـیراد  هجوت   ) میدـش لوغـشم  اشع  زامن  هب  رگیدـکی 

مداد باوج  موریم  یتسد  رود  تکلمم  هب  ایآ  موریم و  اجک  دندیـسرپ  نم  زا  تخادرپیم ... ) نیریاس  رانک  رد  یناملـسم  زامن  ندناوخ 
اهنآ دزن  سدقم  رهـش  يوریم . سدقم  رهـش  هب  نیاربانب  رادنید  یتسه و  تسرپ  ادخ  یلیخ  وت  نوچ  دنتفگ  اهنآ  سدـقم  رهـش  هب  موریم 
( ... دنوشیم جراخ  اجک  هب  نتفر  يارب  ناریا  زا  دوشن  مولعم  هک   ) میورب اکع  هب  هکم  هار  زا  ام  هک  دوب  هدرک  هراشا  هَّللا  ءاهب  دوب و ...  هکم 

تداعس رد  دوب  هتـسناوتن  وا  هکنآ  تلع  هب  رتشیب  دوب و  هدش  ریپ  عقوم  نیا  رد  دوب  دیهـش  لاخ  نز  هک  مگب  ناطلـس  هجیدخ  گرزب  رهاوخ 
هدـش دیهـش  شرهوش  هدازرهاوخ  شرهوش و  هکنآ  دوجو  اب  و  دـیامن ...  تکرـش  هَّللا  هرهظی  نم  مظعا  رـشبم  يامظع  تراـشبو  یئاـسانش 
ماگنه رد  و  تشاد ، رظن  رد  ار  هویـش  نیا  ردپ ، زا  سپ  يدـنفا ، سابع  « 1 «. » دوب کسمتم  ًادیدش  دوخ  یمالـسا  دیاقع  لوصا و  هب  دـندوب 

نیا ناملـسم  ناـبز و  برع  مدرم  یماـیا ، نینچ  رد  هک  يوحن  هب  تشاد . رظن  رد  اًـلماک  ار  تحلـصم  تیاـعر  اـفیح ...  و  اـکع ، رد  فـقوت 
رب و  رـس ، رد  مالـسا  ملـسم  لوصا  فالخرب  ار  يدیدج  يواعد  هچ  و  درذگیم ، هچ  نایئاهب  نهذ  رد  هک  دندربن  یپ  هجو  چیه  هب  اهرهش ،
رد يدتهم  یحبـص  - 1 دـسریم : یقطنم  رظن  هب  قثوم  یلاوـقا  رکذ  عوـضوم  نیا  رتـشیب  هچره  ندـش  نشور  يارب  دـنزاسیم . يراـج  ملق 
هب نوچ  میدـمآ  نوریب  رهظ  کیدزن  میتفر و  مامح  هب  ناهارمه  عیمج  اب  دوب  هعمج  هک  رگید  زور  : » دـسیونیم دوخ  تارطاخ  ناـیب  نمض 

مدیسرپ امـش  زا  ابحرم  : » تفگ میدرک  شنرک  تسا  دجـسم  مزاع  هعمج  هضیرف  يادا  يارب  هدش  راوس  میدید  میدیـسر  ءاهبلادبع  هناخ  رد 
تایـضتقم تیاعر  مومع  دندش  دیعبت  اکع  هب  شناسک  ءاهب و  هک  تسخن  زور  زا  هچ  تفر  دجـسم  فرط  هب  دعب  «. » دیاهتفر مامح  دـنتفگ :

فص رد  تفریم و  دجسم  هب  ءاهبلا  دبع  هعمج  زور  ره  نیاربانب  دندوب  هزور  زامن و  لیبق  زا  یمالـسا  بادآ  هب  رهاظتم  هدومرف  ار  تمکح 
-2 460 ص : ناـیئاهب ، « 2 «. » دراذـگیم زامن  تسا  دالب  نآ  لها  بهذـم  هک  یفنح  هقیرط  بادآ  هب  هدرک  تنـس  ماـما  هب  ادـتقا  تعاـمج 
ار غیلبت  طایتحا  باب  نم  هکلب  هدرکن  یتوعد  ًادبا  هیروس  نیطسلف و  دودح  رد  ازریم  هک  هیـضق  دهاش  يارب  : » دسیونیم وکین  نسح  موحرم 

ازریم هک  ار  یحول  نیع  ددرگ ، زاـب  میلقا  نآ  نیملـسم  دزن  وا  تشم  دوش و  دـنلب  یئادـص  رـس و  اداـبم  هک  هدومن  مارح  دودـح  نآ  رد  مه 
دوشیم دافتسم  مه  رگید  بلطم  زین  حول  نآ  زا  منکیم و  جرد  تسا  هداتسرف  هرهاق )  ) رصم رد  يدرکلا  یکز  هَّللا  جرف  خیـش  يارب  سابع 

دننکن یغیلبت  ای  یبهذم  تبحص  ًادبا  ءابحا  هک  درکیم  يزاسهنیمز  دورب  رـصم  هب  تساوخیم  سابع  ازریم  دوخ  نوچ  هک  تسا  نیا  نآ  و 
يراک هظفاحم  ناشدوخ  يارب  ردق  نیا  ددرگ  دراو  ودب  یبیسآ  ای  دوش  وا  تمحز  بابسا  هک  ددرگ  عقاو  یبوشآ  دوش و  دنلب  ياهمزمز  هک 

جرف خیـش  ترـضح  رـصم  : » دندومرفیم عیجـشت  صیرحت و  تاحفن  رـشن  غیلبت و  هب  تسدرود  دالب  رد  ار  نارگید  ضوع  رد  دندرکیم و 
نم دـیاب  اذـهل  دراد  رما  هب  ررـض  هک  هتفای  راشتنا  دـنچ  یتایرتفم  سان  هاوفا  نسلا و  رد  مرتحم  خیـش  يا  « 1  » هَّللا وه  دـنیامرف . هظحالم  هَّللا 
نابز ءابحا  زا  یـسفن  رگا  دیدرگ  بلقنم  دومن  تاقالم  سک  ره  لاحب  ات  میامن و  لئاز  ار  راکفا  نیا  میامن و  همهم  سوفن  ضعب  اب  تاقالم 
راید نیا  رد  ار  غیلبت  كرابم  لامج  اذهل  دنیاین  کیدزن  دنیامن و  رارف  یلکب  مدرم  دنزب  هعفادـم  هب  ولو  یفرح  یـسفن  هب  دـیاشگ و  غیلبت  هب 

يربخیب راهظا  یلکب  دیامن  لاؤس  یـسک  رگا  دنیامن و  توکـس  یلکب  دـنچ  یمایا  هک  دـیاب  ءابحا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـناهدومرف  مارح 
لاح اریز  منک  تاقالم  همهم  سوفن  زا  یـضعب  ابو  میآ  رـصم  هب  هک  مناوتب  نم  دوش و  تکاس  يردق  هقدقد )!  ) همدـمد همهمه و  هک  دـننک 

ناسحالا لضفلا و  ۀیحتلا و  مکیلع  دیئامرف و  عنم  لاح  هتبلا  رما  نیا  زا  ملکت  زا  یلکب  ار  ءابحا  عیمج  اذـهل  دـیامنیم  نینچ  اضتقا  تمکح 
فیرشت رـصم  هب  دنهاوخیم  هک  هزور  دنچ  يارب  هک  دنراد  تسود  ار  ناشدوخ  ردقچ  نایاقآ  دینک  هظحالم  اجنیا  نانملا ع ع .» برلا  نم 

نم ات  دیربن  مه  ار  رما  نیا  مسا  ًادبا  هک  دنکیم  دـیکأت  اهنآ  اب  دـننکیم و  یفخم  دوخ  يدابم  مارم و  ندرک  غیلبت  زا  ار  دوخ  يهعبت  دـنربب 
افیح هب  تعجارم ، رـصم  زا  نم  هک  یتقو  دیدرگ  فرـص  ناملـسم  دیوش و  ضحم  شوماخ  متـسه   461 ص : نایئاهب ، رـصم  رد  هک  یتدم 

، دـنوشیم رکذـتم  دـنیآیم و  شوه  هب  نایئاهب  دروم  نیا  رد  منادیمن  دـینزب . شتآ  هب  ار  ناتدوخ  دـیروآ و  رد  ار  ناتدوخ  ردـپ  مدرگرب 
ار ناشدوخ  دنوش و  شآ  زا  رتمرگ  هساک  اهنآ  ارچ  دنکیم  لیطعت  دوخ  لوصا  مارم و  رـشن  زا  دشوکیم و  ظفح  هب  اهنآ  يالوم  هک  یئاج 
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دهدیم و روتـسد  روطنآ  هَّللا  جرف  خیـش  هب  اجنیا  رد  یلب  دنیامن . یـسأت  وا  دوخ  هب  لقاال  دنزادنا ، هکلهم  تمحز و  هب  يرگید  عفانم  يارب 
کنع فشک  امب  میرکلا  یبر  رکشا  ینا  دیـشرلا  لجرلا  اهیا  هَّللا  وه  . » دهدیم روتـسد  روطنیا  نم  هب  دتفایمن  شروبع  زگره  هک  ناریا  رد 

نم عفترملا  ءادـنلاب  کقر  نم  کظقیا  میظعلا و  مویلا  اذـه  یف  ضرـالا  تاومـسلا و  توکلم  کـیرا  دـیدح و  مویلا  كرـصب  کـئاطغ و 
ۀملک ءالعا  یف  دهتجاو  لیولا  فختال  لیذلا و  رمش  هَّللا و  تراشبب  رـشبتساف  نیبملا  قفالا  نم  یهبالا  لامجلا  روهظب  ًارـشبم  یلعالا  ءالملا 
قفالا نم  ۀقیقحلا  سمـش  قارـشا  یلع  ۀـعطاقلا  جـجحلا  مقا  يربکلا و  لفاحملا  یف  هَّللا  یلع  ءانثلاب  قطنا  يوصقلا و  ةودـقلا  کلت  یف  هَّللا 

هب هجوت  اب  - 3 « 1 « » سابع ءاهبلا  دبع  ناضمر 1327  یهبالا 20  ءاهب  کیلع  ریدـق و  يوقل  کبر  نا  ءاشت  ام  یلع  كدـیؤی  هَّللا  یلعـالا و 
يدـنفا سابع  هزاـنج  عییـشت  حرـش  ماـقم  رد  و  عیدـب » نرق  : » باـتک رد  يدـنفا  یقوش  هک  دوب  یئاهیـشیدنا  تحلـصم  اـهتیاعر و  نینچ 

رد دیدرگیم ، بوسحم  مارتحا  دراگ  هلزنم  هب  هک  تشاد  رارق  يرهـش  سیلپ  ياهتـسد  لالج  هنمیهرپ و  عییـشت  نیا  همدقم  رد  : » دسیونیم
تایآ توالت  هک  ناناوخ  هیثرم  زا  یتئیه  سپ  نآ  زا  دـندوب ، تکرح  رد  هتـشارفا  ياهمچرپ  اب  يراصن  نیملـسم و  زا  تافاشک  اـهنآ  بقع 

، يدنفا سابع  رگا  تسا  ملـسم  « 2 «. » تشاد رارق  افیح  یتفم  نآ  سأر  رد  هک  مالـسا  تلم  يامعز  نآ  زا  دـعب  و  دـندومنیم ، میرک  نآرق 
یطابترا سامت و  زگره  ناناملسم  دنتشادیم ، يرادیاپ  تماقتسا و  دوخ  دیاقع  راهظا  رد  تیئاهب  يامعز  ای  دوب و  هداد  رشن  ار  دوخ  دیاقع 

يدنفا یقوش  دندرکیمن . تکرش ، مالسا ، تلم  يامع  ز  تاولـصو ، نآرق  اب  وا  يهزانج  عییـشت  رد  دنتفرگیمن و   462 ص : نایئاهب ، وا  هب 
اب توسان  ناهج  رد  شکرابم  فقوت  هعمج  نیرخآ  رد  : » هک دـنکیم  حیرـصت  شتاـیح  هتفه  نیرخآ  رد  يدـنفا ، ساـبع  تـالاح  رکذ  رد 

نیا رد  یئابطابط ، طیحم  دمحم  دیـس  « 1 «. » دیناسر مهب  روضح  هنیدم  عماج  رد  رهظ  ةالص  يادا  تهج  ناوارف  فعـض  یگتـسخ و  دوجو 
مـشاه موحرم  : » دنـسیونیم ناشیا  تسا : تیمها  تیاهن  زئاـح  نآ  هب  هجوت  لـمأت و  هک  تسا  هدـش  رکذـتم  ار  ياهدـنز  دـهاش  صوصخ ،
هربـقم يارب  هک  یقودنـص  بوچ  يور  رب  يزاریـش  متاـخ  عینـص  موحرم  تسد  رنه  ياـشامت  يارب  هیروس  تقو  يروـهمج  سیئر  یـساتآ 

قودنـص يهدـهاشم  ماقم و  تراـیز  روضح و  زا  سپ  دوب ، هدـش  توعد  هربقم  لـحم  هب  نیدرورف 1334  رد  دوب ، هتخاـس  بنیز  ترـضح 
هب يدعب ) دبهپس   ) یماغ رض  پیترس  راسمیت  تسایر  هب  ناریا  زا  یمازعا  تأیه  دمآ ، ماقم  یئاریذپ  رالات  هب  یلوتم  تساوخرد  هب  انب  متاخ ،

لابقتسا یمرگ  هب  ار  موحرم  نآ  ماقم ، رد  رضاح  یناریا  نارئاز  زا  یهورگ  ناریا و  یهاشنهاش  ياربک  ترافس  ياضعا  ریبک و  ریفس  قافتا 
نـسح ازریم  دروآ . شیپ  قیلعتـسن  یـسراف  يابیز  طخ  زا  نخـس  ناریا  يرنه  زاتمم  راثآ  نیـسحت  نمـض  روهمج  سیئر  ترـضح  دندرک .

تخادنا یناهفصا  طاطخ  ملق  نیکشم  ازریم  دای  هب  ار  روهمج  سیئر  درک و  میدقت  ناشیا  هب  ار  دوخ  یطخ  پاچ  ظفاح  هخـسن  طخ  نیرز 
وا داقتعا  نسح  زا  تخادرپ و  ءاهبلا ) دـبع   ) سابع ازریم  رکذ  هب  ملق  نیکـشم  طخ  فصو  زا  دوب . هدرک  طـخ  قشم  وا  شیپ  یناوج  رد  هک 

هاگنآ درک . داـی  یتخل  يرادهزور  راـک  رد  يو  تبقارم  ینید و  مسارم  يرازگرب  هعمج و  زاـمن  رد  وا  مظنم  روضح  یمالـسا و  تناـید  رد 
لیـصحت هرود  یط  زا  دـعب  نم  یتلود  تیرومأم  نیتسخن  يرجه  ای 1309  رد 1310  : » داد حیـضوت  نینچ  وا  اب  ار  دوخ  یئانـشآ  رب  ثعاـب 
شناردارب وا و  نایم  فالتخا  زورب  سابع و  ازریم  ردپ  گرم  اب  عقوم  نیا  دـش . زاغآ  اکع  تموکح  رد  قوقح  هسردـم  یناطلـس و  بتکم 

زور ره  وا  دوخ  اما  دندوبن  هعمج  زامن  رد  روضح  ینید و  فیاظو  دـنب   463 ص : نایئاهب ، ياپ  نادـنچ  سابع  ازریم  ناردارب  دوب . فداصم 
. تفرگ رارق  تدـعاسم  دـییأت و  دروم  ببـس  نیمه  هب  دوب و  دوخ  ینید  لامعا  بقارم  هشیمه  تساخیمرب و  زاـمن  هب  نم  راـنک  رد  هعمج 

تلود هلماعم  ءوس  هب  ارچ  دیراوتسا  نینچ  نید  راک  رد  هک  امـش  مدیـسرپ  سابع  ازریم  زا  يزور  هک  دوزفا  یـساتآ  موحرم  ینعم .) هب  لقن  )
نیا میتسنادیمن و  زیاج  ار  افلخ  ّبس  هک  میدوب  ناریا  هفوصتم  هتـسد  نآ  زا  ام  داد  باوج  سابع  ازریم  دیدش ؟ رود  ناریا  زا  راچد و  دوخ 

فرط نایناریا  عمج  رد  هک  یسک  زا  یساتآ  موحرم  ینعم .) هب  لقن   ) دنداتسرف ینامثع  هب  ار  ام  ات  تخیگنارب  ار  یمـسر  تاماقم  ضغب  رما 
ياضتقا ام  ياین  ردـپ و  ام و  رمع   » هک دینـش  نینچ  وا  زا  باوج  رد  و  دیاهدینـش »؟ هچ  عوضوم  نیدـب  عجار  امـش  : » دیـسرپ دوب  وا  باـطخ 

، میاهدـناوخ دـندوب و  هتـشون  مایا  نامه  هب  طوبرم  یتلود  یمـسر  همانزور  رد  هک  يرارق  زا  یلو  درادـن  ار  هثداـح  نیا  عوقو  اـب  یناـمزمه 
ءوس هب  مهتم  هک  نانآ  زا  ياهدع  دیدرگ . یمخز  دشن و  هتشک  یلو  دندز  ریت  وا  هب  دندمآرب و  ناریا  ناطلس  هب  دصق  ءوس  ددص  رد  یعمج 
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ثیح ره  زا  هتسد  نآ  اب  يراکمه  یهارمه و  زا  ار  دوخ  تئارب  دنتـسناوت  نایم  نآ  زا  نت  جنپ  دندش و  هتـشک  ًابلاغ  ریگتـسد و  دندوب  دصق 
انب  ) مظعا ردص  هلیـسو  هب  يدازآ  بسک  زا  سپ  هک  هدوب  رفن  جنپ  نآ  زا  یکی  سابع  ازریم  ردپ  یلعنیـسح  ازریم  دنوش . دازآ  دننک و  تباث 
زا ياهویش  نینچ  « 1 «. » تشگن زاب  ناریا  هب  رگید  دـمآ و  دادـغب  هب  درک و  برع  قارع  هب  رفـس  يارب  هزاجا  بسک  هاش  زا  شدوخ ) لوق  هب 

طیارـش و اب  بسانتم  فلتخم و  يواـعد  راـهظا  هب  اـنب  رگید  يوس  زا  و  يوس ، کـی  زا  شناـیفارطا  نانیـشناج و  ازریم و  یلعنیـسح  بناـج 
ترـص يرما و  یف  طیخلا  سار  تّلـض  دـق  هَّللات  : » دـیوگب راکـشآ  ازریم  یلعنیـسح  هک  دـیدرگ  بجوم  تحلـصم  تیاـعر  و  یتایـضتقم ،
ریسفت 464 پ : ص : نایئاهب ، ماهدـش .) نادرگرـس  جـیگ و  و  هتـشگ ، مگ  میاـهراک  رد  خـن  رـس  هک  راـگدرورپ  هب  دـنگوس  « ) 2 «. » ًاریحتم

ار هچنآ  زا  ریغ  هب  سک ، ره  « ) 1 «. » ینم سیل  هنا  یحولا  یف  لزن  ام  ریغب  ملکتی  يذلا  و  : » دسیونیم یلعنیـسح  ازریم  تیئاهب  راثآ  يریذپان 
یحولا و ءامـس  نم  لزن  ام  لؤی  يذـلا  نا  : » زین و  تسین .) نم  زا  ملـسم  وا  دـیوگب ، یمالک  ینخـس و  تسا ، هدـمآ  نم  ياهـشراگن  رد  هک 

یحو نامسآ  زا  هچنآ  هک  یـسک  انامه  « ) 2 «. » نیبم باتک  یف  نیرـسخالا  نم  ناک  ایلعلا و  هَّللا  ۀـملک  فرـص  نمم  هنا  رهاظلا  نع  هجرخی 
رد هدومن و  فیرحت  ار  دـنوادخ  رترب  مالک  هک  تسا  یناسک  زا  انامه  دـیامن  جراخ  شیرهاظ  تروص  زا  دـنک و  لیوأت  دـش  هداتـسرف  ورف 

دیاب ءابحا  ترضح  - » 1 دسیونیم : دوخ  ردپ  زا  يوریپ  هب  و  صوصخ ، نیا  رد  يدـنفا  سابع  تسا .) مدرم  نیرتراکنایز  وزج  ادـخ  باتک 
مظعا مسا  يهحیرـص  حیاصن  هیمتح و  يایاصو  هلمج  زا  - » 2 « 3 «. » دوشن زواجت  ياهملک  یندا  دـنیامن و  نایب  تسا  باـتک  صوصن  هچنآ 

«4 «. » دییوج کسمت  موق  حلطـصم  يوغل  ینعم  هب  ینعی  باتک  حیرـص  هب  دیئامن و  دودـسم  ار  لیوأت  باوبا  هک  تسا  نیا  هَّللا ) ءاهب  ینعی  )
465 ص : نایئاهب ،

باعشنا ینیشناج و  مشش : لصف 

هراشا

عقاو یقیمع  تافالتخا  یهللا ، هرهظی  نم  ینیـشناج و  رـس  رب  هیباب ، هفئاط  نایم  يزاریـش ، دـمحم  یلع  گرم  زا  سپ  ءاـهب  ینیـشناج  فلا :
: بیقعت رد  یناید » «، » لزا حبص   » لابند هب  یلزا » . » دنتـشاد اور  يرگید  هب  تبـسن  ار  یـشاحف  همـصاخم و  يانب  اهنآ  زا  کی  ره  و  دیدرگ .

هرهاط  » ناهاوخ ینیعلا » ةرق  ، » نایب باتک  هب  ناکـسمتم  یناـیب » «، » سودـق  » یهللا هرهظی  نم  ناعفادـم  یـسودق ،» «، » ناـید هَّللا  دـسا  ازریم  »
، تیاغ رد  هک  دیناشک  یلاوحا  عاضوا و  هب  ار  هیباب  یلعنیسح ... » ازریم   » لابند هب  یئاهب »  » و دوهش . فشک و  يوجتسج  رد  ینایع » «، » مناخ

دولآ لگ  بآ  رد  هک  ازریم  یلعنیـسح  دیدرگ . راکـشآ  ءایر  تسایر و  عفانم  دصاقم و  و  الم ، رب  لوعجم  كرادم  و  فشک ، هیباب  عیادـخ 
ياهیهام نایعدـم ، رگید  زا  شیب  سیلگنا ، ینامثع و  سور و  ياـهتیامح  رتچ  ریز  دادـغب ، رد  تماـقا  نارهت و  زا  دـیعبت  زا  سپ  هیباـب ،

زا سپ  دومنیم . هیجوت  ار  دوخ  دیـص  یلوصا  ینابم و  هچ  اب  هنوگچ و  هک  میدید  و  دوب ، هدرک  دیـص  دوخ  يریگیهام  روت  رد  ار  يرتشیب 
نایئاهب ات  داد  رارق  یـسررب  دروم  شگرم  زا  سپ  ار  نایئاهب  رما  تسایر  ینیـشناج و  نیطـسلف ، نیمزرـس  هب  تیئاهب  لاقتنا  اکع و  هب  دـیعبت 

، نایئاهب دنوشن : رظنلا  فلتخم  فیلکتالب و  دبألا  یلإ  هَّللا ! ءاهب  یحو  تخانـش  رد  تیاصو  صن  ساسارب  و  دـنتفاین . فالتخا  هب  وا  زا  سپ 
، ننف عمج  نانفا : هداوناخ  ناصغا  نانفا 2 - - 1 تشاد : رارق  ازریم  یلعنیسح  نامـشچ  ربارب  هداوناخ  ود  يرما ، نینچ  قّقحت  يارب   466 ص :

تـسا يزاریـش  دمحم  یلع  نیبستنم  ترهـش  بقل و  هیباب ، حالطـصا  رد  هک  دشابیم . هقاس  نآ  هشیر  تخرد و  تسار  ياههخاش  ینعم  هب 
جرخی یتلا  ۀفئاط  نرغی  نا  سانلل  یغبنی  ام  یف  عساتلا  دحاولا  نم  سداسلا  بابلا  : » دشابیم روکذم  نینچ  نانآ  قح  رد  نایب ، باتک  رد  هک 

راثآ رد  ار  نانفا »  » يهملک زا  روظنم  یحول  رد  یناردـنزام  لضاف  زا  لقن  هب  ازریم  یلعنیـسح  نونمؤم .» اهب  مه  اذا  اهنیب  نع  ۀـقیقحلا  ۀـطقن 
روهظ نیا  رد  هک  هچ  هدوب ، یلوا  هطقن  هب  هبـصتنم  سوفن  دوصقم  دش ، يراج  یلعا » ملق   » زا نانفا  هچنآ  لاح  ات  : » دنکیم ینعم  نینچ  نایب 

ملاع و صخش  : » هکنیا رب  ینبم  یفجن » خیش  موحرم  حول   » رد ازریم ، یلعنیسح  حیرصت  هب  انب  « 1  ...«. » میدومن توعد  یلوا  هطقن  هب  ار  لک 
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دارم هک  دـهدیم  رظن  یناردـنزام  لـضاف  دوـب »...  فاـکتعا  شدوـصقم  هدوـمن و  هجوـت  هسدـقم  ضرا  هـب  رمع  رخآ  رد  لـضاف  لـماک و 
. تفر اکع  هب  ترواجم  دصق  هب  هک  تسا  هطقن  ترضح  هجوزلا  خا  ریبک ، نانفا  نسح  ازریم  یجاح   ... » ملاع و صخش  زا  ازریم  یلعنیـسح 

يهداوناخ « 2  ...«. » دـندوب يو  نارـسپ  و  ءاهبلا ، دـبع  ترـضح  داماد  نسحم  ازریم  شردارب  هَّللا و  ءاهب  ترـضح  داماد  ناـنفا  یلع  دیـس  و 
شرسمه زا  ازریم ، یلعنیسح  ناشیوخ  بقل  نایئاهب ، حالطـصا  رد  دیآرب و  رگید  خاش  رب  هک  تخرد  هخاش  ینعم  هب  نصغ ، عمج  ناصغا :

هَّللا ءایض  یلع ، دمحم  زا  دندوب  ترابع  ناج ،» یبیب   » مان هب  شرگید  رـسمه  زا  و  يدهم ، سابع ، زا  دندوب : ترابع  هک  مناخ  یبیب  مان  هب 
تهج ناـصغا  هملک  باـختنا  هب  هجوـت  اـب   469 ص : ناـیئاهب ، ص 489   468 ص : ناـیئاهب ، ص 488   467 ص : ناـیئاهب ، هَّللا . عیدــب  و 

و ربکا ،» هَّللا  نصغ   » هب ار  یلع ،» دـمحم   » و مظعا ،» هَّللا  نصغ   » هب سابع )  ) ار دوخ  گرزب  رـسپ  ازریم ، یلعنیـسح  هَّللا ، ءاـهب  نادـنواشیوخ 
تیصو رد  ازریم  یلعنیـسح  نانفا ، ناصغا و  حالطـصا  زا  روکذم  ییاسانـش  هب  هجوت  اب  « 1 . » تخاـس بقلم  رهطا » هَّللا  نصغ   » هب ار  يدـهم 

نینچ ًامـسر  ار  دوخ  زا  سپ  ینیـشناج  رما  یتاشرافـس  حـیاصن و  نمـض  و  داد . رارق  باـطخ  دروم  ار  روکذـم  يهداوناـخ  ود  دوـخ ، هماـن 
ثاریم ثارو  يارب  زا  ضیوفت  لـکوت و  نئازخ  رد  نکیلو  تسا  یلاـخ  اـیند  فرخز  زا  یلعا  قـفا  رگا  « 2 « » يدهع باتک  : » دومن تیـصو 

ام اورکذا  مث  اورظنا  نونکم  رطخ  روتـسم و  فوخ  تورث  رد  هَّللا  میا  میدوزفین . جنر  رب  میتشاذگن و  جـنگ  میتشاذـگهَّلل . لدـع  بوغرم ال 
قیال دریذپ  رییغت  دیامن و  ذـخا  انف  ار  هچنآ  هن . یئافو  ار  ملاع  تورث  هددـع . الام و  عمج  يذـلا  ةزمه  لکل  لیو  ناقرفلا . یف  نمحرلا  هلزنا 

هنیغـض و ران  دامخا  تانیب  راهظا  تایآ و  لازنا  اـیالب و  دـیادش و  لـمح  زا  مولظم  نیا  دوصقم  مولعم . ردـق  یلع  رگم  تسینو  هدوبن  اـنتعا 
نایب نیا  زین  یهلا  حول  قفا  زا  و  ددرگ . زئاف  یقیقح  شیاسآ  هب  ددرگ و  رونم  قافتا  رون  هب  ملاع  لها  يهدـئفا  قافآ  دـیاش  هک  هدوب  ءاـضغب 

هَّللا يوقت  هب  تسا  امش  تاماقم  عافترا  ببس  هچنآ  هب  میامنیم  تیصو  ار  امـش  ملاع  لها  يا  دنـشاب : رظان  نآ  هب  لک  دیاب  قرـشم  حئال و 
هَّللا افع  دیئالایم . تشز  راتفگ  هب  ار  وا  تسا  ریخ  رکذ  يارب  زا  ناسل  میوگیم  یتسار  هب  دـینک . ثبـشت  فورعم  لیذ  هب  دـییامن و  کسمت 

. تسا گرزب  ناسنا  ماقم  دـنیامن  بانتجا  ناسنالا  هب  ردـکتی  ام  نعط و  نعل و  زا  دـنیامن . ملکت  یغبنیام  هب  لـک  دـیاب  دـعب  زا  فلـس . اـمع 
هدش و رهاظ  زورما  هدوب  روتـسم  ناسنا  رد  هچنآ  كرابم  گرزب و  تسا  يزور  زورما  رهاظ . یهبا  ملق  نزخم  زا  ایلع  هملک  نیا  لبق  يدنچ 

يدل نامـسآ  هباثم  هب  یقیقح  ناسنا  دشاب . خـسار  تباث و  رما  رب  دـیامن و  کسمت  یتسار  قح و  هب  رگا  تسا  گرزب  ناسنا  ماقم  دوشیم .
، نایئاهب ره  ناکما . یبرم  شراثآ  ماقملا و  یلعا  شماقم  هئیـضم . هرینم  قـالخ  وا  مجنا و  رـصب و  عمـس و  رمق  سمـش و  دوهـشم ، نمحرلا 

هفیحـص رد  ءاهب  لها  زا  وا  دومن  هجوت  یلعا  قفأ  رهاط و  بلق  هب  تفای و  ارـصیق  هفرع  مویلا  یلبقم   471 ص : نایئاهب ، 470 ص 491  ص :
تسا داحتا  تبحم و  يارب  زا  یهلا  بهذم  ملاع  لها  يا  عیدبلا .) زیزعلا  يرکذب  هنم  برـشا  مث  یمـساب  یتیانع  حدق  ذخ  . ) روکذم ءارمح 

ملق زا  تسا  دابع  شیاسآ  تحار و  تلع  ظفح و  ببس  هچنآ  ربکا  رظنم  لها  رصب و  نابحاص  دزن  دییامنم . فالتخا  توادع و  ببس  ار  وا 
قطان و ماهوا  نونظ و  هب  دـنلفاغ و  یقیقح  میکح  هغلاب  ياهتمکح  زا  دنـسوه  سفن و  يابرم  نوچ  ضرا  لاهج  نکل  هدـش و  لزان  یلعا 

سوفن نآ  هب  ضرا  تموکح  دینک . اعد  ناشیا  يهرابرد  دـنقح  تورث  تزع و  علاطم  تردـق و  رهاظم  كولم  هئانما  هَّللا و  ءایلوا  ای  لماع .
مظعألا و روهظلا  یف  هَّللا  رما  اذـه  باـتکلا  یف  ًاـمیظع  اـیهن  دومرف  یهن  ار  لادـج  عازن و  تشاد . ررقم  دوخ  يارب  ار  بولق  دـش و  تیاـنع 
رب دننیزم  فاصنا  لدـع و  زارط  هب  هک  رمالا  علاطم  مکحلا و  رهاظم  میکحلا  میلعلا  وه  هنا  تابثالا . زارطب  ۀـنیزو  وحملا  مکحلا  نم  ۀمـصع 

یئاهب و مهیلع  قلخ  نیب  یماکحا  قراشم  يدابع و  نیب  یئانما  کـئلوا  ءاـهبلا  یف  ءاـملعلا  ءارمـألل و  یبوط  مزـال . سوفن  نآ  تناـعا  لـک 
عطاس عمال  یهلا  شـشخب  راونا  شتاملک  قافآ  زا  هک  هچنآ  دش  لزان  ماقم  نیا  رد  سدقا  باتک  رد  دوجولا . طاحا  يذـلا  لضف  یتمحر و 

تافالتخا هب  هن  دیـشاب  رظان  وا  داحتا  تهج  وا و  هب  روتـسم  نونکم و  هلماک  تردـق  همیظع و  توق  دوجو  رد  یناـصغا  اـی  تسا . قرـشم  و 
ضیغ اذا   ) سدقالا یباتک  یف  انلزنا  ام  اورظنا  دنشاب  رظان  مظعا  نصغ  هب  ًارط  نیبستنم  نانفا و  ناصغا و  دیاب  هکنآ  هَّللا  ۀیـصو  وا . زا  هرهاظ 
يهیآ نیا  زا  دوصقم  میدـقلا .) لـصالا  اذـه  نم  بعـشنا  يذـلا  هَّللا  هدارا  نم  یلا  اوهجوت  لاـملا  یف  أدـبملا  باـتک  یـضقو  لاـصولا  رحب 

وه هنا  هماقم . دعب  ربکالا  نصغلا  ماقم  هَّللا  ردق  دـق  میرکلا . لاضفلا  انا  اندـنع و  نم  اًلـضف  رمالا  انرهظا  کلذـک  هدوب . مظعا  نصغ  هکرابم 
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یف ًاقح  مهل  هَّللا  ردـق  ام  نکلو  مزال  لـک  رب  ناـصغا  تبحم  ریبخ . میلع  ندـل  نم  ءارما  مظعـالا  دـعب  ربکـالا  انیفطـصا  دـق  میکحلا . رمـالا 
میوگیم یتسار  هب  مکتاماقم . هب  عفترت  امب  یغبنی و  امب  فورعمب و  هَّللا و  يوقتب  مکیصوت  یتبارق  يوذ  ینانفا  یناصغا و  ای  سانلا  لاومالا 

هدوب و هیـضرم  يرهاط  هبیط  لامعا  قالخا و  تسا  رادرـس  تسا  قیـال  هک  يدونج  و  یهلا . رما  ترـصن  يارب  زا  تسا  مظعا  رادرـس  يوقت 
هکرابم هملک  هب  ءاهب  لها  هکنآ  دیما  دیزاسن  فالتخا  تلع  ار  داحتا  تلع  دیئامنم و  یناشیرپ  بابسا  ار  مظن  بابـسا  دابع  يا  وگب  تسه .

بولق و رد  هک  ءاضغب  هنیغـض و  ران  ءافطا  يارب  زا  تسا  بآ  هباثم  هب  ایلع  هملک  نیا  دنـشاب و  رظان  هَّللادـنع  نم  لک  لق   472 ص : نایئاهب ،
لیبسلا و يدهی  قحلا و  لوقی  هنا  دنوشیم . زئاف  یقیقح  داحتا  رون  هب  هدحاو  هملک  نیا  زا  هفلتخم  بازحا  تسا . نوزخم  نونکم و  رودـص 

یهلا بتک  رد  دـعب  لبق و  زا  مکح  نیا  و  ۀـملک . عافترا  رما و  زازعال  مزال  لک  رب  ناصغا  هظحـالم  مارتحا و  لـیمجلا . زیزعلا  ردـتقملا  وه 
ۀمدخب مکیـصوت  نیبستنم و  نانفا و  هَّللا و  لآ  مرح و  مارتحا  نینچمه  و  میدق . رمآ  ندل  نم  هب  رما  امب  زاف  نمل  یبوط  روطـسم . روکذـم و 

هب ار  یلعا  ملق  حیاصن  تسا . مما  تاجن  ملاع و  تایح  ببـس  هک  هچنآ  دـش  لزان  نایملاع  دوصقم  نایب  توکلم  زا  ملاعلا  حالـصا  ممالا و 
مارتـحا و تبحم و  - 1 ساسا : نیا  رب  عیدبلا .» زیزعلا  یباتک  کلذـب  دهـشی  . » ضرالا یلع  امع  مکل  ریخ  اهنا  دـییامن  اغـصا  یقیقح  شوگ 

نصغ  ) سابع - 2 تسا . روطسم  روکذم و  یهلا  بتک  رد  دعب  لبق و  زا  مکح  نیا  و  تسا . مزال  نایئاهب  یمامت  رب  نانفا  ناصغا و  هظحالم 
انیفطصا دق  : » دوب دهاوخ  سابع  نیشناج  مظعا  نصغ  زا  سپ  ربکالا ) نصغ   ) یلع دمحم  ازریم و  یلعنیـسح  نیـشناج  دشرا ، دنزرف  مظعا )

عون ره  زا  و  دیـشاب ، دـحتم  نانفا  ناصغا و  - 4 دنـشاب . رظان  مظعا  نصغ  هب  ًارط  نیبستنم  نانفا و  ناـصغا و  دـیاب  - 3 مظعالا .» دـعب  ربکالا 
يوس زا  دـیئامنن . فالتخا  توادـع و  ببـس  ار  وا  تسا  داحتا  تبحم و  يارب  زا  یهلا  بهذـم  اریز  دیـشاب ، هتـشاد  زیهرپ  فالتخا  هقرفت و 
نینچ ار  نایئاهب  تافوقوم  لاوما و  یگدیـسر  تراـظن و  ظـفح و  یگنوگچ  هب  تبـسن  تیاـص ، صن و  هیـشاح  رد  ازریم ، یلعنیـسح  رگید 

نم یحولا و  علطم  دعب  الا  اهیف  فرـصتی  نا  دحال  سیل  تایالا  رهظم  هَّللا  یلا  تاریخلل  ۀصتخملا  فاقوالا  تعجر  دـق  : » دـنکیم حیرـصت 
رهاـظ هک  یئادـخ  هب  ددرگیمرب  هیریخ  فاـقوا  «. ) دـالبلا یف  هرما  ققحت  نا  لدـعلا  تیب  یلا  مه  نم  ناـصغالا و  یلإ  مکحلا  عجری  هدـعب 

رد زا  دعب  ناصغا و  هب  ددرگیم  رب  ءاهب  زا  دعب  دـنک و  فرـصت  لاوما  نآ  رد  وا  نذا  نودـب  دـیاشن  ار  یـسک  و  ءاهب )  ) تسا تایآ  هدـننک 
عجرم ازریم ، یلعنیـسح  زا  سپ  ظاحل ، نیدب  دریگب .) تروص  رگا  لدـعلا  تیب  سلجم  هب  ددرگیمرب  ناصغا  تشذـگ   473 ص : نایئاهب ،
لدـعلا تیب  ، » ناصغا گرم  زا  سپ  و  تسا . ربکا  نصغ  و  مظعا ، نصغ  هب  هراشا  هک  ناصغا ، ءادـتبا  ناـیئاهب ، هفوقوم  لاوما  هب  یگدیـسر 

قوقح صوصخ  رد  دوخ  يایاصو  ققحت  هب  تبـسن  ازریم  یلعنیـسح  تسا ، ملـسم  هچنآ  دوب . دهاوخ  تراظن  تظافح و  رادهدهع  نایئاهب »
ربکالا انیفطصا  دق  : » هلمج رد  دق »  » فرح زا  ام  اهنت  هن  ار  دیکأت  نیا  و  تسا . هتـشاد  يدایز  هجوت  دیکأت و  یلع ، دمحم  سابع و  نینـصغ :
یـشان روکذم  دیکأت  نایئاهب  رظن  زا  هک  تسا  نیا  نیبم  ریبخ » میلع  ندل  نم  ًارما  : » اب روکذـم  هلمج  هطبار  رد  هکلب  میباییم ، مظعألا » دـعب 

روما يهرادا  ازریم  یلعنیـسح  ینیـشناج  ماقم  رد  يدنفا  سابع  هک  نیمه  یلو  تسا ! يدنوادخ  نامرف  ققحت  قلعت و  یهلا و  رما  رودـص  زا 
عیاقو تیئاهب و  عبانم  ذخآم و  یسررب  دیشک . هنابز  قافن  فالتخا و  شتآ  نانفا  ناصغا و  هداوناخ  ود  نایم  رد  تفرگ . هدهع  هب  ار  نایئاهب 

میسقت رس  رب  روکذم ، تاعزانم  تافالتخا و  یـساسا  یلـصا و  للع  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  نیطـسلف ، نیمزرـس  رد  نایئاهب  فقوت  مایا 
لاـسرا نیطـسلف  هـب  فاـنکا  فارطا و  زا  ناـیئاهب  هـک  تـسا  هدوـب  یئاـهلوپ  نیطـسلف و  رد  ازریم  یلعنیـسح  لوـقنم  ریغ  لوـقنم و  لاوـما 

راوج رد  اکع و  رد  فقوت  مایا  رد  دوخ  هلاس  هن  تارطاـخ  شراـگن  نمـض  رد  یئاـهب ، هتخورفا » ناـخسنوی  رتکد   » هچناـنچ دناهتـشادیم .
دراد قیقد  سب  ياهراشا  شنابوسنم  ناگداز و  ومع  ناردارب و  رگید  اب  يدنفا ، سابع  شیالوم ! تافالتخا  یلامجا  حرـش  هب  يدنفا ، سابع 

و ربکا » نصغ   » تیاکـش ياوتحم  نوماریپ  هتخورفا » ناـخ  سنوی  . » تسا روکذـم  ياهشکمـشک  یـساسا  تلع  هدـننک  نییعت  دـیؤم و  هک 
تیاکـش ینامثع  تلود  هب  يدنفا ) سابع  ناردارب  روظنم   ) نیـضقان : » دـسیونیم ینامثع  تلود  هب  يدـنفا  سابع  نابوسنم  ناردارب و  رگید 

هَّللا ءاهب  مان  هب  هک  هدـیدع  يایادـه  هررقم و  قوقح  هدوب ...  ءایلوا  و  هیفوص )  ) باطقا زا  یکی  هَّللا ) ءاـهب  روظنم   ) ریبک يدـنفا  هک  دـندرک 
نینچ « 1  ...«. » مورحم ار  اـم  فرــصت و  رد   474 ص : نایئاهب ، ار  همه  هدـنام  یقاـب  اـم  ردـپ  زا  ثاریم  هب  هچنآ  دـهدیمن . اـم  هب  دـسریم 
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نارهاوخ ناردارب و  نایم  ًاقیمع  ازریم ، یلعنیـسح  تایح  نامز  رد  هک  دوب  يروتـسم  ياههنیک  زا  یـشان  يدـنفا  سابع  بناـج  زا  یتامادـقا 
رد جردنم  حیاصن  يارجا  هب  ار  هلـصیف  رما  هدوبن ، اهنآ  عفر  هب  قفوم  ازریم  یلعنیـسح  و  تسا . هتـشاد  دوجو  ازریم  یلعنیـسح  نانز  و  ینتان ،

ناصغا بقل  ردپ ، يهیور  فالخرب  درادرب ، نیبلا  تاذ  حالـصا  هار  رد  یمدق  هکنآیب  يدـنفا  سابع  یلو  دوب . هدرک  لوکوم  همانتیـصو 
دناوخیم نیتباث »  » ار شنایفارطا  دوخ و  لباقم  رد  داد . رارق  باطخ  دروم  نیـضقان »  » مان هب  ار  نانآ  و  تشادرب ، دوخ  یلیماف  نافلاخم  زا  ار 

لدـبت دـق  : » هک تشاد  مالعا  نینچ  نایئاهب  هب  دوب ، ازریم  یلعنیـسح  دـیکأت  شرافـس و  دروم  همه  نآ  هک  ربکا » نصغ   » شردارب هراـبرد  و 
شافخ کسوس ، باـقلا  هب  ار  ربکا ) نصغ   ) یلع دـمحم  هاوخاوه ، ناـبوسنم  ناردارب و  ناسنیدـب  و  « 2 « » ربکالا بطحلاب  ربکـالا  نصغلا 

ربکا نصغ  یلع  دمحم  لباقم ، رد  دـناوخ ! لبلب  سوواط و  ار  دوخ  و  هداد ، رارق  باطخ  دروم  « 3  ... » هابور گرگ و  یکاخ ، مرک  غالک ،
. درکیم یفرعم  هَّللا  رفنـضغ  ار  دوخ  و  هدناوخ ، اپود  غالا  هلاسوگ و  « 4  » نیعل سیلبا  نیکرـشملا ، سیئر  ار  مظعا  نصغ  يدنفا  سابع  زین ،
: دـسیونیم يدـنفا  ساـبع  زا  يرادـبناج  ماـقم  رد  تاـفالتخا و  زورب  رد  رگید  يوناـث  لـلع  هـب  هیردـلا :» بکاوـک  : » باـتک رد  هراوآ  « 5»

لوالا اما  رورـس ، نآ  دوعـص  زا  دعب  یکی  ردپ و  تایح  رد  یکی  درک  گرزب  طبخ  ود  ءاهب ) رـسپ  یلع  دمحم  ازریم   ) ربکا نصغ  هصالخ  »
یتاملک هتخاب  هیفاق  اب  ار  دوخ  يدوز  هب  دنتـشاداو : ءابحا  اب  هبتاکم  هب  دنتـشامگ و  حاولا  ریرحت  هب  هداد  نادـیم  ار  وا  هَّللا  ءاـهب  نوچ  هکنیا :
دـشیم قاشنتـسا  نآ  زا  ردپ  اب  تفلاخم  هبئاش  یفرط  زا  هک  درک ، زاغآ  ياهمدمد  هتخاس و  ياهمزمز  هتخادرپ  475 و  ص : نایئاهب ، هتخاس 

یسومشلا سمـش  هیعاد  تارابع ، یط  رد  هدرپیب  هرخالاب  تاراعتـسا و  هدرپ  رد  لوا  درکیم ، تباث  ار  شدوخ  هدیقع  یتسـس  یتهج  زا  و 
تایآ هب  هتفرگ و  عونـصم  هچیزاب و  ار  ردپ  رما  ربکا  نصغ  نوچ  دنیوگیم  نیدـقتعم  « » 1  ...«. » تشاد رـس  رب  یبوبرلا  ّبر  ياوه  دومن و 
یعدم شترضح  تاجرد  هدادن و  تیمها  ترضح  نآ  هیعاد  هباذک  هدرمشیم و  زیاج  نآ  رد  ار  فیرحت  فرصت و  عون  ره  هدادن  تّیمها 
تیئاهب حالطـصا  هب  تاماهتا  همه  ربارب  رد  يدـنفا  سابع  تیثیح  ندربـالاب  ماـقم  رد  و  رگید ، يوس  زا  « 2  ...«. » دشیم یـسومشلا  سمش 
طوبرم شاهدمع  تمسق  راظنا ، رد  ترـضح  نآ  تمظع  هولج  هَّللا و  ءاهب  دوجو  تیمها  نیقی  متح و  روطب  و  : » میناوخیم نینچ  نیـضقان ،
نکمم هَّللا  ءاهب  دوخ  هک  ياهلدا  و  دینامهفیم ...  مدرم  هب  يرتهداس  نایب  هب  ار  ترضح  نآ  تاملک  تمکح  هک  تسا  ءاهبلا  دبع  دوجو  هب 

: دیوگ ًاضیا : « 3  ...« » دومنیم ذیفنت  هماقا و  یعنتمم  لهـس  ریرقت  اب  ءاهبلا  دـبع  دـیامرف  هماقا  دوخ  دوجو  تیمها  شیوخ و  تمظع  رب  دوبن 
يو هیافک  فک  هب  ار  روما  رثکا  هک  یمـسق  هب  تسا  هدوب  همات  يهنادـمتعم  راتفر  ءاهبلا ) دـبع   ) دـنمجرا دـنزرف  هب  تبـسن  هَّللا  ءاهب  راـتفر  »

زا عافد  ناشیا و  اب  تبحص  ناگرزب و  اب  تاقالم  یهاگ  دومرفیم و  لوحم  شترضح  هب  ار  لئاسر  ریرحت  لئاسم و  باوج  یهاگ  هداهن ... 
رد شردـپ  تافو  زا  شیپ  و  : » ًاضیا « 4 «. » دومنیم ضوفم  شدوعـسم  دوجو  هب  ار  روظنم  دوصقم و  میهفت  ناودـع و  لها  ناـتهب  تمهت و 

مایا نیرخآ  رد  ار  شیوخ  تیزکرم  شردپ  هک  هچ  دشیم ، حرط  شردپ  رب  هک  یتائاتفتسا  لئاسم و  رد  دوب  لصف  لوق  ياراد  اهنت  وا  اکع 
راظنا زا  ءاهب  دـناهتفگ :  476 ص : ناـیئاهب ، هدرک  لّوقت  لـعج و  مدرم  زا  یـضعب  هک  ار  هچنآ  ّرـس  تسا  نیا  و  دوب ، هدوـمرف  راذـگاو  وا  هب 
دمحم یلع  ازریم  راثآ  هب  رگید  يوس  زا  و  يوس ، کی  زا  روکذم  تادیکأت  هب  یتقو  ياهدـنهوژپ ، ره  « 1 «. » دومنیمن خر  دوب و  بوجحم 

رد نوارب » دراودا   » ناـیب نیا  اـب  دـنکیم ، هعجارم  و ...  یئوخ » لـیلج  ازریم   » و داوج » ازریم   » تـالاسر هصاـخ  شنارادـفرط  ربـکا و  نصغ 
ًاددجم هنوکچ  هَّللا  ءاهب  وا  يرداربان  لزا و  حبـص  خیرات  هک  تسا  بیجع  یلیخ  : » هک دش  دهاوخ  ادـص  مه  فاکلا » ۀـطقن   » باتک همدـقم 

شکاشک هَّللا و  ءاهب  هداوناخ  يداقتعایب  اههنیک و  اههعدـخ و  و  « 2  ...« » دش رارکت  يدنفا  سابع  شیرداربان  یلع و  دـمحم  ازریم  هرابرد 
يدـنفا سابع  ازریم ، یلعنیـسح  يایاصو  حاولا و  فالخ  رب  هرابکی  و  دـیدرگ . ـالمرب  رما  تساـیر  ظـفح  لاوما و  میـسقت  هب  تبـسن  ثارو 

یلع و دـمحم  تسد  هب  ازریم  یلعنیـسح  روما  بلاغ  هک  یلاح  رد  « 3 «. » یعاس نامیپ  ناینب  مدـه  رد  توق  لامک  هب  نیـضقان  : » درک مالعا 
رب دناهتـشاد و  هدهع  هب  تیهولا . یعدم  يازریم  یلعنیـسح  مان  هب  ود ، نآ  ار  لئاسر  ریرحت  لئاسم و  باوج  دـشیم و  هرادا  يدـنفا  سابع 

تـشز راتفگ  هب  ار  ملق  ناسل و  دـیئالایم -» تشز  راتفگ  هب  ار  وا  تسا ، ریخ  رکذ  يارب  زا  ناسل  - » 1 هک : ردپ  تیصو  حیرـص  صن  فالخ 
فالتخا توادع و  ببس  تیئاهب  دیئامنم .» فالتخا  توادع و  ببس  ار  وا  تسا ، داحتا  تبحم و  يارب  زا  یهلا  بهذم  - » 2 دندرک . هدولآ 
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. دندشن رظان  دنـشاب  رظان  مظعا  نصغ  هب  ًارط  نیبستنم  نانفا و  ناصغا و  دـیاب  هکنآ  هَّللا » ۀیـصو  - » 3 دیدرگ . هَّللا  ءاهب  نابوسنم  نیب  دـیدش 
صن فالخ  رب  دـندرکن و  راذـگورف  یمارتحایب  تناـها و  چـیه  زا  مه  هب  تبـسن  ناـصغا  مزـال ،» لـک  رب  ناـصغا  هظحـالم  مارتحا و  - » 4

تفلاخم هب  مه  اب  نانچ  ود  نآ  لمع  رد  تسا  هدـیزگرب  ار  رفن  ود  تیئاهب ، تماعز  ماقم  يارب  هک  يدـنوادخ  تیئاهب ، ياـعدا  تیاـصو و 
هداوناـخ ناـیم  رد  یعاـضوا  نینچ  تسناد . رفاـک  ار  وا  يرگید  و  نیـضقان ، زا  ار  يرگید  یکی  هک  دنتـساخرب  هزیتس  477 و  ص : نایئاهب ،

دیدرگ بجوم  رگید ، يوس  زا  یلع  دمحم  و  وس ، کی  زا  يدنفا  سابع  هاگنآ  و  رگید ، يوس  زا  لزا  حبص  و  وس ، کی  زا  ازریم  یلعنیسح 
: دروآ رد  شراگن  هب  نینچ  دـنکیم ، روطخ  ناشنهذ  رد  یلئاـسم  نینچ  یـسررب  ماـگنه  رد  ناگدـنهوژپ  هک  ار  یلاؤس  نوارب » دراودا   » هک

دیدپ هدنب  نیا  نهذ  رد  يدب  یلیخ  رثا  هک  تسا  نیا  یتسار  دـش  یـشان  نآ  زا  هک  یلادـج  گنج و  دـسح و  دـقح و  يرخآ و  هقرفت  نیا  »
هک یتیرهاق  فرصت و  يهوق  ذوفن و  سپ  هک  ماهدیسرپ  هشیمه  زین  دوخ  یئاهب  ناتسود  زا  منکیم و  لایخ  دوخ  شیپ  هشیمه  نم  هچ  دروآ 

« یهلا  » صوصن همه  نیا  لباقم  رد  هک  یتروص  رد  تساجک ؟ تسا  نآ  ّکفنیال  صیاصخ  زا  هَّللا و  ۀملک  تمالع  نیلوا  ناشیا  هدـیقع  هب 
هداوناخ ياضعا  اب  ناشیا  کلذ  وحن  و  راسخاش » کی  گرب  دـیراد و  کـیراب  همه   » و ناـحیرلا » حوّرلاـب و  ناـیدالا  عم  اورـشاع   » لـیبق زا 

ءاکتا هب  يدـنفا ، سابع  هک  دـش  نیا  هب  رجنم  تافالتخا ، نیا  رمالا ، تبقاع  « 1 « .»؟ دننکیم راتفر  توادـع  یخلت و  هجرد  نیا  اب  ناشدوخ 
رد تقو  ياهتسایـس   478 ص : نایئاهب ، تیامح  شرمع و  رخاوا  رد  ازریم  یلعنیـسح  ياهراکرب  طلـست  زا  یـشان  هک  یبراـجت  طـباور و 

یتشونرس هب  شایقالخا  تیثیح  يواعد و  نافلاخم  دنک و  ظفح  نایئاهب  رب  ار  دوخ  طلست  هنارادمتسایس ، ریبادت  لامعا  نیطـسلف و  لاغـشا 
تراقح تلذ و  لامک  اب  لاس 1316  رد  یلع ) دمحم  ازریم   ) ربکا ضقان  : » دننکیم دای  نینچ  نآ  زا  يدنـسرخ  اب  نایئاهب  هک  دـندش  راچد 

نادنز سبح و  راتفرگ  هتسیاشان  ياهراتفر  هطساوب  شرتخد  نز و  دش و  راچد  نامرح  هب  زین  هَّللا  عیدب  ازریم  شردارب  شنواعم و  داد . ناج 
ینیوزق و داوج  يدرجورب و  لامج  نانفا و  یلع  دیـس  هَّللا و  ءایـض  تشگ  زاسمد  نینا  هآ و  هب  نیدـلا  دـجم  دـندش . حاـضتفا  ییاوسر و  و 
: باتک رد  نوارب » دراودا   » تایرظن هب  هجوت  اب  یتیآ ، نیـسحلا  دـبع  موحرم  لاـح : ره  هب  « 1  ...«. » دـنتفر نیب  زا  همه  یـشاک  ناجاقآ  ازریم 
رد هدومن و  هصالخ  ار  نارگید  يدنفا و  سابع  فالتخا  یـساسا  للع   Materials for the stuody of the Badi fobzion

یتخانـش یـسررب و  ورملق ، نیا  رد  دـهاوخیم  هک  تسا  ياهدـنهوژپ  هدـیاف  دـیفم  نآ  هب  هجوت  هک  تسا  هدرک  هراشا  یتاکن  هب  نآ  لالخ 
یتمـسق يدنفا  سابع  هک  دش  نیا  نایئاهب  نیب  فالتخا  نیلوا  : » دسیونیم شباتک  زا  هحفص 75  رد  نوارب   479 ص : نایئاهب ، دشاب : هتشاد 

دومن و ناهنپ  دوب  هتـشون  هَّللا  ءاهب  هک  هدـش ) راشتنا  هَّللا  ءاهب  همان  تیـصو  ناونع  هب  هک  تسا  ياهقرو   ) يدـهع باتک  هب  موسوم  باـتک  زا 
يدهع باتک  ناشیا  روضح  رد  راضحا و  ار  نایئاهب  زا  رفن  هن  يدنفا  سابع  هَّللا  ءاهب  توف  زا  سپ  زور  هن  هک  تسا  رارق  نیا  زا  نآ  لیصفت 

نیع هَّللا  بیبح  ازریم  ردـپ  تسا  دانق  اضر  اـقآ  دوصقم   ) دوب يزاریـش  اـضر  اـقآ  هب  موسوم  هک  ناـنآ  زا  یکی  دومن  تئارق  هب  رما  هدروآ  ار 
رفن هن  دـسریم و  دوب  هدـش  هدرب  تسد  هک  یئاجنآ  اـت  دومن  تئارق  دوب .)! ناریا  قبـسا  ریزو  تسخن  ادـیوه  ساـبع  ریما  ردـپ  هک  کـلملا 

هب ماهدومن  ناهنپ  ار  باتک  نیا  زا  یتمسق  کی  ًاتقیقح  هک  دیوگیم  باوج  رد  يدنفا  سابع  هدش  دوقفم  نآ  زا  یتمسق  هک  دننیبیم  روبزم 
ازریم رسپ   ) داد يدنفا  نیدلا  دجم  هب  ار  يدهع  باتک  زور  نامه  رهظ  زا  دعب  درادن و  دوش  رشن  نآ  مامت  هک  نآ  ياضتقا  عقوم  هکنیا  تلع 

دبع ءاهب و  ياهداماد  اهرـسپ و   ) نانفا ناصغا و  روضح  رد  هک  تسا ) رازیب  رانکرب و  نایـسابع  زا  هدـنز و  مه  زونه  هک  ءاهب  ردارب  یـسوم 
ینعی  ) متـسه یـسیع  نم  تفگ : اکیرما  رد  يدنفا  سابع  : » دسیونیم هحفـص 77  رد  دـناوخب ». نیرفاسم  نیرواجم و  نیرجاهم و  و  ءاهبلا )
نـسح ازریم  یجاح  یناهفـصا و  میرکلا  دـبع  یجاح  و  هلودـلا » لیبن   » رتنالک ناخ  یلقیلع  لضفلا و  وبا  ازریم  لیبق  زا  دوخ  نیغلبم  طـسوت 
ازریم لیبق  زا  دـنه  نیغلبم  طسوت  هب  مه  همغن  نیا   ) مدوعوم مارهب  نم  تفگ  دـنه  رد  یلو  دز . نایئاکیرما  شوگ  هب  ار  همغن  نیا  یناسارخ )
ازریم نینچمه  دنتـشاد و  ضارتـعا  شاهدـیقع  رب  ًادـعب  شلاـمعا و  تائیـسرب  ادـتبا  زا  ناـیئاهب  دوخ  دوب و  هدـش  هدـیقعیب  ًاریخا  هک  مرحم 

رفن ود  یکی  رد  رـصح  دنه  تاغیلبت  هیلاح  دـناهدرم و  غلبم  ود  ره  نیا  دـش و  هعاشا  دوب  راگزور  باّذـک  لاّعج و  لوا  هک  یناقرز  دومحم 
.« دوب دـهاوخن  يرگید  روهظ  درذـگن  لاس  رازه  ات  دوب  هتفگ  هَّللا  ءاـهب  اریز  دوب  ناـیئاهب  نیب  فـالتخا  نیمود  نیا  تسا ) داوسیب  یتشدرز 
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يرآ دـش . نایئاهب  نیب  توادـع  قافن و  ثعاب  سابع  یلو  دـهدن  خر  بابحا  نیب  قافن  دوب  هتفگ  هَّللا  ءاهب  : » هک تسا  نیا  فالتخا  نیموس 
تباث فص  زور  ره  ور  نیا  زا  دـناهدیقع  نیمهرب  وا  نیملعم  هکناـنچ  نک  یئاـقآ  زادـنیب و  هقرفت  ینعی  دوب  دُـسَت » ْقِّرَف   » هلمج هب  دـقتعم  وا 
کی هک  دوب  هدرک  مرگ  قافن  هماگنه  ناـنچ  تخاـسیم و  دوخ  یملق  هلمح  دروم  ار  یکی  دادیم و  لیکـشت  ضقاـن  480 و  ص : نایئاهب ،

دبع ازریم  ردپ  رعاش  میعن  ازریم  دندیـشک و  مه  يوررب  ریت  تفه  نارهت  رد  مظعا  هَّللا  ای  تفگ  دیاب  یهبا  هَّللا  تیحت  ایآ  هکنیا  رـسرب  تقو 
ترافس یشنم  زورما  هک  مه  هَّللا  یلو  ازریم  ردپ  اقرو  ایوگ  دوب و  زور  نآ  نک  مرگ  هماگنه  هتسدرس و  سیلگنا  ترافـس  یـشنم  نیـسحلا 

باتک دنچ  نآ  يهثداح  کی  ره  يارب  هک  تسا  لصفم  اهيزاب  نیا  حرـش  يردقب  دوب و  نادرگ  هیزعت  هدـنز و  زونه  زور  نآ  تسا  هیکرت 
تافالتخا نیا  زا  هک  درکیم  هلاـن  دوخ  حاولا  رد  زور  ره  دوب  اـهقافن  تاـفالتخا و  نیا  كرحم  یقلم و  دوخ  هک  ساـبع  تشاـگن و  دـیاب 

ناردارب ینعی  ار  ءاهب  هثرو  مامت  يدنفا  سابع   » دسیونیم هحفص 85  رد  زاب  دندرکیم »! رواب  مه  نادنفسوگ  تسا و  نوخ  مرگج  بابحا 
هَّللا ءایض  هَّللا  ءاهب  توف  زا  دعب  لاس  شش  هک ؛ دسیونیم : زین  وا  تخاس ». مورحم  ردپ  ثرا  زا  یئاراد و  زا  ار  دوخ  يردام  ود  نارهاوخ  و 

شوخ يارب   ) شلیماف ياضعا  زا  کی  چیه  دش . هدوزفا  شضرم  رب  تفر و  افیح  هب  اکع  زا  يروخاوه  يارب  دش و  ضیرم  ءاهب  رـسپ  يدنفا 
يدنفا سابع  يرجه  یناثلا 1316  يدامج  رهظ 14  زا  دعب  دش  دیدپ  وا  رد  گرم  تاراما  هکنآ  ات  دندماین  وا  ندید  هب  يدنفا ) سابع  دمآ 
گرم زا  ترـسم  راهظا  شنزرـس و  یکی  تشاد  ینعم  ود  مه  ندمآ  نیا  عقاو  رد   ) درک تعجارم  يروف  هدمآ  وا  نیلاب  رـس  رب  هقیقد  دـنچ 

زور و  قالخا ) نسح  هب  رهاظت  قلخ و  داریا  هار  دس  رگید  تشادیم  زاربا  ار  دوخ  بلق  ترسم  بابجا  سلاجم  رد  تارک  هب  هکنانچ  ردارب 
نیعبات لیماف و  زا  يدحا  هدشن  رـضاح  هَّللا  ءایـض  نیفدت  يارب  تفر و  یجهب  غاب  هب  يروف  هدمآ  اکع  هزاورد  یکیدزن  ات  سابع  مه  شدعب 
يدنفا سابع  نیعبات  زا  هَّللا  ءایض  لایع  ناردارب  نیدلاو و  : » دسیونیم هحفص 86  رد  دشن ». رضاح  یـسک  هدنادن و  هزاجا  روضح  هب  مه  ار 

هَّللا ءایـض  لایع  یلو  دنهد  صیـصخت  وا  هب  ار  هَّللا  ءایـض  لایع  هک  دومن  اضاقت  هدیبلط  ار  ناشیا  سابع  هَّللا  ءایـض  توف  زا  دعب  اذل  دندوب و 
نآ دزن  تاقالم  ياضاقت  يارب  زا  ار  نز  نآ  ردام  ردپ و  ناردارب و  سابع  تسیزیم  رهوش  هدیقع  رب  رثأتم و  رایسب  شرهوش  گرم  زا  سپ 

اب هتفرگ  ار  وا  ًاتلفغ  دندرب و  شیپ  لزنم  برد  تمس  هب  ار  وا  نانک  تبحص  هدومن  هرکاذم  تبحص و  هب  عورش  تاقالم  زا  سپ  داتسرف  نز 
دوب و رضاح  مه  يدنفا  سابع  نز  دندیـشک و  دوب  هدش  ایهم  راک  نیا   481 ص : نایئاهب ، يارب  اًلبق  هک  ياهبارع  فرط  هب  هنهرب  ياـپ  رس و 

نآ رد  درکیم و  هبال  هثاغتـسا و  هراچیب  نز  نآ  دومنیم و  کـمک  رب  کـیرحت  هتـشادن  نز  نآ  اـب  تیمرحم  هک  ار  عاـبتا  زا  یـضعب  یتح 
ار ناشیا  هک  يدنفا  یلع  دمحم  عابتا  زا  هدـع  کی  هَّللا و  مداخ  رگم  دنتـشادن  روضح  اجنآ  رد  ءاهب  نارـسپ  هَّللا  عیدـب  یلع و  دـمحم  عقوم 

هعبت هک  تسا  ءاهب  ربق  دوصقم   ) دـنتفریم سدـقم  ناـکم  هب  هک  رگید  ییهدـع  ینیوزق و  داوج  ازریم  هناـیم  نآ  رد  دـنتفگیم و  نیدـحوم 
نانآ تسد  زا  ار  هَّللا  ءایـض  نز  هدـش و  علطم  هیـضق  زا  دـنناوخیم ) كرابم  هضور  ار  نآ  سابع  هعبت  سدـقم و  ناکم  ار  نآ  یلع  دـمحم 

ار هیـضق  هک  داد  روتـسد  دوخ  عاـبتا  هب  دـیدرگن  باـیماک  دوـخ  هلیح  نز و  نآ  لـصو  هب  هکنآ  زا  سپ  يدـنفا  ساـبع  دـندرک و  صـالخ 
هَّللا ءایض  نز  دیامن . بیذکت  ار  هیضق  هیهت و  ياهلاسر  هک  داد  روتـسد  رـصم  میقم  یناسارخ  نسح  ازریم  یجاح  هب  یتح  دیئامن و  بیذکت 
نیا مامت  هک  تسا  هداز  ردنمس  زارط  ازریم  شگرزب  ردارب  تسا و  هدنز  مه  زونه  هک  تسا  ردنمـس  هب  فورعم  ینیوزق  مظاک  خیـش  رتخد 

دوب و یناجنـسفر  ربکا  یلع  ازریم  لادـبا  کـچوک  ناـشاک  رد  هک  یعقوم  رد  هدـنراگن  يارب  تارک  هب  يرتـشیب  طـسب  حرـش و  هب  ار  هعقاو 
یلعاـقآ داـماد  یلعمـالغ  شرگید  ردارب  دومن و  لـقن  رگید  راـب  نیوزق  رد  مه  شدوخ  لزنم  رد  یتـح  درک و  لـقن  دوش  غلبم  تساوخیم 

ياـهيدوهی هب  ار  دوخ  رتخد  هک  فا  ردنمـس  شرگید  ردارب  نارهط  رد  درک و  تیاـکح  تشر  رد  ار  هیـضق  نیا  نیع  تشر  میقم  باـبرا 
ءاهب رارسا  مراحم  زا  تسا  هداز  لیبن  رینم  ازریم  زارط و  ازریم  نامه  زورما  ناشدبس  رـس  لگ  هک  هفیاط  نیا  ًاساسا  دومن و  لقن  هداد  نادمه 

«1 « » دنرادن مه  یبح  دنشاب  هتشادن  مالسا  هب  تبسن  یصوصخم  ضغب  رگا  دنتسه و  هدوب و 

كرادم لعج  صن ، ضقن  فلا : / 1
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یط البق ، ازریم  یلعنیـسح  دـیدرگن . لصاح  يدـنفا ، سابع  يارب  زا  يرـسپ  دـنزرف  ءاهبلادـبع ، ازریم و  یلعنیـسح  هقالع  لیم و  فـالخ  رب 
دبع و  دوخ ! لاثمیب  تعلط  هکنآ  رطاخ  هب  ار  يرـسپ  هون  کی   482 ص : نایئاهب ، ندشاراد  ترـسح  یگنوگچ  قلطم ، تارابع  اب  یحول و 

رد امع  هرجش  : » دوب هدروآ  رد  شراگن  هب  ذغاک ، هحفـص  رب  نینچ  دوب ، تیهولا  ماقم  یعدم  هک  یلاح  رد  دنک و  نیزم  یموس  هب  ار  ءاهبلا 
هک ددرگ  نورقم  ءاـقرو  هب  اـقل  نونف  زا  ءارون  هقرو  دوش و  سورغم  هیدـحا  ضرا  رد  اـقب  هحود  اـت  تجهب  رد  اـفو  هردـس  تسا و  تکرح 

« دیآ دوهـشم  روهظ  هصرع  رد  ثلاثب  انززعف  هجیتن  ات  دوش  ادیپ  یثلاث  تعلط  ینادمـص  هقیقد  ود  ینابر و  يهفیطل  ود  نیا  تسناؤم  زا  دیاش 
. دیدرگ یئادخ  قوف  يوعد  تیهولا و  نایعدم  رب  يدیماان ، سأی و  يالیتسا  بجوم  هکلب  تفریذـپن ، قّقحت  اهنت  هن  هتـساوخ ، نیا  یلو  « 1»

کی دش  دلوتم  هیـسآ  زیگنا  حور  نم  کچوک  رهاوخ  یتقو  : » دنکیم تیاکح  نینچ  يدنفا  سابع  رتخد  یبوط  لوق  زا  دـلیفنالب ، هکنانچ 
تاعزانم هب  هجوت  اب  و  روکذ ، دالوا  ندش  اراد  زا  يدیماان  زا  سپ  ظاحل ، نیدب  « 2 « » دوبن رسپ  وا  اریز  دش  امرف  مکح  یصوصخم  يدیماان 

ممـصم ار  يدـنفا  سابع  دـمآ  دوجو  هب  شنابوسنم  ناگداز و  ومع  و  ینتان ، ناردارب  رگید  و  ربکا » نصغ   » وا و ناـیم  هک  يدـیدش  رایـسب 
ياهلحرم هب  نیتباث ، اب  نیـضقان  نیـضقان و  اب  ینمـشد  رگید  ترابع  هب  دوب . هداهن  لزا  حبـص  هیلع  رب  شردپ  هک  دهن ، یئاج  رد  ياپ  دومن ،

. دهد رارق  رظن  دیدجت  دروم  دوب ، ربکا » نصغ  یلع - دمحم   » قح ردپ  تیاصو  صن  هب  انب  هک  ار  دوخ  زا  سپ  ینیـشناج  هلئـسم  هک  دیـسر 
شردـپ هک  تلع  نادـب  و  یناصغا ،»  » دوب ازریم  یلعنیـسح  هون  ردام  هک  تهج  نآ  زا  يدـنفا ، سابع  رتخد  هیئایـض ، روکذ  دـنزرف  یقوش » »

هجوت دروم  يدنفا ، سابع  گرم  ات  هک  یتیآ  نیسحلا  دبع  موحرم  دمآیم . رامش  هب  ینانفا » ، » دوب نانفا  يداه  ازریم  مناخ ) هیئایـض  رهوش  )
هب يدنفا ، سابع  شردپ  زا  مناخ  هیئایض  عقوت  صوصخ  رد  دوب  هتـشاد  نانفا  ناصغا و  هداوناخ  اب  یکیدزن  رایـسب  طباور  و  نایئاهب ، صاخ 

تاعالطا عبنم  اًلمجم  : » دـنکیم هراشا  یهّجوت  لـباق   483 ص : ناـیئاهب ، هلئـسم  هب  یقوش ،»  » شیرتـخد هون  هب  یقوقح  قـح و  يادا  رطاـخ 
هک تشاد  نانیمطا  يدـنفا  یقوش  يهدـلاو  تفگیم : دوب - تارـضح  روفنم  يردـق  اهفرح  نیمه  رثا  رب  هک  يدایا - قدـصا  نبا  موحرم 
نآ هب  يدنفا  یلو  دسیونب  ياهمان  تیـصو  وا  قح  رد  هک  درک  شهاوخ  هعفد  دنچ  دراذگیمن و  مورحم  ار  دنبلد  دنزرف  نیا  سابع  شردپ 

دراد ارجم  ار  رتخد  نیا  شهاوخ  تسناوتیمن  شردپ  يهحیرـص  صوصن  اب  دوب و  هداد  دوخ  نیغلبم  نادیرم و  تسد  هب  البق  هک  یکرادم 
ءاهب حیرص  دهع  باتک  تیصو و  نآ  اب  دوش و  زاب  ربکا  نصغ  شردارب  يارب  ینادیم  هک  دیسرتیم  مه  یفرط  زا  دینارذگ  تقولا  عفد  هب  و 

نـصغ یلع  دمحم  ازریم  هک  درکیم  نادـیرم  دزـشوگ  زور  ره  اذـهل  دـنک و  ینالوج  هدرک  صوصنم  مظعا  زا  دـعب  ار  ربکا  نصغ  هک  هَّللا 
تشاد شناگداز  ردارب  اب  سابع  ازریم  هک  يدیدش  هنیک  نآ  اب  دیشاب . هتشادن  يدیما  وا  يهرابرد  تسا و  فرحنم  دترم و  ءاهب  رما  زا  ربکا 

داقتعایب شردارب  دـقتعم و  شدوخ  سابع  ازریم  ایوگ  هک  دوب  هتخاس  هبتـشم  نادـیرم  رب  همامتب  ار  رما  هدرک و  تسرد  بوخ  ار  هنیمز  نیا 
ادـخ نیا  دنتـسنادیم  ود  ره  دـندوب و  هتخانـش  ناس  کی  ار  دوخ  ردـپ  هدوب و  دـقتعم  وا  هب  مسق  کی  هب  ود  ره  هک  یلاح  رد  تسا  ءاهب  هب 

هب تسـشن  ناشدوخ  براقا  زا  رگید  نتدنچ  قدصا و  نبا  قباطم  دید  ار  ردپ  يهرفط  نوچ  یقوش  ردام  اما  دنکیم . راک  ادخ  مادـک  يارب 
حاولا قشم  ًاـمئاد  يراـکیب  تفم و  ناـن  رثا  رب  هک  تسه  هدوب و  هلئاـع  نیا  نونف  زا  یکی  نیا  ردـپ و  طـخ  هب  یـسیون  هیبـش  حاولا و  قشم 

زیچ باب  دیس  دننام  ءاشنا  طخ و  ثیح  زا  ات  هدوب  لوغشم  تایآ  قشم  هب  ءاهب  لاس  هدزاود  هچنانچ  دننکیم  یسیون  هیبش  ءاشنا و  یسیون و 
هحیرق طخ و  هب  هک  هیلعج  راثآ  حاولا و  رایـسب  هچ  دـندرک و  وحم  دوب  ناشدوخ  ررـض  رب  هک  ار  باب  تاعیقوت  حاولا و  اـسب  هچ  دـسیونب و 
شردپ حاولا  هب  تبسن  ار  راک  نیا  ءاهبلا  دبع  ءاهب  زا  دعب  زین  دندومن و  لیمحت  باب  مان  هب  نایباب  رب  دندرک و  رـشتنم  ریرحت و  ءاشنا و  دوخ 

مانغا جرخ  هب  تخاس و  رگید  ضعب  درک و  وحم  دیبلط و  تسا  مزال  زکرم  رد  هکنیا  هناهب  هب  ار  شردپ  حاولا  زا  یـضعب  یتح  داد و  ماجنا 
ص: نایئاهب ، حاولا  هک  ناریا  هب  دسیونیم  زور  ره  تسا و  راک  نیمه  لوغـشم  نونکات  يدنفا  سابع  توف  زور  زا  مه  يدـنفا  یقوش  داد و 

نآ رد  لصا  حول  لهچ  هک  یعقوم  کی  هلمج  نآ  زا  دنـشاب و  زکرم  رد  دـیاب  دـیتسرفب  تسا ) ءاهبلا  دـبع  طخ  هب  هک  اـهنآ   ) ار لـصا   484
یخیرات كرادم  هک  هدش  هدـیدزد  نم  صخـش  لام  زا  هدـش  هک  یتانییزت  ببـس  هب  دراد  تمیق  ناموت  اهدـص  يدام  هبنج  زا  یتح  هدوب و 

هیلدع هب  دـیاش  دـیایب  تسدـب  رگا  مینکیم و  يراددوخ  تسا  نایتشدرز  زا  یکی  هک  نآ  هطـساو  قراس و  مسا  حیرـصت  زا  ًاتلاجع  دراد و 
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سابع یشنم  ادتبا  رد  هک  تسا  کلملا » نیع  هَّللا  بیبح  ازریم   » هدوب یسیون  هیبش  راک  نیا  رد  يدنچ  هک  صاخشا  زا  یکی  و  منک . هعجارم 
دوخ زا  ار  وا  درک و  بضغ  وا  رب  داد  صیخشت  ناوتیمن  هک  هدش  هیبش  شدوخ  طخ  هب  يردقب  وا  طخ  دید  يدنفا  هک  نیمه  دوب و  يدنفا 
هَّللا ضیف  ازریم  شرگید  یشنم  زین  میاهدرک و  لوبق  ار  شاهبوت  دنتفگ  ات  دش  هطساو  يزاریش » دانق  اضر  دمحم   » اقآ شردپ  تخاس و  رود 

سابع تاـبلقت  زا  اـهتیاکح  هدـش  نادرگور  اـهنآ  زا  ماـیا  نیا  درکیم و  یـسیون  هیبش  رب  دـمعت  دوب و  یـشنم  لاـس  هس  هک  تسا  یحبص 
هصالخ دناهدینـش  یحبـص  زا  ار  تیاکح  نآ  هدیدع  سلاجم  رد  هک  دننارهط  رد  رفن  رازه  زا  شیب  دیاش  دنکیم و  لقن  شاهلئاع  يدنفا و 

خیش ینعی  نیبرقملا  نیز  ياهرسپ  نآ  هلمج  زا  هک  روضح  نایـشنم  زین  تسا و  هیبش  سابع  ازریم  طخ  هب  یـسیون  هیبش  رثا  رب  شطخ  زین  وا 
ءاشنا هب  رداص  حاولا  گرم  زا  سپ  یتدمات  هک  نادـنچ  دـننکیم  ءاشنا  هیبش  مه  دنـسیونیم  هیبش  مه  دنـشاب  يدابآ  فجن  نیدـباعلا  نیز 

طخ هب  یسیون  هیبش  زین  يدنفا و  یقوش  ياضما  هب  تسا  ناشیا  زا  تآشنم  فصن  مه  زونه  ایلع و  هقرو  يدنفا  رهاوخ  ياضما  دوب و  ناشیا 
هدوب هدـش  نانچ  مایا  رخاوا  رد  یـسیون و  هیبش  هب  تسـشن  يدـنفا  یقوش  ردام  هصالخ  طایتحا  يارب  تسا  هیمتح  روما  زا  ار  دوخ  نیفلاخم 
ینعی دـتفیب  سک  همه  تسد  هب  شطخ  هـکنیا  زا  تـشاد  يراددوـخ  هـکنیا  رگم  دادیمن  زاـیتما  ار  ساـبع  شردـپ  وا و  طـخ  يدـحا  هـک 

مه نیا  تفگ  دیزیریم ؟ طش  هب  دوشیم  لزان  دادغب  رد  امـش  رب  هک  تایآ  نیا  ارچ  دنتفگ  ار  ءاهب  شدج  هکنانچ  تسـشیم  تشونیم و 
هداوناخ نایم  رد  یتارطاـخ  یقباوس و  نینچ  اـب   485 ص : نایئاهب ، « 1 .« » تسا هلجد  نایهام  بیـصن  مهـس و  هک  تسا  هیواک  تاـضویف  زا 

هشیپ دوخ  نابوسنم  اب  ار  زیتس  دانع و  هار  ینیشناج ، هلئسم  دروم  رد  ردپ ، صن  فالخ  رب  يدنفا  سابع  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  نانفا ، ناصغا و 
درکیمن و مالعا  زاربا و  ار  شگرم  زا  سپ  ینیـشناج  یگنوگچ  و  يدـهع » باتک   » هرابرد ار  دوخ  هدـیقع  شیناگدـنز ، ماـیا  رد  هتخاـس ،
« يدهع باتک   » حیرص هک  دوب  نآ  زا  یـشان  یتوکـس  نینچ  دادیمن  رـشن  زاربا و  ینیـشناج  نییعت  رب  ینبم  ار  ینخـس  هتـشون و  هنوگ  چیه 
زا يزور  دنچ  هک  یلاح  رد  و  ور ، نیا  زا  دوب . دـهاوخ  لدـعلا » تیب  ، » ءاهب لها  عجرم  وا  زا  سپ  تسا و  ربکا  نصغ  هب  تارایتخا  ضیوفت 

فیلکت نآ  رد  هک  هدـنام  اجب  یئایاصو  هک  دـیدرگ  نالعا  يدـنفا  سابع  عیطم  ناگدـنامزاب  فرط  زا  دوب ، هتـشذگن  يدـنفا  سابع  گرم 
همانتیـصو نفد ، نفک و  هب  طوبرم  روما  ماـجنا  زا  سپ  تسا . هدـش  صخـشم  مولعم و  ناـشروما  هرادا  هوـحن  ینیـشناج و  رما  رد  ناـیئاهب 

هردس نانفا  ناصغا و  دـیاب  مولظم  نیا  يدوقفم  زا  دـعب  نابرهم  نارای  يا  : » دومنیم مولعم  نینچ  دـش و  هدوشگ  نابوسنم  عمجم  رد  سابع 
عرف ود  نارتقا  زا  هدـش و  تابنا  هکرابم  هسدـقم  هرجـش  ود  زا  هک  هردـس  ود  عرف  هب  هجوت  یهبا  لاـمج  ياـبحا  هَّللا و  رما  يداـیا  هکراـبم و 

نانفا و ناصغا و  عیمج  عجرم  هَّللا و  رما  یلو  زاـتمم و  نصغ  هَّللا و  تیآ  اریز  دـنیامن  يدـنفا  یقوش  ینعی  هدـمآ  دوجو  هب  هیناـمحر  هحود 
تیب هَّللا و  رما  یلو  سدـقم و  عرف  وا و  يهلالـس  رد  ینعی  رکب  دـعب  ًارکب  هدـعب  نم  هَّللا و  تاـیآ  نیبم  تسا و  هَّللا  ءاـبحا  هَّللا و  رما  يداـیا 

ترضح زا  ضئاف  تمصع  تسارح و  یهبا و  لامج  تنایص  ظفح و  تحت  رد  دوش  لیکشت  سیسأت و  مومع  باختنا  هب  هک  یمومع  لدع 
وه نم  شیوخ  تایح  نامز  رد  هَّللا  رما  یلو  دـیاب  یهلا  يابحا  يا   ...« » تسا هَّللا  دـنع  نم  دـنهد  رارق  هچنآ  تسادـفلا  اـمهل  یحور  یلعا 

لضف ملع و  یهلا و  ياوقت  هیزنت و  سیدقت و  رهظم  دیاب  نیعم  صخش  ددرگن و  لصاح  فالتخا  شدوعـص  زا  دعب  ات  دیامن  نییعت  ار  هدعب 
عمتجم قالخا  نسح  اب  قارعا  فرشوهن  وا  یناحور  رصنع  زاینعی  دشابن  هیباّرس  دلولا  رهظم  هَّللا  رما  یلو  رکب  دلو  رگا  اذهل  دشاب  لامک  و 

همهم تامدخ  هب  هشیمه  دـنیامن و  باختنا  ار  رفن  هن  شیوخ  تیعمج  سفن  زا  هَّللا  رما  يدایا  دـیامن و  باختنا  ار  رگید  نصغ  دـیاب  تسین 
رفن هن  نیا  دبای و  ققحت  ءارآ  تیرثکا  هب  ای  يدایا و   486 ص : نایئاهب ، عمجم  قافتا  هب  ای  رفن  هن  نیا  باختنا  دنشاب و  لوغشم  هَّللا  رما  یلو 

یعون هب  دیاب  قیدصت  نیا  دنیامن و  قیدصت  دیامن  دوخ  زا  دعب  نییعت  هَّللا  رما  یلو  هک  ار  بختنم  نصغ  دیاب  ءارآ  تیرثکا  هب  ای  قافتالاب  ای 
لک ردصم  هَّللا  هلعج  يذلا  لدعلا  تیب  اما  :«! » دنیامرفیم ءاهبلا  دبع  ترضح  « » 1  ...«. » دوشن مولعم  قدصم  ریغ  قدصم و  هک  ددرگ  عقاو 

ملع و علاطم  یهلا و  ياوقت  رهاظم  دـیاب  ءاضعا  دوش و  لیکـشت  هنمؤم  سوفن  ینعی  یمومع  باختنا  هب  دـیاب  ءاطخ  لـک  نم  ًاـنوصم  ریخ و 
لدـع تیب  دـالب  عیمج  رد  ینعی  تسا  یموـمع  لدـع  تیب  دـصقم  دنـشاب و  یناـسنا  عوـن  عـیمج  هاوـخریخ  یهلا و  نیدرب  تباـث  یئاـناد و 

نیناوق و سّـسؤم  تسا و  روما  لـک  عجرم  عمجم  نیا  دـنیامن  باـختنا  یموـمع  لدـع  تیب  لدـع  توـیب  نآ  دوـش و  لیکـشت  یـصوصخ 
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سلجم و نیا  سدـقم  سیئر  هَّللا  رما  یلو  ددرگ و  لـح  سلجم  نیا  رد  هلکـشم  لـئاسم  عیمج  هن  دوجوم  یهلا  صوـصن  رد  هک  یماـکحا 
تسا عیرشت  ردصم  لدع  تیب  نیا  دیامرف ...  نییعت  یلیکو  بیان و  دوشن  رـضاح  تاذلاب  تاعامتجا  رد  رگا  لزعنی و  زاتمم ال  مظعا  وضع 

لدع و ناینب  توق  ود  نیا  مایتلا  طابترا و  زا  ات  دوش  عیرشت  نیعم  ریهظ و  دیاب  ذیفنت  ددرگ و  ذیفنت  دیؤم  دیاب  عیرشت  ذیفنت  هوق  تموکح  و 
تیب هب  عجار  هصوصنم  ریغ  هلئسم  ره  سدقا و  باتک  لک  عجرم   ...« » دوش نیرب  تشهب  میعنلا و  ۀنج  میلاقا  ددرگ و  نیزر  نیتم و  فاصنا 
بحا نم  وهف  هنع  زواـجت  نم  تسا  هَّللا  دارم  قح و  ناـمه  دـبای  ققحت  ءارآ  تیرثـکا  هب  اـی  قاـفتالاب و  هچنآ  لدـع  تیب  هب  یمومع  لدـع 

ای همهبم و  لئاسم  ای  عقاو  فالتخا  هچنآ  رد  دـننک و  عامتجا  یلحم  رد  ءاضعا  نآ  و  قاثیملا ...  بر  نع  ضرعا  قاـفنلا و  رهظا  قاقـشلا و 
زا ياهصوصنم  ریغ  نیناوق  عضاو  لدـع  تیب  نوـچ  تسا و  صن  دـننام  ناـمه  دـبای  ررقت  هچ  ره  دـنیامن و  هرکاذـم  هصوـصنم  ریغ  لـئاسم 

دعب یلو  ددرگ  لومعم  دهن و  ینوناق  ياهلئسم   487 ص : نایئاهب ، رد  مویلا  لدع  تیب  ینعی  دوب  دناوت  زین  لئاسم  نآ  خسان  تسا  تالماعم 
هب لیدـبت  ار  هینوناق  هلئـسم  نآ  دـناوت  یناث  لدـع  تیب  دـبای  لوصح  نامزا  فالتخا  دـیامن  لصاح  یلک  رییغت  یمومع  لاـح  لاـس  دـص  زا 

سدـقم رود  نیا  رد  یهلا  يابحا  يا  .« » لدـع تیب  زین  خـسان  لدـع  تیب  عضاو  تسین  یهلا  حیرـص  صن  اریز  دـیامن  نامز  ياضتقا  بسح 
درک و یتسرد  یتسار و  تبحم و  تیاهن  هناگیب  هچ  انـشآ و  هچ  لئابق  فئاوط و  عیمج  اب  دـیاب  مورحم  يدـعتم  ره  عونمم و  لادـج  عازن و 

نامگ هلماعم  توافت  ًادبا  ینعی  درمـش  تسود  ار  دوخ  هناگیب  هک  دناسر  ياهجرد  هب  ار  تبحم  تیاعر و  هکلب  دومن  بلق  يور  زا  ینابرهم 
یتسار لامک  هب  نایدا  فیاوط و  للم و  عیمج  اب  نابرهم  نارای  يا  سپ  یناکما ...  صاوخ  زا  دـییقت  یهلا و  تسا  يرما  قالطا  اریز  دـنکن 

ینادان و ددرگ و  یئاهب  ضیف  ماج  تسمرـس  یتسه  ناهج  اـت  دـیئامن  هلماـعم  یتسود  یهاوخریخ و  یناـبرهم و  یتسرپ و  اـفو  یتسرد و  و 
فیاوط و رگا  ددرگ  لدـبم  یگناگی  راونا  هب  لیابق  بوعـش و  عیمج  زا  یگناگیب  تملظ  دوش  لئاز  نیمز  يور  زا  نیک  ضغب و  ینمـشد و 

دنهدب رهز  دیئامرفب  یتسود  دنیامنب  ینمـشد  دینک  باذتجا  دننک  بانتجا  دیئامنب  لدع  دـننک  ملظ  دـیئامن  افو  امـش  دـننک  افج  هریاس  للم 
یلداع رادجات  ره  تنطلس  ریرس  دیاب  یهلا  يابحا  يا   ...«. » نیقداصلا ۀمس  نیـصلخملا و  ۀفـص  اذه  دیهنب  مهرم  دننزب  مخز  دیـشخبب  دهش 

عیطم و دیئامن و  تمدخ  تناما  تقادص و  تیاهن  رد  ناهاشداپ  هب  دـیوش  عشاخ  ار  لماک  رایرهـش  ره  یناکولم  هدـس  دـیدرگ و  عضاخ  ار 
هذه تسادخ  اب  تنایخ  لداع  هاشداپ  ره  اب  تنایخ  اریز  دیئامنن  هلخادـم  ناشیا  زا  هزاجا  نذا و  نودـب  یـسایس  روما  رد  دیـشاب و  هاوخریخ 

ای کتزعوف  یبرقلا  وذ  یئالبب  حرفی  ةایشالا و  لک  ّیلع  یکبی  یهلا  ای  يرت   ...«. » نیلماعلل یبوطف  هَّللا  دنع  نم  مکیلع  ضرف  ینم و  ۀحیصن 
ءانتعا ةدوم و  لکالا  ینم  اوری  مل  مهنال  یئالتبا  یتبرغ و  یتبرک و  یلع  داسحلا  ضعب  وکب  یئالب و  يرـض و  یلع  وثر  ءادعالا  ضعب  یهلا 

تعمدـت یلاّوقر و  ءاضقلا  ماهـسل  ًافدـه  ءالبلا و  بئاصملا و  بابع  یفاضئاخ  ینوأر  اـملف  ءـالولا  ۀـفأرلا و  اـّلا  كدـبع  نم  اودـهاشی  مل  و 
یف اوداز   488 ص : نایئاهب ، نیقعانلا  نیـضقانلا  نکل  يربکلا و  ۀـفأرلاو  ءاطع  ءافوالا و  هنم  انیئرام  انناب  هَّللاب  دهـشن  اولاق  ءاـکبلاب و  مهنیعا 
ینا بر  حاورالا  بولقلل و  ۀنزحم  ثداوح  لوصح  نمابرط  اوزهن  قاسلا و  یلع  اورمش  يربکلا و  ۀنحملا  یف  یعوقوب  اورـشبتسا  ءاضغبلا و 

رشلا و ریخلا و  نیب  نوقرفی  ءاهفس ال  ءاهلب  ءالهج  مهنال  مهقاقش  مهقافن و  مهفاستعا و  مهملظب و  مهذخاؤتال  نا  ینانج  یناسلب و  كوعدا 
مهمحرا و بر  ملهجا  مهـصقنأب و  نودتقی  مهـسفنا و  تاوهـش  نوعبتی  فاستعالا  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  فاصنالا  لدـعلا و  نوزیمی  ال 

ادف ینلعجا  ءالب و  لکب  ینـصصخ  ؤاملظلا و  رئبلا  هذـه  یف  عقاولا  كدـبعل  مالالا  نحملا و  عیمج  لعجا  ءانثالا و  اذـهب  ءالبلا  نم  مهظفحا 
بارت یلع  یهجوب  بکا  ینا  یهلا  یهلا  یلعـالا  یبر  اـی  یتقیقح  یتیوه و  یتنونیک و  یـسفن و  یتاذ و  یحورب و  مهتیدـف  ءاـبحالا  عیمجل 

تانـسحلاب و ینملظ  نم  لک  تآیـس  لدـبت  ینناها و  ءوسب و  یناذا  نم  لکل  رفغت  نا  لاهتبا  عرـضت و  لـکب  كوعدا  راـسکنالا و  لذـلا و 
کنا ءاربلا  ءاطعلاب و  مهـصخت  ءاخر و  ۀحارلا و  لک  مهلردقت  تارـسحلا و  نم  مهدقتت  تارـسملا و  لک  مهلردقت  تاریخلا و  نم  مهقزرت 
ناـماس رـس و  كرت  دـندومن و  شومارف  ار  نوؤش  عیمج  ار و  دوخ  یلکب  حور  ترـضح  نویراوح  «. » مویقلا نمیهملا  زیزعلا  ردـتقملا  تنا 

یلع نم  تیادـه  هب  دـندش و  رـشتنم  راید  کلامم و  رد  دـندش و  رازیب  یقلعت  ره  زا  دنتـشگ و  سوه  يوه و  زا  هزنم  سدـقم و  دـندرک و 
یناـمحر ربلد  نآ  هر  رد  یناگدـنز  ناـیاپ  هب  دـندومن و  كاـنبات  ار  كاـخ  ملاـع  دـندرک و  رگید  ناـهج  ار  ناـهج  اـت  دـنتخادرپ  ضرـالا 
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کئایلوا کلسر و  کئایبنا و  كدهـشا و  یهلا  یهلا  «. » نولماعلا لمعیلف  اذه  لثملف  دندش  دیهـش  يراید  رد  کی  ره  دندرک و  یناشفناج 
ءارونلا کتعیرش  ۀمیقتسملا و  ۀقیرطلا  کنید و  یلع  اوظفاحی  یتح  ءیش  لک  مهل  تنیب  کئابحا و  یلع  ۀجحلا  تممتا  ینأب  کئایفـصا  و 

ءاهبلا دبع  ترضح  كرابم  دوعـص  زا  دعب  يراب  : » دسیونیم نایئاهب  روهـشم  غلبم  يرواخ ، قارـشا  دیمحلا  دبع  میلعلا .» عیطملا  تنا  کنا 
هناطلـس لج  یقوش )  ) هَّللا رما  یلو  ترـضح  كرابم  لکیه  ءاهبلا : دـبع  ترـضح  يایاصو  هکرابم  حاولا  تاجردـنم  بسح  رب  هئاـنث  لـج 
حیرـشت تایآ و  نییبت  هب  عورـش  جـیردت  هب  تشذـگیم . كرابم  نس  زا  لاس  تقو 25  نآ  رد  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  ًاـصخش 

، نایئاهب رئاظح  سیسأت  هراب  رد  دنداد و  ار  هیلم  تانجل  هیلم و  لفاحم  لیکشت  روتسد  دندومرف  كرابم  رما  يرادا  يدابم  هیناحور و  يدابم 
ناتسلگنا رد  ینابر  یقوش  ترضح  كرابم  لکیه  يراب  نینچمه ...« : « 1 « » دندومرف رداص  هدیکا  تاروتسد  هیلحم  هیلم و  سدق   489 ص :

تحـص و بلـس  درک و  رثا  كرابم  لکیه  هب  هزادنایب  رثا  تشحو  ربخ  نیا  دیـسر و  ناشیا  هب  ءاهبلا  دبع  ترـضح  دوعـص  ربخ  هک  دندوب 
دوب توریب  میقم  افواب و  يابحا  زا  هک  تعفر  نامیلـس  رتکد  دـندوب  ضیرم  یتدـم  افیح  هب  دورو  ضحم  هب  دومن ، كرابم  دوجو  زا  تیفاع 
دبع ترـضح  يایاصو  هکرابم  حاولا  هک  يزور  تفای  همتاخ  رهطا  لکیه  تلاسک  تبقاع  تخادرپ و  افیح  رد  كرابم  لکیه  يراتـسرپ  هب 
یلو « 2 «. » دنتسه يدنفا  یقوش  ترـضح  هَّللا  یلو  هَّللا و  باتک  نیبم  ءاهب و  لها  عجرم  هک  دنتـسناد  همه  دیدرگ  رـشن  دش و  توالت  ءاهبلا 

تفلاخم هب  لیلج  رفـس  نآ  دوصقم  موهفم و  رب  عالطا  اـیاصو و  باـتک  راـشتنا  درجم  هب  زین  قاـثیم  نیـضقان  «: » يدـنفا یقوش   » حیرـصت هب 
جارخا دصق  دندش و  راتساوخ  ار  یئاهب  ملاع  عاقب  فرـشا  مظعا و  هکرابم  هضور  تیلوت  هَّللا  عیدب  ازریم  تدایق  تحت  دنتـساخرب و  دیدش 
تاهبش هک  يدنفا  سابع  تیـصو  رابریز  يرایـسب  لاح  ره  هب  و  « 3  ...«. » دندومن هَّللا  رما  صوصنم  یلو  رادـتقا  دـی  زا  ار  سدـقم  ماقم  نآ 

دوخ تسایر  هب  ار  وا  و  هتفرگ ، ار  بارهـس » دمحا  ازریم   » فارطا ياهدع  دنتفرن . دوب  هداوناخ  لها  دزنابز  نآ  تلاصا  فارطا  رد  يددـعتم 
دبع نیموحرم  دننام : نایئاهب ، ناگرزب  زا  رگید  ياهدع  و  دندرک . یضقان »  » و یتباث »  » هقرف ود  رب  دیزم  ار  یبارهـس »  » هقرف دندرک و  باختنا 

هب هدرک و  تیئاهب  زا  نامیا  تیعبت و  كرت  هدرب ، تیئاـهب  یـساسایب  هب  یپ  وکین و ...  نسح  يدـتهم ، یحبـص  هَّللا  لـضف  یتیآ ، نیـسحلا 
همادا نانچمه  ار  یقوش و ...  يدـنفا و  سابع  اب  تفلاخم  یگداوناخ ، فرژ  تافالتخا  لابند  هب  رگید  ياهدـع  دنتـشگزاب و  مالـسا  تناید 

ام هک  دیدرگ  راکشآ  تیئاهب  ناحارط  هدرپ  سپ  رد  هتفهن  ياههعدخ  فشک و  كرادم  لعج   490 ص : نایئاهب ، نآ ، هجیتن  رد  هک  دنداد 
ءاهب و نیب  تسایر  هک  یتقو  : » دسیونیم لیحلا ،» فشک  : » باتک رد  یتیآ ، نیسحلادبع  موحرم  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  الیذ 

ازریم هکنیا  هب  عجار  دـش  هراشا  لوا  دـلج  رد  هک  دـهدیم  زورب  ار  هیـضق  نآ  شرهاوخ  لزا و  تقونآ  دـیآیم  رد  میـسقت  ضرعم  رد  لزا 
نیا زا  یمهس  هَّللا  مداخ  ناخاقآ  ازریم  هک  یتقو  ای  دنک  فرصت  هک  داتـسرف  یـشکشیپ  هب  لزا  شمع  دزن  ار  مناخ  ناطلـس  دوخ  رتخد  ءاهب 

لاثما زا  نت  دنچ  نم و  ملق  رثا  زا  طلغ  ای  حیحـص  دب  ای  بوخ  تایآ  حاولا و  همهنآ  هک  دهدیم  زورب  تقونآ  دـنهدیمن  دـبلطیم و  طاسب 
دنکیم خسن  ار  شیوخ  ردـپ  لاوقا  يدـنفا  سابع  اب  بش  نالف  رد  هک  دـهدیم  زورب  درک  ضارعا  رگید  یکی  هک  یتقو  ای  ءاهب  هن  دوب  نم 

لوبق رهوش  يدنفا  سابع  رهاوخ  دیوگیم  یلع  دمحم  ازریم  تقونآ  دـبای  صیـصخت  شاهلئاع  دوخ و  هب  یبهذـم  یناپمک  نیا  هکنیا  يارب 
نآ زا  منکن  رکذ  هدرپیب  ار  روما  هنوگنیا  ماهداد  رارق  هدـنراگن  نوچ  و  دـنیوگیم ...  هک  اهنیا  زا  ریغ  دوب  یـساسا  کـیرب  ینبم  شندرکن 

عقوم نآ  رد  دنکیم  کسمت  یلع  دـمحم  ازریم  هب  دوریم  نایـسابع  سابع و  صاخ  مداخ  یناشاک  يدـهم  اقآ  هک  یماگنه  و  مرذـگیم .
بیرف يدنفا ) دوخ  يردام  ود  رهاوخ   ) مناخ هیغورف  ار  يدـهم  اقآ  دـنیوگیم  هدومن  یبیجع  هیـضق  کی  رب  لمح  ار  لمع  نیا  ءاهبلا  دـبع 

دبع نز  هک  یتقو  ای  دروآ . يور  وا  هب  تشذگ و  ام  زا  داهن و ...  هریـشمه  ناماد  رد  ار  دوخ  رـس  هعفد  کی  هکنیا  يارب  يدـهم  اقآ  هداد و 
دنکیم شاف  هدوب  ءاهبلا  دبع  هیبص  مناخ  وا و ...  نیب  هک  هنانز  رارسا  ياهراپ  دوشیم  روجنر  اهدمآ  شیپ  یضعب  هطـساوب  يرـصم  دیمحلا 

هک یتقو  ای  دنتسرفیم . توریب  تمـس  هب  ار  وا  هجلاعم  يارب  هدش  نونجم  هک  دنزیم  ردقنآ  ار  هراچیب  نز  نآ  اهبلا  دبع  داماد  لالج  ازریم 
دوشیمن ادا  دراد و  یتاعقوت  هتخاس  ادخ  ار  وا  هداد و  يدنفا  یقوش  قح  رد  هک  یقحان  ياهتداهـش  رثا  رب  يدنفا  سابع  رهاوخ  ایلع  هقرو 

فوخ تدش  زا  ات  هدومن  زاغآ  یخیرات  ياههمزمز  زا  ياهراپ  دنکیم و  تلزع  اکع  رد  شیردـپ  هناخ  هب  ًارهق  هتفه  کی  هک  تسا  تقونآ 
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دیـس هک  یتقو  ای  دراذگیم  راک  يور  شوپرـس  هدینادرگرب  لزنم  هب  ار  وا  دـسوبیم و  ار  شیاپ  تسد و  دوریم  یقوش  ردـپ  يداه  ازریم 
شدوخ لوق  هب  دنتسشنیمن و   491 ص : نایئاهب ، شروضح  رد  هدرک  باطخ  هَّللا  مسا  ار  وا  دوب و  تارـضح  غلبم  مظعا  هک  یجهد  يدهم 

سابع ياهطبخ  هک  تسا  تقونآ  دنهدیمن  دنکیم و  يدنفا  سابع  رتخد  رد  عمط  نایئاهب  دوخ  لوق  هب  دوشیم و  هیرـس  يایاضق  رب  علطم 
رـشتنم دسیونیم و  مینک  نایب  ار  نآ  هرقف  ود  یکی  مه  ام  دیاش  دناهدناوخ و  نیعلطم  زا  یـضعب  هک  ییاهدنب  هدروآ  ذغاک  يور  ار  يدـنفا 
حاولا هب  ردق  ره  ام  تفگیم  ياهناخ  رد  اقفر  زا  یکی  هک  دوب  یحبـص  ریخب  شدای  « » 1 : » تشون یتیآ  نیسحلا  دبع  موحرم  - 2 دزاسیم .»

ام هک  دناوخیم  زجر  حول  ره  رد  هدوب . يزاب  یطول  يرگيدشم و  یشاد و  زا  تیاکح  همه  مینیبیم  مینکیم  رظن  يدنفا  سابع  نانخس  و 
هنعط نیطالـس  هب  هدش  مرگ  شینیب  دوخ  هشال  یهاگ  میدرک  لیلذ  هنوگچ  ار  دوخ  مصخ  نالف  میتسج  هبلغ  دوخ  ردارب  ومع و  رب  مسق  هچ 

تمواقم اـم  اـب  دـنناوتیم  هنوگچ  نیکرچ  هقی  ياهدـنوخآ  نیا  : ) هلوق دـنزیم  هنعط  اـملع  هب  یهاـگ  قاـطا ) سپ  رد  هتـسهآ  یلو   ) دزیم
هدازهاش هک  دننکیم  تیاکح  هتـشاد  يرون  مان  ربکا  یلع  ازریم  شمع  رـسپ  اب  نارهط  رد  هک  یمناخ  هدازهاش  هقـشاعم  زا  یهاگ  دـنیامن )!

ضوع وت  دـننک  ترـس  رب  كاخ  تفگیم : مناخ  و  دـش ؟ مناـخ  بوضغم  هنوگچ  دوب  هدرب  دوخ  لزنم  هب  ار  ربکا  یلع  ازریم  روطچ  مناـخ 
یمـشچ مه  یهاوخیم  وت  دیئوگب  يدرجورب  لامج  اقآ  هب  هک  دزیم  زیرگ  و  یـشاب ؟ وا  بیقر  یهاوخیم  ياهدمآ  يرون  ربکا  یلع  ازریم 

هب میراد و  يرکف  مه  ام  دراد  يرکف  مه  سیلگنا  تلود  دراد  يرکف  ناریا  يارب  سور  تلود  تفگیم : یهاگ  ینک ؟ كراـبم  لاـمج  اـب 
هدرک و یـساسا  رکف  کـی  وا  ًاـعقاو  هک  دـندرکیم  روصت  مه  اـهنآ  تسبیم و  ار  دوخ  نادنفـسوگ  رـس  هنایدـشم  زغمیب  ياـهفرح  نیا 

هکنانچ  ) تخاس دـهاوخ  نیرب  تشهب  ار  ناریا  دوخ  محارم  يهیاس  رد  درک و  دـهاوخ  بلقنم  دوخ  میلاعت  هب  ناریا  روما  اـًلثم  هک  تسادرف 
تمظع نآ  هب  لکیه  نآ  دـناسرمه  هب  ینزور  نوچ  هک  داب  زا  رپ  کیخ  زج  میدرک  تقد  وا  لاقم  لاح و  رد  ردـق  ره  ام  یلو  تسا ) هتفگ 

تقیقحیب  492 ص : نایئاهب ، يوهایه  ظفل و  زج  مه  وا  یقالخا  نانخـس  زا  یتح  و  میدیدن . رگید  يزیچ  دـش  دـهاوخ  هدیکـشخ  تسوپ 
هدوب و لگشوخ  هک  الاب  اقآ  داتـسا  نز  هب  عجار  یبیرغ  نانخـس  هبوکداب  رد  : » دسیونیم یتیآ  نیـسحلا  دبع  موحرم  - 3 « 1 «. » میتفاین يرثا 

هچمین رفن  کی  هک  تسا  نیا  رد  بجع  مدرک و  عامتـسا  هتـشگرب  یئاهب  رما  زا  اـکع  زا  تعجارم  رد  ار  وا  هدرک و  عمط  وا  رد  ءاـهبلا  دـبع 
يهفـسلف : » باتک رد  وکین  نسح  موحرم  - 4 « 2 .« » تسا هدرک  وگزاب  ارچ  هک  دادیم  نز  نآ  هب  مانـشد  درک ، تیاـکح  ار  نیا  یئاـهب  غلبم 

يدایز شحف  دمآ و  مدزن  زور  کی  تسا  نارهط  رد  اًلعف  هک  دابآ  قشع  میقم  ناگداز  یئاهب  زا  رگید  یکی  نینچمه  و  : » دـسیونیم وکین »
منادیمن نسحتـسم  زئاج و  ریغ  سک  ره  هب  ولو  ار  شحف  هیحتـش و  یقالخا و  تلاذر  هدـنراگن  هک  یئاجنآ  زا  داد  سابع  ازریم  ازریم و  هب 

دـناهداد و بیرف  ار  مدرم  دـندمآ و  غورد  هب  هکنآ  يارب  تفگ : تسیچ ؟ یـشاحف  نیا  مدیـسرپ  هدومن  تعنامم  یـشاحف  زا  ار  يو  تسخن 
دندرک و راچد  یتخبدب  تلذ و  تنحم و  هب  ارم  ریغ  نم و  ءابآ  لیبق  زا  ار  هانگیب  یعمج  دندش و  هراچیب  مدرم  یضعب  ءامد  کفـس  ثعاب 

هقیرط زا  يدـمآ و  شوه  هب  وت  هک  دـش  ثعاب  هچ  متفگ  دـنکمیم . ار  ناشنوخ  ولاز  نوچ  دـننکیمن و  اهر  ار  مدرم  اهنآ  هداون  زین  نونکا 
هب نم  هک  دوب  هداد  هدـعو  ًاحیرـص  هک  مدـناوخ  سابع ) ازریم   ) ءاهبلا دـبع  زا  حول  دـنچ  تفگ  یتشگرب ؟ دوب  یئاهب  هقیرط  هک  دوخ  یئابآ 
دبع هک  دنتـشاد  نیقی  نم  دننام  دابآ  قشع  نایئاهب  تهج  نیدـب  تسا و  یمتح  دابآ  قشع  راکذالا  قرـشم  رد  مندـمآ  میآیم و  دابآ  قشع 

هب ءاهبلا  دبع  توف  ربخ  هک  یعقوم  دنتـسنادیم  بوذکم  ریغ  يهدعو  موتحم و  رما  ار  وا  حیرـص  صن  هک  ارچ  دـیآیم  دابآ  قشع  هب  ءاهبلا 
«3 «. » ینیبیم نونکا  هک  متفگ  نانچ  ار  هقیرط  نآ  كرت  مدمآ و  شوه  هب  نم  دیسر  دابآ  قشع 

عطقنم يرما  یلو  ب :

لیصحت لوغشم  دروفـسکا » لویلاب  نونفلا  راد   » رد هدربیم و  رـسب  ندنل  رد  يدنفا ، سابع  گرم  زا  لبق  يدنفا  یقوش  تسا ، ملـسم  هچنآ 
شرمع زا  لاـس  زوـنه 25  هک  یلاـح  رد  تسا و  هتـشگزاب  اـکع  هـب  ندـنل  زا  شگرزب ، ردـپ  گرم  زا  یهاـگآ  زا  سپ  و  « 1 . » تسا هدوـب 

هدهع هب  ار  نایئاهب  ياهراک  دزرو ، تردابم  رما  قتف  قتر و  هب  هکنآ  ياج  هب  دیدرگ و  بوصنم  يدـنفا ، سابع  ینیـشناج  هب  دوب ، هتـشذگن 
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هراشا هلئـسم  نیا  هب  دوخ  ياهطختـسد  رد  : » ایلع هقرو  هچنانچ  دومن . نیطـسلف  كرت  دوخ  و  هدرپس ، ایلع » هقرو   » مان هب  مناـخ ، هیئایـض  همع 
زا لـبق  نارود  رد  یقوش  تیـصخش  تیعقوم و  لاوـحا ، نیا  هیـشاح  رد  « 2 «. » تسا جردـنم  هعـست  مایا  هلاسر  رد  روبزم  نایب  دـناهدومرف و 
دبع موـحرم  - 1 دروآ . ناـنفا »  » و ناـصغا »  » داـی هب  ار  یقوش  شوـن  شیع و  رپ  یناوـج  و  دـیدرگ ، جراـخ  اـههظفاح  نزاـخم  زا  باـصتنا ،
هیاپ هچ  رد  ار  يدنفا  یقوش  ایآ  هک  دندیسرپ  یئاهب  ردتقم  غلبم  یناردنزام  لضاف  زا  : » دسیونیم لیحلا » فشک  : » باتک رد  یتیآ  نیسحلا 

ره دناهدوب و  تمحز  جنر و  دهم  هدرورپ  ناشمامت  خیرات  هبرجت و  مکح  هب  دناهدیـسر  یماقم  هب  هک  یناسک  داد : باوج  دـنیبیم ؟ ماقم  و 
رد هک  دوب  یتامحز  نآ  يارب  دیدرگ  قفوم  هک  هجرد  نیمه  ات  مه  ءاهبلا  دبع  دوخ  یتح  دناهدومن  لمحت  ار  یئاهالب  دوخ  رصع  رد  مادک 

ردوپ تروص  هب  نتخادنا  دنب  تاورک و  ندز  هرگ  تسا  هدش  دلب  هک  يراک  غولب  يادتبا  زا  یقوش )  ) ناوج نیا  اما  دـش  لمحتم  راک  لیاوا 
مدرم يادـف  ار  دوـخ  شیع  هقیقد  کـی  هک  تسا  رـضاح  هـن  تـسا و  هدرب  یجنر  هـن  هرخـالاب  هریغ و  ندرک و  صقر  ندـیلام و  کـیتام  و 
تسا ههبش  مه  يدنفا  تیصو  رد  تخاس و  دهاوخ  بارخ  ار  دوخ  ناردپ  ياههتخاس  دیسر و  دهاوخن  یئاج  هب  ًاملسم  اذهل  دیامن  شیوخ 

رد هک  یقوـش  دـنتفگ : نمهب  ندـنل  رد  هـکنیا   494 ص : ناـیئاهب ، زا  دـمآ  مداـی  تسا  هدومرف  مرتـحم  لـضاف  نآ  هک  مدینـش  ار  نیا  یتـقو 
يهتـسد هک  یتـقو  دـناسرب  يدـنفا  ساـبع  هب  دریگب و  کـناب  زا  تسیاـب  وا  دوب و  هدیـسر  ناریا  زا  یلوـپ  زورکـی  دـناوخیم  سرداـجنیا 

تـسد هب  اهنیا  هک  دشاب  یک  تسا  یتمحزیب  ياهلوپ  بجع  ياههک  دیـشک  یهآ  هدرک  وا  هب  يرظن  کی  تفرگ  ار  یـسیلگنا  ياهدـنوپ 
نید و فرخزم  ياهفرح  هب  منامیمن و  قرـش  رد  هقیقد  کی  تفگ  درک ؟ یهاوخ  هچ  تقونآ  هک  دیـسرپ  شیاقفر  زا  یکی  دیایب  مدوخ 
. مریگیم یـشوخ  شیع و  زا  ار  لد  داد  منارذـگیم و  اپورا  دازآ  ياهرهـش  رد  ار  متاقوا  همه  هدرکن  انتعا  بابحا  تالمهم  يزاس و  نید 
ام يارب  ار  دوـخ  دوـخ و  يارب  ار  اـم  هک  دـنرادن  نیا  زج  ياهراـچ  دـناهدازیباب و  مه  هـک  يرفن  رازه  جـنپ  نـیمه  زا  لاـس  هاـجنپ  هـن  رگم 

دنهدیمن رفن  هد  رگا  دوشیم  ناموت  رازه  هاجنپ  دنهدب  ناموت  هد  لاس  رد  يرفن  ره  هدش ، لوصو  لوپ  ناموت  رازه  هاجنپ  یلاس  دـنرادهگن 
شعفن هک  درک  هزاغم  هب  لدـبم  تسا  مولعم  شعفن  هیامرـسیب  هک  ار  یناـکد  نینچ  دوشیم  هنوگچ  دـنهدیم  ناـموت  تسیب  رگید  رفن  هد 

وا شون  شیع و  عنام  هک  هدرک  لوبق  طرـش  نیا  هب  ایوگ  وا  یلو  دشاب  هدازادخ  اب  ادخ  هکنیارب  دندرک  یـضار  ار  وا  هرخالاب  تسا  مولعمان 
رس دننادیم  عون  ره  شاهلاخ  همع و  ردام و  ردپ و  درادرپب و  شیع  هب  اپورا  دازآ  اوه و  شوخ  ياهرهـش  رد  دورب و  هام  هن  یلاس  ات  دنوشن 

. دنک يرگادخ  دنامب و  تسا  بوخ  افیح  ياوه  هک  ناتـسمز  رد  هام  هس  یلاس  دندنخب و  ناشـشیرب  هتفرگ و  ناشلوپ  دـندنبب و  ار  نادـیرم 
«1 «. » تسا هدش  هدراذگ  يارجا  عقوم  رد  داد  رارق  نیا  داوم  اًلماک  هک  تسا  لاس  شش  کنیا  تفر و  راب  ریز  هدازاقآ  طرش  نیا  اب  هلمجلاب 
رد درک و  متمـسق  راگزور  هکنیا  ات  : » دـنکیم هراشا  وکین » هفـسلف   » باتک رد  تارطاـخ  نیا  زا  يرگید  تمـسق  هب  وکین  نسح  موحرم  - 2
نم دنتـسنادیمن  زور  دنچ  ات  ًالّوا  مدیمهف . ممهفب  دیاب  هچ  ره  مدـید و  ار  سابع ) ازریم   ) اقآ راکرـس  نآ  داماد  يدـنفا و  یقوش  متفر  افیح 

یتقو دندراذگن  نمب  یمارتحا  انتعا و  ماهدازدیهـش  دنتـسنادیم  هکنیا  اب  متـسه  یتول  تال  یئاهب  هکنآ  نامگ  هب  ماهراک  هچ  متـسه و  یک 
چیه ینالف   495 ص : نایئاهب ، هرخـالاب  مدـش  عقاو  شزاون  مارتحا و  دروم  مدـش و  مرتحم  متـسه  يرادلوپ  ربتعم  رجاـت  نم  هک  دـندرب  یپ 

دناهدوب ياهقیضم  هچ  رد  اهنیا  هک  اکع  قباس  تاقییضت  هب  رظن  دزی  يهویب  ياهنز  ام و  ناردپ  هک  هچ  مدیدن  رما  زکرم  رد  تیناسنا  هفطاع 
هب دـندزدیم و  دوخ  هیرورـض  كاروخ  زا  دـننکیم و  عمج  یهاشهد  یهاشهد  تداع  نامه  هب  مه  نونکا  دناهداتـسرفیم  لوپ  اـهنآ  يارب 

اپورا هب  ار  ناشنارتخد  دنوش و  هسیفن  ءایـشا  تارامع و  لبطـصا و  لیبموتا و  كراپ  ياراد  دـننک و  شون  شیع و  اهنآ  ات  دنتـسرفیم  افیح 
هب ای  هسالک  هس  ییادتبا  هسردم  کی  هب  ار  دوخ  لفط  دنوشن  رداق  دزی  تخبدب  يهویب  ياهنز  نامه  اما  دنتسرفب  ترشع  لیـصحت و  يارب 

نینچ دیـسریم  ناشماشم  هب  تیناسنا  محرت و  هرذ  کی  ای  دنتـشادیم  تورم  تیناحور و  اهنیا  رگا  دنوش  رادداوس  هک  دنتـسرفب  یناتـسبد 
هچ اهلوپ  نیا  تسا  علطم  دوخ  هک  فاصنایب  نیا  دهدیم  هناربخیب  هناروک و  روک  تخبدـب  هراچیب  نآ  دـندرکیم  لوبق  هنوگچ  ار  یلوپ 

تدعاسم اب  اهدعب  و  ایلع ، يهقرو  ردام و  ردـپ و  کمک  هب  تسناوت  یقوش  یقباوس ، نینچ  اب  « 1 « .»!؟ دریگیم هنوگچ  دوشیم  عمج  مسق 
و « 3  » دنک يزیر  هیاپ  اکیرما  اپورا و  لوادتم  بازحا  تروص  هب  ار  تیئاهب  تالیکشت  حرط  « 2 « » لوسکام يرام   » مان هب  شیئاکیرما  رسمه 
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یتاقیفوت یلعف ) لیئارسا   ) نیطسلف نیمزرس  رد  دوخ  نافلاخم  عمق  علق و  رد  مسینویهص ،  496 ص : نایئاهب ، یسایس  تدعاسم  کمک و  هب 
« یقوش  » يراداوه هب  ًابلاغ  هک  ناریا  نایئاهب  عالطا  هب  یفارگلت  اـههمان و  لاـسرا  اـب  ار  هدـمآ  تسد  هب  تاـقیفوت  نیا  یقوش  دروآ . تسدـب 
، نانفا ناصغا - هداوناخ  دنـسپان  لامعا  هب  نآ  يالبال  زا  ات  مینکیم ، هراشا  روکذم  دانـسا  زا  هنومن  دنچ  هب  اًلیذ  دناسر . دندوب ، هدـنام  یقاب 

یلم یناحور  سدقم  لفحم  هب  باطخ  هک  لاس 1952  لیروآ  خروم 5  يدنفا  یقوش  فارگلت  همجرت  - » 1 دوش : هدربیپ  یقوش  نامز  رد 
ود هجوتم  ًاعباتتم  ًاعیرـس  ریخا  نایلاس  نیا  رد  هک  یهلا  بضغ  رهق و  هک  دـیهد  عالطا  هیلم  لفاحم  هب  «: » تسا هدـش  رداـص  اـکیرما  ناـیئاهب 

سئاسد و روحم  یلع  دیـس  مود  رـسپ  نانفا  زین  لاح  دوب  هدـیدرگ  هَّللا  ءاهب  ترـضح  قاثیم  دـهع و  ربکا  ضقان  نز  رهاوخ  ردارب و  رـسپ و 
هچ ات  ضقن  هموثرج  نیا  هک  تخاس  دهاوخ  راکـشآ  نامز  رورم  اهنت  داتـسرف  مدـع  راید  هب  ار  دـیدج  میدـق و  نیـضقان  نایم  لاصتا  هقلح 
اب شمـسا  هک  تسا  یـسک  قاثیم  دهع و  ضقان  نیا  تسا . هدوب  ءاهبلا  دبع  ترـضح  هلئاع  رد  داسف  هنتف و  هیام  لاس  تسیب  یط  رد  هزادـنا 

دهع نیـضقان  هب  دوعـص  زا  سپ  هلـصافالب  هَّللا  ءاهب  ترـضح  مرح  ینعی  شگرزب  ردام  دـش  دـهاوخ  تبث  خـیرات  رد  لیذ  نیگنن  ياـههکل 
رد تسناد و  لتق  بجوتـسم  ار  ءاهبلا  دـبع  ترـضح  ًانلع  شردـپ  دـندرک و  مایق  اهیلا  راشم  تنواعم  هب  ًادـج  زین  شردام  ردـپ و  تسویپ و 

ًارارک دـیدرگ و  مرح  دوعـص  هب  رجنم  هدـعو  فلخ  نیا  درکن و  افو  دوخ  هدـعو  هب  سدـقا  ضرا  هب  یلعا  ترـضح  كرابم  مرح  یهارمه 
دادـغب مظعا  تیب  نیعفادـم  هب  تقیقح  فالخ  تاراهظا  اب  ًادـماعتم  شدـشرا  ردارب  درمـش و  شیوخ  مصخ  نیرتگرزب  ار  يو  قاثیم  زکرم 

دبع ترـضح  هدرک و  مایق  وا  تنواعم  هب  شناردارب  تسا و  هتـساخرب  رما  دوهـشم  يادعا  یهاوخاوه  هب  شنز  رهاوخ  دروآ و  دراو  تناها 
رهاوخ دیدرگ  قفوم  جاودزا  هلیـسو  هب  الوا  یفالت  يارب  دـنتخاس و  مهتم  دوب  هدـش  ناشردام  ریگنماد  هک  یکلهم  ضرم  دروم  رد  ار  ءاهبلا 
تشاد رظنرد  دیامن و  راومه  ءاهبلا  دبع  ترضح  رگید  هون  ود  اب  شناردارب  جاودزا  يارب  ار  هار  هجیتن  رد  بلج و  دوخ  فرط  هب  ارم  دشرا 

زا هخاش  هس  هلیـسو  نیا  هب  دیامن و  مهارف   497 ص : نایئاهب ، ءاهبلا  دـبع  ترـضح  هداون  اب  شرتخد  نیب  ار  جاودزا  نیمراهچ  يهلیـسو  هک 
رد رما  نیرید  نانمشد  کمک  اب  ات  دیـشوک  لاس  تسیب  زا  زواجتم  دنک و  دراو  نیگنن  ياهتلـصو  نیا  رد  ار  ءاهبلا  دبع  ترـضح  يهلئاع 

دهاش ناونع  هب  دوب  رارق  دزاس و  لزلزتم  ار  رما  زکرم  ماقم  سدقا  ضرا  رد  روما  يایلوا  موق و  نارـس  برع و  ناملـسم  ياههعماج  ناریا و 
حاولا بجوم  هب  هک  یتارایتخا  هیلع  هدومن و  تکرـش  دـیدرگ  لیکـشت  ًاریخا  هک  ياهمکاحم  يهسلج  رد  هَّللا  عیدـب  رتخد  فرط  زا  یلـصا 
یقوش فارگلت  تروـص  - 2 « 1  » یقوش كرابم  ياضما  دـنک .» ضارتعا  هدـیدرگ  ضیوفت  هَّللا  رما  یلو  هب  ءاـهبلا  دـبع  ترـضح  ياـیاصو 

IHGOHSREHTAF SUOIDIOREP :. . تـسا هدـش  رداـص  ربـماون 1950  مـجنپ  رد  ناریا  ناـیئاهب  یلم  لـفحم  هـب  هـک  يدــنفا 
RIEHT EMAN DETALCOSSA NOILLEBER SREVAEB DRADNATS SUOIROTON ASUM AOHS
SWEHPEN SIR ,SRTAED SHTNOM EFIF TSAL NIHTIW DESSENTIW GNIVAH REDRO
DETNIOPPA YLENIOIF ENIMREDNU STROFFE SSELTIURF SSELESAEC SRAEY YTXIS
RETFA DEHSIREP YLEARESIM TNANEVOC ENIVID REKAERBHCRAT NANETUEILFEIHC

تـصش هکنآ  زا  سپ  ربکا  ضقان  ریهظ  ردارب و  هَّللا  عیدب  : » تسا نینچ  یـسراف  هب  كرابم  نایب  نومـضم   EHTORB HALLUIDAB
عاعـش و گرم  شتایح  ریخا  هاـم  جـنپ  رد  تشذـگرد و  تلذ  لاـمک  هب  دومن  هدوهیب  شـالت  یهلا  مظن  ناـینب  بیرخت  يارب  ًاـیدامتم  لاـس 
، نایئاهب « . 2 « » یقوش  » دومن هدهاشم  مشچ  هب  دندوب  ناشنئاخ  ردپ  قاقـش  ضقن و  نارادملع  نیرتگرزب  هک  ار  دوخ  ياههدازردارب  یـسوم 
eht detuceserep( sah )hcihw tnemnrevog( eht fo )evitatneserper( eht htiw )flesmih 498 ص :
gnitaitargni retfa nruter sih ;seegufer barAhtiw hgilf suoinimongi sih ;aisreP( htiw
)ecnednopserroc evisrevbussih( fo )edaced tsal( gnirud )noitacifisnetni ;lemraC tnuoM( ot
)( ahaB -l'udbA fo )rehtorb( dna )rehtom( eht fo )sniamer( eht fo )reisnart( eht )tneverp ot
truoC melsoM( eht ot )laeppa( dna )seitirohtua hsitirB( eht ot )noita tneserpersim sih
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;enirhS( eht fo )pihs naidotsuc sih ezingocer( ot )seitirohtua( eht ot )laeppa( sih dna )bmoT
s'hll'u'ahaB( fo )syek( eht fo )eruzies sih ;ahaB -l'udbA ' ub noislupxe -er( sih ot )gnidael
,seugirtni tneuqesbus( dna )ecnatneper eslaf sih ;noitcurtsed sti( ot )seitirohtua( eht
)eticni( dna )noitcere sti( htiw )eretretni ,erhclupes s'baB( ehtfo )etis( eht fo )esahcrup( eht
)tneverp( ot )sgnimehcs sih ;seimenes'retsaM( eht fo )yrebirb rof noisnaM ijhaB( eht fo
)trap( fo )elas sih ;ahaB -l'ubA '( fo )noitarecracni esopmier( ot )natluS( eht )gnicudni( ta
)stroffe laitini sih :etatS hsiweJ( eht fo )tnemhsilbatse( eht )ecnis htiaF( eht fo )ymene
lanoitidart( eht fo )evitatneserper( eht htiw )ecnailla sih ;rotatiga lacitilop( a )sa rethguad(
siH fo )tnemnosirpmi( eht )gnivlovni etadnaM hsitirB( eht )gnirudesuaC barA( eht htiw
)noitacifitnedi sih ;eniger hsikruT( eht )rednudimaH ludbA( ot )snoit atneserpersim sih
;ytrap suoilleber( ehtfo )redael sa retal ,tnanevoC( eht fo )rekaerb -hcra( fo
)ecilpmoccafeihc sa sedaced xis( rof )snoitanihcam sseltneler s'halluidaB :gniwollof( eht
499 ص : نایئاهب ،  )ezisahpmE .egassem ezicilbup evorppA "1950 ,11 rebmevoN ,ettemliW ,i'ahaB
IHGOHS ".seilbmessA lanoitaN lla( ot )sagassem htob fo txet timsnarT .eman sti( ot.
)stnemwodne lanoitanretni( fo )refsnart( eht )( dna )ylbmessA lanoitaN naciremA( eht fo
)hcnarb( enitselaP eht fo )noitaroprocni( eht )tsniaga thguof ylsuorogiv ohW ,htiaF( eht fo
)retneC dlrow( eht fo )ymene elatbuoder( eht )dna ilA dammahuM( fo )nos dnoces( eht
),asuM fo dna ;ahaB -l'udbA fo redrum( eht )nopu gnitnuoc eno sa lliw s'retsaM eht )ni
decnuoned( saw ohw )dna halluryahK( htiw )secrof nioJ( ot )aciremA( ot )mih yb
dehctapsed( saw ohw ),ilA dammahum( fo )nos tsedlo( eht )halluauhS fo noisseccus dipar
ni shtaed( eht )gnissentiw retfa ,htaed sih gnitatipicerp reerac suomafnisih( fo )yad tsal(

فارگلت راشتنا  : » تسا نینچ  یسراف  هب  كرابم  نایب  نومضم   eht )gninekrad ynoga( eht );yrutnec( a )revo htiaF
لاس تصش  تدم  یهلا  دبع  ضقان  تسدمه  نیرتگرزب  هَّللا  عیدب  سیاسد  دیئامن : ناشن  رطاخ  مومع  هب  ار  لیذ  بتارم  ددرگیم  بیوصت 

رد تخادرپ  تاهبـش  ءاقلا  هب  دیمحلا  دبع  دزن  ینامثع  تموکح  هرود  رد  دیدرگ . نیـضقان  هورگ  هتـسدرس  ًادعب  تشاد و  همادا  عاطقنا  الب 
دیدرگ و سوبحم  یسایس  تاکیرحت  مرج  هب  شرتخد  هجیتن  رد  دمآ و  رد  برع  نارادفرط  کلس  رد  نیطـسلف  رب  سیلگنا  تمومیق  نامز 

نجـس دـیدجت  هب  راداو  ار  ناطلـس  دوخ  یتامدـقم  یعاسم  اب  دـش و  دـحتم  هَّللا  رما  نیرید  مصخ  هدـنیامن  اـب  دوهی  تلود  لیکـشت  زا  سپ 
یـضارا عایتبا  زا  تعنامم  يارب  تخورف ، ار  یجهب  رـصق  زا  یتمـسق  قاثیم  زکرم  ياضعا  هب  ندادهوشر  يارب  دومن و  ءاـهبلا  دـبع  ترـضح 

هناروزم و هبوت  درک . کیرحت  نآ  بیرخت  هب  ار  روما  يایلوا  دومن و  لالخا  نآ  نامتخاس  رد  دـش و  ثبـشتم  سیاسد  عاونا  هب  یلعا  ماـقم 
هب بصغ و  ار  هَّللا  ءاهب  ترـضح  هکرابم  هضور  ياهدیلک  دنیامن . درط  ار  وا  ًاددجم  ءاهبلا  دبع  ترـضح  هک  دش  ببـس  وا  يدـعب  سیاسد 

ءاهبلا دبع  ترضح  ّما  نیسمد  لاقتنا  زا  يریگولج  يارب  دنسانشب و  تیمسر  هب  ار  وا  تیلوت  هک  دش   500 ص : نایئاهب ، لسوتم  روما  يایلوا 
رد داد و  هولج  تقیقح  فـالخ  رب  ار  هیـضق  اـیناتیرب  روما  ياـیلوا  دزن  دومن و  تیاکـش  یمالـسا  همکحم  هب  لـمرک  هوـک  هب  رهطا  نصغ  و 
درک رایتخا  رارف  تلذ  لامک  هب  تسویپب و  برع  ناگراوآ  هب  دیـشوکب . شیپ  زا  شیب  ناریا  هب  هیران  قاروا  لاسرا  رد  ریخا  لاـس  هد  فرظ 
دعب دومن و  تعجارم  سدقا  ضرا  هب  دوب  هتـشگ  هَّللا  رما  تیذا  ءاذیا و  ببـس  نرق  کی  زا  شیب  هک  یتموکح  هدنیامن  رظن  بلج  زا  سپ  و 
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رد ار  دوخ  موش  تایح  ریخا  مایا  دید  دوخ  مشچ  هب  ًایلاوتم  ار  یلع  دمحم  ازریم  رگید  رـسپ  یـسوم  دشرا و  رـسپ  هَّللا  عاعـش  توف  هکنآ  زا 
حاولا صن  هب  تفر و  اکیرما  هب  هَّللا  ریخ  اب  يراـکمه  يارب  هَّللا  عیدـب  روتـسد  هب  هک  دوب  یـسک  هَّللا  عاعـش  دـیناسر  ناـیاپ  هب  يراـمیب  رتسب 

هب یئاهب  یللملا  نیب  تافوقوم  لاقتنا  نیطسلف و  رد  اکیرما  یلم  لفحم  يهبعش  لیجـست  زا  اوق  لامکاب  هک  دوب  هَّللا  رما  لتق  ددص  رد  ایاصو 
یقوش فارگلت  تروص  - 4 « 1 ( » یقوش . ) دیئامن غالبا  هیلم  يهیناحور  لفاحم  هیلک  هب  ار  فارگلت  ود  نتم  درک . يریگولج  هبعـش  نآ  مسا 

SRETSIS YB SEGAIRRAM تــسا .: هدـــش  هرباــخم  ناریا  ناــیئاهب  یلم  لـــفحم  هــب  هــک  ربماـــسد 1949 م -  19 يدـنفا ،
EVISSECCUS RUOF GNIWOLLOF ECNAILLA LUFECARGSID SIHT POTS EPORUE LRIG
NAITSIRHC NROBWOL HTIW SECNATSMUCRIC ERUCSBO REDNU EGAIRRAM HGUORHT
FLESMIH DENAEMED REHTRUF YLTNECER NOLTISOP SNALDRAUG ENIMREDNU
STROFFE DNA KNAL YLOH SREKAERB TNANEVOC HTLW NOITALCOSSA YB DEWOLLOF

SRAEY DOIREP REVO TCUDNOC ELBARUONOHSID HCUORHTDESABA YDAERLA

HALLUIDAB RO ILA DAMMAHUM YLIMAF  . 501 ص : ناـیئاهب ،  NIESSUH REHTORB SSELHTLAF
GNIGNOLEB REHTEHW SREKAERB TNANEVOC DLO YB DETCARTNOC SEGAIRRAM HTIW
DETAICOSSA YNA NAHT RETAERG YMAFNI HTIW MEHT SDNARB ROTATIGA LACITILOP
SUOIROTON RETHGUAD DNA YMENE SIH SA AHAB -LUDBA YB YLEDTAEPER DECNU
: تسا نینچ  یسراف  هب  كرابم  نایب  نومـضم   . ONEDREKAERB TNANEVOC SNOS EERHT HTIW SNISUOC

سدـقا ضرا  نیـضقان  هب  سپـس  دومن و  فیفخ  راوخ و  ار  دوخ  شنیگنن  لـمع  هب  يداـمتم  ياـهلاس  یط  رد  هک  ناـمیایب  ردارب  نیـسح 
ار دوخ  جاودزا و  اپورا  رد  یحیـسم  تسپ  رتخد  کـی  اـب  مهبم  یعـضو  هب  ًاریخا  تشاـمگب  تمه  هَّللا  رما  یلو  ماـقم  عییـضت  رد  تسویپ و 
هک دـهع  ضقاـن  رـسپ  هس  اـب  ناـگدازهلاخ  نارهاوخ و  یلبق  یلاوـتم  جاودزا  راـهچ  حیـضفت و  تلـصو  نیا  دوـمن . حـضتفم  شیپ  زا  شیب 
زا رتنـیگنن  بـتارم  هـب  فورعم  یـسایس  بـلط  بوـشآ  صخــش  رتـخد  دـندناوخیم و  دوـخ  نمــشد  ًارارک  ار  وا  ءاـهبلا  دـبع  ترــضح 

ناریا نایئاهب  یناحور  لـفحم  « 1 «. » تسا هتـسویپ  عوقو  هب  قباس  نیـضقان  هَّللا  عیدـب  یلع و  دـمحم  ياههداوناخ  رد  هک  تسا  یئاهجاودزا 
الیذ ارنآ  ناگدنهوژپ  راضحتسا  تهج  هک  تسا  هتشاگن  نانفا  ناصغا و  یگداوناخ  فالتخا  صوصخ  رد  يریـسفت  روکذم  فارگلت  لیذ 

هکرابم صوصن  زا  نانآ  فارحنا  هادفلا و  هدحولانحاورا  اناوت  يالوم  لیلظ  لظ  زا  افویب  نیقلعتم  نیبستنم و  جورخ  : » میناسریم ضرع  هب 
دهع باتک  زا  يرولا  یلوم  ترـضح  ناگتـسب  ناکیدزن و  نابوسنم و  فارحنا  دـننام  ًانیع  هئانث  لـج  ءاـهبلا  دـبع  ترـضح  ياـیاصو  حاولا 
مایا هملؤم   502 ص : نایئاهب ، ثداوح  هدومن و  هداعا  ار  دوخ  سفن  خـیرات  ماـقم  نیا  رد  هک  تسا  یلعـالا  همـسا  زع  یهبا  سدـقا  لاـمج 

رمکاوق عیمج  هب  قافآ  زین  دهع  نیثکان  قاثیم و  نیضقان  یهبا  سدقا  لامج  دوعص  زا  دعب  هک  روط  نامه  تسا  هتفای  رارکت  ًاددجم  هتشذگ 
همسرل انحاورا  ءاهبلادبع  ترضح  دوعـص  زا  دعب  دندومنن  راذگورف  تموصخ  ینمـشد و  چیه  زا  هتـسب  یتوا  متا  دهع  زکرم  اب  تفلاخم  هب 

هتـساخرب رما  زکارم  اب  تیدـض  تفلاخم و  هب  تمه  تیاهن  هب  نیملاعلا  بر  ترـضح  نامیپ  ناگدننکـش  نیکرپ و  نیثکان  زین  ءادـفرهطالا 
یهلا يارآ  ناهج  عیدـب  مظن  دیـشم  رـصق  عیفر و  خاک  بیرخت  هب  دوخ  لطاب  معز  هب  هدز و  هَّللا  رما  هشیر  هب  هشیت  اًلمع  اًلعف و  ًاناسل  ًاملق و 

كراـبم رود  نیرد  صخـالاب  راودا و  عمیج  رد  هیهلا  تیـشم  دـنتخادرپ . تسا  هَّللا  رما  تیـالو  نآ  نیکر  نکر  لوا  فرـشا و  مظعا و  هک 
سدـق تحاس  هب  برقت  نازیم  هکلب  دریگن  رارق  راـبتعا  طاـنم  هوجولا  نم  هجو  چـیه  هب  يروص  تبارق  تبـسن و  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیرب 

هب ماقم  نیرد  هئانث  هرکذ و  لج  ءاهبلا  دبع  ترـضح  دشاب . قافآ  زین  قاثیم  دـهعرب  خوسر  توبث و  هیـضرم و  لامعا  هنـسح و  قالخا  یهلا 
دلولا  ) ّرـس ددرگ و  یقیقح  تبـسن  دـیامن  قارعا  فرـش  اب  تقفاوم  نوچ  قالخا  تفاـطل  - 1 یلحالا . هلوق  قطان  ایلع  هسدـقم  تاـنایب  نیا 

. دبای ققحت  کلها » نم  سیل  هنا   » دوش و عطقنم  دـشاب و  يزاجم  تبـسن  ددرگ  قارعا  تفلاخم  قالخا  هَّللا  ذاعم  رگا  دوش و  رهاظ  هیباّرس )
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هرجـش نیا  هب  ار  رگید  تخرد  خاش  دـیامنیم و  عطق  هبیط  هرجـش  زا  ار  فیعـض  ای  کشخ و  هخاش  یهلا  ناـبغاب  هک  دـیئامن  هظحـالم  - 2
رد لخاد  دنیآیم و  قافآ  عیمج  زا  هک  دیامرفیم  حیـسم  ترـضح  هک  تسا  نیا  دنکیم  لصو  مه  دـنکیم و  لصف  مه  دـیامنیم  دـنویپ 

لامج ناردارب  لوبقم  نارگید  دوب و  دودرم  حون  دزن  رد  ناـعنک  حون  هون  دـنوشیم  جراـخ  توکلم  زا  توکلم  ءاـنبا  دـنوشیم و  توکلم 
نیا - 3 دندومرفیم . مکنیب  ینیب و  قارف  اذه  دندومرفیمن و  تاقالم  اهنآ  اب  كرابم  لامج  ًادبا  دندش و  لصفنم  كرابم  لامج  زا  كرابم 

دندومرف دنتسه  امش  ناردارب  اهنیا  هک  دندرک  ضرع  حیسم  ترضح  دزن  دندمآ  حیـسم  ترـضح  ناردارب  هک  دینک  هظحالم  ار  لیجنا  صن 
، نایئاهب نینچمه  هب  دنیامن  تسلاجم  ترشاعم و  ناردارب  اب  هک  دندومنن  لوبق  دنتـسه و  ادخ  هب  نمؤم  هک  دنتـسه  یـسوفن  نم  ناردارب  هک 

شیوخ گرزب  رـسپ  ود  زا  تشگ  یهلا  تاـحفن  هب  بذـجنم  دـش و  ادـخ  هب  نمؤم  هک  یتقو  تسا  قاـفآ  فورعم  هک  نیعلا  ةرق   503 ص :
عیمج یهلا  يابحا  هک  تفگیم  دندوب و  وا  دیـشر  دالوا  ود  هکنآ  لاح  درکن و  تاقالم  اهنآ  هب  ًادبا  رگید  دـندشن و  نمؤم  اریز  دـش  رازیب 

تقیقحیب نیسح  نوچ  قوف  هحضاو  هحیرص  تانایب  بجوم  هب  سپ  یهتنا . مرازیب . دنتسین و  نم  رسپ  ًادبا  ود  نیا  یلو  دنتـسه  نم  نارـسپ 
عیمج هب  نیا  رب  هوالع  هکرابم و  صوصن  هسدـقم و  میلاعت  اب  نیابم  شلاعفا  لامعا و  تسا و  قارعا  فرـش  تفلاخم  شقالخا  ناـمیایب  و 

زا عطقنم و  هَّللا  رما  زا  شتبسن  فولأم  قاثیم  نیـضقان  اب  لوغـشم و  هادف  انحاورا  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  كرابم  ماقم  عییـضت  لیزنت و  هب  اوق 
فیدررد لصاو و  نارـسخ  لاـبو و  ناوه و  تلذ و  تاـکرد  هب  طـقاس و  هبیط  هرجـش  زا  لـصفنم و  هَّللا  ءاـهب  ترـضح  رما  ناوریپ  هعماـج 

رد یهلا  قاثیم  دهع و  تیمها  هب  عجار  ادف  رهظالا  هسمرل  انحاورا  ءاهبلا  دبع  ترضح  تسا . هدیدرگ  عقاو  نانم  بر  زا  نانمـشد  ناضقان و 
رب توبث  رب  تخادرپ و  فاصوالا  عیدب  ترضح  تمدخ  هب  دیاب  فاطلا  نیا  يهنارکش  هب  لاح  - 1 هنایبزع . هلوق  دنیامرفیم  عیدب  روک  نیا 

رگم ندرک  هظفاحم  ار  یئاهب  تدحو  تسا  نکمم  ياهوق  چیه  هب  دینک  هظحالم  دنام  نوصم  ظوفحم و  یئاهب  تدـحو  ات  دومن  مایق  قاثیم 
هَّللا رما  دنک و  روهظ  هفلتخم  بهاذم  دیامن و  روطخ  بولق  هب  توق  مامت  هب  تاهبـش  ددرگ  لصاح  يروتف  نواهت و  یناد  رگا  قاثیم  هوق  هب 

ضباق و تسا و  ضبان  هک  تسا  نایرـش  قرع  ناکما  مسج  رد  اریز  هدروآ  زازتها  هب  ار  قافآ  هک  تسا  قاثیم  هوق  دوش  دوباـن  وحم و  یلکب 
هشیر رب  هشیت  دنربیم و  ار  شیوخ  يوربآ  نیـضقان  - 3 - ...... 2 مومع ....  نایم  رد  هیطابترا  هوق  روهمج و  روما  طباض  روما  عیمج  لـفاک 

نیا نکل  دنیامنیم  لزلزتم  ار  هفیعض  سوفن  یضعب  قلمت  تدش  زا  هک  دناقلمت  تیاهن  رد  هک  سولپاچ  سفن  دنچ  هب  رورغم  دننزیم  دوخ 
حاولا عیمج  هب  - 4 دید . دـیهاوخ  بیرق  نع  تقیقح  هن  تسا  زاجم  ربا  هن  تسا  هم  ایرد  هن  تسا  فک  بآ  هن  تسا  بارـس  درادـن  تبقاع 
ایادـخ هک  دـندومرف  تاجانم  عقوم  رازه  رد   504 ص : نایئاهب ، هتبلا  هک  دـینک  هظحالم  تاـجانم  زا  هچ  تاـیآ و  زا  هچ  هَّللا  ءاـهب  كراـبم 
یـسفن ره  تسا و  قح  دودرم  دیامن  قاثیم  دهع و  ضقن  هک  یـسفن  ره  امن و  بولغم  ار  دهع  هب  نیفلاخم  نک و  مودـعم  ار  قاثیم  نیـضقان 

ًادبا امـش  يراب  تفای  دیهاوخ  دیئامن  تعجارم  رایـسب  تاجانم  تایآ و  لیبق  نیا  زا  تیدحا و  هاگرد  لوبقم  تسا  قاثیم  دـهع و  تباث  هک 
ترـصن هب  دیؤم  اریز  تسا  بلاغ  یهلا  دنج  هک  دینک  نیقی  دـیئازفیب و  رتشیب  تماقتـسا  تابث و  رب  دـیدید  رتشیب  ضقن  هچنآ  دـیوشن  لولم 

رفظم قاـثیم  رب  نیتباـث  عقاوم  عیمج  رد  - 5 یتوکلم . ضقن  ملع  تسا و  دـنلب  تماقتـسا  توبث و  لـها  ملع  قاـفآ  عیمج  رد  یهبا  توـکلم 
دنک تفلا  راربا  اب  دیامن و  ترـشاعم  دنتباث  قاثیم  دهع و  رب  هک  یـسوفن  اب  دـیاب  ناسنا  - 6 سوحنم . دودرم و  بولغم و  نیـضقان  دـندوب و 

ترـشاعم تفلا و  موذجم  اب  ناسنا  تسین  نکمم  هک  ماذـج  ضرم  ریظن  دـیامنیم  تیارـس  قالخا  ءوس  هک  دوشیم  ببـس  ءوس  نیرق  اریز 
تـسا نابرهم  تیاهنیب  ءاهبلا  دبع  هک  تسا  نیا  دوصقم  يراب  تسا . تنایـص  ظفح و  تهج  هب  نیا  دنکن  تیارـس  ماذـج  ضرم  دـیامن و 

ار هّحـصلا  ظفح  نیناوق  درک و  عنم  ار  تیارـس  ترـشاعم و  دیاب  ینامـسج  ضارما  رد  هک  نانچمه  دنک  هچ  تسا  ماذج  ضرم  ضرم  یلو 
ضارما ههیرک و  حـئاور  زا  ار  هکراـبم  سوـفن  دـیاب  نـینچمه  هـب  دزادـنا  رب  ار  رـشب  ناـینب  ینامـسج  يهیراـس  ضارما  اریز  تـشاد  يرجم 

زیزع نارایهَّلل  دـمحلا  دـنوشیم . كاله  لک  دـنکیم و  تیارـس  نوعاط  ضرم  ریظن  ضقنالاو  درک  تنایـص  هظفاحم و  یناحور  يهکلهم 
هلفاس يهیهاو  سوفن  نیا  هب  یئانتعا  دنتـسه و  هدوب و  زرتحم  بنتجم و  نیثکان  نیـضقان و  زا  تباث و  یهلا  قاـثیم  دـهع و  رب  هراومه  ناریا 

دننادیم یبوخ  هب  دنرادن و  تسا  يوقلا  دیدش  رـصرص  لباقم  رد  اونیب  يهشپ  تمواقم  شالت و  یعـس و  نوچ  ناشتایلمع  تامادـقا و  هک 
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يورخا يویند و  لابو  نارسخ و  زج  تخادنا و  دهاوخ  رانک  هب  ار  دئاز  ياهفک  كاشاخ و  سخ و  نیا  تبقاع  هَّللا  رما  جاوم  يایرد  هک 
«1 «. » دیدرگ دهاوخن  رما  نانمشد  بیصن  رگید  يزیچ 

عیادخ فشک  صن ، ضقن  ب : / 1

نایئاهب لدعلا » تیب   » تشاد تیلوئـسم  هکلب  دوبن ، ینیـشناج  تمعن  زا  رادروخرب  اهنت  يدنفا ، سابع  يهمانتیـصو  ربارب  رد  يدنفا ، یقوش 
لمع هماج  دوب ، نازیرگ  نآ  زا  يدنفا  سابع  هک  ياهقرفت  ات  دنک . باختنا  هَّللا » رما  یلو   » ناونع هب  ار  دوخ  زا  سپ  ینیـشناج  ثادـحا و  ار 
نینچ ققحت  راب ، نیا  دنام . هرهبیب  تسا ، صن  ضقن »  » هک تیئاهب  تیباب و  نایعدم  یمامت  یگژیو  نیا  زا  یقوش ، تشونرـس  یلو  دـشوپن .

یـشقن راـک  يهجیتن  یگنوگچ  رد  کلاذـعم  دادـن . یقوش  هب  ار  یتـصرف  نینچ  لـجاو  تفرگن ، تروص  یقوش  تسد  هب  ًامیقتـسم  یـضقن 
حاولا رد  يدـنفا  ساـبع  دـمآ . مهارف  تیئاـهب  ناـمزاس  یقوش و  نارود  ياههعدـخ  فشک  يارب  هنیمز  دـیدرگ و  ضقن  اـهصن  تشادـن ،
هلسالس رد  ینعی  رکب ، دعب  ًارکب  هدعب  نم  - » 1 دوب : هدرک  دیکأت  یقوش ، لسن  رد  يرما  تیالو  یقوش و  زا  سپ  نانیشناج  هب  تبسن  ایاصو ،

: باـتک رد  زین  اًـلبق  و  دوش .»...  لیکـشت  سیـسأت و  مومع  باـختنا  هب  هک  یمومع  لدـع  تیب  هَّللا و  رما  یلو  سدـقم و  عرف  و  یقوـش )  ) وا
مایا رد  و  دندوب . رسپ  هدزاود  بوقعی  ترـضح  مایا  رد  دندوب . رفن  هدزاود  ایفـصاو  ایـصوا  يرود  ره  رد  : » دوب هدرک  حیرـصت  تاضوافم » »
رفن راـهچ  تسیب و  مظعا  روهظ  نیا  رد  نکلو  دـندوب . ماـما  هدزاود  دـمحم  ترـضح  ماـیا  رد  و  دـندوب . يراوـح  هدزاود  حیـسم  ترـضح 

يدـنزرف وا  هلالـس  زا  و  دوب ، لسنلا  عوطقم  يدـنفا ، یقوش  دـنلوقلا : قفتم  تیئاهب  راثآ  یمامت  هچناـنچ  یلو  « 1 «. » عیمج ربارب  ود  دنتـسه ،
یقوش زا  سپ  رما  یلو  دـندرک ، عفاـنم  ظـفح  لدـعلا ، تیب  تعاـطا  هب  و  دـندوب ، وا  عـیطم  هک  یناـیئاهب  يارب  وا  زا  سپ  و  دـیدرگن ، رهاـظ 

هدـعاسم هَّللا و  رما  تامدـخ  رب  مئاـق  هک  همئاد  یتـئیه  لیکـشت  اـیاصو » حاولا   » رد یلعنیـسح  ازریم  اـًلبق  - » 2 دـیدرگن . باختنا  باـصتنا و 
نارای يا  دیامرفیم : هچنانچ  دناهدیدرگ  هیمست   506 ص : نایئاهب ، بقل  نامه  هب  سوفن  نیا  دنیامرف و  نییعت  دنشاب  هَّللا  رما  یلو  ترـضح 

موـلع و میلعت  رد  سوـفن  تیبرت  هَّللا و  تاـحفن  رـشن  هَّللا  رما  يداـیا  هفیظو  و  دـنک ...  نییعت  هیمـست و  هَّللا  رما  یلو  دـیاب  ار  هَّللا  رما  يداـیا 
دشاب راکشآ  رهاظ و  یهلا  ياوقت  دیاب  راتفگ  رادرک و  لاوحا و  راوطا و  زا  تسا  نوئش  عیمج  رد  هیزنت  سیدقت و  مومع و  قالخا  نیسحت 

تیاده هَّللا و  تاحفن  رـشن  رد  دهج  شـشوک و  یعـس و  هب  ًامئاد  ار  نانآ  دیاب  هک  تسا  هَّللا  رما  یلو  يهرادا  تحت  رد  يدایا  عمجم  نیا  و 
يایاصو هلمج  زا  يدـنفا ، سابع  هک  تسا  ساـسا  نیارب  « 1 «. » ددرگ نشور  ملاوع  عیمج  تیادـه  رون  هب  اریز  دـنرامگب  ضرـالا  یلع  نم 

نییعت ار  هدعب  وه  نم  شیوخ ، تایح  نامز  رد  هَّللا  رما  یلو  دیاب  یهلا  يابحا  يا  : » دسیونیم هداد و  صاصتخا  روکذـم  هلئـسم  هب  ار  دوخ 
لامک لضف و  ملع و  یهلا ، ياوقت  هیزنت و  سیدـقت و  رهظم  دـیاب  نیعم  صخـشم  و  ددرگن . لصاح  فالتخا  شدوعـصزا  دـعب  اـت  دـیامن ،

عمتجم قالخا  نسح  اب  قارعا  فرـش  هن و  وا  یناحور  رـصنع  زا  ینعی  دشابن . هیبارـس  دـلولا  رهظم  هَّللا  رما  یلو  رکب  دـلو  رگا  اذـهل  دـشاب .
و دومنن . نییعت » ار  هدعب  وه  نم  : » دوخ تایح  نامز  رد  و  هَّللا » رما  یلو   » ماقم رد  یقوش »  » یلو دیامن .» باختنا  ار  رگید  نصغ  دـیاب  تسین 
هب طوبرم  یتیـصو ، نینچ  ققحت  مدع  هک  دننادیم  نایئاهب  هک  یلاح  رد  دادن . وا  هب  ار  رگید  يرما  یلو  باختنا  تصرف  شماگنهبان  گرم 
رد رگا  لزعنی و  زاـتمم ال  مظعا  ردـصم  سلجم و  نیا  سدـقم  سیئر  هَّللا » رما  یلو  - » 3 دـشابیم . شتایح  نامز  رد  یقوش  يراگنا  لهس 

یلو يدنفا و  سابع  هب  داقتعا ! اب  هک  ناریا  نایئاهب  بلاغ  هک  یلاح  رد  دیامرف ....  نییعت  یلیکو  بیان و  دوشن ، رـضاح  تاذـلاب  تاعامتجا 
سیـسأت يدنفا  سابع  يایاصو  حاولا  حیرـص  صن  فالخ  رب  ار  یلدعلا  تیب  دـندیورگ ، اکع ، رد  مظعا  لدـعلا » تیب   » هب یقوش  یهللا  رما 

« زاتمم مظعا  وضع  سلجم و  نیا  سدقم  سیئر   » هب تبـسن  يدنفا  سابع  هار  فالخ  يور  نیا  زا  و  تسا . هَّللا » رما  یلو   » دقاف هک  دـندومن 
، اکع رد  تردـق  نابحاص  ناکیدزن و  زا  یمیر » نسیم  ، » يدـنفا یقوش  گرم  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دـندرک !  507 ص : نایئاهب ، یئانتعایب 

نایئاهب بلاغ  هک  لدعلا » تیب   » ناراداوه اب  و  دیدرگ . يدنفا  سابع  يایاصو  حیرـص  صن  هب  انب  یهللا  رما  یلو  ماقم  یعدم  نایئاهب ، زکرم 
رگید يوس  زا  دروآ . دوجوب  تیئاهب  رد  ار  یمیر  هقرف  تشارفارب . تفلاخم  ملع  دـندوب ، هداد  نت  نآ  هب  دوخ ، عفانم  ظـفح  رطاـخ  هب  ناریا 
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نایئاهب روما  تسایر  دـیدج و  روهظ  یعدـم  نارهت ، زربلا  ناتـسریبد  زا  طسوتم  هملپید  ناسارخ ، یلاـها  زا  یناـعم » دیـشمج   » ماـن هب  يدرف 
يزنودنا و ناریا و  رد  یئامـس » . » دیمان هَّللا » ءامـس   » ار دوخ  هتـشاگن ، يدـنفا  سابع  ازریم و  یلعنیـسح  حاولا  کبـس  هب  یحاولا  دـیدرگ و 

تیب  » هیلع رب  يدـیدج  هعزانم  هتخادـنا ، هار  هب  نایئاهب  نایم  رد  ار  اه » یئامـس -  » هلئاـغ هدرک ، دوخ  دـیرم  ار  ناـیئاهب  زا  یـضعب  ناتـسکاپ 
دـیدرگ و الم  رب  لیئارـسا  رد  تیئاهب  نامزاس  هدرپ  تشپ  یـسایس  قیاقح  تاعزانم ، نیمه  رثا  رد  دـندومن و  زاـغآ  یهللا  رما  یلو  لدـعلا »

یئاهب يامعز  طلـست  رگید  يوس  زا  يوس و  کـی  زا  اـکیرما ، لیئارـسا و  تیعقوم  میکحت  هب  تمدـخ  رد  ار  يدـنفا  یقوش  یـسایس  شقن 
، دوب هدش  يزیریپ  یقوش  طسوت  هک  صاخ  یـسایس  تیعقوم  هار  همادا  نایئاهب ، لاوما  رب  یقوش ، گرم  زا  سپ  ار  ناریا  و  لیئارـسا ، اکع -

. داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  نانآ » يداصتقا  ياهداینب  نایئاهب و  یسایس  هطبار  : » ثحبم رد  هک  دندرک . الم  رب 

یسایس یگناگیب  مود : باتک 

هنتف تنوشخ و  لوا : لصف 

ناردنزام هعجاف  فلا :

هب « 1  » هلودـلا دـمتعم  ناخرهچونم  تاکیرحت  اهيزاس و  هنیمز  و  نایباب ، یگدـنکارپ  و  قیرهچ ، وکاـم و  هب  يزاریـش  دـمحم  یلع  لاـقتنا 
يارب ار  نایباب  تراسجو  تأرج  تامدـقم  مظعا ، ردـص  یـساقآ  ازریم  یجاح  فیعـضت  يارب  شاـشتغا  بوشآ و  ندروآ  دوجو  هب  روظنم 
عوقو هب  ینامز  نایباب ، يارب  یتیعقوم  نینچ  داد . شرتسگ  هدامآ و  شیپ  زا  شیب  تردق ، بحاصت  يزاریش و  دمحم  یلع  ندیـشخب  یئاهر 

يرامیب يوس ، کی  زا  دندوب . رطاخ  ناشیرپ  شنامدرم  هتفشآ و  رگید ، نامز  ره  زا  شیب  ناریا ، یعامتجا  یسایس و  طیحم  هک  دوب  هتسویپ 
نآ هیراجاق ، جات  تخت و  رـس  رب  راجاق ، هداوناخ  يواعد  تاعزانم و  رثا  رب  يو ، تنطلـس  نوئـش  لزلزت  بارطـضا و  ساکعنا  هاش و  نمزم 

داجیا رد  اهنآ  دـهعت  رـصنع و  تسـس  مظعا  ردـص  زا  تقو  ءارزو  تعاطا  مدـع  جاور  رگید ، يوس  زا  رازاب و  هچوک و  مدرم  نایم  رد  مه 
ار یعامتجا  یـسایس و  تابث  مدع  ياههنیمز  یمظعا ، ردص  ماقم  بحاصت  يارب  شـشوک  و  تاحالـصا ، رما  رد  ینکـش  راک  تالکـشم و 
دنوش و مکاح  تلم  رب  تلم ، روما  ریبادت  نیناوق و  قئاقد  هب  نادان  یماکح  دش - . ببـس   512 ص : نایئاهب ، هجیتن  رد  هک  دـیدرگ . بجوم 

لاس ود  زا  سپ  هک  نیشن ، ناغفا  قطانم  هیزجت  زا  ناتسلگنا  تیامح  و  ناغفا ، مدرم  نایـصع  مایق و  روجحم . نیـشن و  هناخ  خسار ، ناهاگآ 
تشگزاب هدنکارپ و  سراف  جیلخ  یلحاس  قطانم  رد  ناتسلگنا  ياهدیدهت  رثا  رد  يرفن  رازه  رکشل 60  و  ناریا ، یمازعا  ياهورین  اب  گنج 

رد ار  اـهنآ  تیعقوم  نادـنچ و  ود  ار  هسنارف  سیلگنا و  سور و  ياههناخترافـس  ذوفن  هطیح  هداد ، مه  تسد  هب  تسد  همه  همه و  دوـمن 
رصان تنطلـس  زاغآ  و  ش ، رد 1264 ه . راجاق  هاش  دـمحم  توف  « 1 . » دیـشخبیم میکحت  شیب  زا  شیب  تکلمم  یـسایس  روما  قتف  قـتر و 
رالاس ناخ  نسح  توعد  یگیب و  رلگیب  ناخ  دمحم  شروش  ازریم و  هزمح  هدازهاش  رب  ناسارخ  مدرم  شروش  اب  دش  فداصم  هاش ، نیدـلا 

عاضوا نیا  دـمآ . دوجوب  هنطلـسلا  ماـسح  ناـنآ و  ناـیم  هک  نینوخ  هدرتسگ و  رایـسب  تاـعزانم  و  دهـشم ، هرـصاحم  هجیتن  رد  دهـشم و  هب 
رد هدش  هدنکارپ  نایباب  هک  تسا  یتیعقوم  نینچ  رد  دوب . هدـش  ناریا  یـسایس  یعامتجا و  طیحم  رتشیب  هچ  ره  یگتفـشآ  رب  رگید  يدـیزم 

يزاریـش دمحم  یلع  یئاهر  مان  هب  يزکرم ، تموکح  هیلع  رب  هزرابم  تامدقم  هیهت  كرادت و  هب  ناجنز ، نیوزق و  ناسارخ و  ناردـنزام و 
. دیدرگ نیوزق » هثداح   » هب رجنم  هک  دندرکیم  یئاپ  تسد و  قیرهچ ، نادنز  زا 

نیعلا ةرق  هئطوت  نیوزق ، يهثداح  فلا : / 1

، یئاسحا دمحا  خیـش  اب  هثحابم  هرکاذم و  زا  سپ  یناغرب » ینیوزق  یقت  دمحم  الم   » موحرم هک  میدش  رکذتم  لوا ، باتک  زا  لوا  لصف  رد 
دزی هیملع  ياههزوح  اب  هطبار  رد  هیخیـش  ثداوح  تالوحت و  زا  يرایـسب  أشنم  اهدعب ، هک  مکح ، نیا  دومرف . رداص  ناشیا  ریفکت  هب  مکح 
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، یتشر مظاک  دیـس  نادرگاش  نایخیـش و   513 ص : نایئاهب ، ات  دـش  ثعاب  دـیدرگ ، نیمظاـک  ـالبرک و  فجن و  هاـشنامرک و  ناهفـصا و  و 
يردارب یناـغرب ، یقت  دـمحم  ـالم  موـحرم  دـننک . یقلت  یبهذـم  هفیظو  یعرـش و  ضرف  دوـخ  رب  ار  وا  لـتق  هتفرگ و  لد  رد  ار  وا  يهـنیک 

هک دوب  یمان  هرهاط »  » حلاص دمحم  الم  رتخد  درکیمن . زاربا  راهظا و  یـصاخ  عضوم  خیـش  هب  تبـسن  هک  حلاص  دمحم  الم  مان  هب  تشاد ،
، یتشر مظاک  دیـس  سرد  سوئر  هیخیـش و  دئاقع  راثآ و  رد  یتدـم  نیعلا ، ةرق  دـندناوخیم . « 1 « » نیعلا ةرق   » اهدـعب و  جاـت » نیرز   » ار وا 

نخس هثحابم و  لها  ینید ، لئاسم  صوصخ  رد  تکرش و  مظاک  دیس  دمحا و  خیش  نادیرم  رگید  سرد  سلاجم  رد  هعلاطم و  سـسجت و 
نایباب هلمج  زا  هدرک و  تماقا  لحر  هیباب  يداو  هب  هیخیـش  زا  يزاریـش ، دـمحم  یلع  تیباب  يوعد  زا  سپ  اهدـعب ، هک  نیعلا  ةرق  دوب . هدـش 

ناـنمؤم یـضعب  قیرط  زا  دوب و  هدرک  عمج  دوخ  درگ  ینادـیرم  و  هتخاـس ، اـپ  رب  نیوزق  رد  ياهثحاـبم  هرظاـنم و  سلجم  دـشیم . دادـملق 
یباب و قثوم   514 ص : نایئاهب ، ذخأم  یمامت  ملسم  هچنآ  « 2  » دراذگ يزاریش  دمحم  یلع  هب  ار  هلـسارم  هبتاکم و  يانب  باب ، ّیح  فورح 

تمعن و  « 1 « » ءاطغلا فشک  : » باـتک رد  یناـگیاپلگ  لـضفلاوبا  ازریم  تسوا ! مادـنا  نسح  نیعلا و  ةرق  يهرهچ  یئاـبیز  تسا  یئاـهب و ... 
ةرق هک  دننکیم  قیدصت  حیرصت و  « 3 « » هیردلا بکاوک  : » باتک رد  هراوآ  نیسحلا  دبع  و  « 2 « » یئاهب يارعش  هرکذت  : » باتک رد  یئاضیب 

نیمیس و ياهرهچ  اب  تفرگیم و  رب  شیوخ  شکلد   515 ص : نایئاهب ، لاخ  شروح و  راسخر  زا  هدنبور   » نیوزق سرد  سلاجم  رد  نیعلا 
رس وا  هب  لد ، لها  نایباب  نایخیـش و  زا  یخرب  اذل  تخیمآیم . ابرلد  دیاصق  اب  ار  راوشد  ثحابم  تخادرپیم و  سیردت  هب  نیکمن  يدنخبل 

نوچ یفلز  رمق و  نوچ  یئور  هکنیا  اـب  رتخد  نیا  : » دـسیونیم کـلملا  ناـسل  یقت  دـمحم  ازریم  موحرم  « 1 «. » دندوب زادـناگنل  هدرپس و 
دمحم یلع  ازریم  تاملک  هتفیش  اضق  ءوس  زا  دوب . رفاو  یظح  اب  یناقرف  تایآ  لیوأت  ثیداحا و  ظفح  هیبرع و  مولع  رد  تشاد  رفذا  کشم 
نادرم زا  ار  نانز  باجح  تسنادب ، دوب  تعیرـش  خـسان  رتشیب  هک  ار  وا  تقیرط  كدـنا  كدـنا  دـش و  وا  باحـصا  هلمج  زا  تشگ و  باب 

شیوخ و دـنزرف و  نز و  زا  هک  باب  دـمحم  یلع  ازریم  باحـصا  درک  بابحتـسا  ضرف  درم  هن  حاکن  هب  نز  کی  درمـش و  باقع  بجوم 
ّرد هب  ار  وا  یهاگ  دنتـشگ  هناورپ  ار  وا  عمـش  هناقـشاع  یتدارا  هب  دنتـسنادیم  هراپ  هام  ار  هراـیتپ  ره  قبـش  لاـمک  زا  دـندوب و  هراوآ  دـنویپ 

ار نت  درکیم و  هتساریپ  سورع  هلجح  نوچ  ار  دوخ  سلجم  تفای . بقل  نیعلا  ةرق  هب  تبقاع  دنداهن و  مان  یحضلا  سمش  یتقو  یجّدلا و 
هدرک سولج  یتخت  زارف  رب  تسخن  دمآیم و  رد  ناشیا  رب  هدرپیب  هدرک  رضاح  ار  باب  ناوریپ  تشادیم و  هتـسارآ  تشهب  سوواط  نوچ 
سم ارم  سک  ره  تفگیم  هاگنآ  دـناریم  لامک  هب  یحرـش  تایآ  ثیداـحا و  زا  درکیم و  داـی  خزود  تشهب و  زا  یقتم  ناـظعاو  نوچ 

توقای رب  هک  ار  وا  ياهبل  دـنتفریم و  وا  ریرـس  ياـپ  هب  دـندشیم و  ياـپ  رب  نیعمتـسم  ددرگن و  هریچ  يو  رب  خزود  شتآ  تدوس  دـنک 
زا یکی  ناـیم  نیا  رد  « 2 . » دـندوسیم هرهچ  هدروخیم  غیرد  ناتـسب  ران  رب  هک  ار  وا  ياهناتـسپ  دـندزیم و  هسوب  درکیم  سوسفا  یناـمر 

حیرصت « 3 « » قحلا روهظ  : » باتک رد  یناردـنزام  لضاف  و  دوب . هدرپس  لد  نیعلا  ةرق  هب  همه ، زا  شیب  يزاریـش » حـلاص  ازریم   » مان هب  نایباب 
516 ص : ناـیئاهب ، ۀـطقن  هب  روهـشم  « ) میدـق خـیرات  : » باـتک فـلؤم  و  دـندناوخیم . هیترق »  » ار حـلاص  ازریم  رطاـخ ، نیا  هب  هک  دـنکیم 

ارت رما  میلـست  دوب  اراوگ  ارم  يدومنیم  تیباب  ياعدا  تدوخ  وت  هاگ  ره  « 1 ، » رتخد يا  دندوب  هتفگ  حـلاص  الم  : » درادیم ناعذا  فاکلا ،)
ةرق « 2 «. » ياهدش يزاریـش  ناوج  نیا  عبات  تلیـضف  نیا  اب  وت  هک  منک  هچ  دوبیم . نایملاع  رب  رخف  ارم  ات  يدوب  رـسپ  وت  شاک  يا  ندومن و 

هدومن و رسمه  كرت  تسا ، هتـشاد  دالوا  هس  وا  زا  و  دوب ، یقت  دمحم  الم  موحرم  دنزرف  دمحم » الم   » شیومع رـسپ  رـسمه  هکنآ  اب  نیعلا 
( فاکلا هطقن  « ) میدق خیرات   » باتک بحاص  هتفگ  هب  درکیم و  یگدنز  درجت  هب  نیوزق ، نایخیـش  یئارآ  سلجم  نایباب و  تسایر  مایا  رد 

يرایـسب رد  یبوشآ ، هلول و  رکف و  تشاد و  يروش  رپ  رـس  : » يدـنفا سابع  هتفگ  هب  هک  نیعلا  ةرق  « 3 . » دشن دوخ  رهوش  اب  حلص  هب  رـضاح 
گرزب عنام  نیا  دـید . كرادـت  ار  نیوزق  رد  هیباـب  هیخیـش و  عناـم  نیرتگرزب  ندرب  نیب  زا  ياـههنیمز  « 4  ...« » لادج باحـصا  رب  تالحم 

بحاص تشاد . ریگیپ  شالت  شـشوک و  اهنآ ، هلئاغ  عفر  رد  درکیم و  هیباب  هب  هلمح  ربنم  رـس  رب  هک  دوب  یناغرب  یقت  دمحم  الم  موحرم 
-1 دـنکیم : هراشا  یناغرب  یقت  دـمحم  الم  موحرم  صاخ  عضوم  صوصخ  رد  ملـسم  هتکن  ود  هب  فاکلا ) ۀـطقن  « ) میدـق خـیرات  : » باتک

خیش موحرم  هب  یبیرغ  صالخا  قباس  رد  هدش و  يزاریش ) دمحم  یلع   ) ترـضح باحـصا  زا  دوب و  زاریـش  لها  زا  هک  یمان  حلاص  ازریم  »
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لاؤس زامناج  رس  رد  یجاح  دزن  رد  دوب ، هتفر  دیامنیم . ّبس  ار  موحرم  خیـش  یجاح ...  هک  دوب  هدینـش  نیوزق  رد  تشاد  هماقم  هَّللا  یلعا 
، دنتشذگیم نیوزق  زا  يزاریش ) دمحم  یلع   ) ترـضح هک  یماگنه  - » 2 « 5 «. » دوب هدرک  بس  یجاح  دوب ، هدومن  خیـش  موحرم  لاوحا  زا 

ذغاک دیئامن .  517 ص : نایئاهب ، ترصن  ارم  متـسه  هَّللا  لوسر  دالوا  مشابیم و  مولظم  نم  هک  دوب  هتـشون  یقت ) دمحم  الم   ) وا هب  يذغاک 
هب نآ  يارجا  زا  لبق  هدیـشک و  ار  یناـغرب  یقت  دـمحم  موحرم  لـتق  هشقن  نیعلا  ةرق  « 1  ...«. » هتفگ مه  ازـسان  هدومن و  هراـپ  ار  باـنج  نآ 

دومن و جراخ  نیوزق  زا  رارصا  هب  دندوب ، هدمآ  نیوزق  ات  نیعلا ) ةرق   ) وا یهارمه  هب  هک  ار  برع  دارفا  زا  یعمج  . » هیترق حلاص  ازریم  تسد 
و دناهدنام ، یمهم  راک  يارب  نانآ  : » تفگ دنیآیمن ؟ نارگید  میهاربا و  الم  و  حلاص » خیش   » ارچ تفگ : هک  اهنآ  زا  یکی  باوج  رد  یتح 
زا سپ  هتفه  ود  دودح  « 2 «. » دیشاب هدنام  ماگنه  نآ  ات  رهش  نیا  رد  امش  هک  مهاوخیمن  نم  دش و  دهاوخ  یئاغوغ  رهش  نیا  رد  يدوز  هب 

ياهزور زا  مدهدیپس ، رد  هیباب ، زا  رگید  ياهدع  اب  حلاص  ازریم  يدـنرز » لیبن  صیخلت  : » باتک حیرـصت  هب  انب  و  نیوزق ، زا  اهبرع  جورخ 
هدرک و هلمح  وا  يوس  هب  شکهرادق ، دوب ، زاین  زامن و  لوغشم  دجسم  بارحم  رد  یناغرب  یقت  دمحم  الم  هک  یلاح  رد  ش  لاس 1264 ه .

تداـع بسح  هب  یبش   » یناـغرب موحرم  دـسیونیم : سردـم  یلع  دـمحم  موحرم  دـنداد . نتـشک  هب  ار  دـباع  درم  ریپ  یعـضو ، نیرتدـب  هب 
دوب هروهشم  هیداجس  رشع  ۀسمخ  تاجانم  تئارق  لوغشم  هدجس ، رد  هک  یعقوم  دش . بش  زامن  لوغشم  و  تفر . دجـسم  هب  دوخ  یلومعم 
سپ دندش . هدنکارپ  دنتخاس و  حورجم  هزین  هب  ار  شندرگ  ياج  تشه  و  دندرک . شموجه  دناهدوب  نیمک  رد  اًلبق  هک  هقرف  نآ  زا  نت  دنچ 
لقن شاهناخ  هبو  دندش  رضاح  شلایع  لها و  ات  داتفا . شوهیب  دیناسر  دجسم  برد  هب  ار  دوخ  یناغرب ) موحرم   ) همجرت بحاص  هکنیا  زا 
ازریم هتفگ  هـب  و  « 3 «. » دش نوفدم  هناگادـج  هربقم  رد  نیـسح ،» هدازهاش   » راوج رد  دـمآ ، لیان  یهلا  تمحر  هب  زور  ود  هلـصاف  هب  دـنداد .

«. تشگ بقلم  ثلاث  دیهـش  هب  مدرم  زا  یتعامج  نایم  رد  دوب ، ار  وا  هک  عرو  دـهز و  لامک  زا   » یناغرب موحرم  کلملا : ناسل  یقت  دـمحم 
قیقحت لها  ملـسم  هچنآ  لاور  نیدـب  یناغرب  یقت  دـمحم  الم  موحرم  هب  نیعلا  ةرق  طـخ  هب  ياهماـن  ص 541  518 ؟؟؟  ص : ناـیئاهب ، « 4»

ناخ یلق  اضر  موحرم  هچنانچ  دیدرگ . شیومع  رـسمه و  ردـپ و  نتـشک  هب  يزاریـش  حـلاص  ازریم  مادـقا  دـجوم  نیعلا ، ةرق  ياوتف ! تسا ،
لامک رد  ینز  هدش و   519 ص : نایئاهب ، لخاد  هیباب  هلسلس  رد  تشاد و  بقل  نیعلا  ةرق  هک  شاهدازردارب  کیرحت  هب  : » دسیونیم تیاده 

فانکا و رد  نآ  راشتنا  و  نیوزق ، رد  هیباب  نیعلا و  ةرق  بناج  زا  یمادقا  نینچ  زا  سپ  « 1 «. » دنتشکب نیوزق  دجسم  بارحم  رد  دوب ، لامج 
ار دوخ  لـتاق  تاـیح ، نیـسپاو  تاـظحل  نیرخآ  رد  ثلاـث ، دیهـش  موحرم  هکنآ  دوجو  اـب  و  تساـخ . اـپب  ترفن  رفنت و  زا  یجوـم  فارطا 

ناجیه رهـش  مدرم  : » دـسیونیم صوصخ  نیا  رد  هلودـلا ، میعز  تشادـن . یـشکورف  رفنت ، تدـش  بضغ و  زا  نیوزق  رهـش  دوب ، هدیـشخب 
دایرف دـندش . ایهم  ادـخ  هار  رد  داهج  رازراـک و  يارب  مدرم  مومع  و  دـش ، اـپ  رب  نیملـسم  تماـیق  دـندمآ ، رد  جوم  هب  ناناملـسم  دـندرک ،
ماکح « 2  ...«. » تفرگ ارف  ار  اهيدـنلب  ماـمت  نآ  لیـس  و  دـش ، رپ  تیعمج  يهناـمیپ  نوچ  و  داـهجلا » داـهجلا  ثوغلا  ثوغلا   » دندیـشکیم
نایباب زا  هک  ار  وا  ناراکمه  لتاق و  دـندرک ، روما  رد  هلخادـم  نیوزق ، رد  یعاضوا  نینچ  هب  رظن  و  زکرم ، زا  هرداـص  رماوا  هب  اـنب  لوئـسم ،
نارهط هب  هتفرگ  ار  هیباب  زا  رفن  شـش  قاطنتـسا ، شـسرپ و  زا  سپ  هرخـالاب  و  . » دـندرک سوبحم  و  ریگتـسد ، نیعلا » ةرق   » هارمه هب  دـندوب ،
نیعلا ةرق  هارمه  هدوب و  هیخیش  بهذم  لئاسم  هب  نیدراو  زا  ود  ره  هک  یتالحم  میهاربا  ازریم  برع و  حلاص  ازریم  هلمج  نآ  زا  دنداتـسرف ،

يراوتم دنچ  کی  تخیرگب و  نیرومأم  تسد  زا  هک  يزاریش  حلاص  ازریم  ینعی  یلـصا  لتاق  رگید  دندوب و  هدمآ  نیوزق  ات  برع  قارع  زا 
شوپ رس  رب  پوت  يهلولگ  یتلود  ياوق  فرط  زا  يزور  تسویپ و  سودق  هب  بقلم  یشورف  راب  یلع  دمحم  الم  باحـصا  هب  هک  نآ  ات  دوب 

ار وا  هدمآ  شرس  رب  رگید  يهلولگ  دیامن . شوماخ  ار  شتآ  تساوخ   520 ص : نایئاهب ، خیش  تفرگ . شتآ  داتفا و  یلع  دمحم  الم  قاطا 
قوف نوچ  هَّللا  دـسا  یجاح  رفن  شـش  نیا  زا   521 ص : ناـیئاهب ، شیومع  هب  نیعلا  ةرق  طـخ  هب  رگید  ياهماـن  ص 542  « 1 . » درک كاله 

هب دندرپس و  دمحم  الم  هب  زین  ار  برع  حلاص  خیش  درم و  نارهط  هب  ندیسر  هب  نیرومأم ، يریگ  تخـس  رفـس و  جنر  رثا  رب  دوب ، ریپ  هداعلا 
نانچ يردپ  لتق  زا  زونه  هک  دمحم  الم  دیدرگ . رارف  هب  قفوم  میتفگ  هکنانچ  یلصا  لتاق  يزاریش  حلاص  خیش  دش و  هدیرب  رـس  يو  تسد 

الم دادن و  تیاضر  رما  نیدـب  هاش  نیدـلا  رـصان  یلو  دـشکب . زین  ار  هیقب  رفن  هس  هک  تساوخیم  دوب ، بهتلم  نازوس و  راوگرزب  فیرش و 
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. دیامن دازآ  سپس  دنادرگب و  ردپ  ربق  رود  هدرب  نیوزق  هب  ار  هس  نآ  هک  دش  یضار  نادب  هرخالاب  داتفین . دیفم  درک  سامتلا  ردق  ره  دمحم 
زین رهاط  خیـش  یتالحم و  میهاربا  الم  ینعی  رگید  رفن  ود  یئاولب  یط  درب و  نیوزق  هب  ار  نانآ  دـمحم  الم  درک و  لوبق  ار  داهنـشیپ  نیا  هاش 

حورجم ار  نانآ  هدرک  موجه  زین  مدرم  دندروآ و  رد  مدرم  ياشامت  ضرعم  رد  دنتسب و  یتخرد  هب  ار  ود  نآ  هک  ینعم  نیا  هب  دندش  هتشک 
، هعمج ماما  دـمحم  الم  صاصق ، تازاجم و  همه  نیا  اب  اما  هدوب . یـضار  نانآ  لتق  هب  زین  دـمحم  الم  هک  تسین  کش  دـنتخاس و  لوتقم  و 

هدوزفا شتنوـشخ  مشخ و  رب  قـح  هب  هدـنام  هدـنز  زوـنه  تسا  تباـث  شمرج  هک  نآ  اـب  نیعلا  ةرق  دـیدیم  هک  نیا  زا  هکلب  تفاـین  یّفـشت 
هب فیقوت  ناونع  هب  مکاح  هناخ  رد  هک  نیعلا  ةرق  رب  ار  راک  هک  دش  نیا  هجیتن  دومن و  تیلاعف  ادص و  رس و  هب  عورش  رظن  نیمه  هب  دشیم .

و نیوزق ، هعقاو  زا  نوچ  نارهت ، رد  یلعنیـسح  ازریم  « » 1 «. » دـنتفرگ تخـس  دوب  رظن  تحت  زین  شرهوش  دـمحم  الم  فرط  زا  دربیم و  رس 
تامدقم « 3 « » يدنرز لیبن  خـیرات  صیخلت   » و يدـنفا ، سابع  « 2 « » افولا ةرکذت  : » باتک حیرـصت  هب  دـیدرگ ، هاگآ  نیعلا » ةرق   » يریگتـسد

نانز کمک  هب  وا  داتـسرف و  نیعلا  ةرق  يراـی  هب  ار  نیوزق  يداـهرف  يهفیاـط  زا  يداـه  ازریم  روظنم  نیا  هب  دومن و  مهارف  ار  نیعلا  ةرق  رارف 
يارب کچوک  ناوراک  نیا  دروآ ، نارهط  هب  مان  یلق  رکون  کی  قافتا  هب  هنایفخم  هدوبر  مکاح  هناخ  زا  ار  نیعلا  ةرق  تسناوت  دوخ  هداوناخ 

نیا زا  دـیناسر ، میظعلا  دـبع  ترـضح  کیدزن  نامردـنا  هیرق  هب  ار  دوخ  يداع  ریغ  یهار  زا  دـتفین  تموکح  نیرومأـم  لاـگنچ  هب  هک  نآ 
ردارب هارمه  ار  نیعلا  ةرق  نامردـنا  هب  هنابـش  وا  تفر و  یلعنیـسح  ازریم   522 ص : نایئاهب ، هناخ  هب  هرهاـط  دورو  مـالعا  يارب  یلق » ، » هطقن

«1  ...«. » دندش هناور  ناسارخ  فرط  هب  هیباب  نارس  هعقاو  نیا  زا  سپ  زور  دنچ  داتسرف . دوب  هدرک  هّیهت  وا  يارب  هک  ياهناخ  هب  یسوم  دوخ 

تشدب عامتجا  فلا : / 2

یلع ندیـشخب  یئاهر  هب  ار  نانآ  هک  یحرط  یـسررب  يارب  نایباب ، زا  یعامتجا  لیکـشت  روظنم  هب  ناسارخ ، بناـج  هب  هیباـب  نارـس  تکرح 
ازریم عامتجا  نیا  یلصا  هدننادرگ  حارط و  تفریذپ . تروص  یباب ! تموکح  لیکشت  و  تموکح ! رب  طلست  ناشمعز  هب  يزاریـش و  دمحم 

زا تشدب  دیدرگ . نییعت  تشدب  مان  هب  یلحم  هاگ ، داعیم  دوب . نیعلا » ةرق   » و یـشورف » راب  یلع  دـمحم   » يراکمه يرایتسد و  اب  یلعنیـسح 
ازریم تشد ، نیا  رد  تسا ، هدوب  نارهت  ناسارخ و  ناردـنزام و  ناـیناوراک  نارفاـسم و  دـمآ  تفر و  لـحم  ناـمز  نآ  رد  دورهاـش و  عباوت 
دمحم  » و یلعنیسح » ازریم  : » غولب هزات  ناوج  ود  يرفن  هس  هتیمک  درک و  ینابزیم  ار  نایباب  زا  رفن  داتشه  دودح  زور  ود  تسیب و  یلعنیـسح 

هب ار  نآ  جـیاتن  اهحبـص  و  دـندرکیم ، ثحب  روش و  تولخ  ناهنپ و  هب  اهبش  نیعلا » ةرق  : » هدرپیب اـبیز و  نز  کـی  و  یـشورف » راـب  یلع 
هک رگیدـکی ، هب  یباقلا  ياطعا  اب  دوب ، هتخیگنا  رب  ار  ناگمه  نظ  هک  بش ، رد  ار  ناـشتولخ  دـندیبوکیم . ناـیباب  رـس  رب  ینیمارف  تروص 

و هتخادـنا ، اهّنظ  رب  یـششوپ  تسا ... ، هَّللا » ءاـهب   » یلعنیـسح ازریم  تسا ، نیعلا » ةرق  ، » هرهاـط تسا و  سودـق » ، » یـشورفراب یلعدـمحم 
تایآ ناهاگحبص ، لاخ  طخ و  شوخ  ناوج  رفن  هس  نیا  ات  دنتسشنیم ، یهلا  رماوا  رودص  راظتنا  رد  هدرک ، تلفغ  ياهمدآ  نیرتكولمم 

ةرق هدرتسگ  يهرفـس  زا  هرهب  - 1 دندروآ : تسدـب  هجیتن  هس  داعیم  فقوت و  نیا  زا  تشدـب ، ناحارط  نایباب و  دـنناوخب ! نانآ  رب  ار  هرداص 
لقن هب  مکراصبا » اوضغ   » ینعم ناـیب  رد  یلعنیـسح  ازریم   523 ص : نایئاهب ، ناوج . ود  زا  نز  کـی  نز و  کـی  زا  ناوج  ود  ظـح  نیعلا و 
هداد ماغیپ  هرهاط  بانج  میدیباوخ ، رتسب  رد  و  تشدب ) تشد  رد   ) میدش شوخان  زور  کی  ام  : » دیوگیم يدـنرز » لیبن  خـیرات  صیخلت  »
دـش دراو  رد  زا  هداشگ  تروص  هب  باجح  نودب  هرهاط  مدید  ناهگان  میهدب  باوج  هچ  هک  میدنام  ریحتم  ام  دـنک ، تاقالم  ام  زا  هک  دوب 

نسحلا نب  ۀجح  ماما  ترضح  تیباب  یعدم  اهنت  يزاریـش ، دمحم  یلع  هک  یلاح  رد  و  اههنیمز ، ساسا و  نیا  رب  - 2 « 1 «. » داتسیا ام  ولج  و 
رد يدـنفا  سابع  و  هیردـلا ،» بکاوک  : » باـتک رد  هراوآ  نیـسحلادبع  حیرـصت  هب  ور  نیا  زا  و  تشاد ، رـس  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا 
 ... وا هب  ءادتقا  نایباب  يزامنـشیپ و  هب  یلعنیـسح  ازریم  دندناوخیم و  تعامج  زامن  تشدب ، تشد  رد  نایباب  عیمج  افولا ،» ةرکذـت  : » باتک

خـسن نالعا  دننک و  خسن  ار  مالـسا  تعیرـش  هک  دوب  هدرک  ءاقلا  يرفن  هس  هتیمک  رد  ار  رکف  نیا  دنب ، دـیق و  یئاهر  قشاع  نیعلا ، ةرق  یلو 
سودـق و طباور  و  دز ، ضرامت  هب  ار  دوخ  یلعنیـسح  ازریم  دـناسرب . هدـننک  هدجـس  رادهداجـس و  نایباب  عالطا  هب  دوخ  ار  مالـسا  تعیرش 
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نز نیا  دوجو  یمامت  هک  دوب  يروش  یمالـسا ، دیاقع  يهمه  لالحنا  و  یفیلکتیب »  » مالعا یلو  دیدرگ . بآ  رکـش  يرادـقم  مناخ  هرهاط 
راـب یلع  دـمحم  ازریم  و  یلعنیـسح ، ازریم  تساوـخ  لـیامت و  مغر  یلع  رهاـظ ، بسحرب  يور  نیا  زا  دوـب . هـتفرگ  ارف  ار  هـلیمج  ناوـج و 

شویرپ تماق  يدنرز ،» لیبن  خیرات  صیخلت   » حیرصت هب  دیشوپ و  باذج  رخاف و  سابل  هنهرب ، ار  رس  درک ، مامت  یشیارآ  سودق ، یـشورف 
يا دوـشگ ...« : نخـس  هب  بل  تسـشنب و  ياهدرپ  سپ  رد  ءادـتبا  هک  تروـص  نیا  هب  « 2 . » داهن ناـگمه  ياـشامت  دـید و  ربارب  رد  ار  دوخ 

هدوهیب يراک  ةالـص  موص و  نیا  تسا و  طقاس  هراب  کـی  هیعرـش  فیلاـکت  زورما  دوشیم  هدرمـش  ترتف  ماـیا  زا  راـگزور  نیا  باحـصا !
نآرق دروآ و  دـهاوخ  یتعیرـش  هزات  دـنک  یکی  ار  فلتخم  نایدا  نیا  دریگورف و  ار  هعبـس  میلاقا  باب  دـمحم  یلع  ازریم  هک  هاـگنآ  تسا .

. تشگ دـهاوخ  بجاو  نیمز  يور  قلخرب  دروایب  ون  زا  هک  فیلکت  ره  داهن ، دـهاوخ  یتعیدو  تما  ناـیم  رد  ار  شیوخ   524 ص : نایئاهب ،
میهس کیرش و  رگیدکی  لاوما  رد  دیراپـسب و  تکراشم  قیرط  تعجاضم ، رد  ار  دوخ  نانز  دیرادن و  اور  شیوخ  رب  هدوهیب  تمحز  سپ 

و دز ، رانک  ار  هدرپ  هرابکی  تفای ، همتاـخ  مـالک  نیا  هب  نخـس  نوچ  و  « 1 «. » دوب دهاوخن  یباذع  یباقع و  ار  امـش  روما  نیا  رد  هک  دیـشاب 
ضارتعا و هب  نابز  هرابکی  دـندش و  بوکخیم  دوخ  ياج  رد  ادـتبا  دـندید ، شیارآ  لامک  رد  ار  ینز  رکیپ  راب  نیلوا  يارب  تشدـب  ناـیباب 
دناوخ و هشیاع ، ار  هرهاط  هتفـشآ  رب  یناگیاپلگ » لضفلا  وبا  ازریم   » حیرـصت هب  ماگنه و  نیا  رد  یـشورف ، راب  یلعدمحم  دـندوشگ . وهایه 

عنم توکس و  هب  ار  وا  حیلم  ینابز  اب  دوخ و  نامـشچ  اب  نیعلا  ةرق  یلو  « 2 . » دنک هرسکی  ار  نیعلا  ةرق  راک  ات  تخاس  جراخ  ماین  زا  ریشمش 
. دندرک نایتشدب  تیباب و  كرت  هتفای ، نینچ  ار  يزاس  نید  عضو  نوچ  نایئاهب » راثآ   » هتفگ هب  نایباب ، زا  ياهدـع  تشاداو . يراک  نینچ  زا 

یئادخ يوعد  نانز ، راعش  دینادرگیم  رـس  رود  هب  یناردنزام » لضاف   » هتفگ هب  ار  يریـشمش  هک  یلاح  رد  هدش و  بسا  رب  راوس  نیعلا  ةرق 
هک دـنداهن  نینچ  ار  راک  بیترت  دـنناهرب و  وکام ...  زا  ار  باـب  تسه  یتمیق  ره  هب   » هک دـش  نیا  رب  رارق  - 3 « 3 . » دـناریم نابز  هب  ار  دوخ 

یفاک هزادـنا  هب  عامتجا  هک  نآ  زا  سپ  دـنیامن و  وکام  ترفاسم  هب  قیوشت  ار  باب  هب  نینمؤم  هیلک  ات  دنتـسرفب  فارطا  هب  نیغلبم  تاـعد و 
زا ار  باب  دمحم  یلع  دیـس  نالوارق  هناخزابرـس و  هب  هلمح  اب  درک ، تفلاخم  هاش  رگا  دنیامن و  باب  وفع  تساوخرد  هاش  زا  تفای  تردـق 
«. دنرب هانپ  هیسور  كاخ  هب  دنیامن  یگداتسیا  دنتسناوتن  تفرگ و  تخـس  تلود  هچنانچ  و  دنتـسیاب . تلود  لباقم  رد  دننک و  جراخ  نادنز 

نایباب میعز  نیرتگرزب  یئهیورـشب » نیـسح  الم   » هک تسا  یفاک  ردـق  نیمه  نایتشدـب  یئاهن  لیلحت  رد  لاح  ره  هب   525 ص : نایئاهب ، « 4»
لـضاف و  فاکلا ) ۀـطقن  « ) میدـق خـیرات  : » باتک بحاص  حیرـصت  هب  دـش ، هاـگآ  تشدـب  عاـضوا  زا  نوچ  يزاریـش ، دـمحم  یلع  زا  سپ 

ناـیب هب  اـی  مدومنیم ». رفیک  ریـشمش  اـب  ار  اـجنآ  باحـصا  مدوب  تشدـب  رد  نم  رگا  : » تفگ نینچ  قحلا » روـهظ  : » باـتک رد  یناردـنزام 
هک یئاههطسفس  مامت  اب  « 2 ( » فاکلا ۀطقن  « ) میدق خـیرات  : » باتک بحاص  و  « 1 «. » منزیم دح  ار  اهیتشدب  نم  میدـق :» خـیرات   » بحاص

کلذـعم تسا  هدـش  کسمتم  لاخ  طخ و  شوخ  ناناوج  رگید  نیعلا و  ةرق  نیگنن  عاـضوا  ندـیناشوپ  نایتشدـب و  راـک  نداد  هجوم  يارب 
ریحتم و ياهفیاط  دوخ و  اب  یهورگ  دوخیب و  یعمج  تشدب ، ياضف  شوخ  يارحـص  رد  : » هک تسا  هدشن  تقیقح  کی  ندـناشوپ  هب  رداق 

هورگ نیا  ایآ  هک  دـندیدرگ  رکفتم  يدابآ  نآ  لها  ناشرورـس  روش و  زا  ناشیا و  يوه  ياـه و  زا  دـندش . يرارف  ياهقرف  نونجم و  یموق 
تشدب تیفیک  ربخ  ذخأم : نیمه  حیرـصت  هب  رمالا  تبقاع  و  « 3  ...« » میاهدیدن يدـحا  زا  يراثآ  نینچ  لاح  هب  ات  هک  دنتـسه  یتعامج  هچ 

ره یئاوسر  هب  ار  ناشیا  دنتفریم  نایتشدب »  » تارـضح هک  اجک  ره  هتفای  ترهـش  ناردنزام  تاحفـص  نآرد  غورد  يردق  تسار و  يردق 
ةرق قافتا  هب  یلع  دـمحم  : » هنطلـسلا داضتعا  موحرم  هتفگ  هب  نایتشدـب ، یگدـنکارپ  زا  سپ  لاح  ره  هب  « 4 «. » دـندرکیم نوریب  رتمامت  هچ 

تسویپ اج  نادب  اهنآ  راک  تبقاع  تسب و  نیعلا  ةرق  رد  لد  كدنا  دیسر ، بیرج  رازه  یـضارا  هب  نوچ  تفرگ . شیپ  ناردنزام  هار  نیعلا 
نیسمش عامتجا   » هک حرش  نیدب  درکیم  داشنا  دنچ  يرعش  تشاد  ار  رتشا  راهم  هک  ینابراس  نآ  دنتسشن و  لمحم  کی  رد  ود  ره  نیا  هک 

ةرق قافتا  هب  بیرج  رازه  يارق  زا  یکی  رد  دومنیم . تفاسم  یط  درکیم و  ینغت  يدـح  گـنهآ  هب  ار  راعـشا  نیا  و  تسا » نیرمق  نارق  و 
اهنآ رب  دـنتفای  یهگآ  ناـشیا  شیک  تدـیقع و  زا  بیرج  رازه  مدرم  نوچ  دـش   526 ص : ناـیئاهب ، هباوخمه  وا  اـب  تفر و  ماـمح  هب  نیعلا 

، يدنرز لیبن  خـیرات  صیخلت  یناردـنزام و  قحلا » روهظ  ، » دـییأت هب  اریز  « 1 . » دـندرب تراغ  بهن و  هب  ار  ناـشیا  لاـقثا  لاوما و  دـنتخات و 

زا 288نایئاهب هحفص 197 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


باوخ رد  هیباب  هک  یماگنه  الاین »  » هبصق رد  هکنیا  ات  دنهدب . یتخس  یلامـشوگ  ار  نانآ  هک  دندوب  یتصرف  یپ  رد   » ناردنزام نیدتم  مدرم 
نیعلا ةرق  طقف  دندش و  قرفتم  روجف  قسف و  باحـصا  هک  دوب  يدح  هب  هلمح  نیا  تدـش  دـنتفرگ و  رارق  نارابگنـس  هلمح و  دروم  دـندوب 

. تخیرگ لدبم  سابل  اب  مه  سودق )  ) یـشورفراب یلع  دـمحم  الم  یتح  و  درکیم . تیامح  وا  زا  هک  هَّللا  دـبع  ازریم  مان  هب  یناوج  دـنام و 
ةرق الاین » هیرق   » یکیدزن رد  هثداح  نیا  زا  سپ  دـندرب .» تراـغ  هب  دوب  اـهرداچ  رد  هچ  ره  دـندرک و  هلمح  ناردـنزام  ریلد  نیدـتم و  مدرم 

تکرـش یئهیورـشب  نیـسح  الم  حرط  رد  ات  تفرگ ، شیپ  رد  ار  شورف  راب  هار  یـشورفراب ، یلع  دـمحم  و  « 2 . » دیدرگ رون  راپـسهر  نیعلا 
هیرظن شورف و  راـب  رهـش  رد  وا  فقوت  و  ـالاین ، هعقاو  زا  سپ  ار  نیعلا  ةرق  يارجاـم  قحلا ،» روـهظ  : » باـتک رد  یناردـنزام  لـضاف  دـیوج .

هب دـش  شورف  راب  دراو  نوچ  تشدـب  هعقاو  زا  دـعب  نیعلا  ةرق  بانج  هک  دـناهدروآ  : » تسا هدروآ  نینچ  ار  رادمتعیرـش » هَّللا  ۀـیآ   » موحرم
هدرپ هک  یلاح  هب  ناوسن  تعامج  فص  رد  روکذـم  کیب » مظاک  یجاح   » دجـسم رد  زور  دـنچ  دـنکفا و  تماقا  لحر  شاهنوکـسم  هناخ 

رب هدرخ  تخادرپ و  هغیلب  ظعاوم  هینید و  لئاسم  ضماوغ  ّلح  هب  هتفرگ  رارق  باجح  فلخ  دندیـشکیم ، ءاسن  لاـجر و  فوفـص  نیباـمیف 
ار فراعم  نیا  دیاب  یلب  منونمم  رایسب  تفگ : هدومن  باطخ  لیلجت  عون  هب  وا  تفرگ و  درکیم  ادا  ربنم  رب  هک  یلاح  هب  شتانایب  زا  یـضعب 

هبسک رگید  نازیرگنر و  لد  رد  ناشزردنا  دنپ و  دندیسر و  شورفراب  جراخ  هب  باحصا  هک  یماگنه  تخومآ و  امـش  نانگمه  امـش و  زا 
هناخ برد  هب  یلاها  زا  یهورگ  دـندروآ .» هلمح  راچان  دیـشخبن و  يریثأت  دنتـساوخ  تعنامم  ءاملعلا  دیعـس  هراشا  بسح  هک  ناراـکیب  و 

؟ دیئامرفیم هچ  امـش  دش  رهاظ  مئاق  ترـضح  دـنیوگیم :  527 ص : نایئاهب ، نایب  اـب  ناـج  اـقآ  يا  هک  دنتـشاد  ضورعم  نینچ  هدـمآ  يو 
نامزلا بحاص  دنیوگیم  دنـشکیم و  ناجاقآ  يا  دـنتفگ  تسا . بجاو  رما  نیا  رد  وجتـسج  هک  دـینک  قیقحت  دـیورب  هتبلا  تفگ : باوج 

نینچ ءاملعلا  دیعس  دنتفگ : دیدوشگ . اذیا  افج و  هب  تسد  تسخن  یلاها  امش  دننامهم  دراو و  هکنیا  اب  ماهدینش  تفگ : باوج  درک ! روهظ 
. اناوت راهق  مقتنم  لباقم  رد  ءاملعلا  دیعس  اب  دیتسه  امش  کنیا  تسین  یفرح  نم  رب  دش و  لماک  امـش  رب  تجح  مدرم  يا  تفگ : داد . يوتف 

تـشاد نیا  مزع  دوب  یگلاسدون  هب  بیرق  هکنآ  اب  دنتفر  هعلق  هب  شباحـصا  اب  سودق  ترـضح  دش و  عفترم  یـسربط  هماگنه  هک  یعقوم  و 
رد عقاو  ءارفا  يهیرق  کلام  یلیارگ  پیترس  ناخ  رظن  هب  هدومن و  هبتاکم  سودق  ترـضح  اب  دوش و  قحلم  باحـصا  هب  ریثک  یعمج  اب  هک 

تماقا تایرورض  هلحار و  داز و  هیهت  ات  یلو  دزاس  رـضاح  شناهارمه  وا و  دورو  روخرد  بسانم و  یلحم  هک  تشون  هروکذم  هعقب  بنج 
یهاتوک نارای  تدعاسم  تنواعم و  زا  نکل  دناسرب و  باحصا  هب  ار  شیوخ  تسناوتن  داتفا و  تلود  يودرا  هرـصاحم  هب  هعلق  دننامب  اجنآ 

نیا هب  ًابلاغ  دندیـسرپیم  ار  نایب  اب  تدـیقع  داسف  تحـص و  يو  زا  نوچ  درکیمه و  باحـصا  اـب  تمواـقم  زا  تعناـمم  ار  مدرم  دومنن و 
تیآ موحرم  تسا ، هدرک  یعـس  تاحیرـصت ، نیا  رد  یناردنزام  لضاف  منادن .» دب  میوگن و  دـب  ار  ناشیا  نم  : » تفگیم باوج  نومـضم 
یعـس تسا ، ناـیئاهب  تداـع  هک  ملـسم  قیاـقح  خـیرات و  فیرحت  هب  ور  نیا  زا  دـنک و  یقلت  هیباـب  دـعاسم  هاوخاوه و  ار  رادمتعیرـش  هَّللا 
ياقآ دزن  تسا و  یقاب  رادمتعیرش  نادناخ  رد  هداهشلا  رارسا  باتک  یطخ  لصا  هخسن  هناتخبشوخ   » اریز تسا  هدومن  هنابذاک  هناخاتسگ و 

اب هک  تسا  هحفـص  تشه  تسیب و  رازه و  لـماش  يریزو و  عطق  هب  روبزم  باـتک  تسوا ...  يرـسپ  هداون  هوـلج ، هلجم  ریدـم  هدازتعیرش 
حرش زا  يرصتخم  خیرات  روبزم  باتکرد  رادمتعیرـش  تسا . هدش  يراذگهرامـش  دادم  اب  نآ  تاحفـص  يور  هدش و  هتـشون  هایـس  بکرم 

بلاطم زا  یـضعب  هک  دوشیم  راکـشآ  ور  نیا  زا  و  دشابیم . باب  ياعدا  در  هنیمز  رد  وا  يداهتجا  تایرظن  لماش  هک  هدروآ  ار  هیباب  لاح 
روهظ  » رد  528 ص : نایئاهب ، دشابیم . تقیقح  زا  يراع  تسا  هدش  هتشاگن  رادمتعیرش  لاح  حرـش  ناونع  هب  هک  قحلا » روهظ   » رد جردنم 
مظاک دجـسم  رد  زور  دنچ  و  دنکفا . تماقا  لحر  رادمتعیرـش  هناخ  رد  دش  شورف  راب  دراو  هک  یعقوم  نیعلا  ةرق  تسا  هدش  هتـشون  قحلا »

اب وا  و  تفرگیم ، رادمتعیرـش  رب  هدرخ  هغیلب  ظعاوم  هینید و  لئاسم  ضماوغ  لـح  رد  و  دـشیم . رـضاح  ناوسن  تعاـمج  فص  رد  کـیب 
رارـسا : » باتک رد  رادمتعیرـش  هکیتروص  رد  تخومآ . دـیاب  امـش  ناگمه  امـش و  زا  ار  فراعم  نیا  یلب  منونمم  رایـسب  تفگیم : لیلجت 

وا لزنم  رد  نیعلا  ةرق  دورو  ضرف  اب  هک  تسا  دـیعب  هدرواین ، نیعلاةرق  زا  یمـسا  تسا  هتـشاگن  هیباب  لاـح  حرـش  زا  یخیراـت  هک  هداهـشلا »
ار نیعلا  ةرق  دوب  نکمم  هنوگچ  تشاد  مدرم  نیب  رد  هک  یـصاخ  تیعقوم  يونعم و  یملع و  تاماقم  همه  نآ  اـب  رادمتعیرـش  دربن . یمـسا 
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یناقوف و تارجح  رد  یتح  ماوع  صاوخ و  زا  ولمم  قحلا  روهظ  تاجردنم  هب  انب  هک  نیملـسم  دجـسم  رد  تقونآ  دریذـپب و  دوخ  لزنم  رد 
رظن هب  هعقاو  نیا  سپ  تخومآ . امـش  نانگمه  امـش و  زا  دـیاب  ار  فراـعم  هک  دـنک  باـطخ  نیعلا  ةرق  هب  ربنم  يور  دـندوب ، مدرم  یناـتحت 

رد رادمتعیرـش  هک  يدیاقع  ءارآ و  هداهـشلا و  رارـسا  تاجردـنم  روکذـم ؛ ياهاعدا  رگید  فرط  زا  دـیآیم . لوقعم  ریغ  یتح  لصایب و 
عمج روضح  اب  ربنم  يور  نیملـسم  دجـسم  رد  رادمتعیرـش  هک  تسین  لوقعم  اریز  دـیآیمن . رد  روج  تسا  هدروآ  باـب  ياـعدا  ّدر  هنیمز 
روهظ  » رد دسیونب : باب  ياعدا  رب  در  لیلد  دنیـشنب و  مدرم  راظنا  رد  دوخ  لزنم  رد  دـعب  دـیامن و  نیعلا  ةرق  هب  ار  تاراهظا  نیا  ًانلع  يدایز 

زا يریثک  عمج  اب  تشاد  مزع  یگلاس  دون  نس  رد  دنتفر  هعلق  هب  باحصا  اب  سودق  یلع  دمحم  جاح  هک  یعقوم  : » تسا هدش  هتشون  قحلا »
یلحم هک  تشون  روکذم  هعلق  بنج  رد  عقاو  ارفا  هیرق  کلام  یلیارگ  پیترس  ناخ  رظن  هب  دوش و  قحلم  اهیباب  هب  دورب و  هعلق  هب  باحصا 
بلاطم زا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدادـن  هئارا  هنیمز  نیا  رد  ار  یکردـم  قحلا » روهظ   » فلؤم دزاـس .» رـضاح  شناـهارمه  وا و  يارب  بساـنم 

کی نایب  رد  هداهشلا » رارسا   » باتک رد  رادمتعیرش  دوشیم . راکـشآ  نشور و  روکذم  ياهاعدا  سکع  هداهـشلا  رارـسا  باتک  رد  جردنم 
نبا دمحا  سابعلا  یبأ  میهاربا  نب  نیسحلا  انربخأ  جاحلا ، روصنم  نب  نیسحلا  مهنم  : » تسا هتشاگن  نینچ  ءازهتسا  نابز  هب  یخیرات  عوضوم 
یتقو تسا  هتفگ  هک  يرمعلا  رفعجیبأ   529 ص : نایئاهب ، تنب  موثلک  ّمأ  تنب  نبا  بتاکلا  دمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  رـصن  یبأ  نب  حون  نب  یلع 

یلع نب  لیعامسا  نب  لهس  وبا  هک  دنکفا  نینچ  جالح  لد  هب  هاگنآ  دنادرگ  راوخ  اوسر و  ار  وا  هدومن و  فشک  ار  جالحرما  تساوخ  ادخ 
نینچ دومن و  توعد  دوخ  تعاطا  هب  ار  وا  داتـسرف و  يو  شیپ  هاگنآ  دوش  هتفیرف  يو  هلیح  هب  دنز و  لوگ  نارگید  دننام  مه  ار  یتخبونلا 

فیوست وا  دیشکیم و  دوخ  يوس  هب  هشیمه  ار  لهـس  وبا  سپ  تسافعـض ! زا  نادان و  لهاج و  نارگید  لثم  رما  نیا  رد  وا  هک  درک  نامگ 
رد دوب ، يدـنلب  هبترم  مدرم  دزن  رد  ار  لهـس  وبا  اریز  دومنیم ؛ ءاـقلا  وا  هب  يراومه  یتسـس و  هب  ار  دوخ  ریبدـت  هلیح و  درکیم و  ریخأـت  و 

همه سانلا  ماوع  ات  دـناشکب  دوخ  هب  ار  وا  يراومه  هلیح و  هب  تساوخیم  جالح  دوب و  فورعم  يدنمـشناد  بدا و  ملع و  هب  ناـشیا  ناـیم 
دومن و توعد  ار  وا  جهن  نیدب  رما  لوا  رد  متـسه و  نامزلا  بحاص  ترـضح  لیکو  تشونیم ، وا  هب  تالـسارم  سپ  دنیآ  عمج  يو  درگ 
يرای و زا  یهاوخ  هک  هچ  ره  متـسرف و  ماـغیپ  مسیون و  هلـسارم  وت  دزن  هک  مدـش  رومأـم  نینچ  هک  تشون  يو  هب  دومن و  یقرت  نآ  زا  دـعب 

یتامارک تازجعم و  لباقم  رد  هک  ار  یئزج  رما  هک  داد  ماغیپ  وا  دزن  لهس  وبا  هاگنآ  ینکن  یکـش  هتفرگ و  توق  تلد  ات  مرـضاح  ترـصن 
ناشیا زا  رفن  دـنچ  مراد . رایـسب  تبحم  لیم و  نازینک  هب  نم  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  شهاوخ  وت  زا  تسا  ناسآ  لهـس و  رهاط ، وبا  زا  هک 

نیا ات  میامن  باضخ  هعمج  ره  رد  هکنیا  هب  موشیم  جاـتحم  تسا و  عناـم  ناـشیا  ترـشاعم  زا  ارم  مشیر  يدیفـس  يریپ و  دنتـسه  نم  دزن 
علطم ناشیا  ات  منک  یناهنپ  هیفخ و  رد  راک  نیا  دیاب  اریز  مراد ؛ رایـسب  تمحز  باضخ  صوصخ  رد  دوشن ، مولعم  ناشیا  هب  مشیر  يدیفس 

ملد ددرگیم  لدـبم  نارجه  هب  ملاص  و  يرود ، هب  ناشیا  هب  نم  یکیدزن  هاگنآ  دوشیم ، رهاـظ  ناـشدزن  رد  نم  يریپ  منکن  رگا  دـنوشن و 
منک و لوبق  ار  وت  لیم  هاگنآ  ینادرگ  هایـس  ار  مشیر  ینعی  ینک  مصالخ  تمحز  نیا  زا  یئامن ، زاینیب  ندرک  باـضخ  زا  ارم  دـهاوخیم ،

ارت دوشیم و  لصاح  یتریـصب  ارم  یئامن  راهظا  ار  هزجعم  نیا  رگا  منکیم . توعد  وت  بهذـم  هب  ار  قیالخ  موشیم و  لـئاق  وت  داـقتعا  هب 
ینادان لهج و  شبهذـم  راـهظا  رد  تسا ، هدرک  اـطخ  وا  هب  نتـشون  هماـن  رد  تسناد  هدینـش  ار  نخـس  نیا  جـالح  هک  یتقو  تسا . یتناـعا 
تبحص تیاکح ، نیا   530 ص : ناـیئاهب ، اهدـعب  لهـس  وبا  داتـسرف و  يو  دزن  هب  یلوسر  دادـن و  وا  باوج  رگید  نیا  زا  دـعب  سپ  دومن !!
دنادرگ روهشم  رهاظ و  ار  وا  رما  کچوک  گرزب و  شیپ  درک و  ءازهتسا  هیرخس و  ار  وا  سک  همه  دزن  رد  داد و  رارق  هکحضم  سلاجم و 
سلاجم لـقن  تیاـکح  نیا  دـندیدرگ ، رفنتم  وا  زا  نایعیـش  دومن ، فشک  ار  شرما  لـطاب  دانـسا  تالـسارم و  نآ  لـمع  نیمه  ببـس  هب  و 

هب مورب  نم  هک  هتشون  دنچ  تالـسارم  یـسربط  خیـش  ياهیباب  هکنآ  ام  دهع  رد  هعقاو  نیا  ریظن  دیوگ : فلؤم  دوب . بش  زور و  رد  ناقلخ 
رگا ناشن  تمالع و  نیمه  دوخ . دزن  دـینک  راضحا  ارم  دـیوگیم  تسار  متفگ  ناشیا  هب  نم  ناشیا . يوس  هب  منک  توعد  ار  قلخ  ای  اـجنآ 

زا لبق  لاسکی  تدـم  هب  ندـب  لک  رد  دـنکیم  مرازآ  تدـشب  مراد  ریـساوب  جـنر  دـیآیم  عوقو  هب  نج  تیرفع و  زا  هک  دـیناوتن  راـک  نیا 
لک و رابود  درک و  تسشن  ندب  مامت  زا  هدایز  مشچ  رس و  رب  تسا  لاس  هد  هدش ، مضراع  تسا  لاس  تفه  تسیب و  لاح  گرزب ، نوعاط 
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عفر ار  نیا  نم  زا  لقاال  مشکیم ، تقـشم  ریرحت  راک  زا  منیبیم ، رات  کـنیع  هب  هک  درک  فیعـض  رایـسب  ارم  یئاـنیب  دروآ ، مشچ  رب  لاـخ 
لاوحا رشن  تالسارم  نامه  دنتشون . یصاخشا  هب  تالسارم  رایـسب  مه  ناشیا  دنتـشادرب ، هنیک  دندش و  سویأم  ام  زا  دشن ، مادکچیه  دینک 

رادمتعیرش تاملک  « 1 « » دوب عیاقو  نیمه  بش  زور و  نانز  نادرم و  سلاجم  لـقن  یتدـم  اـت  دـش ، ناـشیا  یئاوسر  دنـس  درک و  ار  ناـشیا 
زا رگید  ياج  رد  تسا . هدمآ  رب  یـسربط  هعلق  باحـصا  ءازهتـسا  ماقم  رد  رادمتعیرـش  هنوگچ  دوش  نشور  ات  دـش  لقن  دایز  مک و  نودـب 

رخآ ثلث  هب  یکز  ازریم  هسردم  رد  دناوخ و  زامن  رادمتعیرش  ار  سودق  یلع  دمحم  جاح  دسج  تاعطق  : » تسا هدش  هتشون  قحلا » روهظ  »
هلمج رادمتعیرش  زا  باتک  نامه  رد  هک  دومن  شومارف  روطس  نیا  نتشون  عقوم  رد  قحلا » روهظ   » باتک يهدنـسیون  ایوگ  دومن » نفد  بش 

ار وا   531 ص : نایئاهب ، نادیم و  هزبس  نایم  دندرب  ار  یجاح  دندروآ و  رهش  هب  رفن  دنچ  اب  ار  یلع  دمحم  جاح  « :!؟ تسا هدرک  لقن  ار  ریز 
یقاب سودق  يارب  يدـسج  رگید  دـشاب .؟ تسرد  هدرک  لقن  رادمتعیرـش  زا  قحلا » روهظ   » هدنـسیون هک  روبزم  هلمج  هاگره  دـندز .» شتآ 

ةرق تاراهظا  نیملسم  ربنم  يور  رد  اراکشآ  قحلا » روهظ   » تاجردنم هب  انب  هک  رادمتعیرـش  دناوخب ؟ زامن  نآ  رب  رادمتعیرـش  هک  دنامیمن 
رخآ ثلث  هب  ار  نآ  دهد و  ماجنا  نشور  زور  رد  ار  سودق  دـسج  نفد  زامن و  هک  تشاد  یعنام  هچ  درکیم  قیدـصت  ار  هیباب  هقرف  نیعلا و 
لیبق زا  هدـش  رکذ  قحلا » روهظ   » باتک رد  هک  يرگید  عیاقو  نینچمه  روبزم ، عیاـقو  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  لاـح  ره  رد  دزادـنیب ؟ بش 

دیآیم رظن  هب  رـصع  نآ  تداع  لقع و  زا  رود  زین  رهاظب  هک  عیاقو  نیا  ریظن  سودـق و  رهاوخ  اب  یگلاـس  دون  نس  رد  رادمتعیرـش  جاودزا 
فورعم و هچنآ  . » تسا تسد  رد  رادمتعیرـش  زا  هک  تسا  یتاجتـشون  راثآ و  اب  فلاخم  یتح  و  تسا . یخیراـت  دنـس  ذـخأم و  زا  رود  زین 

خیش گنج  هعقاو  رد  رادمتعیرش  تسا  نیا  دنکیم  دییأت  ار  نآ  زین  ةداهـشلا » رارـسا   » رد رادمتعیرـش  تاملک  تاجتـشون و  تسا  روهـشم 
هدیقع اریز  درک ، تفلاخم  نانآ  نافلاخم  نایباب و  اب  یتخـس  هب  دوب  هدـش  نادان  لهاج و  مدرم  زا  ياهدـع  نوخ  نتخیر  ثعاب  هک  یـسربط 

هک دوب  تهج  نیمه  هب  دـیاش  تسناد ، مدـلارودهم  تساـجن و  نعل و  هب  موکحم  یتسیاـبن  ار  هیباـب  هقرف  ماوـع  هک  دوـب  نیا  يو  يداـهتجا 
«1  ...« » دنتشادنپ دوخ  یماح  ار  وا  دندیورگ ، وا  يوس  هب  هیباب  هقرف  اهدعب 

یسربط خیش  هعلق  هثداح  فلا : / 3

هب دهـشم ، نایباب  بناـج  زا  یـشورف ،» راـب  یلع  دـمحم   » و یلعنیـسح » ازریم   » نیعلا و ةرق  يربهر  هب  تشدـب ، نیوزق و  عیاـقو  اـب  ناـمز  مه 
الم ياهششوک  هکنیا ، هب  هجوت  اب  دوب . عوقو  فرـش  رد  ثداوح  و  ققحت ، یعیاقو  یئهیورـشب » نیـسح  الم   » هیباب صخـش  نیمود  يربهر 
اذل دیدرگ ، شورف » راب   » و رون »  » رد ناردـنزام  دهـشم و  تشدـب و  زا  نایباب ، عامتجا  هب  رجنم  رمالا  تبقاع  دهـشم ، رد  یئهیورـشب  نیـسح 

« یسربط  532 ص : ناـیئاهب ، خیـش  هعلق  ، » زیمآ تنوـشخ  و  نینوـخ ، عیاـقو  هب  رجنم  هک  یعاـمتجا  نینچ  یـساسا  ياـههگر  هب  تسا  مزـال 
دمحم یلع  تاقالم  زا  سپ  یئهیورـشب » نیـسح  الم  : » مینک ياهراشا  رگید ، قطانم  رد  هیباـب  عیاـقو  رگید  شوداـشود  لاـمجا  هب  دـیدرگ ،

هب هتفر و  ناسارخ  قارع و  هب  ات  تفای  تیرومأم  يو  بناج  زا  دوب ، هلودلا  ماظن  ناخ  نیـسح  ازریم  ناشارف  سوبحم  هک  یمایا  رد  يزاریش ،
رهچونم  » ناهفـصا تقو  مکاح  تیامح  و  ناهفـصا ، هب  زاریـش  زا  يزاریـش  دمحم  یلع  لاقتنا  زا  سپ  دزادرپب . يزاریـش  دـمحم  یلع  غیلبت 

رارق یسور  نازاب  تسایس  نماد  رد  ًامیقتسم  يزاریـش  دمحم  یلع  دوب ، هیـسور  هعبت  يزاب  تسایـس  هک  یجرگ ، داژن  ینمرا  هلودلا » دمتعم 
اب هدوبن و  ملسم  تقیقح  نیا  نتفرگ  هدیدان  هب  رداق  نایئاهب  لیبن » خیرات  صیخلت   » باتک هتشون  هب  دش . هتفیرف  نانآ  ياههدعو  هب  تفرگ و 

ینوگنرس تهج  یبابـسا  نتخاس  مهارف  يارب  ناخرهچونم ، زا  اهسور  تیامح  ناخرهچونم و  یـساقآ و  ازریم  هنـسح  ریغ  طباور  هب  هجوت 
باتک رد  رظن  دروم  زارف  هیسور ، هعبت  ناخرهچونم  هب  یمظعا  ردص  ماقم  ضیوفت  هب  راجاق ، هاش  دمحم  ندرک  دعاقتم  تقو و  مظعا  ردص 

نم هب  دـنوادخ  درک : ضرع  دوب  فّرـشم  غاب  نایم  رد  كرابم  روضح  رد  هلودـلا  دـمتعم  زور  کی  : » میناوخیم نینچ  ار  ناـیئاهب  روکذـم 
امـش رما  ترـصن  رد  ار  مدوخ  لاوما  دـیئامرفب  هزاـجا  رگا  مدرک  رکف  منک  جرخ  ار  اـهنآ  یهار  هچ  هب  منادیمن  هدرک  تیاـنع  داـیز  تورث 

تقونآ تخادرپ ، دهاوخ  ملاع  برغ  قرش و  رد  رما  راشتنا  هب  دش و  دهاوخ  نمؤم  هک  مراد  نیقی  منک  غیلبت  ار  هاش  دمحم  میامن ...  فرص 
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امش يارب  ار  هاش  ياهرهاوخ  زا  یکی  دنک ، لوزعم  تسا  تکلمم  برخم  نئاخ و  صخـش  هک  ار  یـساقآ  ازریم  یجاح  منکیم  راداو  ار  وا 
مالـسا گنن  ثعاب  هک  ار  يراتفر  تشز  هورگ  نیا  و  منکیم ...  توعد  نینزان  نیئآ  كرابم و  رما  هب  ار  ملاع  كولم  ماکح و  مریگیم ... 

یقاب اهردق  نیا  ایند  نیا  رد  وت  نم و  رمع  زا  نکل  ياهدرک ...  یبوخ  تین  دندومرف  باب  ترضح  مزادنایمرب ، راگزور  هحفـص  زا  دنتـسه 
یلع زادنا  مشچ  هچ  رگا  ساسا ، نیا  رب   533 ص : نایئاهب ، « 1 «. » مینیبب دوخ  مشچ  هب  یتفگ  هک  ار  تامادقا  نیا  هجیتن  میناوتیمن  هدنامن و 

هک دوبن  يزیچ  هدیـسر ، نارود  هب  هزات  يزاریـش  ناوج  يارب  تردق ! ياوه  اما  دوبن ، يدج  رهاظ  هب  يرما ، نینچ  ققحت  هب  يزاریـش  دمحم 
غالبا تامدقم و  هیهت  زا  سپ  هدیناسر ، دهشم  هب  ار  دوخ  هک  دومن  دیکأت  ار  یئهیورـشب » نیـسح  الم   » ور نیا  زا  درذگب ، یگداس  هب  نآ  زا 

هداد لانم  ماقم و  هدعو  ار  رگیدکی  نانچ  يزاریش - دمحم  یلع  نیـسح و  الم  هار  نیا  رد  و  دزادنا . هار  هب  ار  ياهلئاغ  ناسارخ  زا  روتـسد ،
نارهت و هب  یئاههمان  دهشم ، رد  رارقتـسا  زا  سپ  یئهیورـشب » نیـسح  الم  ! » دوبن یـساسحا  كرد و  ار  لاح  نامز و  نآ ، روش  زا  هک  دندوب 

نیا يارجا  تهج  رد  نانآ  یلو  دوب . هدرک  توعد  ناسارخ  يوس  هب  ار  یـشورف  راب  یلع  دـمحم  نیعلا و  ةرق  هتـشاگن ، شورف  راب  نیوزق و 
الم  » روتـسد راظتنا  رد  ياهدع  تشدب ، عامتجا  یگدیـشاپ  زا  سپ  دجوم و  ار  نایتشدب » يهعجاف   » فقوت و دورهاش  تشدـب »  » رد روتـسد ،

هب دهـشم ، تماقا  زاغآ  رد  یئهیورـشب » نیـسح  الم  . » دـندیزگ تماقا  ربص و  ناردـنزام  ناسارخ و  هفلتخم  قطاـنم  رد  یئهیورـشب » نیـسح 
رد یئاسحا و  دـمحا  خیـش  يهذـمالت  زا  یکی  هک  يدزی  قلاـخلا  دـبع  ـالم  تخادرپ . مدرم  ياوغا  هب  «: » هنطلـسلا داـضتعا   » موحرم يهتفگ 

. هتفگ دوب  عرش  فلاخم  هک  دنچ  ینخس  ربنم  يالاب  رد  هدش و  يو  ناعباتم  زا  زین  دوب  رنبم  بارحم و  بحاص  سدقم ، نحـص  هناخ  دیحوت 
نیا تخادرپ ، ازـسان  راتفگ  هب  روباشین  دجـسم  رد  تشگ و  هتفیرف  نیـسح  الم  تاقالم  بیتاکم و  هب  زین  يروباشین  دهتجم  رغـصا  یلع  الم 
دوب ناکدار  نمچ  رد  هک  ازریم  هزمح  هلودـلا  تمـشح  ضرع  هب  ار  لاح  تروص  دهـشم  ياـملع  تشگ . روهـشم  سدـقم  دهـشم  رد  ربخ 
هدرک وا  تعباتم  هک  دهـشم  مدرم  زا  سک  ره  دنروایب و  ودرا  هب  دهـشم  رهـش  زا  ار  نیـسح  الم  داد  مکح  دینـشب  ربخ  نیا  نوچ  دندیناسر .

دجـسم هب  لمأتیب  وا  دندروآروباشین و  زا  ار  رغـصا  یلع  الم  مرجال  دنناسر . تسایـس  هب  دتـسرفن  نعل  ار  باب  دـیوجن و  يربت  وزا  هچنانچ 
تقفاوم وا  اب  باب  نیرد  رگید  رفن  دنچ  نانچمه  تشگ و  هدوسآ  هدرک  تنعل  وا  باحـصا  باب و  دمحم  یلع  ازریم  هب  تفر  ربنم  رب  هدـمآ 

وا دندینشب  تاملک  نیا  نوچ  مدرم  دنیامن . هرظانم  نم  اب  دلب  ياملع  هکنآ  رگم  مدرگنرب  هار  نیا  زا  نم  تفگ : قلاخلا  دبع  الم  اما  دندرک .
هب هدرب و  هلودلا  تمـشح  دزن  ار  نیـسح  الم   534 ص : نایئاهب ، دـیاین . نوریب  دوخ  هناخ  زا  دـش  مکح  دـندومن و  عنم  تعامج  زاـمن  زا  ار 

يوس زا  « 1 «. » تفر دهشم  هب  هدش  اهر  نیسح  الم  دندومن . شروش  يرالاس » هنتف   » تهج هب  دهشم  هکنآ  ات  دوب  نانچمه  دنتخادنا و  لوارق 
، دوب هدید  هّیهت  نایتشدب »  » و تشدب »  » هبوصم ياههشقن  ققحت  يارب  ار  تامدقم  ناردنزام  رد  هک  سودق )  ) یشورف راب  یلع  دمحم  رگید ،

دهشم رد  سبح ، زا  یئاهر  زا  سپ  یئهیورشب » نیـسح  الم   » فقوت ماگنه  مایا و  نیمه  رد  یئوگ  شخیرات ، صیخلت  رد  لیبن ، حیرـصت  هب 
تکرح راجاق و  هاش  دـمحم  عوقولا  بیرق  گرم  ناردـنزام و  نایباب  تامادـقا  زا  هک  یئاهربخ  هب  هجوت  اب  يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  تسا 
دهـشم رد  زونه  نیـسح  الم  : » درادیم لاسرا  هتـشاگن و  یئهیورـشب  نیـسح  الم  هب  باطخ  ياهماـن  دوب ، هدینـش  نارهت  هب  زیربت  زا  دـهعیلو 
هدومرف تیانع  نیسح  الم  بانج  صوصخم  هک  ار  باب  ترضح  همامع  دش و  دراو  دهـشم  هب  باب  ترـضح  بناج  زا  یـصخش  هک  دندوب 

لباقم و رد  ار  هایـس  تیار  دـیراذگب و  دوخ  رـس  رب  ار  زبس  همامع  نیا  هک  دـندومرف  امـش  هب  یلعا  ترـضح  تفگ  داد و  ناـشیا  هب  دـندوب 
دعب هب  نیا  زا  دینک و  هجوت  ناردنزام )  ) ءارـضخلا ةریزج  هب  سودق  بانج  اب  یهارمه  تدعاسم و  يارب  هتـشارفا  رب  دوخ  بکرم  شیپاشیپ 

ار كرابم  رما  تیروف  هب  دینـش  نیما  دصاق  نآ  زا  ار  كرابم  مایپ  نوچ  نیـسح  الم  بانج  دش  دیهاوخ  هدـناوخ  یلع » دیـس   » دـیدج مان  هب 
درک و عمج  ار  شیوخ  ناوریپ  تشارفا  رب  ار  هایس  ملع  تشاذگ  رس  رب  ار  یلعا  ترضح  همامع  هدش  رود  رهـش  زا  خسرف  کی  داد و  ماجنا 

يارب صاخ ، یتصرف  راجاق ، هاش  دمحم  توف  تسا ، ملسم  هچنآ  « 2 «. » دندومن تمیزع  ءارضخلا  ةریزج  بناج  هب  همه  هدش  راوس  بسا  رب 
اـضر موحرم  دننک . نیریـش  یناهد  هتفرگ و  يراب  ترتف ، هرود  نیا  زا  ات  دیآیم  رامـش  هب  تردق ، هب  ندیـسر  يارب  اشوک  ياههورگ  همه 
روفغم هاشداپ  تلحر  ربخ  : » دسیونیم یئهیورشب  نیـسح  الم  تامادقا  دیدشت  اب  هاش  دمحم  توف  ربخ  هطبار  صوصخ  رد  تیاده  ناخیلق 
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تخبناوج  535 ص : نایئاهب ، دهعیلو  تخت و  جات و  ثراو  زونه  هک  ترتف  مایا  نیا  رد  هک  درک  هشیدنا  یئهیورـشب ) نیـسح  الم   ) دینـش ار 
رد کلملا  ناـسل  یقت  دـمحم  ازریم  و  « 2 « » باب هنتف   » باتک رد  هنطلـسلا  داـضتعا  موحرم  « 1  ...«. » دـیدرگن دراو  نارهت  هب  ناـجیابرذآ  زا 
هاش دمحم  توف  ربخ  : » دسیونیم فاکلا ) ۀطقن  « ) میدق خیرات  : » باتک بحاص  دناهتـشاد . ناعذا  ینعم  نیا  هب  « 3 « » خیراوتلا خسان   » باتک

لـالجا لوزن  هوـک  زوریف  هب  سپ  مدیـشکیم  ار  ربـخ  نیا  راـظتنا  هک  دـندرک  شیاـمرف  دـندومن و  تکرح  باـنج  نآ  دیـسر  تارـضح  هب 
هتفگ هب  نآ  و  تسا . هتـشادن  یـساسا  لیلد  کی  زا  شیب  اجنآ ، زا  جورخ  نایباب و  عامتجا  يارب  ناردـنزام  باختنا  لیلد  « 4  ...«. » دندومرف

نادـب هکنآ  یلوا  دراد . یتعجر  شورف  راب  رد  یباب  یلع  دـمحم  یجاح  هدـمآ و  ير  هب  ناردـنزام  مکاح  : » تیادـه ناـخیلق  اـضر  موحرم 
دوخ دادعتسا  رد  میهن و  يور  نیحر  يراصح  شاهشیب  ره  نیـصح و  تسا  ینـصح  شاهشوگ  ره  هک  ناردنزام  ینعی  نارمکحیب  تیالو 
کی زا  ناردنزام  مکاح  جورخ  ور ، نیا  زا  « 5 «. » میراذگ رگید  دلب  هب  يور  الا  میریگ و  فرصت  هب  ار  رهش  نآ  دوش  نکمم  رگا  میئازفیب .

یـضتقم نامز  هک  دوب  هدرک  دعاقتم  ار  یـشورف  راب  یلع  دـمحم  رگید ، بناج  زا  راجاق ، هاش  دـمحم  توف  زا  یـشان  ترتف  نارود  يوس و 
رد لیبن ،» « » 7 «. » دـنیامن تکرح  ناسارخ  زا  : » هک تشون  « 6  » تشدب زا  تشگزاب  رد  یئهیورـشب  نیـسح  الم  هب  ياهمان  اذـل  تسا ؛ جورخ 
دش ءاملعلا  دیعس  دزـشوگ  یـشورفراب  هب  ناشندش  کیدزن  ناهارمه و  اب  نیـسح  الم  بانج  هجوت  ربخ  : » دنکیم هفاضا  شخیرات  صیخلت 
راب  536 ص : نایئاهب ، هجوتم  كابیب  عاجش و  باحصا  زا  ياهدع  هایـس و  ملع  اب  دهـشم  زا  نیـسح  الم  بانج  دینـش  هک  یتقو  ًاصوصخم 

رـضاح دجـسم  رد  هک  درک  نالعا  مدرم  هب  تخادـنا و  رهـش  رد  یچراـج  تشگ ...  لعتـشم  شبلق  رد  بضغ  دـسح و  شتآ  تسا  شورف 
یمالسا تاسدقم  دنربب  نیب  زا  ار  مالسا  دنهاوخیم  دننیمک  رد  ام  نانمـشد  دیوش  رادیب  سانلا  اهیأ  تفگ : و  تفر ...  ربنم  يالاب  دنوش ... 

روضح رد  دـمآ و  نم  سرد  سلجم  هب  زور  کی  شیپ  يدـنچ  دـیآیم  شورف  راـب  فرط  هب  نـالا  هک  تیعمج  نیا  سیئر  دـننک . وحم  ار 
تفر و نوریب  سرد  سلجم  زا  نیگمـشخ  مدرکن  راتفر  شلیم  قباطم  نم  هک  یتقو  تشاد  ارجا  نم  هب  تبـسن  ار  ریقحت  تیاـهن  نادرگاـش 
؟ درک دهاوخ  هچ  دینیبب  تسا  ناشیرپ  مهرد و  اهراک  هدرک و  تافو  هاش  دـمحم  هک  الاح  دـیامن ...  مایق  نم  هعزانم  هب  هک  تشامگ  تمه 

دوخ دیشاب و  رضاح  حبـص  ادرف  امـش  همه  دیآیم ...  ام  فرط  هب  هتـشذگ  ناج  زا  یتیعمج  اب  هتفر  نیب  زا  هاش  دمحم  دید  هکنیا  ضحم  هب 
« خیراوتلا خسان   » رد رهپس » یقت  دمحم  ازریم   » موحرم هتفگ  هب  « 2  » ءاملعلا دیعس  موحرم  « 1  ...«. » دیریگب ار  هورگ  نیا  ولج  ات  دینک  ایهم  ار 

شیوخ تسارح  ظفح و  هب  ناـیچگنفت  زا  یعمج  دنتـسنادیم  تداـیزرب  دوخ  رهب  زا  ار  ناـشیا  تدـیکم  هک  یناردـنزام  ياـملع  رگید  «و 
ناردنزام تموکح  زونه  هک  ازریم  رلناخ  هدازهاش  دنتشاگنب ، ناردنزام  ناگدرکرـس  تلود و  نارادراک  هب  ار  لاح  تروص  دنتـشامگرب و 

هوکداوس رد  هدش و  نوریب  شورفراب  زا  هیباب  تعامج  دـندرک و  یتحماسم  رما  نیا  رد  وا  نارازگ  راک  تشاذـگن و  یعقو  ار  ناشیا  تشاد 
«1 «. » دومن شورف  راب  هب  تعجارم  هراب  رگید  هفالخلاراد  هب  ناردنزام   537 ص : نایئاهب ، زا  ازریم  رلناخ  نداد  چوک  زا  دعب  دندرک و  ياج 
ار روای  کیب  دمحم  دیسر  ودب  ءاملعلا  دیعس  بوتکم  نوچ  درک  یبوتکم  یناجیرال  رادرس  ناخ  یلقسابع  هب  دش و  میب  رد  ءاملعلا » دیعـس  »

نادب دورو  زا  دعب  تفرگ و  تفاسم  یط  باتش  لجع و  مدق  هب  کیب  دمحم  داتسرف  نوریب  ناشیا  عفد  هب  یناجیرال  یچگنفت  نت  دصیـس  اب 
لادج لاتق و  رازاب  تفای و  لاعتـشا  شوجو  گنج  نارین  شورفراب  نادـیم  رـس  رد  هلمجلاب  . » دیـشکرب هدر  تعامج  نآ  تاعزانم  هب  هدـلب 

تکاله تبرش  باب  باحصا  زا  نت  هدزاود  هنایم  رد  دندرب  راک  هب  برض  برح و  تالآ  دندمآ و  رد  گنج  هب  هیور  ود  زا  تفرگ  یئاور 
هب شیوخ  رهب  زا  ار  رهـش  نایم  رد  تلتاقم  یلع  دمحم  یجاح  نیـسح و  الم  نوچ  تفای  تحارج  ناجیرال  مدرم  زا  زین  یتعامج  دیـشچ و 

تعفادـم رهب  زا  اجنآ  رد  دـنتفر و  رد  نادـیمهزبس  يارـس  ناوراک  هب  نانک  تمیزه  نانز و  مزر  گنج  نایم  زا  دنتـسناد  کیدزن  راک  نایز 
دنروایب هدرک  هّیهت  ینان  بآ و  هک  رازاب  دنداتـسرف  یئهیورـشب » نیـسح  الم   » نادیم هزبس   » رد « 2 «. » دنتـشگ نصحتم  هدرک  تسار  اهرگنس 

دهاش حیرصت  نیا  « 3 «. » میروایب بآ  دنتـشاذگ  مدرم  هن  دنداد و  نان  ام  هب  نایاونان  هن  دنتفگ  دـندرک و  تعجارم  يدـنچ  زا  سپ  نیرومأم 
راب یلع  دمحم   » دوخ و ناردنزام  ات  ناسارخ  زا  هک  یئاهششوک  مامت  اب  تشادن و  رب  رد  ياهجیتن  نیسح  الم  ياهشـشوک  هک  تسا  نآ 
رفن دصراهچ  دصیـس  دودح  زا  شیب  لاس  راهچ  زا  سپ  تسناوتن  هیباب  دنتـشاد ، لوذبم  ناردنزام  تشدب و  نارهت و  نیوزق و  زا  یـشورف »
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رادرـس ناخ  یلقـسابع  تقو  نیا  رد  . » دـنرادن غیرد  اهنآ  زا  ار  بآ  نان و  سانلا  ماوع  هک  دـننک  يراتفر  ای  دـنروآ و  یتضهن  درگ  ار  ماوع 
ار ناخ  یلقـسابع  دورو  نوچ  نیـسح  الم  اـما  داد  مزع  میمـصت  ار  تعاـمج  نآ  مزر  درک و  هنیاـعم  ار  لاـح  تروص  دیـسرب و  یناـجیرال 

لمح شورف  راب  يانگنت  رد  درک و  هتخاس  دناوتن  ار  وا  مزر  كدنا  ددع  مکدادـعا و  اب  هک  تشاد  فوشکم   538 ص : نایئاهب ، تسنادب و 
رد زا  زج  ینخـس  میاهتفر  رد  هک  هید  رهـش و  ره  هب  اـم  هک  داتـسرف  ماـیپ  وا  کـیدزن  هب  دیـشیدنا و  یتلیح  داد  دـناوتن  شوج  گـنج و  نیا 

رهـش نیا  مدرم  هک  نونکا  میناهرب  باذع  انع و  زا  ار  ناشیا  هک  میهاوخ  یمه  میناوخیم  باب  يوس  هب  ار  مدرم  هکنیا  میاهتفگن و  تعیرش 
ار نیمز  لهس  بعص و  میراذگیم و  لهج  نالذخ و  هیت  رد  ار  ناشیا  دننادیم  حابم  ار  ام  لام  ناج و  دنیوجیمن و  حالف  حالـص و  قیرط 

نوریب نیتسخن  هک  تسا  نآ  وکین  تسا ، باوصب  نخـس  نیا  هک  تفگ : خـساپ  رد  ناخ  یلقـسابع  میرذـگیم . رگید  بناج  هب  هتـشون  رد 
یناـجیرال ناـیچگنفت  زا  یتعاـمج  دـیوش و  زاـب  یـضارا  نادـب  هاـگنآ  دـیرآ  زاـسب  ار  دوخ  رما  دـینک و  زاـغآ  شیوخ  توعد  ناردـنزام 

ناشیا باحـصا  یلع و  دمحم  یجاح  نیـسح و  الم  مرجال  دـننک  تعجارم  اجنآ  زا  هداد  چوک  دابآ  یلع  ات  ار  تعامج  نآ  هک  تشامگرب 
ۀضور  » باتک ملـسم  هچنآ  نایباب ، یئاهن  دصقم  « 1 «. » دـنتفرب دابآ  یلع  ضرا  ات  زین  نایچگنفت  دـنتفرگرب و  هار  هدـش  نوریب  شورف  راـب  زا 

، رادرـس ناـخ  یلقـسابع   » يهرکاذـم حرـش  نمـض  صوصخ ، نیا  رد  تیادـه  ناـخیلق  اـضر  موحرم  و  تسا . هدوب  قارع »  » تسا افـصلا »
یعدتـسم دـندوب  هورگ  نآ  ياسؤر  هک  یناردـنزام  یلع  دـمحم  یجاح  نیـسح و  الم  . » دزاسیم ناشن  رطاخ  هیباب  ياـمعز  اـب  یناـجیرال »

ندیسر زا  سپ  « 2 «. » دبسخ ورف  هنتف  نیا  ات  تفرگن  تخـس  ناشیا  رب  درکن و  یتقیاضم  یناجیرال  رادرـس  دنور . قارع  بناج  هب  هک  دندش 
يارق زا  یئالک  يداق  مان  ورـسخ  : » ناوا نیمه  رد  و  دنتـشگزاب . یناجیرال » پیترـس   » ناگتـشامگ دابآ » یلع   » هب نانآ ، ناـظفاحم  ناـیباب و 

نانآ تساوخ  یتوشر  نانآ  زا  تظفاحم  یهارمه و  مسا  هب  تفرگ و  ناوراک  نآ  لابند  یتیعمج  اب  هداـتفا  ناـشیا  لاوما  عمط  هب  داـبآ  یلع 
ذخآم  539 ص : نایئاهب ، یئالکیداق » ورـسخ   » اـب تقفاوم  یهارمه و  نیا  راـک  تبقاـع  یگنوگچ  صوصخ  رد  « 3 «. » دـندرکن هقیاضم  زین 

ضقانتم و نآ  زا  یشان  جیاتن  طابترا و  نیا  حرش  رد  یئاهب  ذخآم  یلو  هدنارن ، ینخـس  لیـصفت  هب  یئاهب ) ریغ   ) مایا نآ  رد  هتـشون  یخیرات 
نت دنچ  ًاتمدقم  : » دسیونیم راونالا » علاطم   » ای خیرات » صیخلت  : » باتک رد  يدنفا ! یقوش  ای  لیبن ، دشابیم . مه  اب  ریاغم  هدش ، طبـض  رابخا 

زا باحـصا  يهیقب  دـندناریم  بسا  مه  اب  ورـسخ  نیـسح و  الم  بانج  دـنداتفا  هار  هب  نایباب ) ظفاحم  نیرومأم  سیئر   ) ورـسخ ناراوس  زا 
ورـسخ و دـندوب ...  حلـسم  اپاترـس  اـهراوس  نیا  دـندومیپیم  هار  پـچ  تـسار و  فرط  زا  ورـسخ  ناراوـس  یقاـب  دـنتفریم و  اـهنآ  لاـبند 

باحـصا هکنیا  ضحم  هب  دـهد  ماجنا  ار ) نایباب  نتـشک  ینعی   ) ار دوخ  دوصقم  دـناوتب  رتهب  ات  دربیم  ار  باحـصا  لگنج  هار  زا  ًاصوصخم 
هب ناگدنرد  دـننام  اهنآ  مامت  ناهگان  درک  هراشا  شیوخ  ناراوس  هب  دـید و  بسانم  ار  تقو  ورـسخ  دـندش  لگنج  دراو  بابلا  باب  بانج 
زا دنتفای  یهاگآ  هعقاو  زا  نیسح  الم  بانج  نوچ  دندش ...  لوغشم  تراغ  هب  دندیناسر و  لتق  هب  ار  يدایز  هدع  دندومن ، موجه  باحـصا 

دمآ مهاوخن  وت  اب  رگید  نم  میاهدیسرن ، هاگ  ریش  هب  زونه  ام  تسا و  هتشذگ  رهظ  هک  هدش  روطچ  دندومرف : ورـسخ  هب  دندش و  هدایپ  بسا 
نوچ يراوزبس ...  ینیوج  یقت  دـمحم  هب  موسوم  افو  اـب  باحـصا  زا  یکی  مرادـن ...  وت  ناراوس  وت و  یئاـمنهار  کـمک و  هب  یجاـیتحا  و 

نم هب  ار  ناـیلق  منکیم  شهاوخ  تفگ  تفاتـش و  وا  دزن  تسا  ناـیلق  يهیهت  لوغـشم  وا  يارب  ورـسخ  ياـهرکون  زا  یکی  هک  دـش  هجوـتم 
هدش مخ  دعب  تشاذگ  ورـسخ  لباقم  رد  درب ، تفرگ و  ار  نایلق  یقت  دمحم  ازریم  درک  لوبق  ورـسخ  هتـشامگ  مربب  ورـسخ  يارب  ات  یهدـب 
یقت ازریم  هک  دـش  هچ  هک  دـمهفب  ورـسخ  تفر  ات  دوب  هدـش  مخ  هک  روطنامه  ناهگان  دریگب و  بوخ  ات  درکیم  فپ  ار  ناـیلق  رـس  شتآ 
زامن هب  هک  روطنامه  نیسحالم  درک ، ورف  وا  مکش  هب  هتسد  ات  دیشک و  نوریب  فالغ  زا  دوب  هدش  هتسب  شرمک  هب  هک  ار  ورسخ  رجنخ  ناخ 

دندیسر و لتق  هب  ورسخ  ناراوس  همه  دندش  رو  هلمح  شیوخ  نانمشد  هب  هدرک  دنلب  نامزلا  بحاص  ای  دایرف  باحصا  هیقب  دندوب  لوغـشم 
ار دوخ  هدیسرت  یلیخ  هک  دوب  نیا  شببس  مهنآ  دنام  یقاب  درکیم  تسرد  نایلق  ورسخ  يارب  هک  هتشامگ  نامه  طقف  دنامن  یقاب  سکچیه 

ناشن رهاوج  نایلق  نیسح  الم  بانج  دنشخبب  ار  وا  هک  درک  اجر  ناشیا  زا  تشادن و  هارمه  مه  هحلسا  تخادنا و  نیسح  الم  بانج  ياپ  هب 
خیـش هربقم  هب  تفاسم  نادیم   540 ص : نایئاهب ، کی  هلصاف  هب  دنداد و  همادا  دوخ  ریـس  هب  سپـس  دندیـشخب  هتـشامگ  نامه  هب  ار  ورـسخ 
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رب و  هدز ، هناراو  ار  لـعن  دوـش  ضرعتم  ار  ياهنادرمناوجاـن  یئاوـسر  نینچ  تـسین  رـضاح  هـک  يدـنفا  ساـبع  یلو  « 1 «. » دندیسر یـسربط 
نالات و يانب  هرهاق  هوق  هب  فارطا  عیمج  رد  سان  يهماع  تموکح  اـملع  رهـشا  ياوتف  هب  : » دـسیونیم لـیبن ،» خـیرات   » باـتک لوق  فـالخ 

همعط هتـسب  تسد  عیمج  دندوب  یلیلق  دودعم  هک  یئاهرهـش  رد  دندرک ...  تراغ  لتق و  دـندومن و  هجنکـش  تسایـس و  دنتـشاذگ و  جارات 
ینعی  ) قباس دیاقع  بسح  هب  دودسم  باوبا  عیمج  رسیم و  ریغ  فیلکت  زا  لاؤس  نوچ  دتشاد  یتیعمج  هک  یئاهرهش  رد  دنتـشگ و  ریـشمش 

رهش هماع  ءاملعلا ، دیعس  ءاهقفلا  سیئر  مکح  هب  ار  شناعبات  یئهیورشب و  نیـسح  الم  ناردنزامرد  هلمج  زا  دنتـساخرب  عافد  هب  یناملـسم )
تسد درک و  ناذا  هب  رما  نیسح  الم  هک  دندوب  فالتا  راک  رد  زین  ار  یقاب  دنتشک و  ار  رفن  تفه  شش  دندومن و  روهمج  موجه  شورف  راب 
ورـسخ دـنداد و  تلحررب  رارق  هدـمآ  شیپ  تیاـعر  تمادـن و  ياـهتنم  هب  نیناوخ  رباـکا و  دـندومن و  راـیتخا  رارف  عیمج  زارد ، ریـشمش  هب 

دنور نوریب  ناردـنزام  كاخ  زا  نوصم  ظوفحم و  طورـش  بسح  هب  هک  دـندومن  هارمه  هدایپ  راوس و  اب  تظفاحم  تهج  هب  ار  یئالکیداق 
دناشن و نیمک  رد  ًاقرفتم  ناردنزام  لگنج  رد  ار  شیوخ  هدایپ  راوس و  ورـسخ  دندوب  ربخیب  قیرط  رباعم و  زا  دـندش و  رهـش  جراخ  نوچ 

دنلب تمـسره  زا  گنفت  يادص  نوچ  تشاذـگ  کی  کی  راکـش  يانب  دومن و  ناشیرپ  قرفتم و  لگنج  نآ  رد  هار  یب  هار و  رد  ار  اهیباب 
هب رما  ناشیرپ  نآ  عمج  تهج  هب  نیـسح  الم  دندش ، هلولگ  لوتقم  ًاتتغب  رگید  سوفن  دوقفم و  سفن  دـنچ  تشگ و  راکـشآ  ناهن  زار  دـش 

هتشگرس فاصم  نادیم  رد  یخرب  هتشک و  یضعب  ورسخ  هاپس  دیرد ، ورسخ  هاگرگج  دیشک و  رجنخ  یفوتـسم  یلعفطل  ازریم  دومن و  ناذا 
توخر و تکرح  رد  دش  روهمج  يایاون  رب  علطم  نوچ  داد و  لزنم  یسربط  خیـش  هربقم  کیدزن  هعلق  هب  ار  عمج  نآ  نیـسح  الم  دنتـشگ ،
، نایئاهب « 2 «. » دش هعلق  يدوجوم  رفن  هدزیس  دصیـس و  هدش  بزح  نآ  هب  مضنم  زین  یعمج  اب  یناردنزام  یلع  دمحم  ازریم  دعب  هدومن  روتف 

هعلق يدوجوم  رفن  هدزیس  دصیـس و   » رب يدنفا  سابع  دیکأت  نایئاهب ، یمـسر  نتم  ود  نیب  دوجوم  تاضقانت  هب  هجوت  يانثتـسا  هب   541 ص :
ترـضح باحـصا  هک  تسا  روطـسم  تیب  لها  راثآ  نایم  رد  يرتاوتم  تایاور  هک  دنلوقلا  قفتم  عیـشت  ربتعم  ذخآم  تسا . لمأت  لباق  دـش »

فارطا روـهظ ، نـالعا  ضحم  هب  هکم  رد  هک  دنتـسه ، رفن  هدزیـس  دصیـس و  روـهظ ، جورخ و  زا  سپ  يرکـسعلا  نـسحلا  نـب  ۀـجح  مئاـق 
ار ملق  دنهد ، قیبطت  هعیش  ملسم  تایاور  اب  ار  دوخ  یخیرات  عیاقو  هکنآ  رطاخ  هب  نایئاهب  تفاتش . دنهاوخ  وا  يرای  هب  هتفرگ و  ار  ترـضح 
. دوشیم هدز  تریح  یئاه ، يراکهلـصو  نینچ  زا  هدنمرـش و  اهنآ  هظحالم  زا  ياهدـنهوژپ  ره  هک  دـندرک  رایتخا  یتاـعوضوم  شراـگن  هب 

شلوح ءابجن  ءابقن و  زا  ملاع  فارطا  زا  رفن  هدزیس  دصیس و  و  : » دسیونیم نافرعلا » لئالد  : » باتک رد  یئاهب  یناهفـصا » یلع  ردیح  ازریم  »
« میدق خیرات   » باتک بحاص  « 1 «. » دنداد تداهش  ناشنوخ  هب  دندش و  عمج  تسا  ناتـسربط  هک  یـسربط  خیـش  رد  نیا  دنوشیم . عمتجم 

تعجر هک  مئاق  ترضح  زا  دارم  : » تسا یناهفصا  یلع  ردیح  ازریم  تاحیرـصت  هدننکلیمکت  هک  دوشیم  رکذتم  ار  ینایب  فاکلا ) ۀطقن  )
لیلد « 2  ...«!. » نینمؤملا ریما  ترضح  تعجر  رکذ  بانج  و  دندوب . یلع ) دمحم   ) سودق ترـضح  نامه  دشاب . هدوب  هَّللا  لوسر  ترـضح 

ناج دـندش و  عمج  ناشیا  لوح  رد  ءاـبقن  نت  هدزیـس  دصیـس و  هکنآ  مراـهچ  لـیلد  میدـق ...« :» خـیرات  : » باـتک بحاـص  رظن  زا  روکذـم 
نیا زج  یهار  تفرگ ، دـنهاوخ  ار  ماما  رود  هکم  رد  نانیا  هک  هتـشاد  هعیـش  قثوم  ياهباتک  مهم  ثیداـحا  هب  هجوت  نوچ  و  « 3 «. » دنتخاب

زا تشدب ، شیامن  رگیزاب  سودـق )  ) یلع دـمحم  صوصن  نیا  هب  هجوت  اب  « 4  ...«. » دومن ار  دامجنا  ضرا  یط  ناشیا  : » دـیوگب هک  هدـیدن 
نـسحلا نب  ۀـجح  مئاـق  ترـضح  رگید  يوـس  زا  و  هدرک ! تعجر  هک  تسا  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  ترـضح   542 ص : ناـیئاهب ، يوس  کـی 
یـسربط هعطق  نینوخ  هعقاو  زا  سپ  رمالا  تبقاع  دنتفرگ و  ار  شفارطا  ثیدح  قبط  رفن  هدزیـس  دصیـس و  و  تسا . مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا 

هچ نایئاهب  رظن  زا  یئهیورـشب  نیـسح  دـید  تسیاب  نونکا  « 1 « » دـندرک دیهـش  ار  دوعوم  مئاق  ترـضح  و  درک . هچنآ  درک  ءاملعلا  دیعـس  »
دـشابیم نیا  هَّللا  و  سودـق ) روـظنم   ) دـندومرف و  : » دـسیونیم فاـکلا ) ۀـطقن  « ) میدـق خـیرات  : » باـتک بحاـص  تسا . هتـشاد  ار  یماـقم 

بانج تعجر ، نامز  رد  هک  هدیـسر  موصعم  زا  ثیدح  نیا  راحب  رد  هک  مدید  نم  نآ  زا  دعب  لاّجدب ، سیل  مولظم و  نیـسح  یئهیورـشب ) )
دیـس بانج  هب  هدومن  تعجر  زین  فلاخم  رکـشل  مئاـق ، ترـضح  باـستنا  رفظ  باـکر  رد  دـیامرفیم ، تعجر  ءـالبرک  رد  ءادهـشلا  دـیس 
موق نآ  تسین ، لاجد  دشابیم و  نیـسح  نیا  هَّللاو  هک  دنیامرفیم  دای  مسق  مئاق  ترـضح  و  دـشابیم ، لاجد  نیا  هک  دـنیوگیم  ءادهـشلا 
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دعب زور  لهچ  تدم  و  دننکیم ، ار  ترضح  نآ  نوخ  بلط  مئاق  ترضح  دننکیم و  دیهش  ار  ءادهشلا  دیـس  بانج  دنکیمن و  لوبق  ملاظ 
یلع دـمحم   ) سودــق رگید  يوـس  زا  « 2  ...«. » نیرهاـط هـمئا  دارم  هدوـب  نـیمه  و  دــشابیم ، جرم  جره و  ملاـع  باـنج  نآ  تداهــش  زا 

یسیع ترضح  منم  و  متسین ...  امش  رسپ  نم  هک  نادب  : » دیوگیم دوخ  ردپ  هب  باطخ  نایباب ، قثوم  ذخأم  نیمه  حیرصت  قبط  یـشورفراب )
یشورف راب  یلع  دمحم  - 1 ساسا : نیا  رب  « 3 «. » ماهدومن رایتخا  يردپ  هب  تحلصم  باب  زا  ار  وت  ماهدیدرگ و  رهاظ  وت  دنزرف  تروص  هب  و 

نیـسح ياقآ  و  تسا ! میرم  نب  یـسیع  ترـضح  و  يرکـسعلا ، نسحلا  نب  ۀـجح  هَّللا و  دـبع  نب  دـمحم  ترـضح  نایباب ، نایئاهب و  رظن  زا 
رد هک  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دروم  رد  اـًلوا -:  543 ص : نایئاهب ، هدرک ! تعجر  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  یئهیورـشب ،

هعلق ياههدش  هتـشک  رکذ  هب  هک  یماگنه  رد  فاکلا ) ۀطقن  « ) میدق خیرات  : » باتک رظن  زا  هک  تشاد  رظن  رد  تسیاب  تسا  هدـمآ  ثیداحا 
یمئاق ترضح  لیلد  رفن  هدزیس  دصیس و  ددع  دشاب ، هدرپس  هظفاح  رد  هکنآیب  دزادرپیم ، داد - مهاوخ  رارق  یسررب  دروم  هک  یـسربط -

ياههدش هتشک  زا  هک  دنکیم  رکذ  ار  رفن  هاجنپ  دصیـس و  دودح  شباتک ، ات 195 )  153  ) تاحفص لوط  رد  تسا ، هدش  سودق  ترـضح 
، یئاهب يرون  يورسخ  کلم  یلع  دمحم  هتشون : یسربط » خیش  هعلق  عیاقو  رما - يادهـش  خیرات   » باتک رد  ام  و  تسا . یـسربط  خیـش  هعلق 
ات فیـس ) ياـیاقب  ءادهـش و  زا  معا   ) هعلق باحـصا  لاـح  حرـش  کـنیا  : » ناونع تحت  دوش  ناـشیامعز  رگید  تاحیرـصت  هجوتم  هکنآیب 

، ناشلاوحا حرش  ناشتایالو و  کیکفت  هب  لیصفت و  هب  ار  مسا  راهچ  لهچ و  دصیـس و  دادعت  ًاقیقد  میزادرپیم » هتـشگ  رودقم  هک  یئاجنآ 
ریـصن جاح   » زا لقن  هب  ناشیا ، حرـش  دروم  رفن  راهچ  لهچ و  دصیـس و  دادـعت  رب  هفاضا  روکذـم ، باتک  رخآ  رد  هزاـت  « 1 . » دهدیم رامآ 

« بابرا یلع   » شدنزرف و  تسا ، هتشادرب  زا  ار  ناگدننک  تکرش  زا  یلماک  تروص  و  هدوب ، یـسربط  خیـش  هعلق  نارای  زا  یکی  هک  ینیوزق »
رد جردنم  رفن  لهچ  دصیـس و  يانثتـسا  هب  تسا ، هدرک  طبـض  تبث و  ار  هدنام  راگدای  هب  تروص  نآ  شدوخ  ردـپ  لاح  حرـش  نمـض  رد 

، تسین تسد  رد  ناشلاح  حرـش  هچ  رگا  هک  ددرگ ، هفاضا  تسیابیم  رگید  رفن  هس  تسیب و  يرون » يورـسخ  کلم  یلع  دـمحم  ، » باتک
هعلق هعقاو  ًایناث  و .......  دـناهداد . رـشن  پاچ و  روکذـم  باتک  رخآ  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدوب  نایئاهب  يدـج  لامتحا  دروم  لاح  ره  هب  یلو 

«2  » هرابکی یلو  دوب ، هدرک  تیمئاق  ياعدا  هزات  ناوا ، نامه  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  هک  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  ینامز  رد  یـسربط ، خـیش 
یلو بلاطیبا ! نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رکذ ) بانج   ) يزاریـش دمحم  یلع  دوشیم و  مئاق  سودـق  فاکلا ) ۀـطقن  هحفص 153 - )

يزاریـش دمحم  یلع  دننک ، اهتعجر   544 ص : نایئاهب ، نیا  زا  یهیجوت  هکنیا  يارب  دوشیمن ، مامت  ناشـشقن  اجنیا  اـت  ناـیئاهب ، ناـیباب و 
، سودق زا  سپ  و  هدش ، یقلت  یـشورف ) راب  یلع  دـمحم   ) سودـق باب  فاکلا ) ۀـطقن  « ) میدـق خـیرات  : » باتک هحفص 207 ، حیرـصت  قبط 
للم و راثآ  رد  يدامتم  نایلاس  هک  روطس  نیا  هدنسیون  «! 1  ...« » دش رهاظ  يزاریش ) دمحم  یلع   ) رکذ ترضح  لکیه  رد  تیمئاق   » هرابود

قرـش يورملق  نیا  رد  بتکم و ...  بهذمو و  کلـسم  چـیه  نونکات  هک  دـنک  ناعذا  دـناوتیم  تحارـص  هب  تسا ، هتـشاد  یـششوک  لحن 
يوعد اهتعجر ، زا  رتبیجع  اهنیا و  زا  رتبلاج  دشاب ! هتـشاد  یهاو  ساسایب و  ياهنخـس  تیئاهب  هزادنا  هب  هک  هدـماین  دوجو  هب  ناهج 

یلعنیسح ازریم  هیـضق  نیا  زا  دعب  لاس  زا 18  هک  دوشیم  روطچ  سپ  تسا !؟ حیسم  یسیع  سودق  هک  مریگ  تسا . حیـسم  یـسیع  تعجر 
ار حیـسم  تعجر  ياعدا  تسا ، طوبـضم  جردـنم و  كرابم . لامج  راثآ  زا  نیبم » : » باتک رد  نآ  نتم  دـسیونیم و  پاپ  هب  هک  ياهمان  رد 

تاحبـسلا فشکا  راتخملا  ردـتقملا  هَّللا  يدـل  نم  رمالا  یـضقو  باحـسلا  لک  یف  بابرالا  بر  یتأدـق  باـجحالا  قرخا  ًاـباب  اـی  « :؟ دراد
ءامسلا نم  یتا  هنا  رابجلا  زیزعلا  کبر  ندل  نم  یلعالا  ملقلا  كرمای  کلذک  تافـصلا  ءامـسالا و  توکلم  یلا  دعـصا  مث  کبر  ناطلـسب 

دمآ قیقحت  هب  ددرگ  راکـشآ  وت  رب  بلطم  ات  ردب  ار  اههدرپ  پاپ  يا  « ) 2  ...«. » هیلع ضرتعت  نل  كایا  ةرم  یلوا  اهنم  یتا  اـمک  يرخا  ةرم 
ار تاحبس  نک  زاب  راتخم ، ردتقم  يادخ  بناج  زا  رما  تشذگ  ربا و  يهیاس  رد  تسا ) ءاهب  دوخ  هک  حیـسم  ترـضح  ینعی   ) بابرالا بر 
هک تراگدرورپ  فرط  زا  یلعا  ملق  ار  وت  دنکیم  رما  روطنیا  تافص  ءامسا و  توکلم  يوس  هب  نک  دوعص  سپ  تراگدرورپ . تنطلـس  هب 
هب ینک ) ضارتعا  وا  هب  ادابم  لوا - يهبترم  رد  نامسآ  زا  دمآ  هک  نانچمه  رگید  راب  کی  نامسآ  زا  دمآ  حیـسم  هکنیا  تسا  رابج  زیزع و 

نیـسح الم  دروآیم : نینچ  روکذم  عیاقو  صوصخ  رد  ار  نایئاهب  يهدیقع  لیبن ! یـسربط .» هعلق   » عیاقو هب  میدرگ  زاب  میرذـگب و  لاح  ره 
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راـک هب  روتـسد  قباـطم  زین  وا  دروآرد  عاـفد  يارب  یمکحم  هعلق  لکـش  هب  ار   545 ص : نایئاهب ، خیـش  هربقم  : » هک داد  روتـسد  یئهیورـشب 
لها ام  دـندروآرب  داـیرف  هدرک و  هطاـحا  ار  خیـش  هربقم  فارطا  لـگنج  ناـیم  زا  ناراوس  زا  ياهتـسد  باـتفآ  بورغ  ماـگنه  دـش  لوغـشم 

هب هک  راوخنوخ  مدرم  نآ  هب  و  دندیشک ...  ماین  زا  ار  ریشمش  عافد  يارب  راچان  باحصا  میدمآ ...  ورسخ  یهاوخنوخ  يارب  میتسه  الکیداق 
ازریم  » هلمح نیا  رد  باحـصا  سیئر  دـندش  دـیدپان  اهنآ  همه  ًاروف  و  دـندومن ...  رارف  نانمـشد  دـندرک  هلمح  دـندوب  هدرک  موجه  یتخس 

«. دنیامن ماع  لتق  ات  دندرک  بیقعت  ار  اهنآ  دننک  موجه  هرابود  نیمجاهم  ادابم  هکنیا  يارب  باحـصا  دوب  ورـسخ  لتاق  ینیوج » یقت  دـمحم 
یسربط خیش  هعلق  قارع ، هب  نتفر  ياجب  یناجیرال » رادرس  ناخ  یلقـسابع   » هب ناشلوق  فالخ  رب  و  دنداهن . تاضرعت  يانب  نوچ  نایباب  « 1»
موحرم هتفگ  هب  دوـب . ق ، رد 1264 ه . راجاق  هاش  نیدـلا  رـصان  سولج  لوا  لاس  نراقم  لامعا  نیا  دـندومن و  دوخ  تاـضرعت  يهداـمآ  ار 

رلناخ باون  ياج  هب  ار  ازریم  یلق  يدـهم  هداز  ریما  باون  دـنداتفا  هفیاط  نیا  مادـعنا  رکف  هب  تلود  نارازگراـک  «: » تیادـه ناـخیلق  اـضر  »
یجاح هب  دـش و  رداص  نامرف  هقحلو ، هقبط  نیا  عمق  علق و  باب  رد  تیالو  نآ  رباکا  هب  دنتـشاد و  رومأـم  ناردـنزام  قباـس  نارمکح  ازریم 
رادرس مکاح و  ات  دنک  رضاح  دابآ  یلع  رد  دوخ  ناردارب  هَّللا  دبع  اقآ  ای  ناخ  نسحم  اب  یتیعمج  هک  تفر  تراشا  جیتروس  ناخ  یفطـصم 

هیرق هب  نارگید  زا  رتودز  ناردـنزام  ریزو  اـقآ  ازریم  هَّللا و  دـبع  اـقآ  دـنزادرپ  هنتف  نیا  عـفر  عـفد و  هب  هدرک  عاـمتجا  فارطا  زا  نارگید  و 
رگنس نتخاس  هب  نت  دنچ  دیرابیم و  يدیدش  ناراب  دنتشاگنا . لهس  ار  همانهایـس  هماج  دیپس  یتعامج  راک  هتفر  یلیارک  ناخیلع  رظنيارفا 
هیباب هب  یکیلش  هدش  هناور  ارفا »  » زا هَّللا  دبع  اقآ  هتشکب  ار  رفن  دنچ  هدمآ  رگنسرس  رب  نیسح  الم  زور  رگید  هدمآ  رد  بش  دنتفر و  هبیـس  و 

نایچگنفت تخات  هَّللا  دبع  اقآ  رب  دز و  ریـشمش  هب  ار  ناغفا  یناوج  نیـسح  الم  دـندمآ  شیپ  هغدـغدیب  اهنآ  دـندرک و   546 ص : نایئاهب ،
هدز يو  هب  يریـشمش  هدیـسر  وا  رد  نیـسح  الم  تخیرگ  يرازتوت  هب  دنامب  اهنت  نوچ  هَّللا  دبع  اقآ  و  دندرک . رارف  هیباب  شیپ  زا  جیتروس 
دمآ رد  هیباب  فرصت  هب  نایرارف  هحلسا  بابسا و  هنب و  دندرک ، رارف  نارگید  اقآ و  ازریم  دندز و  شتآ  ار  ارفا  دنتفر و  ارفا  هب  تشک  ار  يو 
هعلق هب  تراـغ  قرح و  لـتق و  زا  سپ  دـندرک . تراـغ  هدوـمنن و  اـقبا  توـترف  ناـنز  عیـضر و  لاـفطا  یتـح  دنتـشک  دـندید  ار  سک  ره  و 

طسوت ارفا »  » هیرق یلاها  ماع  لتق  دروم  رد  « 1 «. » دیدرگ بولق  تشحو  دیزم  تفر و  فارطا  هب  ربخ  نیا  دنتفرب و  دوخ  همکحم  هثدحتـسم 
ناخیلق اضر  موحرم  يافـصلا  ۀـضور  نتم  زا  هدافتـسا  دـیزم  نآ  هب  هجوت  هک  دـنراد ، یتاحیرـصت  کلملا  ناسل  یقت  دـمحم  ازریم  ناـیباب ،
نیتسخن و  دنتفر . رد  ارفا  هیرق  هب  هار  درگ  زا  نانچمه  دنتفرگ و  باتش  ناشیا  لابند  زا  هراوس  هدایپ و  نیـسح  الم  باحـصا  ! » تسا تیاده 
دندرکن محر  توترف  نادرم  ریپ  هراچیب و  نانز  هراوخریـش و  كدوک  رب  دنتخادرپ  هیرق  لها  راک  هب  سپ  دـنتخاس  غیت  هصرع  ار  نایچگنفت 

هناخ تمامت  هدز  رد  هیرق  هب  شتآ  هاگنآ  دندرک  هراپ  هراپ  رجنخ  ریشمش و  هب  ار  هیرق  نآ  نارادناج  تمامت  ًارابک  ًاراغـص و  ًاروکذ ، ًاثانا و 
«. دنتفرب دنتفرگرب و  تراغ  بهن و  هب  ار  لاجرواسن  لاقثا  لاوما و  دندرک و  تسپ  كاخ  اب  اهراوید  دنتخوسب و  ار  ناتسب  غاب و  يارـس و  و 
نآ عوقو  هب  تبسن  درک و  بلج  دوخ  هب  روشک ، یلامش  قطانم  رد  هصاخ  ار  ناریا  مدرم  یمومع  راکفا  عینـش ، ياهعقاو  نینچ  ساکعنا  « 2»

ممـصم دوب ، هاگآ  فقاو و  یئارجام  نینچ  هشیر  لصا و  هب  اًـلماک  هک  ار  راـجاق  هاـش  نیدـلا  رـصان  و  تفرگ ، ارف  ار  مومع  صاـخ ، یترفن 
يور نیا  زا  دهد . غالبا  هب  رما  یضتقم ، ياهدارا  یتعجر ، هشیپ و  لاتق  ینامدرم  و  نایعیـش ، ماع  لتق  ددص  رد  ياهلئاغ  عفر  تهج  ات  دومن ،

دوخ لحم  زا  یناجیرال  پیترس  هوک و  هزوریف  هار  زا  ازریم  یلقیدهم  باطتسم   547 ص : نایئاهب ، باون  اب  ناردنزام  رکاسع  رباکا و  مامت  »
رد بش  نوچ  تخادرپ  راک  نیا  هیهت  هب  دومرف و  لوزن  یسربط  خیش  یگنـسرف  کی  رد  دندش و  یـسربط  خیـش  راصح  هرـصاحم  هب  رومأم 
رد هک  الاو  باون  نامزالم  نوخیبش  هب  ناـیباب  زا  سک  دصیـس  هب  هنابـش  یناردـنزام  یلع  دـمحم  یجاـح  یئهیورـشب و  نیـسح  ـالم  دـمآ ،

هدنار رود  یهار  زا  هدنام و  هتسخ و  زین  باکر  نامزالم  هک  یئاجنآ  زا  دندش و  دعتسم  دندوب  هتفرگ  لزنم  ًاقرفتم  سکساو  هیرق  ياههناخ 
شتآ هدمآ  رد  هیرق  نآ  هب  دندیـسر و  رد  سکـساو  هیرق  ياهارـس  هب  رورغم  هورگ  روسج و  هفیاط  نآ  هاگان  دندوب  هتفر  تلفغ  باوخ  رد 
باکر نامزالم  زا  سک  جـنپ  تسیب و  هتخوس  اهنآ  یلاها  دـش و  هتخورفا  اههناخ  راب  کی  هب  دـندرب  ریـشمش  هب  تسد  دـندز و  اهارـس  رد 

دندنام و هناخ  الاب  رد  دندوب  الاو  باون  تمدخ  رد  هک  ناگدازهاش  يانبا  زا  رفن  ود  دـندمآ و  لتق  هب  هیباب  تسد  رد  ازریم  یلقیدـهم  باون 
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دندرک و فرـصت  ار  ینوریب  ترامع  سپ  تسا  هدش  هتـشک  ازریم  یلقیدـهم  هک  دـندنکفا  رد  هزاوآ  دـنتخوس و  ات  دنتـسراین  دـنتفر  نوریب 
لوتقم گنفت  هب  الاو  باون  ار  رفن  هس  ود  دـنتخیر  الاو  باون  هصاخ  لزنم  ینوردـنا  هب  دنتـشک و  ار  نارگید  یفوتـسم و  یقاـبلا  دـبع  ازریم 

نامزالم لک  دیناسر و  يراس  هب  ار  دوخ  ارحـص  فرط  زا  هدنکفا  ریز  هب  ار  دوخ  هدازریما  دندرک  هبلغ  هیباب  دـنتخیرگ و  شنامزالم  درک و 
. دتشگ زاب  هعلق  هب  رایسب  تمینغ  اب  هدمآ  رد  هیباب  فرصت  هب  الاو  باون  ناهارمه  قاریو  بسا  قورغآ و  دندش و  قرفتم  هدرک  رارف  یباکر 
دیعب و هنکس  مومع  املع و  تفای  عویش  ناتسربط  رد  هقرف  نیا  تباهم  تبالـص و  تیـصو  تفرگ  توق  هنوگ  نیدب  هیباب  جراوخ  راک  نوچ 

یلق يدـهم  باون  هراب  رگید  کباتا ، ریما  یهانپ  تلالج  بانج  مامتها  یهاـشداپ و  سدـقا  ترـضح  یلعا  مکح  هب  دـندش . مهوتم  بیرق 
ناغفا كرت و  درک و  یتح  ناردنزام  ناگدرکرس  ریاس  یبیرج و  رازه  ناخ  نسحم  یفرشا و  ناخ  میرک  ازریم  یناجیرال و  رادرـس  ازریم و 

تیعمج اب  یناجیرال  رادرـس  هک  دیـسر  ربخ  لاح  نیا  نراقم  هتفر  هدیکا  تادیکأت  کی  ره  هب  دندش و  جراوخ  هعفادم  هب  رومأم  یلیارک  و 
دندش رومأم  یئالکیداق  هنغافا و  زا  یتعامج  یفرـشا و  ناخمیرک  دمحم  یبیرج و  رازه  ناخ  نسحم  هدـش  یـسربط  خیـش  هعلق  دراو  دوخ 

زور دـنچ  نیا  رد  تسویپ و  ناشیدـب  زین  یهوک  داوس  ناخ  لـیلخ  دـنوش . قحلم  رادرـس   548 ص : ناـیئاهب ، يودرا  هب  دوخ  نوـشق  اـب  هک 
زا لفاغ  یبش  یئهیورـشب  نیـسح  الم  دنیازفیب  نایهاپـس  رورغ  تلفغ و  رد  ات  دندومنیم  فوخ  راهظا  هکلب  تسین  هعلق  رد  يدحا  یتشادنپ 

هدـنرب و ياهریت  هدنـشخرد و  ياههراتک  ًابلاغ  ناـنآ  هبرح  هک  هداـیپ  هراوس و  زا  هفیاـط  نآ  ناریلد  زا  یتعاـمج  اـب  هدرک  روبع  هعلق  رباـعم 
هدمآ نوریب  هعلق  یبرغ  هزاورد  زا  همهمهیب  ربخیب و  هتشادرب  تفن  ياهکیخ  دنناوخ  رادشیپ  ناتسربط  فرع  هب  هک  دوب  هدنرد  ياههزین 

رگا هک  هتفرگ  ار  ودرا  یبرغ  فرط  ناراوس  اـب  دوخ  هدـمآ  روکذـم  يودرا  رـس  رب  دوب  هنـس 1266  لوالا  عیبر  رهـش  مهد  هک  بش  نآ  رد 
يودرا لخاد  هیباب  دندوب  یهوک  داوس  لوا  تعامج  دنتـشاد  یبیترت  فیاوط  دندوب و  باوخ  هب  ودرا  یلاها  دروآ  لتق  هب  دـنک  رارف  یـسک 
يودرا دنتشکب و  ار  یعمج  دندروآ  رب  رادشیب  ربت و  هراتک و  ریـشمش و  هب  تسد  دنتفرگ و  ندز  هحیـص  دوب  نانآ  مسر  هکنانچ  هدش  اهنآ 

یجیتروس و هب  هداد  تمیزه  ار  ود  ره  دـندومن و  یئـالکیداق  لـخاد  هتـشادرب  شیپ  زا  ار  ناـشیا  دـندز و  مه  رب  ار  یهوک  داوـس  فـیاوط 
رب ار  تفن  ياهکیخ  دندنکفا  رد  هلولو  دنتـشادرب و  همهمه  دندومن  یناجیرال  لخاد  هدنک  ياج  زا  ار  نانآ  لک  دـندرک و  قحلم  یفرـشا 

هدمآ و رب  مهب  یئودرا  یناجیرال  رادرس  هتفرگ  رد  گنج  هدش و  نشور  يرازهلعش  ارحـص  دندز  رد  شتآ  هتخیر  نایهاپـس  نیبوچ  نکاما 
زا یعمج  تخادرپ . کیلـش  هب  هدیـشک و  يراـنک  هب  ودرا  ناـیم  زا  یتعاـمج  اـب  ار  مزح  تیاـعر  دـید  هدـش  دوـپ  وراـت  نمـشد  تـسود و 

حابـص ات  دـش و  نشور  ارحـص  نیبوچ  ياههناخ  ندز  شتآ  زا  دـندمآ ، رد  ياـپ  زا  رادـغ  هفیاـط  نآ  تسد  رد  یبیرج  رازه  یناـجیرال و 
شتآ هلعـش  زا  ودرا  نوچ  دومنیم ، کیرحت  تراغ  لتق و  هب  ار  دوخ  نوماریپ  دش  ودرا  لخاد  یئهیورـشب  نیـسح  الم  دوب ، مکحم  گنج 
تباث گنج  هماگنه  ندرک  مرگ  گنفت و  ندنکفا  هب  ودرا  رانک  رد  هک  یناجیرال  نسح  دمحم  اقآ  یفرـشا و  ناخ  میرک  ازریم  دوب  نشور 

دـهد و یمه  لد  هبراضم  هبراحم و  هب  ار  ناراوس  ناگدایپ و  هدیـشک  رب  ریـشمش  هک  دـندید  هماج  دیفـس  همامع ، زبس  يراوس  دـندوب  مدـق 
نوچ دندرک  الب  هلولگ  فده  ار  وا  هنیس  دوب ، دهاوخ  يو  مظعا  یلع  دیس  هب  موسوم  نیسح  الم  هک  دنتـسناد  دنرب ، یمه  عبط  هب  وا  نامرف 

اقآ یناجیرال و  رادرس  هدیـسر  يو  هنیـس  رب  هلولگ  هک  دش  ققحم  هداهن  دوخ  هنیـس  رب  یتسد  يو  دش  اهر  یفرـشا  ناخ  میرک  ازریم  گنفت 
باتک بحاص  « 1 «. » دـیردب ار  وا  مکـش  هدـمآ  ناشن  رب  ریت  دـندرک  اهر  گنفت   549 ص : ناـیئاهب ، هتفرگ  رظن  هب  ار  وا  زین  نـسح  دـمحم 
هداتفا شتآ  یئانـشور  هب  ناخ ...  یلقـسابع  : » هک دنکیم  دییأت  ار  تیاده  ناخیلق  اضر  موحرم  نایب  نیا  زین  فاکلا ) ۀطقن  « ) میدق خـیرات  »

یلاخ يریت  مه  زاب  هدیسر  یلک  تحارج  هدمآ و  ناشیا  كرابم  هنیس  اضق  زا  هتخادنا ، ناشیا  بناج  هب  يریت  دروآ ...  رظن  هب  ار  بانج  نآ 
ناـخ میرک  ازریم  ار  لوا  ریت  هک  تسا  هدومنن  هجوت  نارگید  لاوـقا  هب  روکذـم  باـتک  فـلؤم  هتبلا  « 2  ...«. » دـیدرگ رگراک  مه  نآ  دومن 

ار لوا  ریت  کلملا  ناسل  یقت  دمحم  ازریم  موحرم  تسا . هدوب  یناجیرال ...  نسح  دمحم  اقآ  نآ  زا  يدعب  ياهریت  دوب و  هدرک  اهر  یفرشا 
اقآ زا  دندوب ، یلـصا  زاس  راک  عقاو  رد  هک  يدـعب  ياهریت  یلو  هتـسناد . یفرـشا  ناخ  میرک  ازریم  نآ  زا  افـصلا » ۀـضور   » بحاص لوق  مه 

نیشناج ار  سودق ) « ) یشورف راب  یلع  دمحم   » نداد ناج  تاظحل  نیرخآ  رد  یئهیورشب  نیـسح  الم  « 3 . » دنادیم یناجیرال  نسح  دمحم 
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طلـسم ناریا  رب  هکلب  ناردـنزام  رب  بیرقاّمع  و  : » دـش اهنآ  يهیحور  لزلزت  زا  عناـم  نینچ ، ینانخـس  اـب  ار  شناراـی  و  « 4 ، » هداد رارق  دوـخ 
رد یئهیورـشب  نیـسح  الم  یناهنپ  نفد  زا  سپ   550 ص : نایئاهب ، « 5  ...«. » دز دیهاوخ  ریـشمش  نامزلا  بحاص  باکر  رد  دـش و  دـیهاوخ 
راب یلع  دمحم   ) سودق ترضح  (: » فاکلا ۀطقن  « ) میدق خیرات   » باتک بحاص  هتفگ  هب  یسربط  خیـش  هعلق  تاماکحتـسا  زا  يراوید  ياپ 
نآ زا  « 1  ...«. » دندومن قح  دنج  رالاسهپـس  ار  ناشیا  دندومرف  مرک  نسح  دـمحم  ازریم  بانج  هب  ار  بانج  نآ  همامع  ریـشمش و  یـشورف )

هدازهاش « » 2 : » دسیونیم ناخ  یلقسابع  تسکـش  نایباب و  نوخیبش  زا  سپ  عیاقو  هرابرد  کلملا ، ناسل  ناخ  یقت  دمحم  ازریم  موحرم  وس 
يراس رهش  زا  هتخاس  يرکشل  اب  دوش  هاگآ  نایرکشل  ناخ و  یلقـسابع  نتـسکش  هیباب و  تعامج  نوخیبش  زا  هکنآ  زا  لبق  ازریم  یلقیدهم 

یلقـسابع بوتکم  دومیپ  هب  هار  یتخل  رگید  زور  درک و  ياج  يالک  هخرـس  رد  هدـیرب  هار  یـسربط  خیـش  هعلق  گنهآ  هب  تخاـت و  نوریب 
وا درگ  زا  و  دـنوش ، كانـساره  هدازهاش  رکـشل  ادابم  هکنآ  میب  زا  ناخ  یلقـسابع  دـندروآ و  ودـب  هیباب  تعامج  زا  رـس  هزین  دـنچ  اب  ناخ 

هیباب هفیاط  علق  یـسربط و  خیـش  هعلق  حتف  هک  تسناد  نانچ  هدازهاش  .« » درکن دای  دوخ  تمیزه  هیباب و  تدالج  زا  چـیه  دـندرگ ، هدـنکارپ 
دابآیلع ءوسارق  لپات  دـیآ و  رب  ناخ  یلقـسابع  مان  هب  هیباب  عمق  هعلق و  حـتف  ادابم  هک  تفرگ  باتـش  تفاسم  عطق  رد  تسا و  لهـس  رایـسب 

ره نیا  تخاس و  هاگآ  لاح  تقیقح  زا  ار  یئاون  هَّللادـبع  ازریم  دیـسرب و  هار  زا  ناغفا  ناخ  هَّللا  دـبع  اجنآ  رد  دـنارب  یمه  داب  قرب و  نوچ 
.« تفای نوگ  رگید  ار  راک  دش و  درـس  ياج  رب  ازریم  ناخ  یلقیدهم  .« » دنتفرگرب زار  زا  هدرپ  هدروآ  يرانک  هب  ار  هدازهاش  قافتا  هب  نت  ود 

رانک هب  هدایپ  راوس و  هاپـس  اب  هداد  چوک  اجنآ  زا  مجنپ  زور  تخاسب و  رکـشل  راک  درک و  قارتوا  الکایک  رد  زور  راهچ  هدازهاـش  زا  سپ  »
اهبوچ رس  رب  ار  ناشیا  ياهرس  درک و  هنیاعم  نراوناج  هدروخ  مین  ار  یضعب  هتخوس و  ار  ناگهتـشک  ياهندب  دمآ و  یـسربط  خیـش  هعلق 

هک تسنادـن  اور  درک و   551 ص : ناـیئاهب ، ياـج  وا  لد  رد  میظع  یلوه  دوب  رادـیدپ  یناتـستخرد  نوچ  هعلق  يور  شیپ  زا  هک  تسیرگن 
رد دمآ و  رد  تشاک  هیرق  هب  رتيوسنآ ، زا  گنسرف  کی  هدرک  روبع  اجنآ  زا  مرجال  دنک ، قارتوا  هعلق  نآ  رانک  رد  ینصح  يرگنـسیب و 

یتعامج تخادرپ و  هاپس  ندرک  مهارف  هب  هدومن  فقوت  اجنآ  رد  زور  هس  درک و  رادید  ناخ  یلقـسابع  اب  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  ود  اجنآ 
رانک هب  زوت  هنیک  يرکـشل  اب  مراهچ  زور  دندروآ و  رب  یـسربط  خیـش  هعلق  ربارب  رد  مکحم  يرگنـس  هاگنآ  «. » تسویپ ودب  یتعامج  یپ  زا 

هکنادود و رکشل  یتروس و  یفرشا و  یچگنفت  اب  ار  ناخ  یفطصم  یجاح  یپدنب و  ناخ  هَّللا  رصن  یناجیرال و  ناخ  یلقـسابع  «. » دمآ هعلق 
قدنخ و رفح  هب  ات  درک  نامرف  تشامگرب و  هعلق  زا  یبناج  هب  ار  کی  ره  تخاس و  هرصاحم  هب  رومأم  كرت  درک و  تعامج  یقاتسرالاب و 

یجاح دیسر  اجنیدب  راک  نوچ  .« » دنهد عفد  دوخ  هعلق  جورخ  لوخد و  زا  ار  هیباب  تعامج  دنروآ و  رب  مکحم  جورب  دننزرب و  ماد  چیپرام 
دشیمن و رادید  هعلق  تحاس  رگید  هک  دندرک  عفترم  نانچ  ار  هعلق  راوید  سپ  ياهزیرکاخ  کیرات  ياهبش  رد  ات  داد  مکح  یلع  دمحم 
پوت و هدارع  ود  ات  دمآ  راتساوخ  تلود  نارادراک  زا  هدازهاش  تقو  نیا  رد  «. » دندوب باتش  گنرد و  هب  هعلق  نایم  رد  هدوسآ  وا  باحصا 

هعلق بناج  هب  هدز  شتآ  ار  نآ  هک  درک  هیبعت  دوراب  زا  یتلآ  تاره  مدرم  زا  نت  کی  دنداتـسرف و  ودـب  قیال  هناخروق  هراـپمخ و  هدارع  ود 
سخ و بوـچ و  زا  هیباـب  تعاـمج  هک  یئاـههناخ  دـمآیم و  دورف  هعلق  ناـیم  هب  هدرک  عـطق  ار  تفاـسم  عارذ  دـصتفه  تـشادیم و  ناور 

هراپمخ پوت و  هلولگ  رگید  بناج  زا  دش و  هتخوس  دوب  هعلق  نآ  رد  هک  هناخ  ره  تعنـص  نیدب  دزیم  رد  شتآ  دـندوب  هتخادرپ  كاشاخ 
نایم رد  دش و  نوریب  تشاد  نمیشن  هک  یسربط  خیـش  هعلق  زا  دیدب  نیا  نوچ  یلع  دمحم  یجاح  «. » دیرابیم گرم  گرگت  هعلق  نایم  رد 

رد دوبن  یبیـسآ  هراپمخ  پوت و  زا  ار  سکچیه  هکنانچ  دنتفرگ  ياج  دـندوب  هدـنک  هک  یئاهبقن  رد  باحـصا  درک و  لزنم  هعلق  زیرکاخ 
هعلق هب  کیدزن  ار  یسربط  خیش  یبرغ  بناج  هدازهاش  رما  بسح  رب  دمآ و  هاگ  رکشل  هب  یبیرج  رازه  یقاتـسرالاب  ناخیلق  رفعج  تقو  نیا 
دنریگ رگنس  هار  دیاب  نونکا  مه   552 ص : نایئاهب ، هک  درک  نامرف  هدازهاش  دروآ . رب  میظع  یجرب  زور  هس  تدـم  رد  درک و  یجرب  ناینب 

هب هَّللا  دـبع  ازریم  ناـخیلق و  رفعج  «. » تفریم باوخ  هب  تخیرگیم و  ياهشوگ  هب  سک  ره  دوـبن  ندـش  سپ  زاـب  يورین  هک  ار  نازاـبرس 
دعب زین  ناشیا  نازابرس  دندرک و  ياج  دوخ  جرب  رد  کی  ره  دندش و  رگنس  يهناور  هاگرکشل  زا  زابرـس  نیمجنپ  یـس و  اب  ناوارف  تمحز 
راـک درم  نت  تسیود  دـندرک  سرفت  ار  ناـشیا  تلفغ  ددـع و  تلق  نوچ  هیباـب ، تعاـمج  دوـنغب  هداـتفا  تشپ  هب  سک  ره  جرب  هب  دورو  زا 
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هعلق راوید  زارف  زا  یلع  دمحم  یجاح  باحـصا  رادوریگ  نیا  رد  «. » دندنکفا شروی  نانز  هحیـص  هاگان  دش و  نوریب  قدنخ  هار  زا  هدومزآ 
رفعج تحارج  ناخیلق و  بسامهط  لتق  زادعب  هلمجلاب  دیآ  ناشیا  ددم  هب  یـسک  هاگرکـشل  زا  ادابم  ات  دندیرابب  هلولگ  یمه  گرگت  دننام 

دعب هدروآرب  قدنخ  زا  ار  ناخیلق  رفعج  هَّللا  دبع  ازریم  هیباب  روبع  زا  دعب  دنتفرگرب . شیوخ  هعلق  هار  هدـش  نوریب  جرب  زا  هیباب  مدرم  ناخیلق 
دیداد چوک  ار  وا  نم  تزاجایب  ارچ  تفگ  دش و  مشخ  رد  دینشب  نیا  نوچ  ازریم  یلقیدهم  دنداد . چوک  يراس  بناج  هب  ار  وا  زور  ود  زا 

هعلق هرـصاحم  تدم  زا  هام  راهچ  نوچ  تشذگ .» رد  بش  نآ  رد  ندمآ  ندش و  نیزا  دـنداد  هعجارم  هاگرکـشل  هب  ار  وا  داتـسرفب  سک  و 
دجوم هنطلـسلا » داضتعا   » موحرم هتفگ  هب  رگید  يوس  زا  و  دندش . وربور  هقوذآ  ندش  مامت  اب  نایباب  يوس  کی  زا  تشذگ  یـسربط  خـیش 

«. دوش ناور  ناردنزام  بناج  هب  راوخنوخ  يرکشل  اب  ات  داد  نامرف  ار  راشفا  ناخ  نامیلس  هدومرف ، مشخ  ناردنزام  لها  هب  هاشنهاش   » ات دش 
. دناهتخادرپ صاخ  یتیعقوم  نینچ  رد  نانآ  حرش  هب  لیصفت  هب  یئاهب  یباببتک و  هقوذآ ، مامتا  زا  سپ  نایباب  عضو  صوصخ  رد  اما  و  « 1»

نآ تمدـخ  داد  خر  تلذ  عاضوا  دـش و  گـنت  ناـشیا  رب  هقوذآ  هک  نیمه  : » دـسیونیم فاـکلا ) ۀـطقن  « ) میدـق خـیرات  : » باـتک بحاـص 
نوریب هعلق  زا  دشابیم  رغال  هچ  ره  دندومرف  دنکیم ، فلت  یگنـسرگ  ار  اهبسا  هک  دـندومن  ضرع  یـشورف ) راب  یلع  دـمحم   ) ترـضح

لباق ریغ  يدوبان  اب  اًلمع  ناـیباب  زا  يرایـسب  یتقو  اذـل  « 1  ...«. » دیروخب دـیئامن و  حـبذ  دـشابیم  زاس  هچ  ره  دـیئامن و   553 ص : نایئاهب ،
بآ زا  ساسایب  لاوما ، بحاصت  تاماقم و  نتفرگ  يزکرم و  تموکح  رب  طلـست  رب  ینبم  یباب  يامعز  ياههدعو  دندش و  وربور  بانتجا 
هعلق كرت  « 2  ...« » تسا ینطاب  تنطلـس  تنطلـس   » هک دندرک  یتالیوأت  اههدعو  نآ  زا  یباب ، يامعز  دندوشگ ، ضارتعا  هب  نابز  دمآرد و 

هک دـش  مولعم  عقوم  نیا  رد  «: » هتطلـسلا داـضتعا   » موحرم هتفگهب  يور  نیا  زا  دنتـشگزاب . یتـلود  يودرا  هاپـس  هب  اـی  و  هتخیرگ ، دـندرک ،
شروی كرت  تهج  نیدب  دروآ  دنهاوخ  هانپ  ای  دیدرگ و  دـنهاوخ  هابت  یگنـسرگ  تدـش  زا  رگید  زور  دـنچ  هدـش  مامت  نایگ  هعلق  هقوذآ 

رب دوب  غورد  بذک و  هب  دوب  هدروآ  یلع  دمحم  یجاح  هک  ربخ  ره  نوچ  هیباب  فرط  زا  دندومن و  ششوک  هرـصاحم  یتخـس  رد  دندرک و 
دشیم مولعم  یتفلاخم  یسک  زا  رگا  هچ  دوبن . نتفگ  نخس  يارای  ار  سک  چیه  اما  دنتفرگ . یتسس  تدیقع  نیا  زا  داتفا و  مولعم  باحـصا 

هک لوسر  اقآ  نیتسخن  دندیـشوکیم . هراچ  یپ  زا  ناهن  رد  دـندمآ و  ناج  هب  هیباب  مرجـال  دنتـشکیم . ار  وا  یلع  دـمحم  یجاـح  مکح  هب 
رطاخ نئمطم  يو  هداد  ناما  ار  وا  دـیبلط . ناما  هدازهاـش  زا  تشاد  یگنج  درم  رفن  یـس  دوخ  زا  دوب و  تعاـمج  نآ  ناـگرزب  زا  رفن  کـی 

ار وا  هدازهاش  تزاجایب  یناجیرال  مدرم  زا  رفن  کی  دش  کیدزن  هاگرکشل  هب  نوچ  تشگ  هاگرکشل  هناور  هتشادرب  ار  دوخ  مدرم  هتـشگ 
هب دندنام  هدنز  هک  رفن  دنچ  دنتخاس  لوتقم  ار  یعمج  دنتخادنا و  اهگنفت  وا  مدرم  وا و  يوس  هب  نایچگنفت  رگید  هتخاس و  هلولگ  فدـه 
هب ار  یگمه  سپ  داتفا . بجاو  امش  لتق  نونکا  دیتفاتش . نمـشد  بناج  هب  دیدش و  دترم  امـش  هک  تفگ  هیباب  دندرک . تعجارم  هعلق  يوس 
ود اب  تفرگ و  ناما  هدازهاش  زا  زین  وا  دوب ، هتـسویپ  هیباب  تعامج  هب  هک  روخآ  ریم  ناخ  دمحم  رـسپ  ناخاضر  نآ  زا  دـعب  «. » دـندروآ لتق 

يرکشلاب هیباب ، زا  رگید  یعمج  دیامن . يرادهاگن  ار  وا  هک  درپس  يرون  ناخ  يداه  هب  ار  وا  هدازهاش  دمآ . هاگرکشل  هب  دوخ  مدرم  زا  رفن 
نکاسم  554 ص : نایئاهب ، هب  هتفرگ و  شیپ  رارف  هار  هعلق  زا  هک  دـندرک  لصاح  تزاجا  دنتـسج و  تقفاوم  قیرط  دـندوب  اهرگنـس  رد  هک 

دندروخب و دـنتفای  هچ  ره  ار  نیمز  فلع  هک  يروطب  دروآ  یمامت  هبور  هرابکی  هیباب  هقوذآ  فلع و  هعقاو ، نیا  زا  سپ  «. » دـندنویپ شیوخ 
دندروخ هتخاس  شوج  مین  دنتـشاد  هچ  ره  مرچ  تاودا  تالآ و  زا  دندرک و  دوخ  توق  ار  نآ  گرب  تسوپ و  دوب  هعلق  رد  تخرد  هچ  ره 

يارب دوب و  هدرم  هلولگ  تبرـض  اب  هک  ار  نیـسح  الم  بسا  دندروخ و  هدرک  طولخم  بآ  اب  هدینازوس و  دوب  هعلق  رد  ناوختـسا  ردـق  ره  و 
زا تسد  همه  نیا  اب  دـندرب  تمـسق  هب  ناوختـسا  اب  ار  وا  هدـیدنگ  تشوگ  هدروآ  رد  دـندوب ، هدرپس  كاخ  هب  ار  نآ  نیـسح  الم  تمـشح 

عرذ هد  قمع و  عرذ  هد  نآ  قدـنخ  هک  دـنداهن  اـنب  هعلق  دوخ  رهب  زا  یـسربط  خیـش  هعلق  یبرغ  فرط  رد  ایرکـشل ن  «. » دنتـشادنرب گـنج 
هَّللا دبع  ازریم  دندرب . هلمح  هدمآ  رب  هعلق  نآ  رب  نانز  هحیص  هیباب  زا  رفن  هس  هاگان  دندوب . هتسب  قدنخ  رب  بوچ  زا  يرسج  تشاد و  ضرع 

، دـندوب هعلق  نایم  هب  هک  رفن  هس  نآ  اما  دـندرک . تعجارم  دـنتفاین و  روبع  هار  هیباب  دـنکفا . قدـنخ  ناـیم  هب  ار  یبوچ  رـسج  نآ  فوخ ، زا 
تشادرب دایرف  هدمآ  رب  هعلق  زارف  هب  ناشیا  زا  رفن  کی  هدیناسر و  تحارج  ار  نایچگنفت  زا  رفن  دنچ  دندمآ و  رد  گنج  هب  هدیشک  ریشمش 
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هلوـلگ فدـه  ار  یفرـشا  ناـیچگنفت  زا  رفن  کـی  دـندنکفا و  هلوـل  هعلق و  نوریب  زا  هیباـب  دـیئآ و  رد  هعلق  هب  دیباتـشب و  متفرگ . ار  جرب  هک 
ریـشمش هب  درکیم  وا  مزع  هک  ره  دوب  جرب  زارف  رب  هک  رفن  کی  نآ  اما  دنداد . ناج  هلولگ  مخز  هب  رفن  دـنچ  زین  تعامج  نآ  زا  ودـنتخاس 

لتق هب  زین  دـندوب  هعلق  نایم  رد  هک  ار  رگید  رفن  ود  دروآ و  رد  شیاپ  زا  هتفای  تسد  شلاط  زا  رفن  کی  رما ، نایاپ  رد  تخاـسیم . همین  ود 
دودسم رارف  هار  دش و  مامت  مرچ  ناوختـسا و  نیمز و  فلع  تخرد و  گرب و  یـسربط  خیـش  هعلق  رد  رگید  هعقاو ، نیا  زا  سپ  «. » دندروآ

لام و زا  دیئآ  رد  هیرـشع  ینثا  بهذـم  هب  دـینک و  هبانا  هبوت و  هاگره  تفگ  ازریم  یلقیدـهم  دـندیبلط . راهنز  هیباب  تعامج  راچان  تشگ .
جاح دندرک . ایهم  نانآ  تهج  یلزنم  درک  رما  دنداتـسرف و  یلع  دمحم  جاح  يارب  یبسا  اب  دنتـشون  همان  دهع  «. » دوب دیهاوخ  ناما  رد  ناج 
يارب هک  یئاههمیخ  رد  دـندش و  ناور  هدازهاش  يودرا  هب  دـندوب  هدـنام  یقاب  هک  هیباب  تعامج  زا  رفن  هدراهچ  تسیود و  اـب  یلع  دـمحم 

ناگرزب زا  رفن  دنچ  یلع و  دـمحم  جاح  هدازهاش  رگید  زور  «. » دـندروآ حبـص  هب  ار  بش   555 ص : نایئاهب ، نآ  دـندوب  هدرک  ایهم  ناشیا 
ار دوخ  دیاقع  زا  یـضعب  هکنیا  اب  دمآ . نایم  هب  بهذم  زا  نخـس  نتـسشن ، سلجم و  هب  ناشیا  ندمآ  رد  زا  دـعب  دنتـشاد . راضحا  ار  ناشیا 

ناشیا زا  هدید و  جنر  رکـشل  سب  زا  یلو  دادن ، ناشیا  لتق  هب  مکح  هدازهاش  هچ  رگا  دـنتفگیم . يدـنچ  تافرخزم  زاب  دنتـشادیم ، ناهنپ 
ياههمیخ گنهآ  دنداهن و  هیباب  لتقرب  لد  دننک ، ءاوغا  ار  مدرم  هتفر  يرهش  هب  کی  ره  هک  تشاد  مه  لامتحا  دوب و  هتشگ  هتشک  يرایسب 

مکـش ار  کی  کی  هدرک  رـضاح  ار  تعامج  نآ  دیامنب ، هیباب  لتق  زا  تعنامم  ار  رکـشل  دناوتیمن  هک  دـید  هدازهاش  نوچ  دـندرک . ناشیا 
ناخ يداه  لزنم  رد  هک  رگید  رفن  دـنچ  روخآریم و  ناخ  دـمحم  رـسپ  ناخاضر  دـنتخیرگ . اهلگنج  نایم  هب  هک  لیلق  يددـع  ـالا  دـیرد ،

یلع و دمحم  جاح  هدازهاش  هاگنآ  دـندش . كاله  یگمه  قلاخلا  دـبع  الم  رـسپ  اب  یناجیرال  یتروس و  نایچگنفت  تسد  هب  دـندوب  يرون 
دندوب هتخاس  هک  اههار  اههاچ و  اهزیرکاخ و  اهجرب و  ماکحتسا  زا  دندمآ و  رد  یسربط  خیش  هعلق  هب  هتشاد  سوبحم  ار  نارـس  زا  رفن  دنچ 

راـب هب  اـجنآ  زا  داد و  سپ  دوب  یکلاـم  ار  هچ  ره  هتـشادرب و  دوب  هعلق  رد  هدرب و  هدازهاـش  دوخ  مدرم و  زا  هک  هبوهنم  لاوما  درک و  بجعت 
تعیرـش رد  ناشیا  تشگزاب  دـنتفگ  دـنداد و  يوتف  هیباب  ناگرزب  یلع و  دـمحم  یجاح  لتق  رب  یلاها  رگید  املعلا و  دیعـس  دـمآ .» شورف 

رد فلت  ضرعم  هب  رفن  دـصناپ  رازه و  هیباب  تعامج  زا  هنتف  نیا  رد  دـنتخاس . لوتقم  شورف  راـب  نادـیم  هزبس  رد  ار  ماـمت  دـشابن و  لوبقم 
«1 . » دندمآ

زیرین يهعجاف  ب :

، یـسربط خیـش  هعلق  عیاقو  زا  سپ  دوش ، يو  تیباب  عفادم  زیرین ، دزی و  رد  دوب ، هدش  رومأم  يزاریـش  دمحم  یلع  بناج  زا  هک  « 2  » یباراد
، نایئاهب هب  گرزب ، ياهعجاف  نینچ  ناربج  رطاخ  هب  قیرهچ »  » رد يزاریـش  دمحم  یلع  هدـمآ و  شوج  هب  یباراد  ییحی  نوخ  نایباب و  روش 

نیسح الم  نداد  تسد  زا  سپ  دبای . یناکما  دنب ، زا  شیئاهر  دیاش  ات  دیشیدنایم ، رگید  ياهتنوشخ  لامعا  اههنتف و  ندشاپرب   556 ص :
. دیـسر وا  ذوفن  تیعقوم و  یباراد و  ییحی  زا  يرادربهرهب  هب  تبون  رگید ، یح  فورح  زا  يرایـسب  نیعلا و  ةرق  سبح  سودق و  هیورـشب و 

هاگدید زا  فاکلا ) ۀطقن  « ) میدق خیرات  : » باتک بحاص  دربیم . رـس  هب  شتایح  ياهزور  نیـسپاو  رد  يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  یلاح  رد 
، دـندومن قیدـصت  راهظا  هتفرگ  ار  ناشیا  رود  نامدرم  دزیرد  : » دـسیونیم نینچ  ار  یباراد » ییحی   » راک همتاخ  زیرین و  دزی و  عیاـقو  ناـیباب 

مکاح دـعب  هدـش  یئزج  عازن  کی  دریگب ، ار  تارـضح  هکداتـسرف  مدآ  هدیـسرت  دوخ  رب  دیـسر  مکاـح  هب  ربخ  دـندومن  تعیب  ریثک  یعمج 
فلاخم فرط  زا  هدایز  ای  رفن  یـس  هب  بیرق  دش . يدیدش  عازن  دنتفرگ  ار  هعلق  لوح  دندمآ  هدرب  فیرـشت  هعلق  هب  مه  ناشیا  هدش  دعتـسم 

کی اب  زین  بانج  نآ  دندش ، قرفتم  هدومن  یئافویب  باحصا  دعب  دندوب  روصحم  مه  يدنچ  ناشیا و  بناج  زا  رفن  تفه  و  دیدرگ . هتشک 
موحرم حیرصت  قبط  زیرین ، رد  « 1  ...«. » دندش امرففیرشت  زیرین  هب  اجنآ  زا  هدش و  امرف  فیرـشت  زاریـش  بناج  هب  هدومن و  رارف  رگید  رفن 

دیس طخ  زا  ياهنومن  دندیورگ . وا  هب  تدارا  تدیقع و  رد  زا  دنتفرگ و  کین  لاف  هب  ار  ییحی  دیـس  ندیـسر  زیرین  مدرم  هنطلـسلا : داضتعا 
، دوب زیرین  کیدزن  هک  ياهبارخ  هعلق  رد  دوخ ، باحـصا  زا  رفن  دصیـس  اب  ییحی  دیـس   557 ص : نایئاهب ، هیلالدتـسا » هلاسر   » یباراد ییحی 
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ریصن ًاثلاث  زاب  تشون . کلملا  ریصن  هب  ار  لاح  تروص  تخادرپ و  وراب  جرب و  يراوتـسا  هعلق و  ندومن  ترامع  هب  اجنآ  رد  دندمآ و  دورف 
یتعامج هک  تشون  باوج  رد  زین  وا  ایب . زاریـش  هب  هتـشادرب  داـبع  نوخ  شزیر  داـسف و  هنتف و  زا  تسد  هک  تشون  ییحی  دیـس  هب  کـلملا 

يرفن دـنچ  دـنناسر . یبیـسآ  ارم  دـننک و  اـپرب  هنتف  مراذـگ ، دوخ  هب  ار  ناـشیا  نوچ  هک  تسین  رود  دـناهداشگ ، تلود  یناـمرفان  هب  تسد 
گنج يهدامآ  بش  نامه  رد  داد ، تدواعم  ار  کلملا  ریـصن  يهداتـسرف  هکنآ  زا  دعب  دنناسر . زاریـش  هب  ارم  تسردنت  دـنناوتب  ات  تسرفب 
زیرین هب  هدیـشک  ياهریـشمش  اب  نانز  هحیـص  نانک و  دایرف  وا  باحـصا  دـنروآ . نوخیبش  ناـخ  نیدـباعلا  نیز  رـس  رب  هک  دومن  مکح  دـش 

رادوریگ نآ  رد  ناخ  نیدباعلا  نیز  دندروآ  لتق  هب  زین  نایعا  زا  یتعامج  اب  ار  ناخ  نیدباعلا  نیز  گرزب  ردارب  ناخرکسع ، یلع  دنتخیر .
تدـیقع و هب  لد  هحناس  نآ  عوقو  زا  یمامت  زیرین  مدرم  دـندرب  تراغ  هب  ار  ناخ  نیدـباعلا  نیز  و  « 1  » ناخرکـسع یلع  لاوما  درک و  رارف 

موحرم دنزرف  یباراد  ییحی  ًالوا : تشاد : یـساسا  لیلد  ود  بناجنیا  رظن  زا  زیرین »  » مدرم تدارا  تدیقع و  نیا  دنداهن . ییحی  دیـس  تدارا 
زا تسا . هتـشاد  یفاو  یعـس  تمه و  مدرم  یبهذم  تاروما  هب  زیرین  رد  اهتدم  هک  دوب  هیماما  ياملع  رباکا  زا  یباراد ، یفـشک  رفعج  دیس 
رد زیرین ، زا  جورخ  زا  سپ  یباراد ، ییحی  هک  یتارییغت  تـالوحت و  هب  هجوـتیب  دوـجوم و  قـباوس  نآ  هـب  اـنب  ار  يو  تشگزاـب  يور  نـیا 

دوخ درگرب  ار  قیالخ  «: » تیادـه ناخیلقاضر   » موحرم هتفگ  هب  زیرین ، هب  دورو  زا  سپ  تسناوت  تسا ، هتـشاد  هدـید و  هیباب  هلئاغ  اب  طابترا 
رکذتم فرتعم و  راجاق  رـصع  خیراوت  هک  روطنامه  ًایناث : « 2  ...«. » تفیرفب ار  ماوع  درک و  نایب  لصفم  دـنچ  یباـب  باـب »  » زا دومن و  عمج 

نب ناـخ  نیدـباعلانیز  یجاـح   » زا زیرین  ياـیاعر  : » هک تفرگیم  دوخ  هب  ققحت  تروص  یناـمز  رد  یباراد  ییحی  تامادـقا  دـناهدش : نآ 
نماد هب  ماصتعا  هدرک  یفوخ  وا  زا  دندوب و  هدرک  نوریب  زیرین  زا  ار  وا  و  دنتشاد . هدیجنر  يرطاخ  دوخ  مکاح  يزیرین » ناخنیـسح  دمحم 

هتـشاد و یمارگ  ار  شمدـقم  تـفرعم ، هقباـس  مـکح  هـب  دیـسر  رد  یباراد ) ییحی   ) دیـس نوـچ   558 ص : ناـیئاهب ، دنتـساوخیم . يزیزع 
دوخ علاـط  تاراـما  زا  ار  ینعم  نیا  دوب  یبابـسا  نینچ  لوـصح  رظتنم  هک  دیـس  دـنداهن . شتدارا  طـخ  رب  رـس  هتـشادنپ  منتغم  ار  شدوـجو 
نانآ دیهاوخم  مکاح  هلسلس  نیا  زا  دیریگرب و  هنایم  زا  زین  ار  ناخ  نیدباعلا  نیز  یجاح  رتهم  ردارب  ناخ  رغـصا  یلع  هک  داد  يوتف  هدرمش 

یلکب دنتـشکب و  هفیاط  نیا  ریابن  دالوا و  ریاشع و  ماوقا و  زا  نت  دـنچ  اب  دوب  هدـمآ  رد  تفلاخم  رد  زا  دیـس  اب  هک  ار  ناـخ  رغـصا  یلع  زین 
باتک رد  ار  یمادقا  نینچ  هجیتن  « 1 «. » دش ممصم  دعتسم و  جورخ  دصق  هب  هدش  لوغشم  هاپس  عامتجا  داشتحا و  هب  دنتـسب  دیـسرب  ار  دوخ 
سراف رایتخا  بحاـص  تقو  نآ  رد  هک  ازریم  زوریف  هلودـلا  ةرـصن  ضرع  هب  هعقاو  نآ  نوچ  : » میناوخیم نینچ  ۀنطلـسلا » داـضتعا   » موحرم

هدش گنج  هدامآ  هدیشک  ياهغیت  اب  باحصا  اب  دوخ  هعلق  رانک  رد  ییحی ، دیس  دومن . زیرین  هناور  هناخروق  پوت و  اب  يرکشل  دیـسر ، دوب 
گنفت پوت و  هلولگ  هکلب  ددرگن ، هداشگ  ام  يوس  هب  گنفت  پوت و  ناهد  تسین و  هتخاس  يراک  رکشل  زا  هک  دیـشاب  عمج  رطاخ  تفگ :

رداچ هب  یپوت  دش . رادیدپ  رکشل  رود  زا  هک  دندوب  نخس  نیا  رد  دزاس  كاله  ار  یمامت  دور و  ناشیا  رکشل  رـس  هب  دشاب و  نم  نامرف  هب 
هک داتفا  فوشکم  تخاس . كاله  رداچ  رانک  رد  ار  رفن  کـی  هتـشذگ  اـجنآ  زا  دـمآ و  دورف  ییحی  رـس  رب  رداـچ  دـنتخادنا . ییحی  دـیس 

دوخ تسراـحم  هب  تفاتـش و  هعلق  ناـیم  هب  تفاـین  دوـخ  ناـمرف  هب  ار  پوـت  نوـچ  ییحی  دیـس  تسین . ییحی  دیـس  ناـمرف  هب  پوـت  هلوـلگ 
دیفم دماجنا  تحلاصم  هب  راک  دناباوخب و  ار  شوجو  گنج  نیا  لئاسر  لسر و  هب  تساوخ  ولزگارق  پیترس  ناخیلق  یفطـصم  تخادرپ .

ياهالب زا  ار  اهامـش  هیعدا  نیا  اب  تفگ  تخیوایب و  شیوخ  باحـصا  ندرگ  زا  هتـشون ، اههراپ  ذغاک  رب  دـنچ  یتاملک  ییحی  دیـس  داتفین .
زا دنداهن و  هاگرکشل  هب  يور  نانز  هحیص  درک  هدامآ  نوخیبش  رهب  زا  ار  تعامج  نآ  زا  رفن  دصیس  هاگنآ  دشابن . یتفآ  ینامسآ  ینیمز و 
دیس ناسک   559 ص : نایئاهب ، زا  رفن  هاجنپ  ودص  کی  دندومن . هلمح  ناخیلق  یفطصم  رکشل  دندرک . گنج  حبـص  يهدیپس  ات  بش  همین 

گنفت هلولگ و  رپس  درادن و  یتدیاف  اههراپ  ذغاک  نآ  هک  دش  مولعم  دنتفر ، دوخ  هعلق  هب  هتـشادرب  ار  دوخ  ناگتـشک  تشگ . لوتقم  ییحی 
زور هس  نوچ  دنتفر و  شیوخ  ياههناخ  هب  هدرک و  رارف  ود  ود  کی و  کی  دندید  هنیاعم  ار  ییحی  دیس  تلیح  بذک و  نوچ  مدرم  دوشن .

گنفت پوت و  هلولگ  اب  رکشل  دندرب ، شروی  هاگرکشل  رانک  ات  نوخیبش  رهب  زا  ییحی  دیـس  باحـصا  رگید  راب  کی  تشذگ  هعقاو  نیا  زا 
نامرف تحت  هک  یجوف  هب  ار  يروخالیـس  ناخ  یلو  هلودلا ، ةرـصن  ًایناث ، دنداهن . هعلق  هب  يور  گنج و  هب  تشپ  دـندنار و  شیپ  زا  ار  اهنآ 
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مه فرط  نیا  زا  دوب و  هدید  دوخ  باحـصا  دیاقع  رد  يروتف  دیـس  نوچ  ناخ ، یلو  ندیـسر  زا  لبق  داتـسرف . زیرین  رکـشل  ددـم  هب  دوب  وا 
زا يدودـعم  دوب . هدومن  ار  ینعم  نیا  لوبق  ییحی  دیـس  دومن ، حوتفم  لئاسر  لسر و  باوبا  ًاثلاث ، تحلـصم . تهج  هب  ناـخ  یلق  یفطـصم 

مارتحا يو  زا  ناخ  یلق  یفطـصم  تفر . ناخ  یلق  یفطـصم  لزنم  هب  رطاخ  هدوسآ  هتخاس ، قرفتم  دندوب  هدـنام  یقاب  هک  ار  دوخ  باحـصا 
زا تسد  هرابکی  دـننیب  نیا  نوچ  مدرم  اـت  يوشهدوسآ  هتفر ، يراد  زیرین  رهـش  رد  هک  ياهناـخ  هب  بشما  هک  تسا  نآ  رتهب  تفگ  هدومن و 

بحاص یلو  « 1 «. » تفر دوخ  هناخ  بناج  ناـخ  یلق  یفطـصم  ناـسک  زا  رفن  کـی  اـب  هدرک  لوبق  ییحی  دیـس  دـنرادزاب . شوج  گـنج و 
قیرط هب  قح  لها  هب  هبلغ  زا  ادعا  رکـشل  هکنآ  زا  دعب  : » دسیونیم هنطلـسلا » داضتعا   » رظن فالخ  رب  فاکلا ) ۀطقن  « ) میدق خـیرات  : » باتک

رما رد  ریحت  راهظا  دنتشون و  بانج  نآ  تمدخ  هضیرع  دندوشگ و  هدوب  ناشیا  تفـص  هک  ار  رکم  هلیح و  باب  دندیدرگ ، سویأم  رازراک 
ناشیا تمدخ  هدومن  رهم  نآرق  هدرک و  دای  مسق  هدومن و  ار  نآ  صحفت  قح و  بلط  رکذ  هدرک و  تافام  زا  یهاوخ  رذـع  هدومن و  ناشیا 
ندروآ فیرـشت  نوریب  مزع  بانج  نآ  میئامن ، نانچ  دـیئامرفب  هچره  دـیوش ، اـمرف  فیرـشت  نوریب  امـش  هک  دـندرک  اعدتـسا  دنداتـسرف و 
دیدیم یناسب  ار  ماوع  ایاعر و  رگید  دوخ و  يدنمورین  هچنانچ  رگا  یباراد  ییحی  تسا  ملسم  هک  یلاح  رد   560 ص : نایئاهب ، « 2 «. » دومن

رـصع ناراگن  عیاقو  سکعرب  میدق ، خیرات  باتک  بحاص  هک  دادیمن ، يراک  نینچ  هب  نت  ملـسم  دنتـسه ، يزوریپ  تمواقم و  هب  رداق  هک 
یلع دمحم  : » دسیونیم تیاده  ناخیلقاضر  موحرم  دنک . یقلت  وا  يزوریپ  شنانمشد و  بعر  زا  یـشان  ار  یباراد  ییحی  میلـست  هیراجاق 

هب ار  یثوروم  تماهش  درب و  يوغ  موق  نآ  رب  يوق  ياههلمح  دوخ  یعمج  باوبا  اب  دوب  لاگس  تلاسب  لاصخ و  تعاجش  یناوج  هک  ناخ 
هیباب جراوخرب  رایسب  ششوک  زا  دعب  ات  داد  مکح  بناج  همه  زا  بقاعتم  ياههلمح  هب  ار  ولزگارق  زابرس  زین  ناخیلق  یفطـصم  دروآ  روهظ 
زیرین یلاها  دیس و  حابـصلا  یلع  دنتفرگ  ریثک  ریـسا  دندینازیرگب و  ار  هرجف  نآ  رجف  عولط  ماگنه  دنتـشکب  ناشیا  زا  یعمج  دندرک و  هبلغ 

نآ رب  روصنم  هاپـس  رمالا  ۀـبقاع  دـنتخیرگ  لباقم  زا  دـندرک و  هلباقم  ترک  دـنچ  درک . دادمتـسا  هباحتم  تاکولب  زا  هداهن  نیـصحت  رب  لد 
مکح هب  لوتقم  هثرو  دنتشگزاب  زاریـش  هب  روصنم  رفظم و  هتـشادرب  هفیاط  نآ  زا  یعمج  اب  هدروآ  تسد  هب  ار  دیـس  هتفای  رفظ  رورغم  هورگ 

، دندیناسر لتق  هب  ار  یباراد  ییحی  هک  يزور  نایب  حرـش  رد  فاکلا ) ۀطقن  « ) میدـق خـیرات   » باتک بحاص  « 1 «. » دنتشکب ار  دیـس  صاصق 
یباراد ییحی  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  رما  نیا  « 2  ...«. » دندرک شیامرف  دندومرف  ادا  ار  حبص  زامن  و  دش ، ادرف  حبـص  نوچ  : » دسیونیم

، عرش ماکحا  تیاعر  هب  رهاظتم  مالـسا و  سابل  رد  ور  نیا  زا  تسا و  هدوبن  وا  دییأت  دروم  نایتشدب  راک  و  هدوب ، مالـسا  تابجاو  هب  رهاظتم 
نامه ملسم  درکیم ، نایب  ار  باب و ...  بانج  توبن  تلاسر و  و  مالسا ، تعیرش  خسن  ًاحیرـص  هچنانچ  رگا  هدروآ و  دوخ  درگ  هب  ار  ماوع 

. دنتفرگیمن ار  شرودارود  زین  مه  رفن  دنچ 

ناجنز يهعجاف  پ :

هیباب خـیرات  هایـس  ياههدـنورپ  و  نینوخ ، عیاقو  نیرتمهم  زا  یـسربط » خیـش   » هعلق عیاـقو  ناردـنزام و  يهعجاـف  زا  سپ  ناـجنز ، يهعجاـف 
رد یتالیصحت  یط  زا  سپ  بیرقتلا ، یلع  میحرلا  دبع  الم  دنوخآ  دنزرف  تجح ،»  » هب بقلم  یناجنز ، یلع  دمحم  الم  ددرگیم . بوسحم 

املع و نایم  ناجنز ، رد  دـیزگ . تماقا  ناجنز  رد  تشگزاب و  ناریا  هب  یناردـنزام ،» ياملعلا  فیرـش   » موحرم سرد  رد  تکرـش  البرک و 
زورب یعازن  فالتخا و  تفریذپیم  تروص  یناجنز ، یلع  دمحم  الم  بناج  زا  هک  یئاهاوتف  رودص  رـس  رب  راید ، نآ  یبهذـم  ناصخـشتم 

فوشکم هناهرب - هَّللا  رانا  يزاغ - هاـش  روربم  هاـشداپ  هب  ار  وا  دـیاقع  تروص  دـلب  نآ  ياـملع  : » دـسیونیم هنطلـسلا  داـضتعا  . » دوب هدرک 
یلو « 1 «. » دورن ناجنز  هب  رگید  هک  دـش  ررقم  هدومرف  راـضحا  هفـالخلا  راد  هب  ار  وا  دندرمـش . بجاو  عرـش  نوناـق  هب  ار  وا  عفد  دنتـشاد و 

يرگید هتکن  هب  هعبرا ، هلدا  فالخ  ياوتف  رودص  صوصخ  رد  ناجنز  ياملع  اب  يو  هعزانم  هب  هراشا  نمـض  تیاده ، ناخیلق  اضر  موحرم 
هلخاد تاراما  هجراخ و  نیارق  زا  دروآ و  یمه  روهظ  هب  یتفلاخم  یتضقانم و  مالعا  ياـملع  اـب  ماـکحا  يواـتف و  يارجا  : » دـنکیم هراـشا 

ضورعم نامز  ناطلـس  ترـضح  تلود  يانما  هب  ار  وا  لاح  حرـش  ناجنز  ماکح  تسا و  رـس  رد  یتراما  يهیعاد  ار  انالوم  هک  داـتفا  مولعم 
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نارهط کلملا  راد  هب  ار  وا  هارث - باط  هاش - دـمحم  روفغم  ناقاخ  تلود  عاطم  یـساقآ  ازریم  یجاح  باـنج  يهمیقر  بسح  رب  دنتـشاد و 
هعلق  » رد ناـیباب  هک  یناـمز  رد  یناـجنز ،» تـجح  یلع  دـمحم  « » 2 «. » دـنداد لوزن  رهـش  رتنـالک  يرون  ناـخ  دومحم  هناـخ  رد  دـندروآ و 
زارد نایباب  همه  يوس  هب  کمک  تسد  هدش ، راتفرگ  یتلود  ياوق  هرـصاحم  رد  اًلماک  دندوب و  هتـشارفارب  گنج  تفلاخم و  ملع  یـسربط »
خیـش هعلق  هثداح   » ثحبم رد  هچنانچ  يزاریـش ، دـمحم  یلع   » 562 ص : ناـیئاهب ، دوب . راـتفرگ  سوبحم و  ناـنچمه  نارهت  رد  دـندرکیم ،

همه رب  : » دوب هتفگ  ًاحیرـص  هداد و  رارق  بطاخم  ار  نایباب  ياهمان  یط  هعلق ، نایباب  ناماسبان  عضو  عامتـسا  زا  سپ  میدش  رکذـتم  یـسربط »
: راجاق هاش  دـمحم  توف  نراـقم  ماـیا ، نیمه  رد  یلو  « 1 «. » دـنورب ناردـنزام  هب  سودـق  بانج  تدـعاسم  يارب  هک  تسا  بجاو  نینمؤم »

درگ ناـهاوخاوه  تخیرگ و  ناـجنز  هب  هتفاـی  یتـصرف  اـنالوم  دومن  يور  هاـش ) دـمحم  توف   ) ریظنیب هاـشنهاش  نآ  ریزگاـن  هعقاو  نوـچ  »
هب هاش  نیدلا  رـصان  شرـسپ  تفای و  تافو  هاش  دمحم  هک  یتقو  : » يدنرز لیبن  خیرات  صیخلت  رد  لیبن . دـییأت  حیرـصت و  هب  و  « 2 «. » دروآ

رتدیدش ار  تجح  بانج  سبح  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  ناخ ...  یقت  ازریم  دـندوب ، سوبحم  نارهط  رد  زونه  تجح  بانج  تسـشن  تخت 
تعجارم قایتشا  ناوریپ  باحـصا و  هک  ناجنز  هب  دندش و  جراخ  نارهت  زا  دندید  رطخ  رد  ار  دوخ  تایح  هک  یتقو  تجح  بانج  دنک ... 

رطاخ هب  ًافرـص  هدوبن و  سوبحم  نارهت  رد  تجح ، یناجنز  یلع  دمحم  تسا ، هدوب  ملـسم  هک  هچنآ  یلو  « 3 «. » دنتشگرب دنتشاد  ار  ناشیا 
هدـش تقفاوم  دوخ ، رایتخا  لیامت و  هبانب  نارهت  رد  يو  تماقا  اب  راضحا و  ناجنز  زا  ار  يو  ناـجنز ، مدرم  اـملع و  تاـضارتعا  ندـناباوخ 

يایاعر : » دسیونیم نینچ  راجاق ، هاش  نیدلا  رصان  هب  تجح »  » يهمان نایب  نمـض  روکذم ، حیرـصت  فالخ  رب  يدنرز  لیبن  هچنانچ  تسا .
 ... دنوشیم هدنهانپ  هاش  تلادع  هب  دنرامشیم  نامیا  نید و  نابیتشپ  نیرتگرزب  ناهج و  يامرفنامرف  ار  دوخ  هاش  یهاشداپ  ترضح  یلعا 
ندش شوماخ  زج  متفرگ و  نکسم  نارهط  هب  ناجنز  زا  سپ  دندومرف ، تیانع  نم  هب  تبسن  دنتـساوخ ...  نارهط  هب  ارم  هاش  دمحم  موحرم 

هب هک  متـشاد  هزاجا  دنچ  ره  متـشادن  يروظنم  دوصقم و  دنتفگیم  ینانخـس  نم  هرابرد  دـندوب و  هتخورفارب  املع  هک  يداسف  هنتف و  شتآ 
زاغآ رد  موحرم  هاش  زا  دـعب  منامب  یهاشداپ  لدـع  هیاـس  رد  نارهط  رد  هک  مدـید  نآ  رتهب   563 ص : نایئاهب ، یلو  منک  تعجارم  ناـجنز 

«. مدرک رارف  ناجنز  هب  دنک  تظفاحم  ارم  هک  دوبن  نارهط  رد  سک  چیه  نوچ  دناسرب  لتق  هب  ارم  تفرگ  میمصت  ماظن ...  ریما  امـش  تنطلس 
هک دشابیم  فاکلا ) ۀطقن  « ) میدق خیرات   » باتک حیرص  صن  فالخ  رب  ًاحیرصت ، هکلب  تسا  ناشیا  یلبق  نایب  ضقان  اهنت  هن  نایب ، نیا  « 1»

یتدـم لاحلا  : » دـسیونیم رتنالک » ناخ  دومحم  : » هناخ رد  تجح ) « ) یناجنز یلع  دـمحم  الم  اب  باتک  بحاـص  تاـقالم  تباـکح  نمض 
زا سپ  راجاق  هاش  نیدلارـصان  هب  تجح  یناجنز  یلع  دـمحم  هماـن  حیرـصت  رب  دـیزم  هک  یلاـح  رد  « 2 «. » مشابیم سوبحم  هک  دـشابیم 
هاش دمحم  صخش  : » دسیونیم تسوا ، تماقا  لحم  باختنا  رایتخا  يدازآ و  نیبم  ًاحیرـص  هک  دراد  ياهراشا  نارهت ، هب  ناجنز  زا  راضحا 

راهظا تجح  بانج  زا  هاش  همتاخ  رد  دـندرکیم  لصاح  نیقی  ناشیا  یهانگیب  ینمادـکاپرب و  تجح  باـنج  ياـهباوج  عامتـسا  زا  زین 
یلیخ هصالخ  يدرک  در  ار  همه  دندادیم  تبسن  وت  هب  نانمشد  هک  ار  یئاهتمهت  يدش و  دراو  یهار  بوخ  زا  دومرف  و  درک ...  تیاضر 

تاضقانت نیا  « 3 «. » درک مهاوـخ  تدـعاسم  ار  امـش  هتـسویپ  مهنم  دـینک ...  تعجارم  ناـجنز  هب  امـش  دوـمرف : وا  هب  درک و  فـیرعت  وا  زا 
دنهاوخیم نایئاهب  فرط  کی  زا  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  هلئسم  نیا  رطاخ  هب  دیاش  نایئاهب ، یمسر  خیرات  ياهزارف  نوتم و  نیبم  حیرص ،

دننک مهرس  ار  نآ  ياهنوگ  هب  دننکن و  یقلت  يزاریش  دمحم  یلع  نامرف  حیرـص  ضقن  یـسربط » هعلق   » هب ار  تجح  یلع  دمحم  نتفر  مدع 
تجح هک  دنشاب  هتشاد  نایئاهب  نایباب و  هب  ار  ءاقلا  نیا  یلو  دوش ، بلس  باتک  تاجردنم  زا  ناققحم  دامتعا  ضقانتم و  نوتم ، هچ  رگا  هک 

هب دورو  زا  سپ  یناـجنز  یلع  دـمحم  لاـح  ره  هب  تسا . هتفگ  ناـنچ  نینچ و  يدرف  نینچ  ماـقم  رد  یلوا  هطقن  ترـضح  تـسا و  تـجح 
نیا دمآرب . يدیدج  ناهاوخاوه  يروآدرگ  ددـص  رد  ور  نیا  زا  و  دـش . وربور   564 ص : نایئاهب ، ناجنز  مدرم  رتشیب  لابقتـسا  اب  ناجنز ،

رهاوظ یناجنز  یلع  دمحم  دنتـشاد و  تیمئاق  تیباب و  يزاریـش و  دـمحم  یلع  يواعد  زا  یلاخ  ینهذ  بلق و  ماوع و  یمدرم  ناهاوخاوه ،
هچناـنچ دروآیمن و  ناـبز  هب  رودـقملایتح  دـشاب ، یمالـسا  تاسدـقم  ضقن  بجوـم  هک  ینخـس  درکیم و  تیاـعر  ار  تاداـبع  عرش و 

دمحم کلذـعم  تسا ، هدوب  تجح  ندوب  یباب  رب  ینتبم  نارهت ، هب  ناجنز  زا  يو  راضحا  یلـصا  دـجوم  هکنآ  دوجو  اـب  دـیدرک ، هظحـالم 
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هاـش و ناـنچ  نآ  دـیامن و  دوخ  هب  ار  هاـش  تدـعاسم  تبحم و  بلج  دـنک و  در  ار  تمهت  نیا   » هک دـیوگیم  نخـس  يروـط  تجح  یلع 
هدعو نانچ  نآ  هدومنن و  مارتحا  نینچ  ار  وا  تیاکـش  دروم  دقتعم  نمؤم  هتبلا  دـص  هتبلا  دـنهدیم  سبح  روتـسد  ار  باب  دوخ  هک  يریزو 

زا عافد  تیبابرب و  ینتبم  هجو  چیه  هب  تسویپ ، عوقو  هب  ناجنز  رد  اهدعب  هک  یثداوح  رگید ، يوس  زا  « 1 «. » دنهدیمن تبحم  تدعاسم و 
ار هچنآ  درک  و  دش . هدیشک  هنایم  نیا  رد  شیاپ  راچان  یناجنز  یلع  دمحم  هک  دیدرگ  اهارجام  نیا  رد  لیخد  یلماوع  هدوبن و  باب  دیاقع 

کی هب  تسا ، هتـشون  ناـجنز  هب  یلع  دـمحم  تشگزاـب  زا  سپ  هک  یثداوـح  رکذ  رد  تیادـه  ناـخیلقاضر  موـحرم  تشاد . يوـه  رد  هک 
- هناطلس هَّللا  دّلخ  رصع - هاشنهاش  ترضح  یلعا  نوچ  : » دنکیم هراشا  تسویپ  عوقو  هب  اهدعب  هک  یتاعزانم  يارب  زاس ، هنیمز  مهم  هزیگنا 

هلمج زا  دومرف  ضیوفت  تماهـش  باـبرا  تیاـفک و  باحـصا  هب  ار  ناریا  دـالب  تموکح  تلاـیا و  دـمآ  رب  قاقحتـسالاب  یثوروـم  ریرـسرب 
توق ناـسارخ  رد  رـالاس  هنتف  وا  ینارمکح  ناـمز  نآ  رد  دومرف و  تبهوم  ناـخ  نالـصا  ریما  دوخ  لاـمهیب  لاـخ  هب  ار  ناـجنز  تموکح 

تافطالم و هتفاـی  تصرف  اـنالوم  اذـهل  دوب  ناـیم  رد  زین  ناردـنزام  يهیباـب  جورخ  دـنتفریمه و  دودـح  نادـب  جوف  ًاـجوف  هاپـس  تشاد و 
هچ رگا  تشاـگن  اـنالوم  هب  زیخ  تدارا  زیگنا  رهم  ياـهباوج  زین  و  درک . صولخ  قاـیتشا و  راـهظا  داتـسرف و  باـب  هب  ددـعتم  تالـسارم 

ص: نایئاهب ، هیلایخ و  تاموهوم  هب  تفای و  بقل  بصنم و  دـیزگ و  باب  تدارا  نظ ، نسح  هب  انالوم  نکل  دـیدرگن  عقاو  يروص  تاقالم 
دوعوم نامزلا  بحاص  ار  واو  درک  توعد  قیرط  نادـب  ار  قیالخ  يهماع  داهن و  يو  تعباتم  رب  لد  دـش و  هتفیرف  هیناـسفن  تـالیوست   565

درکیمه تصرف  زاهتنا  تخادرپ و  تراما  يوعد و  بابسا  باستکا  هب  تراهط  يوقت و  سابل  رد  داتفا  نایـصع  نایغط و  رکف  رد  درمش و 
ياضما رد  راوهدـنب  دـنداهن و  شتعاط  ربنچ  رب  ندرگ  ناجنز  یلاها  رتشیب  دومن و  مامت  یماـمتها  دـیرم  يدـتقم و  عاـمجا  عاـمتجا و  هب  و 

یفن دیق و  ذخا و  هب  و  دنتشاد ، راضحتـسا  شتالاح  قباوس  زا  داتفا و  ضورعم  هفالخلا  راد  هب  لاح  نوچ  دنداتـس  شرماوا  يارجا  یهاون و 
درک و مامت  هغلابم  دوخ  ظفحت  هب  هدرب . یئوب  ماقرا  ماکحا و  نآ  زا  زین  وا  انامه  دـندنار  تراشا  كولب  نآ  مکاح  هب  ناجنز  زا  وا  لاسرا  و 

عمج يو  رب  كولب  رهـش و  زا  سک  رازه  هدزناپ  هد  هک  تفای  توق  دـش و  گرزب  نانچ  شراک  ات  تفرگ  نوزف  دوخ  ماشتحا  داشتحا و  رد 
دنتشادنپیم میظع  یتداعس  ار  تدارا  تقفاوم و  نیا  دنتـشاد و  يو  نوماریپ  تماما ، ربنم و  دجـسم و  هب  بایا  باهذ و  ماگنه  رد  دندش و 

تجح یلع  دمحم  طسوت  هک  یئاهيزاس  همدقم  نینچ  اب  « 1 «. » تفریمن مکاح  ریما  تمدخ  هب  دعتسم  ممـصم  یچگنفت  رازهکی  اب  زج  و 
، اهدـعب ثداوح  نآ  هک  دـیدرگ ، یثداوح  دـجوم  نآ  هجیتن  رد  هک  دروآ  رد  بارطـضا  يداع و  ریغ  تلاـح  هب  ار  ناـجنز  دـمآ ، دوجو  هب 
رد : » دسیونیم يدـنرز » لیبن  خـیرات  صیخلت   » باتک فلؤم  لوا : هثداح  دومن : طبـض  تبث و  هیباب  هایـس  يهمانراک  رد  ار  ناجنز  يهعجاف 
مه اب  لفط  ود  دیـشک ...  هنابز  ببـس  نادب  تجح  نیفلاخم  بولق  رد  یناهنپ  توادـع  شتآ  هک  دـش  ثداح  یکچوک  يهعقاو  اهنیب  نیا 

دنتخاس سوبحم  هتفرگ  ار  روبزم  لفط  داد  نامرف  ًاروف  ناجنز  مکاح  دوب  تجح  بانج  ناوریپ  زا  یکی  رـسپ  ود  نآ  زا  یکی  دـش  ناشعازن 
عمج دوخ  نیب  رد  هک  ار  یغلبم  لباقم  رد  دـنک و  اهر  ار  سوبحم  لفط  هک  دـندرک  تساوخرد  وا  زا  دـندرک و  هعجارم  مکاح  هب  ءاـبحا  ... 

تسین لوئسم  ًاصخش  هدیسرن  دشر  هب  ریغص  لفط  دنتشون  مکاح  هب  تجح  بانج  دشن ...  رضاح  ناجنز  مکاح  دراد  تفایرد  دندوب  هدرک 
دوب ذوفن  اب  یـصخش  هک  لیلج  ازریم  هب  ار  همان   566 ص : نایئاهب ، دنتـشون و  هبترم  ود  تجح  درکن ...  یئانتعا  تجح  هتـشون  هب  مکاح  ... 
دوش لخاد  دنتشاذگن  نانابرد  دیـسر  هموکحلاراد  هب  هک  یتقو  لیلج ...  دیـس  هدب  مکاح  هب  تدوخ  تسد  هب  ار  همان  نیا  دندومرف  دنداد و 

مکاح دش  راتساوخ  ار  لفط  یصالخ  تفر و  مکاح  دزن  دنار و  فرط  کی  هب  ار  اهنآ  دیشک و  ار  دوخ  ریشمش  دش ...  كانبـضغ  لیلجریم 
دنهد هوشر  مکاح  هب  دنتساوخیم  نایباب  ساسا  نیا  رب  « 1 «. » درک اهر  ار  لفط  داد و  ماجنا  ار  لیلج  ریم  دوصقم  طرش  دیق و  نودب  ناجنز 
مهتم يدازآ  هب  روبجم  دیدهت و  ار  مکاح  ات  دتـسرفیم  تجح  ار  دنب  هرادـق  کی  ًاروف  دوشیمن  رـضاح  مکاح  دـنیامن ، دازآ  ار  یمهتم  و 

هب لفط  نیا  لیبن  تیاکح  هب  هک  لفط  ناسک  ینعی  يوعد  فرط  راشف  رثا  رب  ای  هدـید و  نوبز  ار  دوخ  هکنیا  تلع  هب  مکاح  ًادـعب  دـیامن و 
هب تجح  ياهدنب  هرادق  دتـسرفب و  تجح  بلج  يارب  يرتشیب  دنب  هرادق  دوشیم  روبجم  رگید  تلع  ره  هب  ای  دوب و  هدش  ینادـنز  وا  تلع 

نیا زا  رهـش  ياملع  : » مینک لابند  لیبن  زا  ار  تیاکح  دوشیم . عورـش  ناجنز  عیاقو  همدقم  هرخالاب  دنوریم و  یتلود  نیرومأم  نیا  گنج 
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 ... هدومنن تماقتـسا  شیوخ  نانمـشد  تادیدهت  لباقم  رد  ارچ  هک  دـندرک  تساوخزاب  هلودـلا  دـجم  زا  دـندش و  نیگمـشخ  مکاح  راتفر 
تسرفب تسا  دوز  ات  دنریگیم ...  تسد  هب  ار  روما  مامز  هک  دشکیمن  یلوط  تقونآ  دننکیم ...  يرگید  ياهاضاقت  دنیآیم  رگید  هبترم 

دننک و ریگتسد  ار  تجح  بانج  دنورب  هک  دندرک  راداو  ار  یشحو  راکمتـس  روهـشم  ناناولهپ  زا  رفن  ود  هاگنآ  نک ...  ریگتـسد  ار  تجح 
ریم هب  موسوم  عاجـش  باحـصا  زا  یکی  دندیـسر  تجح  بانج  هلحم  هب  ناولهپ  رفن  ود  نآ  نوچ  دـنروایب ...  تموکح  دزن  ریجنز  لـغاب و 

ای دایرف  دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  حالـص  ریم  ًاروف  دـنتفرگ  ار  رفن  ود  نیا  يولج  دـندوب  حلـسم  هک  نینمؤم  زا  رگید  رفن  تفه  اـب  حـالص 
لیلج دیـس  نامه  دـیاش  هک  ار  نایباب  نیا  زا  یکی  هثداح  نیا  رد  هرخالاب  « 2 «. » دز هَّللا  دـسا  یناشیپ  هب  یمخز  درک و  دـنلب  نامزلا  بحاص 

ار وا  نیریاس  تربع  يارب  تلود و  نیرومأم  هیلع  مایق  يرجت و  ناونع  هب  دـبال  دـنربیم و  تموکح  هب   567 ص : نایئاهب ، ریگتسد و  دشاب 
ار زیرین  یـسربط و  تاعقاو  رارکت  دنیبیم و  میخو  ار  عضو  تموکح  هک  مه  دعب  و  دـشاب )! قداص  شرازگ  نیا  رد  لیبن ! رگا   ) دنتـشکیم
رد ار  دوخ  عضو  هک  تجح  یلو  دندرگن . يزیر  نوخ  بجوم  دنوش و  هدنکارپ  ات  دنکیم  نالعا  نایباب  هب  دـیامنیم  ینیب  شیب  ناجنز  رد 

دوخ هکنیا  اب  دزادرپیم و  عافد  تماقتـسا و  يرادـیاپ و  هب  نایباب  قیوشت  هب  هتفاـی  دودـسم  دوخ  يارب  ار  يرارف  هار  هنوگره  هدـید و  رطخ 
زا کلذـعم  دـش ؛ دـهاوخ  يریگولج  یلامتحا  يزیرنوخ  عیاقو  همه  زا  ندـش  میلـست  اب  تسوا و  فدـه  اهنت  هک  دـنکیم  فارتعا  ًاحیرص 
هب راداو  ار  مدرم  هریغ  نامزلا و  بحاـص  باـب و  مسا  هب  دـندوب  هدـش  دـقتعم  ودـب  هک  یمدرم  لوقع  ندوبر  اـب  يراددوخ و  ندـش  میلـست 
ات دهد  نامرف  یچراج  هب  هک  دندرک  روبجم  ار  رهـش  مکاح  : » دسیونیم نینچ  لیبن  ار  هیـضق  دیامنیم . رفن  نارازه  نوخ  نتخیر  شروش و 

ادج شباحصا  تجح و  زا  دیاب  تسا ...  رطخ  رد  شناج  ددنویپب  وا  باحصا  هب  دیامن و  تجح  يوریپ  یسک  ره  هک  دنک  نالعا  رهـش  رد 
وجگنج يودرا  ود  ینعی  دندش  هتـسد  ود  هب  ناجنز  یلاها  درک  نالعا  ار  بلطم  نیا  هک  یچراج  دیآ . رد  هاشداپ  تیامح  هیاس  رد  هدش و 

یهلا تردق  تسد  دنتفگ  دـنتخاس  بطاخم  ار  مدرم  دـنلب  يادـص  اب  دـندرب و  فیرـشت  ربنم  هب  تجح  بانج  دـنتفرگ . رارق  مه  لباقم  رد 
زا مادـک  چـیه  هب  دـنناسرب  لتق  هب  دـنریگب و  ارم  هک  تسا  نآ  ناجنز  ياملع  مکاح و  دوصقم  هناـگی  درک ...  ادـج  لـطاب  زا  ار  قح  زورما 
زا تصرف  هکنآ  زا  شیپ  تسا  بوخ  دـنک  ادـف  رما  هار  رد  دـهاوخیمن  درادیم و  تسود  ار  دوخ  ناج  سک  ره  دـنرادن ...  يراک  اهامش 

یماـیا یفخم ، ماـنمگ و  روط  هب  هدومن و  رارف  ياهشوگ  هب  اـی  دوـش و  میلـست  تسناوـتیم  تجح  « 1 «. » دوش جراـخ  اـجنیا  زا  دورب  تسد 
دندوب عمج  وا  درگ  هک  هانگیب  هداس و  دارفا  نیا  هب  یمحر  نیرتکچوک  زاربا  نودـب  هدافتـسا و  دوخ  تیعقوم  تصرف و  زا  یلو  دـنارذگب 
نیدـلا رـصان  عالطا  و  نارهت ، هب  ناجنز  عاضوا  تاشرازگ  لاسرا  مود : هثداـح   568 ص : نایئاهب ، « 2 . » دـهدیم رارق  تسد  تلآ  ار  نانآ 

رومأم ناجنز  تموکح  هب  هک  ار  ناخ  نالـصا  ریما  هلودلا  دجم  : » ات تشاداو  ار  رما  نالؤسم  نآ ، زا  تقو ، ماظن  ریما  ناخ  یقت  ازریم  هاش و 
تـسارح ظفح و  رد  هدـش  علطم  یلع  دـمحمالم  مکح ، نیا  زا  دـعب  دتـسرف . هفـالخلاراد  هب  اـًلولغم  ار  یلع  دـمحم  ـالم  اـت  داد  مکح  دوب 

الم ناوریپ  زا  یکی  هک  داتفا  قاـفتا  ناـنچ  يزور  تفریم . ماـمت  یتیعمج  اـب  دورب  دجـسم  هب  تساوخیم  تقو  ره  هدومن  ماـمتها  شیوخ 
نم ناگتـسب  زا  درم  نیا  هک  داد  ماغیپ  یلع  دـمحم  الم  دومن . وا  سبح  هب  مکح  هلودـلا  دـجم  درک و  هعزانم  ناوید  لاـمع  اـب  یلع  دـمحم 

سوبحم ات  داد  مکح  هدش  كانمشخ  یلع  دمحم  الم  دشابن . زیاج  ریرـش  دسفم  نامدرم  هنوگ  نیا  تیامح  تفگ  ناخ  نالـصا  ریما  تسا .
گنج حالـس  دندوب  یلع  دمحم  الم  اب  هک  یناسک  سپ  دـیدرگ . گنج  يهدامآ  دـش ، هاگآ  ناخ  نالـصا  ریما  نوچ  دـنروایب . فنع  هب  ار 
شتآ دـندرک و  تراغ  ار  اهرازاب  هناخ و  دـندومن . جارخا  رهـش  زا  جارات و  بهن و  دـندوب  يرب  يو  بهذـم  زا  هک  ار  یئاهنآ  دندیـشوپ و 

یگمه دادیم و  دیما  یتیالو  تلایا  تکلمم و  تموکح  دیون  هب  ار ، دوخ  ناسک  یلع  دمحم  الم  دنتخاس و  يرگنـس  دوخ  رود  رب  دندز و 
و ناـیباب ، طـسوت  ناـجنز ، ندـناشک  شتآ  هب  بیرخت و  جاراـت و  صوـصخ  رد  « 1 «. » دـندش گنج  يهدامآ  نیفرط  زا  هتـشاد  ماـکداش  ار 

انثا هعیـش  يهقح  بهذم  رب  هک  ار  رهـش  نآ  مدرم  زا  یثلث  : » مینکیم هجوت  زین  تیاده  ناخیلقاضر  موحرم  هراشا  هب  نانآ  ياهيزاسرگنس 
، نایئاهب هیباب  ناشیا  يالج  زا  دـعب  دـندرک و  نوریب  دوخ  نایم  زا  دـندومنیمن  تقفاوم  باب  نآ  رد  هیباب  اب  دـندوب و  یقاب  تباـث و  يرـشع 

دنتـشاد بورـشم  لوکأم و  قوزآ و  قورغآ و  هرـصاحم و  هبراحم و  تاودا  بابـسا و  هچنآ  هتخیر  اهنآ  نیکاکد  تاـتویب و  هب   569 ص :
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رهـش فارطا  رد  دندرک و  ناریو  اههناخ  دندز و  شتآ  سپ  نآ  زا  هدومن  تراغ  ار  ناجنز  رهـش  رازاب  هتـسار  دنتفرگ و  فرـصت  هب  مامتلاب 
ياههناخ هب  ددرت  هار  تاتویب  نایم  زا  دـنداهنرب و  اههزاورد  دـنداد و  ماکحتـسا  ار  اـهنزرب  اههچوکرـس و  دـنتخاسب و  اهرگنـس  اـههبیس و 

رهاظ ودرا  یلاها  رب  ناشیا  راک  دـیدرگیمن و  یئرم  نانآ  زا  يدـحا  جراـخ  رد  هک  دـندرکیم  دـش  دـمآ و  ناـنچ  دـنداشگرب و  رگیدـکی 
عـسوا زیرکاخ  نیدنچ  زا  کی  ره  هک  دـنتخاسب  نانچ  دنتـشابنیب و  كاخ  زا  هدرک  ناریو  ار  رادـج  راصح و  فارطا  ياههناخ  تشگیمن .

دنچ ياهروبنز  دـنتخیرب و  نینهآ  دـنچ  یپوت  دـنتخاس  ایهم  گنفت  ندـنکفا  گنج و  زور  تهج  هب  هداـشگ  اهرادـج  رد  اـهخاروس  دوب و 
دنتـشاد ربنم  هدروآ  عمج  جـیردت  هب  توراـب  برـس و  دـندوب و  هدرک  هداـمآ  دوخ  يهزادـنا  زا  هداـیز  گـنفت  هحلـسا و  دـنتخاسب . گرزب 

نیفرط زا  رفن  لهچ  بجر - رهش  مجنپ  يهعمج  زور  : » هنطلسلا داضتعا  لوق  هب  انب  لاح  ره  هب  « 1 «. » دوب یفکم  زارد  نایلاس  ناشیا  يهقوذآ 
ناخدارمیلع هعلق  ریخست  هب  رومأم  رکشل  اب  ار  دوخ  گنهرس  حلاص  ریم  رادرس و  ياضر  ازریم  یلع ، دمحم  الم  رگید  زور  تشگ . حورجم 

حتف زا  دعب  دنتـسب  تخـس  يرگنـس  هتخاس و  حوتفم  ار  هعلق  نآ  شروی  توق  هب  دوب ، مکحم  ینمأم  ناجنز  رهـش  نایم  رد  هعلق  نیا  دومن و 
هتـسب تسد  اـی  هتـشک  ار  نالـصا  ریما  هلودـلا  دـجم  هک  داد  ناـمرف  ار  گنهرـس  حـلاص  ریم  درک و  يوق  لد  یلع  دـمحم  ـالم  روبزم ، هعلق 

زا دندرب . هلمح  هلودلا  دجم  هناخ  رسرب  هبنـشکی  شناهارمه  حلاص و  ریم  داد . شروی  مکح  لاجر  لاطبا  زا  یتعامج  اب  ار  وا  دزاسرـضاح ،
اب یهوک  تشپ  ناخ  كویب  ياهسمخ و  ناخ  يدهم  ناخ و  هَّللا  رصن  رسپ  ناخ  یقن  یلع  هناخپوت و  گنهرـس  ناخ  یقت  دمحم  فرط  نآ 

برض هب  ار  گنهرس  حلاص  ریم  کیب ، هَّللا  دبع  هاگان  داد  يور  تخـس  یگنج  دندمآ . رب  هعفادم  ماقم  رد  هلودلادجم  ناشارف  زا  یتعامج 
ناهج نامرف  بسح  رب  بجر ، رهـش  متـسیب  رد  دندرک . تعجارم  مارم  لینیب  هداد  يور  ینهو  هیباب  تعامج  هب  هدروآ و  رد  ياپ  زا  هلولگ 

زور دش . ناجنز  دراو  هیناطلس  زا  هسمخ ، راوس  هدرکرس  یناهفـصا  ناخ  نیـسح   570 ص : نایئاهب ، دمحم  جاح  هریبن  هلودلا  ردـص  عاطم ،
نوسهاش ناخ  یلع  دمحم  مدقم و  راوس  رفن  تسیود  اب  ياهغارم  ناخ  زابهـش  یهوکزوریف و  گنهرـس  ناخ  یلع  دیـس  نابعـش ، هام  مجنپ 

پوت و یچپوت و  رفن  هاجنپ  اب  یئوخ  ناخ  دومحم  راـشفا و  هدرکرـس  ناـخ  رقاـب  دـمحم  ردارب  ناـخ  مظاـک  راوس و  رفن  تسیود  اـب  راـشفا 
، نابعش متسیب  رد  دندش . گنج  يهدامآ  هتسب  رگنـس  « 1  » ناخ یلو  دمحم  هعلق  هَّللا و  جرف  ازریم  رگنـس  ربارب  رد  هدمآ  رد  رهـش  هب  هراپمخ 

ناگدرکرس رگید  و  هلودلارفظم ...  هلودلادجم و  دندز . بقن  يریپ  يدهشم  رگنس  فرط  هب  ناطلس  هَّللا  دبع  یچهناخروق و  ناطلـس  ازریم 
راک نیا  نوچ  دنتشادرب ...  گنج  زا  تسد  دنچ  يزور  هراب  رگد  دش . حوتفم  رگنس  نآ  و  دندرب ...  هلمح  رکشل  نآ  بناج  هب  نایرکشل  و 

، دوب یقاقش  مهدزناش  جوف  پیترس  تقو  نآ  رد  هک  ار  مظعا  رالاسهپس  ردارب  ناموت  ریما  ناخ  یفطصم  تلود  نارادراک  دیماجنا ، لوط  هب 
شروی توق  هب  ار  هَّللا  جرف  ازریم  رگنـس  هک  دندومن  مزج  ار  دوخ  مزع  رکـشل  زا  یتعامج  ناخ ، یفطـصم  دورو  زا  دعب  دندومن . رومأم  زین 

دبع دوررهبا و  کیرچ  اب  ناخيدهم  حبص ، هعیلط  زا  لبق  تعاس  کی  ناضمر  مهدزناپ  بش  دندرک . رفح  وا  رگنس  بناج  یبقن  دنریگب و 
شروی يهدامآ  ناروگنا  کیرچ  هسمخ و  هراوس  مدـقم و  يهراوس  مهدزناش و  جوف  يداـیرا و  کـیرچ  اـب  ناـخ  نامیلـس  رـسپ  ناـخ  هَّللا 

كاخ ریز  رد  هیباب  تعامج  زا  رفن  تسیب  دندز و  شتآ  هدـنک  بقن  هَّللا  جرف  ازریم  رگنـس  ریز  ناطلـس  هَّللا  دـبع  ناطلـس و  ازریم  دـندش و 
نازابرـس زا  رفن  هاجنپ  داـتفا و  رد  ياـپ  زا  هلولگ  مخز  هب  يداـیرا  ناـخ  یلع  رظن  فرط ، نیا  زا  دنتـشگ . ریگتـسد  رفن  دـنچ  هدـش  كـاله 

هَّللا جرف  ازریم  رگنـس  هرخالاب  تشذگ . رد  زور  تشه  زا  دعب  هتـشادرب ، مخز  ناخریـش  ریـشمش  برـض  هب  ناخ  زابهـش  دنتـشگ و  حورجم 
ياقآ دـمحم  ماظن ، ریما  ناخ  یقت  ازریم  نارهط ، هفـالخلاراد  زا  فرط ، نآ  زا  دـنتفر . رگید  ياهرگنـس  هب  هیباـب  تعاـمج  تشگ و  حوتفم 

یلع و دمحم  الم  هاگره  هک  داد  مکح  دومن و  ناجنز  هناور  ار  هصاخ  رادگنفت  کیب  مساق  هیرـصان و  جوف  گنهرـس  ناخ  فسوی  یجاح 
تسیب و زور  دوب . دهاوخ  خیبوت  هنوگ  رازه  دروم  دزاسن  هفالخلاراد  هناور  دـنب   571 ص : نایئاهب ، دیقاب و  دـنچ  يزور  زا  سپ  ار  شناسک 
. دندومنیم گنج  رکشل  ود  ره  رگید  زامن  ماگنه  ات  دادماب  زا  دندمآ و  گنج  هب  ناجنز  مدرم  زا  یتعامج  اب  روصنم  هاپـس  ناضمر ، مجنپ 

ناریلد ناعاجـش و  رامـش  رد  هک  کیب  هَّللا  جرف  کیب ، هَّللا  حتف  دادادـخ و  یـشابراجن و  یلعـشخب  یچراکـش و  یلع  رون  هیباب  تعامج  زا 
دوخ ناسک  زا  یلع  دـمحم  الم  هرخالاب  تشگ . هتـشک  رفن  هاجنپ  کیدزن  زین  نایرکـشل  زا  دـندمآ و  لتق  هب  هلیبق  نآ  زا  یهورگ  اب  دـندوب 
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ناجنز مدرم  هصاخ  دندید  هنوگ  نیدب  ار  لاح  نوچ  نایرکشل  دندز . شتآ  ار  ناجنز  رازاب  ات  داد  مکح  دش  راچان  هدومن  یفعض  طابنتـسا 
دنتخادرپ رگنـس  رکـشل و  هیهت  هب  ون  زا  دندرک و  تعجارم  هیباب  تعامج  دـندش و  شتآ  ندرک  شوماخ  لوغـشم  هدیـشک  تسد  گنج  زا 

ۀمحر ریبک - ریما  ناخ » یقت  ازریم   » موحرم یتلود ، ياوق  نایعیـش و  اب  نایباب  هعزانم  ندـش  ینالوط  اـهشکاشک و  نیا  لـالخ  رد  « 1 ...«. »
«2 ، » راجاق هاش  نیدلا  رـصان  اب  تروشم  زا  سپ  نایباب ، زا  هدافتـسا  ءوس  یجراخ و  هلخادم  عون  ره  عطق  تینما و  ظفح  رطاخ  هب  هیلع - هَّللا 
زا شیپ  رداص و  نارهت  زا  يزاریش  دمحم  یلع  مادعا  نامرف  ور  نیا  زا  دربب . نیب  زا  ار  اههنتف  اهتنوشخ و  نیا  یمامت  أشنم  تفرگ  میمصت 

ياهیئوج هزیتس  يادـف  يزاریـش  دـمحم  یلع  نوخ  دـمآ و  رد  لمع  هلحرم  هب  میتشاد  ناـیب  موس ) لـصف  زا  ج   ) تمـسق رد  هچناـنچ  نیا ،
رد لمأت  لـباق  هتکن  دـش . شـساسایب  يواـعد  دنتـشادن و  شدـیاقع  اههتـشون و  زا  یعـالطا  رتمک  یتح  هک  ینادـیرم   572 ص : ناـیئاهب ،

یلم دض  يهدافتـسا  ءوس  جراخ و  هلخادم  عون  ره  عطق  رب  ینبم  ریبک  ریما  ناخ  یقت  ازریم  موحرم  خسار  مزع  اب  هطبار  رد  ناجنز ، ثداوح 
k. توبا یـسیلگنا  رومأم  تسا . هدوب  سیلگنا  سور و  ياههناخ  ترافـس  تیامح  هب  نایباب  صاخ  قئـالع  اـههفطن و  زا  یـشان  ناـیباب ، زا 

نایباب هورگ  سیئر  یلع  دمحم  الم   » دیوگیم دهدیم و  ار  اجنآ  گنج  حرش  تشذگیم  رهش  نآ  زا  ناجنز  بوشآ  نامز  هک   Abbott
ار قرـشم  برغم و  سدقم  نید  ددرگیم و  زاب  ون  زا  ناتحور  دـیدش  هتـشک  رگا  دیـسارهن و  راکیپ  زا  تفگ : شناوریپ  هب  ناجنز  بصعتم 
، تسا هداد  ار  هد  نالف  رهش و  نالف  تموکح  هدعو  نارگید  هب  هدیشخب و  ار  رصم  تنطلس  شباحـصا  زا  یکی  هب  یتح  تفرگ ، دهاوخ  ارف 
دناهتـشذگ و دوخ  زا  تریغاب و  یلع ، دمحم  الم  ناهارمه  زا  ياهدع  دمآ . دـهاوخ  نانآ  يرای  هب  سور  تلود  هک  هداد  نانیمطا  هوالع  هب 

یلکب وا  یمحریب  هعیاش  هدمآرب و  بوخ  دربن  هدهع  زا  ناجنز  یکیب  رلگیب  دـنتفر ...  نوریب  رهـش  زا  دـنتفگ و  كرت  ار  وا  رگید  یهورگ 
اهنت هن  نآ  ناـعذا  رد  هیباـب ، رداـصم  هکلب  تسا ، هدرک  حیرـصت  ًامـسر  نآ  هب  توـبا »  » اـهنت هن  ار  خـلت  تقیقح  نـیا  « 1 «. » تسا ساـسایب 
نمـض فاکلا ) ۀـطقن  « ) میدـق خـیرات  : » باتک فلؤم  هلمج  زا  دـناهدرک . لـقن  ار  نآ  رورغ  رخف و  لاـمک  اـب  هکلب  دـناهدرکن ، یـشوپهدرپ 
اذـهل دـش ...  سویأم  ریبک ) ریما   ) ریما زا  تجح  بانج  : » تسا هدرک  تبث  دوخ  باتک  رد  ار  يرگید  قیاقح  توبا »  » تاراـهظا هب  حیرـصت 

زا مدینش  دومنن ...  لوبق  ریما  دزن  رد  دندومن  تعافش  زین  ناشیا  دندومن . ار  دوخ  لاوحا  رکذ  و  دنتشون . هجراخ  لود  يارزو  هب  ذغاک  دنچ 
یچلیا نآ  زا  دـعب  هصالخ  دوب . مولظم  هلـسلس  لـتق  نیمه  یکی  هدـش  نآ  لزع  ببـس  هتفرگ و  ریما  رب  سور  هاـشداپ  هک  یتاریـصقت  هلمج 
توکـس هدـش  ریحتم  يردـق  اهیچلیا  دـندومرف ...  نایب  ناـشیا  دنتـشاد . تبحـص  دـندمآ و  تجح  باـنج  ندـید  هب  مور  یچلیا  سور و 

ریفس  573 ص : نایئاهب ، « 2  ...«. » دیامن زورب  نآ  هرمث  دعب  ات  دنتفر  مه  ناشیا  لاحرهب  تسین ...  فرح  لحم  هک  دندید  هک  اریز  دـندومن .
و دـناهدرک . تیباب  هب  مهتم  غورد  هب  ارم  هتفگ : داتـسرف و  نم  هب  ياهماـن  ناـجنز  هتـسجرب  دـهتجم  یلع ، دـمحم  ـالم  : » دـسیونیم سیلگنا 

زین ماظن  ریما  هب  ار  بلطم  نیمه  نیع  مهد . تاجن  نایهاپس  يهلمح  زا  ار  شنانطومه  وا و  هک  میامن  طسوت  نسح  تلود  دزن  هدرک  اعدتسا 
. دیایب تختیاپ  هب  دیاب  شنخـس  قدص  تابثا  يارب  اما  دیامن . ارادم  دریذـپب و  ار  وا  فرح  تسا  رـضاح  هک  هداد  باوج  ریما  تسا . هتـشون 

يهتـسدرس یلع  دمحم  الم  : » دیوگیم سور  ریفـس  « 1 «. » داتـسرف نوشقون  زا  ناـجنز  هرـصاحم  يارب  ریما  درکن ، لوبق  ار  طرـش  نیا  نوچ 
راکمه اما  دومن . يرگیجنایم  تساوخرد  نارهت  رد  سیلگنا  راتخم  ریزو  لیـش  گنهرـس  ینامثع و  ریفـس  يدنفا  یماس  زا  ناجنز ، نایباب 
هزاـجا ریما  هتبلا  « 2 «. » ددرگ هناـگیب  تلاـخد  هب  یـضار  هقرف ، نآ  رطاـخ  يارب  ناریا  تلود  تسا  لکـشم  هـک  دراد  هدـیقع  نـم  یـسیلگنا 

يزیرنوخ راکیپ و  نودـب  دادیم  حـیجرت  دوب ، ارادـم  هب  لـیام  هکنیا  یکی  تسا : مهم  هتکن  ود  اـما  ودادیمن  ار  سیلگنا  سور و  تلاـخد 
هب یمرن  هشیمه  ریما  و  درک ، وگتفگ  ریما  اب  هیباب  هب  عجار  راب  دـنچ  لیـش »  » هکنیا رگید  دوب . شزاـس  هداـمآ  ور  نیا  زا  دـناشنورف ، ار  هلئاـغ 

ناجنز و دربن  هب  عجار  زیربت ، رد  سیلگنا  لوسنک  شرازگ  زا  ثحب  نمض  لیش  تفریذپ . ار  لیـش  داهنـشیپ  دروم  ود  یکی  رد  داد و  جرخ 
هاگآ ار  وا  هکنیا  زا  مدـناسر  ماظن  ریما  عالطا  هب  ار  بلطم  نوچ  : » دـسیونیم رگیدـکی  ناریـسا  هب  تبـسن  نایرکـشل  ناـیباب و  ياـهتیانج 
لابند هب  دشابیم .» وا  رظن  فطاوع و  فلاخم  اریز  دوشن  رارکت  تشز  ياهراک  نیا  هک  دهدیم  يروف  روتسد  تفگ  درک و  رکشت  متخاس 

. دـناسریم ار  وا  ساسحا  ریما  لمعلا  سکع  تسین ، یئوگهفازگ »  » زا یلاخ  ناجنز  هعقاو  حرـش  رد  لوسنک  شرازگ  هچرگ  دراگنیم : نآ 
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: هنطلسلا داضتعا  موحرم   574 ص : نایئاهب ، هتفگ  هب  دوب و  نایباب  شروش  یبوکرـس  هب  ممـصم  ریبکریما  اهدادـیور ، همه  نیا  عوقو  اـب  « 3»
تشگ و ناجنز  دراو  ناریا  هاشنهاش  نامرف  بسح  رب  یئوخ و  ناطس  ربکا  یلع  یناقرخ و  روای  ناخ  حالصا  و  ناموت ...  ریما  ناخ  دمحم  »
. داتفا راکرد  تخـس  یـشزغل  ار  هیباب  تعامج  درک و  ازـس  هب  یتدالج  هیرـصان  جوف  ودندرب  شروی  رگید  بناج  زا  یقاقـش  مهدزناش  جوف 
دنتشگ و لاوما  ذخا  هب  لوغشم  هیرصان  جوف  دننک . هدنکارپ  ناموت  ریما  رکشل  نایم  رد  سنج  دقن و  زا  يردق  ات  داد  مکح  یلع  دمحم  الم 

الم تقو  نیا  رد  دـندرک . رود  دوخ  رگنـس  زا  ار  رکـشل  هتخاس ، لوتقم  ار  نازابرـس  زا  رفن  تسیب  هدرب  هلمح  هتفاـی  تصرف  هیباـب  تعاـمج 
هب دوب  اهرگنـس  بقع  رد  هک  یئاههناخ  تشاد . رفاو  یهورگ  رگنـس  ره  رد  دوب و  مکحم  رگنـس  تشه  لهچ و  ار  وا  ناسک  یلع و  دمحم 

ار هیرـشع  ینثا  ياملع  اهرگنـس  نایم  زا  اهبش  و  دید ...  دنناوتب  ار  رگیدکی  وا  ناسک  ات  دندرک  لصتم  رگیدگی  هب  یلع  دمحم  الم  مکح 
دنچ يزور  ددرگن . هتخیر  اهنوخ  ات  دناشنب  ار  هنتف  دنک و  راتفر  ارادم  قفر و  هب  تساوخ  ناموت  ریما  ناخ  دمحم  دندادیم . مانـشد  مان ، هب 

نآ رد  داتفین . دـیفم  چـیه  تفگ  تحیـصن  هک  نادـنچ  درک و  زاب  لئاسر  لسر و  باوبا  یلع  دـمحم  الم  اب  تشامگ و  تحلاصم  رب  رطاخ 
هیـسور تلود  دهعیلو  دورو  تینهت  ناریا و  ترافـس  هب  یـشاب و  نادوجآ  تقو  نآ  رد  هک  ناخ  زیزع  هروصنم ، رکاسع  لک  رادرـس  تقو ،

نیا دنتـساوخ  هدش  ناجنز  دراو  دـمآیم  نارهط  هب  زیربت  زا  هک  ماظن  ریما  ناخ  یقت  ازریم  ردارب  ماظن  ریزو  ناخ  نسح  ازریم  اب  دوب ، رومأم 
دمحم الم  دنتخاس و  اهر  دندوب  سوبحم  هاگرکـشل  رد  هک  ار  یلع  دمحم  الم  ناسک  زا  رفن  دنچ  مرجال  دنهد . ماجنا  هحلاصم  هب  ار  هلتاقم 

هب یلو و  الم  رگنـس  هک  یجرب  رانک  رد  لک  رادرـس  دش ...  لعتـشم  برح  شتآ  زاب  دیـشخبن . ياهدیاف  دنتخاونب . مرن  ياهماغیپ  هب  ار  یلع 
ناربخم جوف  دندومن . شروی  گنهآ  یقاقـش  مهدزناش  جوف  ناربخم و  جوف  هیرـصان و  جوف  داتـسیاب و  دوب  فرـشم  یلع  دمحم  الم  يارس 

لتق هب  زین  ار  وا  ات  داد  مکح  رادرـس  دش . راتفرگ  یناجنز  یقابلا  دبع  رـسپ  دندش و  كاله  بقن  ریز  رد  رفن  جنپ  دنتفرگ . ار  یلوالم  رگنس 
ینارمکح جوف  نآ  رد  هک  ار  ناخ  بلاط  وبا  هدش  ریغتم  رادرـس  دندومن . یهاتوک  هیرـصان  جوف  ددـم  رد  یقاقـش  مهدزناش  جوف  دـندروآ .

یهوک و زوریف  ناخ  یلع  دیـس  هلودـلا و  ردـص  زا  نوچ  ناـنچمه   575 ص : ناـیئاهب ، دومن و  لـماک  هیبنت  ار  وا  تخاـس و  رـضاح  تشاد 
یپیترس تخاس  لوزعم  ار  هلودلا  ردص  هدش  رطاخ  هدیجنر  زین  اهنآ  زا  تفرن  راک  هب  یتدالج  مهدزناش  جوف  پیترس  راجاق  ناخ  یفطـصم 

رد دـش ....  ناجنز  دراو  مارحلا  ةدـعقلا  يذ  مراهچ  زور  ناخ  خرف  دومن و  ضیوفت  يزیربت  ناخ  ییحی  رـسپ  ناـخ  خرف  هب  ار  هسمخ  راوس 
صوصخم و یچلیا  نونکا  هک  ناریا  هّیلع  تلود  راـتخم  ریزو  ناـخ  یلعنـسح  زیربت و  مراـهچ  جوف  گنهرـس  رادرـس  ناـخ  یلع  تقو  نیا 

هلمح نیا  اب  دندیـسرب و  هار  زا  دنرز ، جوف  اب  تایب  ناخدارم  دمحم  سورگ و  جوف  پیترـس  تقو  نآ  رد  تسا و  سیراپ  کلملا  راد  میقم 
هعدخ و هب  دندرک و  دربن  زاس  درم  نز و  زا  یلع  دمحم  الم  ناسک  داد . يور  میظع  یگنج  انثا  نیا  رد  دندرک ....  تخس  ار  هرصاحم  راک 
هب نازابرـس  ات  دندرکیم  رارف  ًادمع  دنداهنیم و  اهخاروس  هناخ  نادـب  دـندرکیم و  ناهنپ  دوخ  ياههناخ  زا  یکی  رد  ناوارف  لام  بیرف :،

 .... دندنکفایم كاخ  هب  ار  نازابرـس  زا  یعمج  دـنداشگیم و  اهبقن  نآ  زا  ار  دوخ  ياهگنفت  هاگان  دـنتفریم . اههناخ  نادـب  لام  عمط 
خرف یتمدخ  وکین  يدنماضر و  رب  ینبم  هک  دیـسر  ناخ  ییحی  ریپ  ناخ  خرف  هب  ماظن  ریما  ناخ  یقت  ازریم  زا  یمکح  هعقاو ، یمرگ  نیا  رد 

زا مارحلا  ۀجحلا  يذ  مهدزناش  بش  رد  دیامن . نایاش  یتمدخ  ات  تساوخ  هدـش  تقو  شوخ  بوتکم  نیا  ندـناوخ  زا  ناخ  خرف  دوب . ناخ 
یهار نیوزق  يهزاورد  بناج  زا  هک  دنتفگ  دندش و  ناتـسادمه  وا  اب  تلیح  رد  زا  هدمآ  ناخ  خرف  دزن  هب  رفن  دنچ  یلع  دـمحم  الم  ناسک 

دنچ دندوب  هاگآ  هار  نیا  زا  هک  هیباب  تعامج  دندش . هناور  هیباب  تعامج  رگنـس  هب  راوس  دص  اب  هدروخ  ار  اهنآ  بیرف  ناخ  خرف  میناد .... 
ناسک هاگان  دوش . لاحم  ناشیا  رهب  زا  رارف  لاجم  رگید  هک  دـنربب  رتشیب  نانیمطا  يور  زا  ار  وا  ناسک  ناخ و  خرف  ات  دـنتخاس  یلاخ  رگنس 

. دـندرک ریگتـسد  هدـنز  ناراوس  زا  رفن  هدزاود  اب  ار  ناـخ  خرف  دـنتخاس . هلولگ  فدـه  ار  اـهنآ  هدـمآ و  رد  بناـج  راـهچ  زا  یلع  دـمحم 
نیا رد  دندوب ، هتخیرگ  هلودـلا  دـجم  دزن  هب  هدومن  تشگزاب  وا  هقیرط  زا  دـندوب و  یباب  لوا  رد  هک  کچوک  لیعمـسا  گرزب و  لیعمـسا 

ار ناراوس  ياهرـس  دندرب ، یلع  دـمحم  الم  دزن  هدـنز  ار  یگمه  دـندش . راتفرگ  زین  اهنآ  دـندوب .  576 ص : نایئاهب ، ناخ  خرف  اـب  هماـگنه 
، دنادرگب يور  ادخ  تبحـص  زا  هک  ره  تفگ  کچوک  گرزب و  لیعامـسا  هب  مشخ  رد  زا  یلع  دمحم  الم  « 1 . » دندنکفا وا  مدق  رد  هدیرب 
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غاد وا  رب  هدرک و  هتفات  نایم  رد  دنچ  ياهراپ  نهآ  دـنتخورفا و  رب  یـشتآ  ات  تفگ  هداد  مانـشد  ار  ناخ  خرف  هاگنآ  دـهد . رفیک  ار  وا  ادـخ 
هدرک ادج  نت  زا  ار  کچوک  گرزب و  لیعامسا  رـس  ناخ و  خرف  رـس  هاگنآ  دندرک . هچراپ  هچراپ  ضارقم  اب  ار  وا  ندب  تشوگ  دنداهن و 
هیباب تدالج  ناخ و  خرف  لتق  ربخ  نوچ  دندنازوس . شتآ  هب  ار  ناشیا  دسج  ات  داد  مکح  یلع  دمحم  الم  تخادنا و ...  هاگرکشل  نایم  هب 
کیب اباب  دورو  زا  دعب  دوش . ناجنز  هناور  پوت  هدارع  هدـجه  اب  هناخپوت  روای  کیب  اباب  دومرف  مکح  ناریا  هاشنهاش  داتفا ، هاگرد  ضورعم 

زا یعمج  دش . فیعـض  یلع  دمحم  الم  رکـشل  دندرک ....  هرـصاحم  ار  یلع  دمحم  الم  هناخ  بناج  راهچ  زا  رکـشل  یمامت  ناجنز  هب  روای 
سپ دندروآ . ناجنز  هب  هتفرگ  ار  اهنآ  هدش  دحتم  جزید  مدرم  دنتفرگ ...  شیپ  رارف  هار  نیوزق  هزاورد  بناج  زا  یلع  دمحم  الم  باحـصا 

دمحا یجاح  هعقاو ، نیا  رد  دومنیم . تزرابم  دوخ  ناسک  قافتا  هب  هدیشوپ  گنج  حالس  دش ، گنت  یلع  دمحم  الم  رب  راک  هعقاو  نیا  زا 
نیا رد  دندمآ و  رد  ياپ  زا  هلولگ  مخز  هب  دندوب  زاجح  رصم و   577 ص : نایئاهب ، تموکح  دیما  هب  هک  زابخ  هَّللا  دبع  یجاح  زاس و  هناش 

ناسک زا  ار  وا  تحارج  هدرب  هناخ  هب  هتفرگ  رب  كاخ  زا  ار  يو  وا ، باحـصا  دمآ . یلع  دمحم  الم  يوزاب  رب  هلولگ  هک  دش  زاب  یگنفت  انثا 
دعب امش  موشیم . كاله  مخز  نیدب  نم  تفگ  ياهتفه  زا  سپ  دندوب . راوتسا  تزرابم  تلتاقم و  راک  هب  نانچمه  دنتشاد و  هدیشوپ  دوخ 

هک ياهماج  اب  ار  وا  ندرم ، زا  دعب  مرجال  دش . میهاوخ  هدنز  زور  لهچ  زا  سپ  هک  دـینک  گنج  نمـشد  اب  دیـشابم و  رطاخ  ناشیرپ  نم  زا 
الم بناج  زا  هک  یضعب  دندرمب . زین  دندوب  حورجم  هک  رگید  رفن  دنچ  دنداهن و  وا  رانک  رد  ار  وا  ریـشمش  دندرپس و  كاخ  هب  تشادرب  رد 

هدیـشک گنج  زا  تسد  دیهد  ناما  ار  ام  رگا  هک  دنتـشون  ناموت  ریما  هلودلا و  دجم  هب  یبوتکم  دندوب  یبقل  هب  بقلم  کی  ره  یلع  دمحم 
ناشیا نداد  بیرف  دوب ، بجاو  تعامج  نآ  لتق  تعیرش ، رد  نوچ  تشاد ، نئمطم  ار  اهنآ  هچ  رگا  هلودلا  دجم  میئآ . امش  هاگرکشل  هب  و 

رد ار  وا  دـسج  هدرم و  یلع  دـمحم  الم  دـنتفگ  اهنآ  دروآ . هاگرکـشل  هب  هداد  نانیمطا  ار  تعاـمج  نآ  درمـشن و  یبیع  ار  ناـمیپ  صقن  و 
هدروآ رب  كاخ  زا  ار  وا  دـسج  دـنتفر و  وا  يارـس  هب  رطاخ  هدوسآ  هاپـس  نارـس  ناموت و  ریما  هلودـلا و  دـجم  دـندرپس . كاخ  هب  وا  يارس 
تمینغ دندوب  هدرک  ناهنپ  وا  يارس  رد  هدروآ و  تراغ  هب  مدرم  زا  هک  یلاوما  دندینادرگ و  رازاب  هچوک و  رود  دنتسب و  شیاپ  هب  نامسیر 

دمآ هفالخلا  راد  هب  هدروآ  تسد  هب  ار  یلع  دمحم  الم  ناگدنامزاب  ناصاخ و  زا  رفن  دنچ  هعقاو  نیا  زا  دعب  هلودلا  دجم  تشگ ....  رکـشل 
«1  ...«. » دروآ لتق  هب  هاشنهاش  مکح  هب  ار  اهنآ  و 

ناریا هاشداپ  لتق  هئطوت  ت :

تلود رومأم  لیـش  . » داتـسرف نادـنز  هب  ار  رگید  نت  دـنچ  درک ، مادـعا  ار  ناـنآ  نانابنجرـس  زا  رفن  دـنچ  ریبک ، ریما  ناـجنز ، هلئاـغ  زا  سپ 
هب ار  یتعامج  هیباـب  شروش  : » داتـسرف ریبک » ریما   » يارب نومـضم  نیدـب  یماـغیپ  تشک ، دـنهاوخ  مه  ار  ناـنیا  هکنیا  روصت  هب  ناتـسلگنا »

راوازـس دراد  غارـس  بانج  نآ  رد  هک  يرکفنـشور  بتارم   578 ص : نایئاهب ، اب  دـناهدش . هتـشک  زین  نارگبوشآ  زا  يرایـسب  هداد ، نتـشک 
ار نانآ  نتشک  دصق  هک  داتـسرف  خساپ  ریبکریما  « 1 «. » دنـشاب هتـشاد  هقرف  چیه  ینطاب  تادقتعم  اب  يراک  و  دندرگ . مادعا  دـنچ  نیا  تسین 

دندرکن تأرج  باب  ناوریپ  ناجنز  هلئاغ  زا  سپ  لیش :»  » لوق هب  تخادنارب . ار  هیباب  شروش  ریبکریما  درک . دهاوخ  ناشدیعبت  اهنت  هتـشادن ،
داجیا یلالتخا  هک  ینامز  اـت  دنتـشاد ، یتیلاـعف  یناـهنپ  و  دنتـسشنن . راـکیب  ناـیباب  اـما  « » 2 . » دـننزب مـه  رب  ار  یموـمع  تـینما  حلـص و  هـک 

لد رد  ار  ریبک  ریما  راجاق و  نیدـلا  رـصان  ناریا  هاـشنهاش  هنیک  لاـح ، ره  هب  یلو  « 3 «. » دوبن يراک  نادنچ  نانآ  اب  ار  یـسک  دـندرکیمن ،
قیاقح : » باتک فلؤم  دننیبب . كرادت  ار  نارهت  يهعمج  ماما  ریبک و  ریما  هاشنهاش و  لتق  يارب  ياهئطوت  دنتفرگ ، میمصت  هکنیا  ات  دنتـشاد .

زیرین و ناردـنزام و  نینوخ  ياهشروش  زا  هدـنامزاب  نایباب  هنتف  هئطوت و  تیاهن  ات  تیادـب  زا  لـمجم  یفاـک و  یحرـش  يرـصان ،» راـبخالا 
خـسان  » و تیاده ، ناخیلقاضر  موحرم  افـصلا ،» ۀضور  : » باتک دـننام  رگید ، قثوم  ذـخأم  اب  نآ  قیبطت  زا  سپ  هک  تسا ، هتـشاگن  ناجنز ،
هئطوت  » یـسررب رد  ار  نآ  عیاقو ، حرـش  رد  تقد  راصتخا و  تیاعر  ظاحل  هب  هنطلـسلا و ...  داضتعا  باب » هنتف   » و کلملا ، ناسل  خـیراوتلا »

هفالخلاراد هب  دوب  میظع  ترضح  هب  بقلم  باب و  نایعاد  زا  یکی  هک  یلعخیـش  الم  میهدیم ...« : رارق  دوخ  راک  ساسا  ناریا » هاشداپ  لتق 
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رد هعمج  دادـماب  هک  داهن  نایم  رد  نامیپ  ناشیا  اـب  دروآ و  رد  شیوخ  تعباـتم  هب  ار  یعمج  داـهن و  داـبع  تلالـض  هب  يور  هدـمآ  نارهت 
قافتا روش و  نیا  دـندرگ . یهاشداپ  كرا  هجوتم  سپ  هدـیناسر  تداهـش  هب  دجـسم  رد  ار  هعمج  ماما  ـالوا  دـنوش ، رـضاح  عماـج  دجـسم 

نانآ تشاد . صوصخم  نایهنم  هفالخلا  راد  صوصخب  هسورحم  کلامم  مومع  رد  هیلاراشم  نوچ  دوب ، ناـخ  یقت  ازریم  ترادـص  ماـگنه 
تمدخ رد  هک  یتاره  مان  میحرلا  دبع  ازریم  یلعخیش  الم  ناوریپ   579 ص : نایئاهب ، زا  یکی  نوچ  دندینادرگ ، یگیباتا  ضورعم  ار  ارجام 
تـشاد شرومأم  داد . شرابخا  همدقم  زا  راضحا و  ار  هدازهاش  ناخ ، یقت  ازریم  دوب ، هدش  مقر  دربیم  رـسب  هنطلـسلا  داضتعا  ازریم  یلقیلع 

دبع ازریم  زا  هک  نادنچ  هدازهاش  دـنک . مالعا  هتخاس  صخـشم  ار  میجر  نیطایـش  نآ  ریاس  یلعخیـش و  الم  لزنم  میحرلا  دـبع  ازریم  زا  هک 
ایوج يو  زا  دندربیم  رـسب  يارـس  کی  رد  مان  رهاط  ازریم  اب  میحرلا  دبع  ازریم  نوچ  دونـشن . یباوج  راکنا  زا  زج  دومن ، راسفتـسا  میحرلا 

دمحم دیـس  یجاح  تسا . هدومن  لقن  رگید  ياـج  هب  میحرلا  دـبع  ازریم  يارـس  زا  لـبق  زور  دـنچ  یلعخیـش  ـالم  هک  دـش  مولعم  دـیدرگ ،
یلو دـنتفاین . ار  يو  دنتفاتـش ، اجنآ  هب  رهاط  ازریم  اـب  یعمج  دومن ، ار  هناـخراپاچ  بیاـن  هناـخ  دوب  دودرم  نآ  هدرَم  زا  یکی  هک  یناهفـصا 
دبع ازریم  دروآ . کباتا  روضح  هب  ار  رگید  میجر  نآ  میحرلا و  دبع  ازریم  هنطلـسلا ، داضتعا  هدازهاش  دمآ ، تسدب  نیعالم  نآ  زا  يرگید 

سابل لیدبت  هب  دوبن ، فقوت  تلاح  رگید  نوچ  ار  یلعخیـش  الم  تفاتـش . رگید  راید  هب  کی  نآ  تفای و  یئاهر  هدازهاش  طسوت  هب  میحرلا 
هک ار  یتاره  مان  میحرلا  دـبع  ازریم  تیاکح  باب » هنتف  : » باتک رد  دوخ  هنطلـسلا ، داضتعا  موحرم  تخیرگ .» ناجیابرذآ  هب  تأیه  رییغت  و 

رارق شراگن  دروم  لیصفت  هب  دنتشادیم ، رس  رد  هک  ياهئطوت  نایباب و  اب  ار  وا  هطبار  سیون ، هیفخ  رومأم  هتشاد و  لاغتـشا  يو  تمدخ  رد 
درگاـش یثیح  زا  ملعم و  یتهج  هب  هک  میحرلا  دـبع  ازریم  : » دومن لوذـبم  یهجوت  نآ  هب  تسا  مزـال  نخـس  لـیمکت  تهج  هک  تسا ، هداد 
ياسؤر ریاس  یلعخیـش و  الم  اب  تاقوا  رتشیب  هدـیورگ ، هفیاط  نآ  اب  ًاـنطاب  زین  وا  دینـش  ار  دوخ  ردارب  تعباـتم  ربخ  نوچ  دـشیم  بوسحم 

ار وا  نم  يدوشگ  املع  حدـق  هب  نابز  یلایل  زا  یـضعب  هچ  رگا  دوب . میظع  یتلفغ  ارم  یلو  درکیم  ترـشاعم  دوب  هفالخلا  راد  رد  هک  هیباـب 
: متفگ هدومن  بجعت  يو  يأر  تفخ  زا  تفرگ و  هدـنخ  ارم  دـیراد ؟ یلمأت  زاـب  باـب  روهظ  دوجو  اـب  امـش  تفگ : یتقو  یمدرک . بیدأـت 

یـسربط خیـش  رد  هیورـشب  نیـسح  الم  دینکیمن ، هظحالم  رگم  : » تفگ متـسه ». بکرم  لهج  رد  نم  هک  زورما  روهظ ؟ نآ  تسا  مادـک  »
یثیدح راونالا  راحب  رد  هکنانچ  رمالا . بحاص  ترضح  روهظ  يارب  هلدا  زا  یکی  تسا  نیا  تخاس . دهاوخ  حوتفم  ار  مق  ير و  بیرقاّمع 

«. تخاس دـهاوخ  حوتفم  ار  مق  580 و  ص : نایئاهب ، ير  هدومن  جورخ  ناتـسربط  بحاص  نیـسح  ترـضح  نآ  روهظ  زا  لبق  هک  هدش  لقن 
نیمه رب  لاح  تفگ ». دیهاوخ  دیراد  ینخـس  رگا  مق  ير و  حـتف  صالختـسا و  زا  دـعب  تسا ، روصنم  رکـشل  راتفرگ  امـش  نیـسح  : » متفگ
ناریا ترادـص  ماظن و  تراـما  تقو  نآ  رد  هک  ماـظن  ریما  ناـخ  یقت  ازریم  زا  ياهعقر  هدـنام  بورغ  هب  تعاـس  راـهچ  يزور ، دوب . لاونم 
ّلجا ریم  هب  ود  ره  مظنم  تسا و  بترم  روـشک  رکـشل و  دـیوگ : ارعـشلا  سمـش  شورـس  هکناـنچ  بقلم ، مظعا  کـباتا  بقل  هب  تـشاد و 

، كولم ءانبا  ریاس  هب  تبـسن  نم  هکنیا  زا  تشاد ، روظنم  نم  زا  هیاغلا  قوفام  تداع و  زا  هدایز  یمارتحا  ردـق  تلالج  نیا  اب  مظعا  کـباتا 
رد دـیراد  یلاجم  رگا  هدـنام  بورغ  هب  تعاس  ود  : » هکنآ هعقر  نومـضم  و  دوب . اهتکوش - تماد  يربک - رتس  ایلع و  دـهم  ترازو  بصنم 

ریما یتلود  هناخناوید  رد  هدرک ، تکرح  نیعم  تقو  رد  مه  نم  تسا ». مزال  سب  يرما  هک  دـینک  تاقالم  ارم  هناخ  رد  ای  یتلود  هناخناوید 
زا شتفم  هعقر  نآ  رد  داد . نم  هب  هدروآ  رد  ياهعقر  هدومن  بیج  هب  تسد  هدرک ، رود  دـندوب  شرانک  رد  هک  ار  یعمج  هدومن  تاقالم  ار 
وبا ازریم  دنزیر و  هاش  دجسم  هب  ًالوا  هدیشک  ریـشمش  اب  عامتجا  تأیه  هب  دنراد  لایخ  اهیباب  هدنیآ  يهعمج  زور  : » هک دوب  هتـشون  يو  لبق 

هاشنهاش و هب  تبـسن  هدومن ، اپ  رب  يداسف  دنزیر و  كرا  هب  نامزلا » بحاص  ای   » رکذ اب  نآ  زا  سپ  هدروآ  لتق  هب  ًالوا  ار  هعمج  ماما  مساقلا 
سیئر هقیقحلا  یف  هداد و  بقل  میظع  ترـضح  ار  دوخ  تسا و  یلعخیـش  الم  هفیاط  نیا  ياسؤر  هلمج  زا  و  دننک . یبدا  ءوس  مظعا  براقا 

دنکیمن و فقوت  ياهناخ  رد  شیب  ياهتفه  و  دنسانشن ، ار  وا  مدرم  هک  هدمآ  رد  یـسابل  هب  زور  دنچ  ره  رد  و  تسوا ، هفالخلا  راد  رد  هیباب 
ره هک  يوره  یقت  دمحم  ردارب  میرکلادبع  ازریم  رگید  تسا و  یناشاک  یشاب  میکح  دمحا  ازریم  رگید  یکی  تسا و  هفیاط  نیا  داسفلا  ّما 

ندـناوخ زا  سپ  دـش .» دـهاوخن  اپ  رب  هنتف  نیا  دـنوش  هتفرگ  اهنآ  رگا  دنتـسه . ازریم  یلقیلع  تیامح  رد  نآلا  دنتـسه  هیباـب  ياـسؤر  زا  ود 
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تلود لاجر  زا  یکی  زورما  تنطلـس  باستنا  رب  هوالع  امـش  صخـش  : » تفگ هتخاـس  بطاـخم  ارم  ماـظن  ریما  مدـش . ورف  رکف  هب  هماـنزور 
دمحب : » متفگ باوج  دیراد ». مدقم  زیچ  ره  رب  ار  تلود  هظحالم  دیاب  یلو  دشاب ، داسف  امـش  داقتعا   581 ص : نایئاهب ، رد  متفرگ  دنتسه ،

ربمغیپ و يوگانث  مرذـگب  نیا  رب  مه  مدـمآ  نیا  رب  دوب . مهاوخ  متـسه و  هدوب و  تسرد  داقتعا  اـب  ار  هّزعلا  ّبر  ترـضح  رکـش  یلاـعت  هلا 
رد دیتسه ، مظعا  کباتا  ناریا و  لوا  صخـش  زورما  هک  امـش  صخـش  هکنانچ  مروهـشم ، ماع  صاخ و  نایم  رد  تدـیقع  نیا  اب  مردـیح و 

و یـشاب ، میکح  یلع  ازریم  اب  نم  ترهاظم  ببـس  هب  دـیدمآ ، نارهط  هب  ناـجیابرذآ  زا  ماـظن  یفوتـسم  بصنم  اـب  هک  لـبق  لاـس  هدراـهچ 
تسا و یـشاب  نادوجآ  لاح  هک  يرکم  ناخزیزع  یـسورگ و  ناخ  قداص  دـمحم  هلمج  نآ  زا  هک  وا  اب  رگید  عمج  امـش و  اـب  تبحاـصم 
زا نس  رغص  دوجو  اب  ار  رونا  عرـش  هظحالم  رهاظ و  ظفح  ياهزادنا  هب  میحرلا ، دبع  شیورد  مارهب و  الم  یغورف و  يزیربت و  دمحم  ازریم 

یکباتا نأش  رد  یگنن  دیتسه و  اهنت  امـش  نوچ  مدوب ، ازهتـسا  هیرخـس و  دروم  هدومن و  روصت  تقامح  یماوع و  هب  ارم  هک  دـیدیدیم  نم 
«. دیشاب هدرک  شومارف  دیاش  منک  نایب  ار  دوخ  خیبوت  هب و  همرق  دابآ و  یناخ  ناضمر  زور  زا  یحرش  دیاهدرک  شومارف  رگا  دوشیمن ، ادیپ 

نیا لیـصفت  : » متفگ دنک .» تاقالم  ارم  هداد  هدعو  سیلگنا  ریفـس  تسا و  گنت  تقو  دـیئوگب ، بلطم  زا  تسین ، مزال  : » تفگ هدرک  مسبت 
ابجن زا  اربک ، رتس  ایلعدهم و  جلاعم  تناما و  اب  قذاح و  بیبط  یشاک  یشاب  میکح  دمحا  ازریم  اقآ  تسا : نیا  ناصقن  دایز و  نودب  رفن  هس 

یهلا و كاپ  تاذ  هب  تسا . يدهشم  تشپ  یجاح  مامعا  تانب  شردام  تسا و  یبابک  هب  فورعم  اضر  الم  شردپ  هدوب ، ناشاک  ياملع  و 
هدینش تافارخ  تاملک و  یضعب  یهاگ  يوره  میحرلا  دبع  ازریم  زا  اما  هدشن  عومسم  وا  زا  یباب  باب و  هیضق  ًادبا  ترـضح  یلعا  کمن  هب 
تخـس نم  هب  دـمآ  نایاپ  هب  مالک  نوچ  تسیچ ؟ وا  دوصقم  منادیم  هن  مسانـشیم و  ار  وا  هن  تیدـحا  كاـپ  تاذ  هب  یلعخیـش  اـما  هدـش 

هدیجنـسن ینخـس  دـیوگیمن و  غورد  نم  هتـشامگ  شتفم و  نیا  دـیتفگن . باوج  بوخ  : » تفگ هِرَظَِنب » َّیلإ  َرَظَن   » برع لوق  هب  تسیرگن .
ص: نایئاهب ، تساخ . اپ  هب  تفگب و  نیا  تساوخ ». مهاوخ  امـش  زا  ار  نت  هس  نیا  ایلع  دـهم  زا  هظحالم  صالخا و  همه  اب  نم  دراگنیمن .

عاد نیح و  رد  دادـن . یباوج  تسین ، يربخ  یلعخیـش  الم  زا  ارم  هک  مدروخ  هظلغم  ناـمیا  هدرک و  داـی  دـنگوس  هار  نیب  رد  دـنچ  ره   582
بـش نآ  زاب  متفر . رکف  رد  هدمآ  هناخ  هب  رکفت  ریحت و  لامک  اب  دب  ال  مهاوخیم .» امـش  زا  هتفرگ  تروص  ار  رما  نیا  دینادب  نیقی  : » تفگ

لیجعت دوهعم  رما  مامتا  رد  : » هک دیـسر  ریبک  ریما  زا  ياهعقر  زاب  رتمک ، ای  كرتشیب  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  مدرب . رـسب  بعت  تنحم و  اب  ار 
توکس ریحت و  ببـس  زا  هدش  رـضاح  راگن  هچابید  رهاط  ازریم  هتـسشن ، هناریحتم  هدمآ  نحـص  هب  حابـصلا  یلع  دوزفا  ممهو  رب  زاب  دینک .»
ناگرزب زا  یکی  میظع  ترـضح  نیا  دیرادن  یکاب  : » تفگ هدروآ ، نایم  رد  ریما  اب  ار  باوج  لاؤس و  لاح و  حرـش  درک . لاؤس  نم  لیوط 

. دوشیم سابل  هب  سبلم  ياهتفه  دراذگیم و  دوخ  رب  یبقل  زور  ره  یلعخیش و  الم  شمـسا  تسا . باب  یعاد  هفالخلاراد  رد  تسا و  هیباب 
نآ رد  تسا .» رـضحتسم  وا  ناکم  اج و  زا  میحرلا  دـبع  ازریم  یلو  دراد . لزنم  اجک  رد  تسین  مولعم  نالا  دوب  امـش  یگیاسمه  رد  يدـنچ 

اب ياهظحل  دمآ و  دورف  نوچ  هتـسشن ، یناکم  رد  مدومن  فیلکت  ار  وا  دیآ  شیپ  تساوخ  دش . ادیپ  همامع  ابع و  اب  میحرلا  دبع  ازریم  نیح 
الم ناکم  زا  ظعاوم  حـیاصن و  تمیالم و  لامک  اب  ًالوا  داد . میحرلا  دـبع  ازریم  دـیق  سبح و  هب  مکح  درک . دونـش  تفگ و  راـگن  هچاـبید 

راگن هچابید  اب  مرادن . عالطا  وا  ناکم  زا  تسا  یتدـم  هک  درک  دای  بذـک  هب  دـنگوس  دـشن ، عومـسم  دـیفم  باوج  هدرک ، لاؤس  یلعخیش 
رد هک  یناهفصا  دمحم  دیس  ازریم  هب  میحرلا  دبع  ازریم  طخ  هب  هیبش  يذغاک  درب . راک  هب  ياهعدخ  تخیگنا و  ياهلیح  وا  هدومن ، هرواشم 
رد هدشن  فرشم  اقآ  بانج  تمدخ  تسا  یتدم  : » هک نومضم  نیا  هب  تشون  دوب ، هیباب  ناگرزب  زا  یکی  تشاد و  لزنم  ءافشلا  راد  هسردم 

ازریم هناخ  رد  امش  قافتا  هب  لبق  زور  هک  مدومن  بجعت  امش  لاؤس  نیا  زا  : » هک هتـشون  باوج  دمحم  دیـس  ازریم  دراد »؟ لزنم  هلحم  مادک 
نم تسش  دش  هدنیارگ  نودرگ  هب  نم  تسد  رد  داتفا  همان  نیا  نوچ  دنراد . فیرـشت  اجنآ  هتفر  جلگنـس  هلحم  رد  هناخراپاچ  بیان  دمحم 

دمحا ازریم  ریصقت  زا  هتـشون ،  583 ص : نایئاهب ، ترذـعم  بدا و  لاـمک  رد  یباوج  هتـشاد ، هضرع  ریبک  ریما  هب  ار  لاـح  حرـش  روفلا  یف 
الم لزنم  هناور  رفن  تسیب  اب  ار  راگن  هچابید  هدـنام ، بورغ  هب  تعاس  هس  هب  کیدزن  دومن . شهاوخ  ار  لمع  مامتا  هتـشذگ  یـشاب  میکح 

و دروآ . نم  دزن  هتفرگ  ار  درم  نیا  هک  درک  رما  ناهارمه  هب  راگن  هچابید  هتسشن . یئوبای  رب  دندید  ار  یصخش  هار  نیب  رد  هدومن ، یلعخیش 
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تعجارم هتـشاذگ  لوارق  ساـیرک  رد  هدرک ، لـفقم  ار  تویب  بورد  دـشن . رهاـظ  یلعخیـش  ـالم  زا  يرثا  هتفر  دـمحم  ازریم  هناـخ  هب  دوخ 
ار وا  نم  تسا . یلعخیـش  الم  يافلخ  زا  تسا و  كرت  نیـسح  دمحم  دیقم  صخـش  نیا  : » تفگ هتـشاد  راهظا  نم  هب  ار  تیاکح  دـندومن .

شفک تفج  کی  یلباک و  نیتسوپ  کی  باب و  تافرخزم  زا  دـنچ  یباـتک  هدرک ، صحفت  ار  وا  راـب  يوت  هبج و  يوت  وزاـب  يوت  هتـساوخ 
میب هک  مدز  همدص  يردق  هب  ار  وا  هرخالاب  دادن . یباوج  مدرک  لاؤس  یلع  خیش  الم  لاوحا  زا  دنچ  ره  دوب . تالآ  هنیـسم  يردق  يرغاس و 
زین ع )  ) میظعلا دبع  ترـضح  هسدقم  هیواز  هغوراد  هب  هلمج  نآ  زا  هداتـسرف  فارطا  هب  راوس  دـنچ  دـبال  دیـشخبن . يرمث  زاب  دوب ، تکاله 
نم دزن  هتفرگ  زین  ار  وا  هدروآ ، یلعخیـش  الم  يارب  یناجنز  یلع  دمحم  الم  زا  يذغاک  ياهغارم  صخـش  بش  نآ  رد  دشن ، يرثا  هتـشون ،

هتفرگ زین  ار  رگید  یعمج  و  تشگ . هتخیـسگ  هیباب  تیعمج  هتـشر  ریگ  راد و  نیا  زا  دش . هتفگ  ماظن  ریما  هب  عیاقو  هدومن ، سبح  دندروآ ،
دـصاق كرت و  نیـسح  دمحم  میحرلا و  دبع  ازریم  هلمج  نآ  زا  دش . هیباب  لتق  هب  مکح  كرا  نادیم  رد  ماظنریما  دـیدباوص  هاش و  مکح  هب 

دبع ازریم  تعافـش  هب  نابز  هتفر  ماظن  ریما  لزنم  هب  زین  دوخ  مدومن . یلعا  ناوید  هتـشامگ  میلـست  ار  هس  ره  هتـساوخ  نم  زا  زین  ار  ياهغارم 
ازریم زین  ار  ياهغارم  دـصاق  دـش . دـبؤم  سبح  هب  مکح  هدرک ، تعافـش  نویاـمه  روضح  زین  و  دراد . نم  رب  میلعت  قح  هک  هدوشگ  میحرلا 
 ...«. دمآ لتق  هب  هیباب  ریاس  اب  كرت  نیـسح  دمحم  یلو  دش . وفع  شهانگ  هدرک ، تعافـش  دوب  هلودـلا  بجاح  تقو  نآ  رد  هک  ناخ  یلع 

«، تقو مظعا  ردـص  ریبک - ریما  موحرم   » طسوت نانآ  دـیعبت  مادـعا و  سبح و  روشک و  تختیاپ  رد  ناـیباب  ياولب  هئطوت  فشک  زا  سپ  « 1»
ماقم زا  ریبک  ریما  موحرم  يرانکرب  زا  دـعب   584 ص : نایئاهب ، دیـشوپن . لمع  هماج  نایباب  هئطوت  و  تفر . ورف  شمارآ  رد  تکلمم  تختیاپ 

هرهبیب و ریبک ، ریما  نوچ  ردـتقم  یمظان  زا  روشک ، تختیاپ و  عاضوا  بصنم ، نابحاص  بصانم و  رد  یـساسا  تارییغت  و  یمظعا ، ردـص 
ناشابوا و يارب  یبسانم  تصرف  عاضوا ، نیا  داـهن . ناـصقن  هب  ور  يریبک  ریما  مظن  تاـبث و  و  يراـج ، يداـمتعایب  جـیار ، تاـعیاش  رازاـب 
هنیک و سح  ياضرا  یـضتقم  نامز  تصرف و  هدـش ، هدـنکارپ  نایباب  لیلق  دادـعت  هک  دروآ ، ناغمرا  هب  ریبک  ریما  نافلاخم  ناـشک و  هرادـق 
ار میظع  هب  بقلم  یلعخیـش  الم  درگ  دوخ ، هدنام  ماکان  ياههار  نتفرگ  شیپ  رد  ددـجم و  ياههئطوت  يارجا  هب  ممـصم  هدـید ، دوخ  دانع 
رد دمآ  هفالخلا  راد  هب  ددجم  ناخ  یقت  ازریم  لزع  زا  دعب  یلعخیـش » الم  : » دـسیونیم يرـصان » رابخالا  قیاقح  : » باتک بحاص  دـنتفرگ .

ناشیا ددع  دیدرگ ، یضقنم  يزور  دنچ  نوچ  دومن . رابخا  ار  میدق  ناعباتم  درک . لزنم  يزیربت  ناخ  ییحی  رسپ  ناخ  نامیلس  یجاح  هناخ 
دوجو هب  يدنزگ  ادتبا  هک  تفرگ  رارق  جهن  نیا  رب  ناشیا  هفیخس  ءارآ  دنداتفا ....  هفالخلا  راد  فرـصت  جورخ و  لایخ  هب  دیـسر ، داتفه  هب 

زا یلعخیش  الم  دنیامن . مادقا  هفالخلا  راد  فرـصت  توعد و  راهظا  هب  هاگنآ  دنناسر ، تسا  مالـسا  رـصان  مانا و  ظفاح  هک  كرابم  دوعـسم 
لبقتم دومنیم  مادقا  یلعخیـش  الم  تمزالم  هب  هک  یمان  قداص  دمحم  تسخن  دیبلط . نارکیب  رحب  نیا  روانـش  نادیم و  نیا  زرابم  ناعباتم ،

ایهم و يزاریـش  باهولا  دبع  ازریم  يدابآ و  فجن  رقاب  دـمحم  یمق و  هَّللا  حـتف  الم  نینچمه  و  دـیدرگ ، نداد  رـس  يایهم  ریطخ و  رما  نیا 
هفالخلا راد  زا  هتخادرپ  هحراج  تالآ  ناماس  هیهت و  هب  دیسر ، نایاپ  هب  راک  نامیپ  قاثیم و  هب  هکنآ  زا  دعب  دندش . يزابرس  هدامآ  دعتسم و 

1268 ه.  ) لاوش متشه  تسیب و  حبص  دندمآ ...  تصرف  لاجم و  رظتنم  هتفرگ  ماقم  ياهشوگ  رد  دنتفاتش . ناریمـش  نارواینهیرق  هب  هدمآ  رب 
مارآ مانـس  نیرز  بهـشا  نیز  ربز  رایرهـش ...  زور ، زا  مین  تعاـس و  ود  ياـضقنا  زا  دـعب  هدومرف ...  راکـش  تمیزع  لاـمهیب  ویدـخ  ق )

یشاب و یساقآ  کیشیا  کلامملا و  یفوتسم  کلملا و  ماظن  مظعا و  ردص  نوچ  تلود  نارازگراک  ترـضح و  نابرقم  زا  یعمج  تفرگ .
تمـشح هظحـالم  هب  یهللا  لـظ  ترـضح  یلعا  دـندش . باـکر  مزـالم  شارف  هلمع و  زا  یعمج  اـب  دـندوب  هاـگرد  رـضاح  هک  روـخآریما 

هانپ زا  تعامج ...  نآ  زا  رفن  هس  هک  دـندوب  رـضاح  باکر  رد  زونه  نیریاـس  تعجر ، هب  مکح  باـکر  زا  اـًلوا  ار  مظعا  ردـص  ترادـص ،
، دوب زیربت  یلاها  زا  هک  هناگ  هس  ياقفر  زا  یکی  دـندومن  تناعتـسا  ناهاوخ  داد  مسر  هب  هدـیود  نوریب  راجـشا  راوید و   585 ص : نایئاهب ،

نوچ دـندومن . رما  شبدا  مازتلا  هب  دـندز و  يورب  یه  باـکر  نیمزتلم  دومن ، كراـبم  روضح  بیرق  بدا  دـصق  هقیرط  ظـفح  اـباحمیب و 
هب هدروآرب  تشادیم  شوپالاب  ریز  رد  هک  ياهچناپط  دیدرگ ، سویأم  دوب  هداد  تسد  هچنآ  زا  هدایز  ندـش  کیدزن  زا  دـید و  ار  تعنامم 

. دندمآرب مه  هب  هداد  يور  ناهارمه  ناراوس  باکر و  نیمزتلم  رد  بالقنا  بوشآ و  یلو  دومن  اطخ  هلولگ  داد ، رس  كرابم  دوجو  بناج 
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هنـشد باکر  ناـمزالم  زا  رفن  کـی  تشگ ، در  هلولگ  تخاـس ...  اـهر  رگید  يهچناـپط  ناـنز  هرعن  تخاـت . نوریب  یناـث  قیفر  اـنثا  نیا  رد 
دنچ دیدرگ  روهلمح  شیوخ  دوصقم  دصق  هب  هدیـشک  رمک  زا  رجنخ  هداد  تسد  زا  ار  یلاخ  هچناپط  تحارج  نیا  اب  دز ، شـسحن  ناهدرب 

سدقا تاذ  تخات  نوریب  لباقم  زا  ثلاث  قیفر  صیب  صیح و  نیا  رد  دیدرگ . لصاو  میحج  تاکرد  هب  هک  نآ  ات  دـینادرگ  حورجم  ار  رفن 
يولهپ رب  هراپراهچ  همچاس و  هراپ  دـنچ  هتـشگ  در  يدزیا  فاطلا  يرادرپس  هب  مه  نآ  تخاس ، رگید  هچناپط  هلولگ  فدـه  ار  یناـشنهاش 
نیمزتلم هلمجلاب  دیـسرن ...  یتیذا  ناوختـسا  هب  هنملاو  هَّللا  دمحب  هک  نانچ  دش . نوریب  هناش  يالاب  زا  هدیود  تسوپ  ریز  زا  هدیـسر  كرابم 
یهاـگآ زیگنا  تشحو  هثداـح  نیا  زا  نوچ  ار  مظعا  ردـص  فرط  نآ  زا  دـندومن ....  روسأـم  زین  ار  رفن  ود  نآ  روضح  ناراوـس  باـکر و 

ار لامهیب  ویدخ  كرابم  دوجو  لاعتم  رداق  تالضفت  زا  نوچ  تفاتش . هاشداپ  ترضح  هب  تخانـشن و  اپ  زا  رـس  هناباتیب  دیدرگ ، لصاح 
رابخا نیا  راشتنا  زا  هک  دوب  رهاظ  نوچ  دیناسر ، میدقت  هب  یهللا  لظ  ترـضح  فیرـش  تاذ  یتمالـس  هب  یهلا  رکـش  تادجـس  تفای  ملاس 
رودص فرـش  نایرج  اضق  نیمارف  ناریا  يهسورحم  کلامم  یمامت  هب  اذهل  دومن ، دهاوخ  يور  رود  کیدزن و  تاروما  رد  روتف  لالتخا و 

ار راـصما  دـالب و  ناراـپاچ ، طـسوت  هب  رثا ، تشحو  ربخ  ندیـسر  زا  لـبق  هک  دـینادرگ  هناور  تعرـس  هب  یتلود  ناراـپاچ  بوحـصم  هتفاـی 
 ... هاشنهاشرغاصا رباکا و  رطاخ  نیکست  هظحالم  هب  رگید  هنازور  دندیدرگ . لوغشم  تحارج  هجلاعم  هب  ناحارج  دیآ . لصاح  راضحتـسا 

ندومن ادـیپ  هب  رومأم  ار  هفالخلا  راد  نایادـخدک  رتنالک و  یـشاب و  نادوجآ  ناخزیزع  داد ....  ماعراب  دومرف ، سولج  یناوید  تراـمع  رد 
هلودلا بجاح  ناخ  یلع   586 ص : نایئاهب ، یجاح  لاوش  خلس  دندیدرگ . تبقاع  دب  هورگ  نآ  ندروآ  تسد  هب  تفآ و  تفاخم و  هنایشآ 

راضحتسا تسا  ناخ  نامیلس  یجاح  هناخ  رد  هک  نانآ  عامتجا  لحم  زا  دمآ و  لصاح  یهاگآ  لآم  نارـسخ  تعامج  نآ  زا  ار  یـشابشارف 
ناخ نامیلس  یجاح  رارف ، ناشیا  زا  یخرب  دیدرگ . رومأم  هارمگ  هفیاط  نآ  نتفرگ  هب  یعمج  رمالا  بسح  دیناسر . ضرع  هب  دومن ، لصاح 

یـشیک مه  نیعالم  هیقب  ماقم  مان و  نیـسوبحم  زا  دندیناسر . مظعا  ردص  تمدخ  هب  ًالولغم  هدروآ  رد  تراسا  تلذ و  دـیق  هب  رفن  هدزاود  اب 
. دروآ تسد  هب  هدومن  غارس  هلودلا  بجاح  ار  یلعخیش  الم  دمآ . تسد  هب  رهـش  سفن  تاهد و  رد  رگید  رفن  شـش  یـس و  تفر . شیتفت 

مان نیسح  ازریم  اب  هدیسرن  یعرش  توبث  هب  ناشیا  دادتراو  رفک  نوچ  يرون  رفن  راهچ  هس  هدمآ  لمع  هب  کی  ره  راک  رد  ازس  هب  یـصحفت 
نیا زا  ادـخ  ناگدـنب  مومع  هک  هدومن  میـسقت  سانلا  نیب  ار  هیقب  دـندش . بوسحم  هتفای  ناما  ناـج  هب  دوب  لاـحلا  لوهجم  مه  نآ  هک  یمق 

یفوتسم هب  يدزی  نیدباعلا  نیز  الم  ناگدازهاش ، هب  یناسارخ  نسح  دیس  بالط ، املع و  هب  یلعخیش  الم  دنـشابن . بیـصنیب  یمظع  ضیف 
، مظعا ردص  دالوا  هیقب  هب  يزاریـش  باهولا  دـبع  ازریم  هجراخ ، لود  ریزو  کلملا و  ماظن  ار  یناسارخ  نیـسح  الم  نایفوتـسم  کلامملا و 

فجن رقاب  دمحم  نیناوخ  وا  رما  هب  ینارهط  سابع  خیـش  ناشارف ، هلودـلا و  بجاح  ار  بحاص  يدـهم  اقآ  یلع و  الم  یمق و  هَّللا  حـتف  الم 
ریاس یشاب و  یساقآ  کیـشیا  هب  يدابآ  فجن  دمحم  لبطـصا ، هلمع  روخآ و  ریما  هب  يزاریـش  یقت  دمحم  یهاشداپ ، ناتمدخـشیپ  يدابآ 
دیس نایچهراپمخ ، ار  يدابآ  فجن  یلع  دمحم  ناتمدخشیپ ، مالغ  نایـشابزوی و  یـشاب و  یچکیـشک  هب  يزیرین  دمحم  ازریم  مالـس ، هلمع 
عیفر ازریم  نوـنفلا ، راد  هسردـم  ناـملعتم  ناـملعم و  ار  يدـنوامد  یبـن  ازریم  ناپیترـس ، هـجنپ و  ناریم  یـشاب و  نادوـجآ  ار  يدزی  نیـسح 

یلعفطل نایچپوت : ار  ینیوزق  میرکلا  دبع  نازابرس ، هب  ینالیم  نیـسح  نایچ ، كروبنز  هب  ینیوزق  دومحم  ازریم  ماظن ، هراوس  ار  یناردنزام 
رظان و ار  ياهسمخ  نسح  نارجات ، راجتلا و  کلم  ار  یشاک  رجات  یناج  ازریم  یجاح  رهش ، هبسک  ار  ياهسمخ  فجن  نارطاش ، ار  يزاریش 
هَّللا و یلا  ًاتبرق  هَّللا  لیبس  یف  نادـهاجم  تعامج  ار  ناگدربمان  زا  کی  ره  راجاق ، نایاقآ  ار  هیاپهق  رقاب  دـمحم  ناراد ، تبرـش  ناـیخبطم و 

دسج دنتخادرپ ، شلتق  هب  باکر  نیمزتلم  هک  یناجنز  قداص  دنداتسرف . راسخ  راوبلا و  راد  هب  تابوقع  تاسایـس و  عاونا  هب  هتاضرمل ، ًابلط 
داسف هنایشآ  شاهناشاک  هک  يزیربت  ناخ  نامیلس   587 ص : نایئاهب ، یجاح  دندومن  هرانق  تنیز  رهـش  ياههزاورد  رد  هراپ  هراپ  ار  شدیلپ 
راونا طبهم  هتخورفا  ياهعمـش  هطـساو  هب  ناشیا  ياضعا  هک  نآ  زا  دـعب  دوب ، ییحی  دیـس  تباـین  یعدـم  هک  يزیرین  مساـق  اـب  دوب  يزیگنا 

و دمآ . نیزگ  لزنم  رقس  تاکرد  رد  تشاد  ياج  رتنالک  ناخ  دومحم  هناخ  رد  هک  نیعلا  ةرق  دندش . رادرب  هراپ  راهچ  هب  کی  ره  دیدرگ ،
یلعخیش الم  ناریا ، هاشنهاش  لتق  هئطوت  یلصا  هدننادرگ  حارط و  تسا ، ملسم  هچنآ  « 1 «. » نیملاظلاب هَّللا  لعفی  نیرقلا  معن  ار  یلعخیش  الم 
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ریفس تیامح  هطساوب و  و  دش . هداتسرف  نادنز  هب  ازریم  یلعنیسح  یلو  دش . هتشک  میظع  یلعخیش  الم  تسا . هدوب  ازریم  یلعنیسح  و  میظع ،
اولب هنتف و  داجیا  و  هاتوک ، نایباب  تسد  و  دـیعبت . برع  قارع  هب  ناریا ، رد  هدـنام  یقاب  ناـیباب  رگید  اـب  و  دازآ ، نادـنز  زا  ناریا ، رد  سور 

سربق نیطـسلف و  هنردا و  لوبمالـسا و  قارع و  رد  نایئاهب و ...  اهدـعب  نایباب و  هارمه  نانچمه  اهتنوشخ  اـههنتف و  یلو  دـیدرگ . فقوتم 
يوزرآ رد  نانچمه  و  دنتشادن . غیرد  یتسرپ  هناگیب  چیه  یششوک  چیه  زا  ناملـسم ، تموکح  نایناریا و  زا  ماقتنا  ددص  رد  هشیمه  و  دوب .
یلعنیسح ازریم  و  تجح »  » یناجنز یلع  دمحم  سودق و  یلع  دمحم  هیورشب و  نیسح  الم  میظع و  یلعخیـش  هتفر  داب  رب  ياهوزرآ  ققحت 

589 ص : نایئاهب ، دنداتفین . بات  بت و  زا  يزاریش ....  دمحم  یلع  و 

یجراخ ياهتسایس  تیامح  مود : لصف 

هراشا

عفانم ظفح  راکردنا  تسد  نیطسلف ...  ینامثع و  ناریا و  تموکح  يورملق  رد  یلخاد ...  یجراخ و  ناگتسباو  یجراخ و  ياههناخترافس 
غیرد یبات  بت و  هنوگ  چیه  زا  ياهثداح  هعقاو و  ره  زا  يریگ  هرهب  یپ  رد  ذوفن ، تردـق و  رـسرب  رگیدـکی ، اب  تباقر  عوبتم و  ياهتلود 
دروم هجیتن  رد  ساسح و  ینادیم  صخا ، روطب  یعیـش  ياهنوناک  عیـشت و  دـیاقع  مومع و  روطب  یمالـسا  یبهذـم  تاساسحا  دناهتـشادن .
شوـگ مـشچ و  یئاـسحا ، دـمحا  خیـش  يواـعد  زا  سپ  تـسا . هدوـب  رادروـخرب  ازــس  هـب  یتـیعقوم  زا  یجراـخ ، ياههناخترافــس  هجوـت 
جورم عفادم و  ماظن  تیناحور و  عیـشت و  يارب  يدـج  يدـیدهت  دـناوتیم  هک  ياهفطن  ناونع  هب  هیخیـش ، موادـت  هب  یجراخ  نازابتسایس 

نانآ يزادنا  تسد  دیدج ، ینایعدم  روهظ  و  یتشر » مظاک  دیس   » گرم زا  سپ  هک  يوحن  هب  دیدرگزاب . دیآ ، رامش  هب  هعیـش ، یگـشیمه 
ریـسم هک  دـنتفر  شیپ  اجنآ  ات  هدـیدرگ ، بوسحم  ون  یلاـجم  هتفرگ ، رارق  عوبتم  ياهتلوددـییأت  دروم  کـیرحت ، تیوقت و  شرورپ و  هب 

 ... یئاهب یلزا و  یباب و  يامعز  لباقم ، رد  دنداد . ناشن  رفاو  یعـس  نآ  يامعز  تکرح و  ظفح  هب  ینلع ، هلخادم  اب  تیادـه و  ار  تکرح 
اهحرط يرجم  هناگیب ، ياهتسایـس  تیامح  تحت  قیرط و  نیا  زا  ات  هتخاس ، نادنچ  ود  یجراخ  ياههناخترافـس  هب  ار  دوخ  یگدرپس  رس 

نارگیزاب و تیاـضر  بلج   590 ص : ناـیئاهب ، رگید  يوس  زا  ناـشراک و  بسک و  قنور  ثعاـب  يوـس  کـی  زا  هک  دـنوش  یئاـههئطوت  و 
ءافتخا و هدرپ و  تشپ  رارـسا  ظفح  هب  نیفرط  شـشوک  هنارودزم ، یتکرح  نینچ  رد  کشیب  دـنزاس . مهارف  ار  یجراخ  ناراذـگ  تسایس 

نابز نایرجم »  » و اههطساو »  » و نایداه » ، » يور نیا  زا  دیدرگ . لوذبم  غیلب  یعس  تسایس ، لها  هویش  هبانب  هناتسود ! طباور  هنوگره  راتتـسا 
هنامرحم تاـشرازگ  و  هدروخن . یناـکت  دـنک ، یـشزاس  نینچ  رب  تلـالد  هک  یعوضوم  ره  شراـگن  زا  ملق  هتـسب و  ینخـس  ره  ندوشگ  زا 

، یـسایس تایـضتقم  رییغت  اب  نامز و  لوط  رد  لاح  ره  هب  قیاقح ، هک  یئاجنآ  زا  همه و  نیا  اب  دـنام . رود  هب  رایغا  سرتسد  زا  اـی  مودـعم و 
يهمه مغر  یلع  یتاـشرازگ ، دروـخ و  ناـکت  یـشراگن  هب  مـلق  دـیدرگ و  هدوـشگ  نخـس  هـب  یناـبز  دـش ، دـهاوخ  راکـشآ  شیب  مـک و 
تیامح هب  تکلمم ، لالقتـسا  ظفح  یلم و  تدـحو  ناقـشاع  ناریا و  ناهاوخ  نطو  نآ  يالبال  زا  هک  داـتفا ، راـیغا  تسد  هب  اهشـشوک ،

، لاور نیدـب  دـندربیپ . زیزع ، ناریا  مالـسا و  رد  هناگیب  ياهتسایـس  نارگیزاب  زا  نایئاهب  نایباب و  تیاضر  بلج  یجراخ و  ياهتسایس 
حیرصت دییأت و  دروم  ًافرـص  قثوم و  دانـسا  كرادم و  مها  رکذ  هب  یجراخ » ياهتسایـس  تیامح  : » مود باتک  زا  مود  لصف  یـسررب  رد 
یکرادم نینچ  یلک  سوئر  هب  تسخن ،» دلجم   » نیا رد  الوا : هک : دـیکأت  هجوت و  نیا  اب  میزرویم . تردابم  نایئاهب  یمـسر  راثآ  عجارم و 
تـسیاب ًایناث : دوشیم . هراشا  ربـماون 1957 م » . » ش نابآ 1336 ه . يدـنفا 13  یقوش  گرم  اـت  ق  يزاریـش 1260 ه . دمحم  یلع  نامز  زا 

قیاقح و فشاک  هدیاف و  دـیفم  دـناوتیم  باتک ، دـعب  لبق و  تاعوضوم  رگید  اب  طابترا »  » رد اهنت  ثحب ، نیا  بلاطم  هیلک  هک  دوب  هجوتم 
ا سکعلاب . دشاب و  نایئاهب  نایباب و  یگناگیب »  » رب ینبم  ناگدنهوژپ ، يامنهار 

ناریا رد  هیسور  ترافس  تیامح  فلا :
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« سیلفت  » زا ار  وا  يرمق  يرجه  لاس 1209  رد  راجاق  ناخ  دمحم  اغآ  هک  دوب ، یئارـسا  ءزج  هک  بهذم ، ینمرا  یجرگ ، ناخرهچونم  - 1
سپـس و  هصاخ ...  تمدخـشیپ  مالغ  ًادـعب  ارـسمرح و  ناگجاوخ  وزج  راـجاق   591 ص : ناـیئاهب ، هاـشیلعحتف  راـبرد  رد  دروآ و  ناریا  هـب 
یساقآ چیا  تمـس  هب  هتـشگ ، هاشیلعحتف  هاگتـسد  برقم  دندروآیم ، لمعب  وا  زا  ناریا  رد  اهسور  هک  یتیامح  یـسایس و  شوه  هطـساوب 

ناهفـصا تموکح  هب  هک  ناخرهچونم  راجاق  هاـش  دـمحم  ناـمز  رد  تفاـی ...  ءاـقترا  یـشاب  یـساقآ » کیـشیا   » سپـس و  یـشاب ) هجاوخ  )
هاش دـمحم  تموکح  رخاوا  رد  يو  ذوفن  تردـق و  هب  هجوت  اب  یلو  دـیدرگ  وربور  ناهفـصا  ياملع  دـیدش  تفلاخم  اـب  دـیدرگ  بوصنم 

یمرگ هب  يزاریـش  دـمحم  یلع  اب  زاریـش ، رد  هیباب  ياولب  زا  سپ  یجرگ ، ناخرهچونم  تسا  ملـسم  هچنآ  دوش . طلـسم  عاضوا  رب  تسناوت 
درک تدعاسم  یلیخ  يو  نیئآ  تفرشیپ  يارب  دومن و  یهارمه  باب  دمحم  یلع  دیس  اب   » دروآ و ناهفـصا  هب  زاریـش  زا  ار  وا  هدرک و  راتفر 

: باتک رد  ناـیئاهب  « 1 «. » دیـشوک رایـسب  يو  ناـج  ظـفح  رد  و  هدرک ، یئاریذـپ  يوحن  هب  وا  زا  ناهفـصا  رد  دوـب ، هدـنز  هک  یعقوـم  اـت  و 
: درک ضرع  دوب  فرـشم  غاب  نایم  رد  كراـبم  روضح  رد  هلودـلا  دـمتعم  زور  کـی  : » دـننکیم حیرـصت  يدـنرز » لـیبن  خـیرات  صیخلت  »
رد ار  مدوخ  لاوما  دـیئامرفب  هزاـجا  رگا  مدرک  رکف  منک ، جرخ  ار  اـهنآ  یهار  هچ  هب  منادیمن  هدرک ، تیاـنع  داـیز  تورث  نم  هب  دـنوادخ 

دهاوخ ملاع  برغ  قرش و  رد  رما  راشتنا  هب  دش و  دهاوخ  نمؤم  هک  مراد  نیقی  منک ، غیلبت  ار  هاش  دمحم  میامن ...  فرص  امش  رما  ترـصن 
زا یکی  دـنک . لوزعم  تـسا  تـکلمم  برخم  نئاـخ و  یـصخش  هـک  ار  یـساقآ  ازریم  یجاـح  هـک  مـنکیم  راداو  ار  وا  تقوـنآ  تـخادرپ 

تشز هورگ  نیا  و  منکیم ...  توعد  نینزان  نیئآ  كرابم و  رما  هب  ار  ملاع  كولم  ماکح و  مریگیم ...  امـش  يارب  مه  ار  هاش  ياهرهاوخ 
نم رمع  زا  نکل  ياهدرک ...  یبوخ  تین  دندومرف : باب  ترضح  مزادنایمرب . راگزور  هحفص  زا  دنتسه  مالـسا  گنن  ثعاب  هک  ار  يراتفر 

تسا و ملسم  هچنآ  هتبلا  « 2 «. » مینیبب دوخ  مشچ  هب  یتفگ  هک  ار  تامادقا  نیا  هجیتن  میناوتیمن  هدـنامن و  یقاب  اهردـقنیا  ایند  نیا  رد  وت  و 
یـساقآ ازریم  جاح  شوخان و  هشیمه  لیلع و  هاش  دمحم  تنطلـس  هطـساوب  هک  یجرم  جره و  لزلزتم و  عاضوا  زا  هلودلا  دمتعم  هکنیا  رد  »

زا تسا  هتـساوخیم  یـضاران و  تخـس  نامز  نآ  لاجر  زا  يرایـسب  دننام  دوب  هدش  داجیا  ناریا  رـسارس   592 ص : نایئاهب ، رد  تیاـفکیب 
یف هیردلا  بکاوک  : » باتک رد  هراوآ  نیـسحلا  دـبع  - 2 « 1 «. » تسین یفرح  ههبـش و  نآ  رد  دـیامن ، هدافتـسا  تکلمم  عاضوا  نایرج  ءوس 

تلود ناراددحرـس  نیمدختـسم و  اجنآ  رد  هتـشاد و  فیرـشت  ناردنزام  يارق  زا  زجرد »  » رد ناشیا  هک  یعقوم  : » دـسیونیم هیئاهبلا » رثآم 
دنربب هیـسور  هب  هداد  رارف  ای  هتفرگ و  یناریا  نیرومأم  تسد  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  دناهدرک  هدارا  هتفای  شترـضح  هب  نایاش  یتدارا  سور 

دش و هَّللا  ءاهب  تاجن  ببس  هدرک و  رورس  راهظا  سور  یگیب  ایرد  دیسر و  هاش  دمحم  تافو  ربخ  دعب  و  هدرکن ...  لوبق  ترضح  نآ  یلو 
دمحم یلع  مادعا  حرـش  نمـض  حایـس ،» یـصخش  هلاقم  : » باتک رد  يدنفا  سابع  - 3 « 2 «. » دوب وا  هارمه  يدنه  ریـصب  دیـس  رفـس  نیا  رد 

رانک رد  بش  نآ  دندومن و  لقن  قدنخ  رانک  هب  رهـش  جراخ  هب  نادیم  زا  ار  مسج  ود  نآ  دعب  : » دسیونیم زیربت  رد  یلع  دمحم  يزاریش و 
«. تشادرب دوب  هداتفا  قدنخ  رانک  رد  هک  یعضو  هب  ار  دسج  ود  نآ  شقن  هدش و  رـضاح  قافتا  هب  سور » لوسنوق   » یناث زور  دنام . قدنخ 
ود نآ  هشقن  هتفر و  قدنخ  رانک  هب  رهام  یشاقن  اب  زیربت  رد  سور  لوسنق  : » دسیونیم يدنرز » لیبن  خیرات  صیخلت  : » باتک فلؤم  - 4 « 3»

رثآم یف  هیردلا  بکاوک  : » باتک فلؤم  حیرـصت  قبط  هک  تشاد  هجوت  دیاب  « 4 «. » تشادرب دوب  هداتفا  قدنخ  رانک  رد  هک  ار  رهطم  دـسج 
هدوب هیسور  تلود  ناگیامحلا  تحت  زا  زین  وا  هک  یباب » ینالیم  دمحا   » مان هب  دوب  يدرف  يزاریـش ، دمحم  یلع  دسج  هدننک  ناهنپ  هیئاهبلا »
بانج هک  نوچ  : » دسیونیم ناجنز » هعجاف   » حرـش نمـض  فاکلا ) ۀطقن  « ) میدق خـیرات  : » باتک فلؤم  - 5 593 ص : نایئاهب ، « 5 . » تسا

ار دوخ  لاوحا  رکذ  دنتـشون و  هجراخ » لود  يارزو  هب   » ذغاک دنچ  اذـهل  تسین  یمحر  چـیه  ار  وا  لد  دـید  دـش و  سویأم  ریما  زا  تجح 
هچ هک  دندومن ) تحیـصن   ) ار وا  هکلب  دومنن . لوبق  ریبک ) ریما  ناخ  یقت  دمحم  ازریم   ) ریما دزن  رد  دـندومن  تعافـش »  » زین ناشیا  دـندومن .

هاشداپ  » هک یتاریـصقت  هلمج  زا  مدینـش  دومنن ...  نوعلم  نآ  هب  هدـنام  دـنیامنیم ...  ملع  ياـعدا  امـش  دـلب  رد  ارقف  یعمج  هک  دراد  ینعم 
ندـید هب  مور » یچلیا   » و سور » یچلیا   » هصالخ دوب . مولظم  هلـسلس  لتق  نیمه  یکی  هدـش  نآ  لزع »  » ببـس هتفرگ و  ریبک  ریما  رب  سور »

ره هب  تسین ...  فرح  لحم  هک  دندید  هک  اریز  دندومن . توکس  هدش  ریحتم  يردق  اهیچلیا  دنتـشاد ...  تبحـص  دندمآ و  تجح  بانج 
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و مور » یچلیا  : » دـسیونیم فاکلا ) ۀـطقن  « ) میدـق خـیرات  : » باتک فلؤم  - 6 « 1 «. » دـیامن زورب  نآ  هرمث  دـعب  ات  دـنتفر  مه  ناـشیا  لاـح 
یبلطم تیعر  يافعـض  زا  یعمج  هک  دراد  ینعم  هچ  هک  دندوب  هتفگ  تارـضح و  لتق  باب  رد  دندوب  هدومن  تمالم  ار  ریما  سور » یچلیا  »

تالاوحا حرـش   » هک زیربت » یچلیا   » دزن هب  دوب  هداتـسرف  سور » هاشداپ   .... » دیتسه ناشیا  تیذا  ددـص  رد  رادـتقا  نآ  اب  امـش  دـنیوگیم و 
هَّللا زیزع  - 7 « 2 «. » دـندوب هدوـمن  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  دیـسر  ربـخ  نیا  هک  نیمه  راد . لاـسرا  نم  تهج  هب  و  اـمن . موـلعم  ار  ترـضح 
ازریم  ) ار نیسح  ازریم  ادرف  : » دسیونیم ءاقر - و  یناجنز - نیسح  ازریم  حرش  نمض  تیاده » حیباصم  : » باتک رد  یئاهب  یناکدرا  ینامیلس 

ترسپ اب  ارت  مراذگیم و  پوت  مد  دوب ) هدش  قیفر  ناجنز  رد  ءاقرواب  هک  دابآ  قشع  رد  يرجه  يافوتم 1302  دمحم  رسپ  یناجنز  نیسح 
رما هب  لوسنق و  عالطا  هب  نیسح  ازریم  هک  دوب  هدومرف  هنامرحم  ءاقرو  ترضح  متسرفیم ، نارهط  هب  شرـسپ ) 594 و  ص : نایئاهب ، ءاقرو  )

دهاوخن عقاو  شوخ  راکرس  يارب  زا  دننکیم و  یپ  ار  بلطم  نیا  تسا  سور  مجرتم  مه  ناشداماد  هدمآ و  دابآ  قشع  زا  هاش  نیدلا  رصان 
تاـشرازگ زا  - 8 « 1 «. » تسرفب نارهط  هب  اـماب  مه  ار  وا  هک  دـیآیم  نینچ  رظن  هب  تـسا ) ناـجنز  مکاـح  هلودـلا  ءـالع  هـب  باـطخ   ) دـش

هرامـش 48: نئوژ 1850 م  نارهت 10  هرامـش 133 ، هدـنورپ  ورلـسن -»  » هجراخ روما  ریزو  هب  ناریا  رد  هیـسور  تلود  ریفـس  یکوروگلود 
هدنورپ - 9 « 2 «. » فارحنا هب  مهتم  ار  نانآ  هدرک و  عورـش  دـیدش  هزرابم  تفلاـخم و  مالـسا  ياـملع  اـب  هیباـب  هقرف  هک  تسا  بوخ  یلیخ  »

3 دابآ ، میرم  نیوانس )  ) هجراخ روما  ریزو  هب  ناریا  رد  هیسور  ریفـس  یکوروگلود  شرازگ   435 هحفص 434 - نارهت 1850 ، هرامش 133 
رد يرتشیب  شمارآ  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  لمع  تروص  تلود  يایلوا  اب  یماـظتنا  ياوق  يراـکمه  هک  یعقوم  زا  . » هرامش 53 هیئوژ 1850 ،

تایلمع زا  يریگولج  يارب  ازریم  زوریف  هدازهاش  زاریـش  دـیدج  مکاح  طسوت  هک  يرثؤم  تامادـقا  اـب  نینچمه  تسا  اـمرفمکح  تختیاـپ 
هک تسا  هدش  راتـساوخ  ناریا  رد  دوخ  ریفـس  زا  نتـسرملاپدرل  تسا . هدش  دودحم  هداعلا  قوف  نانآ  تیلاعف  تسا  هدش  هدرب  راک  هب  نایباب 

یکی تافیلأت  زا  هک  یباتک  مناوتب  یکیدزن  هیتآ  رد  مراودیما  مه  بناج  نیا  دتسرفب و  ام  يارب  هقرف  نیا  دیاقع  هب  عجار  یطوسبم  شرازگ 
هحفص 562 نارهت 1850 ، هرامش 134 - هدنورپ  - 10 متسرفب ».»...  يروطارپما  ترازو  يارب  تسا  هتشاذگ  نم  رایتخا  رد  روهشم  نایباب  زا 

دراد همادا  زونه  ناجنز  تاشاشتغا  : » هرامش 72 ربماتپس 1850 ،  14 دابآ ، میرم  نیوانس ، هب  ناریا : رد  هیسور  ریفـس  یکوروگلود  شرازگ 
دمحم تالمح  عفد  هدـهع  زا  دـنهدیم و  ناشن  یتخـس  تمواقم  یهاش  ياوق  لباقم  رد  دـننکیم  يزاب  دوخ  ناج  اب  هک  ناـجنز  ناـیباب  و 
لمحت ار  دوـخ  كاـنرطخ  تیعـضو  یتماهـش  هچ  اـب  هدـع  نیا  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياـج  دـنیآیمرب  یبوـخب   595 ص : نایئاهب ، ناـخ 
شهاوخ وا  زا  هعجارم و  ناریا ) رد  یسیلگنا  ریفس   ) لیش لنلک  هب  نینچمه  يدنفا و  عیمس  هیکرت  ریفس  هب  یلع  دمحم  نانآ  ربهر  دننکیم .

هک دوشب  رـضاح  ناریا  تلود  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  هک  تسا  دـقتعم  سیلگنا ) ریفـس   ) نم یـسیلگنا  راکمه  کیل  تسا  هدرک  تطاسو 
،579 هحفص 575 - نارهت 1850 ، هرامش 134 ، هدنورپ  - 11 « 1 «. » دـنوشب هرکاذـم  دراو  هقرف  نیا  کمک  هب  دروم  نیا  رد  یجراـخ  لود 

دوخ هجوتم  ار  راکفا  هک  ياهلئسم  هناگی  : » هرامش 76 ربماتپس 1850 ،  23 نارهت ، نیوانس ، هب  ناریا : رد  هیسور  ریفس  یکوروگلود  شرازگ 
کی ندرب  نیب  زا  هب  قفوم  یهاش  یماظن  ياوق  رامـشیب  ياهنوخ  ندـش  هتخیر  دوجو  اـب  نونکاـت  هچ  دـشابیم  ناـجنز  ياـیاضق  هتخاـس 
دننک لصاح  عالطا  ناجنز  تاشاشتغا  زا  لیصفت  روطب  دنـشاب  دنمقالع  بانج  نآ  منکیم  روصت  تهج  نیمه  هب  دناهدشن  کیتاناف  تشم 

هدنورپ - 12 « 2 «. » درادیم میدقت  هدوب  ایاضق  دهاش  کیدزن  زا  هتفر و  ناخزیزع  تیعم  رد  هک  ار  ترافس  یـشاب  مالغ  همان  روظنم  نیدب  و 
هرامش توا 1853 ،  11 دابآ ، میرم  نیوانـس ، هب  ناریا : رد  هیـسور  ریفـس  یکوروگلود  شرازگ   501 هحفـص 503 - نارهت ، هرامش 1582 

تفریم شراظتنا  هک  يروط  نامه  درک . لح  ناوتیمن  گنج  نادیم  رد  ار  یبهذم  لئاسم  هک  مدوب  هدش  رکذـتم  زین  اًلبق  بناج  نیا  : » 55
هب تبسن  هک  يدصق  ءوس  تبسانم  هب  ًاریخا  درکن و  يریثأت  هقرف  نیا  ناوریپ  ترارح  رد  مادک  چیه  ناجنز  هیضق  هن  ناردنزام و  راتـشک  هن 
رد نانآ  زا  دایز  ییهدع  هدمآ  تسد  هب  هک  یتاعالطا  قبط  دنکیم و  ینادـنز  بیقعت و  ار  هقرف  نیا  هب  بستنم  دارفا  هیلک  تلود  هدـش  هاش 
هک یـصاخشا  هیلک  یماسا  هک  تسا  یعدم  تلود  يرابرد .) دارفا  یتح   ) دراد دوجو  هقبط  ره  زا  نانآ  نیب  رد  هک  دنـشابیم  یفخم  نارهت 

نانآ زا  رفن  راهچ  هک  تسا  هدرک  لصاح  عالطا  دنادیم و  یبوخ  هب  دناهتـشاد  تکرـش   596 ص : نایئاهب ، توا  موس  دصق  ءوس  هیـضق  رد 
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دوب هدرک  اضاقت  بناج  نیا  زا  ياهمان  يهلیـسوب  هجراخ  روما  ترازو  دنربیم و  رـس  هب  یناهنپ  روط  هب  هدـنگرز  رد  تسا  هام  کی  تدـم 
رما نیا  رد  یتلود  نیرومأم  اب  هک  مداد  روتـسد  یـشاب  مـالغ  هب  هلـصاف  ـالب  نم  دـنزادرپب . شیتفت  هب  هدـکهد  نیا  رد  دوش  هداد  هزاـجا  هک 

هتـشگ و دوـب  هدـش  دـیق  تسیل  رد  ناـشمان  هک  ناـنآ  زا  یکی  يریگتـسد  هب  قـفوم  وجتـسج  زا  سپ  دـنک و  تراـظن ) ًانمـض   ) يراـکمه و
مراهچ رفن  دندوب ، هدش  یفخم  هدنگرز ) یگنسرف  کی   ) نیوا رد  هک  رگید  رفن  ود  يریگتسد  هب  هدرک  کمک  هدربمان  صخش  يریگتـسد 
ناریا تلود  تسد  هب  تسین  ام  یمسر  نادنمراک  زا  دشابیم و  ناریا  تلود  هعبت  تسا و  نایباب  زا  یـشنم )  ) يازریم ماوقا  زا  مولعم  رارق  زا 

هک دش  مولعم  نوچ  دشابیم و  ترافس  یـشنم  شرازگ  هحفص 509 و 508  نارهت 1852 ، هرامش 158 ، هدنورپ  - 13 « 1  ...«. » دش هدرپس 
کناس هب  لـبق  زور  هس  ناریا  تلود  : » هرامش 56 توا ،  12 دابآ ، میرم  نیوانس ، هب  ناریا : رد  هیـسور  ریفـس  یکوروگلود  هدربمان  صخش 
یعیجف راتـشک  دشابیم  دصق ) ءوس  زا  ندرب  ردب  تمالـس  هب  ناج   ) هاش یتمالـس  ربخ  لماح  هک  تسا  هتـشاد  مازعا  يدصاق  كروب  زرطپ 

اقآ ازریم  دزن  ًاصخـش  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  مدوب  نآ  دهاش  نم  هک  یـشارخلد  رظانم  دـش و  عورـش  نارهت  رد  دـصق  ءوس  هعقاو  زا  دـعب  هک 
دوشب و یگدیـسر  اًلبق  لقاال  تسه  راک  رد  یتازاجم  رگا  دـشابیم و  هاش  تعفنم  هب  ایاضق  نیا  هب  نداد  همتاخ  منامهفب  وا  هب  ات  هتفر  ناـخ 

رکذتم ار  هتکن  نیا  ًاصوصخم  نم  دوش ، هتشاذگ  یقرف  دننکیم  غیلبت  ار  باب  لوصا  طقف  هک  نانآ  دصق و  ءوس  رد  ناگدننک  تکرـش  نیب 
لتق بکترم  دـیابن  وا  دریگیمن و  ار  ماع  ألم  رد  یعمج  هتـسد  راتـشک  يولج  هک  تسا  كاـنرطخ  یلیخ  هاـشداپ  صخـش  يارب  هک  مدـش 
اًلماک بناجنیا  هدیقع  تایرظن و  اب  ناخاقآ ) ازریم   ) مظعا ردص  دنک . تازاجم  دناوتیم  دهاوخیم  ار  سک  ره  هکنآ  ياکتا  هب  طقف  دوشب 

یشابشارف ناخیلع  یجاح  هاش و  ردام  ار  یئوجماقتنا  كرحم  دریگب و  ار  هاش  مشخ  يولج  تسین  رداق  هک  هدرک  فارتعا  اما  تسا  هارمه 
ار  597 ص : نایئاهب ، نایباب  زا  يدایز  هدع  دنراد  میمصت  دسریم و  رفن  هب 9  دناهدناسر  لتق  هب  هک  ار  ینایباب  دادـعت  نونکات  هدرک  یفرعم 

نیمود يدنفا  یقوش  - 14 « 1 «. » دنناسرب لتق  هب  ار  نایباب  دوخ ، تسد  هب  نانآ  ات  دننک  میـسقت  املع  نایماظن و  رابرد و  ذـفنتم  نیرومأم  نیب 
ترضح دیعبت  : » ناونع تحت  عیدب ، زورون 101  عیدب ) نرق  ) ) god pussesby : ( باتک رد  نایئاهب  هَّللا  رما  یلو  هَّللا و  ءاـهب  نیـشناج 
نامهیم دنتـشاد و  فیرـشت  ناساول  رد  هَّللا  ءاهب  ترـضح  داتفا  قافتا  دـصق  ءوس  هیـضق  هک  یماگنه  : » دـسیونیم برع » قارع  هب  هَّللا  ءاهب 

نآ یئاریذـپ  رومأـم  هک  ناـخ  یلقرفعج  مظعا  ردـص  ردارب  دیـسر  ناـشیا  هب  هجفا  هیرق  رد  هلئاـه  يهعقاو  نیا  ربـخ  دـندوب و  مـظعا  ردـص 
هنتف نآ  دریگ و  مارآ  هلئاـغ  نآ  اـت  دـنوش  یفتخم  شوح  لوـح و  طاـقن  زا  یکی  رد  يدـنچ  دوـمن  اعدتـسا  ناـشروضح  زا  دوـب  ترـضح 

دندوب هتشامگ  رونا  لکیه  تسارح  ظفح و  يارب  هک  مه  ار  ینیما  صخش  یتح  دندیدنـسپن  ار  يأر  نیا  كرابم  دوجو  یلو  دوش  شوماخ 
دیجم ازریم  هدنگرز  رد  دندش . راپسهر  یتنطلس  يودرا  رقم  نارواین  بناج  هب  يدرـسنوخ  تناتم و  تیاهن  اب  دعب  زور  دندومرف و  صخرم 

ار ترضح  نآ  تشاد  يرگیشنم  تمس   Dolgoroki prince یکروگلاد سنرپ  سور  ریفس  تمدخ  رد  هک  كرابم  هریـشمه  رهوش 
زا نوچ  هلودـلا  بجاح  ناخیلع  جاح  ياهمدآ  دومن  توعد  يربهر و  دوب  ریفـس  هناخ  هب  لصتم  هک  شیوخ  لزنم  هب  ار  ناشیا  تاق و  ـالم 
ربخ نیا  عامتسا  زا  هاش  دیناسر ، هاش  ضرع  هب  ًاصخش  ار  بتارم  وا  دنداد و  عالطا  هیلاراشم  هب  ار  عوضوم  دندش  ربخ  اب  ترضح  نآ  دورو 

مهتم هثداح  نیا  رد  تلاخد  هب  هک  ار  سدـقم  دوجو  نآ  ات  داتـسرف  ترافـس  هب  صوصخم  نیدـمتعم  دـش و  تریح  بجعت و  يایرد  قرغ 
هب هک  دومن  اضاقت  كرابم  لکیه  زا  دیزرو و  عانتما  هَّللاءاهب  ترضح  میلـست  زا  سور  ریفـس  دنروایب . هاش  دزن  هتفرگ  لیوحت  دندوب  هتـشاد 
رد دراپسیم  يو  هب  سور  تلود  هک  ار  یتناما  دیدرگ  راتساوخ  یمسر  حیرص و  روطب  هیلا  راشم  زا  ًانمض  دنربب  فیرشت  مظعا  ردص  هناخ 

اب 15 قباطم   ) يرجه لاوش 1268  خیرات 28  رد  هاش  تایح  هب  تبسن  دصق  ءوس   » 598 ص : نایئاهب ، « 2  ...«. » دشوکب وا  تسارح  ظفح و 
هفالخلا راد  نادنز  هب  فافختسا  ریقحت و  تیاهن  اب  ریگتسد و  نارواین  رد  هَّللا  ءاهب  ترضح  هلـصافالب  دیدرگ و  عقاو  يدالیم ) توا 1852 

لاس نیا  لولح  زا  سپ  هام  ود  دـیماجنا ...  لوطب  هاـمراهچ  كراـبم  نجـس  هرود  دـندیدرگ  نوجـسم  نارهط  لاچهایـس  رد  دـندش و  هناور 
تمیزع دادـغب  بوصب  نجـس  زا  جورخ  زا  دـعب  هام  کی  دـندیدرگ و  دازآ  رونا  لکیه  نجـس ، زا  روظنم  ندـش  هدروآ  رب  لاـف و  هدـنخرف 

نینـس یط  تشاد و  همادا  كرابم  تاـیح  رخآ  اـت  هک  هیدـحا  رهظم  نآ  ینوگنرـس  یفن و  هرود  يـالوا  هلحرم  تکرح  نیا  اـب  دـندومرف و 
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لقتنم اکع  هلاس  راهچ  تسیب و  نجـس  هب  رـس  ضرا  زا  و  هنردا »  » رـس ضرا  هب  اجنآ  زا  لوبمالـسا و  هب  دادـغب  زا  ار  سدـقا  دوجو  يدامتم 
یهلا تلاسر  نینچ  هب  میظع  يایؤر  نآ  رثا  رد  راگدرک  لامج  راکشآ و  نجـس  یئاهن  هرمث  یئاغ و  روظنم  هک  لاح  دیدرگ . زاغآ  تخاس 
هدرمش موتحم  ققحم و  لب  مولعم  ضرف و  يرما  نتنا  ملظا  رب  نآ  زا  مرکا  متا  رون  نآ  تاجن  دیدرگ  ثوعبم  ینادمص  تمظع  تردق و  و 
هذـفان تمکح  یهلا و  ریدـقت  هب  هک  دوب  نیا  تشگیم  لصاح  هفقو  لیلج  تلاسر  نیا  ذـیفنت  رد  ًارهق  نادـنز  نارود  همادا  اب  اریز  دـشیم 

فرط کی  زا  دش  حوتفم  نجـس  باوبا  دیدرگ و  مهارف  تهج  ره  زا  یناملظ  هاچ  نآ  زا  ینامحر  فسوی  نآ  صالختـسا  لیاسو  یناحبس 
تاـبثا رد  دیـشوکب و  هَّللا  ءاـهب  ترـضح  يدازآ  رد  لـیاسو  عـیمج  هب  هـک  ناریا  رد  سور  ریفـس  یکروـگلاد  سنرپ  تلاـخد  تطاـسو و 

هک میظع  هب  بقلم  يزیشرت  یلع  خیش  الم  یمسر  فارتعا  رارقا و  رگید  فرط  زا  تشاد  لوذبم  روکشم  یعس  قافآ  مولظم  نآ  یهانگیب 
تلاخد و مات  تحارص  هب  دییأت و  ار  هَّللا  ءاهب  ترضح  تئارب  تموکح ، هدنیامن  سور و  ترافس  مجرتم  هلودلا  بجاح  روضح  نادنز  رد 

ترـضح ماوقا  نارهاوخ و  ناردارب و  رمتـسم  تادوهجم  یعاـسم و  رگید  تهج  زا  دومن  راـهظا  هاـش  یمر  هثداـح  رد  ار  شیوـخ  تکرش 
لماوع نیا  همه  قیقحت  عماجم  عجارم و  فرط  زا  سدـقا  دوجو  نآ  يریـصقتیب  یهانگیب و  دـییأت  هرخـالاب  ناـشیا و  یئاـهررد  هَّللاءاـهب 

ص: نایئاهب ، دروآ ....  مهارف  دودـل  نانمـشد  لاگنچ  زا  ار  كرابم  لکیه  تاـجن  صالختـسا و  تاـبجوم  هداد  رگیدـکی  تسد  هب  تسد 
ریغ رثؤم و  وحن  هب  رکنم  رما  نیا  رد  ار  هَّللاءاهب  ترـضح  تلاخد  مدـع  یهانگیب و  هک  هروکذـم  كرادـم  لئالد و  دانتـسا  هب  يراـب   599
ماقم زا  نادـنز  زا  ار  سدـقا  دوجو  نآ  صالختـسا  هزاجا  دـیدرگ  قفوم  لآملاب  مظعا  ردـص  ناخاقآ  ازریم  دومنیم  تاـبثا  يراـکنا  لـباق 

نآ يدازآ  مکح  ارجا و  ار  یناطلـس  رما  ات  داتـسرف  لاچ  هایـس  هب  ار  ناـخیلع  یجاـح  دوخ  دـمتعم  هدـنیامن  سپـس  دروآ  تسد  هب  تنطلس 
هتخاس بطاخم  ار  ترضح  نآ  هیلاراشم  دندومرف  دورو  مظعا  ردص  سلجم  هب  هَّللاءاهب  ترضح  هکنیا  درجم  هب  دیامن ...  غالبا  ار  ترضح 

مـالآ و بئاـصم و  نینچ  هب  زگره  دـیدرکیمن  دراو  باـب  دیـس  ناوریپ  هرمز  رد  ار  دوخ  دـیتفریذپیم و  ارم  تحیـصن  رگا   » تشاد راـهظا 
میلا دیدش و  سبح  نآ  زا  سپ  هک  یبسن  شمارآ  نوکـس و  دـیدشیمن .»...  التبم  هدومن  هطاحا  ار  امـش  تهج  ره  زا  هک  ماقـسا  بعاتم و 
اًلماک ترضح  نآ  زونه  اریز  دوب  هاتوک  دودحم و  تیاهنیب  شاهرود  ینابر  تیشم  یهلا و  ریدقت  هب  دمآ  تسد  هب  هَّللاءاهب  ترـضح  يارب 
کی فرظ  رد  هک  دیدرگ  غالبا  سدقم  دوجو  نآ  دیعبت  یفن و  رب  ینبم  هاش  فرط  زا  یمکح  هک  دوب  هدشن  دراو  ناگتـسب  هلئاع و  نیب  رد 
تهج ره  هب  ات  دـندوب  هدومن  لوحم  كرابم  لـکیه  راـیتخا  هب  ار  تکرح  لـحم  دـصقم و  نییعت  ًانمـض  دـنیامن  كرت  ار  ناریا  كاـخ  هاـم 
تحاس زا  دیدرگ  علطم  روتسد  لولدم  رب  تفای و  راضحتسا  یناطلـس  نامرف  زا  نوچ  سور  ریفـس  دنیامرف . تمیزع  دنـشاب  لیام  هک  بناج 

كاخ هب  ار  ناشیا  لاقتنا  لئاسو  دراو و  شیوخ  عوبتم  تلود  تبقارم  تیامح و  تحت  ار  ترـضح  نآ  دـنیامرف  هزاـجا  دومن  اعدتـسا  رونا 
ترـضح تقفاوم  لوبق و  دروم  دـمآ  لمع  هب  روکذـم  ریفـس  فرط  زا  رطاـخ  بیط  عبط و  تفارـص  هب  هک  توعد  نیا  دزاـس  مهارف  سور 

حیجرت رگید  بوص  هب  تکرح  رب  ار  دادـغب  رد  تماقا  قارع و  رطـش  هب  هجوت  یناحور  هقباس  هباـنب  رهطا  لـکیه  دـیدرگن و  عقاو  هَّللاءاـهب 
لمع سدقا  دوجو  نآ  هدش  لزان  یلعا  ملق  زا  مود  ردـناسکلا  چـیوالکین  سور  روطارپما  راختفا  هب  هک  یحول  رد  دـعب  نینـس  رد  دـنداد و 

لسالسلا و تحت  ءاطلا  نجس  یف  تنک  ذا  کئارفس  دحا  ینرصن  دق   » هلالج لج  هلوق  دیامرفیم . نومـضم  نیدب  یتانایب  ریدقت و  ار  ریفس 
رگید ماقم  رد  زین  600 و  ص : نایئاهب ، میظعلا .» ماقملااذه  لدبتنا  كاّیا  وه  الا  دحا  ملعهب  طحیمل  ًاماقم  کل  هَّللا  بتک  کلذـب  لالغالا 

رد مامتها  تیاـهن  یلاـعت  كراـبت و  هَّللا  هدـیا  هیهب  تلود  ریفـس  دوب  لـالغا  لسالـس و  ریـسا  نجـس  رد  مولظم  نیا  هک  یماـیا   » دـیامرفیم
روظنم نیا  يارجا  رد  هنیدـم  ياملع  زا  ياهراپ  یلو  دـیدرگ  رداـص  نجـس  زا  جورخ  هزاـجا  ررکم  تشاد و  لوذـبم  دـبع  نیا  صالختـسا 
تلود روطارپما  ترـضح  یلعا  دیدرگ . لصاح  صالختـسا  ریفـس  ترـضح  روفوم  یعاسم  يراشفاپ و  رثا  رد  هرخالاب  ات  دـندومن  تعنامم 
یلالج ياضغب  دـسح و  تلع  ینعم  نیا  تشاد و  لوذـبم  هَّللا  لیبس  یف  ار  شیوخ  تیاعر  ظـفح و  یلاـعت  كراـبت و  هَّللاهدـیا  سور  هیهب 

زا تعجارم  زا  سپ  هام  هن  ینعی  يدالیم ) هیوناژ 1853  اب 12  قباطم   ) يرجه یناثلا 1269  عیبر  هرغ  رد  هَّللاءاهب  ترـضح  دیدرگ ...  ضرا 
«1  ...«. » دندومرف تمیزع  دادغب  رطش  هب  سور  ترافس  هدنیامن  ناریا و  تلود  رومأم  هکرابم و  هلئاع  تیب و  لها  زا  نت  دنچ  اب  البرک  رفس 
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دـندرک و سبح  دـنتفرگ و  ار  ءاهب )  ) هَّللا رماب  مئاقلا  و  : » دـسیونیم رودـصلا » تجهب  : » باتک رد  یئاهب  یناهفـصا  یلع  ردـیح  ازریم  - 15
هک هَّللا  رماب  مئاق  نآ  تیامح  سور  هیهب  تلود  نوچ  رهاظ  رد  دندومن و  تراغ  دندرب و  ار  شترامع  كالما و  لاوما و  رورک  کی  ردـقب 

لیبن خـیرات  صیخلت  : » باتک فلؤم  - 16 « 2 «. » دندومن یفن  دادـغب  مالـسلا  راد  هب  دـنیامن  دیهـش  دنتـسناوتن  دومن  تسا  هَّللا  ءاهب  هب  بقلم 
: دسیونیم نینچ  تسا ، هدرک  همجرت  یـسراف  هب  یبرع  همجرت  زا  ار  نآ  یئاهب  يرواخ  قارـشا  دیمحلا  دبع  هک  يدنفا ، یقوش  رثا  يدنرز »

رداص نایباب  هب  هلمح  موجه و  زا  يریگولج  هب  یمومع  نالعا  دنتـسناد و  نید  تکلمم و  نمـشد  ار  نایباب  نید  ياملع  روشک و  ياـسؤر  »
اترس هعقاو  نیا  زا  هاش  ردام  هک  تشاگن  شترضح  هب  داد و  ماغیپ  هَّللاءاهب  ترضح  هب  ار  هعقاو  نیا  دوب  ناریمش  رد  هک  ناخ  یلق  رفعج  دش 
هدرک یفرعم  هاش  یقیقح  لتاق  یلصا و  كرحم  مظعاردص  ناخ  اقآ  ازریم  یهارمه  هب  ار  تترـضح  رابرد  يارما  دزن  رد  هتفرگ و  شتآ  اپ 

، نایئاهب هب  كرابم  روضح  هب  هبرجت  اب  ریپ و  نیما و  صخـش  هب  ار  همان  نیا  دیرب ...  رـسهب  یفخم  یلحم  رد  یتدـم  تسا  نآ  حالـص  تسا 
دوب نارواین  رد  هک  هاش  يودرا  هب  هراوس  رگید  زور  دـنتفریذپن و  ار  ناخ  یلق  رفعج  داهنـشیپ  هَّللاءاهب  ترـضح  داتـسرف ...  هجفا   601 ص :

ینامهم ترضح  نآ  زا  سور  ترافس  یشنم  دیجم  ازریم  هدیسر  دوب  نارواین  کیدزن  هدنگرز  رد  هک  سور  ترافـس  هب  هار  نیب  رد  دنتفر 
هَّللاءاهب ترضح  فقوت  زا  ار  وا  دنتخانـش و  ار  هَّللاءاهب  ترـضح  هلودلا  بجاح  ناخ  یلع  یجاح  نیمداخ  زا  یعمج  دومن  یئاریذپ  درک و 

دروایب هاش  دزن  هب  هتفرگ  لیوحت  ترافس  زا  ار  هَّللاءاهب  ترـضح  ات  داتـسرف  يرومأم  ًاروف  دنتخاس ...  هاگآ  سور  ترافـس  یـشنم  لزنم  رد 
ردص هب  يذغاک  دیورب و  مظعا  ردص  لزنم  هب  هک  تفگ  ترضح  هب  دیزرو و  عانتما  هاش  رومأم  هب  هَّللاءاهب  ترضح  میلـست  زا  سور  ریفس 

هَّللاءاهب هب  یبیـسآ  رگا  یئامن و  شـشوک  رایـسب  تناما  نیا  ظفح  رد  ینک و  یئاریذپ  نم  فرط  زا  ار  ءاهب  ترـضح  دیاب  هک  تشون  مظعا 
ار هَّللاءاهب  ترـضح  نارهط  نارواین و  نیب  رد  هاش  نیرومأم  دوب ...  یهاوخ  سور  ترافـس  لؤسم  وت  صخـش  دـهد  خر  ياهثداح  دـسرب و 

هنهرب ریشمش  اب  هک  دوب  یسک  لوا  قداص  دش  راتفرگ  يزیربت  قداص  لوا  دندوب  هدومن  هاش  تایح  دصق  هک  یسوفن  زا  دندرک ...  ریگتسد 
هک دوب  یمق  كاکح  هَّللا  حـتف  رفن  مود  دـندیناسر ...  لـتق  هب  ار  وا  نارکون  یـشاب و  رطاـش  ًاروف  دیـشک  بسا  زا  ار  وا  هدرک  هلمح  هاـش  هب 

نیا ندش  هتـشک  دوجو  اب  هنیک  ضغب و  شتآ  ار  هاش  نیدلا  رـصان  ردام  دـش ...  ریگتـسد  هک  دوب  يزیربت  مساقلاوبا  یموس  دـش ...  راتفرگ 
دیناسرب لتق  هب  ار  هَّللاءاهب  دـیورب  هک  دومنیم  باـتع  باـطخ و  ار  راـبرد  ياـسؤر  دزیم و  داـیرف  ًاـمئاد  تسـشننورف  هاـنگیب  سوفن  همه 

نم بلق  دیشکن  ار  وا  ات  تسوا  مرسپ  یقیقح  نمشد  دنتسه  تلآ  نیریاس  تسا  هَّللاءاهب  مرسپ ، هیـضق  رد  یعقاو  ببـسم  یلـصا و  كرحم 
ناخ نامیلـس  رکون  سابع  دندوب  باب  عابتا  يوجتـسج  رد  مایا  نآ  رد  یتموکح  نیرومأم  دوشیمن ...  مارآ  مه  تکلمم  دریگیمن و  مارآ 

نارهط رازاب  هچوک و  رد  یتموکح  ناشارف  اب  ات  دنتخاس  شراداو  دیعو  هدعو و  هب  دندرک و  روبجم  دوب  تعاجش  اب  نمؤم و  یناوج  هک  ار 
زا دندوبن  نمؤم  نوچ  دندربیم و  تموکح  دزن  دنتفرگیم  ار  اههراچیب  نآ  نیرومأم  دومنیم  یفرعم  اهنآ  هب  ار  باب  عابتا  دـنک و  شدرگ 

تشاد رارصا  هَّللاءاهب  ترضح  لتق  رد  هاش  ردام  نوچ  دندشیم ...  صخرم  همیرج  مسر  هب  یغلبم  نتخادرپ  زا  دعب  دندومنیم و  يربت  رما 
رد دیامن  راهظا  هدید  نایباب  هرمز  رد  ار  وا  رگا  ات  دنتخاس  رضاح  هَّللاءاهب  ترـضح  لباقم  رد  دندرب و  لاچهایـس  هب  ار  سابع  هبترم  نیدنچ 

تفگیم دعب  درکیم و  هاگن  هَّللاءاهب  تروص  هب  هقیقد  دنچ  دیسریم  كرابم  ترـضح  روضح  هب  هک  سابع  هبترم   602 ص : نایئاهب ، ره 
دندوب ددـص  رد  هاش  ردام  تیاضر  لیـصحت  يارب  دـندش  سویأم  هَّللاءاهب  هب  رارـصا  زا  نوچ  مسانـشیمن ...  ماهدـیدن و  نونک  ات  ار  وا  نم 

کیدزن رود و  زا  سور  لوسنق  دـندیناسر ...  لتق  هب  ار  وا  هناهب  نیا  هب  دـننک و  یفرعم  هاـش  هب  تناـیخ  یلـصا  ببـسم  ار  میظع  یلع  خـیش 
هدنیامن روضح  اب  هک  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  مظعا  ردص  هب  دیدش  یماغیپ  تشاد  ربخ  هَّللاءاهب  ترـضح  يراتفرگ  زا  دوب و  لاوحا  بقارم 
هدـنیامن هک  دومن  نیعم  یتقو  مظعا ...  ردـص  دـیآ ...  لمع  هب  هَّللاءاهب  ترـضح  هرابرد  لـماک  تاـقیقحت  ناریا  تموکح  سور و  لوسنق 

سیئر یلـصا و  كرحم  زا  دنتـشاد و  بلط  ار  میظع  بانج  ًاتمدقم  دـنورب  لاچ  هایـس  هب  تلود  هدـنیامن  هلودـلا و  بجاح  اب  سور  لوسنق 
یلـصا كرحم  مریگب  ار  باب  ماقتنا  هک  متـشاد  رـس  رد  تسا  اهتدم  ار  لایخ  نیا  مدوخ  نم  دنتفگ ...  میظع  بانج  دـندرک  لاؤس  یعقاو 

یلو دریگب  ار  دوخ  يالوم  ماقتنا  هک  تساوخ  دوب و  نم  رکون  دوب  لاس  ود  دیـشک ...  بسا  زا  ار  هاـش  يزیربت  قداـص  اـما  متـسه  نم  دوخ 
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ترـضح دنداد  ربخ  ناخاقآ  ازریم  هب  هتـشون  ار  وا  رارقا  تموکح  هدنیامن  لوسنق و  هدنیامن  دندینـش  میظع  زا  ار  رارقا  نیا  نوچ  دشن  قفوم 
نادان نآ  هدرک و  هدافتـسا  ییحی  ازریم  ینادان  زا  ناهاوخدب  دندرک ...  میلـست  دالج  هب  ار  میظع  بانج  دـندش و  صالخ  سبح  زا  هَّللاءاهب 
رـصان دندادیم  هاش  هب  ءاهب  ترـضح  زا  وا  یتسدمه  هب  یکانتـشحو  رابخا  دش و  هارمه  ناهاوخدب  اب  یماقم  بصنم و  هب  ندیـسر  دـیما  هب 

عطق ار  داـسف  هشیر  دـنکیم و  لـهاکت  تکلمم  تینما  لوصح  رد  دـح  نیا  اـت  ارچ  هک  درک  هذـخاؤم  تدـش  هب  ریبک  ریزو  زا  هاـش  نیدـلا 
ناسکی كاخ  اب  هدز و  شتآ  ار  همه  جارات  زا  سپ  و  مازعا ...  رون  میلقا  هب  يرکشل  ًاروف  دش ...  رثأتم  خیبوت  نیا  زا  مظعا  ردص  دیامنیمن 

رد ازریم  تسامهط  تفرگالاب  هنتف  شتآ  زیربت  دزی و  رد  ًاـصوصخم  دیـشک و  ناریا  رـساترس  هب  ناردـنزام  نارهط و  هنتف  هنماد  دـندومن ... 
زاریـش هب  هدرک  راوس  هنهرب  ياهبکرمرب  اتود  اتود  ار  اهنآ  رفن  دصیـس  دندوب  هتفرگ  ار  اهنآ  رفن  دصـشش  درک ...  دیهـش  ار  ياهدع  زاریش 

. دنیامن كرت  ار  ناریا  رگید  هام  کی  ات  هک  درک  رماهَّللاءاهب  ترضح  هب  تروشم  زا  دعب  ناریا  تموکح  دندرم ...  یضعب  اجنآ  رد  دندرب و 
هَّللاءاهب ترضح  دومن  دهاوخ  یئاریذپ  ترضح  نآ  زا  هیسور  تلود  دنورب و  هیـسور  هب  هک  درک  اضاقت  هَّللاءاهب  ترـضح  زا  سور  لوسنق 

. دندومرف تمیزع  دادغب  هب  يرجه  یناثلا 1269  عیبر  لوا  زور  رد  دنداد . حـیجرت  ار  قارع  هب  هجوت  دـندومرفن و   603 ص : نایئاهب ، لوبق 
ترافس شقن  ءاهب ، یلعنیسح  ازریم  رتخد  - 17 « 1 «. » دندوب هارمه  شترـضح  اب  دادغب  ات  سور  لوسنق  ناگدنیامن  ناریا و  تلود  نیرومأم 

نینچ دناهدرک  بیوصت  ندنل  نایئاهب  لفحم  يدنفا و  سابع  ار  نآ  تحـص  هک  دـلیفن » الب  : » يارب ار  شردـپ  تیامح  يدازآ و  رد  هیـسور 
رد مردپ  دوب . هدـش  هاش  تایح  هب  يدـصق  ءوس  هناوید  همین  یباب  ناوج  کی  طسوت  زور  کی  هک  مراد  رطاخ  هب  بوخ  : » دـنکیم تیاکح 

فیقوت اقآ  هک  داد  ربخ  هعجارم و  مردام  هب  یناشیرپ  باتـش و  لامک  اب  یمداـخ  ناـهگان  دوب ...  نارواـین  رد  عقاو  اـم  یقـالیی  یکلم  هناـخ 
ازریم نز ...  کی  رایدنفسا و  نیمداخ  يانثتسا  هب  دندرک  رارف  ام  هناخ  زا  تشحو  اب  نیمداخ  ناتـسود و  لیماف و  مامت  هلـصافالب  دندش .... 

ناردـنزام هب  تشحو  لامک  اب  ییحی  ازریم  میوش ...  یفخم  ینما  لحم  رد  ات  دومن  کمک  ار  شدالوا  هس  مردام و  مردـپ ...  ردارب  یـسوم 
قیفر سور و  عابتا  زا  یمان  فسوی  ازریم  لایع  هک  مگرزب  ردـپ  نابرهم  رهاوخ  هطـساو  هب  عیاقو  رابخا  دـیدرگ ...  یفخم  یلحم  رد  رارف و 

نز رگم  دنیآ  مردام  تاقالم  هب  دندرکیمن  تئرج  لیماف  ناتسود و  زا  يدحا  مایا  نیا  رد  دیـسریم ...  ام  هب  دوب  نارهط  رد  سور  لوسنق 
فـسوی ازریم  دنتـسه - مردـپ  راتـشک  ددـص  رد  نایالم  هک ...  تفاـیرد  فسوی  ازریم  زور  کـی  دـشاب ...  مردـپ  يهمع  هک  فسوی  ازریم 

رد یهجوت  بلاـج  هنحـص  تفرگ  هشقن  نیا  ندومن  یثـنخ  رب  میمـصت  ذوفن  يذ  تلود  نیا  هداـهن و  ناـیم  رد  سور  لوسنق  اـب  ار  عوضوم 
ار همکحم  ياـضعا  هدومن و  ماـیق  یمیب  كدـنا  نودـب  سور  لوـسنق  دـمآ  روـهظ  هصرع  هب  درکیم  رداـص  ار  مادـعا  ماـکحا  هک  همکحم 

دیناوتب یتح  اهامـش  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دیاهتفرگن ...  ار  دوخ  هنامحریب  ماقتنا  یفاک  هزادـنا  هب  نونکات  ایآ  تفگ  هتخاس و  بطاخم 
مولعم اهامـش  رب  ایآ  دـشاب - هدیـشک  ار  هاش  تایح  هب  دـصق  ءوس  هناقمحا  لمع  نانچ  هشقن  بسن  یلاع  سوبحم  نیا  هک  دـینک  رکف  ناـنچ 

؟ دروخیمن مه  هدنرپ  کی  نتشک   604 ص : نایئاهب ، درد  هب  هتفرگ  رارق  هراچیب  ناوج  نآ  هدافتـسا  دروم  هک  لمهم  گنفت  نآ  هک  تسین 
هیسور تلود  تیامح  تحت  ار  ءاهب ) ینعی   ) هانگیب هداز  فیرش  نیا  هک  مراد  میمـصت  نم  هدوب ...  روهـشم  هناوید  هدربمان  هکنیا  رب  ًافاضم 

دش دهاوخ  يراج  رهـش  نیا  رد  نوخ  ياهرهن  اهامـش  هیبنت  يارب  دوش  مک  وا  رـس  زا  يوم  کی  رگا  اریز  دیـشاب  رذح  رب  نیاربانب  مروآ  رد 
یلوط تسا ...  نم  ناـبیتشپ  نم  عوـبتم  تلود  عوـضوم  نیا  رد  هک  دـینادب  دـیراد و  لوذـبم  ار  هجوـت  لاـمک  نم  راـطخا  نیا  هب  مراودـیما 

نیع رد  دهدیم و  ار  مردپ  يدازآ  روتسد  ًاروف  دوشن  سور  لوسنق  تخس  راطخا  هب  یهجوتیب  هکنیا  سرت  زا  مکاح  میدینـش  هک  دیـشکن 
: باتک رد  یئاهب  تنملسا  رتکد  - 18 « 1 «. » دوب هدش  هداد  رفـس  كرادت  تلهم  زور  هد  ددرگیم ...  رداص  شلیماف  وا و  دـیعبت  مکح  لاح 

ریفس : » دسیونیم تسا ، هدیدرگ  عبط  همجرت و  یسیلگنا  نابز  زا  لیئارسا » افیح - نایئاهب  لفحم   » بیوصت هب  هک  دیدج » رصع  هَّللا و  ءاهب  »
مایا هلاسر  : » باتک رد  نایئاهب  روهشم  میعز  غلبم و  يرواخ ، قارـشا  دیمحلا  دبع  - 19 « 2 «. » داد تداهـش  هَّللاءاهب )  ) ناشیا تئارب  هب  سور 

میلست زا  سور  ریفس  دروآ ، هاش  دزن  هب  هتفرگ  لیوحت  سور  ترافس  زا  ار  هَّللاءاهب  ترضح  ات  داتـسرف  يرومأم  ًاروف  و  : » دسیونیم هعـست »
ترـضح دیاب  هک  تشون  مظعاردص  هب  يذغاک  و  دیورب ، مظعا  ردص  لزنم  هب  هک  تفگ  ترـضح  نآ  هب  دیزرو و  عانتما  هاش  رومأم  هب  وا 
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دهد خر  ياهثداح  دسرب و  هَّللاءاهب  هب  یبیـسآ  رگا  یئامن و  شـشوک  رایـسب  تناما  نیا  ظفح  رد  ینک و  ییاریذـپ  نم  فرط  زا  ار  هَّللاءاهب 
نیا : » دسیونیم تاقارشا » : » ناونع تحت  دوخ ، باتک  رد  ءاهب ، یلعنیـسح  ازریم  - 20 « 3 «. » دوب یهاوخ  سور  ترافس  لوئـسم  وت  صخش 

«. دندوب باکر  مزتلم  ود  ره  سور »  » ناریا و ترافس  زا  دومن و  هجوت  برع  قارع  هب  ناطلـس  ترـضح  رما  هب  نارهط )  ) اط ضرا  زا  مولظم 
ةزعلاب و قارعلا  اندرو  نا  یلا  سورلا  ۀـلود  ۀـیناریالا و  ۀـیلعلا  ۀـلودلا  بناج  نم  ناسرف  اـنعم  نطولا و  نم  اـنجرخ   » 605 ص : ناـیئاهب ، « 4»

یتفگش هب  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  یئاهر  يدازآ و  زا  هیئاهبلا » رثآم  یف  ۀیردلا  بکاوک  : » باتک رد  هراوآ  نیـسحلا  دبع  - 21 « 1 «. » رادتقالا
بـضغ رهق و  ریـشمش  يهمعط  قافآ  هناـگی  نآ  ياـهریجنز  مه  اهنادـنز و  مه  ماـمت  هک  تسین  تیمها  زا  یلاـخ  هلئـسم  نیا  : » دـسیونیم

نآ تاجن  رب  سور  لوسنق  تسد  دیاش  هچ  رگا  تشگ  صلختـسم  سبح  زا  تیمها  ترهـش و  همه  اب  ترـضح  نآ  دوخ  دندش و  یناطلس 
یحول ناریا ، رد  هیسور  تلود  ریفـس  زا  ینادردق  ماقم  رد  نادنز  زا  یئاهر  زا  سپ  ءاهب ، یلعنیـسح  ازریم  - 22 « 2 «. » هداد يددم  ترضح 

: دومن تبث  « 3 « » نیبم : » باتک رد  ار  نآ  هک  تسا  هتـشاد  لاسرا  اکع »  » زا مود » ردـناسکلا  چـیوالکین   » يرازت هیـسور  روطارپما  هب  باطخ 
تـسا هدـش  نکاس  نآ  رد  هک  یئاجنآ  باتـشب ، تشهب  يوس  هب  و  ءاهب ) ازریم   ) ونـشب ار  سودـق  کلم  دـنوادخ  يادـن  سور  هاـشداپ  يا  )

ادابم اکع ) رهـش   ) تسا هتفای  مان  اهینـشور  دـنوادخ  مان  هب  ءاشنا  توکلم  رد  هدـش و  هدـیمان  ینـسح  ءامـسا  هب  الاب  ألم  نیب  رد  هک  یـسک 
یتفگ و دوخ  يالوم  اب  یناهنپ  رد  ار  هچنآ  میدینـش  ام  دراد . زاب  تنابرهم  هدـنیاشخب  دـنوادخ  يوس  هب  هجوت  زا  ار  وت  تسفن  ياوه  هکنیا 

میکح اناد و  وت  يادخ  هک  یتسرد  هب  میداد  باوج  قح  هب  ارت  داتفا  جوم  هب  متمحر  يایرد  دمآ و  ناجیه  هب  نم  فطل  تیانع و  میـسن  اذل 
ار یماقم  وت  يارب  دنوادخ  راک  نیا  يارب  مدوب  ریجنز  لغ و  ریسا  نادنز  رد  هک  یماگنه  درک  يرای  ارم  تناریفس  زا  یکی  قیقحت  هب  تسا .

لـضفلا وبا  ازریم  - 23 606 ص : ناـیئاهب ، یهد .)...  تسد  زا  ار  ماـقم  نـیا  اداـبم  درادـن  هطاـحا  نادـب  سکچیه  مـلع  هـک  تـسا  هتـشون 
ینامیلـس هَّللا  زیزع   » ار نآ  هک  دـنکیم  یحیرـصت  ناخ » هَّللا  دـسا  ازریم   » هب باطخ  ياهماـن  رد  ناـیئاهب ، روهـشم  میعز  غلبم و  یناـگیاپلگ 

باتک  » سور روطارپما  هب  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  حول  لماک  نتم  تسا : هدرک  تبث  طبـض و  تیاده ،» حیباصم  : » باتک رد  یئاهب  یناکدرا »
رهاظ همکاحم  نیا  رد  بونجلا  یلا  لامشلا  نم  قرشملا و  یلا  برغملا  نم  اهلیذ  هَّللا  لاطا  هیسور  هیهب  هیوق  تلود  زا  هک  یتلادع  و  « » نیبم

رمع ماود  ياعد  هب  ناتسود  عیمج  و  تسا ...  نادلب  راید و  عیمج  رد  ناتسود  نمجنا  رد  هرکاذم  راوازس  خیراوت و  رد  تبث  يهتسیاش  هدش 
هک اریز  دنزرو ، لاغتشا  شتکوش  يوق  تلود  يایلوا  موس و  ردناسکلا  مظعا  روطارپما  ترـضح  یلعا  تکوش  تمـشح و  دایدزا  تلود  و 

دیاب تسا ... : نیا  نآ  هظحالم  همجرت و  هک  ار  هچنآ  دـنیامرفیم  هتفر  لاسرا  تیانع و  سدـقم  ضرا  زا  تاقوا  نیا  رد  هک  هعینم  حاولا  رد 
مظعا روطارپما  ترضح  دیدشت  دییأت و  هتسویپ  دنیامنن و  وحم  رظن  زا  ار  هیـسور  هیهب  تلود  تلادع  تیامح و  نیا  ًادبا  همولظم  هفیاط  نیا 

هب ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  حول  لـماک  نتم  هیقب  607 ص 633  ص : نایئاهب ، « 1 «. » دـنیامن تلئـسم  هلالج  لج  دـنوادخ  زا  ار  مرکا  لارنج  و 
ناتسود يا  : » دسیونیم « 1 ، » زج ردنب  نایئاهب  هب  باطخ  یحول  رد  ءاهبلا  دبع  سابع  - 24 608 ص : نایئاهب ، نیبم » باتک   » سور روطارپما 

يا ینامحر ...  لئامـش  دوب و  ینارون  هوج  دیدرگ و  تقد  تارم  تارک و  هب  قایتشا  تیاهن  هب  دیـسر و  نارای  نآ  كرابم  لیامـش  یقیقح 
مان یقت  ازریم  دندیـسر . دوب  هعلق  بیرق  هک  الاهن  هیرق  هب  ات  دـندربیم  فیرـشت  یـسربط  هعلق  هب  ور  كرابم  لاـمج  هک  یماـیا  یهلا  ناراـی 
هعلق دـنربیم و  فیرـشت  هعلق  هب  ور  هک  درک  نیقی  دینـش  ار  كراـبم  لاـمج  ربـخ  نوچ  دوـب  ناـخ  یلق  ساـبع  هدازردارب  هک  لـمآ  مکاـح 
رود زا  هدومن و  هرـصاحم  دندوب  نآ  رد  كرابم  لامج  هک  یقاطا  بش  فصن  دنتـشادرب  هریغ  رکـشل و  زا  يریفغ  مج  اذـهل  دوب  هرـصاحم 
یلو دندومن  مایق  كرابم  لامج  تداهـش  رب  لمآ  ناگرزب  املع و  عیمج  دندروآ و  لمآ  هب  راوس  هدزای  ار  كرابم  لامج  دندرک و  کیلش 

ات تشگ  دراو  رگید  تامدـص  یلو  دـندومن  عنم  لـتق  زا  ار  تارـضح  دوب  یعون  ره  هب  تشاد  فوخ  هلئـسم  نیا  زا  رایـسب  ناـخیقت  ازریم 
مک كرابم  لامج  رس  زا  یئوم  کی  هک  راهنز  راهنز  يدرک  یئاطخ  بجع  ناخ  یقت  ازریم  يا  هک  دیـسر  ناخ  یلقـسابع  زا  ياهمان  هکنآ 
ًادبا دـیئامن و  قرفتم  ار  نیمجاهم  هتبلا  دـص  هتبلا  دوشن  شومارف  دـبالا  یلا  ناشیا  نادـناخ  ام و  نادـناخ  نایم  رد  توادـع  نیا  اریز  ددرگ 
دشاب مسق  ره  هب  هک  تسنآ  دصق  هب  زین  ار  كرابم  لامج  هک  تشگ  رادربخ  زین  دراو و  دش  علطم  لمآ  تموکح  نوچ  نکل  دینکن  ضرعت 
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هعلق هب  برقت  زا  عنام  دندوب و  تبظاوم  تیاهن  رد  اذـهل  دـنیامن  شوماخ  ار  عازن  برح و  فاستعا و  ملظ و  شتآ  نیا  هکلب  دنـسرب  هعلق  هب 
دنتـشاد يرجم  ار  مارتحا  تیاعر  تیاهن  زج  ياههدرکرـس  دندرب و  فیرـشت  زج  ردنب  رد  ادفلا  هئابحأل  یحور  كرابم  لامج  سپ  دـندش 

یهد رد  اضق  زا  دیسر  زج  ردنب  هب  هنامرحم  ربخ  دومن و  رداص  یـساقآ  ازریم  یجاح  هطـساوب  ار  كرابم  لامج  لتق  نامرف  هاش  دمحم  سپ 
سور یتشک  هب  كرابم  لامج  هک  دندومن  رارصا  رایسب  نیناوخ  زا  یضعب  اب  یسور  نیمدختسم  دندوب  دوعوم  دعب  زور  هدرکرس  تاهد  زا 
دندرب فیرشت  هد  نآ  هب  ریفغ  یعمج  اب  حبص  یناثزور  هکلب  داتفین   609 ص : نایئاهب ، لوبق  دندرک  حاحلا  رارصا و  هچنآ  دنربب و  فیرشت 

یناردنزام نابز  هب  دروآرب و  دایرف  رورسم  تیاهن  هب  دومن  زاب  نوچ  داد  يذغاک  سور  یگیبایرد  راکـشیپ  هب  دیـسر و  يراوس  هار  نیب  رد 
لتق نامرف  هاش  دمحم  هک  دندش  رارـسا  رب  علطم  نوچ  نیرـضاح  عمج  نیناوخ و  زورنآ  اذـهل  درم  هاش  دـمحم  ینعی  هدرم  هب  يدرَم  تفگ :

تـسا نآ  تیاکح  نیا  زا  دوصقم  دندنارذگب  ار  بش  نآ  رورـس  تیاهن  هب  دـنتفرگ و  یمیظع  نشج  نینچ  هدومن  رداص  ار  كرابم  لامج 
تاخفن هک  تسا  نیا  شاهمیظع  تاریثأت  دـبال  تسا  هتفات  راید  نآ  رب  كرابم  هجو  هسدـقم  راونا  یتقو  کـی  هک  دـننادب  یهلا  باـبحا  هک 

دـیامن و كولـس  شور و  یهلا  میلاعت  بجوم  هب  ات  دوش  ثوعبم  راـید  نآ  رد  یکراـبم  سوفن  ددرگ و  رـشتنم  سنا  لـفحم  نآ  رد  سدـق 
يدـبعم دابآ » قشع   » رد اـت  داد  هزاـجا  ناـیئاهب  هب  يرازت  هیـسور  تلود  - 25 یهبـالا .» ءاـهبلا  مکیلع  ددرگ و  ریفغ  یعمج  تـیبرت  بـبس 
یـسایس نیرومأم  دـیآ . لمع  هب  یئاهب  راثآ  رـشن  پاچ  نایئاهب و  عمجت  زا  دـشاب  مزـال  هک  یتیاـمح  عون  ره  و  دـنهنانب . راـکذالا ) قرـشم  )

هب اجنآ  زا  ات  دنروآ . دوجو  هب  سور  فادـها  تیامح  تحت  ناریا و  زا  جراخ  ار  نایئاهب  نوناک  ات  دنتـشاد  رظن  یمادـقا ، نینچ  زا  هیـسور ،
لــضفلاوبا ازریم  : » هـک دوـب  ورنـیا  زا  و  دـنریگ . هرهب  ناریا ، رد  یعیــش  هدــیقع  یمالــسا و  رکف  ذوـفن  يارب  یکیرحت  دــیدهت و  ناوـنع 

ترضح یلعا  تکوش  تمشح و  دایدزا  تلود و  رمع و  ماود  ياعد  هب  ناتسود  عیمج  : » دهدیم روتـسد  دابآ  قشع  نایئاهب  هب  یناگیاپلگ »
بزح ذوفن  کیوشلب و  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  یلو  « 1 «. » دنزرو لاغتـشا  شتکوش  يوق  تلود  يایلوا  موس و  ردناسکلا  مظعا  روطارپما 

هیـسور كاخ  نایئاهب  ذوفن  هک  ءاهبلا ، دبع  سابع  تماعز  نامز  رد  يور  نیا  زا  دیدرگ . دودـسم  ینابیتشپ  تیامح و  نیا  باب  مسینومک ،
تروص هب  اهدعب  لرتنک و  تحت  رازت ، هیسور  یـسایس  عماطم  يارب  ینوناک  تروص  هب  هک  دابآ » قشع   » نایئاهب دبعم  و  داهن ، ناصقن  هب  ور 

کیدزن ایناتیرب  تقو  روطارپما  ناتسلگنا و  هب  ار  دوخ  نایئاهب   610 ص : نایئاهب ، دیدرگ . جراخ  يدـبعم  تروص  زا  یلک  روطب  و  هزوم ... 
زا تشادیم . مـالعا  هیـسور  میقم  ناـیئاهب  هب  مسینومک ، بزح  ندـمآ  راـک  يور  زا  ار  دوخ  یتحاراـن  یحاولا ، رد  يدـنفا  ساـبع  هدرک و 

يهنس 1337 رخالا  عیبر  خـیرات 23  هب  هک  ياهمان  نامیپ . يدانم  يا  : » تشون نینچ  دابآ » قشع   » نایئاهب لؤسم  هب  باطخ  ياهمان  رد  هلمج 
نینس نیا  رد  هقیقحلا  یف  يدوب ، هتـشاگن  نم  دوخ  هب  هک  ياهمان  نینچمه  دیدرگ و  هظحالم  يدوب  هدومن  موقرم  نسحم  ازریم  اقآ  نانفا  هب 

دمحلا نکل  و  طیحم . فرط  ره  زا  ایازر  ایالب و  دوب و  دیدش  مالآ  نحم و  دـیداتفا . داهطـضا  تمحز و  تقـشم و  تیاهن  هب  دادـش  سمخ 
جیاتن ار  رارق  ربص و  نیا  هتبلا  دندوب و  ینامحر  ترـضح  نایئادف  زا  دندومن و  یناشفناج  دـندوب . روکـش  روق و  روبـص و  بیبح  نآ  هکهَّلل 

نآ صوصخ  رد  دیـسر . لسرم  باتک  يرـسیلل .) هرـسینس  و  وهالا . هل  فشاک  الفرـضب  هَّللا  کسـسمی  نا  و   ) دوب دـهاوخ  رادـیاپ  همیظع و 
یناث هخـسن  دوب . لصفم  رایـسب  بوتکم  ود  ره  دیدرگ  موقرم  يدـهم  دیـس  اقآ  بانج  امـش و  زا  کی  ره  هب  لصفم  بوتکم  شیپ  يدـنچ 

صوصن دـیدوب . هدومن  موقرم  یکیفـشلب »  » جرم جره و  زا  دـسرب . اجنیا  زا  یناث  ربخ  ات  دـشاب  دابآ  قشع  رد  لاـح  بتک  ددرگیم . لاـسرا 
هکهَّلل دـمحلا  دـیئامن . تاقارـشا  هب  تعجارم  دروخ  مهب  یلکب  لاح  ماـظتنا  ددرگ و  جرم  جره و  ببـس  ینیدیب  هک  تفاـی  ققحت  هکراـبم 

میظع و نافوط  نیا  رد  هک  دنیامن  هظحالم  دیاب  یهلا  يابحا  دنام . نوصم  ظوفحم و  هورکم  بزح  توطـس  هورگ و  نیا  زا  قشع  يهنیدـم 
ضرعم صاصر و  فده  مرکم  نامدود  مرتحم و  نادناخ  زا  اهرورک  دنداتفا  نحم  مالآ و  تیاهن  هب  ملاع  للم  عیمج  هک  دیدش  بارطـضا 

زیزع ناردام  دنتسیرگ و  نابرهم  ناردپ  دندیطلغ و  نوخ  كاخ و  رد  ناناوج  داتفارب . میظع  ياهناینب  دندش  فلت  سوفن  دنتـشگ  ریـشمش 
ناهج عیمج  زا  ناغف  دایرف و  دش . ًافـصفص  ًاعاق  اههیرق  دیدرگ . ناریو  اهرهـش  دندیدرگ . میتی  سکیب و  موصعم  لافطا  و  دـندیرد . هماج 

نوصم ظوفحم و  ياهطقن  ره  رد  یهلا  يابحا  بالقنا  بارطـضا و  نیا  دوجو  اب  تخادـنارب . اپ  زا  ار  نارگناوت  نایز  نارـسخ و  تساوخرب 
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رتشیب نانآ  ریبادت  رد  هکلب  نانعمه  فیاوط  عیمج  اب  روما  ریاس  رد  الاو  دوب  كرابم  لامج  میلاعت  هجیتن  ینوصم  یظوفحم و  نیا  دـندنام و 
سورحم و لک  نوچیب  ترضح   611 ص : نایئاهب ، حیاصن  ایاصو و  تیامح  تروص  رد  هک  تسا  دوهـشم  حضاو و  سپ  دندوب . رتشیپ  و 
میرذگن و یقیقح  لادتعا  زا  و  میئامنن . زواجت  ياهرعـش  رادـقم  میدرگ و  كرحتم  کسمتم و  میلاعت  نآ  هب  ام  دـیاب  سپ  دـندنام . نوصم 

صوصخلا یلع  یهلا  نارای  عیمج  دش . دوهـشم  حضاو و  ءوس  جیاتن  دـندومن و  زواجت  یکدـنا  ءابحا  زا  یـضعب  اریز  میئوپن  باستعا  قیرط 
دمحا - 26 « 1 (.« » ع ع  ) ناضمر 1337 اکع 8  یهبالا - ءاهبلا  کیلع  و  ناـسرب . هناقاتـشم  تیحت  ءاـهبلا  دـبع  لـبق  زا  ار  نیـصلخم  سوفن 
تلود نوـچ  يوـس  نآ  زا  : » دـسیونیم تیطورــشم ، شبنج  رد  ناـیئاهب ، شقن  نوـماریپ  ناریا ،» هطورــشم  خـیرات  : » باـتک رد  يورــسک 
نورد زا  هتفرگ  رانک  هطورـشم  زا  ار  دوخ  ءاهبلادبع  يدـنفا  سابع  روتـسد  اب  نایئاهب  دادیم ، ناشن  هطورـشم  اب  ینمـشد  سور  يروطارپما 

وا زا  يراداوه  هک  يدـنفا ) سابع   ) ءاهبلادـبع دزن  هب  لوپ  اب  ار  یـسک  ازریم  یلع  دـمحم  « » 2 «. » دندوبیم ازریم » یلع  دـمحم   » ناهاوخاوه
تفرـشیپ هار  رد  ناـنآ  ياهشـشوک  زا  هتـشون  زیربـت  نارهت و  رد  يدازآ  نارـس  زا  یخرب  ياـهمان  هب  ییاـه  حوـل »  » هک دتـسرفب  دوـمنیم 

ار گنرین  نیا  دوش . هداد  یهاگآ  مدرم  هب  یگنوگچ  هدش ، هتفرگ  هناختـسپ  رد  حول  نیا  و  دهد ، يزوریف  دیون  درازگ و  ساپـس  يرگیئاهب 
نایئاهب زا  ار  نآ  يدندشیم  نامگدـب  هک  يراک  ره  هب  دـندومنیم و  یتخـس  ینمـشد  ناییاهب  اب  نایناریا  نوچ  دوب و  هدیـشیدنا  نامز  نآ 

راک هب  هکنآ  زا  شیپ  داتفا و  راکشآ  هب  يراک  ناهن  رد  اهزور  نآ  رد  نکیل  دیسریم . گنرین  نیا  رـس  تشپ  زا  یگرزب  هجیتن  يدنتـسناد ،
نیا اب  دنام . ماجناان  نامز  نآ  تشون ، هراب  نآ  رد  ار  دوخ  راتفگرـس  دوخ ) هرامش 46  رد   ) نارهت نیتملا  لبح  دیدرگ و  هتسناد  دوش  هتـسب 

ياـههمین رد  هکنآ  یگنوگچ   612 ص : نایئاهب ، تسب . راکب  ار  نآ  رگید  راب  لاـسما  تشادرب و  نآ  زا  تسد  دـمحم  دیـس  یجاـح  لاـح 
ار اهنآ  زا  یکی  نوچ  وا  دننابـسچیم . اهراوید  هب  ییاهیهگآ  هک  دـید  رازاب  رد  ار  یناـسک  هنابـش  ناـهاوخ  هطورـشم  زا  یکی  تشهبیدرا 
هاش نیدلا  رصان  نامز  زا  هک  نایئاهب  هورگ  ام  : » تشونیم ییاههلمج  نیا  هب  کیدزن  تشادیم و  ازریم  یلع  دمحم  هب  نخـس  يور  دناوخ 

هطورشم هار  رد  ار  اهجنر  نیا  زین  سپـس  میدیدرگیم و  جارات  راتـشک و  راچد  میدوبیم و  دوخ  نید  ندینادرگ  راکـشآ  يدازآیپ و  رد 
هتفرن شیپ  ام  تساوخ  نوچ  میداهن و  داـینب  دوخ  يدازآ  يارب  ار  هطورـشم  میـشاب  دازآ  نارگید  نوچمه  هک  دوبیم  نیا  يارب  همه  میدرب 
 ...:«، داتـسیا میهاوخن  زاب  نتخادنارب  ندنازوس و  نتـشک و  هنوگچیه  زا  دوشن  هداد  يدازآ  ام  هب  رگا  میتخادنا ...  ار  بمب  نآ  هدش  ریزگان 

یهاگآ هتفر و  هیلدـع  هب  ادرف  تفایرد و  ار  یگنوگچ  درم  نآ  دـننایئاهب . زا  هک  دوب  هتـشون  نینچ  هدرک  دای  يدازآ  نارـس  زا  ار  یناـسک  و 
یگمه هک  داد  ناشن  مه  ار  نارگید  وا  داتفا و  تسد  هب  یهگآ  ناگدننابسچ  زا  یکی  ییوجتـسج  كدنا  اب  هک  دوب  يدونـشخ  ياج  داد و 

«1 « » دندمآ یسرپزاب  ریز  هب  دندش و  ریگتسد 

ینامثع تلود  ماجرفان  تیامح  ب :

ياهباسح هیفـصت  هب  ینامثع ، تلود  يورملق  رد  ناـیباب  ق ) 1275 ه . - 1261  ) دادـغب رد  نانآ  رارقتـسا  و  ناریا ، زا  نایباب  دـیعبت  زا  سپ 
مان هب  تماقا  دصق  زا  دعب  دادغب  یلاو  هک  یتیامح  رتچ   » لولعم رما  نیا  دنداهن . تقرـس  تیانج و  ترارـش و  يانب  هتخادرپ ، دوخ  یـصخش 

هتخاس مهارف  ناشیا  رب  دادغب  رد  هلتاقم  یتح  هلداجم و  هرظانم و  هثحابم و  يارب  ار  یعیسو  لاجم  دوب  هدوشگ  ناشیا  رس  رب  ینامثع  تیعبات 
یگداوناخ و دـنویپ  دارفا و  دادـعت  ثیح  زا  دادـغب  هب  رجاـهم  یباـب  رـصانع  نیرتسانـشرس  هک  يرون  ناردارب  زکرم  نوماریپ  جـیردت  هب  و 
هب دودـعم  عمج  نیا  زا  يدارفا  هلجد  دور  رانک  رد  دوز  هب  دوز  دـشیم و  یلاخ  زکرمت ، فلاخم  محازم و  رـصانع  دوجو  زا  دـندوب  تنکم 

يزادرپ هناسفا  لیخت  زا  ياهلاه  رد  یناهفصا  حیبذ  لیعمـسا   613 ص : نایئاهب ، دیس  گرم  دننام  اهنآ  لتق  ناتساد  دندیـسریم و  تکاله 
ق رد 1270 ه . فاکلا ) ۀطقن  هب  روهـشم   ) میدق خیرات  هدنـسیون  هب  هقباسیب  یلحم  تیعقوم  نینچ  دوجو  دنامیم . موتکم  نیب  عقاو  رظن  زا 
دربب و مان  دنک و  دای  دوخ  هاوخلد  هب  هدننز  فاصوااب  دنتشاد  رارق  یبصنم  ماقم و  ره  رد  ار  دوخ  یناریا  نافلاخم  هک  دادیم  ار  نآ  تأرج 

شبنج اب  تفلاخم  و  ازریم ، یلع  دمحم  زا  عافد  رب  ینبم  ناریا ، نایئاهب  هب  يدنفا  سابع  زا  ياهمان  دنکب . باذع  بلط  نیرفن و  اهنآ  هرابرد 
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یـساقآ و ازریم  یجاـح  ناـخ و  یقت  ازریم  هاـش و  دـمحم  هاـش و  نیدلارـصان  هرهچ   614 ص : ناـیئاهب ، ص 640  ناریا . ناـبلط  هطورـشم 
فلاـخم و ياـهقف  اـملع و  دـندوب و  هتـسج  تکرـش  ناـجنز  زیرین و  یـسربط و  هعلق  هناحلـسم  ثداوـح  رد  هک  یناـیامرفنامرف  نارادرس و 

گرم اًلثم  هکنیا  زا  دـنتفرگیم و  رارق  ضغب  ترفن و  نیا  راثآ  لومـشم  مسا ، لـقن  ماـگنه  نارهت ، سانـشرس  لاـجر  ءارزو و  ناـیرابرد و 
هتـسه يروط  ینامثع  تلود  دـیدج  تیعبات  بسک  هچ  دنتـشادن ، یمیب  دـننارذگب  ملق  ریز  زا  یبسانمان  هدـننز و  ترابع  هب  ار  هاـش  دـمحم 

نیا زا  هک  تشادیم  هاگن  ناـما  رد  نویـسال  وتیپاـک  تاررقم  يارجا  ناریا و  نارومأـم  ضرعت  تباـب  زا  دادـغب  رد  ار  عاـمتجا  نیا  يزکرم 
ياشاپ هاگتسد  رد  ناریا  هجراخ  روما  نارازگراک  يوس  زا  یتمحازم  تیاکش و  لوبق  روصت  ریزو  ریما و  هب  تبسن  هاریب  دب و  ياهترابع 

تموکح نایباب و  نایم  ياهدنیاپ  ینمشد  هیام  ریذپان و  یتشآ  دنـس  ، 1270 فاکلا ) ۀطقن   ) میدق خیرات  باتک  ور ، نیا  زا  دشیمن . دادـغب 
« یناهفـصا ياضر  دمحم   » ملق رب  دادغب  رد  یناریا  يهداد  تیعبات  رییغت  نارجاهم  زا  ینامثع  نارومأم  غیردیب  تیامح  هک  دوب  هدـش  راجاق 

هلـصاف رد  دراذگیمن . یقاب  دادغب  میقم  هتـسد  نیا  ناریا و  تلود  نایم  یـشزاس  دیما  هناشن و  چیه  رگید  نآ  نمـض  رد  داهن و  يرگید  ای 
نارهط نایم  هک  يرگید  لحم  ره  زا  شیب  دادـغب  رد  نآ  ساکعنا  هک  داد  يور  جراخ  ناریا و  رد  یـصاخ  تاقافتا  يرجه  1270 و 1280 

هناهب هب  دوب و  هدـش  دادـغب  اهنآ  قوطاپ  هک  يرارف  راـجاق  ناـگدازهاش  هب  تاره  تسکـش 1275  درکیم . یلجت  تشاد  رارق  لوبمالـسا  و 
ذوفن و نارود  دیدجت  ناکما  یـسایس و  عضو  رییغت  دیما  دندوب ، هدـش  دادـغب  تماقا  رد  نوذأم  ینامثع  بناج  زا  تایلاع  تابتع  ترواجم 

دیعبت دادغب  هب  1275 ه ).  ) نارهط رهـش  رد  ناشیا  هناخـشومارف  ندش  هتـسب  زا  دعب  شنارای  زا  ياهدـع  ناخ و  مکلم  ازریم  دادیم . يرابتعا 
ترـشاعم رد  دـندوب و  هتفای  قاقـش  فـالخ و  مخت  ندـناشفا  يارب  یبساـنم  هنیمز  هیراـجاق  هاوخدـب  رجاـهم و  رـصانع  نیا  ناـیم  دـندش و 

ینیوزق ناخ  نیـسح  ازریم  یجاح  « 1 . » دندرکیم  615 ص : نایئاهب ، حرط  دوخ  هدـنیآ  يارب  ار  یکرتشم  يراکمه  تامدـقم  رگیدـکیاب 
رد سیلگنا  سور و  یـسایس  نارومأم  راک  شور  هب  یلوسنک  لارنج  راک  ماـجنا  نمـض  یئبمب  سیلفت و  رد  نآ  زا  شیپ  هک  هلودلاریـشم ) )

یباب هدحتم  ههبج  نیا  هیزجت  يارب  دش و  لوبمالسا  رد  ناریا  ترافـس  رومأم  دوب ، هتفای  یئانـشآ  یلحم  یلخاد و  ياهقافن  زا  يرادربهرهب 
مسا یب  ياهدع  دنکفا . هقرفت  یکلسم  یسایس و  ناگدنهانپ  نارجاهم و  نایم  ًاجردتم  دادغب  رد  یناریا  یسایس  ياهیضاران  نویسامارف و  و 
ازریم دننام  دندش  لوغـشم  یبدا  یملع و  ياهراک  هب  رهـش  نآ  رد  وا  ینابیتشپاب  دنتفر و  لوبمالـسا  هب  دـندش و  ادـج  هورگ  نیا  زا  مسر  و 

دمآ تفر و  رد  مکلم  ییامزآ  تخب  یتدم  زا  دعب  تخاس و  لقتنم  لوبمالسا  هب  ار  شردارب  ناخ و  مکلم  ازریم  یناهفـصا ، ناتـسد  بیبح 
دادغب رد  ناگدنام  یقاب  لامعا  رب  تراظن  يارب  هاگنآ  داد . راک  هناخترافس  رد  ار  وا  درک و  هزاجا  تیاضر و  بسک  نارهط  زا  اهینامثع  اب 

نارجاهم هجوت  زکرم  هک  يرون  گرزب  ازریم  نارسپ  یلعنیسح  ازریم  ییحی و  ازریم  نوچ  داتسرف . اجنآ  هب  صاخ  روتسد  اب  یلوسنک  لارنج 
رظن زا  دندوب  رادروخرب  دوب  هدرپس  ناشیدب  ینامثع  تیعبات  هرکذت  هک  دادغب  یلاو  غیردیب  تیامح  زا  دندوب  ناشیا  هدـیقع  مه  نارفاسم  و 

، نایباب بناج  زا  لوقعمان  يراـتفر  عون  ره  لاـمعا  يور  نیا  زا  « 2 «. » دندشیمن هتخانـش  دیعبت  فیقوت و  بیقعت و  لباق  مه  نویـسالوتیپاک 
هئطوت و ضرعت و  هب  تسد  هکلب  دوب ، هدـش  جـیار  ياهکـس  نایباب ، نایم  رد  اهنت  هن  ینامثع ، نارومأم   616 ص : نایئاهب ، تیاـمح  رتچ  ریز 

لامعا زا  تیئاهب ، يامعز  اهدعب ، هچنانچ  دندوب . هدرک  هدولآ  ینـس ، هعیـش و  یبهذم  ياهتیـصخش  هعیـش و  مدرم  لام  ناج و  هب  دـیدهت 
هب هجوت  اب  دنتـسناوتن  هتـشادرب ، هدرپ  دوب ، ناشیامعز  راکفا  زا  مهلم  ًاملـسم  هک  یئاهب  یباب  شکهرادـق  ماوع  یتشم  دنـسپان  ياههویـش  نیا 

نمـض یلعنیـسح  ازریم  ددرگ . وحم  اههرطاخ  زا  ات  دـنراد  هگن  هدرپ  سپ  رد  ار  نآ  ناصغا ، ناـنفا و  یگداوناـخ  ياـهگنج  تاـفالتخا و 
رد هقیقحلا  یف  هک  هچ  دننادیم . داسف  لها  ار  هفیاط  نیا  مویلا  كولم  عیمج  : » هک دنکیم  دییأت  ینامسآ » هدئام  : » باتک رد  جردنم  یحول 

تراغ بهن و  دندومنیم و  فرصت  نذا  ریغ  نم  سان  لاوما  رد  دعترم ، فرـصت  ضئارف  هک  رهاظ  يهفیاط  نیا  زا  یـضعب  زا  یلامعا  لئاوا 
يراتفر هویش  زا  یلک  میسرت  نیا  « 1 «. » دندومنیمن تاعارم  ار  بازحا  زا  یبزح  چیه  قوقح  دندرمشیم  هنسح  لامعا  زا  ار  ءامد  کفس  و 

هب یئاههمان  لاسرا  یط  قارع  هعیش  مدرم  املع و  هک  تسا  یتاحیرصت  دیؤم  یبوخ  هب  نیطسلف  هیکرت و  قارع و  ناریا و  زا  نایئاهب  نایباب و 
رد يدنفا  یقوش  دندوب . هدش  نایعیـش  هسدقم  نکاما  فارطا  دادغب و  زا  نایباب  ندرک  نوریب  راتـساوخ  و  هدرک ، دای  نآ  زا  ناریا ، تموکح 
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هالک شفک و  هنیدقن و  سوبلم و  ندیدزد  هب  رات  ياهبش  قارع ، رد  نایباب  : » هک دـنکیم  دـییأت  عیدـب ،» نرق   » باتک زا  يددـعتم  عضاوم 
ماما ياروشاع  مایا  رد  هتشادن ، غیرد  هناخاقـس  بآ  ياهماج  اههمانترایز و  فئاحـص و  اهعمـش و  زا  یتح  هتخادرپ و  تایلاع  تابتع  راوز 

«. دنتخادنایم هار  هب  يداش  هتسد  هتخاساپرب و  یبوکیاپ  صقر و  ینامداش و  نشج و  سلجم  البرک و ...  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح 
رما عطاق و  مکح  هراب  نیا  رد   617 ص : نایئاهب ، لامک  اب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هاش  نیدلا  رصان  : » يدنفا یقوش  حیرصت  هب  يور  نیا  زا  « 2»

رابرد رد  ناریا  ریبک  ریفـس  ناخنیـسح » ازریم   » هب دـکؤم  ینامرف  داد  روتـسد  دوخ  هجراـخ  روما  ریزو  هب  هک  دوب  نیا  دـیامن . رداـص  مراـص 
رداص دوب ، تلود  نآ  يهجراخ  ریزو  مظعا و  ردص  اشاپ » داؤف   » و اشاپ » یلاع   » اب میدق  هناتـسود  طباور  میظع و  ذوفن  بحاص  هک  ینامثع 
نوچ هک  دنک  تساوخ  رد  زیزعلا  دبع  ناطلـس  زا  عوبتم  تلود  بناج  زا  هدش و  هرکاذم  دراو  تموکح  يایلوا  اب  هک  دیامن  فّظوم  ار  وا  و 

يهطقن هب  تسا ...  عقاو  نایعیش  مهم  هاگترایز  راوج  رد  ناریا و  دحرس  کیدزن  هک  دادغب  دننام  يزکرم  رد  هَّللاءاهب  ترـضح  مئاد  تماقا 
« ناریا تقو  يهجراخ  ریزو  ناخ  دیعـس  ازریم   » موحرم ظاحل  نیدـب  « 1  ...«. » دنزاس لقتنم  دـشاب  رترود  ناریا  روغث  دودـح  زا  هک  يرگید 

هعیـش مدرم  تایاکـش  هب  یخـساپ  ناونع  هب  ار ، ناریا  تلود  راجاق و  هاشنهاش  رظن  دادغب ، رد  ناریا  لوسنک  هب  باطخ  همان  ود  رودـص  یط 
هیباب هثیبخ  هلاض  هقرف  عمق  علق و  رد  هک  هغیلب  تامامتها  زا  دـعب  ابانج  - » 1 تشاگن : نینچ  دادـغب  رد  ناریا  يرگلوسنک  تاشرازگ  قارع و 

راکرـس نویامه  رطاخ  تاهجوت  هب  اهنآ  يهشیر  هَّللدـمحلا  دیـسر  میدـقت  هب  دـننادیم  بانج  نآ  هک  لیـصفت  نآ  هب  هّیلع  تلود  بناج  زا 
اهنآ زا  يدرف  يدحا و  رب  هک  دوب  نیا  بجاو  هکلب  بسانم و  دش ، هدنک  هادفانحور  هانپ  نید  هاجمج  هاشنهاش  تکوش  يوق  ترضح  یلعا 

زا ترابع  هک  اهنآ  زا  یکی  قباس  ناراکـشیپ  ریبدت  ءوس  قافتا و  زا  یلو  دشاب ، هدش  راتفرگ  مه  تلود  دنب  دیق و  رد  هک  هصاخ  دوشن  ءاقبا 
زا هدـش ، هناور  هدرک و  لصاح  یـصخرم  تاجرد  شرع  تابتع  ترواـجم  يارب  صـالخ و  راـبنا  سبح  زا  تسا  يرون  یلع  نیـسح  ازریم 

نیفعـضتسم ءاهفـس و  لالـضا  داسفا و  زا  هیفخ  رد  تقو  چیه  وا  هچ  رگا  تسا و  دادغب  رد  دنراد  عالطا  بانج  نآ  هکنانچ  لاح  ات  تقونآ 
ياقآ الم  دنوخآ  باصن  لیاضف  بانج  همدقم  لثم  دزیم  تسد   618 ص : نایئاهب ، مه  لتق  کیرحت  هنتف و  هب  یهاگ  دوبن و  یلاخ  لاهج 
داتفا قافتا  هک  رگید  لتق  دنچ  و  دومن . تدعاسم  وا  هتقو  دنچ  ياقب  رد  ریدقت  دندز و  وا  هب  نتـشک  دـصق  هب  رکنم  ياهمخز  هک  يدـنبرد 

هدرکن عمج  دوخ  رود  هب  عباتم  دیرم و  دوشیم  هدینـش  اهزور  نیا  هک  ردق  نیا  دوب و  هتفرگن  الاب  تسه  الاح  هک  روطنیا  هب  شراک  نکیلو 
ياهمدآ دوخ  لزنم  جراخ  رد  ثکم  دـش و  دـمآ و  ددرت و  تاـقوا  رد  هدرک  دوخ  ریمـضلا  یفاـم  زا  راـهظا  هک  تشادـن  نآ  تأرج  دوب و 

طسوت هب  هدیدع  لیاسو  هب  هک  یتاعالطا  رب  هوالع  دیامن ، زاب  ناج  عمج  نیا  طاحم  ار  دوخ  دشاب و  هتـشاد  هارمه  هتـشذگ  ناج  زا  حلـسم 
هب دادـغب  يهیلع  تلود  زادرپراک  ناخ  گرزب  ازریم  هیلعلا  ةرـضحلا  برقم  ماقم  یلاع  زا  مه  يذـغاک  دوب  هدـش  لصاح  تاـقث  نیربتعم و 

سدقا روهظ  محارم  روضح  هب  هیلا  يزعم  باون  زا  زین  هضیرع  تافاضم و  ناهاشنامرک و  نارمکح  هلودـلا  دامع  رابتالاو  يهدازهاش  باون 
لامک لیلد  هّیلع  تلود  يارب  زا  اهنیا  فصواب  دومنیم ، هدهاشم  سوسحم و  اهرظن  رد  ار  یلع  نیسح  ازریم  راوطا  نیا  هک  دیـسر  نویامه 
َضیم َو  ِدامّرلا  تحت  يرأ  دیاین .» رب  نآ  عفر  هراچ و  ددص  رد  هدرک  رظن  فرـص  هبقاعلا  میخو  عاضوا  نیا  زا  هک  دوب  یطایتحایب  تلفغ و 
روما رب  اهنآ  مادـقا  تراسج و  هّیّلع و  تلود  کلامم  رد  هارمگ  هورگ  نیا  تعیبط  تلاح و  هک  اریز   » مارـض اـهل  َنوکی  ْنأ  کـشوی  ٍراـن و 

ینمشد و یکی  دناهتشاذگ ، لیاه  زیچ  ودرب  ار  ثیبخ  لطاب  ثدحتسم و  نید  نیا  ساسا  هک  تسا  نیعم  هدیسر ، هبرجت  هب  اهراب  كانرطخ 
زا نتـشذگ  تلم و  نیا  داحآ  هب  تبـسن  هداعلا  جراخ  تواـسق  یمحریب و  يرگید  هیمالـسا ، تلود  نید  هب  تبـسن  هیاـغلا  قوف  تموصخ 

بتارم نیتـلود  يافـص  تین و  نسح  زا  یلاـعت  هَّللا  دـمحب  هک  تسا  یهیدـب  نیا  سجن و  بولطم  نیا  هب  نتفاـی  رفظ  يارب  ناـشدوخ  ناـج 
مهب تمهاسم  تاواـسم و  تمـس  ررـض  عفن و  رد  هک  تسا  هدیـسر  یئاـج  هب  مالـسا  تکوش  يوق  تلود  ود  ناـیم  یتهج  کـی  یتسود و 

یهارمه تقفاوم و  زا  نآ  عفر  همزـال  ریبادـت  رد  بتارم  نیا  راضحتـسا  زا  دـعب  تلود  نآ  ماـظع  ياـیلوا  هک  دوـشیم  هنوـگچ  دـناهدناسر 
نویامه تردق  ردـق  رما  بسحرب  رادتـسود  اذـهل   619 ص : ناـیئاهب ، دـنیامن ؟ هقیاـضم  غیرد و  هّیّلع  تلود  نیا  ياـیلوا  اـب  دوخ  هنادـحتم 

راپاچ طسوت  هب  ار  بتارم  هک  دـش  رومأم  هادـف  یحور  ناریا  هسورحم  کلامم  لک  تمعن  یلو  هَّللا  لـظ  هاـشنهاش  ترـضح  یلعا  راـکرس 
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نآ هجراخ  روما  رظان  مظعا و  ردـص  نابآم  تلالج  نابانج  زا  گنرد  الب  هک  دـهدب  تیرومأـم  هدـیناسر  باـنج  نآ  عـالطا  هب  صوصخم 
يزعم نابانج  نیتم  لقع  یهاوخ و  کین  فاصوا  اضتقا و  نیتیلع  نیتلود  تدـحاوم  یتسود و  هک  يروط  هب  ار  علطم  هتـساوخ  تقو  تلود 

هک یئاج  دادـغب ؛ لثم  زا  ار  داسف  هیام  نیا  عفر  هدرب و  راک  هب  یفاو  قمعت  تقد و  نآ  فارطا  رد  دراذـگب و  ناـیم  هب  دـیامن  توعد  اـمهیلا 
رظن رد  هلئـسم  نیا  دـهاوخب  ناشیا  یـضرغیب  یـشیدنا و  ریخ  لامک  زا  تسا  هسورحم  کـلامم  دودـح  هب  کـیدزن  هفلتخم و  قرف  عمجم 

هفلتخم تاکرح  هدساف و  تالایخ  نادـیم  تشاذـگ و  اجنآ  رد  ار  وا  عابتا  صاوخ  یلعنیـسح و  ازریم  دـیابن  هک  تسا  ملـسم  تلود  يایلوا 
هدام نیا  رد  ینامثع  تلود  يایلوا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دـیآیم  بسانم  تلود  نیا  ياـیلوا  رظن  هب  یکی  راـک  ود  زا  داد ، تعـسو  ار  اـهنآ 
ياـپ هک  نیب  نیا  رد  دـنیامن و  ار  نیدیب  نیدـسفم  نآ  صخـش  هظحـالم  هکنآیب  دـننکیم  تلود  نیا  ياـیلوا  اـب  هلماـک  تقفاوـم  هـمهم 
تسا نیا  رتهب  دنروآیمن . نایم  هب  هجو  چیه  هب  تسا  عقوتم  لومأم و  هکنانچ  هلئسم  زا  جراخ  فرح  تسا  هدمآ  نایم  هب  تلود  تحلـصم 

دوش رداص  ناهاشنامرک  نارمکح  باون  هدهع  هب  مکح  مه  فرط  نیا  زا  دنهدب و  دادغب  تلایا  یلاو  اشاپ  قمان  بانج  هب  حیرص  مکح  هک 
دح رس  رد  هتفرگ  دوشیم  یضتقم  هک  يروط  هب  دنتسه  داسف  ساسا  یناب و  هک  ار  وا  صاوخ  عابتا و  زا  رفن  دنچ  ره  یلعنیـسح و  ازریم  هک 

ظفحتـسم لوارق و  هب  دـنادیم  بسانم  هک  دوخ  هلاخد  زا  یئاج  رد  ار  اهنآ  تلود  دـنیامن و  میلـست  هیلا  يّزعم  باون  ناگتـشامگ  تسد  هب 
هک هظحالم  ره  هب  لوا  ّقش  هب  لمع  رد  تلود  نآ  يایلوا  ضرفلاـب  رگا  دـیامن و  تیارـس  اـهنآ  هنتف  ترارـش و  هک  دراذـگن  هتـشادهاگن و 
وا صاوخ  رفن  دنچ  نیدسفم و  نآ  هک  دنهدب  رارق  رتدوز  هچ  ره  هک  تسین  يزیرگ  هراچ و  ینعم  نیا  رد  رگید  دنـشاب  هتـشاد  دیامن  لمأت 

داسف هنتف و  هار  هک  دـنیامن  فیقوت  بلج و  دـشاب  هتـشادن  ام  دودـح  هب  سرتسد  هک  ینامثع  کلامم  هلخاد  زا  رگید  یئاـج  هب  دادـغب  زا  ار 
دشاب و صوصخم  راپاچ  تیرومأم  نویامه و  دکؤم  مکح  نیا  قیال  هک  دنکب  یمامتها  مادقا و  باب  نیا  رد  بانج  نآ  دوش ، دودسم  اهنآ 

یف ًاررحم  دـسرب  هادـفانحور  یلعا  سدـقا  هاگــشیپ  ضرع  هـب  رارق  نآ  زا  اـت   620 ص : ناـیئاهب ، دــسیونب  ار  دوـخ  داد  رارق  رتدوز  هـچره 
دامع باون  هب  ناخ  گرزب  ازریم  هاج  یلاع  ذـغاک  رد  مسا  هچ  رگا  هناگادـج  لـصفم  ذـغاک  رد  اـبانج  - » 2 ۀجحلايذ 1278 .» مهدزاود 

نیا هب  تسا ، هتفرن  يدـیق  اهنآ  داوس  ای  لـصا  نداتـسرف  زا  نکیل  هدـش  هدرب  نویاـمه  سدـقا  روضح  هب  هیلا  يزعم  باون  هضیرع  هلودـلا و 
رگا دـیئامن  تئارق  اشاپ  یلاع  اشاپ و  داؤف  نابانج  يارب  دـیناوتیم  دـینادب  حالـص  امـش  رگا  هک  تسا  يروطب  لصفم  ذـغاک  نآ  هک  تهج 

هب طونم  هیلک  الاح  دیتسنادیمن ، تحلـصم  ار  اهذـغاک  نآ  ندومن  امـش  دـیاش  دـشیم  دـیق  روبزم  ياهداوس  ای  لصا  نداتـسرف  زا  حـیرص 
هنیع هب  تسا و  حالص  رگا  درک ، دیهاوخ  لمأت  هظحالم  زا  دعب  تسا  تکاپ  فوج  رد  هروبزم  تاجتشون  لصا  تسا ، ناتدوخ  دیدحالص 

هکنانچ هَّللاءاش  نإ  هک  تسا  نیا  دوصقم  درک ، دیهاوخ  لمع  دشاب  یـضتقم  هک  روطره  هب  الاو  دومن ، دیهاوخ  حالـصا  رییغت و  كدـناب  ای 
رود هب  ای  هلودـلادامع و  رابتالاو  باون  ناگتـشامگ  ندرک  میلـست  نتفرگ و  هب  ای  رارـشا  نیا  عفد  عفر و  رد  نویامه  دـکؤم  شیاـمرف  رما و 
يذ یف 12  ًاریرحت  دوش  ریذپ  ماجنا  يدوز  یگتسیاش و  هب  تسا  هتفای  رودص  فرش  دینادب  حالص  امش  هک  یئاج  هب  برع  قارع  زا  ندرک 

، دوخ باـتک  رد  ار  نآ  هشیلک  و  هدوـمن ، يرادرب  سکع  روکذـم ، يهماـن  ود  یلـصا  هخـسن  يور  زا  نوارب  دراودا  مارحلا 1278 .» ۀجحلا 
همان نیع  دوخ ، باـتک  هحفـص 148  لباقم  « 1 « » هَّللاءاهب ترـضح  : » باتک یئاهب  فلؤم  تسا . هدـناسر  پاـچ  هب  هیباـب ، بهذـم  نوماریپ 

رد يدنفا  سابع  « 2 . » تسا هدومن  هراشا  روکذم  يهمان  زا  یئاهزارف  هب  قارع  رد  هیباب  عیاقو  حرش  نمض  يدنفا  یقوش  روارگ و  ار  روکذم 
هتساوخان هک  دنکیم  یمیسرت  نانچ  قارع ، رد  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  ماقم  تمظع  زا  تسا ، هتـشاگن  همع ) حول   ) دوخ همع »  » هب هک  ياهمان 

ناـکرا رد  هلزلز  : » دـسیونیم هتـشادرب و  تسا ، هتفرگیم  تروص  شردـپ  يربهر  هب  هک  ناـیباب ، تیاـنج  ترارـش و  تادـیدهت و  زا  هدرپ 
ذوفن باصعا  قورع و  رد  نانچ  شتوطـس  تشاد .  621 ص : نایئاهب ، ناساره  فئاخ و  هشیمه  ار  نایعیـش )  ) قافن لـها  تخادـنا و  قارع 

فئاوه لـک  هکنآ  اـت  درکیمن . تعانـش  رب  تراـسج  و  دومنیمن . تّمذـم  تئرج  بش  همین  رد  فجن  ـالبرک و  رد  یـسفن  هک  دوب  هدومن 
هجراخ روما  ترازو  ياهداهنـشیپ  زا  یهاـگآ  زا  سپ  یناـمثع ، تلود  لاـح ، ره  هب  «! 1 « » دـمآ نایم  رد  لود  ياپ  و  دـندش ، قفتم  لـصو 

نیمه رد  دیناسر . ناریا  تلود  عالطا  هب  هنردا »  » سپس لوبمالـسا و  هب  اهنآ  مازعا  قارع و  زا  نایباب  جارخا  تهج  ار  دوخ  تقفاوم  ناریا ،
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تلود ياههشقن  اب  راکمه  سوساج و  لاعف و  يدارفا  هب  ینامثع ، كاخ  رد  ناتـسلگنا  تلود  نارومأـم  هک  یمربم  زاـین  هب  هجوت  اـب  ماـیا و 
نرق : » باتک رد  يدنفا » یقوش   » حیرصت هب  دناهتـشاد ، بوشآ  اولب و  ًانایحا  هنخر و  ذوفن و  تهج  دعاسم  ياههنیمز  ققحت  رب  ینبم  ایناتیرب ،

یلوسنوق لارنج  تمـس  ناوا  نآ  رد  هک   colonel sir Arnold Barrows Kemble لبمک  زوراب  دلونرآ  رـس  لنلک  «: » 2 « » عیدب
و میدقت ، رونا  تحاس  هب  هناتسود  یحرـش  دومن  ساسحا  ار  هَّللا  ءاهب  ترـضح  تاماقم  ّولع  نوچ  دوب ، زئاح  دادغب  رد  ار  ناتـسلگنا  تلود 
دومن و داهنشیپ  كرابم  رـضحم  هب  ار  شیوخ  هعوبتم  تلود  تیعبت  تیامح و  لوبق  هداد  تداهـش  سدقالا  هسفنب  رهطا  لکیه  هک  يروطب 
هب نآ  هرباخم  رد  دنـشاب ، ایروتکی » يهکلم و   » هب یمایپ  لاسرا  هب  لیام  سدـقا  دوجو  هاگره  هک  دـیدرگ  دـهعتم  زین  يروضح  فّرـشت  رد 
ره ای  ناتـسودنه  هب  مدـق  هجو  رارقتـسا  لحم  هک  دزاس  مهارف  یتابیترت  تسا  رـضاح  تشاد  ضورعم  یتح  دـیامن . مادـقا  ناتـسلگنا  رابرد 

یفخم نارومأم  زا  دوب و  رادروخرب  اهسور  تیامح  زا  هک  ازریم  یلعنیـسح  یلو  دبای .»...  لیدبت  دـشاب  كرابم  رظن  دروم  هک  رگید  هطقن 
لارنژ داهنشیپ  تسنادیم ، ینامثع  تلود  زا  يرهاظ  تعاطا  رد  ار  نایباب  حالـص  تشاد و  همهاو  سرت و  ینامثع  تلود  تردق  ینامثع و 

و رگید ، يوس  زا  تخاس . رارق  رب  یـسیلگنا  نیرومأم  اب  ادابم ، ياهزور  يارب  ار  دوخ  هناتـسود  هطبار  نطاـب  رد  و  در ، ًاـتقوم ، ار  یـسیلگنا 
غالبا نیرجاـهم  هب  دیـسر و  دادـغب  یلاو  يارب   622 ص : نایئاهب ، لوبمالـسا  هب  دادـغب  زا  ناـشیا  لاـقتنا  روتـسد  یتقو  : » تسا ملـسم  هچنآ 
للجم رفس  لیاسو  هیهت  هب  دادغب  رد  ار  زور  دنچ  دندرمش و  دوخ  راک  هدنیآ  رد  یمیظع  شیاشگ  همدقم  ار  ياهثداح  نینچ  نانیا  دیدرگ ،
گرم زا  سپ  هک  ناخ  نسح  ازریم  هملک  ذوفن  نازیم  رب  دندیـسر و  لوبمالـسا  هب  یتقو  اما  دـنتفرگ . دـیع  دـندنارذگ و  رورـس  نشج و  اـب 

راضحتـسا رما  نایرج  تقیقح  زا  هاگنآ  دندیدرگ  فقاو  ینامثع  تلود  لاجر  رد  دوب  هدـش  بقلم  هلودـلا  ریـشم  بقل  هب  ناخرفعج  ازریم 
ناونع اب  ار  يرگید  و  لزا » ترـضح   » ناونع هب  ار  یکی  نارجاهم  هک  ردارب  ود  ناـیم  رد  زونه  ًارهاـظ  لوبمالـسا  هب  دورو  عقوم  اـت  دـنتفای .

دشیمن و هدید  يداینب  ياهدیقع و  فالتخا  هنوگچیه  ناشیا  ناگتـسب  نادـنواشیوخ و  نیب  دـندرکیم و  رکذ  دوخ  نایم  رد  ءاهب » بانج  »
تیفیک ردارب و  ود  رما  تقیقح  رب  هلودلا  ریـشم  تلالد  هب  هک  ینامثع  تلود  يایلوا  تشذگیمن . یناگدـنز  روما  رهاوظ  دـح  زا  اههوکش 

هک لوبمالـسا  دننام  يرهـش  رد  یعمج  هتـسد  روط  هب  ار  نانیا  تماقا  دندش  هاگآ  تختیاپ  هب  دادغب  زا  لقتنم  يهتـسد  نیا  یبهذـم  هدـیقع 
ار نانیا  مرجال  دنتفاین و  هزات  لاکـشا  زا  یلاخ  دنتخادرپیم  بسک  راک و  هب  اجنآ  رد  ای  دنتـشذگیم و  اجنآ  رب  لاس  ره  رد  یناریا  اهدـص 

يراغلب ینابلآ و  ینانوی و  هکلب  تشاد  دـمآ  تفر و  رتمک  اجنآ  رد  یناریا  هعبت  هک  دنداتـسرف  ینامثع  زا  یئاپورا  شخب  رد  هنردا  رهـش  هب 
تفر تشیعم و  یخارف  زا  هک  هنردا  دننام  يدودحم  لحم  رد  تماقا  لاقتنا و  نیا  دندادیم . لیکشت  ار  اجنآ  هنکس  تیرثکا  ناکرت  زا  دعب 

هک ینیعم  هنایهام  غلبم  هب  يدودحم  هاگتماقا  رد  تخاسیم  ریزگان  ار  نانیا  تشادن و  یبیصن  دادغب  رهش  ياهتاقوسورس  یمیاد و  دمآ  و 
دنکفا و یگتسدود  قافن و  ردارب  ود  ناگتسب  نارای و  نایم  دمآ  شیپ  نیا  دنزرو ، تعانق  دشیم  هتخادرپ  ناشیدب  ینامثع  تلود  فرط  زا 

رهش و  « 1 «. » درکیم يرای  یلحم  یتحاران  شکمشک و  هب  رما  نیا  درمشیم و  یبسانمان  عضو  رییغت  نینچ  لوئسم  ار  يرگید  نآ  مادک  ره 
، صوصخ نیا  رد  يدـنفا  یقوش  ضرتعم . نانآ ، تماقا  يهمادا  زا  شنامدرم  بارطـضا و  رد  یئاهب ، یباب و  تعامج  داسف  هنتف و  زا  هنردا ،
ناریا و  ) نایباب رمتـسم  باهذ  بایا و  - 2 ءاهب . یلعنیـسح  ازریم  نحللا  دیدش  حاولا  - 1 623 ص : نایئاهب ، زا : ینامثع  هک  دـنکیم  دـییأت 

تاماقم مظعا و  قمان  هیئاوکـش  ياـههمان  - 4 هنردا . اب  يو  ياهیـشکرس  رد  اشاپ ، داؤف  تاـشرازگ  راـشتنا  - 3 هـنردا . رد  قارع ) سور و 
ياهشرازگ - 6 هنردا . رد  هیباب  تعامج  زا  تیاکـش  رب  ینبم  ینامثع ، روما  يایلوا  هب  ءاضمایب  بیتاکم  لاـسرا  - 5 یلاع . باب  هب  رگید ،

کلامم يارفس  زا  یضعب  ناتسراغلب و  نارادمامز  اسؤر و  اب  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  یناتسادمه  رب  ینبم  ینامثع  نارومأم  هنامرحم  یمـسر و 
تاماقم صاخ  هجوت  دروم  ملسم  هک  رگید ، یـساسا  لماع  « 1 «. » دومن شیوشت  میب و  راچد  شیپ  زا  شیب  ار  تموکح  رداـصم  . » هجراـخ

ازریم هنامیمـص  یناـهنپ و  طـباور  اـنامه ، دریگب  هدـیدان  دوخ ، باـتک  رد  ار  نآ  تسا  هتـسناوتن  يدـنفا  یقوش  و  دوـب . هتفرگ  رارق  یناـمثع 
- هروکذم لئاسم  : » دسیونیم يدنفا  یقوش  تسا . هدوب  هسنارف )...  سیلگنا - سور -  ) یجراخ ياههناخترافس  نارومأم  اب  ءاهب  یلعنیـسح 

تموکح دنتـشادیم ، یعرم  یلعنیـسح ) ازریم   ) كراـبم دوـجو  هب  تبـسن  هنردا  میقم  هجراـخ  لـسانق  هک  ياهقئاـف  تاـمارتحا  نینچمه  و 
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«، هیردلا بکاوک  : » باتک رد  زین  هراوآ » نیسحلا  دبع  « » 2  ...«. » دومن ممصم  هدیدش  تبوقع  يارجا  هرهاق و  تسایـس  ذاختا  رد  ار  ینامثع 
لاس راهچ  دیشک . لوط  يزیچ  لاس و  جنپ  اکع  هب  یفن  واجنآ  زا  جورخ  ات  هنردا  هب  دورو  موی  زا  : » هک تسا  هدرک  دییأت  ار  نومضم  نیمه 

لـسانق و هکنادـنچ  دنتـشاد . یتـهبا  تیمها و  راـظنا  رد  دـندرب و  رـس  هب  تزع  تیاـهن  اـب  دـش و  راذـگرب  یبوـخ  هـب  ناـشیا  روـما  نآ ، زا 
 ... مجنپ لاـس  زا   624 ص : نایئاهب ، دـندوشگ ...  دـیجمت  هب  ناـبز  دـندش  فرـشم  ترـضح  نآ  روضح  هب  تقو  ره  هجراـخ  نارازگراـک 

و دشیم . ایهم  نیفرط  يارب  رتشیب  تارطاخم  تفاییم  راشتنا  راکفا  نیا  رتشیب  هچ  ره  و  دش . یلاها  دزشوگ  یئاهب  یلزا و  فالتخا  عوضوم 
، هدید میخو  ار  نآ  تبقاع  زیزعلا  دبع  ناطلس  هک  دش  ببس  قاروا  حاولا و  رـشن  رجاهم و  رفاسم و  باحـصا و  بابحا و  بایا  باهذ و  زین 

لوسنوق بیاـن   » هراوآ نیـسحلا  دـبع  هتفگ  هب  لاوـحا  نیمه  رد  « 1  ...«. » دوـمن مزع  میمـصت  ردارب  ود  نیب  قـیرفت  ناـشیا و  ناـکم  رییغت  رب 
کی دراد  دـصقم  هچ  دـننادن  نیرومأم  هک  يروط  هب  تفاتـش و  روضح  هب  هنامرحم  تشاد  هَّللا  ءاهب  ترـضح  اـب  یتسود  هقباـس  هک  هسنارف 

نیح نیا  رد  : » هک دـنکیم  دـییأت  صوصخ  نیا  رد  يدـنفا  یقوش  « 2  ...«. » هداد ماجنا  رتمک  ای  تعاس  مین  تدـم  رد  یـصوصخ  تاـقالم 
دراو دوخ  هعوبتم  تموکح  اب  دنیامرف  هزاجا  هک  دندومن  اعدتسا  سدقا  تحاس  زا  فرـشم و  رونا  رـضحم  هب  جراخ  لود  لسانق  زا  یـضعب 
نیا رد  یلعنیـسح  ازریم  نایب  هب  هاـگنآ  و  « 3  ...«. » دنزاس مهارف  ار  یلعنیـسح ) ازریم   ) كرابم لکیه  صالختـسا  تابجوم  دـنوش  هرکاذـم 

راهظا رـضاح و  مالغ  روضح  رد  هنیدـم  نآ  لسانق  هنردا )  ) ّرـس ضرا  زا  جورخ  ماگنه  : » تسا هتفگ  هَّللاءاهب  هک  دـنکیم  هراشا  صوصخ 
یلعنیسح ازریم  يراکمه  ملـسم  و  هجوت ، نیا  « 4 «. » دنتـشاد لوذبم  تیاعر  تبحم و  لامک  ام  هب  تبـسن  هقیقحلا  یف  و  دندومن . تدعاسم 

، هنردا رهش  هب  نایباب  دورو  - 1 تسا : هدوب  مهم  يهزیگنا  ود  لولعم  هنردا ،»  » رد هسنارف  سیلگنا و  سور و  ياههناخترافـس  بعـش  اب  ءاهب 
و هدوب ، نایرج  رد  یتامـصاخم  هنردا »  » رهـش بحاصت  لرتنک و  رـس  رب  نانوی  ینامثع و  تلود  نایم  هک  تفریذـپ  تروص  یمایا  نامه  رد 

نتم رد  هـسنارف  تلاـخد  رگید ، يوـس  زا  دنتـشادن . یغیرد  مزـال ، ياهتدـعاسم  زا  یـسایس ، تایــضتقم  هـب  سیلگنا  سور و  تـلود  ود 
هجوت - 2 دوب . هتخاس  مهارف  ار  مالسا  ّدرو  خسن  یعدم  يدیعبت و  یهورگ   625 ص : نایئاهب ، زا  يرادربهرهب  يهنیمز  روکذم ، تامصاخم 

هب تبسن  ونیبوگ ) يریبک  ریفس  نامز  رد  هصاخ   ) هسنارف سیلگنا و  سور و  ياههناخترافس  هک  دوب  يریـس  زا  یـشان  روکذم ، ياهتسایس 
ددـص رد  اهنآ ، زا  کی  ره  و  هدرک ، قیرط  یط  ناریا ، هاـشرورت  هعقاو  ناـجنز و  زیرین و  ناردـنزام و  نارهت ، زیربت و  ناهفـصا و  زا  ناـیباب 

، تسا ملـسم  هک  هچنآ  يوس و  نآ  زا  دـندوب . هدـش  یئاهجرخ  اهشـشوک و  لمحتم  نآ ، زا  يروهرهب  يارب  یئاهبوشآ ، نینچ  يروراـب 
اب ددـعتم  عضاوم  رد  هک  دنتـسه  یهورگ  لاح  نیع  رد  یعیـش و  دـض  یبهذـم  يهیعاد  هک  نایباب  دوجو  زا  درکیم ، نامگ  ینامثع  تلود 
رد ياهرهب  دنناوتیم  دنتـسه ، ناریا  هاش  ناج  هب  ناگدننک  دـصق  ءوس  دـنراد و  رـس  رد  یـشروش  يرطاخ  هتخادرپ ، گنج  هب  ناریا  تلود 

و تشذگ ، هنردا  لوبمالـسا و  قارع و  رد  نایباب  تماقا  زا  هک  يدیدم  تدم  زا  سپ  یلو  دننک . بلط  يدوس  و  هدرک ، ذـخا  موزل  تروص 
نیا هب  یبهذم ، ساسایب  يواعد  اب  مهنآ  رورش ، دسفم و  یمدرم  دندرک و  فشک  هسنارف ...  سیلگنا و  سور و  هب  ار  نایباب  یناهنپ  طباور 

مالسا و لاح  هب  رـضم  لاح  نیع  رد  مه و  عزانم  لیح و  گنرین و  هب  هدولآ  نطویب و  ینامدرم  نینچ  زا  تیامح  ظفح و  هک  دیـسر  هجیتن 
هدرپ نایباب  فیثک  تیهام  زا  ینامرف ، رودص  نمض  زیزعلا  دبع  ناطلس  و  تشادرب . اهنآ  يور  زا  ار  تیامح  ظفح و  تسد  یمالسا ، هعماج 

: باتک زا  لـقن  هب  ار  ناـمرف  نیا  نتم  دـیدرگ . سربق  اـکع و  هب  ناـیباب  دـیعبت  رب  ینبم  ناـمرف ، يارجا  راتـساوخ  تقو  عرـسا  رد  هتـشادرب و 
مکح ینامثع ، نیرومأم  یناـمثع ، ناطلـس  ناـمرف  رودـص  زا  سپ  زور   15 میناوخیم : نینچ  هراوآ  نیـسحلا  دـبع  « 1 «، » هیردـلا بکاوک  »

، ینامثع رابرد  رد  ناریا  ریفس  دندرب . سربق ، هریزج  هب  ار  لزا  حبص  و  اکع ، هب  ار  یلعنیسح  ازریم  هرداص ، روتـسد  قبط  و  ءارجا ، ار  هاشداپ 
رد هیباب  ياسؤر  تایانج  رب  ینبم  زیزعلا  دـبع  نامرف  نتم  626 ص 653  ص : نایئاهب ، ناگدنیامن  نآ ، يارجا  و  ناطلـس ، رما  غالبا  زا  سپ 

غـالبا قارع  رـصم و   » رد ار  شیوخ  تسا . هدـش  يرادرب  سکع  هراوآ  هیردـلا » بکاوک   » باـتک زا  روکذـم  هشیلک  هنردا . رد  فقوت  ماـیا 
تبسن دنیامن  هدارا  وحن  ره  هب  دنناوتیم  روکذم  نیرومأم  هدومن و  عزتنم  نایباب  زا  ار  دوخ  تیامح »  » و ظفح »  » ینامثع تموکح  هک  دومن 
تلود ناریا ، یلم  تسایـس  هاـگ  رظن  زا  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  تیاـمح »  » و ظـفح »  » هملک ود  دـیق  « 1 «. » دـننک راتفر  هفیاـط  نیا  هب 
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هجیتن نامه  هب  ینامثع  تموکح  اهدـعب ، نوچ  یلو  تسا . هدرکیم  تیامح  ظفح و  نایباب  زا  یـسایس ، صاخ  فادـها  رطاـخ  هب  یناـمثع 
يامعز سبح  و  دـیعبت ، هب  مکح  دـندوب ، هدیـسر  هجیتن  نآ  هب  هیباب ، رما  يادـتبا  زا   627 ص : ناـیئاهب ، ناریا ، تلم  تموکح و  هک  دیـسر 
هتـشون فاکلا » ۀـطقن  : » باتک رب  هک  ییاهمدـقم  رد  نوارب ، دراودا  ص 654  دروآ . رد  ارجا  هـلحرم  هـب  رداـص و  ار  یئاـهب  یباـب و  یلزا و 

هب ار  شعابتا  لزا و  حبـص  اکع و  هب  ار  شعابتا  هَّللا و  ءاهب  هداد ، چوک  هنردا  زا  ار  هیباب  عیمج  ینامثع  تلود  : » هک دنکیم  حیرـصت  تسا ،
- یناسارخ ملق  نیکـشم   » هَّللا ءاهب  عابتا  زا  رفن  راهچ  هک  داد  رارق  داتـسرف و  دوب  ینامثع  تموکح  تحت  رد  زونه  تقونآ  هک  سربق  هریزج 

یجاح  » 628 ص : نایئاهب ، نایلزا : زا  زین  رفن  راهچ  دنور و  سربق  هب  نایلزا  هارمه  رافغلا » دـبع  یناهفـصا - رقاب  دـمحم  حایـس - یلع  ازریم 
هَّللا رـصن  ازریم  شردارب  یـشرفت ، یلق  اضر  ازریم  یناشاک ، گـیبناج  اـقآ  باـب ، باحـصا  زا  هیباـب و  يالـضف  زا  یناهفـصا  دـمحم  دـیس 

هک ینعم  نیا  هب  دنشاب . ینامثع  تموکح  سوساج  فلاخم ، رفن  دنچ  نیا  هک  دوب  نآ  ریبدت  نیا  زا  ضرغ  اکع . هب  نایئاهب  هارمه  یـشرفت »
عـضو زا  دورو و  زا  ار  ینامثع  تموکح  ناشیا  دـنیآیم  اکع  ای  سربق  هب  هَّللاءاهب  اـی  لزا  تاـقالم  دـصق  هب  هک  یناریا  ریغ  اـی  یناریا  راوز 
هنردا دوخ  رد  یشرفت » هَّللارصن  ازریم   » هنردا زا  تارضح  تکرح  زا  لبق  یلو ) . ) دزاس رضحتسم  اهنآ  تالایخ  زرط  تانکـس و  تاکرح و 
ینامثع تموکح  دـندش ...  هتـشک  نایئاهب  تسد  هب  بش  کی  رد  ًاـعیمج  اـکع  هب  دورو  زا  دـعب  یمک  رگید  یلزا  رفن  هس  و  دـش . مومـسم 

دیدش تراظن  « 1  ...«. » دندش صلختسم  يدنفا  سابع  تنامـض  تعافـش و  هب  یتدم  زا  سپ  و  دنکفا . سبح  رد  هدومن  ریگتـسد  ار  نیلتاق 
سور نیرومأم  اب  نایئاهب  طابترا  زا  تعنامم  و  يدمآ ، تفر و  عون  ره  رب  تقد  نیطسلف و  نیمزرس  هب  هدش  دیعبت  نایئاهب  زا  ینامثع  تلود 

هب تشگزاب  يارب  ياهشقن  و  دـننک . یگدـنز  دـعاسمان  یطیارـش  رد  شاهداوناـخ ، یلعنیـسح و  ازریم  هک  دـیدرگ ، بجوم  سیلگنا و ...  و 
يارب دـنهد . ناکم  لقن  ناریا  هب  ار  تیئاهب  نوناک  ینامثع ، نیرومأم  تسد  زا  یئاهر  نمـض  دـنناوتب  نایئاهب  اـت  دـنیامن . يزیر  حرط  ناریا 

رب یـششوپ  نکمم  وحن  ره  و  هتـشون ، راـجاق  هاـش  نیدـلا  رـصان  هب  ياهماـن  تفرگ  میمـصت  یلعنیـسح  ازریم  ياهشقن ، نینچ  قیقحت  هیهت و 
محر هب  ار  هاش  لد  صولخ ، تدارا و  راهظا  عرـضت و  اب  هانگیب و  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  دزادـنایب و  لاس  لوط 25  رد  هیباب  عیاقو  قیاقح و 

هب شکهرادق  نارای  نادنزرف و  ءاهب و  یلعنیـسح  ازریم  دنریگ و  لیوحت  ینامثع  تموکح  زا  ار  یناریا  ياهيدیعبت  دـهد ، روتـسد  هدروآ ،
رب حول ،)  ) همان نیا  رد  یلعنیـسح  ازریم  دـنرامگ . تمه  اـهشزرا ، تمرح  کـته  بوشآ و  هب  هناـگیب  تیاـمح  تحت  و  دـندرگزاب ، ناریا 

ار دوخ  دوب ، ضرا  هرک  رب  تیئاهب  تنطلـس  يهدـعو  دوخ و  یئادـخ  زا  مد  شّمه  هک  قمحا  مدرم  تشم  کی  هب  شیاههمان  رگید  فالخ 
و دنکیم . باطخ  یگرزب   629 ص : نایئاهب ، میظع و  باقلا  هب  ار  راجاق  هاش  نیدلا  رصان  هدرک و  دای  یکچوک ...  یصلخم و  یمالغ و  هب 

ازریم بناج  زا  یمادقا  نینچ  تسین و ...  یتوعد  یعدـم  هک  هتـشاد ، ضورعم  یگهراچیب  ینوبز و  مامت  اب  ار  دوخ  لاح  حرـش  عومجم  رد 
، دوب هدروآتسدب  هلاس  هاجنپ  رمع  لوط  رد  ناریا  یتلود  روما  زا  هک  ياهبرجت  هب  انب   » وا تسا . هتشادرب  رد  زین  رگید  لیلد  ءاهب ، یلعنیـسح 
رد ار  ناریا  تموکح  ذوفن  تردـق  دـیآ و  رد  یئوج  هزیتـس  رد  زا  ناوـتیمن  هاـش  نیدلارـصان  تنطلـس  ناریا و  تموـکح  اـب  هک  تفاـیرد 

رثؤم رتشیب  یناریا  نت  کی  تشونرس  نییعت  يارب  ینامثع  تلود  تیعبات  بسک  دیاوف  زا  ترورـض ، ماگنه  هب  یلاع  باب  تسایـس  هاگتـسد 
ینعم نیا  تشون  هاش  نیدلا  رـصان  روضح  هب  هک  ياهضیرع  رد  دمآرب . ناریا  رابرد  اب  ترودک  هار  دـس  یبارخ و  میمرت  ددـص  رد  تفای و 

«. دنراد ار  هاش  زا  تیعبت  شزاس و  دـصق  شکمـشک  لاس  يدـنا  تسیب و  زا  دـعب  نانیا  دوب  مولعم  هک  داد  رارق  شراگن  طاسب  رب  يروط  ار 
ناربج ددص  رد  یلعنیسح  ازریم  هک  دهدیم  تداهش  هدش  هتـشون  تخاون  کی  ینحل  اب  هک  همان  ياپارـس  : » ددرگیم هظحالم  هچنانچ  « 1»
نایباب نداد  ناشن  رصقم  رد  هک  يرارصا  دهد . رارق  هاش  نیدلا  رـصان  رظن  فطع  فطل و  دروم  ار  دوخ  تسا  هتـساوخیم  هدوب و  هتـشذگ 
تمهت بلـس  لابند  رد  ار  دوخ  دـهاوخیم  وا  هک  تسا  لـیلد  دـنکیم  فارتعا  اـهنآ  هنتف  داـسف و  هبو  دزرویم  یناـمثع  ناریا و  رد  رگید 
تابثا يارب  درامشب و  دندوب  هدرب  هانپ  ینامثع  كاخ  هب  هک  نارهت  يهثداح  ناگدنامزاب  زا  ادج  يرصنع  رد 1286 ، رگید  نایباب  اب  تکرش 
تبسن انث  اعد و  میلـست و  تعاطا و  هب  ار  ناشیا  هتـشون و  دوخ  نارادفرط  هب  اًلبق  هک  دزادرپب  بوتکم  نیا  نمـض  رد  ياهمان  لقن  هب  رما  نیا 

رکف و هتفر ، هتفر  ءاهب ، یلعنیـسح  ازریم  بناـج  زا  ياهماـن  نینچ  هب  ناریا  تموکح  یئاـنتعایب  « 2 «. » تسا هدرک  توعد  راـجاق  هاـشداپ  هب 
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تفأر و بلج  هب  یناـمثع ، ناطلـس  راـبرد  هب  تبـسن  عوشخ  عوضخ و  قلمت و  راـهظا  اـب  هک  دومن  نآ  هجوتم  اـکع ، رد  ار  ناـیئاهب  ساوح 
ینامثع تموکح  تحلـصم  هک  رما  ره  هب  ار  دوخ  یگدامآ  يرازگتمدخ ، يرکون و  راهظا  اب  دـنزرو و  تردابم  ینامثع ، تاماقم  تفوطع 

ص: نایئاهب ، نیبم » باتک   » راجاق هاش  نیدلا  رـصان  هب  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  هثاغتـسا  حول  630 ص 657  ص : نایئاهب ، دنراد . مالعا  دـشاب 
، نایئاهب 635 ص 662  ص : نایئاهب ، 634 ص 661  ص : نایئاهب ، 633 ص 660  ص : نایئاهب ، 632 ص 659  ص : نایئاهب ، 631 ص 658 
هب ار  نایئاهب  روما  وا ، نیـشناج  يدنفا  سابع  درم و  یلعنیـسح  ازریم  یئاههنیمز ، نینچ  اب  637 ص 664  ص : نایئاهب ، 636 ص 663  ص :

، لیماف رگید  هارمه  ار  دوخ  و  درک ، دودسم  ار  یغیلبت  عون  ره  باب  ینامثع ، لامع  تیاضر  بلج  يارب  ءادتبا  يدنفا  سابع  تفرگ . هدـهع 
هک تشاد  رظن  رد  ار  بناوج  تیاعر  اهيزاس ، رهاظ  نیا  رد  يوحن  هب  تشاد و  لوغشم  مالسا  یبهذم  مسارم  ماجنا  هب  یناملسم  سابل  رد 
رد یمالـسا . ياـهشزرا  هـمه  یفن  مالــسا و  زا  جورخ  هـب  دـسر  هـچ  دادیم  ار  ناـنآ  یناملــسم  ناـمیا  فعــض  لاـمتحا  یــسک  رتـمک 
رد ینامثع  تموکحرتشیب  هچره  لاـفغا  ياربو  تسا  وربور  یتسینومکیلخاد  ياـهشروشاب  رازت  يهیـسور  تموکحهک  تساماـیانیمه ،

: دـسیونیم نینچ  یناث . ءزج  هحفـص 312 ، رد  جردـنم  ینامثع  هاـشداپ  هب  باـطخ  یحول  رد  درادیم و  رب  اـعد  هب  تسد  یطیارـش ، نینچ 
ینامثع و هّیلع  تلود  هک  مناهاوخ  ینامحر  تاضویف  ینادمـص و  تاـقیفوت  یبیغ و  تادـییأت  هب  ار  وت  ایادـخ  ایادـخ   ) 638 ص : نایئاهب ،

تلود زا  يرگید ، دراوم  رد  يدنفا  سابع   639 ص : نایئاهب ، ص 666  راد .) مادتسم  رقتـسم و  نیمز  رد  امرف و  دیؤم  ار  يدمحم  تفالخ 
هب قیرط  نیا  زا  دـیاشگیم و  انث  حدـم و  هب  نابز  هنردا  قارع و  ناریا و  رد  هیباـب ، ياـهبوشآ  ياـمعز  هویـش  فـالخ  رب  ناریا  یناـمثع و 

: باتک رد  يدـنفا  ساـبع  - 1 میزادرپیم : نآ  زا  هنوـمن  دـنچ  رکذ  هب  اًـلیذ  هک  دزرویم ؛ ترداـبم  ناریا  نیطـسلف و  ناـیئاهب  عفاـنم  ظـفح 
ینامثع ناریا و  تکوشيذ  تلود  ود  هاوخریخ  قداص و  تاهج  عیمج  زا  هراوآ »  » نیا : » دـسیونیم هحفص 177 ، مراهچ ، دلج  بیتاکم » »

يارب یحول »  » لاسرا نمـض  يدـنفا ، سابع  - 2 مدوـمن »...  نیتـیلع  نیتـلود  نیا  زا  تعن  شیاتـس و  تاررحم  لـئاسر و  عـیمج  رد  تسا و 
، ناینامثع هاشداپ  ترـضح  یلعا  هک  تسا  نیا  فاصنا  : » دـسیونیم هحفـص 157 ، موس ، دلج  بیتاکم » : » باتک رد  جردـنم  ناریا ، نایئاهب 
ار ناگراوآ  نیا  دوب . هاشداپ  نیا  ریغ  سک  ره  لدـع  هب  و  دـندومنن . لاحب  ات  تایرتفم  اهتیاکح و  اـهتیاور و  اهتیاعـس و  نیا  هب  اـنتعا 

ناریا هاشداپ  نامثع و  لآ  هاشداپ  هقیقحلا  یف  ایـسآ  هعطق  رد  زورما  تشذـگ ، فاصنا  زا  دـیابن  تسا  نیا  شفاـصنا  دـنامیمن . یقاـب  يرثا 
 ... دنلداع ود  ره  هک  دیئامنیم  نیقی  هتبلا  دنیامرفیم  تکرح  راقو  نوکـس و  هب  هاشداپ  ود  نیا  دنرادن ...  يدننام  لثم و  هاش  نیدـلا  رفظم 

ضحم هک  نامثع  لآ  هاشداپ  صوصخلا  یلع  دـیئوج  ترـصن  حـتف و  دـیئامن و  تیانع  نوع و  بلط  دـینک و  اعد  هاـشداپ  نیا  قح  رد  سپ 
«1 « » لـیحلا فشک  : » باـتک هحفـص 149  رد  یتـیآ ، نیـسحلا  دـبع  موحرم  تسا .» هدومرف  هلماـعم  ناـگراوآ  نیا  اـب  لاـح  هب  اـت  تلادـع 

ءاشنا یکرت  هب  حول  نآ  مهدـب و  روهـشم  ياشاپ  لامج  هب  ماش  رد  هک  داد  نم  هب  یحول  یمومع  گنج  ءانثا  رد  هک  مراد  داـی  : » دـسیونیم
منادیمن و یکرت  نم  هک  درکیم  روصت  يوشب و  طش  بآ  اب  دادغب  رد  نک و  طبـض  ار  نآ  لصاو  هدب  هئارا  طقف  هک  درک  دیکأت  دوب  هدش 

يارب دوب  یئامنهار  حول  نآ  نومضم  هرخالاب  مرامشیم و  بجاو  ار  شرما  تعاطا  متسه و  مدق  تباث  دیرم  مه  مسانـشیمن  تسایـس  مه 
ینامثع ناطلـس  قفاوم  یناهج  گنج  هجیتن  نوچ  نایئاهب ، میعز  نیمه  یلو   640 ص : نایئاهب ، یمالـسا .» تدحو  ناونع  هب  ناریا  هب  هلمح 

نیرومأم اب  يراکمه  اهانث و  حدـم و  همه  هراب  کی  دـیدرگ ، زاغآ  یناـمثع  هیزجت  درک و  طوقـس  اهیـسیلگنا  تسد  هب  نیطـسلف  دـشن و 
تردـق دـیدج و  مکاح  زا  عافد  و  ینامثع » تفالخ   » هب تناها  نآ  همزال  هک  نایئاهب ، زور  تحلـصم  رب  ینتبم  هدز و  هراـنک  هب  ار  یناـمثع 

دـینک و اعد  هاشداپ  نیا  قح  رد  : » هک دوب  هدرک  فلکم  ار  نایئاهب  اًلبق  هک  ار  ینامثع  ناطلـس  ناـیئاهب ، هب  باـطخ  یحول  رد  تسا ! دـیدج 
رثأـتم و بولق  عطقنم و  یلکب  هرباـخم  هک  دوـب  یتدـم  : » دـسیونیم هدرک و  یفرعم  يرگمتـس  ملظ و  هب  دـیئامن ،»...  تیاـنع  نوـع و  بلط 

هطلـس دومن ، نشور  ار  میلقا  نیا  شیاسآ  تحار و  رون  یـشالتم و  هریت  ياـهربا  یهلا  لـضف  هب  هَّللدـمحلا  ماـیا  نیا  رد  هکنآ  اـت  برطـضم 
روصت هجیتن : رد  لاور و  نیدـب  « 1 «. » دـنتفای تاجن  یمظع  تقـشم  يربک و  تنحم  زا  قلخ  عیمج  لصاح  هلداع  تموکح  لـئاز و  هرئاـج 

، دادغب رد  یباستکا  تیعبات  نیا  دـشاب و  يراکنا  لباق  عوضوم  ناشیا  هداوناخ  ءاهب و  لزا و  يارب  ینامثع  تیعبات  بسک  عوضوم  منکیمن 

زا 288نایئاهب هحفص 240 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یخرب يارب  ناریا  تیعبات  دیدجت  عوضوم  دش . لدبم  يرگید  یماح  تلود  زا  دیدج  تیعبات  هب  نیطـسلف ، سربق و  رب  سیلگنا  هبلغ  زا  دعب 
رب ثعاب  ناریا  رسارس  رد  طبـض  تبث و  لباق  لاوما  نویلیم  اهدص  دوجو  هک  دوب  یـسایس  يداصتقا و  يرما  هب  طوبرم  هداوناخ  نیا  دارفا  زا 

حیرشت رد  هتساوخیم  هکلب  هدوبن  یتسیاشان  ای  تسیاش  لمع  فیـصوت  فیرعت و  يارب  ثحب  نیا  هب  لاقتنا  دیدرگ . یناریا  تیعبات  دیدجت 
اب ار  ام  هنرگ  دـشاب و  هدرک  یلیلعت  اهيور  هدایز  یخرب  يارب  هیباب  میدـق  خـیرات  فیلأت  عقوم  رد  لاس 1270 و  هب  دادغب  طیحم  حیـضوت  و 

دازآ دندیشیدنایم  دوخ  لام  ناج و  تیامح  تظافح و  يارب  هک  ياهلیسو  ریبدت و  ره  ذاختا  رد  نانآ  دوبن و  يراک  تارـضح  لمع  لصا 
نیا زا  یخرب  رـسرب  اًلبق  هک  سور  رازت  تیامح  رتچ  رب  بتارم  هب  یناملـسم  ره  رظن  رد  ینامثع  تلود  تیامح  رتچ  تسا  یهیدب  دـناهدوب .
رما کی  سیلگنا  تیامح  رتچ  هب  نیطـسلف  رد  سپـس  سربق و  رد  تسخن  تیامح  رتچ  نیا  لاقتنا  تشاد و  حیجرت  دوب  هدـنکفا  هیاس  دارفا 

«2 . » تسا هدوب  یعبت  يرارطضا و 

هنایمرواخ ياهروشک  رد  ناتسلگنا  تلود  نیرومأم  تیامح  پ :

رطاخ هب  ات  تشاداو ، ار  يدنفا  سابع  یناهج ، گنج  تامدقم  زورب  رگید  يوس  زا  نیطـسلف و  سربق و  رب  ناتـسلگنا  يزادـنا  تسد  هنیمز 
يوگانث هاوخاوه و  عیطم و  رما ، رهاظ  دریگ . هدـهعب  ار  هبناج  ود  سوساج  شقن  يرگافیا  نیطـسلف ، كاخ  رد  دـنچ  ینایئاهب  عفانم  ظـفح 

هکنآ زا  سپ  اهینامثع ، هنایم . رواخ  رد  ایناتیرب ، یـسایس  يهعـسوت  ناراکردـنا  تسد  نیرومأم و  رازگتمدـخ  ناهنپ  رد  یناـمثع و  تلود 
اهیـسیلگنا تسد  رد  تسد  امن ، رهاظ  دهاز  نیا  دنتـسناد  دندربیپ و  نیطـسلف  كاخ  يورملق  رد  يدنفا  سابع  یـسوساج  شقن  هب  ًاقیقد 

هـصاخ مصاختم  لود  اب  ینامثع  تاعزانم  جوا  رد  ینارحب و  رایـسب  مایا  لالخ  رد  دـنیوجیم ، هرهب  وا  تیعقوم  زا  مه  اهیـسیلگنا  هداهن و 
هب ار  يدنفا  سابع  تفرگ  میمـصت  ینامثع ؛ ياوق  لک  هدنامرف  اشاپ  لامج  «، » عیدـب نرق  : » باتک رد  يدـنفا  یقوش  حیرـصت  هب  ناتـسلگنا ،
مود لاس  رد  : » دـسیونیم دوب ، نیطـسلف  ماش و  میقم  ماـیا  نآ  رد  دوخ  هک  هراوآ )  ) یتیآ نیـسحلا  دـبع  « 1 «. » دنک مادعا  یـسوساج ، مرج 

دوب و هتفر  یـشکرس  يارب  گنج  ههبج  هب  اشاپ  لاـمج  مدـش  ماـش  دراو  هک  یتقو  دـیبلط  اـفیح  هب  ارم  ءاـهبلا  دـبع  لوا ، لـلملا  نیب  گـنج 
فصو و ماش ، مدرم  ياهيداش  نایم  رد  اشاپ  رونا  هصالخ  دـندوب  ناغارچ  نشج و  هیهت  رد  ماـش  مدرم  دوب و  اـشاپ  رونا  دورو  رد  وگتفگ 

نم دـش و  لـصاح  تاـقالم  یناـمثع  تلود  نکر  ود  نیا  نیب  تـشگرب و  هـهبج  زا  اـشاپ  لاـمج  مـه  فرط  نآ  زا  دـش  دراو  اـهندزفک 
سابع هیبنت  يارب  تفر  دهاوخ  افیح  هب  اشاپ  لامج  هک  دش  دنلب  همزمز  هک  دوب  هدرک  فشک  ءاهبلا  دبع  زا  یتنایخ  هچ  اشاپ  لامج  مدمیهفن 

ص: نایئاهب ، « 2 «. » دناهداتفا ود  کت و  رد  اهداماد  دنتسین و  ربخیب  مه  ناشدوخ  تارضح  مدید  مدش  افیح  دراو  نم  هک  یتقو  اما  يدنفا ،
درل  » تساخرب و يدنفا  سابع  يدج  تبامح  هب  ناتسلگنا  تلود  «، » عیدب نرق  : » نایئاهب قثوم  باتک  رد  يدنفا » یقوش   » هتفگ هب  یلو   642

رداـص و نیطـسلف  رد  سیلگنا  هاپـس  رـالاس  یبنلا  لارنج  هب  یفارگلت  روتـسد  ربخ )  ) لوصو موی  ناـمه  رد  تقو  هجراـخ  روما  ریزو  روفلب »
رد يدنفا  سابع  « 1 «. » دشوکب ترضح  نآ  ناتسود  هلئاع و  ءاهبلا و  دبع  ترـضح  تنایـص  ظفح و  رد  اوق  عیمج  هب  هک  دومن  دیکا  دیکأت 

تاناکما مزال و  ياهیئاسانـش  افیح ...  اکع و  قطاـنم  رد  دوب و  اهیـسیلگنا  راداوه  ناتـسلگنا ، تلود  یناـمثع و  نیب  گـنج  تدـم  لوط 
رب طلـست  زا  سپ  ار  یـسیلگنا  نوشق  ياهيدـنمزاین  رگید  يوـس  زا  تشاذـگیم و  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  هفلتخم  قطاـنم 

شباتک اهدعب  هک  نایئاهب ، یمسر  نابز  زا  دلیفن » الب  . » دوب هتشاد  لوذبم  ار  یئاهششوک  نآ  كرادت  هیهت و  رد  هتشاد و  رظنّدم  نیطسلف ،
یمامت هب  هجوت  اب  هک  دنکیم  هراشا  ياهتکن  هب  صوصخ  نیا  رد  تسا ، هدیسر  ناتسلگنا  و  لیئارـسا )  ) نیطـسلف یئاهب  يامعز  بیوصت  هب 

رگنـشور لاح  نیع  رد  لمأت و  لباق  تسا  یعوضوم  یخیرات ، قیاـقح  جرد  هب  تبـسن  ناـیئاهب  لـفاحم  هناـمحریب  ياـهباختنا  فذـح و 
: دـسیونیم شنادـنزرف ، یلعنیـسح و  ازریم  لاوما  كالما و  رکذ  زا  سپ  دوخ  باـتک  زا  هحفـص 201  رد  دلیفن » الب  : » تسا ام  تاحیرـصت 

ءاهب روتـسد  قبط  هدربمان  دوب ، عقاو  افیح  کیدزن  هک  ار  هیئد  هیفـصاع و  دیرخیم ، هفلتخم  ياهلحم  رد  یـضارا  هاگ  هب  هاگ  اقآ  راکرـس  »
ندرا یکیدزن  رد  هیسدع  بیقن و  هرمیس و  ءارق  رد  زین  يرگید  یضارا  «. » دوخ کچوک  ناردارب  ود  هَّللا  عیدب  هَّللا و  ءایـض  هب  دیـشخب  هَّللا 
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نیا زا  دیدرگیم . بوسحم  نایئاهب  يامعز  يارب  یهجوت  لباق  ًاتبـسن  تورث  روکذم ، یـضارا  مهم  لوصحم  مدـنگ » «. » دـندش يرادـیرخ 
، دیلفن الب   643 ص : نایئاهب ، دـشیم . يرادـهگن  ظفح و  دوب ، هدـش  ثادـحا  روظنم  نیمه  يارب  هک  یئاهرابنا  رد  يدایز  رادـقم  هب  يور 

سیلگنا نوشق  یتقو  دندش ...  رابنا  ینزاخم  رد  اهمدنگ  نیا  زا  يدایز  رادقم  ، » دسیونیم هحفص 210 ، رد  لئاسم ، عون  نیا  حرش  زا  سپ 
دومن هعجارم  اقآ  راکرس  هب  تروشم  يارب  هطوبرم  رسفا  دوب . تالاکـشا  اب  هجاوم  هقوذآ  ظاحل  زا  اهنآ  شترا  يزادرپ  راک  دش . افیح  دراو 
باوج ءاهبلادبع  دیراد .»؟ مه  سیلگنا  شترا  يارب  ایآ  درک  لاؤس  ریحت  لامک  رد  روبزم  رـسفا  میراد  مدـنگ  ام  داد  باوج  رکذـلا  ریخا  و 

تیاکح ًابلاغ  دـلیفن  الب  مناخ  : » دـنکیم هفاضا  هیـشاح  رد  باـتک  رـشان  هحفـص  نیمه  رد  مراد . مدـنگ  مه  سیلگنا  شترا  يارب  نم  داد :
لیکـشت اهمدنگ  ظفح  يارب  ار  یبوخ  هاگ  یفخم  هطقن  نآ  رد  ینامثع  نوشق  طلـست  تدم  رد  روکذم  مدـنگ  نزاخم  هنوگچ  هک  درکیم 

ياهششوک زا  ینادردق  ساپ  هب  ناتـسلگنا  تلود  نیطـسلف ، ضرا  رب  طلـست  بحاصت و  ناتـسلگنا و  نوشق  يزوریپ  زا  سپ  دندوب .» هداد 
سربق و یـضارا  رـس  رب  ینامثع  اـب  دوخ  تامـصاخم  رد  ناتـسلگنا  تیقفوم  تاـبجوم  نتخاـس  مهارف  هب  تبـسن  يدـنفا ، ساـبع  هناتـسود 

تاحیرـصت صوصخ  نیا  رد  دنک . ینادردق  رکـشت و  يدـنفا  سابع  رثؤم  ياهیـسوساج  زا  ياهتـسیاش  وحن  هب  تفرگ  میمـصت  نیطـسلف ،
هک ۀیئاهبلا » رثآم  یف  ۀیردلا  بکاوک  : » باتک رد  هراوآ ، نیـسحلا  دبع  - 1 میناسریم : ناگدنهوژپ  ضرع  هب  اًلیذ  ار  نایئاهب  یمـسر  ذخأم 

رـشن پاچ و  هب  میمـصت  رـصم ...  نایئاهب  یلم  لفحم  وا ، بیوصت  هب  هدیدرگ و  هیهت  میظنت و  يدنفا  سابع  رظن  ریز  نآ  تاجردنم  یمامت 
يارب رهـش  هب  دورو  ماگنه  درک ، حتف  ار  افیح  يهنس 1918 ، لولیا  رد 23  هک  یناطیرب  رادرـس  روکذم  رارق  زا  و  : » دـسیونیم تفرگ ، نآ 

ترضح ًاصوصخم  هک  دش  رومأم  ناتـسلگنا  روطارپما  فرط  زا  ینعی  دومن ، تفایرد  ار  یـصوصخم  نامرف  ءاهبلا ) دبع   ) ْلقَْتنُم نیا  ترایز 
وا هب  یگرزب  تباـجن و  هجرد  زا  سیلگنا  يروطارپـما  تیوضع  زا  یناـشن  سیلگنا  هاـشداپ  دـیامن و  تراـیز  دورولا  يدـل  ار  ءاـهبلا  دـبع 

لاـمعا زا  هک  شلومعم  هیور  بسح  رب  سیلگنا  تموـکح  : » دـسیونیم دوـخ  باـتک  رد  دـلیفن  ـالب  - 2 644 ص : ناـیئاهب ، « 1 «. » دیشخب
تافیرشت کی  ناونع  هب  ار  راختفا  نیا  هدربمان  هک  داد   Knight Hood ینامرهق )  ) لادم کی  ءاهبلا  دبع  هب  دنکیم  ینادردـق  نانامرهق 

هشیلک دسیونیم ؟؟؟ : عیدب » نرق  : » باتک هحفص 299  رد  يدنفا  یقوش  ًاضیا  - 3 « 1 «. » دومن لوبق  لداع  هاشداپ  کی  فرط  زا  یتامارتحا 
حبق هب  هکنآیب  يدنفا ، سابع  تسا . هدرک  حیرصت  ءاهبلا  دبع  هب  رـس  بقل  ءاطعا  تافیرـشت  هب  یقوش  نآ  رد  هک  عیدب » نرق   » هحفص 299

سابع رس   » بقل ناشن و  یسیلگنا و  ماکح  هب  دوخ  یگدرپسرس   645 ص : نایئاهب ، زا  رختفم  دشاب -، هتشاد  یهجوت  یتسرپ » هناگیب   » نینچ
هتـشادرب و اـعد  هب  تسد  نیطـسلف » ضرا   » رد یـسیلگنا  لاوزیب  طلـست  همادا و  ناتـسلگنا و  هاـشداپ  مجنپ » ژرژ   » تـمظع يارب  يدـنفا -»

راب : » تشاد ضورعم  نینچ  تسا ، جردـنم  بیتاکم » : » باتک رد  هک  یحول »  » یط ناتـسلگنا  تلود  هاـشداپ و  هب  ار  دوخ  يرکون  تدارا و 
رتسگداد تموکح  نیا  هک  میوگیم  ساپس  رکش و  ارت  نم  تسا و  هدش  اپرب  سدقم  نیمزرس  نیا  برغ  قرش و  رد  تلادع  هدرپ  ارس  اهلا ،

گرزب روطارپما  اراگدرورپ  تسا  هتفرگ  راک  هب  قلخ  تمالس  تلم و  شیاسآ  هار  رد  ار  دوخ  يورین  هدش و  دراو  اجنیا  هب  ردتقم  تلود  و 
ص زاس .» رادیاپ  نیطسلف )  ) لیلج میلقا  نیا  رب  ار  وا  يهیاپ  دنلب  يهیاس  رادب و  دیؤم  تینامحر  تاقیفوت  هب  ار  ناتـسلگنا  هاشداپ  مجنپ  ژرژ 

میدقت و  يادرب ، سکع  بیتاکم »  » باتک زا  ًانیع  هک  سیلگنا  هاشداپ  سماخ » جروج   » تمظع یتمالس و  هب  يدنفا  سابع  ياعد  نتم   673
نیطـسلف و رد  سیلگنا  ياههناخترافـس  نیرومأم  تیاـمح  رتچ  ریز  تیئاـهب ، لاونم ، نیمه  هب  646 و  ص : نایئاهب ، دوشیم . ناگدـنهوژپ 
دنیاشگب و هتشذگ ، زا  رتنشور  ياهدنیآ  يوس  هب  اهیسیلگنا ، يرکون  تمدخ و  هب  دهعت  اب  ار  دوخ  هار  دنتسناوت  هیکرت ...  رـصم و  ناریا و 

يامعز رگید  يدنفا و  سابع  هیباب و  يامعز  یلعنیسح و  ازریم  ملق  زا  ناشقح  رد  انث  حدم و  همهنآ  هک  ینامثع ؛ سور و  نایماح  هب  تبسن 
تسایس نابحاص  هب  هانپ  هدش ، نکمم  ریغ  نایئاهب  زا  ناشتیامح  نوچ  دندوب  هداد  اهنآ  هب  ار  ایند  تنطلس  يهدعو  دیدرگ و  يراج  تیئاهب ،

قرفتم و مدرم  یتشم  رب  ار  ناشدوخ  تسایر  عفانم  حـلاصم و  یـسوساج ، يرکون و  ياههویـش  هب  اههدـعو و  باقلا و  نامه  هب  هدرب ، زور 
ار تیئاهب  هکبـش  نارگیزاب  نادـیرم و  فلتخم ، قطانم  نایئاهب  لفاحم  هب  یتافارگلت  اههمان و  یط  و  دـندرک ، ظـفح  یئاـهب ، یباـب و  ناداـن 

دلج رد  جردنم  فارقاب :» هَّللا  رـصن   » هب باطخ  ياهمان  رد  يدنفا ، سابع  دندومن . ایناتیرب  يرامعتـسا  تسایـس  دـییأت  یئوگانث و  هب  روبجم 
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ایناتیرب روطارپما  ناشن  دمآرد و  اهیسیلگنا  فرـصت  هب  افیح  هک  یلاس  نامه  رد  تسرد  ربتکا 1918  رد 17  بیتاکم »  » هحفص 345 موس 
فارقاب هَّللا  رـصن  دیـس  اقآ  بانج  نارهط  تشاگن : نینچ  دش ، هدناوخ  شمان  زاغآ  رد  رـس »  » بقل دیدرگ و  نازیوآ  يدنفا  سابع  هنیـس  رب 

نیا رد  هکنآ  ات  برطـضم  رثأتم و  بولق  عطقنم و  یلکب  هرباخم  هک  دوب  یتدـم  نامیپ . رب  تباث  یلا  هَّللاوه  دـنیامن . هظحـالم  هَّللاءاـهب  هیلع 
هلداع تموکح  لئاز و  هرباج  هطلـس  دومن . نشور  ار  میلقا  نیا  شیاسآ  تحار و  رون  یـشالتم و  هریت  ياهربا  یهلا  لضف  هبهَّلل  دمحلا  مایا 
دنتفای لالم  ملاع  للم  عیمج  هک  دیدش  بالقنا  مظعا و  نافوط  نیا  رد  دنتفای  تاجن  یمظع  تقـشم  يربک و  تنحم  زا  قلخ  عیمج  لصاح 

يزارفره رد  ناگهراچیب  نینح  هآ و  تفر و  جارات  نالات و  هب  لاوما  دش و  كاله  سوفن  تشگ و  ناریو  اهرهـش  دنداتفا  دیدش  رطخ  رد  و 
بجوم نوچ  یهلا  يابحا  كرابم  لامج  تیانع  لضف و  اب  هَّللدـمحلا  ناور  لیـس  نوچ  یبیـشن  ره  رد  ناـمیتی  مشچ  کشرـس  دـش و  دـنلب 

و میثا : دـتعم  لک  الا  اهرکنی  یمظع ال  ةزجعم  هذـه  و  تسـشنن . یـسفن  رب  يرابغ  دـندنام  نوصم  ظوفحم و  دـندومن  راتفر  یناـبر  میلاـعت 
، نایئاهب تلادع  رکذ  كرابم  حاولا  رد  تیناسنا  ملاع  تینارون  تحار و  ببـس  هَّللاءاهب  ترـضح  هسدقم  میلاعت  هک  دش  دوهـشم  حـضاو و 

تامدـص زا  دـعب  راـید  نیا  لـها  هقیقحلا  یف  دـش و  دوهـشم  لاـح  یلو  روکذـم  ررکم  سیلگنا  همیخف  تلود  تسایـس  یتح  647 و  ص :
يابحا دوشیم . لاسرا  زاب  دـعب  نم  هَّللا  ءاـشنا  مراـگنیم  ناریا  هب  نم  هک  تسا  ياهماـن  لوا  نیا  دندیـسر و  شیاـسآ  تحار و  هب  هدـیدش 
بالقنا نافوط و  دنچ  ره  دیهدب  ار  ءابحا  مومع  تیفاع  تحص و  هدژم  دیراد و  غالبا  یهبا  عدبا  تیحت  قایتشا  تیاهن  اب  ًادرف  ًادرف  ار  یهلا 

كولم نینچمه  نیما و  ترـضح  هَّللا و  رما  يدایا  تارـضح  دیـسر  تمالـس  لحاس  هب  ًانوصم  ًاظوفحم  تاجن  هنیفـس  هَّللدمحلا  دوب  دیدش 
ربتکا اکع 16  یهبالا  ءاهبلا  کیلع  و  دیناسرب . مایپ  تیحت و  ناحیر  حور و  تیاهن  اب  ءاهبلا  دبع  لبق  زا  ار  نامیپ  دهع و  رب  خوسر  توبث و 
باطخ دروم  ار  یسیلگنا  نیعمتسم  تسا  جردنم  ءاهبلا  دبع  تاباطخ  رد  ياهعومجم  باتک : رد  هک  ياهباطخ  داریا  نمض  و  ع ع .»  » 1918
طابترا تسا ، سیلگنا  ناریا و  نیب  تفلا  ببس  اجنیا  نم  ندمآ  نیا  متسه ...  یـضار  یـسیلگنا  تلود  تلم و  زا  و  : » دیوگیم هداد و  رارق 
سیلگنا روط  نیمه  دننکیم ، ادف  سیلگنا  يارب  ار  دوخ  ناج  ناریا  دارفا  زا  يدوز  هب  هک  دـسریم  ياهجرد  هب  هجیتن  دوشیم ، لصاح  مات 

هعبت زا  سپ  هتـشادن و  ناریا  تموکح  تلم و  اب  یطاـبترا  چـیه  يدـنفا ، ساـبع  هک  یلاـح  رد  « 1  ...«. » دـیامنیم ادـف  ناریا  يارب  ار  دوخ 
، نتفگ نخس  نینچ  نیا  دوب . هتـسب  ناگناگیب  تمدخ  هب  رمک  ًانلع  ًامـسر و  هداد و  نت  نیطـسلف  یـسیلگنا  تموکح  هعبت  هب  ندش ، ینامثع 

یئاهب ار  ناریا  تلم  قافتالاب  تیرثکا  دنتـشاد ، یعـس  اهنآ  رـشن  هلیـسو  هب  شنارایتسد  ساـبع و  هک  تسا  یئاههتـشون  نانخـس و  زا  یـشان 
هناهاوخاوه شقن  هب  ناتسلگنا  تلود  هک  ددرگ  یـسک  تسایـس  لایخ و  ملاع  رد  ناریا  مدرم  تیرثکا  میعز  قیرط ، نیا  زا  ات  دننک . یفرعم 

دبع دنتشادن . غیرد  دوب  تیئاهب  دوس  هب  هکیتمدخ  عونره  ماجنا  زامه  اهیسیلگنا  لباقم  رد  تسا . نمؤم  ایناتیرب ، مسیلایرپما  هب  تبسن  يو 
تاحیرـصت نیبم  هک  دنکیم  ياهراشا   648 ص : نایئاهب ، ناتـسلگنا ، ترافـس  اب  نایئاهب  هطبار  زا  یـصخش  هبرجت  کی  هب  یتیآ ، نیـسحلا 

يرمق لاس 1338  رد  ایوگ  مدرک  ساسحا  اهیسیلگنا  اب  ار  يدنفا  سابع  هنامیمـص  يهطبار  هک  يراب  نیتسخن  : » تسا فلؤم  ياعدا  دروم 
دندرک و باختنا  نارهت  نایئاهب  یناحور  لفحم  تیوضع  هب  ارم  هاوخان  هاوخ و  لاس  نآ  رد  هک  ءاهبلا ) دـبع  دوعـص  زا  شیپ  لاس  ود   ) دوب

هنال دـندوب  هتـسبرمک  ناشاک  ناناملـسم  مایا  نآ  رد  ًاـقافتا  متفریذـپ  ار  باـختنا  نیا  مرببیپ  رارـسا  زا  یـضعب  هب  متـساوخیم  هک  اـجنآ  زا 
لفحم نارهت  رد  دش . زاغآ  اهیئاهب  نیملـسم و  نیب  شکمـشک  هجیتن  رد  دـندنبب  دوب  هدـش  ریاد  رـشب  تدـحو  هسردـم  مان  هب  هک  يروبنز 

غیلبت و سرد  دنفلاخم و  فراعم  همانرب  اب  تارـضح  دوب  هتـسناد  هک  ناشاک  گنهرف  سیئر  دوشن و  هتـسب  روبنز  هنال  هک  درکیم  شـشوک 
نتـسب مکح  ات  درک  یگداتـسیا  هفیظولا  بسح  هدش  ادصمه  ناناملـسم  اب  دـننکیم  جـیورت  سیردـت و  ار  ناشدوخ  ياهتاجانم  حاولا و 

دـش سویأم  تلود  تقفاوم  زا  هکنآ  زا  سپ  نارهت  یناحور  لـفحم  دوب  تلود  سیئر  کـلامملا  یفوتـسم  موحرم  درک  رداـص  ار  هسردـم 
تلاخد تسایس  رد  هک  هداد  روتسد  ام  سیئر  هک  دیئوگیم  امش  نوچ  متفگ  مدادن و  يأر  نم  دنک  هعجارم  سیلگنا  ترافـس  هب  تساوخ 

هب طوبرم  هک  یئزج  رما  کی  رد  هدرک  ضقن  ار  روتسد  نیا  يزوجم  هچ  هب  نونکا  دیـشاب  روشک  نآ  نیناوق  عیطم  يروشک  ره  رد  دینکن و 
شوخ یگداسرب و  ناشنامدقـشیپ  یـضعب  دـینکیم ؟ هعجارم  سیلگنا  ترافـس  هب  دـیهدیم و  تلاخد  ار  اـهیجراخ  تسا  ناریا  يهلخاد 
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تسا ناریا  تلم  تلود و  نداد  بیرف  يارب  ینعی  تسا  یتحلـصم  تاروتـسد  نیا  هک  دوب  نیا  ناشاهفرح  موهفم  دندیدنخ و  نم  يرواب 
دنیوگیم دـنرادیم و  اور  تحلـصم  تمکح و  ناونع  هب  ار  یئورود  قاـفن و  بلقت و  غورد و  ره  هک  تسا  نیا  ءاـهب  لـها  لومعم  نوـچ 

زیاج رما  تفرشیپ  تحلصم و  يارب  تنایخ  نالف  ای  تسا  اهیـسیلگنا  تسایـس  نیع  نیا  تسا و  تمکح  تایـضتقم  بسح  رب  غورد  نالف 
هب ًامیقتسم  ناشدوخ  هک  دندید  حالـص  مدرک  تمواقم  تدش  هب  نم  نوچ  یهتنم  دندشن  فرـصنم  دوخ  يأر  زا  تبقاع  هک  دوب  نیا  تسا 

لیحلا فشک  يارب  رگید  عوضوم  کی  ات  مدرک  تقفاوم  مه  نم  دـنراداو و  راـک  نیا  هب  ار  ساـبع  دوخ  سیئر  دـننکن و  هعجارم  تراـفس 
هدش هرباخم  یناپمک  مسا  هب  شیادرف  هتـشون و  یفارگلت  تروص  هصالخ  دوش  مولعم  ءابحالل  ًامغر  سیئر ، یتسرد  تناما و  دیآ و  تسدب 

هتـشون هجراخ  يارفـس  هب  هک  زور  نآ  حالطـصا  قفاوم   » ریفـس رادم  تلالج  راکرـس  هب  باطخ   649 ص : ناـیئاهب ، ياهیـصوت  يدوز  هب  و 
روتـسد هب  دناهمیخف و  تلود  هاوخریخ  هک  دینک  تیوقت  ار  ام  مولظم  بزح  نیا  هک : نومـضم  نیا  هب  ًابیرقت  دیـسر  ءاهبلا  دـبع  زا  دـشیم »
لوصو زا  دعب  سابع . ءاهبلا ، دبع  دناهمیخف  تلود  قداص  ناتـسود  همه ، دـناهدومن  سیلگنا  تلادـع )!!(  زا  دـیجمت  تارک  هب  هک  هَّللاءاهب 

هب کلامملا  یفوتسم  موحرم  دنچ  ره  دش  مولعم  مه  يرگید  لوهجم  هک  مدش  داش  نم  دش و  تسرد  راک  هک  دندش  داش  همه  هیصوت  نیا 
هاـگ هیکت  هک  ار  روـما  هنوـگ  نیا  هک  تسا  نیا  رد  همیخف  تلود  ریخ  هک  درک  یـشیدنا  حالـص  یتـح  دادـن و  رثا  بیترت  ریفـس  شهاوـخ 
هدرپ یلو  دشن  زاب  هسردم  تشگ . دوهـشم  تنایخ » يادخ  تسایـس ، يادخ   » ادخ ود  نیا  هطبار  یلو  دراذگ  نایناریا  دوخ  هب  دراد  یبهذم 

خاش کی  رداچ  زا  مدرک ، تاـقالم  ار  یفوتـسم  موحرم  کـنو  غاـب  رد  هدـکیم  موحرم  اـب  نوچ  هک  یمـسق  هب  دـش  زاـب  هسوسو  تناـیخ و 
ياهيرگلوسنک اههناخترافس و  نیرومأم  ش ) 1300 ه . ق : 1340 ه .  ) يدنفا سابع  گرم  زا  سپ  « 1 «. » دومرف باجعتسا  يدنفا  نتخادنا 

لاسرا فارگلت و  رودص  اب  هتسناد  کیرش  یئاهب  يازع  نیا  رد  ار  دوخ  يدردمه و  راهظا  نایئاهب  اب  هنایمرواخ ، ياهروشک  رد  ناتـسلگنا 
تارمعتـسم ریزو  : » دسیونیم عیدـب ،» نرق  : » باتک رد  يدـنفا  یقوش  - 1 دنتـشاد . مالعا  نایئاهب  هب  ار  ناتـسلگنا  تیلـست  غالبا  یئاـههمان ،

ره رس  نیطسلف  یماس  بودنم  هب  یفارگلت  مایپ  ربخ  نیا  راشتنا  درجم  هب  لیچرچ  نوتسنی  رتسم و  ناتسلگنا  هاشداپ  ترضح  یلعا  تموکح 
یئاهب يهعماج  هب  ار  ناتسلگنا  هاشداپ  ترضح  یلعا  تموکح  تیلست  يدردمه و  بتارم  هدومن  اضاقت  هل  مظعم  زا  رداص و  لئوماس  ترب 

نومضم نیدب  نیطسلف  یماس  بودنم  هلیسو  هب  ار  شیوخ  تیلـست  تیزعت و  بتارم  زین  یبنلا  تنوکیاو  رـصم  یماس  بودنم  دیامن . غالبا 
ناشردقلا لیلج  دئاق  نادقف  تبسانم  هب  ارم  هنامیمص  تیلست  یئاهب  هعماج  يدنفا و  سابع  ءاهبلا  دبعرس  دیقف  ناگدنامزاب  هب  دومن :» مالعا 

ریزو : » تسا هتـشاگن  نینچ  هعـست » مایا  هلاسر   » رد ار  تقیقح  نیا  يرواخ ، قارـشا  دیمحلا  دبع  - 2 650 ص : نایئاهب ، « 2 «. » دیئامن غالبا 
اضاقت ًافارگلت  نیطـسلف  یماس  بودنم  لجا  تارـضح  زا  لیچرچ  نوتـسنی  رتسم و  ناتـسلگنا  هاشداپ  ترـضح  یلعا  تموکح  تارمعتـسم 
ءاهبلا دبع  رس  تلحر  عقوم  رد  ار  اهنآ  تیلست  يدردمه و  یئاهب  تئیه  هب  ناتسلگنا  هاشداپ  ترـضح  یلعا  تموکح  فرط  زا  هک  دنکیم 

تیعمج ماگنه  نیا  رد  «: » ۀـیئاهبلا رثآم  یف  ۀـیردلا  بکاوک  : » باتک رد  هراوآ ، نیـسحلا  دـبع  - 3 « 1 «. » دـییامن غیلبت  يآ  ب ، ساـبع ك .
ار وا  هک  نیطـسلف  رد  سیلگنا  یلاع  رـسیمکرس  دوب ، لیئوماس  تربره  رـس  همه  رب  مدقم  دندروآ و  ور  ءاهبلا ) دـبع   ) دـیقف هزانج  هب  مدرم 

یسایس رومأم  زروتسا » دلانور  رـس  - » 4 « 2 «. » دوب هدش  رـضاح  عییـشت  يارب  ًاصوصخم  دوخ  یـشاوح  ءازجا و  اب  دـنیوگ و  یماس  بودـنم 
تلود یـسایس  رتافد  دوخ و  طباور  يهرطاخ  متـشه ) دـلج  « ) یئاهب ملاع  : » باتک رد  لیلجت ، هب  یبرع ، يهناـیمرواخ  رد  ناتـسلگنا  تلود 

رد مدمآ  لیان  ءاهبلا  دبع  ترضح  تاقالم  كرد  هب  نم  هک  هعفد  نیلوا  : » تسا هداد  حرش  نینچ  ار  يدنفا  سابع  هزانج  عییشت  ناتسلگنا و 
هب لیوب  يره  ياج  هب  هک  مدوب  هرهاق  راپسهر  هیروس  هار  زا  هینطنطـسق  ناتـسلگنا و  زا  جورخ  زا  سپ  هک  دوب  یعقوم  رد  ینعی  لاس 1900 

راثآ  Orientions یسیلگنا هوزج  نمـض  لاوحا  نیا  لیـصفت   ) مدرگ تمدخ  لوغـشم  اجنآ  رد  سیلگنا  یگدنیامن  یقرـش  ریبد  تمس 
رانک زا  هسورگ  هلیـسو  هب  عقوم  نآ  رد  تسا ) جردنم  هدیدرگ  رـشتنم  عبط و  نستاو  سبلکنیلرویا و  طسوت  هب  هک  بناج  نیا  ملق  هب  هیقرش 

زا ناشیا  هک  دـعب  لاس  دـنچ  مدومن  فرـص  هدازآ  یلو  روبـص  سوبحم  اب  ار  یـشوخ  رایـسب  تعاس  هدومن و  تکرح  اکع  هب  افیح  لـحاس 
هدومن و لـصاح  رنچیگ  درل  هب  ار  مرتـحم  دوـجو  نآ  یفرعم  لاـح و  تبقارم  راـختفا  نم  دـندومرف  ترفاـسم  رـصم  هب  صلختـسم و  سبح 
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651 ص : نایئاهب ، دوشن . لصاح  يریثأت  نینچ  يو  رد  هک  دوب  یسفن  مادک  دیشخب و  دیدش  يریثأت  هدربمان  درل  رد  ترضح  نآ  تیصخش 
سیـسأت رومأم  ارم  دـیدرگ  هیروس  دراو  روصنم  رفظم و  هکنآ  زا  سپ  یبنلا  درل  هک  نیا  ات  دومن  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  ام  رگید  راـب  گـنج 

تانجو رد  هکنیا  زا  فرـشم و  يدـنفا  ساـبع  روضح  هب  مدـیدرگ  هنیدـم  نآ  دراو  هک  يزور  ناـمه  رد  دومن  نآ  عباوت  اـفیح و  تموکح 
مدرکیمن يراد  دوخ  شروضح  هب  فرشت  زا  متفریم  افیح  هب  هک  عقوم  ره  مدیدرگ  دنسرخ  فوعـشم و  دوب  هدشن  لصاح  يرییغت  ناشیا 

یـسایس روما  یکچوک  اهیگدـیچیپ و  قوفام  هیملاـع  هیماـس  يداـبم  هب  یکتم  فلـس  ياـیبنا  ياـهوگتفگ  دـننام  ترـضح  نآ  تارکاذـم 
یتسد يابیز  طوطخ  زا  هنومن  ود  یکی  ًافطل  ترـضح  نآ  دـندومرفیم . ناـیب  یلک  لوصا  هبنج  زا  ار  لـئاسم  عیمج  یعون  هب  دوب  نیطـسلف 
سربق قیرح  رد  ناشیا  هدشءاضما  گرزب و  سکع  اب  اهنآ  يهیلک  هناتخبدب  یلو  دومرف  هیده  نم  هب  ملق  نیکـشم  طخ  مامـضنا  هب  ار  دوخ 

هب هک  یعقوـم  رد  ینعی  لاـس 1921  رد  ترـضح  نآ  هاگـشیپ  رد  نوزحم  یبلق  اـب  ار  دوخ  مارتحا  عوضخ و  بتارم  نیرخآ  تفر . ناـیم  زا 
بهاذم هیلک  زا  بکرم  یتیعمج  هک  نیعیاشم  سأر  رد  ام  مدومن  میدقت  متشاد  تکرش  ناشیا  هزانج  عییشت  رد  لیئوماس  تربره  رس  قافتا 

قوف یگداس  تیاعر  اب  سوفن  كرتشم  مارتحا  فسأت و  راهظا  هجرد  نیا  میتفر و  الاب  هتسهآ  مدق  اب  ار  لمرک  هوک  یبیـشارس  دوب  نایدا  و 
همادا يدنفا  سابع  گرم  زا  سپ  نانچمه  نایئاهب ، زا  ناتـسلگنا  یـسایس  تیامح  « 1 «. » دوب هقباسیب  اًلماک  نم  رطاخ  رد  تافیرـشت  هداعلا 
شقن هب  هجوت  اب  مهنآ  اقیرفا ، رد  هصاخ  ایناتیرب  یسایس  فادها  تهج  رد  تسناوت  تیئاهب ، يهکبـش  راوخ  ثاریم  يدنفا ، یقوش  تشاد و 

هیباب و دیاقع  ینمض  طابترا  هب  هجوت  اب  زین ، ناتسلگنا  دهد . ماجنا  یتامدخ  تیحیـسم ، تسکـش  يرامعتـسا و  دض  ياهشبنج  رد  مالـسا 
هب دنوشن ، تیحیسم  قفاوم  هک  یتروص  رد  یئاقیرفا  مدرم  شیارگ  ناتسلگنا و  تلود  ینابیتشپ  تردق و  اب  ات  تشاد  رظن  مالسا ، اب  تیئاهب 

، روظنم نیا  يارب  دشخب . شرتسگ  يرامعتـسا  فادها  میکحت  رد  ار  يرامعتـسا  بهذم  کی  هطلـس  قیرط  نیا  زا  و  دـنروآ . يور  تیئاهب 
همه زکرمت  يرورـض و  ایناتیرب  يداصتقا  یـسایس و   652 ص : نایئاهب ، عفانم  ظفح  ناراکردـنا  تسد  اب  رظن  لداـبت  اـههشقن و  یگنهاـمه 

یقوش اب  هرکاذم  زا  سپ  اهیـسیلگنا  دومنیم . یمازلا  اًلماک  دش ، ناتـسلگنا » نایئاهب  لفحم   » مهنآ هک  لوئـسم ، دحاو  کی  رد  اهـششوک ،
لاسرا نمض  يدنفا ، یقوش  دیدرگ و  لیکشت  ناتسلگنا  نایئاهب  لفحم  فرط  زا  هنامرحم  یسنارفنک  تمدخ ، نیا  ماجنا  رد  قفاوت  يدنفا و 

نمـض دوب ، هدروآ  تسد  هب  ناتـسلگنا  تیامح  ياکتا  هب  هک  یئاهایؤر  زا  ار  دوخ  تسمرـس  هرطاـخ  عیدـب :،  107 ناوـضر ، رد  یفارگلت ،
seirotirrot htiaF hcrot yrrac تشاـگن ..  نـینچ  یــسیلگنا ، نیرومأــم  اــب  قـفاوت  دروـم  ياهتیلوئــسم  ندرک  صخــشم 
dengised ngiapmac citametsys noitaitini edulerp gnitutitsnoc nalP raeY owT noitaruguani
lamrof gnikram gnikatrednu cirotsih rehtona tey etipser raey eno retfa krabme flesti
ecarb sreveileb ydob tonk ylmrif desinalvag suoitiporp ruoH .saesrevo sesirpretne erutuf
deniltuo ylmid llits espmilf tsrif gnihctac dlohserht gnidnats won ytinummoc tnahpmuirT
.doriuqca ylluf noissim gnidlofnu egats tneuqesbus etucesorp seitilaltnetop lautiripS .diap
ylihtrow htiaF tehporP rytraM yromem etubirT .demeeder ylbon ytinummoC i'ahaB hsitirB
egdelp cirotsiH .noitasnopsiD i'ahaB egA cilotsopA noitanimret ecnis dlrow i'ahaB
tohguorht llac reenoip gnidnopser ytinummoc srebmem egatnecrep dellellarapnu
tnenitnoC naeporuE ytinummoc i'ahaB yna slanna dellvirnU selsI hsitirB htiaF yrotsih
,detnedecerpnu yrutneC i'ahaB dnoces edaced gnisilatrommi tnemeveihca evitcelloc
brepus mialcca hgiH no esruocnoC tanevoC ertneC htiaF rohtuA dlareH .yrotsih i'ahaB
hsitirB yrutnec -flah nalp criotsih tsrif edulcnoc yltnahpawirt selsI hsitirB ytinummoC
i'ahaB devol ylraod suorolav gnilbane ha ll'u'ahaBecarg lufitnuob ecnedive gnikirts yoj
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stnenitnoc nailartsuA naeporuE naciremA htuoS htroN  . 653 ص : ناـــــیئاهب ،  dedoolf traeH
dehsilbatse ydaerla noitadnuof elbarapmoc elacs redrO evitartsinimdA i'ahaB sisab
larutcurts yal dengised tpygE retatS detinU seitinummoC retsis htiw ytinummoC i'ahaB
hsitirB suoirotciv noitaicossa gnisilangis tnanevoC ertneC telbaT denoitnem sebirt nacirfA
tsdima htiaF rennab tnalpmi spets yrets yranimieerp ekatrednu kcurts ruoH .ahaB -l'udbA
' hall'u'ahaB seirtsinim esruoc detanimul liylevisseccus erew segnirf nrehtuos nrehtron
esohw tnenitnoC kraD .selsI hsitirB seicnedneped ngiapmac citametsys etucesorp dna
thorf emoh snoitarepo esab nedaorb ylsuoenatlumis denitsed snalP erutuf esruoc
nekatrednu eb ot ksat elbuod eduierp flesti nalP detcejorP ratla ceifircas detaeper eciwt
gniyal yrotciv elbuod gniretsiger snalPevisseccus owt yllufsseccus gnitucesorp citnaltA
ssorca ytinummoCretsis ruonoh erahs ytinummoC i'ahaB hsitirB elbane lliw dnatnenitnoc
taht tuohguorht selsI hsitirB srelur tliub eripmE nuoirolgerom yletinifni redrO

evitartsinimdA tnemhsilbatse hguorht htraEmodgniK desimorp noitadnuof yal detaluclac
snoitarepo eiacsogralyaw evap lliw nalP detalpmetnoc noitucesorp llufsseccuS .nalP
trsifesruoc nekatrednu ydaerla eereht noitidda segavgnal nacirfA eerhttsurT gnihsilbuP
hguorht erutaretil i'ahaB noitanimessid noitacilbup noitalsnart evitcejbo drihT .acirfA
tseW tsaE rehtie nnorC hsitirB seicnedneped eerht ielcun noitamrof evitcejbo dnoceS
.eriE dnalerIhtroN selaW dnaltocS dnalgnE dehsilbatse ylgnikatsniap scilb messaneetenin
esoprup elbon  . 654 ص : ناـــیئاهب ،  654 ص : ناـــیئاهب ،  noitadilosnoc nalp raeY woT evitcehbo tsriF
ecnarehtruf noitubirtnoc tsrif sdnuop dnasuoht eno gnitubirtnoC .noissiM citehporP
s'hall'u'ahaB htrib yranetneCgni taromemmoc snoitarbelec gnihcaorppa noitapicitna htiaF

ترـضح هروفوم  تبهوم  لضف و  زا  . » تسا هتفریذـپ  تروص  نایئاهب  یلم  لفحم  فرط  زا  هک  یقوش  هماـن  یمـسر  همجرت  نتم  کـنیا  و  . 
رما هلاس  هاجنپ  هرود  رد  روصنم  ًارفظم  دناهدش  قفوم  هدـیدرگ و  ایناتیرب  ریازج  نایئاهب  دـنمجرا  بوبحم و  هعماج  لاح  لماش  هک  هَّللا  ءاهب 
ألم قاثیم و  زکرم  هَّللا و  رما  سسؤم  رشبم و  تسا . روبح  رورـس و  زا  ولمم  مبلق  دنناسر  مامتا  هب  ار  دوخ  یخیرات  هشقن  نیتسخن  ایناتیرب  رد 

نیلوا راختفا  هیام  هک  عورـشم  نیا  لامکا  دـنیوگیم . تینهت  هتفای  ماجنا  ناماس  نآ  نارای  مومع  تمه  هب  هک  ار  همیظع  تیقفوم  نیا  یلعا 
یبسن دادـعت  تسا . ریظن  هقباسیب و  اپورا  هراق  رد  یئاهب  ياههعماج  ایناتیرب و  ریازج  رد  هَّللا  رما  خـیرات  رد  دـشابیم  یئاهب  مود  نرق  دـقع 
یلوسر رصع  ماتخ  نیح  زا  ملاع  رسارس  رد  یئاهب  ياههعماج  زا  کی  چیه  رد  دناهدرک  تباجا  ار  ترجاهم  رما  هعماج  نآ  رد  هک  یـسوفن 

هک یمیرکت  لیلجت و  هلیسو  نیدب  دومن و  افیا  یبوخ  هب  ار  دوخ  یخیرات  دهعت  ایناتیرب  نایئاهب  هعماج  تسا . هدیسرن  هیاپ  نیا  هب  یئاهب  رود 
نیا دـیدرگ . بسکایف  ار  هیناحور  ياوق  هدـنیآ  يرما  فئاظو  يارجا  يارب  دـمآ و  لمع  هب  دوب  سدـقم  نیئآ  دیهـش  رتهم  ماقم  يهتـسیاش 
اًلماک زونه  نآ  تایئزج  هکنآ  اب  دـهد و  ماجنا  هریاس  کـلامم  رد  دـیاب  هک  هتفرگ  رارق  ياهلیلج  تاعورـشم  هناتـسآ  رد  دـنمزوریپ  هعماـج 

ترضح رما  ناینبلا  يوق  دحتم  هعماج  هک  تسا  نآ  تقو  لاح  دیامن . هدهاشم  ار  نآ  يامن  رود  نیتسخن  دناوتیم  لاح  زا  تسین  صخشم 
همدـقم هک  ار  ياهلاسود  يهشقن  دـنزادرپ و  يرگید  یخیرات  تامدـخ  هب  تحارتسا  لاس  کی  زا  سپ  هدومن  نادـیم  هدامآ  ار  دوخ  نادزی 

یلامش و یشاوح  هک  ياهراق  دندرگ  اقیرفا  یناملظ  هراق  رد  يربک  تیاده  لعشم  لماح  هدومن  عورش  تسا  یساسا  تادوهجم  تامادقا و 
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عقوم نونکا  تسا . هدـیدرگ  رونم  یهلا  میلاعت  وترپ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ءاهبلا  دـبع  ترـضح  هَّللاءاهب و  ترـضح  هرود  رد  نآ  یبونج 
قاثیم زکرم  حاولا  رد  هک  يروطب  هتـشاد  لوذبم  هیلوا   655 ص : نایئاهب ، تامادقا  ناتسلگنا  نایئاهب  دنمزوریپ  هعماج  هک  تسا  هدیـسر  نآ 

نانعمه رـصم  رطق  کیرما و  هراق  رد  یئاهب  ياههعماج  اـب  هلیـسو  نیا  هب  هتخاـس و  عفترم  اـقیرفا  لـئابق  نیب  رد  هَّللا  رما  ملع  تسا  روکذـم 
زین اجنآ  رد  هتشگ  سیسأت  ایلارتسا  اپورا و  ياههراق  یبونج و  یلامـش و  ياکیرما  رد  هک  يروط  نامه  هَّللا  رما  يرادا  مظن  ناینب  ات  دندرگ 

هعـسوت نآ  فده  ددرگ و  یلمع  هدنیآ  ياههشقن  نمـض  دیاب  هک  تسا  ياهناگ  ود  تادوهجم  همدـقم  دوخ  رظن ، دروم  هشقن  ددرگ . داینب 
هلاس ود  هشقن  فده  نیلوا  دوب . دهاوخ  ایناتیرب  ریازج  هعبات  طاقن  رد  یـساسا  تامادـقا  بیقعت  لاح  نیمه  رد  روشک و  هلخاد  رد  تایلمع 

لیکشت یبونج  یلامـش و  دنلریا  زلیو و  تلایا  دنلتاکـسا و  ناتـسلگنا و  رد  تامحز  لمحت  اب  هک  تسا  ياهناگهدزون  لفاحم  ناینب  میکحت 
سیسأت هیلصا  زکارم  اقیرفا  برغم  ای  قرشم و  رد  عقاو  ناتـسلگنا  روشک  هعبات  میلقا  هس  رد  هک  تسا  نآ  هشقن  فده  نیمود  تسا . هتـشگ 

لوا هشقن  یط  رد  هک  ینابز  هس  رب  هوالع  اقیرفا  یموب  نابز  هب  تایرشن  هنجل  طسوت  هیرما  راثآ  بتک و  هک  تسا  نآ  فده  نیموس  ددرگ .
دزاسیم راومه  يرگید  عیسو  تامادقا  يارب  ار  هار  رظن  دروم  هشقن  يارجا  رد  تیقفوم  ددرگ . رشن  عبط و  همجرت و  هدش  عقاو  مادقا  دروم 

هلیسو هب  هک  يروطارپما  زا  بتارم  هب  يرادا  مظن  نیا  ددرگ و  راوتسا  نیمز  يور  رد  یهلا  دوعوم  توکلم  يرادا  مظن  سیسأت  هلیسو  هب  ات 
نایئاهب هعماج  دـیدج ، هشقن  يارجا  رد  تیقفوم  دوب . دـهاوخ  رتهوکـش  اب  رتللجم و  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  هراق  نآ  رد  سیلگنا  ناهاشداپ 

هلاس دـص  عوقولا  بیرق  نشج  مسارم  لولح  زا  لبق  تخاس و  دـهاوخ  کیرـش  میهـس و  اکیرما  ناـیئاهب  هعماـج  تاراـختفا  رد  ار  سیلگنا 
يارب درک . دهاوخ  نانآ  بیـصن  تسا  یهلا  رما  ناتـسآ  رد  يراکادف  ود  هلزنم  هب  هک  يزوریف  حـتف و  ود  هَّللاءاهب  ترـضح  یفخ  رما  راهظا 

زا سپ  و  روکذم ، سنارفنک  زا  دعب  لاس  کی  « 1 «. » مرادیم لاسرا  هناعا  مسر  هب  هریل  رازه  کی  غلبم  ًاتلاجع  سدقم  روظنم  نیا  تفرـشیپ 
رابخا  » هیرـشن رد  ناریا  نایئاهب  هک  ياهیمالعا  رد  ار  ناتـسلگنا  یئاقیرفا  تسایـس  نالوئـسم  ناـیئاهب و  ناـیم  ددـعتم  ینـالوط و  تارکاذـم 

: میباییم نینچ  دیدرگ ، رشتنم  لاس 1330  هام  دادرم  يرما ،»  656 ص : نایئاهب ،

تکوکح اب  طابترا 

دریگب و تروص  ناتسلگنا  ياقیرفا  هنجل  قیرط  زا  دیاب  اقیرفا  روما  عجارم  اب  تاطابترا  عیمج  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  رایـسب  هک  یبلطم  »
هک میفوعشم  رایسب  هتکن  نیا  رکذ  زا  ام  لاح  ره  هب  دنشاب . هتـشاد  روظنم  اج  همه  رد  هیلم  لفاحم  نیرجاهم و  دیابار  مهم  رایـسب  بلطم  نیا 

یبولطم جـیاتن  تسا  هدرک  هرکاذـم  هراق  نآ  رد  هَّللا  رما  غیلبت  هب  عجار  تموکح  یمـسر  عجارم  هب  تحارـص  اب  هک  اقیرفا  هنجل  راک  لوا  زا 
دنیامنب یـصخشم  دازآ و  راک  اجنآ  رد  هک  دنـشاب  ددص  رد  هکنآ  ای  دنـشاب و  هتفای  راک  هک  ینیرجاهم  يدورو  زاوج  هرابرد  تسا . هتفرگ 

ات دهد  عالطا  دناوتیم  زاب  دنک  هدافتسا  هنجل  قودنـص  زا  دهاوخب  يرجاهم  مه  رگا  دنروآ و  تسد  هب  ار  دورو  زاوج  یناسآ  هب  دنناوتیم 
.« دناسر ماجنا  هب  تموکح  دزن  رد  ار  هطوبرم  روما  هباینلاب  هنجل 

رگید یئاهب  ریغ  صاخشا  اب  تاطابترا 

زا مینک و  تروشم  دنشاب  هتشاد  یتاعالطا  اقیرفا  زا  هک  يرگید  عجارم  دارفا و  اب  میدوب  جاتحم  هک  دوب  نیا  ام  هفیظو  مهم  تاکن  زا  یکی  »
یقرش ياقیرفا  هرادا  رد  رگید  رئاود  دروفسکا و  هاگشناد  زا  ياهبعش  ندنل و  هیقرش  هنسلا  هسردم  یئاقیرفا و  یهاشداپ  نمجنا  اب  يور  نیا 

زا هک  اقیرفا  هب  طوبرم  سنارفنک  رد  دندرک  کمک  ام  هب  رایـسب  دروم  نیا  رد  هک  یـصاخشا  زا  رفن  ود  ًادـعب  دـش و  یئاهتروشم  اهریغ  و 
زا هک  ياهدافتـسا  رب  هوالع  دراد و  ياهبولطم  جیاتن  تاعجارم  نیا  هک  تسا  یهیدب  دـندرک  تکرـش  دوب  هدـش  لیکـشت  یلم  لفحم  فرط 

یضعب رد  نایئاهب  بیـصن  هک  یئاهتیقفوم  لاور ، نیدب  ددرگیم .»...  زین  هَّللا  رما  رتشیب  هعاشا  ببـس  دوشیم  تایلمع  نیا  زا  هشقن  ثیح 
قرـشم روکذـم ، روشک  عاـضوا  رب  ناتـسلگنا  دـیدش  طلـست  رـصع  رد  تسرد  ادـناگوا ، ـالاپماک - رد  دنتـسناوت  دـیدرگ و  اـقیرفآ  ءارق  زا 
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ًامیقتـسم هناگیب و  تیامح  نینچ  هب  نایئاهب  یگدرپسرـس  رتشیب و  نایئاهب  رـسرب  ار  اـیناتیرب  تیاـمح  شیپ  زا  شیب  دـنزاس . اـپرب  يراـکذالا 
يایوپ هنیرید و  ياهشزرا  زا  دنمورین  رثأتم و  قطانم  هصاخ  یئاقیرفا ، ياهروشک  هیلع   657 ص : نایئاهب ، رب  ایناتیرب  یسایس  عماطم  هلیسو 

هب ار  نیطسلف  روما  یبرغ  ياهتردق  کمک  هب  دش  رداق  مسینویهص ، هکنیا  ات  تشاد ، همادا  نانچمه  تسایس  نیا  دنزاس  مهارف  ار  یمالسا 
! دزاس اپ  رب  ار  لیئارسا  روشک  و  دریگ . هدهع 

نایئاهب دهعت  لابق  رد  مسینویهص  تیامح  ت :

راید نآ  رب  ار  دوخ  هطلس  1923 م . ياهلاس 1922 - رد  للم  هعماج  زا  نیطسلف  تمومیق »  » لیصحت اب  نیطسلف ، فرصت  زا  سپ  ناتـسلگنا 
ناکسا رما  رد  ات  تشاداو  ار  ایناتیرب  دندیزرویم ، تفلاخم  ایناتیرب  یتارمعتسم  متـس  اب  تخـس  هک  نیطـسلف  برع  ناناملـسم  درک . رقتـسم 

. دومن يرادبناج  نانآ  رامعتسا »  » حرط زا  و  دنک . هیکت  اهتسینویهص  رب  شیپ  زا  شیب  دنشاب ، شعفانم  ظفح  هدامآ  هک  یمدرم  اب  نیطسلف ،
ام مکح  تراظن و  ریز  لماک  نانیمطا  اب  نیطـسلف  مامت  یتقو  : » تشاگن میمـصت  نیا  عوقو  زا  شیپ  نیدراـگ » رتسچنم   » یـسیلگنا هماـنزور 

دهاوخ اجنادب  نایدوهی  ترجاهم  قیوشت  دشاب  هک  ياهلیـسو  وحن و  ره  هب  ام  تسایـس  حلـص ، داد  رارق  دقع  درجم  هب  تقونآ  تفرگ ، رارق 
هب هک  دوب  دـهاوخ  نیطـسلف  رد  یمدرم  رارقتـسا  اب  زئوس  لاناک  زا  عافد  هار  نیرتهب  ایناتیرب  ظاحل  زا  : » درک مالعا  زمیات » شیریآ  ! ...«. » دوب

داریا اهتربکا »  » رد هک  ینانخـس  یط  رد 1919 م ، مسینویهص »  » صخشتم ياهتیـصخش  زا  ودرون » سکام  « » 1  ...«. » دنـشاب دنمقالع  ام 
هچ اـم  زا  امـش  هک  مـینادیم  اـم  : » دوـب هـتفگ  هدرمـش و  رب  کـیاکی  ار  سیلگنا  همکاـح  تأـیه  اهتسینویهـص و  لـباقتم  تادـهعت  درک ،

ماجنا يارب  ام  میـشاب . کیدزن  رواخ  قیرط  زا  دنه  هب  امـش  هار  نابهگن  میـشاب ، زئوس  لاناک  نارادساپ  ام  هک  دیهاوخیم  امـش  دیهاوخیم ،
«1 «. » میناسر ماجنا   658 ص : نایئاهب ، هب  ار  فئاظو  نیا  میناوتب  ات  میـشاب  یتردـق  دـیهد  هزاجا  اما  میاهدامآ . یماـظن  راوشد  تامدـخ  نیا 

اهتسینویهص و  دندرک . هدهاجم  نیطـسلف  رد  تردق »  » نیا لیکـشت  سیـسأت و  ینعی  فده ، هب  لوصو  رد  مامت  يریگیپ  اب  اهیـسیلگنا  »
داصتقا رد  ار  یمکاح  تیعقوم  یناهج :» هدمع  تکرش   » کی ناگدنیامن  ماقم  رد  دندادیم ، لیکشت  ار  تیعمج  زا  يزیچان  شخب  هچ  رگا 

 ...«. دندوب رادروخرب  للم  هعماج  تمومیق  هتیمک  ناگدننادرگ  تدعاسم  زا  یماظن ، یسایس و  ياههصرع  رد  دندروآ و  تسد  هب  نیطـسلف 
فرط زا  تمـس  نیا  هیئوژ 1922  و 22  داد . ناتـسلگنا  تلود  هب  ار  نیطـسلف  تمومیق  نیقفتم ، یلاـع  ياروـش  لیروآ 1920  رد 25  « 2»

تمومیق روتـسد  ءزج  هک  نیطـسلف  رد  دوهی » یلم  نوناک   » سیـسأت عوضوم  دـیدرگ و  غالبا  سیلگنا  تلود  هب  لـلم  قاـفتا  عمجم  ياروش 
هدام 4 رد  و  دـیامن . نیمأت  ار  نوناک  نیا  يراتخم  دوخ  لالقتـسا و  هک  دوب  هتخاس  فظوم  ار  میق  تلود  روفلاب »  » هیمـالعا هب  هجوتاـب  دوب ،

يرازگراک هک  حیرـصت  نیااب  دوب . هتخانـش  تیمـسر  هب  یلم ، نوناک  سیـسأت  روظنم  هب  میق ، تلود  اب  يراـکمه  رد  ار  دوهی  يرازگراـک ،
 ... ار اهيدوهی  ناکـسا  ترجاهم و  تابجوم  لیاسو و  دیاب  میق  تلود  هدوب  هدش  دـیق  هدام 6 ، رد  دـشابیم و  دوهی  نامزاس  هلزنمب  روبزم 
رـس دومن و  مادقا  هقطنم  نیا  هرادا  هب  سیلگنا  تلود  دـش ، ءاضما  ومر » ناس   » رد تمومیق  روتـسد  رد 1920  هکنآ  زا  دـعب  دزاس ...  مهارف 

رس « 3 . » دـش باـختنا  نیطـسلف  یلاـع  رـسیمک  نیتسخن  ناونع  هب  دوب  سیلگنا  ياـهيدوهی  فورعم  ياـههداوناخ  زا  هک  لـئوماس  تربره 
لاغشا نیطسلف و  فرصت  يارجام  رد  هک  يدنفا ، سابع  نایئاهب و  هب  تبسن  میدرک  هراشا  نآ  هب  هتشذگ  لصف  رد  هچنانچ  لئوماس  تربره 

سابع هزانج  عییشت  رد  تکرش  نمـض  هدرک ، ادیپ  صاخ  یهجوت  دنتـشاد ، هدهع  هب  ار  ناتـسلگنا  یـسوساج  سیلگنا  ياهورین  طسوت  نآ 
هداد رارق  مارتحا  لیلجت و  دروم  دنتشاد ، هنیک  مشخ و  ایناتیرب  رامعتـسا  هب  تبـسن  هراومه  هک  برع  ناناملـسم  فالخ  رب  ار  نایئاهب  يدنفا 

میهافملا و ۀعوسوم   » باتک حیرصت  هب  انب  samuel Herbert (1870- 1963 م ) لئوماس )  ) لئومس تربره ،  659 ص : نایئاهب ، دوب .
کی رد  هدوب و  نیطسلف  رد  یماس ) بودنم   ) یلاع رسیمک  نیتسخن  « 1  » يریملا دمحم  باهولا  دبع  رتکد  فیلأت  ۀینویهصلا » تاحلطصملا 

هک تسا  يدوهی  ریزو  نیتسخن  یبهذم ، یتنـس  تالیـصحت  اب  يو  تسا . هدیدرگ  دـلوتم  سکدوترا  يدوهی  فارـشا  زا  ناگرزاب  هداوناخ 
یلو دشاب ، یلمع  لح  هار  کی  دناوتیمن  دوهی  هلئسم  يارب  یتسینویهص  لح  هار  هک  تشاد  هدیقع  لئومس  دیدرگ . ناتـسلگنا  هنیباک  دراو 
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دیدج ندمت  گنهرف و  نوناک  هک  ددرگ  اپرب  يدوهی  روشک  کی  هک  دومن  داهنشیپ  تشاذگ و  رانک  ار  دوخ  يهدیقع  نیا  لاس 1914  رد 
سپـس درک و  ناریزو  تأیه  میدقت  نیطـسلف  هدنیآ  نوماریپ  یتشاددای  لاس 1915  رد  دشاب . هقطنم  رد  ناتـسلگنا  عفانم  مداخ  نمـض  رد  و 
تحت هب  لیدـبت  نیطـسلف  هک  دـش  راتـساوخ  دومن و  میدـقت  نیطـسلف  رد  يدوهی  روشک  کی  یئاـپرب  ناـکما  دروم  رد  يرگید  تشادداـی 
نیـشن يدوهی  ياهيدابآ  یئاپرب  نیمز و  دـیرخ  هب  طوبرم  تالیهـست  زا  يرادروخرب  ناکما  يدوهی  ياهنامزاس  يارب  اـت  ددرگ  هیاـمحلا 

هدعو ندرک  ناونع  نایرج  رد  سپس  وا  دوش ، هداد  تیولوا  نیطسلف  هب  نایدوهی  ترجاهم  يارب  هک  درک  داهنـشیپ  نینچمه  ددرگ و  رـسیم 
نیطسلف رد  ناتسلگنا  یلاع  رسیمک  نیتسخن  ناونع  هب  یتسینویهص  يرامعتـسا و  يوخ  هجوت و  تلعب  لیئوماس  تسا . هتـشاد  یمهـس  روفلب 

هب هک  ار  ترجاهم  نوناق  لاس  نامه  توا  رد  يو  دش . هدیزگرب  دمآ ، رد  هیامحلا  تحت  تروص  هب  نیطـسلف  هکنیا  زا  سپ  لاس 1920  رد 
هب ناتـسلگنا  بارعا ، زیمآضارتعا  لمعلا  سکع  تلع  هب  یلو  دومن  هیهت  دادیم  ار  نیطـسلف  هب  دورو  هزاجا  يدوهی  دصناپ  رازه و  هدزناش 

نیا اب  یلو  تشادرب ، مدق  روشک » یشیاجنگ   660 ص : نایئاهب ، يورین   » موهفم تهج  رد  و  درک ، رظن  هفرص  تسایـس  نیا  زا  دودحم  روط 
لیئوماس تفای . شیازفا  رفن  رازه  هدجه  دص و  کی  هب  رازه  جنپ  دـص و  کی  زا  ات 1925  ياهلاس 1918  هلصاف  رد  نایدوهی  دادعت  لاح 

ياهنامزاس نتخانـش  تیمـسر  هب  هلمج  زا  تسا  هدرک  کمک  زین  يرگید  فلتخم  حوطـس  رد  یتسینویهـص  ینیزگ  تماقا  ياهتیلاعف  هب 
نارود رد  نیطـسلف . یلحم  ياـهنابز  زا  یکی  ناوـنع  هب  يربـع  ناـبز  نتخانـش  تیمـسر  هـب  نـینچمه  نیطـسلف و  رد  یتسینویهـص  یـسایس 

. تفای شیازفا  نیشن  يدابآ  دصکی  هب  راهچ  لهچ و  زا  نیطسلف  رد  یتسینویهص  ياهنیشن  يدابآ  دادعت  لیئوماس  یئاورنامرف 

لیئارسا روشک  لیکشت  زا  نایئاهب  تیامح  ت : / 1

رب یطباور  نسح  دـندوب ، نیطـسلف  نیمزرـس  ندرک  يدوهی  شوج  بنج و  رد  هک  اهتسینویهـص  تیئاهب و  يامعز  نایم  خـیرات  ناـمه  زا 
هب انب  يرامعتسا  تموکح  تشاد و  دوجو  نیطسلف  رد  يدوهی  رازه  جنپ  هاجنپ و  اهنت  لوا ، للملا  نیب  گنج  هکراتم  ماگنه  دوب . هدش  رارق 

رارق بارعا  ضارتعا  دروم  ًاروف  رما  نیا  درک و  زاب  يدوهی  نیرجاهم  يور  رب  ار  روشک  ياهرد  دوب ، هدرک  ءاضما  مسینویهص  اب  هک  یقفاوت 
فوعشم يدنفا » سابع  رس   » بقل راختفا  زا  زونه  هک  نایئاهب  دیدرگ . اهيدوهی  هیلع  رب  یئاهشروش  بجوم  لاس 1921 م  رد  و  تفدرگ .

یبرع ناناملـسم  بناج  زا  یـضارتعا  عون  ره  اب  هتـساخرب  مسینویهـص » ناتـسلگنا -  » زا ینابیتشپ  هب  هعقاو  نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـندوب ،
تشاد مالعا  درک و  رشتنم  یتشاددای  نئوژ 1922 م ، موس  رد  دوب ، ایناتیرب  تارمعتسم  ریزو  خیرات  نآ  رد  هک  لیچرچ  دندیزرو . تفلاخم 

دوهی و ناـمزاس  تقفاوم  دروم  روبزم ، تشادداـی  دـیامن . سیـسأت  نیطـسلف  رد  دوـهی  یلم  نوناـک  کـی  تسا  ممـصم  سیلگنا  تلود  هک 
لباق ریغ  روشک  نیا  رد  سیلگنا  عضو   » جـیردت هب  ور  نیا  زا  تفرگ . رارق  برع  ناناملـسم  دـیدش  تفلاخم  نیطـسلف و  رد  شناـهاوخاوه 

661 ص : نایئاهب ، بالقنا  ینماان و  تدش  اهتسینویهـص و  بارعا و  ترودـک  رگید  فرط  زا  اکیرما و  راشف  فرط  کی  زا  دـش . لمحت 
لیروآ 1947 مود  رد  دـنهد و  هعجارم  دـحتم  للم  ناـمزاس  هب  ار  نیطـسلف  عوضوم  هک  تخاـس  روبجم  ار  روبزم  تلود  نیمزرـس ، نیا  رد 

نیا هب  هم  ات 15  لیروآ  زا 28  یمومع  هسلج  ددرگ . لیکـشت  عوضوم  نیا  هب  یگدیـسر  يارب  نامزاس  یمومع  هسلج  هک  دومن  تساوخرد 
ناگدنیامن زا  هک  روبزم  هتیمک  دهد . لیکشت  نیطسلف  هدحتم  للم  صوصخم  هتیمک  مان  هب  ياهتیمک  تفرگ  میمصت  درک و  یگدیـسر  راک 

رد يدنفا  یقوش  « 1 . » درک میلـست  میظنت و  یـشرازگ  دومن و  ندید  نیطـسلف  زا  دوب  دئوس  هدـنیامن  اب  نآ  تسایر  لیکـشت و  روشک  هدزای 
نیمزرس رد  برع ، ناناملسم  قوقح  زا  اهنت  هن  نیطسلف ، هیضق  هب  عجار  دحتم ، للم  نامزاس  صوصخم  نویسیمک  سیئر  هب  یمـسر  ياهمان 

قئالع تیعقوم و  ًانلع  هکلب  درکن ! یفـسأت  راهظا  رامعتـسا  زا  یـشان  يدـعت  ملظ و  راـثآ  همه  نآ  زا  دومنن و  یعاـفد  هنوگ  چـیه  نیطـسلف 
، همان نیا  رد  دـناوخ ! نیطـسلف  نیمزرـس  و  سدـق »  » هب ناناملـسم  هجوت  زا  رتمهم  رترادهشیر و  روکذـم ، نیمزرـس  هب  ار  نایدوهی  نایئاهب و 

يزاریش دمحم  یلع  روبق  تیئاهب و  عفانم  ظفح  ًافرص  تسا ، هتشون  دوخ  یتسینویهص  یسیلگنا و  نایماح  روتسد  هب  يدنفا  یقوش  هک  هچنآ 
نایدوهی دشاب ، هتـشاد  یتوافت  ناشربهر  نایئاهب و  يارب  ًارهاظ  هکنآیب  تسا ، هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  يدـنفا  سابع  یلعنیـسح و  ازریم  و 
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: هلجم هرامـش 7  ربماتپـس 1947 م و  خروم  زوین » یئاهب   » هلجم رد  هک  ار  همان  نیا  لماک  نتم  ناناملـسم . ای  دـنوش ، نیمزرـس  نیارب  مکاـح 
لیما ياقآ  : » میناوخیم نینچ  تسا ، هدش  رشتنم  عبط و  هحفص 130 )  ) ناریا رد  ش ، نابآ 1326 ه . رد  ناریا  نایئاهب  ناگرا  يرما » رابخا  »

يالوج خروم 9  امـش  هفیرـش  هموقرم  سیئر - بانج  نیطـسلف . هیـضق  رد  دحتم  للم  نامزاس  صوصخم  نویـسیمک  سیئر  مروتـسا  ردنس 
662 ص : نایئاهب ، ام  هیرظن  نیطـسلف و  اب  یئاهب  تناید  طابترا  صوصخ  رد  يرـصتخم  ات  هداد  تسد  یتصرف  هکنیا  زا  متقوشوخ  لصاو و 

ناتمرتحم ناراکمه  امـش و  عالطا  هب  دـهد  يور  هیف  عزانتم  هسدـقم و  یـضارا  نیا  هدـنیآ  عاضوا  رد  تسا  نکمم  هک  یتارییغت  هب  تبـسن 
هوزج و نینچمه  یئاهب و  تناید  تیمها  دصاقم و  خیرات و  يهراب  رد  يرصتخم  حرـش  همان  نیا  همیمـض  هب  امـش  راضحتـسا  يارب  مناسرب .

داد دـهاوخ  يور  نآ  رد  میدـنمهدیقع  راودـیما و  ام  هک  یتالوحت  ایند و  یلعف  عضو  هب  تبـسن  نآ  تاـیرظن  دـیاقع و  رب  لمتـشم  ياهزیج 
تیحیسم ملاع  یناحور  زکرم  میلـشروا  هک  یلاح  رد  اریز  تسا ؛ درف  هب  رـصحنم  يدح  ات  روشک  نیا  رد  نایئاهب  تیعقوم  مرادیم . لاسرا 
ناناملـسم رظن  رد  میلـشروا  دـنچ  ره  زین  دـشابیمن و  يوسیع  تناید  رگید  بهاذـم  زا  کی  چـیه  اب  مور  ياسیلک  يرادا  زکرم  یلو  تسا 

يارب هک  يزکرم  يدـمحم و  تناید  هکربتم  باـتعا  کلذـعم  دراد  رارق  نآ  رد  یمالـسا  تاـماقم  نیرتسدـقم  زا  یکی  هک  تسا  ياهطقن 
ات نیطسلف  هب  تبسن  اهنآ  يهقالع  هک  دنتسه  نایدوهی  اهنت  نیطـسلف . رد  هن  تسا  ناتـسبرع  نیمزرـس  رد  دنوریم  اجنادب  جح  هضیرف  يادا 
نآ میدق  خیرات  رد  هتشاد و  رارق  ناشسدقم  دبعم  يایاقب  میلـشروا  رد  هک  اریز  تسا  روشک  نیا  هب  نایئاهب  يهقالع  اب  سایق  لباق  ياهزادنا 

كاخ اریز  تسا  توافتم  نایئاهب  اب  تهج  کی  زا  زین  اهنآ  فقوم  نیا  فصو  اب  تسا . هدوب  نانآ  یسایس  یبهذم و  تاسـسؤم  زکرم  رهش 
رقم لاح  نیع  رد  هکلب  تسا  ایند  نایئاهب  ترایز  هجوت و  لحم  اهنت  هن  هدوب و  یئاهب  تناید  مظعا  تعلط  هس  ضرع  رارقتسا  لحم  نیطسلف 
دارم لیم و  ملاع و  رد  یمومع  حلـص  رارقتـسا  ام  مارم  دصقم و  مراد ...  هدهع  هب  ار  نآ  تسایر  راختفا  هک  تسا  یئاهب  يرادا  مظن  یمئاد 

زا ام  نیئآ  ناوریپ  زا  يدایز  هدـع  هکناـنچ  تسا  یـسایس  روما  رد  هلمج  زا  یناـسنا و  هعماـج  نوؤش  عیمج  رد  تلادـع  طـسب  هدـهاشم  اـم 
هب میلیام  قاتشم و  رایسب  نایئاهب  ام  هتشادن و  یبصعت  هورگ  ود  نیا  زا  کی  چیه  هب  تبسن  یئاهب  تناید  هدوب و  نیملسم  نایدوهی و  باقعا 

نیطسلف هدنیآ  هب  تبسن  هک  یتامیمصت  رد  اما  میزاس . رارقرب  یتشآ  حلص و  اهنآ  نایم  روشک  حالص  هفرـص و  هب  اهنآ و  دوخ  كرتشم  عفن 
، نایئاهب هتکن  نیا  هب  دریگیم  تسد  هب  ار  اـکع  اـفیح و  تموکح  سک  ره  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  اـم  يارب  هک  یبلطم  دوشیم  ذاـختا 

هرادا رایتخا  نیئآ و  نآ  لالقتـسا  دیاب  دراد و  رارق  ارآ  ناهج  نیئآ  کی  یناحور  يرادا و  زکرم  هقطنم  نیا  رد  هک  دـشاب  فقاو   663 ص :
نامه اب   ) ترایز يارب  هروبزم  هقطنم  هب  ترفاـسم  رد  اـهروشک  مومع  ناـیئاهب  قح  نینچ  مه  زکرم و  نیا  يهلیـسو  هب  نآ  یللملا  نیب  روما 

ظوفحم و هشیمه  يارب  هتخانش و  ًامـسر  دنراد ) سدقملا  تیب  تایز  يارب  نایوسیع  نیملـسم و  نایدوهی و  صوصخ  نیا  رد  هک  یتازایتما 
نآ و راوج  رد  قرـش  نایئاهب  هناخرفاسم  لحم  نامه  رد  ءاهبلا  دـبع  ترـضح  دـقرم  لمرک و  هوک  رد  باب  ترـضح  ماـقم  ددرگ . تیاـعر 

هناخرفاسم و  تسا ) دازآ  بهذم  تلم و  ره  زا  مدرم  مومع  دورو  يارب  اهنآ  مامت  هک   ) تاماقم نآ  شوح  لوح و  هعیـسو  یـضارا  اهغاب و 
نآ رواجم  یحاون  اکع و  رد  عقاو  فلتخم  ياهغاب  اههناخ و  نایئاهب و  هعماج  ياوشیپ  تماقا  لـحم  لـمرک و  هوک  ياـپ  رد  برغ  ناـیئاهب 

کیدزن یجهب  رد  هَّللا  ءاهب  ترضح  هکرابم  هضور  هدش و  فرصتم  شکرابم  مودق  هب  رهش  نآ  رد  هَّللا  ءاهب  ترـضح  نجـس  هرود  رد  هک 
ره زا  مدرم  ترایز  دورو و  يارب  نکاما  نیا  ود  ره  و   ) هدـمآ رد  هزوم  یخیرات و  ناکم  کی  تروص  هب  نونکا  هک  شکرابم  رـصق  اب  اکع 

سدقم ضرا  رد  ار  نایئاهب  كالما  تافرـصتم و  اهنیا  مامت  اکع - تشد  رد  عقاو  یئاهب  تاکلمتم  نینچ  مه  و  تسا ) دازآ  تلم  بهذم و 
دنراد هک  یتناید  هبنج  تلع  هب  يرادرهش  تلود و  فرط  زا  تاکلمت  نیا  رثکا  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  زین  ار  بلطم  نیا  دهدیم . لیکـشت 

نایئاهب یلم  یناـحور  لـفحم  ینیطـسلف  هبعـش  هب  قلعتم  هعیـسو  تاـکلمتم  نیا  زا  یتمـسق  هدـیدرگ و  فاـعم  تاـیلام  ضراوع و  هیدأـت  زا 
لفاحم مه  هدنیآ  رد  تسا  هدش  لیجست  هتخانش و  یتناید  نمجنا  کی  ناونع  هب  روشک  نیناوق  قبط  رب  هک  تسا  اداناک  یلامـش و  ياکیرما 
کلمت تحت  هسدـقم  یـضارا  رد  ار  نیئآ  نیا  یللملا  نیب  تافوقوم  زا  یتمـسق  نیطـسلف  رد  دوخ  تابعـش  هلیـسو  هب  يرگید  یلم  یناحور 

هب هک  یئاههیصوت  اهشرافس و  رد  مراد  شهاوخ  دنتـسه  نویـسیمک  وضع  هک  ناتناراکمه  امـش و  زا  قوف  بتارم  هب  رظن  تفرگ . دنهاوخ 

زا 288نایئاهب هحفص 250 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تصرف ًانمض  دیهد . رارق  تیانع  هجوت و  دروم  ار  نایئاهب  قوقح  تیاقو  ظفح و  دینکیم  نیطـسلف  هدنیآ  صوصخ  رد  دحتم  للم  نامزاس 
دیاهتـشاد زاربا  سدـقم  ضرا  نیا  شوشم  عاضوا  هرابرد  تاقیقحت  ماجنا  رد  ناتناراکمه  امـش و  هک  یتیمیمـص  حور  زا  هدرمـش  منتغم  ار 

لح هار  امـش  هبئاص  تایرظن  یعاسم و  هجیتن  رد  هک  منکیم  اعد  يراودـیما  لامک  اب  راهظا و   664 ص : نایئاهب ، ار  دوخ  ینادردق  بتارم 
هجوت و يالوج 1947  ینابر 14  یقوش  ءاضما : دوش ». ادیپ  هدمآ  شیپ  نیطسلف  عضوم  رد  هک  یتالضعم  هیفصت  يارب  ياهنافـصنم  عیرس و 

يدنفا یقوش  هکنیا  تسا . یتسینویهـص  تموکح  کی  ندمآ  راک  يور  هب  نایئاهب  قئالع  نیبم  یبوخ  هب  روکذـم ، همان  تایوتحم  رد  لمأت 
رد يدـنفا  یقوش  ياههلیح  نیرتگرزب  زا  یکی  هدوب »...  نیملـسم  نایدوهی و  باقعا  زا  ام  نیئآ  ناوریپ  زا  يدایز  هدـع  : » دـنکیم حیرـصت 

ناملـسم یگمه  تیئاهب  هیباب و  ياسؤر  ءابآ  دادـجا و  نرق  هد  لقادـح  هک  یلاح  رد  دوریم . رامـش  هب  نایدوهی  شیپ  زا  شیب  هجوت  بلج 
تقیقح و فشک  تهج  دندشیم . بوسحم  ناملـسم  هداوناخ  زا  مایا  نآ  رد  رامـش  تشگنا  يدادعت  يانثتـسا  هب  نایئاهب  یمامت  و  دندوب .

نیطسلف عاضوا  زا  ياهمدقم  نایب  نمـض  هک  تسا  مزال  نیطـسلف  رد  یتسینویهـص  تموکح  کی  ندمآ  راک  يور  هب  نایئاهب  قئالع  تابثا 
هدش هیصوت  نیطسلف  هیضق  هب  یگدیسر  نویسیمک  شرازگ  رد  میزاس . راکشآ  ار  نآ  اًلیذ  یگدیـسر ، نویـسیمک  تاشرازگ  میظنت  زا  سپ 

لاقتنا لاح  رد  هدشن و  نییعت  یئاهن  فیلکت  هک  مادام  ددرگ و  لیکشت  يداصتقا  تدحو  یـسایس و  لالقتـسا  اب  نیطـسلف  روشک  هک  : » دوب
هـشقن میظنت  رد  یلو  تشاد . دوـجو  يأر  قاـفتا  هتیمک ، ناگدـنیامن  نیب  تمـسق  نیا  اـت  دریگ  رارق  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  رظن  تحت  تسا 

- دنله الامتاوگ - یکاولـسکچ - اداناک - ياهروشک  ناگدـنیامن  لماش  هک  تیرثکا  ینعی  لوا  هتـسد  دـندش ، میـسقت  هتـسد  ود  هب  یئارجا 
تیلقا هتسد  یلو  ددرگ  یللملا  نیب  رهش  میلشروا  دوش و  میسقت  دوهی  برع و  روشک  ود  هب  دیاب  نیطـسلف  هک  دنتـشاد  هدیقع  سیوس  ورپ -

ره هک  دوهی  برع و  يازجم  روشک  ود  زا  يدحتم  تموکح  هک  دنتـشاد  هدیقع  دـشیم  يوالـسگوی  ناریا و  دـنه ، ناگدـنیامن  لماش  هک 
رظن قبط  رجاهم ، لوبق  يارب  روشک  تیفرظ  دـبای و  همادا  لاس  هس  ات  دوهی  ترجاهم  ددرگ و  لیکـشت  دنـشاب  یلخاد  لالقتـسا  ياراد  کی 

رادفرط بارعا  دوش . نییعت  ددرگیم  لیکـشت  نامزاس  هدنیامن  رفن  هس  برع و  هدـنیامن  رفن  هس  دوهی و  هدـنیامن  رفن  هس  زا  هک  ینویـسیمک 
نیمأت دوهی  ترجاهم  تیدودـحم   665 ص : ناـیئاهب ، برع و  تیرثکا  اـب  يروشک  لیکـشت  هراـبرد  ار  اـهنآ  رظن  اریز  دـندوب  تیلقا  هشقن 
روشک لیکـشت  لقاال  درکیمن  نیمأت  ار  یطارفا  رـصانع  رظن  هکنآ  اب  اریز  دـنتفریذپ  ار  تیرثکا  هشقن  یلیمیب  اب  اهینویهـص  یلو  دومنیم 
فرط زا  تقد  لاـمک  رد  شرازگ  ود  ره  لـلم  یموـمع  عـمجم  هیـسالجا  نارود  رخاوا  رد  رد 1947 و  دومنیم . هیـصوت  ار  دوهی  لقتـسم 

هیـسالجا هرود  متخ  نراقم  دومن و  عامتـسا  ار  دوهی  برع و  ناگدـنیامن  تاراهظا  تفرگ و  رارق  هعلاـطم  ثحب و  دروم  صوصخم  هتیمک 
للم نامزاس  رد  یصاخ  لاوحا  عاضوا و  دریگ . رارق  لوبق  دروم  تیرثکا  هشقن  هک  دنشوکیم  اوق  مامت  هب  اهینویهـص  هک  دشیم  ساسحا 

قفاوم رظن  دش  دنهاوخ  قفوم  بیئاراک  ياهيروهمج  یبونج و  ياکیرما  لود  ندوب  اب  اهيدوهی  ایآ  هک  تسنادیمن  یـسک  هدش و  داجیا 
عمجم تشاد  دهاوخ  هداعلا  قوف  تیمها  دوهی  موق  خیرات  رد  هک  يزور  ربماون 1947  رد 29  هن . ای  دننک  بلج  ار  نامزاس  ءاضعا  موس  ود 

لماش برع  روشک  داد . نیطـسلف  يداصتقا  تدحو  یـسایس و  میـسقت  هب  يأر  هطوبرم ، هتیمک  تیرثکا  هیـصوت  هب  انب  للم  نامزاس  یمومع 
رصم و زرم  دودح  ات  هّزغ  زا  هنارتیدم  لحاوس  زا  یتمسق  یبرغ و  هلیلاگ  ابسنارئب و  ات  نوئلاردسا  هرود  زا  نیطسلف  يرواخ  يزکرم  تمـسق 

لحاس زا  یتمـسق  نوئلاردسا و  هرد  هلیلاگ و  قرـشم  زا  روشک  نیا  دیدرگیم و  روصحم  دوهی  روشک  كاخ  رد  افای  دشیم ، رمحا  يایرد 
ود نیا  زا  کی  چیه  هب  محللا  تیب  میلـشروا و  رهـش  تفاییم و  لیکـشت  بقن  یـضارا  زا  یگرزب  هعطق  افای و  بونج  افیح و  يادـتبا  ینعی 

میمصت زا  دحتم  للم  یمومع  عمجم  ًانمض  تفرگیم . رارق  للم  نامزاس  تمومیق  ياروش  یتسرپرـس  هرادا و  تحت  تشادن و  قلعت  روشک 
زا دـعب  هاـم  ود  هک  تشاد  ررقم  دومن و  لـصاح  عـالطا  ًامـسر  توا 1948  لوا  رد  دوـخ  تموـمیق  نارود  ماـتتخا  هب  رئاد  سیلگنا  تـلود 

تکرش اب  ینویسیمک  للم ، عمجم  تامیمصت  يارجا  يارب  دوش و  هداد  دوهی  برع و  روشک  ود  لیکشت  بیترت  نیطسلف  زا  سیلگنا  جورخ 
نیا رد  ار  روز  هب  لسوت  دنک و  کمک  میـسقت  هشقن  يارجا  رد  هک  داد  روتـسد  تینما  ياروش  هب  ددرگ و  لیکـشت  تلود  جنپ  ناگدـنیامن 

دنداد و يأر  نآ  هیلع  رب  تلود  یـس  قوف و  میمـصت  هلرب  تلود  هس  یـس و  ناگدنیامن  دیامن . یقلت  یمومع  حلـص  دـیدهت  هلزنم  هب  هنیمز 
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ریاسو نیچو  سیلگنا - هسنارف - يوروش - اکیرما - همظعم  لودنیب  دـندومن . عانتمايأر  نداد  زا  تلودهد  ناگدـنیامن   666 ص : نایئاهب ،
، قارع رـصم ، لود  دندومن و  عانتما  يأر  نداد  زا  يوالـسگوی  کیزکم و  سارودنه ، هشبح ، روداولاسلا ، ایبملک ، یلیـش ، نیتناژرآ ، لود 

قاثیم لولدم  ربانب  دنداد . فلاخم  يأر  هیکرت  ناتـسکاپ و  ناریا و  دنه ، نانوی ، ابوک ، ناتـسناغفا ، نمی ، هیروس ، يدوعـس ، ناتـسبرع  نانبل ،
تافیرشت رد  نوچ  دومن و  مالعا  سدقم  ضرا  تشونرـس  يهراب  رد  ار  دوخ  يأر  مظعم  تلود  هلومعم  تافیرـشت  تیاعر  اب  دحتم و  للم 

دندوب و هرمعتـسم  ًاقباس  هک  یئایـسآ  ياهروشک  هیلک  یلو  دوب . ارجالا  مزال  تشادن ، دوجو  یـصقن  نیرتکچوک  يأر ، ذـخا  یگدیـسر و 
للم برع و  ياهروشک  رظن  رد  دوبن . ریثأت  زا  یلاخ  ایسآ  روما  رد  عوضوم  نیا  دندومن و  تفلاخم  قوف  میمـصت  اب  کیدزن  رواخ  کلامم 
لمع هب  قرـش  للم  هب  تبـسن  دنرود  عیاقو  هنحـص  زا  هک  یکلامم  يرتخاب و  لود  فرط  زا  هک  دوب  یلیمحت  قوف  میمـصت  يارجا  یئایـسآ 

ار اکیرما  برع  لود  دنتسناد . یئایسآ  ياهروشک  لالقتسا  تیلم و  تیاعر  هب  تبـسن  روبزم  لود  ررکم  ياههدع  فلاخم و  ار  نآ  دمآ و 
فرط زا  هک  یحیرـص  ياههدـعو  هب  هک  دـنتخاس  مهتم  ار  نآ  و  دـندیجنر . تدـش  هب  يو  زا  هتـسناد ، تیرثـکا  زارحا  تفرـشیپ و  لوئـسم 

دش دهاوخن  هتفرگ  هقالع  يذ  نیفرط  تقفاوم  بلج  نودب  نیطسلف  هرابرد  یساسا  میمصت  چیه  هکنیا  رب  ینبم  دش  هداد  نمورت  تلوزور و 
عمجم دحتم  للم  قاثیم  صن  هب  انب  دنتفگ  دندومن و  ضارتعا  يأر  رودص  تحـص  هب  تبـسن  برع  لود  ناگدنیامن  تسا . هدرک  تنایخ » »

هیروف 1948 مشـش  رد  دـندومن و  ذاختا  يراکمه  مدـع  هیور  هجیتنلاب  و  دـنک . هیـصوت  دـناوتیم  طقف  درادـن و  يأر  رودـص  قح  یمومع 
رد دوهی  تلود  لیکشت  روظنم  هب  رگید  لود  ای  اهيدوهی  فرط  زا  هک  یمادقا  هنوگره   » هک داد  يأر  ًاحیرص  نیطسلف  بارعا  یلاع  هتیمک 
«. دـمآ دـهاوخ  لمع  هب  يریگولج  نآ  زا  هیرهق  ياوقاب  عورـشم  عافد  قح  ربانب  دـش و  دـهاوخ  یقلت  زواجت  دـیآ  لـمع  هب  بارعا  نیمزرس 
زا دـعب  هدومن  زیهجت  يروآ و  عمج  یئاوق  يدوز  هب  برع  ياـهروشک  هک  ینعم  نیدـب  دـندرک  یلمع  ار  قوـف  تاراـهظا  يدوز  هب  بارعا 

، نایئاهب رازه و  ود  هب  دروخ  دز و  نیا  تافلت  هیروف  لوا  اـت  دـنداد و  رارق  هلمح  دروم  ار  اـهيدوهی  دـندش و  نیطـسلف  دراو  هیوناژ 1948 
هک تشاد  مالعا  هیوناژ  لوا  رد  دید  نانچ  ار  عضو  نوچ  سیلگنا  تلود  دشیم . هدوزفا  نآ  رب  زور  هب  زور  و  دیسر ، رفن  دصناپ   667 ص :

یمادقا نیطسلف  میـسقت  رب  رئاد  دحتم  للم  نامزاس  روتـسد  يارجا  رد  تسا  هدشن  داجیا  یـشزاس  تملاسم و  دوهی  بارعا و  نیب  هک  مادام 
ریخا خیرات  زا  لبق  دحتم  للم  یمازعا  نویـسیمک  هب  و  داد . دهاوخ  همتاخ  ار  دوخ  تمومیق  نارود  هم 1948  مهدزناپ  رد  و  دومن . دهاوخن 

تینما ياروش  سراـم  مهدزون  رد  دوـمن و  ریثأـت  زین  اـکیرما  تسایـس  رد  بارعا  تفلاـخم  داد . دـهاوخن  ار  روـشک  نیا  هب  دورو  يهزاـجا 
یلو دهد . رارق  دوخ  یتسرپرس  تحت  ار  روبزم  روشک  دحتم  للم  نامزاس  تسین  ریذپ  ناکما  نیطـسلف  میـسقت  هک  یعقوم  ات  درک  داهنـشیپ 

داهنـشیپ للم  نامزاس  یمومع  عمجم  هم 1948  مهدزناپ  اـت  لـیروآ  مهدزناـش  زا  تفرگ . رارق  اهینویهـص  تفلاـخم  دروم  هیور  رییغت  نیا 
هک میـسقت  هشقن  يارجا  يارب  نارگید  زا  شیب  يوروش  تلود  دومنن و  تقفاوم  نآ  اب  تیرثکا  یلو  داد  رارق  ثحب  دروم  ار  اکیرما  دـیدج 
هب لیکـشت و  یتشآ  نویـسیمک  هک  داد  روتـسد  لـلم  یمومع  عمجم  هرخـالاب  دومنیم و  رارـصا  يراـشفاپ و  دوب  هدـش  داهنـشیپ  ربـماون  رد 

روشک نآ  زا  ار  دوخ  نوـشق  داد و  همتاـخ  نیطـسلف  رد  دوـخ  تموـمیق  هب  سیلگنا  تلود  هم 1948  مهدراـهچ  رد  ددرگ . مازعا  نیطـسلف 
زا نمورت  دعب  تعاس  دنچ  دومن و  مالعا  ار  لیئارسا  تلود  لیکشت  تفای و  داقعنا  ویوا  لت  رد  دوهی  یلم  ياروش  زور  نامه  دومن و  جراخ 
لک یشنم  ساویآ » يورل  ، » لیئارسا تلود  لیکشت  زا  سپ  « 1  ...«. » تخانش اًلمع  ار  لیئارسا  سیـسأتلا  دیدج  تلود  اکیرما  تلود  فرط 

یقوش  » تاقالم زا  یحرـش  نمـض  ناریا  نایئاهب  یلم  لـفحم  هب  باـطخ  هم 1954 ، موس  خـیرات  هب  ياهماـن  رد  یئاـهب ، یللملا  نیب  ياروـش 
نیب تئیه  لک  یشنم  ناشمناخ  روهمج و  سیئر  یخیرات  زور  نیا  رد  : » دسیونیم لیروآ 1954 ، رد 26  لیئارسا  روهمج  سیئر  اب  يدنفا »

هلیسو هب  ناهارمه  روهمج و  سیئر  تاقالم  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دنتفریذپ . روضح  هب  صوصخم  رالاط  رد  ودیگام  لته  رد  ار  یئاهب  یللملا 
فطل و اب  مناخ  يروهمج و  سیئر  زا  كراـبم  مرح  هَّللا و  رما  یلو  ترـضح   668 ص : نایئاهب ، دـندرک . تکرح  كرابم  تیب  هب  لیبموتا 
ار یئاهب  رما  مارم  دـصقم و  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  یمـسر  ریغ  هناتـسود و  تارکاذـم  ناـیرج  رد  دـندومرف . یئاریذـپ  یـصوصخم  تبحم 

راهظا لیئارسا  تداعس  یقرت و  يارب  ار  نانآ  هیعدا  لامآ و  نایب و  لیئارـسا  روشک  هب  تبـسن  ار  نایئاهب  تبحم  یتسود و  بتارم  حیرـشت و 
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فارطا هب  دوخ  مناخ  قافتا  هب  هک  یعقوم  لبق  لاس  نیدنچ  رد  هک  دندیدرگ  رکذـتم  دوخ  تارکاذـم  نمـض  رد  روهمج  سیئر  دـندومرف .
زا هک  یتبحم  يزاون و  نامهم  زا  عیدوت  ماگنه  دناهدیدرگ ...  فرشم  ءاهبلا  دبع  ترضح  روضح  هب  یجهب  رد  دندومنیم  ترفاسم  روشک 

روشک رد  ناـیئاهب  تادوهجم  تامادـقا و  زا  ریدـقت  نمـض  رد  هدومن  ناـنتما  رکـشت و  راـهظا  دوب  هدـش  زاربا  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  فرط 
هک دناسریم  یبوخ  هب  رما  نیا  « 1  ...«. » دنتشاد زاربا  ناهج  رسارس  لیئارسا و  رد  یئاهب  هعماج  تیقفوم  يارب  ار  دوخ  هیبلق  هیعدا  لیئارـسا 

تسا نکمم  هنوگچ  الاو  دندوب . نیطسلف  نیمزرس  رد  نانآ  ندمآ  راک  يور  مسینویهص و  هاوخاوه  لیئارسا ، تلود  لیکشت  زا  لبق  نایئاهب 
لیئارـسا تداعـس  یقرت و  يارب  ار  نانآ  هیعدا  لامآ و  نایب و  لیئارـسا  روشک  هب  تبـسن  ار  ناـیئاهب  تبحم  یتسود و  بتارم   » ناـیئاهب ربهر 
صوصخ رد  ار  تیئاـهب  هیرظن  ناـیئاهب ، هب  باـطخ  عیدـب ، زورون 108  حول  رد  ًاراکـشآ  ًامـسر و  يدـنفا  یقوـش  دـنیامرف ... !؟ راـهظا »... 

ضرا رد  لیئارسا  تلود  رهاب و  رهاظ و  میلک  ثراو  لیلخ و  ءانبا  هب  یهلا  هدعو  قادصم  : » دوب هتشاد  راهظا  نینچ  لیئارسا  روشک  لیکـشت 
دقع تبث  هب  فرتعم و  ّرقم و  یهلا  نیئآ  تلاصا  لالقتـسا و  هب  طبترم و  یئاهب  هعماج  یللملا  نیب  زکرم  هب  هنیتم  طباور  هب  رقتـسم و  سدقا 

هب رارقا  تلود و  موسر  زا  یلعا  ماقم  ناینب  يانب  هیرورـض  مزاول  لمرک و  لبج  اکع و  جرم  رد  هیرما  تافوقوم  هفاک  تیفاعم  یئاـهب و  هماـن 
هب انب  تیئاهب و  رظن  زا  لیئارسا  تلود  لیکشت  نایئاهب ، یمسر  دنس  كردم و  نیدب  « 2 «. » دیؤم قفوم و  همرحم  هکربتم  هعست  مایا  تیمسر 

هداد تراشب  ار  ناهیدوهی  نآ  هب  يدنفا  سابع  یلعنیسح و  ازریم  هک  تسا  هدوب  یهلا  هدعو  کی  يدنفا ، یقوش  حیرصت   669 ص : نایئاهب ،
مـسینویهص ناربهر  زا  يو  هک  یماگنه  نآ  رد  هک  دوشیم  ادـیوه  لیئارـسا  روهمج  سیئر  ناـبز  زا  یبوخ  هب  هنیرید ، طـباور  نیا  دـندوب !

هب یتاقالم  نینچ  زا  هک  تسا  هتـشاد  ياهرکاذـم  تاقالم و  ءاهبلا ، دـبع  سابع  اب  هدومنیم ، لابند  ار  نیطـسلف  ندرک  يدوهی  هنیمز  هدوب و 
برع ناملسم  مدرم  و  يوس ، کی  زا  ناتسلگنا  مسینویهـص و  نایم  مایا ، نآ  رد  مینادیم  هک  یلاح  رد  دنکیم . دای  تیاضر ، يدونـشخ و 

اب رگید  يوس  زا  ناتـسلگنا و  اب  يوس  کی  زا  هک  دندوب  نایئاهب  اهنت  نیا  دوب و  هدرک  زورب  يدیدش  تامـصاخم  هعزانم و  رگید ، يوس  زا 
هیـضق نویـسیمک  سیئر  هب  باطخ  ياهمان  رد  يدـنفا ، یقوش  نایب  ور  نیا  زا  دناهتـشاد ، ياهنـسح  طباور  نیطـسلف  رد  يدوهی  نارازگراک 

تسا هدرک  نیطسلف  رد  یسیلگنا  ياهرسیمک  هب  تبسن  یفرطیب  رد  یتاراهظا  نانچ  هک  هدوب  يراک  هظفاحم  تسایـس و  يور  زا  نیطـسلف ،
جراخ اهیسیلگنا  تسد  زا  ار  نیطسلف  تموکح  و  دنیآ ، راک  يور  برع  ناناملـسم  رگا  هک  هتـسنادیم  یبوخ  هب  زین  يدنفا  یقوش  هنرگو 
تمرح کته  لیلد  هب  ار  نانآ  دوجو  دیسر و  دنهاوخ  دندوب ، اهنآ  اب  يراکمه  عون  ره  هب  رختفم  هک  تیئاهب  هکبش  تمدخ  مّلـسم  دنزاس .
نونکات هچنانچ  درک . دنهاوخن  لمحت  هجوچیه  هب  تیئاهب  هیباب و  ناربهر  یئادخ  دیدج و  باتک  يربمغیپ و  يوعد  مالسا و  خسن  مالسا و 

یگناگیب و رهم  هکنآ  هصاخ  دندشن . نانآ  اب  یتسیزمه  هب  رـضاح  دندرکن و  لمحت  ار  نایئاهب  دوجو  ناهج  یمالـسا  عماوج  زا  کی  چـیه 
هب رضاح  هک  دندوب  برع  ناناملسم  اهنت  تسا ، مّلـسم  هک  هچنآ  اریز  دشاب ! هتـسب  شقن  نانآ  يامعز  همه  یناشیپرب  هناگیب  هب  یگدرپسرس 

دوب مهارف  نایئاهب  تیقفوم  يارب  دعاسم  هنیمز  ربارب  رد  و  دندوبن . رجاهم  نایدوهی  اب  یـسایس  كرتشم  یگدنز  یتح  و  هحلاصم ، هنوگچیه 
رد يدنفا  سابع  هک  یئاههمان  حاولا و  رانک  زا  سکعلاب  دندوب و  رادروخرب  اهیـسیلگنا  يارچ  نوچیب و  تیامح  و  رـس »  » بقل زا  نانآ  و 

، هتـشاد موقرم  یـسیلگنا  ياـهورین  رارقتـسا  نیطـسلف و  رامعتـسا  زا  هلـصاح  تیعقوم  زا  دـیجمت  لـیلجت و  ناتـسلگنا و  يروطارپما  تمظع 
ص: نایئاهب ، نیطسلف  نیمزرس  رد  ار  یمالسا  رهاوظ  هک  دناهتشاد  هجوت  لئاسم  نیا  همه  هب  نایئاهب  تشذگ . ناوتیمن  انتعایب  يرـسرس و 

نادیرم نارای و  هب  نیطسلف  نیمزرس  رد  غیلبت  هزاجا  هجوچیه  هب  دندومنیم و  تکرش  هعمج  تعامج و  زامن  رد  دندرکیم و  تیاعر   670
ای هک  دـنامب  ظوفحم  تسناوتیم  یتروص  رد  اهنت  تیئاهب  عفانم  میداد .) رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  لیـصفت  هب  هچناـنچ  . ) دـندادیمن دوخ 

، رامعتـسا راوخ  ثاریم  ناتـسلگنا و  مسیلایرپما  عفانم  ظفاح  ناونع  هب  مسینویهـص  ای  دهد و  همادا  نیطـسلف  رد  دوخ  رامعتـسا  هب  ناتـسلگنا 
زکرم ناوـنع  هب  برع ، ناناملـسم  تسد  هب  دوز  اـی  رید  تیئاـهب  یناـهج  حالطـصا  هـب  زکرم  راـک  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دـنیآ . راـک  يور 

. دمآیم رامش  هب  سدقملا  تیب  خیرات  ملسم  نآ  ندش  هدیچ  رب  مامت و  ناناملسم ، یلم  عفانم  اب  ینلع  دانع  حیرص و  ینمـشد  یـسوساج و 
دندرواین و ینخس  مسینویهص  لیئارـسا و  حلاصم  فالخ  رب  هجوچیه  هب  لیئارـسا ، روشک  نیطـسلف و  رد  ناشیامعز  نایئاهب و  يور  نیا  زا 
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كاخ بآ و  نیا  نانکاس  ملسم  لاح  ره  هب  قوقح  بصغ  ینیطسلف و  هراوآ  رازه  اهدص  زا  ناحیر » حور و   » لها حالطـصا  هب  نایئاهب  نیا 
اجنآ ات  دندش . يراکمه  هنوگهمه  هب  رـضاح  مسینویهـص  اب  دوخ  طباور  میکحت  هب  تبـسن  ضوع ، رد  دندادن . ناشن  يدردمه  هنوگچـیه 
ریخا ياهيزوریپ  راختفا ، لامک  اب  تسا ، هتشاد  لاسرا  ناریا  نایئاهب  لفحم  هب  هم 1954 م ، خیرات 4  هب  هک  یفارگلت  رد  يدنفا ، یقوش  هک 

: دـنکیم هراشا  تاهابم و  نینچ  لیئارـسا  روشک  يروهمج  سیئر  اب  دوخ  تاقالم  هب  نآ  لیذ  نمـض و  هدرمـش و  رب  ار  تیئاـهب  يهعماـج 
كرابم تیب  رد  ناشیا  راختفا  هب  هک  یئاریذپ  زا  سپ  یلبق ، رارق  بسح  رب  يوز  نب  سیسیم  همرحم  هنیرق  قافتا  هب  لیئارسا  روهمج  سیئر  »

فرط زا  هک  تسا  یمـسر  فرـشت  نیلوا  ترایز  نیا  دندومن . ترایز  لمرک  لبج  رد  ار  هسدقم  باتعا  دمآ  لمع  هب  ءاهبلا  دـبع  ترـضح 
، نایئاهب « 1  ...«. » تسا هدمآ  لمع  هب  هَّللاءاهب  ترـضح  قاثیم  زکرم  یلعا و  ترـضح  يهسدـقم  تاماقم  زا  هلقتـسم  لود  ياسؤر  زا  یکی 
و دننادیمن . یبهذم  ًافرص  هداس  تاقالم  کی  تسا ، مسینویهص  تیئاهب و  لماک  قفاوت  نیبم  هک  ار  یمـسر  تاقالم  نیا  نایئاهب   671 ص :

روکذم تاقالم  تیمها  دناوتیم  هم 1954  هخروم 3  همان  رد  یئاهب ، یللملا  نیب  ياروش  لک  یشنم  ساویآ » يورل   » نایب صوصخ  نیا  رد 
موی نیا  رد  اریز  دوریم  رامـش  هب  یخیرات  زور  یئاهب ، ملاع  يارب  زا  لیروآ 1954 ، هبنشود 26  زور  : » دسیونیم ناشیا  دزاس . راکـشآ  ار 

ندید هَّللا  ءاهب  ترضح  قاثیم  زکرم  ماقم  یئاهب و  نیئآ  دیهش  رـشبم  ماقم  زا  ًامـسر  یلقتـسم  تلود  سیئر  رما  خیرات  رد  هعفد  نیلوا  يارب 
هب یگدرپسرـس  رد  هک  یلعنیـسح  ازریم  دننامه  يدنفا  یقوش  « 1  ...«. » دـیدرگ فرـشم  يدـنفا ) یقوش   ) یئاهب رما  یلو  روضح  هب  هدومن ،

میمصت اوق  مامت  اب  دنتشادن  غیرد  نانآ  تیاضر  بلج  يارب  یششوک  چیه  زا  ناتسلگنا ، هب  یگدرپسرـس  رد  يدنفا  سابع  سور و  ترافس 
مالسا ناهج  هب  ینلع  تنایخ  مسینویهص و  هب  تناما  لامک  اب  تسا  هدش  متخ  مسینویهص  هب  نونکا  هک  ار  تیئاهب  یگدرپسرس  هار  تفرگ ،

هیئوژ لوا  رد  ناریا  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  هب  ياهمان  رد  افیح  یئاهب  یللملا  نیب  تئیه  دـهد . همادا  ناملـسم  ياهروشک  یلم  عفانم  و 
تموکح طباور  : » دیناسر نایئاهب  عالطا  هب  نینچ  هنامرحم  هتـسبرس و  اًلماک  يوحن  هب  لیئارـسا ، تموکح  اب  ار  يدـنفا  یقوش  هطبار   1952

هک تسا  یتقوشوخ  یـسب  ياج  هقیقحلا  یف  تسا و  هنامیمـص  هناتـسود و  یئاـهب  یللملا  نیب  تئیه  هَّللا و  رما  یلو  ترـضح  اـب  لیئارـسا ) )
رد تیئاهب » : » ناونع تحت  هک  ياهلاـقم  همتاـخ ، رد  « 2  ...«. » تسا هدـیدرگ  لصاح  یئاهتیقفوم  سدـقا  ضرا  رد  رما  یئاسانـش  هب  عجار 

طسوت ربمامتپس 1952  هخروم 2  هرامش 22  رد  لیئارسا ) روظنم  « ) هتفای زاب  نیمز   » مان هب  لیئارسا ، مسینویهـص و  هب  هتـسباو  يوسنارف  هلجم 
شیادـیپ صوصخ : رد  نایئاهب  دـیاقع  اب  نایدوهی  فادـها  قیبطت  هب  نآ  رد  تسا و  هدـیدرگ  رـشتنم  پاـچ و  دوهی ، ناگدنـسیون  زا  یکی 

يدوهی هدنسیون  نیا  ددرگیم : میدقت  ناگدنهوژپ  عالطا  تهج  تسا ، هدش  تردابم  لیئارسا »  » 672 ص : نایئاهب ، مان  هب  ردتقم  يروشک 
قاحسا ایمری و  لیقزح و  لایناد و  حاحـصا  رد  ام  تاراشب  اب  هک  تسا  هدومن  مالعا  ار  یتاراشب  تآوبن و  هَّللا  ءاهب  ترـضح  دسیونیم ...« :

موی رد  دـیاب  هک  یقیاقد  هلمج  زا  تسا . روکذـم  لبق  هسدـقم  بتک  رد  هچنانچ  دـننادیم  للم  لک  دوعوم  ار  دوخ  ناشیا  دراد و  تقباـطم 
یهلا ياول  لظ  رد  هفلتخم  للم  بهاذم و  مامت  دش و  دهاوخ  عفترم  للم  مامت  هلیـسو  هب  ادخ  مچرپ  هک  تسا  نآ  ددرگ  رهاظ  نصغ  روهظ 
یهلا نصغ  دـش و  دـهاوخ  عفترم  یلک  هب  تاعزانم  تاـفالتخا و  زور  نآ  رد  درک  دـنهاوخ  هطاـحا  ار  یهلا  نصغ  تفرگ و  دـنهاوخ  رارق 

رد ترابع  نیا  دـنکیم . عمج  دوخ  رود  هب  بونج  لامـش و  برغ و  قرـش و  زا  ار  اهنآ  دـناوخیم و  هسدـقم  یـضارا  هب  ار  لیئارـسا  تلم 
افیح و هب  عجار  زین  ءایبنا  زا  یکی  بتک  رد  میـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  رگا  تسا و  هدیدرگ  رکذ  زین  تاضوافم  رد  ینعی  دـیدج  ربمغیپ  باتک 
زا یکی  هب  دندوب  رظان  جراخ  هب  هناخرفاسم  هرجنپ  زا  هک  یعقوم  ءاهبلا  دبع  ترضح  تسا ...  هدش  لقن  يرامشیب  تاراشب  هسدقم  یضارا 

نیب زا  افیح  اکع و  نیب  هلـصاف  یکیدزن  هیتآ  رد  : » تسا هدومن  تبث  تارطاخ  هچرتفد  رد  وا  دـندومرفیم و  ار  لیذ  تاـنایب  دوخ  باحـصا 
مین ردنب  نیا  دش  دـهاوخ  یتراجت  مهم  ردانب  زا  یکی  سدـقم  لحم  نیا  هک  منیبیم  یبوخ  هب  نم  دـش  دـهاوخ  لصو  مهب  تفر و  دـهاوخ 
هنماد لمرک و  هوک  دش . دنهاوخ  لحم  نیا  هجوتم  ایند  طاقن  مامت  زا  هک  دـش  دـهاوخ  میظع  هاگیاپ  هب  لیدـبت  یهوکـشاب  تروص  هب  هریاد 

یقیقح و ندـمت  راهزا  ددرگیم  اـپ  رب  هطقن  نیا  رد  همیظع  تاسیـسأت  عیانـص و  دـش  دـهاوخ  روتـسم  هیلاـع  روصق  اـهانب و  نیرتهب  زا  نآ 
هتخیمآ بیکرت و  یللملا  نیب  يردارب  توخا و  زا  هدعاصتم  رطع  حـئاوراب و  ات  تفای  دـهاوخ  لاقتنا  لحم  نیا  هب  هددـعتم  راکفا  ياههچنغ 
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دهاوخ نشور  ار  ردـنب  مامت  کیرتکلا  ابرهک و  بش  لد  رد  دـش . دـهاوخ  اپرب  هیلاع  ياـههاگتهزن  اـهكراپ و  و  اـهغاب - قئادـح - ددرگ 
زا یهلا  مرک  درب و  دـهاوخورف  رون  سونایقا  رد  ار  لبج  ددرگیم  داجیا  لمرک  فرط  ود  رد  هک  اهیتشک  ینابهدـید  يوق  ياهغارچ  درک .

مک و هک  مینکیم  هدهاشم  ام  زورما  دید ...  یهاوخ  ار  ملاع  هرظنم  نیرتابیز   673 ص : نایئاهب ، نیرتیلاع و  ددرگیم و  رون  قرغ  اپات  رس 
هَّللا ءاهب  هچنآ  هدومرف و  توعد  عامتجا  هب  ار  دوهی  هدومن و  ملکت  نآ  هب  روط  هوک  رد  یـسوم  هچنآ  هدش و  رهاظ  تاراشب  هیلوا  راثآ  شیب 

( لیئارـسا  ) یـضارا نیا  هب  نم  دـننام  زین  امـش  نم  ناتـسود  دـسریم ...  زورب  روهظ و  هصرع  هب  زورما  هدومرف  یگناـگی  داـحتا و  هب  عجار 
«1  ...«. » دیدرگ روهرهب  هبیط  حئاور  زا  لیئارسا )  ) سدقم ضرا  نیا  رد  دینک و  ترفاسم 

مسینویهص تیامح  تحت  تارادتقا  بسک  ت : / 2

يدنفا سابع  هک  یئاههیاپ  یئاکیرما و  ياهتسینویهـص  زا  یـضعب  تیامح  دوبن . نآ  داجیا  هب  رداق  یئاهنت  هب  يدنفا ، یقوش  ار  هطبار  نیا 
تهج دوب  مزـال  هک  دـشیم  بوـسحم  يدـنفا  یقوـش  يارب  يدـعاسم  هنیمز  اـهنت  دوـب ، هداـهن  ناـینب  اـکیرما  ناـیدوهی  تیاـمح  بلج  رد 

زا یقوش  يور  نیا  زا  دریگهرهب . دوخ  یئاـکیرما  يدوهی  ناـیماح  ناـمه  زا  لیئارـسا ، مسینویهـص  تیاـمح  زا  رثؤـم  رمتـسم و  يریگهرهب 
نب  » هبناـج همه  تقفاوم  بلج  يارب  یـششوک  تسا ، نکمم  هک  يوحن  ره  هب  هک  دوـمن  تساوـخ  رد  اـکیرما ، رد  تیئاـهب  عفاـنم  ناـظفاح 
ریزو تسخن  هک  داد  تسد  یماـگنه  اـکیرمآ  یئاـهب  يدوهی - يارب  تصرف  نیا  دـنروآ . لـمع  هب  لیئارـسا  روشکریزو  تسخن  نویروگ »
هطبار رد  ار  لیئارسا  ریزو  تسخن  رفـس  یگنوگچ  يدنفا  یقوش  دوب . هدیدرگ  اکیرما  مزاع  یئاکیرما  تاماقم  اب  رظن  لدابت  يارب  لیئارـسا 

و تشاد ...« : مالعا  نینچ  اکیرمآ » نایئاهب  لفحم   » هب باطخ  لیروآ 1952  خیرات 19  رد  هنامرحم  یفارگلت  لاسرا  نمض  نایئاهب ، عفانم  اب 
يدایا ياهتئیه  تسا  هدـمآ  لمع  هب  تعرـس  لاـمک  هب  هعیـس  تامادـقا و  لیئارـسا ) رد   ) هَّللا رما  یناـهج  زکرم  رارقتـسا  سیـسأت و  يارب 

نیب تئیه  دنلوغـشم . سدـقا  ضرا  رد  فئاظو  يافیا  هب  نونکا  اهنآ  زا  رفن  جـنپ  هتـشگ و  نییعت  ًایلاوتم  ملاع  تاعطق  زا  کـی  ره  زا  هَّللارما 
هب لیئارـسا  تلود  يارزولا  سیئر  ترفاسم  ماگنه  دـناهدیدرگ . نییعت  نآ  هلماع  ياضعا  هتفای و  هعـسوت  یئاـهب  یللملا   674 ص : نایئاهب ،

تحاسم هب  یـضارا  هعطق  هدجه  دناهتـشاد  میدقت  وا  هب  يرما  راثآ  هدومن و  هبحاصم  تاقالم و  وا  اب  اکیرما  یلم  لفحم  ناگدنیامن  اکیرما 
زا زواجتم  کلمت  روظنم  هب  تسا . هدـیدرگ  هفاضا  لمرک  لـبج  هنماد  رد  یئاـهب  یللملا  نیب  فاـقوا  تعـسو  رب  عبرم  رتم  رازه  ود  تسیب و 

هـشقن تسا . هتفای  ماجنا  تلود  فرط  زا  یحاسم  تایلمع  یجهب  هکرابم  هضور  لوح  رد  هعقاو  یـضارا  زا  عبرم  رتم  رازه  لـهچ  دـصکی و 
موسر زا  هسدـقم  باتعا  تیفاعم  تسا . هتفریذـپ  مامتا  لیمکت و  تسا  یئاـهب  یللملا  نیب  تئیه  سیئر  راـکتبا  هک  لـمرک  راـکذالا  قرـشم 

ءاـهبلا و دـبع  ترـضح  كراـبم  تیب  لـماش  نونکا  دوب  هدـش  اـطعا  لیئارـسا  تلود  یئاراد  ترازو  فرط  زا  هک  یئاـیازم  ریاـس  یتـلود و 
راچد ار  سدقا  ضرا  لاسهد  تدـم  هک  یلخاد  تاشاشتغا  یجراخ و  تامـصاخم  بقاعتم  تسا . هدـیدرگ  زین  یبرغ  یقرـش و  هناخرفاسم 
ماقم یناقوف  هقبط  دیاب  هک  هناگتشه  ياههیاپ  نامتخاس  دیدرگ . حوتفم  سدقا  ضرا  ترایز  باب  هرابود  دوب  هدومن  بارطـضا  بالقنا و 
غلاب رالد  رازه  تفه  لهچ و  هب  ًابیرقت  نآ  عومجم  هک  یلاوتم  ياهداد  رارق  تسا . هدیسر  نایاپ  هب  دریگ  رارق  نآ  رب  نت  رازه  نزو  هب  یلعا 
هرانم تشه  لیمکت و  یناقوف  هقبط  تمسق  نیلوا  هجیتن  رد  هک  هدیسر  ءاضما  هب  یسدقم  ماقم  یعلض  تشه  هقبط  نامتخاس  تهج  دوشیم 
تفرگ دهاوخ  رارق  نآ  رب  یبهذ  هبق  هک  رودم  هقبط  نامتخاس  تامدقم  دش . دهاوخ  عفترم  تسا  سدقم  يانب  نیا  مود  جات  زا  ترابع  هک 

یهجوت لولعم  لیئارـسا ، رد  نایئاهب  نکاما  یـضارا  شرتسگ  تیعقوم و  طسب  رب  ینبم  لیئارـسا  تلود  قفاوت  « 1  ...«. » تسا هدیدرگ  زاغآ 
رد تیئاهب  تامادـقا  شرتسگ  تهج  نانآ ، یناهج  زکرم  تاسیـسأت  نایئاهب و  تیوقت  يارب  مسینویهـص  اـکیرما و  تسایـس  هک  تسا  هدوب 

دایدزا يارب  نایئاهب  یناهج  ياههشقن  حرط  اب  نامزمه  تسا . هدوب  یمالـسا  ياهروشک  رد  هصاخ  لیئارـسا ، عفانم  ظفح  اـهروشک و  رگید 
قیبطت و لیئارـسا  یتاعالطا  ياـههمانرب  اـب  يزیر و  حرط  اـکیرمآ  ناـیئاهب  لـفحم  طـسوت  مهنآ  هک  هفلتخم ، ياـهروشک  رد  یئاـهب  زکارم 
ره ذاختا  هب  ار  مسینویهص  ناربهر  نامزاس و  لیئارـسا ، بناج  زا  یئاه  تدعاسم  نینچ  ترورـض   675 ص : نایئاهب ، دوب . هدـش  گنهامه 
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، يدـنفا یقوش  يدابم ، ساسا و  نیا  رب  اذـل  دروآیم . رامـش  هب  ریذـپان  بانتجا  يرما  نایئاهب  یگدرپسرـس  لاـبق  رد  مزـال ، يراـکمه  عون 
لیئارـسا رد  نایئاهب  یناهج  زکرم  تاسیـسأت  ثادحا  لوا : دشخب . ققحت  ار  یـساسا  راک  ود  لیئارـسا  تلود  کمک  هب  هک  تفرگ  میمـصت 

ناصغا هداوناخ  ناگدنامزاب  ینعی  يدـنفا ، یقوش  يربهر  هار  عنام  نیرتگرزب  عفر  مود : نایئاهب . يربهر  نامزاس  هب  ندیـشخب  ناماس  نمض 
هب یفارگلت  لاسرا  نمـض  دوخ  يدـنفا  یقوش  تسخن ، راک  صوصخ  رد  اما  و  دـندوبن . وا  تماعز  لوبق  يراکمه و  هب  رـضاح  هک  نانفا  و 

، اهنآ تیامح  لیئارسا و  تلود  لیکشت  اب  هک  دنکیم  دییأت  اراکشآ  ًاحیرص و  اکیرمآ ، نایئاهب  یلم  لفحم  هب  ربماسد 1951 م ، خیرات 24 
تلود دوجو  تکرب  زا  رما  نیا  هدش و  رـسیم  نکمم و  نایئاهب ...  يربهر  نامزاس  لیکـشت  نایئاهب و  یناهج  زکرم  تاسیـسأت  ثادحا  راک 

( تیئاهب ندرک  یناهج  يارب  يدنفا  سابع  نیـسح و  ازریم  ياههمانرب   ) میظع عورـشم  نیا  : » دیئامرف هجوت  تسا . لیئارـسا  سیـسأتلا  دیدج 
روبزم تلود  شیادیپ  هجیتن  رد  دیدرگ  عورـش  سدقا  ضرا  رد  دیدج  لقتـسم و  یتلود  سیـسأت  نراقم  یئاهب  مود  نرق  لوا  دـقع  رد  هک 

نامتخاس - 1 تسا : هدومن  لصاح  عیرس  تفرـشیپ  سدقا  ضرا  رد  لیذ  هیلاوتم  تاعوق  هتـشر و  کی  ققحت  رثا  رب  تفای و  ازـس  هب  یتیوقت 
-2 دـیدرگ . زاغآ  لمرک  لبج  بلق  رد  تسا  ریظنیب  هَّللا  رما  خـیرات  رد  یللملا و  نیب  عورـشم  نیرتسدـقم  هک  یلعا  ماقم  یناقوف  تمـسق 

مظن عیرشت  هوق  مظعا  ینعی  یمومع  لدع  تیب  سیسأت  هعیلط  تئیه  نیا  دیدرگ . لیکـشت  هسدقم  باتعا  راوج  رد  یئاهب  یللملا  نیب  تئیه 
ترضح نجس  مایا  هب  طوبرم  یخیرات  نکاما  - 3 تسا . نآ  زورب  روهظ و  تیادب  لاح  یهلا و  شناینب  هک  تسا  یئاهب  يارآ  ناهج  يرادا 
تاماقم ءزج  ًامـسر  ار  اهنآ  سیـسأتلا  دیدج  تلود  دـیدرگ و  نییزت  ریمعت و  676 و  ص : نایئاهب ، کلمت  ءاهبلا  دـبع  ترـضح  هَّللا و  ءاهب 

تارکاذم - 4 تسا . مدرم  مومع  هجوت  رظن و  دروم  هاـگتهزن و  نونکا  تاـماقم  نیا  دومن  فاـعم  تاـیلام  تخادرپ  زا  تخانـش و  هکربـتم 
عراش هکرابم  هضور  لوح  یضارا  هکنآ  یکی  دیدرگ : زاغآ  لیذ  روظنم  ود  يارب  تموکح  نیا  هیدلب  يزکرم  يرادا  نایدصتم  اب  یمـسر 
راوج رد  عقاو  هعیسو  كالما  هکنآ  رگید  دنام و  ظوفحم  هدنیآ  ياهلسن  يارب  تسا  دیدهت  دروم  نونکا  هک  اکع  یلاوح  رد  نینزان  نیئآ 
لوح هعبات  تاعورـشم  ءاهبلا  دبع  ترـضح  هدومرف  هب  ات  دش  يرادیرخ  تسا  يرورـض  مزال و  تیاهنیب  هک  یلعا  ترـضح  كرابم  دقرم 

رب يراکذالا  قرشم  مایا  لبقتـسم  رد  هکنآ  يارب  - 5 ددرگ . ناینب  یـضارا  نیا  رد  مظعا  لدع  تیب  رما و  تیالو  مظعا  نکر  ود  تاسـسؤم 
مظن نوزفا  زور  تفرـشیپ  زا  يزراب  يرورـض و  هناشن  راکذالا  قرـشم  نیا  يانب  دـیدرگ . هیهت  مزـال  هشقن  ددرگ  عفترم  لـمرک  لاـبج  زارف 

هدـنیآ رد  ملاع  هفلتخم  تاعطق  رد  هَّللا  رما  یللملا  نیب  زکرم  زا  جراخ  رد  هک  سنارفنک  راـهچ  - 6 دوب . دـهاوخ  هَّللا  رما  یللملا  نیب  يرادا 
نیا داقعنا  دومن . دنهاوخ  تکرش  نآ  رد  یلم  یناحور  لفحم  هدزای  هدوب و  اههراق  نیب  رد  هیرما  تامادقا  زاغآ  هناشن  دش  دهاوخ  لیکـشت 

رد هفلتخم  رئازج  هعبات و  همهم  میلاقا  لقتـسم و  ياهروشک  هیلک  عماوج  ناگدـنیامن  عامتجا  يارب  یئاهن  هلحرم  عورـش  رـشبم  اهسنارفنک 
هداتفا قیوعت  هب  یتدم  ًارارطضا  هک  یعوضوم  قوف  يهناگ  شـش  تامادقا  اب  مأوت  هک  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  دوب . دهاوخ  ناهج  رـسارس 

رب غلاب  اهنآ  هدع  نیلوا  هک  تساهبلا  دبع  ترـضح  يایاصو  حاولا  صوصن  قبط  رب  هَّللا  رما  يدایا  نییعت  نآ  دـیآ و  رد  لمع  هلحرم  هب  دوب 
تامدقم هیلوا  تامادقا  نیا  دناهدش . باختنا  اپورا  اکیرما و  ایـسآ و  تاعطق  سدـقا و  ضرا  زا  يواسم  دادـعت  هب  دنـشابیم و  رفن  هدزاود 

یللملا نیب  تئیه  لیکـشت  تهج  هیلوا  تادـیهمت  اب  دـناهدومرف و  ینیب  شیپ  ایاصو  باتک  رد  ءاهبلا  دـبع  هک  تسا  یعورـشم  لماک  ققحت 
يرگید لاصتا  يهقلح  سیـسأتلا  دیدج  عورـشم  نیا  تسا  نانع  مه  شود و  مه  دش  دهاوخ  لیدبت  یمومع  لدع  تیب  هب  ًادـعب  هک  یئاهب 

ار هار  تسا و  ملاع  رـسارس  رد  مظعا  مسا  ناوریپ  هعماج  اب   677 ص : نایئاهب ، هَّللا  رما  یللملا  نیب  عاستالا  مئاد  زکرم  طـباور  میکحت  يارب 
نتشادرب مود ، راک  صوصخ  رد  اما  و  « 1  ...«. » دزاسیم راومه  یئاهب  يرادا  مظن  ساسا  تیوقت  روظنم  هب  رگید  تامادقا  اب  تردابم  يارب 

گرزب عنام  نیا  تسا . یتسینویهـص  ياهتسایـس  اب  يراکمه  هب  دـهعتم  هک  نایئاهب  زا  مسق  نآ  ذوفن  تماعز و  هار  رـسرب  عنام  نیرتگرزب 
هتشگن يدنفا  یقوش  ینیـشناج  لوبق  يدنفا و  سابع  اب  يراکمه  هب  رـضاح  هک  دوب  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  نادنرزف  هداوناخ و  انامه  رادتقا ،

نیرومأم لیئارسا  تلود  لیکشت  زا  سپ  مسینویهص ، ناتسلگنا و  اب  یناهنپ  طباور  دقاف  يدارفا  و  تسایسیب ، یمدرم  ًابلاغ  هک  نانیا  دندوب .
يدنفا سابع  تسد  هب  هک  یئاهب  لفاحم  نایم  رد  ذوفن  يذ  دامتعا و  لباق  يدارفا  ار  نانآ  عقاو  رد  دنتشادن و  نانآ  هب  یبوخ  رظن  یلیئارسا ،
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یقوش زا  ار  لیئارـسا  تلود  تیاـمح  یگنوگچ  دـیهد ، هزاـجا  دـندروآیمن . رظن  هب  دوب . هدـمآ  دوجوب  نیـضقان »  » درط ساـسا  رب  مه  نآ 
ياههمان تافارگلت و  يالبال  زا  دـندوب ، هتـشاد  شوخلد  ردـپ  كالما  زا  يزیچاـن  تمـسق  هب  هک  ار  تیئاـهب  نایعدـم  رگید  درط  يدـنفا و 
يهدـهع هب  ار  یئاـهن  تواـضق  و  مینک . وجتـسج  اـکیرمآ  ناریا و  هب  لیئارـسا  زا  تیئاـهب  یناـهج  تئیه  ياـضعا  رگید  یقوـش و  یلاـسرا 

جردنم لیئارسا ، تقو  ریزو  تسخن  نیروگنب  اب  اکیرمآ  نایئاهب  لماک  قفاوت  ربخ  راشتنا  زا  سپ  هام  ود  دودح  - 1 میهد : ارق  ناگدنهوژپ 
هب : » تشون نینچ  ناریا  نایئاهب  یلم  لـفحم  هب  نئوژ 1952 م ، خیرات 11  رد  ياهمان ، یط  يدنفا  یقوش  لیروآ 1952 ، خروم 19  همان  رد 

یئاهب ملاع  رـسارس  رد  نارای  هبطاق  هب  هیلم  هیناحور  لفاحم  هلیـسو  هب  لیذ  تراشب  ود  هَّللا  ءاهب  ترـضح  دوعـص  لاـس  نیمتـصش  تبـسانم 
هیقب رمتسم  لالحمضا  طوقس و  يرگید  تسا و  نایرج  رد  برلا  لبج  بلق  رد  هک  یللجم  عورـشم  عیرـس  تفرـشیپ  یکی  ددرگیم : غالبا 

یعلـض تشه  تمـسق  دـنزرویم . تفلاـخم  ملاـع  رد  یئاـهب  هعماـج  هبلاـغ  ياوق  لـباقم  رد  تراـسج  لاـمک  هب  رونه  هک  قاـثیم  نیـضقان 
رد نآ  یمراط  سپس  تفرگ  ماجنا  هتـشذگ  زورون  دیع   678 ص : نایئاهب ، نراقم  تسا  عیفر  يانب  نآ  مود  جات  هک  یلعا  ماـقم  ناـمتخاس 

تسا و انب  تمسق  نیموس  هک  دبنگ  ریز  لکش  یئاوتسا  تمـسق  نامتخاس  یلبق  تاقیقحت  بیقعت  رد  دیدرگ و  نییزت  بصن و  ناوضر  مایا 
دوب و دـهاوخ  هریل  رازه  هدزیـس  رب  غلاب  نآ  یبیرقت  جراخم  تشگ و  عورـش  تسب  بوچ  بصن  اـب  تفرگ  دـهاوخ  رارق  نآ  رب  یبهذ  يهبق 

نایناب لامکا و  ًاعیرـس  همزال  تامدقم  هک  تسنآ  دیطو  دیما  تسا . هدمآ  لمع  هب  تاعلاطم  دـبنگ  یئالط  ياهیـشاک  دادرارق  داقعنا  يارب 
ترـضح توبن  بیترت  نیا  هب  ات  دندرگ  لوغـشم  یبهذ  هبق  نامتخاس  هب  عیدب )  ) لاس نیمدص  لولح  زا  سپ  سدقم  میظع و  نامتخاس  نیا 

لحاوس هب  هک  ار  قاتـشم  نیرئاز  راظنا  ینارون  دبنگ  نیا  هوکـش  لالج و  دریذپ و  ققحت  لوا  للملا  نیب  گنج  تاقوا  ملظا  رد  ءاهبلا  دـبع 
تربع رد س  هتـشذگ  لاس  تصـش  خلت  تایبرجت  ثداوح و  زا  هک  نیرید  نیـضقان  دزاس . رونم  نشور و  دندرگیم  کیدزن  سدقا  ضرا 

صخاش ناگدنیامن  امعز و  هتشاد و  درتسم  هیلخت و  ار  كرابم  رصق  هدش و  تسکـش  راچد  هکرابم  هضور  ياهدیلک  دادرتسا  اب  دنتفرگن و 
ًادحتم يدونع  تسدربز و  لیکو  مادختسا  نئاخ و  بارهس  ینابیتشپ  تیامح و  اب  دنداد  تسد  زا  تعرس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ 
تبسن دندرک و  اوعد  هماقا  ًامسر  هَّللا  رما  یلو  هیلع  رب  هدومن و  مایق  ءاهبلا  دبع  ترـضح  يایاصو  حاولا  رد  هجردنم  صوصن  اب  تفلاخم  هب 

لیئارـسا تلود  نوچ  دندرک و  ضارتعا  دوب  سدقم  ماقم  نآ  تناها  ببـس  عقاو و  هکرابم  هضور  راوج  رد  هک  ياهبورخم  هناخ  مادـهنا  هب 
يأر زا  هک  دندومن  دیدهت  ًادعب  دنتشگ و  تیموکحم  تسکش  راچد  درک  در  عوضوم  نیا  هب  یگدیسر  رد  ار  يروشک  همکحم  تیحالص 

رب روبزم  نیرومأم  هرخالاب  ات  دنتخاس  مهارف  ار  روما  يایلوا  تینابـصع  تابجوم  هجیتن  رد  داد و  دـنهاوخ  فانیتسا  یلاع  همکحم  هب  تلود 
مادـقا نیا  دـندرک . رداص  ار  ناریو  ياـهانب  نآ  بیرخت  هزاـجا  لیئارـسا  تلود  هجراـخ  روما  ریزو  ریزو و  تسخن  هب  دـبع  نیا  هعجارم  رثا 

مایا رد  لاس  تصـش  تدـم  یط  رد  هک  یئایازم  زا  هک  دـش  ببـس  دوب  هنالهاج  دـیدش و  تموصخ  داـنع و  زا  یـشان  هک  نیـضقان  فیخس 
نیا رد  لـمح و  جراـخ  هب  هبورخم  ياـنب  راـثآ  هکنیا  زا  سپ  هلـصافالب  دنتـشگ . مورحم  یلک  هب  دـندرکیم  هدافتـسا  نآ  زا  یئاـهب  هکربتم 

هکرابم هضور  فارطا  بناوج و  نییزت  بصن و  یـضارا و  یحارط  حیطـست و  هب  دـش  لصاح  لماک  تیقفوم   679 ص : نایئاهب ، صوصخ 
نونکا دیدرگ . مادقا  دوب  مورحم  هتسیاش  لخدم  نتشاد  زا  دیدم  ياهتدمرما  نانمشد  فرط  زا  تالکشم  عناوم و  داجیا  يهطساو  هب  هک 
هاگهلبق سادقالا  سدـق  ناتـسآ  هب  دـنناوتیم  نیرئاز  مرح  لخاد  جراخ و  نحـص  هکرابم و  هضور  لوح  هچغاب  یـضارا و  زا  روبع  زا  سپ 

دابآ يرادیرخ و  هکرابم  يهضور  لوح  یضارا  بیرج  یـس  زا  شیب  هک  تسا  نآ  همدقم  تانایرج  نیا  دنیامن . لصاح  فرـشت  ءاهب  لها 
ياضما دوش ». عفترم  لحم  نآ  رد  دوب  دهاوخ  یهلا  مظعا  رما  عراش  رهطم  ضرع  رارقتسا  لحم  هک  یللجم  هعقب  مایا  لبقتـسم  رد  ددرگ و 

5 نئوژ 1952 :(  رخاوا  رد  ياهماـن  یط  یئاـهب ، یللملا  نیب  ياروش  نیلوا  یقرـش  یـشنم  میکح ، هَّللا  فطل  رتکد  - 2 « 1 . » یقوش كرابم 
یلعالا و همـسازع  یهبا  سدقا  لامج  هسدقم  هضور  برق  تشون ...« : نینچ  ناریا ، نایئاهب  یلم  لفحم  یـشنم  هب  عیدب ) همحرلا 109  رهش 
ار نآ  هک  دناهتشاد  هدارا  هادف  انحاورا  هَّللا  رما  یلو  ترضح  اناوت  يالوم  هدوب و  دوجوم  ياهبورخم  قباس  زا  یجهب  كرابم  رـصق  راوج  رد 
هب يوق  عیمج  هب  تسا  نانآ  نیرید  بادآ  مسر و  هکنانچ  دیدج  میدق و  نیـضقان  نکلو  دنیامرف  ناتـسلگ  غاب و  هب  لیدبت  ناریو و  یلک  هب 
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رد رمالا  ۀـبقاع  هتخادـنا و  لـیجأت  ریخأـت و  هب  ار  لـیلج  روظنم  نیا  يارجا  هفلتخم  نیواـنع  هب  هتخادرپ و  هَّللارما  یلو  ترـضح  اـب  تیدـض 
هیرک هبورخم  نیا  هک  دـناهدادیمن  اضر  هجو  چـیه  هب  هتخاس و  اـپ  رب  دونع  لـیحم و  یلیکو  کـمک  هب  صوصخ  نیا  رد  یئاوعد  همکحم 
ناکم هناریو  رد  زج  موش  موب  اریز  دیآ  نایم  هب  تراضن  توارطرپ و  ناتـسلگ  نآ  ياج  هب  دوش و  هتـشادرب  هکرابم  هضور  يولج  زا  رظنملا 

رداص و ءاهب  لها  تیناقح  رب  حیرـص  رما  هجیتنلاب  لیئارـسا  تلود  مالکلا  ۀـصالخ  دربیم  جـنر  لگ  يوب  زا  لـعج  دـنیزگیمن و  يوأـم  و 
ص: نایئاهب ، ود  زا  دـعب  دوشیم و  مدـهنم  كرابم  لکیه  رما  هب  هبورخم  نآ  گنرد  نودـب  اذـهل  دـیامنیم و  موکحم  ار  نیکرپ  نیـضقان 

یگنـس ياههلپ  ینامتخاس و  حلاصم  گنـس - نویماک  دنچ  روط  ملکم  رما  یلو  روتـسد  هب  سپـس  دـنامیمن و  یقاب  نآ  زا  يرثا  زور   680
دوجو دوشیم و  لمح  لحم  هب  لگ  تخرد و  یلاع و  رایـسب  ياهرد  رمرم - ياهنوتـس  ابیز - ياهباقع  یعونـصم - ددـعتم  ياهسواط 

يانب لـحم  ناـکلپ و  ولج  اـت  رـصق  ناـبایخ  كراـبم  رظن  تحت  دـنیامرفیم و  تماـقا  اـجنآ  رد  مین  زور و  راـهچ  سدـقملا  هسفنب  كراـبم 
تسا و رتـم  هدزاود  نآ  ضرع  داتـشه و  نآ  لوـط  هـک  دوـشیم  اـبیز  رایـسب  ناتـسلگ  غاـب  هـب  لدـبم  یجهب  هناـخرفاسم  هـمین  اـت  بورخم 

عاطم روتـسد  هب  زین  هکرابم  هضور  ولج  هچغاب  نیا  رب  هوالع  دـنکیم  رون  هعطق  کی  هب  لدـبم  اهبش  رد  ار  هچغاـب  نآ  اـبرهک  ياـهغارچ 
یعونـصم ددعتم  ياهسواط  هتفای و  رارقتـسا  هکرابم  هضور  تشپ  هچغاب  هچغاب و  نیا  رد  قرب  غارچ  ياهدومع  هدش و  رتضیرع  سدـقم 

سک چیه  تسا . هدیدرگ  بصن  هکرابم  هضور  لخدم  سیـسأتلا و  دیدج  هچغاب  نیب  هدـش  هتخاس  یلاطیا  رد  هک  یلاع  رایـسب  يرد  اپرب و 
ود نینچمه  تسا . هتفای  لیدبت  یئابیز  غاب  هب  تعرـس  نیا  هب  یبورخم  يامندب  يانب  زور  دـنچ  فرظ  رد  هنوگچ  هک  دـنک  رواب  دـناوتیمن 

«1 «. » دیامنیم رون  هعطق  کی  هب  لدبم  زین  رهاظ  بسح  هب  ار  راونا  زکرم  نآ  اهبش  هک  هدـش  بصن  هکرابم  هضور  ولج  زین  يوق  نکفارون 
رـس رب  شنافلاخم  اب  يو  تاعزانم  صوصخ  رد  لیئارـسا  تلود  تیاـمح  هب  ًاحیرـص  ربماسد 1951 م ، فارگلت 15  رد  يدـنفا  یقوش  - 3

زا شیب  یتدم  زا  سپ  هک  دیهد  تراشب  نارای  هب  : » دنکیم هراشا  ناریا  نایئاهب  یلم  لفحم  عالطا  هب  لیئارسا ، رد  دوجوم  لوقنم  ریغ  لاوما 
زا سپ  هَّللا  ءاهب  ترضح  هک  یخیرات  سدقم  ناکم  نیا  دیدرگ  میلست  لیئارسا  تموکح  يایلوا  طسوت  هعرزم  رـصق  ياهدیلک  لاس  هاجنپ 

. دـشاب ایهم  نیرئاز  ترایز  يارب  فرـشت  باب  حاـتتفا  ماـگنه  اـت  ددرگیم  شورفم  نونکا  دـندومرف  تماـقا  نآ  رد  اـکع  نجـس  زا  جورخ 
نیب تئیه  - 4 « 2 «. » یقوش ددرگ . لاسرا  توریب  رد  بیدا  سابع  ناونع  هب  رتم  جـنپ  رد  رتم  هس  یبیرقت  عطق  هب  یلاق  تفه  دوشیم  هیـصوت 

زا عماج  یحرش  هیئوژ 1952 ، لوا  خروم  ناریا ،  681 ص : نایئاهب ، نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  هب  باطخ  ياهمان  رد  افیح - یئاهب  یللملا 
نآ تاجردنم  هب  هجوت  هک  تسا  هتشاد  لاسرا  یقوش ، زا  لیئارسا  تلود  تیامح  شقن و  يدنفا و  یقوش  نافلاخم  ياهتفلاخم  يواعد و 

زیزع ناتسود  هیئوژ 1952  لوا  خروم  ناریا :» نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  هب  افیح - یئاهب  یللملا  نیب  تئیه  زا  : » تسا تیمها  لماک  زئاح 
زا ار  نانآ  هدیناسر  زیزع  نارای  راضحتسا  هب  نآ  یناهج  زکرم  رد  ار  هَّللا  رما  تفرشیپ  هدژم  رورـس  لامک  اب  یئاهب  یللملا  نیب  تئیه   » یئاهب

ماقم نامتخاس  هچ  ره  دیامنیم »...  علطم  تسا  هدـمآ  لمع  هب  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  تیادـه  لظ  رد  هتـشذگ  لاس  یط  رد  هک  یتامادـقا 
هب لیئارسا )  ) روشک نیا  مدرم  همه  هکلب  افیح  یلاها  اهنت  هن  دوشیم و  رتدایز  نآ  هزاوآ  ترهـش و  هزادنا  نامه  هب  دنکیم  تفرـشیپ  یلعا 

میهدیم ماجنا  لیئارـسا )  ) اهنآ روشک  رد  هک  یلمع  نینچمه  ام و  مارم  روظنم و  زا  دنونـشیم  رما  میلاعت  زا  نوچ  دـننکیم و  تاـهابم  نآ 
هن هَّللا  رما  یلو  ترـضح  نامز  رد  ءاهبلا  دبع  ترـضح  دوعـص  زا  سپ  هک  دنراد  عالطا  یهلا  يابحا  کشالب  دـننکیم . دـیجمت  تیاهنیب 
رد یلعا  ماقم  دوخ  هک  ياهقبط  هکلب  درک  ادـیپ  هعـسوت  لمرک  هوک  يهنماد  رد  عقاو  یناملآ  ینلک  یلعا و  ماقم  نیب  یـضارا  تاقبط  طـقف 

يدایز جراخم  تالاکشا و  یسدنهم  ظاحل  زا  هقبط  نیا  زا  یتمسق  حیطست  نوچ  تفای ، دادتما  زین  برغم  قرشم و  فرط  زا  تسا  عقاو  نآ 
قیوعت هب  تمسق  نیا  نامتخاس  هچ  ره  هکنیا  هب  رظن  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  لاسما  دوب  هدنام  كورتم  اهلاس  ببـس  نیا  هب  درکیم و  دیلوت 

عبرم رتم  بیرق 350  دوش  مامت  نوچ  تمسق  نیا  دندومرف و  ار  نآ  نامتخاس  عورش  روتـسد  دش  دهاوخ  رتدایز  بتارم  هب  نآ  جراخم  دتفا 
زا شیب  هک  دوب  دهاوخ  رتم  هن  عافترا  هب  يراوید  نتخاس  مزلتسم  شیازفا  نیا  دوزفا و  دهاوخ  قرـشم  فرط  هب  یلعا  ماقم  هقبط  تعـسو  رب 

یمیدق رهـش  ياههبارخ  لحم  زا  روبزم  ياهگنـس  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  تفر و  دـهاوخ  راک  هب  نآ  رد  گنـس  بعکم  رتم   350
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هک یسوفن  دبای  همتاخ  تمسق  نیا  نوچ  ددرگیم و  لمح  یلعا  ماقم  هب  تسا  نارمع  حیطست و  تسد  رد  دیدج  تاسیسأت  يارب  هک  افیح 
هیواز رد  هک  مظعا  مسا  یئالط  هحول  اب  ار  انب  لماک  هرظنم  هطقن  نیا  زا  دـنناوتیم  دـنوشیم  زئاـف   682 ص : نایئاهب ، یلعا  ماقم  تراـیز  هب 
ینیب شیپ  دـنیامن . هدـهاشم  یهجوت  بلاـج  وحن  هب  تسا  رگهولج  ؤلـألتم و  باـتفآ  یهاگحبـص  يهعـشا  زا  عـقاو و  قاور  یقرـش  لاـمش 

. ددرگ غلاب  رالد  هب 12600  ًابیرقت  نآ  جراخم  دـسرب و  ماجنا  هب  مین  هام و  کـی  دودـح  رد  تمـسق  نیا  ناـمتخاس  حیطـست و  هک  دوشیم 
يارب یحهب  هب  هک  یناسک  هدع  تسین  رودـقم  مومع  يارب  لمرک  هوک  رد  ماقم  لوح  هب  برقت  یلعا  ماقم  نامتخاس  تلع  هب  نوچ  نونکا  »
حـصف دیع  عقوم  رد  هکنانچ  تسا  رتشیب  دنوریم  افیح  ياهغاب  هب  هک  یـسوفن  زا  دـنوشیم  فرـشم  ءاهب  ترـضح  هضور  رـصق و  ترایز 

نینچمه یجهب و  رـصق  هَّللا و  ءاهب  ترـضح  هضور  لخاد  دندرک . ندید  یجهب  زا  زور  کی  رد  رفن  دـصناپ  هلمجنم  رفن  زا 1500  زواجتم 
تدم تسا ». هدش  هدامآ  نیرئاز  ترایز  يارب  هتفای و  نییزت  رایـسب  هتـشذگ  لاس  فرظ  رد  هعرزم  رـصق  اکع و  رد  هَّللا  ءاهب  ترـضح  تیب 
رجنم یمیخو  بقاوع  هب  دـشیمن  لاح  لماش  هیهلا  تادـییأت  هچنانچ  دوب و  اهنارحب  نیرتدـیدش  راچد  سدـقا  ضرا  رد  هَّللا  رما  هام  شش 

شنارادفرط زا  ياهدع  ناشیوخ و  دالوا  ربکا و  ضقان  هَّللا  ءاهب  ترضح  دوعص  زا  سپ  دندش  رضحتسم  یهلا  ءابحا  هک  يروطب  دیدرگیم 
عقاو دوعص  نآ  رد  هک  يرصق  هب  تبسن  روکذ  نادنزرف  زا  کی  ره  كرابم  لامج  دوعـص  زا  سپ  دندیدرگ و  رقتـسم  هکرابم  هضور  لوح 

ياهتموصخ دهاش  تسا  كرابم  تایح  تارطاخ  راثآ و  زا  ولمم  هک  سدقم  يانب  نیا  هدیدع  تاونس  یط  رد  دندش . میهس  هثراولاب  دش 
رهطم شرع  هک  ماگنه  نامه  رد  هک  دومن  دنهاوخ  هظحالم  ءابحا  رما  خیرات  هب  هعجارم  اب  تسا . هدوب  قاثیم  زکرم  هب  تبسن  نیضقان  دیدش 

دومنیم ایهم  قاثیم  زکرم  اب  تفلاخم  يارب  ار  دوخ  یلع  دـمحم  ازریم  دـشیم  هدامآ  هکرابم  هضور  رد  رارقتـسا  تهج  هَّللا  ءاـهب  ترـضح 
رصق نآ  رد  لاس 1932  ات  شناگتسب  یلع و  دمحم  ازریم  دوب  ءاهبلا  دبع  ترضح  هب  قلعتم  رصق  ماهس  رتشیب  هکنیا  اب  دوعـص  هعقاو  زا  سپ 

اکع سیلپ  سیئر  هب  يردـپ  هناخ  زا  ار  دوخ  مهـس  دـنک  هیهت  یلوپ  دوخ  هنانئاخ  تایلمع  تهج  هکنیا  يارب  هَّللا  عیدـب  دنتـشاد و  تنوکس 
مهـس دیرخ  تامدـقم  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  ینوناق  تالاکـشا  دوجو  اب  هداعلا  قوف  تامحز  لمحت  اب  صخـش  نیا  توف  زا  سپ  تخورف 

نیا رد  هک  یئاهب  یـسوم  هب   683 ص : نایئاهب ، موسوم  ربکا  ضقان  رـسپ  دندومرف . مهارف  دوب  انب  لک  زا  گناد  ود  هک  ار  هَّللا  عیدـب  یلـصا 
هب دـش  قفوم  هظحل  نیرخآ  رد  هدرب  راک  هب  ار  دوخ  ذوفن  دوب  هدومن  لصاح  عالطا  هیـضق  نیا  زا  دوب و  اـکع  كـالما  تبث  يدـصتم  عقوم 
هب قفوم  طقف  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  دیآ  رد  رما  رایتخا  هب  کلم  گناد  ود  هکنآ  ياج  هب  هجیتن  رد  ات  دروآ  دراو  راشف  سیلپ  سیئر  ثارو 
هَّللا ءاهب  ترـضح  رـصق  . » دیدرگ تبث  نانآ  مان  هب  داتفا و  نیـضقان  تسد  هب  هدنام  یقاب  گناد  کی  دندیدرگ و  نآ  گناد  کی  لیـصحت 

رد نآ  فقـس  هجوت  مدع  رثا  رب  لاس 1932  دودـح  رد  دوب  وا  هداوناـخ  یلع و  دـمحم  ازریم  فرـصت  رد  فرط  نیا  هب  لاـس 1892  زا  هک 
یفرط زا  دنتـسنادیمن و  كراـبم  لاـمج  ینوکـسم  رـصق  نوئـش  قباـطم  ار  تیعـضو  نیا  نوچ  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  دوـب  طوقـس  فرش 

هب یلع  دمحم  ازریم  دندومرف  دزـشوگ  یلع  دمحم  ازریم  هب  ار  رـصق  ریمعت  موزل  نیا  ربانب  دوب  یهلا  يابحا  يهدـهع  هب  نآ  رییغت  تیلوئـسم 
لوبق هَّللا  رما  یلو  ترـضح  داهنـشیپ  هب  انب  یلو  درک  يراددوخ  نآ  هب  مادقا  زا  درادن  تسد  رد  یهجو  روظنم  نیا  ماجنا  يارب  هکنیا  رذـع 

مه زونه  هک  رواجم  ناـمتخاس  هب  سپـس  دـننادرگرب و  هیلوا  لاـح  هب  ریمعت و  ار  نآ  ءاـبحا  دـهد  هزاـجا  هدرک  هیلخت  ار  روبزم  ياـنب  دومن 
هتبلا هملک  نیا  و   ) تفای زاب  ار  دوخ  هیلوا  هوکـش  لـالج و  كراـبم  رـصق  هکنیا  زا  سپ  دومن ». ناـکم  لـقن  دراد  تنوکـس  نآ  رد  شرـسپ 

شورفم و نآ  تافرغ  و  هدش ) انب  اکع  میقم  نیلومتم  زا  رفن  کی  هلیسو  هب  هتشذگ  نرق  رد  هک  تسا  یقرش  يابیز  رـصق  اریز  تسین  قارغا 
طخ هب  كرابم  لامج  تاعیقوت  حاولا و  دـش و  هتـسارآ  یئاهب  ملاـع  هب  طوبرم  ياـهسکع  باـتک و  ياـههسفق  هب  نآ  ياـهراوید  نیزم و 
ياج نآ  رد  ترضح  نآ  هکربتم  ءایـشا  دمآ و  رد  هیلوا  لاح  هب  هَّللا  ءاهب  ترـضح  یـصخش  قاطا  تفرگ و  رارق  نآ  ياههظفحم  رد  لصا 
ببس رما  نیا  دومن و  ندید  روبزم  رصق  زا  كرابم  لکیه  تیعم  هب  اکع  یـسیلگنا  مکاح  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  توعد  بسحرب  دش  هداد 

یئاهب هسدقم  نکاما  زج و  اکع  رد  كرابم  تیب  هسدقم و  باتعا  دننام  زین  ار  لحم  نیا  هک  دیامن  اضاقت  یماس  بودنم  زا  مکاح  هک  دـش 
ترـضح نادنزرف  زا  یکی  یـصخش  تیب  تروص  زا  كرابم  رـصق  هجیتن  رد  دـیدرگ  ماجنا  لمع  نیا  دراد و  فاعم  تایلام  زا  بوسحم و 
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دش روبجم  684 و  ص : نایئاهب ، دنک  تعجارم  تسناوتن  رگید  یلع  دـمحم  ازریم  تفای و  لیدـبت  یئاهب  هاگترایز  هزوم و  کی  هب  هَّللا  ءاهب 
يرگنهآ ناکد  زین  قرـشم  تمـس  رد  هکرابم  هضور  هبنج  رد  دـنامب . یقاب  دوب  هداد  رارق  دوخ  تنوکـس  لحم  هک  رواجم  هناـخ  ناـمه  رد 
لبطـصا دـیدرگ و  بارخ  زین  روبزم  ناکد  كرابم  لکیه  روتـسد  قبطرب  دوب  وا  راک  لـحم  نیـضقان و  زا  یکی  هب  قلعتم  هک  تشاد  دوجو 

لوح هینبا  رصق و  غاب  راوید  نیب  دیدرگ و  راومه  فاص و  دمآ و  نوریب  هیلوا  تروص  زا  هبورخم  هرظنم  دش و  هتشادرب  نایم  زا  نآ  یمیدق 
ترامع نیا  دوب  یقاب  بونج  تمسق  رد  قاطا  جنپ  رب  لمتشم  هقبط  کی  ترامع  کی  نیا  دوجو  اب  . » دش ثادحا  ياهچغاب  هکرابم  هضور 

نآ مشش  کی  روکذم و  روصق  وزج  هلابق  رد  تفریم  رامشب  یئاهب  كالما  ءزج  ءاهبلا  دبع  ترضح  هَّللا و  ءاهب  ترضح  نامز  زا  هکنآ  اب 
دوـب و هتخیرورف  نآ  ياـهراوید  هدـش و  مخ  تراـمع  نیا  قاـطا  هس  فقـس  هکنیا  هب  رظن  هتـشذگ  ربماـسد  رد  تشاد ». قـلعت  نیـضقان  هـب 

روتـسد هکراـبم  هضور  مداـخ  هب  كراـبم  لـکیه  دوـب  هدرک  ادـیپ  یکاـنرطخ  عـضو  تفریم و  یبارخ  هب  ور  رتـشیب  زور  هب  زور  تراـمع 
هئارا افیح  همکحم  زا  هک  یمکح  بجوم  هب  دیـسر و  سیلپ  دوب  انب  بیرخت  لوغـشم  مداخ  هک  یماگنه  دننک و  بارخ  ار  نآ  هک  دندومرف 
دیابن دنراد  ترامع  نیا  رد  یمهـس  نوچ  دنتـشاد  اعدا  هک  دوب  هدش  رداص  نیـضقان  ضارتعا  رثا  رب  مکح  نیا  دیدرگ  نآ  یبارخ  عنام  داد 
قاطا دـنچ  یلامـش و  نامتخاس  ینعی  یجهب  رـصق  زا  یتمـسق  یفرط  زا  هکنیا  هب  رظن  دوش  ناـمتخاس  بیرخت  هب  مادـقا  اـهنآ  هزاـجا  نودـب 

نآ رد  یتلاـخد  هجو  چـیه  هب  كراـبم  لـکیه  دوـب و  ناـشیا  راـیتخا  رد  تـشاد  قـلعت  نیـضقان  هـب  هـک  یمهـس  لـباقم  رد  یقرـش  تمـسق 
نیاب دوب  هَّللا  رما  زکرم  تیلوت  تحت  رد  مدق  لامج  دوعص  زا  سپ  ینعی  لاس 1892  زا  هکربتم  نکاما  هیلک  رگید  فرط  زا  دندومرفیمن و 

دانع توادع و  هک  دش  ببـس  رما  نیا  رد  مادقا  دوش و  تردابم  ناریو  ترامع  نآ  بیرخت  هب  هک  دشیمن  هدـید  یعنام  هقیقحلا  یف  تهج 
ترامع رد  جـلف  لاح  رد  دراد و  لاس  دـص  هب  بیرق  هیلا  راشم  درک ، زورب  نیدـلا  دـجم  هسیـسد  کیرحت و  هب  رگید  راـب  هَّللا  رما  نیـضقان 
ياضاقت بسح  رب  يراب  دوب . یئاهب  یـسوم  هویب  نز  ینعی  هَّللا  عیدب  رتخد  داسف  نیا  یلـصا  ببـسم  كرحم و  تسا و  نکاس  رـصق  رواجم 

كرابم لکیه  لیکو  هدـنیامن و  رفن  ود  دوخ و  لیکو   685 ص : نایئاهب ، اب  ناشیا  زا  رفن  ود  نآ  رد  هک  دیدرگ  لیکـشت  ياهسلج  نیـضقان 
نیا لیکشت  زا  اما  دوش  ذاختا  يزیمآ  تملاسم  لح  هار  همکحم  هب  هعجارم  نودب  دوش  یعس  هک  دوب  نآ  دوصقم  دندیناسر  مهب  روضح  زین 

لباقم رد  یلع  دـمحم  لبق  لاس  تصـش  هک  دـندرکیم  رارکت  ار  ياهنهک  تاملک  نامه  ًابترم  نیـضقان  اریز  دـشن  لـصاح  ياهجیتن  هسلج 
هک دندرک  یئاهاضاقت  لاح  نیا  اب  دوب  یهبا  سدقا  لامج  قاثیم  دهع و  هب  تبسن  وا  ضقن  زا  یکاح  درکیم و  ناونع  ءاهبلا  دبع  ترـضح 

هکرابم هضور  ترایز  هب  ینیعم  تاعاس  رد  اهنت و  دوش  هداد  هزاجا  ناشیا  هب  دنتـساوخ  هلمج  زا  دـندومرف  تقفاوم  اهنآ  اب  كراـبم  لـکیه 
دزن یمـسر  ریغ  روط  هب  ار  هیـضق  هعجارم و  همکحم  هب  دنتفرگ  میمـصت  دـش  تیانع  اهنآ  هب  تازایتما  نیا  هکنآ  دوجو  اب  دـنوش و  فرـشم 

ًاـصوصخم نیـضقان  دانع  هعفد  ره  اما  دـندیناسر  مهب  روضح  هاـگداد  رد  نییعادـتم  نیفرط و  يـالکو  راـبود  دـننک . حرط  همکحم  یـضاق 
هب عضو  نیا  هک  تسا  نآ  نز  نیا  دوصقم  اهنت  هک  دیدرگ  مولعم  هقیقحلا  یف  دش  قفاوت  لوصح  زا  عنام  هَّللا  عیدب  رتخد  توادع  بصعت و 

دنیامرف و انب  بیرخت  هب  مادقا  دنناوتن  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  هک  دـنک  داجیا  یعنام  ًانوناق  تساوخیم  ینعی  دـنک  ادـیپ  همادا  تروص  نیمه 
نیا هب  لوـصح  يارب  ددرگ و  حرطم  همکحم  رد  هن  دوـش و  لـصف  لـح و  همکحم  زا  جراـخ  رد  یـصوصخ  روـطب  هـن  عوـضوم  نمـض  رد 

زا دـعب  هک  ار  یئایاضق  هدرب و  راک  هب  ههبـش  ءاقلا  رد  ار  شـشوک  تیاهن  هدرک و  رایتخا  ار  روشک  يـالکو  نیرتتسدربز  زا  یکی  دوصقم 
یقطنم لح  هار  ره  داهنـشیپ  اـب  نیـضقان  نوچ  هرخـالاب  دوب  هداد  هولج  رگید  یعون  وا  رظن  رد  دوب  هداـتفا  قاـفتا  هَّللا  ءاـهب  ترـضح  دوعص 

لیم دوب و  هدرک  ادیپ  یبولطمان  هرظنم  بارخ  همین  ترامع  نیا  دـنچ  ره  دـیدرگ . همکحم  رد  يوعد  حرط  هب  تردابم  دـندیزرو  تفلاخم 
یسرداد دروم  تاقوا  عرسا  رد  عوضوم  دندومرف  تقفاوم  کلذعم  دوش  هتشادرب  نایم  زا  كاخ  لت  نیا  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  نآ  كرابم 

نیا نیناوق  قبط  هدوب و  ناـشیا  فرـصت  رد  لاـس  تسیب  زا  زواـجتم  روبزم  تراـمع  نوـچ  هکلب  یبهذـم  ظاـحل  زا  طـقف  هن  اریز  دریگ  رارق 
رما عفن  هب  همکحم  مکح  تروـص  ره  رد  هک  دنتـسنادیم  نیبـم  نیقی  هب  اذـل  دـیامنیم  داـجیا  یقوـقح  فرـصتم  يارب  لـمع  نیح  روـشک 

دنبای روضح  همکحم   686 ص : نایئاهب ، رد  ًاصخش  هَّللا  رما  یلو  دندرک  اضاقت  تراسج  لامک  هب  نیضقان  هک  یعقوم  نیاربانب  دوب . دهاوخ 
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هـس هجیتنرد  . » تسا جراخ  روشک  ناوید  تواضق  تیحالـص  زا  یلک  هب  عوضوم  هک  دندیدرگ  رکذـتم  هعجارم و  تلود  هب  كرابم  لکیه 
يریزو و تسخن  هجراـخ و  روـما  ترازو  هبتریلاـع  ياـضعا  اـب  ساوـیآ  يرگیج و  یمیر و  ناـیاقآ  یئاـهب  یللملا  نیب  تـئیه  ءاـضعا  رفن 

نیا زا  اًـلماک  تلود  هک  دـیدرگ  مولعم  ًاروف  دـندروآ و  لـمع  هب  یئاـهتاقالم  ناـیدا  ترازو  نواـعم  روشک و  لـک  ناتـسداد  اـب  نینچمه 
ظفاح نیما و  هناگی  كرابم  لکیه  هدوب و  دـحتم  عمتجم و  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  تداـیق  لـظ  رد  یئاـهب  هعماـج  هک  تسا  هاـگآ  تقیقح 

هب دومن  تفایرد  ناـیدا  ترازو  زا  هک  یتاروتـسد  بسح  رب  روشک  لـک  ناتـسداد  تهج  نیا  هب  دنـشابیم  هیئاـهب  هسدـقم  نکاـما  یقیقح 
حرط لباق  روشک  همکحم  رد  دراد  یبهذم  هبنج  هیـضق  نیا  هکنیا  هب  رظن  خروم 1924  نوناق  بجوم  هب  هک  داد  عالطا  افیح  هاگداد  سیئر 

هعجارم یلاع  ناوید  هب  هتسنادن و  ربتعم  ار  لک  ناتسداد  مکح  یقوقح  داریا  کی  هب  ثبشت  اب  مومع  راظتنا  فالخرب  نیضقان  لیکو  تسین .
ًاددـجم عقوم  نیا  رد  تسا  تلود  هکلب  هدوبن  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  رگید  يوعد  فرط  هک  دوب  نیا  تقیقح  رد  هعجارم  نیا  ینعم  دومن و 

هداد ریزو  تسخن  هب  دندوب  هدومرف  موقرم  ًاصخش  هَّللا  رما  یلو  ترضح  هک  یحرـش  دمآ و  لمع  هب  روما  يایلوا  اب  یتارکاذم  اهتاقالم و 
لیکو هَّللا و  رما  یلو  ترـضح  لـیکو  ناـیدا و  ترازو  نواـعم  اـب  ریزو  تسخن  یئاـضق  رواـشم  هک  رارق  نیا  هب  دیـشخب . يروف  رثا  دـش و 

دنتـساوخ ترذعم  رگید  نیـضقان  يالکو  اب  تاقالم  زا  یئاهب  يالکو  نوچ  درک و  دیدش  دیکأت  هیـضق  لح  يارب  هدومن  تاقالم  نیـضقان 
ترازو ترامع  رد  رگید  قاطا  رد  نیـضقان  یقاطا و  رد  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  هَّللا  رما  يداـیا  رفن  هس  هک  دوب  نیا 
هـضرع يرتشیب  يواعد  هَّللا  عیدـب  رتخد  فرط  زا  ًابترم  نیـضقان  لیکو  نآ  یط  رد  هک  دـمآ  لمع  هب  يدایز  ثحابم  دـندش  رـضاح  ناـیدا 
هرخالاب دادیم  اهنآ  هب  در  باوج  یئاهب  یللملا  نیب  تئیه  ياضعا  تروشم  اب  قباسلا  یف  اـمک  زین  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  لـیکو  درکیم و 

تـسا تلود  اهنآ  فرط  هک  دننادب  دیاب  دنهد  همادا  نیا  زا  شیب  دوخ  ياوعد  هب  دنهاوخب  رگا  هک  داد  عالطا  اهنآ  هب  ریزو  تسخن  هدنیامن 
ص: نایئاهب ، دنیامن ». رظن  فرص  همکاحم  يوعد و  حرط  زا  هک  دندرک  لوبق  هجیتن  رد  دنراتخم  دنراد  يرارـصا  زاب  رگا  لیـصفت  نیا  اب  و 

تعاضبیب ار  دوخ  هک  اهنآ  دندرگ ، كرابم  روظنم  يارجا  عنام  هک  دندش  قفوم  نیضقان  هم 1952  هام  نایاپ  ات  ربماسد 1951  هام  زا   » 687
دندوب ضرتعم  دنتـشاد  نآ  رد  يرـصتخم  مهـس  هک  یئانب  بیرخت  هب  تبـسن  هدـش و  لاـمیاپ  ناـشقوقح  دـندوب  یعدـم  دـندادیم و  هولج 

هک دننکیم  بیقعت  ار  یفده  تراهم  تیدج و  لامک  اب  هک  دـش  فوشکم  دـندادزورب و  دوخ  زا  یـصاخ  هنیک  توادـع و  سح  ًاجردـتم 
دیلک هکرابم  هضور  هب  نتفای  هار  يارب  هک  تسا  نیا  اهنآ  یلـصا  دوصقم  هکلب  درادـن  روکذـم  ياـنب  دـیدجت  اـی  بیرخت  اـب  یطاـبترا  ًادـبا 
قاطا دنچ  یجهب  رصق  رد  هکنیا  ای  دندرگ و  هَّللارما  یلو  ترضح  کیرش  هکرابم  هضور  تیلوت  رد  هجیتنلاب  هدروآ و  تسد  هب  یـصوصخ 
فرص هب  يوعد  نیا  نایرج  مامت  دوش  هتفگ  رگا  دنهد . بیترت  اجنآ  رد  ناشدوخ  يارب  هناگادج  رما  راثآ  هظفحم  ات  دوش  راذگاو  اهنآ  هب 
روما نیا  هک  دـندرکیم  ساسحا  یبوخ  هب  دـندوب  نایرج  نیا  رظان  اجنیا  رد  هک  یـسوفن  تسین  قارغا  هغلابم و  تفرگ  تروص  هیهلا  هدارا 
عـضو ًارارک  دنک . يریگولج  نآ  زا  ای  تلاخد و  نآ  رد  دناوتب  يدحا  دوبن  نکمم  هک  دنکیم  تفرـشیپ  مظنم  يروط  متخلا  یلا  ودبلا  نم 

سپ هلـصاف  الب  هکنیا  ای  دش  دهاوخ  لصف  لح و  همکحم  جراخ  رد  هکنیا  ای  دنام  دـهاوخ  بیقعتالب  يوعد  دـشیم  روصت  هک  دوب  يروط 
هکنیا ای  دـنام  دـهاوخ  توکـسم  بیرخت  عنم  مکح  همکحم  یگدیـسر  ات  هکنیا  اـی  دوشیم  هداد  صیخـشت  دراو  ریغ  همکحم  رد  حرط  زا 
عـضو رخآ  هلهو  رد  زاـب  یلو  دـش  دـهاوخ  هتـشاذگ  ارجا  عـقوم  هب  دوـب  هدـش  رداـص  رادتیحالـص  نیرومأـم  فرط  زا  هک  بـیرخت  هزاـجا 

هب هکنیا  ات  تشگیم  هطاـحا  رتیلاـع  تاـماقم  اـب  دوزفایم و  نآ  تیمها  رب  هتـسویپ  تفاـییم و  همادا  يوحن  ناـیرج  دـشیم و  نوگرگد 
نیببـسم دوخ  رـس  رب  ینیگمهـس  لیـس  ندـیراب  ماـگنه  هک  دوب  ياهریت  ربا  هیبش  يوعد  نیا  هقیقحلا  یف  دـش . هعجارم  ریزو  تسخن  صخش 

رما یلو  ایاصو و  حاولا  صوصنم و  نیبم  تی  دـض  هب  هَّللا و  ءاهب  ترـضح  میلاـعت  تفلاـخم  هب  لاـس  تصـش  تدـم  هک  رما  نیـضقان  ینعی 
دندشیم جراخ  نایدا  ترازو  زا  یئاهب  یللملا  نیب  تئیه  ءاضعا  رفن  هس  هک  یماگنه  .« » تشگ لزان  تدش  هب  دـندوب  هدرک  مایق  شبوبحم 

رگید نانآ  تعجارم  زا   688 ص : نایئاهب ، دـعب  تعاس  تشه  لهچ و  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  قوف  رد  روکذـم  ياـنب  يروف  بیرخت  زاوج 
زا ار  نآ  گنـس  فعـش  قوش و  تیاهن  رد  یئاهب  نیرئاز  کمک  هب  برع  نارگراک  مادخ و  هک  هچ  دشیمن  هدـید  بورخم  يانب  زا  يرثا 
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دـندروآ و فیرـشت  یجهب  هب  روما  هب  یـشکرس  يارب  ًاصخـش  كرابم  لکیه  سپـس  دـندوب  هدرک  لمح  جراخ  هب  هکراـبم  هضور  هطوحم 
ثادـحا یعیـسو  غاب  رـصق  ولج  رد  قباس  هبورخم  ترامع  لحم  رد  داـجیا و  هکراـبم  هضور  سدـقم  نحـص  يارب  یللجم  دـیدج  لخدـم 

اب ار  اهورهدایپ  شیارآ و  قرب  غارچ  ياههیاپ  ایلاتیا و  دیفـس  رمرم  سنج  زا  ینییزت  ءایـشا  اهنادلگ و  ورـس و  راجـشا  اب  ار  غاب  دـندومرف و 
هلیل لافتحا  يارب  تفرگ و  ماجنا  هتفه  کی  فرظ  رد  تامادقا  نیا  هیلک  هک  يروطب  دندومرف  يراکلگ  ار  اههیشاح  شورفم و  هزیر  گنس 
کی دوبن  لمحت  لباق  نیا  زا  شیب  هکرابم  هضور  راوج  رد  هناریو  نیا  دوجو  هکنیا  هب  رظن  دیدرگ .»...  ایهم  رضاح و  كرابم  لامج  دوعص 

هبورخم يانب  نیا  دنروایب و  هلمع  دنچ  دنداد  روتسد  هکرابم  هضور  مداخ  هب  دندومرفیم  تعجارم  یجهب  زا  هَّللا  رما  یلو  ترضح  هک  زور 
تدـم نیا  رد  اریز  ددرگ  داجیا  هکرابم  هضور  هب  لصتم  غاب  ياهتنا  رد  یهوکـشاب  لخدـم  هک  دوب  نیا  كرابم  لـیم  دـنرادرب  ناـیم  زا  ار 

تـسکش راچد  روط  نیا  رگید  راب  نیـضقان  دوبن  كرابم  هراشا  نیا  رگا  تشادـن . دوجو  غاـب  نیا  قیرط  زا  یهار  هنوگ  چـیه  لاـس  تصش 
هک دش  ببـس  تانایرج  نیا  هقیقحلا  یف  دندادیمن . تسد  زا  دنتـشاد  هکرابم  هضور  فرـشت  يارب  هک  ار  یئایازم  زا  يرایـسب  دندشیمن و 

تسیچ و رما  تیعقوم  ماقم و  هک  دنتـسناد  هطوبرم  تاـماقم  هک  يروط  هب  ددرگ  یفرعم  یتلود  تارادا  هب  هداـعلا  قراـخ  يوحن  هب  هَّللا  رما 
تفگ ناوتیم  عقاو  رد  تسا . هدروآ  لمع  هب  یتامادـقا  هچ  نونکات  هتـشاد و  رظن  رد  هدـنیآ  يارب  یئاههشقن  هچ  تسیک و  اب  نآ  تساـیر 
دوجو هب  هنیتم  طباور  ءادـعا  تایلمع  هجیتن  رد  یلو  دوب  فورعم  ریغ  تلود  رظن  رد  یئاـهب  یللملا  نیب  تئیه  هتـشذگ  ربماـسد  هاـم  اـت  هک 
هکرابم هقرو  ترـضح  راونا  رپ  دـقارم  راوج  رد  لمرک  هوک  یـضارا  زا  رگید  هعطق  هدـجه  هکنیا  هتـشذگ  لاس  همهم  عیاقو  زا  یکی  . » دـمآ

شیب دمآ و  لمع  هب  تلود  اب  هک  یتارکاذم  زا  سپ  هصالخ  دیدرگ  يرادیرخ  رهطالا  هَّللا  نصغ  ترـضح  ءاهبلا و  دـبع  ترـضح  ّماوایلع 
هبعش مان  هب   1952 689 ص : نایئاهب ، لیروآ  رد  يرادـیرخ و  رـالد  غلبم 118000  هب  یـضارا  هعطق  هدجه  دـیماجنا  لوط  هب  لاس  کی  زا 

هدزناش رب  غلاب  نآ  تحاسم  عمج  هک  هعطق  هدـجه  نیا  رب  هوالع  دـیدرگ . لقتنم  نیطـسلف  رد  اداناک  اکیرما و  نایئاهب  یلم  یناحور  لـفحم 
يابحا هناخرفاسم  لباقم  هک  ار  یضایب  نیمز  هعطق  کی  هدنام  یقاب  هفصن  دندیدرگ  قفوم  ًانمض  هَّللا  رما  یلو  ترضح  تسا  رکیا )  ) بیرج

دح ات  تمیق  نیا  هب  روبزم  یـضارا  يرادیرخ  دنیامن  يرادیرخ  رالد  غلبم 16000  هب  تسا  عقاو  ءاهبلا  دبع  ترـضح  كرابم  تیب  برغ و 
نانیمطا ناشیا  باـنج  هب  نوچ  تسا و  هدوب  نازیم  نیا  زا  شیب  یلیخ  نآ  یلـصا  تمیق  اریز  هدوب  اـفیح  رادرهـش  تطاـسو  نوهرم  يداـیز 

لئاق فیفخت  نایئاهب  تهج  تمیق  عوضوم  رد  هک  درک  دیکأت  حیضوت و  تلود  هب  دش  دهاوخ  لیدبت  یغاب  هب  روبزم  یـضارا  هک  دش  هداد 
یـسب ياـج  هقیقحلا  یف  تـسا و  هنامیمـص  هناتـسود و  یئاـهب  یللملا  نـیب  تـئیه  هَّللا و  رما  یلو  ترـضح  اـب  تموـکح  طـباور  دـنوش ... 

ماقم هکرابم و  هضور  يارب  هک  یئایاده  تسا . هدیدرگ  لصاح  یئاهتیقفوم  سدـقا  ضرا  رد  رما  یئاسانـش  هب  عجار  هک  تسا  یتقوشوخ 
دوب فاعم  یتلود  مسر  زا  روما  يایلوا  فرط  زا  ًاقباس  دیـسریم  لمرک  لبج  ياـهغاب  اـکع و  رد  هَّللاءاـهب  ترـضح  تیب  هعرزم و  یلعا و 
تیب یبرغ و  یقرـش و  هناخرفاسم  مسا  هب  هک  تسا  هدـیدرگ  زین  يرگید  ءایـشا  هیلک  لـماش  تیفاـعم  نیا  هک  تسا  یهاـم  دـنچ  زین  نونکا 
جراخ زا  هک  یئایاده  یلعا و  ماقم  ینامتخاس  حلاصم  هب  تبـسن  يراکمه  حور  رظن و  نسح  اب  تموکح  هوالعب  ددرگیم . لصاو  كرابم 
یبلاج رایسب  تاقالم  رب  هوالع  تسا . هدش  لئاق  فیفخت  تفرگیم  قلعت  نآ  هب  ینیگنس  ضراوع  دیدرگیم و  لصاو  هکربتم  نکاما  يارب 

یگدـنیامن تئیه  وضع  تمـس  هب  هتـشذگ  ناتـسبات  لالخ  رد  یئاـهب  یللملا  نیب  تئیه  یلعف  ياـضعا  ساویآ  رتسم  زنیلاـک و  سیـسیم  هک 
تئیه و ياضعا  فرط  زا  زین  يرگید  ياهتاقالم  دندروآ  لمع  هب  اکیرما  رد  ریزو  تسخن  ياقآ  زا  کیرمآ  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم 

ردـق ره  هک  تسا  مهم  هجوت  بلاج  رایـسب  هلئـسم  نیا  تسا . هدـمآ  لمع  هب  هبتریلاع  نیرومأـم  اـب  زنوه  سنارول  ياـقآ  فرط  زا  نینچمه 
تاماقم قیرط  نیمه  هب  تسا  رتشیب  رما  هب  تبـسن  ناشیا  تاعالطا  مارتحا و  بدا و  سح  تسا  رتالاب  ناـشماقم  یتلود  رئاود  رد  صاخـشا 

، يدنفا یقوش  - 5 « 1  ...«. » دنیامنیمن هقیاضم  کمک   690 ص : نایئاهب ، زا  مزال  دراوم  رد  هتـشاد و  يرتدعاسم  رظن  روما  ماجنا  رد  هیلاع 
رورـس هنارکـش و  زا  عفاط  یملق  اـب  : » تشون نینچ  ناریا  ناـیئاهب  یلم  لـفحم  هب  باـطخ  ياهماـن  رد  ربماون 1954 ، رد 27  دـعب ، لاـس  ود 
ءاضما يدادرارق  لیئارسا  تموکح  يهیلام  ریزو  افیح  رادرهش  هیصوت  بسحرب  ءاهبلادبع  ترـضح  دوعـص  هلیل  نراقم  هک  مهدیم  تراشب 
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دی علخ  یهلا  قاثیم  دهع و  زکرم  دودـل  مصخ  دـیرف  رهاوخ  هب  قلعتم  عبرم  رتم  تحاـسم 1300  هب  ینیمز  هعطق  زا  نآ  بجوم  هب  هک  دومن 
هعماج هب  لیئارـسا  تموکح  فرط  زا  روبزم  نیمز  تیکلام  دنـس  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  همدـقم  یخیرات  مادـقا  نیا  دـیآ . لـمع  هب  يروف 
قاثیم دـهع و  ضقان  نیا  دـبای . لاقتنا  دـشابیم  سدـقا  ضرا  رد  شیوخ  یناهج  يرادا  زکرم  میکحت  سیـسأت و  لوغـشم  لاح  هک  یئاـهب 

رد یفازگ  هداعلا  قوف  غلبم  سپـس  دیزرو و  عانتما  ًادج  روکذم  نیمز  شورف  زا  رما  ودب  رد  تجاجل  صرح و  یتخـسرس و  تیاهن  اب  یهلا 
نیب رد  یلو  دودحم  تعـسو  ثیح  زا  هک  ینیمز  کلمت  هار  رد  لاس  یـس  زا  زواجتم  بیترت  نیدب  دیدرگ و  راتـساوخ  نآ  يراذـگاو  لابق 

یلعا سدقا  ماقم  راوج  رد  نیمز  نیا  دومن . داجیا  یگرزب  عنام  تسا  زئاح  ار  یصاخ  تیعقوم  لمرک  لبج  بلق  رد  یئاهب  هعیسو  تافوقوم 
زا ًادمعت  هکنیا  تلع  هب  دشابیم و  ءاهبلا  دبع  ترضح  ما  رهطا و  نصغ  ترضح  دقارم  هب  لصتم  ایلع و  هقرو  ترـضح  دقرم  رب  فرـشم  و 

يابیز قئادح  ياشامت  ترایز و  يارب  هک  یـسوفن  راظنا  رد  هداتفا و  یبولطمان  عضو  هب  دـندوب  هدومن  يراددوخ  نآ  يرادـهاگن  نارمع و 
نونکا ناوتیم  روبزم  نیمز  کلمت  رثا  رد  دیامنیم . داجیا  ینوزومان  تشز و  هرظنم  دـنیآیم  یئاهب  ملاع  سدـقم  هعقب  نیمود  یلعا  ماقم 

سیئر هَّللا و  رما  يدایا  یمیر  سیم  طسوت  نآ  هشقن  هک  انب  عاـفترا  يزیریپ و  هبو  نییعت  ار  یئاـهب  یللملا  نیب  راـثالاراد  ناـمتخاس  لـحم 
دوریم رامـش  هب  هلاـس  هد  هشقن  همهم  فادـها  زا  یکی  هک  عورـشم  نیا  دوـمن . ترداـبم  هدـیدرگ  حرط  هیهت و  یئاـهب  یللملا  نـیب  تـئیه 
يالعا لثم  نینچمه  یئاهب و  تناید  سدـقم  سـسؤم   691 ص : ناـیئاهب ، ود  ياـهبنارگ  ریثک و  راـثآ  هک  تسا  یللجم  يدـبا و  يهظفحم 

یمتح هریطخ  تاعورشم  تامادقا و  نیا  دش ...  دهاوخ  يرادهاگن  نآ  رد  نینزان  رما  نیا  يادهش  ءایلوا و  نادهاجم و  هورگ  یهلا و  نیئآ 
تاسسؤم لماکت  يرگید  یئاهب و  ملاع  زا  جراخ  رد  رغصا  حلص  سیسأت  یکی  مهم  رما  ود  اب  ریظنیب و  رـشب  یناحور  خیرات  رد  لوصحلا 

نأشلا لیلج  زکرم  لیکشت  مظعا و  حلص  ملع  عافترا  ببس  هب  یئاهب  رود  یبهذ  رـصع  رد  دوب و  دهاوخ  نراقم  رما  لخاد  رد  یلحم  یلم و 
یتآ تموکح  رقم  نیا  سیـسأت  دیـسر . دـهاوخ  لاـمک  تمظع و  هجرد  یلعا  هب  هَّللا  ءاـهب  ترـضح  عیدـب  مظن  يرادا  تاسـسؤم  یناـهج 

هک تسا  ریف  طیـسب  رد  ینامـسآ  با  توکلم  رارقتـسا  نینزان و  نیئآ  نیا  سدـقم  عراش  يهرطیـس  تنطلـس و  روهظ  رـشبم  یئاهب  یناـهج 
رـسارس رد  هیلم  هیناحور  لفاحم  ياضعا  هَّللا و  رما  يداـیا  هب  ار  قوف  ماـیپ  تسا ...  هدومرف  هدـعو  تراـشب و  نآ  هب  ًارارک  حیـسم  ترـضح 

«1 . » یقوش كرابم  ءاضما  دیئامن ». غالبا  یئاهب  ملاع 

مسینویهص تیامحو  اهیئاکیرما  هیامرس  اب  نایئاهب ، یناهج  زکرم  ثادحا  ت : / 2

زا تیعبت  هب  رضاح  هک  نانفا  ناصغا و  هداوناخ  ناگدنامزاب  همه  درط  يارب  شـشوک  مسینویهـص و  تیئاهب و  تابـسانم  میکحت  اب  نامزمه 
رایسب هجوت  دروم  يدنفا و ...  سابع  یلعنیسح ، ازریم  يزاریش ، دمحم  یلع  رباقم  یلعا ،» ماقم   » يزاس زاب  ثادحا و  دندوبن ، يدنفا  یقوش 

هب دناوتب ، روشک  رهـش و  رد  هک  دوب  یتاسیـسأت  داجیا  هب  فوطعم  روکذـم ، حرط  يارجا  رد  یقوش  رظن  تفرگ . رارق  يدـنفا  یقوش  صاخ 
یلاها هب  ار  تیئاهب  یگرزب  قیرط  نیا  زا  و  دنک . یئارآ  هولج  لیئارـسا  رد  دوجوم  بهاذم  ناوریپ  یبهذم  دباعم  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونع 
تیامح هار ، نیا  رد  کشیب   692 ص : نایئاهب ، دهد . ناشن  دننکیم ، رفـس  لیئارـسا  ندید  هب  هک  نیبرهاظ  ياهیئاکیرما  اهیئاپورا و  و 
دوشیم مولعم  یبوخ  هب  ناریا  لیئارسا و  نیب  نایئاهب  ددعتم  تافارگلت  تابتاکم و  هعلاطم  زا  دوب . زاین  دروم  یتفگنه  هیامرس  مسینویهص و 

دهاوخ لیئارسا  هجوتم  نایئاهب  بولق  یناهج ، گرزب  زکرم  ثادحا  اب  هک  دوب  هدش  دعاقتم  نایئاهب  لالدتسا  نایب و  نیا  زا  مسینویهـص  هک 
یمـسر رداصم  رد  هچنانچ  ور  نیا  زا  دروآ ! دهاوخ  راب  هب  لیئارـسا  روشک  هب  مدرم  هجوت  رب  ینتبم  یمهم  یـسایس  جیاتن  رما ، نیمه  دش و 

تهج سدقا !» ضرا   » ار شنیمزرس  هدرک و  یقلت  ملاعلا » بلق   » ناونع هب  ار  لیئارسا  روشک  يدنفا  یقوش  تسا ، صخشم  مولعم و  روکذم 
زکرم ثادـحا  زا  هدـیناسر و  مرتحم  ناگدـنهوژپ  راضحتـسا  هب  ار  یکرادـم  اًلیذ  لباقتم ، تابـسانم  نیا  زا  رگنـشور  ياهشوگ  هب  ییانـشآ 

زا سپ  يدـنفا ، یقوـش  - 1 میرادیمرب . هدرپ  یـضتقم ، نکمم و  دـح  ات  مسینویهـص ، تیامح  اهیئاکیرما و  هیامرـس  اـب  ناـیئاهب ، یناـهج 
ناریا ناـیئاهب  یلم  لـفحم  هب  اـکیرمآ ، ناـیئاهب  یلم  لـفحم  قیرط  زا  يالوج 1950 م ، متفه  خـیرات  رد  یفارگلت  لیئارـسا  روشک  لیکـشت 
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fo )ytuaeb( eht ),ecifide gnisir( eht fo میناوـــخیم ( .: نــینچ  ینـــالوط  فارگلت  نـــیا  رد  تـــشاد . لاـــسرا 
)noitalpmetnoc( ni )dellirht( si )luos( yM )modytram hgiH( fo )yranetneC( eht fo )eve( eht no
)detammusnoc( saw ),ciasom elbram( dna )enots( fo )snot derdnuh thgie tsomla( fo
)gnicalp( dna )noitatropsnart( eht )gnitatissecen ,srallod noillim( a fo )retrauq( a fo
)erutidnepxe( eht )gnivlovni ,semit nredom( ni )dnaL yloH( eht )gnikcor liomrut tsevarg(
eht fo )eve( eht no )dehcnu ai esirpretne raey -owt( ehT ).lemraC tnuoM( no )erhclupes
s'baB( eht )evreserp( dna )hsillebme( ot )dengised erutcurts demod( fo )noitcurtsnoc( fo
)egats laitini noitanimret ,seilbmessA lanoitaN lla hguorht ,sreveileb( ot )ecnuommA
senirhsne ti erusaerT( eht fo  . 693 ص : ناـیئاهب ،  sreveileB lla ot naidrauG eht morf egasseM A
)sseniloh tnednecsnart( eht ),spolevne ti yrautcnaS( eht fo )ssendercsa( eht ),seipucco ti
etis( eht fo )snoitaicossa cirotsih( eht ),snidnuorrus( sti fo )ssenilevol( eht ),snoitiraporp( sti
fo )ytsejam( eht ),ngised sti ( eht fo )ecnegreme( eht )hguorht noitammusnoc gniniatta
,emod( eht fo )noitcere( eht )hguorht detarelecca eb tsum ,modrytram s'baB( eht fo
)yranetneC( eht fo )eve( eht no )teparap( eht fo )noitanimret( eht )hguorht ,tsuD yloH( eht
fo )tnemretni( eht fo )yrasrevinna hteitrof( eht no )edaara( eht fo )noitcurtsnoc( eht fo
)tnemecnemmoc( eht )hguorht ,noitarecracni raey ytrof( siH fo )worrom( eht no )miH yb
sniamar( eht fo )tnembmotne( eht )hguorht ,yrtsiniM( siH fo )sraey tsekrad( eht ni )ahaB -
l'udbA '( yb )yrautcnas( eht fo )noitcere( eht )hguorht ,tnemlaecnoc ,sraey ytfif retfa dnaL
yloH( eht ot )sniamer s'baB( eht ),sseniloH siH( fo )noitatropsnart( eht )hguorht
mutnemom derehtaghcihw ssecorp sihT .lemraC tnuoM( ot )tisiv s'hall'u'ahaB( yb )oga
sraey ytxis noitom( ni )tes ssecorp( eht ni )enotselim rehtona ,erutcurtsrepus( eht fo )tinu
tsrif lanogatco( eht fo )noitcere( ehtrof )seiranimilerp( eht )ekatrednu( ot )epir( si )ruoh(
ehT ).afiaH( ot )stnemngisnoc( fo )tnempihs( fo )krow( eht fo )noisivrepus( sih )hguorht
,yrehcaiG ogU( yb )deredner esivres elbaulav( eht )egdelwonkca( I )snaicisyhp( yb
)sselepoh decnuonorp( saw )ssenlli( esohw ),llawxaM dnalrehtuS ,tcetihcra detfig sti( fo
lemraC( fo )telbaT(  . 694 ص : نایئاهب ،  )yrevocer suolucarim( eht yb )denepeed( si )edutitarg yM
eht ni )deisehporp ,niatnuoM s'doG( no )krA eniviD( eht fo )gnilias( eht )gnizie angis ,retneC
lautirips dlrow sti( fo )ytiniciv( ehtno )htiaF( eht fo )retnec evitartsinimda dlrow( eht fo
)snoitutitsni IHGOHS( dengis ).yrot sihlautirips s'dniknam( ni )htiaF emilbus tsom( eht fo
)ekas( eht rof )ifircas suoicerp tsom( eht )edam ohW enO( eht ot )etu birtgnittifeb tsom(
eht sa )liah lliw ytiretsop hcihw ,arE i'ahaB( eht fo )seirutnec dnoces( dna )tsrif( eht no
)ertsuI elbahsirepmi gniddehs( dna )htiaF( eht fo )retneC .dlroW( eht htiw )tseW( dna
)tsaE( ehtfo )seitinummoc( eht )gnidnib seit( eht )gnitnemec ,noit asnepsiDi'ahaB( eht fo
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)segA evitamroF( dna )cioreH( eht )gniknil ,ahaB -l'udbA '( dna ),hall'u'ahaB( fo
)seiretsinim( eht htiw )nevowretni ,noitaleveR( eht fo )nwad( eht )ecnis esirpretne tseiloh(
ehtfo )noisulcnoc( eht )gninetsah hguorht ,srytram sti dewo eduitarg( fo )tbed etinifni( eht
fo )trap yaper( ot ),htiaF( eht fo )yrotsih( eht ni )tsuacoloh tsetaerg( eht fo )yrasrevinna
htderdnuh( eht htiw )gnidicnioc ,noissiM s'hall'u'ahaB( fo )htrib( eht dna )modrytrams'baB(
eht fo )slainnetneC( eht )gnitarapes lavretni raey eerht( eht )gnirud ylralucitrap
,suoitiporp( si )ruoh( eht ).noitcurtsnoc( fo )ssecorp( ni )ro tsap( eht ni )deraer ,rakhdA -
l'uqirhsaM roarizaH rehtehw noitutitsni lanoitan yna gnidnecsnart esirpretne( nafo
)ecnarehtruf( eht rof )snoitubirtnoc deniatsus ,suoreneg hguorhtssecorp siht( fo
)temdlofnu( eht )etalumits( ot )ytinutroppo sselecirp( siht )ezies( ot )sreveileb( fo )ydob

لفاـحم هلیـسو  هب  : » یقوـش فارگلت  زا  ناـیئاهب  یمـسر  يهـمجرت  نـتم  کـنیا  695 و  ص : ناـــیئاهب ،  ( . eritne( ot )laeppa( I
بـصن يدبنگ  نآ  زارف  رب  هک  ناینب  نیا  تفای  همتاخ  یلعا  ماقم  یئادـتبا  هلحرم  نامتخاس  هک  دـیئامن  غالبا  نارای  مومع  هب  هیلم  يهیناحور 

زا هسدـقم  یـضارا  هک  ینیح  رد  دوب . دـهاوخ  لـمرک  لـبج  هحفـص  رب  باـب  ترـضح  رهطم  دـقرم  تظاـفح  نییزت و  ببـس  دـش  دـهاوخ 
دصتشه بیرق  بصن  لمح و  غلاب و  رالد  نویلیم  عبر  هب  نآ  جراخم  هک  ياهلاسود  عورشم  دوب  لزلزتم  هریخا  نورق  تابارطضا  نیرتدیدش 

هرابرد رکفت  قمعت و  تفای . نایاپ  ترـضح  نآ  تداهـش  لاس  نیمدـص  لولح  اب  نراـقم  درکیم  باـجیا  ار  کـیئازوم  رمرم و  گنـس  نت 
تیعقوم لحم و  یخیرات  قباوس  تابـسانم و  نآ و  بناوج  فارطا و  ریذـپلد  هرظنم  داعبا و  بسانت  هشقن و  حرط و  یئابیز  انب و  نیا  عافترا 

يافــش دروآیم . زازتـها  هـب  ار  ناور  حور و  تـسا  هـتفهن  نآ  رد  هـک  یئاـهبنارگ  رهوـگ  ماـقم  وـلع  رد  دراد  رب  رد  هـک  يرهطم  دــقرم  و 
دیدرگ هنارکش  دیزم  ببس  دندرکیم  سأی  راهظا  وا  هجلاعم  زا  ءابطا  هک  نآ  ماقم  یلاع  رامعم  سدنهم و  لوسکام  دنلردوس  ياسآهزجعم 

نآ عقوم  نونکا  ددرگیم . ریدـقت  هتـشاد  افیح  هب  تالومحم  لقن  لمح و  لمع  رب  تراظن  هک  يرچایگرگوی  تمیق  يذ  تامدـخ  زا  زین  و 
نیا دوش و  مهارف  دهدیم  لیکـشت  ار  یلعا  ماقم  یناقوف  نامتخاس  لوا  تمـسق  هک  یعلـض  تشه  يانب  عافترا  تامدـقم  هک  تسا  هدیـسر 

، دوب هدـش  عورـش  شیپ  لاـس  تصـش  رد  لـمرک  هوک  هب  هَّللا  ءاـهب  ترـضح  لـالجا  لوزن  رثا  رب  هک  تسا  یتامادـقا  زا  رگید  هلحرم  دوـخ 
یلعا ماقم  تفای و  لاقتنا  سدقا  ضرا  هب  افتخا  لاس  هاجنپ  زا  سپ  یلعا  ترضح  شرع  هک  تفای  نایرج  وحن  نیا  هب  عورشم  نیا  تفرـشیپ 
يدایا هب  قاثیم  زکرم  تیـسوبحم  لاس  لهچ  زا  سپ  رهطم  سمر  دیدرگ و  عفترم  ءاهبلا  دـبع  ترـضح  تسد  هب  قاثیم  هرود  مایا  ملظا  رد 
ناویا لوح  یمراط  يانب  تشگ و  زاغآ  شرع  رارقتـسا  زا  دعب  لاس  لهچ  یلعا  ماقم  ناویا  نامتخاس  تفرگ و  رارق  رونم  دـقرم  رد  كرابم 
ياهتنم ددرگ و  عیرست  هبق  عافترا  هلیـسو  هب  دیاب  عورـشم  نیا  تفرـشیپ  تفای و  نایاپ  یلعا  ترـضح  تداهـش  لاس  نیمدص  لولح  زا  لبق 

رد هک  يروطب  دوش و  لیکشت  یناحور  زکرم   696 ص : نایئاهب ، راوج  رد  هَّللا  رما  يرادا  زکرم  تاسسؤم  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  نآ  لامک 
تـصرف نیا  هک  مراد  اجر  ملاع  رـسارس  رد  نارای  مومع  زا  دـیآ . تکرح  هب  برلا  لـبج  رد  هَّللا  ۀنیفـس  تسا  هدـیدرگ  راـبخا  لـمرک  حول 
تفرـشیپ لیلج  عورـشم  نیا  ات  دـنیامن  هدـهاجم  لیبس  نیا  رد  توتف  لامک  هب  رمتـسم  تاعربت  میدـقت  هلیـسو  هب  هدرمـش  منتغم  ار  اهبنارگ 

رد لاح  ای  هتـشگ و  عفترم  هتـشذگ  رد  هک  راکذالا  قرـشم  ای  سدقلا و  ةریظح  زا  معا  یلم  تاسـسؤم  هیلک  رب  عورـشم  نیا  دـیامن  لصاح 
ترضح یفخ  رما  راهظا  باب و  ترضح  تداهش  نیب  هلصاف  لاس  هس  نیا  رد  ًاصوصخم  تاقوا  نیا  رد  دراد . قوفت  تسا  نامتخاس  تسد 

رد عیرست  اب  هک  تسا  نانچ  هتسیاش  دشابیم  هَّللا  رما  خیرات  رد  اهینابرق  نینوخ و  تاعوقو  نیرتگرزب  لاس  نیمدص  اب  نراقم  هک  هَّللا  ءاهب 
نیرتسدقم یلعا  ماقم  عافترا  میئامن . ادا  رما  يادهش  هب  تبسن  یسانشقح  ساپ  هب  ار  دوخ  هیاهنال  نوید  زا  یئزج  سدقم  عورشم  نیا  مامتا 

ار یئاهب  رما  نیوکت  یلوسر و  رصع  ود  هدوب و  طبترم  ءاهبلا  دبع  ترضح  هَّللا و  ءاهب  ترضح  هرود  اب  روهظ  زاغآ  رد  هک  تسا  یعورـشم 
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مود لوا و  نرق  يدـبا  راختفا  هیام  دـیامنیم و  میکحت  هَّللا  رما  یناهج  زکرم  اب  ار  برغ  قرـش و  یئاهب  ياههعماج  طباور  لـصتم و  مه  هب 
نیئآ لیبس  رد  ار  يراکادف  نیرتگرزب  هک  دوب  دهاوخ  یسدقم  تاذ  ناتسآ  هب  لیلجت  مظعا  هلزنم  هب  مایا  لبقتسم  رد  هدوب و  یئاهب  عشعشم 

nialp detautis senirhS رگید .: یمارگلت  - 2 « 1 «. » یقوش ءاضما  تسا  هدومن  یناسنا  هعماج  یناحور  خیرات  رد  یهلا  سدـقا  عنما 
yloH niwt edulcni won ,afiaH ercA seitic niwt ni dnaL yloH stnemwodne lanoitnaretni
decnahne yltaerG .srekaerb -tnanevoC sdnah ahaB -l'udbA ' dereffus sisirc emerpus sa
llew sa ,htiaF rednuoF deniatsus snoitcilifa degnolorp enecs ,ercA hall'u'ahaB esuoh
cirotsih noitarotse rnoitelpmoc ,hearzaM gnihsinruF gniwollof tseW tsaE sdneirf
noitsnepsiD i'ahaB rohtuA yromem detaicossa ,swodriF nawdiR  . 697 ص : ناــیئاهب ،  ecnuonnA
snedrag niwt ,smirglip latnediccO latneirO detcurtsnoc s'baB gninojda sevihcra

lanoitanretni niwt ;ahaB -l'udbA ' hall'u'ahaB detibahnisesuoh cirotsih niwt ,hearzaM ijaR
snoisnam niwt ;lemraC tnuoM epols ercA .IHGOHS( dengis ).tenalperitne traeh tsomdim
gnitutit snoc dnaL yloH dexif yltnenam repsretneC dlroW evitartsinimd a lautirips niwt gn
itaname ecneulfni epocs nediws noitadnuof etadilosnoc ,emaf daerps dengised seitiroh
tuatcatnoc hguorht ,snilloC ailemA ,tnediserP -eciV dna ,yemeR nosaM ,tnediserp sti

یمـسر همجرت   ylralucitrap ,licnuoC lanoitanretnI demrof -ylwen ecitatsissa emoslew yltaerG
رد هَّللا  ءاهب  ترـضح  یخیرات  تیب  ددرگیم و  هدامآ  شورفم و  هعرزم  رـصق  دـیئامن : غالبا  ار  لیذ  بتارم  برغ  قرـش و  نارای  هب  : » هماـن

دندومرف و لمحت  هدیدع  يایالب  دـیدم  یتدـم  نآ  رد  هَّللا  ءاهب  ترـضح  هک  تسا  یتیب  نیا  تسا  هدـمآ  رد  هیلوا  تروص  هب  ریمعت و  اکع 
رهـش ود  رد  هسدقم  یـضارا  رد  یئاهب  یللملا  نیب  تافوقوم  دندش . التبم  تامدص  ّدـشا  هب  هَّللا  رما  نیـضقان  فرط  زا  ءاهبلا  دـبع  ترـضح 

ود لمرک و  لبج  هنماد  رد  یلعا  ماقم  اکع و  جرم  رد  هکرابم  هضور  تسا : لیذ  نکاما  لماش  لاـح  هتفاـی و  يداـیز  هعـسوت  اـفیح  اـکع و 
رد یکی  یللملا  نیب  راثآ  هظفحم  رد  ءاهبلا و  دـبع  ترـضح  هَّللا و  ءاهب  ترـضح  تنوکـس  لحم  یخیرات  تیب  ود  هعرزم و  یجهب و  رـصق 

ناوضر و غاب  ود  برغ و  قرـش و  نیرئاز  صوصخم  هناخرفاسم  ود  ایلع و  هقرو  ترـضح  دـقرم  راوج  رد  يرگید  یلعا و  ماقم  ترواـجم 
سیئر ًاصوصخ  سیـسأتلا  دیدج  یللملا  نیب  ياروش  تدـعاسم  زا  دراد . رب  رد  ار  سدـقم  نیئآ  عراش  تایح  مایا  زا  یتارطاخ  هک  سدورف 

تساروما يایلوا  اب  طابترا  رادهدهع  يروش  نیا  لصاح . روفوم  رورـس  زنیلاک  ایلیما  هَّللا  ۀما  نآ  نواعم  و  یئاکیرما )  ) میر سیم  بانج  نآ 
دبای و هعـسوت  تسا  ملاعلا  بلق  سدـقا  ضرا  رد  نآ  یمئاد  رقم  هک  هَّللا  رما  يرادا   698 ص : نایئاهب ، یناحور و  زکرم  ود  ذوفن  هرئاد  اـت 

لفحم هب  لیروآ 1951 ، خیرات 24  رد  هک  يدنفا  یقوش  فارگلت  تروص  - 3 « 1 «. » ددرگ رشتنم  شیراوگرزب  تیص  مکحتـسم و  شناینب 
eht fo )enoes( eht )dnoyeb dna evitarepmi( era )dnaL yloH( eht تسا ( .: هدرک  رداص  اکیرما  نایئاهب  یلم 
ot )detimsnart yltcerid snoitubirtnoc hguorht ,sreveileb laudividni( fo )noitapicitrap
,revoeroM .sreveileb( fo )sevitutneserper detcele( eht fo )noitercsid( eht ot )tfel( dna
)noitagilbo lautirps( a sa )dedrager( si )serehpsimeh htob( ni )seitinummoc( fo )stegdub
lacol( dna )lanoitan( morf )snoitairporppa( fo )tnetxe( ehT ).stegdub lacol( dna )lanoitan( fo
)tnemliatruc hguorht ,tseW( dna )tsaE( fo )seitinummoC lanoitaN i'ahaB yb troppus
laicnanif gnisaercni etatissecen( dna )noitatneiroer htrofecneh dnamed ,etatS dehsilbatse
-ylwen( eht ni )segnahc gnihcaer -raf( morf )gnitluser ,noitavreserp rieht( ot )laitnesse
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,afiaH ,lemraC tnuoM( no )enirhS( eht fo )stcnicerp( eht )dna ahaB( fo )bmoT yloH tsoM(
eht fo )doohrobhgien esolc( ni )seitreporp evisnetxe( fo )noitsiuqca detcehorp( eht )sa llew
sa ,secnedive rojam laitini( eht )etutitsnoc erhclupeS s'baB( eht fo )erutcurtsrepus( eht fo
)noitcurtsnoc( eht dna )licnuoC i'ahaB lanoitanretnI( eht fo )tnemhsilbatse( eht )hcihw fo
hall'u'ahaB( fo )htiaF dlroW( eht fo )retneC evitartsinimdA( eht fo )noitadilosnoc( dna )esir(
، نایئاهب  eht htiw )gnizinorhcnys ,dnaL yloH( ni )etato ngierevos tnednepedni( fo )ecnegremE
hall'u'ahaB( fo )redrO dlroW cinoyrbme( eht fo )erutcurts( eht )gninworc tinu tsal(  . 699 ص :
eht fo )noitcere( eht ni )etanimluc( ot )dengised retneC evitartsinimdA dlroW( eht fo
)noitulove( eht fo )ytidipar( eht dna )erutan( eht )sdneped hall'u'ahaB( fo )redrO dlroW( eht
fo )sredliub degelivirp( eht fo )esnopser( eht )nopU .seilbmessA lacol( dna )lanoitaN( fo
)noitcidsiruj .IHGOHS( dengis ).seilbmessA lanoitaN lla( ot )egassem( sih t )etacinummoC
.sevitcejb osuoirotirem ylhgih ,suotnemom ,e merpus( fo )ecnarehtruf( eht rof )dnaL yloH(
eht ni )detcegorp( eht fo )smelborp gnisserp( eht htiW )uoy gnitniauqca( si )licnuoC

نومضم  ( lanoitanretnI( eht fo )namriahC -eciV ,snilloC eillim ,rekrow -oc dehsiugnitsid( ruO
ناـهج نیئآ  يرادا  روما  میکحت  زکرمت و  و  لیئارـسا )  ) سدـقا ضرا  رد  یلقتـسم  تلود  شیادـیپ  : » تسا نینچ  یـسراف  هب  كراـبم  ناـیب 

یضارا هعسوت  موزل  تسا و  یلعا  ماقم  نامتخاس  یئاهب و  یللملا  نیب  ياروش  لیکشت  نآ  راثآ  مئالع و  نیلوا  هک  هَّللا  ءاهب  ترـضح  يارآ 
هدـمع تارییغت  رثا  رب  نونکا  تسا و  مزال  هکربتم  عاقب  نآ  ظفح  يارب  هک  لمرک  هوک  رد  یلعا  ماقم  یهبا و  لامج  هکرابم  هضور  فارطا 

زا یلحم  یلم و  ياههجدوب  لیلقت  هلیـسو  هب  یلام  تدعاسم  دیدج و  مایق  مزلتـسم  هدـیدرگ  رـسیم  نآ  کلمت  سیـسأتلا  دـیدج  تلود  رد 
ملاع برغ  قرـش و  رد  یئاـهب  ياـههعماج  یلحم  یلم و  ياـههجدوب  زا  هوجو  صاـصتخا  تسا  برغ  قرـش و  ناـیئاهب  ياـههعماج  فرط 

تاناعا لاسرا  میدقت و  رد  ءابحا  دارفا  تکرـش  هوالعب  تسا  هعماج  بختنم  ناگدنیامن  رظن  هب  هتـسب  نآ  نازیم  یناحور و  تسا  ياهضیرف 
لماکت هوحن  تعرـس و  تسا . یلحم  یلم و  لفاحم  فئاظو  دودـح  زا  جراـخ  يرورـض و  مزـال و  يرما  سدـقا  ضرا  هب  میقتـسم  روط  هب 

هب لوکوم  ددرگیم  لـمکم  یهتنم و  هَّللا  ءاـهب  ترـضح  ینینج  مظن  ناـینب  تمـسق  نیرخآ  عاـفترا  هب  هک  یئاـهب  يرادا  یللملا  نیب  زکرم 
سیئر بیان  دنمجرا و  راکمه  زنیلاک  یلیم  هَّللا  ۀما  تسا . هَّللا  ءاهب  ترـضح  عیدب  ماظن  هدـیزگرب   700 ص : نایئاهب ، نایناب  مادـقا  تمه و 

نیا زا  روظنم  دیناسر . دنهاوخ  امش  عالطا  هب  تسا  میظنت  تسد  رد  هک  ار  یئاهدادرارق  حرط  ینونک  هریطخ  تالکشم  یللملا  نیب  ياروش 
نیا دوش . عیرست  هدیدرگ  زاغآ  مهم  لیلج و  ياهفده  لوصح  يارب  لیئارـسا )  ) سدقا ضرا  رد  هک  یتاعورـشم  هک  تسا  نآ  اهدادرارق 

لفحم هب  ربماتپس 1951 م ، خـیرات 24  رد  هک  يدـنفا  یقوش  فارگلت  تروص  - 4 « 1 «. » یقوش دـیئامن  غالبا  هیلم  لفاحم  مومع  هب  ار  ماـیپ 
اب ینالوط  قیقد و  تارکاذـم  رثا  رب  هک  دـیئامن  نالعا  یئاـهب  ملاـع  رد  هیلم  هیناـحور  لـفاحم  هب  : » تسا هدرک  رداـص  اـکیرما  ناـیئاهب  یلم 
هب عبرم  رتم  رازه  ود  تسیب و  یبـیرقت  تحاـسم  هب  یـضارا  دـیرخ  لـصا  اـب  اـفیح  يرادرهـش  هرادا  ینید و  روما  ترازو  یئاراد و  ترازو 

تمـس یـشاوح  ایلع و  هقرو  ترـضح  ماقم  رب  فرـشم  ياهطقن  رب  لمرک و  لبج  هنماد  رد  هک  رـالد  رازه  هدـجه  دـصکی و  یبیرقت  تمیق 
بجوم سأرلا  طخ  ات  لبج  بلق  زا  سدقم  لبج  نیا  یـضارا  کلمت  دـیرخ و  دـش . لصاح  تقفاوم  تسا  عقاو  یلعا  سدـقم  ماقم  یقرش 

نیب زکرم  رد  هک  ار  یئاهب  يرادا  مظن  يانب  ساسا  دـشابیم و  تسا  نامتخاس  لاح  رد  هک  یلعا  سدـقم  ماـقم  یـشاوح  تنایـص  ظـفح و 
زا يروشک  ياـیلوا  هک  دوش  ببـس  تسا  نکمم  داد و  دـهاوخ  تعـسو  تسا  ومن  نیوـکت و  لاـح  رد  سدـقا  ضرا  رد  یهلا  نیئآ  یللملا 

رظنفرـص دومن  دـهاوخ  روبع  بّروم  روط  هب  یئاهب  یللملا  نیب  تافوقوم  كالما و  زا  نامتخاس  تروص  رد  هک  یلـصا  هارهاش  داجیا  هشقن 
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دوشیم ثادحا  سدـقم  لبج  نیا  هلق  ات  نیئاپ  زا  هرخالاب  هک  یلعا  سدـقم  ماقم  ياههچغاب  هفلتخم  تاقبط  هعـسوت  همادا و  يارب  دـیامن و 
اـکیرما و هیلم  هیناـحور  لـفاحم  هبعـش  هب  ار  روبزم  یـضارا  تیکلاـم  دانـسا  زا  یتمـسق  هک  مراد  رظن  رد  دوـمن . دـهاوخ  مهارف  یتالیهـست 

دوخ هبعش  تبث  سیسأت و  زا  سپ  هیلم  لفاحم   701 ص : نایئاهب ، ریاس  هب  لاقتنا  تهج  ار  هیقب  مهد و  لاقتنا  لیئارسا  روشک  رد  ناتسودنه 
لفحم هب  لیروآ 1952 م ، خیرات 3  رد  هک  يدـنفا  یقوش  فارگلت  تروص  - 5 « 1 «. » یقوش كرابم  ياضما  مراد . هاگن  سدـقا  ضرا  رد 

نیمز هعطق  هدجه  دیرخ  داد  رارق  یئاهن  تافیرشت  هک  دیهد  تراشب  برغ  قرـش و  هیلم  لفاحم  هب  : » تسا هدرک  رداص  اکیرما  نایئاهب  یلم 
لیئارسا تلود  تاماقم  اب  رالد  رازه  هدجه  دصکی و  تخادرپ  لباقم  رد  یلعا  ماقم  ترواجم  رد  رکیا )  ) بیرج شش  یبیرقت  تحاسم  هب 

راچان هب  هَّللا  رما  روهظ  ودـب  زا  لاس  هاجنپ  تدـم  هک  لمرک  هوک  رد  یئاهب  یللملا  نیب  تافوقوم  سیـسأت  یخیرات  ناـیرج  دـیدرگ . ماـجنا 
بلق رد  یلعا  ماقم  دیدج  لحم  لوح  رد  یـضارا  تاعطق  يدودـحم  يهدـع  دـیرخ  اب  هَّللا  ءاهب  ترـضح  دوعـص  زا  سپ  دوب  هدـنام  قوعم 
موجه هک  ياهعیـسو  یـضارا  دـیرخ  اب  ءاهبلا  دـبع  ترـضح  دوعـص  زا  دـعب  نایرج  نیا  دـیدرگ و  زاغآ  قاثیم  زکرم  هرود  رد  برلا  لـبج 

هنماد رد  تافوقوم  یلک  تحاسم  ریخا  هلماعم  اب  نونکا  دومن و  تفرشیپ  تعرـس  هب  درکیم  باجیا  هسدقم  یـضارا  هب  نیرجاهم  هقباسیب 
هک سناهسنرال  ياقآ  ریذـپان  یگتـسخ  یعاسم  زا  منادیم  مزال  اجنیا  رد  ددرگیم . رکیا ) « ) بیرج هاجنپ  رب  غلاـب   » ًاـبیرقت لـمرک  هوک 

تیقفوم لامک  اب  سدقا  ضرا  هطوبرم  تاماقم  اب  ار  تارکاذم  ماجنا  عیرـست  تابجوم  هدوب و  یبرغ  رئاز  نیلوا  ترایز  باب  حاتتفا  زا  سپ 
لفاحم هیلک  هب  توا 1953 م ، خیرات 19  رد  هک  یقوش ، فارگلت  تروص  یمسر  همجرت  - 6 « 2 «. » یقوش ءاضما  میامن . ریدقت  هدرک  مهارف 

همتاخ یلعا  ماقم  دـبنگ  بّهذـم  تاعطق  هیلک  بصن  هک  دـیهد  تراشب  یئاهب  ملاع  رـسارس  رد  هیلم  لفاحم  هب  : » تسا هدرک  رداص  ناـیئاهب 
بیترت نیدـب  هدـیدرگ و  بصن  دـبنگ  هدـعاق  لوح  رد  جات  راجحا  تاعطق  نیرخآ  تسا . هتفریذـپ  مامتا  زین  دـبنگ  سأر  تاـنییزت  هتفاـی و 

702 ص : نایئاهب ، ياهباق  هدـش و  هتـشادرب  دـبنگ  لخاد  ياهبلاق  تسا . هتفای  نایاپ  سدـقم  يانب  یناقوف  تمـسق  ياهگنـس  رارقتـسا 
دبنگ لخاد  يراکچگ  یعلض و  تشه  تمسق  ياههرجنپ  ياهباق  بصن  زین  تسا و  هتـشگ  بوصنم  لکـش  یئاوتـسا  تمـسق  ياههرجنپ 

رادـیدپ رهاظ و  سفناو  قافآ  رد  یهلا  ناینب  نیا  عافترا  تسا . هتفای  ماجنا  عیفر  يانب  نیا  یئانـشور  تهج  یـشک  لباک  مامتا و  فرـش  رد 
هَّللا و ۀنیفـس  نیبکار  هَّللا و  دـنج  هک  دـیئامن  هظحالم  تسا  راثالا  يدمرـس  راونارپ  نرق  نیا  نایاپ  هک  هریخا  هنـس  ود  نیا  رد  لاح  هتـشگ و 
هچ ءادفلا  مهمایقل  یحور  هَّللا  ءاهب  مظن  نیـسسؤم  هَّللا و  نید  نایماح  هَّللا و  تاحفن  نیرـشان  هَّللا و  تعیرـش  نیجورم  هَّللادـهع و  رب  نیتباث 

تـسا لیلج  نرق  نیا  ماتخلا  کسم  هقیقحلا  یف  هک  يرفظ  مایق و  دناهتـشگ  لئان  ناهج  راـطقا  رد  يرفظ  حـتف و  هچ  هب  دـناهدومن و  یماـیق 
رد هک  ایازر  ایالب و  نیا  داـی  هب  هنیدـل  ًاراهتـشا  هتردـقل و  ًازاربا  هنود و  نع  ًاـقطنم  ههجول و  ًاـصلاخ  مهـالومل و  ًءاـفو  یهبا . لاـمج  ناراـی 
لب لاس  دص  تدم  رد  هک  هعباتتم  تادییأت  هیهلا و  بهاوم  ساپ  هب  هدیراب و  نادزی  نیئآ  نیسسؤم  رب  سدقم  روک  لوا  رود  رـصع  نیتسخن 
ملاع هسمخ  تاعطق  رد  اذه  انموی  یلا  یهلا  رما  روهظ  ودب  زا  هک  هیهلا  تنایص  ظفح و  يهنارکـش  هب  هتـشگ و  ءاهب  لها  هعماج  لماش  دیزا 

مهداهجل ًادـیهمت  هتـشگ و  مظعا  مما  ناگدـنب  بیـصن  مماو  للم  نیب  هعباتتم  تابراحم  هدـیازتم و  تافالتخا  هدـیدش و  تابالقنا  دوجو  اب 
قیفر ناکـس  زا  یبوطاو  یبوطاو  يادـن  هک  هداد  یلوچ  نانچ  تمدـخ  نیدایم  رد  ار  تمه  دنمـس  هدومن و  هناقـشاع  یـضیف  ربکـالا  ریبکلا 

رس نیا  دالیم  ّمتاّزعا و  نرق  نیا  هحتاف  لصاوتم  عباتتم و  ایلع  هورذ  زا  ءافولا  باحصا  ءاهبلا و  لها  ای  متنسحا  متنسحا  كانه  عفترم و  یهبا 
طـسوت هک  كرابم  هیغالبا  - 7 « 1  ...«. » ملاع رـسارس  رد  مظعا  رفظ  حـتفاب و  نراقم  شماتخ  مهلدـم و  تاملظ  مهدا و  ءـالب  اـب  فداـصم 

زیزع نارای  . » تسا هدـیدرگ  رداص  ناریا  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  هب  نئوژ 1954  هخروم 1  هموقرم  یط  ساویآ  يورل  هَّللا  رما  يداـیا 
هک یتارکاذـم  میامن   703 ص : نایئاهب ، غالبا  لفحم  نآ  هب  ار  تراـشب  نیا  دـناهدومرف  روتـسد  دـبع  نیا  هب  هَّللا  رما  یلو  ترـضح  یئاـهب !

. تسا ماتتخا  هب  بیرق  دـندوب  هدومرف  عورـش  یلعا  ماقم  يالاب  لمرک  سأر  رد  هعقاو  نیمز  هعطق  عایتبا  يارب  لبق  يدـنچ  زا  كرابم  لکیه 
يروطب دنیامن . تبث  لیئارسا  روشک  رد  ناریا  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  هبعش  مان  هب  ار  یـضارا  نیا  دنراد  رظن  رد  هَّللا  رما  یلو  ترـضح 

هعطق تسا  هتفرگ  رارق  لمرک  نابایخ  دادتما  رد  ًامیقتـسم  هک  تسا  هدش  هتخاس  هقبط  هن  یلعا  ماقم  ات  لمرک  هوک  ياپ  زا  دـیراد  عالطا  هک 
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رد هک  دش  دهاوخ  ببس  نآ  کلمت  هدش و  عقاو  روبزم  نابایخ  دادتما  رد  لمرک  سأر  رد  تسرد  تسا  عایتبا  فرـش  رد  نونکا  هک  ینیمز 
هک تسا  نآ  كرابم  لیم  تسا  مامتا  فرـش  رد  رما  نیا  هک  لاح  دـیامنب . یلعا  ماقم  يانب  قوف  نامتخاس  هب  ترداـبم  دـناوتن  يدـحا  هیتآ 

ترضح دیدرگ  فایرد  یمـسر  دانـسا  تفای و  همتاخ  یـضارا  عایتبا  هکنیا  درجم  هب  ددرگ . غالبا  لفحم  نآ  هب  رتدوز  هچ  ره  تراشب  نیا 
زا سپ  - 8 « 1 «. » ساویآ يورل  یشنم  نواعم  هیبلق  تایحت  اب  دومرف . دنهاوخ  لاسرا  لفحم  نآ  ویشرآ  رد  طبض  يارب  ار  دانسا  هَّللا  رما  یلو 

نیا زا  ات  هتخادرپ ، نایئاهب  دبعم  حرش  جیورت و  هب  لیئارـسا ، تلود  روتـسد  هب  لیئارـسا ، یعمج  طابترا  لیاسو  یلعا ، ماقم  نامتخاس  مامتا 
وـضع میکح ، هَّللا  فطل  رتکد  دنرب . الاب  راوجمه  ياهروشک  ناناملـسم  و  یلیئارـسا ، قطانم  بارعا  رظن  رد  ار  روکذم  هعقب  تیمها  قیرط ،

یگنوگچ ساکعنا  حرـش  هب  نآ  رد  هک  هتـشون ، ناریا  ناـیئاهب  یلم  لـفحم  هب  لیئارـسا  زا  ياهماـن  لیئارـسا ، رد  ناـیئاهب  یللملا  نیب  تئیه 
دیهاوخ هظحالم  هچنانچ  لیئارـسا ، یعمج  طابترا  لیاسو  تسا . هدـیزرو  تردابم  لیئارـسا  تاعوبطم  رد  تیئاهب  یناهج  زکرم  تاسیـسأت 

دناوتیمن تلود  مسینویهـص و  حیرـص  روتـسد  زج  سکچیه  هک  دناهدرک ، فیرعت  حرـش و  ار  تیئاهب  دـیاقع  بات  بآ و  اب  نانچ  دومرف ،
نآ حرـش  هب  غیلبت ، تیاهن  رد  یقطنم و  یلوصا و  ار  نایئاهب  دـیاقع  و  یگرزب ، تمظع و  اب  تیئاهب  هرابرد  هک  دراداو ، نینچ  ار  یناـیدوهی 

زکرم ثادـحا  رد  اهیئاکیرمآ  هیامرـس  شقن  هب  و  مینارذـگیم ، رظن  زا  ار  میکح  رتکد  هماـن  نتم  کـنیاا   704 ص : نایئاهب ، دنـشک . ملق 
هب عجار  لصفم  تالاقم  یـسیلگنا  هچ  یبرع و  هچ  يربع و  نابز  هب  هچ  دـیارج  لیئارـسا  رد  مایا  نیا  : » دـش میهاوخ  فقاو  نایئاهب  یناهج 
زا سوفن  اهدص  هزور  همه  هک  يروطب  هتخادـنا  مدرم  نیب  یبیرغ  ناجیه  یلعا  ماقم  نامتخاس  دـنیامنیم . جرد  یلعا  ماقم  یئاهب و  تناید 

زورما مدومنیم  لاسرا  امش  يارب  دیارج  همه  زا  دوب  نکمم  شاک  يا  دنیآیم  سدقم  ماقم  نآ  ترایز  يارب  لیئارـسا  یلاها  زا  ناحایس و 
سدـقم لفحم  يارب  ار  همانزور  نیا  ًاتلاجع  هدـش  جرد  یلعا  ماـقم  سکع  اـب  یلـصفم  حرـش   post gerusalem هیموی هماـنزور  رد 

ربتکا 1953 هرامـش 16  رد  هک  هروبزم  هلاقم  همجرت  دنهد ». راشتنا  هدومن  همجرت  دننادب  حالـص  رگا  هک  میتسرفیم  یلحم  یلم و  یناحور 
سدقم لاس  رد  یئاهب  هعقب  نامتخاس  لامکا  : » دوشیم لقن  یهلا  زیزع  نارای  راضحتـسا  يارب  اًلیذ  هدـیدرگ  جرد  تسپ  ملازورج  همانزور 

ربتکا 1953 رد 15  هک  یسدقم  لاس  دنمیقم  میلقا  رد 165  و  « 1  » غلاب نویلیم  هس  هب  ملاع  رسارس  رد  ناشددع  هک  یئاهب  نیئآ  ناوریپ  يارب 
ناریا رد   1853 ياهلاس 1852 - نیب  هک  تسا  یعیاقو  ثداوح و  روهظ  لاس  نیمدـص  روبزم  لاـس  تفاـی . همتاـخ  زورید  دوب  هدـش  زاـغآ 

فورعم یلعنیـسح  ازریم  تینوجـسم  تاعوقو  نیا  مها  مظعا و  تسا . بوسحم  یئاهب  تناید  روهظ  تیادـب  نایئاهب  رظن  رد  هداتفا و  قافتا 
ناوج ناوریپ  هلمج  زا  دوخ  هَّللا  ءاـهب  ترـضح  هتفرگ . تروص  هاـش  ناـمرف  هب  هک  تسا  نارهت  لاچهایـس  رد  ناریا  فارـشا  زا  هَّللا  ءاـهب  هب 
دومرف نالعا  یگلاس  رد 25  لاس 1844  رد  دلوتم و  زاریش  رد  لاس 1819  هب  هک  ناریا  لها  زا  دـمحم  یلع  ازریم  هب  موسوم  تسا  يرگید 

عمج هک  دیشکن  یلوط  دناوخ . باب  ار  دوخ  دهد و  تراشب  دوخ  زا  مظعا  يروهظ  هب  ار  ملاع  لها  ات  هتـشگ  ثوعبم  دنوادخ  فرط  زا  هک 
لیبس رد  ار  دوخ  ناج  باب  هکنانچ  دـش  لعتـشم  مالـسا  هعیـش  ياـملع  بولق  رد  توادـع  ضغب و  شتآ  دـندرک و  لاـبقا  شرما  هب  يریفق 

یگلاس رد 31  لاس 1850  رد   705 ص : نایئاهب ، تخادنا و  هرطاخم  هب  دوخ  ياعدا  كرت  زا  عانتما  هدـیقع و  رد  تابث  رما و  رب  تماقتـسا 
هب ریبک  ریغـص و  نز  درم و  زا  زین  شناوریپ  زا  رازه  تسیب  بیرق  ناوا  ناـمه  رد  دیـسر و  لـتق  هب  زابرـس  جوف  کـی  يهلیـسو  هب  زیربـت  رد 
هاـش هب  دـصق  ءوس  هعقاو  رد  لاس 1852  رد  هک  تسا  یـسوفن  هلمج  زا  هَّللا  ءاهب  ترـضح  دـندش . لوتقم  روما  ياـیلوا  قیوشت  کـیرحت و 

هک يروهظ  تسا و  یهلا  ماهلا  یحو و  طبهم  هک  دومن  ساسحا  نجـس  رد  دیدرگ . ریـسا  دـندش  ریگتـسد  اهیباب  زا  يرایـسب  هک  یماگنه 
روک دیامن و  حاتتفا  هدوب  هیهلا  هلفاس  عیارـش  مومع  يالعا  دصقم  هک  ار  یتسار  حلـص و  رـصع  دـیاب  تسوا و  رما  هدومرف  رابخا  نادـب  باب 
سپس دادغب و  هب  لوا  دینارذگ  نجس  رد  ار  تایح  مایا  بلاغ  هَّللا  ءاهب  ترضح  دنک . سیـسأت  یناسنا  ملاع  یناحور  خیرات  رد  ار  يدیدج 

دیاقع و ساسا  هَّللا  ءاهب  ترـضح  تشذگ . رد  لاس 1892  هب  اکع  رد  دـش و  نوگنرـس  یفن و  اکع  هب  رمـالا  رخآ  هنردا و  لوبمالـسا و  هب 
پاپ ارما و  نیطالـس و  هب  باطخ  یتاعیقوت  تسا و  هدومرف  راهظا  دلجم  دص  زا  زواجتم  رد  ار  دوخ  نیئآ  ماکحا  دودـح و  تناید و  لوصا 

دنزرف و ءاهبلا  دبع  ترضح  هک  هدومرف  هراشا  ملاع  نیا  زا  دوعص  زا  لبق  تسا و  هتـشاد  لاسرا  نایدا  ریاس  تیحیـسم و  مالـسا و  ياملع  و 
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مادقا دوب  بسانتم  یبن  يایلیا  اب  باب  يونعم  طابترا  ظاحل  زا  هک  لمرک  لبج  عنـص  رد  باب  ترـضح  سمر  رارقتـسا  يارب  شلیلج  یـصو 
هک دـندقتعم  دـننادیم و  ینامـسآ  بتک  ار  نآرق  دـیدج و  قیتع و  دـهع  هسدـقم  بتک  ءاـهب  لـها  هجیتن  رد  هَّللا و  ءاـهب  ترـضح  دـیامن .

دنک و عفر  ار  هیلاح  تالکشم  لئاسم و  ات  هتشگ  ثوعبم  هسدقم  بتک  نیا  رد  هجمدنم  هیلصا  قیاقح  حور  دیدجت  يارب  هَّللا  ءاهب  ترـضح 
ار نآ  لاس  تصـش  بیرق  دـیدرگ و  یفخم  تداهـش  زا  سپ  باب  ترـضح  سمر  دـشخب . نامرد  ار  دـیدج  رـصع  هلئاـح  ضارما  مـالآ و 
هب دندوب  هدومرف  هدارا  هَّللا  ءاهب  ترضح  هک  روط  نامه  لاس 1899  رد  ماجنارس  هکنآ  ات  دندادیم  لاقتنا  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  هنایفخم 

تقو نامه  زا  هک  دـندومرف  انب  ناکم  نآ  رد  ياهداس  هاگمارآ  ترـضح  نآ  تفای و  رارقتـسا  لـمرک  هوک  رد  ءاـهبلا  دـبع  ترـضح  تسد 
بهذم  706 ص : ناـیئاهب ، تاـعطق  اـب  نآ  هبق  هک  دراد  رارق  یللجم  هعقب  هاـگمارآ  نیا  قوف  دـیدرگ . ملاـع  رـسارس  رد  ناـیئاهب  هاـگترایز 

هب انب  نیا  هسدنه  تسا ، رهش  رظانم  نیرتشک  لد  شفارطا  قئادح  اب  نایامن و  یصاخ  هوکـش  هولج و  اب  افیح  طاقن  مامت  زا  هدش و  هدیـشوپ 
نراقم سدقم  لاس  همتاخ  هکنآ  اب  تسا . هدیـشک  لوط  نآ  نامتخاس  لاس  راهچ  هتـشگ و  میـسرت  لوسکام  رتسم  یئاداناک  سدنهم  تسد 

یناحور تیمها  زئاح  انب  نیا  رد  هک  یتمـسق  نایئاهب  يارب  ددرگیمن . اپرب  نآ  يارب  ینـشج  لاح  نیا  اب  تسا  كرابم  هعقب  نیا  يانب  مامتا 
رب عرفنم  لامک  یئابیز و  مامت  اب  یجراخ  تمـسق  هتفای و  ماجنا  ءاهبلا  دـبع  ترـضح  تسد  هب  هک  تسا  ماقم  یلـصا  تمـسق  ناـمه  تسا 

نیا يارب  یئاهب  رما  یلعف  سیئر  ینابر  یقوش  ترضح  دوش و  هداد  هعسوت  فارطا  قئادح  هک  تسا  رظن  رد  نونکا  تسا . یلـصا  نامتخاس 
نیکلاـم هب  تسا و   Rehov Panovama Mautain Road نیب  هک  ار  لـمرک  لـبج  رد  هعقاو  یـضارا  زا  ماـن  ود  یـس و  روظنم 

تـسا هدش  میدقت  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  رد  نآ  مظعا  ءزج  هک  دوخ  تاعربت  قودنـص  زا  نایئاهب  دناهدومرف . عایتبا  دراد  قلعت  یـصوصخ 
تلود زا  نایدا  ریاس  فالخ  رب  دنیامنیم و  تردابم  دوخ  یناحور  روما  تیـشمت  قئادح و  ثادـحا  هینبا و  نامتخاس  یـضارا و  دـیرخ  هب 
يورل ياـقآ  لوق  هب  تسا و  حوتفم  مومع  هجورب  یئاـهب  ياـهغاب  دـنریذپیم . ار  دوـخ  ناوریپ  تاـناعا  طـقف  دـنرادیمن و  تفاـیرد  هناـعا 

ثادـحا یلعا  ماقم  هولج  روهظ  يارب  فارطا  قئادـح  تسانب  نامتخاس  تسرپرـس  رظان و  هک  یئاهب  یللملا  نیب  تئیه  لـک  یـشنم  ساویآ 
«1 «. » دندمآ شوخ  تینهت و  دروم  دنوشیم  دراو  هاگتهزن  نیا  هب  سدقم  ناکم  نیا  يافص  حلص و  زا  هدافتسا  يارب  هک  یـسوفن  هتـشگ و 

ویدار نابز  یـسیلگنا  تمـسق  زا  یئویار ، همانرب  کی  شخپ  نایرج  رد  ار  یـشرازگ  اکیرمآ ، هدـحتم  تالایا  نایئاهب  یلم  یناحور  لـفحم 
هک دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  روکذـم  همانرب  بیکرت  هب  هجوت  تسا . هدـیناسر  ناریا  نایئاهب  عـالطا  هب  ربماسد 1952 ، زور 29  رد  لیئارـسا 

707 ص : ناـیئاهب ، غیلبت ، یعون  اـب  ار  یفرعم  نیا  تسا ، هتـساوخیم  هکلب  هدوـبن ، لیئارـسا  رد  تیئاـهب  یفرعم  اـهنت  لیئارـسا  وـیدار  دـصق 
جوم هب  تسا  موسوم  نویاز » لک   » مان هب  هک  لیئارـسا  روشک  یئویدار  همانرب  یـسیلگنا  تمـسق  رد  : » دیئامرف هجوت  دنک . جیورت  ار  تیئاهب 
روشک نونکا  هک  داد  حیـضوت  ویدار  هدـنیوگ  عورـش  ماگنه  دـیدرگ . ءارجا  یلعا  ترـضح  سدـقم  ماـقم  قئادـح  رد  ياهبحاـصم  هاـتوک 

نیمزرس نیا  رد  شزکرم  زین  تسا  یئاهب  تناید  هک  یمراهچ  تناید  هکلب  تسا  مالسا  یحیـسم و  یمیلک و  تناید  زکرم  اهنت  هن  لیئارـسا 
هَّللا ءاهب  ترضح  یپایپ  ياهیئوگرس  اهیلا  يزعم  دنیامرفب  ینایب  صوصخ  نیا  رد  هک  دومن  اضاقت  مناخ  هیحور  ترـضح  زا  سپـس  تسا .

یئایند مظعا  حلص  رارقتسا  هک  دنداد  حیضوت  هدومرف  نایب  راصتخا  تیاهن  رد  اکع  مظعا  نجـس  هب  ناشدورو  ماگنه  ات  هفلتخم  طاقن  هب  ار 
دندومرف حیرشت  تسا  یمومع  حلص  رارقتسا  تهج  لیبس  دهمم  هک  ار  یئاهب  يدابم  لوصا و  تسا و  یئاهب  تناید  یساسا  یلصا و  فده 

دـنربیم و راـک  هب  لـیبس  نیا  رد  یلم  یلحم و  ياـهتئیه  لـماش  يرادا  مظن  هار  زا  ار  شیوـخ  یعاـسم  ناـیئاهب  هک  دـندیدرگ  رکذـتم  و 
هب شیوخ  يالوم  ترایز  يارب  هک  تسا  نیا  یئاهب  درف  ره  يوزرآ  دنتـسه و  یللملا  نیب  هعماج  نیا  یلو  سیئر و  یناـبر  یقوش  ترـضح 

يورل بانج  زا  یتالاؤس  ویدار  هدـنیوگ  دـیدرگ . ءارجا  یلعا  سدـقم  ماقم  لوح  قئادـح  زا  ویدار  همانرب  هیقب  دـنک . رفـس  لیئارـسا  روشک 
ناشیا و تداهش  باب و  ترضح  تایح  حرش  زا  مناخ  هیحور  ترـضح  نایاپ  رد  دومن و  یلعا  سدقم  ماقم  قئادح و  نیا  هب  عجار  ساویآ 

دهاش یئویدار  يهمانرب  نیا  دـندومرف . نایب  ياهمـش  ماقم  نیا  رد  نآ  یئاهن  رارقتـسا  ياهطقن و  هب  ياهطقن  زا  رهطم  سمر  لاـقتنا  اـفتخا و 
لفحم ددرگیم . دوهـشم  قبـسام  یلع  ًادـیزم  ًاـمویف  ًاـموی  ناـیملاع  راـظنا  رد  یهلا  مظعا  رما  لـالج  هولج و  هک  تسا  يرگید  يوق  لـیلد 
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رد لیئارسا  مسیروت  یگدنیامن  رتفد  لیئارـسا ، ویدار  زا  تاغیلبت  هنوگ  نیا  جاور  زا  سپ  « 1 «. » اکیرما هدحتم  تالایا  نایئاهب  یلم  یناحور 
صوـصخ رد  یغیلبت   708 ص : نایئاهب ، لـصفم و  یحرـش  دـیآیم ، رامـش  هب  زین  یتسینویهـص  مهم  ياـهنامزاس  زا  یکی  هک  كرویوین ،

هب ًاقیقد  ات  میوشیم  نآ  روآ  دای  ناگدنهوژپ  راضحتسا  تهج  اًلیذ  هک  دومن  رشتنم  یسیلگنا  نابز  هب  لیئارسا  رد  اهنآ  مهم  زکرم  تیئاهب و 
یللجم عیدب  یعلض  هن  يانب  هسدقم  یضارا  رد  ًاریخا  . » دوش هدرب  یپ  نآ  ندناسانـش  هن  تیئاهب ، غیلبت  تهج  لیئارـسا  تلود  ياهشـشوک 

زا ار  ناحایس  نیرفاسم و  زا  يدایز  هدع  هجوت  تسا  هدش  هتخاس  یئالط  ياهیشاک  ناولا و  ياههشیش  رمرم و  تمیق و  نارگ  گنس  اب  هک 
رـشبم باب  نفدـم  تسا  رالد  نویلیم  کی  دودـح  رد  نآ  نامتخاس  جراخم  هک  انب  نیا  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ملاـع  فاـنکا  فارطا و 

رد یئاهب  يابیز  قئادح  رد  تسا و  توف  انب 135  نیا  عافترا  تسا . هدیسر  تداهش  هب  لبق  لاس  دص  زا  زواجتم  رد  هک  تسا  یئاهب  تناید 
لمرک هنماد  رد  افیح  رهـش  زاتمم  للجم و  هینبا  زا  یکی  کش  نودب  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  هدیدرگ  عقاو  هسدـقم  یـضارا  رد  لمرک  لبج 
دارفا نیب  توخا  حلص و  جورم  هک  یئاهب  تناید  دراد . هسدقم  یضارا  افیح و  رهش  اب  یکیدزن  رایـسب  طابترا  یئاهب  تناید  خیرات  تسناد .
سپ دومن . یفرعم  دوخ  زا  فرشاو  زعا  یسفن  رشبم  ار  دوخ  باب  دیدرگ و  زاغآ  ناریا  رد  باب  روهظ  اب  لاس 1844  رد  تسا  يرشب  هعماج 
لحم هک  اکع  هبورخم  هعلق  هب  سپس  نوجسم و  ناریا  رد  ادتبا  هَّللاءاهب  وا  نیشناج  دیدرگ  دیهـش  شناوریپ  زا  يریثک  عمج  اب  باب  هکنآ  زا 

. تسا نایامن  دوهـشم و  افیح  يهریاد  مین  جـیلخ  فرط  نآ  زا  هعلق  نیا  میخـض  ياهراوید  دـیدرگ . دـیعبت  تسا  یبیلـص  ياهگنج  عوقو 
لاس رد  هَّللا  ءاهب  تفای . راشتنا  عنام  الب  ًابیرقت  تناید  نیا  میلاـعت  هجیتن  رد  دـنداد و  هَّللا  ءاـهب  هب  يرتشیب  يدازآ  نیطـسلف  ماـکح  ًاجردـتم 

سیفن رایـسب  ياهیلاق  يدایز  هدـع  اب  نفدـم  نیا  تسا . عقاو  اکع  کیدزن  ياهغاب  طسو  رد  ناـشیا  ياـبیز  دـقرم  دومرف و  دوعـص   1892
ءاهب دشرا  دنزرف  ءاهبلا  دبع  دهدیم . لیکشت  ار  ایند  شرف  ياهنویـسکلک  نیرتگرزب  زا  یکی  تفگ  ناوتیم  تسا و  هدش  شورفم  یناریا 

لاس 1921 رد  ءاهبلا  دبع  دندمآ  رد  یئاهب  تناید  لظ  هب  ملاع  رـسارس  رد  سوفن  اهنویلیم  هک  دومن  جیورت  ياهجرد  هب  ار  شردپ  رما  هَّللا 
يدنفا یقوش   709 ص : نایئاهب ، تسا . عقاو  تسا  یئاهب  یناـحور  یناـهج  زکرم  هک  اـفیح  رد  یئاـهب  قئادـح  رد  وا  نفدـم  دومن و  دوعص 

ياهورـس قئادح  نیا  رد  دنراد . تنوکـس  قوف  قئادـح  رواجم  یئابیز  لزنم  رد  ناشیا  یئاداناک  هنیرق  یئاهب و  تناید  یلعف  رما  یلو  ینابر 
دسج رایسب  یناشفناج  يراکادف و  اب  نایئاهب  دزاسیم ...  مسجم  تسا  یئاهب  تناید  ساسا  هک  ار  تدحو  حلـص و  اینوکب  ياهلگ  دنلب و 
لمرک لبج  هنماد  رد  مارتحا  تزع و  اب  هسدقم  یـضارا  هب  لمح  زا  سپ  دـندومن و  تظفاحم  هفلتخم  ياهلحم  رد  يدامتم  نایلاس  ار  باب 

رد یللجم  يانب  لاح  دوبیمن . یقاب  نآ  زا  يرثا  نونکا  نوفدـم و  نیـسوبحم  ناتـسربق  رد  یمانمگ  ربق  رد  باـب  دـسج  ـالا  دـندومن و  نفد 
رارق ماقم  نیا  هبق  رد  وکام  هعلق  رد  باب  سبحم  قاطا  راوید  چـگ  يوتحم  یکچوک  ياهرقن  هبعج  تسا و  هدـش  هتخاـس  روبزم  دـقرم  يور 

تیاهن دندرمـشیم  سدـقم  ار  ماقم  نیا  نایئاهب  نوچ  تفای و  مامتا  تقد  تیاهن  اـب  یئاـهب  سدـقم  لاـس  رد  باـب  هعقب  تسا . هدـش  هداد 
ًاروف تسـشنیم  روبزم  ماقم  رب  يرابغ  هک  نیمه  دوش و  يریگولج  كاخ  رابغ و  درگ و  زا  یئانب  نایرج  رد  هک  دـمآیم  لـمع  هب  تبقارم 

هرجنپ ياراد 18  زین  دراد و  نایئاهب  يارب  یصوصخم  تیمها  ددع 9  اریز  تسا  علـض  هن  ياراد  باب  هعقب  دندومنیم . نآ  فیظنت  هب  مادقا 
رد نآ  نداعم  هک  اراراک  روهـشم  گنـس  زا  انب  نیا  تسا . هتـشگ  هیمـست  باب  نویراوح  زا  یکی  ماـن  هب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  ناولا 

رازه هدزاود  اب  هک  ماقم  نیا  دبنگ  تسا . یقرش  ینانوی و  کیتوگ  بولسا  زا  یطولخم  نآ  نامتخاس  بولـسا  هدش و  انب  تسا  عقاو  ایلاطیا 
یـصوصخب یئابیز  هولج و  يوق  ياهنکفارون  رد  بش  ماگنه  دراد و  یـصوصخم  ؤلألت  باتفآ  هعـشا  رد  تسا  هدـش  هتخاس  یئـالط  رجآ 

یـضارا رد  مالـس  حلـص و  زا  تسا  يرگید  هناشن  تمالع و  زین  دوخ  نیا  دـیامنیم . بلج  دوخ  هب  ار  ناحایـس  هدـیعب  تاـفاسم  زا  دراد و 
اب یمالسا ، ياهروشک   710 ص : نایئاهب ، رد  هصاخ  نایئاهب ، كالما  لاوما و  ندرک  ینوناق  يارب  يدنفا  یقوش  شـشوک  - 9 « 1 «. » هسدقم
اب دنتسنادیم و  ینوناق  ریغ  ار ، نایئاهب  تاعامتجا  هک  ناملـسم  ياهروشک  یلخاد  حلاصم  مغر  یلع  دیـسر . هجیتن  هب  مسینویهـص  تیامح 
رد یئاهب  ياهنامزاس  شرتسگ  عنام  نایئاهب ، نایباب و  عیاقو  زا  ناملـسم  ياهتلم  خـلت  براجت  و  ناـگناگیب ، اـب  ناـیئاهب  طـباور  هب  هجوت 

ًامـسر و ار  اهنآ  لیئارـسا ، رد  دندوب ، ینوناقریغ  دوخ  هعوبتم  ياهروشک  رد  هک  یقطانم  نینچ  نایئاهب  تالیکـشت  دـندشیم ؛ دوخ  كاخ 
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و دننک ، ظفح  یمالـسا  ياهروشک  رد  ار  دوخ  لفاحم  تیدوجوم  لیئارـسا ، تلود  تیامح  تحت  دنناوتب ، نایئاهب  ات  هدناسر  تبث  هب  ًانوناق 
رد هک  ياهیمالعا  یط  ناریا ، نایئاهب  یلم  لـفحم  - 1 مینکیم : هراشا  تامادقا  نیا  مها  زا  هنومن  ود  هب  اًلیذ  دـبای . موادـت  نانآ  ياهتیلاعف 

: تشون نینچ  گرزب » هدژم   » ناونع لیذ  داد ، راشتنا  ( 1333 - 1332 نیدرورف ، دنفسا - نمهب - « ) يرما رابخا  : » هلجم  12 - 11 هرامش 10 -
تیـصخش هتـشگ و  لیجـست  سیـسأت و  زین  نآ  هبعـش  هدـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  لیئارـسا  كاخ  رد  ناریا  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  »

دومن و عایتبا  تافقـسم  كالما و  راقع و  عایـض و  ًانوناق  ًامـسر و  ناریا  یلم  لفحم  مان  هب  ناوتیم  نالا  هک  یمـسق  هب  تسا  هتفاـی  یقوقح 
دهاوخ لقتنم  ناریا  یلم  لفحم  هبعـش  ماـن  هب  سدـقا  ضرا  یللملا  نیب  راـثآ  هظفحم  یـضارا  ًاـبیرق  هک  دـناهدومرف  هدـعو  كراـبم  لـکیه 

هک یلفحم  رما  خیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  مهم  رایـسب  تهج  نیا  زا  عوضوم  نیا  هک  دناهدومرف  نیرئاز  هب  كرابم  لکیه  دـیدرگ .
هب باطخ  یماـیپ  رد  يدـنفا ، یقوش  - 2 تسا .» هدش  ینوناق  یمـسر و  جراخ  رد  نآ  هبعـش  هدـشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  شدوخ  روشک  رد 

، تسا هدش  پاچ  نیدرورف 1333 ) «، ) يرما رابخا  : » هلجم هرامـش 12  رد  هک  الپماک ، تاراق - نیب  یغیلبت  سنارفنک  رد  ناگدننک  تکرش 
رصم و نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  هبعش  سیسأت  مهدزای - : » دومن مالعا  نینچ  سنارفنک  مزال  تامیمـصت  يهعومجم  زا  مهدزای  هدام  رد 

قیرط نیمه  هب  و  ددرگ .» تبث  هبعش  نآ  مان  هب  هَّللا  رما  یناهج  زکرم  رد  هکربتم  تاماقم  تافوقوم  زا  یتمسق  ات  لیئارـسا  روشک  رد  نادوس 
! ...« یمالسا ياهروشک  رگید  رد  نایئاهب ، لفاحم  كالما و  صوصخ  رد 

لیئارسا مسینویهص و  عفن  هب  یسوساج  زکارم  ای  یئاقیرفآ ، یمالسا و  ياهروشک  رد  نایئاهب  لفاحم  ت : / 3

، یمالسا یبرع - ياهروشک  رد  هصاخ  یتاعالطا »  » لماوع شرتسگ  هب  ار  لیئارسا  مسینویهص و  زاین  لیئارسا ، بارعا و  تامصاخم  دیدشت 
، یبرعياهروشک یعمج  طابترا  لیاسو  يربخ و  عبانم  دنتسم  ياهشرازگ  یـسررب  نآ و  یگنوگچ  نوماریپ  نخـس  هک  تخاس  نادنچ  ود 

هدیدان تیئاهب  اب  هطبار  رد  ناوتیمن  هک  ار  هچنآ  یلو  تسین ! راگزاس  ام  باتک  لوا  دـلج  اب  نآ  حرط  هک  تسا  ینخـس  صوصخ ، نیا  رد 
لماوع رتشیب  هچ  ره  شـشوپ  يارب  لیئارـسا ، تاعالطا  ترازو  ياهحرط  زا  یتمـسق  يارجا  رد  ناـیئاهب  یلم  لـفاحم  شقن  اـنامه  تفرگ ،
رمتؤم یمومع  عمجم  رد  یناریا  ناگدـننک  تکرـش  زا  یکی  یتـقو  شیپ ، لاـس  تسیب  تسا . یمالـسا  یبرع و  ياـهروشک  رد  یتاـعالطا 

نالوئسم ملسم ، دروآ ، نایم  هب  لیئارـسا ، يارب  نایئاهب  یتاعالطا  شقن  زا  ینخـس  1960 م » ق :. بجر 1379 ه . سدقملا - تیب   » یمالسا
يهدرتـسگ لـماوع  یگنوـگچ  زا  تاـعالطا  مدـع  رثا  رد  و  هـتفرگن ، يدـج  ار  رکف  نـیا  یبرع ، ياـهروشک  رگید  دــننامه  ندرا ، تـلود 

صاخ یهجوت  نآ  هب  تبسن  دمآیم ، رامش  هب  نانآ  یتاعالطا  تالیکشت  فعض  زا  یـشان  هک  یمالـسا  یبرع - ياهروشک  رد  مسینویهص 
یتسود و حرط  هک  ینامز  زا  هک  دوب  راکـشآ  نشور و  ناریا  یبهذم  یـسایس - لئاسم  ناسانـشراک  يارب  هک  یلاح  رد  دیدرگن ...  لوذـبم 

یتیصوصخ نینچ  تحت  هتـشادن و  يدوجو  یئاهب ، يدوهی - ناریا  رد  دوب ، هدیدرگن  يزیریپ  مسینویهـص ، اب  يدنفا  سابع  لباقتم  طباور 
رد لیئارسا  تلود  لیکشت  زا  سپ  هصاخ  يدنفا ، یقوش  نامز  رد  نآ  موادت  یگدرپسرس و  نینچ  داقعنا  زا  سپ  یلو  میتفاییمن . ار  يدارفا 

نامزاس لیکشت  هنامیمص  اهنآ ، يود  ره  دندومن و  مان  تبث  تیئاهب  رد  يدوهی ، يدایز  دارفا  ناریا  رد  هنوگچ  هک  میدید  نیطسلف ، یضارا 
زا هچ  ناریا و  ناـیدوهی  بناـج  زا  هچ  رما  نیمه  و  داد . ناوتیمن  اـهنآ  رب  رگید  یبـقل  یئاـهب » يدوـهی -  » زج هک  دـندش  يدارفا  دـجوم  و 

یحالطـصا ملاـعلا » بلق   » لیئارـسا و  تفرگیم . رارق  ناریا  رد  یئاـهب   712 ص : نایئاهب ، لفاحم  حیرـص  يوگتفگ  دروم  ناـیئاهب ، بناـج 
هکبـش شرتسگ  دیدرگ . تسینویهـص  نایدوهی  نایئاهب و  دزنابز  عادـبا و  يدـنفا  یقوش  بناج  زا  هورگ ، ود  ره  عفانم  ظفح  يارب  كرتشم 
لباقتم طباور  شرتسگ  رگید ، يوس  زا  يوس و  کی  زا  دوخ ، يداصتقا  یـسایس و  عاضوا  رب  نانآ  تیمکاح  طلـست و  بارعا و  یتاـعالطا 

، ناملسم ياهروشک  یمالسا  ياملع  یسایس و  ناگدنیامن  حطس  رد  یمالسا ، یللملا  نیب  ياهسنارفنک  لیکـشت  ناهج و  یمالـسا  عماجم 
، یبرع ياهروشک  هرابکی  تشادرب . لیئارـسا ، مسینویهـص و  عفانم  جیورت  ظفح و  رد  نایئاهب ، یلم  لفاحم  شقن  اهتیلاعف و  يور  زا  هدرپ 
. تسا یئاقیرفآ  یمالـسا و  ياهروشک  رد  هصاخ  مسینویهـص  لیئارـسا و  لماوع  نیرتمهم  هلمج  زا  یئاهب ، لماوع  هک  دـندرک ، ادـیپ  هجوت 
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، لیئارـسا مسینویهـص و  عفانم  نابحاص  هب  تیئاهب  يامعز  یگدرپسرـس  نینچ  زا  یـسایس  كرادـم  تاعالطا و  بسک  و  يدـج ، يریگیپ 
رتفد  » راک روتـسد  ءزج  یمالـسا  یبرع - ياهروشک  رد  ار  يرگ  یئاهب  عوضوم  هک  تخاس ، دعاقتم  ار  یبرع » ياهروشک  هیداحتا  هعماج  »

، یبرع ياهروشک  ياهتلود  فرط  زا  لیئارسا ، هیلع  بارعا  میرحت  رتفد  دهد . رارق  برع  هیداحتا  هب  هتسباو  لیئارـسا » هیلع  بارعا  میرحت 
لیئارسا اب  هک  یئاپورا و ...  یئاکیرمآ و  يداصتقا  یتعنص و  ياهعمتجم  اهتکرش و  یمامت  زا  لماک  یئاسانش  کی  هک  تشاد  تیلوئـسم 

تسیل  » و هدروآ ، لمع  هب  دننکیم ، ششوک  بارعا  نایز  هب  لیئارسا و  عفن  هب  ًامیقتسم  يداصتقا  تردق  ياکتا  هب  هتـشاد و  كرتشم  عفانم 
ياهدـیکأت دـناسرب . اهنآ ، اب  يداصتقا  يراکمه  هلماعم و  عون  ره  میرحت  تهج  برع ، ياـهتلود  راضحتـسا  هب  هیهت و  اـهنآ  زا  یهاـیس »

یبرع ياهروشک  یسایس  فرص  دصاقم  رگناشن  یمیرحت ، نینچ  رب  يداژن  ریغ  ینید و  ریغ  هظحالم  رب  ینبم  برع » هعماج   » تاماقم ررکم 
يدالیم هیروف 1975 - خیرات 23  رد  هرهاق ، پاچ  مارهالا » ، » یمسر همین  همانزور   713 ص : نایئاهب ، تسا . لیئارسا  هیلع  بارعا  میرحت  زا 

رتافد  » یلاع رـسیمک  بوجحم ، دمحم  داد : شرازگ  قشمد  زا  هیوناژ 1975 م ، خیرات 10  رد  رتیور ، يرازگربخ   » ص 742 تشون : نینچ 
یـسررب دروم  ار  یئاهب  هورگ  اب  هزرابم  نوماریپ  میرحت  رتافد  هدـنیآ  هام  سنارفنک  تشاد ، راـهظا  قشمد  رد  لیئارـسا » هیلع  بارعا  میرحت 

«1 «. » تسا هدرک  دای  مسینویهـص  لیئارـسا و  رادـفرط  شبنج  کـی  ناونع  هب  یئاـهب ، هورگ  زا  بوجحم ، دـمحم  داد . دـهاوخ  رارق  يدـج 
هاگآ نارظان  رگید  بوجحم و  دـمحم  زا  لقن  هب  هیوناژ 1975 م ، مهد  رد  هنایمرواخ » يرازگ  ربخ   » ار نومـضم  نیمه   714 ص : نایئاهب ،

دنهاوخ درگ  هرهاق  سنارفنک  رد  لیئارسا  میرحت  رتفد  نارسفا  يراج ، لاس  هیروف  زور 23  : » دومن هرباخم  نینچ  برع » هیداحتا  هعماج   » رب
دروم دنتـسه ، یمالـسا  یبرع - ياهروشک  رد  یتسینویهـص  ياهتیلاعف  فادـها و  ياراد  هک  ار  اهیئاهب  یبهذـم  هورگ  عوضوم  ات  دـمآ ،

مسینویهص ینابیتشپ  اب  هتشاد و  يریگمشچ  ياهتیلاعف  یمالـسا ، یبرع و  ياهروشک  رد  نایئاهب ، رـضاح ، لاح  رد  دنهد ...  رارق  یـسررب 
شـشوپ ریز  یتسینویهـص ، فادها  يارب  ار  یمهم  زکارم  اکیرما ، هدحتم  تالایا  هژیو  هب  ناهج ، طاقن  زا  يرایـسب  رد  لیئارـسا ، و  یناهج ،

رد عوضوم  نیا  ندومن  روظنم  تسا ، هدروآ  تسد  هب  قشمد  رد  هناـیمرواخ » يرازگ  ربخ   » هک یتاـعالطا  هب  اـنب  دـناهدرک . داـجیا  تیئاـهب 
هب نایئاهب  یتسینویهـص  ياهتیلاعف  نوماریپ  هک  تسا  يددعتم  ياهشرازگ  لابند  هب  لیئارـسا ، میرحت  يهدـنیآ  سنارفنک  هسلج  تروص 
رد هیروف 1975 م ، رد 23  برع ، هعماج  هب  هتسباو  لیئارـسا ، میرحت  سنارفنک  نیمتفه  یـس و  تسا .»...  هدیـسر  لیئارـسا  میرحت  تارادا 

. دیدرگ رـشتنم  ناهج  تاعوبطم  رد  میرحت ، سنارفنک  رد  هذـختم  تامیمـصت  مهم و  جـیاتن  هیروف ، زور 25  رد  و  تفای ، شیاـشگ  هرهاـق 
لقنب ار  میرحت  سنارفنک  میمصت  لیئارـسا » ۀعطاقم  بتاکم  رمتؤم   » ناونع تحت  هیروف 1975 م ، رد 25  توریب ، پاچ  ررحملا »  » همانزور

رّرق و  : » دومن مالعا  نینچ  لیئارـسا  مسینویهـص و  اب  نایئاهب  زکارم  لفاحم و  هطبار  صوصخ  رد  هاگآ  نارظاـن  رگید  بوجحم و  دـمحم  زا 
نینچمه مهئارورتست .»...  ۀینویهـصلا  ّنأ  تبث  نأ  دعب  مهلفاحم  لالغإ  ۀیبرعلا و  لودـلا  یف  نییئاهبلا  طاشن  یلع  رظح  ضرف  ًاضیأ  بتکملا 
يریگولج ًادـیدش  اهنآ ، لفاحم  لیکـشت  اهیئاهب و  شبنج  زا  یبرع  ياهتلود  یتسیاب  هک  تشاد  ررقم  لیئارـسا  هیلع  بارعا  میرحت  رتفد 

716 ص : نایئاهب ، تسا . نایئاهب  لفاحم  شبنج و  نابیتشپ  یناهنپ  روط  هب  مسینویهـص  دـیدرگ ، ملـسم  سنارفنک  ياضعا  يارب  اریز  دـننک .
نیرخآ راـشتنا  زا  سپ  ددرگیم : میدــقت  ناگدــنهوژپ ، راضحتــسا  تـهج  رّرحملا »  » هماـنزور هیروـف 1975 م  لـماک 25  شرازگ  نـتم 

رکذ هب  اًلیذ  دنتفای . نایئاهب  لفاحم  رد  ناهنپ  مسینویهـص  ربارب  رد  ار  دوخ  يدج ، روط  هب  یبرع ، ياهروشک  میرحت ، سنارفنک  تامیمـصت 
لیروآ مهد  رد  ّیبُد ،» راـبخا  : » هلجم - 1 تشاگن ...  میهاوخ  مود  دـلج  رد  ار  نآ  لیـصفت  و  مینکیم ، هدنـسب  تاساکعنا  نیا  زا  هنومن  ود 

717 ص : نایئاهب ، لیروآ 1975 م ، مهد  رد  هرهاق ، پاچ  مارهالا »  » یمـسر همین  همانزور  ص 745 2 - تشاگن : نینچ  هحفص 30  ، 1975
719 ص : نایئاهب ، ص 746  تشاگن : نینچ 

یتسرپ هناگیب  رب  یششوپ  موس : لصف 

یتسرپهناگیب يوس  هب  یهار  ینطویب ، فلا :

زا 288نایئاهب هحفص 273 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد تیئاهب  زا  یجراخ  ياهتسایـس  تیامح  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هصاخ  هتـشذگ ، لوصف  تاجردـنم  هب  هجوت  اب  و  یـسایس ، هاـگ  رظن  زا 
هک تفرگ  رارق  ناملسم  ياهتلم  رگید  و  ناریا ، تلم  ترفن  دقن و  ضرعم  رد  تهج  نآ  زا  تیئاهب  نیطسلف و ...  هنردا و  قارع و  ناریا و 
ای درف  اب  يراکمه  مهافت و  عون  ره  زا  عنام  رامعتـسا ، هناگیب و  دـض  یتسود و  نهیم  تاساسحا  قئالع و  یئاـهتلم ، نینچ  مدرم  ناـیم  رد 
زا یئاهب  یباب ، يامعز  دیعبت  زا  سپ  دناهتسب . تمه  رمک  رامعتسا  حلاصم  ظفح  هب  رامعتـسا ، هناگیب و  تیامح  رتچ  ریز  هک  تسا  یهورگ 
اب عزانم  ای  يرامعتـسا و  ياهتموکح  تیامح  تحت  مهنآ  لیئارـسا ...  اکع و  هنردا و  دادـغب و  رد  نانآ  يربهر  ناـمزاس  زکرمت  و  ناریا ،

ناریا تـلم  ياـیوپ  هـشیمه  لاـح  نـیع  رد  و  هلاـس ، هاـجنپ  دــصکی و  ترفن  درط و  رگید  يوـس  زا  و  يوـس ، کـی  زا  ناریا  یلم  حــلاصم 
تیامح تحت  یتیلاعف  عون  ره  زا  هاـگآ  نالوئـسم  و  رظن ، ناـبحاص  يارب  هک  یتیعمج ، نینچ  یتسرپ  هناـگیب  هنتف و  تنوشخ و  شوداـشود 

و اهنآ ، ظفاح  هک  یهار  باختنا  تهج  ار  تیئاهب  يامعز  دیدرگیم . راهظا  يرامعتـسا  ياهتسایـس  حلاصم  ظفح  تهج  رد  و  یجراخ ،
هک دیماجنا  یهار  نییعت  هب  یتالمأت  نینچ  هجیتن  درب . ورف  اههبرجت ، یبایزرا  هشیدنا و  رکف و  هب  دشاب ، نانآ  ناثراو  یتمدـخ  شوخ  موادـت 
ات ار  یئاقیرفآ  و  یمالسا - ياهروشک  رد  رامعتـسا » لامع  تیامح  بلج   » و یگدرپسرـس »  » 720 ص : نایئاهب ، هار  ياهيراومهان  اـهنت  هن 

« یگـشیمه یتسرپ  هناگیب   » عون ره  زا  عاـفد  هیجوت و  تهج  یگـشیمه » یکـسمتسم   » نآ هب  داـقتعا  هکلب  تخاـس ، راومه  رود  ياههدـنیآ 
ناگدـننادرگ اب  يراکمه  هب  ناریا ، زا  جراخ  رد  و  هدومن ، ناریا  تیعبات  كرت  تیئاـهب ، ياـمعز  هک  یئاـهلاس  لوط  رد  دـیدرگ . ناـیئاهب 

اب هزرابم  هب  تکلمم ، یضرا  تیمامت  لالقتسا و  ظفح  هار  رد  رگید ، نامز  ره  زا  شیب  ناریا  دندوب - هداد  نت  سیلگنا ...  سور و  رامعتسا 
تاساسحا فطاوع و  هیاس  رد  تسناوتیم  اهنت  یمایا ، نینچ  رد  ناریا  دوب . دنمزاین  لخاد  رد  یجراخ  ناگدـناشن  تسد  ذوفن  ناگناگیب و 

رد هناگیب  هرطیس  شرتسگ  ربارب  رد  مکحتـسم  يدس  یعیـش ، یمالـسا - رکفت  قئالع و  اب  ناسمه  گنهامه و  مهنآ  هناهاوخ ، نطو  یلم و 
و ژد »  » نینچ هکنیا  رد  لاح  ره  هب  یلو  دوبن ، زوریپ  قفوم و  داـضت ، عازن و  ياهنادـیم  یماـمت  رد  هچ  رگا  ياهنیمز ، نینچ  دـهن . اـنب  ناریا 

شقن نایم ، نیا  رد  تسین . يدـیدرت  کش و  دـمآیم  رامـشب  هناگیب  لابق  رد  ناریا  یلم  عضوم  هدـنهد  لیکـشت  ساسا  اهنت  یتیـصوصخ » »
رد یلو  تسا . انتعا  لباق  ریغ  ًالوصا  زیچان و  رایـسب  ناریا  رد  هناگیب  نیمجاهم  ناهنپ  راکـشآ و  ياهورین  اب  يراـکمه  رد  تیئاـهب  ياـمعز 

ازریم متـسه . نآ  تخانـش  هب  مزلم  باتک ، نیا  بوچ  راـهچ  رد  و  یـسررب ، لـباق  ناریا ، رد  تیئاـهب  یـصوصخ » هماـنراک   » یئاـهن لـیلحت 
، ناریا رد  هناگیب  تعفنم  تیامح و  بلج  زا  یـشان  يرکف  یحور و  یگژیو  هب  هجوت  اب  و  تیئاهب ، ناـحارط  رگید  يرکفمه  اـب  یلعنیـسح 
هک تخاس  فلکم  ار  ناریا  نایئاهب  هجیتن ، رد  هداد ، رارق  راکنا  دروم  ءاحنا ، زا  يوحن  ره  هب  ار  یتسود  نطو  و  نطو »  » هب هقالع  لصا  ادتبا 

یتسود نطو  میکحت  یلم و  تاراختفا  هب  يوحن  هب  هک  یـششوک  مادـقا و  عون  ره  ماجنا  زا  و  هدومن ، ناریا  ناشیلـصا  نطو  هب  هقالع  كرت 
راختفا یسک ، دیابن   ...« ) نطولا بحی  نمل  رخفلا  سیل  : » تشاد راهظا  ًاحیرـص  صوصخ  نیا  رد  و  دننک . يراددوخ  دماجنایب ، ناریا  تلم 

ص: نایئاهب ، ار  نآ  تیئاهب  تسا ، هدمآ  رامش  هب  ناملسم  درف  نامیا  همزال  مالسا  رد  هک  ینطو  بح  دراد .) تسود  ار  دوخ  نطو  هک  دنک 
زین نونکا  و   ) دوب ریاـغم  تکلمم  حـلاصم  اـب  يردـقب  یلمع  رکف و  نینچ  درک ! خوسنم  ناریا ، رد  هناـگیب  هار  ندرک  راومه  تهج  رد   721

هک دراد  یللملا  نیب  برشم  نآ  زا  هدایز  هدنب  نیا  هدیقع  هب  یئاهب  بهذم  : » دسیونب ًاحیرـص  ات  تشاداو  ار  یـسیلگنا  نوارب  دراودا  هک  ...( 
رخفلا سیل   » هک تسا  هَّللا  ءاهب  تاملک  زا  دـیامن . جالع  ار  ناریا  ياهدرد  زا  يدرد  ای  دوش  عقاو  دـیفم  ناریا  هیلاـح  لاـح  هب  ناوتب  هزورما 

هک یـصاخشا  هزورما  یلو  تسا  فیطل  یلاع و  سب  دوخ  ماـقم  رد  هچ  رگا  نخـس  نیا  و  ملاـعلا » بحی  نمل  رخفلا  لـب  نطولا  بحی  نمل 
، يوس نآ  زا  « 1 «. » دراد جایتحا  نادب  ناریا  هک  تسا  يزیچ  طقف  دنـشاب  هتـشاد  تسود  ایند  رد  سک  ره  زیچ و  ره  زا  رتالاب  ار  دوخ  نطو 

ناـیب نینچ  ار  ناریا  رد  یجراـخ  ياههناخترافـس  نیرومأـم  زا  یکی  قفاوم  تاـساسحا  لـیحلا ،» فشک  ، » باـتک رد  یتـیآ  نیـسحلا  دـبع 
تمـس یمرتحم  هناخترافـس  کی  رد  هک  هجراخ  نیرومأـم  زا  یکی  لـیحلا  فشک  رـشن  يادـتبا  رد  هک  منکیمن  شومارف  چـیه  : » درادیم
یفیطل ياهمانشد  دومن و  لیحلا  فشک  زا  رایسب  دیجمت  ادتبا  هدرک  تاقالم  ناریمـش  رد  ارم  تسنادیم  بوخ  یـسراف  تشاد و  یمجرتم 

هب ار  نخـس  نیا  نم  میرادرب و  نایم  زا  ار  اهنآ  هداد  مه  هب  تسد  دیئایب  هک  دومرف  ماهزرابم  مایق و  رب  قیوشت  یتح  داد  ءاهبلا  دبع  ءاهب و  هب 
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دب هک  وا  نانخس  تسا  دب  ءاهب  رگا  هک  دیناشک  اجنیدب  ار  نخـس  نایاپ  رد  یلو  دش  دنهاوخ  وحم  ناشدوخ  متفگ : هدرک  یقلت  يدرـسنوخ 
متـسه اجنیا  رد  نم  اًـلثم  دـیئامن  كرت  ار  ینطو  بصعت  دـیوگیم  هک  نیمه  تفگ : دیاهدیدنـسپ ؟ ار  شنخـس  لـیبق  هچ  زا  متفگ : تسین .

دبع ياهفرح  زا  نیا  هدزن و  ار  فرح  نیا  ًادـبا  ءاهب  ًالوا  متفگ : تسامـش  نطو  اجنآ  دـیئایب  اـج  نـالف  هب  مه  امـش  تسا  نم  نطو  اـجنیا 
لاثما ًاتروص  هک  یمیلاعت  هنوگنیا  اب  نادـنچ  هدوب  بناجا  میقتـسم  ریغ  رومأـم  مه  رگا  ءاـهب  اریز  هدینابـسچ ؛ دوخ  ردـپ  هب  هک  تسا  ءاـهبلا 

هاوخ ًایناث  دوب . هتخادرپ  نخس  نیا  لعج  هب  هتخانـش و  ار  اهیجراخ  ياضر  لیم و  ًاریخا  ءاهبلا  دبع  یلو  هدوبن  انـشآ  دندنـسپیم  یلاعبانج 
ار نآ  ناتدوخ  تکلمم  رد  امـش  ارچ  تسا  هنـسح  میلاـعت  زا  میلعت  نیا  رگا  ءاـهبلا  دـبع   722 ص : نایئاهب ، ای  دشاب  ءاهب  نخـس  نیا  عدـبم 

هنوگنیا یـسک  رگا  دیاهدمآ  اجنآ  زا  امـش  هک  یتکلمم  نامه  رد  هیاسمه ...  يارب  یلو  دینادیم  قح  ار  گرم  ایوگ  دـیئامرفیمن ؟ جـیورت 
شرادفرط مدرم  هدع  کی  تسا  نکمم  دیـشخب و  دـهاوخ  يریثأت  رتمک  هک  دـنهدب  لامتحا  امـش  نارادـمامز  هک  يروط  هب  دـنک  تاغیلبت 

هردتقم لود  للم و  امش  دننام  تقو  ره  یلب  دنزیریم  هدنیوگ  غلبم و  نآ  ناهد  هب  برس  ههبـش  نودب  دنرادرب  یهاوخ  نطو  زا  تسد  هدش 
هدومن نایب  ار  میلعت  نیا  تانـسحم  دیناوتیم  تقونآ  دیدرک  عورـش  ناتدوخ  تکلمم  زا  ار  یهاوخ  نطو  ءاغلا  دـیدیئارگ و  حلـص  هب  اًلمع 

هب هتخیمآ  یمـسبت  اب  هتـسج  اج  زا  دش و  نوگرگد  مرتحم  صخـش  نآ  لاح  دیـسر  اج  نیدب  نخـس  نوچ  دیئامن  قیوشت  نادـب  ار  نارگید 
ازریم روکذـم  نایب  زا  یئاـهيریگهرهب  نینچ  « 1  ...«. » درک میهاوخ  تبحـص  مه  اـب  رگید  تاـقالم  رد  مه  زاـب  بوخ  رایـسب  دومرف : مشخ 

روکذـم هلمج  هب  صاخ  یجوم  تیئاهب ، يامعز  راکـشآ  تاحیرـصت  و  ررکم ، ياهدـیکأت  هکلب  دوب ، هتفریذـپن  تروص  ًافرـص  یلعنیـسح ،
نایم رد  قیرط  نیا  زا  و  هتفرگرب ، نایئاهب  زا  ار  هناتسود  نهیم  قئالع  عون  ره  هاوخلد ، اًلماک  يوحن  هب  تسناوتیم  تیاغ ، رد  هک  دیشخبیم 

ياهطقن ره  هب  دشاب  هک  يروشک  تلم و  ره  زا  یئاهب  ره  : » میناوخیم نینچ  روکذم  نایب  فارطا  رد  یتقو  دـنک . ههبـش  داجیا  رگید ، مدرم 
دروم تیئاهب  یتسیابن  اـیآ  « 2  ...«. » دـشاب هتـشادن  دوخ  دـلوم  نهیم و  هب  رطاخ  قلعت  هتـسناد ، دوخ  روشک  ار  اجنآ  دـیاب  تفر ، هک  ملاع  زا 
دروم تیئاهب ، یتسیاـبن  اـیآ  دراد .؟ زاربا  ار  دوخ  تقفاوم  مدـع  یتیـصوصخ  نینچ  هب  تبـسن  ناریا  تلم  و  هتفرگ ، رارق  رامعتـسا  تیاـمح 

ياهتردق تیئاهب و  عفانم  كرتشم  هجو  هک  یمیلاعت  نیمهساسارب  دریگ ؟ رارق  ناریا  رد  یجراخ  عفانم  ناراکردنا  تسد  يدج  تیامح 
کی اب  دـناوتب ، اًلماک  اـت  درک  میظنت  هیهت و  يوحن  هب  ار  تیئاـهب » دورـس  ، » تیئاـهب یمـسر  ناـمزاس   723 ص : ناـیئاهب ، هک  تسا  یـسایس 

و هدناوخ ، ینامسآ » تامغن  : » ار نایئاهب  دورس  هک  تیئاهب  دزرو . تردابم  ینطویب  یشم  طخ  ءاقلا  هب  زیگنارب ، ساسحا  هارمه و  یقیسوم 
يهمزال ص 751  دهدیم : شزومآ  ار  ینطویب  سرد  یئاهب ، ناناوجون  ناکدوک و  هب  نینچ  ماهدش ؟ دـلوتم  اجک  رد  دورـس : ناونع  تحت 

ساسحا منک  لزنم  اجک  ره  «، » دـنکیمن یقرف  نم  يارب  هچ ...  یناملآ و  هچ  یناریا ، هچ  « » ماهدـش دـلوتم  اجک  منادیمن  : » يداـقتعا نینچ 
ياهدهاجم تمواقم و  عون  ره  یفن  صوصخ  رد  تیئاهب ، يامعز  هک  تسا  يروتسد   724 ص : نایئاهب ، تیئاهب ، رد  میامنیمن ... » تبرغ 

یـسور و حلـسم  ياهورین  مجاـهت  ضرعم  رد  قرـش ، بونج و  لامـش و  زا  ناریا  هک  یماـیا  رد  ًاـقیقد  دـندرک . رداـص  ناـگناگیب  ربارب  رد 
یلم و فیاظورب  یکتم  هناگیب ، اب  دربن  هب  ناتـسزوخ ...  ناتـسگنت و  رهـشوب و  و  ناجیابرذآ ، و  ناـسارخ ، رد  یناریا  ناریلد  دوب ، یـسیلگنا 

نازابرـس پوت  ياـههلولگ  راـجفنا  ناـیم  رد  تکلمم ، نیا  ناـناوج  دـندرکیم و  داـهج  هناـگیب ، عفد  تکلمم و  ظـفح  هار  رد  ناـش  ینید 
، تیئاهب يامعز  مود ، لوا و  یناهج  گنج  ات  هاش ، نیدلا  رفظم  تنطلـس  ياهلاس  لوط  رد  يرآ ، دندیطلغیم . نوخ  كاخ و  هب  مجاهم ،

فیـس : » دندادیم روتـسد  ار  ناریا  نایئاهب  ناریا ، هب  اهباتک  تاعیقوت و  حاولا و  حالطـصاب  لاسرا  اب  يدنفا ، یقوش  ات  یلعنیـسح  ازریم  زا 
نیا « » 1  ...«. » ءاذیا هارکاو و  ربج  هب  دسر  هچ  ات  تسین ، زیاج  للم  ریاس  اب  هلداجم  یتح  هتـشگ ، عونمم  یلکب  ضرعت  و  هدـش ، خـسن  یلکب 

تبحم و اـم  هفیظو  « » 2  ...«. » هدرک عنم  هدومن و  وحم  بتک  ار  داـهج  مکح  هک  هچ  تسا . یمظع  تیاـنع  يربـک و  تعجر  روـهظ  روـهظ ،
خسن  » هطبار « 3  ...«. » میئامن رظن  یـسک  هب  تبحم  نود  یگناگیب و  مشچ  هب  دـیابن  ام  تسا . ملاع  لها  مومع  اب  یناـبرهم  تفلا و  یتسود و 

هچ رگا  تسا ، دـنمزاین  یـضرا ، تیمامت  تیلم و  میکحت  هب  رگید  نامز  ره  زا  شیب  ناریا  هک  یمایا  رد  مهنآ  نایئاهب ، ینطویب »  » و فیس »
لابق رد  دـهدیم . ناشن  یجراخ  نیمجاـهم  هب  ار  تیئاـهب  یگدرپسرـس  نطاـب  رد  یلو  تسا ، نیبم  ار  ناـیئاهب  ضحم  یفرطیب  رهاـظ ، رد 
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زا یضعب  ضیوفت  و  یئاهب ، ياهتیصخش  یلام  يرادا و  تیعقوم  میکحت  يارب  ناگناگیب  يزاسهنیمز  هک  تسا  یئاهیتمدخ  شوخ  نینچ 
همه  725 ص : نایئاهب ، تیامح  هک  تفریذپ  تروص  تیئاهب ، زا  هدناشن ، تسد  ياهتیصخش  زا  یـضعب  يراداوه  و  یتکلمم ...  بصانم 
یلو دوب . صخـشم  مولعم و  تیئاهب ، هناروزم  ياهشـشوک  نینچ  لابق  رد  ناریا  یلم  ناربهر  تلم و  شنکاو  میتفای ...  ًانلع  ار  اـهنآ  هبناـج 

تابجوم یلو  دیدرگ ، نیمأت  یلم  یمالـسا و  دـض  یـسایس  ناهنپ  لفاحم  زا  يرایـسب  تیاضر  قیرط  نیا  زا  هچ  رگا  دـندید ، نایئاهب  یتقو 
هب اـت  داد  يروتـسد  ناریا  ناـیئاهب  یلم  لـفحم  یـشنم  هب  ياهماـن ، یط  يدـنفا  یقوش  دـمآ ، دوجو  هب  روشک  یلم  ياـیلوا  ناـهذا  شیوـشت 

: دسیونیم نایئاهب  هب  يدنفا  یقوش  دزاس . فرط  رب  غورد  گنرین و  هلیح و  اب  ار  روکذم  شیوشت  نآ ، ندـش  یلمع  تروص  رد  شمعز و 
عون هب  میوش و  لماع  کلاس و  هیهلا  میلاعت  ماکحا و  بجوم  هب  هقیقحلا  یف  رگا  دنیامن  لصاح  يردـکت  یندا  روما  يایلوا  هک  دـیراذگن  »

کلذـعم دـنیامن  لاـبقا  دـنوش و  هاـگآ  سوفن  نآ  دوخ  ددرگ و  فوـشکم  موـلعم و  تقیقح  تبقاـع  میئاـمن  تمدـخ  شیوـخ  نطو  رـشب 
هب قلعت  نایئاهب  هک  دننک  نامگ  دیراذگم  : » هکنیا رب  یقوش  دیکأت  « 1  ...«. » دنرادن شیوخ  نطو  هب  قلعت  نایئاهب  هک  دننک  نامگ  دیراذگم 
رد نطو  هب  قلعت  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا  هدـش  راهظا  ازریم و ...  یلعنیـسح  حیرـص  تانایب  فـالخ  رب  ملـسم  هک  دـنرادن »...  شیوخ  نطو 

یبوخ هب  شنایماح ، امعز و  تیئاهب و  درک ؟ تسیاب  یلمع  انعم و  هچ  هب  لمح  ار  تسا  هدـیدرگ  دورطم  خوسنم و  تیئاهب  ملـسم  صوصن 
تیباب و دهم  تسا ، هتسناوتن  لاس  لهچ  دص و  بیرق  لوط  رد  یلو  تسا ، هیباب  نینوخ  ثداوح  شیادیپ  دهم  هچ  رگا  ناریا  هک  دناهتسناد ،

رادـقم نیمه  یتح  ناریا ، رد  نانآ  یتسینویهـص  نایماح  ياهشالت  و  اکیرما ، سیلگنا و  یـسایس  ياهتیامح  دوبن  رگا  و  دـشاب . تیئاـهب 
ص: نایئاهب ، تشادن . دوجو  دنزادرپیم ، اهنآ  يهرادا  هب  ینوناق  ریغ  و  قاچاق ، روط  هب  هک  مه  یئاهب ...  تاراشتنا  و  یئاهب ، لفاحم  زا  مک 
ار ناریا  تلم  نارهت ، رد  هناگیب  ياهترافـس  یئاهب  دنمراک  دـنچ  ذوفن  لامعا  اب  دـناوتیم  تسا ، هدرک  نامگ  روتـسد  نیا  رد  یقوش   726

جیورت نطو  نافلاخم  رطاخ  هب  ار  ینطویب  يوس  کی  زا  هک  ددرگ ... ! عقاو  رثؤم  دـناوتیم  يو  هبناجود  سوساـج  شقن  و  هدرک ، لاـفغا 
نطو دناهتـشادهگن ، هدـنز  دوخ  هنیـس  رد  ار  نطو  هب  قـشع  لاـح  ره  هب  هک  ناریا  مدرم  تیاـضر  بلج  رطاـخ  هب  رگید ، يوـس  زا  و  دـنک .

تبحم و صوصخ  رد  تیئاـهب ، ياـمعز  تاشرافـس  یماـمت  هکنیا : رتمهم  هتکن  دـنک ... ؟! یقلت  ناـیئاهب  هجوت  دـیکأت و  دروم  ار  یتـسود 
رطاخ هب  اـهنت  « 1 « » ناحیرلا حورلاـب و  ناـیدالا  عم  اورـشاع  : » یلعنیـسح ازریم  هتفگ  هب  و  ملاـع ، لـها  مومع  اـب  یناـبرهم  تفلا و  یتسود و 

یتح نادـنزرف و  ناردارب و  دوخ و  الاو  تسا ...  هدوب  هناگیب  نیمجاـهم  اـب  هدـهاجم  یتسود و  نطو  رما  رد  ههبـش  جـیورت  ناریا و  ناـیئاهب 
نایم هنوگچ  هک  میدید  هتـشذگ  لوصف  رد  و  دندوب . هتفر  ورف  رگیدـکی  هب  ترفن  فالتخا و  هنیک و  ضوح  رد  رـس ، ات  شنارتخد ، نانز و 

، وا نادنزرف  ریگنماد  هنوگچ  قافن ، فالتخا و  نیا  و  دیشک . الاب  قافن  فالتخا و  هلعش  ناردارب  رگید  و  لزا ، حبص  ءاهب و  یلعنیسح  ازریم 
دروم لیـصفت  هب   ) لوبمالـسا رد  دوجوم  دانـسا  هب  انب  نانآ و  طسوت  هک  یئاـهرورت  هچ  و  دـیدرگ ...  ناـنفا  ناـصغا و  نارتخد و  وا ، ناـنز 

نیا دـماین . دوـجو  هب  هـک  هیروـس ...  لیئارـسا و  رـصم و  قارع و  ناریا و  تیئاـهب  هیباـب و  راـثآ  و  هَّللا ) ءاـش  نا  داد  میهاوـخ  رارق  یـسررب 
دای زا  نارهت  ناجنز و  زیرین و  ناردـنزام و  یـسربط  خیـش  هعلق  رد  ناریا ، خـیرات  هک  تسا  ياهمانراک  نامه  يهلاـبند  تیئاـهب ، يهماـنراک 

مدرم هب  تبـسن  ناریا  ناـیئاهب  هیحور  هک  دـنادیم  و  تسا . هتخانـش  هدرک و  هبرجت  یبوخ  هب  ار  تیئاـهب  ناـحیر  حور و  نیا  و  تسا . هدربن 
نامه دـیاب  مینک ، هصـالخ  هلمج  کـی  رد  ار  نآ  میهاوخب  رگا  هک  تسا  یتاـساسحا  تسا . ياهیحور  هنوگچ  كاـخ  بآ و  نیا  ناملـسم 

رد رگا  : » تفگ یئابطابط  طیحم  دمحم  دیـس  هب  هثحابم  رد  تسکـش  زا  سپ  ناریا  نایئاهب  روهـشم  غلبم  ینادزی  دمحا  هک  میئوگب  ار  ینایب 
 ...«! ... درک میهاوخ  اپرب  امش  لاثما  يارب  راد  ياهبوچ  میسرب ، یئاج  هب  تکلمم  نیا 

تسایس رد  هلخادم  مدع  ب :

هراشا
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یـسایس يورملق  يوس  هب  ناریا ، ياهنیمزرـس  زا  نایباب  دـیعبت  ات  يزاریـش  دـمحم  یلع  يوعد  ياهلاس  نیتسخن  زا  ناـیباب  تاـیح  خـیرات 
نیتـسخن زا  سپـس  هنردا و  رد  یلعنیـسح  ازریم  لزا و  حبـص  تاـفالتخا  جوا  اـت  دادـغب ، رد  تماـقا  ياـهلاس  نـیلوا  زا  هاـگنآ  و  یناـمثع ،

يور زا  نیطسلف ، یضارا  رد  لیئارسا  تموکح  شیادیپ  و  نایلزا ، يانف  ات  هسوغام  اکع و  رد  لزا  حبص  یلعنیسح و  ازریم  تماقا  ياهلاس 
 ... اکیرما افیرفا و  اپورا و  رد  یگدنیامن  رتافد  داجیا  مسینویهـص و  تیامح  یئاهب و  یناهج  نامزاس  لیکـشت  ات  يدنفا  یقوش  ندـمآ  راک 

ياهتیامح بلج  و  تقو ، مکاح  تردـق  اب  يزاب  و  اهتیعبات »  » مئاد ضیوعت  شیاپات  رـس  هک  دـنکیم ، یخیرات  زا  تیاـکح  همه  همه و 
ار یئاهب  يامعز  هتـسب  تشم  اهیجراخ ، تیئاهب و  راثآ  يـالبال  رد  هدـش  تبث  دوجوم و  قیاـقح  نیا  همه  نتـشگ  راکـشآ  تسا . هناـگیب 
ار یـششوپ  دنتفین ، بات  بت و  زا  دندوب ، هدـش  هدولآ  نآ  هب  تروص  ره  هب  هک  ياهویـش  نینچ  همادا  هار  رد  هکنآ  رطاخ  هب  نانآ  و  دوشگ .
هار رد  ار  دوخ  ياهششوک  یششوپ ، نینچ  ریز  رد  دنناوتب  ناشمعز ، هب  ات  هتخاس ، یسایس » روما  رد  نایئاهب  يهلخادم  مدع   » ناونع تحت 
هک دـنلام ، هریـش  ار  ماوع  نادـیرم  رـس  و  دـنزاس . ناهنپ  یئاقیرفآ  یمالـسا و  ياهروشک  رد  هصاخ  یـسوساج  ياههکبـش  عماطم  عفاـنم و 
رد هلخادـم  مدـع  هب  حیرـصت  ار  نایئاهب  یئاهب ، يامعز  هک  يذـخآم  عبانم و  هب  ءادـتبا  يور  نیا  زا  تسین . یتلاخد  تسایـس  رد  ار  تیئاهب 

دقن و دروم  یتموکح ، لئاسم  یسایس و  روما  صوصخ  رد  ناشتاحیرصت  رگید  اب  ار  اهنآ  هاگنآ  و  مینکیم . هراشا  دننکیم ، تسایس  روما 
: میهدیم رارق  لیلحت 

: يدنفا سابع  - 1

دیامن یتکرح  ای  دنز  یفرح  شیوخ  هفیظو  زا  جراخ  دنک و  هلخادـم  هیـسایس  روما  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  ندوبن  ندوب و  یئاهب  نازیم  »
هیسایس روما  رد  دهاوخب  رگا  ءابحا  زا  یـسفن   » 728 ص : نایئاهب ، دـهاوخیمن ... ». رگید  لیلد  تسین  یئاهب  هک  تسا  یفاک  ناـهرب  نیمه 

نیا هب  قلعت  هک  دننادب  عیمج  دیامن و  عطق  رما  نیا  زا  ار  دوخ  تبـسن  هک  تسا  رتهب  لوا  دنکب  هرکاذـم  نارگید  لفحم  ای  شیوخ  لزنم  رد 
رد هلخادم  دنیامن ، راتفر  رارق  نوکس و  لامک  رد  دیاب  یهلا  يابحا   ...« » ددرگ یمومع  ترضم  ببـس  تبقاع  الاو  دنادیم  دوخ  درادن  رما 

يرـشب و تدحو  یناسنا و  ملاع  طابترا  للملا و  نیب  تبحم  تفأر و  مما و  تیاده  قلخ و  تیبرت  بیذهت و  رد  هکلب  دـنیامنن  یـسایس  رما 
فیاوط لک  قح  رد  دنرادن و  یقلعت  هیسایس  روما  هب  نایئاهب   ...«. » تاینامسج هن  دنزادرپ  تایناحور  هب  دنشوک  یمومع  شیاسآ  تحار و 

گنج و هن  تسا  ملاع  لها  حلـص  ناشدصقم  دنهاوخن  یمول  یموق  اب  دنرادن و  یبرح  یبزح  اب  دنهاوخ  ریخ  دـنیامن و  اعد  هفلتخم  ءارآ  و 
رد لیلج  دـصقم  نینچ  هک  ار  یـسک  كولمم  كولم و  عیمج  یهاوخریخ  دـنتموکح و  تعاـطا  رومأـم  تفلک ، هن  تسا  عیمج  نیب  تبحم 

هلخادم یمیلقا  عازن  لادـج و  رد  دـنک  یناسنا  ملاع  هب  تمدـخ  دـیوج و  یمومع  حلـص  هک  یـسک  دـیالاین  هیئزج  روما  نیا  هب  ار  دوخ  لد 
ایحا زین  ياهعرزم  ره  ددرگ  دابآ  روشک  نوچ  دزیتسن ، اتـسور  ناقهد و  اب  ياهعرزم  نوئـش  رد  دشوک  يروشک  يایحا  رد  هکنآ  دـنیامنن و 

دوش و نشور  قافو  رون  هب  قافآ  هکنیا  نآ  لد و  رد  یمیظع  دارم  شیپ و  رد  یلیلج  دـصقم  ار  ام  لاـح  ددرگ  رومعم  يرومطم  ره  دوش و 
رغصا بزح  ود  هنایم  لادج  عازن و  رد  هلخادم  هنوگچ  دصقم  نیا  دوجو  اب  دنیامن  رگیدکی  شوغآ  رد  تسد  ربلد  ود  دننام  برغ  قرش و 

ات دـندرگ و  هتخیمآ  رگیدـکی  اب  رکـش  ریـش و  دـننام  تلم  تلود و  هَّللا  ءاشنا  اـت  ربهر  تفلا  هب  ار  ود  ره  میفرط و  ود  ره  هاوخریخ  میئاـمن 
ملاع تاموکح  زا  هن و  یلخدـم  یـسایس  روما  رد  ار  هَّللا  بزح  «. » دور ردـه  تامحز  عیمج  هکلب  دـیاشگن  خر  حاجن  حـالف و  دوشن  نینچ 

 ... میبـلط راـگدرورپ  تبهوم  لـضف و  لـلم  مما و  لـک  يارب  زا  رابکـشا  مشچ  اـب  میراـنک و  رد  بازحا  عیمج  زا  تسین  ياهوکـش  رکش و 
نایناهج ناـهج و  زا  فولأـم  سنا  حور  تاباذـجنا  هب  میلوغـشم و  سدـق  تاـحفن  هب  ضوعیب  دزمیب و  هاوخریخ  ضرغیب و  میفرطیب و 
یناسنا ملاـع  تفلا  ببـس  ناراـی  دـیاب  تموصخ  عازن و  زا  رازیب  میتموکح و  تعاـطا  هب  رومأـم  رثوک  راشرـس  ماـج  تسمرـس  میربخیب و 

یتفلک هن  یتفلا و  هن  بازحا  اب  ار  ام  يراـب   729 ص : نایئاهب ، دـنوش »...  ینامحر  سفن  هب  للم  ماوقا و  یگناگی  داحتا و  جورم  دـندرگ و 
فلز نآ  هتفیرف  هتفـشآ و  دـنرادید و  تـسم  يراـع  یلکب  تـیمها  زا  یبهذـم  یـسایس و  زا  يروـشک  تاـعزانم  یهلا  ناراـی  رظن  رد  اریز 
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نیا هب  ار  شیوخ  رگید  میناد  ناـکدوک  راـکفا  ماـهوا و  میرمـش و  ناـیبص  هبعلم  ار  فاـطلالا  یفخ  نآ  فاـصوا  نود  يرکذ  ره  رابکـشم 
مینزن ییأر  میرادن و  یلخدـم  ًادـبا  یـسایس  روما  رد  هیهلا  هعطاق  صوصن  هب  : » نینچمه و  میئامنن . هدولآ  هیرطف  تانیابم  هیئزج و  تاعزانم 

اب هک  مینآرب  رومأم  تسین  یلادـج  یـسک  اب  هن و  یعازن  یـسفن  اب  ار  ام  میتسه  دراد  راوطا  قـالخا و  ملاـع  هب  قلعت  هک  یناـحور  هب  رومأـم 
ناهاوخدـب هک  مینک  هچ  اما  میـشوکب  تفلا  شزاس و  تبحم و  یگناگی و  تیاهن  هب  قلخ  سوفن  دارفا  هکلب  قافآ  للم  ملاـع و  لود  عیمج 

اب یئایحی  یباب  رفن  دنچ  عومسم  رارق  زا  دنراذگن  یباب  یئاهب و  نیب  قرف  دنیامن و  يرحت  يهلیـسو  نید  تورمیب و  نادایـص  دننیمک و  رد 
نایئاهب دندرگ  حیـضف  رما  بکترم  نوچ  دنتـسه  نایئاهب  ودع  ادعا  هک  یئایحی  نایباب  نیا  دنیامنیم  هلخادم  روما  رد  دنمدمه و  ناضراعم 

«1  ...« » ددرگ راکشآ  رهاظ و  هتبلا  دنامن  روتسم  تقیقح  یلو  دندسفم  عیمج  هک  دنرآرب  دایرف  ناهاوخدب  دننک و  مهتم  ار 

: يدنفا یقوش  - 2

میشاب دازآ  غراف و  راکفا  هنوگنیا  زا  رانک و  رد  یلک  هب  ًانطاب  ًاناسل و  ًارهاظ  ًابلق و  لک  دیاب  لود  بازحا و  تامصاخم  هیـسایس و  روما  زا  »
روما هب  یقلعت  هچ  ار  هَّللا  رما  میدرگن ...  لخاد  هعزانتم  هفلتخم  قرف  نیا  زا  ياهقرف  چـیه  عمج  رد  میئوجن و  یـسایس  هطبار  یبزح  چـیه  اب 
تابث تمه و  لاغتشا و  تمکح و  نوکس و  تیاهن  رد  دیاب  للم  لود و  هجراخ  هلخاد و  تاعزانم  تامصاخم و  رد  هلخادم  هچ  هیسایس و 

قالخا ملاع  لیدـعت  هب  يونعم  یبابـسا  اب  میدرگ ...  لماع  میئامن و  توـالت  تارم  تارک و  هب  ار  زیزع  بر  هناقفـشم  حـیاصن  تماقتـسا  و 
مسا و جیورت  رد  هکنآ  هن  میراد  رظن  روظنم  ار  بولق  ًاجیردت  یتوکلم  یئاوق  هب  میئوج  هیـسایس  هیدام  لیاسو  هب  کسمت  هکنآ  هن  میزادرپ 

هیسایس بازحا  هب  تبسن  ار  لماک  یفرطیب  میشاب ...  یناف  ملاع  نیا  رد   730 ص : نایئاهب ، یتلزنم  ماقم و  بسک  رکف  رد  میـشوک و  ترهش 
لامعا لاوقا و  هب  تسا  نایئاهب  يداـبم  ساـسا  زا  هک  تلم  هچ  تلود و  هچ  رـشب  عون  ماـمت  یهاوخریخ  تشاد و  راـهظا  ًاـناسل  ًاـبلق و  دـیاب 

هب رجنم  هک  ياهفیظو  ره  زا  دنـشاب و  راـنک  رد  نوئـش  نیا  زا  یلک  هب  دـیاب  ءاـبحا  یـسایس  روما  رد  يهلخادـم  زا  هَّللاذاـعم  دومن ...  تاـبثا 
ياوس ناحیر  حور و  هب  تاـقالم  تسا و  یـسایس  بازحا  هب  ندـش  قحلم  ریغ  ترـشاعم  اریز  دـندرگ  رازیب  دوش  تسایـس  رما  رد  هلخادـم 

ار دوخ  هکلب  دـنیامنن  تمواقم  تیدـض و  دـنرادن و  کـی  چـیه  اـب  یتفلاـخم  یندا  تسا ...  یتکلمم  روش  بـالقنا و  رپ  روما  رد  هلخادـم 
یلعا و ملق  تادـیکأت  بسح  رب  و  نآ ...  ضراعم  هن  تسا  لک  هیلـصا  دـصاقم  رب  لماش  قئاف و  لآملاب  هک  دـنناد  یناـحور  يرما  نیجورم 

هَّللا رما  رب  دراد و  همیخو  جیاتن  اریز  دننزن  مد  هجو  چیه  هب  هیسایس  روما  زا  ءانثتسا  لیوأت و  ریغ  نم  ءابحا  مومع  هَّللا  دهع  توکلم  تادییأت 
رب مایق  دنتسین  هَّللا  رما  فلاخم  هک  یسوفن  یتح  هک  دوش  ببس  یسایس  روما  رد  ءابحا  هلخادم  اریز  دوش  دراو  همیظع  تارـضم  هَّللا  ءایلوا  و 

ضیارف هلمج  زا  و  ددرگ ...  ریگیاج  زان  توخن و  لها  ياهلد  رد  زارد  نایلاس  توادـع  هشیر  هک  دـسر  یئاج  هب  راک  دـنیامن و  تفلاـخم 
رد تکراشم  زا  هبراحتم و  ماوقا  قرف و  نوئـش  رد  هلخادـم  زا  هیـسایس و  تامـصاخم  هب  لـیامت  زا  تسا ، هَّللا  رما  لـکیه  ظـفح  روش  لـها 

نارای تداعـس  ظفح و  لفاک  تسا و  مایا  نیا  رد  روما  مزلا  زا  هچنآ  تسا ...  هدـیازتم  هضغابتم  بازحا  تاعزانم  تارظاـنم و  تاـثحابم و 
قاـثیم کـلک  رهطم و  مف  زا  تارم  تارک و  هب  ماـقم  نیا  رد  تسا  هجراـخ  هلخاد و  بازحا  هیـسایس و  روـما  رد  هلخادـم  زا  زارتـحا  اـنامه 

مس نوچ  ماقم  نیا  رد  ریسفت  لیوأت و  توبثم  روطسم و  هب  رما  فحص  بتک و  رد  هعطاق  صوصن  هتشگ و  لزان  ياهدیدش  هحیرـص  تانایب 
ار دییأت  حور  دزاس و  ثولم  ار  نینزان  رما  كاپ  لیذ  دزادنا و  نوگانوگ  ياههطرو  رد  دـناسر و  دـیدش  ياهمطل  ار  هَّللا  رما  لکیه  کلهم 
هب ءاهب  لها  هکرابم  هسدقم  تانایب  حیرـص  هب  سپ  دنادرگ ...  هیهلا  بهاوم  لک  زا  مورحم  راتفرگ و  التبم و  ار  نارای  دیامن و  بلـس  یلکب 
زا ار  يرادا  فیاظو  دنوش و  لخاد  هفلتخم  بازحا  رد  دنزرو و  هلخادـم  هیـسایس  روما  رد   731 ص : نایئاهب ، دیابن  هوجولا  نم  هجو  چـیه 

مدع زا  دصقم  هک  تسا  نهربم  حضاو و  لک  رب  هتبلا  دنهد  زیمت  دنیامن و  کیکفت  ریبدت  سرفت و  قمعت و  تقد و  لامک  هب  یـسایس  نوئش 
رئاود رد  لوخد  هیعامتجا و  روما  زا  ءاهب  لـها  هک  تسین  هدوبن و  نیا  همـصاختم  بازحا  هب  دورو  مدـع  هیـسایس و  رما  هب  ءاـبحا  يهلخادـم 

زارتحا تسا  هینابر  هسدقم  میلاعت  حور  هقیقحلا  یف  هک  هیرب  روما  زا  دنیامن و  يریگهرانک  زین  هیریخ  تاسسؤم  رد  تکرش  هیبدا و  هیملع و 
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هیهلا ماکحا  رهوج  و  دـش ، هداهن  هیعاـمتجا  هعفاـن  هیمومع  روما  هیاـپ  يور  رب  موقا  رما  ساـسا  هک  مظعا  روک  نیا  رد  دـنیوج و  باـنتجا  و 
رد تیوضع  هیریخ و  هعفان  روما  رد  تکرـش  هکلب  دـنریگ  ياج  تلزع  اوزنا و  يهشوگ  رد  تسا  هیرـشب  هعماج  هیقیقح  هیلک  عفانم  جـیورت 

تراـجت تحـالف و  تعارز و  رما  جـیورت  ناشدـصقم  هک  یئاـهتیعمج  اهتکرـش و  اـهنمجنا و  ینعی  هیموـمع  هیرب  تاسـسؤم  ریاود و 
. تسه هدوب و  نایئاهب  همهم  فیاظو  زا  تسین  نیب  رد  هیسایس  هیفخ  دصاقم  هنوگ  چیه  تسا و  تکلمم  تایداصتقا  هب  تمدخ  تعنـصو و 

یهبا سدقا  لامج  نطوم  نآ  جراخ  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  ءاهب  لها  هنایبزع  هلوق  دنیامرفیم  ءادفلا  هفاطلال  انحاورا  هَّللا  رما  یلو  ترـضح 
ادـف و ار  شیوخ  لام  ناج و  هکلب  تحار  عفانم و  نیمزرـس  نیا  هیقیقح  حـلاصم  جـیورت  یقرت و  زیزعت و  ءایحا و  رد  دـنیامن و  شتـسرپ  ار 
رد هن  دندهاج  یعاس و  تلم  حالصا  دارفا و  بولق  بیلقت  قالخا و  نیـسحت  رد  دنثبـشتم  هیهلا  یلئاسو  هلاعف و  یطئاسو  هب  یلو  دننک  راثیا 
هب دیاب  ءابحا  دنرادن ...  يدیقت  دـیدج  موسر  ءامـسا و  هب  دـنرازیب و  دـیلقت  زا  هلیدـح  هیدام  تاعورـشم  ننـس و  نیناوق و  عضو  سیـسأت و 

هیریخ ياهنمجنا  اب  نارای  تکراشم  نینچمه  و  ددرگ . عجار  تلم  مومع  هب  شتارمث  هک  دنوش  یفیاظو  دهعتم  دـندرگ و  لوغـشم  يروما 
تمکح و هب  یهلا  يابحا  دیاب  تسا  یناسنا  ملاع  حلاصم  هیمومع و  عفانم  جـیورت  هقیقحلا  یف  شدـصقم  هک  ینمجنا  ره  تسا  هیبدا  هیملع 

دیاب یلو  دنیامن  تکراشم  ناکما  عسو و  ردق  هب  دنیامن و  ار  نآ  دییأت  هدعاسم و  تعاطتسا  توق و  ردق  هب  لماک  تروشم  زا  سپ  لادتعا 
732 ص : نایئاهب ، بنجت و  هعزانتم  هریرـش  بازحا  اب  هطلاخم  زا  دـنیامن و  عانتما  هیـسایس  روما  رد  ياهلخادـم  یندا  زا  ًاناسل  ًاـبلق و  اًـلعف و 

ءاهب لها  یلـصا  دصقم  اریز  دننک  لوبق  ناج  لد و  هب  ار  يرادا  فیاظو  دـنیامن و  زارتحا  بانتجا و  یـسایس  فیاظو  زا  دـنیوج ...  زارتحا 
نیا تیاهنیب  هیبدا  هیرما  تارضاحم  همادا  ترطف ...  تسپ  كابیب و  دارفا  دصاقم  برآم و  جیورت  هن  تسا  تلم  حلاصم  تفرشیپ  مدقت و 

هک ددرگ  ببس  ترشاعم  هطلاخم و  نیا  راهنز  یلو  بوسحم  هیرورض  مزاول  زا  تلم  تلود و  لاجر  اب  شزیمآ  رشح و  دیفم و  مزال و  مایا 
خلـسنم لصفنم و  هَّللا  بزح  زا  دندرگ و  نویـسایس  بازحا و  بوشآ  روشرپ و  طیحم  نوتفم  بوذجم و  باحـصا  بابحا و  هلجا  ًاجردتم 

هعماج لادـتعا  مزح و  لامک  رد  مایا  نیا  رد  دـیاب  هیقرـش  میلاقا  يزکرم  لفاحم  يانما  صوصخلا  یلع  هیناحور  لفاحم  ياـضعا  دـنوش ... 
تیافک و تقایل و  دـندرگ و  هلاعف  يدایا  هرهاق و  ياضعا  هبلاغ و  ياـضعا  هیعاـمتجا  تئیه  رد  دـنهد و  لاـقتنا  هملظم  ياـیاوز  زا  ار  دوخ 
اب هک  هدوبن  نیا  دوصقم  یلو  دـنیامن  تابثا  زاربا و  نارادـمامز  ماـکح و  راـظنا  رد  ار  شیوخ  تیوط  نسح  تیارد و  تناـما و  دادعتـسا و 

تـشگ دیکأت  لبق  زا  هچنانچ  دنیامن  تکراشم  بازحا  اب  دـننک و  هلخادـم  تلود  تسایـس  رد  دـندرگ و  زاسمد  زارمه و  تسایـس  ياسؤر 
ار يرادا  فیاظو  دنهد  زیمت  قیرفت و  هیسایس  نوئـش  زا  ار  هیرادا  نوئـش  صولخ  تقد و  تبقارم و  لامک  رد  مایا  نیا  رد  دیاب  یهلا  يابحا 

تدیقع يافص  تین و  نسح  تیافک و  تناما و  اًلمع  اًلعف و  ات  دنراد  لوذبم  نآ  لیصحت  رد  روفوم  یعـس  هکلب  دنیامن  لوبق  ناج  لد و  هب 
بازحا و تامـصاخم  تاعزانم و  تلود و  تسایـس  هب  طبترم  هک  یـسایس  فیاـظو  زا  یلو  دـنناسر  هبرجت  هب  دـنیامن و  تاـبثا  ار  شیوخ 

سدـقم لفحم  نآ  هب  باطخ  ًایفارغلت  لبق  يدـنچ  سیونب  دـندومرف  رگید  و  « » 1  ...«. » دـنیامن مات  زارتحا  تسا  هجراخ  تاموکح  حـلاصم 
بازحا هب  لیامت  تسا  هیـسایس  بازحا  اب  نارای  طابترا  مدع  هب  طونم  طورـشم و  تاباختنا  رما  رد  تکراشم  تشگ  غالبا  یمومع  روتـسد 

نارادـمامز و هچنانچ  رگا  هیهلا  يدابم  صوصن و  ماکحا و  فلاخم  بازحا  ياسؤر  کلـس  رد  لوخد  نانآ و  روما  رد  هلخادـم  هیـسایس و 
تـسا ملـسا  نسحا و  تاباختنا  رما  رد  هلخادم  مدع  دـیامنن  رابجا  ار  نارای  تموکح  دـنیامنن و  فیلکت  ءابحا   733 ص : نایئاهب ، هب  اـسؤر 
عیقوت زا  جارختسا  « » 1 «. » تسا نادلب  میلاقا و  عیمج  رد  نارای  هیمتح  ضیارف  تابجاو و  زا  یسایس  بازحا  اب  طابترا  مدع  لاح  ره  رد  یلو 

تحیـصن تلالد و  دـنراد و  رکذـتم  ًارمتـسم  ًاعباتتم  هتبلا  ار  میلقا  نآ  ناراـی  يهنـس 103 ...« .» رونلا  رهـش  مهدراهچ  هخروم  كرابم  عینم 
ءاوها راکفا و  دـنیامنن و  هلخادـم  تلود  روما  رد  دـنوشن و  طـبترم  هیـسایس  بازحا  اـب  دـندرگن و  فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  هک  دـنیامن 

نید ناوریپ  هیساسا  يدابم  هیرما و  قیاقح  دنیامن و  هَّللا  رما  زا  عافد  تمکح  تحارص و  لامک  هب  دنیامنن و  جیورت  ار  نیدسفم  نیضرغم و 
روما رد  دنزاس و  نهربم  فوشکم و  تعاجـش  مزح و  لامک  هب  دیدرت  رتس و  نود  نم  ار  ءاهب  لها  برآم  دصاقم و  دنیامن و  تابثا  ار  هَّللا 

اًلعف ار  یهلا  نیئآ  تیعماج  تیمومع و  دنرامگب و  تمه  ناکما  ردق  هب  روهمج  عفانم  جیورت  رد  دنشاب و  روما  يایلوا  داقنم  عیطم و  يرادا 
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ترضح رما  یبهذ  رـصع   » ناونع تحت  نآ  لصا  هک  هنس 1932  چرام ، خروم 21  عیقوت  زا  جارختسا  همجرت و  « » 2 . » یهتنا دنیامن .» تابثا 
دوخ هفیظو  دیامنیم  یط  ار  لماکت  لحارم  هَّللا  رما  هک  نیح  نیا  رد  ( » مهد دلج  یئاهب  ملاع  باتک  زا  لقن  «: ) تسا هدـش  رداص  هَّللا » ءاهب 
هجو چیه  هب  دـیابن  هَّللا  ءاهب  ترـضح  رما  ناوریپ  هک  میامن  یلک  روتـسد  نیا  تیمها  هجوتم  ار  برغ  قرـش و  نارای  مومع  رظن  هک  منادیم 

ای دشاب  يدارفنا  تکراشم  نیا  هاوخ  دنیامنن  تکراشم  ددرگ  ریبعت  لود  تسایس  رد  میقتسم  ریغ  ای  میقتـسم و  يهلخادم  هب  هک  يروما  رد 
هدومن و يراددوخ  شیوخ  هعوبتم  تلود  یسایس  دیاقع  ءارآ و  رد  يهلخادم  زا  اًلعف  ًالوق و  دیاب  نایئاهب  هیلم . هیلحم و  لفاحم  يهلیـسو  هب 

ًانایحا هچنانچ  دنشاب و  رذحرب  یـسایس  فلتخم   734 ص : نایئاهب ، قرف  بازحا و  ياهحرط  مارم و  تموکح و  تسایـس  رد  تکراـشم  زا 
کسمتم دننکن و  تکرش  یـسایس  يهشقن  چیه  رد  دنیامنن و  يرادفرط  يرگید  زا  هدومنن و  رـصقم  ار  یکی  دیآ  نایم  هب  یتارکاذم  نینچ 

میکحت جیورت و  هقیقحلا  یف  نانآ  هیلـصا  هفیظو  اریز  دندرگن  تسا  رـشب  عون  یگناگی  ثودح و  هیلاع و  حلاصم  یفانم  هک  یمارم  چیه  هب 
راتفرگ نانآ  سئاسد  لیح و  ماد  رد  ای  دنهد و  رارق  نادجویب  نویـسایس  تسد  تلآ  ار  دوخ  نایئاهب  هکنیا  زا  راهنز  تسا . تدحو  ساسا 

تامادقا هداد و  نانآ  هب  ریوزت  ءاشترا و  بلقت و  تبسن  هجو  چیه  هب  دناوتن  يدحا  هک  دشاب  يروط  دیاب  نانآ  راتفر  كولـس و  زرط  دنوش .
روما لغاشم و  دـنیامن  شـشوک  یعـس و  لفاحم  يانما  کمک  اب  موزل  تروص  رد  ًاصخـش و  دـیاب  نایئاهب  دـنک  یقلت  زیمآدـیدهت  ار  نانآ 

زیمت و دشابیمن  روشک  نآ  بازحا  تیلاعف  یسایس و  تالوحت  عبات  هتـشاد و  يرادا  يهبنج  ًافرـص  هک  يروما  زا  ار  یـسایس  کیتاملپید و 
زا ار  دوـخ  دـنرب و  راـکب  هَّللا  ءاـهب  ترـضح  رما  لـیبس  رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و  يارب  ار  دوـخ  ریذـپان  لـلخ  يهدارا  دـنهد و  صیخــشت 

ریغتیال هدارا  رهظم  هک  یهلا  تسایس  يارب  ات  دنراد  رانکرب  تسا  نویسایس  دصاقم  لامعا و  اب  مزالم  هراومه  هک  یتالکـشم  اهيراتفرگ و 
«1 «. » دندرگ هتسیاش  قیال و  یئانما  تسا  لیلج  بر 

: ناریا نایئاهب  یلم  لفحم  تاحیرصت  - 3

هراشا

قوبـسم و یناحور  هسدـقم  لفاحم  ياضعا  یهلا و  نارای  مومع  هکنانچ  : » هفلتخم عماجم  رد  ءابحا  تیوضع  لوا - یلم :» لفحم  ياهرارق  »
هقرفتم عماجم  اههیداحتا و  هب  عجار  یحرـش  يراج  لاس  مود  هرامـش  هتـشذگ و  هنـس  يرما  راـبخا  یلم  هلجم  مهن  هرامـش  رد  دنرـضحتسم 
عونمم یلکب  یـسایس  بازحا  رد  ءاهب  لها  تیوضع  هک  هدـیدرگ  غالبا  هکراـبم  هحیرـص  صوصن و  قفورب  یهلا  ءاـبحا  هب  موقرم و  هرئاـس 

یمومع و  735 ص : ناـیئاهب ، عفاـنم  جـیورت  ناشدـصق  هک  یئاـهنمجنا  هیریخ و  هیبدا و  هیملع و  عماـجم  رد  ءاـبحا  تکرـش  نکلو  تسا 
رکذت دـیزم  يارب  هقباس  تاغالبا  بیقعت  رد  زین  لاح  بوبحم . بولطم و  دـنرادن  یـسایس  روظنم  هنوگچـیه  تسا و  یناسنا  ملاع  حـلاصم 

رد نایب  حیرص  هب  دشاب و  هدشن  سیـسأت  روشک  تاررقم  نیناوق و  فالخ  رب  هک  ینمجنا  عمجم و  ره  رد  ءابحا  هک  دوشیم  روآدای  ًاددجم 
هینید و دیاقع  هب  عجار  دـشاب و  هدـش  دـیق  هفلتخم  بازحا  قرف و  ياهتفلاخم  هیـسایس و  روما  هب  هلخادـم  مدـع  نآ  همانمارم  همانـساسا و 

نارگید اب  عون  هب  تمدخ  رد  دـنیامن و  لصاح  تیوضع  دـنناوتیم  دـشاب  هدـماین  نایم  هب  یـضیعبت  نمجنا  ياضعا  يهینادـجو  تادـقتعم 
هیـسایس روما  هب  هلخادم  مدع  لصا  ندناجنگ  دوجواب  هک  دنیامن  هظحالم  لاوحا  لالخ  رد  رگا  نیا  فصواب  تسا  یهیدـب  دـننک . تکرش 

نینچ زا  ار  دوخ  ًاروف  دـیاب  نایئاهب  دـنیامن  تلاخد  روما  هنوگ  نیا  رد  ءاحنا  زا  يوحن  هب  دـنهاوخیم  ءاضعا  اًلمع  همانماظن  همانـساسا و  رد 
«1 «. » دنیامنن یتلخادم  یندا  هیسایس  روما  هب  دنراد و  رانک  رب  یعمجم 

هیسایس روما  رد  هلخادم  مدع  هب  عجار  مجنپ - »
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نارای عالطا  هب  ًارارم  ًارارک و  هیـسایس  روما  هب  هلخادم  مدـع  هب  عجار  ار  هیلاعتم  هسدـقم  تاروتـسد  هکرابم و  صوصن  لفحم  نیا  دـنچ  ره 
یئاهب نازیم  : » یلحالا هلوق  دنیامرفیم  هک  هدومن  غالبا  ار  ءاهبلا  دبع  ترضح  كرابم  نایب  یهلا  ءابحا  دارفا  هب  ًاحیرص  هدیناسر و  ینامحر 
ناهرب نیمه  دیامن  یتکرح  ای  دنز و  یفرح  شیوخ  هفیظو  زا  جراخ  دنک و  هلخادم  هیسایس  روما  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  ندوبن  ندوب و 

لاد هک  ار  هکرابم  تانایب  يرما  رابخا  هلجم  ياههرامـش  زا  کی  ره  هحولرـس  رد  دـهاوخیمن و  رگید  لیلد  تسین . یئاهب  هک  تسا  یفاـک 
هنـس مهن  هرامـش  يرما  رابخا  هلجم  رد  هتخاس و  رـشتنم  جرد و  تسا  هیـسایس  روما  رد  تلاـخد  هضغاـبتم و  بازحا  رد  تیوضع  زا  یهنرب 

هدومن موقرم  اههیداحتا  رد  تیوضع  لوبق  مدع  هیسایس و  روما  رد  هلخادم  مدع  هب  عجار  لصفم  یحرش  هیراج  هنس  لوا  هرامـش  هیـضام و 
راذنا و دیکأت و  همه  نیا  اب  هتـساوخن  يادخ  رگا  هک  دوشیم  غالبا  هیناحور  هسدقم  لفاحم  هب  ًاددجم  رـصبت  رکذت و  دیزم  يارب  کلذـعم 

هدـیدع صوصن  مغر  یلع  شیوخ و  هیلـصاتادقتعم  فالخربهک  دـنوش  تفای  یئاـهب   736 ص : نایئاهب ، هعماج  رد  یـسوفن  زاـب  ریذـحت 
ياهتیعمج تیوضع  دننادیم  یئاهب  يهعماج  وضع  ار  دوخ  هکنآ  اب  دنزرو و  هلخادم  هیـسایس  روما  رد  ءاحنا  زا  يوحن  هب  هیهلا  يهدـیکا 

دنیامرف لاسرا  لفحم  نیا  هب  ریذحت  راذنا و  رکذت و  تحیصن و  قیقدت و  قیقحت و  زا  سپ  ار  نانآ  یماسا  دنشاب  هدرک  زارحا  زین  ار  یسایس 
یندا مهم  عوضوم  نیا  يارجا  رد  تسا  یهیدب  دوش . غالبا  ذاختا و  میمصت  يرما  نیزاوم  قفو  رب  یئاهب  هعماج  زا  نانآ  لاصفنا  هب  عجار  ات 

دنعونمم هقش  قش  هب  ولو  هیـسایس  روما  هب  هلخادم  زا  هیهلا  هعطاق  صوصن  هب  ءاهب  لها  « » 1 «. » دوب دهاوخن  هدوبن و  زیاج  هلهاسم  هحماسم و 
هب هتفای و  رارکت  هیهلا  راثآ  حاولا و  رد  ياهجرد  هب  بلطم  نیا  دـنچ  ره  روذـعم . كرابم  نایب  حیرـص  هب  همـصاختم  بازحا  هب  لوخد  زا  و 
هب ناوخقبـس  ناکدوک  یتح  یئاهب  درف  ره  يارب  هک  هدـیدرگ  غالبا  یهلا  نارای  مومع  هب  لفحم  نیا  لآملا  دـحتم  بیتاـکم  نمـض  يردـق 
هب دـنرانک و  رب  رود و  هیـسایس  بازحا  تارجاشم  تاعزانم و  زا  نایئاهب  هک  تسا  هتـشگ  نهربم  حـضاو و  لک  رب  هدیـسر و  تهادـب  ماقم 

«2 «. » دنرادن یتلخادم  دوش  مامشتسا  تسایس  يهحئار  نآ  زا  هک  يرما  هب  هوجولا  نم  هجو  چیه 

: باتک رد  یئاهب ، روهشم  غلبم  ینادزی ، دمحا  - 4

هراشا

قرف بازحا و  روما  رد  زین  و  تسا ، یتکلمم  یمسر  تاماقم  صوصخم  هک  هیـسایس  روما  رد  ءاهب ...  لها  « » یئاهب تناید  رد  یلامجا  رظن  »
لک دیاب  لود  بازحا و  تامصاخم  هیـسایس و  روما  زا  دیامرفیم : هَّللا  رما  یلو  ترـضح  دنیامنن ...  ياهلخادم  یندا  هجو  چیه  هب  یـسایس 

لیلحت دـقن و  ب : / 1 737 ص : نایئاهب ، « 3  ...«. » میـشاب دازآ  غراف و  راکفا  هنوگ  نیا  زا  راـنک و  رد  یلکب  ًاـنطاب  ًاـناسل و  ًارهاـظ و  ًاـبلق و 
یلصا نینچ  روطس ، نیا  هدنسیون  يهدیقع  هب  یلو  تسا . لمأت  لباق  هلئسم ، فرص  لیلحت  هاگ  رظن  زاهچ  رگا  یسایسروما ، رد  هلخادممدع 

رد تسا . هتـشاد  ار  نآ  ءاضتقا  تیئاهب ، نایماح  یـسایس  حـلاصم  عفانم و  هک  هتفرگیم ، رارق  دـیکأت  دروم  یعقاوم  رد  هشیمه  تیئاـهب ، رد 
لیذ هحورشم  فادها  ققحت  رد  نانآ  زکارم  نایئاهب و  رس  رب  یششوپ  نینچ  رارقتسا  اب  دهاوخیم ، تساوخیم و  ناریا  رد  تیئاهب  تقیقح 

ناهنپ ار  ناریا  نایئاهب  زا  یجراخ  نیرومأم  تیامح  و  اهیگدرپسرس ، یسایس ، ياههلخادم  یـسایس ، تیعقوم  - 1 دنسرب : یئاهيزوریپ  هب 
طیارـش یماح  یجراخ  ياهتسایـس  اـب  قفاوت  دراوم  رد  - 2 میدرک . لمجم  هراـشا  نآ  هب  مود  باـتک  زا  مود  لـصف  رد  هچناـنچ  دـنزاس :
هلخادم مدع  ششوپ  ریز  تسا ، هتفرگ  رارق  تلم  داقتنا  ای  تفلاخم و  دروم  هک  ناریا ...  رد  رظن  دروم  یـسایس  ياهتیـصخش  ای  و  صاخ ،

، مدرم ششوک  فیعضت  تابجوم  ات  هدومن ، نارکفنشور ...  و  ناهاوخ ، نطو  ناهاوخیدازآ ، اب  تکراشم  هنوگره  كرت  یسایس ، روما  رد 
رد ار  نآ  لیـصفت  و  هدرک ، هدنـسب  دنتـسم  كردـم  کـی  يهئارا  هب  صوصخ  نیا  رد  دـنزاس . مهارف  ار  دوجوم  عـضو  تیوـقت  دـییأت و  و 
هب نایئاهب  یگدرپسرـس  میدـش : رکذـتم  مود ، باتک  مود  لصف  زا  مود  تمـسق  رد  هچنانچ  مینکیم . لوکوم  مود  دـلج  هب  ینونک  عاـضوا 
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زا تیامح  هب  ناریا ، رد  اهسور  یـسایس  حـلاصم  تساوخ و  تهج  رد  اـت  تشاداو  ار  يدـنفا  ساـبع  ناریاردسور و ...  ياـههناخترافس 
. دنک تفلاخم  دادبتسا  فلاخم  یمالسا  ناربهر  ناهاوخیدازآ و  تیطورـشم و  اب  دزیخرب و  دادبتـسا  میژر  موادت  راجاق و  هاش  یلع  دمحم 

نارهط : » تشاد لاسرا  ناریا ، نایئاهب  تهج  لیذ  حرـش  هب  یحول  و  هدـش ، یـسایس  روما  رد  هلخادـم  مدـع  لصا  هب  کـسمتم  يور  نیا  زا 
هب هک  ياهمان  ناـمیپ  يداـنم  يا  هَّللا ) وه   ) 738 ص : نایئاهب ، یهبـالا - هَّللا  ءاـهب  هیلع  « 1  » ربکا لبق  یلع  ترـضح  هَّللا  رما  يدایا  ترـضح 

نیا دیدوب  هدومن  موقرم  « 2  » اط ضرا  بالقنا  زا  دـش ...  هعلاطم  مامت  تقد  هب  دـیدرگ و  هظحالم  میدوب  هدومن  موقرم  « 1  » يداشنم بانج 
ریرس دیامنب  خر  نادجو  تمالس  دوش و  لصاح  ناج  تحار  دبای و  نوکس  تبقاع  یلو  باجحیب  حرـصم و  باطتـسم  حاولا  رد  بالقنا 

دیـشابم نوزحم  ددرگ  نابات  نشور و  « 3  » يرایرهـش تلادع  تینارون  هب  ناریا  قافآ  دـیوج و  رارقتـسا  تکوش  تیاهن  رد  يربک  تنطلس 
یهلا عطاق  صن  هب  اریز  دـیئامن  تلـالد  يرادـجات  ریرـس  هب  یهاوخریخ  تقادـص و  داـیقنا و  عـالطا و  هب  ار  ناراـی  عیمج  دـیدرگم  ردـکم 

زا یـضعب  عومـسم  رارق  زا  دنارب . ياهملک  نابز  رب  هکنآ  ای  دـیامن و  هلخادـم  ءابحا  زا  یـسفن  یـسایس  روما  رد  رگا  راهنز  دـننآ . رب  فلکم 
رد هدومن و  هلیـسو  ار  نیا  ناهاوخدـب  هَّللا . ناحبـس  دـنیامنیم  هدومن و  هلخادـم  یـسایس  روما  رد  لزا )  ) ییحی ازریم  نیعبات  ینعی  اـهینایب 

اهینایب هکنآ  دوجو  اـب  یعجرم  یلخدـم و  يرکف و  ییأر و  هیـسایس  روما  رد  زین  ار  ناـنآ  هک  دـنیامنیم  ناـیئاهب  رکذ  سلاـجم  لـفاحم و 
يراز عرـضت و  دیئامن و  ریخ  ياعد  دیـشوکب و  لد  ناج و  هب  زور  بش و  و  دیهدم ...  اهفرح  نیا  هب  شوگ  يراب  دـننایئاهبدلا ...  مصخ 
نامگ دنچ  یناسوهون  یلو  روهـشم  حضاو و  يرایرهـش  ترـضح  یلعا  هیریخ  يایاون  روما  عیمج  رد  يرادجات  ترـضح  یلعا  ات  دـیئامرف 
يدبا لهج  هچ  نیا  تسا و  ینادان  هچ  نیا  تسا و  ینادان  هچ  نیا  تاهیه  تاهیه  تسا  تلم  تزع  ببـس  تنطلـس  ذوفن  رـسک  هک  دـنیامن 

«4  » يرایرهش ترضح  یلعا  دشاب  مأوت  لدع  اب  دیاب  یلو  تیعر  تظفاحم  ببس  تموکح  ذوفن  تسا و  تلم  تزع  ببس  تنطلس  تکوش 
هچنآ هب  دنیامن و  مایق  یهاوخریخ  هب  مومع  دیاب  تروص  نیا  رد  صخشم  ملح  مسجم و  لقع  روصم و  لدع  دنبرجم و  صخـش  هَّللدمحلا 

هک هیـسایس  هلاسر  دیامن  مایق  تسا  تلم  یقرت  تکلمم و  يدابآ   739 ص : نایئاهب ، هملک و  ذوفن  تنطلـس و  توق  تلود و  تکوش  ببس 
هتبلا هلاسر  نآ  تشگ  هداد  راشتنا  دش و  عبط  ناتـسودنه  رد  دیدرگ و  موقرم  ملق  نیکـشم  بانج  طخ  هب  هدـش و  فیلأت  لبق  لاس  هدراهچ 

ترابع حضوا  هب  هلاسر  نآ  رد  هنتف  داسف و  هلـصاح و  تارـضم  هک  دـیئامنب  سان  مومع  هب  دوشیم  لاسرا  هخـسن  کی  تسه و  نارهط  رد 
هراش نآ  هب  دوخ  همان  همتاخ  رد  يدـنفا  ساـبع  هک  ياهلاـسر  هنس 1325 ع ع ». ج 1  يدهلا 11  عبتا  نم  یلع  مالـسلا  و  هدـیدرگ . موقرم 

رد هعیش ، تیناحور  هلخادم  مدع  موزل  تابثا  رد  ياهحفص ، هلاسر 12  نیا  تسا . ءاهب  لها  روهشم  هیـسایس » هلاسر   » ناونع تحت  دنکیم ،
کی ناریا . رد  تیطورـشم  ناربهر  هیلع  رب  تسا  ياهلاسر  عقاو  رد  دشابیم  ناهاوخ و ...  هطورـشم  ناهاوخیدازآ ، اب  یمدقمه  یهارمه و 

هب رتفد 22741  هرامش  231 و  هرامـش 57 - هب  اهیئاهب ،» هلاسر  : » ناونع تحت  یلم ، ياروش  سلجم  هناخباتک  رد  هلاـسر  نیا  زا  ياهخـسن 
ص: نایئاهب ، يدـنفا  سابع  هیـسایس » هلاسر   » باتک رخآ  لوا و  هحفـص  ص 768  تسا . دوجوم  اـکع ) ناضمر 1311 ،  ) ملق نیکـشم  طخ 

نآ ات  هک  اهیلزا  ناریا ، رد  هیسور  یسایس  ياهشـشوک  تسکـش  و  ناریا ، نابلط  هطورـشم  يزوریپ  و  هاش ، یلع  دمحم  علخ  زا  سپ   740
ار هیفاق  نایئاهب  یعاضوا ، نینچ  ققحت  زا  سپ  دـندرکیم ، يرادـبناج  یهاوخاوه و  نابلط  هطورـشم  زا  ناتـسلگنا  حـلاصم  تهج  رد  ماـیا 
رد يدنفا  سابع  و  تشاگن ، يدنفا  سابع  هب  هتخورفا ، ناخ  سنوی  ازریم  ار  نارهت  عیاقو  دـندمآ . لئان  یتیعقوم  بسک  هب  اهیلزا  و  هتخاب ،

سنوی ازریم  بانج  نارهط  تشون : نینچ  ناخ  سنوی  ازریم  خـساپ  رد  یلبق  همان  زا  لاس  راـهچ  دودـح  تشذـگ  زا  سپ  ینعی  ق ، 1329 ه .
 ... تسا ءابحا  فالتخا  اهنیا  عیمج  ببس  دیدرگ  لصاح  عالطا  اهیئایحی  لیـصفت  زا  دیـسر  امـش  همان  نامیپ  رب  تباث  يا  هَّللا ) وه  - ) ناخ

هب دـیاب  نونکا  دوشیم  تسرد  دـعب  تسا  شوخ  دـیآ  شیپ  مسق  ره  روما  نیا  لاح  تشاذـگ  رانک  ار  روما  هنوگ  نیا  هجاـحم  دـیاب  لاـح 
هب دـیاب  ءابحا  هک  دـیدرگ  موقرم  امـش  هب  شیپ  زا  دومن . نایب  ار  نایئاهب  لاـح  تقیقح  درک و  هدوارم  نویـسایس  اـب  تخادرپ و  راـک  رهوج 
رب روبجم  مرادن  تصرف  ًادـبا  « 1  » ددرگ باختنا  تلم  سلجم  يارب  زا  نایئاهب  زا  یـسوفن  هک  دـنیامن  غیلب  یعـس  شـشوک  دـهج و  تیاـهن 

ناضمر رهش  یف  دومن  خاسنتسا  ینالیملا  ربکا  یلع  يرولا  یلوم  ترضح  هاگرد  یئادف  یهبالا ع ع  ءاهبلا  کیلع  دیئامرف و  وفع  مراصتخا 
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زا ار  دوخ  یئاهب  نادـیرم  یلبق  همان  رد  هدرک ...  رییغت  يدـنفا  سابع  نحل  هنوگچ  لاس  راـهچ  هلـصاف  هب  دـیئامرفیم ، هظحـالم  « 2 . » 1329
دمحم هدنام ، یثنخ  اهسور  ذوفن  هک  همان ، نیا  رد  یلو  درکیم . هیصوت  راجاق  تنطلس  ریرـس  تعاطا  هب  هدرک و  عنم  تسایـس  رد  هلخادم 

. شومارف ار  یـسایس  روما  رد  هلخادم  مدع  لصا  و  هدش ، تیطورـشم  رادفرط  هراب  کی  تشگ ، رارق  رب  اروشلا  راد  و  دـش ، علخ  ازریم  یلع 
تاـبجوم نآ  نمـض  اـت  هدرک ... » هدوارم  نویـسایس   » اـب و  ددرگ »...  باـختنا  تلم  سلجم  يارب  زا  ناـیئاهب  زا  یـسوفن   » دـهدیم روتـسد 

روما رد  نایئاهب  يهلخادـم  مدـع   » لصا جـیورت  دـیکأت و  اب  تیئاهب  - 3 741 ص : نایئاهب ، دزاـس . مهارف  ناتـسلگنا  هب  ار  ناـیئاهب  یکیدزن 
ناهنپ ناریا ...  نیمزرس  رد  مکاح » یسایس  تردق   » هب ندیسر  و  یئاهب » تموکح   » هشقن دربشیپ  يارب  ار  دوخ  یگشیمه  ششوک  یـسایس »

تـسایس  » صوصخ رد  ناـیئاهب ، یـسایس  زکرمت  قـقحت  يارب  يدـنفا  ساـبع  یلعنیـسح و  ازریم  هک  یهار  لاـبند  هب  يدـنفا  یقوـش  دزاـس .
یگنوگچ حرط  یـسایس ، روما  رد  نایئاهب  هلخادم  مدع  شـشوپ  ریز  يدنفا  یقوش  تخادرپ . قیقحت  یـسررب و  هب  دنتفر ، یئاهب » تموکح 

هن دنزادرپ  تیناحور  هب  دـیاب  نایئاهب   » رتچ ریز  رد  ار  یئوزرآ  نینچ  هنیمز  نایئاهب  ات  تشاد ، لاسرا  ناریا  نایئاهب  يارب  ار  یئاهب  تموکح 
دنزاس مهارف  تبحم »...  فلا و  رد  هکلب  دنیامنن ، یسایس  روما  رد  هلخادم  دنیامن ، راتفر  رارق  نوکس و  لامک  رد  دیاب  نایئاهب  تاینامسج ،

تموکح : » دـسیونیم نینچ  دـنروآ  دوجو  هب  ار  نآ  تسیاـبیم  ناـیئاهب  هک  یتـموکح  صوصخ  رد  ار  تیئاـهب  هدـیقع  يدـنفا  یقوـش  ... 
. تسا دیحو  دیرف و  يرشب  یسایس  تاماظن  خیرات  رد  اًلمع  ًارظن و  تسا  نآ  ظفاح  هناگی  يرادا  عیـسو  مظن  نیا  هک  یئاهب  يهدنیآ  هدحتم 
هچ يدادبتـسا  هقلطم و  تاـموکح  اـی  یطارقمید ، تاـموکح  عاونا  زا  عون  چـیه  لـیثم . ریظنیب و  زین  ملاـع  هربتعم  ناـیدا  تالیکـشت  رد  و 

تموکح هچ  هینید  تموکح  ماـسقا  یتـح  و  تسا ، بوـسحم  ود  نآ  نیب  طـسوتم  دـح  هک  یفارـشا  همظنا  اـی  يروـهمج و  هچ  یتـنطلس و 
يرادا مظن  قباطم  لثامم و  دـناوتیمن  کی  چـیه  مالـسا  رد  تفـالخ  تماـما و  اـی  یحیـسم و  ياـسیلک  هفلتخم  تالیکـشت  هچ  و  یناربع ،

ایازم و ياراد  روهظون  يرادا  مظن  نیا  دـنچ  ره  تسا . هتـشگ  میظنت  میـسرت و  شلماـک  سدـنهم  رادـتقا  دـی  هب  هک  دـیآ  رامـش  هب  یعیدـب 
هب دـیابن  هدوبن ...  تاموکح  نآ  زا  کی  چـیه  قباطم  هجو  چـیه  هب  نکیلو  دوجوم  زین  روکذـم  یفرع  تموکح  هس  رد  هک  تسا  يرـصانع 

تـسا نآ  تموکح  عون  نآ  طرـش  اریز  تسا ، فرـص  یطارقمید  ساسا  رب  ینتبم  هَّللا  ءاهب  ترـضح  يرادا  مظن  هک  دور  روصت  هجو  چیه 
زا سپ  « 1 «. » تسین دوجوم  مظعا  رما  نیا  رد  طرـش  نیا  و  تلم . هدارا   742 ص : نایئاهب ، هب  یکتم  زین  شرایتخا  و  دشاب . تلم  لوئـسم  هک 

ینیب و شیپ  قبط  هک  دنهد  لیکشت  یطیارش  رد  ار  یئاهب  تموکح  دننکیم ، وزرآ  نایئاهب  هک  تسا ، یئاهب  تموکح  زا  یلک  میـسرت  نیا 
ققحت هب  نینچ  ار  ناـیئاهب  صوـصخ  نیا  رد  يدـنفا  یقوـش  دنـشاب . هـتفر  نـیب  زا  یتنطلـس  ياـهمیژر  یماـمت  ناـیئاهب  هَّللا  رما  یلو  هدـعو 

هک هیهلا  تنطلـس  هب  ملاع  ياهتنطلـس  هک  یموی  ینعی  هلاـس ، رازه  یبهذ  هرود  لولح  شماجنارـس  : » دزاـسیم راودـیما  یئاـهب  تموکح 
تیئاهب هکبش  نامزاس و  لیکشت  ینیریـش ! يایؤر  نینچ  ققحت  رد  نایئاهب  تسخن  ماگ  « 2 «. » ددرگ لدبم  تسا  هَّللا  ءاهب  ترـضح  تنطلس 
تیئاهب يامعز  یتالیکـشت ، حرط  يارجا  شوداشود  داد . میهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  لیـصفت  هب  موس  باـتک  رد  هک  دوب  ناریا  رد 

زا ار  نایئاهب  دـنزاس و  زکرمتم  تیئاهب  تالیکـشت  رد  ار  نایئاهب  يداصتقا ... ، یگداوناـخ ، یعاـمتجا ، طـباور  هیلک  اـت  دـندرک ، شـشوک 
، ناریا نایئاهب  هب  ًامـسر  صوصخ  نیا  رد  يدـنفا  یقوش  دـندومن . عنم  ناریا  روشک  یگنهرف ... ، يداصتقا ، یئاضق ، ياـهنامزاس  هب  هعجارم 

حالـص يرما » رابخا   » ینوناق ریغ  هلجم  رد  ار  یقوش  تاروتـسد  هیلک  ساکعنا  هک  ناریا ، نایئاهب  یلم  لفحم  دوب و  هدومن  راـطخا  مـالعا و 
جرد نینچ  يدـنفا » یقوش  هکرابم  تاـعیقوت   » باـتک رد  تسا ، ناـخ  میهاربا  ازریم  هب  باـطخ  هک  نآ  زا  ياهمـش  هب  تسنادیمن ، تیئاـهب 

یعطق و یباوج  ًاریخا  و  دـیدرگ . موقرم  هیلدـع  رئاود  رد  همکاحم  كرت  موزل  صوصخ  رد  ناخ  میهاربا  ازریم  اقآ  بانج  هب  ياهمان  : » دومن
دنهاوخن هدومنن و  هیلدع  مکاحم  هب  یتعجارم  هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  فرـصنم و  لایخ  ّتین و  نیا  زا  یلک  هب  هک  لصاو  ناشیا  زا  حیرص 

هب هعجارم  ياـج   743 ص : نایئاهب ، هب  يرگراک ، راـک و  تاـفالتخا  ياـههنیمز  رد  اـت  دـندش ، فّلکم  ناـیئاهب  رگید  يوس  زا  « 3 «. » دومن
لفاحم هب  طوبرم  يروما  لئاسم و  نینچ  هب  یگدیـسر  عجرم  اریز  دـننک ، هعجارم  ناریا  یئاهب  لفاحم  هب  ًامـسر  راک ، ترازو  ياـههاگداد 

: دومن رداص  لیذ  حرش  هب  ياهیمالعا  صوصخ ، نیا  رد  نارهت ، نایئاهب  تافایض  هیرشن  تکلمم . یمـسر  ياهنامزاس  هن  تسا ، ناریا  یئاهب 
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هاگ هنافسأتم  دنتـسه ، یئاهب  نانکراک  نادنمراک و  ياراد  دنتـسه و  یئاهب  نآ  ناراد  ماهـس  هک  یئاهتکرـش  دیراد  عالطا  هک  يروط  هب  »
امرفراک هیلع  راک » ترازو   » ای هطوبرم و  ياههاگداد  هب  ًامیقتـسم  هیناحور  لفاحم  هب  هعجارم  نودـب  یئاهب  نانکراک  دوشیم  هدـهاشم  هاگ 
فیفخت روما  يایلوا  دزن  تلزنم  ردـق و  ددرگیم و  هتـساک  تاسیـسأت  هنوگ  نیا  تیثیح  رابتعا و  زا  بیترت  نیا  اـب  و  دـنیامنیم ، تیاـکش 

رد فالتخا  زورب  عقوم  رد  دیئامرف  يروآدای  دـنراک  لوغـشم  تاسیـسأت  هنوگنیا  رد  هک  يدارفا  مومع  هب  تسا  دنمـشهاوخ  دـباییم )!( .
یلم لفحم  رد  نونکا  مه  « 1 «. » دنیامرف هعجارم  هیناحور » هسدقم  لفاحم   » هب مود  هلهو  رد  هسـسؤم و  ای  هناخراک  نالوئـسم  هب  لوا  هلحرم 
موس باتک  رد  میدش  رکذتم  هچنانچ  هک  دنتسه ، راک  هب  لوغـشم  لیکـشت و  نایئاهب  روما  هیلک  هرادا  هب  يددعتم  ياههتیمک  ناریا ، نایئاهب 

ریز تقو ...  ناربهر  تموکح و  اـب  ناـیئاهب  تفلاـخم  و  ناـیئاهب ، عاـضوا  دـعاسمان  دراوم  رد  - 4 درک . میهاوـخ  ثحب  نآ  زا  لیـصفت  هـب 
 ... دـنراد لوذـبم  ناریا  یلم  لقتـسم  تسایـس  تهج  رد  يراکمه ، تکراـشم و  هنوگره  كرت  یـسایس ، روما  رد  هلخادـم  مدـع  شـشوپ 

نیدب دندش . کسمتم  ياهویـش  نینچ  هب  نارهت و ...  رد  ناریا ) نایئاهب  زکرم   ) سدـقلا ةریظح  بیرخت  هب  طوبرم  عیاقو  رد  نایئاهب  هچنانچ 
، یـسایس روما  رد  هلخادم  مدع  رب  ینبم  ناریا  نایئاهب  هب  يدنفا  یقوش  ررکم  ياهدـیکأت  هک  یلا 1325  ياـهلاس 1324  لوط  رد  و  لاور ،

هدش لاسرا  تالاوحا ...  نآ  زا  یشان  ثداوح  ناریا و  زا  ناجیابرذآ  یئادج  هصاخ   744 ص : نایئاهب ، ناریا  یسایس  عاضوا  اب  مه  نآ  هک 
رد یجراخ و ...  یـسایس و  لاجر  اب  ًامئاد  هک  ناریا ، رد  تیئاهب  ياـمعز  دروم  رد  ار  یئاهدـیدرت  لد  هداـس  ناـیئاهب  زا  یـضعب  يارب  دوب ،

نینچ ار  یئاهب  ماوع  يازتتـشت  عاضوا  نوچ  ناریا ، ناـیئاهب  یـسایس  تیـصخش  میکح ، هَّللا  فطل  رتکد  دروآ . دوجو  هب  دـندوب ، طاـبترا 
نیا رد  حیرص  خساپ  ياضاقت  تشون و  يدنفا  یقوش  هب  زیمآ  ضارتعا  ياهمان  ناریا ، رد  یئاهب  نازاب  تسایس  بناج  زا  یگدنیامن  هب  دید ،

مـسینویهص اب  اهنآ  بلاغ  ای  یگمه و  هک  ناریا  یئاهب  تسایـس  لها  تسد  هچیزاـب  دوخ  هک  يدـنفا  یقوش  دومن . تساوخرد  ار  صوصخ 
هب ناریا  نایئاهب  یلم  لفحم  هتـسج  رب  وضع  میکح ، هَّللا  فطل  همانخساپ  رد  دـش ، روبجم  تخاب و  ار  هیفاق  دـنراد ، هتـشاد و  صاخ  طابترا 

یسایس طباور  تیعقوم و  نیبم  هکلب  یسایس  رومارد  هلخادم  مدع  صوصخ  رد  یلبق  تاحیرصت  فلاخم  اهنت  هن  هک  دنک ، حیرصت  یبلاطم 
راکمه یمارگ و  بوبحم  : » نیوانع تحت  يدـنفا  یقوش  باـطخ  تسا . ناریا  رد  یجراـخ و ...  یـسایس و  ياـهنامزاس  رگید  اـب  ناـیئاهب 

زا هنوـگچ  يدـنفا  یقوـش  هـک  دـهدیم  ناـشن  یبوـخ  هـب  هَّللا » رما  یلو   » ناوـنع ماـن و  هـب  هـن  امــش » ریقح  ردارب   » یقوـش ءاـضما  و  زیزع ،»
تسایس لها  نایم  رد  یتیعقوم  نینچ  هب  دوخ  زونه  هک  یلاح  رد  هدربیم  باسح  ناریا  رد  ناتـسلگنا  مسینویهـص و  تسایـس  ناگدننادرگ 
بوبحم هَّللا . ءاهب  هیلع  میکح  هَّللا  فطل  رتکد  بانج  راـختفا  هب  هنس 1927  ربتکا  خروم 8  عیقوت  همجرت  : » دوب هدرکن  ادـیپ  یبایتسد  هناگیب 
مراودیما تسین  جراخ  ملاع  اب  ءابحا  هطبار  مدع  هیـسایس  روما  رد  هلخادم  مدع  زا  دوصقم  هک  مقفاوم  اًلماک  امـش  اب  زیزع  راکمه  یمارگ و 

رد هماع  راکفا  ياسؤر  هجراخ و  ناگدنیامن  روما و  يایلوا  اب  لادتعا  دـح  تیاعر  اب  کیدزن  طباور  نتـشاد  هک  دـیئامن  میهفت  ناتـسود  هب 
هدیقع هقالع و  دروم  هک  یلوصا  زا  لادتعا  دح  زا  جراخ  سامت  رثا  رد  ادابم  دنشاب  بظاوم  دیاب  ءابحا  یلو  تسا  يرورض  مزال و  تختیاپ 

مارم و اب  ار  دوخ  هک  نیا  نودـب  دـنیامن  هعماج  تاقبط  هیلک  اب  ترـشاعم  دـیاب  ءابحا  دوش ، لـصاح  یفارحنا  هجوت  نودـب  تسا  ءاـهب  لـها 
نیمداخ راکمه  امنهر و  دوش و  نیریاس  قشمرـس  نادیم  نیا  رد  امـش  تامدخ  مراودیما  دنزاس  طبترم   745 ص : نایئاهب ، نانآ  ياههشقن 

«1 («. » كرابم ءاضما   ) امش ریقح  ردارب  دیدرگ . نارهط  رد  هَّللا  رما  ناشفناج 

میژر زا  تعاطا  ششوپ  ریز  میژر ، اب  تفلاخم  پ :

هب تقو ، تنطلـس  ماقم  تموکح و  اب  نایباب  تفلاخم  هنتف و  تنوشخ و  زا  یـشان  خلت  ياههبرجت  هب  یبایتسد  زا  سپ  ءاهب ، یلعنیـسح  ازریم 
تیباب و اب  یتبـسن  هنوگچـیه  دنتـسین ، رـضاح  یمالـسا ، ياهتلم  رگید  ناریا و  تلم  هصاخ  اـهتلم ، هک  یئاـج  رد  هک  دیـسر ، هجیتن  نیا 
هب نآ  هجیتن  رد  هک  دننک  یتفلاخم  تموکح  تنطلـس و  اب  یجراخ ، ياهتیامح  مامت  اب  یتح  دنناوتیمن ، نایئاهب  دنـشاب و  هتـشاد  تیئاهب 
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، نایماح اب  لباقتم  طباور  يورملق  رد  هصاخ  نایئاهب  یناهنپ  ياهتیلاعف  رب  یـششوپ  تفرگ  میمـصت  دـماجنایب . نایئاهب  تیعقوم  ماکحتـسا 
ره زا  نایئاهب  تعاطا  مالعا  انامه  رتچ ، نیا  دـنهد . همادا  ناگناگیب  یتسرپ و  هناـگیب  هار  هب  نآ ، رتچ  ریز  دـنناوتب  ناـیئاهب  اـت  دریگ  رظن  رد 

یتلود ره  تکلمم  رد  تیئاهب )  ) بزح نیا  : » دـنکیم حیرـصت  نینچ  صوصخ  نیا  رد  ءاهب ، یلعنیـسح  ازریم  - 1 تسا : یتموکح  میژر و 
يدـحا رب  هدومرف  تیانع  كولم  هب  ار  هرهاظ  تکلمم  ّزع  و  « » 2 «. » دنیامن راتفر  تلود  نآ  اب  افـص  قدص و  تناما و  هب  دیاب  دـنوش  نکاس 

نینچ ردپ ، تاحیرـصت  بیقعت  رد  يدـنفا  سابع  - 2 « 3 «. » دـشاب تکلمم  ياسؤر  يأر  تفلاخم  هک  ار  يرما  دـیامن  باـکترا  هک  هنزئاـج 
تموکح و یهاوخریخ   746 ص : نایئاهب ، رد  هناقداص  هدارا  هصلاخ و  تین  هب  و  دیـشوکب . لد  ناج و  هب  یهلا  يابحا  يا  سپ  : » دسیونیم

ریرس دیاب  یهلا  يابحا  يا  « » 1 «. » تسا نییلع  باتک  هعطاق  صوصن  نیبم و  نید  ضئارف  زا  مها  رما  نیا  دـیئامنب . ءاضیب  دـی  تلود  تعاطا 
تناما تقادـص و  تیاهن  رد  ناهاشداپ  هب  دـیوش . عشاخ  ار  لماک  رایرهـش  ره  یناکولم  هدـس  هدـیدرگ و  عضاخ  ار  يرادـجات  ره  تنطلس 
یلداع هاشداپ  ره  اب  تنایخ  اریز  دیئامنن  هلخادم  ناشیا  زا  هزاجا  نذا و  نودب  یـسایس  روما  رد  و  دیـشاب . هاوخریخ  عیطم و  دیئامن  تمدـخ 

ترـضح یلعا  ماـکحا  رماوا و  تعاـطا  یهلا  ياـبحا  رب  « » 2  ...« » هَّللا دـنع  نم  مکیلع  ضرف  ینم و  ۀحیـصن  هذـه  تـسا . ادـخ  اـب  تناـیخ 
( نایئاهب  ) نارای « » 3 «. » دنشاب هتشاد  روما  يایلوا  عیمج  هب  دایقنا  نیکمت و  لامک  نینچمه  و  دننک . تعاطا  دیامرف  رما  هچنآ  تسا  یهاشداپ 

قح رکذ  زج  عیمج  زا  تلم . زا  يدـحا  مذ  هب  لوغـشم  هن  تموکح  رکف  رد  هن  زاسمد . نابلط » تیرح   » اب هن  زارمه و  تسایـس  لها  اـب  هن  ... 
فیلکت شور و  تسا  نیا  دنلوغشم ...  دوخ  هب  تنطلس  ریرـس  داقنم  دیدش  رما  هب  رایرهـش و  تموکح  عیطم  عطاق  صن  هب  و  رازیب . لفاغ و 
يروشک ره  رد  ناشیامعز ، ررکم  ياهروتسد  قبط  نایئاهب  میرگنب ، روکذم  تاحیرصت  رهاوظ  ساسا  رب  رظن و  نسح  هب  رگا  « 4 «. » نایئاهب

اب اریز  دنروشک . نآ  یلم  حلاصم  تشونرـس و  هب  تبـسن  مدرم  نیرتتوافتیب  دنـشاب ، هک  یتکلمم  ره  لها  زا  ای  دـندیزگ و  تنوکـس  هک 
تـسایس لها  اب  هن  نایئاهب  يدنفا  سابع  صاخ  نایب  نیا  و  یـسایس ،» روما  رد  هلخادـم  مدـع  : » ناونع تحت  یـسررب  دروم  لئاسم  هب  هجوت 

رب تیئاهب )  ) شیوخ کلسم  رب  دیاب  نارای  تلم ...  زا  يدحا  مذ  هب  لوغـشم  هن  تموکح ، رکف  رد  هن  زاسمد . نابلط » تیرح   » اب هن  زارمه و 
ياهلئسم چیه  هب  و  دننکن . هلخادم  يرما  چیه  رد  و  دنهدن . كولـس  شور و  رد  لیدبت  رییغت و  ناگناگیب  رابکتـسا  ولع و  زا  و  دنـشاب . رارق 

نایئاهب راکشآ  یگقالعیب  یتوافتیب و  « 1 « » ع ع ناـیئاهب ...  فیلکت  شور و  تسا   747 ص : نایئاهب ، نیا  دنزادرپن ...  هیـسایس  لئاسم  زا 
تلم اب  تکراشم  تدعاسم و  عون  چیه  هب  رضاح  ناشیامعز  روتـسد  قبط  هداد ، ناشن  تکلمم  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  حلاصم و  هب  ار 

. دنتـسین يرامعتـسا  دـض  هاوـخیدازآ و  بـلط و  لالقتـسا  ياـهشبنج  نازواـجتم و  ناـگناگیب و  اـب  هزراـبم  هار  رد  اـهتلم  رگید  ناریا و 
لفحم یگتفه  هیرشن   » رد و  يرما » رابخا   » تایرشن رد  جردنم   1325 ياهلاس 1324 - لوط  رد  ناریا  نایئاهب  یلم  لفحم  ررکم  ياهدیکأت 

ناریا یسایس  عاضوا  زا  یطیارش  رد  ًامیقتـسم  یـسایس ، روما  رد  هلخادم  مدع  رب  ینبم  نایئاهب ، یمـسر  ناگرا  « 2 « » نارهت نایئاهب  یناحور 
تموکح ناریا و  كاخ  زا  ناجیابرذآ  یئادج  رد  دوخ  یسایس  تاظحل  نیرتساسح  ربارب  رد  ناریا  يوس  کی  زا  هک  دیدرگیم ، حیرصت 

هدروآ شوج  هب  ار  یناریا  ناهاوخ  نطو  نوخ  ناگناگیب ، تابرضریز  تکلمم  لالقتـسا  كاخ و  رگید  يوس  زا  دوب و  هتفرگ  رارق  نیقفتم 
هلمج دـندوب ، هتخادـنا  تسد  تکلمم  نیا  يورملق  هب  سور  اکیرما و  سیلگنا و  فیاوط  هک  یمایا ، نینچ  رد  ناریا ، ناـیئاهب  لـفحم  دوب .

هیسایس روما  هب  نایئاهب  : » هک دوب  هداد  صاصتخا  يدنفا  سابع  نایب  نیا  هب  هیرشن ،» مان   » یناقوف تمسق  رد  ار  يرما » رابخا   » هیرشن هدیزگرب 
هدیقع هب  ًایناث : يد 1324 .) هرامـش 9 ، يرما - رابخا  « ) دـنهاوخریخ و  دـنیامن . اعد  هفلتخم  ءارآ  فئاوط و  ّلـک  قح  رد  و  دـنرادن . یقلعت 

. دوشیمن بوسحم  یلم  دض  ياهشالت  تهج  یتظافح ، شـشوپ  کی  زا  شیب  تیئاهب ، يامعز  زا  یتاحیرـصت  نینچ  هظحالم  هدـنراگن ،
اب قبطنم  زاسمه و  دناوتیمن ، هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  هک  دنزرویم ، تردابم  یئاهششوک  هب  ناشیامعز  ملسم  تاحیرصت  هب  انب  نایئاهب 

تیب : » يدنفا سابع  يایاص  صن و  هب  انب  تیئاهب و  رد  - 1 دوش : یقلت  تموکح  یهاون  رماوا و  زا  تعاطا  صوصخ  رد  روکذم  تاحیرصت 
یهلا صوصن  رد  هک  یماکحا  نیناوق و  سـسؤم  و  تسا . روما  لک  عمجم  اطخ ...  لک  نم  انوصم  ریخ و  لک  ردصم  هَّللا  هلعج  يذلا  لدع 

هوق تموکح  تسا و  عیرـشت  ردصم  لدع  تیب  نیا   748 ص : نایئاهب ، ددرگ ...  لـح  سلجم  نیا  رد  هلکـشم  لـئاسم  عیمج  و  هن . دوجوم 
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هچنآ لدع  تیب  هب  یمومع  لدع  تیب  هب  عجار  هصوصنم  ریغ  هلئسم  ره  سدقا و  باتک  لک ، عجرم  ددرگ ...  ذیفنت  دیؤم  دیاب  عیرشت  ذیفنت 
دناوتیمن تسا ، یئاهب  تموکح  ساسا  هک  یناـمزاس  نینچ  « 1 «. » تسا هَّللا  دارم  قح و  نامه  دـبای  ققحت  ءارآ  تیرثکا  هب  اـی  قاـفتالاب و 

ضارقنا نایئاهب ، راظتنا  « 2 «. » دنـشاب هاوخریخ  عیطم و  دنیامن و  تمدخ  تناما  تقادـص و  تیاهن  رد  ناهاشداپ  هب   » دـهد هزاجا  ار  نایئاهب 
هن ار  یمومع  ساسحا  هدـیقع و  نیا  تسا  يروشک  ره  رد  تیئاهب » هَّللا  رما  يدایا   » ندـمآ راک  يور  ناریا و  یـساسا  نوناق  ياـهتموکح 

لیروآ 1951 خروم 10  فارگلت  نومـضم  هکلب  تفای ، ناوتیم  تیئاهب  يهکبـش  نامزاس  صوصخ  رد  ام  یتآ  ثحب  رطـس  رطـس  زا  اـهنت 
يارجا زا  هک  فارگلت  نیا  رد  يدـنفا  یقوش  دـشاب : اعدا  نیا  دـیؤم  نیبم و  دـناوتیم  یبوخ  هب  ناریا ، اـکیرما و  ناـیئاهب  هب  يدـنفا  یقوش 
تینهت نایاش  عورـشم  نیا  لامکا  دـسیونیم ...« : ربکت  رورغ و  مامت  اب  تسا ، هداد  ربخ  لمرک  هوک  رد  یئاهب  تاسیـسأت  ثادـحا  يهمانرب 

دیهـش رـشبم  باب  ترـضح  ماقم  هب  عوضخ  راهظا  ترایز و  يارب  ملاع  نیطالـس  هدـنیآ  رد  ءاـهبلا  دـبع  ترـضح  يهدومرف  هب  اریز  تسا ،
زا و  يوس ، کی  زا  یساسا  نوناق  اب  اراکشآ  نایئاهب ، تیئاهب و  هک  یئاجرد  - 2 « 3 «. » یقوش دومیپ - دنهاوخ  ار  هار  نیا  هَّللا  ءاهب  ترضح 

هداد رارق  روکذـم  ياـهتموکح  لاکـشا  زا  رتارف  ار  یئاـهب  تموکح  لکـش  هدرک و  تفلاـخم  راـهظا  ًاـنلع  يروهمج ، میژر  رگید  يوس 
هب يدنفا  یقوش  تسادخ !؟» اب  تنایخ  یلداع  هاشداپ  ره  اب  تنایخ  : » هک دوش  دـعاقتم  يدـنفا  سابع  هتفگ  نیا  هب  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ،

تموکح  » 749 ص : ناـیئاهب ، دـسیونیم : ش ) 1322 ه . يرما ، راـثآ  رـشن  یلم  هنجل  هیرـشن  « ) یئاـهب رود  : » باـتک زا  هحفـص 84  زا  لقن 
هقلطم تاموکح  ای  یطارقمید  تموکح  عاونا  زا  عون  چیه  تسا ...  دیحو  دیرف و  يرشب  یسایس  تاماظن  خیرات  رد  یئاهب ...  هدنیآ  هدحتم 
شلماک سدنهم  رادتقا  دـی  هب  هک  دـیآ  رامـش  هب  یعیدـب  يرادا  قباطم  لثامم و  دـناوتیمن  يروهمج ...  هچ  یتنطلـس و  هچ  يدادبتـسا ، و 

نایاپ « 1 «. » تسا هتشگ  میظنت  میسرت و  ءاهب ) یلعنیسح  ازریم  )

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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